
ت��ه��م ال��ن��ائ��ب ع���ن ائ���ت���اف دول����ة ال��ق��ان��ون حم��م��د ال�����ش��م��ري، 
االثنني، ال�شربات اجلوية للتحالف الدويل وعدم م�شادقيته 
يف الق�شاء على تنظيم داع�ش االرهابي، موؤكدا ان امريكا لن 

تقتل البغدادي الأنه احدى اوراقها يف العراق واملنطقة.
وقال ال�شمري يف بيان تلقته "العراقية"، اإن "التحالف الدويل 
غري �شادق يف الق�شاء على داع�ش وحربه �شد االرهاب"، مبينا 
يف  العالية  والتكنولوجيا  االمكانية  ميتلكون  "االمريكيني  ان 
املعركة �شد  التنظيم حل�شم  وقيادات  البغدادي  حتديد موقع 

داع�ش".
واأ�شاف ال�شمري ان "هذا االمر يوؤكد ان التنظيمات االرهابية 
لديها الغطاء كامل لظهور ودعم دويل واقليمي"، الفتا اىل ان 
"االعام االمريكي اعطى الواليات املتحدة اكرث من حجمها 

يف حربها �شد االرهاب".
املتحدة االمريكية ال ت�شتطيع  "الواليات  ان  ال�شمري  واأو�شح 
ال��ب��غ��دادي وقتله  الن ه��ذا �شيغري  ق��رار بق�شف موقع  ات��خ��اذ 
اح��د  "البغدادي  اأن  م���وؤك���داً  باملنطقة"،  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ع��ادل��ة 
االوارق االمريكية للعب بها لتحقيق �شيناريوهات خمطط لها 

يف العراق واملنطقة".

الدواعش يقسون على اهالي الموصل بعد أن فقدوا الكثير من مواقعهم وعناصرهم

العبــادي يؤكد ضرورة شراكة القطاعين العام والخاص في جميع المجاالت
البرلمــان يستأنف جلساته بقراءة حادثة استشهاد الجنود في السجر والصقالوية

داعش ينشئ »شاشات« في الموصل لنشر األفكار المتطرفة وبث فيديوات القتل والدم

السنة الثالثة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

االفتتاحيـة

رئيس التحرير
خ��م�����ش ���ش��ن��وات م����رت ع��ل��ى ف���راق���ك ول��ك��ن ���ش��ورت��ك 
غري  ق��د  رحيلك  يكن  ومل  عيوننا  ح��دق��ات  يف  باقية 
وال�شديق  واالخ  االن�شان واحلبيب  قلوبنا النك  مايف 
ال�شدوق يف حياتنا وانت الذي كنت فينا كل �شيء يف 
انق�شت حملت  التي  ال�شنوات  العبودية وهذه  حياتنا 
واالالم  ل��اأح��زان  م��ن  الكثري  و�شهورها  ايامها  م��ايف 
التي عا�شت معنا ترافقنا اينما كنا واين ا�شبح التاريخ 
لوداعك  يكن  بانك رحلت ومل  لنا  موؤ�شرا  كان  ال��ذي 
هل  نفو�شنا  وع��ل��ى  ق�����ش��اوة  االك���رث  اللحظة  ت��ل��ك  اال 
ينتهي  مل  )ح����شن(  حبيبنا  ي��ا  �شيء  كل  انتهى  نقول 
الزمن  م��ن  نرتجى  ونحن  خطاك  ع��ن  باحثني  ودن��ا 
وه��ذا  االع��ل��ى  ه��ي  اهلل  ولكن حكمة  الينا  يرجعك  ان 
للرحيل عن  ان يكون هنالك موعد  الب�شر البد  قدر 
دنياهم ولكنك قد ا�شتعجلت الرحيل وهذا ما كان يف 
ي��وم وداع��ك لترتك ورائ��ك عليك الدمع بحرقة امل 
وحزن فان كل االحزان اال انها القدار التي رادت هذه 
ياح�شن  ولكنك  عليها  اعرتا�ش  وال  الربانية  امل�شيئة 

التزال معنا وبحدقات العيون .

التزال معنا وبحدقات العيون

االثنني،  العبادي،  ال��وزراء حيدر  رئي�ش جمل�ش  اكد 
خال حفل اطاق خدمات اجليل الثالث لات�شاالت 
يف العراق الذي يعد ا�شافة مهمة و�شرورية يف هذا 
املجال على اهمية �شراكة القطاعني العام واخلا�ش 
�شمن  ذل����ك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل����ج����االت،  ج��م��ي��ع  يف 

الربنامج احلكومي.
وق������ال ال����ع����ب����ادي يف ك��ل��م��ت��ه خ�����ال احل���ف���ل ال����ذي 
ال�شراكة  ج��دا  املهم  "من  اإن  "العراقية"،  ح�شرته 
ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ش ال���ذي ه��و ج��زء من 
خدمات  "حت�شني  اإىل  داع��ي��ا  احلكومي"�  برناجمنا 

االت�شال وتو�شعتها وتخفي�ش ا�شعارها للمواطن".
واأ�شاف اأن "االهتمام مب�شلحة املواطن يف كل خدمة 
اليه يف كل  ان ننظر  ال��ذي يجب  تقدم، هو اال�شا�ش 
اعمالنا، وحتى بالن�شبة للقطاع اخلا�ش الذي يجب 
ان يكون ربحه م�شروعا ولي�ش على ح�شاب املواطن".
وحذر العبادي من "ا�شتغال هذه اخلدمات يف عامل 
ب�"اجراءات  مطالبا  املنظمة"،  واجل��رمي��ة  االره���اب 
دون  واملجتمع  االط��ف��ال  وحماية  ملواجهتها  �شارمة 
ان يوؤدي ذلك اىل تقييد جمال االت�شاالت و حتديد 

احلريات العامة".
ت�شل  مل  العراق  يف  االت�شاالت  خدمة  اأن  اإىل  ي�شار 
اإىل امل�شتوى الذي يطمح له املواطن، �شيما يف جمال 

االنرتنيت.
حيدر  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  دع���ا  �شلة  ذي  �شعيد  وع��ل��ى 
وتخفي�ش  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  ال��ع��ب��ادي اىل حت�شني 

ا�شعارها يف العراق.
ولفت رئي�ش الوزراء اىل ان "دور الدولة هو 
مناف�شته"،  ولي�ش  اخلا�ش  القطاع  ا�شناد 
ال��دول��ة  ب��ني  حقيقية  "�شراكة  اىل  داع��ي��ا 

والقطاع اخلا�ش".
وتابع ان "الدولة تقوم على ا�شا�ش اولوية 
نواجه  "�شوف  م�شيفا  املواطن"،  م�شلحة 
حت���دي���ات يف م�����ش��األ��ة االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ع��امل 

االت�شاالت".
اأعلنت  وك��ان��ت هيئة االع���ام واالت�����ش��االت 
اخل��م��ي�����ش امل���ا����ش���ي االت����ف����اق م���ع ���ش��رك��ات 
االت�����ش��ال ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ع��راق اث���ري ،ا�شيا 
حق  يف  التعاقد  على  تيليكوم  ،ك��ورك  �شيل 

الهاتف  النرتنيت  الثالث  اجليل  ت��رددات  ا�شتخدام 
املحمول االأعلى �شرعة يف الباد خال �شهرين.

ال��ي��وم  ال��ن��واب  جمل�ش  ي�شتاأنف  اآخ���ر  �شعيد  وع��ل��ى 
جلنته  حتقيق  ن��ت��ائ��ج  ب��ق��راءة  االع��ت��ي��ادي��ة  جل�شاته 
باحداث حما�شرة اجلنود وقتلهم من قبل ارهابيي 
داع�������ش يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ج��ر ون��اح��ي��ة ال�����ش��ق��اوي��ة 

مبحافظة االنبار يف اال�شهر املا�شية.
االول من  النواب قد رفع جل�شاته يف  وك��ان جمل�ش 
ال�شهر اجلاري اىل اليوم بعد ان مدد ف�شله الت�شريع 

االول ل�شهر كامل.
ان  منه  ن�شخة  العراقية  تلقت  للمجل�ش  بيان  وذك��ر 
الد�شتورية  اليمني  "اأداء  يت�شمن  االع��م��ال  ج��دول 
الأع�شاء جمل�ش النواب الذين كانوا ي�شغلون منا�شب 
حكومية والبدالء عن الذين �شغلوا منا�شب وزارية 

اأو نواب لرئي�ش اجلمهورية، وقراءة نتائج التحقيق 
اخلا�شة باحداث ال�شجر وال�شقاوية".

واأ�شاف البيان "كما يت�شمن جدول االعمال القراءة 
وزارة  لقانون  الثالث  التعديل  قانون  مل�شروع  االوىل 
املوارد املائية رقم 50 ل�شنة 2008، والقراءة االوىل 
مل�شروع قانون التعديل الثاين لقانون اال�شتثمار رقم 
قانون  مل�شروع  االوىل  والقراءة   ،2006 ل�شنة   13

االح�شاء".
بح�شب  الغد  اعمال جل�شة  ج��دول  ادرج��ت على  كما 
ال��ع��م��ل،  ق���ان���ون  مل�����ش��روع  االوىل  "القراءة  ال��ب��ي��ان 
اتفاقية  ت�شديق  ق��ان��ون  مل�����ش��روع  الثانية  وال���ق���راءة 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري وال��ع��ل��م��ي والفني 
جمهورية  وحكومة  ال��ع��راق  جمهورية  حكومة  ب��ني 
ان�شمام  ق��ان��ون  مل�شروع  الثانية  وال��ق��راءة  ارمينيا، 
جمهورية العراق اىل اتفاق ال�شكك احلديد الدولية 

يف امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي وامل��ل��ح��ق��ني امل��رف��ق��ني ب��ه، 
ف�شا عن القراءة الثانية مل�شروع قانون وزارة 

ال�شحة".
وك�������ان ع�������ش���و جل���ن���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق يف ح���ادث���ة 
ال�شقاوية املنبثقة عن جلنة االأمن والدفاع 
النيابية �شاخه وان عبد اهلل، يف 18 من ال�شهر 
اخلا�ش  تقريرها  اأر�شلت  "اللجنة  اإن  املا�شي 
بحادثة ال�شقاوية اإىل رئا�شة جمل�ش النواب، 

ف�شًا عن التو�شيات اخلا�شة باملتهمني".
وك�شف اآنذاك عن "ادانة �شباط كبار يف وزارة 
الدفاع؛ ب�شبب عدم متوين اجلنود يف �شاحات 
القتال، ف�شًا عن تق�شري قيادات يف مديرية 
اأوام��ر  ال�شباط من دون  وان�شحاب عدد من  امل��رية، 
مل  "التقرير  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ال�شاأن"،  بهذا  ع�شكرية 

يت�شمن متخاذلني اأو متاأمرين".
وك������ان ق����د ق���ت���ل وا����ش���ي���ب ال���ع�������ش���رات م����ن اجل���ن���ود 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن حم��اف��ظ��ة ال���دي���وان���ي���ة يف ن��اح��ي��ة 
اأي��دي  على  االنبار  مبحافظة  وال�شجر  ال�شقاوية 
ايام،  دام عدة  بعد ح�شار  االرهابية  داع�ش  ع�شابات 
ف��ي��م��ا ت��ع��د ه���ذه احل���ادث���ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا التي 
املئات  قتل  اجلنود، حيث  كبري من  ع��دد  فيها  يقتل 
داع�ش يف قاعدة  ارهابيي  اي�شا على يد  من اجلنود 

�شبايكر يف 12 من حزيران املا�شي.
وق����د اأم����ر ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ي��در 
اأمري االفواج املق�شرين يف حادثتي  العبادي بحجز 

ال�شقاوية وال�شجر.

دعوة الى تخفيض اسعار االتصاالت
العدد)576( الثالثاء 11 تشرين الثاني 2014

اأكد ع�شو هياأة رئا�شة جمل�ش النواب همام حمودي، على �شرورة فتح عيادات طبية متنقلة 
بالقرب من خميمات النازحني . وذكر بيان ملكتبه االعامي االثنني، تلقت العراقية  ن�شخة منه 
ان "حمودي ا�شتقبل يف مكتبه ببغداد اليوم وفدا من املنظمة الدولية اأطباء با حدود وجرى 
خال اللقاء بحث اأهمية التن�شيق مع اجلهات احلكومية ال�شيما وزارتي ال�شحة والداخلية 
فيما يخ�ش عمل هذه املنظمة وت�شهيل عملها يف العراق، داعيا اىل اي�شال امل�شاعدات االن�شانية 

واملواد الطبية مبا ي�شاهم يف تقدمي رعاية �شحية اولية عاجلة اىل النازحني".

حمودي يؤكد على ضرورة فتح عيادات طبية متنقلة بالقرب من مخيمات النازحين

assad_assad43@yahoo.com

هل يصبح تحرير المناطق من داعش طريقا للمصلحة الوطنية؟

بكل  العراقي  الواقع  على  نف�شه  يطرح  ال��ذي  ال�شوؤال  هو  ه��ذا 
داع�ش  مع  املواجهة  ح��دود  عند  اك��رث  وي��ربز  حاليا  �شغوطاته 
احل�شد  ومتطوعي  الغربية  الع�شائر  موقف  بتجليات  وكذلك 

ال�شعبي من اجلنوب  العراقي .
�شا�شة  ت�شريحات  خ���ال  وم���ن  ال�شيا�شيون  امل��ح��ل��ل��ون  يعتقد 
الذين  املعتدلني  ال�شيوخ  االنبارية وعدد من  املحلية  احلكومة 
وج��دوا بعد االح��داث االخ��رية من  �شيطرة التنظيم االرهابي 
داع�ش انهم موحدون مع الدم العراقي الذي ي�شفك على ايدي 
الع�شابات االجرامية  وهو ال يتغري لونه ان كان الذي ي�شقط 

�شهيدا حتت حراب املحتل من العمارة او الكوت او بابل ...

ابعاد تو�شعية على م�شتوى  الهجمة الداع�شية وما حملته من 
اك���رث م��ن جبهة ع��راق��ي��ة ح��دودي��ة وداخ����ل امل���دن رمب���ا وح��دت 
م��ف��ه��وم امل��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة ���ش��د ت��ط��ل��ع��ات ه�����وؤالء ع��ل��ى اع��ل��ى 
امل�شتويات اذ تقف اليوم ع�شائرنا الغربية با�شتعداداتها ويلتقي 

ذاك اال�شتعداد مع وثبة اال�شود من ابناء احل�شد ال�شعبي .
الدين  و�شاح  االنبار  من  مل�شوؤولني  الت�شريحات  من  عدد  يف 
ودياىل  تناولت الوقفة ال�شجاعة النباء احل�شد ال�شعبي وعربت 
ت��ل��ك اال����ش���ارة ع��ن ال��ت��اح��م ب��ني امل��ك��ون��ات  ال��وط��ن��ي��ة لل�شعب 
العراقي ..االمر الذي �شين�شحب وب�شورة ايجابية على جممل 
ال�شعب  اطياف  الطائفية وحتمل جميع  التطلعات نحو رف�ش 
االهلي  وال�شلم  الوطنية  ال��وح��دة  حتقيق  ب��اأجت��اه  م�شوؤولياته 
التي طاملا عملت وعقدت املوؤمترات الداعية لذلك لكنها مل تاأت 

باي اجناز على �شعيد مللمة ماتفرق .
واذا كان القول املاثور الذي يذهب اىل ان )) رب �شارة نافعة 
اكت�شبته جماهري  ال����ذي   ال��وع��ي  ال��ي��وم يف  ((ي��ت��ج��ل��ى وا���ش��ح��ا 
حم��اف��ظ��ات��ن��ا ال��غ��رب��ي��ة وه���ي ت�شهد ع��م��ق اجل����راح ال��ن��ازف��ة ايل 
خلفتها عنا�شر تنظيم داع�ش ون�شف هذه املجاميع لكل رمز من 
نينوى وعرب تفجري  �شهدته حمافظة  ما  رم��وز وطننا خا�شة 
امل�شهد  ك��ان  فقد  احل�شارية  وامل��ع��امل  االنبياء  مل��راق��د  وت��دم��ري 
يعطي بو�شوح ا�شارات ما كان غائبا عن ذهنية املراقب من ابناء 

تلك املحافظات .
هذا التوحد الوطني الذي نلم�شه جيدا يف املمار�شات التف�شيلية 
داع�ش  لوجود  ال�شوداء  اللوحة  ان  �شعروا  حني  ال�شرفاء  لكل 
�شتغطي على كل ماهو عراقي حيث مل تفرق يف اجرامها بني 

عراقي وعراقي اي كان االنتماء
من املوؤكد جيدا ان مامح اللقاء الوحدوي الوطني بني اطياف 
 .. اخ��ر ووق��ت م�شى  �شيء  اي  اك��رث و�شوحا من  باتت  ال�شعب 
فقد وجدت الهجمة ال�شر�شة لتنظيم داع�ش كل القوى الوطنية 
العراق وطن ي�شم اجلميع حتت  للعراق ولي�ش �شوى   املحلية 
والذين  مر�ش  قلوبهم  يف  وال��ذي��ن  ال��دخ��اء  ام��ا   ... جناحيه 
ف�شيلفظهم  العراق  الأبناء  امل�شيئة  احلقيقة  طم�ش  يحاولون 

التاريخ ويف ا�شواأ زاوية من زوايا االهمال .
العراقية  القوى  احت��اد  عن  اجلميلي  وح��دة  النائبة  كانت  واذا 
الوطنية  امل�شاحلة  ل�شوؤون  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  وم�شت�شارة 
قد  اعربت ويف اكرث من جمال حول التحركات اجلارية للعمل 
اىل  اح��ي��ل اجلميلي  ف��اإن��ن��ي   ... امل�����ش��احل��ة  دع��ائ��م  تثبيت  ع��ل��ى 

جملة مقومات بدت �شاخ�شة يف م�شمار امل�شاحلة حيث ميكن 
اعتبارها مثابات دالة على عمق التوحد الوطني وال�شلم االهلي 
ينبغي  م��ا  اىل  ال��و���ش��ول  مهمة  يف  خطواتها  عليها  و�شت�شهل 
الوطنية  للوحدة  وا���ش��ح  وطني  اف��ق  ا�شت�شراق  نحو  الو�شول 

وم�شتلزمات �شرورة امل�شاحلة الوطنية .
ان املوؤمترات والدعوات على الرغم من اهمية وجودها كعامل 
امل�شلحة  ب��اجت��اه  لل�شري  ال��ي��وم  االق���وى  ال��داف��ع  ان  اال   .. دف��ع 
ال��وط��ن��ي��ة ه��و ه���ذا ال��ت��اح��م االخ����وي وامل�����ش��ريي الأب���ن���اء ب��اد 
ار�ش وطنه يف  بواجب حماية  ابن اجلنوب  قيام  وان  لرافدين 
ال�شريفة  االنبارية  الع�شائر  ابن  مع  وتاحمه  حديثه  او  هيت 
عالية  وبتلقائية  امل�شاحلة  جهود  لتاقي  ج��ذري  متهيد  ه��و 

وبعفوية  ابن العراق .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

التقى نائب رئي�ش اجلمهورية نوري املالكي، االأثنني، 
يف بدء زيارته الر�شمية اىل طهران، املر�شد االيراين 

علي خامنئي.
وبحث اجلانبان االو�شاع يف العراق واملنطقة و�شبل 

تطوير العاقات الثنائية بني البلدين.
وكان نائب رئي�ش اجلمهورية، نوري املالكي قد و�شل 
اأم�ش اىل ايران، يف زيارة ر�شمية يبحث خالها مع 
امل�����ش��وؤول��ني ت��ط��ورات االو���ش��اع ال�شيا�شية  ع��دد م��ن 

واالمنية يف املنطقة".
لل�شوؤون  االي����راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد  وك���ان 
العربية واالأفريقية ح�شني اأمري عبد اللهيان، اأعلن 
زيارته هذه مع  "�شيجتمع خال  املالكي  ان  ال�شبت 
العاقات  ويبحث معهم  االيرانيني  امل�شوؤولني  كبار 
واملنطقة  ال��ع��راق  يف  اجل��اري��ة  وال��ت��ط��ورات  الثنائية 

ال�شيما مكافحة االرهاب والتطرف".
وتعد هذه الزيارة اليران هي الثانية مل�شوؤول عراقي 
رفيع بعد زيارة وفد حكومي عراقي برئا�شة رئي�ش 
الوزراء حيدر العبادي الذي زار طهران يف 19 من 
ال�شهر املا�شي ا�شتغرقت يومني التقى خالها الوفد 
اف��اق  لبحث  االي��ران��ي��ني  وامل�شوؤوليني  ال��ق��ادة  بكبار 

التعاون امل�شرتك �شد االرهاب وحتديات املنطقة.

المالكي يبحث مع المرشد االيراني 
تطورات العـــــراق والمنطقـــة

الت�شقف  "�شيا�شة  ان  البجاري  ن��ورة  ال��ق��وى  احت��اد  ع��ن  النائبة  اك��دت 
وقالت  الباد".  يف  احلكومية  املفا�شل  وجميع  املحافظات  ت�شمل  لن 
وم�شاريف  احلكومية  االيفادات  على  �شيقت�شر  "التق�شف  ان  البجاري 
املايل  "اكرب ن�شب للف�شاد  ان  الوزارات"، الفنة اىل  الوقود واالث��اث يف 
وجدت يف نفقات الوفود واالثاث". وا�شافت ان "االنفاق الذي ح�شل يف 

املرحلة ال�شابقة اثر ب�شكل كبري على و�شع البلد االقت�شادي".

البجاري: التقشف ال يشمل المحافظات

عاوي  اي��اد  العراق  جمهورية  رئي�ش  نائب  بحث 
ال��ن�����ش��ور،  ع���ب���داهلل  ال�������وزراء االردين  رئ��ي�����ش  م���ع 
بها،  يقوم  التي  االقليمية  االثنني، خال اجلولة 
تعزيزها  و�شبل  البلدين  بني  الثنائية  العاقات 
اىل  وقوفها  االردن  اك��دت  فيما  كافة،  املجاالت  يف 
جانب العراق بكل مكوناته، كما مت الت�شديد من 

قبل الطرفني على مكافحة االرهاب يف املنطقة.
وق�����ال ب���ي���ان ����ش���در ع���ن م��ك��ت��ب ع�����اوي وت��ل��ق��ت��ه 
"العراقية"، اإن "رئي�ش وزراء االردن عبداهلل النور 
�شدد على حر�ش اململكة على عراق قوي وم�شتقر 
االردن��ي��ة  "العاقات  ان  اىل  اإىل  الفتا  وموحد"، 

العراقية عميقة وذات جذور تاريخية"
ال����ع����اق����ات  ت����ع����زي����ز  ع����ل����ى  "احلر�ش  واأك�����������د 
اىل  بها  واالرت���ق���اء  البلدين  ب��ني  اال�شرتاتيجية 
ف�شاءات او�شع"، مبينا اأن "االردن ا�شتطاع وبرغم 
ال���ظ���روف االق��ل��ي��م��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة وب��ف�����ش��ل ق��ي��ادت��ه 
نفذها،  التي  واال�شاحات  �شعبه  ووعي  احلكيمة 
ال��ع��دي��د من  ت�شهده  ال���ذي  ال��دم��ار  م��ن  ان ينجو 

الدول يف االقليم".
جمهورية  رئ��ي�����ش  "نائب  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 
العراق اإي��اد عاوي ثمن ال��دور الذي ي�شطلع به 

االردن يف املنطقة وب�شكل خا�ش وقوفه اىل جانب 
العراق لتجاوز التحديات االمنية التي يواجهها"، 
يف  االع����ت����دال  ���ش��وت  مت��ث��ل  "االردن  ان  م��ع��ت��ربا 

املنطقة".
"�شرورة دعم االردن اقت�شاديا  واأكد عاوي على 
ال��دور و ���ش��رورة ان  مبا ميكنه من موا�شلة ه��ذا 
تكون هناك عاقات متكاملة بحيث تتبع العاقات 

ال�شيا�شية امل�شالح التجارية واالقت�شادية".
اجلهود  ا�شتعر�شا  "اجلانبني  اأن  البيان  واأو���ش��ح 
العراق وتدريب قوات  االردنية يف جمال م�شاندة 
اهمية  على  اجل��ان��ب��ان  واك���د  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�شرطة 

اال�شتمرار بالتعاون يف جمال مكافحة االرهاب".
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ن��اق�����ش��ا  "الطرفني  اأن  وب���ني 
امل�شرتكة بني البلدين املزمع عقدها العام احلايل 
اللقاءات  ا�شتمرارية  اهمية  على  واتفقا  بغداد  يف 
حول  للت�شاور  البلدين  م�شوؤويل  بني  والتوا�شل 

الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك".
عاقات  تربطهما  واالردن  ال��ع��راق  اأن  اإىل  ي�شار 
املمدود  النفط  انبوب  عميقة  وجتارية  اقت�شادية 
بني البلدين ومل ي�شهد البلدان م�شاكل تذكر من 

قبل.

ــــور  عــــــالوي والــــنــــســــور يـــبـــحـــثـــان جــمــلــة أم
ــــــــاب فــــي الــمــنــطــقــة أهـــمـــهـــا مــكــافــحــة االره

الشمري: امريكا لن تقتل البغدادي النه احدى اوراقها في العراق والمنطقة

اكد ع�شو جلنة االمن والدفاع النيابية ح�شن �شامل، ان ج�شد 
وزارت��ي  داع��ي��اً  فا�شدة،  ل��وث��ات  م��ن  يعاين  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
االم��ن  جلنة  ان  مبيناً  ذل��ك،  مكافحة  اىل  والداخلية  ال��دف��اع 
ب�شقوط  ت�شببوا  ال��ذي��ن  ال�شباط  حما�شبة  يف  ج��ادة  وال��دف��اع 
"املوؤ�ش�شة  ان  ���ش��امل  وق����ال  داع�������ش.  ب��ي��د  امل��و���ش��ل  حم��اف��ظ��ة 
الع�شكرية تعاين من اآفة الف�شاد، حيث تطال هذه االآفة جميع 
وزارت��ي  داع��ي��اأً  االمنية"،  ال��دوائ��ر  فيها  ال��دول��ة مبا  موؤ�ش�شات 
اال�شخا�ش  اختيار  ذلك عرب  "مكافحة  اىل  والداخلية  الدفاع 

من ذوي املهنية والنزاهة"، م�شدداً على "�شرورة اإجراء ح�شاب 
وتدقيق على كافة املبيعات وعقود الت�شليح". وا�شاف �شامل ان 
داع�ش  تنظيم  بيد  املو�شل  ب�شقوط  ت�شببوا  الذين  "ال�شباط 
ف�شًا  الع�شكرية،  املحاكمة  اىل  يقدموا  ان  يجب  االره��اب��ي 
من  الكثري  "وجود  اىل  م�شرياً  عنهم"،  االمتيازات  قطع  عن 
الف�شائيني".  اجلنود  من  ر�شاوى  يتقا�شون  الذين  ال�شباط 
ي��ذك��ر ان رئ��ي�����ش ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، وع���د اأب����ان ت�شكيل 
ج�شد  يف  امل�شت�شري  الف�شاد  مبكافحة  �شهرين،  قبل  حكومتِه 
الف�شاد هو  ان  املوؤ�ش�شات االمنية، مبيناً  الدولة، وخ�شو�شاً يف 

الوجه الثاين لارهاب، بح�شب قوله.

عضو لجنة االمن والدفاع: جادون في محاسبة الضباط الذين تسببوا بسقوط الموصل



العراقية - بغداد

 اق����رح وزي����ر ال��ن��ق��ل الأ���س��ب��ق ع��ام��ر عبد 
منت�سبي  جلميع  ال��روات��ب  ت�سليم   ، اجلبار 
اإل��ي��ه��م ح�����س��را وب�سكل  اجل���ه���ات الم��ن��ي��ة 
املنت�سبني  ظ��اه��رة  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء  م��ب��ا���س��ر 
ب�سحة  التحقيق  اىل  ودعا  "الف�سائيني"، 
�سدور الوكالت ال�سابقة واحلالية وتدقيق 

جميع الأ�سماء وموؤهالتهم.
ك��ر من  "احلديث  اإن  ع��ب��د اجل��ب��ار  وق���ال 
كبري  ع��دد  وج��ود  ع��ن  امل�سوؤولني  كبار  قبل 
وحتت  الوهميني  ال�سرطة  اأو  اجل��ن��ود  م��ن 
م�سمى الف�سائيني ويعد هذا امللف الخطر 
"ملف  اأن����ه  م��و���س��ح��ا  الف�ساد"،  م��ل��ف��ات  يف 
����س���رط���اين م�����س��ت��دمي وم��ت��ن��ام��ي وت���اأث���ريه 
م��ب��ا���س��ر يف ه����در دم����اء الب����ري����اء وت��ده��ور 
الو�سع المني يف العراق حتى اأ�سبح ملف 
املوؤ�س�سات  يف  كبري  اخطبوط  الف�سائيني 
الم��ن��ي��ة وخ��ارج��ه��ا وق���د ي��ن��ال احل��م��اي��ات 
�سا�سة  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ال��وه��م��ي��ة  ال�سخ�سية 

العراق".
بعدم  اأم����ر  "اإ�سدار  اجل��ب��ار  ع��ب��د  واق����رح 
اجلهات  منت�سبي  جلميع  ال��روات��ب  ت�سليم 
الم���ن���ي���ة وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة واحل���م���اي���ات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ب��اجل��م��ل��ة وك���ال���ة ع���ن ط��ري��ق 
اأو بوا�سطة وكالة من كاتب عدل"،  خمول 
داعيا اىل اأن "يكون ت�سليم الرواتب ح�سرا 

من قبل املنت�سب وب�سكل مبا�سر".
واأ�ساف وزير النقل ال�سابق اأن "ذلك يكون 
اىل حني ك�سف املف�سدين يف هذا امللف ومن 
خ���الل اإج�����راء ال��ت��ح��ق��ق م��ن �سحة ���س��دور 

الوكالت ال�سابقة واحلالية وتدقيق جميع 
الأ�سماء وموؤهالتهم"، م�سددا على �سرورة 
كامل  با�ستالمهم  يقر  ا�ست�سهاد  "تقدمي 
الرواتب واملخ�س�سات منذ تعيينهم وكذلك 
ا�ستمرارهم  يوؤيد  �سهري  ا�ست�سهاد  تقدمي 

باخلدمة وحما�سبة املق�سرين".
وال�سخ�سيات  النواب  من  العديد  ان  ي�سار 

ت��ت��ه��م ب��ع�����ش ق���ي���ادات اجل��ي�����ش وال�����س��رط��ة 
بالف�ساد وتعاطي الر�سا عن طريق التفاق 
ب�  ي�سمون  ال��ذي��ن  املنت�سبني  م��ن  ع���دد  م��ع 
يلتحقون  ل  ال��ذي��ن  وه��م  "الف�سائيني" 
امل���ن���ازل مقابل  ب��واج��ب��ات��ه��م وي��ج��ل�����س��ون يف 
ن�سف  عن  بالتربع(  يعرف  ما  )اأو  التنازل 

رواتبهم اىل كبار ال�سباط.

العراقية - بغداد
اع����ت����ربت ح���رك���ة ع�����س��ائ��ب اأه������ل احل���ق   

 1500 املتحدة لإر���س��ال  ال��ولي��ات  �سعي 
م�ست�سار ع�سكري اىل العراق تغطية على 
الأمريكيني  للم�ست�سارين  ال�سلبي  الدور 
ال�����س��اب��ق��ني، ف��ي��م��ا اأع����رب����ت ع���ن اأ���س��ف��ه��ا 
ل��رح��ي��ب احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��اإر���س��ال 

امل�ست�سارين.
اخ���رى  "مرة  ب��ي��ان  احل���رك���ة يف  وق���ال���ت 
حت�����اول ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الم��ري��ك��ي��ة 
تواجد  لتحقيق  واحلجج  الع��ذار  ايجاد 
بري لقواتها يف العراق من خالل �سعيها 
اىل  ام��ري��ك��ي  ع�سكري   1500 لر���س��ال 
تدريب  بذريعة  م�ست�سار  بعنوان  العراق 
املمار�سات  ه��ذه  لكن  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ق��وات 
باتت مك�سوفة ول تنطلي على العراقيني 
ال���ذي���ن ���س��خ�����س��وا امل����واق����ف الم��ري��ك��ي��ة 
الخرية التي ات�سمت باخلذلن والتواطوؤ 

مع داع�ش التكفريية".
اخل��ط��وة  "هذه  اأن  احل���رك���ة  واأ����س���اف���ت 
ال�سلبي  ال����دور  ع��ل��ى  تغطية  ال  ه��ي  م��ا 
ل��ل��م�����س��ت�����س��اري��ن الم���ري���ك���ان ال�����س��اب��ق��ني 
�سيئا يذكر،  ل��ل��ع��راق  ي��ق��دم��وا  ال��ذي��ن مل 
ال�������دويل  ال����ت����ح����ال����ف  ي�����دع�����ى  م������ا  وان 
اجن�����ازه يف ال���ع���راق م���ا ه���و ال م�����س��ادرة 
لن����ت���������س����ارات ال�����ق�����وات ال���ع���راق���ي���ة م��ن 
ال�سعبي،  واحل�سد  ال�سالمية  امل��ق��اوم��ة 
ول�سيما يف جرف الن�سر واآم��ريل والن 
الخ��رى  املناطق  م��ن  والعديد  بيجي  يف 
اأن  اىل  م�����س��رية  الخرى"،  امل��ن��اط��ق  م��ن 
احلاجة  انتفاء  اثبتت  النت�سارات  "هذه 
ب�ستى  المريكي  بالدعم  ي�سمى  م��ا  اىل 

او  التدريب  م�ستوى  على  �سواء  ا�سكاله 
الكتفاء  وامكانية  وج��دت  ان  ال�ست�سارة 

بالقدرات العراقية".
احلكومة  مل��وق��ف  ن��اأ���س��ف  "وهنا  وت��اب��ع��ت 
العراقية الذي رحب باإر�سال هذه القوات 
موقف  باتخاذ  ال��ن��واب  جمل�ش  ونطالب 
وا����س���ح وح������ازم جت����اه ���س��ي��ن��اري��و ار����س���ال 
ان  نعتقد  لننا  المريكيني  امل�ست�سارين 
اول  تناق�ش  ان  يجب  الم���ور  ه��ذه  مثل 
اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددة  الربملان"،  ق��ب��ة  داخ����ل 
يرف�سه  امر  بال�سيادة  امل�سا�ش  "مو�سوع 
ال�������س���ع���ب ال����ع����راق����ي وح�����ذرن�����ا وح������ذرت 
املرجعية الدينية منه يف اكر من مرة".

