
�أكد ع�سو �للجنة �ملالية يف جمل�س �لنو�ب �لنائب م�سعود ر�ستم، �الثنني، �أن 
�ألف درجة وظيفية و�غلب هذه   30 2015 حتتوي على �أكرث من  مو�زنة 
�لدرجات خ�س�ست لوز�ر�ت �لدفاع و�لد�خلية و�ل�سحة و�لرتبية و�لتعليم. 
منها  وظيفية  درج��ات  على  حتتوي  "�ملو�زنة  �إن   ،" ل�"�لعر�قية  ر�ستم  وق��ال 
يف �ل�سحة و�لدفاع و�لد�خلية و�لرتبية و�لتعليم وللمف�سولني �ل�سيا�سيني 
و�لق�ساة �ي�سا، �ي هناك درج��ات لفئات معينة وال �سحة خللو �ملو�زنة من 
�ألف  �ل�30  �لوظيفية �سيتجاوز  �لدرجات  "عدد  �أن  درجات وظيفية"، مبيناً 
درجة". و�أ�ساف �أن "�للجنة �ملالية طرحت مقرتح �ن يكون بناء �ملو�زنة على 
�سعر 60 دوالر�، ف�ساًل عن تقليل نفقات �لوز�ر�ت لتقليل �لعجز وحماولة 
مقد�ره  ما  �الآن  ي�سدر  "�لعر�ق  �أن  ر�ستم  �لنفط".و�و�سح  ���س��ادر�ت  زي��ادة 
و�إ�سافته  كركوك  نفط  و�ال�ستفادة من  يومياً  برميل  �لف  و400  مليونني 
�إىل �أن  �إىل �لت�سدير �لعام لنتجاوز �لثالثة ماليني برميل يومياً"، م�سري�ً 

�ملو�زنة". يف  �لعجز  تقلي�س  من  �سنتمكن  �الإجر�ء�ت  "بهذه 

قضاء أبو غريب نموذج للتحالف النادر بين السنة والشيعة
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تجـاوزات "المندسيـــن" ضد األبرياء

تنظيم داعش يعتمد حرب الشوارع وال يستطيع المواجهة بشكل مفتوح
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�ل��وزر�ء حيدر �لعبادي، �نه لي�س م�ستعد�ً  �كد رئي�س 
�ي��ر�ن  �أن  �إىل  م�سري�  �ي���ر�ن،  م��ع  �لعالقة  لتخريب 
ك�سف  فيما  �ل��وج��ودي،  �سر�عه  يف  �لعر�ق  مع  وقفت 
�ن �جلانب  �وباما  ب��ار�ك  �المريكي  �لرئي�س  �بلغ  �أنه 

�المريكي تردد بحماية بغد�د.
 وقال �لعبادي "ل�ست م�ستعد�ً الأن �أخرب عالقتي مع 
"عندنا  �الآخرين يطلبون ذلك"، م�سيفاً  الأن  �إي��ر�ن 
�سر�ع وج��ودي �الآن يف �لعر�ق و�إي��ر�ن وقفت معنا يف 

�سر�ع �لوجود هذ�".
�أنه كان و��سحاً يف لقائه مع �لرئي�س  �لعبادي  وتابع 
�الأم��ريك��ي ب���ار�ك �أوب��ام��ا ح��ني ق��ال ل��ه �إن��ه "يف �ليوم 
�ل���ذي تعر�ست ف��ي��ه ب��غ��د�د ل��ل��ت��ه��دي��د، �أخ���ذ �جل��ان��ب 
ب��غ��د�د وق��و�ت��ن��ا �الأمنية  ي��رتدد يف حماية  �الأم��ريك��ي 
�الإي���ر�ين مل يرتدد  لكن �جلانب  �الأخ���رى،  و�ملناطق 
�أربيل  تعر�ست  عندما  �الأك���ر�د  م��ع  حتى  ي��رتدد  ومل 

للخطر".
�ل��ذي  �ل��ت��ه��دي��د  ي��ع��ت��رون  "�الإير�نيني  �ن  و�و����س���ح 
يتعر�س له �لعر�ق مبثابة تهديد مبا�سر لهم وهناك 

ت�سابك يف �مل�سالح بني �لبلدين".
وم����ن ج���ان���ب �خ��رث��م��ن��ت �ل���رئ���ا����س���ات �ل��ث��الث،�م�����س 
�ل�سعبي  و�حل�����س��د  �الأم���ن���ي���ة  �ل���ق���و�ت  دور  �الث���ن���ني، 
و�لبي�سمركة و�لع�سائر يف مقاتلة  د�ع�س، فيما �أكدت 
����س���رورة م��ن��ع �ل���ت���ج���اوز�ت �ل��ت��ي حت�����س��ل م���ن بع�س 

�الأبرياء. "�ملند�سني" �سد 
 وقالت رئا�سة �جلمهورية يف بيان �سدر عقب �جتماع 
�لقو�ت  دور  ثمنو�  "�ملجتمعني  �إن  �لثالث،  �لرئا�سات 
و�لبي�سمركة  �ل�سعبي  و�حل�سد  و�الأمنية  �لع�سكرية 
و�لع�سائر يف مقاتلة د�ع�س"، مو�سحة �أن "�ملجتمعني 
�أك���دو� ���س��رورة منع �ل��ت��ج��اوز�ت �لتي قد حت�سل من 

بع�س �ملند�سني �سد مو�طنني مدنيني �أبرياء و�لعمل 
على �إيقافها".

و�أ�ساف، بيان رئا�سة �جلمهورية، �أن "�حلكومة توؤكد 
و�لق�ساء  �ل��ت��ج��اوز�ت  ه��ذه  مثل  مب��ح��ارب��ة  �لتز�مها 
جت��اوز  �أج���ل  م��ن  �لعمل  "�أهمية  �ىل  الف��ت��ا  عليها"، 
�الأزم�����ة �مل��ال��ي��ة �ل��ر�ه��ن��ة م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج خا�س 
ت�سعه �حلكومة وعر عدد من �الإج��ر�ء�ت �لتي من 

بينها �سغط �الإنفاق �حلكومي".
و�أو�سح �أن "�الجتماع مبناق�سة �لرنامج �حلكومي يف 
�لبلد  تو�جه  �لتي  و�ملالية  �القت�سادية  �لظروف  ظل 
مو��سلة  ظل  يف  وكذلك  �لنفط  �أ�سعار  تر�جع  ج��ّر�ء 
�حلرب �سد د�ع�س خالل �الأ�سهر �لثالثة �لتي م�ست 

حتى �الآن على ت�سكيل �حلكومة".
و�أ�سار �إىل �أن "�الجتماع �طلع على ما مت �جنازه من 
نقاط وثيقة �التفاق �ل�سيا�سي"، موؤكد� �أن "�ملجتمعني 
�حلا�سل  �لتقدم  مو��سلة  متابعة  �أهمية  على  �تفقو� 
و�سمن �ل�سقوف �لزمنية �ملحددة، حيث جرى �لتاأكيد 
�لنو�ب  وجمل�س  �حلكومة  بني  �لتعاون  �سرورة  على 
و�لقوى �ل�سيا�سية من �أجل �إمتام �لعمل مبا مطلوب 

يف هذ� �ملجال".
لتن�سيط  �ل���الزم���ة  �مل�����س��ت��ل��زم��ات  و���س��ع  ����س���رورة  �إىل 
�ل�سيا�سي،  �الإ���س��الح  ووث��ي��ق��ة  �ل�سيا�سية  �الت��ف��اق��ات 
فيما لفت �ىل �أهمية دعم حماربة �لتطرف وجمابهة 

“د�ع�س”.

�لرئا�سات  �جتماع  بيان �سدر عقب  ع��الوي يف  وق��ال 
�لعالية  بااليجابية  �ت�سم  “�الجتماع  �إن   ، �ل��ث��الث، 
و�مل�����س��د�ق��ي��ة و�ل�����س��ر�ح��ة وت��ن��اول �الأو����س���اع �الأمنية 
ودع���م حم��ارب��ة ق��وى �ل��ت��ط��رف و�الإره�����اب وجمابهة 
�مل�ستلزمات  “و�سع  ���س��رورة  ع��ل��ى  م��وؤك��د�  د�ع�س”، 
ووث��ي��ق��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �الت���ف���اق���ات  لتن�سيط  �ل���الزم���ة 

�الإ�سالح �ل�سيا�سي للحل”.
�أهمية  على  �أك���دو�  “�ملجتمعني  �أن  ع���الوي،  و�أ���س��اف 
�تخاذ �إجر�ء�ت عملية لدعم �لتعبئة �جلماهريية يف 
�الأطر�ف  “�تفاق  �أن  �ىل  �الإرهاب”، م�سري�  مو�جهة 
حلل  �ل�سيا�سي  �لطريق  هي  �لوطنية  �مل�ساحلة  ب��اأن 

�الأزمات �ملتو�لية يف �لبالد.

العبادي: لست مستعدًا لتخريب العالقة مع ايران
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توجه رئي�س جمل�س �لنو�ب �سليم �جلبوري، �ليوم �الثنني، على ر�أ�س وفد برملاين �ىل قطر.وقال 
�لنائب عن �حتاد �لقوى �لوطنية �سالح �جلبوري �ن "مباحثات �لوفد �سترتكز حول �سبل تعزيز 
�لعالقات �لثنائية و�لتعاون �لثنائي يف حماربة �الرهاب ومناق�سة حتديات �ملنطقة". وكان رئي�س 
جمل�س �لنو�ب �سليم �جلبوري قد �جرى خالل �اليام �ملا�سية برفقة وفد برملاين زيار�ت لدول يف 

�ملنطقة هي �ل�سعودية و�الردن ناق�س خاللها �لعالقات �لثنائية و�لتعاون �مل�سرتك.

الجبوري يتوجه على رأس وفد برلماني الى قطر

نحن بحاجة الى نبض عراقي مخلص لصالح البالد و العباد

تذكرت �الأغنية �مل�سرية �لتي تقول كلماتها " كل دقة يف قلبي 
�ل�سعب �لعر�قي عموما  �أنا و  " ... و  بدور عليك يا و�ح�سني 
يتتبع جل�سات جمل�س �لنو�ب منتظر� فرج �قر�ر �ملو�زنة �لتي 
يعلقون  بها  مرتبطة  م�سالح  لهم  �ل��ذي��ن  �لنا�س  م��ن  كثري� 
�أ�سبحو�  حيث  �لعاطلني  جي�س  من  ج��زء  بينهم  �آم��اال  عليها 
�ل�سرف  و  �ل��ب��ذخ  و  �ل�سيا�سيني  عو��سف  ري��ح  مهب  يف  ورق��ة 
غ��ري �مل�����س��وؤول �ل��ذي ط��ال م��و�زن��ة ع��ام 2014 بعد �أن عجز 
ردم  خاللها  م��ن  ميكن  �لتي  �لطريقة  �ي��ج��اد  �الخت�سا�سني 
�لهوة ) �لعجز ( يف مفا�سلها حني كانت �حلكومة �ل�سابقة قد 
فتحت باب �لعطاء على م�سر�عيه لل�سرف �جلنوين لن�سبح 
بني ليلة و �سحاها بلد� عاجز� عن ترميم �قت�ساده �ملنهار و 
حركة  تعطل  و  �لتنموية  م�ساريعنا  به  �أ�سيبت  �ل��ذي  �ل�سلل 
�لعامل  يف  بلد  �أغ��ن��ى  ميتلكه  ال  م��ا  ميتلك  بلد  وم��ن  �لتنمية 

�أ�ستيقظنا على فقرنا �ملدقع . 
�لتاأخري  ه��ذ�  �الأخ���ر يف  �لتهم على �جل��ان��ب  يلقي  ك��ل ج��ان��ب 

�أدر�ج رئا�سة  فمجل�س �لنو�ب يوؤكد �أن �ملو�زنة ماز�لت تنام يف 
جمل�س �ل��وزر�ء وهذ� �الأخري يحاول مناق�ستها و �حلبل على 

�جلر�ر .
بعطلتهم  للتمتع  �ل��ع��ر�ق��ي  �مل��ج��ل�����س  ن����و�ب  ي�ستعد  ف��ي��م��ا  و 
جموع  تظل  �لكالم  من  تعبو�  و  ج��اه��دو�  �أن  بعد  �لت�سريعية 
لعلهما  �جلهتني  ���س��وب  تنظر  �أم��ره��ا  على  �ملغلوبة  �ل�سعب 
�لعباد  و  �لبالد  �أم��ور  �لتخبط يف  �أذلته ظ��روف  ترحمان من 
�أج��ن��د�ت خمتلفة ي�ساق كما  �لعر�قي جم��رد رق��م يف  و�سريت 
ينبغي الأ�سحاب هذه �الأجند�ت ت�سيريه حتى و�سلنا �ىل بلد 
�أقل  ي�ستنجد بجهات مالية عاملية و ي�ستجدي دوال قد تكون 
و  �ل�سياحية  و  �لطبيعية  �مل���و�رد  يف  وف���رة  و  غنى  و  م��اال  منا 

منافذ �حلدود �لتي تتمثل بالكمارك . 
�الأع�����س��اء  �أن  م��وؤخ��ر�  ل��ه  ت�سريح  �ل��ن��و�ب ويف  م��ق��رر جمل�س 
و  للمو�زنة  �ملناق�سة  من  �ل���وزر�ء  جمل�س  يفرغ  �أن  ينتظرون 
�أم��ام هذه �ملع�سلة يف  �آخر يوم هو �الحد و  �لينا و�ن  �ر�سالها 
�لت�سويف يبقى �ل�سعب منتظر� ... كما �أن �لعطلة �لت�سريعية 
ع��ل��ى �الأب�����و�ب و ه��ك��ذ� يعي�س �ل��ع��ر�ق��ي��ون ب��ني ن��اري��ن الهبة 
" مو�عيد  ت��ع��دت  �ل��ت��ي  باملو�عيد  و   ... �مل��ح��رتق��ة  ب��االأم��ن��ي��ات 

يوجع  ع��ر�ق��ي خمل�س  نب�س  م��ن  ه��ن��اك  لي�س  " �ذ  ع��رق��وب 
ي��درك  �ل��ن��و�ب  �و م��ن جمل�س  م��ن �حل��ك��وم��ة  ���س��و�ء  �ساحبه 

فد�حة �خل�سارة �لتي نحن فيها .  
�أح��م��د ح��م��ه خ��ور���س��ي��د م��ق��رر �للجنة �مل��ال��ي��ة �ل��رمل��ان��ي��ة ق��دم 
للمو�زنة  �لعري�سة  �خلطوط  عن  �أول��ي��ا  �ي�ساحيا  تخطيطا 
�ملقبلة لعام 2015 �لتي عد مبلغها ب� 150 ترليون و 634 
 17،7 ن�سبة  دينار عر�قي تقطع منها  421 مليون  و  مليار 
 23 تبلغ  �ل��ت��ي  �لرملانيني  ح�سة  ك��ذل��ك  و  كرد�ستان  ح�سة 
و  مليار   490 �لق�ساء   �ىل جمل�س  و  مليون   932 و  مليار 
837 مليون . �أما ن�سبة ما خ�س�س للموؤ�س�سة �لع�سكرية فهو 

 . دينار  مليون   951 و  مليار   277 و  ترليون   35
بني  �لنفطية  �لعائد�ت  مل�سكلة  �جلزئي  �حل��ل  �ىل  عدنا  �ذ�  و 
�ملركز و �الأقاليم فقد �أت�سح �أن �التفاق �لذي �أبرمه عادل عبد 
جمل�س  رئا�سة  من  بتفوي�س  و  للنفط  وزي��ر�  ب�سفته  �ملهدي 
�ل��وزر�ء هو �أن 150 �ألف برميل يوميا هو ح�سة ما ي�سدره 
�ست�سدر  فيما  �الحت��ادي��ة  �سامو�  �سركة  �ىل  كرد�ستان  �أقليم 
كركوك 300 �لف برميل يوميا من حقولها عن طريق ميناء 
جيهان �لرتكي يف حني كان �التفاق �أن ي�سدر ما هو م�ستخرج 

من حقول �الأقاليم 400 �لف برميل يوميا .. 
ن��دري كيف �سيتم ح�ساب �لن�سبة  �أرق��ام مذهلة و ال  �أم��ام  �أننا 
�لت�سغيلية وما هي ح�ستها ��سافة �ىل ما يرتتب على �ملو�زنة 
من �سرف لعموم �ملتطلبات من تغذية �مل�ساريع �ملوؤجلة و تلك 
�لتي يف عهدة �لعا�سمة بغد�د و جمال�س �ملحافظات مل تنجز 

بعد .
�لرقابة  دي��و�ن  من  �سو�ء  �ملعنيني  قبل  من  �ملوؤ�سر  �لعجز  �أن 
�الأقت�سادية كان يجب ن يكون  �ل�سوؤون  �خت�سا�سي  �أو  �ملالية 
�أ�ستبيانيا  ك�سفا  ليقدم  �لقانونية  �مل�ساءلة  �أم��ام  عنه  �مل�سوؤول 
�أمو�ل  �أوج��ه �ل�سرف و منافذ ما �ساع من  و تو�سيحيا حول 

عامة تبقى يف ذمة �حلكومة �ل�سابقة . 
رو�ت��ب  من  معينة  مبالغ  ت�ستقطع  �ن  �الأج��ح��اف  من  �أن  كما 
باأعادتها  لهم  �مها  و  �ملوظفني  من  �مل��ح��دود  �لدخل  ��سحاب 
باثر رجعي و ذلك بعد رفع حز�م �لتق�سف �لذي ال نعلم متى  

�سريفع و تغادر �حلكومة �أ�سلوب �لتق�سف .!
وطني  كاأح�سا�س  و  �لعجز  معاجلة  �ج��ل  وم��ن  ينبغي  ك��ان  و 
من  �مل��ب��ادرة  ت�سدر  �أن  �ملالية  �أزمتها  حاجز  �لبالد  تعر  لكي 
جزء  باأ�ستقطاع  �لثالث  �لرئا�سات  و  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أع�ساء 

من رو�تبهم �خليالية الأ�سعاف موقف �حلكومة ... ال �أن ينال 
�ملوظف �لب�سيط ن�سيبه من �جلور و �لظلم �سيما و �أنه يعي�س 
مليز�نيته  خمطط  م��ا  و�ن  �الأق��ت�����س��ادي  �ل�سيق  م��ن  ح��ال��ة  يف 
�الأ�سرية �ستظرر نتيجة لعدة عو�مل ... �أبرزها �أعالن �سيا�سة 
�لتق�سف و �الأخرى باالأ�ستقطاعات �لظاملة من ر�تبه �ملح�سوب 

�سلبيا على و�سعه �الأقت�سادي و �ملعي�سي �ليومي . 
وم���ن �ل���و�ج���ب �أن ال ي��ق��ع ع���بء �الأخ���ط���اء �ل��ت��ي وق��ع��ت فيها 
�حلكومة �ل�سابقة من �سرف ال م�سوؤول الأم��و�ل �لدولة على 
�أمور حياتهما  بالكاد يدبر�ن  �للذ�ن  �ملتقاعد  و  �ملوظف  عاتق 
و مي��ك��ن �ل���ق���ول �أن���ه���ا مت���ر ب��احل��د �الأدن�����ى م���ن �الأح��ت��ي��اج��ات 

�ل�سرورية . 
�ل��ع��ج��ز �الأ���س��ت��ع��ان��ة  ن��ح��ن ف��ي��ه م��ن مغبة  ت����د�رك م��ا  و علينا 
�الأك��ادمي��ي��ني  و  �لعر�قية  �القت�سادية  �لعقليات  و  ب��اخل��ر�ء 
لبناء  �ل�سليمة  و  �ل��ن��اج��ع��ة   �حل��ل��ول  بو�سع  �الأخت�سا�سيني 
�قت�ساد عر�قي �سحيح مع �الأخذ بنظر �الأعتبار تقومي �لنظام 
على  نبني  �أن  ال   ... �حلقيقية  �ل�سورة  يف  لي�سبحا  �مل�سريف 
�لقول  ع��ن  بعيد�  �ملتبعة  �الأ�ساليب  يف  �أع��وج��اج  و  قائم  خطاأ 

�ملعروف ) ود�وها بالتي كانت هي �لد�ء ( .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي
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جميع  جت��اوز  �لعر�قي  و�لرملان  �حلكومة  من  ناأمل 
من  �لبلد  فيها  مي��ر  �لتي  �ملرحلة  ه��ذه  يف  خالفاته 
ب��اإق��ر�ر  ب��االإ���س��ر�ع  ك��ث��رية   و�قت�سادية  �منية  م�ساكل 

�ملو�زنة �جلديدة للعام �ملقبل. 
�أ�سباب  لعدة  كبرية  �أهمية   2015 مو�زنة  وتكت�سب 
ملو�جهة  �الأم����و�ل  لتخ�سي�س  �ل��ع��ر�ق  ح��اج��ة  �أه��م��ه��ا 
�لتحديات �الأمنية ودعم �لقو�ت �مل�سلحة يف معركتها 
حاجة  ع��ن  ف�����س��ال  "د�ع�س"  تنظيم  م��ع  �حل��ا���س��م��ة 
�ل��ن��ازح��ني  مل�����س��اع��دة  �الأم�����و�ل  لتخ�سي�س  �حل��ك��وم��ة 
�لعر�قيني �لذين قام �الإرهاب بتهجريهم و�إخر�جهم 
من مدنهم.وتاأتي هذه �الحتياجات يف ظل عدم �إقر�ر 
مو�زنة �لعام 2014، �الأمر �لذي يزيد �حلاجة �إىل 
�الإ�سر�ع يف �إقر�ر مو�زنة 2015 الإد�مة زخم �ملعركة 
وم�����س��اع��دة �ل���ن���ازح���ني، ف�����س��ال ع���ن ���س��د �ح��ت��ي��اج��ات 
وحمافظات  ع�سكرية،  عمليات  من  عانت  حمافظات 
�ملو�زنة  �إق��ر�ر  تاأخر �الأعمار فيها ب�سبب عدم  �أخ��رى 
�ل�سابقة، ما ت�سبب يف تعرث م�ساريع �لتنمية وتعر�س 
فادحة.وتو�جه  مالية  خ�سائر  �إىل  �لعر�ق  �القت�ساد 
عملية �إقر�ر قانون �ملو�زنة يف �لعر�ق �سعوبات كبرية 
لتعلقه  �لقانون  ه��ذ�  �أهمية  من  بالرغم  �سنة  كل  يف 
بعملية  �ملبا�سرة  عالقته  عن  ف�سال  �مل��و�ط��ن  بحياة 
بناء �لدولة و�لتنمية �ل�ساملة. والبد من �الإ�سارة هنا 
�إىل �أن كل �لدول �لتي تعتمد �سيا�سات مالية �سحيحة 
لدر��سة  �أ�سا�سية  كوثيقة  �لعامة  �ملو�زنة  على  تعتمد 
�الإن��ف��اق  ب��ن��ود  ت�سمل  فهي  �ل��ع��ام��ة  �مل��ال��ي��ة  �ل�سيا�سة 
�ل��ع��ام وكيفية ت��وزي��ع �مل���و�رد يف �ل��دول��ة ب��ني خمتلف 
�الإي���ر�د�ت  م�سادر  تبني  �إنها  ،ع��ن  ف�سال  �لقطاعات 

�لتي تدخل خزينة �لدولة.
�مل��و�زن��ة يف  �إق���ر�ر  �أن عملية  ذل��ك جند  وبالرغم من 
�ل��ع��ر�ق ت��و�ج��ه ت��اأخ��ري� ك��ب��ري� ك��ل �سنة وت��اأخ��ذ وقتا 
يف  يت�سبب  ما  �ل�سيا�سية،  �ل�سر�عات  ب�سبب  طويال 

تعطيل �لكثري من �مل�ساريع �ال�ستثمارية و�خلدمية.
�ل��ي��وم وب��ع��د ت�سكيل �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة و�الت��ف��اق 
�ل�سيا�سية  �لعملية  �أط����ر�ف  ج��م��ع  �ل���ذي  �ل�سيا�سي 
فاأننا جند  �إقليم كرد�ستان  �ملبدئي مع  �التفاق  وبعد 
�إىل  �مل��و�زن��ة  لتقدمي  منا�سبة  �أ�سبحت  �الأج����و�ء  �أن 
�لعام  بد�ية  قبل  �إقر�رها  �جل  من  �لعر�قي  �لرملان 
و�ملجال�س  و�ل����وز�ر�ت  للموؤ�س�سات  ليت�سنى  �جل��دي��د 
�خلا�سة  �لتنموية  �خلطط  وتنفيذ  �الأم���و�ل  �سرف 
�ملوؤ�س�سات  تلك  عانته  �ل��ذي  �لتاأخري  وتعوي�س  بها 

خالل �لعام �ملا�سي .

طالب �لنائب عن �لتحالف �لوطني موفق �لربيعي 
�حلكومة، باإر�سال ن�س �التفاق �لنفطي بني �حلكومة 

�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، �إىل جمل�س  �مل��رك��زي��ة وح��ك��وم��ة 
�لكبرية  �ل�سبابية  ب�سبب  عليه،  للم�سادقة  �لنو�ب 
�لتي حتيط به. وذكر �لربيعي يف بيان تلقت �لعر�قية 
بني  �لنفطي  ب��االت��ف��اق  حتيط  �لتي  "�ل�سبابية  �أن 
�حلكومة �ملركزية وحكومة �إقليم كرد�ستان، تدعونا 

نحن ممثلي �ل�سعب �إىل معرفة ن�س تلك �التفاقية، 
�إعطاء �ل�سرعية �لقانونية الإقليم  وهل هي �تفاقية 
تركيا،  �إىل  �لنفط  ت�سدير  عملية  لتنفيذ  كرد�ستان 
�أن    �إىل  الف���ت���اً  ق�سائية".  م��الح��ق��ة  �أي  دون  م���ن 
جممل  متثل  ال  يومياً  نفط  برميل  �ل��ف   150"

�لرتكية،  �الأر��سي  عر  كرد�ستان  �إقليم  ي�سدره  ما 
لليمني  �ل�سعب باحلقائق طبقاً  لذ� علينا م�سارحة 
�لد�ستوري، �لذي قطعناه على �أنف�سنا". و�سدد على 
"�سرورة �أن يكون �ل�سعب مطلعاً على ن�س �التفاق؛ 

الأن �لنفط �لعر�قي يف �لد�ستور هو ملك �ل�سعب.

الربيعي يطالب الحكومة بإرسال نص االتفاق النفطي بين المركز واإلقليم الى البرلمان
/ بغداد

 �أع��ل��ن وزي��ر �الع��م��ار و�ال���س��ك��ان ط��ارق �خليكاين، �الث��ن��ني، �لغاء 
�سروط  من  للمقرت�س  �ل�سامن  �لكفيل  �ل�سخ�س  وج��ود  �سرط 
وتعليمات �القرت��س من د�ئرة �سندوق �ال�سكان �لتابعة للوز�رة. 
�الج���ر�ء جاء  "هذ�  �أن   ،" "�لعر�قية  تلقته  بيان  �ل��وزي��ر يف  و�ك��د 

�لعر�قيل  تقليل  لغر�س  �ل�سندوق  لقانون  دقيقة  مر�جعة  بعد 
وتخفيف �لروتني على �ملو�طنني وهو ما �سي�ساهم �ي�ساً يف �حلد 
لهذ�  �لنفو�س  �سعاف  ��ستغالل  ع��ر  �مل���ايل  �لف�ساد  ظ��اه��رة  م��ن 
�ل�سدور  �سحة  ���س��رط  �ل��غ��اء  �ي�����س��اً  "مت  �أن���ه  و�أ���س��اف  �ل�سرط". 

الأجازة �لبناء �لتي حتتاج �ىل �جر�ء�ت طويلة ومعقدة وهذ� �المر 
�ي�ساً �سيعمل على ت�سهيل �جر�ء�ت منح �لقرو�س للمو�طنني. كما 
مت �سمول �لقا�سرين من �مل�ستفيدين بقرو�س �سندوق �ال�سكان". 
"مت تقدمي طلب �ىل جمل�س �ل��وزر�ء لغر�س  و�و�سح �لوزير �نه 
تقليل م�ساحة �الر�س �لالزمة للح�سول على �لقر�س لتكون �قل 
 35 100 م2 مع زيادة �سقف قرو�س �سندوق �ال�سكان من  من 
�ىل 50 مليون دينار ومن �ملوؤمل �قر�ر هذه �لزيادة �سمن مو�زنة 

�لدولة لعام 2015".

الخيكاني يعلن الغاء فقرة الكفيل الضامن وصحة صدور أجازة البناء من شروط اإلقراض



منظمة  وفد  مع،  اجلبوري  �سليم  الدكتور  النواب  جمل�س  رئي�س  بحث  
االقليمي  املدير  العلوان  الدين  عالء  الدكتور  برئا�سة  العاملية  ال�سحة 
واأك��د   ال�سحي  بالقطاع  النهو�س  �سبل  االو���س��ط.  ال�سرق  يف  للمنظمة 
توفري  خ��الل  من  ال�سحي  بالقطاع  النهو�س  اهمية  على  اللقاء  خ��الل 
يف  ت�سهم  نتائج  اىل  تف�سي  التي  االط��ر  و�سمن  والفعال  املالئم  الدعم 
حتقيق االم��ن ال�سحي وال��ذي يعد جزء من االم��ن الوطني للبلد، كما 
ايالئه جانبا كبريا  للنازحني و�سرورة  ال�سحي  الواقع  ناق�س اجلانبان 
ال��ذي يلعبه جمل�س  ال��دور  التاكيد على اهمية  من االهمية. كما جرى 
بالقطاع  النهو�س  �ساأنها  من  التي  الت�سريعات  وا�سناد  دع��م  يف  ال��ن��واب 
ال�سحي العام يف العراق، اذ ابدى   اجلبوري دعمه الكامل لهذا املو�سوع 

ووفق االطر الت�سريعية ملجل�س النواب.

و�سفت النائبة عالية ن�سيف ا�ستقبال الواليات املتحدة 
االأمريكية لوفد ع�سائري برئا�سة حمافظ نينوى اأثيل 
النجيفي باأنه ت�سرف غري قانوين جرى دون التن�سيق 
مع احلكومة العراقية، مبينة ان اأية حماولة اأمريكية 

دعم  ه��ي  اعتباطي  ب�سكل  ع�سائرية  ف�سائل  لت�سليح 
مبا�سر لتنظيم داع�س االإرهابي .

وق���ال���ت ن�����س��ي��ف يف ب��ي��ان ان" ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
االأمريكية اأن حترتم �سيادة العراق واأن التوجه دعوات 
التن�سيق مع  �سيا�سية وع�سائرية عراقية دون  لف�سائل 
الدعوات  ه��ذه  ان"  اىل  م�سرية   ،" العراقية  احلكومة 
التي متت حتت يافطة حماربة داع�س لي�ست اإال دعوات 

يكون  ق��د  �سخ�سيات  اىل  موجهة  اأن��ه��ا  طاملا  م�سبوهة 
بع�سها غري موثوق به ".

مبختلف  ال��ع��راق��ي��ة  الع�سائر  م��ن  ال��ع��دي��د  ان"  وبينت 
انتماءاتها انتف�ست ملحاربة داع�س ، اإال اأن البع�س منها 
االإرهابي، وبالتايل  التنظيم  ولالأ�سف تعاونت مع هذا 
اىل  الرجوع  دون  ع�سوائي  ب�سكل  الع�سائر  ت�سليح  ف��اإن 
احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ي��اأت��ي �سمن امل�����س��اع��ي االأم��ري��ك��ي��ة 

كبوابة خللق حالة من  داع�س  �سد  احل��رب  ال�ستخدام 
الفو�سى االأمنية امل�ستمرة يف العراق واملنطقة ".

وا�سار اىل ان" اأي ت�سليح للع�سائر يجب ان يكون خا�سعا 
من  ومبا�سر  دقيق  اإ�سراف  وحتت  القانونية  لل�سياقات 
ت�سجل  اأن  يجب  التي  امل�سلحة  والقوات  احلكومة  قبل 
لتتم معرفة م�سري هذه  املوزعة  االأ�سلحة  اأرق��ام قطع 

االأ�سلحة واجلهة التي ت�ستخدمها ".

ق������ال ع�������س���و ائ�����ت�����الف دول��������ة ال���ق���ان���ون 
املوازنة  اإق��رار  اإن  اليا�سري   عبداحل�سني 
االأ�سهل  �سيكون   2015 لعام  االحت��ادي��ة 
ع��ل��ى م���ر ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، حم����ذرا يف 
ال����وق����ت ن��ف�����س��ه م����ن ح������دوث خم��ال��ف��ات 
قانونية يف حال عدم اإقرارها يف توقيتاتها 

املحددة.
واأو�سح اليا�سري اأن "ما كان يعرقل مترير 
املالية واخلالفات  املوازنة العامة امل�ساكُل 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ب���ني احل��ك��وم��ت��ني االحت���ادي���ة 
مت  "اخلالفات  ان  م��ب��ي��ن��ا  وكرد�ستان"، 
حلها بني اجلانبني، خ�سو�سا بعد االتفاق 
فاإن  وبالتايل  واربيل،  بغداد  النفطي بني 
من  �سيكون  املقبل  ال��ع��ام  م��وازن��ة  مت��ري��ر 
اأو م�ساكل مثلما كانت  اأّي معرقالت  دون 
ت��ظ��ه��ر ق��ب��ل اق�����رار امل���وازن���ة يف ال�����س��ن��وات 
امل��ا���س��ي��ة الن اجل��ان��ب ال��ك��رد���س��ت��اين ك��ان 
يركز يف املوازنات على ح�سته من النفط 
النفطية  لل�سركات  املخ�س�سة  واالم���وال 

العاملة يف االقليم.
م�سكلة  ���س��ي��واج��ه  "العراق  اأن  واأ����س���اف 
م�سروع  على  الت�سويت  يتم  مل  ان  كبرية 
2015، النه ال توجد ابواب  موازنة عام 

ل��ل�����س��رف خ���الل ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، وب��ال��ت��ايل 
بانتظار  �سخمة  مالية  خمالفات  �ستكون 
م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة م���ن ن��اح��ي��ة ال�����س��رف 
لتنفيذ  امل��ال��ي��ة  التخ�سي�سات  ت��وف��ري  اأو 
امل�ساريع او ا�ستكمال املتوقفة نتيجة عدم 
توفر االموال املخ�س�سة من الدولة لها".
االنتهاء من  "�سرورة  اىل  اليا�سري  ودعا 
التوقيتات  �سمن  العامة  املوازنة  مو�سوع 
املقبلة،  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ل��ه��ا  املخ�س�سة 
املتوقفة  املالية  التخ�سي�سات  ان  باعتبار 
الوقت  امل��وازن��ة �سمن  اق���رار  ع��دم  نتيجة 
ال��ع��راق��ي  امل��ح��دد ل��ه��ا، ي�سيب االق��ت�����س��اد 
وموؤ�س�سات الدولة بال�سلل، وهو ما يحدث 

اليوم ب�سكل غري منظور".
 يف ����س���ي���اق م��ت�����س��ل اك������دت ال���ن���ائ���ب���ة ع��ن 
ائتالف دولة القانون رحاب العبودة  على 
العامة  للموازنة  ال�سريع  االق���رار  اهمية 
الق�سوى  الهميتها  املقبل  للعام  للدولة 
ع��ل��ى احل��ي��اة االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الكتل  ن��واب  اأن  مبينة  جميعاً،  للعراقيني 
اجلل�سة  حل�سور  ا�ستعداد  على  ال�سيا�سية 
الربملانية اال�ستثنائية يف حال ورود قانون 

املوازنة.
حيدر  ال��وزراء  "رئي�س  اإن  العبودة  وقالت 
ال��ع��ب��ادي وخ����الل ���س��رح��ه امل��ف�����س��ل اث��ن��اء 
ح�������س���وره ل���ل���ربمل���ان ام�������س ك����ان م�����س��م��م��اً 

امل�سكلة  اخل��ا���س��ة  اللجنة  تنهي  ان  ع��ل��ى 
املتعلقة  اج���راءات���ه���ا  ال������وزراء  جم��ل�����س  يف 
ب��امل��وازن��ة وخ���الل ف���رتة ق��ري��ب��ة م��ن اج��ل 

ار�سالها للربملان".
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ك��ت��ل  "نواب  اأن  وا����س���اف���ت 
اليوم  الت�سريعية  ب��دوؤوا عطلتهم  والذين 
ك��ام��ل حل�����س��ور اجلل�سة  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
للربملان"،  املوازنة  ورود  اال�ستثنائية حال 
15 من  بعد  ان" تكون اجلل�سة  مرجحة 

ال�سهر احلايل".
وكان جمل�س النواب قد دخل اعتبارا من 
الت�سريعي  الف�سل  بعطلة  االثنني  اليوم 
االول وملدة ثالثون يوما، من دون اأن يتم 
اإقرار قانون املوازنة، فيما عزا نواب عدم 
اإىل هبوط �سعر برميل  التمكن من ذلك 

النفط ب�سكل مفاجئ.
ي�سار اإىل اأن املوازنة العامة للدولة لل�سنة 
احلالية مل ُتقر حتى االآن منذ اأن اأر�سلتها 
اإىل  اأ���س��ه��ر  ثمانية  ق��راب��ة  منذ  احل��ك��وم��ة 
ت���درج على  ال�����س��اب��ق ومل  ال��ن��واب  جمل�س 
ج���دول االأع���م���ال، يف ح��ني م��اط��ل��ت هيئة 
لعدم  نظراً  اإدراج��ه��ا  يف  ال�سابقة  الرئا�سة 
تزال  وال  ب�ساأنها،  ال�سيا�سية  الكتل  اتفاق 
ينتظر  ح��ني  يف  م�ستمرة  امل��ن��اك��ف��ات  تلك 
ف�سال  بها  املتعلقة  ملادية  االم��ور  ال�سعب 

عن امل�ساريع املعطلة.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
�سيا�سية.  تكون ظاهرة  ان  النفط  ا�سعار  انخفا�س  ما يف ق�سية  اخطر 
ال���دول  او  ل��ه  امل�����س��درة  ل��ل��دول  بالن�سبة  ���س��واء  اأ���س��ا���س��ي��ة  �سلعة  ال��ن��ف��ط 
ال�سوق والعر�س  اأ�سعاره لقوانني  باأ�س يف ان تخ�سع  امل�ستوردة له. وال 

والطلب.
وال يوجد خيار اخر لتحديد اأ�سعاره. ولكن هذه االأ�سعار حني تخ�سع 
للبازار ال�سيا�سي فاإنها �سوف تنفلت من عقالها بال �سابط ي�سبطها وال 
رادع يردعها. ويف هذه احلالة �سوف يخ�سع االقت�ساد لل�سيا�سة ولي�س 

العك�س.
الذي كان  االنتاج  �سقف  االأوبيك عدم تخفي�س  انعك�س هذا على قرار 
�سي�ساعد يف رفع االأ�سعار مرة اخرى. فلم تكن هناك م�سلحة اقت�سادية 
ما  وه��ذا  �سيا�سية.  لرغبة  خ�سع  يبدو  وكما  لكنه  ال��ق��رار.  ه��ذا  حتتم 
اأن  النفط  وزارة  وت��رى  االأم��ل.  ت�سعر بخيبة  النفط عندنا  وزارة  جعل 
“التربيرات التي قدمتها املنظمة حول تقوي�س اإنتاج النفط ال�سخري 
يف اأمريكا ورف�س ال�سعودية قرار خف�س االإنتاج ، جعل املنظمة ت�سدر 
قرارها ، الذي يراه البع�س �سيا�سيا ، ب�سبب ال�سراع االأمريكي الرو�سي 

االإيراين ، ما جعل العراق يدفع ثمن هذا ال�سراع” .
ثمة اأمل يف ان يتح�سن الو�سع ال�سيا�سي يف منطقة ال�سرق االأو�سط يف 
حال تو�سلت ايران والواليات املتحدة اىل اإبرام االتفاق النووي. وعندها 
قد يفقد النفط قوته ك�سالح وتخ�سع اأ�سعاره بالتايل اىل احكام ال�سوق 

االقت�سادية ولي�س اىل �سرورات ال�سراع ال�سيا�سي.

