
املظللة  املركبات  �سري  ان قرار منع  العامة، اخلمي�س،  امل��رور  اعلنت مديرية 
والتي الحتمل لوحات ت�سجيل ي�سري اعتبارا من ال�سبت املقبل، م�سرية اىل 
العميد عمار وليد من  �سيغرمون بعد حجز مركباتهم. وقال  املخالفني  ان 
دائرة العالقات واالعالم باملديرية يف ان "قرار القائد العام للقوات امل�سلحة 
التي الحتمل لوحات  املركبات  ب�سان منع �سري  وال��ذي يتعلق  العبادي  حيدر 
واأ�ساف  املقبل".  ال�سبت  يوم  من  اعتبارا  تنفيذه  �سيبداأ  املظللة  او  ت�سجيل 
وليد ان "اي مركبة ال حتمل لوحات ت�سجيل �سيمنع �سريها يف بغداد مهما 
والتي  واخلا�سة  امل�ستوردة  للمركبات  "�سي�سمح  ان��ه  مبينا  �سفتها"،  كانت 
ينوي ا�سحابها تثبيت لوحات ت�سجيل لها بالدخول لبغداد ب�سرط ان حتمل 
بوا�سطة الرافعات )الكرين(". وتابع وليد ان "امل�ستثنني من حاالت التظليل 
ه��و ام��ر ل���واء وق��ائ��د ف��رق��ة فما ف��وق وال����وزراء وال��وك��الء وم��دي��ر ع��ام او ما 
يعادله بالدرجة الوظيفية، ا�سافة اىل اع�ساء الربملان"، م�سريا اىل ان "هذا 

اال�ستثناء ي�سمل �سيارة امل�سوؤول اخلا�سة فقط".

حل الشتاء وال حل ألزمة الكهرباء

دول����ة ال���ق���ان���ون: إج�������راءات ال��ح��ك��وم��ة ب��ش��أن 
ال��ف��س��اد ال ت��ق��ل ش��أن��ًا ع���ن م��ح��ارب��ة داع���ش

تكاد تكون عنوانا مؤلما الغلب العراقيين
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اأك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، االرب���ع���اء، اأن 
والت�سليح  ال��ت��دري��ب  اىل  تفتقر  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات 
ال�سامل، موؤكدا اأن العراق يحارب "داع�س" من اجل 

جميع �سعوب العامل.
اأم����ام امل���وؤمت���ر ال����دويل ل��ل��دول  ج���اء ذل���ك يف كلمته 
املنعقد  "داع�س"،  تنظيم  �سد  التحالف  يف  امل�ساركة 

يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل.
"العراقية"،  تلقته  ب��ي��ان  يف  ال��ع��ب��ادي  مكتب  ون��ق��ل 
القول "دعوين اكن وا�سحا معكم، ان قواتنا االمنية 
و���س��وف  ال�����س��ام��ل،  والت�سليح  ال��ت��دري��ب  اىل  تفتقر 
نحتاج اىل دعم وا�سع من ا�سقائنا و�سركائنا يف هذا 
بهذا  م�ساعدتكم  ب��ان  طماأنتكم  وميكنني  اجل��ان��ب، 
املجال لن تذهب �سدى، الننا عندما نحارب داع�س، 
بل  ال��ع��راق فح�سب،  �سعب  اج��ل  فاننا الن��ح��ارب من 

نحارب من اجل جميع �سعوب العامل".
واأ�ساف اأن "قوات االأمن العراقية و�سركائها حتقق 
ال��ذي تتلقاه من  خطوات اىل االأم��ام بف�سل الدعم 
الوثيق مع  التن�سيق  ال��دويل وم��ن خ��الل  االئتالف 
جميع  م�ساعدات  وم��ن  الكردية  البي�سمركة  ق��وات 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي ���س��وي��ة، وا���س��ت��ط��ع��ن��ا ان 
وحررنا  اخرى  ومواقع  ا�سرتاتيجية  ن�ستعيد طرقا 

مدنا باأكملها"
"لقد وعدنا مكونات �سعبنا  العبادي يف كلمته  واأكد 
ما�سون قدما يف حربنا  ال�سادق، نحن  الوعد  بهذا 
اأرا�سينا وكل �سريحة  من اجل حترير كل �سرب من 
داع�س  ع�سابات  نطرد  �سوف  جمتمعنا،  �سرائح  من 
م���ن ار����س���ن���ا ال���ك���رمي���ة، ون��ع��ي��د احل���ي���اة اىل امل���دن 

املحررة".
واأ�سار اىل اأن "احلكومة العراقية تعمل مع الواليات 

املتحدة و�سركائنا الدوليني لتدريب وجتهيز مقاتلي 
ال��ع�����س��ائ��ر يف ال��وق��ت ال����ذي ن��ق��وم ب��ه ب�����س��م وح���دات 

احل�سد ال�سعبي اىل القوات االمنية العراقية".
وتوجه رئي�س الوزراء حيدر العبادي، ، اىل العا�سمة 

البلجيكية بروك�سل حل�سور اجتماع وزراء خارجية 
ال��ع��ب��ادي، االرب��ع��اء،  ال���وزراء حيدر  اأك��د رئي�س  فيما 
عن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  "داع�س"  تنظيم  ي��ق��ات��ل  ال���ع���راق  اأن 
"داع�س"  ه��زمي��ة  اأن  اىل  الف��ت��ا  ال��ع��امل،  دول  جميع 
للدعم  مم��ن  "العراق  اإن  يتطلب  م�سرتك  ه��دف 
يف  اخ��ر  ع�سو  واأي  املتحدة  ال��والي��ات  تقدمه  ال��ذي 
اننا نعلم ان القتال على االر���س هو  االئتالف، بيد 
ان  "نتفهم  مو�سحاً  واالخرية"،  االوىل  م�سوؤوليتنا 
وم�ساحلة  حكومية  ا�سالحات  اىل  بحاجة  العراق 

اقت�سادي واجتماعي اىل جانب  بناء  وطنية واع��ادة 
العمل الع�سكري لهزمية داع�س".

الدين  �سالح  يف  الع�سائر  مع  نعمل  "نحن  واأ�ساف 
حتت  معظمها  تقع  مناطق  وه��ي  ونينوى  واالن��ب��ار 
���س��ي��ط��رة داع�������س ح��ي��ث ي��ت��م جت��ه��ي��ز ه���ذه ال��ع�����س��ائ��ر 
القوات  جنب  اىل  جنبا  حاليا  تقاتل  وه��ي  بال�سالح 

االمنية العراقية".
وت��اب��ع ال��ع��ب��ادي "نعمل ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
البعث  اجتثاث  اىل  ي�سري  ال��ذي  والعدالة  امل�ساءلة 
امل��وظ��ف��ني  ك��ب��رية م���ن  اع�����داد  اع�����ادة دم���ج  لت�سهيل 
احلكوميني ال�سابقني الذين مل يرتكبوا جرائم �سد 
ال�سعب العراقي، اذ نهدف اىل معاجلة م�ساكل كافة 

مكونات ال�سعب العراقي".

وا�سار اىل ان "احلكومة تو�سلت اىل اتفاق موؤقت مع 
اتفاق  اىل  الطريق  �سيمهد  كرد�ستان  اأقليم  حكومة 
الطبيعية"، مبيناً  العراق  االمد حول موارد  طويل 
ان "هذ االتفاق خطوة مهمة يف االجتاه ال�سحيح".

داع�س الي�ستقطب  "تنظيم  ان  ال��وزراء  رئي�س  واك��د 
مقاتليه من جميع انحاء العامل فح�سب، امنا يتلقى 
"لذا  متويله من معظم دول العامل اي�سا"، م�سيفاً 
نحتاج من املجتمع الدويل مبا فيه موؤ�س�ساته املالية، 
ان يجمد متويل داع�س ويوجه دعوة اليقاف حركة 
االموال والذخائر غري املقيدة اىل هوؤالء االرهابيني 

الدوليني".
وتوجه رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اأم�س الثالثاء 
)2 كانون االأول 2014(، اىل العا�سمة البلجيكية 
دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��اع  حل�����س��ور  ب��روك�����س��ل 

التحالف الدويل �سد االإرهاب.
واأكَد ائتالف دولة القانون، اأن االإجراءات احلكومية 
والربملانية جادة يف مالحقة املف�سدين، وا�سفاً اإياهم 

باأنهم "ال يقلون خطراً عن اإرهاب داع�س".
وقال النائب عن دولة القانون اأحمد �سالل البدري 
االداري  ب�سقيه  الف�ساد  "مكافحة  اإن  ل�"العراقية"، 
واملايل ومالحقة املف�سدين ال تقل �ساأنا عن م�ساعي 
احل��ك��وم��ة يف حم��ارب��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االإره���اب���ي���ة من 

جماميع داع�س وبقية اجلماعات امل�سبوهة".
ملفات  م���ن  ال���دول���ة  ت��ط��ه��ري  "عملية  اأّن  واأ����س���اف 
كانت  الأنها  اأجندة عملها،  اأولويات  يف  تاأتي  الف�ساد، 
وما زالت ت�سكل اأحد همومها الكبرية، ال �سيما اأنها 

توؤدي �سنوياً اىل هدر مليارات الدوالرات".
ت��وؤدي  الربملانية  النزاهة  "جلنة  اأن  ال��ب��دري  و�سدد 
الق�سايا"،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ح�����س��م  ال��رق��اب��ي يف  دوره����ا 
املختلفة  النيابية  والكتل  "احلكومة  اأن  اىل  م�سرياً 
ت�سعى جادة الإجناح الربنامج الوطني الذي يهدف 

اىل تخلي�س العراق من افة الف�ساد".

العبادي: القوات العراقية تفتقر للتدريب والتسليح الشامل
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ال��وزارة مع ال�سركات التي لديها  قرر وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي ايقاف تعامل 
اأوعز  ، ان" الفهداوي  ال��وزارة  اليها. وقال م�سدر يف  املوكلة  امل�ساريع  تلكوؤ يف اجناز 
امل�ساريع  اجن���از  حيث  م��ن  عملها  يف  املتلكئة  ال�سركات  م��ع  ال����وزارة  تعامل  بايقاف 
املوكلة اليها يف الوقت املحدد". وا�سار اىل ان" القرار نافذ من اليوم وحلني معاجلة 

االنحراف املوجود يف اداء تلك ال�سركات".

الفهداوي يقرر ايقاف تعامل وزارة الكهرباء مع الشركات المتلكئة

القادة المتخاذلون بين ربيع االعفاء وجحيم المساءلة القانونية

ا���س��ت��ج��م��ع رئ��ي�����س ال������وزراء ���س��ج��اع��ت��ه ح���ني ك�����س��ف ع���ن ال��ع��دد 
او  اعفاء  الف�سائيني وكذلك ما�سدر عن  الهائل من اجلنود 
املتخاذلني  كانوا من  ان  لقادة ع�سكريني  التقاعد  احالة على 
ابتزاز  تهمة  عليهم  ثبتت  الذين  اولئك  او  املو�سل  هزمية  يف 
املراتب لدفع الر�ساوي مقابل حتليقهم يف ف�ساء عدم الدوام .
لكننا نعتقد ان ال�سجاعة هذه مل تكتمل بعد اذ تتطلب حتقيق 
وهيبة  وكرامته  للعراق  اعتبار  رد  من  ال�سعب   به  مايطالب 
نكبة  يف  واملتواطئني  املتورطني  مبحاكمة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
دخ���ول ق���وات داع�����س واح��ت��الل��ه��ا الج����زاء ك��ب��رية م��ن املو�سل 

وبع�س املناطق االخرى من املحافظات .
وم�ستقبل  م�ستقبله  على  مطمئننا  ال�سعب  مايجعل  اه��م  ان 
بالده هو قيام احلكومة مبا ينبغي عليها من قرارات حا�سمة 
حفرة  يف  �سمريه  اودع  مل��ن  ع��ادل��ة  ع�سكرية  حماكمة  ب�سدد 
الهني  ب��االم��ر  لي�ست  اخل��ي��ان��ة  ه���ذه  والن  العظمى  اخل��ي��ان��ة 
التقاعد  على  احالتهم  او  اعفائهم  يتم  ان  اطالقا  والي��ج��وز 
ال��ع��راق من احتالل قا�سي خلف  ال��ي��ه    ال��ذي و�سل  فامل�سري 

ان  ك��ان الب��د معه  امل��ل��ي��ارات  ���س��رف  ا�ستوجبت  ك��ارث��ي��ة  نتائج 
ل�سرفهم   ارت�سو  الذين  اولئك  يحاكم  لكي  املق�سلة  تن�سب 
.. بينما نرى من  ي��داف يف الطني  ان  الع�سكري  ال�سخ�سي و 
خالل مذكرات اجليو�س ومقاتليها ان القائد وهو الذي يعترب 
ق���دوة  وم��ث��ال مل��ن يرا�سهم م��ن امل��رات��ب اذا م��ا واج���ه هزمية  
التي  ال��ه��زمي��ة  ع���ار  لغ�سل  االن��ت��ح��ار  اىل  يعمد  ف��ان��ه  م��ن��ك��رة 
املو�سل  �سلموا  الذين  املتخاذلني   بقادتنا  فكيف  �سببها  ك��ان 
اف��اق من عابري احلدود  ل�سراذم و�سذاذ  على طبق من ذهب 
حقدها  ا�ستنفرت  التي  النائمة  التنظيم  وخاليا  وحوا�سنهم 
الكهوف  �سياطني  من  لهوالء  وامل��الذ  العون  لتكون  الطائفي 

املظلمة ..
ق��رارات على اهميتها اليكتمل  العبادي من  ان ما ي�سدر عن 
الثواب  مبداأ  وفق  يكن هناك ح�ساب  ان مل  الثوري  ن�سوجها 
والعقاب .. من اجل بناء الثقة القوية بني ال�سعب وموؤ�س�سته 

الع�سكرية التي �سابها الكثري من الظنون وال�سكوك .
الع�سكريني  م��ن  الفا�سدين  ب��اح��ال��ة  املطالبة  على  اال���س��رار 
تتطلب احلزم االكيد �سمن معيار ان الذي الينزف دما دفاعا 
عن الوطن ومقد�ساته فان حما�سبته باق�سى العقوبات واجبة 

كل الوجوب .. و�سرعيه اذا ما قي�ست مبعادلة قدا�سة الوطن 
وحمايته والدفاع عن ترابه باق�سى حدود املواجهة املطلوبة".
حيدر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ت�سريحات  ف��رتة  قبل  �سمعت 
العبادي حني ال�سوؤال عن م�سري اخلونة من القادة الع�سكريني 
فاجاب انه اليجوز ونحن نخو�س حربا �سعواء مع عدو �سر�س 
ان نقيم املحاكم ملحاكمة هوالء .. بل اننا يجب ان من�سي يف 
تنظيف �ساحة الوطن من براثن االعداء حتى يتم اقرار احلق 

مبحاكمة املتورطني يف اخليانة العظمى من الع�سكريني .
واح�سب ان  هذا الت�سريح بقدر مايعطي نوعا من التطمني 
بقدر ما ين�سحب على  زعزعة الثقة حيث اننا ع�سنا يف املا�سي 
ان  العام  امل��ال  وعتاوي  و�سراق  ملف�سدين  احل��االت  من  الكثري 
يطلع  ومل  تبخرت  م��ا  �سرعان  لكن  ملحا�سبتهم  �سكلت  جل��ان 
ال�سعب على اي نتائج تذكر تثبت بالدليل ان  جدية اللجان 
دوما  نوؤكد  ان  يجب   .. هنا  وم��ن  ال�سحيح  الطريق  يف  كانت 
و  و نحن معه  ال�سحيح  االأجت���اه  ي�سري يف  ال��ع��ب��ادي  ان  ومب��ا 
ن�سد على يده ... اال اأن ذلك ال يكفي مداواة جلروح ال�سعب و 

