
مع�صوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  بحث 
اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزي��ر  مع 
ال���ع���اق���ات اخل���ارج���ّي���ة ع��ل��ى املُ�����ص��ت��وى 

الإقليميِّ والدويلِّ و�صبل تعزيزها.
اخلمي�س،  اجلعفري،  ملكتب  بيان  وذك��ر 
ان" اإبراهيم اجلعفرّي وزير اخلارجّية 
الأرب��ع��اء  ام�����س  م�صاء  التقى  ال��ع��راق��ّي��ة 
رئي�س اجلمهورّية فوؤاد مع�صوم يف مقرِّ 

اإقامته ببغداد.
وتابع " انه جرى خال اللقاء ُمناق�َ�صة 
البلد،  يف  والأمنّية  ال�صيا�صّية  الأو���ص��اع 
على  اخل��ارج��ّي��ة  العاقات  ملفِّ  وبحث 
، و���ُص��ُب��ل  املُ�����ص��ت��وى الإق��ل��ي��م��يِّ وال������دويلِّ
 ، ال�صيا�صيِّ ال�صعيد  على  التعاون  تعزيز 

، والقت�صادّي. والأمنيِّ

 - الدفاع   - المني  "املوؤ�ص�صات،  ان  املو�صوي  ها�صم  الوطني  التحالف  عن  النائب  ق��ال 
الداخلية تعاين عمليات ف�صاد كبرية، مايل واداري وق�صية الف�صائيني حقيقة ملمو�صة 

للجميع وحتى للمواطن الب�صيط".
واو�صح املو�صوي ان"عملية الف�صائيني خطرة جدا ولبد من الق�صاء عليها". مبينا ان 
"احلكومة �صكلت جلنة ملتابعة الف�صائيني يف موؤ�ص�صات الدولة، وهناك اح�صائيات اأولية 
ب�صيطة ، مقابل ما موجود من اعداد هائلة". م�صريا اىل ان "العدد 5،500 ف�صائي يف 

الدفاع �صيزيد اىل عدد اأكرب بعد اكت�صاف اآخرين".
وا�صاف ان "البحث عن الف�صائيني واملف�صدين، موؤ�صر �صحوة للموؤ�ص�صات احلكومة واىل 

ما تعانيه املوؤ�ص�صات احلكومية واثر �صلبا على النك�صات المنية".
يذكر ان �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية ا�صارت �صمن تقرير مف�صل لها اىل وجود 
ال�صماء  ه��م  والف�صائيون  مليار"،   5 �صهرية  مب��وازن��ة  "ف�صائي"   5،500 م��ن  اك��ر 

الوهمية التي تتقا�صى رواتب لتذهب اىل بع�س امل�صوؤولني واملتنفذين من ال�صباط 
باإحالة  اأم��راً  موؤخرا،  العبادي،  حيدر  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  فيه  اأ�صدر  وقت  يف 
الدفاع،  ب��وزارة  اآخرين مبنا�صب جديدة   18 التقاعد وتعيني  اأمنيني على  قادة  ع�صرة 

واإعفاء 26 قائداً من منا�صبهم.

حقيقة تهريب النفط العراقي الخام الى تركيا واالردن

البرلمان: العطلة التشريعية تبدأ االثنين المقبل 
يسبقهـــا حضــور العبــــادي لمناقشـــة الموازنة

ما وراء كواليس سيطرة داعش على مبيعاته

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

يعقد جمل�س النواب جل�صته العتيادية اليوم اخلمي�س باداء 
اليمني للنواب البدلء وقراءة خم�صة من م�صاريع القوانني.
وذكر بيان للمجل�س العراقية ن�صخة منه ان جدول العمال 
النواب  جمل�س  لأع�صاء  الد�صتورية  اليمني  "اأداء  يت�صمن 
الذين كانوا ي�صغلون منا�صب حكومية و البدلء عن الذين 

�صغلوا منا�صب وزارية اأو نواب لرئي�س اجلمهورية".
الغاء  قانون  مل�صروع  الأوىل  "القراءة  يت�صمن  كما  واأ���ص��اف 
 ،1978 ل�صنة   959 امل��ن��ح��ل  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�س  ق���رار 
التخدير،  اط��ب��اء  ت�صجيع  ق��ان��ون  مل�����ص��روع  الأوىل  وال���ق���راءة 

والقراءة الأوىل مل�صروع قانون تنظيم عمل امل�صت�صارين".
وتابع البيان ان "القراءة الأوىل مل�صروع قانون دعم الطباء، 
ال��ث��اين لقانون  ال��ت��ع��دي��ل  ق��ان��ون  مل�����ص��روع  الأوىل  وال���ق���راءة 
على  م��درج��ة  �صتكون   "2006 ل�صنة   13 رق��م  ال�صتثمار 

جدول اعمال جل�صة اليوم.
وكانت هيئة رئا�صة جمل�س النواب قد اتفقت ام�س مع روؤ�صاء 
يوم  يكون  ان  على  لهم  اجتماع  يف  النيابية  الكتل  وممثلي 
الت�صريعي الول  ال��دوام بالف�صل  ي��وم يف  اأخ��ر  املقبل  الح��د 
على ان تبداأ العطلة الت�صريعة الثنني املقبل ي�صبقها ح�صور 
يف  العامة  الو���ص��اع  ملناق�صة  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س 

الباد ومناق�صة املوازنة املايل لعام 2015.
وا�صار املجتمعون اىل انه يف حال و�صول املوازنة من احلكومة 

اىل جمل�س النواب ف�صيتم الغاء العطلة الت�صريعية
وقال ع�صو اللجنة املالية النيابية، م�صعود حيدر، ان  الربملان  
ار�صلت احلكومة م�صروع  الت�صريعة يف حال  �صيقطع اجازته 
قانون موازنة عام 2015 اىل الربملان يف �صهر كانون الول 

املقبل.
ال�صان"،  بهذا  بيانا  ا�صدر  النواب  "جمل�س  اإن  حيدر  وق��ال 
�صهر  من   1 ي��وم  تبدي  �صوف  الت�صريعة  "العطلة  ان  مبينا 
امل���وازن���ة اىل جمل�س  امل��ق��ب��ل، وجم���رد و���ص��ول  ك��ان��ون الول 

امل�صروع   النواب �صنقطع الجازة ونعود اىل الربملان ملناق�صة 
وت�صريعها".

ان  ي��ج��وز  ل  ق��ال��ت  ق��د  النيابية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  وك��ان��ت 
ي�صل  ان  وناأمل  الت�صريعية،  العطلة  النواب  يتعدى جمل�س 
الينا قانون املوازنة قريبا"، معربة عن اعتقادها بان موازنة 
2015 �صتقر يف موعدها املحدد خافا للموازنات ال�صابقة 
التي تعدت لعدة ا�صهر واخرها موازنة 2014 التي مل تقر 

رغم قرب انتهاء العام.

وك���ان وزي���ر امل��ال��ي��ة، هو�صيار زي��ب��اري، ق��د ق��ال الرب��ع��اء اإن��ه 
لعام  مقرتحة  م��وزان��ة  قريبا  احل��ك��وم��ة  على  "�صيعر�س 
�صعر  اأ�صا�س  على  قائمة  دولر  مليار   100 بقيمة   2015

النفط". لربميل  دولرا   70
ال��ي��وم اخلمي�س  ال����وزراء  امل��ق��رر ان يعقد جمل�س  ه��ذا وم��ن 

جل�صة طارئة ملناق�صة موازنة 2015.
ورجح عبد املهدي خال جل�صة ا�صت�صافته يف جمل�س النواب 
الفرتة  خال  النفط  ا�صعار  يف  �صريع  ارتفاع  وجود  "عدم 

ال��راه��ن��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود حم����اولت ت��ب��ذل ل�صمان 
ا�صتقرار �صوق النفط او حتقيق ارتفاع ن�صبي يف ا�صعاره".

وك���ان���ت امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة دع���ت اأك����ر م���ن م���رة يف خطب 
م��وازن��ة  ب��اق��رار  ال���ص��راع  ك��رب��اء  اجلمعة ع��رب ممثليها يف 
2015 وتنويع م�صادر الدخل خلزينة الدولة مع انخفا�س 
اب��داء  �صرورة  على  و�صددت  العجز  ومواجهة  النفط  ا�صعار 
عن  بالتغا�صي  ال�����ص��روري��ة  امل��رون��ة  ال�صيا�صية  الكتل  ق���ادة 
بع�س املطالب التي ميكن تاأجيلها لوقت اخر، م�صرية اىل ان 

ال�صرار على تعطيل هذه املوازنة يعني ان ال�صرر �صي�صيب 
اجلميع ويوؤدي اىل تعطل البلد".

القاعة  ال��ذي عقد يف  الجتماع  م�صتهل  اجل��ب��وري يف  واأك���د 
رئا�صات  بح�صم  ال�صراع  �صرورة  على  باملجل�س،  الد�صتورية 
العمل  وتعزيز  ا�صتكمال  اج��ل  من  املتبقية  النيابية  اللجان 
الت�صريعي والرقابي والعمل على ت�صكيل جلنة ملتابعة تطبيق 

وثيقة التفاق ال�صيا�صي".
الت�صريعي الول  "الف�صل  اأن  البيان  وقال اجلبوري بح�صب 
 10/31 يف  ينتهي  ان  املفرت�س  من  ك��ان  الد�صتور  بح�صب 
املا�صي لكن مت متديده بناءا على �صاحيات رئا�صة املجل�س 
الت�صريعي  الف�صل  اأن  مبينا  �صهرين،  اأ���ص��ل  م��ن  �صهر  مل��دة 
�صينتهي يوم الحد املقبل ول ميكن متديده مطلقا، م�صريا 
امل��وازن��ة م��ن احلكومة اىل جمل�س  ان��ه يف ح��ال و���ص��ول  اىل 

النواب ف�صيتم الغاء العطلة الت�صريعية".
وبني اأن "رئي�س جمل�س الوزراء يعتزم احل�صور اىل جمل�س 
جممل  ل�صتعرا�س  الت�صريعي  الف�صل  نهاية  قبل  ال��ن��واب 
ال��ب��اد ومنها م��و���ص��وع امل��وازن��ة املالية  ال��ع��ام��ة يف  الو���ص��اع 

الحتادية".
من جانبه "دعا همام حمودي النائب الول لرئي�س املجل�س 
الكتل النيابية اىل ال�صراع بح�صم رئا�صات اللجان املتبقية".

يوم  اعتبار  على  اتفقوا  "املجتمعني  ان  اىل  البيان  واأ���ص��ار 
يف  ال��غ��اءه��ا  او  الت�صريعية  العطلة  اي���ام  اول  املقبل  الث��ن��ني 
ال��وزراء  املالية الحت��ادي��ة من جمل�س  امل��وازن��ة  ح��ال و�صول 
اىل جمل�س النواب ف�صا عن التفاق على عقد اجتماع يوم 
غد اخلمي�س لهيئة رئا�صة املجل�س مع روؤو�صاء الكتل النيابية 
لت�صوية العقبات التي حتول دون التفاق على رئا�صات اللجان 

املتبقية وفقا لاتفاقات ال�صابقة بني الكتل النيابية".
واأ�صاف "كما وافق الجتماع على ت�صكيل جلنة نيابية ت�صم 
ال�صيا�صي  التفاق  تطبيق  ملتابعة  الكتل  جميع  عن  ممثلني 
من  اخلمي�س  غد  ي��وم  الع�صاء  ا�صماء  تقدمي  يتم  ان  على 

اجل الت�صويت على اللجنة وحتديد مهام عملها"

البرلمان يعقد جلسته اليوم باداء اليمين للنواب البدالء وقراءة خمسة قوانين
العدد)581( الخميس 27 تشرين الثاني 2014

طالب عدد من املواطنني رئي�س الوزراء حيدر العبادي باجراء حتقيق مع قيادة عمليات بغداد 
ب�صاأن )جباية دخول مناطقهم( )15( األف دينار لك �صيارة. حيث اعرب عدد من املواطنني 
عن ا�صتيائهم من  فر�س القوات المنية مبالغ مالية لقاء ا�صدار هويات او مل�صق  تعريفي 
على زجاج ال�صيارات ل�صكنة مناطق معينة بهدف ال�صماح لهم بالدخول، داعني القوات المنية 

اىل ا�صدار البطاقة املوحدة او و�صع حل امني من دون متييز بني املناطق.

مواطنون يطالبون باجراء تحقيق مع عمليات بغداد بشأن جباية دخول مناطقهم

مجلس النواب يتحول الى »كهوة عزاوي«

جمل�س النواب اأ�صبح مثل " كهوة عزاوي " ... اذ كلما 
�صاق �صدر م�صوؤول ما ... اأو نقل اىل غري ما ت�صتهي 
قريحة الف�صاد املايل و الداري ... اأو اأختلف مع رئي�س 
املال  ب�صرقة  يتعلق  ع��زل لأم��ر  اأو   ... ال���وزراء  جمل�س 
العام ... يقول هذا امل�صوؤول وهو يجل�س على الكر�صي 
مقعد  ل��ه  اأن   ... كالطاوو�س  مغادرته  يريد  ل  ال��ذي 

حمجوز يف جمل�س النواب . 
حد  م�صحكة  ماهي  بقدر  امل�صوؤولني  ه���وؤلء  وحكاية 
الأنبطاح على القفا فهي موؤملة حد �صق اجليوب و لطم 

اخلدود .
 " النواب ملن  " يف جمل�س  " املقعد املحجوز  و م�صكلة 
جميعا  العراقيني  على  ي�صحك  و   " ال�صيم  ي�صيمه 

 " " دوخ��ن��ا  ط��امل��ا  ال���ذي  و  منهم  امل�صت�صعفني  خا�صة 
" من  " الكومي�صن  بالدفاع عنهم عرب قب�س  اولئك 
طبعا   ... �صارخا  يبكي  فهو  م�صبوهة  �صفقات  ن�صبة 
... عن  التما�صيح  ... وان كانت فهي دم��وع  با دم��وع 
ال��ع��راق��ي��ني ال��ذي��ن م���ازال���وا رغ���م ال�����ص��راخ ال���ك���اذب و 
الدعاء الأجوف ... مازالوا يعي�صون حتت خط الفقر 
بلدهم  اأن  من  الواهمة  اخليال  بحبال  يتعلقون  و   ...
ب��ن��وره��ا  �صتعم  ال��ك��ه��رب��اء  وان   ... م���زده���را  �صي�صبح 
بعد �صرف  زق��اق  و  ح��ارة  و  �صارع  و  �صرب  ال�صاطع كل 
و  ال�صبكة  على حت�صني  ال���دولرات  املليارات من  الف 
... فيما يكون كل  العمل  البالية اىل  اع��ادة خطوطها 

من ذلك جمرد اأ�صغاث اأحام ...
يغي�س  ال��ذي  للم�صوؤول   " املحجوز  املقعد   " يبقى  و 
�صيخدم  و  من�صبه  �صيرتك  اأن��ه  بت�صريحاته  الفقراء 
�صعبه عندما ي�صغل ذاك " املقعد املحجوز " يف جمل�س 

النواب .
ال����وزراء بوجوههم  و  امل�����ص��وؤول��ني  اول��ئ��ك  و كثري م��ن 
ع��ادوا  �صدئة  عملة  اأ�صبحت  و  ظهرت  التي  القدمية 
و   ... الكذب  اأع�صاء ميار�صون   ... النواب  اىل جمل�س 
يجد  مل  باأخت�صار   ... الب�صطاء  على  الكام  يبيعون 
اأح��د من العراقيني يف ه��وؤلء الذين خرجوا من باب 
" اىل  " كاحلرامية  ال�صباك  من  ليدخلوا  منا�صبهم 

جمل�س النواب .
لقد اأبتلى ال�صعب العراقي مب�صوؤولني من كل اأطراف 
ال�صعب  هذا  بخدمة  اأنهم  ي�صرحون  وهم  املحا�ص�صة 
اأ���ص��واأ  يف  العراقي  يعي�س  فيما   ... اأم���ره  على  املغلوب 
حالته املادية و الأجتماعية وان اأعداد الذين ميوتون 

كمدا وجوعا و ت�صريدا ت�صجل ارقاما مرعبة . 
الذين  ال��ك��ذاب��ني  امل�صوؤولني  م�صرية  ك��ل  يف  ي�صفع  مل 
اأو يقالون من منا�صبهم فيكافئون مبنا�صب  يعزلون 

اأخرى ل تقل ملعانا عن ال�صابقة مل ي�صفع ق�صمهم على 
امل�صحف ال�صريف .. ول ال�صمري الذي ينام م�صرتيحا 

بني جوانهم ... 
ول   ... ب��ال��ع��رف��ان  لها  امل�صهود  ال��ع��راق��ي��ة  ال��غ��رية  ول 
احلياء من خروجهم وهم يعتذرون لأنهم مل يقدموا 
يعاين  ال���ذي  �صعبهم  خ��دم��ة  �صبيل  على  ي��ذك��ر  �صيئا 

مرارة �صظف العي�س ... 
الأدع�����اءات و  ... و م�صل�صل  امل��واق��ف  �صيد  ه��و  ال��ك��ذب 
امل�صحكة  امل�صل�صات  اأخ��ر  و  اأ���ص��ده  على  الت�صريحات 
باأمتياز هو ت�صريحات  وفرة الغاز يف بغداد ... بينما 
القنينة  �صعر  على  الأه���ايل  املتجولون  الباعة  ي�صاوم 

ب��"15" األف دينار اأن مل يكن ب "25" األف دينار . 
" و  للغاز  وج���ود  " ل  ب���اأن  يجيبونك  ت�صاألهم  وح��ني 
علينا  يخرج  و   ... قنينة  كم  على  ح�صلنا  بال�صافعات 
امل�صوؤولون عن تعبئة و جتهيز الغاز باأن معامل الأنتاج 

�صغالة و هناك املزيد بل الأحتياطي على �صعة تامة و 
رمبا �صي�صدرون منه اىل دول اجلوار ... 

كذب ... يف كذب ... يف كذب ...
م�صوؤولني  ن��رى  عندما  اأ���ص��ت��غ��راب  و  بده�صة  ننظر  و 
فا�صلني تتم اأقالتهم من منا�صبهم التي كانوا ي�صغلونها 
منذ اأعوام طويلة ومل ي�صجلوا يف �صجل اخلدمة �صوى 
و�صمة الأتهام باخلراب و الف�صاد ينقلون اىل وظائف 
جديدة و قريبة من م�صدر القرار بدل من احالتهم 
حمكمة  اىل  اأحالتهم  الأق���ل  على  اأو   ... املحاكم  اىل 

ال�صعب وهي طردهم و حما�صبتهم . 
و �صيبقى جمل�س النواب كما ذك��رت " قهوة ع��زاوي " 
.ي�صتقبل كل من لفظته ال�صمعة ال�صيئة و ل ندري هل 
ان هذا الأ�صلوب معمول به يف برملانات العامل ... وهو 
اأن كل م�صوؤول مغ�صوب عليه يقفز اىل اأ�صغال كر�صيه 

املحجوز له منذ اأعوام يف جمل�س النواب ... 

/ فؤاد العبودي

/ بغداد
/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

الفضائيون حقيقة ملموسة.. 
واالحصائية األولية قابلة للتزايد

�صليم  الوطني  التحالف  ع��ن  النائب  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�صو  ق��ال 
�صوقي، ع�صو اللجنة

ال�����وزراء ت�صريع ق��ان��ون اخل��دم��ة  ال��ن��واب وجم��ل�����س  اأول���وي���ات جمل�س  ان م��ن 
اأم��ام  الطريق،  ويقطع  الوظائف،  توزيع  يف  العدالة  يحمل  كونه  الحت���ادي، 
الوزير او امل�صوؤول من ا�صتخدام الوظيفة لأغرا�س فردية اأو �صيا�صية اأو حزبية.
اإقرار هذا القانون، ومت الطلب  "ان جمل�س النواب عازم على  وا�صاف �صوقي 
املقبلة.  اجلل�صات  خ��ال  الع��م��ال  ج��دول  يف  و�صعه  على  املجل�س  رئي�س  م��ن 
"ان قانون اخلدمة الحت��ادي موجود يف جمل�س النواب، وهناك بع�س  مبينا 
التغيريات وبع�س ال�صافات، وعلى جمل�س ال��وزراء البت بها قبل قراءتها يف 
املجل�س". م�صريا اىل ان هناك توافق كبري بني جمل�س النواب وجمل�س الوزراء 

يف اقرار هذا القانون.

قانون الخدمة االتحادي 
يحد من استخدام الوظيفة 
ألغراض سياسية او حزبية

معصوم والجعفري يبحثان العالقات الخارجّية



طالب القيادي يف كتلة الف�ضيلة النيابية جمال 
املحمداوي، االربعاء، احلكومة اال�ضراع بار�ضال 
العطلة  2014 قبل بدء  لعام  العامة  املوازنة 
الت�ضريعية للربملان، فيما اكد ان موازنة العام 

املقبل ما زالت يف ادراج وزارة املالية.
وقال املحمداوي يف بيان اطلعت عليه ” وكالة 
االنباء العراقية امل�ضتقلة ” اإن “عطلة الف�ضل 
الت�ضريعي ملجل�س النواب �ضتبداأ بعد اربعة ايام 
وقت  امام احلكومة  يتبق  للد�ضتور، ومل  وفقا 

الر�ضال موازنة العام احلايل لغر�س الت�ضويت 
عليها”.

بار�ضال  اال�ضراع  احلكومة  املحمداوي  وطالب 
العطلة  2014 قبل بدء  لعام  العامة  املوازنة 

الت�ضريعية للربملان”.
وا�ضاف ان “قانون االدارة املالية والدين العام 
كل  من  العا�ضر  ال�ضهر  حدد   /2004 ل�ضنة/ 
عام موعدا الر�ضال املوازنة من قبل احلكومة 
اىل جمللللل�للس اللللنلللواب لللكللن ملللا يللحللدث خللاف 
 2015 عللام  “موازنة  ان  اىل  م�ضرياً  ذلك”، 
وزارة  ادراج  يف  تلللزال  وال  االن  حتى  تر�ضل  مل 

املالية”

اعلللللن رئلليلل�للس جلللنللة اللللنلللزاهلللة الللنلليللابلليللة 
النائب طال خ�ضري الزوبعي، االربعاء، 
عن تبنيه �ضرتاتيجية جديدة يف مكافحة 
داخل  امل�ضت�ضري  واملايل  االإداري  الف�ضاد 
اروقلللللة املللوؤ�للضلل�للضللات احلللكللوملليللة، ملللوؤكلللداً 
عزمه على اإعللادة االأمللوال امل�ضروقة اإىل 
اىل  الفا�ضدين  وتقدمي  الللدولللة  خزينة 

الق�ضاء.
وقال الزوبعي يف بيان �ضحفي اإن الف�ضاد 
االإداري هو ال�ضبب الرئي�س لكل االو�ضاع 
ت�ضهدها  الللتللي  واحللل�للضللا�للضللة  اخللللطلللرية 
واالقت�ضادي  االأمني  اجلانب  يف  الباد 
املزمنة  امل�ضاكل  لكل  �ضبب  اأيلل�للضللاً  وهللو 
بكل  العراقي  ال�ضعب  منها  يعاين  التي 

اطيافه.
الف�ضاد  معدالت  ارتفاع  اأن  قائًا  وتابع 
والر�ضوة اأثرت ب�ضكل كبري على امل�ضاريع 
اخلللدملليللة والللعللمللرانلليللة واال�للضللتللثللمللاريللة، 
اإىل اخراج العراق  انه �ضعياً منا  م�ضيفاً 
من قائمة الدول االأكرث ف�ضاداً يف العامل 

مبوؤ�ض�ضاتهم  الللعللراقلليللن  ثللقللة  واعلللللادة 
الت�ضريعية والتنفيذية والق�ضائية ُنعلن 
ملكافحة  جللديللدة  �ضرتاتيجية  تبني  عللن 
تت�ضمن  املف�ضدين  وحمللا�للضللبللة  الللفلل�للضللاد 

املحاور التالية:
1 - اعداد تقارير دورية عن التحقيقات 
اللللتلللي جتللريللهللا جلللنللة اللللنلللزاهلللة وهلليللئللة 
رئا�ضة  واإطللاع  املالية  والرقابة  النزاهة 
للللللراأي  وك�ضفها  عليها  الللنللواب  جمل�س 

العام.
املللدين  املجتمع  منظمات  اإ�للضللراك   -  2
الك�ضف  يف  واملواطنن  االعللام  وو�ضائل 
�ضكاويهم  وا�ضتقبال  الف�ضاد  حللاالت  عن 
بللهللا ب�ضكل  يلللدللللون  اللللتلللي  وامللللعلللللللوملللات 
يلل�للضللمللن حللمللايللة اال�لللضلللخلللا�لللس املللبلللللغللن 

و�ضرية �ضخو�ضهم.
وبللريللد  هللواتللف  ارقللللام  تخ�ضي�س   -  3
املتعلقة  ال�ضكاوي  ال�ضتقبال  الللكللرتوين 
بللالللفلل�للضللاد تللللللوزع يف جللملليللع مللوؤ�للضلل�للضللات 

الدولة احلكومية والق�ضائية.
ق�ضايا  حل�ضم  زمني  �ضقف  و�ضع   -  4
عن  واالإعللللان  وامللللايل  االإداري  الف�ضاد 
وال�ضعب  االعللام  و�ضائل  اأمللام  نتائجها 

العراقي.
احللللديلللثلللة  اللللتلللقلللنللليلللة  ا�لللضلللتلللخلللدام   -  5
واأجللهللزة  املللراقللبللة  واأنللظللمللة  والتكنلوجيا 
عمليات  وكلل�للضللف  ر�للضللد  يف  الللكللذب  ك�ضف 

الف�ضاد يف دوائر وموؤ�ض�ضات الدولة.
غللري  امللللنلللظلللملللات  مللللع  الللتللنلل�للضلليللق   -  6
احلللكللوملليللة وو�لللضلللائلللل االإعلللللللام ورجللللال 
واآثلللاره  الف�ضاد  بخطر  للتثقيف  الللديللن 
العليا  وامللل�للضللالللح  املجتمع  على  ال�ضلبية 

للباد.
من  للللللحللد  جلللديلللدة  اآلللليلللة  و�لللضلللع   -  7
مع  االأمللللوال  وتبيي�س  تهريب  عمليات 
وبالتن�ضيق  واالأهلية  احلكومية  امل�ضارف 

مع البنك املركزي.
احلكومية  القوانن  هيكلة  اإعلللادة   -  8
مللللعلللاجللللة نلللقلللاط اخللللللللل يف الللتللعللللليللمللات 
واملناق�ضات  بالعقود  اخلا�ضة  والقوانن 
الللتللي �للضللمللحللت بللتلللللكللوؤ امللل�للضللاريللع و�للضللرقللة 

االأموال املخ�ض�ضة لها.
والللل�لللضلللركلللات  امللللتلللعلللاقلللديلللن  اإلللللللللزام   -  9
بتنفيذ  كفيلة  ملزمة  جللزائلليللة  بلل�للضللروط 
امل�ضاريع وفق �ضروط وموا�ضفات اجلودة 

والتقيي�س وال�ضيطرة النوعية والكفاءة.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

يتاجر داع�س بالدين ويت�ضرت باالإ�ضام وهو ال يفقه �ضيئا من 
اأحكامه  واخللللروج على  اال�للضللام  يتعمد خمالفة  بل  اال�للضللام 
البدعة فيه مما ال وحي نزل  واإدخللال  واخللط بن ن�ضو�ضه 

فيه وال كتاب.
وقللد �ضخ�س ١٢٦ عللاملللا وداعلليللة اإ�للضللاملليللا هللذه املللخللالللفللات يف 
ر�ضالة مكتوبة اىل ابراهيم ال�ضامرائي الذي ي�ضمي نف�ضه ابو 
بكر البغدادي �ضرحوا له فيها خمالفاته ال�ضرعية وتناق�ضاته 
الللديللنلليللة بلللاالأدللللة املللعللتللربة والللنلل�للضللو�للس املللحللكللمللة وامللللراجلللع 

املحرتمة.
ومن الذين وقعوا على الر�ضالة الوثيقة االمام ال�ضيد ال�ضادق 
�ضامل  الدكتور  واالأ�ضتاذ  ال�ضوداين  االأمللة  حزب  رئي�س  املهدي 
واالأ�ضتاذ  �ضابقا  امل�ضرية  االأوقلللاف  وزارة  وكيل  اجلليل  عبد 
يف  وال�ضريعة  القانون  كلية  عميد  عللزب  احلللي  عبد  الدكتور 

م�ضر وال�ضيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار امل�ضرية.
وبينت الر�ضالة الوثيقة ٢٤ موردا اأ�ضا�ضيا من موارد خمالفة 
مقدمتها  يف  وممار�ضاته  داع�س  فكر  يف  اال�ضامية  ال�ضريعة 
النف�س  وقللتللل  امل�ضلمن  اإجللمللاع  احلللراز  دون  اخلللافللة  اعلللان 
الن�ضاء  حقوق  و�ضلب  وا�ضرتقاقهم  امل�ضلمن  وتكفري  الربيئة 
وال�ضحابة وغري  االأنبياء  والتعذيب وتدمري قبور  واالأطفال 

ذلك.
َوبلللارتلللكلللاب كلللل هلللذه املللحللرمللات واملللخللالللفللات يلل�للضللعللب اعللتللبللار 
"داع�س" حركة ا�ضامية دعوية بل هي ع�ضابة ت�ضم جمموعة 
اأحكامه  الذين ال يخ�ضون اهلل يف خمالفة  الق�ضاة  القتلة  من 

وذبح عباده.

داعش يخالف االسالم
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النزاهة النيابية تعلن اعتماد ستراتيجية جديدة 
الستعادة االموال المسروقة ومقاضاة الفاسدين

االعلى  املجل�س  رئي�س  اكللد 
اال�للضللامللي عللمللار احلللكلليللم، 
ال�ضاح  ح�ضر  �ضرورة  على 
بلليللد احللللكلللوملللة، فلليللمللا دعللا 
الواحدة  ال�ضلة  اعتماد  اىل 
يف طلللرح الللقللوانللن الر�للضللاء 

اجلميع.
بللليلللان  احلللللكلللليللللم يف  وقلللللللللال 
�لللضلللدر علللقلللب للللقلللائللله ممللثللل 
االملللللللللللللن الللللللللعللللللللام للللللامم 
نيكوالي  العراق  يف  املتحدة 
مللليلللاديلللنلللوف، واطلللللللعلللت ) 
وكللللالللللة االنللللبللللاء الللعللراقلليللة 
امل�ضتقلة ( عليه ان “ال�ضاح 
الدولة  بيد  يكون  ان  يجب 
االأجللهللزة  مطالبا  ح�ضرا”، 

االأمنية بل”بذل جهود ا�ضتثنائية حلفظ االأمن والت�ضدي لع�ضابات 
اجلرمية املنظمة”.

وا�ضاد احلكيم بل”االنت�ضارات التي حققتها االأجهزة االأمنية واحل�ضد 
االإرهابية”، م�ضددا على  داع�س  والبي�ضمركة �ضد ع�ضابات  ال�ضعبي 
اأهمية “االإ�ضراع يف ت�ضريع القوانن املهمة لتعزيز وحدة املكونات”.

ودعا احلكيم اىل “اعتماد ال�ضلة الواحدة يف طرح القوانن الإر�ضاء 
اجلميع”.

واكد على اهمية “حل امل�ضاكل بن املركز واالإقليم وال�ضيما يف ملف 
العراق  دعللم  يف  املتحدة  االأمم  لل”جهود  �ضكره  عن  معربا  النفط”، 

دوليا واإقليميا يف حربه �ضد داع�س”.

التحالف  عللن  الللنللائللب  اأكللللد 
حيدر،  م�ضعود  الكرد�ضتاين 
كللرد�للضللتللان  اإقللللللليلللم  وفللللد  اإن 
قريبا.  بللغللداد  اإىل  �ضي�ضل 
بللن  االتلللللللفلللللللاق  مت  وقللللللللللال 
واحلكومة  االإقليم  حكومة 
االحتلللاديلللة بلل�للضللاأن �للضللادرات 
نللفللط االإقللللليللم واحلللكللومللة، 
بقدر  مالية  �ضلفة  واأر�ضلت 
دوالر”.  مللللللليلللون   500
“ح�ضب ت�ضريحات  واأ�ضاف 
املللتللحللدث بللا�للضللم احلللكللومللة، 
بانتظار  االقللللليللم  وفلللد  فلللان 
بللللغللللداد مللللن اجلللللل الللللقللللدوم 
“االأجواء  اإن  واأكللد  اليها”. 

ايجابية والتوجهات ايجابية بن الطرفن”، م�ضريا اإىل اإن “الوفد 
اإىل بغداد”. وكان وزير النفط عادل عبد املهدي قد  �ضي�ضل قريبا 
بن  القائمة  االزمللة  انهى  اتفاقا  وعقد  كرد�ضتان  اقليم  موؤخرا  زار 
حكومة  لرئي�س  زيللارة  هناك  تكون  ان  واربيل،على  بغداد  حكومتي 
االقللللليللم نلليللجللريفللان بللللارزاين اىل بللغللداد مللن اجلللل و�للضللع اللم�ضات 
االخرية على االتفاق الذي ين�س على ان ت�ضلم احلكومة املركزية اىل 
لبغداد  اربيل  تدفع  املقابل  ويف  دوالر  مليون   500 كرد�ضتان  اقليم 

قيمة 150 الف برميل يوميا.

الحكيم يشدد خالل لقائه ميالدينوف 
على ضرورة حصر السالح بيد الحكومة

العالقات بين اإلقليم والمركز ايجابية

- بغداد

- بغداد

-  اربيل

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

الفضيلة تطالب الحكومة التعجيل بارسال 
موازنة 2014 قبل بدء عطلة البرلمان

لبع�س  كبري  دور  هنالك  ان  الللعللراقللي  لل�ضاأن  مللراقللبللون  يللرى 
امل�ضوؤولن املتنفذون، واملتحكمون يف القرار ال�ضيا�ضي، يف اإذكاء 
ملفات  فتح  دون  واحليلولة  الللعللراق،  يف  الف�ضاد  حالة  وتنامي 
تلك  اأن من بن  املراقبون  ويوؤكد  العام.  الللراأي  امللام  ف�ضادهم 
م�ضعان  الربملان  النائب يف  تبناه  الذي  الف�ضاد  ملف  الق�ضايا، 
�ضفقة  حتللديللدا  الف�ضاد"  ملفات  لك�ضف  بل"ال�ضعي  اجلللبللوري 
الف�ضاد يف �ضراء الكرفانات للنازحن امل�ضوؤول عنها رئي�س جلنة 
الربملان  رئا�ضة  املللراقللبللون  ويحمل  املطلك.  �ضالح  الللنللازحللن 
كانت مقررة  والتي  املطلك  ا�ضتجواب  اف�ضال جل�ضة  م�ضوؤولية 
ال�ضهر احلللايل،  الع�ضرة االخلللرية مللن  ايلللام  احللد  انللعللقللادهللا يف 
على  موافقتها  بلليللان،  يف  الللربملللان  رئا�ضة  هيئة  اأعلنت  اأن  بعد 
الطلب املقدم من نائب عن ائتاف العربية م�ضعان اجلبوري 
ال�للضللتللجللواب املللطلللللك للللوجلللود ملللللفللات فلل�للضللاد يف جلللنللة اغللاثللة 
النازحن. ويعترب املراقبون اأن الهدف من اثارة ق�ضية �ضفقة 
تغيري  اجللل  مللن  كانت  للنازحن  الكرفانات  �للضللراء  يف  الف�ضاد 
�ضخ�ضيات باأخرى ولي�س ك�ضف الف�ضاد املايل امام الراأي العام. 
يتم معاجلتها، فلن  اإْن مل  الف�ضاد  اأنَّ ملفات  املراقبون  ويوؤكد 
يح�ضل اأي تقدم اأو تطور يف العراق، و�ضتبقى �ضمة االنتقائية 
والع�ضوائية، يف و�ضع اخلطط التنموية وا�ضرتاتيجيات البناء 

هي ال�ضورة الواقعية للبلد.

تللعللقللد االأملللانلللة الللعللامللة ملللجللللل�للس الللللللوزراء ور�لللضلللة عللمللل لبحث 
ومناق�ضة اخلطط ال�ضنوية للوزارات لل�ضنوات االأربع القادمة 
يف �ضوء ما يت�ضمنه االإطار العام للربنامج احلكومي واأولوياته 
اأنه  احلكومي  والتن�ضيق  املتابعة  دائللرة  وبينت  ال�ضرتاتيجية. 
الللوزراء  رئي�س  لدولة  احلكومي  للربنامج  وتنفيذا  انطاقا 
2013-( املللقللرة  الوطنية  التنمية  خطة  تفعيل  واملت�ضمن 

اأن تكون اخلطط ال�ضنوية للوزارات لل�ضنوات  2017( وبغية 
للربنامج  العام  االإطلللار  يت�ضمنه  ما  �ضوء  يف  القادمة  االأربلللع 
احلكومي واأولوياته ال�ضرتاتيجية تعقد االأمانة العامة ملجل�س 

الوزراء ور�ضة العمل للمدة )1-2/12/2014(.

تأجيل استجواب المطلك دليل 
تنامي حالة الفساد بالعراق

- بغداد

ابدى النائب ال�ضابق عن ائتاف دولة القانون ،كمال ال�ضاعدي ،ا�ضتغرابه من تهديدات حتالف القوى 
العراقية امل�ضتمرة باالن�ضحاب من احلكومة يف حال عدم تنفيذ رقة االتفاق ال�ضيا�ضي.

”رئي�س الللوزراء حيدر العبادي وعد حتالف القوى العراقية والتحالف  وقال ال�ضاعدي يف ت�ضريح ان 
الكرد�ضتاين بتنفيذ ورقة االتفاق ال�ضيا�ضي لكن لي�س على ح�ضاب الد�ضتور او متييز طرف على طرف 

اخر هذا غري مقبول من قبل كتحالف وطني ولن يح�ضل .
التهديد باالن�ضحاب الن ذلك املنطق  ا�ضتخدام لغة  العراقية اىل عدم  ال�ضاعدي، حتالف القوى  ودعا 

يعطي موؤ�ضر انهم اليرغبون بال�ضراكة معنا.

نائب عن القانون يدعو تحالف القوى الى عدم التهديد باالنسحاب

اعلنت النائبة عن ائتاف القوى الكرد�ضتانية ا�ضواق اجلاف، اأن جمل�س 
املوازنة  ال�ضيادية يف م�ضروع  النفقات  تقليل  يتجه نحو  العراقي  النواب 

املالية لعام 2015، بغية اال�ضتفادة منها يف االبواب االخرى للموازنة.
وقالت اجلاف يف ت�ضريح لها ان “من ال�ضروري ان تت�ضمن املوازنة املالية 
جمل�س  داخللل  م�ضاكل  تخلق  ال  لكي  وا�ضحة،  ا�ضرتاتيجية  املقبل  للعام 
“النواب  اأن  ال�ضابقة”، مو�ضحًة  ال�ضنوات  كان يح�ضل يف  النواب، مثلماً 

الكرد يطالبون بتحقيق العدالة يف املوازنة وفق الد�ضتور العراقي”.