التي  الفادحة  "الخطاء  اأن  اىل  ولفتت 
ارتكبها طريان التحالف الدويل املتمثلة 
ب��ا���س��ت��ه��داف ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة وت��زوي��د 

داع�ش التكفريية باملوؤن وال�سالح تربهن 
رغبة وا�سنطن باإطالة امد احلرب بهدف 
حتقيق م�سروع تق�سيم العراق مبا يخدم 
م�سالح الغرب يف املنطقة ولي�ش حماربة 

زمر التكفري كما تدعي هي واعوانها".
اأن  اىل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  احل����رك����ة،  ودع������ت 
متر  التي  التحديات  مب�ستوى  "يكونوا 
بالبلد واحلفاظ على منجزات ابنائه من 
ال�سالمية  وامل��ق��اوم��ة  ال��ع��راق��ي  اجلي�ش 

واحل�سد ال�سعبي".
الأم���ريك���ي���ة  ال����دف����اع  وزارة  اأن  ي���ذك���ر 
ت�سرين  ال�سبت )8  "البنتاغون" اعلنت، 
الأم��ريك��ي  اجلي�ش  اأن   ،)2014 ال��ث��اين 
العراقية  القوات  مل�ساعدة  �سيعزز جهوده 
بن�سر  "داع�ش"  ت��ن��ظ��ي��م  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 

البالد. يف  اإ�سايف  جندي   1500

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

�سيارة رجل  “داع�ش” املرتد  احد عنا�سر  اأوق��ف 
ام  م�سلم  ان���ت  ه��ل  ف�����س��األ��ه:  وزوج���ت���ه؛  م�سيحي 
له  فقال  م�سلم.  اأن��ا  ال��رج��ل:  ف��اأج��اب  م�سيحي؟ 
القراآن. فقراأ  اآي��ة من  اق��راأ يل  املرتد:  الداع�سي 
له  الإجنيل. فقال  �سيئا من  امل�سيحي  الرجل  له 
فان�سرف  �سحيح  كالمك  املرتد:  “الداع�سي” 
امل��راأة لزوجها: كيف  ال�سيارة قالت  من هنا! ويف 
اآيات من الإجنيل بدل  تغامر بحياتك وتقراأ له 
من القراآن؟ فقال لها: لو كانوا يعرفون القراآن 

ملا قتلوا النا�ش. و�سدق الرجل امل�سيحي. 
�سواء كانت هذه الق�سة رواية تهكمية م�سطنعة 
“الدواع�ش” امل��رت��دي��ن  م��ن  ال�����س��خ��ري��ة  ه��دف��ه��ا 
ام ل ف��اإن��ه��ا ت��رم��ز اىل ���س��يء يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة 
�سيئا  يعرفون  ل  “الدواع�ش” املرتدين  ان  وهو 
م��ن ال���ق���راآن. لن��ه��م ل��و ك��ان��وا يعلمون مل��ا قاموا 
ال��ق��راآن.  تخالف  ت�سرفات  م��ن  ب��ه  يقومون  مب��ا 
او  �سند  بال  النا�ش  يقتلون  املرتدون  فالدواع�ش 
انهم  اق��رف��وه.  ذن��ب  او  او برهان  دليل  او  حجة 
ينتهكون يوميا قوله تعاىل: “ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا 
نَُّه َمْن َقَتَل َنْف�ساً ِبَغرْيِ َنْف�ٍش اأَْو  َعلَى َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَ
َوَمْن  َجِميعاً  النَّا�َش  َقَتَل  ا  َ نَّ َفَكاأَ الأَْر���ِش  يِف  َف�َساٍد 
ا اأَْحَيا النَّا�َش َجِميعاً”. وهذا وحده  َ اأَْحَياَها َفَكاأَنَّ
يكفي للحكم بارتدادهم عن ال�سالم الذي يقتلون 
النا�ش با�سمه والإ�سالم منهم براء. “الدواع�ش” 
مرتدون ا�سافة اىل كونهم اإرهابيني وتكفرييني. 

ال يعلمون القرآن
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عصائب أهل الحق تعرب عن أسفها لترحيب 
الحكومة بإرسال 1500 مستشار أميركي الى العراق

العراقية - بغداد

وجه وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي  مبنع افراد حمايته من متابعة 
اي معاملة جتارية، فيما طرد احد افراد احلماية ملخالفته التوجيه.

ال��ف��ه��داوي وجه  "وزير الكهرباء قا�سم  اإن  ب��ي��ان    ال���وزارة يف  وق��ال��ت 
اي معاملة  ع��ن  ال�����س��وؤال  او  م��ن متابعة  اف���راد حمايته  م��ن  اي  مبنع 
حمايته  اف���راد  اح��د  ط��رد  "الفهداوي  ان  البيان  واأ���س��اف  جتارية". 
ملخالفته التوجيه". واأوعز وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي، يف حديث 
�سابق باإعداد �سيغة عقود نوذجية ليتم اعتمادها يف جميع مديريات 
الوزارة. وتعد وزارة الكهرباء من اأكر الوزارات العراقية التي اتهمت 
بق�سايا ف�ساد اأو عدم الكفاءة بعد �سنة 2003، ل�سيما يف ظل الأزمة 
اإج��راءات  جناعة  وع��دم  البالد،  منها  تعاين  التي  املزمنة  الكهربائية 
الوزارة برغم املبالغ الطائلة التي خ�س�ست لها، اإذا طالت تلك التهم 
اأدى اإىل فرار وزيرها الأ�سبق  العديد من الذين �سغلوا حقيبتها، ما 
كرمي  اأي�ساً  الأ�سبق  وزيرها  واإقالة  ال�سامرائي،  اأيهم  بالف�ساد  املتهم 

وحيد، ووزيرها ال�سابق رعد �سالل، على خلفية توقيع عقود وهمية.

العراقية - بغداد
 

طالب النائب عن ائتالف دولة القانون علي �سبحي املالكي احلكومة 
وعدم  النفط  بت�سدير  كرد�ستان  "تفرد" اإقليم  جتاه  موقف  باتخاذ 
رجوعه اىل املركز، فيما اأ�سار اىل اأن الإقليم جتاوز الد�ستور ويت�سرف 
"على حكومة املركز  اإن  امل��ال��ك��ي    ك��دول��ة منعزلة ع��ن ال��ع��راق. وق��ال 
اتخاذ موقف جتاه تفرد اقليم كرد�ستان على خلفية ارتفاع �سادراته 
بغداد"،  املركزية يف  الرجوع اىل احلكومة  تركيا وعدم  النفطية اىل 
داعيا احلكومة اىل "قطع ح�سة الإقليم من املوازنة العامة". واأ�ساف 
املالكي اأن "القليم جتاوز على الد�ستور ويت�سرف كدولة م�ستقلة عن 
العراق"، م�سريا اىل اأن "الكرد يريدون ال�ستفاده من امرين، الول 
بغداد".  من  مالية  موازنة  اأخ��ذ  والثاين  تركيا،  اىل  النفط  ت�سدير 
اأم�ش  اأع��ل��ن��ت،  كرد�ستان  اإقليم  يف  الطبيعية  ال���روات  وزارة  وك��ان��ت 
النفط  ت�سدير  حجم  رف��ع  عن   )2014 الثاين  ت�سرين   8( ال�سبت 
اخلام عرب خط اإقليم كرد�ستان-تركيا اإىل 300 األف برميل يوميا، 
فيما اأكدت انها تخطط لزيادة �سادراتها اإىل 400 األف برميل بنهاية 

العام احلايل.

العراقية - بغداد
 

مع  الخ��ري بحث  ان  ابراهيم اجلعفري   وزي��ر اخلارجية  اعلن مكتب 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  الق�سايا على  ابرز  رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�سوم 
على  مع�سوم  اطلع  اجلعفري  ان  مبيناً  النازحني،  واو���س��اع  والمنية 
نتائج احلوارات واللقاءات التي �سهدتها زيارته اىل تركيا. وقال املكتب 
رئي�ش  ال�سبت،  ام�ش  زار،  اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  "وزير  بيان  يف 
اللقاء  خ��الل  "جرى  ان��ه  البيان  وا���س��اف  مع�سوم".  ف��وؤاد  اجلمهورية 
بحث اأبرز الق�سايا على ال�ساحة ال�سيا�سّية، والأمنية، واأو�ساع النازحني، 
والنت�سارات التي حتِققها القوات الع�سكرّية، واحل�سد ال�سعبّي، والدعم 
الدويّل للعراق يف حربه �سدَّ الإرهاب".  وتابع ان "اجلانبني ا�ستعر�سا 
تركيا،  اإىل  اجلعفرّي  زي��ارة  �سهدتها  التي  واللقاءات  احل���وارات  نتائج 
اإع��ادة العالقات العراقّية مع دول  واخلطوات العملّية التي من �ساأنها 

اجلوار وعموم املنطقة والعامل اإىل م�سارها ال�سحيح.

وزير الكهرباء يمنع أفراد حمايته من متابعة 
المعامالت ويطرد احدهم لمخالفته التوجيه

نائب عن دولة القانون يطالب الحكومة باتخاذ 
موقف تجاه »تفرد« كردستان بتصدير النفط

الجعفري يطلع رئيس الجمهورية 
على نتائج زيارته الى تركيا

وزير أسبق: أولى خطوات كشف الفضائيين هو الغاء استالم الرواتب بالوكالة

العراقية - بغداد
 

اأك����د رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة ف���وؤاد 
م��ع�����س��وم  ع��ل��ى ���س��رورة ت��ب��ادل 
واخل��ربات  املعلومات  وتن�سيق 
م���ع م�����س��ر ب�������س���اأن اجل��م��اع��ات 
ي�ساعد يف حتقيق  امل�سلحة مبا 

اأمن وا�ستقرار املنطقة.
وق��ال��ت رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة يف 
اجل��م��ه��وري��ة  "رئي�ش  اإن  ب��ي��ان 
اليوم،  ا�ستقبل،  مع�سوم  ف���وؤاد 
�سفري  ببغداد  ال�سالم  ق�سر  يف 
جمهورية م�سر العربية اأحمد 

ح�سن دروي�ش"، مبينا اأن "ال�سفري نقل حتيات رئي�ش جمهورية 
م�سر العربية عبد الفتاح ال�سي�سي للرئي�ش فوؤاد مع�سوم".

اأهمية  على  التاأكيد  اللقاء  خالل  "جرى  اأن��ه  الرئا�سة  واأ�سافت 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  ال�سبل  مبختلف  ال��ع��م��ل 
امل�سركة  امل�سالح  يخدم  مبا  وتعزيزها  ال�سقيقني  البلدين  بني 
على  التاأكيد  اللقاء  خ��الل  "جرى  اأن��ه  اىل  م�سريا  لل�سعبني"، 
����س���رورة ت���ب���ادل وت��ن�����س��ي��ق امل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات ب�����س��اأن ال��زم��ر 
الإرهابية التي ت�سكل خطرا على اجلميع ومبا ي�ساعد يف حتقيق 
اأمن وا�ستقرار املنطقة واحلد من التحديات التي تواجه العامل 

بفعل خطر الرهاب".
ي�سار اىل اأن م�سر ت�سهد منذ حزيران العام املا�سي احداثا امنية 
خ�سو�سا يف �سبه جزيرة �سيناء، وذلك عقب عزل الرئي�ش ال�سبق 

حممد مر�سي.

معصوم يؤكد ضرورة تبادل وتنسيق 
المعلومات مع مصر بشأن الجماعات المسلحة

م / اعالن
قدم املواطن ) عبد الر�سا حممد علي عبد اهلل ( دعوته الق�سائية 

لتبديل ) لقب ( و جعله ) ال�سعدي ( بدل من ) العاين ( .
اي��ام من  ع�سرة  خ��الل  املديرية  ه��ذه  اع��را���ش مراجعة  لديه  فمن 
ا�ستنادا اىل  تاريخ الن�سر و بعك�سه �سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اأح��ك��ام امل���ادة )21( م��ن ق��ان��ون الح����وال امل��دي��ن��ة رق��م )65( ل�سنة 
اجلن�سية  ع��ام  مدير  باأ�سم  الن�سر  يكون  ان  على  امل��ع��دل   1972

املحرم... مع التقدير . 
اللواء 

حت�سني عبد الرزاق فليح 
مدير اجلن�سية العام / وكالة

م / اعالن
قدم املواطن ) جعفر حممد علي عبد اهلل ( دعوته الق�سائية لتبديل 

) لقب ( و جعله   )ال�سعدي( بدل من ) العاين ( .
اي��ام من  ع�سرة  خ��الل  املديرية  ه��ذه  اع��را���ش مراجعة  لديه  فمن 
ا�ستنادا اىل  تاريخ الن�سر و بعك�سه �سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
65( ل�سنة  21 ( من قانون الح���وال املدينة رق��م )  اأح��ك��ام امل��ادة ) 
اجلن�سية  ع��ام  مدير  باأ�سم  الن�سر  يكون  ان  على  امل��ع��دل   1972

املحرم... مع التقدير . 
اللواء 

حت�سني عبد الرزاق فليح 
مدير اجلن�سية العام / وكالة

م / اعالن
قدم املواطن ) جواد حممد علي عبد اهلل  ( دعوته الق�سائية لتبديل 

) لقب ( و جعله ) ال�سعدي ( بدل من ) العاين ( .
اي��ام من  ع�سرة  خ��الل  املديرية  ه��ذه  اع��را���ش مراجعة  لديه  فمن 
ا�ستنادا اىل  تاريخ الن�سر و بعك�سه �سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
65( ل�سنة  21 ( من قانون الح���وال املدينة رق��م )  اأح��ك��ام امل��ادة ) 
اجلن�سية  ع��ام  مدير  باأ�سم  الن�سر  يكون  ان  على  امل��ع��دل   1972

املحرم... مع التقدير .

اللواء 
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

م / اعالن
قدم املواطن ) هيفاء حممد علي عبد اهلل  ( دعوته الق�سائية لتبديل 

) لقبه ( و جعله ) ال�سعدي ( بدل من ) العاين ( .
اي��ام من  ع�سرة  خ��الل  املديرية  ه��ذه  اع��را���ش مراجعة  لديه  فمن 
ا�ستنادا اىل  تاريخ الن�سر و بعك�سه �سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
65( ل�سنة  21 ( من قانون الح���وال املدينة رق��م )  اأح��ك��ام امل��ادة ) 
اجلن�سية  ع��ام  مدير  باأ�سم  الن�سر  يكون  ان  على  امل��ع��دل   1972

املحرم... مع التقدير .

اللواء 
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

م / اعالن
الق�سائية  ( دعوته  ابراهيم  حممد علي عبد اهلل    ( امل��واط��ن  ق��دم 

لتبديل ) لقبه ( و جعله ) ال�سعدي ( بدل من ) العاين ( .
اي��ام من  ع�سرة  خ��الل  املديرية  ه��ذه  اع��را���ش مراجعة  لديه  فمن 
ا�ستنادا اىل  تاريخ الن�سر و بعك�سه �سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
65( ل�سنة  21 ( من قانون الح���وال املدينة رق��م )  اأح��ك��ام امل��ادة ) 
اجلن�سية  ع��ام  مدير  باأ�سم  الن�سر  يكون  ان  على  امل��ع��دل   1972

املحرم... مع التقدير . 

اللواء 
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

العراقية - بغداد
ال��ب��ل��داوي   مفيد  وك��ال��ة  ب��ل��د  ق�����س��اء  قائممقام  ج���دد 
بلد  ق�ساءي  ت�سمل  حمافظة  با�ستحداث  مطالبته 
�سيطالبان  الق�ساءين  اأن  اإىل  اأ���س��ار  فيما  والدجيل، 
امل�سادقة  ع���دم  ح���ال  يف  ب��ب��غ��داد  الإداري  ب��الل��ت��ح��اق 
ال��ب��ل��داوي، وه��و نائب �سابق  على ه��ذا املطلب. وق��ال 

بعملية  ما�سون  "نحن  الدين،  �سالح  حمافظة  عن 
والدجيل  بلد  ق�����س��اءي  ت�سمل  حمافظة  ا���س��ت��ح��داث 
ق��ب��ل حكومة  م��ن  الأم����ن واخل���دم���ات  ���س��ع��ف  ب�سبب 
ح�سلنا  "اأننا  اإىل  م�����س��ريا  املحلية"،  ال��دي��ن  ���س��الح 
ع��ل��ى ت��اأي��ي��د ح��ك��وم��ة ال��ق�����س��اءي��ن وه���ن���اك 5000 
اخل�سو�ش".  بهذا  وم�سوؤولني  مواطنني  من  توقيع 
"امل�سادقة على مطلبنا �ستوفر  اأن  البلداوي  واأ�ساف 

خم�����س�����س��ات اأك����رب واأ���س��م��ل م���ع ف��ر���ش ع��م��ل اأوف����ر، 
منوها  امل�ستويات"،  بكافة  النهو�ش  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ا�ستحداث هذه  امل�سادقة على  "يف حال عدم  اأن��ه  اإىل 
املحافظة �سنلجاأ للمطالبة باللتحاق الإداري ببغداد 
اأمنيا وخدميا".  الق�ساءين  اأح��وال  ترميم  اأج��ل  من 
ال��ب��ل��داوي  مفيد  وك��ال��ة  بلد  ق�ساء  قائممقام  وك���ان 
طالب، يف )6 �سباط 2014(، بتحويل ق�ساءي بلد 

والدجيل اإىل حمافظة، م�سريا اإىل اأنه مت جمع اأكر 
جمل�ش  اأن  يذكر  لذلك.  تاأييدا  توقيع   5000 من 
2014(، على  ال��وزراء واف��ق، يف )21 كانون الثاين 
حتويل اق�سية �سهل نينوى والفلوجة وطوزخورماتو 
الدولة  وزارة  اعتربت  فيما  حمافظتني،  اإىل  وتلعفر 
واقع  تطوير  يف  �سي�سهم  ذلك  اأن  املحافظات  ل�سوؤون 

املحافظتني القت�سادي والأمني والجتماعي.

البلداوي يجدد مطالبته باستحداث محافظة تشمل قضاءي بلد والدجيل

العراقية - بغداد

 �سدد رئي�ش كتلة الف�سيلة النيابية عمار طعمة ، الثنني، 
الوطني  احل��ر���ش  ق��ان��ون  بت�سريع  ال���س��راع  ���س��رورة  على 
ال��ف��اع��ل  ل�����س��م��ان ح��ق��وق ق����وات احل�����س��د ال�سعبي وال�����دور 
داع�ش الرهابي. وذكر  ايقاف متدد تنظيم  الذي لعبه يف 
طعمة يف بيان ،ان" احل�سد ال�سعبي قلب موازين املواجهة 
ل�����س��ال��ح ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة وال��ت��ح��ول ل��ل��ه��ج��وم وحت��ري��ر 
مناطق مهمة وا�سراتيجية �ساهمت ب�سكل وا�سح يف رفع 
ملنت�سبي  الن��دف��اع واحلما�سة  زخ��م  وزي���ادة  املعنوية  ال��روح 
"ان�ساف  ���س��رورة  اىل  وا���س��ار  المنية".  وال��ق��وات  اجلي�ش 
احل�سد ال�سعبي من خالل ال�سراع بت�سريع قانون احلر�ش 
الوطني لينظم حالة احل�سد يف اطار ر�سمي ي�سمن حقوق 
التعامل  ���س��رورة  على"   واك��د  وم�ستحقاتهم".  املقاتلني 
ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  جميع  م��ع  وع��دال��ة  مبو�سوعية 
وت�سكيالته والبتعاد عن النحياز واملجامالت يف تف�سيل 
وترجيح دعم ف�سيل على اخر"،داعيا اىل "ال�سراع ب�سرف 
بع�سهم  ام�سى  الذين  ال�سعبي  احل�سد  ابطال  م�ستحقات 
�سهور عديدة يرابط على خطوط املواجهة المامية دون 
ان ي�سرف له راتب ولو ل�سهر واحد". وبني طعمة ان" على 
لع�سابات  للت�سدي  والعتاد  بال�سالح  جتهيزهم  احلكومة 
داع�ش"، لفتا اىل " اهمية تو�سيع جتربة احل�سد اال�سعبي 
وتطويرها لت�سمل املقاتلني من ابناء الع�سائر واملحافظات 

التي �سيطر عليها تنظيم داع�ش الرهابي

الفضيلة : تشريع قانون الحرس الوطني 
سيضمن حقوق ابناء الحشد الشعبي



الدواعش يقسون على اهالي الموصل بعد أن فقدوا الكثير من مواقعهم وعناصرهم
ويفق����د داع�����ض �ص����وابه بع����د كل عملي����ة يتعر�ض لها 
ويق����وم بخط����ف املواطن����ن، حي����ث ق����ام تنظي����م داع�����ض  
اأم�����ض االح����د، باعتق����ال ع�ص����رات الن�ص����اء عل����ى خلفي����ة 

اغتيال اأحد عنا�صره �صمايل املو�صل.
وق����ال يون�����ض م����راد م����ن �ص����كان منطق����ة الر�ص����يدية 
�ص����مايل املو�ص����ل ان "عنا�صر ما ي�ص����مى بتنظيم داع�ض 
ق����ام بخطف ع�ص����رات الن�ص����اء يف �ص����وق �ص����عبي �ص����مايل 
املو�ص����ل على اإثر اأغتيال احد عنا�ص����ره هناك من قبل 

�صخ�ض يعتقد بانه متنكر بزي اأمراأة".
وا�ص����اف ان "عنا�ص����ر داع�����ض اقدم����ت عل����ى خط����ف 
اخلم����ار  يرتدي����ن  الالت����ي  الن�ص����اء  م����ن  الع�ص����رات 
واقتادته����ن اىل جهة جمهولة على خلفية اغتيال احد 
عنا�ص����ره من قبل م�ص����لحن متنكرين بزي ن�ص����ائي يف 
�صوق �ص����عبي يقع يف منطقة الر�صيدية �صمايل املو�صل 
، وكانت الن�ص����وة واالطفال ي�ص����رخن بع����د ان اقتادهن 
داع�����ض فيم����ا ق����ام بتقيي����د الرجال وجمعه����م يف احدى 

زوايا ال�صوق".
فيما ينفذ داع�ض حمالت خطف ب�ص����كل يومي حيث 
20 مواطن����ا بينه����م  ق����ام عنا�ص����ر التنظي����م بخط����ف 
ثمانية من �ص����يوخ ع�صائر اجلبور واقتادوهم اىل جهة 
جمهول����ة بعد ان داهموا منازله����م يف ناحيتن القيارة 

وال�صورى جنوب املو�صل".
فيم����ا يوؤك����د �ص����كان املو�ص����ل ان "عملي����ات اخلط����ف 
الع�ص����وائية من قبل عنا�ص����ر تنظيمات داع�ض لع�صرات 
من �ص����باب املو�صل يف عموم ا�ص����واق املو�صل ومناطقها 
ال�صباب غري معروفة واقتادوهم اىل جهات جمهولة".
وق����ال املواط����ن مي�ص����ر موؤم����ن اأن "عملي����ات اخلطف 
طال����ت حتى االطباء واملهند�ص����ن والتدري�ص����ين ومن 
�ص����رائح خمتلف����ة اخ����رى خ����الل ذهابه����م اىل عمله����م 
او م����ن منازله����م او ع����ن طري����ق نق����اط التفتي�����ض التي 
يقيمها التنظيم يف �صوارع املدينة خ�صو�صا يف الليل".
وا�ص����اف اأن "الدواع�����ض يف نق����اط التفتي�����ض يقولون 
للنا�ض، ا�ص����معوا ايها املو�ص����ليون لقد �ص����قنا ذرعا بكم، 
الأنك����م تكرهون����ا وتدعون علينا وتتكلمون عنا بال�ص����وء 
لذل����ك و�ص����لتنا تعليم����ات ب����ان نعاملك����م بق�ص����وة، الننا 
نتعر�ض اىل خ�صائر وانتم تعي�صون يف املدينة بدون ان 
تعان����وا من �ص����يء". ومل يقف داع�����ض عند حد اخلطف 
ب����ل تعداه����ا اىل تنفي����ذ حم����الت اعدام بح����ق املتعلقن 
وعنا�ص����ر  ال�ص����باط  وخ�صو�ص����ا  املدين����ة  �ص����كان  م����ن 
االم����ن حتى اللذين اعلن����وا توبتهم. وم����ن جانب اآخر 
مل ي����دِر بخلد الداع�ص����ي ال����ذي مل يتج����اوز ال�25 من 
عم����ره ان يجد مو�ص����لية بعمر جدته تناق�ص����ه بافكاره 
وتفحمه وجتربه على تركها بعد ان ا�صتوقفها يف احد 
اال�ص����واق حما�ص����با اياه����ا على ع����دم ارتدائه����ا للخمار، 
ومل يع����د بي����د اه����ايل املو�ص����ل ال�ص����الح امل�ص����نوع م����ن 
احلدي����د والب����ارود لكي يجابهوا داع�ض فق�ص����ة جتريد 
ال�ص����كان م����ن ال�ص����الح طويل����ة تع����ود قب����ل ان ي�ص����يطر 
داع�����ض على املدينة لذل����ك مل يجد مقاومة من اهايل 
املو�ص����ل عندم����ا اقتحمها بع����د هروب الق����وات االمنية 
منه����ا، لكن املو�ص����ليون املعروف����ن بالتزامه����م الديني 
املعت����دل يحمل����ون يف عقولهم ما هو اخطر على داع�ض 
م����ن البندقي����ة". يف اح����د اال�ص����واق يف حي الن����ور كانت 
احلاجة ام يا�ص����ر ت�ص����ري للتب�صع غري مرتدية للخمار 
كونها امراأة كبرية يف ال�صن، لكن احد الدواع�ض حاول 
ان ميار�����ض جربوته عليها فا�ص����توقفها حما�ص����با اياها 
عل����ى ع����دم ارتدائها للخمار، ف����ردت عليه باآي����ة قراآنية 
تو�ص����ح ل����ه ال����زي املطل����وب م����ن امل����راأة وال����ذي فر�ص����ه 
اال�ص����الم دون ان يفر�����ض عليه اخلم����ار فرد عليها باية 
ال ترتب����ط باملو�ص����وع ف����ردت علي����ه باية تبن له ق�ص����ر 
معرفته بغايات الن�صو�ض القراآنية الن رده عليها كان 
بعي����دا عن املو�ص����وع، وح����اول جاه����دا ان يجاريها لكنه 
تركها وان�ص����حب بعد ان و�ص����ل اىل ح����د ادرك ان علمه 
وفك����ره اقل بكثري مما حتمله هذه املراأة التي قالت له 
قبل ان يغادرها اذهب واقراأ القران وتعلم علومه قبل 

ان حتا�صب النا�ض على امور ال تعرفها.
ويف اح����د اال�ص����واق كان عنا�ص����ر تابع����ن مل����ا ي�ص����مى 
دي����وان ال����زكاة وال�ص����دقات ال����ذي ا�ص�ص����ه داع�ض جلبي 
االم����وال من النا�ض حتت هذا اال�ص����م ال�ص����رعي، امتنع 
اح����د ا�ص����حاب املحال عن دفع االم����وال لهم. وقال بكر 
حممود موجهاً ال�صوؤال اىل الدواع�ض "هل تعرفون ان 
ا�صناف الزكاة التي حددها القراآن هي ثمانية ا�صناف 
واحدها هي االأقارب فردوا عليه نعم، فقال لهم ان يل 
اقارب فقراء احلال متعففون وبالعادة اعطي لهم زكاة 
اموايل فال يحق لكم ان متنعوهم هذا اال�صتحقاق وال 
ت�صتطيعون منعي من اوؤدي احد حقوق اهلل"، فرتكوه 

وان�صرفوا.

وكث����رية ه����ي الق�ص�����ض الت����ي توثق حوادث مناق�ص����ة 
فكري����ة ب����ن اه����ايل املو�ص����ل والدواع�����ض الذي ات�ص����ح 
له����م انه متم�ص����كن ببع�ض االح����كام اال�ص����المية التي 
يرددونه����ا لك����ي يربهن����وا للنا�����ض ان اعمالهم �ص����رعية 
يف لديه����م ق�ص����ور فك����ري يف جوان����ب كثرية م����ن احكام 

ال�صريعة اال�صالمية.

تخو�����ض  العراقي����ة  االمني����ة  الق����وات  اأن  اإىل  ي�ص����ار 
ا�ص����هر �ص����د  اأربع����ة  م����ن  اك����ر  مع����ارك طاحن����ة من����ذ 
ع�صابات داع�ض االإرهابية وبع�ض التنظيمات املت�صددة 
االأخ����رى وكبدتهم خ�ص����ائر كبرية ومتكنت من حترير 
مناط����ق عدة، خ�صو�ص����ا بعد اأن دخل����ت طائرات اأم 35 
وال�ص����يخوي اخلدم����ة باجلي�����ض العراق����ي، و�ص����يما بعد 
ان ه����ددت تل����ك املجاميع االمن واالقت�ص����اد معا. وكان 
تنظي����م داع�����ض االرهابي متكن ب�ص����بب تواطوؤ عنا�ص����ر 
جمموع����ة  ومب�ص����اعدة  وال�ص����رطة  اجلي�����ض  ق����وات  يف 

م����ن االه����ايل م����ن ال�ص����يطرة عل����ى مدين����ة املو�ص����ل يف 
ال�����10 م����ن حزي����ران املا�ص����ي ومت����ددت �ص����يطرته على 
ع����دد م����ن املناط����ق االخ����رى يف بع�����ض املحافظ����ات، يف 
ح����ن ب����دات االجه����زة االمني����ة ومب�ص����اندة املواطن����ن 
وط����ريان اجلي�ض من ت�ص����ييق اخلناق على االرهابين 
التم����دد  حماولته����م  اث����ر  املو�ص����ل  يف  وحما�ص����رتهم 

اك����ر اىل مدن اخ����رى االمر ال����ذى ادى اىل تكبيدهم 
الع�ص����رات من القتلى بع�ص����هم يجمل جن�ص����يات عربية 
واجنبي����ة ج����اءوا م����ن مناط����ق خمتلف����ة اىل نينوى، يف 
حن تدفقت اىل مراكز التطوع والذهاب نحو �صامراء 
املرجعي����ة  اط����الق  ح����ال  ال�ص����باب  م����ن  االالف  مئ����ات 
الدينية يف النجف اال�صرف دعوة اجلهاد لقتال داع�ض 
االرهاب����ي. وي����درك داع�����ض ان خط����ورة الت�ص����دي ل����ه 
فكريا اكرب من الت�صدي له بال�صالح، لذلك عمد بعد 
ان احت����ل املو�ص����ل اىل تهج����ري علم����اء الدي����ن املعرفن 

باعتداله����م م����ن املدين����ة ومنعه����م والكثري م����ن االئمة 
واخلطباء من ارتقاء املنابر وامامة النا�ض يف امل�صاجد 
او اعط����اء الدرو�ض واملحا�ص����رات واعتقل بع�ص����هم، بل 
ان����ه قد اغتال العدي����د منهم يف ال�ص����نوات االخرية، بل 
ومن����ع التجمع����ات واجلمعي����ات. يق����ول اال�ص����تاذ بكلي����ة 
الرتبي����ة اال�ص����المية بجامع����ة املو�ص����ل الدكت����ور خلف 
حممد اإن "غالبية اهايل املو�صل مرتبن منذ ال�صغر 
عل����ى تعالي����م الدي����ن اال�ص����المي ع����ن طري����ق االهل او 
رج����ال الدين املعتدل����ون، لذلك تراه����م يحملون فكرا 

دينيا معتدال وثقافة باحكام ال�صريعة".
ابن����اء  ب����ن  �ص����الته  يج����د  مل  "داع�����ض  اأن  وا�ص����اف 
املدين����ة ب����ل يف ل����دى الب����دو وابن����اء الق����رى املعرف����ون 
بتع�ص����بهم وق�ص����ر تفكريه����م، فنج����ح التنظي����م يف زرع 
بذور التطرف والغلو م�ص����تغال جهلهم، لكنه ا�ص����طدم 
باأهايل املدينة". واو�ص����ح "منذ اليوم االول ل�صيطرته 
عل����ى املو�ص����ل رف�����ض �ص����كانها االف����كار الت����ي ج����اء به����ا، 
النها تخالف الفطرة االن�ص����انية ال�ص����ليمة، ف�صال عن 
ابتعادها عن املقا�ص����د من ال�ص����ريعة االإ�صالمية لذلك 
بدا ال�ص����كان يدخلون يف نقا�ص����ات مع عنا�ص����ر التنظيم 
يف االماك����ن العام����ة والت����ي يتب����ن منه����ا جه����ل غالبية 

العنا�صر مبقا�صد ال�صريعة".
وقال "يعد هذا اف�صل �صالح للق�صاء على هذا الفكر 
املتطرف الذي يتخذ من الدين واجلهاد �صتارا الإقناع 
الب�ص����طاء ب�صرعية هذا التنظيم، و�صوف يكون ال�صالح 
االف�صل ملواجهته متزامنة مع احلرب الع�صكرية عليه 

الجتثاثه من العراق ومن املو�صل".
وعلى �ص����عيد ذي �ص����لة اأن�ص����اأ تنظيم داع�ض عدد من 
م����ا ا�ص����ماه النقط����ة االإعالمي����ة يف املناط����ق العام����ة يف 
املو�ص����ل، وه����ي عب����ارة ع����ن غرف����ة عليها �صا�ص����ة عر�ض 
ملقاط����ع فيدي����و توثق املعارك التي يخو�ص����ها التنظيم، 
فيم����ا يق����وم عنا�ص����ره الذي����ن يتواج����دون داخ����ل ه����ذه 

الغرف بتوزيع مطبوعات وا�صدارات التنظيم.
ويق����ول املواطن ح�ص����ن حممود اإن "عنا�ص����ر داع�ض 
جاءوا بغرفة جاهزة �ص����بيهة بالك�ص����ك، وو�صعوها على 
جانب الطريق يف منطقة املجموعة الثقافية باملو�صل، 
وعل����ق عل����ى اح����د جدرانه����ا اخلارجي����ة �صا�ص����ة كب����رية 
وو�صع الفتة مكتوب عليها عبارة النقطة االعالمية". 
وا�ص����اف "توقعن����ا ان ه����ذه النقط����ة �ص����تعر�ض افالم����ا 
تاريخي����ة او برام����ج ديني����ة لكنن����ا تفاجئن����ا ان م�ص����اهد 
الدم والقتل هي ما يتم عر�ص����ه فيها، حيث ا�ص����تباكات 
وذب����ح واإعدام����ات يق����ول عنه����ا التنظي����م انه����ا معارك����ه 
التي يخ�ص����وها يف العراق و�ص����وريا". من جانبه يقول 
املواطن �صليم طالل "يوزع عنا�صر التنظيم عرب هذه 
النق����اط مطبوع����ات حتت����وي عل����ى تف�ص����ريات وفتاوي 
فة عن اال�ص����الم وح�ص����ب افكار للتنظيم، وكذلك  رَّ َ حمحُ
يتم توزيع تعليماته وبالغاته للمواطنن، ف�ص����ال عن 
تربير ملا يقوم به من قتل وتفجري وانتهاك للحرمات 

واإيجاد املخارج ال�صرعية لها".
وميار�����ض تنظي����م داع�����ض م����ن خ����الل ه����ذه النق����اط 
حم����اوالت يف التاأث����ري على الراأي الع����ام وكذلك تقليل 
داع�����ض،  و�ص����لوكيات  افع����ال  عل����ى  االعرتا�����ض  ح����دة 
وحماول����ة ك�ص����ب منا�ص����رين واع�ص����اء ج����دد للتنظيم، 
خ�صو�ص����ا ان التنظيم ال ميل����ك قناة تلفزيونية ميكنه 
بوا�صطتها التوا�صل مع النا�ض، كما انه يعمل من خالل 
هذه النقاط على اي�صال افكاره ومعتقداته وجرائمها 
للذي����ن ال ميتلكون مه����ارة العمل عل����ى االنرتنت. من 
جانبه يقول املواطن اي�صر وعد اأنه "غالباً ما تت�صمن 
االفالم التي يتم عر�ص����ها او املن�صورات تهديداً مبطناً 
اأو �ص����ريحاً يف بع�����ض االأوق����ات حيث يتم ذك����ر العقوبة 
ال�ص����رعية التي �ص����تقع على املخالف، كم����ا انها نوع من 
االره����اب والتهدي����د للنا�����ض فيم����ا لو حاول����وا خمالفة 

تعليمات التنظيم او اخلروج عليه".
واأ�ص����اف "اإنه����م يوزع����ون املن�ص����ورات الدعائية، منها 
م����ا يتعل����ق بالدي����ن، ومنه����ا م����ا يتعل����ق باأخب����ار دولتهم 
املزعومة واأخبار املعارك، او تهديدات ل�ص����ريحة معينة 
من النا�ض بانه �صوف ت�صادر منازلهم وامالكهم ان مل 
ين�صاعوا الوامر التنظيم وكذلك �صورة ال�صخا�ض مت 
اعدامه����م او ذبحه����م، كما يتم توزي����ع اقرا�ض مدجمة 

)CD( يف بع�ض االحيان".
وتعت����رب و�ص����ائف النق����اط االعالمي����ة مكمل����ة الآل����ة 
التنظي����م االإعالمي����ة ع����رب االنرتنت، حي����ث تبقى فئة 
ال�ص����غار وكب����ار ال�ص����ن وبع�����ض ال�ص����باب غ����ري امللم����ن 
باالنرتنت فري�ص����ة متاحة الأفكار ه����ذا التنظيم، حيث 
م����ن خالل النق����اط االإعالمية و�ص����بكة االإنرتنت، يتم 
تلقن ال�ص����باب االأفكار املغ�صو�صة واملنحرفة عن الدين 

االإ�صالمي.
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يؤك��د اهالي مدين��ة الموص��ل ان تنظيم داعش ب��ات اكثر 
قسوة من ذي قبل وانه يمارس اجراءات تعسفية بحقهم منذ 
ان ب��دأ يخس��ر اراضي كان قد س��يطر عليه��ا وكذلك بعد أن 

فقد مقاتليه.
ويق��ول مصدر في الط��ب العدلي في الموص��ل ل�"العراقية"، 
"منذ نحو اس��بوعين بتنا نستقبل ما ال يقل عن عشرين جثة 
لداعش يوميا امام نتيجة القصف الذي ينفذه طيران التحالف 

في مواقع مختلفة من محافظة نينوى او اثر االشتباكات".
واض��اف المصدر الذي طلب عدم الكش��ف ع��ن هويته "في 
بع��ض االيام وصلت الجثث لخمس��ين جثة كم��ا حصل عندما 
اس��تهدفت غارة جوية لطيران التحال��ف رتال للتنظيم عند 
بواب��ة الش��ام المدخل الغرب��ي للموصل حي��ث يتمركز داعش 
هن��اك، وعندما يجيئون بجث��ث قتالهم يكون قد جن جنونهم 
بعضهم خائ��ف وبعضهم متوتر وبعضهم غي��ر قادر على ان 

يتمالك نفسه".

