
ك��ل��ف ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
ح����ي����در ال�����ع�����ب�����ادي، وزي��������ر ال����دف����اع 
املجهولة  الأ�سلحة  ب�سحنة  بالتحقيق 
على م��ن ال��ط��ائ��رة يف م��ط��ار ب��غ��داد، 
ال�سلحة.  �سحنة  مب�سادرة  اأمر  فيما 
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م م��ك��ت��ب رئي�س 
العام  "القائد  راف��د ج��ب��وري  ال���وزراء 
كلف  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
وزير الدفاع خالد العبيدي بالتحقيق 
من  على  املجهولة  الأ�سلحة  ب�سحنة 

الطائرة يف مطار بغداد".
اأم��ر  "العبادي  ان  ج��ب��وري  وا����س���اف 

مب�سادرة �سحنة ال�سلحة".
وك�������س���ف���ت جل����ن����ة الم��������ن وال�����دف�����اع 
ت�سكيل  عن   ، الربعاء  ام�س  النيابية، 
جلنة حتقيقية م�سرتكة مع اجلهات 
ال��ر���س��م��ي��ة، مل��ع��رف��ة م��اب�����س��ات ق�سية 

ال���ط���ائ���رة امل��ح��م��ل��ة ب��ال�����س��اح وال��ت��ي 
هبطت يف مطار بغداد الدويل.

ف��ي��م��ا اأك������د امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م م��ك��ت��ب 
ال��وزراء �سعد احلديثي،  ام�س  رئي�س 
م�ستمرة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأن  الأرب����ع����اء  
التي  املهربة  الأ�سلحة  �سحنة  ب�ساأن 
�سبطت يف مطار بغداد الدويل، مبينا 
بالوقود  للتزود  هبطت  ال��ط��ائ��رة  اأن 
اأن  اىل  لفت  فيما  املطار،  تق�سد  ومل 
املعلومات احلالية ب�ساأنها "�سحيحة" 
ب��ن��اء  مي��ك��ن  ل  "اتهامات"  وجم�����رد 

اأحكام عليها.
وك�سفت و�سائل اإعام حملية، موؤخرا، 
رو�سية  ل�سركة  تعود  �سحن  اأن طائرة 
الأ���س��ل��ح��ة  م����ن  ط���ن���ا  ب�40  حم��م��ل��ة 
املتو�سطة واخلفيفة هبطت يف مطار 
ب���غ���داد، م��ب��ي��ن��ة اأن ج��ه��از امل��خ��اب��رات 
وبالتن�سيق من �سلطة الطريان املدين 
اأحبطوا  بغداد  مطار  يف  وامل�سوؤولني 

حماولة اإدخال هذه الأ�سلحة.

الموصليون  في حيرة بين أن يرسلوا أبنائهم للدراسة »تحت وطأة التكفير« أو ترك التعليم

يجب علينا اعادة الثقة بقواتنا العسكرية انسجامًا مع المرحلة الراهنة
نعمل على تعزيز عمل المؤسسة العسكرية على اسس مهنية ومحاربة الفساد

سيطرات كثيرة و »دواعش« مرعوبون وبيوت المسيحيين يحتلها محليون

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

ال��وزراء حيدر العبادي، ب�سفته  ا�سدر رئي�س 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، قرارا يق�سي 
منا�سبهم  م��ن  ع�سكريا  ق��ائ��دا   26 ب��اإع��ف��اء 
واإحالة 10 اآخرين اإىل التقاعد، وتعيني 18 
قائدا يف منا�سب جديدة ب��وزارة الدفاع على 
خلفية ف�ساد اداري وتخاذل يف جبهات القتال 
مع داع�س الوهابي وحلفائهم من فلول بقايا 

نظام البعث البائد.
وقال بيان ملكتب رئي�س الوزراء اإن “القرارات 
املوؤ�س�سة  عمل  لتعزيز  التوجهات  �سمن  تاأتي 
الع�سكرية على اأ�س�س املهنية وحماربة الف�ساد 

مبختلف اأ�سكاله”.
اجلي�س  ل��ه  تعر�س  “ما  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 
كان نتيجة تعقيدات كثرية داخلية وخارجية 
بقواتنا  الثقة  اإع���ادة  علينا  ويجب  و�سيا�سية 
امل�سلحة عرب اتخاذ اإجراءات حقيقية وحماربة 

الف�ساد على �سعيد الفرد واملوؤ�س�سة”.
�سنكون داعمني بكل قوة لهذا  “نحن  موؤكدا 
اأق��رب وقت  ال��ذي يجب العمل به يف  التوجه 
ممكن، خا�سة واأن املوؤ�س�سة الع�سكرية حتظى 
اإىل  اإ�سافة  وا�سعني،  و�سعبي  �سيا�سي  بدعم 

دعم املرجعية الدينية العليا”.
احلكومة  طالبت  ق��د  �سيا�سية  ق��وى  وك��ان��ت 
قيادات  با�ستبدال  العبادي  برئا�سة  اجلديدة 

بعد  وال��داخ��ل��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  يف  ع�سكرية 
2014، و�سيطرة  العا�سر من يونيو  اأحداث 
” داع�س الوهابي ” على املو�سل واأجزاء من 

حمافظات اأخرى.
القادة  ت��خ��اذل  اأن  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  وذك���رت 
وعدم مواجهتهم مئات الأف��راد من التنظيم 

يف ظ���ل وج����ود جت��ه��ي��زات ع�����س��ك��ري��ة ح��دي��ث��ة 
�سقوط  يف  �سببا  ك��ان  الأمنية  القوات  بحوزة 

هذه املدن.

العبادي للقادة العسكريين:
العدد)577( الخميس 13 تشرين الثاني 2014

اعلنت مديرية املرور العامة، اليوم اخلمي�س، عن 
اج��ازات  على  املركبات  ا�سحاب  مبحا�سبة  البدء 
�ستحجز  امل��خ��ال��ف  ان  اىل  ا���س��ارت  فيما  ال�����س��وق، 
مركبته ويتم احالته ملركز ال�سرطة واإقامة دعوى 

ق�سائية بحقه.

المرور العامة تعلن البدء بمحاسبة اصحاب المركبات على اجازات السوق

خطأ أمريكا الستراتيجي... وأعتذار السياسيين

لبد ملن يت�سدى لل�سيا�سة المريكية العودة اىل ت�سريحات 
�سا�ستها و ع�سكرييها ومن ثم نواب الكونغر�س وهم يدلون 
و  ال��ع��راق  على  حربه  يف  بو�س  خطوة  على  قناعتهم  بعدم 
قد   ) احل��رب   ( باأنها  نظام �سدام ح�سني ع�سكريا  اأ�سقاط 
قو�ست دولة بكاملها و م�سحت ب�سكل ع�سوائي موؤ�س�ساتها 
الع�سكرية بكافة �سنوفها و  املوؤ�س�سة  اأبرزها  التي كان من 

ت�سكياتها ... 
امل��وؤام��رة  خ��ال  ل��اآم��ال  املخيبة  نتائجها  ح�سدنا  حيث 
الأر�س  اأن وجدت  بعد  الأرهابية  داع�س  دخول  الكبرية يف 
الرخوة و �سعف ال�ستعدادات القتالية الع�سكرية يف حينه .
اأق��وى  ن��واب  و  الم��ري��ك��ان  ال�سا�سة  لت�سريحات  تتويجا  و 
تاأتي مذكرات وزيرة اخلارجية الأمريكية  العامل  دولة يف 

النقاط على احل��روف يف  لت�سع  كلنتون  ال�سابقة هياري 
خطوة احلرب الأمريكية على العراق .

امل�ستحيل  م��ن  ك��ان  اأن��ه  الكثريين  اأع���رتاف  م��ن  بالرغم  و 
مبكان اأ�سقاط �سدام ح�سني بالو�سائل التقليدية املعروفة 
ح��ي��ث ل مي��ر���س و ل مي���وت و ل ي��ح��دث ع��ل��ي��ه ان��ق��اب 
ع�سكري ملا كان يحيط به نف�سه من ت�سكيات اأمن و اأمن 
خا�س و حر�س جمهوري و فدائيني و متطوعي احلزب ... 
فقد كانت الفر�سة الوحيدة كما اأدعت اأمريكا و حازت بهذا 
املتحدة  الوليات  �سنت  يومها   ... العراقية  املعار�سة  ر�سا 
ال�سمويل نظاما  النظام  بدل عن  لتقيم  ال�سرو�س  حربها 
ذلك  م��ن  جنني  مل  ال��ت��ي  و  الأدع�����اءات  ح�سب  دميقراطيا 
�سوى القتل املجاين وزرع الفتنة الطائفية و هجرة املايني 
من العراقيني يف ال�ستات ... اذ مل تنفعنا ومل تقينا مظلة 
ف�سا  الطائفي  ال��ربق  رع��د  من  املزعومة  الدميقراطية 
اعادة  و تعطيل حركة  التنمية  و  النمو  عن توقف م�سرية 

ما  م�سايرة  ع��ن  متاما  عاجز  اقت�ساد  م��ع  التحتية  البنى 
معمول به من نظام م�سريف �سليم ... و بالتايل و الطامة 
الكربى ح�سول عجز قاتل يف املوازنة العامة للباد . هذا 
العجز و التدهور اللذان اأو�سا الباد اىل اخلانة الثامنة 

و الع�سرون بعد املائة للبلدان املتاأخرة .
خطاأ اأمريكا ال�سرتاتيجي الذي و�سع العراق بني كما�ستي 
القتل و الدمار و �سريان الف�ساد املايل و الداري الذي اأطاح 
امل�ستقبل  نحو  العراقيني  درب  تلم�س  على  يعني  م��ا  بكل 

الذي كانوا يحلمون به ...
 " اأن   ... كلنتون  ه��ي��اري  مل��ذك��رات  ووف��ق��ا  امل�سحك  وم��ن 
لورا بو�س " تذكر " اأن زوجها اأ�سف اليوم ل�سن حربه على 

العراق اندفاعا وراء معلومات كاذبة ..." .
ترى وماذا ينفع الندم بعد اأن �سقطت الفاأ�س على الراأ�س و 
اأ�سبحنا يف خرب كان من كل �سيء يعزز الثقة باأننا �ساأئرون  
�سيء  كل  توقف  حيث   ... مزدهرا  بلدا  لنا  يوؤمن  ما  نحو 

فيه ...
على  ت��ع��اق��ب��وا  ال��ذي��ن  ب��ل��دن��ا  يف  امل�����س��وؤول��ني  و  �سيا�سيونا   
لل�سعب  الأع��ت��ذار  2003 فهم بدل من  بعد  العراق  حكم 
العراقي على ما وقع عليه من ظلم متجذر طيلة اكرث من 
ثاثة عقود واأ�ستمر م�سل�سل الظلم و الفقر و العجز فاأنهم 
بقوا بعيدين عن نب�س ال�سارع دون اأن يرف لهم جفن ... و 
الكثري منهم مار�س مافيات الأبتزاز و �سرقة املال العام ... 
اأو موافقتهم على تخفي�س  والأده��ى من ذلك مطالبتهم 
املحدودة  امل��دخ��ولت  رغ��م  معينة  بن�سبة  املوظفني  روات��ب 
ق��رارا  هناك  يكون  اأن  يفرت�س  ح��ني  املوظفني يف  ل��ه��وؤلء 
باأقتطاع مبالغ من رواتبهم التي ت�سل اىل الأربعني مليون 
للنواب و مثلها بل و اكرث للرئا�سات الثاث عدا عن جي�س 

امل�ست�سارين ومن يعمل ب�سفتهم .
عما  ناهيك   ... زجاجة  عنق  يف  الي��ام  ه��ذه  تعي�س  الباد 
لتحرير  بال�ستعداد  خطرية  امنية  حتديات  من  تواجهه 

الرا�سي التي ا�ستولت عليها داع�س ... كل هذه املواجهات 
على  �سريف  نائب  و  م�سوؤول  كل  ت�سع  ان  يجب  ال�ساخنة 
نتيجة  عليه  كتب  بلد  لأن��ق��اذ  الوطنية  امل�����س��وؤول��ي��ة  عتبة 
ي�سعروا  ان  ال��داخ��ل��ي��ة  و  اخل��ارج��ي��ة  اجل�سيمة  ل��اأخ��ط��اء 
التقدم  و  م�سوؤوليتهم  اداء  من  عليهم  يتوجب  ما  باأق�سى 
العراق  م�ستقبل  على  اخل��وف  من  تنبثق  افكار  و  بخطط 
الذي مير يف نفق مظلم ما مل تلتقي كل الأرادات املخل�سة 
فيه لأ���س��ح��اب ال�����س��اأن و امل��واق��ع على نهج ان��ق��اذ ب��ادن��ا و 
تخلي�سها من �سرنقة التخبط ... واأ�ساعه روح املواطنة و 

الح�سا�س بامل�سري الواحد ... 
ان المنيات ل ت�سنع م�ستقبا ... وان اجلائع ل يحتاج اىل 
رحيق الع�سل بقدر ما يحتاج اىل اخلبز و تغطية احتياجات 

عائلته ...
و  م�سري  دام  م��ا   ... اأح����دا  ن�ستثني  ول  م�����س��وؤول��ون  كلكم 

م�ستقبل العراق مرهون و على كف عفريت ... 
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رئيس الوزراء يكلف وزير الدفاع بالتحقيق 
بشحنة االسلحة المجهولة في مطار بغداد

اأكد وزير اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�سل،  اليوم اخلمي�س، 
يف  ال�سعودية  ال�سفارة  ان  مع�سوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  لرئي�س 

بغداد �سفتتح "باقرب من مما تت�سورون"
"ال�سرق  �سحيفة  اوردت���ه���ا  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ال��ف��ي�����س��ل  وق����ال 
واطلعت  بالريا�س  مع�سوم  لقائه  بعد  ال�سعودية  الو�سط" 
�سند  "العراق  اإن   ،" امل�ستقلة  العراقية  الن��ب��اء  "وكالة  عليه 

للعرب، والعرب داعمون ل�ستقرار العراق ووحدته".
اأن  اىل  م�����س��ريا  العراق"،  زي����ارة  اإىل  "مت�سوق  اأن���ه  واأ����س���اف 
"ال�سفارة ال�سعودية يف بغداد �ستفتح باأقرب مما تت�سورون".

ال��ع��راق��ي��ون  الإخ�����وة  "يوحد  اأن  ام��ل��ه  ع��ن  الفي�سل  واأع�����رب 
ونحن  ل��اآخ��ر،  ظ��ه��ريا  واح���د منهم  ك��ل  ي��ك��ون  واأن  كلمتهم، 
وحدته  وندعم  ال��ع��راق  نحب  "اننا  اىل  لفتا  لهم"،  داع��م��ون 

الوطنية وا�ستقراره".

و�������س������ل وزي�����������ر ال�����ن�����ف�����ط يف 
احلكومة الحتادية العراقية 
ع������ادل ع���ب���د امل����ه����دي، ال���ي���وم  
لج��راء  اربيل  اىل  اخلمي�س، 
م��ب��اح��ث��ات م��ع امل�����س��وؤول��ني يف 
ح��ك��وم��ة اق��ل��ي��م ك��ورد���س��ت��ان 
امللف  ب�ساأن  اخل��اف��ات  ح��ول 

النفطي.
امل��ه��دي توجه  وق���ال ان ع��ب��د 
فور و�سوله اىل مقر جمل�س 

الوزراء يف حكومة القليم.
ي��ب��ح��ث عبد  امل���ق���رر ان  وم���ن 
املهدي مع كبار امل�سوؤولني يف 
النفط  ت�سدير  ملف  القليم 
العقدة  ي�سكل  الذي  الكوردي 
ت��ط��ب��ي��ع  الك��������رب يف ط����ري����ق 

العاقات بني اربيل وبغداد.

الفيصل لمعصوم: السفارة السعودية 
في بغداد ستفتح باقرب مما تتصورون

وزير النفط عادل عبد المهدي يصل اربيل

طالبت النائبة عن كتلة املواطن 
ح��م��دي��ة احل�����س��ي��ن��ي، اخل��م��ي�����س، 
بتفعيل قانون التعرفة الكمركية 
الب�سائع  ا���س��ت��رياد  م���ن  واحل����د 

التي لها مثيل بالعراق.
ب���ي���ان   و�����س����ك����رت احل�������س���ي���ن���ي يف 
اط���ل���ع���ت ع���ل���ي���ه ) ال���ع���راق���ي���ة ( 
ب�سرف  ل�ستجابتها  احل��ك��وم��ة 
م�����س��ت��ح��ق��ات م���وظ���ف���ي م��ع��ام��ل 
ال���غ���زل يف امل���ح���اف���ظ���ات )ب���اب���ل-

الكوت-بغداد("،  ال���دي���وان���ي���ة 
احل��ك��وم��ة  "التفات  اأن  م���وؤك���دة 
امل�ست�سعفة  ال�سريحة  ه��ذه  اىل 
م���ن امل��ج��م��ت��ع دل��ي��ل وا����س���ح على 
رع���اي���ت���ه���ا الب�����وي�����ة ل���ك���ل اب���ن���اء 
العراق مبختلف ال�سرائح ويف كل 

ال�سعدة".

حمدية الحسيني تطالب بتفعيل 
قانون التعرفة الكمركية

اأف�������اد م�������س���در يف ال�����س��رط��ة 
ال���ع���راق���ي���ة، اخل��م��ي�����س، ب���اأن 
جددوا  �سبايكر  �سحايا  ذوي 
ت��ظ��اه��رت��ه��م ق����رب امل��ن��ط��ق��ة 
اخل�����������س�����راء و�����س����ط ب����غ����داد 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة مب��ع��رف��ة م�سري 
اأب�����ن�����ائ�����ه�����م، ف���ي���م���ا اغ���ل���ق���ت 
ال�����ق�����وات الم���ن���ي���ة ج�����س��ري 
و�سط  واجل��م��ه��وري��ة  ال�سنك 

العا�سمة.
وق������ال امل�������س���در يف ت�����س��ري��ح 
�سحايا  "ذوي  اإن   ، �سحفي 
���س��ب��اي��ك��ر ت���ظ���اه���روا، ���س��ب��اح 
ال���������ي���������وم، ق����������رب امل���ن���ط���ق���ة 
اخل�����������س�����راء و�����س����ط ب����غ����داد 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة مب��ع��رف��ة م�سري 

اأبنائهم".

غلق جسري السنك والجمهورية بوجه 
المتظاهرين  من ذوي  ضحايا سبايكر

تعيين الفريق الركن خورشيد رشيد رئيسًا ألركـــان الجيش

ك�سف م�سدر مطلع، عن تعيني الفريق الركن خور�سيد ر�سيد رئي�سا لأركان اجلي�س خلفا 
ر�سيد  الركن خور�سيد  الفريق  تعيني  'مت  اإن��ه  امل�سدر  وق��ال  زيباري.  بابكر  الول  للفريق 
رئي�س  بقرار  امل�سمولني  احد  الذي كان  زيباري  بابكر  للفريق  رئي�سا لركان اجلي�س خلفا 
اإنه 'مت تعيني  ال��وزراء حيدر العبادي باعفاء 26 قائدا ع�سكريا من منا�سبهم'. وا�ساف  

الفريق الركن ريا�س الق�سريي قائداً للقوات الربية خلفاً للفريق الركن علي غيدان.

اكد رئي�س جلنة المن والدفاع النيابيى النائب ا�سكندر وتوت ، اليوم  اخلمي�س ، ان التغيريات التي 
جلنة  راي  يوؤخذ  ومل  لنا  مفاجئة  كانت  المنية  القيادات  يف  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  اجراها 
المن والدفاع باتخاذ تلك القررات ، وا�سفا التغيريات الخرية ب� "اليجابية وال�سرورية " خال 
" نبارك للقائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي اتخاذه  الظرف الراهن . وا�ساف وتوت نحن 
اجراءات تغيري يف اغلب القيادة المنية بوزارة الدفاع لكونها باتت �سرورية وملحة ، خ�سو�سا بعد 
الهزة العنيفة التي ع�سفت باملوؤ�س�سة الع�سكرية بعد احداث ال�ساد�س ع�سر من حزيران املا�سي " . 
واو�سح ان " على القائد العام ووزير الدفاع اعادة النظر اي�سا بالقيادات من ال�سف الثاين وا�سدار 

اوامر ب�ساأن حتجيم الف�ساد داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية ".

وتوت : تغييرات القادة االمنيين كانت  ايجابية وضرورية



حمافظة  ع��ن  ال��ن��واب  جمل�س  ع�ضو  دع���ا 
ن��ي��ن��وى ال��ن��ائ��ب اح���م���د م���دل���ول اجل���رب���ا، 
بغداد  عمليات  وق��ي��ادة  احلكومة  االرب��ع��اء، 
اىل و�ضع نقاط ع�ضكرية ثابتة للمرابطة 
قرب �ضركة النهرين التابعة لوزارة الزراعة 
حل���م���اي���ة ف���اح���ي امل���ح���اف���ظ���ة ال���ق���ادم���ن 
ب����غ����داد ال���ض��ت��ام  ال�������ض���رك���ة يف  م���ق���ر  اىل 
م�ضتحقاتهم من االموال مقابل املحا�ضيل 
التي مت ت�ضويقها اىل ال��وزارة، م�ضريا اىل 
بع�س  باختطاف  م�ضلحة  جمموعات  قيام 
اوؤلئك الفاحن قرب ال�ضركة واقتيادهم 

اىل جهات جمهولة.
وقال اجلربا يف بيان تلقته "العراقية"، اإن 
"العديد من حاالت االختطاف تعر�س لها 
فاحو حمافظة نينوى عند مقر ال�ضركة 
لت�ضلم  ال��ي��ه��ا  ق��دوم��ه��م  خ����ال  ب���غ���داد  يف 
اىل  املحا�ضيل  ت�ضويق  م��ن  م�ضتحقاتهم 

الوزارة".
�ضتكون  ت�ضرفات  هكذا  "مثل  ان  وا���ض��اف 
لها مردودات �ضلبية و�ضتنعك�س على وحدة 
الن�ضيج املجتمعي واخلطوات التي نطالب 
بن  الثقة  ج�ضور  الع���ادة  لها  ون�ضعى  بها 

احلكومة وابناء املحافظة".

اث���ن���اء  "احلكومة  ان  اجل����رب����ا  واو������ض�����ح 
بتلك  علمها  ب��ع��دم  ادع���ت  ل��ه��ا  خماطبتنا 
اىل  التنتمي  اجل��ه��ات  تلك  وان  احل����وادث 
باب  من  فنحن  ،بالتايل  االمنية  املوؤ�ض�ضة 
ح�����ض��ن ال��ن��ي��ة وع�����دم ال��ت�����ض��ك��ي��ك مب��واق��ف 

ندعو  فاننا  االمنية  واملوؤ�ض�ضة  احلكومة 
ام��ن��ي��ة ثابتة  ن��ق��اط  احل��ك��وم��ة اىل و���ض��ع 
ب�ضكل  م�ضوؤولة  تكون  ال�ضركة  مقر  ق��رب 
ك���ام���ل ع����ن ح���م���اي���ة ال���ق���ادم���ن اىل م��ق��ر 
ال�����ض��رك��ة خ��ا���ض��ة م���ن ف���اح���ي حم��اف��ظ��ة 

نينوى اذا ما ارادت احلكومة اظهار ح�ضن 
النوايا ورغبتها بالتغيري احلقيقي وقطع 
داب������ر اوؤل����ئ����ك امل���رب�������ض���ن وال���ط���احم���ن 
ال�ضعب  ابناء  الطائفية بن  الفتنة  الع��ادة 

العراقي".

مع�ضوم  ف���وؤاد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  بحث 
مع خادم احلرمن ال�ضريفن امللك عبد 
اهلل ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ت��ط��ورات االأح���داث 
جممل  وكذلك  االإقليمية  ال�ضاحة  على 

امل�ضتجدات الدولية.
عبد  امل��ل��ك  ان  �ضحفية  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
الرئي�س فوؤاد  التقى  العزيز  اهلل بن عبد 
مع�ضوم يف ق�ضره بالريا�س و�ضهد اللقاء 
التعاون  اآف��اق  بحث  اي�ضا  اجلانبن  بن 
دعمها  و���ض��ب��ل  ال�ضقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن 

وتعزيزها.
وعرب مع�ضوم خال اللقاء ” عن �ضروره 
ولقائه  ال�ضعودية  العربية  اململكة  بزيارة 

اأخيه خادم احلرمن ال�ضريفن .
“اىل ان اللقاء ح�ضره  وا�ضارت التقارير 
ع���ن اجل���ان���ب ال�����ض��ع��ودي االأم�����ري ���ض��ع��ود 
الفي�ضل وزير اخلارجية و االأمري مقرن 
العهد  �ضعود ويل ويل  اآل  بن عبدالعزيز 
ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب 
واالأمري بندر بن �ضلطان بن عبدالعزيز 
االأم�����ن ال���ع���ام مل��ج��ل�����س االأم�����ن ال��وط��ن��ي 
واالأم���ري خ��ال��د ب��ن ب��ن��در ب��ن عبدالعزيز 
رئ��ي�����س االإ���ض��ت��خ��ب��ارات ال��ع��ام��ة واالأم����ري 
وزي��ر  ب��ن عبدالعزيز  ع��ب��داهلل  ب��ن  متعب 
احل���ر����س ال��وط��ن��ي و االأم�����ري ت���رك���ي بن 
اأم���ري منطقة  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد  اهلل  عبد 
ال��دول��ة ع�ضو جمل�س  ال��ري��ا���س و وزي���ر 

الوزراء م�ضاعد بن حممد العيبان .
العراقي  اجل��ان��ب  ع��ن  ح�ضراللقاء  كما 

وزي����ر اخل��ارج��ي��ة اإب��راه��ي��م اجل��ع��ف��ري و 
وزي���ر امل��ال��ي��ة ه��و���ض��ي��ار ال��زي��ب��اري ووزي���ر 
ال��داخ��ل��ي��ة حم��م��د ���ض��امل ال��غ��ب��ان ووزي���ر 
وم�ضت�ضار  اجلميلي  ا�ضلمان  التخطيط 
االأم����ن ال��وط��ن��ي ف��ال��ح ال��ف��ي��ا���س ورئي�س 
العاين  ن�ضري  اجلمهورية  رئا�ضة  دي��وان 

و�ضفري العراق يف ال�ضعودية غامن علوان 
اجلميلي .

العربية  اململكة  و�ضل  قد  مع�ضوم  وك��ان 
وفد  را���س  على  املا�ضية  الليلة  ال�ضعودية 
ر�ضمي يف زي��ارة يلتقي خالها عددا من 

امل�ضوؤولن ال�ضعودين.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي التزام حكومته 
ب�����ض��ي��ان��ة احل���ري���ات ال��ع��ام��ة مب���ا يف ذل���ك ح��ري��ة 
االع������ام وال���ت���ع���ب���ري. ف��ق��د ح����ذر م���ن ال��ت��ح��ج��ج 
من  الباد  بها  متر  التي  اال�ضتثنائية  بالظروف 
اجل انتهاك احلريات العامة. وقال انه ال يجوز 
مكافحة  بحجة  العامة  احلريات  على  الت�ضييق 

اجلرمية املنظمة.
بنف�س  التي متر  ال��دول  ا�ضكالية تواجهها  وه��ذه 
الظروف التي مير بها بلدنا حيث ي�ضع البع�س 
ومكافحة  احل��ري��ة  ب��ن  تفا�ضل  خ��ادع��ة  م��ع��ادل��ة 
االرهاب وتخري املواطنن بن التم�ضك مبمار�ضة 

احلرية واحلقوق او مكافحة االإرهاب.
تناق�س بن  ث��م��ة  فلي�س  زائ��ف��ة.  م��ع��ادل��ة  وه���ذه 
وممار�ضة  املنظمة  واجل��رمي��ة  االره���اب  مكافحة 
احل����ري����ات ال���ع���ام���ة مب����ا ف��ي��ه��ا ح���ري���ة االع�����ام 
والتعبري. بل ان احلرية قد تكون من بن اف�ضل 

اأ�ضلحة مكافحة االرهاب.
ال��ت��ي تخو�س  ال��ع��راق��ي��ة  وق��د ح�ضمت احل��ك��وم��ة 
هذه  م��ن  موقفها  االره����اب  �ضد  �ضرو�ضا  ح��رب��ا 
املعادلة ل�ضالح مبداأ احلرية. فا ميكن الت�ضحية 
باحلرية وبخا�ضة حرية التعبري واالإعام النها 
والق�ضاء  احلديثة  ال��دول��ة  بناء  م�ضتلزمات  من 
ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ف واالره������اب. وه���ذا م��وق��ف متقدم 

ي�ضجل ل�ضالح احلكومة العراقية ورئي�ضها.

الحريات العامة
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معصوم وخادم الحرمين الشريفين يبحثان 
في تطورات األحداث على الساحة اإلقليمية

زي��ارة  ان  ال��ب��دري،  �ضال  احمد  الوطني  التحالف  ع��ن  النائب  اك��د 
فتح  ال�ضعودية خطوة جيدة يف  اىل  ف��وؤاد مع�ضوم  رئي�س اجلمهورية 

افاق جديدة مع البلدين.
زي��ارة رئي�س  ال��ذي نثمن فيه  الوقت  “يف  ان��ه  البدري يف بيان،  وق��ال 
اجلمهورية فوؤاد مع�ضوم اىل الدول االقليمية واجلوار وباخل�ضو�س 
ال��دول  اط��ر  �ضمن  ثقل  ت�ضكل  ال��دول��ة  ه��ذه  اع��ت��ب��ار  على  ال�ضعودية 

العربية “.
�ضيا�ضاتنا  م��ن  املقبلة  املرحلة  يف  نغري  ان  الب��د  انه” لذلك  وا���ض��اف 
على  ال�ضعودية  من  بالتعاون  جدية  هناك  كانت  ان  بعد  وخ�ضو�ضا 
اعتبار انها �ضتفتح �ضفحة جديدة وطي �ضفحة املا�ضي من خال فتح 

افاق التعاون امل�ضرك بن البلدين”.
وبن البدري ان”العراق يحتاج اىل دعم دويل من ا�ضقائه العرب النه 
ع�ضو موؤ�ض�س يف جامعة الدول العربية لذلك يتطلب ان يفتح افاق 
مع الدول العربية وباخل�ضو�س ال�ضعودية على اعتبار هذه العاقة 
البد ان توؤ�ض�س على مقومات �ضحيحة ال ان تبقى على �ضعيد االعام 

فقط “.
زي��ارت��ه  رئي�س اجلمهورية يف  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ن��دع��م  وتابع” نحن 
للدول العربية وندعوه اىل تكثيف العاقات مع باقي الدول العربية 
العراق يف جمال مكافحة االرهاب  التعاون مع  ال�ضعودية  ونامل من 

وفتح �ضفاره لها يف العراق”.

دعا النائب عن كتلة االح��رار، ريا�س ال�ضاعدي، اىل حما�ضبة جميع 
وال�ضقاوية  �ضبايكر  ارتكاب جمازر  يف  �ضبباً  كانوا  الذين  املق�ضرين 
ارت��ك��اب  ان”جرمية  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ال�ضاعدي  وق���ال  وال�ضجر. 
وامل�ضوؤولن  املق�ضرين  على  عقاب  دون  المت��ر  ان  يجب  امل��ج��ازر  ه��ذه 
على املجازر الثاث التي ح�ضلت يف �ضاح الدين واالنبار،م�ضيفاً ان 
جمل�س النواب عازمة على ظهار نتائج التحقيق يف جميع املجازر التي 

ارتكبها تنظيم “داع�س” بحق ابناء اجلي�س العراقي.
وا�ضاف ال�ضاعدي، ان احالة ق�ضية حتقيق بنتائج جمزرة �ضبايكر اىل 
الغائبة  ك�ضف جميع احلقائق  اجل  امر �ضروري من  النيابية  االمن 
كونه من اخت�ضتا�س اللجنة ولديه معرفة كاملة يف الق�ضايا االمنية.

طالب ع�ضو كتلة م�ضتقلون املن�ضوية يف ائتاف دولة القانون النائب 
تهديداتها  عن  ال�ضيا�ضية  الكتل  بع�س  بابتعاد  ال�ضمري،   حممد  د. 

باالن�ضحاب من احلكومة وجمل�س النواب.
خطواتها  يف  ت��زل  مل  احلكومة  ان  ق��ال  �ضحفي،  بيان  ويف  ال�ضمري، 
االوىل وهي امام حتديات كبرية )اأمني؛ �ضيا�ضية ؛ اقت�ضادية واأمنية(، 
ب�”مهاجمة” احلكومة يف  االخ��رون  يبداأ  ان  املنطقي  ل��ذا فمن غري 

مثل هكذا ظروف.
االلتزام  ب�ضرورة  احلكومة  على  نوؤكد  ال��ذي  الوقت  يف  ان��ه  واأ���ض��اف 
جميعا  ال�ضيا�ضية  الكتل  ندعو  ا�ضا�ضه،  على  �ضكلت  ال��ذي  بربناجمها 
اىل ان تقف موحدة الروؤى ومتما�ضكة مع احلكومة لدعم خطواتها 
او اخل��روج عن  العمل،  التي قد ترافق  االيجابية وت�ضويب االخطاء 

الربنامج احلكومي املتفق عليه مع الكتل ال�ضيا�ضية.
وبن انه ال بد من منح احلكومة فر�ضة لتنفيذ برناجمها، وااليفاء 
اتخاذ مواقف  يتم  تلتزم عندها  وتعهداتها، ويف حال مل  بالتزاماتها 

تقوميية لها.
و�ضدد على �ضرورة ترك اخلافات ال�ضيا�ضية والبدء ب�ضفحة تعتمد 
من  والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتن  كا  يف  املهني  العمل  ا�ضا�س 

اجل مواجهة التحديات التي مير بها العراق.

البدري: زيارة معصوم الى السعودية 
خطوة جيدة في فتح افاق جديدة

الساعدي : يجب محاسبة جميع المقصرين 
في مجازر سبايكر والصقالوية والسجر

الشمري: ضرورة االبتعاد عن مهاجمة الحكومة 
والبدء بصفحة مهنية لمواجهة التحديات

الجربا يدعو الحكومة لوضع نقاط عسكرية قرب شركة النهرين لحماية فالحي نينوى

اجل��ب��وري  �ضليم  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ا�ضتقبل 
الب�ضرة  ع�ضائر  ووجهاء  �ضيوخ  وف��دا من   ، اإقامته  يف مقر 

برئا�ضة ال�ضيخ عبد الكرمي اخلزرجي.
التي  وامل��ع��وق��ات  امل�ضاكل  م��ن  ع��دد  اإىل  اجل��ب��وري  وا�ضتمع 
ت��واج��ه��ه��ا ب��ع�����س ال��ع�����ض��ائ��ر االأ���ض��ي��ل��ة يف اجل���ن���وب، داع��ي��ا 
الب�ضرة  يف  ال�ضعدون  ع�ضرية  ل�ضهداء  والغفران  بالرحمة 
وال��ع�����ض��ائ��ر االأخ����رى ال��ت��ي ق��دم��ت ف��ل��ذات اأك��ب��اده��ا �ضحية 
�ضاهدا  �ضيبقى  الب�ضرة  تاريخ  اأن  وموؤكدا  االأعمى،  العنف 
كيف اأن اآل ال�ضعدون بذلوا اأرواحهم ودماءهم حلفظ هوية 

حمافظتهم.
كما اأكد اأن معيار التاآخي بن اأبناء البلد الواحد هو بر�ضيخ 
العدل و�ضيادة القانون وحفظ حقوق جميع املواطنن من 

غري متييز اأو اإق�ضاء.
ال�ضيد  بحكمة  ثقته  ع��ن  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ع��رب  م��ن جانبهم 
يف  ي�ضهم  ومب��ا  االأزم����ات  جميع  اح��ت��واء  يف  املجل�س  رئي�س 

توحيد ال�ضف والكلمة ملا فيه خري الباد والعباد.

