
دعا النائب عن احتاد القوى العراقية احمد مدلول اجلربا، 
املوقوفني  �سراح  باإطالق  الإ���س��راع  اىل  احلكومة  الثالثاء، 
بالإفراج عنهم، موؤكدا على  اأوام��ر ق�سائية  الذين �سدرت 
التهم  بجريرة  ذهبوا  الذين  املظلومني  "اإن�ساف  �سرورة 
الأب��ري��اء يف  بقاء  اأن  ال�سري"، فيما بني  املخرب  او  الكيدية 
ال�سجون خمالفة قانونية وانتهاك وا�سح حلقوق الإن�سان.

"هنالك امل��ئ��ات م��ن امل��وق��وف��ني لدى  وق��ال اجل��رب��ا يف بيان 
وزارتي الداخلية والعدل من الذين �سدرت اأوامر بالإفراج 
اأحداث  بعد  لهم، خا�سة  املن�سوبة  التهم  ثبوت  عدم  ب�سبب 
األف  ط��ال��ت  ع�سوائية  اع��ت��ق��الت  م��ن  تبعها  وم���ا  امل��و���س��ل 
املدنيني دون اأوامر اإلقاء قب�ض او تهم وا�سحة "، حمذرا اأن 

"اإبقاء هوؤلء الأبرياء يف ال�سجون دون م�سوغ قانوين وملثل، 
حلقوق  وا���س��ح  وانتهاك  قانونية  وخمالفة  م�ستغرب  اأم��ر 
اىل  فيه  حاجة  باأم�ض  "نحن  اجل��رب��ا،  واأ���س��اف  الإن�سان". 
اإظهار ح�سن النوايا والعمل ب�سكل مهني لبناء ج�سور الثقة 
بني املواطن واحلكومة"، مو�سحا اأن "رئي�ض الوزراء حيدر 
املظلومني  اإن�����س��اف  اأب��رزه��ا  واج��ب��ات كبرية  ال��ع��ب��ادي عليه 
ال�سري".  املخرب  او  الكيدية  التهم  بجريرة  ذهبوا  الذين 
واأكد على "اأهمية ح�سم ملفات املعتقلني ب�سكل مهني بعيدا 
عن الت�سفيات ال�سخ�سية والعقوبات اجلماعية والق�سا�ض 
من اجلناة واإطالق �سراح الأبرياء و�سمان عودتهم �ساملني 
اىل عوائلهم". وكان احتاد القوى العراقية اأعلن، اخلمي�ض 
)21 اآب 2014(، اأن ورقته التفاو�سية لت�سكيل احلكومة 
امل�سائلة  ق��ان��ون  واإل��غ��اء  الإق��ل��ي��م  ب��اإق��ام��ة  املطالبة  تت�سمن 

والعدالة واإطالق �سراح الأبرياء.

مع�سوم،  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�ض  بحث 
الرتتيبات  النجيفي  ا���س��ام��ة  نائبه  م��ع 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ع��ق��د اج���ت���م���اع ال��رئ��ا���س��ات 

الثالث والربنامج الذي �سيناق�ض فيه.
"جرى  ان��ه  النجيفي  ملكتب  ب��ي��ان  وذك���ر 
ال�سيا�سي  التفاق  خالل الجتماع بحث 
ال���ت���ي ان��ب��ث��ق��ت احل���ك���وم���ة م����ن خ��الل��ه 
وامل�����راح�����ل امل���ط���ل���وب اإجن�����ازه�����ا ح�����س��ب 

ال�سقوف الزمنية".
ك��م��ا ب��ح��ث م��ع�����س��وم وال��ن��ج��ي��ف��ي "و�سع 
ال�����ق�����وات امل�������س���ل���ح���ة وج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال 
امل��ج��اب��ه��ة م���ع تنظيم  ت���ط���ور  وم��ت��اب��ع��ة 

داع�����ض الإره��اب��ي، و���س��رورة دع��م قواتنا 
البا�سلة، مع الأهمية الكبرية ل�ستكمال 
ب��ن��اء اجل��ي�����ض وال�����س��رط��ة وب��خ��ا���س��ة يف 
لالرهاب"،  ت��ت��ع��ر���ض  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ات 

بح�سب البيان.
واأ�سار البيان اىل ان "رئي�ض اجلمهورية 
ع��ر���ض خ��الل ال��ل��ق��اء نتائج زي��ارت��ه اىل 
ال�������س���ع���ودي���ة، وه����ي ن��ت��ائ��ج ن��اج��ح��ة من 
البلدين  بني  العالقات  تطور  ان  �ساأنها 

ال�سقيقني".
وتابع البيان انه "مت التاأكيد يف الجتماع 
املنطقة  دول  زي��ارة  ا�ستمرار  اأهمية  على 
باخلري  تعود  م�ستقرة  ع��الق��ات  لإق��ام��ة 
ل�سعوب املنطقة، وتدعم اجلهد الوطني 

يف النهو�ض يف �ستى املجالت".

من مجموع 2700 سجين كانوا في السجن قبل الحادثة، هناك 300 سجين سلموا أنفسهم

ال���ع���راق وال��س��ع��ودي��ة ي��واج��ه��ان 
ت��ح��دي��ًا واح����دًا م��ت��م��ث��ًا ب��اإلره��اب

سجناء بادوش أعِدموا على دفعات .. والشهود الناجون أنقذتهم جثث زمائهم
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اجلبوري،  �سليم  العراقي،  الربملان  رئي�ض  يبحث 
يف ال��ري��ا���ض ال��ي��وم م��ع ال��ع��اه��ل ال�����س��ع��ودي امللك 
عبد اهلل بن عبدالعزيز، تطوير عالقات البلدين 
الإره������اب.. فيما بحثت  م��واج��ه��ة  وت��ع��اون��ه��م��ا يف 
الع�سكري  التعاون  وط��ه��ران  وا�سنطن  مع  بغداد 
اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  "داع�ض" وال���دع���م  تنظيم  ���س��د 

تقدمه العا�سمتان اإىل العراق ملواجهة التنظيم.
مع  الثالثاء  اليوم  الريا�ض  يف  اجلبوري  ويلتقي 
العزيز،  امللك عبد اهلل بن عبد  ال�سعودي  العاهل 
عبد  ال�سيخ  ال�سعودي،  ال�سورى  جمل�ض  ورئي�ض 
اهلل حممد اآل ال�سيخ، الذي ا�ستقبله يف املطار لدى 
و�سوله الليلة املا�سية �سبل تطوير العالقات بني 

العراق وال�سعودية يف مواجهة الرهاب. 
 وقال اجلبوري الذي يرتاأ�ض وفدا برملانيا رفيعا 
اإن ال���ع���راق ل��دي��ه ال��رغ��ب��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة مع 
اململكة خا�سة وان البلدين تربطهما الكثري من 
التوا�سل  �سرورة  على  و�سدد  امل�سرتكة.  الو�سائج 
اململكة  مقدمتهم  ويف  العرب  ال�سقاء  جميع  مع 
التحديات  مواجهة  اج��ل  من  ال�سعودية  العربية 
�سحايف  بيان  عنه  نقل  كما  املنطقة  تواجه  التي 

ملكتبه الإعالمي ت�سلمته "اإيالف".
"العراق وال�سعودية يواجهان حتدياً  اأن   واأ�ساف 
واحداً متمثال بالإرهاب".. موؤكًدا "�سرورة اإيجاد 
ملواجهة  خاللها  من  للتفاهم  والقنوات  الأوا�سر 
هذه التحديات منوها اىل اأن هناك عالقة متينة 

وم�سرتكة و�سالت عميقة بني ال�سعبني".
 وا�سار اجلبوري اىل اأن الوفد الربملاين العراقي 
ال����ذي ي��راف��ق��ه مي��ث��ل الأط���ي���اف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة لكل 

ال��ت��وج��ه��ات ال��ف��ك��ري��ة والخ���ت���الف���ات امل��ن��اط��ق��ي��ة، 
وي��ن��ق��ل ر���س��ال��ة واح����دة م��ف��اده��ا ����س���رورة توحيد 
تربطنا مع  لبناء عالقة مميزة  والتوجه  الروؤية 

اإخواننا واأ�سقائنا يف اململكة.
مع  �سيناق�سها  عديدة  ملفات  هناك  اأن  واأو���س��ح   
رئي�ض وم�سوؤويل جمل�ض ال�سورى ال�سعودي منها 
ما يتعلق بجوانب ت�سريعية ..موؤكداً احلر�ض على 
اململكة  مع  تربطهم  التي  الأ�سا�سية  الركائز  بناء 
ب���اأن ه��ن��اك بع�ض ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي حتتاج  م��ن��وه��ا 
"�سروره بلقاء ال�سقاء يف  واأع��رب عن  اإىل بحث. 
حول  معهم  للتباحث  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ض 
توطيد العالقات وفتح اآفاق التوا�سل واإيجاد اأطر 

م�سرتكة".
 وتاأتي زيارة اجلبوري اإىل ال�سعودية بعد يوم من 

لقائه يف النجف الحد مع املرجع ال�سيعي الأعلى 
الذي  ال�سي�ستاين  اال�سيد علي  اآية اهلل  العراق  يف 
بارك حتركات امل�سوؤولني العراقيني الخرية نحو 
دول اجلوار وجهودهم يف تطوير عالقات العراق 

معها ملا فيه م�سلحة جميع الأطراف.
 ويقوم اجلبوري بزيارته هذه تلبية لدعوة ر�سمية 
"انطالقا  اآل ال�سيخ قال فيها  تلقاها موؤخًرا من 
لوا�سر  ودعما  بلدينا  تربط  التي  العالقات  من 
فانه  وحكومتينا  �سعبينا  بني  والتعاون  ال�سداقة 
لزيارة  معاليكم  اإىل  الدعوة  اأوج��ه  اأن  يل  يطيب 
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى راأ�����ض وف���د من 
ال���ربمل���ان ال���ع���راق���ي.. وان���ن���ي ع��ل��ى ث��ق��ة ب���ان ه��ذه 
الراء  لتبادل  طيبة  فر�سة  تكون  �سوف  ال��زي��ارة 
ولتعزيز  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  ب�سان 

العالقات الثنائية بني بلدينا".
الدعوة  ل��دى اعالنه قبول  ا�سار اجل��ب��وري   وق��د 
على  ال��ع��م��ل  �ستتناول  ال�����س��ع��ودي��ة  يف  ل��ق��اءات��ه  ان 
وفتح  البلدين اىل طبيعتها  العالقات بني  اع��ادة 
ال�سفارة ال�سعودية يف العراق والتعاون يف املجالت 

ال�سيا�سية والمنية ملواجهة الرهاب.
 وزي����ارة اجل��ب��وري اإىل ال�����س��ع��ودي��ة ت��ت��م ب��ع��د اأي���ام 
من زيارة مماثلة قام بها الرئي�ض العراقي، فوؤاد 
م��ع�����س��وم، ع��ل��ى راأ�����ض وف���د ح��ك��وم��ي ر���س��م��ي كبري 
خاللها  بحث  يومني  ا�ستغرقت  املا�سي  الأ�سبوع 
مع كبار القادة وامل�سوؤولني ال�سعوديني يتقدمهم 
العاهل ال�سعودي امللك عبد اهلل تطوير العالقات 
وامنية  �سيا�سية  لعالقات  ا�س�ض  وو�سع  الثنائية 
ملواجهة الرهاب وتكثيف عمليات تبادل املعلومات 
�سرورة  على  التاأكيد  اإىل  اإ�سافة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
وهو  العراق  يف  ال�سعودية  ال�سفارة  بفتح  ال�سراع 
اأمر اأكده وزير اخلارجية ال�سعودي، الأمري �سعود 

الفي�سل.
اأنها  وقال الفي�سل يف تعليقه على زيارة مع�سوم 
"اأوىل اخلطوات لعودة العالقات الطبيعية واأنها 
�ستكون فاحتة خري لتليها لقاءات بني امل�سوؤولني 

تثمر عن تطوير العالقات بني البلدين".
�سهدت  العراقية  ال�سعودية  العالقات  اأن  يذكر   
توتًرا خالل فرتة تروؤ�ض نوري املالكي للحكومة 
القانون  دول��ة  ائتالفه  وق��ادة  داأب  العراقية حيث 
ك��ي��ل الت��ه��ام��ات اإىل ال�����س��ع��ودي��ة ب��دع��م الإره����اب 
التنظيمات  م�سلحي  دخ���ول  وت�سهيل  ال��ع��راق  يف 
الإره��اب��ي��ة اإىل اأرا���س��ي��ه وه���و الأم����ر ال���ذي نفته 
ال��ري��ا���ض ب�����س��دة م���وؤك���دة ان��خ��راط��ه��ا يف اجل��ه��ود 

الدولية ملكافحة الإرهاب.

بغداد تبحث مع واشنطن وطهران التعاون العسكري ضد داعش
العدد)578( الثالثاء 18 تشرين الثاني 2014

مرحلة  دخلت  بغداد  يف  ال�سعودية  ال�سفارة  بفتح  اخلا�سة  الإج���راءات  ان  اعالمية   م�سادر  ك�سفت 
التنفيذ. ونقلت م�سادر عالمية عن م�سدر باخلارجية العراقية قوله، اإن "الإجراءات اخلا�سة بفتح 
ال�سفارة ال�سعودية يف بغداد دخلت مرحلة التنفيذ بعد اأن وجدنا خالل الزيارة التي قام بها الرئي�ض 
اأن القرار ال�سيا�سي قد مت اتخاذه". واأ�سافت امل�سادر  ان  فوؤاد مع�سوم الأ�سبوع املا�سي اإىل اململكة 
"الإجراءات الآن تتعلق باملكان فقط وكيفية جتهيزه وحمايته، وبالتايل فاإن الوقت لن يكون مفتوحا 

بل هو قريب يف كل الأحوال".

إجراءات فتح السفارة السعودية في بغداد دخلت مرحلة التنفيذ

االفتتاحيـة

رئيس التحرير
تتهم  ���س��خ��م��ة  ل��ئ��ي��م��ة  ال����ة  حت���رك���ت   2003 وب���ع���د  "قبل 
التغيري  �سعارات  اليوم  ترفع  التي  فالف�سائيات  العراقيني.. 
وال���ت���دخ���ل حل��م��اي��ة امل���دن���ي���ني ظ��ل��م��ت ال���ع���راق���ي���ني اك����ر مما 
ظلمهم القتل وال�سجون.وغرقت املوؤ�س�سات الإقليمية والدولية 
قليلة،  دول  وع��دا  ال�سعوب.  �سرعية  ون�ست  الأنظمة  ب�سرعية 
وقفت الأنظمة العربية مواقف غريبة زادت الفتنة والنق�سام، 
1483، وكان غريهم  رغم ان بع�سهم �سوت لقرار الحتالل 
ال��ق��واع��د وم��ع��اه��دات احل��م��اي��ة. فا�ستثمرت  غ���ارق لإذن���ي���ه يف 
حرب  و�سن  نف�سها  لتنظيم  الأجواء  النظام  "القاعدة" وبقايا 
جديدة على العراقيني.. و�ساعد ذلك �سل�سلة حماقات لل�سيا�سة 
ت�سكيل  العراقيني  ومنع  الحتالل  اإع��الن  الأمريكية،واأهمها 
حكومتهم.. مما �سوه التغيري واربك العملية يف ملفات �سخمة 
ومعقدة. ومنها، الوجود الأجنبي.. والإرهاب والعنف.. ودمار 
واملديونية  اخل���دم���ات..  واأن��ظ��م��ة  التحتية  وال��ب��ن��ى  امل��وؤ���س�����س��ات 
وح��ج��ز اأم����وال ال��ع��راق وال��ف�����س��ل ال�����س��اب��ع.. واع����داد الد�ستور 
وموروثات  ال�سيادة..  وا�ستعادة  احلكومة  وت�سكيل  والنتخابات 
والقومية  ال�سيا�سية  الداخلية  والنق�سامات  ال�سابقة  الأو�ساع 
واملذهبية.. وال�سراعات الإقليمية والدولية،يف وحول العراق.. 
بال�سرورة  اخ��ر..ف��وق��ع��ن��ا  ن��رى مثيله يف م��ك��ان  وه���ذا ع��بء ل 

باأخطاء وانحرافات كبرية اي�ساً.
العراقية  الق�سية  ب��ع��دال��ة  وامل��غ��ال��ط��ون  امل��ع��ان��دون  يقتنع  مل 
بكثري من  اق�����س��ى  فيها  ال�سعب  وا���س��ط��ه��د  ُق��ت��ل  ع��ق��ود،  ط���وال 
ولي�ض  ال��وط��ن��ي��ة  للق�سية  الأول���وي���ة  ف��ق��ال��وا  اخ����ر..  �سعب  اي 
�سن  عندما  الق�سية  بعدالة  يقتنعوا  ومل  امل��واط��ن��ني.  حلقوق 
اإي��ران والكويت وه��الك املاليني بني قتيل  �سدام احل��رب على 
وجريح واأ�سري وم�سرد.. فقالوا الأولوية الوقوف �سد املطامح 
النتفا�سة  عند  يقتنعوا  الكويتي.ومل  وال�ستغالل  الإيرانية 
و�سجني  وج��ري��ح  قتيل  ب��ني  الآلف  مئات  و�سقوط  ال�سعبانية 
وم�سرد فقالوا الأولوية منع تق�سيم العراق.. ومل يروا معاناة 
ال�سعب يف 2003 فقالوا الأولوية الدفاع عن النظام ومقاتلة 
وارتفعت  الأول��وي��ات..  ه��ذه  جميع  �سقطت  واليوم  الأمريكان. 
ال�سعب يف احلرية  باولوية  -التي نفرت�ض �سدقها-  الأ�سوات 
وال�سيادة واحلقوق، وهذا ما كنا نقوله. يف وقت تن�سحب القوات 
يتوا�سل ح�سورها يف غ��ريه.. فالدول  او  وي��ب��داأ  ال��ع��راق..  من 
اإنهاء احتاللها،  الأه��م  تدخلها اجليو�ض يف ظرف ما.. ويبقى 
قبل  ال�سعوب  ت�سنعها  و�سيادياً..فالوطنية  ندياً  التعاون  لياأتي 
والدفاع  احلكام..  ولي�ض  ال�سعوب  اأ�سا�سها  وال�سرعية  احلكام.. 
ع��ن ال��وط��ن ج��ذوت��ه ال�����س��ع��وب ل احل���ك���ام.. واخل��ي��ان��ة ار���س��ه��ا 
لل�سعوب  فالأولوية  ال�سعوب..  عند  وبائرة  خ�سبة عند احلكام 
العراق.. در���ض  او على ح�سابها. هذا  قبلها  للحكام  اأولوية  ول 

فالتاريخ قال حكمه يف العراق وكان اأف�سل حمام له."

العراق فتح طريق التغيير..

assad_assad43@yahoo.com

العب�������ادي ... ف�������ي وض��������ح النه�����������ار

حني ت�سبح الم��ور كما ل ينبغي لها ان تكون يف التعامل 
امل��رون��ة  م��ن  وب�سيء  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الق�سايا  م��ع 
وال�سالبة معا فاأننا �سنقف على مرحلة جديدة ملهام رئي�ض 

جمل�ض  الوزراء بالن�سخة اجلديدة ولي�ست املكررة .
اىل  الن��ح��ي��از  بحتمية  المي����ان  ع��ن  ت��ع��رب  ال��ت��ي  الن�سخة 
ملعاناته وحت�سني  رف��ع  م��ن  ال��ي��ه  يطمح  م��ا  ك��ل  ال�سعب يف 
م�ستوى املعي�سة مع التاأكيد على �سرورة القيام باداء جيد 

للخدمات مبجملها .
امر  يف  التباحث  مت  ال����وزراء  جمل�ض  جل�سات  اح���دى  ويف 
و�سول  حتديدها  واهمية  للرئي�ض  املمنوحة  ال�سالحيات 
يف  البالد  اوقعت  التي  ال�سابقة  التفرد  حالة  م��غ��ادرة  اىل 
زحمة امل�ساكل واملعوقات حتى ن�سينا خاللها مايتوجب على 
التحول  م�سرية  يعمق  ما  جت��اه  واجباتها  ب��اداء  احلكومة 

القت�سادي والمنائي .
املوؤ�س�سة  باإ�سالح  بداأها  التي  العبادي  اىل خطوات  العودة 
ال�سقطات  م��ن  للكثري  مفا�سلها  م��ع��ان��اة  بعد  الع�سكرية 
احلادة على جممل الو�سع العراقي حمليا واقليميا وعربيا 
.. حيث كان من املهم جدا اخلو�ض يف امر هذه املوؤ�س�سة التي 
�سرعان ما انهارت ملجرد  حدوث اخرتاق او�سل الوطن اىل 
حافة النهيار بدخول زمر التنظيم الرهابي وا�ستيالئها 
على مناطق �سا�سعة من م�ساحات عدة ملحافظاتنا الثالث 
.. وان اهم ما ي�ستوجب هيكلة املوؤ�س�سة الع�سكرية هو اعادة 
املايل  الف�ساد  بنائها بحرفية ومهنية عالية بالق�ساء على 
ال�سيا�سيون اخطبوطا  والداري فيها الذي يعده املحللون 
قاتال لف بذراعيه حركة ن�ساطها وتفاعالها املطلوب مع 

الحداث اي كانت ال�سريعة منها واملحتملة  ..
ال�سعارات  ولي�ض  امل��وؤث��ر  الفعل  تقت�سي  احلالية  املرحلة 
لذلك فان حتقيق الظفر على الف�ساد املايل والداري مهمة 

�ساقة ال ان ال�سرار الوطني على تفكيكها بالجتاه الذي 
روؤو�ساء  ان  باعتبار  احلقيقية  التوجيهات  �سالمة  ي�سمن 
النور  خطوات  من  بال�سد  �ستقف  عليا  منا�سب  يف  كبرية 
التحرك  لتعطيل مديات  امكنها  ما  كل  و�ستعمل  للعبادي 
ال�سائب اذ بالرغم من  ان اغلب موؤ�س�سات  الدولة ان مل 
نقل  جميعها تعاين من الف�ساد الذي �سرب اطنابها  ال ان 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تعانيه  ما  هو  الف�ساد  هذا  يف  الخطر 
وح�سنا فعل العبادي ببدء خطواته ال�سالحية يف مفا�سل 

اجلي�ض العراق لعادة الثقة اليه من قبل ال�سعب .
م��دار  �سمن  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  احلقيقية  ال�����س��راك��ة  ان 
ال�سرتاتيجية  ال��ق��رارات  منها  وبخا�سة  ال����وزراء  جمل�ض 
�سيجعل رئي�ض احلكومة مبناأى من التفرد والوقوع بالتايل 
الكابينة  من  يبداأ  الدميقراطية  �سريان  وان  الخطاء  يف 
بعكاز  ت�سري  العراقية  الدميقراطية  الوزارية حتى لتظل 
مائل ومل نلحظ من حتقيقها �سوى اليات فقرية ادت اىل 

غياب الن�سج املو�سوعي يف القرارات ال�سادرة .
نعم املهمة �سعبة و�ساقة امام ال�سيد العبادي وهو يتحمل 
ه���ذا ال���ع���بء ال��ث��ق��ي��ل ج���دا م���ن ت��رك��ة ك���ل م���ا ف��ي��ه��ا فا�سد 
وب�سكل  ال���س��الح  على  ال���س��رار  لكن   ، التغيري  ويحتمل 
على  املجاملة  ولتتقبل  حديد  من  ارادة  ي�ستلزم  جماعي 

ح�ساب م�سلحة الوطن العليا 
من هنا .. ومن هذه النافذة العري�سة وامل�سرقة لال�سالح 
وكافة  ال�سعب  وقفة  يف  له  عونا  العبادي  �سيجد  ال�سامل 
اىل  بالعراق  للعبور  وال�سريفة  املخل�سة  ال�سيا�سية  القوى 
ما يعزز مكانته الدولية واملحلية والقليمية .. اما النفتاح 
اخلري  مفاتيح  م��ن  اخ��ر  مفتاح  فهو  العربي  املحيط  على 
للعراق ليجد العرب ح�سن النوايا مع الحتفاظ ب�سروط 

الحرتام املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة .
والبداية مع ال�سعودية التي متثل ثقال �سيا�سيا يف املنطقة 

�سيوؤثث للبيت العربي الذي ل ميكنه 

ارتكاز  كنقطة  ثقله  يف  كالعراق  موؤثر  بلد  عن  ال�ستغناء 
لبد منها يف اخلطوات امل�ستقبلية على �سعيد بناء عالقات 
امل�سرتك  للعدو  حا�سم  ب�سكل  والت�سدي  متوازنة  عربية 

املتمثل بالتنظيم الرهابي ) داع�ض ( 
هذه املعادلة القيمية يف الخذ والعطاء بح�سابات معلومة 
العبادي  ال���ذي اختطه  ال��ط��ري��ق  ه��ي الج���در والن��ق��ى يف 
مل�سرية جتنبه اللوم والعتب وامل�سوؤولية الوطنية وال�سعبية 

والر�سمية .
ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  على  وم��ا  كثرية  ال�سالح  خطوات 
وا�ستئ�سال  الكر مهارة يف جراحة  الطبيب  يكون  ان  ال 
المرا�ض حني ي�سرك معه ) كون�سلتو ( يتمتع مبوا�سفات 
العمل  وه��اج�����ض  ب�سمري  خ��ي��وط��ه��ا  امل��ن�����س��وج��ة  ال�����س��ج��اع��ة 
لتخطي حواجز املعوقات .. وان ي�سري يف كل خطوة مبداأ 
عن  بعيدا  املو�سوعي  التعامل  وار���س��اء   .. والعقاب  الثواب 

املهادنة وخيانة الذات .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد/ بغداد
/ بغداد

/ المحرر السياسي

معصوم والنجيفي يبحثان ترتيبات عقد اجتماع 
للرئاس��ات الث���اث وتنفيذ االتف���اق السي��اسي

ال����ج����رب����ا: ب����ق����اء األب�����ري�����اء ف����ي ال���س���ج���ون م��خ��ال��ف��ة 
ق���ان���ون���ي���ة وان����ت����ه����اك واض�������ح ل���ح���ق���وق اإلن����س����ان

اأعلن وزير الهجرة واملهجرين جا�سم حممد، الثالثاء، اأن اأعداد العوائل النازحة و�سلت 
العوائل متواجدة يف  ه��ذه  %65 من  اأك��ر من  اأن  ن��ازح��ة، مبينا  األ��ف عائلة   450 اىل 
اأبدت بعثة الحتاد الأوربي مل�ساعدة احلكومة العراقية يف مواجهة  اإقليم كرد�ستان، فيما 
اأزمة النازحني. وقال حممد يف بيان �سدر عقب ا�ستقباله مدير عمليات الإغاثة الإن�سانية 
و�سلت  النازحة  الأ�سر  "اأعداد  اإن  لوي�ض،    العراق جيان  ل��دى  الأورب���ي  الحت��اد  بعثة  يف 
اىل 450 األف عائلة نازحة"، مبينا اأن "اأكر من %65 من هذه العوائل متواجدة يف 
والعا�سمة  واجلنوب  الو�سط  حمافظات  يف  توزعت  املتبقية  العوائل  اأما  كرد�ستان،  اإقليم 
"�سرورة تقدمي م�ساعدات  بغداد". ودعا حممد بعثة الحتاد الأورب��ي ودول الحتاد اىل 
"هذه الأزمة  اأن  اأكر للعوائل النازحة ومد يد العون اىل احلكومة العراقية"، مو�سحا 
كبرية وحتتاج اىل تعاون م�سرتك مع كل املنظمات الدولية العاملة يف العراق". من جهته 
اأكد مدير عمليات الإغاثة الإن�سانية يف بعثة الحت��اد الأورب��ي لدى العراق جيان لوي�ض 
امل�ساعدات  لتقدمي  العراقية  واحلكومة  ال���وزارة  اىل  العون  يد  ملد  م�ستعدة  "البعثة  اأن 

ال�سرورية للنازحني، ف�سال عن التعاون امل�سرتك يف جميع املجالت".

النازحة  ال��ع��وائ��ل  أع���داد  ال��ه��ج��رة:  وزي���ر 
ن��ازح��ة ع��ائ��ل��ة  أل����ف   450 ال����ى  وص��ل��ت 



ه�شام  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  الربملانية،  وامل�شاءلة  امل�شاحلة  جلنة  انتخبت 
اليوم  اجتمعت  اللجنة  "ان  �شحفي    ت�شريح  يف  ذك��ر  م�شدر  للجنة.   رئي�شا  ال�شهيل 
و�شوتت باالغلبية على اختيار النائب ه�شام ال�شهيل لرتاأ�س جلنة امل�شاحلة وامل�شاءلة".

رئا�شة  القانون  دول��ة  ائتالف  منح  على  اتفقت  قد  الوطني  التحالف  اط��راف  وكانت 
ثمانية جلان بينها جلنة امل�شاحلة وامل�شاءلة.

ب��االع��ت��ذار  ب���در، االإم������ارات  ط��ال��ب��ت منظمة 
املنظمات  الئحة  من  ا�شمها  ورف��ع  الر�شمي 
اأنها  بينت  وفيما  اأ�شدرتها،  التي  االإرهابية 
املرجعية  لفتوى  ا�شتجابة  ال�����ش��الح  حملت 
"داع�س"،  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت�����ش��دي  يف  ال��دي��ن��ي��ة 
دع��وة ق�شائية �شدها يف حال  هددتها برفع 

عدم ا�شتجابتها لطلبها.
ال�شيا�شي  للمكتب  التنفيذي  االم��ن  وق��ال 
ملنظمة بدر حممد ناجي يف موؤمتر �شحايف 
االم���ارات  "دولة  اإن   ، ال��ربمل��ان  مببنى  عقده 
العربية املتحدة وقعت بخطاأ كبري لت�شمينها 
منظمة بدر على الئحتها كمنظمة ارهابية"، 
املنظمة  تاريخ  ان تعرف  "عليها  اأن  مو�شحا 
ا�شا�س  على  ال��ع��راق��ي  ال�شعب  م��ن  املنطلقة 
وت�شكيلها  االول  لل�شدر  ال�شرعية  الفتوى 
مل����ق����ارع����ة ال����ن����ظ����ام ال�������ش���اب���ق ال��������ذي مت��ي��ز 

بدكتاتوريته واإرهابه".
اأن����ه "بعد ���ش��ق��وط ال��ن��ظ��ام  وا����ش���اف ن��اج��ي 
ب�����ش��ب��غ��ة ع�شكرية  ب����در  ف��ي��ل��ق  م���ن  حت���ول���ت 
من  ب��در  منظمة  با�شم  �شيا�شي  تنظيم  اىل 
امل��ق��د���ش��ة  ال��ن��ج��ف  امل���وؤمت���ر االول يف  خ����الل 
باقر  ال��ذي ح�شره حممد  الكبري  وامل��وؤمت��ر 

من  اعتمادنا  "مت  اأن��ه  اىل  م�شريا  احلكيم"، 
�شيا�شي  ك��ك��ي��ان  االن��ت��خ��اب��ات  مفو�شية  ق��ب��ل 

للم�شاركة يف االنتخابات".
ال�شيا�شي  للمكتب  التنفيذي  االأم���ن  وب��ن 
العربية  "على دول��ة االم���ارات  اأن��ه  للمنظمة 
املتحدة ان تعرف بان بدر لديها 22 مقعداً 
وزارة  بينها  من  حكومية  وزارات  و4  نيابياً 
املنظمة  م��ن  ق��ي��ادي  يقودها  التي  الداخلية 
وهي جزء ال يتجزاأ من العملية ال�شيا�شية"، 
الفتا اىل اأن "بدر وقفت مع ال�شعب العراقي 
االره���اب���ي عرب  داع�����س  لتنظيم  ت�����ش��دي��ه  يف 
و�شكلت  ال�شي�شتاين  ال�شيد  لفتوى  تلبيتها 
امل��ق��اوم��ة  اف����راد  ب��اق��ي  ال�شعبي م��ع  احل�����ش��د 
و�شرايا  والكتائب  الع�شائب  من  اال�شالمية 

ال�شالم وحملت ال�شالح حتت راية الدولة".
وطالب ناجي االمارات باأن "تقدم اعتذارها 
املنظمة  ا���ش��م  وت�شحب  للمنظمة  ال��ر���ش��م��ي 
املنظمات  الئحة  م��ن  اال�شالمية  وامل��ق��اوم��ة 
ق�شائية  دع���وة  ب��رف��ع  �شنقوم  اأو  االره��اب��ي��ة 
لطلبنا"،  ا�شتجابتها  ع���دم  ح���ال  يف  ���ش��ده��ا 
الدول  اأ�شماء  "تربز  اأن  م�شددا على �شرورة 
وال�����ش��خ�����ش��ي��ات م���ن االأم������راء وال�����ش��ي��وخ من 
داخ��ل��ه��ا وم���ن ب��اق��ي ال����دول امل��ت��ورط��ن كما 
ن���ط���ال���ب اخل���ارج���ي���ة مب��خ��اط��ب��ة االم�������ارات 

حلذف املنظمة من الالئحة".

ق��د �شنفت،  العربية  وك��ان��ت دول��ة االم���ارات 
 ،)2014 الثاين  ت�شرين  ام�س االحد )16 
ع������ددا م����ن امل���ن���ظ���م���ات ال���ع���راق���ي���ة امل�����ش��ل��ح��ة 
اإرهابية �شمن ت�شنيف عام �شمل  كمنظمات 
83 منظمة عربية وعاملية، و�شمت القائمة 
ك��ل م��ن منظمة ب���در وع�����ش��ائ��ب اه���ل احل��ق 

وكتائب حزب اهلل ولواء اليوم املوعود.
التحالف  ع�����ش��و  ا�شتنكر  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ي ال��ف��ي��ا���س ، ، ق�����رار ح��ك��وم��ة 
املقاومة اال�شالمية  بادراج ف�شائل  االمارات 
���ش��م��ن ال���ق���ائ���م���ة ال���������ش����وداء وح�������ش���ره���ا م��ع 
منظمات ارهابية تعمل على النطاق الدويل.
انه  ���ش��ح��ايف،  ت�شريح   يف  الفيا�س  وا���ش��اف 
"من املجحف ان ت�شع حكومة االمارات عدد 
العراقية  اال�شالمية  امل��ق��اوم��ة  ف�شائل  م��ن 
اىل ج��ن��ب امل��ن��ظ��م��ات االره��اب��ي��ة ال��ت��ي عاثت 
املقاومة اال�شالمية  ، كون  يف االر���س ف�شادا 
ح��دود  خ���ارج  ن�شاط  اي  لها  لي�س  العراقية 
ال�����ع�����راق وان����ه����ا ت��ا���ش�����ش��ت اي������ام االح���ت���الل 
جالئه  بت�شريع  وا�شهمت  للعراق  االمريكي 
م���ن ال���ب���الدم���ن   " وت���اب���ع : ان " امل��ق��اوم��ة 
القوات  اليوم هي جزء مهم من  اال�شالمية 
االمنية يف حماربتها �شد جمرمي "داع�س" 
والمي��ك��ن ل��ل��ع��راق التخلي ع��ن ج��ه��وده��ا يف 

الق�شاء على "داع�س" .

ك�شفت الهيئة الوطنية للم�شاءلة والعدالة  
ع���ن و���ش��ع��ه��ا ت��ع��دي��ال يف ق��ان��ون��ه��ا ال���ذي 
�شيقدم اىل الرئا�شات الثالث لتمريره يف 
جمل�س النواب يت�شمن االبقاء على عملها 
متوا�شال حلن انتهائها من ح�شم جميع 

امللفات املعرو�شة عليها.
القا�شي  الهيئة بختيار  نائب رئي�س  وقال 
ال��ت��ي ادرج����ت �شمن  ال��ف��ق��رات  اإن اح���دى 
ت���ع���دي���الت ق���ان���ون امل�������ش���اءل���ة ت��ن�����س على 
ان ه��ي��ئ��ة امل�����ش��اءل��ة وال��ع��دال��ة ت��ط��ل��ب من 
االنتهاء  بعد  الهيئة  عمل  انهاء  احلكومة 

من ح�شم جميع ملفاتها.
اخلا�شة  التعديالت  اأن  القا�شي  واو���ش��ح 
بقانون امل�شاءلة والعدالة �شرت�شل االربعاء 
وال���وزراء  اجلمهورية  رئا�شات  اىل  املقبل 
والنواب لالطالع عليها و"ال�شغط" على 

الربملان القرارها با�شرع وقت".
وكانت هيئة امل�شاءلة والعدالة قد رف�شت 
باإلغاء  ال�شيا�شية  الكتل  بع�س  مطالبات 
ام��ان  ���ش��م��ام  بقائها  وع���دت  الهيئة  ع��م��ل 
الواجهة  البعثين جمددا اىل  لعدم عودة 
وم����الح����ق����ة ج���م���ي���ع امل����ت����ورط����ن ب���دم���اء 

العراقين ابان النظام ال�شابق.
وت��ن�����س اح���دى ب��ن��ود ورق���ة امل��ط��ال��ب التي 
ت����ق����دم ب���ه���ا ائ����ت����الف ال����ق����وى ال��وط��ن��ي��ة 

للم�شاركة يف حكومة رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي نقل مهام هيئة امل�شاءلة والعدالة 

اىل ال��ق�����ش��اء يف غ�����ش��ون ���ش��ت��ة ا���ش��ه��ر من 
توقيع االتفاق.

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االول  ال���ن���ائ���ب  ����ش���دد 
ال���ن���واب ه��م��ام ح���م���ودي، االث���ن���ن، على 
�شرورة اال�شراع بو�شع اللم�شات االخرية 
ل��ل��خ��ط��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اداء 
موؤكداً  احلالية،  ل��ل��دورة  ال��ن��واب  جمل�س 
ال�شعف  اه��م��ي��ة  ت�شخي�س  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
و�شرورة  ال�شابقة  الربملانية  ال��دورات  يف 

تفاديها.
"ع�شو  اإن  بيان  يف  حمودي  مكتب  وق��ال 
هيئة رئا�شة جمل�س النواب همام حمودي 
الربملان  تطوير  للجنة  اجتماعاً  ت��راأ���س 
اجلديدة  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  ملناق�شة 

لتطوير عمل واداء جمل�س النواب".
الذي  االجتماع  "هذا  ان  املكتب  وا�شاف 
وامل��دراء  النيابية  اللجان  روؤ���ش��اء  ح�شره 
ال���ع���ام���ون يف امل��ج��ل�����س، ج����اء ا���ش��ت��ك��م��ااًل 
ل��الج��ت��م��اع االأول ال����ذي ع��ق��د ق��ب��ل اي��ام 
لبحث جميع املقرتحات واالوراق املقدمة 
ت�شهم يف  والتي  ال��دوائ��ر  بع�س  قبل  من 
اخلطة  و�شع  يف  النهائية  ال�شيغة  ر�شم 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��اه��ي��ل وت��ط��وي��ر اداء 

جمل�س النواب للدورة احلالية".
على  ���ش��دد  "حمودي  ان  امل��ك��ت��ب  وت���اب���ع 
ال��ل��م�����ش��ات  ب��و���ش��ع  "االإ�شراع  �����ش����رورة 
االخ�����رية ل��ه��ذه اخل��ط��ة ال�����ش��ام��ل��ة، بعد 
وتنفيذ  املقرتحات  جلميع  وافية  درا�شة 
كل ما ي�شهم منها يف تعزيز دور جمل�س 
ال����ن����واب يف ادائ������ه مل��ه��ام��ه ال��د���ش��ت��وري��ة 
م�شريا  الفاعلة"،  والرقابية  الت�شريعية 

ت�شخي�س  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  "اكد  ان����ه  اىل 
ال�شابقة  ال�����دورات  يف  ال�����ش��ع��ف  ع��ن��ا���ش��ر 
يف  لها  احللول  وو�شع  تفاديها  و���ش��رورة 
ه��ذه ال���دورة ل�شمان جن��اح ه��ذه اخلطة 
االداء  ت���ط���وي���ر  يف  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا  ب���ك���اف���ة 

النيابي".
ي���ذك���ر ان ال��ل��ج��ن��ة ال��ربمل��ان��ي��ة اخل��ا���ش��ة 

ب��ت��ط��وي��ر ع��م��ل جم��ل�����س ال���ن���واب ع��ق��دت، 
اخلمي�س )13 ت�شرين الثاين 2014(، 
لرئي�س  االول  النائب  برئا�شة  اجتماعاً 
روؤ���ش��اء  ح��م��ودي وح�شور  ال��ربمل��ان همام 
ال��ك��ت��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وامل������دراء ال��ع��ام��ن يف 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  ملناق�شة  املجل�س، 

لتاأهيل وتطوير اداء جمل�س النواب.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

اليه بن وزير  التو�شل  ال��ذي مت  االت��ف��اق  حظي 
النفط االحتادي عادل عبد املهدي ورئي�س حكومة 
اقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاين برتحيب وا�شع 
من قبل االأطراف الوطنية والدولية كونه يفتح 
بغداد  ب��ن  العالقة  الق�شايا  ت�شوية  ام��ام  ال��ب��اب 
واربيل. ومع ان وزارة النفط اأ�شارت يف بيانها اىل 
بالتاأكيد  لكنه  نهائياً  حاًل  ي�شكل  لن  االتفاق  ان 
�شوف يفتح الطريق للبدء بو�شع حلول “�شاملة 
ال��ع��ال��ق��ة.  االأم�����ور  جلميع  ود�شتورية”  وع���ادل���ة 
�شنوات  بعد  الطرفن  الثقة بن  انه ميد ج�شور 
ان  وامل��ع��روف  بينهما.  واخل��الف��ات  ال�شكوك  م��ن 
واتفاق  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  توجيهات 
كلمة التحالف الوطني وحر�س القيادة الكردية 
كان لها االأثر الكبري يف جعل هذا االتفاق االويل 

ممكنا.
االأهم يف كل هذا ان االتفاق مت بتوجهات عراقية 
خ��ال�����ش��ة ومل مي��ر ع��رب ال��ت��دخ��الت وال�����ش��غ��وط 
الوطنية  امل�شلحة  جعل  ال���ذي  االم���ر  االأجنبية 
هي  املعنية  االأط����راف  قبل  م��ن  واإدراك���ه���ا  العليا 
احل���اك���م���ة ع��ل��ى جم����رى امل���ف���او����ش���ات ال���ت���ي اأدت 
البيت،  اه��ل  ان  اإجن���از االت��ف��اق. وه���ذا يعني  اىل 
االدرى مبا فيه، هم االأقدر على حل م�شكالتهم 
وخالفاتهم اذا جل�س بع�شهم اىل البع�س االخر 

دون وجود غرباء.
ان ال���ع���راق ب��اأم�����س احل��اج��ة اىل ت��ع��زي��ز وح��دت��ه 
اجل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  �شفوفه  وت��وح��ي��د  الوطنية 
فاالحتاد  داع�س.  مع  امل�شريية  للمعركة  التفرغ 
لبنات هذه  اح���دى  �شي�شكل  اأرب��ي��ل  وات��ف��اق  ق���وة. 