اشواق الجاف البرلمان يتجه لتقليل 
النفقات السيادية في موازنة 2015

املركزية  احلكومة  االربعاء،  التغيري،  كتلة  طالبت 
اجللو�س  اىل  كرد�ضتان  اقليم  وحللكللومللة  بللغللداد  يف 
احلكومتن،  بللن  العالقة  اخللللاف  واحللللوار حلللل 

العراق  ب�ضاأن  اجلللوار  دول  اقحام  بعدم  دعللت  فيما 
الداخلي، وو�ضفت زيارة بارزاين املرتقبة اىل تركيا 

بل”غري اجليدة”.
الكتلة �ضريين ر�ضا يف ت�ضريح  النائبة عن  وقالت 
امل�ضتقلة  العراقية  االنباء  ” وكالة  تابعته  �ضحفي 
” ان” هناك م�ضالح ا�ضرتاتيجية جتمع العراقين 

والبللللد ان تللكللون امللللواقلللف مللتللوازنللة للللللحللفللاظ على 
عراقين  اننا”  علللللى  ملل�للضللددة  العراق”،  ملل�للضللالللح 
اتفاقاتنا يجب  لذا  العزيز  الوطن  ننتمي اىل هذا 

ان تكون يف بغداد”.
وطلللاللللبلللت ر�للللضللللا احللللكلللوملللة املللللركللللزيللللة يف بلللغلللداد 
واحلللوار  اجللو�س  اىل”  كرد�ضتان  اقليم  وحكومة 

داعية،  احلكومتن”،  بللن  العالقة  اخلللاف  حلللل 
بارزاين اىل” عدم اقحام دول اجلوار ب�ضاأن العراق 

الداخلي”.
كرد�ضتان  اقليم  وزراء  رئي�س  زيللارة  ر�ضا  وو�ضفت 
بل”غري  تللركلليللا  املللرتللقللبللة اىل  بلللللارزاين  نلليللجللريفللان 

اجليدة”.

التغيير تدعو بارزاني الى عدم اقحام دول الجوار بشأن العراق الداخلي
- بغداد

اللبان،  القانون �ضادق  النائب عن ائتاف دولة  اأعترب 
االربعاء، اأن التاأخر يف ح�ضم اللجان الربملانية وروؤ�ضائها 
عطل اأقرار الكثري من القوانن التي تهم حياة املواطن 
العراقي. وقال اللبان لل"العراقية"، اإن "اقت�ضار جمل�س 
قوانن  اأنللتللاج  على  االأول  الت�ضريعي  ف�ضلة  يف  الللنللواب 
ب�ضيطة ومل يتعر�س للقوانن املهمة التي تخ�س البلد 
واإ�ضرتاتيجيته العامة او ما يخ�س املواطن من ق�ضايا 
ت�ضكل  "تاأخري  اىل  ذلللك  عللازيللا  يحتاجه"،  ومللا  عللامللة 
اللللللجللان وعلللدم تللعللن روؤ�لللضلللاء اللللللجللان وهللللذان االأمللللران 
يعتمد علها جمل�س النواب يف عمله، لذلك بعد ت�ضكيل 

اللجان ب�ضكل منتظم وت�ضخي�س روؤ�ضاء اللجان �ضيجعل 
واأ�لللضلللاف  بللقللوانللن مهمة".  وملللللمللو�للس  مللركللز  الللعللمللل 
ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  على  املللوجللودة  املعطيات  "وفق  اأنلله 
املهمة  املوا�ضيع  مناق�ضة  يف  اللجان  لللدى  رغبة  هناك 
مل  مهمة  قوانن  الإقللرار  القادم  الت�ضريعي  الف�ضل  يف 
تقر يف الللدورات ال�ضابقة منها قانون االأحللزاب وقانون 
املحكمة االحتادية وغريها من القوانن"، م�ضريا اىل 
الف�ضل  يف  �ضتقر   2015 مللوازنللة  قللانللون  "م�ضروع  ان 
املراقبن  من  عللددا  اأن  اإىل  ي�ضار  الثاين".  الت�ضريعي 
الللذي  كال�ضابق  �ضيكون  احللللايل  الللربملللان  بلللاأن  �ضككوا 
املواطنن  هموم  وتللرك  ال�ضيا�ضية  بال�ضراعات  ان�ضغل 
الو�ضع يف جمللاالت عدة  الللرتدي  وركنها جنبا، يف ظل 

واأهمها االأمن واخلدمات.

تأخير تشكيل اللجان البرلمانية عطل تشريع قوانين مهمة تمس المواطن

االربعاء،  القانون،  دولة  ائتاف  ك�ضف 
اأنه �ضيعقد م�ضاء اليوم اجتماعا و�ضفه 
بل”املهم” ملناق�ضة م�ضودة قانون النفط 
والللغللاز الللتللي اأر�للضلللللهللا جمل�س الللللوزراء 
مناق�ضة  اىل  بللاال�للضللافللة  الللربملللان،  اىل 
التي تعطلت يف  املهمة  القوانن  بع�س 

الدورات ال�ضابقة.
وقلللللال الللنللائللب علللن االئلللتلللاف �للضللادق 
اللللللللبلللان ان” ائلللتلللاف دوللللللة الللقللانللون 
مهما  اجللتللمللاعللا  اللليللوم،  ملل�للضللاء  �ضيعقد 
والغاز  النفط  قللانللون  م�ضودة  ملناق�ضة 
اللللتلللي ار�لللضلللللللهلللا جمللللل�للس اللللللللللوزراء اىل 
الللللربملللللان لللدرا�للضللتللهللا بلللاال�لللضلللافلللة اىل 
التي  املهمة  الللقللوانللن  بع�س  مناق�ضة 

تعطلت يف الدورات ال�ضابقة”.

وا�ضاف اللبان ان” االجتماع �ضيناق�س 
املرحلة  يف  الللنللواب  جمل�س  عمل  اي�ضا 
القوانن  تقدمي  امكانية  حول  املقبلة 
املهمة التي تعطلت يف الدورات ال�ضابقة 
ومللنللهللا قلللوانلللن املللحللكللمللة االحتلللاديلللة 
مبينا  واالحزاب”،  االحتللللاد  وجمللللل�للس 
ي�ضعى  اللللقلللانلللون  دوللللللة  ائلللتلللاف  ان” 
اىل تللقللدمي الللقللوانللن الللتللي تللهللم عمل 

موؤ�ض�ضات الدولة”.

فوؤاد مع�ضوم  رئي�س اجلمهورية  بحث 
،اللليللوم ، مللع اأملللن عللام حللركللة الللوفللاق 
االإ�لللضلللاملللي جلللملللال اللللوكللليلللل اجلللهللود 
امللللبلللذوللللة ملللن اأجللللل اجنللللاز امللل�للضللاحلللة 

الوطنية احلقيقية.
وذكر بيان رئا�ضي ان “مع�ضوم ا�ضتقبل 
ال�ضام ببغداد واأ�ضار  الوكيل يف ق�ضر 
الللرئلليلل�للس مللعلل�للضللوم اأثلللنلللاء اللللللقللاء اإىل 
الباد فيما يتعلق  العامة يف  االأو�ضاع 

بللاالنللتلل�للضللارات الللتللي حتللقللقللت مللوؤخللرا 
ف�ضا  االرهللابللي،  داعلل�للس  تنظيم  على 
عللن اجلللهللود املللبللذولللة مللن اأجلللل اجنللاز 

امل�ضاحلة الوطنية احلقيقية”.
” ا�للللضللللادت امللن  اللللبللليلللان اىل  وا�للللضللللار 
علللللام حلللركلللة الللللوفللللاق بلللجلللهلللود رئلليلل�للس 
اجلمهورية على طريق تقريب وجهات 
اللللنلللظلللر بللللن اللللفلللرقلللاء اللل�للضلليللا�للضلليللن، 
املتاحة  امللل�للضللارات  جميع  على  والللعللمللل 
ال�ضف والوئام  اأجللل تعزيز وحللدة  من 

الوطني.

ورشة عمل لبحث الخطط السنوية 
للوزارات للسنوات األربع القادمة

دولة القانون يعقد اجتماعا مهما لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز
- بغداد

- بغداد

معصوم يبحث طرق تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين

الكرد�ضتاين  التحالف  عن  النائب  الربملانية  القانونية  اللجنة  رئي�س  نائب  دعا 
حم�ضن ال�ضعدون ، اىل ت�ضريع قانون جمل�س االحتاد با�ضرع وقت ممكن الهميته.
وقال ال�ضعدون يف ت�ضريح  ان جمل�س االحتاد يعادل جمل�س ال�ضيوخ يف الواليات 
ت�ضريع  يف  الثانية  الللغللرفللة  �ضيكون  النلله   ، االردن  يف  االعلليللان  وجمل�س  املللتللحللدة 
قانون  او  قللرار  اي  الللغللاء  ي�ضتطيع  االحتلللاد  ” ان جمل�س  اىل  “، الفتا  القوانن 
مر�ضل من جمل�س النواب اىل رئا�ضة اجلمهورية ، وخا�ضة يف ما يتعلق باالقاليم 
بتقدمي مقرتحات  د�ضتوريا  النواب حقا  ملجل�س  ” ان   : واو�ضح   .“ واملحافظات 
القوانن ، وان قرار املحكمة االحتادية املتعلق بالغاء ت�ضريع القوانن يف جمل�س 
انلله البد  اي   ، املالية  بالت�ضريعات  يتعلق   ، اللللوزراء  الللنللواب وح�ضرها يف جمل�س 
ب�ضيغة  للخروج  املخت�ضة  اللللوزارة  مللع  التعاون  مللن  املخت�ضة  الربملانية  للجنة 
واحدة لت�ضريع قانون ما ، ومن ثم الت�ضويت عليه يف جمل�س النواب ، وار�ضاله 

اىل رئا�ضة اجلمهورية للم�ضادقة عليه “

التحالف الكردستاني يدعو الى تشريع قانون مجلس االتحاد بأسرع وقت ممكن



حقيقة تهريب النفط العراقي الخام الى تركيا واالردن

امل�صلح���ون وب�صيطرته���م عل���ى ن�ص���ف حق���ول النف���ط 
املنتج���ة، ا�صتطاعوا ان ي�صتغلوها من خالل التعاقد مع 
�ص���ركات جتارية تاأ�ص�ص���ت بعد و�ص���ول م�صلحي "داع�ش" 
اىل املو�ص���ل يف حزي���ران املا�ص���ي، فهذه ال�ص���ركات كانت 
ته���رب النف���ط بحج���ة �صرائه���ا وم���ن ث���م بيعه���ا ب�صع���ر 
م�صاع���ف يف ال�ص���وق ال�ص���وداء، وم���ن خ���الل املعلوم���ات 
املتوف���رة، ان اأواخ���ر مت���وز املا�ص���ي حت���ى اأواخ���ر ت�صرين 
الأول، ذه���ب النف���ط املنت���ج اىل كرد�صت���ان الع���راق ع���ر 

ال�صركات التجارية ومن ثم بيعه لتجار تركيا واإيران.
زي���ادة  الدول���ة" عل���ى  "تنظي���م  املبيع���ات  �صاع���دت  اإذ 
اأرباحها ودفع الأجور املرتتبة عليها من �صراء الأ�صلحة 
جي���د  رات���ب  تاأم���ن  ع���ن  ف�ص���اًل  الثقليل���ة،  واملع���دات 
للمقات���ل يف �صف���وف التنظي���م الذي ي���رتاوح بن 500 
دولر اأمريك���ي اىل 700. ويف الآون���ة الأخ���رة بلغ اأجر 
اجله���ادي الواح���د 2000 دولر اأمريكي، ام���ا القيادي 

فيتقا�صى اأجراً قدره 3000 دولر.
وبع���د ه���ذه املعلومات، �صغطت الولي���ات املتحدة على 
ق���ادة كرد�صت���ان العراق لقمع التهري���ب، اإذ حقق الأخر 
جناحاً حمدوداً، لأن النفط املهرب ما يزال يجد طريقه 
اىل تركي���ا و�صوريا عر م�صلحي "داع�ش " ب�صكل حاذق، 
ويقول اأحد املهربن الذي ا�صر على عدم ذكر ا�صمه، ان 
النف���ط املهرب من كرد�صتان اىل تركي���ا بداأ يقل، فوجد 
امل�صلح���ون طريق���اً �صري���اً ي�صله في���ه النف���ط اىل الأردن 

بدًل من كرد�صتان العراق.
يف ال�صب���وع املا�صي، حث���ت جلنة الأمم املتحدة العراق 
و�صوري���ا املج���اورة بال�صيط���رة عل���ى ال�صحن���ات النفطية 
املهرب���ة الت���ي اىل الآن تته���رب م���ن الأرا�ص���ي اخلا�صعة 

ل�صيطرة اجلهادين.
�صام���ي خلف، مهرب نف���ط و�صابط �صابق يف خمابرات 
النظ���ام ال�صابق يتحدث عن جتربت���ه التهريبية بالقول 
:" نحن املهربون على �صبيل املثال ن�صرتي ناقلة النفط 
ب�صع���ر قلي���ل ق���د ي�ص���ل اىل 4200 دولر ونبيعه���ا اىل 
الردن مببلغ 15000 دولر، اذ نبيع بال�صبوع ثمانية 

ناقالت على القل ".
ويتح���دث خل���ف، ع���ن ال�صعوب���ات التي تواج���ه عمله، 
فه���و ي�صط���ر لدف���ع ر�صوة ق���د ت�ص���ل احيان���اً اىل 650 
�صحنات���ه  لتمري���ر  التفتي����ش  نق���اط  ل�صب���اط  دولراً 
املهرب���ة. ويوؤك���د م�صوؤول���ون يف املخاب���رات العراقي���ة، ان 
امل�صلح���ن ي�صتخدم���ون حمافظة النبار مم���راً لتمرير 
النف���ط املهرب اىل الردن، باعتبارها حمافظة مرتبطة 
حدودي���اً م���ع البل���د املج���اور، فه���م يقول���ون، ان النب���ار 
الآن مرك���ز رئي�ص���ي لتهريب النفط اخل���ام العراقي بعد 
�صيطرة التنظيم املتطرف على ثالثة حقول رئي�صية يف 
ال�صهر ال�صتة املا�صية، وهي حقل عجيل �صمايل تكريت 

والقيارة وحمرين.
وق���ال اح���د امل�صوؤولن م���ن جمل�ش حمافظ���ة كركوك 
ال���ذي رف����ش الف�ص���اح ع���ن هويت���ه:" ان الك���راد نقلوا 
موؤخ���راً اك���ر من 435 ال���ف برميل م���ن النفط اخلام 
وحتدي���داً م���ن حق���ل عجي���ل يف حمافظة �ص���الح الدين 

ومن ثم نقله اىل النبار وتهريبه اىل عّمان".
وق���ال املتح���دث با�ص���م وزارة النف���ط العراقي���ة عا�صم 
ب���اأن النف���ط  ال���وزارة لي�ص���ت عل���ى عل���م  "ب���اأن  جه���اد : 
يزال���ون  م���ا  امل�صلح���ن  ولك���ن  الأردن  اىل  تهريب���ه  مت 
ي�صيط���رون عل���ى حق���ول نفطي���ة ويهربونه���ا اىل تركي���ا 
و�صوري���ا ". م�صيفاً ، ان وزارته ت�صغط على تركيا للحد 

من التهريب الكبر الوا�صل اليها. 
يف حزي���ران املا�ص���ي، كان���ت طائرات الولي���ات املتحدة 
الع���راق  �صم���ال  ف���وق  حتل���ق  طي���ار  دون  م���ن  امل�ص���رة 
لال�صتط���الع ، فق���د ر�ص���دت اأع���داد كب���رة م���ن ناقالت 
النفط تعر من املناطق اخلا�صعة "لداع�ش" اىل اقليم 
كرد�صت���ان دون عوائ���ق. بينم���ا يقف مقاتل���و البي�صمركة 
م�صلح���ي  مناط���ق  م���ن  قريب���ة  م�صاف���ة  عل���ى  الكردي���ة 
الدارة  اث���ار غ�ص���ب  م�صه���د  ال�صالمي���ة" يف  "الدول���ة 

المريكية.
وق���دم الق���ادة الع�صكري���ون المريكي���ون للم�صوؤول���ن 
الأك���راد �ص���وراً التقط���ت من القم���ار ال�صناعي���ة، ت�صر 
اخلا�صع���ة  املناط���ق  يف  بحري���ة  الناق���الت  حت���رك  اىل 
ل�صيط���رة القليم الك���ردي. ويف الوقت نف�صه، ا�صتهدفت 
الطائرات المريكية �صبع ناقالت حمملة بالنفط كانت 

متوجهة اىل القليم يف ال�صبوعن املا�صين.
املالي���ة  ديفي���د كوه���ن، مدي���ر وح���دة ال�صتخب���ارات 
ال�صرعي���ة يف وزارة اخلزان���ة  غ���ر  الم���وال  ومكافح���ة 
المريكي���ة، ح���ذر م���ن ان الو�صط���اء والتج���ار و�ص���ركات 
النف���ط من التع���اون م���ع امل�صلحن، لأنه���م قريبون من 
حقول النفط وي�صرفون على ا�صتخراجه، بال�صافة اىل 

ذل���ك، قال كوه���ن يف ال�صبوع املا�ص���ي :" ان اجلهادين 
ل يزال���ون يجن���ون اأرباح���اً كب���رة م���ن النف���ط امله���رب، 
فه���م م�صيط���رون على موارد الطاق���ة امل�صروقة واملهربة 
وان ال�صرب���ات اجلوي���ة عليه���ا الرتكي���ز عل���ى ا�صتهداف 
الناق���الت لنها جزء من �صرتاتيجي���ة الوليات املتحدة 

�صد "داع�ش".
اأ�ص���ار اىل  ال�صم���ال،  نف���ط  �صرك���ة  مل�ص���وؤول يف  ووفق���اً 
ان حق���ول النف���ط العراقي���ة كان���ت تنت���ج قب���ل �صيط���رة 
امل�صلح���ن عليه���ا م���ا يق���ارب 400 ال���ف اىل 500 الف 

برميل يومياً.
اىل جان���ب ذلك، ك�صف مهرب ومتعامل مع امل�صلحن، 
ب���ان التنظي���م ي�صتطيع ان ي�صتخرج يومي���ا 3 اآلف طن 
م���ن النف���ط اخل���ام وُيه���رب اىل كرد�صت���ان و�ص���وًل اىل 

تركيا وايران.
وقال النائب الكردي حممود حاجي عمر، ان التدقيق 

ال���دويل قّيد هذه الكمي���ات امل�صروقة، ف�صاًل عن اإ�صارته 
اىل النخفا����ش يف الجتار غر امل�ص���روع بن�صبة 50% 
. م�صيف���اً يف الوق���ت نف�ص���ه، ان العدي���د م���ن ال�صخا�ش 
"داع����ش" ق���د  م���ن  النف���ط  �ص���راء  يف  تورط���وا  الذي���ن 

اعتقلوا، بح�صب تعبره.
وب���ن حاجي عم���ر، اأن "داع�ش" تعامل م���ع كل النا�ش 
القريب���ن من حقول النفط، فكان يف بادئ الأمر يهرب 
النف���ط ب�صي���ارات ال�صاحن���ة ال�صغ���رة ن���وع "بي���ك اأب" 
وبعده���ا ا�صتخ���دام الناقل الكبر. ولف���ت النائب اىل ان 

امللي�صيات ال�صيعيى هي الخرى �صمحت بتهريب النفط 
م���ن خالل فر����ش �صرائب على املهرب���ن الذين ميرون 

عر الرا�صي اخلا�صعة ل�صيطرتهم.
ك���رمي ح�ص���ن 47 عام���اً، �صائ���ق �صاحن���ة �ُصن���ي حتدث 
ع���ن تعاونه م���ع �صعود الرزق���اوي احد قيادي���ي التنظيم 
املتطرف يف اجزاء من تكريت بالقول :" الزرقاوي عقد 
�صفقة لتهريب النفط اخلام مع زعماء القبائل ال�ُصنية 
وغره���م م���ن ال�صخ�صيات الب���ارزة يف املو�ص���ل، من�صطاً 
بذل���ك �صبكة من التهري���ب النفطي املتعاونة مع التجار 

الكراد الذي ي�صيطرون على منطقة احلكم الذاتي".
وا�ص���اف ح�ص���ن، انه عم���ل يف هذه املهنة مل���دة 13 �صنة 
املا�صية لكنه فوجئ ب�صرعة التنظيم يف ا�صتخراج النفط 
من احلقول امل�صيطر عليها من قبلهم، فقال متعجباً :" 
امل�صلح���ون ا�صتخرجوا النف���ط ب�صرعة ل ميكن ت�صورها 
وعندم���ا �صاألت احدهم عن كيفية معرفتهم بهذا املجال 
اجاب���وين، بانه���م جلبوا معه���م مهند�ص���ن نفطين من 

�صوريا ليتمكنوا من ا�صتخراج النفط.
ويوا�ص���ل ال�صائ���ق ح�ص���ن �ص���رد ق�صت���ه كون���ه �صاه���داً 
عل���ى م���ا يج���ري خ���الل ال�صه���ر ال�صت���ة املا�ص���ي فق���ال 
:" اتف���ق التج���ار الك���راد ل�ص���راء النفط امله���رب بن�صف 
�صع���ره ال���دويل فدفعوا 1500 دولر ل���كل ناقلة حتمل 
النف���ط امل�صتخ���رج والتعام���ل يت���م خالل نطق���ة تفتي�ش 
البي�صمرك���ة يف مناطق كركوك وخمم���ور وداقوق وطوز 
خرمات���و"، وبن ح�ص���ن، بان الذين كان���و يعتا�صون على 
مبل���غ 120 او 150 دولر لنق���ل النفط اىل كرد�صتان، 
�صاروا الن يتعاملون مع "داع�ش" لنها تعطيهم 500 

دولر لنقل ال�صحنة الواحدة.
نه���اد غف���ار، مه���رب اآخر كان ي���زاول مهنت���ه منذ �صبع 
�صن���وات يف تهري���ب النفط يق���ول:" كان "داع����ش" ينقل 
النف���ط املهرب من حق���ل حمري���ن اىل قو�صتابا الكردية 
30 كل���م جن���وب العا�صمة الكردي���ة اربيل، حيث تكر 

هناك �صبكات التهريب".
واأ�صاف غفار، نحن ال�صواق واملهربون مل نتوقف عند 
نق���اط التفتي����ش الكردية لن هن���اك تن�صيقاً بن التجار 

الكراد وم�صوؤويل نقاط التفتي�ش.
وتزع���م حكوم���ة القلي���م، انها اعتقلت ع���دة افراد من 
الذي���ن تعاملوا مع "الدول���ة ال�صالمية" خالل تهريب 

النفط من واىل القليم الكردي.
وق���ال اأحمد الع�صكري، وهو ع�ص���و يف اللجنة الأمنية 
يف جمل�ش حمافظة كركوك:" اأولئك الذين قد ا�صرتوا 
النف���ط م���ن "داع�ش" يجب حما�صبته���م مبوجب قانون 

مكافحة الإرهاب الذي ت�صل عقوبته لالإعدام".
وقال م�صوؤول اأمني يف جنوب كركوك الذي طلب عدم 
الك�ص���ف ع���ن هويته، ب���اأن روؤ�صائه مل يتخ���ذوا اأي اإجراء 
�ص���د الأك���راد املتورط���ن يف جت���ارة التهري���ب لأنه���م ل 

يريدون ت�صويه �صورة البي�صمركة، بح�صب تعبره.
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تحث  المتحــــدة  األمم 
العراق وسوريا المجاورة 
للسيطرة على الشحنات 
النفطيـــة المهربــــــــة 
التـــي الى اآلن تتهــــرب 
من األراضــي الخاضــعة 

لسيطرة المسلحين

االكراد نقلوا مؤخرًا اكثر 
من 435 الف برميل من 
وتحديدًا  الخام  النفط 
في  عجيل  حــقــل  ــن  م
الدين  صــاح  محافظة 
ومن ثم نقله الى االنبار 

وتهريبه الى عّمان

العراقية ـ بغداد

ما وراء كواليس سيطرة داعش على مبيعاته

ــط عـــلـــى كـــردســـتـــان  ــغ ــض الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة ت
ـــة تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط عـــبـــر اراضـــيـــهـــا ـــال ــع ح ــم ــق ل

ــج قـــبـــل ســيــطــرة  ــت ــن ـــت ت ـــان ـــعـــراقـــيـــة ك ـــول الـــنـــفـــط ال ـــق ح
يــومــيــا ــل  ــي ــرم ب  500,000 مـــايـــقـــارب  عــلــيــهــا  الــمــســلــحــيــن 

قبل ســيطرة القــوات األمنيــة على مصفــى بيجي 
فــي تكريت، كان تنظيم "داعــش" تحكم قبضتها 
علــى إمــدادات النفــط العراقيــة، مكونــة بذلــك 
امبراطوريتهــا في تهريب الخام غيــر القانوني الى 
تركيــا واالردن وايران، وفقًا لمهربين ومســؤولين 

حكوميين.
بعد ســتة اشــهر من ســيطرتها على مســاحات 
شاســعة مــن األراضــي النفطيــة العراقيــة، بدأت 
"داعش " كسب الماليين من الدوالرات في االسبوع 
الواحــد نتيجة عملياتها غير الشــرعية، إذ تقول 
الواليات المتحدة في هذا الشأن: الغارات االمريكية 
استهدف بنســبة كبيرة ناقالت النفط التي تشرف 
عليهــا "داعــش" . وبحســب االدارة االمريكيــة ان 
تركيــز الغــارات في فترة الســتة اشــهر الماضية 

انصب في هذا الشان فقط.



�سحب  ع��ن  اال���س��رف  النجف  ا�ستثمار  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
تراخي�ص ا�ستثمارية من ال�سركات املتلكئة يف القطاع 
بتنفيذ  ال�سركات  تلك  مبا�سرة  عدم  ب�سبب  ال�سكني 

م�ساريعهم.

النجف  ا���س��ت��ث��م��ار  هيئة  ادارة  جمل�ص  ع�سو  وق���ال 
اال�سرف �سالح العبديل يف ت�سريح �سحفي اإن "هيئة 
تراخي�ص  �سحب  ق���ررت  اال���س��رف  النجف  ا�ستثمار 
اأن  مبينا  ال�سكني"،  القطاع  مل�سروعني يف  اال�ستثمار 
"�سبب �سحب تلك الرتاخي�ص لتلكوؤ ال�سركات وعدم 
االج��ازات  اعطاء  رغ��م  امل�سروع  تنفيذ  يف  مبا�سرتها 

اال�ستثمارية منذ فرتة زمنية طويلة".

حق  ال��رتاخ��ي�����ص  ت��ل��ك  "�سحب  اأن  ال��ع��ب��ديل  واك����د 
تنفيذ  ال�����س��رك��ات يف  خ��ل��ت  م���ا  اذا  ي��ط��ب��ق  ق���ان���وين 
امل�ساريع"، م�سريا اىل ان "االجازات التي مت �سحبها 
منح  ال��ذي  ال�سكنية  احلقوقيني  مدينة  مل�سروع  هي 
دومن   200 مب�ساحة  وك��ان  الطبيعة  غ��دق  ل�سركة 
خ��ل��ف امل��ع��ه��د ال��ف��ن��ي يف ال��ن��ج��ف، وم�����س��روع ل�سركة 
بيابان والذي كان عبارة عن 1000 دار �سكني لعدم 

املبا�سرة بهما".
وك������ان رئ���ي�������ص ك��ت��ل��ة امل����واط����ن يف جم��ل�����ص ال��ن��ج��ف 
اال�سرف خالد اجل�سعمي  دعى اال�سبوع املا�سي اىل 
ال�سكنية  للم�ساريع  اال�ستثمارية  االج����ازات  �سحب 
ار�ص  قطعة  ال��ف   30 بحدود  تغطي  والتي  املتلكئة 
�سكنية وطالب بتوزيع تلك االرا�سي على املوظفني 

ومنت�سبي وزارة الداخلية.

وزير التربية يؤكد على تفعيل العمل 
المشترك للنهوض بالواقع التربوي في ذي قار

تواصل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن وعبر قس��م حماية 
المنتج��ات العراقي��ة التاب��ع لها اس��تالم الطلبات الخاص��ة بحماية المنتج��ات المحلية من 
الممارس��ات التجارية الض��ارة تنفيذا ألحكام قانون حماية المنتج��ات العراقية رقم )11( 
لس��نة 2010 لمختل��ف مج��االت القط��اع الصناع��ي العام والخ��اص والمختل��ط فيما اكدت 
اس��تعدادها لتدري��ب الصناعيي��ن واصحاب المش��اريع الصغي��رة والمتوس��طة لتطوير 

صناعاتهم وتنمية اعمالهم.
وق����ال مدير عام دائ����رة التطوير والتنظيم ال�س����ناعي 
ب����اأن  االعالم����ي  للمكت����ب  ت�س����ريح  امل����الح يف  �س����فيان 
"تنفيذ احكام هذا القانون يتطلب من مالك ال�سلعة 
ان يق����دم طل����ب يثب����ت في����ه تعر�س����ه لل�س����رر نتيج����ة 
االإغ����راق او الزي����ادة غ����ري امل����ررة يف ال�س����لع واملنتجات 
للب����دء  االجنبي����ة  للم�س����توردات  الدع����م  او  امل�س����توردة 
وق����وع  م����ن  للتحق����ق  وق�س����ائية  قانوني����ة  باأج����راءات 

ال�سرر ت�ستغرق فرتة متتد الأربعة اأو �ستة ا�سهر".
االج����راءات  كاف����ة  ا�س����تكمال  "وبع����د  باأن����ه  واو�س����ح 
اال�س����ولية اخلا�س����ة باحلماية يتم رفعه����ا اىل االمانة 
العامة ملجل�ص الوزراء الأتخاذ قرار او تو�س����ية بتوفري 
احلماي����ة الكمركي����ة من خالل زيادة الر�س����م الكمركي 
على الب�سائع امل�ستوردة امل�سابهة او التو�سية يف بع�ص 
االحيان بتقليل اال�س����تريادات"، الفتا اىل ان "الدائرة 
حقق����ت جناح����ا يف اجن����از ع����دة طلب����ات للحماي����ة وقد 
اأخ����ذت الهيئ����ة العام����ة للكم����ارك عل����ى عاتقه����ا مهم����ة 
زيادة الر�سم الكمركي على كثري من الب�سائع ترتاوح 

بني )30 – 200(% وح�سب نوع ال�سرر".
واكد ان "الدائرة وعر ق�سم حماية املنتجات م�ستمرة 

وم�س����اعيها  وتوا�س����ل جهوده����ا  الطلب����ات  ا�س����تالم  يف 
ال�س����تكمال اجراءات الطلبات املقدم����ة التخاذ قرارات 
ب�س����اأنها"، م�س����ددا عل����ى "اهمي����ة التوعي����ة والتثقي����ف 

لل�سناعيني بهذا اخل�سو�ص".
 وك�سف عن "قرار حماية منتج القطن الطبي والذي 
ين�����ص على من����ع اي جهة من ا�س����ترياد القطن الطبي 
بع����دم  ال�س����ناعة  وزارة  م����ن  اعت����ذار  تق����دمي  بع����د  اال 

التجهيز".
م����ن جان����ب اآخ����ر ا�س����اف امل����الح ب����اأن "دائ����رة التطوير 
االعم����ال  تنمي����ة  ق�س����م  وع����ر  ال�س����ناعي  والتنظي����م 
تت����وىل  اليوني����دو  منظم����ة  مب�س����اعدة  ان�س����ئ  وال����ذي 
مهمة دعم ا�س����حاب ال�س����ناعات ال�س����غرية واملتو�سطة 
لتنمي����ة اعماله����م وفق منهجي����ات عمل عاملي����ة ودولية 
مق����ررة م����ن الوكاالت الدولية متنح �س����احب الور�س����ة 
او �س����احب ال�س����ناعة املوؤهالت للتعامل مع ال�س����ركات 
اال�ستثمارية االجنبية واملوؤ�س�سات العاملية ب�سيغ ثابتة 

معروفة ت�سهل على الطرفني فهم االآخر".
واو�س����ح اأن����ه "مت تدري����ب ع����دد م����ن املنت�س����بني للعمل 
ب�سفة مدربني بهذا املجال كما ومتتلك الدائرة قاعة 

تدري����ب جمه����زة بكافة امل�س����تلزمات الالزمة من بينها 
التدري����ب ع����ن بع����د"، الفت����ا اىل ان "التدريب جماين 
خ�سو�س����ا  ال�س����ناعيني  جلمي����ع  متاح����ة  والفر�س����ة 
وان للدائ����رة جت����ارب �س����ابقة يف ه����ذا املج����ال لبع�����ص 
ال�س����ناعيني لتقدميه����م كنم����اذج بع����د ان مت تطوي����ر 
�س����ناعاتهم وف����ق مفاهيم اقت�س����ادية وعلمي����ة جديدة 

و�سمن منهجية عمل".
اىل  احل�س����ور  ال�س����ناعي  "باأم����كان  ان����ه  اىل  وا�س����ار 
مق����ر ال����وزارة للح�س����ول عل����ى كلمة ال�س����ر ال�س����تخدام 
الرنام����ج والتدري����ب من خ����الل �س����بكة االنرتنيت يف 
حمل �س����كنه او عمله على ان يح�س����ر اىل مقر الوزارة 

الداء االمتح����ان ونيل ال�س����هادة التي �س����تمنحه العديد 
م����ن املوؤه����الت منها ت�س����جيل �س����ناعته ل����دى املديرية 
العام����ة للتنمية ال�س����ناعية وا�س����تغالل املمي����زات التي 
متنحها املديرية واعطاوؤه االولوية بذلك ا�س����افة اىل 
م�ساعدته يف احل�سول على دعم املوؤ�س�سات االجنبية".
وا�س����ار اىل "تدريب حوايل اكرث من )200( �سخ�ص 
معلنا عن عزم الدائرة القامة دورات تدريب بالتعاون 
م����ع نقاب����ة املهند�س����ني العراقي����ني واحت����اد ال�س����ناعات 
العم����ل  وزارة  م����ع  وتوا�س����ل  وحم����اوالت  العراق����ي 
وال�س����وؤون االجتماعي����ة لتدريب كوادره����م وكذلك مع 

اجلامعات".
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بغداد

الدكتور  ال��زراع��ة  وزارة  يف  الفني  الوكيل  التقى 
، م�ست�سار/نائب  مهدي �سمد القي�سي يف مكتبه 
رئي�ص البعثة يف ال�سفارة الهولندية يف بغداد هني 
كنيجت ،وجرى خالل اللقاء بحث اوجه  التعاون 
واجلانب  العراقية  ال��زراع��ة  وزارة  بني  امل�سرتك 
الهولندي. وقال القي�سي انه مت توقيع حما�سر 
ال�سهادات ال�سحية البيطرية من قبل الطرفني ، 
وذلك  الأهمية تلك ال�سهادات كونها تكون معتمدة 
التبادل  عملية  ويف  احليوانية  ال��رثوة  جم��ال  يف 
اخلا�ص  القطاع  مها  ي�ستفاد  وال��ت��ي   ، ال��ت��ج��اري 
اللقاء  للمنتجات احليوانية. ح�سر  ا�سترياده  يف 
ال���وزارة  م�ست�سار  نا�سر  ر�سيد  في�سل  ال��دك��ت��ور 
للن�ساط النباتي ، والدكتور �سالح فا�سل عبا�ص 
مدير عام دائرة البيطرة. يذكر ان وزارة الزراعة 
حري�سة على ادامة ال�سلة بينها وبني دول العامل 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور احل��ا���س��ل يف امل���ج���ال ال���زراع���ي 

واحليواين ومبا يخدم العملية الزراعية.

اجن����زت امل���الك���ات ال��ف��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة يف دائ���رة 
تنفيذ اأعمال كري االنهر اأحدى ت�سكيالت وزارة 
املوارد املائية اأعمالها بكري قناة ال�سرطة الواقعة 
على طريق بغداد – دياىل بهدف تخلي�ص القناة 
التي  ال�سارة  والنباتات  املرتاكمة  الرت�سبات  من 
ملو�سم  اال�ستعداد  اىل  اأ�سافة  املياه  جمرى  تعيق 
ت�سمن   . الف�سائية  املوجات  وا�ستيعاب  االمطار 
باأ�ستخدام  ال�سرطة  العمل تطهري وت�سليك قناة 
اأ���س��اف��ة اىل تطهري  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة  احل���ف���ارات 
القنوات  وتطهري  املعابر  وتنظيف  وفتح  امل��ب��ازل 
التابعة لبلدية  الد�سيم  ب� قناة  املتمثلة  االخ��راى 
ال�سدر وبطول 1500م . ط اأ�سافة اىل املجرى 
الفرعي بطول 2كم وتطهري مبزل k.s.d  من 
نقطة التقاطع طريق بغداد – دياىل اىل امل�سب 

يف نهر دجلة وبطول 3100 م . ط.

توقيع الشهادات الصحية 
البيطرية بين العراق وهولندا

اكد وزير الرتبية حممد اقبال، �سرورة تفعيل العمل امل�سرتك للنهو�ص 
ق��ار، م�سريا اىل عزم وزارت��ه تقدمي  بالواقع الرتبوي يف حمافظة ذي 
مقرتح ال�سافة خم�س�سات ملعلمي ومدر�سي املناطق النائية واالرياف. 
وقالت الوزارة يف بيان �سدر، اإن "وزير الرتبية حممد اقبال عمر بحث، 
اليوم، مع عدد من نواب حمافظة ذي قار الواقع الرتبوي واهم امل�ساكل 
التي تعاين منها املحافظة"، مبينا اأنه "ناق�ص مع الوفد م�سكلة النق�ص 
امل��دار���ص  قلة  ع��ن  ف�سال  والتدري�سية  التعليمية  ال��ك��وادر  يف  احلا�سل 
ان�ساء  االول��وي��ة يف  النائية  وامل��ن��اط��ق  ال��ق��رى واالري����اف  و���س��رورة منح 
املدار�ص". واكد اقبال �سرورة "تفعيل العمل امل�سرتك للنهو�ص بالواقع 
الرتبوي يف املحافظة"، م�سريا اىل "عزم الوزارة تقدمي مقرتح ال�سافة 
البيان  واأ�سار  واالرياف".  النائية  املناطق  ومدر�سي  ملعلمي  خم�س�سات 
، امل عطية ،  اللقاء اع�ساء جمل�ص النواب عال ع��ودة  "ح�سر  اأن��ه  اىل 

زيتون ح�سني ، عبد الهادي اخلري اهلل".