الجبوري: معيار التآخي بين أبناء البلد 
يتجسد بحفظ حقوق جميع المواطنين
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- بغداد

- بغداد

- بغداد
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- بغداد

اكد نائب الرئي�س العراقي نوري املالكي 
ان زمرة داع�س التكفريية االرهابية لي�س 

لها م�ضتقبل يف العراق.
وق������ال ن������وري امل���ال���ك���ي ام������ام ح�����ض��د م��ن 
انه  ال��دويل  م�ضهد  مطار  يف  ال�ضحفين 
�ضيتم طرد كافة ارهابيي زمرة داع�س من 
القوات  جهود  بف�ضل  العراقية  االرا�ضي 

االمنية واجلي�س واحل�ضد ال�ضعبي.
وا�ضاف ان “زمرة داع�س االرهابية ن�ضات 
حاليا  وت�ضتعمل  ���ض��وري��ا  يف  وت��رع��رع��ت 
لتحركاتها  كمن�ضة  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ارا���ض��ي 

العراق حيث يجب طردها من هذين  يف 
البلدين.

وح��ول زي��ارت��ه ايل اي���ران ق��ال ان��ه اج��ري 
وتبادل  االيرانين  امل�ضوؤولن  لقاءات مع 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر م��ع��ه��م ب�������ض���ان ك��ي��ف��ي��ة 
م��واج��ه��ه اجل���م���اع���ات االره���اب���ي���ة ودع����اة 

الطائفية والتكفريين.
وق�����ال ان ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب�����ض��ان 
ال���ق�������ض���اي���ا ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة واالق���ت�������ض���ادي���ة 
التعاون  وتعزيز  واالجتماعية  والثقافية 
يف ���ض��ت��ي امل����ج����االت ك����ان م���ن امل��وا���ض��ي��ع 
امل�ضوؤولن  م��ع  بحثها  مت  ال��ت��ي  االخ���ري 

االيرانين.

عمار  اال�ضامي  االعلى  املجل�س  رئي�س  دعا 
ارق  الذي  الكهرباء  انهاء ملف  احلكيم اىل 

املواطن العراقي كثريا.
املجل�س  بيان �ضادر عن موقع  ذلك يف  جاء 
االع���ل���ى خ����ال ا���ض��ت��ق��ب��ال احل��ك��ي��م ل��وزي��ر 

ال��ك��ه��رب��اء االإي������راين ح��م��ي��د ج��ي��ت ج��ي��ان ، 
وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �ضبل ال��ت��ع��اون 
ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال ال��ط��اق��ة وخ��ا���ض��ة 

الكهرباء.
املجل�س االعلى  �ضدد رئي�س  من جانب اخر 
اال����ض���ام���ي ع���م���ار احل��ك��ي��م ع��ل��ى ����ض���رورة 
من  العراق  الإخ��راج  اجلميع  جهود  ت�ضافر 

اأزمته احلالية.
ا�ضتقبل  ان احلكيم  اخ��ر  ج��ان��ب  وم��ن  ه��ذا 
 ، امل��ا  خ��ال��د  ال��ع��راق  علماء  جماعة  رئي�س 
امل�ضهد  تطورات  بحث  اللقاء  وج��رى خال 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي يف ال����ع����راق، ف�����ض��ا ع���ن بحث 
االجنازات االأمنية املتحققة على يد القوات 

االأمنية واحل�ضد ال�ضعبي.

- بغداد

- بغداد

- بغداد
الف�ضيلة  كتلة  يف  مطلع  م�����ض��در  ك�ضف 
حلزب  ال��ع��ام  االم���ن  تر�ضيح   ، النيابية، 
الها�ضمي  ه��ا���ض��م  اال���ض��ام��ي  ال��ف�����ض��ي��ل��ة 

لرئا�ضة التحالف الوطني .
وق�����ال امل�����ض��در “ان ك��ت��ل��ة ال��ف�����ض��ي��ل��ة يف 
ر�ضمي  وب�ضكل  ر���ض��ح��ت  ال��ن��واب  جمل�س 
لرئا�ضة  الف�ضيلة  حل���زب  ال��ع��ام  االم���ن 

ال���ت���ح���ال���ف ال���وط���ن���ي خ���ل���ف���ا الب���راه���ي���م 
ل��وزارة اخلارجية  اجلعفري الذي اختري 
يف احلكومة اجلديدة”. وي�ضغل الها�ضمي 
ح���ال���ي���ا م��ن�����ض��ب االم�������ن ال����ع����ام ال���ع���ام 
حل����زب ال��ف�����ض��ي��ل��ة اال����ض���ام���ي ، وق����د مت 
كا�ضتحقاق  الوزارية  للمنا�ضب  تر�ضيحه 
يف  اال���ض��ام��ي  الف�ضيلة  حل��زب  انتخابي 
يف  تعيينه  مت  حيث  االنتقالية  احلكومة 
ل�����ض��وؤون  ل��ل��دول��ة  وزي����را   2/5/2005

وزارة  اول  تعترب  والتي  واالث��ار  ال�ضياحة 
تخت�س بال�ضياحة واالثار يف العراق.

ال��وزراة  يف  عمله  اثناء  الها�ضمي  و�ضاهم 
ال��د���ض��ت��ور  م��ن   )113( امل����ادة  تثبيت  يف 
جعل  على  ن�ضت  وال��ت��ي  ال��دائ��م  العراقي 
االث������ار ال���ع���راق���ي���ة ���ض��م��ن ال�����ض��اح��ي��ات 
ان  بعد  االحت��ادي��ة  للحكومة  احل�ضرية 
اغ��ف��ل��ت ال��ن�����ض��خ��ة االول���ي���ة ل��ل��د���ض��ت��ور اي 

ا�ضارة لاثار العراقية .

الحكيم : اهمية انهاء ملف الكهرباء

الفضيلة ترشح هاشم الهاشمي لرئاسة التحالف الوطني

المالكي: زمرة داعش االرهابية ال مستقبل لها في العراق

اكد نائب رئي�س اجلمهورية اإياد عاوي خال لقائه برئي�س اإقليم كرد�ضتان م�ضعود 
تفعيل  اىل  دع��ا  فيما  االإره���اب،  ملحاربة  املواقف  توحيد  اأهمية  اليوم على  ال��ب��ارزاين، 
م�ضروع امل�ضاحلة الوطنية. وقال املكتب االإعامي لعاوي يف بيان �ضدر عقب لقائه 
“اجلانبن بحثا يف اأربيل، اليوم، اأخر  اإن  برئي�س اإقليم كرد�ضتان م�ضعود البارزاين ، 
اأجل  من  املواقف  توحيد  �ضرورة  على  اك��د  “عاوي  ان  مبينا  االأمنية”،  التطورات 
بن  “احلوار  اأن  املكتب  واأ�ضاف  داع�س”.  على  والق�ضاء  االإره��اب  مكافحة  ا�ضتمرار 
الطرفن كان ايجابيا”، م�ضريا اىل “نائب رئي�س اجلمهورية �ضدد على اأهمية تفعيل 

م�ضروع امل�ضاحلة الوطنية ب�ضكل يخدم م�ضلحة العراق”.

عالوي يدعو الى تفعيل المصالحة الوطنية

ال�ضجر  ت��ق��ري��ر ح��ادث��ت��ي  ان   ، ���ض��امل،  ال��ن��ائ��ب ح�ضن  ال�����ض��ادق��ون  كتلة  رئ��ي�����س  اع��ل��ن 
وال�ضقاوية اثبت مقتل وا�ضابة نحو 200 منت�ضب بالقوات االمنية، فيما ا�ضار اىل 
ال�ضباط باحلادثتن وعدم توفري غطاء جوي حلمايتهم،  وجود تق�ضري من بع�س 
بحق  يلزم  ما  التخاذ  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  اىل  رفعه  �ضيتم  التقرير  ان  اك��د 
املق�ضرين. وقال �ضامل يف ت�ضريح �ضحفي “، اإن “جمل�س النواب �ضوت خال جل�ضته 
جلنة  اىل  وال�ضقاوية  ال�ضجر  حادثتي  تقرير  احالة  على  ام�س،  ي��وم  عقدت  التي 
االمن والدفاع النيابية”، مبينا ان “التقرير ا�ضار اىل ا�ضت�ضهاد وجرح اكرث من 200 

منت�ضب بالقوات االمني.

سالم : تقرير جريمتي السجر والصقالوية اثبت تقصير بعض الضباط



الموصليون  في حيرة بين أن يرسلوا أبنائهم للدراسة »تحت وطأة التكفير« أو ترك التعليم
انت�صر م�صلحو "داع�ش" وقطنوا كل مناطق املو�صل 
واعت����روا منازلها، بح�صب قيا�صاتهم، "غنائم حرب". 
وجعل����وا من امل�صيحيني واليزيدي����ن اأعداء ي�صتبيحون 

كل ما يتعلق بحياتهم.
لقد اأ�صبح هوؤالء ب�صبب اأفعالهم عبئاً على مناطقنا 

ويظهرون منظرا قبيحا فيها.
امل�صيحي����ني  اأ�صدقائن����ا  م����ن  باخلج����ل  ن�صع����ر  ك����م 
واالأيزيدي����ني. مل يع����د لدينا وجه نقابله����م به مل يعد 
لنا القدرة على االت�صال بهم حتى هاتفيا،، وكاأنني اأنا 
واأقربائ����ي واأ�صدقائ����ي، من ارتكبوا اجلرمي����ة النكراء 
بح����ق ه����وؤالء، لكن����ي اأع����ود واأق����ول ال ذن����ب لن����ا نحن يف 

ذلك.
لق����د ق����ررت ان ال اأتكل����م او اأب����ادر بال�ص����ام عل����ى اأي 
اأعد  "داع�صي" غا�صب لبيت م�صيحي من حويل. مل 
ق����ادرا الق����درة على حتم����ل النظر اليه����م اىل وجوههم 

املمتلئة بال�صر.

تأثير الغارات

الحظ����ت ما يفعله "الدواع�ش" القاطنني يف املناطق 
ال�صكني����ة اثن����اء �ص����ن غ����ارة لق����وات التحال����ف. اأول م����ا 
يفعلون����ه يطفئ����ون جمي����ع االأن����وار مبا�ص����رة يف البيوت 
الت����ي يحتلونها. ومنه����م من يغادره����ا بال�صيارات التي 

�صرقوها اىل جهات غري معلومة.
وم����ن ثم يع����ودون اىل اأماكنهم بع����د انتهاء الق�صف. 
مرة جت����راأ احد ا�صدقائي و�ص����األ اأحدهم يف منطقته: 
مل����اذا انت����م تفزع����ون اثن����اء الق�صف وترتك����ون حمات 

�صكناكم؟
فاأجاب����ه باأنهم يخ�ص����ون اأن ي�صته����دف الق�صف بيوت 
امل�صيحي����ني الت����ي �صكنوه����ا، فق����د يك����ون امل�صيحيون قد 

اأبلغوا قوات التحالف عن مواقعها.
ي�صكن����ه  بي����ت  م����ن  االق����رتاب  ح����اول  اخ����ر  �صدي����ق 
"داع�صي" ومعه عائلته ملعرفة ماذا يح�صل يف البيت. 
لكن����ه مل يفل����ح يف ذلك الأن الدواع�ش ال يرتكون الباب 

مفتوحا وال يتحدثون يف حديقة البيت.
ق����ررت ومعي ا�صدقائي ب����اأن نح����اول اأن نعيد تاأثيث 
بيوت اأ�صدقائنا امل�صيحيني بعد ان تتطهر مدينتنا من 
االو�ص����اخ والقاذورات لنبني للع����امل اأجمع والأ�صدقائنا 

امل�صيحني باأن من فعل هذا بهم ال دين له.

فيصل: الضربات الجوية لم تغّير
 شيئا والخوف تضاعف

م�ص����ى اأربع����ة اأ�صه����ر على فر�����ش م�صلح����ي "داع�ش" 
)تنظي����م الدولة اال�صامي����ة( �صيطرتهم على املدينة. 
ومن����ذ ذل����ك احلني غري �صدي����ق يل حم����ل �صكنه وبات 
يختبىء ب�صكل دائم اإذ كان يعمل حار�صا خا�صا لبع�ش 

الق�صاة الذين تركوا املدينة فور �صقوطها.
املدين����ة  �ص����وارع  التح����رك يف  ال ي�صتطي����ع �صديق����ي 
التنظي����م منت�ص����رون يف كل م����كان تقريب����اً.  فعنا�ص����ر 
وين�ص����ب مقاتل����وه ب����ني احل����ني واالآخر نق����اط تفتي�ش 
لفح�ش هويات املارة بحثا عن املطلوبني وفق مقايي�ش 

جمرمني. اأو  مرتدين  هوؤالء  يعتر  "داع�ش" الذي 
واملطلوب����ون بح�صاب����ات "الدواع�ش" هم العاملون يف 
ال�صيا�ص����ة اأو يف اجلي�ش وال�صرط����ة اأو ال�صلك الق�صائي 
اأو يف جمل�����ش حمافظة نين����وى اأواملر�صحون لع�صويته 
واإن مل يف����وزوا، اأو مم����ن يعتق����دون اأنه����م ت�صبب����وا يف 
القب�����ش على عنا�صر م����ن التنظي����م وحماكمتهم قبل 
�صقوط املدينة. لكن معظم هوؤالء فّر خوفا من اأحكام 

االإعدام التي قد ي�صدرها التنظيم �صدهم.
وب�صب����ب هذه االأفع����ال االإجرامي����ة لعنا�صر التنظيم 
التي طالت املدنيني امل�صاملني الب�صطاء اأ�صيب كثريون 
بالذع����ر والف����زع، خ�صو�ص����ا عندم����ا ي�صاه����دون اأفع����ال 
ه����وؤالء وه����م ينف����ذون اأحكام����ا باالإعدام �ص����د نا�صطني 

وحتى نا�صطات يف الطريق العام اأمام اأعني النا�ش.
االأ�ص����ود  اللبا�����ش  التنظي����م  ه����ذا  عنا�ص����ر  ويرت����دي 
ويطلق����ون حلاهم ويرتكون �صعرهم مر�صا وبع�صهم 
يب����دو وكاأن����ه مل ي�صتحم منذ زمن طوي����ل. ويف كل يوم 
نراه����م يكرثون يف ال�ص����وارع يوما بعد يوم ويتمركزون 
ويثبتون مواقعهم، دون اأن ت�صهم ال�صربات اجلوية يف 
تغيري الو�صع على االأر�ش، ما تغري بالفعل هو حياتنا 
فق����د ت�صاعف الذع����ر واأ�صبح الواقع ال����ذي نعي�صه كل 

يوم اأكرث رعباً.

ميس: المسلحون يجوبون الشوارع 
والحياة صعبة للغاية

اأعمل يف التعليم يف اإحدى مدار�ش مدينتي احلبيبة 
املو�صل. ح����ايل مثل كثري من االأمهات العراقيات فاأنا 

اأعم����ل مل�صاع����دة زوجي، ولو بالقلي����ل، يف حتمل االأعباء 
املادي����ة و�صعوب����ات احلي����اة و�صدتها يف زم����ن قا�ٍش رغم 

غنى بلدنا.
ومع بدء عطلة ال�صيف، ومثل كل عام، قررت ال�صفر 
اإىل بغ����داد يف زيارة لاأهل واالأق����ارب وح�صور منا�صبة 

عائلية خا�صة يف بداية حزيران/ يونيو.
وعق����ب انته����اء احلفل وبينما ما زلن����ا و�صط الفرحة 
واأج����واء االحتف����ال والوج����ود و�ص����ط االأحب����اب، �صمعن����ا 
باأنب����اء حظر التجوال يف مدين����ة املو�صل، وبدء القتال 
ب����ني عنا�ص����ر م����ا ي�صم����ى "الث����وار" وكذل����ك ارهابي����ي 
جه����ة  م����ن  اال�صامي����ة(  الدول����ة  "داع�����ش" )تنظي����م 

والقوات احلكومية من جهة اأخرى.
ويف ذل����ك الوق����ت ب����داأت اح����اول التوا�صل م����ع زوجي 
ب�صكل يومي عر الهاتف ملعرفة اأخر االأخبار. وب�صبب 
القل����ق، ق�صيت اأ�صواأ ايام حيات����ي يف بغداد املدينة التي 
كان����ت قد �صهدت ب����راءة طفولتي واأحام����ي كامراأة يف 
الع�صرين����ات وكنت �صعيدة فيها �صع����ادة ال تو�صف، ومل 

اأتركها اإال عندما تزوجت وانتقلت اإىل املو�صل.
م����رت اأي����ام القت����ال اخلم�ص����ة االوىل يف رع����ب وج����زع 
وخ����وف فكن����ت ال اأعل����م م�ص����ري زوجي احلبي����ب. وكان 
ال�ص����وؤال ال����ذي ي�صغلني با�صتمرار هو: ه����ل �صتجمعني 

االأيام بزوجي مرة اأخرى؟
"رج����ال  ب�"الث����وار" اأو  يو�صف����ون  م����ا  دخ����ول  وم����ع 

"الدول����ة  وم�صلح����ي  النق�صبندي����ة"  الطريق����ة 
اال�صامي����ة" اإىل املو�ص����ل، ب����داأت اأخط����ط م����ع زوج����ي 
ب�صب����ب  لذل����ك  لك����ن ال طري����ق  املدين����ة،  اإىل  لعودت����ي 
املع����ارك ب����ني بغ����داد واملو�ص����ل. وجمي����ع الط����رق كان����ت 
مغلق����ة ب�صب����ب احت����دام القت����ال، وب�صب����ب �صق����وط عدد 
م����ن امل����دن خال �صاع����ات - ولي�ش اأي����ام - بعد ان�صحاب 

الق����وات احلكومية، وهو االأمر الذي فاجاأ اجلميع وال 
يعرف اأحد ملاذا ح�صل.

زوج����ي  ات�ص����االت  وبف�ص����ل  حم����اوالت  ع����دة  وبع����د 
الوا�صعة يف بغداد واربيل وال�صليمانية، متكنا من حجز 
م�صتعج����ل لتذك����رة طريان م����ن بغ����داد اإىل كورد�صتان. 
لكن العقبة االأخرى التي واجهتنا هي انني مل اح�صر 
هوي����ات ابنائ����ي مع����ي الأننا جئن����ا للعا�صم����ة عن طريق 

الر، وال ميكن احلجز لل�صفر جوا دونها.
م����ن احل�ص����ول عل����ى االوراق  وبف�ص����ل اهلل متكن����ت 
ع����ن طري����ق �صدي����ق غ����ادر املو�ص����ل ب�صيارته ث����م متكن 
م����ن الط����ريان م����ن اأربي����ل اإىل بغداد. وم����ن ثم متكنت 
م����ن ا�صطحاب ابنائ����ي وعدنا اإىل اأربي����ل جوا ومن ثم 
�صافرن����ا ب����راً اإىل منزلن����ا يف املو�ص����ل. وعن����د الو�ص����ول 
بع����د منت�صف الليل �صليت وق����ررت ال�صيام ثاثة اأيام 
والبقاء حبي�صة املنزل لعدة اأيام حماولة االعتياد على 

ما نعي�صه من اأوقات �صعبة لن ي�صهل ن�صيانها.
وق����د ب����داأت اأدرك م����ا يح����دث و�صدمت مب����ا �صاهدته 
فق����د كان امل�صلح����ون يجوب����ون �ص����وارع املدين����ة يف كل 
االأوق����ات. لكن اخل����وف كان مياأين ملا تراه عيناي من 
مظاه����ر م�صلحة يف ال�ص����وارع ب�صكل غريب على الرغم 
من روؤية هذه املناظر من قبل مع وجود قوات اجلي�ش 
وال�صرط����ة �صابق����ا. لكني مل اأع�ش حلظ����ة دخول هوؤالء 
امل�صلح����ني كم����ا عا�صه����ا زوج����ي واأهل املدين����ة. وال تزال 

احلياة �صعبة للغاية ب�صكل مل اعتده من قبل.
وت�صه����د الدرا�صة يف مدينة املو�ص����ل، اإجتاها خطريا 
يف عه����د داع�ش ال����ذي فر�ش جمموعة م����ن التعليمات 
لغر�����ش افتتاح املوؤ�ص�صات التعليمية ومنها الغاء كليات 
واق�ص����ام علمي����ة ومناه����ج، وت�صمي����ة كلي����ات مب�صمي����ات 
جدي����دة، ف�ص����ا ع����ن الف�ص����ل ب����ني الذك����ور واالن����اث 
يف اجلامع����ة، وفر�����ش اخلم����ار وحت����ى احلج����اب عل����ى 
طالب����ات االبتدائية، فيما بدا ال�ص����كان حائرون بني ان 
يقطعوا ابنائهم عن التوا�صل مع املوؤ�ص�صات التعليمية 
وانف�صاله����م ب�ص����كل تام ع����ن العلم، وب����ني ار�صالهم اىل 

تلك املوؤ�ص�صات حتت قيود داع�ش.
ويق����ول الطالب يف كلية االداب مهن����د يا�صر "تلقينا 
تعليم����ات داع�����ش بخ�صو�ش الدوام ومنه����ا الغاء كليات 
ومناهج والف�صل بيننا وبني الطالبات عند الدوام وان 

يكون لكل جن�ش بناية خا�صة".
وا�صاف اأن "ما مل نعلمه هو اطاق ت�صميات جديدة 
عل����ى كلي����ات بع�صه����ا مت الغائها م����ن قبل داع�����ش منها 
ق�ص����م الفج����ور والف�صوق عل����ى ق�صم الفن����ون املو�صيقية 
التابع لكلية الفنون اجلميلة، وكلية االحلاد على كلية 
االث����ار، وكلي����ة الرتبي����ة اجلهادي����ة عل����ى كلي����ة الرتبية 

الريا�صية".
واو�ص����ح "نح����ن حائ����رون ه����ل ننقط����ع ع����ن ال����دوام 
وننف�ص����ل ع����ن موا�صلتن����ا للدار�ص����ة ونغي�����ش داع�����ش 
وال نخ�ص����ع ل����ه، ام ن�صتم����ر بال����دوام ونحن نعل����م �صواء 
ا�صتمرين����ا بال����دوام ام انقطعن����ا ب����ان داع�����ش ل����ن يتاأثر 
الن����ه غ����ري مكرتث ب����ان نتلقى التعليم ه����و يريد فقط 

ا�صخا�ش تقاتل �صواء كانوا متعلمني او جهلة".
وب����ات م�صه����د م�صلحون يرتدون ال����زي االفغاين عن 
بواب����ة جامعة املو�صل يفت�صون الط����اب عند دخولهم 
ام����را   داع�����ش  بتعليم����ات  التزامه����م  م����دى  ويتاك����دون 
متك����ررا �صباحا مع بداي����ة الدوام، فيم����ا يقوم عنا�صر 
م����ن ما ي�صم����ى ديوان احل�صب����ة بالتج����وال داخل اروقة 
الكلي����ات واالق�ص����ام العلمي����ة ملتابع����ة وحما�صبة كل من 
يخال����ف تعليم����ات التنظي����م من وقوف طال����ب وطالبة 
حت����ى لو جمرد ان اعطاه����ا حما�صرات، او هل تخالف 
الطالبات تعليمات داع�ش فيما يخ�ش ارتداء اجللباب 

اال�صود واخلمار على الوجه.
والعل����وم  احلق����وق  كلي����ات  الغ����ى  ق����د  داع�����ش  وكان 
الريا�صي����ة  والرتبي����ة  اجلميل����ة  والفن����ون  ال�صيا�صي����ة 
واالث����ار واق�صام الفلف�صة وعلم النف�����ش والعلوم املالية 
وامل�صرفي����ة والتاريخ واجلغرافي����ة واللغات بحجة انها 
تدر�����ش عل����وم غ����ري �صرعية وخمالف����ة لتعالي����م الدين 

اال�صامي.
اما املوؤ�ص�صات التعليمية التابعة لوزارة الرتبية فهي 
مل تخ����رج عن �صيطرة ما ي�صمى دي����وان التعليم التابع 
لتنظيم داع�ش من حيث التعليمات واالوامر، حيث مت 
ح����ذف الكث����ري م����ن املناهج منه����ا مادة حق����وق االن�صان 
والفني����ة  واجلغرافي����ة  والتاري����خ  الوطني����ة  والرتبي����ة 

والريا�صة والفلف�صة وغريها.
ويق����ول املواط����ن حمم����د ذن����ون اإن "داع�����ش اعط����ى 
االوام����ر والتعليم����ات بخ�صو�����ش ال����دوام يف املدار�����ش، 
لكن����ه مل يوف����ر اب�ص����ط م�صتلزمات الدار�ص����ة، من كتب 
منهجي����ة وقرطا�صي����ة وت����رك اولياء االم����ور يواجهون 
وكذل����ك  ال�ص����وق  م����ن  املناه����ج  �ص����راء  يف  م�صاع����ب 

القرطا�صية".
وا�ص����اف "لقد فر�ش عل����ى الطالبات ارتداء احلجاء 
م����ن ال�صف االول االبتدائ����ي، والنقاب على الوجه من 
ال�ص����ف اخلام�ش االبتدائي، فيم����ا طالب من الطاب 
ع����دم ارتداء ازي����اء حتاكي يف ت�صميمها ازاء الغرب وما 

و�صفها التنظيم بالكفار".
واو�صح "كان يجيب عليه مثلما ان يفر�ش تعليمات 
او يوف����ر ما حتتاج����ه الدرا�صة من مواد وغريها، لكننا 
نع����رف ان����ه ال يك����رتث بالتعلي����م فلدي����ه ه����ذا املو�صوع 
ثان����وي الن����ه م�صغ����ول بالقت����ل وال�صرق����ة، حي����ث ب����داأت 
ادارات املدار�ش مبطالب����ة الطاب بجلب مواد وادوات 
تنظي����ف الن����ه ال توج����د اي ميزاني����ة للمدار�����ش ل�صراء 

اثاث او مواد تنظيف".
وم����ع ب����دء الع����ام الدرا�صي ا�ص����درت ع�صاب����ات داع�ش 
تعليمات مبا يخ�ش التعليم منها رفع "اأ�صم جمهورية 
الع����راق" م����ن الكت����ب الر�صمي����ة، وا�صتبداله����ا بعب����ارة 
"الدول����ة االإ�صامي����ة"، و�صطب جمل����ة وزارة التعليم 
الكت����ب  يف  التعلي����م،  بدي����وان  وا�صتبداله����ا  الع����ايل، 
الدرا�صية، كما قام التنظيم باإلغاء عدة كليات اأو اأق�صام 

يف جامعة املو�صل، وف�صل الذكور عن االإناث فيها.
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ســيطر عناصــر تنظيــم "الدولة االســامية" الذي كان يعــرف اختصارا بـ 
"داعــش" على مدينة الموصل منــذ حزيران الماضي، معلنين إقامة ما وصفوه 

"دولة الخافة".
ومنــذ ذلــك الحين، بــدأ ارهابيو التنظيــم في فرض نظام للحكم يتماشــى 
مع مفهومهم المتشــدد عن اإلســام والذي يتضمن فرض عقوبات شــديدة 
القســوة ومعاملة متزمته مع النســاء وموقفا متطرفا ضد أي شكل من أشكال 

المعارضة أو المقاومة.
يشــرح عدد من ســكان الموصل في سلســلة المذكرات هذه طبيعة الحياة 
في المدينة بعد ســقوطها بأيدي تنظيم "داعش". وقد تم تغيير أو حجب 
أسماء المشاركين في اليوميات حفاظا على سامتهم طبقا لما اوردته بي بي 

سي.
لم يعد هناك بيت للمسيحيين في الموصل أال وسكنه "الدواعش" أو نهبوا 

كل ما فيه من أثاث ومقتنيات. ولم يتركوا في بعض البيوت شيئا يذكر.
ومن احتل البيوت منهم وســكنها، يتصرف فيها وفي جميع محتوياتها بما 

في ذلك المابس، وكأنها ملك صرف ورثه من أهله.

ال يس��تطيع معظ��م 
الموصليي��ن  التح��رك 
المدين��ة  ش��وارع  ف��ي 
التنظ�����ي��م  فعناص��ر 
منتشرون في كل مكان 
وين�ص��ب  تقريب���������ًا 
مقاتل��وه بي��ن الحي��ن 
تفتيش  نق��اط  واآلخر 

لفحص هويات المارة

ب��������ات مش��ه����د 
يرت��دون  مس��لحون 
االفغ�����ان��ي  ال��زي 
ع��ن بواب��ة جامع��ة 
يفت��شون  الموص��ل 
الطالب عند دخولهم 
ويتاك��دون من مدى 
التزامه��م بتعليمات 

داعش

العراقية ـ بغداد

سيطرات كثيرة و »دواعش« مرعوبون وبيوت المسيحيين يحتلها محليون

ي���ف���اج���أ ال���س���ك���ان دائ����م����ا ب���م���ع���ارك دام����ي����ة ب��ي��ن 
ال��داع��ش��ي��ي��ن وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االره���اب���ي���ة االخ����رى

 المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية فهي لم تخرج عن سيطرة ما 
واالوامر التعليمات  داعش من حيث  لتنظيم  التابع  التعليم  ديوان  يسمى 



جا�سم  املقد�سة  كربالء  ملحافظ  الأول  النائب  اأعلن 
ال��ف��ت��الوي، ع��ن م��واف��ق��ة وك��ي��ل وزي���ر ال��ن��ق��ل �سلمان 

ال���ب���ه���ادي ع���ل���ى م�������س���روع ت��ف��ع��ي��ل ����س���ر ال���ق���ط���ارات 
واىل  من  الزائرين  لنقل  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 
للمحافظة  بيان  وذك��ر   . املقد�سة  ك��رب��الء  حمافظة 
املقد�سة جا�سم  الأول ملحافظ كربالء  " النائب  اإن   ،
البهاديل  �سلمان  النقل  وزير  وكيل  التقى  الفتالوي 

اللقاء  خالل  تاأكيده  الفتالوي  عن  البيان  ونقل   ."
على " تفعيل �سر القاطرات من واىل كربالء يومي 
اأ�سبوع التي ت�سهد فيهما  اخلمي�س واجلمعة من كل 
". واأ�ساف انه  اأكرث من مليون زائر  املحافظة وفود 
اإىل كربالء عن طريق  الوافدين  نقل  " مت مناق�سة 

الزوار  �سي�سهل عملية دخول  ال�سكك احلديدية مما 
اإىل التفتي�س يف ال�سيطرات واإمنا يتم  دون التعر�س 
على  القائمني  خ��الل  م��ن  مرحلتني  على  تفتي�سهم 
مما  الأمنية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق  القاطرات  اأم��ن 

�سيوفر راحة الطرفني ". 

املتحدة  المم  امل��ائ��ي��ة،  امل����وارد  وزارة  دع��ت 
ال��دول  بني  الدولية  القوانني  ت�سريع  اىل 
املت�ساطئة مع العراق، فيما طالبت باأهمية 
املائي  الو�سع  لتنظيم  دويل  موؤمتر  عقد 
مع ه��ذه ال��دول. وق��ال وزي��ر امل��وارد املائية 
حم�����س��ن ال�����س��م��ري خ����الل ل��ق��ائ��ه مب��دي��ر 
بالعراق  المن��ائ��ي  املتحدة  المم  برنامج 
اىل  ت�سعى  "الوزارة  ان  ل���ل���وزارة   ب��ي��ان  يف 
الرت��ق��اء ب��ال��واق��ع الروائ����ي يف ال��ب��الد من 
خ�����الل و����س���ع اخل���ط���ط ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��وزارة  تبنتها  التي  والبحوث  والدرا�سات 
لو�سع خطة هادفة وبنائه لالأربع �سنوات 
تهدف  "اخلطة  ان  اىل  م�سرا  املقبلة"، 
ال����ري  اأ����س���ال���ي���ب وط������رق  ا����س���ت���خ���دام  اىل 
احلديثة التي من �ساأنها تقليل ال�سائعات 
للح�س�س  العادل  التوزيع  و�سمان  املائية 
يف  ال�سحراوية  الرا�سي  وا�ستثمار  املائية 
"الوزارة  اأن  ال�سمري  واأ���س��اف  العراق". 
ب�����س��دد اأجن�����از ال���درا����س���ة الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
مل����وارد امل��ي��اه والأرا����س���ي يف ال��ع��راق وال��ت��ي 
 SGIو �سركتي  ائ��ت��الف  بتنفيذها  ي��ق��وم 
وال����ك����ون����ك����ورد  الي���ط���ال���ي���ت���ني   medو
الردن����ي����ة وال���ت���ي ت��ع��ت��ر مب��ث��اب��ة خ��ارط��ة 
لغاية  ل��ل��ع��راق  امل��ائ��ي��ة  لل�سيا�سات  ط��ري��ق 
املائية  "ال�سيا�سة  ان  مبينا   ،"2035 عام 
والتح�سن  الفقر  ن�سبة  تقليل  �سانها  م��ن 
لتحقيق  الزراعي  وال�ستثمار  القت�سادي 
المم  ال�سمري  ودع���ا  الذاتي".  الك��ت��ف��اء 
ال��دول��ي��ة  ال��ق��وان��ني  "تفعيل  اىل  امل��ت��ح��دة 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  القانونية  والت�سريعات 
الو�سول اىل ق�سمة عادلة للمياه مع الدول 
امل��ت�����س��اط��ئ��ة م���ع ال���ع���راق ك��رك��ي��ا و���س��وري��ا 
واأي����ران واحل���د م��ن ال��ت��ج��اوزات احلا�سلة 
ب�"اأهمية  النهر احلدودية"، مطالبا  على 
املائي  الو�سع  لتنظيم  دويل  موؤمتر  عقد 
بني ال��ع��راق ودول اجل��وار ودرا���س��ة التغر 
املناخي احلا�سل نتيجة ظاهرة الحتبا�س 
�سد   14 ببناء  تركيا  وقامت  احلراري" . 
اأرا�سيها  داخ��ل  ورواف��ده  الفرات  نهر  على 
و8 �����س����دود ع���ل���ى ن���ه���ر دج���ل���ة ورواف��������ده، 
البحرات  ملالأ  �سنوات  عدة  تركيا  وحتتاج 
حني  يف  ال�سدود،  هذه  خلف  ال�سطناعية 
�سدود ثالثة منها كبرة   5 �سوريا  اأن�ساأت 
���س��ي��دت يف م��ن��ت�����س��ف ال�����س��ت��ي��ن��ات، وت��ن��وي 
�سمال  اآخ��ر  �سد  اأن�ساء  ال�سورية  احلكومة 
ال�����س��دود مليارات  ال���زور، حتجز ه��ذه  دي��ر 
عدد  ويبلغ  املياه.  من  املكعبة  الأم��ت��ار  من 
روافد نهر دجلة التي تنبع من اإيران �سواء 
املو�سمية منها اأو الدائمة 30 رافدا، حيث 
قامت اإيران بتحويل م�سارات معظمها اإىل 
داخل اأرا�سيها، اإ�سافة اإىل بناء �سدود عدة 
منها خم�سة �سدود على نهر الكارون. يذكر 
ال��ع��راق  يف  ا�ستفحلت  اجل��ف��اف  ح��ال��ة  اأن 
يف  و2008   2007 ال���ع���ام���ني  خ�����الل 
جميع حمافظات البالد ب�سبب قلة �سقوط 
ال�سقي  يف  املياه  ا�ستعمال  و�سوء  الأم��ط��ار 
دجلة  ل��ن��ه��ري  امل��ي��اه  منا�سيب  وان��خ��ف��ا���س 
انخفا�س  اأ�ساًل  يعانيان  اللذين  والفرات 
ح�س�سهما يف العراق بن�سبة بلغت الثلثني 
على مدى اخلم�سة وع�سرين عاًما املا�سية.