الوحدة الداخلية اال�شا�شية.

الحل العراقي
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حمودي يؤكد اهمية تشخيص عناصر الضعف 
بالدورات البرلمانية السابقة وضرورة تفاديها

احلكومة   ، اخلزعلي،  فالح  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  اتهم 
�شرعت  كونها  ب��ازدواج��ي��ة،  العراقين  م��ع  تتعامل  بانها  االأحت��ادي��ة 
امل��ك��ون  اب��ن��اء  ت�شليح  ع��ن  ومت��ت��ن��ع  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ع�شائر  بت�شليح 

الرتكماين.
وقال اخلزعلي ان" حماربة املجاميع املتطرفة والتكفريية التي تريد 
ال��زام��ي  واج���ب  "داع�س" االج��رام��ي��ة  جماميع  ومنها  للبلد  ال��دم��ار 
يقع على عاتق احلكومة العراقية"، م�شريا اىل انه" يف الوقت الذي 
نطالب مرارا وتكرارا، ب�شرورة ت�شليح ابناء املكون الرتكماين الذين 
يخو�شون م��ع��ارك م��ع جم��رم��ي داع�����س، ف��ان احل��ك��وم��ة مل ت�شتجب 

ملطالبهم، فيما �شرعت ب�شرورة ت�شليح ع�شائر االنبار".
بها احلكومة مع  تتعامل  ازدواجية كبرية  واك��د اخلزعلي ان" هناك 
ابناء �شعبها كونها �شرعت بت�شليح ع�شائر االنبار باال�شلحة احلديثة 
ا�شهر  م��ن��ذ  ال��رتك��م��اين  امل��ك��ون  اب��ن��اء  ي�شتنجد  وامل��ت��ط��ورة، يف ح��ن 
لت�شليحهم ودعمهم، لكنهم مل يجدوا اذنا �شاغية من قبل احلكومة".
واو�شح اخلزعلي انه" على احلكومة ان تختار املخل�شن الذين اثبتوا 
انتمائهم وحر�شهم على الوطن و�شحوا باموالهم وابنائهم من اجل 
تفتيت امل�شروع الطائفي الذي اراد تفريق العراقين وتق�شيم البلد".

بع�س   ، الدايني،  ناهدة  العراقية  القوى  حتالف  عن  النائب  اتهمت 
احلر�س  ق��وات  بت�شكيل  ترغب  ال  التي  والداخلية  اخلارجية  اجلهات 

الوطني مبحاولة عرقلة اإقرار القانون الطول فرتة ممكنة.
وقالت الدايني يف موؤمتر �شحفي عقدته مببنى الربملان اإن "االتفاق 
هو  ال�شيا�شية  والكتل  الوطني  والتحالف  القوى  حتالف  بن  املوقع 
الوطني وبعد مرور اكرث من �شهرين على  ت�شكيالت احلر�س  اق��رار 
ت�شكيل احلكومة ال توجد اي بادرة ح�شن نية حتى االن للبدء بت�شكيل 

احلر�س الوطني".
وا�شافت اأن "كل ما يتداول هو وجود م�شودات واآلية وخطط منظمة 

لتحرير املناطق واملحافظات من عنا�شر داع�س".
ولفتت اىل ان "هذه املحافظات حتتاج اىل م�شك االر�س فيها"، مطالبة 
ب�"ت�شكيل قوات من ابناء املناطق وت�شليحهم حلمايتها والدفاع عنها 
وربطهم بوزارة الدفاع حلن اقرار قانون احلر�س الوطني على اعتبار 

ان االهايل اعرف مبناطقهم وقادرين على حمايتها".
اخل��ارج��ي��ة  اجل���ه���ات  ب��ع�����س  م���ن  �شلبية  ا����ش���ارات  "هناك  ان  وب��ي��ن��ت 
حتاول  او  الوطني  احلر�س  ق��وات  بت�شكيل  ترغب  ال  التي  والداخلية 

عرقلة اقرار القانون الطول فرتة ممكنة".
ودعت الدايني "وزراء حتالفها وقادة الكتل اىل ال�شغط على احلكومة 
املمكنة  بال�شرعة  الوطني  احلر�س  قانون  بت�شكيل  اال�شراع  اجل  من 
املناطق  ابناء  من  بديلة  ت�شكيالت  هناك  تكون  ان  تاخريه  ح��ال  ويف 

وت�شليحهم حلن و�شول القانون".

دع���ا ال��ن��ائ��ب ع��ن كتلة االح����رار ري��ا���س ال�����ش��اع��دي ،روؤو����ش���اء اللجان 
النيابية الدائمة اىل العمل بجدية يف املرحلة املقبلة . وقال ال�شاعدي 
يف ت�شريح ان” هناك بع�س روؤ�شاء اللجان الدورة الربملانية ال�شابقة  
مل يقوموا بتفعيل العمل الرقابي والت�شريعي يف جلانهم بل ان�شغلوا 
باملزايدات ال�شيا�شية وااليفادات التي اغلبها كان ال فائدة لها، م�شيفاً 
حتمل  التي  وخا�شة  اللجان  كافة  تفعيل  تتطلب  املقبلة  املرحلة  انه 

ا�شم الوزارات ال�شيادية من اجل النهو�س بواقع البالد.
ال�شلطتن  ب���ن  ع����ايل  ت��ن�����ش��ي��ق  ت��ت��ط��ل��ب  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  وان  ه����ذا، 
الت�شريعية والتنفيذية الأنقاذ البلد من االخطاء ال�شابقة التي جعلته 

اكرث تدهوراً.

الخزعلي : الحكومة تتعامل بازدواجية في 
تسليح عشائر الغربية ومنع السالح عن التركمان

الدايني تتهم جهات خارجية وداخلية 
بعرقلة إقرار قانون الحرس الوطني

الساعدي يدعو رؤوساء اللجان النيابية 
الى العمل بجدية في المرحلة المقبلة

المساءلة والعدالة تدرج بقانونها تعديال يضمن عدم إنهاء اعمالها اال بعد حسم جميع ملفاتها

، ق��رار ادراج  ال��ن��واب،  ال��ع��الق��ات يف جمل�س  اع��ت��ربت جلنة 
االم��ارات ملنظمات عراقية بقوائم "االرهاب" بانه ال قيمة 
ان  مبينة  العيون"،  يف  ال��رم��اد  "ذر  عملية  م��ن  وج���زء  ل��ه 
الواقع العراقي داعم لهذه املنظمات ومرحب بها ويتعامل 

معها على انها جزء من املنظومة االمنية العراقية.
وقال ع�شو اللجنة خالد اال�شدي اإن "قيام االمارات باأدراج 
منظمات عراقية ا�شبحت جزء م�شارك يف احلكومة و�شاند 
للجي�س العراقي مبوافقة احلكومة العراقية كمنظمة بدر 
وع�شائب اهل احلق وكتائب حزب اهلل، جزء من عملية ذر 

الرماد يف العيون".
العراقي  الواقع  وان  ق���رارات،  لهكذا  قيمة  "ال  ان  وا�شاف 
انها  داعم لهذه املنظمات ومرحب بها ويتعامل معها على 
جزء من املنظومة االمنية العراقية"، مبينا ان "على جميع 
دول املنطقة احرتام توجهات العراق، ال�شيما وان الظرف 

الذي مير به البلد يحتاج فيه جلميع جهود ابناءه".
العراق  مع  ب�"التعامل  االقليمية  ال��دول  اال���ش��دي  وطالب 
و�شيادته"،  ارادت�����ه  واح�����رتام  امل�����ش��رتك��ة  ل��ل��م�����ش��ال��ح  وف��ق��ا 
ب��وزارة  متمثلة  العراقية  الدبلوما�شية  "على  ان  مو�شحا 
اخلارجية ان تو�شح للدول طبيعة الظروف التي مير بها 
عن  امل��وج��ودة  للت�شورات  مغايرة  �شورة  تعطي  وان  البلد 

العراق".
ال���دول  "على  ان  ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة  واك���د ع�شو جل��ن��ة 
ال�شعب  ظرفه  يف  العراق  تدعم  موقف  تتخذ  ان  العربية 

هذا، ال ان ت�شدر قرارات �شده من دون دراية".
 83 ت�شم  قائمة  ال�شبت،  االول  ام�س  االم���ارات،  وا�شدرت 
بدر  منظمة  ب�شمنها  واأدرج���ت  "اإرهابية"  عدتها  منظمة 
وع�شائب اهل احلق وكتائب حزب اهلل ولواء اليوم املوعود.

العالقات البرلمانية: إدراج االمارات 
لمنظمات عراقية بقوائم ارهاب ال قيمة له
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فقدان هوية احوال مدنية 
الثانية  الر�شافة  اح��وال  ال�شادرة عن  املدنية  االح��وال  فقدت مني هوية 
با�شم ) م�شطفى قا�شم ا�شماعيل ( يرجى ممن يعرث عليها ت�شليمها اىل 

جهة اال�شدار 
مصطفى قاسم اسماعيل

داخل  ال�شيا�شية  الكتل  ان جميع   ، الكرد�شتاين عرفات كرمي،  التحالف  راأى 
رئي�س  ن��ائ��ب  بح�شور  خا�شة  جل�شة  تخ�شي�س  يف  ت��رغ��ب  ال��ن��واب  جمل�س 
ملعرفة  ال��ربمل��ان  مبنى  يف  املالكي  ن��وري  �شابقا  ال����وزراء  ورئي�س  اجلمهورية 
رئي�س  من  تو�شيح  يحتاج  ان" ال��ربمل��ان  ك��رمي  وق��ال  املو�شل.  �شوط  ا�شباب 
الوزراء ال�شابق نوري املالكي ملعرفة االأ�شباب احلقيقية وراء �شقوط حمافظة 
ان"  وا���ش��اف  الفرتة".  تلك  يف  امللف  ذل��ك  ع��ن  االول  امل�����ش��وؤول  كونه  نينوى 
رئا�شة جمل�س النواب كلفة جلنة االمن والدفاع النيابية يف التحقيق بق�شية 
�شقوط املو�شل باال�شافة اىل ت�شكيل جلنة حتقيقية"، مبينا ان" اللجنة هي 
االدلة  وجمع  التحقيق  انتهاء  حال  عدمه  من  املالكي  ا�شت�شافة  تقرر  التي 
ان  "داع�س" االرهابي". يذكر  والرباهن وراء �شقوط املحافظة بيد تنظيم 
جمل�س النواب �شوت خالل جل�شته ال�29 التي عقدها، ال�شبت) 15 ت�شرين 
حمافظة  �شقوط  اأ�شباب  يف  للتحقيق  جلنة  ت�شكيل  على   ،)2014 ال��ث��اين 

نينوى بيد تنظيم "داع�س" االإرهابي.

الكردستاني: الكتل السياسية ترغب باستضافة المالكي في البرلمان

منظمة بدر تطالب باالعتذار  :
سياسيون ستنكرون قرار االمارات بدراج بدر ضمن الئحة المنظمات االرهابية

انتخاب السهيل لرئاسة لجنة المصالحة البرلمانية



من مجموع 2700 سجين كانوا في السجن قبل الحادثة، هناك 300 سجين سلموا أنفسهم
مجزرة عين الجحش

يتذكر وعد اهلل، وهو الناجي الوحيد الذي خرج من 
املج����زرة لريوي �ش����هادته، اأن ال�ش����احنات انح����درت بعد 
عبورها بوابة ال�ش����ام اإىل احلي ال�ش����ناعي الواقع غرب 
املو�ش����ل، ومن����ه اإىل ح����ي التن����ك، و�ش����واًل اإىل منطق����ة 
اإىل جن����وب  املتج����ه  ف�الطري����ق اخلارج����ي  ال�ش����حاجي 

غربي املو�شل.
بعد نحو �شاعتني من ال�شري يف الطريق ال�شحراوي 
و�ش����لت ال�ش����احنات اإىل منطقة عني اجلح�ش، وهناك، 
بالق����رب م����ن مقل����ع احلجر، توقف����ت ال�ش����احنات ونزل 
منه����ا ال�ش����جناء ليج����دوا يف انتظاره����م الع�ش����رات م����ن 

عنا�شر »داع�ش«.
 

السجين 157
يقول وعد اهلل اإن عنا�ش����ر التنظيم �ش����فوا ال�شجناء 
على طريقة الن�شق، كل خط يتكون من ع�شرة �شجناء، 
ثم بداأوا باإعطاء اأرقام مت�شل�ش����لة لل�شجناء، ينادي كل 
منه����م برقمه حني ي�ش����ل الدور اإليه، »و�ش����ل العد اإىل 

.»157 رقمي  كان  واأنا   ،475
ال�ش����جناء  كل  التنظي����م  ق����ادة  اأح����د  اأم����ر  حين����ذاك، 
م����ن  الف����ور  عل����ى  يخرج����وا  ب����اأن  املتخف����ني،  ال�ش����يعة 
املجموع����ة والوق����وف يف اجلان����ب االآخ����ر. وحني رف�ش 
ال�ش����جناء ال�ش����نة االإ�ش����ارة اإىل ال�ش����جناء ال�ش����يعة، ق����ام 
قائ����د املجموع����ة بقت����ل اثن����ني من ال�ش����جناء، فا�ش����طر 
ال�ش����جناء ال�ش����نة اإىل االإب����اغ ع����ن ال�ش����جناء ال�ش����يعة 
الذي����ن بلغ عددهم 74 �ش����جيناً. الحقاً، حقق عنا�ش����ر 
التنظيم مع ال�ش����جناء ال�شنة، �ش����األوهم عن ع�شائرهم 
وال�ش����اة،  االأذان  اإقام����ة  �ش����كناهم وكيفي����ة  ومناط����ق 
وعزلوا �شبعة من ال�شجناء ال�شنة الذين كان من �شوء 
حظهم اأن لهجاتهم كانت قريبة من لهجة اأهل جنوب 

العراق، اأو اأن اأ�شماءهم كانت »اأ�شماء �شيعية«.
بعده����ا، كما يق����ول الناج����ي الوحيد وعد اهلل، �ش����ف 
ال�����74 ومعه����م  ال�ش����يعة  ال�ش����جناء  عنا�ش����ر التنظي����م 
ال�ش����جناء ال�ش����نة ال�ش����بعة عل����ى حاف����ة حف����رة كب����رية، 

يتجاوز قطرها 7 اأمتار وعمقها ثاثة اأمتار.
يتذكر وعد اهلل اأنهم حني و�ش����لوا اإىل حافة احلفرة 
الكب����رية، اأ�ش����يبوا بالرع����ب. »ففي تلك احلف����رة كانت 
تتكد�ش الع�ش����رات من جثث اجلنود وعنا�شر ال�شرطة 
الذي����ن اأعدمه����م عنا�ش����ر التنظي����م قب����ل و�ش����ولنا اإىل 
امل����كان«. حني بداأ اإطاق الن����ار، يقول وعد اهلل، تلقيت 
ر�شا�ش����تني يف كتف����ي وظه����ري، ورمي����ت بنف�ش����ي داخل 
احلف����رة مع اجلث����ث املت�ش����اقطة، وبقيت ملق����ى هناك، 
فوق����ي جثث ال�ش����جناء، وحتت����ي جثث اجلن����ود، مطبقاً 
باأ�ش����ناين عل����ى �ش����اق اأح����د املوت����ى ك����ي ال اأ�ش����رخ م����ن 
االأمل«. يتذك����ر وعد اهلل، اأنه بقي على و�ش����عه منتظراً 
ابتعاد عنا�ش����ر التنظيم كي يخرج من احلفرة ويهرب 
باالجت����اه املعاك�����ش لبي����وت التنظي����م الطيني����ة، وبع����د 
�ش����اعات م����ن �ش����ريه غرب����اً، راأى عبا�����ش اأ�ش����واء القرى 
اإىل  الو�ش����ول  اأم����ره يف  البعي����دة، وم����ن هن����اك تدب����ر 
منطقة احل�شر، ويف رحلة طويلة حمفوفة باملخاطر، 
مب�ش����اعدة اأه����ايل مناط����ق �ش����نية م����ر به����ا، و�ش����ل اإىل 

مدينته القريبة من العا�شمة بغداد.
 

مجزرة بوابة الشام
تردد الرجل ال�ش����تيني حام����د ال���بي��جاوي كثرياً قبل 
اأن يق����رر الوجهة التي �شي�ش����ري فيه����ا بعد خروجه من 
ال�ش����جن، مل يك���ن ق����د ب���قي له من حم��كوميته �ش����وى 
�شتة اأ�شهر، وج�شده ما كان ي�شعفه على ال�شري مل�شافات 

طويلة.
املتثاقل����ة،  خطوات����ه  اأن  يع����رف  البيج����اوي  كان  م����ا 
�ش����تكون مفت����اح جناته م����ن امل����وت. فبعد اأن و�ش����ل اإىل 
تقاط����ع بادو�ش، كانت ال�ش����احنات الث����اث التي حملت 

ال�شجناء اإىل موقع املجزرة االأوىل، قد غادرت للتو.
»داع�����ش«  تنظي����م  كان عنا�ش����ر  ال�ش����ام،  بواب����ة  عن����د 
م����ن  البواب����ة  اإىل  الوا�ش����لني  ال�ش����جناء  ي�شخ�ش����ون 
ماب�ش����هم وطريقتهم يف ال�ش����ري �ش����من جماميع غري 
منظمة، وم�ش����ياً على االأقدام. وحاملا و�شل البيجاوي، 
اأحلقه عنا�شر التنظيم مبئات ال�شجناء الذين عزلهم 

واأجل�شهم على جانب البوابة.
هن����اك، طل����ب اأحد ق����ادة تنظي����م »داع�ش« اأن ينق�ش����م 
ال�ش����جناء اإىل جمموعت����ني، واح����دة لل�ش����نة، والثاني����ة 
لل�ش����يعة. والأن البيجاوي كان ينتم����ي لقبيلة البيجات 
الت����ي ينتمي اإليها �ش����دام ح�ش����ني، فقد ادع����ى باأنه من 
اأقارب االأخري، لهذا �ش����مح له قائ����د جمموعة »داع�ش« 
ال����ذي كان يتح����دث بلهجة مو�ش����لية قروي����ة، اأن يقف 

جانباً لكي يطلق �شراحه حني ينتهي من االآخرين.
مل يكن البيجاوي فعًا من اأقارب الرئي�ش االأ�ش����بق 
�ش����دام ح�ش����ني. ب����ل كان من الف����رع ال�ش����يعي من نف�ش 
الع�شرية التي يرتكز �شنتها يف قرية العوجة، و�شيعتها 
يف بع�����ش مناط����ق اجلن����وب. لكن هذا اللق����ب طاملا كان 
ينفع����ه حني يك����ون يف مناطق املو�ش����ل اأو غرب العراق، 

ومنذ ثمانينات القرن املا�شي.
كان عدد ال�ش����جناء ال�ش����يعة عند البواب����ة بعد اإجراء 
التع����داد عليه����م، با�ش����تثناء البيجاوي، 304 �ش����جناء، 
اقتاده����م م�ش����لحو »داع�ش« اإىل اجله����ة املقابلة للبوابة 
»وب����داأوا بح�ش����دهم بر�ش����قات متتالي����ة من الر�ش����ا�ش 
اأنح����اء بواب����ة  الت����ي �ش����جت يف كل  و�ش����ط التكب����ريات 

ال�شام«، كما يقول البيجاوي.
وبح�ش����ب �ش����هادة البيج����اوي، فاإن����ه �ش����اهد عنا�ش����ر 
التنظي����م قبل مغادرته باجتاه املو�ش����ل، وهم يجمعون 
جمدداً كل ال�شجناء الوافدين اإىل البوابة، واإجا�شهم 
عل����ى جان����ب الطري����ق متهي����داً لتنفي����ذ عملي����ة اإع����دام 

جماعي اأخرى كما يعتقد.
 

المصير المجهول
و�ش����ل �ش����اهدنا الناج����ي حمم����د عب����د اهلل اإىل بوابة 
ال�ش����ام بع����د اإعدام الوجب����ة االأوىل )304(، وكان ذلك 
كم����ا يتذك����ر بع����د العا�ش����رة والن�ش����ف تقريب����اً، حينه����ا، 
اأوقفه عنا�ش����ر التنظيم واأجل�ش����وه مع مئات ال�ش����جناء 

اإىل جانب البوابة.
م����ن  االأوىل  الوجب����ة  احل����ال يف  علي����ه  كان  ومثلم����ا 
ال�ش����جناء، طل����ب قي����ادي يف »داع�����ش« يتح����دث بلهج����ة 
خليجي����ة اأن ينق�ش����م ال�ش����جناء اإىل جمموعتني، �ش����نية 
و�ش����يعية، حينه����ا، كم����ا يق����ول عب����د اهلل، »حترك����ت اأن����ا 
ومع����ي بع�����ش ال�ش����جناء ال�ش����يعة الذي����ن اأعرفه����م اإىل 

اجلهة التي جتمع فيها ال�شجناء ال�شنة«.
يف ذلك الوقت، كان عنا�ش����ر التنظيم يجرون تعداداً 
لل�ش����جناء ال�ش����يعة فو�ش����ل عددهم اإىل 108 �شجناء. 
لكن قائد املجموعة طلب من ال�شجناء ال�شيعة الذين 
التحق����وا باملجموعة ال�ش����نية اأن يك�ش����فوا عن اأنف�ش����هم 
عل����ى الفور، ثم قام بذبح اثنني من ال�ش����جناء ال�ش����يعة 
الذين تعرف اإليهم داخل ال�شجناء ال�شنة، ما دفع 60 

�شجيناً اإىل االلتحاق باملجموعة ال�شيعية طواعية.
الحقاً، كما يقول عبد اهلل، و�شل رجل مقنع يف �شيارة 
هم����ر ع�ش����كرية عليه����ا راية »داع�����ش«، وقام بت�ش����خي�ش 
31 �ش����جيناً �ش����يعياً متخفياً، »لكنه مل يتعرف اأي�ش����اً 

على بع�ش ال�شيعة املتخفني، مبن فيهم اأنا«.
ع����رف عب����د اهلل الحق����اً اأن الرج����ل املقن����ع كان م����ن 
قي����ادات تنظي����م »القاع����دة« الذي����ن نقل����وا م����ن �ش����جن 
بادو�����ش اإىل �ش����جن اأب����و غري����ب قبل عام����ني، وهو على 
االأرج����ح هرب من ال�ش����جن خ����ال عملي����ة اقتحام هذا 

ال�شجن يف 22 متوز )يوليو( 2013.
جن����ا حمم����د باأعجوب����ة. وغ����ادر م����ع باق����ي ال�ش����جناء 
ومب�ش����اعدة  املو�ش����ل،  مدين����ة  اإىل  �ش����راحهم  املطل����ق 
معارف����ه و�ش����ل اإىل حمافظت����ه جنوب����ي الع����راق، لكن����ه 
يتذك����ر اأن جمم����وع ال�ش����جناء ال�ش����يعة البال����غ عدده����م 
وال  املكان،  غادر  مكانهم حني  بقوا يف  �شجيناً،   199
اأح����د يعرف م�ش����ريهم حت����ى االآن، »لكن عل����ى االأغلب 

اأنهم قتلوا اأي�شاً«.

يتذك����ر عب����د اهلل اأي�ش����اً، اأن����ه قب����ل اأن ي����رتك البوابة 
ويدخ����ل مدينة املو�ش����ل، مرت ثاث �ش����احنات مكتظة 
بال�شجناء الذين كانوا يهتفون لتنظيم »داع�ش« »دولة 
االإ�ش����ام.. باقية«. وهو ي�ش����ري هنا اإىل ال�شاحنات التي 
كان����ت ق����د ع����ادت لتوها م����ن موق����ع املج����زرة االأوىل يف 
وادي بادو�����ش، متوجه����ة اإىل موق����ع املج����زرة الثانية يف 
مقل����ع احلج����ر مبنطق����ة ع����ني اجلح�����ش، م����ارة مبوقع 

املجزرة الثالثة، بوابة ال�شام.
يتذكر �ش����اهدنا الناجي اأحمد ال�ش����لطان الذي و�شل 
برفق����ة اثن����ني م����ن اأبن����اء املناط����ق القريبة من �ش����جن 
بادو�ش، بعد اأن انتحل �شخ�ش����ية اأحد رفاقه ال�ش����نة يف 
ال�شجن واأقنعهم اأنه ينتمي لع�شرية الندة التي تقطن 

يف حمافظة �شاح الدين.
خال الفرتة التي ا�شتغرقها هذان يف اإقناع عنا�شر 
»داع�����ش« باأن����ه �ش����جني �ش����ني وهم����ا يعرف����ان ع�ش����ريته 
واأعمامه، فتح ال�ش����لطان عينيه ببطء لرياقب املوقف، 
»حينها راأيت عنا�شر التنظيم يقتادون مئات ال�شجناء 
اإىل اجله����ة املحاذي����ة لبواب����ة بادو�����ش، ويطلق����ون النار 

عليهم«.
ال يوؤكد ال�ش����لطان، اأو ينفي، اإن كانت املجموعة التي 
راآه����ا تتعر�ش لاإعدام اجلماعي هي املجموعة االأوىل 
م����ن ال�ش����جناء )304( اأم املجموع����ة الثانية )199(، 
لكن قيا�شاً للوقت الذي ا�شتغرقه للو�شول اإىل البوابة 
»م����ن االأرجح اأنها كانت تلك هي املجموعة الثانية من 
ال�شجناء«. كاهما، حممد عبد اهلل واأحمد ال�شلطان، 
اأن  يعتق����دون  البيج����اوي،  الناج����ي  ال�ش����جني  واأي�ش����اً 
م����ن امل�ش����تحيل اأن يك����ون تنظيم »داع�ش« ق����د اأفرج عن 
املجموعة الثانية، واأنهم مل ي�شمعوا اأبداً عن جناة هذا 

العدد الكبري من ال�شجناء ال�شيعة من موقع واحد.
 

المجزرة الرابعة
على مشارف تلعفر

نحو الطري����ق املوؤدي اإىل مناطق الرتكمان ال�ش����يعة 
اأبن����اء  واالإيزيدي����ني )تلعف����ر و�ش����نجار( توج����ه اأغل����ب 
هات����ني املدينتني، وبرفقتهم �ش����جناء �ش����يعة واإيزيدون 
وم�ش����يحيون كان����وا ياأمل����ون باخلا�����ش واللج����وء اإىل 
منطقة تلعفر ال�ش����يعية اأو �شنجار االإيزيدية )�شقطتا 

الحقاً بيد تنظيم داع�ش(.
ق����ام ه����وؤالء، مب����ن فيه����م �ش����اهدنا يون�����ش ال�ش����مري، 
وهو �ش����جني �ش����ني من اأهل ناحية ربيعة غرب املو�شل، 
بااللتف����اف ح����ول ال�ش����جن ث����م دخل����وا منطق����ة بادو�ش 
ال�شكنية و�شاروا مبحاذاة نهر دجلة الأكرث من ع�شرين 
كيلوم����رتاً، ومن هناك اأخذوا الطريق املوؤدي اإىل بلدة 

تلعفر ليتفرقوا منها اإىل مناطقهم.
قب����ل و�ش����ولهم اإىل البل����دة بعدة كيلوم����رتات، قطع 
عليهم الطريق جمموعة من عنا�ش����ر تنظيم »داع�ش« 
وقاموا بعزل ال�ش����جناء ال�شنة عن اأقرانهم ال�شيعة، ثم 
اأعدم����وا 36 �ش����جيناً �ش����يعياً واإيزيدي����ا واألق����وا جثثهم 
عل����ى جانب الطري����ق، واأفرج����وا عن 15 �ش����جيناً ثبت 

للتنظيم اأنهم من ال�شنة، من بينهم ال�شمري نف�شه.
ال�ش����مري م����ن حتدي����د موق����ع االإع����دام  مل يتمك����ن 
بال�ش����بط، فاملنطق����ة كان����ت �ش����حراوية وبعي����دة ع����ن 
املناطق ال�شكنية املعروفة، لكنه يوؤكد اأن موقع االإعدام 

»كان على م�شارف بلدة تلعفر«.

 
الحصيلة

م����ن جمم����وع 2700 �ش����جني كانوا يف ال�ش����جن قبل 
احلادثة، هناك 300 �ش����جني �ش����لموا اأنف�شهم اأو األقي 
القب�ش عليهم بح�ش����ب ما يك�ش����فه الناطق با�شم وزارة 
الع����دل، حي����در ال�ش����عدي. فيم����ا بق����ي م�ش����ري 2400 
�ش����جني قي����د املجه����ول. يوؤكد ال�ش����عدي، اأن ال����وزارة مل 
ت�ش����ل بع����د اإىل عدد ال�ش����جناء الذي����ن اأعدمهم تنظيم 
عدده����م  ملعرف����ة  جاري����ة  التحقيق����ات  واأن  »داع�����ش«، 

احلقيقي واملواقع التي اأعدموا فيها.
بل هذا، قالت الوزارة جلريدة »ال�ش����باح« احلكومية 
اإن ال�ش����جناء مت اإعدامه����م يف م����كان قري����ب من �ش����جن 
بادو�����ش )املوق����ع رقم واح����د/ وادي بادو�����ش(، من دون 
االإ�ش����ارة اإىل اأي����ة مواقع اأخرى. واأن ال����وزارة تنتظر اأن 
تتم ا�ش����تعادة هذه املناطق م����ن يد »داع�ش« ملعرفة عدد 
ال�ش����حايا، )يرجح قادة التحالف الدويل �ش����د تنظيم 
»داع�ش«، اأن ال يتم ا�ش����تعادة مدينة املو�ش����ل قبل مرور 

�شنة من االآن(.

بالعودة اإىل �ش����هادات الناجني، متكن كاتب التحقيق 
من حتديد عدد تقريبي ل�ش����حايا �شجن بادو�ش، لكنه 
رقم مبني على �شهادات ناجني، وال يرقى اإىل اأن يكون 

رقماً دقيقاً متاماً، ولي�ش ملزماً الأي طرف.
فال�ش����جناء الذي����ن تاأك����د موته����م، بح�ش����ب ال�ش����جناء 
الناج����ني، ه����م قراب����ة 500 �ش����جني يف وادي بادو�����ش، 
و82 �ش����جيناً يف مقل����ع احلج����ر ب����وادي ع����ني اجلح�ش، 
و306 �ش����جناء يف بواب����ة ال�ش����ام، و36 �ش����جيناً عل����ى 
م�ش����ارف مدين����ة تلعف����ر، فيم����ا ت�ش����لم الط����ب الع����ديل 
يف مدين����ة املو�ش����ل 14 جث����ة، وع����رث عل����ى اثن����ني م����ن 
جمم����وع  يك����ون  وهك����ذا  بل����د،  مدين����ة  يف  ال�ش����حايا 
ال�ش����حايا 940 �ش����جيناً. يف ذات الوق����ت، بق����ي معلقاً، 
م�شري 201 �شجني مت جتميعهم وعزلهم يف الوجبة 
الثاني����ة بالقرب من بوابة ال�ش����ام، ومل يتاأكد اإعدامهم 
م����ن عدمه، عل����ى رغ����م ترجيح����ات ال�ش����جناء الناجني 
باأنه����م اأعدم����وا ق����رب البواب����ة، وه����و ما ق����د يرفع رقم 

ال�شحايا اإىل 1141 يف حال التاأكد منه.
بالن�ش����بة للمواقع التي ج����رت فيها عمليات االإعدام، 
تظهر ال�ش����هادات اأن املجازر الرئي�ش����ية حدثت يف اأربعة 
مواق����ع، ه����ي: وادي بادو�����ش )�ش����ورة رق����م 1(، مقل����ع 
احلجر يف عني اجلح�ش )�ش����ورة رقم 2(، بوابة ال�شام 
)�ش����ورة رقم 3(، وم�ش����ارف مدينة تلعفر )�شورة رقم 
4(. وهذه املناطق كلها تقع االآن حتت �شيطرة تنظيم 
»داع�����ش«. وه����ي موؤ�ش����رة عل����ى اخلريط����ة كم����ا تظه����ر 

ال�شور املرفقة بالتحقيق.
 

ضحايا درجة ثانية
مل يك�ش����ف مكت����ب القائد العام قب����ل اإلغائه يف اأيلول 
)�ش����بتمرب( املا�شي، اأية تفا�شيل عن نتائج التحقيقات 
الت����ي اأجري����ت ح����ول ان�ش����حاب الف����وج املكل����ف بحماي����ة 
�شجن بادو�ش، ومثلها فعلت وزارة الداخلية االحتادية 
الت����ي مل تعل����ن اأية نتائج عن التحقيق����ات التي اأجريت 
ملعرفة اأ�شباب ان�شحاب عنا�شر ال�شرطة االحتادية من 

بوابة واأبراج ال�شجن.
ه����ذا ال�ش����مت ال����ذي اأح����اط بق�ش����ية �ش����جن بادو�ش، 
كم����ا يق����ول حام����د خلي����ل وه����و اأح����د النا�ش����طني م����ن 
االأول للمج����زرة.  الي����وم  ب����داأ من����ذ  ال�ش����حايا،  اأه����ايل 
»فلم ن�ش����مع حينها م����ن رئي�ش ال����وزراء اأو نائب رئي�ش 
اجلمهورية اأو رئي�ش الربملان اأو وزير العدل، وال حتى 
م����ن الربملانيني، كلمة اإدانة واحدة ملا ح�ش����ل ل�ش����جناء 

بادو�ش«.
يعتق����د حمم����د الك����ويف ال����ذي فق����د االت�ش����ال باأخيه 
اأحم����د من����ذ و�ش����وله لبواب����ة ال�ش����ام، اأن ه����وؤالء، »رمب����ا 
اعتربوا باأن ال�شحايا اأقل �شاأناً من اأن يكلفوا اأنف�شهم 
باإدان����ة عملية قتلهم، اأو اأن كونهم �ش����جناء ي�ش����عهم يف 

مرتبة اأدنى من باقي �شحايا داع�ش«.
اإىل اأن يك�ش����ف تنظي����م »داع�����ش« بنف�ش����ه عم����ا فعل����ه 
ب�ش����جناء بادو�����ش، اأو ت�ش����ارع وزارة الع����دل واحلكوم����ة 
العراقي����ة يف اإجن����از حتقيقاته����ا والك�ش����ف عن م�ش����ري 
ال�ش����جناء املفقودين، �شتظل �ش����هادات الناجني ال�شبعة 
الذين �ش����اركوا يف هذا التحقيق، هي التف�شري الوحيد 

ملا ح�شل يوم 10 حزيران )يونيو( ل�شجناء بادو�ش.
يتحفظ كاتب التحقيق وال�شهود الناجون، على ذكر 
اأي����ة اأمكنة اأو �شخ�ش����يات �ش����اعدت الناج����ني يف الهروب 
م����ن املناط����ق الواقع����ة حتت �ش����يطرة تنظي����م »داع�ش«، 

جتنباً لتعري�شهم الأية خماطر.
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ال تغادر ذاكرته تلك الصرخات المكتومة لرفاقه الس��جناء المغدورين حين 
كانوا يتكدسون فوقه جثثًا هامدة.

 مضجعه كل 
ّ

هو أيضًا ال ينام، فأزيز الرصاصات التي مّرت قرب رأس��ه يقض
ليلة. وحتى اآلن، يفزعه أن يتذكر كيف التصق به دماغ الس��جين الواقف إلى 

شماله بينما تناثرت عليه أحشاء السجين الواقف إلى يمينه..
ط��وال الطريق الواصل بين موقع المج��زرة األولى في وادي بادوش، ومدينة 
ة 

ّ
الموص��ل الت��ي توجهت إليها الش��احنات الثالث وهي تحمل الس��جناء الس��ن

ومعهم عشرات السجناء الشيعة المتخفون، كان شاهدنا الناجي مسعود وعد 
الله، يرفع صوته مع باقي الس��جناء بشعار تنظيم »داعش« المعروف: »دولة 

اإلسالم... باقية«.
ظن وعد الله أن عناصر »داعش« انطلت عليهم الخدعة، وبأنهم سيطلقون 
س��راحه حالما يصل��ون المدينة. لكن القلق س��رعان ما اس��تبد به حين مرت 
الش��احنات بالق��رب من بوابة الش��ام. فهناك، كان عناص��ر التنظيم يقتادون 
مجموع��ة كبيرة من الس��جناء باتجاه المنطقة المحاذي��ة للبوابة، وخمن وعد 

الله أنهم سيعدمونهم مثل سجناء وادي بادوش.

كان عدد الس��جناء الش��يعة 
عند البوابة بعد إجراء التعداد 
عليه��م، باس��تثناء البيجاوي، 
304 سجناء، اقتادهم مسلحو 
»داعش« إل��ى الجهة المقابلة 
للبواب��ة »وب��دأوا بحصده��م 

برشقات متتالية

بالع�����ودة إلى ش��ه�����ادات 
الناج���ي����ن، تمكن ك����ات���ب 
التحقي��ق م��ن تحدي��د عدد 
س��ج������ن  لضحايا  تقري��ب��ي 
بادوش، لكنه رق��م مبني على 
شهادات ناجين، وال يرقى إلى 
أن يك��ون رقمًا دقيق��ًا تمامًا، 

وليس ملزمًا ألي طرف

العراقية � بغداد

سجناء بادوش أعِدموا على دفعات .. والشهود الناجون أنقذتهم جثث زمالئهم



 

حممد  املهند�س  االجتماعية  وال�����ش���ؤون  العمل  وزي���ر  اأك���د 
العراق يتطلع اىل �شراكة م�شتمرة مع  ان  ال�ش�داين  �شياع 
روؤية  ي�ؤ�ش�س  برنامج عمل م�شتقبلي  لعمل  ال��دويل  البنك 

م�شاركته  خ��ال  ال�ش�داين  وق��ال    . االجتماعية  للحماية 
مع  االجتماعية  احلماية  ح���ل  اخلتامي  اال�شتعرا�س  يف 
البنك الدويل يف ا�شطنب�ل يف 17/11/2014 انه برغم 
ال��ع��راق اال ان احلك�مة  ال��ت��ي مي��ر بها  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
واملعن�ية  املادية  االمكانات  ت�فري  على  عازمان  وال��رمل��ان 

لتنفيذ قان�ن احلماية االجتماعية رقم 11 ل�شنة 2014 
االدارات  يف  تغيري  على  مقبلة  العمل  وزارة  ان  واأو���ش��ح    .
وال���ق���درات وح��ت��ى ال��ن��ظ��م واالج������راءات بغية ت���ف��ري بيئة 
للتاأمينات  ا�شرتاتيجية  وو�شع  القان�ن  لتطبيق  منا�شبة 
والت�ش�رات  القدرات  وبناء  ال�شركات  مل�ائمة  االجتماعية 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة . ي�����ش��ار اىل ان ال�����ش��ي��د ال����زي���ر ت���راأ����س وف��د 
الفني  للدعم  اخلتامي  اال�شتعرا�س  يف  للم�شاركة  العراق 
مع  االجتماعية  احلماية  ح���ل  ال�شرتاتيجية  والت�جهات 
البنك الدويل يف ا�شطنب�ل للفرتة من 17 لغاية 19 من 

ت�شرين الثاين اجلاري .

