
من  العراقي  ال�شعب  يجني  �شوف  م��اذا  يت�شائل  الكل 
و�شت�شاعد  االمني  الو�شع  �شيتح�شن  هل  اوغلو  زي��ارة 
ت��رك��ي��ا يف حت��ري��ر امل��و���ش��ل م��ن ع�����ش��اب��ات داع�����ش وه��ل 
���ش��ت��ن��ت��ه��ي اخل���اف���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة  ب���ن امل���رك���ز واق��ل��ي��م 
كرد�شتان الننا نعلم بان ت�شدير النفط مير عرب تركيا 
االو�شط  ال�شرق  ت��وازن��ات  مفتاح  ال��ع��راق  اوغلو  ويعد 
ال�شيا�شية  فالنخبة   ، كعراقين  ب��ه  ن��وؤم��ن  م��ا  وه���ذا 
ا�شتقايل  �شيا�شي  ق��ادرة على �شياغة منط  العراقية 
يوؤثر يف كل �شعوب وحكومات املنطقة اذا ما مت تفعيل 
الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  وبناء  احلقيقية  الدميقراطية 
�شتن�شجم  امل�شتقل  ال�شيا�شي  ال��ن��م��ط  ه���ذا  ظ��ل  ف��ف��ي 
م�شاحلها  لتحقق  العراقية  االجتماعية  املجموعات 
امل��ذه��ب��ي��ة  ان��ت��م��اءات��ه��ا  ح�����ش��ب  م���وؤث���رة  �شيجعلها  مم���ا 
ال�شيا�شي  نظامها  عن  ر�شاها  عن  معربة  والطائفية 
حقه  حق  ذي  كل  تعطي  م�شتقلة  بحكومة  ومتباهية 
الثقافات  العراق متعدد  ف��اأن  الناحية االخ��رى  ، ومن 
ولي�ش هناك ثقافة يف العامل ال ي�شتطيع التعامل معها 
ي�شتبطنه  ال���ذي  واحل�����ش��اري  ال��ث��ق��ايف  االرث  بح�شب 
التاريخ العراقي واجلغرافيا املمتدة على طول العراق 
، وال ميكن الي باحث يف هذا  �شماله  من جنوبه اىل 
اأي بلد كان اال ان يتفاعل مع هذا االرث  املجال ومن 
ال��ث��ق��ايف احل���ي ، وم���ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة  فهناك 
مقدرات وثروات هائلة وامتداد قاري امنوذجي ومعابر 
ديناميكية  وتعطي  اجل��م��ود  ان���واع  ك��ل  تك�شر  متعددة 
، هذا ما  االقت�شادية  العاقات  عالية يف حالة تغيري 
يدركه اوغلو بالن�شبة لدور العراق يف املنطقة وعلى اأي 
بلد ي�شعى ليكون قوة اقليمية او يريد اخذ م�شاحته يف 
العراق لا�شتفادة من  ين�شق مع  ان  الدولية  ال�شاحة 
امتيازات تاريخه وموقعه وثرواته ، وهذا ما يجب ان 
تدركه النخب ال�شيا�شية العراقية خ�شو�شا يف املرحلة 
احلالية التي يعلو فيها �شوت االنفتاح على دول اجلوار 
وحتاول احلكومة عرب هذا املبداأ ا�شاح العاقات التي 
اوغلو يف  ، وبوجود  ال�شابقة  ال�شيا�شات  ت�شررت بفعل 
بغداد يجب قراءة التوجهات الرتكية اجلديدة ب�شكل 
دقيق لبناء عاقات تخدم امل�شالح العراقية يف جمال 
مكافحة االرهاب وحتقيق اال�شتقرارلذلك نتمنى من 
زيارة اوغلو ان تكون مفتاح ال�شتقرار الو�شع االمني 
تكون  وان  ال��داخ��ل��ي��ة  اخل��اف��ات  وحلحلت  ال��ع��راق  يف 

مثمرة.

اأكد ال�شفري االأوكراين خال لقائه رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�شوم  دعم باده للعراق 
يف حربه �شد "االإرهاب"، مو�شحاً ا�شتعداد اأوكرانيا لتطوير التعاون البناء بن البلدين 
"رئي�ش  اإن   " "العراقية  اطلعت  بيان  يف  اجلمهورية  رئا�شة  وقالت  كافة.  امل��ج��االت  يف 
اجلمهورية فوؤاد مع�شوم ا�شتقبل يف ق�شر ال�شام ببغداد، ال�شفري املفو�ش فوق العادة 
الأوكرنيا ال�شيد اأناتويل مارينيت�ش". واأ�شار مع�شوم وفقاً للبيان اإىل "اأهمية العاقات 
اأ�ش�ش هذه  تدعيم  اأج��ل  امل�شرتك من  العمل  و���ش��رورة  واأوك��ران��ي��ا  ال��ع��راق  الثنائية بن 
العاقات خدمة مل�شالح البلدين ال�شديقن"، متمنياً ل�"اأوكرانيا كل اخلري واال�شتقرار 
والوئام". بدوره جدد ال�شفري االأوكراين دعم باده ل�"العراق يف حربه �شد االرهاب"، 
االقت�شادية  املجاالت  البلدين يف  البناء بن  التعاون  اأوكرانيا تطوير  "ا�شتعداد  موؤكداً 
ال�شفري  اأ���ش��اد  كما  والثقايف".  التعليمي  اجل��ان��ب  ع��ن  ف�شا  والع�شكرية،  والتجارية 
م�شتقبًا،  لزيارته  "الرغبة  مو�شحاً  طالباين،  ج��ال  ال�شابق  بالرئي�ش  مارينيت�ش 

متمنياً له دوام ال�شحة والعافية".

محافظة بغداد تنفي وجود »ازمة غاز«

عبدالله الثاني: ملتزمون بمواجهة اإلرهاب والفكر المتطرف...
االردن حريـص علــى دعــم وحــدة واستقــــرار العــــراق

طوابير المواطنين امام محطات الوقود خير دليل عليها

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

دعم  الثاين  عبداهلل  امللك  االأردين  العاهل  اأك��د 
وح���دة  ال��ع��راق وا���ش��ت��ق��راره وال��ت��زام اململكة مع 
يف  ال���دويل،  التحالف  �شمن  االأط����راف  خمتلف 
ومكافحة  االإرهابية  التنظيمات  مواجهة  جهود 

الفكر املتطرف. 
الثاين   امللك عبداهلل  ا�شتقبل   جاء ذلك خ��ال  
�شليم  الدكتور  العراقي  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش 
اجل���ب���وري وال���وف���د امل���راف���ق، وك��ذل��ك وف����داً من 
اأع�������ش���اء ال��ك��ون��غ��ر���ش االأم����ريك����ي م���ن جلنتي 
النائب  برئا�شة  وامل��وازن��ة،  الع�شكرية  اخل��دم��ات 

روب ويتمان.
واأك�������د خ�����ال ال���ل���ق���اء م����ع اجل����ب����وري يف ق�����ش��ر 
احل�شينية، متانة العاقات االأخوية بن االأردن 
بها  واالرتقاء  تعزيزها  على  واحلر�ش  والعراق، 
البلدين  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  امل��ي��ادي��ن،  �شتى  يف 
وال�شعبن ال�شقيقن، داعياً، يف هذا ال�شدد، اإىل 
البناء على نتائج الزيارة االأخرية لرئي�ش الوزراء 

العراقي حيدر العبادي اإىل االأردن.
وال  كان  االأردن  اأن  على  الها�شمي  العاهل  و�شدد 
يزال يحر�ش على دعم وحدة وا�شتقرار العراق، 
مكونات  جميع  ب��ن  ال��وف��اق  اإىل  ت�شتند  وال��ت��ي 
يقود  مب��ا  للتعددية،  تر�شيخاً  العراقي  ال�شعب 

اإىل بناء حا�شر وم�شتقبل اأكرث اأمناً وا�شتقراراً.
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وق���وف االأردن على  امل��ل��ك  واأع����اد 
�شبيل  العراقين، يف  االأ�شقاء  اإىل جانب  ال��دوام 
دوره  وتعزيز  بلدهم،  ووح���دة  ا�شتقرار  تر�شيخ 

الرئي�شي يف املنطقة.
واأ�شار اإىل اأن االأردن م�شتمر وملتزم، اإىل جانب 

يف  ال���دويل،  التحالف  �شمن  االأط����راف  خمتلف 
ومكافحة  االإرهابية  التنظيمات  ملواجهة  جهوده 
رئي�شياً  ت��ه��دي��داً  ي�شكل  ال���ذي  امل��ت��ط��رف،  الفكر 
الأمن وا�شتقرار املنطقة، وي�شتهدف اجلميع دون 

ا�شتثناء.
من جهته، و�شع رئي�ش جمل�ش النواب العراقي، 
على  التطورات  اآخ��ر  �شورة  يف  االأردين،  العاهل 
ال�����ش��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة، م���وؤك���داً ح��ر���ش ب���اده على 
ا�شتمرار التن�شيق والت�شاور مع االأردن وخمتلف 

الدول العربية، يف كل ما من �شاأنه خدمة تعميق 
ع��اق��ات ال��ت��ع��اون واالن��ت��ق��ال ب��ه��ا اإىل جم��االت 

اأو�شع.
واأكد اأهمية الدور الذي يقوم به جمل�شا النواب 
يف البلدين، عرب اإدامة التن�شيق والت�شاور بينهما 
امل�شرتك،  االهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال 
مب���ا ي��خ��دم ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف 
وتبادل  الربملانية،  وال��رق��اب��ة  الت�شريع  ميادين 

اخلربات يف هذا املجال.

اإىل  الها�شمية،  اململكة  وق��وف  اجل��ب��وري  وثم�ّن 
ج��ان��ب ال��ع��راق يف خمتلف ال��ظ��روف واالأوق����ات، 
وم�����ش��ان��دت��ه يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تواجهه، وتعزيز قدرات موؤ�ش�شاته املختلفة.
وا���ش��ت��ق��ب��ل امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، االث���ن���ن يف 
الكونغر�ش  اأع�شاء  من  وف��داً  احل�شينية،  ق�شر 
االأم����ريك����ي م���ن جل��ن��ت��ي اخل���دم���ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

واملوازنة، برئا�شة النائب روب ويتمان.
وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���ش اآف����اق تعزيز 
ع����اق����ات ال�������ش���داق���ة االأردن������ي������ة االأم����ريك����ي����ة، 
يف  خ�شو�شاً  امل��ي��ادي��ن،  �شتى  يف  ب��ه��ا  وال��ن��ه��و���ش 
جماالت التعاون الع�شكري والدور الذي تقوم به 
املنطقة،  واال�شتقرار يف  االأم��ن  اململكة يف حفظ 
ال��ذي  ال��دع��م  مثمناً ج��ال��ت��ه، يف ه���ذا االإط�����ار، 
ميكنها  مبا  للمملكة،  املتحدة  ال��والي��ات  تقدمه 
يف  واالإ�شاحية  التنموية  براجمها  تنفيذ  من 

خمتلف املجاالت.
ال�شرق  االأو���ش��اع يف  ت��ط��ورات  اللقاء  ت��ن��اول  كما 
والدولية  االإقليمية  اجلهود  خ�شو�شاً  االأو�شط، 
االإره��اب��ي��ة  التنظيمات  خطر  مل��واج��ه��ة  امل��ب��ذول��ة 
وال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف، وال��ت��ع��ام��ل معها مب��ا يحفظ 

اأمن وا�شتقرار املنطقة و�شامة �شعوبها.
واأك��د العاهل االأردين على دور االأردن يف عملية 
ال�شام وموقفه الداعم لكل ما من �شاأنه حتقيق 
ال�شام واال�شتقرار يف املنطقة، و�شواًل اإىل قيام 
للحياة  والقابلة  امل�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة 
على خطوط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 1967 
وعا�شمتها القد�ش ال�شرقية وفق حل الدولتن 
ال�شام  وم���ب���ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  وق�����رارات 

العربية.

الجبوري يؤكد على متانة العالقات االخوية بين البلدين

العدد)580( الثالثاء 25 تشرين الثاني 2014

علمِت )العراقية( اأن االأمانة العامة ملجل�ش الوزراء بينت اأن مدة تطوع املوظفن 
يف  م�شتمرة  خ��دم��ة  ه��ي  ال�شعبي  احل�شد  جل��ان  اأو  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شفوف  يف 
يف  وي�شتوفونها  وخم�ش�شاتهم  رواتبهم  عنها  وي�شتحقون  االأ�شلية  دوائ��ره��م 

دوائرهم وال تعد اإجازة اأو تن�شيباً اإىل جهة اأخرى.

الحكومة تقرر تطوع الموظفين للحشد الشعبي

االفتتاحيـة

رئيس التحرير

ماذا بعد زيارة اوغلو؟

assad_assad43@yahoo.com

"داعـــــش" جيـــــش وليــــس عصابـــــات لتنظيــــــم ارهابـــــــــــي

م���ن االم�����ور ال��ب��دي��ه��ي��ة واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع��ا يف ال��ع��رف 
 .. تقابله  ال��ذي  ال��ع��دو  وحجم  ق��وة  معرفة  ه��ي  الع�شكري 
للمجامات  اخ�شاعها  ميكن  وال  ثابتة  احلقيقة  وه���ذه 
وامل���زاي���دات االع��ام��ي��ة .. الن ات��ب��اع ذل��ك �شيوقع ال��ق��وات 

املواجهة يف مطبات وخ�شائر ج�شمية .
م��ن��اط��ق  يف  "داع�ش" ت��ن��ت�����ش��ر  ع�����ش��اب��ات  ك��ان��ت  ان  وم��ن��ذ 
اليها  ننظر  كنا  العراقية  االرا���ش��ي  م��ن  حم���دودة  معينة 
دمنا  ما  االهتمام  اي من  لوجودها  يعري  وال  با�شتخفاف  
نطلق عليها " ع�شابات " وهي مفردة ت�شغري دون و�شعها 
تاأثريها  حيث  من  وقوعا  االك��رث  االحتماالت  ح�شابات  يف 
م�شتقبا وامتدادها م�شتغلة " العن غري املب�شرة " علميا 
ولوج�شتيا ملدى ما �شتوثره على الواقع االمني الذي كان 
التفجريات  ا�شا واقعا ه�شا ومهزوزا �شواء على م�شتوى 
يف  موجعة  ا���ش��رار  م��ن  تفعله  م��ا  او  ال�شارع  يف  والتفخيخ 

البنية االجتماعية واملكانية .
من  ل��دي��ه  م��ا  ا�شتجمع  ان  وب��ع��د   " "الداع�شي  "العدو 
طاقات قتالية مع اال�شتنفار العددي ملقاتليه ح�شم وجوده 

ب��اال���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى ث���اين اك���رب حم��اف��ظ��ة يف ال���ع���راق وه��ي 
ل��ق��وات مهزومة بفعل  ال��رخ��وة  نينوى ح��ن وج��د االر����ش 
ميكن  ال  التي  احلوا�شن  وك��ذل��ك  وامريها  قادتها  خيانة 
اغفالها باعتبارها عامل من العوامل االأ�شا�شية النت�شاره 
ومتدده ومتركزه على ار�ش نينوى و�شاح الدين . .. مع 

وجوده اال�شا�شي يف الفلوجة ومناطق من االنبار .
ل��ق��د اه��م��ل��ن��ا ك���ل م���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه " اجل��ي�����ش ال��داع�����ش��ي " 
الثقيلة  اال�شلحة  على  ا�شتيائه  بعد  جي�شا  ا�شبح  ال��ذي 
ذوي  من  وامل��ادي  الع�شكري  الدعم  عن  ف�شا  واملتو�شطة 
التي  االإقليمية  ال��دول  القربى من عرب اجلن�شية وبع�ش 
واللوج�شتي  الع�شكري  الدعم  وراء  الوحيد من  كان همها 
واملادي هو ال�شغينة واحلقد الأبناء العراق والنظام اجلديد 
الذي قام على اعقاب النظام الدكتاتوري الفا�شي ال�شابق .

اليوم  العلقم يجب مواجهتها  امل��رة حد  احلقائق  كل هذه 
الع�شكرية  لقواتنا  الع�شكري  التقدم  اخ��ب��ار  نن�شر  ونحن 
بفعل   .. ال�شديد  اال�شف  مع  متاأخرا  ج��اء  ال��ذي  واالمنية 
التناق�شات ال�شيا�شية والع�شائرية اي�شا التي كان البع�ش 
منها ي�شع قدما على ال�شاتر احلكومي والقدم االخرى مع 

"داع�ش" .

 " " داع�����ش  اىل  ننظر  ه��ذا  كتابه حتليلنا  وم��ازل��ن��ا وحل��د 
القتال  ق���درة  ل��ه  نظاميا  جي�شا  ولي�ش  ع�����ش��اب��ات   بكونها 
على �شيغة قتال ال�شوارع واملدن وميتلك �شياقات ال ح�شر 
لها من املفهوم الهجومي ال الدفاعي االمر الذي يتطلب 
تفكريا علميا ينطلق من االعرتاف باأننا نواجه جي�ش له 
من العدة والعدد ما يجعله يتمدد اكرث واكرث على ارا�شينا 

ويواجه ب�شابة مانحن نواجهه..
الب�شيط هو وارد متاما عندما  ال�شارع  ان ما يطلقه رجل 
ن�����ش��م��ع ي��وم��ي��ا  ان اح���ي���اء ���ش��غ��رية يف االن���ب���ار ت���واج���ه بها 
اىل  يعيدنا  ما   ... فرقة  ماك  قبيل  من  "داع�ش" قوات 
الرتكيز للنظر على قوة " داع�ش " باأنها جي�ش ... م�شافا 
اىل ذلك التخطيط يف االخ��رتاق لدخول عنا�شره بطرق 
مازلنا جنهلها  ب�شبب غياب العن�شر اال�شتخباراتي حينما 
"داع�ش"  ال�شيطرات يف االنبار  ي�شتغفل عدد من عنا�شر 
بحجة ان��ه��م ط��اب ن��ازح��ن وه��م يحملون وث��ائ��ق م��زورة 
يف  ليلتهم  ق�شاء  وف�شلوا   ... لامتحانات  ادائهم  بذريعة 
الأم��ر  الداخلية  االق�شام  يف  ال��ن��وم  راف�شن  امل�شاجد  اح��د 
ب��داأوا تكبرياتهم  التايل  اليوم  اذا الح فجر  .. حتى  مبيت 
الإع������ان ���ش��اع��ة ال�����ش��ف��ر م�����ش��ت��ن��ف��ري��ن اخل���اي���ا ال��ن��ائ��م��ة 

ع��دد من  املناطق جم��ددا يف  لي�شيطر على  بهم  لالتحاق 
وغريها  احلادثة  ه��ذه   . �شابقا  منها  ط��ردوا  التي  االحياء 
الع�شكرية  خا�شة  لاآمور  العلمية  نظرتنا  عدم  يف  تندرج 
ال�شيما وان واقعنا االمني والع�شكري يعاين من اله�شا�شة 
رغم ما حققناه من انت�شارات ... ان ما اقوله اليوم لي�ش 
من نوع االحباط وتثبيط العزائم بقدر ما هو حقيقة يجب 
ان نتلم�ش جوانبها ونحيط بها كي ال نقع يف ما هو ا�شوا .. 
اليوم واالعرتاف  واال�شواأ كما نعرف وقع اال ان معاجلته 
النهائي  املوقف  الأدراك  احلقيقي  ال��درب  هو  خ�شرناه  مبا 

النت�شارنا الناجز على جي�ش "الدواع�ش" االإرهابي . 
و  باللوم  االأم��ريك��ي  الكونغر�ش  اأع�شاء  اأح��د  واجهنا  لقد 
"داع�ش"  اأن م��واج��ه��ة  ال��ع��ت��اب ح��ن ���ش��رح قبل ف��رتة م��ن 
�شت�شتمر عقودا ... وح�شبنا كام الرجل نوعا من التهريج 
... اال اأن ح�شابات اأمريكا وهي " عراب " تنظيم داع�ش و 
وج��دت  التي  ه��ي  الأن��ه��ا  مفا�شله  و  تفا�شيله  جيدا  تعرف 
امل�شوؤول  ت�شريح  ناأخذ  اأن  دون  و   ... الكافر  الوح�ش  ه��ذا 
االأمريكي حممل اجلد فاأننا اأهملناه بعد اأن اأخذتنا ) العزة 
مواجهتنا  تكون  اأن  يجب  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف   ) بالنف�ش 
على  وم��درب��ون  متمر�شون  اأف���راده  كا�شر  جلي�ش  مواجهة 

و  ال�شوارع  قتال  بينها  وم��ن  ال�شر�ش  القتال  �شنوف  �شتى 
املدن ... 

و  ال�شرفاء  الع�شائر  اأب��ن��اء  م��ع  الو�شل  ادام���ة  اأي�شا  علينا 
ن���دمي ت��وا���ش��ل��ن��ا ب��دع��م��ه��م ب��ال�����ش��اح ال اأن ن��رتك��ه��م اأي��ام��ا 
"داع�ش"... اأعني هنا بالقول  ي�شتغيثون من اأجل مقارعة 
"داع�ش" وراح  بنار  اكتووا  ال��ذي  املخل�شن  الع�شائر  اأبناء 
"داع�ش" من قتل واأع��دام  ق��وات  اي��دي  منهم �شحايا على 

و �شبي للعوائل . 
ع�شكرية  ب�شرية  و   ... فاح�شة  بعن  الواقع  نب�شر  دعونا 
ثاقبة ... ومواجهة علمية واال فنحن اأمام خطر اأخر بعد 
وان  ال�شيما  االن��ب��ار  على  ال�شيطرة  وه��و   .. نينوى  خطر 
املحافظة اىل احل��دود تخلو من  املمتدة على غرب  اجلهة 
اأ�شطع  و   ... �شوريا  على  انفتاحها  بفعل  الأرا�شيها  تاأمن 
دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ه��و ح��ري��ة ت��ن��ق��ل ع��ن��ا���ش��ر "داع�ش" بن 
تنظيم  نقل زعيم  اأخرها  و   ... العراقية  ال�شورية  احل��دود 
"داع�ش" البغدادي بعد اأ�شابته من ربيعة اىل �شوريا لتلقي 
التحالف  ق���وات  ت��ام��ة حت��ت نظر ط��ائ��رات  ال��ع��اج بحرية 
رتل  �شري  امل��وؤم��ن��ة يف  غ��ري  و  املك�شوفة  االأر�����ش  م��ب��ارك��ة  و 

مركباته العديدة و�شط ال�شحراء .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد
/ بغداد

/ المحرر السياسي

السفير األوكراني يؤكد لمعصوم دعم بالده للعراق في حربه ضد "اإلرهاب"

 اأكد رئي�ش الوزراء حيدر العبادي  على �شرورة احلفاظ على ا�شتقالية عمل الهيئات 
اأ�شد  اأن��ه من  اإدارت��ه��ا وقراراتها، م�شريا اىل  اأخ��رى يف  اأي��ة جهة  امل�شتقلة دون تدخل 
لقائه  هام�ش  على  بيان    العبادي يف  وق��ال  واالإع���ام.  التعبري  املدافعن عن حرية 
مبجل�ش اأمناء هيئة االإعام واالت�شاالت "اإنني من اأ�شد املدافعن عن حرية التعبري 
واالعام"، موؤكدا على "�شرورة احلفاظ على ا�شتقالية عمل الهيئات امل�شتقلة دون 
الهيئات  "ارتباط  اأن  العبادي  واأ�شاف  ادارتها وقراراتها".  اية جهة اخرى يف  تدخل 
اللقاء بحث  "جرى خال  اأنه  التدخل يف عملها"، مبينا  امل�شتقلة بجهة ما ال يعني 
عدد من الق�شايا املرتبطة بعمل الهيئة وم�شاريعها وتذليل ال�شعوبات التي تواجه 
عملها". وقرر جمل�ش الوزراء، يف )16 اأيلول 2014(، اإعداد واإقرار نظامه الداخلي 

وح�شم اخلاف حول ارتباط الهيئات امل�شتقلة.

العبادي يؤكد ضرورة الحفاظ على استقاللية 
اىل عمل الهيئات المستقلة دون تدخل اية جهة امل�شهداين   حممود  النائب  الوطنية  الكتلة  رئي�ش  دع��ا 

الفريق  "بروح  االأزم���ات  مع  تتعامل  موؤ�ش�شاتية  دول��ة  بناء 
اإن��ق��اذ  اأن  ب��ن  فيما  الواحد"، 

البلد م��ن االأزم���ة ال��ت��ي مير 
ب���ه���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن���ا م����غ����ادرة 
ال��ع��م��ل ب��ع��ق��ل��ي��ة امل��ع��ار���ش��ة. 
وق������ال امل�������ش���ه���داين يف ب��ي��ان 
نحتاج  "العراقية"اإننا  تلقته 
ب���ن���اء ال����دول����ة امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م���ع االأزم�����ات 
الواحد والذي  الفريق  بروح 
يتعاطى حل االأزمات االأمنية 
معطيات  وف��ق  واالقت�شادية 
ودع����ا  العامة".  امل�����ش��ل��ح��ة 

امل�شهداين اىل "�شرورة العمل من اجل انقاذ البلد من ماآزق 
مغادرة  منا  يتطلب  "هذا  اأن  مبينا  االخرى"،  تلو  االزم���ة 
املعار�شة".  ب��ع��ق��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل 
اأمنيا  و�شعا  العراق  وي�شهد 
حالة  اإع��ان  منذ  ا�شتثنائيا 
ال��ت��اأه��ب ال��ق�����ش��وى يف )10 
ح��ي��ث   ،)2014 ح����زي����ران 
تتوا�شل العمليات الع�شكرية 
االأم�����ن�����ي�����ة ل�����ط�����رد ت��ن��ظ��ي��م 
التي  املناطق  من  "داع�ش" 
ي��ن��ت�����ش��ر ف��ي��ه��ا مب��ح��اف��ظ��ت��ي 
نينوى و�شاح الدين، بينما 
الع�شكرية  العمليات  ت�شتمر 

يف االأنبار ملواجهة التنظيم.

المشهداني: إنقاذ البلد يتطلب منا مغادرة العمل بعقلية المعارضة



دع�����ا ع�����ض��و جم��ل�����س ال����ن����واب ع����ن ائ���ت���اف 
االثنني،  ال�ضمري،  كاظم  النائب  الوطنية 
تقدمي  اىل  ال�ضيا�ضية  وال��ق��ي��ادات  احلكومة 
�ضريع  ب�ضكل  والعمل  ال��ت��ن��ازالت  م��ن  امل��زي��د 
الوطنية  للم�ضاحلة  م��وؤمت��ر  تفعيل  ع��ل��ى 
وا���ض��ت��غ��ال ال���و����ض���ع االي���ج���اب���ي وال���ت���ق���ارب 
ال�ضيا�ضية خال هذه  العملية  الذي ت�ضهده 

املرحلة.
"احلكومة عملت  اإن  بيان  ال�ضمري يف  وقال 
على  ت�ضكيلها  اع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  ال��ف��رة  خ���ال 
تقدمي العديد من ر�ضائل االطمئنان جلميع 
االط����راف ���ض��واء م��ن خ��ال اال���ض��اح��ات يف 
بع�س  هيكلة  اع���ادة  او  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضات الدولة ا�ضافة الجراءات ذات بعد 
ايجابي جتاه اقليم كرد�ضتان، لكننا ن�ضعر ان 
الهوة كبرية واالزمة ال�ضيا�ضية واالجتماعية 
االيجابية  الر�ضائل  م��ن  م��زي��د  اىل  بحاجة 

من جميع االطراف".
وا�ضاف ان "اطرافا داخلية وخارجية تراهن 

ي�ضهدها  ال��ت��ي  التغيري  عملية  اف�����ض��ال  على 
ال���ع���راق ال��ي��وم ،ب��ال��ت��ايل ف���ان ت��ق��دمي امل��زي��د 
يرافقها  ال��ت��ي  احلكومية  اال���ض��اح��ات  م��ن 
تقارب �ضيا�ضي وتهدئة وتنازالت هي ال�ضبيل 
اال�ضمن الف�ضال تلك املخططات ، وهو امر 
يقع على عاتق احلكومة والربملان والقيادات 
ق��ن��وات احل��وار  ادام���ة  ال�ضيا�ضية م��ن خ��ال 
وعدم ترك املجال لاطراف املت�ضيدة يف املاء 
ال��ه��دف اال�ضا�س  العكر حل��رف االن��ظ��ار ع��ن 
وه�����و ان����ق����اذ ال����ع����راق م����ن واق���ع���ي���ه االم���ن���ي 

واالقت�ضادي املردي".
عن  االب��ت��ع��اد  "�ضرورة  على  ال�ضمري  واك���د 
من  امل�ضاكل  وح��ل  االع��ام��ي��ة  الت�ضعيدات 
خ�����ال احل�������وار وت��ف��ع��ي��ل ال�������دور ال���رق���اب���ي 
والت�ضريعي للربملان واالبتعاد عن الت�ضقيط 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي واال������ض�����راع ب��ت�����ض��ري��ع ال��ق��وان��ني 
ال��ت��ي ت��خ��دم امل��واط��ن وت��زي��ل امل��خ��اوف التي 
يتحدث عنها باقي االطراف ال�ضيا�ضية �ضواء 
او  الوطني  احلر�س  بت�ضكيل  منها  مايتعلق 
االحت��ادي��ة  واملحكمة  وال��غ��از  النفط  ق��وان��ني 
وجم��ل�����س االحت�����اد وغ���ريه���ا م���ن ال��ق��وان��ني 

املهمة واحل�ضا�ضة".

اأكد ع�ضو ائتاف دولة القانون النائب موفق الربيعي، 
"جترمي  ق��ان��ون  ت�ضريع  اإىل  ال��ب��اد  ح��اج��ة  االث��ن��ني، 
غطاء  �ضيوفر  القانون  هذا  اأن  اإىل  الفتاً  الطائفية"، 

الباد.  اإىل  الوافدة  املتطرفة  االأفكار  ملحاربة  قانوناً 
وقال الربيعي يف بيان اإن "االأفكار املتطرفة التي وردت 
اإىل الباد عرب اآلية اال�ضتقطاب الطائفي، تدعونا اإىل 
اإعادة التفكري مطواًل يف ت�ضريع قانون يجرم الطائفية 
وجميع متبنياتها الفكرية، التي حتاول جاهدة ت�ضويه 
اأن��ه��ا منغم�ضة يف دوام����ة ح��روب  ال��ب��اد ع��ل��ى  ���ض��ورة 

جمتمعية داخلية، وهي على العك�س من ذلك متاماً". 
"هذا القانون ميكننا من خاله  اأن  وا�ضاف الربيعي 
جت���رمي ال��ف��ك��ر ال��ط��ائ��ف��ي ق��ب��ل ال��ف��ع��ل ال��ط��ائ��ف��ي، اأي 
اإيجاد �ضرعية قانونية ملحاربة هذا الفكر ومتبنياته و 
بت�ضريع  االإ�ضراع  "�ضرورة  على  ايدلوجياته"، م�ضدداً 
هذا القانون، واأن يتبنى املدعي العام تفعيل الق�ضايا 

لها،  والفاعلني  بالطائفية  املتحدثني  �ضد  القانونية 
الإيجاد منطقة عازلة حتتجز الطائفيني حتت طائلة 
القانون  دول���ة  ائ��ت��اف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  وك���ان  القانون". 
م��وف��ق ال��رب��ي��ع��ي، ق���دم يف وق���ت ���ض��اب��ق، اأم����ام جمل�س 
النواب مقرحا لتجرمي الطائفية، وملحا�ضبة اأ�ضحاب 

الفكر ال�ضال وو�ضعهم حتت طائلة القانون.

 اك���د ال��ن��ائ��ب ع��ن ائ��ت��اف دول���ة ال��ق��ان��ون 
حممد ال�ضيهود، ، اأن من ينكر ت�ضحيات 
ال�����ض��ي��ع��ة ه���م ف��ق��ط م���ن ف���ق���دوا االن��ت��م��اء 
ل��ل��ع��راق وي��ح��اول��ون ان ي���اأخ���ذوا م��ن��ه وال 
ي���ع���ط���وه، م��و���ض��ح��ا ان ت�����ض��ري��ح رئ��ي�����س 
م�ضتعدين  "غري  بانهم  كرد�ضتان  حكومة 
منه  ي��ري��د  املو�ضل"  اج��ل  م��ن  للت�ضحية 

االي�ضاح بانهم غري منتمني للعراق.
اول من  "ال�ضيعة هم  اإن  ال�ضيهود   وق��ال 
�ضحى وقدموا �ضهداء من اجل الوطن ويف 
كل املحافظات وال�ضنية منها ومما ال يقبل 
ال�ضك اأن ال�ضيعة �ضحوا وما زالوا يقدمون 
من  وغريها  وتكريت  االنبار  يف  ال�ضحايا 
ال�ضيعة  "ت�ضحيات  اأن  مبينا  املناطق"، 
ي�����ض��ه��د ل��ه��ا ال��ق��ا���ض��ي وال������داين وق���دم���وا 
ابناءهم من اجلنود يف خمتلف حمافظات 
"من ينكر ت�ضحيات  اأن  العراق". واأ�ضاف 
انتماءهم  ف��ق��دوا  م��ن  ف��ق��ط  ه��م  ال�ضيعة 
للوطن وال���ع���راق، وه��م م��ن ي��ري��دون من 
العراق فقط االمتيازات وياأخذون منه وال 
اقليم  حكومة  رئي�س  ت�ضريح  اما  يعطوه، 
كرد�ضتان نيجريفان بارزاين هو خري دليل 
املركزية  يريدون من احلكومة  اأنهم  على 

روات����ب وم��ن��ا���ض��ب وام��ت��ي��ازات ول��ك��ن��ه��م ال 
يريدون ان يعطوا �ضيئا".. 

ب�"ت�ضليم  ت���رك���ي���ا  ال�������ض���ي���ه���ود،  وط����ال����ب 
ال��ع��راق��ي ويف نف�س  ل��ل��ق�����ض��اء  امل��ط��ل��وب��ني 
ال��وق��ت ت��وح��ي��د اجل��ه��ود مب��ح��ارب��ة داع�����س 

ومنع ت�ضلل االإرهاب عرب اأرا�ضيها".
ال��رك��ي احمد  ال����وزراء  "رئي�س  ان  وت��اب��ع 
املطلوبني  ت�ضليم  ع��ن  حت��دث  اوغ��ل��و  داود 
ل��ل��ق�����ض��اء ال���ع���راق���ي وع��ل��ي��ه االل����ت����زام مبا 

حتدث عنه يف بغداد".
ال��ع��راق  "االقليم ج��زء م��ن  ان  وا���ض��ار اىل 
ان يكون عرب  والتعامل مع االقليم يجب 
تن�س عليه  ما  وه��ذا  االحت��ادي��ة  احلكومة 

القوانني الدولية".
وكان ررئي�س الوزراء الركي احمد داوود 
اوغلو و�ضل بغداد اال�ضبوع املا�ضي والتقي 
ب��ك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ني يف ت���ق���ارب خ���ال ه��ذه 

الزيارة بني بغداد وانقرة.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

انه  ام  اقت�ضادية فقط  النفط ظاهرة  ا�ضعار  ان انخفا�س  هل 
ان  املمكن  م��ن  ان��ه  يعتقد  م��ن  هناك  اي�ضا؟  �ضيا�ضية  ظ��اه��رة 
مق�ضودة،  �ضيا�ضية  اأ�ضباب  النفط  ا�ضعار  انخفا�س  وراء  تكون 
على  تعمل  معينة  ج��ه��ات  ت��وج��د  ان  املحتمل  م��ن  ان��ه  مبعنى 
يعني  وه���ذا  �ضيا�ضية.  غ��اي��ات  لتحقيق  النفط  ا�ضعار  خف�س 
كما  بال�ضبط  ك�ضاح،  النفط  ت�ضتخدم  ق��د  اجل��ه��ات  ه��ذه  ان 
ا�ضتخدمنا النفط ك�ضاح يف �ضبعينيات القرن املا�ضي يف �ضياق 

�ضراعنا مع ا�ضرائيل.
لي�س ���ض��را ان ه��ن��اك خ��اف��ا-ع��ل��ى اق���ل ال��ت��ع��اب��ري ح���دة - بني 
الواليات املتحدة واإيران وبني االخرية وال�ضعودية مثا. وهذه 
الدول الثاث كلها نفطية. �ضحيح ان وا�ضنطن اأخربت بغداد 
انها ال تعادي ايران واأنها ال تعمل على ا�ضقاط النظام احلاكم 
يف ايران. لكن هناك خافا بني الدولتني حول امللف النووي. 
واي�ضاً هناك خاف بني ايران وال�ضعودية حول دور كل منهما 
يف املنطقة. اخل�ضية ان تتحول ا�ضعار النفط اىل ورقة �ضغط يف 
العاقات بني هذه الدول. واذا كان االمر كذلك، فان العراق 
يدفع االن ثمن خافات ال ناقة له فيها وال جمل. فقد اثرت 
�ضرا  ولي�س  املالية.  العراق  مدخوالت  يف  كثريا  النفط  ا�ضعار 
ان الدولة العراقية تعاين من �ضائقة مالية ب�ضبب انخفا�س 
ا�ضعار النفط. وال يدعم العراق ان يتحول النفط �ضاحا بيد 
االخرين. النه �ضيكون �ضاحا ذا حدين احدهما يهدد العراق 
بالذبح. قد يكون املدخل اىل اعادة ا�ضعار النفط اىل و�ضعها 

ال�ضابق هو ت�ضفري اخلافات بني هذه الدول الثاث.

سعر النفط
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الصيه��ود: تصريح��ات بارزان��ي تدل 
عل��ى عدم رغبته��م باالنتم��اء للعراق 

دعا ع�ضو جمل�س النواب عن ائتاف القوى العراقية احمد مدلول 
العبادي  ورئي�س احلكومة حيدر  العراقي  الق�ضاء  االثنني،  اجلربا، 
اىل اع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ق��رار ح��ك��م االع����دام ع��ن ال��ن��ائ��ب ال�����ض��اب��ق احمد 
العلواين وذلك ب�ضبب الظروف التي مير بها العراق امنيا وموقف 

ع�ضرية البو علوان امل�ضرف يف مواجهة فلول االرهاب وداع�س.
ونزاهة  هيبة  م��ن  ن�ضعف  او  ن�ضكك  ال  "اننا  بيان  يف  اجل��رب��ا  وق��ال 
الق�ضاء العراقي ونعلم جيدا ان القانون فوق اجلميع ،لكننا بنف�س 
الوقت ننظر لامور مبواقيتها واهميتها ،بالتايل فان اختيار مثل 
هكذا توقيت ال�ضدار حكم االعدام بحق العلواين هو امر م�ضتغرب 
خا�ضة يف ظل االو�ضاع االمنية التي يعي�ضها العراق عامة وحمافظة 

االنبار خا�ضة".
او  امل��زي��د م��ن اال���ض��ت��ف��زاز  ال��ع��راق��ي ال يحتمل  "الو�ضع  ان  وا���ض��اف 
كبرية  مازالت  والتحديات  ينتهي  مل  الدواع�س  وخطر  االنتكا�ضات 
الع�ضائر  ب��اق��ي  اب��ن��اء  ���ض��داأ منيعا م��ع  ت��ق��ف  ال��ب��و ع��ل��وان  وع�����ض��رية 
واالجهزة االمنية ل�ضد هذا اخلطر يف االنبار ،بالتايل فان كل هذه 
االمور جمتمعة ت�ضتلزم من الق�ضاء واحلكومة التعامل بتعقل مع 
او  �ضيا�ضية  برموز  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  احل�ضا�ضة  الق�ضايا  بع�س 
ودفع  ال�ضفوف  لر�س  فيه  احلاجة  بام�س  نحن  وق��ت  يف  ع�ضائرية 

الفتنه عن �ضعبنا".
خطوة  هو  املرحلة  هذه  خال  ال�ضيا�ضي  "التقارب  ان  اجلربا  واك��د 
مهمة وعلى اجلميع ا�ضتغالها العادة اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة 
والت�ضظي الذي عا�ضت فيه بادنا خال ال�ضنوات املا�ضية وكل هذه 
ال�ضرورات ت�ضتوجب من الق�ضاء واحلكومة ورئي�ضها العبادي اعادة 
النظر يف قرار اعدام العلواين كي التكون اخل�ضارة واالنتكا�ضة التي 
باال�ضل  هنالك  ك��ان  ان  منفعتها  م��ن  اك��رب  ال��ق��رار  ه��ذا  �ضي�ضببها 

منفعة".
ب��اع��دام النائب  ق���رارا  ال��ع��راق��ي ا���ض��در ام�س االح���د،  وك��ان الق�ضاء 

ال�ضابق احمد العلواين حكما قابا للتمييز.

اىل  احلكيم   عمار  العراقي  اال�ضامي  االع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  دع��ا 
واالهتمام  م�ضاكلهم  ومعاجلة  النازحني  الغاثة  عليا  هيئة  ت�ضكيل 
بهم عرب تقدمي اأف�ضل اخلدمات لهم من جهة ال�ضكن املائم وتوفري 

املواد الغذائية والرعاية ال�ضحية التي تليق باملواطن العراقي .
ببغداد  مكتبه  يف  ا�ضتقبل  "احلكيم  ان  االعامي  ملكتبه  بيان  وذك��ر 
االخري  وع��رب  كنا،  ي��ون��ادم  النائب  امل�ضيحية  الرافدين  كتلة  رئي�س 
عن تقديره ملواقف احلكيم يف االهتمام باأبناء ال�ضعب العراقي بكافة 
مكوناتهم واأطيافهم، داعيا احلكومة اىل ان تكون االآليات املتبعة يف 
احلالية  واالآل��ي��ات  ال�ضبل  من  وحر�ضا  جدية  اكرث  النازحني  اغاثة 

خ�ضو�ضا مع قدوم ف�ضل ال�ضتاء".
ولفت كنا اىل ان اأو�ضاع النازحني يف كرد�ضتان العراق �ضعبة للغاية 
هناك،  ال�ضديد  وال���ربد  االم��ط��ار  تقيهم  ال  امل��وج��ودة  املخيمات  وان 
ف�ضا ع��ن حملة ال��ت��ه��ج��ري واالب�����ادة ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا امل��ك��ون��ات 
وغريهم  وااليزيديني  امل�ضيحيني  من  والقومية  الدينية  واالقليات 

من قبل الع�ضابات االرهابية.