كثي��رة هي القصص التي توثق 
ح��وادث مناقش��ة فكري��ة بي��ن 
اهالي الموص��ل والدواعش الذي 
اتضح لهم انه متمسكين ببعض 
االحكام االسالمية التي يرددونها 
لكي يبرهنوا للن��اس ان اعمالهم 

شرعية

داع��ش ل��م يج��د 
ض����ال������ت�ه ب���ي�ن 
بل  المدين��ة  ابن���اء 
ل��دى الب��دو وابن��اء 
القرى المع����روفون 
بتعصبه��م وقص��ر 

تفكيرهم

العراقية � بغداد

داعش ينشئ »شاشات« في الموصل لنشر األفكار المتطرفة وبث فيديوات القتل والدم

ال��م��وص��ل��ي��ون  يحمله  م��ا  أم����ام  ع���اج���زون  ال���دواع���ش 
م���ن س���الح »ال��ف��ك��ر اإلس���الم���ي ال��م��ع��ت��دل ال��ص��ح��ي��ح«

على شاشة كبيرة يعرض الداعشيون تفسيراتهم المنحرفة للدين 
وتوعدهم الصريح لمن يخالفهم الرأي بعقوبات التمت لالسالم بصلة



العراقية - بغداد

اأم��ان��ة ب��غ��داد ع��ن اجن���از امل��رح��ل��ة االوىل من  اعلنت 
ب�شكل  الإظ��ه��اره  الغزل  �شوق  وتاهيل  تطوير  اعمال 

ح�شاري يتنا�شب ومكانة العا�شمة بغداد.
 وذك���رت م��دي��ري��ة ال��ع��الق��ات واالع����الم ان  مالكات 
امل�شاريع احدى ت�شكيالت امانة بغداد اجنزت  دائرة 
)%25( م���ن اع���م���ال ت��ط��وي��ر ���ش��وق ال���غ���زل ال��ت��ي 

بالبلوك  اخلارجية  املما�شي  اأر�شية  تغليف  ت�شمنت 
املقرن�ص وتغليف االأر�شيات اخلارجية مبادة احلجر 
البازلت امل�شتورد واأعمال مد قالب جانبي كرب�شتون 
اأ�شفل من  12�شم   �شمك  مع �شب طبقة كونكريت 

الكرب�شتون .
وا�شارت اىل انه  �شيتم خلق امتداد ب�شري يف جدار 
اجل��دار  بتغليق  وذل��ك  ال�شوق  لبوابة  قيم(  )اجل��ف 
�شحية  حمامات  وت�شييد  امل��ج��اري  ملحطة  االم��ام��ي 
بداًل من احلالية لعدم توافر ال�شروط ال�شحية فيها 

وبح�شب املخططات املعدة لهذا الغر�ص .
تت�شمن  للتطوير  امل��ع��دة  الت�شاميم  ان   واأ���ش��اف��ت   
ال�شوق مبادة احلجر على �شكل  ار�شية  اعادة ر�شف 
عن  ال�شوق  ار�شية  تف�شل  ان  على  متكررة  وح��دات 
ار�شية الر�شيف بخط من البازلت االحمر مع اعادة 
تبليط الر�شيف مبادة املقرن�ص الر�شا�شي وكذلك 
والنوافذ احلديدية لالك�شاك  االب��واب  تاأهيل  اعادة 
احل��ال��ي��ة وط��الئ��ه��ا ي��ك��ون ب��ل��ون واح���د )ب��ن��ي غامق( 
الكونكريتية  امل��وج��ود على االج���زاء  ال��ط��الء  وازال���ة 

منه .
 واو�شحت ان اعمال التطوير ت�شمل �شيانة امل�شقفات 
اجل���دي���دة احل��ال��ي��ة وت���اأج���ره���ا ل��ل��ب��اع��ة اجل��وال��ن 
ل��غ��ر���ص ا���ش��ت��غ��الل��ه��ا م���ع ت��اأه��ي��ل ال���واج���ه���ات املطلة 
الغزل كال بح�شب مواد بنائه مع ت�شييد  على �شوق 
م�شطبات من الطابوق باإرتفاع )50( �شم والتغليف 
قبل  م��ن  ا�شتغالله  لغر�ص   ) قيم  )اجل��ف  بطابوق 
الباعة لعر�ص الطيور واالقفا�ص وتنظيمها وت�شييد 

مظالت كونكريتية مثمنة م�شابهة ملا موجود

العراقية - بغداد

كفاح  ال��ع��راق��ي��ة  البيئية  ال��ب��اح��ث��ة  ح�شلت 
فيا�ص على اجلائزة الثالثة من بن ع�شرات 
االبحاث العربية التي �شاركت �شمن اعمال 
ال��دورة ال�)26( ملجل�ص وزراء البية العرب 
امل�����ش��وؤول��ن ع��ن ����ش���وؤون ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ع��ق��د يف 

مدينة جدة ال�شعودية .
وقال مدير دائرة التوعية واالعالم البيئي 
كفاح  البيئية  الباحثة  ان  البيئة  وزارة  يف 
م�شابقة  يف  الثالثة  باجلائزة  ف��ازت  فيا�ص 
هام�ص  على  نظمت  التي  البيئية  البحوث 
البية  وزراء  ملجل�ص   )26( ال���دورة  اع��م��ال 
ال���ع���رب امل�������ش���وؤول���ن ع���ن �����ش����وؤون ال��ب��ي��ئ��ة ، 
م�����ش��ي��ف��ا ان ال��ب��اح��ث��ة ك��ف��اح ف��ي��ا���ص ف���ازت 
ببحثها املعنون ) بناء وحدات الغاز احليوي 
لتوليد الطاقة اخل�شراء ( ما يعترب اجناز 
كبر للعراق للفوز بهذه اجلائزة يف حمفل 

مهم مثل هذا .
وا�����ش����اف احل�������ش���ون ان ال���ب���ي���ان اخل��ت��ام��ي 
ال��ع��رب  ال��ب��ي��ة  الج��ت��م��اع��ات جم��ل�����ص وزراء 
امل�����ش��وؤول��ن ع���ن ����ش���وؤون ال��ب��ي��ئ��ة يف دورت����ه 
احل��ال��ي��ة ق���رر م��ن��ح ���ش��رك��ة ن��ف��ط اجل��ن��وب 
اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة ع���ن م�����ش��روع امل�����ش��ك��الت 
ان  مو�شحا   ، النفطية  ال�شركات  يف  البيئة 
احللول التي اوجدتها �شركة نفط اجلنوب 
ال�شناعات  عن  الناجتة  البيئية  للم�شاكل 
النفطية نالت اعجاب امل�شاركن يف الدورة، 

العراق  عليها  ح��از  التي  اجل��وائ��ز  ان  مبينا 
ب��ي��ئ��ي ع��رب��ي تعك�ص م��دى  اك���رب جت��م��ع  يف 
البيئة  وزارة  توليه  ال��ذي  الكبر  االهتمام 
يف �شبيل حت�شن وحماية البيئة يف العراق .
وكان وزير البيئة الدكتور قتيبة اجلبوري 
و�شل مدينة جدة ال�شعودية على راأ�ص وفد 
رفيع امل�شتوى من وزارة البيئة للم�شاركة يف 
البية  ال�)26( ملجل�ص وزراء  ال��دورة  اعمال 

العرب امل�شوؤولن عن �شوؤون البيئة .

العراقية - بغداد

طال���ب �شن���دوق اال�ش���كان التاب���ع ل���وزارة االعم���ار 
واال�ش���كان  احلكوم���ة برفع موازن���ة ال�شندوق اىل 
3 ترلي���ون دين���ار موؤك���دا معار�ش���ة املوازن���ة رفع 
القر����ص اىل 50 ملي���ون دين���ار لي�شتم���ر بقيم���ة 
35 ملي���ون خ���الل امل���دة املقبل���ة .  وق���ال مدي���ر 
اع���الم الوزارة عبد الواح���د ال�شمري  ان )املوازنة 
 50 اىل  املق���رح  القر����ص  قيم���ة  رف���ع  عار�ش���ت 
ملي���ون دينار الذي كان م���ن املوؤمل ان يحل بديال 
للقر����ص املمن���وح حاليا و البال���غ 35 مليون دينار 
ل�شكنة بغداد و 30 مليون ل�شكنة باقي املحافظات 
ولهذا طال���ب ال�شندوق بعدة امور لتن�شيط عمله 

منها رفع موازنته اىل 3 ترليون دينار و تخفي�ص 
امل�شاح���ة املطلوب���ة اىل دون 70 م���راً (.  وا�ش���اف 
ان ) جمي���ع االفراد املحلي���ن م�شمولن بالقر�ص 
وف���ق ال�ش���روط املطلوب���ة و املتمثل���ة ب�شن���د عقاري 
و كفي���ل موظ���ف و املتابعة تكون ع���رب االنرنت(. 
واو�شح ان )ال�شن���دوق م�شتمر باالقرا�ص وو�شل 
ع���دد القرو����ص اىل نح���و 90 ال���ف و دفع���ة م���ن 
ع���ام 2011 اىل نهاي���ة ال�شه���ر املا�شي ومت اجناز 
حت���ى االن نح���و 90 ال���ف وح���دة �شكني���ة يف بغداد 
واملحافظ���ات (.  وق���ال الوزي���ر ط���ارق اخلي���كاين 
يف بي���ان  ان )اإجم���ايل ع���دد الدفع���ات االإقرا�شي���ة 
الت���ي قدمه���ا �شن���دوق اال�شكان للمواطن���ن لبناء 
وح���دات �شكني���ة له���م يف بغ���داد واملحافظ���ات من���ذ 

ع���ام 2011 ولغاية نهاية �شهر ت�شرين االول من 
الع���ام اجل���اري بل���غ 90566 دفع���ة و اأن احلرك���ة 
االقرا�شي���ة يف ال�شن���دوق �شه���دت خ���الل ت�شري���ن 
االول املن�ش���رم تقدما ملحوظ���ا حيث بلغت اعداد 
جلان الك�شف على الوحدات ال�شكنية يف بغداد 11 
جلنة ومبعدل 1045 معاملة اقرا�شية ويف باقي 
املحافظ���ات 28 جلن���ة ومبع���دل 2800 معامل���ة 
)م���الكات  اأن  اخلي���كاين  واأ�ش���اف  اقرا�شي���ة(. 
ال�شن���دوق تعم���ل بوت���رة مت�شاع���دة ومتوا�شل���ة 
يف ت�شل���م معام���الت املواطن���ن وتدقيقه���ا واإجراء 
ال�شكني���ة قب���ل  الك�ش���ف عل���ى الوح���دات  عملي���ات 
عملي���ة �ش���رف املبل���غ للتاأك���د من �شالم���ة املعاملة 

ولتجنب التزوير(.
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شكاوى المواطنينصندوق اإلسكان يرفع موازنته لمنح قرض 50 مليون دينار
اعداد : فيصل سليم

ر�ش���ل الين���ا املواط���ن �شام���ر �شبي���ح م���ن اهايل �ش���كان مدين���ة ال�شع���ب حملة 335 
�شك���وى ب���ن فيها ان املحلة حتتاج اىل تنظيفق االن�ش���دادات املتكررة يف املحلة ب�شب 

تراكم النفايات 
ا�شف املواطن اىل ان �شكان منطقة ال�شعب اليبالون يف رمي الدهون والنفايات يف 

ملجاري االمر الذي ي�شبب طفحها بن فرة واخرى 
املواط���ن ينا�ش���د بلدي���ة ال�شعب باجراء حمل���ة علما اننا مقبلون عل���ى ف�شل ال�شتاء  
ال���ذي عانين���ا من���ه العام املن�ش���رم ونرجو ان التتك���رر نف�ص م�شاأت الع���ام الفائت يف 

طفح املحلة من املجاري 
عنهم : المواطن رعد جاسم

اعتربت هذه امل�شكلة من اهم امل�شاكل التي يعانيها البلد يف الوقت احلا�شر وخ�شو�شا 
بع���د الع���ام 2003 فجيو����ص اخلريج���ن العاطلن ع���ن العمل كثرة واليج���د لها اي 
ح���ل او م���كان للذهاب الي���ه فالطالب ياخ���ذون �شه���ادة البكلوريو�ص وحت���ى املاج�شتر 

والدكتوراة واليجد الكثر منهم مكانه يف دوائر الدولة العراقية كافة
وكان ملجموع���ه م���ن اخلريج���ن الذي���ن مازال���وا يعان���ون م���ن البطاله رغ���م متابعتهم 
وتق���دمي مامطل���وب منه���م اىل كاف���ة وزارات الدولة وخ�شو�ش���ا االخت�شا�ص يف جمال 

درا�شتهم  
)�شي���ف الربيع���ي( خريج م���ن كلية الزراعة ع���ام 2013 يقول لقد كان���ت ائمل بعد ان 
اتخ���رج ان اج���د يل فر�ش���ة عم���ل لك���ي ا�شرزق به���ا وخ�شو�ش���ا اين اري���د ان اقبل على 
ال���زواج وال يوج���د هن���اك اي عمل ف���� ) اىل متى هذا احلال ( وخ�شو�ش���ا اين قد در�شت 
ملدة 18 عاما واالن الا اجد يل مكان يف الدوائر احلكومية وال الدوائر االهليه وامتنى 
ان اجد يل من ي�شمعني او ي�شمع هذه ال�شريحه من ال�شباب الننا نح�ص اننا مهم�شون 

يف بلدنا
وقد التقت ) وكالة االنباء العراقية امل�شتقلة ( ب�شاب اخر وهو )�شمر العزاوي ( �شاب 
متخ���رج ومت���زوج ولدي���ه طفل ويقول انى متخ���رج منذ العام 2009 م���ن كلية االداب 
يف جامع���ة بغ���داد وبدرج���ة جي���د واىل االن مل اج���د يل اي فر�شة عم���ل وخ�شو�شا اين 
اداب / ق�شم اللغة العربية والجند من يحت�شننا يف اي موؤ�ش�شة �شواء وزارة الربية او 
التعلي���م الع���ايل وانى االن وبعد خم�ص �شنوات من تخرج���ي اعمل �شائق تك�شي وعملت 
قبله���ا ) عمال���ه ( وه���ل هذا العمل ينا�شبي مع �شهادتي لق���د در�شنا ل�شنوات واالن نحن 
مهم�شن والجند من يحت�شننا واعتقد ان لو فتحت التعينات لنا فال جند اي فر�شة 
الن الدول���ة تتعام���ل بالوا�شطه _ وجي���ب ابن عمك وجيب ابن خالك _ اي خلي اهلل 

بن عيونكم مو واهلل حرام
ومل تكتف���ي وكالتن���ا به���ذا القدر ب���ل بحثت ووا�شل���ت البحث عن خريج���ن وهذه املرة 
م���ع طال���ب خري���ج ماج�شت���ر يف كلي���ة الزراع���ة _) احم���د العبيدي ( يق���ول االن وقد 
اخ���ذت املا�ش���ر حت���ى وان كانت يف كلية اليوج���د فيها التعين فقد اخ���ذت �شهاده اكرث 
من البكالوريو�ص وال يوجد لنا اي مقعد يف كليتنا او يف وزارة التعليم العايل ارجو بعد 
هذا التعب والعناء ان اجد من يح�شنني او يحت�شن الكفاءات من الطالب وخ�شو�شا 
نح���ن يف درج���ه عالي���ه واذا مل يجد لنا اي وظيفه فلم���ا العي�ص يف العراق اف�شل ال�شفر 

خارجا على العمل يف العراق وبدون اي تردد 
اما الطالب ) قي�ص حممد ( خريج معهد االدارة منذ العام 2007 فيعمل حاليا �شائق 
تك�ش���ي ويق���ول لقد ذقت االمرين فانا خريج ومتزوج ومنذ تخرجي مل اح�شل على اأي 
وظيفه وها انا دخل عامي الثامن بدون وظيفه ارجو من احلكومة العراقية اجلديدة 

لتي اعطينا ا�شواتها لها ان تنظر الينا نظرة لكي الن�شبح مهم�شن.

مواطن يناشد بلدية الشعب

جيش من العاطلين عن العمل 
يمآل شوارع العاصمة بغداد

البيئة : الباحثة العراقية كفاح فياض تحصل على الجائزة الثالثة في بحوث البيئة

العراقية - كربالء

ك�ش���ف نقي���ب املعلم���ن 
كرب���الء  حمافظ���ة  يف 
املقد�ش���ة الدكتور خالد 
مرع���ي امل�شع���ودي، عن 
موافق���ة وزارة االعم���ار 
ا�شتثناء  واال�شكان م���ن 
التعليمي���ة  الهيئ���ات 
م���ن  والتدري�شي���ة 
ال�شل���ف  ايق���اف  ق���رار 

اال�شكانية.
اإن  امل�شع���ودي  وق���ال 
ح�شل���ت  "النقاب���ة 
وزي���ر  موافق���ة  عل���ى 
واالعم���ار  اال�ش���كان 
اخلي���كاين  ط���ارق 

خ���الل لقائه���م ب���ه يف مكتب���ه بكرب���الء ا�شتثن���اء الهيئ���ات التعليمية 
والتدري�شية من قرار ايقاف ال�شلف اال�شكانية".

واأ�ش���اف "طلبن���ا من���ه ب�ش���كل ر�شم���ي ا�شتثن���اء الهيئ���ات التعليمي���ة 
والتدري�شي���ة يف الع���راق م���ن ق���رار ايق���اف من���ح قرو����ص اال�ش���كان 
وا�شتج���اب الوزي���ر م�شكورا لطلبن���ا وا�شتثنى ه���ذه ال�شريحة املهمة 

ا�شوة بال�شحفين".
واأف���اد "العم���ل بقرار اال�شتثناء �شيتم خ���الل ال�شهر احلايل"، مبينا 
اأن "قرو����ص اال�ش���كان ظلل���ت متوقف���ة ع���ن ا�شتقب���ال اي���ة معامل���ة 
ا�شتح�ش���ال عل���ى اق�شاطها وهو م���ا اثر �شلبا عل���ى �شريحة املعلمن 
واملدر�ش���ن الذي���ن يريدون احل�ش���ول على قر�ص اال�ش���كان الإكمال 

بناء دورهم".
واأعلن���ت وزارة االأعم���ار واالإ�ش���كان العراقي���ة، يف 18 كان���ون االأول 
2011، ع���ن م�شادق���ة رئا�ش���ة اجلمهورية عل���ى القانون اجلديد 
مل�شروع �شندوق االإ�شكان، ويف حن اأكدت زيادة القرو�ص املخ�ش�شة 
لبناء الوحدات ال�شكنية من �شندوق االإ�شكان اإىل 35 مليون دينار 
و�شمول جميع املواطنن بها ،اال ان وزارة االعمار قد اوقفت قرو�ص 
الت�شليف يف فرة �شابقة لفئات متعددة من املجتمع العراقي وكانت 

فئة املعلمن والتدري�شن من �شمنها.

استثناء الهيئات التعليمية والتدريسية 
من قرار ايقاف السلف االسكانية

العراقية - بغداد

ال��دف��اع  وزارة  اعلنت 
ع�������������ن ت�����خ�����ف�����ي�����������ص 
اىل  القبول  م��ع��دالت 
ال���ك���ل���ي���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

للدورة 106.
وذك���ر ب��ي��ان ل��ل��وزارة ، 
" لغر�ص اتاحة  ، انه 

ال���واع���ي للتقدمي  ���ش��ب��اب��ن��ا  ام����ام  ال��ف��ر���ش��ة 
للكلية الع�شكرية الدورة )106( والعطاء 
اب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ات ف��ر���ش��ة اك����رب ل��ل��ت��ق��دمي 
تخفي�ص  الدفاع  وزارة  ن�شبت  ال��دورة  لهذه 
معدالت القبول يف الكلية الع�شكرية الدورة 
 )60%( العلمي  ال��ف��رع  لتكون   ،  )106(
االدب������ي  وال�����ف�����رع   ،  )65%( م�����ن  ب������دال 

)%65( بدال من )70%(".
ودعت الوزارة " خريجي ال�درا�شة االع��دادية 
� االدبي ( الراغبن  من الفرعن ) العلمي 
يف التقدمي للكل�ية الع�ش��كرية الدورة 106 
، اىل تقدمي طلب��اتهم اىل الكلية الع�ش��كرية 

لغاية 2014/12/1".

االعالن عن تخفيض معدالت القبول 
الى الكلية العسكرية الدورة 106

احل�شينية  منطقة  يف   68 زق��اق   /207 حملة  و  �شهر  م��ن  اك��رث  منذ 
تعاين من انقطاع التيار الكهربائي ... حيث يعي�ص اأهايل املحلة املذكورة 

يف ظالم دام�ص .
وقد راجع املواطنون دائرة �شيانة الكهرباء يف املدينة املذكورة ومل يهتم 

موظفو ال�شيانة اىل �شكاواهم امل�شتمرة ...
حيث مير العمال العائدين اىل دائرة كهرباء احل�شينية من ذات ال�شارع 
اأو الزقاق الذي يعاين اأنقطاعا منذ فرة طويلة وحن ي�شتوقفهم �شكنة 
املحلة و ي�شتعطفونهم و برجاءات م�شتمرة فردون عليهم اأنهم �شيمرون 
غدا ... وهذه ) الغد ( طالت فاأ�شبحت اكرث من �شهر بالتمام و الكمال .

لتوزيع  العامة  ال�شركة  اىل  اأ�شتغاثتهم  و  �شكواهم  يرفعون  فهم  ل��ذا 
اأنه  نعتقد  ال��ذي  لوزير  ال�شيد  اىل  و  الر�شافة  يف  الكهربائية  الطاقة 
بداأ  قد  الدرا�شي  العام  وان  �شيما  ال  الت�شيب  الو�شع من  بهذا  يقبل  ال 
الذين  املر�شى  عن  ف�شال  االجتهاد  و  املطالعة  اىل  الطالب  يحتاج  و 

تتطلب حالتهم اأ�شتمرار الطاقة الكهربائية .
و لنا االأمل الكبر بال�شيد الوزير قا�شم الفهداوي لو�شع النقاط على 

احلروف .
لفيف من المواطنين  من سكنة محلة 
207 _ زقاق 68 قضاء الحسينية

محلة 207 – زقاق 68 تشكو انقطاع 
الكهرباء منذ اكثر من شهرين !؟

العراقية - بغداد

ق����ال وزي����ر ال��ع��م��ل وال�������ش���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
حم��م��د ���ش��ي��اع ال�����ش��وداين ان ه��ن��اك خ��ل��ل يف 
م�شاألة التن�شيق مع جمل�ص االمن يف متابعة 

تنفيذ ال�شراتيجية
العاملية ملكافحة االرهاب وقرار جمل�ص االمن 
الدويل ذات ال�شلة . واأو�شح ال�شوداين خالل 
العبا�شي  ج��واد  احل�شن  عبد  الدكتور  لقائه 
بغداد  موؤمتر  تو�شيات  متابعة  جلنة  رئي�ص 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  االره����اب  ملكافحة  االول 
اك��رث  ه���و  ال���ع���راق  ان    9-11-2014 يف 
املعنية  دولة متاأثرة باالرهاب وعلى اجلهات 

على  وع��ر���ش��ه��ا  االره�����اب  ج��رائ��م  ت�شخي�ص 
وناق�ص   . املتحدة  واالمم  الدولية  املنظمات 
موا�شيع  اللقاء  خ��الل  اي�شا  ال��وزي��ر  ال�شيد 
عدة تتعلق بانتهاكات حقوق االن�شان وحقوق 
امل���راأة والطفل . واو���ش��ح ال��وزي��ر ان ال���وزارة 
لفئات  واخل���دم���ة  ال��رع��اي��ة  ب��ت��ق��دمي  معنية 
مهمة يف املجتمع وبع�ص من هذه الفئات هم 
ت�شتهدف  التي  االرهابية  العمليات  �شحايا 
هيئة  ان  اىل  ا�شار  كما   . العراق  ابناء  جميع 
ل���ل���وزارة �شتقيم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ول��ة  رع���اي���ة 
متخ�ش�شة  ب��ح��وث  ملناق�شة  علمياً  م��وؤمت��راً 
ح��ول و�شع االطفال بعد االح��داث االخ��رة 
ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا ال���ع���راق وه����و م���وؤمت���ر علمي 
ان  مبينا   ، الطفل  بحقوق  يعنى  متخ�ش�ص 

على  مبا�شر  ب�شكل  تعر�ص  الهيئة  ق����رارات 
ت�شكيل  اع��ل��ن  فما   . ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
النازحن  مواقع  ت��زور  خا�شة  ميدانية  فرق 
النازحة  العوائل  فيها  تنت�شر  التي  واملناطق 
بغية تقييم واقع الطفولة يف كل االنتهاكات 
اره���اب  االن�����ش��ان نتيجة  اجل�����ش��ي��م��ة حل��ق��وق 
داع�����ص و���ش��وف ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ا���ش��ا���ص 
يعتمد ع��ل��ي��ه يف و���ش��ع م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ات 
رئي�ص  ا���ش��اد   ، م��ن جانبه   . املختلفة  ال��دول��ة 
االول  بغداد  موؤمتر  تو�شيات  متابعة  جلنة 
مل��ك��اف��ح��ة االره�����اب وال���وف���د امل���راف���ق بجهود 
ال�شيد الوزير يف خدمة ال�شرائح الفقرة من 
املجتمع ، معربا عن امله يف ان تكون الوزارة 

يف و�شع اف�شل حتت قيادة �شيادته .

السوداني : على الجهات المعنية تشخيص جرائم االرهاب وعرضها على المنظمات الدولية واالمم المتحدة

أمانة بغداد : انجاز المرحلة االولى من تطوير وتاهيل سوق الغزل

العراقية - بغداد

دي��اىل، عن  الطاقة يف جمل�ص حمافظة  اعلنت جلنة 
لالمبر  موحدة  ت�شعرة  دينار  االف  خم�شة  حتديد 
مناطق  عموم  يف  االهلية  امل��ول��دات  من  املنتج  الواحد 
رق��اب��ي��ة  ت�شكيل جل���ان  اىل  ا����ش���ارت  ف��ي��م��ا  امل��ح��اف��ظ��ة، 
الرخ�شة. �شحب  او  ب��ال��غ��رام��ة  امل��خ��ال��ف��ن  وم��ع��اق��ب��ة 

الطاقة  "جلنة  اإن  عمران  امل  اللجنة  رئي�شة  وقالت 
ق�����ررت ب�����ش��ك��ل ر���ش��م��ي حت���دي���د خ��م�����ش��ة االف دي��ن��ار 
امل��ول��دات  قبل  م��ن  املنتج  ال��واح��د  لالمبر  كت�شعرة 
دياىل  مناطق  عموم  يف  ال�شتاء  مو�شم  خالل  االهلية 
دون ا�شتثناء".وا�شافت عمران ان "�شعر خم�شة االف 
م��وؤك��دا  االه��ل��ي��ة  امل���ول���دات  بالن�شبة ال���ش��ح��اب  ع���ادل 
ال���وح���دات االداري����ة  رق��اب��ي��ة يف ع��م��وم  ت�شكيل جل���ان 
ملراقبة عمل ا�شحاب املولدات واعداد تقارير ا�شبوعية 

ملنع خمالفة لتعليميات".وا�شارت رئي�ص جلنة الطاقة 
لل�شوابط  خم��ال��ف��ة  "اية  ان  اىل  دي����اىل  جم��ل�����ص  يف 
اتخاذ  �شيتم  الطاقة  جلنة  اقرتها  التي  والتعليمات 
ع��ق��وب��ات ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ن ت��ت�����ش��م��ن يف ب����ادى االم���ر 
الغرامات املالية ويف حال تكرارها �شيتم �شحب رخ�شة 
العمل فورا".وتلجاأ جلنة الطاقة يف جمل�ص دياىل اىل 
حتديد ا�شعار االمبر يف موا�شم ال�شتاء وال�شيف من 

اجل منع ا�شتغالل املواطنن وتنظيم اليات العمل.

ديالى: خمسة االف دينار تسعيرة األمبير للموسم الشتوي

العراقية - بغداد
م�شروع  بتنفيذ  واال�شكان  االع��م��ار  وزارة  توا�شل 
ب��ن��اي��ة م��دي��ري��ة ال�����ش��ه��داء يف حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف 
اال���ش��رف . وق��ال مدير امل��رك��ز االع��الم��ي اال�شتاذ 
)ع��ب��دال��واح��د ال�����ش��م��ري( ان ال��ب��ن��اي��ة ت��ت��ك��ون من 
وم�شاحات  ال�شيارات  لوقوف  وكراج  ثالثة طوابق 

االر�شي  الطابق  بناء  م�شاحة  تبلغ  حيث  خ�شراء 
غرف   )6( على  الطابق  ويحتوي  )1100م2( 
وا���ش��ت��ع��الم��ات و���ش��ال��ة ان��ت��ظ��ار وم��ط��ب��خ وق��اع��ة 
م���ت���ع���ددة االغ������را�������ص وحم�������زن ب���اال����ش���اف���ة اىل 
 )3( االول  الطابق  وي�شم   ، �شحية  جمموعتن 
غرف وغرف االدارة واملعاون وال�شكرتارية وقاعة 
االجتماعات وقاعة تدريب وتبلغ م�شاحة الطابق 

على  يحتوي  ال��ث��اين  الطابق  ام��ا   ، )1100م2( 
)6( غرف ومكتبة وم�شلي ومطبخ وجمموعتن 
�شحية وبلغت م�شاحة الطابق )792م2(، وي�شم 
الطابق الثالث على )6( غرف ومكتبة وجمموعة 
الطابق )792م2(. وبن  وبلغت م�شاحة  �شحية 
امل�شروع  اجن��از  ن�شبة  ب��ان  االع��الم��ي  املركز  مدير 
 ، م��ل��ي��ارات  خم�شة  جت���اوزت  وبكلفة   57% بلغت 

الهاتف  منظومات  على  ك��ذل��ك  العمل  ويت�شمن 
وان�����ذار احل��ري��ق واالن���رن���ت واالذاع�����ة ال��داخ��ل��ي��ة 
. وي��ذك��ر ان ال����وزارة ن��ف��ذت ال��ع��دي��د م��ن امل�شاريع 
ال��ن��ج��ف اال���ش��رف يف جم���ال االبنية  يف حم��اف��ظ��ة 
مع  ومتالئمة  الدقة  عالية  ومبوا�شفات  العامة 
خ�شو�شية املحافظة من حيث الطراز التي تتمتع 

به املحافظة .

مواصلة العمل بمشروع بناية مديرية الشهداء في محافظة النجف االشرف

ذي قار - العراقية

ق���ار عن  ذي  اع��ل��ن  ع�شو جمل�ص حم��اف��ظ��ة 
جلنة  ت�شكيل  ال�شراي،  ر�شيد  الف�شيلة  كتلة 
بامل�شتوى اخلدمي   خدمات من اجل االرتقاء 
"  جلنة  ان  ال�����ش��ري  . وق�����ال   امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
اخلدمات عقدت عدة اجتماعات بن مدرائها  
ملتابعة االجراءات اخلدمية ا�شتعدادا للمو�شم 

الفائت"،  املو�شم  يف  ماحدث  وتفادي  ال�شتوي 
مبينا ان" اللجنة لديها جملة من االجراءات 
التي تت�شمن ان يكون توجيهها مركزي هذا 
االجراءات ". واكد  ان " الية عمل اللجنة تتم 
وفق التعليمات املوجهة اليهم من املحافظة"، 
يتم يف  اللجنة  ان" التدخل يف عمل  مو�شحا 
حال ح��دوث م�شاكل يف خطة العمل وه��ذا ما 
وؤدي اىل ح��دوث ارب��اك يف العمل ". وب��ن ان 
الدوائر  جل��ان  عمل  ملتابعة  جلنة  هنالك   "

،ان  اىل  "الفتا  م�شبقة  خطة  وف��ق  اخلدمية 
اخلدمات  جممل  �شت�شمل  اخلدمية  اخلطة 
اإقامة اخلطوط الناقلة  العامة  والعمل على 
والطرق واملجاري ا�شتعدادا للمو�شم ال�شتوي" 
ويف �شياق اآخر اعلن جمل�ص حمافظة ذي قار 
عن وقف كافة ايفاداته اىل اخلارج ، وتقلي�ص 
التي  املالية  االزم��ة  ب�شبب  الثلث  اىل  نفقاته 
اللجنة  رئي�ص  وق��ال   . ال��ب��الد حاليا  بها  مت��ر 
املالية واالقت�شادية يف املجل�ص ر�شيد ال�شراي 

، ان االزمة املالية يف البالد دفعت باملجل�ص اىل 
وقف جميع االيفادات اىل خارج البالد وداخله 
اجلهات  بها  تتكفل  التي  احل��االت  با�شتثناء   ،
الداعية نفقات االيفاد . ولفت اىل ان املجل�ص 
املالية  النفقات  كان ميول تلك االيفادات من 
ان  ، غر  املالية  وزارة  له من قبل  املخ�ش�شة 
االخرة قل�شت موؤخرا نفقات املجل�ص مبقدار 
واو�شح   . ال�شابق  يف  عليه  كانت  عما   30%
�شل�شلة  اىل  املجل�ص  دفع  النفقات  تقلي�ص  ان 

اوج��ه  م��ن  ال��ع��دي��د  �شملت  تق�شفية  اج����راءات 
االن��ف��اق مب��ا فيها وق��ف االي��ف��ادات الع�شائه 
 ، ال��وق��ود  مبالغ  وتقلي�ص  املكافئات  وحتجيم 
البالد  العامة يف  ال�شيا�شة  اط��ار  وكل ذلك يف 
. وجتدر اال�شارة اىل ان املورد الوحيد ملجل�ص 
املحافظة وبقية جمال�ص املحافطات العراقية 
وزارة  قبل  من  املخ�ش�شة  املالية  النفقات  هو 
مل��وازن��ة خا�شة  ، وال��ت��ي ت�شرف وف��ق��ا  امل��ال��ي��ة 

باملجل�ص .