ال��ع��م��ل وال�������ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة / م��رك��ز  ع��ق��دت وزارة 
حق�ق   ( ح�ل  تثقيفية  ور�شة  الك�ت  يف  املهني  التدريب 

ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة يف ال��د���ش��ت���ر وال���ق���ان����ن (   
وق���ال ع��زي��ز اب��راه��ي��م م��دي��ر ع��ام دائ���رة ال��ت��دري��ب املهني 
ق�شم  م��ن  م�ظفا   )30( فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  ال���ر���ش��ة  ان 
االحتياجات اخلا�شة يف الك�ت تطرقت اىل عدة حماور 
منها ت��ع��ري��ف اال���ش��خ��ا���س ذوي االع���اق���ة  يف ال��ق��ان���ن و 

اخلدمات التعليمية والرتب�ية وال�شحية التي يجب ان 
تقدم لذوي االعاقة واالحتياجات اخلا�شة بهدف �شمان 
يتم  التي  التاأهيل  ق�شية  ان  اىل  عزيز  وا���ش��ار  حق�قهم 
والنف�شية  واالجتماعية  الطبية  اخلدمات  ت�ظيف  فيها 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  مل�شاعدة  واملهنية  والرتب�ية 

بيئتهم  متطلبات  م��ع  ال��ت���اف��ق  م��ن  لتمكينهم  اخلا�شة 
على  لاعتماد  قدراتهم  وتنمية  واالجتماعية  الطبيعية 
اأمكن  ما  املجتمع  يف  منتجني  اأع�شاء  وجعلهم  اأنف�شهم 
جم��االت  �شتى  يف  لهم  الكاملة  امل�����ش��ارك��ة  وحتقيق  ذل��ك 

احلياة داخل املجتمع دون اأي �شكل من اأ�شكال التمييز.  

تعليمات   ، مي�شان  لرتبية  العامة  املديرية  اأ�شدرت 
خ��ا���ش��ة مب��ن��ع ظ��اه��رة ال��ت��دخ��ني يف امل���دار����س. وق��ال 
مدير االأعام الرتب�ي حممد حمزة الكعبي يف بيان 
اإىل م�افقة  ا�شتنادا  ج��اءت  ان" التعليمات  �شحفي  

وزي����ر ال��رتب��ي��ة وح�����ش��ب م���ا ج���اء ب��ق��ان���ن مكافحة 
التدخني )19( ل�شنة 2012 الذي ين�س على منع 
ظاهرة التدخني التي ت�شمنت منع التدخني يف بناية 
املديرية واالأق�شام التابعة لها مع اخذ تعهدات خطية 
باأن�اعها  التب�غ  بيع  بعدم  احل���ان��ي��ت  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اجل��ه��ات ال��رتب���ي��ة مبتابعة واإل����زام 
التاميذ  اأم��ام  التدخني  بعدم  املدار�س  يف  العاملني 

والطلبة واالهتمام من قبل ال�زارة بت�شمني املناهج 
ال��درا���ش��ي��ة ل��ل��م��راح��ل ال��درا���ش��ي��ة ك��اف��ة مب����اد تبني 
خماطر التدخني وف�ائد االأمتناع عنه من الناحية 
االأق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة . واأ���ش��اف 
ال�شحة  وزارة  مع  التن�شيق  ت�شمنت  ان" التعليمات 
التدخني  خماطر  تبني  واأن�شطة  فعاليات  وتنظيم 
 " وادخ��ال��ه��ا يف م�شامني م��ن��اه��ج ري��ا���س االأط���ف���ال 

ال��دور  الرتب�ي  االأع��ام  ل�شعبة  "�شيك�ن  ان��ه  مبينا 
املميز يف عملية ت�عية وتثقيف املاك التدري�شي يف 
والن�شرات  الب��شرتات  ت�زيع  طريق  عن  املحافظة 
واملل�شقات وعر�شها على �شا�شة الف�شائية الرتب�ية 
لتعريفهم بخط�رة التدخني على ال�شحة وخط�رة 
تبعات املدمنني على التدخني وتاأثريه على املجتمع 

ب�ش�رة مبا�شرة".

ك�شف وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن عزم ال�زارة 
حمافظات  يف  االإداري  الق�شاء  ملحكمة  ف��روع  بفتح 
ال������ش��ط واجل���ن����ب، اب���ت���داًء مب��ح��اف��ظ��ت��ي ال��ب�����ش��رة 

والدي�انية.

وقال املتحدث الر�شمي با�شم ال�زارة حيدر ال�شعدي، 
مكتبه،  يف  ا�شتقباله  خ���ال  ذل���ك  اأع��ل��ن  ال���زي��ر  اإن 
االأربعاء، نقيب املحامني العراقيني حممد الفي�شل، 

وال�فد املرافق له والذي ميثل اأع�شاء النقابة.
افتتاح  اإن م�شعى  اأك��د  ال���زي��ر،  اإن  ال�شعدي  واأ���ش��اف 
ياأتي  املحافظات،  عم�م  يف  االإداري  للق�شاء  حماكم 
بهدف التخفيف عن كاهل املراجعني يف املحافظات، 

وي���دخ���ل ���ش��م��ن م�����ش��ع��ى ال���������زارة ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل 
اخلدمات.

واأفاد ال�شعدي، اإن ال�شيد ال�زير، اتفق مع وفد نقابة 
ال����زارة  ب��ني  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على  املحامني 
الق�شايا  يف  ال��ع��م��ل  تن�شيق  م��ه��ام  ت��ت���ىل  وال��ن��ق��اب��ة 
احل��ك���م��ة  ملتعلقات  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ال��دول��ي��ة  وامل��ح��اك��م 
لدى الق�شاء الدويل، كما وعد بتقدمي الت�شهيات 

الازمة للمحامني اأثناء مراجعتهم لدوائر ال�زارة.
حممد  العراقيني  امل��ح��ام��ني  نقيب  اأك���د  جانبه  م��ن 
الفي�شل، �شعي النقابة لتعزيز اآفاق العمل مع وزارة 

العدل يف اجلانب القان�ين.
وعد  التي  للت�شهيات  �شكره  ع��ن  الفي�شل  واأع���رب 
ك�نها  املحامني،  ل�شريحة  بتقدميها  ال�زير  ال�شيد 

ت�شب يف خدمة ال�شالح لعام.

اهالي محلة 908 يشكون من 
االهمال المتكرر من اصحاب المحال

كثرة االزدحامات في تقاطع الصليخ

محلة 432 في الحرية يطالبون باكساء الشوارع 

معبر الموت الى ... اين؟

اع���ل���ن���ت حم���اف���ظ���ة ذي ق������ار  ع����ن اجن����از 
م�����ش��روع��ني ل��ق��ط��اع��ي ال���ك���ه���رب���اء وامل����اء 
ناحية  دي��ن��ار يف  م��ل��ي��اري  بكلفة جت���اوزت 
اور ال��ت��اب��ع��ة ل��ق�����ش��اء ال��ن��ا���ش��ري��ة م��رك��ز 

املحافظة.
وق���ال م��دي��ر ن��اح��ي��ة اور ك���رمي ه��ا���ش��م يف 
"مديرية  اإن    " "العراقية  تلقته  ب��ي��ان 
ال��ن��اح��ي��ة اجن���زت م�����ش��روع��ني يف قطاعي 

جت��اوزت  اجمالية  بكلفة  وامل���اء  الكهرباء 
مبلغ 2 مليار و166 ملي�ن دينار عراقي 
خ�ش�شت ام�اله من �شمن م�ازنة تنمية 

االقاليم للعام املا�شي 2013".
وا�شاف ها�شم اأن "امل�شروع االول ت�شمن 
ان�����ش��اء �شبكات  م��اء م��ع  ت��اأه��ي��ل جممعات 
لعدد  لل�شرب  ال�شالح  امل���اء  نقل  ان��اب��ي��ب 
الناحية  يف  ال�شكنية  االح��ي��اء  م��ن  كبري 

والقرى التابعة لها".
يهدف  الن��ه  امل�����ش��روع  "اهمية  على  واأك���د 
ال�شبكات  وم��د  امل��اء  اىل �شيانة جممعات 

لتقدمي اف�شل اخلدمات البناء املدينة"، 
ت�شمن  االخ���ر  "امل�شروع  ان  اىل  م�����ش��رياً 
حت�شني وتط�ير �شبكات االحياء ال�شكنية 
م��ع ك��ه��رب��ة االح���ي���اء اجل���دي���دة وحت�شني 
وتط�ير �شبكات عدد من القرى الريفية 
ال�اقعة �شمن احلدود االدارية للناحية".
ي�شهم  ك�نه  امل�شروع  "اهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
جراء  امل�اطنني  معاناة  على  الق�شاء  يف 
يقدم  ح��ني  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع 
ال��ط��اق��ة الول م��رة  اخل���دم���ات يف ق��ط��اع 

لعدد من القرى".

قالت هيئة حق�ق االن�شان يف ك�رد�شتان اإن 
العامل بحاجة ملحة للت�شامح ب�شبب اأزمات 
داع�س  تنظيم  تق�دها  ال��ت��ي  االب���ادة  حملة 
مبنا�شبة  للهيئة  بيان  يف  وج��اء  االإره��اب��ي. 
الي�م العامل للت�شامح، "مثلما ه� معل�م ان 
العامل ب�شكل عام وال�شرق االو�شط والعراق 
ب�شكل خا�س يعي�س مرحلة ان�شانية �شعبة 
وحتارب االرهاب ويف وقت تق�م اجلماعات 
الختاف  فقط  االن�شان  ب��اإب��ادة  االره��اب��ي��ة 
واللغة والدين  الن�شاء  االفكار ح�ل حق�ق 
وال��ق���م��ي��ة. ك��م��ا ج����اء يف ال��ب��ي��ان " ال��ي���م 
ال���ع���امل ب��ح��اج��ة م��ا���ش��ة م���ن اي وق���ت اخ��ر 
وهذا  وال�شام  االخ��ر  وقب�ل  الت�شامح  اىل 
اجله�د  كل  لت�شخري  اجلميع  واج��ب  يثقل 

والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة  ن�شر  اج��ل  م��ن 
امل�شرتك واالن�شانية والق�شاء على االرهاب 
االن�شان  حق�ق  هيئة  و�شددت  والتهديد". 
االن�����ش��ان  ه��ي��ئ��ة ح��ق���ق  "نحن يف  ب��ال��ق���ل 
ب��اق��ل��ي��م ك���رد���ش��ت��ان ن���رى ����ش���رورة ال��ق��ي��ام 
مبادئ  وك��اح��د  الغر�س  لهذا  ت�عية  بحلة 
بكل  االط���راف  جميع  على  االن�شان  حق�ق 
املختلفة  واالدي�����ان  و���ش��رائ��ح��ه��ا  م��ك���ن��ات��ه��ا 
وباالخ�س رجال الدين ومنظمات املجتمع 
املدين باداء دورهم من اجل االهتمام بهذا 
امل������ش���ع ون�����ش��ر م��ف��ه���م ال��ت��ع��اي�����س وق��ب���ل 
االخر وال�شداقة". كما ا�شاف البيان اي�شا 
الك�رد�شتانية  ال�شع�ب  افتخرت  "مثلما 
�شابقا برتاثها الذي ه� عبارة عن التعاي�س 
ال��دي��ن��ي وال��ق���م��ي وق��ب���ل االخ���ر املختلف 
لان�شانية  احلقيقية  الر�شالة  تكرار  يجب 

والت�شامح واي�شالها جلميع العامل.

ما����س  املهند����س  التج���ارة  وزي���ر  اك���د 
حممد عبد الك���رمي على �شرورة ت�فري 
مف���ردات البطاق���ة التم�يني���ة للم�اطن 
العراق���ي واالرتق���اء مب�شت����ى مفرداتها 
م�شرياً اىل ان ت�فري البطاقة التم�ينية 

من اول�يات عمل ال�زارة واحلك�مة.

ج���اء ذلك خال زيارت���ه لرئي�س املجل�س 
االعلى اال�شام���ي العراقي ال�شيد عمار 
احلكيم  ومت  خال اللقاء مناق�شة عمل 
وزارة التج���ارة و�شب���ل النه�����س بال�اقع 
التج���اري واالقت�ش���ادي لل����زارة م�شرياً 
تتاأث���ر  ل���ن  التم�يني���ة  البطاق���ة  اىل ان 

بال��شع املايل للعراق
وبني ال�زير ان املرحلة القادمة �شت�شهد 

العقب���ات  ازال���ة  بع���د  وا�شح���اً  حت�شن���اً 
ام���ام عملي���ة ت�ف���ري مف���ردات البطاق���ة 

التم�ينية.
 م���ن جانب���ه اك���د ال�شي���د عم���ار احلكي���م 
عل���ى اهمي���ة ت�ف���ري مف���ردات البطاق���ة 
التم�ينية للم�اطنني و�شرورة االرتقاء 
باآلية وعمل وزارة التجارة خال الفرتة 

القادمة.
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شكاوى المواطنين
اعداد : فيصل سليم

حقوق انسان كوردستان:
العالم بحاجة اكثر من أي وقت للتسامح

ه���ذا الي����م 16 /11 /2014 حي���ث مت االإع���ان ع���ن 
انتخ���اب رئا�ش���ة بع�س اللجان الرملاني���ة وخا�شة اللجان 
املهم���ة ذات العاقة بالظ���روف العراقية احلالية كال�جه 
االأمن���ي وال�ج���ه الع�شك���ري وال�ج���ه امل���ايل واالقت�شادي 
وال�جه القان�ين بحيث مت انتخاب حاكم الزاملي رئي�س 
اللجن���ة االأمني���ة واحم���د اجللب���ي رئي����س اللجن���ة املالي���ة 
وطال الزوبعي رئي����س للجنة النزاهة وحمم�د احل�شن  
للجن���ة القان�نية وج�اد الب����الين للجنة االقت�شادية اأي 
مت انتخ���اب روؤ�ش���اء اللج���ان الرملانية الت���ي تتحكم بعمل 
الدولة مبفا�شله اخلطرية والكبرية واملهمة فاإننا نت��شم 
بع���د ه���ذا االنتخ���اب باللج���ان املذك����رة القي���ام بنه�ش���ة 
برملانية وث�رة ت�شريعية واجراءات رقابية ترتقي بالعمل 
الرملاين من و�شيع املرتبة اىل رفيع الدرجة وال غل�ة يف 
ذلك فاإن انتخاب الن�اب املذك�رين كروؤ�شاء لهذه اللجان 
ف���اإن الرمل���ان يك����ن قد ت���دارك خطاأ و�ش���رت ا�شطرابا يف 
التاأخ���ر يف االنتخ���اب واأداء االخت�شا�ش���ات وامله���ام الت���ي 
قرره���ا الد�شت����ر للرمل���ان خلدم���ة ال�ط���ن وامل�اطن وال 

ي�جد بعد هذا االنتخاب اأي عذر اأو م�شاغل اأو ترير .

اعلنت دائرة �شحة املثنى عن اعداد خطة خا�شة 
مب���اج��ه��ة اي م����ج���ة م���ن االم���ط���ار وال�����ش��ي���ل 
امل��ت���ق��ع��ة خ����ال ه����ذا امل��������ش���م. وق�����ال ال��ن��اط��ق 
الر�شمي با�شم الدائرة الدكت�ر م�شلم عبداهلل ان 
هذه اخلطة ت�شمل ت�فري عجات ا�شعاف رباعية 
ال��دف��ع ل��غ��ر���س ال������ش���ل امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تطالها 
للمراكز  بديلة  ام��ك��ان  لت�فري  ا�شافة  ال�شي�ل 
كال�شلمان  للغرق  املعر�شة  املناطق  يف  ال�شحية 
وب�����ش��ي��ة م���ع ت���ف��ري ك��م��ي��ات م���ن االدوي�����ة تكفي 

لفرتة منا�شبة.

بناية  ت�شاميم  واال�شكان  االع��م��ار  وزارة  اجن��زت 
دائ���رة االع��م��ار  امل��ال��ي��ة م��ن خ��ال  هيئة االوراق 
الهند�شي التابعة لل�زارة �شمن خطة ال�زارة يف 

تنفيذ امل�شاريع املكلفة بها بال�قت املحدد له.
االعامي  امل��رك��ز  ع��ن مدير  ل��ل���زارة  بيان  ونقل 
االعمار  "دائرة  ان  ق�له  ال�شمري  ال���اح��د  عبد 
ب��ع��د اجن��از  امل�����ش��روع  ب��ا���ش��رت بتنفيذ  ال��ه��ن��د���ش��ي 
حيث   ، للم�شروع  التابعة  الهند�شية  الت�شاميم 
امل�شروع من �شرداب وطابق ار�شي ف�شا  يتك�ن 

عن �شبعة ط�ابق اأخرى".

صحة المثنى تعد خطة خاصة 
لمواجهة  سيول االمطار

تق���دم امل�اط���ن كاظم ر�شن م���ن �شكنة حملة 908 ب�شك����ى اىل ا�شحاب 
املح���ات يف حمل���ة 908 ب�شب���ب االهم���ال املتك���رر وك���رة امل�ش���اكل ب���ني 
ا�شحاب املحات التي تق�م بت�شليح ال�شيارات ا�شافة اىل �ش�ء اخلدمات 
وك���رة االنق���اذ واال�شن���ة يف ه���ذه املحل���ة وه���م يطلب����ن من امان���ة بغداد 
بتق���دمي يد الع����ن كلهم وانقاذهم م���ن هذه امل�ش���اكل املرتاكمة يف جميع 

االوقات 
عنهم : المواطن ، كاظم رسن عليوي

لفي���ف م���ن امل�اطنني ال�شاكنني يف مناطق احل�شيني���ة وال�شعب و ال�شليخ 
ي�شك����ن م���ن ك���رة االزدحام���ان ويرفع����ن �شك����ى المان���ة بغ���داد دائ���رة 
االعظمي���ة ب�شب���ب احلفري���ات الت���ي تق�م به���ا االمانة يف تقاط���ع منطقة 
ال�شليخ مقابل العيادة ال�شعبية ويطالب�ن باجناز العمل املطل�ب با�شرع 
وقت ممكن وذلك خدمة للجميع والن امل�اطنني لديهم التزامات الدوام 

�شباحا ت�ؤثر عليهم وحتى يف طريق الع�دة اىل البي�ت .
وبذل���ك نطل���ب م���ن امان���ة بغ���داد ت�شهي���ل االم���ر وراج���ني تعاونك���م م���ع 

امل�اطنني 
عنهم : عبد الغني مالك
عنهم : المواطن ، كاظم رسن عليوي

�شكن���ة احلرية من حمل���ة 432 قرب جامع وح�شيني���ة الهادي يطالب�ن 
اه���ايل ه���ذه املنطقة من امان���ة بغداد والبلدي���ة بالذات باك�ش���اء ال�ش�ارع 

التي ا�شبحت مهملة ط�ل ال�شن�ات املا�شية وكرة النفايات .
علما ان اكر املحات املجاورة قد مت اك�شائها من قبل امانة بغداد ونحن 
عل���ى اب�اب ال�شتاء الذي �شتك�ن هن���اك في�شانات ومياه ا�شنة ا�شافة اىل 
الري���اح الكريه���ة الت���ي تنبع���ث من املج���اري الطافح���ة وخ�ش��ش���ا عنده 
هط����ل االمط���ار املتكررة يف ال�شتاء ا�شافة تنظي���ف املجاري ال�شالكة من 

قبل املخت�شني يف امانة بغداد 
عنهم نوار عبدالله

لفيف من م�اطني منطقة الدورة يرفع�ن �شك�اهم اىل من يهمه االمر 
هن���اك مع���ر �شيق يربط امليكاني���ك وحي الطعمة حتت ج�ش���ر امليكانيك 
ي�شك����ن اه���ايل املنطق���ة ب�شب���ب عب�ره���م م���ن هذا ال�ش���ارع املمي���ت وذلك 
لك���رة ال�شي���ارات امل���ارة على اخلط ال�شري���ع ممايعان�ن الطلب���ة والن�شاء 
وامل�شن���ني م���ن الرجال والن�ش���اء �شع�بة يف العب�ر ب�شب���ب كرة ال�شيارات 

املارة وال�شريعة يف هذا ال�شارع املميت ...
وق���د اعت���ره النا�س معرا امل�ت يف هذه املنطق���ة ...ك�ن ان هذا الطريق 
ي�ج���د مع���ر واح���د ومنفذ واح���د ومنفذ �شي���ق لذلك ينا�ش���دون ااهايل 

املنطقة مل�شاعدتهم ...
عنهم المواطن : اسماعيل نوري

انجاز مشروعين بقطاعي الكهرباء والماء في ذي قار بكلفة تتجاوز ملياري دينار

كل مواطن يتوسم 
رفعة العمل البرلماني

وزير العدل: نسعى الفتتاح محاكم للقضاء اإلداري في محافظات الوسط والجنوب

تربية ميسان تمنع ظاهرة التدخين في المدارس

العمل وحقوق االنسان ينظمان ورشة عمل  لذوي االحتياجات الخاصة في واسط

وزير العمل محمد شياع السوداني يشارك في اعمال االستعراض الختامي حول الحماية االجتماعية مع البنك الدولي في اسطنبول

انجاز تصاميم مشروع بناية 
هيئة االوراق المالية



�أردوغ���ان،  رج��ب طيب  �لرتكي  �لرئي�س  ق��ال 
�كت�شف  م��ن  ه��م  �مل�شلمني  �أن  م��ن  و�ث���ق  �إن���ه 
�ل���ق���ارة �لأم���رك���ي���ة يف �ل���ق���رن �ل���ث���اين ع�شر 
و�شلها  �لذي  كولومبو�س  كري�شتوفر  ولي�س 
ب��ع��د ذل���ك مب��ئ��ت��ي ���ش��ن��ة. و�أو����ش���ح �أردوغ������ان 
�لإ�شالمية  �ملوؤ�ش�شات  ق��ي��اد�ت  ملتقى  خ��الل 
�ل�شبت  ��شطنبول  يف  �لالتينية  �أم��رك��ا  يف 
"�مل�شلمني  �أن  �لثاين  نوفمرب/ت�شرين   15
�لالتينية  �أم��رك��ا  م��ع  ���ش��الت  لديهم  ك��ان��ت 
�كت�شفو�  �مل�شلمون  ع�شر.  �ل��ث��اين  �ل��ق��رن  يف 
ك��ري�����ش��ت��وف��ر  ول��ي�����س   1178 ���ش��ن��ة  �أم���رك���ا 

�أمركا  �إىل  و�شلو�  �مل�شلمني  "�لبحارة  �أن  و�أ�شاف  كولومبو�س". 
1178. كولومبو�س حت��دث عن وج��ود م�شجد على  �ب��ت��د�ء من 
ت��ل��ة ع��ل��ى ���ش��اح��ل كوبا". وع���رب �ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 
بناء م�شجد يف �مل��وق��ع ذ�ت��ه �ل��ذي ح��دده 
�لرتكي  �لرئي�س  يقدم  ومل  كولومب�س. 
و�لتنمية"  "�لعد�لة  حزب  ي�شنف  �ل��ذي 
���ش��م��ن �أح�����ز�ب �لإ����ش���الم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، �أي 
دل���ي���ل �آخ�����ر ي���دع���م ف��ي��ه ن��ظ��ري��ت��ه، لكنه 
�أم��ري��ك��ا  ب��ني  "�لت�شالت  �أن  ع��ل��ى  ���ش��دد 
�ل��ق��رن  �إىل  ت��رج��ع  و�لإ����ش���الم  �لالتينية 
�أن  و����ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ويعتقد   ."  12
 ،1492 عام  �أمريكا  �كت�شف  كولومب�س 
�أثناء حماولته �إيجاد طريق لالإبحار �إىل 

�لهند.

أردوغان: المسلمون سبقوا كولومبوس إلى اكتشاف أمريكا

دبلوما�شيني  ط���رد  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ع��ل��ن��ت   
�جر�ء  على  رد�  وذلك  �لتج�ش�س،  بتهمة  بولنديني 
مماثل بحق دبلوما�شيني رو�س يف و�ر�شو. و�علنت 
�لعديد من  غ���ادر  "لقد  ب��ي��ان  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
ن�شاطات  ب�شبب  �لبالد  �لبولنديني  �لدبلوما�شيني 
تتعار�س مع مهامهم"، وهو تعبر ي�شتخدم عامة 

لال�شارة �ىل �عمال جت�ش�س.
�لدبلوما�شيني  ع��دد  �و  تاريخا  مو�شكو  حت��دد  ومل 
�نها  �ل���وز�رة  ��شافت  كما  للطرد.  تعر�شو�  �لذين 
رو�س  دبلوما�شيني  ط��رد  على  رد�  �لج��ر�ء  �تخذت 
�أخر� من بولند�. وتابع بيان �لوز�رة "مع �ل�شف 
�لج����ر�ء غر  ه���ذ�  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �ل�شلطات  �ت��خ��ذت 
ل��ه. وعليه �تخذ �جلانب  �ل��ودي، و�ل��ذي ل ��شا�س 

�لرو�س �جر�ء موؤ�تيا للرد".
�و��شط  ��شارت يف  �لرو�شية  �لع��الم  و�شائل  وكانت 

ت�����ش��ري��ن �لول/�ك���ت���وب���ر وم��ن��ذ ف���رتة ق�����ش��رة يف 
دبلوما�شيني  ط���رد  �ىل  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين 
و�شائل  �كتفت  و�لح����د،  �لتج�ش�س.  بتهمة  رو����س 
�لنائب  وط���رد  توقيف  ب��اع��الن  �لرو�شية  �لع���الم 
�ل�شابق من لتفيا �ليك�شي خولو�شتوف بعد �تهامه 

بالتج�ش�س.
�لملانية  وز�رة �خلارجية  �علن م�شدر يف  و�لح��د، 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن م��ت��ع��اون��ة م��ع �ل�����ش��ف��ارة 
�ل�شلطات  م��ن  بطلب  ط���ردت  مو�شكو  يف  �لمل��ان��ي��ة 

�لرو�شية. و�وردت �شحيفة "دير �شبيغل" �ن رو�شيا 
�تخذت �لقر�ر رد على قيام برلني بطرد دبلوما�شي 

رو�شي عمل يف �لقن�شلية �لعام يف بون )�ملانيا(.
وت�شهد رو�شيا و�لغربيون  ��شو� �زمة يف عالقاتهما 
م��ن��ذ �ن���ت���ه���اء �حل�����رب �ل����ب����اردة ب�����ش��ب��ب �ل����ن����ز�ع يف 
�وك��ر�ن��ي��ا. وي��ث��ر ت�شعيد �ل��ت��وت��ر م��ع رو���ش��ي��ا قلق 
�ن�شمت  و�ل��ت��ي  �ل�شابقة  �ل�شوفياتية  �لكتلة  دول 
�لطل�شي  �حللف  �ىل  �ملا�شية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  يف 

و�لحتاد �لوروبي.

�أعلنت �ل�شعودية دعمها ملو�رد �شندوق �لنقد �لدويل 
�إطار �جلهود �لدولية ملعاجلة  ب�15 مليار دولر، يف 
ت��د�ع��ي��ات �لأزم�����ة �مل��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، خ��ا���ش��ة يف دول 

منطقة �ليورو.
جمموع  بلغ  �لأو�شط"،  "�ل�شرق  ل�شحيفة  ووف��ق��ا 
�ل��ت��دف��ق��ات �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �لأج��ن��ب��ي��ة �ل��د�خ��ل��ة �إىل 
145 مليار ريال،  �أكرث من   2011 �ململكة يف عام 
و�رتفع بذلك �إجمايل ر�شيد �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 
لعام  �أبريل  بنهاية  ري��ال  600 مليار  �إىل  �ململكة  يف 
2011، طبقا للتقارير �ل�شادرة عن منظمة موؤمتر 

�لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�لأونكتاد(.
�ل�شعودية،  عليه  تعمل  �ل��ت��ي  �مل���ايل  ل��ل��دور  وت��اأك��ي��د� 
�أعلنت �أخر� عن �إن�شاء م�شروع مركز �مللك عبد�هلل 
�ملايل مبدينة �لريا�س، �لذي ُيتوقع تد�شينه قريبا، 
وذلك على م�شاحة تبلغ 1.6 �ألف مرت مربع، حيث 
�لرئي�شية  �ملالية  �ملر�كز  �أكرب  �ملركز و�ح��د� من  ُيعد 
�أك���رب �قت�شاديات  ب��اأح��د  �ل��ع��امل، وذل���ك ل��وج��وده  يف 
�ل�شرق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  وه��و  �ملنطقة، 
و�ملو��شفات  و�لتنظيم  �حل��ج��م  حيث  م��ن  �لأو���ش��ط 

�لتقنية و�لتجهيز.
و�أ���ش��ه��م ت��و���ش��ع د�ئ����رة ت���اأث���ر�ت �ل����دور �لق��ت�����ش��ادي 
بني  م��ن  �ململكة  ت�شنيف  يف  �ملنطقة  يف  �ل�����ش��ع��ودي 

�أف�شل �قت�شاد�ت �لعامل �لنا�شئة، جنبا �إىل جنب مع 
و�لهند وتركيا، و�شط  دول �شاعدة كربى، كال�شني 
ما متثله �ململكة من ثقل �قت�شادي مهول يف منطقة 

�خلليج و�ل�شرق �لأو�شط و�لبلد�ن �لعربية.
متانة  "فيت�س"  �لعاملية  �لت�شنيف  موؤ�ش�شة  و�أك��دت 
�إد�رت��ه��ا  وح�شن  للمملكة  �مل��ال��ي��ة  و�ل��ق��وة  �لق��ت�����ش��اد 
�لنقد  م��ن  و�حتياطياتها  �خل��ارج��ي��ة  ��شتثمار�تها 
�لبنكي،  �لقطاع  على  �ملن�شبط  و�لإ�شر�ف  �لأجنبي، 
حيث بلغ �لناجت �ملحلي �لإجمايل عام 2011 �أكرث 
من 430 مليار يورو، بن�شبة منو بلغت 28 يف �ملئة 
7.1 يف �ملئة  م��ن �لأ���ش��ع��ار �حل��ال��ي��ة، ومب��ع��دل نحو 

بالأ�شعار �لثابتة،

�ملكّونة  �لقت�شادية  �لأن�شطة  جميع  حققت  حيث 
لالقت�شاد �ل�شعودي منو� �إيجابيا، مبا يف ذلك زيادة 
م�شاهمة �لقطاع �خلا�س يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 

حيث بلغت نحو 48.8 يف �ملئة يف ذلك �لعام.
�لعام،  ه��ذ�  م��ن  �لأول  للربع  �لنمو  �أرق���ام  و�رتفعت 
حيث و�شلت �إىل 5.9 يف �ملئة، وب�شبب هذه �لنتائج 
�لعاملية  �لت�شنيف  موؤ�ش�شات  �أبقت  فقد  �لإيجابية، 
�لتمّيز  درج���ة  على  للمملكة  �لئ��ت��م��اين  �لت�شنيف 
AA -، كما �أكد تقرير �شندوق �لنقد �لدويل لعام 
2011 �أن �ململكة حققت، على مد�ر �لعقود �ملا�شية، 
�لجتماعية،  �لتنمية  م��وؤ���ش��ر�ت  يف  هائلة  �إجن����از�ت 

وجنحت يف جتاوز �لتباطوؤ �لعاملي.

 

قررت الس��عودية واالمارات والبحرين اثر قمة خليجية اس��تثنائية لم يعلن عنها 
س��ابقا عقدت االح��د في الري��اض، اعادة س��فراءها الى قطر معلن��ة فتح "صفحة 
جدي��دة" ف��ي العالقات الخليجية التي ش��هدت خالل االش��هر االخي��رة تازما غير 

مسبوق والدعوة الى قمة في الدوحة يومي 9 و10 كانون االول/ديسمبر.

وياتي �لقر�ر تتويجا جلهود و�ش����اطة قادها �مر 
�لكويت �ل�شيخ �شباح �لحمد �ل�شباح، ويفرت�س 
�ن ي�ش����هل عق����د �لقم����ة �خلليجي����ة �ملقبلة �ل�ش����هر 

�لقادم يف �لعا�شمة �لقطرية.
وجاء يف بيان م�ش����رتك �شدر عقب �لقمة "قررت 
كل من �ململكة �لعربية �ل�شعودية ودولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ومملكة �لبحرين عودة �شفر�ءها 

�ىل قطر".
�لث����الث �ش����حبت يف �ذ�ر/مار�����س  �ل����دول  وكان����ت 
�ملا�ش����ي، و�شمن خطوة غر م�ش����بوقة، �شفر�ءها 
من �لدوحة ما �دى �ىل ��شو�أ خالفات دبلوما�شية 

بني دول �ملجل�س منذ تا�شي�شه.
وكان����ت �لدول �لثالث تته����م قطر بدعم �لخو�ن 
�مل�ش����لمني و�لتدخ����ل يف �ل�ش����وؤون �لد�خلي����ة لدول 
�ملجل�����س م����ن خ����الل �ي����و�ء معار�ش����ني خليجيني 

ف�شال عن جتني�س مو�طنني بحرينيني �شنة.
وح�ش����ر �لقم����ة �لعاه����ل �ل�ش����عودي عب����د�هلل ب����ن 
عبد�لعزيز �ل �ش����عود و�مر �لكويت �ل�شيخ �شباح 

�لحم����د �ل�ش����باح و�م����ر قط����ر �ل�ش����يخ متي����م بن 
حمد �ل ثاين وملك �لبحرين حمد بن عي�شى �ل 
خليف����ة، فيم����ا مثل �لمار�ت كل م����ن نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س �لوزر�ء وحاكم دبي �ل�ش����يخ حممد 
ب����ن ر��ش����د �آل مكت����وم وويل عه����د �بوظبي �ل�ش����يخ 

حممد بن ز�يد �ل نهيان.
وق����ال بي����ان م�ش����رتك �ش����ادر ع����ن �لقم����ة �ن لقاء 
�لقادة يف �لعا�ش����مة �ل�شعودية تو�شل �ىل "�تفاق 
�لريا�����س �لتكميل����ي �ل����ذي ي�ش����ب يف وح����دة دول 

�ملجل�س وم�شاحلها وم�شتقبل �شعوبها".
ومل يك�ش����ف �لبي����ان عن م�ش����مون �لتف����اق �لذي 
يكمل �تفاقا مت �لتو�شل �ليه قبل حو�ىل �شنة يف 
�لعا�ش����مة �ل�شعودية. و�تهمت قطر من قبل دول 
خليجي����ة �خ����رى يف مرحلة لحقة بع����دم �حرت�م 

�لتفاق.
�لتف����اق  �ن  �ل�ش����تثنائية  �لقم����ة  بي����ان  و�عت����رب 
�ل����ذي مت �لتو�ش����ل �لي����ه يف �لريا�����س لي����ل �لحد 
"يعد �يذ�نا بفتح �ش����فحة جديدة �ش����تكون باذن 

�هلل مرتك����ز� قويا لدفع م�ش����رة �لعمل �مل�ش����رتك 
و�لنط����الق نحو كي����ان خليجي قوي ومتما�ش����ك 
خا�ش����ة يف ظ����ل �لظ����روف �لدقيقة �لت����ي متر بها 
�ملنطق����ة وتتطل����ب م�ش����اعفة �جله����ود و�لتكات����ف 

حلماية �لمن و�ل�شتقر�ر فيها".
وغاب����ت �ش����لطنة عمان عن �لقم����ة يف �لريا�س مع 
�لعلم �ن �ل�ش����لطان قابو�س يتابع عالجا يف �ملانيا 

منذ ��شهر.
�لقم����ة  يه����دد  كان  �خلليج����ي  �لتف����اق  وغي����اب 
�خلليجي����ة �ملزم����ع عقده����ا يف �لتا�ش����ع م����ن كانون 

�لول/دي�شمرب �ملقبل يف �لعا�شمة �لقطرية.
وياتي �لتفاق �خلليجي يف ظل ��ش����تمر�ر �حلملة 
�لتي تقودها �لوليات �ملتحدة وت�شارك فيها دول 

�خلليج �شد تنظيم �لدولة �ل�شالمية.
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السعودية والبحرين واالمارات تعيد سفراءها الى قطر
معلنين فتح صفحة جديدة

عربية ودولية

�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  6،7 درج����ات  ب��ق��وة  زل����ز�ل عنيف  ���ش��رب   
لنيوزيلند� ولكن علماء �لزلز�ل ��شتبعدو� ح�شول ت�شونامي.

�لح��د(  ت��غ   22،33(  10،33 �ل�شاعة  عند  �ل��ه��زة  ووق��ع��ت 
كلم من مدينة غي�شبورن   200 ح��و�ىل  بعد  �لبحر على  يف 
�علن  ما  كلم، ح�شب   35 وبعمق  �ل�شمال  �لو�قعة يف جزيرة 

�ملعهد �جليوفيزيائي �لمركي.
"�لحتمال  �ن  نيوزيلند�  يف  �مل��دين  �ل��دف��اع  منظمة  و�علنت 

�شئيل جد� بان يتبع �لزلز�ل ت�شونامي يهدد نيوزيلند�".
وو�شع مركز مر�قبة �لزلزل يف نيوزيلند� "جيونت" �لزلز�ل 
جزيرة  م��ن  �ل�شفلي  �لق�شم  �ن  "�خلطر" و�ع��ل��ن  خ��ان��ة  يف 
�ل�شمال و�عايل جزيرة �جلنوب وهما �جلزيرتان �لرئي�شيتان 

يف نيوزيلند� �شعر� بالزلز�ل.
وكان �لزلز�ل مع ذلك بعيد� جد� عن �ل�شاطىء وعميقا جد� 
وهو مل يت�شبب با�شر�ر على �لر�س، ح�شب ما �علن متحدث 

با�شم منظمة �لدفاع �ملدين.

�شركة  �لنر�ن يف  ��شتعال  ا م�شرعهم جر�ء  �شخ�شً  18 لقي 
غذ�ء م�شاء �لأحد يف مقاطعة "�شاندونغ" يف �شرق �ل�شني.

و�أفادت �ل�شلطات �ملحلية �ل�شينية، �أن �حلريق �ندلع يف ور�شة 
تابعة لإحدى �ل�شركات �لغذ�ئية يف مدينة "�شوقو�نغ"، فيما 

ا م�شاًبا �لعالج �لطبي يف �مل�شت�شفى. يتلقى 13 �شخ�شً
عملية  جت��ري  �ل�شينية  �ل�شلطات  �أن  �إىل  �مل�����ش��ادر  و�أ���ش��ارت 

�لتحقيق يف �شبب �حلريق.

 �ن��ت��خ��ب �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي م��ي�����ش��ال ك��اف��ان��دو رئ��ي�����ًش��ا للمرحلة 
تعيينه  منذ  �شت�شتمر  ل��ف��رتة  فا�شو،  بوركينا  يف  �لنتقالية 
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  �ملقررة  �لنتخابات  وحتى  ر�شمًيا 
�نتخبته. �لتي  �لهيئة  با�شم  �أعلن م�شدر  2015، ح�شب ما 
�لكني�شة  مم��ث��ل  ���ش��ان��دوي��دي  �ن��ي��ا���س  �ل��ب��اب��وي  �ل�شفر  ق���ال 
�لكاثوليكية يف هذه �لهيئة، �لتي جتمع �جلي�س مع مدنيني، 
"�نه �ملر�شح مي�شال كافاندو �لذي �نتخب بالجماع"، و�علن 
�ملحلي  )ب��ال��ت��وق��ي��ت��ني   4:00 �ل�����ش��اع��ة  ب��ع��ي��د  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ع���ن 

و�لعاملي( بعد ليلة من �مل�شاور�ت.
وكان كافاندو )72 عاما( �شفر� لفولتا �لعليا )�ل�شم �لقدمي 
�ملتحدة يف  فا�شو( لدى �لمم  بوركينا  �أن ت�شبح  للبالد قبل 
فرتة 1982-1981 و2011-1998. ومت �ختياره بدًل 
�شريف  و�ل�شحايف  ويدر�وغو  جوزفني  �ل�شابقة  �لوزيرة  من 
�شي من قبل �لهيئة �ملوؤلفة من 32 ع�شو�، وي�شكل �ملدنيون 

فيها �لغالبية.
ع��دة بني  للخارجية يف حكومات  وزي��ر�  �ي�شا  كافاندو  وك��ان 
�ملجل�س  بتاأكيد  تعيينه  �ن يحظى  ويجب  و1983.   1982
ر�شميا، وه��ذ� �لم��ر �شوف يح�شل  �ن يعلن  �لد�شتوري، قبل 
�شريعا. ومع �نتهاء هذه �ملرحلة، تنتقل �ل�شلطة، �لتي ��شتوىل 
عليها �لكولونيل ��شحق زيد�، �لرجل �لقوي حاليا يف �لبالد، 

�ثر �شقوط �لرئي�س بليز كومباوري، �ىل �ملدنيني.

زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة نيوزيلندا
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مصرع 18 شخًصا في حريق في الصين

انتخاب الدبلوماسي ميشال كافاندو 
رئيًسا بالوكالة في بوركينا فاسو

السعودية تدعم صندوق النقد الدولي بـ 15 مليار دوالر

طرد دبلوماسيين بولنديين من روسيا لتجاوزهم مهامهم

�لربع  %1.6 يف  بن�شبة  �ليابان ب�شكل غر متوقع  �قت�شاد  �نكم�س 
كبر  �نكما�س  بعد  �شنوي  �أ���ش��ا���س  على  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��ال��ث 
�لإن��ف��اق  قو�شت  �لتي  �ملبيعات  �شريبة  زي���ادة  بعد  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  يف 

�ل�شتهالكي.
وبذلك يكون �لقت�شاد �لياباين قد دخل يف حالة ك�شاد غر متوقعة، 
ما ميهد �ل�شبيل �أمام رئي�س �لوزر�ء �شينزو �آبي لتاأجيل ثاين زيادة يف 

�شريبة �ملبيعات كانت مقررة يف �لعام �ملقبل.
وكان �آبي قد �شرح باأنه �شي�شع �لبيانات يف �لعتبار حني ياأخذ قر�ره 
�إىل  لت�شل  �ملبيعات  �شريبة  زي��ادة  من  �لثانية  �ملرحلة  تنفيذ  ب�شاأن 
%10 يف �أكتوبر/ت�شرين �لأول من �لعام �ملقبل، �شمن خطة خلف�س 

�لدين �لعام �لهائل يف �ليابان وهو �لأ�شو�أ بني �لدول �ملتقدمة.

"�شادم"  باأنه  وو�شف م�شت�شار �قت�شادي لآبي �لرت�جع �لقت�شادي 
وحث �حلكومة على در��شة تبني خطو�ت لدعم �لقت�شاد.

 2.1% بن�شبة  �لياباين  �أن ينمو �لقت�شاد  وكان خرب�ء قد توقعو� 
خالل �لربع �لثالث مع ��شتمر�ر �شعف �ل�شتهالك و�ل�شادر�ت، ما 

يلقي ثقله على كاهل �ل�شركات ذ�ت �ملخزونات �ل�شخمة.
وجاء هذ� �لرت�جع بعد �نكما�س بن�شبة %7.3 يف �لربع �لثاين.

ي�����ش��ار �إىل �أن ه���ذ� �ل���رت�ج���ع ك���ان �لأك����رب م��ن��ذ �ل���زل���ز�ل وم��وج��ات 
�لت�شونامي �لعمالقة �لتي وقعت يف �ليابان مار�س/�آذ�ر عام 2011، 

وذلك وفقا لبيانات ر�شمية.
وعلى �أ�شا�س ف�شلي تر�جع �لقت�شاد بن�شبة %0.4 يف �لربع �لثالث.
و�رتفع �ل�شتهالك �خلا�س �لذي ي�شهم بنحو %60 من �لقت�شاد 
�لتي  �ل��زي��ادة  �أن  على  عالمة  يف  �ل�شابق،  �لربع  عن   0.4% بن�شبة 
�أبريل/ يف   8% �إىل   5% من  باليابان  �ملبيعات  �شريبة  يف  حدثت 

ني�شان ماز�لت حتدث تاأثر�.

اليابان تدخل حالة كساد غير متوقعة
متابعةمتابعة

�ل��ق��ي��ادة  �أن  بورو�شينكو  ب��ي��وت��ر  �لأوك�����ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  �أع��ل��ن 
�لأزم��ة  لتطور  �ل�شيناريوهات  خمتلف  ت��در���س  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
"حرب  ل�شيناريو  ��شتعد�دها  �إىل  م�شر�  �ل��ب��الد،  �شرق  يف 
ل�شحيفة  حديث  يف  بورو�شينكو  وق��ال  رو�شيا.  �شاملة" مع 
�لرو�شية  �لقو�ت  مع  �حلرب  �أخاف  ل  "�أنا  "بيلد" �لأملانية 
�حلايل  �لو�شع  �شاملة.  ح��رب  ل�شيناريو  م�شتعدون  ونحن 
جلي�شنا �أف�شل كثر� من و�شعه قبل 5 �أ�شهر، ولدينا �لآن 
ق��ادرون على  �أنهم  باأكمله. ع�شكريونا يظهرون  �لعامل  دعم 
�ل�شالم فقط لكننا لالأ�شف يجب  �إننا نريد  حماية بالدنا. 
�أن  �إىل  بورو�شينكو  و�أ���ش��ار  �شيناريوهات".  �أ���ش��و�أ  ندر�س  �أن 
"�أوكر�نيا فعلت كل ما بو�شعها من �أجل �لتو�شل �إىل �تفاق 
حللول  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  ع��ن  �أع��ل��ن��ت  كييف  �أن  م�شيفا  �شالم"، 
وقال  �لأزم��ة ع�شكريا.  باأنه ل ميكن حل  ثقتها  و�شط، عن 
�لرئي�س �لأوكر�ين: "ل نريد �حلرب، نريد �ل�شالم وننا�شل 
من �أجل �لقيم �لأوروبية، لكن رو�شيا ل تلتزم بالتفاقات". 
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �أكرث من 4 �آلف �شخ�س قتلو� و�أ�شيب 
�لقتال يف  نتيجة  �لثاين  �أكتوبر/ت�شرين   31 �آلف حتى   9

�شرق �أوكر�نيا.

بوروشينكو: أوكرانيا مستعدة 
لـ"حرب شاملة" مع روسيا

ق����ال �مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �مل�������ش���ري �إن ق���و�ت 
�آخرين   23 و�عتقلت  قتلت ثالثة م�شلحني  �لأم��ن 
ب�'�أوكار  و�شفها  ما  على  �ملتو��شلة  هجماتها  خالل 

�لتكفريني' يف �شمال �شيناء.
�إىل  ي��ن��ت��م��ون  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  �أن  �إىل  �مل��ت��ح��دث  و�أ�����ش����ار 
حمافظات خمتلفة منها �شمال �شيناء و�لإ�شماعيلية 

وبور�شعيد و�لدقهلية.

وز�رة  �لأم�����ن يف  �أج���ه���زة  ق��ال��ت  �لإ���ش��م��اع��ل��ي��ة،  ويف 
مع  -ب��ال���ش��رت�ك  �شبطت  �إن��ه��ا  �مل�شرية  �لد�خلية 
�إرهابية' تابعة لأن�شار بيت  �لقو�ت �مل�شلحة- 'خلية 
لإط��الق  تبادل  بعد  �شعد  �شامي  منطقة  يف  �ملقد�س 
�لر�شا�س، و�أو�شحت �أن �أحد �مل�شلحني قتل و�عتقل 
ثالثة �آخرون، كما �أ�شيب �شابط �شرطة وجمند يف 

�ل�شتباكات.
حمافظة  يف  �مل��ق��د���س  بيت  �أن�����ش��ار  جماعة  وتن�شط 
�ملحافظات  بع�س  ويف  �أ�شا�شي  ب�شكل  �شيناء  �شمال 
�شرطية  وم��و�ق��ع  �شخ�شيات  وت�شتهدف  �لأخ����رى، 

وع�شكرية.
موقع  يف  للجماعة  م��ن�����ش��وب  ح�����ش��اب  ����ش��م  وحت����ول 
�لتو��شل �لجتماعي 'تويرت' يوم �جلمعة �إىل 'ولية 
�شيناء'، وذلك بعد �إعالن �جلماعة مبايعتها ل�تنظيم 

�لدولة �لإ�شالمية.
يف  �مل�شتعجلة  ل���الأم���ور  �ل��ق��اه��رة  حم��ك��م��ة  وق�����ش��ت 
�أب��ري��ل/  14 �ل��ق��اه��رة، يف  حمكمة ع��اب��دي��ن و���ش��ط 
ني�شان �ملا�شي باإلز�م �لرئي�س �مل�شري �ملوؤقت عديل 
من�شور باعتبار جماعة �أن�شار بيت �ملقد�س 'منظمة 
�إره���اب���ي���ة'، وذل����ك ب��ع��د �أي����ام م��ن �إع����الن �خل��ارج��ي��ة 

�لأم��رك��ي��ة �جل��م��اع��ة �ل��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت يف م�شر ع��ام 
�لتعامل  يحظر  دولية'  �إرهابية  'منظمة   ،2011

معها.
وت�����ش��ن ق�����و�ت م�����ش��رتك��ة م���ن �جل��ي�����س و�ل�����ش��رط��ة، 
�شبتمرب/�أيلول  يف  بد�أتها  مو�شعة  ع�شكرية  حملة 
'�لإرهابية'  بالعنا�شر  ت�شفها  ما  لتعقب   ،2013
�ملحافظات  من  عدد  يف  و'�لإجر�مية'  و'�لتكفرية' 
وعلى ر�أ�شها �شمال �شيناء، تتهمها �ل�شلطات �مل�شرية 
عنا�شر  ��شتهدفت  م�شلحة  هجمات  ور�ء  بالوقوف 

�ل�شرطة و�جلي�س.

مقتل ثالثة مسلحين والجيش يواصل عملياته بسيناء
متابعة

متابعة
�أع��ل��ن �ل��دف��اع �مل���دين مبنطقة م��ك��ة �مل��ك��رم��ة غ��رب 
طو�ل  هطلت  �لتي  �لغزيرة  �لأمطار  �أن  �ل�شعودية، 

يوم �أم�س ت�شببت يف مقتل �شخ�شني.
وق����ال �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي مل��دي��ري��ة �ل���دف���اع �مل���دين 

مبنطقة مكة �ملكرمة �لعقيد �شعيد �شرحان يف بيان 
ت��ر�وح��ت  �أم���ط���ار�  ���ش��ه��دت  "حمافظة ج���دة  �إن  ل���ه: 
على  ت��رك��زت  غ��زي��رة  �إىل  متو�شطة  ب��ني  م��ا  ن�شبتها 
جنوب و�شرق و�شمال �ملحافظة، تلقت خاللها غرفة 
كهربائية  �لتما�شات  بني  �ت�شال   1515 �لعمليات 
كهربائي  و�شعق  �إعالنية  ولوحات  �أ�شجار  و�شقوط 

وجتمعات مياه ".
"نتج عن تلك �حل��و�دث حالة  �أن��ه  و�أو���ش��ح �شرحان 
وفاة نتيجة �شعق كهربائي يف حمافظة جدة، وحالة 
بناية  �شقوط خمزن حديدى من على  نتيجة  وفاة 
�إنقاذ  مت  بينما  �شخ�شني،  و�إ���ش��اب��ة  �ملكرمة  مكة  يف 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  مركبات"،  وع�����ش��ر  حم��ت��ج��ز�   41

�إنقاذ يف حمافظة  تتعامل مع عمليات  �لإنقاذ  فرق 
طريق  باجتاه  منقول  �شيل  نتيجة  وبحرة،  �جلموم 

جدة �لقدمي.
�مليد�نية  �ل��ف��رق  �أع���دت  �مل��دين  �ل��دف��اع  وقال:"فرق 
وفرق �لتاأهب وتفعيل دور غرف �لتن�شيق يف �لإد�ر�ت 

للتن�شيق لأي طارئ".

مقتل شخصين نتيجة األمطار الغزيرة في مكة المكرمة



قي�س  �سعد  ال�سابق  ال���دويل  ال��اع��ب  اك��د 
روح  وميتلك  بخري  الوطني   منتخبنا  ان 
االن��ت�����س��ار ويف دك��ة ال��ب��دالء ه��ن��اك العبني 
اف�سل من الت�سكيلة اال�سا�سية للمنتخب.
العراقية   ( مل��را���س��ل  ت�سريح   قي�س  وق���ال 
االأف�������س���ل  ك�����ان  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ان   )
واالح�سن واالأخ��ط��ر ولكن وم��ع االأ���س��ف ان 

املدرب مل يجيد التعامل مع ظروف املباراة 
ميلكون  العبني  امتاكه  من  الرغم  على 
احليوية والعقلية ولكنه مازال م�سرا على 
اللهث  م��ه��ارة  �سوى  المتلك  باأ�سماء  ال��زج 

والرك�س خلف الكرة.
وا����س���اف: ان ف��ري��ق��ن��ا ب��خ��ري ومي��ت��ل��ك روح 
االن��ت�����س��ار ويف دك��ة ال��ب��دالء ه��ن��اك العبون 
اف�����س��ل م��ن ال��ذي��ن دخ��ل��وا امل���ب���اراة وه��ن��اك 
غري  ال�سباب  ا�ستدعاهم  يتم  مل  الع��ب��ني 

معروفة املدرب اعرف بها من غريه.

تفقد رئي�س االحتاد االإماراتي لكرة القدم،  يو�سف ال�سركال 
املركز االإعامي الرئي�سي لدورة كاأ�س اخلليج العربي لكرة 
القدم يف فندق هوليدي اإن الق�سر مبدينة الريا�س، حيث 
كان يف ا�ستقباله رئي�س اللجنة االإعامية  ال�سعودي رجاء 
اللجنة  وع�����س��و  ال��ق��ح��ط��اين  غ���امن  ون��ائ��ب��ه   ال�سلمي  اهلل 
االأ�ستاذ علي الزهراين وعدداً من رجال ال�سحافة واالإعام.
وق��د جت��ول رئي�س احت��اد ال��ك��رة االإم��ارات��ي يف جنبات املركز 
باأع�ساء  واأل��ت��ق��ى   22 “خليجي   ��� ل الرئي�سي  االإع���ام���ي 

م��ن طاب  املتطوعني  ف��ري��ق  واأع�����س��اء  االإع��ام��ي��ة  اللجنة 
اإلتقاءه  اإىل  اإ�سافة  املركز،  العاملني يف  �سعود  امللك  جامعة 

باالإعاميني اخلليجيني والعرب.
ورحب  رجاء اهلل ال�سلمي برئي�س االحتاد االإماراتي والوفد 
املرافق له، بينما اأبدى  يو�سف ال�سركال �سعادته مبا �ساهده 
اإمكانيات وجتهيزات عدة  يف املركز االإعامي الرئي�سي من 
ال�  القدم  العربي لكرة  كاأ�س اخلليج  اإعاميي دورة  خلدمة 
وحفاوة  ال�سيافة  وكرم  بح�سن  اإي�ساً  �سعادته  مبدياً   ،22
اللجنة  اخلليجية من  الوفود  به  الذي حظيت  اال�ستقبال 

املنظمة للدورة واللجان كافة.

 

اأك����د م��ه��اج��م امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي ن��اي��ف 
هزازي انه التوجد انتقادات على املنتخب 
ق��ي��ل م��ن اجلماهري  ، وان م��ا  ال�����س��ع��ودي 
 ، ه��و عتب حم��ب  املا�سية  ال��ف��رة  خ��ال 
وبني   ، واملنتخب  ال��اع��ب��ني  على  وخ���وف 
ه���زازي ب��ان م��ا اختلف يف ه��ذه امل��ب��اراة هو 
رغبة الاعبني بح�سد نقاط االنت�سار ، 
حيث اعترب هزازي بان الفوز على املنتخب 
وبني   ، توقيته  يف  مهماً  ك��ان  البحريني 

تنتظره  ال�����س��ع��ودي  املنتخب  ب���ان  ه����زازي 
اليمني  امل��ن��ت��خ��ب  ام����ام  �سعبة  م��واج��ه��ة 
، م�سرياً  املجموعة  باقي فرق  الذي احرج 
اىل وج���وب اخ��ذ احل���ذر واح����رام اخل�سم 
ع���دم م�ساركته  وع���ن   ، امل�����س��وار  مل��وا���س��ل��ة 
ا�سا�سياً بني هزازي بانه يتمنى ان يتواجد 
هو  االه���م  ول��ك��ن   ، الت�سكيلة  يف  ا�سا�سياً 
او  ه���و  ت���واج���د  ����س���واء  امل��ن��ت��خ��ب  م�سلحة 
نا�سر ال�سمراين وخمتار فاته ، وطالب 
ه�����زازي يف ن��ه��اي��ة ت�����س��ري��ح��ه اجل��م��اه��ري 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال�����س��رب ع��ل��ى ه����ذا اجل��ي��ل 

ودعمه النهم يبحثون عن ا�سعادهم.

فيما بني العب املنتخب البحريني را�سد 
احلوطي باأنهم لن يفقدوا االأمل بالتاأهل 
و���س��ي��ك��ون ���س��ع��اره��م ال��ف��وز والغ���ري ال��ف��وز 
يف م��واج��ه��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��ق��ط��ري ال��ق��ادم��ة 
ال�سيناريوا  ب���ذات  م���روا  ق��د  ان��ه��م  مبيناً 
يف ال��ب��ط��ول��ة امل��ا���س��ي��ة يف ال��ب��ح��ري��ن وق��ت 
تاأهلوا على ح�ساب املنتخب القطري وهو 
ما�سيعملون على تكرارة يف هذه البطولة 
، وارج��ع احلوطي هزميتهم اأم��ام املنتخب 
ال�����س��ع��ودي اىل االخ��ط��اء ال��دف��اع��ي��ة حيث 
من  العديد  ميتلك  منتخب  ام��ام  لعبوا 

النجوم ويلعب بعامل االر�س واجلمهور.

   اكد م�سدر من داخل بعثة منتخبنا الوطني 
امل�ساركة يف خليجي 22 يف الريا�س ان العب 
خط الو�سط يا�سر قا�سم الن ي�سارك يف ثالث 

مباريات املنتخب امام االمارات . 
واك����د امل�����س��در ان ارت���ب���اط ق��ا���س��م م��ع فريقه  
����س���وي���ن���دون ت������اون األ�������ذي ي��ل��ع��ب يف ال������دوري 
على  ���س��ي��ج��ربه  االأوىل  ال���درج���ة  االإجن���ل���ي���زي 
م��غ��ادرة ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ن��ه��اي��ة م��ب��اراة ال��ع��راق 

كبري  ب�سكل  يوؤثر  �سوف  ال��ذي  االم��ر  وعمان 
الاعب  ان  خ�سو�سا  العراقي  املنتخب  على 
م�ستوى  وق��دم  اال�سا�سية  الركائز  من  ا�سبح 
ال��ك��وي��ت رغ��م  ام�����ام  امل����ب����اراة االوىل  ك��ب��ري يف 

اخل�سارة بهدف واحد دون رد

طالب ح�سني �سعيد رئي�س االحتاد العراقي ال�سابق اأ�سحاب القرار �سواء روؤو�ساء 
اأمناء ال�سر زيارة العراق وم�ساهدة املن�ساآت التي جهزتها  اأو  االحتادات اخلليجية 
ال�ست�سافة الن�سخة الثالثة والع�سرين من دورات كاأ�س اخلليج العربي "خليجي 
يف  االأ�سقاء  من  اأمتنى  �سعيد:  وقال  البطولة.  تنظيم  مكان  ح�سم  قبل   "23
اخلليج مراعاة رغبة العراق وال�سعب العراقي يف ا�ست�سافة البطولة يف الب�سرة 

بعد اأن مت نقلها مرتني يف خليجي 21و22.. والعراق يحمل ر�سالة �سام وغ�سن 
زيتون وقد �سارك يف العديد من بطوالت اخلليج قبل اأن يغيب عنها وعاد موؤخرا 
اعتبارا من العام 2004 و�سارك بانتظام وياأمل اأن حتل البطولة يف �سيافته مرة 
اأخرى بعد غياب طويل. جاء هذا يف ت�سريحات ادىل بها ح�سني �سعيد لو�سائل 
والع�سرين  الثانية  الن�سخة  يف  امل�ساركة  الوفود  روؤو���س��اء  اأقامة  مقر  من  االإع��ام 
ال�سعودية الريا�س  22" املقامة حاليا يف العا�سمة  "خليجي  من كاأ�س اخلليج 

وت�ستمر حتى 26 نوفمرب اجلاري.

حقق المنتخب الس��عودي فوزًا مس��تحقًا على حس��اب نظيره البحريني بثالثية نظيفة في اللقاء الذي 
أقي��م ف��ي الجولة الثاني��ة للمجموعة األول��ى لبطولة كأس الخليج لك��رة القدم "خليج��ي 22" التي تقام 
بالعاصمة الس��عودية الرياض. وحصد األخضر الس��عودي أول انتصار بالبطولة بعد تعادله في الجولة 
األول��ى أم��ام قطر ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة بينما يبقى منتخب البحرين في 

المركز األخير برصيد نقطة واحدة ويحتل اليمن وقطر المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين.

ال�س���مراين يف  به���دف نا�س���ر  ال�س���عودي  تق���دم للمنتخ���ب   
واالأه���داف  ال�س���ديقة  الن���ريان  لعب���ت  ث���م   26 الدقيق���ة 
الذاتية دوراً ملمو�س���اً يف فوز االأخ�س���ر بعد اأن �سجل مدافعا 
البحري���ن عب���د اهلل اله���زاع وحمم���د ح�س���ني يف مرماهما يف 
الدقيقتني 54 و70. قدم منتخب ال�س���عودية عر�ساً جيداً 
و�س���يطر على جمريات اللقاء منذ البداية وا�س���تطاع فر�س 
اأ�سلوبه اإال اأن اأداء البحرين كان دون امل�ستوى املتوقع وافتقد 
العبوه التوازن. املنتخب ال�س���عودي بداأ املباراة بهجوم �س���ريع 
الإدراك ه���دف مبكر يريح اأع�س���اب العبي���ه وجمهوره ، وبدت 

على ت�سكيلة املدرب االأ�سباين لوبيز كارو اللم�سة الهجومية 
باالعتماد على نا�س���ر ال�سمراين وتي�سري اجلا�سم. وا�سطر 
عدن���ان حمد م���درب البحرين الإجراء تغيري مبكر باإ�س���راك 
�س���يد اأحمد بداًل من ح�س���ني علي بابا بعد مرور 25 دقيقة 
فقط. �س���يطر املنتخب ال�س���عودي على بدايات املباراة اإال اأنه 
احت���اج اإىل 26 دقيق���ة لرجم���ة ه���ذه ال�س���يطرة اإىل اأهداف 
عندم���ا ه���ز نا�س���ر ال�س���مراين ال�س���باك به���دف رائ���ع بع���د 
�سل�س���لة من املراوغ���ات والتاع���ب بدفاع البحرين وحار�س���ه 
ال�س���يد جعفر لرت���د الكرة يف النهاية اأمام ال�س���مراين الذي 

مل ي���ردد يف اإيداعه���ا املرمى اخلايل. ح���اول العبو البحرين 
مبادلة ال�س���عودية الهجمات بتمريرات عر�سية من اجلبهة 
اليمن���ى ولكن دفاع ال�س���عودية كان متما�س���كاً ب�س���كل كبري ، 
وتب���ادل العب���و االأخ�س���ر الك���رة بالتمري���ر يف و�س���ط امللع���ب 
واكتف���وا باملراوغ���ة واللع���ب م���ن مل�س���ة واح���دة والتمري���رات 
الق�س���رية تنفيذا لتعليمات املدرب كارو. وبداأ ال�سوط الثاين 
بن�س���اط هجومي مكثف من جانب املنتخب ال�س���عودي بغية 
اإدراك اله���دف الث���اين ، وجنح اأ�س���حاب االأر�س يف ال�س���يطرة 
على املجريات مع التمرير ال�س���ريع ال�س���تغال امل�س���احات يف 
دفاع البحرين املهزوز. وت�س���دى القائم االأي�سر ل�سربة راأ�س 
من جانب عمر هو�ساوي يف الدقيقة 50 ثم هجمة �سريعة 
اإر�س���ال  بداأه���ا تي�س���ري اجلا�س���م م���ن اجلبه���ة اليمن���ى ومت 
متريرة عر�س���ية متقنة من اجلبه���ة اليمنى ليخطاأ املدافع 
عب���د اهلل اله���زاع الع���ب البحرين تقدير الكرة وت�س���طدم به 
باخلطاأ لت�س���كن الكرة �سباكه يف الدقيقة 52. و�ساع انفراد 
موؤكد على �س���لمان الفرج ب�س���بب الت�س���لل ، ووا�سل املنتخب 
ال�سعودي �سغطه على الدفاعات البحرينية ب�سكل متوا�سل 
و�سط تاألق من تي�سري اجلا�سم الذي لعب دوراً كبرياً يف قيادة 
الهجمات بتحركاته ال�س���ريعة والن�سيطة. و�سهدت الدقيقة 
ال�سعودي عن طريق مدافع  للمنتخب  الثالث  الهدف   70

البحري���ن حمم���د ح�س���ني بع���د متري���رة متقنة من �س���لمان 
الف���رج لتهت���ز �س���باك االأحم���ر البحرين���ي جم���دداً بالن���ريان 
ال�س���ديقة. ومن���ح االأ�س���باين كارو الفر�س���ة للبدي���ل ناي���ف 
هزازي على ح�س���اب تي�س���ري اجلا�سم يف الدقيقة 76 بعد اأن 
دف���ع بالاعب يحيى ال�س���هراين بداًل من نا�س���ر ال�س���مراين 
املجتهد الذي بذل جمهوداً كبرياً قبلها باأربع دقائق. وحاول 
منتخب البحرين امت�سا�س الهجمات ال�سعودية وا�ستعادة 
التوازن داخل امل�س���تطيل االأخ�س���ر خوفاً من زيادة النتيجة ، 
واأ�سرك عدنان حمد مدرب املنتخب البحريني الاعب عبد 
اهلل عمر بداًل من عبد الوهاب املالود بينما اأراح كارو الاعب 
�سعود كريري الإ�س���راك املوهوب م�سطفى ب�سا�س. الدقائق 
���ى مرمى الفريق���ني بعد اأن  االأخ���رية مل ت�س���هد اخلط���ورة عل
اكتف���ى املنتخ���ب ال�س���عودي بالتمري���ر الق�س���ري بعي���داً ع���ن 
���ى املرمى اليمني لينته���ي اللقاء بثاثية  �س���ن الهجمات عل

نظيفة.
ويف نف����س ال�س���ياق     اك���د ا�س���امة هو�س���اوي مداف���ع املنتخ���ب 
ال�س���عودي ان االه���م حتق���ق له���م بخط���ف الث���اث نقاط من 
ام���ام املنتخب البحريني يف املواجه���ة التي جمعت الفريقني 
“االحد” �سمن مناف�سات اجلولة الثانية لدور املجموعات 
ال�س���عودية  العا�س���مة  يف  املقام���ة  خليج���ي22  لبطول���ة 

الريا�س.
ونوه هو�ساوي اىل انهم كاعبني كانوا بحاجة للفوز وحتقق 
له���م م�س���رياً اىل انهم كاعب���ني دخلوا املب���اراة عازمني على 
ا�س���عاد جماهريهم بالفوز والنق���اط الثاث، مبيناً ان تعادل 
املنتخب القطري �سي�ساعدهم يف املجموعة، واأ�ساف “امامنا 
مب���اراة قوي���ة امام املنتخب اليمني قيا�س���ا بامل�س���تويات التي 

يقدمها يف البطولة يف اجلولتني املا�سيتني”.
وب���ني مداف���ع املنتخ���ب ال�س���عودي اىل انهم كاعب���ني خيبوا 
ظ���ن اجلماه���ري ال�س���عودية يف املباراة املا�س���ية ام���ام املنتخب 
القطري قيا�س���اً بامل�س���توى الذي ظهروا به، مبيناً انه االمور 
يف حت�سن اال انها مل حت�سم بعد كونهم يطمحون لاف�سل 

دوماً، م�سرياً اىل ان اجلميع من حقه ان ينتقد.
وطالب هو�ساوي من اجلماهري ال�سعودية احل�سور وموؤازرة 
االخ�س���ر، منوهاً على احل�سور اجلماهريي الذي يحظى به 
املنتخب اليمني من جانب ان�س���اره االمر الذي يتوقع معها 
من ي�ساهدهم بان املباراة مقامة يف اليمن ولي�س ال�سعودية، 

متمني���اً له���م التوفي���ق.
وقال “اليمن ا�سقاء لنا واخوه وامتنى لهم التوفيق، وامتنى 
م���ن جماهرين���ا موؤازرتن���ا ودعمنا باحل�س���ور يف ظ���ل االجواء 

اجلميلة والتناف�س بني املنتخبات”.

وزير الرياضة اليمني :
يمكننا تخطي 

األخضر السعودي
بعد تعرثه يف مباراته االأوىل اأمام املنتخب الكويتي ال�سقيق ف�سل منتخبنا 
الوطني لكرة القدم يف امتحانه االول �سمن  بطولة خليجي22 لكرة 
القدم  املقامة حاليا يف العا�سمة ال�سعودية "الريا�س" بخ�سارته بهدف  
فهد العنزي يف الدقيقة االخرية من زمن املباراة  .وظهر وا�سحا تراجع 
م�ستوى العبوا منتخبنا الوطني  يف اول مباراة يحو�سنها �سمن الدورة 
املذكورة وال�سبب كما علمنا اأن منتخبنا الوطني اأ�سبح يعاين من عدم 
اال�ستقرار ومل يكن  اخل�سارة امام املنتخب الكويتي هي القا�سية وحدها 
فاالأداء كان مزعجاً للغاية وكان وا�سحاً امام كل من تابع تلك املباراة .. 
اأن هذا االأداء الباهت وحماولة الو�سول للمرمى اخل�سم  كمن ينحت 
مل  اأمامه  واخل�سارة  ال�سقيق  الكويتي  الفريق  مع  وامل��ب��اراة  ال�سخر  يف 
هو  ال�سوء  م��ن  ال��درج��ة  ه��ذه  اإىل  االأداء  لكن  توقعاتنا  ع��ن  بعيدة  تكن 
الذي مل يكن على البال ب�سبب الطريقة التي و�سعها �ساكر كانت غري 
وا�سحة ومل ن�ساهد اي تغري يطراأ على اداء الفريق خال مباراته امام 
االزرق ..ما و�سل اإليه منتخبنا كان متوقعاً ولي�س جمرد �سدفة عابرة 
فحقيقة اأن فريقنا عا�س على اأجماد املا�سي للكرة العراقية  التي كانت 
كابو�س  اإىل  �ساكر حتولت  زم��ان حكيم  لكن يف  االخ��رى  للفرق  مرعبة 
ع�سيبة  اأوق���ات���اً  يعي�س  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأن  �سحيح  خم��ي��ف..  و�سبح 
ابقائها  الرهان على  واأ�سبح  الت�ساوؤم  التفاوؤل مع  فيها  اختلط  وقا�سية 
بني االأقوياء يف هذه البطولة اأمراً حمرياً وي�سعب التكهن به واملراهنة 
عليه والوا�سح جداً اأن م�ستوى منتخبنا يف مباراته االوىل خيبت اآمال 
ومهزوزة طيلة  �سلبية  كانت  كذلك  والهزيل  ال�سعيف  بعر�سه  اجلميع 
مراحل املباراة وبدا اأنهم رفعوا راية اال�ست�سام قبل انطاق املباراة ومل 
مباراة  فقدموا   .. لهم   ت�سفع  تكتيكية  اأو  فنية  ملحة  اي  العبونا  يقدم 
اللعب  ي��ري��دون  ال  ال��اع��ب��ني  اأن  للجميع  وظ��ه��ر  ونتيجة  اداًء  �سلبية 
تخوفاً من اال�سابات اأو اأي امر اآخر اأ�سافة لل�سعف الوا�سح يف التكتيك 
وطريقة اللعب التي و�سعها مدرب منتخبنا  الوطني حكيم �ساكر بينما 
والت�سميم  االرادة  ال�سفوف ميتلك من  الكويتي  منظم  الفريق  ظهر 
ال��ذي ظهرا  عالية عك�س العبونا  ويتمتع مبهارات  يفتقده العبونا  ما 
باأداء خميب لاآمال.. ومع هذا نامل من العبونا  تقدمي م�ستوى يليق 

بالكرة العراقية وحتقيق نتائج جيدة يف خليجي 22.
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عرب وزير ال�سباب والريا�سة اليمني راأفت 
بامل�ستوى  الكبرية  �سعادته  عن  االأكحلي 
كاأ�س  ب��اده يف  عليه منتخب  ال��ذي ظهر 
اخلليج م�سرياً اإىل اأن كرة القدم جنحت يف 
الكبري  امل�ستوى  بف�سل  اليمنيني  توحيد 

الذي يقدمه.
ووا����س���ل امل�������س���وؤول ال��ي��م��ن��ي ت�����س��ري��ح��ات��ه 
قدموا  اليمني  املنتخب  العبي  ان  ليوؤكد 
على  الب�سمة  ور�سموا  ال�سدور  يثلج  اداء 
باملايني  يلتفون  الذين  اليمنيني  �سفاه 

امام التلفزيون ملتابعة املباريات .
اإىل  ت�����س��ري��ح��ات��ه  ���ي يف  االأك���ح���ل وت���ط���رق 
توقعاته لنتيجة املباراة املقبلة للمنتخب 
اليمني امام نظريه ال�سعودي قال �ساحكا 
:” بعد االداء الذي قدمناه امام البحرين 
وقطر من املمكن ان )نك�سب( ال�سعودية .

جلماهري  �سكره  بالغ  االأكحلي  وج��ه  كما 
املنتخب اليمني التي ح�سرت باالف خلف 
املنتخب و�سجعت الاعبني بحراررة وهذا 
ما كان له دور كبري يف حتمي�س الاعبني.

السعودية تمزق الشباك البحرانية بثالثة اهداف
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عربرّ العب منتخب العراق بكرة القدم ج�سنت 
مريام، ، عن �سعادته بارتداء قمي�س منتخب 
ام��ام  املنتخب  خ�����س��ارة  اأن  اأك���د  فيما  ال��ع��راق، 
ل�سفوف  بان�سمامه  فرحته  ع��ك��رت  الكويت 
املنتخب الوطني. وقال مريام يف ر�سالة الوفد 
ال�سحفي للبطولة "كنت امتنى ان اكون �سببا 
ب��داي��ة موفقة  لتكون  ال��ك��وي��ت  على  ال��ف��وز  يف 
للت�سجيل  �سعيت  وق��د  العراقي  املنتخب  م��ع 
اأبدا".  اك���ن حم��ظ��وظ��ا  ل��ك��ن��ن��ي مل  ق���وة  ب��ك��ل 
واأ�ساف اأن "هاتفي مل ينقطع ابدا من حلظه 
خروجي من امللعب حيث تلقيت التهاين من 
وال��دت��ي  ب��ك��اء  واأه��ل��ي و�سمعت  اق��ارب��ي  جميع 
ب��ت��واج��دي مع  ج��دا  �سعيدة  وه��ي  التلفون  يف 
اأن  الكويت".واأكد  ل��ق��اء  يف  ال��ع��راق  منتخب 
كان  العراق  منتخب  �سفوف  اىل  "االن�سمام 
بالن�سبة يل جمرد حلم حتقق اخريا"، م�سريا 
اىل ان "النتيجة التي انتهت اليها املباراة امام 

الكويت قد عكرت هذه الفرحة".

جستن ميرام
ارتداء قميص العراق كان حلمي وحزين على الخسارة امام الكويت
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اكد الاعب الدويل ال�سابق علي كاظم 
وال���د  ان  ي���ع���رف  ال  احل�����ايل  اجل���ي���ل  ان 
قدما  ميتلك  ك��ان  عدنان  علي  الاعب 
حقيقي  وري��ث  احلرا�س  ترعب  فوالذية 

لي�سرى والده.
وقال كاظم يف ت�سريح ان والد الاعب 
علي عدنان هو �سقيقي  الاعب عدنان 
ك���اظ���م ال�����ذي ل��ع��ب الأن����دي����ة ال�����س��رط��ة 
وال�سباب ومثل منتخب ال�سباب احلائز 
كان  و   1977 ع��ام  ا�سيا  بطولة  على 
احلرا�س،  ترعب  ف��والذي��ة  قدما  ميتلك 
حقيقي  وري���ث  ه��و  علي  ان  مو�سحان 

لقو �سربات القدم الي�سرى لوالده.
الو�سول  ي�ستطع  مل  عدنان  ان  وا���س��ا: 
للمنتخب  اال���س��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة  اى 
الع�سكري  املنتخب  مثل  لكنه  الوطني 
وم��ن��ت��خ��ب ال�����س��رط��ة ب��ي��ن��م��ا ول����ده علي 
امل��داف��ع��ني حاليا  ه��و واح���د م��ن اف�سل 
ون���ت���م���ن���ى ل����ه ال���ت���وف���ي���ق م����ع امل��ن��ت��خ��ب 

الوطني ويف احرافه اخلارجي.

وريث  عدنان  علي 
حقيقي ليسرى والده

ياسر قاسم لن يشارك في مواجهة االماراتعلي كاظم :

مهاجمو السعودية.. األخطاء هزمتنا وأمل التأهل باقي

السركال يزور المركز اإلعالمي الرئيسي لدورة الخليج سعد قيس : منتخبنا بخير ويمتلك روح التحدي



 

 طالب املعلق االماراتي عامر عبداهلل  
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام  ال��رئ��ي�����س  م��ن 
االم��ر عبد اهلل بن م�شاعد  يف قطر  
بتكرمي طبيب املنتخب القطري  الذي 
املنتخب  وع��اج الع��ب  انقاذ  �شاهم يف 

ال��ي��م��ن��ي ال����ذي ت��ع��ر���س حل��ال��ة اإغ��م��اء 
التي  املواجهة  يف  عنيف  ا���ش��راك  بعد 
القطري  املنتخبني  ب��ني  االح���د  ج��رت 
عامر  وكتب  �شلبية.  وانتهت  واليمني 
للرئي�س  مطالبه  موجها  ح�شابه  على 

العام :
  االمر عبداهلل حتية �شادقة لك طلب 

كخليجني  ل��ن��ا  م��ع��ان��ي��ه  ول��ك��ن  ب�شيط 
�شاميه تكرمي طبيب املنتخب القطري
ال��ي��م��ن��ي حم��م��د  ال����اع����ب  اأن  ي���ذك���ر 
اثر  ل�شانه  يبلع  ان  ك��اد  ال���ذي  بق�شان 
وا�شتعاد  لل�شفاء  متاثل  احل��ادث��ة  تلك 
وعيه و�شيجري املنتخب اليمني ك�شف 

لاطمئنان على �شامته.

اأ����ش���اد رئ��ي�����س ال��ن�����ش��ر ال�����ش��ع��ودي  االم���ر 
ف���ي�������ش���ل ب�����ن ت����رك����ي مب���ه���اج���م امل��ن��ت��خ��ب 
بالاعب  لقائه  بعد  امل��ط��وع  ب��در  الكويتي 
وال��ب��ع��ث��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ق��ب��ل ح�����ش��ة ال��ت��دري��ب 
�شعود  على ملعب االمر عبدالرحمن بن 
اأف�شل الاعبني  وق��ال: يعترب املطوع من 
واإمن��ا على م�شتوى  لي�س يف اخلليج فقط 
القارة االآ�شيوية وهو يعرف جيدا حر�شنا 
جتربة  ق�شى  ان  بعد  ع��ق��ده  جت��دي��د  على 
اأع��وام  قبل  الن�شر  مع  ق�شرة  احرافية 
ولكن  املقايي�س  بكل  ناجحة  وك��ان��ت  ع��دة 

ظروفه مل ت�شمح له.

واأكد االأمر في�شل بن تركي باأننا ك�شعب 
�شعودي فخورون بهذه البطولة اخلليجية 
املحبة وال�شام وحول  واإقامتها يف ريا�س 
الن�شر  العبي  من  العديد  ا�شتدعاء  ع��دم 
ق���ال: ه��ذه خ��ي��ارات اجل��ه��از الفني ونحن 
نحرمها على الرغم اننا نختلف معها يف 
واح��دا  املا�شي  املو�شم  الن�شر  تقدمي  ظل 

من اأف�شل املوا�شم الفنية،
وح����ول راأي����ه مب����درب امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ع��ودي  
بهذا  التحدث  الن�شر  رئي�س  رف�س  لوبيز 
ال�شاأن م��وؤك��دا باأنه ق��ال راي��ه يف امل��درب يف 
االأف�شل  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا  �شابق ويف  وق��ت 

التكاتف والوقوف مع املدرب واملنتخب
الن�شر  مقارنة  في�شل  االأم���ر  وا�شتغرب 

بالفتح املو�شم قبل املا�شي كون االأخر مل 
ال�شعودي  املنتخب  يف  العبون  لديهم  يكن 
وهو بطل الدوري يف العام ماقبل املا�شي، 
لديه  ك���ان  الن�شر  الأن  يختلف  ف��ال��و���ش��ع 
وي��ت��وف��ر لديه  الع��ب��ون حمليون مم��ي��زون 
كم كبر من النجوم الذين نعتقد وجنزم 
باأنهم ي�شتحقون متثيل املنتخب ال�شعودي 

يف الفرة احلالية".
م�شتويات  ق��ائ��ا:  ال��ن�����ش��ر  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
كبر  ب�شكل  متقاربة  اخلليجية  املنتخبات 
اجلولة  عليها  كانت  التي  النتائج  بدليل 
االأوىل ولكن يف حال حت�شن امل�شتوى الفني 
بكل  ونتمنى  كلمة قوية  �شيكون لاخ�شر 

تاأكيد اأن تكون البطولة �شعودية.