سعر النفط 
قرار سياسي؟
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تأخير إقرارها يوّرط مؤسسات الحكومة بمخالفات قانونية

نائبان يؤكدان.. اتفاق بغداد واربيل سيسهل عملية تمرير الموازنة 
ع�����ق�����د رئ�����ي�����������س ال��������������وزراء 
ح���ي���در ال���ع���ب���ادي، االث���ن���ني، 
اج���ت���م���اع���ا ث���ان���ي���ا م����ع وف���د 
ح��ك��وم��ة اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان 
رئي�س  برئا�سة  التفاو�سي 
نيجريفان  االإقليم  حكومة 
البارزاين، يف بغداد ملناق�سة 
والنفط  امل��وازن��ة  مو�سوعي 

فقط.
وق�������ال م�������س���در يف رئ���ا����س���ة 
برئا�سة  "وفد  ان  الوزراء"، 
رئ����ي���������س ال���������������وزراء ح���ي���در 
ال���ع���ب���ادي دخ����ل يف اج��ت��م��اع 
ث����اين م���ع ال���وف���د ال���ك���ردي 
ب���غ���داد  اإىل  و�����س����ل  ال�������ذي 
ي����وم اأم�������س ل��ل��م��ف��او���س مع 

احلكومة املركزية".
ن�سبة  على  فقط  للمناق�سة  �سيكر�س  "االجتماع  ان  امل�سدر  واأ�ساف 
من  النفط  ت�سدير  وكيفية  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  م��ن  االق��ل��ي��م 

املحافظات ال�سمالية التابعة لالقليم ا�سافة اىل كركوك".
االحت��ادي��ة  احلكومة  ب��ان  تفيد  ان��ب��اء  "هناك  ان  اىل  امل�سدر  وا���س��ار 
150 منها  اليوم،  النفط يف  450 برميال من  �ست�سرتط ت�سدير 
من م�سايف االقليم النفطية وال�300 املتبقية من م�سايف كركوك، 
وذلك مقابل ار�سال ح�سة اقليم وكرد�ستان من املوازنة املالية العامة 

للعراق البالغة 17%"

اع���ت���رب ال���ن���ائ���ب ع����ن دول����ة 
العي�ساوي،  ع��ب��ود  ال��ق��ان��ون 
االث����ن����ني، ت�����س��ل��ي��ح م��ق��ات��ل��ي 
الواليات  قبل  من  الع�سائر 
امل����ت����ح����دة االم����ري����ك����ي����ة او 
خ����رق  اخ����������رى،  دول���������ة  اي 
ل�������س���ي���ادة ال�����ع�����راق، وف��ي��م��ا 
اك�������د ع����ل����ى �������س������رورة دع����م 
ال���ع�������س���ائ���ر ب���ال�������س���الح م��ن 
اليات  وفق  احلكومة  خالل 
"تو�سعة"  دع��ا اىل  حم��ددة، 
املناطق  يف  ال�سعبي  احل�سد 
ال��ع��راق. وق��ال  الغربية م��ن 
اإن   ، ب���ي���ان  يف  ال���ع���ي�������س���اوي 
الع�سائر  ت�سليح  "م�ساألة 
م�����س��ريا  جدا"،  م���ه���م  ام�����ر 
من  ه��ي  "الع�سائر  اأن  اإىل 

اأن  العي�ساوي  وا���س��اف  االمنية".  ال��ق��وات  وت��دع��م  االر����س  مت�سك 
خرق  يعترب  اخرى  دولة  اية  او  امريكا  قبل  من  الع�سائر  "ت�سليح 
لل�سيادة وي�ساعد على خلق م�ساكل داخل الن�سيج الع�سائري"، حمذرا 
مع  والت�سادم  م�سلحة  ف�سائل  ت�سكيل  اىل مرحلة  البالد  "جر  من 
املحافظات االخرى وبالتايل يخلق م�ساكل بينها". و�سدد العي�ساوي 
اليات  وفق  الدولة  بال�سالح من خالل  الع�سائر  دعم  "�سرورة  على 
يتم من خاللها �سمان عدم ا�ستخدام هذا ال�سالح �سد احلكومة من 
الع�سائر وارجاعه بعد حت�سن االو�ساع االمنية  املت�سلقني على  قبل 

و�سيطرة القوات االمنية على املناطق امل�ستهدفة من قبل داع�س".

العبادي يدخل في اجتماع ثاٍن مع 
الوفد الكردي لبحث القضايا العالقة

العيساوي : تسليح العشائر من 
قبل امريكا خرق لسيادة العراق

- بغداد

- بغداد

-  اربيل

- بغداد

- بغداد

- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

نصيف تصف زيارة النجيفي ووفد عشائري ألمريكا بـ”غير قانونية”

الجبوري يؤكد يبحث مع المدير االقليمي للمنظمة 
في الشرق االوسط سبل النهوض بالقطاع الصحي

االئ��ت��الف  �سمن  املن�سوية  امل��واط��ن  كتلة  ع���دت 
ال���وط���ن���ي  اأن�����ه م���ن امل��خ��ج��ل ت�����س��ب��ي��ه امل�����س��ّح��ني 
"داع�س"  بع�سابات  ال�سعبي  احل�سد  ق���وات  م��ن 
االره��اب��ي��ة، م���وؤك���دة ان���ه ل���وال احل�����س��د مل��ا ت��غ��رّيت 
وقال  ال��ع��راق.  يف  وال�سيا�سية  الع�سكرية  املعادلة 
ال��ن��ائ��ب ع���ن ال��ك��ت��ل��ة ح��ب��ي��ب ال���ط���ريف اإن����ه "لوال 
الع�سكرية  امل��ع��ادل��ة  ت��غ��رّيت  مل��ا  ال�سعبي  احل�����س��د 
كان  بعدما  ال�سورة  بهذه  العراق  يف  وال�سيا�سية 

ال��و���س��ع االم���ن���ي م���رتدي���اً ق��ب��ل ����س���دور ال��ف��ت��وى 
امل��وؤك��د  "من  واأ����س���اف  املرجعية".  م��ن  امل��ب��ارك��ة 
�سي�سر  ال�سعبي  للح�سد  كهذا  كبريا  اجن���ازا  ان 
روؤي����ة خم��ط��وءة فالبع�س  ب��ال��ك��ث��ريي��ن، وه��ن��اك 
التي حققها احل�سد  االنت�سارات  ان هذه  يت�سور 
ال�����س��ع��ب��ي ه���ي ان��ت�����س��ارات ���س��ي��ع��ي��ة، م��ث��ال، وه���ذه 
ال�سعبي م�ستعد الأن  واهمة ج��دا، فاحل�سد  روؤي��ة 
مكان  اأي  يف  االإج��رام��ي��ة  الع�سابات  م��ع  يتعامل 
احل�سد  "قوات  اأن  ال��ط��ريف  وت��اب��ع  العراق".  يف 
ت��ق��ات��ل غ��ري ط��ام��ع��ة يف ���س��يء، وم���ن غ��ري املمكن 
بع�سابات  ال�سعبي  احل�سد  ت�سحيات  تت�ساوى  ان 

داع�س، ومن املعيب جدا واملخجل احلديث بهذه 
ال�سورة عن احل�سد ال�سعبي املجاهد بت�سحياته، 
لها  ي��راد  يكن  مل  التي  بالكامل  للمعادلة  وقلبه 
ن�سرا عراقيا كما حدث يف جرف ال�سخر وبيجي 
احل�سد  ويتهم  يحتج  "من  اأن  واأع��ت��رب  ودياىل". 
ال�سعبي بتهم باطلة عليه ان يتقي اهلل يف العراق، 
فمن يدافع عن العراق وهناك خلل امني وا�سح، 
وهناك موؤامرة كبرية جدا على املنطقة باأ�سرها، 
ولكن  م��ق��د���س��ا،  واج��ب��ا  ي����وؤدي  ال�سعبي  فاحل�سد 
ه��ذا ال يعني ع��دم وج��ود بع�س االخ��ط��اء وبع�س 

امل�سيئني".

المواطن: من المخجل تشبيه المضّحين بعصابات داعش
- بغداد

- بغداد

- بغداد

)اعـــــــــــــــــــالن( 
قدم املدعي )نصير فيصل جعفر( طلبا يروم فيه تبديل لقبه من 
)المذحجي( اىل )االبراهيمي( فعلى من لديه اعرتا�س على الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اق�ساها )10( ايام وبعك�سه �سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة )21( من قانون االحوال املدنية 

رقم )65( ل�سنة 1972 املعدل 
اللواء / تحسين عبد الرزاق فليح 

مدير الجنسية واالحوال المدنية العامة / وكالة

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ن���وري املالكي 
ن�������س���ر اهلل  ال����ع����ام حل�����زب اهلل ح�������س���ن  االم�������ني 
،االثنني، يف زيارة ر�سمية له اىل لبنان  وا�سارت 
االنباء اىل ان "املالكي اأكد خالل اللقاء اأنه لي�س 
�سد عملية انتقال ال�سلطة التي جرت، وال �سد 
حكومة حيدر العبادي، نافيا ب�سكل قاطع كل ما 
انقالب على  اأو  اأنه يح�سر النتفا�سة  يقال عن 
اأنه  اأبلغ ن�سر اهلل  " املالكي  ان  العبادي". مبينا 
كان هناك يف البداية �سوء فهم مع العبادي، لكن 
امل�ساكل حّلت". من  اليوم ممتازة، وكل  العالقة 
جانبه طلب االمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�سر 
للعملية  الت�سدي  يف  اال�ستمرار  املالكي  من  اهلل 
ال�سيا�سية واحتواء االآخرين والعمل على تعزيز 
الوحدوي  االجت��اه  على  والتاأكيد  القانون  دول��ة 
واخل�سوع  واالب��ت��زاز  والتق�سيم  الطائفية  �سد 

الأحد املحاور.

المالكي يلتقي نصر 
الله في بيروت

اعتربت النائبة عن كتلة االحرار نوال جمعة 
، ان املوازنة العامة لعام 2015 ظلمت ابناء 
اجل���ن���وب ومل ت��ع��ط ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات اجل��ن��وب��ي��ة 
حقها. وقالت جمعة يف بيان لها اإن "هذا الف�ساد 
تكاتف  خ��الل  م��ن  اال  ينتهي  ان  ل��ه  ميكن  ال 
وحماربة  ومواطنني  م�سوؤولني  من  اجلميع 
كان  واالإب����الغ عنه مهما  وم��رت�����ٍس  ك��ل مف�سد 
الع�سائرية  او  احل��زب��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه  او  من�سبة 
مت  ق��د  "املوازنة  اأن  وا���س��اف��ت  الطائفية".  او 
�سادرات  على  اعتمادا  رئي�سي  ب�سكل  اإع��داده��ا 
ال  وباملقابل  اجلنوبية،  املحافظات  النفط من 
تف�سيل  او  املحافظات  لهذه  اهتمام  اي  ن��رى 
البلد  اقت�ساد  بناء  االأ�سا�س يف  لها كونهم هم 
وكذلك هم املت�سرر من الغازات الناجمة عن 
االأخرى  النفطية  وامل�ساريع  النفط  ا�ستخراج 

وبالتايل كرثة االإمرا�س لديهم".

نائبة عن األحرار: الموازنة 
ظلمت أبناء الجنوب

دعا النائب عن كتلة الف�سيلة النيابية عبد احل�سني املو�سوي  احلكومة 
اىل  الذاتي  من  ال�سناعة  وزارة  ت�سكيالت  بع�س  متويل  حتويل  اىل 
التي  للم�ساكل  ايجاد حلول جذرية  �سدد على �سرورة  مركزي، فيما 

تعاين منها الوزارة.
وقال املو�سوي يف بيان ، اننا" طالبنا اكرث من مرة وجندد مطالبتنا 
اليوم ب�سرورة ايجاد حلول جذرية للم�ساكل التي تعاين منها وزارة 
ال��وزارة كانت متول  ال�سناعة مبختلف ت�سكيالتها"، مبينا ان" هذه 
عبئ  اليوم  اأ�سبحت  حتى  الزمان  عقد  قبل  العراقية  الدولة  خزينة 
على كاهل احلكومة نتيجة لغياب وجودها من النظرة اال�سرتاتيجية 

للحكومة".

الموسوي : بضرورة ايجاد حلول جذرية 
للمشاكل التي تعاني منها وزارة الصناعة

رئي�س  ب���ارزاين  نيجرفان  ،م��ع  النجيفي  ا�سامة  اجلمهورية  رئي�س  نائب  بحث 
وزراء اقليم كرد�ستان املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك ، كاملجابهة مع تنظيم 
داع�س االإرهابي ، واالتفاق ال�سيا�سي ، والعالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة 
والبناء   ، النازحني  وازم��ة   ، االثنني  يوم  اإجراوؤها  املوؤمل  واملفاو�سات   ، االإقليم 

الدميقراطي يف العراق .
وذكر بيان عن مكتب النجيفي  ان" بارزين عر�س روؤيته ، واأ�سار اىل ان الغاية 
الرئي�سية من وجود الوفد يف بغداد هي الو�سول اىل حل ، وهناك ار�سية جديدة 
، اذ ان النظرة الواقعية للم�ساكل �ستو�سلنا اىل حل وغيابها يبعدنا عن احلل ، 
واكد ان احلكومة ال�سابقة  كانت ت�ستح�سر االتهامات اجلاهزة كي تل�سقها ِبَنا 

كاتهام االنف�سال وامل�سوؤولية عن �سقوط املو�سل وغري ذلك" .

النجيفي يبحث مع بارزاني المسائل 
االمنية والسياسية المشتركة

العلوم،  بحر  اب��راه��ي��م  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال��ط��اق��ة  النفط  جلنة  ع�سو  ط��ال��ب 
�سركة  م�سروع  تفعيل  ب�سرورة  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  االثنني، 

النفط الوطنية.
اقت�ساد  النفط يلعب دورا حموريا يف  "الزال  بيان  العلوم يف  وقال بحر 
العراق ويجب ان يلعب دورا يف توحيد العراقيني"، داعيا رئي�س الوزراء 
ل�"لتفكري ب�سكل جاد باملادة 111 من الد�ستور اخلا�سة مبلكية ال�سعب 
احياء  وذلك من خالل  ال�سلطة،  اجتهادات  بعيدا عن  النفطية  لرثوته 
النفطية  ال��رثوة  ب��اإدارة  لتقوم  لل�سعب  الوطنية ومتليكها  النفط  �سركة 
تطويرا وت�سغيال وت�سويقا ب�سكل هيئة م�ستقلة لها �سخ�سيتها املعنوية 

واالإدارية واملالية".

بحر العلوم يطالب رئيس الوزراء 
بتفعيل مشروع شركة النفط الوطنية

اكد ع�سو هيئة رئا�سة جمل�س النواب همام حمودي ،  االثنني ،حر�سه يف متابعة ق�سية الطلبة النازحني 
وحلها مع اجلهات املعنية ، موؤكد ت�سخري كافة اجلهود ملعاجلة م�ساكلهم. وذكر بيان ملكتبه االعالمي ان 
العليا وجرى  الدرا�سات  الراغبني بالتقدمي على  النازحني  ا�ستقبل يف مكتبه ممثلي الطلبة  "حمودي 
خالل اللقاء  مناق�سة عدد من امل�ساكل التي تواجههم كن�سبة القبول يف الدرا�سات العليا مقارنة بال�سنوات 

املا�سية وقلة عدد امل�سرفني" ، موؤكدا "على حر�سه يف متابعة ق�سيتهم وحلها مع اجلهات املعنية".

دعا نائب رئي�س اجلمهورية اإياد عالوي  اإىل �سرورة 
و����س���ع امل�����س��ت��ل��زم��ات ال����الزم����ة ل��ت��ن�����س��ي��ط االت���ف���اق���ات 
اىل  لفت  فيما  ال�سيا�سي،  االإ�سالح  ووثيقة  ال�سيا�سية 

اأهمية دعم حماربة التطرف وجمابهة "داع�س".

الرئا�سات  اجتماع  عقب  �سدر  بيان  يف  ع��الوي  وق��ال 
العالية  بااليجابية  ات�سم  "االجتماع  اإن   ، ال��ث��الث، 
وامل�سداقية وال�سراحة وتناول االأو�ساع االأمنية ودعم 
داع�س"،  وجمابهة  واالإره���اب  التطرف  ق��وى  حماربة 
امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��الزم��ة  "و�سع  م���وؤك���دا ع��ل��ى ����س���رورة 
االإ����س���الح  ووث��ي��ق��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  االت���ف���اق���ات  لتن�سيط 

ال�سيا�سي للحل".

عالوي يدعو الى تنشيط االتفاقات السياسية ووثيقة اإلصالح السياسي
- بغداد

حمودي يؤكد متابعته لقضايا الطلبة النازحين وحلها
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ال�شي���خ حمم���د الدليم���ي، اح���د �شي���وخ االنب���ار، ق���ال 
ل�"العراقية"، عل���ى هام�ش املوؤمتر ان "هذا املوؤمتر جاء 
لبح���ث كيفي���ة ا�شتمرار الت�ش���دي للع�شاب���ات االرهابية 
يف حمافظ���ة االنب���ار، و�شح���ذ همم املقاتل���ن يف الوقوف 

بوجه تنظيم داع�ش االرهابي".
وا�ش���اف ان "ع�شائ���ر االنب���ار يف حال���ة ا�شتنف���ار االن، 
وتخو����ش مع���ارك �شر�شة �ش���د تنظيم داع����ش االرهابي، 
وال تري���د ان ترتاج���ع، لذل���ك ه���ي تطال���ب بالدعم من 
قب���ل احلكوم���ة، وتقدمي امل�شاع���دات االن�شاني���ة للعوائل 

هناك".
م���ن جهت���ه، قال خمي����ش النم���راوي، احد �شي���وخ البو 
من���ر، يف حمافظة االنبار، ل�"العراقية" ان "ع�شائر البو 
منر، ال زالت �شامدة وتقاتل التنظيمات االرهابية، رغم 
املج���ازر الت���ي ح�شلت بحقه���ا، ورغم ال�ش���رر الذي حلق 

بها، لكنها الزالت توؤمن ان ال �شئ اهم من العراق".
وا�شاف ان "احلكومة العراقية مطالبة بت�شليح اكرث 
لع�شائر االنبار، التي تقاتل التنظيمات االإرهابية، وعدم 
الته���اون يف اي طل���ب يق���دم م���ن املحافظ���ة، النه���ا اعلم 
مب���ا يدور هناك، م�ش���راً اىل ان "االنت�ش���ار على داع�ش 
االرهاب���ي، ل���ن يتم م���ا مل يكن هناك تع���ن م�شرتك بن 

الع�شائر والقوات االمنية".
ويف وق���ت �شابق، دع���ا رئي�ش جمل�ش حمافظ���ة االأنبار 
�شب���اح كرحوت، ع�شائ���ر املحافظة اىل �ش���رورة الوقوف 
مع القوات االأمنية يف حماربة عنا�شر تنظيم "داع�ش"، 
فيم���ا اأك���د اأن حترير مدن املحافظ���ة بحاجة اىل تظافر 

جهود اجلميع.
وق���ال كرح���وت يف ت�شري���ح �شحف���ي، اإن "عل���ى جميع 
ع�شائ���ر حمافظ���ة االنب���ار واأبنائها الوقوف م���ع القوات 
االأمني���ة من اجلي�ش وال�شرط���ة وم�شاندتهم يف حماربة 
عنا�ش���ر تنظيم داع����ش االإرهابي يف مناطق خمتلفة من 

املحافظة".
واأ�ش���اف كرح���وت اأن "ط���رد عنا�ش���ر داع����ش االإرهابي 
من جميع م���دن االنبار يحتاج اىل ت�شافر جهود جميع 
الع�شائ���ر واملثقف���ن واخلري���ن م���ن اأبن���اء املحافظ���ة"، 
الفت���ا اىل "�ش���رورة حتري���ر ه���ذه امل���دن وع���ودة االأ�ش���ر 

النازحة اإليها باأ�شرع وقت ممكن".
وت�شه���د حمافظ���ة االنبار و�شع���ا اأمني���ا حمتدما منذ 
العا�ش���ر م���ن حزي���ران، وذل���ك بع���د �شيط���رة م�شلح���ن 
م���ن تنظي���م "داع����ش" عل���ى حمافظ���ة نين���وى بالكامل، 
وتقدمه���م نحو �ش���اح الدين ودي���اىل و�شيطرتهم على 
بع����ش مناط���ق املحافظت���ن، يف ح���ن ت�شتم���ر العمليات 

الع�شكرية يف االأنبار ملواجهة التنظيم
واعلن���ت قي���ادة عملي���ات االنب���ار وقوات ال�شرط���ة، ، ان 
تنظي���م داع����ش يعتمد ح���رب ال�ش���وارع يف الهجمات التي 
ينفذه���ا �ش���د الق���وات االمني���ة مب���دن االنب���ار الت���ي مل 
ي�شيط���ر عليه���ا االرهاب وال ي�شتطي���ع املواجهة مبعارك 

مفتوحة.
قا�ش���م  الرك���ن  الل���واء  االنب���ار  عملي���ات  قائ���د  وق���ال 
املحم���دي ل�"العراقي���ة"، اإن "تنظيم داع����ش ال ي�شتطيع 
مواجه���ة ق���وات اجلي����ش وال�شرط���ة مبع���ارك مفتوح���ة 
وه���و يعتم���د على حرب ال�ش���وارع وتهديد ام���ن املدنين 
يف تنفي���ذ هجمات���ه االرهابي���ة وخ�شو�ش���ا يف الرم���ادي 
اجه���زة  �شيط���رة  ه���ي حت���ت  الت���ي  الفلوج���ة  وعامري���ة 

االمن".
م���دن  يف  م�شتم���رة  التطه���ر  "مع���ارك  ان  وا�ش���اف 
االنب���ار ومت خ���ال ال�شاع���ات االوىل م���ن �شب���اح الي���وم 
م���ن قتل �شبع���ة عنا�شر من داع�ش يف منطقة ال�شجارية 
الت���ي ح���ررت بالكامل ومقتل اربع���ة قنا�شن يف منطقة 

احلوز".
من جانبه قال ال�شيخ نعيم الكعود احد �شيوخ ع�شرة 
الب���و من���ر يف هي���ت ل�"العراقي���ة"، اإن "الق���وات االمني���ة 
ومقاتل���ي الع�شائ���ر تتمركز مبحيط ق�ش���اء هيت ونحن 
ننتظ���ر �شاع���ة ال�شف���ر القتح���ام املدين���ة وتطهرها من 

داع�ش وع�شابات القتل وقاطعي روؤو�ش الب�شر".
واأ�ش���ار اإىل اأن "الو�ش���ع االمن���ي يف هي���ت خط���ر بع���د 
�شيط���رة داع����ش على املدينة وعل���ى ق�ش���اء القائم وراوه 
وهن���اك جرائم وانتهاكات نفذت �شد االبرياء مل تك�شف 
بع���د وقبل �شاع���ة تقريبا ق�شفت مقاتل���ة عراقية جتمع 
لداع����ش اثناء حماولتهم حفر خندق حول حميط راوه 

مم���ا ا�شف���ر ع���ن مقتل ت�شع���ة عنا�شر من تنظي���م داع�ش 
وتدمر عدد من عجاتهم".

واىل ناحي���ة عامري���ة الفلوجة ك�ش���ف رئي�ش جمل�شها 
�شاك���ر العي�شاوي ان "الو�شع االمني يف الناحية م�شتقر 
رغ���م تهدي���دات داع����ش وق�شفه���م بال�شواري���خ وقذائف 
اله���اون من مناطق حميط���ة بالناحية لكن مل ي�شتطيع 

االره���اب اخ���رتاق خط���وط الدفاع���ات املوج���ودة وهناك 
تعزي���زات ع�شكري���ة و�شلت منذ يومن ل�ش���د اي هجوم 

ارهابي حمتمل".
تخو����ش  العراقي���ة  االمني���ة  الق���وات  اأن  اإىل  ي�ش���ار 
مع���ارك طاحنة منذ اكرث من اأربعة ا�شهر �شد ع�شابات 
داع����ش االإرهابية وبع����ش التنظيمات املت�ش���ددة االأخرى 
وكبدته���م خ�شائ���ر كب���رة ومتكن���ت من حتري���ر مناطق 
عدة خ�شو�شا بعد اأن دخلت طائرات اأم 35 وال�شيخوي 
اخلدم���ة باجلي����ش العراق���ي و�شيم���ا بعد ان ه���ددت تلك 

املجاميع االمن واالقت�شاد معا.

وتق���ول ال�شحيف���ة يف تقريره���ا، ينظ���ر االأطف���ال يف 
منطق���ة اأبو غري���ب القريبة من العا�شم���ة بغداد، بعن 
الريب���ة وال�شك للقوات االأمنية الوا�شلة حديثاً حلماية 
املدين���ة م���ن م�شلحي "داع����ش" بع���د ورود معلومات عن 

اجتياحها.
املدين���ة غ�ش���ت بالق���وات الر�شمي���ة و�شب���ه الر�شمي���ة 

واجلماع���ات امل�شلح���ة ال�شيعية يف م�شهد ن���ادر احل�شول 
مبنطق���ة معروف���ة بانتمائه���ا الطائف���ي. فعن���د مدخ���ل 
الطائف���ة  م�شلح���ي  اكتظ���اظ  جت���د  ال�شعب���ي  �شوقه���ا 
ال�شيعي���ة مرتدين زيهم الع�شك���ري ال�شبيه بزي القوات 
الر�شمي���ة حامل���ن اآخذي���ن على عاتقه���م حماية املدينة 

من املتطرفن.
بالن�شب���ة ل���� اأبو غري���ب، فاإنها عن م�شلح���ي "داع�ش" 
القتح���ام العا�شم���ة بغ���داد، الأنها ت�ش���كل نقطة حمورية 
لهج���وم مزم���ع م���ن قب���ل م�شلح���ي التنظي���م املتط���رف، 
ولك���ن هن���اك عام���ات ظه���رت عك����ش ه���ذا ال�شيناري���و 

املع���روف، ب�شب���ب وج���ود اتفاق ح���ايل االآن ب���ن الع�شائر 
الر�شمي���ة حلماي���ة  �شب���ه  الع�شكري���ة  والق���وات  ال�شني���ة 

املدينة من بط�ش التنظيم اجلهادي.
يف بل���د مثل العراق، يب���دو الن�شيج االجتماعي ممزقاً، 
ال�شيم���ا بع���د احل���رب االأهلي���ة الت���ي �شهده���ا العام���ان 
2007 ف�ش���ًا ع���ن االزم���ة احلالي���ة، لكن  2006 و 
بع���د التع���اون االأخ���ر ال���ذي �شهدته منطق���ة ابو غريب 
اخراً من تفاهمات بن ال�شنة وال�شيعة حلماية املدينة 
م���ن بط�ش التنظي���م املتطرف، يب���دو ان هن���اك ب�شي�شاً 
م���ن االم���ل بالن�شب���ة للحكوم���ة الت���ي ت�ش���ارع م���ن اجل 
اقن���اع االطراف امل�شلحة ب�ش���رورة االئتاف مع بع�شها 
البع�ش ال�شتعادة املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة امل�شلحن.
اخلط���وات االإيجابي���ة االآن بح�ش���ب ال�شه���ود واالأهايل 
الذي���ن اكدوا لل�شحيفة، اأن عملية االحتكاك بن ال�شنة 
وال�شيع���ة يف منطق���ة مث���ل اأب���و غري���ب ب���دت معدوم���ة 
االن، اذ جتن���ب الطرف���ان احلدي���ث عن امل�ش���اكل املا�شية 
والتفك���ر يف كيفي���ة ابق���اء املدين���ة حت���ت �شيطرتهم���ا، 

ال�شيما ان ابو غريب تبعد عن بغداد 25 كيلو مرتاً.
العمي���د �شع���د مع���ن، امل�ش���وؤول ع���ن مرك���ز القي���ادة يف 
العا�شم���ة، ق���ال : " ان الو�ش���ع االمن���ي يف تل���ك املدين���ة 
م�شيط���ر علي���ه بف�ش���ل التع���اون الع�شائ���ري م���ع القوات 
امل�شلح���ة ال�شيعي���ة، فالطرفان يعرفان خط���ورة املنطقة 

الأنها واحدة من م�شارف بغداد".
االأولوي���ات االآن امللق���اة على عاتق اجلماع���ات امل�شلحة 
ال�شيعي���ة، تاأم���ن وفر����ش حماي���ة م�ش���ددة عل���ى �شج���ن 
اب���و غريب املركزي ملن���ع ح�شول عملي���ات ارهابية عليه، 
ال�شيما انه كان هدفاً يف اأيار املا�شي من قبل اجلهادين 

للح�شول على موطئ قدم بالقرب من بغداد.
ويف اجلان���ب االآخ���ر، يج���ب ان تتكفل الق���وات االمنية 
يف حماي���ة اجلان���ب القري���ب من بغ���داد وال�شيما اجلناح 
الغرب���ي م���ن خال فر����ش منطقة عازلة ب���ن االرا�شي 
اخلا�شعة ل�شيط���رة التنظيم واملدن التي تخ�شع لقوات 

اجلي�ش ال�شرطة.
وتوؤك���د ال�شحيف���ة ان���ه "من االم���ور امللفت���ة لانتباه 
اي�ش���اً، تواف���د امللي�شي���ات ال�شيعي���ة اىل املنطق���ة ال�شني���ة 
ب�ش���كل كب���ر حلمايته���ا من خماط���ر التنظي���م املت�شدد، 
يف خط���وة ب���دت غريب���ة بع����ش ال�شيء يف ظ���ل االحتقان 
الطائف���ي الذي بداأ منذ كان���ون الثاين من عام 2012 
عندما تظاهرت ع�شائر االنبار احتجاجاً على �شيا�شيات 

رئي�ش الوزراء ال�شابق".
وت�ش���ر اىل اأن���ه "بع���د ه���ذه االتفاق���ات الن���ادرة ب���ن 
امل�شلح���ة،  امللي�شي���ات  وقيادي���ي  الع�شائري���ة  االو�ش���اط 
فق���د فقدت "الدول���ة اال�شامي���ة" اوىل �شرتاتيجياتها 
يف  التغي���ر  ع���ن  ف�ش���ًا  بغ���داد،  العا�شم���ة  القتح���ام 
االيديولوجي���ات الفكري���ة ب���ن القبائ���ل هن���اك، اذ بدوا 
مرحبن بامللي�شيات بعد القناعة التي تر�شخت عندهم، 
ب���ان التنظي���م جاء ليقتله���م ولي�ش النت�ش���ار "اخلافة" 

كما يدعي، بح�شب زعيم ع�شائر حملي".
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عش��ائر االنبار في حالة 
وتخوض  االن،  استنفار 
ض��د  شرس��ة  مع��ارك 
تنظيم داعش االرهابي، 
وال تري��د ان تتراج��ع، 
لذلك هي تطالب بالدعم 

من قبل الحكومة

ط��رد عناص��ر داعش 
اإلرهاب��ي م��ن جمي��ع 
مدن االنبار يحتاج الى 
جميع  جه��ود  تضافر 
والمثقفي��ن  العش��ائر 
والخيري��ن م��ن أبن��اء 

المحافظة

العراقية ـ بغداد

تنظيم داعش يعتمد حرب الشوارع وال يستطيع المواجهة بشكل مفتوح

بمحي��ط  تتمرك��ز  العش��ائر  ومقاتل��ي  االمني��ة  الق��وات 
قض��اء هي��ت وينتظرون س��اعة الصفر القتح��ام المدينة

القوات االمنية العراقية تخوض معارك طاحنة منذ اكثر من أربعة اشهر 
ضد عصابات داعش اإلرهابية وبعض التنظيمات المتش��ددة األخرى

محافظــة  عشــائر  شــيوخ  عقــد 
االنبار، مؤتمرًا في العاصمة بغداد، 
لبحث اســتمرار التصدي لعصابات 
"داعــش" االرهابيــة، والتعاون مع 
القوات االمنية العراقية، بالتصدي 

لتنظيم "البغدادي" االرهابي.
وخالل المؤتمر الذي ُعقد في فندق 
المنصــور ميليــا، والــذي حضرتــه 
"العراقية"، طالب عدد من شــيوخ 
محافظــة االنبــار، بدعــم حكومــي 
بالســالح واالليات، بغيــة عدم منح 
عصابات "داعش" االرهابية فرصة 

التقدم في اي منطقة.



- بغداد دائ����رة �صحة  ع���ام  م��دي��ر  ال�صيد  ب��رع��اي��ة 
بغداد/ الكرخ الدكتور ح�صن هادي باقر.. 
� ق�صم  ال��ك��رخ  ب��غ��داد/  دائ���رة �صحة  تقيم 
على  ال�صيطرة  �صعبة   / العامة  ال�صحة 
االيدز ندوة علمية مبنا�صبة اليوم العاملي 
والفح�ص  )امل�صورة  �صعار  وحت��ت  لاليدز 
الطوعي لاليدز حماية للفرد واملجتمع( 
وذل��������ك ي������وم غ�����د االرب������ع������اء امل�������ص���ادف 
قطاع  مقر  قاعة  وعلى   3/12/2014
ال��ع��ام��ل ل��ل��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة االول���ي���ة.. 

وب���ح�������ص���ور ع�����دد م����ن ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة ���ص��ح��ة ب���غ���داد ال���ك���رخ.. 
وتتخلل الندوة عدة فعاليات منها عر�ص 
ن�����ص��اط��ات وب��و���ص��رات ح���ول ه���ذا امل��ر���ص 
عر�ص  وكذلك  منه..  والوقاية  اعرا�صه 
افالم تو�صيحية عن خطورة هذا املر�ص 
للوقاية  الالزمة  التدابري  اتخاذ  وكيفية 

منه.
ه��و منا�صبة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ه��ذا  ان  علما 
دولية التي حتقق الوقاية والرعاية واإزالة 
باملتعاي�صني  املرتبط  والتمييز  الو�صمة 
م���ع ال��ف��ريو���ص وت�����ص��ج��ي��ع امل��ج��ت��م��ع على 
اأخ��رى  اإ�صافية  واإج���راءات  تدابري  اتخاذ 

تعزز اجلهود املبذولة يف هذا املجال.

املكافات  جلنة  رئي�ص  و  الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  اع��ل��ن 
ال��ت�����ص��ج��ي��ع��ي��ة ط��اه��ر احل���م���ود ان امل��ن��ح��ة ال�����ص��ن��وي��ة 
 2014 ل��ع��ام  ال��ف��ن��ان��ني  و  االدب������اء  و  لل�صحفيني 
التي  االن��ب��اء  نافيا   , املقبلة  االي���ام  خ��الل  �صت�صرف 

حتدثت عن الغائها .
تلقته )  ع��ن مكتبه  ���ص��ادر  ب��ي��ان  وق����ال احل��م��ود يف 
املبالغ  تامني  على  حر�صت  ال���وزارة  ان    ) العراقية 
امل�صتحقني  على  ال�صنوية  املكافات  ل�صرف  الالزمة 
رغ��م ع��دم اق���رار امل��وازن��ة للعام احل���ايل , و تقلي�ص 
ابواب االنفاق احلكومي " نافيا االنباء التي حتدثت 

عن الغائها للعام احلايل .

االيام  �صت�صرف خالل  العليا  " اللجنة  ان  ا�صاف  و 
من  للم�صتفيدين  ال�صنوية  املنحة  املقبلة  القليلة 
الذكية ) كي كارد ( عرب  البطاقات  الذين يحملون 
�صيتم  فيما   , االهلية  املنافذ  و  احلكومية  امل�صارف 
خالل الفرة املقبل تنظيم عملية ا�صدار البطاقات 
الفر�صة ال�صدارها يف  ت�صنح لهم  الذكية للذين مل 
العام املا�صي , ومن ثم حتديد موعد زمني لتوزيع 

املنحة عليهم .
�صتوزعها  ال��ت��ي  الت�صجيعية  امل��ك��اف��ات  ان  اىل  ي�صار 
ت��وزع  ال��ت��ي  اخلام�صة  ه��ي  ال��ع��ام  ه��ذا  الثقافة  وزارة 
على ال�صحفيني و االدباء و الفنانني خالل االعوام 
اكرث  امل�صتفيدين منها  بلغ عدد  و   , املا�صية  االربعة 
احت��ادات  و  لنقابات  ينتمون  م�صتفيد  ال��ف   27 من 

ادبية و فنية و �صحفية . 

المباشرة بتنفيذ مشروع مركز صحي في 
قضاء الهندية بكلفة ملياري دينار

 أح��د الدوائ��ر المهمة الت��ي يعتمد عليها طبق��ات المجتمع للقطاعين الخ��اص والحكومي 
لغرض الحصول على القرض المالي للمباشرة في بناء وأستكمال دورهم السكنية وساعدتنا 
األعامي��ة ) نادية خالد( التي تش��غل وظيفة مديرة الجناح ومس��ؤولة أع��ام الدائرة وكان 
لتواجدها المس��تمر منذ األفتتاح وحتى الختام وبا أنقطاع سهل عملية اللقاء بها لمعرفة 

المزيد من عمل الصندوق وعاقته بالناس /...
*ماهي األهداف التي سار عليها الصندوق من أجل 

المواطن؟

������� لغر�����ص اأي�ص����اح اأهدافن����ا الب����د اأن اأب����ني نح����ن دائرة 
�صم����ن موؤ�ص�ص����ات وزارة االأعمار واالأ�ص����كان وعملنا هي 
خدم����ة اأكرب �صريحة يف جمتمعن����ا العراقي من خالل 
اأيج����اد ال�صب����ل الالزمة للح�صول عل����ى القرو�ص التي 
مبوجبه����ا يت����م احل�ص����ول عل����ى ال�صك����ن املالئ����م له����م 
الت����ي  االأ�صكاني����ة  امل�صاري����ع  اأخ����ذت بتموي����ل  ودائرتن����ا 
تتبناه����ا ال�ص����ركات العام����ة واملخت�ص����ة ببن����اء ال����دور اأو 
ال�صق����ق ال�صكني����ة ويف الوقت ذاته قب����ول املواطن الذي 
يرغ����ب يف احل�صول على قر�ص م����ايل ووفق ال�صروط 
جمل�����ص  تعليم����ات  مبوج����ب  ال����وزارة  حددته����ا  الت����ي 

الوزراء.

*ماه��ي التس��هيات الت��ي تقدمونه��ا للمواط��ن 
المقترض ؟

��� كل فرد عراقي يود احل�صول على هذا القر�ص لبناء 
دار �صكني����ة يقدم لن����ا االأوراق الثبوتية التي توؤيد على 
اأمتالك����ه قطعة اأر�ص باأ�صم����ه ح�صرا" ومينح القر�ص 
بع����د اأكم����ال ال�ص����روط الت����ي و�صع����ت من قب����ل اللجان 
املخت�صة يف ه����ذا ال�صاأن ويكون الت�صديد خالل )15( 
�صن����ة وب����دون فوائد ولدينا ف����روع يف كاف����ة املحافظات 

العراقية امل�صمولة به .
*ماهي الشروط التي وضعت لطالبي القروض؟

��� املواطن الذي يرغب يف احل�صول على القر�ص لديه 
اأر�����ص �صكنية التقل م�صاحتها عن )100( مر مربع 
واأن يك����ون ن�صب����ة البن����اء الفعلي لها التق����ل عن )65( 
م����ر مرب����ع ثم يق����وم امل�صتفيد م����ن القر�����ص اأن يكون 
لديه كفيل وهو ال�صامن لت�صديد املبلغ ومن موظفي 
م����ن  امل�صلح����ة  الق����وات  الدول����ة وق����د �صم����ل منت�صب����ي 
اجلي�ص وال�صرط����ة بكفالتهم مما �صهل هذه ال�صريحة 
م����ن امل�صتفيدين من قر�ص �صندوق االأ�صكان وعلى اأن 
يك����ون راتبه)400 (األ����ف دينار عراق����ي ليكون ن�صفه 
هو املبلغ امل�صتقطع �صهريا"والبالغ )200( األف دينار 
والكفال����ة م�صدقة م����ن كاتب العدل وكت����اب تعهد من 

قبل دائرته توؤيد بت�صديده يف الوعد املقرر.