الجربا يدعو القضاء والعبادي الى 
اعادة النظر بقرار اعدام العلواني

الحكيم يدعو الى تشكيل هيئة عليا 
الغاثة النازحين ومعالجة مشاكلهم

مفاو�ضات  هناك  ان  النواب،  جمل�س  مقرر  قال 
جتري خلف الكوالي�س اليقاف ا�ضتجواب رئي�س 
جل��ن��ة اغ���اث���ة ال��ن��ازح��ني ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
���ض��ال��ح امل��ط��ل��ك. ي��ذك��ر ان جم��ل�����س ال���ن���واب قد 
�ضوت يف االول من �ضهر ت�ضرين الثاين اجلاري 
للنازحني  املوؤقتة  جلنته  تقرير  تو�ضيات  على 
النازحني  الغاثة  العليا  اللجنة  بعمل  للتحقيق 

خماطبة  ت�ضمنت  التي  املطلك  �ضالح  برئا�ضة 
ح��االت  ل��وج��ود  اللجنة  ال��ربمل��ان احلكومة حل��ل 
ف�ضاد يف جوانب عدة بعملها ومنها منحة املليون 
ال��ه��ج��رة  دي��ن��ار م��ع حت��وي��ل م��ه��ام��ه��ا اىل وزارة 
املحافظات.  يف  املحلية  واحلكومات  واملهجرين 
وبني عماد يوخنا ياقو انه "مل يتم بعد حتديد 
الربملان غدا  املطلك يف جل�ضة  ا�ضتجواب  موعد 
ال��ربمل��ان،  اع�ضاء  بع�س  تواقيع  ل�ضحاب  وذل��ك 
ف�����ض��ا ع����ن وج������ود م���ف���او����ض���ات جت�����ري خ��ل��ف 
واو�ضح  ا�ضتجوابه".  ايقاف  لغر�س  الكوالي�س 

ال���ربمل���ان  يف  امل��ط��ل��ك  ا���ض��ت��ج��واب  "مو�ضوع  ان 
هناك  ان  وي��ب��دو  ال�ضيا�ضية  لل�ضغوطات  خ�ضع 
حلحلة لهذا املو�ضوع رغم ا�ضرار امل�ضتجوب على 
ا�ضتجوابه، م�ضريا اىل ان ا�ضتجواب اي م�ضوؤول 
يف الربملان يعد امرا طبيعيا،  وهو لي�س ت�ضقيطا 
اأعلنت  النواب  رئا�ضة جمل�س  وكانت  �ضيا�ضيا" . 
يف وقت �ضابق قانونية الطلب املقدم ال�ضتجواب 
انها  اىل  م�ضرية  بالف�ضاد،  تتعلق  بتهم  املطلك 
"ب�ضدد التداول مع رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
املطلك". كما  ا�ضتجواب  لتحديد موعد جلل�ضة 

13 من  يف  اجلبوري  �ضليم  الربملان  رئي�س  قال 
"طلب ا�ضتجواب املطلك كان  ال�ضهر اجلاري ان 
والقانونية"،  ال�ضكلية  ل���اج���راءات  م�ضتوفيا 
م�ضريا اىل تهيئة املجل�س جلملة من االجراءات 
اال�ضتجواب.  موعد  حتديد  لغر�س  التنظيمية 
الأغ��اث��ة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ف��ى  ج��ان��ب��ه  م��ن 
واأي�����واء ال��ن��ازح��ني ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء �ضالح 
وا�ضفا  جلنته،  بعمل  الف�ضاد  ات��ه��ام��ات  املطلك 
ان  املعقول  من  ولي�س  والتجني  "بالكذب  اياها 

تطلق االتهامات بهذا اال�ضفاف".

مقرر البرلمان: مفاوصات تجري خلف الكواليس اليقاف استجواب المطلك
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باأ�ضمي وبا�ضم كافة املراجعني وخا�ضة ال�ضحفيني واالعاميني نتقدم 
ب�ضكرنا وتقديرنا لهذه املديرية .

ح�ضنة  ومعاملة  ع��ط��اء  م��ن  يقدمونه  مل��ا  القانونية  ال��دائ��رة  وخ��ا���ض��ة 
للمراجع بعيدا عن الروتني واخ�س بالذكر :

اال�ضتاذ ن�ضري عبد احل�ضني ال�ضعدي / م�ضاور قانوين اقدم 
ال�ضت ب�ضرى على �ضالح / م�ضاور قانوين م�ضاعد 

ا�ضتربق �ضامي / قانوين 
موفق �ضعدي ر�ضيد / ماحظ

رغد عبد اهلل عبد / كاتب طابعة اقدم 
زهراء كاظم / كاتب

بارك اهلل فيكم ووفقكم ملا فيه خري هذا البلد ودمتم خلدمة العراق .. 
واهله 

عن ال�ضحفيني واالعاميني 
عبد احلميد حممود

الربيعي يؤكد على حاجة البالد إلى قانون تجريم الطائفية

الشمري يدعو الحكومة واالطراف السياسية الى 
تقديم المزيد من التنازالت وتفعيل المصالحة

مديرية بلديات محافظة بغداد / الدائرة القانونية

الطريحي،  اأزه��ار  النيابية  النزاهة  جلنة  ع�ضوة  ذك��رْت 
اللجنة  منذ  امل��وج��ودة  امللفات  جميع  �ضتفتح  اللجنة  اأن 
ال�ضابقة والتي مل يتم ح�ضمها و�ضتكون جادة يف حما�ضبة 
امل��ق�����ض��ر وخ��ا���ض��ة ب��ع��د ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ل��ل��ج��ن��ة. وق��ال��ت 
اجلمهورية  رئي�س  مع  مرتقبا  »اجتماعا  اإن  الطريحي 
الق�ضاء  جمل�س  ورئ��ي�����س  اال���ض��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  ورئ��ي�����س 
النزاهة  القادمة يف جلنة  االأي���ام  خ��ال  �ضيعقد  االأع��ل��ى 
الق�ضاء«،  اإىل  حتل  مل  والتي  املعلقة  امللفات  بخ�ضو�س 
م�ضرية اإىل اأن »اللجنة لديها الكثري من االأ�ضماء متهمة 
بالف�ضاد ولكن يوجد حتفظ عليها ملنع ذكرها يف و�ضائل 
القادمة  االأي����ام  ال��ن��زاه��ة يف  االإع��ام«.و���ض��ت��ب��ا���ض��ر جلنة 
اأع�ضاء   3 م��ن  مكونة  جلنة  ك��ل  فرعية،  جل��ان  بت�ضكيل 
يتم  مل  التي  للق�ضايا  التحقيق�������ات  اإكم������ال  مهمتها 
ح�ضمها لرفع اإىل رئا�ضة اللجن����ة ليتم الت�ضويت عليها.

الطريحي: سنفتح جميع ملفات لجنة 
النزاهة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية

ف�����ض��ر حم��ل��ل��ون ���ض��ي��ا���ض��ي دع����وة حممد 
احلل"  "حركة  ع�������ض���و  ال����ك����رب����ويل، 
"القوى العراقية"،  املن�ضوية يف احتاد 
النائب  اع���دام  ب��ق��رار  النظر  اإع���ادة  اىل 
بانه  العلواين،  احمد  االإرهابي  ال�ضابق 

وقوف مع االإرهاب، �ضد القانون.
اأك��رب  وه���و  احلل"،  "حركة  واع���ت���ربت 
االإعدام  "حكم  ان  ال�ضنة،  ف�ضيل ميثل 
الذي �ضدر بحق النائب ال�ضابق اأحمد 

ال���ع���ل���واين ي��ق��و���س ج���ه���ود امل�����ض��احل��ة 
ملقاتلة  االنبار  ع�ضائر  وح�ضد  الوطنية 

تنظيم الدولة االإ�ضامية داع�س".
املركزية  اجلنايات  حمكمة  واأ���ض��درت   
ح��ك��م��ا ب����االإع����دام ب��ح��ق ال��ع��ل��واين بعد 
ادانته بجرمية القتل العمد وفق املادة 

العقوبات قانون  من   406
وقال ع�ضو الربملان عن "حركة احلل" 
بيان اطلعت عليه  الكربويل يف  حممد 
باإعدام  ال�ضادر  "احلكم  اإن  "امل�ضلة" 
ي��ق��و���س ج���ه���ود امل�����ض��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة 
بناء  للنوايا احلقيقية يف  وميثل غيابا 

العدالة  على  القائمة  املدنية  ال��دول��ة 
وامل�ضاواة".

ي��ح��رم  ق���د  "احلكم  اأن  ال��ب��ي��ان  وزع����م 
ن�����ب�����ار م����ن زخ�����م ج��ه��ود  حم���اف���ظ���ة االأ
احلرب  يف  علوان  األبو  ع�ضائر  مقاتلي 
الثقة  ع��دم  م�ضاعر  ويزيد  داع�س  �ضد 

باحلكومة و�ضيا�ضاتها جتاه اأبنائهم".
وط���ال���ب ال���ك���رب���ويل جم��ل�����س ال��ق�����ض��اء 
ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة  "التحلي  اىل  االأع����ل����ى 
الوطنية يف هذا الظرف احلرج واأعاده 
ال���ن���ظ���ر يف ق������رار امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة 

املركزية".

 
 

طالبْت هيئة النزاهة اأمانة جمل�س الوزراء بتوجيه الوزارات 
واأع��داد  باأ�ضماء  الهيئة  بتزويد  كافة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 
ومنا�ضب امل�ضمولني مبلء التقرير عن الذمة املالية ل�ضنة 
النزاهة  املادة )17( من قانون هيئة  اإىل  ا�ضتناداً   ،2015
املرقم )30( ل�ضنة 2011، والتي حددت املكلفني بتقدمي 
تقرير الك�ضف عن الذمة املالية.كما طالبت بتزويدها بكافة 

املتغريات التي طراأت على امل�ضمولني من نقل وتقاعد وترك 
الك�ضف  تقارير  لتقدمي  الزمنية  باملدة  واالل��ت��زام  املن�ضب، 
عن الذمم املالية خال املدة الزمنية التي حددتها الهيئة.
وبينت الهيئة من خال خماطبتها لاأمانة العامة ملجل�س 
املمتنعني  بحق  القانونية  االإج���راءات  �ضتتخذ  اأنها  ال���وزراء 
عن تقدمي التقارير خافاً للمدد الزمنية املحددة.واأ�ضارت 
الهيئة اإىل اأن املكلف غري ملزم باإثبات ملكية ما يقر به من 
اأو  االأم��ر منه تقدمي �ضندات  اأو عقارات وال يتطلب  اأم��وال 
�ضور اأو و�ضوالت اأو مقاوالت �ضراء اأو بيع ك�ضوفات م�ضارف.

ط����ال����ب رئ���ي�������س ك���ت���ل���ة ب���در 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ق��ا���ض��م االع���رج���ي ، 
ب��رك��ي��ز ال�����ض��رب��ات اجل��وي��ة  
امل����ك����ث����ف����ة ع�����ل�����ى امل����ج����ام����ع 
االرهابية لداع�س وخ�ضو�ضا 
يف حم��اف��ظ��ة ���ض��اح ال��دي��ن 
الجل طردهم  منها ودحرهم 

هناك.
"على  ان  االع����رج����ي  وق������ال 

يوجه  ان  العبادي  حيدر  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد 
بتكثيف ال�ضربات على االإرهابيني يف ق�ضاء بلد من قبل 
طياري القوة اجلوية، وتعزيز الطلعات اجلوية للتمكن 

من طرد داع�س من الق�ضاء نهائيا".
ب�ضل  �ضت�ضهم  اخلطوات  " تلك  ان  اىل  االعرجي  وا�ضار 
حت���رك���ات ال���دواع�������س، وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ة مت��ك��ني ال��ق��وات 
االمنية ورجال احل�ضد ال�ضعبي من دخول املناطق التي 

يتواجدون فيها وحترير االر�س من قب�ضتهم".
ي�ضار اىل ان القوات االمنية متكنت من تكبيد ع�ضابات 
داع�س االرهابية خ�ضائر مادية وب�ضرية كبرية من خال 
احباط حماوالت الهجوم التي ي�ضنونها، عاوة على قتل 

عدد كبري من العنا�ضر التابعة لهم.

رئيس كتلة بدر النيابية يطالب بتركيز الضربات 
الجوية لدحر داعش من مناطق صالح الدين

الكربولي يدعو الى العفو عن "اإلرهابيين" بذريعة الحرب على داعش

- بغداد

- بغداد

- بغداد

 هيئة النزاهة تدعو المشمولين بكشف الذمم 
إلى تقديم تقاريرهم بالموعد المحدد

املركزية  ام�س  االثنني، احلكومة  دي��اىل،  طالب برملاين عن حمافظة 
بتحمل نفقات عاج جرحى احل�ضد ال�ضعبي خارج الباد، موؤكدا على 
�ضقوط  ومنعت  ك��ب��رية  ت�ضحيات  ق��دم��ت  ب�ضريحة  االه��ت��م��ام  ���ض��رورة 

الباد يف قب�ضة التنظيمات املتطرفة.
وقال النائب فرات التميمي اإن "الع�ضرات من جرحى احل�ضد ال�ضعبي يف 
دياىل يرقدون يف امل�ضت�ضفيات احلكومية بع�ضهم بحاالت حرجة للغاية 

تتطلب عناية طبية خا�ضة ال تتوفر بالوقت احلايل يف امل�ضت�ضفيات".
جرحى  ع��اج  نفقات  ب�"حتمل  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  التميمي  وط��ال��ب 
االهتمام  اج��ل  م��ن  اآل��ي��ات منظمة  وف��ق  ال��ب��اد  خ��ارج  ال�ضعبي  احل�ضد 
قب�ضة  يف  ال��ب��اد  �ضقوط  ومنعت  ك��ب��رية  ت�ضحيات  ق��دم��ت  ب�ضريحة 

التنظيمات املتطرفة".

برلماني عن ديالى يطالب بتحمل نفقات عالج 
جرحى الحشد الشعبي خارج البالد



محافظة بغداد تنفي وجود »ازمة غاز«

من المستحيل الحصول على "قنينة غاز"

ويق���ول ايهاب حممد، �صائق اجرة، ان "احل�صول على 
الغ���از يف بغ���داد بات ام���را م�صتحيال اذا م���ا اردت اقتنائه 
م���ن حمط���ة غ���از يف العا�صم���ة، اال ان االم���ر يختلف يف 
حال �صرائه منه ال�صوق ال�صوداء والتي يبلغ ال�صعر فيها 
ا�صع���اف م���ا كان علي���ه يف ال�صابق، حم���االت يفرت�ض ان 
تكون جدية من احلكومة العراقية التي ن�صع كل اللوم 

عليها يف اظهار االزمة على ال�صطح من جديد".
ال���ذي  "احل���ال  ان  ل�"العراقي���ة" ،  وي�صي���ف حمم���د 
نعي�ص���ه يف هذه االيام ال ميك���ن ان ي�صتمر لكوننا منتلك 
م���ن االمكاني���ات م���ا جتعلنا ن�ص���در اىل الب���الد املجاورة 
الغ���از وغريه م���ن امل�صتقات التي م���ن املفرت�ض ان تكون 
لال�ص���رة العراقي���ة ح�ص���ة كافي���ة منه���ا ال�صيم���ا يف تلك 
االوقات الت���ي نعي�صها يف ظل برودة االجواء التي جتعل 
امل�صتق���ات النفطي���ة م���ن الواج���ب توف���ر اهمه���ا يف كافة 

البيوت يف العراق".

المتضرر االكبر هي العوائل الفقيرة ماديًا

ويلف���ت ف���وزي �صام���ي، عام���ل بن���اء، اىل ان "الوق���وف 
ل�صاع���ات امام طوابري احل�صول على الغاز من املحطات 
يعد امرا غاية يف اخلطورة ال�صيما على العوائل املتعففة 
الت���ي ال ت�صتطيع �ص���داد قوت يومها، فالوقوف لل�صاعات 
للح�ص���ول على قناين الغاز يحت���اج اىل ترك العمل مما 
يعن���ي انقط���اع رزق���ي لي���وم واحد، ل���ذا فم���ن ال�صروري 
ايج���اد احللول املمكنة وال�صريعة حلل االأزمة وحما�صبة 
اأ�صح���اب ال�ص���وق ال�ص���وداء ال���ذي ي�صتغل���ون املواطن���ن 

الفقراء ليقوموا ببيع الغاز باأ�صعار باه�صة الثمن".

االزمة اثرت على مدخوالت المواطن العراقي

ويو�ص���ح �صام���ي ل�"العراقي���ة"، "نح���ن بل���د اخل���ريات 
يف  امل�صوؤول���ن  فعل���ى  ل���ذا  تنته���ي  ال  الت���ي  وال���روات 
موؤ�ص�صات الطاقة والنفط ان يعوا متاما اننا من املعيب 
ان ت�صتم���ر االزم���ة يف ظ���ل م���ا منتلكه من م���وارد مادية 
وب�صرية، كيف لنا ان نعي�ض ازمة يف ال�صتاء ودول فقرية 
ال متل���ك رب���ع ماميتل���ك الع���راق تعي�ض برفاهي���ة كاملة 
بعي���دة ع���ن االزم���ات والطواب���ري التي تع���د منظرا غري 

ح�صاري يف البالد ال�صيما ونحن يف العام 2014".

ثقل جديد اضيف للبيوت العراقية

فيما يوؤكد علي ال�صعدي، موظف حكومي، ان" االزمة 
الت���ي تعي�صه���ا الب���الد يف ه���ذه االي���ام اثرت ب�ص���كل كبري 
عل���ى مدخوالت املواطن العراق���ي ال�صيما وان م�صاريف 
البي���ت الواحد كثرية جدا وال ت���كاد تنتهي يف ظل وجود 
املول���دات االهلي���ة الت���ي ت���رتواح �صع���ر االمب���ريات م���ن 
منطق���ة اىل اخ���رى، وايج���ارات البي���وت الت���ي م���ا لبثت 
ان تنخف����ض لن�صتق���ر االن عل���ى ازمة قن���اين الغاز التي 
اخ���ذت تنه����ض اجل�ص���د العراق���ي ال���ذي انهك���ت االزمات 

وال�صراعات اليومية بدنه املتهالك".
ويو�ص���ح ال�صع���دي ل�"العراقي���ة"، ان "احلدي���ث ح���ول 
تواج���د النازح���ن يف بع����ض املناط���ق االم���ر ال���ذي زاد 
م���ن حال���ة اال�صتهالك ل���دى املواطنن وزي���ادة ال�صغط 
عل���ى املحط���ات ام���را ال ميك���ن ان يك���ون �صحيح���ا لكون 
االمكانيات املوجودة تفوق املوجود من خالل ما ن�صتمع 
الي���ه م���ن خ���الل الت�صريح���ات ب���اأن الو�ص���ع الع���ام فيما 
يتعل���ق بامل�صتقات النفطية م�صيطر عليه مئة باملئة، مما 
يجع���ل احلال���ة اك���ر تعقي���دا لذا م���ن الواج���ب ان يعلم 
امل�صوؤول ان املواطن بحاجة اىل حلول حقيقة وانية على 
ار����ض الواق���ع تغنيه مما يقا�صي���ه ويعانيه منذ اكر من 

ع�صرة ايام".

تشكيل لجان لمعاقبة اصحاب السوق السوداء

احلكوم���ة  بي���ت،  رب���ة   ، جم���ال  �ص���رى  دع���ت  بينم���ا 
العراقي���ة اىل "النظ���ر بعن الراأفة جلمي���ع اال�صر التي 
ل���ن ت�صتطي���ع �ص���راء "قنين���ة الغ���از" مببل���غ ي�ص���ل اىل 

الع�صري���ن ال���ف دينار، لب���ذل املزيد م���ن اجلهود حللحة 
االزمة بالطريقة التي يتمناها املواطنن ال�صيما ونحن 
يف اج���واء ب���اردة ولدينا يف اغلب املناط���ق اال�صر النازحة 
الت���ي التق���وى على �صداد قوت يومها فكيف لها ان توفر 
املبالغ الكبرية ل�صعر الغاز الذي يحدث ت�صدعا وا�صحا 

يف دخل اال�صرة اليومي".
وطالب���ت جم���ال من خالل ل����" العراقي���ة"، ان "تكون 
واللج���ان  النف���ط  وزارة  م���ن  م�صرتك���ة  جل���ان  هن���اك 
الرقابي���ة ملعرف���ة اال�صب���اب احلقيق���ة وراء ارتفاع و�صحة 
الغاز، وحما�صبة ا�صحاب ال�صوق ال�صوداء وبع�ض �صعفاء 
النفو����ض ال���ذي ي�صتغلون املواطن���ن املتعفين والفقراء 
اب�ص���ع ا�صتغ���الء م���ن خ���الل ا�صع���ار و�صع���ت باأجته���ادات 

�صخ�صية بعيدة عن النظام والقانون".

رزقي على تلك المهنة فكيف اتركها؟

وي�ص���ري مرت�ص���ى حي���در، اح���دى باع���ة قن���اين الغ���از 
يف بغ���داد" احت���دث عن نف�ص���ي بعيدا عن بع����ض �صعفاء 
النفو����ض، فاأنن���ا من���ذ بداي���ة االزم���ة اق���ف يف طواب���ري 
احل�ص���ول عل���ى الغ���از وب�صكل يوم���ي، لكي ا�ص���رتزق من 
خ���الل البي���ع يف �صوارع بغ���داد، لذا فاأ �صع���ر القنية التي 
ابيعه���ا بع�ص���رة االف ل���ن تغنين���ي كم���ا اجله���د والتع���ب 
والوق���ت الذي اق�صيه للح�صول على قناين الغاز، نحن 
نعي�ض على بيع قناين الغاز يف �صوارع وازقة بغداد، ومن 
يطال���ب مبعاقبتنا وخمالفتن���ا البد له ان يعي متاما ان 
االرزاق الميك���ن ان تقط���ع، وان���ا مع حما�صب���ة من يقوم 
برفع اال�صعار ب�صورة جنونيا وباأجتهادات �صخ�صية لكي 
يك���ون عربة مل���ن يح���اول ان يت�صغل املواط���ن الب�صيط يف 

ظل االزمة احلالية".
وي���رى لفيف م���ن الك�صب���ة ومي�صوري احل���ال والذين 
ال ميلك���ون روات���ب �صهري���ة تغنيه���م عن تل���ك االزمة يف 
غ���الء ال�صع���ر عن املعق���ول ان البالد بحاج���ة اىل نه�صة 
يف اجلان���ب االقت�ص���ادي الذي يعاين وب�ص���كل يومي من 
االزم���ات والنكبات التي توؤثر حت���ى على قدوم ال�صركات 
الت���ي م���ن �صانه���ا ان حت���دث يف الب���الد نه�ص���ة �صناعية 
قوي���ة تنت�صل���ه م���ن الواق���ع ال���ذي ال ميك���ن ان ي�صتم���ر، 
م���ن  املق�صري���ن  ت�صخي����ض اخلل���ل وحما�صب���ة  ف���اأ  ل���ذا 
اولي���ات العمل الذي من االجدر ان تتخذه وزارة النفط 
واملوؤ�ص�ص���ات التابعة لها ملعاقب���ة وحما�صبة كل من له يد 
يف والدة تل���ك االزم���ة الت���ي انهكت املواطن���ن وجعلتهم 
يف ح���رية م���ن امره���م ال�صيم���ا يف ظ���ل وج���وده يف بع�ض 

املناطق وباأ�صعار باه�صة ال ميكن للب�صيط �صراوؤها.

الغاز ضروري جدا لعملي اليومي

ويوؤك���د مظهر ب���الل �صاحب مطع���م، ان "اال�صتعمال 
اليوم���ي لقناين الغ���از من �صروريات العم���ل يف املطعم، 
ل���ذا فاأنا اعاين من���ذ بداية االزمة من �صعوبة احل�صول 
عل���ى الغ���از ال�صيم���ا بع���د ان اقط���ع ال�صخ�ض ال���ذي كان 
ميوللن���ي بالغ���از ب�ص���كل م�صتم���ر وذل���ك ل�صح���ة املنت���وج 
ب�صبب االزمة التي ال اعلم ملاذا ح�صلت يف تلك االوقات، 
االم���ر يحت���اج اىل درا�ص���ة معمق���ة وحقيق���ة م���ن قب���ل 
وزارة النف���ط الت���ي تعنى به���ذا االمر لك���ي تنطوي تلك 
ال�صفحة التي تكون على املحلك جلميع املواطنن �صواء 

كانوا اغنياء او فقراء".
ويبن بالل ل�" العراقية"، ان" احلل يكمن يف معاقبة 
كل م���ن يثب���ت ان���ه �صبب االزم���ة احلقيقة الت���ي تعي�صها 
اال�ص���ر العراقي���ة وزي���ادة يف االنت���اج اليوم���ي مع حتديد 
اال�صعار من قبل احلكومة العراقية ليكون اجلميع على 
بينت���ة ودراية بال�صع���ر الر�صمي البعيد ع���ن االجتهادات 
ان  لن���ا  فكي���ف  النفو����ض،  �صعف���اء  لبع����ض  ال�صخ�صي���ة 
نحتم���ل تلك االعباء التي تزيد من معاناتي اليومية يف 
ظل ما تعي�صه البالد من حاالت يومية الميكن ال�صكوت 

عليها".

رئيس مجلس محافظة بغداد: اتخذنا 
قرارات صارمة وسنراقب المخالفين

م���ن جانبه قال رئي����ض جمل�ض حمافظة بغداد ريا�ض 
الع�صا����ض اإن "املجل�ض تلقى �صكاوى عدة من املواطنن 
يف مناط���ق �ص���رق القن���اة، ب�صاأن ارتف���اع اأ�صع���ار اأ�صطوانة 
الغ���از اإىل ع�ص���رة اآالف دين���ار، وبدورن���ا راجعن���ا ال�صركة 

العامة لنقل وتوزيع الغاز واتخذنا قرارات عدة".
علي���ه  اطلع���ت  ت�صري���ح  يف  الع�صا����ض  واأ�ص���اف 
ل�"العراقي���ة"، اأن "الق���رارات ت�صمنت رفع �صقف االإنتاج 
اليوم���ي م���ن 80 األ���ف اأ�صطوان���ة غ���از اإىل 120 ال���ف 
اأ�صطوان���ة، زي���ادة مناف���ذ التوزي���ع، ومتديد م���دة العمل 

لغاية اخلام�صة ع�صراً بدل الثالثة".
وا�ص���ار الع�صا����ض اىل ان "جمل����ض حمافظ���ة بغ���داد 
�صرياق���ب الو�صع به���ذه الق���رارات واإذا مل يحدث تغيري 
بع���د 48 �صاع���ة �صتكون لنا اإجراءات اأخ���رى"، الفتاً اإىل 
اأن "�صع���ر اأ�صطوان���ة الغ���از مل يجِر عليه���ا اأي تغيري من 
قب���ل ال�صركة العامة وال ي���زال �صعرها ثابتاً متوعدا من 
ي�صتغ���ل النا����ض واملت�صبب برف���ع اأ�صعار اأ�صطوان���ات الغاز 

ب�"اإجراءات �صارمة و�صديدة".

محافظة بغداد: الوجود ألي ازمة للغاز في بغداد

ويف �صي���اق مت�ص���ل نف���ى جمل����ض حمافظ���ة بغ���داد، اإن 
تك���ون هنالك اأزم���ة يف اأنتاج الغاز يف العا�صمة، فيما بن 
اإن مع���دل االإنتاج و�صل اإىل 150الف ا�صطوانة، اأكد اإن 

االأزمة يف �صحه الغاز مفتعلة".
وق���ال حماف���ظ بغ���داد عل���ي التميمي يف بي���ان اطلعت 
عليه "العراقية"، انه "ال وجود الي اأزمة للغاز يف بغداد 
وان االإنت���اج له���ذا اليوم بلغ150 األ���ف ا�صطوانة بعد اإن 
كان االإنت���اج يف الي���وم الواحد ه���و 130 اإلف ا�صطوانة’، 
مبين���ا اإن ‘االأزم���ة مفتعل���ة م���ن قب���ل �صع���اف النفو����ض، 
و�صائ���ل  بع����ض  متار�ص���ه  ال���ذي  التهوي���ل  ع���ن  ف�ص���ال 

االإعالم".
واأ�ص���اف التميم���ي اإن"املحاف���ظ وج���ه خ���الل زيارت���ه 
الأحد معامل اإنتاج الغاز االأجهزة االأمنية باإلقاء القب�ض 
عل���ى كل م���ن يخال���ف الت�صع���رية الر�صمي���ة ال�صطوانات 
الغاز ويفني يف الوقت ذاته اأي اأزمة مبينا انه لن ي�صمح 
ل���ن ن�صم���ح الأي جه���ة باخت���الق االأزمات الأج���ل امل�صالح 
واملكا�صب ال�صخ�صية، مطالبا املواطنن باالإبالغ عن اأي 

وكيل اأو معتمد يتجاوز الت�صعرية املقررة".

وزارة النفط: انتاجنا اليومي
 هو 120 الف اسطوانة

بدوره���ا نف���ت وزارة النف���ط ان تك���ون هن���اك اأزم���ة يف 
اأ�صطوان���ات الغ���از يف بغداد، موؤكدة انه���ا رفعت من اإنتاج 
االأ�صطوانات من 80 الف اأ�صطوانة باليوم اىل اكر من 
120 الف اأ�صطوانة، م�صريًة اىل اأن �صعر االأ�صطوانة يف 

املحطة هو 7 اآالف دينار.
وق���ال املتحدث الر�صمي با�ص���م الوزارة عا�صم جهاد يف 
ت�صريح اطلعت عليه "العراقية"، انه "ال توجد اأي اأزمة 
لوزارة النفط فيما يخ�ض اأ�صطوانات الغاز يف املحطات، 
وعل���ى العك����ض متاماً فق���د رفعت الوزارة م���ن �صخ الغاز 
م���ن 80 الف اأ�صطوان���ة باليوم اىل اكر من 120 الف 

اأ�صطوانة".
معتق���داً باأن "انخفا�ض درج���ات احلرارة يف بغداد، هو 

اأدى اىل خلق االأزمة من قبل �صعاف النفو�ض".
واأك���د جه���اد، ان "ال يوج���د لدين���ا خ���ط متوق���ف لكي 
حت�صل اأزمة يف �صخ الغاز وان �صعر االأ�صطوانة الواحدة 
يف املحط���ة ه���و 6 االف دين���ار، ويح���ق ل���كل مواط���ن اي 
يقدم �صكوى للمجال�ض البلدية واملحلية عن اي حمطة 
تبي���ع االأ�صطوان���ة خ���الف هذا ال�صع���ر". مبين���اً ان "من 
ي�صتغل���ون  املتجول���ون حي���ث  الباع���ة  ه���م  روج لالزم���ة 
ظ���روف معينة خللق االأزمة وهذا بالتاأكيد هو من اجل 

منفعتهم اخلا�صة على ح�صاب املواطن".

عضو مجلس محافظة بغداد: فشل
وزارة النفط وراء ظهور االزمة

اىل ذل���ك حم���ل ع�ص���و جمل����ض حمافظة بغ���داد �صعد 
املطلب���ي، "وزارة النفط م�صوؤولية �صحة الغاز ال�صائل يف 

العا�صمة.
وق���ال املطلب���ي يف ت�صري���ح �صحف���ي، ان" ازم���ة الغ���از 
ال�صائ���ل يف العا�صمة �صبب���ه ف�صل وزارة النفط يف جتهيز 

وتوزيع ا�صطوانات الغاز ال�صائل ".
وا�ص���اف ان"هناك جتار وع�صاب���ات باتت تتجار بالغاز 
ال�صائ���ل م�صتغل���ة االو�ص���اع االمنية للقي���ام بتهريبه اىل 
اثبت���ت  النف���ط  ان"وزارة  ال�صاخنة"،مو�صح���ا  املناط���ق 
ف�صله���ا االن ودائم���ا يف حن هي تلقي اللوم على غريها، 
م�ص���ددا على �صرورة حل هذه االزمة با�صرع وقت ووقف 

تهريب الغاز".
يذك���ر ان العا�صم���ة بغداد ت�صهد من���ذ اكر من ع�صرة 
اي���ام ازم���ة يف غ���از الطب���خ ال���ذي ارتفع���ت �صع���ر القنينة 
الواح���د اىل اك���ر من 20 الف دينار بع���د ان كانت تباع 
وب�ص���كل طبيع���ي بخم�صة االف االمر ال���ذي احدث حالة 
م���ن الفو�صى واالرباك لدى غالبية اال�صر التي طالبت 
احلكوم���ة واملوؤ�ص�ص���ات امل�صوؤول���ة باأنه���اء االزم���ة وب�صكل 

فوري.
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الغاز  عل��ى  الحص��ول 
ف��ي بغ��داد ب��ات ام��را 
مس��تحيال اذا م��ا اردت 
اقتنائه م��ن محطة غاز 
في العاصمة، اال ان االمر 
يختلف في حال ش��رائه 

منه السوق السوداء 

نف����ت وزارة النف������ط 
أزم��ة  هن��اك  تك��ون  ان 
الغ��از  أس��طوانات  ف��ي 
ف��ي بغ��داد، مؤك������دة 
انه��ا رفع��ت م��ن إنتاج 
األسطوانات من 80 الف 
أسطوانة باليوم الى اكثر 

من 120 الف أسطوانة

العراقية ـ بغداد

طوابير المواطنين امام محطات الوقود خير دليل عليها

بيــن نفي المســؤولين العراقيين فــي مجلس محافظة 
بغداد ووزارة النفط، وبين تصديق طوابير المواطنين 
الذيــن يقفــون امــام محطــات بيــع الغاز فــي محطات 
العاصمة، ازمة لم تكن وليدة اليوم او البارحة بل تظهر 
في فترات متفاوتة ليكون الضحية الوحيد هو المواطن 
البسيط غير القادر على شراء »قنينة الغاز« من السوق 
الســوداء والتي وصلت الى مبلغ الـــ15000« الف دينار 
مما احــدث حالة من االرباك والقلق لدى غالبية االســر 
المتعففة والتي ال تستطيع شراءها بتلك االسعار التي 
مــن االجدر ان تضع الحكومة وكل المؤسســات المعنية 
جــل اهتماها بحل تلــك االزمة التي لم تكن بالحســبان، 
مطالبات ومن كافة المحافظات بضرورة ان تكون هناك 
جدية واولوية لتحقيق مايصبوا اليه المواطن البسيط 

من خفض عاجل السعار الغاز في البالد.



امللوثات الغازية لوزارة البيئة ارتفاعا يف  ر�صدت اجهزة قيا�س تراكيز 
و�صط  االندل�س  �صاحة  ر�صد  موقع  يف  العالقة  الدقائق  تراكيز  قيا�س 
بغداد . وقال م�صدر يف الوزارة  ان مرا�صد قيا�س ن�صب الغازات التابعة 
الهواء عن  العالقة يف  الدقائق  ارتفاعا لرتاكيز  البيئة ر�صدت  ل��وزارة 

الن�صب املحددة من قبل منظمة ال�صحة العاملية .
حمطات  بها  تقوم  التي  والقيا�س  الر�صد  عمليات  ان  امل�صدر  وا�صاف 

هذه  ن�صب  يف  ارتفاعا  ر�صدت  بغداد  و�صط  االندل�س  �صاحة  يف  الر�صد 
الرتاكيز مما يتطلب االلتزام با�صوابط واملحددات التي و�صعتها وزارة 
وزارة  ان  اىل  ان  الهواء م�صريا  التلوث يف  ن�صب  على  لل�صيطرة  البيئة 
ن�صب  خف�س  يف  ت�صاهم  التي  امل��ح��ددات  م��ن  جمموعة  و�صعت  البيئة 
ال�صكاين  الن�صاط  ذات  املناطق  يف  وحتديدا  العا�صمة  ه��واء  يف  التلوث 

الكثيف .
املت�صاقط  الغبار  ن�صب  قيا�س  اي�صا  �صملت  الر�صد  عمليات  ان  وب��ن   
النتائج فيها مطابقتها  يف حمطتي االندل�س و الريموك حيث اثبتت 
لكنه  امللوث  لهذا  حم��ددات  التوجد  حيث  واملقبولة  العامة  للمعدالت 

يرتبط بحدوث العوا�صف الرتابية .
و�صط  ال�����ص��ي��ارات يف  ن�صب  ب�����ص��رورة تخفيف  امل��ط��ال��ب��ة  ج���دد  امل�����ص��در 
العا�صمة من خالل االعتماد على النقل العام وا�صترياد ال�صيارات التي 
اىل �صرورة  امللوثات منوها  ن�صب  فيه  تقل  ال��ذي  الوقود  ان��واع  تعتمد 
االلتزام مبنع اقامة الور�س ال�صناعية واخلدمية داخل احلدود البلدية 

ملحافظة بغداد مبا ي�صاهم يف خف�س ن�صب التلوث يف الهواء .
ي�صار اىل ان وزير البيئة د. قتيبة اجلبوري كان قد �صدد على �صرورة 
تفعيل قانون حماية البيئة رقم ) 27( ل�صنة 2009  وعدم  منح اي 

ا�صتثناءات للن�صاطات التي تخالف التعليمات البيئية .

شائعات حول وجود عصابة مسلحة في 
قضاء الحي تشبه اسطورة " ابو طبر "

اال�صتعداد  اكتمال جميع  بغداد   امانة  اعلنت 
على  بال�صيطرة  الكفيلة  امل�صتلزمات  وتهيئة 
على  تهطل  ق��د  التي  الغزيرة  االم��ط��ار  مياه 
من  اال�صتعدادات  هذه  ان  اىل  م�صريًة  بغداد، 
من  كبرية  كميات  بت�صريف  اال�صهام  �صاأنها 

مياه االمطار بان�صيابية.
وقال م�صدر يف  مديرية العالقات واالعالم 
بلدية  دائ��رة  "مالكات  اإن  بيان  االمانة يف  يف 
اكملت  بغداد  امانة  ت�صكيالت  اإح��دى  ال�صعب 
ت�صريف  وم�صبكات  خ��ط��وط  تنظيف  عملية 

والفرعية  الرئي�صة  واالم��ط��ار  امل��ج��اري  مياه 
331 �صارع  اىل جانب خطوط �صحب حملة 
ال��ك��وف��ة  ح����ي  329 يف  اجل�����وادي�����ن وحم���ل���ة 
ال�����ص��اف��ط��ات  ب��اإ���ص��ت��ع��م��ال  م   1200 ب���ط���ول 
وال�صاروخيات العمالقة". وا�صاف امل�صدر ان 
"الدائرة اكملت اعمال تهيئة جميع املحطات 
ت�صغيلها  ول�����ص��م��ان  قاطعها  �صمن  ال��ع��ام��ل��ة 
ب��ك��ام��ل ط��اق��ات��ه��ا ال��ت�����ص��م��ي��م��ي��ة ع��ن��د ه��ط��ول 
كميات غزيرة من االمطار"، مبينًة ان "هذه 
واجلزائر  اور  حي  مناطق  يف  تتوزع  املحطات 
وامل���ن���ام���ة وال���ط���ال���ب���ي���ة وال���ب���ن���وك وال�����ص��ع��ب 
وال�����ص��ي��ف��ي��ة ومنطقة  وال��ب�����ص��ات��ن  وال���دي���وان 

ال�صعب والراية والدفاع املدين وغريها".

الش��ك أن المعل��م أو المعلمة هما بحاجة للتطوير علمي��ا وتربويا ،ليواكب التطور 
الحاص��ل في مجاالت الحي��اة كافة، فكيف بمربي األجيال ،وقد جاءت الكلية التربوية 
المفتوح��ة عونا له��ؤالء المعلمين والمعلمات، حتى خالل س��نوات خدمتهم ،لتتيح 
لهم فرصة لتطوير قابلياتهم وزيادة معلوماتهم ،لذلك أرتاينا تسليط الضوء نحو 
هذه الكلية وهي الكلية التربوية المفتوحة من خالل اللقاء الذي أجريناه مع األستاذ 

عميد الكلية حسن خضير، والذي بادرناه بالسؤال:
* ه��ل ل��ك أن تحدثن��ا ع��ن بدايات تأس��يس 

الكلية؟ 

- تاأ�ص�ص���ت الكلي���ة الرتبوي���ة بق���رار م���ن جمل����س 
قي���ادة الثورة املنحل بالرقم 169 ل�صنة 1998، 
وته���دف الكلي���ة اإىل تطوير املعل���م علميا وتربويا 
،ليك���ون ملم���ا باأعط���اء امل���ادة العلمي���ة والرتبوية 
ب�صكل جيد، واي�صال املادة للطلبة ب�صهولة وي�صر. 

* ما هي أهم أقسام الكلية التربوية؟ 

تنق�ص���م ق�صمن ،اأحدهما اأق�ص���ام اإدارية واالأخرى 
درا�صي���ة ، فمن �صمن االأق�صام االإدارية هي " ق�صم 
املوارد الب�صرية ،ق�ص���م احل�صابات، ق�صم الت�صجيل 
،ق�ص���م التخطيط، ق�صم ال�صيان���ة واملتابعة، �صعبة 
التدقي���ق ،و�صعب���ة اأدارة املخ���زن ،اأم���ا بالن�صبة اأيل 
االأق�ص���ام الدرا�صي���ة فه���ي ت�ص���م اأق�ص���ام " الرتبية 
،اللغ���ة االنلكليزي���ة  ،اللغ���ة العربي���ة  االإ�صالمي���ة 
،الريا�صي���ات، التاري���خ، االإر�ص���اد، العل���وم،ا الإدارة، 
ريا����س االطفال ،الريا�صة، الرتبية الفنية ،معلم 
ال�صف���وف االوىل، وكم���ا ترون ف���اأن االأق�صام تعنى 

بجميع االخت�صا�صات وكل ما يحتاج ليه املعلم. 