اإن  القدم،  لكرة  البحرين  منتخب  م��درب  عدنان حمد،  قال 
منتخب باده متم�شك باالأمل بالتاأهل للدور ن�شف النهائي 
م���ن دورة ك���اأ����س اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن خ�����ش��ارة 
املركز  يف  وجعلته  ال�شعودية  من  نظيفة  بثاثية  البحرين 
االأخر بنقطة واحدة. واكد يف املوؤمتر ال�شحفي اأن ال�شغط 
الهدفني  بعد  خا�شة  ب��ارز  دور  لعب  الاعبني  على  النف�شي 
لكنهم مل يفقدوا الثقة باأنف�شهم وهو االأهم، واالأخطاء واردة 
يف ع��امل ك��رة ال��ق��دم. واأ���ش��اف اأن��ه �شبق واأن ق��ال ب��اأن املباراة 
�شتكون �شعبة خا�شة اأن منتخب ال�شعودية �شيلعب على اأر�شه 
وبني جماهره، وقال" الظروف التي �شاحبت املباراة ا�شتفاد 
اال�شطراري  التغير  بعد  خا�شة  ال�شعودي  املنتخب  منها 
قوة  ال�شعودية  املنتخب  ميتلك  حيث  ب��اب��ا،  ح�شني  ب��خ��روج 
كبرة يف منطقة الو�شط". ورداً على �شوؤال حول اعادة الهيبة 
للمنتخب ال�شعودي من بوابة منتخب البحرين، اأكد عدنان 
االآ�شيوية  القارة  يف  وكبر  قوي  منتخب  ال�شعودية  ان  حمد 

املا�شية  الفرة  يف  بها  مر  التي  ال��ظ��روف  من  الرغم  وعلى 
اأن  واأو�شح  االآ�شيوية،  املنتخبات  اأف�شل  بني  من  يبقى  لكنه 
قوي  دوري  منها  ال�شعودية  يف  متوفرة  جميعها  االم��ك��ان��ات 

وح�شور جماهري كبر والعبني مميزين.
فر�س  ي�شنع  مل  ال�شعودية  منتخب  ان  اىل  ع��دن��ان  واأ���ش��ار 
ك��ث��رة يف ل��ق��اء ال��ي��وم وا�شتفاد م��ن االأخ��ط��اء ال��ف��ردي��ة التي 
اإىل ان التفكر من�شب االآن نحو  وقع فيها العبينا، م�شراً 
حا�شمة.  �شتكون  ال��ت��ي  قطر  منتخب  ام���ام  ال��ق��ادم��ة  امل��ب��اراة 
ويحتاج  للم�شتقبل  فريق  ب�شناعة  يعمل  انه  عدنان  واأو�شح 
ثقة يف  الاعبني  تعطي  امل��ب��اري��ات  ه��ذه  ومثل  ووق��ت  جلهد 
النف�س وخ��ربة. وح��ول ا�شتبعاد ف��وزي عاي�س وم��دى تاأثره 
على الاعبني، اأكد عدنان ان النظام املتبع يف املنتخب اأبدى 
وبني  بينه  �شديد  اح���رام  وه��ن��اك  ارتياحهم  الاعبني  فيه 
ب��اأن  الفنية واالإداري�����ة. وخ��ت��م حديثه  ال��اع��ب��ني واالأج���ه���زة 
على  و�شيعمل  االأخ��ط��اء  م��ن  �شي�شتفيد  البحرين  منتخب 
املنتخب  يظهر  اأن  متمنياً  القادمة،  املباريات  يف  ت�شحيحها 
�شتكون  التي  قطر  اأم��ام  القادمة  املباراة  يف  اأف�شل  مب�شتوى 

حا�شمة.

عدنان حمد البحرين سيقول كلمته رغم خسارته  امام السعودية 

واص��ل المنتخب اليمني لكرة الق��دم مفاجآته في بطولة كأس الخليج 
الثاني��ة والعش��رين المقام��ة حاليا بالري��اض وانتزع نقط��ة ثمينة 
جدي��دة له في البطولة بتعادله الس��لبي مع نظيره القطري امس في 

الجولة الثانية من مباريات المجموعة األولى بالدور األول للبطولة.

)العناب����ي(  القط����ري  املنتخ����ب  وفر�����س 
�شيطرته على جمريات اللعب يف �شوطي 
املباراة حيث كان االأف�شل فنيا وخططيا 
ولك����ن املنتخ����ب اليمني بحما�����س العبيه 
واإ�ش����رارهم عل����ى اخل����روج م����ن املب����اراة 
بنقط����ة التع����ادل جن����ح يف ال�ش����مود اأمام 
يف  احل����ال  كان  وكم����ا  العناب����ي  هج����وم 
اجلولة االأوىل التي تعادل فيها املنتخب 
كان   ، البحرين����ي  نظ����ره  م����ع  اليمن����ي 
اجلمه����ور اليمني ه����و البط����ل احلقيقي 
هائل����ة  بكثاف����ة  تواج����د  حي����ث  للمب����اراة 
يف املدرج����ات مل����وؤازرة فريق����ه حت����ى اأحرز 
اليمن����ي نقطت����ه اخلام�ش����ة يف  املنتخ����ب 
تاريخ م�ش����اركاته ببطوالت كاأ�س اخلليج 
ورفع كل من الفريقني ر�ش����يده ويواجه 
املنتخب اليمني اختبارا �شعبا يف املباراة 
ي�ش����طدم  حي����ث  باملجموع����ة  االأخ����رة 
االأر�����س  �ش����احب  ال�ش����عودي  باملنتخ����ب 
ويف املقاب����ل ، يختت����م املنتخ����ب القط����ري 
نظ����ره  بلق����اء  املجموع����ة  يف  مباريات����ه 
البحرين����ي يف مواجه����ة متكافئة اإىل حد 

كبر.
يف  ال�ش����ابقة  ال�ش����ت  م�ش����اركاته  وخ����ال 
البطول����ة ، مل يح����رز املنتخ����ب اليمن����ي 

اأك����ر م����ن نقط����ة واح����دة يف اأي بطول����ة 
احلالي����ة  البطول����ة  يف  اأح����رز  ولكن����ه 
نقطتني حتى االآن كما �ش����هدت البطولة 
احلالي����ة امل����رة االأوىل الت����ي ال تهتز فيها 
�ش����باك الفريق باأي اأه����داف حيث اهتزت 
مباريات����ه  جمي����ع  يف  الفري����ق  �ش����باك 
والتع����ادل  ال�ش����ابقة  ال�ش����ت  بامل�ش����اركات 
ه����و االأول لليم����ن م����ع العناب����ي يف اأرب����ع 
مواجهات بينهما ببطوالت كاأ�س اخلليج 
حي����ث انتهت املواجهات الثاث ال�ش����ابقة 
بن�ش����اط  املب����اراة  وب����داأت  العناب����ي  بف����وز 
ملح����وظ م����ن املنتخ����ب القط����ري ولك����ن 
حماوالت����ه الهجومي����ة افتق����دت للدق����ة 
اليمن����ي  املداف����ع  تدخ����ل  كم����ا  املطلوب����ة 
مدير الرداعي يف الوقت املنا�شب واأف�شد 
الدقيق����ة  يف  خط����رة  عنابي����ة  هجم����ة 
اخلام�ش����ة وكاد حار�����س املرم����ى اليمن����ي 
حممد عيا�س يكلف فريقه غاليا عندما 
ح����اول لع����ب متري����رة اأمامي����ة عالي����ة يف 
الدقيقة ال�ش����ابعة فارتطم����ت بقدم علي 
اأ�ش����د ال����ذي هياأ الكرة بنف�ش����ه وتقدم بها 
منف����ردا باحلار�����س ال����ذي �ش����حح اخلطاأ 
الهجم����ات  وتوال����ت  الك����رة.  واأم�ش����ك 
بب�ش����الة  ا�ش����طدمت  لكنه����ا  القطري����ة 

الدفاع اليمني املتكتل فف�شلت يف ت�شكيل 
عل����ى مرم����ى عيا�����س  خط����ورة حقيقي����ة 
اليمن����ي  املنتخ����ب  وا�ش����ل   ، املقاب����ل  ويف 
االأداء بنف�����س الندي����ة الت����ي كان عليها يف 
مبارات����ه االأوىل بالبطول����ة والتي تعادل 
فيها �ش����لبيا مع نظ����ره البحريني. وكاد 
املنتخ����ب اليمني يفجر املفاج����اأة ويفتتح 
الت�ش����جيل يف الدقيقة 30 اثر خطاأ من 

العب����ي قط����ر يف اإعادة الك����رة اإىل اخللف 
ليخطفه����ا العب����و اليمن وي�ش����نون منها 
هجم����ة �ش����ريعة اأ�ش����فرت ع����ن انف����راد تام 
لاع����ب عبد الوا�ش����ع املط����ري باحلار�س 
القط����ري قا�ش����م بره����ان ولك����ن املط����ري 
القائ����م  بج����وار  زاحف����ة  الك����رة  �ش����دد 
مبا�شرة. و�شدد القطري خوخي بوعام 
�ش����ربة ح����رة م����ن م�ش����افة بعي����دة ولك����ن 

الك����رة ذهب����ت خ����ارج املرم����ى ومل يختلف 
ال�ش����وط  ه����ذا  م����ن  تبق����ى  احل����ال فيم����ا 

لينتهي بالتعادل ال�شلبي رغم
له����ز  العدي����دة  القطري����ة  املح����اوالت 

ال�شباك.
وب����داأ ال�ش����وط الث����اين بهج����وم متب����ادل 
م����ن الفريقني و�ش����دد ماجد ح�ش����ن كرة 
يف  اجل����زاء  منطق����ة  ح����دود  م����ن  قوي����ة 
الدقيق����ة 52 مرت فوق املرمى اليمني. 
كث����ف املنتخ����ب القط����ري م����ن هجوم����ه 
جمري����ات  عل����ى  �ش����يطرة  االأك����ر  وكان 
اللعب ولكنه ف�ش����ل يف فك �ش����فرة الدفاع 
اليمن����ي ال����ذي بدا م�ش����مما عل����ى انتزاع 
النقط����ة اخلام�ش����ة لب����اده يف بط����والت 
كاأ�����س اخلليج كم����ا تاألق احلار�����س عيا�س 
لت�ش����ديدة  وت�ش����دى   70 الدقيق����ة  يف 
عنابي����ة �ش����اروخية واأم�ش����ك الك����رة على 
مرت����ني ليمن����ح فريقه مزيدا م����ن الثقة 
وو�شلت الكرة اإىل بوعام داخل منطقة 
ج����زاء اليم����ن يف الدقيق����ة 78 وح����اول 
الاعب تهيئة الكرة لنف�ش����ه لكنه �شقط 
حت����ت �ش����غط الدفاع ال����ذي �ش����تت الكرة 
�شريعا قبل اأن ي�شددها الاعب و�شنحت 
الفر�ش����ة للعناب����ي جم����ددا يف الدقيق����ة 
اإ�ش����ماعيل  البديل  ت�ش����ديدة  ولك����ن   84
حمم����د القوي����ة ذهب����ت يف ي����د الاع����ب 
وم����ع ال�ش����غط املكث����ف للعناب����ي والدفاع 
البا�ش����ل لليم����ن يف نهاي����ة املب����اراة ازدادت 
حدة اخل�شونة و�ش����قط اأكر من م�شاب 
لتتوق����ف املب����اراة اأك����ر م����ن م����رة وميتد 
وقتها بدل ال�شائع لنحو ع�شر دقائق مل 
ت�شهد اأي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل 

ال�شلبي.
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ق������ال ل���وب���ي���ز ك��������ارو م��������درب امل��ن��ت��خ��ب 
الرق�س  مثل  ال��ق��دم  ك��رة  اأن  ال�شعودي 
يف  تغيرات  اأج��رى  االأ�شا�س  ه��ذا  وعلى 
كاأ�س  يف  لفريقه  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  الت�شكيلة 
اخل��ل��ي��ج ول��ي�����س اأب������دا ب�����ش��ب��ب ت��ع��ر���ش��ه 
الثاثي  ك��ارو  لوبيز  واأ�شرك  ل�شغوط. 
����ش���امل ال���دو����ش���ري وول���ي���د ب��اخ�����ش��وي��ن 
ون�����واف ال��ع��اب��د ع��ل��ى ح�����ش��اب ع��ب��د اهلل 
العزيز اخل��ي��ربي وفهد  ال���زوري وع��ب��د 
ال�شعودية  اأداء  بالفعل  وت��ط��ور  امل��ول��د 
اأمام البحرين مقارنة بافتتاح امل�شابقة. 
ورغم واقع اأن البحرين �شجلت هدفني 
ب���ط���ري���ق اخل����ط����اأ يف م���رم���اه���ا ل���ك���ن يف 
النهاية فازت ال�شعودية -3�شفر االأحد 
وع��و���ش��ت ظ��ه��وره��ا ب�شكل م��ت��و���ش��ط يف 
افتتاح خليجي 22 حني تعادلت 1-1 مع قطر يوم اخلمي�س. وقال لوبيز كارو يف املوؤمتر 
ال�شحفي: "ال يوجد اأي �شغوطات علي الإجراء تغيرات واأنا اأعمل منذ 25 �شنة يف املجال 
ول�شت جديداً عليه وفقط اأريد اأن اأو�شح اأين ال اأتخلى اأبدا عن مبادئي." واأ�شاف: "نحن 
ق��راءة  اإىل  باال�شافة  ككل  املجموعة  جتهيز  على  عملنا  ولذلك  ككل  املجموعة  يف  نفكر 
اخل�شم الذي نواجهه وقطر غر البحرين." وتابع "كرة القدم مثل الرق�س وبالن�شبة 
للرق�س فاإنه يختلف من اأغنية الأغنية وكذلك كرة القدم ولذلك عند اختيار الت�شكيلة 
ننظر اإىل املناف�س وطريقة لعبه لكن يف نف�س الوقت اعرف اأين رمبا اأقع يف اخلطاأ.. يف 
واأرك��ز يف عملي." واأ�شاد لوبيز كارو  اأ�شمع الأحد  اأين ال  اأن يعرف اجلميع  النهاية يجب 
وقال  البحرين.  اأم��ام  اللقاء  ف��رات  االأف�شل معظم  الطرف  كان  بعدما  فريقه  باعبي 
املدرب ال�شابق لريال مدريد اال�شباين: "اأظن الفريق اأف�شل دفاعياً وهجومياً وبالن�شبة 
للجانب الدفاعي كان منظما طوال املباراة ومل مننح املناف�س اأي فر�شة �شوى من الركات 
الثابتة." واأ�شاف "باخت�شار بالن�شبة لفريقي فاإنه كان يف اأغلب االأوقات الطرف االأف�شل 
واأوجه التهنئة جلميع الاعبني على املجهود الكبر الذي قدموه ويف نف�س الوقت جلميع 
ال�شعودية بهذا الفوز خطوة  امل�شجعني الذين ح�شروا و�شاندوا الفريق بقوة." وقطعت 
وا�شعة نحو الظهور يف الدور قبل النهائي و�شتلعب يف اجلولة الثالثة يوم االأربعاء املقبل 
مع منتخب اليمن الذي تعادل يف اأول مباراتني بعدما تلقى دعما باالآالف من م�شجعيه 

يف ا�شتاد امللك فهد الدويل.

الفني  امل��دي��ر  م�شاعد  “اليك�س”،  اأك���د 
“فيكتور  ال�������ش���ع���ودي   االحت�����اد  ل���ن���ادي 
ومل  ال��ري��ا���س  يف  ب��ق��ى  اأن����ه  بيتوركا”، 
دب��ي يف مع�شكره  اإىل  يغادر مع االحت��اد 
ل��رغ��ب��ت��ه يف متابعة  وذل����ك  االإع�������دادي، 
م��ب��اري��ات ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج 22 ب��ن��اء على 

تو�شية من املدرب بيتوركا.
يف  ت����واج����ده  اأن  “اليك�س”  واأو������ش�����ح 
 ،22 خليجي  مباريات  ملتابعة  الريا�س 
على  من�شبا  يكون  اأن  بال�شرورة  لي�س 
�شيمكث  باأنه  اإىل  ُم�شراً  معني،  الع��ب 
والع�شرين  ال��واح��د  ح��ت��ى  ال��ري��ا���س  يف 
م���ن ن��وف��م��رب احل������ايل، وق����د ي���خ���رج يف 
اأو اثنني،  هذا الوقت بت�شور عن العب 
واإدارة  امل��درب  بيد  القرار  واأخ��را يبقى 

النادي.
املفيد  الاعبني يف مراكز خمتلفة، ومن  ع��ددا من  البطوالت تربز  :” مثل هذه  وتابع 
متابعة مبارياتها وت�شجيل نقاط عن البارزين منهم، وقد يكون هناك العب بارز يخدم 

الفريق يف مركز معني ومتت متابعته من خال مباريات ر�شمية “.
وكانت بع�س االأنباء االإعامية قد ذكرت اأن بيتوركا طلب من م�شاعده “األيك�س” مراقبة 
يف فرة  اآ�شيوي  ملفاو�شته كاعب  متهيدا  امل�شلمي،  املدافع حممد  عمان  منتخب  العب 

االنتقاالت ال�شتوية بديا عن االأردين حممد الدمري.

لوبيز

كرة القدم مثل )الرقص(.. والتدخل في عملي مرفوض..!!

محمد المسلمي
تحـــــــــت رادار العمــــــيـــــد

رغم الهجمات المتكررة..

اليمن يواصل مفاجآته ويفرض التعادل السلبي على العنابي القطري
وال  االث���ارة  ذروة  ريا�شية  م�شابقة  اي  تبلغ  ان  اجلميل  من 
االأ�شف  وم��ع  النهاية.  �شافرة  اط��اق  مع  اال  البطل  يعرف 
ال��دوري��ات االأرب���ع االأب���رز يف اورب���ا حم�شومة  ت��ب��دو  ال�شديد 
�شلفاً بعد اأن بانت مامح البطل ب�شكل مبكر. ففي الربمير 
عن  نقاط  اأرب��ع  بفارق  بال�شدارة  وحيداً  ت�شيل�شي  يغرد  ليغ 
نف�س  ميلك  ال  ال���ذي  �شاوثهامتون  ف��ري��ق  ماحقيه  اأق���رب 
امل�����ش��وار  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  ق���ادر  يجعله  ال���ذي  بال�شكل  ط��وي��ل 
ال��ن��ج��اح ل��ذل��ك ال ميكن عده  ال��ق��در م��ن  ال����دوري بنف�س  يف 
مناف�شاً حقيقياً للبلوز فالكل جممع على ان مان�ش�شر �شتي 
اللقب  على  مورينيو  كتيبة  مزاحة  على  القادر  الوحيد  هو 
املت�شدر  خلف  الثالث  باملركز  حاليا  يقبعون  ال�شيتيزن  لكن 
ما  اأ���ش��اع  اأو  املهمة  االأ���ش��م��اء  وبقية  ن��ق��اط.  ثمانية  ب��ف��ارق 
يونايتد  مان�ش�شر  كل من  فور" وه��م  "بيغ  بال�  ي�شمى  ك��ان 
تهديد  اي  ت�شكيل  عن  يكون  ما  فاأبعد  وليفربول  وار�شنال 
ري��ال مدريد  الليغا جت��اوز  ويف  الت�شيل�شاوية.  ال�شدارة  على 
يبط�س  وراح  املو�شم  بداية  انطاقته  رافقت  التي  التعرات 
رقم  اىل  التهديفية  ح�شيلته  و�شلت  حتى  يقابله  من  بكل 
بالثاثة  ف��از  ان  11 مباراة بعد  42 ه��دف من  خميف هو 
ارب��ع مواجهات حلد  يف  اه��داف  وبنتيجة خم�شة  وبالثمانية 
لغرميه  ال��ن��ت��ائ��ج  ق��ب��ل  االداء  ره��ي��ب يف  ت��راج��ع  و���ش��ط  االن 
بر�شلونة الذي وفق ما ن�شاهده ال يقوى على جماراة قطب 
االقل  على  ال���دوري  بطولة  العام يف  ه��ذا  االخ��ر  الكا�شيكو 
فمن ال�شعب ان ن�شهد تعراً للمت�شدر احلايل بينما ممكن 
جداً ان يقع الفريق الكتالوين يف فخ التعادل او اخل�شارة باي 
مباراة وبالتايل ينزف املزيد من النقاط ويزداد الفارق اىل 
اأكر من نقطتني. وكما هي العادة يف املوا�شم االأخرة ي�شجل 
بايرن ميونيخ ويوفنتو�س �شيطرة مطلقة على البوند�شليغا 

والكالت�شيو.

- متابعة
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- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

ك�شفت اللجنة ال�شعودية للرقابة على املن�شطات 
اأن ما حتتويه نبتة )القات( من تركيبة زراعية 
ياأتي من �شمن املواد املحظورة من قبل الوكالة 
والتي   WADA املن�شطات  ملكافحة  الدولية 
ت��ع��ت��م��ده��ا ال��ل��ج��ن��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��رق��اب��ة على 
املقامة   )22( خليجي  يف  وتطبقها  املن�شطات 
اأن  اللجنة  اأو���ش��ح��ت  ال��ري��ا���س ح��ي��ث  ح��ال��ي��ا يف 
 Cathine م��ادة  على  حتتوي  )ال��ق��ات(  نبتة 
ظهر  اإذا  خا�شة  ب��االإي��ق��اف  متعاطيها  ويعاقب 
تركيزها يف عينة فح�س البول اأنه يفوق خم�شة 

مايكروجرام لكل مل لر يف عينة الاعب.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر اأخ�����ش��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش��ط��ات يف امل���ب���اري���ات ال�����ش��ت 
الثمانية  املنتخبات  م��ن  الع��ب��ا   )24( املا�شية 
عيناتهم  الإر���ش��ال  متهيدا  البطولة  يف  امل�شاركة 
للتاأكد من خلوها من  ب�شوي�شرا  ل��وزان  ملخترب 

العنا�شر املن�شطة بدنيا.
ن��ه��اي��ة  ���ش��ت��ع��ل��ن  امل���ن�������ش���ط���ات  اأن جل���ن���ة  ي���ذك���ر 
ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ائ��ح��ة   2014 ال���ع���ام اجل�����اري 
ت�شتمدها  والتي   2015 للمن�شطات  اجلديدة 
ال�شارمة  ال��ع��ق��وب��ات  اأب���رز  وم��ن   WADA
واملغلظة يف تناول املن�شطات االإيقاف من عامني 
الأرب���ع���ة اأع�����وام واإ����ش���اف���ة ب��ع�����س امل�����واد امل��ح��ف��زة 

للريا�شي.

القات من المنشطات 
في خليجي 22

رئيس النصر: نفخر بالتجمع الخليجي ..باب النصر مفتوح للمطوع.. ولن أتحدث عن لوبيز

المعلق عامر عبدالله يطالب بتكريم طبيب المنتخب القطري

 التزال الفو�شى عنوان اللجنة االعامية 
يف البطولة اخلليجية حيث يعاين الكثر 
م����ن االع����ام����ي����ني م����ن ����ش���وء ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وه���ذا ما  البطولة  االح����داث يف  وت��راب��ط 
�شبب ازعاجا ل�شيوف البطولة، وكان اآخر 
تلك الفو�شى اال�شتباك الذي حدث على 
للمنتخب  االإع��ام��ي  املن�شق  ب��ني  ال��ه��واء 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ط���ال امل��ح��ط��ب، 
ومقرر اللجنة االإعامية لبطولة خليجي 
املوؤمتر  ادار  والذي  النعيمة،  ا�شامة   22
ال�شحفي للربازيلي جورفان فيرا املدير 
مباراته  لتقدمي  االأزرق،  للمنتخب  الفني 

املقبلة اأمام املنتخب االإماراتي.

وكان املوؤمتر الذي يقام ملدربي املنتخبات 
ال���ت���ي ت���ق���ام م��ب��اري��ات��ه��ا يف ال���ي���وم ال��ت��ايل 
تاأخر عن موعده ما يقرب من  تباعا قد 

بداية  ويف  االإعامي،  املركز  ال�شاعتني يف 
املوؤمتر قدم املحطب اعتذاره لل�شحفيني 
واالإعاميني عن هذا التاأخر موؤكدا انه 
االإعامية  اللجنة  ذن��ب  ولكن  ذنبه  لي�س 
بتعديل  ال��ك��وي��ت��ي  ال���وف���د  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي مل 

موعد املوؤمتر �شوى يف يوم املوؤمتر.
ال��ل��ج��ن��ة  ع�������ش���و  امل������وؤمت������ر،  م����ق����رر  ورد 
االإع���ام���ي���ة، ب����اأن ال��ت��ع��دي��ات مب��واع��ي��د 
اأر����ش���ل���ت جلميع  ال�����ش��ح��ف��ي��ة  امل�����وؤمت�����رات 
املنتخبات امل�شاركة، وهو ما اعر�س عليه 
املن�شق الكويتي، وحتدى ان يكون مت اإر�شال 
منتخب  ولبعثة  له  ر�شمية  خماطبات  اأي 
اأنه اعتذر عن التاأخر واإذا  باده، موؤكدا 
�شيعتذر  ر�شميا  خماطبة  اأي  تلقيه  ثبت 
جمددا، قبل اأن ينهي هذا اجلدال بنف�شه، 

مطالبا الركيز مع املدرب اأف�شل.

فوضى ومالسنة بين أسامة النعيمة ومنسق المنتخب الكويتي



تتم�ش���ن  بناته���ن  ل���رك  قل���ب يطاوعه���ن  اي  ويت�ش���اءلن 
يف اال�ش���وق وال�ش���وارع لوحده���ن وكل �ش���باب يتعر����ض له���ن 
باالبتزاز واخلوف فالتحر�ض االن يف اب�ش���ع  ا�ش���كاله و�ش���ور 
وال�ش���باب يت�ش���لحون مبئ���ات االالف م���ن اال�ش���لحة وه���م ال 
يتورعون من اال�ش���اءة املبا�ش���رة اىل اي فتاة وامراة مل�شها بل 

والتباهي بذلك 
كان امل�ش���هد يف منطقة املن�ش���ور ببغداد ي�ش���ر بال�ش���لوكيات 
الغربي���ة وحم���اوالت التحر�ض التي يقوم  بها ال�ش���بان �ش���د 
الفتي���ات مت���ى وان كان م���ع اهله���ا فالكلمات حتم���ل الفاظا 

خاد�شة للحياء وعبارات وقحة .
وهن���اك م���ن يغن���ي االغ���اين الدالة عل���ى االلف���اظ البذيئة 
الت���ي جتعل الفتيات  يطاأطاأن روؤو�ش���هن حياء فيما يتجاوز 
بالي���د  اللم����ض  اىل  بال���كالم  التحر����ض  ح���دود  البع����ض  
وباحل���ركات وعادة ما يوؤدي هذا اىل حدوث معركة كالمية 
ق���د ت�ش���ل اىل الع���راك باالأي���دي اذا كان يرافق الفتاة �ش���اب 

او قريب .
وهوؤالء املتحر�شون ال ياأبهون مبن مي�شي مع الفتاة اطالقا 

وال يعرون اي اهتمام له.
وتقول امراأة يف االربعن من عمرها ال ترغب يف ذكر ا�شمها 
..ا�شهد باهلل ان �شباب اليوم بعيدين كل البعد عن االخالق 
, ميار�ش���ون ال�شلوك امل�ش���ن بدون حياء  ويخاطبون البنات 
بال رادع من �ش���مر ومن ال�ش���عب التعامل معهم اال باملثل 
الن ال�شرطة التلجمهم .. وت�شيف ..اين  ال ارتدي مالب�ض 
فا�ش���حة ومثرة ومع ذلك هناك من يتعر�ض يل باأي كلمة 

تخطر على باله .
وتقارن  ان حتر�ض املا�ش���ي الربيء مبا يح�ش���ل اليوم تقول 
يف ال�ش���ابق كن���ا ن�ش���مع كلم���ات طريفة وب�ش���يطة مثل ) امي 
تري���د كن���ه ( او عيونك حلوة او امي ت�ش���لم عليك , ما اجمل 

عيونك وغرها .
واغلبيته���م  ال�ش���بان  عل���ى  وا�ش���حة  احلي���اء  قل���ة  االن 
ي�ش���تخدمون كلم���ات االغ���اين التافه���ة وان���ا اعتق���د انه���م 

خطرون جدا على املجتمع .

 المسلسالت التركية احد االسباب

تقول ب�ش���مة �ش���امي طالب���ة جامعية مل ا�ش���تمتع يف املناطق 
الرفيهي���ة اب���دا بل وجدت نف�ش���ي يف ورطة فانا حمت�ش���مة 
ماع���دا بع�ض املكياج لكن �ش���ربا من ال�ش���بان الحقني  وكنت 
م���ع امي واخي اال�ش���غر االم���ر الذي دفع ام���ي اىل ان تعود 

بنا  اىل البيت 
تقول ب�شمة ان االمر يحتاج اىل ردع  واال فاجلهل والتخلف  
�شي�شت�شري يف املجتمع بن هوؤالء ال�شباب وال�شبيان الذين 
يعان���ون م���ن م�ش���اكل ب���دء باملالب����ض الت���ي  يلب�ش���ونها ومن 
حالقة �ش���عر الرا�ض اىل االزي���اء امللونة الغريبة  واعتقد ان 
امل�شل�ش���الت الركية اف�ش���دت هوؤالء ال�ش���باب فكل �شاب غر 

متزوج �شار يعاين من الكبت .
بحق انه جيل �شائع البد للحكومة ان تنتبه اليه واال �شوف 

يتمادى   اكرث وتكرث امل�شاكل .
اما �شليمة �شامل املوظف  يف احد امل�شارف اكدت  انا اتعر�ض 
لتحر�ض يف كل يوم حتي ا�ش���بح الي���وم الذي ال اأتعر�ض فيه 
للتحر����ض ا�ش���تثنائيا فال ميك���ن ان اذهب اىل ال�ش���وق مثال 
من دون ان ا�ش���مع اطننا م���ن الكالم الغر الئق , ويف بع�ض 
االحي���ان �ش���تيمة , ت�ش���ور ان���ه يتغزل بي بال�ش���تيمة وي�ش���تم 
اهلي , وا�شكت على  وم�ش�ض الأنني احرم نف�شي اوال والأنه 

�شوف يتمادى كثرا ان رددت علية .
وقالت �ش���لمى جب���ار وهي طالبة جامعية ما �ش���هدته خالل 
اي���ام االعي���اد  يف املنتزه���ات العامة مثل الزوراء او ال�ش���يدية 
كان ف�شيعا فالفتاة ال تنجو من كلمات ال�شفالة وقلة االدب 
م���ن �ش���باب يرتدون مالب����ض عجيبة غريبة ت���دل على انهم 

من عامل ثاين  جاء للتحر�ض فقط .
اما جلية ابراهيم طالبة جامعية حمجبة ظنت ان حجابها 
�ش���يحميها م���ن التحر����ض الكالم���ي لكنه���ا كان���ت  واهم���ة 
فال�شباب ال يفرقون بن هذه وتلك وهذا يعني ان التحر�ض 
ال يف���رق ب���ن  املحجبة او ال�ش���افرة , بل هذه حجة �ش���خيفة 
للتربير للفعل القبيح و�ش���بابنا ال ينظرون اىل الدنيا كيف 
تطورت واىل العامل اين و�ش���ل بل يتم�ش���كون بهذه العقلية 
االأناني���ة  ومالحق���ة الفتي���ات واال�ش���اءة اليه���ن , وانا اعتقد 
ان العوائ���ل تتحم���ل اجلزء الكبر من �ش���لوك ابنائهم النها 

اهملت تربيتهم .

• العراقيات في النهار والتركيات ليال

اح���د املتحر�ش���ن رف����ض ذك���ر ا�ش���مه يق���ول لي����ض لدي���ه اي 
عم���ل اق���وم ب���ه فاأ�ش���طر ان اذهب املناط���ق التي يك���رث فيها 
النا����ض لاللتق���اء ببع����ض اال�ش���دقاء  م���ن امث���ايل والنن���ا 
بالعم���ل ولي�ض لدينا عالقات مع بنات نبحث عالقات حب 

فنتحر�ض بهذه وتلك ون�شمعهن كالم حب جميل  ومثر او 
نذكر ارقام هواتفنا .

ويتابع نحن نعرف ان هناك فتيات  مثل حالنا بال عالقات 
مع �ش���باب يردن ان ي�شادقن وهكذا ن�شتمتع بالوقت وننظر 

اىل الفتي���ات اجلمي���الت يف ال�ش���وق يف النه���ار كما ننظر اىل 
املمثالت الركيات اجلميالت يف الليل 

اخواتك���م  تتعر����ض  ان  ه���ل تر�ش���ون  تق���ل يل  وي�ش���يف ال 
واقربائك���م اىل هذه احلالة اقول كهن  يتعر�ش���ن للتحر�ض 

مادام هناك �شباب وهناك �شبايا .. 

جريمة يعاقب عليها القانون 

ق���ال عل���ي ح�ش���ن خريج قان���ون موظ���ف يف وزارة العدل ... 
كن���ت اعتق���د ان التحر�ض مات مع االحداث اجل�ش���يمة التي 
م���ر بها ال�ش���عب العراق���ي لكنني لال�ش���ف وج���دت التحر�ض 
ب���ال ح���دود وب���ال وازغ وال رادع �ش���باب بعم���ر ال���ورد يتغن���ون 

يف خد����ض حياء البنات متنا�ش���يا  ان لدية اخ���وات او بنات او 
اق���ارب وم���ن املمك���ن ان يتعر�ش���ن ملث���ل ما تتعر����ض له بنات 
النا�ض من قبل �ش���باب �ش���ائع اعتقد ان الفراغ الذي يعي�شه 

هو ال�شبب واجلهل .

اأم���ا الباحثة ذك���رى عبد الكاظم فرى اأن ظاهرة التحر�ض 
بداأت ت�شتفحل و تزايد مع ال�شنوات وال مينعها حجاب و ال 

�شفور وال عجوز .
وهناك عدة اأ�شباب وراء التحر�ض من اأبرزها الكبت فال�شاب 
ال ي�شتطيع اأن يتزوج اأو ظروفه ال ت�شمح له بالزواج ي�شطر 
اىل ممار�ش���ة غايته يف ال�ش���ارع و يحاول اأن يفر�ض رجولته 
اأم���ر يفتق���ده كم���ا اأن اجلهل يلعب دورا كب���ر يف التحر�ض و 
ميك���ن اأن تق���ول اأن اأغلب املتحر�ش���ن بالكالم الذي يخد�ض 
احلي���اء م���ن اجلهل���ة ف���ال اأرى م���ن املتعلمن م���ن يتحر�ض 
بكلمات �ش���وقية ب���ل يتغزلون بكلمات جميل���ة لطيفة كذلك 
اأن البطالة و�ش���وء االو�شاع االقت�ش���ادية اأحد اال�شباب وراء 
زيادة التحر�ض و الغريب اأن البع�ض يعتقد اأن الدميقراطية 

و احلرية التي جاءت بعد 2003 منحته فر�ش���ة الت�شرف 
على هواه, واذا عاتبته يقول هذه حرية �شخ�شية .

وه���و ال يعل���م وال يفه���م اأن للحري���ة ال�شخ�ش���ية ح���دود وان 
االعتداء على الفتيات بالتحر�ض يحا�شب عليه القانون .

وعن تاأثر امل�شل�شالت الركية على هوؤالء ال�شباب توؤكد اأن 
اأن ظاهرة التحر�ض لي�ش���ت جديدة يف العراق لكنها تنت�ش���ر 
ب�ش���كل كب���ر يف املجتمع���ات التي تعاين من م�ش���اكل وازمات 
ومن املمكن اأن تكون امل�شل�ش���الت الركية تاأثرات حقيقية 
حينم���ا يري���د ال�ش���باب اأن يرج���م مايراه على ال�شا�ش���ة اىل 
واق���ع , لذل���ك ت���رى اأن الكثر منهم  �ش���اروا ي�ش���افرون اىل 

تركيا من  اجل اأر�شاء غرورهم و عوقهم النف�شي .

*التعليم و المتابعة ألنقاذ جيلنا من الضياع 

وي�ش���يف حممود خال���د خريج علوم ا�ش���المية هناك نقاط 
رئي�ش���ية اأدت اىل هب���وط املجتم���ع اىل اأرذل احلي���اء منه���ا  

الرابط اال�شري املفكك فيما بن اال�شرة نف�شها . 
وهن���اك مراح���ل عديدة اأدت اىل هبوط امل�ش���توى الدرا�ش���ي 
عن���د الطلب���ة و تعليمه���م و ع���دم مراقبته���م اأو متابعته���م 
م���ن قب���ل االدارة اأو اأه���ل الطالب فماذا يفع���ل الطالب وهو 
ي�ش���اهد  �ش���لبيات غ���ر اأخالقي���ة داخ���ل املدر�ش���ة م���ن قب���ل 
ط���الب غ���ر جيدين يف �ش���لوكهم و تربيتهم مم���ا يوؤدي اىل  
اأنهي���ار الطال���ب اجلي���د و تاأث���ره بال�ش���لبيات الت���ي ي�ش���لكها 
الطلب���ة  الغ���ر جيدين من الناحي���ة االخالقية و تعليمهم 

ال�شلوك الغر اأخالقي .
الع���ايل متابع���ة  التعلي���م  و  الربي���ة  وزارة  عل���ى  وا�ش���اف  
الطلب���ة الذي���ن ه���م يف املراح���ل االول يف التعلي���م وايج���اد 
حلول �ش���ريعة عن طريق تقدمي برامج  تلفزيونية وبرامج  
علمي���ة و ثقافي���ة و متابعة اأدارات املدار�ض بهذا اخل�ش���و�ض 
و التن�ش���يق م���ع اهايل الطلب���ة املراهقن و ال�ش���غط عليهم 
و ان�ش���اء تربي���ة �ش���حيحة و خ�شو�ش���ا االطف���ال يف املراح���ل 

االوىل من الربية و التعليم الأنقاذ جيلنا من ال�شياع .

دخيلة على المجتمع العراقي 

وم���ن خ���الل متابع���ة ه���ذه الظاه���رة الت���ي  يجده���ا الناق���د 
واالعالم���ي ع���ادل كام���ل .... دخيلة على املجتم���ع العراقي 
ب�شكل خا�ض و املجتمع العربي ب�شكل عام و ا�شبحت م�شدر 

قلق للعائلة العراقية .
اأن هذه الظاهرة مل تكن موجود بل جتلت للعيان يف اأوا�شط 
الت�شعينات بجيل كان ي�شمونه جيل حرب اخلليج ن�شبة اىل 
حرب اخلليج الثانية و لكن جيل الت�شعينات مل يكن يجروء 
على فعل اأي �ش���يء من هذا ب�ش���بب �ش���رامة االمن اأنذاك و 

خ�شو�شا ما كان ي�شمى بجهاز املكافحة .
اأم���ا التحر�ض اليوم فيحدث اأمام اأنظار ال�ش���رطة و اجلي�ض 
وما من رادع و ادهى  من هذا كله اأن اجلهاز االمني ي�شارك 
يف العملية ب�ش���بب غي���اب الوازع االخالق���ي و غياب مراقبة 

االهل الأبنائهم 
اأ�ش���رت  الت���ي  احل���رب  اأف���رازات  اىل  كل���ه  ه���ذا  ع���ادل  ي���رد 
باملنظومة االخالقية العراقية ... و بهذا ما من حل جذري 
�ش���وى ع���ودة االم���ن و التخف���ي باملالب����ض املدني���ة ملالحق���ة 
املتحر�شن  مهما كانت �شلتهم باالأحزاب ال�شيا�شية اأو حتى 

الدينية .