النظام الداخلي لمجلس الوزراء 
ال يحتاج الى موافقة البرلمان

حيث اعلن يوم 2014/11/25 ت�سويت جمل�ص الوزراء 
النظام  ه��ذا  ف��ان  للمجل�ص  الداخلي  النظام  م�سودة  على 
البد ان ي�سمل جميع االمور اخلا�سة مبجل�ص الوزراء من 
حتديد �سلطة املجل�ص ومهامه وتاأليفه ورئا�سته واع�سائه 
وج��ل�����س��ات امل��ج��ل�����ص واج��ت��م��اع��ات��ه واحل�����س��ور وال��غ��ي��اب يف 
اجلل�سات و�سري العمل باملجل�ص وحتديد الن�ساب اخلا�ص 
بجل�سات املجل�ص وجلان املجل�ص وانعقاد املجل�ص واجلهات 
يتوىل  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  وم�����س��روع��ات  باملجل�ص  امل��رت��ب��ط��ة 
يتخذها  التي  واالج����راءات  وال��ق��رارات  اع��داده��ا  املجل�ص 
املجل�ص وطريقة الت�سويت على الق�سايا املعرو�سة عليه 
املطلوبة  واالغلبية  للن�ساب  املطلوبة  االغلبية  وحتديد 
للت�سويت والق�سايا االدارية اخلا�سة باملجل�ص وجميع ما 

يتعلق بعمل املجل�ص ومهامه .
واذا كان ت�سريع النظام الداخلي ملجل�ص الوزراء يدخل يف 
موافقة  اىل  يحتاج  وال  و�سلطته  املجل�ص  هذا  اخت�سا�ص 
الرملان لت�سريعه الأن الرملان يخت�ص بت�سريع القوانني 
ومثل هذا الت�سريع الذي عده جمل�ص الوزراء كان بدرجة 
نظام ومل يكن بدرجة قانون من حيث التدرج الت�سريعي 
يف  يدخل  وال  ال���وزراء  جمل�ص  اخت�سا�ص  يف  يدخل  فاأنه 
اخت�سا�ص الرملان لكن على هذا النظام البد وان ين�سجم 
13 من الد�ستور التي تن�ص على عدم �سن  املادة  باأحكام 
ن�ص  ك��ل  باطال  ويعد  الد�ستور  واح��ك��ام  يتعار�ص  ق��ان��ون 
ي��ت��ع��ار���ص م��ع ال��د���س��ت��ور م��ع م��الح��ظ��ة اخ���رية ان ملجل�ص 
�سواء  الداخلي  بنظامه  العمل  موعد  يحدد  ان  ال���وزراء 
او من  ال��ي��وم  ه��ذا  عليه  والت�سويت  ���س��دوره  ت��اري��خ  م��ن 
تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية الوقائع العراقية طبقا 

الحكام املادة 129 من الد�ستور .

- بغداد

افتتح وزير االت�ساالت ح�سن كاظم الرا�سد، م�سروع احلكومة االلكرتونية 
دينار، فيما مت  بكلفة ملياري  املحلية يف ذي قار  الذي نفذته احلكومة 
ربط 130 دائرة ومدر�سة بامل�سروع. وقال وكيل الوزارة لل�سوؤون الفنية 
عبد ال�ستار البياتي اإن "وزير االت�ساالت ح�سن كاظم الرا�سد وعدد من 
اليوم، م�سروع  ال��وزارة وم�سوؤولني يف احلكومة املحلية افتتحوا،  وكالء 
احلكومة االلكرتونية التي بلغت كلفة اجنازه ملياري دينار"، مبينا ان 
"امل�سروع يعد االول من نوعه يف البالد ويتمتع بتطبيقات جديدة عالية 
الدقة مثل االت�سال الفيديوي والر�سائل". وا�ساف البياتي ان "امل�سروع 
على  ويحتوي  االحتادية  ب��ال��وزارات  احلكومة  الدوائر  ربط  اىل  يهدف 
و�سرعة  ب�سرية  املعلومات  لتبادل  ال��دوائ��ر  تلك  جلميع  بيانات  ق��اع��دة 
اجناز املعامالت بعيدا عن الروتني االداري املتبع"، م�سريا اىل انه "مت 
"هذا اول  ان  البياتي اىل  بامل�سروع". ولفت  130 دائرة ومدر�سة  ربط 
م�سروع ينجز يف ذي قار على الرغم من وجود م�ساريع ممثلة مبحافظات 
الكمال  مالية  مبالغ  ب�"تخ�سي�ص  املحلية  احلكومات  مطالبا  اخرى"، 
امل�ساريع الهميتها ومواكبتها للتطور الذي ت�سهده بع�ص البلدان  تلك 
قار،  وات�ساالت حمافظة ذي  بريد  دائ��رة  واأعلنت  واالجنبية".  العربية 
دائ��رة حكومية ومدر�سة مب�سروع احلكومة   120 ا�ستكمالها ربط  عن 
االلكرتونية عر الكابل ال�سوئي �سمن املرحلة االأوىل، م�سرية اإىل ان 
جمل�ص املحافظة خ�س�ص اأكرث من �سبعة مليارات لتنفيذ املرحلة الثانية 
من امل�سروع. يذكر اأن دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة لوزارة العلوم 
باإن�ساء احلكومة االلكرتونية   2004 با�سرت ومنذ عام  والتكنولوجيا 
التي  الرقمية  الهّوة  ردم  هي  االإ�سرتاتيجية  مهمتها  لتكون  العراق،  يف 
تف�سل العراق عن م�ساف الدول املتقدمة، اإال اأن امل�سروع تعطل ب�سبب 

افتقار العراق للبنى التحتية اخلا�سة باإن�ساء احلكومة االلكرتونية.

وزير االتصاالت يفتتح مشروع 
الحكومة االلكترونية في ذي قار

وليد  الب�سرة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  بحث 
اإن�ساء  حميد كيطان مع حكومة هنغاريا 
تتجاوز  ال  زمنية  ب��ف��رتة  الب�سرة  م��رتو 

العامني.
م��ن  دع������وة  "تلقى  اأن������ه  ك���ي���ط���ان  وق������ال 
رئي�ص  ن��ائ��ب  للقاء  الهنغارية  احل��ك��وم��ة 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  الهنغاري  ال��رمل��ان 
لبحث عدد من الق�سايا اخلا�سة بالعمل 
خ�سو�سا  اخلدمية  وامل�ساريع  الت�سريعي 

يف قطاعات النقل والزراعة واالأمن ". 
اأب��دت  الهنغارية  "ال�سركات  اأن  واأ���س��اف 
الب�سرة  لتبني م�سروع مرتو  ا�ستعدادها 
واإن�ساءه مبدة ال تتجاوز العامني على اأن 

وت�ساميم  للدرا�سة  االأوىل  ال�سنة  حت��دد 
وال�سنة الثانية للتنفيذ". 

موؤ�س�سة  رئي�ص  م��ع  "اتفق  اأن���ه  مو�سحا 
اىل  وف���د متخ�س�ص  ق����دوم  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ل 
امل��ح��اف��ظ��ة ل���الإط���الع ع��ل��ى واق����ع امل��دي��ن��ة 
وت���ق���دمي درا�����س����ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت���ه���دف اإىل 

حت�سني �سبكة النقل واملوا�سالت".
الهنغارية  ال��داخ��ل��ي��ة  "وزارة  اأن���ه  مبينا 
احلديثة  والطرق  االأج��ه��زة  على  اأطلعته 
يف ال��ك�����س��ف ع���ن امل��ت��ف��ج��رات وامل���خ���درات 
اإىل  احل����اج����ة  دون  امل���م���ن���وع���ة  وامل����������واد 
للتفتي�ص  اخل��ا���س��ع��ة  ال�����س��ي��ارات  ت��وق��ف 
لدميومة ان�سيابية ال�سري وعدم الت�سبب 

باالزدحامات".
م��ن  االإ����س���ت���ف���ادة  "اأهمية  اإىل  م�������س���ريا 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ه��ن��غ��اري��ة يف جم���ال ال��زراع��ة 

امل��ت��ط��ورة واالإن��ت��اج احل��ي��واين وتطبيقها 
يف  ال��زراع��ي  ال��واق��ع  لتطوير  الب�سرة  يف 

املحافظة". 
ولفت نائب رئي�ص املجل�ص اإىل اأنه "يعمل 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اإق����ام����ة م���وؤمت���ر م��و���س��ع يف 
ال�سركات  ع��ن  ممثلني  بح�سور  هنغاريا 
املحلية  االأورب���ي���ة ومب�����س��ارك��ة احل��ك��وم��ة 
وال���دوائ���ر اخل��دم��ي��ة وه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 
لعر�ص امل�ساريع التي حتتاجها الب�سرة".
�سهر  يف  عقده  املزمع  "املوؤمتر  اأن  وتابع 
ك���ان���ون ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل �سيتم 
خالله تو�سيح االإمكانيات واملقومات التي 
االأجنبية  لل�سركات  الب�سرة  �ستوفرها 
الراغبة بالعمل يف املحافظة بهدف جذب 
لال�ستفادة  الر�سينة  العاملية  ال�سركات 

من خراتها يف البناء واالعمار".

بغداد  مدينة  يف  ال�سو�ساء  قيا�ص  اج��ه��زة  ر���س��دت 
ارتفاعا يف ن�سب التلوث ال�سو�سائي اعلى من املعدل 

املعتمد من قبل منظمة ال�سحة العاملية .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي امري 
يف  البيئة  وحت�سني  حماية  دائ���رة  ان  احل�سون  علي 
منطقة الو�سط ر�سدت عر اجهزة التح�س�ص التابعة 
مبوقعني  ال�سو�سائي  التلوث  ن�سب  يف  ارتفاعا  لها 

القيا�سات  ن�سب  ان  اىل  م�����س��ريا   ، ب��غ��داد  م��دي��ن��ة  يف 
تراوحت بني)  37،5( اىل ) 76( دي�سبل وهي اعلى 
من  واملعتمد  ال�سكنية  باملناطق  اخلا�ص  املحدد  من 
)55  45- ب�)  املحدد  العاملية  ال�سحة  منظمة  قبل 

التلوث  ارت��ف��اع  ا���س��ب��اب   ان  وب��ني احل�سون   . دي�سبل 
وانت�سار  بال�سكان  املكتظة  بغداد  احياء  ال�سو�سائي 
ال���ور����ص ال�����س��ن��اع��ي��ة ف��ي��ه��ا  وع����دم ال���ت���زام ا�سحابها 
باملحددات وال�سوابط البيئية باال�سافة اىل الزيادة 
ذات  املنبهات  وا�ستخدام  ال�سيارات  اع��داد  يف  الكبرية 

الرتددات العالية  .
الكهربائية  امل��ول��دات  انت�سار  ان  احل�����س��ون  وا���س��اف 
ب�سكل  �ساهمت  لل�سوت  ك��وامت  على  الحت��ت��وي  التي 
منوها   ، بغداد  يف  ال�سو�ساء  موؤ�سر  ارتفاع  يف  كبري 
على احلكومة  �سددت  قد  كانت  البيئة  وزارة  ان  اىل 
امل��ح��ل��ي��ة ب�����س��رورة ا���س��ت��خ��دام امل���ول���دات ذات ال��ع��زل 
القدمية  امل��ول��دات  وا���س��ت��ب��دال  واحل����راري  ال�سوتي 
ك��وامت  على  التي الحت��ت��وي  امل��ول��دات  ا�سترياد  ومنع 
التلوث  ن�سب  بارتفاع  تت�سبب  التي  تلك  او  ال�سوت 

ال�سو�سائي .
مدن  ان�ساء  على  تعمل  البيئة  وزارة  ان  على  موؤكدا 
ان�ساءها  يتم  البيئية  للموا�سفات  مطابقة  �سناعية 
خارج احلدود البلدية خارج احلدود البلدية  ملدينة 
بغداد للتقليل من ظاهرة انت�سار الور�ص ال�سناعية 

داخل االحياء ال�سكنية .
ي�سار اىل ان قانون حماية وحت�سني البيئة رقم 27 
داخ��ل  وامل�سانع  ال��ور���ص  اق��ام��ة  مينع   2009 ل�سنة 

التجمعات ال�سكانية .

البيئة ترصد ارتفاعا في نسب الضوضاء بمدينة بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

ع�����س��اب��ات  ان  ال��ك��ه��رب��اء،  وزارة  ك�����س��ف��ت 
داع���������ص ت�����س��ب��ب��ت ب���خ�������س���ائ���ر م�����س��اري��ع 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ك����ان م���ن امل���وؤم���ل ان ت��غ��ذي 
واط  ميكا  ب�4000  الوطنية  املنظومة 
وت�سل مبالغ اخل�سارة اىل مليار دوالر، 
ف�سال عن حمطات اخرى عاملة توقفت 
واط.  ميكا   3000 اىل  طاقاتها  ت�سل 
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����وزارة م�سعب 
املدر�ص ل�) العراقية ( ان "الوزارة كانت 
ل��دي��ه��ا يف حم��اف��ظ��ات ن��ي��ن��وى و���س��الح 
ال����دي����ن وك����رك����وك واالن�����ب�����ار ودي������اىل، 
ن�سب  و�سلت  توليدية  ملحطات  م�ساريع 
نينوى  اذ يف   ،95% اىل  فيها  االجن��از 
ك��ان��ت ه��ن��ال��ك حم��ط��ة ال��ك��ي��اره ال��غ��ازي��ة 
ت��ن��ف��ذه��ا ���س��رك��ة ت��رك��ي��ة ح��ي��ث و���س��ل��ت 
%95 وهي بطاقة  ن�سبة االجناز فيها 
انه  املدر�ص  وا�ساف  واط".  ميكا   760
حمطة  هنالك  كانت  الدين  �سالح  "يف 
ب��ي��ج��ي ال��غ��ازي��ة وك��ان��ت ت��ن��ف��ذه��ا �سركة 
ميكا   960 وبطاقة  امل�سرية  اور�سكوم 
فيها  االجن���از  ن�سبة  و�سلت  حيث  واط 
دي����اىل  حم���اف���ظ���ة  يف  ام�����ا  اىل90%، 
ف��ك��ان��ت ه���ن���اك م�������س���روع ل��ب��ن��اء حمطة 
ميكا   730 بطاقة  الغازية  املن�سورية 

ن�سبة  اىل  بها  العمل  واي�سا و�سل  واط 
%95، ويف حمافظة االنبار كان هنالك 
م�سروع ت�سييد حمطة عكاز الغازية من 
ق��ب��ل ���س��رك��ة ب���اك���وك ال��ه��ن��دي��ة وب��ط��اق��ة 
250 ميكاواط"، مبينا ان "جميع تلك 
املحطات توقف العمل بها ب�سبب دخول 
ال�سركات".  وان�سحاب  داع�ص  ع�سابات 
واكد املدر�ص ان "تلك املحطات كان من 
ب�  التوليدية  املنظومة  ترفد  ان  امل��وؤم��ل 
�سهر  مطلع  خالل  واط  ميكا   4000
تكلفتها  ان  ع��ن  ف�����س��ال  امل��ا���س��ي،  مت���وز 
ب��اه��ظ��ة ويف ت��وق��ف��ه��ا ع��ن ال��ع��م��ل ف��اأن��ه��ا 
ت�سل  ال�������وزارة  اىل  ب��خ�����س��ائ��ر  ت�����س��ب��ب��ت 
ان  امل���در����ص  وت���اب���ع  دوالر".  م��ل��ي��ار  اىل 
فنية  بخ�سائر  ت�سببت  داع�ص  "ع�سابات 
اخرى اىل الوزارة ووقفت نحو 3000 
ال������وزارة  ل����دى  ك����ان  م��ي��ك��ا واط، ح��ي��ث 
مكيا   400 بطاقات  حتويلية  حمطات 
عن  ف�����س��ال  واط  م��ي��ك��ا   130 و  واط 
22 حمطة حتويلية توقفت عن العمل 
ف�����س��ال ع���ن ا����س���ت���ه���داف خ���ط���وط نقل 
وا�سار  الو�سطى".  املنطقة  بني  الطاقة 
املدر�ص ان "دخول فرق ال�سيانة التابعة 
ل����وزارة ال��ك��ه��رب��اء اىل امل��ح��اف��ظ��ات التي 
ت�سررت فيها منظومة الطاقة متوقف 
ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال ق�����وات االم�����ن حت��ري��ر 

املناطق ل�سمان �سالمتهم".

الكهرباء: عصابات داعش افقدتنا 7000 ميكا واط
بغداد

النجف تسحب رخصتين استثماريتين من الشركات المتلكئة بالمشاريع السكنية

بلدية  قاطع  �سمن  الب�ساتني  ح��ي  منطقة  وتاأهيل  تطوير  اع��م��ال  ب��غ��داد  ام��ان��ة  با�سرت 
العالقات  مديرية  وذك��رت  بغداد.  امانة  يف  العام  للمفت�ص  امليدانية  ال��زي��ارة  بعد  ال�سعب 
واالعالم ان"مالكات دائرة بلدية ال�سعب الفنية  واخلدمية بالتعاون مع دائرة امل�ساريع 
قامت باأعمال ق�سط ال�سوارع الرئي�سة والفرعية ورفع النفايات وفر�ص احل�سى اخلابط 
للمنطقة وتعلية املنهوالت وان�ساء م�سبكات لت�سريف مياه املجاري واالمطار". وا�سافت 
ان "مالكات الدائرة نفذت حملة الزالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ االعمال اخلدمية يف 
املنطقة  �سملت االك�ساك وم�سقفات املحال التجارية واخذ تعهدات خطية من املتجاوزين 
بعدم تكرار جتاوزاتهم وفر�ص غرامات مالية على املخالفني".  وبينت ان " الدائرة توا�سل 
اعمال اي�سال املاء ال�سايف اىل الدور ال�سكنية وتهيئة ال�سوارع الرئي�سة والفرعية الأعمال 
�سب القالب اجلانبي واالك�ساء مبادة اال�سفلت بثالث طبقات ا�سا�سية وتعديلية و�سطحية 

للنهو�ص بالواقع اخلدمي للمنطقة".

امانة بغداد باشرت اعمال تطوير وتأهيل منطقة 
حي البساتين ضمن قاطع بلدية الشعب

وليد كيطان يبحث مع حكومة هنغاريا إنشاء مترو البصرة
انجاز اعمال تطهير 
وتسليك قناة الشرطة

ت�ستمر وزارة الزراعة بحملتها لرتقيم الرثوة احليوانية �سمن 
امل�سروع الوطني يف املحافظات كافه من خالل املديريات الزراعية 
التابعه لها ، حيث با�سرت مديرية زراعة كربالء برتقيم اكرث 
ان����واع م��ن احل��ي��وان��ات يف  ال���ف را����ص �سملت خم�سة   182 م��ن 
واالأغنام  واجلامو�ص  واجلمال  االبقار  وهي  كربالء   حمافظة 

واملاعز  .
وقال هارون ر�سيد احلجامي مدير اعالم ال��وزارة ان العاملني 
�سمن م�سروع ترقيم الرثوة احليوانية يف مديرية زراعة كربالء 

اجنزوا حتى االن اكرث من 182 الف را�ص من احليوانات .
م�سيفا ان عدد احلائزين من مربي الرثوة احليوانية يف كربالء 
الذين مت ترقيم حيواناتهم بلغ 6354 حائزا ، وان عدد االبقار 
املرقم  اجلامو�ص  ع��دد  بلغ  فيما  را���ص   38605 بلغت  املرقمة 
ترقيم  عدد  بلغ  ،و  را�ص   116384 واالأغنام  را�ص   15010

املاعز 12461 را�ص اما عدد اجلمال املرقمه بلغ 311 را�ص .
 13/11/2014 ي���وم  اىل  االح�����س��ائ��ي��ة  ه���ذه  ان  م��و���س��ح��ا   
بيانات  و�سع  اج��ل  من  احليوانات  برتقيم  م�ستمر  العمل  وان 
درا���س��ات تخدم  و و�سع  ال��رثوة احليوانية  اع��داد  �سحيحة عن 

الرثوة احليوانية.

وزارة الزراعة :  ترقيم اكثر من 
182 الف راس من الحيوانات 

في محافظة كربالء



حذرت دولة جنوب ال�سودان جمل�ض الأم��ن ال��دويل من فر�ض 
عقوبات على قادتها، معتربة اأن مثل تلك الإجراءات لن جتلب 
ح��ا دائ��م��ا و���س��ت��وؤج��ج ال��ت��وت��رات يف ب��اد متزقها ال�����س��راع��ات. 
وي��ب��ح��ث جم��ل�����ض الأم����ن ف��ر���ض م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات يف وق��ت 
يت�ساعد فيه ال�سراع بني ف�سائل يقودها رئي�ض جنوب ال�سودان 

وجود  رغ��م  م�سار،  ري��اك  املتمردين  وزعيم  ميارديت  �سلفاكري 
ع��دد م��ن الت��ف��اق��ات ل��وق��ف اإط���اق ال��ن��ار. وف��ر���س��ت ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي ب��ال��ف��ع��ل ع��ق��وب��ات ث��ن��ائ��ي��ة ب�سبب 
يناير/ يف  وق��ع  قد  ك��ان  لل�سام  اأوٍل  لتفاق  متكررة  انتهاكات 
كانون الثاين املا�سي. ومل تفلح حمادثات جارية يف اأدي�ض اأبابا 
بو�ساطة الهيئة احلكومية للتنمية لدول �سرق اأفريقيا )اإيغاد( 
مادينغ  فران�سي�ض  وق��ال  الآن.  حتى  دائ��م  لت��ف��اق  التو�سل  يف 

حقيقة  'اإن��ه��ا  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال�سودان  جنوب  �سفري  دينغ 
معروفة اأن العقوبات نادرا ما حتقق هدفها املن�سود، وبدل من 
ذلك، فاإنها توؤدي اإىل الت�سدد يف املواقف نحو املواجهة بدل من 
الأ�سرتايل  ال�سفري  كوينان  غ��اري  ق��ال  جهته،  من  التعاون'. 
اإن املجل�ض  لدى الأمم املتحدة الرئي�ض احلايل ملجل�ض الأم��ن، 
ذل��ك فر�ض عقوبات  منا�سبة' مب��ا يف  'ت��داب��ري  لت��خ��اذ  م�ستعد 

م�ستهدفة وحظر لل�ساح.

اأدت ال�ستباكات التى دارت بني م�سلحى جماعة احلوثيني 
الأح��م��ر  ���س��ام  لل�سيخ  ت��اب��ع��ني  وم�سلحني  اهلل(  )اأن�����س��ار 
مقتل  اإىل  �سنعاء  اليمنية  بالعا�سمة  احل�سبة  مبنطقة 
الأق��ل. وقال  اآخرين على  اأ�سخا�ض وجرح ع�سرة  ثمانية 
القحوم  على  اهلل  اأن�سار  جلماعة  ال�سيا�سى  املكتب  ع�سو 
ال�سعبية  ال��ل��ج��ان  م�سلحى  اإن  الأمل��ان��ي��ة  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
هاجموا منزل ال�سيخ �سام الأحمر بعد اأن قامت جماميع 
الأمنى فى  الو�سع  اإرب��اك  م�سلحة مقربة منه مبحاولة 
للجان  التابعة  النقاط  اإح���دى  على  والع��ت��داء  املنطقة 
"كان  ال��ق��ح��وم:  واأ����س���اف  للحوثيني.  ال��ت��اب��ع��ة  ال�سعبية 
هناك جماميع م�سلحة من التكفرييني فى داخل منزل 

املجاميع  ه��ذه  الأح��م��ر،  �سام  ال�سيخ 
حت����اول اإرب������اك امل�����س��ه��د الأم���ن���ى فى 
ال�سعبية  اللجان  وا�سطرت  املنطقة، 
التكفرييني".  ه���وؤلء  ب��ط��رد  للقيام 
�سام  منزل  احلوثى  م�سلحو  وهاجم 
مقتل  بعد  عليه  و�سيطروا  الأح��م��ر 
���س��ت��ة اأ���س��خ��ا���ض م���ن ح���را����ض امل��ن��زل 
وم�سلحني اثنني من اللجان ال�سعبية 
التابعة للحوثى، وو�سلت ال�ستباكات 
اإىل منطقة قريبة من منزل ال�سيخ 
قبيلة  م�سايخ  �سيخ  الأح��م��ر،  ���س��ادق 
القبائل  اأك��رب  التى تعترب من  حا�سد 

اليمنية. و�سمع اأهاىل منطقة احل�سبة انفجارات عنيفة 
مت  ثقيلة  اأ�سلحة  هناك  اأن  اإىل  ي�سري  ما  املنطقة،  ه��زت 

وهو  النابهى  ع�سام  وقال  املواجهات.  خال  ا�ستخدامها 
التابعة  الأط��ق��م  �ساهد  اإن��ه  احل�سبة  منطقة  �سكان  اأح��د 
للحوثيني وهى حتت�سد فى منطقة املواجهات فى قرابة 

اأن  ال���واح���دة، م�����س��ريا اإىل  ال�����س��اع��ة 
ال�ستباكات ا�ستمرت قرابة ال�ساعة، 
الأح��م��ر  يحيى  ���س��ام  ال�سيخ  وع��م��ل 
وكيا لوزارة الثقافة، وعند اندلع 
من  ا�ستقالته  ق���دم   2011 ث���ورة 
ال�سيخ  اأق����ارب  اأح���د  وه���و  من�سبه. 
����س���ادق الأح����م����ر. وق���ام���ت ج��م��اع��ة 
احل���وث���ي���ني ف���ى ���س��ب��ت��م��رب امل��ا���س��ى 
ب��اق��ت��ح��ام م��ن��ازل ال��ع��دي��د م��ن ق��ادة 
حزب الإ�ساح اليمنى، الذى يعترب 
احلوثى،  جلماعة  املناه�سني  اأح��د 
الأع��م��ال حميد  رج��ل  منزل  ومنهم 
على  اليمنى  الرئي�ض  مل�ست�سار  تابعة  وم��ن��ازل  الأح��م��ر 

حم�سن الأحمر فى �سارع حدة بالعا�سمة.

اس��تقبلت فرنس��ا الرئيس المصري عبد الفتاح السيس��ي الذي يعتبر طرفا 
اقليمي��ا هام��ا رغم االنتقادات الموجهة اليه على صعيد حقوق االنس��ان، في 
زيارة تستمر يومين وتهيمن عليها المسائل االمنية وال سيما االزمة الليبية.

ويق����وم ال�سي�سي الذي ي�سل اىل باري�ض قادما 
م����ن ايطالي����ا، بجولته الوروبي����ة الوىل منذ 
تولي����ه ال�سلط����ة يف متوز/يولي����و 2013 ث����م 
الرئا�سي����ة يف  ال�ساح����ق يف النتخاب����ات  ف����وزه 

ايار/مايو.
وبالرغ����م م����ن حمل����ة القم����ع ال�سدي����دة الت����ي 
مار�سته����ا ال�سلطة اجلدي����دة �سد ان�سار �سلف 
ال�سي�س����ي ال�سام����ي حمم����د مر�س����ي والت����ي 
ا�سفرت عن اكرث من 1400 قتيل و15 الف 
موق����وف، واتهامها بالت�سل����ط، يبقى ال�سي�سي 
ال����ذي يبح����ث ع����ن �سرعي����ة دولي����ة، "�سري����كا 
ا�سرتاتيجي����ا" ل ميك����ن اللتف����اف علي����ه كم����ا 
اك����دت روم����ا، وممث����ا ل"بل����د كب����ري و�سريك 

كبري لفرن�سا" بح�سب باري�ض.
وق����ال م�س����در يف ق�س����ر الليزي����ه "نع����م، انن����ا 
نعت����رب ال�سي�س����ي �سرعي����ا. لك����ن هن����اك الكثري 
م����ن املاآخ����ذ. انن����ا مدرك����ون لنق����اط التوت����ر، 
ال����ذي  والقم����ع  امل�سجون����ني،  لل�سحافي����ني 
يتخط����ى نطاق مكافحة الره����اب" موؤكدا انه 
�سيت����م التطرق اىل ه����ذه امل�سائل خال اللقاء 

املقرر ظهرا مع الرئي�ض فرن�سوا هولند.
الت����ي  مل�س����ر  الداخلي����ة  ال�سيا�س����ة  ان  غ����ري 
ت�س����ن حمل����ة �س����د جماع����ة الخ����وان امل�سلمني 
باعتباره����ا "منظم����ة ارهابي����ة"، ل����ن تك����ون يف 
�سل����ب املحادث����ات الت����ي تهيمن عليه����ا ق�سايا 

المن القليمي وامل�سائل القت�سادية.
وياأت����ي الو�س����ع املتفج����ر يف ليبي����ا واملخاط����ر 
يف  برمته����ا  املنطق����ة  عل����ى  يطرحه����ا  الت����ي 
طليع����ة م�سادر القلق امل�سرتك����ة للبلدين، مع 
اختاف����ات يف وجه����ات النظ����ر ح����ول الطري����ق 

الواجب اتباعه للخروج من الزمة.

واو�سح م�سدر حكومي فرن�سي ان "امل�سريني 
انن����ا نتحم����ل م�سوؤولي����ة  يعت����ربون ع����ن ح����ق 
خا�س����ة. لديه����م انطب����اع بان����ه مل يت����م الخ����ذ 
براأيه����م عام 2011 حني حذروا من خماطر 
تدخ����ل غربي، ويامل����ون ان يتم الخذ برايهم 
الي����وم. ي����رون ان����ه ينبغ����ي التدخل جم����ددا يف 
ليبيا، لكن لدينا �سكوك حول امكانية ت�سوية 

هذه الزمة بالقوة وحدها".
وتتقا�س����م م�س����ر الت����ي تخو�����ض ه����ي نف�سه����ا 
�سم����ال  م����ع جمموع����ات جهادي����ة يف  �سراع����ا 
�سين����اء، ح����دودا م�سرتكة م����ع ليبيا متتد على 
ط����ول الف كل����م، وه����ي تواجه خط����را مبا�سرا 
ج����راء الفو�س����ى الت����ي تع����م ه����ذا البل����د من����ذ 

�سقوط العقيد معمر القذايف عام 2012.
املنتخ����ب  الليب����ي  الربمل����ان  القاه����رة  وتدع����م 
الذي يتخذ مقرا له يف مدينة طربق )�سرق( 
يف وج����ه املجموع����ات وامليلي�سي����ات ال�سامي����ة 
املنت�سرة يف ليبيا، وو�سف احد الدبلوما�سيني 
هذا الدعم بانه "قوي"، حتى ان م�سر اتهمت 
ول �سيم����ا من قبل الولي����ات املتحدة بت�سهيل 
�سربات جوية نفذتها حليفتها دولة المارات 

العربية املتحدة �سد ميلي�سيات يف ليبيا.
وب����دون ان توؤك����د باري�ض ه����ذا التدخل املبا�سر 
م����ن  ح����ذرت  نف�سه����ا،  القاه����رة  نفت����ه  ال����ذي 
"مب����ادرات خارجي����ة" م����ن �سانه����ا ان "تعق����د 
الو�سع اكرث"، مقرة يف الوقت نف�سه ب"رهان 

امني مبا�سر" مل�سر يف ليبيا.
وق����ال امل�س����در يف الليزي����ه "انن����ا بحاج����ة اىل 
التفاق ح����ول ليبيا حيث ل ميكننا ال�ستغناء 

عن حل �سيا�سي".
وت�س����كل امل�سائ����ل القت�سادي����ة �سق����ا اخر مهما 

م����ن ه����ذه املحادث����ات يف وق����ت تعت����زم القاهرة 
الف�س����ل  تنظي����م موؤمت����ر اقت�س����ادي دويل يف 
عجل����ة  لتحري����ك   2015 الع����ام  م����ن  الول 
اقت�ساده����ا املنه����ار. و�سيلتق����ي الوف����د امل�سري 
�سب����اح اخلمي�����ض ممثل����ني ع����ن ارب����اب العم����ل 

الفرن�سيني.
غ����ري ان امللف����ات الك����ربى الآني����ة �ستبحث بني 
ال�سي�س����ي وحماوري����ه الفرن�سي����ني يف جل�س����ات 

مغلقة.
ووقع����ت �سركة دي �سي ان ا�ض الفرن�سية لبناء 
ال�سف����ن يف مطل����ع ال�سيف عق����دا بقيمة مليار 
ي����ورو م����ع م�س����ر لتزوي����د البحري����ة امل�سري����ة 
باربع �سفن كورفيت من طراز "غويند" وقال 
امل�س����در احلكوم����ي الفرن�سي به����ذا ال�سدد ان 

"ه����ذا امل�س����روع يفت����ح ابوابا لن����ه يثري اي�سا 
ل����دى دول اخللي����ج"،  م����ن الهتم����ام  الكث����ري 
م�سيف����ا ان����ه �سيت����م التطرق خ����ال املحادثات 

اىل امكانية �سراء �سفينتني ا�سافيتني.
كم����ا اورد امل�سدر انه يجري البحث يف جتديد 
ال�سط����ول امل�س����ري م����ن الطائ����رات احلربي����ة 

من طراز مرياج 2000.
وبع����د حف����ل الغ����داء ال����ذي �سيجم����ع ال�سي�سي 
م����ع هولند �سيتم توقيع عق����ود تتعلق مبرتو 

القاهرة ومع وكالة التنمية الفرن�سية.
وطالب����ت منظم����ة العف����و الدولي����ة فرن�س����ا يف 
بي����ان �س����در الثاث����اء املا�س����ي  بتعلي����ق جميع 
ب�سب����ب  اجلاري����ة  ال�سلح����ة  ت�سلي����م  عملي����ات 

الو�سع "املقلق" حلقوق الن�سان يف م�سر.
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في جولته االوربية

عربية ودولية

ع�������دة  اع�������ت�������ق�������ل   
ا���������س��������خ��������ا���������ض يف 
ن����������ي����������وي����������ورك يف 
ال��������ي��������وم ال������ث������اين 
م������ن امل�����ظ�����اه�����رات 
امل��������ن��������ددة ب�����ق�����رار 
ه��ي��ئ��ة حم��ل��ف��ني يف 
م���ي���زوري )و���س��ط( 
ب������ع������دم م���اح���ق���ة 
�����س����رط����ي اب���ي�������ض 
مقتل  عن  م�سوؤول 

املتظاهرين  م��ن  م��ئ��ات  و���س��ار  ال�سرطة.  ح�سب  ا���س��ود،  ���س��اب 
ب��ق��رار  ن��ي��وي��ورك يف جت��م��ع��ات خمتلفة م��ن��ددي��ن  ����س���وارع  يف 
داري��ن  ال�سرطي  ماحقة  بعدم  �سدر  ال��ذي  املحلفني  هيئة 
ال�ساب  اب/اغ�سط�ض يف فريغ�سون   9 الذي قتل يف  ويل�سون 
ان  من  وبالرغم  عاما.   18 العمر  من  البالغ  ب��راون  مايكل 
فان  عنف  ب��اع��م��ال  ي��ق��وم��وا  ومل  ه��ادئ��ني  ك��ان��وا  املتظاهرين 
اثنني من قادة التجمعات قد اعتقا لقيامهما بعرقلة حركة 
املرور يف حي تاميز �سكوير وحي لينكولن تانيل الذي ي�سل 
نيويورك  �سرطة  با�سم  بنيو جرزي. وقال متحدث  مانهاتن 
الرق��ام  بعد  لدينا  لي�ض  اعتقلوا.  ال�سخا�ض  من  "عددا  ان 
ال�سحيحة" ومل يعط مزيدا من التفا�سيل. وافادت م�سادر 
�سحفية  ان جمموعة اخرى من املتظاهرين �سارت يف �سارع 
�سوارع  عدة  ت�سلك  ان  قبل  مانهاتن  بجنوب  �سكوير  يونيون 
هربا من ال�سرطة. وكان بني املتظاهرين طاب من جامعة 
بروكلني وكذلك من  البيئة يف  واع�ساء من حزب  نيويورك 
)و�سط  ميزوري  حاكم  واعلن  وفو�سوية.   ي�سارية  جمعيات 
الوليات املتحدة( جاي نك�سون ان عدد الع�سكريني التابعني 
عرقيا،  ت��وت��را  ت�سهد  ال��ت��ي  فريغ�سون  يف  الوطني  للحر�ض 
�سوف يت�ساعف ثاث مرات مو�سحا ان هذه القوات �ستلعب 
غ��داة قرار  وق��ال احلاكم خال موؤمتر �سحايف  دورا كبريا. 
التا�سع  يف  قتل  ابي�ض  �سرطي  ماحقة  ع��دم  حملفني  هيئة 
ب��الج��م��ال  ينت�سر  "�سوف  ا����س���ود  ���س��اب��ا  اب/اغ�����س��ط�����ض  م���ن 
حماية  يجب  املنطقة.  يف  ال��وط��ن��ي  احل��ر���ض  م��ن   2200
ال�سام".  ت�ستحق  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه  وامل��م��ت��ل��ك��ات.  الرواح 
وا�ساف ان "وجود احلر�ض الوطني �سوف يتعزز ب�سكل كبري 
ملنع  �سريعا  للتحرك  ا�ستعداد  على  يكونوا  كي  فريغ�سون  يف 
اعمال العنف". و�سوف ينت�سر الع�سكريون خ�سو�سا يف اماكن 
رئي�سية مثل مركز �سرطة املدينة و�ساحية �سانت لوي�ض التي 
يبلغ عدد �سكانها 21 الف ن�سمة. وانت�سر ليلة ام�ض  700 
تعر�ست  حيث  فريغ�سون  يف  الوطني  احلر�ض  من  ع�سكري 
ق��رار  ع��ن  الع���ان  بعد  ابنية  ونهبت  ال��ن��ار  متاجر ل���س��رام 
هيئة حملفني بعدم ماحقة ال�سرطي دارين ول�سون. وقال 
"انا حزين جدا لروؤية �سكان فريغ�سون ي�ستيقظون  نك�سون 
يخ�سون  "متقاعدين  م��ع  انقا�سا"  منطقتهم  بع�ض  ل��ريوا 
مغادرة منازلهم ومدار�ض مغلقة واطفال يخافون اللعب يف 
اخلارج". وقد انتقد رئي�ض بلدية فريغ�سون جيم�ض نولي�ض 
امل��وؤمت��ر ال�سحايف  ال��وط��ن��ي. وق���ال بعد  ت��اأخ��ر ن�سر احل��ر���ض 
امر  الوطني  احلر�ض  ن�سر  تاأخري  "قرار  ان  ميزوري  حلاكم 
مقلق جدا". وا�ساف ان "الكثري من املواطنني يف هذا الوقت 
ينظفون متاجرهم ويت�ساءلون ما الذي �سيح�سل هذا امل�ساء" 

مطالبا بن�سر املزيد من الع�سكريني.