اع��ل��ن��ت ام��ان��ة ب��غ��داد ع��ن اع����داد املخططات 
والت�ساميم التف�سيلية مل�سروع املدينة املائية 
داخل متنزه ال��زوراء التي �ستنفذ عن طريق 

ال�ستثمار .
وذكرت مديرية العالقات والعالم  ان دائرة 
امل��ت��ن��زه��ات وال��ت�����س��ج��ر اك��م��ل��ت امل��خ��ط��ط��ات 

بان�ساء  اخل��ا���س��ة  التف�سيلية  وال��ت�����س��ام��ي��م 
ال��زوراء  متنزه  داخ��ل  املائية  املدينة  م�سروع 
باف�سل  ال�ستثمار  طريق  ع��ن  �ستنفذ  التي 

املوا�سفات العاملية والتفنيات احلديثة  .
وا����س���اف���ت ان ه����ذا امل�������س���روع ال���س��ت��ث��م��اري 
الكبر �سيت�سمن اي�ساً جمموعة كبرة من 
لل�سيارات  م��وق��ف  بينها  امللحقة  اخل��دم��ات 
وح���دائ���ق وام���اك���ن ج��ل��و���س و���س��ا���س��ات عر�س 
تلفازية ومطاعم للوجبات ال�سريعة وتقنيات 

ال���دف���ع ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة 
الذكية  .

 وت��اب��ع��ت ان  ه���ذا امل�����س��روع ي��ن��درج يف اط��ار 
بغداد  امانة  و�سعتها  الذي  الطوحة  اخلطة 
ما  ل�سيما  امل�ساريع  ع�سرات  تت�سمن  والتي 
ان�ساء املدن واملواقع ال�سياحية  يتعلق بقطاع 
وال��رف��ي��ه��ي��ة  ل��ل��ن��ه��و���س ب���واق���ع ال��ع��ا���س��م��ة 
اخلدمي والعمراين وجعلها قبلة لل�سياح من 

خمتلف بقاع العامل .

ك�سف مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية يف 
النا�سرية املهند�س جمال غالم عن التعاقد 
مع �سركة اندون�سية خمت�سة لعادة تاهيل 
رف��ع  ب��غ��ي��ة  وال���ث���ان���ي���ة  الوىل  ال���وح���دت���ني 
حت�سًرا  الت�سميمية  ال�سعة  اىل  الحمال 

لف�سل ال�سيف القادم.
ال���ق���ادم���ني  ال�������س���ه���ري���ن  ان  غ������الم  وق�������ال 
تاأهيل  واج��راء  بالعمل  املبا�سرة  �سي�سهدان 
متكامل ي�سمل على تبديل الأجزاء العاطلة 
ا�سلية  احتياطية  مب��واد  امل�ستهلكة  وتغير 
وعمل  نف�سها  ال�سنع  �سركات  منا�سئ  م��ن 

حتديث لبع�س املنظومات.
للم�سروع  املحدد  الزمني  ال�سقف  وا�ساف: 
ي���راوح ب��ني ع��ام ون�سف ال��ع��ام وق��د تكون 

الفرة اقل يف حال توفر الظروف املالئمة 
لالجناز.

النا�سرية  حم��ط��ة  م��دي��ر  اف���اد  جهته  م��ن 
احل����راري����ة امل��ه��ن��د���س ف��ي�����س��ل ع��ب��د ال��ع��ايل 
وت�سغيل  تاأهيل  لع��ادة  ال�سيانة  مبوا�سلة 
الوحدة الرابعة باأعمال تخ�س�سية ل�سيانة 
بع�س الجزاء وتفكيك البع�س الخر لول 

مرة �سمن خطة اعدت لهذا الغر�س.
واكد عبد العايل على اعادة ت�سغيل الوحدة 
ال��راب��ع��ة ب��ث��ق��ة ع��ال��ي��ة وب��ح��م��ل اع��ل��ى على 
ان ت��ك��ون امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة اك��م��ال اع��م��ال 
ثم  والثانية  الثالثة  ال��وح��دات  يف  ال�سيانة 

الوىل
ت��ب��دا يف ف�سل  ال��ت��ح�����س��رات  ان  لف��ت��ا اىل 
وتكثيف  ال�سيف  ملو�سم  ا���س��ت��ع��دادا  ال�ستاء 
اجلهود لرفد املنظومة الكهربائية باحمال 

عالية وم�ستقرة.

ن�س���ر  واملع���ادن  ال�سناع���ة  وزي���ر  اك���د 
العي�ساوي ا�ستجابة وزارة املالية ملطالبه 
املتكررة ب�سرورة ايجاد احللول ال�سريعة 
واحلا�سم���ة ل�م�ساألة تاأخ���ر �سرف رواتب 
موظفي �سركات التمويل الذاتي التابعة 
بالقرا����س  وامل�سمول���ة  ال���وزارة  اىل 
م���ن امل�س���ارف العراقي���ة خ���الل ال�سهر 

املا�سية .
ج���اءت  ال�ستجاب���ة  ان  بي���ان  يف  او�س���ح 
خ���الل جل�سة جمل�س ال���وزراء  بعد طرح 

الوزي���ر مو�س���وع تاأخ���ر �س���رف روات���ب 
�س���ركات الوزارة ل�سه���ر متتالية وامتناع 
وزارة املالي���ة عن اطالق مبالغ القرو�س 
ال�سهري���ة بحج���ة ع���دم توف���ر ال�سيول���ة 
ان  اىل  لفت���ا   ، امل�س���ارف  يف  النقدي���ة 
ه���ذا المر �س���كل عبئا ثقي���ال على كاهل 
�س���ركات ال���وزارة طيل���ة الف���رة املا�سي���ة 
وت�سبب باأذى كبر للموظفني وعوائلهم 
، كا�سف���ا ع���ن تق���دمي وزير املالي���ة تعهدا 
بالتوجي���ه حل�س���م ه���ذا املو�س���وع ب�س���كل 
نهائ���ي وج���ذري وتاليف ح�سول���ه واحلد 

من  تكراره م�ستقبال 

وكانت وزارة ال�سناعة قد اعلنت يف وقت 
�ساب���ق ع���ن ا�ستح�س���ال موافق���ة المانة 
�س���رف  عل���ى  ال���وزراء  ملجل����س  العام���ة 
رواتب منت�سبي ال�سركات العامة التابعة 
لل���وزارة واليع���از اىل م�سرف الرافدين 
القرو����س  مبال���غ  اأط���الق  يف  بال�س���راع 
املتاأخ���رة لال�سه���ر مت���وز واآب املا�سي���ني 
عي���د  حل���ول  قب���ل  �سرفه���ا  ومع���اودة 
ال�سح���ى املب���ارك بتوجي���ه مبا�س���ر م���ن 
ال�سي���د وزير ال�سناعة واملع���ادن الدكتور 
ن�س���ر العي�س���اوي وب�سع���ي حثي���ث م���ن 

ال�سادة امل�سوؤولني يف الوزارة.
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وزير الصناعة يطالب بحسم موضوع تأخر تسديد رواتب شركات التمويل الذاتي
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اخبـــــار التعليم العالي

شركة اندونسية تعيد تأهيل عدد من 
وحدات انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية

�س���ادق مع���ايل وزير الع���دل د. حيدر الزاملي عل���ى تو�سيات اللجنة 
اخلا�س���ة بتدقيق ال�سجالت امل�ستن�سخ���ة ملدريتي الت�سجيل العقاري 

يف حمافظة النجف ال�سرف.
وق���ال املتح���دث الر�سم���ي لل���وزارة حي���در ال�سع���دي، ان ال�سي���د وزير 
الع���دل �س���ادق عل���ى تو�سيلت اللجن���ة اخلا�سة فيما يتعل���ق بتدقيق 
حماف���ظ  يف  العق���اري  الت�سجي���ل  ملدريت���ي  امل�ستن�سخ���ة  ال�سج���الت 

النجف ال�سرف والإيعاز باإعادة العمل بال�سجالت امل�ستن�سخة.
واأ�س���اف ال�سع���دي: ان اللجن���ة اخلا�س���ة الت���ي مت ت�سكيله���ا من قبل 
ال�سي���د وزي���ر الع���دل وباإ�س���راف ق�سم املتابع���ة والتن�سي���ق يف الوزارة، 
)الأوىل  العق���اري  الت�سجي���ل  مديريت���ي  يف  �سج���اًل   )53( دقق���ت 
�سعب���ة  يف  الث���واين  الن�س���خ  م���ع  املذك���ورة  املحافظ���ة  يف  والثاني���ة(، 

ال�سجالت يف دائرة الت�سجيل العقاري العامة .
واأك���د ال�سع���دي اإط���الق العم���ل بالقي���ود العقاري���ة البال���غ عدده���ا 
العق���اري  الت�سجي���ل  مديريت���ي  عل���ى  موزع���ة   ، قي���د   )9791(
)الأوىل والثاني���ة( يف حمافظ���ة النج���ف ال�س���رف، م�س���را اإىل ان���ه 
ميك���ن للمواطن���ني مراجعة دوائ���ر الت�سجيل العق���اري يف املحافظة 

لل�سجالت املرفقة.
واأو�س���ح ال�سع���دي: ان اللجن���ة اخلا�سة م�ستم���رة يف عملها لإطالق 
م���ا تبق���ى من القيود العقاري���ة قريبا. ونرق لكم طي���ا لئحة باأرقام 
ال�سج���الت يف مديريت���ي الت�سجي���ل العق���اري ) الوىل والثاني���ة( يف 

النجف ال�سرف.

اج���رت الف���رق الفني���ة التابع���ة ملرك���ز الوقاي���ة م���ن ال�سع���اع م�سح���ا 
ال�سك���راب مبحافظ���ة  بي���ع احلدي���د  لع���دد م���ن حم���الت  ا�سعاعي���ا 

الديوانية .
وق���ال امر علي احل�سون مدير عام دائرة التوعية والعالم البيئي  
ان التقاري���ر الفني���ة لعملي���ات امل�س���ح ال�سعاع���ي اثبت���ت خل���و ه���ذه 
املح���الت م���ن اي اثر ا�سعاع���ي وكانت نتائ���ج امل�سح  �سم���ن املحددات 

واملعاير الطبيعية .
وا�ساف احل�سون ان مركز الوقاية من ال�سعاع التابع لوزارة البيئة 
اج���رى عملي���ات امل�س���ح والتقيي���م ال�سعاع���ي عل���ى عدد م���ن خمازن 
ال�سك���راب يف املحافظ���ة  ومت م���ن خالل هذه العملي���ات اعداد قاعدة 
بيانات يتم اعتمادها من قبل املركز وتكون مرجعا لكل عملية م�سح 

متثلها الفرق الفنية .
ي�س���اراىل ان  وزارة البيئ���ة كان���ت ق���د و�سع���ت عددام���ن ال�سواب���ط 
واملح���ددات البيئي���ة الت���ي يجب اتباعه���ا يف ان�ساء املح���الت واملناطق 
ال�سناعي���ة اجلدي���دة حي���ث تقوم الف���رق الفنية التابعة له���ا باجراء 
امل�سوحات املوقعية لالماكن املراد ا�ستثمارها للتاكد من خلوها من 

اي اثر ا�سعاعي .

وزير العدل يصادق على توصيات اللجنة 
الخاصة بتدقيق السجالت العقارية

م��رة  يف  ال�سحي  الت�سامن  م��رك��ز  ي��وا���س��ل 
املرة  ايتام  لأ�سعاف  عمله  الوىل  الت�سامن 
وعوائلهم مبعدل 300 حالة �سهريا . ونقل 
البيان عن مدير املركز اقبال زويد  ان )املركز 
طارئة  مر�سية  ح��ال��ة   300 �سهريا  ي�سعف 
الطبية  خدماته  ويقدم  كما  لاليتام  وعادية 
ب��امل��ج��ان ل��ع��وائ��ل��ه��م ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع����دد من 
الطباء الخت�سا�س يف املحافظة(.  وا�سافت 
ان ) ادارة املرات �سبق وان ن�سقت عملها مع 
لت�سخي�س  الخت�سا�س  الط��ب��اء  م��ن  جملة 
م��ن خالل  وك��ذل��ك عوائلهم  املر�سى  الي��ت��ام 
املعني  للطبيب  مراجع������ة  ب��ط��اق��ة  ���س��رف 
باملر�س، وتكفلت بدفع كافة م�ستحقات الدواء 
التجارية(.  ال�سيدليات  م��ن  ي�سرى  ال��ذي 
وا����س���ح ال��ب��ي��ان ان  م��دي��ر م����رة ال��ت�����س��ام��ن 
)اخل��دم��ات  ان  اأك���د  اخل��ف��اج��ي  نا�سر  الوىل 
الطبية ال��ت��ي ت��ق��دم ل��الي��ت��ام ه��ي ج��ان��ب من 
الت�سامن  م���رة  ب��ه��ا  تكفلت  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة 
بالغذاء  متعلقة  اخ���رى  ج��وان��ب  اىل  ا���س��اف��ة 
وج���بة  على  يوميا  التالميذ  يح�سل  حيث 
اف��ط��ار وغ����داء ، ن��اه��ي��ك ع��ن خ��دم��ات النقل 
امل���رة(.  م��وق��ع  واىل  م��ن  لنقلهم  املخ�س�سة 
وفقا  تعمل  الت�سامن  )م��رات  ان  اىل  واأ�سار 
لنظام املدرا�س الهلية ال انها تقدم خدماتها 
اىل  ن�سبة  ب��امل��رة  ت�سميتها  وج��������اءت  باملجان 
 ، الر عمل اخل���ر حيث حت����ت�سن الط�فال 

الذين فقدوا اآباءهم ، حتت رعاية خا�سة.

ذي قار تسعف 300 حالة 
شهريًا من األيتام

اأ�سدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الوجبة الوىل من قوائم 
انتقال اأبناء الأ�ساتذة اإىل اجلامعات  يف املحافظات التي ي�سكنها اإباوؤهم. 
وقال املدي���ر العام لدائرة الدرا�سات والتخطيط واملتابعة الدكتور �سهيل 
جن���م عي���د اهلل، اإن وزارة التعلي���م “اأ�س���درت اأ�سم���اء الوجب���ة الأوىل م���ن 
اأبن���اء الأ�سات���ذة التي ت�س���م  23  طالبا وطالب���ة املنقولني اىل اجلامعات 
لل�سن���ة  الدرا�سي���ة 2014-2014 يف املحافظات الت���ي ي�سكنها اباوؤهم.  
واأو�س���ح املدي���ر الع���ام اأن���ه ميك���ن الطالع عل���ى اأ�سم���اء الطلبة م���ن اأبناء 
الأ�ساتذة املنقولني اىل اجلامعات يف املحافظات التي ي�سكنها اباوؤهم على 
املوق���ع الر�سمي لل���وزارة www.mohesr.gov.iq، داعيا الطلبة 
املنقول���ني اىل مراجع���ة اجلامع���ات لغر�س اج���راءات الت�سجيل بعد جلب 

الوثائق املطلوبة.

اعلن���ت وزارة التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي، ع���ن قوائ���م الطلبة من 
خريجي الدرا�سة العدادية لل�سنة الدرا�سية 2014/2013 الذين مت 
اظهار وتعديل قبولهم املركزي بعد اجراء ت�سوبيات وزارة الربية. وقال 
املدي���ر العام لدائرة الدرا�سات والتخطي���ط واملتابعة الدكتور �سهيل جنم 
عب���د اهلل، اإن وزارة التعليم ا�س���درت قوائم با�سماء الطلبة البالغ عددهم 
187 طالبا وطالبة من خريجي الدرا�سة العدادية للفرعني العلمي 
والدب���ي لل�سن���ة الدرا�سي���ة 2014/2013 الذي���ن مت اظه���ار وتعدي���ل 
قبوله���م املرك���زي بعد اج���راء الت�سوبيات الت���ي وردت م���ن وزارة الربية 
/ مرك���ز فح����س الدرا�سة العدادية لل�سن���ة الدرا�سية 2015/2014. 
واأو�س���ح املدي���ر الع���ام اأن���ه ميكن الط���الع على اأ�سم���اء الطلب���ة الذين مت 
اظه���ار وتعديل قبولهم املركزي بعد اجراء ت�سوبيات وزارة الربية على 

.www.mohesr.gov.iq املوقع الر�سمي للوزارة

اعالن الوجبة االولى من قوائم انتقال أبناء األساتذة

 اعداد المخططات والتصاميم التفصيلية لمشروع المدينة المائية 
داخل متنزه الزوراء التي ستنفذ عن طريق االستثمار

وزارة البيئة : تجري مسحا اشعاعي على محالت 
بيع الحديد السكراب محافظة الديوانية

التعليم تعلن اسماء الطلبة من خريجي الدراسة 
االعدادية للسنة الدراسية 2013 / 2014

�سندوق  برنامج  من  امل�سمولني  باقي  منح  دون  حت��ول  التي  املعوقات  عن   ، الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
واملحافظات  بغداد  الفقر يف  التخفيف من  املنفذ �سمن �سراتيجية  القرو�س  للدخل وبرنامج  املدرة  املي�سرة  القرو�س 
. ونقل بيان لوزارة العمل عن معاون مدير دعم امل�ساريع ال�سغرة املدرة للدخل علي عبا�س قوله: ان من اهم املعوقات 
التي حتول دون منح القرو�س هي ارتفاع اعداد املتقدمني على ال�ستفادة من القرو�س الذي بلغ 94 الف �سخ�س لذلك 
ق�سمت ال�سماء على �سكل وجبات و تخفي�س مبلغ القر�س اىل 12 مليون لكل م�ستفيد والقر�س مينح على �سكل وجبتني 
ح�سب امل�سروع و الت�سديد ملدة  6  �سنوات . وا�ساف عبا�س: ان املبالغ املر�سدة ل�سندوق القرا�س بلغت150 مليار دينار 
مت توزيعها على املحافظات ح�سب الكثافة ال�سكانية مبوجب اح�سائيات من وزارة التخطيط ومت التفاق على ان تكون 
عملية املنح تتم عن طريق م�سرف الرافدين وفروعه لذلك فان تاأخر املعامالت للمقر�سني كانت من قبل امل�سارف ، 

م�سرا اىل ان عملية �سحة ال�سدور لدائرة كفيل املقر�س التي تبعث اىل دائرة الكفيل �سبباً اخر لتاأخر �سرف املبالغ.

الموارد المائية تدعو الى تشريع القوانين العمل تضع ضوابط جديدة لمنح القروض لمستحقيها
الدولية بين الدول المتشاطئة مع العراق

النقل توافق على تفعيل سير القطارات يومي الخميس والجمعة لنقل الزائرين من والى كربالء المقدسة

اعلنت امانة بغداد عن حتقيق ن�سب اجناز متقدمة 
العا�سمة  تنفيذ م�سروع مول جت��اري جديد يف  يف 
مليون   )15( بكلفة  ال�ستثمار  طريق  م��ن  ب��غ��داد 
دولر . وذك���رت م��دي��ري��ة ال��ع��الق��ات والإع�����الم  ان 
حققت  املتخ�س�سة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإح��دى 

م�س����روع  تنفيذ  اع��م��ال   يف  متقدمة  اجن���از  ن�سب 
املن�سور من   ه��او���س( يف منطقة  )ال��ع��زي��زي��ة  م��ول 
ا�ست��ثمار  م��دة  ان  اىل  م�سرة   ، ال�ستثمار   طريق 
املول )30( عاماً . واأ�سافت ان  هذا املول �سيتاألف 
متكاماًل   جت��اري��اً  جممعاً  وي�سم  طبقات   )7( م��ن 

عن  ف�ساًل  �سينما  وق��اع��ة  األ��ع��اب  و�سالة  ومطعماً 
احل��دائ��ق و���س��اح��ات وق���وف ال�����س��ي��ارات وغ��ره��ا من 
امل�سروع  تنفيذ هذا  ان  متويل  وبينت   . اخلدمات  
ال�ستثماري من اجلهة امل�ستثمرة وان امانة بغ��داد 
واحلكومة لتنفق اأية اأموال على تنفيذه  . واأ�سارت 

م�ساريع  �سل�سلة  م��ن  ج���زءاً  يعد  اأمل���ول  ه��ذا  ان  اىل 
جنحت اأمانة بغداد يف توقيع عقودها مع عدد من 
ال�سركات من خالل تفعيل قانون ال�ستثمار ودعم 
القطاع  م��ع  حقيقية  ���س��راك��ة  وخ��ل��ق  امل�ستثمرين 

اخلا�س

امانة بغداد : تحقيق نسب انجاز متقدمة في تنفيذ مشروع مول تجاري جديد من طريق االستثمار بكلفة )15( مليون دوالر



العراقية / متابعة 
"ع�شرات" اال�شخا�ص قتلوا يف  ان  اف��ادت م�شادر ع�شكرية وقبلية   
هجوم ا�شتهدف احلوثيني االربعاء يف مدينة رداع يف و�شط اليمن. 
قبلي  زعيم  منزل  ا�شتهدف  االنفجار  ان  نف�شها  امل�شادر  واو�شحت 
"اأن�شار  العديد من مقاتلي جماعة  ان  للحوثيني، م�شيفة  حليف 

اهلل" ال�شيعية كانوا متواجدين يف املكان عند وقوع االنفجار.
احلوثيني  �شيطرة  منذ  رداع  ت�شهده  ال��ذي  االعنف  هو  واالنفجار 
انهم  �شكان حمليون  وق��ال  املا�شي.  ال�شهر  اق�شام منها خالل  على 
�شعروا بقوة االنفجار يف انحاء البلدة التي ت�شم �شنة و�شيعة. وقال 
امل�شوؤول الع�شكري وامل�شادر القبلية ان "ع�شرات" اال�شخا�ص قتلوا 

يف الهجوم الذي وقع فجرا.
ومل يت�شن على الفور معرفة تفا�شيل حول االنفجار، كما مل تعلن 
ال�شيعة  احلوثيون  امل�شلحون  وي�شيطر  عنه.  م�شوؤوليتها  جهة  اية 
ايلول/  21 منذ  احليوية  من�شاآتها  ومعظم  �شنعاء  العا�شمة  على 
االم��ن  اج��ه��زة  وب��ني  بينهم  م��واج��ه��ة  اي  م��ن دون  ول��ك��ن  �شبتمرب، 

وقوات اجلي�ص.
اجربت  التي  الثورة  منذ  اال�شتقرار  عدم  من  حالة  اليمن  وي�شهد 
الرئي�ص ال�شابق علي عبد اهلل �شالح على التنحي يف �شباط/فرباير 
2012 و�شعى احلوثيون وتنظيم القاعدة اىل �شد فراغ ال�شلطة. 
وقد تبنى تنظيم القاعدة انفجارين ا�شتهدفا امل�شلحني احلوثيني 

ال�شبت قائال انهما ا�شفرا عن مقتل الع�شرات.

العراقية / متابعة 

عن  اليابانية  ال��دف��اع  وزارة  يف  م�شوؤولون  اأع��ل��ن   
على  اليابانية  البحرية  ال��ق��وات  حل�شول  خطة 
م��دم��رت��ني م���ن احل��ج��م ال�����ش��غ��ر ل��رف��ع ق����درات 
الدفاع عن اجلزر النائية وتنفيذ عمليات االإغاثة 

من الكوارث.
لهذا الهدف، طلبت الوزارة 300 مليون ين )نحو 
2.9 مليون دوالر تقريًبا( يف خم�ش�شات ميزانية 
للح�شول  الالزمة  االأب��ح��اث  الإج��راء  املقبل  العام 
االإب��ح��ار  على  ب��ق��درة  اجلديدتني  املدمرتني  على 

ب�شرعات عالية واأداء عمليات ك�شح االألغام.
ويف ت��وج��ي��ه��ات ب��رن��ام��ج ال���دف���اع ال��وط��ن��ي، ال��ت��ي 
و�شعت يف العام املا�شي.. قررت احلكومة اليابانية 
رفع عدد املدمرات من 47 حالًيا اإىل 54 مدّمرة 
تخفي�ص  م��ع  املقبلة  الع�شر  ال�شنوات  م��دى  على 
18 كا�شحة..  اإىل   25 االألغام من  عدد كا�شحات 
امل��دم��رات اجل��دي��دة بعمليات ك�شح  ت��ق��وم  و���ش��وف 
التجارية  ال�شفن  م��راف��ق��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأل���غ���ام، 

وغرها. 
300 ط���ن، وتبحر  ك��ل م��ن م��دّم��رة  وي��ب��ل��غ وزن 
10 عقد من  ب��ح��واىل  اأ���ش��رع  40 ع��ق��دة،  ب�شرعة 
النماذج احلالية. وبعد الو�شول اإىل الوجهة قبل 
ال�شفن االأخرى.. من املتوقع اأن تتمكن املدمرتان 
اجلديدتان من جمع املعلومات بو�شاطة مروحيات 
على متنها. وقال م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف القوات 
البحرية اليابانية "با�شتخدام عربة اآلية حتت املاء 
تلقائًيا ح�شب احلاجة �شوف  التحرك  ق��ادرة على 

تك�شح املدمرتان اجلديدتان االألغام".

و�شوف يتم تزويد كل من املدمرتني اجلديدتني 
بحيث  ال�شحلة،  املياه  تخطي  من  ميكنها  بجهاز 
ت�شتطيع االإبحار اإىل �شل�شلة جزر نان�شي، حيث ال 
توجد موانئ �شخمة.. ولدى املدمرتان قدرة على 
تزويدهما  و�شيتم  والب�شائع..  االأ�شخا�ص  نقل 
مبركز رعاية �شحية وو�شائل اأخرى قابلة للف�شل 

بعمليات  ال��ق��ي��ام  م��ن  للتمكن  امل��دم��رة  ج�شم  ع��ن 
الفح�ص واالإ�شالح ب�شرعة.

و�شوف تكون كلفة بناء املدمرتني اأقل من النماذج 
احل��ال��ي��ة، وت��ب��ل��غ ح����واىل 40 م��ل��ي��ار ي��ن )350 
بف�شل  وذل��ك  مدمرة،  لكل  تقريًبا(  دوالر  مليون 
يتم  وتقليدًيا  م�شرتك..  اأ�شا�شي  ت�شميم  اإدخ��ال 

و�شع الت�شاميم االأ�شا�شية لكل �شفينة على حدة.
بناء  يف  البدء  اليابانية  البحرية  ال��ق��وات  وتعتزم 
 ..2018 املالية  ال�شنة  املدمرتني اجلديدتني يف 
املقبل  العقد  م��دم��رات يف   10 اإدخ����ال  وت��اأم��ل يف 
اإخراجها  املتوقع  من  التي  امل��دم��رات  حمل  لتحل 

من اخلدمة خالل تلك الفرتة.

العراقية / متابعة 

  تواصل األجهزة األمنية المختصة بش��رطة منطقة الرياض حمالتها التفتيش��ية 
اليومي��ة في أحياء العاصمة الرياض وبعض المحافظات والهجر التابعة لها، إنفاذًا 
لتعليمات صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الرياض للحد من مخالفي نظام اإلقامة والعمل، وأسفرت حملة يومي الجمعة والسبت 
عن ضبط )400( مخالف من جنسيات مختلفة بينهم 14 مطلوبًا أمنيًا وشخص في 

حالة سكر في أحياء منفوحة وسط العاصمة، ولبن )غرب(، والملقاء )شمال(.
فيه����ا  تتكد�����ص  الت����ي  املواق����ع  احلمل����ة  وح����ددت 
العمال����ة املخالف����ة يف ه����ذه االأحي����اء م����ن خ����الل 
اإقامة بع�ص النقاط التفتي�شية املفاجئة للتحقق 
م����ن هوي����ات قائ����دي املركب����ات و�شي����ارات االأج����رة 
للتاأكد من نظاميته����م، وكذلك مت حتديد بع�ص 
املواق����ع امل�شبوهة الت����ي ت�شكنها العمال����ة ال�شائبة 
من قبل اإدارة ال�شب����ط االإداري ب�شرطة الريا�ص 

ومداهمتها وفق خطط معينة.
االأمني����ة  خططه����ا  يف  املنطق����ة  �شرط����ة  وراع����ت 
اأثن����اء عملي����ات القب�ص حتديد جماع����ات العمالة 
املخالف����ة من خالل اأكرث االأحياء جتمعاً للعمالة 
واأك����رث ال�ش����وارع التي تتكد�ص فيه����ا، ثم يتم ر�شم 
اخلط����ط وحتدد االأوقات املنا�شبة للق�شاء عليها، 

والتاأك����د م����ن توف����ر كاف����ة االإمكاني����ات املنا�شب����ة 
والكافي����ة ل����كل جه����ة خ����الل امل����دة املح����ددة لتلك 

اخلطة.
وع����رثت احلمل����ة االأمني����ة م����ع املقبو�����ص عليه����م 
عل����ى هويات م����زورة واأخرى منتهي����ة، وغالبيتهم 
ال يحمل����ون اإقام����ات، وترك����زت الق�شاي����ا التي مت 
�شبطه����ا داخ����ل اأحي����اء الريا�ص عل����ى التخفي يف 

بع�ص امل�شاكن اخلا�شة بالعزاب.
وبا�ش����رت اجله����ات املعني����ة اأعم����ال التحقي����ق م����ع 
امل�شبوط����ني وت�شني����ف ق�شاياهم ح�ش����ب معرفة 
يف  االأمني����ة  للجه����ات  منه����م  اأمني����اً  املطلوب����ني 
ق�شايا �شابقة، ومعرفة الوافدين الذين يعملون 
حل�شابهم، واملتغيبني عن العمل، واملتاأخرين عن 

املغ����ادرة من القادمني بتاأ�شرات ح����ج اأو عمرة اأو 
زي����ارة باأنواعها لل�شياح����ة اأو العالج، اأو املت�شللني، 
وم����ن ثم اإيقافه����م يف مواقع خم�ش�ش����ة لالإيواء، 
وا�شتكم����ال االإج����راءات النظامي����ة لتنفي����ذ اإيق����اع 

العقوبات بحقهم وترحيلهم.
وك�شف����ت العملية التفتي�شية اأن من بني املقبو�ص 
عليهم )100( خمالف م����ن اجلن�شية االأثيوبية 

بينهم )35( امراأة، و)50( مت�شلاًل مينياً.
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شرطة الرياض تداهم أوكار المخالفين في 3 أحياء
بعد تحديد المواقع التي تتكدس فيها العمالة

عربية ودولية

اليابان تخطط للحصول على مدمرات أصغر وأسرع تكسح األلغام

العراقية / متابعة 

1220 وحدة  ت�شليم  بدء  ، عن  القاهرة  �شعيد، حمافظ  اأعلن جالل 
�شكنية مبدينة بدر، الأبناء القاهرة ممن �شبق التعاقد معهم حتى نهاية 
الداهمة.ومن  واخل��ط��ورة  االإدارى  االإخ���الء  ح��االت  م��ن   2008 ع��ام 
�شمن هذه الوحدات، حواىل 140 وحدة لذوى االحتياجات اخلا�شة، 
وياأتى ذالك كمرحلة ثانية لت�شليم 4150 وحدة �شكنية مبدينة بدر 
جنية  مليار  ن�شف  ب��ح��واىل  ت��ق��در  بتكلفة  ال��ق��اه��رة  حمافظة  تقيمها 
�شيتم ت�شليمها مل�شتحقيها على اأربع مراحل فى اإطار خططتها الإقامة 
القاهرى.  للمواطن  واآمنة  �شحية  م�شاكن  لتوفر  �شكنية  م�شروعات 
واأ�شاف املحافظ، اأنة مت االنتهاء من ت�شليم املرحلة االأوىل، والتى بلغت 
850 وحدة �شكنية، منهم 167 وحدة للحاالت القا�شية و112 وحدة 
و320  االإدارى  االإخ��الء  و251 حلاالت  االحتياجات اخلا�شة  لذوى 
امل�شتحقني جميعا  الداهمة، حيث مت فح�ص  وحدة حلاالت اخلطورة 
مبعرفة االأجهزة املخت�شة باملحافظة تطبيقاَ لل�شفافية وحتقيقاً ملبداأ 
هذة  خ��الل  امل�شتحقني  جميع  على  اأن  واأك��دامل��ح��اف��ظ  تكافوؤالفر�ص. 
االأخر من  االأ�شبوع  باملحافظة خالل  الت�شكني  اإدارة  الفرتة مراجعة 
لتلقى   23917157 رق��م  التليفون  تخ�شي�ص  مع  اجل��ارى،  ال�شهر 
الثانية  حتى  �شباحاً  والن�شف  الثامنة  م��ن  امل��واط��ن��ني  ا�شتف�شارات 

والن�شف ظهراً.

العراقية / متابعة 

لرو�شيا  امل��وال��ني  االنف�شاليني  معقل  دونيت�شك  ق��رب  الق�شف  تكثف 
النران  ان  ال�شحافيون  وق��ال  اف��اد �شحافيون.  كما  اوكرانيا  �شرق  يف 
التي كانت اكرث كثافة من تلك التي �شجلت يف االيام املا�شية، بدات يف 
وقت مبكر �شباحا ويبدو انها انطلقت من املدينة يف اجتاه املطار الذي 
االوكرانية. وبح�شب اجلي�ص  القوات احلكومية  ت�شيطر عليه  تزال  ال 
االوك���راين ف��ان جنديا اوك��ران��ي��ا ا�شيب ب��ج��روح يف امل��ط��ار حيث ت��دور 
جهتها  من  ا�شهر.  منذ  واالنف�شاليني  النظامية  القوات  بني  معارك 
قالت ال�شلطات البلدية "كان الليل يف دونيت�شك هادئا ن�شبيا لكن عند 
يف  وانفجارات  مدفعية  دوي  �شمع  ت.غ.(   08،00( العا�شرة  ال�شاعة 
كل مناطق املدينة". ويف االيام املا�شية، الحظ مرا�شلو وكالة فران�ص 
بر�ص يف املنطقة تدفق قوافل ع�شكرية نحو دونيت�شك ت�شم خ�شو�شا 
اوكرانيا  وتندد  مدافع.  تنقل  ت�شجيل  لوحات  بدون  و�شاحنات  دبابات 
ال�شرق  اىل  رو�شيا  م��ن  مدفعية  وقطع  دب��اب��ات  ب��دخ��ول  اجلمعة  منذ 
االنف�شايل. واثارت هذه التعزيزات قلقا حول م�شر وقف اطالق النار 
والذي  واملتمردين  االوكرانية  ال�شلطات  ايلول/�شبتمرب بني  املوقع يف 
املناطق  يف  االنتخابات  تلت  التي  العنف  اع��م��ال  ب�شبب  م��ه��ددا  ا�شبح 

االنف�شالية يف الثاين من ت�شرين الثاين/نوفمرب.

العراقية / متابعة 

لدى  نيجريا  �شفر  انتقد 
وا����ش���ن���ط���ن ن���ق�������ص ال���دع���م 
االأم���رك���ي يف امل��ع��رك��ة على 
م�شلحي بوكو ح��رام مبا يف 
ذلك نق�ص تبادل املعلومات 
وب���ي���ع االأ����ش���ل���ح���ة ال���الزم���ة 

لقتال اجلماعة امل�شلحة.
ن�����ش��رت  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 

اأديفوي دعما  اأدي  على موقع ال�شفارة النيجرية طلب ال�شفر 
اأكرب من وا�شنطن، ورف�ص مزاعم انتهاكات حقوق االإن�شان التي 
"�شعبنا  وق��ال  االأم��رك��ي��ة.  الع�شكرية  امل�شاعدات  بع�ص  قل�شت 
�شد  الكفاح  يف  االأمريكي  الدعم  مبحتوى  للغاية  �شعيدا  لي�ص 
بوكو حرام." واأ�شاف "ال فائدة من منحنا الدعم الذي يتيح لنا 
بينما نحتاج لتوجيه �شربة  توجيه �شربات خفيفة لالإرهابيني 
ب��اراك  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اإدارة  يف  م�شوؤول  لهم." وق��ال  قاتلة 
تزال  ال  وا�شنطن  اإن  الت�شريحات،  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ردا  اأوب��ام��ا 
التطرف وتدعم  ملتزمة مب�شاعدة نيجريا يف مواجهة تهديد 
كان  املختطفات.  ح���رام  ب��وك��و  �شحايا  ���ش��راح  الإط���الق  ج��ه��وده��ا 
الرئي�ص النيجري جودالك جوناثان الذي يخو�ص االنتخابات 
يف فرباير تعر�ص النتقاد علني لعدم قدرة حكومته فيما يبدو 
�شنوات.  خم�ص  منذ  امل�شتمر  ح��رام  بوكو  لتمرد  الت�شدي  على 
وف�شل اإعالن احلكومة وقف اإطالق النار ال�شهر املا�شي يف وقف 
بوكو  اختطاف  ال��ع��ام  ه��ذا  �شملت  التي  اليومية  �شبه  الهجمات 
البالد  �شرق  �شمال  بلدة يف  تلميذة من   200 الأك��رث من  ح��رام 

يف اأبريل.