املظلومية التواترية التي يعي�سها اليوم . 
املرحلة اجلديدة التي يقودها العبادي وما اأنتجته ن�سبيا حلد 

االآن من ق��رارات قد تكون غري كافية ... لذا فمن املهم جدا 
درا�سة  و  ال��ث��واب  و  العقاب  مبرحلة  اجل��دي��دة  املرحلة  و�سف 
م�ستخل�سة لكل ما مر بنا من م�ساويء و عرثات ، لكي نقيم 
على اأنقا�سها دولة املوؤ�س�سات ذات النهج الد�ستوري و املمار�سة 
بكافة  ال�سعب  ن���داء  تلبية  و  امل�����س��ورة  ���س��وت  و  الدميقراطية 
من  مايقيها  اىل  بالبالد  الو�سول  بهدف  مكوناته  و  اأطيافه 
�سرور التطلعات اخلبيثة الأطراف ال تريد للعراق االأ�ستقرار 
و امل�سي يف دروب البناء و التنمية و ت�سكيل م�ستقبله يف اأطار 
ال�سعي احلثيث الأجتاث الف�ساد و معاقبة املف�سدين و دون هذا 
كله فاأننا �سنظل يف دوامة الفعل ورد الفعل و لن جنني ما يعزز 

ثقة ال�سعب بحكومته .
من  اخل��ون��ة  معاقبة  و  مبحا�سبة  املطالبة  ب�سدد  دم��ن��ا  وم��ا 
االأل��ف  م�سرية  على  االأوىل  اخل��ط��وة  ف��اأن  الع�سكريني  ال��ق��ادة 
ميل التي يقودها العبادي تتطلب من الرجل اثراء م�سريته 
القيادة  وان  �سيما  ال  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بتفا�سيل مهمة عن 
اجلي�س  اج����واء  تنقية  ط���ور  يف  ه��ي  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
احلر�س  هو  تنفيذه  و  به  القيام  يقت�سي  فالذي  الداخلية  و 
االأمرين اجلدد كل �سمن  و  القادة  اليومي من قبل  امليداين 

اخت�سا�سه يف متابعة ال�سجل اليومي حلركة الفعل الع�سكري 
ان كان على �سعيد ال�سيطرات او الدوائر او املوؤ�س�سات و ح�سر 
الواجبات  و  العددية  وح��دة مبفا�سلها  ك��ل  م��الك��ات  و  اع���داد 
يلدغ  الغارب حتى ال  ي��رتك احلبل على  اأن  ... ال  بها  املناطة 

املوؤمن من حجره مرتني .
اىل  ين�ست  حني  مالحمها  �ستتو�سح  وطنيته  العبادي   �سدة 
اأن الرجل الذي  اأي�سا  نداء ال�سعب اوال باأول وكما هو وا�سح 
م�ساند  له  ال�سعب  �سيكون  املهمات  من  ثقيلة  تركة  اأ�ستورث 
ح��ي��ن��م��ا ي��ك��ون ه���و يف ال�����س��ورة امل��ث��ل��ى م���ن ت��ن��ف��ي��ذه للحقوق 
املوؤ�س�سات  تثوير  و  تفعيل  خ��الل  من  وطنه  الأب��ن��اء  امل�سروعة 
االع��الم  وب��ني  بينه  حاجزا  ي�سع  ال  وان  الع�سكرية  و  املدنية 
حيث  االأعالمية  مكاتبه  بتقارير  االأكتفاء  وع��دم   ... ال�سادق 
حيدر  املرحلة  رج��ل  م��ع  ب�سدقية  تتعامل  اأن  عليها  يتوجب 
... الأن��ن��ا جن��د يف  العتاب  و  ت��غ��ادر حالة اخل��وف  العبادي وان 
و  البناء  و  الت�سور  يف  رائ��ع��ا  و�سوحا  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
االأخرى  هي  التي  االأقت�سادية  التنمية  نحو  اال�سراع  عمليات 
يف  املن�سود  االف��ق  نحو  واح��دة  خطوة  البلد  يتقدم  ال  بدونها 

عراق جديد مزدهر و معافى.

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

المرور: قرار منع المركبات المظللة والتي التحمل لوحات تسجيل يسري السبت المقبل

متنع  د�ستورية  مواد  هناك  لي�س  االربعاء،  الكرد�ستاين،  التحالف  اأكد 
الداخلي  ال�سعيد  على  ميار�سها  �سالحيات  له  تكون  ان  من  االقليم 
او اخل���ارج���ي.وق���ال ال��ن��ائ��ب ع��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��رد���س��ت��اين ري��ث��ان جانو 
ل�"العراقية"، اإن "كل ما قام به االقليم حتى االن كان يف اإطار الد�ستور، 
وال يوجد هناك جتاوزات على بنود الد�ستور، بل ال يوجد اأي عيب يف 
ب�سيا�ستها  كرد�ستان  "�ست�ستمر  و�سيا�ساته".واأ�ساف  االإقليم  اإج��راءات 
نف�سها، وال ي�سر ذلك يف �سيادة الدولة العراقية، فكالهما يعمالن يف 
جمالني بع�سهما مع بع�س". على حد تعبريه.واأكد جانو "مل يكن ما 
حدث عمل دولة يف داخل دولة وامنا ب�سبب االو�ساع االمنية الرديئة يف 
الو�سط واجلنوب ا�ستفادت دولة العراق باأجمعها من جزئها ال�سمايل 
وهو اقليم كرد�ستان العراق يف االنفتاح على املجتمع الدويل".اىل ذلك، 
"االقليم جزء  اأن  الفيا�س  القانون علي  ائتالف دولة  النائب عن  اأكد 
من منظومة الدولة العراقية. مبيناً ان هناك �سياقات واعرافا دولية 
بهما  املعمول  والكونفيدرالية  الفيدرالية  خالل  من  بها  التعامل  يتم 
"ال�سالحيات  اإن  ل�"العراقية"،  حديثه  يف  الفيا�س  العامل".وقال  يف 
ان  �سريطة  الفيدرالية هي حق  لالقاليم جتاه  الد�ستور  التي منحها 
تت�سرف االقاليم مبا ين�سجم مع الد�ستور"، م�سرياً اىل "�سيادية وزارة 
هناك  تكون  "عندما  والدويل".وا�ساف  االإقليمي  وعملها  اخلارجية 
بهذا  التعامل  باالقليم  يفرت�س  ال��ع��راق  م��ع  متوتر  موقف  لها  دول��ة 

النهج معها، ال اأن ينفرد ب�سيا�سته حيالها.

التحالف  'ك��ت��ل  اأّن  ال��ع��راق��ي،  الوطني  التحالف  كتلة  يف  م�سدر  ق��ال 
من  العبادي،  حيدر  العراقية  احلكومة  رئي�س  على  ال�سغط  متار�س 
واملديرين  ال����وزارات  ووك���الء  امل�ستقلة،  الهيئات  منا�سب  ت��وزي��ع  اأج��ل 
لثماين  املن�سب  يف  بع�سهم  بقي  ال��ذي��ن  �ساغليها  وتغيري  ال��ع��ام��ني، 
'االأح��رار' و'املواطن'،  اأّن 'كتلتي  اإىل  �سنوات بالوكالة'.  واأ�سار امل�سدر 
تتناف�سان على احل�سول على من�سب االأمني العام ملجل�س الوزراء، الفتاً 
اإىل اأّن 'العبادي بداأ بدرا�سة املنا�سب، وطلب ال�سري الذاتية ل�ساغليها، 
واأّنه �سيبداأ قريباً باإعادة توزيعها'.  اإىل ذلك، راأى امل�سدر اأّن 'العبادي 
�سيا�سي،  ب�سكل  ت��وازن  وحتقيق  التحالف،  كتل  كافة  ا�سرت�ساء  يحاول 
ل����ه'.  م��ن جهته،  املنتمي  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ي��رب��ك وح���دة  بحيث ال 
'العربي  ملوقع  ت�سريٍح  يف  اخل��ال��ق،  عبد  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  ق��ال 
اجلديد'، اإّن 'بقاء املنا�سب الثانوية تدار بالوكالة لثماين �سنوات اأمر 
خمالف للد�ستور ويجب اأّن ينتهي، الأّنه باب من اأبواب الف�ساد'، معترباً 
اأواًل،  عليها  لي�سيطر  له  تابعني  بوكالء  املنا�سب  هذه  اأدار  'املالكي  اأّن 

وليكونوا بعيدين عن امل�ساءلة القانونية'.

الكردستاني: اإلقليم سيستمر بنفس 
سياسته على الصعيدين الداخلي والخارجي

/ بغداد

/ بغداد

االلو�سي  مثال  الدميقراطي  املدين  التحالف  كتلة  رئي�س  طالب 
للرئا�سات   " "الفلكية  واملخ�س�سات  والنرثيات  ال��روات��ب  بالغاء 

الثالث والنواب وا�سحاب الدرجات اخلا�سة.
وقال االلو�سي يف بيان له انني" كنائب يف جمل�س النواب العراقي 
اتوجه مرة اخرى اىل �سعبنا العراقي االأبي واأطالب باأ�سناد �سعبي 
جلمع تواقيع التاأييد حلملة �سعبية عراقية م�سوؤولة ندعو فيها 
اأن  وبكل ود وحق دميقراطي وحق العراق علينا جميعاآ ب�سرورة 
النرثيات  يلغي  ق���رار  ت�سريع  وت��ق��رر  ال��ث��الث  ال��رئ��ا���س��ات  جتتمع 
وامليزانيات والرواتب الفلكية لرئي�س اجلمهورية ونوابه الثالثة 
ولرئي�س الوزراء ونوابه و رئي�س جمل�س النواب ونوابه واأ�ستبدال 
التي مير  الكارثة  الفلكية برواتب تتنا�سب وحجم  الرواتب  هذه 
بتخفي�س   " االلو�سي  وطالب  املرتبكة".  وميزانيتنا  العراق  بها 

جمل�س  اأع�ساء  اأي�ساأ  ومنهم  اخلا�سة  الدرجات  ومكافاأت  رواتب 
النواب والوزراء." مبيناً ان " وطننا العراق حمتل واالأرهاب يعبث 
العراء  العراقيني يعي�سون يف  يف كل مدينة ومكان وماليني من 
واآالف من اأبنائنا م�سردون بال مدر�سة وم�ستقبل ورعاية.". وقال 
ان " احل��رب على داع�����س وب��ن��اء دول��ة امل��واط��ن واالأن�����س��ان والقيم 
والعقالنية  وال��وط��ن��ي��ة  ال��د���س��ت��وري��ة  بالقيم  ب��االل��ت��زام  تطالبنا 
املايل  بالف�ساد  نخرت  الدولة  خزينة  اأن  اجلميع  يعلم  اأن  ويجب 
وال  العراق  لها  يعرف  مل  واأقت�سادية  مالية  وب�سعوذه  واالأداري 
العامل مثيال كما ويجب التذكري اأن من اأكرب الكبائر كانت اي�ساآ 
من  الوطني  العراقي  واالأحتياط  الر�سيد  واأ�ستهالك  التالعب 
وكانت  ال�سارة.".  اخلاطئة  و�سيا�ساتها  ال�سابقة  احلكومة  قبل 
النواب  رئا�سة جمل�س  ورئا�سة اجلمهورية وهيئة  ال��وزراء  رئا�سة 
قررت خالل اليومني املا�سيني تخفي�س رواتبها مبقدار الن�سف 

على ان يكون التخفي�س ادخارا اجباريا لهم.

مثال االلوسي يدعو الى الغاء الرواتب والمخصصات الفلكية لكبار المسؤولين
/ بغداد

 اأجرى رئي�س احلكومة العراقية والقائد العام للقوات امل�سّلحة، حيدر العبادي، ات�ساالت 
العراقي  الرئي�س  من  مقرباً  كان  بع�سهم  ال�سابق،  العراقي  اجلي�س  �سباط  كبار  مع 
الراحل �سدام ح�سني، الإدارة وزارَتي الداخلية والدفاع، بعد حملة االإقاالت التي نّفذها 
العبادي بحق كبار �سباط الوزارتني املعينني خالل حقبة �سلفه، نوري املالكي.  وقال 
العبادي  على  فر�ست  اأمريكية  �سغوطا  اإّن  هويته،  عن  الك�سف  رف�س  مطلع،  م�سدر 
الإر�سال جلان اأمنية اىل بع�س دول اجلوار لعقد 'اجتماعات خالل االأيام املا�سية، مع 
ال�سباط ال�سابقني يف تركيا واالأردن واإقليم كرد�ستان، حققت نتائج اإيجابية، بعد اإقالة 
'البعثيني ا�سرتطوا على احلكومة  اأّن  املوؤ�س�سة االأمنية'.  وبنّي  ع�سرات ال�سباط من 
عن  احلديث  قبل  املا�سية  �سنوات   8 خالل  بالف�ساد  ا�ستهروا  الذين  ال�سباط  تغيري 

عودتهم'.

إثر ضغوط أمريكية.. العبادي يتفاوض إلعادة 
بعثيين كبار إلدارة وزارتي الداخلية والدفاع

كتلتا األحرار والمواطن يضغطان على 
العبادي لعزل المسؤولين المعينين بالوكالة



بتحويل  الداخلية  وزارة  ق��رار   ، وخ��راء  برملانيون  و�صف 
هم  م��ن  البكلوريو�س  ���ص��ه��ادة  على  احلا�صلني  املنت�صبني 
مدين  اىل  ع�صكري  �صفة  من  و�صرطي(  )مفو�س  برتبة 
ان"  مو�صحني  ال�صائب  ب��ال��ق��رار  االخت�صا�صات  وح�صب 

القرار �صمل املنت�صبني يف الوزارة والي�صمل ال�صباط.
ح��ي��ث ق���ال ع�����ص��و جل��ن��ة االم����ن وال���دف���اع ال��ن��ي��اب��ي��ة ماجد 
الغراوي ، ان قرار حتويل املنت�صبني يف وزارة الداخلية اىل 
احلكومة  يف  ال���وزراء  رئا�صة  من  �صدر  مدنيني  موظفني 
ال�صابقة اال انه مل ينفذ ب�صبب بدء العمليات الع�صكرية  يف 

حمافظتي االنبار ونينوى".

واو�صح الغراوي " ان " القرار �صمل املنت�صبني فقط ولي�س 
ال�صباط وان جلنة االمن والدفاع طالبت وزارة الداخلية 
مدنيني  موظفني  اىل  املنت�صبني  وحتويل  القرار  بتفعيل 

�صمن اخت�صا�صاتهم على اعتبار انهم خريجوا كليات"
امل��دين  امل��وظ��ف �صمن جم��ال��ه  " عندما ينجح  ان��ه   وب��ني 
ودوائ���ر  مفا�صل  فيها  ال����وزارة  ان  حيث  ي��ب��دع   ان  ممكن 
ح�صابية ورقابية ميكن ان ت�صتفيد من خرتهم و�صهادتهم 

بحيث يكونو اكرث فعالية لتاهيل املوؤ�ص�صات االمنية".
ومن جانب اخر عرع�صو اللجنة القانونية �صليم �صوقي 
،عن تاأييدة لقرار حتويل املنت�صبني احلا�صلني على �صهادة 
اخلدمه  �صنوات  احت�صاب  م��ع  مدنيني  اىل  البكلوريو�س 

لهم"
وزارة  ،م��وؤك��داً،ان  " بالقانوين  القرار  �صوقي  و�صف  حيث 

ممكن  وبالتايل  كثرية  موؤ�ص�صات  على  حتتوي  الداخلية 
اال���ص��ت��ف��ادة م���ن خ��رات��ه��م وت��و���ص��ي��ف��ه��ا خل��دم��ة ال�����وزارة 

البلد  ت�صرر  ح��ال  انه" يف  �صوقي   واو�صح  بها  والنهو�س 
من هذا القرارو�صوف ت�صكل ال��وزارة  جلان للوقوف على 

جوانب  التق�صري وحما�صبة املخالفني ".
الها�صمي  واث���ق  ال��ق��ان��وين  اخل��ب��ري  اك��د  ذات���ه  ال�صياق  ويف 
حملة  من  الداخلية  وزارة  يف  املنت�صبني  حتويل  ق��رار  ،ان 
وان  �صيما  �صائب  ق��رار  مدنيني  موظفني  اىل  ال�صهادات 
ه��وؤالء لديهم خرة يف املجال االمني وبالتايل فلن يوؤثر 

ذلك على �صري اخلطة االمنية لدى وزارة الداخلية ".
وا�صاف ل�" عني العراق نيوز"  ان" حتويل املنت�صبني اىل 
م��وظ��ف��ني ق��د ت��ك��ون ل��غ��ر���س �صحب ال��زخ��ك��م ال��ك��ب��ري من 
هنالك  و�صتكون  الداخلية  وزارة  يف  الوظيفية  ال��درج��ات 
روؤية  لوجود  املقبلة   املرحلة  �صتحدث يف  كثرية  متغريات 

جديده يف عمل الوزارة  وخا�صة يف جمال جلنه االمن".