*ه��ل هنالك تعدي��ل في مبلغ الق��رض بعدأرتفاع 
كلفة البناء؟

������� حالي����ا" القر�����ص الكل����ي )35(مليون دين����ار عراقي 
الأه����ايل بغ����داد و)30( ملي����ون دين����ار عراق����ي الأبن����اء 
املحافظ����ات وهنال����ك مق����رح ق����دم م����ن قب����ل دائرتن����ا 
ليك����ون القر�����ص )50( ملي����ون دين����ار عراق����ي ب����دال" 
م����ن )35(ملي����ون وه����و االآن قي����د الدرا�ص����ة م����ن قبل 

جمل�����ص ال����وزراء وناأمل بيان النتائ����ج النهائية قريبا" 
الأن����ه يحقق ال�صئ الكثري للمواطن العراقي يف م�صعاه 

الأيجاد ال�صكن املالئم له.

*ماهي الطريقة التي أتبعت في منح 
القرض؟

������� هنال����ك طريقتان ملن����ح القر�ص حيث 
الطريق����ة االأوىل يت����م ت�صلي����م الدفع����ة 
االأوىل وه����ي %30 من قيمة القر�ص 
البن����اء  اأكم����ال امل�صتفي����د مرحل����ة  بع����د 
والو�ص����ول اىل )البادل����و( ث����م الدفع����ة 
الثاني����ة يتم ت�صليمه����ا والبالغة 40% 
بع����د الت�صقي����ف وبعده����ا يت����م ت�صليم����ه 
الدفع����ة الثالث����ة وه����ي االأخرية 30% 
عن����د اأكماله مرحل����ة االأنهاءات وح�صب 
ما هو مق����رر ببناء 65 %من م�صاحة 

االأر�ص.
والطريق����ة الثاني����ة تك����ون %50 م����ن 
مبل����غ القر�ص يتم ت�صليم����ه للم�صتفيد 
بع����د االأنتهاء من الت�صقي����ف ثم ي�صتلم 
النهائية  االأعم����ال  اأكمال  بع����د   50%
ب�ص����اأن  حالي����ا"  مامتب����ع  ه����و  وه����ذا 
دين����ار  القرو�����ص وه����ي )35( ملي����ون 
عراق����ي ملواطن����ي بغ����داد و�صم����ن حدود 
اأمان����ة العا�صم����ة و)30(ملي����ون ملراكز 
والنواح����ي  واالأق�صي����ة  املحافظ����ات 
ويتحم����ل املقر�����ص حتمي����الت اأداري����ة 
بن�صبة%2 م����ن املبل����غ وت�صتقطع مرة 

واحدة يف بدلية منح القر�ص.

*ش��كرا" ل��ك ونود أن تقول��ي لنا في 
نهاية حوارنا هذا ما تريدين قوله؟

������� �صك����را" لك����م عل����ى ه����ذه الزي����ارة من 
�صحيفتك����م العراقي����ة الرائع����ة دوم����ا" واأمتنى من كل 
قلب����ي اأن يك����ون لكل عراقي دار �صك����ن مالئم والق�صاء 

على اأزمةال�صكن.
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السماح لمنتسبي القوات المسلحة العراقية بكفالة المستفيدين من القروض
 طارق حرب

- بغداد

- بغداد

- نهاد سعدي العبيدي- بغداد

- بغداد

- بغداد

- عباس خليفة

احلفر  عمليات  م��ن  ب��وه��اي  �صركة  انتهت 
فيما  غ��رب  اأب��و  حقل  �صمن  جديد  بئر  يف 
تتوا�صل عمليات احلفر يف )5( اأبار اأخرى 

�صمن احلقل ذاته وحقل البزركان  .
وقال مدير عام �صركة نفط مي�صان عدنان 
وكو�صل  بوهاي  "�صركتي  اأن  �صاجت  نو�صي 
ال�صينيتني اللتان تنفذان عقدين ثانويني 
حلفر 18 بئرا ل�صالح �صركة نفط مي�صان 
يف احلقول ال�صرقية , توا�صل عملها بوترية 
مت�صاعدة", م�صريا اإىل ان "�صركة بوهاي 
انتهت موؤخرا من حفر البئر ابو غرب 26 
هي  اأخ���رى  اأب���ار   )4( يف  احلفر  وا�صتمرار 
اأبو  حقل  �صمن   ) و33  و32  و36   35(
غرب , فيما توا�صل �صركة كو�صل بعمليات 
���ص��م��ن   ) و46   45( ب���ئ���ري  يف  احل���ف���ر 
"الكوادر  اأن  وا���ص��اف:   ." والبزركان  حقل 
متمثلة  مي�صان  نفط  ل�صركة  الهند�صية 
ابو غرب والبزركان  بق�صم احلفر يف حقل 
على  واالإ���ص��راف  اليومية  مبتابعاتها  تقوم 
ع��م��ل��ي��ات احل��ف��ر ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�����ص��رك��ات 

االجنبية يف هذه احلقول" .
حلقول  احلالية  االإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
وال��ب��زرك��ان واأب����و غ���رب وال��ف��ك��ه ال��ت��ي تقع 
���ص��م��ن ال���رق���ع���ة اجل���غ���راف���ي���ة ال�����ص��رق��ي��ة 
برميل  األ��ف   120 نحو  مي�صان  ملحافظة 
ي��وم��ي��ا وق���د اح��ي��ل��ت عمليات ت��ط��وي��ر ه��ذه 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ���ص��ي��ن��وك  ���ص��رك��ة  اإىل  احل���ق���ول 
التي  االوىل  الراخي�ص  ج��والت  مبوجب 
لرفع    2009 ع��ام  النفط  وزارة  نظمتها 
برميل  ال���ف   450 اىل  االن���ت���اج  م��ع��دالت 

مطلع العام 2017.

نفط ميسان االنتهاء 
من حفر بئر جديد

قال قائممقام ق�صاء الهندية عبا�ص ال�صمري, انه متت املبا�صرة يف تنفيذ 
م�صروع �صحي يف املدينة بكلفة ت�صل اىل ملياري دينار. وقال ال�صمري  
بتنفيذ م�صروع م�صتو�صف �صحي  با�صرت  املحلية  ال�صركات  "احدى  اإن 
يف ق�صاء الهندية بكلفة ت�صل اىل ملياري دينار". واأ�صاف اأن "امل�صروع 
ال�صحية  املن�صاآت  ع��ن  ف�صال  ط���وارئ,  ب��رده��ة  م���زودا  متكامال  �صيكون 
والبنى التحتية االخرى". واأ�صار اىل اأنه "من املوؤمل ان ينجز امل�صروع 
اأن  يذكر  االقاليم".  تنمية  م�صروعات  �صمن  وه��و  اأ�صهر  ع�صرة  خ��الل 
العديد  تنفيذ  �صهد  املقد�صة  ك��رب��الء  ملحافظة  التابع  الهندية  ق�صاء 
املحلية  احلكومة  واأن  املا�صية  ال�صنوات  خالل  ال�صحية  امل�صروعات  من 

تخطط باأن يكون مركز �صحي يف كل منطقة �صكنية يف الق�صاء.

طارق حرب: جلسة البرلمان االستثنائية 
م���ق���ررة ل��ل��م��واض��ي��ع االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة

الطلب الذي تقدم به خم�صون نائبا يوم 2014/11/30 
ملناق�صة  الربملانية  العطلة  اثناء  ا�صتثنائية  جل�صة  لعقد 
املواد  احكام  ت�صعفه  املو�صل ال  اىل  داع�ص  مو�صوع دخول 
الداخلي  النظام  من   28 واملادة  الد�صتور  من  58/اوال 
للربملان ذلك ان هذه املواد التي منحت روؤ�صاء اجلمهورية 
وال��وزراء والربملان وخم�صون نائبا دعوة الربملان للنعقاد 
ا�صرطت  الربملانية  العطلة  اث��ن��اء  ا�صتثنائية  جل�صة  يف 
والق�صية  امل��و���ص��وع  يف  واال�صتثنائية(  )اال�صتثناء  �صفة 
وامل�صاألة التي تربر قطع العطلة الربملانية ودعوة النواب 
�صرط  واال�صتثنائية  فاال�صتثناء  اال�صتثنائية  اجلل�صة  اىل 
يجب ان يتوفر يف املو�صوع الذي يناق�صه الربملان وامل�صاألة 
التي ينظر فيها والق�صية التي يتوىل اتخاذ قرار برملاين 
الربملانية  العطلة  قطع  ت��ربر  اال�صتثنائية  وه���ذه  فيها 
العطلة  خالل  اجلل�صة  يف  لال�صراك  الربملانيني  ودع��وة 
ع��ادة ما يكون يف خالف االعتياد ويكون يف  . واال�صتثناء 
احلديثة  وامل�صائل  اجل��دي��دة  والق�صايا  الطارئة  االم���ور 
تكن  مل  بحيث  الربملانية  العطلة  ب��دء  بعد  حت�صل  التي 
ال��ربمل��ان��ي��ة, )م��ث��ال��ه ح�صول  العطلة  ب���دء  ق��ب��ل  م��ع��روف��ة 
ودع��وت��ه��م  للربملانيني  العطلة  ق��ط��ع  ي���ربر  ك��ب��ري  ح��ري��ق 
وامل�صائل  واملوا�صيع  الق�صايا  اما  للنظر يف هذا احلريق( 
التي حدثت وح�صلت قبل بدء العطلة فال ميكن اعتبارها 
وموا�صيع  وق�صايا  م�صائل  هي  وامن��ا  وا�صتثنائية  طارئة 
مناق�صتها  ب��االم��ك��ان  ك��ان  ط��ارئ��ة  وغ��ري  ا�صتثنائية  غ��ري 
الت�صريعي  الف�صل  اثناء  فيها  القرار  وا���ص��دار  ودرا�صتها 
االول الذي ا�صتمر مدة اربعة ا�صهر ومتديد الف�صل الذي 
قرره  ال��ذي  ال�صرط  ف��ان  وبالتايل   . كامل  ل�صهر  ا�صتمر 
اال�صتثنائية  اجلل�صة  لعقد  ال��داخ��ل��ي  وال��ن��ظ��ام  الد�صتور 
الطلب  ه��ذا  غ��ري متحقق يف  ن��ائ��ب   50 على طلب  ب��ن��اء 
العطلة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  الق�صية  ه���ذه  مناق�صة  وب��االم��ك��ان 
الق�صية  ه��ذه  ط��رح  نائب  للخم�صني  يجوز  اذ  الربملانية  
يف جل�صات جمل�ص النواب التي تبداأ يف 2015/1/1 اي 

بداية الف�صل الت�صريعي الثاين.

- حوار حمودي عبد غريب

ط�����ف�����ل ي����ت����ج����اوز 
 )8( ال��������  ع�����م�����ره 
اع����������������وام ي����ع����اين 
وم����������ن����������ذ ف��������رة 
طويلة من ا�صابة 
يف عموده الفقري 
ان�����������ص�����ب�����ت ع���ل���ى 
قدميه مما اعاقه 
ذل�����ك ع����ن امل�����ص��ي 
اال������ص�����اب�����ة ج�����ْات 
ن��ت��ي��ج��ة ال��ق�����ص��ف 
ال��ع�����ص��وائ��ي ال��ذي 
ب����ح����ي����اة  اودى 
ال����ك����ث����ريي����ن م��ن 
امل��������واط��������ن��������ني يف 

منطقته .
الطفل عبد  وال��د 
حالته  و�صف  اهلل 
بال�صعبة  امل���ادي���ة 
وال�����ص��ع��ي��ف��ة ج��دا 
مم����ا الي�����ص��ت��ط��ي��ع 
م��ع��ه��ا دف����ع اج���ور 
ت����ك����ال����ي����ف ع����الج 
اليه  وينظر  ول��ده 

متاأملا وحزنينا وهو ي�صاهده يوميا مقعد وح�صب و�صفه ان ولده " يذبل 
ا�صابته  ب�صبب  ناظريه  امام  يوم  بعد  " يوما 

املعنية  امل��روءة ورمبا اجلهات  ا�صحاب  ينا�صد اخلريين من  لذلك فهو 
لعلها ت�صع البل�صم ال�صايف لهذا الطفل وباالأخ�ص ال�صيد  وزير ال�صحة  
اما املح�صنون فهم �صيقراأون هذه البكائية وان اهلل يف رعايتهم نتمنى ان 

يدميوا و�صل االن�صانية واهلل يحب املح�صنني 
والد الطفل - صاحب محمد

الى انظار وزير الصحة الثقافة : المكافآت التشجيعية ستصرف خالل أيام

ا�صتقبل  وزير الزراعة فالح ح�صن الزيدان 
ح�صن ن�صيف التميمي رئي�ص االحتاد العام 
االحت���ادات  وروؤ���ص��اء  الفالحية  للجمعيات 
املحلية واأع�صاء املكتب التنفيذي لالحتاد.
ومت خالل اللقاء مناق�صة اخلطة الزراعية 
القطاع  تواجه  التي  والتحديات  ال�صتوية 
الزراعي يف ظل الظروف اال�صتثنائية التي 
مير بها البلد يف حربه �صد ارهاب داع�ص .

واأك�������د ال����وزي����ر ع���ل���ى ال���ت���ع���اون امل�����ص��رك 
واحلاجة اىل عقد موؤمتر مو�صع للجمعيات 
الفالحية للوقوف على امل�صاكل واملعوقات 
وو�صع  وامل��زارع��ني  الفالحني  تواجه  التي 
م�صركة  حت�صريية  جلنة  قبل  من  خطة 

من الوزارة واالحتاد .
م�����ص��ي��ف��ا وق�����وف ال�������وزارة حل��م��اي��ة امل��ن��ت��ج 
مدعومة  باأ�صعار  اال�صمدة  وتوفري  املحلي 
�صمن اجراءات �صريعة الإي�صالها اىل كافة 
القطاع  وت�صجيع  وال��ف��الح��ني  امل���زارع���ني 
اخلا�ص على ا�صترياد اال�صمدة عن طريق 
ال�����ص��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال��زراع��ي��ة 

وباأ�صلوب البيع املبا�صر .
من جانبه ثمن رئي�ص االحتاد جهود وزارة 
اجلمعيات  م��ع  املثمر  تعاونها  يف  ال��زراع��ة 
الفالحية من اجل زيادة الرقعة الزراعية 
ودعم  واخل�صر  اال�صراتيجية  باملحا�صيل 

املنتوج املحلي .
وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور م��ه��دي 
���ص��م��د ال��ق��ي�����ص��ي ال��وك��ي��ل ال��ف��ن��ي ل���ل���وزارة 
م�صت�صار  نا�صر  ر�صيد  في�صل  وال��دك��ت��ور 

الوزارة للن�صاط النباتي .

430 طناً  اأعلن قائممقام حديثة مبحافظة االنبار عبد احلكيم اجلغيفي, عن و�صول 
اأن هذه املواد �صوف  اأهايل الق�صاء متثل الوجبة الثانية من املواد الغذائية, موؤكداً  اىل 

يتم توزيعها بني ناحيتي بروانة واحلقالنية.
وقال اجلغيفي ان "احلكومة املركزية اأو�صلت الوجبة الثانية من املواد الغذائية والبالغة 

الرمادي(". غرب  كم   160( حديثة  ق�صاء  اأهايل  اىل  طناً   430
وزيت  والطحني  وال�صكر  ال��رز  على  حتتوي  الغذائية  امل��واد  "هذه  ان  اجلغيفي,  واأ�صاف 
يف  ب��روان��ة  ناحية  واأه����ايل  احلقالنية  ناحية  اأه���ايل  على  توزيعها  يتم  و���ص��وف  الطبخ 

الق�صاء".

وزير الزراعة يستقبل رئيس وأعضاء المكتب 
التنفيذي لالتحاد العام للجمعيات الفالحية

- بغداد

- االنبار

وصول 430 طنًا من المواد الغذائية 
الى أهالي قضاء حديثة

ندوة اليوم العالمي لاليدز

اعلنت حمافظة بابل , عن ا�صتح�صال املوافقة املبدئية من 
قبل وزارة العدل ال�صتحداث بع�ص الدوائر التابعة للوزارة 
يف عدد من اق�صية ونواحي املحافظة . وقال ع�صو جمل�ص 
حمافظة بابل احمد الغريباوي انه" بحث مع وزير العدل 
العدلية  ال��دوائ��ر  بع�ص  وا�صتحداث  �صطر  الزاملي  حيدر 
يف عدد من اق�صية ونواحي املحافظة للتخفيف عن كاهل 
امل��راج��ع وذل���ك خ��الل زي��ارت��ه ل��ل��وزارة على راأ����ص وف��د من 
"الوزير اكد اهمية  ان  احلكومة املحلية يف بابل". واو�صح 
تطوير عمل الدوائر العدلية يف حمافظة بابل مبا ي�صب يف 

خدمة املواطن مبينا عزم الوزارة ا�صتحداث فروع للدوائر 
العدلية يف االق�صية والنواحي التابعة للمحافظة". وا�صار 
مبنظومة  قريبا  �صتعمل  ال���وزارة  ان  اك��د  "الوزير  ان  اىل 
املو�صوع خا�صة  احلكومة االلكرونية وذلك االهمية هذا 
وبالتايل  ال��دائ��رة  مبوظفي  امل��راج��ع  اح��ت��ك��اك  مينع  وان���ه 
الغريباوي  وا���ص��اف  الف�صاد."  ح��االت  على  الق�صاء  �صيتم 
االداري يف  للق�صاء  فتح حمكمتني  للوزارة  نية  ان" هناك 
على  احلا�صل  الزخم  لتخفيف  االو�صط  والفرات  اجلنوب 
العدل  ل���وزارة  التابعة  الوحيدة  االداري  الق�صاء  حمكمة 
م��ن خ��الل  ب��اب��ل   املحلية يف  ا���ص��ت��ع��داد احل��ك��وم��ة  مو�صحا 
عملية  يف  ال��ع��دل  وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  الت�صهيالت  ت��ق��دمي 

�صطر وا�صتحداث الدوائر العدلية" .

الغريباوي: العدل وافقت مبدئيا على استحداث 
دوائر عدلية في اقضية ونواحي بابل

"النفط  م��ادة  ت�صلم ح�ص�صهم من  اىل  كافة  املواطنني  النفط,  وزارة  دعت 
�صيتم  الت�صلم  اأن  اأو���ص��ح��ت  فيما  احل���ايل,  االأول  ك��ان��ون  ل�صهر  االأبي�ص" 
مبوجب البطاقة اجلديدة التي حتمل الرقم 9. وقال املتحدث با�صم الوزارة 
عا�صم جهاد اإن "وزارة النفط تدعوا املواطنني اىل ت�صلم ح�ص�صهم من مادة 
النفط االأبي�ص ل�صهر كانون االأول احلايل", مبينا اأن "الت�صلم يتم مبوجب 
التموينية  البطاقة  وك���الء  ط��ري��ق  ع��ن  ���ص��ت��وزع  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  البطاقة 
 50 بواقع  �صتكون  "احل�ص�ص  اأن  جهاد,  واأ�صاف   ."9 الرقم  حتمل  والتي 
لر لكل بطاقة, وب�صعر 3500 دينار لكل بطاقة". يذكر اأن وزارة النفط 
تتبنى توزيع ح�ص�ص حمددة من املحروقات للمواطنني اأثناء ف�صل ال�صتاء, 
لتفادي اأزمة يف هذا اجلانب, خا�صة مع زيادة الطلب وقدم امل�صايف املوجودة 
وتعر�ص اأغلب الناقالت التي تنقل امل�صتقات النفطية اإىل عمليات م�صلحة.

النفط تدعو المواطنين الى تسلم حصصهم 
من مادة "النفط األبيض" للشهر الحالي

اوعز وزير الربية حممد اقبال عمر اىل املديرية العامة للتقومي 
واالمتحانات برفع احلجب عن الدرجات االمتحانية للطلبة ممن 
ا�صطروا الداء االمتحانات خارج حمافظاتهم.  واوع��ز اقبال  اىل 
الذي  الطالب  مبنح  واملحافظات  بغداد  يف  العامة  املديريات  كافة 
االمتحانية.    درج��ت��ه   , حمافظته  خ���ارج  امتحاناته  الداء  ا�صطر 
احلالة  مع  متا�صياً  ياأتي  التوجيه  ه��ذا  ان  للوزارة"  بيان  واو���ص��ح 
احلرجة التي مير بها البلد , وان�صافاً ل�صريحة وا�صعة من الطلبة 
ممن ا�صطروا لرك حمافظاتهم ب�صبب الو�صع االمني املردي , 

واأدوا االمتحانات يف حمافظات اخرى .

وزير التربية يوعز برفع 
الحجب عن درجات الطالب

 263 وج��ود  عن  وا�صط  حمافظة  لربية  العامة  املديرية  اعلنت 
ال��درج��ات  ه��ذه  ان  مبينة  وم��در���ص,  معلم  ب�صفة  تعوي�صية  درج��ة 
على  والتدري�صية  التعليمية  الكوادر  من  عدد  احالة  نتيجة  ج��اءت 
التقاعد باالإ�صافة اىل حاالت الوفاة. وقال مدير ق�صم االعالم عقيل 
احلجامي ان الدرجات التعوي�صية توزعت بواقع 231 معلم فيما 
بلغت الدرجات التعوي�صية للمدر�صني 32 درجة فقط, مو�صحا ان 
املديرية ا�صرطت الزام املتقدم للتعيني باخلدمة يف املدار�ص التي 
ح�صرا.  املناطق  تلك  �صكنة  من  يكون  وان  النائية  املناطق  يف  تقع 
معاهد  خريجي  ي�صمل  معلم  ب�صفة  التعيني  ان  احلجامي  ون��وه 
املعلمني ح�صرا, الأ�صباب تتعلق بالدرجات التعوي�صية ال�صاغرة من 

حيث التح�صيل الدرا�صي.

تربية واسط تعلن عن وجود 263 درجة 
وظيفية تعويضية بصفة معلم ومدرس
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م����ن ال�ش����روري اخ����ذ لق����اح االنفلون����زا �شنوي����ا كل �شت����ة ا�شه����ر، 
حي����ث يعت����ر اللق����اح من اه����م اخلط����وات للوقاية م����ن الفريو�س، 
لذل����ك تك����ر يف ه����ذه الف����رة م����ن ال�شن����ة اال�شاب����ات باالنفلون����زا 
وت����زداد املراجع����ات للمراكز ال�شحية ج����راء اال�شابات باالنفلونزا 

املو�شمية.. 
وح����ول هذا املو�شوع التقينا الدكت����ور عماد ا�شمر ال�شريفي مدير 
قط����اع العامل للرعاية ال�شحية االولي����ة وكانت هناك عدة اأ�شئلة 
ع����ن ه����ذا املر�س ال�شائع يف بلدنا خالل هذه االيام وطرق الوقاية 

والعالج الالزم ملكافحته.. 

* ف��ي بداية الحديث نريد ان نعرف م��ن حضرتكم ماهية ما 
هي اإلنفلونزا؟

االإنفلون����زا الته����اب ي�شي����ب اجلزء العل����وي من اجله����از التنف�شي، 
اأي االأن����ف، واحلنج����رة، والق�شب����ة الهوائية، ن����زواًل حتى الرئتني، 
اإذا م����ا تط����ورت حال����ة املري�����س. غالبا م����ا ي�شتهان ب����ه، يف حني اأنه 
يخ�ش����ع لتغيريات جتعل منه مر�شا خطريا �شواء ب�شبب خطورة 
الفريو�س بحد ذاته، اأو ب�شبب �شعف االأ�شخا�س امل�شابني به، كما 
اأن خط����ر ح����دوث م�شاعفات جرائه يبقى كب����ريا عند كبار ال�شن، 
وعن����د االأ�شخا�����س الذي����ن يعانون م����ن اأمرا�س اجله����از التنف�شي، 

واأمرا�س القلب املزمنة.
ولق����اح االإنفلون����زا :ه����و عب����ارة عن تطعي����م مو�شمي �شن����وي حيث 
يح����وي عل����ى اأج�شام م�ش����ادة تق����اوم فريو�شات االإنفلون����زا ويحفز 

اجلهاز املناعي لدى االإن�شان

يعطى اللقاح عادة في بداية فصل الشتاء

اأك����ر  م����ن  تعت����ر  املو�شمي����ة  االإنفلون����زا  اأن  ال�شريف����ي  واو�ش����ح 
االأمرا�س انت�شاراً، وم�شاعفاتها توؤدي اإىل نتائج خطرة، واأن اأخذ 

اللقاح هو اأف�شل طريقة للوقاية من االإ�شابة بها. 
وتتمي����ز فريو�ش����ات االإنفلونزا بالطفرات املتع����ددة، تلك الطفرات 
تت�شب����ب يف تغي����ري �شكل الفريو�����س مما ميكنها من خ����داع اجلهاز 
ا، وملواكبة  املناع����ي لالإن�شان، وعادة ما حتدث تلك الطفرات �شنويًّ
����ا؛  �شنويًّ املو�شمي����ة  االإنفلون����زا  لقاح����ات  تتغ����ري  الطف����رات  ه����ذه 

لتتنا�شب مع ال�شالالت املنت�شرة كل �شتاء.

* ما هي أعراض اإلصابة باإلنفلونزا؟ 

لع����ل اأه����م عار�����س م����ن اأعرا�����س االإ�شاب����ة باالإنفلون����زا ه����و ارتفاع 
ح����رارة اجل�شم عن 38 درجة مئوية، باالإ�شافة اإىل �شعور امل�شاب 
باالإره����اق الع����ام، واأمل يف املفا�شل والع�ش����الت، و�شيالن يف االأنف، 
واأمل يف احلنج����رة، و�شداع. ويف بع�����س االأحيان، قد ي�شكو امل�شاب 
من ال�شعال، وهناك تتكون بع�س االإفرازات والبلغم ما ي�شري اإىل 
التهاب����ات يف الق�شب����ة الهوائي����ة اأو يف الرئ����ة. وكذل����ك، ق����د يعاين 
اآالم����اً يف بطن����ه، م�شحوب����ة باإ�شه����ال وتقي����وؤ. واجلدي����ر بالذكر اأن 
احل����رارة ترتف����ع كث����رياً، وحتت����اج اإىل م����ّدة تراوح م����ا بني يومني 
اىل ثالث����ة اي����ام، لك����ي تنخف�����س وت�شتقر حالة املري�����س. وت�شيب 
االأنفلون����زا جمي����ع االأف����راد، وكاف����ة االأعم����ار، اإال اأن االأكر عر�شة 
ه����م االأ�شخا�����س امل�شنون، وك����ذا االأ�شخا�����س الذين يعان����ون بع�س 

االأمرا�س املزمنة.

*متى يصبح اإلنفلونزا خطرًا على صحة االنسان؟ 

يفر�����س عدم حدوث م�شاعفات، من ج����راء االإ�شابة لدى �شغار 
ال�ش����ن اأو الفئ����ات العمري����ة ال�شاب����ة، �ش����وى عن����د الذي����ن يعان����ون 
م����ن �شع����ف يف مناع����ة اأج�شامه����م، في�شاب����ون بالتهاب����ات رئوي����ة، 
اأو التهاب����ات يف اجلي����وب االأنفي����ة، اأو الق�شب����ة الهوائي����ة، فيتط����ور 
االإنفلون����زا م����ن فريو�����س لي�شب����ح بكتريي����ا ت�ش����ّكل خط����راً عل����ى 
ال�شح����ة . وقد يك����ون االإنفلونزا خطراً على امل�شنني، ومن يعانون 
م����ن اأمرا�����س مزمنة يف اجله����از التنف�شي، كاالن�ش����داد الرئوي، اأو 
الرب����و،اأو التلّيف الرئوي، اأو نق�����س املناعة يف اأي جهاز من اأجهزة 
اجل�ش����م، وكذل����ك لدى مر�ش����ى القلب، اأو من ي�شك����ون من ق�شور 
يف عم����ل الكل����ى، وامل�شاب����ني بال�شرط����ان. واأن اأه����م خ�شائ�����س هذا 
الفريو�����س امل�شب����ب اإىل االأنفلون����زا، ه����و تغ����ريه امل�شتم����ر جيني����ا، 
فيمكن لفريو�شات االأنفلونزا اأن تنجو من نظام املناعة با�شتمرار 
وتتط����ور مو�شم����ا بع����د اآخ����ر، وبذل����ك يبق����ى االأ�شخا�����س عر�ش����ة 
ل�ش����الالت جدي����دة من فريو�شات االأنفلون����زا. ونبه ال�شريفي عدم 
تلق����ي اجلرعة ملن يعانون احل�شا�شية للبي�س اأو اأي �شخ�س حدث 
ل����ه ح�شا�شية عن����د التطعيم �شابقاً باالإنفلون����زا واالأطفال اأقل من 

�شتة �شهور .

*من هم المعنيون بأخذ لقاح اإلنفلونزا؟

يغ����رّي فريو�����س االإنفلون����زا من �شكل����ه، خ�شو�شاً م����ع بداية ظهور 
ح����االت اإنفلون����زا الطي����ور واخلنازي����ر، م����ا ي�شع����ب الق�ش����اء عليه 
بوا�شط����ة العقاق����ري الطبية املعروف����ة. ولذا نرى الي����وم اأن اللقاح 

بات �شرورياً، ولكن ال ين�شح باأخذه من قبل اجلميع، 

* ما هي الخطوات المطلوب اتخاذها لتجنب التقاط العدوى؟

يعت����ر التلقيح ال�شن����وي الو�شيلة االأكر فعالية لتجنب املر�س اأو 
للوقاية من العدوى اأو م�شاعفات املر�س خا�شة عند االأ�شخا�س 
الذي����ن هم يف خطر ب�شب����ب �شنهم اأو حالته����م ال�شحية كاالأطفال 
اأعماره����م  ت����راوح  الذي����ن  23 �شه����را، واالأ�شخا�����س  اإىل   6 م����ن 
ب����ني 60 وم����ا فوق، وامل�شاب����ني ببع�س االأمرا�����س املزمنة كمر�س 
القل����ب، والرئتني اأو الكل����ي، ومر�س ال�شك����ري، وال�شمنة الكبرية، 
وال�شرط����ان، والرب����و، اأو الذين يعانون من �شع����ف اجلهاز املناعي 
)احلوام����ل بغ�����س النظ����ر عن مرحل����ة احلمل، واالأطف����ال الر�شع 

الذي����ن ت����راوح اأعمارهم ب����ني 6 اأ�شهر(. وينتق����ل االإنفلونزا عر 
التنف�س، والرذاذ الناجت عن ال�شعال، والعط�س، الذي ي�شتقر على 
اليدي����ن اأي�ش����اً، ولذا من ال�ش����روري التقيد باالإر�ش����ادات الوقائية 
التالي����ة: - عزل املري�����س يف املنزل، وتخ�شي�س من�شفة له، وو�شع 
ل  كل ما يلزمه على حدة، مع البقاء على م�شافة معينة منه. ويف�شّ
و�ش����ع قناع على الفم واالأنف، ح����ني االقراب منه. - التخّلي عن 
عادة م�شافحة االآخرين باليد، ومعانقتهم، وتقبيلهم الرائجة يف 
جمتمعاتن����ا العربية، الأنها تت�شب����ب بنقل الكثري من الفريو�شات. 
- غ�ش����ل اليدي����ن ب�شورة منتظمة، باملاء وال�شاب����ون، كما ا�شتعمال 
املطه����ر، مع جتّنب مل�����س العينني، واالأنف، والف����م. - و�شع منديل 
ورقي على االأنف والفم، عند العط�س وال�شعال، مع التخّل�س منه 

مبا�شرًة بعد اال�شتعمال.

*م��ا ه��و الوق��ت ال��ذي يحتاج��ه المري��ض لك��ي يتعافى من 
اإلنفلونزا؟

بع����د دخول فريو�����س االإنفلونزا اإىل اجل�شم، تب����داأ اأعرا�س املر�س 

بالظه����ور خ����الل �شاعات معدودة. يف حني يحت����اج املر�س اإىل مدة 
ت����راوح م����ا بني 3 و7 اأيام لتزول اأعرا�شه كلياً. لكن، اإذا ا�شتمرت 
عوار�س املر�س، بعد انق�شاء هذه املدة، تكون البكترييا قد دخلت 

ج�شم املري�س، وعند ذلك حتدث "م�شاعفات" االإنفلونزا.

ما هي العالجات المتوافرة في مواجهة اإلنفلونزا؟

يعم����ل اجل�شم، ع����ادًة، على حمارب����ة الفريو�س، مبعن����ى اأن ال�شفاء 
م����ن االإنفلون����زا املو�شمية يت����ّم تلقائياً، مع تن����اول االأدوية املخّففة 
ل����كّل عار�����س م����ن االأعرا�س التي �شب����ق احلديث عنه����ا، باالإ�شافة 
اإىل الفيتام����ني "�ش����ي" لتعزيز مناعة اجل�ش����م. واإذا تطورت حالة 
مري�����س الرب����و، مث����اًل، يق����دم الطبي����ب الع����الج املالئ����م للربو له، 

اأّم����ا اإذا اأ�شي����ب املري�س بااللتهابات الرئوي����ة فُتقّدم اأدوية م�شادة 
لاللتهاب����ات ل����ه وم����ا اإىل ذلك، بحي����ث اأن كّل مري�����س باالإنفلونزا 

ي�شبح حالة بحد ذاتها تتطّلب عالجاً حمّدداً.

* مالف��رق بين ن��زالت البرد أو األنفلونزا وما هي االرش��ادات 
لتجنب اإلصابة لهذا الفايروس؟ 

بداي����ة يجب التفري����ق بني نزلة ال����رد وبني فريو�����س االأنفلونزا، 
فرغم وجود اأعرا�س م�شركة، اإال اأن االنفلونزا اأ�شد خطورة من 
ال����رد. فنزل����ة الرد تت�شم ب�شي����الن االأنف واالحتق����ان، وال توؤدي 
اىل م�ش����اكل خطرية، يف حني تتمثل اأعرا�س اال�شابة باالأنفلونزا 
يف ارتفاع درجة احلرارة والتعرق والق�شعريرة وال�شداع وال�شعال 
اجل����اف واالآالم يف الع�ش����الت م����ع �شع����ف ع����ام وان�ش����داد االأن����ف 
وفق����دان ال�شهي����ة، وق����د يع����اين البع�����س م����ن م�شاعف����ات اأخ����رى 
وهن����ا يب����داأ ظهور فريو�����س االأنفلونزا. ولنبداأ باأخ����ذ االحتياطات 
اأو  ال����رد  بن����زالت  االإ�شاب����ة  واأ�شرن����ا  اأنف�شن����ا  الالزم����ة لتجني����ب 
االأنفلونزا.لذل����ك يعت����ر اللق����اح من اخلط����وات املهم����ة، ولكنه ال 

يع����د كافيا للحماية �شد الفريو�شات، لذلك من املهم القيام بعدة 
خطوات منها االبتعاد عن املر�شى وامل�شابني بقدر االإمكان، غ�شل 
اليدي����ن با�شتمرار، ويف حالة االإ�شاب����ة بالفريو�س يجب البقاء يف 
املنزل، للح�شول على ق�شط من الراحة ال�شرورية ول�شمان عدم 

انت�شار الفريو�س لالآخرين.

*هل هناك أطعمة تكافح االنفلونزا او الزكام؟ 

يف اغل����ب االحيان نن�شح املري�س بالراحة واختيار اأطعمة ت�شاعد 
عل����ى احلد من تط����ور تداعيات ال����رد وال����زكام واالنفلونزا مثل: 
- ح�ش����اء الدج����اج. - الطع����ام احل����ار. - الث����وم. - ال�شوائ����ل واهمها 
امل����اء الن ال����زكام ميك����ن ان ي�شب����ب اجلفاف. - الفاكه����ة احلم�شية 
مث����ل الرتقال والكريب ف����روت. - م�شادر فيتامني )ج( املكمالت 

واالقرا�س والفوار. - �شراب الزجنبيل.

* هل هناك أخطاء في عالج األنفلونزا؟

اإىل  باالأنفلون����زا  االإ�شاب����ة  عن����د  االأ�شخا�����س  م����ن  الكث����ري  يلج����اأ 
عل����ى  للق�ش����اء  فع����ال  كع����الج  واالأ�شري����ن  احليوي����ة  امل�ش����ادات 
االأنفلون����زا، لك����ن االأم����ر الذي يغيب ع����ن اأذهان الكثريي����ن هو اأن 
امل�ش����ادات تدم����ر جه����از املناعة. فامل�ش����ادات احليوية لي�����س لها اأي 
تاأث����ري عل����ى فريو�شات ال����رد الأنها م�ش����ادة للبكتريي����ا ولي�س لها 
اأي فائ����دة �شد الفريو�شات، ب����ل تقلل من مناعة امل�شابني بالرد.
والت����ي تت�شم����ن )االأ�شرين، م�ش����اد حيوي، م�ش����اد للح�شا�شية(، 
حيث اأنها توؤثر على امل�شابني باحل�شا�شية، وتقلل املناعة، وت�شبب 
اأنه����ا ال تعال����ج ن����زالت ال����رد، وذل����ك الأن  الن����وم، باالإ�شاف����ة اإىل 
االأ�شري����ن ي�شتخ����دم على نط����اق وا�شع كم�شكن ل����الآالم وخمف�س 
للح����رارة ولع����الج ال�ش����داع والوقاي����ة من اجللط����ات ولي�س لعالج 

الفريو�شات.

*هل السمنة تزيد األنفلونزا؟ 

ت�ش����ري الدرا�شات اأن ال�شمنة املفرط����ة تزيد من م�شاعفات مر�س 
االأنفلون����زا، وذل����ك الأن اال�شتجاب����ة املناعية للقاح����ات امل�شادة تعد 

اأقل يف البدناء.

*كيف تفسرون مدى استفادة وإدراك الناس لهذه اللقاح من 
خالل التثقيف الصحي؟

ترتك����ز عملي����ة التثقي����ف ال�شح����ي على تعدي����ل اجلان����ب ال�شلوكي 
باملقام االأول لدى الفرد واملجتمع ، غري اأنه يعتر الو�شيلة االأكر 
جذب����اً وتاأثرياً لتاأ�شي�س الوعي الثق����ايف ال�شحي واالجتماعي من 
م�شئوليتها اإي�شال املعلومات ال�شحية ورفع امل�شتوى الثقايف لدى 
املواطنني بال�شكل الذي ي�شمن وقايتهم من االأمرا�س من خالل 
ن�ش����ر ال�شا�ش����ات والفلك�شات التي تعر�س ر�شائل �شحية يف املراكز. 
كذاأل����ك اأ�ش����ار باأن ه����ذه احلملة تاأت����ي يف اإط����ار ا�شراتيجية وزارة 
ال�شح����ة لتفعيل الرامج ال�شحية واأهمي����ة زيادة الوعي ال�شحي 
واملجتمع����ي للوقاي����ة م����ن االإنفلون����زا املو�شمية، خا�ش����ة واأننا على 
اأعت����اب ف�ش����ل ال�شتاء ال����ذي تزداد فيه����ا مع����دالت االإ�شابة. وذلك 
به����دف حت�ش����ني املوظف����ني ونظ����را الأهمية اخ����ذ لق����اح االأنفلونزا 
املو�شمي����ة وال����ذي يع����د من اأف�ش����ل التدخ����الت ال�شحي����ة للوقاية 
م����ن ع����دوى االنفلون����زا وجتن����ب امل�شاعف����ات الت����ي قد تنت����ج عنها 
وخ�شو�ش����اً للفئ����ات االأكر عر�شة والطريق����ة االأف�شل والوحيدة 
للوقاي����ة م����ن االإنفلونزا هي باحل�ش����ول على لق����اح االإنفلونزا كل 

عام.

