
ال�صيهود،  حممد  القانون  دول��ة  ائ��ت��اف  ع��ن  النائب  اعترب 
اوغلو  داود  احمد  تركيا  وزراء  رئي�س  زي��ارة  اخلمي�س،  اليوم 
بني  ما  العاقات  لتمتني  جديدة  �صفحة  اليوم  ال��ع��راق  اىل 
مع  اوغ��ل��و  �صيناق�صها  التي  امللفات  اب��رز  ان  مبينا  البلدين، 

امل�����ص��وؤول��ني العراقيني ه��و امل��ل��ف االم��ن��ي وخ��ط��ر داع�����س على 
املنطقة.

ان  ال��ب��اد  يف  ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادات  ان” على  ال�صيهود  وق��ال 
ال��ت��ي حت��ت��اج اىل اجوبة  العالقة  امل��ل��ف��ات  ام���ام اوغ��ل��و  ت��ط��رح 
وا�صحة وحلول ناجعة يف ظل مامتتلكه تركيا من م�صالح يف 
بحدود  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  يبلغ  اذ  العراق 
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اع���ت���ربت ع�����ص��و جل��ن��ة ح��ق��وق االن�����ص��ان عن 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ك���رد����ص���ت���اين ا�����ص����واق اجل�����اف، 
واربيل حول �صادرات  اتفاق بغداد  الثاثاء، 
البناء  ملرحلة  ب��داي��ة  ب��اأن��ه  وامل��وازن��ة  النفط 
تطبيق  وتر�صيخ  املوؤ�ص�صات  لدولة  احلقيقي 

الد�صتور على ار�س الواقع.
وقالت اجلاف يف بيان تلقته "العراقية"، ان 
النفط  �صادرات  حول  واربيل  بغداد  "اتفاق 
واملوازنة بعترب بداية ملرحلة البناء احلقيقي 
الد�صتور  تطبيق  وتر�صيخ  املوؤ�ص�صات  لدولة 

على ار�س الواقع".
وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ق��ان��ون  "ت�صريع  اىل  ودع���ت 

النفطية  ال��ع��اق��ة  لتنظيم  ال��د���ص��ت��ور  وف���ق 
االإقليم،  وحكومة  االحت��ادي��ة  احلكومة  بني 
معربة  االخري"،  ل��ات��ف��اق  الح��ق��ة  كخطوة 
االت��ف��اق  خ���ط���وات  "تكون  ان  يف  ام��ل��ه��ا  ع���ن 
ب�صكل  املتبقية  امللفات  ومتعاقبة حلل  فعلية 
جذري ال وقتي كملف املادة ١٤٠ وم�صتحقات 
البي�صمركة، لل�صروع بتطبيق مبادئ امل�صاواة 

باحلقوق والواجبات بني العراقيني كافة".
"االتفاق ح��ول ملف النفط  ان  وا���ص��ارت اىل 
بني  اخلافات  جميع  حلل  منطلقا  �صيكون 
مرجعا  باعتباره  الد�صتور  ح�صب  الطرفني 
داعية   ، اال���ص��ك��االت  وح��ل  للتفاهم  ا�صيا�صيا 
التي  ال�صيا�صية  االتفاقية  ب��ن��ود  تنفيذ  اىل 
ال�صيا�صية  الكتل  قبل  من  عليها  االتفاق  مت 

امل�صاركة بت�صكيل احلكومة".

ر�صمية  زي��ارة  اليوم  اوغلو  داوود  احمد  الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  يبداأ 
تركز  البلدين  بني  للعاقة  اف��اق جديدة  فتح  يبحث خالها  لبغداد 
على جمايل االمن واالقت�صاد.اكد ذلك رافد جبوري املتحدث با�صم 
ل�"ال�صباح"  خا�س  ت�صريح  يف  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  مكتب 
العراق  وان  وترحيب،  باأهتمام  اوغلو  لزيارة  يتطلع  العراق  ان  مبينا 
م��ع دول  اي عقدة يف عاقاته  اال تكون هناك  ان��ه يجب  ي��رى  ال��ي��وم 

اجلوار خا�صة ودول العامل عامة.
مفتاحا  يعد  االو�صط  ال�صرق  ا�صتقرار  ان  اىل  االنتباه  جبوري  ولفت 
ال���ص��ت��ق��رار ك���ل دول امل��ن��ط��ق��ة وه����ذا م���ا ق����دم م���ن اج��ل��ه ال��ع��راق��ي��ون 
ي��ه��دد جميع  ال���ذي  االره����اب  االن��ت�����ص��ارات على  وح��ق��ق��وا  الت�صحيات 
" ومبا ان امل�صالح امل�صرتكة بني  الدول ب�صمنها تركيا نف�صها، وتابع 
ب�صبب دخ��ول  امنية  ت��ط��ورات  ت��اأث��رت مب��ا ح�صل م��ن  ال��ع��راق وتركيا 
ع�صابات "داع�س" االرهابية اىل حمافظة نينوى وبع�س املناطق من 
حمافظات اخرى... لذلك فان من الواجب ان يحر�س البلدان على 
وجوب تعزيز العاقات واالنطاق نحو فتح افاق جديدة من التعاون 

خا�صة يف جمايل االمن واالقت�صاد.

حرب داعش فرضت علينا ولوالنا لوصل إلى اوربا.. وايران اول من ساعدنا

وزير الدفاع يؤكد ان عملية تحرير الموصل ستكون على ايدي القوات العراقية
تحرير مصفاة بيجي اضخم انجاز عسكري عراقي بعد معارك شرسة

سياسيون ينتقدون التباطؤ االميركي في تسليح القوات العراقية
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العبيدي  خالد  ال��دف��اع  وزي��ر  ج��والت  ا�صتاأثرت 
باهتمام وا�صع باعتبار ان هذا التحرك امليداين 
وتفقد القطعات ياأتي يف وقت تكون فيه قطعات 
متطوعي  م��ن  يلحقها  وم��ا  ال��ع��راق��ي   اجلي�س 
يعزز  م��ا  اىل  احل��اج��ة  ب��اأم�����س  ال�صعبي  احل�����ص��د 
ثقتها ومراجعة اال�صاليب القتالية يف مواجهة 

مواقع تنظيم داع�س االرهابي ...
م�صفاة  اىل  العراقية  االم��ن  ق��وات  و�صول  وان 
بيجي وحتريرها بالكامل الأول مرة بعد �صهور 
م��ن امل��ع��ارك م��ع م�صلحي داع�����س ال��ذي��ن ك��ان��وا 
بيجي  حت��ري��ر  ع��ل��ى  ول��ل��ت��اأك��ي��د   .. يحا�صرونها 
مت��ام��ا ه��و االع����ان ع��ن ال��ب��دء ب���اأع���اده االن��ت��اج 
النفطي من اكرب م�صفاة يف الباد والتي كانت 

معطلة خال �صهور املا�صية .
جابر  �صالح  العقيد  عن  روي��رتز  وكالة  ونقلت 
قوله ان  اول قوة عراقية دخلت م�صفاة بيجي  
هي قوة مكافحة االرهاب املعروفة با�صم كتيبة 

املو�صل منذ خم�صة ا�صهر .
وت�صري امل�صادر اىل ان ا�صتعادة امل�صفاة املذكورة 
ال  ت�صعى  التي  احلكومية  للقوات  دفعة  تعطي 
ا�صواأ  واجهت  التي  الباد  اىل  اال�صتقرار  ع��ادة 

ازمة امنية منذ عده �صنوات .
م��ن ج��ان��ب��ه  اك��د وزي���ر ال��دف��اع خ��ال��د العبيدي 
رف�صة الأية خطة امريكية لتحرير املو�صل من 
ان  على  م�صددا  االره��اب��ي  داع�س  تنظيم  قب�صة 

القوات العراقية هي التي �صتحررها .. 
وا�صاف العبيدي على هام�س م�صاركته يف حفل 
العراقية يف اجلي�س  االف����واج  م��ن  ل��ع��دد  ت��خ��رج 

العراقي والتي انهت تدريبا  قتاليا وتعبويا يف 
قاعدة االم��ام علي بن ابي طالب  "  يف ذي قار 
�صتكون على  املو�صل  ان عملية حترير   .. قائا 
ايدي القوات العراقية ونحن من نحرر املو�صل 
التحالف  وان   . ال��ع��راق��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  وب��ق��ي��ة 
اجلوي  الغطاء  لتاأمني  م�صاعد  عامل  ال��دويل 
على   مقت�صرا  �صيبقى  االر�����س   ع��ل��ى  ووج����وده 

م�صتوى اال�صت�صارات واخلرباء يف االمور الفنية 
التي حقيقة ال منتلكها يف هذا الوقت.

وذك��رت تقارير �صحفية من ار���س املعارك �صد 
داع�������س ان ال���ق���وات االم��ن��ي��ة ومب�����ص��ان��دة ق���وات 
واحد  على  �صيطرت  قد  كانت  ال�صعبي  احل�صد 
كان  وال��ذخ��رية  اال�صلحة  م�صتودعات  اك��رب  من 
حت���ت ���ص��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف م��ن��ط��ق��ة �صد 

العظيم مبحافظة دياىل .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ق���ائ���د ���ص��رط��ة دي�����اىل جميل 
ال�صمري ان امل�صروع ي�صم قذائف هاون ودبابات 
�صنع  م�صتلزمات  ع��ن  ف�صا  خفيفة  وا�صلحة 
االمنية  القوات  متكنت  حيث  النا�صفة  العبوات 
 10 تفكيك  م��ن  ال��ع��ظ��ي��م  ���ص��د  يف  عمليتها  يف 

عبوات نا�صفة قد زرعت من قبل املنطقة .

خالل تفقده للقطعات العسكرية في ارض المواجهة :
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اكد جمل�س حمافظة بغداد و�صع اليد على مداخل وخمارج العا�صمة بغداد ملنع 
اللجنة  رئي�س  وقال  االقت�صادية.   الع�صابات  قبل  من  الغاز  ا�صطوانات  تهريب 
التن�صيق مع اجلهات  'مت  ان��ه  ل��ه'  بيان  ال�صاعدي يف  املجل�س ماجد  االداري���ة يف 
االمنية ملراقبة خروج ودخول ا�صطوانات الغاز اىل بغداد'، م�صريا اىل اأنه 'متت 

ال�صيطرة على الو�صع و�صتنتهي االأزمة يف القريب العاجل' )بح�صب البيان(.

مجلس بغداد: السيطرة على مداخل العاصمة لمنع تهريب اسطوانات الغاز

اأكد م�صدر برملاين مطلع، اأّن قانون جترمي امللي�صيات اأ�صبح يف حوزة 
اأعلنوا  نائباً   55 اأك��ر من  اأن  ال��ربمل��ان، مبيناً  اأع�صاء  ع��دد كبري من 
تعد  مل  وب��ذل��ك  للت�صويت،  ط���رح  ح���ال  يف  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى  موافقتهم 
لت�صمل  واإمن��ا متتد  'داع�����س'،  االإره��اب مقت�صرة على تنظيم  حماربة 
امللي�صيات النا�صطة يف العا�صمة بغداد، واملحافظات اجلنوبية. واأو�صح 
يطالب  القانون  اق��رتاح  اأن  هويته،  عن  الك�صف  رف�س  ال��ذي  امل�صدر، 
مب�صاواة جميع امللي�صيات امل�صلحة يف العراق بتنظيم 'داع�س'، الأن هذه 
التنظيمات حتمل ال�صاح خارج �صلطة الدولة، م�صرياً اإىل منح القانون 
فر�صة ملن حمل ال�صاح خال الفرتة املا�صية للتخلي عنه واالندماج 
يف م��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ة امل��دن��ي��ة ب�����ص��رط اأال ت��ك��ون ي��دي��ه م��ل��وث��ة ب��دم��اء 
حمكمة  لت�صكيل  دعوة  القانون  م�صودة  يف  'ورد  واأ�صاف:  العراقيني.  
خا�صة بالنظر يف ق�صايا امللي�صيات، وعدم اإ�صناد هذا االأمر اإىل املحكمة 
االحتادية التي ي�صك مقرتحو القانون بحياديتها، الأن املحكمة ت�صكلت 
يف عهد رئي�س الوزراء العراقي ال�صابق نوري املالكي، وكانت تابعة له، 
امل�صدر )بح�صب موقع  واأ�صار  امللي�صيات'.   واحل��ال نف�صه ينطبق على 
'العربي اجلديد'(، اإىل اأن عملية مترير القانون �صتكون �صعبة الأنها 
يجب اأن متر برحلة �صاقة على اأغلب املكونات ال�صيا�صية التي يرتبط 
طرح  ح��ال  ويف  ال��ق��ان��ون.  ع��ن  اخل��ارج��ة  امل�صلحة  بالتنظيمات  بع�صها 
م�صرية  يف  كبرية  انعطافة  اخلطوة  ه��ذه  �صتمثل  للت�صويت،  القانون 
الثماين  خ��ال  حكمه  دعائم  بنى  ال��ذي  ال��ع��راق،  يف  ال�صيا�صي  النظام 
�صنوات املا�صية على ت�صكيل امللي�صيات واالأفواج امل�صلحة الغري نظامية 

لتكون �صاندة لقوات اجلي�س وال�صرطة.

أحكمو دائرة النار على الدواعش بين األراضي المحررة و الحدود األمنة

كل ما ينجز على اأر�س املواجهة الع�صكرية �صد تنظيم 
جميع  على  البطلة  لقواتنا  اأع��ت��ب��اري��ا  ردا  يعد  داع�����س 
... وان ما مت من حترير لعدة مواقع كانت و  املناطق 
حتطيم  و  دخولها  يف  ع�صية  القريب  االأم�����س  ح��د  اىل 
الرائعة  االأجن��ازات  لداع�س هو من  الزائفة  االأ�صطورة 
يف �صجل اجلي�س العراقي و متطوعي احل�صد ال�صعبي . 
ومع كل ما حتقق و �صيتحقق يبقى ال�صوؤال الذي ال بد 
منه قائما هو اىل اأين يتم طرد عنا�صر االأرهابيني عند 

حترير املناطق ..؟ 
ويف اجل����واب ع��ل��ى ال�����ص��وؤال ... ه��و اأن��ن��ا م��ازل��ن��ا نعاين 
اليها  اأ�صرنا  طاملا  التي  الغربية  حدودنا  اأ�صتباحة  من 
اأننا  حيث   ... حمايتها  ب�����ص��رورة  احل��م��راء  باخلطوط 

يجب معرفة اىل اأين يطرد م�صلحوا داع�س ... 
دائ��رة الق�صاء عليهم  املهم جدا ح�صرهم داخل  اذ من 
و���ص��ط ه��ذه ال��دائ��رة حينما ي��ك��ون ال��ط��رد م��ن امل���دن و 

تقوي�س مقاومتهم ... 
اأح���دا  منها  ينفذ  وال  م��وؤم��ن��ة  احل����دود  ت��ك��ون  فعندما 
�صنكون قد ح�صلنا على اأجناز يوازي اأجنازاتنا بالن�صر 

بتحرير مواقعنا من قب�صة داع�س .
ان طبيعة م�صارف حدود حمافظة االنبار وما يجاورها 
تتخللها  �صا�صعة  ارا����س  ه��ي  االخ���رى  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن 
�صت�صبح  املوؤكد  من  التي  التال  و  الكهوف  و  ال��ودي��ان 
اليها  االألتجاء  يتم  حني  داع�س  لتنظيم  اأمنة  مناطق 
التي  املناطق  لتهديد  العودة  ثم  ومن  تنظيمها  باعادة 
ي��ح��رره��ا اجل��ي�����س و ب��ال��ت��ايل ���ص��ن��ع��ي��د ال���ك���رة ب��ال��ق��ت��ال 

لطردها خال قيامها بهجمات تعر�صية دائمة . 
اأرا�صينا  على  تواجده  و  داع�س  على  الق�صاء  يتجلى  و 

هو باأعداد خطة تعبوية �صاملة �صمن �صياقات حمكمة 
توؤمن طردها اىل خ��ارج احل��دود ... ولن يح�صل ذلك 
باأ�صتحكامات على حدودنا  العدة  اأعددنا  اذا كنا قد  اال 
الغربية وعدم ترك االأر�س يف اأطار امل�صاحة املمتدة من 
حمافظة االأنبار و الطريق الدويل الوا�صل اىل احلدود 

 ...
وق����د اأو���ص��ح��ن��ا م���ن ق��ب��ل و يف ال��ع��دي��د م���ن م��ق��االت��ن��ا 
من  جتعل  ثابتة  ع�صكرية  ق��واع��د  اي��ج��اد  ���ص��رورة  اىل 
اأن  بعد  ال��ع��ودة  داع�����س  تنظيم  عنا�صر  على  امل�صتحيل 
طريقا  م�صراعيها  على  املفتوحة  ح��دودن��ا  يف  وج���دت 

�صالكا لها ... 
ويف التقارير امل�صورة التي �صاهدناها عن تعر�س �صواق 
االأردن  م��ن  بحموالتها  ال��ع��ائ��دة  التجارية  ال�صاحنات 
كيف واجهت �صيطرات تنظيم داع�س خا�صة يف الطريق 
املو�صل اىل كرباء و كيف اأن عنا�صر االأرهاب قد اأبتزوا 

ال�صواق و فر�صوا عليهم �صرائب املرور بالعملة ال�صعبة 
مقابل و�صوالت قب�س ليوؤكد هذا التنظيم على اأمرين 
االأول تبيان �صيطرتهم على الطريق و الثاين اأ�صتيفاء 

املبالغ و تهديد حركة النقل على الطريق الدويل . 
وان ه���ذا مل��وؤ���ص��ر خ��ط��ري ي��ن��درج يف ع���دم ق��ي��ام اأي فعل 
ع�صكري حكومي لتاأمني اأرا�صينا و طرقنا وحدودنا ...

�صيتم  اأي��ن  اىل   ... م�صروعا  ال�صوؤال  لي�صبح  بالتايل  و 
ط��رد تنظيم داع�����س وم��ازال��ت ح��دودن��ا غ��ري م��وؤم��ن��ة و 
اأ�صتباحة معلنة من قبل تنظيم  ت�صهد طرقنا الدولية 
اأن  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة  دالالت  �صيعطي  ذل���ك  وان   ... داع�����س 
لقواتنا  وج���ود  ال  وان  ت��ام��ة  ب�صطوة  يتمتع  التنظيم 
�صنطردهم  ك��ي��ف  اأذن   ... امل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  يف  الع�صكرية 
ع��ل��ى تخوم  �صيبقون  وه���م  و حت��ري��ره��ا  اأرا���ص��ي��ن��ا  م��ن 
ما  تهديد  يف  العودة  عن  بعيدين  لي�صوا  و  حمافظاتنا 

قمنا بتحريره من االأرا�صي . 

ول���ك���ي ال ن��ف�����ص��د ل����ذة ال��ن�����ص��ر ال�����ذي حت��ق��ق ب��ت��ح��ري��ر 
االأرا�صي ... فاأن على وزير الدفاع اأيجاد خطة ع�صكرية 
 ... العراقي  الغرب  االأر���س يف جهة  مل�صك  البدائل  مع 
القائم و عكا�صات تعي�س حتت  و  الرطبة  حيث مازالت 
�صيطرة تنظيم داع�س ... وان اأخذ مهمة تاأمني احلدود 
حممل اجلد هو من �صيكمل �صفحة الن�صر املوؤزر على 

ع�صابات داع�س ...
االأج��ه��زة  ال���دف���اع و  امل�����ص��وؤول��ني يف وزارة  ي��ب��ع��د ع��ن  و 
االأرا�صي  حررنا  باأننا   ... ال�صائعات  و  االأق��وال  االأمنية 
فدخلوا  الباب  من  اأخرجناهم   ... حقيقة  وه��ذا  لكننا 

علينا من ال�صباك .
ل��ذا ينبغي على وزي��ر ال��دف��اع و ال��ذي نعتقد ان��ه رجل 
داخ��ل  ال��دواع�����س  على ح�صر  العمل  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة 

كما�صة قواتنا بني اأرا�صي حمررة وحدود اآمنة . 
وكفى اهلل املوؤمنني �صر القتال .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

الجـــــاف: اتفاق بغــداد واربيـــــل بداية رئيس وزراء تركيا في بغداد اليوم
لمرحلة البناء الحقيقي لدولة المؤسسات

الصيهود: ملف االمن يتصدر الملفات التي سيناقشها العراق مع اوغلو

مصدر: البرلمان العراقي يستعد لمناقشة 
قانون يساوي بين المليشيات و"داعش"

ال�صفارة  اأن  �صليم اجلبوري،  العراقي  الربملان  رئي�س  اأعلن 
�صهر".ويف  "خال  ال��ع��م��ل  �صتبا�صر  ب��غ��داد  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة 
ويل  ويل  مع  اجل��ب��وري  لقاء  اأعقبت  �صحافية  ت�صريحات 
اأن��ه  اإىل  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  اأ���ص��ار رئي�س  ال�����ص��ع��ودي،  العهد 
�ل زيارة ال�صعودية قبل اأي دولة اأخرى، مبينا اأن زيارته  ف�صّ
اإىل املرجع اآية اهلل ال�صي�صتاين متت بناء على دعوة ر�صمية 

بينه وبني  التي متت  املحادثات  اأن  اإىل  له، يف حني تطرق 
االأف��ق  وتتلّم�س  م��وج��ودة،  رغبة  واكبت  ال�صعودية  القيادة 
رئي�س جمل�س  االأح��داث.وق��ال  �صيما يف ظل  ال  امل�صتقبلي، 
النواب العراقي اإن املنطقة االإقليمية تواجه حتديا كبريا، 
اأن  على  تاأكيده  جم��ددا  داع�����س،  تنظيم  خطر  على  م�صددا 

العراق يثمن دور الريا�س بالت�صدي لاإرهاب.

البرلمان: سفارة السعودية في بغداد ستعمل خالل شهر 

اأكد النائب عن التحالف الكرد�صتاين  فرهاد قادر، اأن “االتفاق الذي ح�صل 
االإقليم  اأم��وال من قبل احلكومة االحت��ادي��ة حلكومة  لي�س جم��رد حتويل 
مقابل النفط، بل هو اتفاق �صيا�صي �صامل مبوجب الفقرة ال�17 من وثيقة 
قادر  وق��ال  مبوجبها.  احلالية  احلكومة  ت�صكيل  مت  التي  ال�صيا�صي  االتفاق 
يف ت�صريح اأن “هذا االتفاق اأوجد مناخا من الثقة بني الطرفني، حيث اإن 
حكومة كرد�صتان و�صعت حتت ت�صرف بغداد الكمية املتفق عليها من النفط 
مبا�صرة حتى قبل حتويل االأموال املتفق عليها، وهو ما يعني اأن هناك نيات 
طيبة باتت حتكم العاقة التي كانت مرت يف املا�صي بظروف �صعبة. واأ�صار 
“املباحثات املقبلة بني الطرفني �صتتناول كل امل�صائل العالقة،  اأن  اإىل  قادر 
140 من الد�صتور وما �صواها  ومنها رواتب املوظفني والبي�صمركة واملادة 

من امل�صائل العالقة واملوروثة من املرحلة املا�صية.

نائب كردي: االتفاق الذي حصل ليس مجرد 
تحويل أموال من قبل الحكومة االتحادية



ان��ت��ق��د ال��ن��ائ��ب ع���ن امل���ك���ون ال��رك��م��اين يف حت��ال��ف 
اوغ��ل��و، االرب��ع��اء، ت�صريحات  ن��ي��ازي معمار  ال��ق��وى 
بع�س ال�صيا�صيني �صد رئي�س الوزراء حيدر العبادي 

باأنه يتحمل م�صوؤولية التطهري املذهبي مبحافظة 
دي�����اىل، يف ا����ص���ارة اىل ال��ق��ي��ادي ب��ال��ت��ح��ال��ف ج��م��ال 

الكربويل.
التي  "الت�صريحات  اإن  ل�"العراقية"،  اأوغ��ل��و  وق��ال 
اإطلقها بع�س ال�صيا�صيني �صد رئي�س الوزراء حيدر 
املذهبي  التطهري  م�صوؤولية  حملته  التي  العبادي 

وال��ت��غ��ي��ري ال���دمي���غ���رايف يف حم��اف��ظ��ة دي�����اىل غري 
�صحيحة يف الوقت احلا�صر".

اإىل  ل��ل��ع��ب��ادي  املنتقدين  ال�صيا�صيني  اأوغ��ل��و  ودع���ا 
"االبتعاد عن هذه الت�صريحات غري دقيقة"، الفتا 
 10000 يوجد  خورماتو  ط��وز  ق�صاء  "يف  اأن  اإىل 
الف عن�صر من احل�صد ال�صعبي مل ن�صجل عيهم اية 

نقطة �صلبية".
حترير  �صت�صهد  املقبلة  القليلة  "االيام  اأن  واأ���ص��اف 
مدينة �صالح الدين بالكامل من عنا�صر داع�س بعد 
االأمنية  "القيادة  اأن  م��وؤك��دا  اجلي�س"،  ق��وات  تقدم 
م�صرة على حترير دياىل وكركوك واالنبار ونيوى 

واعادة احلياة اإىل ما كانت عليه يف وقت �صابق".

ط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ح���ن���ان ال��ف��ت��الوي، 
اخلارجية  ووزارة  العراقية  احلكومة  االرب��ع��اء، 
ب�صبب  املتحدة  ل��الأمم  احتجاج  مذكرة  باإر�صال 
اإ���ص��اءت��ه��ا ل���ق���وات اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي وم��ق��ات��ل��ي 
احل�����ص��د ال�����ص��ع��ب��ي ب��ع��د اأن ����ص���اوت ب��ي��ن��ه��م وب��ني 
ع�����ص��اب��ات داع�������س االره���اب���ي���ة، يف ح���ني و�صفت 
م�صددة  واملخجل"،  ب�"املعيب  احلكومة  �صكوت 
ب��دم��اء  "ا�صتهانة  ي��ع��د  ال�����ص��ك��وت  ذل���ك  ان  ع��ل��ى 
اإن  ل�"العراقية"،  الفتالوي  وقالت  ال�صهداء". 
اخلارجية  ووزارة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  "على 
مذكرة  ت��ق��دم  وان  ر�صمي  م��وق��ف  لها  ي��ك��ون  ان 
ام�س  ورد  م��ا  امل��ت��ح��دة على  اح��ت��ج��اج اىل االمم 
والتي  االن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  من 
ق��وات اجلي�س واحل�صد  وب��ني  داع�س  �صاوت بني 
واملخجل  املعيب  "من  اأن��ه  واأ�صافت  ال�صعبي". 
ان ت�صكت احلكومة على مثل هذه اال�صاءة التي 
متثل ا�صتهانة بدماء ال�صهداء من قوات اجلي�س 
ال�صعبي  احل�����ص��د  وج��ه��ود  لت�صحيات  واإن����ك����اراً 
حترير  الجل  �صهور  من  جماناً  يعملون  الذين 
عجزت  ما  واأجن���زوا  انت�صارات  وحققوا  العراق 
اأرب��ع��ني دولة". وطالبت  م��ن  اك���ر  ق���وات  ع��ن��ه 
الفتالوي حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
كرامة  حتفظ  ان  العراقيني  كل  متثل  "كونها 

واحد  ملكون  ممثلة  تكون  ال  وان  العراقيني  كل 
ال�صامتة".  االغلبية  بحقوق  ت�صتهني  ال  وان 
اأعتربت،  العراقية  االن�صان  وزارة حقوق  وكانت 
يف  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  مفو�صية  تقرير  االرب���ع���اء، 
االمم امل��ت��ح��دة غ���ري ح��ق��ي��ق��ي وي���ن���ايف ال���واق���ع، 

موؤكدا اأن املفو�صية تريد اأن تعلن نف�صها ناطقة 
بل�صان حال التنظيمات االرهابية التي يحاربها 
اىل  ي�صار  م��ك��ون��ات��ه.  بجميع  ال��ع��راق��ي  ال�صعب 
االمم  يف  االإن�صان  حلقوق  ال�صامي  املفو�س  اأن 
امل��ت��ح��دة االم����ري زي���د ب��ن رع���د احل�����ص��ني، ق��ال، 

االأم��ن  ملجل�س  جل�صة  خ��الل  كلمة  يف  الثالثاء، 
التي  "االنتهاكات  اإن  العراق،  االأو�صاع يف  ب�صاأن 
تدخل  ال��ت��ي  وامليل�صيات  االم���ن  ق���وات  ترتكبها 
التي يرتكبها  امل��دن ال تقل خطرا عن اجلرائم 

تنظيم ما يعرف بالدولة اال�صالمية داع�س".

اأك���د ال��ق��ي��ادي يف ح��زب ال��دع��وة اال���ص��الم��ي��ة وليد 
احل���ل���ي، االرب����ع����اء، اأن ال��ع��الق��ة االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي 
العراقية  واجلماهري  ال�صيا�صية  الكتل  بني  ت�صود 
اف�صل  احلكومي  العمل  م�صرية  لنجاح  وتوجهها 
واح��دا  �صفا  اجلميع  يقف  حيث  بها  مت��ر  مرحلة 
�صد ع�صابات داع�س التكفريية وهو ما دفع العامل 
للتعاون معها واالن�صمام اىل م�صاعيها يف حربها 

�صد املجرمني.
اإن   ،" "العراقية  ت��ل��ق��ت��ه  ب���ي���ان  يف  احل���ل���ي  وق�����ال 
جنحت  العبادي  حيدر  يراأ�صها  التي  "احلكومة 
وه��و  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال��ت��وق��ي��ت��ات  وف���ق  تت�صكل  ان  يف 
م���ا ي���ح���دث الأول م����رة م��ن��ذ ت�����ص��ك��ي��ل احل��ك��وم��ات 
حتقيق  م��ن  ومتكنت  البعثي  النظام  �صقوط  بعد 
تتجاوز  ال  قيا�صية  بفرة  االر���س  على  انت�صارات 
ال�صهرين واخرها حترير بيجي بالكامل"، م�صريا 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة  مب��رح��ل��ة  مي���ر  "العراق  ان  اىل 
زال  ما  البع�س  ولكن  تفا�صيلها  بكامل  اجلديدة 
يفكر بعقلية املعار�صة دون النظر للواقع والتغيري 

احلا�صل".
وحمل "حزب البعث واأزالمه ومرتزقته امل�صوؤولية 
ال��ك��ام��ل��ة ع��م��ا ا����ص���اب ال���ع���راق م���ن دم����ار وخ���راب 
وم�صاكل واأح��داث احلقت االذى ب�صعبه وبكيانه"، 
ال�����دوؤوب  وال��ع��م��ل  اجل�����اد  "ال�صعي  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
كا�صفا  املقيتة"،  ال���رك���ات  ت��ل��ك  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س 
الوطني  التحالف  يف  ونقا�س  درا���ص��ة  "وجود  ع��ن 
التي  ال�صخ�صية  م��وا���ص��ف��ات  ل��ت��ح��دي��د  ال��ع��راق��ي 

�صراأ�س التحالف يف املرحلة القادمة".
الكابينة  ت��ع��م��ل  اأن  "�صرورة  اإىل  احل��ل��ي  واأ����ص���ار 
ال�صعب  خلدمة  بخ�صو�صية  للحكومة  ال��وزاري��ة 
عن  "التخلي  اىل  ال����وزراء  داع��ي��ا  البلد"،  وت��ق��دم 

ال��ت��خ��ن��دق��ات احل��زب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��ن�����ص��ري��ة 
وحما�صبة الوزير الذي يعمل خالف ذلك".

وذكر اأن "العراقيني ابطال يف كافة امليادين �صواء 
واأثبتت  قتالية  او  مهنية  او  علمية  ميادين  كانت 
االح�����داث ���ص��ح��ة ه���ذا ال��و���ص��ف ح��ي��ث ي��ق��ف االن 
ال�صعبي  احل�صد  وغ��ي��ارى  امل�صلحة  ال��ق��وات  ابطال 
واأبناء الع�صائر اال�صيلة بكل ا�صرار وعزمية لدحر 
الهجمة الداع�صية الرببرية التي ت�صتهدف جميع 
مكونات ال�صعب واأطيافه". . وبخ�صو�س العالقة 
بني املركز واإقليم كرد�صتان اكد على كونها عالقة 
امل�صاكل  التعاون والتفاهم حلل جميع  مبنية على 

"الطرفني  اإن  قائال  النفطية  امل�صكلة  وخ�صو�صا 
االمني  العمل  على  يرتكز  مهم  تعاون  يجمعهما 
واال�صتخباراتي والقتايل والت�صليحي �صد ع�صابات 

داع�س واملوالني والداعمني لهم" .
"تفاوؤله م��ن تطور االم���ور يف  واأع���رب احللي ع��ن 
من  ي��ح��دث  "ما  وا�صفا  ايجابي"،  ب�صكل  ال��ع��راق 
جعلت  ال��ت��ي  النافعة  ال�����ص��ارة  ب��اأن��ه��ا  �صلبية  ام���ور 
املواطن يعرف من هو عدوه ومن يعمل ل�صاحله".
بعد  م��ن��ه��ا  ج��م��ة  م�����ص��وؤول��ي��ات  "لدينا  اأن  وب����ني 
التخل�س من داع�س ال�صروع ببناء العراق واملناطق 
البنى  ب��ه  نق�صد  ال  ه��ن��ا  االع��م��ار  واأن  امل��ت�����ص��ررة، 

التحتية او التعوي�صات فح�صب بل �صيكون تركيزنا 
على اعمار العقول واملفاهيم اخلاطئة التي اتى بها 

الدواع�س".
تخو�س  ال��ع��راق��ي��ة  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  ي�صار 
�صد  ا�صهر  م��ن خم�صة  اك��ر  منذ  م��ع��ارك طاحنة 
التنظيمات  وب��ع�����س  االإره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�����ص��اب��ات 
املت�صددة االأخرى وكبدتهم خ�صائر كبرية ومتكنت 
دخلت  اأن  بعد  ع��دة، خ�صو�صا  من حترير مناطق 
باجلي�س  اخل��دم��ة  وال�����ص��ي��خ��وي   35 اأم  ط���ائ���رات 
العراقي، و�صيما بعد ان هددت تلك املجاميع االمن 

واالقت�صاد معا.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

كيف �صيت�صرف داع�س ازاء هزائمه االخرية؟
املبادرة  "داع�س" الكثري من اخل��ي��ارات. فقد زم��ام  ام��ام  لي�س 
ال�صعبي  واحل�صد  امل�صلحة  ال��ق��وات  تقدم  ام��ام  كثريا  وت��راج��ع 
والبي�صمركة. وانك�صرت �صوكته. ثمة القليل جدا من اخليارات.
اخليار االول: الهروب. هذا هو اف�صل اخليارات املتوفرة . قد 
اأينما ذهب  العراق.  "داع�س" من مكان اىل اخر داخل  يهرب 
يف داخل العراق لن يجد من يوفر له املالذ االآمن بعد االن. 
بو�صفه  اندفاعته  بداية  يف  ال�صنية  ال��ورق��ة  لعب  ان��ه  �صحيح 
خا�صة  انك�صفت  ال��ورق��ة  ه��ذه  لكن  ال�صنة.  اه��ل  ع��ن  م��داف��ع��ا 
ال�صيعة. وقد  ال�صنة مثلما يقتل  "داع�س" يقتل من اهل  وان 
ي��ه��رب م��ن ال��ع��راق اىل دول���ة جم����اورة م��ث��ل ���ص��وري��ا. وه��ن��اك 
�صيكون بانتظاره اجلحيم. طائرات التحالف الدويل من اجلو 

ومعار�س "داع�س" على االر�س.
من  له  تبقى  "داع�س" مبا  �صيعمل  االنتقام.  الثاين:  اخليار 
قوة على االنتقام من العراقيني الذين اأذاقوه مرارة الهزمية. 
ام�س  ي��وم  اأرب��ي��ل  "داع�س" يف  نفذها  التي  االرهابية  العملية 
تاأتي يف هذا ال�صياق. وينبغي توقع مثلها يف مناطق اخرى من 
العراق. لكن مثل هذه االعمال االرهابية مل تعد تعني �صيئا 
وال ترهب احدا وال حتقق هدفا. انه انتقام اليائ�س ال�صعيف 
يقاتل  ال  فداع�س  احل��ذر  ينبغي  لكن  امل��ق��ت��در.  انتقام  ولي�س 

بفرو�صية و�صرف. وينبغي اتخاذ احليطة الكاملة.

طريقان
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الحلي يؤكد أن العالقة بين السياسيين 
والجماهي��ر باتت ف��ي أفضل حاالتها

اأوراق  ت�صلم رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�صوم يف ق�صر ال�صالم ببغداد 
�صلوفاكيا  جمهورية  و�صفري  عقل  احمد  الفل�صطيني  ال�صفري  اعتماد 

اندريا كي�صكا.
بال�صفري  الرئي�س  املرا�صم رحب  م�صتهل  “ويف  انه  رئا�صي  بيان  وذكر 
اىل  ،م�صريا  بغداد  يف  مهامه  اداء  يف  النجاح  له  متمنيا  الفل�صطيني 
دع��م��ه الجن���اح م��ه��ام��ه مب��ا ي��ع��زز ال��ع��الق��ات ب��ني ال��دول��ت��ني و يخدم 

امل�صالح امل�صركة لل�صعبني ال�صقيقني العراقي والفل�صطيني”.
الفل�صطيني  ال�صفري  حمل  مع�صوم  “الرئي�س  ان  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف 

حتياته اىل الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س”.
من جانبه “قدم ال�صفري الفل�صطيني لدى العراق احمد عقل �صكره 
الق�صية  دع��م  يف  للعراق  ال��ري��ادي  ال��دور  مثمناً  اجلمهورية  لرئي�س 
الفل�صطينية وم�صاندة �صعبه يف ن�صاله م�صريا اىل اأ�صتعداد فل�صطني 
اأن��ه �صيعمل جاهدا  ال��ع��راق يف مواجهة االره���اب، واأ���ص��ار اىل  يف دع��م 
�صتى  يف  الفل�صطينية  العراقية  الثنائية  العالقات  تقوية  اأج��ل  م��ن 

املجاالت”.
ال�صالم  ق�صر  يف  ال��ي��وم،  مع�صوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  ت�صلم  كما 

ببغداد اأوراق اعتماد �صفري جمهورية �صلوفاكيا اندريا كي�صكا.
واأ�صار بيان رئا�صي اىل انه “ويف م�صتهل املرا�صم رحب الرئي�س مع�صوم 
بال�صفري ال�صلوفاكي متمنيا له النجاح يف اداء مهامه يف بغداد، م�صريا 
اىل دعمه الجناح مهامه مبا يوطد العالقات بني الدولتني يف املجاالت 
مبا  بها  واالرتقاء  العالقات  هذه  بتطوير  العراق  رغبة  موؤكداً  كافة 
يخدم امل�صالح امل�صركة لل�صعبني ال�صديقني العراقي وال�صلوفاكي”.

رئي�س  اىل  حتياته  ال�صلوفاكي  “ال�صفري  مع�صوم  الرئي�س  وح��م��ل 
جمهورية �صلوفاكيا”.

�صكره  كي�صكا  ال��ع��راق  ل���دى  ال�صلوفاكي  ال�صفري  “قدم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اىل  اأ�صار  كما  له  ال�صلوفاكي  الرئي�س  ونقل حتيات  للرئي�س مع�صوم 
اأهمية تقوية ومتتني العالقات بني البلدين يف كافة اال�صعد معرباً 
االره��اب من  العراق يف حربه �صد  دع��م  ملوا�صله  ب��الده  اأ�صتعداد  عن 
خالل تقدمي امل�صاعدات االن�صانية والع�صكرية وو�صع برنامج لتدريب 

القوات العراقية”.