ذي قار: خطة خدمية جديدة استعدادا لموسم الشتاء
مجلس المحافظة يوقف ايفاداته ويقلص نفقاته بمقدار الثلث بسبب االزمة المالية
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ك�ضف م�ضدر من داخل نادي الزوراء الريا�ضي  
اأن املحرتف الليبريي باترك ترك الفريق يف 
اأن  مبينا  ال��ن��ادي،  اأو  الإدارة  اإخبار  دون  غفلة 
يعود  لن  باأنه  زم��اءه  اإىل  اأنباء  اأر�ضل  باترك 
امل���درب  اأن  اإىل  امل�����ض��در  اأ���ض��ار  فيما  ل��ل��ف��ري��ق، 

�ضي�ضتقطب لعبني برازيليني.
باترك  الليبريي  "املحرتف  اإن  امل�ضدر  وق��ال 
غ��ادر  ال����زوراء  ف��ري��ق  ال���ذي يلعب يف �ضفوف 

اإىل بلده دون اأن يخرب الإدارة اأو املدرب وعلى 
عددا  اأخ��رب  "باترك  اأن  مبينا  منهما"،  غفلة 
من زماءه باأنه قرر عدم العودة اإىل الفريق 

لأ�ضباب �ضخ�ضية مل يك�ضف عنها".
ع��م��اد  ال��ف��ري��ق  "مدرب  اأن  امل�����ض��در  واأ����ض���اف 
حممد ب�ضدد ا�ضتقطاب حمرتفني برازيليني 
يف مركز الهجوم والآخر �ضانع األعاب لتعوي�ض 
النق�ض يف الفريق وتدعيمه باعبني جدد"، 
م�ضريا اإىل اأن "املحرتف النيجريي دانيال قد 

يكون خارج اأ�ضوار الفريق لتوا�ضع م�ضتواه".

محترف الزوراء باترك يترك الفريق في غفلة وبرازيليان في الطريق

العراقية / خاص...

اقترب الموعد ودنت س��اعة الع��رس الكروي الخليجي بانتظ��ار ان تزدان الرياض 
بع��روض ثماني��ة منتخبات ش��قيقة ش��حذت هممه��ا بحثا ع��ن اللق��ب الغالي في 
المونديال المصغر الذي س��نعيش فصوله لفترة اسبوعين الذي سينطلق بعد غد 
الخمي��س . وبهذه المناس��بة نض��ع بين يدي القارئ العزيز ه��ذه القراءة المفصلة 
الس��تعدادات المنتخب��ات الثالث��ة التي س��تنافس منتخبنا في المجموع��ة الثانية 
ونعن��ي الكويت وس��لطنة عمان واالم��ارات حيث عمل مدربو ه��ذه المنتخبات على 
رصد منافسيهم وتدوين كل شاردة وواردة عن مستوياتهم قبل الدخول في اجواء 

البطولة رسميا :
االزرق الكويتي

ال�ضتحق����اق الول ل�ض����ود الرافدي����ن يف خليج����ي 
22 �ضيك����ون ام����ام الزرق الكويت����ي يوم اجلمعة 
املقب����ل وه����ي دون �ض����ك مهمة �ضعب����ة للمنتخبني 
ال�ضقيق����ني كونهم����ا الك����ر ف����وزا يف البط����ولت 
املا�ضي����ة حي����ث احتك����ر الكويتي����ون اللق����ب برق����م 
قيا�ض����ي بل����غ ع�ض����ر مرات ، ام����ا منتخبن����ا الوطني 
فكان����ت ح�ضته ثاثة القاب بامل�ضاركة مع نظريه 
ال�ضع����ودي ، وا�ضتع����د املنتخ����ب ال�ضقي����ق للبطولة 
الربازيل����ي  امل����درب  ا�ض����راف  بوق����ت مبك����ر حت����ت 
جورف����ان في����ريا ال����ذي �ضب����ق ل����ه ان ا�ض����رف عل����ى 
اف�ض����ل  مع����ه  وحق����ق  الوطن����ي  منتخبن����ا  قي����ادة 
الجنازات على الطاق وذلك باحراز لقب كا�ض 
ا�ضي����ا ع����ام 2007 ، فف����ي �ضه����ر اي����ار املا�ض����ي قام 
املنتخ����ب ال�ضقي����ق بجولة ا�ضيوي����ة خا�ض خالها 
ع����ددا من املباريات التجريبية ففاز على املنتخب 
الفغ����اين بثاث����ة اهداف مقابل هدف����ني قبل ان 
يع����ادل منتخب قريغز�ضت����ان بهدفني لكل منهما 
ومع تاياند بهدف ملثله ، ويف حزيران خ�ضر من 
املنتخ����ب الكوري اجلنوب����ي بهدفني مقابل هدف 
واح����د ، اما يف ايلول فخ�ضر من املنتخب ال�ضيني 
بثاثة اهداف مقابل هدف واحد ومن البحرين 
به����دف دون رد ، ويف ت�ضري����ن الول خا�ض الفريق 
ث����اث مباري����ات فف����از على الردن به����دف دون رد 
قب����ل ان يتع����ادل مع����ه به����دف ملثل����ه كم����ا ف����از على 
كوري����ا ال�ضمالي����ة به����دف دون رد وتع����ادل يف اخ����ر 

مبارياته مع اليمن بهدف ملثله .

خبرة وشباب

وخ�ض����ر املنتخ����ب الكويت����ي خدم����ات جن����م ن����ادي 
القاد�ضي����ة املتال����ق �ضي����ف احل�ض����ان ال����ذي اخت����ري 

اف�ض����ل لع����ب يف الن�ضخة الخ����رية لبطولة كا�ض 
يف  ال�ضاب����ة  ب�ضب����ب  وذل����ك  ال�ضي����وي  الحت����اد 
الرب����اط ال�ضليبي حيث �ضيخ�ضع احل�ضان لفرتة 
عاج يف ا�ضبانيا ، وب�ضبب ال�ضابة اي�ضا خرج من 
الت�ضكيل����ة زميله يف ن����ادي القاد�ضية عامر املعتوق 
فيم����ا �ضم����ت لئح����ة في����ريا للبطولة ا�ضم����اء لها 
ثقلها عل����ى امل�ضتطيل الخ�ضر ابتداء من حار�ض 
املرم����ى ن����واف اخلال����دي لع����ب ن����ادي القاد�ضي����ة 
م����رورا بثاث����ي ن����ادي الكويت فهد عو�����ض وفهد 
العن����زي وولي����د عل����ي ومعهم لعب ن����ادي كاظمة 
يو�ض����ف نا�ضر وانته����اء بالنجم ذائ����ع ال�ضيت بدر 
املطوع ف�ض����ا على الثنائي املحرتف م�ضاعد ندا 
لع����ب العروب����ة ال�ضع����ودي وح�ض����ني فا�ضل لعب 

الوحدة الماراتي .

منتخب السلطنة

ام����ا منتخ����ب �ضلطن����ة ُعم����ان ال����ذي ي�ض����رف عل����ى 
قيادت����ه امل����درب الفرن�ض����ي بول لوجوي����ن فقد بدا 
ا�ضتعدادات����ه من����ذ �ضهر ايار املا�ض����ي وخا�ض حتى 
الن �ض����ت مباري����ات جتريبي����ة حي����ث تغل����ب عل����ى 
منتخ����ب اوزبك�ضتان مرتني بنتيجة هدف دون رد 
، ويف ايل����ول املا�ضي خ�ضر من املنتخب اليرلندي 
فق����د  ت�ضري����ن لول  ام����ا يف   ، بهدف����ني نظيف����ني 
يف  خ�ض����ر  حي����ث  جتريبيت����ني  مبارات����ني  خا�����ض 
الوىل ام����ام كو�ضتاري����كا باربع����ة اه����داف مقاب����ل 
ثاث����ة بع����د ان ق����دم عر�ض����ا هجومي����ا جي����دا ومل 
يك����ن ي�ضتحق اخل�ض����ارة على العك�ض م����ن مباراته 
الثاني����ة الت����ي خا�ضه����ا ام����ام منتخ����ب الورغواي 
يف  يف����وز  ان  قب����ل  نظيف����ة  بثاثي����ة  وخ�ضره����ا 
مبارات����ه ال�ضاد�ضة على املنتخ����ب اليمني بهدفني 
دون رد ، وت�ض����م توليف����ة املنتخب العماين ثاثة 
حمرتف����ني عل����ى راأ�ضه����م حار�ض املرم����ى املعروف 

عل����ي احلب�ض����ي املح����رتف بنادي ويج����ان اتاتيك 
النكلي����زي احلائ����ز عل����ى جائ����زة اف�ض����ل حار�����ض 
مرم����ى يف البطول����ة اربع م����رات متتالية كانت يف 
الكوي����ت و2004  2003-2004 يف  الع����وام 
يف قط����ر و2007 يف المارات و2009 يف عمان 
اىل جان����ب زميليه عبد ال�ض����ام عامر لعب بني 
يا�����ض الماراتي وح�ضني احل�ض����ري لعب الرائد 
ال�ضعودي ومعهم خلي����ط متجان�ض من زمائهم 
ا�ضحاب اخل����ربة والعنا�ضر ال�ضابة امثال حممد 
البلو�ض����ي و�ضع����د �ضهيل وجاب����ر العوي�ضي واحمد 
مب����ارك ورائد ابراهي����م وعيد الفار�ض����ي ويعقوب 
مظف����ر  وح�ض����ن  املقب����ايل  وعبدالعزي����ز  عب����داهلل 

وغريهم.

حامل اللقب

ام����ا املنتخ����ب المارات����ي حام����ل اللق����ب ف�ض����وف 
نلتقي����ه على ادمي ا�ضتاد املل����ك فهد الدويل م�ضاء 
اخلمي�����ض الع�ضرين م����ن ال�ضهر احل����ايل يف ختام 
مباري����ات ال����دور الول ، وابت����دا املنتخ����ب ال�ضقيق 
باقام����ة   22 خلليج����ي  التح�ض����ريي  م�ض����واره 
مع�ضك����ر تدريب����ي يف النم�ضا حتت ا�ض����راف مدربه 
مهدي علي فيم����ا يختتم امل�ضوار مبع�ضكر مماثل 
يق����ام يف مدينة الدم����ام ال�ضعودي����ة وي�ضتمر حتى 
قبل انط����اق البطولة بيوم����ني ، ويتوق ال�ضقاء 
للمحافظ����ة على لقبهم الذي احرزوه يف الن�ضخة 
املا�ضية الت����ي احت�ضنتها املنامة العام املا�ضي اثر 
تغلبه����م عل����ى منتخبن����ا الوطني بهدف����ني مقابل 

ه����دف واحد يف مباراة ماراثونية امتدت ل� 120 
دقيقة ،وخا�����ض املنتخب الماراتي �ضبع مباريات 
جتريبي����ة حت�ضريا لبطولة اخللي����ج فخ�ضر امام 
ارميني����ا باربع����ة اه����داف مقابل ثاثة ث����م تعادل 
م����ع ليتوانيا وجورجيا به����دف ملثله ومع الرنويج 
والبارغ����واي وا�ضرتالي����ا ب����دون اه����داف قب����ل ان 
يتعر�����ض خل�ض����ارة قا�ضية ام����ام املنتخب الوزبكي 
قوامه����ا اربع����ة اهداف دون رد ث����م يلتقط انفا�ضه 
يف اخ����ر مبارياته التجريبية بالفوز على املنتخب 

اللبناين بثاثة اهداف مقابل هدفني .

اسلوب جماعي

ويراه���ن املنتخب الماراتي يف حملته بالدفاع عن 
لقب���ه على ا�ضلوب لعب���ه اجلماعي ومه���ارة لعبيه 
وخربته���م ،اما ت�ضكيلة الفري���ق ال�ضا�ضية فتتالف 
على الغالب من الاعبني علي خ�ضيف يف حرا�ضة 
املرم���ى وخمي�ض ا�ضماعيل ومهند العنزي وحممد 
احم���د وعب���د العزيز هيكل يف الدف���اع وعبدالعزيز 
ال�ضنكور وعامر عبدالرحمن وا�ضماعيل احلمادي 
وحبيب الف���ردان يف الو�ضط وعلي مبخوت واحمد 
ولي���د  ا�ض���رتاك  ام���كان  م���ع  الهج���وم  يف  خلي���ل 
عبا����ض وا�ضماعي���ل مطر وهما م���ن لعبي اخلربة 
املعروف���ني ، وعانى املنتخب الماراتي خال رحلة 
الع���داد م���ن ال�ضاب���ات الت���ي دهم���ت ع���ددا م���ن 
لعبي���ه وابرزه���م عم���ر عبدالرحم���ن وا�ضماعي���ل 
احلمادي اىل جانب حمدان الكمايل الذي �ضيغيب 

عن مباريات الفريق يف البطولة.
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اأع��ل��ن املنتخب ال��وط��ن��ي ل��ل��م��واي ت���اي  عن 
ت��اي��ان��د حت�ضريا  ت��دري��ب��ات��ه يف  م��وا���ض��ل��ة 
ال�18  يف  �ضتقام  التي  ال�ضاطئية  للبطولة 
من ت�ضرين الثاين احلايل، مبينا اأن ثمانية 
املناف�ضات،  يف  املنتخب  �ضيمثلون  لع��ب��ني 
ف��ي��م��ا اأع�������رب ع����ن ث��ق��ت��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 

متقدمة يف البطولة.

اإن  ج��ب��ار  م�ضطفى  املنتخب  م���درب  وق���ال 
يف  حت�ضرياته  يوا�ضل  الوطني  "املنتخب 
ا�ضتعدادا  ب��ان��ك��وك  التاياندية  العا�ضمة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة الآ����ض���ي���وي���ة ال�����ض��اط��ئ��ي��ة ال��ت��ي 
يف  التاياندية  فوكيت  مدينة  �ضتحت�ضنها 

ال�18 من ت�ضرين الثاين احلايل".
واأ�ضاف جبار اأن "ثمانية لعبني �ضيمثلون 
ومبختلف  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
الأوزان"، معربا عن "ثقته بقدرة الاعبني 

على حتقيق نتائج متقدمة يف البطولة رغم 
وجود مناف�ضني اأ�ضداء من خمتلف الدول".

الأوملبية  اللجنة  رئي�ض  "بدور  جبار  واأ�ضاد 
الاعبني  معنويات  رف��ع  يف  ح��م��ودي  رع��د 
ع��ن��دم��ا ال��ت��ق��ى ب��ه��م يف خ�����ض��م م�����ض��ارك��ت��ه 
تاياند"،  يف  الدولية  الأوملبية  باجتماعات 
يف  م��وؤث��را  �ضيكون  اللقاء  "هذا  اأن  معتربا 
على  اإي��ج��اب��ي��ا  وينعك�ض  ال��اع��ب��ني  ن��ف��و���ض 

م�ضاركتهم يف البطولة".

مصطفى جبار بعرب عن ثقته بقدرة العبي المواي تاي على تحقيق نتائج متقدمة في البطولة الشاطئية
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����ض���رع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ب��ت��دري��ب��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة يف 
حم���اف���ظ���ة ال��ب�����ض�����ض��رة حت�������ض���ريا ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
ال�ضعودية  يف  �ضتقام  ال��ت��ي   22 خليجي  مناف�ضات 
خ��ال ت�ضرين الثاين احل��ايل، ورغ��م فقر الع��داد 
ب���اإل���غ���اء مع�ضكر  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل��ع�����ض��ك��رات  وغ���ي���اب 
ال��ب��ح��ري��ن ف����اإن ال���ت���ف���اوؤل مل ي��غ��ب وك����ان ح��ا���ض��را 
بقوة، فيما ينتاب العداد بع�ض الإرها�ضات ومنها 

انتقادات �ضد املدرب حكيم �ضاكر.

محطة تنافس

وت��ع��د ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج رغ���م ع���دم اإدراج���ه���ا �ضمن 
اأنها  اإل  فيفويا  بها  امل��ع��رتف  الر�ضمية  ال��ب��ط��ولت 
تبقى وبعيدا عن القيمة الفنية حمطة تناف�ض بني 
دول اخلليج، واأن عدم اأهمية البطولة اأو الاعرتاف 
تدخلها  امل�ضاركة  املنتخبات  اأن  يعني  ل  الفيفا  من 
اأن تكون هناك خطة اعداد  اإمن��ا يجب  دون اع��داد، 
اختلفت  ورمب��ا  املناف�ضة،  يف  املنتخبات  اإق��ح��ام  قبل 
اآل���ي���ة وط���ري���ق���ة وم���ك���ان الع�������داد ب���ني امل��ن��ت��خ��ب��ات 
با  البطولة  ما  منتخب  يدخل  اأن  لكن  امل�ضاركة، 
قد  ه��ي جم��ازف��ة  فتلكم  وتهيئة  او حت�ضري  اع���داد 

تودي بامل�ضتقبل املوعود وتئد الأمل املن�ضود.
 املنتخب الوطني �ضي�ضع قدمه يف البطولة دون اأن 
عند  يقف  ومل  وحت�ضري،  اع��داد  �ضابق  لديه  يكون 
هذا احلد حيث رافقت ذلك م�ضاكل ومعوقات كادت 
تت�ضبب باندثار وا�ضح للمنتخب يف خ�ضم تداعيات 
قبيل  اأوم���ن  �ضاكر  حكيم  امل���درب  م��ع  العقد  توقيع 
ت�ضكيلة  اإب��ع��اد لعبني عن  اأزاء  الع��ام  يثار يف  ما 
اأخ��رى، ومل يكن للمنتخب �ضوى  املنتخب وق�ضايا 
اأي��ام  قبل  ال�ضعب  ملعب  على  م��رة  لأول  يتجمع  اأن 
بالقلق  م�ضحوبا  كان  التجمع  وحتى  البطولة  من 
من عدم ح�ضور املدرب على خلفية عدم ح�ضورهه 
ال��ع��ق��د والت��ف��اق  ب��ن��ود  اج��ت��م��اع��ا ل��احت��اد ملناق�ضة 
ح�ضر  �ضاكر  حكيم  امل���درب  اأن  ال  عليها،  النهائي 
التدريبات ومن ثم وقع العقد وطويت �ضفحة من 
ان تثري ج��دل كثريا  لها  ك��ان ميكن  التي  املعوقات 

ب�ضان امل�ضاركة اخلليجية.

مواقف بالضد

"كثريين يرتب�ضون  اإن  �ضاكر  املدرب حكيم  ويقول 
ان  اأرى  اإذ  العكر  امل���اء  يف  يت�ضيدوا  لأن  وي�ضعون 
هناك من هياأ نف�ضه لأن ي�ضب جام غ�ضبه وينتقد 
ب�ضكل هجومي ل مهني اذا ما تخلفت عن الوحدة 
التو�ضل  ع��دم  ب�ضبب  للمنتخب  الأوىل  التدريبية 

اإىل اتفاق نهائي مع احتاد الكرة لتوقيع العقد".
واملنتخب  واأخ���ريا  اأول  عراقي  "اأنا  �ضاكر  واأ���ض��اف 
اأو اي جهة  اأو حلكيم �ضاكر  هو لي�ض ملكا لاحتاد 
"نف�ضه  معتربا  العراق"،  منتخب  ه��و  اإمن��ا  اأخ���رى 
عن  يتخلف  ان  ميكن  ول  ال��ع��راق  خل��دم��ة  جنديا 

التدريبات".
لث��ارة  ي�ضعى  او  يريد  من  "هناك  اأن  �ضاكر  وتابع 
عاء  ال��اع��ب  اب��ع��ادي  بعد  حت��دي��دا  معي  امل�ضاكل 
الزهرة  اأرجعوا ذلك ملوقف عبد  عبد الزهرة حيث 
"هذا  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضرطة"،  ن��ادي  انتخابات  يف 
الأم��ر مغلوط بدليل دع��وة مهدي كرمي و�ضرغام 
اياد بنيان يف النتخابات هم  اأي��دوا  ا�ضماعيل الذي 
ه��ذه  م��ث��ل  ت�����ض��دق  اأن  ولمي��ك��ن  املنتخب  م��ع  الآن 

الدعاءات".

حضور فاعل

املثايل  بال�ضكل  يعد  مل  "املنتخب  اأن  �ضاكر  ويوؤكد 
مع�ضكر  ال��غ��اء  بعد  �ضيما  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  للم�ضاركة 
ب�ضعة  على  الع���داد  �ضيقت�ضر  وبالتايل  البحرين 
ل  "هذا  اأن  اإىل  لفتا  الب�ضرة"،  حمافظة  يف  اي��ام 
مي��ن��ع م���ن ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية ب���ق���درة ال��اع��ب��ني على 
تقدمي الأداء املميز يف البطولة واخلروج مبا يليق 

بالكرة العراقية".
"املهمة �ضعبة لكن نحن نحتاج  اأن  واع��رتف �ضاكر 
مل�ضاندة اجلميع لأنه منتخب العراق ولبد اأن يكون 
هناك حت�ضيد للمنتخب من اأجل اأن ي�ضجل ح�ضوره 

الفاعل يف البطولة".

كلمة الالعبين

بدوره اأعرب الاعب همام طارق عن "ثقته الكبرية 
بقدرة الاعبني على حتقيق اجناز للكرة العراقية 
ذلك  املنتخب على  ق��درة  م��وؤك��دا   ،"22 يف خليجي 
رغم اأن العداد كان فقريا وبا مع�ضكرات تدريبية 

او مباريات جتريبية".
وك�ضف طارق اأن "الاعبني يف اأمت ال�ضتعداد والروح 
اأن لعبوا مع  املعنوية والن�ضجام العايل بينهم بعد 
اأن  مو�ضحا  كثرية"،  وب��ط��ولت  مباريات  يف  بع�ض 
"الاعبني �ضيقولون كلمتهم يف البطولة التي لن 

ت�ضعب عليهم".

محطة اعداد

من جهته اأكد الاعب م�ضطفى ناظم اأن "املنتخب 
الوطني قادر على حتقيق الجناز يف خليجي 22 واأن 
الاعبني تدربوا بهمة عالية ولديهم ال�ضرار على 
الكرة  و�ضمعة  العراقي  باملنتخب  يليق  مبا  الظهور 
العراقية". واأعرب ناظم عن "تفاوؤله بامل�ضاركة رغم 
املنتخب  تعرت�ض  التي  والإره��ا���ض��ات  املعوقات  ك��ل 
واأي�ضا فاأننا �ضن�ضتفيد من امل�ضاركة يف خليجي 22 
لنكون اأكر اعدادا لنهائيات اآ�ضيا 2015 ". وتعهد 
ناظم اأن "يقدم الاعبون ما يلبي طموح اجلمهور 
فرحة  اىل  يحتاج  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  ال�ضعب  وي��ف��رح 
بها  �ضياتي  الفرحة  وه��ذه  احلياة  هموم  عنه  تزيل 

املنتخب ان�ضاء اهلل".

عائلة واحدة

"الفريق  اأن  بهجت  علي  ال��اع��ب  ب��ني  جانبه  م��ن 
يعرفون  وامل�ضاعدين  امل��درب  واأن  للم�ضاركة  جاهز 
الظروف  ه��ذه  ظل  يف  املنتخب  مع  يتعاملون  كيف 

التي تاأثر بها م�ضوار ال�ضتعداد للبطولة".
واأ�ضار بهجت اإىل اأن "املدرب حكيم �ضاكر �ضنع من 
الاعبني عائلة واحدة وبالتايل فان العامل املعنوي 
واجلانب النف�ضي يلعب دورا كبريا"، م�ضددا على اأن 
بطولة  يف  امل�ضوؤولية  قدر  على  �ضيكون  "املنتخب 
�ضعبا  لي�ض  وهو  بغداد  اىل  بالكا�ض  ويعود  اخلليج 
العراقية  بالغرية  امل��ع��روف  العراقي  املنتخب  على 

والروح الوطنية واحلما�ضية".
يذكر اأن املنتخب الوطني يع�ضكر حاليا يف حمافظة 
22 التي  ا�ضتعهدادا للم�ضاركة يف خليجي  الب�ضرة 
اأولى  املنتخب  و�ضيخو�ض  ال�����ض��ع��ودي��ة  يف  �ضتقام 
ت�ضرين  من  ال�12  يف  الكيوت  اأم��ام  فيها  مبارياته 

الثاين احلايل.

المنتخب الوطني بين فقر االعداد والتفاؤل بتحقيق اإلنجاز

مرحب�������ًا

نعي������م حاج�������م

naem_hagm@yahoo.com

اأف�����ض��ل م��ا مي��ك��ن اأن نفعله ب��الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح ه��و الل���ت���زام بها 
ريا�ضية  بروح  اأن نطبقها  بها  نفعله  اأن  وا�ضوا ما ميكن  وتطبيقها 
البع�ض  ونهمل  والأ�ضنان  بالأظافر  عنه  دفاعاً  يبع�ضها  فنت�ضبث 

الآخر وكاأنه مل يكن .
ما تقدم هو بال�ضبط ما يح�ضل يف ماعبنا عندما يحمل القائمون 
وخا�ضتنا  ال��درج��ات  وب��ك��اف��ة  ال��ك��رة  دوري  يف  امل��اع��ب  �ضئون  على 
وجه  يف  وي�ضهرونه  الأن��ظ��م��ة  �ضيف  ب��غ��داد   العا�ضمة  م��اع��ب  يف 
العتيدة،  اللعبة  اأنظمة احتاد  اأنهم يخرتقون  ال�ضحفيني واحلجة 
ويتواجدون حول م�ضمار امللعب بحثاً عن مكان يوؤدون فيه واجبهم 
بعيداً عن جمموعة كرا�ضي خ�ض�ضت لهم على خجل وهي ل ت�ضمح 
فهي  يتابعون  وك��ي��ف  يكتبون  كيف  اأم���ا  عليها،  باجللو�ض  اإل  لهم 
ياأتيك  ال�ضاأن  لأ�ضحاب  احل��ال  تو�ضيح  حم��اول��ة  وعند  م�ضكلتهم 
تعملون  التي  ال�ضحف  اجل��واب على عجل هذه م�ضكلتكم وم�ضكلة 

بها...!! 
منذ مدة ونحن ناحظ اأن البع�ض يف عامل كرتنا )احتاد اأو اأندية( 
لتق�ضريه  ي��ده  يف  لعبة  اإىل  الريا�ضية  ال�ضحافة  حتويل  ا�ضتمراأ 
�ضراكتها  الدنيا �ضراخاً يف خطبه عن  ذاته مياأ  الوقت  وف�ضله يف 
له يف عمله وجناحه اإن كان تبقى منهما ما ي�ضتحق احلديث عنه، 
اأو  ال�ضحفي  ه��ذا  مع  م�ضكلة  لديه  الريا�ضية  ال�ضحافة  فح�ضور 
به يف موقع  املو�ضوعي، ومقبول ومرحب  التقييم  وبعيد عن  ذاك 

التطبيل والتهليل   لنجاحاته وخربته املزعومة . 
مرفو�ضة  ه��ذه  ال�ضتقواء  �ضراكة  اإن  للجميع  نقول  موقعنا  م��ن 
وحبذا اأيها ال�ضادة عندما ت�ضرخون مطالبني مبا تظنوه حقوقكم 
عن  وم��اذا  اأنف�ضكم  ق��راره  يف  ت�ضاألون  واأن��ت��م  �ضمائركم  تختلج  اأن 

واجباتنا.

الصحافة الرياضية

غرائب وعجائب كرتنا
كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com

ال��ذي  وطننا  يف  والأخ����رى  الفينة  ب��ني  تظهر  وغ��رائ��ب  عجائب 
واملعوقات  امل�ضاكل  بال�ضم فقط حيث  موؤ�ض�ضاته  بع�ض  ا�ضبحت 
التي  حمنته  م��ن  بلدنا  نهو�ض  طريق  يف  تقف  التي  والعقبات 
اأ�ضرت بجميع املوؤ�ض�ضات العراقية ومنها الريا�ضية التي تاأثرت 
يف  هو  وال�ضبب  البلد  يعي�ضه  ال��ذي  العام  بالو�ضع  الأخ���رى  هي 
النف�ضية التي يحملها الأ�ضخا�ض الذين ي�ضرفون على قيادة تلك 
املوؤ�ض�ضات لكن الغريب يف الأمر ان تظهر هذه الأمرا�ض عند اأهل 
ال�ضاأن الريا�ضي الذي غالبا ما يو�ضفون باملنقذين واأهل الغرية 
ورجال املهمات ال�ضعبة وخ�ضو�ضا عندما تتعر�ض الكرة العراقية 
اىل هزات عنيفة ، على كل حال فاأن ظهور بع�ض هذه ال�ضفات يف 
اأدلة  هذه اجلهة ميثل خطرا كبريا على م�ضتقبل الكرة وهناك 
ال�ضابق كان املدرب العراقي على  كثرية حول هذا املو�ضوع ففي 
�ضروط  دون  وم��ن  الوطنية  املنتخبات  لتدريب  ال�ضتعداد  اأهبة 
الذي  العر�ض  بذلك  للقبول  �ضروط  و�ضع  يف  التفكري  حتى  اأو 
نف�ض  املبكي يف  امل�ضحك  الوقت ولرمبا  يقدمه الحت��اد يف ذلك 
واأمام  الف�ضائيات  الوطن يف  او ذاك بحب  ان يتغنى هذا  الوقت 
اجلمهور وي�ضف نف�ضه على انه خادم للوطن الغايل ويف اأي موقع 
يتواجد فيه يف حني جند انه يبحث عن املنا�ضب والكرا�ضي ويف 
جميع الأماكن �ضواء كانت اإدارية اأم فنية وعند ال�ضوؤال عن هذا 
املو�ضوع يكون اجلواب ان هناك القدرة والكفاءة على النجاح يف 
تلك املراكز واملنا�ضب ويف اآن واحد وان ما بدر من مدرب املنتخب 
الحت��اد  اأم���ام  ���ض��روط  و�ضع  م��ن  �ضاكر  حكيم  العراقي  الوطني 
العراقي لكرة القدم ما هي ال خطوة غري �ضحيحة جاءت من 
مدرب وطني كبري وقدير يف نف�ض الوقت ومل يكن يف احل�ضبان 
العراقية يف  للكرة  الكثري  ق��دم  لأن��ه  تبدر منه هكذا مواقف  ان 
ال�ضنوات ال�ضابقة ال ان و�ضع �ضروط لتدريب املنتخب العراقي 
ال��ت��ي حققها  الجن����ازات  �ضيمحو جميع  الأم���ر  ه��ذا  ف���اأن  الأول 
ب��ني العمل  ث��م ل ميكن ان يكون هناك جمع  امل���درب وم��ن  ه��ذا 
وعلى  الآن  من  الختيار  فعليه  الوقت  نف�ض  يف  والفني  الإداري 
املدرب احلكيم ان يكون على قدر امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقه وان 
يتحمل امل�ضوؤولية من اجل ان يظهر الفريق العراقي يف بطولة 
الوطن  ال�ضابقة لن خدمة  البطولت  ب�ضكل مغاير عن  اخلليج 

يجب ان تكون باملجان ولي�ض ب�ضروط...الي�ض كذلك..

العراقية - متابعة

التي  ن�ضاطاته  تعليق  ق��رر  اأن���ه  ال��ط��اول��ة   لتن�ض  ال��ع��راق��ي  اأك���د الحت���اد 
يت�ضمنها منهاجه العام، عازيا ذلك خلواء ميزانيته املالية وعدم اإطاق 

املوازنة من قبل اللجنة الأوملبية.
"الحتاد قرر  اإن    رئي�ض الحتاد كاظم خزعل ويف ت�ضريح �ضحايف قال 
العام  منهاجه  �ضمن  امل��درج��ة  الر�ضمية  ن�ضاطاته  كافة  وتعليق  اإي��ق��اف 
للمو�ضم احلايل"، عازيا ذلك "خلواء ميزانيته املالية وعدم القدرة على 
املايلة من قبل  املوازنة  اإط��اق  تاأخر  الن�ضاطات بعد عد  تغطية تكاليف 

اللجنة الأوملبية".
 واأ�ضاف خزعل اأن "هناك العديد من الفعاليات املهمة التي ي�ضعى الحتاد 
لتنظيمها بيد اأن الفتقار للمال عطل هذه الفعاليات"، معتربا اأن "ذلك 

�ضيلقي بظاله على تطور اللعبة وال�ضعي لاإرتقاء بها نحو الف�ضل".

اتحاد الطاولة يوقف نشاطاته بسبب الموازنة المالية
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اصدقاء ومحبي الفقيد حسن البدري يستذكرونه بذكرى رحيله

يف كل عام وعلى مدى خم�صة  �صنوات ي�صتذكر زمالء وا�صدقاء حمبي الراحل الكبري ح�صن مهدي ع�صاد 
البدري اختطفته يد املنون يف حلظة 
مازال حمبيه ال يريدون ت�صديقها .

على  اخوته  يحافظ  التي  داره  ام��ام  اقيمت  التي  اخلام�صة  التاأبينية  اجلل�صة  اأ�صدقائه  ح�صر  وام�س 
الذين يحر�صون على ح�صور  ارثا ثقافيا مما حق زمالئه االوفياء  موجوداتها بحر�س عايل ويعدونها 
املجال�س التابينية يف ذكرى رحيله وا�صتذكار االيام التي ق�صوها يف زمن جميل اآ�ص�س لهذه العالقة االبدية 

التي مل تزول بفناء اجل�صد .
فقد كانت االحاديث م�صبعة مبا كان يدور بينهم والتفا�صيل التي يهتم بها الراحل البدري , وكاأنهم على 

موعد مع هذا اليوم الذي يكون خم�ص�صا له وكاأنه بينهم .
واىل جانب اال�صدقاء واملحبني ح�صرت �صخ�صيات وطنية اىل املجل�س التاأبيني من بينهم النائب حممد 
ال�صمري عن كتله م�صتقلون , والزميل جبار طراد ال�صمري نائب نقيب ال�صحفيني , و�صعد حم�صن امني 
�صر النقابة , و�صباح املندالوي نقيب الفنانني العراقيني , ونقيب ال�صحفيني اال�صبق  عبد اهلل الالمي , 

وعدد من ا�صاتذة اجلامعات .
كما ح�صر عدد كبري من الزمالء يف اال�صرة ال�صحفية العراقية ورجال الدين وال�صادة و�صيوخ الع�صائر 

االخ الدكتور حممد البدري �صقيق الفقيد الذي يحر�س على اقامة اجلل�صة حيث ا�صتذكرنا معه االعوام 
اال�صتذكار عن  الرحيل  وموعد  تاريخ  الذين يحفظون  ال�صهيد  ا�صدقاء  انا احيي االخوة  ال�صابقة فقال 
ظهر قلب , وذلك ان دل على �صيء امنا يدل على ال�صداقة احلقيقة التي بنيت على اجمل واحلى املعاين 

العالية لها بني اال�صدقاء .
وي�صيف البدري انني رغم حزين , فان موعد اال�صتذكار ياأخذين اىل حيث االيام التي عا�صها بيننا , وابحر 

يف كلمات اأ�صدقائه وكانه مازال حيا بيننا وان �صاء اهلل يكون حيا يرزق يف جنات النعيم .