*نظ��رًا للظروف األمني��ة التي يمر بها بلدن��ا العزيز نتيجة 
الهجمات الشرس��ة من قبل العصاب��ات اإلرهابية مما أدى الى 
ن��زوح كثير م��ن العوائل م��ن المناط��ق الس��اخنة والعمليات 
العس��كرية في بع��ض محافظاتنا العزيزة ه��ل النازحين من 
المناط��ق الس��اخنة وكذل��ك االطف��ال الس��وريين المهجرين 
والمتواجدين ضمن الرقعة الجغرافية للقطاعكم مش��مولين 

في الحملة . ؟

اإن الفئ����ات امل�شتهدف����ة للق����اح ه����ي "النازح����ون يف الدرج����ة االأوىل 
ال�شحي����ة،  الرعاي����ة  للمراك����ز  واملراجع����ون  املر�ش����ى  وكذل����ك 
باالإ�شاف����ة اىل احلوام����ل املعر�شات وامل�شاب����ني باالإمرا�س املزمنة 
والعامل����ني يف دوائ����ر الدول����ة ون����زالء ال�شج����ون وكذل����ك منت�شبي 
مراك����ز التدريب التابعة لل����وزارة الداخلية "باأخ����ذ التطعيم فوراً 
حلمايته����م م����ن اأخط����ار االإ�شاب����ة . مت توف����ري اللقاح����ات املاأمونة 
والناجح����ة يف جمي����ع املراك����ز ال�شحي����ة للراغبني يف اخ����ذه وتكون 

يف حقنة جاهزة للحقن.
كم����ا واو�شح عل����ى اأن الف����رق ال�شحية الثابت����ة يف املراكز ال�شحية 
با�ش����رت عمله����ا م����ن ي�����وم )االح����د املا�ش����ي 23 / 11 ولغاية يوم 
اخلمي�����س 27 /11 /2014( كم����ا وفت����ح جل�ش����ة للتطعي����م يف 

مراكز ذوي االحتياجات اخلا�شة لتح�شينهم.

الوقايــــة خيــــر مــــن العــــــــالج
حوار مع الدكتور عماد اسمر الشريفي مدير قطاع العامل للرعاية الصحية

أجرى الحوار: عباس خليفة /
سلمان سعد التميمي 

مع دخول موس��م األنفلونزا الموس��مية، أصبح الحديث 
ف��ي ه��ذا الم��رض واللقاح الخ��اص به ضروري��ا لتوعية 
الناس بأهمية اللقاح. والمرض يكون في موس��م الشتاء 
وه��ذا يعن��ي أن احتماالت اإلصابة بالع��دوى تكون أكبر 
خ��الل هذه الفترة ولك��ن العدوى يمكن أن تظهر في أي 

وقت من فصول السنة .
هن��اك أم��ر آخ��ر يدعون��ا للحديث ع��ن اللق��اح وهو أن 
كثي��را من الناس ما زالت لديه مخاوف من لقاح فيروس 
H1N1 أو ما عرف وقتها بلقاح أنفلونزا الخنازير. وهنا 
أود القول إن حديثنا هنا هو عن اللقاح الموسمي والذي 
يتم اس��تخدامه من سنين عديدة وأظهر مستوى أمان 

صحي كبيرا ووقاية فاعلة.

االنفلونزا الموسمية... 
يداهمك  صحــي  خطر 

في غفلة 

اللقاح من الفيروس 
اهم خطوة لتفادي 

االصابة بالمرض

اعـــــراض االصابـــة 
ارتفاع حرارة الجسم 

واالرهاق العام



تباينت آراء المختصين بالشأن الكروين ، بشأن المفاضلة بين اختيار المدرب المحلي او األجنبي لقيادة 
المنتخب الوطني بدال من المقال حكيم شاكر، مشددين على ضرورة أن يقوم االتحاد بمراقب سياسته 

وعمله، فيما أشار بعضهم إلى أن هناك خلل في األنظمة والقوانين التي تخص تسمية المدربين.
مراقبة العمل

يقول املن�سق العام لأكادميية نادي الفجرية علي احل�سناوي 
اإن "امل�ساأل���ة مرهون���ة بالغاية فاإذا ما كن���ا نلعب كرة حملية 
خليجي���ة فه���ذا يعن���ي نكتف���ي ب���اأي م���درب عراق���ي واإن كن���ا 

نتطلع للعاملية فعلينا بعودة املدرب الأجنبي".
واأ�س���اف احل�سن���اوي اأن "امل�سكل���ة لي�س���ت يف امل���درب ب���ل يف 
الحتاد الذي يجب اأن يعيد تنظيم عمله ويراقب �سيا�ساته 

ويتخل�ص من دخالء ال�سغط اخلارجي"، معربا عن "اأ�سفه 
ب���اأن العالم العراقي ي���رى امل�سكلة من جانب واحد ويعتمد 
�سيا�سة الرتقيع يف حني ان كرة القدم حتتاج ثبات وا�ستقرار 

رغم اأنه لي�ص �سد الحتاد اإمنا �سد مو�سوعة التدريب".
وتاب���ع احل�سن���اوي اأن "النهو����ص بالك���رة العراقي���ة يتطل���ب 
ا�ستئ�س���ال راأ����ص ال�سمكة ولي����ص الكتف���اء بتنظيف جلدها 
لنن���ا نعي����ص دوامة ب�سبب اأع�ساء ورئي����ص الحتاد واللجان 

الفنية التي هي لي�ست باأح�سن حال من الآخرين".
وك�س���ف احل�سناوي اأن���ه "مييل اإىل اإح���داث تغيريات جذرية 
انطالق���ا من تعاون دويل على م�ست���وى مراحل الفئات كما 
تعم���ل الياب���ان وغريه���ا وما نح���ن في���ه �سي�ستم���ر ل�سنوات 
�س���واء ح�س���ر �سني�سل اأو غاب حكيم"، معت���را اأن "الأن�سب 
ه���و الأجنب���ي ال���ذي يعم���ل وفق���ا ملنظوم���ة احرتافي���ة م���ع 
م�ساعدي���ن عراقي���ني من ثالث���ة مدربني بغي���ة التعلم دون 

التدخل الفني".

األنظمة والقوانين
"اخلل���ل  اأك���د امل���درب املح���رتف يون����ص القط���ان  اإن  ب���دوره 
بالأنظم���ة والقوان���ني املوج���ودة بعملي���ة تعي���ني املدرب���ني يف 
ال���دوري العراق���ي بكل فئاتة"، معت���را اأن "الدوري العراقي 
بعي���د عن الحرتافي���ة بالن�سبة لتعيني املدرب���ني وال�سروط 

وال�سواب���ط املو�سوعة من قب���ل الحتاد ااآ�سيوي غري ملتزم 
بها".

و ب���ني القط���ان اأن "هن���اك ما ي�ساهم يف حتطي���م كرة القدم 
العراقي���ة مث���ل الفتق���ار لدوري���ات الفئ���ات العمري���ة من���ذ 
���ى لعبني اأكر  �سن���وات طويل���ة والعتم���اد الكلي بن�سبة عل
م���ن اأقرانهم للح�سول على البط���ولت"، م�ستدركا بالقول 
اأن "م���ن العوام���ل الأخ���رى املدمرة للك���رة العراقية هي عدم 
�سقل املواهب من الالعبني بالطرق العلمية ال�سحيحة"، 
لفت���ا اإىل اأن "ا�ستق���دام اأكرمدربي الع���امل للمنتخب الأول 
ل���ن يج���دي نفع���ا وهو اأب���رة خم���درة لكنه اك���ر مفعول من 

ال�سناعة املحلية".

قوة الشخصية
م���ن جانب���ه اأعرب املدرب ال�ساب ماهر حبي���ب   عن "تاأييده 
لتعاق���د م���ع مدرب اأجنبي �سرط ان تكون له حرية الختيار 
ومتابع جيد للكرة العراقية"، داعيا اإىل اأن "يكون املدرب ذو 

�سخ�سية قوية مع احرتامي للمدربني املحليني".
واأو�س���ح حبي���ب اأن "نهائي���ات اأمم اآ�سي���ا حتت���اج اإىل م���درب 
���ى اجلميع  مب�ست���وى ع���ال م���ن الفك���ر التدريب���ي ويجب عل
اأن ي���درك ذل���ك"، معترا اأن "امل�سكلة ه���ي يف الوقت وكيفية 
تعرف املدرب الأجنبي على الالعب املحلي وهذا عذر مقدم 

لأي م���درب ق���ادم".
�29 من ت�سرين الثاين احلايل،  وكان احتاد الكرة اأعلن يف ال
ع���ن اإقالة اجله���از الفني للمنتخ���ب الوطني بقي���ادة حكيم 
�ساك���ر ب�سب���ب الإخف���اق يف خليج���ي 22 والك�س���ف ع���ن نية 

التوج���ه نح���و م���درب اأجنب���ي.

اأن الإع��الن الر�سمي  اأكد احتاد الكرة  
ع���ن ت�����س��م��ي��ة امل�����درب الأج���ن���ب���ي ال���ذي 
�سيقود املنتخب الوطني خلفا للمقال 
حكيم �ساكر �سيكون اخلمي�ص املقبل، 
ت��دري��ب��ي��ة  اأ����س���م���اء  اأن ع�����س��رة  م��ب��ي��ن��ا 

متباينة ال�سهرة على طاولة الدرا�سة.
وقال ع�سو الحتاد يحيى كرمي "، اإن 
"احتاد الكرة �سيعلن ب�سكل ر�سمي عن 
املنتخب  �سيقود  ال��ذي  امل��درب  ت�سمية 
 2015 اآ���س��ي��ا  ن��ه��ائ��ي��ات  ال��وط��ن��ي يف 
�ساكر"،  حكيم  امل��ق��ال  ل��ل��م��درب  خلفا 
"الحتاد يدر�ص �سري ع�سرة  اأن  مبينا 

اإل��ي��ه وه���ي متباينة  م��درب��ني و���س��ل��ت 
ال�سهرة"

واأ�ساف كرمي اأن "املدربني الع�سرة من 
الإيطاليون  بينهم  خمتلفة  م��دار���ص 
ف�سال  وب��ران��دل��ي��وزي��ن��غ��ا  دون��������ادوين 
وباتي�ستا  هاجي  ج��ورج  الروماين  عن 

الأرجنتني".

ما يكتبه الزمالء

رياضة6 العدد)582( الثالثاء 2 كانون االول 2014
Tus: 2 Des 2014 issue no.582اعداد: هاشم مهدي عصاد

تباين آراء المختصين بشأن المفاضلة بين المدرب المحلي واألجنبي للمنتخب الوطني
من سيخلف حكيم شاكر؟

- خــــــــــــــــاص

ت���ع���ر����ص لع���ب���ن���ا ال���������دويل ولع�����ب 
عبا�ص  علي  ال���س��رتايل  �سدين  ن��ادي 
اإ����س���اب���ة ق��وي��ة يف م���ب���اراة ن��ادي��ه  اىل 
����س���د وي���������س����رتن �����س����دين يف دي���رب���ي 
ا����س���رتال���ي���ا ال�����ذي ان��ت��ه��ى ب��ال��ت��ع��ادل 
���س��ح��ي��ف��ة  ون�������س���رت   1-1 ال�����س��ل��ب��ي 
اإ���س��اب��ة  ع���ن   TheGuardian
ال��الع��ب واك���دت ان ال��الع��ب تعر�ص 
لإ����س���اب���ة ق���وي���ة وق����د ي��ح��ت��اج ل��ف��رتة 
مابني ال�4 اإىل 5 ا�سهر للتعايف منها 
وبذلك �سيغيب عن بطولة كاأ�ص ا�سيا 
ا�سرتاليا  يف  اإقامتها  املقررة   2015

بعد �سهر ون�سف من الن
ن�سرتها  تقرير  ال�سحيفة يف  واأ�سارت 
ع���ر م��وق��ع��ه��ا ال��ر���س��م��ي ان ال��الع��ب 
ت��ع��ر���ص لإ����س���اب���ة ك���ب���رية يف ال��رك��ب��ة 
وع���ل���ى اث���ره���ا ق���د ي��غ��ي��ب ع���ن ن���ادي 
املو�سم احلايل وقد  �سدين اىل نهاية 

يعود للتمارين مابني ال�سهر الرابع او اخلام�ص من العام املقبل.
وعللت ال�سحيفة �سبب حزن علي عبا�ص بعد خروجه من اأر�سية امللعب انُه لن ي�ستطيع من 
م�ساعدة بلده يف بطولة كاأ�ص اآ�سيا بعد ان و�سع املدرب ا�سمُه مابني 44 لعباآ �سمن قائمة 

املنتخب الوطني العراقي امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا وبالتايل �سيغيب عن البطولة .

علي عباس

يغيب عن المالعب ألشهر لتمزق بالركبة!
- متابعة

- متابعة

- متابعة

frhnaem@yahoo.com

مرحبـــــــًا

نافع خالد

اإلعالن عن تسمية مدرب المنتخب الوطني الخميس المقبل وعشرة أسماء على الطاولة
اأن تعمل ب�سدق وبنوايا وا�سحة دون لف 
الطريق  �سيكون  فحتماً  ومناورات  ودوران 
ف����ردي ل ت�سوبه  ك��ع��م��ل  اأم���ام���ك  ���س��ال��ك��ة 
حليفك  ال��ن��ج��اح  �سيكون  وحتما  ���س��وائ��ب 
من  فاعتقد  جماعي  العمل  ك��ان  اذا  ام��ا 
ال�سعب ان جتد الطريق مفرو�سة بالورود
جعفر العلوجي 

ال�سيطرة  يف  ال�����س��غ��ف  ه���ذا  مَل  اأدري  ول 
والت�سبث من قبل الكابنت ) حكيم �ساكر 
( وملاذا التلذذ بعذاب امل�سجعني العراقيني 

وانتهاك حرماتهم
خالد القرة غولي

امل��ح��اف��ظ��ات العراقية  ف��ي��ه  ك��ان��ت  يف وق���ت 
مبنح  الإداري  ب��ع��م��ل��ه��ا  ان��ف��رج��ا  ت��ن��ت��ظ��ر 
ح��ك��وم��ات��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة ���س��الح��ي��ات اأو����س���ع 
ل��ت�����س��ي��ري اأم�����وره�����ا ب���ع���ي���دا ع����ن امل���رك���زي���ة 

وهيمنتها على اغلب القطاعات
ستار المنصوري

الباء يهمتون باولدهم وبناتهم ويركزون 
بقدر  ن�سائتهم  م��ن��ذ  اه��ت��م��ام��ات��ه��م  ع��ل��ى 
م���ا ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ف��ع��ل��ه ل��ه��م ع��ل��ى م��دى 
م��راح��ل��ه��م ال��ع��م��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ه ف��ي��وف��رون 
ل��ل��ط��ف��ل ال��ع��رب��ه وب��ع��ده��ا احل��ج��ل��ة ال��ت��ي 
 3 ال  يبلغ  ان  وبعد  امل�سي  على  ت�ساعده 
�سنوات يقومون ب�سراء دراجة هوائية من 

فقط القيادة  �سهلة  لتكون  عجالت   3
دعاء يوسف

منتخبنا والكرة الخليجية 

ال��ب��ط��ول��ة اخلليجية  ب���ان   ال��ع��رب��ي  ��ي  ال��ري��ا���س ال��و���س��ط  يعلم 
ابناء  انها دورة )حبية( بني  التي انطلقت قبل �سنوات طويلة 
املنطقة وغري معرتف بها من قبل الفيفا الدولية رغم قدمها 
العراق لهذه  العربية فيها وقد انظم  الفرق  وم�ساركة اف�سل 
76 لتكت�سب قوة ومناف�سة قوية كون املنتخب  البطولة عام 
العراقي معروف على ال�ساحة الكروية ال�سيوية وحتى العاملية 

لذلك اعطى 
العراق رونقا للبطولة لكن اخلليجيني دائما ما يهم�سون دور 
املنتخب العراقي بل انهم يحاولون ابعاد العراق عن البطولة 
لدورة  العراق  ا�ست�سافة  وان  �سيما  للجميع  ل�سباب معروفة 

اخلليج باتت من الحالم رغم اكتمال
امل��دي��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال��ب�����س��رة ح��ي��ث ك���ان م��ن امل��ق��رر اق��ام��ة 
ال�سعودية  اىل  اعطيت  بل  وتاجلت  الب�سرة  يف   22 خليجي 
ورغم التدخالت احلكومية ال ان الخوة يف اخلليج قرروا اقامة 
خليجي 23 يف الكويت و�سيكون خليجي 24 يف قطر و25 يف 
عمان و26 يف المارات و27 يف اليمن و28 يف البحرين و29 
تعود اىل ال�سعودية وعام ) الفني او ه�سه ( يكون خليجي 30 
احللقة  وت��دور  اي�سا  اخلليجيون  يعرت�ص  ورمب��ا  الب�سرة  يف 
املنتخب  م�ساركة  اىل  ناتي  عموما   ، البطولة  ن�ستظيف  ومل 
ال��دورة فوجدنا العجائب من حيث اخلطط  العراقي يف هذه 
اجلهنمية التي �سطرها املدرب على الالعبون وطبقها اجمد 

را�سي وجماعته باحلرف الواحد
ادري ما الذي  ، ل  املركز الخ��ري وبجدارة  لذلك ح�سلنا على 
ح�سل للمنتخب العراقي واين يكمن اخلطا هل ب�سبب ازمة 
ن�سوة  الالعبون اخذتهم  ان  ام   !....... انها دعوى من  ام  الغاز 
العقود الد�سمة بل ان البع�ص من الالعبني لميكن التحدث 
معه ال بعد تاخذ موعد ) لو يح�سر لو يتكلب ( ! هذه المور 
حتى  اخل��ل��ي��ج  يف  منتخبنا  نك�ست  يف  �ساهمت  منها  وك��ث��ري 
منتخب  حتى  بل  الخ��رى  للمنتخب  عبور  منطقة  ا�سبحنا 
اليمن ا�سبح اف�سل منا والف�سل يعود اىل ) التفيك والالبايل 
وامل�سي على اطراف ال�سابع ( من قبل بع�ص ابطالنا الذين 

ح�سبوا انف�سهم جنوما بحق !

ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني  اأعلن وزير 
عبطان  اأن الوزارة ب�سدد ال�ستعانة ببواخر 
فندقية للتغلب على م�سكلة نق�ص الفنادق 
ال�سياحية يف الب�سرة عند ا�ست�سافة بطولة 
والع�سرين،  الثالثة  بن�سختها  اخلليج  كاأ�ص 
بقدرة  ثقته  املحافظة  جمل�ص  اأب���دى  فيما 

الب�سرة على ا�ست�سافة البطولة.
رئي�ص  بنائب  اجتماعه  عقب  عبطان  وق��ال 
جم��ل�����ص حم��اف��ظ��ة ال��ب�����س��رة ول���ي���د حميد 

بن�سختها  اخلليج  كاأ�ص  »بطولة  اإن  كيطان 
املقبلة �ستكون يف الب�سرة، ونحن نرتقب من 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل لكرة القدم 
اإ�سدار قرار خالل ا�سبوعني بال�سماح للفرق 
مبينا  م�سوؤوليتها«،  على  العراق  يف  باللعب 
اإيفاد جلنة  اأي�سا  ال��دويل »يعتزم  ان الإحت��اد 
اىل العراق مطلع العام املقبل متهيداً لرفع 

احلظر عن املالعب العراقية«.
وا����س���اف ع��ب��ط��ان اأن »ال�������وزارة ت�����س��ع��ر اأن��ه��ا 
املطلوبة  امل�ستلزمات  كافة  اإكمال  قريبة من 
ل���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة، مب���ا يف ذل���ك اإجن���از 
امليناء،  ن��ادي  ملعب  وبناء  الريا�سية  املدينة 

اأ�سهر،  به قبل ثالثة  العمل  والأخ��ري توقف 
اأن  امل��ق��رر  وم��ن  التنفيذ،  قيد  ح��ال��ي��اً  ولكنه 
يفتتح اأواخ����ر ال��ع��ام امل��ق��ب��ل«. ول��ف��ت ال��وزي��ر 
الذي يزور الب�سرة للمرة الثالثة منذ توليه 
يف  الفنادق  نق�ص  »م�سكلة  اأن  اىل  من�سبه 
اإ�ستقدام  خ��الل  م��ن  حلها  ميكننا  الب�سرة 
بواخر فندقية، بحيث تر�سو قرب ال�سواحل 
�سمن  البي�سه  راأ�����ص  منطقة  يف  ال��ع��راق��ي��ة 
خالل  ال�سيوف  يقيم  وفيها  ال��ف��او،  ق�ساء 
»ال���وزارة  اأن  م�سيفاً  البطولة«،  اإق��ام��ة  ف��رتة 
املالية لن  ل جتد م�سكلة يف التخ�سي�سات 
الوزارية  امل�ساريع  من  الكثري  فيها  الب�سرة 

واملنفذة بتمويل من موازنة املحافظة، ولكن 
امل�سكلة يف اجلهد ال�سعبي، اإذ يجب م�ساركة 
لأن  بالب�سرة  تغيري  اإح����داث  يف  اجل��م��اه��ري 
تعامل خا�ص،  البطولة بحاجة اىل  �سيوف 
بالبيئة  الإه���ت���م���ام  ال�������س���روري  م���ن  واأي�������س���اً 
»بطولة  اأن  اىل  ال��وزي��ر  واأ����س���ار  وال��ن��ظ��اف��ة«. 
كاأ�ص اخلليج �ستكون نقطة البداية لتغيري 
الريا�سية  املدينة  ان  كما  الب�سرة،  اأو���س��اع 
من  الآلف  ت���وف���ر  ����س���وف  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا  ع��ن��د 
ومن  املبا�سرة،  وغري  املبا�سرة  العمل  فر�ص 
املدينة  وجود  من  اقت�سادياً  الإ�ستفادة  املهم 

الريا�سية«.

الشباب والرياضة تعلن من البصرة نيتها استقدام بواخر فندقية لضيوف خليجي 23
- متابعة

- متابعة

اأع��������ل��������ن احت��������اد 
ك����رة ال��ي��د ، عن 
توقف مناف�سات 
الدوري للمو�سم 
مبينا  احل������ايل، 
ال��ت��وق��ف جاء  ان 
م�����ت�����زام�����ن�����ا م���ع 
ان���ت���ه���اء امل��رح��ل��ة 
ف��ي��م��ا  الأوىل، 
ك�����������������س��������ف ع�����ن 

الحت��اد  رئي�ص  وق��ال  املوؤجلة.  املباريات  ا�ستئناف 
�سالم عواد  اإن "مناف�سات الدوري للمو�سم احلايل 
"لنتهاء  ذل��ك  عازيا  الحتاد"،  من  بقرار  توقفت 
مناف�سات املرحلة الأوىل من الدوري والتي تزامنت 
اأن  ع��واد  واأ���س��اف  الدينية".  املنا�سبات  مع  اأي�سا 
"الحتاد �سي�ستاأنف بعد التوقف املباريات املوؤجلة 
من املرحلة الأوىل وهي ثالث مباريات"، كا�سفا اأن 
"املرحلة الثانية من الدوري �ستنطلق يف الأول من 

كانون الثاين من العام املقبل".

اتحاد اليد يعلن توقف منافسات 
الدوري واستئناف المباريات المؤجلة

خ�سع منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة 
اىل راحة اإجبارية  بح�سب نظام البطولة 
ام��ل  ع��ل��ى  الن��ت��ظ��ار  يف  �سيبقيه  ال����ذي 
غدا  الثانية  املرحلة  مباريات  ا�ستئناف 

الأرب�����ع�����اء. وخ�����س��ر م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 
���س��م��ن   0-3 امل���������س����ري  ن����ظ����ريه  اإم��������ام 
 19� ال ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات 
ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا ال��ك��وي��ت يف ���س��ال��ة 
امل��ب��اراة  اأ���س��واط  القاد�سية، وج���اءت  ن��ادي 
17 و25 -  16 و25 -   - 25 بنتيجة 
21. وقدم املنتخب مباراة جيدة قيا�ساً 

وك��ان قريباً من ك�سب  مبباراة اجل��زائ��ر، 
مقارنة  اخلرة  قلة  لول  الثالث  ال�سوط 
م���ع ال��ف��راع��ن��ة اح���د م��ن��ت��خ��ب��ات ال����دوري 
ال��ع��امل��ي ب��ال��ل��ع��ب��ة. وا���س��ت��ط��اع امل��ن��ت��خ��ب 
فريغوين  اليطايل  قيادة  حتت  امل�سري 
من حتقيق الفوز الثالث على منتخبات 

اجلزائر والبحرين والعراق.

منتـخبنا الوطـني للطـائرة يخـضع للراحـة اإلجـبارية 
ضـمن منـافسـات البطـولة العـربية

- متابعة

- متابعة

اكد املدرب ال�سابق هادي مطن�ص، الحد ، ان تغيري 
حكيم �ساكر وحدة ل ي�سب يف م�سلحة املنتخب 
العراقي، داعيا اىل تغيري الحتاد العراقي واعادة 
من  اف�����س��ل  منتخب  لع����داد  ج��دي��د  م��ن  هيكلة 
���س��اب��ق��ة.وق��ال م��ط��ن�����ص  ان" اجل��م��ه��ور ال��ع��راق��ي 
املنتخب  بها  منى  ال��ت��ي  خ�����س��ارة  ب�سبب  غا�سب 

حكيم  اق��ال��ة  ان" ق���رار  مبينا   ،"22 خليجي  يف 
���س��اك��ر م��ن ت��دري��ب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل ي�سب 
تغيري  عملية  ان"  وب��ني  املنتخب".  م�سلحة  يف 
الحتاد معقدة وحتتاج اىل فرتة طويلة من الزمن 
باعادة هيكلة  الغاء مطالبنا  ان ذلك ل يعني  ال 
الحتاد العراقي من اجل منتخب عراقي اف�سل 
العراقي  داعيا اىل" تغيري الحت��اد  من الم�ص"، 
اف�سل  واع��ادة هيكلة من جديد لع��داد منتخب 

من �سابقة".

مطنش يدعو الى تغيير االتحاد العراقي تزامنا مع اقالة شاكر
- متابعة

ال�سماح  قرار عدم  اإلغاء  والريا�سة   ال�سباب  وزارة  اأعلنت 
بدخول العجالت اىل ملعب ال�سعب الدويل الذي اأ�سدره 
الوزير ال�سابق، معترة اأن القرار دخل حيز التنفيذ منذ 

اإ�سداره ومل يكن مفاجئا.
وقال امل�ست�سار العالمي لوزير ال�سباب والريا�سة احمد 
"منع مدربي ولعبي فريقي الطلبة واأمانة  اإن  املو�سوي 

ال��دويل  ال�سعب  ملعب  اإىل  عجالتهم  اإدخ���ال  من  بغداد 
جاء لوجود قرار بذلك"، مبينا اأن "الوزير ال�سابق اأ�سدر 
ق��رارا مبنع دخول عجالت من هو اأدن��ى درجة من مدير 

عام".
التنفيذ  حيز  دخل  قد  كان  "القرار  اأن  املو�سوي  واأ�ساف 
اأن  كا�سفا  غريبا"،  اأو  مفاجئا  ي��ك��ن  ومل  ���س��دوره  م��ن��ذ 
األغى  عبطان  احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  "وزير 
القرار ابتداء من يوم ام�ص الأحد، بعد ما حدث يف مباراة 

الطلبة واأمانة بغداد".

الشباب والرياضة تلغي قرار منع دخول العجالت إلى ملعب الشعب الدولي



متكن �سائق الفورموال واحد ال�سابق روبرت كوبيت�سا 
للدراجات  ال��ع��امل  بطولة  اأ���س��ط��ورة  على  التغلب  م��ن 
يف  ل��ي��ف��وز  رو���س��ي  بي’ فالنتينو  ج��ي  ‘موتو  ال��ن��اري��ة 
روزنامة  �سمن  يعترب  ال  ال��ذي  ال�سنوي  مونزا  رايل 

البطولة.
دبليو  اأ���س  اآر  في�ستا  ف��ور  �سيارته  يقود  كوبيت�سا  ك��ان 
‘اأي  االإي��ط��ايل  الفريق  باإ�سراكها  ق��ام  وال��ت��ي  �سي،  اآر 

�ستايل’، وهي نف�س ال�سيارة التي قادها كوبيت�سا ليفوز 
يف رايل كا�سينتينو بداية العام احلايل.

من  كوبيت�سا  مت��ك��ن  م��ت��ق��ل��ب��ة،  م��ن��اخ��ي��ٍة  ظ����روٍف  ويف 
م�ساء  م��ن  مرحلتني  اأول  يف  �سغري  ب��ف��ارق  الت�سدر 
ي��وم  خ���ال  ت��راج��ع  ال��ب��ول��ن��دي  اأن  اإال  االأول،  ال��ي��وم 
ال�سبت، ب�سبب اختياره لنوعية اإطارات �سعر اأنها كانت 

قا�سيًة اأكرث من الازم.
وبعد اأن بداأ اليوم االأخري متاأخراً بحوايل �سبع ثواين 
عن رو�سي متكن كوبيت�سا من الفوز مبراحل االأحد، 
ليح�سم  ثانية،   17 ب��ف��ارق  االأخ���رية  املرحلة  وف��از يف 

الفوز يف الرايل ل�ساحله.

قال كوبيت�سا الذي كانت االإيطالية األي�ساندرا بينديتي 
هي م�ساعدته يف القيادة: ‘‘واجهنا اأكرب التحديات يف 

اختيار نوعية االإطارات ال�سحيحة’’.
ال���وق���ت،  ط�����وال  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���روف  ت���غ���ريرّ  ‘‘ب�سب 
من  ك��ان  امل�����س��ار،  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  واختافها 

ال�سعب معرفة النوعية املثالية’’.
ن��وع��ي��ة  ن��ف�����س  ا���س��ت��خ��دم��ن��ا  االأخ������رية  امل��رح��ل��ة  ‘‘يف 
االإط��������ارات امل�����س��ت��خ��دم��ة م���ن ِق��ب��ل ف��ال��ن��ت��ي��ن��و رو���س��ي 
والح���ظ���ت اأن ال���ف���ارق ال��زم��ن��ي ب��ي��ن��ن��ا اأ���س��ب��ح ك��ب��رياً 
كان عليه  اأبطاأ مما  رو�سي  كان  ما  ول�سبٍب  ل�ساحلي، 

يف ال�سابق’’.

اللقاء،  دق��ائ��ق  خ��ال  مذهل  اأداء  ق��ام  الت�سيلي  احل��ار���س 
اأكرث  ال�سباك  فالن�سيا  لهز  بر�سلونة  حار�س  تالق  فلوال 
مما  العك�س  على  �سعيدة  غري  النهاية  ولكانت  م��رة،  من 
يف  اأ�سا�سياً  اللعب  ا�ستحقاقه  ال��ي��وم  ف��اأك��د  فعلياً،  ح�سل 

بطولة الدوري ورمبا يجب اأن يعيد لوي�س انريكي النظر 
مب�ساألة عدم وجود هذا احلار�س يف دوري اأبطال اأوروبا.

جلاأ فالن�سيا خال اللقاء اإىل اللعب دفاعياً بخطة -4-4
التي باتت م�ستخدمة من كثريين عند  2، وهي اخلطة 
ال�سمولية،  وال��ك��رة  باال�ستحواذ  املوؤمنة  الفرق  مواجهة 
اأن�سيلوتي للفوز على بايرن  وهي ذاتها التي قادت كارلو 
ال�سحيح  فالتنفيذ  املا�سي،  املو�سم  يف  وبر�سلونة  ميونخ 

لهذه اخلطة يقتل امل�ساحات ويجرب العبو بر�سلونة على 
اللعب يف اأماكن ال يحبذونها .. اأال وهي االأطراف.

ال�سراعات  اأع��ل��ى  م��ن  يعد  التكتيكي  ال�����س��راع  ه��ذا  مثل 
اأم��ام  امل�����س��اح��ات  ال��ق��دم احل��دي��ث��ة، فقتل  ك��رة  م�ستوى يف 
التيكي تاكا يعد الهدف االأه��م، والنجاح بذلك يعد قلب 
طاولة على الفكر ال�سمويل يف كرة القدم .. ومن املتوقع 
اأن ن�ساهد هذا احلوار اأكرث من مرة خال املوا�سم املقبلة.

أفكار مهمة من فوز برشلونة الصعب على فالنسيا

رغ��م الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المس��ؤولين اإلداريين لبرش��لونة و ريال 
مدريد في س��وق انتقاالت الالعبين بحكم نش��اطيهما المكثف في الس��وق إال 
أن ذل��ك ل��م يمنعهما من الس��قوط ف��ي فخ الصفقات الفاش��لة الت��ي ابرمت مع 
العبين مصابين كلفوا خزينتي الناديين عشرات الماليين من الدوالرات دفعت 
إلتمامه��ا مع أنديتهم وعالجهم فض��اًل عن رواتبهم التي لم تتوقف رغم انهم 

كانوا متواجدين في العيادات الطبية اكثر من تواجدهم في المالعب .
وق����د ن�س����رت موق����ع "  20 دقيق����ة " االإ�سباين 
تقريراً �سلطت فيه ال�سوء على ابرز ال�سفقات 
التي ابرمها الغرميني  مع الاعبني امل�سابني 
من����ذ ت�سعينيات القرن املن�سرم ، وذلك تزامناً 
م����ع ف�س����ل ال�سفق����ة الت����ي ابرمه����ا البار�سا مع 
املداف����ع البلجيك����ي توما�����س فريمايل����ن الذي 
الإج����راء  تاأك����د حاجت����ه  بع����د  انته����ى مو�سم����ه 
عملية جراحي����ة يف اأوتار الركبة دون اأن يلعب 

اأي مباراة باأل����وان البلوغرانا ليت�سح 
بر�سلون����ة  اإدارة  ب����اأن  اأي�س����اً  معه����ا 

انخذع����ت م����ن قب����ل نظريتها يف 
اأر�سنال االإنكلي����زي الأن الاعب 
قب����ل  م�ساب����اً  كان  فريمايل����ن 
التعاق����د معه واأن اجلهاز الطبي 

كان  للمدفعجي����ة 
خطورة  يعل����م 

تل����ك 

االإ�ساب����ة و ت�س����اءل فر�سة تعافي����ه منها و مع 
ذل����ك قام����وا ببيع����ه للبار�س����ا لق����اء 19 مليون 

يورو .
وم����ن خ����ال عن����وان " العب����ني م����ن زج����اج " 
اح�س����ت ال�سحيف����ة االإ�سبانية ع����دداً هاماً من 
و  كام����ب  الني����و  اإىل  ج����اءوا  مم����ن  الاعب����ني 
اأندي����ة  اإىل  – واأي�س����ا  ال�سانتياغ����و برينابي����و 
اإ�سبانية اآخرى  ، ولكن بدرجة اأقل - و كاأنهما 
مرك����زا الإعادة تاأهيل امل�سابني ، و بدا 
م�س����وؤويل  تته����م  ال�سحيف����ة  كاأن  و 
النادي����ني ب����� "الغب����اء " لكونهما مل 
ي�ستفي����دوا م����ن التج����ارب الفا�سلة 
والزال����وا   كرثته����ا  رغ����م  ال�سابق����ة 
و  منه����ا  اجلدي����د  اإب����رام  يوا�سل����ون 

اإهدار املال  با نتيجة. 
و ارجع����ت ال�سحيف����ة �سب����ب االإ�سابات 
الت����ي حلق����ت به����وؤالء اإىل �سع����ف 
بنيته����م اجل�سدية مما جعلها 
كاأنه����ا  و  اأقدامه����م  ت�س����ف 
من زجاج  �سهلة االإنك�سار 
و حتى عندما تك�سر فانه 

ي�ستحيل جربها.

اإلنكليزي 
جوناثان 
وودغيث 

لري����ال  وبالن�سب����ة 
مدري����د فق����د و�سف����ه املوق����ع 
باأنه اأ�سبح خمت�سا يف انتداب الاعبني 
امل�ساب����ني بعدم����ا تعاق����د م����ع ع����دد م����ن 
ليتلق����وا  مدري����د  اإىل  ج����اءوا  الاعب����ني 
الع����اج بداًل م����ن ان يلعبوا ، حيث خ�ست 
جوناث����ان   " االإنكلي����زي  املداف����ع  بالذك����ر 
وودغي����ث " ال����ذي ا�ستقدم����ه االأبي�س امللكي 
م����ن نيوكا�سل �سيف ع����ام 2004 مقابل 20 
مليون يورو م����ن اجل حت�سني اخلط اخللفي 

مانوي����ل  اعت����زال  اعق����اب  يف  مدري����د  لري����ال 
�سان�سي����ز  و رحي����ل  فرنان����دو هي����ريو  ، غري ان 
املدافع االإنكلي����زي مل يلعب للريال �سوى 14 
مب����اراة على مدار مو�سمني كاملني بعدما اآلت 
جمي����ع العملي����ات اجلراحي����ة الت����ي خ�س����ع لها 
بالف�سل و ا�سطر الاعب وودغيث اإىل العودة 

الإنكلرتا يف عام 2006.

الكرواتي روبيرت بروزينيسكي 
كم����ا تعاقد الريال مع العب الو�سط الكرواتي 
روب����ريت بروزيني�سك����ي يف ع����ام 1991 مقابل 
550 مليون بي�سيتا من نادي النجم االأحمر 
بلغ����راد الذي تال����ق معه و قاده الإح����راز  دوري 
اأبط����ال اأوروبا ، غ����ري ان امل�ساكل ال�سحية التي 
اعرت�س����ت بروزيني�سك����ي حال����ت دون ا�ستمرار 
تاألق����ه يف مدري����د حي����ث مل يلع����ب يف مو�سم����ه 
االأول �سوى ثاث مباريات، اإىل جانب خو�سه 
30 مب����اراة يف مو�سمي����ه الث����اين والثال����ث  ل����� 
ليغ����ادر الفريق باإجتاه اوفييدو االإ�سباين رغم 

ان الريال جاء به من اجل خافة مي�سال .
 

التركي نوري شاهين 
كما تعاق����د الريال مع الاع����ب الرتكي نوري 
�ساه����ني بعدم����ا تاأل����ق يف البند�سليغ����ا االأمل����اين 
م����ع ن����ادي برو�سي����ا دورمتون����د االأمل����اين يف عام 
، لكن لعنة  10 مايني يورو  2011 نظري 
االإ�ساب����ة جعل����ت من����ه �سفقت����ه فا�سل����ة ، اإذ مل 
يلع����ب باأل����وان الري����ال �سوى يف ع�س����ر مباريات 

ليغادره �سفوفه بعد ذلك.
 

الهولندي اريين روبين 
الطائ����ر  اجلن����اح  املريينغ����ي  اإدارة  انتدب����ت  و 
الهولن����دي اري����ني روب����ني م����ن ت�سيل�س����ي ع����ام 
رغ����م  و   ، ي����ورو  ملي����ون   36 مقاب����ل   2007
االأداء اجليد الذي قدمه روبني اإال اأن امل�ساكل 
م�ست����واه  جعل����ت  ب����ه  حلق����ت  الت����ي  ال�سحي����ة 
متذبذب����اً و ا�سطر ب�سبب ذل����ك اإقدام الرئي�س 
فلورونتين����و بريي����ز اإىل ت�سريح����ه وال�سماح له 
بالرحي����ل اإىل �سف����وف باي����رن ميونيخ االأملاين 
بعدم����ا لع����ب 36 مب����اراة يف مو�سم����ه االأول ، و 

الثاين. مو�سمه  يف  فقط  مباراة   25
 

 البرازيلي رونالدو 
و م����ن ال�سفق����ات الفا�سل����ة التي ابرمه����ا اأي�ساً 
ري����ال مدريد م����ع امل�سابني تعاقده مع املهاجم 
نهائي����ات  تاألق����ه يف  بع����د  رونال����دو  الربازيل����ي 
مونديال 2002 واإحرازه اللقب مع منتخب 
اإن����رت مي����ان  ن����ادي  م����ن  اإلي����ه  قادم����اً  ب����اده 
االإيطايل ، لكن الظاهرة مل يكن يرتبط بهذه 
ال�سف����ة �س����وى باالأ�س����م فق����ط ، حي����ث ف�س����ل يف 

حتقي����ق تطلعات جماهري ري����ال مدريد ب�سبب 
االإ�ساب����ات الت����ي اأملت به على م�ستوى الركبة  ، 
و جعلته ينهي م�سريته بعد جتربة ق�سرية يف 

�سفوف ميان االإيطايل .
 