الحرس االميركي يضاعف عديده 
ثالث مرات في فيرغسون

متابعة

متابعة

ان اخلاف  العطية  القطري خالد  وزي��ر اخلارجية  اعلن 
"ا�سبح  التعاون اخلليجي  دول جمل�ض  وبع�ض  ب��اده  بني 
ع��ق��ده يف  ال��وزي��ر يف م��وؤمت��ر �سحايف  املا�سي". وق���ال  م��ن 
نركز  نحن  الن   ... املا�سي  من  ا�سبح  "اخلاف  الدوحة 
على تر�سيخ روح التعاون ال�سادق بني دول جمل�ض التعاون 
ال��وزي��ر  ك���ام  ق���وي ومتما�سك". وج����اء  خ��ل��ي��ج  اج���ل  م���ن 
دول  ل��وزراء خارجية  اجتماع حت�سريي  القطري يف ختام 
جمل�ض التعاون اخلليجي عقد يف الدوحة ا�ستعدادا للقمة 
الول/ كانون  من  والعا�سر  التا�سع  يف  امل��ق��ررة  اخلليجية 
جادين  نعمل  "نحن  العطية  وتابع  ال��دوح��ة.  يف  دي�سمرب 
مع ال�سقاء يف دول املجل�ض لكي تكون لدينا روؤية موحدة 
بامن  لها عاقة  التي  الق�سايا  �سيما  الق�سايا ل  كافة  يف 
اخلليج" معتربا ان "وحدة وحلمة اخلليج �سيء م�سريي".
ت�سرين  منت�سف  يف  م�سغرة  خليجية  قمة  عقدت  وكانت 
مع  قطر  م�ساحلة  اىل  ادت  الريا�ض  يف  الثاين/نوفمرب 
ال�سعودية والم��ارات والبحرين، التي كانت تتهم الدوحة 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى زع���زع���ة ا���س��ت��ق��راره��ا ع���رب دع���م جم��م��وع��ات 
ا�سامية مثل جماعة الخوان امل�سلمني.

والكويت  عمان  �سلطنة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  وي�سم 
ا�سافة اىل قطر وال�سعودية والمارات والبحرين.

اجتماعا  ال�ست  التعاون  وعقد وزراء خارجية دول جمل�ض 
م��ع وزي���ري خ��ارج��ي��ة الردن وامل��غ��رب و���س��در ع��ن ال���وزراء 

الثمانية يف نهاية الجتماع بيان تطرق اىل نقاط عدة.
التي  الوح�سية  والأف��ع��ال  "للجرائم  ادان��ت��ه  البيان  ف��اك��د 
يف  املتطرفة  الإره��اب��ي��ة  والتنظيمات  اجل��م��اع��ات  ترتكبها 
تعزيز  "اأهمية  على  ���س��دد  وغريها" كما  و���س��وري��ا  ال��ع��راق 
ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل ل���دح���ر وه���زمي���ة م���ا ي�����س��م��ى بتنظيم 
الأخ�����رى،  امل�����س��ل��ح��ة  الإره���اب���ي���ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  "داع�ض" 
والت�سدي للتهديد الذي ي�سكله املقاتلون الأجانب يف تلك 

التنظيمات".
"العمل  اأن  املجتمعون  اك��د  الع�سكري  العمل  اىل  وا�سافة 
الدويل يجب اأن ي�سمل مكافحة متويل الرهاب والت�سدي 
ل��ل��ت��ط��رف وال��ت��ح��ري�����ض، والي��دي��ول��وج��ي��ات ال��ت��ي ت�ستغل 
متت  ول  احلنيف  الإ�سامي  الدين  تعاليم  وت�سوه  الدين 

لاإ�سام باأي �سلة".

ت�سكيل حكومة  "�سرورة  ال��وزراء  اأك��د  ال�سوري  ال�ساأن  ويف 
وتدفع  ال�����س��وري،  ال�سعب  تطلعات  تعك�ض  ج��دي��دة  �سورية 
الإن�سان  وحقوق  والتعددية  الوطنية  بالوحدة  الأم��ام  اإىل 

جلميع ال�سوريني".
واكدوا ان "احلل يكمن يف متكني ال�سعب ال�سوري من قيادة 
عليها  املتفق  ال�سوابط  وف��ق  ال�سيا�سي  الن��ت��ق��ال  مرحلة 
2012 والتي  30 يونيو  يف بيان موؤمتر جنيف الأول يف 

تق�سي بت�سكيل هيئة حكم انتقالية بكامل ال�ساحيات".
كما اكدوا "موقفهم بعدم �سرعية نظام ب�سار الأ�سد الذي 
ي��وا���س��ل بط�سه ب��امل��دن��ي��ني م��ن خ���ال ال�����س��رب��ات اجل��وي��ة 
وقنابل  الكيميائية  الأ�سلحة  وا�ستخدام  املدفعي  والق�سف 

الرباميل لإرهاب املناطق املدنية".
بالن�سبة اىل ليبيا دعا الوزراء "جميع الفرقاء اإىل القبول 
ب��وق��ف ف���وري لإط���اق ال��ن��ار، وال��دخ��ول يف ح���وار �سيا�سي 
القائمة  ل��اأزم��ة  حل  اإىل  للو�سول  و�سامل،  وب��ّن��اء  �سلمي 
ال�سلطة  بكونه  ال��ن��واب  جمل�ض  �سرعية  اأك���دوا  كما   )...(
ب�ساأن  قلقه  ع��ن  ع��رب  كما  ليبيا"  يف  الوحيدة  الت�سريعية 
ت�ساعد العمليات "امل�سلحة واأعمال العنف يف ليبيا من قبل 

املجموعات املتطرفة امل�سلحة

قطر تعلن ان خالفها مع السعودية واالمارات والبحرين “اصبح من الماضي”
- متابعة

- متابعة

- متابعة

وافق جمل�ض الوزراء على م�سروع قرار رئي�ض اجلمهورية 
ب��ني احلكومة  م�����س��اع��دة  ات��ف��اق��ي��ة منحة  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 
التعاون  ب�ساأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  وال��ولي��ات  امل�سرية 
امل�����س��ري الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، امل��وق��ع��ة يف 
اتفاقية  توقيع  مت  ق��د  ك��ان   .2014/  9/  30 ال��ق��اه��رة 
للتعاون العلمى والتكنولوجى عام 1995 بني حكومتى 
الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  العربية  م�سر  جمهورية 
حيث ت�سمنت اإن�ساء �سندوق ال�سندوق امل�سرى المريكي 
امل�سرتك للعلوم والتكنولوجيا" �سندوق م�سرتك"، تكون 
وتهدف  ال��دول��ت��ني.  ب��ني  مت�ساوية  فيه  امل��ال��ي��ة  امل�ساهمة 
اتفاقية منحة امل�ساعدة ب�ساأن التعاون امل�سرى المريكى 
للعلوم والتكنولوجيا اإىل القيام بالرتتيبات التنفيذية فى 
اإطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمى والتكنولوجى، 
الو���س��اط  ب��ني  ال��ع��اق��ات  وتعزيز  تو�سيع  ف��ى  ي�سهم  مب��ا 
وحتفيز  الدولتني،  فى  والتكنولوجية  العلمية  والدوائر 
ال���ت���ع���اون ال��ع��ل��م��ى وال��ت��ك��ن��ول��وج��ى ف���ى جم����الت املنفعة 
امل�سرتك  ال�سندوق  ويدعم  ال�سلمية.  لاغرا�ض  املتبالة 
البحث  وزارة  ت�سعى  التى  اله��داف  من  ع��دداً  اإليه  امل�سار 
العلمى لتحقيقها مثل حت�سني البيئة البحثية فى م�سر، 
العلوم  برامج  ومتويل  الب�سرية،  امل��وارد  تناف�سية  وزي��ادة 
والتكنولوجيا، ف�سًا عن دعم البتكار ال�سرتاتيجى فى 

البحث والتطوير.

مجلس الوزراء المصري يوافق 
على منحة المساعدة األمريكية

من�سور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�ض  اأع���رب   
ال�سادقة  املواقف  عاليا  تقديره  عن  هادي 
والأخوية خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، جت���اه ال��ي��م��ن، 

وم����ا ت��ق��دم��ه ال�����س��ع��ودي��ة م���ن م�����س��اع��دات 
 ،2011 �سخية منذ بداية الأزم��ة يف ع��ام 
ال��ذي يبديه امللك ع��ب��داهلل من  واحل��ر���ض 
اأج���ل اأم���ن وا���س��ت��ق��رار ووح���دة اليمن. جاء 
اآل جابر،  �سعيد  لقائه حممد  ذلك، خال 
���س��ف��ري خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��دى 

اليمن، يف �سنعاء  واأ�سارت م�سادر �سحفية  
املو�سوعات  م��ن  ع��دد  اأن��ه ج��رى بحث  اإىل 
املت�سلة بالعاقات بني البلدين يف خمتلف 
املجالت. من جانبه، اأكد ال�سفري اآل جابر 
اأم���ن اليمن  ال�����س��ع��ودي على  امل��ل��ك  ح��ر���ض 

وا�ستقراره ووحدته.

خادم الحرمين حريص على استقرار ووحدة اليمن

- متابعة

الحوثيون يحرقون منزل الشيخ سام األحمر
- متابعة

ق��ت��ل 24 ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى الأق�������ل، واأ���س��ي��ب 
واأ����س���ي���ب 52 اآخ�������رون، يف ح���ري���ق ���س��ب يف 
�سمال  لياونينغ،  اإق��ل��ي��م  يف  للفحم،  منجم 
اأنباء  �سرقي ال�سني، ح�سب ما ذكرت وكالة 

ال�سني احلكومية.
�سركة  من  بيان  عن  نقا  امل�سادر  واأ�سافت 
التي  ل��ل��دول��ة،  امل��م��ل��وك��ة  كول"  "فوك�سني 
اأن احل���ري���ق �سب  ال��ف��ح��م،  ي��ت��ب��ع��ه��ا م��ن��ج��م 
الأرب���ع���اء يف  ام�����ض  املنجم يف وق��ت مبكر  يف 
اأعقاب هزة اأر�سية �سعيفة بلغت قوتها 1.6 

درجةيف املنطقة عند منت�سف الليل.
وامل���ن���اج���م يف ال�����س��ني ه���ي الأك�����رث ت��ع��ر���س��ا 
للحوادث القاتلة يف العامل، ب�سبب الرتاخي 
على  وتهافت  ال�سامة،  معايري  ف��ر���ض  يف 
ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب م���ت���زاي���د م���ن اق��ت�����س��اد ينمو 
مب���ع���دلت ���س��ري��ع��ة. وق���ت���ل 16 ع���ام���ا يف 
حادث مبنجم للفحم يف منطقة �سينجيانغ 

الغربية ال�سهر املا�سي.
ال�سني  اأن  ح��ك��وم��ي��ة  اإح�����س��ائ��ي��ات  وت��ظ��ه��ر 
ب�����س��ن��اع��ة  589 ح���ادث���ا م��رت��ب��ط��ا  ���س��ج��ل��ت 
ال��ت��ع��دي��ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي، خ��ل��ف��ت 1049 
كل  اأع��داد  لكن  ومفقود.  قتيل  بني  �سخ�سا 
باأكرث  انخف�ست  وال�سحايا  احل���وادث  م��ن 

من 24 باملائة عن م�ستوياتها يف 2012.
العمل،  يف  ال�����س��ام��ة  لتح�سني  م�سعى  ويف 
 2000 اأك��رث من  تخطط ال�سني لإغ��اق 

منجم �سغري بحلول العام 2015.

والت�سريفات  امللكية  الق�سور  وزارة  اأعلنت 
اإرج�����اء زي�����ارة ر�سمية  ب��امل��غ��رب  والأو����س���م���ة 
كانت  ال�سني  اإىل  ال�ساد�ض  حممد  للملك 
ال��ث��اين  ت�سرين   / ن��وف��م��رب   27 يف  م��ق��ررة 
احلايل ب�سبب اإ�سابته بانفلونزا حادة. واأفاد 
باغ للوزارة اأن امللك حممد ال�ساد�ض يعاين 

من اأعرا�ض زكام حاد م�سحوب بحمى بلغت 
39.5 درجة، م�ساعفة بالتهاب يف ال�سعب 
امللكي  ال�ستقبال  اأن  البيان  واأك��د  الهوائية. 
اجلنوبية  ك��وري��ا  جلمهورية  الأول  للوزير 
ي��وم  م��ق��ررا  ك���ان  ال���ذي  وون،  ه��ون��غ  ت�سانغ 
25 ن���وف���م���رب ت�����س��ري��ن ال���ث���اين  ال���ث���اث���اء 
ب��ال��ق�����س��ر امل��ل��ك��ي ب��ف��ا���ض، وك���ذل���ك م��را���س��م 
مت  قد  "مداز"،  �سد  اأ�سغال  انطاق  اإعطاء 

اإلغاوؤهما لنف�ض الأ�سباب.

وعكة صحية تؤجل زيارة العاهل المغربي للصين

- متابعة

- متابعة

قتلى بحريق في منجم فحم صيني

جنوب السودان تحذر مجلس األمن من معاقبة قادتها



ط���ال���ب ع�����دد ك���ب���ر م����ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
الريا�ضية رئي�س  الكرة واجلماهر  الحتاد 
واع�������ض���اء االحت������اد ب��ت��ق��دمي ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه��م 
ف����وراً ب��ع��د اخل����روج امل����ذل ل��ل��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة 
ريا�ضة  �ضحيفة  وتلقت   22 خليجي  يف 

و���ض��ب��اب ع��دد م��ن االت�����ض��االت م��ن اع�ضاء 
واجلماهر  ال��ك��رة  الحت���اد  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  طالبوا  الكروية 
ب��ت��ق��دمي ا���ض��ت��ق��ال��ة ج��م��اع��ي��ة حت��ف��ظ م��اء 
وج��وه��ه��م ب��ع��د ان ف�����ض��ل��وا يف ق��ي��ادة ال��ك��رة 
العراقية كما طالب املت�ضلون رئي�س احتاد 
من�ضبه  ت��رك  م�ضعود  اخل��ال��ق  عبد  ال��ك��رة 
ادارة  ال��وا���ض��ح يف  التخبط  بعد  االحت���اد  يف 

�ضوؤون الكرة والع�ضوائية يف اتخاذ القرارات 
واخرها  العراق  ب�ضمعة  كثراً  ا�ضرت  التي 
من  الوطني  منتخبنا  خ��روج  اخ���راً  ولي�س 
ان  بعد   22 لبطولة خليجي  االول  ال��دور 
تذيل جمموعته بنقطة واحدة واداء بائ�س 
العراقي  ال�ضارع  وطموح  المنيات  يرتق  مل 
ال�����ض��ب��اب  وزارة  م��ط��ال��ب��ت��ه��م  م���ن  ف�����ض��ال 
حتقيق  بفتح  االوملبية  واللجنة  والريا�ضة 

ال��ك��روي��ة  النك�ضة  ه���ذه  م��ع االحت����اد ج����راء 
التي  االم���وال  على  وحما�ضبتهم  الكارثية 
وكيف  اخلليج  لبطولة  احلكومة  ر�ضدتها 
مت �ضرفها وختم املت�ضلون حديثهم ان يف 
حالة عدم تقدمي الرئي�س واع�ضاء االحتاد 
ا�ضتقالتهم �ضتنظم تظاهرات �ضلمية امام 
بعزلهم  للمطالبة  بغداد  يف  االحت��اد  مقر 

وحما�ضبتهم.

حضر وزير الش��باب والرياضة عبد الحسين عبطان نصب أول ركيزة في سقف ملعب مدينة الحسين 
الرياضي��ة ف��ي مدينة الص��در ببغداد، والذي يع��د من اهم المش��اريع الحيوية واالول م��ن نوعه في 

المدينة.

عبطان وخالل ح�ضوره رفقة عدد من املدراء وامل�ضوؤولني يف 
الوزارة قال يف ت�ضريحات �ضحفية "ان هذه اخلطوة الهامة 
�ض���تكون بداية لالنتهاء من هذا امل�ض���روع الذي ميثل �ضرحا 
ريا�ض���يا مهم���ا ت�ض���تحقه ه���ذه املدين���ة العريق���ة بتاريخه���ا 
املواه���ب  مناج���م  م���ن  هام���ا  منجم���ا  تع���د  والت���ي  الكب���ر 

الريا�ضية يف العراق".

واو�ض���ح عبط���ان "ان امل�ض���روع يحم���ل فوائ���د كب���رة الهايل 
املدين���ة م���ن ناحية توف���ر فر����س العمل ال�ض���حاب الدخل 
املحدود وللكثر من العاطلني عن العمل ا�ضافة ال�ضتيعابه 
لالأن�ض���طة الريا�ض���ية واإقام���ة البطوالت املختلفة" م�ض���را 
اىل "ان من�ض���اأت ومالع���ب بغ���داد له���ا االأولوية ل���دى الوزارة 
لتك���ون العا�ض���مة جاهزة ال�ض���تقبال البط���والت يف حال رفع 

احلظر الريا�ضي عن املالعب العراقية".
���باب والريا�ض���ة يف اروقة  م���ن جه���ة اأخرى جت���ول وزي���ر ال�ض
وبناي���ات املدين���ة وتاب���ع �ض���ر العم���ل فيه���ا كم���ا تاب���ع اه���م 
املعوق���ات الت���ي تق���ف ام���ام تنفي���ذ باق���ي املراف���ق يف املدين���ة 
كالفن���دق الكب���ر و�ض���احات ومالع���ب التدري���ب واأوع���ز اىل 
تذليل الكثر من امل�ضاكل واملعوقات يف تنفيذ لتلك املرافق.
وا�ض���اد الوزير بتفهم وتعاون اأهايل املدينة يف اإجناح امل�ض���روع 
���ب يف م�ض���لحة �ض���كانها ويخ���دم ريا�ض���يي بغداد  ال���ذي َي�ضْ
ب�ض���كل ع���ام وي�ض���اهم يف حت�ض���ن احلال���ة املعي�ض���ية لهم من 
م���ن  الريا�ض���ية  االأن�ض���طة  اإقام���ة  �ض���رافقه يف  م���ا  خ���الل 
فعالي���ات جتاري���ة وت�ض���ويقية، وتوف���ر ع�ض���رات االالف من 
فر�س العمل. يف نف�س الوقت دعا وزير ال�ض���باب والريا�ض���ة 
اأه���ايل مدين���ة ال�ض���در اىل العمل اجلاد على اإجناح امل�ض���روع 
م���ن خ���الل التع���اون م���ع ال���وزارة وال�ض���ركة املنف���ذة وتذلي���ل 

العقبات امام ا�ضتكمالها.
يذكر ان م�ضروع مدينة احل�ضني الريا�ضية مبدينة ال�ضدر 
كان من امل�ض���اريع التي عانت م���ن التلكوؤ والتوقف يف الفرتة 
املا�ض���ية مل�ض���اكل فنية ومالي���ة.  من جانب اخ���ر تناول وزير 
ال�ضباب والريا�ضة عبد احل�ضني عبطان ويف موؤمتر �ضحايف 
تداعي���ات خروجن���ا املبكر م���ن كا�س اخلليج  موؤك���دا "الوزارة 
طلبت ب�ضكل ر�ضمي من احتاد الكرة اجللو�س وعقد اجتماع 
بع���د ع���ودة الوف���د م���ن ال�ض���عودية ملناق�ض���ة اإخف���اق املنتخب 
���ى �ض���رورة اج���راء  الوطن���ي يف خليج���ي 22"، " م�ض���ددا عل
التغيرات العادة الهيبة للكرة العراقية وفق  امل�ضتوى الذي 
قدمه املنتخب رغم انه ي�ض���م العبني على م�ض���توى عال". 
واأ�ض���اف عبطان اأن "من املفرو�س اأن تكون خطوات �ضريعة 
م���ن قب���ل االحت���اد ومناق�ض���ة اال�ض���تعداد الأمم ا�ض���يا ونح���ن 
���ى اإثب���ات اجل���دارة فيه���ا"، معربا ع���ن "اأمله باأن  ق���ادرون عل

يتخذ االحتاد االإجراءات املنا�ض���بة خالل اليومني املقبلني". 
و�ض���هد املوؤمتر تناول حم���اور اأخرى مهمة منها اال�ض���تعداد 
خلليج���ي 23 حي���ث اأكد عبطان اأن "هناك جلنة خمت�ض���ة 
���ى البنى  م���ن الفيف���ا �ض���تزور الع���راق م���ن اج���ل االإط���الع عل
التحتية لرفع احلظر عن املالعب العراقية يف �ضوء تقييم 
اللجنة". وتابع عبطان اأن "جلنة اأخرى من اخلليج �ضتزور 
���ى جاهزيته���ا ال�ضت�ض���افة  املدين���ة الريا�ض���ية لالإط���الع عل
خليجي 23 خالل مدة االأ�ضهر الثالثة التي حددها روؤ�ضاء 
االحتادات اخلليجية". وك�ض���ف وزير ال�ض���باب والريا�ض���ة اأن 
"الوزارة من املوؤمل اأن تفتتح مطلع عام 2015 نحو �ضتة 
مالع���ب من التي توا�ض���ل العمل يف اإن�ض���اءها"، م�ض���را اإىل 
اأن "الوزارة كان عملها دوؤوب خالل ال�ض���هرين املا�ضيني عرب 
زيارات متوا�ضلة للم�ضاريع الريا�ضية التي كان بع�س منها 

متلكئا لكن بداأ العمل فيها و�ض���يتم اإجنازها بالكامل".

ام�س  النجف  على  ثمينا  ف���وزا  ب��غ��داد  ف��ري��ق  حقق 
ال�ضاد�ضة  االرب���ع���اء يف م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة م��ن اجل��ول��ة 
بهدف  املمتاز  الكروي  ال��دوري  من  االوىل  للمرحلة 
ال��ت��ي ج��رت اح��داث��ه��ا على ملعب  امل��ب��اراة  نظيف يف 
املحرتف  الوحيد  ال�ضيوف  ه��دف  و�ضجل  النجف. 
اللبناين حممد فوزي عند الدقيقة 67 من املباراة 
.وبهذا الفوز و�ضل ا�ضود العا�ضمة اىل النقطة 11 
النجف  ر�ضيد  وجتمد  االوىل  املجموعة  و�ضافة  يف 
امل��رك��ز م��ا ق��ب��ل االخ����ر. ومتكن  3 يف  ع��ن��د النقطة 
فريق نفط الو�ضط من ت�ضجيل انت�ضار مهم على 

الكهرباء بهدفني لهدف يف مباراة موؤجلة من الدور 
احت�ضنها  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف  االوىل  للمرحلة  ال��ث��اين 
ت��ف��دم ا���ض��ح��اب االر������س واجل��م��ه��ور  م��ل��ع��ب االول. 
جفال  ع��دي  ال��الع��ب  بوا�ضطة   30 الدقيقة  عند 
�ضهد يف  امل��درب عبدالغني  النتيجة البناء  و�ضاعف 
ال��دق��ي��ق��ة 50 ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب ج��ا���ض��م حممد.
هجمات  و�ضنوا  الهدفني  بعد  ال�ضيوف  وانتف�س 
ت�ضجيل هدف للمخ�ضرم  ا�ضفرت احداها عن  عدة 
وقبل  امل��ب��اراة،  69 من  الدقيقة  احمد مناجد عند 
انتهاء املباراة بدقيقتني منح حكم املباراة ركلة جزاء 
لل�ضيوف اهدرها الالعب احمد عبدالعبا�س مفوتا 
الفر�ضة على فريقه بالعودة بنقطة التعادل.وبهذا 
النقطة  اىل  ر�ضيده  الو�ضط  نفط  فريق  رفع  الفوز 

الكهرباء  ر�ضيد  وجتمد  الثالث  املركز  يف  التا�ضعة 
عند النقطة الثالثة يف املركز االخر عن املجموعة 
الثانية.على �ضعيد مت�ضل حددت جلنة امل�ضابقات 
م����وع����دا الن����ط����الق اجل����ول����ة ال�����ض��اب��ع��ة م����ن مم��ت��از 
احمد:  �ضهاب  امل�ضابقات  جلنة  مدير  وق��ال  ال��ك��رة. 
مناف�ضات  ان���ط���الق  �ضي�ضهد  اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم  ان 
ملعب  على  وك��رب��الء  الكرخ  بلقاء  ال�ضابعة  اجلولة 
ال�ضابع  ال���دور  م��ب��اري��ات  ت�ضتكمل  االول.وا�����ض����اف: 
ملعب  اجلوية يف  والقوة  ال��زوراء  بلقاء  يوم اجلمعة 
ال�����ض��ع��ب وي�����ض��ي��ف امل�����ض��ايف ف��ري��ق ارب��ي��ل يف ملعبه 
ويحل دهوك �ضيفا على النفط يوم ال�ضبت.وتابع: 
�ضي�ضهد يوم االحد لقاء يجمع نفط الو�ضط ونفط 
على  �ضيفا  زاخ���و  وي��ح��ل  االول  ملعب  يف  اجل��ن��وب 

فريق  الطلبة  وي��الق��ي  النفط  ملعب  يف  ال��ك��ه��رب��اء 
بغداد فيما يكون فريق امليناء منتظرا بعد ان�ضحاب 
فريق ال�ضليمانية. وعلمت )املالعب( من م�ضادرها 
القدم قرر تاجيل  املركزي لكرة  ان االحت��اد  اخلا�ضة 
تقام  ان  لها  ك��ان مقررا  التي  وده��وك  امليناء  م��ب��اراة 
على  بناء  اخر  ا�ضعار  اىل  الب�ضرة  االربعاء يف  اليوم 
طلب مقدم من ادارة ن��ادي ده��وك. وق��ال م�ضدر يف 
الثالثاء  ام�س  ا�ضعرنا  “االحتاد  ان  امل�ضابقات  جلنة 
التي  ا�ضال  املوؤجلة  وده���وك  امليناء  م��ب��اراة  بتاأجيل 
الب�ضرة”.  االربعاء يف  اليوم  تقام  ان  لها  كان مقررا 
فيه  نا�ضدت  ده��وك قدمت طلبا  “ادارة  ان  وا���ض��اف 
االحتاد تاأجيل املباراة نظرا للظروف املادية التي مير 

بها النادي والتي حتول دون مغادرته اىل الب�ضرة”.
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نادي الزوراء ممتعض من تواقيت 
وتأجيالت دوري النخبة العراقي

عبطان يشهد نصب اول ركيزة في سقف ملعب مدينة الحسين الرياضية
نتائج خروجنا المبكر من بطولة خليجي 22 حاضره في مناقشاته :

- متابع���������ة

اكد حار�س مرمى منتخبنا  الوطني 
جالل ح�ضن ان افراد املنتخب حاولوا 
جهد امكانهم العبور للمربع الذهبي 
ان  ب���ي���د  ب����ال����ري����ا�����س  خلليجي22 

احلواجز كانت عالية جدا.
:ال  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ح�ضن  وق���ال 
�ضك ان جمموعتنا كانت هي االقوى 
واالك��������ر م��ن��اف�����ض��ة و����ض���ب���اب���ي���ة م��ن 
املجموعة االوىل ، و العراق مل ي�ضتعد 
ج��ي��دا ل��ه��ذا احل���دث اخل��ل��ي��ج��ي املهم 

ب�ضبب بع�س التاخرات االدارية .
خ��و���س  ع�����دم  ان  اإيل  ح�����ض��ن  ون������وه 
امل��ب��اري��ات  لبع�س  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
كان من  ال��دورة  بدء  التجريبية قبل 
املنتخب  ق����ادت  ال��ت��ي  اه����م اال����ض���ب���اب 
، الفتا اىل  ال��دور االول  للخروج من 
ان م��ا ح���دث يف م���ب���اراة ال��ك��وي��ت من 
اخ���ط���اء حت��ك��ي��م��ي��ة م���ن ق��ب��ل احل��ك��م 
ال�ضلوفيني �ضكومينا بعدم احت�ضابه لركلة جزاء لنا مع طرد الالعب الكويتي ح�ضني فا�ضل 

اثر ب�ضكل �ضلبي رهيب على احلالة النف�ضية واملعنوية لالعبني.
املرمى  حرا�ضة  يف  م�ضاكل  من  يعاين  مل  العراقي  الوطني  املنتخب  ان  على  ح�ضن  و�ضدد 
بدليل ان االهداف جاءت من كرات بعيدة و�ضربة جزاء واخطاء دفاعية يف متو�ضط الدفاع 
، معتربا ان اخلروج من الدور االول مل يكن على البال ب�ضبب قوة ومكانة وتاريخ املنتخب 

العراقي يف هذه البطولة التي يهتم بها ال�ضارع اخلليجي خ�ضو�ضا والعربي عموما.

جالل حسن
يكشف  اسباب الخروج المبكر من خليجي 22

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

اليوم.. انطالق الجولة السابعة من دوري النخبة العراقي  ونفط الوسط وبغداد يسجالن إنتصاريهما على الكهرباء والنجف

اأكد املدرب امل�ضاعد لفريق الزوراء حم�ضن 
ملواجهة غرميه  ان فريقه جاهز   ، حممد 
كال�ضيكو  يف  اجل���وي���ة  ال���ق���وة  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ال����دوري ال��ع��راق��ي، وا���ض��ف��ا حت��دي��د موعد 
�"الفو�ضوي" واملوؤثر على الفريق.  املباراة ب
جاهز  "الفريق  اإن  حممد  حم�ضن  وق��ال 
اجل��وي��ة  ال��ق��وة  التقليدي  غ��رمي��ه  مل��الق��اة 
والتي  ملمتاز  الكرويا  ال���دوري  مباريات  يف 
���ى م��ل��ع��ب  ����ض���ت���ق���ام اجل���م���ع���ة امل���ق���ب���ل، ع���ل
"الفريق  اأن  م��ب��ي��ن��ا  الدويل"،  ال�����ض��ع��ب 
مكتمل ال�ضفوف بعد ا�ضت�ضفاء الالعبني 
"حتديد  اأن  حممد  واأ���ض��اف  امل�ضابني". 
م���وع���د امل�����ب�����اراة م����ن ق���ب���ل االحت�������اد ك���ان 
فو�ضويا حيث يتغرب بني حلظة واأخرى"، 
كا�ضفا اأن "الفريق مل يعلم مبوعد املباراة 
اإال قبل مدة ق�ضرة واأن هذا يحدث اإرباكا 

يف الفريق ويوؤثر على اأداء الالعبني".

اأعلن ع�ضو االحتاد املركزي لرفع االثقال حممد عبداملنعم ان املركز 
االفروا�ضيوية  بطولة  يف  ابطالنا  عليه  ح�ضل  ال��ذي  فرقيا  الثالث 
الفرق  ك��ون  به  نفتخر  اأجن��از  اوزبك�ضتان  فى  اختتمت  التى  االوىل 
امل�ضاركة لها باع طويل يف جمال اللعبة. واأو�ضح عبداملنعم ان ابطال 
رفع االثقال حققوا املركز الثالث فرقيا خالل م�ضاركتهم يف بطولة 
ابطالنا  اأحرز  اأذ  اوزبك�ضتان  فى  اختتمت  التى  االوىل  االفروا�ضيوية 
28 و�ضاماً بواقع 10 ذهبية و8 ف�ضية و10 نحا�ضية اأذ احرز الرباع 
 62 وزن  يف  وف�ضيني  ذهبية  او�ضمة  �ضبعة  يا�ضني  عبا�س  �ضجاد 
56 كغم فاأحرز ثالثة ذهبية  كغم اما الرباع احمد عبد علي بوزن 
ومثلها من الف�ضة وكذلك من النحا�س يف حني ان حممد قدوري 
69 كغم يف حني ان الرباع البطل  احرز ف�ضيني وبرونزيني يف وزن 
علي حممود غايب بوزن 105+ كغم فاأحرز و�ضاما ف�ضيا وخم�ضة 
برونزية.وطالب املوؤ�ض�ضات الريا�ضية باأن توفر للرباعني العراقيني 
اللعبة  بلدان متطورة يف عامل  االأمد يف  مع�ضكرات تدريبية طويلة 
التي  االم���ور  وت��وف��ر  للتدريب  مثالية  ق��اع��ات  ت��وف��ر  ع��ن  ف�ضال 
تخ�س اجلوانب الطبية التي اأ�ضبح وجودها اأمراً �ضرورياً من اجل 
اي�ضالهم اىل مرحلة اجلاهزية التامة لتجديد اأ�ضم العراق يف الئحة 
االو�ضمة يف الدورات االوملبية من خالل احل�ضول على الو�ضام الثاين 

بعد الو�ضام الوحيد الذي اأحرزه الرباع الراحل عبدالواحد عزيز.

أبطال رفـــع األثقــــال يحرزون المركز 
الثالث فرقيا في بطولة االفروآسيوية

اللحظات  انه تراجع عن قرار اعتزاله يف  اكد الالعب �ضالم �ضاكر  
االأخرة بعد انتهاء احرتافه يف الدوري القطري .

وقال �ضاكر يف ت�ضريح  �ضحفي بعد نهاية عقدي مع اخلور القطري 
�ضعرت انني  قريب من االعتزال لكنني تراجعت عن قرار االعتزال 
يف اللحظات االخ��رة بعد ا�ضرار عدد من الالعبني على بقائي يف 

امل�ضتطيل االخ�ضر.
املنتخب  مع  للعب  وا�ضتدعائي  ال�ضرطة  مع  التعاقد  ان   : وا�ضاف 
الوطني يف بطولتي اال�ضياد وخليجي 22 جعالين اعدل عن قرار 

االعتزال بعد �ضعرت ان الوقت قد حان ملغادرة املالعب.

سالم شاكر يتراجع عن قرار اعتزاله في اللحظات األخيرة

الجماهير الرياضية تطالب أعضاء االتحاد بتقديم استقالتهم

ال��ط��ائ��رة،  ب��ك��رة  ال��ع��رب  لبطولة  ال�ضحفي  امل��وف��د  ذك���ر 
منتخب  قائد  منح  على  وافقت  الكويتية  ال�ضلطات  ان 
العراق بالطائرة عامر عبد الكرمي �ضمة الدخول  بعد ان 

رف�ضت يف وقت �ضابق دخوله االرا�ضي الكويتية ، 
"وفد منتخب ال��ع��راق غ��ادر  اإن  وق���ال امل��وف��د  االع��الم��ي 
البطولة  مناف�ضات  يف  للم�ضاركة  الكويت  اىل  متوجهاً 

�19  مب�ضاركة 10 منتخبات". العربية ال
ق��رع��ة  م���را����ض���م  اج�����رت  امل��ن��ظ��م��ة  "اللجنة  ان  وا�����ض����اف 
البطولة التي �ضتبداأ مناف�ضاتها الفعلية يف �ضالة نادي 
هذا  من  والع�ضرين  ال�ضابع  اخلمي�س   اليوم  القاد�ضية 
االحت��اد  ممثلو  ح�ضرها  التي  القرعة  واأ�ضفرت  ال�ضهر، 
العربي والفرق امل�ضاركة عن وقوع منتخب العراق �ضمن 
واجلزائر  م�ضر  منتخبات  جانب  اىل  االوىل  املجموعة 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  �ضمت  فيما  وفل�ضطني،  ال��ب��ح��ري��ن 
منتخبات قطر وال�ضعودية واليمن وليبيا ا�ضافة للبلد 

املنظم الكويت".
وكان منتخب العراق قد اكمل حت�ضراته للبطولة بعد 
القاهرة،  يف  البطولة  �ضبق  تدريبي  مع�ضكر  يف  دخ��ول��ه 
واج��رى من خالله عدة لقاءات تباينت نتائجها فحقق 
وعلى  رد  دون  اأ���ض��واط   3  � ب اليمني  املنتخب  على  الفوز 
3-2 وخ�ضر  الزمالك  1-3وخ�ضر مع  القاهرة  منتخب 

مع اجلي�س مت�ضدر الدوري امل�ضري 2-3.

السلطــــات الكويتيـــة توافق علــــى منــــح قائد 
الراضيها الدخول  سمة  بالطائرة  العراق  منتخب 

ال�ضابق  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة  جن��م  ك�ضف 
عدنان درجال يف  ت�ضريحات �ضحفية 
الب�ضرة  مدينة  ا�ضت�ضافة  ق���رار  ب���اأن 
جم��ل�����س  ق���������ادة  ب����ي����د  خلليجي23 
التعاون ال�ضيا�ضيني ولي�س بيد روؤ�ضاء 

االحتادات.
وقال درجال : منحنا روؤ�ضاء االحتادات 
ف��ر���ض��ة 3 اأ���ض��ه��ر ل���درا����ض���ة امل��و���ض��وع 
وحتى رفع احل�ضار من االحتاد الدويل 
وحتى   ، �ضهاًل  لي�س  واالأم����ر  )ف��ي��ف��ا(، 
معنا  يتعاون  اأن  يجب  احل�ضار  نرفع 
اأ����ض���ق���اوؤن���ا يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وب��ق��ي��ة 
الدول العربية باالحتاد االآ�ضيوي وعلى 

راأ���ض��ه��م ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��م��ان ب��ن اإب��راه��ي��م 
كان  اإذا  لكن  االآ���ض��ي��وي،  رئي�س االحت��اد 
راف�ضني  اخلليجية  ال��دول  يف  اأ�ضقاوؤنا 
اللعب يف العراق فكيف ميكن مطالبة 
االحتاد الدويل برفع احلظر، االحتادات 

ت�ضاعدنا من هذا  اأن  اخلليجية يجب 
اجل���ان���ب وه���م م���ن ي��رف��ع احل��ظ��ر عن 

العراق بقبول اللعب على اأر�ضه.
 3� واأبدى درجال تخوفه اأن تكون مدة ال
العيون(،  يف  ال��رم��اد  )ذر  مبثابة  اأ�ضهر 
باجلانب  مرتبطة  االأم����ور  ك��ل  وق����ال: 
االأم����ن����ي، وال����ع����راق ي��ع��ي�����س ح���ال���ي���اً يف 
ظروف ا�ضتثنائية والبطولة تقام بعد 
عام من االآن، وال اأحد يعلم ما �ضيحدث، 
وبالتايل امل�ضاألة �ضعبة للغاية واأعتقد 
اأن االأمور قبل خليجي21 و22 كانت 
على  ن��ح�����ض��ل  ومل  االآن  م���ن  اأف�������ض���ل 
اأن  واأ���ض��ع��ر  االآن،  ب��ال��ك  فما  التنظيم، 
القرار لي�س بيد روؤ���ض��اء االحت���ادات بل 

هو بيد قادة دول جمل�س التعاون.

درجال : تنظيم الخليجي بيد القادة السياسيين
- متابعة

- متابعة
يواجه اليوم فريق الكرخ وال�ضليخ يف ال�ضاعة الرابعة من ع�ضر اليوم اخلمي�س يف مباراة تقام بينهما 
الكهرباء يف قاعة  يوم غدا اجلمعة فريق  بينما ي�ضيف فريق احللة ع�ضر  املغلقة  ال�ضعب  يف قاعة 
حمزة نوري يف حمافظة بابل. وت�ضهد قاعة ال�ضرطة يوم ال�ضبت املقبل اهم مباريات الدور اخلام�س 
بني فريقي ال�ضرطة ودهوك يف حني يختتم فريقا النفط والت�ضامن يوم االحد املقبل مباريات هذا 
الدور يف قاعة الفريق االرمني. وكان فريق ال�ضرطة قد حقق فوزه الثمني على فريق الكرخ 76-67 
يف املباراة التي جرت بينهما يف قاعة ال�ضعب �ضمن الدور الرابع كما حقق فريق نفط اجلنوب فوزه 

الثمني على فريق الكهرباء 56-95 نقطة.