معصوم يتسلم اوراق اعتماد 
السفيرين الفلسطيني والسلوفاكي

الفتالوي تطالب العبادي باالحتجاج لدى األمم المتحدة ضد مفوضية حقوق االنسان

اكد النائب عقيل الزبيدي، االربعاء، ان 
اي تاأخري او تاأجيل يف اق�صاء الفا�صدين 
من  م��زي��دا  �صيولد  للق�صاء  واحالتهم 
على  م�صددا  ال��ع��راق��ي،  لل�صعب  املعاناة 
احلاجة اىل ث��ورة اداري��ة يتم مبوجبها 
ط�����رد واع�����ف�����اء وع�������دم ال���ت�������ص���ام���ح م��ع 
�صرقوا  ال��ذي��ن  التنفيذين  امل�����ص��وؤول��ني 
الع�صر  ال�صنوات  طلية  العراقي  ال�صعب 

املا�صية.
ت��ل��ق��ت��ه  ب�����ي�����ان  ال�����زب�����ي�����دي يف  وق����������ال 
تاأجيل  او  تاأخري  "اأي  ان  "العراقية"، 

يف اق�صاء الفا�صدين واحالتهم للق�صاء 
لل�صعب  امل���ع���ان���اة  م���ن  م���زي���دا  ���ص��ي��ول��د 
"احلاجة  ع���ل���ى  م�������ص���ددا  العراقي"، 
اىل ث����ورة اداري�����ة ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا ط��رد 
امل�صوؤولني  م��ع  الت�صامح  وع��دم  واع��ف��اء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن ال���ذي���ن ����ص���رق���وا ال�����ص��ع��ب 
م��ع��ان��ت��ه طلية  وت�����ص��ب��ب��وا يف  ال���ع���راق���ي 
ال�صنوات الع�صرة املا�صية وف�صلوا يف اداء 

مهامهم".
وا�صاف النائب الزبيدي ان "اية ت�صامح 
مع ه��وؤالء �صيعطي مربرا لغريهم من 
امل�����ص��وؤول��ني ب��ال�����ص��رق��ة وال���ت���ج���اوز على 
وحتقيق  املن�صب  وا�صتغالل  العام  امل��ال 

ب�"االجراءات  م�صيدا  مالية"،  منافع 
االخ����رية ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا  احل��ك��وم��ة يف 
بع�س مفا�صل الدولة  ال�صيما االمنية 
منها عادا اياها منقو�صة من دون احالة 
الذين ف�صلوا يف اداء مهامهم للق�صاء".
واكد النائب عقيل الزبيدي ان "اناطة 
على  القادة  لبع�س  جديدة  م�صوؤوليات 
ال���رغ���م م���ن ف�����ص��ل��ه��م ت��ع��د ح���ال���ة غري 
�صحيحة وتكرميا لهم يف حني انه يجب 
او املدنية  الع�صكرية  احالتهم للمحاكم 
ل��ي��ن��ال��وا ج��زائ��ه��م ال��ع��ادل مب��ا اق��رف��وا 
موؤ�ص�صاتهم  بحق  ج�صيمة  اخ��ط��اء  م��ن 

واملواطنني".

الزبيدي: تأجيل اقصاء الفاسدين وعدم احالتهم للقضاء سيزيد من معاناة الشعب العراقي

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

القوى  احت���اد  يف  القيادية  الهيئة  وع�صو  احل��ل  ح��رك��ة  رئي�س  اأ�صتنكر 
العراقية، جمال الكربويل، االربعاء، التفجري االنتحاري مبدينة اربيل، 

موؤكدا انه حماولة فا�صلة الإيقاف انت�صارات البي�صمركة �صد "داع�س".
االرهابية  "هذة االعمال  اإن  "العراقية"،  تلقته  بيان  الكربويل يف  وقال 
البي�صمركة  قوات  وتقدم  انت�صارات  زخم  لوقف  فا�صلة  تعترب حماوالت 
يف جميع جبهات القتال واملواجهة مع تنظيم داع�س االرهابي وانتقاما 

للخ�صائر التي تكبدتها عنا�صره".
العراقية مع  القوى  ت�صكيالت حتالف  "ت�صامن جميع  الكربويل  واأك��د 

خوة يف اربيل والقيادة الكردية يف االقليم ملواجهة العدو امل�صرك". االأ
وطالب القيادة العامة للقوات امل�صلحة ووزارة الدفاع اىل "زيادة التن�صيق 
الع�صكري واملعلوماتي واال�صتخباري مع االخوة يف االقليم للحيلولة دون 
االرهابي  التنظيم  على  الفر�صة  وتفويت  جديدة  امنية  خروقات  وقوع 
�صمال  يف  ن�صبيا  امل�صتقر  العمق  وا�صتهداف  املواجهة  بو�صلة  تغيري  يف 
وجنوب العراق بهدف تفتيت قوة جهود املقاومة والت�صدي لفلول داع�س 

االرهابي" .
وكان انتحاري يقود �صيارة مفخخة فجر نف�صه، ام�س  االربعاء، يف مدينة 
اأ�صخا�س  ا�صت�صهاد خم�صة  اأ�صفر عن  اإقليم كر�صتان، مما  اأربيل عا�صمة 

وا�صابة 20 اأخرين.

اتحاد القوى: تفجير أربيل محاولة فاشلة 
إليقاف انتصارات البيشمركة ضد "داعش"

نائب عن تحالف القوى ينتقد التصريحات الُمسيئة للعبادي بتحمله مسؤولية التطهير المذهبي بديالى

ال��زي��دي،  ك��ام��ل  ال��وط��ن��ي  التحالف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ك�صف 
ال��ذي  ال��وط��ن��ي  التحالف  اج��ت��م��اع  اأن  اخلمي�س،  ال��ي��وم 
ح�صره رئي�س الوزراء حيدر العبادي واع�صاء التحالف 
اال�صالمية  املقاومة  ف�صائل  االم��ارات من  ادان موقف 

وطالبها بالعدول عن قرارها.
الوطني  التحالف  “اجتماع  اإن   ، بيان  الزيدي يف  وقال 
الذي جرى يف منزل وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري 
وح�����ص��ره رئ��ي�����س ال�������وزراء ح���ي���در ال���ع���ب���ادي واع�����ص��اء 
من  املتحدة  العربية  االم����ارات  م��وق��ف  ادان  التحالف 

ف�صائل املقاومة اال�صالمية”.

التحالف الوطني يدين موقف اإلمارات من 
فصائل المقاومة اإلسالمية

- بغداد وجه رئي�س جمل�س النواب الدكتور �صليم اجلبوري دعوة ر�صمية اىل نظريه رئي�س جمل�س ال�صورى 
ويف  العراق  لزيارة  فيها  دع��اه  ال�صيخ  ال  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
�صيافة جمل�س النواب العراقي من اجل فتح �صفحة جديدة من التعاون ب�صكل حقيقي وملمو�س 

خدمة مل�صلحة البلدين ال�صقيقني.
من جانبه رحب ال�صيخ عبداهلل ال ال�صيخ بهذه الدعوة، موكدا انة �صيلبي هذه الدعوة وهو �صعيد 

ان يكون يف بغداد باقرب فر�صة ممكنة.

الجبوري يوجه دعوة رسمية 
لنظيره السعودي لزيارة العراق

بحث وزير الداخلية حممد �صامل الغبان  مع نائب االمني العام ملجل�س وزراء 
الداخلية العرب اللواء فالح �صغاتي تدعيم العمل االمني العربي امل�صرك.

ان” الغبان  ذك��ر   ، ” ” العراقية  عليه  اطلعت  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل���وزارة  ب��ي��ان  ويف 
ا�صتقبل اللواء فالح �صغاتي ، الذي نقل له حتيات وتهاين الدكتور حممد بن 

علي كومان االمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب “.
وا�صار اىل انه” مت خالل املقابلة بحث الدور الذي يطلع به املجل�س يف تدعيم 

العمل االمني العربي امل�صرك”.

الغبان يبحث تدعيم العمل االمني العربي المشترك

“هالل  النيابية  اال���ص��الح  كتلة  رئي�س  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  ع�صو  نفى 
ال�صهالين” وجود اي جثة من �صحايا �صبايكر يف الطب العديل .

واأكد “ال�صهالين، اأنه الوجود الأي �صحايا يف الطب العديل او امل�صت�صفيات ، 
“ال�صهالين”  . وا�صاف  �صاأخرجه على م�صوؤوليتي  لو �صح هذا االمر  مبيناً 
االم��ن  جلنة  واأن   ، ق��ار  ذي  حمافظة  يف  اجلميع  يهم  �صبايكر  مو�صوع  اأن   ،
والدفاع م�صتمرة يف التحقيق داخل جمل�س النواب العراقي وخالل اجلل�صات 
القادمة �صوف تعر�س نتائج التحقيق ، م�صرياً اإىل اأنه ي�صاند ذوي ال�صحايا 
وق�صيتهم هي ق�صيته . وقال، “ان اع�صاء جمل�س النواب العراقي متابعني 
لهذا املو�صوع وحتى احلكومة املحلية ، اآماًل باخلروج بنتائج مهمة من جلنة 

االمن والدفاع يف جمل�س النواب العراقي.

السهالني يؤكد عدم وجود أي جثث لضحايا سبايكر لدى الحكومة



حرب داعش فرضت علينا ولوالنا لوصل إلى اوربا.. وايران اول من ساعدنا
وتاب����ع "�لق�ض����اء عل����ى د�ع�����ش يحت����اج �إىل وق����ت 
طويل و�ىل تن�ض����يق �جلهد �لدويل من �جل ذلك، 
�لآن ��ض����ر�تيجيتنا ه����ي �بع����اد د�ع�����ش ع����ن حدود 
�لإقلي����م �ول، و�ض����نتعاون م����ع �لع����ر�ق و�لتحال����ف 

�لدويل لإبعاد د�ع�ش عن �ملنطقة برمتها".
وحول �ل�ضباب �لتي دفعت باأمريكا �ىل �لتدخل 
حلماي����ة �قلي����م كورد�ض����تان من خط����ر د�ع�ش، قال 
�لرئي�����ش ب����ارز�ين "�لتحال����ف �ل����دويل د�ف����ع ع����ن 
�لقيم �لت����ي بنيناها يف �لقليم، من �لدميقر�طية 
�ل�ض����لمي وحري����ة  و�لتعاي�����ش  �لن�ض����انية  وحق����وق 
تعت����ر  �لقلي����م  جترب����ة  �ن  جان����ب  �ىل  �لدي����ان، 
�ملوق����ع  جان����ب  �ىل  �ملنطق����ة،  يف  ناجح����ة  جترب����ة 
�جلغر�يف و�ل�ضر�تيجي �لذي يتمتع به �لقليم، 
فلنا حدود مع تركيا ولنا حدود طويلة مع �ير�ن، 
فل����ول كورد�ض����تان لو�ض����ل د�ع�ش �ىل د�خ����ل تركيا 

وقلب �وربا".
و ح����ول �ملوق����ف �لي����ر�ين و�لرك����ي م����ن ح����رب 
�لقلي����م �ض����د تنظي����م د�ع�����ش، ق����ال "يف �ول ليل����ة 
تعر�ش فيها �لقليم لعدو�ن د�ع�ش، �ر�ضلت �ير�ن 
طائرت����ني حمملتني بال�ض����لحة �ىل �ربيل، وكانت 
�ول دول����ة تق����دم لن����ا �ل�ض����اح، �م����ا تركيا فار�ض����لت 
لن����ا �ض����حنة �ض����اح، لكنها طلب����ت عدم ك�ض����ف ذلك 
لظروفه����ا �خلا�ض����ة �ملتمثلة بوج����ود رهائن �تر�ك 
ل����دى د�ع�����ش و �لنتخاب����ات �لركي����ة، لكنن����ا كن����ا 
نتوق����ع موقف����ا �كرث ق����وة م����ن تركيا"، م�ض����ر� �ن 
�نه����ا  تركي����ا دول����ة �ض����ديقة لاقلي����م ولنت�ض����ور 
�ضتقف يف يوم من �ليام عائقا �ما تطور �لقليم.

و�ضف بارز�ين تنظيم د�ع�ش بالتنظيم �لرهابي 
�ل����ذي ميتل����ك �مكاني����ات دول����ة، ي�ض����م  �ملتوح�����ش 
يف �ض����فوفه عنا�ض����ر م����ن �ورب����ا و ��ض����يا و �فريقيا، 
د�ع�����ش �متد�د للقاعدة، لكن����ه تنظيم �كرث تطور� 

من  �لقاعدة.
و�ض����يطرة  �لع����ر�ق،  يف  �لو�ض����اع  تده����ور  وع����ن 
د�ع�����ش عل����ى �ملو�ض����ل، ق����ال �لرئي�ش ب����ارز�ين "�أنه 
�ت�ض����ل برئي�����ش �ل����وزر�ء �لعر�ق����ي �ل�ض����ابق ن����وري 
�ملالك����ي قب����ل �ض����قوط �ملو�ض����ل بيد تنظي����م �لدولة 
عار�ض����ا عليه �مل�ض����اعدة باإر�ض����ال قو�ت �لبي�ضمركة 
للمدين����ة، غ����ر �أن �ملالكي رف�����ش ومل ياأخذ �لأمر 

على حممل �جلد".
وح����ول �ل����دور �ل����ذي تلعب����ه رئا�ض����ة �لقلي����م يف 
م�ض����اعدة كوب����اين، ق����ال رئي�����ش �لقلي����م "كوباين 
�ض����مدت و ��ضتب�ض����لت يف �لدفاع ومو�جهة �رهابيي 
بو�ض����عها  م����ا  قدم����ت  كورد�ض����تان  �قلي����م  د�ع�����ش، 
لكوب����اين، لك����ن مو�قعها �جلغر�يف ل ي�ض����اعد على 
تقدمي �مل�ض����اعد�ت، نحن نا�ضدنا �لوليات �ملتحدة 
�لمريكي����ة لتق����دمي �لدع����م �لع�ض����كري و�ل�ض����ناد 
�جل����وي  لكوباين، ونف����ذت ذلك م�ض����كورة، حقيقة 
قلب����ي يتقط����ع عل����ى كوب����اين، لنن����ي �رى مدين����ة 
كوردي����ة حما�ض����رة ول ��ض����تطيع تقدمي �ي �ض����يء 
لها"،م�ض����ر� بالقول:"ل����و كان  �لقليم ميلك قوة 
�إنز�ل جوي لأر�ض����ل �مل�ضاعد�ت جو� على �لفور �ىل 

كوباين".
�م����ا عن م�ض����اركة �لك����ورد يف �حلكوم����ة �لعر�قي 
"قررن����ا  ب����ارز�ين:  �لرئي�����ش  ق����ال  �جلدي����دة، 
وبالجم����اع �ن ن�ض����ارك يف حكومة حي����در �لعبادي، 
حل����د �لن مل يح�ض����ل �ي �ض����يء عمل����ي، لك����ن م����ن 
�ملبك����ر �ن نقيي����م �د�ء ه����ذه �حلكوم����ة،�لن هن����اك 
فر�ض����ة لنا ككل لن�ض����ارك ل�ض����اح ما مت تخريبه 

يف �ملا�ضي".
و�ض����دد �لرئي�����ش بارز�ين عل����ى �أن م�ض����األة �إجر�ء 
��ض����تفتاء على ��ضتقال �لإقليم عن �لعر�ق مبا يف 
ذلك كركوك، ل رجعة فيها، و�إن كانت �حلرب على 

تنظيم �لدولة متثل �أولوية يف �لوقت �حلايل.
وجدد رئي�ش �إقليم كورد�ض����تان �لتز�مه بالتعاون 
م����ع �حلكوم����ة �لعر�قية �جلدي����دة برئا�ض����ة حيدر 
�لعب����ادي رغ����م م����ا و�ض����فها بالتحفظ����ات �لكوردية 

على بع�ش �مل�ضائل.
وعلى �ض����عيد مت�ض����ل �نتقد �ضيا�ض����يون �لتباطوؤ 
�لمرك����ي يف ت�ض����ليح �لق����و�ت �لعر�قي����ة، يف وق����ت 

�لع�ض����ابات  م����ع  �ضر�ض����ة  حرب����اَ  �لع����ر�ق  ي�ض����هد 
�لرهابي����ة، �لت����ي �ض����يطرت يف �وق����ات �ض����ابقة على 

عدد من �ملناطق، �ضمايل وغربي �لباد.
"�مري����كا  �ن  �للو�ض����ي   عل����ي  �ملر�ق����ب  ويق����ول 

تتناق�ش يف �ضيا�ض����تها باجت����اه �لعر�ق، ففي �لوقت 
تتباط����وؤ  �لره����اب،  �نه����اء  �ىل  في����ه  تدع����و  �ل����ذي 

وتتهاون يف �ر�ضال �ل�ضلحة �ليه، خا�ضة تلك �لتي 
وعدت بار�ضالها يف �وقات �ضابقة، مبيناً �ن "�مركا 

تتجاهل بنود �تفاقية �لطار �ل�ضر�تيجي".
و��ض����اف �ن "�حلكوم����ة �لعر�قي����ة �لن مطالبة، 
مبفاحت����ة �لد�رة �لمركي����ة، و�ج����ر�ء �ت�ض����الت 
�ك����رث معه����ا، م����ن �ج����ل �ر�ض����ال �ل�ض����اح للق����و�ت 
�لمنية �لعر�قية، �لتي تخو�ش معركة �ضر�ضة مع 

�جلماعات �لرهابية".
حمم����د  �ل�ضيا�ض����ي،  �ملحل����ل  يق����ول  ذل����ك  �ىل 
كل  يف  "و��ض����نطن  �ن  ل�"�لعر�قي����ة"  �ل�ض����مري، 
�ضيا�ض����اتها �خلارجي����ة تك����ون �لولوي����ة م�ض����احلها 
�لعليا، وعلى هذ� �ل�ضا�ش نرى �ن م�ضاألة ت�ضليحها 
للقو�ت �لعر�قية تاأتي بطيئة لن لها م�ض����الح مع 

دول لتريد �ن ترى ��ضتقر�ر� يف �لعر�ق".
وتاب����ع "ت����رى و��ض����نطن �ن هناك فر�ض����ة كبرة 
ل�ض����ركات �ل�ض����اح �لمريكية يف حتقي����ق �رباح من 
خ����ال جتهيز �لعر�ق بال�ض����لحة، لذ� فهي ت�ض����ر 
وفق منهج ي�ض����من م�ض����الح �ضركاتها و ��ضدقائها 
يف �ملنطق����ة، ف�ض����ا ع����ن خمططه����ا للمنطق����ة و 
�ل�ض����يطرة �لتام����ة عل����ى مقدر�ته����ا وف����ق �ض����يناريو 

جديد يعدل حدود �تفاقية �ضايك�ش بيكو".
ويعتق����د مر�قب����ون، �ن "�م����ركا غ����ر ج����ادة يف 
تنفي����ذ وعوده����ا جت����اه �لع����ر�ق، حي����ث تب����ني ه����ذ� 
م����ن خ����ال �لتكالي����ف �لت����ي �ض����تتحملها �حلكومة 
"د�ع�����ش"، ولي�����ش  �لعر�قي����ة خ����ال �حل����رب م����ع 
�لتحال����ف �ل����دويل، �لذي �ض����يطلب م����ن �حلكومة 

تكلفة �ية ر�ضا�ضة يطلقها.
و�علن����ت �لولي����ات �ملتح����دة، يف وق����ت �ض����ابق، عن 
بيع ��ض����لحة قيمتها مليار دولر للعر�ق يف �ض����فقة 
ت�ضمل طائر�ت هجومية خفيفة وعربات م�ضفحة 
ومناطي����د مر�قبة، وت�ض����مل �ل�ض����فقة بي����ع �لعر�ق 
24 طائ����رة مقاتل����ة هجومي����ة خفيفة من طر�ز 
AT-6c فك�ضان، وهي طائر�ت ذ�ت مر�وح من 
�نت����اج �ض����ركة بيت�ض����كر�فت مزودة مبد�فع ر�ضا�ض����ة 
من عيار 50. و�جهزة ماحة متطورة وبامكانها 

حمل قنابل دقيقة �لت�ضويب.
وتبل����غ قيمة هذه �لطائر�ت و�ملعد�ت و�خلدمات 
�مللحقة بها نحو 790 مليون دولر، حيث �حاطت 
وكال����ة �لتعاون �لمن����ي و�لدفاعي �لتابع����ة لوز�رة 
بتفا�ض����يل  علم����ا  �لكونغر�����ش  �لمريكي����ة  �لدف����اع 

�ل�ضفقة.
وكان �لعر�ق قد و�فق يف �ل�ض����ابق على �ضر�ء 36 
طائ����رة مقاتل����ة من ط����ر�ز ف - 16 م����ن �لوليات 
�ملتح����دة، حي����ث ت�ض����مل �ل�ض����فقة �لتي �عل����ن عنها 
يف وق����ت �ض����ابق �ي�ض����ا 200 عربة همف����ي مطورة 
تبلغ قيمتها 101 مليون دولر ��ض����افة �ىل �ضبعة 
مناطي����د ت�ض����تخدم يف مر�قبة �ملن�ض����اآت �لع�ض����كرية 
وغره����ا من من�ض����اآت �لبني����ة �لتحتية �ل�ضا�ض����ية. 
وتبل����غ قيم����ة ه����ذه �ملناطي����د و�لب����ر�ج �مللحقة بها 

حو�يل 90 مليون دولر.
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مس��عود  كوردس��تان  اقلي��م  رئي��س  ق��ال 
بارزان��ي ان االقلي��م تعرض لعدوان غاش��م من 
قب��ل داعش، وتصدت قوات البيش��مركة لهذا 
العدوان وأوقفته ع��ن التقدم، واكد ان القضاء 
عل��ى داعش ف��ي المنطقة يحت��اج وقت طويل 

وتنسيق الجهد الدولي لذلك.
وق��ال في مقابلة مع قناة س��كاي ني��وز، "نحن 
ل��م نختار هذه الحرب وه��ي التي فرضت علينا، 
لكننا س��نحاول وبكل م��ا اوتينا من قوة من أجل 
طرد داعش من كل ش��بر من اراضينا، فبالرغم 
من إننا خس��رنا عددا من قادتنا وبيش��مركتنا 
االبطال، إال ان القضية الكوردية برزت وبرهننا 
للعالم ان الش��عب الكوردي هو الشعب الوحيد 

الذي تصدى لداعش واوقف تقدمه".

دفع��ت  الت��ي  االس��باب  م��ن 
ال��ى التدخ��ل لحماية  بأمري��كا 
اقلي��م كوردس��تان م��ن خط��ر 
داع��ش، ق��ال الرئي��س بارزاني 
"التحال��ف الدول��ي داف��ع ع��ن 

القيم التي بنيناها في االقليم

حول الموقف االيراني من حرب 
االقلي��م ض��د تنظي��م داعش، 
قامت ايران "في اول ليلة تعرض 
فيه��ا االقليم لع��دوان داعش، 
محملتي��ن  طائرتي��ن  بارس��ال 
باالسلحة الى اربيل، وكانت اول 

دولة تقدم لنا السالح

العراقية � بغداد

سياسيون ينتقدون التباطؤ االميركي في تسليح القوات العراقية

بارزاني: أن مس��ألة إجراء اس��تفتاء على اس��تقالل 
اإلقليم عن العراق بما في ذلك كركوك ال رجعة فيها

مراقب��ون: امي��ركا غير جادة ف��ي تنفيذ وعودها تج��اه العراق 
وتبين هذا من خالل التكاليف التي ستتحملها الحكومة العراقية



�إّن  �لعر�قية، عن  �لنفط يف �حلكومة  �علنت وز�رة 
�شتبا�شر  �ل����وز�رة  يف  و�لفنية  �لهند�شية  �مل��اك��ات 
باإعادة تاأهيل م�شفى بيجي وت�شغيله بعد ��شتكمال 

�لإجر�ء�ت �لأمنية.
وج����اء ذل���ك يف ب��ي��ان �����ش���دره وزي����ر �ل��ن��ف��ط ع���ادل 
�لعر�قية  �مل�شلحة  بالقو�ت  فيه  ��شاد  �ملهدي  عبد 
"�لنوعي" �ل��ذي  لن��ت�����ش��اره��ا  �ل�����ش��ع��ب��ي  و�حل�����ش��د 
حتقق بك�شر �حل�شار �ملفرو�ض على م�شفى بيجي، 

ودخولها �إىل �مل�شفى.
متثل  �ل�شرت�تيجية  �ملن�شاأة  ه��ذه  �ن  �لبيان  وق��ال 
���ش��ري��ان��اً ح��ي��وي��اً يف جم��ال �إن��ت��اج �ل��وق��ود و�لطاقة 
�لكهربائية يف �لعر�ق، �شاكر� �لدعم �لدويل �لذي 

�شاهم يف حتقيق �لإنت�شار.
�ل���وز�رة  يف  و�لفنية  �لهند�شية  �مل��اك��ات  �إّن  و�ك���د 
باإعادة  �لأمنية،  �لإج��ر�ء�ت  ��شتكمال  بعد  �شتبا�شر 
�لنفطية  �ل�شناعة  لرفد  وت�شغيله  �مل�شفى  تاأهيل 
و�لت�شفية،  �ل��ت��ك��ري��ر  ق��ط��اع  �شيما  ل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
ميّثله  ملا  و�لزيوت،  �لنفطية  �مل�شتقات  من  بكميات 

�مل�شفى من �أهمية بالغة يف هذ� �ملجال.
وك����ان����ت �ل����ق����و�ت �لم���ن���ي���ة �ل���ع���ر�ق���ي���ة �مل���دع���وم���ة 
حترير  عن  �علنت  قد  �ل�شعبي  �حل�شد  مبتطوعي 
م��دي��ن��ة ب��ي��ج��ي و�ل���ت���ق���دم ب���اجت���اه �مل�����ش��ف��ى وف��ك 
�حل�شار عنه بعد �كرث من �شتة ��شهر من �شقوط 
�ج�����ز�ء و����ش��ع��ة م���ن حم��اف��ظ��ة ���ش��اح �ل���دي���ن بيد 
�لتي  ح��زي��ر�ن  �ح����د�ث  "د�ع�ض" خ���ال  �ره��اب��ي��ي 
و��شعة  �ج����ز�ء  ع��ل��ى  �لره��اب��ي��ن  �شيطرة  �ىل  �دت 
من حمافظات نينوى وكركوك ودياىل بعد �نهيار 

مفاجئ للقو�ت �لمنية �ملكلفة بحمايتها.

اعالن عدم الممانعة من استضافة الطلبة 
النازحين في جامعات اقليم كردستان

فك ارتباط مجموعة كليات 
ومعاهد من هيئة التعليم التقني

مناطق  �شبع  �ن  �لكهرباء،  وز�رة  �أك��دت 
م�شروع  فيها  جن��ح  ب��غ��د�د  �لعا�شمة  يف 
هو�ئية  م��ن  �ل��ك��ه��رب��اء  �شبكات  حت��وي��ل 
�ىل �ر����ش���ي���ة، ف��ي��م��ا ع����ز� ���ش��ب��ب ت��اأخ��ره 
وجمال�ض  �ل���وز�رة  ب��ن  �لتقاطعات  �ىل 

�ملحافظات.
وقال وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لإنتاج خالد 
تنفيذ  �ىل  ع��ازم��ة  "�لوز�رة  �ن  ح�شن 
م�شروع حتويل �ل�شبكات �لكهربائية من 
يف  فو�ئد  من  له  ملا  �ر�شية  �ىل  هو�ئية 

زيادة �لنتاج و�حلفاظ على �لطاقة".
حتى  جن��ح  "�مل�شروع  �ن  ح�شن  و����ش��اف 
�لن يف �شبع مناطق يف �لعا�شمة بغد�د 

بعد �لتفاق مع جمل�ض حمافظة بغد�د 
و�ل�شليخ  و�لع��ظ��م��ي��ة  )�مل��ن�����ش��ور  وه��ي 
وبغد�د �جلديدة  و�لقاد�شية  و�لريموك 
�مل��ن��اط��ق  ب��ق��ي��ة  وزي���ون���ة(، لف��ت��ا �ىل �ن 
على  �شتكون  و�ملحافظات  �لعا�شمة  يف 
�لتخ�شي�شات  توفر  عند  مر�حل  �شكل 
�أبر�م  "�لوز�رة ب�شدد  �ملالية،" مبينا �ن 
عدد من �لعقود مع �شركات متخ�ش�شة 
�ىل  �ل�شبكات  حت��وي��ل  م�����ش��روع  لتنفيذ 
�ر�شية لتنفيذ �مل�شروع يف زمن قيا�شي".
و�كد ح�شن �ن "م�شروع حتويل �ل�شبكات 
من  طرحه  مت  �ر�شية  �ىل  هو�ئية  م��ن 
قبل نحو 4 �شنو�ت �ل �نه يتم تاأجيله يف 
كل عام ب�شبب �لتقاطعات بن �ملجال�ض 

و�لوز�رة".
ت�شرين   18 �لكهرباء يف  وز�رة  وك�شفت 

تنفيذ  على  تعمل  �نها    ،2014 �لول 
م�شروع ن�شب �ملقايي�ض �لذكية يف بغد�د 
�ل�شتفادة  بغية  �مل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  وع���دد 
مبينة  �لكهرباء،  ��شتهاك  تر�شيد  من 
مليون   42 �ىل  ت�شل  �مل�شروع  كلفة  �ن 

دولر.
يذكر �أن �لعر�ق يعاين نق�شاً يف �لطاقة 
 ،1990 �شنة  ب��د�ي��ة  منذ  �لكهربائية 
و�زد�دت �شاعات تقنن �لتيار �لكهربائي 
بعد �لعام 2003، يف بغد�د و�ملحافظات، 
�إ�شافة  ب�شبب قدم �لكثري من �ملحطات 
�إىل عمليات �لتخريب �لتي تعر�شت لها 
حيث  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��ال  �ملن�شاآت 
�ل��ك��ه��رب��اء عن  �ن��ق��ط��اع  ���ش��اع��ات  �زد�دت 
���ش��اع��ة يف  ن��ح��و ع�شرين  �إىل  �مل��و�ط��ن��ن 

�ليوم �لو�حد. �نت�شلت  �أنها  �لعر�قية،  �ملو�نئ  �شركة  �كدت 
�شمن  بحرية  قطعة   40 نحو  �لن  حتى 
فيما  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  للمياه  �ملاحية  �ل��ق��ن��و�ت 
ك�����ش��ف��ت ع���ن وج�����ود ح������و�ر�ت م���ع �جل��ان��ب 
�ملت�شاطئة  �ملياه  �لغو�رق يف  ب�شاأن  �لإي��ر�ين 

معها.
وق����ال م��دي��ر ع���ام �ل�����ش��رك��ة ع��م��ر�ن ر����ش��ي 
�لإقليمية  �مل��ي��اه  �شمن  �ل��غ��و�رق  "بقاء  �إن 
�لعر�قية يت�شبب باإعاقة مرور �ل�شفن �لتي 
�ىل  �لعر�قية  �ملو�نئ  �شتعطل عمل  بدورها 
م�شتويات خمتلفة"، لفتا �ىل �ن "�ل�شركة 
�ولت �هتمام كبرية بهذ� �ملو�شوع من خال 
و�شع �خلطط �لكفيلة لنت�شالها من بينها 
�����ش���ت���ري�د �ل���ر�ف���ع���ات �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ط��ورة 
�لتعاقد ل�شر�ء ر�فعات عماقة  ف�شا عن 
لن��ت�����ش��ال ك��ر�ف��ع��ة )�ب�����وذر( و�ل��ت��ي طاقتها 
و�شولها  و�ملتوقع  ط��ن    2000 �ىل  ت�شل 
م��ط��ل��ع �ل����ع����ام �مل���ق���ب���ل لن���ت�������ش���ال �ل����غ����و�رق 
�لكبرية، ف�شا عن ��شتري�د ثاثة حفار�ت 

لر�شو  �ملنا�شبة  �لع��م��اق  ل��ت��اأم��ن  عماقة 
�ل�شفن �ملقبلة على �ملو�نئ �لعر�قية".

وبدعم  "�ل�شركة  �ن  تابع  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
م��ب��ا���ش��رة م���ن ق��ب��ل �ل��������وز�رة �أج������رت ع��دد 
�ل��ل��ق��اء�ت م��ع �ملخت�شن م��ن �جل��ان��ب  م��ن 
�لغو�رق لأن  �لأي��ر�ين للتباحث حول ملف 
بع�ض منها و�لتي تت�شبب بالإعاقة �لبحرية 
تقع �شمن �ملياه �ملت�شاطئة مع �جلارة �إير�ن 
وه���ذه يتطلب وج���ود م��و�ف��ق��ات �ل��دول��ت��ن 

حتى تدخل �آلياتنا لنت�شالها".
�لإي������ر�ين  "�جلانب  �ن  ر�����ش���ي  و������ش����اف 
خطو�ت  وهنالك  �ل�شركة  مع  تعاونا  �ب��دى 
�نت�شال  نحو  قريبا  �ل�شركة  بها  �شتتقدم 
�لغو�رق"، مبينا �ن "كو�در �ل�شركة �نت�شلت 
40 قطعة بحرية خمتلفة  حتى �لن نحو 
�لح��ج��ام يف �مل��ي��اه �ل��ق��ري��ب��ة م��ن م��و�ن��ئ �م 
�أخ��رى  مائية  وم��ن��اط��ق  فلو�ض  و�ب���و  ق�شر 
ق��ري��ب��ه م��ن م��ي��اه �ل��ب�����ش��رة و�مل��م��ت��دة جت��اه 

�ملو�نئ �لعر�قية.
�أرب��ع��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة متتلك  �مل��و�ن��ئ  �أن  ي��ذك��ر 
م���و�ن���ئ جت���اري���ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل م��ي��ن��اءي��ن 

نفطين.

�أكد وزير �لهج���رة و�ملهجرين درباز عبد 
�هلل، ، �ن ع���دد �لنازح���ن جر�ء �لعمليات 
�مل���دن  له���ا  تتعر����ض  �لت���ي  �لأرهابي���ة 
�لعر�قية و�ش���ل �إىل ملي���وين نازح، لفتا 
�إىل �ن وز�رت���ه ب���د�أت بتوزي���ع �لوح���د�ت 
�ل�ش���كنية قب���ل �ربع���ة �أي���ام عل���ى ه���ولء 
�لنازح���ن بدًء من دهوك يف حن ك�ش���ف 
�أن مو�زنة �لعام 2015 �شيتم مناق�شتها 

يف جمل�ض �لوز�رء �ل�شبوع �ملقبل.
وق���ال عب���د�هلل  يف ت�ش���ريحات �ش���حفية 
 20 "هن���اك  �إن   ) �لعر�قي���ة   ( تابعت���ه 
�ل���ف وح���دة �ش���كنية �أ�ش���بحت جاه���زة يف 
خميمات حمافظة دهوك مع توفري �ملاء 
�ل�ش���الح لل�ش���رب و�لكهرب���اء و�ل�ش���رف 
�ل�ش���حي و�ل�ش���و�رع"، مطالبا ب�"حتويل 
�لعام���ة  �ملو�زن���ة  �ملالي���ة يف  �ملخ�ش�ش���ات 
للمحافظ���ات �لت���ي �ش���هدت نزوحا كبري� 
�إىل �غاثة هولء �لنازحن و�ملهجرين".
�لحتادي���ة  "�حلكوم���ة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار 
خ�ش�شت مبلغ مليار دولر لغاثة هولء 
�لنازح���ن بعدم���ا �ش���كلت جلن���ة وز�ري���ة 
يرت�أ�ش���ها نائ���ب رئي����ض �ل���وزر�ء �ش���الح 
�ملطل���ك �لت���ي وزع���ت %46 م���ن ه���ذه 

�ملبالغ على �ش���كل منح و�شلت �إىل مليون 
�ملتبقي���ة مت �ش���رفها  �ملبال���غ  �أم���ا  دين���ار 
لغاث���ة �لنازحن م���ن توف���ري �ملخيمات 
و�لع���اج"، مبين���ا �أن "جمل����ض �ل���وز�ر�ء 
تري���ث على ق���ر�ر جمل����ض �لن���و�ب �لذي 
�أو�ش���ى بتحويل �وحالة مل���ف �ملهجرين 
�إىل وز�رة �لهج���رة و�ملهجرين و�ن �أتخاذ 
ق���ر�ر ب�ش���دد ه���ذ� �ملو�ش���وع �ش���يكون يف 

جل�شة جمل�ض �لوزر�ء �ملقبلة".
وتاب���ع �لوزي���ر �لك���ردي حديث���ه بالق���ول 
�إن "ع���دد �ملخيم���ات يف حمافظ���ة ده���وك 
ي�ش���ل �إىل �ش���ت خميم���ات حتت���وي عل���ى 
20 �لف خيمة ليو�ء ما يقارب 28% 
م���ن جمم���وع �لنازح���ن �ملتو�جدي���ن يف 
ده���وك"، م�ش���ري� �إىل �أن "عدد �لنازحن 

يف دهوك ي�شل �إىل 600 �لف نازح".
م���ن  �ل����80%  يق���ارب  "م���ا  �أن  و�أك���د 
�ملنح���ة  مبال���غ  ��ش���تلمو�  �لنازح���ن 
قب���ل  م���ن  له���م  �لت���ي خ�ش�ش���ت  �ملالي���ة 
مو�ش���حا  �حلكومي���ة"،  �لغاث���ة  جلن���ة 
ب�ش���ر�ء  ب���د�أت  �حلكومي���ة  "�للجن���ة  �أن 
�لكرفانات يف بد�ية �شهر �يلول �ملا�شي".
و�أو�ش���ح عب���د�هلل �أن���ه "تعاق���د م���ع ثمان 
�ش���ركات حملية يف حمافظة �ل�شليمانية 
لتزويده���ا 1000 كرف���ان وخ���ال مدة 

"تكلف���ة �خليمة  �ن  يوم���ا"، مبين���ا   75
�لو�ح���دة ه���ي 500 دولر ي�ش���اف له���ا 
وتهيئ���ة  و�لكهرب���اء  بامل���اء  جتهيزه���ا 
ومي���اه  �ل�ش���و�رع  وتبلي���ط  �ر�ش���يتها 
�ل�ش���رف �ل�ش���حي �ش���تكون تكلفته���ا م���ا 

يقارب 4 ماين دينار".
�م���ا فيم���ا يخ�ض �مل�ش���اكل ب���ن حكومتي 
عل���ق  �لخ���ري  و�لتف���اق  و�ربي���ل  بغ���د�د 
�لتغي���ري  كتل���ة  ر�ش���حته  �ل���ذي  �لوزي���ر 
"�لتف���اق �لخ���ري  �أن  �إىل  �لكرد�ش���تانية 
جمي���ع  ح���ل  عل���ى  �لتف���اق  بد�ي���ة  ه���و 
�مل�ش���اكل �لعالق���ة ب���ن �لطرف���ن و�لت���ي 
ت�ش���مل �لنفط و�لرو�ت���ب و�ملادة 140"، 
مو�ش���حا �أن "�ملفاو�ش���ات �ش���تتاأخر لعدة 
��ش���هر من �أجل �لتف���اق على جميع هذه 

�مللفات".
و��ش���تبعد عب���د�هلل "�لتو�ش���ل �إىل حلول 
حول �مل���ادة 140 لن �ملناطق �مل�ش���مولة 
�ش���اخنة"،  مناط���ق  ه���ي  �مل���ادة  به���ذه 
 2015 �لع���ام  "مو�زن���ة  �أن  �إىل  لفت���ا 
م���ن  �ل���وزر�ء  جمل����ض  �إىل  �شت�ش���ل 
�لأ�ش���بوع  و�ملالي���ة  �لتخطي���ط  وز�ر�ت���ي 
�ملقب���ل لعر�ش���ها للمناق�ش���ة �إىل جمل����ض 

�لوز�رء".
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انتشال 40 قطعة بحرية ضمن القنوات المالحية العراقية

�ج���ازت وز�رة �لبيئ���ة ��ش���تري�د نحو )30( �لف ط���ن من �ملو�د 
�لكيمياوي���ة �لد�خل���ة يف �ل�ش���ناعات �لنفطي���ة ل�ش���الح �ش���ركة 
نفط �لو�شط بعد مطابقتها �لبيانات بطاقة �ل�شامة للمو�د 

�لكيمياوية .
وق���ال �لوكي���ل �لفني جا�ش���م �لفاح���ي �ن وز�رة �لبيئة �جازت 
بع���د �لط���اع على تفا�ش���يل بطاق���ة بيانات �ل�ش���امة للمو�د 
�لكيمياوي���ة و�ل�ش���تمار�ت �ملع���دة م���ن قبل �لد�ئ���رة �لفنية  يف 
وز�رة �لبيئ���ة طل���ب �ل�ش���ركة �لعام���ة للمعار����ض و�خلدم���ات 
�لتجارية �لعر�قية باأ�ش���تري�د )28946( �لف طن من �ملو�د 
�لكيمياوية كانت قد تقدمت بها ل�شالح �شركة نفط �لو�شط.
و�و�ش���ح �لفاح���ي �ىل �ن �ملو�فق���ة مت���ت بع���د �كم���ال بطاق���ة 
بيان���ات �ل�ش���امة للم���و�د �لكيمياوية و�ل�ش���تمار�ت �ملعدة من 
قب���ل �لد�ئ���رة �لفني���ة يف وز�رة �لبيئة و�لتي تت�ش���من �للتز�م 
بالتعليم���ات �ملرفق���ة له���ذه �لبطاقة يف كل ما يتعل���ق بعمليات 
�لنق���ل وتد�ول �ملو�د �لكيمياوية وطرق خزنها و�لتعامل معها 

من قلبل �ل�شركة �مل�شتوردة .
و��شاف �لوكيل �لفني يف وز�رة �لبيئة �ىل �ن �لتعليمات �لفنية 
�ش���ددت عل���ى �ل���ز�م �لعامل���ن و�لناقل���ن  للم���و�د �لكيمياوي���ة 
ب�ش���رورة قر�ءة �لتعليمات و�رتد�ء معد�ت �ل�شامة ، حمملة 
يف �لوقت نف�ش���ه �ل�ش���خا�ض و�ل�ش���ركات �ملوقعة على ��شتمارة 
�لتعليم���ات  بكاف���ة  �للت���ز�م  �ل�ش���امة  وبطاق���ة  �ملعلوم���ات 
و�ل�ش���وبط �خلا�شة بالتعامل مع �ملو�د �لكيمياوية �ملن�شو�ض 

عليها يف �لتعليمات يف قانون حماية وحت�شن �لبيئة .
��شتح�ش���ال  �ش���ددت عل���ى �ش���رورة  ق���د  �لبيئ���ة  وكان���ت وز�رة 
مو�فقته���ا قبل ��ش���تري�د �و تد�ول ونقل �مل���و�د �لكيمياوية من 
قبل �لقطاعات �ل�شناعية �و �خلدمية و�حلكومية و�خلا�شة .