ع�صو جمل�س النواب الدكتور حممد ال�صمري يح�صر جل�صة التاأبني

جانب من احل�صور جلل�صة تاأبني الفقيد ح�صن البدري

�صيوخ ع�صائر يوؤبنون الفقيد ح�صن البدري�صباح املندالوي مع النائب االول لنقيب ال�صحفيني�صادة ورجال دين ووجهاء يح�صرون جل�صة التاأبني

عبد اهلل الالمي نقيب ال�صحفيني اال�صبق يعزي بذكرى رحيل الفقيد

نواب واساتذة جامعات يحضرون الجلسة التأبينية الخامسة 

محبو الفقيد : يد المنون اختطفته في لحظة ال نريد  تصديقها

ان���ت بالغيب اأي��ام��ن��ه مت��ر و  ب����داأت 
ال�صيب  ب��ع��دك ط���رزه  راأ����س  �صعر  و 
ب����ع����دك ي�����ال�����ويف دن����ي����ان����ا ت��خ��ري��ب 
وي��ج��ي ي����وم ال���ق���در ي��ج��م��ع��ن��ا وي��ك
ب���������������داأت اأي�������ام�������ن�������ا مت��������ر ب����ل����ي����اك
���ص��ل��ون ه��م م����رات نن�صاك  وم����دري 
ول�������������������ج ي��������������ا وي�������������������ل ي��������������ا ع�����ني 
وي��������������������ن اأح������������ب������������اب������������ن������������ا وي����������ن 
اأع�����ذرن�����ا ع����زي����زي اأح����ن����ه ن���رج���اك 
ل���ون  ال  و  ط���ع���م  اأي����ام����ن����ه ال  ب�����دت 
ظ�����ل�����ت ������ص�����اه�����رة وي���������ك ال����ع����ي����ون 
ال�����ك�����ون  ت�����غ�����ري  و  ت������غ������رية  دن������ي������ا 
�����ص����م����ع����ه ب�����ي�����ت ل��������الأي��������ام ردن���������اك 
مهدات من ال�صاعر ح�صن اخلزاعي

الشاعر حسن الخزاعي يستذكر 
الفقيد بقصيدة مؤثرة
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ذك��ري��ات وحكايات  الأل��ي��م��ة وه��ي يف عامها اخل��ام�����س هنالك  ال��ذك��رى  ول��ه��ذه 
وتوثيقها  لنا  بها  يتحدثون  وه��م  امل��ق��رب��ن  واأ���ص��دق��اوؤه  حمبيه  بها  يحتفظ 
ع�صاد(رحمه  مهدي  ح�صن   ( الراحل  املرحوم  ل�صرية  و�صهادة  اأ�صتذكار  لتكون 
اهلل وت�صتحق الذكر يف ذكراه اخلام�صة لهذا العام وكانت اأ�صبه باحلكايات التي 
اأكدت على نظافة قلبه وطيبة روحه املرحة و�صفاته الكرمية و�صدة حبه للنا�س 
الب�صطاء والفقراء وم�صاعدتهم يف العديد م املنا�صبات التي عا�صها املرحوم وهو 
ي�صتحق  ي��راه  ومل��ن  الآخ��ري��ن  لغر�س ق�صاء حاجة  اأمكانية  لديه من  ما  يقدم 

امل�صاعدة لفك �صيق من ي�صتكي حالته اخلا�صة  له وكان من بن املتحدثن ..
ال�صيد �صعيد عبد غريب وهو من املقربن واملحبن للراحل ح�صن ) رحمه اهلل 
( حيث قال: كنت يف فرتة العوز املادي وتردي الأو�صاع باأوا�صط الت�صعينيات ومل 
اأ�صكيه حالتي ل�صرح ق�صيتي واحلالة التي مررت بها  يكن هنالك من �صخ�س 
اأط��رق باب واحد فقط هو الراحل )ح�صن( رحمه اهلل ل�صيما كانت  اأ ن  �صوى 
الظروف ال�صعبة مل ت�صاعدين يف ت�صديد بدل اأيجار الدار التي اأ�صكنها وعندما 
�صرحت املو�صوع له قال يل باحلرف الواحد) يا�صعيد يف هذه اللحظة التي اأنا 
فيها معك ( واأ�صتمعت ل�صكواك  فاأنت جزء مني وعزيز علي  واأعترب مبلغ اأيجار 
دارك مدفوع من مايل اخلا�س وكان لهذا املوقف النبيل ال�صريف دين يف عنقي 
ما زلت حيا" وبقي الراحل على العهد والكالم حتى يوم رحيله واأف�صاله لزالت 
ت�صري مع حياتي حتى هذه اللحظة ويف هذا اليوم اأدعو من اهلل �صبحانه وتعاىل 

اأن ينعمه برحمته الوا�صعة اأنه ال�صميع املجيب والفاحتة على روحه الطاهرة .
وحتدث ال�صيد �صعد لفته ال�صوداين وهو اأحد اأ�صدقاء الراحل وواكبه  لفرتة 
طويلة اأمتدت لأكرث من ع�صرين عام وكان من ذكرياته التي اأ�صتذكرها قائال": 
كنت اأرافق املرحوم احلبيب ح�صن ) رحمه اهلل( يف العديد  من املنا�صبات ومنها 
من  كنا  لكوننا  معي  كثرية  مواقف  للراحل  وك��ان  القدم  كرة  مباريات  متابعة 

م�صجعن نادي ال�صرطة وبقينا �صوية نرتدد اىل املالعب
وت��ارة  ت��ارة  بالفوز  فرحن  نخرج  ونحن  ال�صرطاوي  فريقنا  بها  يخو�س  التي 
نخرج بحزن عميق للخ�صارة ولزالت ذكرى فوز نادي ال�صرطة ببطولة الدوري 
ال�صرطة  يف  ل�صالح   2/ 3 اأنتهت  التي  ال�صليخ  ن��ادي  املباراة احلا�صمة مع  يف 
الأك��رث فرحا" لنا  النتيجة  ب�صربة ج��زاء هي  التي ح�صمت  الأخ��رية  دقائقها 
وعناقنا بعد اأنتهاء املباراة وال�صديق اأبو فالح ) رحمه اهلل( كان مثقفا" وواعيا" 
لأنه  ولعائلتي  له مواقف م�صرفة يل  التفا�صيل وهو  وريا�صيا" خلوقا" بكل  
امل�صاعد الأول يل بجميع اأمور حياتي اخلا�صة ومل يبخل علي ب�صئ وكان نعم 

الأخ وال�صديق ولتزال دموعي تنهمر يف م�صاهدتي ل�صوره التي اأحتفظ بها.
وحتدث ال�صيد علي داود اأحد الأ�صدقاء املحبن للراحل وهو ي�صرد بحقه هذه 

الكلمات وهو يذرف الدموع حزنا" لفراقه:
وال�صديق  الأخ  وه��و  الكلمة  مبعنى  اأن�����ص��ان  اهلل  رحمه   ) )ح�صن  امل��رح��وم  ك��ان 
اأراه يف  اليومية معه مل  ب�صفات حميدة ومن خالل حياتي  ويتمتع  واحلبيب 

يوم ما قد خذل �صديق ول يتكلم ال ب�صدق احلديث وهو �صاحب مع�صر جميل 
الرجل  لكون  والأ�صدقاء  املحبن  ولكل  يل  خ�صارة  رحيله  وك��ان  الل�صان  وحلو 
الذي لي�س له بديل ملا كان عليه من �صخ�صية رائعة بكل ما يت�صرف به وكلمته 
�صديقن  بن  حتدث  التي  واخل�صومات  النزاعات  حل  يف  بها  يوؤخذ  التي  هي 
وفراقه هو اليوم الأكرث حزنا" يل ومل نكن نتوقعه وكم اأمتنى اأن يعود لنا الآن 
لريى كم نحن يحدونا ال�صوق لطوله واأبت�صامته اجلميلة وكالمه العذب رحمه 

اهلل واأ�صكنه ف�صيح جناته .
اأحد الأ�صدقاء املحبن له وقال  اأبو عبد اهلل البديري  وحتدث ال�صيد منرود  
بحقه هذه الكلمات : كان الراحل ح�صن ) رحمه اهلل( هو الأخ الكبري بالفعل 
والقول وهو الأن�صان اخللوق الطيب ولن مير يوم ال وذكرته لأن رائحته الزكية 
العطرة لتزال اأ�صم عطرها من كرث ما عانقته اأيام مرت بي معه  واللقاء معه 
وهو بحق اأخ �صادق واأن مل تلده اأمي واليوم يف ذكراه ن�صاأل اهلل اأن ينعمه املغفرة 

والفاحتة على روحه الطاهرة.
وحتدث ال�صيد عوده جمبل ال�صوداين قائال": لاأن�صى املواقف التي �صهدت لهذا 
الأن�صان الرائع اجلميل الذي كثريا" ما كان ي�صاأل عن اأي �صديق مل يراه يوم اأو 
يومان م�صتف�صرا" عن غيابه واأ�صبابها  للتاأكد وكان رحمه اهلل الرجل ال�صادق 
دائما" معنا  املبت�صم  وكان  احلياتية  اأمورنا  كل  يتدبر  وهو  نف�صه  والواثق من 

والفاحتة له يف ذكراه وكل يوم .

وها نحن اليوم لبد اأن نعيد �صئ من ذاكرتنا التي نحتفظ بها والتي تذكرنا به 
دوما" لكونه ي�صتحق الذكر كل يوم 

وبال  يومي  و���ص��وق  بلهف  الريا�صية  وال�صحف  واملطالعة  ال��ق��راءة  يحب  ك��ان 
اأنقطاع وكان يحب زيارة العتبات املقد�صة وكثريا" ما ي�صت�صحب جمموعة من 
الأ�صدقاء لزيارة �صريح الأمام ) اأبا اجلوادين ( عليه ال�صالم والعتبات املقد�صة 
يف �صامراء وكربالء والنجف  وكانت بالن�صبة له حمبة لآل البيت هي من املبادئ 
العراقي ومن  ال�صرطة  ن��ادي  القدم ومن حمبي  وللراحل حب كرة  الروحية  
اأحب لعبي كرة القدم له الراحل عبد كاظم والكابنت رعد حمودي وهو من 
م�صجعي نادي بر�صلونة ومعجب بالعبه ) مي�صي ( الأرجنتيني  واأخر مباراة 
لكالهما  بهدفن  بالتعادل  واأن��ت��ه��ت  واأتلتيكومدريد  بر�صلونة  ب��ن  �صاهدها 
وكان  الأخ��رية(  بالدقيقة  التعادل  قائال" ) حمودي حرامات هذا  بي  واأت�صل 
الراحل الأنيق يف مظهره دوما" ويخ�ص�س له يوم للتجول يف �صاحة التحرير 
و�صارع اخليام ل�صراء املالب�س التي يريدها وح�صب املو�صم وذات  يوم كنت معه 
ال�صطو ر مالب�س كاملة قائال" وه��و مي��زح معي  اأن��ا كاتب ه��ذه  واأ���ص��رتى يل 
ومعه  ال  مبفرده  الأك��ل  ليتناول  ك��ان  ورحمه   ) اليوم  ك�صخة  اأطلعك  اري��د   (
الأ�صدقاء ومن يكون قريبا" معه لكونه يحب اجلميع وليفرق بن هذا وذاك 
اأنه الرجل الذي رحل قبل اأوانه والفاحتة على روحه الطاهرة الزكية واأنا هلل 

واأنا اليه راجعون .

في الذكرى الخامسة  لرحيل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

أستذكارات وشهادات وحكايات ألحبة وأصدقاء الراحل في ذكراه العطرة
هو األخ والصديق الصدوق والمثقف والرياضي والوفي والمحب لآلخرين 

الزلت معنا رغم فراقك فانت االنسان الطيب الخلوق 
وذكراك ستبقى معنا حتى اللحظات االخيرة من حياتنا

العراقية / حمودي عبد غريب

مرت الذكرى الخامسة على رحيل الحبيب 
رحمه   ( ال��ب��دري  ع��ص��اد  م��ه��دي  حسن 
هذا  من  التاسع  المصادف  أمس  الله(أول 
 9 في  ربه  جوار  الى  أنتقل  والذي  الشهر 
/2009/11 وماكان لهذا اليوم من تأريخ 
لشدة  واآلالم  األح��زان  من  الكثير  حمل 
لكافة  موجعة  صدمة  كان  ال��ذي  الفراق 
الكريمة  شخصيته  عرف  ولمن  المحبين 
المصاب  وكان  اليومية  حياته  الزم  ومن 
الجلل قد أصاب )بيت آل عصاد( الفاجعة 
للراحل  كان  لما  بهم  حلت  التي  الكبرى 
من  أفرادها  نفوس  في  كبيرة  محبة  من 
األب واألم )رحمها الله( وأخوته وأخواته 
أصدقاؤه  ك��ان  فيما  له  المقربين  وم��ن 
مذهولين وقد الزمهم الصمت ولم تصدر 
حال  غابت  ألنها  الكلمات  أفواههم  من 
البكاء  وصول الخبر المفجع ولم نسمع أال 
تسيطر  كانت  التي  والحسرة  والعويل 
مصدقين  غ��ي��ر  وه���م  ص��دوره��م  ع��ل��ى 
لحظة  بحق  وكانت  وماحصل  بماحدث  
الحزن الحقيقي في المشهد الذي اليمكن 
مع  باألمس  كان   ) حسن   ( ألن  تصديقه 

الجميع واليوم شد رحيله لعالم آخر.



توقف����ت عن����د ابو ع����اء .. �صاحب مكتب����ة الع�صري 
وان����ا ارن����و الي����ه قب����ل ان ا�صج����ل مايقول ع����ن تاريخ 
ا�صه����ر �صارع ل�صحر التاري����خ ... مل يكن هذا ال�صارع 
يع����رف به����ذا اال�صم قب����ل عام 1932 و�صم����اه  بهذا 
اال�صم يف ذلك العام امللك في�صل االول تثمينا لدور 

ابي الطيب املتنبي .

* وماذا كان يسمى سابقا ؟

ب����درب  ي�صم����ى  كان  العبا�ص����ي  الع�ص����ر  اواخ����ر  يف 
زلف����ا وه����ي كلم����ة اآرامي����ة وكان مزده����را باملوؤ�ص�صات 
الثقافي����ة والدين����ة , ومن����ا مدر�صة االم����ر �صعاده : 
الر�صائل����ي  , ورب����اط ارج����وان , ورب����اط تعن����ي تكي����ة 
وارج����وا  ان �صاحب����ة ه����ذه التكي����ة ه����ي وال����دة اح����د 
اخللف����اء العبا�صي����ن ارمني����ة ا�صلم����ت .. يف العه����د 
العثماين �صمي ب�صارع االكمك اي املخرب الع�صكري.

* وعن اهم المكتبات  والباعة في تاريخ السوق..

ق����ال يف عام 1890 قام عب����د الرحمن افندي ببيع 
الكت����ب يف امل����زاد .. وا�صتقيت هذا اخلرب من جريدة 
ال����زوراء وه����ذا يعن����ي ان امل����زاد يف املتنب����ي ل����ه تاريخ 

طويل 
يف الع����ام 1900 كان امل����ا خ�ص����ر  يبي����ع الكت����ب 
واملج����ات يف ه����ذا ال�صارع بعد وفاته ج����اء ابيه عبد 
الك����رمي خ�ص����ر وا�ص�����س مكتب����ة ال�ص����رق ويف الع����ام 
املكتب����ة  املكتب����ة  االعظم����ي  نعم����ان  ا�ص�����س   1905
العربي����ة ومعه����ا مطبع����ة ويف الع����ام 1914 ا�ص�����س 
حمم����ود حلم����ي املكتب����ة الع�صري����ة واخ����ذ ي�صت����ورد 
الكت����ب واملحات من م�صر ويف العام 1920 ا�ص�س 
�صم�����س الدين احليدري املكتبة االهلية واخذ ين�صر 
كت����ب موؤ�ص�ص����ة فرانكل����ن ويف الع����ام 1932 ا�ص�����س 
ح�صن الفلفلي مكتبة الزوراء وقبلة جاء ر�صيد  ابو 
�صب����اح الكاظمي وابراهي����م االعظمي ليبعوا الكتب 

اي�صا من دون ان تكون لهم مكتبات .
وب����اع عب����د احلميد الزاه����د وهو احد رج����االت ثورة 
اي�ص����ا  بامل����زاد  الكت����ب  الرج����ب  وقا�ص����م  الع�صري����ن 
امل����زاد مقت�ص����را عل����ى  لك����ن بح����دود �صيقت����ه وكان 
ي����وم اجلمع����ة بعد ذل����ك ا�ص�س الرج����ب مكتبة املثنى 

و�صميت بهذا اال�صم تيما بنادي املثنى  القومي .
واخ����ذ يتعام����ل م����ع كل دور الن�ص����ر امل�صري����ة واع����اد  
ن����وادر الكت����ب مث����ل ال����ف ليل����ة وليل����ة طبع����ة بوالق 
امل�صري����ة واملواق����ف واملخاطب����ات للنف����ري ثم تواىل 
ع����دد اخ����ر م����ن النا�صرين ا�صهم����وا يف ن�ص����ر الثقافة 
يف بل����د وه����م حمم����د ج����واد حي����در  �صاح����ب مكتب����ة 
املعار ف وعلي اخلاقاين �صاحب مكتبة البيان وابو 
جن����اح عب����د الرحمن ح�ص����ن حياوي �صاح����ب مكتبة 

النه�صة.
عل����ى  اعت����اد  ال����ذي  ال�صط����ري  نعي����م  كان  وا�ص����اف 
ارتي����اد �ص����ارع املتنب����ي لي�ص����وق الكت����ب ملكتب����ة )النور 
( يف ال�صط����رة ع����اد م����ن جديد يف الع����ام 1963بعد 
خروج����ه م����ن �صج����ن احلل����ة واخ����ذ ببي����ع الكت����ب يف 

عربة.
ويق����ول يف الع����ام 1970 كان����ت الكت����ب تب����اع هن����ا 
باالأمت����ار ب�صب����ب �صحة ال����ورق ال�صتخدامها يف عمل 

االكيا�س .
ويف ع����ام 1973 ا�ص�صت مكتبة ال�صطري وبدا تبيع 

الكتب يف  املزاد ...

* ادباء يبعون كتبهم 

يف الت�صعين����ات بع����د ح����رب اخللي����ج الثاني����ة وب�صبب 
الظ����روف ال�صعب����ة قام����وا االدب����اء واملثقف����ن ببي����ع 
كتبه����م ووقوفه����م اي����ام اجلمعة من ال�صب����اح الباكر 
وحت����ى الثالث����ة بع����د الظه����ر يعر�ص����ون مكتباته����م 
اخلا�صة على ر�صيف ال�صارع فكانت روايات االملانية 
وم�صرحي����ات را�صن و�صك�صبر ودور ومي�س املتنبي 

والبحرتي وابي متام ف�صا عن اف�صل الكتب ...
واثن����اء التجوال �صاألت امل�ص����ور الفوتوغرايف جا�صم 

�صمن .. هل ا�صتطعمت توثيق هذا ال�صارع 
ل����ن ت�ص����دق اذا م����ا قلت ل����ك باأنن����ي �ص����ورت ال�صارع 
باأك����ر م����ن ال����ف كل �ص����ورة اكت�ص����ف ا�صي����اء جديدة 
عامل����ا جدي����د .. ويعت����رب �ص����ارع املتنبي نزه����ة لع�صاق 

الكلمة .
ت����رتدد عل����ى  وي�صي����ف �ص����ورت �صخ�صي����ات كث����رة 
ال�صارع منهم عامل االجتماع على الوردي , وتعرفت 

عل����ى م�صورين كثرين عرب واجانب وعلماء ادباء 
ومثقف����ن عراقي����ن كث����ر اي�ص����ا , وب����ودي لو عمل 
معر�ص����ا اجم����ع فيه ال�ص����ور التي التقطته����ا توثيقا 
وتثمين����ا له����ذا املكان ال�صح����ري ال����ذي يجذبنا  اليه 

مهما تقدمت ال�صنوات والعمر عليه . 
ام����ا ال�صحف����ي حمم����د قرطبة �صاح����ب مكتبة وهو 
اح����د من رواد هذا ال�صارع فق����ال ا�صبح هذا ال�صارع 
وريث����ا ل�ص����وق الوراق����ن يف بغ����داد )�ص����وق ال�صراي ( 
وال ادري كي����ف احت����دث ع����ن مكتبة املتنب����ي ومقهى 
ال�صابن����در فهذا ال�ص����ارع ا�صبه مايكون بعيد ويف يوم 
واح����دو م����ن كل ا�صب����وع عل����ى االقل وق����ال هل ادلك 
مقه����ى  اىل  فلنذه����ب  اذا   . ا�صبوع����ي  عر�����س  عل����ى 
ال�صابن����در  �صبيح����ة كل ي����وم جمع����ة , م����اذا ن����رى يف 

املقهى ؟

ترى الوان الطيف العراقي , مثقفن من ) اليمن 
اىل الي�ص����ار ( يجمعهم �صق����ف واحد ال�صابندر االيل 
لل�صق����وط فه����و جمل�����س ادب����ي ومو�ص����ع الق����راءة يف 

االيام االخرى . 

* باعة الكتب واالستنساخ في لتسعينات 

ملعرفة طبيعة هوالء الباعة حتاورت مع عدد منهم 
بعد ان اق�صى كل واحد اكر من ع�صرون عاما فوق 

ر�صيف املتنبي .
لكل بائع من هوالء ق�صة يعرفون ا�صياء كثرة عن 
هذا ال�صوق واليفتقر عمله على بيع الكتب وح�صب 
ب����ل يق����راأون ويطالعون الكتب ويتح����اورون معن يف 
الفكري����ة  وال�صفافي����ة واالدبي����ة منه����م م����ن ح�ص����ل 

�صه����ادة البكالوريو�����س او املاج�صت����ر وق�ص����م منه����م 
الدكتوراة ... ت�صرب عدد منهم للعمل يف ال�صحافة 
ت�صعفهم ثقافتهم وعاقاتهم بالو�صط االعامي .

* سعدون هليل والغرفة المظلمة 

حينم����ا يلتق����ي ب�صع����د ون هليل ت�صع����ر وكان الدينار 
بخر وكل �صي يجري على مايرام لقب هذا الرجل 
ب�صاح����ب العراق����ة املظلم����ة اذا كان����ت ل����ه غرفت����ه يف 
م����كان بعيد عن لعيون ويف احد بنايات �صارع املتنبي 
ب����ا ا�صاءة لك����ي يبعد ) ال�صبه����ة ( عنها وعن لكتب 

التي فيها , اذا ماجاء رجال االمن .
يق����ول �صع����دون ب����دات بي����ع كتب����ي اخلا�ص����ة ب�صب����ب 
الو�ص����ع االقت�ص����ادي امل����زرى ال�صع����ب وبع����د ذل����ك 
كان����ت تعر�س كت����ب من رواد املتنب����ي فاقوم ب�صرئها 
وم����ن ث����م بيعه����ا حت����ى تعر�ص����ت عل����ى مواط����ن كان 
يجلب يل ا�صبوعيا كتبا معظمها كتب فكرية واقوم 
بيعه����ا و�صادقت من خال بيع الكتب معظم الكتب 

واالدباء واملثقفن العراقين .
عل����ى  عام����ا  وخم�ص����ون  خم�ص����ة  الزوبع����ي  احم����د 
الر�صي����ف يف ه����ذا ال�ص����وق حكاي����ات وحكاي����ات تب����داأ 
او التنتم����ي و�صخ�صي����ات من ال�صع����ب عليك نيابها 

حتلق  الذاكرة ومتنحك دفء احلياة .
يق����ول الزوبع����ي وه����و �صب����ه �صري����ر االن وم����ازال يف 
زاوي����ة مهم����ة م����ن �ص����وق ال�ص����راي بفرتت����ن ع����ددا 
م����ن املج����ات والكت����ب مبختل����ف ال�صنادي����ق ويغفو 
بانتظ����ار م����ن يوق�ص����ه لي�صاأل����ه ع����ن �صع����ر جملة او 
كتاب عندها يقول له ) كيفك ( وغفى مرة ثانية ..

يق����ول احمد مل اح�صل م����ن طول حياتي على دكان 
ال ابي����ع في����ه الكت����ب فمن����ذ الع����ام 1955 اعم����ل يف 
�ص����ارع املتنب����ي كان املرح����وم قا�ص����م الرج����ب �صاحب 
مكتب����ة املثنى يعطي جمموعة من الكتب ا�صعها يف 
عرب����ة واجتول به����ا يف �صارع املتنبي و�ص����ارع الر�صيد 
واجلمهورية . وتذك����ر املرحوم احمد كاظميه دالل 
الكت����ب امل�صهور و�صاحب املزاد املع����روف عندما كان 
�صوف����ه يط����ع وهو ي�صي����ح راح ابي����ع .. كان يعطيني 

الكتب اي�صا وابيعها بذات الطريقة .

* االن بماذا تشعر؟

العم����ر ذهب م����ع الريح وبت �صري����را وال احد ي�صاأل 
عل����ى ل����دي ول����د مع����اق يق����ودين م����ن غرفت����ي قرب 
التقاع����د العام����ة اىل هنا ويعود ب����ي ال احد لدي يف 
ه����ذه الدنيا �صواه كل يوم نزنوا اىل ال�صماء نقول ) 

فرج عنا كربتنا يا اهلل (

* مكتبات اخرى قديمه وحديثه 

وم����ن املكتب����ات القدمية التي مازال����ت قائمة مكتبة 
ال����زوراء ل�صاحبه����ا ح�ص����ن الفلفل����ي ال����ذي يديرها 
ولده ك����رمي مل كرة املغريات املادي����ة يحول املكتبة 
اىل �ص����يء اخ����ر ب����ل بق����ى هاج�����س الثقاف����ة والفك����ر 
داخله ومازال اىل يومنا هذا يدمي مكتبة التي هي 

موقع خ�صب للثقافة .
ام����ا املكتب����ات املهم����ة الت����ي ا�صتح����دث فه����ي كث����رة 
ابرزها مكتبة عدنان اخلا�صة ببيع الكتب الثقافية 
والفكري����ة احلديث����ه يق����ول حمم����د �صفي����ق عدن����ان 
�صاح����ب املكتب����ة اعت����ز كث����را مبكتبتن����ا النه����ا باتت 
مرجع����ا مل����ن يبح����ث ع����ن الفك����ر احلدي����ث والثقافة 
الر�صين����ة ونحاول جاهدين للبح����ث عن اأي عنوان 

جديد الدامة التوا�صل مع الثقافة احلقيقية .
ان يف �ص����ارع املتنب����ي مكتب����ات كث����رة عل����ى الر�صيف 
ه����ذه  يف  حياته����م  م����ن  �صن����وات  افن����وا  و�صخو�����س 
املهن����ه املحب����ة لديه����م وه����م بات����وا عام����ات متميزة 
يف ه����ذا ال�ص����ارع فا اح����د ي�صتطي����ع ان يتجاوز على 
خنج����ر �صاح����ب الكتب امل�صتن�صخة اب����و �صتار حتيته 
واب����و حممد وابو ن�ص����ر وابو �ص����وزان اجلاف كلهم 
�صاهم����وا يف ادام����ة ه����ذا ال�ص����ارع وبقائ����ه وتو�صل����وا 
م����ع الثقاف����ة والفكر ومنعوا تزي����ف الفكر والثقافة 

ومازالوا اىل يومنا هذا ...
ويف نهاية املطاف وانا اغادر �صارع ملتنبي �صعرت بان 
هن����اك ا�صياء كثرة ن�صيت تدوينها يف حتقيقي هذا 
وا�صم����اء اخ����رى كان له����ا ح�صورها يف ع����امل املتنبي 
ال�صاحر الذي ابهر كل  من زار هذا ال�صارع اجلميل 
الذي يحمل كل معاين ال�صدق والثقافة العراقية .

البحث عن مالذ امن يبيح لك الصراخ والصمت معا كان طريقنا الى شارع االحالم شارع 
المتنب��ي عب��ر جوازات يوم الجمعة نلتقي فيه انفس��نا وتس��كن رغباتن��ا ونقفل على 
اوجاعنا ونحن نذرع هذا الشارع المليء بالكتب من  من الفة الى يائه ومن اول عمود من 
بداية ش��ارع الرش��يد الى اخر عمود يصل الى سوق السراي ومقهى الشابندر وساعة 
القشلة كنا نرتمي على الكتب  وكنها حبيبة عادت من وراء لغياب  سرعان  ما نصحو 

على الصراخ .
لق��د كان الطريق الى المتنبي او في ش��ارع المتنبي مفروش��ات بأحالمنا الوردية وكوا 
بيسنا .. هذا كتاب عندي منه ..أه هذا كتاب اهديته لصديق باعة من اجل لفة فالفل 
وقدح من الش��اي .. انه الدوران في حلقات مفرغ��ة وحالقات مالى بالمعرفة والثقافة 
من عيون تطا وعنوانا نضمه بين يدينا .. نعم هذا هو شارع المتنبي الذي يحدق في 

صبحات االيام تاريخ شارع المتنبي وعبود الفلوجي .. صاحب مكتبة العصري .
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الوان الطيف العراقي مثقفين 
ومبدعي��ن وادباء وصحفيين 

يملؤون فراغ المتنبي

باعة الكتب بدأوا بالتعامل 
مع كل دور النشر المصرية 

الستعادة نوادر الكتب

في التسعينات بعد حرب الخليج 
ونظرا للظ��روف الصعبة االدباء 
يقوم��ون ببي��ع مقتنياته��م من 

الكتب والمؤلفات النادرة

حكاي���ات تب���دأ وال تنته��ي
ش����ارع المتنب���ي....

العراقية / فيصل سليم 

تثمين��ا ل��دور اب��ي الطي��ب المتنب��ي ف��ي 
الثقاف��ة والش��عر س��مي الش��ارع باس��مه

والثقاف��ة  بالمعرف��ة  م��أى  حلق��ات   ... المتنب��ي  ش��ارع 
والنقاشات في مختلف نواحي الحياة بين المثقفين واالدباء
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

ايالف :دياري صالح مجيد

منذ أن هيمن تنظيم داعش على تفاعالت المش��هد السياس��ي في المنطقة والحديث يدور بش��كل كبير عن طبيعة 
ال��دور التركي القلق من ما يس��مى بالتحالف االميركي لمكافحة االرهاب. فتركي��ا االردوغانية كانت وحتى وقت قريب 
غير مرحبة بان يكون لها اي دور في هذا الحلف بفعل رغبتها في ان ترى داعش مسيطرة على مجمل النطاقات التي 
تري��د ان تتم��دد فيها طالما انها س��تعمل بالنهاية تحت قيادة ح��زب العدالة والتنمية الطام��ع دوما باعادة ارث 

السلطنة العثمانية الى الوجود. 

الدبلوما�ضي����ة واالقت�ضادي����ة  م����ن قدراته����م  بكث����ر  االم����ركان  دف����ع 
ملقاي�ض����ة االن�ضم����ام الرتك����ي اىل ه����ذا احلل����ف. حي����ث تق����ف اعتب����ارات 
عديدة وراء اجبار وا�ضنطن على ان تكون م�ضتمعا جيدا ملطالب تركيا 
يف ه����ذه ال�ضفق����ة، فهنالك املوقع اجلغ����رايف ذي القيمة اال�ضرتاتيجية 
العالي����ة لرتكي����ا م����ن جمم����ل امل�ض����رح اجلغرايف ال����ذي ين�ض����ط فيه هذا 
التنظيم. كما متلك تركيا على ارا�ضيها قاعدة اجنرليك التي �ضاومت 
م����ن خاللها االخرين بع����دم امكانية فتحها للقيام بطلعات جوية �ضد 
داع�ش لتكبلهم اقت�ضاديا مب�ضاريف م�ضافة يف حال ا�ضتمرت الطلعات 
من القواعد الع�ضكرية االأمركية يف اخلليج. ناهيك عن ان وا�ضنطن 
ترى يف ان ان�ضمام تركيا لهذا احللف �ضيعني ايقاف اهم قنوات متويل 
وت�ضلي����ح وتزويد داع�ش مبا حتتاجه ال�ضتم����رار بقاءها العبا فاعال يف 
خريط����ة التفاع����الت ال�ضيا�ضي����ة يف املنطق����ة. ل����ذا مل ت����رتدد وا�ضنط����ن 
مبطالب����ة انق����رة بع����دم ال�ضم����اح مب����رور �ضحن����ات النف����ط املهرب����ة م����ن 
النطاق����ات التي تهيمن عليها داع�ش باجت����اه �ضوق الطاقة العاملي عرب 
وكالء ات����راك. وهي لهذا م�ضتمرة يف توجي����ه �ضرباتها حلقول النفط 
وجلمي����ع التجهي����زات اخلا�ض����ة با�ضتخ����راج وتكري����ر النف����ط و�ضاحنات 
نقل����ه، لتدخ����ل ه����ذا التنظي����م يف عالقة ماأزوم����ة اقت�ضادي����ا على املدى 
البعي����د ويف عالق����ة ماأزوم����ة جمتمعي����ا يف املدى القري����ب بفعل تراجع 
جتهيز البنزين يف النطاقات التي يهيمن عليها وما يثره ذلك االمر 

من �ضخط �ضعبي يعجل برتاجع دور هذا التنظيم
اال ان امل�ضه����د لي�����ش به����ذه الب�ضاط����ة فه����و يف طريق����ه اىل مزي����د م����ن 
التعقي����د بفعل حتول����ه اىل نقطة خالف حرج����ة باجتاهني مت�ضادين 
ال يخ����دم بالنتيج����ة اال فك����رة ا�ضتم����رار داع�ش يف متدده����ا ويف حتولها 
الحق����ا اىل حقيقي����ة جغرافية – �ضيا�ضية جديدة الميكن نكران اثرها 
يف طبيع����ة امل�ضتقب����ل ال�ضيا�ض����ي للمنطقة برمتها. فاأنق����رة ترى يف هذا 
التنظي����م اداة خلدم����ة طموحاته����ا املتع����ددة باجت����اه �ضوري����ا والع����راق 
العتب����ارات ذات عالقة مبا�ض����رة باجليوبولتيك الرتك����ي الذي ترت�ضم 
مالحم����ه بالق�ضاء عل����ى جتربة احلكم الذاتي الكردي، ال�ضيطرة على 
النف����ط والتحك����م ب����ه تركي����اً، ف�ض����ل نطاق����ات التوا�ضل اجلغ����رايف بني 
اقالي����م كرد�ضت����ان بني الع����راق و�ضوريا من خالل �ضيط����رة داع�ش على 
ج�ض����ور التوا�ض����ل االر�ض����ي التي تربط بينه����ا، تهديد االم����ن الداخلي 
للعراق و�ضوريا متهيدا لتن�ضيب حكومات ذات هوى عثماين، الق�ضاء 
عل����ى الكث����ر م����ن اخل�ضوم، فتح جم����االت حيوية امام ال����دور الرتكي، 
ت�ضكي����ل املناط����ق العازلة وكثر من االبعاد التي تتك�ضف كلما اوغلنا يف 

تتبع اال�ضرتاتيجية الرتكية هناك
اأما وا�ضنطن فرتى املو�ضوع من زاوية اخرى وفقا ملا يخدم م�ضاحلها 
اال�ضرتاتيجي����ة يف كل م����ن الع����راق و�ضوري����ا وبالطريقة الت����ي تتقاطع 
فيه����ا مع الروؤي����ة الرتكية. دون ان ينفي ذلك احلقيقة التي ت�ضر اىل 
ان �ضيا�ض����ات اوبام����ا كانت هي االخ����رى تقف بقوة وراء ب����روز داع�ش يف 

هذي����ن البلدي����ن بفعل ال����روؤى والتقدي����رات اخلاطئ����ة لال�ضرتاتيجية 
االأمركي����ة الت����ي كان����ت مهوو�ض����ة بفك����رة احت����واء ال����دور االي����راين – 
الرو�ض����ي باي طريقة كان����ت، لتجد نف�ضها بالنهاي����ة امام حليف حتول 
بفع����ل تعزيز م�ضادر قوته الع�ضكري����ة واجلغرافية والنفطية اىل عدو 
ُيخ�ضى كثرا من خروجه عن نطاق ال�ضيطرة يف امل�ضتقبل. وهنا جند 
م�ضداقا لهذه الفكرة التاأكيد الذي ي�ضر اىل ارتفاع ن�ضبة االمريكان 
الذي����ن يج����دون ب����ان �ضيا�ض����ات اوبام����ا غر منا�ضب����ة للتعاط����ي مع هذا 
التهدي����د ال����ذي �ضت�ض����ل �ضرارت����ه اىل امل�ضالح االأمركي����ة يف كثر من 
النطاقات. فقد و�ضلت هذه الن�ضبة بح�ضب ا�ضتطالع ن�ضر بتاريخ 10 
اكتوب����ر اىل %51 بع����د ان كانت ه����ذه الن�ضبة ق����د و�ضلت اىل 48% 