اعتر نائب رئي�س جمل�س النواب ارام �صيخ حممد قرار تخفي�س رواتب 
باأجراء اال�صالحات  امل�صي قدما  املجل�س خطوة اوىل نحو  هيئة رئا�صة 

داخل املوؤ�ص�صة الت�صريعية.
" ،ان قرار  " العراقية  وق��ال �صيخ حممد يف بيان  اطلعت عليه جريدة 
تخفي�س روات����ب ه��ي��ئ��ة رئ��ا���ص��ة جم��ل�����س ال���ن���واب اىل ال��ن�����ص��ف ج���اء من 
للرواتب  والع�لي��ا  الدنيا  درج�����ات  ب��ني  وال��ف�����وارق  الفج�وة  تقل�يل  اج��ل 
ه�ذه  والأن  ال��دول��ة  داخ�����ل  واملنا�صب  ال��وظ��ائ��ف  يف  املالية  واملخ�ص��صات 

الوظائف واملنا�صب وج�دت اأ�صا�ص��ا لتق�دمي اخل�دمة للمواطنني".
امل�صي  نح�و  ج�ادة  وبداي��ة  اأوىل  كخطوة  جاء  االج��راء  هذا  واو�صح" ان 
وتل�بية  الت�ص�ريع�ية  املوؤ�ص���صة  داخ�����ل  االإ���ص��الح��ات  اإج��������راء  ف�ي  ق�دم��ا 

لتوجه�ات الناخ�بني وال�ص���ارع العراق���ي".

ك�صف ع�صو جلنة النزاهة الرملانية م�صعان 
اجلبوري، االربعاء، عن قيام عدة اأ�صخا�س 
دي��ن��ار م��ن م�صرف  500 م��ل��ي��ار  ب�����ص��رق��ة 
احتيال. وقال اجلبوري  بعملية  الرافدين 
اأم�س  املالية بني،  ل��وزارة  "املفت�س العام  اإن 
ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه يف جلنه  ال���ث���الث���اء، خ����الل 
اأ�صخا�س  قيام عدة  الرملانية عن  النزاهة 
دي��ن��ار م��ن م�صرف  500 م��ل��ي��ار  ب�����ص��رق��ة 
اأن��ه  واأو���ص��ح  احتيال".  بعملية  ال��راف��دي��ن 
قيام  املالية،  لوزارة  العام  املفت�س  "بح�صب 
اأ�صخا�س بفتح ح�صابات يف م�صرف  ثالثة 
�صيكات  دف��ات��ر  على  ويح�صلون  ال��راف��دي��ن 
مثل ماليني النا�س ثم ي�صدرون لبع�صهم 

 140 منها  دي��ن��ار  مليار   500 ب  �صيكات 
البالد  م�صرف  ع��ر  ت�صحب  دي��ن��ار  مليار 
اال����ص���الم���ي و350 م��ل��ي��ار ع���ر م�����ص��رف 
ال�صمال وهما م�صرفني خا�صني". واأ�صاف 
على  ي��ن�����س  امل�����ص��ريف  امل��ق��ا���ص��ة  "نظام  اأن 
امل�صحوب  امل�����ص��رف  ي��ع��ر���س  ان���ه ح��ني ال 
املبلغ  اي��ام يعتمد  املبلغ خالل ثالثة  عليه 
حل�صاب ال�صاحب عدد املوظفني امل�صوؤولني 
او االع����را�����س ع��ل��ى �صحب  ال��ق��ب��ول  ع���ن 
وتوفر  مطابقتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�صيكات 
واأك���د  الرافدين".  م�����ص��رف  يف  ال��ر���ص��ي��د 
اجلبوري اأن "الثالثة ياأخذ احدهم اجازة 
ويتم توقيف الثاين من قبل ال�صرطة بناًء 
على �صكوى من عجوز ادعت انه �صرقها يف 
ت��واف��ق على  ال��ط��ري��ق، وتبقى فتاة واح���دة 
ال�صحوبات ويتم حتويل 500 مليار دينار 

حل�صابات اال�صخا�س الثالثة بعد التحويل 
املبالغ".   ح��ول��ت  ال��ت��ي  امل��وظ��ف��ة  ت��خ��ت��ف��ي 
يقدم  مل  ال��ع��ام  "املفت�س  اأن����ه  اىل  واأ����ص���ار 
عملية  ك�صف  كيفية  ح���ول  مقنعة  رواي����ة 
مت  الك�صف  ان  اك��د  ولكنه  ه��ذه  االح��ت��ي��ال 
قبل احلديث عنها بو�صائل االإعالم وانه مت 
9 مليارات"، مو�صحا  ا�صرداد املبالغ عدا 
اأن "مدير فرع الرافدين الذي جرى منه 
التحويل موقوف وكل االخرين هاربني". 
ال�صرقة  هذه  "ك�صف  اأن  اجلبوري  واأعتر 
"كم عملية  ال�صدفة!"، مت�صائاًل  مبح�س 
وك���ان اهلل  تك�صف  ان  دون  م��رت  ه��ذه  مثل 
يف عونكم ايها العراقيني؟". وكان م�صعان 
اإح��ال��ة  اخلمي�س،  ال��ي��وم  ك�صف،  اجل��ب��وري 
العراقي  املركزي  البنك  يف  الف�صاد  ملفات 

اىل الق�صاء.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
بعد ايام يحل اليوم العاملي للعمل التطوعي. وهو منا�صبة دولية لتذكري 
ال�صعوب باأهمية اإ�صاعة ثقافة العمل الطوعي املجاين غري الهادف اىل 
هذه  اإ�صاعة  اىل  حت��دي��دا  النامية  ال�صعوب  حتتاج  م���ادي.  رب��ح  حتقيق 
ملا  اخل��ري  لفعل  التطوع  على  ت�صجيعهم  اج��ل  من  اأبنائها  بني  الثقافة 
فيه م�صلحة بلدانهم وجمتمعاتهم، بداهة ان هذه ال�صعوب بحاجة اىل 
اإمكانيات ابنائها من اجل ت�صريع عملية البناء واالإعمار  كل مفردة يف 

والتقدم.
ال��ط��وع��ي الأن العمليات  ال��ع��م��ل  ب��ح��اج��ة م��ا���ص��ة اىل  وال���ع���راق حت��دي��دا 
االجتماعية املختلفة ال ميكن ان تكون كلها ربحية او مدفوعة الثمن يف 
وقت حتتاج فيه البالد اىل جهود كل ابنائها من اجل مواجهة الظروف 

اال�صتثنائية.
وهذه ثقافة �صجع عليها القران الكرمي ودعا اليها. فااليات التي تدعو 
ابناء املجتمع اىل التعاون والتناف�س على عمل اخلري امنا ت�صري اىل عمل 
طوعي غري ربحي. وملا كان جمتمعنا مبجمله يوؤمن بالقيم اال�صالمية 
فمن املتوقع ان يكون رائدا يف تن�صيط ظاهرة العمل الطوعي. ولدينا 
م�صاديق كثرية على �صحة هذه املقولة االمر الذي يدفعنا اىل التفاوؤل 

باإمكانية ذلك.
ومواقع  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  االع��الم  يتعاون  ان  ال�صروري  من 

التاأثري الديني على ذلك.

العمل الطوعي
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مشعان الجبوري يكشف تفاصيل سرقة 
500 مليار دينار من مصرف الرافدين

ك�������ص���ف وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 
اإبراهيم اجلعفري، ان اعداد 
النازحني ارتفع اىل مليوين 
ن��ازح، فيما دعا اىل �صرورة 
العراق يف  ا�صتمرار م�صاندة 
احلرب على االإرهاب واإعادة 

بناء البنى التحتية.
اإن  بيان  يف  اجلعفري  وق��ال 
ال��ع��راق��ي��ة  "الدبلوما�صية 
تبذل ما بو�صعها يف حت�صيد 
اجل����ه����د ال��������دويل مل�����ص��ان��دة 
ودع��م العراق يف حربه �صد 
االإره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�صابات 
م���ن خ���الل االن��ف��ت��اح ال���ذي 
العراقية  العالقات  ت�صهده 
م������ع امل����ح����ي����ط االإق����ل����ي����م����ي 

والدويل"، م�صددا على اأهمية اأن "تلعب الدول ال�صديقة دورا اأكر يف 
م�صاعدة العراق ويف ال�صعد كافة الع�صكرية واالإن�صانية واخلدمية".
واأ�صاد اجلعفري ب�"الدعم الفرن�صي املقدم للعراق يف املجال الع�صكري 
واالإن�صاين خ�صو�صا مع تزايد اأعداد النازحني اإىل اأكرث من مليوين 
التي يعي�صونها مع  ال�صعبة  الظروف  االإن�صانية جراء  واملعاناة  نازح 

حلول ف�صل ال�صتاء وت�صاقط االأمطار".

يف اأط������ار م��ب��اح��ث��ات��ه ال��ت��ي 
ال���ع���ا����ص���م���ة  يف  ي����ج����ري����ه����ا 
ال���ق���ط���ري���ة، ال���ت���ق���ى رئ��ي�����س 
جم��ل�����س ال����ن����واب ال��دك��ت��ور 
���ص��ل��ي��م اجل�����ب�����وري يف م��ق��ر 
ال����دي����وان االم�����ريي رئ��ي�����س 
جم���ل�������س ال�����������وزراء ووزي������ر 
ال���ق���ط���ري عبد  ال���داخ���ل���ي���ة 
ث����اين.  ال  ن���ا����ص���ر  ب����ن  اهلل 
وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث 
ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب��ني 
حيث  ال�صقيقني،  البلدين 
ت��ل��ك  ان  اجل�����ان�����ب�����ان  اأك��������د 

جرى  كما  املقبلة.  االي���ام  خ��الل  وا�صعا  انفتاحا  �صت�صهد  العالقات 
�صدد  االإط���ار  ه��ذا  وتداعياته، ويف  االأم��ن��ي  امللف  اللقاء بحث  خ��الل 
�صيادته  م�صريا  العربي،  الت�صامن  �صرورة  على  اجلبوري  الرئي�س 
تق�صي  ال��ع��رب  واأ�صقائه  ال��ع��راق  ب��ني  متبادلة  ال��ت��زام��ات  وج��ود  اىل 
احلالية. من جانبه  التحديات  لتجاوز  الدعم  اأ�صكال  كافة  بتقدمي 
رحب ال�صيد رئي�س الوزراء القطري بالزيارة، جمددا التزام حكومته 

بتعهداتها ال�صابقة جتاه العراق يف جميع املجاالت.

دع���ت ال��ن��ائ��ب��ة ع���ن ائ��ت��الف 
دولة القانون عالية ن�صيف، 
االربعاء، احلكومة والفريق 
ع����ر�����س  اىل  امل�������ف�������او��������س 
االتفاقات التي يتم اإبرامها 
م���ع اق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان على 
وال��ن��واب،  ال����وزراء  جمل�صي 
م�����ع ال����رك����ي����ز ع���ل���ى ج��ع��ل 
ت�صرف  حتت  االإقليم  نفط 

احلكومة االإحتادية.
ب���ي���ان  ن�������ص���ي���ف يف  وق�����ال�����ت 
�صحايف ح�صلت "العراقية" 
ع�����ل�����ى ن���������ص����خ����ة م������ن������ه، ان 

املفاو�س  الفريق  بني  ال�صيا�صية  واالتفاقات  الرقيعية  "احللول 
مرفو�صة،  النفطي  امللف  ب�صاأن  ال��ك��ردي  وال��وف��د  للحكومة  التابع 
فاملطلوب اليوم اإعتماد احللول القائمة على مبداأ العدالة يف توزيع 
نفط  اأن  منطلق  من  والقانون،  الد�صتور  مع  ين�صجم  مبا  ال��رثوات 
ال��ع��راق��ي��ني دون متييز ون��ف��ط االإق��ل��ي��م حت��ت ت�صرف  ل��ك��ل  ال��ع��راق 

احلكومة االحتادية".
ت�صمن  �صراتيجية  حلول  اعتماد  "�صرورة  على  ن�صيف  و���ص��ددت 
امل�صلحة العراقية ب�صكل عام ولي�س حلواًل ترقيعية واتفاقات �صيا�صية 

وقرارات ارجتالية لي�س لها �صند د�صتوري اأو قانوين".
وبينت ان "على احلكومة واملفاو�صني عر�س اي اتفاق يعقد بني املركز 
االتفاقات  �صفافية  ل�صمان  والنواب  ال��وزراء  واالإقليم على جمل�صي 

ومدى مقبوليتها لدى ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية".

الجعفري: تزايد اعداد النازحين 
في العراق الى مليوني نازح

الجبوري وآل ثاني يؤكدا ان العالقات الثنائية بين 
البلدين ستشهد انفتاحا كبيرا خالل االيام المقبلة

نصيف: يجب عرض االتفاقات 
المبرمة مع اإلقليم على المجلسين

- بغداد

- بغداد

-  بغداد

-  بغداد

-  بغداد

- بغداد

ارام شيخ محمد: قرار تخفيض رواتب هيئة رئاسة 
البرلمان خطوة اولى الصالح المؤسسة التشريعية

بحث وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة حممد ���ص��امل ال��غ��ب��ان ، 
ال��ي��وم ، م��ع ع��دد م��ن ال�����ص��ف��راء املعتمدين يف 
و�صبل  امل�صرك  االهتمام  ذات  الق�صايا  بغداد 

تفعيل العالقات االمنية مع بلدانهم .

وذكر بيان لوزارة الداخلية  ، ان الغبان ا�صتقبل 
يف مكتبه �صفراء الكويت، وتون�س و فل�صطني و 
كل   ، ورومانيا  واوك��ران��ي��ا  واليابان  بنغالد�س 

على حدة ".
وا�صاف البيان :" ان �صفراء هذه الدول ابدوا 
، ال  كافة  املجاالت  العراق يف  دع��م  رغبتهم يف 
�صيما يف اجلانب االمني ، واكدوا دعم بلدانهم 

للعراق حكومة و�صعباً ".
م��ن جهته اع���رب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن �صكره 
اآف��اق  فتح  يف  ال�صادقة  ورغبته  امل��واق��ف  لهذه 
و  البلدان  وه��ذه  ال��ع��راق  بني  االمني  التعاون 
ت��ب��ادل اخل����رات االم��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر منظومة 
ال��ع��م��ل االم���ن���ي امل�����ص��رك ب���ني ال���ع���راق ودول 

العامل.