�علن���ت وز�رة �لعم���ل و�ل�ش���وؤون �لجتماعي���ة، ، حتديده���ا  يوم 
�لعم���ال  �ل�ش���هر �حل���ايل موع���د� ل�ش���رف رو�ت���ب  م���ن    20

�مل�شمولن بال�شمان �لجتماعي ول ميلكون بطاقات ذكية.
وقال���ت �ل���وز�رة يف بيان �طلعت عليه جريدة  ) �لعر�قية ( ، �إن 
"يوم �ل�20 من �شهر ت�شرين �لثاين �حلايل موعد� ل�شرف 
رو�تب �لعمال �مل�ش���مولن بال�ش���مان �لجتماع���ي ول ميلكون 

بطاقات ذكية".
كم���ا �علن���ت �ل���وز�رة يف وق���ت �ش���ابق �نها ب���د�أت  �م�ض ب�ش���رف 
رو�تب �لعمال �مل�ش���مونن �خلا�ش���ة بحاملي �لبطاقة �لذكية 

ل�شهري �يلول وت�شرين �لول يف بغد�د و�ملحافظات.

ب���ا����ش���رت �ل�������ش���رك���ة �ل���ع���ام���ة ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
بقطع  �لتجارة  ل��وز�رة  �لتابعة  �حلبوب 
وجت��ه��ي��ز ح�ش�ض �مل��و�ط��ن��ن م��ن م��ادة 
فيما  �ل��ث��اين  ت�شرين  ل�شهر  �ل��ط��ح��ن 
ر�شدت �للجان �لرقابية )56( خمالفة 

للمطاحن و�لوكاء يف بغد�د
�أكد ذلك مدير عام �ل�شركة با�شم �شد�م 
�شلطان و�أ�شاف �ن �شركته با�شرت بقطع 
�ملو�طنن  بح�ش�ض  �ل��وك��اء  وجتهيز 
من مادة �لطحن ل�شهر ت�شرين �لثاين 
يف بغد�د وعموم �ملحافظات و�كد بد�ي 
���ش��رك��ت��ه  �ن  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
دون  �لطحن  م���ادة  بتجهيز  م�شتمرة 
بحق  �شارمة  �ج��ر�ء�ت  وتطبق  �نقطاع 
ح�شب  خمالفات  ترتكب  �لتي  �ملطاحن 
�ملن�شو�ض عليها يف  �ل�شروط �جلز�ئية 
بالن�شبة  وك��ذل��ك  �لطحن  �ن��ت��اج  عقد 

للوكاء �و �لناقلن .
�ىل ذل����ك ت���و�����ش���ل �ل���ف���رق �ل��رق��اب��ي��ة 
جولتها  لل�شركة  �لتابعة  و�لتفتي�شية 
�ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة �مل��ك��ث��ف��ة ع���ل���ى �مل��ط��اح��ن 
و�ل�����وك�����اء ح���ي���ث ي���ت���م ���ش��ح��ب من����اذج 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف �لطحن  م���ن �حل���ب���وب 
ومن����اذج م��ن �ل��ط��ح��ن �مل��ن��ت��ج لفح�شه 
خم��ت��ري��اً وق��د �أ���ش��ف��رت تلك �جل��ولت 
خال �لفرتة �ملا�شية عن ر�شد )56( 
خمالفة نوعية وغري نوعية للمطاحن 

يف بغد�د.

وزارة التجارة تباشر بتجهيز حصة 
شهر تشرين الثاني من مادة الطحين

و�لبح���ث  �لع���ايل  �لتعلي���م  وز�رة  �علن���ت 
��شت�ش���افة  م���ن  ممانعته���ا  ع���دم  �لعلم���ي، 
�قلي���م  جامع���ات  يف  �لنازح���ن  �لطلب���ة 

كرد�شتان.
وق���ال �ملتحدث �لر�ش���مي لل���وز�رة ، �لدكتور 
كاظ���م عمر�ن ، �ن �ل���وز�رة »فاحتت ممثلية 
�قلي���م كرد�ش���تان يف �لمان���ة �لعامة ملجل�ض 
��شت�ش���افة  م���ن  بع���دم ممانعته���ا  �ل���وزر�ء، 

�لطلبة �لد�ر�ش���ن يف جامعات حمافظات » نينوى، �ش���اح �لدين، 
�ملناظ���رة  �لدر��ش���ة  �قلي���م كرد�ش���تان يف  �لنازح���ن �ىل   « �لنب���ار 
وبح�ش���ب �لطاقة �ل�ش���تيعابية جلامعات �لقليم لل�ش���نة �لدر��شية 

.2015-2014
و�و�ش���ح عم���ر�ن، �ن �ل���وز�رة ما�ش���ية يف ��ش���تيعاب �ع���د�د �لطلب���ة 
�لدر��ش���ية  �لج���و�ء  وتوف���ري  �لعر�قي���ة   �لنازح���ن يف �جلامع���ت 
و�يجاد �حللول �ملنا�ش���بة ل�شتمر�ر در��شتهم، وتقدمي �لحتياجات 

�ل�شرورية حلن �نتهاء �لزمة وعودتهم �ىل �جلامعات.

قررت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، فك �رتباط جمموعة 
كلي���ات ومعاه���د م���ن هيئة �لتعلي���م �لتقن���ي و�ش���مها �ىل �جلامعة 

�لتقنية يف �ملنطقة �ل�شمالية.
وقال �ملتحدث �لر�شمي للوز�رة ، �لدكتور كاظم عمر�ن، �ن �لوز�رة 
ق���ررت فك �رتباط خم�ض كليات وخم�ش���ة ع�ش���ر معه���د� تقنيا، هي 
�لكلية �لتقنية و�لكلية �لتقنية �لد�رية يف �ملو�شل و�لكلية �لتقنية 
�لق�ش���م �لطب���ي و�لكلي���ة �لتقني���ة �لق�ش���ام �لهند�ش���ية يف كرك���وك 

و�لكلية �لتقنية �لزر�عية �لر�شيدية يف نينوى.
وتابع عمر�ن، �ن �ملعاهد ت�شم �ملعهد �لتقني �لطبي و�ملعهد �لتقني 
�لتكنولوج���ي و�ملعه���د �لتقن���ي �لد�ري و�ملعهد �لتقن���ي �لزر�عي يف 
�ملو�ش���ل ، و�ملعه���د �لتقن���ي �لطب���ي و�ملعه���د �لتقن���ي �لتكنولوج���ي 
و�ملعهد �لتقني �لد�ري و�ملعهد �لتقني للفنون يف كركوك ، و�ملعهد 
�لطب���ي و�ملعه���د �لتقن���ي �لتكنولوج���ي و�ملعه���د �لتقن���ي �لد�ري يف 
�ش���اح �لدي���ن ، و�ملعه���د �لتقن���ي و�لتكنولوج���ي و�ملعه���د �لتقن���ي 
�لد�ري و�ملعه���د �لتقن���ي �لزر�ع���ي يف �حلويج���ة و�ملعه���د �لتقن���ي 

�لد�ري يف نينوى.

الكهرباء: سبع مناطق في بغداد نجح فيها مشروع الشبكات األرضية

البيئة تجيز استيراد نحو )30( الف طن 
من المواد الكيمياوية لصالح وزارة النفط

الي��وم ... توزيع رواتب 
اصحاب البطاقات الذكية 

�علنت �مانة بغد�د عن �جناز �أعمال تاأهيل و�شيانة 
وحد�ت �ل�شوية �ملرورية يف 52 موقعاً يف �لعا�شمة 
وذك���رت   ." و�مل�����رور  �ل�����ش��ري  ح��رك��ة  لتنظيم  ب���غ���د�د 
 " مديرية �لعاقات و�لع��ام يف بيان لها �ليوم �ن 

ماكات د�ئرة �مل�شاريع �حدى ت�شكيات �مانة بغد�د 
�جن���زت �ع��م��ال ���ش��ي��ان��ة وت��اأه��ي��ل وح����د�ت �ل���ش��وي��ة 
�ملرورية يف 52 موقعاً بجانبي �لكرخ و�لر�شافة من 

�لعا�شمة بغد�د باأ�شلوب �لتنفيذ �ملبا�شر 
و����ش��اف��ت �ن " �ع���م���ال �ل�����ش��ي��ان��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل ل��ه��ذه 
�ن�شيابية  دمي��وم��ة  �ىل  ت��رم��ي  و�مل��و�ق��ع  �لتقاطعات 
و�ملخالفات  �حل���و�دث  وتقليل  و�مل���رور  �ل�شري  حركة 

بع�ض  منها  تعاين  �لتي  �لختناقات  وف��ك  �مل��روري��ة 
 ." بغد�د  �لعا�شمة  يف  �لرئي�شة  و�مليادين  �ل�شو�رع 
و��شارت �ىل �ن " تنفيذ �عمال �ل�شيانة لهذه �ملو�قع 
�ىل  عاملية  منا�شئ  من  وم��و�د  �جهزة  باإ�شتعمال  مت 
يف  �لبديلة  �ل�شم�شية  بالطاقة  �لعمل  تفعيل  جانب 
حالة  يف  �لتقاطعات  يف  �مل��روري��ة  �ل���ش��ار�ت  ت�شغيل 

�نقطاع �لتيار �لكهربائي �لوطني.

�ىل   65 من  بغد�د  يف  يوميا  �ملنتجة  �لغاز  ��شطو�نات  ع��دد  �لنفط  وز�رة  رفعت 
لبيعها مبا�شرة  �لعا�شمة  ت�شيريها عجات بجميع مناطق  �ألفا، موؤكدة   120
عام  مدير  وق��ال  �لو�حدة.  لاأ�شطو�نة  دينار  �لف  خم�شة  ب�شعر  �ملو�طنن  �ىل 
رفعت  �ل�شركة  �ن  �شالح  يون�ض  حامد  �لدكتور  �ل���وز�رة  يف  �ل��غ��از  تعبئة  �شركة 

بهدف  �لفا   120 �ىل   65 من  �لعا�شمة،  يف  �ل�شطو�نات  من  �ليومي  �نتاجها 
بالنتاج  تر�جع  نافيا وجود  بغد�د،  �ليها من مو�طني  �ملتز�يدة  تغطية �حلاجة 
لعجات  �ل�شركة  ت�شيري  عن  وك�شف  معاملها.  من  �ي  يف  فني  خلل  ح��دوث  �و 
�ملو�طنن  �ىل  �لعا�شمة  مناطق  وبجميع  مبا�شرة  �ل�شطو�نات  لبيع  خم�ش�شة 
وب�شعر خم�شة �لف دينار لكل منها، م�شاهمة منها يف تخفيف �لعبء عن كاهلهم 
�زم��ات مفتعلة  �ىل خلق  يهدفون  �لنفو�ض ممن  بع�ض �شعاف  وبهدف حماربة 

للرتبح على ح�شاب �ملو�طن �لب�شيط.

انجاز أعمال تأهيل وصيانة وحدات االضوية المرورية في بغداد
بغداد

رفع إنتاج الغاز من 65 الى 120 ألف أسطوانة يوميا
بغداد

النفط تعلن عن اعادة تأهيل مصفى بيجي وتشغيله بعد استكمال االجراءات االمنية

 ي�شارك �ل��ع��ر�ق ممثا ب���وز�رة �ل��زر�ع��ة يف م��وؤمت��ر روم��ا �ل���دويل �ل��ث��اين �ملعني 
�ل��وز�رة �ن وزي��ر �لزر�عة  �ع��ام  بالتغذية .وق��ال ه��ارون ر�شيد �حلجامي مدير 
�ملعني  �ل��ث��اين  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  �ل��ع��ر�ق يف  �ل��زي��د�ن مثل  ف��اح ح�شن  �ملهند�ض 

– 21 ت�شرين   19 �لعا�شمة �ليطالية روما للفرتة من  بالتغذية و�ملنعقد يف 
مب�شاركة  �لتغذية  ح��ول  دوليا  حكوميا  ت�شاركيا  �جتماعا  يعتر  و�ل��ذي  �لثاين 

منظمة �لغذية و�لزر�عة )  )FAO  ومنظمة �ل�شحة �لعاملية .

وزارة الزراعة : العراق يشارك في مؤتمر روما الدولي الثاني



 كش��ف نادي دب��ي للصحافة ع��ن تحقيقه نتائ��ج ايجابية خالل الزي��ارات التي قام 
بها إلى عدد من المؤسسات اإلعالمية والصحافية المصرية بهدف تعزيز التعاون 
اإلعالم��ي بين نادي دبي للصحافة والمؤسس��ات اإلعالمي��ة المصرية، والتعرف على 
قادة وإدارات تحرير الصحف المصرية، باإلضافة إلى العمل على تحفيز الصحافيين 
والمؤسس��ات الصحافية على الترش��ح لجائزة الصحافة العربية في دورتها الرابعة 
عشرة، والترويج لفئة الصحافة الذكية التي استحدثتها األمانة العامة مؤخرًا، إلى 
جانب التعرف على مقترح��ات إدارات التحرير في مجال تدريب الصحفيين العرب 

وأنش��طة النادي األخرى.
حتري����ر  وروؤو�س����اء  ق����ادة  الن����ادي  وف����د  زار  وق����د 
ال�سحافي����ة  امل�ؤ�س�س����ات  كربي����ات   وم����دراء 
والإعالمي����ة يف م�س����ر، �سملت �سحيف����ة الأهرام، 
و�سحيف����ة ال�س����روق، وم�ؤ�س�سة ال�ف����د ال�سحفية 
و�سحيف����ة الي�����م ال�سابع ومقر قن����اة "ام بي �سي" 
م�س����ر، اإىل جانب زيارة نقابة ال�سحفيني واحتاد 

ال�سحفيني العرب.
 وح�س����ب بي����ان �س����در عن الن����ادي فق����د مت خالل 
اللق����اءات مناق�س����ة �سبل تعزيز التع����اون امل�سرتك 
وامل�ؤ�س�س����ات  الن����ادي  ب����ني  العالق����ات  وتط�ي����ر 
ال�سحافي����ة  الإعالمي����ة، وحتفي����ز ال�سحافي����ني 
ال�سحاف����ة  جائ����زة  يف  بفعالي����ة  امل�سارك����ة  عل����ى 
العربي����ة. وتناولت النقا�سات كذل����ك الدور الذي 
يلعب����ه النادي كج�سر ت�ا�سل بني و�سائل الإعالم 
الإماراتي����ة والإعالم امل�سري.  وناق�ست اللقاءات 
كذل����ك التحديات التي ت�اجه ال�سحافة ال�رقية 
والروؤي����ة امل�ستقبلي����ة للعمل ال�سحف����ي يف ال�طن 
املهن����ي  بامل�ست�����ى  النه������ض  وكيفي����ة  العرب����ي، 
للعامل����ني يف املجال الإعالمي، عن طريق تنظيم 

متخ�س�س����ة  درا�س����ات  واإط����الق  تدريبي����ة  دورات 
تتناول ال�اقع الإعالمي العربي.

وق����ام وفد النادي كذلك بج�����لت يف ا�ستدي�هات 
التقنيات  اأحدث  "ام بي �سي" م�سر واطلع على 
الت����ي ت�ستخدمه����ا القن����اة لتق����دمي برام����ج عل����ى 
و�سمل����ت  الحرتافي����ة.   م����ن  عالي����ة  م�ست�ي����ات 
اجل�ل����ة زي����ارة املق����ر اجلدي����د ل�سحيف����ة "الي�����م 

ال�سابع".
واأ�س����اد امل�س�ؤول�����ن وال�سحافي�����ن بال����دور ال����ذي 
التق����ارب  حتقي����ق  اإط����ار   يف  الن����ادي  ب����ه  يق�����م 
املهني����ة  ال�س����الت  وت�ثي����ق  العرب����ي  الإعالم����ي 
م����ع كاف����ة امل�ؤ�س�سات وتعزي����ز لغة احل�����ار املبا�سر 
واملقرتح����ات  الآراء  م����ن  املتبادل����ة  لال�ستف����ادة 
والأفكار التي ت�سب يف خدمة ال�ساحة الإعالمية 

العربية.
ويف ه����ذا الإطار، قالت منى ب��سمرة، مدير نادي 
دب����ي لل�سحاف����ة، اإن وفد النادي حظ����ي با�ستقبال 
مميز من قبل كافة امل�ؤ�س�سات التي قام بزيارتها، 
واأب����دى امل�س�ؤول�����ن وروؤو�س����اء التحري����ر رغبته����م 

كاف����ة م�ساري����ع  للتع����اون يف  الت����ام  وا�ستعداده����م 
وفعالي����ات الن����ادي، م�سيدي����ن ب����ه كنم�����ذج ناج����ح 
للعم����ل ال�سحايف. كما وقدم�����ا مقرتحات تتعلق 
بتنظي����م ور�����ض عم����ل ودورات تدريبي����ة م�سرتك����ة 
بن����اء على احتياج����ات الإعالمي����ني وال�سحافيني 

يف خمتلف الدول العربية. 
واأ�ساف����ت ب��سم����رة اأن هذه الزي����ارات تاأتي �سمن 
م����ع  امل�ستم����ر  للت�ا�س����ل  الن����ادي  ا�سرتاتيجي����ة 
ال��سط الإعالمي وال�سحفي وت�طيد العالقات 
الت����ي ميتاز به����ا النادي مع كاف����ة و�سائل الإعالم 
وممثليه����ا، اإىل جان����ب تط�ي����ر قاع����دة البيان����ات 
لالأخب����ار  ال�سحافي����ة  التغطي����ات  يف  والتع����اون 

ال�سادرة من النادي.
ووجهت ب��سمرة خ����الل الزيارات دع�ة اإىل كافة 
امل�ؤ�س�س����ات ال�سحافي����ة و ال�سحافي����ني العامل����ني 
فيه����ا بالرت�س����ح وامل�سارك����ة يف جائ����زة ال�سحاف����ة 
والت����ي مت  ع�س����رة،  الرابع����ة  دورته����ا  العربي����ة يف 
تق����دمي �سرحاً وافياً عنها وعن الفئة امل�ستحدثة، 

فئة ال�سحافة الذكية وطرق الرت�سح لها.
و�س����م وفد نادي دبي لل�سحافة، اإىل جانب مدير 
الن����ادي، كاًل من جا�سم ال�سم�سي مدير امل�ساريع، 
الإعالمي����ة،  العالق����ات  مدي����ر  م����ازن،  ومه����اب 
وعف����راء مط����ر، مدي����ر الفعاليات وعلي����اء الذيب 

مدير تط�ير املحت�ى.
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نادي دبي للصحافة يبحث سبل تعزيز التعاون مع اإلعالم المصري
لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العالقات مع المؤسسات الصحافية واإلعالمية 

عربية ودولية

 يق�م رئي�ض ال�زراء الرتكي اأحمد داود اأوغل� الي�م  اخلمي�ض 
بزيارة ر�سمية للعراق ت�ستمر ي�مني. وذكرت م�سادر يف رئا�سة 
خالل  اأوغ��ل���  يتناول  اأن  املنتظر  "من  اأن��ه  الرتكية  ال����زراء 
الزيارة مع امل�س�ؤولني العراقيني العديد من امل��س�عات ذات 
الهتمام امل�سرتك، تاأتي يف مقدمتها م�سائل الطاقة، ف�ساًل 
عن العالقات الثنائية، واآخر التط�رات التي ت�سهدها املنطقة 

عامة، والعراق ب�سفة خا�سة".
املتعلقة مبكافحة الإره��اب، وتنظيم  كما �ستحتل امل��س�عات 
"داع�ض" جزًءا كبرًيا من مباحثات رئي�ض احلك�مة الرتكية. 
و�سددت امل�سادر على اأن "امل�قف الرتكي من مكافحة "داع�ض" 
ي�ؤكد على �سرورة تبني ا�سرتاتيجية �ساملة تت�سمن التخل�ض 

من الأ�سباب التي اأدت اإىل ظه�ر ذلك التنظيم الإرهابي".

رئيس الوزراء التركي يزور العراق

متابعة

متابعة

متابعة

متابعة اأقرت المم املتحدة الثالثاء قرارا يندد   
بالتجاوزات �سد حق�ق الن�سان يف ك�ريا 
ال�سمالية وي�سكل خط�ة اىل المام باجتاه 
مقا�ساة بي�نغ يانغ بتهمة ارتكاب جرائم 

�سد الن�سانية.
الذي  القرار  طالب  حمتدم،  نقا�ض  وبعد 
اجلمعية  يف  الن�����س��ان  حق�ق  جلنة  تنبته 
111 ���س���ت��ا م��ق��اب��ل  ب��غ��ال��ب��ي��ة  ال���ع���ام���ة 
المن  جمل�ض  اخرين   55 وامتناع   19
ال������دويل ب���اح���ال���ة امل�������س���األ���ة اىل امل��ح��ك��م��ة 

اجلنائية الدولية.
ال�سهر  الن�ض  العامة  و�ستناق�ض اجلمعية 

املقبل.
ال�سباح  م��ث��ار ج��دل ح��اد يف  الن�ض  وك���ان 
تعديل  ادخ���ال  عبثا  ك���ب��ا  ح��اول��ت  عندما 
يفرغ م�سم�ن القرار من حمت�اه، طالبة 
الم��ن  جمل�ض  تطالب  التي  امل���ادة  �سحب 
الدويل بالتفكري يف احالة ك�ريا ال�سمالية 

اىل املحكمة اجلنائية الدولية.
وقال ال�سفري الك�بي رودولف�ن راي�ض ان 
ال��ق��رارات يركز فقط على  الن�ع من  هذا 
"اداة  واأ�سبح  ال�سمالية  ك�ريا  مثل  دول��ة 
الن�ض  بتعديل  ملهاجمة اخرين". وطالب 
ليدع� اىل "نهج تعاوين" مع بي�نغ يانغ.

واي������دت ب��ي��الرو���س��ي��ا والك���������ادر واي�����ران 
وال���������س����ني ورو�����س����ي����ا وج����ن�����ب اف��ري��ق��ي��ا 
وفنزويال طلب ك�با بغية ا�سعاف فح�ى 

القرار م�ؤكدين انه غري مت�ازن.
بدوره، قال مندوب ك�ريا ال�سمالية �سني 
اقرتحه  ال��ذي  القرار  م�سروع  ان  ه�  �س� 
الحت�����اد الوروب������ي وال���ي���اب���ان دل��ي��ل على 
التي  وامل�اجهة  والريبة  الثقة  "انعدام 
الن�����س��ان  ب��ح��ق���ق  ل��ه��ا مطلقا  ع��الق��ة  ل 

احلقيقية".
الت�س�يت  ق��ب��ل  رف�����ض  ك���ب��ا  ل��ك��ن ط��ل��ب 
بغالبية  الن�سان  حق�ق  جلنة  يف  النهائي 
وخم�سني  اي��دوه   40 مقابل  �س�تا   77

دولة امتنعت عن الت�س�يت.
وا�ستندت اللجنة املكلفة حتديد انتهاكات 

حق�ق الن�سان اىل تقرير لالمم املتحدة 
���س��ب��اط/ يف  ����س���در  ���س��ف��ح��ة   400 م����ن 

خ��ت��ام حتقيق مط�ل  امل��ا���س��ي يف  ف��رباي��ر 
ع��ن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق���ق الن�����س��ان يف ك���ري��ا 
العامل  يف  ل��ه  مثيل  ل  "ب�سكل  ال�سمالية 

املعا�سر".
وط�ال مدة عام، جمع املحقق�ن �سهادات 
وي���ث��ق  امل��ن��ف��ى  �سماليني يف  ك���ري��ني  م��ن 
يحتجز  اع��ت��ق��ال  م��ع�����س��ك��رات  م��ن  ل�سبكة 
120 الف �سخ�ض ف�سال عن  فيها حتى 
حماكمة  دون  واع��دام��ات  تعذيب  عمليات 

واغت�ساب.
القا�سي  ا����س���راف  ال��ت��ح��ق��ي��ق حت��ت  واأف�����اد 
ال�سرتايل مايكل كريبي ان امل�س�ؤولني عن 
هذه النتهاكات ي�سغل�ن اعلى املنا�سب يف 
الدولة، يف حني اعترب القا�سي انها ترقى 

اىل جرائم �سد الن�سانية.
ه�  الن  وال�س�ؤال  اللجنة،  ت�س�يت  وبعد 
�سيندد  الم��ن  ك��ان جمل�ض  اذا  ما  معرفة 
املحكمة  امام  يانغ ويقا�سيه  بي�نغ  بنظام 

اجلنائية الدولية.

االمم المتحدة تدعو الى التحقيق في جرائم ضد االنسانية في كوريا الشمالية
بغداد

بغداد

غادر نائب الرئي�ض المريكي ج� بايدن الثالثاء وا�سنطن يف ج�لة 
ت�ستمر خم�سة ايام، ويزور خاللها كاًل من املغرب واوكرانيا وتركيا، 
اوك��ران��ي��ا،  الأزم����ة يف  ملفي  على  ت��رتك��ز  �سيجري حم��ادث��ات  حيث 
ان  البي�ض  البيت  وق��ال  وال��ع��راق.  �س�ريا  ومكافحة اجلهاديني يف 
نائب الرئي�ض الذي يق�م بهذه اجل�لة برفقة زوجته جيل �سيبحث 
مكافحة  بينها  عدة"،  "م��س�عات  الوىل،  حمطته  امل��غ��رب،  يف 
تنظيم الدولة ال�سالمية املتطرف. وا�ساف انه يف اوكرانيا �سيلتقي 
بايدن الرئي�ض برتو ب�رو�سنك� ورئي�ض ال�زراء ار�سيني يات�سيني�ك 
حك�مة  ت�سكيل  نح�  �سريًعا  امل�سي  "�سرورة  يف  معهما  للتباحث 
وقف  لتفاقية  الرو�ض"  "انتهاك  م��س�ع  اىل  ا�سافة  جديدة"، 
ام��ا يف  ايل�ل/�سبتمرب.   5 يف  مين�سك  وقعت يف  التي  النار  اط��الق 
تركيا ف�سيلتقي بايدن كاًل من الرئي�ض رجب طيب اردوغان ورئي�ض 
املحادثات بني اجلانبني على  اوغل�، و�سترتكز  داود  ال���زراء احمد 
التعاون على مكافحة تنظيم الدولة ال�سالمية يف �س�ريا والعراق، 
وان�سمام اجلهاديني الجانب اىل �سف�فه، عن طريق تركيا، ف�ساًل 
عن الزمة الن�سانية الناجمة من النزاع الدائر يف اجلارة اجلن�بية 

لرتكيا.

جولة  في  واشنطــــن  يغادر  بايــدن 
المغرب وتركيا وأوكرانيا إلى  تقوده 

احل�ثيني  امل�سلحني  ان  ووت�����ض  راي��ت�����ض  هي�من  منظمة  اع��ت��ربت 
احل��رب  لقان�ن  جت���اوزات  ارتكب�ا  اليمني  اجلي�ض  وق����ات  ال�سيعة 
وقالت  ايل�ل/�سبتمرب.  يف  �سنعاء  �سهدتها  التي  امل�اجهات  خالل 
فيها  ح��الت، مت  �ست  اح�ست  انها  ني�ي�رك،  التي مقرها  املنظمة، 

ا�ستهداف مدنيني وم�ست�سفيات.
�سيطروا  ال��ذي��ن  احل���ث��ي��ني،  بقيام  ووت�����ض  رايت�ض  هي�من  ون���ددت 
وبق�سف  م��دار���ض،  باحتالل  ايل�ل/�سبتمرب،   21 يف  �سنعاء  على 
بالقرب  واقًعا  ك�نه  من  بالرغم  ال�ساد�سة،  الع�سكرية  الفرقة  مقر 
من م�ست�سفى. واعتربت املنظمة انه يتعنينّ على احلك�مة اليمنية 
حتا�سب  وان  الطرفان،  ارتكبها  التي  التجاوزات  هذه  يف  حتقق  ان 

امل�س�ؤولني عنها.
معظم  على  بال�سيطرة  ايل�ل/�سبتمرب   21 يف  احل���ث��ي���ن  وق���ام 
املرافق العامة يف العا�سمة اليمنية، وقام�ا بعد ذلك بالت��سع نح� 
معظم  يف  مقاومة  تقدمهم  يلق  ومل  ال��ب��الد.  و�سط  ونح�  ال��غ��رب 
�سنية  قبائل  مع  معارك  يخ��س�ن  انهم  ال  اجلي�ض،  من  الحيان 

مقربة من التجمع اليمني لال�سالح، ومع تنظيم القاعدة.

هيومن رايتس: الحوثيون والجيش 
ارتكبوا تجاوزات في اليمن

اأعلنت ال�سلطات الفرن�سية، عن م�ساركة فرن�سي يبلغ من العمر 22 
عاماً  ب�سكل مبا�سر يف  ذبح  جن�د �س�ريني نفذه تنظيم داع�ض ما 
ي�سلط ال�س�ء على قتال فرن�سيني اإىل جانب التنظيم الإرهابي يف 
�س�ريا، والذين ي�سكل�ن املجم�عة الأوروبية الأكرب عدداً يف �سف�فه. 
باأن  كبرياً  احتماًل  هناك  اأن  كازن�ف  برنار  الداخلية  وزي��ر  واأعلن 
اأحد الرعايا الفرن�سيني �سارك ب�سكل مبا�سر يف قطع روؤو�ض جن�د 
�س�ريني  وذلك بح�سب مقطع فيدي� ن�سره تنظيم داع�ض". واأكدت 
نيابة باري�ض لحقاً وج�د  م�ؤ�سرات مف�سلة ت�ؤكد �سل�ع فرن�سي يف 
الإعدامات. وبث تنظيم داع�ض اأي�ساً الأحد ت�سجياًل تظهر فيه جثة 
الرهينة الأمريكي بيرت كا�سيغ  وقد اأكد البيت الأبي�ض ه�يته  كما 
يظهر يف الت�سجيل مقاتل�ن من التنظيم وهم يقطع�ن روؤو�ض 18 
�سخ�ساً على الأقل قال�ا اإنهم جن�د �س�ري�ن. وقال كازن�ف:  ميكن 
قرية  يف    1992 ع��ام  امل�ل�د  ه��سار،  مك�سيم  ه�  املعني  يك�ن  اأن 
�سمال غرب فرن�سا  والذي  ت�جه اإىل �س�ريا يف  اآب عام 2013 بعد 

اإقامة يف م�ريتانيا عام 2012  

باريس تؤكد مشاركة فرنسي في "ذبح" جنود سوريين

عقد امل�ؤمتر ال�طني العام الليبي )الربملان املنتهية 
له  اع���ادت  بعدما  اأوىل جل�ساته  ام�����ض   اول  ولي��ت��ه( 
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف م��ط��ل��ع ال�����س��ه��ر اجل�����اري احل��ي��اة 
يف  انتخب  ال��ذي  الن�اب  جمل�ض  �سالحية  بابطالها 

دوليا. به  واملعرتف  املا�سي  ي�ني�  حزيران/   26
وقالت م�سادر �سحفية  لهذا الربملان غري املعرتف 
ال��ي���م  ع��ق��د  "امل�ؤمتر  اإن  ال��دول��ي��ة  ال����س���رة  م���ن  ب���ه 
الليبية  بالعا�سمة  مقره  يف  الر�سمية  جل�ساته  اأوىل 
لقطات  خ���الل  م���ن  وا���س��ح��ا  ب���دا  ل��ك��ن  طرابل�ض"، 
الن�ساب  ان  حملية  تلفزة  حمطات  نقلتها  للجل�سة 
مقاطعة  ب�سبب  مكتمال  يكن  مل  للجل�سة  القان�ين 
عدد كبري من الن�اب اجلل�سة لعدم اعرتافهم بقرار 

املحكمة العليا.
ون��ق��ل��ت امل�����س��ادر ع��ن ع��م��ر ح��م��ي��دان امل��ت��ح��دث با�سم 
"عدم  اب������دوا  ال����ربمل����ان  اع�������س���اء  اإن  ق����ل���ه  امل�����ؤمت����ر 
املتحدة  الأمم  بعثة  رئ��ي�����ض  "اأداء  م��ن  ارتياحهم" 
ل��ل��دع��م يف ليبيا ب��رن��اردي��ن��� ل��ي���ن وط��ري��ق��ة ادارت���ه 

للح�ار ال�طني الليبي بني الفرقاء ال�سيا�سيني".
اأم��ام  احتجاجية  وقفة  طرابل�ض  العا�سمة  و�سهدت 
للمطالبة  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  مقر 

بتغيري لي�ن.
كذلك  ناق�س�ا  امل���ؤمت��ر  اع�����س��اء  اإن  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 
"الأم�ر املتعلقة بت�سيري امليزانية خا�سة بعد �سدور 

قرار املحكمة العليا".

طلب  ب��سهمني  ن���ري  امل�ؤمتر  "رئي�ض  اأن  واأ�سافت 
ل�سياغة  التاأ�سي�سية  الهيئة  واأع�����س��اء  رئ��ي�����ض  م��ن 
حتى  اليه  ت��سلت  مب��ا  مب�افاته  الد�ست�ر  م�سروع 

يت�سنى له القيام باملهام الد�ست�رية املن�طة به".
اقالة  الي�م  "امل�ؤمتر قرر يف جل�سته  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ابراهيم  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م  ليبيا  مبع�ث 
الدبا�سي وتكليف اأحد اأفراد البعثة لإدارتها م�ؤقتا".

العليا  الليبية  باملحكمة  الد�ست�رية  الدائرة  وكانت 
بعدم  اجل��اري  الثاين/ن�فمرب  ت�سرين   6 يف  ق�ست 
للبلد  امل���ؤق��ت  الد�ست�ري  الع��الن  تعديل  د�ست�رية 
وال�����ذي ان��ت��خ��ب مب���ج��ب��ه جم��ل�����ض ال���ن����اب م���ا اأع���اد 
احلياة للم�ؤمتر املنتهية وليته يف 7 �سباط/فرباير 

املا�سي.
الليبي  الن�اب  جمل�ض  مقرر  اأعلن  اأخ��رى  جهة  من 
يدر�ض  الربملان  اأن  حزيران/ي�ني�   26 يف  املنتخب 
نقل جزء من جل�ساته من �سرق ليبيا اىل و�سطها يف 

مدينة را�ض لن�ف.
ال��ن���اب  ملجل�ض  الر�سمي  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  ون��ق��ل 
ق�له  قلمة حممد  �سالح  النائب  املجل�ض  مقرر  عن 
نقل  امكانية  ال��ي���م  جل�سة  يف  ت��دار���س���ا  "الن�اب  اإن 
طربق  مدينة  من  الن�اب  جمل�ض  جل�سات  من  جزء 
را����ض  م��دي��ن��ة  اإىل  ���س��رق ط��راب��ل�����ض(  ك��ل��م   1600(
لن�ف )600 كلم �سرق( ال�اقعة يف منطقة الهالل 

النفطي ب��سط ليبيا".
به دوليا واحلك�مة  الليبي املعرتف  ويتخذ الربملان 
�سرق  والبي�ساء يف  املنبثقة عنه من مدينتي طربق 
بعد  املا�سي  اآب/اأغ�����س��ط�����ض  منذ  م�ؤقتا  م��ق��را  ليبيا 

العا�سمة  ع��ل��ى  ليبيا"  "فجر  م��ل��ي�����س��ي��ات  ���س��ي��ط��رة 
طرابل�ض.