 البرازيلي كاكا
و م����ا ح����دث م����ع رونال����دو تك����رر م����ع مواطن����ه 
ري����كاردو كاكا الذي جاء اإىل الريال قادماً اإليه 
م����ن ميان ب�سع����ر خيايل النه كان االأف�سل يف 
اأوروب����ا ، لك����ن كاكا خيب االآم����ال بعدما اأ�سبح 
غ����ري جاه����ز خلو�����س املباريات الكب����رية ب�سبب 
تك����رار ح����االت االإ�سابة التي عان����ى منها ، مما 
جع����ل مردوده الفني يرتاجع من مو�سم الآخر 
حت����ى غ����ادر اإ�سباني����ا عائ����داً اإىل اإيطاليا �سيف 

عام 2013.
 

األرجنتيني فرناندو روديندو 
كم����ا ع����رج التقري����ر عل����ى حال����ة االرجنتين����ي 
غ����ادر  م����ا  ال����ذي مبج����رد  رودين����دو  فرنان����دو 
ري����ال مدريد �سيف ع����ام -2000 بعد مو�سم 

متمي����ز انهاه بالتتويج ب����دوري اأبطال 
حت����ى  مي����ان  باإجت����اه   – اأوروب����ا 
تعر�����س الإ�ساب����ة يف الركب����ة ابعدته 
عن املاعب فرتات طويلة جعلته 
ال يلع����ب �سوى 16 مباراة خال 
ي�سط����ر  ان  قب����ل  مو�س����م  اأرب����ع 

لاعتزال يف عام 2004.
 

اإلسباني ثياغو ألكنتارا 
كم����ا �سل����ط التقرير ال�س����وء على 

اال�سب����اين ثياغ����و األكنت����ارا 
ال����ذي باع����ه بر�سلونة 

باي����رن ميونيخ  اإىل 
مقاب����ل  االأمل����اين 
24 مليون يورو ، 
وبع����د اأ�سابيع من 
باأملاني����ا  التحاق����ه 
الإ�ساب����ة  تعر�����س 
ع����ن  ابعدت����ه 
لثاث����ة  امليادي����ن 
ا�سهر ث����م ا�سيب 

�سه����ر  يف  جم����دداً 
ماي����و املن�س����رم م����ن 

ه����و  و   2014 ع����ام  
حالي����اً يخ�س����ع للعاج 

من اإ�سابته .
 

اإليطالي جيوسيبي 
روسي 

و م����ن الاعب����ني الذي����ن تناوله����م 

التقري����ر ك����ون اقدامه����م م����ن زج����اج املهاج����م 
االإيط����ايل جيو�سيب����ي رو�س����ي ال����ذي تاأل����ق مع 
فياري����ال االإ�سب����اين ب�س����كل الفت لكن����ه تعر�س 
لك�س����ر م����زدوج يف الركب����ة يف �سه����ر ني�س����ان من 
ع����ام 2012 ابعده عن املاعب لغاية فرباير 
من ع����ام 2013 مم����ا جعل م�ست����واه يرتاجع 

كثرياً.
 

األلماني ماركو رويس 
كم����ا تن����اول التقري����ر الاع����ب االأمل����اين ماركو 
روي�����س جن����م برو�سي����ا دورمتون����د االأمل����اين، و 
ال����ذي تتهافت علي����ه االأندية االأوروبية و منها 
قطب����ا اإ�سباني����ا الري����ال و البار�س����ا ، حيث بدا و 
كاأن التقرير يحذرهما من التعاقد معه لكون 
لياقت����ه لي�س����ت لياقة العب قادر عل����ى العطاء 
وال����ربوز بعدما تك����ررت اإ�سابت����ه التي حرمته 
م����ن املوندي����ال ، كم����ا اأنه يغيب ع����ن ناديه منذ 

اإنطاقة املو�سم اجلديد.
 

األرجنتيني آنخيل كوريا 
ال����دوري  بط����ل  مدري����د  اتلتيك����و  ي�سل����م  مل  و 
االإ�سب����اين م����ن لعن����ة " االق����دام الزجاجية 
" بعدم����ا ف�سلت ال�سفقة التي ابرمها 
النت����داب املهاج����م االأرجنتين����ي اآنخيل 
كوري����ا مقاب����ل  �سبع����ة ماي����ني ي����ورو 
م����ن �س����ان لورونزو لك����ن الاعب مل 
يلعب بع����د باألوان الروخي بانكو�س 

ب�سبب اإ�سابة حلقت به.
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ال���دويل لكرة  اأع��ل��ن رئي�س االحت���اد 
ال��ق��دم )ال��ف��ي��ف��ا( ���س��ي��ب ب��ات��ر  اأن��ه 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  نقل  يتم  ل��ن 
من  الرغم  على  قطر  من   2022
امل����خ����اوف ال���ك���ب���رية ال���ت���ي اأح���اط���ت 
بعملية التقدم بعرو�س اال�ست�سافة 
ال��ت��ي اأف�����س��ت الإق���ام���ة ال��ب��ط��ول��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو�����س����ط ل��ل��م��رة 

االأوىل يف تاريخها.
وق��������ال ب����ات����ر الأع���������س����اء االحت������اد 
ال��ع��ا���س��م��ة  ل���ل���ع���ب���ة يف  االآ������س�����ي�����وي 
ال��ع��امل  "كاأ�س  م��ان��ي��ا،  الفلبينية 
2022.. قطر هي من �ستنظمها"، 
فيما  "�سدقوين  ب��ال��ق��ول  م�����س��دداً 
اأق����ول ���س��ي��دات��ي ���س��ادت��ي رغ���م ك��ل ما 
اأث����ري ح���ول ك���اأ����س ال���ع���امل ب��وا���س��ط��ة 
املعنيني مبا  من جمموعة من غري 
ال��ق��دم، �ستقام  ك��رة  يحدث يف ع��امل 

كاأ�س العامل 2022 يف قطر".
وقوبلت ت�سريحات باتر ب�سيحات اعجاب وت�سفيق عالية من الوفود اال�سيوية 
وجاءت يف ظل مواجهة الفيفا النتقادات عنيفة ب�سبب عدم ن�سره لتقرير املحقق 
مايكل جار�سيا ب�ساأن العملية التي اأف�ست لنيل رو�سيا وقطر حق ا�ست�سافة كاأ�س 

العامل عامي 2018 و2022.
جترى  عندما  الفيفا  رئا�سة  يف  ل��ه  ف��رتة  خلام�س  ي�سعى  ال���ذي  ب��ات��ر  واأ���س��اف 
االنتخابات العام املقبل اأن "هذه هي املرة الثانية التي �سننظم فيها كاأ�س العامل 
يف اآ�سيا"، معترباً اأن "البطولة االأوىل وفرت مزيجاً رائعاً ومت تنظيمها مب�ساركة 

اليابان وكوريا اجلنوبية وحققت البطولة وقتها جناحاً عظيماً وكبرياً".
وتابع رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم "اإال اأن اأمامنا بطولة اأخرى �ستكون املرة 
االأوىل التي تقام فيها كاأ�س العامل يف العامل العربي لكن هناك بطولة اأخرى اأود 
التذكري بها وهي بطولة العامل لل�سيدات حتت 17 عاماً يف عام 2016"، م�سرياً 
يف  17 عاماً  لل�سيدات حتت  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  �ستقام  "الأول مرة  اأن��ه  اىل 
اململكة االردنية عام 2016 ويك�سف هذا عن ثقة الفيفا يف العامل العربي وقدرته 

على تنظيم كافة البطوالت".

بالتر

لن يتم نقل نهائيات كأس العالم 2022 من قطر

فـــــي ســــوق انتقـــــاالت

برشلونة وريال مدريد تاريخ طويل من صفقات »العبين من زجاج«
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

اأ�سبح العب التن�س االأرجنتيني خوان مارتني دل بوترو 
اأ من م�سروع اإعادة هيكلة  �سريكاً اأ�سا�سياً وجزءاً ال يتجزرّ

ريا�سة التن�س يف االأرجنتني.
بلقب  الفائز  الاعب  وال��د  بوترو  دل  دانيال  اأنرّ  ُيذكر 
ث  يتحدرّ َم��ن  هو   2009 ع��ام  املفتوحة  اأمريكا  بطولة 
مها  التي ينظرّ واللقاءات  با�سمه وميثرّله يف االجتماعات 

اد االأرجنتيني للتن�س يف هذا ال�ساأن.  االحترّ
وق���ال اأح���د امل�����س��ادر داخ���ل ال��ف��ري��ق امل��ع��اون ل��اع��ب يف 
اد  ث مع االحترّ "هذا �سحيح، والده يتحدرّ  : ت�سريحات 
ة  االأرجنتيني للتن�س نيابة عنه. لقد قام بهذا خال عدرّ
تدور  االجتماعات  ولكنرّ  العام،  ه��ذا  عقدت  اجتماعات 
طة  متو�سرّ ف���رتات  خ��ال  امل�ستقبلي  التطوير  فلك  يف 

وطويلة االأجل".

دل بوترو يفاوض بشأن 
عودته إلى التانغو

ال��ق��دم يف حقبة  ب��ك��رة  ال��ع��راق��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ب�����اأداء  ن�ستمتع  ك��ن��ا 
ال�سبعينات والثمانينات وكنا تت�سوق ملهارات الاعبني يف تلك 
الفرتة  ه��ذه  ويف   .. العراقية  الكرة  عمر  من  الذهبية  الفرتة 
تراجعت كرتنا للوراء وغابت عن االجن��ازات  اال اجنازا واحدا 
ظ��ل ع��ال��ق��ا يف اذه��ان��ن��ا ه��و االجن����از ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ب��ري عندما 
 " ال��ربازي��ل��ي  امل���درب  بقيادة  ا�سيا  ك��ا���س  على  منتخبنا   ح�سل 
الذين  لاعبينا  والوطنية  املعنوية  ال���روح  وارت��ف��اع   " ف��ي��ريا 
..حينها  اجلريح  العراقي  ال�سعب  وج��وه  على  الفرحة  ر�سموا 
عليه  ماكنت  اال  العراقية  الكرة  اجم��اد  ي�ستعيد  منتخبنا  ب��داأ 
الكرة  احت��اد  قبل  م��ن  وناجحة   كبرية  ال�سابق  ويف خطوة  يف 
التعاقد مع املدرب الربازيلي زيكو الذي ر�سم خريطة  . وهي 
ا�ستقطب  ع��ن��دم��ا  ل����اأداء  وا���س��ح��ة  ب�سمات  وا���س��اف  ج��دي��دة 
ال��اع��ب��ني ال�����س��ب��اب اجل���دد ف��ام��ت��زج��ت اخل���ربة وال�����س��ب��اب معا  
وان�سجم وا�ستقر م�ستوى املنتخب العراقي بجهود املدرب زيكو 
ال�سارع الريا�سي بان االحتاد مل ي�سلم املدرب  . وبعدها فوجاأ 
املنتخب  مع  التدريب  مهمة  فرتك  معه  املربمة  ا�ستحقاقاته 
للمطالبة  الدويل  الريا�سي  ال�ساأن  وا�سحاب  للمحاكم  وذهب 
بحقوقه . فخ�سرا املنتخب خدمات هذا املدرب وانيطت مهمة 
ال���ذي ال ميتلك اخل��ربة  ���س��اك��ر  اال����س���راف وال��ت��دري��ب حلكيم 
وال��ك��ف��اءة يف ع���امل ال��ت��دري��ب ك��م��ا ه��و م��ع��روف وب��ه��ذا ال��ق��رار 
واملتدنية  العك�سية  النتائج  حتولت  الكرة  احت��اد  من  اخلطري 
اخلليج  وبطل  العريق  التاريخ  �ساحب  العراقي  الفريق  الداء 
لثاث مرات يخرج بح�سيلة نقطة واحدة وهدف واحد وا�سوء 
فريق على م�ستوى كا�س اخلليج احلالية . ن�ستنتج من كامنا 
هذا ان امل�سرفني على الريا�سة العراقية وباخل�سو�س االحتاد 
العراقي لكرة القدم هو او�سل منتخبنا ملا هو عليه االن كونه 
يد  على  م�ستوى  ادن��ى  اىل  العاملي  التدريب  م�ستوى  من  ن��زل 
املدرب العراقي وتعاقد مع حكيم ثاث �سنوات ومل يتعاقد مع 
املدرب االجنبي ) زيكو ( وا�ساع م�ستحقاته نقول ملاذا يا احتاد 
كفى  وتاريخها  العراقية  وبالكرة  اال�ستهتار  العراقية  ال��ك��رة 
ملهمة  الأت�سلح  ان��ت  الفا�سل   العراقي  للمدرب  تقول  ان  يجب 
واجناز  كبري  تاريخ  لديه  اجنبي  م��درب  عن  ونبحث  التدريب 

الإنقاذ الكرة العراقية من ال�سياع .

وداعا للمدرب 
المحلي

عقيل محسن الشمري 

نال مهاجم الهال ال�سعودي نا�سر ال�سمراين  جائزة اأف�سل العب كرة 
قدم يف اآ�سيا لعام 2014 يف حفل توزيع اجلوائز ال�سنوية لاحتاد القاري 
املنعقد يف العا�سمة الفلبينية مانيا، بح�سب "�سكاي نيوز عربية". وقدم 
اآ�سيا،  اأبطال  دوري  يف  املو�سم  ه��ذا  فريقه  مع  رائعة  عرو�ساً  ال�سمراين 
النهائي واحل�سول على  لبلوغ  بها  ق��اده  اأه��داف للهال  اإذ �سجل ع�سرة 
املركز الثاين يف اأرفع بطولة لاأندية بالقارة. وعلى مدار ال�سنوات ال�سبع 
املا�سية يف دوري املحرتفني ال�سعودي، ح�سل ال�سمراين )31 عاماً( على 

جائزة اأف�سل العب منفرداً اأو بامل�ساركة مع اآخرين خم�س مرات.

اختيار الشمراني أفضل العب في آسيا لعام 2014

 اأحرز بافل دات�سيوك هدفني ليقود ديرتويت رد وينجز للفوز 
اجلليد  هوكي  دوري  يف  كانوك�س  فانكوفر  �سيفه  على   5-3
المريكا ال�سمالية اأم�س االأحد وتوقفت املباراة الأكرث من 34 
دقيقة بعد نهاية ال�سوط االأول ب�سبب انقطاع التيار الكهربي. 
كما هز نيكا�س كرونوول وجو�ستاف نيكي�ست ودان ديكي�سري 
14 انت�سارا يف  ال�سباك مع رد وينجز الذي رفع ر�سيده اىل 
جيمي  واأنقذ  هدفني  زيرتبرج  هرنيك  و�سنع  مباراة.   24
و�سجل  م��رم��اه.  على  ت�سديدة   30 وينجز  رد  ح��ار���س  ه���اوارد 
كانوك�س  م��ع  هدفا  ماتيا�س  �سون  واأ���س��اف  هدفني  يف  ليندن 
الذي خ�سر للمرة الثامنة مقابل 16 فوزا هذا املو�سم. وقل�س 
3-4 قبل ثاث دقائق و50 ثانية على  الفارق اىل  كانوك�س 
اأه����داف يف  النهاية ع��ن ط��ري��ق يف ال��ذ رف��ع ر���س��ي��ده اىل �ستة 
وينجز  رد  ل�سالح  اللقاء  دات�سيوك ح�سم  لكن  احل��ايل  املو�سم 

يف الدقيقة االأخرية.

رد وينجز يسحق كانوكس 
في دوري هوكي الجليد

الع��ب  مي�سي  ليونيل  لتعر�س  امل��ت��اب��ع��ني  م��ن  ك��ث��ري  ان��ده�����س 
التقدم  ه��دف  فريقه  ت�سجيل  بعد  �سفراء  لبطاقة  بر�سلونة 
على فالن�سيا يف الوقت بدل ال�سائع، وذلك رغم تلقيه �سربة 
املوندو ديبورتيفو  امل�ستايا. �سحيفة  بعبوة مياه من جماهري 
قالت اإن احلكم اعتقد اأن ليونيل مي�سي كان ي�سيع الوقت، ومل 
يعرف بتلقيه �سربة، لذلك قام باإنذاره، واأن باإمكان بر�سلونة 
الطعن الإلغاء هذه البطاقة. وغاب ليونيل مي�سي عن جمريات 
اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 0-1 يف الوقت بدل ال�سائع، 
94 مع كرة عر�سية  الدقيقة  لكنه ظهر يف لقطة واح��دة يف 
احل��ار���س  ل��ه��ا  ليت�سدى  ن��ي��م��ار  راأ�����س  ع��ل��ى  من��وذج��ي��ة و�سعها 

فيتابعها �سريجيو بو�سكت�س  م�سجا اأول هدف  للرب�سا.

سبب غريب وراء انذار 
ميسي في مباراة فالنسيا

انتزع كري�ستيانو رونالدو لقب اأف�سل العب كرة القدم يف 
العامل من ليونيل مي�سي يف جائزة الكرة الذهبية 2013، 
الدون  انتزعه فعا  الذي  الوحيد  لي�س  اللقب  ولكن هذا 
ال��ربت��غ��ايل جن��م ري���ال م��دري��د م��ن ه���داف ال��غ��رمي االأزيل 
وذل��ك  مي�سي  م��ن  رون��ال��دو  ان��ت��زع��ه  اآخ���ر  لقب  بر�سلونة. 
ومقرها  كولونيا  ري��ب��وك��وم  �سركة  اجرتها  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا 
ي�سدر  ما  قيمة  على  الدرا�سة  ه��ذه  اعتمدت  حيث  اأملانيا، 
عن الاعبني وفقا ل�سوق اأ�سعار االإعانات عرب االنرتنت. 
ون���ال رون��ال��دو ج��ائ��زة ج��دي��دة ح�سب ه��ذه ال��درا���س��ة وهي 
جائزة الاعب االأثمن كعامة جتارية يف �سوق االإعانات. 
فاإن  االأح��د  وي��ك  بيزني�س  جملة  ن�سرتها  درا���س��ة  وبح�سب 
رونالدو ي�ستحق يف املتو�سط ما قيمته 143 الف و750 
على  �سفحته  ع��رب  ين�سره  بو�ست  ك��ل  ع��ن  اأم��ريك��ي  دوالر 
الفي�س بوك مقابل 62 األف و500 دوالر لغرميه مي�سي 
مقابل  معجب  مليون   102.5 رون��ال��دو  �سفحة  ومتلك 
التي  ال�سركة  75.7 مليون ل�سفحة مي�سي. وقال رئي�س 
هو  رونالدو  "كري�ستيانو  بارنيت:  ماك�س  الدرا�سة  اأج��رت 
هي  �ساكريا  ال��ب��وب  "مغنبة  م�سيفا:  الفي�سبوك"،  ملك 

الوحيدة التي لديها اأتباع اأكرث من رونالدو".

كريستيانو رونالدو ينتزع من 
ميسي آخر جوائز العام 2014

كوبيتسا يتغلب على روسي ويفوز في رالي مونزا



تتذك���ر �س���ارة باأ�س���ى كي���ف وّج���ه اإليه���ا القا�س���ي �س����ؤااًل وحيداً 
مقت�س���باً خالل املقابلة التي دامت ع�س���ر دقائق: »هل تريدين 

الزواج منه اأم اأن اأحداً اأجربك«؟
»اأري���د الزواج«، جتيبه �س���ارة. ثم يربم عق���د الزواج يف حلظات. 
ه���ذا امل�س���هد لي�س فري���داً يف املحاك���م ال�س���رعية االأردنية، حيث 
تتزوج بني 8 اآالف و 10 اآالف فتاة قا�سر �سن�ياً؛ نح� 13 يف 
املئة من اإجمايل عق�د الزواج التي تربم يف اململكة. )جدول # 

الق�ساة(.  قا�سي  دائرة  اإح�سائيات   :1
كان احل���د االأدن���ى لل���زواج يف االأردن 15 �سن���ة للفتي���ات و 16 
�سن���ة للفتي���ان حتى عام 2001، تاريخ تعدي���ل قان�ن االأح�ال 
ال�سخ�سي���ة، ال���ذي يح���دد ال�سن االأدن���ى للزواج بثم���اين ع�سرة 
�سن���ة لكال اجلن�س���ني. اإال اأن القان�ن املعدل ت�سمن ثغرة تن�س 
على اأنه: »يج�ز للقا�سي اأن ياأذن بزواج من مل يتم منهما هذا 
ال�سن اإذا كان قد اأكمل اخلام�سة ع�سرة من عمره وكان يف مثل 
ه���ذا الزواج م�سلحة حتدد اأ�س�سها مبقت�سى تعليمات ي�سدرها 

قا�سي الق�ساة لهذه الغاية«.
ه���ذه التعليم���ات تظ���ل ف�سفا�س���ة وتخ�س���ع الأمزج���ة منف���ذي 
القان����ن واأه�ائه���م، كم���ا ي�ث���ق ه���ذا التحقي���ق اال�ستق�سائ���ي، 
ال���ذي يك�سف ف�سل التعدي���الت على قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية 
يف حماي���ة فتي���ات قا�س���رات م���ن ال���زواج املبكر. فتل���ك الفج�ة 
جعل���ت م���ن »اال�ستثن���اء« قاع���دة، يف �س����ء منح الق�س���اة �سلطة 
منفردة للم�افقة على زواج اأطفال يف غياب مراقبة م�ستدامة.
ونتيج���ة لذل���ك تقع اآالف الفتي���ات االأردني���ات �سحايا ممار�سة 
زواج االأطفال الذي ينتهك حق�قهن بانتزاعهن من طف�لتهن 
واإيقاف تعليمهن وتعري�سهن خلطر العنف املنزيل. كما يلقي 
به���ن اأم���ام اأم�م���ة مبك���رة تتقاط���ع م���ع طف�لته���ن املنق��سة. 
اإذ تفي���د اإح�سائي���ات ر�سمي���ة ب���اأن 16 يف املئ���ة من ال����الدات يف 
اأك���رب م�ست�سفي���ات االأردن ع���ام 2013 تع�د الأمه���ات دون �سن 
يف  وج�س���دي  جن�س���ي  لعن���ف  قا�س���رات  وتتعر����س  الع�سري���ن. 
من���ازل اأه���ل ال���زوج، وف���ق ا�ستطالع���ات م�ستقل���ة، فيم���ا تنتهي 

احلال ببع�سهن اإىل طالق مبكر.
يف حتلي���ل لل�سج���الت الر�سمي���ة )2013-1998(، يك�س���ف 
ه���ذا التحقيق اأن التعديالت عل���ى قان�ن عام 2001، مل ت�ؤِت 
املقا�سد منها، اإذ اأ�سفرت عن انخفا�س طفيف يف اأعداد زيجات 
الطف���الت ت���راوح ب���ني 6-4 يف املئة. وف�ق ذل���ك، مل تنخف�س 
ن�سبة هذه ال�سريحة من اإجمايل الزيجات طيلة العقد املا�سي، 
اإذ بقي���ت ثابت���ة عن���د م�ست����ى 13 يف املئ���ة م���ن الرق���م الكلي. 

)انف� غراف 1(
وتع���د الفتي���ات اأك���ر عر�س���ة من الفتي���ان للتزوي���ج دون ال�سن 
القان����ين. اإذ ت�ؤك���د تقاري���ر دائ���رة قا�س���ي الق�س���اة ال�سن�ي���ة 
الت���ي  الفتي���ات  ع���دد  جمم����ع  اأن   2003-2013 لالأع����ام 
تزوج���ن دون �سن ال� 18 بل���غ 79.686 اأي ما يعادل )12.8 
يف املئ���ة( م���ن املجم�ع الكلي للزيجات مقاب���ل 2.429 لفتيان 
قا�سري���ن )0.36 يف املئة( من املجم�ع الكلي للزيجات البالغ 

غراف2( الفرتة.)انف�  ذات  خالل   695.187
عل���ى ا�ستف�س���ارات مع���دة التحقي���ق، تق����ل دائ���رة قا�س���ي  رداً 
الق�س���اة اإن االأرق���ام يف �سجالته���ا تع�د اإىل ع���ام 2000 فقط. 
ولهذا ا�ستخدمت ال�سحافية اأرقاماً �سادرة عن دائرة االأح�ال 
املدنية، ح�سلت عليها من خالل مكتب ال� »ي�ني�سف« يف االأردن. 
الأغرا����س ه���ذا التحقي���ق، تفح�س���ت ال�سح��افي���ة االإح�سائيات 
الر�سمي���ة واأج���رت مقاب��الت معمقة م���ع 30 »طف���لة« عرو�ساً، 
كله���ن ت���زوج���ن خ���الل ال�سن�ات الث������الث املا�سي���ة يف �س���ت من 
حمافظ���ات االأردن االإثنت���ي ع�س���رة. كم���ا اأج����رت مقاب���الت مع 
اإن�س���ان.  حق����ق  ون�س��ط���اء  االجتم���اع  عل���م  يف  اخت�سا�سي���ني 
غ��ّطت املقابالت فتي���ات اأردنيات والجئات فل�س���طي���نيات، ي�ثق 
قرانهن يف املحاكم الأن زواج قا�س��رات من الالجئات ال�س�ريات 

يف االأردن غطته ال�سحافة الدولية بت��سع.
طلب���ت ال�سحافية مقابل���ة قا�سي الق�ساة، ولكن بداًل من ذلك 
اأحيل���ت على امل�س�ؤول االإعالمي يف الدائ���رة من�س�ر الط�البة. 
وهك���ذا قدم���ت ال�سحافي���ة قائم���ة خطي���ة باالأ�سئل���ة املطل����ب 
االإجاب���ة عنها، ولكن الدائرة مل جتب عن اأي منها. وبدل ذلك 
اأعطي���ت ن�سخة من تعليم���ات دائرة قا�سي الق�ساة امل�جهة اإىل 
الق�س���اة للم�افقة على زواج من هم دون الثامنة ع�سرة. وهذه 

ال�ثيقة مت�افرة على امل�قع االإلكرتوين لرئا�سة ال�زراء.
طبق���اً لتعليمات دائرة قا�سي الق�س���اة التي ن�سرت يف اجلريدة 
الر�سمية فقط يف عام 2010، من اأجل امل�افقة على زواج من 

هم دون الثامنة ع�سرة، على القا�سي اأن:
)للزوجني(. التامني  وامل�افقة  الر�سا  من  يتحقق   -  1

2 - يتحق���ق م���ن �سح���ة »ال�سرورة« الت���ي تقت�سيه امل�سلحة 
م���ن الزواج، �س�اء كان���ت »اقت�سادية اأو اجتماعي���ة اأو اأمنية« ما 

ي�ؤدي اإىل »حتقيق منفعة اأو درء مف�سدة«.
3 - يج���ب اأن تراع���ي املحكم���ة ما اأمكن وفق مقت�سى احلال 
وج����د م�سلح���ة ظاه���رة يف االإذن بال���زواج مث���ل التاأك���د من اأن 
ف���ارق العمر بني اخلاطب���ني منا�سباً، واأاّل يك�ن ال���زواج مكرراً، 

واأاّل يك�ن الزواج �سبباً يف االنقطاع عن التعليم املدر�سي.

قصص »عرائس«

عل���ى اجلان���ب االآخ���ر، تق����ل عرائ����س طف���الت وعائالته���ن اإن 
اآلي���ة امل�افقة على عق���د القران كانت اأك���ر �سه�لة مما تذكره 
التعليم���ات. فعندم���ا طلبت معدة التحقي���ق منهن كتابة قائمة 
باالأ�سئل���ة التي ي�ساألها القا�س���ي لتقييم »املنفعة« من زواجهن، 
مل تتج���اوز القائم���ة �س�ؤااًل واحداً رئي�سياً »ه���ل تريدين الزواج 

منه اأم اأن اأحداً ما اأجربك«؟
ولكن ال�سحافية اطلعت على حالتني لزواج قا�سرات رف�سهما 
القا�س���ي. وبع���د ذل���ك جن���ح االأه���ل يف احل�س����ل عل���ى م�افقة 

قا�س اآخر من حمكمة خمتلفة.
عل���ى ال�رق تب���دو عق����د زواج العرائ����س الطف���الت متاماً مثل 
عق����د زواج الرا�سدي���ن م���ن �سن الثامنة ع�س���رة فما ف�ق. فهي 

ال تذك���ر يف اأي م�ق���ع فيه���ا االأ�سباب التي ح���دت بالقا�سي الأن 
يقب���ل الزواج. تفيد دائرة قا�س���ي الق�ساة باأن ق�ساتها ي�ثق�ن 
اأ�سباب امل�افقة على الزواج، ولكنها رف�ست ال�سماح لل�سحافية 

بال��س�ل اإىل تلك ال�ثائق.
رغ���م اأن حتدي���د �س���ن الثامن���ة ع�س���رة كح���د اأدن���ى لل���زواج ه���� 
»اإجن���از« ل���الأردن، اإال اأن اململك���ة »تف�س���ل يف تنفي���ذ التزاماته���ا 
الدولي���ة يف جم���ال حق�ق االإن�س���ان حلماي���ة اآالف الفتيات من 
زواج االأطف���ال«، كم���ا تق����ل روثن���ا بيغ����م، الباحث���ة يف جم���ال 
حق����ق امل���راأة يف ال�س���رق االأو�س���ط يف منظمة »هي�م���ان رايت�س 

ووت�س« ومقرها لندن.
وّق���ع االأردن اتفاقي���ة حق�ق الطفل واتفاقي���ة الق�ساء على كل 
اأ�س���كال التميي���ز �سد امل���راأة )�سيداو( عام���ي 1991 و 1997 

على الت�ايل.
للم�اثي���ق  انته���اك  جم���رد  لي�س���ت  ه���ذه  االأطف���ال  زيج���ات 
الدولي���ة فق���ط ولكن للقان����ن ال�طني كذل���ك. يف االأردن، �سن 
الثامن���ة ع�سرة ه���� احلد االأدنى للح�س�ل عل���ى رخ�سة �س�اقة 
االنتخاب���ات  يف  والت�س�ي���ت  �سيا�س���ي  ح���زب  اإىل  واالن�سم���ام 
البلدي���ة والربملاني���ة، وكذل���ك التقدم ب�سك�ى �س���د طرف اآخر 
وفت���ح ح�ساب بنك���ي وامل�س�ؤولية عن االأم����ال اخلا�سة. »اإذا كان 
القان�ن ي�سكك يف القدرة على الت�س�يت لنائب اأو قيادة �سيارة 
حت���ت �س���ن الثامن���ة ع�س���رة، فكي���ف ي�ستطي���ع اأي كان اأن يت�قع 
منهن اأن يراأ�سن عائالت ويربني اأطفااًل يف ذلك ال�سن«؟ هكذا 
تت�س���اءل هال���ة عاهد، املحامية والنا�سطة يف حق�ق االإن�سان يل 

احتاد املراأة االأردنية.

تقاليد راسخة أم زيجة سريعة

رغ���م اأن ل���زواج االأطف���ال تقالي���د را�سخ���ة يف الثقاف���ة العربي���ة 
الت���ي تعل���ي »�س���رتة« الفتاة، اإال اأن ه���ذا ال�سبب مل يع���د الدافع 
ال�حي���د وراء انت�س���ار زيج���ات »ال�سغ���رات« يف االأردن. اإذ ت�ّثق 
معدة التحقيق اأن زيجات الفتيات بات ج�اباً جاهزاً للم�ساعب 

املالية وامل�ساكل العائلية و»الف�سائح االجتماعية« املحتملة.
واح���دة فقط من ه�ؤالء الطف���الت الل�اتي قابلناهن الأغرا�س 
التحقيق تق�ل اإن زواجها جزء من تقليد عائلي ط�يل االأمد، 
بينم���ا الغالبي���ة ال�ساحق���ة م���ن الفتي���ات قل���ن اإن زواجهن جاء 

نتيج���ة �سع�ب���ات مالي���ة ت�اجهها عائالته���ن. فاإ�س���راء، البنت 
الرابعة من بني ثماين فتيات، كانت تعلم اأن اأباها الذي بالكاد 
ي�س���ل دخله ال�سهري اىل 250 دوالراً، لن يتمكن من اإر�سالها 
اإىل املدر�س���ة، واأنه���ا ل���ن ت�ستطي���ع اأن ت�سمي ال�سق���ة املك�نة من 
غرفت���ي ن����م التي ت�سكن فيه���ا يف جبل النزهة املكت���ظ بيتاً لها 

لبقية حياتها.
»لطامل���ا كان وال���داي يق�الن اإنهما ي�سعران بالراحة يف كل مرة 
تت���زوج فيه���ا واحدة منا«، هذا ما تق�له لنا اإ�سراء التي تزوجت 

�سيدالنياً »دخله حمرتم«.
يف درا�س���ة حديث���ة، ت��س���ل مكت���ب »ي�ني�س���ف« يف االأردن اإىل اأن 
الفق���ر كان �سبب���اً رئي�س���اً وراء زيج���ات طف���الت ب���ني االأردنيني، 

وبخا�سة »عند وج�د بنات كر يف البيت«.
يف بع����س احل���االت ال�سدي���دة مث���ل حال �سم���رة، مّت ال���زواج يف 

اإطار �سفقة بني االأهل والعري�س، الذي دفع مهراً كبراً.

»يف اإحدى املرات، رك�ست حافية اإىل منزل اأهلي. ولكن اأبي مل 
يك���رتث لي�سمع ما ج���رى يل واأعادين اىل منزل زوجي ال�سابق 
مقاب���ل مئ���ة دين���ار)140 دوالراً(«، تق����ل ابن���ة الثامنة ع�سرة 
الت���ي ّزوج���ت من �سديق العائلة مقابل مهر قدره خم�سة اآالف 
دينار )�سبعة اآالف دوالر(. ترقى مثل هذه احلاالت اىل »اجتار 
بالب�سر ويجب حما�سبة االأهل على ذلك«، تق�ل تغريد حكمت، 
النا�سط���ة يف حق�ق االإن�سان ورئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�طنية ملكافحة 
االجت���ار بالب�س���ر. تقلب �س���ارة بع�ساً م���ن �س�ر بقي���ت يف األب�م 
عر�سه���ا وهي تتحدث عن زواجها قبل �سبعة اأ�سهر، هذا الزواج 
ال���ذي �س���رق منه���ا طف�لتها. وتظه���ر ال�س�ر �س���ارة وهي تلب�س 
ف�ستاناً منف�خاً وت�سع على وجهها طبقات من املكياج الثقيل.

»يف ي����م الزفاف قالت يل اأمي اأن���ت اأ�سبحت امراأة االآن ويجب 
)زوج���ة  وكّن���ة  �ساحل���ة  زوج���ة  باأن���ك  فخ�ري���ن  جتعلين���ا  اأن 
اب���ن( �ساحل���ة«، ت�ستذك���ر �س���ارة رحل���ة االنف�س���ال املفاجئة عن 
الطف�لة. ولكن العرو�س مل تدرك وع�رة الطريق الذي كانت 
�ست�سلك���ه بع���د انته���اء احلفلة: »كان����ا يت�قع�ن من���ي اأن اأطبخ 

طبخاً ممتازاً، اأنظف البيت واأرعى اأ�سقاء زوجي ال�سغار«.
يفي���د تقري���ر امل�سح ال�سح���ي الدمي�غرايف ال���ذي ن�سرته دائرة 
االإح�س���اءات العام���ة ع���ام 2012 ب���اأن 40 يف املئ���ة فق���ط م���ن 
الن�س���اء املتزوج���ات ب���ني 15 و 19 من العمر كن ق���ادرات على 
اتخ���اذ »بع����س الق���رارات« التي تتعلق ب�س���راء اأ�سي���اء �سخ�سية، 

مثل ال�سحة ال�سخ�سية وزيارة العائلة وال�سديقات.
حت���ى تلب����س الف�ست���ان املنف����خ، تنازل���ت �س���ارة ع���ن العديد من 
االأ�سي���اء العزي���زة على قلبها مبا يف ذل���ك حلم اأن ت�سبح معلمة 
لغة عربية: »كان �سرطه اأن اأترك املدر�سة«، تق�ل �سارة. تركت 
معظ���م الفتيات الل�اتي قابلناه���ن املدر�سة مبا�سرة بعد الزواج 

اأو بعد حفلة اخلط�بة.
وطبق���اً الأرق���ام وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، ف���اإن ن�سب���ة الفتي���ات 
الل�ات���ي يرتك���ن املدر�س���ة تتزاي���د يف املرحلة الثان�ي���ة وت�ستمر 
بع���د ال�سف العا�سر، )املرحلة الثان�ية م���ن العا�سر اإىل الثاين 
ع�س���ر- ت�جيه���ي(، ما يجعل ن�سب الت�س���رب بني 0.52 يف املئة 

للفتيات مقابل 0.31 يف املئة للفتيان.