بدء تسليم 1220 وحدة سكنية 
للمتعاقدين بمدينة بدر في مصر

تكثف القصف قرب دونيتسك شرق اوكرانيا

العراقية / متابعة 

 اعلن����ت االمم املتح����دة ان زراع����ة اخل�شخا�����ص يف 
افغان�شت����ان �شجلت رقم����ا قيا�شيا عام 2014، ما 
ي����دل عل����ى ف�شل �شيا�ش����ة مكافحة املخ����درات التي 
تعتمدها وا�شنط����ن يف البالد يف وقت ي�شتعد فيه 
حل����ف �شمال االطل�ش����ي ل�شحب وحدات����ه املقاتلة. 
وال تزال افغان�شتان اول مزود عاملي )%80 من 
االنت����اج( له����ذه النبت����ة الت����ي توؤّمن امل����ادة االولية 
للهرويني، ومتثل جتارة مربحة يف هذه الدولة 

املحرومة.

واظه����ر التقري����ر ال�شن����وي ملكت����ب االمم املتح����دة 
املكل����ف �شوؤون املخ����درات واجلرمي����ة، والذي ن�شر 
االربع����اء، ان����ه متت زراع����ة 224 ال����ف هكتار من 
نبت����ة اخل�شخا�����ص، اي بزي����ادة %7 مقارن����ة م����ع 
2013. ه����ذا ي�ش����كل اك����رث من ثالث����ة ا�شعاف 
امل�شاح����ات التي كان����ت خم�ش�شة لهذه الزراعة يف 
2002 )74 الف هكتار(، بعد �شنة على التدخل 
الوالي����ات  ب����ه  قام����ت  ال����ذي  الغرب����ي  الع�شك����ري 

املتحدة، وادى اىل ا�شقاط نظام طالبان.
ومن����ذ ذل����ك احلني، ورغ����م برامج االت����الف التي 
قام����ت به����ا الوالي����ات املتح����دة، وكلف����ت ملي����ارات 
الدوالرات، فان زراعة اخل�شخا�ص �شجلت ارتفاعا 

كب����را، ال �شيم����ا يف جنوب البالد، ال����ذي ت�شيطر 
حرك����ة طالب����ان عل����ى ق�ش����م من����ه. وتب����دو حمل����ة 
مكافح����ة املخ����درات بالت����ايل ثاين معرك����ة فا�شلة 
للمجموع����ة الدولي����ة يف افغان�شت����ان بع����د تع����ذر 

احالل ال�شالم واالمن يف البالد.
يث����ر االن�شح����اب املقرر للوح����دات املقاتلة يف قوة 
حل����ف �شم����ال االطل�شي م����ن افغان�شت����ان يف نهاية 
ال�شن����ة خم����اوف م����ن ع����دم ا�شتق����رار ي����وؤدي اىل 
ت�شجي����ع زراع����ة اخل�شخا�����ص ب�ش����كل ا�ش����ايف فيم����ا 
حت����اول ق����وات االم����ن االفغاني����ة احت����واء حرك����ة 

طالبان، التي ال تزال ت�شن هجمات يف البالد.
وق����ال ج����ان - ل����وك ليماهي����و م����ن مكت����ب االمم 

املتح����دة "عل����ى البالد ان تتدبر اموره����ا بنف�شها، 
و�شيك����ون عليه����ا اعط����اء اولوي����ة ملعاجل����ة م�شال����ة 
االقت�ش����اد غ����ر امل�شروع و�شيا�شته����ا". وا�شاف ان 
ا  "املعرك����ة �شد اجلرمية االقت�شادية، وخ�شو�شً
الف�شاد والتهريب، يجب ان تدمج ب�شكل كامل يف 

خطط التنمية االقت�شادية واالمن".
وتقتط����ع حرك����ة طالب����ان �شرائ����ب م����ن مزارع����ي 
اخل�شخا�����ص بهدف متويل متردها �شد احلكومة 
االفغاني����ة وق����وات حلف �شم����ال االطل�ش����ي. لكنها 
لي�شت الوحيدة ال�شالعة يف هذه التجارة املربحة 
التي توؤّمن اي�شا عائدات كربى لبع�ص ال�شلطات 

وزعماء احلرب املحليني.

زراعة الخشخاش في أفغانستان تسجل مستوى قياسيًا

نيجيريا تنتقد نقص الدعم 
األميركي ضد بوكو حرام

العراقية / متابعة 
�شيارة  ال�شرطة  فجرت  عندما  م�شر  يف  بجروح  ا�شخا�ص  ع�شرة  ا�شيب 
م�شوؤولون  اعلن  ما  وف��ق  �شيناء،  �شمال  يف  العري�ص  مدينة  يف  مفخخة 
املفرو�شة  التحول  االنفجار خالل فرتة حظر  ووق��ع  االم��ن.  اجهزة  يف 
بثالثني  اودى  ان��ت��ح��اري  ه��ج��وم  اع��ق��اب  امل��ا���ش��ي يف  ال�شهر  اواخ���ر  منذ 
 . مر�شي  حممد  اال���ش��الم��ي  الرئي�ص  ع��زل  منذ  اال���ش��واء  وك���ان  جنديا، 
وكان امل�شابون يف منازلهم وقت تفجر ال�شيارة يف احد احياء العري�ص، 
اك��دوا  ال��ذي��ن  امل�شوؤولي�ص  بح�شب  �شيناء،  �شمال  حمافظة  م��دن  ك��ربى 

عبد  ه��اين  الداخلية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال  امل�شت�شفى.  اىل  نقلهم 
طن  ن�شف  هناك  ك��ان  بعد،  عن  تفجرها  "مت  بر�ص  لفران�ص  اللطيف 
الزجاج".  "تطاير  بفعل  ا�شيبوا  اجلرحى  ان  املتفجرات" مو�شحا  من 
وتابع ان القوات االمنية مل حتاول ابطال مفعول العبوة ب�شبب املخاطر 
الكبرة. وتبنت جماعة ان�شار بيت املقد�ص، ومعقلها �شمال �شبه جزيرة 
�شيناء، الكثر من الهجمات الدامية التي خلفت مئات القتلى من رجال 
اجلي�ص وال�شرطة منذ اطاحة اجلي�ص الرئي�ص اال�شالمي حممد مر�شي 
يف متوز/يوليو 2013. واعلنت هذه اجلماعة مبايعتها لتنظيم الدولة 
اال�شالمية املتطرف، يف بيان �شوتي من خالل ح�شابها يف موقع تويرت.

مقتل العشرات في هجوم استهدف الحوثيين في اليمن

عشرة جرحى بانفجار سيارة مفخخة في سيناء

العراقية / متابعة 

 اعتربت رو�شيا اأن تدريبات حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( التي جتري 
يف اإ�شتونيا حاليا موّجهة �شدها. وقال رئي�ص االإدارة العامة للتعاون 
الع�شكري الدويل يف وزارة الدفاع الرو�شية �شرغي كو�شيليف اليوم 
"اإن الوزارة تربط بني هذه التدريبات يف اإ�شتونيا والت�شريحات التي 

ب��ري��دالف، حول  الناتو اجل��رال فيليب  ق��وات  اأخ���ًرا قائد  اأدىل بها 
�شرورة تخ�شي�ص املزيد من قوات للحلف يف اأ�شتونيا ب�شبب اخلطر 

الرو�شي امل�شتمر".
واأ�شار كو�شيليف اإىل اأن الناتو اأجرى خالل ن�شف العام االأخر خم�شة 
رو�شيا.  القوات قرب احل��دود مع  تدريبات كبرة مع تركيز خمتلف 
واعترب امل�شوؤول الع�شكري الرو�شي اأنه من ال�شعب اأن ي�شاعد النهج 

الذي اختاره الناتو على حتقيق املزيد من االأمن يف اأوروبا.

العراقية / متابعة 

التخطيط لفر�ص عقوبات  اأجنيال مركل،  االأملانية،  امل�شت�شارة  نفت 
جديدة �شد رو�شيا ب�شبب موقفها من �شرق اأوكرانيا.

اأكدت  اأن مركل  الربيطانية  االإذاع��ة  تليفزيون هيئة  �شبكة  وذك��رت 
اأوروب�����ى ع��ل��ى �شفر العنا�شر  ل��ف��ر���ص ح��ظ��ر  ت��اأي��ي��ده��ا  - م��ع ذل���ك - 

االنف�شالية فى اأوكرانيا املوالية لرو�شيا.
�شد  اأخ��رى  عقوبات  فر�ص  املقرر  من  "لي�ص  تقول  مركل  وتابعت 
االآن  الرتكيز  بات  اأوكرانيا، حيث  الراهن من  ب�شبب موقفها  رو�شيا 
وكيفية  اأوكرانيا  داخ��ل  االإن�شانية  واالأو���ش��اع  ال�شتاء  متطلبات  على 

حتقيق وقف حقيقى الإطالق النار".
اإليه فى  اإط��الق النار ال��ذى مت التو�شل  ب��اأن وقف  واعرتفت مركل 

اأوكرانيا فى اخلام�ص من �شهر �شبتمرب املا�شى اليحظى باالحرتام، 
واأن الرتكيز االآن على كيفية تطبيق حقيقى للهدنة.

جت��در االإ���ش��ارة اإىل 
خارجية  وزراء  اأن 
االحت����اد االأوروب����ى 
���ش��ي��ج��ت��م��ع��ون ف��ى 
االأ�����ش����ب����وع امل��ق��ب��ل، 
ل����ب����ح����ث م�������ش���األ���ة 
ال����ع����ق����وب����ات ���ش��د 
رو��������ش�������ي�������ا ال�����ت�����ى 
ف�������ر��������ش�������ت �����ش����د 
�شهر  ف���ى  م��و���ش��ك��و 

مار�ص املا�شى

روسيا تعتبر تدريبات الناتو في إستونيا موّجهة ضدها

ميركل تنفى التخطيط لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا



دعا احتاد كرة ال�شلة العبات املنتخب الوطني للنا�شئات للدخول 
يف مع�شكر تدريبي يقام يف ال�شليمانية

ال��دك��ت��ورة  الن�شوية  اللجنة  وم�����ش��وؤول��ة  االحت����اد  ع�شو  .وق��ال��ت 
17 العبة على �شوء امل�شتوى  " ان الدعوة �شملت  و�شن حنون 
اأن" املع�شكر  ال��ذي قدم يف بطولة املناطق االخ��رية ، م�شرية اىل 
 24 –  14 من  الفرتة  خ��ال  ال�شليمانية  مدينة  �شتحت�شنه 
وامل�شاعد  رح��ي��م  حممد  امل���درب  ب��ا���ش��راف  املقبل  ال��ث��اين  ت�شرين 

التح�شريات  �شاح هادي وامل�شرفة �شاناز ح�شن وياأتي يف اطار 
ال�شتحقاقات غرب ا�شيا املقبلة " 

وا�شافت " ان الاعبات الاتي متت دعوتهن هن �شند�س كاظم 
�شلطان من دياىل وهدى ابراهيم ها�شم وتقى رحيم عطية من 
الديوانية ومرمي رجب وهبة را�شي ورقية رحمن وتبارك رحمن 
لطيف  وت��ب��ارك  حيدر  وزينب  بابل  من  ام��ري  ونباأ  الب�شرة  من 
وعلية زياد وبادية قا�شم واتورينا بهاء من بغداد و�شحى حممد 
وتبارك علي من كركوك وزينب �شاحب وغدير �شاحب من ذي 

قار.

زاخو  ادارة  ر�شميا مع  ه��ادي عقدا  ك��رة كرباء علي  م��درب  وق��ع 
لقيادة فريقها الكروي خلفا للمقال ال�شوري حممد قوي�س.

وقال ع�شو الهيئة االدارية للنادي والت فريد : ان االدارة وقعت 
عقدا ر�شميا مع املدرب علي هادي لا�شراف على الفريق الذي 

ي�شارك يف الدوري الكروي املمتاز.

وال��ت��ع��ر���س اىل عدة  النتائج  ال��رتاج��ع اخل��ط��ري يف  ان  وا���ش��اف: 
اجتماع  عقد  علينا  حتم  فنيا  م�شتوى  اق��ل  ف��رق  م��ع  خ�شارات 
طارئ واقالة املاك التدريبي ال�شابق وت�شمية املدرب علي هادي.
ي�شار اىل ان ادارة زاخو تريثت كثريا ومنحت املدرب ال�شوري عدة 
ملبية  تكن  مل  النتائج  ان  اال  الفريق  م�شار  لت�شحيح  فر�س 
مثالية  اج��واء  لتهيئة  التوقف  وا�شتغلت فرتة  الفريق  لتطلعات 

للمدرب اجلديد ملعرفة الاعبني وحتقيق نتائج ايجابية.

اأفاد م�شدر من داخل احتاد الكرة، ، اأن االحتاد ناق�س يف اجتماع خا�س اأ�شباب خروج منتخب 
االأوملبي،  املنتخب  اإىل  املنتخب  هناك مقرتح لرتحيل  اأن  مبينا  اآ�شيا،  نهائيات  ال�شباب من 
فيما ك�شف اأن اأبرز املدربني املقرتحني للمهمة رحيم حميد وبا�شم قا�شم. وقال امل�شدر "، اإن 
"احتاد الكرة ناق�س ، يف اجتماع خا�س اأ�شباب خروج منتخب ال�شباب من نهائيات اآ�شيا التي 

اأقيمت يف ماينمار"، مبينا اأن "االحتاد ا�شتند اإىل التقرير االإداري الذي قدمه رئي�س الوفد 
يحيى كرمي ف�شا عن التقرير الفني للمدرب رحيم حميد واملدربني امل�شاعدين".

الذي  االأوملبي  املنتخب  اإىل  ال�شباب  يدر�س مقرتحا لرتحيل منتخب  "االحتاد  اأن  واأ�شاف  
ي�شتعد للم�شاركة يف اأوملبياد ريودي جانريو يف الربازيل"، كا�شفا اأن "اأ�شماء تدريبية كثرية 
معرو�شة على طاولة االحتاد واأن ابرزها املدرب رحيم حمدي واملدرب با�شم قا�شم وهما االأوفر 

حظا لت�شلم مهمة االأوملبي".

وص��ف النائ��ب االول لرئيس اتح��اد الكرة رئي��س وفدنا لخليجي 22 في الس��عودية 
شرار حيدر اجواء معسكر البصرة بالممتازة. مشيدا باالحتفاء الرسمي والجماهيري 
الكبير من مسؤولي وجماهير البصرة لوفد المنتخب، موضحا ان بعثة المنتخب كانت 
مح��ط اهتمام جماهير المحافظة التي حضرت بش��كل مكثف تدريبات الفريق خالل 
اليومين الماضيين، فضال على االهتمام االس��تثنائي من االخوة في المحافظة ومجلس 
المحافظ��ة ومديرية ش��باب ورياضة البصرة ورئيس واعض��اء االتحاد الفرعي لكرة 

القدم في المحافظة..
واأكد �ش����رار حيدر ان االج����واء املثالية التي توفرت 
للمنتخ����ب خ����ال ه����ذه امل����دة الق�ش����رية ا�ش����همت 

يف ارتف����اع معنوي����ات الاعب����ني وامل����اك التدريبي 
يج����ب  كان  املنتخ����ب  ان  وتاب����ع  كب����رية.  ب�ش����ورة 

ان يع�ش����كر قب����ل ع�ش����رة اي����ام م����ن االن. الفت����ا اىل 
امكانية ان يتخذ االحتاد من الب�شرة مقرا دائما 
لتجمعات����ه ومع�ش����كراته التدريبي����ة املقبل����ة نظرا 
لتوفر جميع و�ش����ائل الراحة من جهة، واقت�شادا 

بالنفقات من جهة اخرى. 
م����ن جانبه اك����د املدي����ر االداري ملنتخبن����ا الوطني 
با�ش����ل كوركي�س ان الاعب كرار جا�ش����م املحرتف 
يف ال����دوري االي����راين انخ����رط بتدريب����ات الفري����ق 
الريا�ش����ية يف  املدين����ة  ����ى ملع����ب  الت����ي ج����رت عل
الب�ش����رة. وزاد ان اربع����ة العب����ني حمرتف����ني م����ن 
اىل  ����ي  املا�ش الثاث����اء  م�ش����اء  و�ش����ولهم  املتوق����ع 
ال�ش����عودية قادم����ني م����ن البلدان الت����ي يحرتفون 
فيه����ا وهم ج�ش����ن مريام واحمد يا�ش����ني ويا�ش����ر 
قا�شم وعلي وعدنان، فيما �شيكون �شفر املنتخب 
اىل العا�شمة ال�شعودية الريا�س حيث من املقرر 

�ش����فر 19 العب����ا من ب����ني 24 العب����ا يتدربون يف 
مع�ش����كر الب�شرة قبل ان�ش����مام الاعبني االربعة 
ليكتمل عقد املنتخب ب�ش����ورة كاملة قبل ماقاة 

الكويت يف اوىل مبارياتنا يوم غد اجلمعة.
وكان م����درب منتخبن����ا الوطن����ي حكيم �ش����اكر قد 
 5 ابع����د منه����م حت����ى االن  34 العب����ا  ا�ش����تدعى 
العبني هم علي ح�ش����ني من امليناء وب�ش����ار ر�ش����ن 
بني����ان من القوة اجلوي����ة وهلكور ما حممد من 
اربيل واملحرتفون علي عبا�س ومهند عبدالرحيم 
����بب ع����دم موافق����ة انديته����م على م�ش����اركتهم  ب�ش
يف البطول����ة، فيم����ا ينتظ����ر ابعاد خم�ش����ة العبني 

اخرين مع انتهاء مع�شكر الب�شرة. 
يذك����ر ان ت�ش����كيلة منتخبن����ا النهائي����ة للبطول����ة 
����ي  وعل حمي����د  وحمم����د  ح�ش����ن  ج����ال  �ش����مت 
يا�ش����ني و�ش����عد عب����د االم����ري وعلي عدن����ان وعلي 

بهج����ت و�ش����ام �ش����اكر وم�ش����طفى ناظ����م واحمد 
ابراهي����م و�ش����عد ناط����ق ومهدي ك����رمي وعلي فائز 
وهمام طارق واحمد يا�ش����ني ويا�ش����ر قا�ش����م وكرار 
جا�ش����م و�شيف �شلمان ومهدي كامل واجمد كلف 
����ي وحم����ادي احم����د  وج�ش����ن م����ريام واجم����د را�ش

ومروان ح�ش����ني".
واأ�ش����اف اأن "امل����اك التدري����ب ق����رر ابع����اد الاعب 
يون�س حممود عن القائمة ب�ش����بب اال�شابة التي 
تعر�س لها خال املع�شكر التدريبي يف الب�شرة".
افتت����اح بطول����ة  الي����وم �شي�ش����هد حف����ل  ان  يذك����ر 
خليج����ي 22 بالريا�����س ال�ش����عودية ويلتق����ي بعد 
احلفل ال�شعودية وقطر يف اول مباراة يف البطولة 
فيم����ا �ش����تكون اول مواجه����ة ملنتخ����ب الع����راق م����ع 

الكويت يوم اجلمعة املقبل.

وزارة الشباب ستتفاوض مع 
االتحادات الخليجية الستضافة 

البصرة خليجي 23

ت����دور ع��ج��ل��ة ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج م���رة اخ����رى وتنطلق 
مناف�شات كا�س اخلليج العربي يف العا�شمة ال�شعودية 
الريا�س باأماين كبرية حتذو ال�شارع العراقي الإجناز 
يتوق اليه ال�شارع العراقي بعد ان غاب منتخبنا عن 
من�شات التتويج يف هذه البطولة ملدة 26 عاما بعد 
ان احرز اخر بطولة له يف زمن املرحوم عمو بابا عام 
1988 وكان يومها يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س 
ان  منتخبنا  م��ن  ت��ري��د  العراقية  .اجل��م��اه��ري  اي�شا 
يكتب ال��ت��اري��خ ب��ح��روف م��ن ذه���ب وان ي��رف��ع راي��ة 
كا�س  وب��ط��ول��ة  اخلليجي  املحفل  يف  خفاقة  ال��ع��راق 
كبرية  وطموحات  ب��اآم��ال  اليوم  تنطلق   22 اخلليج 
فهو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ع���ن  ام���ا  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ف��رق 
وقت  يف  عهدناه  طاملا  �شعبا  رقما  يكون  ان  مطالب 
امل�شاعب ان يكون ندا قويا للمنتخبات كافة والغرية 
اذا  بطولة  م��ن  اك��ر  يف  ه��ذا  على  �شاهدة  العراقية 
العراق  ا�شم  واكتبوا  االجن��از  ا�شودنا وحققوا  يا  هيا 
بحروف من ذهب ويجب على اجلميع االن الوقوف 
مع املنتخب وموؤازرة منتخبنا الوطني يف هذا املحفل 
والكل  م�شغر  عامل  كا�س  اخلليجيون  يعتربه  ال��ذي 
اعامية  بتغطية  ال��ب��ط��ول��ة حت��ظ��ى  ه���ذه  ان  ي��ع��ل��م  

خا�شة عن باقي البطوالت .
ما علينا قوله ان منتخبنا �شيدخل بقوة يوم غد مللعب 
امل��ب��اراة من اج��ل اف��راح وادخ���ال الب�شمة على وجوه 
امل�شاعب  برغم  خلفكم  كلهم  والعراقيني  متابعيه 
الاعبني  وجتمع  منتخبنا  ا�شتعدادات  رافقت  التي 
اال ان ام���ل ال��ع��راق��ي��ني ب��ك��م ك��ب��ريا فهيا ي��ا ا���ش��ودن��ا 
لن�شحذ الهمم ولرني كافة املنتخبات ان العراق رقم 
�شعب ويظل �شعبا يف كافة املنا�شبات ونرجو من اهلل 
التوفيق ملنتخبنا الوطني يف هذه املهمة الوطنية وان 

يرفع علم العراق عاليا فوق �شماء اخلليج.

منتخبنا والمهمة الصعبة

كل اسبوع

سيف سالم 

Saifsalam41@yahoo.com
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اع���ل���ن رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ب�����ش��رة ���ش��ب��اح 
وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  وزارة  ان  ال����ب����زوين 
�شتتفاو�س مع االحتادات اخلليجية حول 

ا�شت�شافة الب�شرة بطولة خليجي 23.
وق����ال ال���ب���زوين اث���ن���اء ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه الع��ب��ي 
املنتخب الوطني والكادر التدريبي ، الذي 
بداأ مع�شكرا تدريبيا يف املدينة الريا�شية 
بخليجي  للم�شاركة  اإ�شتعدادا  بالب�شرة 
22 يف ال�شعودية :" ان وفدا برئا�شة وزير 
ال�شباب والريا�شة �شيبداأ جولة للتفاو�س 
احت�شان  ح��ول  اخلليجية  االحت����ادات  م��ع 

الب�شرة بطولة اخلليج يف دورتها 23 ".
وا�شاف :" ان تقييما �شيتم خال اال�شهر 
ال���ث���اث���ة امل��ق��ب��ل��ة ، ب��خ�����ش��و���س ج��اه��زي��ة 
 ، البطولة  الحت�شان  الب�شرة  وا�شتعداد 
ومنها  اللوج�شتية  االأم���ور  واأن  خ�شو�شا 
الطرق الرئي�شة املوؤدية اىل الكويت وايران 

ومي�شان �شتنجز خال العام القادم".
ال��ف��ن��ادق  ال����ب����زوين :" ان م�����ش��ك��ل��ة  واك�����د 
���ش��ت��ن��ت��ه��ي خ�����ال ال�����ش��ن��ة ال���ق���ادم���ة ، اذ 
ل�شكن  جاهزة  و�شتكون  اغلبها  �شيكتمل 
دخول  اىل  باال�شافة   ، اخلليجية  ال��وف��ود 
العام  املهمة اخلدمة يف  امل�شاريع  عدد من 

القادم" .
وا�شار اىل :" ان االأجواء مهياأة يف املحافظة 
اأو البطوالت  القامة املع�شكرات التدريبية 
الريا�شية كما اأن البنى التحتية للمدينة 

الريا�شية جاهزة بالكامل.

حكيم شاكر يبعد 5 العبين والوطني يغادر الى السعودية بطائرة خاصة
الجذب والشد قبل خليجي 22

ريزا  ون��ادي  الوطني  اأك��د الع��ب منتخبنا 
ال��ق��دم علي ع��دن��ان،  ل��ك��رة  ال��رتك��ي  �شبور 
االإن����ب����اء ال���ت���ي حت���دث���ت ب�������ش���اأن  اك��ت��م��ال 
اال�شباين  ال���دوري  اىل  انتقايل  اج���راءات 

لي�س �شحيحا.
ال����دوري  اإىل  "انتقايل  ان  ع��دن��ان  وق����ال 
اال���ش��ب��اين ل��ي�����س ق��ائ��م��ا ب��ع��د، وان ه��ن��اك 
مفاو�شات جارية مع اإدارة النادي الرتكي 
 " ان  مبينا  االنكليز"،  ال�شما�شرة  وبع�س 
التي  املبلغ  رف�شت  ال��رتك��ي  ال��ن��ادي  اإدارة 

قدم لها مقابل منحي اال�شتغناء".
باإدارة  ات�شل  ال�شما�شرة  "احد  ان  واأو�شح 
ريزا �شبور م�شتف�شرا عن اإمكانية التخلي 
عن خدماتي مببلغ 3 مليون دوالر لنادي 
الرتكي  ال��ن��ادي  لكن  االأ���ش��ب��اين  ا�شبيلية 

رف�س وطلب �شعف املبلغ".

علي عدنان
لـــــن العــــب فـــي أسبانيـــــا
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اتحاد الكرة يعتزم ترحيل منتخب الشباب إلى األولمبي وحميد وقاسم أبرز المرشحين لقيادته

الطائرة  بالكرة  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  م��درب فريق  اأك��د 
�شيدخل  ف��ري��ق��ه  اأن   ، وع����داهلل،  �شمري  للن�شاء 
مناف�شات الدوري للمو�شم احلايل بقوة، مبينا 
اأن ف��ري��ق��ه ���ش��ي��ك��ون م��ن��اف�����ش��ا م���ن اأج����ل ال��ف��وز 

باللقب.
وقال �شمري وع��داهلل  اإن "فريقه ا�شتحق الفوز 
من  الثانية  املجموعة  بت�شفيات  مباراتيه  يف 
املقامة يف بغداد"،  الن�شوي  الكرة الطائرة  دوري 
مناف�شات  يف  بقوة  �شيدخل  "فريقه  اأن  مبينا 
ال��دوري التي �شتقام يف ال�شليمانية يف  نهائيات 

�25 من ت�شرين الثاين احلايل". ال
واأ�شاف وعد اهلل اأن "الفريق �شيكون مناف�شات 
احلايل  للمو�شم  ال���دوري  بلقب  للفوز  حقيقيا 
بعد غياب اأربع �شنوات وهو الهدف الذي ت�شبو 
"مو�شمه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  النادي"،  اإدارة  اإل��ي��ه 
احلايل هو املو�شم االأول الذي يلعب فيه الفريق 

دون اأن ي�شم اأية العبة حمرتفة".

مدرب طائرة أمانة بغداد النسوية يؤكد 
أنه فريقه سينافس بقوة على لقب الدوري

رسميًا .. علي هادي يوقع لزاخو

معسكر لسلة الناشئات في السليمانية

اك������د امل����وق����ع ال���ر����ش���م���ي ل���ن���ادي 
كوملب�س كرو يتمنى ظهورا قويا 
 22 خليجي  يف  م���ريام  جل�شن 
فيها  ي�شارك  بطولة  اول  كونها 

والبد من دعمه وت�شجيعه .
وق���ال م��وق��ع ال��ن��ادي  ان الاعب 
امل�شاندة  ي�شتحق  م��ريام  ج�شن 
والدعم  فهو يلبي دعوة ر�شمية 
من العراق لتمثيله يف البطوالت 

املقبلة .
ت���ك���ون  ان  ن���ت���م���ن���ى  وا��������ش�������اف: 
ن��ت��ائ��ج  م�������ش���ارك���ت���ه م�����وؤث�����رة يف 
منتخب باده يف بطولة اخلليج 

التي ي�شارك فيها الول مرة.

حقق فر�شان املنتخب الوطني نتائج متميزة يف مناف�شات جولتي الدوري 
االردن��ي��ة  العا�شمة  يف  اقيمت  التي  احل���واز  على  القفز  لفعالية  العربي 
عّمان مب�شاركة �شبع منتخبات هي العراق واالردن وم�شر وقطر ولبنان 

و�شوريا وليبيا.
مناف�شات  ان  اجلميلي  حيدر  للفرو�شية  املركزي  االإحت��اد  رئي�س  واو�شح 
اجلولة الثانية من الدوري العربي �شهدت تاألقا وا�شحا لفر�شان املنتخب 
الوطني، ففي مناف�شات القفز على ارتفاع 135 �شم حقق الفار�س حمزة 
املحددة  امل�شافة  ان قطع  بعد  زي��دول��ني،  اجل��واد  االول على  املركز  اخل��وام 
بزمن قدره 63،53ث، وجاء باملركز الثاين امل�شري عبدالرحمن رجب على 
الرا�شد  وليد  العراقي  وحل  70،09ث،  ق��دره  بزمن  »كون�شينتو«  اجل��واد 
باملركز الثالث على اجلواد »بانز« باأربعة اخطاء وبزمن 58،01ث، وتاه 
رابعا العراقي اي�شا فالح الدليمي على اجلواد »ا�شد بابل« باأربعة اخطاء 

وبزمن قدره 66،06ث.

 متكن بطل املو�شم املا�شي لدوري ممتاز 
اليد نفط اجلنوب من حتقيق الفوز على 
ال�شرطة يف مباراة موؤجلة من الدور االول 

للدوري اليد العراقي املمتاز.
نفط  ف���وز  اإن   ، �شحفي  م�����ش��در  وق����ال  
اجلنوب جاء بفارق �شتة اهداف وبنتيجة 
على  ج���رت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   27-21
ال�شبابية  املدينة  التخ�ش�شية يف  القاعة 

ببغداد.
لنفط  تفوقا  �شهدت  امل��ب��اراة  اأن  واأ���ش��اف، 

اجلنوب على مدى �شوطي املباراة و�شجل 
اجل��ن��وب  ل��ن��ف��ط  ت��ق��دم��ا  االول  ال�������ش���وط 
مع  ات�شع  ال��ف��ارق  ان  اال   9-7 وبنتيجة 
مرور وقت املباراة ب�شبب امكانيات العبي 
دائما  كانت  التي  الفردية  اجل��ن��وب  نفط 

ماحت�شم الهجمات ل�شالح فريقهم.
�شجل  ق��د  اجل��ن��وب  نفط  فريق  ان  يذكر 
ان كانت  ال��دوري بعد  الثاين له يف  الفوز 
الفريق  ب�شبب م�شاركة  مبارياته موؤجلة 

يف بطولة االندية العربية.

نتائج متميزة لفرسان العراق في منافسات الدوري العربينادي كولمبس كرو يتمنى ظهورا قويا لجستن ميرام في خليجي 22 نفط الجنوب يحقق فوزا ثمينا على 
الشرطة في ممتاز اليد



احلالية  الت�صفيات  يف  امل��ف��اج��اآت  اأ���ص��ح��اب  على  الأ���ص��واء  �صترتكز 
لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016 عندما تتطلع منتخبات اي�صلندا 
على  ال��راب��ع  الن��ت�����ص��ار  لتحقيق  و���ص��ل��وف��اك��ي��ا  ال�صمالية  واي��رل��ن��دا 
التوايل مع انطالق جولة جديدة نهاية الأ�صبوع احلايل. و�صجلت 
الأوىل  املجموعة  يف  �صباكها  تهتز  ان  دون  اأه���داف  ثمانية  اي�صلندا 
و�صتذهب اىل بلزن وهي ترغب يف �صم جمهورية الت�صيك اىل قائمة 
�صحاياها بعد فوزها على تركيا ولتفيا وهولندا. وتت�صدر ايرلندا 
فارو  املجر وجزر  على  انت�صارها  بعد  ال�صاد�صة  املجموعة  ال�صمالية 
�صلوفايكا  �صتلعب  كما  رومانيا  على  �صيفة  حتل  ان  قبل  واليونان 
الفوز  بعد  مقدونيا  م��ع  اأر�صها  خ��ارج  الثانية  املجموعة  مت�صدرة 
على ا�صبانيا بطلة اوروبا. ومع انطالق الت�صفيات يف �صبتمرب اأيلول 
املا�صي مب�صاركة 53 منتخبا ي�صعد منها 23 فريقا اىل فرن�صا يف 
النهائيات بعد عامني كانت هناك �صكوك يف انها �صتكون �صهلة للقوى 
التقليدية يف اوروبا. لكن منتخبات مثل املانيا بطلة العامل وا�صبانيا 
وهولندا تعرثت وهو ما اأعطى 26 فريقا مل ي�صبق لها الو�صول اىل 

النهائيات بع�ض الأمل يف التاأهل.

اأهمية  على  ه��و���ص��اوي  معتز  الأول  ال�����ص��ع��ودي  املنتخب  لع��ب  اأك���د 
الفوز يف املواجهة الأوىل يف كاأ�ض اخلليج العربي التي تنطلق اليوم  
اخلمي�ض يف الريا�ض مبواجهة قطر. وقال هو�صاوي "دائماً اللقاءات 
الأوىل يف البطولت حتمل اأهمية كبرية لذا �صنلعب من اأجل الفوز 
واأ���ص��اف  املواجهة".  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ن���درك مت��ام��اً  ق��ط��ر فنحن  ع��ل��ى 
اأحد  و  املتطورة  املنتخبات  من  واحد  القطري  "املنتخب  هو�صاوي: 
اأبرز املناف�صني لذا نحن اأعددنا العدة لهذه املواجهة". ومن جهته، 
�صعوبة  جيداً  "نعلم  عبداهلل  وليد  ال�صعودي  املنتخب  حار�ض  اأ�صار 
اللقاء ملا حتمله من ندية و مناف�صه بني كال الفريقني لذا �صندخل 
ال��ف��وز لن�صتهل م�����ص��وارن��ا  ن��ح��و حتقيق  ك��ب��ري  ب��رتك��ي��ز  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 

اخلليجي بانت�صار".