الغبان يبحث مع عدد من السفراء التعاون االمني مع بلدانهم
- بغداد

- بغداد

- بغداد

اك��د ال��ن��ائ��ب ع��ن ائ��ت��الف دول���ة ال��ق��ان��ون حممد 
ال�����ص��ي��ه��ود، ي���وم ام�����س ، اأن االت���ف���اق ب��ني ب��غ��داد 
بتحقيق  �صي�صهم  العالقة  الق�صايا  ب�صاأن  واأربيل 
وقال  ال��ع��راق.  يف  واالمني  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 
حكومتي  ب��ات��ف��اق  ن��رح��ب  اننا”   ،“ ال�����ص��ي��ه��ود 
الق�صايا  ب�صاأن  اليوم  جرى  ال��ذي  واأربيل  بغداد 
يف  خ��ط��وة  يعد  “ذلك  اأن  اإىل  الف��ت��اً  العالقة”، 
“االتفاق  اأن  ال�صيهود  واأ�صاف  االأهمية”.  غاية 
�صي�صهم بتحقيق اال�صتقرار ال�صيا�صي واالمني يف 

العراق”.

الصيهود : اتفاق بغداد واربيل 
سيسهم بتحقيق االستقرار في البلد

ال��وزراء حيدر العبادي، ان القوات  اأكد رئي�س 
الع�صائر  واب���ن���اء  ال�صعبي  واحل�����ص��د  االم��ن��ي��ة 
احتلتها  ال��ت��ي  االرا����ص���ي  ���ص��ي��ح��ررون ج��م��ي��ع 
داع�������س. وق����ال ال��ع��ب��ادي، يف م��وؤمت��ر �صحفي 
م�����ص��رك م���ع ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ص��ي ف��ران�����ص��وا 
ال�صعبي  واحل�صد  االمنية  القوات  ان  هوالند، 
حترير  على  قدرتهم  اثبتوا  الع�صائر  واب��ن��اء 
ج���م���ي���ع االرا������ص�����ي ال����ت����ي اح��ت��ل��ت��ه��ا داع���������س، 
ناق�س  ان��ه  هوالند  او�صح  فيما  و�صيحرروها. 
���ص��ن��دوق دويل لتطوير  ان�����ص��اء  ال��ع��ب��ادي  م��ع 

املناطق التي حررت والتي �صتحرر.

العبادي: سنحرر جميع 
االراضي التي احتلتها داعش

العفو  ق��ان��ون  ملناق�صة  ال��ن��واب  جمل�س  ي�صتعد  
العام قريباً. اعلنت ذلك ع�صو اللجنة القانونية 
اب��ت�����ص��ام ه��ا���ص��م، واأ���ص��اف��ت يف ت�صريح  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

القانونية، �صتعيد مناق�صة  "اللجنة  ان  �صحفي  
م�صروع قانون العفو العام، خالل االأيام املقبلة، 
اعمال  ج���دول  على  وو�صعه  منه  االن��ت��ه��اء  بغية 
الإقرار  رغبة  "هناك  ان  النواب"، مبينة  جمل�س 
ح��ول  خ���الف  "هناك  اأن  واأو���ص��ح��ت  القانون". 
م���ادت���ني، وه���م���ا، م���ن امل������واد ال���ت���ي ُت��ع��ت��ر فيها 

ال�صيا�صية  الكتل  ف��اإن  لذلك  ق�صائية،  اإ�صكاالت 
ننتهي  ث��م  وم��ن  النقطتني  هاتني  ح��ول  �صتتفق 
يتطرق جمل�س  املقبلة". ومل  االأي��ام  منه خالل 
ال��ن��واب يف دورت���ه اجل��دي��دة اىل م�����ص��روع قانون 
اأروق��ة املجل�س  العفو العام، ال��ذي بقي ي��راوح يف 

على مدى ال�صنوات املا�صية.

البرلمان سيناقش قانون العفو العام قريبا
- بغداد

برلمانيون وخبراء: قرار تحويل منتسبي الداخلية الى موظفين " صائب" وال يؤثر على سير الخطة االمنية

دعا االمني العام لكتائب )حزب اهلل - املجاهدون( يف 
العراق عبا�س املحمداوي، اخلمي�س، اأع�صاء الكتائب 
اأو ت�صيري االأرتال  اىل عدم التجول بالزي الع�صكري 
املخ�ص�صة  االأم���اك���ن  غ��ري  ويف  ال�صكنية  امل��ن��اط��ق  يف 
تلقته  بيان  املحمداوي يف  وقال  القتال.  اأو  للتدريب 
بالزي  وال��ت��ج��ول  ال�����ص��الح  "حمل  اإن  "العراقية"، 
الع�صكري يف املدن االآمنة وت�صيري االأرتال الع�صكرية 

واإط�����الق ���ص��ف��ارات ال��ت��ن��ب��ي��ه م���ن ق��ب��ل اأي ع�����ص��و يف 
ت�����ص��رف م��رف��و���س مت��ام��اً و�صيحا�صب  ال��ك��ت��ائ��ب ه��و 
ب�صدة كل من يقوم بهذه الت�صرفات". ودعا االجهزة 
على  القب�س  "القاء  اىل  التفتي�س  ون��ق��اط  االمنية 
ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ني، وات���خ���اذ احل��ي��ط��ة واحل�����ذر من 
نقاط  بعبور  االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  عنا�صر  قيام 
ال��ت��ف��ت��ي�����س واخ������راق امل�����دن ب����زي ع�����ص��ك��ري واأرت�����ال 
اال�صالمية".  امل��ق��اوم��ة  �صفة  منتحلني  ع�����ص��ك��ري��ة، 
االخ������وة يف  ج��م��ي��ع  "على  ان  امل���ح���م���داوي  واو�����ص����ح 

بهذه  االلتزام  ال�صعبي  واحل�صد  اال�صالمية  املقاومة 
وحماربة  العراق  عن  الدفاع  يريد  ومن  التعليمات، 
ان  العدوان  و�صد  والتكفريية  االرهابية  التنظيمات 
بالزي  التجول  من  بدال  القتال  �صاحات  اىل  يتوجه 

الع�صكري يف املناطق االآمنة اخلالية من القتال".
ي�صار اإىل اأن عددا من النواب انتقدوا مو�صوع جتوال 
عنا�صر االمن والقوات التي ت�صاندها يف قتالها �صد 
داع�س، يف بع�س االحياء واالزقة ودعوا اإىل اإنهاء هذه 

الظاهرة.

عباس المحمداوي يدعو اعضاء الكتائب لعدم التجول بالزي العسكري في المناطق الخالية من القتال
-  بغداد

-  بغداد -  بغداد
اعلنت كتلة املواطن النيابية اليوم اخلمي�س ، تخفي�س رواتب اع�صائها اإىل الن�صف".

وقال رئي�س الكتلة النائب حامد اخل�صري يف بيان له "ونحن نعي�س اأيام الزيارة االأربعينية 
وتوجه ماليني العا�صقني لزيارة االإمام اأبي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم ونظرا لالزمة 
املالية التي يعي�صها العراق احلبيب لذا قرر اأع�صاء كتلة املواطن النيابية تخفي�س رواتبهم 
اإىل الن�صف" . وا�صاف ان" ذلك يعد ادخارا لهم حلني انتهاء االأزمة املالية ". وكانت رئا�صة 
املا�صيني  اليومني  النواب قررت خالل  رئا�صة جمل�س  ورئا�صة اجلمهورية وهيئة  ال��وزراء 
تخفي�س رواتبها مبقدار الن�صف على ان يكون التخفي�س ادخارا اجباريا لهم. واعلن رئي�س 

جمل�س النواب ان املجل�س �صينظر يف اجراء مماثل على ان يكون ذلك بالت�صويت.

الخضري :كتلة المواطن تعلن تخفيض رواتب اعضائها إلى النصف

ك�صف ع�صو جلنة النزاهة النيابية عبد الكرمي العبطان،  فتح ملف 
اأق���ل من  ال��ف�����ص��اد يف جميع ال�����وزارات م��ن دون ا���ص��ت��ث��ن��اء، يف غ�����ص��ون 
اأ�صبوع، وك�صفها لالإعالم قريباً. وقال العبطان يف ت�صريح  اإن "جلنة 
النزاهة النيابية م�صاندة، للحملة التي يقوم بها رئي�س الوزراء، حيدر 
العبادي، الجتثاث الف�صاد يف جميع موؤ�ص�صات الدولة، و�صيكون للجنة 
دوراً رقابيا وت�صريعيا، و�صتبداأ مبلف بيع عقارات الدولة على جميع 

الوزارات". 

النزاهة النيابية : فتح ملفات الفساد في جميع الوزارات خالل أسبوع



حل الشتاء وال حل ألزمة الكهرباء

الكهرباء وسيلة ضرورية لكل االسر

ويق���ول احم���د الربيع���ي، عام���ل بن���اء، ان" الكهرب���اء ام���را 
�ش���روريا لدى جميع العراقيني ال�شيما يف ف�شل ال�شتاء الذي 
تعتمد فيه غالبية اال�ش���ر العراقي���ة، لذا من الواجب ان تكون 
هن���اك �ش���يانة دوري���ا ل���كل االزمات الت���ي قد تخلق وت�ش���بب يف 
انقطاع التيار الكهربائي، مايحدث االن يف العراق، ازمة �ش���به 
يومي���ا للطاق���ة الكهربائي���ة يف كل بي���ت عراق���ي مهم���ا توفرت 
اال�ش���اليب الت���ي من �ش���اأنها ان تك���ون بديل لدى بع�ض اال�ش���ر 

عن الكهرباء اال انها لن تكون بديل حقيقي ال�شر اخرى".
وي�ش���يف الربيع���ي، ل�"العراقي���ة"، ان" احلكوم���ة العراقي���ة 
وبجهوده���ا الت���ي تظه���ر للمالم���ح كل ي���وم، نحت���اج اىل زي���ادة 
وا�ش���حة يف انتاج الطاقة الكهربائية الذي من �ش���انه ان ي�ش���د 
احلاج���ة املا�ش���ة لال�ش���ر العراقية الت���ي باتت الي���وم تعاين من 
ازم���ات واح���دة تلو واالخ���رى دون اي بديل ج���دي او قرار من 
�ش���انه ا�ش���الح ما اف�ش���ده االخرون، فكيف لنا ان نقوم ب�ش���راء 
البنزين للمولدات االهلية او �شراء مادة النفط التي تباع لكي 
تك���ون بديال عن الكهرباء م�ش���الة البد ان حتل وب�ش���كل جدي 

وواقعي النهاء املعاناة".

النفط حال بديال ال جذريا لالزمة

وي���رى ح�ش���ني ع���الء، موظ���ف حكوم���ي، ان" اغل���ب اال�ش���ر 
العراقية تبحث عن النفط يف ف�ش���ل ال�ش���تاء هربا من انقطاع 
التي���ار الكهرب���اء الذي يق���ف حائال امام عدم امور من �ش���انها 
ان تكون حال لعدد كبري من امل�شاكل التي ا�شبحت ال تعد وال 
حت�ش���ى، فاملاليني التي �شرفت على قطاع الكهرباء لن توفر 
ول���و اجل���زء الذي كان يطمح اليه املواطن الب�ش���يط، فالبد يف 
ه���ذه املرحل���ة ان تك���ون هن���اك اولية وا�ش���حة املع���امل لتحقيق 

غايات ا�شبحت حلما لدى املواطنني يف العراق".
ويوؤك���د ع���الء ل�"العراقي���ة"، ان"وزارة الكهرب���اء يق���ع عل���ى 
عاتقه���ا ام���را غاي���ة يف االهمي���ة ال�ش���يما يف هذه املرحل���ة التي 
حتت���اج اىل املزي���د م���ن االجن���ازات الت���ي ي���راد له���ا ان تتحق���ق 
جلميع اال�ش���ر العراقية بعد �ش���نوات من القه���ر والظلم الذي 
دم���رت املجتم���ع واعادت���ه اىل ال���وراء، منتل���ك م���ن ال���روات 
واملوؤهالت ما جتلعنا ن�شدر كل �شيء لدول اجلوار اال ان �شوء 
االدارة وغي���اب اخلط���ط ح���ال دون تطورن���ا وتقدمن���ا يف ه���ذا 

القطاع".

اتخاذ خطوات سريعة وحقيقة امرا مهم

ودعت �ش���مرية �ش���مرية عبد االمري، ربة بيت اىل "اال�ش���راع 
يف اتخ���اذ اخلط���وات التي ميكن لها ان ت�ش���خر ل�ش���الح اال�ش���ر 
الفق���رية واملتعفف���ة الت���ي ال متل���ك املال ال���كايف ل�ش���راء النفط 
وم�شتقاته االخرى، النهاء احليف والقهر الذي تعي�شه اال�شر 
العراقي���ة كافة ال�ش���يما النازحة م���ن مناطق ال�ش���راع والنزاع 
يف حمافظ���ات �ش���مال وغرب الب���الد، فالعملي���ات االمنية التي 
حت���دث هناك ت�ش���ببت بنزوح ا�ش���ر عديدة ال م���اأوؤى لها يف هذا 

ال�شتاء فكيف لها ان توؤمن احلياة الدافئة الفرادها".
وت�ش���يف عب���د االم���ري ل�"العراقي���ة"، ان" احل���ل يكم���ن يف 
توف���ري النف���ط ب�ش���ورة م�ش���تمرة يف اغل���ب املناط���ق العراقي���ة 
ال�شيما مناطق االطراف التي تقع بعيدة عن مركز العا�شمة، 
ع���ن طري���ق ال�ش���يارات املتنقل���ة والت���ي تعد احل���ل الوحيد لكل 
ا�ش���رة ال ت�شتيطع ان تقوم ب�شراء النفط من اال�شواق ال�شوداء 
مع �ش���رورة ان تكون هناك متابعة حقيقية من قبل جلان من 

الوزارة لكي ال يكون هناك اي غنب او ف�شاد يف التوزيع".

تشكيل لجان وزارية الزالة التجاوزات
على المنظومة الوطنية

وتدع���و امني���ة حممد طالب���ة جامعية، احلكوم���ة العراقية، 
اىل " مراع���اة الطلب���ة يف توف���ري الكهرب���اء ال�ش���يما يف لي���ايل 
ال�ش���تاء، فع���دم وج���ود الطاق���ة الكهربائية يحول دون ت�ش���غيل 
املداف���ئ الت���ي م���ن �ش���انها ان تقل���ل م���ن املخاطر التي ت�ش���ببها 
الو�ش���ائل االخ���رى الت���ي ت�ش���تعمل يف كل عام وم���ن قبل جميع 
املواطن���ني، واي�ش���ا عل���ى اجلمي���ع مراع���اة الغ���الء يف ا�ش���عار 
االمب���ريات التي يجتهد ا�ش���حابها يف رفعها ال�ش���يما يف ف�ش���ل 

ال�شتاء".

وتلفت حممد ل�"العراقية"، ان" العمل الذي من االجدر ان 
تق���وم به مالكات وزارة الكهرب���اء هو ازالة كل التجاوزات التي 
يق���وم بع�ض �ش���عاف النفو�ض عل���ى املنظوم���ة الكهربائية التي 
تكون بالتايل حمال ثقيال تعود ا�ش���راره على بيوت مواطنني 
يف نف����ض املنطق���ة او مناط���ق اخ���رى، فكي���ف لن���ا ان نطال���ب 
بالكهرب���اء وفين���ا م���ن يبح���ث ع���ن احل�ش���ول عل���ى الكهرب���اء 

ب�شورة غري ح�شارية من خالل مد ا�شالك كهربائية لغر�ض 
احل�ش���ول عل���ى الطاقة من م�ش���ادر غ���ري قانوني���ة بعيدة عن 

علم الدولة يف ذلك".