* هل للكلية فروع في المحافظات؟

- هن���اك بالفع���ل مراك���ز درا�صي���ة تابع���ة للكلي���ة 
يف خمتل���ف املحافظ���ات، ع���دا حمافظ���ات اأقالي���م 
كرد�صت���ان، فف���ي حمافظ���ة �ص���الح الدي���ن مث���ال 
لدينا اإ�صافة اإىل مركز املحافظة، لدينا مركزين 
يف اأحدهم���ا يف ق�صاء بل���د واالآخر يف ق�صاء دجيل 
،لتغط���ي تل���ك املراك���ز جمي���ع املحافظ���ات ويك���ون 

مبقدور الراغبن يف املحافظات لالألتحاق بها.

*م��اذا بش��أن الش��روط الواج��ب توفرها لدى 
المتقدم للكلية؟

- م���ن اأه���م ال�ص���روط ال���ذي يج���ب اأن تتوف���ر يف 
املتق���دم لالألتح���اق بالكلي���ة، ه���و اأن يك���ون معلما 

عم���ره  ع���ن  النظ���ر  بغ����س  باخلدم���ة،  م�صتم���را 
حتم���ا  املعلم���ة  اأو  ،فاملعل���م  خدمت���ه  و�صن���وات 
�صيكون���ون من خريجي معاهد اإع���داد املعلمن اأو 
املعلم���ات ،اأو دور املعلم���ن اأو املعلم���ات اأو الدورات 
ال�صريع���ة ح�ص���ب امل���ادة الت���ي يدر�صه���ا بتاأييد من 
اإدارة املدر�ص���ة واالأ�ص���راف الرتب���وي ،ا�صاف���ة اإىل 
ذل���ك ف���اأن قبول املعلم���ن واملعلمات يك���ون مقابل 
وتخ�ص���ع  الكلي���ة  اإدارة  يحدده���ا  درا�صي���ة  اأج���ور 

مل�صادقة معايل الوزير.

* وكيف تتعاملون مع الطلبة النازحين؟

- بالن�صبة للطلبة النازحن فدوام هوؤالء مرتبط 
مبدى حت�صن الو�صع االأمني يف حمافظاتهم، اأما 
بالن�صبة الأمتحاناته���م ،فقد وجهت الكلية جميع 
مراكزه���ا لل�صم���اح للطلب���ة النازح���ن واملهجرين 
يف  امتحاناته���م  ب���اأداء  ال�صاخن���ة  املناط���ق  م���ن 
املحافظ���ات الت���ي يتواجدون فيها، كم���ا مت اأفتتاح 
مركز امتح���اين لطلبة الكلية الرتبوية املفتوحة 
من تكريت يف كركوك وذلك الأكمال اأمتحاناتهم، 
ويف حمافظ���ة االأنب���ار مت اأفتت���اح مركزي���ن الأداء 
مدين���ة  مرك���ز  يف  االأول  للطلب���ة  االأمتحان���ات 
الرم���ادي والث���اين يف ناحي���ة البغ���دادي ،وحالي���ا 
االأمتحان���ات  الأج���راء  االأ�صتع���دادات  جت���ري 

التكميلية يف حمافظتي اأربيل وال�صليمانية.

* ه��ل ف��ي النية أس��تحداث أقس��ام أخرى في 
الكلية؟

- الكلية ملزمة باأ�صتحداث االق�صام ح�صب حاجة 
املديري���ات العام���ة للرتبي���ة وبح�ص���ب توجيه���ات 
وزارة الرتبي���ة، م���ع هذا ما ن���ود االأ�ص���ارة األيه هو 

اأن االأق�صام املوجودة حاليا تغطي حاجة الكلية. 

* البعض يش��كو من تأخر في قبول طلباتهم، 
ما السبب؟

- التاأخ���ري رمب���ا يحدث يف بع����س االأحيان ب�صبب 

وج���ود نق����س يف امل�صتمك�ص���ات املطلوب���ة للمتقدم، 
اأنن���ا بداأن���ا  اإال  واهمه���ا �صح���ة �ص���دور الوثائ���ق، 
نتب���ع ا�صلوب���ا جدي���دا بتوجي���ه من زي���ر الرتبية ، 
وبالتن�صي���ق م���ع مكت���ب املفت����س الع���ام ،وذلك من 
خ���الل مطالبة املديريات العام���ة للرتبية بتاأييد 
عمل املعلم واأنت�صابه  للمديرية، حيث يتم تزويد 
املعل���م اخلريج بوثيقة بعد ورود تاأييد مالكه من 
مديريته،لذل���ك فالتاأخ���ري اذا ح�ص���ل لي�س �صببه 

الكلية. 

*  يق��ال ب��أن هن��اك مس��اعي لتغيي��ر تبعية 
الكلية من التربية الى التعليم العالي، ما صحة 

ذلك؟

- نع���م ه���ذا �صحي���ح ،فامل�صاع���ي واجله���ود الزالت 
تبذل، ولكن حت���ى اللحظة مل يتم ح�صم املو�صوع 
ب�صاأن احلاق الكلية بوزارة التعليم العايل والبحث 
العلم���ي ،واملو�ص���وع الزال ي���دور يف اأروق���ة وزارتي 
الرتبي���ة والتعلي���م العايل،ونتمن���ى اأن يح�ص���م يف 

القريب العاجل . 

* ماذا عن طموحاتكم المستقبلية ؟

- طموحاتن���ا كث���رية م���ن اهمه���ا ه���و اأن ت�صم���ح 
وزارة التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلمي خلريجي 
الكلية باأكمال درا�صاتهم يف املاج�صتري والدكتواره 
،و ُيلغ���ى العم���ل بنظ���ام التموي���ل الذات���ي، ويكون 
للكلية مالك تدري�صي يغطي احتياجاتها ،وتكون 

لها بنايات خا�صة بها. 

الت��ي  والمش��اكل  العم��ل،  معوق��ات  م��ا   *
تواجهونها؟

- اأه���م املعوق���ات التي توؤث���ر على عملن���ا، هو عدم 
وجود مالك تدري�صي وقلة الكادر الوظيفي .

* هل لديكم أفكار لألرتقاء بواقع الكلية؟

للحا�ص���ر  طموح���ة  اأف���كار  لدين���ا  بالتاكي���د   -
بواق���ع  االرتق���اء  اأىل  ته���دف  ،والت���ي  وامل�صتقب���ل 

الكلية نحو االأف�صل.

* كيف تس��ير عالقاتك��م بالمديريات العامة 
للتربية؟

- عالقاتن���ا جي���دة، وت�ص���ري ب�ص���ورة طبيعية، مع 
،ولك���ن تعرت����س عملن���ا  املديري���ات  تل���ك  اأغل���ب 
اأحيان���ا بع����س املعوق���ات، مث���ل تخ�صي����س بناي���ة 
خا�ص���ة بالكلية،حي���ث ان بع����س املديري���ات تلج���اأ 
اأىل اأن جتع���ل البناية الت���ي ت�صغلها الكلية مركزا 
اأمتحاني���ا لالأمتحان���ات الوزراي���ة يف الوقت الذي 

الكلية اي�صا لديها اأمتحانات . 

* كلمة أخيرة ؟ 

- ا�صكرك���م جزيل ال�صكر، لت�صليطكم ال�صوء نحو 
الكلي���ة الرتبوية املفتوحة ،واأمتن���ى لكم املوفقية 

والنجاح الدائم.
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امانة بغداد تعلن اكتمال جميع 
االستعدادات للسيطرة على مياه االمطار

امل��رج��ع��ي��ة  ان  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  اع��ل��ن��ت 
ال���دي���ن���ي���ة اك������دت ل�����ل�����وزارة م����ن خ���الل 
معتمديها يف كربالء املقد�صة على عدم 
للطاقة  وال�صرقة  والتبذير  االإ���ص��راف 

الكهربائية.
للوزارة  االع��الم��ي  للمكتب  بيان  وذك��ر 
قا�صم  الكهرباء  وزي��ر  ميثل  ان" وف���داً 
حممد الفهداوي زار حمافظة كربالء 
امل��ق��د���ص��ة وال��ت��ق��ى م��ع��ت��م��دي امل��رج��ع��ي��ة 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  الدينية 
وال�صيد  احل�صينية،  العتبة  ع��ام  ام��ن 
اح����م����د ال���������ص����ايف ام������ن ع������ام ال��ع��ت��ب��ة 
ا�صتعدادهما  ابديا  وال��ل��ذان  العبا�صية، 
ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ب��ل��ي��غ م���ن خ���الل خطبة 
احل�صينية،  العتبة  يف  امل��وح��دة  اجلمعة 
حول عدم اال�صراف والتبذير وال�صرقة 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واحل���ر����س على 
ال��ت��ق��ن��ن وال��رت���ص��ي��د ب��غ��ي��ة ت��ق��ل��ي��ل او 
ان��ع��دام ح���االت ال��ق��ط��ع امل��رم��ج وال��ت��ي 

تاأتي بالفائدة للجميع دون ا�صتثناء".
وا�صاف" كما زار الوفد املجمع الفقهي 
ال�صيخ  ال��وف��د  وال��ت��ق��ى  ال��ع��ل��م��اء،  لكبار 
امل�صايخ  م��ن  ال��ط��ه وع���دد  اح��م��د ح�صن 
اع�����ص��اء امل��ج��م��ع، ومت يف ال��ل��ق��اء اب��الغ 
كبار العلماء ب�صرورة التعاون مع وزارة 
الكهرباء من خالل ا�صدار فتاوى حتث 
املواطنن على عدم اال�صراف، وتر�صيد 
اال�����ص����ت����ه����الك وع�������دم ال����ت����ج����اوز ع��ل��ى 
الطاقة  نقل  وخطوط  التوزيع  �صبكات 

الكهربائية.

الكهرباء: المرجعية الدينية تؤكد على عدم 
اإلسراف والتبذير والسرقة للطاقة الكهربائية

تتداول �صائعات يف ق�صاء احلي مبحافظة وا�صط حول وجود قاتل ب�صابة 
واخل��وف  الرعب  ا�صاع  ال��ذي  اب��و طر  �صخ�صية  للجرمية  يف ممار�صته 
واملوت يف بغداد . وقال �صهود عيان من داخل الق�صاء ان �صوارع الق�صاء 
املذكور قد خلت من املارة ومل يعد احدا ي�صري بعد ال�صاعة الثامنة م�صاء 
مما ادى اىل انت�صار املفارز االمنية ملتابعة احلالة التي ا�صتوجبت ذلك . 
من جانبها نفت �صرطة ق�صاء احلي وجود مثل هذه الع�صابة امل�صلحة 
ممثلة ب�صخ�س اآلة حادة كما يروي املواطنن  وعزت االمر اىل ان يكون 
جمرد حاالت فردية ال اكرث . فيما روى املواطنون ان حادثتن بقتل رجل 
حادة  باآلة  �صربة  اثر  م�صرعه  لقى  ال�صخ�صية  �صيارته  قرب  يقف  كان 
على را�صه ..وكذلك جرح امراأة بجروح بليغة . وعر عدد من املواطنن 
" هاتفيا " لدى ابالغ مرا�صل جريدة العراقية  انهم يخ�صون من تكرار 
ت�صجل  وا�صتقرار ومل  ام��ن  يعي�س حالة  الق�صاء  ك��ان  ان  بعد  احل��وادث 
من قبل اي��ة حادثة من ه��ذا النوع . فيما اك��د ع��دد اخ��ر من املواطنن 
على ان احلوادث رمبا يكون مرجعها اىل ق�صايا الثاأر الع�صائري .. لكن  
ذلك مل مينع من خ�صية النا�س الذين باتوا يف�صلون البقاء يف منازلهم 
وعدم اخلروج ليال ... هذا وان �صرطة الق�صاء اكدت على خلو �صجالت 
يف  م��ع��را  الق�صاء  اه���ايل  يتداولها  كالتي  ح���وادث  ورود  م��ن  امل��دي��ري��ة 
الوقت ذاته على ان دوريات ال�صرطة الراجلة الثابتة توؤدي واجبها على 
اف�صل ما يرام ودعت املواطنن اىل توخي احليطة واحلذر والتعاون مع 

اجلهات االمنية للوقوف على احلقيقة .

الحكم بحق العلواني ال يعتبر 
نهائيا اال بتصديقه من التمييز 

بحق   2014  /  11/  23 ي����وم  ال�������ص���ادر  االع������دام  ح��ك��م  ان 
ويخ�صع  ابتدائيا  حكما  يعتر  العلواين  احمد  ال�صابق  النائب 
التمييز  حمكمة  يف  املو�صعة  الهيئة  ام��ام  التميزية  للتدقيقات 
الق�صاة  م��ن  ق�صاة  و8  للهيئة  رئي�س  م��ن  امل��ك��ون��ة  االحت��ادي��ة 
بالكفاءة  �صنة ويتمتعون   15 الذين كانت خدمتهم تزيد على 
ال�صادر  احلكم  ان  يعني  وه��ذا  والق�صائية  القانونية  واخل��رة 
من 3 ق�صاة يف حمكمة اجلنايات �صيخ�صع للتدقيق من ت�صعة 
ق�صاة يف حمكمة التمييز االحتادية وملحكمة التمييز االحتادية 
مب��وج��ب ق��ان��ون ا���ص��ول امل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة رق���م 23 ل�صنة 
1971 النافذ حاليا ت�صديق احلكم واملوافقة عليه ولها �صلطة 
ال�صادر  احلكم  نق�س  او  املتهم  عن  االف��راج  او  احلكم  تخفيف 
واعادة الدعوى اىل املحكمة العادة املحاكمة جمددا واذا كانت 
حمكمة اجلنايات املركزية يف الكرخ التي ا�صدرت حكم االعدام 
جاء قرارها بعد درا�صة ومناق�صة وتدقيق جميع االدلة واحلجج 
وامل�صتندات  والبينات والقرائن وال�صهادات واالفادات والوثائق 
ال��دع��وى ف��ان ك��ل ما�صلف  و���ص��وى ذل��ك م��ن حمتويات ا�صبارة 
�صيكون مو�صعا للمراجعة من حمكمة التمييز االحتادية واذا 
كانت مدة املحاكمة امام حمكمة اجلنايات قد ا�صتغرقت اكرث 
او  امل��دة  ت�صتغرق مثل هذه  �صوف  التمييز  فان مدة  ال�صنة  من 
اكرث منها ويف حالة ت�صديق حمكمة التمييز حلكم االعدام فان 

احلكم يتوقف تنفيذه على �صدور املر�صوم اجلمهوري.

- حوار نهاد العبيدي 

توقعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، اليوم االثنن، 
ان يكون طق�س االيام االربعة املقبلة بن الغائم واملمطر ودرجات احلرارة 

مبعدل 22 ْم.
وذكر تقرير للهيئة ان "تاثري املنخف�س اجلوي �صي�صتمر ليكون الطق�س 
واحياناً  جزئيا  غائما  وال�صمالية  الو�صطى  املنطقتن  يف  الثالثاء  اليوم 
اجلنوبية  املنطقة  ويف  خفيفة  مطر  زخ��ات  لت�صاقط  فر�صة  م��ع  غائما 
رعدية  عوا�صف  وح���دوث  ال�صدة  متو�صطة  ام��ط��ار  ت�صاقط  م��ع  غائما 
خا�صة يف اأق�صامها ال�صرقية اما درجات احلرارة فرتتفع قلياًل عن اليوم 
ال�صابق ودرجة احلرارة ال�صغرى املتوقعة يف مدينة بغداد10ْم  اما درجة 

احلرارة العظمى 22ْم .
غائما  االرب��ع��اء   غد  ي��وم  �صيكون  ال�صمالية  املنطقة  "طق�س  ان  وا�صاف 
مم��ط��را م��ع ف��ر���ص��ة حل���دوث ع��وا���ص��ف رع��دي��ة ب�صبب ت��اأث��ره��ا ب��ام��ت��داد 
منخف�س جوي من البحر املتو�صط  ويف املنطقة الو�صطى غائما جزئيا 
واحيانا غائما مع فر�صة لت�صاقط امطار خفيفة وتكون معتدلة ال�صدة 
البحر  من  جوي  منخف�س  بامتداد  تاأثرها  ب�صبب  الغربية  اأق�صامها  يف 
املتو�صط اما املنطقة اجلنوبية فيكون الطق�س فيها �صحوا مع قطع من 
درجات  وب�صان  اأفريقيا،  �صمال  تاأثرها مبرتفع جوي من  ب�صبب  الغيوم 
وتنخف�س يف  الو�صطى  ال�صمالية  املنطقتن  �صتكون مقاربة يف  احل��رارة 

املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�صابق .
وبن انه "ال يتوقع حدوث تغيري يف احلالة اجلوية يوم اخلمي�س املقبل 

عن اليوم ال�صابق".
اجل��وي  املنخف�س  ام��ت��داد  ت��اأث��ري  ف��ان  املقبل  اجلمعة  ي��وم  طق�س  وع��ن 
�صينح�صر تدريجياً  لتقدم امتداد مرتفع جوي من تركيا ليكون الطق�س 
يف املنطقتن ال�صمالية والو�صطى غائما مع ت�صاقط امطار ثم يتح�صن 
ويتحول اىل �صحو مع قطع من الغيوم ويف املنطقة اجلنوبية �صحوا مع 
قطع من الغيوم اما درج��ات احل��رارة فتنخف�س يف املنطقتن الو�صطى 

وال�صمالية بينما تكون مقاربة يف املنطقة اجلنوبية.

االنواء الجوية تتوقع طقس االيام المقبلة بين 
الغائم والممطر ودرجات الحرارة بمعدل 22 ْم

البيئة ترصد  ارتفاعا في تراكيز الدقائق العالقة في هواء بغداد

القدمية  ال�صوق  اج��ازات  جتديد  ايقاف  العامة   امل��رور  مديرية  اعلنت 
التي  ال��ك��ب��رية  االع����داد  امت�صا�س  اىل  ال�صبب  ع��ازي��ة  اخ���ر،  ا���ص��ع��ار  اىل 
ترغب باحل�صول على اج��ازة �صوق الول مرة. وقال العميد عمار وليد 
من مديرية العالقات واالعالم يف املديرية اإن "جتديد اجازات ال�صوق 
القدمية توقف اىل ا�صعار اخر". وا�صاف وليد ان "ايقاف التجديد جاء 
المت�صا�س االعداد الكبرية التي تريد احل�صول على اجازة �صوق الول 
يحا�صب  ال�صالحية  منتهية  �صوق  اج��ازة  "الذي ميلك  ان  مبيناً  مرة"، 

وفق خمالفة البيانات واليحا�صب كونه ال ميلك اجازة �صوق".

المرور العامة تعلن ايقاف تجديد 
اجازات السوق القديمة الى اشعار اخر

وافقت حكومة الب�صرة املحلية على ت�صيري قطار جماين خا�س 
لنقل الطلبة اجلامعين من ق�صاء الزبري اىل جامعة الب�صرة 
يف ناحية كرمة علي وباب الزبري. وقال قائم مقام ق�صاء الزبري 
املكلف طالب احل�صونة يف ت�صريح ان مطلع العام املقبل �صي�صهد 
بدء العمل بهذه اخلدمة م�صريا اىل ان املحافظة �صكلت جلنة 
خا�س  قطار  بت�صيري  وامل��وا���ص��الت  النقل  وزي��ر  مقرتح  لتنفيذ 
املحطة  وحتى  الزبري  ق�صاء  من  جمانا  اجلامعات  طلبة  لنقل 
ان  وا���ص��اف  ال��ك��زي��زة.  بج�صر  م���رورا  املعقل  منطقة  يف  العاملية 
قامت  الفنية  لل�صوؤون  املحافظ  معاون  يرتاأ�صها  التي  اللجنة 
با�صتطالع م�صار �صكة القطار وتاأهيل امل�صقفات واإن�صاء ار�صفة 
الكزيزة  كمحطة وقوف موؤقتة  ال�صكة قرب ج�صر  على جانبي 
مع توفري حافالت خا�صة الإي�صال الطلبة من ذلك اجل�صر اىل 

داخل موقع جامعة الب�صرة يف كرمة علي وباب الزبري.

تسيير قطار مجاني لنقل الطلبة 
الجامعيين من الزبير الى جامعة البصرة

جددت وزارة النفط  نفيها انباء ب�صان وجود اأية اأزمة يف توزيع الغاز ال�صائل للمواطنن. وقالت 
الوزارة يف بيان انه ال وجود الأية اأزمة يف توزيع الغاز ال�صائل على املواطنن"، مبينًة" ان اأنتاج 
اأعلنت ام�س، ان  الغاز ال�صائل ي�صري ب�صورة طبيعية وكما هو معتاد". وكانت وزارة النفط قد 
و�صائل اعالم و�صائعات كانت وراء اأزمة الغاز يف العا�صمة، مو�صحًة" ان انتاجها بلغ 165 الف 

اأ�صطوانة، ومتكنت من الق�صاء على هذه االأزمة.

النفط: ال توجد أية أزمة في 
توزيع الغاز السائل للمواطنين

الوقف  اإن   ، ال�صيعي �صالح احليدري  الوقف  دي��وان  قال رئي�س 
اأكمل كافة اال�صتعدادات االأمنية واخلدمية والدعم اللوج�صتي 
حت�صريا للزيارة االأربعينية، والتي تنطلق من كافة املحافظات 
  ، ت�صريح  احل��ي��دري يف  وق��ال    . املقد�صة  اإىل حمافظة كربالء 
وزارة  ، ف�صال  وكربالء  بغداد  قيادة عمليات  " ن�صقنا مع   اإننا 
اجلهات  من  وغريها   ، بغداد  واأم��ان��ة  العامة  والبلديات  النقل 
" .  واأ�صاف احليدري  الداعمة لهذه املنا�صبة الدينية الكبرية 
اأن " املتوقع يف هذا العام اأن يتجاوز عدد الزوار ال� 10 مالين 
الفنية  ك��وادره  ال�صيعي �صخر كل  " الوقف  اأن  واأو���ص��ح  زائر".  
املنت�صرة على طول  املواكب احل�صينية  للتوا�صل مع  واخلدمية 
، وت��اأم��ن كافة  ب��غ��داد وك��رب��الء املقد�صة  ال��زائ��ري��ن ب��ن  طريق 
االحتياجات" .  يذكر ان اربعينة االمام احل�صن عليه ال�صالم 
حمافظة  وت�صتقبل  ع��ام  كل  من  �صفر  من  العا�صر  يف  ت�صادف 

كربالء املقد�صة مالين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

الوقف الشيعي : أكملنا 
استعداداتنا لزيارة األربعينية

اعلن مطار النجف الدويل عن ا�صتقبال الرحلة االوىل خلط طريان اجنحة ال�صام ال�صورية، 
بعد اكرث من ثالث �صنوات من االنقطاع، مبينا ان الرحالت �صتكون بواقع رحلتن ا�صبوعيا. 
الرحلة االوىل لطريان اجنحة  ا�صتقبل  "املطار  اإن  املو�صوي  املطار مرت�صى  ادارة  وقال مدير 
ال�صام بعد انقطاع دام اكرث من ثالث �صنوات ب�صبب الظروف االمنية يف �صوريا"، الفتا اىل ان 

اال�صبوع". يف  بيومن  النجف  مطار  اىل  رحالتها  جتدول  ان  ا�صتطاعت  املطار  "ادارة 

مطار النجف يستقبل طائرة ركاب سورية



 أص��در رئي��س االئتالف الوطني لق��وى الثورة والمعارضة ه��ادي البحرة قرارًا ألغى 
بموجبه نتائج تصويت حصلت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة 
المؤقت��ة أحم��د طعمة ألعضاء االئتالف وس��ط مقاطع��ة عدد كبير م��ن األعضاء 

لعملية التصويت.
ون�����ص قرار البحرة على اإحال����ة الطعون املقدمة 
من بع�ص اأع�ضاء االئتالف حول انتخابات رئي�ص 
احلكوم����ة اإىل جلن����ة حتقي����ق م�ضتقل����ة، و"اإلغ����اء 
جمي����ع القرارات املتخ����ذة من قبل بع�����ص اأع�ضاء 
االئت����الف خارج نطاق ال�ضرعي����ة وخالفاً للنظام 
االأ�ضا�ضي واجلل�ضات املعتمدة يف االئتالف، واإلغاء 
كافة اأثارها ونتائجها االدارية والقانونية مابني 
اجل����اري،  ال�ضه����ر   )24-23-22-21( تاري����خ 
والدع����وة الجتم����اع هيئ����ة عامة طارئ����ة بتاريخ 3 
من دي�ضمرب املقبل" وفق ماجاء يف قرار البحرة.
يف املقابل تعقد اللجنة القانونية برئا�ضة االأمني 
العام لالإئتالف الوطني ن�ضر احلريري اجتماعاً 
ملناق�ض����ة بيان البحرة، وم����ن املتوقع االإعالن عن 

نتائج االإجتماع يف موؤمتر �ضحفي 
واأقيمت جل�ضة للت�ضويت على الت�ضكيلة الوزارية 
الت����ي اقرتحه����ا رئي�����ص احلكوم����ة املوؤقت����ة اأحم����د 
طعم����ة ح�ضرها 60 ع�ض����واً )اثنني منهم �ضوتو 
ب����اأوراق بي�ض����اء(، وغ����اب عنه����ا 50 ع�ض����واً )عدد 
اأع�ض����اء االئت����الف 110 اأع�ض����اء( اإث����ر خالف����ات 
ح����ادة ح����ول الت�ضكيل����ة املقرتح����ة، ومتثي����ل كتل����ة 

االأركان، واملجل�ص الع�ضكري.
اأ�ضم����اء جدي����دة   7 الوزاري����ة  الت�ضكيل����ة  و�ضم����ت 
ه����م غ�ضان هيت����و نائب رئي�����ص احلكوم����ة، و�ضليم 
ادري�����ص وزيراً للدفاع، وعو�ص اأحمد العلي وزيراً 
للداخلي����ة، وقي�����ص ال�ضيخ وزي����راً للعدل، وح�ضني 
بك����ري وزي����راً ل����الدارة املحلية، وعماد ب����رق وزيراً 

للرتبية، وحممد وجيه جمعة وزيراً لل�ضحة.
ال����وزراء مبنا�ضبه����م وه����م  فيم����ا احتف����ظ بقي����ة 
حمم����د يا�ضني النجار وزي����ر االت�ضاالت والتقانة 
وال�ضناع����ة، و وليد الزعبي وزيراً للبنى التحتية 

الثقاف����ة،  وزي����رة  احلجل����ي  وتغري����د  والزراع����ة، 
واإليا�����ص وردة وزي����راً للطاق����ة وال����روة املعدني����ة، 

واإبراهيم مريو وزيراً لالقت�ضاد واملالية.
واأكدت م�ضادر من داخل االجتماعات للعربية اأن 
رئي�����ص احلكومة املوؤقتة اأحمد طعمة ر�ضح عبيدة 
نحا�����ص ل�ضغل حقيب����ة ال�ضوؤون اخلارجي����ة، اإال اأن 
اخلالف����ات ح����ول ه����ذه النقط����ة ا�ضط����رت طعمة 
الإلغ����اء حقيبة اخلارجية م����ن ت�ضكيلته الوزارية، 
لالئت����الف  ال����وزارة  ه����ذه  �ضالحي����ات  وت����رك 

الوطني.
كتل����ة  ب����ني  اأ�ضا�ض����ي  ب�ض����كل  وترك����زت اخلالف����ات 
والكت����ل  جه����ة،  م����ن  واالأك����راد  الدميوقراطي����ني 
االخ����وان  راأ�ضه����ا  )عل����ى  االئت����الف  يف  االأخ����رى 

امل�ضلمني( من جهة ثانية.
ويف مو�ض����وع مت�ض����ل اأك����د االئت����الف الوطن����ي اأّن 
اأي عملي����ة �ضيا�ضي����ة يف �ضوري����ا يج����ب اأن ت�ضتن����د 
اإىل ق����رارات جمل�����ص االأم����ن ذات ال�ضل����ة، ومنه����ا 
الق����رارات 2118، 2165، 2170 وم����ا ورد يف 
مبادئ جنيف1، والفقرات اخلا�ضة باإن�ضاء هيئة 
حك����م انتقالية ذات �ضالحي����ات كاملة، وحما�ضبة 
امل�ضوؤول����ني عن ارتكاب جرائم احل����رب واجلرائم 

�ضد االإن�ضانية.
ويف رده عل����ى مبادرة املبعوث االأممي �ضتيفان دي 
م�ضت����ورا ق����ال االئتالف يف بيان ل����ه اإن "هدف اأي 
حت����رك اأممي يج����ب اأن يكون �ضم����ان حق ال�ضعب 
نظام����ه  واختي����ار  م�ض����ريه  تقري����ر  يف  ال�ض����وري 
ال�ضيا�ض����ي وفق اآليات دميقراطية، واحلفاظ على 
وحدة �ضورية ورف�����ص التدخل االأجنبي، وخا�ضة 
واالأمن����ي  الع�ضك����ري  االإي����راين  النظ����ام  تدخ����ل 

وال�ضيا�ضي".

خ����الل  �ض����در  ال����ذي  االئت����الف  بي����ان  ولف����ت 
اجتماع����ات الهيئ����ة العام����ة يف ا�ضطنب����ول اإىل اأن 
املقرتحات التي تقدم بها املبعوث الدويل تتناول 
جانب����اً م����ن االإج����راءات التمهيدي����ة الت����ي ميك����ن 
اأن تهي����ئ ال�ضتئن����اف عملي����ة �ضيا�ضي����ة تف�ضي اإىل 

اإقامة حكم انتقايل يف �ضورية.
واأ�ض����اف البي����ان اأن "االئت����الف الوطن����ي يعت����رب 
خارطة الطريق لتلك االإجراءات يجب اأن ت�ضمل 
اإقام����ة مناط����ق اآمن����ة، �ضم����ال خ����ط العر�ص 35، 
وجن����وب خط العر�����ص 33، ويف اإقلي����م القلمون، 
عل����ى اأن يحظ����ر فيها وج����ود النظ����ام وميلي�ضياته 
واأي امتداد له، كذلك يجب فر�ص حظر للق�ضف 
اجلوي بكاف����ة اأ�ضكاله، وتوف����ري احلماية الكاملة 
الطغم����ة  �ضواري����خ  م����ن  ال�ضوري����ني  للمدني����ني 

االأ�ضدية وبراميلها املتفجرة".
وتاب����ع البي����ان اأن "خارط����ة الطريق ت�ضم����ل اأي�ضاً 

ا�ضتجلبه����ا  الت����ي  االإرهابي����ة  امليلي�ضي����ات  حظ����ر 
االأرا�ض����ي  ع����ن  واإبعاده����ا  االأ�ض����دي،  النظ����ام 
ال�ضوري����ة، وحماكم����ة عنا�ضره����ا عل����ى اجلرائ����م 
�ضم����ان  و  ال�ضوري����ني،  بح����ق  ارتكابه����ا  مت  الت����ي 
و�ضول امل�ضاع����دات االإغاثية والطبية واالإن�ضانية 
الالزمة لكافة املناط����ق املحا�ضرة، واإلزام النظام 
بع����دم ا�ضتخ����دام املدني����ني رهائن مقاب����ل مكا�ضب 
�ضيا�ضي����ة، و االإف����راج ع����ن املعتقل����ني والك�ضف عن 
م�ض����ري ال�ضج����ون ال�ضري����ة، الت����ي اأقامه����ا النظام 

لت�ضفية االأ�ضرى لديه".
وفيم����ا يتعل����ق مبب����ادرة دمي�ضت����ورا الت����ي ترم����ي 
لوق����ف القت����ال يف بع�����ص املناط����ق وال�ضيما حلب، 
املو�ضعي����ة  "التهدئ����ة  اأن  عل����ى  االئت����الف  �ض����دد 
املقرتح����ة يج����ب اأن ت�ضتند اإىل م����ا ورد يف مبادرة 
جني����ف وق����رارات جمل�����ص االأم����ن ومنه����ا الق����رار 
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هادي البحرة يلغي نتائج التصويت على الحكومة المؤقتة
وسط مقاطعة كبيرة للعملية

عربية ودولية

اجل������ي�������������ص  ع���������ل���������ق   
عملياته  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ال������ب������الد  ��������ض�������رق  يف 
ل���ل�������ض���م���اح ب�����االف�����راج 
ع���ن ج��ن��دي��ني ب��ع��دم��ا 
ح����دد م��ت��م��ردو ف���ارك 
م��وع��د ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك 
ال�����ث�����الث�����اء، وف������ق م��ا 
اع����ل����ن����ت ال�������ض���ل���ط���ات 

االحد.
ال��ث��اين/ ت�ضرين  م��ن  التا�ضع  يف  خطفا  ال��ل��ذان  واجل��ن��دي��ان 
خم�ضة  من  جمموعة  �ضمن  هما  اراوك���ا  منطقة  يف  نوفمرب 
امل�ضلحة  "القوات  اخ��ريا  خطفتهم  ج��رال  بينهم  ا�ضخا�ص 

الثورية يف كولومبيا".
وقالت وزارة الدفاع يف بيان ان "احلكومة الوطنية، ان�ضجاما 
مع الربوتوكوالت القائمة، علقت عمليات القوات العامة يف 
هذه املنطقة"، مو�ضحة انها مل تتلق �ضوى احداثيات املكان 

الذي �ضيفرج فيه عن اجلنديني. 
وال��ت��زم املتمردون االف���راج عن جميع اال���ض��رى، االم��ر الذي 
ا���ض��رتط��ه ال��رئ��ي�����ص خ�����وان م��ان��وي��ل ���ض��ان��ت��و���ص ال���ض��ت��ئ��ن��اف 

مفاو�ضات ال�ضالم املتوقفة منذ ثمانية ايام. 
ويف وقت �ضابق اليوم، اكد وفد املتمردين يف كوبا حيث جتري 
امل��ف��او���ض��ات ان���ه ق��د "يتم االف����راج ع��ن اجل��ن��دي��ني ال��ث��الث��اء 
املقبل" اذا "مت التزام الربوتوكول بدقة"، يف ا�ضارة اىل وقف 

العمليات الع�ضكرية. 
وا�ضافة اىل اجلنديني، تنتظر ال�ضلطات االفراج عن اجلرال 
روبن الزاتي ومرافقيه الذين خطفوا يف 14 ت�ضرين الثاين/

نوفمرب يف منطقة �ضوكو على �ضاحل املحيط الهادىء.
لكن املتمردين اخذوا جمددا االحد على احلكومة "تعري�ص" 
العمليات  يف  اال���ض��ت��م��رار  ع���رب  "للخطر"  االف�����راج  ع��م��ل��ي��ة 

الع�ضكرية يف تلك املنطقة.
"باي حماولة انقاذ"  وردت وزارة الدفاع ان اجلي�ص ال يقوم 

بل "فقط مراقبة ع�ضكرية للمنطقة حلماية املواطنني".
ي�ضلم  ان  ع��ادة على وج��وب  ب��ه  املعمول  ال��ربوت��وك��ول  وين�ص 
للجنة  التابعة  االن�ضانية  للبعثات  املخطوفني  امل��ت��م��ردون 

الدولية لل�ضليب االحمر.
وتهدف مفاو�ضات ال�ضالم التي بداأت يف 12 ت�ضرين الثاين/
نوفمرب 2012 يف هافانا اىل انهاء نزاع عمره ن�ضف قرن، 

ا�ضفر ر�ضميا عن 220 الف قتيل و5،3 ماليني نازح.

الجيش الكولومبي يعلق عملياته 
العسكرية للسماح باالفراج عن جنديين

متابعة

متابعة

الت�ضويت  ن�ضبة  اأن  تون�ص  يف  لالنتخابات  العليا  الهيئة  اأعلنت 
بالداخل،  املئة  يف   64.6 بلغت  الرئا�ضية  االنتخابات  يف  النهائية 
ي�ضري فيه فرز  وق��ت  امل��ئ��ة، يف  29.68 يف  اخل���ارج  بلغت يف  بينما 
املنتهية  الرئي�ص  املر�ضحني  اإع��ادة بني  اإىل اجتاه جلولة  االأ�ضوات 
قايد  الباجي  تون�ص  ن��داء  ح��زب  ورئي�ص  امل��رزوق��ي  واليته من�ضف 

ال�ضب�ضي.
وقال رئي�ص الهيئة �ضفيق �ضر�ضار يف موؤمتر �ضحفي اإن اأكرب ن�ضبة 
املئة، بينما  72 يف  بن�ضبة  م�ضاركة �ضهدتها دائرة مدينة تطاوين 

جاءت اأ�ضعف ن�ضبة يف دائرة جندوبة ب� 52.8 يف املئة.
تناف�ضا  ت�ضهد  التي  االنتخابات  يف  االأ���ض��وات  ف��رز  عملية  وت�ضتمر 

�ضديدا بني املرزوقي وال�ضب�ضي من بني 22 مر�ضحا.
يف  مر�ضحها  ت��ف��وق  وامل��رزوق��ي  ال�ضب�ضي  حملتي  م��ن  ك��ل  وزع��م��ت 
االنتخابات، بينما يرجح متابعون ل�ضري العملية االنتخابية اإجراء 

جولة اإعادة بني املر�ضحني. .
وبعد وقت وجيز على اإقفال �ضناديق االقرتاع، قال مدير احلملة 
حم�ضن مرزوق، اإن التقديرات االأولية ت�ضري اإىل اأن قايد ال�ضب�ضي، 
البالغ من العمر 87 عاما، "يت�ضدر ال�ضباق"، عن اأقرب مناف�ضيه.
ولكن قايد ال�ضب�ضي مل ينجح يف احل�ضول على االأكرية املطلقة 
"لي�ص بعيدا  اأنه  اأ�ضاف  من االأ�ضوات، ح�ضب مدير احلملة الذي 
كثريا عن ال�50 باملئة" املطلوبة حل�ضم املعركة من الدورة االأوىل.
من جانبه، قال مدير حملة املرزوقي، عدنان من�ضر، لل�ضحفيني 
امل��رزوق��ي  )ب���ني  ت��ع��ادال  النتيجة  �ضتكون  االأح�����وال  اأ����ض���واأ  "يف  اإن���ه 
وال�ضب�ضي(، ويف اأف�ضلها �ضنتقدم بن�ضبة ترتاوح بني 2 و%4 من 

االأ�ضوات"، م�ضيفا "�ضنذهب اإىل دورة ثانية بفر�ص كبرية".
ثانية  دورة  اإىل  �ضتتوجه  تون�ص  ف��اإن  املعلومات،  ه��ذه  �ضحت  واإن 

حل�ضم االنتخابات الرئا�ضية التي متثل اآخر خطوات االنتقال اإىل 
2011 �ضد حكم زين العابدين بن  الدميقراطية، بعد انتفا�ضة 

علي.
اأن  اإال  �ضاعة،   48 خ��الل  الر�ضمية  النتائج  تعلن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
حمللني كثريين يعتقدون اأن ال�ضب�ضي واملرزوقي لن يح�ضال على 

اأ�ضوات تكفي لتفادي خو�ص جولة ثانية يف دي�ضمرب املقبل.
اأدلوا باأ�ضواتهم الختيار رئي�ص جديد  وكان الناخبون التون�ضيون 
حيث  ال��ب��الد،  ت��اري��خ  يف  تعددية  رئا�ضية  انتخابات  اأول  يف  للبالد 
 64.6 بلغت  امل�ضاركة  ن�ضبة  اأن  لالنتخابات  العليا  الهيئة  اأعلنت 

باملئة.
اإ�ضادة اأوروبية

من جهته، اأ�ضاد االحتاد االأوروبي باإجراء االنتخابات الرئا�ضية يف 
ب�ضفافية  االنتخابية  العملية  "اإكمال  اإىل  الناخبني  داعيا  تون�ص، 

واحرتام".
االأوروب���ي  االحت���اد  خارجية  وزي���رة  موغرييني  فيديريكا  وق��ال��ت 
التون�ضي يف هذا  ال�ضعب  "يدعم متاما جهود  االحت��اد  اإن  بيان  يف 
نيت�ص  ال�ضيدة  برئا�ضة  انتخابية  مراقبة  بعثة  ن�ضر  وق��د  االجت��اه 

يوتيربوك ع�ضو الربملان االأوروبي والتي �ضتتحدث الثالثاء".
واأكدت اأن "االحتاد االوروبي م�ضتعد لدعم تون�ص يف جهودها نحو 

اال�ضتقرار والتنمية االقت�ضادية واالجتماعية".
واأعلن مدير احلملة االنتخابية ملر�ضح الرئا�ضة يف تون�ص، الباجي 
االأولية  الفرز  عملية  يف  مناف�ضيه  عن  متقدم  اأن��ه  ال�ضب�ضي،  قائد 

لالأ�ضوات يف انتخابات الرئا�ضة.
ويف موؤمتر �ضحفي، قال مدير احلملة حم�ضن مرزوق اإن "ال�ضيد 
اأقرب  عن  كبري  بفارق  ال�ضباق،  يف  االأول  هو  ال�ضب�ضي  قائد  باجي 

مناف�ص، بح�ضب النتائج االأولية."
10 نقاط على االأقل بني املر�ضح  "هناك فرق  اأن  واأو�ضح مرزوق 

االأول والثاين"، معربا عن ال�ضكر لل�ضعب التون�ضي على "ثقته".

اأ�ضعلت  ال��ت��ي   2011 ث���ورة  منذ  تون�ص  يف  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  وه���ذه 
انتفا�ضات الربيع العربي.

ومل  املئة،  يف   54 الرئا�ضية  االنتخابات  يف  امل�ضاركة  ن�ضبة  وبلغت 
ت�ضجل فيها اأي اأعمال عنف.