وا�صل ال�صوي�صري روجيه فيدرر، امل�صنف ثانياً، 
ان��ط��الق��ت��ه ال��ق��وي��ة واق����رتب م��ن ال����دور ن�صف 

النهائي لبطولة املا�صرتز.
تغّلب فيدرر على الياباين كي ني�صيكوري الرابع 
الثانية  اجلولة  يف  دقيقة   69 يف  و6-2   6-3
فوزه  حمققاً  الثانية،  املجموعة  مناف�صات  من 
الثاين يف البطولة املتوج بلقبها 6 مّرات اأعوام 
2003 و2004 و2006 و2007 و2010 
ميلو�ض  ال��ك��ن��دي  ع��ل��ى  الأّول  ب��ع��د  و2011، 
راونيت�ض الثامن 1-6 و6-7 )0-7( اأّول من 

اأم�ض الأحد.
وهو الفوز الثالث لفيدرر على ني�صيكوري يف 5 
مباريات جمعت بينهما حتى الآن والثاين يف 3 
نهائي  ن�صف  يف  الأّول  بعد  العام  هذا  مباريات 
عندما  امل��ا���ص��ي،  ال�صيف  الأمل��ان��ي��ة  ه��ال��ه  دورة 
الياباين يف ربع نهائي دورة  اأم��ام  ثاأر خل�صارته 

ميامي الأمريكية.
ان���ت���زاع  ي�����ص��ع��ى اإىل  ال������ذي  ل���ف���ي���درر،  وت���ب���ق���ى 
نوفاك  ال�صربي  من  العاملي  الت�صنيف  �صدارة 
دي��وك��وف��ي��ت�����ض، م��ب��اراة اأخ����رية م��ع ال��ربي��ط��اين 

اندي موراي �صيخو�صها اليوم.

 

ب��ث��ق��ة ك��ب��رية حت���دث خ��ال��د ب��ن ح��م��د ال��ب��و���ص��ع��ي��دي رئي�ض 
الحت�����اد ال��ع��م��اين ل��ك��رة ال���ق���دم ع���ن ط��م��وح��ات امل��ح��ارب��ون 
22 وقال :" منتخب عمان جاء  احلمر يف بطولة خليجي 
اىل الريا�ض من اجل املناف�صة على اللقب وثقتنا كبرية يف 

قدرتنا على احراز النت�صارات والتتويج باللقب الكبري .
اأج��واء املناف�صة على  وتابع ،�صعينا منذ ف��رتة  لأن نكون يف 
اجلمهور  تر�صي  اإيجابية  نتائج  وحتقيق  اخلليجي  اللقب 

العماين الذي ينتظر الكثري من املنتخب ومن الالعبني .
ال�صتقبال  ان  وق��ال  ال�صتقبال  بحفاوة  البو�صعيدي  وا�صاد 
الذي حظى به املنتخب العماين لي�ض بغريب على ال�صقاء 
يف  التوفيق  كل  لهم  ونتمنى  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

ا�صت�صافة البطولة احلالية وتوؤكد اإننا اأمام بطولة جديدة 
مت تنظيمها والتح�صري لها بطريقة تعك�ض مدى ما و�صلته 

اململكة العربية ال�صعودية من تطور وازدهار.
كاأ�ض  ب��ط��ولت  ان  اخلليجية  البطولة  ع��ن  للحديث  وع��اد 
اخلليج دائما ما تكون فيها مفاجاآت كبرية ودائما ماتكون 
بعيدة عن التوقعات وهذا �صر جناح البطولة وقوتها ولذلك 

نتوقع ان ت�صهد بطولة خليجي 22 مفاجاآت كثرية .

البوسعيدي: المنتخب العماني سينافس بقوة على اللقب الخليجي

لم يحقق المنتخب اليمني أي انتصار في س��ت مش��اركات سابقة 
بكأس الخليج لكرة القدم لكن الفريق سيبدأ مشواره في النسخة 
الحالي��ة أم��ام البحرين في الرياض وس��ط حالة م��ن التفاؤل بين 

أفراده.

رغم الهزمية -2�صفر اأمام ال�صعودية 
الع���ام  ن�صخ���ة  يف  والع���راق  والكوي���ت 
املا�ص���ي واخل�صارة يف جميع املواجهات 
ل  للخلي���ج  بط���ولت  ث���الث  باخ���ر 
يري���د جمال اخلورب���ي مدير املنتخب 

اليمني النظر اىل الوراء.          
وق���ال اخلورب���ي عند و�ص���ول املنتخب 
اليمن���ي اىل الريا����ض ه���ذا الأ�صب���وع 
"امل�صاركة احلالية لن تكون ملجرد اأداء 
الواجب فقط. املنتخب اليمني تطور 
كثريا عن ال�صابق واأ�صبح على مقربة 
من م�صتويات بقية منتخبات اخلليج. 
ك���رة الق���دم تخ���دم م���ن يخدمه���ا يف 
اأر����ض امللعب فق���ط دون اللتفات لأي 

ت�صنيفات."           
الت�صيك���ي  للم���درب  م�ص���ريا  واأ�ص���اف 
ت���وىل  ال���ذي  �صوك���وب  مريو�ص���الف 
املا�ص���ي  اي���ار  ماي���و  يف  امل�صوؤولي���ة 
فني���ا  جه���ازا  منتل���ك  انن���ا  "�صحي���ح 
م���ن  العدي���د  اىل  ا�صاف���ة  جدي���دا 
الالعب���ني اجل���دد لك���ن �صنح���اول ان 
ن���رتك ب�صم���ة يف كاأ����ض اخللي���ج  تليق 
با�صم املنتخب اليمن���ي وتعك�ض �صورة 

ح�صنة عنه."              
ورغم الهزمي���ة يف خر ثالث مباريات 
اأمام مناف�ص���ه البحريني دون ت�صجيل 
-2�صف���ر يف  الف���وز  ان  ال  ه���دف  اأي 

كاأ����ض العرب قبل م���ا يزيد بقليل على 
اليمن���ي  املنتخ���ب  ق���د مين���ح  عام���ني 
ان النت�ص���ار  الأم���ل وخا�ص���ة  بع����ض 

جاء يف ال�صعودية اأي�صا.             
وق���ال نزار رزق مداف���ع اليمن "يعتزم 
البطول���ة   دخ���ول  اليمن���ي  املنتخ���ب 
�ص���ورة  تعك����ض  مب�صتوي���ات  القادم���ة 
بع���د  ال�صابق���ة  مل�صاركات���ه  مغاي���رة 
ال�صتع���داد اجلي���د مع امت���الك مزيج 
وال�صب���اب.  اخل���ربة  عنا�ص���ر  م���ن 
املنتخ���ب  به���ا  وق���ع  الت���ي  املجموع���ة 
اليمني لي�صت �صهلة لكن التاأهل لي�ض 

بالأمر امل�صتحيل."            
ك���رة  يف  م�صتحي���ل  يوج���د  ل  ورمب���ا 
الق���دم لكن عدم ت�صجي���ل اأي هدف يف 
�صباك ال�صعودي���ة خالل خم�ض هزائم 
يدع���م  ل  اخللي���ج  كاأ����ض  يف  اأمامه���ا 
منتخ���ب اليمن بالتاأكي���د وخا�صة انه 
وقط���ر  ال�صياف���ة  اأ�صح���اب  �صيواج���ه 
البطل���ة ال�صابق���ة اأي�ص���ا يف املجموع���ة 

الأوىل.        
وتوخ���ى العراقي عدن���ان حمد مدرب 
البحري���ن احل���ذر عن���د احلدي���ث ع���ن 
بداي���ة م�ص���وار البطول���ة م���ع التاأكي���د 
على ان فريقه يطمح يف الفوز باللقب 

مثل جميع املناف�صني.            
ت���وىل م�صوؤولي���ة  ال���ذي  وق���ال حم���د 

املا�ص���ي  ب  اأغ�صط����ض  يف  البحري���ن 
"جميع املنتخبات جاءت اىل البطولة 
وهدفه���ا الف���وز وحظوظه���ا مت�صاوية 
بكل تاأكيد. منتخ���ب البحرين يطمح 
لتحقيق اللقب ب���ال �صك."ومل ي�صبق 
باللق���ب  الف���وز  واليم���ن  للبحري���ن 
اخلليج���ي لك���ن ت�صتطي���ع اجلماه���ري 
البحريني���ة ان ت�صعر ببع�ض الثقة مع 
عدم الهزمية يف اأي مباراة حتت قيادة 

حمد املدرب ال�صابق للعراق.           
وق���ال مهند الأن�صاري مدير املنتخب 
الف���رق  "حظ���وظ جمي���ع  البحرين���ي 
البطول���ة  املجموع���ة حتدي���دا ويف  يف 
ب�صكل عام مت�صاوية. جميع املنتخبات 
ج���اءت اىل للريا�ض وعينها على كاأ�ض 

البطولة."              
�صتك���ون  مواجهاتن���ا  "اأوىل  واأ�ص���اف 
اأم���ام املنتخب اليمني ال�صقيق املتطور 

فني���ا ومن ناحي���ة العنا�ص���ر. �صتحدد 
البطول���ة  يف  م�صريتن���ا  املب���اراة  ه���ذه 
ومفتاحه���ا. ناأم���ل ان تك���ون انطالقة 
خري وهي لي�صت بال�صعبة اأي�صا.              
نهائ���ي  قب���ل  البحري���ن اىل  وو�صل���ت 
كاأ�ض اخلليج يف 2013 لكنها خ�صرت 
اأم���ام الع���راق ب���ركالت الرتجيح قبل 
ان تكت�صحه���ا الكوي���ت 6-1 يف مباراة 

حتديد املركز الثالث.
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اأو���ص��ح امل��دي��ر ال��ف��ن��ي الإي���ط���ايل ل��ن��ادي 
اأن  اأن�صيلوتي"  "كارلو  م���دري���د  ري����ال 
ال�صغط على املديرين الفنيني يف نادي 
ميالن يعترب اأكرث من ال�صغط امل�صلط 
وه���ذا مبقارنة  م��دري��د  ري���ال  عليهم يف 

اإدارة كال الناديني.
تدريب  ف��رتة  خا�ض  قد  ك��ان  اأن�صيلوتي 
�صابقة مع ميالن امتدت لثماين �صنوات 
ع��رف��ت اإجن�����ازات ع��دي��دة يف واح����د من 
الع�صور الذهبية للرو�صونريي، وكذلك 
انتقل منذ بداية مو�صمني لتدريب ريال 
العا�صرة  البطولة  هناك  ورب��ح  م��دري��د 
ل�������دوري اأب����ط����ال اأوروب����������ا ع����رب ت���اري���خ 

املريجني.
وخ��الل ح���واره م��ع اأح��د اأ�صهر مقدمي 
برامج التلفزيون �صرح اأن�صيلوتي قائال 
"هناك بع�ض روؤو�صاء لالأندية يعتربون 
األ���وان  دع��م  على  وت��رع��رع��وا  م�صجعني 
فريق واحد فقط، �صيلفيو بريل�صكوين 

هو واحد من هوؤلء".
ع��ل��ى  م���ع���ت���اًدا  ك�����ان  "لقد  اأ�����ص����اف  ث����م 
الت�صال بي بعد كل مباراة ويف كل وقت 
من اأجل ال�صوؤال ملاذا اخرتت لعب على 
ح�صاب اآخر، فلورنتينو برييز ل يقوم مبثل هذا الأمر، لذلك ال�صغط على املدير الفني يف 

ميالن يعترب اأكرث مما هو عليه يف مدريد".

م��ن ج��دي��د حت���دث اجل��ن��اح ال��ه��ول��ن��دي 
ال���ي�������ص���اري اآري�������ني روب������ني ع����ن م���درب���ه 
"بيب  م���ي���ون���ي���خ  ب����ب����اي����رن  الإ�����ص����ب����اين 
لعمله  ع�صقه  م��دى  وع��ن  جوارديول" 
ولريا�صة كرة القدم والتي جتعل مدرب 
الت�صال  على  ق���ادًرا  ال�صابق  بر�صلونة 

بالعبيه يف اأي وقت.
�صحفية  ت�����ص��ري��ح��ات  يف   روب�����ني  ق����ال 
بكرة  ومري�ض  ُمدمن  جواردويال   "اإن 
ال���ق���دم، مي��ك��ن��ه ح��ت��ى الت�������ص���ال ب���ك يف 
ال�صاعة الثالثة �صباًحا ملناق�صة التكتيك 
بايرن  الفنية، لقد حت�صنت يف  والأم��ور 
ميكن  حيث  مرونة  اأك��رث  بيب  وجعلني 
الع���ت���م���اد ع���ل���ى ط�����رق واأن���ظ���م���ة ل��ع��ب 
خمتلفة يف نف�ض املباراة، وهو اأمر يجعل 

اأداء الفريق ل مُيكن التنبوؤ به".
اأ�����ص����اف ال��ن��ج��م ال��ي�����ص��اري ال��ه��ول��ن��دي 
التكتيكي  امل�صتوى  على  حت�صنت  "لقد 
واأ�صبحت اأكرث ذكاًءا من ذي قبل ولكني 
ما زلت افتقد للعفوية - واملعروف عن 
لت�صيل�صي  ال�صابق  الهولندي  ال��الع��ب 

وريال مدريد اأنه يحب املراوغة يف م�صاحات كبرية-".
ويف النهاية حتدث روبني عن املقارنة الدائمة ما بني كري�صتيانو رونالدو وليونيل مي�صي 
 6 ملدة  به  �صواء وماقاموا  "انهما وح�صني على حٍد  وبر�صلونة فقال  ريال مدريد  جنمي 
�صنوات يتخطى حدود احلقيقة، م�صتقبلك بعيًدا عن بايرن؟ لي�ض لدّي اأي �صبب يجعلني 

اأفكر بالنتقال ملكاٍن اآخر".

أنشيلوتي

كنت مضغوطًا في ميالن أكثر من ريال مدريد

روبين

جوارديوال مريض بكرة القدم

قبل مباراتهما اليوم في كاس الخليج 22

تفاؤل في اليمن قبل ضربة البداية أمام البحرين في كأس الخليج
األضواء تتركز على ايسلندا في 
تصفيات بطولة اوروبا 2016

فيدرر يواصل 
انطالقته القوية

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

العبو السعودية: مواجهة قطر 
مفتاح الفوز بخليجي 22

وّج������ه������ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ّظ���م���ة 
العربي  اخلليج  كاأ�ض  لبطولة 
لكل  ال���دع���وة    )22 )خليجي 
م����ن ج����وزي����ف ب����الت����ر، رئ��ي�����ض 
الحّت����اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم، 
وم��ي�����ص��ي��ل ب���الت���ي���ن���ي، رئ��ي�����ض 
الحت������اد الأوروب���������ي، حل�����ص��ور 
ح���ف���ل الف����ت����ت����اح  ال���ب���ط���ول���ة، 
اأي�صاً  ال��دع��وة  توجيه  مّت  كما 
خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  ���ص��ل��م��ان  ل��ل�����ص��ي��خ 
لكرة  الآ�صيوي  الحّت��اد  رئي�ض 
القدم، اإىل جانب عدد من كبار 

ال�صخ�صيات الريا�صية.

بالتر وبالتيني 
في افتتاح 
خليجي 22

تدريباته  القدم  لكرة  البحرين  منتخب  ب��داأ 
اإىل  و���ص��ول��ه  ف��ور  ال�صباب  ن���ادي  ملعب  على 
يف  للم�صاركة  الريا�ض  ال�صعودية  العا�صمة 
دورة كاأ�ض اخلليج العربي الثانية والع�صرين 
الثالث  حتى  وت�صتمر  ال��ي��وم  �صتنطلق  ال��ت��ي 
والع�صرين من �صهر نوفمرب احلايل مب�صاركة 
جميع املنتخبات اخلليجية ومنتخبي العراق 

واليمن.
ال�صمو  �صاحب  ا�صتاد  على  املنتخب  وت���درب 

امللكي الأمري خالد بن �صلطان بن عبدالعزيز 
بنادي ال�صباب.

و���ص��ه��د ال���ت���دري���ب ح�����ص��ور رئ��ي�����ض الحت����اد 
علي  ال�صيخ  ���ص��ع��ادة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  البحريني 
بن خليفة اآل خليفة واأع�صاء جمل�ض الإدارة 
و�صفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية 
بن  حمود  ال�صيخ  ال�صفري  �صعادة  ال�صعودية 

عبداهلل اآل خليفة.
وف�صل اجلهاز الفني لالأحمر بقيادة العراقي 
عدنان حمد اإغالق التدريب بعيداً عن اأنظار 
الإع��الم��ي��ني ال��ذي��ن ح�����ص��روا ال��ت��دري��ب ومل 

يتمكنوا من ح�صور التدريب، على اأن يعطي 
اجلهاز الفني الفر�صة لالإعالميني بح�صور 

التدريب يف الربع �صاعة الأوىل.
النواحي  على  املنتخب  ت��دري��ب��ات  وا�صتملت 
ب���اإح���م���اء  ان���ط���ل���ق  اإذ  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
الكرات  على  حمد  عدنان  رك��ز  ثم  الالعبني 
اإ�صافة  وال��دف��اع  الهجوم  ح��ال  يف  العر�صية 
اإىل الخرتاقات من العمق، واختتم التدريب 
مبناورة وقف من خاللها حمد على جاهزية 
جميع الالعبني قبل مباراته الفتتاحية مع 

منتخب اليمن .

عدنان حمد : منتخب البحرين على اهبة االستعداد للعرس الخليجي

البحث  يف  الإجن��ل��ي��زي  �صيتي  مان�ص�صرت  ن���ادي  ب���داأ 
ع���ن ب���دي���ل ل��ل��ت�����ص��ي��ل��ي م���ان���وي���ل ب��ي��ل��ي��ج��ري��ن��ي امل��دي��ر 
حققها  ال��ت��ي  املخيبة  النتائج  عقب  للفريق،  الفني 
�صتار  الديلي  �صحيفة  املقبلة.  الفرتة  خالل  الفريق 
الفني  املدير  �صيميوين  دييجو  اأن  اأك��دت  الربيطانية 
ال��ب��دائ��ل املطروحة  اأب���رز  اأتلتيكو م��دري��د م��ن  ل��ن��ادي 
امل�صئولية  ل��ت��ويل  �صيتي  مان�ص�صرت  اإدارة   ق��ب��ل  م��ن 
نادي  �صيميوين  ق��اد  وق��د  اجلديد.  املو�صم  بداية  من 
اأتلتيكو مدريد لتحقيق لقب الدوري الإ�صباين املو�صم 
دوري  بطولة  لنهائي  و�صوله  اإىل  بالإ�صافة  املا�صي، 

اأبطال اأوروبا.

ينطلق نهاية الأ�صبوع احلايل رايل ويلز، اجلولة الثالثة ع�صر والأخرية من 
بطولة العامل للراليات “دبليو اآر �صي”، بعد اأن كان �صائق فريق فولك�صفاغن 
الثانية  لل�صنة  الأوىل  الفئة  بلقب  الحتفاظ  �صمن  قد  اأوجييه  �صيبا�صتيان 
احلايل  الأ�صبوع  نهاية  ينطلق  الفريق  يف  زميله  على  متفوقاً  التوايل  على 
للراليات  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  والأخ����رية  ع�صر  الثالثة  اجل��ول��ة  وي��ل��ز،  رايل 
اأوجييه  �صيبا�صتيان  فولك�صفاغن  فريق  �صائق  كان  اأن  بعد  �صي”،  اآر  “دبليو 
قد �صمن الحتفاظ بلقب الفئة الأوىل لل�صنة الثانية على التوايل متفوقاً 
على زميله يف الفريق الفنلذندي ياري-ماتي لتفال. لكن املناف�صة على لقب 
الفئة الثانية “دبليو اآر �صي 2 - ل تزال مفتوحة على م�صراعيها بني اأربعة 
الأوف��ر  وهو  اجلولة  هذه  العطية  نا�صر  القطري  ال�صائق  ويدخل  �صائقني، 

حظاً للظفر بلقب الفئة، بعد اأن فاز باجلولة الأخرية يف اإ�صبانيا.

ناصر العطية يطارد اللقب في ويلز سيميوني البديل المحتمل لبيلجريني في مانشستر سيتي



حب غير مضمون!
تق����ول نور �لهدى عا�ض����ور، "فنانة ت�ضكيلية": "�أنا �ضد فكرة 
ومب����د�أ �حل����ب �لعاطف����ي و�لرتب����اط ع����ن طري����ق �لإنرتنت، 
فق����د  �لإنرتنت����ي"،  "�حل����ب  ي�ض����مى  م����ا  بالطب����ع  و�أرف�����ض 
م����ررت بق�ض����ة �ضغرية وكانت �ضد�قة عاب����رة، ومبرور �لأيام 
�كت�ضف����ت �أن �لطرف �لآخ����ر ل يهمه �إل �أن يت�ضلى فقط، و�أن 
تك����ون ت�ضليت����ه خارج����ة عن ح����دود �لأدب و�للياق����ة، فلم �أجد 
في����ه �ل�ضخ�ضي����ة �ملثقف����ة �ملحرتم����ة �لت����ي تتح����دث بفكر عن 
�ملو��ضي����ع �لعامة، كالف����ن �أو �ل�ضيا�ضي����ة �أو �لدين، ولكن كان 
هدف����ه �لأ�ضا�ض����ي �لت�ضلي����ة وت�ضيي����ع وقت����ه بالختب����اء خل����ف 
�ل�ضا�ضة و�لتحدث فيما يرف�ضه �لدين و�لأخالق و�ملجتمع، 
خل����ف  مزيف����ة  باأقنع����ة  بالختب����اء  يقوم����ون  م����ن  �أن  و�أرى 
�ل�ضا�ض����ات ليح�ضل����و� عل����ى �حلرية �لت����ي تو�ضع له����ا قو�نني 
يف �حلي����اة �لجتماعية �ضخ�ضيات غ����ري �ضوية، وهم �أ�ضحاب 
وجه����ني و�ضخ�ضيتني، فه����م على �لإنرتن����ت �ضياطني �لإن�ض 

ويف �حلياة يدعون �لرب�ءة.
وكان����ت جتربتي تلك در�ضاً يل، تعلمت منه �أن �حلب ل يكون 
م����ن خ����الل �لإنرتن����ت، و�أنه يحت����اج �إىل �ضدق م����ن �ملحبني، 
و�إىل تو��ض����ل �ضمع����ي وب�ض����ري، ومعرف����ة �ل�ضخ�����ض وجه����اً 
لوج����ه، وبع����د ذلك ممكن �أن يع����ززه �لتو��ضل عرب �لإنرتنت 
�إن وج����د حينها �رتب����اط ر�ضمي، ولكن يج����ب �أن يكون �للقاء 
�لأول و�ملعرف����ة �لأوىل م����ن و�ق����ع �حلقيق����ة ولي�����ض �خلي����ال، 
فالتو��ضل عرب �لإنرتنت ل يجعلك ت�ضعر مب�ضاعر �لطرف 

�لآخ����ر �إن كان �ضادق����اً �أم كاذب����اً، ول ت�ضتطي����ع �أن ت����رى تل����ك 
�للمعة يف عينيه.

المجتمع مازال يرفض حب اإلنترنت!
لي�����ض ذلك فح�ضب، بل هناك �أي�ضاً نظرة جمتمعنا �ل�ضرقي 
للح����ب ع����ن طري����ق �لإنرتن����ت، و�لت����ي ماز�لت غ����ري مكتملة 
ونا�ضج����ة، فاأن����ا �أرى ح����ويل ف�ضل �لكثري م����ن �لزيجات �لتي 
�كتمل����ت وكان����ت بد�ياتها معرف����ة عن طري����ق �لإنرتنت، و�أنا 
كفت����اة �ضرقي����ة م����ن عائل����ة حمافظ����ة عالقات����ي عل����ى مو�قع 
�أو  يل  لأق����ارب  �ضد�ق����ات  جميعه����ا  �لجتماع����ي  �لتو��ض����ل 
�ضديق����ات مقرب����ات يف �حلقيق����ة، ولي�����ض م����ن خ����الل تعارف 
�لإنرتن����ت �ل����ذي مل يعد كال�ضابق، فه����و �لآن �أعتربه ترفيهاً 
فق����ط ولي�ض حقيقة �أعي�ض معها، فعالقات �لإنرتنت جمرد 
وهم وخد�ع ل �أكرث ول �أقل، و�أن�ضح جميع �لفتيات و�ل�ضباب 
بالن����زول �إىل �أر�����ض �لو�ق����ع ملعرف����ة م����ا ه����و �حل����ب �حلقيقي 
ولي�����ض �ل����كاذب، �حل����ب �حلالل �ل����ذي ياأتي مبعرف����ة �لأهل، 
فالرج����ل يق����در �مل����ر�أة �لت����ي تع����ف نف�ضه����ا وحتفظه����ا ويتعب 

للو�ضول �إليها".

حفلة تنكرية على اإلنترنت 
م����ن جهته، يق����ول عبد�لعزيز حممد �لزه����ر�ين، "معلم لغة 
�إجنليزي����ة": "�أرف�����ض ب����كل �ملقايي�����ض م����ا ي�ضم����ى بالعالقات 
�لغر�مي����ة و�حل����ب عن طريق �لإنرتنت، فمما ل �ضك فيه �أن 
�ضبك����ة �لإنرتنت قد متلكت عقل و�هتمام �لإن�ضان �لذي د�أب 
عل����ى �كت�ض����اف �أ�ضر�رها ومعرف����ة خباياه����ا، و��ضتحوذت على 
�هتم����ام �لكثري م����ن �لنا�ض من خمتلف �لأجنا�����ض و�لأعمار، 
و�أ�ضبح����ت ه����ذه �ل�ضبكة ت�ضتخدم لأغر������ض بعيدة كل �لبعد 
ع����ن �لأه����د�ف �لت����ي وجدت م����ن �أجله����ا، كا�ضطي����اد �لفتيات 
و�لإيق����اع به����ن حت����ت م�ضمى "�حل����ب"، وزو�ره����ا ل يك�ضفون 
ع����ن هويته����م �حلقيقي����ة غالب����اً، وقليل����ون ه����م م����ن يقولون 
�حلقيقة للطرف �لآخر، فنجد �ل�ضاب يقدم نف�ضه يف �أف�ضل 
�ضورة، ليت�ضح بالنهاية �أن �ل�ضاب �لو�ضيم ما هو �إل �ضاب ل 
ميل����ك من �جلم����ال ما ميّكنه من �إغ����ر�ء �أي فتاة، وقد يكون 
خل����ف ذلك �ل�ض����م �لأنثوي �جلميل رجل، وخلف ذلك �ل�ضم 
�لذك����وري فت����اة ناعم����ة، ففي �لإنرتن����ت نحن �أ�ضب����ه ما نكون 

بحفلة تنكرية خلف �حلجب �ملادية و�ملعنوية.

الشخصية الرومانسية لجذب
 الفتيات عبر اإلنترنت

ويف ه���ذه �ملو�ق���ع يد�عب �ل�ض���اب �لفت���اة بكلمات رنان���ة و�أ�ضلوب 
�ضاحر حتى تقتنع باأنه هو فتى �لأحالم �ملنتظر، فيتم �لتعارف 
و�إقام���ة �ضد�قة تتطور لعالقة حب، ويتعلق كل منهما بالآخر، 
وق���د تنته���ي �لعالقة بالتفاق على �لزو�ج، وهذ� �لزو�ج يف ر�أيي 
ق���ام على �أ�ض����ض غري �ضرعي���ة ولي�ضت �ضليمة، وم�ض���ريه �لف�ضل 
�لذري���ع، وع�ض �أ�ضابع �لندم، ولن مي�ضي وقت طويل �إل وتبد�أ 
مرحل���ة �ل�ضك���وك، و�ضيظ���ل �ل���زوج فاق���د �لثق���ة �أو �لطمئن���ان 
حلياته معها، فالفتاة �لتي ح�ضل عليها عرب �ملحادثة �أو �لهاتف 
وغ���رف �لإنرتن���ت غ���ري ماأمون���ة يف نظ���ره، وق���د ت�ضع���ى ثاني���ة 
لإقام���ة عالقات م�ضابهة م���ع �لآخرين، هذ� ما �ضي�ضغل تفكريه 
ويث���ري قلقه كل حني، و�أقب���ل بالطبع بالعالقات �لغر�مية �لتي 
تك���ون يف نط���اق ر�ضمي وو�قعي لي�ض ل���ه �أي �أغر��ض دنيئة، فهو 
�رتب���اط لتكوين عائلة مع زوجة ر�ضيته���ا لنف�ضي وحياتي، و�أن 
تك���ون عفيفة �لنف�ض حافظة لبيتي و�أهلي. ويجب على �ل�ضباب 
و�لفتي���ات �لعلم باأن دينن���ا �لعظيم قد حذرنا �أ�ضد �لتحذير من 
�إقام���ة �لعالقات خارج نط���اق �لزو�ج، و�أو�ضد �لب���اب ب�ضدة �أمام 
م�ضيب���ة بر�م���ج �لتع���ارف �لت���ي ذ�ع���ت و�نت�ضرت ع���رب �ل�ضحف 
و�ملج���الت و�ضبك���ة �لإنرتن���ت، وم���ا ذل���ك �إل درء للفتن���ة، ومن���ع 
�إىل  باأ�ضحابه���ا غالب���اً  ت���وؤول  �لت���ي  �لع�ض���ق و�لغ���ر�م  حل���و�دث 
�لفو�ح����ض �خلطرية، و�نتهاك حرم���ات �هلل، كما توؤدي بهم �إىل 

زيجات فا�ضلة حمفوفة بال�ضك وفقد�ن �لثقة".

قال��وا في الماضي: "إن الحب يأت��ي من أول نظرة"، وفي 
زمننا الحالي، ومع التطور والتقدم في قرن التكنولوجيا 
والش��بكة العنكبوتية أصبح يق��ال: "إن الحب يأتي من 
أول مراس��لة"، إذ تط��ور الح��ب لينتقل نقل��ة جديدة 
ويصب��ح حب��ًا إلكترونيًا بع��د أن كان عل��ى أرض الواقع 
وجه��ًا لوجه، وأصب��ح الحب يتمثل في إيميل ورس��ائل 
غرامي��ة عبر اإلنترن��ت، وهناك من أن الح��ب االرتباط 
ع��ن طريق اإلنترنت أمر مش��روع وهادف، بينما يجده 
آخرون فيروس��ًا يهدد البيوت، وأمرًا مرفوضًا تمامًا.. 
فه��ل نج��ح الحب ع��ن طري��ق اإلنترنت، أم ه��و مجرد 

تسلية بمشاعر اآلخرين وبحث عن حب؟ "

»إيمان« الش��ابة البس��يطة الت��ي كانت تعمل بمهن��ة متواضعة 
قادها حظها الس��يء يوم��ًا ما لمنزل إح��دى صديقاتها بالتزامن 
مع وجود أح��د أقرباء صديقتها الذي كان يعاكس��ها ويغازلها، 
ويحاول التودد إليها في الماضي، لكنها كانت ترفض، وذات مرة 
وبينما غادرت األسرة المنزل، أطلق الشاب الموسيقى حتى يحول 
صخب الموس��يقى دون س��ماع صراخ إيمان، وأمس��كها من يدها 
عنوة، فلم تملك المس��كينة إال الرض��وخ، وانتهى األمر باعتدائه 
عليها، وبعد أن علمت عائلة الش��اب باألمر وتقرر زواج الش��اب 
بإيمان التي صارت تحمل آثار طيش��ه في أحشائها، أخلف الوعد 
وتم إنكار الزواج، وواجهت المسكينة المصير لوحدها، فأصبحت 

أمًا عازبة.
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ف��ي مواق��ع االنترنت يداعب الش��اب الفتاة 
بكلم��ات رنانة وأس��لوب س��احر حتى تقتنع 

بأنه هو فتى األحالم المنتظر

يشعرن باليأس وصعوبة االندماج 
مع المجتمع في اغلب االحيان

حب عبر اإلنترنت.. تجارب فاشلة أم عالقات ناجحة؟
مرفوض بكل مقاييس مجتمعاتنا العربية

العراقية / متابعة

الحب االنترنيتي فكرة ال يحببها الكثيرين لكون الصدق فيها شبه معدوم وتؤدي الى مآسي

حالة من حالت عديدة �طلع عليها �لأخ�ضائي �لجتماعي 
نبيل �لهومي �لذي �ضيحدثنا يف �ل�ضطور �لآتية عن ماأ�ضاة 
تعي�ضها بع�ض �ل�ضابات يف جمتمعنا من دون �لإف�ضاح عنها، 
فالأمهات �لعازبات ل�ضن بال�ضرورة �ضيئات ن�ضاأن يف بر�ثن 
�لعديد من �ضحايا جر�ئم �لغت�ضاب  بل منهن  �لرذيلة، 

وزنا �ملحارم، �أي حلظات �لطي�ض �لآثمة:

ضحية مرفوضة
بد�ية يخربنا �لهومي عن و�قع هوؤلء �لفتيات يف �ملجتمع 
"تبقى �لأم �لعازبة مهما كانت  �ل�ضعودي �ملحافظ قائاًل: 
حيث  �ملجتمع،  وم��ن  �لأ���ض��رة  قبل  م��ن  مرفو�ضة  �ضحية 
يرمقها �لنا�ض بنظر�ت �ضزر�ء، وحتدجها �لأ�ضرة ب�ضخط، 
وتبقى  ���ض��دره��ا،  تعتلج يف  �ل�����ض��و�ظ  ح����ر�رة  ي��ج��ع��ل  مم��ا 
�أن تقف  ينبغي  �لتي  �أ�ضرهن  �مل�ضكينات منبوذ�ت من قبل 

بجانبهن، وي�ضنب باكتئاب حاد يجعل �لنوم يفارق جفونهن 
�أو يغدو نومهن �ضبيهاً بح�ضو �لطري، ويظهر �لهم و�لياأ�ض 
على تعابري وجوههن، وقد يتطور �لأمر �أحياناً ملحاولتهن 
�لطفل  ع��ن  و�لتخلي  �لإج��ه��ا���ض  ي�ضاورهن  �أو  �لن��ت��ح��ار 

�لنابت يف �أح�ضائهن دون �إر�دتهن نهائياً".
�للو�تي  �لعازبات  �لأم��ه��ات  و�ضعية  ه��ذه  "تبقى  و�أ���ض��اف: 
�إىل م�ضري ل حتمد عقباه،  �لطي�ض  �أو قادهن  غرر بهن، 
�مل��ب��ك��رة،  �ضنهن  ت��ف��وق  م�����ض��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��ن  ع��ل��ى  يحملن 
و�أك���رثه���ن لزل���ن ي��ف��ت��ق��دن ح��ن��ان �لأم وع��ط��ف��ه��ا ورح��م��ة 
�لأمومة يف  بالفتاة جتد نف�ضها د�خل قف�ض  ف��اإذ�  �لو�لد، 
بالأ�ضى على هول  تن�ضح حياتها  فتية،  و�ضن  عمر �ضغري 
�ضلك  �نخرطن يف  �أم��اً  �مل�ضكينة  �أ�ضبحت  فقد  �أ�ضابها،  ما 
وكاأنها  وتربية،  عناية  �إىل  بحاجة  لز�ل���ت  وه��ي  �لرتبية 
تن�ضج على منو�ل نز�ر قباين يف قوله: فكيف يا �أمي �ضرت 

�أب��اً بعد ومل �أك��رب، �لأم��ر �ل��ذي يف�ضي بها يف �لغالب �إىل 
معها  يحمل  �لبحث عن من  �أو  كبدها،  فلذة  �لتخلي عن 
ول  ت��رح��م  ل  �ل��ت��ي  �ملجتمع  ن��ظ��رة  ب��ه  وتتقي  �ملثلبة،  ه��م 
�أن��ظ��ار �ملجتمع  ك��ذل��ك حم��ط  �ل��ع��ازب��ة  �لأم  وت��ك��ون  تغفر، 
يرمقها �لنا�ض ب�ضخط وحنق، كما تكون ينبوع �لتهم ومثار 
�ل�ضكوك و�لريب، ول يلتم�ض �لنا�ض لها �لأعذ�ر، ول تغفر 
لها �لأ�ضرة �لزلت و�لهنات، كذلك تبقى وحيدة تبحر يف 

بحر �لهموم، وهذه �إ�ضكالية جمتمعية خطرية".