شكا العديد من االسر  العراقية التي وجدت 
نفس��ها مدفونة الى االحتفال في المنتزهات 
واالماك��ن الترفيهي��ة م��ن تع��رض بناته��ا 
ألس��وء حاالت من التحرش من قبل الش��باب 
من عمر15 سنه الى ما فوق االربعين ما ادى 
ال��ى االصطدام م��ع بعض الش��باب والعراك 
بااللسن وااليدي بعدما تمادوا في التحرش 
باس��تخدام الفاظ نابية وجنس��ية س��ريعة 

مخدشة للحياء .
وتقول النس��اء انهن مندهشات مما يسمعن 
ويري��ن وانه��ن يخفنن على انفس��هن وعلى 

بناتهن مما يجري في الشارع العراقي .
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المسلس��ات التركي��ة 
تأثيره��ا عل��ى اغل��ب 

الشباب المتحرش

ضعف االم��ن ادى الى 
زيادة التحرش

ظنت ان حجابها سيحميها 
من التحرش الكامي لكنها  

كانت واهمة

تحرش البعض يتجاوز العبارات الى اللمس باليد او الحركات المرفوضة
التحرش ال يستثني المحجبات واغلب الشباب يستخدمون كلمات االغاني التافهة

العراقية / فيصل سليم

عدم االختاط بين الجنسين جعل الشباب 
ينظ�رون للم��رأة وكأنه���ا كائ����ن خراف���ي

الموبايل واالنترنت وقلة الثقافة والوعي باستخدامهما 
كان��ا الس��بب االخ��ر ف��ي تفش��ي ظاه��رة التح��رش
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

ايالف : كمال غبريال

أن مص��ر تعي��د ذات العجلة لذات الدوران، الذي بدأته في 23 يوليو 1952. مص��ر أمة عاجزة عن مبارحة الحفرة أو 
الهاوي��ة الت��ي س��قطت فيها منذ ذل��ك التاريخ، وما تفعله اآلن ومنذ ما يقرب من أربع س��نوات مض��ت، هو الترنح أو 

الدوران حول الذات، ما البد وأن يؤدي لمزيد من الغرق في المخاضة.

من املوؤكد اأن النو�ضتاجليا الرومان�ضية ملا يدعى احلقبة الدميوقراطية 
قبل انقالب يوليو 1952، هي من قبيل الهرب من جحيم احلا�ض����ر 
وف�ض����اده وتردي����ه، اإىل ع����امل اأفالط����وين طوب����اوي، ت�ض����انده بالطب����ع 
مقارن����ات مو�ض����وعية عديدة، ترجح املا�ض����ي على احلا�ض����ر، من حيث 
ت����داول ال�ض����لطة، وهام�����ش احلري����ات ال�ضيا�ض����ية واالجتماعي����ة، عالوة 
عل����ى ليربالية ومتانة االقت�ض����اد امل�ض����ري يف ذلك املا�ض����ي، الذي لقبه 
مغام����رو يولي����و بالعهد البائد. . لكن هذا بالطبع ال يعني اأن االأحوال 
ال�ضيا�ض����ية قب����ل قفز الع�ض����كر على ال�ض����لطة كان����ت منوذجي����ة، اأو حتى  
مما ي�ض����ح و�ض����فة بحال����ة دميوقراطية حقيقي����ة. . فلق����د كان الهيكل 
ال�ضيا�ض����ي بالفع����ل دميوقراطي����اً من حي����ث البناء، لكن هذا ال ي�ض����من 
وحده وتلقائياً �ضالمة املمار�ضة وجودتها، اإذا مل تتوفر عنا�ضر اأخرى 
هام����ة، اأو اإذا كان����ت التجربة الدميوقراطي����ة مل ترتاكم خرباتها بعد، 

بالقدر الذي يقيها عرثات كثرية ترتب�ش بها.
ي�ض����هل على املطالع لتاريخ م�ض����ر يف تلك الفرتة، اأن يكت�ضف اأن م�ضر 
كادت اأن تعي�����ش دميوقراطي����ة �ضيا�ض����ية ب����ال ثقاف����ة ليربالي����ة �ض����عبية 
ت�ض����اندها، لكنه����ا ا�ض����تندت اإىل طبق����ة �ضيا�ض����ية تتك����ون م����ن عنا�ض����ر 
جديرة باأن يطلق عليها تو�ض����يف "رجال دولة"، مازالت بع�ش اأ�ض����ماء 
�ضخو�ض����ها تلمع بربي����ق يف الذاكرة الوطنية، رغم حماوالت الت�ض����ويه 
امل�ض����تميتة، الت����ي ا�ض����طلع به����ا العهد الديكتات����وري واأذناب����ه. . رغم اأن 
ال�ض����احة مل تخل من الفا�ضدين واأ�ضحاب النزعات امل�ضلحية ال�ضيقة 
وال�ض����يوعية  الي�ض����ارية  التنظيم����ات واالجتاه����ات  وم����ن  والو�ض����ولية، 
والنازية، عالوة على بداية ت�ضلل فريو�ش االإ�ضالم ال�ضيا�ضي اإىل نخاع 
الطبق����ة الو�ض����طى، التي ه����ي الظهري الأي نظام �ضيا�ض����ي جماهريي. . 
فيما اجلماهري العري�ض����ة كعادتها، م�ض����غولة بتدبري عي�ضها، وم�ضاكل 

حياتها اليومية بالغة ال�ضعوبة.
ي�ض����مى  مل����ا  ومتع�ض����فاً،  هدام����اً  نق����داً  نوج����ه  اأن  بالطب����ع  ال�ض����هل  م����ن 
دميوقراطي����ة ما قبل يوليو، و�ض����واًل لتربير االنق����الب الديكتاتوري، 
وتراك����م  للوق����ت  حتت����اج  كان����ت  ولي����دة،  دميوقراطي����ة  جترب����ة  عل����ى 
خ����ربات املمار�ض����ة، لت�ض����لح نف�ض����ها بنف�ض����ها، اأو كم����ا يقال ف����اإن "عيوب 
الدميوقراطي����ة تعال����ج باملزي����د م����ن الدميوقراطية"، ولي�ش باإ�ض����دار 
حكم����اً باالإعدام عليه����ا، وهي مازالت طفلة حتبو. . لكن ثلة املغامرين 
م����ن الع�ض����كر املندحري����ن اأم����ام الع�ض����ابات ال�ض����هيونية، كان لهم حال 
عودته����م خائب����ن راأي����اً اآخ����ر، فلق����د قرروا م�ض����ادرة ال�ض����لطة، واإن�ض����اء 
نظام جديد، ي�ض����تند اإىل ما �ض����موه "ال�ضرعية الثورية". . ن�ضتطيع اأن 
نلخ�ش ما قامت به ع�ضبة العك�ضر يف مرحلتها االأوىل، ممثلة يف حكم 

عبد النا�ضر، تغيرياً لهيكل الكيان الوطني امل�ضري فيما يلي:

• م�ض����ادرة ال�ض����لطة واإعادة هيكلتها، وفق منوذج �ض����لطة ديكتاتورية 
الفرد، املدعوم بدولة بولي�ضة ذات قب�ضة حديدية.

دول����ة  نظ����ام  وف����ق  هيكلت����ه  واإع����ادة  امل�ض����ري،  االقت�ض����اد  • م�ض����ادرة 
�ض����مولية، اأو ما ي�ضمونه راأ�ض����مالية الدولة، مبا يجتث القاعدة املادية، 

الإمكانية ن�ضوء ليربالية اأو دميوقراطية �ضيا�ضية واجتماعية.
• اخالء ال�ضاحة من رجال الدولة وال�ضيا�ضة القدامى، بالتوازي مع 
تاأ�ض����ي�ش بيئة متنع ظهور خلفاء لهم، وملء الفراغ ال�ضيا�ض����ي بنوعية 
اأخ����رى، قوامه����ا الع�ض����كر واملت�ض����لقن واملنافق����ن واالإمع����ات، الذي����ن 
يحرتف����ون بي����ع اأنف�ض����هم، يف مقاب����ل منا�ض����ب ال�ض����طلة والتمك����ن م����ن 
خزائ����ن الرثوة املنهوبة، �ض����واء ثروة رموز العهد ال�ض����ابق، اأو املقتطعة 

من اأفواه ال�ضعب الذي يتحدثون با�ضمه، ويت�ضدقون مب�ضاحله.

اإرهاب الدولة البولي�ض����ية لن�ض����طاء ال�ضيا�ضة واملجتمع  • ترتب على 
امل����دين، اأن تقل�����ش حجم امل�ض����اركة ال�ض����عبية اإىل احلد االأدنى، و�ض����ادت 
الالمب����االة اإيثاراً لل�ض����المة، وتيقناً باأن امل�ض����اركة ل����ن جتدي يف تغيري 
احلال اأو القرار، مادامت ال�ضطلة قد متت م�ضادرتها مرة واإىل االأبد.
كان����ت ه����ذه الر�ض����الة غ����ري املقد�ض����ة، رباعي����ة ال�ُض����َعب، هي م����ا جنحت 
املرحلة النا�ض����رية يف ا�ضتكمالها على خري وجه، ودون مقاومة �ضعبية 
اأو نخبوي����ة تذك����ر، ب����ل ولقد خلبت ال�ض����عارات والرايات النا�ض����رية لب 
النخبة واجلماهري معاً، ف�ض����ارت ظهرياً لكل ملا يحدث من تدمري يف 
كافة جوانب احلياة امل�ضرية، ولي�ش اأدل على ذلك، من اأن جند مفكراً 
بحجم توفيق احلكيم، يطالعنا بعد موت عبد النا�ضر، بكتاب ومقولة 

تتحدث عن "عودة الوعي" املفقود!!

يف املرحلة ال�ضاداتية حدثت حلحلة يف تلك احلالة، بتخفيف وطاأة تلك 
االإجنازات )اإن �ض����حت الت�ض����مية( االأربع����ة للمرحلة النا�ض����رية، فلقد 
خف اإحكام قب�ض����ة الدولة البولي�ضية ن�ض����بياً، اإىل حد جدير باالعتبار 
واالإ�ض����ادة. . بالطبع مع بقاء هيكل ال�ض����لطة الديكتاتوري قائماً، رغم 
ملحق����ات ورتو�ش مل�ض����قة خارجي����اً، ومفارقة لعمود النظ����ام الفقري، 
ممثل����ة فيما �ض����مح به من منابر ثم اأح����زاب. . كما كفل ما عرف وقتها 
ب�ضيا�ض����ة االنفتاح، ك�ض����ر م�ضادرة االقت�ض����اد، اأو باالأ�ضح اإحداث �ضروخ 
هين����ة فيه، لكنها كانت رمزياً على االأقل، ت�ض����كل بداية ك�ض����ر م�ض����ادرة 
االقت�ض����اد. . ومت ا�ض����تدعاء رم����وز م����ن ال�ضيا�ض����ين ورج����ال الدول����ة يف 
"العهد البائد"، ملحاولة بث الروح يف احلياة ال�ضيا�ضية، وهي بالطبع 
كانت حماولة فا�ضلة بجدارة، فهي حماولة تلفيقية، الأن هوؤالء الذين 
مت ا�ض����تدعاوؤهم م����ن االإقامة اجلربية، كان الزم����ن املحلي والعاملي قد 
جتاوزه����م، واأ�ض����بحوا كم����ا لو اأوراق����اً حمروقة، وكان م����ن حاول منهم 
جدي����اً التواجد بال�ض����احة، يرتكز اهتمامه على اإع����ادة االعتبار للذات، 
الت����ي مت الع�ض����ف والتنكي����ل به����ا، و�ض����رف النظ����ر اأو فق����دان الروؤي����ة، 
الكفيلة بتكوين كيانات حزبية �ضابة العمر والفكر، تلتف حول املبادئ 
الليربالي����ة املوروث����ة، ويف نف�����ش الوق����ت من�ض����غلة بق�ض����ايا احلا�ض����ر. 
. فق����د ج����اءوا ول�ض����ان حالهم يق����ول ها قد عدن����ا، فاحملون����ا االآن على 
اأعناقكم، تعوي�ضاً لنا عن التزامكم ال�ضمت، ونحن يهال علينا الرتاب 

واللعنات!!
لك����ن االأه����م واالأخط����ر تاأث����رياً يف ف�ض����ل الع����ود احلميد لالأح����زاب، هو 
اأن االأجي����ال اجلديدة من الن�ض����طاء ال�ضيا�ض����ين، ومعه����م االإعالمين 
وحتى ن�ض����طاء املجتمع املدين، كان اجلميع بال ا�ض����تثناءات ذات قيمة، 
عملة رديئة بحق، من اإنتاج �ضنوات الديكتاتورية والنفاق واال�ضرتزاق، 
وال يوجد بروؤو�ض����ها غري �ض����عارات النا�ض����رية، اخلاوية منها وامل�ضللة، 
ب����ل واملعوقة عن كل حماولة للخطو نحو امل�ض����تقبل. . وزاد الطن بلَّة 
)كما يقولون( التواجد والتمكن جلماعة االإخوان امل�ضلمن، ما هو يف 
حد ذاته كفيل بقتل اأي حالة �ضيا�ض����ية �ضحية وليربالية. . اجلماهري 
اأي�ض����اً، مل ت����ر م����ا يحر�ض����ها جدي����اً عل����ى تغي����ري موقفه����ا الالمب����ايل، 
وانخرطت كداأبها يف تدبري مقومات حياتها، ولو بانتهاج الع�ض����وائية، 
الت����ي �ض����ارت م����ع الوق����ت هي ل����ون امل�ض����هد امل�ض����ري، يف كاف����ة جماالت 

احلياة.
يف املرحل����ة الثالث����ة املباركي����ة خفت قب�ض����ة الدول����ة البولي�ض����ية اإىل ما 
ق����رب التال�ض����ي، فيم����ا اأخ����ذت الدول����ة تدريجي����اً يف خلع عب����اءة احتكار 
االقت�ض����اد، ليتق����دم القط����اع اخلا�����ش باإ�ض����رار، واإن بخطى تعرت�ض����ها 
الع����رثات واملعوق����ات، وقد تقدم����ت الليربالية االقت�ض����ادية حتى االآن، 

مب����ا يكف����ي لقاعدة )ولو �ض����يقة( تنطلق منه����ا الليربالية ال�ضيا�ض����ية، 
بهام�����ش ن�ض����بي مقبول مرحلي����اً. . لكن التق����دم املاأمول على امل�ض����توى 
ال�ضيا�ضي مل يحدث، الأن حجم التعديل يف هيكل الدولة الديكتاتوري، 
ممثاًل يف التعديالت الد�ض����تورية االأخرية، لي�ش كافياً الإحداث تغيري 
نوع����ي، ع����الوة على اأن كافة التعديالت التي حدثت بالد�ض����تور، جاءت 

اإما مم�ضوخة اأو متناق�ضة مع الكيان االأ�ضا�ضي للد�ضتور.
لك����ن االأخط����ر يف املرحل����ة احلالية يف زعمي، هو م����ا ترتب على العامل 
الثال����ث املذك����ور عالي����ه، م����ن القائم����ة الرباعي����ة للتخريب ال����ذي طال 
احلياة امل�ض����رية يف الن�ضف قرن املا�ض����ي، وهو تفريغ ال�ضاحة امل�ضرية 
من رجال الدولة احلقيقين، وكذا من النخبة الليربالية النا�ض����جة، 
وا�ض����تمرار �ضيادة حرافي�ش النا�ض����رية والقومية والتاأ�ض����لم ال�ضيا�ضي، 
لي�ض����كلوا قاعدة �ضلبة لنمط الع�ضوائية امل�ضيطر على احلياة امل�ضرية 

بجميع جوانبها.  
نعم مازالت ال�ضلطة م�ضادرة، مب�ضاندة من القوات امل�ضلحة واالأجهزة 
واملنتفع����ن  االنتهازي����ن  جوق����ة  اإىل  بالطب����ع  باالإ�ض����افة  االأمني����ة، 
بالف�ض����اد وال�ض����مولية، ووكره����م االأ�ضا�ض����ي ما يعرف باحل����زب الوطني 
الدميوقراط����ي. . وم����ازال احل����راك ال�ضيا�ض����ي يج����ري حت����ت �ض����غوط 
د�ض����تورية وقانوني����ة وبريوقراطي����ة، ع����الوة بالطب����ع عل����ى ال�ض����غوط 
االأمني����ة. . كل ه����ذا حقيق����ي، لكنن����ا نزع����م -رغم اأن زعمن����ا قد يحتمل 
اخلط����اأ، كما يحتمل ال�ض����واب- اأن ال�ض����ند احلقيقي مل�ض����ادرة ال�ض����لطة 
االآن يرتك����ز عل����ى عامل����ن: اأولهم����ا هو امل�ض����اندة ال�ض����عبية للقائم على 
راأ�ش ال�ض����لطة، ب�ضيا�ضاته املتزنة الواثقة والهادئة، يف مقابل انفالتات 
و�ض����طحات كل القوى املقابلة يف ال�ض����احة، وعلى راأ�ض����ها قوى االإ�ض����الم 
ال�ضيا�ض����ي، والقوى النا�ضرية والي�ضارية، �ضاحبة ال�ضعارات ال�ضاخبة 
والبالي����ة. . بحي����ث ن�ض����تطيع بثق����ة اأن جن����زم، اأن اأي انتخابات رئا�ض����ية 
نزيهة �ض����وف جترى، البد واأن ت�ض����فر عن جناح جدير ملر�ض����ح ال�ضلطة 
احلالية، �ض����واء كان هذا املر�ض����ح هو الرئي�ش احل����ايل ذاته، اأم وريث له 

بالدم اأو باالختيار!!
االأم����ر الث����اين ه����و و�ض����ع النخب����ة ال�ضيا�ض����ية امل�ض����رية، والذي ن�ض����هد 
منتجات����ه يف �ض����راعات االأح����زاب املتدنية وال�ضخ�ض����ية، وتب����ادل قادتها 
اإط����الق الر�ض����ا�ش اأو تق����اذف االأحذي����ة، وف�ض����لها يف تاأ�ض����ي�ش كيان����ات 

دميوقراطية فاعلة، تقوم على بناء موؤ�ض�ضاتي، ولي�ش على ذات املنوال 
الف����ردي، ال����ذي تتاأ�ض�����ش علي����ه ال�ض����لطة الت����ي نعار�ض����ها، حت����ى يك����ون 
احلدي����ث ع����ن البدي����ل والتب����ادل لل�ض����لطة، حديث����اً ع����ن بدي����ل يختلف 
منهجي����اً، ولي�����ش جم����رد ا�ض����تبدال "زيد بعبي����د" كما يقولون. . اأي�ض����اً 
يت�ضح تدين املعار�ضة وهزالها، يف تهافت فكر و�ضعبية كل الرموز التي 
تقدم نف�ضها للجماهري، وهو ما نلحظه من وقوف روؤ�ضاء القوى التي 
تدع����ي العلمانية والليربالي����ة، على اأعتاب جماعة االإخوان امل�ض����لمن، 
تلتم�ش م�ض����اندتها ودعمها جماهريياً. . ي�ض����جل على النخبة امل�ضرية 
و�ض����عيتها كعمل����ة رديئة غ����ري قابلة للتداول اأو ال�ض����رف، ال حملياً وال 
عاملياً. . بل تلعب نخب املعار�ضة باختالف األوانها، دور املرجح للنظام 
القائ����م، من منظ����ور القوى العاملية والعامل احلر عموماً، خا�ض����ة بعد 
التجارب الدميوقراطية املاأ�ض����اوية يف فل�ضطن، وبدرجة اأقل لبنان. . 
وما يجري حالياً من نقا�ض����ات �ض����اخنة حول ق�ض����ية التطبيع املقد�ضة، 
وح����ول اأهمي����ة النقاب، وما اإذا كان عادة اأم عبادة. . كذا ما ي�ض����جل على 
دع����اة الوطني����ة م����ن تعاطفهم م����ع منظم����ات اإرهابية كحما�����ش وحزب 
اهلل، رغم حماوالت تلك املنظمات الدائبة النتهاك ال�ض����يادة امل�ض����رية، 
عالوة على انتهاكها لكل القوانن واملعايري االإن�ض����انية، يف تعاملها مع 
ذات ال�ض����عوب التي تاأويهم. . كل هذه دالئل ميدانية كافية، الأن يقول 

اجلميع: "نار النظام احلايل، والجنة املعار�ضة"!!
اإذا كان لن����ا اأن ن�ضت�ض����رف حل����واًل، فالبد واأن تاأتي ع����رب معاجلة نقاط 

التخريب االأربع ال�ضابق ذكرها، وهي:

لي����ربايل  نظ����ام  وف����ق  امل�ض����ري،  ال�ضيا�ض����ي  النظ����ام  هيكل����ة  • اإع����ادة 
دميوقراطي.

واآثار  الع�ض����وائية  امل�ض����ري وتخلي�ض����ه من  االقت�ض����اد  • اإعادة هيكلة 
هيمنة الدولة االقت�ضادية، لي�ضبح اقت�ضاداً ليربالياً �ضرفاً.

هاتان النقطتان هم����ا الكفيلتان مبداوة النقطتن االأخريتن، الأنهما 
باالأ�ضا�ش ترتبتا عليهما، وهما:

• خلو ال�ضاحة من رجال دولة حقيقين، ونخبة �ضاحلة م�ضتنرية.
ال�ضيا�ض����ية، وتف�ض����يلها للو�ض����ع  امل�ض����اركة  • ع����زوف اجلماه����ري ع����ن 

القائم، تفادياً ملجهول ال تب�ضر مقدماته بخري.

عــــودة لمصـــر وإعـــادة الهيكلـــة

ايالف /د أحمد أبو مطر
ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية  ال�����ض��ل��ط��ة  تنتظر 
ال���غ���رب���ي���ة )ف����ق����ط( جن�����اح حم���اوالت���ه���ا م��ع 
ق��ي��ام دول���ة فل�ضطينية  ااإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب 
وه��ذا   ،  1967 ع��ام  ح���دود  �ضمن  م�ضتقلة 

اأول امل�ضتحيالت الأ�ضباب ثالثة:
ب�ضكل  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  االإح��ت��الل  رف�����ش   .  1
ال��ق��د���ش )  ال���ع���ودة لتق�ضيم  وا���ض��ح وق��اط��ع 
غ��رب��ي��ة و ���ض��رق��ي��ة ( ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ال��ق��د���ش 
ال�����ض��رق��ي��ة ه���ي ع��ا���ض��م��ة ال���دول���ة امل��ن��ت��ظ��رة، 
توحيدها  القد�ش منذ  اأّن  االإح��ت��الل  وي��رى 
ال��ع��ا���ض��م��ة  1967 ه���ي  ب��ع��د ه���زمي���ة ع����ام 
االأبدية لدولة اإ�ضرائيل رغم املراوغة العاملية 
يف االإعرتاف بها اأم ال ، وتتلكاأ كافة الدول يف 
اأبيب اإىل القد�ش مبا  نقل �ضفاراتها من تل 
عام  كل  توؤجل  التي  املتحدة  ال��والي��ات  فيها 
تعرتف  اأّن��ه��ا  �ضمنا  يعني  مبا  ال�ضفارة  نقل 
وتوؤجل  اإ�ضرائيل  ل��دول��ة  عا�ضمة  بالقد�ش 

فقط نقل ال�ضفارة اإليها.
الإزال���ة  االإ�ضرائيلي  االإح��ت��الل  رف�����ش   .  2
عالية  ن�ضبة  على  ا�ضتولت  التي  امل�ضتوطنات 
م���ن م�����ض��اح��ة ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وامل��ده�����ش 
"م�ضتوطنات  ت�ضمية  اختلق  االإح��ت��الل  اأّن 
�ضرعية"،  غ���ري  "م�ضتوطنات  و  �ضرعية" 
املفاو�ش  على  الت�ضميات  ه��ذه  انطلت  وق��د 
ب��اإزال��ة  اأح��ي��ان��ا  ي��ط��ال��ب  ال���ذي  الفل�ضطيني 
امل�����ض��ت��وط��ن��ات غ���ري ال�����ض��رع��ي��ة. ويف ع��رف 
التي  هي  ال�ضرعية  فامل�ضتوطنات  االإحتالل 
اأق��ام��ت��ه��ا ال���دول���ة وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا، اأّم�����ا غري 
امل�ضتوطنون  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ف��ه��ي  ال�����ض��رع��ي��ة 
من  م�ضبقة  موافقة  اأخ��ذ  ب��دون  ال�ضهاينة 
اأج��ه��زة ال��دول��ة. وه���ذا ال��و���ض��ع ق���ّدم خدمة 
اإع��الم��ي��ة ل��ل��دول��ة اإذ ت��ق��وم م��ن ح��ن الآخ��ر 
ب��اإزال��ة  لها  اإع��الم��ي��ة خمطط  و���ض��ط �ضجة 
غري  اأّن��ه��ا  بحجة  للم�ضتوطنن  ب��ي��وت  ع��دة 
التي  ال��ع��امل  دول  غالبية  وك��ذل��ك  �ضرعية. 
القد�ش  م��ن  امل�ضتوطنات  ب��اإزال��ة  تطالب  ال 
ال�����ض��رق��ي��ة وال�������ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة ب����ل ب��وق��ف 
احل��ايل  و�ضعه  على  البقاء  اأي  االإ�ضتيطان 

بدون متّدد.
وال�ضفة  غزة  قطاع  توحيد  ا�ضتحالة   .  3
الغربية لي�ش ب�ضبب �ضيطرة حما�ش املنفردة 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ب��ل اأي�����ض��ا ب�ضبب ع���دم وج��ود 
املنطقتن  ب���ن  ح�����دودي  ج���غ���رايف  ت��وا���ض��ل 
اأو وح���دة بن  دول���ة  اأن جنحت  ي��ح��دث  ومل 
دليل  واأو���ض��ح  بينهما،  ح���دود  ال  منطقتن 
و  بن م�ضر  قامت  التي  الوحدة  عربي هي 

�ضوريا عام 1958 ومل تدم رغم ديكوريتها 
ال�ضكلية �ضوى قرابة عامن ون�ضف.

ما هي مالمح الدولة املنتظرة اإن قامت؟
اأه�����م م��ل��م��ح��ن اأو ���ض��ف��ت��ن ل���ه���ذه ال���دول���ة 

امل�ضتحيلة اإن قامت هما:
1 . ا�ضتمرار الت�ضييق على احلريات العامة 
1996 زمن عودة قيادة  املتوا�ضل منذ عام 
منظمة التحرير للقطاع وال�ضفة. اإّن �ضجل 
هو  القانونية  غ��ري  واملحاكمات  االع��ت��ق��االت 
زمن  منذ  ال�ضلطة  ق��ي��ادات  يف  تاأ�ضلت  �ضفة 
ال��رئ��ي�����ش ع���رف���ات و����ض���وال خل��ل��ف��ه حم��م��ود 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  عمل  وطريقة  عبا�ش. 
اأّن����ه����ا ط��ري��ق��ة  ق��ل��ن��ا  اإن  ل��ن��ق��ا���ش  ي��ح��ت��اج  ال 
ب��ق��اء  دي��ك��ت��ات��وري��ة وراث����ي����ة، واإال م���ا م��ع��ن��ى 
منذ  ولفتح  لل�ضلطة  رئي�ضا  عبا�ش  حممود 
الرئي�ش  ق��ب��ل��ه  م��ن  واأي�����ض��ا  ؟   2004 ع���ام 
عرفات رئي�ضا للمنظمة و فتح وال�ضلطة منذ 
اإّن    .  2004 1968 حتى وف��ات��ه ع��ام  ع��ام 
ال�ضلطة  يعار�ش  من  لكل  االعتقاالت  �ضجل 
الإ�ضلوب  الرئي�ضية  ال�ضمة  ه��و  ينتقدها  اأو 
عمل ال�ضلطة وقواتها البولي�ضية، بينما هذه 
القوات تن�ضحب باأدب عال من اأية منطقة اأو 
والكل  دخولها،  االإحتالل  جي�ش  يريد  ح��ارة 
االح��ت��الل  ل��ق��وات  ال��ي��وم��ي  بالتجول  ي�ضمع 
بدون  للبيوت  وهدمهاال  وقتلها  واعتقالها 
ال�ضلطة.  اأم���ن  ق���وات  م��ن  حت���رك  اأو  رد  اأي 
وه����ذه امل��ع��ل��وم��ات اأو ه���ذا ال�����راأي ل��ي�����ش من 
عندياتي فقط ، بل مّت ت�ضليط ال�ضوء عليه 
االعتقاالت  حملة  بعد  املا�ضية  االأ�ضابيع  يف 
ال�ضر�ضة يف �ضفوف النقابين الفل�ضطينين 
يف ال�ضفة الغربية، وقد اأدان نواب يف املجل�ش 
الت�ضريعي الفل�ضطيني وحقوقيون ومنظمات 
حقوق االإن�ضان الفل�ضطينية هذه االنتهاكات 
للحريات العامة التي تخالف اأب�ضط مبادىء 
اأن يتم اعتقال خم�ضن  القانون. وهل يعقل 
نقابيا فل�ضطينيا مبن فيهم اأمن عام نقابة 
املوظفن العمومين ونائبه؟. هذا باالإ�ضافة 
عنا�ضر  �ضد  التنظيمية  الت�ضفيات  حلملة 
وكوادر حركة حما�ش، الذي يقابله يف قطاع 
غزة نف�ش الت�ضفيات التنظيمية �ضد عنا�ضر 
ف��ت��ح، واأي�����ض��ا ن��ف�����ش ال�����ض��ف��ة ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
ال�ضيا�ضي  للمكتب   رئي�ش  م�ضعل  خ��ال��د  اإذ 
للحركة منذ عام 1996 ، اأي منذ 18 �ضنة 
وهو ح�ضب هذه املمار�ضات م�ضتمر يف من�ضبه 

حتى اللحد.
اأ�ضبحت  فقد  والر�ضاوي  املايل  الف�ضاد   .  2
ه���ذه ال�����ض��ف��ات ال��الاأخ��الق��ي��ة ه��ي ال�����ض��ائ��دة، 
اثبتت  ب��ل   ، مني  اف���رتاءا  لي�ش  اأي�ضا  وه���ذا 

ذل���ك ق��ب��ل ا���ض��اب��ل��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة وث���ائ���ق املحكمة 
اأّن  اأّك���دت  ال��ت��ي  احل�ضابات  ملراقبة  االأورب��ي��ة 
 2 اإه���دار  يف  متورطة  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
وق��ال��ت  لل�ضلطة.  حتويلها  مّت  ي���ورو  م��ل��ي��ار 
ال�ضبب هو  " اإّن   : االأورب��ي��ة  املحكمة  وث��ائ��ق 
املالية  الرقابة  وغياب  االإدارة  و�ضوء  الف�ضاد 
ال��دول��ي��ة لل�ضلطة.  امل�����ض��اع��دات  اأم����وال  ع��ل��ى 
وه�����ذه امل���ع���ل���وم���ات م���ن امل��ح��ك��م��ة االأورب����ي����ة 
ب��ه��ا حمققون  ق���ام  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات  نتيجة 
 "  : راأي��ه��م  اأورب��ي��ون للقطاع وال�ضفة، وك��ان 
ارتفاع  خماطر  م��ن  للحد  ت��داب��ري  توجد  ال 
التي  االئتمان  �ضناديق  اأو  الف�ضاد  م�ضتوى 
اأّن  و  ل��ه��ا.  املق�ضود  الغر�ش  يف  ت�ضتخدم  ال 
االأرا�ضي  اإىل  تدفقت  ي��ورو  مليار   2،3 نحو 
 2008 عامي  بن  اأوروب��ا  من  الفل�ضطينية 
بال  مفقودة  تعترب  منها  والكثري  و2012، 
اأثر" . فاأين اأثرها ؟ اإّنه يف جيوب وح�ضابات 
حيث   ، واأوالده�����م  ورئي�ضها  ال�ضلطة  ق��ي��ادة 
يتداول ال�ضارع االأردين معلومة اأن اإبن واحد 
ون�ضفر  عام  قبل  ا�ضرتى  القيادات  من هذه 
العا�ضمة  ���ض��ي��زون يف  ال��ف��ور  ف��ن��دق  ت��ق��ري��ب��ا 
عّمان مبيلغال يتجاوز مائتي مليون دوالر...
فمن اأين لك هذا يا اإب��ن....؟. وهذا ما دفع 
واالأورب��ي��ة وقف  العربية  ال��دول  العديد من 
اإق��ام��ة  ب��ل  ال��ن��ق��دي��ة لل�ضلطة  دف���ع االأم�����وال 
م�ضروعات يحتاجها املجتمعى باإ�ضراف هذه 
الدول نف�ضها. وكذلك تقارير جلنة الرقابة 
يف امل��ج��ل�����ش ال��ت�����ض��ري��ع��ي ال��ف��ل��ي��ط��ي��ن��ي ال��ت��ي 
الف�ضاد  حجم  ع��ن  مذهلة  معلومات  ن�ضرت 
الذي يزيد ع�ضرات املرات عما ورد يف تقرير 
امل��ح��ك��م��ة االأورب����ي����ة..وه����ذه ت��ق��اري��ر جمل�ش 
التفا�ضيل  يريد  وم��ن  فل�ضطيني،  ت�ضريعي 
ال�ضعب  ح��ال��ة  ع��ل��ى  وال��ب��ك��اء  ال�ضغط  ورف���ع 
لة  املف�ضّ الدرا�ضة  هذه  فليقراأ   ، الفل�ضطيني 

باالأرقام واالأ�ضماء: انقر هنا
ال�����ض��ف��ات  ب��ه��ذه  قل�ضطينية  ف���دول���ة  ل��ذل��ك 
وامل�����الم�����ح ال خ����ري ف���ي���ه���ا رغ������م ا���ض��ت��ح��ال��ة 
اأم��ن��ي��ات ن�ضبة  ل��ذل��ك لي�ش غ��ري��ب��ا  ق��ي��ام��ه��ا، 
املبا�ضر  االح��ت��الل  ع��ودة  الفل�ضطينين  م��ن 
ك��م��ا ك���ان ق��ب��ل ع���ام 1987  ح��ي��ث ال دول��ة 
فل�ضطينية م�ضتقلة ولكن وجود هدوء يجعل 
فل�ضطينيي  م��ن  األ��ف��ا  وخم�ضن  مائة  ق��راب��ة 
داخ��ل  �ضباح  ك��ل  يعملون  وال�ضفة  ال��ق��ط��اع 
دول����ة االإح���ت���الل...وامل���ف���ارق���ة ال��ت��ي اأ���ض��ط��ر 
كانت  ن�ضبة منهم  اأّن  العمال هي  ه��وؤالء  لها 
االإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  يف  تعمل  زالت  وما 
ال�����ض��رع��ي��ة ح�����ض��ب ت�ضمية  ال�����ض��رع��ي��ة وغ���ري 

االحتالل.

رائد فؤاد العبودي / مونتريال

يف بغداد �ضدام ح�ضن، يف ت�ضعينيات القرن 
امل��ا���ض��ي، ك��ان��ت ال��ع��زل��ة م����الذي ال��وح��ي��د يف 
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة. ق����ررت ان اب��ق��ى 
وح���ي���دا الين ف�����ض��ل��ت يف ال�����ض��ري م���ع ه���وؤالء 
ال���ن���ا����ش ال���ذي���ن ي��ت��وج��ه��ون اىل اع��م��ال��ه��م 
الزمن  ذل��ك  غ��ري��ب يف  بن�ضاط  وم��دار���ض��ه��م 

اخلانق.
يف ت��ل��ك ال�����ض��ن��وات، ك��ان��ت ك���ل م�����ض��ام��ة من 
اإب��ط  برائحة  ت��ف��وح  ال��ع��راق  ج�ضد  م�ضامات 

�ضدام ح�ضن.
 اأق�����ض��م��ت ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى اأم����ري����ن : ال��ع��زل��ة 
واالإ�������ض������راب مت���ام���ا ع����ن ال���������زواج ح���ت���ى ال 
للعمل  وا���ض��ط��ر  ح�ضن  ���ض��دام  ي�ضتعبدين 
باب  على جنرب �ضغري كم�ضلح جداحات يف 
فاأكملت جامعتي بحذاء مهرتيء  ال�ضرقي. 
يبدو  ح��ت��ى  بطانته  ع��ل��ى  م��ق��ل��وب  وقمي�ش 

مقبوال .
ك��ان ال��ه��روب م��ن �ضرنقة ال��وط��ن ه��و عملي 
النوم  الليل والنهار يف  الوحيد وهاج�ضي يف 

وال�ضحو.
اعتزايل ال�ضامت  كان طريقتي يف مقاومة 
�ضدام ح�ضن . لكن هذه العزلة كانت م�ضكلة 
اليها كمحطة  اإلتجاأت  التي  كبرية يف عمان 
ا���ض��وار  خ���ارج  اىل  خاللها  م��ن  للعبور  اوىل 

ال�ضرق االو�ضط كله .
كنت غريبا على االو�ضاط الثقافية العراقية 
ك��ان من   . االوىل  للمرة  بهم  التقي   ، هناك 
امل�ضتحيل ان اقدم لهم نف�ضي بال�ضرعة التي 
يتطلبها الظرف يف تلك ال�ضنوات لو ال اين 
كنت املك املفتاح ال�ضحري الذي فتح ابواب 
وق��ل��وب ك��ل م��ن ت��وج��ه��ت ال��ي��ه��م : ان���ه ا�ضم 

والدي فوؤاد العبودي .
وال��دي  ك��ان   ، الت�ضعيني  احل�ضار  �ضنوات  يف 
يعي�ش ب�ضخ�ضيتن خمتلفتن متاما ّحتمتها 

عليه ظروف تلك املرحلة . 
ر�ضميا ، كان �ضحفيا يعمل يف احدى �ضحف 
عليه  وكان  للنظام  باأجمعها  املواليه  الدولة 
عن  يخفي  ح��ت��ى  ذل���ك  عمله  يف  يجتهد  ان 
ح�ضن  �ضدام  وج��ه  عن  وخ�ضو�ضا  اجلميع 
�ضخ�ضيته االخرى املتمثله بكونه اأباً لولدين 
املعار�ضة  �ضحف  يف  يكتب  معار�ش  احدهما 
العراقية يف كرد�ضتان وعمان با�ضمة ال�ضريح 
واالآخر �ضيخ معمم من تالمذة ال�ضيد حممد 

�ضادق ال�ضدر هاجر هو االخر للغربة .
امل��راق��ب حرفا  املهني  ورغ��م خ��ط��ورة و�ضعه 

منطقة  يف  و�ضكنه  النظام  قبل  م��ن  بحرف 
ان  اإال  ال��والء  ب�ضداميي  تعج  التي  الغزالية 
عمله  اط��ر  حتديد  يف  بهدوء  جنح  العبودي 
الكتابي يف جمايل الفن واالأدب كي يتحا�ضى 
قدر االمكان االنغما�ش يف الكتابة ال�ضيا�ضية 
التي كانت ال معنى لها يف ذلك الوقت �ضوى 
ال�ضداأ  عليها  اكل  التي  �ضدام  �ضورة  تلميع 
و�ضرب . ورغم كل هذا احلر�ش على التهرب 
بن  يكتب  ان  الب��د  ك��ان  للنظام  الكتابة  من 
احل���ن واالآخ�����ر م��و���ض��وع��ا ي�ضفع ل��ه ل��و مت 
حتقيق  غ����رف  اىل  حل��ظ��ة  اي  يف  اح�������ض���اره 
الت�ضرت  ت��ه��م  يف  م��ع��ه  للتحقيق  امل��خ��اب��رات 
على ولدين معار�ضن للنظام ومنغم�ضن يف 
خارج  له  املعار�ش  والديني  ال�ضيا�ضي  العمل 

ا�ضوار العراق .
االن�ضان فوؤاد العبودي  ج�ضد ي�ضري على كتلة 
الكري�ضتال  كاأ�ش من   ، الرقيقة  امل�ضاعر  من 
ال�������ض���ايف ال�������ذي ك���ن���ت اراق�����ب�����ه م����ن ع��م��ان 
تك�ضره  ان  خوفا  مرعوب  بقلب  ومونرتيال 

ن�ضمة هواء رقيقة . 
العبودي  اتعجب االن من رباطة جاأ�ش هذا 
يف م���وق���ف���ن ت���اري���خ���ي���ن ك���ان���ا ���ض��ي��ح��ددان 
م�ضري عائلتنا : االول حن ا�ضطحبني اىل 
مديرية اجل��وازات العامة للتحقيق معي يف 
اثناء  ال��ذي �ضاع مني  �ضفري  ف��ق��دان ج��واز 
هروبي اىل كرد�ضتان يف اوا�ضط الت�ضعينيات 
قوائم  ا�ضمي يف  يكت�ضفوا  ان  كنت مرعوبا   .
املعار�ضة العراقية التي ا�ضتولوا عليها اثناء 
. �ضعدت  دخ��ول جي�ش �ضدام اىل كرد�ضتان 
اىل غرفة التحقيق مع �ضابط املخابرات يف 
نف�ضا  ا�ضتن�ضقت  ان  بعد  اجل���وازات  مديرية 
طويال من �ضجاعة والدي وه��دوءه يف ذلك 

اليوم امل�ضهود .
الثاين فكان عندما رف�ش اخي  املوقف  اما   
بكلمة  ل�����ض��دام  ��وت  ي�����ضّ ان  راف����د  اال���ض��غ��ر 
واأ�ضر على   ) العظيم  الزحف   ( يوم  نعم يف 
رف�ضه حتى لو كلفنا ذلك االعدام واغت�ضاب 
ا�ضطحبني  كيف  يومها  تعجبت   ! اعرا�ضنا 
ال��ت�����ض��وي��ت يف  اح���دى  وال������دي اىل م���وق���ع 
مدار�ش الغزالية وكيف ادعى امام ) الرفاق 
احلزبين ( امل�ضرفن على الت�ضويت ان ولده 
بنف�ضه  لي�ضوت  ج���اء  وان���ه  ال��ف��را���ش  ط��ري��ح 
نيابة عنه . كان هادئا ويلوك بعلكة لدرجة 

اين �ضدقت فعال ان اخي رافد مري�ش !
ه���ذا ال��ع��ب��ودي ال�ضلد ال���ذي ي��راف��ق ول��دي��ه 
امل��وت ثم يخرجهم منه  وك��ر  امل�ضاغبن اىل 
�ضاملن هو نف�ضه الذي يتال�ضى حزنا وي�ضيل 
كبرية  ع��ج��وزا  ي�ضاهد  حينما  دم��ع��ا  ج�ضده 

انهكها الدهر .
 ق���ال يل يف اح���د االي�����ام  ال��ب��ارا���ض��ي��ك��ل��وج��ي 
ي��ا اخ��ي  ال��ف��ق��ي��د ج��ا���ض��م ك���رمي حبيب : )) 
هذا ابوك �ضكد رقيق ! (( كان جا�ضم كرمي 
حبيب قد �ضحب وال��دي ط��وال ذل��ك اليوم 
وقبل ان يفرتقا يف �ضاعة متاأخرة من الليل 
�ضاأل جا�ضم رحمه اهلل والدي عن �ضبب حزنه 
تذكر  اأال  عليه  وال���دي  ف��رد  ال��ي��وم  ال�ضديد 
�ضاألته  حبيب  ك��رمي  جا�ضم  يقول  ؟  العجوز 
عن اي عجوز يتحدث فقال يل تلك العجوز 
املنهكة التي �ضعدت معنا البا�ش �ضباح هذا 

اليوم مازال قلبي) مفطور( عليها !
هذه  تعنيه  ما  بكل  ع�ضاميا  العبودي  ف��وؤاد 
امل��ف��رده م��ن م��ع��اين . ه���ذا ال��رج��ل ا�ضتطاع 
يف  واج��ه��ه��م��ا  عقبتن  اك���رب  ع��ل��ى  يتغلب  ان 
القامة(  وق�ضر  اجلامعية  )ال�ضهادة  حياته 
هائل  بخزين  عّو�ضها  اجلامعية  ال�ضهادة   :
م���ن ال����ق����راءات ج��ع��ل��ت ل��دي��ه ح��رف��ة ك��ت��اب��ة 
مو�ضوع �ضحفي متن ا�ضبه بتثاوؤبه �ضغريه 
ق�ضر  على  اأنت�ضر  بينما   . �ضيف  يف ظهرية 

القامة بقوة ال�ضخ�ضية.
ل��ق��د ����ض���ادق���ت اه����م ا����ض���دق���اء وال������دي من 
ال�ضحفين والفنانن والكتاب �ضواء يف بغداد 
ان  او كندا فاكت�ضفت  او االردن  او كرد�ضتان 
حتى الذي حاول ان مي�ضه ب�ضوء القول خرج 
 . م��دي��ح جميل  �ضكل  ال��ق��ول على  ذل��ك  منه 

فكم اح�ضدك على ذلك يا فوؤاد العبودي .

raadbagdady@hotmail.com
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العراقية : سيف سالم 

ما  ع�صر  الدار�صني  بع�ض  وي�صميه  الأدبية  الع�صور  اأق��دم  اجلاهلي  الع�صر 
قبل الإ�صالم. وهو ع�صر موغل يف القدم، بعيد العهد يف الزمن والمتداد. 