املوؤقت، من�ضف  الرئي�ص  االنتخابات  املر�ضحني يف هذه  اأبرز  ومن 
املرزوقي، والباجي قايد ال�ضب�ضي املعروف مبعار�ضته لالإ�ضالميني.
االأ���ض��وات،  م��ن  ن�ضبة  باأعلى  ف��وزه  اأي�ضا  امل��رزوق��ي  حملة  واأعلنت 

ولكن الطرفني يتوقعان اإجراء جولة اإعادة، ال�ضهر املقبل.
و�ضتعلن النتائج النهائية والر�ضمية هذا االأ�ضبوع، واإذا مل يفز اأي 
مر�ضح بن�ضبة تفوق 50 يف املئة من االأ�ضوات، �ضتجرى جولة اإعادة 

يوم 31 دي�ضمرب/ كانون االأول.
بها  التي متر  االنتقالية  املرحلة  االنتخابات جزءا من  وتعد هذه 

البالد، بعد اإ�ضقاط حكم الرئي�ص ال�ضابق، زين العابدين بن علي.
ويف ذات ال�����ض��ي��اق اأع���ل���ن حم�����ض��ن م�����رزوق، رئ��ي�����ص ح��م��ل��ة امل��ر���ض��ح 
لالنتخابات الرئا�ضية، الباجي قائد ال�ضب�ضي، خالل لقاء اإعالمي 
اأن مر�ضح "نداء تون�ص"، وبح�ضب املعطيات االأولية متقدم وبفارق 

هام على الثاين يف الرتتيب.
واأ�ضاف مرزوق اأنه من املتوقع اأن تكون هناك دورة ثانية النتخاب 
رئي�ص الدولة، مبا يعني اأن الباجي قائد ال�ضب�ضي عجز عن الفوز 

من الدور االأول.
وبدورها، قالت حملة املرزوقي اإن الفارق بينه وبني ال�ضب�ضي �ضئيل 

جدا، ودعت اإىل عدم الت�ضرع يف اإعالن نتائج االنتخابات.
الرئا�ضية يف  باإجراء االنتخابات  االأح��د،  االأوروب��ي،  واأ�ضاد االحت��اد 
ب�ضفافية  االنتخابية  العملية  "اإكمال  اإىل  الناخبني  داعيا  تون�ص، 
واحرتام"، مع التوجه اإىل اإجراء دورة ثانية بني الرئي�ص املن�ضف 

املرزوقي ورئي�ص حزب "نداء تون�ص" الباجي قائد ال�ضب�ضي.
وقالت فيديريكا موغرييني، وزيرة خارجية االحتاد االأوروب��ي يف 
بيان، اإن "االنتخابات الرئا�ضية التي جرت )االأحد( ت�ضكل مرحلة 

اإ�ضافية يف االنتقال الدميقراطي".
وقالت م�ضادر من الهيئة امل�ضتقلة لالنتخابات اأن ن�ضبة امل�ضاركة يف 
االنتخابات كانت اأقل بفارق ع�ضر نقاط على االأقل عن االنتخابات 
ن�ضبة  ف��اإن  الهيئة  وبح�ضب  �ضهر،  نحو  منذ  متت  التي  الربملانية 

امل�ضاركة و�ضلت 53 باملئة قبل �ضاعة من غلق �ضناديق االقرتاع.
وا���ض��ت��ن��ادا اإىل ت�����ض��ري��ب��ات اإع��الم��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات ق��ام��ت مب��راق��ب��ة 
االنتخابات، فاإن املر�ضح املن�ضف املرزوقي هو من �ضيكون يف املركز 
ال��دورة  �ضيخو�ضان  اأنهما  يعني  مب��ا  ال�ضب�ضي،  قائد  بعد  ال��ث��اين 

الثانية املقررة يوم 28 دي�ضمرب القادم.
قائد  الباجي  �ص" اأن   3 "موؤ�ض�ضة  معهد  اأعلن  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
 ،48.8% ن�ضبة  على  حت�ضل  وق��د  االأول  املركز  يف  ج��اء  ال�ضب�ضي 

يليه يف املركز الثاين املن�ضف املرزوقي بن�ضبة 26.90%.

إقبال كبير واتجاه لإلعادة  االنتخابات  
السبسي "متقدم بفارق كبير" في انتخابات رئاسة تونس

بغداد

ق��ال وزي��ر النفط االإي���راين بيجن زنغنه، ان 
خف�ص  على  ال�ضعودية  من  �ضتطلب  طهران 

وزراء  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  النفطي  االنتاج 
ال��ن��ف��ط امل��زم��ع ع��ق��ده ي���وم اخل��م��ي�����ص املقبل 

ملنظمة الدول امل�ضدرة للنفط )اأوبك( .
وا�ضاف  وزير النفط االيراين زنغنه ،  انه "  
�ضيلتقي بنظريه علي النعيمي ورغبته بحث 

بالده على خف�ص االنتاج النفطي ال�ضعودي 
البالغ حاليا نحو نحو ثالثني مليون برميل 

يوميا " .
بفعل  باأ�ضعار  الكبري  الرتاجع  اي��ران  وتعزي 
امل�ضدرين  بع�ص  قبل  من  متعمدة  خطوات 

لتقوي�ص  م��رت��ف��ع��ا  االإن���ت���اج  ي��ب��ق��ون  ال���ذي���ن 
اق��ت�����ض��اد ط���ه���ران امل��ت�����ض��رر ب��ال��ف��ع��ل ج���راء 

العقوبات الغربية املفرو�ضة عليها.
النفطية يف  لتعزيز �ضادراتها  اي��ران  وت�ضعى 

حال رفع العقوبات الدولية.

اأك��رب  �ضيناء  ب�ضمال  االأم����ن  ق���وات  �ضبطت   
بيت  اأن�ضار  جلماعة  تابع  للهريوين  خم��زن 

املقد�ص جنوب ال�ضيخ زويد.
الع�ضكرية  احلملة  اأن  اأمنية  م�ضادر  وقالت 
اكت�ضفت خمزنا للوقود خا�ضا بجماعة اأن�ضار 
بيت املقد�ص جنوب ال�ضيخ زويد، وي�ضم 10 
براميل "�ضوالر"، وعرت بجوارة على خمزن 

تقوم  ح��ي��ث  ه��ريوي��ن،  كيلو   60 ي�ضم  اآخ���ر 
ال�ضتكمال  االم���وال  لتدبري  ببيعة  العنا�ضر 

عقيدة اجلهاد �ضد اجلي�ص وال�ضرطة. 
ال��ق��وات على خ��زان مياه عمالق  كما ع��رت 
مع�ضكر  �ضبط  جانب  اإىل  املنطقة،  تف�ص  يف 

من  ع���ددا  ي�ضم  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  لعنا�ضر  اإم�����داد 
اخل���ي���ام وك��م��ي��ات م���ن ال���ذخ���رية و���ض��الح��ني 
ر���ض��ا���ص 14.5 ب��و���ض��ة، ك��م��ا ك�����ض��ف��ت ق���وات 
االأم����ن 8 م��الج��ئ اأخ����رى جم��ه��زة الخ��ت��ب��اء 

العنا�ضر من طائرات االأبات�ضي.

 لقي خم�ضة اأ�ضخا�ص م�ضرعهم غرقاً ، فيما 
اع��ت��رب 16 اآخ�����رون يف ع����داد امل��ف��ق��ودي��ن يف 
الفي�ضانات التي اجتاحت عدد من املناطق يف 

و�ضط و جنوب اململكة املغربية.
 وقالت وزارة الداخلية املغربية يف بيان : اإن 
الفي�ضانات التي �ضهدتها عدد من املناطق يف 
و�ضط و جنوب املغرب اأدت اإىل م�ضرع خم�ضة 
اأ���ض��خ��ا���ص غ��رق��ا ب��اأح��د ال���ودي���ان اإث���ر ارت��ف��اع 
فيما   ، ال��غ��زي��رة  االأم���ط���ار  ب�ضبب  من�ضوبها 

اعترب 16 اآخ��رون يف عداد املفقودين بعدما 
مدينة  �ضمال  ال��ودي��ان  اح��د  م��ي��اه  جرفتهم 

كلميم جنوب �ضرق املغرب.
و اأ�ضاف البيان اأن االأمطار الغزيرة اأدت اإىل 
اأ�ضرارا كبرية ب�ضبكات الطرق اأدت اإىل انقطع 
احلركة من خاللها ، كما اأدت تلك االأمطار 

اإىل انهيار اأكر من 80 منزال ونفوق اأعداد 
ك��ب��رية م��ن روؤو������ص امل��ا���ض��ي��ة واإحل�����اق اأ���ض��رار 
باملزروعات ، م�ضرياً اإىل اأن ال�ضلطات املغربية 
تعمل ب�ضكل مكثف من اأجل تقدمي امل�ضاعدة 
للمت�ضررين والحتواء االأ�ضرار الناجمة عن 

هذه الفي�ضانات.

ايران ستطلب من السعودية تقليص إنتاجها النفطي

ضبط أكبر مخزن هيروين تابع ألنصار بيت المقدس بسيناء

مقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات التي اجتاحت المغرب

بغداد

بغداد

بغداد

بغداد

بوركينا  ال�ضلطات يف  اأ�ضدرت 
فا�ضو مر�ضوما يق�ضي بتعيني 
ح���ك���وم���ة ان���ت���ق���ال���ي���ة ج���دي���دة 
ال�ضوؤون  وزارة  اإ�ضناد  تت�ضمن 
اخل���ارج���ي���ة ل��ل��رئ��ي�����ص امل���دين 
امل����وؤق����ت م��ي�����ض��ي��ل ك���اف���ان���دو، 
املقدم  ال����وزراء  رئي�ص  وت���ويل 

ت�ضم  التي  احلكومية  الت�ضكيلة  ويف  الدفاع.  وزارة  زيدا  اإ�ضحق 
املناجم  �ضت حقائب منها  وزارية، توىل ع�ضكريون  25 حقيبة 
واالت�ضاالت والداخلية. وكان الرئي�ص عني االأربعاء املا�ضي زيدا 
رئي�ضا للوزراء، يف م�ضعى لتاأكيد م�ضاركة املدنيني والع�ضكريني 
بال�ضلطة يف املرحلة االنتقالية احلالية. واأدى كافاندو الثالثاء 
املا�ضي اليمني الد�ضتورية رئي�ضا انتقاليا لالإ�ضراف على املرحلة 
االنتقالية التي ت�ضتمر عاما لالنتقال اإىل احلكم املدين، بعد اأن 
اأجربت االحتجاجات ال�ضعبية الرئي�ص ال�ضابق بليز كومباوري 
وت��وىل  املا�ضي.  االأول  اأكتوبر/ت�ضرين   31 ي��وم  التنحي  على 
زيدا )49 عاما( ال�ضلطة بعد تنحي كومباوري. وكان االحتاد 
مل  ما  فا�ضو  بوركينا  على  عقوبات  بفر�ص  ه��دد  قد  االأفريقي 
فرتة  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل  التو�ضل  ومت  للمدنيني،  ال�ضلطة  ت�ضلم 
انتقالية اإىل حني اإجراء انتخابات فى نوفمرب/ت�ضرين الثاين 
من العام املقبل. ووقع اجلي�ص واالأح��زاب ال�ضيا�ضية ومنظمات 
انتقاليا'  'ميثاقا  م��وؤخ��را  ال��دي��ن  رج��ال  وك��ب��ار  امل��دين  املجتمع 
ب�ضاأن انتخاب رئي�ص مدين وت�ضكيل حكومة ت�ضم برملانا و25 

وزيرا.

العسكر يسيطرون على الحقائب 
المهمة بحكومة بوركينا فاسو



طالب عدد كبير من الجماهير الرياضية  االتحاد العراقي بتقديم استقالتهم فورًا بعد الفشل الذريع 
في قيادة الكرة العراقية في البطوالت الخارجية السيما خليجي22  وفقدان االمل بعد الخسارة المؤلمة 
ام��ام المنتخب االماراتي على الرغم من امتالك العراق الموهبة والالعب واإلمكانات المادية والبش��رية 
ولك��ن ال يمتل��ك عقلية إدارية قادرة على التخطيط لمس��تقبل الكرة في الع��راق وخلو االتحاد من أي 
خبير كروي وكل هذا أدى إلى التراجع  الخطير للكرة )العراقية( استطلعت آراء العديد من الجماهير 
الرياضي��ة  ح��ول الخ��روج المذل لمنتخبنا الوطني في خليجي22  ومس��تقبل الك��رة العراقية وكان أول 
المتحدثين المش��جع كريم خضير "ابو حس��ين "الذي اكد أن االتحاد سبب المأساة واالنتكاسات التي 
أصاب��ت الك��رة  العراقية في الفترة االخيرة لس��بب واحد هو التخبط االداري  وإلى متى نبقى  أنانيين ال 
نفكر إال بأنفس��نا ومصالحنا حتى ولو على حس��اب المئات من  اآلخرين.. وإلى متى تبقى الكرة العراقية 
تدفع ضريبة غياب الش��فافية أو  انعدامها في معظم األحيان. إذًا بدأت الكرة  تدخل في س��بات فني 
فهل يتم  إنقاذها قبل فوات األوان وخاصة وان منتخبنا مقبل على المش��اركة في نهائيات اس��يا مطلع 

العام المقبل .
 اأم���ا امل�صج���ع ناظ���م �صال���ح" اب���و مهند"  ق���ال  انن���ا نطالب 
بح���ل االحتاد واجراء انتخاب���ات يف موعد  قريب واأن حقيقة 
الو�ص���ع الكروي العراق���ي اأالن مير مبرحل���ة خطرة وحرجة 
ب�صبب عدم  وجود املنقذ لها  خا�صة وان ال�صاحة الريا�صية 
العراقية مليئة بالقدرات  االإدارية التي ت�صتطيع من قيادة 
الكرة العراقية والعودة بها اإىل الواجهة  االأمامية الن بلدنا 
العزيز فيه العديد من الكفاءات التي قدمت ال�صيء الكبري  
للريا�ص���ة العراقي���ة   فال�ص���ادة يف االحتاد العراق���ي ) جاءوا 
( ببع����ض ) املع���ارف (  م���ن اجل قيادة الك���رة العراقية وترك 
االأ�صم���اء املعروف���ة التي له���ا باع طويل يف  جم���ال كرة القدم 
وهذا ما خطط له اأهل االحتاد لكي يزيدوا من معاناة الكرة  
العراقي���ة التي خرجت من ماأزق لتدخل هذه املرة ماأزق اأخر 
و�صنق���ول بعد ذلك رح���م  اهلل كرتنا التي ماتت و�صط تناغم 

وتهافت اجلميع على كر�صي جمهورية االحتاد  ..
���ي العراقي ح�صن عب���د الهادي اكد    املتاب���ع لل�ص���اأن الريا�ص
على  اأن الكرة العراقية يف تراجع  م�صتمر خطوة اإىل االأمام 
ومائة خطوة اإىل الوراء وهو على فوهة بركان  وعلى اع�صاء  
االحت���اد تق���دمي ا�صتقاالته���م ف���وراً النه���م ف�صل���وا  يف قي���ادة 
الك���رة العراقي���ة  وكذل���ك ع���دم امتالكه���م الق���درة لتطوي���ر 
املواه���ب املنت�ص���رة يف املالع���ب.. وهل نحن  بحاج���ة اىل ثورة 
ريا�صي���ة م���ن اأج���ل ابع���اد مث���ل ه���وؤالء  الذي���ن ال يهمهم اال 
امل�صال���ح  ال�صخ�صي���ة...ويف حدي���ث للم�صجع  ماجد حميد  
وه���و من الريا�صني ال�صابقني اأن الق�صة بداأت مع  املنتخب 
االوملب���ي يف دورة االلعاب اال�صيوية  وخروج منتخبنا لل�صباب 
م���ن الت�صفي���ات اال�صيوية واخره���ا النتائج املذل���ة واملخجلة  
ملنتخبن���ا االول يف بطول���ة خليج���ي22  ف�ص���ال عن اخلروج 

م���ن جمي���ع البط���والت القاري���ة واالقليمية  ولك���ن بقى اهل 
االحت���اد جاثمني على �صدورنا وهم يقودون الكرة العراقية  
ب���دون علم ودراية ونطال���ب االوملبية  العراقية وهي �صاحب 
ال�صاأن الريا�صي يف العراق التدخل من اأجل ا�صقاط  اع�صاء 

االحت���اد  الت���ي دم���رت الك���رة العراقي���ة..
���ي ال���ذي  اكد  اأن  الك���رة العراقية  اأم���ا  امل�صج���ع رزاق القري�ص
ت�ص���ري للمجه���ول ب�صب���ب وج���ود ا�صخا����ض ال يهمهم �صوى 
���ي  ونقول له���م  عليك���م االبتعاد عن  ���ى  الكر�ص اجللو����ض عل
اللعب���ة الأنك���م ق���د ف�صلت���م ببن���اء وتطوي���ر  الك���رة العراقية 
���ي الفلوج���ي  اأن خ�ص���ارة املنتخ���ب  ..فيم���ا ق���ال امل�صج���ع عل
العراق���ي  مل تك���ن االخ���رية ل�صبب ب�صيط  هو ع���دم الرجوع 
���ي يف بن���اء  القاع���دة الريا�صية  اىل ا�صح���اب ال�ص���اأن الريا�ص
والتم�صك بالعبني اكل الدهر منهم و�صرب ونطالب جميع  
الريا�ص���ني الوق���وف �ص���د اع�ص���اء االحت���اد م���ن اأج���ل ابع���اد 
ه���والء من قي���ادة الكرة  العراقية يف الف���رة املقبلة وتر�صيح 
اخري���ن له���م خ���رة وعلمية حتى نعي���د كرتن���ا اىل الواجهة 
م���ن جدي���د.. اما  ح�ص���ني فرحان "ابو قحط���ان " الذي اكد 
اأن  لعب���ة ك���رة الق���دم العراقي���ة  للم�صارك���ة فق���ط  وكذل���ك 
ال�صف���رات الرويحية والرفيهية  الأهل االحتاد وال يفكرون 
االجن���ازات   تهمه���م  وال  العراقي���ة  الريا�ص���ة  م�صتقب���ل  يف 
���ى امل�صلحة الوطنية  النه���م قدموا امل�صال���ح ال�صخ�صية عل
الريا�صي���ة والدليل النتائج ال�صيئة يف خليجي22 ونطالب 

بحل  االحتاد فورا الأنه مطلبا جماهرييا.
وق���ال مهن���د ناظ���م اأن الك���رة  العراقي���ة خرج���ت م���ن جميع 
البط���والت ب���دون �صيء يذكر وال وجود لعقلي���ة ادارية  قادرة 
���ى النهو����ض بواق���ع ك���رة القدم ال���ذي تراجع���ت اكرث من  عل
خطوة اىل ال���وراء  وعلى اع�صاء االحتاد تقدمي ا�صتقاالتهم  

حلف���ظ م���اء وجهه���م..
وق���ال ابراهيم عب���د الهادي العب كرة �صاب���ق اأن احتاد الكرة 
مل يحقق���ا اأي اجن���از يذك���ر من���ذ ع���ام 2007  ال من  حيث 
امل�صت���وى الفن���ي لدى الالعب���ني وال علمية ل���دى  اي ع�صو 
احت���ادي وه���م لي�صوا  قادرين على تطوي���ر اللعبة يف بلدنا.. 
���ى  والتقهق���ر  والريا�ص���ة العراقي���ة اإىل مزي���د م���ن الفو�ص

والراج���ع.. فك���رة الق���دم مازال���ت اأخط���اء االحت���اد املرك���زي 
م�صتمرة بحقها  وم�صاهد الود املفقودة ما بني اأع�صاء احتاد 
اللعب���ة فيم���ا بينهم وبالت���ايل  ت�صيدهم الأخط���اء بع�صهم 
�صت�صم���ر وتتكر����ض  اأنه���ا  ويب���دو  الوا�صح���ة  ه���ي  البع����ض 
واخلا�ص���ر  االأك���ر ه���ي الك���رة العراقي���ة وه���ذا م���ا جعلن���ا 
نت�ص���اءل كي���ف لن���ا اأن نتف���اءل بكرتن���ا  يف قادم االأي���ام.. ومن 
نري���د منه���م االإ�صالح ه���م الذين ي�صع���ون اإىل جرنا للخلف  
مبهاتراته���م وم�صاحله���م ال�صخ�صية ال�صيق���ة ونطالبهم  
باالبتع���اد ع���ن قي���ادة االحت���اد  النهم ف�صل���وا ف�ص���ال ذريعا? 
فيم���ا حت���دث امل�صجع الريا�صي  فرا�ض عب���د الكاظم اأن كرة 
الق���دم قد اأ�صبحت بو�صعها احلايل ت�صكل عالمة ا�صتفهام 
كب���رية  على خارطة ريا�صتنا وخا�ص���ة يف ظل حالة ال�صياع 
الت���ي تعي�صه���ا هذه اللعبة منذ  �صن���وات وتاأكدت موؤخراً من 
خالل م�صاركتنا يف البطوالت اخلارجية وخ�صارتنا  املتتالية 
���ي بل نفوز عليها  اأم���ام منتخب���ات كنا نتفوق عليها يف املا�ص
�صابق���اً  بف���وارق مريح���ة واالأغ���رب م���ن ذل���ك كل���ه جترعن���ا 

املتعاقب���ة واع�ص���اء االحت���اد   اخل�ص���ارات 
ال يبال���ون به���ذا الراج���ع واالنتكا�ص���ات 
امل�صتم���رة ونطالب بح���ل االحتاد فورا  ..  
واجم���ع ح�صني �صلي���م وم�صطفى كرمي 
���ي  ���ى رحي���م وك���رار حم���زة ووعل ومرت�ص
���ي رزاق وعبا�ض  ���ى وعلي كرمي وعل مو�ص
�صمري وح�صنني عبد الرزاق وكرار جبار 
وم�صطف���ى ثامر  واخ���رون الذين اكدوا 
���ى ان اللعب���ة ت�ص���ري اىل اخلل���ف الن  عل
جمي���ع اع�صاء االحتاد ال يفقهون حرف 
ال���راء يف عل���وم الريا�صة ف�صال عن عدم 
و�ص���ع منه���اج او خط���ط مل�صتقب���ل الكرة 
العراقي���ة والي���وم نطال���ب بح���ل االحتاد 
واج���راء انتخاب���ات مبك���رة  وابعاد جميع 
اع�ص���اء االحتاد من الدخول او الر�صيح 

يف انتخابات احتاد الكرة
ال�صحف���ي  الزمي���ل  املتحدث���ني   واخ���ر 

���ي احم���د رحي���م نعم���ة ال���ذي حت���دث ب���امل وح�ص���رة  الريا�ص
���ى اأك���رث م���ن �صعيد  ع���ن  ه���ذه النك�ص���ات وه���ذا الف�ص���ل عل
يع���ود براأين���ا اإىل غي���اب التخطي���ط  العلم���ي ل���دى جمي���ع 
اع�ص���اء االحت���اد العراق���ي وه���و بالتايل م���ا اأف�ص���د الريا�صة 
وجع���ل  امل�صائ���ب الريا�صي���ة تت���واىل علين���ا وه���ي ل���ن تقف 
عن���د ف�صيح���ة منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة  الق���دم يف خليجي 
ال�صعودي���ة  ث���م خروجن���ا منه���ا ب�صب���ب  دكتاتوري���ة  حكي���م 
�صاك���ر  ول���ن تكون االأخرية طامل���ا اأن املذن���ب ال ياأخذ ن�صيبه 
م���ن  العق���اب وال�صطور ه���ذه ال تت�ص���ع لذكر الك���وارث التي 
اأ�صاب���ت الريا�ص���ة العراقي���ة  بوجود مثل هك���ذا عقول تقود 
الك���رة العراقي���ة واي���ن نح���ن م���ن العقول الت���ي ق���ادة  الكرة 
العراقي���ة يف ف���رة ال�صبعينات من الق���رن املا�صي الذي كان 
همهم االرتقاء  بواقع اللعبة بعيدا عن امل�صالح ال�صخ�صية 
الي���وم نرف���ع له���م القبعة احراما ملا  قدم���وا لكرتنا  يف تلك 
الف���رة الذهبي���ة  الت���ي مازال���ت عالق���ة يف اذه���ان اجلمه���ور  

العراقي والعربي وكذلك اال�صيوي.

لي�ض املنتخب الكروي الوطني وحده الذي مل يوفق يف 
بطولة خليجي 22 الكروية املقامة حاليا يف الريا�ض 
، بل املنتخب االإعالمي العراقي اأي�صا ، رغم اأن الوفد 
اأكر وفد ريا�صي واإعالمي عراقي  الذاهب هناك كان 
حد  ،ع��ل��ى  اخلليجية  ال�����دورات  �صعيد  ع��ل��ى  م�����ص��ارك 

علمنا ،  حلد االآن ..
الكم  ،رغ��م  اخلليجية   ال�صاحة  االإعالمي يف  احل�صور 
اإن مل نقل كان �صلبيا    ، ، كان �صبه غائب وغري فعال 
اأن  ، بحيث مل نكن ن�صعر  ال���دورة  ، يف ه��ذه  ،ن��وع��ا م��ا 
اأو مل يكن موفقا   ، اإعالميا  العراق كان حا�صرا هناك 
يف تو�صيح ���ص��ورة االإع����الم ال��ع��راق��ي وت��اأث��ريه ، ب��ل مل 

يكن قريبا ومقنعا للجمهور العراقي واخلليجي على 
حد �صواء .. ي�صاف له غياب وا�صح لالإعالم العراقي 
ال��دورة وكاأنها غري موجودة  الذي تعامل مع  الر�صمي 
التي  الر�صمية  العراقية  الريا�صية  القناة  اأن  بدليل   ،
ال���دورة  يف  الوطني  منتخبنا  م��ب��اري��ات  حتى  تنقل  مل 
باهتة  ب��دت  التي  التحليلية  الرامج  ببع�ض  واكتفت 
مع �صيوف يبدو اأن لديهم م�صاكل مع املدرب واالحتاد 
�صوى  �صيئا  ي�صيفوا  مل  )جماملني(  �صيوف  مع  اأو   ،
القنوات  !! مقارنة برامج  اأك��رث  الرامج ال  ملء وقت 
العراقي  اجلمهور  اهتمام  ا�صتقطبت  التي  اخلليجية 
هكذا  يف  االإع���الم  لعبة  جتيد  كونها   ، اخلليجي  قبل 
يف  مبتدئني  وكاأننا  نت�صرف  الزلنا  بينما   ، منا�صبات 

اأول ال�صّلم .
 _ املتوا�صع  بتقديري   _ املو�صوع  يف  البارزة  امل�صكلة 

اأن الف�صاد قد تغلغل يف االأو�صاط االإعالمية اأي�صا وبداأ 
واملايل  واالإداري  ال�صيا�صي   الف�صاد  �صاأن  �صاأنه   ، ينخر 
اأن  الف�صاد  مظاهر  واأوىل   ، البلد  يف  اأطنابه  ال�صارب 
خليجي  يف  امل�صاركني  االإع��الم��ي��ني  ه���وؤالء  م��ن  الكثري 
22قد ذهبوا للنزهة ال اأكرث ، وفق عالقات  �صخ�صية 
وتاأهيل  ا�صتحقاق  دومن��ا   ، �صلفا  مرتبة  حم�صوبية  اأو 
اأخ���رى م�صافة  االإع���الم خيبة  ، لي�صيف ه��ذا  واإع���داد 

خليبتنا الكروية.
حملة  �صّنت  قد  االإعالمية  االأو�صاط  بع�ض  كانت  واإذا 
البطولة  قبل  الوطني  ملنتخبنا  الفني  امل�صتوى  على 
اأي�صا على  اأن ننتقد هذا االإع��الم  وبعدها ، فحري بنا 
اأف�صل مما  يقدم  اأن  عليه  وك��ان   ، فيها  البائ�ض  اأدائ��ه 
اأدت اإىل  كان ، وقد يكون �صببا م�صافا لالأ�صباب التي 
خروجنا من الدورة بهذا ال�صكل الغريب املوؤ�صف، ومن 

حني  النتائج  حتمل  م��ن  االآخ����رون  يتهرب  اأن  املعيب 
 .. فقط  النجاح  مو�صم  يف  حا�صرين  ويكونوا   ، نف�صل 
نعم ال يتحمل الطاقم الفني وحده نتائج الف�صل ، بل 
الطاقم االإعالمي العراقي امل�صارك اأي�صا يتحمل جزءا 
من هذا االإخفاق ، الأنه مل يعرف كيف يتعامل مع هكذا 

مناف�صات ومل يتقن اأداءه ب�صكل �صليم .
اأخريا نقول .. هذه الدورة لي�صت نهاية املطاف ، ولدينا 
التهيوؤ  وعلينا   ، قريبة  مهمة  اآ�صيوية  ا�صتحقاقات 
 ، اأي�����ص��ا  اإع��الم��ي��ا  ب��ل   ، ك��روي��ا _ فح�صب   لي�ض _
ف���االإع���الم اأ���ص��ب��ح ع��ل��م��ا ول��ي�����ض ع�����ص��وائ��ي��ات حتكمها 

امل�صالح والعالقات والنزهات خارج البالد!
ونحن ناأمل الكثري من هذا املنتخب البطل الذي حقق 
م�صاعر  األهبت  التي  ال�صابقة  االإجن����ازات  م��ن  الكثري 

اجلماهري واأطعمته فرحة االنت�صار.

اأ�صعل اأحمد را�صي جنم كرة القدم العراقية ال�صابق واملحلل يف قنوات "بي 
اأدىل  22 املقامة حالياً يف الريا�ض حيث  ان �صبورت" االأج��واء يف خليجي 
بت�صريحات �صاخنة يوم اأم�ض يف فندق الريتز كارلتون موؤكداً فيها اأن اإقالة 
ال�صادم  امل�صتوى  بعد  اأ�صبحت ملحة حالياً  �صاكر  العراقي حكيم  املدرب 

للعراق يف بطولة خليجي 22.
قال اأحمد را�صي: االأن�صب يف املرحلة املقبلة هو عدنان درجال جنم الكرة 
العراقية ال�صابق ومدرب الوكرة حيث اإنه يعلم كل �صيء عن الكرة العراقية 
ومتابع وي�صتطيع اأن يخرج باملنتخب من الكبوة احلالية التي مير بها منذ 

فرة طويلة.

��ي اأن م��ن يتحدث اأن ال��ف��رة �صيقة واأن االإع���داد مل  وا���ص��اف  اأح��م��د را���ص
يكن جيداً اأوؤكد هذا االأمر باأن اإعداد العراقي لكاأ�ض اخلليج مل يكن كافياً 
ولكن املدرب البد اأن تكون له حلول يف املباريات وتدّخل ي�صنع من خالله 
عدنان  واأر���ص��ح  ال�صكل  بهذا  العراقي  املنتخب  اأ�صاهد  م��رة  والأول  ال��ف��ارق، 
درجال لقيادة املنتخب العراقي واأن مل ت�صمح ظروفه بذلك يتم التعاقد 

مع مدرب اأجنبي.
وعن وجود خالف مع حكيم �صاكر قال اأحمد را�صي: ال توجد اأي خالفات 
اأي  اأن  �صاهد  واجلميع  الفنية  النواحي  يف  اأحت���دث  واأن���ا  �صاكر  حكيم  م��ع 
منتخب ي�صغط على العراق يف املباريات ي�صتطيع الت�صجيل وهو ما ظهر 
يف الدورة، لذلك التغري �صروري واأنا اأتكلم عن روؤية فنية ولي�ض عن اأ�صياء 

�صخ�صية.

ما يكتبه الزمالء

�صاأبداأ ب� "لو " ... هذه ال� )لو ( ت�صبه اىل حد ما و)لكن (! واقول لو كنت م�صوؤوال 
ريا�صيا  يف احلكومة او االحتاد �صاأعلن رف�صي مل�صاركة منتخبنا الوطني يف اية 
فعاليات عربية وا�صيوية ودولية .. وال�صبب هو اننا اقل م�صتوى  مما ينبغي عن 
م�صتوى فريق يف ال��دوري. ولو ان يل �صوت م�صموع . ل�صرخت باأعلى �صوت .. 
اننا نلعب على وقع ذكريات اقدام فالح ح�صن وعلي كاظم وهادي احمد واحمد 
�صبحي وح�صن فرحان وع��ادل خ�صري وعالء احمد وجليل حنون وعلي ح�صني 
وفي�صل عزيز وابراهيم علي ورحيم كرمي وجمبل فرطو�ض ودكل�ض عزيز ورعد 
حمودي وحممد طرة وريا�ض نوري  وح�صني �صعيد وغامن عريبي وليث .. وقي�ض 
.. واحمد .. وحبيب و�صواهم  من العبينا الذين كان يكفيهم اميانا بالعراق انهم 
يلعبون لوجه  اهلل تعاىل و�صمعة وطنهم . ولو كنت احد م�صوؤويل وزارة الريا�صة 
وال�صباب ملا قدمت اي عون ملنتخب كان يلعب يف الوقت ال�صائع . ولو كنت م�صوؤوال 
يف االحتاد العراقي لكرة القدم ... ملا اجزم وا�صر على بقاء مدرب يف مكانة لدوره 
واحد .. والأننا انا واحد من هوؤالء ال� )اننا ( كنا حر�صني على قيادة منتخباتنا 
الوطنية مدرب حملي اعتقادا وطنيا انه ال يقل �صاأنا ودراية عن املدرب االجنبي  
..ولكن الذي ح�صل هو جرمية بحق ا�صم العراق ومنتخبه الذي كان يبكي اقرانه 
املنتخبات العربية ويجعلهم يتح�صرون على مكانتنا . ال انفي حتمل امل�صوؤولية اي 
احد .. امل�صوؤولية تعني اجلميع املدرب واالحتاد واحلكومة .. م�صوؤولية  ت�صامنية 
خل�صارتنا يف خليجي )22( ماذا ينفعنا ت�صريح كامل زغري بعد اأن وقع الفاأ�ض 
بالرا�ض ...  وماذا ينفع ترير عبد اخلالق م�صعود رغم اأن االأمنيات كانت على 
اأ�صدها من عودة منتخبنا حمموال على االأكتاف . قراأت قبل خو�ض مباراتنا يف 
خليجي )22( ت�صريح لالعب املوهوب يا�صر قا�صم ... من اأننا ويق�صد املنتخب 
العراقي �صنعود وكاأ�ض اخلليجي عراقيا ... لكننا فوجئنا بخلط االأوراق من قبل 
لديه  يكن  وه��و مل  وك��رار جا�صم   ... قا�صم  يا�صر  با�صتبدال  �صاكر  امل��درب حكيم 
العبني مهرة كهذين العن�صرين الفاعلني يف �صفوف املنتخب  ... مع احرامي 
للبقية الالعبني ... علينا اأعادة النظر باملنتخب ت�صكيلة والعبني و مدربني . وال 
ت�صمحوا للمنتخب بعد اليوم للم�صاركة يف اأي فعاليات كروية ... الأننا �صنح�صد 
العراقي  للمنتخب  الهيبة  اأع��ي��دوا  اأخ��رى  م��رة    . امل���رارة  كاأ�ض  نكرع  و  احل�صرم 
الوطني ... فمن احلرام يتمرغ هكذا يف وحل الهزمية اأمام منتخبات كانت تخ�ض 
من ا�صمه و لي�ض من لعبة . ومرة اأخرى اأعيدوا النظر باملنتخب الوطني ... و 
العراق على  و قلب جماهري  يلعب  ... لكي نقف على منتخب  اإخفاقاته  ادر�صوا 

كفيه و بني جوانحه...

لو .....
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ي��ف��رح��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ال�����ص��ورة امل�����ص��رف��ة ال��ت��ي 
ظهرت فيها حكومتنا العراقية وهي تاأول 
على نف�صها يف خ�صم املعارك اجلارية حالياً 
لتحرير العراق من اوكار داع�ض االرهابي 
ال��راف��دي��ن يف  اأ���ص��ود  م�صاندة  ع��ن  لتعلن   ،
اقامتها  املقرر  ا�صيا  وبطولة   22 خليجي 

يف ا�صراليا 2015
كريم صبري

رمبا يكون االمر غريبا يف بع�ض حيثياته 
من  بعدد  )ع��م��ودن��ا(  جمل  ن�صتهل  عندما 
عالمات اال�صتفهام، نعم رمبا يجد البع�ض 
عليه،  ) متعارف(  املو�صوع غري  ان مطلع 
اال ان امل�صمون رمبا ي�صفع لنا يف �صلك هذا 
نخو�ض  ال��ذي  املو�صوع  ان  طاملا  ال�صبيل، 

غماره يفر�ض علينا ذلك
علي حنون

لي�ض  االخ����ري����ن  “جتارب”  م���ن  ال��ت��ع��ل��م 
يكون”مثلبة”  ان  له  ميكن  وال  “عيبا”، 
ع��ل��ى ك���ل م���ن ي���ح���اول ان ي��ك��ون يف و���ص��ع 
اف�����ص��ل وي��ف��ه��م ال��ل��ع��ب��ة احل��ي��ات��ي��ة ب�����ص��ورة 
ت���ق�������ص���ر ل�����ه ال����ط����ري����ق ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���دف���ه 
االمور  يف  االخرين  وتقليد  “االيجابي”، 
انت�صال  يف  دورا  ت��وؤدي  “االيجابية”،التي 
ال��ك��رة  ت��ع��ي�����ص��ه  “املزري” ال����ذي  ال��و���ص��ع 

العراقية
فيصل صالح 

 
امل�صاحة  يف  واك��رره��ا  م�صاحة،  ذات  قلتها 
بطولة  ب���راأ����ض  ج���اء  حكيما  ان  ل��و  ذات���ه���ا، 
وتاأتي  ر�صمية،  غري  لعّدوها   22 خليجي 
ب��امل��ق��ام ال��ث��اين يف �صلم االول���وي���ات، وان��ه��ا 

بطولة امراء و�صيوخ وم�صايف ودالل!.
حسين الخرساني

جماهيرنا ُيحملون اتحاد الكرة مسؤولية الخروج المبكر في خليجي22 ويطالبون بحله
العراقية استطلعت اراءهم

- متابعة

- نعيم حاجم

- متابعة

- متابعة

في الشباك

فؤاد العبودي

بعد مرور فرة قاربت ال�صهرين ال�صتعدادات العبينا لبطولة خليجي22 
والت�صريحات النارية للمدرب حكيم �صاكر  والأع�صاء االحتاد على العودة 
للجماهري  امل��خ��درة  الت�صريحات  وب��ه��ذه  ب��غ��داد  اىل  اخلليجي  بالكا�ض 
اىل  حولها  والتي  ال��وردي��ة   اأحالمنا  الوطني  منتخبنا  ن�صف  الريا�صية  
كوابي�ض مزعجة بخروج خمجل تذينا فيه الرتيب االخري لفرق البطولة    
واالخ��رية  وتعادلنا مع عمان  الكويتي  املنتخب  ام��ام  االوىل  . فخ�صارتنا  
باأمالنا .ومنتخبنا بالعبيه ومدربه مل  ي�صتطيع  اأطاحت  امام االم��ارات 
والو�صط  اجلمهور  بها  واك��ب��ه  التي  ال��وردي��ة  واالأح���الم  االآم���ال  مالم�صة 
الريا�صي ، لي�ض الأنه يفتقر اإىل االإمكانيات وح�صب ، بل الأنه يفتقر اأي�صاً 
اإىل جملة من العوامل املو�صوعية التي تت�صل باأ�صول كرة القدم ..حيث 
اأثبت التجارب بان املدرب حكيم �صاكر مبا ال يدع جمااًل لل�صك اأنه مدرب 
مفل�ض فنياً وال ميكنه تقدمي اأي ا�صافة للمنتخب ويجب على االحتاد ان 
ا�صرف  املنتخب حلد االن حيث  الثقة به ويكتفي مبا قدمه مع  ال يجدد 
على منتخبنا  يف خم�صة مباريات منها جتريبيتان امام اليمن والبحرين  
 ، دائماً  اعتدنا  اذ   . الفوز  ن��ذق طعم  22 مل  وثالثة مباريات يف خليجي 
على املبالغات ، وت�صخيم االمكانات التي بدا فيها حكيم �صاكر  والعبيه ، 
وكاأنهما يلعبان من خالل خطة عبثية ، لي�ض لها عالقة بعلم كرة القدم 
واأ�صولها اإ�صافة اإىل غياب التفاعل الذي يفر�ض اأن يتماهى مع انفعال 
وحمبة اجلمهور الذي مل يبخل على منتخبه  بالت�صجيع  ، ليهتف ،ويهتف 
.. فبدا الهتاف ،عقيماً مثلما بدا املنتخب اأجوفاً ال ميتلك القدرة والكفاءة 

، رغم كل ما اأتيح له من دعم..
  كل هذا ي�صتدعي اجراء مراجعة �صاملة للعبة ت�صتخل�ض النتائج وت�صع 
اأفقاً حلل اإ�صكاليات تعي�صها كرة القدم وبدئ املنتخب  اأ�صبه بفريق �صعبي 
بال�صراب  اأ�صبه  واآم��ال هي  ولي�ض منتخباً وطنياً.. وكفانا تفاوؤالت فارغة 
املنتخب  على  لالأ�صراف  املوؤهلة  التدريبية  اال�صماء  الكثري من  هنالك   ..
الوطني يف الفرة املقبلة وهي بالفعل قادرة  على جتديد دماء الفريق بعد 
ان اأ�صبحت غالبية االأ�صماء احلالية غري قادرة على �صرف متثيل املنتخب 
الوطني فا�صبح لزاما علينا ايجاد بدائل ... اما اذا كان التفكري من�صب 
باجتاه املدرب االجنبي فيجب ان ننتقيه بعناية وان يكون ذو امكانية فنية 
ت�صتطيع النهو�ض بواقع كرتنا واحداث ثورة فيها �صبيهة بتلك التي عملها 

امل�صري اجلوهري مع املنتخب االردين قبل عقد من الزمن.