أمهات وطفالت

بع���د �سه���ر واح���د فق���ط م���ن ال���زواج، تق����ل �س���ارة اإن حماته���ا 
ا�ستج�بته���ا لتع���رف اإن كانت حام���اًل. وعندما ب���دا اأن اجل�اب 
االأكر احتمااًل ه� النفي، اأخذت احلماة �سارة اإىل ثالثة اأطباء 

ن�سائية وت�ليد لفح�س حالتها.
»قال���ت الطبيب���ة اإن رحم���ي نظيف مث���ل الذهب ولك���ن ج�سمي 
ال ي���زال ينم����«، ت�ستذك���ر �س���ارة م�س���رة اإىل اأن اأح���د اأ�سب���اب 
م�ساحناته���ا امل�ستمرة مع اأهل زوجها ه���� اأنها اأجه�ست تلقائياً 

الأ�سباب �سحية يف ما بعد.
تفي���د العرائ����س الطفالت كاف���ة باأن اجلميع كان����ا يفرت�س�ن 
فيه���ن اأن ينج���ن مبا�سرة بع���د الزواج. ثماني���ة وع�سرون حالة 
منه���ن اأجن���ن قب���ل �سن الثامن���ة ع�س���رة وخم�سة منه���ن ذكرن 
تعر�سه���ن الإجها����س. ال تت�افر يف االأردن اأبح���اث اأو معل�مات 
كافي���ة ع���ن االأمه���ات املراهقات، وله���ذا مل يتم التبلي���غ عن اأي 
ح���االت وف���اة اأثن���اء ال����الدة قب���ل �س���ن الثامنة ع�س���رة. ح�سلت 
ال�سحافي���ة عل���ى اإح�سائيات من م�ست�سف���ى الب�سر، اأحد اأكرب 
وج����د  البيان���ات  وتظه���ر  االأردن.  يف  احلك�مي���ة  امل�ست�سفي���ات 
10811 حالة والدة يف عام 2013، من بينها 1726 حالة 
والدة الأمه���ات دون �س���ن الع�سرين. تتعلق ه���ذه االأرقام باأمهات 
يحمل���ن اأرقام���اً وطنية اأردني���ة وت�ستثني الالجئ���ات ال�س�ريات 
والعراقيات. »يحدث البل�غ يف املنطقة بني �سن احلادية ع�سرة 
والثالثة ع�سرة، وميكن اأن يرتتب على احلمل والطلق قبل اأن 
تنم���� البن���ت يف �سكل كامل ع�اقب �سحي���ة وخيمة«، كما ي�سرح 
طبي���ب الن�سائي���ة والت�لي���د يف م�ست�سف���ى الب�س���ر عب���د املان���ع 
�سليمان. يرى ن�سطاء واخت�سا�سي� علم االجتماع اأن الت�قعات 
الكب���رة ب���اأن تت�س���رف الفتي���ات ت�س���رف الرا�س���دات غالب���اً ما 
الفتي���ات،  اأولئ���ك  معامل���ة  جتاههن.»باإ�س���اءة  العن���ف  ت�سع���ل 
لفظي���اً اأو عاطفي���اً اأو ج�سدي���اً، يظ���ن الرا�س���دون اأنهم يق�م�ن 
بتاأديبه���ن لتعدي���ل �سل�كهن«، تق����ل املحامية هال���ة عاهد من 
احت���اد املراأة االأردنية. هكذا هي جتربة �سارة مع زوجها ال�سابق 
الذي »�سربني باحلزام )ملدة( ع�سر دقائق الأين رف�ست �سطف 

الدرج«، كمثال على كيف اأنه »ت�عدين باأن ي�ؤدبني دائماً«.
العم���ر ال�سغ���ر واملعرفة املح���دودة بحق�قهن ت�س���ع العرائ�س 
مقارن���ة  للعن���ف  بالتعر����س  اأعل���ى  اأخط���ار  حت���ت  القا�س���رات 

بالزوجات الرا�سدات.
يذك���ر تقري���ر امل�س���ح ال�سح���ي الدمي�غ���رايف للع���ام 2012 اأن 
12.5 يف املئ���ة م���ن الفتي���ات املتزوج���ات ب���ني �س���ن اخلام�سة 
ع�س���رة والتا�سع���ة ع�سرة ذكرن اأنهن تعر�سن لعنف ج�سدي من 
اأزواجه���ن، بينما تعر�س���ت 7.9 يف املئة منهن اإىل عنف جن�سي 
خ���الل احلمل. وترى 84.1 يف املئ���ة منهن اأن »من املقب�ل اأن 
يق����م ال���زوج ب�سفع زوجت���ه اأو �سربه���ا اإذا كان لديه �سبب جيد 

لذلك«.
تعرّب جمم�عات ون�سطاء املجتمع املدين عن القلق من انت�سار 
زيجات الطفالت والتطبي���ق غر املالئم لال�ستثناءات ال�اردة 
يف القان����ن. ومع ذلك، ال ي�جد حملة وطنية واحدة ت�ستهدف 

امل�سّرعني والق�ساة.
جت���رى ن�ساطات قليلة متفرقة لن�سر ال�عي يف اململكة، ولكنها 
ت�سته���دف يف �سكل اأكرب الالجئ���ني ال�س�ريني ولي�س امل�اطنني 

االأردنيني.
كان����ا  اإذا  م���ا  �س���اأن  يف  منق�سم���ني  النا�سط����ن  ي���زال  ال  كم���ا 
اإلغائه���ا.  اأو  القان����ن  يف  باال�ستثن���اءات  بال�سم���اح  �سيطالب����ن 
فف���ي ه���ذا البل���د املحاف���ظ ال ي���زال ال���زواج طق����س العب����ر اإىل 
احلي���اة اجلن�سي���ة، كما اأن ممار�سة اجلن����س قبل الزواج هي من 

املحرمات.
»اإذا وقعت فتاة يف حب رجل، واأقامت عالقة جن�سية معه ميكن 
اأن ت����ؤدي اىل احلم���ل، يك�ن الزواج ه� احلل«، وفق اإنعام الع�سا 
م���ن املعه���د الدويل لت�سام���ن الن�ساء. االآخ���رون غر مقتنعني 
بهذا. فهالة عاهد من احتاد املراأة االأردنية تق�ل اإن »احلك�مة 
ومنظمات املجتمع املدين م�س�ؤولة عن ت�فر ال�عي واحلماية 
االجتماعي���ة«. نا�سطة حق����ق االإن�سان ورئي�س���ة املعهد الدويل 
لت�سام���ن الن�س���اء/ ف���رع االأردن املحامي���ة لبن���ى دواين، تق����ل 
»يج���ب اأن متنح اال�ستثن���اءات - رغم اأنني ال اأف�سلها - فقط يف 
حاالت نادرة جداً ويف اأ�سيق احلدود من قبل جلنة من الق�ساة 

واأن تك�ن حتت اإ�سراف هيئات احلق�ق املدنية«.
ب���ني الن�سط���اء وامل�سّرع���ني ومنّف���ذي  بينم���ا ي�ستع���ر اجل���دال 

القان�ن، تقع اآالف الفتيات �سحية لهذه املمار�سة كل عام.
انته���ى زواج خم����س مم���ن قابلناه���ن بالط���الق، مب���ا يف ذل���ك 
حالت���ان تزوجتا وطلقت���ا خالل فرتة اإج���راء التحقيق. وتق�ل 

كثرات اإنهن �سي�سعني للطالق اإذا وافق االأهل.
مل تثنها و�سمة املجتمع التي تلحق باملطلقة، وعادت �سارة اإىل 

املدر�سة لتحقق حلمها بالعمل كمعلمة للعربية ي�ماً.
»اإذا انقلبت حياتي بدقائق معدودة، فكيف �ساأ�سعر بالقلق على 
�سن���ة درا�سية �ساعت مني«، تق�ل �سارة اإذ حتاول طماأنة نف�سها 

بفتح باب امل�ستقبل من جديد.
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)15( عامًا زواج بين طفولة ضائعة .. وامهات في عمر الــ
يحدث هذا في االردن :

العراقية  ـــ تحقيق عربي 
اريج ابو قديري ... عمان

الراشــدون من االزواج يخضعون العرائس الطفالت 
الــى المطالــب التعجيزيــة وكذلك العنف الجســدي

أصــوات المراجعين في محكمة جنوب عمان 
الشــرعية تصم اآلذان فــي يوم صيفي حار. 
صرير األبــواب وطقطقة الكعــوب العالية 
تختلط بهمهمات جموع من الرجال والنساء 
المحكمــة  موظفــي  »منــاداة«  ينتظــرون 
للمثول أمام القضاة الشــرعيين. يطل وجه 
الشــابة ســارة بتميــز بين الجمــع، وكذلك 
الدافــع وراء مجيئهــا إلــى المحكمــة. فهي 
هنــا لكتــب كتابهــا، وتوقيــع عقــد قران 
علــى خطيبها ابن الثالثة والعشــرين، بعد 
يوم واحد فقط على بلوغها ســن الخامســة 

عشرة.

بلوغهــن  قبــل  بالفتيــات  االتجــار 
الســن الراشــدة تحت مظلة العادات 

والتقاليد الراسخة

زيجــات تتم في اطار 
االهــل  بيــن  صفقــة 
والعريس بعد دفعه 

مهرا كبيرا

ســارة تتنــازل عــن العديد من 
االشياء العزيزة بما في ذلك حلم 

ان تصبح معلمة لغة عربية
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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

دانا ميلبانك

صرح جون بوينر رئيس مجلس النواب )جمهوري من والية أوهايو( قائال: »ما شاهدناه بوضوح على مدى السنوات الخمس 
الماضية هو محاولة لتقويض السلطة التشريعية«، مؤكدا اعتزامه مقاضاة أوباما. »أعتقد أن الرئيس ال يطبق قوانين 
بالدنا بأمانة، وبالنيابة عن المؤسسة وعن دستورنا، فإن النهوض والقتال من أجل هذا في صميم مصلحة الكونغرس على 

المدى الطويل«.

اإن »اأمري اأوراجن« حمق اإىل درجة كبرية ب�ضاأن امل�ضكلة، واإن مل ياأِت ذلك 
ال�ضلطة  زم��ام  على  تهيمن  التنفيذية  ال�ضلطة  ظلت  املنا�ضب.  الوقت  يف 
الت�ضريعية، لي�س فقط على مدى ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية ولكن جليل 
اأو اأكرث. واالآن لن يحقق العالج القانوين الذي اقرتحه بويرن اأي اإجناز، 

وذلك نظرا الأن جزءا من احلل يخطئ حتديد طبيعة امل�ضكلة.
وملقا�ضاة الرئي�س، يربط اجلمهوريون اأنف�ضهم بعقد اآيديولوجية؛ فبعد 
تعايل االأ�ضوات ب�ضاأن الدعاوى الق�ضائية التي جتري ب�ضكل مفرط، اإذا 
بهم يتبنون رفع دعوى غري متوقعة. وبعد اإلقائهم باللوم على الق�ضاة 
الن�ضطاء، ي�ضرون االآن على اأن يكون الق�ضاة اأكرث ن�ضاطا، واأن يتخل�ضوا 
امل��ن��ازع��ات بني  الف�ضل يف  ب�ضاأن  ل��ف��رتات طويلة  دام  ال��ذي  ت��ردده��م  م��ن 

الفروع املنتخبة.
اأن امل�ضرعني رمبا لي�س لديهم  اأي�ضا بع�س الباحثني املحافظني  ويزعم 
�ضفة قانونية تخول لهم رفع مثل هذه الدعوى. واإذا جنح اجلمهوريون 
القانونية، فقد ت�ضتغرق الدعوى  ال�ضفة  باأن مينحهم  الق�ضاء  اإقناع  يف 
املرحلة،  اإىل هذه  الو�ضول  الروتيني، وعند  تاأخذ طريقها  �ضنوات حتى 
�ضيكون اأوباما قد ذهب. واإ�ضافة اإىل هذه التمثيلية، �ضيجري �ضن معركة 
اال�ضت�ضاري  الفريق  �ضلطة  حتت  ال�ضرائب  دافعي  من  ممولة  قانونية 
ال��ق��ان��وين امل��وؤي��د م��ن قبل احل��زب��ني ال��دمي��ق��راط��ي واجل��م��ه��وري، ال��ذي 
يعرف باال�ضم املخت�ضر )BLAG(، وهو يعرف ا�ضما فقط باأنه موؤيد 

من احلزبني، نظرا الأن اأغلبية جمل�س النواب هي من ت�ضيطر عليه.
ولكن امل�ضكلة احلقيقية هي اأن نهج الدعوى ي�ضيء فهم اأن �ضبب امل�ضكلة 
ب�ضبب  قوتهم  �ضلبوا  الذين  امل�ضرعون،  وت��رك  الكونغر�س.  يف  �ضعف  هو 

خالفاتهم، فراغا يف ال�ضلطة مالأه الروؤ�ضاء تدريجيا. اإن احلل ال يكمن 
الت�ضريع، وه��و ما يعني تقدمي  دع��وى ق�ضائية، ولكن احل��ل يف  رف��ع  يف 

تنازالت. بيد اأن مع�ضكر بويرن مل يكن راغبا يف القيام بهذا احلل.
واأظهر بويرن ذلك الفراغ، يف موؤمتره ال�ضحايف االأ�ضبوعي يوم االأربعاء، 
ال�ضريعة يف  الطرق  قانون متويل  م�ضروع  ب�ضاأن  اآرائ��ه  �ضوؤاله عن  فعند 
جمل�س ال�ضيوخ، اأجاب قائال: »�ضننتظر.. لرنى ماذا �ضتفعل جلنة الطرق 
يجب  ما  حول  اقرتاحاته  عن  اال�ضتف�ضار  وعند  اأعمالها«.  يف  والو�ضائل 
القيام به يف العراق، قال: »لي�ضت مهمتي اأن اأحدد للرئي�س االأدوات التي 
يجب اأن ي�ضتخدمها اأو ال ي�ضتخدمها. لي�ضت وظيفتي ر�ضم ا�ضرتاتيجية 
لدي  لي�س  االإره���اب.  �ضد  �ضاملة  مبعركة  االأم��ر  يتعلق  عندما  للرئي�س 

كثري من االأدوات املتاحة مثل التي تكون حتت ت�ضرف الرئي�س«.
وماذا عن ت�ضريعات بنك الت�ضدير واال�ضترياد؟ »اإننا من�ضي يف طريقنا 
يف هذا ال�ضاأن«. ولكن بالتاأكيد بويرن لديه وجهة نظر؟ »ال، لن اأقوم بالرد 
على ال�ضوؤال. كما تعلمون، لقد حاولتم القيام بذلك فيما يتعلق بالهجرة 
اأع�ضاوؤنا  فيه  ي�ضبح  مكانا  اأوف���ر  اأن  اأري���د  امل��ا���ض��ي��ني..  ال��ع��ام��ني  خ��الل 

مرتاحني، اأيا كان ذلك املكان«.
واأما فيما يجب القيام به حيال طوفان االأطفال املهاجرين اإىل ال�ضمال 
يف  �ضتعمل  عمل«  »جمموعة  كلف  اإن��ه  بويرن  ق��ال  الو�ضطى،  اأمريكا  من 
نهاية املطاف على اأن »تقرتح على االإدارة اأ�ضياء نعتقد باأنه ميكن القيام 

بها«.
هل من عجب اأن يتخذ الرئي�س االإجراءات التنفيذية، يف حني يتقاع�س 
رئي�س  تبناها  التي  امل��واق��ف  تتمثل  مل  ت�ضريعية؟  ب��اإج��راءات  القيام  عن 

جمل�س النواب بكل ثقة اإال يف انتقاداته الأوباما، حيث قال: »اإن الرئي�س 
لي�س لديه خطة للنمو االقت�ضادي«.

واأ�ضاف: »البيت االأبي�س لن يحرك �ضاكنا من اأجل عر�س احلقيقة على 
ال�ضعب االأمريكي«.

اإنه  بل  وح�ضب،  اعتيادي  ب�ضكل  القانون  الرئي�س  يتجاهل  »ال  واأو���ض��ح: 
يتفاخر بذلك«.

وا�ضحا  الد�ضتور  جاء  تعلمون،  »كما  الدعوى:  اإىل  م�ضريا  بويرن  وق��ال 
باأن وظيفة الرئي�س هي تطبيق القوانني باأمانة، ويف راأيي اأن الرئي�س مل 

يطبق القوانني باأمانة«.
هذا  »ه��ل  املنطقي:  ال�ضوؤال  �ضاأل  هيل«  »ذا  مرا�ضل  بريمان  را�ضل  ولكن 

ميكن اأن يوؤدي اإىل اإجراءات اإقالة؟«.

ورد بويرن باأن »هذا لي�س له عالقة باالإقالة«.
الدعوى يف  كانت  اإذا  عما  وال�س،  دي��ردري  اإن«،  اإن  »�ضي  مرا�ضلة  و�ضاألت 
حقيقة االأم���ر ت��دور »اأك���رث ح��ول تن�ضيط ق��واع��دك قبل االن��ت��خ��اب��ات؟«، 
املوؤ�ض�ضة  عن  بالدفاع  يتعلق  االأم��ر  »ه��ذا  النواب:  جمل�س  رئي�س  فاأجاب 

التي نخدمها«.
مايكل  با�ضمه،  املتحدث  اإىل  ب�ضوؤال  وال�س  توجهت  بويرن،  مغادرة  وبعد 
بعد  ي�ضتمر  اأن  ميكن  القانوين  االإج���راء  اأن  اإىل  منها  اإ���ض��ارة  يف  �ضتيل، 
ذل��ك؟«، وقبل  �ضينتج عن  ال��ذي  »ما  اأوب��ام��ا، وقالت:  رئا�ضة  نهاية فرتة 
اأن يتمكن �ضتيل من االإجابة، عر�س مرا�ضل »وا�ضنطن بو�ضت« بول كني 
اإحدى الفر�ضيات الطريفة: »اإن ذلك �ضيحدد املعايري التي �ضت�ضري عليها 

الرئي�ضة كلينتون، ب�ضاأن ما هو م�ضموح القيام به«

الجمهوريون عازمون على مقاضاة أوباما

مالحقة تونس أمام الجامعة
خيرالله خيرالله

ال�ضهادة  بعد  وذل��ك  ال�ضيا�ضة،  طور  بلبنان  اخلا�ضة  املحكمة  دخلت 
التي ادىل بها امامها النائب احلايل مروان حماده. مل تكن ال�ضهادة 
اأخ����رى ب��ا���ض��ل��وب ���ض��ّي��ق للنظام ال�����ض��وري ال���ذي تكّفل  ���ض��وى ت��ع��ري��ة 
على  عاما  اربعني  على  يزيد  ما  ط��وال  �ضوريا وعمل  على  بالق�ضاء 
وال��وزي��ر  احل���ايل،  اللبناين  النائب  يخرج  مل  لبنان.  على  الق�ضاء 
ال�ضابق، بجديد مقارنة مع ما يعرفه عدد ال باأ�س به من اللبنانيني 
والعرب وامل�ضوؤولني االأجانب. لكّن ال�ضهادة كانت االأوىل املتكاملة يف 
ما يخ�ّس مرحلة االأ�ضهر التي �ضبقت جرمية اغتيال الرئي�س رفيق 
اأو  زي��ادة  دون  الوقائع كما هي من  ب�ضرد  اكتفى  ورفاقه.  احلريري 
نق�ضان. �ضاعد يف حتديد االإطار ال�ضيا�ضي � االأمني الذي اغتيل فيه 
رفيق احلريري. ك�ضف اأن احلريري ذهب �ضحية الوقوف مع لبنان 
وحماولة منع النظام ال�ضوري من تدمري البلد، مبا يف ذلك ن�ضيجه 
ت�ضرين  اأّول  يف  تعّر�س  ال��ذي  ح��م��اده،  م���روان  امتلك  االإجتماعي. 
االأّول � اكتوبر 2004، اأي قبل اربعة ا�ضهر ون�ضف �ضهر من تفجري 
موكب رفيق احلريري ملحاولة اغتيال، ما يكفي من اجلراأة لت�ضمية 
االأ�ضياء با�ضمائها. اكتفى برواية ما جرى امام حمكمة دولية قامت 
مبوجب قرار �ضادر عن جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة. اعترب 
القرار الذي مل يواجه الفيتو الرو�ضي اأو ال�ضيني اغتيال احلريري 
عمال "ارهابيا". ك�ضفت �ضهادة مروان حماده اأّن لي�س لدى النظام 
ال�ضوري طريقة اأخرى يتعاطى بها مع لبنان �ضوى القتل. بالن�ضبة 
ال�ضلطة  للبقاء يف  الوحيدة  الو�ضيلة  وال��رد.  اليه، ال جمال لالأخذ 
هي الغاء االآخر من دون حماولة التفكري يف النتائج التي ميكن ان 
ترتتب على ذلك. ك�ضفت هذه ال�ضهادة اي�ضا اأّن النظام ال�ضوري مل 
يتعّلم �ضيئا من التجارب التي مّر بها. الدليل على ذلك اأّنه يحاول 
ال�ضعب  الغاء  �ضوريا،  اندلعت يف  التي  الثورة احلقيقية  يف مواجهة 
ال�ضوري. يفعل ذلك معتمدا على االأدوات نف�ضها التي ا�ضتخدمها يف 
التخل�س من رفيق احلريري. هل �ضدفة اأّن املتهمني بتنفيذ جرمية 
اغتيال رفيق احلريري ورفاقه عنا�ضر من "حزب اهلل" املتورط هذه 
االأّيام اإىل ما فوق اذنيه يف احلرب على ال�ضعب ال�ضوري؟ اأّكد مروان 
اجلرمية.  �ضبقت  التي  الوقائع  اإىل  بالن�ضبة  موؤّكدا  كان  ما  حماده 
نف�ضه  تطوير  ي��وم��ا  ي�ضتطع  مل  ال�����ض��وري  النظام  اأّن  ك��الم��ه  يثبت 

والتعاطي مع التغيريات التي ت�ضهدها املنطقة والعامل. ظّن النظام 
والت�ضعينات من  والثمانينات  لل�ضبعينات  اأّن ما ي�ضلح  البداية  منذ 
القرن املا�ضي ما زال ي�ضلح للقرن الواحد والع�ضرين واأّنه �ضيكون 
يف ا�ضتطاعته مقاومة منطق التاريخ. هناك مقطع يف غاية االأهّمية 
النائب  الطائف. ك�ضف  باتفاق  يف �ضهادة مروان حماده وهو متعّلق 
التفكري يف  اأن عليه بدء  ال�ضوري من  النظام  اللبناين مدى خ�ضية 
قال يف هذا  الطائف.  اتفاق  لبنان مبوجب  االن�ضحاب ع�ضكريا من 
اتفاق  االإت��ي��ان على ذك��ر  اأن رفيق احل��ري��ري طلب منه ع��دم  املجال 
الطائف يف احد البيانات الوزارية للحكومة، وهو البيان الذي تنال 
احلكومة الثقة على ا�ضا�ضه يف جمل�س النّواب. كان احلريري يدرك 
ي��درك  ك��ان  الطائف.  ات��ف��اق  جت��اه  ال�ضوري  النظام  ح�ضا�ضية  م��دى 
اإىل االأب��د، على غرار احتالله  اإىل ابقاء احتالله للبنان  اأّنه ي�ضعى 
يف  ا�ضرار  من  هناك  تعد  مل  االأ�ضد".  "�ضوريا  �ضّماها  التي  ل�ضوريا 
ما يتعّلق بالظروف الداخلية التي اّدت اإىل اغتيال رفيق احلريري 
ورفاقه. قال م��روان حماده كل �ضيء تقريبا مع تركيز خا�س على 
1559 وم��ا اح���اط ب��ه م��ن ات�����ض��االت �ضيا�ضية قبل  ال��ق��رار ال��رق��م 
الكثري  ل��دي��ه  الح��ق��ا.  �ضهادته  ح��م��اده  م���روان  �ضي�ضتكمل  ���ض��دوره. 
االأه��ّم  ج��ّدا.  بل مهّم  االآن مهّم،  اإىل  ك�ضفه  ما  يبدو.  ما  يقوله، يف 
من كّل ما قاله اأّنه ي�ضهد امام املحكمة الدولية التي ت�ضّكلت نتيجة 
اغتيال رفيق احلريري. ك�ضفت هذه املحكمة اأن االأّيام الذي كان فيها 
النظام ال�ضوري يقتل وال يجد من يحا�ضبه، تنتمي اإىل ما�س بعيد 
اآخر. لن تعاقب املحكمة النظام ال�ضوري ومنّفذي اجلرمية  وعامل 

اأك��ان  امللفات،  ك��ّل  فتح  اإىل  �ضتقود  التي  البوابة  هي  املحكمة  فقط. 
اغتاله  ال��ذي  �ضوريا. من ملّف كمال جنبالط  اأو يف  لبنان  ذلك يف 
جرمية  ملّف  اإىل   ،1977 العام  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ال�ضوري  النظام 
و�ضام  اللواء  اغتيال  جرمية  وقبلها  �ضطح  حمّمد  الدكتور  اغتيال 
احل�ضن. لي�س بعيدا اي�ضا اليوم الذي �ضيظهر فيه ارتباط جرمية 
اغتيال رفيق احلريري ب�ضياق اقليمي معنّي بداأ باحلرب االأمريكية 
على العراق التي كانت ايران �ضريكا ا�ضا�ضيا فيها. ما ك�ضفه مروان 
حماده بالوقائع واالأ�ضماء، خ�ضو�ضا ما يتعّلق بالتهديدات املبا�ضرة 
ال�����وزراء يف لبنان،  رئ��ي�����س جمل�س  اإىل  االأ���ض��د  ب�����ّض��ار  وّج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
النهاية،  اأّم��ا  بداية...  �ضوى  لي�س  احلريري،  رفيق  ب�ضخ�س  ممّثال 
ال��ذي  ال�����ض��وري  ال�ضعب  ب��ل  ال��دول��ي��ة،  املحكمة  لي�س  �ضيكتبها  فمن 
ب��داأت وال ميكن ان  2011. هذه الثورة  � مار�س  اآذار  ب��داأ ثورته يف 
الداخل،  ملفات  بفتح  اإاّل  ب�ضوريا،  �ضيحّل  عما  النظر  بغ�س  تنتهي، 
خ�����ض��و���ض��ا م��ل��ف��ات ال�����ض��ج��ون واالغ���ت���ي���االت و���ض��رق��ة ال��ب��ل��د واب��ت��زاز 
العرب عن طريق االإره��اب. هذه امللفات متعلقة مبا ارتكبه النظام 
ال�ضوري ب�ضوريا قبل لبنان. م�ضكلة هذا النظام، الهارب من ازماته 
ال�ضوريني الذين رف�ضوا يف كّل  امل�ضتمّرة، كانت دائما مع  الداخلية 
اأن  اأخ��رى، بغ�س النظر عّما ميكن  وقت الدو�س على رقابهم. مّرة 
كّل ما يف  النظام.  بداية فتح ملّفات  زلنا يف  ب�ضوريا، نحن ما  يحّل 
االأمر االآن اأّن �ضخ�ضا �ضجاعا ا�ضمه مروان حماده اأّدى واجبه كامال 
جتاه مواطنيه يف لبنان، كذلك جتاه االإخوة يف �ضوريا الذين عانوا 
ما مل يعانيه �ضعب عربي اآخر بعدما حّلت عليهم كّل لعنات العامل، 
1949 و�ضوال اإىل نظام الرباميل  بدءا باالنقالبات الع�ضكرية يف 
املتفّجرة الذي ال يزال مقيما يف دم�ضق. بني انقالب ح�ضني الزعيم 
يف 1949 والنظام احلايل مّرت �ضوريا مبرحلة الوحدة مع م�ضر 
ونظام  مواطنيه،  برقاب  ال�ضراج  عبداحلميد  ال�ضابط  حتّكم  حني 
البعث الذي ا�ضرف على ت�ضفية كّل ما له عالقة باحل�ضارة يف البلد. 
اأخذ البعث البلد يف نهاية املطاف اإىل نظام الطائفة ثّم نظام العائلة 
الذي مل يعد يجد حليفا له �ضوى امل�ضروع االإيراين التو�ّضعي القائم 
"داع�س"،  اأّنه يقاتل  على اثارة الغرائز املذهبية من جهة واالإدع��اء 
التي �ضنعها، من جهة اأخرى. �ضحيح اأن االإ�ضم الر�ضمي للمحكمة 
الدولية هو "املحكمة الدولية من اأجل لبنان". لكّن ال�ضحيح اي�ضا 
"املحكمة  اأّنها حمكمة من اجل �ضوريا اي�ضا. كان االأجدر ت�ضميتها 
الدولية من اأجل �ضوريا ولبنان". مل يفت الوقت بعد لتغيري االإ�ضم!

ال محكمة دولية من اجل سوريا ايضا؟

ايالف : خليل حسن

اليابانية،  نوبل  ج��ائ��زة  احتفالية  بح�ضور  املن�ضرم،  اال�ضبوع  خ��الل  ت�ضرفت  لقد 
مدينة  وه��ي  ال��ي��اب��ان،  يف  التاريخية  الثقافة  بعا�ضمة  ك��ي��وت��و،  ب��ج��ائ��زة  وامل��ع��روف��ة 
لي�ضت فقط  املطلقة،  االحتفالية مدى وهم احلقيقة  وقد الحظت يف هذه  كيوتو. 
يف ال�ضيا�ضة، بل اأي�ضا يف العلوم الطبيعية، ولي�س فقط العلوم البيولوجية، بل اأي�ضا 
العلوم الفيزيائية وعلوم الريا�ضيات املتطورة، مما زادت قناعتي باحلكمة ال�ضينية: 
"تبحث عن احلقيقة، فلي�س هناك حقيقة." لتوؤكد هذه احلكمة ال�ضينية باأن احلياة 
كلها ن�ضبية، بل وحتى االفكار ن�ضبية، فكل �ضيئ يف العقل االن�ضاين معر�س للخطئ، 
بل وحتى نظرنا ميكن اأن يخدعنا ب�ضهولة. فقد اكت�ضف العلماء يوما بعد يوم باأن 
الكثري من  فر�ضياتهم خاطئة، ولذلك من يحقق االإبداعات التكنولوجية هو من 
احتفالية  يف  القناعات  ه��ذه  ب��رزت  وق��د  التقليدية.  االف��ك��ار  لتحدي  م�ضتعدا  يكون 
م�ضريتهم  يف  اثبتا  فا�ضلني،  ع��امل��ني  ف��از  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  اليابانية  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 
التقليدية  والريا�ضية  والفيزيائية  البيولوجية  النظريات  والعلمية خطاأ  احلياتية 
للو�ضول الخرتاعات، غريت  الطويلة،  ملعاناتهم  �ضببا  كانت  والتي  التي عا�ضروها، 
عزيزي  يل  ولي�ضمح  ال��ذرة.  وفيزياء  والهند�ضة  الطب  يف  الب�ضري  التاريخ  جمرى 
القارئ �ضرد ق�ضة جائزة كيوتو، ومعاناة العاملني الفا�ضلني الدان فازا بجائزة هذا 

العام. 
ايناموري  موؤ�ض�ضة   1985 ع��ام  يف  ايناموري،  ك��وزو  الياباين،  املهند�س  اأن�ضاء  لقد 
العاملية، لتكون م�ضئولة عن اختيار ثالثة من خرية علماء العامل �ضنويا، يف العلوم 
جلائزة،  االإن�ضانية،  الروحية  والعلوم  ال�ضناعية،  التكنولوجية  والعلوم  االأ�ضا�ضية، 
�ضميت بجائزة كيوتو، يح�ضل الفائز على �ضهادة تقديرية، وميدالية ذهبية مر�ضعة 
باجلواهر الثمينة، باالإ�ضافة جلائزة نقدية قيمتها �ضتني مليون ين ياباين. وقد بداأ 
هذا املهند�س الياباين عمله باأحد ال�ضركات ال�ضغرية، ولكن بعد اأن تطورت خرباته 
العملية اأ�ض�س �ضركة كيو�ضريا اليابانية، والتي هي اأمرباطورية تكنولوجية عمالقة 
اليوم، وقد خ�ض�س خم�ضمائة مليون دوالر ملوؤ�ض�ضة جائزة كيوتو. وي�ضرح املهند�س 
التي  الفل�ضفة  على  كيوتو  جائزة  "تعتمد  بقوله:  اجلائزة  هذه  اأه��داف  اإيناموري، 
اأوؤمن بها، وهي باأنه لن نطمئن على م�ضتقبل الب�ضرية، اإال من خالل خلق التوازن 
الالزم بني تطور العلوم املادية والعلوم الروحية. واأعتقد باأنه يجب خلق التوازن يف 
ذات االإن�ضان بني ذكاءه الذهني، والعاطفة، واالإرادة. فاحل�ضارة التي تهتم بالذكاء 

الذهني، وتبخ�س قيمة العاطفة، واالإرادة االإن�ضانية، هي ح�ضارة اآفلة. فقد تقدمت 
العلوم الطبيعية والتكنولوجية ب�ضكل مده�س يف القرن الع�ضرين، ومع بداية القرن 
لنف�س  الروحية  العلوم  نرفع  اأن  االأ�ضا�ضية  م�ضوؤوليتنا  �ضتكون  والع�ضرين،  الواحد 
بحكمة.  اخرتاعاتها  م��ع  التعامل  لن�ضتطيع  ال��ع��ل��وم،  تلك  حققته  ال��ذي  امل�ضتوى 
نفو�ضهم  يف  خلقوا  الذين  ال��ع��امل،  علماء  خ��رية  من  ثالثة  �ضنويا،  اللجنة  وتختار 
التوازن بني الذكاء الذهني، والعاطفة، وقوة االإرادة، والتي قدمت فل�ضفتهم واأرائهم 

العلمية لالإن�ضانية اقرتاحات فا�ضلة، لرتفع من قدر اأذهاننا وت�ضرفها." 
الجنر،  روب��رت  الدكتور  املتقدمة،  التكنولوجيا  جائزة  على  العام  ه��ذا  ح�ضل  وق��د 
حقق  ال��ذي  االمريكية،  تي  اأي  اأم  بجامعة  الطبية،  البيولوجية  هند�ضة  بروفي�ضور 
الطبية  ال��ع��الج��ات  يف  ه��ائ��ل��ة  لتطبيقات  االف����اق  فتحا  ك��ب��ريي��ن،  علمني  اجن��ازي��ن 
البويل  م��ادة،  من  بيولوجية  بنية  ال�ضقالة" خللق  "نظرية  اخ��رتع  فقد  املتقدمة. 
ا�ضد، لزرع اخلاليا العظمية والكبدية والع�ضلية واجلذعية، للت�ضكل عليها  الكتك 
االع�ضاء، وت�ضتطيع اأجهزة املناعة يف اجل�ضم امت�ضا�ضها، بعد اأن توؤدي وظيفتها. وقد 
جنح الربوفي�ضور يف هند�ضة و�ضناعة خمتلف ان�ضجة اجل�ضم، والتي �ضهلت االبحاث 
يف تطوير عالجات جديدة، وجتربتها على هذه االع�ضاء امل�ضنعة، قبل جتربتها على 
احليوانات والب�ضر. و�ضت�ضهل هذه التكنولوجية ت�ضكيل اأع�ضاء ب�ضرية من اخلاليا 
اجلذعية. ويتميز اخرتاعه الثاين بتطوير نظام بروتيني الإي�ضال الدواء، برتكيز 
مكثف، لع�ضو اأو ورم معني يف اجل�ضم الب�ضري، وملدة حمددة، لذلك يعترب الدكتور 

الجنر من اأحد رواد تكنولوجية جتمع بني الهند�ضة والطب وال�ضيدلة. 
وقد حتدث الدكتور الجنر يف كلمة قبوله للجائزة، فقال: "لقد ترعرعت يف والية 
نيويورك، واجنذبت للعلوم الكيمياوية، وحينما بلغت احلادي ع�ضر من العمر احببت 
التفاعالت الكيماوية، باطياف الوانها اجلميلة، كما كنت مهتم ب�ضنع املطاط. وقد 
زمالئي  جميع  وج��دت  اجلامعة،  من  تخرجت  وحينما  الكيماوية،  الهند�ضة  در�ضت 
متوجهني للعمل ب�ضناعة النفط، ومع اأن الراتب كان عاليا، ولكنه مل يغريني، الأين 
اأو تعليمهم، لذلك تقدمت لكلية الطب  كنت اأحلم بعمل ا�ضاعد الب�ضر يف �ضحتهم 
الكمل ابحاثي. ولكن مل اأوفق، الأن جميع املوؤ�ض�ضات الطبية اعتربتني مهند�س لي�س 
له عالقة بالطب، وبعد حماوالت يائ�ضه، ن�ضحني اأحد االأ�ضدقاء باأن اأكتب جلراح 
معروف باختياراته الغريبة، وفعال توا�ضلت معه فقبلني للعمل مب�ضت�ضفي بو�ضطن 
تعلمت  امل�ضت�ضفى، وحينها  الوحيد يف  املهند�س  الوقت  ذلك  لالطفال. وقد كنت يف 
الكثري عن تطبيقات الهند�ضة يف مهنة الطب. وحينما انهيت تلك الوظيفة، تقدمت 
لوظيفة ا�ضتاذ يف كلية الهند�ضة، ومع اال�ضف مل يقبلني احد، العتقادهم هذه املرة 

بان لي�س لدي خربة يف الهند�ضة، بعد اأن التحقت مبوؤ�ض�ضة طبية. وبعد معاناة �ضاقة 
اأي تي االمريكية، وقد  اأم  التغذية بجامعة  دائ��رة  وطويلة، ح�ضلت على وظيفة يف 
باأن اكت�ضافاتي  كانت االمور �ضيئة جدا يف البداية، حيث اعترب الكثري من العلماء 
�ضد  اأبحاثي  كمثل  التقليدية،  النظريات  �ضد  كانت  الأنها  خاطئة،  كانت  ال�ضابقة 
والتي  ال�ضرطانية،  للخاليا  املغذية  ال�ضرايني  بتطوير عالج لوقف منو  ال�ضرطان، 
االأبحاث  مركز  رف�س  وفعال  ال�ضرطانات.  معاجلة  اأدوي��ة  اأه��م  من  اليوم  اأ�ضبحت 
دعمي، يف اأول ت�ضعة اأبحاث قدمتها، بل ن�ضحني روؤ�ضائي باأن اترك الق�ضم، وابحث 
عن عمل اخر. ولكني اأ�ضريت على اال�ضتمرار يف ابحاثي، كما ا�ضتطاع بع�س العلماء 
االخرين اثبات �ضحة ابحاثي، وبعدها ح�ضلت على الثقة والدعم الالزم لتجاربي. 
م�ضرية  وخ��الل  املر�ضى،  لعالج  اليوم  ابحاثي  من  كثري  من  االط��ب��اء  ا�ضتفاد  وق��د 
حياتي الطويلة، وبتحدياتها املت�ضعبة واملتعرجة، طورت فل�ضفة توؤكد على �ضرورة ان 
يحلم ال�ضباب اأحالم كبرية، لكي يغريوا العامل، وبالرغم من جميع ال�ضعوبات التي 
�ضيواجهونها يف حياتهم. كما عليهم اأال يتوقفوا عن العمل، لتحقيق هذه االحالم." 
العلوم  جائزة  على  وت��ن،  ادوارد  االمريكية،  برن�ضتون  جامعة  الربوفي�ضور  فاز  كما 
الفائقة.  االوت��ار  نظرية  باكت�ضافه  الريا�ضية،  العلوم  تطوير  يف  لثورته  اال�ضا�ضية، 
فبالنظر ال�ضريع لتطور نظرية "حقل الكم"، و "نظرية االوتار"، تك�ضف عن دراما  
اطياف  جميع  توحد  بنظرية  العلماء  حلم  فقد  العلمية.  العبقريات  خ��رية  ت��ربز 
امليكانيكا، من نظرية اجل�ضيمات البدائية، وحتى علم الكونيات، وفعال ت�ضلط هذه 
امليكانيكا  نظريات  وتعقب  جديدة،  بدائية  ج�ضيمات  اكت�ضاف  على  ال�ضوء  الق�ضة 
املبدعة. وقد لعب الروفي�ضور ادوارد وتن دورا قياديا يف هذه امللحمة العلمية، خالل 
العقود الثالثة املا�ضية. ففي امتداد الثورة االوىل لالوتار الفائقة، والتطور الكبري 
1984، لعبت حتليالت الدكتور رتن  يف نظرية االوت��ار الفائقة التي ب��داأت يف عام 
اجليومرتية يف حقول املقاي�س، ويف نظرية حقول اجلاذبية، دورا هاما، كما و�ضحت 
العالقة بني نظرية االوتار الفائقة والنموذج التقليدي للجزيئات يف علوم الفيزياء. 
كما اقرتح وتن يف عام 1995 "نظرية- اإم"  التي توحد اخلم�س اوتار الفائقة يف 
نظرية واح��دة. وقد ادى ذلك لثورة االوت��ار الفائقة الثانية، والتي لعب فيها دورا 
العلوم الريا�ضية ال�ضرفة، و�ضجعت عبقريته  اأي�ضا يف  قياديا، كما لعب دورا كبريا 
العلمية الكثري من العلماء ال�ضباب للتوجه نحو االبحاث الريا�ضية، وفتحت جمال 
جديد يف االبحاث التي جتمع علوم الفيزياء والريا�ضيات، والتي تعترب اليوم ا�ضا�س 
الثورة التكنولوجية. وباخت�ضار لقد لعبت ابحاث هذا العامل اجلليل دورها يف تغري 
الت�ضور عن جزئيات املادة، فكنا نت�ضور باأن اأ�ضغر جزء يف املادة هي الذرة، وباأن الذرة 

مركزية  ن��واة  من  مكون  ال�ضم�ضي،  النظام  من  ميكرو�ضكوبي  �ضكل  عن  عبارة  هي 
االلكرتونات.  كتل  حولها  وت��دور  والربوتونات،  النيوترونات  من  كتلة  من  م�ضكلة 
ولكن االبحاث العلمية بينت باأن كتلة الربوتونات هذه تتكون من ج�ضيمات ا�ضغر، 
�ضميت بج�ضيمات "الكواك"، كما اأن االلكرتونات تتكون من ج�ضيمات ا�ضغر �ضميت 
بج�ضيمات "البوزن". وقد ادت نظرية االوتار الفائقة الكت�ضاف اأن هذه اجل�ضيمات 
اأوت��ار متحركة، تتفاعل فيها عوامل  لي�س كتل جامده، بل هي ج�ضيمات على �ضكل 
والتي  ال��ذري��ة،  ال���دون  اجل�ضيمات  ذرة  خ��الل  م��ن  دوره���ا،  لتلعب  خمتلفة،  جاذبية 
ازدواج��ي��ة  م�ضطلح  ليظهر  املوجية،  واخلا�ضية  اجل�ضيمية،  اخلا�ضية  بني  دجم��ت 
تعتمد  والتي  الكهرومغناطي�ضة،  املوجات  فاعلية  منها  لتتو�ضح  املوجة-اجل�ضيم، 
الكومبيوتر، وحتى االنرتنت  املتطورة من  التكنولوجيات  الكثري من  على مبادئها 

والتلفون النقال. 
بعلم  مولعا  كنت  "لقد  فقال:  اجلائزة  بقبول  كلمته  يف  وت��ن  الربوفي�ضور  وحت��دث 
الكونيات منذ نعومة اظفاري، ومل يكن ذلك غريبا، حيث ترعرعت يف اخلم�ضينيات، 
ابحث  �ضغري،  تل�ضكوبا  املك  كنت  وقد  الف�ضاء.  بعلوم  ملهما  اجلميع  كان  حينما 
علوم  الهمتني  ع��م��ري،  م��ن  ع�ضر  احل��ادي��ة  كنت يف  وحينما  امل��ري��خ،  كوكب  ع��ن  فيه 
والع�ضرين من  بلغت احلادي  الريا�ضيات. وقد كان طريقي فيها متعرجا، وحينما 
اجلزئيات،  بعلوم  معجبا  كنت  فقد  الفيزياء.  علوم  لدرا�ضة  االنتقال  قررت  عمري، 
كما كانت م�ضرعات اجلزيئات تنتج ظواهر مده�ضة خالل عقدين من الزمن. كما 
برزت اكت�ضافات جديدة يف علوم ال��ذرة، حينما كنت يف ال�ضنة الثانية من اجلامعة. 
وبروتونات  الكرتونات  من  ال��ذرة  كتكون  اجل�ضيمات،  ح��ول  نظريات  انت�ضرت  فقد 
وال��ب��وزون. بل  ال��ذرة، كالكواك  وب��رزت بعدها نظريات اجل�ضيمات دون  ون��رتون��ات، 
احلديثة،  الريا�ضيات  مفاهيم  لرتبط  االأوت���ار،  نظرية  بعد  ملا  النظريات  توجهت 
بالنظريات الفيزيائية احلديثة، وقد كانت هذه التحوالت بداية مل�ضتقبلي العلمي. 
ومن اال�ضياء التي تعلمتها يف رحلتي العلمية، هو باأنه ال ميكن درا�ضة العلماء لهذه 
فر�ضة  اي  لتقبل  م�ضتعد  متفتح  عقل  منلك  اأن  يجب  ب��ل  مطلق،  بعقل  االب��ح��اث 
موءاتية، الكت�ضاف اخرتاع مبدع جديد. بل يف بع�س االحيان، تكون املع�ضلة اكرب 
لي�س  ال�ضوؤال  يكون  قد  واحيانا  التاريخ،  من  الوقت  ذل��ك  يف  تنحل  اأن  من  �ضعوبة 
الباحث  يقدم  ولكي  كثرية.  مفاجئات  بها  فاحلياة  املع�ضلة،  حلل  املنا�ضب  ال�ضوؤال 
واالأ�ضئلة  لالأفكار  العقل  متفتح  يكون  الأن  يحتاج  العلمية،  االب��ح��اث  يف  االف�ضل 
اجلديدة. وطبعا من ال�ضهل قول ذلك نظريا، ولي�س عمليا، وخا�ضة مع كرب ال�ضن، 

ولكن على عقولنا ان تكون منفتحة دائما." ولنا لقاء.