المطالبة بقوانين منصفة
ب�ضرورة  يتمثل  �لإ�ضكالية  ه��ذه  ح��ل  �أن  �ل��ه��وم��ي  وي���رى 
�أمرها،  على  �ملغلوب  �ل�ضريحة  بهذه  �ملجتمعي  �لع��رت�ف 
وو�ضع �لقو�نني �ملن�ضفة لها، و�لتي ت�ضمن لها حق �حلياة 
ب��ه، ل�ضيما  لها  ل عالقة  باإثم  و�تهام  دون ظلم  �لكرمية 

بالعار  ي�ضعرون  �ل��ذي��ن  �ملقربني  م��ن  �ل��ذي مي��ار���ض  ذل��ك 
ب���دًل م��ن �ل�����ض��ع��ور ب�����ض��رورة �لح���ت���و�ء وت��ق��دمي �ل��رع��اي��ة 
�لنف�ضية و�لجتماعية �لتي من �ضاأنها �إعادة تاأهيل هوؤلء 
�لفتيات ملمار�ضة حياتهن على نحو �ضليم، كما يجب ت�ضديد 
�لعقوبات على من يقومو� بانتهاك �لأعر��ض و�لت�ضبب يف 
�لأمر ثم �لهرب من دون حتمل م�ضوؤولية �جلنني، وتبقى 
�لوقاية دوماً �أ�ضلم من �لعالج، لذلك يجب توعية �لفتيات 
لعدم  �أخ���ذ �حليطة و�حل���ذر  ب�����ض��رورة  �مل��ر�ه��ق��ات  ل�ضيما 
�لوقوع ك�ضحية ملن يغررون بالفتيات �ل�ضغري�ت للتحر�ض 
�لعازبة  ف��الأم  م�ضتقبلهن،  ت�ضييع  ثم  و�غت�ضابهن،  بهن 
يف �لنهاية هي �ضابة ك�ضائر �ل�ضابات كانت حتلم ب�تاأ�ضي�ض 
�أ�ضرة عمادها �ل�ضالح، وعمودها �لتو�زن، و�أ�ضا�ضها �لرتبية 
�لأق���د�ر غ��ريت م�ضار حياتها رمب��ا لقلة  و�لأخ����الق، لكن 

خربتها ووعيها وتدين م�ضتوى تعليمها.

"األمهات العازبات".. ضحايا لحظات الطيش اآلثم
العراقية : تحقيق عربي
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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

عبد الرحمن الراشد 

  ال توج��د ق��وات دولية على األرض في اليمن يمكن أن تدعم وتحمي النظام الش��رعي واالنتقالي، وال توجد قوات جوية 
ستش��ن غ��ارات على منازل ومخابئ قادة التمرد، وعلى رأس��هم عل��ي عبد الله صالح، الرئيس المع��زول، أو عبد الملك 
الحوثي زعيم الجماعة المس��لحة. لكن هناك س��احا وحيدا يقدر على حماية الش��رعية، ودعم الحكومة الجديدة حتى 

تم��ارس أعماله��ا، وه��ي العقوب��ات الدولي��ة الت��ي أقره��ا مجل��س األم��ن.

يف واح���دة م���ن احلاالت القليلة يف تاريخ النزاع���ات املنظورة اأمام االأمم 
املتحدة، اأجمع كل اأع�ض���اء جمل�س االأمن الدويل على معاقبة الرئي�س 
املعزول �ضالح واثنني من قادة احلوثيني. وقد با�ضرت الواليات املتحدة 
التنفيذ فورا باإعالنها و�ض���ع الثالثة حتت املالحقة، جمدت اأموالهم، 

وهددت باعتقالهم اإن هبطوا يف اأي مطار اأو ميناء خارج اليمن.
العقوب���ات املعلن���ة هي ال�ض���كني النظيف���ة التي ميك���ن للمجتمع الدويل 
التهديد بها يف اليمن حتى ال تنهار الدولة التي تقف على حافة الهاوية 
منذ ب�ض���عة اأ�ض���هر ب�ض���بب حالة الع�ض���يان يف ال�ض���مال، واالن�ضقاقات يف 
اجلنوب، ول�ض���الح �ضخ�ض���يا يد طوىل فيها. العقوبات �ض���توؤذي �ض���الح 
كث���را، اأم���ا احلوثي���ان االثن���ان فاالأرج���ح اأنهم���ا ال يعرف���ان املط���ارات، 
ويخبئ���ان اأموالهم���ا حت���ت ال�ض���رير. جلن���ة اخل���رباء يف االأمم املتح���دة 
قدم���ت اأدل���ة ا�ض���تخباراتية دامغ���ة عل���ى املوؤام���رة الت���ي حاكه���ا �ض���الح، 
العقل املدبر للفو�ض���ى، والرجل امل�ضتعد لتخريب اليمن واأخذه رهينة 
حت���ى يع���ود للحك���م. االأدل���ة ال�ض���رية التي وزع���ت على اأع�ض���اء جمل�س 
االأم���ن بين���ت كي���ف اأن �ض���الح منذ خريف ع���ام 2012 وه���و يعمل مع 
احلوثيني يف القتل والتخريب. وتذكر التقارير اأنه اإىل �ض���هر �ض���بتمرب 
)اأيلول( املا�ضي ميول �ضراً العمليات ماليا، ويدعمها �ضيا�ضيا، يف اأرجاء 
خمتلفة من اليمن. االأدلة برهنت اأن �ض���الح يف فرباير )�ض���باط( العام 
املا�ضي، مل يدعم فقط احلوثيني، بل كان خلف عمليات العنف لبع�س 
االنف�ض���اليني اجلنوبي���ني، وكذل���ك تنظيم القاع���دة! اإىل هذه الدرجة 
م���ن ال�ض���عار الذي اأ�ض���يب به �ض���الح، و�ض���ار م�ض���تعدا لتخري���ب اليمن 
و�ض���رب وحدته يف �ضبيل م�ضلحته ال�ضخ�ضية، واأخرا قام بعزل هادي 

م���ن حزبه املوؤمتر ال�ض���عبي وط���رد عبد الكرمي االإرياين اأهم �ضيا�ض���يي 
اليمن.

ورغ���م خط���ب �ض���الح احلما�ض���ية �ض���د ق���رارات جمل����س االأم���ن اأنه لن 
ير�ضخ، و�ضي�ضتمر يف تدمر الدولة اإن مل يعد مع عائلته اإىل ال�ضلطة، 
فه���و اأك���ر من �ضيخ�ض���ر من العقوب���ات اإن جتراأ فع���ال وحتدى جمل�س 
االأمن. فهو ميلك مليارات الدوالرات يف ح�ضابات �ضوي�ضرية نهبها من 
امل�ض���اعدات الدولية ومداخيل النفط على مدى �ضنوات حكمه، وقد مت 
ر�ض���دها بالتفا�ض���يل. لكن الثعلب اجلريح �ضالح لي�س من النوع الذي 
يحارب ب�ض���الحه، بل ي�ضتخدم االآخرين، وي�ضتغلهم ملاآربه، ثم يتخل�س 
منه���م. وه���ا هو قد ب���داأ يهيئ االأر�ض���ية للتخل�س م���ن حليفه احلوثي، 
موحي���ا لل���دول املعني���ة باأن ي�ض���محوا ل���ه بالع���ودة للحكم الأن���ه الوحيد 
الق���ادر على مواجهة احلوثيني، و�ض���رع موظف���وه يف الرتويج لفكرة اأن 

»�ضالح هو احلل الوحيد الإنقاذ اليمن«.
االثن���ان االآخ���ران الل���ذان و�ض���عا عل���ى قائم���ة العقوب���ات الدولي���ة، مت 
اختيارهم���ا لوج���ود اأدلة تثبت تورطهما يف القتل والتاآمر. عبد اخلالق 
يحي���ى احلكي���م، توج���د اأدلة على اأنه من جمع ورتب الجتماع �ض���ري يف 
�ض���نعاء يف يوني���و )حزي���ران( ه���ذا الع���ام هدف���ه التخطي���ط لالنقالب 
عل���ى الرئي����س االنتق���ايل ه���ادي، ح�ض���ره ع���دد م���ن القي���ادات االأمني���ة 
والقبلي���ة، وممثل���ون عن �ض���الح. ويف �ض���هر يوليو )متوز( ق���اد احلكيم 
القوات املتمردة لال�ضتيالء على مدينة عمران، ويذكر التقرير اأنه من 
ا�ض���توىل على العا�ض���مة وال يزال فيها م�ض���وؤوال عن م�ض���روع االنقالب، 

والتحكم يف مداخل �ضنعاء.

الثال���ث، عب���د اخلال���ق احلوث���ي، ال���ذي يته���م باأن���ه يف اأكتوبر )ت�ض���رين 
االأول( من العام املا�ض���ي قاد جمموعة من امل�ض���لحني متنكرين بلبا�س 
الق���وات امل�ض���لحة وا�ض���تولوا على مدين���ة دماج، وقتل عل���ى اأيديهم عدد 
كبر من اليمنيني. ويف اأغ�ضط�س )اآب( املا�ضي قام بنقل اأ�ضلحة وعتاد 
من عمران اإىل مع�ضكر بالقرب من �ضنعاء متهيدا للحرب، ويف ال�ضهر 
املا�ضي ك�ضفت املخابرات اأنه يهيئ لتنفيذ عمليات �ضد بع�س ال�ضفارات 

الإحداث الفو�ضى يف العا�ضمة، ومن اأجل تربير االنقالب.
على اليمنيني اأال ي�ضمحوا لفئة �ضغرة باأن تتالعب بهم ومب�ضتقبلهم، 

ويكفي �ض���الح ما �ضرقه من مليارات الدوالرات، و30 عاما من الف�ضل 
والتخل���ف، واأن يرتك اليمن يف حاله ويعطي اليمنيني فر�ض���ة جديدة 
برعاي���ة دولية تنقذه من التدمر واحل���رب االأهلية التي يهيئ لها مع 
احلوثيني. وعلى الذين يعرفون �ض���الح اأال ي�ض���محوا له باأن ي�ض���تغلهم 
الأغرا�ض���ه، ويورطهم معه، فقد ات�ضح اأن كل جماعته خمرتقون، وكل 
اأفعال���ه مر�ض���ودة، وال يوج���د له حليف خارج���ي ميكن���ه املراهنة عليه، 
مب���ا يف ذلك اإيران، و�ض���الح �ض���يبيعهم غ���داً مقابل ا�ض���رتجاع اأمواله اأو 

ال�ضماح لنف�ضه بال�ضفر للعالج يف اأملانيا.

معاقبـــة صالـــــــح والحوثييــــــــن

أيمن رمزي نخلة

احل�����ض��اري،  ال��ت��ن��م��وي  ال��ت��ق��دم��ي  ال��ق��وم��ي  م�ضروعهما  يف 
خ��رج علينا ج��الل��ة م��ع��ايل وزي���ر االأوق����اف امل�����ض��ري ومعه 
تو�ضال  م��ا  ليعر�ضا  ��ا  اأي�����ضً امل�ضري  ال�ضباب  وزي��ر  فخامة 
اإليه ِمن تو�ضيات حول نه�ضة م�ضر وترعرعها وتقدمها، 
اأنهما �ضيحاربا  ويتمثل م�ضروعهما التقدمي النه�ضوي يف 
"االإحلاد" الأنه اأحد الظواهر اخلطرة على �ضباب املجتمع.
و�ضّبه َجاللة معايل وزير االأوقاف امل�ضري انت�ضار االإحلاد 
ملواجهته  بالت�ضدي  وعلينا  االإره���اب،  ازدي��اد  يف م�ضر مثل 

كما نواجه االإرهاب. اآه، والنعمة ال�ضريفة!
لكن  نوعه،  الفريدِمن  هو  ال�ضحفي  املوؤمتر  هذا  يكن   مل 
"حرية  "النارية" التحري�ضية �ضد  قبل هذه الت�ضريحات 
ا، �ضيخ االأزهر  اأي�ضً الراأي والتعبر والعقيدة" خرج علينا، 
قبل �ضيام �ضهر رم�ضان ال�ضيفي، حيث قال )يف برناجمه 
الر�ضمي  التليفزيون  27/6/2014 يف  يوم  التليفزيوين 
الع�ضر"،  ه��ذا  و"مو�ضة  نهج  َ مممُ ده  االإحل���اد  اإن  م�ضر(:  ل 
واإن هناك منظمات اأمريكية وبريطانية ترعى االإحلاد على 

م�ضتوى العامل.
امل��ب��ارك، ويف مغازلة  الكرمي  االأزه���ر  �ضيخ  واأ���ض��اف فخامة 
منه للتيار الديني االإ�ضالمي امل�ضري الذي َيل�ضق مل�ضقات 
� وقتها وحتى االآن � على ال�ضيارات واملوا�ضالت العامة، ويف 
اأماكن ال جتعل حتى ال�ضائق َيرى جيًدا، اأو جتعل ال�ضائقني 
االخرين يف حالة ت�ضتت مما يوؤثر على حياة املارة والركاب، 
من�ضوراتهم  يل�ضقون  الغرب  يف  امللحدين  اإن  �ضيادته:  قال 

على االتوبي�ضات، )!!!!!!!!!(
منهم  تتطلب  االإن�ضان  معاملة  يف  والتح�ضر  الرقي  وك��اأن 
اأن��ه ال يحتاج اإىل ن�ضر وال  ن�ضر االإحل��اد، ال��ذي ِمن مبادئه 
وبعيد  متفرًدا  االإن�ضان  يتخذه  ف��ردي  موقف  فهو  تب�ضر، 

عن اأي ارتباطات جماعية.
على  يمُطبق  حا�ضم  ح���ازم  ق��ان��ون  وج���ود  ع��ن  ناهيك  طبًعا، 
اجلميع دون ما ا�ضتثناء اأو متييز، بني �ضاحب هذا الدين، 
اأو ذاك املعتقد ِبناء على من�ضور اأو رمز ديني اأو �ضيا�ضي على 

هذه ال�ضيارة اأو تلك. 
"ر�ضعوا"  ب��اأن��ه��م  م��ع��زورون  الدينيني،  امل�ضئولني  ال�����ض��ادة 
املذهب  اأو  العقيدة  بناء على  التفرقة  ا حت�س على  ن�ضو�ضً
لو  حتى  االإ�ضالم"،  اهلل  عند  ال��دي��ن  "اإن  مثل:  ال��دي��ن،  اأو 
توؤيد  اأخ���رى  بن�ضو�س  ا�ضت�ضدوا  اأو  ذل��ك  بغر  ت��ظ��اه��روا 
ويّل  دينكم  م  "َلكمُ مثل:  فقط،  "النظرية"  نظرهم  وجهة 

دين"
ف��ف��ي ���ض��ي��اق ح��دي��ث��ه ال��ت��ل��ي��ف��زي��وين، اأ����ض���اف ج��الل��ة �ضيخ 
االأزهر: "اإن كل واحد حر عايز يختار العقيدة اللي تريحه، 
اأن يختار ما  اأعطى احلرية للفرد  فاالإ�ضالم� ح�ضب قوله، 

ي�ضاء".
واأ�ضاف، َجْل �ضاأنه:

"نحن ال علينا اإال البالغ، نحن ل�ضنا يف م�ضادرة احلريات، 
الدين ال يمُفر�س".

اآه، يا اأ�ضدقائي االأعزاء، رجاء ونداء
لو فيه حد فيكم يقدر يو�ضلني بال�ضيد �ضيخ االأزهر الكرمي، 
الأنني اأريد اخبار معاليه بحفنة اأمور قد تكون خمتفية عن 
يقول  كما  ولي�س  ا،  فر�ضً يمُفر�س  الدين  اأن  وهي  ذاكرته!! 

�ضعادته.
هل �ضيادته َيعرف اأن الطفل الوليد، اأول ما بينزل ِمن بطن 
اأمه، بيكتبوا ا�ضمه، ويفر�ضوا عليه دين اأبوه قبل ما يقول 

واءءء؟؟
هل معايل �ضيخ االأزه��ر، َيعلم اأن َمن يمُغر دينه ِمن م�ضلم 
اإىل "اأي حاجة ثانية" ممنوع يطلع له ورق ر�ضمي، واالأ�ضهل 

هو اإن يطلع عنيه ِمن اأنفه؟؟؟
الع�ضر  � يف  والدولة  االأزه��ر،  اإن  يعلم  �ضيادته ال  اأن  اأعتقد 
ديانة  وه��ي  كديانة،  البهائية  بكتابة  ي�ضمحا  مل   � احلديث 

عاملية معرتف بها، يف االأوراق ال�ضخ�ضية!!!!
اأن��ه  ي�ضمع  اأمل  ال�ضحة،  ل��ه  اأمت��ن��ى  االأزه����ر،  �ضيخ  فخامة 
الأحد  من�ضما  تكون  اأن  يجب  م�ضيحي  م�ضري  تكون  لكي 
الر�ضمية،  االأوراق  يف  فقط  بها  امل�ضموح  الثالث  الطوائف 
فال اعرتاف بال�ضبتيني وال �ضهود يهوه. ولو عايز تن�ضحب 

اأن تن�ضم  بها فالبد لك  امل�ضموح  الطوائف  ه��ذه  اأح��د  ِم��ن 
الأخرى؟؟؟ اأي حرية اأديان اأو معتقدات هذه؟؟؟

 اأمل ي�ضمع فخامته عن اأحكام ق�ضائية حتت م�ضمى اإزدراء 
ي��ب��ت��ع��دوا عن  االأدي������ان، ���ض��د م�ضريني الأن��ه��م اخ���ت���اروا ان 
دياناتهم التي ورثوها من والديهم؟؟؟ اأو قرروا اأن َي�ضاألوا 
���ع���ربوا ع��ن اآرائ���ه���م يف دي���ان���ات اأخ����رى غ��ر دي��ن��ه��م عرب  ويمُ

الف�ضاء االلكرتوين؟؟؟؟
املنتخب  اجلمهورية  رئي�س  اأن  هو  اأك��ر  يقلق  ال��ذي  لكن   
اأعطى لالأزهر مكانة اأكرب وقيمة اأعلى يف اأول قراراته حني 
األي�س  وتنقيتها.  الت�ضريعات  درا���ض��ة  الإع���ادة  جمل�ضا  اأ�ض�س 
هذا تاأكيدا لهوية الدولة الدينية وتر�ضيًخا خلط واحد يف 
�ضنع القرارات و�ضياغتها، وهو اأن َتَتدخل املوؤ�ض�ضة الدينية 
ورجال الدين يف �ضناعة كل ما يمُ�ّضر حياة املواطنني طبقا 
دول��ة  م��ع �ضنع  االأزه����ر،  ل��رج��ال  وامل��ذه��ب��ي  الديني  للهوى 

الكني�ضة امل�ضتقلة املوازية؟؟؟
لكي  ال��دول��ة،  مَبدنية  املنادة  اإط��ار  يف  م�ضروعة  اأ�ضئلة  اإنها 
تتعلم م�ضر وغرها ِمن الدول الدينية من جتارب الدول 
تلة من الكني�ضة وكهنتها يف الع�ضور املظلمة،  التي كانت ممُ

األي�س كذلك؟؟؟
وياأتي ال�ضوؤال االأ�ضعب، حيث لقمة العي�س لل�ضعب اجلائع 
املليارات  م��اذا عن  ال�ضوارع:  اأطفال  ِمن ماليني  فيهم  مبا 
الطائلة التي َيدفعها امل�ضريون ِمن جيوبهم لل�ضرف على 
هذا ال�ضرح الذي ال يقدم انتاجا نافعا للبلد اإال فكرا ومزيد 

َف�ِضري الن�ضو�س الدينية؟؟ ّراح" وممُ ِمن "�ضمُ
على  ت�ضرف  التي  املليارات  فرغم  االأزه���ر،  �ضيخ  جاللة  يا 
اأزهرك �ضنويا ِمن اأموال الدولة، اإال اأنك تعتب على وجود 
كما   � طائلة  اأم���وال  لديها  وبريطانية  اأمريكية  منظمات 

َتدعي معاليك � لن�ضر االإحلاد.
فعل  ع��ن  غ��رك  وتنهى  بفعٍل  ت��اأت��ي  االأزه����ر  �ضيخ  ي��ا  كيف 

مثله؟؟؟
�����ض��رف ع��ل��ى امل��ل��ح��دي��ن  واأي اأم������وال ط��ائ��ل��ة ه����ذه ال���ت���ي تمُ
والالدينيني يف م�ضر، واأغلبهم طلبة اأو موظفني يف قطاع 
االأعمال اخلا�س. وال مَيلكون ِمن و�ضائل التعبر اإال مواقع 
التوا�ضل االجتماعي كالفي�س بوك وتويرت، واأنتم متلكون 
التليفزيونية  القنوات  ع�ضرات  يف  الدينية  ال��ربام��ج  مئات 

واجلرائد واملجالت ال�ضيارة؟؟؟؟
 يا �ضيادة �ضيخ االأزهر االفا�ضل، اإن كنت ترى اأن الدين ال 
يمُفر�س، فِمن ف�ضلك اترك الذين اتخذوا موقًفا من الدين 
اأو  االأدي���ان،  ازدراء  مثل  ال�ضمعة  �ضيئة  قوانني  تطبيق  دون 

تكدير ال�ضلم املجتمعي.
ي��ا ���ض��ي��ادة �ضيخ االأزه����ر امل��ح��رتم، اإن ك��ن��ت ت���رى، ك��م��ا ق��ال 
الهداية على  تفر�س  البالغ، فال  ر�ضالتكم هي  اأن  القراآن، 

الذين تركوا اأديانكم ومعتقداتكم.
من ف�ضلكم، ال تلعبوا دور الَدّيان م�ضاًءا، بعد انتهاء اأدواركم 

الدعوية �ضباًحا.

سمير عطا الله

  كم مرة قراأت - اأو �ضمعت - عن دخول نابليون 
اإىل مو�ضكو؟ هل تكت�ضف كل مرة �ضيئاً جديداً؟ 
فلنعد اإىل الق�ضة من اأولها: عام 1812 قرر 
يحتل  اأن  بنف�ضه،  خمموراً  فرن�ضا،  اإم��رباط��ور 
االإم���رباط���وري���ة ال��رو���ض��ي��ة. ه��ك��ذا اأع����دَّ حملة 
قبله  اأر���ض��ل  لكنه  مو�ضكو،  يف  ت��ب��داأ  ع�ضكرية 
فاأر�ضل  نابويل.  ملك  بقيادة  ا�ضتطالعية  قوة 
هذا اإىل االإمرباطور اأن املدينة بدت خالية اأو 
ال��رو���ض��ي من  اأف��رغ��ه��ا اجلي�س  م��ه��ج��ورة. لقد 
ال�ضكان ومل يبق فيها اإال اأدنى طبقات الفقراء. 
توقف نابليون ليلة 14 �ضبتمرب )اأيلول( عند 
التايل.  اليوم  يف  عليها  وم�ضى  املدينة،  ط��رف 
�ضوى �ضوت  ال �ضخب وال �ضجيج، وال �ضوت 
عربات مدافعه. البيوت على جانبي الطرقات 
الق�ضور  ك��ذل��ك  وال���ن���واف���ذ.  االأب������واب  مغلقة 
والكنائ�س. جميعها دالئل على ازدهار املدينة.

الكرملني:  اإىل  مبا�ضرة  االإم���رباط���ور  ت��وج��ه 
املدينة  تلة يف و�ضط  قائمة على  قلعة �ضخمة 
م��اط��ة ب��االأ���ض��وار واالأب�����راج ال��ت��ي تطل منها 
امل���داف���ع. ال��ك��رم��ل��ني م��دي��ن��ة يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة. 
اإن���ه���ا ت�����ض��م ال��ق�����ض��ر االإم�����رباط�����وري، وق�ضر 
جمل�س ال�����ض��ي��وخ، وخم����ازن ال�����ض��الح وامل��ب��اين 
الكنائ�س  م���ن  وع�����دداً  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة،  ال��ر���ض��م��ي��ة 
واأدوات  تاريخية  مبنحوتات  املليئة  وامل��ع��اب��د 
التتويج وغنائم اأخذت من االأتراك )...(. »ما 
ا�ضتعلت  الكرملني حتى  االإم��رباط��ور  اإن دخل 
بالب�ضائع  امل��ل��يء  ال�ضيني،  احل��ي  يف  ال��ن��ران 
التهمت النران  اأي��ام،  والفراء. وخالل ثالثة 
ث��الث��ة اأرب�����اع م��و���ض��ك��و. ام��ت��دت ال��ن��ار اإىل كل 
اإىل ف��رن هائل  ال��ت��ي حت��ول��ت  امل��دي��ن��ة  بيت يف 
ات�ضاع  اأ�ضواوؤه حتى االأف��ق. و�ضاعدت يف  ت�ضل 
امل��واد  اإىل  باالإ�ضافة  ف��ج��اأة،  هبَّت  ري��ح  اللهب 
احلارقة التي راحت تتفجر. ثم اختلط �ضوت 
البيوت  دخلوا  الذين  الفقراء  ب�ضراخ  اللهيب 
واإمن��ا  منهم  البع�س  جنا  وق��د  ينهبوها.  لكي 
تاأملنا  ورهبة  ياأ�س  يف  ال�ضوارع.  يف  ليحرتقوا 
اأي  فعل  على  قادرين  غر  ونحن  امل�ضهد  ه��ذا 

�ضيء«.
ه����ذا ال��ن�����س و���ض��ع��ه ال����ب����ارون ك��ل��ود ف��رن�����ض��وا 
دونرفال، اأحد �ضباط نابليون يف احلملة التي 

فقد فيها نابليون ن�ضف جيو�ضه )380 األفاً( 
والرو�س نحو 210 اآالف جندي، وعرفت تلك 
احلرب با�ضم خطة »االأر�س املحروقة«؛ اإذ دخل 
نابليون ووجد اأن الرو�س مل يرتكوا له �ضوى 
االأم���ر؟  »اجل���دي���د« يف  العن�ضر  اأي���ن  ال���رم���اد. 
يقول �ضاحب الن�س وهو ي�ضف مو�ضكو ع�ضية 
دخول نابليون، »اإنها كانت هادئة وهانئة مثل 

مدينة عربية من مدن األف ليلة وليلة«.
ماذا لو كان يبحث عن ت�ضبيه مقارن اليوم؟ اأي 
مدينة يختار لو�ضف الهناء وال�ضكون؟ بغداد، 
اأم  اأم دم�ضق؟  االأول،  ليلة وليلة«  »األ��ف  م�ضرح 
والتجارة  احلياة  مدينة  اأم  ال�ضعيد«؟  »اليمن 
واالأ����ض���واق يف ح��ل��ب؟ ت��ن��اق��ل ال��غ��رب وال�����ض��رق 
حكايات األف ليلة على اأ�ضا�س اأنها مناذج للفرح 
ال  التي  والت�ضايل  املبطنة  واحلكمة  واملغامرة 

نهاية لها.
تلك كانت �ضورة احلياة العربية. يتطلع نبيل 
وبيوتها  وهدوئها  مو�ضكو  ق�ضور  يف  فرن�ضي 
ف��ال ي��ت��ذك��ر ���ض��وى امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�ضعيدة 
�ضعيداً  ط��ف��ول��ت��ه.  م��ن��ذ  خميلته  ت�ضكن  ال��ت��ي 
�ضكن التاريخ خميالتنا. حكايات النبل والكرم 
ع�ضور  حكايات  والنجدة.  وال�ضهامة  والعفو 

احلياة.

كهنة األزهر وموضة االلحاد ماذا تذكر البارون في موسكو؟

فاروق يوسف

كانت �ضعوب املنظومة اال�ضرتاكية ال�ضابقة يف �ضرق اأوروبا قد �ضبقتنا يف 
التحرر من االنظمة ال�ضمولية والتخل�س من الطغاة الذين كانت تلك 

االنظمة قد اأنتجتهم بدعم من االحتاد ال�ضوفييتي ال�ضابق.
اأن  بعد  تاريخها  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  اإىل  ال�ضعوب  تلك  انتقلت  حينها 
احلقبتني  بني  وما  عقودا.  امتدت  التي  ال�ضيوعية  احلقبة  من  انتهت 
اإىل  ق��ادت  التي  الفو�ضى  اأنها  امل��ح��دودة، غر  الفو�ضى  ن��وع من  ح��دث 
والدة النظم ال�ضيا�ضية اجلديدة، وهي نظم دميقراطية توؤمن بتداول 
ال�ضلطة �ضلميا وحق ال�ضعب املطلق يف اختيار َمن ميثله ويرعى �ضوؤونه.
ال�ضعور  م��ن  عالية  درج��ة  ع��ن  هناك  ال�ضيا�ضية  النخب  ع��ربت  يومها 
وخربتها  ال�ضيا�ضي  وعيها  ن�ضوج  مرتجمة  التاريخية  بامل�ضوؤولية 
تلك  �ضقوط  دون  حائال  وقفت  واقعية  خطوات  خ��الل  من  الن�ضالية 

البلدان يف متاهة النظر اإىل املا�ضي، باعتباره مرجعية وحيدة.

ولهذا فقد كانت مراجعة املا�ضي ال تتم حتت �ضغط الرغبة يف االنتقام. 
بالن�ضبة لل�ضعب كما بالن�ضبة لهيئات احلكم. لقد اكتفوا بتفكيك اأجهزة 
االنظمة ال�ضمولية ومل مي�ضوا الدولة ب�ضرر ميكن اأن يعيقها ويجعلها 

تفقد �ضيئا من قوتها.
كان التفكر يف امل�ضتقبل حاجزا دون العودة اإىل الوراء.

ال�ضلطة  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  وه��م  ال�ضيوعيون  ي��ك��ون  ان  مفاجئا  يكن  ومل 
�ضارت  ال��ت��ي  ال���دول  تلك  �ضهدته  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضي  احل���راك  م��ن  ج���زءا 
حتث اخلطى يف اجتاه اقت�ضاد ال�ضوق وهو ما اأهلها لالإن�ضمام �ضريعا 

وبخطوات واثقة اإىل االحتاد االوروبي.
وهو ما يعني اأن �ضعوب اوروبا ال�ضرقية ا�ضتطاعت عن طريق ن�ضالها 
اأن  التاريخ  �ضنع  يف  لدورها  وا�ضتيعابها  االخالقي  والتزامها  ال�ضلمي 
بالعامل احلر وعدم االجن��رار وراء  حتيي بلدانها عن طريق االندماج 

حكايات املا�ضي.
بلدان  االليم يف  املا�ضي  االنعتاق من  تتكرر جتربة  اأن  ك��ان ممكنا  اأم��ا 
الربيع العربي وهي التي جنحت �ضعوبها بطريقة اأو باأخرى يف التحرر 

من االنظمة ال�ضمولية والتخل�س من الطغاة امل�ضابني بلوثة التوريث؟
ما حدث يف العامل العربي هو يف حقيقته �ضيء اأ�ضبه بالف�ضيحة.

لقد كان غياب الطغاة يف حلظة حا�ضمة من حلظاته مدعاة للرغبة يف 
ا�ضتعادتهم. كان ذلك الغياب مبثابة ك�ضف وتعرية حلقيقة اخلواء التي 
انتظاره  ال�ضعوب يف  العربي. فما مل تكن  العامل  تعاين منه احلياة يف 
ان�ضاء  على  ق���ادرة  �ضيا�ضية  نخب  هناك  تكون  ال  اأن  تتوقعه  تكن  ومل 

انظمة بديلة لتلك االنظمة التي �ضقطت.
مل تكن املعار�ضات العربية اإال لغوا فائ�ضا.

فحني حانت حلظة احلقيقة خفت �ضوتها و�ضلت حركتها وتمُرك ال�ضعب 
فري�ضة لالإ�ضالمويني الذين هم رواد التفكر والعمل املا�ضويني.

لقد عمت الفو�ضى ارجاء العامل العربي ما اأن �ضقط جدار اخلوف.
مل يكن هناك �ضيء �ضوى الفو�ضى. ف�ضار الكثرون يحنوون اإىل زمن 
احلرية  عن  بديال  واال�ضتقرار  ب��االآم��ن  ال�ضعور  ك��ان  حيث  اال�ضتبداد 
الطرق حتت م�ضميات  اأن يحكم قطاع  اإىل  تقود  اأنها  لهم  اأت�ضح  التي 

ميلي�ضياوية خمتلفة ال�ضارع ومن ثم كل نواحي احلياة.

ح��ني �ضقط ج���دار ب��رل��ني ك��ان��ت ه��ن��اك ح��ي��اة زاخ���رة ب��االأم��ل يف انتظار 
العربي فقد  �ضقط ج��دار اخل��وف  ام��ا حني  االوروب���ي،  ال�ضرق  معذبي 
اال�ضالموية  اجلماعات  �ضارت  الذي  للياأ�س  باأكملها  �ضعوب  ا�ضت�ضلمت 

تقطف ثماره.
هناك َمن يراهن على الزمن. غر اأن ما حدث يف تون�س وهو ال يزال 
وليدا لن يكون حدوثه متوقعا يف ليبيا والعراق واليمن و�ضوريا. ناهيك 
عن م�ضر التي ا�ضتطاعت اأن تنقذ نف�ضها من خالل العودة اإىل الع�ضكر، 

وهي عودة ا�ضطرارية اأملتها الظروف التاريخية.
اإىل درج��ة  امل��ا���ض��ي  ت��ه��وى  �ضعوبا  م��ن دون خ��ل��ق اهلل  ن��ك��ون  اأن  ��ع��ق��ل  اأيمُ

اال�ضرتقاق؟
ال���ذي مي�ضي  ال��ع��راق  روؤي��ت��ه جم�ضدا يف  القبيل ميكن  ���ض��يء م��ن ه��ذا 
وهي  الهائلة.  ث��روات��ه  م��ن  بالرغم  ال��رث��ة  الهاوية  اإىل  حثيثة  بخطى 

ثروات �ضارت تمُ�ضتعمل يف تدمر ما تبقى من وجوده.
اأكان الطغاة �ضروريني من اأجل احلفاظ على االوط��ان على اخلارطة 

وعلى ال�ضعوب يف حلظة اأمل كانت ممكنة؟

في مديح الطغاة السابقين ولكن
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عقدت منظمة بنت الرافدين  يف بابل ور�شة عمل عن الية التفكري العلمي الذي 
ينبغي ان يتمتع به االن�شان بال�شكل الذي ميكنه من ا�شتنباط االفكار اجلديدة 
املدير  وقدمت  ميتلكها.  التي  الذهنية  االمكانات  ا�شتثمار  خالل  من  واملبتكرة 
يتمتع  ان  اهمية  فيها  �شرحت  حما�شرة  االن�شاري  علياء  للمنظمة  التنفيذي 
االن�شان باملبادرة يف التو�شل اىل االفكار اجلديدة التي متكنه من تطوير منط 
حياته وت�شاعده يف تطوير عمله واالبداع فيه م�شرية اىل اهم الو�شائل واخلطوات 
من  لال�شتفادة  الفر�شة  له  يتيح  ال��ذي  بال�شكل  ذل��ك  من  االن�شان  متكن  التي 
قابلياته الذهنية با�شتخدام التفكري العلمي املنظم. واجرت املحا�شرة اختبارات 
ع�شف ذهني للم�شاركني من كادر املنظمة وعدد من املتطوعني بينت من خاللها 
امل�شاركني على  ، جرها بعدها تق�شيم  املحا�شرة  كيفية اال�شتفادة من مو�شوعة 
�شكل جماميع طلب منها ابتكار اهداف جديدة بعيدة عن النمطية لعمل املنظمة 

ت�شب جميعها يف خدمة املراأة واملجتمع.
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ال��ق��اه��رة  ج��ام��ع��ة  االآداب  بكلية  االجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�شم  يقيم 
ع�شر  الثانى  ال���دوىل  م��وؤمت��ره  يو�شف  لبنى  ال��دك��ت��ورة  برئا�شة 
املقاومة  11اىل13 نوفمرب حتت عنوان  اليوم  الفرتة من  فى 
جامعات  من  باحث  مائة  املوؤمتر  فى  ي�شارك  واالأدب.  اللغة  فى 
م�شرية وعربية، اإ�شافة اىل باحثني من كوريا اجلنوبية والهند 
و رومانيا وايطاليا ونيجرييا وفرن�شا وتركيا والواليات املتحدة.
عنانى  د.حممد  الرئي�شيتني  املحا�شرتني  يلقى  اأن  املقرر  ومن 
وعنوانهااملقاومة  ال��ق��اه��رة،  بجامعة  االإجن��ل��ي��زى  االأدب  اأ���ش��ت��اذ 
الثقافية  ال��درا���ش��ات  ا�شتاذ  ل��غ��وي��اووج��ودي��ا، ود.ج��ل��ني ج���وردون 
د.هدى  ت�شتعر�ض  كما  كارديف،  بجامعة  االبداعية  واملمار�شات 
املوؤمتر  تاريخ  القاهرة  بجامعة  االإجنليزى  االدب  اأ�شتاذ  جندى 
ون�شاأته وما اأ�شهم به فى حقل درا�شات اللغة االإجنليزية وادابها.
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احتفالية  للفنون  كهرمانة  جمعية  اقامت 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك�����رى م���ي���الد م��وؤ���ش�����ض ال��ر���ش��م 
ف��ائ��ق ح�شن ع��ل��ى قاعة  ال��ع��راق��ي احل��دي��ث 

اجلمعية.
جميل  م��الك  الت�شكيلية  الفنانة  و�شرحت 
رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة ك��ه��رم��ان��ة ان االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ه��ي ا���ش��ت��ذك��ار ل��ل��ف��ن��ان ال��ك��ب��ري ف��ائ��ق ح�شن 

اه��م ال�شروح يف ج�شد الفن  ال��ذي يعد من 
اجيال  تربت  يده  وعلى  العراقي  الت�شكيلي 

من الفنانني العباقرة .
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ا���ش��ت��ذك��ار الع��م��ال 
الفنان ح�شن وتاريخه الفني واقامة معر�ض 
م�����ش��رتك مل��ج��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن ال��ف��ن��ان��ني 
ومليعة  �شليم  ليلى  بينهم  م��ن  الت�شكيليني 
اجلواري ومالك جميل وروؤيا روؤوف ونزيهة 

�شليم واآخرين.
ال���ف���ن���ان ح�شن  ان  ب���ال���ذك���ر  وم����ن اجل���دي���ر 

يعدمدر�شة باهرةيف معانيها التي الت�شاهى 
فهي جتربة جمالية اأ�شتلهمت جتارب الفنان 
الوجدانية واملادية ، كما اأن جتربته ون�شاأته 
يف اأ�شرة فنية اأغنت موهبته ،اإذ كانت حمبته 
للفن التقاوم منذ طفولته مراقبا اأمه وهي 
جمهولون،  فر�شان  ميتطيها  خيوال  ت�شنع 
املف�شلة،ولكنه  هوايته  احل�شان  نحت  ك��ان 
ظل يعاين من �شعوبة حتقيقه اأذ عجز عن 
نحته واقفاً ،مما اأ�شطره اىل حتقيق هيئته 
اأي��ام��ا على ذل��ك حتى متكن  ك��اأب��ي��ه،ومت��رن 

من جت�شيده بال�شكل الذي يرغبه ويطمئن 
اليه.