نكبة المنتخب والمراجعة الموضوعية

مرحب�������ًا

نعي������م حاج�������م

naem_hagm@yahoo.com

احمد راضي.. البد من إبعاد حكيم.. ودرجال األنسب لتدريب العراق

عن دورة )خليجي 22( .. إعالميا

 

اكد رئي�ض االحتاد املركزي لبناء االج�صام فائز عبداحل�صن 
ان 5 العبني �صيمثلون العراق يف مناف�صات بطولة العامل 
ان  امل��زم��ع  م��ن  التي  املتقدمني  لفئة  كال�صيك(  )ارن��ول��د 
من  امل���دة  خ��الل  مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة  يف  تنطلق 

ت�صرين  �صهر  م��ن  الثالثني  ولغاية  والع�صرين  ال�صابع 
الثاين اجلاري ومب�صاركة اكرث من 60 دولة من خمتلف 
ال���ع���امل.وق���ال ع��ب��د احل�����ص��ن: ان االحت����اد ا�صتقر  ق����ارات 
ب��االت��ف��اق م��ع اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة امل����درب ع��ل��ي جويد 
على اختيار 5 العبني هم �صرغام جار اهلل يف مناف�صات 
الثقيل  وزن  مناف�صات  يف  ه��اين  وعلي  كغم   100  + وزن 

وعمار حم�صن يف مناف�صات وزن 90 كغم وا�صعد حميد 
80 كغم وواث��ق علي يف مناف�صات وزن  يف مناف�صات وزن 
ان الالعبني يوا�صلون تدريباتهم  75 كغم. م�صريا اىل 
العا�صمة بغداد واي�صا يف حمافظة النجف حت�صريا  يف 
يظهر  ان  خاللها  م��ن  ن��اأم��ل  ال��ت��ي  العاملية  للمناف�صات 
املنتخب العراقي مب�صتوى جيد يوؤهله لتحقيق النتائج 

االيجابية، واخ�ض بالذكر الالعب �صرغام جار اهلل بطل 
ابطال ا�صيا الذي نعّول عليه كثريا يف احراز احد االو�صمة 
الوفد  ان  وزاد:  كغم.   +100 وزن  مناف�صات  يف  الثالثة 
�صيكون برئا�صته كونه رئي�صا لالحتاد وي�صم يف ع�صويته 
ح��ي��در ي��ا���ص��ر ع�صو االحت����اد اداري����ا وع��ل��ي ج��وي��د م��درب��ا 

للمنتخب ا�صافة اىل الالعبني اخلم�صة.

5 العبين يمثلون العراق في بطولة العالم ببناء األجسام



بطولة  م�شرف يف  تقدمي عر�ض  الكروي يف  منتخبنا  يخفق  اخ��رى  م��رة 
خليجية لي�شت بتلك ال�شعوبة التي ميكن معها ان تكون اخل�شارة حا�شرة 
الكرة  وج��ه  م��اء  ب��ه  واح���د نحفظ  ف��وز  ول��و  م��ن حتقيق  والنتمكن معها 
ومن�شات  وال��زه��و  التالق  م��ن  �شنوات  بعد  لال�شف  اري��ق  ال��ذي  العراقية 

التتويج .
ب�شورة  ظهوره  بعد  وع�شرين  اثنني  خليجي  الكروي  منتخبنا  ودع  اليوم 
ذل��ك  ول��ي�����ض  ب��غ��ره��ا  ان يظهر  ب��ام��ك��ان��ه  ك���ان  وق���ت  م��ه��زوزة م�شو�شة يف 
رد  دون  بهدف  الكويت  منتخب  من  قا�شية  ..خ�شارة  اب��دا  عليه  بال�شعب 
وتعادل ا�شبه باخل�شارة من منتخب عمان بهدف ملثله وخ�شارة اخرى من 
منتخبنا  ماقدمه  ح�شيلة  هي  ه��ذه   . رد  دون  بهدفني  االم���ارات  منتخب 

الذي حل ثامنا واخرا بنقطة يتيمة .
اخلليجية  املنتخبات  ك��ان��ت  منتخب  ح���ال  ه��و  ه���ذا  ي��ك��ون  ان  يعقل  ف��ه��ل 
واال�شيوية حت�شب له الف ح�شاب وكانت تخ�شى مواجهته النه كان يذيقها 
مرارة اخل�شارة بجملة من االهداف ..وكان بطل ا�شيا عام 2007 بجدارة 
ان  بعد  البطل  العراقي  املنتخب  ولي�ض  اخر  منتخب  ..وكانه  وا�شتحقاق 

اهتزت �شورته امام اجلميع ..
الالعبني  ل��دى  تكن  مل  اذ   ، البطولة  يف  اال�شعف  الفريق  ك��ان  منتخبنا 
كبرا  احراجا  �شبب  ال��ذي  ..االم��ر  متاما  ونف�شية  وبدنية  فنية  امكانات 
جلميع العبني وامل��درب واالداري��ني وكانت نتيجته اخل��روج من مناف�شات 
بطولة كنا ا�شيادها ل�شنوات طويلة وظفرنا بكاأ�شها لثالث مرات ... وكان 
يكن  باملنتخب يف بطولة مل  ان الي��زج  للم�شوؤولية  يت�شدى  االج��در مبن 
يف  ي�شارك  منتخب  هناك  فهل   . اط��الق��ا  بها  امل�شاركة  ح�شاباته  يف  حتى 
بطولة التناف�ض فيها حا�شر وبقوة من جميع املنتخبات امل�شاركة دون ان 
ي�شتعد لها ب�شكل يتنا�شب واهميتها ؟ فكلنا يعرف ان منتخبنا مل يدخل 
اي مع�شكر تدريبي ا�شتعدادي يتالءم وقوة بطولة خليجية يريد ان يك�شب 

لقبها .
املنتخب وخالل مبارياته الثالث فقد هويته متاما ومل يقدم �شيئا يذكر 
والتعاون من اجل  بعيدا عن اجلماعية  بائ�شا  فكان لعبه ارجتاليا عفويا 

ا�شابة الهدف وحتقيق املراد .
قد نلقي بالالئمة على مدرب املنتخب حكيم �شاكر، نعم هو يتحمل اجلزء 
االكرب مما ح�شل ، لكن من اتى بحكيم �شاكر و�شلمه قيادة كرتنا وو�شع 
الذي  املتخبط  الكرة  احت��اد  غر  امانة  يديه  بني  الكروية  العراق  �شمعة 
يراه  هو  ط��رف  الر�شاء  بلد  ب�شمعة  ج��ازف  الن��ه  امل�شوؤولية  كامل  يتحمل 
حتقيق  يف  كفاءته  بعدم  قناعته  وبرغم  القيادة  م�شوؤولية  لتويل  منا�شبا 
اجناز وحتمل امل�شوؤولية امللقاة على عاتقه والو�شول باملنتخب لرب االمان .
خيبة خليجية اخرى تطيح مبنتخبنا الكروي وهو على ابواب اال�شتعداد 
لبطولة ا���ش��ي��وي��ة ع��ل��ى درج���ة ك��ب��رة م��ن االه��م��ي��ة والب���د ان ت��ك��ون ه��ذه 
تفا�شيله  وم���رارة  ق�شاوته  برغم  منه  اال�شتفادة  علينا  در���ش��ا  االنتكا�شة 
يعيدوا ح�شاباتهم من  ان  ال�شان  ا�شحاب  ..على  الكرام  م��رور  وان المير 
جديد ب�شورة جدية والوقوف عند مواطن القوة واخللل بق�شد جتاوزها 

م�شتقبال جتنبا الخفاقات وخيبات اخرى .

التابعة  الريا�شي،  للتحكيم  اال�شتئناف  حمكمة  حكمت 
لوزارة الريا�شة االإ�شبانية، ل�شالح جنم الكرة الفرن�شية 
ال�شابق زين الدين زيدان يف ق�شية توقيفه كمدرب للفريق 
الرديف لريال مدريد. وكانت هذه العقوبة �شدرت بحقه 
مزاولته  ب�شبب  القدم  لكرة  االإ�شباين  االحت��اد  قبل  من 

للتدريب دون امتالك ال�شهادة ال�شرورية.
الدين  زي��ن  ال�شابق  الفرن�شي  ال���دويل  النجم  �شيتمكن 
للفريق  كمدرب  طبيعي  ب�شكل  عمله  مزاولة  من  زي��دان 
ال��ردي��ف ل��ري��ال م��دري��د االإ���ش��ب��اين، وذل��ك بعدما حكمت 
ل�شاحله حمكمة اال�شتئناف للتحكيم الريا�شي االإ�شبانية 

�شد قرار اإيقافه لثالثة اأ�شهر.

االإ�شبانية،  الريا�شة  ل��وزارة  التابعة  املحكمة  لهذه  و�شبق 
زي��دان  اإي��ق��اف  عقوبة  املا�شي  ال�شهر  اأواخ���ر  يف  علقت  اأن 
حتى �شدور القرار النهائي بعد اأن تقدم بطل العامل لعام 
قبل  من  بحقه  �شدرت  التي  العقوبة  با�شتئناف   1998

االحتاد االإ�شباين لكرة القدم .
اأ�شدرها  التي  العقوبة  على  مدريد  ري��ال  اعرت�ض  وق��د 
اأي�شا املدرب االأول لريال  االحتاد االإ�شباين والتي طالت 

كا�شتيا، �شانتياغو �شان�شيز.
وم��ن��ع االحت�����اد االإ����ش���ب���اين زي�����دان م���ن مم��ار���ش��ة مهامه 
كمدرب لريال كا�شتيا كونه ال ميلك ال�شهادة ال�شرورية 
من  فريق  قيادة  تخوله  التي  الثالث  امل�شتوى  �شهادة  اأي 

الدرجة الثالثة يف اإ�شبانيا.
يتقدم خطوة  اأن  املو�شم  ه��ذا  ع��ام��ا(   42( زي���دان  وق���رر 
اإ���ش��اف��ي��ة يف م��ه��ن��ة ال��ت��دري��ب م���ن خ���الل ت���رك من�شبه 

االإي��ط��ايل  م��دري��د  ل��ري��ال  االأول  الفريق  مل��درب  كم�شاعد 
كارلو ان�شيلوتي وا�شتالم االإ�شراف على ريال كا�شتيا.

اأن  "اأكيد  2012 يف لندن:  االأوملبي عام  البطل  واأ�شاف 
تتويجي  يف  حا�شم  دور  ل��ه  ك��ان  العاملي  القيا�شي  ال��رق��م 
ال��ع��ام. على  ب��ذل��ك ه��ذا  اأق���م فقط  ب��اجل��ائ��زة ولكنني مل 
عك�ض فالري )التي مل تخ�شر يف 56 م�شابقة متتالية(، 
اأي�شا  ت��وج��ت  ولكنني  امل��و���ش��م،  ه��ذا  واح���دة  م��رة  خ�شرت 
الهواء  التوايل )يف  الثالثة على  للمرة  االأوروب��ي  باللقب 

الطلق(".
من جهتها، قالت اأدام�ض: "بالن�شبة لنا )االخت�شا�شيون 
يف امل�شابقات( من ال�شعب مناف�شة اأبطال �شباقات اجلري 
ال�����ش��رع��ة، وب��ال��ت��ايل  ���ش��ب��اق��ات  االأك����ر ج��اذب��ي��ة خ�شو�شا 
وب��الدي  ولعائلتي  يل  بالن�شبة  رائ��ع��ة  ر�شالة  فتتويجي 

وجميع ال�شيدات الراميات".

زيدان يعود إلى تدريب الفريق الرديف لريال مدريد بقرار قضائي

لح��ق منتخب الس��عودية بمنتخب  قطر الى المب��اراة النهائية لدورة 
كأس الخليج الثانية والعشرين لكرة القدم في اعادة لمباراة االفتتاح 
بينهم��ا بعدما جرد االمارات من اللقب بالف��وز عليها 3-2 في الدور 

نصف النهائي.
وس��جل ناصر الش��مراني )19( ونواف العابد )22( وس��الم الدوسري 
)86( اهداف الس��عودية، واحمد خلي��ل )53 و79( هدفي االمارات.   

وتقام المباراة النهائية غد االربعاء  .

واأك����د املنتخ����ب ال�شع����ودي تفوق����ه عل����ى 
الت����ي  املواجه����ات  يف  االمارات����ي  نظ����ره 
جمع����ت بينهم����ا يف دورات كاأ�����ض اخللي����ج 
رافع����ا ر�شي����ده اىل 15 ف����وزا مقاب����ل 4 

خ�شارات، فيما تعادال 3 مرات.
ويع����ود اللق����اء ال�شابق ب����ني املنتخبني يف 
ال����دورة اىل "خليج����ي 20" باليم����ن يف 
2010 عندما التقيا يف ن�شف النهائي 
بال����ذات وف����از فيه����ا "االخ�ش����ر" به����دف 
لال�شيء، قبل ان يخ�شر يف النهائي امام 

الكويت.
يف  مب����اراة  اف�ش����ل  املنتخب����ان  وق����دم 
"خليج����ي 22" حت����ى االآن، تبادال فيها 
ا�شح����اب  لك����ن  واخلط����ورة،  ال�شيط����رة 
االر�����ض حافظ����وا عل����ى تركيزه����م حت����ى 

النهاية اىل ان اقتن�شوا هدف الفوز.
وكان املنتخ����ب ال�شعودي اف�ش����ل انت�شارا 
وحتكما بالك����رة يف الدقائق االوىل بحثا 
ع����ن ثغرة يف الدف����اع االماراتي لت�شجيل 

هدف مبكر.
افتت����اح  يف  االر�����ض  اأ�شح����اب  وجن����ح 
الت�شجي����ل م����ن ك����رة و�شل����ت ع����ن طريق 
اخلط����اأ اىل منت�ش����ف امللعب حيث يوجد 
�شع����ود كري����ري ال����ذي حوله����ا اىل �شعيد 
املول����د يف اجله����ة اليمن����ى فمرره����ا م����ن 
م�شاف����ة بعي����دة بيني����ة ام����ام املرمى حيث 

املهاج����م نا�ش����ر ال�شم����راين املن�شل خلف 
املدافع����ني فاأكمله����ا مبا�ش����رة عل����ى ميني 

احلار�ض علي خ�شيف )19(.
وا�شتغ����ل ال�شعودي����ون ارتب����اكا يف الدف����اع 
العزي����ز  عب����د  اخط����اأ  حي����ث  االمارات����ي 
�شنق����ور يف ابع����اد الك����رة داخ����ل املنطق����ة 
اث����ر متريرة لتي�شر اجلا�شم من اجلهة 
اليمن����ى فتهياأت ام����ام نواف العابد الذي 
و�شعها يف املرمى م�شجال الهدف الثاين 

بعد ثالث دقائق فقط.
لك����ن اله����دف مل يتاأخر، فم����ن ركلة حرة 
عب����د  عام����ر  رف����ع  الي�ش����رى،  اجله����ة  يف 
الرحم����ن ك����رة ارتقى له����ا املهاجم احمد 
خليل واكملها براأ�شه يف الزاوية الي�شرى 

ملرمى احلار�ض وليد عبداهلل )53(.
وح����اول احمد خلي����ل تعوي�ض ما فاته يف 
هذه الدورة فاأطلق كرة قوية من اجلهة 
اليمن����ى لكن وليد عبداهلل ابعدها لتعود 
وت�ش����ل اىل ولي����د عبا�����ض ف�شدده����ا فوق 

املرمى ال�شعودي )59(.
ويف خ�شم ال�شيطرة امليدانية االماراتية، 
انطل����ق ا�شح����اب االر�ض بهجم����ة مرتدة 
و�شل����ت منها الكرة اىل نا�شر ال�شمراين 
يف اجله����ة اليمن����ى ف����كاد ي�شي����ف الهدف 
الثال����ث لكن كرته م����رت قريبة جدا من 

القائم االمين )63(.

 وبع����د ان اوق����ف عل����ي خ�شي����ف مفع����ول 
ه����دف ثال����ث لل�شعودية اثر ك����رة لنا�شر 
ال�شم����راين، انطل����ق االماراتيون بهجمة 
�شريع����ة م����رر منه����ا ا�شماعي����ل مطر كرة 
احم����د خلي����ل  اليمن����ى اىل  م����ن اجله����ة 
داخ����ل املنطق����ة فنج����ح يف ترجمته����ا اىل 
مدافع����ني  ثالث����ة  وج����ود  برغ����م  ه����دف 

.)79(
وعاد "االخ�شر" ب�شرعة اىل توازنه بعد 
دقائ����ق م����ن ال�شغ����ط االمارات����ي وجن����ح 
يف التق����دم جم����ددا قبل ارب����ع دقائق من 
نهاي����ة الوق����ت اال�شل����ي بع����د ان و�شل����ت 

الك����رة عق����ب ع����دة متري����رات اىل �ش����امل 
الدو�شري على ح����دود املنطقة ف�شار بها 
ث����م اطلقه����ا بي�ش����راه قوي����ة يف ال�شب����اك. 
املل����ك  لعب����د  مكان����ه  الدو�ش����ري  وت����رك 

اخليربي مبا�شرة بعد الهدف.
 وابت�ش����م احل����ظ للعناب����ي ومنح����ه ف����وزا 
م�شتحق����ا وبثالث����ة اأه����داف له����دف على 
عمان ام�ض يف لقاء ن�شف نهائي خليجي 
22 با�شت����اد املل����ك فهد بالريا�ض ، بعد 
اأن عان����ده ب�شدة يف مباريات الدور االأول 
التوفي����ق ع����ن مط����اردة  ، وتوق����ف ع����دم 
الفري����ق القطري  وعو�ش����ه كل ما حدث 

يف لقاءات����ه ال�شابق����ة والتي كان منتخبنا 
فيه����ا االأف�ش����ل . وكان العناب����ي االأف�شل 
اأي�ش����ا باالأم�ض واالأك����ر فر�شا فا�شتحق 
نهائ����ي  اىل  التاأه����ل  وا�شتح����ق  الف����وز 
كاأ�����ض اخللي����ج الثاني����ة والع�شري����ن بع����د 
معرك����ة كروي����ة فنية عالية م����ع املنتخب 
العماين ال����ذي قدم اأي�شا مب����اراة كبرة 
رغ����م خ�شارت����ه . وا�شتح����ق العنابي الفوز 
وبج����دارة رغ����م الغياب����ات الت����ي تعر�����ض 
له����ا باإ�شاب����ة قائ����ده وقائ����د الدفاع بالل 
حمم����د ، وغي����اب اأحم����د عب����د املق�ش����ود 

العب الو�شط لالإيقاف .

منتخبنا والوداع االخير
كل اسبوع

نافع خالد
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اأملح ليونيل مي�شي يف مقابلة مع �شحيفة 
"اأويل" االأرجنتينية اإىل احتمال رحيله 
عن بر�شلونة، حيث قال اإن "االأ�شياء قد 
ال��ق��دم.. يف بع�ض  تتغر ك��ث��را يف ك��رة 
الذي  بال�شكل  االأم��ور  االأحيان ال ت�شر 

ترغبه".
ما ذا لو غادر ليونيل مي�شي بر�شلونة؟ 
قائد االأرجنتني اأعطى اأقوى اإ�شارة اإىل 
الكتالوين  ال��ن��ادي  ع��ن  رحيله  احتمال 
حيث قال يف مقابلة ن�شرت يف �شحفية 
تتغر  ق��د  "االأ�شياء  الثالثاء  "اأويل" 

كثرا يف كرة القدم"
خ��ط��ط��ه  ب���������ش����اأن  �������ش������وؤال  ع����ل����ى  وردا 
"يف  يعي�ض  اإن��ه  مي�شي  ق��ال  امل�شتقبلية، 
ب��األ��ق��اب  ال��ف��وز  ع��ل��ى  احلا�شر" وي��رك��ز 
مع بر�شلونة بعد االإخفاق يف الفوز باأي 
 .2013-2014 لقب كبر يف مو�شم 
وتابع: "االأ�شياء قد تتغر كثرا يف كرة 
البقاء  اأرغب يف  اإنني  القدم. قلت دائما 

)يف بر�شلونة( لالأبد. يف بع�ض االأحيان ال ت�شر االأمور بال�شكل الذي ترغبه"
وحينما حو�شر ب�شوؤال عما اإذا كان الرحيل �شيكون اختياره اأو اأن �شخ�شا اآخر رمبا يدفعه 
لهذا القرار، اأجاب: "قلتها مرارا وتكرارا اإذا كان اخليار يل فاإنني �شاأبقى لالأبد." وتابع: 

ترغبه." الذي  بال�شكل  االأمور  ت�شر  ال  االأحيان  بع�ض  يف  قلت  كما  "لكن 
13 لكنه  اأكادميية بر�شلونة وهو يف �شن  اإىل  اأرب��ع مرات  اأف�شل العب يف العامل  وان�شم 
18 �شهرا املا�شية كما واجه م�شاكل مع �شلطات  مل يظهر باأف�شل م�شتوياته على مدار 

ال�شرائب االإ�شبانية.
الكبار يف  اأع��وام يف م�شرته بني  27 يتبقى ملي�شي على االأق��ل خم�شة  واالآن وهو يف �شن 
100 مليون يورو )125  اأال يقل عن  واإذا ح�شل على عر�ض �شخي من املرجح  اللعبة 

مليون دوالر( فاإنه لن يكون غريبا اأن يرتك بر�شلونة.
ويحتل بر�شلونة املركز الثاين يف الدوري االإ�شباين متاأخرا بنقطتني عن ريال مدريد بعد 

اأوروبا. اأبطال  دوري  يف  ع�شر  ال�شتة  دور  اإىل  وتاأهل  مباراة   11

ليونيل ميسي

يلمح إلى احتمال رحيله عن ناديه برشلونة

السعودية وقطر الى نهائي خليجي22

االخضر والعنابي عرفا طريق الشباك وأنجزا المهمة قبل األخيرة بثالثية مثيرة

frhnaem@yahoo.com
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اأح����رز ال��ربي��ط��اين ل��وي�����ض هاميلتون ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 
ل�شباقات فورموال واحد ل�شاحله، حيث فاز بجائزة اأبوظبي 
اأقيمت  التي  االأخ���رة  ع�شرة  التا�شعة  املرحلة  من  الكربى 

على حلبة مر�شى يا�ض.
متكن الربيطاين لوي�ض هاميلتون من ح�شم لقب بطولة 
م�شرته  يف  الثانية  للمرة  واح��د  فورموال  ل�شباقات  العامل 
بفوز  امل��و���ش��م  اختتم  بعدما  وا�شتحقاق  ج���دارة  ع��ن  وذل���ك 
جديد حققه يف جائزة اأبوظبي الكربى من املرحلة التا�شعة 

ع�شرة االأخرة التي اأقيمت على حلبة مر�شى يا�ض.
ال�شائقني  ول��ق��ب  اخلتامية  املرحلة  اإىل  البطولة  ودخ��ل��ت 
اأن  �شبق  ال��ذي  جي  اأم  اإي  مر�شيد�ض  فريق  مل�شلحة  موؤكد 
اأي�شا بطال لل�شانعني للمرة االأوىل يف تاريخه، وذلك  توج 
الف�شي"  "ال�شهم  ثنائي  بني  حم�شورة  كانت  املناف�شة  الأن 
هاميلتون واالأملاين نيكو روزبرغ مع اأف�شلية وا�شحة لالأول 
الحقه  ال���ذي  زميله  ع��ن  نقطة   17 ب��ف��ارق  يتقدم  ك��ان  اإذ 
احلظ ال�شيء يف احللبة االإماراتية واأنهى ال�شباق يف املركز 
الرابع ع�شر ب�شبب اأعطال يف �شيارته وذلك بعد اأن كان اأول 

املنطلقني.
ورغم اأن مركز روزبرغ املتاأخر كان �شيمنح هاميلتون اللقب 

حتى لو مل ينه ال�شباق، اإال اأن ال�شائق الربيطاين الذي �شبق 
اأن توج بطال عام 2008 مع فريق ماكالرين- مر�شيد�ض 
ويف مو�شمه الثاين فقط يف �شباقات الفئة االأوىل، مل يرتاخ 
منذ البداية حني اأخذ زمام املبادرة منذ اللفة االأوىل بعدما 
انتزع املركز االأول من زميله وحافظ عليه حتى خط نهاية 
اللفة اخلام�شة واخلم�شني، حمرزا فوزه احلادي ع�شر لهذا 
عام  انطلقت  التي  م�شرته  يف  والثالثني  والثالث  املو�شم 
2007، مانحا فريقه لقبه الثالث يف بطولة ال�شائقني بعد 

االأرجنتيني  اللقب  اإىل  قاده  و1955 حني   1954 عامي 
االأ�شطورية خوان مانويل فاجنيو )كان الفريق حينها حتت 

ت�شمية داميلر- بنز.
"اإنه يوم رائع يف حياتي. عام 2008 كان مميزا يف حياتي 
ل��ك��ن م���ا ي��خ��اجل��ن��ي االآن اأك����رب واأه�����م واأع���ظ���م ب��ك��ث��ر. اإن 
هذا  االإطالق"،  على  االأف�شل  هو  يخاجلني  ال��ذي  ال�شعور 
ما قاله هاميلتون الذي تقدم يف نهاية ال�شباق على ثنائي 
والفنلندي  ما�شا  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي  وليام�ض-مر�شيد�ض 

فالتري بوتا�ض.
واأ�شاف ال�شائق الربيطاين الذي ان�شم اإىل اأ�شاطر توجت 
باللقب العاملي يف منا�شبتني وهم االإيطايل الربتو اأ�شكاري 
)1952 و1953( ومواطناه الربيطانيان )غراهام هيل 
و1965(   1963( ك���الرك  وج��ي��م  و1968(   1962(
و1974(   1972( فيتيبالدي  اإمي��ر���ش��ون  وال��ربازي��ل��ي 
واأخ����را  و1999(   1998( ه��اك��ي��ن  م��ي��ك��ا  وال��ف��ن��ل��ن��دي 
ودع  ال��ذي  و2006(   2005( الون�شو  فرناندو  االإ�شباين 
اأمام  التا�شع  املركز  ب�شكل خميب باحتالله  ف��راري  فريقه 
زميله الفنلندي كيمي رايكونن، قائال: "كان عاما مذهال، 
ال ميكنني اأن اأ�شدق االأمور الرائعة التي ح�شلت بان�شمامي 
اأخ��ط��اأت يف خياري،  ب��اأين  النا�ض  قاله  الفريق. ما  ه��ذا  اإىل 
العام  وهذا  املا�شي  العام  بها  قمنا  التي  الهائلة  واخلطوات 

يجعل ما ح�شل ال ي�شدق".

هاميلتون يحرز لقب بطولة العالم لسباقات فورموال واحد للمرة الثانية
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اع��ت��رب ال��ع��راق��ي ع��دن��ان ح��م��د اأن اإق��ال��ت��ه م��ن ت��دري��ب 
 "22 "خليجي  يف  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن��ت��خ��ب 
املباراة  بعد  حمد  واأقيل  واإه��ان��ة.  اإ�شاءة  كان  بالريا�ض 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ب��ح��ري��ن يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي خ�����ش��رت فيها 
اخلطاأ  طريق  ع��ن  )ه��دف��ان  �شفر3-  ال�شعودية  اأم���ام 
مع  �شلبياً  ت��ع��اداًل  اأعقبت  والتي  بحرينيني(،  ملدافعني 
وق��ال عدنان حمد يف حديث   االأوىل.  املباراة  اليمن يف 
�شحفي  "االإقالة واردة بالن�شبة لكل مدربي العامل يف 
خمتلف االألعاب، وال يوجد مدرب يف العامل مل يتعّر�ض 
لالإقالة، لكن اعرتا�شي على الطريقة والتوقيت على 
اعتبار اأنهما مل يكونا الئقني بي ومب�شرتي وتاريخي". 
"اأي �شخ�ض يفهم يف كرة القدم ويقّدر �شمعة  واأ�شاف 
ال��ع��ام��ل��ني فيها ل��ن ي��ت�����ش��ّرف ك��م��ا ح���دث م��ع��ي، فبناء 
اأقبل  ال�شمعة ال ياأتي ب�شهولة بل بالعمل واجلهد، وال 
من  الطويلة  ال�����ش��ن��وات  تلك  وي��ه��دم  �شخ�ض  ي��اأت��ي  اأن 
العمل مهما كان وي�شيء يل بهذه الطريقة، وما حدث 
كان اإ�شاءة واإهانة بالغة الأنه ال توجد مرّبرات". وتابع 
 7 االأوىل يف  ال�شعودية(  )اأم��ام  "فهذه اخل�شارة  حمد: 
ل�شنتني بعد طلب االحتاد  العقد  مباريات، ومت توقيع 
جيل  لبناء  اجل��ان��ب  ه��ذا  على  واإحل��اح��ه  )البحريني( 
للبناء،  وق��ت  اإىل  ونحتاج  الذهبي،  اجليل  بعد  جديد 
اأن خ�شر  و�شبق  التاأهل،  �شباق  يخرج من  واملنتخب مل 
اأمام الكويت على اأر�شه ب�6 اأهداف يف "خليجي 21"، 
اأهداف  ب�6  اإي��ران  اأم��ام  االآ�شيوية خ�شر  الت�شفيات  ويف 
ب�3  ال�شعودي  املنتخب  اأم��ام  اخل�شارة  اأن  واأرى  اأي�شاً، 
اأمر طبيعي الأن االأخ�شر يلعب بني جماهره  اأه��داف 
اأتت  االإقالة  اأن  "الغريب  اأي�شاً  واأو�شح  اأر�شه".  وعلى 
بعد اإ�شادات وارتياح من م�شوؤويل االحتاد. كان مزعجاً 
يل، ومل ي��ك��ن ه��ن��اك متهيد ي���دل ع��ل��ى ت��وج��ه االحت���اد 
املنتخب".  و�شكل  العمل  م��ن  ا�شتياء  نتيجة  الإق��ال��ت��ي 
واأك���د حمد "اأن ق��رار االإق��ال��ة ج��اء م��ن خ��ارج االحت��اد، 
اإىل  واأ�شار  ا�شتنتاجي".  فهذا  اجلهة،  هذه  اأ�شمي  ولن 
اأنه "تلقى قبل يومني ات�شااًل من اأحد م�شوؤويل اأندية 
املغرب العربي واأنه رف�ض التوقيع يف الفرتة احلالية"، 
"ما زلت م�شدوماً مما حدث واأحتاج اإىل بع�ض  موؤكداً 
الوقت للخروج منه، وعلّي اأوال اأن اأرد اعتباري وال اأريد 
االحت��اد  وك���ان  النقطة".  ه��ذه  تفا�شيل  ع��ن  احل��دي��ث 
اأ�شهر مع عدنان  البحريني قد تعاقد قبل نحو ثالثة 

حمد خلفاً لالإجنليزي اأنطوين هيد�شون.

عدنان حمد.. أقالني شخص من 
خارج االتحاد البحريني !

ف�شلت نيجريا حاملة اللقب يف التاأهل اإىل نهائيات كاأ�ض 
اأمم اأفريقيا لكرة القدم 2015 املقررة يف غينيا اال�شتوائية 
بعد تعادلها اأمام جنوب اأفريقيا 2-2 االأربعاء يف اجلولة 
االأوىل. وكان  املجموعة  ال�شاد�شة واالأخ��رة من مناف�شات 
بهذه  للفوز  بحاجة  و2013  و1990   1980 اأب��ط��ال 
بغ�ض  النهائيات  اإىل  اأفريقيا  بجنوب  يلحقوا  لكي  املباراة 
وذلك  ال�شودان  م�شيفتها  مع  الكونغو  نتيجة  عن  النظر 
اأه��داف  بفارق ثالثة  االأخ��رة  كانوا يتقدمون على  الأنهم 
امل��درب �شتيفان كي�شي  اأن رجال  اإال  7 نقاط،  ولكل منهما 
�شقطوا يف االمتحان االأخر احلا�شم الذي تخلفوا خالله 
 1972 بطل  الكونغو  ملنتخب  �شمح  ما  نظيفني،  بهدفني 
عودته  بعد   2000 منذ  االأوىل  للمرة  النهائيات  ببلوغ 
نغانغا  لفران�شي�ض  بهدفني  جدا  ثمني  بفوز  ال�شودان  من 
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  نيجيريا حاملة اللقب تفشل في التأهل 
لنهائيات كأس األمم األفريقية 2015

يف  العاملي  القيا�شي  الرقم  �شاحب  الفيلني،  رينو  الفرن�شي  اختر 
القفز بالزانة، اأف�شل ريا�شي لهذا العام، فيما مت اختيار النيوزيلندية 
الكرة  م���رات متتالية يف رم��ي  اأرب���ع  ال��ع��امل  اأدام�������ض، بطلة  ف��ال��ري 
احلديدية كاأف�شل ريا�شية لنف�ض ال�شنة. اختار االحتاد الدويل الألعاب 
الفيلني  رينو  الفرن�شي  ال�شنوي،  حفله  خ��الل  موناكو،  يف  ال��ق��وى  
والنيوزيلندية  ب��ال��زان��ة،  القفز  يف  العاملي  القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب 
فالري اأدام�ض بطلة العامل 4 مرات متتالية واأوملبيادين متتاليني يف 
رمي الكرة احلديدية، اأف�شل ريا�شي وريا�شية لهذا العام. وهي املرة 
االأوىل التي يتم فيها اختيار فرن�شي لنيل اجلائزة منذ اإحداثها عام 
1988. كما هي املرة االأوىل التي يتوج فيها االحتاد الدويل الألعاب 
يف  اجلائزة  بلقب  واجل��ري  ال�شرعة  �شباقات  خ��ارج  ريا�شيني  القوى 
عام واحد. وقال الفيلني الذي حطم الرقم القيا�شي العاملي يف 15 
16ر6 م:  �شباط/فرباير املا�شي يف دانييت�شك )اأوكرانيا( بت�شجيله 
"اإنه اأف�شل عام يف م�شرتي االحرتافية. االآن ح�شلت على اعرتاف 

عائلة األعاب القوى باأكملها".

اأاأعلنت �شركة اأبوظبي الإدارة ريا�شة ال�شيارات اخلمي�ض متديد اتفاقية 
حلبة  على  واح��د  الفورموال  ل�شباقات  الكربى  اأبوظبي  جائزة  تنظيم 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  املبارك  قادمة. وقال خلدون خليفة  ل�شنوات  يا�ض 
ي��ا���ض يف  وحلبة مر�شى  ال��ك��ربى  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  "�شاهمت  ال�����ش��رك��ة: 
تعريف ع�شرات املاليني يف جميع اأنحاء العامل على اإمارة اأبوظبي ودولة 
االإمارات، ونحن نوؤكد على التزامنا مبتابعة تقدمي جتربة مميزة ت�شعد 
الزوار احلا�شرين مبا توفره لهم من خيارات عديدة وخدمات فريدة". 
�شكلناها مع  ال��ت��ي  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق  "يدل  واأ����ش���اف: 
بطولة العامل للفورموال واحد، وعلى �شعينا معا للرتكيز على تنظيم 
من  واملعاير".  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  ترتقي  وناجحة  متميزة  �شباقات 
�شركات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  يكل�شتون  ب��رين  ق��ال   ، جانبه 
اجلديد  الع�شر  ري��ادة  يف  هاما  دورا  اأبوظبي  "اأدت  واح��د:  الفورموال 
افتتاح حلبة مر�شى  الفورموال واحد، وكنت قد قلت عند  �شباقات  من 
توفرها، ولكن من  التي  املزايا واخليارات  املمكن حتقيق  اإن��ه من  يا�ض 
امل�شتحيل تقدمي اأف�شل منها، اإن التطورات والتغيرات م�شتمرة عاما 

بعد عام، وبالتاأكيد لدينا �شريك مذهل هنا يف اأبوظبي".

اختيار الفرنسي الفيلني والنيوزيلندية 
أدامس أفضل رياضي ورياضية لهذا العام

ابوظبي تمدد اتفاقية تنظيم الجائزة الكبرى لسباقات فورموال واحد



ضرر التدخين يؤثر 
على جيب المدخن

ان املظاه���ر اخلط���رة لع���ادة التدخ���ن ال يقت�صر و 
كم���ا يعتق���د البع�ض على ال�صحة فق���ط بل تتعداها 
لت�صم���ل و�ص���ع الفرد االقت�ص���ادي و تاأثر ذلك على 
دخل���ه و م�صروف���ه الن املدخ���ن وكم���ا ه���و مع���روف 
يخ�ص����ض يومي���ا مبلغا البئ�ض به ل�ص���راء ال�صكائر و 

هذا االمر بالن�صبة له اكرث من الطعام .
كما ان التدخن ي�صر بامل�صتوى الفكري و االبداعي 
للمدخ���ن الأن���ه ميثل عامل اعاقة عل���ى املدخن فقد 
اثب���ت العل���م ان التدخ���ن يوؤث���را تاأث���را بالف���ا على 
اجلان���ب الفك���ري للف���رد ال كم���ا يزع���م الكث���ر ب���اأن 
الكثر باأن التدخن ي�صاعد الفرد على �صحة الفكر 

.
اذ ب���ات التدخ���ن م�صكل���ة كب���رة وللأ�ص���ف ال�صديد 
التدخ���ن يف االماك���ن العامة املغلق���ة ا�صبح ظاهرة 
منت�ص���رة خ�صو�صاً يف املجمع���ات التجارية واملطاعم 
حيث اليتم تخ�صي�ض اماكن معزولة للتدخن مما 

يوؤثر �صلباً على تلوث الهواء يف هذه االماكن.
 ي�صب���ب التدخ���ن اعرا�صا �صلبي���ة للأ�صخا�ض غر 
املدخن���ن عن طريق تعر����ض ال�صخ�ض غر املدخن 
لدخ���ان التب���غ املح���روق يف االماكن املغلق���ة وف�صًل 
عن ان ذلك ي�صايق االخرين ويزعجهم فان له اثاراً 
�صحية بالغة على جميع االعمار وهنا يجب معرفة 
ان اال�صخا����ض غ���ر املدخن���ن معر�ص���ون لل�صابة 
باالأمرا����ض نف�صه���ا التي يتعر�ض له���ا املدخنون. ان 
غ���ر املدخن )�صحية( ملا يتعر�ض له من اذى خارج 
ع���ن ارادته. ومن امللح���ظ ان الن�صاء واالطفال هم 
اكرث الفئ���ات تعر�صا للأ�صرار ال�صحية التي تنجم 
عن العي�ض يف بيئات ملوثة بهذا النوع من الدخان.

م��ع كل ه��ذه االضرار ماه��ي الدواف��ع التي تجبر 
الشاب او المراهق على التدخين؟

ويحدثن��ا ع��ن ذل��ك الش��اب )قاس��م محم��د ( 
الموظف في وزارة النفط قائال : 

- هن���اك ع���دة عوام���ل م���ن دون ان يك���ون الأي منه���ا 
اف�صلية او اهمية خا�صة على ماعداها ولكل �صاب او 
مراه���ق دوافعه اخلا�صة التي قد تختلف عن دوافع 
االخري���ن. قد يك���ون بع�ض ال�صباب ب���داأوا التدخن 
تقلي���داً للمحيط���ن بهم وف�ص���واًل واقت���داء بالكبار 
حيث ان اقرب ال�صجائر للمراهق هي تلك املوجودة 
يف بيت���ه  فمث���ًل عندم���ا ينغم�ض االه���ل يف مثل هذه 
العادات ي�ص���ر �صهًل على الولد ان يعتقد بان هذه 
ال�صجائر لي�صت بهذه اخلطورة واال ملا انغم�ض اهله 
واقارب���ه فيه���ا وبهذا ف���ان االهل ي�صجع���ون ابناءهم 

عن �صابق ا�صرار وت�صميم على التدخن.
كم���ا ان املراهق���ن لديه���م الرغب���ة يف ح���ب املغامرة 
فه���م ي�صرهم ان يتعلموا ا�صياء جديدة وهم يحبون 
املتبجح���ن  مبظه���ر  اقربائه���م  ام���ام  يظه���روا  ان 
العارف���ن ب���كل �ص���يء وهك���ذا فانهم يجرب���ون اموراً 
خمتلف���ة يف حماول���ة اكت�صاب معرف���ة ا�صياء جديدة 
. وبالت���ايل ي�صب���ح م���ن ال�صه���ل عليه���م ان يجرب���وا 

التدخن مثًل للمرة الثانية وهكذا.
وكذلك االقتداء باالأ�صدقاء فالكثر من املراهقن 
يخ�ص���ون ان يختلفوا عن غرهم العتقادهم ان هذا 
من �صاأنه ان يقلل من ترحيب رفاقهم بهم فال�صباب 
يف �ص���ن التخ���رج يف الدرا�ص���ة املتو�صط���ة وااللتح���اق 
مبقاع���د الدرا�ص���ة االعدادي���ة يك���ون تاأث���ر الو�صط 
قوي���اً ج���داً عليه���م وم���ن هن���ا ف���ان مراه���ق االم����ض 
يتحول فجاأة اىل مدعي الرجولة بف�صل ال�صجائر. 

ام��ا الح��اج ) داود س��لمان ( في عم��ر يناهز 60 
عامًا فقد ابدى استغرابه قائاًل : 

- الغري���ب يف املو�ص���وع ان جمي���ع املدخن���ن تقريب���اً 
يقدم���ون عل���ى جترب���ة ال�صيج���ارة االوىل وكاأنه���م 
يتعر�ص���ون اىل عملي���ة تعذي���ب رهيب���ة ولعل معظم 
ال�صبي���ان الذي���ن ب���داأوا التدخ���ن خل�ص���ة تعر�ص���وا 
م���راراً لتاأنيب االباء واملعلمن ورمبا نالوا ن�صيبهم 
م���ن ال�ص���رب امل���رح، وم���ع ذل���ك مل يفك���ر احده���م 
باال�صت�ص���لم ! فم���ا ال���ذي يدف���ع املدخ���ن امل�صتج���د 
اىل مقاوم���ة اوام���ر املنع ؟ اأهي متع���ة النف�ض االول 
؟ ولك���ن م���ْن م���ن املدخن���ن ال يتذك���ر النف�ض االول 
ال���ذي ا�صابه بالدوار والغثيان وال�صعور باال�صمئزاز 
وه���ي مظاه���ر يبديه���ا اجل�ص���م دفاع���اً ع���ن النف�ض! 
ففي الوقت احلا�ص���ر يقدر عدد املدخنن يف العامل 

مبئ���ات امللين وهم ي���زدادون با�صتم���رار واأدهى ما 
يف املو�ص���وع ان جمي���ع املدخنن تقريب���اً يعرفون ان 
التدخ���ن م�ص���ر لكنه���م ال ميتلك���ون ت�ص���وراً كامًل 
ع���ن هذا ال�صرر فالتاأثر ال�صار للتدخن ال يظهر 

مبا�ص���رة كما هو بالن�صب���ة للكحول ، وامنا بالتدريج 
ومع تقدم العمر.