قبل قرابة �ضهر من هذا التاريخ. 
يف املل����ف ال�ض����وري، ال����ذي تت�ض����ادم فيه ال����روؤى الرتكي����ة – االأمركية 
ب�ض����كل كبر، جند بان وا�ضنطن حتى هذه اللحظة ترف�ش اال�ضتجابة 
ملو�ض����وع اقامة املنطقة العازلة املدع����وم تركيا. كما انها ت�ضمي االكراد 
املقاتل����ني ب�ضرا�ض����ة �ض����د داع�����ش بانه����م حلفاءه����ا عل����ى االر�����ش وباأنها 
�ضتعم����ل عل����ى م�ضاعدته����م ع�ضكري����ا ولوج�ضتي����ا خا�ض����ة وانه����ا ت�ضع����ى 
الي����وم بح�ض����ب بياناتها الر�ضمية اىل �ضرورة ع����دم �ضقوط كوباين بيد 
داع�����ش. ل����ذا يب����دو ان احلرب هن����اك جزء من م�ض����روع ت�ض����اد امل�ضالح 
االأمركي����ة – الرتكية املتنامي بقوة. وهي اي�ضا هنا ترى بان االولية 
اال�ضرتاتيجي����ة له����ا تكم����ن يف حتجي����م ال����دور ال����ذي ميار�ض����ه داع�����ش، 
يف ح����ني ت����رى انق����رة ب����ان االولوي����ة يج����ب ان تعط����ى ال�ضق����اط النظام 
ال�ض����وري باعتب����اره ه����و االخط����ر م����ن وجه����ة نظ����ر م�ضاحله����ا بعي����دة 
امل����دى. ل����ذا جن����د بان اردوغ����ان ي�ضرح دوما ب����ان �ضيا�ضات ب�ض����ار اال�ضد 
ه����ي الت����ي ق����ادت اىل والدة داع�ش، واذا م����ا اردنا التخل�����ش من االخر 
فعلينا ازالة هذا النظام من دم�ضق !. رغم ذلك تبدو االوراق الرتكية 
يف �ضوري����ا اك����ر تعددا وقدرة عل����ى اجبار وا�ضنطن عل����ى تقدمي بع�ش 
الوع����ود والتن����ازالت الت����ي قد تق����ود بالنهاي����ة اىل الت�ضحية حتى مبن 
ت�ضميه����م حلفاء ملجرد كونهم يقاتلون داع�ش حلماية ار�ضهم ومدنهم 
وعوائلهم دون ان يح�ضلوا بالنهاية على الدعم احلقيقي الذي وعدت 
به وا�ضنطن يف ظل احل�ضار اجلغرايف املطبق على االقل بكوباين التي 

حتولت اىل عقدة جيوبولتيكية خال�ضة يف هذا ال�ضياق. 
ام����ا يف املل����ف العراق����ي فيب����دو ان وا�ضنطن متل����ك زمام املب����ادرة ب�ضكل 
اك����رب من انقرة وهي قادرة على ر�ض����م امل�ضهد ال�ضيا�ضي هناك بطريقة 
اق����ل ازعاج����ا لها مم����ا يح�ض����ل يف امللف ال�ض����وري. ففي الع����راق هنالك 
حكوم����ة الزال����ت تقي����م معه����ا وا�ضنط����ن عالق����ات ت�ضفه����ا ه����ي بانه����ا 
عالق����ات جي����دة على عك�����ش عالقاتها املنقطعة ر�ضمياً م����ع دم�ضق. كما 
ان يف العراق موؤ�ض�ضة ع�ضكرية ميكن االعتماد عليها يف الوقوف بوجه 
داع�����ش حت����ى لو مت االكتف����اء فقط بتوفر �ضرب����ات " فعالة " من قبل 
الطران الغربي اليقاف زحف ومتدد هذا التنظيم باجتاه بقية املدن 

العراقية. يف العراق ال ميلك داع�ش االن على االقل القدرة على احلاق 
ال�ض����رر باقلي����م كرد�ضتان ب����ذات الطريقة التي قام به����ا يف �ضوريا، وهو 
م����ا يعد ورق����ة مهمة يف ظل كف����اح البي�ضمركة لتام����ني ارا�ضي االقليم 
ورمب����ا الحق����ا امل�ضاركة مع اجلي�����ش العراقي برعاي����ة امريكية للتوجه 
نح����و نطاق����ات اخ����رى الخذ زمام املب����ادرة من داع�ش. يب����دو ان الو�ضع 
العراق����ي حت����ى اللحظ����ة هو االق����رب للم�ضالح االأمركي����ة يف مو�ضوع 
احل����رب عل����ى داع�����ش من����ه اىل تركي����ا التي ب����دات ت�ضيق دائ����رة نفوذها 
خا�ضة بعد ان ُعقدت اجتماعات مكثفة يف عمان بني وا�ضنطن وزعماء 
القبائل ال�ضنية يف العراق، والتي بدات يف اعقابها دعوات مهمة بع�ضها 
يدع����و لت�ضكيل احلر�����ش الوطني لتحرير املناطق الواقعة حتت هيمنة 
داع�����ش وبع�ضها يدعو �ضراحة ل�ض����رورة التدخل الع�ضكري االأمركي 

نافيا بذلك اي عالقات قد متهد هنا للدور الرتكي. 
يف ظ����ل ه����ذه الروؤي����ة تتج�ض����د مالم����ح �ضايك�����ش بيك����و جدي����دة متثل����ت 
دالالتها اال�ضافية باال�ضرار الرتكي موؤخرا على املنطقة العازلة التي 
ايدته����ا فرن�ضا بقوة، يف مقابل الرف�ش االأمركي – الربيطاين الذي 
ب����دا يكث����ف من ثقل����ه يف امللف العراقي يف خطوة ق����د تف�ضي الحقا اىل 
تقا�ض����م اجلغرفيا العراقي����ة – ال�ضورية بني هذه االط����راف وفقا ملبداأ 
تكاف����ئ الفر�����ش. فالوجود )املبا�ض����ر او غر املبا�ض����ر( الرتكي املحتمل 
يف �ضوري����ا �ضيقابل����ه وجود حمتمل لالمري����كان يف العراق و�ضتكون كلتا 

احلكومتان يف بغداد ودم�ضق يف حالة �ضعف كبرة. 
باملقابل ان كانت دم�ضق اليوم تعي�ش يف عزلة عن النطاقات التي تفكر 
تركي����ا باحتالله����ا وال تعول بالنتيجة اال عل����ى ال�ضغط االيراين لكبح 
جم����اح تركيا عن القيام مبثل هذه املغامرة، يبدو ان بغداد الزالت بعد 
متل����ك قدرة تفاو�ضي����ة اأكرب يف ظل عالقتها بوا�ضنطن ويف ظل تامني 
اقليم كرد�ضتان من داع�ش وكذلك يف ظل �ضيطرة داع�ش على نطاقات 
الزل����ت بع����د غر مرحب����ة بالكام����ل بعودة االم����ركان بحج����ة حماربة 

داع�����ش، اال ان ه����ذه الق����درة ميدانيا الزلت مرهون����ة بعدم تقدم داع�ش 
نح����و بغداد وكذل����ك مرهونة بالتفاهمات االيرانية – االأمركية التي 
ميك����ن ان ت�ض����ل اىل ت�ضويات مهمة يف مو�ضوع مواجهة خطر االرهاب 

من دون التدخل ع�ضكريا. 
ال�ض����ورة برمته����ا ي�ضوبه����ا كث����ر م����ن الغمو�����ش يف ظل تناف����ر امل�ضالح 
الرتكي����ة – االأمركي����ة الذي يعطي لداع�����ش فر�ضة اكرب على التمدد 
�ضت�ضه����م م�ضتقب����ال يف تعقي����د االو�ضاع بطريقة كب����رة وبال�ضكل الذي 
�ضيف�ض����ي رمبا اىل تقا�ضم االحتالل بني اطراف اللعبة الرئي�ضني مبا 
يخ����دم م�ضاحلهم����ا العلي����ا باعادة انت����اج اخلريطة اجلدي����دة للمنطقة 
مب����ا يخ����دم روؤيتهما امل�ضتقبلية التي ال تن�ضح����ب منها بال�ضرورة فكرة 
تقلي�����ش الدور االيراين عرب انتاج جغرافيا جديدة ا�ضار لها كي�ضنجر 
يف الف����رتة االخ����رة يف تعليق����ه عل����ى مو�ض����وع داع�����ش بالق����ول " عل����ى 
الرغ����م م����ن االخبار املزعجة فان اجلمهوري����ة اال�ضالمية تبقى حتديا 
اكرب للواليات املتحدة من ذاك الذي تفر�ضه الدولة اال�ضالمية... ان 
ال�ض����راع م����ع داع�����ش ميكن ادارته ب�ض����كل اكرب مما هو علي����ه احلال مع 
اي����ران... ان هنال����ك الي����وم حزاما �ضيعي����ا ميتد من طه����ران اىل بغداد 
وبروت... نحن بحاجة اىل اعادة تر�ضيم احلدود الدولية على اعتبار 

ان حدود الت�ضوية ل�ضنوات 1920-1919 قد بدات باالنهيار ". 
رغ����م كل ذل����ك �ضيبقى دوما هنال����ك ادواراً مهمة للق����وى الفاعلة على 
االر�����ش لتعطيل مثل هذه الت�ضورات )االمركية – الرتكية( احلاملة 
باعادة انتاج اجلغرافيا وفقا لت�ضوراتها اال�ضرتاتيجية اخلال�ضة التي 
الت����رى يف ال�ض����ورة غر فواعله����ا الذين �ضي�ضهمون بط����رق متعددة يف 
م�ضاعدته����ا عل����ى تر�ضي����م خط����وط احل����دود التي ل����ن مت����ر ب�ضهولة يف 
املنطق����ة ب����دون ان تك����ون يف النهاي����ة كلم����ة م����ا �ضيقولها املح����ور امل�ضاد 
ال����ذي بع����د الزال فاعال ومم�ضكاً بالعديد من عنا�ضر القدرة والتاأثر 

اال�ضرتاتيجي.

داعش و العالقات األميركية – التركية: إعادة تشكيل الجغرافيا

الشرق االوسط : عبدالله بن جياد العتيبي 
اأو���ض��ح م��ن ف�ضل م��ا ك��ان يعرف بالربيع  اأن��ه م��ا م��ن �ضيء  يبدو 
ال��ع��امل  ال��دول��ة يف  اإدارة  االأ����ض���ويل يف  احل��ك��م  ف�ضل  اإال  ال��ع��رب��ي 
العربي، اإنه ف�ضٌل جديٌد ي�ضم اإىل الف�ضل القدمي. ف�ضلت االأنظمة 
االأ�ضولية التي جاءت باالنقالب الع�ضكري يف ال�ضودان ويف غزة، 
والنظامان  وتون�ش،  م�ضر  اإدارة  يف  االأ�ضولية  االأنظمة  وف�ضلت 
وب�ضناديق  االأوىل  يف  ع��ارم��ٍة  �ضعبيٍة  برغبة  �ضقطا  االإخ��وان��ي��ان 

االقرتاع يف الثانية.
التون�ضية معربًة عن متلمٍل وا�ضٍح من  جاءت نتائج االنتخابات 
حكم جماعة االإخوان امل�ضلمني املتمثل يف »حركة النه�ضة«، وفاز 
باالنتخابات ح���زٌب م��دين ه��و ح��زب »ن���داء ت��ون�����ش« ال���ذي ميثل 
جتمعا م��دن��ي��ا ال ع��الق��ة ل��ه ب��االأ���ض��ول��ي��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تنوع 
النتائج  بح�ضب  وهو ح�ضل  املن�ضوية حتته،  ال�ضيا�ضية  االأطياف 
على 85 مقعدا، وتلته حركة »النه�ضة« ب�69 مقعدا، يليها حزب 
ب�16 م��ق��ع��دا، ث��م »اجل��ب��ه��ة ال�ضعبية«  »االحت����اد ال��وط��ن��ي« احل��ر 
بقية  ب�8 مقاعد، وتوزعت  »اآف��اق تون�ش«  ب�15 مقعدا، ثم حزب 

االأ�ضوات على اأحزاٍب اأ�ضغر.
اأن تون�ش قد جت��اوزت االأ�ضولية مرًة واحدًة  لكن هل يعني هذا 
واإىل االأبد كما يطرح املتفائلون؟ النتائج تقول بعك�ش ذلك، فقد 
نداء  16 مقعدا عن حزب  بفارق  ثانية  النه�ضة«  ج��اءت »حركة 
تون�ش، وبالتايل فاإن التفاوؤل يف غر مكانه واإن كان من اجليد 

اإبعاد احلركة االأ�ضولية عن احلكم.
العربي  بالربيع  ب�ضروا  الذين  اأولئك  هم  املتفائلني  من  اآخ��رون 
يريدون  فهم  ال��ع��ذاب،  واالأم���اين  العرا�ش  االآم���ال  عليه  وعّلقوا 
االآن اأن يقولوا للجميع لقد كان رهاننا على الربيع العربي رهانا 
�ضحيحا، وال�ضحيح اأن تون�ش ال�ضغرة و�ضط حرائق االأ�ضولية 
تلغي  اأن  لها  ميكن  ال  وعر�ضه  العربي  العامل  طول  يف  املتف�ضية 
حقيقة الف�ضل الذريع لذلك الربيع املزعوم الذي جعل اخليارات 
وهذه  اأ�ضولية،  االأك��ر  اأو  االأ���ض��ويل  على  تقت�ضر  البع�ش  ل��دى 
تعلق  رمزية  �ضماعة  اأو  اأم��ل  ب�ضي�ش  عن  تفت�ش  املتفائلة  الفئة 

عليها خيباتها املتتالية منذ مطلع 2011.
الذي ال ينق�ضي منه العجب هو اأن »اإخوان اخلليج« ي�ضرون دائما 
على ن�ضيان اأوطانهم ويغ�ضون الطرف عن اأعدائها الذين ك�ضروا 
راأ����ش ه��وؤالء  ال��زم��ن، وعلى  ف��رتة ق�ضرة م��ن  اأنيابهم قبل  ع��ن 
زعيم حزب النه�ضة را�ضد الغنو�ضي الذي ظل على نهج ثابت منذ 
حرب اخلليج الثانية وغزو �ضدام ح�ضني للكويت 1990 و�ضوال 
ب�ضبب  وه��م   ،2012 ع��ام  اخلليج  لبلدان  امل�ضيئة  لت�ضريحاته 
والدول  باالأوطان  املعروفة ال يعرتفون  االأ�ضولية  اأمميتهم  من 

العربية احلديثة.
لئن ن�ضي هوؤالء تاريخ الغنو�ضي فاإننا لن نن�ضى، لن نن�ضى وقوفه 
وحا�ضمة  خطرة  حلظة  يف  اخلليج  دول  �ضد  ح�ضني  �ضدام  مع 
من تاريخ دول اخلليج، وموقفه كان متطابقا مع موقف جماعة 
ال��دول  م��ن  ع��دد  وف��روع��ه��ا يف  االأم يف م�ضر  امل�ضلمني  االإخ����وان 
باجلمهورية  وجماعته  ه��و  واح��ت��ف��اوؤه  فرحه  وك��ذل��ك  العربية، 
االإ�ضالمية يف اإيران والتي ظّل وفيا ملحورها يف املنطقة وعن�ضرا 
ال��ذي ك��ان يعرف مبحور املمانعة  يف املحور االإخ���واين االإي���راين 
واملقاومة الذي انف�ضح حتى اآخر عن�ضر فيه بعد االأزمة ال�ضورية 
ال��ع��رب��ي��ة، وا�ضتمر  ال����دول  ال���ذي متثله  مل��ح��ور االع���ت���دال  ���ض��دا 

لعنا�ضر من »حزب  الدعوات  2011 يوجه  بعد  الغنو�ضي حتى 
اهلل« اللبناين الذي يقتل ال�ضعب ال�ضوري.

ل��ه، وت��ذك��را للغافل وتنبيها  ا���ض��ت��م��رار  ك��ل��ه، ويف  ل��ه��ذا  اإ���ض��اف��ة 
2012 تهجم را�ضد الغنو�ضي يف كلمة له  للجاهل، فاإنه يف عام 
العربية  اململكة  على  املتحدة  ال��والي��ات  يف  وا�ضنطن«  »معهد  يف 
بح�ضب  ال��واح��د  ب��احل��رف  وق���ال  اخلليج،  دول  وبقية  ال�ضعودية 
الت�ضجيل الذي �ضّربه املعهد نف�ضه: »الثورات تفر�ش على امللكيات 
العربية اتخاذ قرارات �ضعبة، فاإما اأن تعرتف باأن وقت التغير 
اأنها نظم  املوجة لن تتوقف عند حدودها ملجرد  اأن  اأو  قد ح��ان، 
امللكيات  لتخريب  فجة  دع���وة  اجلميع  ي��رى  كما  وه��ي  ملكية«، 
امل�ضتقرة يف دول اخلليج وحماولة لنقل حرائق الفو�ضى وخرائب 

االأ�ضولية اإليها.
رمب���ا ك���ان ب��االإم��ك��ان تفهم م��ت��ط��ريف االأ���ض��ول��ي��ني »االإخ������وان« يف 
ال�ضريحة  فهذه  واأوطانهم،  دولهم  �ضد  »اجلماعة«  مع  وقوفهم 
قد باعت والءها منذ اأمد، وانخرطت يف م�ضروع اجلماعة االأممي 
الراف�ش لالأوطان، ولكن الذي ال ميكن تفهمه هو اأن يدافع بع�ش 
�ضيا�ضة  وك��ل  اجلماعة  تتخذها  خطوة  كل  عن  اخلليج«  »اإخ���وان 
تنتهجها وكل حمور تاأرز اإليه �ضواء كان املحور االإيراين �ضابقا اأو 
مركز الثقل االإخواين اجلديد يف بع�ش الدول االإقليمية كرتكيا 
وقطر، ثم يدعون يف الوقت نف�ضه اأنهم وطنيون خمل�ضون واأنهم 

ال ي�ضمرون الأوطانهم اإال كل خٍر.
ال�ضيا�ضي  االإ���ض��الم  ورم���وز  جماعات  خطاب  �ضمات  اأه��م  اإح���دى 
تعاملهم  يف  ج��دا  وا�ضحا  ك��ان  م��ا  وه��و  باملفاهيم،  التالعب  ه��ي 
م��ع امل��ف��اه��ي��م احل��دي��ث��ة ب��ع��د »ال��رب��ي��ع االأ����ض���ويل« م��ث��ل »مفهوم 
الكثر  االإن�ضان« وغرها  اأو »حقوق  اأو »احلرية«  الدميقراطية« 
ك�ضعارات  ي�ضتخدمونها  اأن��ه��م  يقينا  ات�ضح  ال��ت��ي  املفاهيم  م��ن 
فح�ضب ال عن اإمياٍن بها وتعامل معها بح�ضب دالالتها املعروفة، 
ك��ل خر  اإال  ب��اأن��ه ال يريد لوطنه  البع�ش  ادع���اء  ف��اإن  وم��ن هنا 
يحتاج اإىل تف�ضيل عن املق�ضود مبفهوم »اخلر«، الأنه يعني لدى 
االإخ��وان  بلدانهم ودولهم ومتكني حكم جماعة  �ضقوط  بع�ضهم 

امل�ضلمني فيها.
اجلماعة  اأدب��ي��ات  يقراأ  فمن  االإط���الق،  على  مبالغًة  لي�ضت  ه��ذه 
اأنها  جيدا  يعلم  اآيديولوجيتها  يف  ويغو�ش  تاريخها  يف  ويتعمق 
ال  ب��ه��ذا  وه��ي  ال�ضلطة،  اإىل  للو�ضول  ت�ضعى  وه��ي  قيامها  منذ 
العربي  ال��ع��امل  يف  احل��دي��ث��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����دول  ت��ق��ّر مب�ضروعية 
التمكني  يتّم  لن  �ضرعيا  واجبا  اإ�ضقاطها  وترى  بل  واالإ�ضالمي، 
ب��ه فهو  اإال  ال��واج��ب  يتم  و»م���ا ال  ب��ه  اإال  اأي اجلماعة  ل��الإ���ض��الم 

واجٌب«، بح�ضب تنظراتهم املعروفة.
اإن احل����دث ال��ت��ون�����ض��ي ال���ي���وم مي��ث��ل من���وذج���ا ك��ا���ض��ف��ا ع���ن م��دى 
املثقفني العرب  الروؤية لدى العديد من  �ضالبة املوقف و�ضحة 
من  مزيٍد  على  ي�ضرون  ثم  خطوؤهم  وينك�ضف  يخطئون  الذين 
اخلطاأ، ويو�ضح عقدة »القابلية لالنخداع« لديهم، وبدال من اأن 
ي�ضتفيدوا من خطئهم التاريخي يف قراءة االأحداث بعد 2011 
ويقّروا به ويعاودوا قراءة امل�ضهد من جديد، فاإن البع�ش بدال من 
املراجعة ي�ضّر على التفتي�ش عن خمرٍج يربر به اخلطاأ ويكر�ضه.
اتخاذ  عن  عاجزة  غالبيتها  يف  العربية  النخب  اأن  يبدو  اأخ��را، 
مواقف ثابتٍة من االأ�ضولية، واإذا كان هذا �ضاأن النخب فمن يلوم 
النخب  بهذه  يفرت�ش  وال��ت��ي  بطبيعتها  ثقافة  االأق���ل  ال�ضعوب 

تنويرها؟

العراقية - سوسن االبطح
قبل  اجلديد،  اليمني  ال��وزراء  رئي�ش  يلجاأ  اأن 
بال�ضدامات  مي���ور  ب��ل��د  يف  ح��ك��وم��ت��ه،  ت�ضكيل 
اإىل  الدامية،  االنف�ضالية  والنزعات  امل�ضلحة 
متابعيه على »في�ضبوك«، طالبا منهم امل�ضاهمة 
ل��ت��ويل حقائب  مل��ر���ض��ح��ني  اأ���ض��م��اء  يف اق�����رتاح 
اأ���ض��م��اء،  م��ن  لهم  يحلو  م��ا  وت�ضجيل  وزاري����ة، 
لهو اأمر يدلل على مدى عمق التغرات التي 
ال��ت��ج��اوب  ال��ع��رب��ي.  امل��ج��ت��م��ع  ت�����ض��رب �ضميم 
كبرا  ك��ان  بحاح  حمفوظ  خالد  الرئي�ش  مع 
وجديا، ومل يتورع البع�ش عن تر�ضيح اأنف�ضهم 
اأثنى  فيما  الذاتية،  ب�ضرهم  الرئي�ش  وتزويد 
كثرون من مواطنيه على مبادرته، التي راأوا 
فيها احرتاما لراأي ال�ضعب، وهو على اأي حال، 

ما قامت الثورات العربية من اأجله.
بع�ش ال�ضيا�ضيني العرب بداأوا يدركون اأهمية 
ج��دار  على  كلمات  بقيت  ول��و  امل�����ض��ارك��ة،  لعبة 
بو  اإليا�ش  اللبناين،  الرتبية  وزير  افرتا�ضي. 
�ضعب، حر�ش، مثال، اأثناء املداوالت يف جمل�ش 
ال�������وزراء ح����ول ت��ف��ري��غ اأ����ض���ات���ذة يف اجل��ام��ع��ة 
»تويرت«  اأحيانا، على  التغريد،  اللبنانية، على 
يف  املجل�ش  اأم���ام  املنتظرين  االأ���ض��ات��ذة  لو�ضع 

اأجواء اجلل�ضة وطماأنتهم.
امل�ضوؤولني  اإىل  متكررة  علمية  تو�ضيات  ثمة 
واملديرين، حتذر من مغبة جتاهل التعامل مع 
يف  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  اأو  االإنرتنت 
زمن بات واحد من اأ�ضل كل 6 اأ�ضخا�ش على 
ال�»في�ضبوك«،  له �ضفحة على  الب�ضيطة،  وجه 
اأب«،  و»وات�ش  اإْن«،  و»لينكد  »تويرت«،  عدا  هذا 

وغرها.
عن  ي�ضتعي�ضون  ال�ضيا�ضيون  ���ض��ار  لبنان  يف 
ال��ت�����ض��ري��ح��ات ل���الإع���الم ب��ب��ث م��واق��ف��ه��م على 
جنبالط  وليد  التحاق  و»تويرت«.  »في�ضبوك« 
فاإىل  واحليوية؛  بالزخم  مليئا  ج��اء  بالركب 
ال�ضخ�ضي،  وظرفه  ال�ضيا�ضية  مواقفه  جانب 
امل��واط��ن��ني اإىل كلبه االأث���ر »اأو���ض��ك��ار«،  ع���ّرف 
وا���ض��ط��ح��ب��ه��م م��ع��ه، م��ب��ا���ض��رة وب��ال�����ض��ورة، يف 
رحلته مع جنله اإىل مو�ضكو، وزيارته اإىل قرب 

لينني.
ما نعي�ضه، رغم تاأثره البالغ الذي مل ندرك 
ل��ع��م��ل دءوب  ب��ع��د، ه��و جم���رد نتيجة  اأب���ع���اده 
يتناف�ضون  تكنولوجيني،  ملفكرين  ومتوا�ضل 
ك��ل يف جم��ال��ه، الإجن���از اب��ت��ك��ارات واخ��رتاع��ات، 
الذين  اأح��د ال�ضحافيني  ت��زال يف بداياتها.  ال 
عن  يتحدث  اأخ���را،  ال�ضليكون«  »وادي  زاروا 
جهد جبار، وتناف�ش طاحن، جلعل كل املعدات 
التكنولوجية التي بحوزتنا مربوطة بال�ضبكة 
كونيا،  االإن�ضان  ي�ضر  وبالتايل،  العنكبوتية، 

متناق�ضة،  ورمب��ا  ج��دي��دة  قيم  اإىل  وم�ضبوكا 
ال��ت��وا���ض��ل امل�ضتمر  رغ��م��ا ع��ن��ه. وك���ي ي�����ض��ب��ح 
ه��ذه  ت���رتاف���ق  االن���ق���ط���اع،  اأرق  دون  م���وؤّم���ن���ا 
االأبحاث، مع مناف�ضة �ضارية البتكار بطاريات 
ذات قدرات عالية، تتفوق مئات املرات على تلك 
املحدودة، التي ال نكّل من �ضحنها على هواتفنا 

املحمولة.
تقع  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  امل�ضتهلكني  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
االنقالبات احلياتية كقدر يهبط  عليهم هذه 
النخبة  الطبقة  م��ن  ي��زال��ون،  ال  ال�ضماء،  م��ن 
اإىل اأ�ضغر مواطن بينهم ي�ضكن يف اأ�ضيق زقاق 
اأو �ضوري، يتخبطون يف نتائج الطفرة  عراقي 
التكنولوجية االأوىل، وما اأحدثته يف دواخلهم 
من  وتطلعاتهم  �ضلوكهم  ويف  اختالجات،  من 

تبدالت ورمبا ت�ضدعات.
ال���ت���وا����ض���ل  و����ض���ائ���ل  اأن  ي���ظ���ن  م����ن  ي���خ���ط���ئ 
االجتماعي، مل تكن جزءا ع�ضويا من الثورات 
اأ�ضبابها  اأح���د  م��ن  تكن  اإن مل  ه��ذا  ال��دم��وي��ة، 
امل��ب��ا���ض��رة. غ��ي��اب ال��درا���ض��ات ال��ع��رب��ي��ة، فا�ضح 
وم��وؤرق يف هذا املجال، لكن مراجعة �ضفحات 
ال��ن��ا���ض��ط��ني ت��ظ��ه��ر م�����دى ال���غ���ل���ي���ان، وح����دة 
مالمح  ت�ضتقرئ  اأن  ميكنك  حتى  النقا�ضات، 
الباحثني  غفلة  لعل  ب��ع��د.  حت��دث  مل  ث���ورات 
تل  جامعات:  احل��ظ،  ل�ضوء  تعو�ضها،  ال��ع��رب 
وه���ارف���ارد. موجعة احلقيقة  وب��رل��ني،  اأب��ي��ب، 
وحاجتك  املعلومة  بقوة  نف�ضها  تفر�ش  لكنها 

املا�ضة اإليها.
الدار�ضون، هناك، يوؤكدون نتيجتني فا�ضلتني 
التي  الطويلة،  ال�ضاعات  اأوالهما  و�ضادمتني؛ 
يف  فقط  لي�ش  توؤثر  »في�ضبوك«  على  نق�ضيها 
الدماغ؛ حيث  اأي�ضا يف مالمح  واإمن��ا  النف�ش، 
ترتاكم  رم��ادي��ة  م��ادة  امل�ضتخدم  ل��دى  تت�ضكل 
اأ�ضا�ضيني  ع�ضبيني  مركزين  على  كالغمامة، 

فيه، وتقول الدرا�ضة اإن وجودك على �ضفحات 
التوا�ضل االجتماعي يعزز عندك رغبة جاحمة 
يف عمل »مقارنات اجتماعية« ال �ضعورية، بينك 
الذين تتابعهم، وتتولد لديك  وبني االآخرين 
ن�ضوة لذيذة، حني ت�ضعر بتفوقك على االآخر؛ 
مم��ا يخلق نوعا م��ن االإدم����ان. اأم��ا ح��ني تاأتي 
االإح��ب��اط  م��ن  فحالة  �ضلبية،  امل��ق��ارن��ات  نتائج 
على  وحتثها  االإن�ضانية  ال��ذات  ت�ضكن  ال�ضديد 
واقعها  بتغير  م��اأزق��ه��ا  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال�ضعي 
والتمرد عليه. التاأثر الثاين، يتعلق بت�ضخم 
»االإيغو« عند امل�ضتخدم ودفعه اإىل فعل اأح�ضن 
م���ا ع��ن��ده ل��ت��ق��دمي ن��ف�����ض��ه ل���الآخ���ري���ن، ب�ضكل 

اأف�ضل.
جامعات  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  وتلفت 
بطبيعة  عربية  جامعة  اأي  بينها  لي�ش  ع���دة، 
اأن االإن�ضان العادي غالبا ما ت�ضل  اإىل  احلال، 
�ضبكة عالقاته اإىل 150 �ضخ�ضا يف املتو�ضط، 
ي��ح��ي��ط��ون ب����ه، ي���ق���ارن و���ض��ع��ه ب�����ض��ك��ل ع��ف��وي 
الب�ضرية  تاريخ  االأوىل يف  وللمرة  باأو�ضاعهم. 
اأ���ض��ب��ح االإن�����ض��ان اأم���ام حت��دي ت��دب��ر توا�ضله 
وبالتايل  واح��د،  االأ�ضخا�ش يف وقت  مع مئات 
معهم،  متوا�ضلة  اجتماعية  مبقارنات  القيام 
واملكان،  الزمان  يف  حم��دودة  تعد  مل  مقارنات 
ال ت��ت��وق��ف يف ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار، م��ف��ت��وح��ة على 

اجلن�ضيات واالنتماءات واالأديان.
ح�����االت ال��غ�����ض��ب ال���ع���ارم ال���ت���ي ���ض��ه��دن��اه��ا يف 
دول��ة  م��ن  اأك���ر  يف  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات 
ع���رب���ي���ة، اأت������ت، رمب�����ا، ب��ف��ع��ل ه����ذه امل���ق���ارن���ات 
اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ب��ق��ي��ت جم��ح��ف��ة وحم��ب��ط��ة. 
م����الي����ني ال�������ض���ب���اب ال�����ع�����رب ع���ل���ى »ت����وي����رت« 
و�ضخطهم،  ه��م��وم��ه��م،  ي��ب��ث��ون  و»ف��ي�����ض��ب��وك« 
وال��ل��غ��وي��ة،  ال��ف��ك��ري��ة  ق��درات��ه��م  وي�ضتعر�ضون 
ويت�ضابقون ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اإقناع االآخرين 
ال�ضيا�ضية االحتجاجية، حتى بات كل  باآرائهم 

فرد »مونت�ضكيو« اأو »جان لوك« ع�ضره.
ال  التكنولوجيون،  ال�ضليكون«  »وادي  ج��ن��ود 
ت�ضغلهم »داع�ش« وال تعنيهم الثورات العربية، 
اآالف ب�ضري،   4 »اإيبوال«، ولو ح�ضد  وال حتى 
ف���م���ا ب���ال���ك ب��ال�����ض��ب��اب ال���ع���رب���ي اخل�������ارج م��ن 
»ف��ي�����ض��ب��وك��ه��م« ب��ج��رع��ات م��دم��رة م��ن ال��ي��اأ���ش 
التفكر  ه��وؤالء  اخت�ضا�ش  من  لي�ش  امل��دم��ى. 
انعكا�ضاته  متابعة  اأو  يبتكرونه  م��ا  نتائج  يف 
حتمي  ال  الذكية  التكنولوجيا  ال�ضعوب.  على 
املغفلني اأو تعباأ بهم، كما اأن نومة اأهل الكهف 
ما  اأمام  العرب  االأ�ضاتذة اجلامعيني  جلحافل 
وبقائهم  حت���والت،  م��ن  مبجتمعاتهم  يع�ضف 
متفرجني – ال را�ضدين ومعاجلني ومنبهني 
- خلطورة الظواهر، مل تعد مما ميكن فهمه 

اأو ال�ضكوت عنه.

تونس: هل انتهت األصولية؟ »فيسبوك« ينذر بثورات مقبلة الـ



العراقية - متابعة

تويف الكاتب اللبناين الكبري جورج جرداق يف ربوع وطنه لبنان. 
وهو الذي ا�شتهر بكتابات حول اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 
فقد اأثنى على الإمام و غرق يف حب �شيد الو�شيني )ع(. ولد يف 
قرية جديدة بق�شاء مرجعيون يف جنوب لبنان يف العام 1931. 
من والد يعمل مهند�س بناء، يف بقعة “�شكانها عرب حقيقيون، 
فكانت  البيتية  البيئة  اأم��ا  عريقة”،  عربية  اأ�شر  من  يتحّدرون 
وال�شعر. در�س يف قريته ثم  والعلم والأدب  الفكر  “من جماعة 
منها،  وتخرج  البطريركية  الكلية  يف  ودر���س  ب��ريوت  اإىل  انتقل 
من  ع��دد  يف  العربية  والفل�شفة  العربي  الأدب  تدري�س  يف  عمل 
كليات بريوت، عمل كاتباً يف عدد من ال�شحف واملجالت العربية 
، يقدم برامج اإذاعية يف عدد من اإذاعات لبنان لأكرث من ع�شرين 

عاماً.

وفاة الشاعر اللبناني الكبير جورج جرداق عن 83 عامًا

العراقية - متابعة
ك��ل��م��ات اأ����ش���ار اإل��ي��ه��ا الإم������ام احل�����ش��ني )ع��ل��ي��ه 
ر�شول  بهذا حدثني جدي  يقول  ال�شالم( وهو 
اهلل )�شلى اهلل عليه واأله و�شلم( " م�شريا اىل 
الكلمة  احل�شيني(،  )املخيم   – مع�شكره  تربة 
معاملها  على  نقف  اأو  ن�شتذكرها  حينما  ال��ت��ي 
ال�����ش��اخ�����ش��ة، ت��ن��ف��ت��ح ل��ن��ا اأب�����واب واق���ع���ة ال��ط��ف 

ال��ذي  املع�شكر  فهو  م�شراعيها،  على  الأليمة 
احتمت به اأ�شرة النبي وحرمه الطهر الطهور، 
حتى اأخ��ر غ��ارة لآل اأمية وح��رق اخليام و�شبي 
لآل  ك��ان  ما  كل  َنهب  ومنه  والن�شاء،  الأط��ف��ال 
بيت ر�شول اهلل )�شلوات اهلل و�شالمه عليهم(، 
وبه ِجيء بالأكرب مربٌج بالدماء، ولب�س القا�شم 
الكرامة مالقيا  �شرح  اىل  وه��اَب  زفافه  لبا�س 
ج����ده امل���خ���ت���ار؛ ل��ي��زف��ه اىل ح����ور ال���ع���ني، كما 
ينتظره  امل��ه��د  وب��ق��ي  الر�شيع،  ع��ي��ون  ب��ه  غفت 

الوقع يوم  الأم��ه��ات و�شط احتدام  مع ول��ولت 
عا�شوراء..