وزارة الكهرباء: ليس لدينا اي
مشاريع توليدية مستقبلية

م���ن جانب���ه اك���د وزي���ر الكهرب���اء قا�ش���م حممد الفه���داوي، 
ان "ال���وزارة ل���ن تنف���ذ اي حمط���ة توليدي���ة م�ش���تقباًل م���ن 
تخ�شي�ش���اتها املالية، و�ش���يتم حتويل جميع م�شاريع املحطات 

املقرر تنفيذها م�شتقباًل اىل اال�شتثمار.

م�ش���عب  الكهرب���اء  وزارة  با�ش���م  الر�ش���مي  املتح���دث  وق���ال 
املدر����ض يف بيان تلقت���ه "العراقية"، اإن "الوزي���ر عقد اجتماعا 
م���ع الك���وادر املتقدم���ة يف ال���وزارة متهي���داً لرفع تقري���ر كامل 
يعر�ض يف جمل�ض النواب العراقي، ليطلع عليه ممثلو ال�شعب، 
وت�شمن العر�ض املبالغ التي خ�ش�شت منذ عام 2003 لغاية 
عام 2013، واملبالغ امل�ش���روفة فعليا،ً كما مت عر�ض القدرات 

االنتاجي���ة ملنظوم���ة الكهرب���اء منذ ع���ام 2003، لغاي���ة العام 
احل���ايل، حي���ث كان���ت يف ع���ام 2003، )3400( مي���كاواط، 
ام���ا االن فق���د بلغ���ت )12320( مي���كاواط ق���درة فعلي���ة من 
الوح���دات التوليدي���ة التي لو احت�ش���بت كق���درة متاحة لبغلت 
)18( ال���ف مي���كاواط، علم���اً ان الق���درة الت�ش���ميمية له���ذه 
الوحدات هي )22500( الف ميكاواط، لكن ب�ش���بب التقادم 
والوق���ود فق���دت هذا الك���م من االنت���اج، وما�شي�ش���ل اليه انتاج 

املنظومة لغاية عام 2020"�
واأ�ش���اف اأن "وكي���ل ال���وزارة ل�ش���وؤون التوزي���ع عب���د احلمزة 
ه���ادي ا�ش���تعر�ض الطاق���ات املنتج���ة وم���ا موج���ود لدين���ا وم���ا 
�شي�ش���اف م���ن خطوط نقل الطاق���ة الكهربائية، �ش���غط فائق 

وع���ايل، وحمط���ات حتويلي���ة والتحدي���ات الت���ي تواج���ه قطاع 
الكهرب���اء يف البالد، املتمثلة بالتحدي���ات املالية واالحتياج اىل 
�ش���رف املوازن���ات بالتوقيتات املطلوبة، اىل جانب الت�ش���ريعات 
القانوني���ة الت���ي تنظ���م العالق���ة ب���ني ال���وزارة واجله���ات التي 
تتعام���ل معه���ا، والتحدي���ات االجتماعي���ة م���ن خ���الل تثقي���ف 
بدعمه���ا،  وا�ش���هامهم  الكهرب���اء  �ش���ناعة  مباهي���ة  املواطن���ني 
ف�ش���اًل عن الظروف االمنية وتاأثرياتها على دميومة الطاقة 
ال�ش���يانة،  وا�ش���تحقاقات  الفني���ة،  والتحدي���ات  الكهربائي���ة، 
والوقود، وحتويل �شيا�ش���ة الدولة حول اال�ش���تثمار يف احلقول 
وخط���وط  النفطي���ة،  احلق���ول  يف  احل���ال  ه���و  كم���ا  الغازي���ة، 
نق���ل الطاق���ة الهوائي���ة واالر�ش���ية والدع���م احلكوم���ي يف هذا 
اجلانب، وخا�ش���ة باأ�ش���تمالك االرا�ش���ي، وا�ش���ناد ال���وزارة امام 
املعار�ش���ني مبدها، واال�ش���تهالك املفرط للطاق���ة الكهربائية، 
ومن���و االحم���ال". واأ�ش���ار املدر����ض اإىل اأن "مدي���ر ع���ام دائ���رة 
توزي���ع الطاقة نافع عبد ال�ش���ادة ا�ش���تعر�ض درا�ش���ة ملقرتحات 
الت�ش���عرية اجلديدة ال�شتهالك الطاقة الكهربائية، للحد من 
الزيادة املفرطة يف اال�ش���تهالك، وت�شمنت هذه الت�شعرية دعم 
كب���ري لال�ش���تهالك املنخف����ض، وزي���ادة يف مبال���غ اال�ش���تهالك 
املف���رط، و�ش���يتم عر����ض ه���ذه الدرا�ش���ة عل���ى جمل����ض النواب 
العراق���ي، ومن ثم اىل االمان���ة العامة ملجل�ض الوزراء، لغر�ض 
تقدميها لهيئة امل�شت�ش���ارين، لبيان اية مالحظات عليها، قبل 

عر�شها على جمل�ض الوزراء الأقرارها".
م���ن  ع���ددا  او�ش���ح  الفه���داوي  قا�ش���م  "الوزي���ر  اأن  وب���ني 
املالحظ���ات، موجه���اً يف ذات الوقت بتعدي���ل عدد من اجلداول 
البياني���ة الت���ي �ش���رتفق مع ه���ذا التقرير، ال�شتي�ش���اح احلجم 
الفعل���ي لعم���ل الوزارة وخططها امل�ش���تقبلية لك���ي يطلع عليها 
ال���راأي الع���ام العراق���ي"، الفت���ا اىل اأن "ال���وزارة ل���ن تنف���ذ اي 
حمط���ة توليدية م�ش���تقباًل من تخ�شي�ش���اتها املالية، و�ش���يتم 
حتويل جميع م�ش���اريع املحطات املقرر تنفيذها م�شتقباًل اىل 
اال�ش���تثمار". وتاب���ع ان التنظيمات امل�ش���لحة ت�ش���ببت بخ�ش���ائر 
م�شاريع كهربائية كان من املوؤمل ان تغذي املنظومة الوطنية 
ب����4000 ميكا واط وت�ش���ل مبالغ اخل�ش���ارة اىل مليار دوالر، 
ف�ش���ال عن حمط���ات اخرى عاملة توقفت ت�ش���ل طاقاتها اىل 
"ال���وزارة كان���ت لديه���ا يف  3000 مي���كا واط، الفت���ا اىل ان 
حمافظ���ات نينوى و�ش���الح الدي���ن وكركوك واالنب���ار ودياىل، 
م�ش���اريع ملحط���ات توليدي���ة و�ش���لت ن�ش���ب االجن���از فيه���ا اىل 
%95، اذ يف نين���وى كان���ت هنال���ك حمطة الكي���اره الغازية 
فيه���ا  االجن���از  ن�ش���بة  و�ش���لت  حي���ث  تركي���ة  �ش���ركة  تنفذه���ا 
760 ميكا واط ويف يف �ش���الح الدين  %95 وه���ي بطاق���ة 
كان���ت هنال���ك حمط���ة بيج���ي الغازي���ة وكان���ت تنفذها �ش���ركة 
اور�شكوم امل�شرية وبطاقة 960 ميكا واط حيث و�شلت ن�شبة 
االجن���از فيها اىل%90، ام���ا يف حمافظة دياىل فكانت هناك 
م�ش���روع لبن���اء حمطة املن�ش���ورية الغازية بطاق���ة 730 ميكا 
واط واي�ش���ا و�ش���ل العمل بها اىل ن�شبة %95، ويف حمافظة 
االنب���ار كان هنالك م�ش���روع ت�ش���ييد حمطة ع���كاز الغازية من 
قبل �ش���ركة باك���وك الهندية وبطاقة 250 مي���كاواط"، مبينا 
ان "جمي���ع تل���ك املحط���ات توق���ف العم���ل به���ا ب�ش���بب دخ���ول 

ع�شابات داع�ض وان�شحاب ال�شركات".
واك���د املدر����ض ان "تل���ك املحط���ات كان م���ن املوؤم���ل ان ترفد 
املنظوم���ة التوليدية ب���� 4000 ميكا واط خالل مطلع �ش���هر 
متوز املا�ش���ي، ف�ش���ال ع���ن ان تكلفتها باهظ���ة ويف توقفها عن 
العم���ل فاأنه���ا ت�ش���ببت بخ�ش���ائر اىل ال���وزارة ت�ش���ل اىل ملي���ار 
دوالر". وتاب���ع املدر����ض ان "ع�ش���ابات داع�ض ت�ش���ببت بخ�ش���ائر 
فنية اخرى اىل الوزارة ووقفت نحو 3000 ميكا واط، حيث 
كان ل���دى ال���وزارة حمطات حتويلية بطاقات 400 مكيا واط 
و 130 مي���كا واط ف�ش���ال ع���ن 22 حمطة حتويلي���ة توقفت 
ع���ن العمل ف�ش���ال ع���ن ا�ش���تهداف خط���وط نق���ل الطاقة بني 
املنطقة الو�ش���طى". وا�ش���ار املدر����ض ان "دخول فرق ال�ش���يانة 
التابع���ة ل���وزارة الكهرب���اء اىل املحافظ���ات التي ت�ش���ررت فيها 
منظوم���ة الطاقة متوقف على ا�ش���تكمال ق���وات االمن حترير 

املناطق ل�شمان �شالمتهم".
يذك���ر اأن الع���راق يع���اين نق�ش���اً يف الطاق���ة الكهربائية منذ 
بداية �ش���نة 1990، وازدادت �ش���اعات تقنني التيار الكهربائي 
بع���د 2003 يف بغ���داد واملحافظ���ات، ب�ش���بب ق���دم الكث���ري من 
املحط���ات باالإ�ش���افة اإىل عمليات التخريب التي تعر�ش���ت لها 
املن�ش���اآت خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية، حيث ازدادت �شاعات 
انقط���اع الكهرب���اء ع���ن املواطن���ني اإىل نحو ع�ش���رين �ش���اعة يف 
اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد االأهايل على مولدات الطاقة 

ال�شغرية.
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م��ن الواج��ب ان تكون 
هناك صيانة دورية لكل 
االزمات التي قد تخلق 
وتسبب انقطاع التيار 
الكهربائ��ي، مايح��دث 
االن ف��ي الع��راق، ازمة 
ش��به يومي��ة للطاق��ة 

الكهربائية

االسراع في اتخاذ الخطوات 
التي يمكن لها ان تسخر لصالح 
االس��ر الفقي��رة والمتعفف��ة 
الت��ي ال تمل��ك الم��ال الكاف��ي 
ومش��تقاته  النف��ط  لش��راء 
االخرى، النهاء الحيف والقهر 
الذي تعيشه االسر العراقية 

كافة السيما النازحة

العراقية � بغداد

تكاد تكون عنوانا مؤلما الغلب العراقيين

 دراسة لمقترحات التسعيرة الجديدة الستهالك الطاقة 
الكهربائية، للحد من الزيادة المفرطة في االستهالك

التنظيمات المسلحة تسببت بخسائر مشاريع كهربائية كان من المؤمل ان تغذي 
المنظومة الوطنية بـ4000 ميكا واط وتصل مبالغ الخسارة الى مليار دوالر

كهرباء يراد لها ان تستمر في ظل شتاء قارص ال يرحم صغيرا وال كبيرا، امرا بات يؤرق 
العراقيون في ظل االجواء التي تعيشها البالد، فكثرة المشاريع التي توقفت بسبب تعطل 
الموازن��ة حال��ت دون انجاز الكثير من االم��ور اليومية المتعلقة بحياة المواطن البس��يط، 
فبعد ان ظهرت في االونة االخيرة ازمة غاز الطبخ في العاصمة وبعض المحافظات االخرى، 
بدا المش��هد اكثر وضوحا ألزمات اخرى اصبحت موسمية لدى االسر العراقية، ومنها ازمة 
الكهرباء التي الزمتهم من س��نوات عديدة دون اي حل جذري من اجل االستفادة من وجود 
الطاقة الكهربائية الغراض التدفئة وغيرها، مواطنون طالبوا الحكومة العراقية بضرورة 
وض��ع الحل��ول الناجعة والحقيقة التي تنهي مش��كلة الطاقة في الب��الد، لنكون كباقي الدول 
المتط��ورة الت��ي تس��تمد كافة الوس��ائل المتوفرة من اج��ل ديمومة الطاق��ة الكهربائية، 

فالشتاء حل وال حل لالزمة تكاد تكون عنوانا قائما الغلب العراقيين.
»العراقية« تحدثت مع عدد من االسر العراقية واستمعت الى معاناتهم ووجهات نظرهم 

ازاء الموضوع والحلول التي من الممكن ان تستثمر لديمومة الكهرباء في البالد.



يف  احل��ب��وب  لت�صنيع  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��رك��ة  حققت 
وزارة التجارة ن�صب متقدمة يف جتهيز الوكالء 
بح�صة �صهر ت�صرين الثاين من مادة الطحني 
يف ب���غ���داد وامل���ح���اف���ظ���ات وف����ق خ��ط��ة ال��ت��وزي��ع 

املوحدة يف عموم البالد
اكد ذلك با�صم �صدام �صلطان مدير عام ال�صركة 
واأ�صاف ان الفرق الرقابية يف ال�صركة توا�صل 
وال��وك��الء  املطاحن  على  التفتي�صية  جوالتها 
ال��وزارة باالإنتاج والتجهيز  ملتابعة تنفيذ خطة 
حيث يتم �صحب مناذج من احلبوب امل�صتخدمة 
املنتج لفح�صه خمتربياً  يف الطحن والطحني 
وق��د اأ���ص��ف��رت تلك اجل���والت ع��ن ر���ص��د )48( 

خمالفة نوعية وغري نوعية للمطاحن يف بغداد 
خالل االأيام القليلة املا�صية يف كل من مطاحن 
) اال�صيل البيدر ال�صرق الفجر النهرين النور 
الذهب اال�صود الرا�صي الن�صر ال�صباح الدورة 
احللبي  العطيفية  الزهاء  الكرخ  العلم  الن�صر 
املهدي  ال��زوراء  العماد  ال�صالمة  املنورة  املدينة 
خمالفة   )14( ت��اأ���ص��ري  ع��ن  ف�����ص��اًل   ) جميلة 
زي��ارة جرى فيها  للوكالء من خالل )325( 

وتاأ�صري )3( خمالفات  �صحب )555( منوذج 
زي���ارة   )289( حتقيق  ع��ن  ف�����ص��اًل  للناقلني 
 )43( ر���ص��د  خ��الل��ه��ا  مت  واالف�����ران  للمخابز 
خم���ال���ف���ة.  م��ب��ي��ن��اً ان����ه مت ات���خ���اذ االإج�������راءات 
والناقلني  املخالفة  املطاحن  بحق  القانونية 
بايقاف مطحنة  العام  املدير  ال�صيد  امر  حيث 
يف  املطاحن  من  ع��دد  وتغرمي  بغداد  يف  الن�صر 
اجلزائية  ال�صروط  اىل  ا�صتناداً  البالد  عموم 
الطحني  اإن��ت��اج  عقد  بنود  يف  عليها  املن�صو�ص 
وتاأتي هذه االإجراءات حر�صاً من اإدارة ال�صركة 
ع��ل��ى ت��وف��ري ط��ح��ني ب��ن��وع��ي��ات ج��ي��دة ت��ن��ف��ي��ذاً 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��ي��د وزي����ر ال��ت��ج��ارة يف تقدمي 
واالرتقاء  العراقي  للمواطن  اخلدمات  اأف�صل 
بنوعية الطحني املنتج واملجهز �صمن مفردات 

البطاقة التموينية.