االدمان يقود الى االستعباد النفسي

وأكد المواطن )جابر هادي( قوله: 

- عندم���ا ا�ص���األ احد ال�صباب املدخن���ن ملاذا الترتك 
التدخ���ن ؟ ف�ص���رد قائًل : مل���اذا ال تنظر اىل دخان 

املعام���ل وع���وادم ال�صي���ارات ودخ���ان ح���رق النفاي���ات 
داخل االحياء ال�صكنية .. على اية حال فهذا ا�صلوب 
وا�ص���ح الأجل الرغب���ة يف موا�صلة التدخن حيث ان 
التدخن مهما اختلفت انواعه فان ا�صراره معروفة 

فه���ي الحتتاج الثباته اىل طبيب اخت�صا�ض وال اىل 
حمل���ل كيمي���اوي حي���ث يت�ص���اوى يف معرفت���ه عموم 
النا�ض من مثقفن واأمين فان فيه �صرراً موؤكداً .

 �صحي���ح ان �صرره لي�ض فوريا ولكنه �صرر تدريجي 
فال�ص���م البط���يء كال�ص���م ال�صري���ع وكلهم���ا ي���وؤدي 
اىل امل���وت فاملدخ���ن ينتح���ر انتحاراً بطيئ���اً . نعم ان 
التدخ���ن هو انتحار بطيء وقتل للنف�ض والتدخن 
تبذي���ر للم���ال وب���اب وا�صع لدخ���ول ع���امل املخدرات 
�ص���ررا  وي�صب���ب  وال�صاب���ات  ال�صب���اب  عن���د  خا�ص���ة 

بدني���ا حي���ث ي�صعف القوي ويتغ���ر لون الوجه اىل 
ال�صفرة واال�صابة بال�صعال ال�صديد الذي قد يوؤدي 
اىل مر����ض ال�صل وي�صب���ب كذلك �صرراً نف�صياً حيث 
ان االعتي���اد عل���ى التدخ���ن وامثال���ه ي�صتعب���د ارادة 
االن�ص���ان ويجعله���ا ا�ص���رة له���ذه الع���ادة ال�صخيف���ة 
بحي���ث ال ي�صتطي���ع ان يتخل����ض منه���ا ب�صهول���ة اذا 
رغ���ب يف ذلك يوما ب�صبب ظه���ور �صررها على بدنه 
او �صوء اثرها يف تربية ولده او حاجته اىل ماينفقه 
عليه���ا ل�صرف���ه يف وجوه اخرى انف���ع والزم، او نحو 
ذلك من اال�صباب.                  ونظرا لهذا اال�صتعباد 
النف�صي نرى بع�ض املدخنن يجور على قوت اوالده 
وال�صروري من نفقة ا�صرته من اجل ار�صاء مزاجه 

هذا النه مل يعد قادراً على التحرر منه.
واذا عج���ز مث���ل هذا يوما ع���ن التدخن ملانع داخلي 
او خارج���ي ف���ان حيات���ه ت�صط���رب وميزان���ه يخت���ل 
وحالت���ه ت�صوء وفكره يت�صو�ض واع�صابه تثور ل�صبب 

او من دون �صبب.

التدخين لم يعد حكرًا على الرجال

اما المواطن )ستار عبيد( فقد اشار بقوله: 

- لقد ا�صبح التدخن م�صكلة قلقة حقاً ففي االونة 
االخ���رة انت�صرت ظاهرة تدخن الن�صاء يف االماكن 
العام���ة بع���د ان كان التدخن حك���راً على الرجال يف 
االماك���ن العامة فنحن ن�صاه���د اليوم الن�صاء يدخّن 
االركيلة وهن جال�صات يف مقاهي املتنزهات يف و�صط 
ع���ام ومفتوح وامام انظار اجلميع من دون خ�صية او 
حي���اء وال�ص���يء املوؤكد يف هذا املو�ص���وع ان هذا االمر 
ال ي�صل���م م���ن االعرتا����ض رغ���م الرغب���ة امللح���ة يف 
التدخ���ن فقد ا�صبح ه���ذا االمر واقعياً على ال�صارع 
العراق���ي بالرغم من ان املجتمع العراقي ينظر اىل 
هذه الظاهرة على انها غريبة وخارجة عن تقاليده. 
حي���ث ا�صاهد الرجال اليوم وعلمات الده�صة متلأ 
وجوهه���م م���ن روؤية الن�صاء وه���ن جال�صات يف بع�ض 
املطاع���م واملقاهي يقمن بتدخن االركيلة مبختلف 
انواعه���ا ونكهاته���ا م���ن دون التفكر ب���ان �صورتهن 
تك���ون �صلبية امام احلا�صرين وال اعلم بال�صبط ما 
هو ال�صبب احلقيقي الذي يدفع املراأة اىل التدخن 
يف و�ص���ط ع���ام ومفت���وح فهو ميكن ان يك���ون طريقة 
وممار�ص���ة  واال�صتقللي���ة  التح���دي  ع���ن  للتعب���ر 
احلري���ة التي مل تكن متوف���رة �صابقاً فنحن االن يف 
ع�صر الدميقراطي���ة وهذه ال�صك انها احد مظاهر 
الدميقراطي���ة املزعومة . فرمبا تع���د بع�ض الن�صاء 

ان ظاهرة التدخن �صرط ا�صا�صي لتحرر املراأة!! 
واخ���راً ماي�صعن���ا اال الق���ول يج���ب عل���ى ال�صباب ان 
ينزه���وا انف�صه���م ع���ن الوق���وع يف ه���ذه االآف���ة الت���ي 
تف�صد عليهم �صحتهم وت�صعف قوتهم وال ي�صقطوا 
فري�ص���ة للوه���م الذي يخيل اليه���م ان التدخن من 

علمات الرجولة او ا�صتقلل ال�صخ�صية.
ومن ت���ورط منهم فيها فانه ي�صتطيع التحرر منها 
والتغل���ب عليها وه���و يف اول الطريق قبل ان تتمكن 
هي منه وتتغلب عليه ويع�صر عليه فيما بعد النجاة 

من ا�صوارها.
وكذلك على اجه���زة االعلم ان ت�صن حملة منظمة 
بكل اال�صاليب على التدخن وتبن م�صاوئه . وعلى 
موؤلفي وخمرجي االفلم وامل�صل�صلت ان يكفوا عن 
الدعاية للتدخن باظهار ال�صيجارة مبنا�صبة وغر 
منا�صب���ة يف كل املواق���ف. وعل���ى الدول���ة ان تتكات���ف 
ملقاوم���ة ه���ذه االآف���ة وحتري���ر االم���ة م���ن �صروره���ا 
وان خ�ص���رت ميزاني���ة الدول���ة امللي���ن ف���ان �صح���ة 
االم���ة وابنائه���ا اجل�صمي���ة والنف�صي���ة اه���م واغل���ى 
م���ن امللي���ن. والواق���ع ان الدول���ة ه���ي اخلا�ص���رة 
بالتدخ���ن الن ماتنفق���ه يف  ت�صم���ح  عندم���ا  مالي���اً 
رعاي���ة املر�ص���ى الذين ي�صيبه���م التدخن بامرا�ض 
عديدة وخطرة تبلغ ا�صعاف ماجتنيه من �صرائب 
تفر�صه���ا على التبغ اىل جانب ماتخ�صره من نق�ض 
يف االنت���اج ب�صب���ب زي���ادة تغيب املدخن���ن عن العمل 
نتيج���ة مايعانونه من امرا����ض عديدة منها ت�صلب 
�صراي���ن القل���ب والذبح���ة ال�صدري���ة وكذل���ك انواع 
ال�صرطانات منها �صرطان الرئة و�صرطان احلنجرة 
و�صرط���ان الف���م مبا فيه���ا الل�صان وامل���ريء واملثانة . 
ف���كل مدخ���ن يج���ب ان يع���رف بان���ه الي�صم���م نف�صه 

فقط بل والنا�ض املحيطن به اي�صاً.
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عل��ى  التش��جي����ع 
أنتاج سكائ���ر خالية 

من النيكوتين

المراهقون وحب 
المغ����امرة ف����ي 

التدخين

النساء و التدخين 
في االماكن العامة 

التدخين بين أوهام الرجولة و حقيقة االمراض الفتاكة
دول عرفت خطورة التدخين تفرض ضرائب و رسوم على مصانع أنتاج السكائر

العراقية / فيصل سليم 

المجمعات التجارية و المطاعم 
و المقاه��ي يفضله�ا المدخنون

بعض الشباب بدوا التدخين 
تقلي���دا للمحيطي��ن به���م

وصف أحدهم عملية التدخين بقوله ان المدخن يهيء قبره مقدما فهو يحفره بيده 
, فكلم��ا دخن س��كارة غرف بيده حفن��ة تراب من قبره , ان ه��ذا الوصف قد يكون 
بعيدا عن الحقيقة أو أنه يقدم صورة واقعية لها أو ربما هو أقل من الحقيقة , غير 
انه في واقع الحال يعكس صورة تمثل مدى خطورة التدخين على صحة المدخن . 

ان مش��كلة التدخين تحولت خ��الل العقود االخيرة الى ظاه��رة خطيرة تهدد على 
نحو بطئ حياة العزد وكذلك تهدد المجتمع , االمر الذي دفع حكومات العديد من 
ال��دول الى الح��د من خطورة هذه الظاهرة من خالل اتخاذ اجراءات محددة واصدار 
تعليمات تمثلت بفرض ضرائب و رس��وم ثقيلة على مصانع انتاج الس��كائر و كذلك 
من��ع التدخين ف��ي الكثير من االماكن العام��ة كالدوائر الحكومية و دور الس��ينما و 
المس��رح و قاعات االجتماع  و المطاعم كما انها شجعت المعامل على انتاج سكائر 

ذات نسب قليلة جدا من القطرن و النيكوتين..
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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

 العراقية : عبد الرضا الساعدي

نشرت وكالة األنباء اإلماراتية، مؤخرا ، قائمة بمجموعة تنظيمات اعتبرتها “إرهابية”، حيث شملت عشرات 
في  والغريب  الدعوية؛  والمؤسسات  الخيرية،  والمنظمات  والجمعيات  والمسلحة،  المدنية،  اإلسالمية  الحركات 

األمر أن دولة اإلمارات خلطت الحابل بالنابل بهذه القائمة
حيث شملت بعض منظمات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الوطنية اإلسالمية المعروفة التي تقاتل ) داعش 
( وأخواتها اإلرهابية اإلجرامية في العراق ..ويبدو أن هذا اإلجراء قد جاء في توقيت محدد حيث يحقق األبطال 
في الحشد الشعبي انتصارات باهرة من أجل تطهير األرض من دنس هؤالء التكفيريين المدعومين من اإلمارات 
الداعشيين  لهؤالء  واالحتضان  والتمويل  الذبح  من  عقد  طيلة  العراقيين  دم  من  البراءة  تّدعي  التي  وأخواتها 

المجرمين.

اإن دولة مثل االإمارات وبع�ض دول اخلليج املعروفة ، قد كانت على 
ط��ول اخل��ط م�ضدر مت��وي��ل ودع���م الأخ��ط��ر اجل��ه��ات االإره��اب��ي��ة يف 
م�ضتمرة  املجرمة  العفنة  اجلهات  هذه  بقيت  ملا  ولوالها   ، املنطقة 
البو�ضلة  ال���ذي غ��ر م�ضار  ، وم��ا  ال���ذي ح��دث  ، فما  االأر����ض  على 
.. واجل��واب وا�ضح  االإماراتية واخلليجية عموما  ال�ضيا�ضة  االآن يف 
حمل  ب��وج��وب  العليا  املرجعية  قبل  م��ن  احلكيمة  الفتوى  فبعد   ،
الكفائي  بالوجوب   ) اجلهاد  اإع��ان   ( اأي  للقتال  والتطوع  ال�ضاح 
دفاعا عن االأر�ض والعر�ض واملقد�ضات ، هّبت جموع احل�ضد ال�ضعبي 
وف�ضائل املقاومة الوطنية العراقية متطوعة من اأجل تلبية النداء 
، باخلطر  ال��دول اخلليجية ومن بينها االإم��ارات  ، وعندها �ضعرت 
ال��ع��راق ال  ال�ضريفة يف داخ��ل  ال���روح املعنوية واجل��ه��ادي��ة  الأن ه��ذه 
يخدم م�ضاحلهم التاآمرية على العراق م�ضتقبا ، و�ضاروا يتفننون 

واإجرائيا  اإعاميا  املرجعية  ن��داء  اح��ت��واء  اأج��ل  من  واملكر  باملكائد 
من  �ضيا  يوميا  يحققون  ال��ذي��ن  االأب��ط��ال  اإرادة  على  واالل��ت��ف��اف 
االنت�ضارات املفرحة لل�ضعب العراقي بعد انتكا�ضة املو�ضل يف العا�ضر 

من حزيران املا�ضي.
ه��ي ج��زء من  القائمة  ه��ذه  واالأ���ض��م��اء يف  وامل��ع��اي��ر  االأوراق  خلط 
�ضيا�ضة هذه البلدان املتاآمرة على العراق ، وجزء من ذر الرماد يف 
، فالعراقيون م�ضممون  �ضيئا  االأم��ر  ، ولكنه لن يغر من  العيون 
على تطهر االأر�ض من هوؤالء الدخاء القتلة الذين يتغذون من 
اأموال وم�ضاندة االإمارات واأخواتها ، الذين ي�ضفكون دماء العراقيني 
االأبرياء يوميا دومنا ذنب اأو �ضبب �ضوى عقدهم من �ضعب متح�ضر 
عريق و�ضريف ، يرف�ض اخل�ضوع والذل ويحّب اهلل ور�ضوله واأهل 
والنهو�ض  العمل  مقومات  كل  احلب  هذا  من  وي�ضتمدون   ، البيت 

والبطولة .
الن�ضر  وق��واف��ل   ، خلفها  ت��ع��وي  وال��ك��اب  مت�ضي  القافلة   .. نعم 
العراقي ما�ضية يف طريقها حتى النهاية بجهود ومعنويات احل�ضد 

ال�ضعبي وف�ضائل االأبطال وكل الرجال االأحرار املوؤمنني يف بلدنا، 
ولن تثنيهم هذه الزوابع التافهة ..

لقد اأغاظهم الن�ضر العراقي على االإرهاب .. حقا .

هل أغاظهم النصر العراقي على اإلرهاب ؟

الشرق االوسط : راجح الخوري 

لكن من حق  لبنان،  اال�ضتقال يف  االي��ام عيد  ه��ذه  ي�ضادف 
قيا�ضا  ع��ي��د«،  ي��ا  ع��دت  ح��ال  و»ب��اأي��ة  ي�ضرخوا  اأن  اللبنانيني 
ب��االأو���ض��اع امل��ردي��ة يف ال��ب��اد، والأن رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة مت��ام 
اال�ضتقال هذه  بعيد  احتفاالت  اأن��ه ال  اأع��ل��ن  ق��د  ك��ان  �ضام 
قائمة  اجلمهورية  اأن  خاطئ  انطباع  اأي  يتوّلد  ال  كي  ال�ضنة 
هي  بينما  ال��وط��ن��ي،  بالعيد  حتتفل  واأن��ه��ا  موؤ�ض�ضاتها  ب��ك��ل 
راأ�ضا  امل�ضوؤولية  يتوىل  للجمهورية  رئي�ضا  ال��واق��ع  يف  تفتقد 
للدولة وحار�ضا للد�ضتور، ويجل�ض كالعادة متو�ضطا احل�ضور 
يف  يقام  ال��ذي  الع�ضكري  العر�ض  يف  والدبلوما�ضي  الر�ضمي 

املنا�ضبة.
اأن يراأ�ض االحتفال نيابة عن الرئي�ض الذي مل  �ضام رف�ض 
15 التي عقدت  اأ�ضهر ويف اجلل�ضة رقم   6 يتم انتخابه منذ 
يوم االأربعاء املا�ضي، والتي عّطل ن�ضابها كالعادة اإ�ضرار نواب 
»التيار الوطني احلر« على عدم ح�ضور  »حزب اهلل« وحليفه 
 14 امل��رة ت�ضاوؤالت حمقة من فريق  اأث��ار ه��ذه  اجلل�ضات، ما 

اآذار الذي يعّلق بالقول:
اأن اجل��رال  اأخ��را  اأعلن  ال�ضيد ح�ضن ن�ضر اهلل قد  ك��ان  اإذا 
مي�ضال عون هو مر�ضحه للرئا�ضة فاالأحرى به وبعون النزول 
اإىل الربملان النتخاب رئي�ض جديد تلبية للواجب الد�ضتوري 
وم�ضمون التكليف العام، لكن االإ�ضرار على تعطيل الن�ضاب 
اأح�����د«، هو  اأو ال  »اأن����ا  مل��ع��ادل��ة ع���ون  ي��ر���ض��خ اجل��م��ي��ع  اأن  اإىل 
راأ����ض، وه��ك��ذا كان  ب��ا  البلد  االن��ت��خ��اب ويبقي  ال���ذي يعّطل 
قبل  اأن��ه  �ضجله  ي�ضع يف  اأن  �ضام  رف�ض مت��ام  الطبيعي  من 
اجلمهورية،  رئي�ض  ع��ن  نيابة  اال�ضتقال  احتفاالت  ت��روؤ���ض 
وقرر اال�ضتعا�ضة عن االحتفاالت بو�ضع اأكاليل على اأ�ضرحة 
قادة اال�ضتقال ولكن با�ضم »اجلمهورية« ولي�ض با�ضم رئي�ض 

جمل�ض الوزراء!
التي  اللبنانية  اجلمهورية  من  بقي  م��اذا  ولكن  اجلمهورية، 
تتداعى حجرا بعد حجر وموؤ�ض�ضة بعد موؤ�ض�ضة وقانونا بعد 

قانون؟
امل�����ض��ح��ك - امل��ب��ك��ي اأن����ه يف غ��ي��اب رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة ال��ذي 
اجلمهورية  تعطيل  يف  للم�ضي  انتخابه  تعطيل  يتعمدون 
عينها ود�ضتورها، باتت القرارات تتخذ يف ال�ضلطة التنفيذية 
كاملة يف احل�ضاب  ال��ذي ميّثل هرطقة  االإج��م��اع  قاعدة  على 

الدميقراطي الب�ضيط.
ال�ضلطة  وه����ي  وزي�����را   24 ت�����ض��م  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  اأن  ذل����ك 
فكان  ال�����ض��اغ��رة  ال��رئ��ا���ض��ة  ���ض��اح��ي��ات  اقت�ضمت  التنفيذية، 
ال���وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ض��ح��اب  م��ن  وع�ضرين  ب��اأرب��ع��ة  اللبنانيون 
ف�ضاروا االآن باأربعة وع�ضرين من اأ�ضحاب الفخامة، الأن لكل 
منهم )من غر �ضر( حق التوقيع املُلزم على اأي قرار، و�ضار 
اأن  الكرمي  وللقارئ  توقيعا،   24 اإىل  يحتاج  الواحد  القرار 

يتاأمل يف اأي وقعة اأو وقيعة يقع لبنان!

الذي  العمودي  االنق�ضام  و�ضط  احلكومة  ت��راوح  االأ�ضا�ض  يف 
ي�ضرب الباد على قاعدة 14 و8 اآذار، ولهذا مل يكن مفاجئا 
ح�ضابات  خلفية  على  ال���وزاري���ة  اخل��اف��ات  تتفجر  اأن  مثا 
اإىل  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع  اأدى  مب��ا  وج��ه��وي��ة  ومناطقية  حزبية 
�ضبكتي  لتلزمي  املناق�ضة  مثل  ملحة  ملفات  يف  البت  تاأجيل 
الداخلية  وزارت���ي  تخ�ض  مناق�ضات  يف  ث��م  اجل���وال،  الهاتف 

والدفاع رغم ح�ضا�ضية الظروف االأمنية يف الباد.
اإلزامية توقيع  اأن تبدو  ويف هذا ال�ضياق كان فا�ضحا ومعيبا 
امل��زع��وم على  اإىل احل��ر���ض  ت�ضتند  وك��اأن��ه��ا ال  ال�24  ال����وزراء 
وعلى  الفا�ضدة  احل�ض�ضية  على  بل  اللبنانيني  بني  امليثاقية 
تقا�ضم املغامن، وهو ما دفع رئي�ض احلكومة اإىل التلميح باأنه 
ال�ضيا�ضيني  االأف��رق��اء  ح���روب  م�ضوؤولية  حتمل  ي�ضتطيع  ال 
داخل احلكومة التي يحا�ضرها ركام كبر من امللفات االأمنية 
التداعيات  اإىل  اإ�ضافة  واملطلبية،  واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية 
اللبناين.  الداخل  على  ال�ضورية  لاأزمة  املتمادية  اخلطرة 
تفجر  مع  بلبنان  يع�ضف  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  االه���راء  يتفاقم 
اال�ضتهاكية  القطاعات  كل  يف  ي�ضرب  ال��ذي  الف�ضاد  ملفات 
االأ�ضود،  امللف  قبل احلديث عن هذا  لكن  تقريبا،  واحلياتية 
ب�ضرورة  اخلارجي  االهتمام  اأن  اإىل  االإ���ض��ارة  ال�ضروري  من 
لدى  احل��ر���ض  يتعدى  للجمهورية،  ج��دي��د  رئي�ض  ان��ت��خ��اب 

الدولة، وبدا  راأ�ض  الفراغ يف  اإنهاء  ال�ضيا�ضيني على  االأفرقاء 
العا�ضفة،  االإقليمية  ال��ت��ط��ورات  م��ن  بالتح�ضب  يرتبط  اأن��ه 
الكربى  اخلم�ض  ال��دول  �ضفراء  يتقاطر  اأن  الفتا  ك��ان  ولهذا 
اإىل بكركي فور عودة الكاردينال ب�ضارة الراعي من اأ�ضراليا.

اأنه �ضيطالب الدول املوؤثرة بامل�ضاعدة  وكان الراعي قد اأعلن 
يف حل اأزمة الفراغ الرئا�ضي، يف حني تلقت املراجع الر�ضمية 
يف  التطورات  اإن  تقول  دولية  عوا�ضم  من  ر�ضائل  ب��روت  يف 
انتخاب  يف  االإ���ض��راع  يفر�ض  مبا  وتتفاقم  تطول  قد  املنطقة 
رئي�ض جديد، ولكن االإ�ضرار على تعطيل الن�ضاب بات ير�ضم 
بعد �ضتة اأ���ض��ه��ر م��ن ال��ف��راغ ال��رئ��ا���ض��ي، م��ام��ح اإ���ض��رار على 
ميتنعون  الذين  بع�ض  ل��دى  ود�ضتورها  اجلمهورية  تعطيل 

عن تاأمني الن�ضاب الربملاين.
لنزع  الدولية  التدخات  اإىل  لبنان  حاجة  ف��اإن  ح��ال  اأي  ويف 
جديد،  رئي�ض  انتخاب  على  ي�ضاعده  مب��ا  االإقليمية  االأل��غ��ام 
ت�����ض��ك��ل دل��ي��ا ع��ل��ى ب���وؤ����ض ال��و���ض��ع ال����ذي و���ض��ل اإل���ي���ه، لكن 
ربط  يف  البع�ض  ي�ضتمر  امل��ح��ت��دم  االإق��ل��ي��م��ي  ال�����ض��راع  و���ض��ط 
اأن  امل��وؤم��ل  م��ن  لي�ض  لهذا  ب��اخل��ارج  الداخلية  اال�ضتحقاقات 

ت�ضاعدهم التدخات الدولية على اخلروج من املاأزق.
اآخ��ر ف�ضوله  كانت  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  االه��راء  ما يطغى على 
اأو�ضلوا  بعدما  اأخ���رى  م��رة  الأنف�ضهم  ال��ن��واب  متديد  عملية 
ال��ف��راغ  ال��وق��وع يف  اأو  »اإم���ا التمديد  اإىل خ��ي��ار خ��ان��ق  ال��ب��اد 
ي�ضرب  اأن��ه  وتبني  تفجر  ال��ذي  الف�ضاد  ت�ضونامي  ال��ك��ام��ل«، 
ال�����وزارات  ويف  واال���ض��ت��ه��اك��ي��ة  اال�ضت�ضفائية  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

واملوؤ�ض�ضات واالإدارات العامة.
وزير ال�ضحة وائل اأبو فاعور مي�ضي يف ك�ضف الغطاء عن اأنهر 
الف�ضاد التي تهدر يف القطاعني العام واخلا�ض، ومنذ ع�ضرة 
اأيام يقدم لوائح يومية باأ�ضماء باملطاعم واملتاجر واملوؤ�ض�ضات 
التي تبني اأنها تبيع مواد ملوثة وموؤذية لل�ضحة العامة، وقد 
اإقفال عدد من امل�ضالخ النعدام �ضروط النظافة ومعاير  مت 
تبيعها  التي  املياه  معظم  اأن  تبنّي  ال�ضياق  ويف  فيها،  ال�ضحة 
وكذلك  مرخ�ضة،  غر  ال�ضركات  ه��ذه  واأن  ملوثة  ال�ضركات 
اإقفال معظم موؤ�ض�ضات التجميل التي كانت تعمل من  جرى 
دون احل�ضول على ترخي�ض يثبت اخت�ضا�ضها وقدرتها على 

مزاولة عملها.
يف لبنان الذي غيبت عنه الدولة منذ زمن و�ُضلت موؤ�ض�ضاته 
فيه  وحلت  القوانني  فيه  وانتهكت  التعطيل  �ضيا�ضة  نتيجة 
الف�ضاد  تغّول  ال��دول��ة،  �ضلطة  مكان  االأمنية  املربعات  �ضطوة 
وب���ات ي�ضكل ن��وع��ا م��ن »ال��ث��ق��اف��ة« ال��ع��ام��ة، وو���ض��ط االه���راء 
اإ�ضاح  ال�ضعب  اأ�ضبح من  والقانون  الدولة  الكبر يف هيبة 
االأمور نتيجة جهود �ضاحلة وقرارات جريئة وجيدة يتخذها 
وزير اأو عدة وزراء، فالبلد يف حاجة اإىل خطة وطنية �ضاملة 
اإال من خال اإجماع �ضيا�ضي  لاإ�ضاح والو�ضع لن ي�ضتقيم 
امل��رح��ل��ة.. وف�����ض��اد ع���دد ك��ب��ر من  ي��ب��دو م�ضتحيا يف ه���ذه 
الغطاء  بالنتيجة  ي��وف��ر  ال���ذي  ه��و  وامل�����ض��وؤول��ني  ال�ضيا�ضيني 

للف�ضاد والفا�ضدين يف كل القطاعات العامة واخلا�ضة.

في عيد استقالله.. ماذا بقي من لبنان؟
اسماعيل الجميلي 

منذ �ضبابنا ونحن نتزعم الطلبة وال�ضباب كنا ندعوا اىل 
ان�ضاف ال�ضباب العراقي والعربي املقهور عموما" والزلنا 
يف �ضيبتنا م�ضتمرين بالدفاع عن حقوقهم امل�ضلوبة من 
ال��ّذي��ن  ال��ع��رب  احل��ك��ام  م��ن  والفا�ضلني  الفا�ضدين  قبل 
فر�ضوا اأنف�ضهم يف غفلة من الزمن الرديء ومن اأ�ضباب 
هذا االأحباط  والتيهان الذي يح�ضه هوؤالء ال�ضباب هو 
و�ضع الرجل الغر املنا�ضب يف املكان غر املنا�ضب اأي�ضا" 
الغالب الأ�ضباب �ضيا�ضية نفعية تنتهجها االأحزاب  وعلى 
رواجا"  تلقى  �ضيا�ضية  كموا�ضم  الطائفية  بثوب  املغّلفة 
يف زمن الفر�ضة ي�ضتفزون عواطف ال�ضباب  وي�ضتغلون 
حتقيق  يف  ال�ضتغالها  و�ضحتهم  وحما�ضهم  اندفاعهم  
اأجنداتهم ال�ضيا�ضية ، وقد ا�ضت�ضهد الكثر من ال�ضباب 
على مدى عقود وحتى يومنا هذا الزال ال�ضباب ينزفون 
من التهمي�ض والبطالة والتزييف وهو االأمر الذي اأ�ضاء 
الرغيدة  باحلياة  التمتع  امل�ضروعة يف حق  اىل حقوقهم 

والعي�ض الهنيء  يف بلد غني ولي�ض حمدود املوارد .
ان ح��اج��ة ال�����ض��ب��اب  ال��ع��راق��ي اىل م�����ض��ت��ل��زم��ات احل��ي��اة 
ومن  العامل  دول  من  ال�ضباب  بباقي  اأ�ضوة  بها  والتمتع 
احلقيقي   املربي  وغياب  النفطية  العربية  ال��دول  بينها 
االآث��م��ة  االأي����ادي  تتلقفهم  اأن  اىل  عر�ضة"  جعلهم  ق��د 
ا�ضتغاال وتزيفا" يف الفكر واملظهر لتلتهم جوهر هوؤالء 
البلد  خلدمة  طاقاتهم  ت�ضخر  اأن  يجب  الذين  ال�ضباب 
وهم يف اأعز اعمارهم االإنتاجية ، لكن هذا ال يعفي هوؤالء 
الفرق  ب��ني   ما  واملفا�ضلة  التحزب  مثا" من  ال�ضباب  
العراقية كما يجري حاليا" يف تتبع ن�ضاط واأخبار فرق 
وري��ال  بر�ضلونة  ناديي  مثل  غرها  دون  اأجنبية  معينة 
مدريد والتحزب الأحد هاذين الناديني ب�ضورة ت�ضل اىل 
ازهاق  جرمية  من  تخلوا  مل  والع�ضبية  اخل�ضومة  حد 
اأع�ضاء  ب��اأن  نعلمه  ال��ذي  الوقت  روح مواطن عراقي يف 
وم�ضجعي هاذين الناديني وغالبية ال�ضعب االإ�ضباين ال 
يعرف الفرق ما بني بغداد والعراق ، هذا معناه البحث 
اأه���م مرفق  ال�ضباب يف  رغ��ب��ة  ي�ضبع  ال���ذي  ال��ب��دي��ل  ع��ن 
ممار�ضة" ومتابعة  الريا�ضة  جم��ال  يف  طاقتهم  ميت�ض 
ووزارة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ف���رق  ت�����ض��ت��ط��ع  مل  جل��ان��ب  واأماء" 
ال��ري��ا���ض��ة وال�����ض��ب��اب عموما" م��ن ام��ائ��ه وه��و كارثة" 
حمزنة" ال�ضيما واأن الكثر من دول العامل الفقرة قد 
بزت يف مناكفة اأرقى دول العامل الغنية يف �ضدارة الكثر 
ال��ذي يزيد عليه  ، االأم��ر االآخ��ر  الريا�ضية  من االألعاب 
يف احل�ضا�ضية والبلوى ورمبا املحزن هو امللب�ض واملظهر 
الغربية  ال���دول  يف  قرنائهم  ال�ضباب  فيه  يحاكي  ال��ذي 
الن�ضاأ  ت��رب��ي��ة   م��ن  بكثر  اأق���ل  ي��ك��ون احل��ي��اء فيه  حيث 
الغرة  تكون  حيث  واال�ضامية  العربية  ال��دول  يف  منه 

متقدة" على كل ما هو معيب ويعّر به يف معنى ال�ضرف 
مع االعراف  بان كلمة ال�ضرف  هنا ال تتعدى فرج املراأة 
اأما �ضرقة املايني من اأموال قوت املايني من االأرامل 
واالأيتام ، والتغا�ضي عن افعال واأقوال ال�ضباب املنحرف 
بكل املوبقات فاأنه ال مي�ض املعنى احلقيقي لل�ضرف ، اأال اأن 
احلياء يبقى هو املعنى اّلذي ميّيز خلق امل�ضلم عن باقي 
االأدي��ان ) لكل دين خلق وخلق االأ�ضام احلياء ( حديث 
�ضريف ، وقد الحظنا هنا كيف كان فعل املحتل االأمريكي 
يف ف�ضيحة �ضجن اأبو غريب كاأ�ضلوب النتزاع االعرافات 
االأم��ن  ق��وى  ك��ل  تتعمده  ال�ضلوك  وه���ذا  ال�ضجناء  م��ن 
اأن احل��ي��اء ينمو  ، حيث  العربية الن��ت��زاع االع���راف���ات   
ال�ضخ�ض على قدرما تعطيه الربية وقد يتناق�ض  مع 
ك��ل ما  التغلب على  االأن�����ض��ان على  ت��ع��ود  م��ا  اذا  وي���ذوي 
اأ�ضمه حياء وفعل خمجل على عك�ض اآخرين  قد يكلفهم 
حياتهم  يكلفهم  وكرامتهم  �ضرفهم  مي�ض  مم��ا  احل��ي��اء 
وم�ضتقبلهم لكن الذي يعنينا هنا اأن �ضبابنا  مل يكونوا 
جمربين على لب�ض البنطلون الق�ضر من االأعلى الذي 
يظهر ن�ضف موؤخرتهم اأو اأغلبها كعورة حمرمة  ويظهر 
 ، داخلية  ماب�ض  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ان  الداخلية  ماب�ضهم 
وخال العقود املا�ضية وحتى اأيام التخلف الذي �ضاحب 
اآخر  ت�ضلط  من  وماتبعه  العراق  على  الركي  الت�ضلط 
انكليزي كانت هناك بع�ض املظاهر التي تعطي االنطباع 
ان��ه يعني موديل جديد بعد  اأو  امل��األ��وف  باأنه خ��روج عن 
اأن اأ�ضبح حال النا�ض اأكرث ي�ضرا" وخا�ضة" يف العا�ضمة 
بغداد جللب انتباه اجلن�ض االآخر كم�ضيئة اهلل يف خلقه 
ال�ضتمرار احلياة لكنها مل ترتقى اىل  ما مي�ض تعاليم 
الدين احلنيف ، هذا التناق�ض يف بلد تتقد فيه النزعة 
الطائفية بو�ضوح وتت�ضارع على ار�ضه كل حماور القوى 
ال�ضباب ومابني  ه��وؤالء   يتنا�ضب ما بني فكر  العاملية ال 
اأو  رم�ضان  �ضهر  يف  املفطرين  بكرثة  كانت   ان  اأفعالهم 
ارتداء ما هو معيب ويخد�ض احلياء من اجلن�ضني  ، اللوم 
الكبر  يقع على هوؤالء ال�ضباب اأوال" ثم على املوؤ�ض�ضات 
ان كانت جمتمعية اأم تربوية اأم دينية ، لعل هذه الكلمات 
ت�ضل اىل من يعنيهم االأم��ر فيكون حما�ضهم وطاقتهم 
اىل ما يفيد البلد وم�ضتقبله فقد كان لل�ضباب العراقي 
من طلبة اأو مهن اأخرى ال�ضوالت واجلوالت يف احلياة 
تاريخ  يف  وحمفوظة"   م�ضهودة"  والوطنية  املجتمعية 
األ��غ��ت م��ع��اه��دات ا�ضتعمارية"  ال��ذاك��رة  ال��ب��ل��د  ويف  ه��ذا 
واأ�ضقطت حكومات يف وقفات تفتخر بها االأمهات واالآباء 
التي  ال�ضعيد  ن��وري  �ضرطة  نر�ضق  كنا  ح��ني  واالأخ����وات 
ال��ذي  االنكليزي  للم�ضتعمر  م���واالت  ع��ه��ده  نعترب  كنا 
االبتدائي  باحلجارة ونحن يف اخلام�ض  نر�ضقها  نكرهه 
خربتها  وقد  وع�ضّيهم  ال�ضرطة  بر�ضا�ض  عابئني  غر 
وج�ضر  ال�����ض��ه��داء  �ضاحة  ومنها  ب��غ��داد  ���ض��وارع  ووثقتها 

ال�ضهداء .

ثقافة مجاهدي ريال مدريد ونص بنطرون 

ايالف :ماجد البرهومي
تاأ�ض�ضت "م�ضيخة احلا�ضرة" )تون�ض املدينة( مع نهاية القرن الثامن 
ع�ض���ر و حتدي���دا �ض���نة 1789، و كان �ض���يخ احلا�ض���رة يع���ني م���ن قبل 
مل���ك تون����ض م���ن ب���ني االأعي���ان م���ن كب���ار التج���ار و علم���اء الزيتون���ة 
و غره���م. ويف �ض���نة 1858 تاأ�ض�ض���ت ر�ض���ميا بلدي���ة تون����ض املدين���ة 
الت���ي تراأ�ض���ها يومها رجل االإ�ض���اح، خريج املدر�ض���ة احلربي���ة بباردو، 
اجل���رال ح�ض���ني. و يف �ض���نة 1858 مت دم���ج وظيفة �ض���يخ املدينة مع 
وظيفة رئي�ض البلدية فاأ�ض���بح رئي�ض بلدية احلا�ض���رة )مدينة تون�ض 
العا�ضمة( ينعت منذ ذلك التاريخ و اإىل يومنا هذا ب�ضيخ املدينة و نال 

يف تلك الفرة الكثر من احلظوة و الت�ضريف.
ومتث���ل ه���ذه املحط���ات التاريخي���ة دلي���ا قاطع���ا عل���ى عراق���ة احلك���م 
املحل���ي يف ه���ذه االأر�ض اخل�ض���راء و اإىل وعي "االأول���ني" – و بخاف 
االآخري���ن- مبك���را باأهمية العمل البلدي، يف اإطار مت�ض اإ�ض���احي بداأ 
م���ع نهاي���ة الق���رن الثامن ع�ض���ر. و لع���ل ما يدع���م هذا الط���رح، هو اأن 
رئا�ض���ة بلدية احلا�ض���رة، ويف �ض���نوات االإ�ض���تقال االأوىل، و من خال 
اإدراك الزعي���م احلبي���ب بورقيب���ة الأهمي���ة العمل البل���دي، مل "مُتنح" 
مل���ن ه���ب ودب اإذ تداول���ت عليها اأ�ض���ماء اأثرت يف تاري���خ تون�ض احلديث 
عل���ى غ���رار زعي���م ال�ض���باب عل���ي البله���وان مفج���ر انتفا�ض���ة 9 اأبري���ل 
1938 الت���ي طالب���ت �ض���لطات احلماية الفرن�ض���ية بربملان تون�ض���ي، 
وح�ضيب بن عمار رائد التيار الليربايل الد�ضتوري الذي طالب مبكرا 
باالإ�ض���احات الدميقراطية يف �ض���لب حزب الد�ض���تور احلاكم و الذي 

يقف وراء تاأ�ضي�ض منظمات حقوقية وطنية وازنة يف الباد التون�ضية.
ورغ���م اأهمي���ة احلكم املحل���ي يف الدميقراطيات العريق���ة، و رغم املهام 
العدي���دة املنوط���ة بعه���دة البلدي���ة يف تون����ض و التي جعلته���ا موؤثرة يف 
احلياة اليومية للمواطنني، فاإن الراأي العام الوطني يف تون�ض ال يبدو 
واأنه يويل هذه امل�ض���األة االإهتمام الازم. فال�ضا�ض���ة ان�ض���رفوا لاإعداد 
لاإنتخاب���ات الرئا�ض���ية والت�ض���ريعية و�ض���ارت يف ركابهم ج���ل منظمات 

املجتمع املدين وكذا عموم املواطنني.
فبح�ض���ب ما ر�ض���ح من معلومات فاإن احلزب الوحيد الذي �ض���كل جلنة 
للحك���م املحل���ي طيل���ة الفرة املا�ض���ية هو حرك���ة نداء تون����ض مببادرة 
م���ن الدكتور خالد �ض���وكات. و بحث���ت هذه اللجنة يف م�ض���األة مراجعة 
القان���ون ع���دد 33 ل�ض���نة 1975 امل���وؤرخ يف 14 ماي���و 1975 املتعلق 
باإ�ض���دار القانون االأ�ضا�ضي للبلديات و يف كيفية تطوير العمل البلدي 
انطاق���ا م���ن الواق���ع املعا����ض من خ���ال التجرب���ة الوطني���ة العريقة 
يف العم���ل البل���دي و باالإ�ض���تئنا�ض بتج���ارب اأجنبية، فيم���ا كان البع�ض 
يت�ض���ارع من اأجل احت���ال املواقع يف النيابات اخل�ضو�ض���ية )املجال�ض 
املحلي���ة املوؤقت���ة املنبثق���ة عن الث���ورة( الت���ي كان اأداء معظمها هزيا و 

اأو�ضل الباد اإىل حال يرثى لها.
كم���ا يقوم املعه���د العربي للدميقراطية ومقره تون����ض بتنفيذ برنامج 
يت�ضمن دورات تكوينية لل�ضباب )املتحزب و امل�ضتقل( يف احلكم املحلي 
ي�ض���مل عددا م���ن والي���ات اجلمهورية، �ضي�ض���فع بتكوين �ض���بكة للحكم 
املحل���ي هدفه���ا تطوي���ر العمل البل���دي و النظ���ر يف م�ض���األتي املجال�ض 
اجلهوي���ة و االأقالي���م الت���ي ن����ض عليه���ا الد�ض���تور اجلدي���د. وهو جهد 

يب���دو بحاج���ة اإىل دعم خا�ض���ة من منظم���ات املجتمع امل���دين االأخرى 
التي تهمل هذه امل�ضاألة �ضديدة االإرتباط باحلياة اليومية للمواطن.