الحقيقة المطلقة وجائزة نوبل اليابانية

سمير عطا الله

تلق���ت دائ���رة ال�ض���كاوى القومي���ة يف املجل����س 
االأعلى للجامعة العربية، الر�ضالة التالية: 

»�ضع���ادة ال�ضي���د رئي����س الدائ���رة املح���رتم )اأو 
الفا�ض���ل(، بع���د رف���ع التحي���ات والتمنيات اإىل 
جنابك���م، نعر����س على الهيئ���ة الكرمية، وعلى 

وجه ال�ضرعة، هذا الطلب القومي العاجل:
دول���ة و�ضعب���ا وم�ضوؤول���ني،  تون����س،  كان���ت  مل���ا 
خالف���ت جمي���ع القواع���د واالأ�ض���ول والع���ادات 
العربي���ة املعه���ودة واملعم���ول به���ا، م���ن �ضائ���ر 
الفئ���ات وامل�ضتوي���ات، ومل���ا كان���ت ه���ذه املخالفة 
القومي���ة  بال�ضمع���ة  الف���ادح  ال�ض���رر  تلح���ق 
املاألوف���ة، ونظ���را اإىل تهدي���د �ضالمة مفاخرنا 
�ضل���وك  كان  ومل���ا  ومفاهيمن���ا،  وتقاليدن���ا 
التون�ضي���ني، دول���ة و�ضعب���ا وجهات، يه���دد اأمن 
جريانه���ا وعاداته���م، ونخ����س بالذك���ر ليبي���ا، 
املعروفة �ضابقا باجلماهريية العظمى، واأي�ضا 
ح���روب  ت�ض���م  الت���ي  ال�ضعبي���ة،  اال�ضرتاكي���ة 
ف���زان وم�ضرات���ة وبنغ���ازي وطرابل����س وجرف 
والزنت���ان، وعم���وم حق���ول وم�ض���ايف ومراف���ئ 

النفط.
ومب���ا اأن تون�س هذه، اأج���رت انتخابات برملانية 
ورئا�ضي���ة، م���ن دون اأن متت���ع االأم���ة مب�ضاه���د 
ال�ضل���وك  اأن  الروؤو����س، ومب���ا  الدم���اء وقط���ع 
االإن�ضاين يعترب حتدي���ا مل�ضاعرنا وبطوالتنا.. 
الفا�ضح���ة  املخالف���ات  ه���ذه  كان���ت  ومل���ا 
واالرتكاب���ات امل�ضين���ة، ته���دد التواف���ق اجلمعي 
عل���ى تذوي���ب ال���دول وت�ضريد ال�ضع���وب ودفن 
ال���ذي  االأمم���ي  الن�ضي���د  وتهدي���د  امل�ضتقب���ل، 

مطلعه )بالروح بالدم(..

فاإنن���ا نطل���ب اإىل جنابكم، عل���ى وجه ال�ضرعة، 
ط���رد تون�س م���ن ع�ضوية اجلامع���ة بال عودة، 
وتوجي���ه تاأني���ب خا����س اإىل ح���زب )النه�ضة( 
لقبوله بالنهج الدميقراطي العميل، وتذكري 
ال�ضع���ب التون�ض���ي ب���اأن والءه االأول يج���ب اأن 
يك���ون للطالئ���ع املتقدم���ة يف �ضوري���ا والع���راق 

وغريهما«.
وق���د تلقت اللجنة املوقعة من الهيئة الر�ضالة 

التالية:
»اإىل عم���وم اأهل العراق و�ضوريا ولبنان وليبيا 

وال�ضومال واليمن وفرع م�ضر:
تلقينا مبزيد من االعتزاز واالرتياح مذكرتكم 
الفا�ضلة حول ال�ضكوى من اخلروق التون�ضية 
الفا�ضح���ة للميث���اق العربي امل���ودع لدينا حتت 
انتباهك���م  ونلف���ت  بال���دم(،  )بال���روح  عن���وان 
بال�ضك���وى  املذك���رة  اأحلقن���ا  اأنن���ا  اإىل  الك���رمي 
الرئي����س  اأن  وه���ي  عمق���ا،  واالأك���رث  االأوىل 
التون�ض���ي ال�ضاب���ق تخّل���ى ع���ن ُحكم���ه من دون 
قتي���ل واح���د، على االأق���ل، اأو �ضل�ضلة تفجريات 
اأو اإر�ض���ال برقي���ة ت�ضامن واحدة اإىل علي عبد 

اهلل �ضالح يف م�ضعاه الإنقاذ وحدة اليمن.
ة  ولق���د اأخذن���ا بع���ني االعتب���ار �ضكواك���م املحقَّ
م���ن اأن )اإخ���وان( تون����س ت�ضرف���وا مث���ل �ضائر 
القومي���ة  الن���داءات  متجاهل���ني  التون�ضي���ني، 
الت���ي بثته���ا الف�ضائي���ات، قائدة االأم���ة ورائدة 
اإىل  دعون���ا  ولق���د  القوم���ي احلدي���ث.  الفك���ر 
اجتماع طارئ للمجل�س االأعلى مبوجب البند 
االأول م���ن قان���ون االأ�ضول والف�ض���ول، الفقرة 
)بال���روح  تق���دمي  بوج���وب  املتعلق���ة  )األ���ف(، 
بال���دم(، ن�ضي���دا عل���ى جمي���ع االأرواح والدماء، 

خوفا من خمالفة العادات والتقاليد.



اموجدين العرف بيك يا حبابب
ذل  او  دفن �ضحكاتنه  ليل غربتنه 

الك�ضايب 
جنمة كل اطيوفكم بالعني �ضهرت 

من عذاب اغيابكم وح�ضتنه ردت 
والظنون اب�ضوت تندهنه ابدفو

اتف�ض�ض الغيم او �ضفركم  مار�ضم 
عالبال كمرات  او�ضحو

واحنه من طبع الورد متعلمني 
ننطي فوك ارواحنه العذبه حنني 

 ******
او عمر والفنه الدمع �ضرب او عتاب 
الي�ضد  مفتاح  اعله  يبجي  واجل��رح 

ابوجه باب 
اول�ضه �ضوك البينه ذاك االويل 

ن�ضوي كمره..
        ا���ض��م��ا ذك��رن��ه اي��ام��ن��ه ان��ع��اود 

�ضباب
ي��ا ه���ا.. اوك���ل خ��ط��وة م��ن عدكم 

�ضم�ض
 يا ها .. اجللمات عايزها هم�ض 

                        والعتب غايب 
واحنه  بالدنيه ن�ضدنه
 ******

ا�ضلون نن�ضه ؟
ا�ضلون نن�ضه؟

         الفرح بيكم ياحبايب 
واعيونه اتود والكلب ع�ضره جديده
املاي ما يبخل على ال�ضفان لو حدر 

يريده

الدنيه بي�ضه ..
           ارواحنه اعله �ضطرها تكتب 
         وال�ضنني اجل��اي��ه اوال ظنها 

تعتب 
افراك ما يخطر علينه اوال تعب
واحلجي الينكال ين�ضاغ ابذهب

ه���ا و���ض��ع��ه��ا اك��ل��وب��ن��ه .. اوه�����ا كد 
فرحنه

اوها كرثها احبابنه اتودي هاهل
مابني  ط��ره  نهركم  ابجبة  كاعنه 

ال�ضنابل
ياحبايب...

احنه بالدنية ن�ضدنه..
ا�ضلون ننم�ضه ؟

        الفرح بيكم ياحبايب 

العراقي����ني  والكت����اب  لاأدب����اء  الع����ام  االحت����اد  احتف����ى 
بال�ضاع����ر د . �ضع����د يا�ض����ني يو�ض����ف ومبنج����زه ال�ضع����ري 
الذي ميتد على مدى 35عاما وذلك يف جل�ضة �ضعرية 
نقدية حتت عنوان )اال�ضجار " ثيمًة" يف �ضعر د . �ضعد 

يا�ضني يو�ضف(.
العراقي����ون  واالأدب����اء  والنق����اد  االأكادميي����ون  واأجم����ع 
ال�ضاع����ر  ا�ضتخ����دام  اأن  عل����ى  اجلل�ض����ة  يف  امل�ضارك����ون 

لاأ�ضج����ار " ثيم����ة اأ�ضا�ضية يف �ضع����ره " اإمنا ينطلق من 
وعيه االإبداع����ي املتفرد بالدالالت العميقة لهذا الرمز 
الكوين املهم واملتجذر عميقا يف االأر�ض مما ا�ضتحق اأن 

يلقب ب�ضاعر االأ�ضجار.
واأك����دوا يف اأوراقه����م النقدي����ة التي قدموه����ا يف اجلل�ضة 
التي اقيمت يف املركز الثقايف البغدادي يف �ضارع املتنبي 
تاأخذ  يو�ضف  يا�ضني  �ضعد  ال�ضاعر  عند  االأ�ضجار  " اأن 
الق�ضي����دة  عم����ق  م����ن  اللغوي����ة  وانزياحاته����ا  معانيه����ا 
وال�ض����ورة ال�ضعرية التي ير�ضمها بتفرد واٍع ملا يريد اأن 
يو�ضل����ه لنا ع����رب هذه املفردة الغني����ة والوارفة املعاين ، 

م�ضتم����دا من ال�ضجر كل معاين الكرم والعطاء والبذل 
."

وقال الدكتور علي حداد يف ورقته النقدية " اأن ال�ضاعر 
وع����رب جماميع����ه ال�ضعرية وبالذات منه����ا )�ضجر بعمر 
االأر�����ض ( ، و)�ضجر االأنبياء( و)اأ�ضجار خريف موح�ض 
( ا�ضتط����اع اأن يوؤ�ض�����ض لتجرب����ة متف����ردة اأ�ضتغ����ل عليه����ا 
بوع����ي فني واإبداعي ر�ضني على م����دى العقود الثاثة 
املا�ضي����ة متج����ذرا ك�ضجرة عالي����ة ليوؤتي ثم����ار جتربته 
ه����ذه املجامي����ع ال�ضعرية اخلاقة والت����ي ت�ضكل عامة 

وا�ضحة يف ال�ضعر العراقي احلديث ".

واأ�ض����اف " اأن ال�ضاع����ر �ضع����د يا�ض����ني يو�ض����ف مل يتناول 
ال�ضج����رة بلغ����ة رومان�ضي����ة واإمن����ا ا�ضتخدم ه����ذه املفردة 
بروؤي����ة فل�ضفي����ة ووع����ي وتاأمل عميق متك����ن من خال 
ذلك اأن يوؤن�ضن ال�ضجرة لتكون هي املراأة احلبيبة وهي 

االأم واأحيانا اأخرى هي االأر�ض وهي الوطن ".
واأك����د " ان املنح����ى ال����ذي اختط����ه ال�ضاع����ر يف اإبداع����ه 
االأدب����ي منحه �ضمة مميزة ارتبطت باالأ�ضجار ولذا فهو 
)�ضاع����ر االأ�ضج����ار( الوحي����د ال����ذي اأ�ض����ر عل����ى اأن يكون 
وفي����ا لهذا الرم����ز فا�ضتحق اأن نلقبه ب� )�ضاعر االأ�ضجار 

املقد�ضة( ".
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يحتفي معرض الكتاب العربي الثامن والخمسين هذا العام والذي افتتح 
بقامات كبيرة مرت في تاريخ االدب والفكر العربيين ودور كانت سباقة 
فللي النشللر منذ 150 عاما. فقللد افتتح رئيس وزراء لبنان تمام سللام 
في بيروت معرض الكتاب العربي الثامن والخمسللين بمشاركة أكثر من 

200 دار نشر لبنانية وعربية. 
وقال يف كلمة يف حفل االفتتاح الذي اقيم 
يف جمم���ع البيال يف و�ضط بروت "اأود اأن 
اأتوجه بتعازي احلارة اإىل ال�ضعب اللبناين 
واإىل كل الع���رب برحيل قامتني كبرتني 
هما ال�ضيدة �ضب���اح والكبر الكبر �ضعيد 
عق���ل." واأ�ض���اف "اإنه ل�ض���رف كبر يل اأن 
اأفتتح اليوم معر����ض الكتاب العربي. هذا 
العر����ض الثق���ايف ال�ضن���وي ال���ذي نحتف���ي 
في���ه بالكت���اب اأوال وبعا�ضمتن���ا الت���ي رغم 
كل �ض���يء م���ا زال���ت ق���ادرة عل���ى احت�ض���ان 
االأهمي���ة  وبه���ذه  به���ذا احلج���م  منا�ضب���ة 
لن���ا ولبلدن���ا... ول���كل الكت���اب واملثقف���ني 

اللبنانيني والعرب."
 167 ال�ضن���ة  ه���ذه  املعر����ض  يف  ي�ض���ارك 
دار ن�ض���ر لبناني���ة و56 دار ن�ض���ر عربي���ة 
م���ن  ل���كل  دول���ة  اجنح���ة  اإىل  باالإ�ضاف���ة 
والكوي���ت  ال�ضعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
ولبن���ان  وفل�ضط���ني  عم���ان  و�ضلطن���ة 
والعراق وموؤ�ض�ض���ات االأبحاث واجلامعات 
اللبناني���ة والعربية. وحتتفي )دار �ضادر( 
اللبناني���ة ه���ذا الع���ام مب���رور 150 عام���ا 

يوث���ق  كتاب���ا  واأ�ض���درت  تاأ�ضي�ضه���ا  عل���ى 
م�ض���ار خم�ضة اأجي���ال تناوبت عل���ى الدار. 
كم���ا حتتف���ل )دار اجلديد( مب���رور 100 
ع���ام على مول���د العامة ال�ضي���خ عبد اهلل 
العايل���ي الذي كان علما من اعام اللغة 
العربي���ة. وله���ذه الغاية فق���د طبعت كتب 

العامة باأناقة ودقة.
وتخ�ض����ض اأم�ضي���ة لاحتفال مبرور 50 
عام���ا عل���ى رحي���ل ال�ضاع���ر العراق���ي بدر 
�ضاك���ر ال�ضي���اب مب�ضارك���ة املرك���ز الثق���ايف 
العراقي واحتاد الكتاب العراقيني ووزارة 
الثقاف���ة العراقي���ة. ويق���دم املعر����ض هذه 
الع���ام حتية خا�ض���ة لل�ضاع���ر الفل�ضطيني 
الراح���ل �ضمي���ح القا�ض���م يف ذك���رى رحيله 
كذل���ك العام���ة اللبن���اين ه���اين فح����ض 
الراح���ل  اللبن���اين  املط���رب  اإىل  اإ�ضاف���ة 
الن���ادي  وكان  الدي���ن.  �ضم����ض  ن�ض���ري 
ق���د  النا�ضري���ن  العرب���ي واحت���اد  الثق���ايف 
�ضي�ضهده���ا  يومي���ة  برام���ج  ع���ن  اعلن���ا 
وحلق���ات  حما�ض���رات  يت�ضم���ن  املعر����ض 
نقا����ض وندوات واأن�ضطة لتاميذ املدار�ض 

باالإ�ضاف���ة اإىل معر����ض الف���ن الت�ضكيل���ي 
الفنان���ني  م���ن  ع���دد  مب�ضارك���ة  ال�ضن���وي 

اللبنانيني والعرب واالأوروبيني.
ويف ال�ضاد����ض م���ن دي�ضم���رب، تق���ام ن���دوة 
حت���ت عن���وان: "اأن�ضي احلاج م���ن ق�ضيدة 
الن���رث اإىل �ضقائ���ق الن���رث" ي�ض���ارك فيه���ا 
ال�ضاعر حممد علي �ضك�ض الدين، ال�ضاعر 
والناق���د عبدالق���ادر احل�ضن���ي وال�ضاع���ر 
عق���ل العويط والكات���ب وال�ضحايف �ضمر 
عط���ا اهلل، وذط���ل مبنا�ضب���ة �ض���دور، ع���ن 
دار ج���داول للن�ض���ر والرتجم���ة كتاب عبد 

القادر اجلنابي عن اأن�ضي احلاج.
ويح�ض���ر تنظي���م الدول���ة االإ�ضامي���ة يف 

ن���دوة ح���ول  م���ن خ���ال  اأي�ض���ا  املعر����ض 
كت���اب جدي���د يحم���ل ا�ض���م )داع����ض ع���ودة 
االإجنليزي���ة  ع���ن  مرتج���م  اجلهادي���ني( 
)دار  ع���ن  �ض���ادر  كوكب���رن  لباتري���ك 
اأي�ض���ا كت���اب )الدول���ة  ال�ضاق���ي( وهن���اك 
وال�ضحف���ي  للكات���ب  االإ�ضامي���ة( 
الفل�ضطيني عبد الباري عطوان. ويطرح 
نائ���ب حزب اهلل ح�ض���ن ف�ضل اهلل يف كتابه 
اجلدي���د )ح���زب اهلل والدول���ة يف لبن���ان( 
دي�ضم���رب  م���ن  الث���اين  يف  يوقع���ه  ال���ذي 
كانون االأول اإ�ضكالي���ة العاقة التاريخية 
الن�ض���اأة  من���ذ  والدول���ة  اهلل  ح���زب  ب���ني 
الثمانيني���ات.  مطل���ع  يف  للح���زب  االأوىل 

وهن���اك ن���دوات اإحداها ح���ول )ال�ضيعة يف 
اخللي���ج بني الوطن واجلماعة( و)الواقع 

الطائفي يف لبنان ودور االإعام فيه(.
وي�ضتم���ر املعر����ض يف بي���ال و�ض���ط بروت 
وق���د  االأول  كان���ون  دي�ضم���رب   11 حت���ى 
اأعلن���ت دور الن�ضر م�ضبقا ع���ن اإ�ضداراتها 
ح�ض���ور  اإىل  الق���راء  ودع���ت  اجلدي���دة 

ع�ضرات حفات التوقيع. 
وعل���ى الرغ���م م���ن تاأث���ر معر����ض الكتاب 
العربي يف بروت �ضلبا باالأحداث االأمنية 
يف لبن���ان واحل���رب يف �ضوري���ا والعن���ف يف 
دول عربية اأخرى اإال اأن املثقفني والكتاب 

يرون فيه رمزيته ومذاقه اخلا�ض.

افتتاح معرض الكتاب العربي الثامن والخمسين في بيروت

223 دار تنشر افكار كتبها في مختلف الثقافات العربية

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

اتحاد األدباء يحتفي بشاعر  االشجار سعد ياسين يوسف

اف�ضل  جائزة  على  الرتبوية  العراقية  الف�ضائية  ح�ضلت 
وط��ب��ا���ض��ر( يف مهرجان  )ق��ل��م  ت��رب��وي  تلفزيوين  ب��رن��ام��ج 
مونديال القاهرة الذي يقدمه الزميل جبار امل�ضهداين من 
بني 250 قناة ف�ضائية وذكر مرا�ضل )العراقية (  ان هذا 
التكرمي يعد االول من نوعه دوليا للتلفزيون الرتبوي منذ 
تا�ضي�ضه، و�ضبقه وان كرم امل�ضهداين ح�ضل على العديد من 
اجلوائز والدروع وال�ضهادات التقديرية من قبل الف�ضائيات 
املميزيف  ل��دوره  تثمينا  وال�ضحفية  االإعامية  واملوؤ�ض�ضات 
العراق  ف�ضائية  اإدارة  توليه  بعد  ،خ�ضو�ضا  االإع��ام  جمال 
قلم  برناجمي”  م���ن  ال���ه���دف  وا�ضاف:”ان   ” ال��رتب��وي��ة 
وزارة  يف  امل�ضوؤولني  ب��ني  التوا�ضل  ج�ضور  م��د  وطبا�ضر” 
الرتبية واأي�ضا الكوادر التعليمية والطلبة، وهذا ما يتطلبه 

االإعام احلقيقي”.
العراقيني  الفنانني  يعد من  امل�ضهداين  اأن  بالذكر  اجلدير 
االأعمال  من  بالكثر  العراق  يف  الفنية  املكتبة  اأث��روا  ال��ذي 
قلبنا  كل  من  ونقولها  امل�ضرحية”  والعرو�ض  التلفزيونية 
الف مربوك لوزارة الرتبيه ويل زميلنا الراقي املبدع جبار 
امل�ضهداين على هذه االجناز الول مره ونتمنى للم�ضهداين 
با�ضتمرار خدمة  هذا  االعامي  عمله  والتوفيق يف  النجاح 

للعراق العظيم.

للم�ضرح يف حمافظة  "فنانوالعراق" م�ضابقة  اأختتم جتمع 
مي�ضان وعلى قاعة املركزالثقايف �ضارك بها عدداً من الفرق 

امل�ضرحية وباأ�ضراف ا�ضاتذة خمت�ضني يف ال�ضاأن امل�ضرحي.
"فنانو  جت��م��ع  رئ��ي�����ض  لل�ضيد  بكلمة  االخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  وب����داأ 
اأن مدينة مي�ضان  العراق" اال�ضتاذ حممد عبا�ض  الامي: 
ال��ذي��ن  وال��ف��ن��ان��ني  وب��ال��ف��ن  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  م��دي��ن��ة غنية 
اأ�ضتطاعوا اأن يطلوا من نافذة الفن لي�ضكلوا بريقاَ يف عامل 
االبداع واأن خطوة دعم احلركة الفنية من قبل التجمع يف 
اأولويات عملنا متمنني املزيد من التوا�ضل  مي�ضان هو من 
اأن اجلوائز ح�ضل  خدمة للفن والفنانني . ويجدر بالذكر 
عليها ك��ل م��ن امل��خ��رج ك���رار امل��ي�����ض��اين ف��رق��ة االأم����ل امل��رك��ز 
ال��غ��راوي معهد االأم��ل  ال��ث��اين للمخرج رع��د  االول وامل��رك��ز 
الفن  فرقة  العراقي  طيف  للمخرج  الثالث  واملركز  امل�ضئ 
للحياة اأما اجلوائز الفردية فذهبت اإىل  اأف�ضل خمرج كرار 
املي�ضاين ، اأف�ضل ممثل الفنان قدوري االزرقي و اأف�ضل ن�ض 
الفنان عبد القدو�ض قا�ضم و اأف�ضل �ضينوغرافيا للفنان ابو 

االأمني ماجد الغراوي.

الفضائية العراقية التربوية تحصل على 
افضل جائزة في مهرجان القاهرة االعالمي

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

اك��ول االم��ر له  .. بعد ما عندي 
حيله

واكظي اليل بااله .. احل�ضلي مو 
قليلة 

حبيبي وبعد عني
عزيز و�ضاع مني

ريد او�ضل اله .. و ماكو و�ضيلة 
كول االمر هلل .. ا�ضبيدي  اين 

وانه املح�ضود حتى من اعاين
بعد مثل االحبه .. ماكو ثاين

ق�ضتي ويه احلزن .. ق�ضة طويلة 
اكول االمر هلل .. وهذا حايل 
حتى املا اعرفه .. هم بجايل 

حقه لو بجه .. ال�ضيع الغايل 
وبعد �ضوفة حبيبي م�ضتحيلة

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

- متابعة

- بغداد

- جاسم حيدر 

- بغداد

ابو وليد  سفاح عبد الكريم طبع الورد

انه ام�ضخ�ض اعيوجن .... وين مت�ضر 
وخاف اغرك ... اذا طبيت بيهن

علمني .. اعوام بوجه كل تيار
              حتى اعرف . ا�ضنيني �ضلون كا�ضيهن

احلفج بال�ضغار املايل عينج ذيبج
              وذقايقنه الفقره .. ا�ضلون تقريهن

ف�ضريلي احللم .. وامل�ضتحه املوجود
واقداح ال�ضرب واليبجي ايبديهن

من خرره اعيوجن .. احرتك مرت
واذا اعيوجن احرتكن .. ياهو اليطفيهن 

خل مره انت�ضارح .. نحجي عاملك�ضوف 
وا�ضنون املوده ارجوج غطيهن 

كبلج ع�ضت �ضايج ... بني كومه اهموم 
و�ضيني احلزينه هواي نا�ضيهن 

اخذي من احلجي .. الي�ضعد النا�ض اهواي 
وجلمات الزعل ... او�ضيح اتركهن

بطلي .. البخل.. والغنج ... والتغلي�ض 
وا�ضفاف الرتافه ب�ضفتي رطبيهن 

علميني ... الع�ضك .. وال�ضهر .. واالهات 
واجروح الفراك .. بجفي �ضمديهن

اول مره ا�ضرن .. اجراأ النا�ض 
       وم�ضاعر بالكواين اليوم اوديهن

لو كتلي احبك ... وا�ضكر بطرواك
        واعيونك عزيزه وخاف ابجيهن

 اكلج وب�ضراحة طفل كله ا�ضرار 
            اعيون املاحتبج ... حيل بجيهن 

كل�ضي ما ظل
     ال حلم يرت�ض العني 

ن��زف��ه  ب�����ض��ف��اف  ن���غ���م      وال 
والحنني

هو راح العمر واتبعرث خ�ضاره
امنني ما تلفت حمنه

          اوين ما تنوي اآنني
كل�ضي ما ظل 

           عمرك الفرحان اخنكه
        وحتى �ضوتك هم راخنكه
                   ودووك كطعها 

االدين
اجلان مي�ضي اوياك عافك 

             كام يحجي اوياك بوك
واهلل ي�ضرت ..

وتعلي  بي�ض   .. جنحك  ك�ضر 
انته فوك

وعمرك اجلبته خ�ضاره 
     وامل�ضايب ب�ض على طولك 

تلوك 
كل�ضي ما ظل 

        ���ض��ن��ع��ت م���ن ���ض��ربك 
كايد

      حتى التن�ضه ال�ضرب 
ايه .. 

    ياكل�ض اليمرك
     حزن دوم 

     وفرح حلظه ..
       وعني مابيها نظر 

ميته وتعرزن ايامك
     جبت ايامك هدر

 كل�ضي ما ظل..
     حتى روح��ك بعد مابيها 

طعم
ونحل ج�ضمك ...

        وجانت ايامك
وكل�ضي �ضويته ب�ضحابك

      �ضاع ياو�ضفه عدم
 ياطرب بعد اليفيدك 

ويا اخو ابكلك ع�ضيدك
وياغريب وتلكه روحك بيه

     ملا�ضي يعيدك
كل�ضي ما ظل ..

    اين م���ا ك��ل��ك ب��ع��د اب���دي 
جديد

وال ادور بالدفاتر 
      انته متلكي ا�ضتعيد

 ج����زه وك���ت���ك ع��ن��ك وك��وط��ر 
بعيد

كل�ضي ما ظل .

جبر فرحان العليلي     اخاف اغرك

مهدي الحيدري
كلشي  ما ظل

جمع "فنانو العراق" يختتم 
مسابقة للمسرح في ميسان

ُيعتقد  التي  الكاملة  �ضك�ضبر  الأعمال  النادرة  الن�ضخة  ظّلت 
ان��ه��ا واح����دة م��ن 230 ن�ضخة م��ا زال���ت م��وج��ودة م��ن تلك 
�ضان  ل��ب��ل��دة  ال��ع��ام��ة  امل��ك��ت��ب��ة  االأوىل، حم��ف��وظ��ة يف  ال��ط��ب��ع��ة 
اليها  مت��ت��د  ان  دون  �ضنة   200 م��ن��ذ  فرن�ضا  ���ض��م��ال  اوم���ر 
ي���د.وك���ان اخل��ب��ر امل��خ��ت�����ض ب����اأدب ال���ق���رون ال��و���ض��ط��ى رمي��ي 
معر�ض  يف  ي�ضتخدمها  قدمية  كتب  عن  يبحث  كوردونير 
التي  الن�ضخة  على  وقع  عندما  �ضاك�ضونيني  االنكلو  للكتَّاب 
ك��وردون��ي��ر  1623.وقال  ع���ام  اىل  طباعتها  ت��اري��خ  ي��ع��ود 
ال��ذي بيده كنز  الكتاب املهرتئ  ان  البداية  ي��درك يف  انه مل 
الكتاب  ان  ك��وردون��ي��ر  ع��ن  �ضحفية   ت��ق��اري��ر  ثمني.ونقلت 
يف  اأف�ضل  اياماً  "و�ضهد  بتلف  واأُ�ضيب  اال�ضتعمال  كثر  كان 

اري��ك  بالربوفي�ضور  ك��وردون��ي��ر  الطويلة".وات�ضل  حياته 
من  يعترب  ال��ذي  االم��رك��ي��ة  نيفادا  جامعة  م��ن  را�ضمو�ضن 
�ضك�ضبر و�ضادف وجوده يف  درا�ضة  العلمية يف  املراجع  اأكرب 
لندن الجراء ابحاث يف املكتبة الربيطانية.وقال كوردونير 
بعثها  التي  بالر�ضالة  كبرا  اهتماما  اب��دى  الربوفي�ضور  ان 
اليه واأبلغه باأنه قادم اىل فرن�ضا لروؤية الكتاب بنف�ضه. وحني 
فح�ضه قال انه ن�ضخة من الطبعة االأوىل الأعمال �ضك�ضبر 
First Folio.ورغم  فوليو  فر�ضت  با�ضم  ُت��ع��رف  ال��ت��ي 
من  ال��غ��اف  �ضفحة  اىل  ا���ض��اف��ة  �ضفحة   30 نحو  ف��ق��دان 
الكتاب الذي كان يف االأ�ضل يقع يف 300 �ضفحة فاإنه �ضيكون 

اأهم الكتب يف معر�ض املكتبة الفرن�ضية �ضيف العام املقبل.

العثور على نسخة نادرة من أول طبعة ألعمال شكسبير
فى اإيقاعات وتداخات ت�ضكيلية تعلن عن عدم اكتفائها بطرح نوع�ا واحدا من اأنواع الفنون، 
املعار�ض  اأحدث  �ضيتى،  املقبل بجالرى دروب بجاردن  يناير  الثالث من  يقام حالًيا وحتى 
�ضنوية  ب�ضفة  يعقد  وال��ذى   ،"2014 ال�ضغرة  الفنية  "االأعمال  عنوان  حتت  اجلماعية 
اإىل  الفنانني  . ي�ضل عدد  الت�ضكيلية  االإب��داع��ات  لي�ضم بني جنباته جمموعة متنوعة من 
نحو اأكرث من 60 فنانا وفنانة ينتمون الأجيال واجتاهات فنية خمتلفة، ليقدموا من خال 
والقيمة  اجل��ودة  عالية  ال�ضغرة  امل�ضاحات  ذات  االأعمال  ابتكاراتهم من  اأح��دث  م�ضاركتهم 
الفنية واملتاحة لاقتناء. تتباين االأ�ضاليب والتقنيات الفنية امل�ضتخدمة ما بني الت�ضوير، 
النحت، الر�ضم، احللى، ال�ضراميك، جم�ضمات 3 اأبعاد، الزجاج واخلط العربى. لتعك�ض تلك 
االأعمال مدلوالت وروؤى خا�ضة بكل فنان �ضاغها باأ�ضلوبه واألوانه التى تربز وتوؤكد م�ضمون 
العمل، والذى دائم�ًا ما يجنح نحو االرتقاء بالذائقة الب�ضرية للملتقى، فى م�ضاهد معربه 

يغلب عليها �ضحر الطبيعة والرتاث امل�ضرى وال�ضخو�ض االإن�ضانية .

تحت إيقاعات وتداخالت تشكيلية... معرض الدمى يقام في مصر
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تتح�ّشن الأحوال وت�شتعيد ثقتك وتن�ّشط ديناميكّيتك من جديد يف 
امل�شاء من هذا اليوم، اأّي عندما يخرج »القمر« من برج اجلدي داخاًل 
الدلو ال�شديق، حيث �شتتعّزز الفر�ص احللوة وتلتقي باأ�شدقاء جدد 
اأو تعي�ص حياة مليئة باملفاجاآت ال�شّيقة، اغتنم الأحداث فاأنت ُم�شرق 

ولديك اإبداعات.

ترقيات  رّبا هي  الآخرين،  قبل  من  ومنا�شباً  جمياًل  دعماً  تالقي 
تاأتيك على  التي  الظروف  تعامْل مع  املهنة،  وجناحات على �شعيد 
حني ِغّرة ب�شرعة وخْذ اأي�شاً وقتاً كافياً للتفكري، اإذا اأ�شعت الفر�شة 
فقد ل تاأتيك جمدداً فاغتنمها ولحظ اأن روؤ�شاءك يف العمل يثنون 

على جهودك واأن مالك يف تزايد.

ت��ط��ّل ع��ل��ى ي���وم م��ل��يء ب��الإ���ش��راق واحل��م��ا���ص وال��ك��الم اجل��ّي��د على 
م�شامعك اأّيها امليزان، ها اأنت حتّقق املراد وتبادر لالعرتاف ب�شيء 
اأو م�شروع مر�ّشح للنجاح، كما قد تعرف مفاجاآت �شّيقة  هام كحب 
على �شعيد الزواج والأولد فكن مت�شّلطاً على الظروف فهذا يحّق 

لك لأّنك مبدع ومثري للنظر.

اأّن عمليات اخلداع وال�ّشرقة وا�شحة  اأو  اأّيها اجلدي،  املال يف �شياع 
وجلّية للناظَرين، حاذر من ظلم املُ�شرفني اأو ال�شركاء وبادر اإىل نيل 
اأو  ال�شّيئة  الت�شّرفات  بع�ص  ب�شبب  اليوم  تغ�شب  قد  كاماًل،  حّقك 
الالاكرتاث املاُلحظ من قبل الآخرين جتاهك اأّيها امل�شوؤول عنهم، 

خذ حذرك وتاأنَّ يف كالمك.

حاذر من الغ�شب والتهّور الذي قد تبديه حيال الأ�شخا�ص الذين 
واأن��ه  طائ�شاً  تكن  ل  موّظفني،  اأو  عاملني  اأو  كرفاق  معهم  تتعامل 
اأعمالك املهنية عندما تذهب اإىل مقّر عملك برحابة �شدر وو�شعة 
قلب، وعليك اأن تتذّكر اأن هّمتك قوّية فال تقم بت�شغيلها لإلهاب نار 

اخلالفات، بل للحلول.

احذر من اخل�شوم والأعداء ول تلقي الكالم غري املدرو�ص واملتهّور، 
اأنت غا�شب ورّبا هي بع�ص امل�شكالت القانونية اأو املتعّلقة بطالق 
ب��رتّوي  الأح���داث  م��ع  تعامل  ذل��ك،  �شابه  م��ا  اأو  اأو خطوبة  زواج  اأو 
تهتم  ول  وج��ه  اأكمل  على  بواجبك  ُق��م  ب�شال�شة،  امل�شتقبل  وترّقب 

كثرياً بالتفا�شيل لأنها مزعجة.

هنالك الكثري من املُعرقالت التي تثري مزاجيتك اأّيها العقرب، فقد 
جتد اأن املقّربني منك ل يوافقونك يف كثري من الآراء واملواقف اأو 
ل ي�شتمعون لكالمك، وقد جتد اأنك تف�شل يف درا�شتك اأو اأّنك غري 
م�شتعّد لها كفاية وتنفعل من ذكرها، اأو جتد اأن م�شاريعك ل تلقى 

القبول اأو احلظوظ.

املا�شي،  �شوائب  من  وتتخّل�ص  واجل���راأة  واحلما�شة  بالثقة  تّت�شف 
ت�شتعيد قّوتك بعد ظهر اليوموتعيد ترتيب وتنظيم املجريات من 
اإيجابية ناجحة،  جديد، تنفتح على حميطك وتقوم بعّدة خطوات 
اأو  الهاتف  باأحدهم على  كعادتك وتّت�شل  �شيئاً جديداً  وقد تخرتع 

مبا�شرة حيث يزدهر التوا�شل وتتاأّلق الهيئة.

تط������ّل على جدي���������������د وتتعّرف اأي�شاً اإىل اأ�شياء غريبة، رّبا هذا هو 
ال�ّشابق  يوم��������������ك  كان  امل�شاكل،  اأو  الأزم������������������ات  واإنهاء  ال�شفر  وقت 
ناجحة  فتّقالتك  ال��ي��وم  اأّم���ا  وامل�����ش��اع��دات،  ال��دع��م  ب�شب�����������ب  رائ��ع��اً 
منها  ال�شعد  ك��اّف��ة  على  ل��ك  املُ�����ش��ع��دة  بال�شدف  مليئة  وزي���ارات���ك 

الدرا�شة.

ُمثقلة  �شاّقة  اأع��م��اٍل  ب�شبب  اأمل ووه��ن  اأو  اإىل ح��ادث  ي��دك  �ص  تتعرَّ
على عاتقك، ورّبا تخا�شم اأحد الأ�شدقاء مما ي�شبب لك الإنزعاج، 
اأو الدعم املالئم وامل�شاعدة يف  الآخ��رون ل يعطوك الهتمام الكايف 
اإنهاء واجباتك، وهذا يعّر�شهم خلطر الإ�شابة بحمم بركانك الذي 

قد ينفجر من النفعال الداخلي.

تبدع اأّيها القو�ص يف عّدة جمالت ونواٍح، وقد تعرتف بحّب اأو ُيعرتف 
لك بحّب، هذا يوم التوا�شل الجتماعي املمتاز وتلّقي امل�شاعدة من 
كّل  النظر على  واإلقاء  اإجن��اح اخلطط  واملقّربني، كذلك  الأ�شدقاء 
وتطوير  الروتني  ن�شيان  يوم  املمّيزة،  الأفكار  وابتكار  هو جديد  ما 

احلياة من بعد مللها.