اأكد �صوق العراق ل��الأوراق املالية ان �صوق اربيل 
مع  تعاقدت  اأرب��ي��ل(،  )ب��ور���ص��ة  املالية  ل����الأوراق 
عملية  يف  مل�صاعدتها  نا�صدك"  "اماك�ص  �صركة 
على  يعتمد  ت�صغيلها  ان  التداول، ويف حني بني 
عدد ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف �صوق اربيل، 
امل�����ص��اع��دة  ب��غ��داد ق��دم��ت  اأن ب��ور���ص��ة  اأ����ص���ار اإىل 
الكبرية اىل بور�صة اربيل و�صت�صتمر يف ذلك الأن 
العراق واحد وبور�صة اربيل لها ات�صال وتاأثري 
هيئة  رئي�ص  وق���ال  ب��غ��داد.  ب��ور���ص��ة  م��ع  مبا�صر 
ال�صعدي  ال���رزاق  عبد  العراقية  املالية  االأوراق 
الكبرية اىل  امل�صاعدة  "بور�صة بغداد قدمت  ان 
ال��ع��راق  الأن  ذل��ك  يف  و�صت�صتمر  ارب��ي��ل  ب��ور���ص��ة 

واحد وبور�صة اربيل لها ات�صال وتاأثري مبا�صر 
اربيل  "بور�صة  ان  مبينا  بغداد"،  ب��ور���ص��ة  م��ع 
ت��ع��اق��دت م���وؤخ���را م���ع ���ص��رك��ة اأم��اك�����ص ن��ا���ص��دك 
االلكرتوين  التداول  �صركات  كربيات  من  وهي 
العاملية، ف�صال عن التعاقد مع �صركة ا�صت�صارية 
وه��ن��ال��ك اج�����راءات ج��ي��ده ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ب��ور���ص��ة 
وا���ص��اف  التداول".  بعمليات  ال��ب��دء  اج���ل  م��ن 
يعود  االن  حتى  اربيل  بور�صة  ت�صغيل  "عدم  اأن 
�صركتني م�صاهمتني  االن متتلك  انها حتى  اىل 
فقط واأدرجت يف عملية التداول وهذا غري كايف 
�صركات  اأدراج  "عدم  اأن  اإىل  م�صريا  بالتاأكيد"، 
البور�صات  قانون  ان  يعود اىل  للبور�صة  اخرى 
ال���ذي ي��وؤك��د ع��ل��ى ����ص���رورة ان ت��ك��ون ال�����ص��رك��ات 
امل���درج���ة ه���ي ���ص��رك��ات م�����ص��اه��م��ة اال ان اغ��ل��ب 
ماموجود يف اقليم كرد�صتان هي �صركات عائلية 

وه��ذا غ��ري ممكن ب��ان ت��درج يف عملية ال��ت��داول 
"عملية  ان  ال�����ص��ع��دي  وت��اب��ع  اربيل".  ���ص��وق  يف 
ت�صغيل بور�صة اربيل يعتمد على عدد ال�صركات 
عليه  تعمل  م��ا  وه���ذا  ال�����ص��وق  يف  �صتندرج  ال��ت��ي 
ال�صركات كما  اق��ن��اع ع��دد م��ن  ارب��ي��ل يف  بور�صة 
ان البور�صة العراقية يف بغداد اي�صا ت�صعى اىل 
ادراج �صركات من بغداد يف بور�صة اربيل باعتبار 
ان لديها افرع يف االقليم ف�صال عن ان البور�صة 
ارب��ي��ل  ب��ور���ص��ة  ت�����ص��م  ان  اىل  ت�صعى  ال��ع��راق��ي��ة 
العراقية  البور�صة  مع  للتداول  مبا�صر  ب�صكل 
يف ان واحد اىل حني ا�صتقرارها ب�صكل نهائي". 
العام  يف  العراق  كرد�صتان  اإقليم  حكومة  وقالت 
م�صتقلة  �صتكون  املرتقبة  البور�صة  اإن   2008
على  احلر�ص  مع  بغداد،  العا�صمة  بور�صة  عن 
ايجاد تفاهم وتوافق يف العمل بني البور�صتني.

الدكتور  ال���وزراء  ملجل�ص  العام  االم��ني  �صدد 
التخطيط  اهمية  على  اح��م��د  خلف  ح��ام��د 
جميع  يف  العامة  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجي 
وزارات ودوائر الدولة. ودعا اثناء كلمته يف 
ور�صة عمل نظمتها دائرة املتابعة والتن�صيق 
ملن�صقي  ال����وزراء  ملجل�ص  العامة  االم��ان��ة  يف 

اال�صهام  اىل  ال���وزارات  يف  العامة  ال�صيا�صات 
يف ت��ن��م��ي��ة اخل���ط���ط. وح����ث االم�����ني ال��ع��ام 
التخطيط  جم��ال  يف  املخت�صني  امل��وظ��ف��ني 
ال�������وزارات اىل اال���ص��ه��ام  اال���ص��رتات��ي��ج��ي يف 
يف ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ع��ام��ة، م���وؤك���دا ان 
يعتمد  ال���وزراء  ملجل�ص  احلكومي  الربنامج 
اال�صرتاتيجي.  التخطيط  على  جناحه  يف 
وح�صر الور�صة معاون االمني العام ملجل�ص 
الوزراء ل�صوؤون الوزارات واملحافظات رحمن 

املتابعة  دائ����رة  ع���ام  وم��دي��ر  ح�����ص��ن،  عي�صى 
فا�صل.  ريا�ص  العامة  االمانة  والتن�صيق يف 
التخطيط  م��ع��اي��ري  ال��ور���ص��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
وادارة  ال��ع��ام��ة،  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجي 
الق�صايا  وح��ل  االه���داف،  وحتقيق  الربامج 
وامل�صتقبلية   القائمة  امل�صكالت  وم��واج��ه��ة 
تن�صيق  اج���راءات  �صري  ل��ل��وزارات، وخمطط 
امل��وازن��ات  ادارة  وكيفية  العامة،  ال�صيا�صات 

املالية.

الوزارة تنجز وتنفذ )146( مشروعًا خدميًا 
للمباني العامة في عموم البالد لغاية عام 2014

اعل���ن وزي���ر االعم���ار واال�ص���كان اال�صت���اذ طارق 
اخلي���كاين عن اجناز وتنفيذ )146( م�صروعاً 
خدمي���اً يف جم���ال املب���اين العامة منه���ا )70( 
م�ص���روع �صم���ن م�صاري���ع اخلط���ة اال�صتثمارية 
و)76( م�صروع���اً �صمن امل�صاري���ع التي ت�صرف 
عليه���ا الهيئ���ة العامة للمب���اين التابعة للوزارة 

يف عموم البالد .
وق���ال ال�صي���د الوزي���ر ان الهيئ���ة العامة للباين 
التابع���ة لل���وزارة نف���ذت العدي���د م���ن امل�صاري���ع 
العمراني���ة يف كاف���ة املحافظات حي���ث مت اجناز 
ع���دد م���ن امل�صاري���ع يف حمافظ���ة بغ���داد ومنه���ا 
العراقي���ة  املدون���ات  مبن���ى  م�ص���روع  اجن���از 
وتطبي���ق الك���ودات العربي���ة وال���ذي يع���د واحد 
م���ن امل�صاري���ع املهم���ة الت���ي تنفذه���ا الهيئ���ة مل���ا 
لهذا امل�صروع من اهمية كبرية حيث من املزمع 
ان يك���ون ه���ذا امل�ص���روع مق���ر للك���وادر الب�صرية 
امل�صوؤول���ة عن تطبيق واع���داد موا�صفات البناء 
وتطبيقه���ا  عاملي���ة  وا�ص����ص  مقايي����ص  و�صم���ن 
الول م���رة يف الع���راق ، واجن���از م�ص���روع بناي���ة 
اجلادري���ة  يف  النوعي���ة  وال�صيط���رة  التقيي����ص 
حي���ث ان امل�صروع نف���ذ ل�صالح وزارة التخطيط 
واجل���دوى م���ن ان�صاء امل�صروع ه���و ايجاد موقع 
خمت����ص بالدرا�ص���ات املختربي���ة للم���واد و�صيد 
على م�صاحة ار����ص تقدر )450(م2 وم�صاحة 
بن���اء )1350(م2 والبناي���ة مكون���ة من طابق 

ار�صي واول وثاين.
واك���د ال�صيد الوزي���ر ان الهيئ���ة العامة توا�صل 
تنفي���ذ م�ص���روع مق���ر الهيئ���ة العام���ة للمب���اين 
مب�صاح���ة )3780(م2 وم�ص���روع بطريركي���ة 
باب���ل الكلداني���ة حي���ث ينف���ذ امل�ص���روع ل�صال���ح 
دي���وان اوقاف امل�صيحي���ني والديان������ات االخرى 
متث���ل  والت���ي  ال��رئي�صي���ة  البناي���ة  وتتك���ون 
وتوا�ص���ل  ال��كلداني���ة  باب���ل  م�ق��ربطريركي���ة 
العم���ل عل���ى م�ص���روع مدين���ة ب�صماي���ة ال�صكني 
حي���ث يع���د ه���ذا امل�ص���روع م���ن ا�صخ���م واك���رب 
امل�صاريع ال�صرتاتيجية و ال�صكنية التي تنفذ يف 
الع���راق وال�صرق االو�صط وذل���ك لكون امل�صروع 
يحتوي على )100،000( وحدة �صكنية ومن 
)600،000( ح���وايل  ت�صتوع���ب  ان  املوؤم����ل 
وميتل���ك  �صخ���م  امل�ص���روع  ه���ذا  وان  ن�صم���ة 

التقني���ات العالي���ة والعاملية يف البناء حيث تبلغ 
م�صاح���ة امل�ص���روع ح���وايل )18،300،000(
م2 ويبعد حوايل 10 كم جنوب �صرق بغداد .

وب���ني ال�صيد الوزير مت اجن���از وتنفيذ م�صاريع 
املب���اين العام���ة يف حمافظ���ة النج���ف اال�ص���رف 
وه���ي م�صروع وحدة تخطيط حمافظة النجف 
 ، الكوف���ة  اح�ص���اء  مبن���ى  وم�ص���روع  اال�ص���رف 
وتنج���ز مبنى �صبكة حقوق االن�ص���ان ، وتوا�صل 
العم���ل يف م�ص���روع مبن���ى املجامي���ع ال�صحي���ة 
للعتبة العلوية املقد�صة يف املحافظة ، وا�صتمرار 
العم���ل مب�صروع مرق���د ال�صهيد ال�صدر )قد�ص 
�ص���ره(،و ت�صارف الهيئة عل���ى اجناز م�صروع دار 
ا�صرتاح���ة الوزارة ،توا�ص���ل العمل على م�صروع 
اال�ص���كان الريفي حي���ث يتكون م���ن )3000( 

دار �صكني .
ام���ا يف حمافظ���ة مي�ص���ان ت�ص���ارف الهيئ���ة على 
اجن���از م�صت�صفى ال���والدة لالطفال �صعة 260 
حق���وق  �صبك���ة  ومبن���ى   ، املحافظ���ة  يف  �صري���ر 
االن�صان ، ويف حمافظة املثنى مت اجناز م�صروع 

 504 بواق���ع  ال�صكن���ي  الع�صاف���ري  ام  جمم���ع 
وح���دة �صكنية ، وم�ص���روع دائرة عقارات الدولة 
توا�ص���ل العم���ل على م�ص���روع دار اال�صرتاحة و 

م�صروع مكتب حقوق االن�صان .
باب���ل مت اجن���از م�ص���روع مق���ر  ويف حمافظ���ة 
ت�صكيالت ال���وزارة واي�صاً يف حمافظة الب�صرة 
توا�صل الهيئة تنفيذها مل�صروع املجمع ال�صكني 
يف حي القبلة ، وم�صروع مقر ت�صكيالت الوزارة 
ام���ا يف حمافظة ذي قار توا�صل العمل م�صروع 
مبن���ى اح�ص���اء �ص���وق ال�صي���وخ ومبن���ى حق���وق 
االن�ص���ان يف املحافظ���ة ، ا�صاف���ة اىل ان الهيئ���ة 
توا�ص���ل العمل يف م�صروع بناي���ة دائرة عقارات 

الدولة يف حمافظة وا�صط .
العام���ة  الهيئ���ة  ان  الوزي���ر  ال�صي���د  وا�ص���اف 
تخطي���ط  وح���دة  م�ص���روع  تنج���ز  للمب���اين 
كرب���الء وا�صتمرار العم���ل على خمترب كربالء 
االن�صائ���ي ،ودارا�صرتاح���ة كرب���الء ، وت�ص���ارف 
عل���ى اجناز م�صروع مديري���ة موؤ�ص�صة ال�صهداء 

يف املحافظة .

كفاح محمود كريم

محليـة4 العدد)583( الخميس 4 كانون االول 2014
Thu: 4 Des 2014 issue no.583

وزير االعمار واالسكان االستاذ طارق الخيكاني :

- بغداد

- بغداد

قررت حمافظة بغداد ا�صتبدال جميع املولدات 
االهلية باحلكومية خالل العام املقبل. وقال 
يف  ال�صاعدي  �صبار  بغداد  حمافظة  م�صت�صار 
ت�صريح �صحفي ، ان “املحافظة ادرجت �صمن 
خطتها للعام املقبل 2015 ا�صترياد مولدات 
املولدات  لرفع  ج��ودة  ذات  عاملية  منا�صئ  من 
ان  اجل  من  باحلكومية  وا�صتبدالها  االهلية 
ال�صيطرة  املحافظة  على  ال�صهل  م��ن  ي��ك��ون 
ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى امل��ت��ع��ه��دي��ن وان�����زال ال��ع��ق��وب��ات 
امل��خ��ال��ف��ني منهم”. وا���ص��اف  ال�����ص��ارم��ة ���ص��د 
بغداد  امل�صجلة يف  املولدات  ان عدد  ال�صاعدي 
اك��ر م��ن 10 االف م��ول��دة م��ا ب��ني حكومية 
من  منها  االهلية  اح�صاء  �صيتم  اذ  واه��ل��ي��ة، 
املناطق  ا�صتبدالها باحلكومية يف جميع  اجل 
وب��ال��ت��دري��ج ع��ل��ى ان ي��ت��م االب��ق��اء ع��ل��ى نف�ص 
املتعهدين اذا ما رغبوا بذلك و�صحب املولدات 
االه���ل���ي���ة م��ن��ه��م وا����ص���ت���ث���م���اره���ا يف احل�����االت 
الطارئة او عند عطب املولدات او احلاجة اىل 

زيادة يف الطاقة.

محافظة بغداد : استبدال المولدات 
األهلية بالحكومية العام المقبل

داعش وملحقاتها!