االأبتدائية  درا�شته  من  االأوىل  ال�شنوات  يف 
م�����ش��ادف��ة يف  االأول  ف��ي�����ش��ل  امل���ل���ك  ���ش��اه��د 
ح��دي��ق��ة ال���ب���الط امل���ل���ك���ي، ي��ر���ش��م م�����ش��ه��دا 
طبيعياً فاأعجب مبوهبته املبكرةووعده بعد 
اأورب��ا  اىل  ير�شله  االأبتدائيةاأن  من  تخرجه 
فرن�شا  اىل  ل�شفرته  وكانت   . الفن  لدرا�شة 
عام 1935 االأثر الكبري يف تطوير موهبته 
و�شقلها، ور�شم لوحات فنية رائعة اجلمال.
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اقام��ت لجنة المرأة في وزارة الثقافة باش��راف  وكي��ل الوزارة فوزي 
االتروشي احتفالية توقيع كتاب )مطري الموعود( للكاتبة "فالنتينا 

يوارش هيدو" على قاعة منتدى بيتنا الثقافي في االندلس 
وق����د ح�ش����ر االحتفالي����ة رئي�ش����ة جلن����ة 
امل����راأة اغادي����ر مه����دي والكاتب����ة د.بي����ان 
العري�ض وعدد من ع�ش����وات جلنة املراأة 
يف الوزارة ورابطة املراأة العراقية واحتاد 
الن�شاء اال�شوري و�شعراء ومثقفني ومن 

املهتمني بال�شعر.
ادارت الن����دوة الفنان����ة الت�ش����كيلية دين����ا 
ثامر لتقدم �ش����رية املحتفى بها م�ش����رية 
اإىل انه����ا ول����دت يف ناحي����ة كاين ما�ش����ي 
مبحافظ����ة ده����وك، وه����ي ابن����ة الكات����ب 
واالأدي����ب يواآر�����ض هي����دو ال����ذي �ش����جعها 
عل����ى كتاب����ة الق�ش����ة الق�ش����رية وال�ش����عر 

منذ �شغرها.
وا�ش����افت قائل����ة: "ن�ش����رت املحتف����ى به����ا 
يف  واأ�ش����عارها  كتاباته����ا  م����ن  العدي����د 
جري����دة "به����را" ال�ش����ادرة ع����ن احلرك����ة 

الدميقراطية االآ�شورية".
�شر اختيار ا�شم الكتاب 

فيما قدمت ال�شاعرة الواعدة "فالنتينا 
هي����دو" �ش����ر اختياره����ا ال�ش����م )مط����ري 

املوع����ود( ) ورمزي����ه(  ليك����ون عنواناً له. 
وعن بدايتها يف الكتابة.

 ث����م تبعها الناقد ال�ش����اعر �ش����يف الدين 
كاطع  باحلديث عن الكتاب و�شروريات 
الكتابة واأ�ش�ش����ها ونقاط القوة وال�شعف 
التي ي�ش����مها الكتاب. ام����ا االعالمية د. 
بي����ان العري�ض فق����د حتدثت عن الكتاب 
وق����راأت بع�����ض الق�ش����ائد املت�ش����منة فيه 
يف  املتب����ع  وا�ش����لوبها  بالكاتب����ة  واأ�ش����ادت 
�شرد الن�ض والتعبريات املجازية املنتقاة 

باإتقان.
التاأمالت املوجودة يف الكتاب املطبوع 

والكت����اب عب����ارة ع����ن تاأمالت ون�ش����و�ض 
م����ن  او  الكاتب����ة  حي����اة  م����ن  م�ش����توحاة 
املجتم����ع املحي����ط به����ا والت����ي تع����رب م����ن 
خالله����ا عن جمم����ل مواقف وتفا�ش����يل 
ق����د متر ب����اي ان�ش����ان. وجاء يف �ش����فحته 
االوىل اهداءاً اىل والدها الكاتب االديب 
يوار�����ض هي����دو )اىل م����ن علمن����ي كي����ف 
ار�ش����م الكلم����ات ... وكي����ف ان�ش����ق ال����وان 

العب����ارات وكي����ف اغ����رف عب����ق احل����روف 
لتتوه����ج اوراقي البي�ش����اء اه����دي كتابي 
املتوا�ش����ع بني يديه وامتنى ان يليق بكل 

ما قدمه يل من عطاء باذخ وجميل(.
ال�ش����اعرة بع�����ض م����ن  الق����ت  يف اخلت����ام 
ن�شو�ش����ها ح����ول مو�ش����وع االأم والوطن 

الت����ي �ش����منها كت����اب )مط����ري  واحل����ب 
املوع����ود( ويف ختام احلفل قامت الكاتبة 
باهداء جمموعة ن�شخ من كتابها حممل 

بالتوقيع اىل احلا�شرين يف احلفل.
وقدمت باقات الورود لل�ش����اعرة الواعدة 
م����ن جلنة امل����راأة ورابطة املراأة لت�ش����مها 

اىل باقاتها ال�شعرية.
يذك����ر ان  ه����ذه املهرجان����ات الت����ي تق����وم 
به����ا وزارة الثقاف����ة وذل����ك  من اجل دعم 
املواهب العراقية اجلديدة على ال�شاحة 
العجل����ة  وجع����ل  العراقي����ة  الثقافي����ة 

الثقافية بالطريق ال�شحيح .

احتفالية توقيع كتاب )مطري الموعود( 

لجنة المرأة في وزارة الثقافة تحتفي بالشاعرة الواعدة  )فالنتينا يوارش هيدو(

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات
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ل�شقوط   )25( الذكرى  م��رور  مبنا�شبة  املانيا  احتفاالت  مع  تزامناً 
جدار برلني الذي يعترب حدثا انعطافيا غريرّ وجه العامل وخارطته 
امللحقية  بالتن�شيق مع  الثقافية  بابل  برج  اقامت موؤ�ش�شة  ال�شيا�شية، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل�����ش��ف��ارة امل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة يف ب��غ��داد ن���دوة ح���ول اخللفية 
منذ  �شببه  ال��ذي  النف�شي  والتمزق  واملعاناة  اجل��دار  لهذا  التاريخية 
عام  �شقوطه   ولغاية   1961/ 8/ 11 برلني يف  بنائه حول مدينة 
وكيل  الندوة  يف  وحتدث  عارمة.  جماهريية  انتفا�شة  اثر   1989
وزارة الثقافة فوزي االترو�شي، بح�شب بيان للوزارة بالتف�شيل حول 
تاريخ ان�شاء اجلدار وتاأثرياته النف�شية واالجتماعية على �شكان برلني 
اىل اجلانب  ال�شرقي  امل�شتمر من اجلانب  اليومي  الهروب  وم�شل�شل 
الغربي وقد ت�شبب ذلك على مر العقود يف مقتل اكرث من )700( 
اعادة  وعملية  اجل��دار  �شقوط  مغزى  االترو�شي  وا�شتعر�ض  �شخ�ض. 
املانيا ب�شرعة فائقة ودون �شفك دماء وعملية امل�شاحلة التي  توحيد 
متت يف حينها يف املانيا التي نفتخر واالآن بكونها معجزة اقت�شادية. 
لبناء جدار برلني  نبذة عن م�شاهداته  البزاز  الباحث منذر  ثم قدم 
املا�شي. فيما  القرن  املانيا منذ خم�شينيات  كونه كان كان مغرتبا يف 
عند  اليوم  فيها:  ج��اء  بغداد  يف  االملانية  ال�شفارة  با�شم  كلمة  القيت 
بوابة براندنبورغ يف برلني يحتفل الكثري من النا�ض بهذه الذكرى يف 

مهرجان �شعبي كبري حتت �شعار "ال�شجاعة الإكت�شاب احلرية".
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ال�شري  اأنت�شار  لق يف عامل  اأنت حتحُ و  منتبهاً  اأن تكون م�شتعداً  عليك 
اإخرتت ق�شة " املحرقة" لي�ض لكونها حتمل اإ�شم املجموعة الق�ش�شية 
لي�ض  و  ثمة رجفة  وج��دت  املقالح،  على جائزة  احل��ائ��زة  و   * املن�شورة 
مبجتمعها  القا�شة  الحظته  رمب��ا  لواقع  رف�ض  ثمة  اإرتعا�ض  جم��رد 
اليمني الذي تغلب فيه قوة الرجل، تكون املراأة بالظل بل خلف الظل 
بيد  كلها جتتمع  ال�شلطة  و  و احل�شور  فال�شطوة  الظالم  و غياهيب 
الرجل، على املراأة ال�شمت الطاعة الفخر و االعتزاز لو كان لها زوج اأو 
اأخ او اأب اما هي قد تكون ال �شيء، اإن مل يكن هناك �شند، هناك ظهر 
رجل ال حق لها يف البكاء اأو ال�شراخ ال مكان لالإعرتا�ض هذا الواقع 
بالتاكيد حت�شه القا�شة و بكل الطرق �شورته لنا، لكن هنا لي�ض جمرد 
االأك��رث  بالفعل  بل  بال�شراخ  رغبة  نلم�ض  نحن  فقط،  لواقع  ت�شوير 
عنفاً و هو احلرق هذا الفعل �شيتكرر اأكرث من مرة خالل هذه الق�شة، 
�شتقف معه القا�شة ت�شوره بدقة، ت�شور تاأثري هذا الفعل نحن امام 
لوحات �شورية ديناميكية حتوي فعاًل خارجياً و عاملاً داخلياً يحرتق 
فيلماً  تكون  اأن  ت�شلح  غنية  م��ادة  بالن�ض  اأح�ض  ك�شينمائي  انا  اأي�شاً، 
�شينمائياً ق�شرياً تذكرين بق�شيدة �شعرية للدكتورة �شعاد ال�شباح ال 
اتذكر العنوان تقريبا كان عنوانها "فتافيت اإمراأة" ا�شتغلت على هذه 
اخراجي  و  ببغداد  اجلميلة  الفنون  كلية  من  تخرجي  بعد  الق�شيدة 
لفيلم "الكتابة بدم املقالح" عن ق�شيدة حماولة الكتابة بدم اخلوارج 
االإ�شتغال  اأمتنى  1987 و كنت  املقالح  العزيز  الدكتور عبد  لل�شاعر 
للتوا�شل معها،  اأجد طريقة  لكن مل  ال�شباح،  ال�شاعرة  على ق�شيدة 
ما يهمنا هنا اأن هذه االأجواء ال�شاعرية وجدتها يف )حمرقة انت�شار 
ال�شري( لعل اأهم العنا�شر املوجودة هنا هو املكان املغلق مناخ الق�شة 
تكون  اخل��ا���ض،  عاملها  اخل��ا���ش��ة  ال�شخ�شية  غ��رف��ة  مغلق،  م��ك��ان  هنا 

البداية قوية دون االإ�شراف بتفا�شيل ثانوية.

سقوط جدار برلين في مؤسسة برج بابل

المقاومة فى اللغة و األدب.. 
مؤتمر دولى بجامعة القاهرة

ورشة عمل عن الية التفكير العلمي وكيفية 
استفادة االنسان من امكانياته الذهنية العراقية - متابعة

ت��ا���ش��وال���ض،  كون�شتاتينو�ض  ال��ي��ون��اين  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  حت���دث 
التنقيب الفريدة يف مدينة  باأعمال  اللغز املحيط  اأخ��رياً، عن 
اليونانيني،  اهتمام  حمط  ت�شكل  التي  االأث��ري��ة،  اأمفيبولي�ض 
قائاًل: "لعل متاثيل اأبو الهول باتت م�شتعدة للبوح باأ�شرارها، 
اأخرياً". و�شل املنقبون من خالل اأعمال احلفر امل�شتمرة على 
مدى االأ�شهر الثالثة املا�شية اإىل اكت�شاف ثالث غرف ملقابر 
ك�شفت عن املزيد من التحف الفنية اجلميلة، بدءاً من مدخل 
املقربة، الذي يزينه متثاالن مقطوعا الراأ�ض الأبو الهول. وهو 
اأج��زاء، موزعة  اإىل ثالثة  اأ�شطوري مق�شم  كناية عن خملوق 
احلفر  اأع��م��ال  االآث���ار  علماء  وا�شل  واإن�شان.  وطائر  اأ�شد  بني 
والتنقيب، بحثاً عن غرفة رابعة حمتملة، وك�شفوا عن وجود 
بقيادة  العلماء  فريق  وك��ان  رخامي.  باب  بقايا  يحتوي  خندق 
كاترينا بري�شتريي قد عرث على ما يعتقد اأنه اأكرب قرب قدمي 

يتم اكت�شافه يف اليونان.

المقابر اليونانية األثرية تبوح بأسرارها

قراءة في قصة "المحرقة" للقاصة اليمنية أنتصار السري

د.إبراهيم الحمد

م�شتويني:  على  تعمل  الفهم،  ه��ذا  اأ���ش��ا���ض  على  ف��ال��رواي��ة  اإذن، 
م�شتوى احلا�شر الذي يحكي، وميار�ض دور املوجه واملناق�ض تارة، 
امل�شتوى  اأخ��رى، وهذا  تارة  باحلرية  وامل�شاب  والراف�ض  واملحتج 
ال�شخ�شية  فتمثله  الثاين  امل�شتوى  اأم��ا  »عمر«،  �شخ�شية  متثله 
ف  نتعررّ الذي  دانيال«،  »االأم��ري  �شخ�شية  وهي  الثانية،  الرئي�شة 
ويتم  »عمر«،  به  يقوم  ال��ذي  االآركيولوجي  العمل  بو�شاطة  عليه 
اإالرّ باأبعادها التاريخية،  اكت�شافه من خالله، فال�شورة ال تكتمل 
مما تختزنه الذاكرة، ممزوجة بوعي احلا�شر الذي ميثله »عمر«.
»اإيزابيل«  يع�شق  اإْذ  م من دون علمه،  »دان��ي��ال« يف حب حم��ررّ يقع 
اب��ن��ة«ح��زرائ��ي��ل« م��ل��ك »ب��ي��ت�����ش��ان«، ف��ي��ع��ر���ض االأم����ر ع��ل��ى وال����دِه 
اأن ي�شارح  اإىل  االأخري بذلك، ثم ي�شطرُّ  العال«، فيحُ�شدم  »امللك 
»دانيال« بحقائَق منها اأنه لي�ض اأباهحُ احلقيقي، واأن اأباه احلقيقي 
ه هي »ب�شمة« التي  هو »اأخيل« الذي غرق يف مياه بحر غزة، واأمُّ
واأن لديه  »بيت�شان«،  »اأخيل« زوجَة ملك  �شارت بعد وفاة زوجها 
اأختني هما »حورية« و«اإيزابيل« ، ثم يقول »امللك العال« ل�«دانيال« 
ي، هو اأن ترتك  ليو�شح له االأمر: »وكان اأن ح�شل بيننا اتفاٌق �شررّ
اأمك ال�شغري دانيال، بينما تذهب هي اإىل عري�شها اجلديد من 
دون ولد، فرتبي له ذلك الوليد حاتوئيل. ولي�ض هذا فح�شب، بل 
كان من اأهم �شروط الزواج، هو اإخفاء عالقتك باأمك، واعتبارك 

ولداً لنا اأنا ورفقة، فتعي�ض معنا لتكون ولياً للعهد بعد وفاتي«.
بعد امت�شا�ض ال�شدمة وعودة »دانيال« اإىل ر�شده، ي�شبح ر�شوَل 
كلمتها،  لتوحيد  االأخ���رى،  الكنعانية  املمالك  اإىل  العال«  »امللك 
اأ�شفاره  اأث��ن��اء  ويف  »اأوغ���اري���ت«،  يف  الكبري  امللك  بوجه  وال��وق��وف 
بع�شهما  ويع�شقان  »اأور�شامل«،  ابنة ملك  »فرح«  باالأمرية  يلتقي 
باأ�شلوب مهذب: »هل يوافق  الزواج منها  بحرارة، ويطلب  بع�شاً 
مت  امللك على تزويج االأمرية من عبد )اإل( ا�شمه دانيال؟«، فتب�شرّ
لكن:  االأخ���رى، ومل جت��ب،  اإىل اجلهة  تدير وجهها  وه��ي  ًة  حييرّ
�شديد،  ب�شوق  فاحت�شنته  االأم���رية،  ج�شد  يدغدغ  الطلب  »ك��ان 
الفور، وتعطيه اجل��واب قبل عودته  اأمها على  ت�شاأل  اأن  ووعدته 
التفا�شيل،  بكل  عاملاً  العال  امللك  يكون  كي  الغزية،  مملكته  اإىل 
في�شتعد للزيارة ال�شعيدة«. لكن الزواج ال يح�شل داخل الرواية، 
ويبقى ا�شت�شرافاً كاذباً، ال ميكن اإالرّ تف�شريه بكونه �شيح�شل حتماً 

يف زمن الحق لزمن ال�شرد.
اأدواراً  مار�شتا  قد  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  الرئي�شتني  ال�شخ�شيتني  اإنرّ 
احل��دث  اإ����ش���اءة  يف  ال�شخ�شيات  ب��ق��ي��ة  ع��ن  ميزتهما  ووظ���ائ���ف 
الروائي، واإي�شال الر�شالة التي بحُني العمل الأجلها، وكان اهتمام 
عن  ف�شاًل  ال�شخ�شيتني،  لهاتني  بنائه  يف  للنظر  الفتاً  الروائي 
لغة،  لديه  احلا�شر،  ال��ذي ميثل  ف�«عمر«  االأخ��رى،  ال�شخ�شيات 
هي اللغة الراهنة التي تختلف بدورها عن لغة »االأمري دانيال« 

التي حتيل على االأ�شطورة والتاريخ الغابر.
فهي   ،»2050 »االإ�شكندرية  رواي��ة  يف  الرئي�شة  ال�شخ�شية  ��ا  اأمرّ
التي ميثلها »م�شهور �شاهر ال�شهري« الذي ميار�ض عقلحُهحُ عملية 
ال�شرد �شاعة احت�شاره، اإذ تقوم اأجهزة املخابرات التي متار�ض دور 
الراوي يف املقطع ال�شردي االأول فقط، بت�شجيل ما يردحُ على عقل 
م�شهور �شاهر ال�شهري وذاكرته، اعتماداً على مقولة »اإن املحت�شر 
ال�شاعة االأخ��رية من عمره، فيتذكر  يتهالك على �شريرِه خالل 
فتمرُّ  اللحد،  اإىل  املهد  من  ذكرياته  وي�شتعيد  م�شى،  ال��ذي  كل 
االأحداث كلها م�شغوطة يف خميلته ب�شرعٍة مذهلة، يتذكر فيها 

كل �شيٍء ، وكاأنه يعي�شه االآن«، وبناء على طلب ابنه »برهان« يتم 
ة ال�شرد اإىل »عقل  ت�شجيل ما يدور يف خلده من اأفكار، فتنتقل دفرّ
بني  امل�شرودة  االأح���داث  وتتواتر  ال��رواي��ة،  نهاية  حتى  م�شهور«، 
الذاكرة،  ت�شتح�شرها  ما�شية  واأخ��رى  راهنة،  وح��وارات  اأح��داث 

مبا ي�شبه مونولوجاً طوياًل.
»�شاهر«  ومثله  واالنت�شار،  ال�شهرة  من  ماأخوذ  ا�شم«م�شهور«  اإنرّ 
هري« من االإ�شهار واالإظهار، و�شبب الت�شمية ال يخرج عن  و«ال�شِّ
عاملية  ام��ت��دادات  لها  ال�شخ�شية  ك��ون  لال�شم،  املعجمية  الداللة 
وعوملية، حتقق ا�شتجابة حتمية لدواعي ا�شتخدام هذه الت�شمية، 
جناحاً  ويحقق  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  يعمل  مهند�ض  ف���«م�����ش��ه��ور« 
يف  عاملاً  ي�شبح  وابنه«برهان«  عملِه،  خالل  من  وانت�شاراً  و�شهرة 
الهند�شة الوراثية، ثم واحداً من فريق طبي يحدث نقلة نوعية 
الثالث  اجليل  باإنتاجه  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  االإن�����ش��ان،  حياة  يف 
وي�شبح  االأخ�شر«،  »االإن�شان  ا�شم  عليه  يطلق  ال��ذي  الب�شر،  من 
اأ�شعة  اأخ�����ش��ر، ي��ت��غ��ذى ع��ل��ى  اإن�����ش��ان  اأول  »ك��ن��ع��ان« اب��ن«ب��ره��ان« 
جلده  »ب��ره��ان«  اأب��وه  يقدمه  اإذ  الكلوروفيل،  بو�شاطة  ال�شم�ض، 

»م�شهور« على النحو االآتي:
»اأبوه خلية من ج�شدي، واأمه خلية من ورقة برتقال، فِلَم ال يكون 

بلون خ�شرة الربتقال؟«.
وم��ت��غ��رية،  وم��ع��ق��دة  م��رك��ب��ة  �شخ�شية  »م�����ش��ه��ور«  �شخ�شية  ت��ع��درّ 
ف�شاًل عن كونها �شخ�شية تتمحور حولها االأحداث وال�شخ�شيات 
ال�شخ�شية  ه��ذه  ط��ري��ق  وع��ن  ع��ن��ه.  ت��خ��رج  وال  فلكها  وت�شري يف 
ا�شتطاع فحماوي االنتقال عرب الزمان واملكان يف م�شاحة ال�شرد 
متالئماً  ياأتي  ال��ذي  املونتاجي  القطع  تقنية  بو�شاطة  ال��روائ��ي، 
وطبيعة ال�شرد على ل�شان هذه ال�شخ�شية املحُحت�شرة، وهي مت�شك 

ب�شريط الذكريات، مبا ي�شبه احللم.
ا �شبق اإىل اأنرّ ال�شخ�شيات الرئي�شة يف روايات �شبحي  نخل�ض ممرّ
معظمها  واأن  ووظائفها،  باأدوارها  متميزة  �شخ�شيات  فحماوي، 
ب��وؤرة  و�شكلت  ال��روائ��ي،  احل���دث  اإدارة  يف  حم��وري��اً  دوراً  مار�شت 
ال�شراع، ملا متتلكه من مقومات فنية، منحها اإياها الروائي بدءاً 
من الت�شمية، مروراً باملظهر اجل�شماين، اإذ اإن املالمح اخلارجية 
اأغ��واره��ا  لك�شف  م��راآة  واإمن��ا هي  بذاتها،  لي�شت مالمح جم��ردة 
الروائي  جانب  من  اإليها  فااللتفات  لذلك  والفكرية،  النف�شية 

مهم و�شروري يف بناء الن�ض.

نقد
الشخصيات الرئيسة في روايات صبحي فحماوي

وليد خالد أحمد حسن

اليوم  تعترب  ال�شيا�شية   / الثقافية  ال�شفحات  اإن 
اأداة فكرية ح�شارية راقية من دون �شك ت�شعى اإىل 
املعريف  ت�شاعد على ك�شر احلاجز  اأن تكون و�شيلة 
بني قرائها وبني االآخر املتقدم اأواًل وثانياً لت�شبح 
واملثمر  اجل���اد  ال��ف��ك��ري  ل��ل��ح��وار  م�شتنرياً  م��ن��رباً 
مثقف  اأي  ب��ال  ت�شغل  التي  املهمة  الق�شايا  ح��ول 
اأو متابع ومتثل همومه ، وان الثقة التي مينحها 
القارئ املتابع لهذه ال�شفحات ، ال يجوز اأن تكون 
يوماً مادة تفريط وتبديد بل يجب اأن تكون �شنداً 
العقول  مادتها يف  وعمق  فعل  ولتاأكيد  للمواجهة 
ال��ذي  ال�شليم  التعامل  ق��واع��د  تلك   ، والقناعات 
يقبلون  وم��ن  ال�شفحات  ه��ذه  يقوم بني  اأن  يجب 

عليها ويعطونها ثقتهم وهو ما يلزمها حتديداً .
الظرف  ه��ذا  ال�شفحات ويف  ن��ري��د م��ن ه��ذه  اإن��ن��ا 
القا�شي اأن تكون وا�شحة الق�شمات ت�شعى خلدمة 
واالجتماعية  والفكرية  ال�شيا�شية  حياتنا  جوانب 
بل وحتى االقت�شادية حيث حتمل هموم وق�شايا 
ال نريدها اأن تتحول – وهذا الواقع بالفعل – اإىل 

اأ�شبه بالدوائر الر�شمية يقتلها الغباء االإداري .
حقيقية  فكرية  ث��ورة  رائ���دة  تكون  اأن  منها  نريد 
وال�شيا�شي  الفكري  الوعي  وتن�شر  ال��ق��ارئ  ترفع 
حياتنا  يف  للمتاأمل  يبدو  ال��ذي  لكن  حتجر،  ب��ال 
ال��ف��ك��ري��ة ال��راه��ن��ة اأن��ن��ا ن��ع��ود م��ن ح��ي��ث ن���دري اأو 
الندري ، بق�شد قد يكون مبطناً اأو من دون ق�شد 
اإىل نقطة ال�شفر . ولي�شت هذه العودة كما يظهر 
اأو  للتجربة  فاح�شة  ملراجعات  نتيجة  وهلة  الأول 
بنا وتقييمات دقيقة الأ�ش�شها  التي مرت  التجارب 
ومعطياتها ونتاجها ، ولكنها اإعادة لنف�ض التجربة 
اأو التجارب انطالقاً من نف�ض االأ�ش�ض واملقدمات 
وكاأنه حمتوم علينا كمثقفني اأن نظل ندور داخل 

حميط الدائرة املغلق .

مبدئي  فكري  بخط  املعنية  ال�شفحات  التزام  اإن 
ت��ن��وي��ري ���ش��ي��غ��ذي ح��ت��م��اً ���ش��راي��ني ال��ف��ك��ر امل��ع��ريف 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ع��راق��ي ب���دم ج��دي��د . ف��ل��م��اذا غلق 
االأبواب يف وجه البع�ض بحجج واهية ؟ وملاذا عدم 
امللتزم  وال�شيا�شي  الفكري  للحوار  املجال  اإف�شاح 
االأ�شياء  اإىل  النظر  ومل��اذا  ؟  وال��واع��ي من خاللها 
من منظار �شخ�شي خا�ض قد يكون م�شاباً بخلل 
نف�شي ؟ وملاذا التكون قيمة الن�ض جواز مروره اإىل 

الن�شر يف ال�شفحة ؟ 
�شار  باأنه  نعرتف  اأ�شا�شية  مبدئية  اأبجدية  ه��ذه 
مطلوباً منا جتديدها يف دماء �شفحاتنا الثقافية 
 – �شن�شقط  واأال  الفكرية  وتوجهاتها  وال�شيا�شية 
الواحدية  يف  بعيد  زم��ن  من  �شقطنا  فعاًل  ونحن 
فعاًل فقدناه  - ونحن  قارئنا  و�شنفقد   - ال�شكلية 
- وبذلك �شعينا باأنف�شنا نحو ت�شييق حيز النخبة 

الفكرية من حيث نعلم بق�شد اأو النعلم ...
يف  وال�شيا�شية  الثقافية  �شفحاتنا  من  ناأمل  اأننا 
قادم االأيام اأن تتجاوز كل هذه االأمور نحو ال�شدق 
وال�شفاء والو�شوح والبحث عن احلقيقة املجردة 
ت��ه��وي��ل فيها  وب����روح علمية ال  واق��ع��ي  وب��اأ���ش��ل��وب 
والعلمي،  املو�شوعي  الطرح  حت��رتم   ، جتريح  وال 
وا�شحة االأفكار واملبادئ البناءة ، ت�شعى بكل ذلك 
اإىل اإثراء فكر القارئ ووجدانه ، وان كل حماوالت 
علمية  اإم��ام  �شتف�شل  وامل�شاومة  والنفاق  التدجني 
اأي  وع��دم رغبته يف تقدمي  املبدئي احلر  امل�شوؤول 
تنازالت على �شعيد قناعاته املبدئية التي تقف يف 
وجه كل تزييف للحقيقة وت�شويه الواقع الفكري .

أفكار
بعض أوجه إشكاليات الصفحات الثقافية والسياسية
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والأه����داف،  اخلطط  و�ضع  وت�ضرفاتك،  خ��ي��ارات��ك  يف  وا���ض��ًح��ا  ُك��ن 
النفعالت  بع�ض  تبدي   . وت��اأٍنّ بكل �ضرب  باجتاه حتقيقها  وانطلق 
ال�ضطرابات  بع�ض  وتثري  الأج���واء  ُتف�ضد  ال�ضلبّية،  والأحا�ضي�ض 
واحل�ضا�ضيات بينك وبني ال�ضريك. لكن ل داعي اإىل تقّلب امل�ضاعر 

جتاهه، لأّنها جمّرد �ضغوط عابرة.

موقعك  لتعزيز  وال��ع��ام��ة  اخل��ا���ض��ة  ع��اق��ات��ك  ت�ضتعمل  اأن  ح���اول 
ا�ضتغال الآخرين. قد ت�ضهد الفرتة املقبلة  العملي، لكن من دون 
اإىل  دفعته  الأخ���رية  ت�ضرفاتك  لكّن  ال�ضريك،  م��ن  التذّمر  بع�ض 
القيام بردة فعل حا�ضمة يف هذا الجتاه. ل جترب القدر ول تذهب 

اىل جمالت خطرية.

العمل،  يف  �ضّيما  ول  اأكرث  بنف�ض����������������������ك  الهتم������������������������ام  علي�������������ك 
وهذا ي�������فر�ض علي�����������������������ك القي����������������ام بواج������������������بك ولي�ض اأكث���������������ر 
قد  الأ���ض��رار  وك��رثة  الغم�����������������������و�ض  منك.  مطل�����������������وب  هو  مما 
انعكا�ضات  ل��ه  تكون  ق��د  وه��ذا  ال�ضريك،  عند  ال�ضك  بع�ض  ي��وّل��دان 

�ضلبية قريباً.

حدّين،  ذا  �ضاحاً  يكون  قد  العمل  يف  القرتاح����������������������ات  تنوي����������ع 
وهذا يدفعك اإىل ح�ضم الأمور �ضري������������������عاً قبل فوات الأوان. تبدو اقت
تت�ضور،  كنت  مما  واقعي���������������������ة  اأكرث  ال�ضري��������������������ك  راح���������������������������������ات 
لذلك ي�ضتح�ضن البح�����������������������ث يف التفا�ضي�����������������ل لو�ضع النقاط على 

احلروف.

وال�ضتقرار،  بالطماأنينة  الإح�ضا�ض  واإىل  الآخرين  دعم  اإىل  حتتاج 
وه���ذا م��ا ي��وف��ره ل��ك امل��ن��اخ العائلي وامل��ه��ن��ي وال��ع��اط��ف��ي. ق��د تعيد 
العاقة مع �ضخ�ض غال على قلبك اأو مع بع�ض الذين ابتعدت عنهم 
ل�ضبب اأو لآخر. تعي�ض اأجواء رومان�ضية ولقاءات حارة اأو م�ضاحلة، 

وت�ضعد باأوقات ت�ضلية وتتحرر من اعتبارات بالية.

مهما تكن الب�ضاعة اأو ال�ضلع اأو الأفكار التي ترّوجها، جتد الزبائن 
احلا�ضرين لها. قد ت�ضافر اإمتاماً ملهمة، وقد ت�ضعر بتح�ضن الأحوال 
�ضّو�ض  اإذا  تعب.  دون  من  والتقدم  والعطاء  للعمل  كبرية  وبحيوية 
عليك بع�ض الظروف، فاإنه لن يحبط من عزميتك. قد تقوم بجهد 
لتجنب النزاعات وتلطيف الأجواء والقفز فوق بع�ض ال�ضتفزازات.

الرتباك،  من  نوع�������������������������اً  توّل�����������������������د  ال�ضغ������������������������وط  كث���������������رة 
مترير  من  لتتمك���������������������������ّن  هدوءاً  اأكث����������������������ر  تك��������������������ون  اأن  فحاول 
اأكرث  ال�ضريك  العاطفية مع  الأج��واء  باأقل خ�ضائر ممكنة.  املرحلة 
تعرت�ض  التي  العقبات  تخطي  على  �ضي�ضاعدك  وه��ذا  ج��ي��دة،  م��ن 

طريقك.

وهذا  قريباً،  حلي�����������������������������فك  �ضيك����������������������ون  املم���������������تاز  احل��������������������ظ 
م��رّبرة.  غري  تعرثات  �ضل�ضلة  بعد  الأف�ضل  نحو  الجتاهات  �ضيغري 
اإىل  يدفعك  وهذا  املزاجية،  فيها  تتحكم  عاطفي������������������������������������ة  عاقة 
اتخاذ ق��رارات حا�ضمة يف هذا الجت��اه، ازده��ار على م�ضتوى العمل 

وقد حتقق ارباحا كثرية مما يعزز موقعك القت�ضادي.

النكما�ض  ببع�ض  �ضعرت  وان  للحياة،  على حيويتك وحبك  حافظ 
اإذا كنت وحيداً تف�ضل الت�ضلية على الرتباط احلقيقي  والرتاجع. 
وتنجذب اإىل بع�ض النا�ض وتهتم باملظاهر اأكرث من العمق. الروتني 
يف العمل هو من الأمور التي ت�ضبب لك انزعاجاً كبرياً. من الأف�ضل 

اأن جتد احللول �ضريعاً لهذه امل�ضاألة.