امل��خ��ي��م احل�����ش��ي��ن��ي ال�����ش��ري��ف ال�����ذي ي��ق��ع اإىل 
الطرف اجلنوبي الغربي من احلائر احل�شيني 
ال�شريف، وهو م�شهٌد من معامل كربالء الأثرية 
والأماكن املقد�شة التي يتربك بها الزوار، وقد 
�شميت امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ي��ق��ع ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��م��ه، 
مبحلة املخيم التي كانت والق�شم ال�شرقي من 
امل��ج��اورة لها تعرف مبحلة  ال��ط��اق  ب��اب  حملة 

ال�شادة )اآل عي�شى( حتى اأواخر عام 1276ه�، 
وقد تغري هذا ال�شم اإىل حملة املخيم بعد هذا 
التاريخ، بح�شب الوثائق وامل�شتندات التاريخية 

القدمية عن �شادات كربالء..
فتوالت وجرت على املخيم امل�شرف عدة عمارات 
يقول عنها )املوؤرخ �شعيد زميزم(، اأنها عمارات 
وي�شتدل  العمراين،  املخيم  تاريخ  وثقها  مهمة 
م��ن خ���الل ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���وج���ودة عن 
بع�س �شادة كربالء اىل اإن هذه البقعة املكرمة 

كانت  زمن  املخيم  مبقربة  قدمياً  تعرف  كانت 
ت���ع���رف مب��ح��ل��ة اآل ع��ي�����ش��ى، واأ����ش���ب���ح ال��ن��ا���س 
املخيم  على  واأج��ري��ت  بها،  يتربكون  بعد  فيما 
احل�����ش��ي��ن��ي اإ���ش��الح��ات ع���دي���دة، ومت���ت عملية 
ال��ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط  ب��ع��د  ���ش��ام��ل��ة للمخيم  اأع���م���ار 
ال�شور  بناء  اإع��ادة  �شملت  1424ه�  عام  البائد 
وبناء  القدمية  القبة  وتهدمي  �شاملة  ب�شورة 
وهو  الكربالئي،  بالقا�شاين  ك�شيت  كبرية  قبة 
الآن ق�شم من اأق�شام العتبة احل�شينية املقد�شة.

العراقية - متابعة

"الربيع" التي ر�شمها الفنان النطباعي الفرن�شي  بيعت لوحة 
اإىل  65.1 مليون دولر  بلغ  ب�شعر قيا�شي  اإدوار مانيه يف مزاد 
الأم��ريك��ي��ة.  اأجن��ل��و���س  ل��و���س  ب��ول جيتي مبدينة  متحف ج��ي��ه. 
التي  اللوحة  ا�شرتت  التي  اجلهة  اأن��ه  اخلمي�س  املتحف  واأع��ل��ن 
ر���ش��م��ت ع���ام 1881 وظ��ل��ت ب��ح��وزة ع��ائ��ل��ة واح����دة ع��ل��ى م��دى 
100 عام. وكان املبلغ الذي دفع فيها قيا�شيا اإذ كان من املقدر 
بوت�س  تيموثي  وق���ال  دولر.  مليون   35 اأق�����ش��اه  مببلغ  بيعها 
اأنها �شت�شبح قريبا  "ل ي�شاورين �شك يف  مدير املتحف يف بيان 
املر�شومة  اللوحات  من  جيتي  جمموعة  يف  ال�شور  اأه��م  اإح��دى 
يعود  ال���ذي  الفرن�شي  الت�شوير  ع��امل  يف  اإجن���از  اأك���رب  متثل  اإذ 
م��ن خ��الل عمل يعد معلما يف  التا�شع ع�شر  ال��ق��رن  اأواخ���ر  اإىل 
عن  ال��ل��وح��ة  تاأثريا." وت��ع��رب  واأك��رثه��م  فنانيه  اأع��ظ��م  م�شرية 
ف�شل الربيع متج�شدا يف �شكل ممثلة باري�شية �شابة كانت تدعى 
جان دميار�شي. وبلغت ح�شيلة مزاد الفن النطباعي واحلديث 
الذي اأقيم يف قاعة كري�شتيز يف مدينة نيويورك م�شاء الأربعاء 
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علي حسن الفواز

ال أع��رف مدى دقة مصطلح )ش��عراء الكراهية( الذي أطلقه الصديق الش��اعر 
ش��اكر لعيبي على ش��عراء فرجة الدم العربي في فلس��طين وف��ي العراق وليبيا 
ولبن��ان وس��وريا والصوم��ال واليم��ن وغيره��ا، لك��ن صدقية ان يكتس��ب هذا 
المصطلح فاعليته في السياق يبدأ من اثارة الحجاج حول عالقة الشاعر بوصفه 

مثقفًا رائيًا وصانعًا للوجدان مع ما يجري من رعب عربي وخذالن عربي..
فهل بات هذا املثقف اكرث رعباً واكرث خ�شوعاً 
اله���روب  لعب���ة  عن���د  مازوكيت���ه  ا�شتم���راء  يف 
الثق���ايف؟ وهل اأن طغي���ان القوة اأ�شبح م�شدراً 
ل�شناع���ة املزيد من الإ�شتالبات الثقافية التي 
ت�شح���ق املثق���ف حت���ت اأوهامها؟وه���ل انك�شفت 
جبهة املثقف الي�ش���اري والقومي والإ�شرتاكي 
والدين���ي على عري فا�ش���ح افقده القدرة على 

املواجهة اأو �شناعة امل�شروع الثقايف ال�شد؟
كل ه���ذه الأ�شئل���ة حتت���اج اىل مراجع���ة نقدية 
واأخالقي���ة، ورمبا اىل مراجع���ة �ش�شيوثقافية، 
قب���ل اأية مراجع���ة لاليديولوجي���ا التي تركت 
لن���ا الكثري من �شناديق العدم، اذ مل يعد اأمام 
ه���ذا الع���دم الثقايف �ش���وى الإف�ش���اء للتوهان، 
والإع���رتاف باخلطيئ���ة اأو الهزمي���ة، اأو حت���ى 
الإعرتاف بان ط���رق احلرير القدمية مل تعد 

�شاحلة �شوى لطرق اجلحيم..

هشاشة اإلستعمال الثقافي
كتاب���ة املراث���ي والأ�ش���ى مل تع���د نافع���ة لأنن���ا 
قب���ل طقو����س  باإف���راط  اأنف�شن���ا  نرث���ي  بداأن���ا 
موتن���ا وبع���د ع���زاءات موتن���ا، ونتاأ�ش���ى دائم���اً 
نعي�ش���ه  ال���ذي  والفق���د  العط���ب  �شي���وع  عل���ى 
قب���ل جماورة الفقدان���ات الأكرث رعب���اً، اذ بات 
البع����س م���ن مثقفين���ا املوؤدجل���ني واملتفرجني 
الفق���دان  ح���روب  )�شناع���ة  يف  ورط���ة  اأك���رث 
النطولوجي���ة( واأك���رث ت�شفياً باخل���راب الذي 
يح���دث! وطبع���اً ه���ذا التمو�ش���ع لي����س تعبرياً 
ع���ن موقف ثق���ايف وان�شاين و�شيا�ش���ي خال�س، 

بقدر ما يك�شف عن اأدجلة �شيقة الأفق ، وعن 
ه�شا�ش���ة يف الإ�شتعم���ال الثق���ايف، ويف �شناع���ة 
ال�ش���وق وتروي���ج الب�شاع���ة الثقافي���ة، وحت���ى 
التفك���ري العق���الين يف )دوزن���ة( العالق���ة م���ع 
الآخ���ر الغرب���ي واللغ���وي، مثلم���ا ك�شف���ت ع���ن 
الكث���ري م���ن الكراهي���ة الت���ي مل ت���زل خبيئ���ة 
حت���ت القمي����س العائل���ي والوطن���ي، والراكزة 
يف الالوع���ي النكو�ش���ي، و�ش���وًل اىل التماهي 
م���ع متظه���رات الن���زق الطائف���ي، والإ�شتعان���ة 
بقامو����س الفقهي���ات لتربي���ر ع�شابي���ات املوت 

العلني واملذابح العلنية..
اأح���دد �ش���ورة ر�شولي���ة للمثق���ف،  اأن  اأري���د  ل 
اأو اأ�شطن���ع ل���ه وظيف���ة عاب���رة ل���� )القومن���ة 
اأو الطيفن���ة( اأو حت���ى للمثق���ف ال���ذي كث���رياً 
م���ا يت���ورط باأمرا����س الي�ش���ار الطف���ويل التي 
ق���ال عنها لين���ني بانها اأخطر عل���ى الثورة من 
الأع���داء اأنف�شهم، لكن���ي اأنحاز حل�شور املثقف 
بو�شف���ه �شاح���ب الوع���ي ال�شق���ي مب�شوؤوليت���ه 
وباأ�شئلت���ه، وبحدو�ش���ه التي تتلم����س مايجري 

عند العتبات من فجائع ومن خرابات..
ه���ذا املثقف الإفرتا�شي اأو املتخيل، هو منوذج 
للبطل الأخالقي، بطل مابعد الثورة، ومابعد 
خ���ارج  �شورت���ه  �شتك���ون  اذ  اليديولوجي���ا، 
احلائ���ط العائل���ي، وخ���ارج املتح���ف الوطني او 
خ���ارج )جميع���ة ال�شع���راء املوت���ى( كم���ا اأعلنها 

وليامز روبن!
ه���ذا املثق���ف ال�شاع���ر والرائ���ي يقودن���ا فع���اًل 
للك�شف عن حجم الكراهية ، وحجم العطالة، 

وحج���م الأوه���ام الت���ي نرك����س يف �شرابه���ا ، اذ 
تتح���ول مغام���رة ه���ذا الك�ش���ف اىل م���ا يقاب���ل 
الك�شف عن اخلديعة اللغوية التي تورطنا بها 
منذ ق���رون، خديع���ة الن�س والفق���ه والتاأويل، 
والت���ي عطلتن���ا عن الروؤي���ا، واكت�ش���اف احلقل 
املج���اور واملراأة املج���اورة والإ�شتع���ارة املجاورة، 
مثلم���ا عطلتن���ا اأن نكت�ش���ف �شف���رة اجلورني���كا 
التي نعي�س طقو�شها كل يوم يف زماننا العربي 
.. اجلورني���كا الت���ي األهم���ت بيكا�ش���و لأن يخّلد 
موتاه..فه���ل ملوتنا من يخلده���م من مثقفينا 
املكد�ش���ني اأم���ام املحن���ة والتائه���ني يف طري���ق 
اجلحي���م؟ وه���ل لن���ا ببطل ثق���ايف �شري���ايل اأو 
فنط���ازي اأو ثوري لي�شنع لنا جورنيكا عربية، 
تع���ّرف الع���امل عل���ى الأع���داد املرعب���ة ملوتن���ا، 
وعل���ى خ���راب مدنن���ا، وعل���ى توح����س حكامن���ا 
الذي���ن ا�ش���رتوا الأوط���ان بفرمان���ات عثمانية 
اأو بانقالبات ع�شكرية اأو حتى بهبات عائلية..

أقسى دروس الفرجة
اجلورني���كا العربية هي اأق�ش���ى درو�س التعبري 
ع���ن ممار�ش���ة الكراهي���ة ، وه���ي اأق�ش���ى درو����س 
الفرجة، واأق�شى م�شتويات الف�شح عن عطالة 
اأن  ت�شتط���ع  مل  الت���ي  العربي���ة  النتلجن�شي���ا 
تتخل�س من فوبي���ا احلكومات القدمية، ومن 
لزوج���ة الوع���ي الق���دمي، وع���ي ال���دكان ووعي 

الفقيه وال�شرطي ورجل الأمن واملطارات..
حمن���ة املدين���ة والث���ورة والهوي���ة ه���ي حم���ن 
ا�شكالوية ل�شيق اأف���ق املثقف املح�شو بقامو�س 
ورع���ب  دوره،  لعطال���ة  وتعري���ة  الكراهي���ة، 
ا�شتالبه ازاء التاريخ وال�شلطة واجلماعة، وان 
اأي �ش���روع باإجتاه املكا�شف���ة ل يعني بال�شرورة 
اأن يظ���ل ه���ذا املثق���ف عن���د طق�ش���ه املازوكي يف 
تاأني���ب النف�س دائم���اً، وكاأنه حام���ل اخلطيئة، 
او ان���ه يتع���اىل على الآخري���ن متهم���ا )النا�س 

الل���ي حت���ت( كما ي�شميه���م نعم���ان عا�شور بكل 
مانتعر����س ل���ه م���ن هزائ���م قومي���ة وثقافي���ة 
وتنموي���ة وحداثي���ة، حت���ى بات البع����س يقول 
اأن احلداثة تعني دائماً جمتمع الرفاهية، وان 
الفق���راء كائن���ات )زائ���دة عن احلاج���ة( لذلك 
ه���م غري �شاحلني لالإندم���اج يف العوملة وامليتا 
حداث���ة، هم يعي�ش���ون دائماً وه���م ال�شحية، اأو 
وه���م التاب���ع ال���ذي يتح���دث عن���ه هوم���ي باب���ا 
وامييه �شيزار وفرانز فانون و�شبيفالك كثرياً 

حول ا�شتالب ال�شخ�شية مابعدالكولنيالية..
هذه ال�شخ�شي���ة تعي�س مرّكب هذا الإ�شتالب، 
فه���ي لمتلك الق���درة على التحرر م���ن ذاكرة 
واللغ���وي،  والإقت�ش���ادي  ال�شيا�ش���ي  امل�شتعم���ر 
ت�شن���ع  اأن  انرثبولوجي���ا  لت�شطي���ع  مثلم���ا 
اأن�شاق���اً للقراب���ات املتجاوزة ملحن���ة �شخ�شيتها 
الالوعي���ة، اذ ه���ي تعي����س ا�شتيهام���ات الرهاب 
بو�شف���ه  التعوي����س  ع���ن  تبح���ث  الداخل���ي، 
ا�شباع���اً، وتل���ذذاً باحل���وار م���ع الآخ���ر بو�شف���ه 
�ش���كاًل للوج���ود اأو حت���ى ال�شيط���رة .. واأح�شب 
اأن اإ�شتع���ادة �شف���رة اجلورني���كا تعن���ي احلديث 
عربي���اً عن رف�س القوة الغا�شمة التي ي�شنعها 
امل�شتعم���ر واجل���رال، والإف�ش���اح ع���ن احتجاج 
ال���ذي  العلن���ي  امل���وت  فك���رة  عل���ى  ال�شحي���ة 
نتف���رج عليه ثقافياً ع���رب امليديا وعرب ال�شورة 
العربي���ة  املدين���ة  يف  والرواي���ة  والق�شي���دة 

املذبوحة..
ال�ش����وؤال هن����ا ل يكم����ن يف احلدي����ث ع����ن منوذج 
ول  ادوني�����س،  يتهم����ه  كم����ا  املنقر�����س  العرب����ي 
املقتول����ة  الهوي����ة  من����وذج  ع����ن  احلدي����ث  يف 
والقاتل����ة كما حت����دث اأمني معل����وف، بل يتمثل 
يف �ش����رورات احلدي����ث ع����ن الدع����وة اىل ح����وار 
الث����ورات،  اأوه����ام  ثق����ايف عرب����ي، ح����وار مابع����د 
ح����وار موؤ�ش�ش����ات وجمعي����ات ثقافي����ة بعيداً عن 
اأوه����ام التخوين والتطييف، وبعي����داً عن اعادة 
انت����اج مثقف ال�شلطة ومثقف النقابة اأو مثقف 
املقه����ى اأو مثق����ف الكراهي����ة، وباجت����اه احلديث 
عن �شرورة املثق����ف امل�شوؤول، امللتزم، الع�شوي، 
املثقف الذي يعرف اأ�شرار �شفرة اجلورنيكا…

اقســـى دروس التعبيــر عــن ممارستهــا

شعــراء الكراهيــة والجورنيكــا العربيــة

ية
قاف

ى ث
رؤ

»الربيع« لمانيه تباع بأكثر من 65 مليون دوالر

اضــــاءات

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

يا ام  احل�شارة .. وال�شيافة 
يلوك ال�شم .. عا�شمة الثقافة 

مو باب والف باب 
�شدر عامر لالأحباب 

تتلكه اليجي ابحب وترافه
    ***************

يا بغداد ... الف ليلة وليلة 
كل ال�شار... ب�س انتي جميلة 

للمحتار جنتي انتي دليله
وبالتاريخ �شويتي انعطافه
 **************
يا ا�شم وعلم تاريخ من نور 

قطب واجنوم حولج دومها اتدور 
يظل ال�شندباد وا�شمه م�شهور 

ب�شم بغداد تتكامل او�شافه

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

بهذه التربة وعدني جدي رسول الله فها هنا محط ركابنا, وسفك دمائنا, ومحل ثبورنا
تاريخ المخيم الحسيني الخالد والشاهد األزلي على ظلم األسرة الحسينية الطاهرة

املكتب  ق��ام  روان���دزي  فرياد  الثقافة  وزي��ر  ال�شيد  من  بتوجيه 
العالمي  بزيارة  اجلبوري  زه��رة  بالزميلة  ممثال  العالمي 
ال�شحية  حالته  وتفقد  العراقية،  قناة  مرا�شل  �شكور  حيدر 
،حيث يرقد يف احدى امل�شت�شفيات داخل بغداد، بعد ان اجريت 
ال��زي��ارة مت نقل حتيات  ن��اج��ح��ة. وخ���الل  ل��ه عملية ج��راح��ي��ة 
ال�شيد الوزير وتاأكيده على متابعة ال�شرة ال�شحفية وخا�شة 
وهو  والوطنية  ال�شجاعة  اثبت  ال��ذي  �شكور  حيدر  الع��الم��ي 
�شد  �شطرها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  ب��ط��ولت  بتغطية  ي��ق��وم 
اعداء الن�شانية كيان داع�س الرهابي ، من جانبه ا�شاد الزميل 
الع��الم  م��دي��رة  مطالبا  الثقافة  وزي��ر  ال�شيد  مب��ب��ادرة  حيدر 

بنقل حتياته اىل وزير الثقافة

وزير الثقافة يبعث باقة ورد لالعالمي  حيدر شكور

قررت وزارة الثقافة متديد فرتة التقدمي جلائزة البداع الدورة 
ال�شهر  الثاين  ت�شرين  �شهر  الثاين من  2014 من  لعام  الثالثة 

اجلاري اىل الثاين من كانون الول املقبل.
اللجنة التح�شريية مدير عام دائرة العالقات  اعلن ذلك رئي�س 
ال��ذن  وال��ك��ت��اب والفنانيني  ال��ع��ام��ة   لعدد م��ن الدب���اء  الثقافية  
التي تلقتها  العديدة  الطلبات  بامل�شاركة يف اجلائزة بعد  يرغبون 

مع   للتناف�س  لهم  الفر�شة  وات��اح��ة  منهم  التح�شريية  اللجنة 
اعلن عنها يف وقتاً  التي �شبق وان  زمالئهم الخرين يف احلقول 
�شابق. وبني : ان اجلائزة تاأتي من �شمن م�شوؤوليات وزارة الثقافة 
للنهو�س بالواقع الثقايف يف العراق، انطالقاً من �شيا�شة الوزارة 
القائمة على اأثراء قيم املعرقة والبداع والوعي واجلمال مبعاين 

الزهو احل�شاري والثقايف.

املراأة  الأ�شتاذ فوزي الترو�شي، تقيم جلنة  ال��وزارة  وا�شراف وكيل  الثقافة  برعاية وزارة 
يف وزارة الثقافة ندوة ا�شتذكارية ل�شهيدات العراق وكوباين حتت �شعار )�شهيدات العراق 
وكوباين ت�شقط رجولة داع�س(. و�شتقدم الندوة ع�شو مفو�شية حقوق الن�شان د.ب�شرى 
وت�شحية  مقاومة  حول  �شهادة  جبارة(  ال  )امية  ال�شهيدة  عائلة  �شتقدم  كما  العبيدي، 
ل��وزارة  و�شيكون  املنا�شبة   بهذه  مداخلة  امل��راأة  رابطة  �شتقدم  وكذلك  العراقيات،  الن�شاء 

حقوق الن�شان ح�شور ومداخلة فاعلة يف الندوة  يف فندق بغداد على قاعة القوا�س.

ندوة استذكارية لشهيدات العراق وكوباني وزارة الثقافة تعلن عن تمديد فترة التقديم لجائزة االبداع لعام 2014

جلرمانه رحنه الع�شر ..
وي��ل��م��ع ملع  م�����ش��ت��وي  ال��ت��م��ر  �شفنه 

خذه
�شبيه  �شاير  الأب��ي  العراق  �شفنه 

و�شبي 
ومتجاوز ال�شده ...

ا�شهد بنات الوطن وحده احله من 
وحده

ما ق�شرن طلعن رمان بعقوبة 
واملاي كلبه طلع وانرت�شت احبوبه
ياكيمر  ���ش��رخ�����ش��ك   .. ا���ش��ف��ي  وا 

ال�شده
ا�ش�شرفك  مثل  م�شرب  جنت  مو 

خرده
�شح انت جنت ب�شجن
وخل�شت عمرك تون
ومن نار اهل الفنت 

انت ا�شردت �شرده

واهلل   ... ال���زم���ن  ح�����ش��اب  ح�����ش��ب 
خطية الوطن 

اي غريك ا�شعنده
بكره ترد للوطن واترجع احكوكه

ع���الق���ل خ��ل��ي ال��ن��خ��ل م��ات��ن��ح��ن��ي 
هامته 

ول اتخلي برحي التمر 
ياهو اليجي اي�شوكه 

�شكد ما ابعد من النا�س...
جتيني امرتبه العله

لعايل ولكايل 
ول عاملي فد زله 

كلت اخل�س من الوادم 

ودور غريها ملله
�شعدت الغيمة الزركه 

****
واخذين الريح واتعله

�شفت نا�س ب�شما العايل 

طبعهم يختلف كله
بع�شهم جايد غد غني 

وبع�شهه اتكلي ا�شمله
كلت يارب اخذ روحي 

بعد وين انهزم يلله

اح�س بيهه هالهل دكه الغاره
جن �شوت القنابل �شحكه معر�شني 

لو ردحه جنوبيه من العماره
ن�شعد عال�شطح والنار فوك الرا�س

ونرك�س رك�س جوبي بغنه ال�شفاره
ماليني ال�شنني وتخل هاي الكاع 

مامره انحنه جلفوف ...غداره
ول دنك الرا�س ولر�شه بال�شيم 

بظافرنه انحامي الوطن .. وا�شواره
الوطن خيمة ومالذ ودفو لبن الكاع

اموت اعله الوطن واجلبل واهواره
ح�شنه املوت وامت�شينه ايد باأيد

ول ا�شبح غفه وجيالته ححتاره
وي طرت الفجر وزعو علينه املوت 

وبكلب العدو ط�شينه الب�شاره 

�شار البيت وح�شه بغيبة اعيوجن 
             وتدور اوجوه �شلت �شابحه العني 

مثل ديوان خايل من الفناجني 
             ي�شتاح�س يطبله ال�شهم و الزين 

العي�شه ات�شري دوجن كلها ح�شرات 
           وا�شرين �شيده �شهله لدهري و 

البني 
�شويف ا�شلون زحمه عليج ال�شواق 

            الدمع �شالل مدري ايودي ليوين 

بحالمي جتيني اتو�شد اوياج 
           و احجيلج م�شاعر فركه ا�شنني 

تعايل الروح نادت ب�شمج اليوم 
           تنف�س غي�س ح�شرات الدواوين 

*****
يا�شمعة البيت وزهرة الروح 

               ياريحة م�شج و�شط الفناجني
تهت بدورب دنياي الوكيحه 

             وتظل اعيوجن ات�شوي الدرابني

�شامه  ال��وج��ن  ف��وك  ب��در  يا�شاح وجهه 
اله 

�شبحان من �شوره ح�شن اخل�شف �شامله 
 ( �شامله  ابد  ماكو  عهد  ياو�شفه خاين 

�شيمه اله ( 
خله الغدر لكمته او باجلذب يلهم لهم 

كليبه  �شلم  ال��و���ش��و  جيو�س  �شاحب  او 
لهم 

خالين ارف�س رف�س لرحمه عنده ولهم 
و�شم  الوجن  فوك  الغدر  �شهم  مر�شوم 

اله 
*********

اخواتي الفرقوا �شملي و�شمله 
�شهام الغدر را�شمهن و�شم له 
امبحنتي كلت ا�شمنه و�شمله 

طلع خداع ماعنده حميه

صباح جالب العامريصباح جالب العامري

كامل الناصري

ليل الغربه

جرمانه _ من ديوان بير العسل

شكد ما ابعد من الناس            

كاظم احمد كاظم هالهل

عبد الرضا العقابي
موال و ابوذيه
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املن�صرم  اال�صبوع  اول  من  عليك  بظاللها  تلقي  زال��ت  ما  ل�صغوط 
تعاودك  قد   ، اي�صا  امل�صوؤليات  و  عليك  ت�صغط  ت��زال  ما  فاالعمال 
الكاآبة يف منت�صف هذا اليوم وكاأن حجرا م�صتقرا على قلبك، حاول 
فقد  ا�صدقائك  م��ع  واخل���روج  امل�صاء  ف��رة  يف  نف�صك  ع��ن  الرفيه 

يفيدك هذا.

ي��وم جيد ي��ا ع��زي��زي و باالخ�ص ان م��زاج��ك رائ��ع و ام���ورك ت�صري 
على ما يرام ، قم باعمالك و ا�صتغل الفر�ص التي قد تاأتيك خالل 
النهار ، احلظ يرافقك و اي�صا االخبار اجليدة . قد تكون متواجدة 
خالل فرة ما بعد الظهر . اما امل�صاء فهو جيد العادة العالقات مع 

احلبيب او مع �صديق بينكما م�صكلة.

تكون  وق��د  املهمة،  والق�������������������رارات  االح���داث  من  كثري  به  ي����������وم 
والتفكري  باله���������������������دوء  عليك  لذلك  �صديقي  يا  م�صريية  بع�صها 
امل�صاء  ي��غ��ري��ك، يف  ك��الم  اي  او ال وال جتعل  نعم  ق��ول  قبل  ب��روي��ة 
العائلة تطلب  البيت الن  تف�صل اجللو�ص يف  لكنك  االو�صاع جيدة 

وجودك بينهم.

يا  اهتماماتك  على  ت�صيطر  ت��زال  م��ا  والعاطفية  العائلية  االم���ور 
�صديقي فاأمر معني قد يقلقك طول هذا اليوم لكنه باالخري �صوف 
مير على خري، قد تدعى اىل الغذاء ب�صكل مفاجئ فحاول ان تلبي 
من  وجمال�صة  للراحة  جيد  امل�صاء   ، بها  �صت�صر  الن��ك  الدعوة  ه��ذه 

حتب فقد يجعلك هذا اكرث اريحية.

�صوى  �صيء  بفعل  الرغبة  لديك  ولي�ص  ال�صباح  منذ  ك�صوال  تبدو 
البقاء يف �صريرك او التمتع با�صراحة يف البيت، لكن امنياتك لن 
�صوف  الكثرية  االعمال  و  الغائمة خارجا  فاالجواء  ت�صبح حقيقية 
تنهي حلمك ، حاول الهدوء وعدم التهور باأي عمل خا�صة يف امل�صاء 

فكالمك املتهور لن يرك جماال للوفاق مع حبيبك.

يوم حافل باالحداث كيوم ام�ص وال يوجد هنالك تغري يذكر �صوى 
ان عليك ترك االمور ت�صري بنف�صها دون التدخل بها، اذا كنت تفكر 
يف ا�صدار قرار او مبادرة عملية او عاطفية فمن امل�صتح�صن تاأجيل 
اي �صيء اىل يوم اخر او اىل اال�صبوع القادم الأنك لن ت�صتطيع توقع 

النتائج. يف امل�صاء عليك االنتباه على �صحتك.

تتكلم بو�صوح وف�صاحة تتمتع بالقدرة على تو�صيح االمور والتعبري 
ع��ن ال����راي مب��ه��رة ت��ك��رث ال���زي���ارات وال��ت��ن��ق��الت ب��ه��دف التوا�صل 
وي��وم جيد  الكالمية  واملواجهة  ال�صري  ح��اذر ح��وادث  االخ��ري��ن  مع 
ب�صكل  ت�صري  فاالمور   ، العقرب  عزيزي  يا  حولك  من  مع  للتفاعل 

جيد واف�صل ما تتوقع.

لديك الكثري لكي تفعله يف هذا اليوم لكن ال جتعل عنادتك تخرب 
ما  ف��رة  �صي،  ب��اأي  التناق�ص  عند  وليونة  �صال�صة  اك��رث  كن  عليك، 
بعد الظهر قد يتغري مزاجك خلرب ي�صلك، اما يف امل�صاء فاالو�صاع 
من  وب��ني  بينك  وا�صع  خ��الف  فهنالك  لتعليق  حتتاج  ال  العاطفية 

حتب.

يف  الت�صويات  بع�ص  اىل  والتو�صل  احل��ل��ول  اي��ج��اد  با�صتطاعاعتك 
الفرة املمتدة بني االحد 2 والثالثاء 4 قد تناق�ص موا�صيع مالية 
واال�صواء  اليوم  هذا  �صوبك  متجه  واالهتمام  �صحية  او  اداري��ة  او 
و  االجتماعي لكالمك  العمل و حميطك  م�صلطة عليك يف جمال 

�صخ�صيتك املرحة فحاول ان ت�صتغل احلظ الداعم لك.

حركتك �صريعة وثرثرتك اكرث من حركتك فاأنت اليوم تتكلم اكرث 
من فعلك، حاول ان ت�صيطر على االح��داث يف فرة الظهرية التي 
قد تكون كثرية ولي�صت يف �صفك، اما يف امل�صاء فاإنك تهتم بالت�صوق 
وعدم  الليلة،  ه��ذه  باكرا  النوم  عليك  املالية،  او�صاعك  اىل  فانتبه 

اال�صت�صالم لالفكار ال�صخيفة التي قد تراودك.

ما زال و�صعك �صيئا يا �صديقي فحاول ان مترر هذا اليوم على خري 
كما يقولون، ت�صيبك الكاآبة وامللل يف فرة ما بعد الظهر وقد تفقد 
اع�صابك مع احد زمالئك يف العمل ، يف امل�صاء عليك بتحا�صي من 
حتب فاأنت ل�صت مبزاج جيد ملقابلته و اي�صا من االف�صل البقاء يف 

البيت كي تقلل االخطاء التي من املمكن ان تفعلها.

تلتقي با�صخا�ص داعمني تكيف مع الظروف وتعاطف مع حميطك 
لعلك حتقق املزيد من التقدم وال�صعبية انها فرة ايجابية وانه يوم 
احل��ظ ي��ا �صديقي احل��وت و لكن ق��د ال تالحظ ذل��ك م��ن ال�صباح 
لبع�ص امل�صاكل املتواجدة لكن عند الظهرية تبداأ االمور بالتح�صن و 

تبداأ االخبار اجليدة بالهلول عليك.
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قالوا في الرثاء
له يف  و �صديقاً  العالنية،  الإبلي�ص يف  ع��دواً  تكون  ان  اإي��اك   

ال�صر.
*****

بها  ار�صاً  دخلت  اإذا  فقال:  ؟  التقوى  لنا  لرجل: �صف  قيل 
�صوك، ماذا تفعل؟ قال: اتوقى و احرز... فقال: فافعل يف 

الدنيا كذلك.. فهي التقوى.
*****

ق��ال:  ي�����ص��ووؤك منها؟  م��ا  فقيل:  زوج��ت��ه،  تطليق  رج��ٌل  اأراد 
ِل�����َم  ل���ه:  ق��ي��ل  فلما طلقها  زوج��ت��ه.  ���ص��ر  يهتك  ال��ع��اق��ل ال 

طلقتها؟ قال ما يل و للكالم فيمن �صارت اأجنبية؟
*****

ال��ع��دو، و متلُّ�ق  و �صحك  امل��ل��وك،  اإك����رام  ارب��ع��ة:  ال يغرنك 
الن�صاء، و ح�رُّ ال�صتاء.

*****
كتمان االأ�صرار يدل على جواهر الرجال، و كما انه ال خري 

يف اآنية ال مت�صك ما فيها، فال خري يف اإن�صان ال يكتم �صراً.
*****

ثالثة ال تلومهم عند الغ�صب: املري�ص و ال�صائم و امل�صافر.
*****

الدنيا دار خراب، و اأخرب منها قلب من يعمرها، و االآخرة 
دار عمران، و اعمُر منها قلب من يطلبها.

كلمات متقاطعة

زماين بوعده مايالم - من خل
الن مو من غريب الغدر - من خل
�صرت بيد الوكت هل يوم - منخل

ا�صفي طحني ونخاله بديه
*****

منو من الثاين اقدم  - منطرقمن
وانه احتار من اجيلك - من طرق 

- منطي  من طلع مو خو�ص خلي 
رقمني �صعت وثنيهن تاهن عليه

*****
احلزن طري طيوره - ما�صكلهن

والميز عددهن - ما�صكلهن
كلي انطيني كلهن - ما�صكلهن

اخذ كلهن و�صل طمعان بيه

*****
ق�������ص���ي���ه ا�����ص����م����ك ع����ل����ى ا����ص���م���ك 

ما�صخطنه
ازدح������ام اح��ن��ه ع��ل��ى درب����ك ما�صي 

خطنه
�صت�صن من كد حالتك ما �صخطنه

الي�صوفك ين�صخط ميه بلميه

sms

واأنت واإن اأفردت يف دار وح�صٍة
ف�����اإين ب�����دار االأن�������ص يف وح�����ص��ة 

الفرد
اأود اإذا مااملوت اأوفد مع�صراً

مع  اأين  االأم�������وات  ع�����ص��ك��ر  اإىل 
الوفد

عليك �صالم اهلل مني حتية
وم����ن ك���ل غ��ي��ث ����ص���ادق ال���ربق 

والرعد
*****

ِلُكل �َصيٍء اإذا َما َت ُنْق�َصاُن
َفال ُيَغر ِبطْيِب الَعْي�ِص اإْن�َصاُن
هِي االأُمْوُر َكَما �َصاَهْدُتَها ُدَوٌل

َمْن �َصرُه َزَمٌن �َصاَءْتُه اأْزَماُن
وَهِذِه الداُر ال ُتْبِقي َعِلى اأَحٍد

َواَل َيُدْوُم َعلى َحاٍل َلهاَ �َصاُن
َفا�صاأل َبلَْن�ِصَيَة َما �َصاأُن َمْر�ِصَيَة

َواأْيَن �َصاِطَبٌة اأْم اأْيَن َجياُن
َواأيَن ُقْرٌطَبُة َداُر الُعُلْوِم َفَكْم

ِمْن َعاِلٍ َقْد �َصَما ِفيَها َلُه �َصاُن

ِويِه مْن ُنَزٍه واأْيَن ِحْم�ُص َوما حَتْ
َوَنْهُرَها الَعْذُب َفيا�ٌص َوَمالآُن

ِم��ْن  اُء  الَبْي�صَ احَلنِيفيُة  َتْبِكي 
اأ�َصٍف

َكَما َبكى ِلِفَراِق االإْلِف َهْيَماُن
َح���ّت���ى املَ����َح����ارْي����ُب َت���ْب���ِك���ي َوْه����َي 

َجاِمَدٌة
َحتى املَناِبُر َتْبِكي َوْهَي ِعْيَداُن

َيا َغاِفاًل َوَلُه يِف الّدْهر َمْوِعَظٌة
اإْن ُكْنَت يِف �ِصَنٍة فالّدْهُر َيْقَظاُن

القاعدة  ببناء  تبداأ  املتحدة  الواليات   -  1909
ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��م��الق��ة يف م��ي��ن��اء ب���ريل ه��ارب��ر يف 

جزر هاواي يف املحيط الهادي.
1918 - انتهاء احلرب العاملية االأوىل بالهدنه 

التي وقعتها اأملانيا مع قوات احللفاء.
رئ��ا���ص��ة  ي���ت���وىل  اإي���ن���ون���و  ع�����ص��م��ت   -  1938
اجل��م��ه��وري��ة ال���رك���ي���ة خ��ل��ًف��ا مل�����ص��ط��ف��ى ك��م��ال 

اأتاتورك.
اهلل  عبد  ال�صيخ  الكويت  دولة  اأمري   -  1962

لتكون  الد�صتور،  على  ي�صادق  ال�صباح  ال�صال 
د�صتور  لديها  خليجية  دول��ة  اأول  بذلك  الكويت 

مكتوب.
يتوىل احلكم يف  القيوم  ماأمون عبد   -  1978

جزر املالديف.
2004 - رئي�ص املجل�ص الت�صريعي الفل�صطيني 
الوطنية  ال�صلطة  رئ��ا���ص��ة  ي��ت��وىل  ف��ت��وح  روح���ي 
وف��اة  ع��ن  االإع����الن  ب��ع��د  بالنيابة  الفل�صطينية 

رئي�ص ال�صلطة يا�صر عرفات.