ل��داع�����ص ك�صلوك  م��ف��ه��وم  اأو  ت��ع��ري��ف  اإي��ج��اد  البع�ص يف  رمب���ا جن��ح 
بع�صها،  ع��ن  با�صتقاللية  تتمتع  ع�صابات  �صمن  منظم  متوح�ص 
اأي�صا  ورمبا  واالأحكام،  واالجتهادات  وال�صلوك  بالت�صرفات  وخا�صة 
�صعارات حول  تعودناه من  عما  البعد  كل  بعيدة  باأنها  الكثري  اأدرك 
ا�صرائيل ومعاداتها االأر�ص املقد�صة والعدالة، حيث غاب ب�صكل كلي 
املفجوعني يف  املاليني  واأذه��ان مئات  اأ�صماع  اأتعبت  ملفردات  ذكر  اأي 
�صاعته  وم��ا  واالمربيالية،  ال�صهيونية  قبيل  من  االأو���ص��ط،  ال�صرق 
االأوح���د  والرئي�ص  ال��واح��د  احل���زب  دع��اي��ة  ماكينة  طويلة  ل�صنوات 
اإب��ادة املرتدين، وهم كل من يختلف  من �صعارات واأه��داف تت�صمن 
ال��راأي من الطرف االآخ��ر، وخا�صة الكورد م�صلمني كانوا  معهم يف 
يعملون  اأنهم  اقلها  االتهامات  ب�صتى  دوم��ا  واملتهمني  ايزيديني،  اأم 
ال�صهر  ب��ني  تخيريهم  يتم  االأم���ة، حيث  وت��دم��ري  ال��وط��ن  لتجزئة 
وت�صحيح االأ�صل )!( واعتناق دينهم اجلديد ) للكورد االيزيديني ( 
اأو الذبح والتهجري، بينما مينح االآخرين من ) ال�صماويني ( فر�صة 
اإال  خيار  لهم  فلي�ص  ال�صيعة  اأم��ا  اجل��زي��ة،  ودف��ع  لهم   ) العبودية   (

املوت!!؟
داع�ص،  و�صلوكيات  الأه��داف  واملكثف  ال�صريع  اال�صتعرا�ص  هذا  بعد 
الت�صرف  واأمن��اط من  اأفرزته من ظواهر  اإىل تداعياتها وما  ناأتي 
التائهة  امل�صاحات الرمادية، واأ�صميناهم بالفرقة  لدى ال�صاكنني يف 
اأنها كما الذي ي�صع  اإذا ما قلنا  اأك��ر،  التي يح�صن تو�صيفها بدقة 
حيث  جم���ازا،  بفوائدهما  مغرما  ال��ن��ار  يف  واأخ���رى  اجلنة  يف  قدما 
بانت جماميع ب�صرية لي�صت قليلة، تتقارب اأو تتطابق اأحيانا كثرية 
تخفي  وال  داع�ص،  مع  والنف�صية  والقيمية  االأخالقية  تكويناتها  يف 
تربير ما تقرتفه ب�صتى الذرائع، وخا�صة اولئك املعادين لفكرة بناء 
دولة دميقراطية احتادية تعددية ت�صمن اعرتافا واإحقاقا الختيارات 
مكوناتها امل�صريية، فمنذ هجمتها على املو�صل وتكريت وبع�ص مدن 
التي  من  جماميع  ان��ربت  كورد�صتان،  حافات  على  ثم  وم��ن  االنبار 
ت�صكن االأماكن الرمادية لكي تك�صف عن اأنيابها فرحا بقدوم منقذها 
وحمقق رغباتها واملعرب االأكر تطابقا عن اأفكارها واأهدافها العليا، 
يف  ح�صني  �صدام  و�صلطة  البعث  ا�صتخدمهم  الذين  اأولئك  وخا�صة 
قمع اأي حركة مناوئة لنظامه، �صواء يف الو�صط واجلنوب، اأو الذين 
ا�صتخدمهم يف تعريب وتبعيث قرى وبلدات �صنجار وزمار وال�صيخان 
دنيا يف  وخممور وكركوك ودي��اىل وتكريت، ومعظمهم من درج��ات 
املراتب االأمنية اأو الع�صكرية اأو احلزبية ومن طبقات متخلفة واأمية 
ومدقعة من الفالحني والعمال والعاطلني، حيث مت متليكهم اأرا�ص 
وفدائيو  واال�صتخبارات  االأم��ن  موؤ�ص�صات  يف  رت��ب  ومنحهم  وبيوت 

�صدام وبقية االأجهزة اخلا�صة ذات الوالء املطلق ل�صدام وحزبه.
ومن هوؤالء اأو من ذريتهم ممن تطور وانتع�ص يف كنف تلك االأفكار 
اأو  اجلامعات  �صالمل  ت�صلقوا  ممن  املقيتة  وال�صوفينية  العن�صرية 
ال�صحافة واالإعالم اأو مراكز الدرا�صات والبحوث، بل حتى من انتمى 
منهم اإىل حركات م�صابهة لذات املنطلقات الفا�صية ال�صمولية، لكنها 
بفكر اآخر رمبا كان يتقاطع مع البعث يف �صكل الهيكل اأو اال�صم لكنه 
يحمل ذات ال�صلوك والعقلية، كما هو يف ممار�صات كثري من مفا�صل 
العراق منذ ما يقرب من ع�صر �صنني، حيث �صاهموا يف  ممن حكم 
على  والكراهية  احلقد  وتكثيف  البالد  مكونات  بني  الهوة  تعميق 
خلفية طائفية وعرقية ومناطقية و�صهلوا اخرتاق اجلناح الع�صكري 
واالإداري���ة  والع�صكرية  االأمنية  وموؤ�ص�صاته  ال��ع��راق  الأر���ص  لداع�ص 
واملالية، االأمر الذي مكن ذلك اجلناح من احتالل ما يزيد على ثلث 
م�صاحة العراق والعديد من املدن واملحافظات الكبرية مبا فيها من 

اأهايل واأموال وثروات.
حينما  ح�صني  �صدام  وعرابها  الكبري  داع�ص  مفكر  �صدق  لقد  حقا 
قال وهو يخاطب العراقيني، اإنهم اأي هو ومن اآمن بفكره وعقيدته 
قاله ووعد  ما  يفعلون  ت��راب، وها هم  اإال حفنة  العراق  لن يرتكوا 
وامل�����������������دن وما فيها من بيوت  البلدات  الغموا ون�صفوا كل  به، فقد 
وموؤ�ص�صات حكومية ومب�������������اين عامة وطرق موا�ص����������������الت لكي ال 

ي�صكنه��������ا من بعدهم احد!

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- اربيل

التربية :  تجهز  مديريات التربية بالمحافظات 
)1000( كرفان  للطلبة النازحين اليها بــ

-  نهاد سعدي 

جلنة  ت�صكيلها  عن  الرتبية  وزارة  يف  املدر�صية   االأبنية  مديرية  اعلنت 
لهذا  ال�صاخنة  املحافظات  من  النازحني  الطلبة  األتحاق  تاأمني  تتوىل 
العام ، وذلك بالتن�صيق مع وزارة الهجرة واملهجرين / اللجنة التنفيذية 
املديريات  جتهيز  املوؤمل  من  حيث   ، النازحة  العوائل  واإي���واء  لالأغاثة 
مع  درا���ص��ي  ك��رف��ان  ب�)1000(  واملحافظات  ب��غ��داد  يف  للرتبية  العامة 

)100( كرفان �صحي  .
جاء ذلك خالل الت�صريح ال�صحفي الذي ادىل به مدير االأبنية املدر�صية 
يف الوزارة املهند�ص فالح ح�صن اإبراهيم " وقال فيه  بالنظر الكتظاظ 
بع�ص املدار�ص التابعة للمديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات 
بطالبهم وب�صبب الظروف االمنية التي متر بها بع�ص املحافظات االأمر 
الذي ادى اىل نزوح مئات الطلبة منها واالألتحاق يف تلك املدار�ص ، وعلى 
مع  وبالتن�صيق  وزارت��ن��ا  قبل  من  هند�صية  جلنة  ت�صكيل  مت  ذل��ك  �صوء 
العوائل  واإي��واء  التنفيذية لالأغاثة  اللجنة  الهجرة واملهجرين /  وزارة 
النازحة ، الغر�ص منها اأ�صعاف املديريات املعنية وتلبية احتياجاتها من 
هوؤالء  لدخول  مبدئي  ب�صكل  لت�صاهم  وال�صحية  الدرا�صية  الكرفانات 

الطلبة النازحني اىل مقاعد الدرا�صة لهذا العام .
من  كل  جتهيز  على  اأث��م��رت  حثيثه  جهود  هناك  اأن  اىل  اإبراهيم  وب��ني 
�صحي  و)13(  درا���ص��ي  ك��رف��ان  ب�)150(  امل��ق��د���ص��ة  ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة 
كرفانات  و)6(  درا���ص��ي  ك��رف��ان  ب�)70(  االأ���ص��رف  النجف  حمافظة  و 
�صحية ، باالأ�صافة اىل حمافظة بابل كان ح�صتها من التجهيز )70( 
اأن هذه الكرفانات  كرفان درا�صية مع )4( كرفانات �صحية ، م�صتدركا 
ُتعد ج��زءاً من االإج���راءات التي مت و�صعها حلل  انها  اإال  رغم ب�صاطتها 
،  مذكراً اىل وجود عدد كبري من الكرفانات  م�صكلة الطلبة النازحني 
�صيتم اإر�صالها اىل املديريات العامة للرتبية حال اأكمال عملية الت�صنيع 
اخلا�صة بها ، واالإيعاز بذلك من قبل اللجنة التنفيذية لالأغاثة واإيواء 

العوائل النازحة .   
وذكر اىل وجود متابعة ميدانية للمواقع التي يتم جتهيزها بالكرفانات 
وتذليل املعوقات التي قد ُت�صاحبها مما يوؤمن األتحاق الطلبة مبدار�صهم 

الكرفانية ملواكبة م�صريتهم الرتبوية والعلمية .
اىل ذلك اأ�صار مدير االأبنية املدر�صية يف الوزارة اىل التاأكيد امل�صتمر على 
العوائل  واإي��واء  التنفيذية لالأغاثة  اللجنة  الهجرة واملهجرين /  وزارة 
للرتبية  العامة  املديريات  باقي  تزويد  على  االأ�صراع  ب�صرورة  النازحة 
الطلبة  الأبناءنا  مالئمة  درا�صية  اج��واء  لتوفري  واملحافظات  بغداد  يف 

النازحني .

خّول وزير  التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور ح�صني ال�صهر�صتاين،  
التعليم  وزارة  مع  بالتن�صيق  واالن��ب��ار  وتكريت  املو�صل  جامعات  روؤ���ص��اء 
التواأمة  او  الرديفة  الدرا�صة  حول  كرد�صتان  اقليم  يف  العلمي  والبحث 

للطلبة النازحني مع جامعات االإقليم.
ال��وزارة ل�صوؤون البحث العلمي الدكتور فوؤاد قا�صم حممد،  وقال وكيل 
ان وزير التعليم العايل الدكتور ح�صني ال�صهر�صتاين "وافق على تخويل 
التعليم  وزارة  مع  بالتن�صيق  واالن��ب��ار  وتكريت  املو�صل  جامعات  روؤ���ص��اء 
التواأمة  او  الرديفة  الدرا�صة  حول  كرد�صتان  اقليم  يف  العلمي  والبحث 
للطلبة ال��ن��ازح��ني م��ع ج��ام��ع��ات االإق��ل��ي��م وب��ح�����ص��ب ت��وف��ر االم��ك��ان��ي��ات 

والطاقة اال�صتيعابية لل�صنة الدرا�صية 2014/2015.
وقت  يف  ق��ررت  قد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وزارة  وكانت 
وتلعفر  ونينوى  املو�صل  جلامعات  ردي��ف��ة  وكليات  اأق�صام  ان�صاء  �صابق 
واحلمدانية واالنبار وتكريت واجلامعة التقنية يف املنطقة ال�صمالية يف 

اجلامعات امل�صت�صيفة للطلبة النازحني.

التعليم تخول رؤساء جامعات الموصل وتكريت واالنبار بالتنسيق 
مع وزارة التعليم في إقليم كردستان حول الدراسة الرديفة

االمين العام لمجلس الوزراء يشدد على اهمية التخطيط االستراتيجي والسياسات العامة في الوزارات

االوراق المالية: بورصة بغداد قدمت المساعدة الكبيرة لبورصة اربيل وستستمر ألن العراق واحد التجارة ترصد48 مخالفة للمطاحن وتحقق نسب متقدمة بتجهيزحصة تشرين الثاني من الطحين

و�صع  ع��ن  العراقية  النفط  وزارة  ك�صفت 
حمطات  لتخ�صي�ص  االخ����رية  ال��ل��م�����ص��ات 
"املح�صن"، م�صريا  لبيع البنزين التجاري 
البنزين  �صعر  لتحديد  مقرتح  وج��ود  اىل 
ال����واح����د. وق���ال  ل��ل��رت  دي���ن���ار   1200 ب���� 
امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ال�����وزارة عا�صم 
اللم�صات االخرية  ت�صع  "الوزارة  اإن  جهاد 
لتخ�صي�ص حمطات لبيع البنزين التجاري 
يف جانبي الر�صافة والكرخ يف بغداد وعدد 
ان  اىل  م�صريا  االخرى"،  املحافظات  م��ن 
املح�صن  امل�صتورد  م��ن  �صيكون  "البنزين 
اكر  وبن�صبة  اجل��ودة  عايل  اوكتاين  وذات 
اأن  ج���ه���اد  واأ�����ص����اف  اوكتاين".   95 م���ن 
ان  وهناك مقرتح  �صيكون جتاريا  "ال�صعر 
الواحد"،  للرت  دينار   1200 ب�صعر  يكون 
له  لي�ص  وال�صعر  املحطات  "هذه  ان  مبينا 
عالقة باملحطات او بال�صعر الر�صمي التي 
وب�صعر  للمواطنني  ببيعه  ال�����وزارة  ت��ق��وم 
جهاد  واأ�صار  الواحد".  للرت  دينار   450
اىل ان "الهدف من ذلك لتزويد ال�صيارات 

وال���ت���ي حت��ت��اج اىل بنزين  احل��دي��ث��ة ج���دا 
ان  م��وؤك��دا  عايل"،  اوك��ت��اي��ن  ذات  حم�صن 
ا�صترياده  �صيتم  التجاري  البنزين  "مادة 
من �صركات ر�صينة وهو خا�صع لل�صيطرة 

النوعية العراقية والعاملية".
ال��ث��اين  ت�����ص��ري��ن  ال��ن��ف��ط يف  واأك�����دت وزارة 
من  عالية  نوعيات  �صتوفر  انها   2013
م���ادة وق���ود ال��ب��ن��زي��ن خ���الل ال��ع��ام املقبل، 
العراقية  امل�����ص��ايف  جميع  ان  ع��ل��ى  م��وؤك��دا 
ت��ط��وي��ري��ة ع��ل��ى م�صتوى  ل��دي��ه��ا وح�����دات 
اال�صود  النفط  وحت��وي��ل  البنزين  حت�صني 

مل�صتقات نفطية.
يذكر العراق يعاين قدم من�صاآته النفطية 
وه����ي غ��ال��ب��ا م���ا ت��ن��ت��ج اق����ل م���ن ط��اق��ت��ه��ا 
ثالثة  على  ال��ع��راق  وميتلك  الت�صميمية 
م�صايف كبرية ومنها م�صفى الدورة بطاقة 
140 الف برميل يوميا وم�صفى الب�صرة 
اىل م�صفى  ا�صافة  برميل،  ال��ف   140 ب 
 ، يوميا  برميل  ال��ف   300 بطاقة  بيجي 
�صغرية  نفطية  م�����ص��ايف   10 ع��ن  ف�����ص��ال 
املحافظات  م��ن  ع��دد  على  منت�صرة  اخ��رى 
اقليم  ، وثالث م�صايف اخرى يف  العراقية 

كرد�صتان.

النفط تضع اللمسات االخيرة لتخصيص 
محطات لبيع البنزين التجاري "المحسن"

طناً   55 م�صادرة  عن  بابل  حمافظة  اعلنت 
م��ن ال����رز امل��ن��ت��ه��ي ال�����ص��الح��ي��ة م��ن اال���ص��واق 
املحلية، م�صريا اىل ان توجيهات وزارة ال�صحة 
ت�صدد على االلتزام مبدة ال�صالحية املثبتة يف 

املادة الغذائية .

اإن  ال�صلطاين   مدلول  �صادق  املحافظ  وق��ال 
"جلنة الرقابة ال�صحية لقطاع احللة الثاين 
�صادرت 55 طنا من الرز املنتهي ال�صالحية 
���ص��ارع االم���ام علي  خ��الل ج��ول��ة تفتي�صية يف 
اىل  م�صريا  احللة"،  مدينة  و���ص��ط  ال��ت��ج��اري 
ان "اللجنة �صتقدم تقريرها ملحا�صبة �صاحب 

املخزن".