ول  م�ضلحت����������ك،  يف  �ضتك�����������ون  املالي�������������ة  �ضوؤون����������ك  معاجل��������������ة 
ل  اأخ��رياً.  اأقلقتك  الت��������������������������ي  ال�ضعوب���������������ات  بع��������������������د  �ضّيم�������������ا 
مب���������������������������ّررة،  غري  بت�ضرف����������������������ات  ال�ضري������������������ك  حت�����������������������رج 
اإع��ادة  اإىل  وتدفعك  تفاجئ������������������ك  قد  فع�����������له  ردة  اأن  وخ�ضو�ضا 

ح�ضاباتك.

اأنك  لول  العقبات،  ب��زوال  فت�ضعر  جديدة  اأ�ضكاًل  م�ضاريعك  تتخذ 
م�ضطر اإىل تربير كل قرار اأو موقف تتخذه، واإعطاء �ضرح وتف�ضري، 
اىل  ولتلجاأ  و���ض��ارح  واج��ه  احتجاجاً.  اأو  اعرتا�ضاً  تواجه  ل  حتى 
جتاه  امل  بخيبة  منك  قريبني  انا�ض  ت�ضيب  بذلك  فانك  املراوغة 

ت�ضرفاتك معهم على غري طبيعتك.

العمل، لكن ل  امل�����ض��وؤول��ني عنك يف  م��ن  الن��ت��ق��ادات  ق��د ل تعجبك 
تت�ضرع فبع�ض هذه النتقادات منطقي جداً. عليك اأن تبذل جهداً 
اأجواء  ال�ضريك، ذلك ي�ضاعد يف توفري  اأكرب لتح�ضني عاقتك مع 
اأف�ضل بينكما، جتنب الكات الد�ضمة فقد توؤدي اىل ارباك �ضحي 

وخا�ضة يف هذا ال�ضهر.
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قالوا في الثقة بالنفس
 عظماء الرجال هم عظماء يف حبهم..  واأقوياء الرجال هم 

اأقوياء يف عواطفهم
*****

املناف�ضة �ضريبة تثقل كاهل املتناف�ض
*****

لبد من اجتناب الرجل ال�ضرير،  حتى لو كان مزينا بالعلم 
جوهره  لب�ضه  ت��ك��ون  عندما  �ضما،  اق��ل  لت��ك��ون  احل��ي��ة  لن 

ثمينة على راأ�ضها 
*****

الرجال ثاثة : �ضابق ولحق وماحق، فال�ضابق الذي �ضبق 
الذي  واملاحق  �ضرفه،  يف  بابيه  حلق  ال��ذي  الاحق  بف�ضله، 

�ضحق �ضرف اآبائه واأجداده 
*****

اإذا  اإل  عظيما،  زع��ي��م��ا  ي�ضبح  اأن  مي��ك��ن  رج���ل  ه��ن��اك  لي�ض 
اأح�ض بال�ضعادة متاأ �ضدره وهو يرى هوؤلء الذين يعملون 

يحققون بدورهم جناحا كبري
*****

عندما ي�ضعر املرء بالأمان يف بيته يتمني لو انه قام مبغامرة
اأيل بيته ليعي�ض  انه عاد   وعندما يقوم مبغامرة يتمني لو 

يف اأمان 
*****

كلمات متقاطعة

م���و م���ن م��ر���ض ون��ي��ت م���ن �ضوكي 
الكم لو بيدي احط ال��روح مي باب 

اهلكم
*****

چانت الورده تبو�ض حتى املنايه
ه�ضه الورد لوطاح ينزل �ضظايه

*****

چان الورد عالنا�ض بالفرحه منثور
���ض��اف ال���وط���ن م���ذب���وح ظ���ل ي��رج��ع 

بذور
*****

زين انت ب�ض الروح جا�ضو�ضه اليه
انه احلوا�ض وياك �ضدن عليه

*****

وي روحي كلت ان�ضاك ميته اخلرب 
جاك؟

ما اأدري حتى الروح جا�ضو�ضه وياك
*****

ث����ق ي���رج���ف ال���ن���ق���ال ب�������ض ي�����ض��م��ع 
ال�����ض��وت ���ض��اي��ريل ع���زرائ���ي���ل ب�ض 

حتكم منوت

sms

ميكنك  ع��ادة  بالنف�ض  الثقة 
اأن تنميها عرب الت�ضرف كما 
الثقة  بالفعل  متلك  كنت  لو 
ال���ت���ي ت���رغ���ب يف احل�����ض��ول 

عليها.
*****

امل���ف���ت���اح ال����ض���ا����ض���ي ل��ل��ن��ج��اح 
واملفتاح   ، بالنف�ض  الثقة  هو 
هو  بالنف�ض  للثقة  ال�ضا�ضي 

ال�ضتعداد.

*****
الثقة بالنف�ض اأول م�ضتلزمات 

الأعمال العظيمة.
*****

م���ن ال�����ض��ه��ل اأن ت�����ض��ن��ع ال��ف 
ل��ك��ن من  ���ض��دي��ق يف ع����ام و 
ال�����ض��ع��ب ان ت�����ض��ن��ع ���ض��دي��ق 

واحد لألف عام.
*****

اح����ذر احل���ق���ود اذا ت�����ض��ل��ط ، 

واللئيم   ، اذا ق�ضى  واجلاهل 
يئ�ض،  اذا  واجلائع   ، حكم  اذا 
كرث  اذا  امل��ت��زه��د  وال����واع����ظ 

م�ضتمعوه.
*****

والأحمق  العاقل  بني  الفرق 
: العاقل ينظر دائما اىل مد 
ب�ضره ،والحمق ينظر دائما 

اىل ما بني قدميه.
*****
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ا�ضتقاله �ضيلفيو برل�ضكوين.
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اآل مكتوم، ويل العهد يف اإمارة دبي.
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العراقية / فؤاد العبودي

كلما تذكرت منطقتي ال�ضعبية ال�ضيخ معروف وحتديدا حملة امل�ضاهدة يف 
جانب الكرخ هاجت يف روحي لواعج الذكرى وتداعيات اليام التي ميتزج 
مناظر  عانقت  لطاملا  عيوننا  ان  ب��ل  وح��ده  ه��ذا  ولي�ض  وامل��ر  احللو  فيها 
ال�ضنا�ضيل املمتدة على طول الزقة حتى كنا نطلق على تلك الزقة )درب 
النملة ( ل�ضيق امل�ضاحة ملن مير فيها اذ ل يتعدى عر�ض بع�ض الزقة على 
)مرتين ( وم��ع ه��ذا كانت تلك الزق��ة خ��ال رواح��ن��ا وجميئنا اىل ومن 
اليومية  ت�ضكل جزءا من حياتنا  ( حيث  )الريفريا  وكاأنها  تبدوا  املدر�ضة 
الحمال  نقل  عربة  ف��ان  منزل  ي�ضتاأجرون  الذين  النا�ض  ك��ان  ما  وكثريا 
تلك  خ��ال  مرورها  ل�ضعوبة  الزقاق  بداية  عند  وقوفها  يتم  والغ��را���ض 

امل�ضاحة ال�ضيقة .
امل�ضي  ك��ان  امل�ضاهدة  اىل  البوابة  درب��ون��ة  من  الطريق  نقطع  كنا  وعندما 
امل�ضاهدة  مدر�ضة  وراءن���ا  خملفني  ال�ضوق  اىل  منعطفني  نلف  ان  يتطلب 
الب��ت��دائ��ي��ة ودك����ان امل���ا ���ض��ه��اب وامل��ق��اه��ي ال�ضعبية امل��ب��ث��وث��ة ب��ح��ن��ان على 
والدي  ي�ضطحبني  كان  ال��ذي  ال�ضهري  ال�ضعبي  الباجة  ومطعم  اجلانبني 
يف بواكري اليام لتناول  الوجبة معه وبعدها يرتكني لكي اعود   ويذهب 

هو لعمله .
املنطقة  يوميا يف ف�ضاء  تلوح  التي  الخ��رى  ال�ضعبية  املناظر  وف�ضا عن 
ال�ضعبية كالعربات اخل�ضبية املحملة باخل�ضروات واللحم واملواد الغذائية 
الخرى التي يبعث بها البع�ض من ارباب العوائل بيد )احلمال ( ليو�ضلها 

اىل البيت بكل امانة وادب ) خالة هذا امل�ضواك دزة ابو ...(

تفتح ربة البيت الباب لتت�ضلم ما بعث به زوجها )ابو جهالها ( وهكذا مت�ضي 
بنا ال��دروب والي��ام بني �ضوؤال عن حال الب وهل تزوج ال�ضقيق فان ... 
ومن طلق عان زوجته ومن بني ال�ضخ�ضيات التي كنا نلتقيها ومل تغادر 
ذاكرتنا هي �ضخ�ضية )بائع الطر�ضي هذا الرجل الذي يتفجر وجهه حمرة 
النواخذة  ياأتزر مباآزر ذي مربعات حمراء كالتي يرتديها  و�ضحة وعافية 
يف اخلليج العربي او تلك التي يظهر بها الراق�ضون على متون ال�ضفن يف 

الب�ضرة او الكويت .

كان بائع الطر�ضي هذا يحمل اناء ابي�ض كاحلليب على را�ضه الذي و�ضع 
عليه )حتته ( من القما�ض لي�ضتقر الناء املعدين البي�ض على ) كوكة ( 
را�ضه كانت عيوننا ت�ضرئب نحوه كلما مررنا من ال�ضارع املوؤدي اىل املدر�ضة 
رائحة الطر�ضي باخليار )املخلل( تقتحم خيا�ضمنا وجتعل لعابنا ي�ضيل ولو 
ال��ذي )عتق ( مباء  ال�ضلغم  الن��اء وم��ا يف و�ضطه من  ان��ك �ضاهدت لوحة 
الطر�ضي )اخلل ( واخليار املرتب مثل حلقات متوازية جنبا اىل جنب ومل 
يقف بائع الطر�ضي عند هذا فقط بل كان ينرث نبات الكرف�ض والنعناع على 
حبات الطر�ضي فيزداد املنظر تاألقا وجمال يف مرانا نحن تاميذ مدر�ضة 

امل�ضاهدة . 
م�ضهد الرجل بانية الطر�ضي املرفوعة فوق را�ضه تدفعنا للف�ضول بال�ضوؤال 

منه 
-) عمي بي�ض الطر�ضي (

فريد وهو مقطب اجلبني 
-) ماعني تريدون كل الطر�ضي لو قطعة واحدة (

فرند بفرح لنه اجابنا 
-)عمي وحده وحده ب�ض (

-فيقول 
_اخليارة ب� 4فلو�ض ويه ماي الطر�ضي بالكا�ضة  

يرتكنا  اخل��ي��ار   قطعة  ون�ضتلم  فلو�ض  ارب��ع��ة  كانت  التي  يوميتنه  نعطي 
الرجل بائع الطر�ضي الذي كان عند البيع يفتح كر�ضيا متحركا ي�ضع عليه 
النية املعدنية وحني يهم باملغادرة ي�ضيح )حام�ض يطر�ضي حام�ض ( حيث 
ميد حرف ال�ضاد بنغمة تاخذ منا اللباب حتى يدفعنا ذلك النداء لرندد 

خلفه ) حامو ..�ض...حامو ...�ض( وكانت الن�ضوة وبدل من الذهاب اىل 
) حنان�ض ( بائع الطر�ضي ال�ضهري يف الكرخ _  امل�ضاهدة يبتعن الطر�ضي 
يتناق�ضن  الن�ضوة  ه��وؤلء  كانت  ما  وكثريا  املعدنية  او  الفرفوري  بالطا�ضة 

معه حول الكمية القليلة التي ي�ضعها يف الطا�ضة فتقول احداهن 
-ميعود ) دزود �ضوية قابل ) دتبيع ذهب (

- فريد بائع الطر�ضي بغ�ضب 
- ) يعني اذا خليت بعد وغريج هم نف�ض ال�ضي .. متكوليلي طالع املن (!

بعدها ير�ضخ وميا الطا�ضة مباء الطر�ضي وما ان ينتهي من ملء طا�ضات 
الن�ضوة املتحلقات حوله يذهب وب�ضوت عال لي�ضيح بينهن ) حامو ..�ض.. 

حامو ..�ض (
فرتد احداهن بغ�ضب على ندائه 

- ))�ضبيك ميعود .. واهلل طور�ضتني .. احنه مو ميك �ضجاك ((
بالنداء  ي�ضتمر  منه  ارادة  وب���دون  العتب  ل��ه��ذا  الطر�ضي  ب��ائ��ع  لأي��اأب��ه   -

)طر�ضي حام�ض يا ولد (
والغريب يف امر بائع الطر�ض هذا هو انه ل يرتاح ال يف �ضاعة القيلولة اي 
يف الظهر عندما يكون م�ضقط ال�ضم�ض عاموديا يلهب فروة الرا�ض وقراره 
الي��ام  تلك  النا�ض يف  بل لن  نف�ضه  يريح  لكي  لي�ض  ي��اأخ��ذه  بالراحة  ه��ذا 
احلاره من ا�ضهر ال�ضيف ميكثون يف منازلهم فا يجد م�ضرتيا للطرا�ضي 
املخلات  من  اخ��رى  ان��واع��ا  ي�ضيف  ان  بعد  الع�ضر  �ضاعات  يف  يعود  لكنه 
ال  للنا�ض   مغريا  عر�ضا  يقدم  بذلك  وكانه  واللهانة  كال�ضوندر  الطيبة 
ان اكرث ربحه من بيع الطر�ضي يكون على الولد ال�ضغار الذين يق�ضون 

�ضاعاتهم يف اللهو واللعب يف الطرقات.
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طرشي ... حامض ... طيب يا ولد



�ضتقا�ضي  �أنها  �ضافيناز،  �لأرمينية  �لفنانة  �أك��دت 
مالك قناة "�ضافيناز" �لف�ضائية، و�لتي كانت قد 

�ن��ط��ل��ق��ت م����ؤخ���ر� ع���ر �ل��ق��م��ر �ل�����ض��ن��اع��ي "نايل 
لأ�ض�ل  �متالكها  ح���ل  ن�ضر  ما  كل  ونفت  �ضات"، 

هذه �لقناة.
"�ل�طن"، �أكدت  وخالل ت�ضريح خا�ص ل�ضحيفة 

���ض��اف��ي��ن��از �أن���ه���ا ك��ّل��ف��ت حم��ام��ي��ه��ا �خل��ا���ص 
هذه  م��الك  �ضد  ق�ضائية  دع���ى  باإقامة 

�لقناة، لفتة �إىل �أنها ترف�ص ��ضتغالل 
�أم�����������ر جت�����اري�����ة،  �����ض���م���ه���ا يف 

كانت  �إذ�  �أع��ل��م  "ل  ق��ائ��ل��ة: 
ه������ذه �ل���ق���ن���اة ب�������د�أ ب��ث��ه��ا 

للم�ضاهدين �أم ل".
و�أ������ض�����اف�����ت ����ض���اف���ي���ن���از: 

"�أوؤكد �أنني ل�ضت �ضاحبة 
تربطني  ول  �ل��ق��ن��اة،  ه���ذه 

�ضلة بها من قريب �أو بعيد، 
وف���ج��ئ��ت ب���اأم���ر ه����ذه �مل��ح��ط��ة 

�ل��ف�����ض��ائ��ي��ة، و�ن���ده�������ض���ت ب�����ض��دة 
لإ�ضمي،  �أ�ضحابها  ��ضتغالل  م��ن 

ولكني لن �أترك حقي، و�ضاأجلاأ 
للق�ضاء".

مل تكد تنتهي �حلرب �لتي �ضّنتها �لفنانة �أحالم على زميلتها �ضم�ص، 
ب�ض���بب تغري���دة هذه �لأخرية �لتي و�ض���فت فيها زميلته���ا باأنها نذير 
�ض����ؤم لأنها كلما �ض���جعت فريقاً ريا�ض���ياً خ�ض���ر، يف �إ�ض���ارة �إىل خ�ضارة 
ن���ادي �لهالل، ف�ج���ىء متابع� �لفنانة �ض���ذى ح�ض����ن بحرب جديدة 

فيه���ا �أحالم كل �لأ�ض���لحة للطعن يف ��ضتخدمت 
�ضذى وو�ضفها باأب�ضع �لنع�ت.
�أن  بع���د  �حل���رب  و��ض���تعلت 
�ض���ذى  �أن  لأح���الم  و�ض���ل 
يف  �ض����ؤ�ل  ���ى  عل �أجاب���ت 
�إح���دى �ملقاب���الت ح����ل 
تقب���ل  كان���ت  �إذ�  م���ا 
باحلل����ل ع�ض���� جلنة 
حتكيم برنام���ج "�أر�ب 
�إن���ه  �أي���دول" بالق����ل 
يف ه���ذه �حلال���ة يجب 
م���ن  �أح���د  يخ���رج  �أن 
�إ�ض���ارة  يف  �للجن���ة، 
منها �إىل �أن �للجنة ل 
��ى  � � � � � � � � ���� �ض ع  � � � � ���� تت�ض
ح���كام،  ���ة  � � � � � � لأربع
�ض���ذى  �أن  ويب���دو 
قال���ت م���ا قالت���ه 

ع���ن نية طيبة، لتفاج���ىء بهج�م من �لعيار �لثقي���ل من �أحالم �لتي 
و�ض���فتها باأنها �بنة ليل وناكرة لأ�ض���لها وفنانة من �ل�ض���ف �لعا�ض���ر، 

بح�ضب �مل�قع �لإلكرتوين ملجلة "�ضيدتي".
ني�ل�ك �أحالم على �ض��طيء �إيطاليا

�أنه���ا حت���ب �لتغي���ري وعدم �لتك���ر�ر تق����م �ملطرب���ة �أحالم 
ماب���ن �حل���ن و�لخر بعم���ل ني�ل�ك جدي���د تطل به 

على جمه�رها.
�أحالم ن�ض���رت �ض����رة جديدة لها عر �ضفحتها 

�ل�ضخ�ضية مب�قع �ل�ض����ر �جلديد �ن�ضتجر�م 
بعد عمل ني�ل�ك ، حيث �إرتدت قبعة ونظارة 

�ضم�ص ، وفقدت �لكثري من وزنها.
�ل�ض����رة لقت �إعجاب كبري من جمه�رها، 
خا�ض���ة جمه�رها �لإمار�تى �لذى �أكد �أنها 

ماز�لت فنانة �لعرب.
�ض���ذى  ي���دع  مل  �أح���د�ً  �إن  �أح���الم  وقال���ت 
�أ�ض���اًل �إىل برنامج "�أر�ب �أيدول" وهددتها 
ح���ال  �ض���تقطع رجليه���ا يف  �إنه���ا  بالق����ل 
�قرتب���ت م���ن ب��ب���ة �لرنام���ج، ومل ترتدد 
يف و�ض���ف �ض���ذى و�ض���م�ص باأنهن "كالب" 

وبنات ليل ور�ق�ضات.
�أن  و�عت���رت  ت�ض���كت،  مل  بدوره���ا  �ض���ذى 

�ل�ض���ك�ت مل يع���د جائ���ز�ً يف �ل��ض���ط �لفني 
�لت���ي  لأح���الم  و�أك���دت  �ض���عف  دلي���ل  لأن���ه 

نادته���ا بالعم���ة ب�ض���بب ف���ارق �ل�ض���ن بينهما، 
���ى ي���د �ض���ذى  باأننهايته���ا �لفني���ة �ض���تك�ن عل

مبثابرتها وجناحها، و�أكدت لها �أنها 
تطعن يف �ض���رف �لنا�ص �لي�م 
يطع���ن  ي����م  و�ض���ياأتي 
في���ه �لنا�ص ب�ض���رف 

�أولدها.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978
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أحالم تصف شذى حسون ببنت الليل وشذى ترد: نهايتك على يدي

حتت �ضعار" بغد�د ت�ضتعيد �ألف ليلة وليلة" تنظم جلنة �لثقافة يف جمل�ص 
حمافظة بغد�د مهرجانا ثقافيا من�عاً ، ي�مي 14 و21 من �ل�ضهر �جلاري 

على قاعة �ضنا�ضيل يف �ملركز �لثقايف �لبغد�دي- �ضارع �ملتنبي .
تب���د�أ فعالي���ات �لي����م �لأول - �جلمعة �ملقبل- يف �ل�ض���اعة �لعا�ض���رة �ض���باحا، 
بعر�ص �ض�ر و�ضمف�نية " رين�ضكي ك�ر�ضاك�ف" عن �ألف ليلة وليلة ، يليها 
عدد من �ملحا�ضر�ت �لدبية و�لثقافية باإد�رة �لكاتبة عالية طالب، يفتتحها 
�لدكت�ر �ض���الح عبد �لرز�ق مبحا�ض���رة حملت عن��ن " �نت�ضار عاملي وتاأثري 
ثقايف عر ب��بة �لرتجمة" ، حما�ضرة للناقد فا�ضل ثامر " �لبنية �ل�ضردية 
يف �ألف ليلة وليلة"، حما�ضرة للكاتب و�لباحث با�ضم عبد �حلميد حم�دي 
و�لكاتب  للناقد  وحما�ض���رة  و�مل�ؤلف"،  �لكتاب  بغد�دية  وليلة-  ليلة  " �ألف 
يا�ضن �لن�ضري عن مفه�م" �ملكان يف رحالت �ل�ضندباد �ل�ضبع /يقر�أ �لبحث 
بالنيابة �لناقد علي �لف��ز" . تعقبها يف �ل�ض���اعة �لثانية ع�ض���رة وملدة �ضاعة 
و�ح���دة �ل�ض���تماع �ىل �لتعقيب���ات و�ملناق�ض���ات ليختت���م �لي����م �لأول بتك���رمي 

�لباحثن.
وتت�ض���من فعاليات �لي�م �لثاين �مل��فق �جلمعة 21 ت�ض���رين �لثاين �حلايل 
���ي �لف��ز ، عر�ص �ض����ر  �لت���ي تبد�أ يف �ل�ض���اعة �لعا�ض���رة �ض���باحا وب���اإد�رة عل
و�أف���الم ، يعقبه���ا عدد من �ملحا�ض���ر�ت �لأدبي���ة �لتي تعالج حكاي���ة �ألف ليلة 
وليل���ة م���ن �ملنظ����ر �لدر�م���ي و�مل�ض���رحي و�ل�ض���ينمائي، ل���كل م���ن �لدكت����ر 
���ي �لف��ز"  عقي���ل مه���دي" �أل���ف ليل���ة وليل���ة وتاأ�ض���يل �مل�ض���رح �لعرب���ي" ، عل
�لبنية �ل�ض���عرية للف ليلة وليلة"، عالية طالب " �ض����رة �ملر�أة يف �لف ليلة 
وليل���ة"، و�لناق���د عالء �ملفرجي" �لنقد �ل�ض���ينمائي لفالم �لف ليلة وليلة" 
. يف �ل�ض���اعة �لثانية ع�ض���رة يفتح باب �لنقا�ص و�لتعقيب للح�ض����ر ويختتم 

�ملهرجان بتكرمي �لباحثن.

بغداد تستعيد ألف ليلة وليلة

�أثار ظه�ر �لنجمة ليلى عل�ي �أخري� وكاأمنا عادت 
بن  كبري�  جدل  جديد  من  �لع�ضرينيات  ملرحلة 
ن�ضر  �أن  فبعد  �لجتماعي.  �لت���ضل  م��قع  رو�د 
جل�ضة  �أح���دث  ف�ضة  خالد  �ل��ف���ت���غ��ر�يف  �مل�ض�ر 
�لر�ضمية  �ضفحته  ع��ر  ع��ل���ي  لليلى  ت�ض�ير 
�لتي  �لتعليقات  �ن��ه��ال��ت   ،Facebook على 

�ت�ضم بع�ضها بال�ضخرية.
.  by

�إي�����ه  "هي   :NoSa NanoSa وك���ت���ب���ت 
 Mohamed Mar'ay �أم��ا  ماتكر�ص؟"، 
وع��ل��ق  بتكر!!"،  ول  ب��ت�����ض��غ��ر  "هى  ف��ت�����ض��ائ��ل: 
�نتى  �ضنك  على  "عيب  قائال:   Bebo Bob
م����ق��ع  رو�د  ب��ع�����ص  و���ض��ّك��ك  جدي".  م���ن  �ك����ر 
�لت���ضل �لجتماعي يف �لنحافة �لتي بدت عليها 
ليلى عل�ي يف �ض�ر خالد ف�ضة؛ حيث �أ�ضار بكر 
�أكدت  فيما  �ض�ب"،  ف�ت�  ريحة  "�ضامم  �لبازي: 

�إجر�ء  مت  �ل�ض�ر  �أن   Esraa El-Gohary
تعديالت عليها من خالل برنامج "ف�ت��ض�ب".

�لعربيات  �لنجمات  �لعديد من  �أن  �ملعروف  ومن 
و�لعامليات جلاأن �إىل برنامج "ف�ت��ض�ب" من �أجل 
حت�ضن مظهرهن وتنحيف �أنف�ضهن، بعدما زدن 
يف �ل�زن قليال، وما ي�ؤكد على هذ� ذلك �لفيدي�: 
بلج�ئها  �ع��رتف��ت  �ل���ه��اب  عبد  �ضريين  وك��ان��ت 
لرنامج "ف�ت��ض�ب" للظه�ر ل�ضكل نحيف على 
غالف �ألب�مها �لأخري "�أنا كتري". كما بدت ليلى 
�أجر�أ عما �عتادت �لظه�ر عليه  يف �ل�ض�ر ب�ضكل 
�أ�ض�د ط�يل بفتحة  م�ؤخر�؛ حيث �رتدت ف�ضتان 
ط�يل  �ضر�ب  حتتها  وم��ن  �ل�ضاق،  لأعلى  ممتدة 
ف�ضة  خ��ال��د  �مل�ض�ر  �أم  �لإ���ض��ارة  وجت���در  �ضفاف. 
�مل�ضاركات  للفتيات  ب��اإظ��ه��اره  �ل��ع��دي��دون  �تهمه 
�أ�ض��أ  يف   2014 م�ضر  جمال  ملكة  م�ضابقة  يف 
�ض�رة، �ض��ء يف �ختيار ت�ضريحة �ل�ضعر و�لثياب 
ول�ن �خللفية،�لأ�ضبه ب�ض�ر ج��ز �ل�ضفر، وكذلك 

!Photoshop � يف كرثة ��ضتخد�م �ل

ه��ل لج�����أت ليل�������ى عل������وي إل��ى 
"الفوتوشوب" كي تعود "عشرينية"؟

نع���ى �لإعالمى عم���رو �أديب، �لفنانة �لر�حلة مع���اىل ز�يد، م�ؤكد� 
�أنه���ا فنان���ة كبرية م�ه�بة لها ب�ض���مة جيدة فى �ل�ض���احة �لفنية 
�مل�ض���رية، وكانت �ضخ�ض���ية جادة، ولها كثري من �لأعمال �ملميزة، 

لكنها كانت مدخنة �ضرهة �أي�ضا.
���ى قن���اة  وح���ذر "�أدي���ب"، خ���الل برناجم���ه "�لقاه���رة �لي����م" عل
�إيده وفاكر  �ض���يجارة فى  "�للى ما�ض���ك  "�لي�م" �ل�ض���باب قائاًل 
�أك���رت  بتم����ت  و�ل�ضي�ض���ة  بتم����ت  لأ  بق�ل���ه  بتم�ت����ص،  م���ا  �أنه���ا 
و�ملخدر�ت بتم�ت �أكرت من �لتنن، فل� �ض���محت بطل �ل�ض���جائر 

و�حل�ضي�ص".
���ى �ملخ���در�ت دون �حلدي���ث ع���ن  وتاب���ع: "�لبل���د قاع���دة تتكل���م عل
�لق�ض���اء عليه���ا.. �أو منع �لفكرة.. و�أى حد ممكن يح�ض���ل عليها 

ب�ضه�لة".

زاي������د:  معال�����ي  ناعي��ا  أدي��ب  عم��رو 
"موهوب��ة.. لكنه��ا كان��ت مدخن��ة ش��رهة"
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���ي، �للبن���اين �لأ�ض���ل، ج�زي���ف  ��ض���رتت �ض���ركة ممل�ك���ة للملياردي���ر �لر�زيل
�ض���فر�، برج جريكن �لإد�ري يف لندن، مقابل 600 ملي�ن جنيه ��ض���رتليني 
)950 ملي�ن دولر �أمريكي(. وتبلغ م�ضاحة �ملكاتب يف �لرج �ملك�ن من 40 
طابق���ا و�ل���ذي يتخذ �ض���كال مميز� بزجاجه �خلارجي �ملق�����ص، 50 �ألف مرت 
مربع. ويعد �أحد �ملعامل �لرئي�ض���ية يف لندن. وقال بيان �ض���ادر عن جمم�عة 
�ض���فر� �ل�ض���تثمارية، ومقره���ا �لر�زي���ل، "يع���د ه���ذ� �ملبنى �أحد رم����ز لندن 
وه���� متمي���ز ع���ن �ملباين �لأخ���رى يف �ل�ض����ق ويحظى بفر�ص من���� حمتملة 
ممتازة للقيمة". و�أ�ض���اف �لبيان �أن �ل�ض���ركة تعتزم "حت�ض���ن �ض����رة �ملبنى، 
وجعله �أكرث جاذبية من خالل �مللكية �لن�ضطة �لتي �ضت�ؤدي �إىل �ضل�ضلة من 

�لتعزيز�ت �لتي �ضي�ضتفيد منها �مل�ضتاأجرين".

رجل اعمال لبناني يشتري برجا بلندن ب�950 مليون دوالر

صافيناز تتوعد بمقاضاة أصحاب القناة التي تحمل اسمها

���ض��ع��رت �ل��ف��ن��ان��ة ع��ب��ري ����ض���ري ب��ال��غ��رية من 
�لنجمة �للبنانية �إلي�ضا، بعدما تلّقت قبلة من 
�ل�ضبت  كف�ري يف حلقة  و�ئ��ل  �لنجم  م��طنها 
.Arab Idol 8 ن�فمر �جلاري من برنامج
���ى  وك������ت������ب������ت ع������ب������ري ع��������ر ح�����������ض�����اب�����ه�����ا ع���ل
كده  للي�ضا  قال  و�ئل  "ليه   :Facebook
ول��ي��ه �ه��ت��م بيها ودل��ع��ه��ا ك���ده ع��ل��ن��ا!!ط��ي��ب �ن��ا 

غري�نه بقي :((".
م�ضرح  على  لإلي�ضا  ك��ف���ري  و�ئ��ل  ُقبلة  و�ضبق 
ن�فمر   8 �ل�ضبت  حلقة  يف   Arab Idol

�أم��ام ختمته ل��رتد عليه م�ضتكملة  زج��ال وق��ف 
�لقافية "تب��ضها؟".. ف�ضححه قائال: "�أنا من 
لأب��ضك"،  "�ضاأق�م  قائال:  وتابع  جمه�رها"، 

وبالفعل حقق ما قاله.
بثالث   Arab Idol �إلي�ضا يف حلقة  و�أطلت 

�إطاللت خمتلفة، ظهرت فيها باأل��ن د�كنة.
و�أث������ارت �مل��غ��ن��ي��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �جل����دل ب��اخ��ت��ي��اره��ا 
و�ل�ضحافة  �جلمه�ر  بن  ج��د�ل  مثار  لأغ��اين 
�"�أول مرة حتب"،  ل و�لق�ضاء حاليا، كاختيارها 
�ل�ض�ق  من  بال�ضحب  مهدد  �لأخ��ري  فاألب�مها 
منري  �ل��ر�ح��ل  ملحنها  �أ���ض��رة  قا�ضتها  بعدما 
مر�د ب�ضبب عدم �حل�ض�ل على �إذنهم يف �إعادة 

تقدميها.

بلة إليسا
ُ

عبير صبري غيورة على وائل كفوري من ق

�أحد  �لقيادة  �أث��ن��اء  �لن�ضية  �لر�ضائل  كتابة  تعتر 
�إىل �حل����دث، لكن يف كثري  �مل�ؤدية  �لأ�ضباب  �أخطر 
من �لأحيان يحتاج �ل�ضخ�ص لإجر�ء مكاملة هاتفية 
خلف  وه���  هامة،  ن�ضية  ر�ضالة  كتابة  �أو  �ضرورية 
ُي�ضهل هذه  "در�يف" �ل��ذي  ُط���ر جهاز  ل��ذ�  �مل��ق���د، 
�لعملية باأمان، وه� ل يحتاج �إىل �أو�مر �ض�تية �أو 
على  �جلهاز  ه��ذ�  يعتمد  عليها.  لل�ضغط  مفاتيح 
�لنقر بالأ�ضابع ب�ضه�لة لتلقي �لر�ضائل و�إر�ضالها، 
�مل��ق���د،  عجلة  يف  ب�ضه�لة  �جل��ه��از  ت��رك��ي��ب  ي��ت��م  �إذ 
ويالئم معظم �ملركبات، وُيقرتن بالهاتف �لذكي عن 
طريق تقنية �لبل�ت�ث، ويت��فق مع �أجهزة �أندرويد 

و�أب������ل. ع��ق��ب �ل��ت��ث��ب��ي��ت، ي��ق���م �ل��ت��ط��ب��ي��ق �خل��ا���ص 
�لذكي،  �لهاتف  على  حتميله  يتم  و�ل��ذي  باجلهاز 
و�لتنبيهات،  و�لخ��ط��ار�ت  �ل�����ردة  �لر�ضائل  ب��ق��ر�ءة 
وباإمكانك ��ضتقبالها و�لرد عليها بر�ضائل �ض�تية، 
يف  ورد  م��ا  بح�ضب  �مل��ق���د،  على  ي��دي��ك  تظل  بينما 

م�قع "بر�يت" لالأفكار �ملثرية لالهتمام.
ل يز�ل جهاز "در�يف" قيد �لتم�يل عر م�ؤ�ض�ضة 
و�ل��ذي  �لإب��د�ع��ي��ة،  للم�ضروعات  �ضتارتر"  "كيك 
�جل���اري،  �ل��ث��اين(  )ت�ضرين   29 يف  م��دت��ه  �ضتنتهي 
�ملت�قع  ومن  �لإنتاج،  حيز  �ضيدخل  منه  وبالنتهاء 

طرحه بالأ�ض��ق ب�ضعر 129 دولر�ً �أمريكياً.

جهاز يتيح لك كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة

�ضركة  �أن  �لأملانية  فيلت"  "ماك  �لكمبي�تر  جملة  ذك��رت 
كيه" خالل   5" بتقنية  �حرت�فية  �ضا�ضة  تعتزم طرح  ديل 
منت�ضف دي�ضمر )كان�ن �لأول( �ملقبل نظري 2000 دولر 

�أمريكي.
 Ultrasharp" و�أ�ضافت �ملجلة �لأملانية �أن �ضا�ضة ديل
ملحرتيف  كبرية  مز�يا  �ضت�فر  �جلديدة   "UP2715K
دقة  تبلغ   �إذ  �لفيدي�،  مقاطع  وحت��ري��ر  �ل�ض�ر  معاجلة 

و�ض�ح �ل�ضا�ضة 5210× 2880 بيك�ضل.
باأنها  ب������ض��ة،   27 قيا�ضها  يبلغ  �ل��ت��ي  �ل�ضا�ضة،  ومت��ت��از 
كما  ب��ت،   12 �مل��ع��اي��رة  �إمكانية  م��ع  لالنعكا�ضات  م�ضادة 
تعمل وظيفة مطابقة �لأل��ن بدقة على �إن�ضاء ق��لب �أكرث 

دقة وحتديد�ً ملجال �لطباعة.

ديل تطلق شاشة احترافية بتقنية "5 كيه"