  دوري كرة السلة ينطلق اليوم

اأو�ضح مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطني �ضردار حممد اأن 
الت�ضريح الذي اديل به  حول لياقة الالعبني ، مت تف�ضره ب�ضكل 
خاطيء. و قال �ضردار:ان ما ق�ضدته حول امل�ضافة التي يقطعها 
الالعب العراقي والتي قلت انها بني 3 اىل4 كيلو مرت ، ق�ضدت 
بها الدوري العراقي املحلي ولي�س يف دورة كا�س اخلليج العربي. 
واأ�ضار مدرب اللياقة اإيل ان البع�س من العبي املنتخب الوطني 
10 كيلو مرت يف مباريات خليجي22  العراقي قطعوا م�ضافة 

وهو الرقم املطلوب يف املباريات العاملية ذات القيمة الفنية العليا. 
وبني حممد ان الالعب العراقي وب�ضبب �ضعف الدوري املحلي 
و�ضوء ار�ضيات املالعب فانه ال ي�ضتطيع ان يرك�س خالل املباراة 
الواحدة الكر من خم�ضة كيلومرتات يف اف�ضل احلاالت ، الفتا 
مباريات  يف  اخل�ضوم  مناف�ضة  له  توؤمن  ال  امل�ضافة  ه��ذه  ان  اإيل 
املواعيد الكربى. يذكر ان العراق احتل املركز الرابع يف املجموعة 
نقطة  وبر�ضيد  بالريا�س  العربي  اخلليج  كا�س  دورة  يف  الثانية 
واحدة بعد خ�ضارتني امام الكويت بهدف واحد واالمارات بهدفني 

والتعادل مع �ضلطنة عمان بهدف واحد.

سردار : تصريحي عن لياقة العبي المنتخب فسر بشكل خاطيء
- متابعة



قامت اللجنة الفنية باالحتاد الكويتي لكرة القدم باجراء 
بع�س التغيريات يف برنامج اعداد االزرق لنهائيات كاأ�س 
والتي  ا�سرتاليا،  يف  املقبل  العام  مطلع  �ستقام  التي  ا�سيا 
االوىل  امل��ج��م��وع��ة  �سمن  مناف�ساتها  االزرق  �سيخو�س 
النارية التي ت�سمن منتخبات ا�سرتاليا وكوريا اجلنوبية 

يف  خ��ارج��ي��ا  معك�سرا  االزرق  يقيم  ان  وت��ق��ري��ر  وع��م��ان. 
ا�سرتاليا يبداأ يف الع�سرين من �سهر دي�سمرب املقبل بدال 
مباراتني  املنتخب  يخو�س  ان  على  دب��ي،  يف  اقامته  م��ن 
ال��ع��راق واالم����ارات، كما تدر�س  ا�سرتاليا م��ع  ودي��ت��ني يف 
اللجنة الفنية اقامة مباراة ثالثة مع اليابان التي طلبت 
ا�سبوعني  قبل  اأي  يناير،   3 يف  االزرق  مع  اللعب  بالفعل 
من انطالقة البطولة القارية. وتقرر اأي�سا خو�س مباراة 
ودية مع اوزبك�ستان يف التا�سع من دي�سمرب يف دبي، على 

ثم  �ساعة،  واأربعني  بثمان  املباراة  قبل  املنتخب  يغادر  ان 
�سيعود الدوليني ال�ستئناف م�سوارهم املحلي مع انديتهم.
الرجوع  دون  التغيريات اجلديدة  الفنية  اللجنة  واج��رت 
ال��ذي  ف��ي��ريا  ج��ورف��ان  ب��ق��ي��ادة  للمنتخب  الفني  للجهاز 
الكويتي  اب��ل��غ االحت����اد  ان  ب��ع��د  اب��وظ��ب��ي  ح��ال��ي��ا يف  يقيم 
وت��رك من�سبه، عقب اخل�سارة  الرحيل  مرتني رغبته يف 
القا�سية من عمان بخم�سة اه��داف واخل��روج على اثرها 

من خليجي 22.

تغييرات في برنامج اعداد االزرق لنهائيات اسيا

األم��ر األكث��ر إث��ارة لإلعجاب ح��ول الطريقة الت��ي أصبح فيه��ا الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميس��ي هدافا تاريخيا للدوري االس��باني لكرة القدم 
ث��م دوري أبط��ال أوروبا ه��و أنه فعل ذل��ك بعد تس��جيل هاتريك هنا 

وهاتريك هناك.
ولكن �س���حيفة "ذا غلوب اأن���د ميل" ترى 
يفك���ر  يف م�س���تقبله  اأن  اأن مي�س���ي علي���ه 
كثريا، رغم اأنه االآن يف خ�س���م االحتفاالت 
باإجنازاته ال�سخ�س���ية، وكما تعتقد اأنه اآن 
االأوان بالن�س���بة للربغ���وث اأن يفك���ر فيما 

هو اأبعد من جمرد ت�سجيل االأهداف.
وفيما يلي 10 اأ�سياء على مي�سي التفكري 

بها بعد ليلة الثالثاء:

1 - أغويرو وكأس العالم
رمب���ا يتع���ني عل���ى مي�س���ي اأن يجد و�س���يلة 
جتعل منه ومن �س���ديقه املقرب �سريجيو 
اغويرو ثنائيا اأرجنتينيا ي�س���عد مبنتخب 
التانغ���و اإىل قم���ة املج���د بع���د 4 �س���نوات، 

وحتديدا يف مونديال رو�سيا 2018.
�س���جله  ال���ذي  الرائ���ع  الهاتري���ك  وبع���د 
اأغوي���رو يف �س���باك باي���رن ميونيخ يف وقت 
�س���باك  يف  مي�س���ي  هاتري���ك  م���ع  تزام���ن 
ابوي���ل، فاإن هذا الثنائي ي�س���تطيع حتقيق 
احللم الذي كان و�س���يكا قبل ا�س���هر قليلة 

يف الربازيل.

2 - إنهاء الصراع مع رونالدو
ويف ظل العالقة التي بداأت بالتح�سن بني 
مي�س���ي وغرمي���ه املبا�س���ر يف ري���ال مدريد 
كري�ستيانو رونالدو، وهو ما ظهر وا�سحا 
يف املب���اراة الودي���ة االأخرية ب���ني الربتغال 
واالأرجنت���ني، فاإن���ه رمب���ا يك���ون ق���د ح���ان 
الوق���ت لن���زع فتي���ل اأي �س���د اأو جتاذب بني 

الالعبني.
ورمب���ا يتع���ني عل���ى مي�س���ي ورونال���دو اأن 

يف  مع���ا  والظه���ور  الت�س���افح  م���ن  يك���را 
ال�س���ور وي���د كل منهم���ا على كت���ف االآخر، 
حت���ى ي�س���اعد ذل���ك و�س���ائل االإع���الم على 
التقلي���ل م���ن حدة ه���ذا التناف����س الفردي 

بينهما.

3 - العمر 27 مهم جدا
اأن  وينبغ���ي عل���ى الربغ���وث االأرجنتين���ي 
يعي اأن و�س���وله اإىل �س���ن ال�27 من عمره 
ه���و اأم���ر رائ���ع، خ�سو�س���ا واأن ه���ذا العمر 
بالن�س���بة  الك���روي  الن�س���وح  قم���ة  ميث���ل 
لالع���ب، وخ�سو�س���ا م���ن يتمت���ع مبه���ارة 

كبرية مثل مي�سي.
ولذل���ك فاإن املجهود الب���دين املمتاز الذي 
بذل���ه مي�س���ي يف اآخ���ر مبارات���ني )ولي����س 
امل�سي كما ح�سل �سابقا( يجب اأن يتوا�سل 
يف كل املباري���ات حت���ى واإن مل يك���ن هن���اك 
م���ن ه���دف �سخ�س���ي مبا�س���ر وراء املب���اراة 

كتحطيم االأرقام القيا�سية.

4 - أين حب برشلونة اآلن؟
و�سل مي�سي اإىل ح�سن النادي الكتالوين 
وه���و يف ال����13 م���ن عم���ره.. كان موهوب���ا 
للغاي���ة، ولك���ن تبني الحقا اأن���ه يعاين من 
م�ساكل بدنية نادرة، وقد اأعتنى به النادي 
حت���ى تخل����س م���ن ه���ذه العقب���ة الكب���رية 

التي كانت تقف يف طريقه.
ولذل���ك م���ن االأج���در على مي�س���ي جتميد 
احلديث عن احتمال رحيله عن بر�س���لونة 
يف و�س���ائل االإع���الم الأن ذل���ك يقل���ل م���ن 
قيم���ة االإجن���ازات الكب���رية الت���ي يحققها، 

خ�سو�سا واأنه مل يكن ليكون �سيئا بدون 
كان  م���ا  بر�س���لونة  اأن  كم���ا  بر�س���لونة، 

ليحقق كل ما حققه بدون مي�سي.

5 - الضرائب
ال�س���لطات  قب���ل  م���ن  مي�س���ي  اته���ام 

االإ�س���بانية م�س���األة �س���عبة جدا 
املال���ه  وكيل���ه  ورط���ه  وق���د 

ووالده بق�س���ية التهرب 
م���ا  الت���ي  ال�س���ريبي 

ت���زال تط���ارده حت���ى 
يومنا هذا.

يف العام 2013، 
 6 مي�س���ي  دف���ع 
ي���ورو  مالي���ني 

ال�س���رائب  م���ن 
لك���ن  املتاأخ���رة، 

مطل���ع  ويف  فج���اأة 
االأمر  ت�ساعف   2014

التهام���ه بالتالعب مببلغ 
يزال  يورو وال  70 مليون 
يري���د  االإ�س���باين  االدع���اء 
م���ع  للمحاكم���ة،  تقدمي���ه 
تهديد بعقوبة ال�سجن التي 

تلوح يف االأفق.

6 - إدارة النادي والرئيس
ال يوج���د دخ���ان ب���ال ن���ار.. وعل���ى 

املنا�س���بة  احلل���ول  يج���د  ان  مي�س���ي 
م���ع االإدارة الت���ي تق���ول و�س���ائل 

اأنه���ا  الكتالوني���ة  االإع���الم 
توقف���ت عن دعم���ه يف الفرتة 

االأخرية.
ت�س���ريحات ت�سايف باأن مي�سي 

ال���دوري  يف  اللع���ب  ي�س���تطيع 
عل���ى  ق���ادر  وه���و  االجنلي���زي 

كم���ا  هن���اك  التاري���خ  �س���ناعة 
فع���ل يف الليغ���ا، ما ه���ي اإال مناورات 

اإعالمية لو�سع االإدارة حتت ال�سغط من 

اأجل حت�سني عقد مي�سي للمرة 
الرابعة يف اآخر 3 �سنوات.

يف  التفك���ري  مي�س���ي  وعل���ى 
اإم���ا  اخل���الف  ه���ذا  اإنه���اء 
ودع���م  عق���ده  بتجدي���د 
جتمي���د  اأو  احلالي���ة  االإدارة 
اي تفاو�س ب�س���اأن العقد ودعم 
االأ�س���بق البورتا  الرئي�س 
حتم���ا  �س���يفوز  ال���ذي 
باالنتخابات املقبلة 
مي�س���ي  اأن  ل���و 
وت�س���ايف وانيي�ستا 

قاموا بدعمه.

7 - باري��س أم 
ميونيخ؟

واإذا ك��������������������������ان 
يفك���ر  مي�س���ي 
فعال يف ترك 
نة  �س���لو بر

كم���ا 
ل  يق���و

تقرير �س���حيفة "ذا غل���وب اأند ميل" فاإن 
عليه االآن و�سع اخلطط مل�ستقبله.

الفريق���ان االأق���رب خلطف ه���داف اأوروبا 
�س���ان  باري����س  هم���ا  التاريخ���ي  والليغ���ا 
جريمان وبايرن ميونيخ، بيد اأن م�س���ادر 
مقرب���ة م���ن ال�س���حيفة اأك���دت اأن مي�س���ي 
�سيف�سل حتما العودة اإىل اح�سان مدربه 
االأ�س���بق بي���ب غوارديوال، لي�س���نع تاريخا 

جديدا هناك.

8 - كوبا اميركا
حت���ى ي�س���بح مي�س���ي االأف�س���ل يف تاري���خ 
ب���الده ويتوق���ف الكثريي���ن ع���ن مقارنت���ه 
مبارادون���ا فرمب���ا يتعني عل���ى حامل رقم 
10 يف منتخ���ب التانغ���و اأن يفع���ل �س���يئا 
ممي���زا، ورمبا تك���ون بطولة كوب���ا امريكا 

احلل. هي   2015
عل���ى جماه���ري االأرجنت���ني اأن تفهم جيدا 
اأن تاريخ كرة القدم مل ينتهي مع مارادونا 
وعل���ى مي�س���ي اأن يفك���ر يف الطريق���ة التي 
ميكن اأن يقنعهم بها، خ�سو�س���ا وان لديه 
باتي�س���توتا يف �س���دارة  لتج���اوز  الفر�س���ة 

هدايف املنتخب عرب تاريخه.

9 - الكرة الذهبية الخامسة
ك���رة  بخام����س  التتوي���ج  يك���ون حل���م  ق���د 
ذهبي���ة يف تاري���خ مي�س���ي عام���ال موؤثرا يف 
اأداء مي�س���ي املميز يف اآخر مباراتني، ورغم 
اأن الوق���ت رمبا يكون ق���د فات على تغيري 
اأوراق الت�س���ويت التي ا�ستلمها الفيفا، اإال 
اأن التفكري االإيجابي ي�س���اعد مي�س���ي على 
تعدي���ل الكف���ة الت���ي كانت متي���ل بالكامل 

لرونالدو ونوير.

10 - العائلة
الربغ���وث  عل���ى  يتع���ني  ب���ات  اأخ���ريا 
م���ع  الدائ���م  اال�س���تقرار  يف  التفك���ري 
عائلت���ه ال�س���غرية ورمب���ا التفك���ري يف 

اجناب طفل اآخر بعد طفله االأول.
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�سواريز،  لوي�س  االأوروج��وي��اين  اأك��د 
اأن تاأخر  مهاجم بر�سلونة االإ�سباين 
الرب�سا  م��ع  االأول  ال��ر���س��م��ي  ه��دف��ه 
مطلع  ���س��ف��وف��ه  اإىل  ان�����س��م  ال�����ذي 
املو�سم اجلاري مل يقلقه، وذلك بعد 
الفوز على اأبويل نيقو�سيا القرب�سي 
املجموعات  دور  ج���والت  خ��ام�����س  يف 
اأهداف  باأربعة  اأوروبا  اأبطال  بدوري 
نظيفها، حمل اأولها توقيعه. واأعرب 
�سحفية  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ����س���واري���ز، 
اإزاء  ارت���ي���اح���ه  امل�����ب�����اراة، ع���ن  ع��ق��ب 
الهدف الذي �سجله و�ساعد الفريق 
يف حتقيق الفوز. وقال �سواريز "كنت 
اأع�����رف اأن ال���ه���دف ���س��ي��اأت��ي ع��اج��ال 
اآج���ال. كنت ه��ادئ��ا مت��ام��ا، ولهذا  اأو 
اأ�سعر بالقلق. فقط كنت  ال�سبب مل 
االأداء  واأب��رز  الفريق".  م�ساعدة  اأود 
الفريق، م�سريا  ال��ذي قدمه  اجليد 
مثاليا.  اأول  ���س��وط��ا  ق��دم��ن��ا  "لقد 
ال��ف��ري��ق ك���ان ب��ح��ال��ة ج��ي��دة، نحقق 
اإىل  ك��ذل��ك  وت��ط��رق  كبرية".  نتائج 
مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  زميله، 
بلقب  لينفرد  هاتريك  �سجل  ال��ذي 
ال��ه��داف ال��ت��اري��خ��ي ل����دوري اأب��ط��ال 
اأوروبا )74 هدفا(. وقال "م�ستوى 
بغ�س  للغاية،  جيد  بيننا  التفاهم 
ال��ن��ظ��ر ع��م��ن ي��ل��ع��ب م��ن��ا يف م��رك��ز 
راأ�����س احل��رب��ة، االأه����م ه��و م�ساعدة 
الفريق"، م�سريا اإىل �سرورة اأن يفكر الفريق اعتبارا من االن يف اجلولة االأخرية 
�سدارة  حل�سم  جريمان  �سان  باري�س  فيها  �سيواجه  والتي  املجموعات،  دور  من 

املجموعة ال�ساد�سة.

سواريز 

سعيد بعد أول هدف له مع برشلونة

بعد ان اصبح هدافًا تأريخيًا

10 أشياء على ميسي التفكير بها بعد هاتريك االبطال
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الريا�سي لفريق  املدير   ، نادال  اأنخيل  اعرتف ميجيل 
باأن  ن���ادال،  رافائيل  العاملي  التن�س  جنم  وع��م  مايوركا 
اأ�سن�سيو العب  انتقال ماركو�س  يف  كان حا�سماً  االأخري 

مايوركا اإىل ريال مدريد االأ�سباين.
 : ت�سريحات �سحفية  ن��ادال يف  التن�س  وق��ال عم جنم 
عن  كانت  مدريد  ريال  مع  اأجريت  التي  "االت�ساالت 

طريق ابن اأخي رافائيل".
كان  التنن�س  جنم  اأن  ملايوركا  الريا�سي  املدير  وك�سف 
حا�سماً يف اختيار اأ�سن�سيو لالنتقال اإىل نادي العا�سمة 
ن���ادال عا�سق ل��ري��ال مدريد  االإ���س��ب��ان��ي��ة ك��ون راف��ائ��ي��ل 

وع�سو يف النادي.
واأ�سار ميجيل انخيل نادال اإىل اأنه يتبقى فقط االإعالن 
مايوركا  مل�سلحة  وا�سحني  نكون  اأن  "يجب  الر�سمي: 
اأن  اأطراف يجب  والالعب وامل�سرتي املحتمل، الثالثة 

تتفق".
مع  املو�سم  �سينهي  ال��الع��ب  اأن  م��وؤك��داً  حديثه  واأن��ه��ى 
فريقه احلايل: "هناك �سيء مهم من اجلانب الريا�سي 
وهو اأنه بالن�سبة ماركو ولنا من ال�سروري باأن ي�ستمر 

هنا حتى نهاية املو�سم".

ريال مدريد يخطف موهبة 
مايوركا بمساعدة نادال

التفوق  بجائزة  ال��ف��وز  على  خليجية(  ك��روي��ة  احت���ادات   3( تتناف�س 
الكروي الأف�سل اإحتاد خليجي لكرة القدم لعام 2014 والتي �سيعلنها 
جوائز  مع  تزامناً  اأي��ام  خ��الل  الريا�سي  لالعالم  اخلليجي  االحت��اد 
اال�ستفتاء اخلليجي التي اأطلقها االحتاد تزامناً مع دورة كاأ�س اخلليج 
نوفمرب   26 اىل   13 من  الفرتة  خالل  بالريا�س  تقام  التي   22
املناف�سة  واالم����ارات  وقطر  ال�سعودية  احت���ادات  ودخ��ل��ت  2014م. 
الت�سنيف  من  االوىل  للمرحلة  جتاوزها  بعد  اجلائزة  على  النهائية 
حيث  واإعالمية.  واإداري���ة  فنية   ) معايري   10( على  بناء  والت�سويت 
تت�سمن معايري اختيار اف�سل احتاد خليجي لكرة القدم.. االإجنازات  
املنتخبات يف كل  العاملية والقارية والعربية واخلليجية على م�ستوى 
التخطيط  وكذلك  والنا�سئني..  وال�سباب  االوملبية  العموم  امل��راح��ل 
جانب  ال�سنية..مع  الفئات  مبختلف  املحلية  للم�سابقات  والتنظيم 
ال���ق���دم..و اال���س��ت��ق��رار االداري داخ��ل  ل��ك��رة  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف االح�����رتايف 
الرعاية  التلفزيوين  وعقود  والنقل  اال�ستثمارات  االحتاد..مع حجم 
املجتمع  دور االحت��اد يف خدمة  باال�سافة اىل  التجارية  ال�سركات  مع 
من خالل تنظيم امل�سابقات ال�سعبية و دعمها بهدف ا�سراك املجتمع 

يف ممار�سة الريا�سة .

3 اتحــادات تتنافــــس على جائــــــزة 
التفوق الخليجي لألفضل لعام 2014

كثفت  بال�سودان  االأخ��رية  االأي��ام  ال�ستوية  التعاقدات  ف��رتة  دخ��ول  مع 
التعاقدات  الأخبار  املثري  تناولها  من  باخلرطوم  الريا�سية  ال�سحف 
ال�سودان  ميثل  ���س��وف  ال���ذي  املقدمة  اأن��دي��ة  لرباعي  خا�سة  املرتقبة 
افريقيا. وقد ن�سرت  تقارير �سحفية جزائرية " تفا�سيل عن مفاو�سات 
ر�سمية دخل فيها املريخ مع �سانع األعاب وفاق �سطيف اجلزائري ه�سام 
اخلرطوم  ي�سل  و�سوف   ، واف��ق  الالعب  اأن  ال�سحيفة  وقالت  العقبي 
الرجوع  دون  االنتقال  اأن��ه الع��ب حر ميكنه  اإىل  اأي حلظة م�سرية  يف 
و  املريخ  ج��ادة بني  وج��ود مفاو�سات  اإيل  التقارير  ا�سارت  كما  لناديه. 
العب قوافل قف�سة التون�سي اأورياه اأ�سانتي الغاين والذي يلعب يف عدة  
مراكز يف الو�سط والهجوم. لكن �سحيفة "الزعيم" �سارت يف غري ذلك 
الالعب  ترك  رف�س  التون�سي  قف�سة  قوافل  ن��ادي  اأن  وقالت  االإجت��اه 
اأ�سانتي، و اأجرت ت�سريحا مع مدرب املريخ احلايل برهان تية والذي 
تدور اإرها�سات باإنتهاء فرتته مع النادي االأحمر هذه االيام، قال فيه 

اأنه را�س عن فرتته باملريخ والتي اإنطلقت يف يونيو املا�سي.

المريخ السوداني يفاوض العب وفاق 
سطيف الجزائري هشام العقبي

فتح مالك نادي �سيناين "اأبهي�سيك بات�سان" مفاو�سات جادة 
�ساحب  ني�ستا"  "األي�ساندرو  االإي��ط��ايل  الالعب  مع  للتوقيع 
مندوزا"  "جون  الكولومبي  امل��داف��ع  لتعوي�س  ع��اًم��ا  ال38 
الذي تعر�س الإ�سابة خطرية يوم االأحد املا�سي �ستبعده عن 

املالعب لفرتة لي�ست بالق�سرية.
م�سادر �سحفي ذكرت  اأن مالك �سيناين و�سل ل�سيغة تفاهم 
مندوزا  تعر�س  ف��ور  كبري  اأ�سبوعي  براتب  ووع��ده  ني�ستا  مع 
انتهت  التي  اأثناء مباراة بيون �سيتي  الركبة  اأوت��ار  الإ�سابة يف 

بفوز �سيناين بثالثة اأهداف لهدف هذا االأ�سبوع.
وجاهد ني�ستا مع نادي "مونرتيال اإمباكت" منذ العام املا�سي 
من اأجل تاأهيله اإىل الدوري االأمريكي للمحرتفني، وبالفعل 
اإىل  امل��وؤدي��ة  الت�سفيات  االأخ��ري يف  امللحق  اإىل  قيادته  جنح يف 
اعتزاله  ب��اإع��الن  بعدها  ليقوم  التاريخ  يف  م��رة  الأول  ال���دوري 

للعب كرة القدم!.
وكان  اإيطاليا،  دولية مع  م��ب��اراة   78 لعب  روم��ا،  اب��ن مدينة 
جزًءا من الفريق الفائز بكاأ�س العامل 2006 يف اأملانيا، وبداأ 
االأغلى يف  املدافع  ي�سبح  اأن  قبل  املهنية مع الت�سيو  م�سريته 

تاريخ اإيطاليا حني ان�سم للميالن عام 2001.
وتوج ني�ستا بدوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س العامل لالأندية وكاأ�س 
�سوبر اأوروبا والدوري االإيطايل وكاأ�س اإيطاليا وعدد اأخر من 

البطوالت التي ال ح�سر لها.

أليساندرو نيستا يعود 
للمالعب من جديد

 2015 مو�سم  بو�سار  اأوج��ي��ن��ي  الكندية  التن�س  جنمة  ت��ب��داأ 
بدون مدّربها نيك �سافيانو بعد ثمانية اأعوام من العمل معاً. 

تدريب  اإنهاء  ق��رار  فلوريدا  يف  املُقيم  �سافيانو  امل��دّرب  واأعلن 
بو�سار من خالل اأكادمييته، بعد الطفرة التي حّققتها الالعبة 
الكندية البالغة من العمر 20 عاماً، والتي كان اأبرزها ال�سعود 

اإىل نهائي بطولة وميبلدون.
وتاأّهلت بو�سار، امل�سّنفة ال�سابعة على العامل، اإىل املربع الذهبي 
يف بطولتي اأ�سرتاليا وفرن�سا املفتوحتني قبل اأن تخ�سر نهائي 

بطولة وميبلدون على يد بيرتا كفيتوفا.

بوشار تنهي عالقتها 
بالمدّرب سافيانو

ح�سل ال�سباح االأمريكي املخ�سرم مايكل فيلب�س على 
جائزة اأف�سل �سباح يف العام يف بالده للمرة اخلام�سة 
حتت  ال�سيارة  قيادته  ب�سبب  اأ�سهر  ل�ستة  اإيقافه  رغم 

وخ��الل  امل��ا���س��ي.  اأيلول/�سبتمرب  يف  ال��ك��ح��ول  ت��اأث��ري 
لل�سباحة  االأم���ريك���ي  اأق���ام���ه االحت�����اد  ال����ذي  احل��ف��ل 
لتوزيع جوائز العام احلايل يف نيوبورك اأم�س االثنني 
مل يح�سر فيلب�س وت�سلم م�سوؤول اجلائزة بداًل منه. 
ذهبية  ميدالية   18 على  احل�سول  لفيلب�س  و�سبق 

اأومل��ب��ي��ة. وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ت��وج��ت االأم��ريك��ي��ة كاتي 
القيا�سي  ال��رق��م  وح��ام��ل��ة  االأومل��ب��ي��ة  البطلة  ليديكي 
بالفوز  احل��ايل   العام  خالل  املتميز  م�ستواها  العاملي 
بثالث جوائز من بينها جائزة اأف�سل �سباحة يف العام 

يف بالدها.

ي�����س��ع��ى ال��الع��ب��ان ال�����س��وي�����س��ري روج���ي���ه ف���ي���درر وغ��رمي��ه 
امل�سرب.  االأ�سرتايل ليتون هويت لتغري قواعد لعبة كرة 
االأ���س��رتايل  وغ��رمي��ه  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�سوي�سري  يخو�س 
قوانني  على  "ثورية"  ا�ستعرا�سية  م��ب��اراة  هويت  ليتون 
قبل  وذل��ك  اللعب  م��دة  تقلي�س  بهدف  امل�سرب  ك��رة  لعبة 
انطالق بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة، اأوىل البطوالت االأربع 
الكربى، يف ملبورن مطلع العام املقبل. و�ستقام املباراة بني 
فيدرر املتوج اأول من اأم�س االأحد باللقب االأول يف م�سابقة 
كانون   12 وه��وي��ت يف  ب���الده،  م��ع منتخب  ديفي�س  ك��اأ���س 
اإدخال  اإىل  الالعبان  ويهدف  �سيدين.  الثاين/دي�سمرب يف 
4 تغيريات على نظام اللعبة، االأول هو عدم اعتماد اإعادة 
لعب االإر�سال يف حال مل�ست الكرة ال�سبكة ونزولها يف املكان 
ال�سحيح يف الن�سف الثاين من امللعب، والثاين اإلغاء نقطة 
مبنح  يتعلق  والثالث   ،40-40 التعادل  حال  يف  االمتياز 
الفوز باملجموعة لالعب الذي يك�سب 4 اأ�سواط بداًل من 
�ستة، والرابع هو ال�سوط الفا�سل يف حال التعادل بثالثة 

اأ�سواط ولي�س �ستة اأ�سواط مثلما هو معتمد حالياً.

هويت وفيدرر يثوران 
على قانون التنس

   
"فريناندو  ���س��ك��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س ف��ري��ق ري����ال م��دري��د 
التي  الهدية  على  امللكي  الفريق  العبي  تابيا�س" كل 
بالفوز  وك��ان��ت  م��ول��ده  ذك���رى  ل��ه مبنا�سبة  ق��دم��وه��ا 
�سد  بالليجا  املا�سية  اجلولة  لقاء  يف  الرائع  واالأداء 
تابيا�س  و�سف  كما  نظيفة.  برباعية  واالنت�سار  اإيبار 
بالعبقري  رونالدو"  "كري�ستيانو  الربتغايل  النجم 
يف   28 رق��م  امللعب  وقهر  ثنائية  �سجل  بعدما  وه��ذا 

خم�سة  قبل  مدريد  ري��ال  اإىل  ان�سمامه  منذ  اإ�سبانيا 
"من  قائال  ماركا  ل�سحيفة  النائب  و�سرح  موا�سم. 
ومتابعة  ال�سكل  ب��ه��ذا  يلعب  ال��ف��ري��ق  روؤي����ة  العظيم 
ال��ت��ج��ان�����س ال��ك��ب��ري ب���ني ال��الع��ب��ني، ل��ق��د ك���ان االأداء 
مذهاًل ومثرًيا لالإعجاب، واأنا بالتاأكيد �سعيد للغاية 
بذلك". وعندما �سئل على جتديد عقد املدرب "كارلو 
هو  �سيكون  ه��ذا  اأن  "اأعتقد  ق��ائ��ال  علق  اأن�سيلوتي" 
التحرك ال�سائب يف الوقت احل��ايل، هذا االأم��ر يعود 
الفريق  �سنع  من  هو  فالرئي�س  فلورنتينو،  للرئي�س 
ي��رتك  ومل  القرار".  ه���ذا  ي��ت��خ��ذ  م���ن  وه���و  احل����ايل 

الت�سريحات  التعليق على  دون  الفر�سة متر  تابيا�س 
اإدارة  التي خرج بها برييث واأ�سار من خاللها اإىل اأن 
للتعاقد مع جنم بر�سلونة  ت�سعى  ريال مدريد �سوف 
�سوق  اأي  يف  متاًحا  اأ�سبح  ما  اإذا  مي�سي"  "ليونيل 
اإىل ري��ال  "اإذا ج��اء مي�سي  ق��ائ��ال  ان��ت��ق��االت، وحت���دث 
جتميع  فيه  يتم  اآخ��ر،  دوري  �سناعة  فعليهم  مدريد 
العبي اأمريكا واأوروبا �سد ريال مدريد، ولكن الو�سع 
وج���ود العبني  م��ن  ب��د  ف��ال  االآن،  عليه  ه��و  كما  جيد 
كبار اآخرين وكلما كانت الفرق اأقوى كلما كان هناك 

تناف�سية يف كرة القدم".

نائب رئيس ريال مدريد: إذا حصلنا على ميسي، فاصنعوا لنا دوري آخر!
- متابعة

فيلبس أفضل سباح في 2014



انواع العسل تختلف بحسب انواع الزهور

يف احيان كثرية ن�س���اهد اختالفا يف الوانه اذ حتدثة قا�س���م 
املظف���ر ال���ذي ميتل���ك حمال ورئي����س جمعي���ة النحالني يف 

ال�سنك يقول 
تزوده���ا  الت���ي  الزه���ور  باخت���الف  تختل���ف  الع�س���ل  ان���واع 
وامل���ذاق والرائح���ة والقابلي���ة  بالل���ون  املختل���ف  بالرحي���ق 
للتبل���ور )التجر�س( والكثافة والقلوية وعوامل البيئة من 
ترب���ة وماء وح���ر وبرد يوؤثر على الع�س���ل.. يحتوي الع�س���ل 
ميلبن���وز،  )دكرثارافين���وز،  مث���ل  متنوع���ة  �س���كريات  عل���ى 
كث���وز، ملتول���وز، توران���وز، نيج���ردز ، تول���وز، كوج���و بيتوز، 
نيوتابيلوز ، جونيوبيلوز، الجنوريبوز، ميلزبيتوز( وانواعاً 

من الفيتامينات .

كيفية  التعرف على العسل الطبيعي

لف���ت انتباهن���ا ذل���ك املح���ل الب�س���يط املتوا�س���ع املعل���ق على 
جدرانه الكثري من ال�س���هادات التقديرية ل�ساحبه النحال 
عبدالر�س���ول ال�س���يخ ح�س���ن )اب���و حي���ان(  يف كرب���الء وه���و 

مدر�س ملادة الكيمياء.
�س���رح لنا اب���و حيان عن كيفية امت�س���ا�س النحل���ة للرحيق 

واين تخزنه بقوله:
املواد التي تنتجها النحلة مثاُل الع�سل ت�سنعه من الرحيق 
تق���وم النحلة كيميائي���اً باخذ موادها االولي���ة من النباتات 
واالع�س���اب  حينما تزور االزه���ار متت�س الرحيق اىل معدة 
خا�س���ة غ���ري معدتها التي تتغ���ذى، تقوم النحل���ة كيميائياً 
باخذ موادها االولية من النباتات واالع�س���اب فيها فتدخل 
الرحي���ق فيه���ا وتعامله مع االنزمي���ات )انفرتيز ، االمليز ، 
الهورمونات وافرازات اخرى لتاأخذ منها الرحيق وتفرغه 
يف نف����س املع���دة ويج���ري علي���ه نف����س املعامل���ة وهك���ذا ه���ي 
تناوله���ا اىل االخ���رى اىل ان يتح���ول اىل ع�س���ل خمف���ف ، 
بع���د ان تت���م �س���ناعته تفرغ���ه يف العي���ون ال�سدا�س���ية وتبداأ 
جماعات بتكوين جمموعة تخلق ذبذبات لتوليد تيار هواء 
مير على الع�سل املخفف ليبخر منه املاء الزائد حتى ي�سل 
اىل الرتكيب الطبيعي )4ر1( . وبعد ذلك تغطيه بطيقة 

�سمعية كي الين�سكب من الثقوب.

طلعة للملكة

-  وقال للملكة طلعة واحدة يف حياتها وهي ت�سمى )طلعة 
الزف���اف( وعندم���ا ت�س���عر الذك���ور بوج���ود ملك���ة يف اح���دى 
اخلاليا تقوم باال�س���تعرا�س امامها فتدور حولها وت�س���در 
دوياً ت�س���جعها على اخلروج من اجل تلقيحها وحني تخرج 
للذك���ور يك���ون االق���وى هو ال���ذي يلقحه���ا فتبي����س يومياً 

. بي�سة   2000

لكل نوع  شفاء من مرض 

ث���م جتولن���ا يف احد �س���وارع بغداد القدمية - �س���احة الوثبة 
مقاب���ل بناي���ة الرعاي���ة االجتماعي���ة �س���ابقا فتحدثن���ا اىل 
احل���اج عبا�س �س���بيح �س���احب حمل )ع���امل الع�س���ل( الذي 
ام�س���ى )35( �س���نة يف العمل بهذا املجال اذ  يحتوي حمله 
على العديد من انواع الع�سل املعلب بعلب زجاجية خمتلفة 

االحجام وااللوان.
  ويب���دو ان النح���ال وم���ن خ���الل جتارب���ه الذاتي���ة  �س���نف 
الع�س���ل وعزله عن بع�س���ه ح�سب م�س���ادر الرحيق. اي لكل 

نوع �سفاء من مر�س معني اذ قال:
�س���نفته وعزلته مثاًل ع�سل )الكالبتوز( نعطيه لالمرا�س 
التنف�سية ، وع�سل )ال�سدر( يكون لونه داكناً، نعطيه ملر�سى 
فق���ر ال���دم واحلوام���ل واملر�س���عات، وع�س���ل )احلم�س���يات( 
نعطيه ملر�س���ى �سعف القلب، وع�سل )دوار ال�سم�س( الذابة 
الكول�س���رتول وخا�سة )AL - DL ( حيث يبعد ال�سغط 

العايل.
 وتب�س���م احل���اج عبا����س قائ���ال وبثق���ة  عالي���ة: �س���عارنا )اذا 
اعجب���ك  الع�س���ل اخ���ر ا�س���دقاءك واذا مل يعجب���ك اخ���ر 

االدارة !(..ثم وا�سل حديثه عن فوائد الع�سل قائال:
مفي���د للم�س���ابني ب�س���عف البني���ة وفق���ر ال���دم وال�س���فار 
،مق���وي ومن�س���ط  الدموي���ة يف اجل�س���م  لل���دورة  ومن�س���ط 
عل���ى  ،يق�س���ي  واحلمو�س���ة  لاللتهاب���ات  ومفي���د  للمع���دة 
ال�س���عال والكح���ة وينف���ع للح�سا�س���ية والربو واالم ال�س���در  
ومفيد الأالم الظهر واملفا�سل والروماتيزم ،يزيل االحتقان 
واحلرق���ة يف الب���ول ويط���رد ال�س���موم املوج���ود يف اجل�س���م 

ويقاوم اخلمول والك�سل ويعطي الن�ساط واحليوية .
كان ال�س���اب عبا����س ميث���م عبا����س من�س���غال بالزبائن الذين 
يتواف���دون عل���ى املح���ل ولكن���ه ا�س���تند مائال على الكر�س���ي 

الذي امامه وقال:خال�س���ة م���ا تعلمته من جدي يف العمل 
ه���و ال�س���ر وم���داراة النا����س واكت�س���اب اخلرة ث���م طورنا 
املحل وو�س���عناه كما نرتبط بعالقة جيدة مبنية على الثقة 
م���ع ا�س���حاب املناحل يف اربي���ل ولدينا ع�س���ل جبلي خال�س 

ومني���ز اجلي���د ع���ن طري���ق الت���ذوق فانواع���ه كث���رية منه���ا 
الق���داح والر�س���يم ،ال�س���دروهو ي�س���تعمل لل�س���كر والته���اب 
الكبد وهو ي�س���به ع�س���ل،احلبة ال�س���وداء،وغذاء امللكة الذي 
ت���اكل من���ه وحده���ا و�س���عره ي���رتاوح ب���ني )4-3( مالي���ني 
دين���ار عراقي الغ���رام الواح���د)4(االف دينارولدينا ع�س���ل 
خمل���وط م���ع الغذاء امللكي و�س���عر الكيلو غ���رام )80( الف 
دينار..وباملنا�سبة لدينا زبائن من جميع املحافظات ولي�س 

ببغداد فقط.
ث���م ا�س���ار بي���ده عل���ى علب���ة �س���فافة حتت���وي على ما ي�س���به 

الدقي���ق اخل�س���ن وبل���ون ا�س���فر وقال:ه���ذه حب���وب اللق���اح 
تخلط مع الع�س���ل وبكمية قليلة ال�سحاب فقر الدم وتفيد 
الطحال..ام���ا ه���ذه احلبوب ال�س���وداء )عكر(فهو ين�س���ط 
القلب،و�س���مع الع�س���ل يري���ح املعدة من االجه���اد فهو مفيد 

للقولون.