م�صرية. ممثلة  ر�صتم،  هند   -  1929
نيكاراجوا. رئي�ص  اأورتيغا،  دانييل   -  1945
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أقوال 
وحكم

يف ال�صورة اأعاله ما هي القطعة الناق�صة ؟ ... و ملاذا ..؟

عمودي

العراقية - اسماعيل الجميلي

اأو  اأق��ارب��ه��م  ل��زي��ارة  بالغربة عند ذه��اب��ه��م   ب��غ��داد يح�صون  اأب��ن��اء  الكرخيون م��ن  ك��ان 
الر�صافة  الأبناء  بالن�صبة  العك�ص  وكذلك  بغداد  من  الر�صافة  جانب   يف  اأ�صدقائهم 
لذلك كان �صكان الكرخ والر�صافة  حني يفكرون باالإقامة يف �صكن جديد فان كل منهم 
يبحث عنه يف جهته وكانت اجلهتني التي يف�صل بينهما نهر دجلة  ت�صمى ب�صوب الكرخ 
اأغانيهم واأ�صعارهم وحتى املحلة  اأن هذه الكلمة �صوب ترد يف  و�صوب الر�صافة حتى 
اأي�صا"  تكاد تكون مغلقة" على �صاكنيها ويعرف �صكانها باأ�صماء عوائلها هذا االنغالق 
بع�ص  الر�صافة مييعون  اأه��ل  وك��ان  والر�صافة  الكرخ  الأبناء  املحلية  اللهجات  تاأكده  
املاء  الكرخ عن  ابن  يقول  الكرخ فحني  اأبناء  عليها  ي�صد  بينما  لف�صها   الكلمات عند 
باأنه بارد ي�صفه ابن الر�صافة بالبورد واختالف اللفظ واأ�صماء االأ�صياء هذه  كانت من 
اأ�صباب التندر واملزاح مابني اأبناء ال�صوبني ، وت�صادف اأن انتقل اأحد الكرخيني لل�صكن 
يف الر�صافة وكان الكرخيون ي�صمون القمع امل�صتعمل بكرثة ل�صب احلليب اأو النفط 
اأما الر�صافيون في�صمونه رحاتي  وحني طلب  اأوغريه باملحكان  ) بالكاف املعجمة ( 
هذا الكرخي القمع بلهجته ) حمكان ( غرق اجلميع بال�صحك وانتقل ال�صحك اإىل 
جميع اأهل احلي ، الذي حدث اأن اأ�صم هذا ال�صخ�ص اأ�صبح بعدها با�صتمرار ال�صنوات  
عند  الر�صافة  ت�صمية �صوب  كانت  منها  ال�صائع  لكن   ) اأب��و حمكان  )بيت  يعرف   ب 
الكرخيني ب�صوب الف�صافي�ص والف�صة هي رئة اخلروف حيث يالحظ يف الر�صافة كرثة 
حمالت �صوي الكبد ) املعالق ( وتناولهم لهذه االأكلة اأما الكرخ فكان اأبناء الر�صافة 
يطلقون عليها �صوب ) الكرو�ص ( ن�صبة لكر�صة اخلروف اأو البقر وذلك لكرثة حمالت 

الباجه ) اجليم املعط�صة( . 
�صكنية  اأحياء  وظهرت  بالتو�صع  بغداد  ب��داأت  املا�صي  القرن  من  اخلم�صينات  بداية  يف 

جديدة ازدحمت ب�صاكنيها كان من اأوائلها مدينة البياع ومدينة احلرية يف الكرخ التي 
كانت ت�صمى قبلها مدينة الهادي ن�صبة اإىل مالك االأر�ص هادي اأجللبي  وكذلك حي 
ال�صدر  مدينة  اإىل  ثم  �صدام  مدينة  اإىل  ا�صمها  تغري  والتي  الثورة  ومدينة  ال�صليخ 
واأحياء  غريها  يف الر�صافة التي امتدت هي اأي�صا"  وتكاثرت اأ�صمائها اإن كانت اأحياء 
 ، البناء  اأر�ص  اإىل م�صاحة  الت�صنيف  اأحياء راقية كما ت�صنف ويخ�صع هذا  اأم  �صعبية 
وحني تقدم اإىل بغداد من اجلنوب بقطار الب�صرة وقبل اأن تدخل اإىل مركز العا�صمة 
ومل�صافة عدة كيلو مرات  ت�صاهد من �صباك القطار ال�صرائف حولها م�صتنقعات من 
املياه االآ�صنة وت�صاهد االأبقار واجلامو�ص واأكدا�ص من العلف يلت�صق عليها  ) املّطال ( 

وهو روث البقر يعمل على �صكل اأقرا�ص ت�صتخدم كوقود بعد اأن جتف ، اأغلب �صاكني 
االأر���ص  اأج��راء يف  اأنهم كانوا  اأو  ال�صرائف هم من فالحي اجلنوب هجروا مزارعهم 
من  امل��ط��رودي��ن   من  وبع�صهم  عمل  فر�صة  عن  للبحث  بغداد  العا�صمة  اإىل  قدموا 
ع�صائرهم الأ�صباب معينة قد يكون الطرد  ل�صنوات حمددة كعرف ع�صائري ميار�صون 
مهن متدنية مثل احلمالني اأوعمال البناء اأو بيع اللنب ال�صنينة يف ال�صيف ومن يجد 
و�صيفة فرا�ص يف دائرة يكون من املحظوظني ، وقد �صمت مدينة الثورة التي اأن�صاأت 
بعد ثورة 14متوز/1958 هذه العوائل الذين نقلوا االأعراف الع�صائرية اإىل بغداد 
اأنك  الع�صائر حتى  الف�صل مابني  اأحياء بغداد �صرادقات  اأغلب  ب��داأت ت�صاهد يف  حيث 
اأ�صبح  بع�صها  ع�صائريا"(  كلمات )مطلوب  واملحالت  البيوت  ترى على جدران  بداأت 
و�صيلة" لالبتزاز وعدم اخلوف من تبعات املالحقة القانونية وذلك الأطماأنان املجرم 
العا�صمة بغداد  الع�صرية حيث ل تكن يف  الدية من قبل  الع�صائرية ودفع  باحلماية 
فهم  امل���ادي  حالهم  و�صعف  حينها  قلتهم  على  ب��غ��داد  �صكان  لكون  املظاهر  ه��ذه  مثل 
عليه   املتعارف  االجتماعي  والعرف  ال�صلوك  اإن  كما  جمتمع ح�صري متمدن ومثقف 
الذي منهله من منابع احلياء والعيب وال�صهامة والكرامة والتعفف قد حفظ لبغداد 
ثوابتها االجتماعية الكرمية املمزوجة باالأميان والوطنية املتقدة والتكافل والتجان�ص  
م��اب��ني ك��ل االأدي����ان وال��ق��وم��ي��ات ال��ت��ي ك��ان ي�صمها احل��ي ال��واح��د يف ب��غ��داد القدمية 
واجلديدة  حتى �صنة 1958 اأي بعد الثورة حيث انق�صمت االأحياء وحتى داخل اأفراد 
وبعثيني  وقوميني  �صيوعيني  مت�صارعة" مابني   واأح��زاب  تيارات  اإىل  الواحد  البيت 
واإ�صالميني   اإىل درجة القتل و�صحل اجلثث يف ال�صوارع والرق�ص حولها ، بداأت بقتل 
العائلة املالكة و�صحل الو�صي على العر�ص عبد االإله ورئي�ص الوزراء نوري ال�صعيد يف 
�صوارع بغداد والتمثيل بجثثهم ثم تكرر م�صهد التمثيل باجلثث و�صحلها يف حمافظات 
املو�صل وكركوك والب�صرة ثم يف حمافظة كربالء والرمادي يف اأيامنا هذه ،وحني كان 

النا�ص تراق�ص فرحة" يف ال�صوارع ميالأها احلما�ص بثورة متوز كانت العجائز تبكي 
على مقتل امللك في�صل ويرددن وهن مي�صحن الدموع بعباءتهن  ) يتيم ( . 

مزدحمة"  ب��غ��داد  تكن  ل  املا�صي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�صينات  وب��داي��ة  االأربعينات  خ��الل 
بال�صكان وكانت هناك م�صاحات غري مبنية" يف مركزها ، وكان يقيم يف الكرخ بع�ص 
ال�صفارة  ال�صكك وبالقرب من  با�صاواتها وبالتحديد يف حي ال�صاحلية ويف بيوت  من 
اأومن طبقة املوظفني  البا�صاوات  اإن كانوا من  الربيطانية وكان كل من �صكان بغداد 
اأواأ�صحاب املهن  يعرف قدر نف�صه وحدودها والكل يف مو�صع احرام لالآخر اليتجاوزه 
الأن اأ�صحاب املهن اإن كانوا اأ�صطوات عمل من جنارين اأوحدادين اأو بنائني اأو جتار فهم 
من عوائل معروفة" باال�صم واالأ�صل وتلت�صق بيوتهم مع بع�صها ، وحني ي�صطر اأحد 
الرجال لطلب الو�صاطة من البا�صوات ل�صبب مهم فان طلبه اليرد حيث يعود را�صيا" 
بعد زيارة البا�صا �صاحب الطلعة الفخمة يف بيته الفخم  وجو الزيارة الذي يجربك 
الق�صر �صخ�ص  املدخل  الزائر عند  ي�صتقبل  ، حيث  و االح��رام  بالهيبة  ال�صعور  على 
يكون يف الغالب كبري ال�صن ي�صمونه) اخلزمه جي  ( ليعرف ا�صمك وعائلتك ليظهر 
عليك البا�صا يف �صالة اال�صتقبال ، وكان اأغلب �صكل البناء يحتوي على فتحة يف و�صط 
اأواأك��رث تتو�صط هذا الفناء حيث ل تكن  الدار لدخول �صوء ال�صم�ص و�صجرة واحدة 
مكان  يف  اجللو�ص  ليطيقوا  الكبار  ومنهم  النا�ص  يكن  متوفرة" ول  التربيد  و�صائل 
الميتد فيه ب�صرهم  لروؤية ال�صماء  ، وكانت كلمة ) �صقه ( اأي �صقة �صكنية تثري ال�صعور 

باخلوف والقرف  الأنها تعني �صكن لعزاب تردد عليهم ن�صاء �صيئات   .
 ل يتبق من بغداد التي هجرها اأهلها اإىل االأحياء اجلديدة بعد اأن ازدحمت ب�صاكنيها 
ال�صاعر  �صاحة  من  بالقرب  البغدادي  ال�صمع  متحف  �صوى  االخ��رى  املحافظات  من 
ال�صورجه مركز بغداد للت�صوق باجلملة واملفرد  الر�صايف وبالقرب من �صوق  معروف 

الذي امتد هواأيظا"  اإىل م�صاحات و�صوارع اأخرى كثرية .
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مـــاذا بقـــــي مـــــن بغـــــداد؟؟



حوار / حمودي عبد غريب
بع���د البح���ث عنه���ا لفرتة دام���ت خم����س �سنوات مت 
���ى ال�ساب���ة الأعالمي���ة العراقي���ة )ن���ورا  العث���ور عل
ح�س���ن ( وذل���ك ع���ر موق���ع التوا�س���ل الأجتماعي 
ولوعدن���ا اىل ال���وراء ل�سنوات طوال م�س���ت نرى اأن 
هنال���ك طاقات �سبابي���ة واعدة عراقية املولد اأو من 
اأبوين عراقيني اأو من اأحداهما يف العديد من دول 
الع���امل يعمل���ون مبج���الت خمتلفة له���م احل�سور 
اجليد من خالل نتاجاته���م واأعمالهم واأبداعاتهم 
الت���ي ن�سم���ع بها ون�ساهدها ع���ر ال�سا�سة اأو نطلع 
عليها يف ال�سحف اليومية ومن بني هذه الطاقات 
�سيفتنا التي اأجرينا معها هذا احلواروهي الطفلة 
ذواخلم����س �سنوات م���ن عمرهاوالتي هاجرت البلد 
مع والدتها  اىل دولة قطر بحكم ظرف خا�س واأن 
تقيم هناك وت�سبح ذات يوم جنمة تلفزيونية وهي 
بعم���ر)15( �سن���ة  وه���ي طالب���ة مدر�س���ة باملرحل���ة 
الثانوي���ة لتخطفتها الأ�سواءمن خالل ظهورها يف 
ال�سا�س���ة برنام���ج  منوع ترفيه���ي ولعبت ال�سدفة 
متابع���ون  له���ا  لي�سب���ح  ال�سه���رة   لتن���ال  دوره���ا 
ومعجب���ون من �ست���ى اأنحاء دول اخللي���ج واملنطقة 
وه���ي  قط���ر  تلفزي���ون  خ���الل  والع���راق   العربي���ة 
جنم���ة لمع���ة م�سه���ورة ذاع �سيته���ا ب���ني الأو�ساط 
الأعالمي���ة كم���ا كان والدها كابنت الك���رة العراقية 
)ح�س���ن فرح���ان ( م���ن م�ساه���ر وجن���وم الريا�سة 
العراقية  وكان هذا احلوارمعها لتتحدث ما يجول 

بخاطره���ا.

* من أين بدأت )نوراحسن(خطواتها األعالمية؟ 

- اأثن���اء درا�ستي الثانوية واأن���ا بعمراخلام�سة ع�سر 
دخلت اأ�سوار تلفزيون قطر

تل���ك  اأياه���ا  منحتن���ي  ال�سدفةالت���ي  وبطري���ق 
اللحظ���ات م���ن خ���الل برام���ج املنوع���ات اخلفيف���ة 
الت���ي كن���ت اأقدمه���ا بالرغ���م م���ن ع���دم تخ�س�سي 
الأع���الم لك���وين اأعم���ل مبج���ال اأدارةالأعم���ال بع���د 
خ���الل  م���ن  ج���اءت  الأعالمي���ة  وخرت���ي  التخ���رج 
التجرب���ة الغنية يف الرام���ج احلوارية والتي حتتاج 
اىل عن�س���ر الكف���اءة واملهارة وكن���ت على يقني باأين 
�ساأ�سل���ك ه���ذا الطري���ق واأمامي خياري���ن النجاح اأو 
الف�س���ل وبع���د تقدمي���ي الرنامج ال�سه���ر )�سباح 
الدوح���ة( ال���ذي كان���ت له نكه���ة ممي���زة والأ�ستمتاع 
ب���ه ج���اء من ك���رت م���ا حمل���ت منوعات���ه والفقرات 
التي تقدم باأعداد واأخراج جيد والأجمل  لقائي مع 
النا�س �سباح كل يوم وباملبا�سر وهنا جنحت بدرجة 
جي���د جدا" ع���ن طريق احلوار والألق���اء باأمكانيتي 
اجلي���دة يف اأتقان اللغ���ة العربيةم�سحوبة بال�سكل 

املرغوب به ل�سا�سة التلفاز.

*طموحك الشخصي أين تجديه؟

وجودي يف تلفزيون قطر هو الطموح لأين اأ�سعرباأن 
كل من معي يف العمل هو جزء ليتجزاأمن عائلتي 
واأنا مدين له لكوين وعيت فيه بعد اأن كان حلمي 
الأول ق���د تركت���ه يف بل���دي الأم الع���راق عندم���ا كنت 

اأحل���م ب���اأن اأك���ون مقدم���ة برام���ج بتلفزي���ون العراق 
ورغ���م مغادرتي الوطن واأنا طفلة �سغرة بقي هذا 
احلل���م مع���ي يف اأي���ام ال�سبا وم���ا كنت ب���ه وما يدور 
ح���ويل م���ن اأح���الم رحل���ت ون�سيته���ا وغادرتني  بال 
رجع���ة األ احللم الوحيد الذي �سار معي طيلة املدة 
الت���ي ع�سته���ا يف الغربة فوجدت نف�سي يف تلفزيون 
ثاين  ومن هنا كان حتقيق هذا الطموح ال�سخ�سي 
ل���ه وقع يف حياتي وهذا احللم حتقق ب�سورة اأخرى 
والر�سائ���ل  وامل�س���اركات  الطلب���ات  تاأتين���ي  حي���ث  
واملتابع���ة امل�ستم���رة مع���ي م���ن  العراقي���ني الأحب���ة 
يل  وم���ن م�ساعره���م نح���وي والألتقاء م���ع اأ�سرهم 
الكرمي���ة يف الدوح���ة وهن���ا ب���دت �سع���ادي ومتعت���ي 
احلقيق���ة يف العم���ل بعي���د ع���ن طم���وح النجومي���ة 

وال�سهرة.

*أذن الشهرة التعني لك بشئ ؟

- نع���م هنال���ك ط���رق عدي���دة لل�سه���رة ولك���ن ق���د 
لت���دوم م���ع ال���ذي يبح���ث ع���ن ال�سه���رة ال�سريع���ة  
لأنه���ا تاأت���ي يف ف���رتة  معين���ة خا�س���ة اأو تاأت���ي م���ن 
خالل اأعالم موجه لفرد معني  لأغرا�س بعيدة عن 
الواق���ع واحلقيقة مبجرد )الن���زوة ( وفجاأة تتوقف 
ويدي���ر النا�س ظهوره���م عن �ساحب ه���ذه ال�سهرة 
يف حلظ���ة وغفل���ة م���ن الزم���ن ويق���ع م���ا ليحم���د 
عقب���اه مل���ن كان يبح���ث ع���ن النجومي���ة وال�سه���رة 
ب���اأي طريق���ة كانت حي���ث ت�سبب له اأرهق���ات وحالة 
نف�سي���ة لن ي�ستطيع اأعادة توازنه مرة اأخرى مبثل 
م���اكان بال�سابق والعك����س من يبدع ويعمل مبجال 
اأخت�سا�س���ة تاأتيه �سهرة وا�سع���ة واأ�سمه ينت�سربال 
اأ�ستئ���ذان من األآخرين وال���كل ممنت منه وي�سجعه 

على ماقام به من عمل ويتابع اأعماله ب�سدق. 

*أيهم��ا األفض��ل م��ن البرام��ج الت��ي قدمت من 
قبلك؟

- برناجم���ي املف�س���ل  )يف �س���وق واق���ف ( لأن ه���ذا 
ال�س���وق يع���ج بالنا����س وب���ه كل م���ا يري���ده املواط���ن 
والتج���ارة فيه ه���ي التي يعتمد عليه���ا املتب�سعون 
القادم���ني م���ن م���دن اأخ���رى ويعت���ر م���ن الأماك���ن 
الأثري���ة الرتاثي���ة بدول���ة قط���ر ول���ه تاأري���خ طوي���ل 
وتت�ساب���ه حرك���ة التب�س���ع  وو�سع���ه الع���ام واأج���واء 
امل���كان باأ�سواقن���ا العراقي���ة ال�سه���رة مث���ل ) �س���وق 
القدمي���ة واملو�س���ل  الب�س���رة  اأ�س���واق  و  ال�سورج���ة( 
مم���ا جعلن���ي اأرتب���ط به اأرتب���اط روح���ي وغالبا" ما 
ت�س���دين حلظات التج���وال به عند اأج���راء املقابالت 
وال�سائح���ني  املح���الت  واأ�سح���اب  املت�سوق���ني  م���ع 
الع���رب والأجان���ب  واأحت���ول اىل كتل���ة م���ن الن�ساط 
عن���د امل�سر به بالرغم من زحم���ة املكان الذي عادة 
ماياأت���ون  باأع���داد كب���رة م���ن ال���زوار لذل���ك يعتر 
ه���و  النا����س  م���ع  واحلدي���ث  هذاممت���ع  برناجم���ي 

الروعةوالطعم الأحلى فيه. 

*موق��ف ل��م تتوقعي��ه حدث ل��ك أثن��اء تقديم 
البرامج ؟

���� املوق���ف ال���ذي لاأن�س���اه ولك���ن ذه���ب يف وقته مع  �-
���ى الهواء  الري���ح واأنته���ى اأم���ره اأنه كن���ت ذات يوم عل
املبا�سر ويف بداية الرنامج جاءين اأت�سال من فتاة 
قال���ت ال�س���الم عليكم وم���ا اأن رديت عليه���ا ال�سالم 
لت�سي���ف يل كالم غر متوق���ع  واأ�سرعت قائلة يل 
: اأ�سمع���ي )امتنى اأن تخرجي من التلفزيون الآن ( 
و اإنني اأكرهك ...وتعجبت و اأ�ستغربت من كالمها 
وكان���ت اأجابتي له �سكرا"هذام���ن تربيتك واأغلقت 
اخل���ط لأنه���ي �سم���اع �سوته���ا ويف البي���ت قل���ت مع 
���ي  هذه واحدةمن بني ع�سرات ممن يت�سلون  نف�س
وق���د تك���ون كاره���ة للرنام���ج لأين �سب���ب جناح���ه 
وحتم���ا" ج���اء من غرته���ا مني وكالمه���ا اأعطاين 

القوة ومل اأهتم به .

*  ماهي  الهوايات التي تمارسيها ؟

احلف���اظ  اأج���ل  م���ن  الريا�س���ة   ���� �
و  واملطالع���ة  ر�ساقت���ي  ���ى  عل

ق���راءة الكت���ب  وان���ا مهو�س���ة 
 ) الت�س���وق   ( بال�سوبين���غ 

ب�سكل كبر.

الت��ي  األزي����������اء   *
برغبت������ك  تلبسيها 

الشخصية؟

العب���اءة اخلليجي���ة    -
تقلي���د  يل  اأ�سبح���ت 

يف الظه���ور لأنه���ا ت�سي���ف يل ال�س���ئ الكث���ر م���ن 
به���ذه  واأنف���ردت  الأخ���رة   لراجم���ي  اجلم���ال 
الظاه���رة ب���ني مذيع���ات الف�سائيات  لك���ون رغبتي 
ال�سخ�سية ف�سل���ت ذلك واأبتعدت عن الأزياء التي 
ت�سابه���ت موديالتها وتقليدها اململل والأبتعاد عن 
اأبرازاملفات���ن الغ���ر م���ررة اأم���ام امل�ساه���د ي���ن وهم 
يختلف���ون م���ن وجه���ات النظ���ر وق���ررت اأنه���اء مثل 
هك���ذا ظه���ور علني وعلين���ا اأن لنقل���د الآخرين بل 
ج���اء الوق���ت ليقلدن���ا م���ن كن���ا نقلده���م لأن ال���زي 

العربي جميل وكله ذوق وفيه الأ�سالة. 

*الموقف الذي أحزنك وأبكاك بحرقة ؟

تعطي���ه  اأن�س���ان  هنال���ك  الأ�س���ف  �سدي���د  م���ع   -
���ى اأ�سرارك ومتنح���ه امل�ساعر  ثقت���ك ب���ه وتعرفه عل
والأحا�سي����س وت�ستك���ي ل���ه هموم���ك وي�س���ل الأمر 
اأن���ه اأقرب النا�س األيك لالأ�سف وتاأتي حلظة ك�سف 
الزيف الذي يحمله يف داخله وتنك�سف حقيقته اأنه 
لي�ستحق ما اأعطيته من اأهتمام اأكر من قابليته 
وهذا ما كان معي ليكون در�س تعلمته للم�ستقبل 

ورميت به خارج اأ�سوار عقلي.

*ماذا يعني لك ما ذكرتيه من الدرس ؟

الت���ي  احلي���اة  يف  الن�س���وج  ف���رتة  ه���ي  ه���ذه   -
اأعي�سه���ا  لأن الفكارواملفاهي���م والتج���ارب كان له���ا 

���ي وهي ال�سدم���ة التي جعلتني  تاأثرهاالق���وي عل
اأنه�س من جدي���د ومل اأعرلها الأهمية واأ�سبحت 
اأق���وى م���ن ال�ساب���ق ويل الرغب���ة يف التحلي���ق لأن 
اأح�سا�س و�سعور الأن�سان ليتوقف عند حد معني. 

*ه��ل ل��ك بصمة ف��ي األع��الم القط��ري بالوقت 
الحاضر؟

- اأنا نورا ح�سن لزلت املذيعة العراقية التي دخلت 
عامل الأعالم القطري منذ�سباها املبكرواأ�ستطعت 
قل���وب  قط���رويف  تلفزي���ون  يف  ب�سمت���ي  اأت���رك  اأن 
ويف  ب�سغ���ف  براجم���ي   يتابع���ون  الذي���ن  النا����س 
قل���وب ال�سيوف وه���م من وجوه املجتم���ع القطري 
ب���كل فئاته واأك���دت ذلك له���م بح�س���وري وثقافتي  
واأبدلع���ي املتوا�سل  ولولها مل اأك���ن اأنا )نوراح�سن 

 .)

*ماذا تودين أن تقوليه في ختام الحوار؟

- �سالم���ي لوطن���ي و�سعب���ي ولزال �سم���اع ال�س���الم 
اجلمه���وري العراق���ي يبكين���ي يف منا�سب���ة حتقيق 
نتيج���ة ف���وز ببطول���ة ريا�سي���ة اأومنا�سب���ة وطني���ة 
وتت�ساق���ط دموع���ي بغ���زارة وه���ذا م���ن في�س حبي 
لب���الدي العزي���زة وال�سك���ر ل�سحيفتك���م العراقي���ة 

وحواره���ا معي هي ر�سال���ة ح���ب ونح���ن يف الغرب���ة.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978
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األعالمية )نورا حسن( من الغربة تفتح قلبها للـ

اقدمت �سيدة اأردنية على خلع زوجها بعد �سهرين 
م���ن زواج���ه���م���ا لن����ه رف�������س ت��غ��ي��ر غ���رف���ة ال��ن��وم 

اخلا�سة بهما .
وافقت  املحكمة  ان  اك��د  �سرعي  ق�سائي  م�سدر 
ت��ق��دم��ت بطلب  ب��ع��د ان  ع��ل��ى خلعها ع��ن زوج��ه��ا 
رف�س  لن��ه  زوج��ه��ا  خلع  فيه  تلتم�س  للمحكمة 
قبلها  متزوجا  ك��ان  ال��زوج  لن  النوم  غرفة  تغير 
زوجته  ت��ق��دم خلطبة  وع��ن��دم��ا  اخ���رى  �سيدة  م��ن 

الثانية ا�سرتطت عليه ان يغر غرفة النوم وبعد 
ورغ��م مطالباتها  يغرها  ان��ه مل  تبني  ت��زوج��ا  ان 
ذلك  واع��ت��رت  لها  ي�ستجب  ان��ه مل  ال  املتوا�سلة 

�سببا جوهريا ان تخلعه .
القانون ل  ف��ان  ال�سخ�سية  الح��وال  ووف��ق قانون 
يلزم املراأة ببيان ا�سباب اخللع امنا تكتفي املراأة ان 
مع  الزوجية  احلياة  تبغ�س  انها  للمحكمة  توؤكد 

زوجها وحتى دون ابداء ال�سباب.

سيدة تخلع زوجها لرفضه استبدال غرفة النوم

والت�ساور،  التفاهم  على  مبنية  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة 
وت��ب��ادل املحبة والأل��ف��ة، وال��زوج��ة بوجه خا�س ما 
وجدت اإل لتكون ال�سدر احلنون الذي يلقي عليه 
الزوج متاعب يومه الكادح، وما على الزوجة اإل اأن 
تهيئ اجل���و امل��ن��ا���س��ب م��ن اج���ل ذل���ك وان ل ت��رتك 
زوجها وحيداً دون اهتمام منها، اأو اأن تلفت لالأبناء 
ال��زوج  وطلبات  حاجيات  وت��وؤج��ل  البيت  وم�ساغل 

حتى تكمل البقية.
اأقرب طريق لقلب زوجك "اإ�سرتاتيجية الو�سوح" 
اأبوابه، نقدم  اأو�سع  وحتى تدخلي قلب زوجك من 
وتعزز  تنمي  ال��ت��ي  ال�سغرة  املفاتيح  ه��ذه  اإل��ي��ك 
ال��ع��الق��ة بينكما ع���دم اإه��م��ال ال����زوج وال��ت��ف��اين يف 

خدمته والتعاون والإر�ساء النف�سي واجل�سدي.
الروتني  زوج���ك،  اأع��ني  يف  لتكوين مثرة  خ��ط��وات 
فالرجل  الزوجية  العالقة  تقتل  التى  الأم���ور  من 
اىل  ويحتاج  ب�سرعة  بامللل  ي�سعر  �سخ�س  بطبعه 
متحم�ساً  حم��ب��اً  يبقى  ك��ي  وال��ت��غ��ي��ر  ال��ت��ج��دي��د 
جربي  بعينيه  املثرة  امل���راأة  تلك  لتكوين  لروؤيتك 

هذه الطرق.
قد  اليومية  اإطاللتك  متوقعه:  غر  اإم��راأة  كوين 
اأ�سباب بعد زوجك عنك لذلك يجب  اإحدى  تكون 
اإحر�سي  كذلك  جريئة  باإطاللة  مفاجئته  عليك 
وك��وين  واإب���راز جمالك،  اأناقتك  اإظ��ه��ار  على  دوم���اً 

ح�سنة املظهر. ول تغفلي عن ترتيب املنزل.

تغيرات بسيطة توصلك إلى قلب زوجك

والع��الم  والن�سر  لل�سحافة  العراقية  املوؤ�س�سة  تتقدم 
اجل��دي��دة(  )البينة  جل��ري��دة  والتريكات  التهاين  باحر 
الكبرة يف  العام وهي  العا�سرة هذا  �سمعتها  وهي تنر 
ثر  عطاء  من  العراقية  لل�سحافة  قدمته  وما  عطاوؤها 
وملوؤ�س�سها  الول  �سدورها  منذ  والنا�س  الوطن  خلدمة 
ملا تركه للقراء من  العطرة  الذكرى  �ستار جبار  الراحل 
ال�سريفة  ل��الأق��الم  ح��ر  وم��ن��ر  ���س��اخم��ة  ع��راق��ي��ة  قلعة 

الوطنية 
رئيس التحرير : محمد  مهدي عصاد  البدري 

مبروك الشمعة العاشرة 
للبينة الجديدة

العراقية / خاص 

اللقطة لت�سبه ا�سرتاحة حمارب .. رغم ما على �ساحبها من الراحة 
بحرارة  ال�ستكان  يقبل  انه  لو  كما  ال�ساي  يتذوق  وهو  عليها  التي 
.. ولكن  الرجل حتكي  �ساخنة على �سفتني �سامئتني  عيون  قبلة 
اي �سيء حتكيه هذه العيون التي كانت يوما ما زرقاء بلون البحر 

فاأحالها " ال�سيم " وتعب ال�سنني اىل �سيء ... اخر ..

قبلة ساخنة على استكان شاي بارد

����ى م������ا ي���ب���دو  ال����ل���������س ع����ل
ا���س��ت��غ��ل ت����واج����د ال���زوج���ني 
دنيا ورام��ي يف حفل الزفاف 
يف  غرفتهما  باقتحام  وق��ام 
اأّنهما  ب��ال��رغ��م م��ن  ال��ف��ن��دق 
اإّل  ح��ج��زا غ��رف��ة يف ف��ن��دق، 
ال�����س��ارق  ي�����ردع  مل  ذل����ك  اأّن 
الهواتف  ب�سرقة  ق��ام  ال���ذي 
اخل���ل���ي���وّي���ة واأج�����ه�����زة اآي���ب���اد 
للفنانة  النقود  من  ومبلًغا 
دن��ي��ا ���س��م��ر غ���امن وزوج��ه��ا 
الإع����الم����ي رام�����ي ر����س���وان، 
من فعلته. جاء ذلك خالل 
زف��اف  حفل  يف  م�ساركتهما 

ما  "الل�س على  اأن  وتقول م�سادر مقّربة من غامن  الأ�سدقاء.  لأح��د 
يبدو ا�ستغل تواجد الزوجني دنيا ورامي يف حفل الزفاف وقام باقتحام 
غرفتهما يف الفندق و�سرقة بع�س الأغرا�س". وعّلق رامي ر�سوان على 
احلادث من خالل تغريدة له على ح�سابه يف الفي�سبوك بالقول: "لن 

اأترك الأمر مير مرور الكرام"

سرقة دنيا سمير غانم وزوجها خالل حفل زفاف

ال��ع��راق��ي��ة : 
بغداد ....

ك������رم������ت ن���ق���اب���ة 
ال���������ف���������ن���������ان���������ني 
ام�س   العراقيني، 
الث���ن���ني، ال��ف��ن��ان 
ع������ب������د اجل������ب������ار 
ال���������������س�������رق�������اوي 
الفنية  لتجاربه 
ال������ن������اج������ح������ة يف 
ال�������ع�������دي�������د م���ن 
امل���������س����ل���������س����الت 

الدرامية.
ال�سرقاوي  واأك���د 
خ������الل اأم�������س���ي���ة 
ت����ك����رمي����ه ب������درع 
الأب����������داع ح�����س��ب 

ب�������ي�������ان ل��������������وزارة 
اخ��ت��ي��اره  ودق���ة  يكمن يف �سحة  ال��ف��ن��ان  ان جن���اح   ، ال��ث��ق��اف��ة 
لل�سخو�س من اجل جت�سيد ال�سخ�سية بطريقة مبدعة يف 
العمل الفني ليكون لها قوة التاأثر على املتلقي وتفاعله مع 

احلالة املطلوبة.
��ب��اح امل���ن���دلوي ع��ل��ى "  م��ن ج��ان��ب��ه، ���س��دد نقيب ال��ف��ن��ان��ني ���س
لتكرمي  ت�سعى  النقابة  ان  وق��ال  الفنان  مع  الوقوف  �سرورة 
عقيل  ال��ف��ن��ان  ومنهم  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  اآخ��ري��ن  فنانني 

مهدي ال�سبوع املقبل.
وقد  وامل�سرح  ال�سينما  دائ��رة  لدى  يعمل  ال�سرقاوي  اأّن  يذكر 
در�س يف معهد الفنون اجلميلة، ومن اأعماله م�سل�سل) فاتنة 
بغداد(و)احلب وال�سالم( و)�سور ال�سباب( و )عفيفة ا�سكندر( 

و)ذاكرة الرتاب( وغرها.

نقابة الفنانين تكرم الفنان 
عبدالجبار الشرقاوي بدرع األبداع

الدائم معاً يف منا�سبات جعل بع�سهم يطلق  احرتم عادل كثراً ورمبا وجودنا 
هذا اخلر، عندما نلتقي نت�سرف كالطفال نلهو ونلعب لو كانت هناك عالقة 

حب ملا ترددت يف البوح بها وامنا عالقتي بعادل هي �سداقة فقط
وهو  بفنه،  معجبة  زم��ن  منذ  ف��اأن��ا  جميلة،  �سداقة  ك��رم  ب��ع��ادل  "جتمعني 
يكون يف عالقة حب  تعارفنا، م�س �سروري  بي عندما  اإعجابه  اي�سا عر عن 
الإ�ساعات  من  الكثر  اإنت�سار  بعد  ي��ارا  اللبنانية  الفنانة  قالته  ما  وغرام" هذا 

حول عالقة جتمعها بالفنان عادل كرم.
"احرتم ع��ادل ك��ث��راً ورمب��ا وج��ودن��ا ال��دائ��م معاً يف  واأ���س��اف��ت ي��ارا اي�سا قائلة: 
كالطفال،  نت�سرف  نلتقي  عندما  اخل��ر.  هذا  يطلق  بع�سهم  جعل  منا�سبات 
ت��رددت يف البوح بها، وامنا عالقتي  نلهو ونلعب، لو كانت هناك عالقة حب ملا 
بعادل هي �سداقة فقط، ومن ال�سعب ان تروج ا�ساعة من هذا النوع، ول �سيما 

انني وعادل غر مرتبطني".

يارا: عادل كرم عبر عن اعجابه ولسنا على عالقة حب وغرام