اأن ذهب ال�شيوف وانتهى الو�شال  ل�شت على احلال الأح�شن فبعد 
الطّيب ت�شتمع لبع�ص النميمة اأو الأخبار ال�شّيئة، عليك اأن تخّفف 
تكبتها  واألَّ  للعيان  باإظهارها  انفعالتك  عن  وتنّف�ص  غ�شبك  من 
وتنفرد يف م�شاعر القهر، ل جناح ملحوظ ول قرار �شائب ول قبول 

من قبل الآخرين ملواقفك ير�شيك.
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1956 - فيدل كا�شرتو ي�شل اإىل كوبا على منت قارب بعد 
حوايل عام ق�شاه يف املنفى بني املك�شيك والوليات املتحدة.

الطاقة  لتوليد  نووية  حمطة  اأول  يف  العمل  بداأ   -  1957
الكهربائية يف الوليات املتحدة.

كن�شي  ي�شدر �شك حرمان  ال�شاد�ص  بول�ص  البابا   -  1962
وذل��ك حتت �شغط من  كا�شرتو  فيدل  الكوبي  الرئي�ص  �شد 

الوليات املتحدة.
وال�شارقة  ودب��ي  اأبوظبي  اإم���ارات  احت��اد  اإع��الن   -  1971
الإم���ارات  دول��ة  ا�شم  حتت  والفجرية  القيوين  واأم  وعجمان 

زايد  ال�شيخ  اأبوظبي  اإم��ارة  حاكم  واختيار  املتحدة،  العربية 
بن �شلطان اآل نهيان رئي�ًشا لها.

العا�شمة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة  م��ق��ر  ح���رق   -  1979
الليبية طرابل�ص من قبل حوايل 2000 متظاهر ليبي.

ديبي  اإدري�����ص  بزعامة  ت�شاد  يف  املتمردة  القوات   -  1990
ت�شيطر على العا�شمة اإجنامينا.

عن  يعلن  فيفا   / القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد   -  2010
2018، وفوز قطر  العامل  فوز رو�شيا بتنظيم بطولة كاأ�ص 

بتنظيم بطولة كاأ�ص العامل 2022.

كو�شوفو. رئي�ص  روجوفا،  اإبراهيم   -  1944
اأملانية. ممثلة  كروزار،  ليزا   -  1945

ياباين. �شوتي  اأداء  ممثل  اإيكدا،  �شويت�شي   -  1949
اأمريكية.  ممثلة  لو،  لو�شي   -  1968

اإيطايل. قدم  كرة  لعب  تولدو،  فران�شي�شكو   -  1971
م�شرية. ممثلة  ن�شر،  جيهان   -  1972

من  اأمريكية  م�شرب  كرة  لعبة  �شيلي�ص،  مونيكا   -  1973
اأ�شل يوغ�شاليف.

كويتي. قدم  كرة  لعب  املرطة،  نواف   -  1974
1977 - �شييابونغا نومفيتي، لعب كرة قدم جنوب اأفريقي.
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العراقية - بغداد

400 موقع  اأكرث من  اأكد  باحثون وخرباء مي�شانيون، وجود 
اآثاري يف املحافظة، اأغلبها مهددة بالندثار و"ال�شرقة" نتيجة 
املحافظة،  جمل�ص  رئا�شة  اأقرت  حني  يف  "الإهمال" احلكومي، 
ي�شتحق  ما  امللف  ذلك  املتعاقبة  املحلية  اإي��الء احلكومات  بعدم 
بر�شد  مطالباً  اأثرية"،  "مملكة  مي�شان  اأن  برغم  اهتمام  من 
ال�شياحة والآث��ار يف املحافظة �شواء من  اأم��وال منا�شبة لقطاع 

موازنتها اأم من برنامج البرتودولر.
وق����ال ال��ب��اح��ث واخل���ب���ري يف الآث������ار وال�������رتاث، حم��م��د �شعيد 
ت�شكل ثروة  التي  الأثرية  باملواقع  "مي�شان تزخر  اإن  املر�شدي، 
وطنية ل تقدر بثمن برغم اأن غالبيتها غري مكت�شفة"، م�شرياً 
يتم  مل  اأث����ري  م��وق��ع   400 م��ن  اأك���رث  ت�شم  "مي�شان  اأن  اإىل 

التنقيب يف غالبيتها".
واأ�شاف املر�شدي، اأن "الكثري من تلك املواقع مهددة بالندثار 
ب�شب الإهمال"، مبيناً اأن "العديد من الباحثني اأرادوا الو�شل 

اإىل تلك املواقع اإل اأنها بقيت جمهولة حلد الآن".
والأثرية، معتز حممود،  ال�شياحية  بال�شوؤون  املهتم  بدورة قال 
اأدى اإىل تدهور واقع ال�شياحة يف  "عدم الهتمام احلكومي  اإن 
لل�شرقة  عر�شة  باتت  الأثرية  "املواقع  اأن  م�شيفاً  املحافظة"، 

والندثار والأهوار اأ�شبحت م�شتنقعات �شغرية".

كان  التي  املواقع  العديد من  ت�شم  "مي�شان  اأن  وراأى حممود، 
ميكن اأن تدرج على لئحة الرتاث العاملي لو اهتمت احلكومات 
املتعاقبة بها"، لفتاً اإىل اأن "املحافظة ت�شم مواقع اأثرية مهمة 
و�شالل  ال��دي��ري  وام  والعزيزة  ال��واج��ف  تل  منها  ج��داً  وكثرية 
�شذر  اب��و  وت��ل  العكر  وت��ل  الهند،  ام  اي�شان  الذهب  اب��و  واي�شان 
وكنوز احلفيظ وتل حممد ال�شلمان وال�شاليل ، تل ابو �شيجة 
عن  ف�شاًل  البترية،  منطقة  يف  الكبان  الطيب،وتل  منطقة  يف 

الأهوار التي مل تعرف حلد الآن".
الها�شمي،  عدنان  مي�شان،  اآث��ار  بدائرة  اخلبري  قال  جانبه  من 
الهتمام  جدية  وع��دم  الإه��م��ال  تعاين  مي�شان  اآث��ار  "اأغلب  اإن 
تلك  "اندثار  مغبة  من  حم��ذراً  لها"،  التخ�شي�شات  وقلة  بها، 
الآثار و�شرقتها نتيجة النب�ص الع�شوائي من قبل بع�ص �شعاف 

النفو�ص الذين يتاجرون بالقطع الأثرية النادرة والثمينة".
واأو�شح الها�شمي، اأن "علماء الآثار يوؤكدون اأن الآثار املوجودة 
احل�شارة  مهد  اإىل  تاريخها  ويرجع  ونفي�شة  ن��ادرة  مي�شان  يف 
بدون  الأثرية  املناطق  اأغلب  "ترك  من  م�شتغرباً  الإن�شانية"، 
برغم  بها  واملتاجرة  �شرقتها  الل�شو�ص  على  �شهل  ما  حرا�شة 
اأنها متثل جزءاً مهما من ح�شارة العراق"، كا�شفاً عن "و�شول 
الكثري من القطع الثارية العراقية لبع�ص املتاحف العاملية عن 

طريق التهريب".
على �شعيد مت�شل قال رئي�ص جمل�ص حمافظة مي�شان، منذر 

ال�شابقة  دورات��ه  وعلى مدى  "املجل�ص  اإن  ال�شواي،  رحيم خلف 
كما احلالية، مل يول الهتمام الالزم بقطاع ال�شياحة باملحافظة 
برغم كونها مملكة اأثرية"، عاداً اأن من "ال�شروري التنقيب يف 
املواقع الأثرية غري امل�شتك�شفة باملحافظة وك�شف ما ت�شمه من 
لها خ�شية  وتاأمني احلماية  تاريخية وعلمية لالإن�شانية،  كنوز 

ا�شتمرار تعر�شها لل�شرقة"
ال�شياحة  ل��ق��ط��اع  منا�شبة  اأم����وال  "ر�شد  اإىل  ال�����ش��واي،  ودع���ا 
برنامج  من  اأم  املحافظة  م��وازن��ة  من  �شواء  مي�شان  يف  والآث���ار 
من  يتمكن  مل  املحافظة  "جمل�ص  اأن  اإىل  لفتاً  البرتودولر"، 

حتقيق خطوة باجتاه هذا املو�شوع".
اأث��ار  "مديرية  اأن  مي�شان،  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  واأو���ش��ح 
اأح��د  يف  للتنقيب  دي��ن��ار  مليون   250 ر���ش��د  اق��رتح��ت  مي�شان 
اأع�شاء املجل�ص رف�شوا ذلك، بالرغم من  املواقع الأثرية، لكن 

وجود اأموال فائ�شة ميكن توظيفها لذلك".
وت�شم حمافظة مي�شان، مركزها مدينة العمارة، مئات املواقع 
الأثرية التي تعود اإىل احل�شارات الرافدينية القدمية، ومنها 
ال�شومرية، و�شوًل اإىل الع�شر الإ�شالمي، لكن اأغلبها ما يزال 
ل�شو�ص  بع�ص  يقوم  حني  يف  التنقيب،  يد  ت�شله  مل  مطموراً 
الآثار بنب�ص تلك املواقع و�شرقة ما ت�شمه من كنوز وتهريبها 

للخارج، لعدم وجود حماية لها.
وتعر�شت الآثار العراقية لأو�شع عملية نهب يف �شنة 2003 وما 
تالها، ما اأدى اإىل اختفاء اآلف القطع التي ل تقدر بثمن من 
اأنحاء  اأخ��رى يف  بالعا�شمة بغداد ومن مواقع  الوطني  املتحف 
قطعة   1046 نحو   2010 مطلع  ال��ع��راق  وا�شتعاد  ال��ب��الد، 
اأثرية من الوليات املتحدة الأمريكية كانت �شمن قطع كثرية 
للح�شارة  تعود  ا�شطوانات  بيع  ومت  خمتلفة،  اأوق��ات  يف  هربت 
العلني يف مدينة نيويورك بعد  ال�شومرية يف مزاد )كري�شتي( 
اأن  1991، كما  الأوىل عام  اأعقاب حرب اخلليج  اأن �شرقت يف 
عمليات �شرقة الآثار ما تزال قائمة ل �شيما يف املناطق النائية 

التي تكرث فيها التالل الأثرية وتفتقر اإىل احلماية الأمنية.
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ميسان المملكة األثارية بثروتها الوطنية المغيبة
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جبار طراد الشمري

�حلاج حممود �ملال طالل حمافظ و��سط تربطني به عالقة �أوثق 
من �سلة �لرحم , ود�ره قريبة عني طرفة عني وكنت مر�قب لعمله 
من دون �جل�س يف مكتبه �و د�ره ومل��ر�ت عدة �بعث له فريق عمل 
للقاء ويعودن يف دون لقاءه كونه يف �ساحة �لعمل �ىل جانب ذلك 
�بحث له عن عذر �ين ال �زوره للبيت وعذري �الول �ين �عطي �حلق 
الأخرين يحتاجون قر�ر �سريع من �ل�سيد حمافظ فيما بقيب ال 
كرث من ثمان �سنو�ت ال �لتقيه لذ� ال م�سلحة عندي يف �لكتابة 

عن �ملحافظ وهو يف حالة �قالة �سيا�سية.ّ؟!
��سال يف توطئة �لكالم. من قام با�ستجو�ب �ملحافظ؟ ..  بودي �ن 

من منكم بال خطيئة؟ �ساأرد على هذه �لتوطئة يف مقال الحق .
�ب���ت���ز�ز� �ن  �مل��ق��ال  �مل��ح��اف��ظ  �ل�����س��ي��د  ب��ط��ر� �ن يطلب  �ق���ول لي�س 
ي�ستجوب علنا و�مام �لر�أي �لعام وو�سائل �العالم وذلك يدل على 
�نه و�ثق من موقفة ومعتد بنف�سه وعمله وذلك ما �ساهده �جلميع 

يف �جلل�سة �الوىل لال�ستجو�ب  وتلك نقطة حت�سب له ال عليه .
بالع�سر�ت  ملفات  خ��الل��ه  ط��رح  �ل���ذي  �ال���س��ت��ج��و�ب  يهمني يف  م��ا 
تلكوؤ  �نها جمعت على مدى �سنو�ت وتوزعت ما بني  وذل��ك يعني 
...و.و.و. وغريها تخفى �مالك و�م��و�ل خارج �لعر�ق .. �قول .. �ن  
كانت لديكم كل تلك  �مللفات �لد�خلية و�خلارجية ملاذ� �ل�سكوت كل 
ذلك �لوقت؟ لي�س بامكانكم �الجابة , و�جلو�ب �لوحيد و�ملنطقي 
��ستجوبه  �ن �ال�ستجو�ب كان �سيا�سيا و�ملفرو�س �ن يحا�سب من 

�لذي �خفى كل تلك �مللفات �مللفقة لغاية يف نف�س يعقوب.
, وميتاز  عائلة كرمية  م��ن  ينحدر  ط��الل  م��ال  �حل��اج حممود  �ن 
ب��اأخ��الق ي��ق��ره��ا �ل��ع��دو ق��ب��ل �ل�����س��دي��ق.. ون��ح��ج يف ع���دة منا�سب 
ت�سنمها بعد �سقوط �ل�سنم ومن بينها قائمقام ق�ساء �لعزيزية 
ومن ثم رئي�سا ملجل�س �ملحافظ ومن ثم حمافظا .. عرف بقيادته 
وقر�ر�ته �مل�سهودة مل يتعامل مناطقيا و�لدليل �نه ي�سكن ق�ساء 
�لعزيزية ومل يهتم بها بقدر �هتمامه مبركز �ملدينة "�لكوت" �لتي 
نقل يل منها �لزمالء هناك �نها لب�ست ثوبا جديد� �سيبقى �ساهد� 

على عمله وحبه ملحافظته .
�حلاج حممود مال طالل ... لي�س مالكا .. ور�سا �لنا�س غاية ال 
تدرك وذلك قول �المام علي بن �بي طالب "علية �ل�سالم " وعليه 
لي�س باإمكان �حلاج حممود �ن ير�سي جميع �لنا�س طلبات و�ذو�ق 
و�نا من بني �لنا�س لي�س يف متام �لر�سا عنه  وذلك لي�س ذنبه الأين 
�لكثري  �لبع�س  وهكذ�  �متلكها  �لتي  �مل�سروعة  �لق�سايا  �ط��رح  مل 
�لذي يقولون ويقولون , ولكنهم مل يطرحو� عليه ليعرف ويجيب.
و��سعة  م�ساريع  باملحافظة  �الول  �لتنفيذي  �لرجل  يعمل  عندما 
ف��ان��ه غ���ري م��ع�����س��م��وم��ا م���ن �خل���ط���اأ ول��ي��اأت��ي �ح���د م��ن��ك��م وينفذ 
م�ساريعه .. هل �سي�سلم من �النتقاد�ت �لالذعة من عامة �لنا�س 
وخا�ستها؟ فهل باإمكانكم ذلك هلمو� �ن ��ستطعتم تلك �ملعطيات 

جتعل �لقول باحلق �ن ��ستهد�ف �ملال طالل " �سيا�سي".
ما  �سيقول  فالرجل  �ملحافظ  �ل�سيد  �بتز�ز  يريد  من  ك��ان  �ذ�  �م��ا 
�مل��ل��ف��ات ج��اه��زة ال قالة  ع��ن��ده على م��ن ��ستهدفه م��اد�م��ت ح��رب 

��سحاب �لكفاء�ت بهذه �لطريقة.
ولنا عودة ؟

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

م���ن ق����ال �ن �جل���م���ال و�ل�����س��م��ن��ة ن��ق��ي�����س��ان ال 
�جلمال  معايري  و���س��ع  �ل���ذي  وم��ن  يجتمعان, 
�حل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ُت��ف��ر���س ع��ل��ى ع��ار���س��ات �الأزي����اء 
وعاملياً,  حمّلياً  �جلمال  مل�سابقات  و�ملتقّدمات 
وتق�سي ب���اأن ي��ك��ن )ج��ل��دة ع��ل��ى ع��ظ��م��ة( وف��ق 
�مل��ث��ل �ل�����س��ع��ب��ي �ل�����س��ائ��ع.غ��ري �ن �ل��ك��ث��ري من 
الإع��ادة  �لقاعدة  تلك  يك�سرن  �ن  ق��ّررن  �لن�ساء 
عّدة  م��ب��ادر�ت  فظهرت  �لبدينات,  �إىل  �العتبار 
جمال  ملكة  م�سابقة  �أبرزها  كان  �لعامل,  حول 
علماً  فرن�سا,  يف  �سنوياً  تقام  �لتي  �مل�ستدير�ت 
�ن ع���ب���ارة ب��دي��ن��ات ت��ط��ل��ق ع��ل��ى �ل��ب��دي��ن��ات يف 
��ستطاعت  �مل�سابقة  تلك  �أن  و�ملفارقة  فرن�سا, 
�لر�ف�سات  �ملتناف�سات  ع�سر�ت  ت�ستقطب  �ن 
يف  بحثنا  م��ا  و�ذ�  �لتقليدية.  �جل��م��ال  ملعايري 
�لتاريخ,  يف  �سائدة  كانت  �لتي  �جلمال  معايري 
عليها  ط���ارئ���ة  �حل��ال��ي��ة  �مل���و�����س���ف���ات  �ن  جن���د 
وخمتلفة متاماً, ويكفي �ن ننظر �إىل �لتماثيل 
و�الأعمال �لفنّية �الإغريقية و�ليونانية �لقدمية 
�لتي ت�سّور �ملر�أة, لنكت�سف �ن معايري �جلمال يف 
ذ�ك �لزمان تختلف عما هو ر�ئج يف �أيامنا هذه. 
فقد كانت �ملر�أة �ملثالية هي �لتي تتمّتع باأرد�ف 
�لنافرة  �لعظام  تعترب  كانت  حني  يف  عري�سة, 
و�لنحافة دلياًل مر�سياً ال يرتقي �ىل معايري 
وما  �ل��ع��رب يف �جلاهلية  ل��دى  �جل��م��ال.وح��ت��ى 
�إذ� ما تعّمقنا يف �لق�سائد �لتي متّجد  بعدها, 
�لن�ساء لوجدنا �ن �ملر�أة �جلميلة بنظر �ل�سعر�ء 
�ل�سدر,  كبرية  �لفخذين,  مكتنزة  هي  �آن���ذ�ك, 

ف�ساًل وعري�سة �لردفني و�ملنكبني 
ع���ن �ل���وج���ه �الأب��ي�����س 

و�ل�����س��ع��ر �الأ����س���ود 
�ل��������د�ك��������ن. ك��م��ا 

يف  �لنه�سة  ع�سر  يف  �لت�سكيلي  �ل��ف��ن  �أم��ع��ن 
وتبدو  للجمال,  كرمز  �ملكتنز�ت  �لن�ساء  �إظهار 
لوحات ر�مربنت ورينو�ر ومانيه خري دليل على 
تلك �ملعايري �لتي �سكلت بعد�ً �آخر� يف �لو�قعية 
�لت�سكيلية.وتبعاً ملا تقّدم, فاإن معايري �جلمال 
�ختلفت على مّر �الزمنة, وهي بالطبع تختلف 

من رجل �إىل �آخ��ر و�الأه��م من كل ذل��ك, �أن تثق 
بها  لي�سعر  بها  تتمّتع  �لتي  �جلمال  مبكامن 
�الآخرون. وللمزيد كان لنا هذ� �حلو�ر مع ملكة 

جمال �لبدينات زينب عالم

* من تكون زينب عالم؟

ب���د�ي���ة ���س��ك��ر� ع��ل��ى ه����ذه �ال���س��ت�����س��اف��ة �ل��ت��ي 
�أكون خفيفة على قلوب  �أن  �أمتنى  �أ�سعدتني و 
�ل�سقيق  �لعر�قي  �ل�سعب  لكل  حتية  و  �لقر�ء. 

خا�سة و�لعربي عامة
مو�ليد  م��ن  ب�سيطة  مغربية  ف��ت��اة  ه��ي  زي��ن��ب 
مقيمة   ,1989 �سنة  ف��ا���س  �ل��روح��ي��ة  �مل��دي��ن��ة 
حاليا مبدينة تزنيت , جامعية,نا�سطة يف عدة 
دولية. كذ�  و  ,جهوية,وطنية  حملية  جمعيات 
ت��و����س��ل يف ع���دة مهرجانات  ك��م�����س��وؤول��ة  �أع��م��ل 
و  لل�سفر  ثقافية.عا�سقة  و  فنية  ملتقيات  و 
و  لل�سينما  حمبة  و   , �حل�����س��ار�ت  ��ستك�ساف 

�لتمثيل كثري�.
ملكة جمال بدينات �ملغرب 2014,ملكة جمال 
�الأوىل  �لو�سيفة  2014,و  �أف��ري��ق��ي��ا  ب��دي��ن��ات 
�جلمهور  بت�سويت  �لكون  بدينات  جمال  مللكة 

ل�سنة 2014.

* ماذا كانت تعني لك الجائزة؟
عرب  ر�سالتك  لت�سل  �ل�سهرة  باب  تفتح  �ألقاب 
ملكة  �لنا�س,فلقب  من  ع��دد  الأك��رب  �ل�سحافة 
ق��دوة لعدة فتيات كن خجوالت  جمال جعلني 
جد� من وزنهن و �الن خرجن لتحقق �أحالمهن 
و �أثبات ذو�تهن .و�أي�سا �أثبت للم�سككني �ناملر�ة 

�لبدينة جميلة و مثقفة ولو بوزن ز�ئد .

* ماهي رسالتك للمرأة البدينة؟
عرب  �أو  �مل��غ��رب  يف  مكتنزة  �م����ر�أة  لكل  ر�سالتي 
ن�ساء  فاأننت   , �أهميتكن  تقللن من  ال   , �لعامل 
�الح��ر�م  ك��ل  ت�ستحقن   , �ملجتمع  يف  دور  لكن 
و�لتقدير. كل من يجتهد �سي�سل �إىل مبتغاه, 
مثقفات,  ,ج��م��ي��الت,  مكتنز�ت  “نعم  �سعارنا 
�سماعة  وزنكن  "ال جتعلن  �ملجتمع  فاعالت يف 

تعلقنا عليها ف�سلكن يف حتقيق �أحالمكن.

عارضات األزياء المكتنزات تعزز ثقة البدينات في أنفسهن
- حوار - ماجد لفته عابد

كل  �أم���ام  �إلي�سا  �للبنانية  �لنجمة  �أعلنت  و�أخ���ري� 
مل  و�ل�����ذي  حياتها",  يف  ح���ب  "�أكرب  ع���ن  �ل���ع���امل 
تردد يف منحه ُقبلة �أمام معجبيها. ون�سرت �إلي�سا 
على  ُقبلة  تطبع  وه��ي  ح�ساباتها  عرب  لها  �سورة 
عليها  وعّلقت  ك��ف��وري,  و�ئ��ل  �مل��ق��رب  خ��ذ �سديقها 
قائلة: "�أكرب ُقبلة الأكرب حب يف حياتي". ومنحت 
�إلي�سا قبلتها لو�ئل كفوري خالل ق�سائهما ل�سهرة 
�للبناين  �الإع��الم��ي  �مل�سرك  �سديقهما  ب�سحبة 
طوين بارود. وجاءت ُقبلة �إلي�سا لو�ئل كفوري بعد 
مرور �أيام قليلة من تغزلها فيه على , تعبري� منها 
�جلديد  �لغنائي  باألبومه  �ل�سديد  �إعجابها  ع��ن 

�مل�ستحيل". "�لغر�م 

بلة إلى "حب حياتها األكبر"
ُ

إليسا تمنح أكبر ق

�ل��ع��ر�ق��ي متاألقا" يف  �مل�����س��رح  الي���ز�ل 
ع��رو���س��ه �مل�����س��رح��ي��ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى 
كافة  يف  قويا"  ومناف�سا"  �ل��ع��رب��ي 
�مل���ه���رج���ان���ات �ل���ت���ي ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا 
�لعر�قية  �مل�����س��رح��ي��ة  ك��ان��ت  و�آخ���ره���ا 
) �أح�����الم ك���ارت���ون ( ل��ل��م��خ��رج �مل��ب��دع 
ك��اظ��م �ل��ن�����س��ار وم���ن ت��األ��ي��ف ك��رمي 
���س��غ��ي��دل و�ل���ت���ي ���س��ارك��ت مب��ه��رج��ان 
نالت  و�لتي  موؤخر�"  �الأردين  �مل�سرح 
�الأع���ج���اب و�الأ�����س����ادة مب��اق��دم��ه ه��ذ� 
�ل��ع��ر���س �مل�����س��رح��ي �مل��ت��ك��ام��ل و�ل���ذي 
��ي  ع���ر����س م�������س���اء �خل��م��ي�����س �مل��ا���س
�ل�سهر  ه��ذ�  من  �لع�سرين  �مل�سادف 
بالعا�سمة  �مل��ل��ك��ي  �ل��ث��ق��ايف  ب��امل��رك��ز 

�ملعد  �ملنهاج  و�سمن  عمان  �الردن��ي��ة 
ل��ل��ع��رو���س �مل�����س��رح��ي��ة �مل�������س���ارك���ة يف 
ه��ذ��مل��ه��رج��ان �ل����دويل وق���د ك���ان من 
ب����ني �حل�������س���ور �جل���م���ه���ور�ل���ع���ر�ق���ي 
مع  �الأردن���ي���ة  باململكة  �ملقيمني  م��ن 
�ل�����س��ي��وف  وم����ن  �الأردين  �جل��م��ه��ور 
�أ�ساد  �ل�سالة وقد  به  �أمتالأت  �لعرب 
عدد من �ملعنيني يف �ل�ساأن �مل�سرحي 
�ل���ع���ر�ق���ي ب��ال��ع��ر���س و����س��ف��ني �أي����اه 
ب��امل��ت��م��ي��ز و�الأ���س��ت��ث��ن��ائ��ي م�����س��ريي��ن 
ل���ه ب��االأن��ت��م��اء �ىل �مل�����س��رح �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل��ق��رن  م��ن  و�ل�����س��ب��ع��ي��ن��ي  �ل�ستيني 
�ملزدحم  م�سرحنا  كان  يوم  �لع�سرين 
باالأفكاروروؤية �حلدث وحقيقة �لو�قع 
و نقله بالطريقة �ملوؤملة ب�سدق وكما 

هوبال تزييف .
وكان من بني �لذين �أ�سادو� بالعر�س 

نقاد وكتاب وخمرجني عرب و�أردنيني 
منوهني �أن �مل�سرح �لعر�قي هكذ� هو 
�لر�ئعة  �لعرو�س  من  عليه  وتعودنا 
و�ل��ت��ع��ب��ري�ل�����س��ادق ع��ن و�ق���ع بلدهم 
���ى درج��������ات �الأب����������د�ع ال���س��ي��م��ا  ب���اأع���ل
�ل���ك���وم���ي���دي���ة و�ل�������س���اخ���رة و�ل��ن��ك��ت��ة 
متكاملة  �سورة  لنا  لر�سم  �لالذعة 
وج��م��ي��ل��ة م���ع���ربة ل��ي�����س ع����ن و�ق����ع 
�لعربي  �لو�قع  ح�سر�" �أمن��ا  �لعر�ق 
�مل����وؤمل وم�����س��رح��ي��ة )�أح�����الم ك��ارت��ون( 
ع��ل��ى  ب����غ����د�د  يف  ع���ر����س���ت  �أن  ���س��ب��ق 
فيها  و�سارك  �لوطني  �مل�سرح  خ�سبة 
�ملتمر�سني  �مل�����س��رح  جن��وم  م��ن  نخبة 
تتقدمهم �لفنانة �ملجتهدة �آالء جنم 
وزم���الوؤه���ا �ل��ف��ن��ان��ني ف��ا���س��ل عبا�س 
�ل����ع����ز�وي وع������الوي ح�سني  و����س���ن���ان 

و�أ�سعد م�ساي..

ي��������������ب��������������ا���������������س��������������ر 
فار�س  قريبا"�ملخرج 
ط���ع���م���ة �ل��ت��م��ي��م��ي 
مب����ه����م����ة ج�����دي�����دة 
خالل �الأيام �لقادمة 
الأخر�ج عمل عر�قي 
در�م���ي ج��دي��د كتبه 
�ل�����ك�����ات�����ب )�����س����ي����اء 
قناة  �سامل(ل�سالح 
�ل����ع����ر�ق����ي����ة و�ل������ذي 
ي������ح������م������ل ع�������ن�������و�ن 
)ك���ت���اب���ك���م �مل����رق����م(
ي���ت���ن���اول فيه  �ل�����ذي 
ق���������س����ي����ة م�������ا ك�����ان 

�أقبية دو�ئر  يدور يف 
�ل�سابق  �لنظام  �أبان  و�ملوؤ�س�سات �حلكومية  �الأمن 
وك��ي��ف��ي��ة ح�����س��ول �ل��ظ��ل��م �جل��ائ��ر ب��ح��ق �ل��ع��و�ئ��ل 
�أنهم  على  للتهجري�لق�سري  وتعر�سها  �لعر�قية 
م��ن �لتبعية �الأي��ر�ن��ي��ة وم���ا ع��ان��اه ه���ذ� �مل��و�ط��ن 
�لتع�سف  ج��ر�ء  من  وماأ�ساآة  معاناة  من  �لعر�قي 
�آنذ�ك وما جنته �ملخاطبات  �ل�سرية بحقه و�لتي 
وه��ي  �لر�سمية  كتبهم  ���س��دور  ت�سريعرب  ك��ان��ت 
�ملعنون  وكتابكم  ك��ذ�  �ملرقم  كتابكم  طابع  حتمل 
�ىل �جل��ه��ة �ل��ف��الن��ي��ة ه���ذ� و���س��ي��ك��ون ه���ذ� �لعمل 
�مل��ب��اد  �ل��ب��ع��ث  ن��ظ��ام  �ساهد�" �آخ����ر ع��ل��ى ج���ر�ئ���م 
ت�سلط  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �ل�سخ�سية  خ���الل  م��ن 
�لق�سوة  �لكثريمن  عانت  و�ل��ت��ي  �الأ���س��و�ء  عليها 
و�لتع�سف من خالل �لتنقل يف �سجون ومعتقالت 
�ل���دول���ة �مل��خ��ي��ف��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت م��ن��ت�����س��رة ب��اأم��اك��ن 
�لقوي  ح�سوره  )�لتميمي(�أكد  �أن  ويذكر  عديدة 
�لالفت للم�ساهد �ملتابع لالأعمال �لعر�قية  عرب 
وم�سريته  باأخر�جها  ق��ام  �يل  �لناجحة  �الأع��م��ال 
ب��د�أت يف حمطته �الأوىل بفن �الأخ��ر�ج   �الأب��د�ع��ي��ة 
و�ل��ث��اين  �الأول  بجزئيه  ب��ا���س��ا  م��ن��اوي  مب�سل�سل 
حتت  (و)�سنو�ت  �الأن�ساف  ومرور�"بامل�سل�سالت) 
�لبنف�سج  ب��غ��د�دي(و�آخ��ره��ا)  حي  �لرماد(و)ق�سة 

�الأحمر( من �أنتاج2014ل�سالح �لعر�قية.

�لذي  �لد�ئم  �سبابها  �سر  �أن  ي�سر�  �لفنانة  �أك��دت 
�الأخ��ري��ن  م��ع  ت�ساحمها  ه��و  جمهورها,  يالحظه 

وتناولها طعاماً �سحياً.
وقالت ي�سر�: "�حلمد هلل ربنا كرمنا بحب �لنا�س 
�أن  كما   .. هكذ�  يرونى  حلوة  �أعينهم  الأن  وميكن 
�ل��وج��ه,  �ل���ذى يظهر على  ه��و  �لقلب  �ل��ل��ى ج��وه 
يوجد  ..وال  �ملو�سوع  ه��ذ�  �آخ��ر فى  �سر  يوجد  وال 
مع  جيد  ب�سكل  �الأك��ل  تناول  �سوى  للجمال  �سر 
�لنوم و�لر�حة و�بتعد عن �الأحقاد لالآخرين الأنها 
ت��اأك��ل �الإن�����س��ان م��ن �ل��د�خ��ل قبل ع���دوه و�خل��ل��ود 
حولك  من  لكل  �سافى  وذهنك  و�سمريك  للنوم 
و�البتعاد  بجد  نظيف  �إن�سان  وت��ك��ون  ومت�سامح 

عن �لرثثرة و�لعمل فقط".
بينها وبني  توتر  �أو  �أي خالف  ي�سر� وج��ود  ونفت 
�إمام  بعادل  "عالقتى  وقالت:  �إم��ام,  ع��ادل  �لفنان 
�أف�سل  وتكون  تزيد  م��دى  كل  بل  هتتحرك  م�س 
من �الأول بف�سل �هلل, وكل ما يحاولون �لت�سوي�س 

بنتائج  ت��اأت��ى  �مل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  ف��ى  و�ل��ل��ع��ب  عليها 
�إي��ج��اب��ي��ة ول��ي�����س �ل��ع��ك�����س, الأن ع��الق��ت��ى ب��ه غري 
�هلل  بف�سل  ونحن  �الإط����الق,  على  للك�سر  قابلة 
و�لدخالء  �الأع��ني  �سر  يكفينا  وربنا  �لفل"  "زى 
يفلحو�  ولن  بيننا  �لوقيعة  يريدون  دوم��اً  �لذين 

�أبد�ً باإذن �هلل".
ون��ف��ت ي�����س��ر� ك��ذل��ك م��ا ت���ردد ح���ول وج���ود خ��الف 
رف�سها  ب�سبب  �ساهني  �إلهام  �لفنانة  وبني  بينها 
�لعمل فى فيلمها �جلديد "يوم لل�ستات", وقالت 
ي�سر�: "ال ت�سدقو� ما يكتب على �سبكة �الإنرنت, 
من �مل�ستحيل �أن يكون هناك �أى خالف �أو م�سكلة 
�إلهام فهى �سديقة عمرى وحبيبتى,  بينى وبني 
و�حلمد هلل عمرنا ما �ختلفنا, وللعلم مل يعر�س 
علّى �لعمل من �الأ�سا�س فى فيلم "يوم لل�ستات", 
ولذلك �أتعجب من �إ�ساعة كالم كاذب كهذ�, و�أقول 
�إ�ساعة  ف��ى  �أب���د�ً  تفلحو�  ل��ن  �ل�سائعات:  مل��روج��ى 

�الأكاذيب ومتحاولو�س".

- مكتب عمان
- خاص

فارس طعمه التميمي في
)كتابكم المرقم( للكاتب ضياء سالم

يسرا: هذا هو سر حفاظي على شبابي

�سدم عامل �سناعة �الأفالم �لهندية يف بوليوود 
عندما  رج���ال  خم��رج��ون  عليه  ي�سيطر  �ل���ذي 
قيا�سية يف  �إي���ر�د�ت  �م��ر�أة  �أخرجته  فيلم  حقق 
خ��ان هو  فيلم  و�أخ��رج��ت  لعر�سه.  �الأول  �ل��ي��وم 
فيلم ميتزج فيه �لت�سويق بالغناء و�لرق�س وهو 
نوع من �الأفالم �لتي نادر� ما تخرجها �مر�أة يف 
عامل �سناعة �ل�سينما �لهندية �الأكرب يف �لعامل 

�ل��ت��ذ�ك��ر. وق��ال��ت خ��ان وهي  م��ن حيث مبيعات 
�ل�سمود  �إن  م�سممة رق�سات حتولت لالإخر�ج 
يف وجه �ل�سغوط من �أ�سخا�س يتوقعون منها 
�أنثى  الأن��ه��ا  �الأف���الم  م��ن  �أن تخرج منطا معينا 
ه��و �أك��رب جن��اح لها. و�أك���دت خ��ان �لتي جتتذب 
و�ل�سغار  �لكبار  �خلفيفة  �لرفيهية  �أفالمها 
�أح��د  “ال  �لنقاد,  م��ن  �سيء  بنقد  تقابل  لكنها 

ك���رور,   200 فيلم  �أن حت��ق��ق خم��رج��ة  ي��ت��وق��ع 
وينطوي  حم��زن  �أم��ر  وه��و  دوالر  مليون   33
على و�ساية يف حد ذ�ته.” وتابعت: “�أمتنى �أن 
تك�سر مزيد من �لن�ساء هذه �الأرقام �لقيا�سية”. 
و�أ�سافت :”�أعتقد �أن هذ� �سي�ساعد �لكثري من 
�إذ� حققت  ل��ل��خ��روج و���س��ن��اع��ة �الأف����الم  �ل��ن�����س��اء 
�أفالمنا �الأرباح ذ�تها �لتي يحققها �ملخرجون.”

أعلى إيرادات لفيلم هندي في يوم واحد
"�أنا ع�سقت" بعد  بدر" ت�سوير م�سل�سل  "جنالء  �لفنانة  ت�ستاأنف 
ومنذر  ك���ر�رة  �أم���ري  بطولة  �مل�سل�سل  م���ر�ت,  ع��دة  �لت�سوير  ت��وق��ف 
وط��ارق  �سليمان  و�أمينة  فاخر  وه��ال��ة  ز�ه��ر  و�أح��م��د  و�إدو�رد  رياحنة 
ه�سام  تاأليف  على, من  و�إجن��ى  ورحمة ح�سن  ب��در  �لنهرى وجن��الء 

هالل, و�إخر�ج مرمي �الأحمدى.
�لليل  ت��و����س��ل  �أن��ه��ا  �سحفية-  ت�سريحات  -ف���ى  جن���الء  و�أ���س��اف��ت 
بالنهار لالنتهاء من �لت�سوير فى �سهر نوفمرب �ملقبل, بعد �أن خرج 

من �ل�سباق �لرم�سانى �ملا�سى, فى �للحظات �الأخرية, لعدم ��ستقر�ر 
منتجته دينا كرمي على م�ساألة ت�سويقه.

�مل�سل�سل حول ح�سن, �لذي ي�سافر عن حبيبته ورد,  �أح��د�ث  وت��دور 
مما ي�سيبها بحالة من �لغيبة عن �لوعي, ويتعاطف معها طبيب 
�ساب من قاطني �ملدينة, ويتوجه يف رحلة �إىل مدينة �لقاهرة بحًثا 
�سباتها,  م��ن  تفيق  لكي  )ورد(  ي�ساعد  �أن  �أم���ل  على  )ح�����س��ن(  ع��ن 

وتك�سف له هذه �لرحلة عن �لكثري من غمو�س )ح�سن(.

نجالء بدر تستأنف تصوير مسلسل "أنا عشقت"

دورت���ه  يف  �ل�سينمائية  ق��رط��اج  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
�أه��م  �خلام�سة و�ل��ع�����س��ري��ن, و�ل���ذي يعد و�ح���د� م��ن 
وت�ستمر  �ل��ع��رب��ي��ة.  �ل�سينمائية  �مل��ه��رج��ان��ات  و�أق����دم 
29 نوفمرب  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ق��رط��اج يف �ل��ف��رة م��ن 
ي�سهد  و�ل���ذي  �مل��ق��ب��ل,  دي�سمرب   9 �إىل  وي�ستمر  �جل����اري, 
درة على  وو�ف��ق��ت  �ل����دول.  م��ن خمتلف  �أف���الم  ع��دة  م�ساركة 
�ل�سينمائي,  وطنها  ملهرجان  و�خلتام  �الفتتاح  حفلتي  تقدمي 
هذ�  عليه  يعر�س  ف��ن��ان  والأي  لها  كبري  ���س��رف  �ع��ت��ربت��ه  و�ل���ذي 
ت��ردد عن  ما  درة  �لتون�سية  �لفنانة  نفت  �أخ���رى,  ناحية  �الأم���ر. من 
��ستقر�رها على عمل فني تقدمه يف مو�سم رم�سان 2015, و�أنها 
الز�لت تفا�سل بني �لعديد من �لعرو�س �لتي عر�ست عليها, ومل 

حتدد �لعمل �لفني �لذي �ستتو�جد به يف مو�سم رم�سان.

درة في مهرجان "قرطاج"