اما بائع االع�ساب ابو كرار فتحدث عن الغ�س يف بيع الع�سل 
قائال:

كان يل حم���ل لبي���ع الع�س���ل وزي���ت الزيت���ون واالع�س���اب يف 
بغ���داد  وكن���ت احر�س عل���ى اقتناء اجليد منه ويل �س���ديق 
ميتل���ك منح���ال اث���ق به كث���ريا فهناك م���ن يغ�س اي ي�س���ع 
مع ال�س���رية م�سل الع�سل وا�س���اف: الع�سل اخلال�س باهظ 
الثمن وخ�سو�سا الغذاء امللكي ويباع بالغرامات وباملنا�سبة 

الميك���ن حفظ���ه اال بدرج���ة ب���رودة جيدة.. وه���و عبارة عن 
مادة جالتينية بي�س���اء اللون م�س���غرة ذات طعم حام�س���ي 
خفيف ت�سنعه العامالت يف عمر يرتاوح بني -6 12 يوماً 
بوا�س���طة غددها البلعومية لتغ���ذي بها يرقات النحل كافة 
حت���ى عم���ر 3 ايام وتغ���ذي به امللك���ة طوال عمره���ا ولذلك 
ن���رى امللك���ة يك���ون عمرها ما يق���ارب 6 �س���نوات نتيجة هذا 
الغ���ذاء وه���و يزيد لها االخ�س���اب وطول العمر حيث ت�س���ع 

يومياً 2000 بي�سة.

غذاء الملكة يحتوي على فوائد عالجية

لق���د وج���دت عدة فوائ���د عالجية للغ���ذاء امللك���ي اذ نعطيه 
لالخ�س���اب بالن�س���بة للرجل واملراأة. اذ يقوي املباي�س عند 
امل���راأة وي�س���اعد البي�س���ة ال�س���غرية اىل و�س���ولها للحج���م 
الطبيع���ي وينظ���م الق�س���ايا املتعلق���ة باجله���از التنا�س���لي. 
وكذلك بالن�س���بة للرجل يقوي احليامن ويزيد من عددها 
اذا كانت اقل من احلد املطلوب وهو 50 مليون بامللي مرت 
مكع���ب. فهو يزيد من عددها وين�س���ط حركتها وقد اعطى 

نتائج مبهرة.
ومم���ا جت���در اال�س���ارة اليه اين كن���ت عندما اخ���رج اىل  مع 
�سديقي للمنحل لفح�س النحل اعرث على بيوت ملكية يف 
اخلاليا فا�ساهده يتخل�س منها. كي التخرج ملكات ت�سبب 
ان�س���طار اخلاليا وهجرتها في�س���طر اىل هدم هذه البيوت  
بع���د ان عرفت ان الغ���ذاء امللكي هو م���ادة غذائية بروتينية 
يحوي هرمونات من�سطة وامالحاً. كنت العق البيت امللكي 
بعد ان يهدمه كي امت�س مابه من غذاء وكنت امت�س ذلك 
اليوم اكرث من 10 بيوت. ا�س���عر بن�ساط وحيوية ترجعني 
اىل عهد ال�س���با وهذا �س���جعني ان اجمع هذا الغذاء بعد ان 
عرفت فعاليته فا�س���طحبت معي زجاجات �سغرية حتتوي 
ع�س���اًل فكن���ت اجمع غذاء خلم�س���ة بي���وت يف كل علبة. وقد 
جمع���ت حينه���ا 12 علب���ة جلبته���ا ووزعته���ا على ن�س���اء مر 
على زواجهن اكرث من �س���نتني دون اجناب فكانت النتيجة 

مفرحة حيث عاد االخ�ساب ل� 9 منهن.
وا�ساف:

للغ���ذاء امللك���ي فوائ���د اخ���رى حي���ث يعط���ي املناع���ة والقوة 
واملقاوم���ة لالمرا�س وخا�س���ة االمرا����س اخلبيثة. ويقوي 
وه���ي  النح���ل  ينتجه���ا  اخ���رى  م���ادة  وهن���اك  االع�س���اب 
الروكولي����س ه���ذه يجمعه���ا م���ن قل���ف اال�س���جار )ق�س���ر 

اال�سجار( وهي مادة لزجة لونها اخ�سر م�سمر.
النحل يعقم خالياه وي�سد الثغور

وق���ا ل الدكت���ور موفق �س���الل  اخت�س���ا�س امرا����س جلدية  
:ي�س���تعمل النح���ل مادة الروكولي�س لتعقيم خالياه و�س���د 
الثغور وتنعيم �سطح اخللية والبيوت ال�سدا�سية لهذه املادة 
فوائد جمة يف الطب وهي تخلط مع معاجني ال�س���ابون او 

اال�سنان او ال�سامبوات وت�ساعد على التنظيف والتعقيم.
غ���ري ان املرتجم���ة  يف وزارة الثقاف���ة �س���ذى البيات���ي لديها 

م�سكلة مع الع�سل ب�سورة عامة اذ تقول:
ارغ���ب بالع�س���ل اال اين ح���ني ا�س���م رائحت���ه اوامل�س���ه ا�س���اب 
باحل�سا�س���ية يف اجلل���د ولي����س ه���ذا وح�س���ب بل حت���ى املواد 
التجميلية والكرميات التي يدخل الع�سل يف تركيبها تفعل 

بي الفعل ذاته.
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العسل .. الغذاء الملكي .. الوحيد الذي يقتنيه االغنياء ... ويحرم منه الفقراء
لكل نوع من انواعه شفاء لمرض معين

العراقية / فيصل سليم 

العس��ل واهميته في اظهار بشرة نظيفة 
من خالل التركيبات والكريمات الداخلة فيه

دواء مهم للمصابين بضع��ف البنية وفقر 
الدم وتنش��يط للدورة الدموية في الجسم

شغل العسل مساحة واسعة من اهتمام الناس 
لي��س فقط لم��ذاق طعم��ه وانما لدق��ة عمل 
النحل��ة العجيب��ة الت��ي اوحى الله س��بحانه لها 

بذلك فالعسل
س��ائل له خاصية متميزة من اللزوجة والرائحة 
التي هي خالصة روائح الش��مع والزهور والنحل 
وحام��ض النهليك وكثافت��ه النوعية 4ر1 وله 
القابلية على امتصاص الروائح والرطوبة ولكي 
تجم��ع النحلة مق��دار غرام من العس��ل تحتاج 
التنقل بين الزهور مسافة تعادل 11 مرة قدر 

محيط االرض حول خط االستواء.

غذاء الملكة اكث����ر 
فائ�����دة وح����الوة 

وعالجا لألخرين

عسل الس��در لونه 
داكن يعطى لمرضى 
فقر الدم والحوامل 

والمرضعات

الحمضي��ات  عس��ل 
يعطى لمرضى ضعف 

القلب
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

ايالف :حسن السوسي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محبط هذه األيام، والسبب اصطدام سياساته غير الواقعية، تجاه المنطقة، بوقائع 
على األرض أفشلتها، ومنعتها من تحقيق أهدافها، في سورية أوال، وفي العراق ثانيا، وفي مجمل الخليج والعالم العربي 
والتركية  االقليمية  لسياساته  الوطنية  المعارضة  تتصاعد  حيث  الداخلي  المستوى  على  بأحسن  حظه  يكن  ولم  ثالثا. 
الداخلية على حد سواء. ويبدو ان اردوغان قد أدرك جيدا ان عليه أن يتحرك، وبأقصى السرعة الممكنة، للبحث عن مخارج 
محتملة من مأزق سياساته اإلقليمية، قبل أن تصبح وباال محققا على بالده في مختلف المجاالت، وعلى مصير حزب العدالة 

والتنمية الذي يتزعمه ويحكم باسمه منذ مدة طويلة. 
ويف هذا ال�ضياق، اأر�ضل رئي�س وزرائه احمد داود اأوغلو يف مهمة اإىل العراق 
يف حماولة لراأب �ضدع العالقات مع احلكومة الفدرالية يف بغداد، خا�ضة 
حماولة جتاوز التوتر الكبري بني البلدين الناجم عن ما ميكن ت�ضميته 
الفدرالية  احلكومة  جتاهل  اعتمدت  التي  الرتكية  الكردية  ال�ضيا�ضة 
العراقية يف كثري من االأحيان، يف تعامل اأنقرة مع �ضلطات اقليم كرد�ضتان 
العراق من جهة، وعلى م�ضتوى القلق العراقي من املوقف الرتكي من 
اإىل  اأ�ضابع اتهام كثرية  تنظيم داع�س االإرهابي يف العراق، والذي ت�ضري 
ن�ضاطاته على  الطرف عن  ت��ارة، وغ�س  دعمها  ي�ضتفيد من  التي  اأنقرة 
ال�ضاحة الرتكية تارة اأخرى، ودعمه يف خمتلف املجاالت خا�ضة يف �ضورية 
التي و�ضعت اأنقرة يف �ضميم ا�ضرتاتيجيتها اإ�ضقاط نظامها ال�ضيا�ضي بكل 
الو�ضائل ولو كان ذلك بدعم التنظيمات االإرهابية املختلفة التي تن�ضط 
عنفا وتدمريا يف البالد منذ اأكرث من ثالث �ضنوات. ويبدو ان املو�ضوع 
اردوغ��ان  الرئي�س  االأم��ر على  العراقي ال يرقى اىل م�ضتوى يطرح فيه 
التحرك بنف�ضه، ملعاجلة امل�ضكل التي يطرحها، لذلك اأناط املهمة برئي�س 
وزراء ا�ضمي ال ميلك من اتخاذ القرارات يف البالد غري اإعالنها بعد ان 
يكون اردوغان نف�ضه قد اأعطى ال�ضوء االأخ�ضر بذلك. ويف كل االأحوال، 

فلم يعد خافيا، على اأحد، ان رئي�س الوزراء اأوغلو قد �ضمع كالما قا�ضيا 
يف بغداد حول �ضيا�ضات بالده جتاه العراق، وجتاه اقليم كرد�ضتان العراق 
ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ال��ذي مل  وح��ول �ضورية من قبل رئي�س 
يدخر جهدا يف اإبالغ الر�ضالة الوا�ضحة اىل اأنقرة باأن العراق بلد م�ضتقل 
وذو �ضيادة وان بغداد لن تقبل اأي �ضكل من اأ�ضكال االنتقا�س من �ضيادتها 
اأي جمال من املجاالت، وان الوقت قد حان لت�ضحيح عالقات تركيا  يف 
عالقاته  هي  اأنقرة  حاكم  ت��وؤرق  التي  الكربى  امل�ضاألة  والأن  جارتها.  مع 
اأم���ر موقفه" املوؤيد"  ان��ك�����ض��اف  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي  امل��ت��وت��رة م��ع دول اخل��ل��ي��ج 
التحالف  اىل  االن�ضمام  رف�ضه  بدليل  با�ضتحياء،  ول��و  داع�����س،  لتنظيم 
الدويل ملحاربته يف العراق و�ضورية، فاإنه قرر التوجه بنف�ضه اىل اجلزائر 
ال�ضتك�ضاف الدور اجلزائري يف امل�ضاعدة على جتنب تدهور العالقات مع 
دول اخلليج وخا�ضة اململكة ال�ضعودية التي مل ترحت اإىل الدور الرتكي يف 
االأخرية  التطورات  اأ�ضبح مع  الذي  داع�س  املنطقة، وخا�ضة يف مو�ضوع 
ما  غ��ري  تهديدها  مت  ال��ت��ي  اخلليج  ل���دول  االأم��ن��ي��ة  املوا�ضيع  �ضلب  م��ن 
الذي يرغب  االإرهابي  التنظيم  �ضتكون هدفا العتداءات هذا  باأنها  مرة 
يف التمدد اإىل جممل دول املنطقة، ويعطي االأوام��ر خلالياه النائمة يف 

اخلليج لتكون على اأهبة اال�ضتعداد عند حلول �ضاعة ال�ضفر ل�ضرب اأمن 
حتديد  يف  يذهبون  املحللني  بع�س  ك��ان  واإذا  املنطقة.   بلدان  وا�ضتقرار 
اأهداف زيارة اردوغان اىل اجلزائر والقول بانه يحاول اال�ضتعانة بالدور 
اردوغ��ان  �ضيا�ضة  واق��ع  ف��اإن  �ضورية  افرتا�ضية مع  و�ضاطة  اجلزائري يف 
يف  تلغي  ودم�ضق  اأنقرة  بني  واال�ضرتاتيجي  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  وطبيعة 
الواقع حتى اإمكانية التفكري يف هذه الو�ضاطة.ويف كل االأحوال، ما فات 
الرئي�س الرتكي اردوغان هو ان اللجوء اىل الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
يف ظروفه اخلا�ضة احلالية اأ�ضبه مب�ضيعة للوقت واجلهد، الأن للرئي�س 
اجلزائري هموما اأخرى، متاماً، تتمحور حول جتاوز واقع العجز الذي 
�ضيا�ضات  اأ�ضبح يرهن جممل  والذي  بالي�ضرية،  لي�ضت  يعي�ضه منذ مدة 

ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  من  متتلك  اجلزائر  ان  يقال  قد  باملجهول.  ب��الده 
ممار�ضة  ع��ن  الرئي�س  عجز  م�ضاعفات  لتجاوز  يكفي  م��ا  والد�ضتورية 
مهامه، غري ان التاأمل يف طبيعة التحرك اجلزائري، يف االآونة االأخرية، 
اإىل  انها مهجو�ضة بكيفية جتاوز م�ضاعفات وتبعات عجز رئي�ضها  يفيد 
اإىل قاعدة خلفية ملجمل قراراتها على  الهاج�س  درجة حتول معها هذا 
اإن حماوالت  بل  �ضواء،  واإفريقيا على حد  الكبري  املغرب  �ضعيد منطقة 
ممار�ضة تزييف احلقائق حول حقيقة الو�ضع ال�ضحي للرئي�س بوتفليقة، 
على �ضاكلة التالعب ب�ضور ا�ضتقباالته لزوار البالد، دليل قاطع على انها 
مل تعد تهتم اال بدرء عواقب انك�ضاف هذا ال�ضر امل�ضاع على نطاق وا�ضع 

منذ اأمد طويل.

عندما يستنجد الرئيس المحبط بالرئيس العاجز

الشرق االوسط :حسين شبكشي

اأعلنت �ضحيفة »وول �ضرتيت جورنال« االأمريكية اأنها متكنت 
االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن  معرفة  م��ن  املطلعة  م�ضادرها  ع��رب 
االأعلى للثورة  املر�ضد  اإىل  »�ضرية«  اأر�ضل ر�ضالة  اأوباما  باراك 
االإره���اب  حم��ارب��ة  يف  �ضويا  للتعاون  خامنئي  علي  االإي��ران��ي��ة 
وت�����ض��ري��ع االت��ف��اق ال���ن���ووي، وب��ع��ده��ا ب��اأي��ام قليلة اج��ت��م��ع يف 
ال��ع��ا���ض��م��ة ال��ع��م��ان��ي��ة م�����ض��ق��ط وزي�����را اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي 
ب�»الودية واالإيجابية«، وعقب اللقاء  واالإيراين يف لقاء ات�ضم 
اأن  االأوىل،  �ضفحتها  يف  اللندنية  »التاميز«  �ضحيفة  عنونت 
اأمريكا على ا�ضتعداد الإعادة العالقات الدبلوما�ضية مع اإيران.
ه����ذه ال���ت���ط���ورات ت���اأت���ي م���ع ح�����ض��ول ت���غ���ريات الف���ت���ة على 
من  متزايدة  �ضغوط  فهناك  وال�ضورية،  العراقية  ال�ضاحتني 
على  االأمريكي  اجلمهوري  باحلزب  النافذين  االأع�ضاء  قبل 
اأحد هذه ال�ضغوط الالفتة واالنتقادات  الرئي�س االأمريكي، 
ال�����ض��ي��وخ االأم��ريك��ي  ل�����ض��ان ع�ضو جمل�س  احل����ادة ج���اء ع��ل��ى 
النافذ واملخ�ضرم ال�ضيناتور جون ماكني الذي قال اإن اأمريكا 
هناك  ما يحدث  واإن  »داع�����س«،  �ضد  تنت�ضر يف مواجهتها  ال 
ال�ضتينات  ف��رتة  فيتنام يف  م��ع  اأم��ريك��ا  ي��ذك��ره مباأ�ضاة ح��رب 

امليالدية من القرن املا�ضي.
ومع اخل�ضارة الكبرية الأوباما وحزبه يف االنتخابات االأخرية 
ما،  »���ض��يء«  لعمل  حزبه  م��ن  للحراك  عليه  ال�ضغوط  زادت 
وهذا االأمر اأدى اإىل اأن ي�ضارع باإر�ضال 15 األف جندي ب�ضكل 
عن  ال�ضادر  الر�ضمي  االإع���الن  وبح�ضب  ال��ع��راق،  اإىل  ف��وري 
االأع��داد من  اإر�ضال هذه  الغر�س من  ف��اإن  االأمريكية  االإدارة 
درج��ات اجلاهزية  ورفع  العراقي  تدريب اجلي�س  اجلنود هو 
القتالية لديه ب�ضكل مهني واحرتايف حقيقي. ولكن ال�ضكوك 
والتحليالت توؤكد اأن هذه املجموعة لها مهام اأخرى اأهم واأدق 
�ضمعته  واإن��ق��اذ  و�ضوريا  العراق  يف  املتدهور  الو�ضع  »حل�ضم« 
عليها  يبَق  مل  التي  الرئا�ضية  االنتخابات  قبل  حزبه  و�ضمعة 
باجتماع عاجل  ن���ادى  نف�ضه  ال��وق��ت  وه��و يف  ع��ام��ني.  ���ض��وى 

وطارئ ملجل�س االأمن القومي، وذلك ملراجعة �ضيا�ضة بالده يف 
�ضوريا حتديدا. واأ�ضارت الت�ضريبات اإىل اأنه االآن يربط رحيل 
ب�ضار االأ�ضد كاأحد اأهم العوامل التي �ضت�ضاعد يف الق�ضاء على 
تنظيم داع�س االإرهابي، وهذا تغري مهم جدا يف موقف باراك 
يجتمعون  الرو�س  ك��ان  يح�ضل  ه��ذا  وبينما  �ضخ�ضيا،  اأوب��ام��ا 
ب�ضكل معمق وجدي مع بع�س رموز املعار�ضة ال�ضورية ممثلة 
يف معاذ اخلطيب واملباحثات دخلت يف تفا�ضيل دقيقة، بح�ضب 
ما �ضرح به الحقا معاذ اخلطيب، واأمور تتعلق يف مرحلة ما 
بعد االأ�ضد، حيث اإن الطرح املقدم االآن يتعلق بتقدمي حكومة 
اأي  املعار�ضة واملوؤيدين لالأ�ضد، ولكن من دون  م�ضرتكة بني 
باأنها  واملتهمة  عليه  املح�ضوبة  وال��دائ��رة  االأ�ضد  لب�ضار  وج��ود 
ما  »�ضفقة«  هناك  اأن  يبدو  �ضوريا.  يف  الدماء  �ضالالت  وراء 
الرو�س  مع  م�ضرية  م��ب��ادرة  فهناك  عليها،  التباحث  يجري 
يف مالحمها اخلروج التام لب�ضار االأ�ضد، والبقاء على الدولة 

واجلغرافيا ال�ضورية، وهي مبادئ لقيت قبوال لدى الطرف 
قناعة  ه��ن��اك  االأول��ي��ة.  الت�ضريبات  بع�س  بح�ضب  ال��رو���ض��ي، 
باأي حال  يكون  اأال  االأ�ضد يجب  ب�ضار  باأن  متزايدة وحقيقية 
م��ن االأح����وال ج��زءا م��ن م�ضتقبل ���ض��وري��ا، وه��و ال��ذي ت�ضبب 
اليوم  واحل��راك احلا�ضل  اليوم،  فيها  التي وقعت  الكارثة  يف 
اأك���رث م��ن م��وق��ع، وخ�����ض��و���ض��ا ع��ل��ى ال�ضعيد االإي�����راين -  يف 
ال�ضفقة  �ضيكون من امل�ضحك  االأمريكي هو مقدمة الإمتام 
اأب��واق االإعالم  متابعة »االإخ��راج« الذي �ضيقدم عليه جهابذة 
»املقاوم« يف �ضرح ما حدث للموؤيدين لهم، وكيف اأن ما ح�ضل 
ي�ضب يف �ضميم م�ضلحة املمانعة واملقاومة. وت�ضتمر �ضقوط 

اأوراق التعري لف�ضح وك�ضف عورات النفاق.
لقبول  ي�ضتعد  واالأ����ض���د  م�ضى  وق���ت  اأي  م��ن  واأك����رث  ال��ي��وم، 
مبادرة وقف اإطالق النار يف حلب يدرك اأنه االآن ورقة انتهت 

�ضالحيتها على طاولة ال�ضفقات.

عورات النفاق
الشرق االوسط : طارق الحميد 

طوت القمة اخلليجية الت�ضاورية يف ال�ضعودية �ضفحة معقدة 
من اخلالف اخلليجي - اخلليجي ونتج عن ذلك عودة �ضفراء 
ال�ضعودية واالإم��ارات والبحرين اإىل قطر، واأتبع تلك القمة 
بيان مهم نا�ضد فيه خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبد اهلل 
اتفاق  الإجن��اح  ال�ضعي  وق��ي��ادة«  »�ضعبا  م�ضر  العزيز  عبد  بن 
الريا�س املهم مب�ضرية الت�ضامن العربي. وعلى الفور، وبعد 
بيان امللك عبد اهلل بن عبد العزيز التاريخي بادرت القاهرة 
اإن  امل�ضرية  الرئا�ضة  وق��ال��ت  ال�ضعودي،  البيان  مباركة  اإىل 
و�ضواب  ال��راأي  حكمة  يف  الكاملة  ثقتها  عن  »تعرب  القاهرة 
جهوده  غاليا  وتثمن  ال�ضريفني،  احل��رم��ني  خل���ادم  ال��روؤي��ة 
العربية  االأم��ت��ني  ل�ضالح  يبذلها  ال��ت��ي  وامل���ق���درة  ال���دوؤوب���ة 
واالإ�ضالمية، ومواقفه الداعمة وامل�ضرفة اإزاء م�ضر و�ضعبها«، 
»بيت  و�ضتظل  كانت  باأنها  القاهرة جتدد عهدها  اأن  وموؤكدة 
ال���ع���رب«، وم�����ض��ددة ع��ل��ى جت��اوب��ه��ا ال��ك��ام��ل م��ع ه���ذه ال��دع��وة 
امل��ل��ك��ي��ة ال�����ض��ادق��ة: »ال��ت��ي مت��ث��ل خ��ط��وة ك��ب��رية ع��ل��ى �ضعيد 
الدعوة  ه��ذه  اأن  فطاملا  وعليه  ال��ع��رب��ي«.  الت�ضامن  م�ضرية 
امللكية ال�ضعودية ال�ضادقة قد قوبلت بتجاوب م�ضري �ضريع، 
وتاأييد اإماراتي غري مرتدد يظهر حكمة ال�ضيا�ضة اخلارجية 
فاإن  واخلليج،  املنطقة،  م�ضلحة  فيه  ملا  ودعمها  االإماراتية، 
امل�ضري عبد  الرئي�س  اإىل  الدعوة  ملاذا ال توجه  ال�ضوؤال هو: 
اخلليجية  بالقمة  ال�����ض��رف  �ضيف  ل��ي��ك��ون  ال�ضي�ضي  ال��ف��ت��اح 
املقبلة يف قطر، وتكون هذه الدعوة مبثابة االإعالن الر�ضمي 
واإمنا  لي�س اخلالف اخلليجي - اخلليجي،  عن طي �ضفحة 
لراأب ال�ضدع العربي الوا�ضح، خ�ضو�ضا اأن م�ضر لي�ضت جزءا 
اأن تكون. دعوة  من العرب، بل هي بيت العرب، وهكذا يجب 
مثل هذه تعني اإعالنا ر�ضميا بالتفاف اخلليج ككل مع م�ضر 
ولن  اخلالفات،  كل  الدعوة  هذه  تنهي  لن  �ضحيح  وحولها، 
ت�ضمد كل اجلروح، لكنها �ضتكون خطوة باالجتاه ال�ضحيح، 
فم�ضر ال ُترتك، وال ُي�ضتغنى عنها، وال ميكن تخيل العرب، 

الكارثة  وحتديدا اخلليج العربي، من دون م�ضر، وهذه هي 
التي كاد يحدثها االإخوان امل�ضلمون اإبان فرتة حكمهم مل�ضر. 
�ضحيح اأن دعوة الرئي�س ال�ضي�ضي للقمة اخلليجية يف قطر، 
اخلليجية  ل���الأع���راف  ام��ت��داد  مب��ث��اب��ة  �ضتكون  ح��دث��ت،  واإن 
العاطفية يف حل اخلالفات.. وليكن ذلك! فالعاطفة جزء من 
اليوم  اخلليج  يحتاجه  وما  يربطنا مع م�ضر،  الذي  الن�ضيج 
هو الوقوف مع م�ضر التي تعني قوتها قوة العمق اخلليجي، 
وهذا االأهم، واالأ�ضح، و�ضيكون ذلك مبثابة ك�ضر للجليد بعد 
4 اأعوام قا�ضية، و�ضعبة، وحت�ضبا للقادم، وهو اأ�ضعب واأق�ضى، 
الرئي�س  دعوة  - م�ضرية مميزة.  ويتطلب عالقات خليجية 
ال�ضي�ضي لقمة الدوحة، واإن حدثت، لن تنهي كل اخلالفات، 
ر�ضالة  واإر����ض���ال  ال��ت��وا���ض��ل،  تعني  لكنها  ط��وي��ل،  ف��ال��ط��ري��ق 
ينا�ضر  م��ن  وك��ل  اإي���ران،  وحت��دي��دا  للجميع،  مهمة  �ضيا�ضية 
املجرم ب�ضار االأ�ضد، كما اأنها ر�ضالة تقدير واحرتام م�ضتحقة 
ق��ادم  ب���اأن  اخلليجيني  للمواطنني  ور���ض��ال��ة  امل�����ض��ري��ني،  لكل 
االأي��ام يحمل روؤي��ة اأك��رث و�ضوحا من روؤي��ة االأع���وام املا�ضية 
ال�ضي�ضي  دع���وة  ف���اإن  وبالطبع  وع��رب��ي��ا.  وم�ضريا،  خليجيا، 
لي�ضت منة، وال تكرميا، بل هي اعرتاف باأن الغد غري االأم�س، 

وهذا مطمح كل العقالء.

لماذا ال يكون السيسي ضيف قمة الدوحة؟

خيرالله خيرالله

يب���دو اأّن ال�ض���كوى هواي���ة عربية. تغني ال�ض���كوى عن حتّمل امل�ض���وؤولية 
والت�ض���رف بطريقة معقولة تنمُّ عن رغبة يف الت�ض���ّرف بحد اأدنى من 

اجلّدية اإزاء ما يو�ضف بالق�ضايا الكربى.
يك�ضف القرار الذي اتخذه "فريق العمل االأمريكي من اأجل فل�ضطني"، 
الذي يعمل من وا�ضنطن دي �ضي والقا�ضي بتقلي�س ن�ضاطه، فكرة عن 
مدى مت�ّض���ك العرب عموما بال�ض���كوى من نفوذ اللوبي االإ�ض���رائيلي يف 

الوقت الذي وجد فيه من يت�ضّدى بفاعلية لهذا اللوبي.
كذلك، تك�ضف ال�ضعوبات التي تواجه "فريق العمل" هذا حجم تراجع 
االهتمام بالق�ض���ية الفل�ضطينية يف ما ي�ض���ّمى، اإىل اإ�ضعار اآخر، عا�ضمة 

القرار الدويل.
ف���وق ذل���ك كّل���ه، يعك�س الق���رار ال�ض���عوبات التي بات���ت تواج���ه العملية 

ال�ضلمية برمتها والتي جعلت من االن�ضداد ال�ضيا�ضي �ضّيد املوقف.
مل يع���د م���ن جم���ال �ض���وى للعن���ف والت�ض���عيد اللذي���ن يف ا�ضا�ض���هما 
الرغب���ة االإ�ض���رائيلية يف تكري����س االحت���الل جلزء من ال�ض���فة الغربية 
والقد�س ال�ضرقية. ت�ضتهدف االإجراءات التي تتخّذها حكومة بنيامني 
نتانياهو قطع الطريق على خيار الدولتني، الذي يف ا�ضا�ضه قيام دولة 

فل�ضطينية م�ضتقّلة "قابلة للحياة".
يراأ����س "فري���ق العمل االأمريكي من اأجل فل�ض���طني"، ال���ذي عمل منذ 
�ض���نوات م���ن اأجل خي���ار الدولتني الدكتور زياد ع�ض���لي. وهو مقد�ض���ي. 
عم���ل ع�ض���لي، وهو يف االأ�ض���ل طبي���ب خمت�س باالأمرا����س الداخلية، يف 
ايلينوي. انتقل بعد ذلك اإىل دي �ض���ي مع زوجته نايلة التي ت�ض���اركه يف 
اجله���د ال���ذي يبذله فريق العمل م���ن اأجل اإعطاء �ض���ورة خمتلفة عن 
فل�ض���طني ون�ض���ال الفل�ض���طينيني من اأج���ل حتقيق اهدافه���م الوطنية 

�ضلمياً.
اتخذت املنظمة �ضل�ضلة من االإجراءات بهدف احلّد من االإنفاق. �ضتكون 
مكاتبها اأقّل م�ضاحة و�ضيكون هناك ا�ضتغناء عن بع�س العاملني فيها. 
االأه���ّم م���ن ذلك، اأنها الغت الع�ض���اء ال�ض���نوي الذي تقيمه يف العا�ض���مة 

والذي كان مدخوله يغطي ن�ضف نفقاتها تقريباً.
كان الع�ضاء ال�ضنوي احلدث الفل�ضطيني االأهّم يف دي �ضي كان منا�ضبة 
لقيا����س م���دى االهتم���ام االأمريك���ي بفل�ض���طني وم���دى جّدي���ة اجلهود 
االأمريكي���ة الهادف���ة اإىل حتقي���ق ت�ض���وية �ض���لمية معقول���ة ومقبول���ة. 
تاأخ���ذ ه���ذه الت�ض���وية يف االإعتبار رغبة ال�ض���عب الفل�ض���طيني يف حتقيق 

طموحاته ب�ضفة كونه �ضعباً ميتلك كّل املقومات التي ت�ضمح له باإقامة 
دولته

يف ال�ض���نة 2010، عل���ى �ض���بيل املث���ال ولي����س احل�ض���ر، كان���ت هيالري 
كلينت���ون �ض���يف ال�ض���رف يف الع�ض���اء ال�ض���نوي. كان���ت ال ت���زال وزي���رة 
للخارجي���ة، واّك���دت يف كلمته���ا م���دى الت���زام االإدارة العملية ال�ض���لمية. 
جند االآن كالمها وكاأّنه عفى عنه الزمن بعد م�ضل�ض���ل النك�ض���ات الذي 
تعّر�ض���ت ل���ه جه���ود وزي���ر اخلارجية جون ك���ريي وزيادة وت���رية العنف 
التي ترتافق مع الزحف اال�ضتيطاين يف كّل االجتاهات من اأجل فر�س 

واقع جديد على االأر�س.
تكم���ن اأهمّي���ة "فريق العمل االأمريكي من اأجل فل�ض���طني" يف اأّنه لعب 
دور اللوب���ي الفل�ض���طيني اجلّدي القادر عل���ى التعاطي مع االأمريكيني 
باللغ���ة التي يفهمونه���ا. لذلك، كانت هناك �ضخ�ض���يات اأمريكية نافذة 
عل���ى عالق���ة بالفريق، مبا يف ذلك �ضخ�ض���يات يهودي���ة امريكية لديها 
ثقله���ا. مل يك���ن اللوب���ي الفل�ض���طيني يف وا�ض���نطن يتكّل���م لغ���ة خ�ض���بية 

تر�ض���ي املتاجري���ن بالق�ض���ية الفل�ض���طينية الذين يتكلمون ام���ام مراآة 
والهدف من كالمهم ار�ضاء نف�ضهم لي�س اإال.

ال �ض���ّك اأن عوامل كثرية �ض���اهمت يف و�ض���ول الو�ضع اإىل ما و�ضل اليه. 
هن���اك التعن���ت االإ�ض���رائيلي الذي يعرّب عن���ه اال�ض���تيطان. وهناك ادارة 
اوباما التي تتفّن يف كيفية تفادي اأّي مواجهة مع اليمني االإ�ضرائيلي 
وم���ع نتانياه���و بال���ذات. وهن���اك الت�ض���عيد ال���ذي متار�ض���ه "حما����س" 
انطالق���اً م���ن غّزة والذي ي�ض���تفيد من���ه املتطرفون االإ�ض���رائيليون اإىل 
اأبع���د حدود. وهناك �ض���لطة وطنية فل�ض���طينية عاجزة ع���ن حتقيق اي 

اخرتاق �ضيا�ضي حقيقي على ال�ضعيد الفل�ضطيني.
�ض���حيح اأّن ال�ض���لطة الوطني���ة ت�ض���ّجل نقاطاً يف اوروب���ا بعدما اعرتفت 
ال�ض���ويد بالدول���ة الفل�ض���طينية، لك���ّن ال�ض���حيح اي�ض���ا اأّن مث���ل ه���ذه 
النق���اط االإيجابي���ة مل جتد ترجمة لها يف ال�ض���ّفة الغربية، خ�ضو�ض���اً 
م���ع االإ�ض���رار عل���ى التخل����س م���ن الدكت���ور �ض���الم فيا����س وحكومت���ه. 
كانت حكومة �ض���الم فّيا�س، الذي اقام عالقة وثيقة مع "فريق العمل 

االأمريكي من اأجل فل�ض���طني" اأف�ض���ل ما حدث لفل�ض���طني يف ال�ضنوات 
القليل���ة املا�ض���ية، خ�ضو�ض���ا اأّن���ه رّك���ز عل���ى قيام موؤ�ض�ض���ات فل�ض���طينية 
ت�ضلح لدولة حترتم نف�ضها. كذلك، جعل ال�ضفة الغربية ار�ضا مرّحبة 
بالفل�ضطيني، اأي ار�ضاً غري طاردة الأهلها كما تاأمل ا�ضرائيل. فالهدف 
االإ�ض���رائيلي يتلّخ�س بالتخل�س من اي فل�ض���طيني يف فل�ض���طني، داخل 
"اخل���ط االأخ�ض���ر" وخارجه مع تركي���ز خا�س على القد�س واحيائها 

العربية واالأماكن املقّد�ضة االإ�ضالمية وامل�ضيحية فيها.
ميّث���ل "فري���ق العمل االأمريكي من اأجل فل�ض���طني" الوجه احل�ض���اري 
لفل�ضطني يف وا�ضنطن. ي�ضكو العرب يومياً من اللوبي االإ�ضرائيلي من 

منطلق اأّنه يوؤّثر يف مراكز القرار واالإعالم االأمريكي.
ج���اء اخ���رياً م���ن ي�ض���تطيع مقاوم���ة اللوب���ي االإ�ض���رائيلي، حت���ى داخ���ل 
املنظم���ات اليهودي���ة االأمريكية. حّقق "فري���ق العمل" اخرتاقات يف كّل 
االإجتاه���ات داخ���ل املجتمع االأمريكي وذلك على الرغ���م من االإمكانات 
ال�ض���ئيلة التي امتلكها. وهذه االإخرتاقات عائدة قبل كّل �ض���يء اإىل اأن 
اللغة التي ا�ضتخدمها. اإّنها باخت�ضار لغة بعيدة عن ال�ضعارات امل�ضحكة 
� املبكية التي جتعل االأمريكي يعتقد اأن كّل عربي ينتمي اإىل "داع�س".
املوؤ�ض���ف اأّنه مل يوجد من يريد االإ�ض���تفادة من الفر�ض���ة املتاحة للعرب 
والفل�ض���طينيني يف الوالي���ات املتحدة عموما ووا�ض���نطن حتديداً. يبدو 
���لون ال�ض���كوى من اللوبي الر�ض���رائيلي  وا�ض���حاً اأّن معظ���م العرب يف�ضّ
ب���دل الدخ���ول يف مواجهة جّدية معه عرب من اتقن لعبة وا�ض���نطن دي 
�ض���ي، فاق���ام عالق���ات مع مع ق�ض���م كبري من اجله���ات الناف���ذة ومراكز 
االأبح���اث اجلّدية ومع و�ض���ائل االإعالم االأمريكي���ة التي متتلك القدرة 

على التاأثري يف الراأي العام حّتى داخل االإدارة والدوائر الر�ضمية.
كان هن���اك للم���ّرة االأوىل لوب���ي فل�ض���طني فّع���ال يف وا�ض���نطن، لكّنه مل 
يوجد من يريد اال�ض���تفادة من فعاليته. هل هذا عائد اإىل اأن ال�ض���كوى 
ل امل�ض���وؤولية؟  من نفوذ اللوبي االإ�ض���رائيلي تغني عن اأي حماولة لتحمُّ
يبدو اأن هذا ال�ضوؤال اأقرب اإىل احلقيقة من اأّي �ضيء اآخر نظراً اإىل اأّنه 

يطرح امل�ضكلة كما هي بعيداً عن اأّي لف ودوران.
�س امل�ض���كلة اأن العرب ال يريدون دعم الفل�ض���طينيني بغري الكالم،  ملخَّ
فيم���ا ال يوج���د بني الفل�ض���طينيني انف�ض���هم، حّتى ب���ني االأغنياء منهم، 
من يريد اأن يكّبد نف�ضه م�ضّقة طرح �ضوؤال بديهي من نوع ملاذا ا�ضرائيل 
اأ املقيم يف البيت االأبي�س توجيه اأي لوم  قويَّة يف وا�ضنطن وملاذا ال يتجرَّ
من اأي نوع كان ل�ضيا�ض���اتها التي ال ت�ض���بُّ �ض���وى يف تكري�س االحتالل 

لالأر�س الفل�ضطينية وحرمان �ضعب من حقوقه؟

الشكوى هواية عربية



رزاق عداي

نمط سردي 

ق�صرية  ق�صة  ع�صرة  ارب���ع  على  حت��ت��وي  املجموعة 
جداً من جمموع الق�ص�ص البالغة واحدة وع�صرين 
ت��ب��داأ م��ن )اوح���ال ( وتنتهي يف اخ��ر ق�ص�ص  ق�صة 
املجموعة )قهقهة ( وبهذا النمط ال�صردي الذي قد 
يكون �صعباً اىل حد ما ان يكمل القا�ص م�صواره يف 
هذه املجموعة ذات املئة والثالث �صفحات و�صعوبة 
، فمن  بحتة  فنية  ج��وان��ب  اىل  ت��ع��ود  ال��ن��م��ط  ه���ذا 
ال��ول��وج  الي�صتطيع  مل��اح��ة  ق�����ص��رية  جملة  المي��ل��ك 
رمبا  ملو�صوعه  بالت�صدي  مطالب  فالكاتب   ، اليه 
التفاته  رمب��ا  و  العك�ص،  او  كبري  اي��ق��اع  ذات  ت��ك��ون 
اىل املهمل من اال�صياء وال�صعودية نحو الالمهمل 
كما ان القا�ص معن باختزل ال�صرد وب�صربة اخرية 
اأو  يتحتم ان تكون ذات وق��ع ق��وي حت��دث ال�صدمة 

االندها�ص . 
يف  ج��داً  الق�صرية  ق�ص�صه  اغلب  يف  يفلح  والقا�ص 
الق�ص�صية  ف�صاءاته  اىل  للتقرب  الفر�صة  منحنا 
جملته  متانة  اىل  �صابقا  ا���ص��رت  كما  يتوفر  وه���ذا 
ودربته الق�ص�صية والقوة البالغية التي يتمتع بها 
هكذا  امل�صهد  يختزل   ) النهر  ) حانة  ق�صته  فقي   ،
حينما   ، الرخي�صة  اخلمور  باباريق  معت�صمني   "
ت��و���ص��ع يف ال��ك��وؤو���ص اخل��م��رة ل��ت��دور يف ال���روؤو����ص ، 
وي��ح��ت��د ال���ظ���الم وت��خ��ت��ل��ط اال�����ص����وات واال ���ص��ي��اء 
ممتزجة بالغناء والهواء امل�صبع بدخان التبوغ يبدو 
كل �صيء األيفا وبهيجاً ، وقتها يت�صع املكان باالحبة 

واملتعارفني من رواد وندماء عابرين . 
وه���ك���ذا ي��ب��دو ال��ق��ا���ص وق���د رمم امل�����ص��ه��د مب��رون��ة 
وبخفة عرب جمل مرتادفة. ت�صغط �صاعات طويلة 
يف ا�صطر ق�صرية وبلغة م�صعة ، يبقى على املتلقي ان 

ي�صتكمل ما ي�صاء ان يراه منا�صبا له . 
ويف ق�����ص��ة )ع�����ص��اف��ري( مي���ت���زج احل���ل���م م���ع رغ��ب��ة 

امل�صافر  يلتقي  فعندما   ، مطلقة  حل��ري��ة  ج��احم��ة 
ال��غ��ري��ب يف ال��ف��ن��دق ال���ذي ي����اأوي ال��ي��ه ب��رج��ل على 
 ، مكتبه وع�صافري تتواثب يف اقفا�ص مدالة فوقه 
انها  الرجل  اي��ن جئت بها فكان ج��واب  �صاأله : من 

جملوبة من بالدها البعيدة 
متقلباً  يظل  غرفته  اىل  امل�صافر  ين�صرف  وعندما 
مغلقة  ف�����ص��اءات  يف  كالع�صافري  ق��اف��زا   ، منامه  يف 
ومديات �صيقة موح�صة ، وعند ال�صباح الذي خرج 
فيه اىل �صوارع املدينة وهو يطلق الع�صافري واحداً 

تلو االخر . 