اأدب��اً نا�صجاً يف  اأم��ر، فقد ورثنا عن تلك احلقبة اجلاهلية  ومهما يكن من 
احلقبة  ي�صمل  ل  اإلينا  و�صل  ال��ذي  الأدب  ه��ذا  ولكن  ون��ره،  و�صعره  لغته 
كلها، قبل الإ�صالم، ذلك اأننا ل منلك ن�صو�صاً مدونة عن مبداأ ال�صعر عند 
العرب، وعن تطوره حتى بلوغه املرحلة التي كان عليها عند ظهور الإ�صالم. 
اإليه علمنا من ذلك ال�صعر ل يرقى عهده اإىل  اأقدم ما و�صل  اأن  واملعروف 

اأكر من قرنني عن الهجرة. 

فنون الشعر الجاهلي وأغراضه
ن�صاأ  التي  للبيئة  العرب، يعد �صورة  دي��وان  اإن��ه  ال��ذي قيل فيه  ال�صعر،  هذا 
الإ�صالم يف كثري من جوانبها الجتماعية، وال�صيا�صية،  اأ�صحابه قبل  فيها 
من  طائفة  ال�صعر  ذل��ك  يعك�ض  كما  وال��دي��ن��ي��ة،  وامل��ع��رف��ي��ة،  والق��ت�����ص��ادي��ة، 
للعرب، من �صجاعة وفرو�صية وفتوة،  الأخالقية  واملثل  النف�صية،  اجلوانب 

ريخ وغري ذلك.  ومن اإكرام لل�صيف واإغاثة لل�صَّ
اما عن اهم ال�صعراء الذين كانوا يف تلك احلقبة فهم ) امروؤا القي�ض و ابو 

عالء املعري وعنرت ابن �صداد العروة بن الورد
�صلمى عمرو بن كلثوم  اأبي  ال�صليك الع�صى  زهري بن  ام  ال�صلكة  اخلن�صاء 

احلارث بن حلزة الي�صكري وغريهم من ال�صعراء ( 

اما اهم الغرا�ض التي كان ي�صتعمل ال�صعر اجلاهلي فهي ) الرثاء والغزل 
واملديح ( 

كما خ�صع ال�صعر اجلاهلي ملُ�َصلماٍت كثريٍة توارثها الباحثون جياًل بعد جيل 
ال�صعر تكاد تكون مت�صابهة  التي تناولت هذا  املوؤلفات  الكثري من  ، وا�صبح 
ينقلها اخللُف عن ال�صلِف ، وهناك البع�ض الآخر الذي هرب من التعامل مع 
هذا الن�ض اجلاهلي وبداأ يف�صره تف�صرياً اإ�صطورياً ل عالقة لهذا التف�صري 
بال�صعر من قريب او من بعيد ، وبداأ يدخل بنا يف فل�صفات م�صتوردة ل ميكن 
وهناك   ، اجلاهلي  منه وغري  اجلاهلي  بحال  العربي  ال�صعر  على  تطبيقها 

بع�ض اآخر تعامل مع هذا ال�صعر على انه يعرب عن فرتة ما قبل ال�صالم . 
ومن اجمل ما قاله �صعراء الع�صر اجلاهلي :

َت�َصاَبيَت اأْم باَنْت بَعْقِلَك َزْيَنُب = ، وقْد جعَل الودُّ الذي كاَن يذهُب ... الع�صى 
مِلَِن الدياُر، بقنة ِ احلجِر = ؟ اأْقَويَن من ِحَجٍج وِمن �َصْهِر؟ ... 

زهري بن ابي �صلمى 
لعَب الرياُح، بها، وغرَيها = َبْعدي �َصَوايف املُوِر والَقْطِر ....

 زهري  بن ابي �صلمى 
َباحاً َداَر عْبلَة وا�صلَِمي.....  ي �صَ َيا َداَر َعْبل�َة ِباجَلواِء َتَكلَِّم�ي = َوِعمِّ

عنرت بن �صداد 
اأاأج�مع �صحبتي �صحر ارحتال 

ومل اأ�صع�ر ببني من�ك ه�ال..... 
عمر ابن كلثوم 
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عبدالجبار العتابي

الق��ت دعوة محافظ كربالء المقدس��ة لبناء دار عرض س��ينمائية في 
المدين��ة اهتمام��ا واس��عا من الوس��ط الثقافي خاص��ة ان المدينة لم 

يسبق لها ان عرفت دور العرض السينمائية طوال تاريخها.
اعرب العديد من املثقفني العراقيني عن 
تاأييده���م للدعوة الت���ي وجهها حمافظ 
كرب���الء املقد�ص���ة عقي���ل الطريح���ي اىل 
وزارة الثقافة لبناء دار عر�ض �صينمائية 
م�صتقبال يف كربالء لفتقادها يف الوقت 
ثقافي���ة،  من�ص���اآت  هك���ذا  ملث���ل  احل���ايل 
وعدوه���ا م���ن الدع���وات اجلريئ���ة الت���ي 
ت�ص���تحق الحرتام والت�ص���جيع، كما اثنى 
مواطن���ون من مدين���ة كربالء على ذلك 
موؤكدي���ن عل���ى �ص���رورة بن���اء دار �ص���ينما 
تقدم افالما حمرتمة وت�صهم يف تقدمي 

ثقافة �صينمائية للمواطن الكربالئي.
 وق���ال الطريحي: اإن على وزارة الثقافة 
اللتف���ات للفنان العراق���ي والهتمام به 
لأنه قادر على �ص���نع الفن باأبهى �ص���وره 
واي�ص���الها للمواطن بعدة و�صائل ومنها 
مهرج���ان  خ���الل  م���ن  الي���وم  ن���راه  م���ا 
موؤخ���را  اأقي���م  ال���ذي  املتنقل���ة  ال�ص���ينما 
ان  اثبت���ت  يف حمافظ���ة كرب���الء والت���ي 
الف���ن ل يتوق���ف بانع���دام دور العر����ض 

ال�صينمائية.
   فق���د ابدت الفنانة �ص���ناء عبد الرحمن 
قال���ت:  لكنه���ا  الدع���وة   عل���ى  ثناءه���ا 
اعتق���د، اذا مل اك���ن اج���زم، ان مل ت�ص���رع 
قوانني وفقرات للعملية الفنية برمتها، 

لي�ص���تطيع اي وزي���ر ثقاف���ة ان يتح���رك 
وان يقرر تبقى اجتهادات �صخ�صية.

ن�ص���و�ض  كل  ان  ت�ص���ور  وا�ص���افت:   
الد�ص���تور العراقي مل تتطرق اىل الفن، 
ول كلمة ول �ص���يء مينح امل�صوؤول ف�صحة 
للعمل ب�صكل ي�صمن حقوقنا كفنانني او 
ح���ق املطالبة ببن���اء او تاأ�ص���ي�ض اي معلم 

فني.

االولى من نوعها

من جهته اكد الناقد ال�ص���ينمائي مهدي 
عبا����ض، ان مدين���ة كربالء مل ي�ص���بق لها 
يف تاريخه���ا ان عرف���ت بن���اء دار �ص���ينما، 
وق���ال: دع���وة حماف���ظ كرب���الء ال�ص���يد 
عقيل الطريحي اىل وزارة الثقافة لبناء 
دار عر����ض �ص���ينمائي يف كرب���الء دع���وة 
جريئ���ة ت�ص���تحق الهتم���ام وال�ص���ادة... 
بني���ت  ان  للمدين���ة  ي�ص���بق  فل���م  فع���ال، 
دار �ص���ينما فيه���ا، فلم���اذا لتك���ون هن���اك 
دار �ص���ينما يف كرب���الء اوالنج���ف وتق���دم 

افالما راقية ومميزة.
الد�ص���اتري  ذات  ال���دول  وا�ص���اف: 
تهت���م  اي���ران  وخ�صو�ص���ا  ال�ص���المية 
كثريا بال�ص���ينما وبدور ال�ص���ينما وكذلك 

ال�ص���عودبة اعلن���ت ع���ن ق���رب ان�ص���اء دور 
عر�ض يف اململكة..، ال�صينما لي�صت افالم 
جتارية وخليعة فقط فهناك افالم جادة 
الهم���وم  م���ن  الكث���ري  تعال���ج  مبوا�ص���يع 
وامل�ص���اكل القدمي���ة واحلديث���ة . وتاب���ع: 
اليوم مثال هناك انتاج �ص���ينمائي �صخم 
ع���ن معرك���ة الط���ف عنوانه ) ر�ص���تاخيز 
( ا�ص���رتك فيه ممثلون ع���رب وايرانيون 
ومنهم على �ص���بيل املثال جمال �ص���ليمان 
كان  الفيل���م  ال�ص���كرجي..هذا  وج���واد 
كان  ل���و  كرب���الء  يف  يعر����ض  ان  ميك���ن 

هن���اك دار �ص���ينما وه���و �ص���الح للعر����ض 
طيلة عا�صوراء وحمرم.

واحدة من واجهات الفعل الثقافي

 اما الديب الكربالئي علي لفته �ص���عيد، 
فقد اع���رب عن �ص���روره بالدعوة، وقال: 
م���ن امله���م ان تك���ون الثقاف���ة ه���ي املعادل 
املو�ص���وعي للحي���اة والركيزة ال�صا�ص���ية 
لدميوم���ة  قاب���ل  حرك���ي  فع���ل  لإنت���اج 
البقاء ال�صلح ومواجهة كل ما هو قابل 

للتم���دد بال�ص���واد والأف���كار الت���ي اخ���ذت 
ت�ص���يء اىل الن�صان وجتعل من دمه على 
ان���ه �ص���بيل حل���ركات واأقوال وموؤ�ص�ص���ات 
تري���د حتقي���ق م���اآرب كثرية على ح�ص���اب 
اجلم���ال والثقافة الت���ي وهبنا اهلل تعاىل 

لكي نكون يف اح�صن تقومي
وا�صاف: تاأتي ال�صينما كواحدة من اكر 
القن���وات تاأ�ص���يال لروح الن�ص���ان واحدة 
م���ن اكر الفعالي���ات التي ميك���ن لها ان 
حتق���ق بناء ان�ص���ان ق���ادر على انت���اج بناء 
ا�ص���يل غري قاب���ل لالخ���رتاق لي افكار 
ل تالئ���م طبيعة اخللق الرباين وتواجه 
الكثري م���ن التاأويالت التي اخذت توؤذي 
الن�ص���ان لن العقل الب�ص���ري �صلم نف�صه 
تطرف���ا  تنت���ج  عدي���دة  مداخ���الت  اىل 
لفهم الطبيعية الن�صانية ب�صبب تراجع 
التلقي الثقايف ولن ال�ص���ينما فعل جامع 
ل���كل الفنون والأمة التي تنت���ج ادبا وفنا 
ام���ة حية فان دع���وة احلافز لإن�ص���اء دور 
�ص���ينما تع���د واحدة م���ن واجه���ات الفعل 
الثق���ايف اجلمي���ل ام���ام الفع���ل املتع�ص���ب 

امليت.
   وتاب���ع: الدع���وة تن���م ع���ن روح مثقف���ة 
تعل���م وت���درك ما عليه���ا من م�ص���وؤوليات 
وه���ي اي�ص���ا مل ت���اأت م���ن ف���راغ ب���ل ه���ي 
ا�ص���تكمال مل���ا تق���وم ب���ه اجله���ات الدينية 
يف  املقد�ص���ة  املقد�ص���ة  العتب���ات  ومنه���ا 
املحافظ���ة يف اقامة مهرجانات للم�ص���رح 
وال�ص���ينما.. وم���ا ميك���ن ان يرتف���ع ع���ن 
عر����ض  يت���م  ان  ه���ي  ال�ص���ينمات  ان�ص���اء 
ال�ص���ينما ال�صيلة التي ل توؤدي اىل هدم 

املبادئ الن�صانية بل تقرتب اليها.

تعد واحدة من اكثر القنوات تأصيال لروح االنسان الواحدة

دعوة جريئة لبناء دار سينما في كربالء المقدسة
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اضــــاءات

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

ن�صينه وكلنه نا�صينه 
وم�صحناهن ا�صامينه

فجاءه ولن األو ايكولون 
لي�ض انتو فال ات�صاألون 

هاي ا�صذكرك بينه 
*****

جانت ذكريات اهواي 
جنتو الزاد جنتو املاي 

ترجف لو مير طرواي 
عفتنه و مدري ا�صبينه

هاي ا�صذكرك بينه 
*****

ل ودعت ل ناديت 
وعن ما�صيك اتخليت 
وفينه وانته ماوافيت 
وتريد النوب ت�صبينه

هاي ا�صذكرك بينه

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

عادل عبيد السعيدي

صباح جلوب العامري

الشعر الجاهلي ... موروث ثقافي وادبي 

العراقية - متابعة
ال��وزارة،  امل��راأة يف  ا�صتقبل وزي��ر الثقافة  فرياد روان���دزي جلنة 
التي ي�صرف عليها وكيل الوزارة ال�صيد فوزي الترو�صي، لتقدمي 
التهاين وباقة ورد مبنا�صبة ت�صنمه من�صبه يف الوزارة، جاء ذلك 

يف مكتبه.
و�صم وفد جلنة املراأة عددا من ال�صيدات العامالت يف ت�صكيالت 
وت��راأ���ض  وال��ط��وائ��ف والدي����ان،  القوميات  ال����وزارة م��ن خمتلف 
الوفد ال�صيد وكيل الوزارة فوزي الترو�صي ورئي�صة جلنة املراأة 

ال�صيدة اغادير مهدي.
رحب وزير الثقافة بلجنة املراأة معربا عن �صعادته بهذا اجلمع 

املتنوع وا�صاد بدور املراأة وخ�صو�صا يف جمال الثقافة قائال )انا 
حمامي الدفاع للمراأة ون�صريها(، موؤكدا على ان ت�صكيلة الوزارة 

اجلديدة �صت�صم بع�ض القياديات من الن�صاء ا�صوة بالرجل. 
ول  كينونتها  ع��ن  مدافعة  تكون  ان  ينبغي  امل���راأة  ان  اىل  ولفت 
تعتمد على الرجل فقط، وان تر�صم هدفا لتحققه اعتمادا على 
ذاتها. كما اكد على ان تكون مطالب العاملني والعامالت عامة 
اخل�صو�صيات،  عن  وتبتعد  العراقية  بالثقافة  الرت��ق��اء  تخدم 
ق��وات وح�صية  نكو�ض وتهديد من  اليوم من  الثقافة  تعانيه  ملا 

تهدف اىل خراب املوروث الثقايف واحل�صاري العراقي.
الثقافة  وزارة  موظفي  جلميع  دائما  مفتوح  بابي  )ان  وا�صاف 

لطرح م�صاكلهم والوقوف عليها ومعاجلتها(.

العراقية - متابعة

اإعالمياً هو باأح�صن حال، 
وه����و ال����رائ����د دوم��������اً!... 
ول����ك����ن����ن����ا ح������ني ن���������ص����األ 
اأ�صحاب اخلربة، نكت�صف 
اأن امل�صرح العراقي، ومنذ 
ينق�صه  ف��ق��ري،  ب��داي��ت��ه، 
الكثري، واإن اإعداد املمثل 
وف����ق ال���ط���رق ال��ع��ل��م��ي��ة، 
امل��ن��اه��ج  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ال�صحيحة،  التعليمية 
ه������ي اأه���������م م������ا ي��ن��ق�����ض 
ب���ن���اء امل�������ص���رح ال���ع���راق���ي 
م���ن���ذ ن���������ص����اأت����ه... روؤي�����ة 
ي��ط��رح��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا اأ���ص��ت��اذ 
�صامي  وامل���خ���رج  امل�����ص��رح 
ع��ب��د احل��م��ي��د يف ك��ت��اب��ه 

امل��دى(،  العراق" )دار  يف  امل�صرحية  احلياة  على  "اأ�صواء  اجلديد 
العراقي  امل�صرحي  املمثل  اأن  مفادها  حقيقة  برهنة  حت��اول  روؤي��ة 
)�صامي عبد احلميد منوذجاً( بنى نف�صه بجهود �صخ�صية معتمداً 
حلركة  ومتابعاته  اجتهاده  ثم  اأوًل،  للم�صرح  وحبه  موهبته  على 
عقر  من  ت�صلنا  توثيقية  �صهادة  اإذاً  هي  وع��امل��ي��اً...  عربياً  امل�صرح 
عليه  �ُصيَِّد  التي  الأ�ص�ض  حقيقة  اأم��ا  لت�صعنا  العراقي  امل�صرح  دار 
امل�صرح العراقي: "لي�صمح يل القارئ اأن اأطرح يف هذا الكتاب �صيئاً 
اآرائ��ي يف الفن امل�صرحي عموماً ويف امل�صرح العراقي والعربي  من 
خ�صو�صاً. هذه الآراء التي تبلورت عرب اأكر من خم�صني �صنة من 
التجربة من عملي امل�صرحي ومن درا�صتي." هكذا ي�صعنا املوؤلف 
اأمام ن�صف قرن من تاريخ احلركة امل�صرحية العراقية والتي تكاد 
ت�صمل جل تاريخ امل�صرح العراقي احلديث، ولكن من خالل روؤيته 

ال�صخ�صية.
كان لهذا الكتاب اأن يكون اأكر تاأثرياً وم�صداقية لو مل يكن موؤلفه 
�صامي عبد احلميد، ابن واأ�صتاذ امل�صرح العراقي، حيث ظهر الكتاب 
جاءت  وحيث  امل�صرحي،  احلميد  عبد  لتاريخ  ذاتية  �صرية  وك��اأن��ه 
كثرية  – وه��ي  امل��وؤل��ف  اإجن���ازات  �صوب  النحياز  باإ�صكالية  الآراء 
امل�صرح  اأ���ص��ات��ذة  واإجن����ازات  – على ح�صاب جهود  وك��ب��رية حقيقة 
العراقي وموؤ�ص�صيه. م�صرياً اإىل املع�صلة الكربى يف تاأ�صي�ض امل�صرح 
العراقي والفنان امل�صرحي منذ البداية، والتي تلم�ض فيها �صعف 
بدايات  كتابه مع  يبداأ  التعليمية، حيث  امل��ادة  وفقر  املمثل  اإع��داد 
موؤ�ص�صي  الكبار،  بالثالثة  اآراءه  فيطرح  العراقي،  امل�صرح  تاأ�صي�ض 
امل�صرح العراقي، فريى ب� )اأبي امل�صرح العراقي( حقي ال�صبلي: "اأنه 
يدّر�ض طالبه تقنيات التمثيل والإلقاء وفن املاكياج وعلم الهيئة 
اأو  الفرن�صية  عن  برتجمتها  ق��ام  حما�صرات  من  امل�صرح  وت��اري��خ 
اأخ��ذه��ا م��ن بع�ض ال��ذي��ن دّر���ص��وه، وك��ان��ت اأك��ره��ا مكتوبة بخط 
الأ�صماء  ع��دد كبري من  �صوى  اأت��ذك��ر منها  ل  ي���ده... حما�صرات 
والتواريخ مما له عالقة بتاريخ امل�صرح من غري تعمق يف التحليل 
والدرا�صة..." اأما عن اإبراهيم جالل اأ�صتاذ امل�صرح ل�صنوات طوال 
فيقول: "وعندما حل اإبراهيم جالل حمل ال�صبلي)...( مل ي�صر 
اإىل نظرية من النظريات واإىل مدر�صة من املدار�ض، بل كان يعتمد 
اكت�صبها  التي  وخربته  الفني  ح�صه  على  وتوجيهاته  اإر�صاداته  يف 

من اأ�صتاذه ومن احلياة..

فرياد رواندزي.. )انا نصير المرأة ومحامي الدفاع عنها(

سامي عبد الحميد... تأريخ المسرح 
العراقي من خالل السيرة الذاتية

كرم وكيل وزارة الثقافة طاهر احلمود املبدعني العراقيني فاتن احل�صيني وحممد التميمي املقيمني 
ل��وزارة  بيان  وذك��ر  دولية عديدة.  موؤ�ص�صات  ابداعية من  �صهادات  على  بعد ح�صولهما  ال�صويد  يف 
ال�صويدية  العا�صمة  العراقي يف  الثقايف  املركز  اقامها  ، ان"احلمود قال خالل احتفالية  الثقافة، 
لالرهاب  مناه�صتها  عرب  رائعا  عمال  اجن��زت  احل�صيني  فاتن  العراقية  املبدعة  ان  �صتوكهومل، 
لت�صويهها،  املتطرفون  �صعى  التي  لال�صالم  النا�صعة  ال�صورة  وتقدميها  للمتطرفني  ومواجهتها 
وكذلك حممد التميمي الذي جنح يف فك رموز معادلة ريا�صية ا�صتع�صت مئات ال�صنني على علماء 
كثريين يف الغرب". وا�صاف احلمود انه "اليوم اذ نلتقي لتكرمي هذين الكبريين يف الواقع فاننا 
ن�صتح�صر كل مالمح البداع و التميز يف العراقيني الذين يعي�صون يف املهجر ، وماقدمه العراقيون 
"تكرمي احل�صيني  يف مهاجرهم من اجن��ازات مميزة ومن ابداعات نفخر بها". وتابع احلمود ان 
والتميمي من قبل املجتمعات الغربية هو مبعث لفخرنا واعتزازنا ، لكننا لننظر لهذا التكرمي يف 

اطاره العاطفي والوجداين فح�صب ، بل ننظر من خالل دللته وم�صمونه العميق".

تكريم مبدعين عراقيين في السويد

بالدمع وحده البدايه ... و بالدمع وحده اخلتام 
ياجزيره اباليا مر�صه ... وياجرح ماله التئام 

ليلك ال�صهران ي�صوي ... وليلي غابه امن الظالم 
عمري وي عمرك توامل ... جنمه واعيون و�صالم 

�صلون تغفه اعيوين ليله ... �صلون بفراكك انام 
ل ت�صد عني حبيبي ... غربتي وهمي حرام 
عذبتني و هذا حدي ... بعد ما عندي كالم 

وارجع اترجاك تايل ... ما امل وكلبي خايل 
ل حبيبي انته غايل ... واهلل غايل ... انته غايل 

واختبارك هذا يكفي ... ل تعود النوب جتفي 
وحترك اوراق الغرام ... ل حبيبي ل حرام 

بالدمع وحده البدايه ... و بالدمع وحده اخلتام 
انته اول غيث عمري ... واول ايام الربيع 

وانته مفتاح احلياة ... �صلون من عندي ت�صيع 

كل�صي انه ار�صاه منك  حتى جرحي ... �صوء �صنك 
تاأمر وتنهه عليه ... وانه الك دامي مطيع 

ب�ض ابد ما ار�صه منك ... ت�صرتي بحبي و تبيع 
خلي روحك روح �صمحه ... و اخطي خطوات الكرام 

لي�ض يا اعيون وكحه ... لي�ض تنكر كل كالم 
بالدمع وحده البدايه ... وبالدمع وحده اخلتام 

ل حبيبي ... ل حرام 

بالدمعمن اوراقي

املن جمالك ... ياترف ؟
ومن �صاغ الك ... هذا احل�صن ؟

*****
يل �صوفتك ... بيهه جرح ... بيهه نزف 

ولو �صدفه ... وياك التقي 
رفة جنح ...كلبي يرف 
يل حريت حته القلم ...

من يا كرت يبدي الو�صف 
احتده كلمن يكتب ... حل�صنك حرف 

*****
منهو الر�صملك هاحلواجب و الزلف 

وياهو الزرع ... هاي ال�صنابل عاجلتف 
*****

يل دورة اعيونك كمر ... 

ومن تلتفت ... مثل اخل�صف 
ا�صتاك الك حد النزف 

يل حبك ابروحي ... مثل موجات تاكل باجلرف 
هم بيك هذا اي�صري ... 

من ات�صوفني ... ترجف رجف 
وهم كلبك ... لكلبي يرف ؟

املن جمالك ياترف 

ظلمه ا�صبحت دنياي ... و الكمر عني ابعيد 
احبابي عني ابعدو ... و الكلب همه يزيد 

كرة بج�صمي العلل ... و الطب بعد ميفيد 
ذبل اعيوين ال�صهر ... يادهري وك �صرتيد
تبخل علي بالفرح ... و ترديل هم اجديد 

رافكت ب�ض ح�صرتي ... وعاي�ض ابغربه اوحيد
جم عام مر وجزه ... ما�صكت طعم العيد

مك�صور خاطري �صرت ... طحت ابغرام الغيد
ما�صاعه �صفت الو�صن ... ول �صاعه كلبي ايهيد

يذكر احبابه امل�صو ... ي�صفك اليد اباأيد

جمروح كلبي جرح ... ميفيد بيه ت�صميد
بالعك�ض �صيفي �صبح .... احرتك بجو يريد 

جمنون ليلى ا�صبحت ... راح ا�صكن انه البيد 
مو �صعبه قي�ض ابتلى ... بحب ليلى بالتاأكيد 

اغار اعليك من تلب�ض اهدومك �صدكوين اجتاوزه ... بجي انه التغريد 
كون ا�صري اهدوم 
واغار اعليك منك 

مني ...
من النا�ض 

من اهلك ...
اومن تكعد اومن اتكوم 

*****
خليني اغار اعليك 

لن ما ريد ابقى اوياك
انا كم يوم 

انا رايد اموت اوياك 
اعي�ض اوياك 

اكل و ا�صرب انه اوياك
ابجي و ا�صحك انه اوياك 

روح او ج�صد واحد ... رايدك للدوم 

اغار اعليك ...
خليني حمامه اوفوك ع�صها احتوم 

�صار ا�صنني ادور اعليك 
و اتاأمل متر اغيوم 

*****
تعبني العط�ض بال�صوم 

انه قبلك كنت .. 
من الفرح حمروم 

يا امي و ابوي ... واغله كل النا�ض 
خليني اغار اعليك 

يا دعوة �صالتي من الفجر كل يوم 
انا ما حب كمر �صلوم 
انا رايد حمب للدوم 

اغار اعليك ... من تكعد اومن اتكوم 
اغار اعليك من حتلم ...

حلم بالنوم 

�صحيح العمر مي�صي و احنه من�صي 
ب�ض تبقى ال�صداقه هيه كل�صي 

و�صحيح الدنيه �صعبه ومنها ن�صكي 
ب�ض بيها املحبه الت�صوه كل�صي 

*****
الك عندي م�صاعر .. تهدم اجبال 

و الك بيه ع�صك كل�ض يعجبك
وحبك بالكلب ينقا�ض باحجام ...
و عندي ا�صغر حجم كل�ض احبك
حلو ا�صمك عليك اتكول تف�صال

و حروف الدنيه غارت من حروفك
اذا وجهك �صم�ض ما حاجه ا�صتاك

اباوع لل�صم�ض لو ردت ا�صوفك 
*****

اذا وياك ا�صولف يعني ارتاح ...
لن كلبي ابكالمك ت�صكت اجروحه

*****
اري����د اوي�����اك اح��ج��ي و ���ص��رت ان��ت��ه 

الروح ...
و يرتاح الب�صر من يحجي وي روحه 

هم الكلب

كاظم احمد كاظم سنابل عالجتف

كريم راضي العمارياغار عليك

منتظر الشرع
ومضات
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هذا  يف  تتم�ّشى  واأن��ت  فكر   ، العمل  تعقيدات  عن  بعيداً  بهدوء  فّكر 
لت اإىل قرار  الع�مل ، حتى يف ال�شوق اأو الطريق. و ال تف�ج�أ اإذا تو�شّ
مهم فج�أة. ف�لقرارت املهمة تتي ب�شكل غري متوقع العمل يف و�شع 
الركود اللآن قد توجهك م�ش�كل ع�طفية مع ال�شريك ح�ول جتنب 

اي مواجهة او م�شكلة للأي�م الق�دمة .

هن�ك من يقولون اأنك عنيد و يعتربون ذلك �شيئ�ً �شلبي�ً ، و ب�ملق�بل 
وال   ، معهم  احل��وار  لغة  ا�شتخدم   . َيْعرفونك  الذين  اأول��ئ��ك  هن�ك 
ِراأي  تتفهم  ان  ح���ول  . فقط  البع�ض  اآراء  تغريت  اإذا  ُمتف�جئ�ً  تكن 
ابتعد عن  و  و مب��شرا قدر االمك�ن  االآخرين و كن عفوي� �شريح� 

التلق و الكذب كي ال تقع �شحية عن�دك .

تنقل علقتك مع اأ�شخ��ض اليوم من زملء عمل اإىل اأ�شدق�ء رمب�، 
هذا  مع  اإيج�بي�ً  كن  اأ�شدق�ء.  من  اأك��ر  اإىل  اأ�شدق�ء  من  رمّب���  اأو 
التحول بق�ش�ء بع�ض الوقت معهم بعيداً عن املكتب اأو العمل. دعوة 
ع�ش�ء او رحلة ع�ئلية قد تكون مفيدة جدا يف توطيد علق�تك مع 

من هم حولك ال حت�ول ان تكون انطوائي�.

اأنت حمور احلفلة ، لذلك حتى لو مل تكن مدعّواً ميكنك اأن تقتحم 
املهرج�ن ارجت�اًل ، ف�أنت ُت�شتقبل برتح�ب حيثم� َتْذهُب. اجتم�عي� 
انت النجم يف هذه الفرتة هذا �شي�ش�عدك على ترميم علق�ت احلب 
جتعل  ال  عنه�  تبحث  كنت  التي  االم���ور  بع�ض  ت�شحح  و  القدمية 

نف�شك يف و�شع املتهم ب�لعن�د او التكرب كن متوا�شع� .

اأنت االأول ب�أفك�رك اللمعة ، كم� اأن لديك مه�راُت االت�ش�ل لنقله� 
َبْع�ض امل�ش�عدة للتف��شيل املزعجة  اأن تطلب  ب�شكل مث�يل. ميكنك 
املعّقدة. الأن هذه التف��شيل قد تقودك اىل و�شع �شعب يف العمل و 
ان ك�نت �شغرية يف الع�ئلة جو مريح احد اطف�لك قد يوجه م�شكلة 

ح�ول م�ش�عدته .

له�  يجدوا  اأن  على  وي�شّرون  ي��ري��دون،  عم�  مب��شرة  الن��ض  ا���ش���أل 
الهدف  االأم��ور. اجعل  ب�ّشط  تعني، واعني م� تقول.  جواب�ً؛ قل م� 
وا�شح� ب�لن�شبة لك و ب�لن�شبة ملن هم من حولك �شواء من ا�شرتك 
الهدف  اىل  الو�شول  ي�شهل  �شوف  ه��ذا  الأن  عملك  حميط  م��ن  او 

املرجو و ي�ش�عد االآخرين على تفهم وجهة نظرك .

التفكري  النوع من  واأن��ت رائع جداً ح�لي�ً. هذا   ، الذك�ء �شيء مثري 
ُكّل يوم.اتخذ قراراتك امل�شرييةاليوم وفق  ي�أتي  املتقد وامل��وزون ال 
روؤي��ت��ك ل��لأم��ور و ك��ن على ثقة ب����أن ق���راراك ه��و ال��ق��رار ال�شحيح 
ت�شتت  ان  اال���ش��رة  ل�شغوط�ت  ت�شمح  ال  مم��ت���ز  و���ش��ع  يف  الع�طفة 

انتب�هك يف العمل ال�شريك يف ح�لة �شك عليك اأن ال تزيده� .

قد تكون االأمور ملخبطة ، لذا افعل م� بو�شعك للإْبق�ء على االأ�شي�ِء 
وا�شحة. راجْع التعيين�ت والتواريخ . ا�شتفد من جت�رك ال�ش�بقة يف 
بن�ء علق�تك احل�لية احلب يف قمة االزده���ر ال ترجئ عمل اليوم 
اىل الغد ب�شبب الت�شتيت اال�شدق�ء يف ح�لة لبحث عنك ال جتعلهم 

يبحثون عنك طويل ب�در انت بلق�ئهم.

�شهل جداً اأن ت�أَخذ مف�هيِمَك العظيمة و تو�شله� اإىل احلقيقِة ب�شكل 
ولع�ً  االأك��ر  الثلثة  رغب�َتَك  واْجعل   ، اخل��ض  جنيَك  اخلق  اأنيق. 
القرارات  اتخ�ذ  ت�ش�عدك على  �شوف  و  اليوم  َتتحّقُق.النجوم معك 
املن��شبة لذا متتع ب�لثقة لكي تبني م�شتقبلك الذي تريده بعيدا عن 

كل �شغط او اكتئ�ب .

ال ت�شرف انتب�هك ب�شهولة عن االأمور املحيطة بك، وال تخرج عن 
املو�شوع املطروق اأم�مك. قد يف�جئ من حولك برتكيزك املف�جئ. 
و�شي�شتجيبون بنف�ض الطريقة. عنده� ح�ول ان ت�شتغل كل م� جتده 
احل��ب يف  كثريا  تتكرر  ال  اللحظ�ت  ه��ذه  مثل  الأن  مبدع�  و  خلق� 

و�شع جيد و العلق�ت اال�شرية ممت�زة .

ميكنك  ث��ّم   ، ُتهملهم  كنت  ال��ذي��ن  الن��ِض  َبْع�ض  َم��ع  ب�ملَُت�َبَعة  اب���داأ 
بع�ض  ان  جتد  فقد  اجل��دي��دة.  االت�ش�الت  َبْع�ض  اإج���راء  و  التو�شع 
ه��وؤالء الن��ض قد يكونون �شبيلك اىل عمل جديد مل تكن حتلم به 
ح���ول ان تركز على ع��لق���ت العمل يف جم���الت ج��دي��دة ك��ي تفتح 

ام�مك ابواب امل�شتقبل خرب مهم قد يغري حي�تك .

�شتواجه جتديداَ يف �شداق�تك و ارتب�ط�تك ، وو�شط�ء قد ي�شّهلون 
لك االأمور اأكر. حي�تك الع�طفية �شتغلي ب�حلم��شة. لكّنك يجب 
تتحّمل  اأو  املختلفة  احل�ش��شي�ت  هّزته�  ال��ت��ي  ل�شحتك  تنتبه  اأن 
ال��واق��ع��ي��ة مع  ال��ت��ف���ئ��ل  ت��ك��ن مت�ش�ئم� و الك��ث��ري  اال���ش��ط��راب���ت.ال 

احلبيب ويف العمل توفر عليك الكثري من ال�شغوط .
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قالوا في عزة النفس

يقول نابليون :
ال���ذي ي���دع ام���راأت���ه حت��ك��م��ه، اله���و رج���ل وال ه��و ام�����راأة، ان��ه 

ال�شيء.
يقول برناردشو :

املراأة ظل الرجل عليه� اأن تتبعه، ال اأن تقوده .
تقلق امل��راأة على امل�شتقبل حتى جتد زوج�، وال يقلق الرجل 

على امل�شتقبل اال بعد اأن يجد زوجته .
يقول كابو : اأذكى االأزواج و األطفهم مع�شرا، هو الذي ين�دي 

زوجته مهم� بلغ به� العمر ي��شغريتي .
يقول شكسبير :

ال تطلب الفت�ة من الدني� اال زوج�، ف�إذا ج�ء طلبت منه كل 
�شي .

الزوج ك�مل�شور، يريد من زوجته اأن تبت�شم .
ستيفنسون:

الزواج ك�حلي�ة: كلهم� ميدان للقت�ل ال فرا�ض وثري مزين 
بب�ق�ت الورد

بيكر ستاف:
انن� نتزوج لن�شعد االخرين ال ن�شعد انف�شن�

فولتير:
الزواج هو املخ�طرة الوحيدة التى يقبل عليه� اجلب�ن

كلمات متقاطعة

عليك  م���ي��ل��وك  ال��ت��ك��رب  ث����وب  ذب 
ولب�ض ثوب طبعك تطلع اتخبل

*****
فتحت اأغلى اأوراقي لقيتك عمري 
ي�شم  ا���ش��م��ي  ول��ق��ي��ت   ،، ال���ب����ق���ي 

اإ�شمك وم�شتحيل مثلك اأالقي .
*****

احل����ي�����ة ����ش���ف���ح����ت واأن��������ت اأج���م���ل 
اأن  ف��ي�����ش��ت��ح��ي��ل   .. ف��ي��ه���  ���ش��ف��ح��ة 
اأطويه� اأو اأرميه� الأن جروحي اأنت 

مداويه�
*****

احبك �شح واعرتف بيه� 
ب�ض �شو االحبه� م� تثق بيه 

*****
����ش���م���ع���وين  ان�����ت�����ح�����ر  راح  ك�����ل�����ت 
�شم�اااات... ك�لوع��شت ايدك فكره 

حلوه
*****

ت��ت��ك��رب ع��ل��ي��م��ن ن������ش��ي ي���ف���لن؟؟؟ 
جنت تتمنه اكولك ه�حبيبي

sms

وب��الأم��ِض ك�ن� نعد رج�اًل
وك�دن�� ن�شدُق تلك العلمة
ف�نزهو بطول ال�شوارب من�

و�شوٌت غليٌظ وعر�ٌض وق�مة
غت املع�ين ح�تى اأتيت ف�شُ

ف�ب�ّدل ك�ُل دع�ي كلمه
الأن ال�رج�ول�ة قول وفعٌل

واأن ال�رجولة تعني الكرامة
واأن ال�رج�ولة توحيد رٍب
ب�ك�ل ال�عب�دِة ثم ا�شتق�مة

واأن ال�رج�ول�ة حٌب لدين
ي�كون اجله�د ب�أعلى �شن�مه

واأن ال�رج�ولة ُزهد وترٌك
ل�ُدن�ي�� وج�ٍه رفيع مق�مه
واأن ال�رج�ولة عزٌم و�شرٌب

على الن�زالِت وع�شر االإق�مة
واأن ال�رج�ول�ة ك�ر وفٌر

ون��شٌر مَن اهلِل ُيرَجى مت�مه
*****

ومن ه�ب الرج�ل تهيبوه

ومن حقر الرج�ل فلن يه�ب�
*****

م�ش�يب الدني� كفى اهلل �شره�
الرا�ض منه� ي�لفهيم ي�شيب

الي� غنت حمر الهموم وق�ده�
ه�جو�ض فكري وال�شمري يجيب

تلقيته� ب�لعزم، والعزم غ�يتي
وفتى بل عزم تراه يخيب
فتى بل عزم حي�ته مذلة

والعزم لقلوب الرج�ل طبيب

دينية  جم�عة  وه��ي  غ���ك���ي  �شوك�  ت�أ�شي�ض   -  1930
ي�ب�نية جديدة تتبع البوذية.