من  مقدما  طلبا  اأح��ال���ا  "الن�اب  اإن  حممد  وق���ال 
احل��ك���م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل����ؤق���ت���ة ب��ت��خ�����س��ي�����ض م��ي��زان��ي��ة 
لدرا�ستها  ال��ربمل��ان  يف  املالية  اللجنة  اإىل  للط�ارئ 

واإبداء الراأي حيالها متهيدا لتخاذ قرار ب�ساأنها".
حميد  ال��ن���اب  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  وك��ان 
ح���م��ة غ���ادر الإث��ن��ني مدينة ط��ربق على را����ض وفد 
ال�اقعة  غ��ات  مدينة  اإىل  زي���ارة  يف  نائبا،   26 ي�سم 
مع  احل���دود  على  لليبيا  الغربي  اجل��ن���ب  اأق�سى  يف 

اجلزائر، بح�سب ما ذكر امل�قع الر�سمي للمجل�ض.
ب��ي��ان  يف  غات"  م���دي���ن���ة  ووج����ه����اء  "حكماء  واأك�������د 
ال��ن���اب  جم��ل�����ض  يف  مم��ث��ل��ة  ب��ال�����س��رع��ي��ة  "مت�سكهم 
واحلك�مة املنبثقة منه رغم ما تتعر�ض له مدينتهم 
ال�سرعية  من ح�سار من قبل ملي�سيات خارجة عن 
التي  ال�سرعية  عن  التخلي  على  ارغامهم  ت�ستهدف 

انتخب�ها بكل حرية".
وق����ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م�����س��اي��خ وح��ك��م��اء غ���ات رج��ب 
احمد امل�سري يف كلمة له ترحيبا بال�فد اإن "املدينة 
ال�سرعية  عن  خارجة  ملي�سيات  قبل  من  حما�سرة 
قامت مبنع دخ�ل امل�ؤن والدوية وخمتلف احتياجات 

ال�سكان عن طريق املنافذ الربية".
من جهته حث النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الن�اب 
فتح  اأج��ل  م��ن  العمل  على  "احلك�مة  ح�مة  حميد 
ممر اآمن للدخ�ل الإمدادات وت�فري كل ما حتتاجه 

املدينة وب�سكل �سريع".
الليبية الذي يتزعمه  ال�طنية  الق�ى  وكان حتالف 

رئ��ي�����ض وزراء ل��ي��ب��ي��ا الأ���س��ب��ق حم��م���د ج��ربي��ل دع��ا 
الأج���ه���زة  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  "املحافظة  اإىل  الإث���ن���ني 
ال�����س��رع��ي��ة احل��ال��ي��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى مت��ا���س��ك ال��ربمل��ان 
ووحدته يف وقت ي�سكك البع�ض يف �سرعيته حماول 

اإقناع املجتمع الدويل بذلك".
الليربايل  التيار  يعد  ال��ذي  التحالف  ه��ذا  وا���س��اف 
بر�ض  فران�ض  وك��ال��ة  تلقت  بيان  يف  ليبيا  يف  الأك���رب 
ه��  احل��ك���م��ة  ه��ذه  اأداء  اأن  اقتناعنا  "رغم  ن�سخة 
دون امل�ست�ى املطل�ب اإل اأن حتالف الق�ى ال�طنية 
الأجهزة  ا�ستقرار  على  املحافظة  �سرورة  على  ي�ؤكد 

ال�سرعية احلالية".
وفاز   2012 العام  تاأ�س�ض يف  الذي  التحالف  واأ�سار 
اىل  ال��ع��ام  ال�طني  امل���ؤمت��ر  انتخابات  يف  بالأغلبية 
ق�ى  هجمة  م�اجهة  يف  ال�طني  التيار  "وحدة  اأن 
منا�سدا  الآن"،  العتب�ارات  كل  ف�ق  ت�سم�  التطرف 
ال��ن���اب يف ال��ربمل��ان ال��ذي انتخب يف 26 ح��زي��ران/
"التع�اون  الدولية  الأ���س��رة  م��ن  ب��ه  وامل��ع��رتف  ي�ني� 
تق�م  حتى  ومتابعتها  ومراقبتها  احلك�مة  هذه  مع 
وتب�داأ  وحدته  ال�طن  لي�ست�عيد  بها  املن�طة  باملهام 

م�سرية ب�ن�اء الدولة".
من  جمملها  يف  املك�نة  ليبيا  فجر  ملي�سيات  وكانت 
جمات اإ�سالمية منحدرة من مدينة م�سراتة )200 
كلم �سرق( اأعادت اإحياء امل�ؤمتر ال�طني العام و�سكلت 
ح��ك���م��ة م���ازي��ة ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ر احل��ا���س��ي حت��ت ا�سم 
املحكمة  تق�سي  اأن  ال�طني" قبل  النقاذ  "حك�مة 
جمل�ض  بحل  ال��ث��اين/ن���ف��م��رب  ت�سرين   6 يف  العليا 

الن�اب.

عودة العمل في البرلمان الليبي المنتهية واليته بعد إحيائه بقرار قضائي
بغداد بغداد

 اأرجاأ وزير اخلارجية المريكي ج�ن كريي �سفره اىل فيينا حيث 
الي��راين  الن�وي  امللف  ح���ل  الخ��رية  اللحظات  جت��ري مفاو�سات 
بني طهران والدول الكربى بهدف الت��سل لتفاق قبل انتهاء املهلة 

املحددة لذلك يف 24 اجلاري، كما اعلنت وزارته .
واو�سحت ال�زارة ان كريي �سينتقل من لندن اىل باري�ض اخلمي�ض 
ل���ران  والفرن�سي  الفي�سل  �سع�د  الم��ري  ال�سع�دي  نظرييه  للقاء 

فابي��ض، ومن بعدها �سيذهب اىل فيينا يف م�عد مل يحدد بعد.

وكريي امل�ج�د يف لندن منذ م�ساء الثنني كان يفرت�ض ان يت�جه 
بني  ات��ف��اق  لب���رام  ال���س��ب���ع  منت�سف  يف  النم�س�ية  العا�سمة  اىل 
اجلمه�رية ال�سالمية وجمم�عة 1+5 )ال�ليات املتحدة ورو�سيا 
وال�سني وبريطانيا وفرن�سا ا�سافة اىل املانيا(، �سيك�ن تاريخيا اذا 

ما مت الت��سل اليه.
والثالثاء  املا�سي ا�ست�ؤنفت يف فيينا املفاو�سات بني وزير اخلارجية 
الي���راين حممد ج���اد ظريف ووزي���رة خارجية الحت���اد الوروب���ي 
 ،5+1 دول  وزارات خارجية  ال�سيا�سيني يف  وامل��دراء  اآ�ست�ن  كاثرين 

وذلك متهيدا ل��س�ل ال�زراء ال�ستة لحقا هذا ال�سب�ع.
ل��ن��دن غ���دا )الرب���ع���اء(  ك���ريي �سيبقى يف  "وزير اخل��ارج��ي��ة  ول��ك��ن 

يف  الدارة  وم��ع  فيينا  املفاو�سني" يف  فريق  مع  م�ساوراته  مل�ا�سلة 
وا�سنطن، بح�سب ما اعلنت املتحدثة با�سم وزارته جنيفر ب�ساكي يف 

بيان.
باري�ض  اىل  اخلمي�ض  ال��ي���م  �سباح  "�سيت�جه  ك��ريي  ان  وا���س��اف��ت 
ال�سع�دي )المري  لجراء اجتماعات منف�سلة مع وزير اخلارجية 
�سع�د الفي�سل( ووزير اخلارجية الفرن�سي )ل�ران( فابي��ض تتعلق 

باملفاو�سات ح�ل امللف الن�وي اليراين".
حيث  الفرن�سية  العا�سمة  ك��ريي  م��غ��ادرة  على  ا�سب�عان  مي��ر  ومل 
تعتمد  ال��ت��ي  ال��دول��ة  فرن�سا،  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ع  اج���رى مباحثات 

امل�قف الكرث ت�سلبا ازاء ايران �سمن جمم�عة 5+1.

فيينا  اىل  "�سيت�جه  ك��ريي  ان  المريكية  اخلارجية  بيان  واو���س��ح 
لحقا خالل ال�سب�ع، ولكننا مل نحدد بعد امل�عد"، من دون اعطاء 

تفا�سيل ا�سافية.
وتبادلت ايران والق�ى العظمى الدع�ات لتقدمي تنازلت يف �سبيل 
الت��سل اىل اتفاق تاريخي قبل انتهاء املهلة املحددة لذلك يف 24 

اجلاري.
ال�سالمية  اجلمه�رية  ب��ان   2002 منذ  الكربى  ال��دول  وت�ستبه 
ت�سعى اىل امتالك القنبلة الذرية حتت غطاء برنامج ن�وي مدين، 
يف  حقها  نف�سه  ال�قت  يف  م�ؤكدة  قاطع،  ب�سكل  طهران  تنفيه  وه��� 

الطاقة الن�وية لغايات مدنية.

وق���ع���ت ����س���دام���ات ب����ني ال�������س���رط���ة وم���ت���ظ���اه���ري���ن م��ط��ال��ب��ني 
فيما حاولت جمم�عة  ك�نغ،  الربعاء يف ه�نغ  بالدميقراطية 
يف  الت�سريعي  املجل�ض  اقتحام  امللثمني  املحتجني  من  �سغرية 
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة على ما اوردت ال�سحف املحلية.

ال�����س��رط��ة الع�سي وغ��از  ن��ح��� م��ئ��ة م��ن عنا�سر  ا���س��ت��خ��دم  وق���د 
الفلفل �سد املتظاهرين يف ال�ساعات الوىل �سباح الربعاء، ومت 
ت�قيف اربعة ا�سخا�ض.وتاأتي هذه ال�سدامات بعد ب�سع �ساعات 
من قيام  ال�سلطات بتفكيك ح�اجز على اثر قرار ق�سائي اول 
يرمي اىل تقلي�ض م�ساحة امل�اقع، التي يحتلها املتظاهرون منذ 
اقرتاع  نظام  باقامة  الخريون  ويطالب  ايل�ل/�سبتمرب.   28
ال�سينية. لل��ساية  اخلا�سعة  املنطقة  هذه  يف  حقيقي  مبا�سر 
وان��دل��ع��ت ال�����س��دام��ات ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م ن��ح��� ع�����س��رة ا�سخا�ض 
مقنعني ب�ابة املجل�ض الت�سريعي. وقد متكن واحد منهم على 
القل الدخ�ل اىل املبنى قبل طرده بح�سب �سحيفة اآبل ديلي. 
واعلنت ق�ات المن يف بيان "ان ال�سرطة تدين بق�ة هذا الن�ع 
بالمن  يخل�ن  الذين  املتظاهرين  جانب  من  الت�سرفات  من 
العام". وقد الغيت جل�سة برملانية وحتى زيارات اجلمه�ر، كما 
قالت احلك�مة املحلية. ودعا القادة الطالبي�ن راأ�ض احلربة يف 
احلراك ال�سلمي ب�جه عام ان�سارهم اىل عدم ا�ستخدام العنف. 
وقال لي�سرت �س�م من احتاد الطالب يف ه�نغ ك�نغ "ل ن�د روؤية 
هذا الن�ع من الم�ر"، و"ندع� جميع املعت�سمني اىل الن�سمام 
يف  م�س�ؤولني  م�ساركني  يك�ن�ا  ان  واىل  الالعنف،  مبادئ  اىل 
املئات  بع�سرات  ال�س�ارع  اىل  املتظاهرون  ونزل  املظالت".  ث�رة 

منذ 28 ايل�ل/�سبتمرب.

كيري يرجئ سفره الى فيينا حيث مفاوضات النووي االيراني
بغداد

متظاهرون ملثمون يحاولون اقتحام البرلمان في هونغ كونغ



ب���أداء احلكم   ، ب�لتحكيم،  اأ�ص�د خمت�صون 
ال����دويل م��ه��ن��د ق������ص��م وم�����ص���ع��داه م��وؤي��د 
حم��م��د ع��ل��ي وجن������ح رح����م يف م��ن���ف�����ص���ت 
بع�صهم  اع���ت���ره  وب��ي��ن��م���   ،22 خ��ل��ي��ج��ي 
اآخ��رون  اأك��د  البطولة،  يف  م�صرفة  ب�صمة 
اأن ال��ت���أل��ق ج����ء رغ���م ان احل��ك��م ال��ع��راق��ي 
يعي�ش ظروف� تختلف عن اأقرانه يف الدول 
الأخرى. يقول رئي�ش جلنة احلك�م واحلكم 
"احلكم  اإن  اح��م��د   ال�ص�بق ط���رق  ال���دويل 

الدويل مهند ق��صم وزمالوؤه و�صعوا ب�صمة 
خليجي  يف  ال��ع��راق��ي��ة  لل�صف�رة  م�صرفة 
22"، معترا اأن "اأداءهم ك�ن ممت�زا وبال 
اأخط�ء بغ�ش النظر عن �صعوبة او �صهولة 
املب�راة التي اأداره� الط�قم". واأ�ص�ف احمد 
وق��رارات��ه ومك�ن وقوفه  "حراك احلكم  اأن 
م�  �صليم�  ك�ن  امل�ص�عدين  احلك�م  وكذلك 
منحهم ال�صيطرة على املب�راة ب�صكل اأمن 
اخلروج به� اإىل �ص�طيء الأم�ن، م�صريا اإىل 
احلكم  على  غريب�  لي�ش  الت�ألق  "هذا  اأن 
العراقي الذي لو توفر له ن�صف م� يتوفر 
لأق���ران���ه يف ال����دول الأخ����رى لن��ط��ل��ق نحو 

م�صتوي�ت اف�صل بكثري".

   

اع������رب ع�����دد م����ن ج���م����ه���ري امل��م��ن��ت��خ��ب 
 22 خ���ل���ي���ج���ي  امل���������ص�����رك يف  ال����وط����ن����ي 
يف ال�������ص���ع���ودي���ة ع����ن ام��ت��ع������ص��ه��م م��ن 
ت�����ص��ري��ح���ت رئ��ي�����ش احت������د ك����رة ال��ق��دم 
ع��ب��داخل���ل��ق م�����ص��ع��ود . وق�����ل ع���دد من 
�صدمت  امل��ال  ت�صريح�ت  ان  امل�صجعني 

املنتخب  وا���ص��ئ  ح��ني  العراقي  اجلمهور 
الفوز  ي�صتحق  ك���ن  ان��ه  وق����ل  ال��ع��م���ين 
على ح�ص�ب العراق والتع�دل ظلم عم�ن 
وبني امل�صجعني ان الت�صريح�ت يجب ان 
ل  الوطني  املنتخب  عزمية  لرفع  تكون 
لت�صجيع الفريق املن�ف�ش ، وك�ن م�صعود 
امل��ب���راة  ت�����ص��ري��ح �صحفي ع��ق��ب  اك���د يف 
للمنتخب  ال����ص���واأ  ه��ي  ال��ي��وم  "مب�راة 

م�صوؤولية  يتحمل  واجل��م��ي��ع  ال��ع��راق��ي 
ال��الع��ب��ني  ل��ع��دم تطبيق  ه���ذا الخ���ف����ق 
واأ���ص���ف  �ص�كر".  امل���درب حكيم  واج��ب���ت 
ان "املب�راة الوىل مع الكويت اأثرت على 
م�صعود  وا�ص�ر  الالعبني".  ونف�صية  اداء 
اف�صل  ك���ن  عم�ن  منتخب  "اأداء  ان  اىل 
على  الفوز  ي�صتحق  وك���ن  اليوم  لق�ء  يف 

العراق".على حد قوله.

غري  ب�ل�صعودية   22 خليجي  يف  بعثته  اأن   ، ال��ق��دم،  لكرة  العراقي  الحت���د  ذك��ر 
املنتخب يف مب�راته الخرية ام�م منتخب �صلطنة عم�ن، مبين�  اداء  را�صية على 
ان م� تردد يف العالم عن اق�لة مدرب املنتخب حكيم �ص�كر هي جمرد �ص�ئع�ت 

يراد منه� الت�أثري على ا�صتعدادات املنتخب العراقي قبل لق�ء الم�رات امل�صريي.
 22 العراقية يف خليجي  البعثة  "رئ��صة  اإن   ،" ك�مل زغري  الحت���د  وق���ل ع�صو 

وبجميع اع�ص�ئه� غري را�صية على اداء منتخب العراق يف مب�راته ام�م منتخب 
�صيء  اداء  ق��دم  "الفريق  اأن  مبين�   ،" متع�دل  منه�  خ��رج  وال��ت��ي  ع��م���ن  �صلطنة 

للغ�ية".
واأ�ص�ف اأن "كل م� تردد عن اق�لة مدرب املنتخب حكيم �ص�كر هو جمرد �ص�ئع�ت 
امل�صريية  الم�����رات  م��ب���راة  قبل  املنتخب  اع���داد  ف��رة  على  ال��ت���أث��ري  منه�  الغ�ية 
والتي �صتحدد ت�أهل منتخب العراق اىل دور الربعة"، موؤكدا ان" احت�ده متم�صك 

بخدم�ت املدرب".

وافق رؤس��اء االتح��ادات الخليجية لكرة القدم، باإلجماع، على إقامة بطول��ة كأس الخليج لكرة القدم " 
خليج��ي 23" بمدين��ة البصرة العراقية في ش��هر يناير 2016، على أن يس��توفي اإلتحاد العراقي لكرة 
الق��دم موافق��ة اإلتحاد الدولي ) فيفا( على رفع الحظر عن مالعب الع��راق قبل 18 فبراير 2015، وإال 

يؤول التنظيم مباشرة إلى الكويت في نفس التوقيت المعلن.
واأعل���ن اأحم���د عي���د رئي����ش الحت����د ال�صع���ودي لك���رة الق���دم، 
اخلليجي���ة،  الحت����دات  لروؤ�ص����ء  الع����م  الجتم����ع  رئي����ش 
وال���ذي عقد بع���د ظهر ، موافق���ة املجل�ش ب�لإجم����ع على اأن 
ا�صت�ص�فة العراق خلليجي 23 يف الب�صرة، على اأن ي�صتويف 
الإحت����د العراق���ي ني���ل موافقة الحت����د ال���دويل )فيف�( على 
رف���ع احلظ���ر ع���ن مالع���ب الع���راق، م���ع ا�صتيف����ء ال�ص���روط 
الفنية واللوج�صتية والتنظيمية، م�صيف� اأن العراق اعطيت 

الفر�ص���ة ل�صتيف����ء ه���ذه ال�ص���روط مل���دة 3 �صه���ور وحتديدا 
حتى 18 فراير 2015.

الإحت����دات  م���ن  امل�صكل���ة  التنفيت����ش  جلن���ة  اأن  اإىل  م�ص���ريا 
���ى الف���ور عمله���� يف الب�ص���رة لرف���ع  اخلليجي���ة �صتع����ود عل
تقري���ر اإىل املوؤمت���ر الع�م لروؤ�ص����ء الإحت����دات لتقرير املوقف 

النه�ئي.
وك�ص���ف عيد ع���ن روؤ�ص�ء الإحت����دات اخلليجية وافق���وا اأي�ص� 

ب�لإجم�ع على اأن تكون دولة الكويت هي البديل لإ�صت�ص�فة 
نه�ية  ر�صمي� يف  ذلك  اإعتم�د  يتم  اأن  23"  على  "خليجي 

املهلة املمنوحة للعراق بعد 3 �صهور.
كم���� اأعل���ن رئي����ش الإحت�د ال�صع���ودي اأن الإجتم����ع اأتفق على 
اعتم����د بروتك���ول تع����ون ب���ني الحت����دات اخلليجي���ة و�صيتم 
القرار على مذكرة تع����ون �صتو�صح م�هية هذا الروتوكول 

لحق�.
وك�ص���ف عي���د ع���ن اأن هن����ك اق���راح مق���دم م���ن عم����ن حول 
تنظي���م وت��صي����ش مظل���ة نظ�مي���ة ل���دول جمل����ش التع����ون 
اخلليجي و�صتق���وم 3 احت�دات خليجية مبن�ق�صة هذا الأمر  
وه���ي اإحت�دات ال�صعودية وعم����ن وقطر، مع اعط�ء التو�صية 

الك�ملة جلميع الع�ص�ء يف هذا ال�ص�أن.
يذك���ر ان الحت����دات اخلليجي���ة ق���د او�صت الب�ص���رة تنظيم 
ك�����ش اخلليج 21 و�صحبت بعد ذلك التنظيم من املح�فظة 

بطول���ة  تنظي���م  للب�ص���رة  واوكل���ت  البحري���ن  اىل  وذهب���ت 
خليجي 22 واي�ص� �صحبت منه� للري��ش .

ويف ال�صي�ق ذاته  ثمن وزير ال�صب�ب والري��صة عبد احل�صني 
عبط����ن موق���ف روؤ�ص����ء الحت����دات اخلليجي���ة الذي���ن قرروا 
ب���ت بتحدي���د الدول���ة امل�صيف���ة خلليج���ي 23 ملدة  ت�أجي���ل اأَلّ

/3/ ا�صه���ر.
ونق���ل بي����ن لل���وزارة ع���ن عبط����ن قوله:"انن� ن�صك���ر ونثمن 
ع�لي���� املوق���ف الخ���وي لروؤ�ص����ء الحت����دات اخلليجي���ة له���ذا 
الق���رار ال���ذي يعر ع���ن رغبة حقيقي���ة لدى ال�صق����ء مبنح 
الفر�ص���ة للع���راق لك���ي ي�صتكم���ل �ص���روط اإق�م���ة املب�ري����ت 
الدولي���ة بع���د ان يقرر الحت�د الدويل رف���ع احلظر املفرو�ش 
على اق�مته� متهيدا ل�صت�ص�فة العر�ش اخلليجي املقبل يف 

ربوع الب�صرة الفيح�ء".
وت�ب���ع: انن���� جنحن���� يف خطوتن���� الوىل لتحقيق م���� ن�صبوا 

الي���ه حي���ث اله���دف الرئي�صي يف رف���ع احلظ���ر ب�إلإ�ص�فة اىل 
تنظي���م بطول���ة خليج���ي23 ،م�صيف���� انن���� ب�نتظ����ر موعد 
زي����رة جلنة الفيف���� لالطالع على واقع املدين���ة الري��صية يف 
الب�صرة،ب�ل�ص�ف���ة اىل زي����رة جلن���ة التفتي����ش املتكون���ة م���ن 
اأمن����ء �ص���ر الحت����دات اخلليجي���ة لبي����ن ق���درة الع���راق على 

ا�صت�ص�ف���ة املب�ري����ت او البط���ولت".
وبني" ان الكرة الن اأ�صبحت يف ملعب العراق وعلى اجلميع 
م���ن حكوم���ة احت�دي���ة و حكوم���ة املحلي���ة واحت����د ك���رة ق���دم 
وجم�ه���ري واأبن�ء حم�فظ���ة الب�صرة ان يعوا حجم امل�صوؤولية 
���ى ع�تقه���م واهمية ذل���ك الم���ر ب�لن�صب���ة للدولة  امللق����ة عل

والب�صرة ولعموم اجلم�هري العراقية ".
وك�ن الإجتم�ع الع�م لروؤ�ص�ء الإحت�دات اخلليجية لكرة القدم 
اأقر يوم ام�ش اإق�مة خليجي 23 يف الب�صرة يف ك�نون الث�ين 

العراق. مالعب  عن  للحظر  الفيف�  رفع  �صرط   ،  2016

السليمانية ينسحب رسميا من 
ممتاز الكرة إحتجاجا على العقوبات

واربعون  وخم�صه  ال�ص�بعة  ال�ص�عة  يف  القدم  لكرة  الوطني  منتخبن�  يدخل 
دقيقة م�ص�ء اليوم منعطف�ً مهم�ً عندم� يالقي املنتخب الم�راتي ال�صقيق   
يف اخر مب�راة �صمن دورة خليجي 22 املق�مة ح�لي� يف الع��صمة ال�صعودية 

"الري��ش" 
املب�راة بحد ذاته� �صتكون ف��صله وه�مة ب�لن�صبة لن� والفوز وحده يوؤهلن� اىل 
املربع الذهبي للبطولة  ويف ح�ل حققن� الفوز نكون قد قطعن�  �صوط� مهم� 
نحو النه�ئي  وهذا اإن دل على �صيء فهو يدل على اأنن� هذه املرة مقبلون على 

بن�ء مرحلة جديدة لع�مل كرتن� يف ح�ل حتقق ذلك ب�لفعل .  
مب�راة  اليوم التي جتمعن� مع الم���رات  حتدث عنه� الكثريون خ��صة بعد 
خ�ص�رة منتخبن� مع الكويت بهدف دون رد والتع�دل ام�م عم�ن  التي اعطت 

ملنتخبن�  ب�رقة  امل يف املن�ف�صة على البط�قة الث�نية لفرق جمموعتن� .
واإذا ك�ن املنتخب  الم�راتي يف و�صع  يح�صد عليه لأنه �ص�حب املركز الث�ين 
حتى الآن ف�إن مب�راة اليوم  ب�لن�صبة له �صتكون الفر�صة الأخرية  ويف ح�ل 
�صيكون  تع�دل  او  اإذا خ�صر  منتخبن�  وكذلك  احل�ص�ب�ت  �صيكون خ�رج  اخفق 
الذهبي  املربع  اىل  يوؤهلن�  من  وح��ده  وال��ف��وز  اهلل   لأ�ص�مح  املن�ف�صة  خ���رج 

خلليجي 22 .      
ب�لن�صبة لن� هو و�صعن� نحن وكيفية ا�صتعدادن� للمب�راة  ولعل الأهم ح�لي�ً 
�ص�كر  يف تاليف  امل��درب حكيم  بقي�دة  التدريبي  الك�در  املرتقبة  وهل ينجح 
حتديداً  ال�ص�بقة  املب�راة  يف  منتخبن�  عليه�  ظهر  التي  وال�صلبي�ت  الثغرات 
ال��ي��وم  كم� فعل يف  اختب�ر  �ص�كر يف  �صينجح  وه��ل  ال��ع��م���ين   املنتخب  ام���م 
نه�ئي�ت ا�صي� حتت 22  .. اأ�صئلة م�صروعة �صترك الإج�بة عليه� اإىل حني 
معرفة موقعن� بعد معركة اليوم .. علين� اإن نرفع فيه� �صع�ر الفوز الذي  ل 
بديل عنه لكي ن�صمن الت�أهل.. نتمنى النج�ح والتوفيق ملنتخبن� يف موقعة 
اأن نرى ترجمته� يف  اإل  ي�صعن�  ال�صقيق  ول  الم�راتي  املنتخب  اأم���م  اليوم 
لأنه�  الخ��ريت��ني  امل��ب���رات��ني  يف  �ص�كر  تبن�ه�   ال��ذي  اللعب  طريقة  تغيري  
ب�تت مك�صوفة لدى فرق اخل�صم ... ب�إمك�ن منتخبن� اأن يعود من املالعب 
والعمل  هيبته  ا�صتع�د  م�  اإذا   "ً "خليجي22  ك��ش  ح�مل  وه��و  ال�صعودية   
الحتم�ل  ان هذا  وارى  املوجود يف  منتخبن�   ال�صعف  بع�ش  على مع�جلة 
اللقب  ب���أح��راز  ملنتخبن�  فر�صة  �صتكون  حتقق  م�  واإذا  منتخبن�  من  قريب 

الرابع الذي غ�ب �صنني طويلة.

الفوز وحده شعارنا اليوم
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اعلنت ادارة ال�صليم�نية، ان�صح�ب فريقه� 
املمت�ز  ال����دوري  من�ف�ص�ت  م��ن  ال��ك��روي 
احتج�ج� على العقوب�ت الحت�دية التي 
احداث  خلفية  على  الفريق  له�  تعر�ش 
النفط، م�صتغرب�  ام�م  ال�ص�بقة  مب�راته 
جت�هل املنظومة الحت�دية الج�بة على 
الكتب التي بعثته� الدارة اليه واخل��صة 

ب��صتئن�ف احدى العقوب�ت الثالث.
وق������ل ع�����ص��و ال��ه��ي��ئ��ة الداري��������ة ل��ن���دي 
ال�صليم�نية امل�صرف على فريقه� الكروي 
�صالح حممد كرمي: ان الدارة وب�لجم�ع 
وافقت على قرار الن�صح�ب من امل�ص�بقة 
امل��ح��ل��ي��ة ب��ع��د احل��ي��ف ال����ذي ت��ع��ر���ش له 
النفط،  ام�م  الفريق يف مب�راته الخ��رية 
اذ ك�نت هن�ك جملة من العقوب�ت غري 
الحت���د  م��ع  ج�هدين  وح�ولن�  املن�صفة 
الين� بغ�ش  املب�راة  من اجل اع�دة نق�ط 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ع��ق��وب���ت امل���ل��ي��ة وع��ق��وب��ة 
اللعب خ�رج ملعبن�، ال ان جت�هل الحت�د 
امل�ص�بقة. من�ف�ص�ت  يف  البق�ء  دون  ح�ل 
تعر�ش  ال�صليم�نية  فريق  ان  اىل  ي�ص�ر 
اىل عقوبة من قبل جلنة الن�صب�ط يف 
احت�د الكرة على خلفية اح��داث ال�صغب 
التي رافقت مب�راتهم مع النفط واعتب�ر 
وغرامة  اه���داف  بثالثة  خ��صرا  الفريق 
م����ل���ي���ة ق����دره����� ع�������ص���رة م���الي���ني دي���ن����ر 
ال��ل��ع��ب يف ملعبه خم�ش  م��ن  وح��رم���ن��ه 
الث�ين  الن�ئب  ق���ل  جهته  مب�ري�ت.من 
يف احت�د الكرة علي جب�ر: ان الحت�د مل 
ادارة  يت�صلم حتى الن كت�ب� ر�صمي� من 
امل�ص�بقة  م��ن  ب�لن�صح�ب  ال�صليم�نية 

املحلية.
وا�ص�ف: يف ح�ل حدوث ذلك ف�ن لوائح 
���ي ت��ن�����ش ع��ل��ى �صطب  ال���ن���ظ����م ال���داخ���ل
ادنى  درجتني  اىل  وان��زال��ه  الفريق  نت�ئج 

وتغرميه 25 مليون دين�ر.

خليجي 23 رسميا بالبصرة يناير 2016 والكويت البديل وعبطان يثمن دور االتحادات الخليجية
هـــل الثـــالثـــة ثابـــتــة ؟؟

ك�����ص��ف م�����ص��در م��ق��رب م���ن مع�صكر 
حجز  ج��صم  ك��رار  الوطني  املنتخب 
ب��ط���ق��ة ���ص��ف��ر اىل اي����ران ب��ع��د طلب 
بعودة  ال�صتقالل  ن����دي  م��ن  ر�صمي 
ال��الع��ب اىل مت���ري��ن ال��ن���دي ب�صبب 

عدم العراف ببطولة اخلليج.
وق����ل امل�����ص��در يف ت�����ص��ري��ح  �صحفي 
الي�������راين  ال����ص���ت���ق���الل  ن��������دي  ان  
ب�لعودة  ج��صم  ك��رار  الالعب  ط�لب 
اىل مت����ري���ن ال����ن�����دي ب�����ص��ب��ب ع��دم 
العراف ببطولة اخلليج، مو�صح� 
ان كرار �صيعود اىل ايران لاللتح�ق 

ب�لفريق.
 وا����ص����ف ان ال���الع���ب ك�����رار ج������ص��م 
ح��ج��ز ب��ط���ق��ة ���ص��ف��ر اىل اي�����ران بعد 
طلب ر�صمي من ن�ديه ولن ي�ص�رك يف 
مب�راة املنتخب املقبلة ام�م الم�رات.

كرار جاسم
يعــــــــــود الــــــــــى ايـــــــــران

- متابعة
- متابعة

- سيف سالم
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- متابعة

- متابعة

مرحب�������ًا

نعي������م حاج�������م

naem_hagm@yahoo.com

إقالة حكيم شائعة هدفها التأثير على استعدادات العبي المنتخب

ق�ل طالل الفهد رئي�ش الحت�د الكويتي 
لكرة القدم ان قرار ا�صن�د تنظيم بطولة 
ب�لغريب  ل��ي�����ش  ل��ل��ع��راق   23 خليجي 
ا�صت�ص�فة  يف  ال���ص��ق���ء  اح��ق��ي��ة  ظ��ل  يف 

البطولة .
اجتم�ع  يف  م�ص�ركته  ان��ت��ه���ء  بعد  واك���د 
ال��ذي عقد  روؤ�ص�ء الحت���دات اخلليجية 
للن�صخة  امل�����ص��ي��ف��ة  ال���دول���ة  ل��ت��ح��دي��د 
املقبلة :" الوعد يف الب�صرة مع خليجي 
اأن  م��ن  مي�نع  ل  اأن��ه  اىل  م�صريا   23
على  العراق  يف  الق�دمة  البطولة  تكون 
املر�صحة  ب�تت هي  ب��الده  اأن  الرغم من 

البديلة لال�صت�ص�فة.
وق�����ل ال��ف��ه��د: ل من���ن��ع ع��ل��ى الإط����الق 
احلظر  رف��ع  مت  اإذا  الب�صرة  يف  ب�للعب 
امل���ف���رو����ش ح���ل��ي��� ع��ل��ى ال����ع����راق وم��ن��ع 
هو  يهمن�  فم�  الدولية  املب�ري�ت  اق�مة 
البطولت  وا�صتمرار  الع�مة  امل�صلحة 
ج�هدين  ي�صعون  العراق  يف  اخلليجية 
الفيف� ي�صمح  للح�صول على قرار من 
الدولية والهدف  املب�ري�ت  لهم بتنظيم 
املهم يف الأ�ص��ش ا�صتمرار البطولة �صواء 

اأقيمت يف الب�صرة اأو الكويت.

رة  ـ الوعـد في البصـ
ــيــجــي 23 مـــع خــل

الجمهور العراقي مستاء من تصريحات رئيس االتحادطالل الفهد:

   

ال��ك��روي ع��ل��ي احل�صن�وي  اق���رح اخل��ب��ري 
ت�����ص��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة م����درب����ني م����ن ع��ن������ص��ر 
���ى امل��ن��ت��خ��ب  م��ت��ج���ن�����ص��ة ل����ال�����ص����راف ع���ل
ال��وط��ن��ي وم��ن م��درب��ي ال����دوري احل�ليني 
ل��ق��رب��ه��م م���ن ال��الع��ب��ني خ��ل��ف��� ل��ل��م��درب 

حكيم �ص�كر.

مل�صكلة  ان احلل  امل�صدر يف ت�صريح  وق�ل 
مدربني  هيئة  ت�صكيل  الوطني  املنتخب 
على  ل��ال���ص��راف  متج�ن�صة  عن��صر  م��ن 
احل�ليني  ال���دوري  م��درب��ي  وم��ن  املنتخب 
اختي�ر  وب���ل��ت���يل  ال��الع��ب��ني  م��ن  لقربهم 

لعبني وفق� ملع�يري �صحيحة.
الذي  امل��درب  اختي�ر  يتم  بعده�  وا�ص�ف: 
الخ���رون  ي��ك��ون  ان  دون  امل��ب���ري���ت  �صيقود 

ال��رازي��ل  يف  ح�صل  وه���ذا  ل��ه  م�ص�عدين 
وال�صويد.

ت�صكيل جلنة فنية  ���ص��رورة   و���ص��دد على 
ب��صن�د  ت��ق��وم  للمنتخب�ت  متخ�ص�صة 
ولي�ش  واملن�ق�صة  ب�لتوجيه  امل��درب  ودع��م 
بك�فور الر�ش واله�زيج واللعب على وتر 
يف  وك�نن�  املعركة  و�صواتر  ال��ع��راق  اح��داث 

حرب اخلليج ولي�ش ك��ش اخلليج.

خبير كروي يقترح تشكيل هيئة مدربين من عناصر متجانسة لالشراف على المنتخب الوطني
- متابعة

- متابعة
- متابعة

- متابعة

منتخبن�  لع���ب   22 خليجي  �صحيفة  اخ���ت����رات 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ي ع���دن����ن ك���أ���ص��وء م���داف���ع يف بطولة 
22 التي انطلقت يف الع��صمة ال�صعودية  خليجي 
�صبورت  ريزا  ان لعب  ال�صحيفة  وق�لت   . الري��ش 
البطولة  ل��ه يف ه���ذه  ي��ق��دم م���ي�����ص��ف��ع  ال��رك��ي مل 
خ�صو�ص� ان اجلميع ك�ن يعول على ت�لقه مع بالده 
مدافعي  ت�صبب  م��ن  ب�لرغم  ال�صحيفة  وق���ل��ت   .
ان  اىل  مرم�هم  يف  ب�لت�صجيل  البحرين  منتخب 
ال�صحيفة اكدت ان عدن�ن ت�صبب بخ�ص�رة منتخب 
بالده ام�م الكويت وع�د ليمنح عم�ن نقطة التع�دل 

بعد ان مل�ش الكرة وت�صبب ب�صربة جزاء.

خليجي 22 تختار علي عدنان 
االسوء في البطولة

اأن مف�و�ص�ته� مع  ب�ل�صعودية،   22 العراق يف خليجي  اأك��دت بعثة منتخب   
ا�صتمرار  على  ال��ن���دي  اق��ن���ع  يف  ف�صلت  ق��د  النكليزي  ت����ون  �صويندون  ن����دي 
الالعب ي��صر ق��صم مع املنتخب العراقي، فيم� اعلنت عن التح�ق علي عدن�ن 
بفريقه ريزا �صبور. وق�ل ع�صو البعثة ك�مل زغرياإن "املف�و�ص�ت التي اجراه� 
الالعب  ا�صتمرار  اج��ل  من  النكليزي  ت���ون  �صويندون  ن���دي  مع  الكرة  احت���د 
وقد  النكليزي  الن�دي  اقن�ع  يف  ف�صلت  قد  الوطني  املنتخب  مع  ق��صم  ي��صر 
ت�ص�يكور  بن�دي  الخ��ر  هو  عدن�ن  علي  التحق  فيم�  انكلرا  اىل  ق��صم  غ���در 
ريزا �صبور الركي علم� انه لن يخو�ش مب�راة الم�رات ب�صبب ح�صوله على 
ي�صري  م�  الن  حتى  تت�صلم  مل  "البعثة  اأن  واأ�ص�ف  �صفراويتني".  بط�قتني 
اىل فر�ش غرامة م�لية على احت�د الكرة العراقي على خلفية انتق�ل لعبي 

املنتخب الوطني من مك�ن اق�متهم يف فندق م�ريوت اىل مك�ن بديل.

علي عدنان وياسر قاسم خارج 
تشكيلة المنتخب في مباراة االمارات

مختصون يشيدون بأداء الحكم مهند قاسم 
ومساعداه في خليجي 22 ويعتبروه بصمة مشرفة



ن���ف���ى م����ه����دي ع���ل���ي م�������درب م��ن��ت��خ��ب 
�الم������ار�ت ، �الت���ه���ام���ات �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا 
�ل���ر�زي���ل���ي ف���ي���ر�، م�����درب �مل��ن��ت��خ��ب 
�ل����ك�����ي����ت����ي، ب���ح���ق���ه خ�������ال �مل�����ؤمت����ر 

�ل�����ص��ح��ف��ي، �ل����ذي �أق��ي��م ع��ق��ب م��ب��ار�ة 
�لتي  �أم�����س،  م��ن  �أول  م�صاء  �لفريقني 
�نتهت بالتعادل �الإيجابي بهدفني لكل 

فريق.
و�أك��������د م����ه����دي، خ�����ال ت�����ص��ري��ح��ات،  
به  �أدىل  �ل����ذي  ك��ام��ه  �أن  ���ص��ح��ف��ي��ة  

خال م�ؤمتر �لتقدمي ملبار�ة �الإمار�ت 
من  �لتقليل  منه  يق�صد  مل  و�ل��ك���ي��ت 
من  �لنيل  �أو  �ل��ر�زي��ل��ي  �مل���درب  قيمة 
تاريخه مع منتخبات و�أندية �خلليج �أو 
من م�صرته �لتدريبية، وال من تاريخ 

منتخب �لك�يت يف �لبط�لة.