مفارقة انسانية 

اما يف ق�صة ) نواح طويل ( فهو يلخ�ص الرتاجيديا 
ال��ع��راق��ي��ة ب��رم��ت��ه��ا ومب��ف��ارق��ة ت��اأت��ي ع��ل��ى م�صتوى 
او  ال��ف��ردي ليعطي او ليجمع دالل��ة عامة  ال��وج��ود 
�صبه  وخ���الءات  منقطعة  ارا����ص  "و�صط  كليا  رم��زا 
يف  منها  ينجو  لن  حرائق  ال��ن��ريان  تطوله  مظلمة 
امل��ن��ام ، في�صيع االأب���ن ال��وح��ي��د يف اح���دى ال��غ��ارات 

الليلية مع في�صل بكامله من رفاقه اجلنود، 
وكلما �صاق �صدرها  املقربة  دارا قرب  امل��راأة  فتمنح 
تذهب اليها وهناك جته�ص بالبكاء وال تكف االبعد 
املفارقة االن�صانية  او  .  الرتاجيديا  �صاعات طويلة 
���ص��ورة  ير�صمها يف  او  ال��ق��ا���ص  ي�����ص��رده��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
درامية عالية االيقاع "عندما ت�صع احلرب اوزارها 
ب��ال��زغ��اري��د  ذوي��ه��م  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��ائ��دون  وي�صتقبل 
والطبول فيما ده�صت املراأة والتزمت ال�صمت اياما 
ول��ي��ايل ط��وي��ل��ة ب��ع��دئ��ذ ع����اودت ال��ب��ك��اء م��ن ج��دي��د، 
التعرف  ي�صتطيع  ل��ن  ك��ه��اًل  االب���ن  ب��ع��ودة  فوجئت 
الفراغات  ام��ام  ت�صعنا  الق�صة  فهذه   ، اب���داً  عليها 
واالم����ت����الءات وال��ت��ق��اط��ع��ات ال��ت��ي ي��ن��ط��وي عليها 
ال�صك يف  ذل��ك يعرتينا  ، وعند  االن�����ص��اين  ال��وج��ود 

الذي يقرر م�صائرنا ،اأهو القدر ام االرادة . 
نقابل  ان  فيها  نتمكن   - ال�صياد  دورة   – ق�صة  يف 

تنتهي  ال  التي  ال��دائ��ري  الطابع  ذات  الزمان  فكرة 
والطعوم  بال�صنارة  يلقي  الذي  فال�صياد  احلياة،  يف 
اىل النهر ينتهي ب�صحب اخليط بخفة بالغة بعد ان 
قبالة  وتكون  امل�صيدة  را���ص  ويتاآكل  الطعم  يت�صتت 

اجلملة االخرية . 

حقب متالحقة 

اجل�صر  �صور  اعلى  يف  املتفرجني  جميع  يت�صتت   "
فيما يعاود ال�صياد دورته دون انقطاع " 

ل��دى القا�ص  ال��رباع��ة يف الق�صة ق�صرية ج��داً  ام��ا 
فتظهر جليا يف ق�صة " تنا�صخ" ففي جمل معدودة 
انه  ن�صدق  ان  ، يجعلنا  واح��دة فقط  ، ويف �صفحة 
هناك توا�صجات وممكنات جتمع الواقع واال�صطورة 
الطاغية اىل خنزير  يتحول  فعندما   ، الالواقع  او 
م��ن م��وك��ب ج��ن��ائ��زي ول��ي��ويل ه��ارب��ا بخفة �صريعة 
�صوف  رج��ال��ه  ب���ان  نقتنع  ان  م��ن  المينعنا  ف��ه��ذا   ،
يوا�صلون امل�صري على طريقهم املف�صي حتى النهاية 

دون ان يبوح احد منهم لالخر مبا يراه" 
وه��ن��اك  ج���داً  ال��ق�����ص��رية  الق�ص�ص  م��ن  عينة  ه���ذه 
ول��ك��ن ما  وب���راع���ة ق�ص�صية  غ��ريه��ا الت��ق��ل روع����ة 
ال��ك��ات��ب  ان   ، خ��ال���ص��ة  وم���ن  م��ن حت�����ص��ل  ح�صلته 
التاريخ  و���ص��ط  ي��ك��ون  ان  فنية  ومبمكنات  ا�صتطاع 
يف  فهو  ���ص��رق��اً،  ك��م   10 ب��غ��داد  ق�صته  يف  خ�صو�صاً 
 ، متالحقة  حقب  يف  باحلقيقة  او  حقبة  اح�����ص��ان 
م��ذاق  ذات  ون�صو�صه   ، وم��ت��ني  ع���ال  وب��ف��ن  ارخ��ه��ا 
يتابع  ف��ال��ق��ارئ  االوىل،  ال�صفحة  منذ  ت��راج��ي��دي 
ال��ذات  م��ن  املجموعة  عليها  تتوفر  التي  املعطيات 
احل��زي��ن��ة وال���ع���وز وال��ب��ك��اء واال����ص���ت���الب واالح����الم 
ال�����ص��غ��رية وغ���ري امل��ت��ح��ق��ق��ة وامل���ف���ارق���ة يف ال��وج��ود 
والرتاجيديا   ، واملعلن  واملختفي  املنك�صر  وال��ف��رح 
كلها  ن��اق�����ص،  ب��وج��ود  وامل��م��ه��ورة  ال�صاخر  بطابعها 
اندلقت من ذاكرة القا�ص مر�صوفة ببناء ق�ص�صي 

و�صرد متني.

لق����د ذكرن����ا يف اع����داد �ص����ابقة م����ن جري����دة "العراقي����ة" ع����ن تاري����خ ال�ص����عر 
العراق����ي وتطرقن����ا اىل اثن����ني م����ن ال�ص����عراء اخلالدي����ن يف ت����راث ال�ص����عر 
العراق����ي والوطن العربي وهم����ا اجلواهري وابو الطيب املتنبي وهذا اليوم 
نكم����ل م����ا بداأن����ا به عن ال�ص����عراء ولكن عن �ص����عراء اخرين له����م مكانتهم يف 

ال�صعر واالدب العربي وتقليبهم لالأوزان والقوايف ومن هوؤالء ال�صعراء 
اأبو نوا�ص اأو احل�ص����ن بن هانئ احلكمي الدم�ص����قي �ص����اعر عربي من اأ�ص����هر 
�ص����عراء الع�ص����ر العبا�ص����ي. يكنى باأبي علي واأبي نوؤا�ص  والنوؤا�ص����ي.  وعرف 

اأب����و نوا�����ص ب�ص����اعر اخلم����ر. ق����ال البع�ص ان����ه تاب عم����ا كان في����ه واأجته اإىل 
الزه����د وق����د ان�ص����د عدد من االأ�ص����عار التي ت����دل على ذلك وكان ال�ص����اعر قد 
اخ����ذ موهبت����ه ال�ص����عرية ع����ن وال����ده " خلف  االحم����ر " اأخذ عن����ه كثرياً من 
علمِه وادبه، وكان له منه زاد ثقايف كبري حتى اأنه مل ي�صمح له بقول ال�صعر 
حتى يحفظ جملة �صاحلة من اأ�صعار العرب ويقال: اإن اأبا نوا�ص كلما اأعلن 
ع����ن حفظ����ه ملا كلف����ه به، كان خلف يطلب اإليه ن�ص����يانها، ويف ه����ذا لون رفيع 
من األوان التعليم، حتى ال يقع هذا ال�ص����اعر النا�ص����ئ يف ربقة من �ص����بقه من 
ال�ص����عراء املتقدم����ني وق����د روي ع����ن اأبي نوا�����ص قوله: "ما ظنك����م برجل مل 
يقل ال�صعر حتى روى دواوين �صتني امراأة من العرب منهن اخلن�صاء وليلى 

االأخيلية فما ظنكم بالرجال؟"

وابرز ما قاله يف خمتاراته ال�صعرية :
وم�صتعب�ٍد اإخوان�َه بث�رائه - لب��صُت له كرباً الأبَرّ على الكرِب

�ني يوم����اً واإي����اه حمِف�����ٌل - راأى جانبي وع����راً يزيد عل����ى الوعر ِ.....  اإذا �ص����َمّ
ابو نوؤا�ص 

حممد �ص����عيد احلبوبي - رجل العلم واالأدب واجلهاد � ولد �ص����نة 1266 ه� 
وتوفى �ص����نة 1333 ه� هو اأبو علي ال�ص����ّيد حممد �صعيد بن ال�صّيد حممود 
احل�ص����ني ال�ص����هري بحبوبي، من اأ�صهر م�صاهري ع�صره، فقيه كبري، واأديب ، 
و�ص����اعر مبدع. ولد يف النجف يف الرابع من جمادى االآخرة عام 1266 ه� 
ون�صاأ مطبوعاً على اخلري، مثااًل للخلق الرفيع والنف�صية العالية، فانطبع 
عل����ى ح����ب العلم واالأدب انطباعة كانت ت�ص����ري اإىل ذكاء ونبوغ. اجته �ص����وب 

املجتمع فكان ولوعاً بتكوين احللقات االأدبية التي ت�صقل املواهب وتثريها. 
والتح����ق ببع�ص رجال اأ�ص����رته الذين عرفوا با�ص����تغالهم بالتجارة بني جند 
والنج����ف. كان يغرد باألوان من ال�ص����عر مل يعهد النج����ف لها مثياًل، ويحف 
املحاف����ل واالأندي����ة بقط����ع م����ن قلب����ه الرقيق وروح����ه الكبرية. وا�ص����تطاع اأن 
يتمل����ك زم����ام اإمارة ال�ص����عر  وبعد االحت����الل االإنكليزي للعراق ق����اد القوات 
العربي����ة يف اجلن����وب يف مواجه����ة القوات الغازية حلني وفاته �ص����نة 1914 
ودف����ن يف النج����ف اال�ص����رف يف ال�ص����حن احلي����دري ال�ص����ريف ول����ه متث����ال يف 

و�صط مدينة النا�صرية  من ابرز ما قاله احلبوبي يف ا�صعاره .... 
اأيها ال�صاقي ومن خمر اللمى - ن�صوتي فاذهب ببنت العَنِب

ولنا لقاء اخر 
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الش��هرة ال تتالزم م��ع الكفاءة والف��ذاذة في عالمنا العرب��ي. العالقات 
اب ومشعوذين وتغمط حق مبدعين ومبدعات. 

ّ
العاّمة ترفع من شأن كت

اس« وفق معايير غير علمّية بتاتًا 
ّ
يظهر مشعوذ على برنامج »كالم الن

 
ّ
وُيسّوق له مارسيل غانم على أنه »ُمكتشف« لدواء للسرطان، أو أنه فذ
متنّوع الفذاذة وعلى وش��ك الحصول على جائزة نوبل وأوس��كار في آن. 
هن��اك علم��اء عرب حقيقّيون في الغرب، وهناك ُمن لم يس��مع بهم ألنه 

ليس هناك جهاز عالقات عاّمة لهم، وال يكترثون للشهرة.
واحد من هوؤالء العلماء االأفذاذ يدّر�ص يف 
كلّي���ة الط���ب يف جامعة هارف���رد وتتنازعه 
كلّيات الطّب حول العامل، وعندما اأحاول 
اأن اأقنع���ه باخل�ص���وع ملقالة عنه يف جريدة 
يف لبن���ان ينف���ر. ه���و منك���ّب عل���ى عمل���ه 

البحثي وال يكرتث لل�صغائر.
�ص���معت  قّل���ة  ه���وؤالء.  م���ن  بطاط���و  حّن���ا 
�ص���ني  املتخ�صّ م���ن  اأغلبه���م  وه���م يف  ب���ه، 
�ص���ات. مل ُيكّرم بطاطو يف لبنان  واملتخ�صّ
اأو يف فل�ص���طني، رمّبا الأن التكرمي املنتظم 
يف لبن���ان م���ن قب���ل مي�ص���ال �ص���ليمان كان 
يرتّكزعلى �ص���فري اأو �ص���فرية م���ن الدولة 
الراعي���ة الإرهاب العدّو االإ�ص���رائيلي. لكن 
ة من الرتّفع  مي�صال �ص���ليمان حالة خا�صّ
عن املال النفطي. حّنا بطاطو فل�ص���طيني 
م���ن مواليد القد�ص. رح���ل اإىل اأمريكا يف 
ع���ام النكب���ة ودَر�ص يف جامع���ة جورجتاون 
يف وا�ص���نطن ل�ص���هادة البكالوريو�ص، ونال 

للمتف���ّوق  ُتعط���ى  جائ���زة  تخّرج���ه  بع���د 
االأّول يف الدرا�ص���ة. بعد جورجتاون، در�ص 
بطاط���و يف جامع���ة هارف���رد ون���ال يف ع���ام 
»ال�صيا�صة«  الدكتوراه يف  �ص���هادة   1960
جامع���ة  يف  »ال�صيا�ص���ة«  ق�ص���م  ي���زال  )ال 
هارف���رد وجورجت���اون وبع����ص اجلامعات 
القدمية التاأ�ص���ي�ص ُي�ص���ّمى »احلكومة« اأو 
»احلك���م« الأن التدري����ص الق���دمي للم���اّدة 
يف  ال�صيا�ص���ة  در����ص  يف  ����ص  يتخ�صّ كان 
فق���ط،  الغربّي���ة  احلكوم���ات  م���ن  ع���دد 
وكانت املعار�ص���ات واالأح���زاب والثورات ال 
تدخل �ص���من �ص���ياق الدر�ص(. كان عنوان 
الع���راق،  اأطروحت���ه »ال�ص���يخ والف���اّلح يف 

.»1917-1958
كان���ت مرحل���ة الدرا�ص���ة يف هارف���رد غنّية 
لبطاط���و، ح�ص���بما حّدثن���ي عنه���ا.  ج���ّداً 
كان زميله يف الدرا�ص���ة، يف الق�ص���م نف�ص���ه، 
عربّي اآخر من دم�ص���ق، هو يو�ص���ف اإيب�ص، 

����ص يف االإ�ص���المّيات عل���ى يد  ال���ذي تخ�صّ
املُ�صت�ص���رق هاملت���ون غب، ال���ذي كان اأّول 
مدي���ر ملركز درا�ص���ات ال�ص���رق االأو�ص���ط يف 
جامع���ة هارف���رد. كان���ت �ص���داقة بطاط���و 
واإيب����ص غ���ري ماألوف���ة الأن ال�صخ�ص���ّيتني 
خمتلفت���ان جذرّي���اً. كان بطاط���و راهباً يف 
احلي���اة، فيم���ا كان اإيب����ص حُمّب���اً وُمتمّتعاً 
�صيا�ص���ّياً  حُمافظ���اً  اإيب����ص  كان  باحلي���اة. 
)كن���ُت دوم���اً اأتع���ارك مع���ه - كالمّي���اً - يف 
عل���ى  ثنائ���ه  ح���ول  اجلامع���ة  يف  ال�ص���ف 
جترب���ة اململك���ة العربّي���ة ال�ص���عودّية، لكّنه 

النكت���ة  وُيح�ص���ن  للخ���الف  متقّب���اًل  كان 
للتخفي���ف ع���ن حال���ة التوّت���ر الت���ي كانت 
ومتح���ّرراً  اأحيان���اً(  ال�ص���ّف  يف  ت�ص���ود 
ي�ص���ارّياً  بطاط���و  كان  فيم���ا  اجتماعّي���اً، 
يف  حماف���ظ  لكن���ه  الفك���ر،  يف  جذرّي���اً 
امل�ص���لك احلياتي االجتماعي. كان بطاطو 
يحّدثن���ي ع���ن �صخ�ص���ّية اإيب����ص باإعجاب، 
رمّبا الأنه راأى فيه نقي�ص �صخ�صّيته. كان 
يق���ول فيه ُمعجباً: هو راوي���ة من الطراز 
االأّول ول���ه دائم���اً الكث���ري م���ن الق�ص����ص 

واالأخبار املُ�صلّية.من حّظ بطاطو اأن

املفّك���ر هربرت مرك���وزه كان اأ�ص���تاذاً زائراً 
اأثناء �صنوات درا�صته

اإىل  اإيب����ص(  رج���ع  )كم���ا  بطاط���و  رج���ع 
اجلامع���ة االأمريكّي���ة ودّر����ص هن���اك ب���ني 
�ص���نوات 1962 و1982، عندما التحق 
بجامع���ة جورجت���اون. و�ص���معُت الأّول مّرة 
با�ص���م بطاطو لدى دخ���ويل اإىل اجلامعة 
كان���وا  ي�ص���ارّيني  رف���اق  م���ن  االأمريكّي���ة 
م�ص���غولني دوماً مبتابعة كتاباته واأخباره 
)وكان���ت كتابات���ه قليل���ة جّداً قبل �ص���دور 
�ص���نة  يف  الع���راق  ع���ن  املو�ص���وعي  كتاب���ه 
يتداول���ه  كان  م���ا  معظ���م  كان   .)1979
بطاط���و  ع���ن  اجلامع���ة  يف  الي�ص���ارّيون 
بعي���داً عن احلقيق���ة. كان ُيق���ال مثاًل اإنه 
ق�ص���ى �صنوات يف ال�صجن يف العراق ب�صبب 
ن�ص���اطاته ال�صيوعّية، وكان ُيقال اإنه اأ�ّص�ص 
اأك���ر م���ن منظم���ة �ص���يوعّية يف اأك���ر من 
بلد عربي. كل ذلك كان غري �ص���حيح. مل 
يك���ن لبطاطو اأي جتربة �صيا�ص���ّية من اأي 
ن���وع )كما اكت�ص���فُت بعد ذلك(. هو ق�ص���ى 
وقت���اً طوي���اًل يف الع���راق يدر����ص اأر�ص���يف 
ال�ص���رطة العراقّية لتجميع معلومات عن 
ال�صيوعّيني وعن البعث وعن غريهم من 
التنظيم���ات، لك���ن مل يك���ن ع�ص���واً يف اأي 
تنظي���م. كان لبطاط���و ح�ص���رّية �صيا�ص���ّية 
عميقة ملعرفة جتارب االآخرين ال�صيا�صّية، 
اإىل تنظي���م. كان كم���ن  لكن���ه مل ين�ص���ّم 
يعي�ص نظرّياً يف جتارب االآخرين. �ص���األني 
كثرياً ع���ن خمتلف االأحزاب الي�ص���ارّية يف 

لبنان والتي كان يتابع بع�صها.

ّالشهرة والكفاءة يجتمعان على طاولة التاريخ
ا بطاطو: مؤّرخ الطبقات االجتماعّية الـعربّية الفذ
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شعراء عراقيون .. رسموا اروع الصفحات في تاريخ التراث العربي ...

 ، النيابية  ال�صيا�صيني  وال�صجناء  ال�����ص��ه��داء  جلنة  اق��ام��ت 
�صهداء  الإع��دام  ال�صنوية  الذكرى  وثائقيا مبنا�صبة  معر�صاً 
النواب  جمل�ص  رئا�صة  ه��ي��اأة  ع�صو  برعاية  ال��ه��دى،  قب�صة 
همام حمودي. وذكر بيان ملكتب النائب االول ملجل�ص النواب 
ه��م��ام  ح��م��ودي ، ان امل��ع��ر���ص اق��ي��م   حت��ت ���ص��ع��ار " البعث 
واالرهاب وجهان لعملة واحدة "، وهذا ، املعر�ص الوثائقي 
جاء  ملنا�صبة الذكرى ال�صنوية الإعدام �صهداء قب�صة الهدى. 
اج��ن��ح��ة تخ�ص  ارب���ع  امل��ع��ر���ص ت�صمن  ان  ال��ب��ي��ان  وا����ص���اف 
موؤ�ص�صة ال�صهداء و�صحايا االرهاب و�صهداء احل�صد ال�صعبي 
�صور  ع��ر���ص  ع��ن  ف�صاًل  ال�صيا�صيني  ال�صجناء  وموؤ�ص�صة 

ومقتنيات ال�صهداء وافالم وثائقية خا�صة باملنا�صبة.

اختتام معرض وثائقي 
العدام شهداء قبضة الهدى

- سيف سالم

- اسعد ابو خليل

- بغداد

- بغداد

الجزء الثاني

يحاول املخت�صون يف دائرة الفنون الت�صكيلية يف وزارة 
الثقافة احلفاظ على ما تبقى من اأعمال فنية نادرة 
ال�صتينات وال�صبعينات  لرواد الفن العراقي من جيل 
ال�صرقة  ح����وادث  نتيجة  م��ن��ه��ا  ال��ك��ث��ري  م��ا���ص��اع  ب��ع��د 
والتخريب التي طالت العديد من املتاحف العراقية 
وزارة  ان  ال�������وزارة   يف  م�����ص��در  واأف�����اد   .2003 ع���ام 
عراقياً  فناناً   63 ل�  معر�صا  الأفتتاح  ت�صتعد  الثقافة 
مي��ث��ل��ون م��ن ج��ي��ل ال����رواد ت��ع��ر���ص الأول م���رة بينهم 
فنانني راحلني مثل الفنان الكبري رافع النا�صري او 

،علي  الكعبي  �صعدي  الفنان  مثل  معا�صرين  مازالوا 
وهناء  ال��دي��ن  مهر  ،حممد  اجلميعي  ،�صالح  طالب 
للفنانني  والكرافيك  للنحت  واأعمال اخرى  مال اهلل 
حممد  فاخر  ،الدكتور  حقي  �صامي   ، العزاوي  �صياء 
ب�صمة  حققوا  ممن  واخرين  عامرالعبيدي  والفنان 
اكد  فيما  العراقي.  الت�صكيلي  الفن  امل�صهد  مميزة يف 
الفنان الت�صكيلي �صالم عطااهلل �صربي مدير املتحف 
اننا وجدنا  الركابي  الق�صم  ملندوبة  العراقي  الوطني 
ام��ام  تعر�ص  مل  كونها  االع��م��ال  تلك  لعر�ص  اأهمية 
اجلمهور منذ فرتة طويلة وبع�صها خ�صعت الأعمال 
الرتميم وال�صيانة عند ا�صتعادتها واهم تلك االعمال 

ال�صائعة(  )املدينة  ال��ع��زاوي  �صياء  الفنان  عمل  هي 
املا�صي والتي  القرن  ال�صبعينات من  ر�صمت يف بداية 
متت ا�صتعادتها اثناء حماولة ل�صو�ص االثار املتاجرة 
ال�صرطة  عليها  وتعرف  العربية  املناطق  اح��د  يف  بها 

الدولية "االأنرتبول" ومت اأرجاعها للمتحف.
االعمال  كل  �صتعر�ص  ال��دائ��رة  ان  اىل  وا�صار �صربي 
ال��راح��ل  ال��ك��ب��ري  للفنان  ع��م��ل  وامل��ه��م��ة منها  ال���ن���ادرة 
رافع النا�صري "الزقورة " عام1982 والفنان راكان 
عمل  اخلياط  ا�صماعيل  الكرد�صتاين  والفنان  دبدوب 
داود  امل��رح��وم  للفنان  مهمة  ول��وح��ة  الزعرت"  "تل 
ال��دب��اغ وف���اروق ح�صن وك��ذل��ك هناك  �صلمان و���ص��الم 

وال��راح��ل  ال��ب��زاز  ع���زام  للفنانني  اأع��م��ال نحت مهمة 
حممد احل�صيني وا�صماعيل فتاح الرتك ومكي ح�صني 

وبهجة احلكيم وعبدالرحيم الوكيل.
م�صاحة  خ�ص�صت  الت�صكيلية  الفنون  دائ��رة  ان  وب��ني 
ك��ب��رية الأع���م���ال ف��ن��ان��ات ل��ه��م ب���اع ط��وي��ل ب��ه��ذا الفن 
العراقي  الت�صكيلي  الفن  �صاركن  كونهن  ومتميزات 
اأمثال بهيجة احلكيم وا�صماء االغا وال�صهيدة الفنانة 
ليلى العطار والفنانة �صعاد العطار وربا عوف ، الفتا 
اىل ان ه��ن��اك ع��م��ل م��ه��م ج���داً ل��ل��دك��ت��ورة ه��ن��اء م��ال 
الفنانة  تعر�صه  "الوركاء"  معبد  ميثل  اهلل1991 

خالل اال�صهر القادمة يف املتحف العراقي.

أعمال نادرة مسروقة تعرضها وزارة الثقافة ألول مرة
- بغداد

يتناف�صون  ال�صينما  وم���دار����ص  امل��ع��اه��د  طلبة  م��ن  خم��رج��ون 
فيلم  اخ��راج  فر�صة  متنحهم  جائزة  على  الق�صرية  بافالمهم 
للفيلم مبراك�ص  ال��دويل  املهرجان  موؤ�ص�صة  اإدارة  اأعلنت  اآخ��ر. 
يف  املناف�صة  غمار  �صتدخل  التي  الق�صرية،  االأف��الم  قائمة  عن 
التي  املدار�ص"،  "�صينما  ج��ائ��زة  على  للمهرجان   14 ال���دورة 
للمهرجان.  العا�صرة  ال���دورة  مبنا�صبة   2010 �صنة  اأح��دث��ت 
ويحر�ص املهرجان الدويل للفيلم على االحتفاء بال�صباب من 
واالهتمام  بينهم،  التناف�ص  فر�ص  واإت��اح��ة  حتفيزهم،  خ��الل 
الق�صري،  الفيلم  م�صابقة  اإح����داث  ع��رب  ال�����ص��اع��دة،  ب��امل��واه��ب 
وتخ�صي�ص جائزة مالية مهمة للفائز، ليكون املهرجان حمطة 
املغرب يف هذه  ال�صباب  ال�صباب. وي�صارك  ال�صينمائيني  الإقالع 
كعمر،  يا�صني  ملخرجه   ،"1920"  � هي  اف��الم  بع�صرة  ال��دورة 
من "Ihb" للفن واالإعالم بالدارالبي�صاء، و"دالتو"، ملخرجه 
ب����ورزازات،  االخت�صا�صات  امل��ت��ع��ددة  الكلية  م��ن  دوخ���و،  ع�صام 
و"دمى"، ملخرجه حممد الودغريي، من كلية االآداب والعلوم 
االإن�صانية بجامعة القا�صي عيا�ص مبراك�ص، و"خارج املدينة"، 
الب�صرية  للفنون  العليا  املدر�صة  م��ن  جم��دي،  رمي  ملخرجته 
العراقي،  الطنطاوي  دالل  ملخرجته  و"فابوالري"�  مبراك�ص، 
من املعهد املغربي لل�صمعي الب�صري وال�صحافة بالدارالبي�صاء، 
و"وداعا ال�صينما"، ملعدان الغزواين، من"Ihb" للفن واالإعالم 
بالدارالبي�صاء، و"ليلى"، ملخرجه اأحمد امل�صعودي، من املدر�صة 
العليا للفنون الب�صرية مبراك�ص، و"احلذاء"، ملخرجته مرمي 
بنهدي، من كلية االآداب والعلوم االإن�صانية عبداملالك ال�صعدي 
بتطوان، و"نف�ص احلياة، ملخرجه اإدري�ص التباع، من كلية االآداب 
والعلوم االإن�صانية عبد املالك ال�صعدي بتطوان، و"فكر قبل اأن 

تنقر"، ملخرجه اأيوب زيان، من �صتوديو-M بالدارالبي�صاء.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 
يهتم بـ'سينما المدارس'

سعد الدين شاهين

ويف  الق�صيدة،  ت��اأم��ل  يف  ه��ي  ال�صعر  ل��ذة  اإن 
اأن  تاأمل معانيها و�صورها ومفرداتها، فكما 
باملو�صيقى فقط، فاإنه  ال�صعر ال يكون �صعراً 

ال يكون �صعراً من دونها اأي�صاً.
معرّب  ك�صوت  الغناء  ال�صاعر  يتخذ  لذلك، 
عن جمال الوجود، و�صيغة لالنتماء للحياة، 
وم���ف���ت���اح ل���ل���ول���وج ل��ع��امل��ه اخل���ا����ص وروؤي���ت���ه 
ولها  م���راراً  تتكرر  م��ف��ردات  ع��رب  الفل�صفية 
عن  يبعد  مبا  عميق،  وت��اأث��ري  واعية  دالالت 
�صعره �صفة ال�صعر التقليدي �صمن ق�صائد 
عامله  بها  ي�صطبغ  وامل�صاعر  باحل�ص  طافحة 
االإن�صانية  بهموم  التزاماً  احل��امل  االإب��داع��ي 
وب���ال���ت���م���اه���ي ح�����د اجل�����م�����ال ب�����ني امل����ف����ردة 
ال��ت��ي ت�صيطر  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  وم��و���ص��ي��ق��اه��ا 

مفرداتها على جممل ق�صائد املجموعة. 
ال�صاعر  ي��ع��زف  ال��ع��امل احل���امل  و�صمن ه��ذا 
لكنه  ال��رع��اة،  بناي  اأ�صبه  ن��اي  على  اأ���ص��ع��اره 
البديعة:  وانزياحاتها  اللغة  ف�صة  من  ناي 
البحر  كوكب  هديلها،  اأقحوان  الليل،  هزيع 
امل�صيء، ع�صب الربيع، عطر الربتقال، �صدر 
بخامتة  ،�صنبلة  ال��و���ص��ام��ة  ن��ع��ن��اع  احل��ق��ول، 
امل��ق��ال، اأع�����ص��ا���ص ال��ط��ري، ال��ل��ون ال��ن��اط��ق يف 
ال��غ��زالن،  ت��واث��ب  ال��دح��ن��ون، ط��ني التكوين، 

�صنا الَفرا�صات. 
ب��ه��ذه ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ت�����ص��م��و ب��امل��ع��ن��ى اخل��ا���ص 
ال����ذات����ي ت��ت�����ص��ك��ل ب�����وؤر ت��ن��ق��ل ال����ق����ارئ عند 
عن  منبثق  ع��ام  مو�صوع  فهم  اإىل  اكتمالها 
امل��و���ص��وع اخل��ا���ص وال��ذات��ي، فمن امل���راأة اإىل 

االأر�ص وعكا ويافا واحلنني:
»حلم خارج احللم الرتيب 

كتابك املرقوم فوق اأهّلة نزفت حنينا 

ت��خ��ف��ق يف �صباب  ل��ل��ك��واك��ب وه���ي  وان��ت��ظ��ار 
الكون 

زيتون املالك امل�صتعد الأر�صه وقطافها 
ولوردة حمراء تك�صر �صيف قاطفها 

و�صوت حنينك املجروح يرنو للنوار�ص
يف �صماء البحر يذكر �صور عكا.. 

برتقال الراحلني و�صط يافا« )�ص101(.
اإن حم��م��ود ال�����ص��ل��ب��ي ال����ذي مي��ت��ل��ك اآل��ي��ات 
عقاليّن  الظاهر  وج��دايّن  وال�صعر،  الكتابة 
واق���ع���ّي م��ل��ت��زم وم��ق��ي��د ب��اأ���ص��ال��ت��ه وع��روب��ت��ه 
و����ص���رق���ي���ت���ه ���ص��م��ن م��ع��ج��م م����ن امل����ف����ردات 
ال�صل�صة النقية، والوا�صحة و�صوح �صخ�صية 
�صاعرها، وامل�صبوغة ب�صدق املعاناة، اإذ يعي�ص 
ال�صاعر ذكريات الق�صيدة ويخلقها باأزمانها 

واأماكنها ومعاملها قبل الكتابة:
»الظل حني ي�صف عن مغزاك 

طاولة احلديث 
مقاعد الذكرى 

زجاج الواجهات على ال�صوارع 
�صمتك املا�صّي حني يراجع املا�صي ربيع«.

ي�صتفيق  املجموعة،  م��ن  ال��ث��اين  الق�صم  ويف 
نف�صه  ليجد  اجل��م��ي��ل،  حلمه  م��ن  ال�����ص��اع��ر 
فتتغري  نايه،  حقول  عن  خمتلفة  حقول  يف 

بحقول  ي�صطدم  اإذ  ومن��ط��ه،  ال��ع��زف  ���ص��ور 
م��ن ال��غ��رب��ان: غ��راب ال��ب��ني، وغ���راب البيت، 
العمر،  اإىل جريان  الوقت.. فيلتفت  وغراب 
ورمبا التغري يف النفو�ص لدى الب�صر، فتبدو 
موجات احلزن ال�صفيف واحلنني وقد اأفلتت 
من بني يديه مرغمة لتعرّب عما يف دواخله:

»لوين تغرّي من لظى ال�صتني 
اأ�صحى كا�صفرار الربتقال بح�صن يافا

اأق��ف��َر امل���وال م��ن تنهيدة االأم���ل امل�����ص��اَدر يف 
احل�صار 

اجلريح  نغمته  ميتاح  وال��ه��وى  ع��ام��اً  �صتون 
بناي راٍع

اأقفرت طرقاته من ع�صب مو�صمنا 
ف�صاع مع القفار« )�ص111(.

االأول  الن�صف  يقراأ  املتمعن حني  القارئ  اإن 
واح��دة  ق�صيدة  اأن��ه��ا  ي�صعر  املجموعة،  ه��ذه 
يف جم��م��وع��ة واح����دة، ع��ل��ى خ���الف الن�صف 
االأول  الن�صف  يف  ال�صاعر  ي��ب��داأ  اإذ  ال��ث��اين، 
احلبيبة  وب��امل��راأة  باالأ�صياء  وال��ف��رح  بالعزف 
اأن  اإىل  وي�صهب  ذل��ك  يف  فيبحر  والطبيعة، 
واحلزن  الفرح  بني  متواترة  باأ�صداء  ينتهى 
ال��ب��الد وال��ق��رى يف الوطن  اأح��ي��ان��اً، فيتذكر 
يافا،  غ��زة،  عكا،  )�صلوان،  فل�صطني  ال�صليب 
ثم الباقورة مبحاذاة النهر يف االأغ��وار، كما 
اإرب��د  �صباه  مراتع  احل��ال  بطبيعة  ين�صى  ال 

وال�صلط(.
باجلمال  نا�صحة  نا�صجة،  جمموعة  اإن��ه��ا 
يف  ال�صاعر  جتربة  جن��اح  ُتظهر  واملو�صيقى، 
واقعاً جمالياً  تعك�ص  التي  اللفظية  الغنائية 
وع���الق���ات ت��ت��ج�����ص��د يف احل����ب الإن���ت���اج ن�ص 
عوامله  ويختزل  بو�صوح،  ال�صاعر  ذات  يْجلي 
اخل���ارج���ي���ة يف ب��ن��ي��ة م���وح���دة ب���ني ج��م��ال��ي��ة 
اإن  اإذ  امل�صمون وال�صكل وفاعليته يف احلياة، 

الفن عموماً ال يوجد خارج االإدراك.

نقد الشعر
»حقول الناي« لـ محمود الشلبي..ائتالف الجمال والموسيقى

نقد
عن توازن الرؤية القصصية مع اللغة في )بغداد 10 كم شرقا(
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االح��داث  لكرثة  باللخبطة  ت�صاب  ال  حتى  ام��ورك  برتتيب  عليك 
التي �صتمر عليك هذا اليوم، احلظ �صيكون اىل جانبك يف الظهرية 
الع�صبية  برتك  عليك  لكن  تريد،  كما  معك  �صوف مت�صي  فاالمور 
امل�صاء جيد للخروج  وان تكون اكرث �صربا يف فرتة ما بعد الظهر، 

مع اال�صدقاء.

بالعمل  لك  رغبة  ال  ام��ام��ك،  �صيئا  ت��رى  وال  بامللل  وت�صعر  يائ�����س 
كثرية  مهام  ان  وخ�صو�صا  ك�صلك  على  تغلب  ال��ن��وم،  فقط  وت��ري��د 
رئي�ص�����������ك  قبل  من  الت������������صاوؤل  اىل  وا�صتعد  الظهرية  يف  تنتظرك 
عن خطاأ فعلته قبل فرتة، يوم لي��������س بجيد لكن امل�صاء قد يخفف 

عنك الكثري.

وم ممتاز يا �صديقي امليزان و احلظ �صوف يبقى داعمل لك يف فرتة 
جيدا  يكون  قد  القرار   . اخل�صو�س  وج��ه  على  الظهرية  و  ال�صباح 
العطائه اليوم كما ان بع�س االحداث اجليدة قد ترافقك يف فرتة 
ما بعد الظهر . يف امل�صاء االم��ور عادية جدا و قد تف�صل البقاء يف 

البيت للتكلم مع عائلتك.