لق���د انتبه���ت "الدميقراطي���ات العريق���ة" ب�ض���ورة مبك���رة اإىل اأهمي���ة 
الامركزي���ة يف تقري���ب خدم���ات الدول���ة، بع���د اأن عج���زت ال�ض���لطة 
املركزية وباإ�ض���م الوحدة الوطنية ع���ن حتقيق الرفاه للمواطن و ذلك 
بالرغ���م من "عمليات التجميل" التي اأدخلت على النظام املركزي من 
خال بعث اإدارات جهوية يف اإطار ما ن�ضميه يف تون�ض "الاحمورية". 
فالتجربة اأثبتت اأن امل�ض���وؤول القابع وراء مكتبه يف العا�ض���مة ال ميكنه 
باأي حال من االأحوال اأن يكون ملما بجميع م�ض���اكل املناطق الداخلية 
حت���ى و اإن جن���ح اإىل تن�ض���يب ر�ض���ل ل���ه قاري���ن مقيم���ني باجله���ات، 
فبالنهاية �ض���تتعطل م�ض���الح املواطنني الأن "ر�ضل اخلر" �ضينتظرون 
اإم���اءات "�ض���يد احلا�ض���رة" ال���ذي ميار�ض عليهم �ض���لطته الرئا�ض���ية، 
الأنه���م بالنهاي���ة لي�ض���وا اأ�ض���حاب الق���رار وال يتمتع���ون باالإ�ض���تقالية 

املالية.
لذل���ك منح���ت البلدي���ات يف الغرب �ض���احيات وا�ض���عة و �ض���مل جمال 
تدخلها االأمن وال�ض���حة والتعليم، ومل يعد يقت�ض���ر دورها فقط على 
النظاف���ة والتنوي���ر والطرق���ات واإخراج وثائ���ق احلالة املدني���ة كما هو 
احلال يف بادنا. وهو ما يف�ضر العدد القليل من الوزراء يف احلكومات 

الغربية الذي ال يتجاوز عدد اأ�ضابع اليد يف بع�ض االأحيان.
فح���ني تتمتع اإدارة ما ب�ض���لطة اتخاذ الق���رار دون انتظار االإماءات، و 
تبق���ى الرقاب���ة امل�ض���لطة عليها رقابة اإ�ض���راف الحقة التخ���اذ القرار ال 
غر، و حني تكون لهذه االإدارة ذمة مالية عامرة وم�ضتقلة عن االإدارة 

املركزية، وحني يكون رئي�ض هذه االإدارة منتخبا من اأبناء املنطقة دون 
�ض���واهم، وحني تنت�ض���ر ثقافة اأن املنتخب اأقوى �ض���لطة من املعني، فاإن 
النجاعة االإدارية �ضتتحقق ما يف ذلك �ضك و �ضتتمكن هذه االإدارة من 
تنفيذ براجمها دون معوقات، اإذا وجد بطبيعة احلال اأ�ض���خا�ض اأكفاء 

متمر�ضون باحلكم ي�ضرون �ضوؤونها.
 اإنن���ا بحاج���ة الي���وم يف تون����ض و اأكرث من اأي وقت م�ض���ى اإىل االإنكباب 
عل���ى اإج���راء اإ�ض���احات جذرية عل���ى منظومتن���ا االإداري���ة تدعم اأكرث 
فاأك���رث احلك���م الامرك���زي ال���ذي ميث���ل ح���ا و�ض���طا ب���ني الفدرالية 
الت���ي ق���د ت���وؤدي اإىل تف���كك الدول���ة و ب���ني املركزي���ة الت���ي ت���وؤدي اإىل 
البروقراطي���ة و تعط���ل امل�ض���الح. علين���ا اأن نراج���ع قان���ون البلدي���ات 
مراجع���ة جذري���ة، وعلين���ا اأن منك���ن جماعاتنا املحلية من �ض���احيات 
اأو�ضع على غرار ماهو حا�ضل يف الدميقراطيات العريقة، وعلينا اأي�ضا 
اأن ندف���ع بلدياتن���ا باجت���اه االإعتم���اد التدريجي على ال���ذات من خال 
اإيجاد موارد جديدة باعتبارها اأ�ضخا�ض���ا معنوي���ة لديها اأهلية االإلزام 
واالإلتزام من خال اإطاق يدها اأكرث فاأكرث للمبادرة وبعث امل�ض���اريع 
التجارية اأو للم�ض���اربة يف البور�ض���ة و �ضراء االأ�ضهم ما قد ميكنها من 

الربح وتوفر ال�ضيوالت املالية الكافية لتنفيذ براجمها.
فاالأف���كار عدي���دة و متنوع���ة يف هذا املجال واملهم ه���و اأن توجد الرغبة 
وحت�ض���ل القناع���ة ل���دى ال���راأي الع���ام باأهمي���ة العمل البل���دي واحلكم 
الامرك���زي عموم���ا، الأن هذه القناعة لو كانت حا�ض���رة ل�ض���ارع القوم 
اإىل اختي���ار ممثليه���م عل���ى امل�ض���تويني اجله���وي واملحلي قب���ل انتخاب 

الرئي�ض واأع�ضاء الربملان.

الالمركزية اإلدارية في تونس..



اأق���ام البي���ت الثق���ايف يف املدائ���ن حما�ض���رة ع���ن 
النه�ضة احل�ضينية ودورها يف اال�ضالح بح�ضور 
املحا�ض���ر ال�ضي���خ احم���د اجلابري ووف���د الوقف 
ال�ضيع���ي االمان���ة اخلا�ض���ة مل���زار االم���ام �ضلمان 

املحمدي )ع(  وبع�ض امل�ضاركني .
ب���دات الن���دوة بكلمة ترحيبية م���ن مدير البيت 
الثق���ايف يف املدائ���ن االعالمي نبي���ل ح�ضني زايد 

والتعريف عن ال�ضيخ احمد اجلابري وم�ضاركته 
الفاعلة يف عدة ندوات مقامة من البيت الثقايف 

يف نواحي الق�ضاء منها ناحية الوحدة .
ال�ض���الم  علي���ه  احل�ض���ني  ان  اجلاب���ري  وق���ال 
ان���ه  ال يخت����ض بطائف���ة وال مذه���ب وال دي���ن 
لالإن�ضاني���ة اجم���ع فه���و دلي���ل  روح���ي وعقل���ي 
ان���ه اخل���ط للر�ضال���ة املحمدي���ة خط ج���ده نبي 
الرحم���ة واله���دى حمم���د �ضلى اهلل علي���ه واله 
و�ضلم , احل�ضني عليه ال�ضالم مل يقاتل من اجل 
ج���اه ومال ونفوذ فهو ميلكه���ا لكنه اراد ا�ضالح 

ام���ر ه���ذه االم���ة واب���راز احلقائ���ق اخلافية عن 
الكث���ر اآن���ذاك , فهاهو بق���ى خالدا واأع���داوؤه ال 
يذك���رون  بئ�ض املمات والذك���رى البائ�ضة والنار 

مثواهم .
م���ن  الكث���ر  باأق���وال  اجلاب���ري  وا�ضت�ضه���د 
امل�ضت�ضرق���ني امل�ضيحي���ني وحتى من غر ديانات 
حي���ث قال ان احل�ض���ني عليه ال�ضالم اعتمد على 
ق���وة املنط���ق فانت�ض���ر انت�ض���ارا ابدي���ا .لي�ضب���ح 
م�ضروع���ا ومنهج���ا وراية , وا�ض���اف ان احل�ضني 

م�ضباح الهدى و�ضفينة النجاة.

ق���ال انطوان بارا وه���و م�ضيحي لو كان احل�ضني 
من���ا لن�ضرنا ل���ه يف كل ار�ض راي���ة والقمنا له يف 
كل ار����ض من���ر ولدعون���ا النا����ض اىل امل�ضيحية 
با�ض���م احل�ض���ني . وه���ذا غاندي ق���ال تعلمت من 
احل�ض���ني ان اك���ون مظلوم���ا فانت�ض���ر .. جعلن���ا 
اهلل مم���ن يثبت���ون عل���ى منه���ج احل�ض���ني واه���ل 
بيت���ه وا�ضحابه �ض���الم اهلل عليهم اجمعني . ويف 
ختام املحا�ضرة �ضكر مدير البيت الثقايف ال�ضيخ 
احم���د اجلاب���ري والوق���ف ال�ضيع���ي عل���ى ح�ضن 

العمل يف هكذا ايام عظيمة .
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ضمن برنامجها المميز وس��عيها الدؤوب من أجل الوقوف الناشط ضد 
أعتى هجمة تكفيرية شرس��ة وألنه��ا الواجهة الفني��ة المميزة والتي 
أثبتت وعبر نش��اطاتها وتوجهاته��ا ومواقفها الرائعة والكبيرة  دور 
الثقافة والفن العراقي في ترسيخ مبدأ الهوية العراقية ، أقامت دائرة 
الس��ينما والمس��رح وبرعاية مديرها العام د. نوفل أبو رغيف أمسية 
بعنوان )سبايكر ( وعلى مسرح الرافدين ، بحضور وزير حقوق اإلنسان 
محم��د مه��دي البيات��ي ونخبة م��ن المثقفي��ن واإلعالميي��ن والفنانين 

وناشطين في مجال حقوق اإلنسان .
بداأ احلف����ل وقوفاً لقراءة �ض����ورة الفاحتة 
ث����م ع����زف الن�ضيد الوطن����ي بعدها ارجتل 
د. نوف����ل اأب����و رغي����ف مدي����ر ع����ام الدائرة 
كلم����ة جاء فيه����ا : اعتدنا اأن نق����دم �ضعاراً 
ل����كل اأم�ضية نقيمه����ا ونعتق����د اأن املو�ضوع 
يختل����ف عندم����ا يك����ون عن اآم����ريل او عن 
عن����وان  لوحده����ا  �ضبايك����ر  الن  �ضبايك����ر, 
و�ضع����ار ودالل����ة كافي����ة تنفتح عل����ى مزيد 
نري����د  وم����ا  وال����دالالت  التاأوي����الت  م����ن 
ان   الوقف����ات  ه����ذه  مث����ل  يف  نقول����ه  اأن 
كل م����ا تقدم����ه ال ي�ض����ل اىل م����ا يقدم����ه 
اأبن����اء الق����وات امل�ضلح����ة البطل����ة واحل�ضد 
القت����ال  و�ضاح����ات  جبه����ات  يف  ال�ضعب����ي 

الذين يت�ضدون منذ اأ�ضهر ويقيمون هذا 
التغي����ر الذي ن�ضاهده ونح����اول اأن نقدم 
م����ا �ضعرن����ا به , انن����ا معا يف الرك����ب نف�ضه 
واأننا ملتحقون من اأجل العراق ووحدته 
و�ضرف����ه , لعل االأم�ضية ه����ذه املرة متتلك 
ح�ض����وراً ل����ه خ�ضو�ضية ول����ه نكهة مميزة 
لوجود مع����ايل وزير حقوق االأن�ضان بيننا 
وهو امل�ضوؤول االأول بهذه املو�ضوعة ن�ضكر 
ح�ض����وره وتلبيت����ه وجت�ضمه عن����اء املجيء 
لي�ضاركن����ا ولك����ي ي�ضتم����ع احلا�ضرون اىل 
راأي����ه ال����ذي �ض����وف يتف�ض����ل به بع����د قليل 
األق����اء  م����ن  املزي����د  اىل  بحاج����ة  ونح����ن 
ال�ضوء على مايتعر�ض له �ضعبنا وبالدنا 

احلبيب����ة نتمنى اأن تطيب ه����ذه االأم�ضية 
الت����ي حر�ضنا اأن تكون مزيجاً من ال�ضعر 
والت�ضكي����ل والعزف واملو�ضيق����ى وال�ضينما 
م����ن  اجلميل����ة  االإن�ضاني����ة  الفن����ون  ه����ذه 
�ضاأنه����ا اأن تق����دم ر�ضال����ة اىل الع����امل الذي 
يقبع يف الطرف االآخر النهم الي�ضدقون 
ما ي�ضهده العراق اليوم عر هذه الفنون 
واالأ�ض����وات الت����ي ح�ض����رت واالأنامل التي 
�ضنق����ول قولتن����ا  االأم�ضي����ة  ه����ذه  �ضتق����دم 
وكلمتن����ا عل����ى طريقتن����ا , عل����ى طريق����ة 

الثقاف����ة العراقي����ة , عل����ى طريق����ة الف����ن 
الفن����ان  اأن م�ضوؤولي����ة  ونعتق����د  واالإب����داع 
واملثقف واالأديب م�ضوؤولية مركبة , لعلها 
الق����وات  يف  الرج����ل  م�ضوؤولي����ة  اأ�ضع����اف 

امل�ضلحة .
 بع����د ذل����ك الق����ى وزي����ر حق����وق االإن�ض����ان 
حمم����د مه����دي البيات����ي كلم����ة حي����ا فيها 
الهجم����ة  بوج����ه  العراقي����ني  �ضم����ود 
التكفري����ة واالأره����اب االأ�ض����ود م�ضيفاً اأن 
م����ا اقرتفت����ه االأيدي االأثم����ة بحق طالب 

�ضبايك����ر الع����زل يع����د جرمي����ة ين����دى لها 
جب����ني  �ضرفاء الع����امل  , موؤكداً يف الوقت 
نف�ضه اأن ق�ضية �ضبايكر هي ق�ضيتنا التي 
نعل����ن ت�ضامننا معه����ا كل يوم ومع عوائل 
ال�ضهداء املغدورين الذين ن�ضعر بوجعهم 
ط����رح  اأهمي����ة  عل����ى  م�ض����دداً   , الكب����ر 
اجلرمي����ة على املجتمع الدويل حيث قال 
: نحن يف وزارة حقوق االأن�ضان قد عقدنا 
يف وقت �ضابق جل�ضة طارئة ملجل�ض حقوق 
االأن�ضان يف جنيف لغر�ض اعتبار جمزرتي 
بادو�����ض و�ضبايك����ر جرميتا اب����ادة جماعية 
بح����ق ابن����اء ال�ضع����ب العراق����ي مطالب����ني 
لتجفي����ف  بدعمن����ا  ال����دويل  املجتم����ع 
مناب����ع االأره����اب يف ال����دول الداعم����ة ل����ه  
التكفري����ة  الفت����اوى  علم����اء  وحما�ضب����ة 
حي����ث  موؤث����را  ح�ض����ورا  لل�ضع����ر  كان  و   .
األق����ى كل م����ن ال�ضاعري����ن الدكتور حميد 
ق�ضيدت����ني  التميم����ي  ومرت�ض����ى  دوخ����ي 
جلرمي����ة  الدامي����ة  ال�ض����ورة  ج�ضدت����ا 
�ضبايك����ر وكانت����ا مبثاب����ة نع����ي ل�ضهدائه����ا 
االأب����رار . فيم����ا كان  للمو�ضيق����ى ح�ض����ور 
ح����ي تفاعل معه جمه����ور احلا�ضرين من 
خ����الل مقطوع����ات مو�ضيقي����ة كال�ضيكية 
ملوؤلف ا�ضب����اين واآخرى ل�ضرتاو�ض وثالثة 
للملحن اللبناين زياد الرحباين وختمت 
ع����ازف  برفق����ة  مو�ضيقي����ة  مبقطوع����ة 

الكمان حممد عبد ال�ضتار.

برعاية د. نوفل ابو رغيف

سبايكر الجريمة البشعة في دائرة السينما والمسرح
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اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

على مد الب�ضر .. تلكاها بغداد
حنني ومرجله .وافراح واجماد

�ضوت اي�ضيح اين 
زمان العز زماين 

وعلى �ضعب الوفه .. امال واعياد
*****

ع��ل��ى م���د ال��ب�����ض��ر ...م��ر���ض��وف��ة 
النجوم 

تغني للعراقيني كل يوم
علم وهديه من اجلداد
   *****

على مد الب�ضر .. حبك يلعراق 
�ضجاعة و�ضر عايل وقمة اخالق

رغم كل اجلره العراق عمالق
زهيه ايامنه وباخلر تنعاد 

على مد الب�ضر .. تلكاها بغداد

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

أثار النهضة الحسينية ودورها في االصالح

يف جولة تفقدية ال تعرف لها عطلة ر�ضمية او غرها  زار 
مدير  ح�ضون  جا�ضم  حممد  ال�ضيد  املندائي  الثقايف  البيت 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  يف  الثقافية  وال��ب��ي��وت  الق�ضور 
البيت  م��دي��ر  وبح�ضور   . الثقافة  وزارة  م��دي��ري��ات  اح���دى 
وقال  داوود  علي  وال�ضيد  زاي��د  ح�ضني  نبيل  ال�ضيد  الثقايف 
اراه  ال��ذي  واملثمر  ال���دوؤوب  العمل  ان  جا�ضم  حممد  ال�ضيد 
يف البيت الثقايف املندائي وهو يعمل ويثابر بن�ضاطاته حتى 
الذي  املخل�ض  املوظف  دي��دن  الر�ضمية وه��ذا هو  العطل  يف 
وا���ض��اف    . لعمله  وح��ب��ه  همته  ام���ام  العمل  �ضعاب  تتذلل 
وبيت  العراقية  للثقافة  منافذ  الثقافية  البيوت  ان  ح�ضون 
والظروف  املادية  ال�ضعاب  رغ��م  عراقي  ومبدع  مثقف  لكل 
العراقية  الثقافة  رك��ب  لكن  العراق  بها  مير  التي  ال�ضعبة 
ي�ضر يف الطريق االيجابي ال�ضحيح  ومت يف اللقاء مناق�ضة 
بع�ض االمور املهنية والعملية التي ت�ضب يف م�ضلحة البيت 

الثقايف واالرتقاء بعمله على جميع اال�ضعدة .

ف��ى ه���ذا ال�ضهر م���رت ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة ع�����ض��رة ع��ل��ى وف��اة 
اأث��رى احلياة  اأن  ب��دوى بعد  ف��وؤاد  امل�ضري   العربي  ال�ضاعر 
والكتب  ال�ضعر  دواوي����ن  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االأدب���ي���ة 
الت�ضجيلية  واالأف����الم  والتليفزيونية  االإذاع��ي��ة  وال��رام��ج 
وال��ك��ت��اب��ة ل���الأط���ف���ال. م���ن اأب�����رز دواوي����ن����ه: «ح���دي���ث احل��ب 
ر�ضفات  ال�ضم�ض,  لوجه  ن���داءات  االأخ���ر,  الع�ضاء  واحل���رب, 
ال���ن���ار, ي���ا اهلل». وم���ن اأب�����رز ك��ت��ب��ه: «ج�����ارة ال��ق��م��ر, ف���روز 
ورح��ب��ان��ى واالأغ���ان���ى, رواي����ة اجل��ح��ي��م ح��ب��ا, رواي����ة يوميات 
اختارت منظمة  وغناء».  رومانيا جولة  عا�ضق معا�ضر, فى 
هزموا  «فر�ضان  اأغنية  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  اليوني�ضيف 
ال��ه��زمي��ة» ك��واح��دة م��ن اأج��م��ل االأغ��ن��ي��ات ع��ن االأط��ف��ال فى 
على  وق��ررت طبعها  كلماته,  1988 وهى من  لعام  العامل 
خم�ضة ماليني ا�ضطوانة فى خم�ض لغات, وتعد هذه االأغنية 
اأول عمل غنائى عربى تطبعه االأمم املتحدة على ا�ضطوانة 
التى  االأ���ض��م��اء  ب���دوى �ضمن  ف���وؤاد  ال�ضاعر  ا���ض��م  وورد  ل��ه��ا. 
البارزة  امل�ضرية  لل�ضخ�ضيات  القومية  املو�ضوعة  ت�ضمنتها 
التى اأ�ضدرتها هيئة اال�ضتعالمات عام 1989. وقد ح�ضل 
الباحث يا�ضر حمدى اأحمد على درجة املاج�ضتر عن بحث 
بعنوان »�ضعر فوؤاد بدوى دار�ضة نقدية« من كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة عام 2006 بعد وفاته ب�ضت �ضنوات حتت 
على  عالمات  »بع�ض  كتابه  وفى  دروي�ض.  اأحمد  د.  اإ�ضراف 
الطريق« يقول ال�ضاعر فوؤاد بدوى: اأثناء العدوان الثالثى 
1956 كتبت م�ضرحية ُقدمت على  اأكتوبر  على م�ضر فى 

م�ضرح كفر ال�ضيخ ا�ضمها )جمنون جمايكا(.

مدير القصور والبيوت الثقافية في 
جولة تفقدية للبيت الثقافي المندائي

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

�ضاغ الفيل�ضوف الفرن�ضى رينيه ديكارت 
ال�ضهر  مفهومه   )1569-1650(
"انا اأفكر , اإذن انا موجود" ليدلل على 
اأهمية العقل. اأال ان هذا العقل بقى فى 
الفل�ضفة فى  ون��اق�����ض  ن��ط��اق جت��ري��دى 
يلق  ومل  وال��ع��ام��ة  الفكرية  خطوطها 
اهتماما اىل احلياة الفعلية ودور الفرد 
ال�ضاملة,  املنطقية  املنظومة  ه��ذه  ف��ى 
وه��و االم��ر ال��ذى وا�ضله هيغل. اال اأن 
ك���رك���ورد مل ي��ك��ت��ِف ب��امل��ن��ط��ق وال��ع��ق��ل 
الدراك الوجود االن�ضاين, بل �ضعى اىل 
الوجود"  فى  الفرد  موقع  عن  البحث 
عر   , اأدق  مبعنى  او  اأريد",  ..ال  اأري���د 
ع��ب��ارت��ه ال�����ض��ه��رة ال��ت��ى حملت ع��ن��وان 
كتابه االأهم " اأما/ اأو" , ثم وا�ضله فى 

معظم ن�ضو�ضه خ�ضو�ضا " مراحل على 
والرع�ضة"  و"اخلوف  احلياة"  ط��ري��ق 
ك����ركگورد فى  )1843(. وق��د رك��ز 
ه���ذه االع��م��ال ع��ل��ى االأن����ا, ال��ت��ى تكمن 
منها  وي��ن��ط��ل��ق  ال��ذات��ي��ة  االأرادة  ف��ي��ه��ا 
فى  يتجليان  ال��ل��ذي��ن  احل��ري��ة  اخ��ت��ي��ار 
الواقع اليومى عر مواجهات االأن�ضان 
املتوا�ضلة مع وج��وده : والدت��ه , موته, 
ق��ل��ق��ه, خ��وف��ه , م��ر���ض��ه, ي��اأ���ض��ه , حبه, 
وحريته الخ. لقد اأكد مرارا على اهمية 
الفرد ونظر بقلق اىل تخليه عن فرديته 
اىل  االإنتماء  ذريعة  حتت  املجتمع,  اىل 
احل�ضد , املجموع اأو املجتمع. وراأى فى 
عن  التخلى  ه���ذا  خم��اط��ر  مبكر  وق���ت 
احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة واالأخ��ت��ي��ار ال��ف��ردى 

ال�ضمولية  االأنظمة  ب�ضعود  تنباأ  كاأنه 
اكرث  بعد  ورو�ضيا  ايطاليا   , املانيا  فى 
ان هذا  بيد  رحيله.  ع��ام على  مئة  م��ن 
ال���ن���ق���د ال������ذى وج���ه���ه ك����رك����ورد ���ض��د 
احل�ضد واجلموع ال يعنى مهاجمته لكل 
جتمع او م�ضرتك , بل العك�ض من ذلك, 
فقد نظر كركورد باهتمام اىل اهمية 
االن�ضان  ي�ضرتك  ومب��اذا  امل�ضرتك  ه��ذا 
ث��م طبيعة وفحوى  االآخ��ري��ن  م��ع  فيه 
ل��الن��خ��راط فى  ال���ذى يجعله  ال���ق���رار 
هذا امل�ضرتك. فمعار�ضته اىل امل�ضرتك 
كانت تقوم على رف�ضه للفكرة التى تقر 
وتوؤكد ال�ضرورة, �ضرورة خ�ضوع الفرد 
�ضلطته  واىل  وامل�����ض��رتك  اجل��م��وع  اىل 

وطغيانه.

فـؤاد بـدوى شـاعر الحـب والحـرب

ضياع الحرية الفردية بداية الطغيان
امل�ضرحي  الرائد  الفنان  االترو�ضي  ف��وزي  ال�ضيد  الثقافة  وزارة  وكيل  مكتب  من  وفد  زار 
الوكيل  مكتب  يف  واالع����الم  ال��ع��الق��ات  مب�ضوؤولة  منزله.متمثال  يف  عبداحلميد  �ضامي 
باقة  الوفد  يواآر�ض واحمد عبد ورزك��ار الرزجني., وقدم  ت�ضامن عبداملح�ضن وفالنتينا 
الفنان  اىل  بعث برقية  الذي  االترو�ضي  فوزي  الوكيل  ال�ضيد  ناقلني حتيات  للفنان  ورد 
كتب فيها )الفنان القدير �ضامي عبداحلميد نتمنى لكم دوام ال�ضحة وننقل اليكم حتيات 
ال�ضيد الوزير فرياد رواندوزي  دمتم ذخرا لنا ورفعة راأ�ض للعراق ورائدا من رواد احلركة 
امل�ضرحية يف العراق ولوال ظريف القاهر و�ضفري اىل خارج العراق لتمثيل العراق يف احد 
املحافل الثقافية, كان ي�ضرفني ان اكون يف خدمتكم واللقاء بكم(ومت خالل اللقاء تبادل 
احلديث حول �ضحته حيث تعر�ض اىل حادث ده�ض يف االردن ادت اىل ك�ضر �ضاقه, ومازال 
الفنان �ضامي عبداحلميد يعاين من االآالم.من جانبه �ضكر الفنان الرائد �ضامي عبداحلميد 
التفاتة ال�ضيد الوكيل متمنيا على الوزارة التوا�ضل مع الفنانني واملثقفني لكي ي�ضتمروا يف 
رفد ال�ضاحة الفنية بنتاجاتهم وابداعاتهم, التي توؤدي اىل رفع الذائقة املجتمعية, فالفن 
ر�ضالة ثقافية يقدمها الفنان لل�ضعب لتوعيته مبختلف املفاهيم االيجابية مثل الت�ضامح 
واملحبة وال�ضالم, وكذلك الثورة على الظلم والتخلف والبد لوزراة الثقافة ان تكون الداعم 

لهوؤالء الفنانني وان توفر املكان املنا�ضب للعر�ض امل�ضرحي وعرو�ض االفالم.

فوزي االتروشي يبعث باقة ورد الى الفنان سامي عبدالحميد

ياورد اعله الورد ... كلبي فرا�ضه ايحوم 
انتظر جيتك فجر ...لو كمر بني اغيوم 
واللي دواه �ضوفتك .. �ضيفيد بيه اللوم

*****
�ضوه خدك ... مدري  �ضوه الكمره

جوري عطرك .. مدري انته من عطره

يابوح�ضن .. حار الو�ضف بامره
لرتخ�ض الغاليني يلغايل

*****
كاطع جزير.. او�ضلك الواحه 
ذبني التعب .. بل�ضوفتك راحه 
خلينه راحه .. ت�ضبك الراحه 

ماغرك ابدنياي يحاليل
   *****

لو ب�ضروين .. ابجيتك النه
عالبوب جفي ... يطبع احلنه

يااحله ورده ابكل جناينه
انته حبيبي وعمري وامايل

شعر : كاظم الرويعي
الحان : عبد الحسين السماوي

غناء :د.فاضل عواد

اغاني  خالدة
ضوه خدك

دنيه وكظيناها قهر 
واحدنه من حزنه �ضبع

ومعو�ض ويانه القدر
ا�ضبيك ياوكتي �ضعب

والكلب مل من ال�ضهر 
ا�ضكال �ضفنه ابهل وكت

وحزنان وجهك ياكمر 
اوجوه ماعدها وفه

وحزنان تعزف ياوتر 
*****
الليله .. ليله وتنكظي

وليلتنه يا عامل �ضهر 

دك ياوتر للي �ضر .
للي على اجزانه عر 
للي �ضبح نهر اجلمر 

واهموم �ضايل عالظهر
ها يازمن واليا متى 

�ضو ب�ضر مايرحم ب�ضر 

عمار السوداني دك ياوتر

تعداين الوراي وكلت ال با�ض ...
               و رميت �ضهام وكتي البو لوجهني 

وبطلت امل�ضامر اكعد اوياه ...
               الن �ضا�ضه رمل بنيانه من طني 

جنت وياه خبزه اك�ضمهه ن�ضني 
              حتى الن�ض كاله و انكر الدين 

عا�ضرت الفقر م�ضكيتله العوز 
              ح�ضبته ويف و يتوب بعدين 

ما جنت اعتقد يطعن باجلتاف ...
              وال حا�ضب بظهري اي�ضر �ضجني 

*****
اديت العلي و الرا�ض مرفوع ...

             وما طخيت را�ض الفعلة ال�ضني 
اين اللي جنت بال�ضده وياه ...

            بعد ما خان وكتي ين�ضد امنني 
وال جني خويه وجنت ميناه ...

            انكر لالأ�ضف كل ذيج ال�ضنني 
يبيع و ي�ضرتي باخلوه وياي ..

             كيف باجلرايل و ع�ضرة البني 
*****

بيه نكطة حيه و طاحت من ازمان ...
              بعد ال ما اذكره و تدمع العني 

اذا طبعه الغدر �ضلي بعد بيه ...
          الن كلبي معلم رفجة الزين 

صباح جالب العامري سهام وكتي

م�ضكلتي ما واحد فهمني 
حاير وال واحد عرفني 
حتى اقرب النا�ض اليه 
وي الوكت �ضاروا عليه 

                ب�ض ابتعد عني يذمني 
اقرب �ضديق االأمنت بيه 

ا�ضبح يبيع وانه �ضاريه
�ضعب الوكت و اتعلكت بيه

             ويا حيف بني اعدائي ذبني 

ماجنت انه احم�ضب ها احل�ضاب 
فوك ال�ضواب ... اجتمل ا�ضواب 

�ضنني وانه اعيوين عالباب 
            وانه ما اباله وما ح�ضبني 

ال رجوه بعد اليوم و ارجاك 
وال �ضاحب ويف وانه ابقى وياك

وكعدتا ب�ضده وانه اليوم انخاك 
            عرفتك ما جتي و كلبي علمني

تعاتبني وكلك كايف بعد اعتاب 
         لون ات�ضوف حايل اتكول يا ويله 

*****
خطتني �ضماتي و �ضهمك �ضاب 

          ا�ضاكف بيدي منه اوقلت احليله 
*****

انه الب�ضده و كفويل قليل ا�ضحاب 
        وال طخيت را�ضي النذل و ا�ضكيله 

*****
�ضلت وحدي احلمل و تخلوا االحباب 
          ومن مال احلمل ماعدلوا امليله 

*****
اب���ظ���ه���ري ان���ط���ع���ن م����ا ح���ا����ض���ب ان���ه 

اح�ضاب 
          الي�ضاأل �ضكله ا�ضبيه و احجيله 

ا�ضدن باب همي و تنفتحلي ابواب 
 و �ضيلن حمل �ضري و ثكلت ال�ضيله 

*****

و فرتني امل�ضايب فرت الدوالب 
          و���ض��رت اع��ل��ه ال��وك��ت ليله 

باأثر ليله 
*****

اكولن تنكظي و جرحي بعد ما طاب 
              و خ��ويف م��ن ال�ضامت من 

تهد خيله 
*****

اوكفت مرفوع را�ضي بني نا�ض اجناب 
              امكابر على جروحي ام�ضوب 

ابجيله 
*****

انه �ضري دفنته و الزمن �ضرداب ...
             مثل �ضعر احلديثه الظمته 

اب�ضيله 
*****

بعد �ضيفيد تتعذر تودي اكتاب ...
             حبك مات ال تبجي او تغنيله

قاسم زبون ما واحد فهمني

جبار جعفر الربيعي اعتاب
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الكثري  اأن تنجزي  لت�ستطيعي  العمل اجليدة �سرورية  املراأة:اأجواء 
من املهام، ال تتعاملي بجفاء مع احلبيب وكوين اأكرث مرونة.

عاطفياً:تطورات  املعاناة  لك  ت�سبب  املالية  االأم��ور  مازالت  الرجل: 
كثرية يف عالقتك العاطفية مع احلبيب. خذ خطوة اإىل اخللف و 

انظر اإىل ما يف حميطك ، و لي�س فقط اأمام عيونك.

اأن  امل��راأة:ك��وين حذره وال تكرري الوقوع يف نف�س االأخطاء، عليكي 
تكوين حذره فنقدك الكثري يجرح احلبيب.

تختلف  الأع��م��ال��ك،  وترتيباً  تنظيما  اأك��رث  تكون  اأن  الرجل:عليك 
مع احلبيب اليوم ولكن ال تدع هذا اخلالف يتفاقم. يف احلب انت 

متهور حلد اجلنون هذا االمر قد ي�سعب عليك االمور.

املراأة: ال تكوين مت�سلطه يف قراراتك واقبلي املناق�سة مع احلبيب، 
اعطي احلبيب املزيد من االإهتمام.

اليوم ولديك الرغبة يف اإجناز الكثري، تخرج  الرجل: تبدو ن�سيطاً 
هذا امل�ساء برفقة احلبيب وتق�سي معه اأجمل االأوقات. عاطفيا انت 

�سخ�س يريد اجلميع ان حتبه و ان يحبك.

املراأة:ركزي على االأمور االأ�سا�سية وال تن�سغلي باالأمور الثانوية، اأنت 
يف اأم�س احلاجة لوقوف احلبيب بجانبك خالل هذه الفرتة.

الكثري  تناق�س  املعتاده،  الروتينية  باالأعمال  اليوم  الرجل:تقومب 
من الق�سايا حول م�ستقبل عالقتك مع احلبيب. ال تنق�سك االأفكار 

، وال ينق�سك احلما�س الإبداء هذه االأفكار.

املراأة:الكثري من االأعمال عليكي اأن تنجزيها اليوم يجب اأن تكوين 
اأكرث �سرعة، اأجواء متوتره مع احلبيب خالل هذه الفرتة.

ال��رج��ل:م��ه��ن��ي��اً:ت��ع��ي�����س اأف�����س��ل اأي���ام���ك ال��ي��وم ف��ك��ل االأم�����ور ت�سري 
ال  م�ساعرك.  بحقيقة  احلبيب  واأخ���ر  خ��ج��واًل  تكن  ال  ل�ساحلك، 
تكرث من تعدد عالقاتك يف نف�س الوقت ، بل خ�سها واحدة واحدة.

اأن تكوين اأكرث حذراً يف ت�سرفاتك،  امل��راأة: التتهوري كثرياً عليكي 
اأعطي احلبيب فر�سة وال تكوين حلوحه يف مو�سوع االإرتباط.

مع  وتعاملك  ت�سرفاتك  يف  ه���دوءاً  اأك���رث  ت��ك��ون  اأن  الرجل:عليك 
بامل�ستحيل لرت�سي  لتقوم  غ��ارق يف احلب وم�ستعد  اأن��ت  االآخ��ري��ن، 

احلبيب. اإنك مرح وح�ّسا�س، و �ساحر ب�سكل غري عادي اليوم.

والتزمي  نف�سك  ت�ستتي  ل��دي��ك، ال  ار���س��ي مب��ا  قنوعة  امل��راأة:ك��وين 
بعالقة واحدة.

الرجل: االأف�سل اأن تتابع االأمور بنف�سك واأن ال توكلها اىل غريك، 
حافظ على عالقتك باحلبيب فخ�سارته ال تعو�س. حتتاج الإيجاد 

ذلك اخلّط الرفيع بني الكرم و�سبط النف�س.

املراأة:اأبواب النجاح تفتح اأمامك ولديك فرته مزدهرة ، ال تدخلي 
يف نزاعات ونقا�سات غري جمدية مع احلبيب.

، ال تهمل ن�سائح  الرجل:ال تت�سرع فقد تندم على قراراتك الحقاً 
، و حما�سك يف  اأن تعمل عليها. ن�ساطك يف ت�ساعد  احلبيب عليك 

ازدياد ، و غالباً �ستلقى ردود فعل اإيجابية جداً.

ك��وين ح��ذره، ال  العمل  �سمعتك يف  ي�سوه  اأن  امل��راأة:اأح��ده��م يحاول 
تنكري احلقيقة فاأنت ال ت�ستطيعني االإ�ستغناء عن احلبيب.

النتائج  اأن���ك ال حت��ق��ق  ت�سعر  ول��ك��ن��ك  ب��ج��د  ال��رج��ل:م��ه��ن��ي��اً:ت��ع��م��ل 
املرغوبة عاطفياً:احلظ يحالفك اليوم ولديك فر�سة لتتقرب من 

احلبيب. يجد النا�س فيك طاقة و�سحر ال يقاوم اليوم.

املراأة:تتطلعني اىل من�سب جديد يف العمل ت�سعي للح�سول عليه، ال 
تدعي ان�سغالك يف العمل يبعدك عن احلبيب.

الرجل: يوم ناجح حاول اأن ت�ستغله الأداء مهامك، التزم مبواعيدك 
انت �سخ�س يحرتمه جميع  العمل  مع احلبيب وال تتهرب منه.يف 

النا�س ال ت�سع نف�سك يف مواقف حرجة و اال فقدت هذا االحرتام.

بها، ال  تتهاوين  الفرتة وال  اإجنازاتك خالل هذه  املراأة:دافعي عن 
تت�سرعي وا�ستمعي اىل وجهة نظر احلبيب.

بوقتها،  تنجزها  اأن  يجب  التى  ال�سعبة  املهام  من  الرجل:الكثري 
عنك.  احلبيب  ان�سغال  ب�سبب  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  بالوحده  ت�سعر 

هناك تغيريات مالية قادمة.

�سحيحة،  ق��رارات  اىل  لت�سلي  االأمثل  الطريق  هي  املراأة:املناق�سة 
احلبيب يقنعك بوجهة نظره.

الرجل:عليك اأن تكون اأكرث تنظيماً يف عملك ، ملاذا حتاول اأن تتجنب 
احلبيب؟ الظروف �ستمّكنك من اأن تكون حتت االأ�سواء لذا عليك ان 
تكون لبقا و لي�س متعجرفا و ان ال تكرث من احلديث عن منجزاتك.

11إستراحة القارئ

أفقي
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كلمات متقاطعة

الفايكنج. قبل  من  باري�س  ح�سار  بداأ   -  885
معاقل  اأخ���ر  غ��رن��اط��ة  ح�سار  ب��دء   -  1491

امل�سلمني يف االأندل�س.
1492 - توقيع معاهدة ا�ست�سالم غرناطة يف 

االأندل�س للملك فرديناند اخلام�س.
اأ�سهم  يبيع  اإ���س��م��اع��ي��ل  اخل��دي��وي   -  1875
يقدر  وكان  لريطانيا،  ال�سوي�س  قناة  يف  م�سر 

عدد االأ�سهم مبائة و�سبعني األف �سهم.
واجلي�س  امل�سري  اجلي�س  توحيد   -  1956

ال���ق���ي���ادة  حت����ت  ال�������س���وري  واجل���ي�������س  االأردين 
امل�سرية.

هولندا. عن  �سورينام  ا�ستقالل   -  1975
1986 - افتتاح ج�سر امللك فهد والذي يربط 

بني ال�سعودية والبحرين.
1992 - املوافقة على تق�سيم ت�سيكو�سلوفاكيا 
وذل��ك  و�سلوفاكيا  الت�سيك  وه��م��ا  دول��ت��ني  اإىل 
ب��ع��د  وذل������ك   1993 ي���ن���اي���ر   1 م����ن  اع����ت����ب����اراً 

ا�ستفتاء �سعبي.

اأداء �سوتي ياباين. 1967 - كازيا ناكاي، ممثل 
اأمريكية. ممثلة  اأبلغيت،  كري�ستينا   -  1971

-  1977
مرينا وليد، ممثلة لبنانية تعي�س يف م�سر.

جويرمو كانيا�س، العب كرة م�سرب اأرجنتيني.
جنوب  قدم  كرة  العب  موكوينا،  اأرون   -  1980

اأفريقي.
اإ�سباين. األون�سو، العب كرة قدم  1981 - �سابي 

فرن�سي. ممثل  اأوليه،  جا�سبارد   -  1984
1986 - كريغ غاردنر، العب كرة قدم اإجنليزي.

ق��دم  ك����رة  الع����ب  ���س��ب��ريي��ن��غ،  ج����اي   -  1988
اإجنليزي.

اليوم  في التاريخ         25 تشرين الثاني - نوفمبر

مواليد هذا اليوم    25 تشرين الثاني - نوفمبر

الكلمة المفقودة
هدم  - املتقاطعة  الكلمات  ابتدع  الذي  االأمريكي   -  1

مت�سابهان  - ومواقع  نزاالت   -  2
ايرلندا جمهورية  عا�سمة   - حب   -  3

و�سغف. بحب  نظر  مبعنى  موؤنث  علم  ا�سم   - نواعري   -  4
طموحه. يف  اأو  اأدائه  يف  يرتاجع   - اله   -  5

ملاليزيا القدمي  اال�سم   -  6
اأمل��اين  مهند�س   - اال���س��ت��م��رار  ع��ن  العمل  تعطيل  يف  ت�سبب   -  7

ا�سرتك يف �سنع �سيارة مر�سيد�س
من  املليون  م��ن  ج��زء  ت��ع��ادل  ال�سغر  متناهية  قيا�س  وح��دة   -  8

املليمرت - حو�س مو�سى بلدة لبنانية تقع يف البقاع �سرقي لبنان
حافظ احلليم  لعبد  اأغنية   -  9

املعلقات اأ�سحاب  من  جاهلى  �ساعر   -  10

نبات   - موجبة  اأو  �سالبة  ب�سحنة  م�سحونة  امل���ادة  م��ن  ذرة   -  1
عطري ي�ستخدم مع ال�ساي

حايل  * بيوت   -  2
ال�سالة. اأثناء  دعاء   - الوالدين  احد   - عطف  حرف   -  3

بالتعقيد  �سعره  متيز  معا�سر  فرن�سي  �ساعر   - االأنف  نزيف   -  4
)بول ....(.