المي��ك��ن الي ف��ري��ق �ن ي��ح��ق��ق �ل��ن��ج��اح م���ن خ����ال ع��م��ل ع�����ص����ئ��ي 
و�رجتايل وغر منظم النه �صيك�ن فري�صة �صهلة لكل �لفرق �الخرى 
مامل  �الندية  يف  �لريا�صة  تنه�س  �ن  �الخ��ر  �جلانب  من  والميكن   ،
يكن هناك ��صخا�س يعمل�ن بجد ومثابرة و�خا�س ويد نظيفة الن 
ه�ؤالء �صيفر�ص�ن وج�دهم بق�ة واليرتك�ن لاخرين جماال للعمل 
غر �ل�صحيح وه� مايح�صل �الن مع �لهيئة �الد�رية لنادي �لكهرباء 
برئا�صة علي �ال�صدي �ل�صخ�صية �لتي تعمل ب�صمت طيلة �ملدة �ملا�صية 

يف �صبيل �ن يرتك ب�صمته يف �الد�ء �الد�ري وحتقق له ما�ر�د .
�لثمار �لتي قطفتها �د�رة نادي �لكهرباء بعملها �جلاد طيلة م���صم 
عديدة ما�صية وو�صعتها يف �صلة �لنادي كانت عبارة عن مائدة غنية 
�ملايل و�ملعن�ي وتقدير  �لدعم  باأن  ت�ؤكد  �لتي  �ملائدة  بكل �صيء وهي 
�جلهد �ملبذول وت�صهيل كل �الم�ر �لفنية من قبل رئي�س �لنادي تاأتي 
بنتائج �كرث من جيدة ، خا�صة �ن علي �ال�صدي من �لروؤ�صاء �الكرث 
ود�ئما مايك�ن قريبا من  �لنادي  بريا�صة  و�هتمام  ومتابعة  ح�ص�ر� 
لي�س  �مل�ص�ؤولة  لهذه  تت�صدى  �الد�ري���ة  �لهيئة  ب��ان  لي�صعرهم  �بنائه 
حبا يف منا�صب بقدر مات�صدت لها الثبات �جلد�رة يف �لعمل �الد�ري 
ب�صكل  �لكهرباء  وريا�صة  عامة  ب�ص�رة  �لعر�قية  �لريا�صة  وخدمة 
�المتياز�ت  ه��ذه  �لنجار  حممد  �لكبر  �مل��درب  تلقف  لذلك   ، خا�س 
وو�صفها بال�صكل �ل�صحيح مع العبي فريق �صلة نادي �لكهرباء و�ثمر 
�المر عن والدة فريق �صل�ي كبر جد� خطف لقب �لدوري �ملمتاز عن 
جد�رة و��صتحقاق ، يف �ل�قت �لذي نبارك فيه كل �جله�د �لتي بذلت 
من �هل �لكهرباء من مدربني والعبني و�د�ريني ومعاجلني ونبارك 
ب�جه �خل�ص��س لل�صخ�صني �الكرث ب�صمة لهذ� �الجناز �لكبر وهما 
رئي�س �لنادي ومدرب كرة �ل�صلة لك�نهما عناوين بارزة للعمل �جلاد 
ونكر�ن �لذ�ت ولي�صت هناك �دنى �صك�ك بان ف�ز �صلة �لكهرباء تقف 
خلفه �صخ�صيات ريا�صية يف �ل�ز�رة مل تبخل على �الد�رة بدعم مايل 
ومعن�ي ، ولكن �الهم من كل ذلك �ن �د�رة �لكهرباء مل ت�صتثمر هذ� 
ل�صالح  ماو�صفته  بقدر  �ل�صيق  �لنفعي  �ل�صخ�صي  لل�صالح  �لدعم 
ريا�صة �لنادي بال�صكل �ل�صحيح حيث �صربت �روع �المثلة من خال 
كان �صعبا جد� مل  دوري  �لق�ي يف  �لكهرباء ح�ص�رها  �صلة  ت�صجيل 
�لترير�ت  بعيد� عن  �لد�ئم  �لعطاء  �ال من خال  �لف�ز  حتقق فيه 
�لكهرباء  �صلة  لقب  ب��ان  �صك  هناك  .ولي�س  و�الت��ه��ام��ات  و�مل�ص�غات 
و�لفنية يف  �الد�ري��ة  �مل�ص�ؤوليات  �صي�صاعف  �مل�ؤكد  �مل��صم من  يف هذ� 
�لنادي على �مل �ن ن�صاهد �لهيئات �الد�رية �الخرى وهي تعمل بنف�س 

هذه �لروحية �لعالية �مل�ج�دة يف �د�رة �لكهرباء .

��صبح يف حكم �مل�ؤكد غياب ح�صني فا�صل مد�فع �الزرق عن 
منتخب باده يف مبار�ته �لثالثة و�الخرة �مام عمان �لي�م 

�خلمي�س يف �ملجم�عة �لثانية بخليجي 22 يف �لريا�س.
لي�صبح  �الخ��رة  �الزرق  وت���صل غياب فا�صل عن تدريبات 
ف��ي��ر� يف  �لفني ج���رف��ان  �مل��دي��ر  ع��ن ح�صابات  بعيد� مت��ام��ا 

�مل���ب���ار�ة �مل��ق��ب��ة، ك��م��ا �ن �ل��اع��ب ي����ج��ه خ��ط��ر �ل��غ��ي��اب من 
�لبط�لة، بعد تعر�صه ال�صابة ق�ية يف مبار�ة �لعر�ق �الوىل.

وياأمل �جلهاز �لفني ملنتخب �لك�يت تعايف فا�صل من �ال�صابة 
على �مل �للحاق مببار�ة ن�صف �لنهائ يف حال تاأهل �ملنتخب 
�أربع فر�س  عن �ملجم�عة �لثانية، حيث ميلك �الزرق حاليا 
�لتعادل �و حتى �خل�صارة ب�صرط عدم  �و  للتاأهل وهي �لف�ز 

ف�ز �المار�ت على �لعر�ق.
وكان خالد �بر�هيم قد لعب مكان فا�صل يف مبار�ة �المار�ت 

�ىل  �لدفاع  قلب  لا�صتمر�ر يف  �ي�صا  وه��� مر�صح  �الخ��رة، 
ج�����ر م�����ص��اع��د ن���د�، يف ح��ني ���ص��ي��ك���ن �ل��ظ��ه��ر �المي���ن فهد 

�لهاجري �خليار �لثاين لفير� يف قلب �لدفاع.
ويخ�ي�س �الزرق ح�صة تدريبية �لي�م على ملعب �لريا�س، 
بعد �ل��ت��ع��ادل م��ع �الم����ار�ت بهدفني لكل ف��ري��ق �م�����س، ومن 
�ملنتظر �ن يقدم �جلهاز �لطبي تقرير� �ىل فير� عن حالة 
بع�س �لاعبني �لذين ي�صك�ن من كدمات وهم م�صاعد ند� 

وطال نايف وطال �لعامر وكذلك ي��صف نا�صر.

الكويت تفتقد فاضل مجددا امام عمان

أعل��ن البرازيلي جوروفان فييرا م��درب المنتخب الكويتي أن المباراة 
الت��ي لعبه��ا فريقه أم��ام اإلمارات جي��دة وقوية وق��د أدي المنتخب 
اإلماراتي مباراة كبيرة وهو فريق يملك العبين جيدين هما عمر عبد 
الرحم��ن وعامر عبد الرحمن ولكن المنتخ��ب الكويتي أدائه كان قويًا 
وع��اد للمباراة بس��رعة ألنه يملك مؤهالت كبيرة واس��تطاع تقديم 
الكرة الكويتية بشكل متميز، "نعم نتصدر المجموعة حاليًا ووصلنا 
للنقطة الرابعة ولكن لم يحسم أي شئ حتى اآلن وضعنا في المجموعة 

يتوقف على نتيجة المباراة القادمة بين العراق وعمان."
�ل����ذي  ت�صريح����ه  ع����ن  في����ر�  وحت����دث 
قال����ه باالأم�����س ب�ص����اأن معرفت����ه باملنتخب 
�الإمار�ت����ي قائ����ًا : "لق����د قل����ت باالأم�س 
�لاعب����ني  ع����ن  معل�م����ات  عن����دي  �إن 
�الإمار�تي����ني ودربته����م م����ن قب����ل وه����ذ� 
�الإمار�تي����ة  �لك����رة  �ح����رتم  �أنن����ي  معن����اه 
ب�صكل كبر مل �أكن �ق�صد �أي �أمر خاطئ 
وال �أعل����م مل����اذ� ق����ال مه����دي عل����ي م����درب 
�أعل����م �صيئ����اً  �إين ال  �ملنتخ����ب �الإمار�ت����ي 
ع����ن �لكرة �الإمار�تية، رغم �أين �أبدي كل 
�الح����رت�م للمنتخ����ب �الإمار�تي والعبيه 

و�أحرتم كل مدربي �لبط�لة".
وعن ت�قع����ه مب�صرة �ملنتخب �الإمار�تي 
يف �لبط�ل����ة ق����ال في����ر� �إن����ه ال دخ����ل له 
�أب����د�ً بالف����رق �الأخ����رى فق����ط ه����� يهت����م 
بفريق����ه وباأ�صل�ب لعب����ه، م�صر�ً جمدد�ً 
�أنا فق����ط �أت�قع كيف يفكر �ملدرب �الآخر 
فلقد ت�قعت �أن يغر مهدي علي مر�كز 
كل من وليد عبا�س وعبد �لعزيز �صنق�ر 

وه����ذ� ما ح����دث،  وعن �ص�����ؤ�ل عن هدفه 
�الأ�صا�ص����ي م����ن هذه �لبط�ل����ة قال فير� 
�أن����ا بط����ل �آ�صيا ووقتها تاأه����ل فريقي من 
جمم�عت����ه بر�صيد 5 نقاط �أنا ال �أبحث 
عن �لتعادل و�لتمثيل �مل�صرف �أنا �أ�صارك 
يف �أي بط�ل����ة بحثاً عن �لف�ز .. وعم�ما 
كان����ت مب����ار�ة ر�ئعة و�صه����دت �أجمل �أربع 

�أهد�ف يف �لبط�لة.
م����درب  عل����ي  مه����دي  ق����ال  جانب����ه  م����ن 
ب����اده  �أن منتخ����ب  منتخ����ب �الإمار�ت����ي 
كان  �أن����ه  �إال  يدي����ه  م����ن  �ملك�ص����ب  �أ�ص����اع 
�الأف�ص����ل يف �ملب����ار�ة ب�صكل ع����ام م��صحاً 
�أن �لفريق �ص������ء كان فاز �لي�م �أو تعادل 
بالف�����ز  �الأح������ل  كل  يف  مطال����ب  فه����� 
عل����ى �لعر�ق يف �جل�ل����ة �لثالثة، م�صيفاً 
�أن ثقت����ه الز�ل����ت يف ق����درة العبي����ه عل����ى 
�ل�صع�����د للدور �لق����ادم فه� ي�ؤمن متاماً 
بقدر�ته����م. يذك����ر �ن �ملنتخ����ب �لك�يت����ي 
�ملنتخ����ب  م����ع  �لي�����م  مبار�ت����ه  يدخ����ل 

�لعماين بفر�صتني وهما �لف�ز و�لتعادل 
خ�ص��ص����ا و�ن لدي����ه العب����ني م����ن طر�ز 
ع����ايل �مث����ال فهد �لعن����زي وب����در �ملط�ع 
نتائ����ج  غ����رو�  �لذي����ن  �لفه����د  وط����ال 

منتخبه����م يف �ملبار�ت����ني �ل�صابقت����ني �صد 
�لع����ر�ق و�الم����ار�ت وميتلك�����ن مه����ار�ت 

جيدة يف �للعب 
عك�����س �ملنتخ����ب �لعم����اين �ل����ذي يفتق����د 

يف ه����ذه �ل����دورة �ىل ر������س �حلرب����ة بع����د 
�ن غ����اب ع����ن �ملنتخ����ب عم����اد �حل��صن����ي 
وح�صن ربيع �مل�صابان قبل �نطاق دورة 

خليجي 22 .
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�نتقاد�ت  عاي�س  ف���زي  �لبحريني  وج��ه 
باده  منتخب  م��درب  حمد  عدنان  �ىل 
منتخب  م�صكلة  �ن  و�ك��د  م�ؤخر�  �ملقال 

�لبحرين كانت تكمن يف عدنان حمد .
و��صاف يف ت�صريحات  �صحفية �نه مع 
قر�ر �القالة ولكنه كان يف�صل ��صتمر�ر 
 22 خليجي  ك��اأ���س  نهاية  حتى  �مل���درب 
�مل���درب  ع����دة  �ل�صيلية  الع���ب  ومت��ن��ى   .
�خ��رى لقيادة منتخب  م��رة  ك��ال��دي��رون 
�ل��ب��ح��ري��ن ق��ائ��ا �ن���ه �أف�����ص��ل م��ن درب 
منتخب �لبحرين ومهما كانت �لظروف 
فاإننا نحتاج م�صاندة جماهر �لبحرين 
�ل�فية و�لتاأهل لن�صف �لنهائي ال يز�ل 
�ملحرتف  عاي�س  �نتقد  كما   . �مللعب  يف 
منتخب  �����ص���ت���ع���د�د�  �ل�����ص��ي��ل��ي��ة  ب���ن���ادي 
منتخب  و�صف حال  كما  ب�صكل جيد  للبط�لة  �لتح�صر  وع��دم  �خلليج  لكاأ�س  �لبحرين 
 : ق��ال   22 ب��اده يف خليجي  قائمة منتخب  م��ن  ��صتبعاده  �صبب  وع��ن   . بال�صيء  ب��اده 
رف�صت �لذهاب ملع�صكر �ملنتخب ب�صبب �نهم طلب�ين يف ي�م �إجازتي و�إعتذرت عن �ملر�ن 
�نه جاهز للمنتخب  . و�كد ف�زي عاي�س  �لعائلية  �لتايل ومل يتفهم�� ظرويف  �لي�م  ويف 
وم�صتعد للت��جد معه من �الأن و�نه كانت يتمنى �ن يك�ن يف �لريا�س وقال : بدنيا ل�صت 
مع �لاعبني ولكني عقليا معهم . و��صاف : ت�صجيل العب� �ملنتخب يف مرماهم �مر ب�صيط 
ويحدث الأكر فرق �لعامل . وو��صل : �ف�صل مبار�ة تابعتها يف خليجي 22 كانت مبار�ة 
�جلميع  فاجاأ  �ليمن  منتخب  �ن  م�ؤكد�   ، ��صتمتعت مب�صاهدتها  وقد  و�الإم���ار�ت  �لك�يت 
يف �لبط�لة و�أمتنى لهم �لت�فيق  . وحتدث ف�زي عاي�س عن زميله حممد ح�صني وقال 
�نه العب كبر وخدم �ملنتخب كثر� طبيعي �ن يختلف م�صت��ه مع �لن�صر �ل�صع�دي عن 

�ملنتخب .

كرة  �أ�صط�رة  بيرو  دل  �ألي�صاندرو  قال 
�أن���ه �صيع�د ي���ًم��ا ما  �ل��ق��دم �الإي��ط��ال��ي��ة 
للعمل يف �إيطاليا و�أكد على �أن عاقته 
م���ع �ل��ي���ف��ن��ت������س ���ص��ت��ك���ن د�ئ���ًم���ا ق���ي��ة 

�ص��ًء� عاد ل�صف�ف �لنادي �أم مل يعد.
�لي�فنت��س  ج��م��اه��ر  ب��ي��رو  دل  وودع 
2012 بعد  يف ليلة ال ُتن�صى من ماي� 
�أن ���ص��ارك ب��اأك��رث م��ن 700 م��ب��ار�ة مع 
�لفريق �أ�صبح خالها �لهّد�ف �لتاريخي 
�أن يبحث ع��ن جت���ارب يف  ل��ل��ن��ادي ق��ب��ل 
�جل��ان��ب �الآخ����ر م��ن �ل��ع��امل ف�����ص��ارك يف 
م��صمني مع �صيدين �الأ�صرت�يل قبل �أن 
ي�قع م�ؤخًر� مع دينام�ز دلهي �لهندي.
ويف ح��ر مع �صبكة �لر�ي قال دل بيرو 
�ل����ذي �ح��ت��ف��ل ق��ب��ل �أي����ام ب��ع��ي��د م��ي��اده 
�لي�فنت��س  م��ع  "ذكرياتي  �الأرب���ع���ني 
ه����ي �الأج�����م�����ل، جت���رب���ت���ي ه���ن���اك ك��ان��ت 
م��ذه��ل��ة وف���ري���دة م���ن ن���ع��ه��ا وه����ي ما 
مع  "�لعاقة  و�أ����ص���اف  كذلك".  ز�ل���ت 
ال  �أن���ا  ل��ك��ن  د�ئ��ًم��ا مم��ت��ازة  �لي�فنت��س 
�أعرف �إن كنت �صاأع�د ي�ًما ما ل�صف�ف 
�آج����ًا ���ص��اأع���د �إىل  �أم  �ل���ن���ادي، ع��اج��ًا 
�أعرف كيف �صتك�ن ع�دتي". وح�ل  �إيطاليا، هناك منزيل وعائلتي و�أ�صدقائي لكني ال 
�لي�فنت��س،  مع  من�صب  �أي  يف  �لعمل  عن  �لنظر  "بغ�س  �لي�فنت��س  يف  جُم��دًد�  �لعمل 
عاقتي مع �لي�فنت��س لن تتغر �أبًد�، وعندما يحني �ل�قت �صاأفكر جيًد� باالأمر، �أنا ال 
��صتبعد �أي خيار�ت". و�أنهى حديثه "ال �أعرف ماذ� ُيخبئه يل �مل�صتقبل و�أنا ال �أفكر حالًيا 

�ص�ى يف مغامرتي هنا".

فوزي عايش

مشكلة البحرين كانت في عدنان حمد

دل بييرو

العودة لليوفنتوس..  ال أعلم المستقبل

منتخب االمارات يملك العبين جيدين

فييرا : أحترم الكرة اإلماراتية ولقاء عمان االصعب في المجموعة
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

بد�أ منتخب عمان فتح ملف مبار�ته �حلا�صمة و�مل�صرية 
�جل��ه��از  خ�ص�صه  �صباحيا  ت��دري��ب��ا  و�ج����رى  �ل��ك���ي��ت  �م���ام 
�لاعبني  ����ص��اب  �ل���ذي  �الره����اق  م��ن  لا�صت�صفاء  �ل��ف��ن��ي 
�لذي بذل�ه يف مبار�تهم �م�س �الول  �لكبر  جر�ء �جلهد 
�مام �لعر�ق و�لتي قدم�� فيها �لكثر من �جلهد و�لعطاء 
و�صيطرو� ب�صكل كبر على �لكرة وكان�� �الف�صل من حيث 

�حلركة و�النت�صار د�خل �مللعب.
ل�صاعة  ��صتمر  �ل��ذي  �مل��ر�ن  معظم  �لفني  �جلهاز  خ�ص�س 
حتت  معظمها  كانت  خفيفة  تدريبات  يف  �لدقائق  وبع�س 
تنفيذ  على  و�ل��ذي حر�س  �لبدنية  �للياقة  م��درب  ��صر�ف 
تدريبات خا�صة لبع�س �لاعبني �لذين عان�� من �الجهاد 
ب�صبب ما قدم�ه من جهد كبر خال �لت�صعني دقيقة وما 
ل��جباتهم  تنفيذهم  يف  ك��ب��رة  �صغ�ط  م��ن  ل��ه  تعر�ص�� 

ومهامهم �مل�ؤكلة لهم من �جلهاز �لفني.
ظهر العب� �ملنتخب يف روح معن�ية عالية ورغبة و��صر�ر 
على م���صلة م�ص��رهم بذ�ت �لعطاء و�كرث و�ال�صتفادة من 
مبار�ة  عندهم يف  ما  �ف�صل  ليقدم��  و�الخطاء  �ل�صلبيات 
فيها  �ل�حيد  �ن خيارهم  يعرف�ن  و�لتي  �الخ��رة  �لك�يت 

�لف�ز.
وق��ب��ل �ن ي��ب��د�أ �مل����ر�ن ك��ان��ت ه��ن��اك �ح��ادي��ث متفرقة بني 
�لفني و�الد�ري كلها ح�ل ما حدث يف  �لاعبني و�جلهاز 
حتقيق  فر�صة  �صياع  على  �جلميع  وحت�صر  �لعر�ق  مبار�ة 
مبار�ة  يف  �لرتكيز  و���ص��رورة  م���ؤك��دة  فر�س  و�صياع  �لف�ز 
�ف�صل  ب�صكل  تتهياأ  �لتي  �لفر�س  من  و�ال�صتفادة  �لك�يت 
ح�صل  �ل��ذي  �لتقدير  م��ن  �ملنتخب  ي�صتفيد  �ن  و���ص��رورة 
عليه من �جلميع يف �ن يلعب بثقة �كر ويرتجم �ف�صليته 

يف نتيجة �يجابية.

منتخب عمان واالختبار 
االخير امام الكويت 

�الحت��اد  رئي�س  �لعي�صي  �أح��م��د  �ل�صيخ  �أ���ص��اد 
�صيطرت  �لتي  ب��االأج����ء  �لقدم  لكرة  �ليمني 
ع��ل��ى �ج��ت��م��اع روؤ����ص���اء �الحت�����اد�ت �خلليجية 

كما  �لريا�س،  �ل�صع�دية  �لعا�صمة  يف  �لي�م 
و�عترها  �ليمنية  باجلماهر  �أي�����ص��اً  �أ���ص��اد 

�صبباً يف جناح خليجي 22 حتى �الآن.
ومت  مم��ي��ز�ً  �الج��ت��م��اع  "كان  �لعي�صى:  وق���ال 
للعر�ق   23 خليجي  تنظيم  �إ���ص��ن��اد  خ��ال��ه 
ب���االإج���م���اع م���ن ج���ان���ب روؤ�����ص����اء �الحت������اد�ت 

�مل�صاركني يف �لبط�لة."
و�أ�صاف: "ب�صفة عامة، كان �الجتماع مميز� 
و�صهد تقدمي عمان القرت�ح جيد بعمل �حتاد 
�أو �حتاد  �لعربي  غ��ر�ر �الحت��اد  خليجي على 
غ��رب �آ�صيا وغ��ره م��ن �الحت���اد�ت م��ن �صاأنه 
�أن ينظم بط�الت �خلليج �ملختلفة، وهذ� �أمر 

جيد و�صيتم �لبت فيه قريبا."
�ل��ي��م��ن��ي باجلماهر  و�أ����ص���اد رئ��ي�����س �الحت����اد 
�ليمنية وقال: "جمه�رنا �صبب جناح خليجي 
22 حتى �الآن، حيث �أن ح�ص�ره يف �ملباريات 
مميز ج��د�ً وهم �صر تف�ق منتخب �ليمن يف 

مبار�تي �لبحرين وقطر."

رئيس االتحاد اليمني: جماهيرنا سبب نجاح خليجي 22
- متابعة

- متابعة

- متابعة

�أروق��ة كاأ�س �خلليج  �أنباء مت��ترة من  ت�صر 
فهد  �ل�صع�دي  �حلكم  �أن  و�لع�صرين  �لثانية 
�مل�صتبعد  مل����ط��ن��ه  ب��دي��ًا  �صيحل  �مل��رد����ص��ي 

�لع��جي يف حتكيم مباريات خليجي 22.

ذك����رت م�����ص��ادر م���ن د�خ����ل �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
لكاأ�س �خلليج �لثانية و�لع�صرين لكرة �لقدم 
لكرة  �ل�صع�دي  �الحت��اد  �حلكام يف  �أن  جلنة 
فهد  �ل�صع�دي  �حلكم  برت�صيح  قامت  �لقدم 

�لع��جي  ب���داًل م��ن للحكم م��رع��ي  �مل��رد����ص��ي 
�لبط�لة على  �لتحكيم يف  ��صتبعد من  �لذي 
على  �صنه  �ل���ذي  �الإع��ام��ي  �ل��ه��ج���م  خلفية 
�لعماين  �الحت���اد  رئي�س  �لب��صعيدي  خ��ال��د 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ون��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة �حل��ك��ام يف 

�الحتاد �الآ�صي�ي.
�أع�����ل�����ن يف ت�������ص���ري���ح���ات  وك��������ان �ل�����ع�������ج�����ي 
�أن  و�خلليجية  �ل�صع�دية  �ل�صحف  تناقلتها 
�لب��صعيدي ال ي�صتحق �أن يك�ن رئي�صاً الحتاد 

�أن��ه ال ي�صتحق من�صبه يف �الحتاد  ب��اده كما 
�الآ�صي�ي.

من  " ت���ف���اج���اأت  ق����ائ����ًا:  �ل���ع�����ج���ي  و�أردف 
�إىل  ي�����ص��ل م�����ص��م���ن��ه��ا  و�أن  �ل��ت��غ��ري��ده  ه���ذه 
باالحتاد  م�ص�ؤول  �صخ�س  م��ن  �مل�صت�ى  ه��ذ� 
بالهج�م على  �الآ���ص��ي���ي، وم��ن خ��ال قيامه 
هم  �لذين  �ل�صفر�ء،  �لقارة  �حلكام يف  نخبة 
�ملباريات  من  �لعديد  قيادة  يف  ي�صارك�ن  من 
�لدولية �لهامة، وينتقدهم بهذه �لطريقة".

االتحاد السعودي يرشح المرداسي بدياًل للعواجي

مهدي علي: نحن نعرف األصول وتربينا على احترام اآلخرين

حل منتخب �لك�يت للرماية يف �ملركز 
 11 �ل��ع��رب��ي��ة �ل  ب��ال��ب��ط���ل��ة  �ل���ث���اين 
يف  مناف�صاتها  �ختتمت  �لتي  للرماية 
�لدوحة �لي�م بعد �ن �حرز 11 ذهبية 

و11 ف�صية و13 برونزية.
وجاء منتخب �لك�يت يف �ملركز �لثاين 
 40 خ��ل��ف منتخب ق��ط��ر �ل���ذي �ح���رز 
ذه��ب��ي��ة م��ت��ن���ع��ة ف��ي��م��ا ح���ل �مل��ن��ت��خ��ب 
�ل�صع�دي يف �ملركز �لثالث بر�صيد 15 
�الخر   �لي�م  مناف�صات  ويف  ميد�لية. 
مت��ك��ن �ل���رم���اة ن��ا���ص��ر �مل��ق��ل��د وط���ال 
من  �لفيحان  وعبد�لرحمن  �لطرقي 
�ن���ت���ز�ع ذه��ب��ي��ة م��ن��اف�����ص��ات ت����ر�ب ف��رق 
ف��ي��م��ا �ح����رز �ل���ر�م���ي���ان خ��ال��د �مل�����ص��ف 
وعبد�لرحمن �لفيحان ذهبية وف�صية 
فردي تر�ب. كما حقق منتخب �لك�يت 
�مل���ك����ن م���ن �ل���رم���اة حم��م��د �ل��ه��ام��ل��ي 

ون��ا���ص��ر �خل���ال���دي وف���ار����س �مل��ط��ري 
ذه��ب��ي��ة ف���رق �ل��ن��ا���ص��ئ��ني يف ح��ني �ح��رز 
حممد �لهاملي ذهبية مناف�صات فردي 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ني وزم��ي��ل��ه ن��ا���ص��ر �خل���ال���دي 
�لرونزية. وقال رئي�س �حتاد �لرماية 
�ل���ع���رب���ي ورئ���ي�������س �الحت�������اد �ل��ك���ي��ت��ي 
يف  �لعتيبي  دع��ي��ج  �مل��ه��ن��د���س  ل��ل��رم��اي��ة 
ت�صريح ل�كالة �النباء �لك�يتية )ك�نا( 
نتائج  على  �صيطر  �لك�يت  منتخب  �ن 

�لنا�صئني  وم�صابقات  و�ل��ف��ردي  �لفرق 
ومت���ك���ن م���ن �ث���ب���ات ت��ف���ق��ه يف �ل��ع��اب 

رماية �لرت�ب يف جميع �لفئات.
و�����ص���اد ب��ت��ط���ر ن��ت��ائ��ج �ل���رم���اة �ل��ع��رب 
�لك�يت  منتخبات  ون��ت��ائ��ج  ع��ام  ب�صكل 
ال���ص��ي��م��ا �ل��ن��ا���ص��ئ���ن �ل���ذي���ن ي��ع��ت��رون 
�لك�يت  �لرماية وتط�رها يف  م�صتقبل 
م�ؤكد� تطلع �ملنتخب �ىل حتقيق مزيد 

من �النت�صار�ت.

الكويت تحل ثانيا بالبطولة العربية للرماية



االزواج  بع��ض  يرف��ض 
مرافق��ة زوجاته��م وبع��د 
نقاشات ومشادات يتقبلون 
عل��ى مض��ض ولك��ن االمر 

يتكرر

اآلراء متعددة ولكن…

ال حتب���ذ فاطم���ة حمم���د عبي���د )رب���ة بي���ت( مرافق���ة 
زوجها يف االأماكن العامة وخا�صة يف احلدائق وتقول: 
»اأح���ب الذه���اب برفق���ة اأهل���ي و�صديقات���ي، وكذل���ك 
احل���ال يف االأ�ص���واق، الأنه وب�صراحة يك���ون زوجي دمه 
ثقي���ًا وم�صي���ه ثقي���ًا وحت���ى جيب���ه وحمفظت���ه يف 
التعام���ل معهما يكونان ثقيل���ن! فلماذا اأتعب حايل؟ 
وامل�صيب���ة الك���رى عندم���ا ينظ���ر اإىل اأخري���ات، واأن���ا 
بطبع���ي �صري���رة وق���د حت�ص���ل م�صكلة ك���رى اإذا فعل 

ذلك«…
وت�ص���ر فات���ن ال�صهاب���ى اإىل اأن »معظم الرج���ال باتوا 
يرافق���ون زوجاته���م اإىل االأ�ص���واق، على عك����س ما كان 
يحدث يف املا�صي… لكن الرجل بطبعه غر �صبور، 
ال يقتن���ع برغب���ة امل���راأة امل�صتم���رة يف التغي���ر. كما اأن 
الرج���ل ال يحب مرافقة زوجت���ه الأنه يخاف اأن يراها 

اأحد من زماء العمل«.
واأك���دت �صيخ���ة را�صد عل���ي التي تعم���ل يف اأحد مراكز 
التنمي���ة اأن الرج���ل »غالب���اً م���ا يعود من عمل���ه متعباً 
للغاية، وال يرغب يف امل�صي ل�صاعات طويلة يف االأ�صواق، 
فه���و يف ي���وم اإجازت���ه يف�ص���ل اال�صتلق���اء اأو الن���وم اأو 
م�صاهدة التلفزي���ون، وهذا هو ال�صبب الرئي�صي لعدم 
رغبت���ه يف مرافق���ة زوجت���ه. اأم���ا بالن�صب���ة اإىل نظرات 
الرج���ل اإىل الن�ص���اء يف االأ�ص���واق وه���و برفق���ة زوجته، 
فه���ذا االأم���ر لي����س اأ�صلوباً ل���كل االأزواج بع����س الن�صاء 
اعت���دن ذلك، وبع�صهن يزعجه االأمر جداً. وكذلك ال 
يح���ب الرجل مرافق���ة زوجته يف معظم االأماكن منعاً 

لاإحراج من املعارف خال تلك اجلوالت«.

 الرجل بعيدًا
َ

فليبق

واأ�ص���ارت نه���ال �صلط���ان الت���ي تعم���ل يف �ص���وؤون امل���راأة 
اإىل اأّن الرج���ل بطبع���ه يتعم���د التعليق عل���ى اأي �صيء 
حت���اول امل���راأة �ص���راءه، مم���ا ي�صب���ب له���ا التوت���ر اأثناء 
وجودهم���ا مع���اً، ناهيك مب���ا قد ت�صمعه م���ن تعليقاته 
اأو تعلي���ق من يجاورهما، فاالأف�صل بقاء الرجل بعيداً 
ع���ن جتمع���ات الن�صاء مع توخي احل���ذر يف ذلك. »وقد 
ح���دث يل موقف اأحرجن���ي جداً، عندما كن���ُت يف اأحد 
املح���ال اأنتق���ي بع����س املاب����س، فبينما كن���ت منهمكة 
يف البح���ث ع���ن قطعة، فوجئت برج���ل يناولني قطعة 
اأخ���رى ويق���ول: خ���ذي ه���ذي القطعة فه���ي متنا�صقة 
م���ع االأخري���ات«. ووقته���ا »�صدم���ت من املوق���ف الذي 
حدث يل وخرجت من املحل دون اأن ا�صرتي اي �صيء، 
رغ���م اإعجاب���ي مبا وجدت���ه، واأدرك���ت باأن���ه كان متابعاً 

لتحركاتي«.
وتف�صل غادة الرويني ) م�صممة اأزياء( وجود الرجل 
معه���ا يف كل االأماك���ن »فقد تعودنا عل���ى ذلك منذ كنا 
نعي����س يف اأم���ركا«. وتعتقد غ���ادة اأن الرجل ي�صتطيع 
اأن يتح���دث م���ع البائ���ع اأف�صل من الن�ص���اء. وعن عدم 
رغب���ة بع����س الرج���ال مرافق���ة زوجاته���م يف االأماكن 
العام���ة، »فذلك يع���ود اإىل نف�صية الرج���ل نف�صه، فهو 
يعتق���د اأن كل النا�س ينظ���رون اإىل زوجته، مما ي�صبب 
ل���ه اإحراج���اً، ولكن التعميم ال ي�صلح هنا الأن لي�س كل 

الرجال كذلك«.

الهروب من الواقع

وتق���ول عائ�صة حارب )موظف���ة( اأن هناك من االأزواج 
»م���ن يهم���ل زوجت���ه متعم���داً، ب���ل ويح���اول البع����س 
االآخ���ر التخل�س منها وعدم اخلروج معها اإىل ال�صوق 
اأو االأماك���ن العام���ة اأو يرتكه���ا يف منزل اأهله���ا. وتارة 
اأخرى يقول ان عنده عمل �صروري ليتفادى اخلروج 
معه���ا. ويف اعتقادي اأن الكثر من االأزواج اإذا �صاألتهم 
عن اب�ص���ط االأمور الزوجية فل���ن ي�صتطيعوا االإجابة، 
رغ���م اأنن���ي عل���ى ثقة باأن هن���اك و�صائ���ل عديدة ميكن 
من خالها احل�صول على اأي معلومة، ولكن لاأ�صف 
يكر����س الرجل وقته وجه���ده يف البحث عن املعلومات 
ال�صطحي���ة يف احلي���اة الزوجي���ة، ويح���اول تطبيقه���ا 
يف واقع���ه ال���ذي يخت���اره والتعب���ر عن���ه باأ�صالي���ب ال 
تتما�ص���ى مع العادات والتقالي���د املجتمعية، ويف نظره 
اأن م���ا يق���وم به ه���و ال�صحيح واملتما�صي م���ع حا�صره. 
ويحاول الزوج دائماً الهروب من الواقع الذي يعي�صه 
ويبداأ التخبط يف قراراته التي تعر يف نهاية املطاف 

عن ف�صله الذريع يف احلياة الزوجية«.
بينما ترف����س اأمل عبد ال�صمد التي تعمل �صكرترة، 

ه���ذا النوع م���ن الرجال وت�صف���ه باالأ�صل���وب الرجعي، 
وتق���ول اإن الرج���ل يفك���ر يف نف�ص���ه ويخ���اف اأن ي���رى 
زم���اوؤه يف العم���ل اأو االأ�صدقاء زوجت���ه، ويعتر ذلك 
نوع���اً م���ن العي���ب، ولكني اأ�ص���ر يف كثر م���ن االأحيان 

على مرافقته، رغم رف�س زوجي للفكرة من اأ�صا�صها، 
وبع���د م�ص���ادات ويف النهاية يقبل عل���ى م�ص�س، ورغم 
ذل���ك يتك���رر االأم���ر يف كث���ر م���ن امل���رات فه���و م���ازال 
راف�صاً مرافقتي للمنا�صبات العامة والت�صوق وغره، 

وتلك م�صكلة اعترها با حل«.
وتق���ول نادية االأم���ر التي تعمل يف اإح���دى املوؤ�ص�صات 
الن�صوي���ة: »رمبا االأزواج تزعجه���م االأماكن املزدحمة، 
بينم���ا امل���راأة بطبعه���ا حت���ب اأن تاأخ���ذ راحته���ا يف تلك 

االأماك���ن. اأم���ا الرجل فم���ن ال�صعب اأن يتحم���ل املراأة 
خارج حدود املنزل ويظل خجواًل، وهذه ناحية نف�صية 
عن���د معظ���م الرج���ال الذي���ن يف�صل���ون ع���دم مرافقة 
زوجاته���م اىل االأماك���ن العامة ك���ي ال تراها زميلة له 

يف العم���ل اأو غ���ر ذل���ك م���ن االأم���ور، وخا�ص���ة عندما 
يت�ص���ور البع����س اأن زوجت���ه اأف�ص���ل من ال���كام الذي 

يقوله عنها«…

طبيعي ومتوقع

)اأب���و  ال�صعيب���ي  خال���د  ي���ري  االآخ���ر،  اجلان���ب  عل���ى 
ظب���ي( اأن املراأة ال ترف�س مرافق���ة زوجها اإىل ال�صوق 

واالأماكن العامة، »واحلقيقة اأننا نفتخر عندما نرى 
�صخ�ص���اً وعائلت���ه يف قم���ة اخلل���ق يف االأماك���ن العام���ة 
وغره���ا، ونع���رف اأن ال���زوج اأو االأخ اأو االأب مي�صي مع 
الن�صوة ل�صرته���ن وحمايتهن، ولكن ال مي�صي لغر�س 
معن. ومتطلب���ات احلياة يف االأماكن العامة وغرها 
جتعلن���ا ن�صاي���ر حمارمنا ولي�س هناك م���ا يعيب، اإمنا 
ناأ�صف ملن جتروؤ على اخلطاأ اأمام اأعن النا�س وزوجها 

معها«.
ويق���ول في�صل القا�صم )تلفزيون دبي(: »خجل الزوج 
من مرافقة زوجت���ه اأمر طبيعي ومتوقع، الأنه يجهل 
معن���ى احلي���اة الزوجي���ة وم���اذا تعن���ي امل�صوؤولية. فهو 
ي�صع���ر باأن���ه ح���ن يراف���ق زوجت���ه يف االأماك���ن العامة 
ان���ه يراف���ق �صخ�صي���ة غريبة، وه���ذا يوؤكد لن���ا اأن هذا 
ال�صخ����س لدي���ه �صع���ور بالنق����س لع���دم وج���ود الثق���ة 
بالنف����س. واأعتق���د كذل���ك انه م���وروث قدمي ب���داأ مع 

تقدم احلياة بكل تفا�صيلها«.
ويقول عبد الهادي اأحمد: »هناك املئات من املواطنن 
يرف�ص���ون الذه���اب م���ع زوجاته���م اإىل االأ�ص���واق الأن 
لديه���م م�صاغ���ل اأخ���رى، و�ص���وق اخل�ص���ار مث���ا خط 
اأحمر ال اأ�صتطيع مرافقة زوجتي اإليه ب�صبب اختاف 
ه���ذا ال�ص���وق ع���ن االأ�ص���واق االأخ���رى ب�صب���ب الزحم���ة 
املعت���ادة و لك���رة الرج���ال، بينم���ا مرافق���ة الزوج���ة 
اإىل االأ�ص���واق اأ�صبح���ت ثقافة. وهن���اك بع�س الرجال 
ال يحّب���ذون ذل���ك خوف���اً عل���ى زوجاته���م م���ن عي���ون 
اأ�صدقائهم. والزوج���ات يف�صلن الذهاب اإىل االأماكن 
العام���ة وخا�ص���ة لاأ�ص���واق بعي���دا ع���ن عين���ي ال���زوج 
ملزي���د من الراحة. واأكرر اأن �ص���وق اخل�صار ي�صبب يل 

ح�صا�صية ال اأ�صتطيع التغلب عليها«.