فرتة  يف  وخا�صة  اليوم  ه��ذا  عمله  تريد  ما  بتنفيذ  اال���ص��راع  عليك 
اح��ذر  ال��ي��ك،  بالن�صبة  دعما  االك��رث  تعد  التي  الظهرية  و  ال�صباح 
ت��وؤدي اىل  ان ت�صاورك ال�صكوك حول عالقتك مبن حتب النها قد 
تدمريك وحملك اىل الكاآبة يف فرتة ما بعد الظهر . يف فرتة امل�صاء 

قراراتك لي�صت حكيمة و�صوف تندم عليها فا�صتعد لليلة طويلة.

ما زلت تعاين من االمور املالية وخا�صة امل�صاريف التي ال جتد لها 
حال، اترك كل �صيء ي�صري كما هو فرتة ما بعد الظهر �صوف تلحظ 
تطورا ملحوظا على امل�صار العائلي لن يعجبك، االمور العاطفية ما 
امل�صاء يحمل لك  تقولها،  كلمة  يفهم كل  زال��ت يف �صفك واحلبيب 

اوقاتا �صعيدة فا�صتغلها وال جتعل كالم النا�س ي�صو�صك.

عليك برتتيب امورك يا مولود اال�صد، والتفكري جيدا قبل اخلو�س 
باملناق�صات وخا�صة ان اجلميع يقف �صدك وخا�صة يف العمل الذي 
تلقى به كثريا من امل�صاكل واختالف يف وجهات النظر عليك بق�صاء 
اليوم مع عائلتك وخا�صة انك ال تعطيهم اي �صيء من وقتك، م�صاء 

هادئ لكنك قد ت�صعر بالكاآبة وامللل لهذا الهدوء.

ن�صيط منذ ال�صباح ومتلهف للعمل الكثري من االعمال وخ�صو�صا 
امل��ه��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ح��ي��ث ت��ن��ج��ز ال��ع��دي��د م���ن اع���م���ال ل��ك��ن اح����ذر بع�س 
التعطيالت التي قد حت�صل يف فرتة الظهرية وما بعدها لكنها لن 
جيد  امل�صاء   . ب�صرعة  منها  تنتهي  �صوف  و  فعله  تريد  عما  توقفك 

للخروج والتمتع بعد النهار املتعب الذي مررت به.

املواعيد  باأجمل ثيابك لكي تقوم بالعديد من  منذ ال�صباح تتحلى 
ب��االخ�����س يف فرتة  و  ال��ي��ك  بالن�صبة  ن��اج��ح  ي��وم عملي  وامل��ق��اب��الت، 
ال�صباح و الظهرية . اما يف امل�صاء فان جاذبيتك قد جتعلك ت�صيطر 
على جميع من حولك و تقرب اجلن�س االخر منك  لين�صيك ما مر 

عليك باليومني املا�صيني.

ال�صهر يا مولود اجل��وزاء فعليك  ايامك لهذا  انت تعي�س يف اف�صل 
اتخاذ ال��ق��رارات اليوم واب��داء راأي��ك يف كل �صيء وع��دم اخل��وف من 
رف�س االخرين النه لن يكون هنالك معاك�صة لك لقوة �صخ�صيتك 
النواحي  اك��رث  ه��ي  العملية  الناحية  ح��ول��ك،  م��ن  على  وح�����ص��ورك 

امل�صتفيدة.

ال ت��ت��ه��ور ي��ا �صديقي ال���ع���ذراء ف���االح���داث ال��ت��ي ���ص��وف مت��ر عليك 
ت�صرع  و���ص��وف  ذل��ك  تفعل  ل��ن  ،لكنك  وتفكري  ه���دوء  يلزمها  ال��ي��وم 
يف  لها  م�صتوى  اعلى  اىل  ت�صل  �صوف  وج��راءت��ك  ال��ق��رارات  باتخاذ 
امل�صاء  يف  بقوة  بها  ت�صعر  �صوف  باالنتقام  رغبتك  ان  الظهرية،كما 

وخا�صة من ناحية من حتب، يوم عليك احلذر به.

منكم  ك��ان  فمن  تعبك،  نهاية  هي  فاليوم  القو�س  عزيزي  يا  هانت 
مري�صا بوعكة �صحية فان اليوم �صتتح�صن اموره قليال . احذر من 
معاك�صة االمور لك و�صغط العمل املتزايد عليك يف فرتة ال�صباح و 
امل�صاء و  االم��ور تتح�صن يف   . الفرتات عليك  ا�صعب  الظهرية فهي 

تعود االبت�صامة لت�صيئ و جنتيك.

انتبه على �صحتك فقد تكون هي االكرث ت�صررا هذا اليوم وبخا�صة 
معدتك وجهازك التنف�صي، اما بالن�صبة للمفاجاآت والتغيريات ت�صل 
النها  مبواعيد  ترتبط  ال  فن�صيحة  الظهرية،  ف��رتة  يف  اوجها  اىل 
�صتتغري جميعها، امل�صاء �صوف يكون جيد ن�صبيا وجل�صة مع احلبيب 

متوقعة او �صهرة مع اال�صدقاء.
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كلمات متقاطعة

جامعة  يفتتح  ال�صباح  ال�صامل  �صباح  ال�صيخ   -  1966
الكويت.

خلفاً  اأ�صبانيا  يف  العر�س  يعتلي  كارلو�س  خوان   -  1975
للجرنال فرانكو، و حتول النظام معه اإىل ملكي د�صتوري.

قطع  ي��ق��رر  ع��ّم��ان  يف  العربي  القمة  م��وؤمت��ر   -  1980
اأي دولة تعرتف بالقد�س عا�صمة الإ�صرائيل  العالقات مع 

اأو تنقل �صفارتها اإليها.
الأول مرة  وبغداد  وا�صنطن  ال�صفراء بني  تبادل   -  1984

منذ عام 1967.

1990 - جون ميجور يتوىل رئا�صة الوزراء يف بريطانيا.
ليبيا  تتهمان  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات   -  1991
اأ�صكتلندا،  ف��وق  اأم��ري��ك��ان  ب��ان  ط��ائ��رة  تفجري  يف  بال�صلوع 

و بداية ما عرف باأزمة لوكربي.
ت�صبح  �صكر  مها  لبناين  اأ�صل  من  االأ�صرتالية   -  2004

اأول فتاة م�صلمة حمجبة تن�صم ل�صرطة اأ�صرتاليا.
بر�صلونة  يف  املتو�صطية  االأوروبية  القمة  انعقاد   -  2005
لبحث ق�صايا االإرهاب والهجرة غري ال�صرعية، واالإ�صالح 

ال�صيا�صي.

�صاعد الفالح ليجد طريقه اىل امللك بعيدا عن 
اال�صود

اأمريكي وبطل  برو�س يل، ممثل   -  1940
يف الكونغ فو.

قدم  ك��رة  الع��ب  ج��اك��ي��ه،  اإمي���ي   -  1941
ق��دم فرن�صي  ك��رة  م���درب  و  ���ص��اب��ق،  فرن�صي 
اإىل  القدم  لكرة  فرن�صا  منتخب  ق��اد  �صابق، 

الفوز بكاأ�س العامل لكرة القدم 1998.

مغني. هيندرك�س،  جيمي   -  1942
مربمج  هالل،  املنعم  عبد  عزت   -  1946

م�صري.
كرة  الع��ب   ، مان�صيني  روب��رت��و   -  1964
ق����دم اإي����ط����ايل ����ص���اب���ق، و م�����درب ك����رة ق��دم 

حايل.

اليوم  في التاريخ         27 تشرين الثاني - نوفمبر

مواليد هذا اليوم    27 تشرين الثاني - نوفمبر

راحل فل�صطيني  �صاعر   -  1
راحل �صوري  �صاعر   -  2

راحل م�صري  �صاعر   -  3
بحر  - العيون  ي�صيب  مر�س   -  4

اأطرافه تربط  القمي�س  يف   -  5
حربا عك�س   - ال�صعر  ابيات  اأواخر   -  6

العربي اخلط  من  قدمي  نوع   - لوؤلوؤ   -  7
والبحر العجوز  ق�صة  الف  امريكي   - �صوء   -  8

اأواخر  - ك�صر   -  9
مثال( )التجار  رئي�س   -  10

ال�صيف حد   - نف�س   - �صخ�س  عن  لل�صوؤال   -  1
حمب  - البنطال  به  يرفع   -  2

)معكو�صة(  اأزمة  اإىل  يوؤدى  مما  االأ�صياء  تكاثر   -  3
- رجف

واإمداد م�صاعدة   - انتفاخ   -  4
يخفنه  - باملطرقة  الدق  من  اأكرث   -  5

6 - جهاز العرو�س )يف اخلليج( - حيثما تهب الريح
حروف  ثالثة   - تقدم  ب��دون  حمله  يف  حت��رك   -  7

من فنان
8 - اأناث اجلمل )مبعرثة( - من ا�صماء اهلل احل�صنى

مت�صابهة حروف  اربعة   -  9
ميقات جمع   - بالدراجة  رحلة   -  10

عمودي

العراقية -  محمد حسن الجابري

ع�صر  التا�صع  القرن  يف  اجل�صر  هذا  ي�صمى  كان  ال�صهداء  ج�صر 
)الكطعة( ثم �صميَّ باجل�صر )العتيك( او القدمي ، وج�صر املاأمون 
ال�صهداء  �صميَّ ج�صر   1958 14 مت��وز  ث��ورة  وبعد  واخ���رياً   ،
وكان هذا اجل�صر اىل العام 1933 ميتد على قوارب عوامات ، 
وكان يفتح لياًل ونهاراً وبعد مرور الزمن �صار ال ي�صلح للمرور 
 ، وت��ع��م��ريه  ت�صليحه  اع���ادة  اىل  اآن����ذاك  احل��ك��وم��ة  فا�صطرت   ،
حيث قام ال��وايل نامق با�صا ال�صغري ال��ذي و�صل اىل بغداد يف 
حمرم 1317ه� ، وتزوج من ابنة نعمان خري الدين االآلو�صي 
وعزل عن من�صبه يف 26جمادي االوىل �صنة 1320ه�/ ايلول 
1902م ، يوم افتتاح اجل�صر الذي اعاد تعمريه . وقيل ، انه ملا 
ان يجري  الأجل  الع�صائر  وروؤ�صاء  والوجوه  االعيان  ودعا  اأمته 
ان  فقبل  النا�س،  عليه  ومي�صي  االفتتاح  ر�صم  اي  ك�صاد(  )ر�صم 
اجل�صر  على  مي�صي  ومل   ، ع��زل��ه  ام��ر  ج���اءه  اجل�صر  اىل  ي�صل 
نقل  فقد  ي�صتمر  مل  اجل�صر  وه��ذا   . املدعوين  م��ع  يلتقي  ومل 
�صباح يوم 25�صفر 1334ه�/ 1915م اىل جهة �صلمان باك 
غريه  احلكومة  فعملت  اليها،  الع�صكري  الفيلق  ان�صحب  التي 
وب�صعته ، وكلفها مبلغ 3500 لرية ، وُن�صب فاأجريت مرا�صم 
االحتفال وبداأ العبور عليه يف 15 ربيع االول �صنة 1334ه�/ 

 24 على  يقوم  اجل�صر  هذا  كان  1916م.  الثاين  كانون   21
ج�ّصارية ، وكان طوله 220مرتاً . ج�صر مود – ج�صر االحرار 

وك��ان ج�صرا  االح��رار حالياً،  ج�صر مود موقعه يف موقع ج�صر 
الربيطاين  اجلي�س  �صيده  ثابتة،  دع��ام��ات  على  ي��ق��وم  خ�صبيا 

املعروف )مود(  ا�صم قائده  1918م، واطلق عليه  �صنة  املحتل 
ال��ن��ق��ل، ومل يكن  لو�صائط  واح���د  ذا مم��ر   ، م��ود  وك���ان ج�صر   .
اربعة  “اي  واح��دة  )بيزة(  او  ب�)عانة(  اال  عليه  بالعبور  ي�صمح 
فلو�س”، وك��ان يقف رج��اًل يحمل ع�صا يف يده يف بداية معرب 
اجل�صر، وهو عبارة عن احلار�س الذي كان يتقا�صى اجرة العبور 
�صريعة  اقيم على  اقامته  بداية  م��ود، عند  على اجل�صر وج�صر 
)العّمار( يف جانب الر�صافة . ج�صر االعظمية اخل�صبي : كان 
)الكطعة(  االول ج�صر   ، بغداد ج�صران خ�صبيان  يربط جانبي 
كما  ال�صهداء حالياً  ، ويقع يف مو�صع ج�صر  القدمي  او اجل�صر 
ويقع يف حملة  بالكاظمية،  االعظمية  يربط  والثاين   . ا�صلفنا 
ال�صفينة باالأعظمية، غري انه ا�صتعي�س عن هذا اجل�صر، بج�صر 
1957 . ج�صر اخل��ر احل��دي��دي �صعى  االئ��م��ة احل��ايل يف �صنة 
ارا���ص��ي  جلنة  يف  رئي�صاً  ك��ان  مل��ا  با�صا،  رج��ب  امل�صري  ان�صائه  يف 
ال�صنية )ال�صنية، � م�صطلح يطلق على االرا�صي التي ا�صطفاها 
ال�صلطان عبد احلميد الثاين لبالطه، ولها ادارة خا�صة، وبعد 
ا�صم  االرا���ص��ي  تلك  على  اطلق  احلميد  عبد  ال�صلطان  �صقوط 
)املدورة( . وم�صاريف اجل�صر املذكورة ، اعطيت باإرادة ال�صلطان 
عبد احلميد من �صندوق ارا�صي ال�صنية ، واعطي لدائرة بلدية 
االن مكان  ، وموقعه  1312ه�  �صنة  ان�صائه يف  وتاريخ   ، بغداد 
الن�صور  و�صاحة  دم�صق  �صارع  بني  املو�صل  اجلديد  اخل��ّر  ج�صر 

بالكرخ ، اذ بقي هذا اجل�صر على الرغم من اندثار نهر اخلّر .
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عندما انهزم الجسر العتيك وتمت اعادته بقرع الطبول

اوجد الفروقات بني ال�صورتني

متاهة
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ف�ج�أت النجمة امل�سرية �سهري رمزي اجلميع ب�إطاللة 
غ��ري��ب��ة ك������س��ف��ة لن�سف ال���راأ����س، خ���الل ح��ف��ل اف��ت��ت���ح 
دورت��ه  يف  والإع���الم  الفنية  لالأعم�ل  الق�هرة  موندي�ل 

الث�لثة، ح�سبم� ذكر موقع "اإرم".
ح��ج���ب ���س��ه��ري ك����ن ع��ب���رة ع��ن ق��ب��ع��ة و���س��ع��ت نه�ية 
للحج�ب الك�مل، الذي ظهرت به منذ عودته� جمدداً 
ت�سبه  القبعة  وه���ذه  الع���ت���زال،  بعد  الفنية  لل�س�حة 
م�  على  اأنه�  اإىل  اإ���س���رة  يف  ال�ستوية،  الرو�سية  القبعة 

من  ع���م���ً   20 بعد  احل��ج���ب  خللع  طريقه�  يف  ي��ب��دو 
احلج�ب ال�س�تر لل�سعر.

ي�س�ر اإىل اأن �سهري رمزي هي ابنة الفن�نة درية اأحمد، 
حيث  �سغري  بعمر  ال�سينم�  يف  ل��ه���  ظ��ه��ور  اأول  ك����ن 
ك�نت مل تتعد �سن ال�س�د�سة وذلك من خالل ظهوره� 
ق��ررت  ولكنه�   1956 بع�م  �سوابق  �سحيفه  فيلم  يف 
�س�ركت  �سنوات  اأرب���ع  وبعد  الفني  العمل  ع��ن  التوقف 

بفيلم البن�ت وال�سيف.

سهير رمزي تفاجئ الجميع بإطاللة غريبة كاشفة لنصف الرأس

بعد اإث�رته� جلدل وا�سع ب�لظهور بف�ست�ن اأ�سود �سف�ف 
يف الربامي الع��سر من برن�مج "�ست�ر اأك�دميي 10" يف 
لبن�ن، توا�سل النجمة اللبن�نية جراأته� ولكن هذه املرة 
من تون�س.واأطّلت هيف�ء يف احلفل الذي اأحيته يف فندق 
اجل�نبني،  من  مفتوح  اللون  ذهبي  بف�ست�ن  تون�س  يف 
وو�سلت  "اأوب�  اجلديدة  املنفردة  اأغنيته�  خالله  وغنت 
اأثن�ء  ارتدته  الذي  ال�سف�ف،  ف�ست�ن هيف�ء وهبي  اأزمة 
اأك�دميي  "�ست�ر  برن�مج  من  الع��سر  للربامي  اإحي�ئه� 
�سحيفة  ن�سرت  اأن  بعد  ال��ع���مل��ي��ة،  ال�سح�فة   "10

اللبن�نية  املغنية  تقريرا عن  "ديلي ميل" الربيط�نية 
عن  جلمهوره�  تعتذر  اأن   "CBC" ق��ن���ة  وا���س��ط��رت 
ال�سهرة بحذف  اإع���دة  وق�مت يف  ف�ست�ن هيف�ء وهبي، 
تنويه  ون�سرت  اجل��دل  اأث����رت  التي  وهبي  هيف�ء  فقرة 
اعتذاري للجمهور عرب �س��سته� عم� بدر من النجمة 
ال�سهرية، م�سرية اإىل اأنه� �ستتخذ حر�سه� يف احللق�ت 
ف�ست�نه�  عن  وهبي  هيف�ء  دافعت  املق�بل  املقبلة.ويف 
��� "�ست�ر  ال�����س��ف���ف ال���ذي ارت��دت��ه يف ال����ربامي ال��ع������س��ر ل

اأك�دميي 10".

هيفاء وهبي بفستان مفتوح الجانبين في تونس

عرو�سه  مت�ألق�" يف  العراقي  امل�سرح  لي��زال 
ومن�ف�س�"  العربي  امل�ستوى  على  امل�سرحية 
قوي�" يف ك�فة املهرج�ن�ت التي ي�س�رك فيه� 
اأح��الم   ( العراقية  امل�سرحية  ك�نت  واآخ��ره��� 
ك����رت���ون ( ل��ل��م��خ��رج امل���ب���دع ك���ظ��م ال��ن�����س���ر 
�س�ركت  وال��ت��ي  �سغيدل  ك���رمي  ت���أل��ي��ف  وم���ن 
مبهرج�ن امل�سرح الأردين موؤخرا" والتي ن�لت 
الأع��ج���ب والأ����س����دة مب���ق��دم��ه ه��ذا العر�س 
امل�����س��رح��ي امل��ت��ك���م��ل وال������ذي ع���ر����س م�����س���ء 
من  الع�سرين  امل�����س���دف  ��ي  امل������س اخلمي�س 
هذا ال�سهر ب�ملركز الثق�يف امللكي ب�لع��سمة 
الردنية عم�ن و�سمن املنه�ج املعد للعرو�س 
ال��دويل  هذااملهرج�ن  يف  امل�س�ركة  امل�سرحية 
وقد ك�ن من بني احل�سور اجلمهورالعراقي 
الأردنية مع اجلمهور  ب�ململكة  املقيمني  من 
اأم���ت���الأت به  ال��ع��رب  ال�����س��ي��وف  الأردين وم���ن 

ال�س�لة وقد اأ�س�د عدد من املعنيني يف ال�س�أن 
اأي���ه  وا�سفني  ب�لعر�س  ال��ع��راق��ي  امل�سرحي 
ب�ملتميز والأ�ستثن�ئي م�سريين له ب�لأنتم�ء 
اىل امل�سرح العراقي ال�ستيني وال�سبعيني من 
املزدحم  م�سرحن�  ك���ن  ي��وم  الع�سرين  القرن 
ب�لأفك�روروؤية احلدث وحقيقة الواقع و نقله 
ب�لطريقة املوؤملة ب�سدق وكم� هوبال تزييف .
نق�د  ب�لعر�س  اأ���س���دوا  الذين  وك���ن من بني 
وك��ت���ب وخم��رج��ني ع��رب واأردن���ي���ني منوهني 
عليه  وتعودن�  ه��و  هكذا  العراقي  امل�سرح  اأن 
عن  والتعبريال�س�دق  الرائعة  العرو�س  من 
ل�سيم�  الأب���داع  درج����ت  ب�أعلى  بلدهم  واق��ع 
ال��ك��وم��ي��دي��ة وال�����س���خ��رة وال��ن��ك��ت��ة ال��الذع��ة 
معربة  وجميلة  متك�ملة  �سورة  لن�  لرت�سم 
الواقع  العراق ح�سرا" اأمن���  واق��ع  لي�س عن 

العربي املوؤمل
اأن عر�ست  وم�سرحية )اأحالم ك�رتون( �سبق 
يف بغداد على خ�سبة امل�سرح الوطني و�س�رك 

املتمر�سني  امل�����س��رح  ن��خ��ب��ة م���ن جن���وم  ف��ي��ه��� 
جن��م  اآلء  امل���ج���ت���ه���دة  ال���ف���ن����ن���ة  ت��ت��ق��دم��ه��م 

و�سن�ن  عب��س  ف��سل  الفن�نني  وزم���الوؤه���� 
العزاوي وعالوي ح�سني واأ�سعد م�س�ي..

تألق جديد للمسرح العراقي في مسرحية )أحالم كارتون( للمخرج كاظم النصار
- عمان

الموت ينتصر اخيرا على الفنانة صباح 
بعد "درزن" من االزواج و87 عامًا

 87 ن�هز  اللبن�نية �سب�ح عن عمر  الفن�نة  الأرب��ع���ء،  امل��وت، فجر  غيب 
ع�م� بعد تعر�سه� لوعكة �سحية وتدهور ح�لته� ال�سحية.

احلقيقي  وا�سمه�  ب�ل�سحرورة  اإعالمي�  املعروفة  �سب�ح  الفن�نة  وول��دت 
ج���ن��ي��ت ج��رج�����س ال��ف��غ���يل ع����م 1927 ب��ب��ل��دة ب�����دادون ب��ق�����س���ء ع�لية 
"ال�سحرورة" و  ب������س��م  اأي�����س���  ت���ع���رف  وه����ي  ل��ب��ن���ن،  ج��ب��ل  مب��ح���ف��ظ��ة 

"ال�سبوحة".
وبداأت �سب�ح م�سريته� الفنية كمطربة قبل اأن حترتف التمثيل مبوازاة 
الأف��الم  م��ن  ع��دد كبري  و�س�ركت يف  الأ���س��ط��ورة،  لقَب  م��� منحه�  الغن�ء، 
امل�سرية، خ��سة بعد اأن اتخذت من الق�هرة مقرا له�، حيث ح�سلت على 

اجلن�سية امل�سرية.
وامتد ن�س�ط �سب�ح يف جم�ل الغن�ء والتمثيل يف كل من الق�هرة وبريوت 
القرن  من  الأول  العقد  اأوائ��ل  اإىل  امل��سي  القرن  اأربعيني�ت  بداي�ت  من 

الواحد والع�سرين.
اأغنية واأكرث  اآلف  وخلفت �سب�ح عددا كبريا من الأغ�ين جت�وز الثالثة 

من ثم�نني فلم� �سينم�ئي� لبن�ني� وم�سري�.

اأكدت الفن�نة امل�سرية وف�ء ع�مر، اأنه� تتمنى العودة اإىل �س��سة ال�سينم� 
قريب�ً، وذلك بعمل يحمل موا�سف�ت اجلودة الغ�ئبة، عن معظم الأفالم 

احل�لية.
وخالل ت�سريح خ��س ملوقع "اإرم"، اأ�س�رت ع�مر اإىل اأن فيلم "كف القمر"، 
ك�ن اآخر اأعم�له� على �س��سة ال�سينم�، حيث ترى اأنه� ك�نت جتربة رائعة، 

حتت قي�دة املخرج خ�لد يو�سف.
ق��رارات  واإ���س��دار  ال�سينم�،  �سن�عة  بدعم  الدولة  ط�لبت  وف���ء،  اأن  يذكر 
ح��سمة بتخفي�س ر�سوم الت�سوير يف املن�طق الأثرية، وذلك لأن الدرام� 
�س�هم يف  ال��ذي  الأم���ر  لأن��ه��� تقدم تركي� اخل��الب��ة،  ق��د جنحت  الرتكية، 

الرتويج لل�سي�حة هن�ك.
"اأبو هيبة  وف�ء ع�مر هو م�سل�سل  اأعم�ل  اآخر  اأن  ب�لذكر  ومن اجلدير 
عبدالعزيز  حممود  الفن�ن  مع  بطولته  يف  �س�ركت  التي  احلالل"  جبل 
وط�رق لطفي واأخرجه ع�دل اأديب، وم�سل�سل "ابن حالل" بطولة حممد 

رم�س�ن، ت�أليف ح�س�ن ده�س�ن، ومن اإخراج اإبراهيم فخر.

ذك���ر املو�سيق����ر زكي اإبراهي���م اأن" الأغني���ة املو�سلية 
تراج���ع كثرياً،وذل���ك ب�سب���ب توج���ه فن����ين املو�س���ل 
للغن�ء ب�للون اجلنوبي" وق�ل يف حوار اأجرين�ه معه" 
اأن عم���ره الفني تخط���ى ال�ست���ون ع�م�ً،لذلك توجه 
اأخ���رياً للت�ألي���ف املو�سيق���ي والتلحني،بع���د �سن���وات 
���ي"  طويل���ة اأم�س�ه���� يف التعلي���م والإ�س���راف املدر�س
حول ق�س���ة اإكت�س�فه للفن�ن ك�ظم ال�س�هروالتعرف 
���ى اأه���م اأعم�ل���ه ك�ن لن���� ه���ذا احل���وار م���ع الفن�ن  عل

واملو�سيق�رزكي اإبراهيم، قلن� له" 

* هل الصدفة لعبت دورًا في دخولك مجال الفن؟ 

جم����ل  دخ���ويل  يف  كب���ري  دور  لل�سدف���ة  نع���م   -
الفن،ولزل���ت اأتذكرعندم���� كن���ت ط�لب���� يف ال�س���ف 
ال�س�د�س الإبتدائي حيث �س�ركت يف حفلة مع املطربة 
���ى م����  العربي���ة نرج����س �سوق���ي يف ع����م 1948 عل
اأذكر،وكنت اآنذاك ط�لب� يف مدر�سة الفالح الإبتدائية 
اأقيم���ت يف  الن�سيد،وه���ذه احلفل���ة  لفرق���ة  ورئي�س����ً 
كرك���وك حي���ث اإ�سطحبن���ي اأب���ن عم���ي يف زي����رة اإىل 
���ي الري��سي  كرك���وك جلم���ع التربع����ت لن����دي الأهل
ك���ون اأب���ن عم���ي ك�ن ع�س���وا يف الن�دي،فتلقين� دعوة 
حل�س���ور حفل���ة للمطربة نرج����س �سوقي فح�سرن� 
ففوجئن���� ب����أن �س�ب���ط الإيق����ع غ�ئ���ب ع���ن الفرق���ة 
فتوج���ه اب���ن عم���ي اإىل الفرق���ة واإق���رتح عليه���م ب�أن 
اأح���ل حم���ل ال�س�ب���ط كونني اأع���رف بع����س ال�سي�ء 
�سوق���ي  نرج����س  املطرب���ة  املو�سيقى،فرف�س���ت  ع���ن 
لأنن���ي كن���ت يف نظره���� جم���رد طفل يف ب����ديء الأمر 
ولك���ن بع���د اأن �س�ألتني م����ذا حتفظ م���ن اأغ�ين وملن 
خ�سو�س���� اغ����ين للمطربة �سع����د حممد،وافقت اأن 
اأ�س����رك الفرق���ة وبع���د اإنته����ء احلفل���ة الت���ي اأقيم���ت 
اآن���ذاك يف �سينم���� اطل����س يف كرك���وك اأجل�ستن���ي يف 
ح�سنه� واأعطتني ربع دين�ر،وك�ن اول اأجر اأتق��س�ه. 

* منذ متى وأنت تلحن؟ 

- بداي�ت���ي م���ع التلح���ني ك�ن���ت يف ال�س���ف الث�ل���ث 
���ى تلح���ني بع����س  املتو�سط،حي���ث كن���ت اأحر����س عل

الأ�سع�ر املن�سورة يف ال�سحف واملجالت. 

* ماذا عن مشاركاتك في مهرجان الربيع؟ 

 1969 ع����م  الأول  الربي���ع  �س�رك���ت يف مهرج����ن   -
وذل���ك م���ن خ���الل اأوبري���ت لي����يل املو�س���ل ،وقدمت 
مهرج����ن  دورات  م���ن  دورة  يف  اأوبريت����ت   8 ح���وايل 
الربيع،كم���� قدمت �سم���ن م�سرح الن�س����ط املدر�سي 

اأوبريت)ال�سليقة(.

*ما الذي جمعك بالفنان كاظم الساهر ألول مرة؟

ع���ن  كم�س���وؤول  ترب���وي  كم�س���رف  ���ي  عمل خ���الل   -
الفن���ون املو�سيقية،�س�رك���ت يف جول���ة اإ�سرافي���ة ع����م 
���ي  1977 اإىل عق���رة، وك�ن مع���ي الفن����ن الت�سكيل
يو�س���ف  املع���روف  واخلط����ط  الأطرقج���ي  ح����زم 
ذنون،فزرن���� مدر�س���ة ال�س���الم الإبتدائي���ة حي���ث ك�ن 
مديره���� �سدي���ق اإ�سم�عي���ل اأح���د تالمي���ذي وال���ذي 
اأخ���ربين اأن مدر�سته اأق�م���ت موؤخراً اإحتف�لية �س�رك 
فيه���� معلم منت�سب ملدر�س���ة يف قرية)كربي�س( وهي 
ت�بع���ة لعقرة،وه���و مط���رب وع����زف عود،فق����ل رمب� 
ت�ستفي���دون من���ه يف الن�س�ط؟ فقلت اأدع���وه لزي�رتي 
���ي، وبع���د اأي����م زارين ك�ظم،وبع���د  يف الن�س����ط املدر�س
اأن عرفن���ي بنف�س���ه اأم�سكت���ه اآل���ة العود،وطلبت منه 
اأغني���ة) بحل���م بيك(ث���م  اأن يغن���ي يل �سيئ�ً،فغن���ى 
غن���ى يل اأغني���ة ملحمد عب���د الوه�ب،فقلت له�أعترب 
نف�س���ك منق���ول م���ن الآن اإىل املو�سل،ف�أخذت���ه معي 
اإىل مدي���ر ع����م تربي���ة نين���وى اآن���ذاك الأ�ست����ذ ث�مر 
ه���و  ك�ظ���م  اأن  ف�أخربت���ه  علي���ه  ن�در،فدخلن����  داوؤود 
مط���رب واي�س���� ع����زف ع���ود وب�لإم���ك�ن الإ�ستف����دة 
���ى الف���ور �سيم����  من���ه الن�س����ط املدر�سي،ف�لواف���ق عل

ويربطن���ي به عالقة جيدة،واألتفت اإىل ك�ظم وطلب 
لعم���ل  يف)كربي����س(  مدر�ست���ه  اإىل  يذه���ب  اأن  من���ه 
اإنف���ك�ك لالأنتق����ل اإىل املو�س���ل ومنحه اإج����زة ثالثة 
اي�م،وبعد اأنفك ك�ظم من مدر�سته يف)كربي�س( ع�د 
اإيل،ف�س�ألته:اأي���ن ت�سكن؟فق����ل: اأ�سك���ن يف منطق���ة 
وادي حجر،ف�س�هم���ت يف تن�سيبه اإىل مدر�سة قريبة 
من حمل �سكن�ه وهي املدر�سة التي ك�ن تلميذا فيه� 
اي�م الإبتدائية،كل هذا ومعظم الع�ملني يف الن�س�ط 
���ي ل يعرف���ون �سيئ���� عن ه���ذا املو�سوع،وم� اأن  املدر�س
ب���داأ ي�سته���ر �سيئ� ف�سيئ����ً ظهرهن�ك م���ن يقول اأنه 

هو من اأكت�سف ال�س�هر واأول من اإلتقى به. 

* هل لحنت للفنان كاظم الساهرأغاني؟ 

- حلن���ت لك�ظم ال�س�هر اأغنية)ربيع البعث( و)راي�ت 
العز( قبل توجهه اإىل بغداد، وبعد اإنتق�له اإىل بغداد 
مل نتوا�سل،وبع���د اإنت�س����ره عربي���� وع�ملي����ً انقطعت 
عالقتن���� وذل���ك لكرثة اإرتب�ط�ت���ه وتواجده الدائم يف 

اخل�رج. 

* حدثنا عن مش��اركة الساهر في أفتتاحية قاعة 
أبن األثير بالموصل؟ 

اأذك���ر  ل  1980اأو1981  ع����م  ه���ذا  ك�ن  نع���م   -
ب�لتحديد،فعن���د اأفتت����ح ق�ع���ة م�س���رح اأب���ن الأث���ري 
ال�س�ه���ر  فقدم���ت  ب�ملن��سب���ة  اإحتف�لي���ة  اأقيم���ت 
اإعرتا�س����ت بع����س  اغ����ين رغ���م  بتق���دمي  لي�س����رك 

الفن�نني اآنذاك. 

* ماذا عن أهم أعمالك؟ 

ه���و  اأهمه����  اأن  اأوبري���ت،اإل   42 ح���وايل  ل���دي   -
اأوبريت)�سن���دوق الدني����( ع����م 1977حي���ث عملت 
علي���ه مل���دة �سن���ة ك�مل���ة، وكذل���ك اأوبريت)األ���ف ليلة 
منه�)ال�س���وق،  كث���رية  اأوبريت����ت  وهن����ك  وليل���ة( 
ال�سو�س،جرا����س الربغل،البن����ء( وغريه�، كم� �سدر 
ع����م  املو�سلي���ة  ال�سعبي���ة  الأغ����ين  ع���ن  كت����ب  يل 

1998 وكت����ب اآخ���ر ع���ن املو�سوح����ت. 

* لمن لحنت من المطربين؟ 

- حلن���ت لأغل���ب مطرب���ي املو�سل،كم���� حلنت)22( 
اغني���ة للمط���رب حمم���د ح�سن���ني واأغنية)الع�يدة( 
وه���ي للمطرب���ة هن����ء وفخ���ري عم���ر �سم���ن فرق���ة 
الأن�س�د،وحلن���ت ملن���ري ح�سن���ي وخ�لدة وغ����دة �س�مل 

يف بغداد. 

* كيف تنظر إلى واقع األغنية الموصلية اليوم؟ 

- ب�سراحة،هن����ك تراج���ع كبري لأ�سب����ب كثرية، من 
جمل���ة تلك الأ�سب����ب توج���ه البع�س للغن����ء ب�للون 
اجلنوبي،لذلك اأ�سب����ب كثرية تتعلق بكت�بة الأغنية 
والتلح���ني وقل���ة املطرب���ني اأدت اإىل اإنح�س����ر الأغنية 

املو�سلية. 

* هل الزلت قادرًا على العطاء؟ 

هن����ك  اأن  ب�لعم���ر،اإل  يرتب���ط  ل  الفن����ن  عط����ء   -
ظ���روف رمب���� حتد م���ن ن�س�ط���ه اأحي�ن�ً،لزلت اأعطي 
م���ن  اأ�سب���ح ج���زء  الف���ن  واأعم���ل،لأن  الإم���ك�ن  ق���در 
حي�تي،ولكن بحكم عمري الفني الذي يتج�وز�ستون 

ع�م�ً،ح�لي� تفرغت للت�أليف والتلحني املو�سيقي. 

* كلمة أخيرة؟ 

اأك���رب  واإهتم�م����ً  دعم����ً  هن����ك  يك���ون  اأن  نتمن���ى   -
ب�سريح���ة الفن�نني، لأنهم يعتربون ثروة ل ي�سته�ن 
ويت�ب���ع  عن���ي  ي�س����أل  م���ن  ول���كل  لك���م  بهم،و�سك���را 
اأخب����ري، وه���ذا يدفعن���ي لتقدمي م� ميك���ن تقدميه 
رغ���م اأمرا����س ال�سيخوخ���ة، واأمتن���ى لك���م التوفي���ق 

والنج�ح.

الموسيقارالموصلي زكي إبراهيم 

هذه قصتي مع كاظم الساهر.. وواقع األغنية الموصلية في تراجع
- حاوره جاسم حيدر

وفاء عامر تتمنى العودة للسينما بفيلم جيد

امل�سرية غ�دة عبدالرازق بجولة  الفن�نة  انطلقت 
بني لندن وب�ري�س، حيث �س�فرت مع ابنته� روت�ن� 
لت�ستجم هن�ك، حيث �س�ركت جمهوره� يف بع�س 
"اأن�ستجرام"،  موقع  ع��رب  ح�س�به�  على  ال�سور 
ال�سي�حية  الأم���ك��ن  ت��زور  وه��ي  اأوًل  ظهرت  حيث 
التي  الكري�سم��س  �سجرة  اأم���م  وتقف  فرن�س�،  يف 
ال�سور  بع�س  غ���دة  به.ون�سرت  الحتف�ل  اق��رتب 
� من لندن، حيث ظهرت يف اإحداه� وهي  له� اأي�سً
مبلهى ليلي وترتدي ف�ست�ن مك�سوف من الأعلى، 
بينم� تقف ورائه� فت�ة �سبه ع�رية، وهذه ال�سورة 
اأث����رت �سخط جمهور غ���دة ال��ذي رف�س  حت��دي��ًدا 
زي���رت��ه��� ل��ه��ذه الأم����ك���ن، ورغ���م ذل��ك ن�سرت غ���دة 

�سورة اأخرى من داخل امللهى الليلي.

غادة عبد الرازق تثير 
الجدل بين لندن وباريس

على  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  �سعب�ن  ال�سعبي  امل��ط��رب  رد 
"داع�س"  تنظيم  م��ن  ت��ل��ق���ه���  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
اأغنيٍة  "التنظيم" يف  ب�غتي�له بعد �سخريته من 
اأغنية  ط��رح  طريق  ع��ن  امل��سي،  الأ���س��ب��وع  �س�بقة 
جديدة! ويقول مطلع الأغنية "ع�وزين يقتلوين 
ق�ل اإيه بيخوفوين، ع�وزين يخطفوين اأن� واإ�سالم 
اإ���س��رائ��ي��ل،  وب��ن��ك��ره  م�سر  بنحب  عل�س�ن  خليل، 
خ��ال���س م��ع��د���س داع����ي ل��ك��الم��ك��م ال���ك���داب، بقى 
اللي  ح�����س���ب،  بيعملوا  وك��ل��ه  واع���ي  �����س  رّي عندن� 
من  بيخ�فوا  العلم  على  ودا���س��وا  امل��ب���ين  ح��رق��وا 

الأغ�ين والورقة والقلم".

شعبان عبد الرحيم يرد على 
تهديدات داعش بأغنية!