اإيط�لي�  على  عقوب�ت  تفر�ض  االأمم  ع�شبة   -  1935
لغزوه� اإثيوبي�.

1963 - عبد ال�شلم ع�رف يقوم ب�نقلب على �شريكه 
ق�شي  حيث  اال���ش��رتاك��ي،  العربي  البعث  ح��زب  احلكم  يف 

على احلر�ض القومي وطرد البعثيني من احلكومة.
يعينون  �شوري�  يف  الت�شحيحية  احلركة  ق�دة   -  1970
نور  ليخلف  للجمهورية  رئي�ًش�  اخلطيب  احل�شن  اأحمد 

الدين االأت��شي.
وي�شيب  يقتل  ل��ن��دن  اأن��ف���ق  مب���رتو  ح��ري��ق   -  1987

مئ�ت.
1991 - اإطلق �شراح مبعوث الكني�شة اإىل لبن�ن تريي 

وايت الذي ك�ن خمتطف يف بريوت منذ ع�م 1986.
مع  تتفق  العن�شرية  اأفريقي�  جنوب  حكومة   -  1993

نيل�شون م�نديل وزملئه على د�شتور انتق�يل.
م�شريني  جنود   3 تقتل  االإ�شرائيلية  القوات   -  2004

على احلدود بني م�شر وقط�ع غزة.

اأمريكي. ك�تب  داي،  �شربد  كلرن�ض   -  1874
اإجنليزي  فيزي�ء  ع�مل  بلكيت،  ب�تريك   -  1897

ح��شل على ج�ئزة نوبل يف الفيزي�ء ع�م 1948.
اأمريكي  فيزيولوجي�  ع�مل  والد،  جورج   -  1906

ح��شل على ج�ئزة نوبل يف الطب ع�م 1967.
م�شر. وزراء  رئي�ض  خليل،  م�شطفى   -  1920

كندية. ك�تبة  اآتوود،  م�رجريت   -  1939
�شلط�ن  �شعيد،  ب��ن  ق���ب��و���ض  ال�شلط�ن   -  1940
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اأمريكي. مو�شيقي  بورول،  ك�رتر   -  1955
اإجنليزية مغنية  وايلد،  كيم   -  1960
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أقوال 
وحكم

عمودي

العراقية - فؤاد العبودي 

ال�ش�حة  اأ�شبحت  والعربي  العراقي  الغن�ء  عم�لقة  رحيل  بعد 
الغن�ء  على  والدخيلت  الدخلء  قبل  من  م�شتب�حة  الغن�ئية 
مبتعته  يتلذذ  ذوق���  ولي�ض  �شلعة  الغن�ء  و���ش���ر   .... احلقيقي 
اأ�شح�ب الذوق الرفيع وحمبي االأ�ش�لة فقد �ش�عت يف الو�شط 
الغن�ئي لغة ال�ش�رع و�ش�دت معه� رق�ش�ت " الغجر" اآللئي مل 
ي�شدقن اأنف�شهن لي�شبحن بني ليلة و�شح�ه� خليف�ت جنوى 

فوؤاد وحتية ك�ريوك� ولو�شي .
اأن هجوم " هذا " العدد من الذين ي�شمون اأنف�شهم مطربني 
ومطرب�ت يوؤكد حقيقة مهمة وهي غي�ب الذوق الع�م التلقي 
األه�بطة حد احل�شي�ض وحملت  مثل هذا الرك�م من االغ�ين 
ت��ل��ك االأغ�����ين اإ����ش����ءة ب���ل��غ��ة ت��ع��دت ح���دود امل��ت��ع���رف عليه من 
ال���رتاب وه��ي طريقة  " يف  " التمرغل  االأغ�����ين.. ن�هيك ع��ن 
ال�شنوات  ا�شغر مطرب بعد عبد احلليم ح�فظ يف  مل يفعله� 
اخلوايل ف�لغن�ء اليوم يتم من خلل هز اجل�شد واث�أرة الغرائز 
اليوم ال ي�شتعني مبجموعة  اأي مطرب من مطربي  اأجد  ومل 
مف�تنهن  ال�شه�ر  فر�شة  وج��دن  " اللواتي  " الغجري�ت  م��ن 
حترتم  التي  من  العراقية  العوائل  بع�ض  اأن  حتى  وبطونهن 
تق�ليده� تغلق �ش��شة التلف�ز الأنه براأيهم قد حتولت االأغ�ين 
ومي��زق  حبيبته  على  املغني  فيه�  ي�شرخ  م�جنة  م��له��ي  اإىل 
" وي�شم  " الراق�ش�ت  األف منديل ومنديل ويتلوى مع  بيديه 

�شدورهن وك�أن الغن�ء " �شحك ولعب ورق�ض " ووفق اأ�شلوب 
 ! " جدع  ي�  " رق�شني 

الن�ض  بينه�  مل��وا���ش��ف���ت  تخ�شع  ب��ث��ه���  وق��ب��ل  االأغ��ن��ي��ة  ك���ن��ت 

و�شف�فيته ويبتعد عن اإيذاء امل�ش�عر ويّحول امل�شتمع اىل جمرد 
ب�لرف�ض. �شوته  يرفع  " وال  " يطن�ض  اأن  " وعليه  " من�شت 
�شمعت اأن جلنة فح�ض الن�شو�ض �شتع�ود وعمله� .. وي� حبذا 

لو اأت�شعت دائرة ذلك اىل عدم عر�ض م� ي�شئ اىل كرامة الع�ئلة 
" وي�  " البنف�شج  الذي تعود على  العراقي  وامل�شتمع  العراقية 
حرمية " و " جم��رد ك��لم " و " لو حتب .. لوم� حتب " و " 

ي�شموع �شرين كليد " وغريه� من التحف الغن�ئية الراقية.
لقد اأت�شف الغن�ء العراقي بحلوة كلم�ته ونظ�فته� من حيث 
املفردات اجلميلة التي يع�شقه� االأن�ش�ن ... واأن االأغنية لي�شت 
�شوت  �شم�ع  فيه�  ي�شيع  �ش�خبة  "ومو�شيقى  دن�بك  " دربكة 

املطرب..
الغن�ء دواء الروح وعلجه� الوجداين وعليه ف�أن اأية اأغنية ال 

ت�شب يف هذا املنحى تعترب تهريج� غري م�شوؤول...
يليق  ال  مب���  اجلمهور  ي��واج��ه��وا  ال  اأن  اجل��دد  املطربني  وعلى 
وان اأعرت�ض اأحد عليهم ق�لوا له " نحن نغني بفلو�شنه " ... 
عليهم اأن يك�شبوا ر�ش� اجلمهور وال يعتقدوا اأن جميع ال�شب�ب 
وال�ش�ب�ت را�شني على م� يوؤدون من اأغ�ين ... ف�أن هن�ك �شب�ب 
 ... وال�شمني  الغث  بني  مييزون  كيف  ويعرفون  ذوق  اأ�شح�ب 
وبني الغن�ء احلقيقي الذي يظل خ�لدا يف الوجدان والذاكرة 
نرى  االأ�شف  ومع  الع�ري�ت  الراق�ش�ت  وهرجة  التهريج  وبني 
مرافقة  لعبة  اأ���ش��ت��ه��وت��ه  ق��د  امل��ع��روف��ني  امل��ط��رب��ني  م��ن  بع�ض 
اأن �شجلوا ح�شورا غن�ئي�  اداء االأغنية بعد  راق�ش�ت معه عند 
والرق�ض  " الغن�ء  م��وج��ة  وراء  االأجن����راف  ه��ذا  واأن  ج��ي��دا... 
الغجري " ي�شكل خطورة على مك�نتهم و�شيفقدون معجبيهم 

حتم�.
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اجلديد  فيلمه  ت�صوير  حم�صن  تامر  املخرج  اأنهى 
ح��ام��د،  وح��ي��د  ال��ك��ب��ر  ل��ل��ك��ات��ب  والفار"  "القط 
حميدة  حممود  الفنان  الفيلم  بطولة  يف  وي�صارك 
وال�������ص���وري���ة �����ص����وزان جن���م ال���دي���ن وحم���م���د ف����راج، 

كبرة  جمموعة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��رب��ي،  وح�����ص��ان 
م��ن ال��ف��ن��ان��ن ال�����ص��ب��اب. وت����دور اأح����داث الفيلم يف 
اإطار �صيا�صي، حيث يتناول دور الأحزاب يف الو�صع 
امل�����ص��ري، وم��ا ي��ح��دث م��ن الأح����زاب يف ال��رمل��ان من 
كما  معروفة،  واقعية  �صيا�صية  �صخ�صيات  خ��ال 
يتناول الفيلم الأحداث ال�صيا�صية التي متر مب�صر 

الآن بعيدا عن اإط��ار الإخ��وان ال��ذي قدمه من قبل 
علماً  "الوفد".  بح�صب  اأ�صماء"،  ذك��ر  "بدون  يف 
منطقة  يف  م�صاهده  اأغلب  ت�صوير  مت  الفيلم  ب��اأن 
املنطقة  ه���ذه  م��ن خ���ال  يك�صف  احل��ط��اب��ة، ح��ي��ث 
ال�صعبية كيف حتاول الأح��زاب ال�صيطرة على هذه 
املناطق وما ميكن اأن يفعله ع�صو جمل�س ال�صعب 

يف هذه املنطقة، كما يتناول من خالها حياة الفقر 
ف��راج وحممد  ب��در وحممد  �صو�صن  التي جت�صدها 
لطفي وهم �صخ�صيات تعي�س يف هذا احل��ى. ومن 
امل��ق��رر عر�س الفيلم  اأن��ه ك��ان م��ن  اجل��دي��ر بالذكر 
خال اإجازة عيد الأ�صحى املا�صي، اإل اأن عدم انتهاء 

الت�صوير اأجل عر�س الفيلم.

يف مت���ام ال�ص���اعة احلادي���ة ع�ص���ر م���ن �ص���باح يوم ال�ص���بت امل�ص���ادف 
اخلام�س ع�ص���ر من هذا ال�ص���هر �صهدت حدائق الزوراء مهرجان يوم 
بغ���داد ال�ص���نوي ال���ذي تقيمه اأمانة بغداد يف مثل هذا اليوم �ص���نويا" 
����س  وذل���ك ملكان���ة عا�ص���مة ال�ص���ام الت���ي حتم���ل الكث���ر من الق�ص
واحلكاي���ات وم���ا له���ا م���ن ال���دور الفع���ال يف ن�ص���وء الفكروالثقاف���ة 
العربية منذ تاأ�صي�ص���ها وحتى وقتنا احلا�ص���ر وقد مرت عا�ص���متنا 
ع���ر التاأري���خ بالعدي���د من املحن واحل���روب والعوا�ص���ف التي كانت 
حتم���ل الع���داء من قبل الطامع���ن فيها والعابثن باأر�ص���ها ولكنها 
بقي���ت ع�ص���ية عليه���م و�ص���اخمة باأهله���اويف مكوناته���ا وقومياته���ا 
���ى الرغ���م م���ا اأرادم���ن اأعداءهالب���ث روح التفرق���ة واأزالة  املتنوع���ة وعل
اأنه���م زادوا  األ  املحب���ة البع����س م���ن البع����س م���ن قل���وب �ص���كانها 
حبا"وتاآلفا"لكونهم اأيقنوااأن بغداد مدينة اخلب وال�ص���ام ولبديل 

عنها.
اأدار  العرداوي(ال���ذي  )ع���ادل  ال�ص���اعروالأعامي  املن�ص���ة  واأعلت���ى 
املهرج���ان وتن���اول يف مطل���ع حديث���ه ع���ن مكان���ة بغ���داد يف قل���وب 
العراقين جميعا" وما لها من الدور الفعال يف ن�صر الأدب وال�صعر 
والف���ن والثقاف���ة يف املنطقة العربية ويعد هذه املنا�ص���بة هي مبثابة 
عر����س بغ���دادي ننق���ل في���ه تراثه���ا وحكاياته���ا الت���ي بق���ت م���وروث 
لن���ا نفتخ���ر ب���ه وع���ر الأجي���ال والأزمن���ة التي م���رت به���ا واليوم هو 
يومه���ا ونح���ن نحتفل بها وال���ذي تزامن مع ذكرى اأ�صت�ص���هاد الأمام 
احل�ص���ن )عليه ال�صام( لن�صتلهم العزمية من �صهادته للدفاع عن 
بغ���داد ومدننا الأخرى من غ���زو الطامعن والكف���رة املارقن بالقتل 
ون�ص���رجع جمي���ع اأرا�ص���ينا الت���ي اأحتل���ت بالغ���در واخلديع���ة م���ن 

حواظنهم التي خانت الوطن برم�ص���ة عن .
ث���م اأعل���ن ع���ن بداأمنه���اج الأحتفالي���ة بقراءة �ص���ورة من اآي���ات الذكر 
احلكي���م تاه���ا الق���ارئ ال�ص���يد )حممد �ص���عيد النعيمي( ث���م قراءة 
���ى اأرواح �ص���هداء الوط���ن وج���اء دورفرق���ة اجل���وق  �ص���ورة الفاحت���ة عل
الع�ص���كرية لع���زف الن�ص���يد الوطن���ي حتى ج���اء ت كلم���ة املهند�س ) 
نعي���م عبعوب (اأمن بغداد ورئي�س اللجنة التح�ص���رية للمهرجان 
ن���واب  م���ن  ال�ص���يوف  ال�ص���ادة  بكاف���ة  ترحيب���ه  فيه���ا  ج���اء  والت���ي 
���ي ال���وزارات واملوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة والغ���ر حكومي���ة  الوزراءوممثل
وكاف���ة احل�ص���ور وتن���اول بع����س م���ن امل�ص���اهد الت���ي مير به���ا البلد 
وم���ا تركت���ه من اآثاريف نفو�س العراقين كاف���ة من جراء ما قامت به 
الزم���ر التكفري���ة الأرهابية من قتل وتهجر و�ص���فك دماء الأبرياء 
ملكونات ال�ص���عب العراقي با متييز وكذلك تطرق يف اجلوانب التي 
تخ����س عاقته ببغداد قائا":اأنا عا�ص���ق بغ���داد ومغرم بها وباأهلها 
وبيوتاتها واأزقتها وحدائقها و�ص���احاتها ونهرها اخلالد )دجلة(الذي 
يتو�صط الر�صافة والكرخ واأ�صاد بدور كافة من تقلد من�صب اأمينها 

من���ذ اأمينه���ا الأول ال���ذي كان يرت���دي ) ال�ص���دارة( والي���وم اأحببت اأن 
اأرتديها اأعتزازا" بها ومن اأرتداها وقدم �ص���كره لكل من �ص���ارك وجاء 
لي�صارك اأمانة بغداد يف هذه التظاهرة الوطنية العراقية لتكون يوم 
التاح���م والتاآخ���ي والتحدي لاأرهاب منطلق���ن من بغداد اخلالدة 
لتحريراأخواته���ا امل���دن الت���ي دن�ص���تها اأق���دام ال�ص���ر ودواع����س الكف���ر 

واخلارجن عن الأ�صام .
وج���اءت بعده���ا كلم���ة ال�ص���يد د.�ص���الح املطل���ك نائب رئي����س الوزراء 
واملمث���ل ع���ن دولة الرئي�س د .حيد رالعب���ادي والتي حتدث فيها عن 
الو�ص���ع الع���ام الذي مير به الع���راق وكيفية احلفاظ عن عا�ص���متنا 
احلبيبة من هجمات ال�صر وكذلك احلفاظ على جمالها وكما كانت 

يف ال�صابق كما كان يتغنى بها القريب والبعيد.
ث���م جاءت كلمة ال�ص���يد بهاء الأعرجي نائب رئي����س الوزراء متناول" 
فيه���ا الأ�ص���ادة باجلهود التي بذلت وتبذل م���ن اأجل بقاء بغداد قلعة 
ال�ص���مود بوج���ه الأع���داء وحبن���ا لبغ���داد لينتهي مهما ط���ال الزمن 

لأنها قلعة الأ�صود التي تفر�س اأعداوؤها الطامعن .
واأعل���ن الع���رداوي عن تقدمي اأوبري���ت ) طف بغداد ( ال�ص���عري الذي 
���ي ومب�ص���اركة ال�ص���عراء ع���داي  كتب���ه ال�ص���اعر جب���ار فرح���ان العكيل
ال�ص���لطاين و�ص���عاد ال�ص���اهن و�ص���ادق العكيلي وقدتناول فيه ربط 
الق�ص���ية احل�صينية وامل�ص���هد العراقي الذي منر به وكان بحق تاألق 
جدي���د جلمعي���ة الأدب���اء ال�ص���عبين يف الع���راق ع���ر ه���ذه امل�ص���اركة 
الت���ي اأك���دت على اأن ق�ص���ية معركة الطف التي اأ�صت�ص���هد بها الأمام 

احل�صن )عليه ال�صام( لتزال حا�صرة معنا.
ث���م ج���اء دور تكرمي نخبة من خرة املبدع���ن الذين قدموا العديد 
م���ن الأجن���ازات للع���راق عامة ولبغداد خا�ص���ة على امل�ص���توى الأدبي 
الر�ص���م  وفن���ون  الت�ص���كيلي  والف���ن  والأع���ام  والق�ص���ة  وال�ص���عري 

والكاريكاتروالريا�ص���ة وال�صينما وامل�ص���رح والتلفزيون والتخ�ص�س 
الأكادمي���ي وكان له���ذا التك���رمي ه���و املنا�ص���بة الأك���ر اأهميةوبالغ���ة 
���باب والرواد الذين ي�ص���تحقونه  التاأث���ر يف قل���وب املكرم���ن من ال�ص

من خلال عطاءاتهم ال�صخية يف عمرهم الأبداعي .
ث���م مت اأفتت���اح �ص���وق بغ���داد الق���دمي وبع�س م�ص���اهد م���وروث بغداد 
والفلكلورال�ص���عبي والتي خ�ص�صت لها اأماكن و)جراديغ( لأ�صتذكار 
البغدادي���ة  والتقالي���د  والع���ادات  ال�ص���عبية  واحل���رف  امله���ن  بع����س 
القدمية وكذلك مت اأفتتاح معرو�ص���ات البلديات امل�ص���اركة باملهرجان 
لقاطعي الكرخ والر�ص���افة وكان لأم���ن بغداد ووكيله الدور الأهم يف 

تقدمي ال�صكر لكا امل�صاركن يف هذه العرو�س اجلميلة.
وكان���ت جلريدتن���ا لقاءات مع عدد من الذين �ص���اركوا بهذا املهرجان 
الفنان���ن  نقي���ب  املن���دلوي  �ص���باح  ال�ص���يد  املتحدث���ن  اأول  وكان 
الباك���ر  ال�ص���باح  ال���ورد من���ذ  باق���ة  اأحم���ل  العراقي���ن قائا":واأن���ا 
جاءين اأح�ص���ا�س باأن هذا اليوم هو اأحتفال باأنت�صار قواتنا امل�صلحة 
واأبناء احل�ص���د ال�ص���عبي على الع���دو للحفاظ على مدنن���ا العراقية 
واأرا�ص���يها ومنه���ا مدين���ة ال�ص���ام بغ���داد احلبيبة الت���ي نحتفل بها 

اليوم لنتحدى الأرهاب اينما يكون.
وحت���دث الفن���ان مك�ص���د احللي عم م�ص���اركته لكونه م�ص���وؤول فرقة 
املق���ام العراق���ي قائا:مب���ا اأن يوم بغ���داد تزامن مع ذكرى اأ�صت�ص���هاد 
الأمام احل�ص���ن )ع(فق���د اأعددنا تاوة املنقب���ة النبوية مع جمموعة 
من الفنانن الذين هم الآن يقراأونها ب�صوت جعل الزوار يتزاحمون 

للم�صاهدة وال�صماع.
وحت���دث الفن���ان اأبراهيم اأب���و عكربقائا":اأعتز بهذه امل�ص���اركة لأين 
�ص���اأقوم بق���راءة املنقبة النبوية هذا اليوم وم�ص���ور ج���دا" مبا نقدمه 

م���ع اأخوت���ي الفنان���ن.

مهرجان يوم بغداد تظاهرة وطنية للتالحم والتآخي والتحدي لألرهاب

أمين بغداد :أنا عاشق بغداد والمغرم بها وبأهلها وبيوتاتها وأزقتها ونهرها الخالد
- كتابة وتصوير حمودي عبد غريب

- متابعة

تامر محسن ينتهي من تصوير "القط والفار"

اأو�صح املخرج اأحمد عبد اهلل، خمرج فيلم 
�صمن  حالياً،  يعر�س  وال��ذي  "ديكور"، 
ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان  فعاليات 
ظهور  اختيار  على  الركيز  اأن  ال���دويل، 
الفنانة امل�صرية فاتن حمامة، يف الفيلم 

ع��ل��ى حب  ت��رك��ز  الفيلم  درام����ا  ج���اء لأن 
ح�صبما  القدمية،  لاأفام  العمل  بطلة 

ذكر موقع "فيتو".
واأك����د ع��ب��داهلل يف ال��ن��دوة ال��ت��ي نظمتها 
"كانت  قائاً:  للقائمن،  املهرجان  اإدارة 
ل��دى ت�صور  اأن  اأول ف��ك��رة راودت��ن��ي، ه��ي 
ماتت  تكون  تكاد  امل�صرية  ال�صينما  ب��اأن 
وانطفاأ نورها، حينما انتهت الأفام التي 

تكون  والتي  امل���راأة،  ق�ص�س  تتحدث عن 
كان طبيعيا  املا�صي  ام��راأة ففي  بطلتها 
الفقراء"  بنت  "ليلى  فيلم  ن�صاهد  اأن 
اآخر  فيلم  اأو  م��راد  ليلى  الفنانة  بطلته 
الع�صر  ول��ك��ن يف  ح��م��ام��ة،  ف��ات��ن  بطلته 
اإننا  فيه،  املفر�س  حالًيا  نعي�صه  ال��ذى 
ت��ط��ورن��ا ج���ًدا ف��ن��در ج���ًدا اأن جن��د فيلم 

بطلته امراأة".

���ي �صاهن  ال��ف��ن��ان��ة دول���ل ق����ررت 
اأحقيتها  ح��ول  الت�صاوؤلت  اإث��ارة 
بهذه النتقادات بدل من هيفاء

����ي ����ص���اه���ن ن�����ص��ر  اأع��������ادت دول����ل
���ص��ورة ل��ه��ا م��ن حفلها الأخ���ر 
اأقيم  "فودافون" ال��ذي  ملوظفي 
يف الثنن 10 نوفمر ، وكانت 
ترتدي ف�صتانا به اأجزاء �صفافة 
ل���ي�������ص���ت ب����ق����در م�����ا ظ���ه���ر م��ن 

هيفاء.
وجاءتها التعليقات من حمبيها 
وهيفاء  الأ�صل  "اأنت  على غرار 

التقليد"، وما �صبه ذلك.
وك��ان��ت الن��ت��ق��ادات ال��ت��ي طالت 
ب�صبب  ه��ي��ف��اء ج����اءت  ف�����ص��ت��ان 
ال����ذي يف�صح  ال��ف�����ص��ت��ان  ظ��ه��ر 
الكثر من ج�صدها، على عك�س 

ف�صتان دوللي �صاهن.
الفقرة  يف  وهبي  هيفاء  ظهرت 

الأوىل لها من الرنامج وهي تقدم اأغنيتها اجلديدة 
"اأوبا" وهي ترتدي ف�صتانا من ت�صميم العاملي زهر 
م����راد ي��ك�����ص��ف ك��ث��را م���ن ج�����ص��ده��ا، وب��ع��د اع��را���س 
امل���واق���ع  رواد  م����ن  ك���ب���ر  ع�����دد 
قناة  ا�صت�صلمت  الجتماعية، 
للرنامج  ال��ع��ار���ص��ة   CBC

لآراء اجلمهور.
اإع��ادة ال�صهرة، حذفت قناة  ويف 
وه��ب��ي  ه��ي��ف��اء  ف��ق��رة   CBC
ال���ت���ي اأث�������ارت اجل�����دل ون�����ص��رت 
عر  للجمهور  اع��ت��ذاري  تنويه 
النجمة  بدر من  عما  �صا�صتها 
اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��رة  ال�������ص���ه���رة، 
احللقات  يف  حر�صها  �صتتخذ 

املقبلة.
اأك����دت ه��ي��ف��اء اأن الإ����ص���اءة هي 
ال�����ص��ب��ب يف ظ���ه���ور ال��ف�����ص��ت��ان 
بهذا ال�صكل، ون�صرت �صورة له، 
وعلقت عليها: "هذا هو املوديل 
الأ�صلي للف�صتان، لكن فوجئت 
اأنه ظهر ب�صكل خمتلف متاماً 

مع اإ�صاءة امل�صرح القوية".

�صمن ملتقاها الأ�صبوعي ،احتفت نقابة الفنانن العراقين 
موؤخرا الفنان الكبر امل�صرحي طه �صامل كموؤلف وخمرج عمل 
ال�صاحة  اأغنى  وق��د   ، امل�صرح  يف  اأك��ر من خم�صن عاماً  منذ 
ب�صمة  �صكلت  التي  الأع��م��ال  من  بالعديد  العراقية  الفنية 
وا�صحة يف امل�صرح العراقي، لتكون مرجعاً للفنانن ال�صباب ، 

بح�صور نقيب الفنانن والدكتورة خيال اأبنة ال�صاعر الكبر 
حلقوق  الدولية  املفو�صية  و�صفر  اجلواهري  مهدي  حممد 
ال�صاهر  ح�صن  والدكتور  املو�صوي  �صادق  العرق  يف  الإن�صان 
وعدد  �صعيد  �صيف  والفنان  مرعي  منى  الت�صكيلية  والفنانة 
وفنانن  وخمرجن  وموؤلفن  كتاب  من  الأ�صاتذة  من  كبر 

وبح�صور اأبنة املحتفى به الفنانة الدكتورة �صذى �صامل .
فائز  وال��ف��ن��ان  ���ص��امل  �صهى  للفنانة  ال��ك��رى  ال�صقيقة  وه��ي 
ال��ع��راق��ي��ة خال  ال��درام��ا  ال��ذي��ن ك��ان��ا لهما ب�صمة يف  ���ص��امل 
من  لأك��ر  ح�صورها  تاأكيد  وا�صتطاعت   . الثمانينات  عقد 
ثاثة عقود على ال�صا�صة ال�صغرة وخ�صبة امل�صرح ، و�صا�صة 
من  ب�صهادات   ، امللتقى  يف  امل�صاركن  بع�س  واأدىل   ، ال�صينما 
�صامل  طه  الفنان  مع  عملوا  الذين  والفنانن  ال�صينمائين 
كرم  اجلل�صة  ختام  ويف   ، م�صرحياً  وخم��رج��اً  وم��وؤل��ف��اً  ممثًا 
الفنان  امل��ن��دلوي  �صباح  الأ���ص��ت��اذ  العراقين  الفنانن  نقيب 
الرائد طه �صامل بدرع الإبداع الفني و�صط ت�صفيق احل�صور .
ه����ذا وت���وا����ص���ل ن��ق��اب��ة ال��ف��ن��ان��ن ال��ع��راق��ي��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ك��ذا 
مبادرات،رغم انها ل متلك مقرا تليق بها وبالفنانن الذين 
الفنية  م�صرتهم  والعراقين،خال  للعراق  الكثر  قدموا 

التي متتد لعقود طويلة.

نقابة الفنانـــيـن العراقيــــيــن 
تحتفي بالفنان الكبير طه سالم

- متابعة

- متابعة

هل تتهم دوللي شاهين مواطنتها هيفاء وهبي بارتداء فستانها الشفاف؟

يف ت�صريح �صحفي، قالت 
ال��ف��ن��ان��ة ن��ه��ال ع��ن��ر اأن��ه��ا 
م�صرحية  ب���روف���ات  ب����داأت 
ع��ل��ى   "30 "�صفحة 

م�صرح الطليعة.
العر�س  اأن  ن��ه��ال  وق��ال��ت 
ي��ت��ح��دث ع��ن ك��ات��ب يقوم 
ب���ت���األ���ي���ف ق�������ص���ة، واأث����ن����اء 
ك���ت���اب���ت���ه ل��ل�����ص��خ�����ص��ي��ات 
ي��ج��ده��ا ت��ت��ج�����ص��د اأم���ام���ه 
ب�����ك�����ل ت����ف����ا�����ص����ي����ل����ه����ا، و 
ه����و ي������روي ق�����ص��ة اأ����ص���رة 
م�صاكلها  ير�صد  م�صرية 

املجتمع،  منها  لي�صتفيد 
عائلة  اأنها  من  برغم  فهي 
ح��ري�����ص��ة  اأن���ه���ا  اإل  ف���ق���رة 
الأخاقية  القيم  زرع  علي 

يف اأبناءها.
 "30 "�صفحة  اأن  ي��ذك��ر 
جناتي،  عا�صم  اإخ���راج  م��ن 
ط��راب��ي��ك،  �صعيد  وب��ط��ول��ة 
وب�������ه�������اء ث�������������روت، وك�������رمي 
احل�������ص���ي���ن���ي، ومل����ي����اء ك����رم، 
وطارق كمال، وناجح نعيم، 
حامد،  متويل  تاأليف  ومن 

واإخراج عا�صم جناتي.

نهال عنبر تستعد لعرض "صفحة 30" على مسرح الطليعة

مخرج "ديكور": التركيز على فاتن حمامة في الفيلم طبيعي
- متابعة
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جبار طراد الشمري

احلاج حممود املا طال حمافظ وا�صط تربطني به عاقة اأوثق 
من �صلة الرحم ، وداره قريبة عني طرفة عن وكنت مراقب لعمله 
من دون اجل�س يف مكتبه او داره ومل��رات عدة ابعث له فريق عمل 
للقاء ويعودن يف دون لقاءه كونه يف �صاحة العمل اىل جانب ذلك 
ابحث له عن عذر اين ل ازوره للبيت وعذري الول اين اعطي احلق 
لأخرين يحتاجون قرار �صريع من ال�صيد حمافظ فيما بقيب ل 
كر من ثمان �صنوات ل التقيه لذا ل م�صلحة عندي يف الكتابة 

عن املحافظ وهو يف حالة اقالة �صيا�صية.ّ؟!
ا�صال يف توطئة الكام. من قام با�صتجواب املحافظ؟ ..  بودي ان 

من منكم با خطيئة؟ �صاأرد على هذه التوطئة يف مقال لحق .
اب���ت���زازا ان  امل��ق��ال  امل��ح��اف��ظ  ال�����ص��ي��د  ب��ط��را ان يطلب  اق���ول لي�س 
ي�صتجوب علنا وامام الراأي العام وو�صائل العام وذلك يدل على 
انه واثق من موقفة ومعتد بنف�صه وعمله وذلك ما �صاهده اجلميع 

يف اجلل�صة الوىل لا�صتجواب  وتلك نقطة حت�صب له ل عليه .
بالع�صرات  ملفات  خ��ال��ه  ط��رح  ال���ذي  ال���ص��ت��ج��واب  يهمني يف  م��ا 
تلكوؤ  انها جمعت على مدى �صنوات وتوزعت ما بن  وذل��ك يعني 
...و.و.و. وغرها تخفى اماك وام��وال خارج العراق .. اقول .. ان  
كانت لديكم كل تلك  امللفات الداخلية واخلارجية ملاذا ال�صكوت كل 
ذلك الوقت؟ لي�س بامكانكم الجابة ، واجلواب الوحيد واملنطقي 
ا�صتجوبه  ان ال�صتجواب كان �صيا�صيا واملفرو�س ان يحا�صب من 

الذي اخفى كل تلك امللفات امللفقة لغاية يف نف�س يعقوب.
، وميتاز  عائلة كرمية  م��ن  ينحدر  ط��ال  م��ا  احل��اج حممود  ان 
ب��اأخ��اق ي��ق��ره��ا ال��ع��دو ق��ب��ل ال�����ص��دي��ق.. ون��ح��ج يف ع���دة منا�صب 
ت�صنمها بعد �صقوط ال�صنم ومن بينها قائمقام ق�صاء العزيزية 
ومن ثم رئي�صا ملجل�س املحافظ ومن ثم حمافظا .. عرف بقيادته 
وقراراته امل�صهودة مل يتعامل مناطقيا والدليل انه ي�صكن ق�صاء 
العزيزية ومل يهتم بها بقدر اهتمامه مبركز املدينة "الكوت" التي 
نقل يل منها الزماء هناك انها لب�صت ثوبا جديدا �صيبقى �صاهدا 

على عمله وحبه ملحافظته .
احلاج حممود ما طال ... لي�س ماكا .. ور�صا النا�س غاية ل 
تدرك وذلك قول المام علي بن ابي طالب "علية ال�صام " وعليه 
لي�س باإمكان احلاج حممود ان ير�صي جميع النا�س طلبات واذواق 
وانا من بن النا�س لي�س يف متام الر�صا عنه  وذلك لي�س ذنبه لأين 
الكثر  البع�س  وهكذا  امتلكها  التي  امل�صروعة  الق�صايا  اط��رح  مل 
الذي يقولون ويقولون ، ولكنهم مل يطرحوا عليه ليعرف ويجيب.
وا�صعة  م�صاريع  باملحافظة  الول  التنفيذي  الرجل  يعمل  عندما 
ف��ان��ه غ���ر م��ع�����ص��م��وم��ا م���ن اخل���ط���اأ ول��ي��اأت��ي اح���د م��ن��ك��م وينفذ 
م�صاريعه .. هل �صي�صلم من النتقادات الاذعة من عامة النا�س 
وخا�صتها؟ فهل باإمكانكم ذلك هلموا ان ا�صتطعتم تلك املعطيات 

جتعل القول باحلق ان ا�صتهداف املا طال " �صيا�صي".
ما  �صيقول  فالرجل  املحافظ  ال�صيد  ابتزاز  يريد  من  ك��ان  اذا  ام��ا 
امل��ل��ف��ات ج��اه��زة ل قالة  ع��ن��ده على م��ن ا�صتهدفه م��ادام��ت ح��رب 

ا�صحاب الكفاءات بهذه الطريقة.
ولنا عودة ؟

اقالة محافظ واسط ...
 ابتزاز ام استهداف سياسي؟!

الفنان����ة �ص����ولف جلي����ل ممثل����ة متاألق����ة وخفيف����ة 
الظ����ل، حقق����ت ح�ص����وراً  طيب����اً يف معظ����م العمال 
الفني����ة الت����ي ا�ص����ركت فيه����ا وهي فنان����ة طموحة 
،فه����ي  الفن����ي  عطائه����ا  يف  ومتوا�ص����لة  ومثاب����رة 
كردي����ة الأ�ص����ل تنتم����ي ملحافظ����ة ده����وك ويق����رن 
ا�ص����مها باأ�صم اإحدى امل�صايف يف دهوك،كان للفنان 
والأعامي اأكرم �صليمان رئي�س فرع نينوى لنقابة 
�ص����حفيي كرد�ص����تان ال����دور الكب����ر يف اإكت�ص����افها، 
حي����ث تقول"ه����و ال����ذي اأخذ بي����دي نحو الف����ن واأنا 
مدين����ة ل����ه بالكثر"واأك����دت خ����ال احل����وار ال����ذي 
اأجريناه معها باأن"بداياتي كانت يف امل�ص����رح رغم اأن 
جمهورامل�صرح يحتاج لفنانة متتلك قوة نف�صية،اإل 
اأن التلفزي����ون ه����و ال����ذي عرفني باجلمه����ور اأكر" 
التقيناه����ا يف ح����وار ع����ن الدراما العراقية وامل�ص����رح 

وغرها من املوا�صيع الفنية ، حيث قلنا لها: 

* كي��ف ترين الواقع  الدرامي العراقي في الوقت 
الحاضر؟

- الدراما العراقية يف الفرة الخرة ا�ص����بحت 
متار�����س ن�ص����اطاتها يف بغداد اكر من اخلارج، 
يعني قبل فرة كانت الن�صاطات الدرامية يف 

�ص����وريا والدول العربية املجاورة لكن حالياً 
ع����ادت وعمل����ت خ����ال ف����رة ثاث����ة ا�ص����هر 
خم�ص����ة اعم����ال فنية وه����ذا دللة على انه 
الو�ص����ع المن����ي ق����د حت�ص����ن والفنان����ن 
عادوا، وانتعا�س الفن الدرامي ليقت�صر 
بتح�ص����ن  ب����ل  المن����ي،  الو�ص����ع  ����ى  عل
الو�ص����ع القت�ص����ادي، وم����ن ناحي����ة دعم 
الف�ص����ائيات العامل����ة لل�ص����ركات املنتجة 

هذا �ص����يحفز العمل الفني اكر بالتاأكيد، والفنان 
الذي يف الغربة مثًا ويرى حت�ص����ن الو�صع المني 

ووجود ن�صاط فني ودعم له �صيعود بالتاكيد.

* ايهم��ا اق��رب ل��ِك العم��ل كممثل��ة أو مقدمة 
برامج؟ 

����ى تقدمي الرامج  -  بالتاأكي����د اأف�ص����ل التمثيل عل
برانامج)دل����ع(  تق����دمي  يف  متوا�ص����لة  اأنن����ي  ،رغ����م 
����ى �صا�ص����ة قن����اة احلري����ة الف�ص����ائية واخلا�����س  عل
اأكرواأج����ده  التمثي����ل  اأح����ب  اأنن����ي  بالأطف����ال،اإل 

الأقرب اإىل نف�صي . 

* من هم المخرجين الذي تعاملت معهم؟ 

- الكث����ر من املخرجن تعاملت معهم مثل املخرج 
م�صل�ص����ل)حب  خم����رج  نعم����و  �ص����فوان  ال�ص����وري 
خم����رج  الكاي����د  م����ازن  الأردين  واملخ����رج  الهن����د(  يف 

املخرج����ن  اإىل  بالأ�ص����افة  م�صل�ص����ل)مزنة( 
العراقين اأمثال جمال عبد جا�صم وفار�س طعمة 

التميمي واأكرم كامل وعزام �صالح وغرهم. 

* هل من القاب فنية لقبِت بها، واي لقب فني هو 
االقرب الى نفسِك ؟

 - الكث����ر م����ن اللق����اب �ص����معتها م����ن املخرج����ن 
والنقاد كلقب )�ص����اندريا( وهم ي�ص����مونني ول�صت 
����ي واللقب ال����ذي احبه  ����ى نف�ص ان����ا م����ن اطلقت����ه عل
فع����اً، عندم����ا رددوه و�ص����معته يف مهرجان القاهرة 

هو )�صولف العراقية( .

* كلمة أخيرة؟ 

العراقية،لتناف�����س  الدرام����ا  ينتع�����س  اأن  اأمتن����ى   -
الفنان����ن  ع����ودة جمي����ع  العربية،واأمتن����ى  الدارم����ا 
املغربن عن اأر�س الوطن،لنعمل جميعا من اأجل 

الأرتقاء بواقع الفن والفنانن. 

الممثلة سوالف العراقية 
الدراما العراقية في الفترة االخيرة اصبحت 
تمارس نشاطاتها في بغداد اكثر من الخارج

- حوار - جاسم حيدر

تهن����ئ����ة
بالتهنئة  ال��ع��راق��ي��ة  ا���ص��رة ج��ري��دة  ت��ت��ق��دم 
ا�صماعيل  قا�صم  م�صطفى  ال�صديق  اىل 
له  متمنن  امليمون  مياده  عيد  مبنا�صبة 

اس���رة الج���ري���دةطول العمر واملوفقية