ثقافة شعوب

يق���ول اأ�صتاذ علم االجتماع الدكتور احمد عبد العليم 
اإن مرافق���ة االأزواج يف االأماك���ن العامة واالأ�صواق »هي 
ثقاف���ة، والثقاف���ات تختل���ف م���ن بل���د اإىل اآخ���ر، فف���ي 
االإم���ارات مث���ًا اأ�صبح اجليل احل���ايل منفتحاً ولديه 
الرغب���ة يف مرافق���ة زوجت���ه اإىل االأ�ص���واق واالأماك���ن 
العام���ة حت���ى ي�صع���ر ب�صع���ادة ال���زواج، ولك���ن اجلي���ل 
الق���دمي ال يح���ب ذل���ك ب�صب���ب التفك���ر يف احلف���اظ 
عل���ى �صكل املراأة التي يرى اأن���ه ال يجوز اأن يراها اأحد 
غره اأو بجانبه. والكثر من الرجال ال يحبون مثا 
مرافقة الزوجة اإذا كانت اقل �صناً من الرجل ب�صنوات، 
وه���ي تف�ص���ل ع���دم مرافق���ة الرج���ل الكب���ر يف ال�صن 
خوف���اً من اأن يراها اأح���د معارفها. فالناحية النف�صية 
واالجتماعي���ة تلعب دوراً كب���راً يف هذه الق�صية التي 
ال ت���زال ظاهرة اجتماعية تختلف م���ن بلد اإىل اآخر.، 
ولك���ن احلقيق���ة الت���ي يج���ب التاأكي���د عليها اأن���ه على 
الرج���ال املحافظة عل���ى زوجاته���م ومرافقتهن يف كل 
االأماك���ن للحف���اظ عليه���ن وليكون���وا دائم���ا م�ص���دراً 

لاأمن واالأمان«.

ثمة أزواج وزوجات ال يحبون مرافقة بعضهم بعضًا في األسواق واألماكن العامة أو 
حتى الظهور معًا في المناسبات العائلية والعامة وغيرها، بل يفضلون الخروج مع 
ة«…

ّ
األصدقاء أو زمالء العمل غير محذوف كبدائل عن تلك »الرحلة العائلية الممل

فهل الظهور مع الزوج أو الزوجة يس��بب خجال لكليهما؟ أم أن الزوج يخش��ى على 
زوجت��ه م��ن عيون الناس كم��ا يتحجج بعضهم؟ وهل تخاف الم��رأة من زوجها في 
تلك األماكن وخاصة في األس��واق من النساء األخريات ومن فقدانه ألعصابه أحيانًا 
وانتهاء جولة التسوق بخالف عميق وجرح غائر؟ وخالل التسوق، هل يربك الرجل 
العملية الشرائية ويوتر األجواء متعمدًا إفساد تلك العملّية؟ وهل تفضل الزوجة 
الخ��روج ب��دون ال��زوج لتتنفس الصعداء وتنال قس��طا من الحري��ة التي ال تجدها 
بوج��وده؟ كله��ا أس��ئلة طرحناها عل��ى مجموعة من النس��اء والرجال م��ن عينات 

مختلفة وكانت اإلجابات غريبة وعجيبة.
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الرجل بطبعه غير صبور، 
ال يقتن��ع برغب��ة الم��رأة 

المستمرة في التغيير

أفضل بق��اء الرجل بعيدًا 
عن تجمعات النس��اء مع 

توخي الحذر في ذلك

أزواج يهربون من زوجاتهم في األماكن العامة واألسواق
بيت الزوجية اليكفي لبقائهم فيه طويال

العراقية / متابعة

تختل��ف ثقافات الش��عوب في النظ��رة لقضية مرافق��ة االزواج 
لزوجاتهم فهناك م��ن يتقبلها واخرون يرفضونها رفضا قاطعا

يفضلن الذهاب مع االهل والصديقات ويرفضن الذهاب 
مع الزوج لما يس��ببه من احراج��ات من وجهة نظرهن
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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

ميدل ايست أونالين - محمد الحّمار

 ومحّيٌر في الحياة السياس��ية، للتونس��يين خاصة وللعرب والمس��لمين عموما، قد يكون أكبر حجر 
ٌ

هنالك أمٌر مدهش
عثرة أمامهم على طريق التقدم.

 الشعب، رغم تطوره � النسبي � بخصوص فهمه للرهانات السياسية الكبرى إال أنه عادة ما يفّوض 
ّ

ويتمثل ذلك في أن
ض. مهمة مجابهة هذه الرهانات لسياسيين لهم ممارسات سياسية معاكسة لطموحات الشعب المفوِّ

من المتس��بب في هذه الحالة يا ترى؟ وهل من مؤش��رات على بدء مش��وار التدارك ال س��يما والبالد على بضعة أمتار 
ض ولس��لوك السياس��يين  من خط الوصول إلى االنتخابات الرئاس��ية؟ وما هي المبررات النظرية لخيار الش��عب المفوِّ

ضين؟ وهل باإلمكان مطابقة/تنظير األهداف السياسية للشعب مع الرجال المناسبين لتحقيق هذه األهداف؟ المفوَّ
يف ح�ض����ة تلفزي����ة ُبث����ت موؤخ����راً عل����ى قن����اة "ن�ض����مة" اخلا�ض����ة يف اإطار 
�ضل�ض����لة م����ن اللق����اءات م����ع املر�ض����حني لرئا�ض����ة الب����اد يف انتخاب����ات 
23 نوفمرب/ت�ض����رين الثاين اجلاري، �ض����ّرح املر�ض����ح الي�ض����اري حمة 
الهمام����ي: "يقال عن����ي كام كثري )…( لكن هل يعقل اأن اأكون ممن 
ال يعتزون ب�ضخ�ض����ية الر�ضول حممد عليه ال�ضاة وال�ضام؟ )…(" 
ما من �ض����ك يف اأّن مثل هذا الت�ض����ريح للهمامي ي�ض����كل نقلة نوعية، اإن 
مل تكن يف موقفه من الدين ومن وظيفة هذا االأخري يف املجتمع فاإنها 
يف اأ�ض����واأ احل����االت نقل����ة متميزة يف خطابه ال�ضيا�ض����ي ومنه يف اخلطاب 

ال�ضيا�ضي للي�ضار ال�ضيوعي � �ضابقاً � الذي يج�ضده حمة الهمامي.
اأع����رف حمة ككل التون�ض����يني ولكنن����ي دَنوُت منه يف منا�ض����بتني اثنتني 
)االأوىل يف فج����ر الث����ورة، والثاني����ة قب����ل ع����ام ون�ض����ف الع����ام تقريب����ا( 
وحاولت حتديدا حت�ضي�ضه � ك�ضخ�ضية اأقّدرها لكنني اأخ�ضى اأن تذهب 
جهودها �ض����دى � اإىل ال�ض����رورة احلتمية التي تقت�ض����ي خماطبة عامة 

النا�س مبا يفهمون.
فال�ض����عب امل�ض����لم ال ميك����ن اأن ي�ض����تغني عن اإ�ض����ارات دالة عل����ى االإميان 
يعر�ض����ون  م����ن  م����ع  لوج����ه  الظ����روف وجه����اً  و�ض����عته  كلم����ا  العف����وي 
خدماته����م علي����ه � وحم����ة الهمامي واح����د منهم � من اأجل ال�ض����هر على 
حتقي����ق ماآربه العاجل����ة واالآجلة. ولكن الرجل كان يف كلتا املنا�ض����بتني 
يبدو مت�ض����بثاً مبوقفه القدمي، وهو املوقف ال�ضحيح/اخلاطئ واملثري 

للجدل، املتلخ�س يف "الدين م�ضاألة �ضخ�ضية".
لك����ن ق����د يكون تبدي����ل الهمامي خلطابه باجتاه اإ�ض����افة مل�ض����ة اإميانية 
عليه نتيجة ال�ضتيعابه الدر�س من نتائج انتخابات 23-10-2011 
الت����ي اآل فيه����ا الفوز حلزب النه�ض����ة االإ�ض����امي وما اأ�ض����فرت عنه من 
ُحكم االأيادي املرتع�ض����ة واجليوب اململوءة، واأي�ضا وباخل�ضو�س نتيجة 
الحتكاك����ه يف م����ا بع����د بالتي����ار القوم����ي �ض����من اجلبه����ة ال�ض����عبية التي 
اأوكلت له مهمة الناطق الر�ض����مي با�ض����مها، ونتيجة لتقّربه من ال�ضيخ 
فريد الباجي املح�ضوب على الفكر الديني االإن�ضاين املناوئ لل�ضلفيات 

مبا فيها حزب حركة النه�ضة.
على اأية حال، لي�ض����ت م�ض����األة العاقة بني الدين وال�ضيا�ض����ة مقت�ضرة 
عل����ى موق����ف حم����ة الهمام����ي اأو فان اأو ع����ان، ولكنها ق�ض����ية )مهما 
بدت مفتعلة اأو مبالغا فيها( تتجلى يف ما ال يقل عن م�ضتويات ثاثة:
اأ. امل�ض����توى الفكري والثقايف، حيث اأ�ض����حت امل�ض����األة ت�ض����رعي اهتمام 
وعناية بع�س االأو�ض����اط الي�ض����ارية نف�ضها )انظر كتاب "من اأجل اإعادة 
تاأ�ض����ي�س الي�ضار التون�ضي" للنا�ضط ال�ضيا�ض����ي الي�ضاري د.بكار غريب، 

بالفرن�ضية، ن�ضر يف �ضنة 2014(

ب. امل�ض����توى ال�ض����عبي/الدميقراطي، حيث اإّن حدثا مثل حوز اجلبهة 

ال�ضعبية )الي�ضارية( يف انتخابات 26 اأكتوبر/ت�ضرين االأول على 15 
مقع����دا م����ن اأ�ض����ل 217 التي �ضيت�ض����كل منها "جمل�س نواب ال�ض����عب" 
دليل على بداية ت�ضكل وعي ب�"اإ�ضامية" الي�ضار ال�ضيا�ضي اأو باالأحرى 

على اقراب هذا االأخري من ثقافة ال�ضعب الدفينة.
نظ����را  عن����ده  التوق����ف  ب����ودي  ال����ذي  العقدي/االإمي����اين  امل�ض����توى  ج. 

ل�ضلوعه يف التاأثري على اأّي م�ضتوى اآخر:
����َحاَب  ا َك�َض����َبْت َرِهيَنٌة * اإِالَّ اأَ�ضْ *ج����اء يف حمك����م التنزيل:" كلُّ َنْف�ٍس مِبَ
����اٍت َيَت�َض����اَءُلوَن * َع����ْن امْلُْجِرِم����نَي" �ض����دق اهلل العظي����م  اْلَيِم����نِي * يِف َجنَّ

)املدثر: 38-39-40-41(
اإّن ه����ذه االآي����ات الكرمي����ة تت�ض����من يف نظري جانبا مهما م����ن العقيدة 
الدينية، وهو ذاك الذي يوجد يف و�ض����ِع �ض����داٍم م����ع العقيدة الدنيوية 
ال�ضيا�ض����ية الت����ي تنف����ر م����ن الي�ض����ار بتعل����ة اأنه م�ض����اد للدي����ن اأو حّمال 

للكفر.
لو قمنا مبقارنة ب�ض����يطة بني العقيدتني االثنتني، �ضوف َيتبنّي لنا اأّن 
الت�ض����ارب بينهما مفتعل وبالتايل غري �ض����روري بل رمبا �ضيت�ض����ح اأنه 
ت�ضارب ال يخدم امل�ضلم ال يف دينه وال يف دنياه، حيث اإنه كان وال يزال 
مث����ريا ل�ض����وء فه����ٍم ول�ض����وء تفاهٍم عميقني ب�ض����اأن م�ض����ائل مثل عاقة 
دين/�ضيا�ض����ة ودين/دول����ة واإ�ض����ام/علمانية و�ض����ريعة/قانون و�ض����عي 

ودولة اإ�ضامية/دولة مدنية، وموّلدا لا�ضتقطاب الثنائي.
بالنظر اإىل املاأزق املفاهيمي امل�ضار اإليه اأعتقد اأّن ا�ضتحقاق االنتخابات 
الرئا�ض����ية الو�ض����يكة، لئن ال ميكن اأن ميثل فر�ضة للتدارك ال�ضريع اأو 
التاأثري املبا�ض����ر على نتيجة االقراع فاإنه ي�ض����كل منا�ض����بة للتون�ضيني 
ملراجع����ة النف�����س والوقوف عل����ى بع�س اأوج����ه احلقيقة العلمية ب�ض����اأن 
العاق����ة بني الن�س القراآين وعقائده����م الدنيوية حتى يتبدل الوعي 
�ض����يئاً ف�ضيئاً نحو االأف�ض����ل وتنمو ثقافتنا ال�ضيا�ضية ب�ضفتنا م�ضلمني 

فتكون التنمية باجتاه التاأ�ضيل احلداثي.
كي����ف نفه����م ال�ض����دام ب����ني العقي����دة القراآني����ة والعقي����دة الدنيوية من 
خ����ال االآي����ات املختارة، وكيف نفهم ماأتى ال�ض����دام بينهم����ا؟ اأميل اإىل 
االعتقاد اأّن التون�ضيني، وغريهم من امل�ضلمني، من جهة ُي�ضاُوون خطاأً 
� بالتاأكيد مبوجب التقليد عن الغرب � بني "اليمني" يف دنيا ال�ضيا�ضة 
)بالرغ����م م����ن اأن����ه مع����روف بات�ض����امه بالرجعي����ة وباحلي����ف وباالإثراء 
الفاح�س( وبني "اليمني" )الطيب، املتمتع باجلنات( الذي ي�ضفه اهلل 
تعاىل يف �ض����ورة املدثر، بينما من املفر�س اأن يكون"اليمني" القراآين 
متطابقا/متناظ����را يف االأذهان مع "الي�ض����ار" )ال مع "اليمني"( الذي 
يعي�س وينمو يف ال�ض����ياق الدنيوي ال�ضيا�ض����ي، وذلك من حيث ت�ض����ارك 
االثنني يف الطيبة وودماثة االأخاق ويف اإرادة حتقيق العدل وامل�ضاواة 

بني الب�ضر.

كم����ا اإنه����م من جهة ثانية وح�ض����ب نف�����س املنطق، قد يكونون ُي�ض����اوون 
� عل����ى وج����ه اخلط����اأ اأي�ض����اً � ب����ني دالل����ة لفظ����ة "املجرمني" ال����واردة يف 
ال�ض����ورة وبني داللة لفظة "الي�ض����ار" التي تعتا�س من ال�ضياق الدنيوي 
ال�ضيا�ضي، مما يف�ضر اإىل حّد كبري التحامل التاريخي الذي اأبداه وما 
زال يبديه االإ�ض����اميون )وحتى عامة النا�س غري املتحزبني اإخوانّيا( 
جتاه كل فكر �ضيا�ض����ي ي�ض����اري )ا�ض����راكي ومارك�ض����ي باخل�ضو�س(، ال 
�ض����يما حني يلتقي ال�ض����بب املذكور )اخللط بني مفهومني متناق�ضني 
ب�ض����بب حملهم����ا نف�����س اال�ض����م وبالتغا�ض����ي ع����ن معن����ى كاهم����ا وع����ن 
ال�ض����ياق ال����ذي يتحكم بهما( مع التعل����ة املبنية على فهم مغلوط - اإىل 

حّد بعيد- ملوقف الي�ضار من الدين والتدّين.
����ا يف وجدان وعقل  باملح�ض����لة اإّن مفهوَمي اليمني والي�ض����ار لن يتاأ�ضّ
امل�ض����لم اإال يف ح����ال تتطابُق/تتناظ����ُر الدالل����ة القراآنية/االإمياني����ة مع 
الداللة الدنيوية/ال�ضيا�ض����ية، ح�ض����بما يتطلبه منط����ق "اليمني ميني 
والي�ض����ار ي�ض����ار" وذل����ك ب�ض����كل ي�ض����بح في����ه اليم����ني يف دني����ا ال�ضيا�ض����ة 
متطابقا/متناظرا مع اليمني يف �ض����ياق القراآن واالإميان، والي�ض����ار يف 
دنيا ال�ضيا�ضة متطابقا/متناظرا مع الي�ضار يف �ضياق القراآن واالإميان 

به.
بكام اآخر وعلى �ضبيل الذكر ال احل�ضر، االأحرى اأن تنطبق على حمة 
الهمام����ي اأو ال�ض����ايف �ض����عيد مثا �ض����فة ال�ضيا�ض����ي اليمين����ي التحرري 
املنا�ضل من اأجل تعبيد الطريق اأمام التون�ضيني اإىل ال�ضعادة الدنيوية 
الغنو�ض����ي  را�ض����د  واأ�ض����يل، وعل����ى  ح�ض����ب من����وال اجتماع����ي ع�ض����ري 
امل�ضتن�ض����خ للعقي����دة  الي�ض����اري  ال�ضيا�ض����ي  اأو حم����ادي اجلب����ايل �ض����فة 

االقت�ضادية النيوليربالية املتوح�ضة واملفر�ضة الإرادة ال�ضعوب.
ف����اإذا مل تنقل����ب املعادل����ة عل����ى رجليه����ا اإن ج����از التعبري ف����اإّن االحتقان 

املفاهيم����ي �ض����وف يوؤّب����د االأزم����ات متع����ددة اجلوانب يف �ض����لب املجتمع 
التون�ضي)ورمبا يف اأّي جمتمع م�ضلم اآخر( وذلك باعتبار اأّن االحتقان 
هو االأ�ض����ل يف بروز عديد امل�ض����كات التي ما فتئ يعاين منها املجتمع 

امل�ضلم.
وه����ي م�ض����كات تتبل����ور يف �ض����كل ق�ض����ايا �ض����ائكة ذكرن����ا اأهمه����ا اأعاه، 
ناهي����ك اأن نتعر�����س اإىل تداعياته����ا يف جماالت احلي����اة املختلفة. ففي 
ح����ال مت����ادي املجتم����ع يف اعتم����اد اخلل����ط وجم����اراة االحتق����ان لعله اأن 
يبق����ى "رهين����ة" الأخطائ����ه ول����ن يتمك����ن من االن�ض����جام م����ع متطلبات 
الع�ضر مثل التعددية ال�ضيا�ضية وقبول حق االختاف وحرية املعتقد.
يف �ض����ياق ل����زوم التخل�����س م����ن اخلل����ط واالحتق����ان والاتوا�ض����ل، اأرى 
اأن����ه ح����رّي بالتون�ض����يني، �ض����واء كانوا من اأن�ض����ار حم����ة اأو الباجي قائد 
ال�ضب�ض����ي، اأو من اأن�ض����ار اأّي مر�ضح اآخر للرئا�ضة، اأو من اأتباع اأّي حزب 
�ضيا�ض����ي، اأو م����ن امل�ض����تقلني، اأو حت����ى م����ن املُم�ض����كني االحتمالي����ني عن 
الت�ضويت، من واجبهم حماولة ت�ضحيح الروؤى وتعديل الكام الدال 

على معاين الروؤى.
اإذن مل يب����ق للتون�ض����يني، وللع����رب وامل�ض����لمني عموم����ا، اإال اأن ي�ض����ّموا 
�ض����ياٍق حُماي����ٍث  اإىل  تك����ون م�ض����تندة  اأي  باأ�ض����ماٍء يفهمونه����ا  االأ�ض����ياء 
وُجّواين، ال باأ�ض����ماء مّتت املوا�ض����عة عليها من طرف الثقافة الرّبانية 
االأجنبي����ة دومن����ا راب����ط ي�ض����لها بالثقاف����ة الذاتي����ة، مم����ا �ض����ّهل لتل����ك 
الثقاف����ة املانح����ة للمفاهيم الهيمنَة عل����ى الثقافة الذاتية، وت�ض����بَب يف 
تعطي����ل اجله����د الرام����ي اإىل حتقيق التق����دم االجتماع����ي وبلوغ الرقي 

احل�ضاري.
فه����ل الرئي�����س املقب����ل لتون�����س، ال����ذي كلن����ا يتمن����ى اأن يك����ون �ض����احلاً 

وحمققاً لهذه الغايات، �ضيكون من اأهل اليمني اأم من اأهل الي�ضار؟.

تونس: الناخبون بين تقدمية القرآن ورجعية السياسة

محمد بن امحمد العلوي

�ضرا  اجل��زائ��ر  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  غ���ادر  ه��ل 
االأي��ام  يف  مطروحا  �ضوؤاال  كان  هذا  فرن�ضا؟  اإىل  متوجها 
ليبريي"  "لودوفيني  ج��ري��دة  �ضربته  اخل��رب  االأخ����رية. 
كان  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اأن  اأك���دت  الفرن�ضية.  اليومية 
ترتب  ما  ملتابعة  موجودا مب�ضت�ضفى يف مدينة غرونوبل 
ع��ن اجل��ل��ط��ة ال��دم��اغ��ي��ة ال��ت��ي اأ���ض��ي��ب ب��ه��ا يف اأوائ����ل ع��ام 

.2013
ت���ديل رئ��ا���ض��ة  اأن  ب����اده دون  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة غ����ادر ع��ا���ض��م��ة 
الرحلة  وجهة  فيه  تو�ضح  ببيان  اجلزائرية  اجلمهورية 
اأي�ضا  الرئي�س جتاهله  والغر�س منها. اخلرب عن �ضحة 
التلفزيون واالإذاعة الر�ضميني. خرب ال ي�ضتحق التعليق، 

يف نظر امل�ضوؤولني عن تدبري امللفات باجلزائر.
الوا�ضح اأن وجود الرئي�س يف فرن�ضا من عدمه ال يهم اإال 
واأولئك  املالية.  وال�ضفقات  ال�ضيا�ضية  الطبخات  اأ�ضحاب 
الذين يحيكون قائمة االأ�ضماء املقرحة التي �ضتحكم من 

ق�ضر املرادية.
خرب  الل��ت��ق��اط  �ضباقة  ك��ان��ت  الفرن�ضية  االإع����ام  و���ض��ائ��ل 
لعاج  خم�ض�س  ق�ضم  يف  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  عبد  وج���ود 
اأم���را����س ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ب��ع��ي��ادة دامل����ربت يف 
بت�ضريب  االأرج���ح  وعلى  اخل��رب  انت�ضر  غرونوبل.  مدينة 
خفي من اأحد فروع االأجهزة املتناحرة املتحكمة يف القرار 

اجلزائري.
خرج  للعاج.  بفرن�ضا  بوتفليقة  تواجد  خرب  �ضاع  عندما 
24"، قائا،  "فران�س  �ضيا�ضي جزائري على قناة  حملل 
تنت�ضر  الرئي�س،  ط��ائ��رة  اإق���اع  ال�ضابق ومب��ج��رد  ب��اأن��ه يف 
ال�ضرطة ورجال االأمن يف ال�ضوارع، وتقام حواجز الدرك 
ع��ل��ى م��داخ��ل امل����دن. ل��ك��ن االآن ال وج���ود الأي ���ض��يء غري 
املعلق  ي�ضيف  امل��ق��اه��ي  ح��دي��ث  اأم���ا  بالعا�ضمة.  طبيعي 
واخلبز  واالأم���ن  الكرة  على  فريتكز  ال�ضيا�ضي،  والكاتب 
خ��ارج  وج���وده  حتى  اأو  الرئي�س  مر�س  على  ال  وال�ضغل. 

البلد.
وو���ض��ائ��ل  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  اأن  ن�ضتخل�س  التعليق  م��ن 
االإع�����ام امل��ت��واط��ئ��ة م���ن ت��ري��د مت��ري��ر ف���ك���رة، اأن االأه���م 
الرئي�س.  اأخبار  ولي�س  البطن  هو  للجزائريني  بالن�ضبة 
ي�ضكل  بوتفليقة من عدمه ال  وج��ود  ب��اأن  واإقناع اجلميع 
ف��ارق��ا. ال��ه��دف م��ن وراء ه���ذا ال��ت�����ض��ري��ب م��ن ع��ل��ى قناة 
لغياب  تاأثري  اأي  كن�س  للجزائريني، هو  فرن�ضية موجهة 

الرئي�س قبل �ضطبه نهائياً با �ضجة.
الكتمان  على  والفرن�ضية،  اجل��زائ��ري��ة  ال�ضلطات  داأب���ت 
حول امللف ال�ضحي للرئي�س بوتفليقة. لكن بعد �ضرطان 
املعدة، وا�ضطرابات يف الكليتني، واجللطة الدماغية التي 
ال�ضحفية  الت�ضريبات  هي  ها  واحل��رك��ة.  النطق  اأفقدته 
اأن الرئي�س بوتفليقة كان يتعالج يف م�ضلحة  توؤكد يقيناً 

اأمرا�س القلب وال�ضرايني بعيادة داملربت.
ب��ان��ت��ق��ال ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ل��ل��ع��اج ع��ن��د ال��ربوف��ي�����ض��ور ج��اك 
ال��ذي  الطبيب  نف�س  وه��و  غ��رون��وب��ل.  بعيادة  مون�ضيجو 
باري�س.  يف  الع�ضكري  دوغرا�س  فال  م�ضت�ضفى  يف  عاجله 
قبل  م�ضابا  ك��ان  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اأن  ن��رج��ح  يجعلنا 
اجل��ل��ط��ة ب��ت�����ض��ي��ق��ات ���ض��دي��دة يف ال�����ض��ري��ان ال�����ض��ب��ات��ي اأو 

الفقري املوجودة بالرقبة والتي تو�ضل الدم اإىل الدماغ. 
الكثري من  ناجتة يف  الدماغية طبيا هي  كون اجللطات 

احلاالت عن خلل يف عمل ع�ضلة القلب.
ال��ربوف�����ض��ور ���ض��ح��راوي، املتخ�ض�س يف  اأك����ده  وه����ذا م��ا 
جراحة املخ واالأع�ضاب، يف ابريل 2013 بقوله اأن "نقل 
يف  اأك��ر  املتخ�ض�س  الريا�ضي  الطب  مركز  اإىل  الرئي�س 
جراحة القلب، يدل على اأن اجللطة الدماغية قد تكون 

نتيجة ل�ضغط يف القلب".
ما يت�ضمنه حقيقة امللف الطبي لرئي�س اجلزائر هو اأنه 
كان يعاين من �ضرطان املعدة منذ العام 2005. ولي�ضت 
ق��رح��ة مي��ك��ن ع��اج��ه��ا ك��م��ا ي��دع��ي االإع�����ام اجل���زائ���ري 
يعرف  ب��ات  ال��ك��ل  امل��خ��دوم��ة.  الطبية  وال��ت��ق��اري��ر  امل�ضلل 
االأم��ر  يعد  مل  بوتفليقة.  العزيز  لعبد  املتدهورة  احلالة 
طغمة  ال�ضتار  وراء  يلعب  م��ن  اأن  خافياً  يعد  ومل  ���ض��راً. 

حتتكر كل مقدرات الدولة.
لقد كذبت الوقائع وحالة بوتفليقة ال�ضحية الربوف�ضور 
ر�ضيد بوغربال، طبيب بوتفليقة اخلا�س فيما ذهب اإليه 
يف ابريل 2013 عندما �ضرح باأن"النوبة الدماغية التي 
تعر�س لها الرئي�س بوتفليقة، عابرة ومل ترك اآثارا". ما 
يجعلنا امام حتالف خطري ا�ضتهدف التعامل بالتواء مع 
�ضحة الرئي�س وب�ضكل متعمد لابتزاز ال�ضيا�ضي الداخلي 

واخلارجي.

"جبهة  ح��زب  با�ضم  املتحدث  ���ض��رح   2013 نوفمرب  يف 
ال�ضعيد  اجل��زائ��ر،  يف  احلاكم  الوطني" احل��زب  التحرير 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��رى  "الرئي�س  اأن  بوحجة 
�ضيقدم ملفه الطبي اإذا قرر الر�ضح لفرة رئا�ضة رابعة". 
حترم  مل  اجلزائريني  مب�ضري  املتاعبة  االج��ه��زة  لكن 

القانون وما تلزمه اللوائح و�ضروط الر�ضح للرئا�ضيات. 
ومل يقدم فريق الرئي�س �ضهادة طبية تثبت متتعه بقواه 

العقلية والبدنية.
ال  اأن���ه  بوتفليقة  العزيز  لعبد  الطبي  امل��ل��ف  يف  ال��وا���ض��ح 
تلك  اللهم  الرئا�ضية،  باملهام  القيام  �ضروط  باأدنى  يتمتع 
ال�ضور التي تعممها وكالة االأنباء الر�ضمية. وتوؤكد ب�ضكل 
خ��ف��ي اأن ال��رئ��ي�����س اأ���ض��ب��ح األ��ع��وب��ة ل���دى و���ض��ائ��ل االإع���ام 

الداخلية الأهداف ملتب�ضة.
ب��ت�����ض��وي��ر ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��اً ي��ق��وم مب��ه��ام ال��رئ��ا���ض��ة 
الكر�ضي  يعيقه  اأن  دون  وال�����ض��ف��راء  ال�����وزراء  با�ضتقباله 
قبل  ال�ضغرية  يف  واقعياً  يقرر  وكاأنه  واإظ��ه��اره  املتحرك. 
الكبرية. هو باالأ�ضا�س ت�ضويق ال�ضورة التي يريدها �ضناع 
الروؤ�ضاء باجلزائر. الغر�س منها يقينا هو حتويل االأنظار 
عن البحث املعمق يف امللفات التي تهم املواطن اجلزائري.
رغم اأن هناك اأ�ضواتاً معار�ضة قالت بتفعيل املادة 88 من 
الد�ضتور املتعلقة باإعان �ضغور من�ضب رئي�س اجلمهورية 
الد�ضتورية.  مهامه  اأداء  عن  املتكرر  بوتفليقة  غياب  بعد 
اإال اأن االأجهزة املتحكمة يف اللعبة ردت بتمكينه من والية 
رابعة وعلى مراأى من اجلميع. اإنها ح�ضابات خمابراتية 
التفكري يف  و�ضرفه عن  بذهنية اجلزائري،  العبث  تريد 

ماآل الرئي�س لت�ضهيل القبول بالبديل.
اأن  بفرن�ضا،  بوتفليقة  وج��ود  مع  ومب���وازاة  �ضدفة،  لي�س 
تتحرك جهات تابعة للجي�س عرب قنواتها االإعامية لكي 
التحرير  العام حلزب جبهة  تتهم، عمار �ضعداين االأمني 

الوطني احلاكم، بال�ضرقة والتخابر مع دول اأجنبية.
الهدف من هذه احلركة مرتبط بحرب التموقع احلا�ضلة 
بني اأجنحة ال�ضلطة منذ �ضنوات ويف هذا التوقيت، الغر�س 
منها تك�ضري املتاري�س املحيطة ب�ضعداين املُدافع الر�ضمي 
حترك  ي��وؤك��ده  ال��ذي  ال�ضيء  بوتفليقة.  العزيز  عبد  عن 
���ض��ع��داين بتهديد جن��ل وزي���ر ال��دف��اع االأ���ض��ب��ق، اجل��رال 

املتقاعد، خالد نزار باللجوء اإىل املحكمة الع�ضكرية.
بانتقال بوتفليقة موؤخرا اإىل فرن�ضا دون �ضجة. وبرفقة 
اأع�����ض��اء م��ن عائلته على م��ا ي��ب��دو. يعطي االن��ط��ب��اع ب��اأن 
فريق الرئا�ضة قد بداأ يفقد اأهم اأ�ضلحته الرابحة يف حرب 

ال�ضلطة.
اإىل  بوتفليقة  ملاذا مل يذهب  نف�ضه هو  اآخر يطرح  �ضوؤال 
على  داأب  ال���ذي  الع�ضكري،  دوغرا�س"  "فال  م�ضت�ضفى 
اال�ضت�ضفاء به منذ 2005. وانتقل اجلمعة 15 نوفمرب 
جنوب  اجلامعي،  غرونوبل  مب�ضت�ضفى  للعاج   ،2014

فرن�ضا؟
فجرها  التي  الفواتري  تقارير  منها  ك��ث��رية.  االع��ت��ب��ارات 
ج��ي��ل��ب��ار ك������والرد، ال��ن��ائ��ب ع���ن ح����زب اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة 
الفرن�ضية  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف  ال��ي��م��ي��ن��ي،  ال��ف��رن�����ض��ي 
ال��رئ��ي�����س بوتفليقة،  ع���اج  ب��ف��رة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة. 
بامل�ضت�ضفى الع�ضكري الفرن�ضي والتي كلفت وزارة الدفاع 
الدولة  ميزانية  م��ن  مقتطعة  طائلة  اأم����وااًل  الفرن�ضية 

الفرن�ضية.
وخفية  ملتب�ضة  بح�ضابات  متعلق  ه��و  م��ا  ك��ذل��ك  ه��ن��اك 
بتحويل  اجل��زائ��ري��ة  الع�ضكرية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اأه����داف  ح���ول 
زمام  ياأخذ  من  كون  بوتفليقة.  الرئي�س  ا�ضت�ضفاء  مكان 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية املتحالفة مع  ال�ضيطرة باجلزائر هي 

اأ�ضحاب امل�ضالح بالداخل واخلارج.

الواضح والخفي في الملف الطبي لبوتفليقة
ايالف / محمد الحايك

ال يزال تاريخ الرابع ع�ضر من �ضهر �ضباط فرباير 
اللبنانيني،  اأذه���ان  ب��ق��وة يف  ح��ا���ض��راً   ،2005 ع��ام 
ال�ضيما واأن ذاك اليوم احلزين، �ضهد اغتيال قامة 
كبرية من رجاالت لبنان. لن اأتوقف يف هذا املقال 
عند جرمية اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين االأ�ضبق 
رف��ي��ق احل���ري���ري ب��ح��د ذات���ه���ا، ب��ل مب��ا ح���دث بعيد 
املئات  واع��ت��داءات بحق  تنكيل  االغتيال من  عملية 

ورمبا االآالف من اأبناء اجلالية ال�ضورية.
على  جّلهم  اأو  ال�ضّنية  الطائفة  اأبناء  اأخ��رج  حينها، 
ال��ع��م��ال  االأق�����ل، غ�ضبهم وح��ق��ده��م االأع���م���ى ع��ل��ى 
ال�����ض��وري��ني ال��ب�����ض��ط��اء، حم��ّم��ل��ني ه����وؤالء ال��ك��ادح��ني 
م���رة م�����ض��وؤول��ي��ة اغ��ت��ي��ال رف��ي��ق احل���ري���ري، وم���رات 
ومرات ظلم وقهر ثاثة عقود اأبدع خالها نظاما 
حافظ وب�ضار االأ�ضد يف اإذالل وا�ضطهاد اللبنانيني 
الطائفية  وان��ت��م��اءات��ه��م  م�ضاربهم  اخ��ت��اف  ع��ل��ى 

واملذهبية.
كثرية هي احلواث واالعتداءات املقّززة التي تعر�س 
العام  خ��ال  اللبنانية  االأر���س  على  ال�ضوريون  لها 
فيما  امل��ع��ت��دي،  دور  ال�����ض��ّن��ة  ل��ع��ب  ح��ي��ث   ،2005
دور  اآن��ذاك  يلعبوا  اأن  ال�ضيعية  الطائفة  الأبناء  راق 

احلامي واحلا�ضن املدافع عن حقوق االإن�ضان.
اليوم، وبعد اأقل من ع�ضرة اأعوام على تلك احلقبة 
ال�ضوداء، يدور الزمان دورة كاملة، يتبادل املمّثلون 
ال�ضيناريو  يتغرّي  االأدوار،  ال��ب��ارع��ون  اللبنانيون 

واالأبطال ولكن ال�ضحية مل تتغرّي.
�ضهام  لتوجيه  ال�ضّنية  الطائفة  اأبناء  يخرج  اليوم، 
االنتقادات الاذعة اإىل اأن�ضار "حزب اهلل" وحركة 
الاجئني  بحق  يرتكبونه  ما  على  )ال�ضيعة(  اأم��ل 
ب�ضع  على  ه��ذه  انتقاداتهم  يف  متكئني  ال�ضوريني، 
االإن�����ض��ان،  م�����ض��ودة �ضرعة ح��ق��وق  ع��ب��ارات وردت يف 
اأين كانت هذه احلقوق  اأح��داً مل ولن يعرف  ولكن 

عندما كان منتقدو اليوم... معتدي االأم�س!
باالأم�س، كان طاب احلرية وال�ضيادة واال�ضتقال 
حريتهم  ميار�ضون  اآذار(  من  ع�ضر  ال��راب��ع  )فريق 
را"  ُخ�ضْ "ب�ضطة  ع��ل��ى  وا���ض��ت��ق��ال��ه��م  و���ض��ي��ادت��ه��م 
هناك،  اأي�ضا(  )���ض��وري  كعك  وبائع  هنا،  )�ضورية( 
بينما ك��ان اأدع��ي��اء امل��ق��اوم��ة ي��داف��ع��ون ع��ن �ضاحب 
لقمة  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  ال��ك��ع��ك  وب��ائ��ع  "الب�ضطة" 
�ضاأن  "ال  دوم��اً  الوطن، مرّددين  بعيدا عن  عي�ضهم 

لهوؤالء الب�ضطاء بال�ضيا�ضة وال�ضيا�ضيني".
اأنف�ضهم، مقاومتهم  املقاومة  اأدعياء  اليوم، ميار�س 
وممانعتهم يف اأج�ضاد وكرامات الاجئني ال�ضوريني 
وخيمهم التي ال تكاد ت�ضر عوراتهم حتى، يف حني 
والت�ضامن  املظلومني  لن�ضرة  االأم�س  يهب معتدو 
وم��وؤمت��رات  ا�ضتعرا�ضية  زي���ارات  خ��ال  م��ن  معهم 

�ضحفية فارغة.
ب���االأم�������س، ك���ان ���ض��ع��د احل���ري���ري وول���ي���د جنباط 
و�ضمري جعجع يهم�ضون "خجًا" يف اآذان اأن�ضارهم 
يعرفون  وهم  ال�ضوريني"،  للعمال  تتعر�ضوا  "اأال 
التعر�س،  اأفعال  يف  يتفّننون  اأن�ضارهم(  )اأي  اأنهم 

يجاهران  ب��ري  ونبيه  ن�����ض��راهلل  ح�ضن  ك��ان  بينما 
االآخ��ر من خال  الطرف  بالتدليل على عن�ضرية 
التوقف عند االرتكابات الا اإن�ضانية بحق االأ�ضقاء.
اأعداء من  اأ�ضقاء االأم�س، باتوا بني ليلة و�ضحاها، 
"اأمل" و"حزب اهلل"، فح�ضن ن�ضراهلل  وجهة نظر 
ونبيه بري "ا�ضتعارا" من خ�ضومهما لعبة الهم�س 
ال��اج��ئ��ني  ع��ل��ى  ت��ع��ت��دوا  "اأال  اأن�����ض��اره��م��ا  اآذان  يف 
ال�ضوريني"، وهما يعرفان اأنهم ال يعتدون فح�ضب، 
بينما  والتنكيل،  واالإذالل  االع��ت��داء  يف  يغالون  بل 
هذه  وجعجع  وجنباط  احلريري  اأ�ضوات  وج��دت 
عن�ضرية  على  للت�ضويب  امل���اأ  اإىل  طريقها  امل���رة 

الطرف االآخر.
اأن�����ض��ار  ن�����ض��ي   ،2005 ف���رباي���ر  ���ض��ب��اط  ���ض��ه��ر  يف 
احلريري اأن ال�ضوريني يرزحون منذ اأكر من 40 
تنا�ضى  واال�ضتبداد،  والقهر  الظلم  نري  حتت  عاماً 
اأن ال�ضوريني ال ح��ول لهم وال ق��وة حتى يف  ه��وؤالء 
تغيري ا�ضم �ضارع فرعي يف قرية �ضغرية يف اأقا�ضي 
للمغلوب على  ف��ك��ي��ف مي��ك��ن  امل��ن�����ض��ي��ة،  ال����زور  دي���ر 
اأن يتحّملوا وزر دم رفيق احلريري وغريه  اأمرهم 

من االأبرياء؟!.
 2011 ع���ام  م��ار���س  اآذار  م��ن  ع�ضر  اخل��ام�����س  ويف 
)تاريخ اندالع �ضرارة الثورة ال�ضورية(، ن�ضي اأن�ضار 
"حزب اهلل" ورفاقهم من "القوجمية والعربجية" 
اإب��ان  وبيوتهم  قلوبهم  لهم  فتحوا  ال�����ض��وري��ني  اأن 
اأن  2006، ن�ضوا  العدوان االإ�ضرائيلي الغا�ضم عام 
قالوا  اأنهم  اأ�ضقاء ملجرد  الطيب،  ال�ضعب  اأبناء هذا 

لب�ضار االأ�ضد كفى!
اأمل"(  "حزب اهلل" و"حركة  يحّمل هوؤالء )اأن�ضار 
امل���ج���ازر املتنقلة  ال��ه��ارب��ني م���ن  ال��اج��ئ��ني  ال���ي���وم 
م�ضوؤولية  ال�ضامة،  وال��غ��ازات  املتفّجرة  والرباميل 
اأ�ضًا  الهاربون  وهم  لبنانيني،  جنود  وذب��ح  خطف 
واالغت�ضاب  وال�ضجن  والقتل  واخلطف  الذبح  من 

اإىل الت�ضريد والربد واملوت جوعاً وقهراً.
 ،2011 واآذار   2005 ���ض��ب��اط  ذك�����رى  ب���ني  م���ا 
اخ��ت��ل��ف��وا على  ���ض��يء،  ك��ل  ع��ل��ى  اللبنانيون  اخ��ت��ل��ف 
والدعارة،  ال�ضيا�ضة  على  اختلفوا  والدين،  الهوية 
ال�ضيدة  على  وحتى  والعدو  ال�ضديق  على  اختلفوا 
كرامة  اإه��دار  على  اتفقوا  ولكنهم  اختلفوا،  ف��ريوز 
ال�ضوريني االأبرياء واملظلومني واملقهورين، اتفقوا 
خيمة  ومت��زي��ق  را"  اخُل�ضْ "ب�ضطة  حتطيم  ع��ل��ى 
وتنام  يوماً  ت�ضتفيق  التي  لاإن�ضانية  فتباًّ  اللجوء، 

دهراً!