الكيمياء يف  الكريت  رمز   - ينق�س   - واحد  ن�سف   -  5
)معكو�سة(. ونفاده  ال�سيء  انتفاء   - )معكو�سة(  الزرع  �سقيا   -  6

 - الكثري  والغ�سب  وال�سغط  احلزن  من  فيها  نف�سية  حالة   -  7
ي�سبح طريا.

للكمبيوتر كاأوامر  اأو  للرتفيه  االأحداث  من  �سل�سلة   -  8
والبكم وال�سمم  بالعمى  م�سابة  كانت  اأمريكية  اأديبة   -  9

مائي حاجز   - منقر�س  �سخم  زاحف  حيوان   -  10
اكتب الكلمات ابتداءا من الدائرة الغامقة ثم اجمع 
حروف الدائرة الغامقة لتح�سل على الكلمة املفقودة

عمودي

لندن: معد فياض

يف بغداد وعندما حتتاج اإىل اأي �سيء، بدءا باالإبرة مرورا بكل م�ستلزمات 
الفنية  االأعمال  االإلكرتونية تعقيدا وحتى  واأكرث االأجهزة  املنزل والبناء 

واالأنتيكات، فال بد من اأن تتجه اإىل �سوق الهرج.
وه��ذا  والفو�سى،  ال�سخب  ال��دارج��ة  العراقية  باللهجة  تعني  و»ال��ه��رج« 
»�سوق  ب��غ��داد  اأ���س��واق  اأق���دم  م��ن  واح���دة  على  بال�سبط  ينطبق  التو�سيف 
اأن  اأي  للعراق،  العثماين  احلكم  ع�سر  اإىل  تاريخها  ميتد  التي  ال��ه��رج« 
عمرها يتجاوز ال�300 عام، وتقع قريبا من حي امليدان بجانب الر�سافة 
من بغداد متفرعة عن اأول �سارع �سق يف العا�سمة العراقية »�سارع الر�سيد«.

ولي�س �سرطا اأن يكون الداخل لهذه ال�سوق الأغرا�س البحث عما يبتغيه 
من حاجة مل ولن يجدها يف مكان اآخر، بل اإن املرور ب�سوق الهرج، دخوال 
ي�سكل متعة حقيقية،  امل���ي���دان،  م��ن ج��ه��ة  ال��ر���س��ي��د وخ��روج��ا  ���س��ارع  م��ن 
وتلفزيون  رادي��و )مذياع(  اأجهزة  فالتجوال بني كل ما هو م�ستعمل من 
وغرامافون واأجهزة ت�سجيل �سوتي وكامريات وعار�سات اأفالم �سينمائية 
قدمية، وقطع اأثاث حتولت اإىل اأنتيكات ولوحات فنية ومنحوتات ومكائن 
وامل�ستعملة،  القدمية  االأغ��را���س  من  وغريها  بناء  ول���وازم  بيتية  خياطة 
ال�سراء،  ثم  ومن  والتاأمل..  التوقف  على  هناك  �سخ�س  اأي  يجر  �سوف 
وباخت�سار فاإن الزائر لهذه ال�سوق �سوف يجد كل ما هو نادر وغريب وما 
اأخ��رى يف ال��ع��راق، على اأن  اأح��د وم��ا ال يجده يف اأي �سوق  ال يخطر ببال 
هذا امل�سهد البانورامي العري�س واملمتد اإىل عمق ال�سوق امل�سقفة باألواح 
معدنية لي�س �سامتا على االإطالق اإذ اأن هناك من الباعة من يطلق العنان 

ل�سوته عاليا مناديا لالإعالن عن ب�ساعته ومنبها اإىل غرابة اأو اأهمية ما 
يعر�سه للبيع.

ورغم اأن البع�س يرجع تاأريخ بناء هذه ال�سوق اإىل عهد الدولة العثمانية 
حيث �سق الوايل العثماين ناظم با�سا �سارعا �سمي با�سم �سارع )خليل با�سا 
جاده �سي( على ا�سم خليل با�سا حاكم بغداد عام 1910، ثم �سمي با�سم 
العربية  الت�سمية  امليدان وهي  �سوق  با�سم  ال�سوق  و�سميت  الر�سيد،  �سارع 
القدمية لها، واأقدم من الت�سمية الرتكية )�سوق هرج(، فاإن غالبية من 
موؤرخي بغداد يوؤكدون اأن تاريخ ال�سوق تعود اإىل نهايات الع�سر العبا�سي، 
ال �سيما اأنها قريبة من الق�سر العبا�سي ومن ق�سر اإحدى زوجات هارون 
الر�سيد )اأم هانئ( الذي كان امللك في�سل االأول قد اتخذه ق�سرا له ومن 

ثم حتول اإىل )ق�سر الثقافة والفنون(.
لهذا فاإن �سوق هرج تعد بحق اأحد اأبرز معلم من معامل مدينة بغداد. وكان 
»يف مكانها م�سجد تاريخي يعرف بجامع القبالنية، اندر�س اأثره ومل يبق 
من اجلامع �سوى احلجرة املطلة على �سوق املغازجية والتي ت�سم رفاتني 
من علماء بغداد هما: االإمام اأحمد القدوري املتوفى عام 428 ه�جرية، 
�ساحب كتاب )نور االإي�ساح(، وهو كتاب يف الفقه احلنفي، واالإمام حممد 

الوتري �ساحب الق�سائد الوترية« ح�سبما تو�سح املو�سوعة العربية.
اأ�سواق بغداد التقليدية قد اختفت معاملها اأو وظائفها،  واإذا كانت غالبية 
بقيت  ال��ه��رج  �سوق  ف��اإن  الر�سيد،  ���س��ارع  اأ���س��واق  اأو  ال�سفافري  �سوق  مثل 
متم�سكة بطبيعتها وبطبيعة املواد التي تتداولها، يقول عبد اجلبار وهو 
وال  حم����اوالت،  »���س��ارت  امل�ستعملة  اخل��ي��اط��ة  مكائن  لبيع  حم��ل  �ساحب 
تزال، لغزو ال�سوق من قبل طارئني اأرادوا تغيري طبيعتها وحتويلها مثال 

لبيع االأثاث احلديثة اأو املواد املكتبية، اأو حمالت لبيع املواد االحتياطية 
لل�سيارات لكننا قاومنا هذه املحاوالت ورف�سنا بيع حمالتنا اأو ا�ستئجارها 
لالآخرين باأ�سعار مغرية«، مو�سحا اأن »والدي كان يعمل بهذا املحل ونحن 

ع�سنا على ما يح�سل عليه من موارد، واأنا اأوا�سل مهمته«.
يقول عبد اجلبار اإن »بيع مكائن اخلياطة القدمية يف انح�سار لكن هناك 

من يهتم بها ويبحث عنها خا�سة مكائن �سنجر ال�سهرية، فنحن ن�سرتيها 
من عوائل ما عادت بحاجة اإليها، وهناك من يبحث عن هذه املكائن �سواء 

ال�ستخدامها اأو لالحتفاظ بها«.
وعن م�سادر مواد وب�ساعة ال�سوق، يقول حممد ح�سن الذي يهتم ب�سراء 
�سناديق  مثل  تبدو  التي  االأج��ه��زة  تلك  ال��ق��دمي��ة،  ال��رادي��و  اأج��ه��زة  وبيع 
مزخرفة وجذابة: »هناك بع�س العوائل التي حتتفظ بهذه االأجهزة وملت 
منها اأو تبيعها حلاجتها للمال اأو لدواعي ال�سفر، وهناك اأ�سخا�س يدورون 
يف االأحياء ال�سكنية، ال�سعبية منها خا�سة، ينادون باأ�سواتهم العالية ب�سراء 
هي  ال�سنني  ع�سرات  ومنذ  ال�سهرية  والزمتهم  )عتيق(  ق��دمي  هو  ما  كل 
عتيق )عتيك( للبيع، وهوؤالء ي�سرتون كل �سيء م�ستعمل وباأ�سعار زهيدة، 
وه��وؤالء  القدمية،  احلاجيات  من  التخل�س  تريد  العوائل  غالبية  اأن  اإذ 
يبيعون ما ي�سرتونه هنا، �سواء الأ�سحاب املحالت وح�سب االخت�سا�س اأو 

اأنهم يبيعونها مبا�سرة«.
اإىل  تاريخ �سناعتها  يعود  رادي��و قدمية  اأجهزة  اإىل  وي�سري حممد ح�سن 
نهاية الثالثينات اأو االأربعينات من القرن املا�سي وحتمل عالمات )باي( 
و)فيلب�س( وغريهما من العالمات التجارية التي كانت اأو ما زالت �سائعة، 
مو�سحا اأن »غالبية هذه االأجهزة ت�سلنا وهي غري �ساحلة للعمل ب�سبب 
قدمها وعدم االهتمام ب�سيانتها ونحن نقوم باإ�سالحها و�سيانتها، رغم اأن 
هناك بع�س الزبائن ال يهتمون كونها �ساحلة للعمل اأو ال اإذ ي�ستخدمونها 
الغرامافون  اأج��ه��زة  على  كبري  االإق��ب��ال  اأن  كما  اإال،  لي�س  دي��ك��ور  كقطعة 
باليد  تعمل  التي  االأجهزة  تلك  خا�سة  القدمية،  ال�سوداء  واالأ�سطوانات 

ولي�س بالطاقة الكهربائية، واأي�سا هذه ت�ستخدم كقطع ديكور«.

ى
كر

لذ
ء ل

يا
ش

أ

سوق الهرج ببغداد.. بضاعة قديمة ونادرة وفيها ما ال يخطر في البال

عدد الالعبني : 2  حتتاج حجر نرد لكل العب و 25 في�سة لكل العب
قواعد اللعبة : 1 - يرمي كل العب حجر الرند اخلا�س به يف نف�س الوقت والذي يح�سل على رقم اأكر يبداأ .
2 - ميكن لالعب اأن يغطي 4 اأعداد يف ال�سبكة تكون معامالت للعدد الظاهر على حجر الرند اخلا�س به .

. الفائز  يكون  في�سة   25 ينهي  الذي  الالعب   -  3
مثال : اإذا كان العدد االأكر هو 3 ميكن اأن يغطي الالعب 4 اأعداد من التايل :

.........  ،  27  ،  21  ،  18  ،  15  ،  12  ،  9  ،  6  ،  3

معامالت متاهة

اك����م����ل ال����ط����ري����ق م��ن 
احلديقة اىل املنزل



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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يعلم  �جلميع �ن لل�صحافة �ملو�صلية، تاريخ طويل بد�أ 
1885 با�صم  �أوىل جر�ئدها يف حزير�ن  منذ �ن ولدت 
و�لرتكية  �لعربية  باللغتني  تن�صر  وك��ان��ت   ، )�مل��و���ص��ل( 
"�لزور�ء" �ل��ب��غ��د�دي��ة  ب��ع��د  ع��ر�ق��ي��ا،  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ت��ك��ون 
���ص��دوره��ا  �مل��و���ص��ل  ج���ري���دة  ع�����اودت  وق����د   ،)1869(
���ص��ن��ة 1921 ع��ل��ى ي���د �ل�����ص��ح��ف��ي �مل��و���ص��ل��ي ي��ون��ان 
وك��ان��ت  �خ���رى  وتلتها �صحف وج��ر�ئ��د  �ل��ي��ون��ان،  ع��ب��و 
���ص��درت يف  وق��د  �ملنطقة،  �ل��ف��ك��ري يف  لال�صعاع  م��رك��ز� 
)�صبٌع   1958 �صنة  وحتى   1908 �صنة  منذ  �ملو�صل 
�صهرية  وجملة  و�أ�صبوعية  يومية  �صحيفة  و�صبعون( 
�أم��ام حقبة جديدة من  نكون   1959 �صنة  وبحلول   ،
لنتحدث   ، عندها  نتوقف   ... �ملو�صل  �صحافة  ت��اأري��خ 
�ل�صابع  يف  ���ص��درت  �لتي  ر��صتي  �حلقيقة  ج��ري��دة  ع��ن 
من �صهر �يار 1959 على يد �ملحامي جرجي�س فتح 
�هلل و�ملال �نور �ملائي باللغتني �لعربية و�لكردية ، وهي 
جريدة  ف��ازت  مو�صلية،لقد  و�صيا�صية  ثقافية  جريدة 
مبو�قع  ��صتفتاء  من  �ك��ر  "يف  ر��صتي   - "�حلقيقة 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى زم��ي��الت��ه��ا م��ن �ل�صحف 
�الخرى بانتظام �صدورها و�لوقوف على م�صافة و�حدة 
من �جلميع �صيا�صيا و�قت�صاديا وثقافيا و�جتماعيا يف 
رئي�س  فرن�صي�س  لوؤي  �لزميل  يقول  نينوى،  حمافظة 
ر��صتي   - "�حلقيقة  جريدة  �جلريدة:" تعترب  حترير 
عن  د�فعت   ، �ملو�صلية  �ل�صحافة  تاريخ  يف  �الوىل   "
�الخ��رى  �لعر�قية  و�القليات  للكرد  �لقومية  �لق�صايا 
بن�صرها  م��ت��ط��رف  غ��ر  م��ع��ت��دل  ن��ه��ج  ب��ذل��ك  منتهجة 
و�لت�صامح"هذ�  و�ل��ت��اخ��ي  ب��االخ��ر  �الع����رت�ف  مفاهيم 
وكان لتوجيهات �صاحب �متيازها �ل�صيد ع�صمت رجب 
�لكورد�صتاين م�صوؤول  �لدميقر�طي  �لقيادي يف �حلزب 
�لفرع �لر�بع ع�صر للحزب يف �ملو�صل ، دور كبر يف ن�صر 
�اليجابي  تاأثرها  �ىل  باال�صافة  و�ملباديء،  �لقيم  هذه 
�مل��ع��ت��دل ب����ال����دور�ت �الن��ت��خ��اب��ي��ة وع��م��ل��ه��ا م���ع �مل��و�ط��ن 
بالن�صح و�لتوجيه نحو �مل�صاركة �لفاعلة باالنتخابات ، 
الأختيار �ل�صخ�صيات �الكادميية و�ملهنية و�لتكنوقر�ط 

يف  �ملو�صلية  للجماهر  حقيقيني  ممثلني  ليكونو� 
ح�صني  �لزميل  �لعر�قي"  و�ل��ربمل��ان  �ملحلية  �ملجال�س 
كاكائي مدير حترير" �حلقيقة - ر��صتي" �أكد:" �أهمية 
�ل�صحف �ملحلية ودورها يف �لتعبر عن �لو�قع �صيا�صيا 
د�ئما  كنا  و����ص��اف  وثقافيا"  و�جتماعيا  و�قت�صاديا 
مطالب جمل�س حمافظة نينوى بر�صد مبالغ مالية 
�القاليم،  تنمية  مبالغ  من  �و  �ملحافظة  ميز�نية  من 
للنهو�س باحلركة �لثقافية باملحافظة، �أ�صوة باملجاالت 
�لدنانر"وعاودت  م���ل���ي���ار�ت  حت�����ص��د  �ل��ت��ي  �الأخ������رى 
جريدة " �حلقيقة - ر��صتي" �صدورها من جديد بعد 
�صقوط مدينة �ملو�صل بيد م�صلحي تنظيم ما يعرف 
�أول  �ملا�صي،لتكون  �لعا�صر من حزير�ن  "د�ع�س" يف   � ب
�صحيفة مو�صلية تعاود �ل�صدور رغم �أو�صاع حمافظة 
نينوى،وذلك بعد �أنتقالها �أىل دهوك و�أفتتاح مكتب لها 
و�صعبية  وثقافية  �صيا�صية  �أو�صاط  رحبت  وقد  هناك، 
مبعاودة" �حلقيقة -ر��صتي" �ل�صدور، �صيما وهي تعرب 
بهم  تع�صف  �لتي  للظروف  �ملو�صل  �أه��ايل  عن حت��دي 

وهم خارج مدينتهم.

الحقيقة - راستي أول جريدة موصلية تعاود الصدور

يعترب  حيث  وب��ف��ن��ه،  بعطائه  كبر  ف��ن��ان 
�ل���ذي  �حل����ارة(ه����و  م�����ص��ل�����ص��ل)ب��اب  دوره يف 
ق��رب��ه م��ن �جل��م��ه��ور �أك��ر،�أل��ت��ق��ي��ن��اه على 
ه���ام�������س م���ه���رج���ان �ل���غ���دي���ر �ل������ذي �أق���ي���م 
م��وؤخ��ر�ً يف مدينة �لنجف �الأ���ص��رف و�ل��ذي 
ح��ل ف��ي��ه �صيفا ع���زي���ز�ً، ف��ه��و خ��ري��ج كلية 
حما�صر�  �أ�صتاذ�  ل�صنو�ت  وعمل  �لف�صلفة 
منهم  �أثنني  �أوالد  الأربعة  و�أب  �جلامعة  يف 
�أطباء،ذلك هو �لفنان �ل�صوري �ملعروف نز�ر 
�أبو حجرو�لذي �أ�صتهر خالل م�صل�صل)باب 

�حلارة( ب� )�بو غالب( قلنا له:  

* ماهي آخر أعمالك الفنية ؟  
�لتلفزيونية  �الأع��م��ال  من  �لكثر  هناك   -
م�صل�صل)يا�صمني  �أهما  بها  �صاركت  �لتي 
ومن  �صباح  مثنى  �أخ���ر�ج  من  وه��و  �ل�صام( 

�أنتاج �ل�صركة �ل�صورية لالأنتاج �لفني .   

* كيف تقيم واقع الدراما العراقية؟   
بالعر�ق  ع�صفت  �لتي  �لظروف  لوال  �لعر�قية  �لدر�ما   -
وم��ن��ذ �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات ل��ك��ان �ل���در�م���ا �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف طليعة 
�لعر�قية  �ل��در�م��ا  �أن  يعني  ال  �ملنطقة،وهذ�  يف  �ل��در�م��ا 
ليكون يف طليعة  �لقوت  �إىل بع�س  متاأخرة،و�أمنا حتتاج 

�لدر�ما �لعربية .    

* متى سنشهد أعمال مشتركة لكم مع فنانين عراقيين؟   
- هناك م�صروع من �أنتاج �ل�صركة �ل�صورية لالأنتاج �لفني 
جلمع عدد كبر يف �لفنانني �لعرب يف عمل م�صرتك مبا 
ميز�نية  �لعمل  ل��ه��ذ�  خ�ص�صت  �ل��ع��ر�ق��ي��ني،وق��د  فيهم 
خالل  �لعمل  ب��ه��ذ�  للمبا�صرة  �ل�صركة  جيدة،وت�صعى 

�الأ�صهر �ملقبلة .   

* هل سبق وأن تعاملت مع مخرجين عراقيين؟ 
- مب���ا �أن �ل��ع��ر�ق��ي��ني م��ب��دع��ني وق���دم���و� �أع���م���ال ج��ي��دة 
خ�صو�صا خالل �لفرتة �الأخرة،فال مانع لدي للتعامل 
ج��ادة  تلفزيونية  �أع��م��ال  لتقدمي  ي�صعى  خم��رج  �أي  م��ع 
�أت���ع���ام���ل م���ن ق��ب��ل م���ع �أي خم��رج  وه��ادف��ة،ل��ك��ن��ن��ي مل 
يف  ��صارك  يكون  �لقريب  �مل�صتقبل  يف  رمبا  عر�قي،ولكن 

�أعمال من �إخر�ج خمرجني عر�قيني.   

* ماذا يعني بالنسبة لك مسلسل باب الحارة؟  
- �مل�صل�صل كان �صببا يف تقربي من �جلمهور �أكر،رغم �أن 

�جلمهور كان متابعا الأعمايل �ل�صابقة.   

* ماذا عن المخرجين السوريين الذين تعاملت 
معهم؟  

زعل  دبلوما�صية خ�صية من  �إجابة  �أجيبك   -
تعاملت  �ل��ذي��ن  �مل��خ��رج��ني  ذ�ك،ك�����ل  �أو  ه���ذ� 
معهم هم مبدعون وهم متاألقون،وب�صر�حة 
ال �أم��ي��ز ه��ذ� �مل��خ��رج على ذ�ك،الأن��ه��م جميعا 
�أ�صتح�صان  ن��ال��ت  �أع���م���ال  ج��ي��دي��ن،وق��دم��و� 

�جلمهور �لعربي . 

مدينة  العراق،غير  م��دن  بقية  زرت  هل   *
النجف؟   

- ال لالأ�صف مل �أزور بقية �ملدن �لعر�قية،وحتى 
و�أن  ي�صبق  ف��ل��م  �الأوىل  ه��ي  ل��ل��ع��ر�ق  زي��ارت��ي 
زرت �ل��ع��ر�ق م��ن ق���ب���ل،�إال �أن��ن��ي �أمت��ن��ى زي���ارة 
�أقليم  حمافظات  وحتى  �ل��ع��ر�ق  م��دن  جميع 
كورد�صتان و�لتي �أتطلع زيارتها خالل �لفرتة 
�ملقبلة،وبر�صاحة ��صعر و�أنا يف �لعر�ق وكاأنني 

بني �أهلي و�أحبائي. 

* لمن تسمع المطربين العراقيين؟  
- بال �صك �لفنان �لر�حل ناظم �لغز�يل و�لذي من خالل 
�أغنياته �أرى �صور مدن �لعر�ق جميعاً،فاأغانيه تطربني 
و�أع�����ص��ق ���ص��وت��ه ك��ث��ر�ً،ك��م��ا �أح����ب �أغ����اين �ل��ف��ن��ان كاظم 

�ل�صاهر �ي�صا.   

* كيف تنظر للدارما السورية ؟ 
- ب�صر�حة ال �أت�صطيع تقييم �لد�رما �ل�صورية،فاجلمهوزر 
�ل��ع��رب��ي ول��ي�����س �ل�����ص��وري ف��ق��ط ه��و م��ن ي��ق��ي��م �ل��در�م��ا 
�أعمال  قدمنا  بدورنا  �ل�صورية،ونحن  و�الأعمال  �ل�صورية 
يقيم  م��ن  ه��و  �جلمهور  ويبقى  وه��ادف��ة  وناجحة  جيدة 

تلك �الأعمال . 

الفنان السوري نزار أبو حجر

ال أرفض التعامل مع أي مخرج عراقي من اجل عمل تلفزيوني هادف
- جاسم حيدر

 
و�صمن  �ل��ث��ق��اف��ة،  وز�رة  يف  �مل�����ر�أة  جل��ن��ة  �ق���ام���ت 
ندوة  �الول،  ت�صرين  ل�صهر  �لثقافية  ن�صاطاتها 
�لنقا�س(  )�صناء  و�العالمية  لل�صحفية  حو�رية 
للحديث عن جتربتها يف �ملجال �ل�صحفي خالل 
م�صرتها يف هذ� �ملجال �لذي ي�صكل عمرها �ملهني 
�حلافل بالعطاء. جاء ذلك يوم �م�س على �حدى 
قاعات وز�رة �لثقافة بح�صور وكيل وز�رة �لثقافة 
فوزي �الترو�صي �مل�صرف على جلنة �ملر�أة وعدد من 
بها  �ملحتفى  وزميالت  و�العالميات  �ل�صحفيات 
باملنا�صبة  كلمة  �الترو�صي  ف��وزي  قدم  �لعمل.  يف 
لتو��صل  �لثقافة  وز�رة  �مل��ر�أة يف  حيى فيها جلنة 
ن�صاطا  �الك��ر  باللجنة  �ياها  و��صفا  فعالياتها، 
ب��ني ك��ل جل���ان �مل����ر�أة يف �ل�����وز�ر�ت �الخ����رى. فيما 
�لنقا�س(  )�صناء  �ل�صحفية  تو��صل  على  �ث��ن��ى 
كانا  �نهما  ذ�ك��ر�  بعطائها،  و��صتمر�رها  بعملها 
يعمالن يف نف�س �ل�صحيفة يف �صبعينيات �لقرن 

بنف�س  �لنقا�س  و�صناء  �نا  )عملنا  قائال  �ملا�صي، 
وكانت  �ملا�صي،  �لقرن  �صبعينيات  يف  �ل�صحيفة 
كردية �لهوى ولكن باللغة �لعربية، فقد تناولت 
�الكر�د  مع  مت�صامنة  بحر�س  �لكردية  �لق�صايا 

يف ق�صيتهم، وكتبت بروح وطنية(.
و�أ����ص���ار يف ك��ل��م��ت��ه ع��ل��ى ����ص���رورة رف�����س �الف��ك��ار 
�مل��ا���ص��وي��ة �ل��ت��ي ت��وؤخ��ر ت��ق��دم �مل��ج��ت��م��ع وت��ع��رق��ل 
عمل �ملر�أة وتقيدها بقيود بعيد� عن �لدين وكل 
�لقيم و�ملبادئ �لتي تنادي بحرية �ملر�أة. د�عيا �ىل 
�همية �ن تتوىل �ملر�أة �ملنا�صب �ل�صيادية و�صرورة 
يف  �الد�ري����ة  �ملنا�صب  ت��وزي��ع  يف  �مل�����ص��او�ة  تطبيق 
�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية. �د�رت �لندوة �ل�صيدة �غادير 
بالرتحيب  مبتدئة  �مل����ر�أة  جل��ن��ة  رئي�صة  م��ه��دي 
بزميلة �ل�صحافة ورفيقة �لدرب �ملهني، وقدمت 
حا�صلة  فهي  تف�صيلي  ب�صكل  �لذ�تية  �صرتها 
ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س ع��ل��وم ���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 
جامعة  م��ن  �صيا�صية  ع��ل��وم  وماج�صتر  ب��غ��د�د 
�ل�صحافة  معهد  من  ع��ايل  ودب��ل��وم  �صتالينغر�د 

يف �ل����ق����اه����رة، وع�������ص���و يف ع�����دة �حت��������اد�ت ت��ه��ت��م 
تقديرية  �صهاد�ت  عدة  على  وحائزة  بال�صحافة، 
م���ن خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات و�مل���وؤ����ص�������ص���ات و�الح������ز�ب 
�ملدنية، وعملت يف �لعديد من �ل�صحف و�ملجالت 
�و م�صاركة  �لعر�قية منذ عام1979، وموؤ�ص�صة 
ولها   ،2003 ع��ام  بعد  ع��دة �صحف  تاأ�صي�س  يف 
يف  و�لتحقيقات  و�الع��م��دة  �لكتابات  من  �لعديد 

�ل�صحف �ملحلية يف جماالت خمتلفة.
ثم بد�أت �العالمية )�صناء �لنقا�س( لتتحدث عن 
جتربتها �ل�صحفية قائلة )بالتاأكيد جتربتي مع 
من  �لكثر  �ل�صئ  يل  ��صافت  �ل�صحفي  �لعمل 
بعملي  و�ل��ت��و����ص��ل  �الب���د�ع  خ��الل �صقل موهبة 
ل�صغفي وحبي لل�صحافة، فانا �عترب �ن �لقر�ءة 
�لد�ئمة للعديد من �ال�صد�ر�ت �صاعدت على رفد 
تطوير  م��ن  ومتكنت  كتاباتي  و����ص��ل��وب  �ف��ك��اري 
نف�صي و�لتمعن بكل جانب يخ�س مر�حل عملي 

�ل�صحفي(.
�نها وبرغم �صعوبات �لظروف  وو��صلت حديثها 

�حلياتية و�ملجتمعية �ال �نها �جتازت جميع �ملحن 
و�لتاألق  �الب��د�ع  باندفاع نحو  وو��صلت م�صرتها 
يف غ��م��ار �الع����الم �ل����ذي ����ص��ب��ح ه��اج�����ص��ه��ا �الول 

و�الخر.
يف  و�لعملي  �الن�صاين  �جلانب  )و�صعت  ��صافت 
خ��ط و�ح���د وم�����ص��ت ح��ي��ات��ي و�ن���ا م��رت��اح��ة منها 
��ي وب��ال��ت��اك��ي��د ك����ان ال���ص��ات��ذت��ي  وف���خ���ورة ب��ن��ف�����ص
بالكتابة  وت��و����ص��ل��ي  دور يف مت��ي��زي  �الع��الم��ي��ني 
�ل�صحفية يجب  �ن  و�كدت  �الخطاء(،  وت�صحيح 
و�ن ال جتعل  �ل�صحافة  با�صلول مهنة  تلتزم  �ن 
�ملعوقات و�ل�صعوبات حتد من طاقاتها �البد�عية 
بال�صرب  وت��ت��م��ت��ع  بنف�صها  نف�صها  ت�صنع  و�ن 
و�ل��ت�����ص��ح��ي��ة و�ل�����ص��ج��اع��ة ف�����ص��ال ع���ن �ل��ث��ق��اف��ة 

�لعالية .
ويف خ���ت���ام �جل��ل�����ص��ة ق���دم���ت جل��ن��ة �مل�������ر�أة ه��دي��ة 
عن  تعبر�  �لنقا�س  �صناء  لل�صحفية  ت��ذك��اري��ة 
�الم��ت��ن��ان و�ل��ت��ق��دي��ر مل�����ص��رة ه���ذه �مل����ر�أة �ملبدعة 

�ملتميزة يف عملها.

الب���د �أن نبح���ث ع���ن عدد م���ن �لفنان���ني �لعر�قي���ني �لذين 
�أدو�ره���م  �أد�ء  يف  �لهائل���ة  بقدر�ته���م  يتمتع���ون  اليز�ل���ون 
�لفني���ة على م�صت���وى �لتلفزي���ون و�ل�صينم���ا و�مل�صرح ولكن 
غيابه���م �ملعل���ن ي�صكل ظاهرة �صلبية مل�ص���رة �لفن �لعر�قي 
الأنن���ا النري���د �أن نفقد هذه �لقدر�ت �ملبدع���ة ونحن باأم�س 
�حلاجة �ليها ال�صيما �لعن�صر �لن�صوي فيما نرى �جلمهور 
قد �أ�صابه �مللل من جر�ء تكر�ر ذ�ت �لوجوه �لتي تطل على 
�ل�صا�ص���ة الأ�صباب معروف���ة للقائمني على �الأعمال �الأخرة 
�لت���ي ظهرت خالل هذ� �لع���ام ومن بني تلك �لوجوه كانت 
لن���ا وقف���ة م���ع �لفنان���ة �ل�صامل���ة )عاي���ده �لغري���ب (و�لتي 
�أتخ���ذت م���ن مدين���ة �أربي���ل مقرالأقامته���ا وبو�ب���ة عمله���ا 
�لفن���ي بع���د �أن �أنقطع���ت عن���ه من���ذ عملها �لدر�م���ي ) ميم 
..مي���م ( للمخرج ح�صن ح�صني و�صارك���ت �لبطولة بالفيلم 
�ل�صينمائي )من �أعماق �الأزقة( للمخرج جمال عبد جا�صم 
و�ل���ذي مل ي���رى �لن���ور حت���ى �الآن و�أردن���ا �لو�ص���ول �ليه���ا 
ملعرف���ة �صر ه���ذ� �الأبتعاد وكانت لن���ا �لفر�صة لالأت�صال بها 

عرب موقع �لتو��صل �الأجتماعي .

*  الفنان��ة عايده الغريب ما س��رهذا الغياب الطويل 
عن بغداد و الفن العراقي؟

ع���ن  بعي���دة  و�أن���ا  �الأمني���ة  �لظ���روف  ب�صب���ب  �الأبتع���اد   -
�لعا�صمةبغ���د�د �حلبيب���ة وع���دم �لتو��ص���ل يف جم���ال �لفن 

الأ�صباب عديدة و قد يكون يل عمل قريب .

* ما الس��بب بتغاضي المخرجين بدعوتك لعمل درامي 

هذاالعام أسوة ببعض الفنانات ؟

- �أن���ا �أع���رف نف�ص���ي وقدر�ت���ي �لفني���ة وه���م يعرف���ون ذلك 
�صو�ء من �ملخرج���ني �أوجهات �الأنتاج وبفعلتهم هذه قررت 
)عايده �لغريب ( �أن تدفع �لبدل �لنقدي لغر�س �لت�صريح 
م���ن �لف���ن بالع���ر�ق حي���ث �أ�صبحن���ا وكاأنن���ا يف �صاح���ة قتال 

ولي�س فنانني يحملون ر�صل �ل�صالم.

* ماذا تفضلين العمل به اآلن فنيا"؟

- باحلقيقة و�ل�صر�حة �أبحث عن �الأ�صهل.

* المس��رح والس��ينما والتلفزيون هل لك فيها مشروع 
فني خاص مستقباًل؟

- كال اليوج���د الأنن���ا م�ص���رون ولي�س خم���رون يف �لوقت 
�حلا�صر.

* أيهما من الفناني��ن المقربين لك وماذا تودين القول 
للوسط الفني؟

- ل���و �أردت �لبح���ث يف قو�ئم مكامل���ات جهازي �لنقال �صتجد 
مكاملات���ي مع حبيبتي زهرة �لربيع���ي وماما �صليمه خ�صر 
�لعزي���زة و�لر�ئعة فوزي���ه ح�صن و�ل�صدي���ق �حلنون عبا�س 

�خلفاجي.

* ماه��ي البداي��ة الحقيقي��ة ل��ك ف��ي عال��م الش��هرة 
والنجومية ؟

وقدم���ت  وتلفزي���ون  م�ص���رح  �الأويل  �لبد�ي���ة   -
�أعم���ال غزي���رة التع���د والحت�ص���ى وعمل���ت يف 

برنام���ج �لكام���ر� �خلفي���ة �ل���ذي �ص���ور يف 
لبنان وم�صل�ص���الت بدوية عربية م�صرتكة 
الت���ز�ل عالق���ة يف �لذه���ن ولك���ن ال�أع���رف 

نهايتي و�هلل �أعلم بها.

* م��اذا يعني ل��ك الغن��اء والتمثيل 
والرقص وما هو الحب الحقيقي لك ؟

�ملو�ص���وع  ه���ذ�  ع���ن  �صاأل���ت  م���ا  كث���ر   -
�ملج���روح  �لط���ر  �أن  �جلمي���ع  ليعل���م 

يرق����س ويغني عندما يتاأمل و�أنا لدي 
�ملوهب���ة يف �لغن���اء و�لتمثيل يعجب 

�جلمه���ور  م���ن  تابعن���ي  م���ا  كل 
وحب���ي �حلقيقي ه���و )�لعر�ق ( 
وه���و �لوحي���د �ل���ذي ي�صل���ح لنا 
�خليم���ة �لكب���رة ب���كل مكوناتنا 

�الأجتماعية.

* ه��ل لديك ش��ئ تودي��ن قوله 
لجمهورك؟

- من �لقلب �صالم لهم و�أمتنى �أن يحظى 
جمهوري مبا �أقدمه لهم من �الأما�صي 
�لغنائية و�الأعمال �لفنية م�صتقبال" 

ل�صحيفتك���م  وحتي���ة  �لتلف���از  ع���رب 
�لعر�قية �لر�ئعة طيبه

الفنانة عايده الغريب للـ             : دفعت البدل وتسرحت من الفن بعد أن تحول الى ساحة قتال
- أربيل

- متابعة

لجنة المرأة في وزارة الثقافة تحتفي بالصحفية “سناء النقاش”

بعد  للهجوم  �ل����ر�زق  ع��ب��د  غ���ادة  �مل�����ص��ري��ة  �ل��ف��ن��ان��ة  تعر�صت 
مهرجان  �ختتام  حفل  يف  بظهورها  �خل��ا���س  �لفيديو  رفعها 
�لقاهرة �ل�صينمائي، وبالفعل ما �إن ن�صرت غادة �لفيديو على 
�لكثرون  طالبها  حتى  وفي�صبوك  يوتيوب  على  �صفحتيها 
باحل�صول على دور�ت تعّلم لالإجنليزية، فيما ت�صاءل �آخرون 
تدريباً  تتلقى  �أال  �حلفل  يف  �صتظهر  �أنها  تعلم  لفنانة  كيف 
على ما �صتقوله يف �حلفل! وعلق �آخرون باأن غادة كانت �أ�صو�أ 
من لقاء �خلمي�صي ولقاء �صويد�ن �للتني قدمتا حفلي �فتتاح 

وختام مهرجان �الإ�صكندرية �ل�صينمائي منذ �أ�صهر قليلة.
و�الإجنليزي  غ��ادة  �إن  ق��ال  من  فثمة  �صبق،  ما  �إىل  باالإ�صافة 
مالب�صها  على  ين�صب  د�ئماً  �هتمامها  ميك�س" و�إن  "دونت 
وت�صريحة �صعرها و�ملكياج وال تركز يف �لتفا�صيل �ملهمة. وعاب 
�لتحدث  الأن��ه��ا ال جتيد  غ��ادة  �ختيار  �مل��ه��رج��ان  �آخ���رون على 

باالإجنليزية ب�صورة �صحيحة، وذلك على �لعك�س من حممود 
تقدمي  �صاركو� يف  �لذين  يا�صني  �آ�صر  وكذلك  ي�صر�   ، حميدة 
�أ���ص��اد  �مل��ه��رج��ان. وع��ل��ى �لعك�س،  �جل��و�ئ��ز يف حفل �خل��ت��ام يف 
منا�صب  ب�صكل  ظهرت  �أنها  و�ع��ت��ربو�  غ��ادة  باإطاللة  �لبع�س 

للحفل و�أنها كانت �الأكر �أناقة.
ومن جهة �أخرى، ن�صرت غادة عبد �لر�زق جمموعة من �ل�صور 
بعدما خ�صرت �لكثر  على �صفحتها، وقد بدت نحيفة جد�ً 
من �لوزن ما جعل �لبع�س يعتقد �أنها م�صابة مبر�س ما �أّدى 
�إىل �إنقا�س وزنها بهذه �ل�صورة، ح�صبما ذكر موقع "نو�عم".

مل�صل�صلها  بالتح�صر  م�صغولة  �ل���ر�زق  عبد  غ��ادة  �أن  يذكر 
مرحلة  يف  �أن��ه  خا�صة  تفا�صيله،  على  تتكتم  �ل��ذي  �جل��دي��د 
�لكتابة وذلك بعد تاأجيل م�صروع م�صل�صل "�صجرة �لدر" �لذي 

يرتدد يف �لكو�لي�س �أن �صوالف فو�خرجي �صتقوم ببطولته.

- متابعة

الجمهور يطالب غادة عبد الرازق بالحصول على دورات لغة إنجليزية
�الأزي��اء  وعار�صة  �مل�صرية  �لفنانة  قالت 
تار� عماد �إنها ال جتد نف�صها يف �الغر�ء 
ولي�س لها رغبة يف تقدميه حتى لو كان 
ب��ط��ول��ة م��ط��ل��ق��ة، م�صيفة:  م��ن خ���الل 
يف  �صغر�ً  دور�ً  �لعب  �ن  �ملمكن  "من 
يل  ويحقق  متميز  ب�صكل  و�قدمه  عمل 
تعتمد  بطولة  م��ن  بكثر  �ك��رب  جن��اح��اً 
رد فعل عند  �ي  ت��رتك  �الغ���ر�ء وال  على 
ل��ن ترتك  �ن��ه��ا  ت���ار�  و�أك����دت  �جلمهور". 
"لن �ت��رك��ه،  �مل��و���ص��ة، حيث ق��ال��ت  ع��امل 
يبعدين  ل��ن  فالتمثيل  �ع�����ص��ق��ه،  الأين 
ع���ن �مل��و���ص��ة و���ص��اأ���ص��ت��م��ر ف��ي��ه��م��ا م��ع��اً، 
�ل�صينما  ع��امل  �دخ��ل  �ن  �طمح  �ين  كما 

"�لفن". ي�صار  قريباً"، ح�صبما ذكر موقع 
�أن تار� عماد ممثلة وعار�صة م�صرية،  �إىل 
عام  �ل��ق��اه��رة  �مل�صرية  �لعا�صمة  يف  ول��دت 
يوغو�صالفية.  و�أم  م�صري  الأب   1993
بد�أت حياتها �ملهنية منذ �صن مبكر، حيث 
ظ��ه��رت يف ع��دة �إع��الن��ات منذ ك��ان عمرها 
منذ  �أزي��اء  كعار�صة  عملت  ثم  �صنو�ت   4
كان عمرها 14 �صنة، ثم �صاركت ولها من 
جمال  ملكة  م�صابقة  يف  �صنة   17 �لعمر 
�ل���ع���امل م���ن �مل���ر�ه���ق���ات و�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت يف 
بلقب  مل�صر  تعود  �أن  و��صتطاعت  �لرب�زيل 
ملكة جمال �فريقيا و�لو�صيفة �الأوىل مللكة 

جمال �لعامل للمر�هقات عام 2010.

تارا: ال أجد نفسي في االغراء وليس لي رغبة في تقديمه

كيم كاردشيان من دبي:
أعشق الشرق األوسط

��صتغلت جنمة تليفزيون �لو�قع كيم كارد�صيان فر�صة تو�جدها يف مدينة 
للتعبر عن  "برفيوم موند"،  للت�صويق الأح��دث عطورها يف �صالة  دبي 

مدى ع�صقها لل�صرق �الأو�صط.
�أع�صق  ح�صابها  عرب  �الإم���ار�ت  �إىل  و�صولها  ف��ور  كارد�صيان  كيم  وكتبت 

�ل�صرق �الأو�صط ".
ك��م��ا ح��ر���ص��ت ك��ي��م ك��اردي�����ص��ان ع��ل��ى ن�����ص��ر �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ص��ور خ��الل 
بحرية  رحلة  يف  و�صديقاتها  �أخو�تها  برفقة  دبي  يف  بوقتها  ��صتمتاعها 

على �أحد �ليخوت.
كما علقت على �إحدى �ل�صور باللغة �لعربية كاتبة: "مع حبيبتي كارال 

دي بيلو يف دبي".
وحر�صت كيم على ��صتعر��س حلظة و�صولها مدينة دبي مع �صديقاتها 

."Instagram" يف فيديو ق�صر ن�صرته على ح�صابها مبوقع