را".. تفضُح اللبنانيين
ْ

ض
ُ

 "الخ
ُ

بسطة



�صعراء علقوا يف ادب وتاريخ الذاكرة العراقية وقد ر�صموا اجمل ال�صفحات 
يف تاريخ االدب العراقي و�ص����عره اليوم نحن واياكم نريد ان ن�صتذكر هوؤالء 
االدب����اء وال�ص����عراء العراقي����ن الذي����ن ال يع����دون وال يح�ص����ون ومن����ذ مئات 
ال�ص����نن كان له����م دور يف �ص����ماء االدب العرب����ي والرتاث العرب����ي وقد تعدوا 
ال�ص����احة العراقية وو�ص����لوا اىل ال�ص����هرة العربية وق�صائدهم اجلميلية هي 
خ����ر دلي����ل على ذلك الف����ن اخلالد والرتاث واذا اردنا ان ن�ص����تذكر ذكراهم 
فنحتاج اىل �صفحات طوال ال�صتذكار ال�صعراء وعلى را�س هوؤالء ال�صعراء .

أبو الطيب المتنبي :

 ه����و اأحم����ُد بن احل�ص����ن بن احل�ص����ن ب����ن عبد ال�ص����مد اجلعفي اأب����و الطيب 
الكن����دي الك����ويف املول����د، ن�ص����ب اإىل قبيل����ة كن����دة نتيج����ة لوالدت����ه بحي تلك 
القبيل����ة يف الكوف����ة النتمائ����ه لهم. عا�س اأف�ص����ل ايام حيات����ه واكرثها عطاء 
يف بالط �صيف الدولة احلمداين يف حلب وكان اأحد اأعظم �صعراء العرب، 

�ص����عر املتنبي كان �ص����ورة �صادقة لع�ص����ره، وحياته، فهو يحدثك عما كان يف 
ع�صره من ثورات، وا�صطرابات، ويدلك على ما كان به من مذاهب، واآراء، 
ون�ص����ج العل����م والفل�ص����فة. كم����ا ميثل �ص����عره حيات����ه امل�ص����طربة: فذكر فيه 
طموحه وعلمه، وعقله و�ص����جاعته، و�ص����خطه ور�ص����اه، وحر�ص����ه على املال، 

كم����ا جتلت القوة يف معانيه، واأخيلته، واألفاظه، وعباراته. وقد متيز خياله 
بالقوة فكانت األفاظه جزلة.

  من �صعره 
ْعِب ِطيباً يف املََغاين  - مَبْنِزَلِة الّربيِع مَن الّزَماِن َمَغاين ال�ِصّ

محمد مهدي الجواهري. 
هو حممد بن عبد احل�صن مهدي اجلواهري �صاعر عراقي يعترب من بن 
اأهم �ص����عراء العرب يف الع�ص����ر احلديث. لقب ب�ص����اعر العرب االأكرب ولد يف 
مدين����ة النج����ف يف العراق، وكان اأبوه عبد احل�ص����ن عاملاً من علماء النجف، 
اأراد البن����ه اأن يك����ون عاملاً دينيا، لذلك األب�ص����ه عباءة العلماء وعمامتهم وهو 

يف �صن العا�صرة. ترجع ا�صول اجلواهري اإىل عائلة جنفية عريقة،فاأ�صدر 
جمموع����ة من ال�ص����حف منه����ا جريدة )الف����رات( وجري����دة )االنقالب( ثم 
جريدة )الراأي العام( وانتخب عدة مرات رئي�صاً الحتاد االأدباء العراقين. 

ا�صتقال من البالط �صنة 1930
 يا دجلة اخلر

م����ن اأجم����ل الق�ص����ائد التي قالها ال�ص����اعر يف احلنن للوطن واال�ص����تياق له 
نلم�����س يف ه����ذه االأبيات املتالحمة �ص����وق اجلواهري اإىل وطن����ه. اإىل دجلته، 

واإىل �صفافها وا�صطفاق اأمواجها مطلع هذه الق�صيدة :
   ح�ييُت �ص�فحِك عن بعٍد فَحييني *** ي�ا دجلة ال�خر، ي�ا اأَمّ الب�صاتن

ح�ييُت �ص�فَحك ظ�ماآناً األوذ به *** ل�وذ ال�حماِئم ب�ن ال�ماِء والطن
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وج��ه المركز الثقافي العراقي في لندن التابع لدائرة العالقات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة رس��الة الى مثقفي العالم ومنظمة اليونس��كو 
الدولي��ة بض��رورة التح��رك الس��ريع والفاع��ل لحماي��ة هوي��ة العراق 

الثقافية من همجية عصابات داعش االرهابية .
اعل����ن ذل����ك مع����اون مدي����ر املرك����ز حممد 
عب����د ال����رزاق روؤوف وق����ال : ان ذل����ك جاء 
يف خت����ام االم�ص����ية الثقافي����ة الت����ي اقامها 
ع����دد  م�صتعر�ص����ا  فيه����ا  وحا�ص����ر  املرك����ز 
من املواق����ع االثارية والرتاثية املكت�ص����فة 
يف ب����الد ما ب����ن النهرين والت����ي جتاوزت 
ع�ص����رة االف موق����ع اث����اري توزع����ت عل����ى 
وكان����ت ح�ص����ة  الع����راق  كام����ل جغرافي����ة 
حمافظ����ة  يف  املواق����ع  ه����ذه  م����ن  اال�ص����د 
لال�ص����ف  الي����وم  حتتله����ا  الت����ي  نين����وى 
ع�ص����ابات التكف����ر االرهابي����ة )داع�����س( ، 
ومبينا على االهمية الكربى الذي متثله 
هذه املواقع وما تتعر�س له من جتاوزات 
االثاري����ة  باللق����ى  داع  ج����رذان  ملتاج����رة 
م����ن خ����الل نب�ص����هم الع�ص����وائي للمواق����ع 
االثارية وا�ص����تخراج اللقى بطريقة ت�صوه 
تل����ك املواق����ع وم����ن ثم القي����ام ببي����ع هذه 
االث����ار بثمن بخ�س يهدف اال�ص����تفادة من 
خمططاته����م  دع����م  يف  ال�ص����حت  امل����ردود 
الدموية ، ف�ص����ال ع����ن تدمرهم الرتاث 

العراق����ي حتت حج����ج ظالمي����ة تكفرية 
واهية بعيدا عن تعليمات ديننا ال�صمح .

االثاري����ة  املواق����ع  ه����ذه  ان    : وا�ص����اف 
والرتاثي����ة ه����ي مبثابة االرث احل�ص����اري 
لالن�ص����انية  ب����ل  فح�ص����ب  للع����راق  لي�����س 
م����ن  يع����د  له����ا  الت�ص����دي  وان   ، جمع����اء 
م�ص����وؤولية  يثب����ت  م����ا  مب����كان  االهمي����ة 
املنظم����ات االممي����ة جت����اه القي����ام بامله����ام 
املنوط����ة به����ا ع����رب احلف����اظ عل����ى االرث 
احل�ص����اري للع����ام ، ال �ص����يما وان حت����رك 
منظم����ة اليون�ص����كو وعل����ى غ����رار قراره����ا 
جتاه املواقع االثارية يف �صوريا فيه الكثر 
من احل�ص����انة الرثنا احل�ص����اري ، كما ان 
منظمة اليون�ص����كو متتلك جتارب عديدة 
يف ه����ذا امل�ص����مار ومنها م����ا حدث حلماية 
اث����ار م�ص����ر اب����ان بناء )�ص����د ا�ص����وان ( عام 
1954 ، وقدرت تكلفة امل�صروع حينذاك  
بح����وايل 80 ملي����ون دوالر امريك����ي ومت 
جم����ع 40 ملي����ون دوالر منه����ا م����ن 50 
بل����دا . واعت����رب امل�ص����روع يف حين����ه ناجح����ا 

، مم����ا ادى اىل حم����الت اخ����رى للحف����اظ 
على الرتاث احل�ص����اري العاملي ، وجتربة 
انقاذ كل م����ن مدينة البندقية وبحرتها 
يف ايطالي����ا ، وانقا�����س موهينج����و دارو يف 
باك�صتان ومعبد بوروبدرو يف اندوني�صيا .
 ونا�ص����د جمي����ع املنظمات غ����ر احلكومية 
املعنية بال�ص����اأن الثقايف اىل رفع ا�صواتهم 
الهجم����ة  ه����ذه  ام����ام  للوق����وف  عالي����ا 

ال�صر�ص����ة التي متار�ص����ها هذه الع�ص����ابات 
جتاه اكرب ارث ح�ص����اري يف العراق ، فيما 
مت ت�ص����ليط ال�ص����وء على املعاير الدولية 
الت����ي تتبناه����ا منظم����ة اليون�ص����كو حت����ى 
نهاي����ة ع����ام 2004 ح����ن ك�ص����ف الباحث 
عن �ص����تة معاير لل����رتاث الثقايف واربعة 
معاير للرتاث الطبيعي ، ويف نهاية عام 
2005 مت تعديل تلك املعاير لت�ص����بح 

جمموع����ة واحدة من ع�ص����ر معاير ، وان 
املواقع املر�ص����حة يجب ان تكون ذات قيمة 
عاملي����ة ا�ص����تثنائية وت�ص����تويف عل����ى االق����ل 
واح����دا من تل����ك املعاير الع�ص����رة ، االمر 
ال����ذي يعن����ي ان ا�ص����تمرار تعر�����س اثارن����ا 
خلطر االرهاب واملعارك الع�صكرية �صوف 
مين����ع ارثنا احل�ص����اري من اعالن عامليته 
ويف ذاك خ�ص����ارة عظمى الميكن ال�صكوت 
عنه����ا �ص����يما وانه����ا تع����د الهوي����ة الثقافية 
لالن�ص����انية جمعاء ، واقرتنت املحا�ص����رة 
بتقدمي املحا�ص����ر اح�ص����ائيات دقيقة عن 
املخطوط����ات العراقي����ة واهميتها وااللية 

املتبعة يف احلفاظ عليها .
ويف ختام االم�صية التي ا�صتمرت �صاعتن 
ون�ص����ف وباللغت����ن العربي����ة واالنكليزية 
ع����رب احل�ص����ور والذي����ن مثلوا ع����دد كبر 
م����ن اجلالي����ة العراقي����ة وم����ن جن�ص����يات 
عربي����ة واجنبي����ة متع����ددة وم����ن املهتمن 
الرافدي����ن  ل����وادي  احل�ص����ارية  بالهوي����ة 
الدقيق����ة  باملعلوم����ات  اعجابه����م  ع����ن 
والغني����ة الت����ي قدم����ت فيه����ا حي����ث االرث 
النهري����ن  ب����ن  م����ا  لب����الد  احل�ص����اري 
مبدي����ن كام����ل ا�ص����تعدادهم لدعم ر�ص����الة 
ف�ص����ح  عل����ى  الكب����ر  وحر�ص����هم  املرك����ز 
)داع�����س(  االرهابي����ة  الع�ص����ابات  اعم����ال 
يف جمي����ع املحاف����ل الثقافي����ة وا�ص����رارهم 
عل����ى الوقوف بجانب اغنى بلد ح�ص����اري 
ميتل����ك ه����ذا الك����م م����ن االرث حل�ص����ارة 

ت�صرب جذورها يف عمق التاريخ .

في رسالة وجهها الى مثقفي العالم ومنظمة اليونسكو ..

امسية ثقافية في المركز الثقافي العراقي بلندن حول حماية هوية العراق
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الجزء االولشعراء عراقيين ... رسموا اروع الصفحات في تاريخ التراث العربي ...

وال�صرطة  اليون�صكو  منظمة  اإىل  واالآث���ار،  ال�صياحة  وزارة  �صلمت 
الع�صابات  �صرقتها  التي  االآث��ار  )االأن��رتب��ول(، �صورا عن  الدولية 

نينوى. وحمافظة  الن�صر  جرف  منطقة  "الداع�صية" من 
حتركا  ب��داأ  "العراق  اإن   ، ر�صيد  ح�صن  املتاحف  ع��ام  مدير  وق��ال 
ملنع بيع وتداول القطع االأثرية التي جرت �صرقتها، بعد اأن نفذت 
الع�صابات "الداع�صية" عمليات تنقيب همجية يف املواقع االأثرية 

مبنطقة جرف الن�صر �صمايل بابل".
و�صرقت ع�صابات "داع�س" املرتدة، املواقع االأثرية يف املناطق التي 
�صيطرت عليها لتمويل عملياتها االإرهابية، ال�صيما بعد الت�صييق 
�صيا�صي  ع��ل��ى خلفية حت���رك  م�����ص��ادر مت��وي��ل��ه��م اخل��ارج��ي��ة  ع��ل��ى 
املايل  الدعم  تدفق  ملنع  اخلارجية  اجلهات  خمتلف  على  عراقي 

لالإرهابين.
واأو�صح ر�صيد اأن "القطع االأثرية التي �صرقت من قبل الع�صابات 
"الداع�صية" وهربت اإىل خارج العراق ال تقدر بثمن"، الفتا اإىل اأن 
االأثرية اخلا�صة  القطع  و�صراء  بيع  ملنع  "التحرك من�صب حاليا 
بالعراق بعد ر�صد اقتطاع االإرهابين للقطع االأثرية الكبرة على 
االأ�صواق  اأجزاء بوا�صطة منا�صر كهربائية وبيعها الحقا يف  �صكل 

العاملية".

اأ�صرتداد �صرح فني من الفخار ، من اعمال  اعلنت وزارة الثقافة 
قد  كان   ) وليلة  ليلة  )الف  �صيدان عنوانه  املو�صلي ه�صام  الفنان 
اجنز عام 1972. وقال مديرعام دائرة الفنون الت�صكيلية �صفيق 
املهدي: ان التحفة الفنية امل�صرتدة مت احل�صول عليها عن طريق 
مكاملة هاتفية من الفنان حيدر �صامل املتخ�ص�س يف �صيانة االعمال 
الفنية اول امن متحف يف دائرة الفنون الت�صكيلية”، م�صراً اىل” 
الت�صكيلي  للفنان  مفقود  عمل  على  ح�صل  ان��ه  اخ���ربه  ���ص��امل  ان 
املو�صلي ه�صام �صيدان”. واأ�صاف” ان الفنان �صامل قد ا�صرتاه من 
ماله اخل��ا���س وق��رر ارج��اع��ه اىل متحف الفن احل��دي��ث يف دائ��رة 
الوطن  انتماءه لهذا  اي مقابل ليربهن  الت�صكيلية بدون  الفنون 

ولفنه عرب ح�صه الوطني”.
وقمنا  �صامل  ا�صتالمه من حيدر  قد مت  العمل  املهدي” ان  واأك��د 
الفنون  لدائرة  التابع  الفن احلديث  بدورنا اىل متحف  بت�صليمه 
الت�صكيلية ، الفتاً اىل” ان العمل الفني قد مت ن�صرة يف اول دليل 
للفنانن الت�صكيلين العراقين �صمن جمموعة املتحف الوطني 

يف الدائرة”.
عام  املو�صل  مواليد  من  �صيدان  ه�صام  املو�صلي  الفنان  ان  يذكر 
املبدعن  الفنانن  ومن  اجلميلة  الفنون  معهد  وخريج   1936
االوائل يف فن الفخار والنحت يف االأعمال الفنية املرموقة واملتميزة 
يف الو�صل التي لها باعها الطويلة يف تخريج اجيال فنية معروفة 
بوقتنا احلا�صر ومن معا�صري جنيب يون�س، راكان دبدوب و�صرار 
بالرتاث  املهتمن  وم��ن  الفنية  املعار�س  يف  امل�صاركن  وم��ن  ق��دو 

املو�صلي اال�صيل

آثار العراق أمام اليونسكو واألنتربول

الثقافة تسترد تمثال الف ليلة وليلة

- سيف سالم

- بغداد

- بغداد

- بغداد

ا�صت�صاف البيت الثقايف البابلي يف دائرة العالقات 
الثقافية الفنانة رانيا يو�صف للحديث عن جتربتها 
بعنوان  الثالث  ال�صخ�صي  معر�صها  وافتتاح  الفنية 
)اآف��اق ملونة( ال��ذي �صم اأك��رث من 70 عمال فنيا 

منوعا.
وا���ص��ت��ه��ل��ت االأم�����ص��ي��ة ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س ال����ذي �صم 
عدد  اإىل  اإ�صافة  الزجاج  على  ور�صم  يدوية  اأعماال 
م��ن ال�����ص��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة م��ن ق��ب��ل عميد كلية 
الفنون اجلميلة الدكتور علي الربيعي وعميد كلية 

�صاكر  ح�صن  املهند�س  الدكتور  اجلامعة  امل�صتقبل 
عن  يو�صف  ران��ي��ا  الفنانة  حتدثت  بعدها   ، جم��دي 
فطرتها  على  فيها  اعتمدت  التي  الفنية  جتربتها 
وت�صجيع االأهل واالأ�صدقاء م�صرة اإىل اأنها متتلك 
نظرة خمتلفة لالأ�صياء مكنتها من حتويل اأي �صيء 
اأبعادا فنية  اإىل عمل جميل يت�صمن  يقع يف يديها 

معربة.
كلية  اإع��الم  مدير  قدمها  التي  االأم�صية  وت�صمنت 
نقدية  ���ص��ه��ادة  ال��ط��ائ��ي  ف���وزي  ال��دك��ت��ور  امل�صتقبل 
مداخالت  تالها  يو�صف  �صمر  الت�صكيلي  للفنان 
واأ�صئلة اأجابت عنها الفنانة رانيا .وح�صر االأم�صية 
معاون عميد كلية امل�صتقبل الدكتور عبا�س الباوي 
وعدد من املثقفن والفنانن واالأ�صاتذة اجلامعين.

البيت الثقافي البابلي يستضيف المعرض الفني الثالث للفنانة رانيا يوسف
- بغداد- بغداد

املكتب  مع  بالتعاون  الت�صكيلية  الفنون  دائ��رة  تنظم 
االع���الم���ي م��ع��ر���ص��اً ل��الع��م��ال ال���رتاث���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة 
ال��ف��ن احل��دي��ث على  امل�����ص��رتدة اىل متحف  امل��ف��ق��ودة 
قاعات دائرة الفنون الت�صكيلية يف مبنى وزارة الثقافة 
والدولة  امل��واط��ن  بن  التعاون  روح  ا�صاعة  اج��ل  من 
روح  وك�����ص��ر  امل��ف��ق��ود  ال��ف��ن��ي  االأرث  ع��ل��ى  للمحافظة 
اخلوف من امل�صاءلة القانونية لدى املواطنن الذين 
ميتكلون اعمال تراثية مفقودة تخ�س االرث الثقايف 
وال��ف��ن��ي ال��ع��راق��ي. وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة الفنون 
املكتب  مل��ن��دوب��ة  امل��ه��دي  �صفيق  ال��دك��ت��ور  الت�صكيلية 

االعالمي يف وزارة الثقافة االآء اخلرو ، لقد ح�صلنا 
على موافقة معايل وزير الثقافة على اقامة املعر�س 
املت�صمن اكرث من الف عمل فني للفنانن العراقين 
ال����رواد ك��ان��ت ق��د ف��ق��دت اث��ن��اء اج��ت��ي��اح ال��ع��راق ع��ام 
2003 . وا�صار املهدي اىل ان ا�صاعة احل�س الوطني 
الذي ميتلكه املواطن املخل�س الغيور، وناأمل ان ياأخذ 
هذه  واإي�صال  التحري  يف  الوطني  دوره��م  االآخ���رون 
اإرجاعها  وحماولة  املفقودة،  الرائدة  الفنية  ال��رثوة 
اأن  مبينا  االأخرى"،،  وامل��ت��اح��ف  الثقافة،  وزارة  اىل 
"هذه التحف الفنية تعرب عن حقبة تاأريخية مهمة 
هو  واإ�صتعادتها  احل��دي��ث،  العراقي  الفن  ت��اأري��خ  من 
اإث���راء ل���الإرث الفني واحل�����ص��اري ال��ذي يعك�س عمق 
جذور ما اأر�صاه رواد هذا الفن واأو�صلوه اىل العاملية".

دائرة الفنون التشكيلية تقيم معرضًا لالعمال الفنية المفقودة

والفنان  امل�صاهد،  نظر  �صيقع  فاأين 
من�صغل بتحقيق غايات يكاد اجلمع 
مغزى  �صي�صكل  ذات����ه،  ب��ح��د  بينها، 
واالخ��ت��الف  اختالفها،  يف  ال��وح��دة 
ف�����امل�����وروث ال مي��ك��ن  وح�����دت�����ه.  يف 
تقليد  ي�صعب  مثلما  ا�صتن�صاخه، 
املنجز احلديث، مما �صيتيح للفنان 
م���ع���اجل���ة ال����رتك����ي����ب، ب���ال�������ص���ه���ر، 
وال�صهر كي تكون الهوية متحققة، 
يف م���ع���ادل ت���ت���وازن ف��ي��ه ال���رواف���د، 
م���ث���ل���م���ا ي�����ت�����وازن ع���م���ل ال����الوع����ي 
باملقا�صد الواعية. فاحلذف �صيوؤدي 
دور االإ�صافة، واملبتكر �صين�صج ن�صقه 
والتحوير،  االخ��ت��زال،  من  بالكثر 
وال���رتم���ي���ز.   ف��ث��م��ة م��دي��ن��ة تكتظ 
ال��رواي��ات،  فيها  وتتجمع  باالأزمنة، 
ع��ا���ص��ر،  �صليم  وج����واد  واالأح�������داث، 
من  �صل�صلة  امل��ب��ك��رة،  طفولته  منذ 
الت�صادمات ما بن الوطني، واالآخر، 
فالغليانات،  االأج��ن��ب��ي،  اأو  ال���واف���د 

الع�صرين،  ثورة  قبل  واالنتفا�صات، 
وب��ع��د ال��وث��ب��ة، ف�صال ً ع��ن ال��ق��رون 
امل��ظ��ل��م��ة ال��ت��ي ت��راك��م��ت، ك��ي جت��د، 
ال��والدة،   � االنبثاق  مفهوم   ، جدليا ً
ن��ه��اي��ة  اإىل  ف����ج����وات مت���ت���د  ل������ردم 
باإقامة  االأ���ص��وري��ة،  االإم��رباط��وري��ة 
االإرادة  ف��ي��ه  تتمثل  ج����داري  ن�صب 
اإىل  اجل��م��ع��ي(،  )ال���وع���ي  ال�صعبية 
الر�صمي  التكليف  اأو  الطلب  جانب 
من لدن القيادة ال�صيا�صية للحدث: 
ك��ان  زم���ن  يف   ،1958 مت���وز   14
ج��واد �صليم قد حتولت )ذات��ه( من 
خ�صو�صيتها، نحو الهوية اجلمعية 
لل�صعب.     فالن�صب هنا مبثابة هذه 
العميق  بوعيه  م�صتعينا ً   � ال���والدة 
 :� )ال���ت���م���وزي(  ال���دمي���وزي  للن�صق 
� بزمن  ل��ت��ورق  اإال  ال��ب��ذرة  ال تدفن 
م�صحون  ع�صر  يف  خ�صو�صيته،  له 
واالنقالبات،  والتمرد،  بالفو�صى، 
ك���ي جت���د ه����ذه ال����رواف����د م��ن��اخ��ه��ا � 
انتظار  اآذاه  الذي  العام،  املتلقي  مع 
زمن االنعتاق، والتحرر � لك�صر زمن 

الغياب، واإعالن الوالدة � الثورة.

آفاق ثقافية

نصب الحرية لجواد سليم.. ملحمة شعب وذاكرة حضارة

- عادل كامل

 ، احللو  �صعدي  يتكلم   ، مرحبا   . نعمان  اأ�صتاذ   -
الثقافة.  وزارة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  مكتب  م��ن 
ال�صّيد الوزير اأبدى اهتماما مبحا�صرتك االأخرة 
 ، املحا�صرة  ن�صجل  لالأ�صف مل   . الثقافة  دور  عن 
�صنكون �صاكرين اذا زودتنا بن�صخة منها. املو�صوع 
لقائك.  يف  العام  املدير  نائب  ال�صّيد  رغبة  االآخ��ر 
اأن تقرتح بنف�صك املوعد. اليوم  اأرج��و  ما راأي��ك ؟ 

وال�صاعة يف االأ�صبوع القادم. 
- �صكرا على التلفون. اأترك لكم حتديد املوعد. 

اأمل اأقل اأنه يوم غريب. كانت املحا�صرة قبل �صنة. 
هم يتذكرون دائما بعد فوات االأوان ، لكن بعد �صنة 
من تلك املحا�صرة الفنتازية ، فالنا�س بحاجة اىل 

كل �صيء عدا دور الثقافة ؟ 
مل اأ�صتطع العودة اىل نقر احلروف ، فهذه املكاملة 
قلبت ال��ك��ث��ر م��ن ت�����ص��ورات��ي ع��م��ن ب��ي��ده��م اأم���ور 
الثقافة يف هذا البلد الذي يخال ايّل باأنه مل ولن 
ي�صتيقظ من �صباته يف مثل هذا الليل ذي الطول 
اخلرايف. لكن البد من العودة اىل لوحة املفاتيح ، 
فالذاكرة لن حتفظ كل االأفكار التي بحوزتي عن 
اأن  الق�صة اجلديدة. وكاملاء الفائرالذي البد من 
املاء  راأ���ص��ي مثل  النار �صار  ازاح��ت��ه عن  بعد  ي��ربد 
الذي برد. �صجلت تلك االأفكار وع�صرت الذاكرة : 
هل �صبق يل اأن التقيت بنائب املدير هذا ؟ حتى اأين 
اأبحث عن تلك املحا�صرة  اأخ��ذت  ا�صمه.  اأع��رف  ال 
ك���ي اأع���م���ل ن�����ص��خ��ة م��ن��ه��ا. ل��ك��ن ال��ه��ات��ف رّن من 
باأنهم  اأخربتني  التي  بتول  �صقيقتي  انها   . جديد 
اأ�صبوعن  ابنتها منى بحدود  زفاف  قّدموا موعد 
التي  بالتفا�صيل  املكتظة  االأ�صباب  ت�صرح  اأخ��ذت   .
اأن  علّي  اأن  معناه  ه��ذا  ك��ل  متابعتها.  ع��ن  عجزت 
اأ�صرع اأي�صا يف �صراء هدية ال��زواج. ارحتت عندما 
من  طاقما  الهدية  تكون  اأن  على  االتفاق  تذكرت 
�صاأذهب غدا  الكري�صتال.  اأخ��رى من  واأوان  اأق��داح 
ل�صراء الهدية واال �صاأن�صى بعدها. لكن كان �صديد 

اىل  �صاف  بذهن  �صاأعود  متى   : ال�صوؤال  االحل��اح 
لوحة املفاتيح ؟ 

اكت�صفت  اأن  بعد  البيت  م��ن  اأخ���رى  م��رة  خ��رج��ت 
امل������رّبدة وال يف  ال���غ���داء ال يف  ل��وج��ب��ة  اأن ال����ص���يء 
�صاحبه   .) ال�����ص��روق   ( مطعم  ت��ذك��رت  ال���ق���دور. 
فا�صل اجلبالوي زميل قدمي افتتحه بعد اأن �صار 
طلبت  م��اه��ر.  وطباخه  نظيف  مطعم  متقاعدا. 
�صمكا و�صاألت عن �صاحبه. قالوا باأنه تعر�س لنزلة 
�صحته  ي�صتعيد  لكنه  اأي���ام  خم�صة  قبل  ���ص��دري��ة 
ب�صرعة. ا�صرتيت هدية زواج منى اأي�صا وعدت اىل 
البيت م�صغول البال مبا �صاأكتبه حن اأجل�س اأمام 

لوحة املفاتيح من جديد. 
 ، اأعتد  مل  التي  امل�صائية  الن�صرة  �صاهدت  اأن  بعد 
رغم كل هذه ال�صنوات الكابو�صية ، على اأخبارها. 
�صمعت  خفيفا.  ع�صاء  اأع���ّد  ك��ي  املطبخ  اىل  رح��ت 
اأم  اأع��رف يف البدء هل هو رنن الهاتف  �صوتا مل 
احلائط.  �صاعة  اىل  تلقائيا  نظرت  الباب.  جر�س 
وقت  واخل��م�����ص��ون.  اخلام�صة  وال��دق��ي��ق��ة  الثامنة 
متاأخر كي يطرق اأحدهم الباب. فتحت عينّي بعد 
يقف  م��ن  اأن  ووج���دت  الق�صرة  االغما�صة  تلك 
اأمامي هو عرفان �صديق تلك ال�صنوات ال�صاخبة 
التوقيف.  األقونا فيها ثالث مرات يف غرف  التي 
اليمن قبل خم�س  اىل  باأنه هرب  �صمعت  قد  كنت 
لكنه  ال��ع��ادة.  ف��وق  م�صّي�صا  مثله  اأك��ن  مل  �صنوات. 
املثالية. وقفت جامدا.  واأحالمه  ال�صباب وطي�صه 
جمودي زاد من ات�صاع ابت�صامة عرفان. حن جل�س 
يف الغرفة اأخذ يو�صح كل �صيء. ال �صحة لهروبه 
اىل اليمن بل اىل لبنان. تكلم طويال عن ظروف 
تطّبعه هناك. قال باأنه ال ي�صكو من �صيء ، فهو قد 
اأي العمل ال�صيا�صي  اأختار هذا الطريق يف احلياة 
، و���ص��وف ل��ن يبقى ط��وي��ال يف ب��غ��داد ) جم��رد كم 
يوم (. اأعرتف باأن م�صاعري كانت مت�صاربة : من 
جهة �صررت بلقاء �صديق قدمي ومن جهة اخرى 
خ�صيت اأن اأفقده اىل االأبد ، فالقتل يف اأيامنا �صار 
) بولة ب�صط (. احلحت عليه بق�صاء الليلة عندي. 
بعدها  ق�صينا  ب��ال��ط��وي��ل.  لي�س  ت���ردد  ب��ع��د  واف���ق 

تكلمنا  كما  الذكريات  مبختلف  متمتعن  �صاعات 
باأن  معي  يتفق  مل  عرفان  احلا�صر.  كوابي�س  عن 
ال انقاذ هناك بعد اأن �صقطنا يف حفرة بالغة العمق 
ب��ل ه��اوي��ة �صبيهة مب��ا ج��اء يف جحيم دان��ت��ي. مل 
اأن نغفو ون��روح اىل عامل  اأقنعه قبل  يقنعني ومل 
تناولنا فطورا  ه��ذا.  اأحيانا اجمل من  اآخ��ر يكون 
اأعددته بحر�س بالغ. وّدعني ومن دون الكالم عن 
لقاء اآخر. عدت بعدها اىل لوحة املفاتيح. فوجئت 
ر�صالة  ا�صتوقفتني   . حا�صوبي  يف  كثرة  بر�صائل 
وداد  مر�صلتها  قليل.  قبل  و�صلت  اأ�صرتاليا  م��ن 
نعومي ، حبي االأول كنت قد اأدمنت على االن�صحار 
بعينيها اخل�صراوين. تكتب باأنها تتابع ما اأن�صره 
الأربعة  اأم  االآن  هي  خا�صة.  االنرتنيت  مواقع  يف 
اأي�����ص��ا. عموما الينق�س  اأط��ف��ال وزوج��ه��ا ع��راق��ي 
�صعادتها اأّي �صيء. كانت وداد من جراننا ، والكل 
يعرف الكل. كانت اأقوى عالقة بينها وبن بتول. 
�صاكر  ب��در  فيها  ق��ّل��دت  خ��رق��اء  ق�صيدة  لها  كتبت 
بالطبع  اأ�صحك  اليوم   . بايرون  وال��ل��ورد  ال�صّياب 
من هذا اجلمع بن ابن بويب واللورد االنكليزي. 
بالتاأكيد �صاأخرب بتول بالر�صالة. لكن علّي اأن اأعود 
اىل الق�صة اجلديدة. اذن اكت�صف بطلها باأنه عالة 
ب��اهلل.  وانتهاء  وال��دول��ة  ب���االأب  ب��دءا  على اجلميع 
اأردته اأن ال يفعل �صيئا �صوى التفكر بهذا العقاب 
الذي اأنزلته جهة جمهولة باالن�صان حن قذفته 
يف مكان مل تخرته بل ح�صل ع�صوائيا. يف احلقيقة 
مالحمي  بع�س  البطل  يحمل  اأن  اال  اأ�صتطع  مل 

واأخرى تكّونت بفعل قراءاتي ومراقباتي ملا يحدث 
على �صطح كوكبنا املغمور. اأ�صفت �صفحة بكاملها. 
وجدتها مقبولة وال تتنافر مع ما كتبته قبلها. ها 
الثانية بعد الظهر. البد من  ال�صاعة جت��اوزت  اأن 
قيلولة �صريعة كي اأن�صرف بعدها اىل اأمور البيت ، 
والنف�س اأي�صا. ال اأعرف ان كنت قد غفوت ب�صرعة 
مكثفة  وكلها  غريبة.  ب�صرعة  ت��وال��ت  فامل�صاهد   ،
وب��رق��ي��ة. االع��ظ��م��ي ي��دخ��ل وي��خ��رج خ���الل ث��الث 
�صرب   : الت�صدق  حيوية  انتابته  اأن�س  اأب��و   ، ث��وان 
ع�صر الربتقال وال�صاي يف خم�س ثوان. اأما �صبيه 
جناحي  برفيف  تذكر  �صفتيه  حركة  فكانت  تقي 
نهاية  اخ��ت��ف��اوؤه يف  ، كما ح�صل  م��ذع��ورة  ف��را���ص��ة 
ذلك ال�صارع باأقل من ثانية. الزمن جّن متاما. مل 
الثقافة  وزارة  يف  املوظف  وذاك  بتول  ك��الم  اأ�صمع 
بل بقبقة اأ�صوات ت�صمع حن يعاد �صريط امل�صّجل 
اىل الوراء. فكرت بعد اال�صتيقاظ : اأهو جنون اأم 
؟  معّينة  وزمنية  �صوتية  وت��رة  على  اعتدنا  اأننا 
يوم غر اعتيادي بل خارق مل اأعرف مثيال له من 
التلفنة اىل بتول  قبل. يف كل االأح���وال ال بد من 
و اخبارها بر�صالة وداد ولقاءات اليوم خا�صة اأنها 
اأب��ي  ال��ق��دمي م��ن  ت��ع��رف تقي وع��رف��ان و�صديقي 
�صيء.  بكل  اأخ��ربت��ه��ا  وعبدالرحمن.   ، اخل�صيب 

خمّنت باأن ذهولها بلغ حّده االأق�صى: 
- ال اأ�صدق ما تقوله. اأ�صدقاوؤك رحلوا كلهم عدا 
تتاأكد من ذلك. وداد يف  اأن  عبدالرحمن. ميكنك 
بعد حادثة مرور  تتزوج. هي مقعدة  املو�صل ومل 
اأرب��ع  قبل  اأي   ، ب��ذل��ك  اأخ��ربت��ك حينها  اأظ��ن��ن��ي   .
ب��اأن��ك حت��ب املقالب ويدفعك  اأع���رف  اأن��ا  ���ص��ن��وات. 
ل��ك��ن��ك مل ت�صتثن  امل����زاح اىل م��ث��ل ه���ذه االق�����وال 
ق�صية املوت التي ال ميكن اأن ي�صلها املزاح خا�صة 

اأن مثل هذا امل�صر ينتظر كل ... 
قاطعتها  ط��وي��ال.   ، كعادتها   ، تتكلم  ب��ت��ول  بقيت 
بلطف متحججا باأن علّي الذهاب اىل املطبخ حيث 
اأف��ك��رط��وال  كنت  احلقيقة  يف  ق��ه��وت��ي.  م��اء  يغلي 
جديدة  اأف��ك��ارا  اأن  خا�صة  املفاتيح  بلوحة  ال��وق��ت 
�صارت تدور يف الراأ�س منذ بدء مكاملتي مع بتول. 

هبناغوغياقصة قصيرة
- عدنان المبارك
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احذر  لذلك.  ت�أ�سف  اأن  فيجب  ر�ؤ�س�ئك،  طلب�ت  اإهم�ل  ح��لت  اإذا 
من االأ�ه�م: ابَق �س�مداً يف قراراتك �خمل�س�ً الآراء جمموعتك. ال 
اال �قعت فري�سة لل�سغوط   � ترتك نف�سك من�س�ق� �راء ع�طفتك 
النف�سية � الع�سبية عليك مب�س��رة عقلك يف احلني � االآخر � ترك 

القلب ج�نب�.

اأر�ع  يبد�  �سيئ�ً  راأي��ت  اإذا  الي���������������������وم.  حد�س�����������������ك  على  اعتم���������د 
من اأن ي�سّدق ، فذلك حمتمل. النجوم تنري طريقك � هذا اليوم 
ع�طفي�  املهمة  ا�  ال�سعبة  ال���ق���رارات  بع�ض  ات��خ���ذ  اردت  اذا  مهم 
النجوم تعطيك الكثري من االأمل يف نقلة مهمة على �سعيد حي�تك 

الع�طفية.

الأّن��ك  َلي�ض   ، ملع�نه�   � اإ�سراقه�  م��ن  قلياًل  النج�������������وم  ُتعي���������رك 
�ُك��ّل  �سيء  لُكّل  مك�ن  هن�ك   . توّقف  ب��د�ن  ُت�سرُق  ف�أنت   . حتت�جه 
ا�سدق�ئك  �س�عد   . اليوم  ه��ذا  جميل  اإح�س��ض  اإن��ه  مك�نه؛  يف  �سيء 
على تخطي ازم�تهم كي تنعم ب�لكثري من احلرية يف طلب معونتهم 

الحق� .

اجلمي�����������������������ع ي�ستهي اأن تعريه انتب�هك �سواء الع�ئلة، اأ� االأ�سدق�ء 
تفكر  مب�  اجلميع  يعرف  الأن  حتت�ج  ال  االأ�سدق���������������ء.  من  اأكرث  اأ� 
. � ال تكرث  اأ� م�سر�ع  بب�لك فكرة  ، فال تنفجر عندم� تخطر  به 
ب�حلديث عن نف�سك . عليك ب�أن ت�ستمع اكرث مم� تقول كي حت�سن 

خططك .

اأّن تكون طموح�ً  ب�سرط   ، امل���يل �سفق�ت مثمرة  يحمل لك احلقل 
ب�عتدال. الظر�ف �ستمّكنك من اأن تكون حتت االأ�سواء . �ستمتلك 
اليوم الكثري من ال�سحر لذا �ستعرف جيداً كيف تعمل مع املقربني 
اإليك . ع�طفي� انت �سخ�ض مهم � لديك الكثري من املعجبني عليك 

ان تكون مرح� لتنعم بذلك .

تطلب  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا  احل�ّس��سة:  للخطوات  من��سب  ي��وم  ه��ذا 
اإح�س�ن�ً مهم�ً، ف�ستجد احلجج املقنعة. �ستجد ن�س�ط�ت عديدة ذات 
لة ب�سكل خ��ض. ابق بعيداً بقدر  عالقة ب�لتمويالت � �ستكون مف�سّ
االإمك�ن عن الغرية الع�ئلية الغرية �ست�ستت تفكريك � توؤدي بك اىل 

نتيجة غري حممودة .

ُملَهٌم �ُملِهٌم يف نف�ض  اأنت   . اأنت الف�ئز  اأنت االأّ�ل!  اأنت يف القمة ! 
الوقت ، هذا اليوم َيعتمد الن��ض على ُكّل كلمة من كلم�تك ، �سرتى 
َتعَمُله. �  �سِئ  اأّي  ُي�سرُق من خالل  اإخال�سك  الع�مل عند قدميك. 
ب�س�أن ق�سية  َتفكريك  ُك��ّل احل���الت.  اإليك يف  الن��َض  هذا م� يجذب 

مهمة �ا�سع � عميق .

اأّي �سِئ َتعَمُله. � هذا م� يجذب الن��َض  اإخال�سك ُي�سرُق من خالل 
اإليك يف ُكّل احل���الت. َتفكريك ب�س�أن ق�سية مهمة �ا�سع � عميق . 
النت�ئِج.  َبْع�ض  اإىل  ل  َتتو�سّ حتى  ح�لي�ً  عليه  ه��ي  كم�  االأم���ور  دع 
الع�طف��������ة هي االمر االكرث تعقيدا يف احلي�ة لذا ح��ل ا تتمتع به� 

بدل فهمه�.

قّوتك ال�س�حرة �ستزداد ع�سرة اأ�سع�ف � �ستكون متلّهف�ً جداً للمحّبة 
، �بعد  الت�س�رك، تع��ن، تف�عل مع احلبيب  �الأن حتّب. ابحث عن 
امل�سر�ب�ت  ع��ن  ابتعد   . االأف����الم  يف  كم�  ح��ّب��ك  ة  ق�سّ �ستكون  ذل��ك 
الر�حية . ال تب�لغ يف ال�سغط على نف�سك اثن�ء العمل � اال �قعت 

�سحية االره�ق .

تكون انطوائي�ً ب�سكل غريب اليوم . �سم�ئك الع�طفية �ستكون كئيبة، 
لكن ال بد اأن تتح�ّسن االأمور ب�سكل تدريجي.

تعرفه  ال��ذي  العظيم  ال�سج�ع  ال�سخ�ض  ل�ست   ، نف�سك  مت�م�ً  َل�ْسَت 
، مم� َقد يربكك اليوم . ال تتخذ اأي خطوة جديدة م� دمت حت�ض 

ب�أنك غري ق�در على التوا�سل مع ال�سخ�ض ال�سج�ع فيك .

ال  �الع�مل  الع�مل،  يف  المعقولية  االأك��رث  ال�سيء  تقول  ك�أنك  يبد� 
لكن   � االآن.  ي�سدقك  اجلميع  بكون  متّتع  �مبت�سم.  را�سي�ً  ي��زال 
ا�ستمريت يف  اإذا  ن��ف��وراً  ت��واج��ه  ق��د   �  ، م��وؤق��ت  االأم���ر  ف��ه��ذا   ، انتبه 
ت�سديق نف�سك . عليك ان تراجع نف�سك لكي تكون اكرث �اقعية � 

اقل خي�لية .

اأنت متوا�سع اليوم ، مم� �سيجعلك عر�سة الأنظ�ر من حولك . ت�سعر 
الرفيعة  احل�س��سية  ه��ذه  على  كمك�ف�أة   �  ، االإح�س��ض  رقيق  ب�أنك 
�سي�س�عدك  االم���ر  ه��ذا   . ح��ول��ك  ه��م  م��ن  ك��ل  م��ن  اللطف  �ستنتزع 
على رفع ط�قتك اىل اق�سى حد انت يف ��سع مهني جيد � م�ستمر 

ب�لتح�سن
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كلمات متقاطعة

1947 - حفل زف�ف اأ�سطوري يف لندن مبن��سبة 
زف�����ف �ل��ي��ة ال��ع��ه��د يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة االأم����رية 
من  ذل��ك(  بعد  الث�نية  اإليزابيث  )امللكة  اإليزابيث 
�الذي  �الدمن�رك فيليب  لليون�ن  ال�س�بق  االأمري 

تخلى عن األق�بة من اأجل الز�اج منه�.
بريط�نية  ع�ئلة   1000 م��ن  اأك���رث   -  1951
ت���غ����در م��دي��ن��ة االإ���س��م���ع��ي��ل��ي��ة اإح�����دى م����دن ق��ن���ة 
ال�����س��وي�����ض �ذل����ك ب��ع��د ت��ب���دل الإط����الق ال��ن���ر اأدى 
مل��ق��ت��ل خ��م�����س��ه ج��ن��ود ب��ري��ط���ن��ي��ني �ع�����س��رة ج��ن��ود 

م�سريون.
1970 - الفريق ح�فظ االأ�سد ق�ئد االنقالب يف 
اإحتفظ  26 �زير  �سوري� ي�سكل �زارة جديدة من 

فيه� لنف�سه بوزارة الدف�ع.
بكني  يف  االأربعة  ع�س�بة  حم�كمة  بدء   -  1980

من بينهم ز�جة الرئي�ض م�� ت�سي تونغ.
بو�ض  دبليو  جورج  االأمريكي  الرئي�ض   -  2001
ي��ط��ل��ق ا���س��م ر�ب�����رت ك��ي��ن��ي��دي ع��ل��ى م��ب��ن��ى �زارة 

العدل �ذلك تكرمًي� له.

ق��دم  ك����رة  الع����ب  ن��ي��ن��ي،  ت���م���ج��ن��ي��ن��ي   -  1949
برتغ�يل.

نيجريي�. رئي�ض  جون�ث�ن،  غودالك   -  1957
�سوري. ممثل  �سعد،  جه�د   -  1959

م�سرية. ممثلة  ن�سرين،   -  1961
دايف �ات�سون، العب �مدرب كرة قدم اإجنليزي.

اأداء �سوتي ي�ب�ين. 1965 - ت�كي�سي ك�س��، ممثل 
�سورية. ممثلة  احلكيم،  اأم�ين   -  1973

م�سرى. قدم  كرة  العب  برك�ت،  حممد   -  1976
تون�سية. ممثلة  �سربي،  هند   -  1979

اأمريكي. ممثل  بريد،  دان   -  1985
اأمريكي. ممثل  لينلي،  كودي   -  1989

اليوم  في التاريخ         20 تشرين الثاني - نوفمبر

مواليد هذا اليوم    20 تشرين الثاني - نوفمبر

لغز في صورة
اليمن قرب  بحري  م�سيق   -  1

مولع ن�سف   - العني  ال  ب�لعقل  الر�ؤية  على  القدرة   -  2
االح�س��ض   - اخلر�ف  يغطي   - غي�به  يف  م�  �سخ�ض  عن  تكلم   -  3

�توقع اخلري اأ� ال�سر
)الطري( مبنق�ره  التقط   - )معكو�سة(  املر�ض  لدرجة  ا�ستي�ق   -  4

- اإلهي
مك�ر لطيف  حيوان   - �سنة  الف   -  5

)معكو�سة( الربي  احليوان  بيت   - الطري  ذكر   -  6
الفن ا�ستعرا�ض   - املج��ر  املنزل   -  7

مرتب غري  كثيف   - غ�سب�   - فت�ت  اإىل  حول   -  8
اأمور احلي�ة دينية يف  الذي يقدم قرارا مبرجعية  الدين  9 - رجل 

ذبح  - �املالمح  ال�سف�ت   -  10

فل�سطني  �موا�يل  اأغ�ين  يف   - ب�النقرا�ض  مهدد  �سيني  دب   -  1
�بالد ال�س�م

الكتب اأمه�ت   -  2
3 - مت�س�به�ن - الكلب يو�سف ��سف� طيب� - قوة ال�سرب )اجلرب(
بكل  يكتب   - الزهر  ط��ل  يف  �احد   - النب�ت  لزراعة  اأ�عية   -  4

لغ�ت الع�مل �لكنه ال يقراأ
)معكو�سة( الليل  منه�  اقرتب   - �مر�نة  طرا�ة   -  5

ال�س�عد �الزند - هزت بجن�حيه� ب�سرعة املف�سل بني  6 - منطقة 
اجلي�ض مع�سكرات   - جلنة  ن�سف   -  7

�سعبة عملة   - القدمية  م�سر  ملوك  من   -  8
عن�دل  -  9

�االأخري( االأ�ل  )اال�سم  ميني  �اأديب  ر�ائي   -  10
مثلث - عدد الالعبني : 2 -  قواعد اللعبة : 1 - يرمي الالعب االأ�ل حجري الرند . 2 - يجمع العددين 

�يغطي اأي رقم يقبل الق�سمة على الن�جت . 3 - اأ�ل العب يغطي اأربع مثلث�ت ليكون مثلث كبري يكون الف�ئز .

عمودي

العراقية / فؤاد العبودي 

يكرث احلديث �سعبي� � اأجتم�عي� � نف�سي� عن ليلة الدخلة ... مب� حتمله 
هذه الليلة امل�سهودة من مف�ج�آت �س�رة � موؤملة مع� . 

�الأنه� اأحدى لي�يل العمر التي ال تن�سى ... بحيث ي�ستعد فيه� الز�ج�ن 
الذي  امل�سر�ع  احلق   � �االأن�س�نية  احلميمية  الرغبة  ن��داء  اىل  لالأمتث�ل 
يف  املهمة  املحط�ت  ك���أح��دى  الدخلة  ليلة  تظهر   �  . ال�سريعة  اأ�ستوجبته 
حي�ة ال�س�بني ... اذ حتتمل �ستى الق�س�ض م� بني املحزنة حد االأمل � بني 

الطريفة اىل م� يجعلن� ن�سحك من االأعم�ق . 
�ح�سن  العقالنية  م��ن  ب��ن��وع  يتمتع  ال����ز�اج  على  يقبل  ���س���ب  ك��ل  �لي�ض 
ال��ت�����س��رف ف���ل��ك��ث��ري ي��ق��دم ع��ل��ى ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة �ك�����أن ه��ن���ك ف��ري�����س��ة يريد 
اقتن��سه� � تدخل مع هذا الت�سرف الع�دات � التق�ليد املور�ثة � اأثب�ت 
الثق�فة  يف  لق�سور  نتيجة   � مثال  الريف  ففي   . يعتقد�ن  كم�  الرجولة 
االجتم�عية � اجلن�سية ... �م� يطرح هن� � هن�ك من كالم غري م�سوؤ�ل 
... ي�أتي ال�س�ب معبئ� بتلك االحتم�الت اخل�طئة عن ليلة الدخلة ... فهم 
يعتقد�ن اأن هذه الليلة ت�سكل يف ت�سورهم �سراع الأثب�ت الذات � �سي�نة 
ال�سرف ... فهو يدخل �ك�أنه ح�س�ن ج�مح ال يلوي على �سيء �سوى �طيء 

فر�سه التي �كم� يعتقد اأن عليه� االأذع�ن ب�لك�مل لت�سرفه االأهوج .
ي�سع اأم�مه عند عتبة الب�ب ب�نورام�  االأهتي�ج احليواين حيث ي�ستخدم 
ك��ل م��� تعلمه خطئ� م��ن ���س��ن��وف امل��م���ر���س���ت ال��ت��ي ت��ق��رتب اىل ن���وع من 
اأم�م� �سيرتكه ذاك الت�سرف على طبيعة التع�مل امل�ستقبل  الهمجية ... 
� اأطر النف�سية التي �ستتع�مل به� الز�جه ف�أن ذلك كله ال يعنيه ... الأنه 

ب�أخت�س�ر يردد بينه � بني نف�سه " اأنه� ز�جته ... ملكه .. خ��سته .." �له 
اأ� �سعرت ب�لتعب فذلك مرفو�ض  اأمتنعت  اأن يعمل به� م� ي�س�ء �ان هي 

مت�م� يف عرف البع�ض من هوؤالء االأز�اج .
ف����أن تلك  ال��ق�����س���ء � حم���ك��م االأح�����وال ال�سخ�سية  �م���ن خ���الل م��ل��ف���ت 
املم�ر�س�ت الهمجية ت�سببت يف اأحداث �سرخ نف�سي � جملة من االأالم لر�ح 
الز�جة حيث تظل � لفرتة طويلة ق�ئمة تعي�ض بني جوانحه� لفرتة من 
اأبغ�ض  الزمن ... � رمب� ال ت�سفى منه� ... �ب�لت�يل يقع املحظور � معه 
احلالل عند اهلل ... �هو ) الطالق ( ..! �يوؤكد اأطب�ء النف�ض اأن مم�ر�سة 
 � الدخلة  ليلة  اأثن�ء  االأز�اج  دخ��ول  الت�سرف لدى  الهمجية يف  احل���الت 
النظر من قبلهم للمراأة يف تلك احل�لة � ك�أنه� متعة ع�برة �جن�ح �سعيف 
اأم   � � �سرفه  اأ�سمه  اأنه� �ستحمل   � االأن�س�نية  ب�أعتب�ريته�  االأح�س��ض  د�ن 

اأطف�له ... هو ت�سرف خ�طئ  مت�م� 
فقد ت�س�ب املراأة _ العر��ض ب�الأكتئ�ب � تت�سكل عنده� كراهية للعملية 
ال�سلوكي   � االأجتم�عي  النف�ض  علم  اأط��ب���ء  ي��وؤك��ده  م���  ه��ذا   . احلميمية 
ان�س�نية  اك��رث  يكونوا  ب���أن  ال��ز�اج  على  املقبلني  ين�سحون  فهم  لذلك   ...
الليلة تعرتيه�  امل��راأة يف هذه  اأن  ب�أعتب�ر   ... الع�طفي  ب�لرفق  التع�مل   �
اذا ك�نت فرتة  ال��ذي يتلب�سه� خ��سة  ال�سعور بنوع من اخل��وف  الرهبة � 
اخلطوبة اأقل مم� ينبغي للفرتة التي يجب اأن تتحقق  م� بني الطرفني . 
يف اجل�نب االأخر من هذه الليلة تبد� الطرائف ... اأ� الق�س�ض الطريفة 
ظ�هرة � تدخل يف �سميم العالق�ت غري املتك�فئة ... خ��سة ب�لريف ... 
اأحدى الق�س�ض تذكر ... اأن اأحد االأز�اج حينم� دخل على ز�جته يف ليلة 
الدخلة ... مل يجد له� اأثر يف الغرفة ... يف حني اأن ال�سخب � دق الطبول 

... متحفز�ن  الكل متحفز ن�س�ء � رج�ل   � ... االآذان ب�خل�رج  ك�ن ي�سم 
... مت�أهبون ... ل�سم�ع اخلرب ...  املهم ... بحث العري�ض عن امراأته التي 
�س�عته�   ... موجودة  تكن  مل  لكنه�   ... ب�أنتظ�ره  اأنه�  املفر��ض  من  ك���ن 
خرج م�سرع� الأعالن نب�أ هر�ب الز�جة ... هن� ... �سحبته ام العر��ض ... 
الغرفة  ... دخلت�  اأم��ه  ... �اتفقت معه�  ي� �ل��دي  ق�ئلة له : ال ت�ستعجل 

على   ) متكورة   ( البنت  لتجدا  ال�سرير  م� حتت  اىل  نظرت�  �مب��سرة   ...
نف�سه� � ك�أنه� قطة يف ليلة ب�ردة . حلظته� طلب منه� اخلر�ج � اأن احلدث 
 ... اأمك � �سقيق�تك ح��سرات  اأن�  مل� كنت  اأجتم�عي� �اال   � م�سر�ع ديني� 
اآخر .  �من الطرائف االأخرى  اأي �سي  اأ�  �لي�ض هن�ك من داع لالأمتن�ع 
�عندم�   ... العر�س�ن دخل على عر��سته �هو يخفي خنجرا  اأح��د  اأن   ...
اأخ�سى  ... �س�أله م� هذا ... م���ذا تفعل به ؟ ف�أج�به //  �سبطه قريب له 
امل��راأة التي يف  اأن  اي���ه  " . نهره قريبه مع�تب�  اأن متتنع �ال ت�ستجيب يل 
الداخل هي عر��سته بحكم ال�سرع � الدين ... �م� عليك اال اأن تكون رفيق� 
حبيب� له� حتى ميكن اأن تكون حي�تكم� فيم� بعد �سهلة � �سعيدة .  ف�لز�اج 
ايق�ع  ل�سبط  االأ�ل  املقي��ض  الدخلة هي  ليلة   �  ... لي�ض حلبة م�س�رعة 
احلي�ة الز�جية اله�دئة ... �اذا م� �س�به� اأي تعكري لل�سفو اأ� املزاج ف�أنه� 
 ... الليلة مهمة جدا  � هذه    . امل�س�كل   � املت�عب  �سل�سلة من  تنقلب اىل 
الأنف�سن�  اأخرتن�  الذين  فيه�  نحن  كن�  حي�ة  �سي�غة  اأعت�ب  على  دمن�  م� 
امراأة �ستكون يف املقي��ض االأ�ل � االأخري مرتبطة بحي�تن� � ا�سم ع�ئلتن� ... 
�ان اهلل � ر�سله قد ب�ركوا الز�اج ك�أحد الين�بيع يف كرثة الن�سل � اأجتم�ع 

الرغب�ت ال�س�حلة ... 
� قد ق�ل اهلل يف كت�به العزيز " �من اآي�ته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأز�اج� 
لت�سكنوا اليه� � جعل بينكم مودة �رحمة ان يف ذلك الآي�ت لقوم يتفكر�ن".
االأمه�ت  ... هي حر�ض  الدخلة  ليلة  التي تدخل يف �سميم  االأم��ور  �من 
على اأن تقدم لالأخرين " براءة ذمة الفت�ة " من اأي تقوالت قد ت�سيء اليه� 
الط�هر   ال�سرف  بدم  املخ�سبة  القم��ض  الفت�ة بقطعة  ... �هكذا حتتفظ 

لتوؤكد لالأخرين اأن البنت ك�نت يف ليلة الدخلة ب�كرا ..
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ليلة الدخلة .... خناجر ... وخوف ... ممتزج بالفرح



لت�صوير  حم��م��ود،  ن�صمة  ال�صابة  الفنانة  ت�صتعد 
ب��داي��ة  وذل����ك  عمري"،  "خلطة  اجل���دي���د  ف��ي��ل��م��ه��ا 
واأك��د  العمل،  جل�صات  انتهاء  بعد  املقبل،  الأ���ص��ب��وع 
الأك�����ص��ن  ي����دور يف دور  ال��ف��ي��ل��م  اأن  ن�����ص��م��ة حم��م��ود 
ي��ن��اق�����ش ق�صايا  ��ي، ح��ي��ث  ال��روم��ان�����ص الج��ت��م��اع��ي 
���ب���اب، م��ن��ه��ا ال��ب��ط��ال��ة واحل����ال����ة الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ص
ح�صبما  احل��ال��ي��ة،  ال��ف��رة  خ���ال  امل�����ص��ري  لل�صعب 
ب��ال��ذك��ر،  اجل���دي���ر  "الوفد".ومن  �صحيفة  ذك����رت 
اأحمد  اأن��ه ي�صارك يف الفيلم ك��ل م��ن م��ادل��ن ط��ر، 

يف  ال�صباب  من  وجمموعة  طرابيك،  �صعيد  �صيام، 
مقدمتهم �صيماء �صيف، عاء نور، واأمري الع�صري، 
تنف�صل  اأعمال،  رجل  بنت  دور  �صخ�صيتها  وتتناول 
ع��ن��ه وت��خ��و���ش جت��رب��ة ج��دي��دة م��ع ال�����ص��ب��اب، حيث 
ت��ت��وايل الأح�����داث. وم��ن جهة ث��ان��ي��ة، جت��ري ن�صمة 
بروفات م�صرحية "باب الفتوح "حاليا، وهي بطولة 
املنتظر  م��ن  حيث  �صعبان،  يو�صف  امل�صري  الفنان 
عر�ش امل�صرحية علي م�صرح ال�صام يف 25 نوفمر 
امل�صرحية حممد  وي�صارك يف  بعد جتديده،  احلايل 
ق�صايا  العمل  ويناق�ش  م��غ��اوري،  و�صامي  ري��ا���ش، 
الوطن العربي، واختيار زعيم جديد له للخروج من 

منعطف تاريخي.

ل��اإن��ت��اج  فيلم"  "دولر  ���ص��رك��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ال��ف��ن��ي وال��ت��وزي��ع مب���رور 65 ع��ام��ا على 

"ماريوت"  ف���ن���دق  ب����داخ����ل  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
الزمالك.

و����ص���ه���د احل���ف���ل ح�������ص���ورا ك���ب���ريا ل��ك��ب��ار 
ومن  امل�صري،  املجتمع  وجن��وم  الفنانن 
عبده،  وفيفي  اخل�����ص��اب،  �صمية  اأب��رزه��م 
وع���زة جم��اه��د، وب�����ص��رى، وحم��م��د رج��ب، 

ب��در،  وجن���اء  عبدال�صيد،  دوواد  وامل��خ��رج 
وم����ي ك�����ص��اب، ول��ب��ل��ب��ة، واأم������رية ف��ت��ح��ي، 
الفي�صاوي،  واأحمد  الدين،  جنم  و�صوزان 
وحممود  ف��اروق،  اإ�صماعيل  واملخرج  ودرة، 
ح��م��ي��ده و���ص��م��ري غ���امن، وغ����ادة اإب��راه��ي��م، 
حفظي،  وحممد  يو�صف،  خالد  وامل��خ��رج 

وخالد اأبوالنجا، واملخرج خريي ب�صارة.
وتاأتي احتفالية "دولر فيلم" على مرور 
مع  ت��زام��ن��ا  تاأ�صي�صها  ع��ل��ى  ع��ام��ا   65
ال�صينمائي  ال��ق��اه��رة  مهرجان  فعاليات 
36، والذي انطلق يف نوفمر   � الدويل ال

اجلاري.

يوا�ص���ل الفن���ان ح�ص���ن الغ���زال م�ص���واره الغنائي،بع���د النجاحات 
الت���ي حققه���ا يف اأغانيه التي نال���ت اإ�صتح�صان جمه���وره املنت�صر يف 
الع���راق وبع����ش الدول العربي���ة،كان لنا لقاء �صري���ع معه ليحدثنا 

عن م�صواره الغنائي وجديده،قلنا له: 

* يقال بأنك تنتمي إلى عائلة فنية؟ 

- رمب���ا ه���ذا �صب���ب دخ���ويل ع���امل الفن،فوال���دي ه���و ال�صاعرعلي 
املالك���ي وال���ذي كان له الأثر الكبري يف توجهي للغناء، والذي كتب 

يل عدد من الأغاين،لذلك ن�صاأت و�صط عائلة متذوقه للفن. 

* بداياتك مع الغناء متى كانت؟ 

- اأول اأغنية يل هي اغنية)حنيت األج( قمت بت�صويرها قبل احداث 
ني�صان 2003 يف الب�صرة،ومن ثم توالت اأعمايل الغنائية. 

* هل جمهورك من العراقيين أو العرب أيضا؟ 

- اإ�صاف���ة اإىل جمه���وري يف العراق، فل���دي جمهور يف عمان ولبنان 
والإم���ارات وغريها،لذل���ك اأحر����ش عل���ى اأن اأك���ون قريب���اً منه���م 

جميعاً، من خال اإحياء حفات هنا وهناك. 

* من الملحنين الذين تفضل التعامل معهم؟ 

- ب�صراحة،تعامل���ت م���ع اأكرث من ملحن مثل �صي���اء الدين وعلي 
ب���در وغريهم،لت�صن���ى باأنن���ي ملح���ن اأي�ص���ا فق���د حلن���ت لنف�ص���ي 
و)راي���د  ياغ���ايل(  روحل���ك  اأغني���ة)  مث���ل  الأغ���اين  م���ن  العدي���د 

�صوفتك(. 

* وهل تتدخل في كلمات وألحان أغنياتك؟

- ل لي����ش بال�ص���رورة اأن اأتدخ���ل يف كل �ص���يء، ولك���ن اأحيان���اً اأبدي 
ماحظات���ي يف بع����ش كلم���ات الأغني���ة واأي�صا اللح���ن، واأعمل مع 

امللح���ن اأو ال�صاعراأن نتفق على �صيغة عمل مقبولة 
لنا وللجمهور، والذي ينتظر مني كل ما هو 

جديد وجميل. 

* س��معنا أن��ك قم��ت بوض��ع تايتل 
لبع��ض البرامج والمسلس��ات، ما 

صحة ذلك؟ 

بالفع���ل خ�ص���ت جترب���ة عم���ل   -
وم�صل�ص���ات،  لرام���ج  تايت���ل 
خ�صته���ا  جميل���ة  جترب���ة  وه���ي 
وق���د وفق���ت يف ذلك،حي���ث قم���ت 
)اأك���ر  لرنام���ج  تايت���ل  بو�ص���ع 
جذاب( والذي عر�ش على �صا�صاة 

ف�صائي���ة الر�صي���د قب���ل فرة،وقد 
�صب���ق ذل���ك و�ص���ع تايت���ل لرنامج) 

عل���ى  عر����ش  وال���ذي  هن���دي(  فل���م 
�صا�صة قناة ال�صرقية. 

* ما هو جديد حسين الغزال؟ 

- موؤخ���راً قم���ت بت�صجيل اأغنية ع���ن الإنتخابات 
املقبل���ة، ل�صال���ح قن���اة العراقي���ة وه���ي م���ن اأحل���ان 

�ص���رور ماجد،وهن���اك ع���دة اغ���اين اأعم���ل عليها،فم���ا 
يهمن���ي ان اأق���دم �ص���يء جمي���ل وجديد جلمه���وري الذي 

يتابع اأخباري وينتظر من���ي الكثري،واأعدهم باأنني �صاأبقى 
عند ح�صن ظنهم باإذن اهلل. 

* كلمة أخيرة؟ 

- كم���ا تعرف���ون باأنن���ي متنق���ل دائما،وذل���ك ب�صبب كرثة 
اإرتباط���اي داخ���ل وخارج الع���راق، لكنني امتن���ى اأن اتنقل 
م���ا ب���ن حمافظ���ات الع���راق لأحي���ي حف���ات يف جمي���ع 
املحافظات،كما هو احلال يف حمافظات اإقليم كورد�صتان، 

حي���ث اأحيي���ت الكث���ري م���ن احلف���ات فيه���ا، و�صك���را لك���م 
ملتابعتكم لأخباري ون�صاطاتي.

الفنان حسين الغزال: والدي له الفضل في دخولي مجال الفن

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978

جري��دة يومي��ة سياس��ية عام��ة تصدر 
عن المؤسس��ة العراقية للصحافة والنشر
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كرم  جن��وى  اللبنانية  النجمة  لقنت 
معجبا در�صا يف الأخاق وذلك خال 
اح��ي��ائ��ه��ا ح��ف��ل��ة يف اأ����ص���رال���ي���ا، وق��د 
وهي  للنجمة  فيديو  مقطع  ت�صرب 
امل�صرح  عن  البتعاد  �صاب  من  تطلب 
وتقول له: "الفلو�ش ما بت�صرينا ول 
اللي  عليك  وع��ي��ب  ح���رام  بت�صريك 
ال�صاب  ب���اأن  ي��وح��ي  م��ا  تعملو"،  ع��م 
ان  املال عليها، خ�صو�صاً  حاول القاء 
وا�صحة  بطريقة  يظهر  ل  الفيديو 
ث��م تابعت جنوى  ال�صاب.  ب��ه  ق��ام  م��ا 

الغناء، لكن يبدو ان ال�صاب مل يفهم من املرة الوىل ما دعا بالنجمة 
يرجعك  حدا  "يف  بغ�صب:  قائلة  معه  احلديث  معاودة  اللبنانية 
لورا؟ اأنا طول عمري ما بحب امل�صاكل ع امل�صرح ب�ش انت الليلة عم 

تقلل ذوق معنا"، ح�صبما ذكرت �صحيفة النهار اللبنانية.
ي�صار اإىل اأن جنوى ل حتبذ هذه الت�صرفات، وقد �صبق وعرت عن 

ذلك يف مقابات �صابقة معها.

نجوى كرم لمعجب: الفلوس 
ما بتشترينا وال بتشتريك

- حاوره: جاسم حيدر

موؤخراً  اخل�صاب  �صمية  امل�صرية  الفنانة  تعاقدت 
مها  امل��ن��ت��ج��ة  م��ع  هي"  ي��ا  "يانا  م�صل�صل  ع��ل��ى 
عبده.  فيفي  اأم��ام  بطولته  ت�صارك  ال��ذي  �صليم، 
ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان  يف  وجودها  واأث��ن��اء 
ت�صوير  اإن  �"نواعم"  ل خ��ا���ش  ت�صريح  يف  ق��ال��ت 
واإن��ه��ا  امل��ق��ب��ل،  ال�صهر  نهاية  م��ع  �صيكون  العمل 
وفيفي كانتا تنتظران عمًا يجمعهما معاً، ولكن 
معاً  ولكنهما حتّم�صتا  بال�صدفة  ال�صيناريو جاء 
بينهما  الطيبة  العاقة  يوؤكد  ال��ذي  للم�صل�صل، 
العك�ش مما ي�صاع عن وجود خافات  وذلك على 
الثاين  اجل��زء  ع��ن  �صمية  اع��ت��ذرت  بعدما  خا�صة 
اأنها باتت ل ترد على  "كيد الن�صا". وتابعت  من 
ال�صائعات ولكن مع الوقت تظهر احلقيقة وحدها 

دون جدال.

حممد  امل��ن��ت��ج  ���ص��د  رفعتها  ال��ت��ي  الق�صية  وع���ن 
فوزي ب�صبب عدم ح�صولها على باقي اأجرها عن 
م�صل�صلها الأخري "مرياث الريح"، تقول اخل�صاب 
اإنها تنتظر حكم الق�صاء الذي حترمه حيث اإنها 
مل حت�صل على باقي م�صتحقاتها عن امل�صل�صل 
حتى الآن، وذلك على الرغم من الوعود اخلا�صة 
لديها  اأو  �صغينة  حتمل  ل  اأن��ه��ا  وتابعت  ب��ذل��ك. 
اأن  الطبيعي  م��ن  ولكن  �صخ�ش  اأّي  م��ع  م�صكلة 

تطالب بحقها.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، اأ�����ص����ادت ���ص��م��ي��ة ب��ال��ع��رو���ش 
القاهرة  مهرجان  فعاليات  يف  العام  ه��ذا  املقدمة 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي، اإذ حت��ر���ش ع��ل��ى ح�����ص��ور الأف����ام 
"ديكور"  ف��ي��ل��م  اأخ������رياً  امل��ق��دم��ة ح��ي��ث ح�����ص��رت 

للمخرج اأحمد عبد اهلل.
قدمت  اخل�صاب  �صمية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
اآخر اأعمالها "مرياث الريح" اأمام الفنان حممود 
بالرنامج  املا�صي  ال��ع��ام  اكتفت  ولكنها  حميدة 

الذي قّدمته على اإحدى القنوات..

سمية الخشاب: مع الوقت تظهر الحقيقة وحدها دون جدال

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

اأنه تقراأ حالياً عمل  ك�صفت الفنانة �صباح 
وقالت:  ال��ك��وي��ت،  تلفزيون  ل�صالح  ت��راث��ي 
الت��ف��اق  مب��ج��رد  تفا�صيله  ع��ن  "�صاأعلن 
عليه"، م�صتدركة: "ت�صتهويني امل�صل�صات 
ال��راث��ي��ة ل��ب�����ص��اط��ت��ه��ا، ح��ي��ث اظ��ه��ر فيها 
"ال�صارخ"  املكياج  على طبيعتي بعيدا عن 
امل���وج���ود يف الأع���م���ال ال���درام���ي���ة احل��دي��ث��ة، 
"وما  ناعما  مكياجي  ي��ك��ون  ان  اأح���ب  ف��ان��ا 
ذكي  "امل�صاهد  واأ���ص��اف��ت:  بنف�صي".  اأب���دع 
وعندما  ال�صمن،  م��ن  ال��غ��ث  وي��ع��رف  ج��دا 
اأ�صافر اإىل خارج الكويت املاحظة الوحيدة 
يف  الفنانات  مكياج  ع��ن  ه��ي  يل  تقال  التي 
اأحيان كثرية  يتنا�صب يف  وال��ذي ل  اخلليج 
الدرامية للم�صل�صات، حيث  الأح��داث  مع 
ال��ف��ن��ان��ة بكامل  ت��ظ��ه��ر  ي��ت��ع��ج��ب��ون م��ن ان 
م�صتيقظة  مثا  وه��ي  ولب�صها  مكياجها 
اإن�صاين"،  او وه��ي مت��ر مبوقف  ال��ن��وم  م��ن 
ل  ال��ن��ا���ش  اأ���ص��ب��ح  "لاأ�صف  م�����ص��ت��ط��ردة: 
يرونها  ال��ت��ي  احل��زي��ن��ة  بامل�صاهد  ي��ت��اأث��رون 

يف اأع���م���ال���ن���ا، ب��ع��ك�����ش امل�����ص��ري��ة وال��رك��ي��ة 
من  كثري  يف  امل��م��ث��ات  فيها  تظهر  وال��ت��ي 
النا�ش  اأي مكياج وتوؤثرن يف  ب��دون  الأوق��ات 
ت��رى  ل  ان��ه��ا  ���ص��ب��اح  واأك����دت  وعواطفهم". 
م���ان���ع���اً م���ن ان ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ج��م��ال��ه��ا يف 
طبيعي  "جمايل  مو�صحة:  بالفن،  عملها 
اأن  واأت��ذك��ر  ���ص��ع��ري،  خ�صو�صا   ،100%
املخرج حمد بدر قال يل انه لأول مرة يرى 
يعتقد  ك��ان  حيث  طبيعي،  �صعرها  فنانة 
كثريا  "اأهتم  وتابعت:  حقيقيا"،  لي�ش  انه 
وقمت  احل�صد،  م��ن  عليه  واأخ���اف  ب�صعري 
بالتاأمن عليه مثلما اأمنت جينيفر لوبيز 
ال��وط��ن  يف  ف��ن��ان��ة  اأول  واأن����ا  ج�صمها،  ع��ل��ى 
الفعل".  بهذا  تقوم  ال��ع��امل  ورمب��ا  العربي 
وب�صوؤالها عن الإغ��راء والإث��ارة، وهل توافق 
ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��م��ا ع��ل��ى ال�����ص��ا���ص��ة، اأج��اب��ت: 
امل�صاهد  اأق���دم  ان  م��ن  م��ان��ع  ل��دي  "لي�ش 
اجلريئة، لكن يف اإطار حمدود ل يخرج من 
تعي  ممثلة  ان��ا  النهاية  يف  تربيتنا،  نطاق 
اأهمية الدراما وتاأثريها يف املجتمع، وحترم 
يف املقابل وجهة نظر املوؤلف وروؤية املخرج يف 
اليجابية  الر�صائل  وتوجيه  الق�صايا  طرح 

اإىل النا�ش".

صباح: أخاف على شعري من الحسد ولذلك أّمنت عليه

سمية الخشاب وليلى علوي ونجالء بدر في احتفالية مرور 56 عاما على تأسيس "دوالر فيلم"

نسمة تصوير "خلطة عمري" األسبوع المقبل

ال�صفري  املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  يف  امل�صري  القن�صل  �صرّح 
ال�صرق  اأن��ب��اء  وكالة  مع  هاتفي  ات�صال  يف  ال��وه��اب،  عبد  احل�صيني 
الأو�صط، اأن حالة الفنان اأحمد حلمي جيدة جدا ومطمئنة للغاية 
بعد اأن اأجرى عملية ا�صتئ�صال ورم حميد يف منطقة الظهر .وقال 
اأحمد حلمي  اأنه التقى مع الفنان  ال�صفري احل�صيني عبد الوهاب 

وزوجته منى زكي بعد النتهاء من العملية اجلراحية التي اأجريت 
اأكد  يف ظهره، وا�صتمع من الفنان حلمي لتفا�صيل العملية التي 

على جناحها واأنه يف حالة �صحية جيدة .واأ�صاف القن�صل امل�صري 
اأن الفنانة منى زكي اأي�صا ب�صحة جيدة ، موؤكًدا اأنها ل تعاين من 
اأية اأورام �صرطانية، م�صريا يف الوقت ذاته اإىل اأن اللقاء ، الذي جمعه 
بالفنان اأحمد حلمي وزوجته والذي كان يف منزله )منزل القن�صل(، 
الأع��م��ال  ح��ول  نقا�ش  ودار  �صرحان  هالة  الإع��ام��ي��ة  بح�صور  ك��ان 
الفنية التي يقوم بهما كل من اأحمد حلمي ومنى زكي خال الفرة 

املقبلة .

قنصل مصر بكاليفورنيا يؤكد تحّسن صحة أحمد حلمي
- متابعة

فازت الفنانة التون�صية هند �صري 
�صينمائية  ممثلة  اأف�����ص��ل  ب��ج��ائ��زة 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط، وذل����ك �صمن  يف 
ج����وائ����ز م���ه���رج���ان ي��ع��ط��ي ج���وائ���ز 
والتلفزيون  ال�صينما  لنجوم  �صنوية 
والراديو واملو�صيقى والأعمال الفنية 

املختلفة، 
ف��ي��ل��م  يف  ����ص���ري  ه���ن���د  دور  وك������ان 
يف  رئ��ي�����ص��ي��ا  ���ص��ب��ب��ا   "2 "اجلزيرة 
نال  حيث  اجل��ائ��زة،  على  ح�صولها 
ال��ف��ي��ل��م 6 ج���وائ���ز ب��امل��ه��رج��ان من 

بينها اأف�صل فيلم.
التي  الثانية  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  وتعتر 
تفوز بها هند �صري بهذه اجلائزة، 
ح��ي��ث ���ص��ب��ق ل��ه��ا اأن ف����ازت ب��ه��ا ع��ام 

"اأ�صماء". 2012 عن دورها يف فيلم 
ت�صويت  على   Dear Guest مهرجان  يف  الفائزين  اختيار  ويعتمد 
منذ  يقام  وهو  الأو�صط،  ال�صرق  يف  الفنية  واأعمالهم  للفنانن  اجلمهور 
اأكتوبر،  يف  وينتهي  يونيو  �صهر  يف  �صنوياً  الت�صويت  ويبداأ   ،2004 عام 
وذلك من خال املوقع الإلكروين اأو باإر�صال ن�صخ مطبوعة اأو الت�صويت 
ت�صليم اجلوائز  Dear Guest حفل  الفيديو، وتقيم جمموعة  عر 

للنجوم الفائزة، وذلك يف موعد حتدده املجموعة بعد اإعان اجلوائز.

هند صبري أفضل ممثلة 
في الشرق األوسط