كان  املخزن  "�صاحب  اأن  ال�صلطاين  واأ���ص��اف 
اللجنة  ان  اال  ال��ن��ف��اذي��ة  ت��اري��خ  تغيري  ي��ن��وي 
"توجيهات  ان  م��وؤك��دا  ك�صفته"،  م��ا  ���ص��رع��ان 
االل����ت����زام مب��دة  ع��ل��ى  ت�����ص��دد  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
ومتنع  الغذائية  امل���ادة  يف  املثبتة  ال�صالحية 
لال�صتهالك  ال�صاحلة  غ��ري  امل���واد  ا�صتخدام 

الب�صري".

بابل تصادر 55 طنًا من الرز المنتهي الصالحية من االسواق المحلية
- بابل

اخلدمي  امللف  الإدارة  عمليات  غرفة  ت�صكيل  عن  بغداد  امانة  اعلنت 
االإم����ام احل�����ص��ني )عليه  ا�صت�صهاد  اأرب��ع��ي��ن��ي��ة  ذك���رى  ب��اإح��ي��اء  اخل��ا���ص 
ان  العالقات واالع��الم  . وذك��رت مديرية  العا�صمة بغداد  ال�صالم( يف 
التي  للح�صود  اخلدمات  لتقدمي  خا�صة  خطة  اعدت  بغداد  اأمانة   "
�صتتوجه اىل مدينة كربالء املقد�صة �صرياً على االقدام الإحياء ذكرى 
اأربعينية ا�صت�صهاد االمام احل�صني )عليه ال�صالم( عرب غرفة عمليات 
ت��اأم��ني  ���ص��ت��ت��وىل عملية  ال��ت��ي  ب��غ��داد  م�����ص��رتك��ة ت�صم ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات 
بغداد  العا�صمة  ح��دود  داخ��ل  احل�صينية  وامل��واك��ب  للزائرين  احلماية 
العامة  امل��رور  ومديريتي  ال�صحة  ل��وزارة  ال�صاندة  اجلهود  جانب  اىل 
الدوائر  قيام  ت�صمل  االأم��ان��ة  "خطة  ان  وا�صافت   . " امل��دين  وال��دف��اع 

بتهيئة  بغداد،  العا�صمة  مناطق  عموم  يف  املنت�صرة  ال�)14(  البلدية 
اآلياتها  جميع  ا�صتنفار  عرب  واللوج�صتية،  اخلدمية  املتطلبات  جميع 
ومالكاتها وت�صخري كل طاقاتها لتقدمي اخلدمات وتهيئة االحتياجات 
وال�صوارع  الطرق  بنظافة  واالهتمام  احل�صينية،  للمواكب  ال�صرورية 
اأعدت  الكاظمية  بلدية  "دائرة  ان  واو�صحت  الزائرون".  ي�صلكها  التي 
خطة متكاملة بالتن�صيق مع القوات االأمنية لتهيئة الظروف واملناخات 
الذين  وال��زائ��ري��ن  احل�صينية  امل��واك��ب  الإ�صتقبال  واملنا�صبة  املالئمة 
 ." لهم  اخل��دم��ات  اأف�صل  وت��ق��دمي  املقد�صة  املدينة  على  �صيتوافدون 
وتابعت ان "املديرين العامني للدوائر البلدية ومعاونيهم والعاملني 
تنفيذ  على  املبا�صر  لالإ�صراف  ميداين  ب�صكل  �صيتواجدون  مبعيتهم، 
اخلدمات  تقدمي  عملية  ان�صيابية  ل�صمان  قاطعه،  �صمن  كل  اخلطة 
بالتن�صيق مع القوات االأمنية لوزارتي الداخلية والدفاع، ومعاجلة كل 

املعوقات ب�صورة اآنية ".

امانة بغداد : تشكيل غرفة عمليات إلدارة الملف الخدمي الخاص بإحياء ذكرى أربعينية استشهاد اإلمام الحسين )عليه السالم(
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* إنس��حاب قوات البيش��مركة من مناطق س��هل نينوى 
وغيرها،كان اش��به بالحلم،ما الذي دفع بهم لألنسحاب 

وهناك الماليين ينظرون أليهم كالسد المنيع؟

- هناك ا�ش���باب كثرية تقف وراء ان�شحاب قوات البي�شمركة 
م���ن مناط���ق �ش���هل نين���وى وخازر،لع���ل اأهمها الق���رار الذي 
اأتخذته القوات الأمريكية بق�ش���ف املنطقة للحد من متدد 
ع�ش���ابات داع�ش،ل���ذا تقرر اأن�ش���حاب قوات البي�ش���مركة اإىل 
م���ا بعد خط 36،ك���ون القوات الأمريكية ل متتلك خرائط 
للمنطقة �ش���وى تل���ك التي بحوزتها وهي تع���ود اأىل ما قبل 
2003،وكذل���ك الأنب���اء الت���ي تواردت عن حت�ش���يد بع�ش 
اه���ايل الق���رى العربي���ة يف املنطقة،وتلك الق���رى تقع خلف 
مواقع البي�ش���مركة يف �شهل نينوى،وتفاديا لأراقة اأنهار من 
الدماء قررت القيادة باأن تن�ش���حب قوات البي�شمركة،لأعادة 
تنظيمه���ا وم���ن ثم �ش���ن الهجم���ات �ش���د مواق���ع داع�ش،كما 
ان ع���دم ان�ش���حاب البي�ش���مركة ومقاتل���ة داع����ش يف مناط���ق 
�ش���هل نين���وى والق���رى،كان يلح���ق ا�ش���رارا كب���رية ب�ش���كان 
املناط���ق وه���ذا م���ا ل تتمن���اه حكوم���ة كورد�ش���تان ول ق���وات 
البي�ش���مركة،مع ه���ذا فقد قاتلت قوات البي�ش���مركة يف قرى 
عل���ي ره ����ش وبازواي���ا وحت���ى يف مرك���ز ناحية برطلة �ش���من 

�شهل نينوى،قبل اأن تن�شحب . 

* هن��اك تضارب في األنباء ح��ول تحرير مناطق من قبل 
ق��وات البيش��مركة وأحتف��اظ تنظيم)داع��ش( ببعض 

المناطق،ماذا يجري على األرض؟

- م���ا يج���ري عل���ى اأر����ش الواق���ع ه���و خمال���ف م���ا معل���ن 
املوالي���ة  تل���ك  الإعالم،خ�شو�ش���ا  و�ش���ائل  بع����ش  يف  عن���ه 
البي�ش���مركة  ق���وات  ب���اأن  لك���م  نوؤك���د  لتنظيم"داع�ش"ل���ذا 
عل���ى  اخلن���اق  وا�ش���اقت  املناط���ق  م���ن  الكث���ري  اإ�ش���تعادت 
داع�ش،وم���ن تل���ك املناط���ق ق�ش���اء الكوي���ر وناحي���ة خممور 
وربيع���ة وزم���ار وكذل���ك منطقة �ش���د املو�ش���ل وه���ي منطقة 
ق���وات  متكن���ت  وغريها،ب���ل  تلل�ش���قف  وق�ش���بات  كب���رية 
البي�ش���مركة م���ن تطهريع�ش���رات الق���رى م���ن بينه���ا قري���ة 
ح�ش���ن �ش���امي قرب منطقة خ���ازر والتي كان���ت تعتربمعقل 

ع�شابات داع�ش يف املنطقة. 

* تحري��ر المناطق م��ن س��يطرة تنظيم)داعش( يتم 
ببطيء ممل،بينما الجميع يطالب باألس��راع في ذلك، ما 

السبب؟

- رمب���ا هن���اك من ي���رى يف عمليات حتريرالق���رى واملناطق 
بطىء،لك���ن على الأر����ش فعمليات حترير الق���رى واملناطق 
حتت���اج اإىل جه���د كبري،�ش���يما واأن ع�ش���ابات داع����ش متتل���ك 
الع���دة والعدد،وتق���وم بتفخيخ الطرقات وال�ش���وارع واملباين 
بعد ان�ش���حابها من القرى واملناطق،لذلك فتحرير املناطق 
يحت���اج اإىل جهد هند�ش���ي توؤم���ن لقوات البي�ش���مركة دخول 
املناطق ومن ثم ال�ش���يطرة عليها،ف�ش���ال ع���ن وجود الكثري 
م���ن اه���ايل الق���رى الذي���ن اأن�ش���موا لداع����ش ه���وؤلء اأي�ش���ا 

يت�شببون يف تاأخريمو�شوع حترير جميع املناطق. 

* تس��ليح ق��وات البيش��مركة مكنتها م��ن التفوق على 
تنظي��م )داعش(ه��ل هذه االس��لحة تلب��ي حاجتهم،ام 

أنهم بحاجة ألسلحة أكثر تطورا؟

- هناك ا�شلحة وذخرية و�شلت قوات البي�شمركة،لكنها دون 
م�ش���توى الطموح،وهذا م���ا اأكده الرئي�ش ب���ارزاين وقيادات 
اخ���رى يف حكوم���ة كورد�ش���تان،فاأن م�ش���توى الت�ش���ليح كان 
�ش���عيفا،واإل فاأن قوات البي�ش���مركة ق���ادرة على دحر تنظيم 
داع����ش، وحتري���ر جميع املناطق م���ن قب�ش���ته،لذلك فنحن 
م���ع جتهيز قوات البي�ش���مركة بال�ش���لحة الثقيلة واحلديثة 
ميتل���ك  وال���ذي  داع����ش  تنظي���م  عل���ى  واملتطورة،لتتغل���ب 

خمتلف اأنواع الأ�شلحة. 

* نتاب��ع لقاءاتك��م مع محاف��ظ نين��وى ورئيس مجلس 
المحافظ��ة ومس��ؤولين وبرلمانين،ه��ل اثم��رت ه��ذه 

اللقاءات عن شيء،ليصب في خدمة أهالي نينوى؟

- اللق���اءات التي جتمعنا مبحافظ نينوى ورئي�ش واع�ش���اء 
وم�ش���وؤولني  نين���وى  �ش���رطة  ومدي���ر  املحافظ���ة  جمل����ش 
اآخرين،اثم���رت ع���ن نتائ���ج طيبة،�ش���يما وه���ي ته���دف اأىل 
اجلمي���ع  ب���ني  النظ���ر  وجه���ات  وتقري���ب  ال���روؤى  توحي���د 
م���ن اأج���ل الإ�ش���راع يف اأنه���اء حتري���ر مدين���ة املو�ش���ل والتي 
ينعك����ش ايجابا على جميع مناط���ق العراق،لذلك فلقاءاتنا 

م�ش���تمرة ومتوا�ش���لة م���ع خمتل���ف الط���راف وكذل���ك م���ع 
اأهلن���ا النازحني من نينوى،من اج���ل حترير جميع املناطق 

وبال�شرعة املمكنة. 

* الس��يد روز نوري شاويس ذكر بأن قوات البيشمركة 
تضم مختلف اطياف العراق،هل هذا يعني بأنها ليست 

تهم؟!!
ُ
قومية وتمثل مكون واحد كما ت

- بالفعل، قوات البي�ش���مركة لي�ش���ت ق���وات قومية وطائفية 

كم���ا يح���اول البع����ش ال�ش���اءة األيها،فه���ي ت�ش���م خمتل���ف 
مكون���ات اقلي���م كورد�ش���تان،وقد �ش���هدت الف���رة الأخ���رية 
اأن�ش���مام الكثريي���ن اليها،فه���ي متث���ل كل اأهايل كورد�ش���تان 
الظل���م  يرف�ش���ون  العراق،مم���ن  والأح���راريف  وال�ش���رفاء 
والأرهاب واجلرمية،ويرغبون يف خلق اأجواء امنة م�شتقرة 
والغ���در  والقت���ل  والطائفي���ة  الأقتت���ال  ع���ن  هادئة،بعي���دا 

والأختطاف والظلم. 

*هن��اك حدي��ث عن ع��دم وجود تنس��يق بي��ن طيران 
التحال��ف وق��وات البيش��مركة،هل ه��ذا س��بب بع��ض 

األهداف الخاطئة للطائرات؟!!

- لي����ش هناك تن�ش���يق مبا�ش���ر،لكن التن�ش���يق والتع���اون يتم 
الأه���داف  لق�ش���ف  تن�شيقي،وبالن�ش���بة  مرك���ز  خ���الل  م���ن 
مواق���ع  لتحدي���د  اليوم،نظ���را  ج���دا  قليل���ة  اخلاطئة،فه���ي 
واأوكار لالأرهابيني بدقة من خالل الإ�شتخبارات،رغم ذلك 
ق���د يحدث يف ح���الت احلرب حتديد اأه���داف خاطئة،ولكن 
حم���ددة  اأه���داف  لأختي���ار  حثي���ث  و�ش���عي  عم���ل  هن���اك 
وفعلية،بدلي���ل ال�ش���ربات الأخ���رية الت���ي �ش���هدتها مدين���ة 

املو�ش���ل وغريها،حي���ث مت اأ�ش���تهداف اأوكار الدواع�ش بدقة 
واوقعت فيهم خ�شائر كبرية وا�شرار ج�شيمة. 

* ال��كل يتح��دث ع��ن ق��رب الهج��وم المرتق��ب عل��ى 
الموصل،والبعض يدعوا أهلها لألستعداد،أذا تحريرها 

بات قريبا؟!!

- معرك���ة حتري���ر املو�ش���ل باتت ق���اب قو�ش���ني اأو اأدنى، لكن 
حتدي���د الوقت والزمن لي�ش يف �ش���الح الق���وات الأمنية ول 

اأه���ايل املو�ش���ل،بل متك���ن ع�ش���ابات داع����ش م���ن التح�ش���يد 
موع���د  نتمناه،وحتدي���د  ل  م���ا  وه���ذا  الأحتياط���ات  واأخ���ذ 
املعرك���ة و�ش���اعة ال�شفرتفر�ش���ه الظ���روف املوؤاتي���ة والوقت 
املنا�ش���ب،كي تت���م باأقل اخل�ش���ائر وبال�ش���رعة املمكنة،فهناك 
م�ش���اعي وجه���ود تب���ذل م���ن اأج���ل اأن تك���ون معرك���ة حترير 
املو�ش���ل قريبة،�ش���يما واأن ق���وة حتري���ر املو�ش���ل ا�ش���بحت 
جاهزة وتتنظر الأوامر اخلا�شة،والرف�ش ال�شعبي لتواجد 
داع�ش يف املو�شل يتزايد، مما ي�شهل حترير املدينة وح�شمه 

ل�شالح اأهايل املدينة. 

* البع��ض يتحدث عن )خونة( ف��ي أطراف الموصل،هم 
الذي��ن أفس��حوا المج��ال لتنظيم)داع��ش( بالتغلل في 

المناطق،كيف ستتعاملون مع هؤالء أن ثبت ذلك؟!!

الق���رى  اأه���ايل  بع����ش  هن���اك  اأن  يخف���ى  ول  ننك���ر  ل   -
الذي���ن ان�ش���موا اأىل ع�ش���ابات داع����ش، وحملوا ال�ش���الح اأىل 
جانبه���م،اإل اأن اأغل���ب ه���وؤلء غ���ادروا قراهم وهم ي�ش���كنون 
خط���اأ  ارتكب���وا  اليوم،ه���وؤلء  اأطرافه���ا  ويف  املو�ش���ل  داخ���ل 
مناطقه���م  باأه���ايل  لداع�ش،وغ���دروا  بتاييده���م  ج�ش���يما 

والق���رى املج���اورة لهم،وعلي���ه ف���اأن العدالة يج���ب اأن تاخذ 
طريقه���ا اأن ثب���ت تورطه���م يف عملي���ات قت���ل ونه���ب و�ش���لب 
واأختطاف،وكذل���ك الع���ادات والتقالي���د الع�ش���ائرية تفر�ش 
عليهم عقوبة،اأما من غادر قريته خ�شية الق�شف والأقتتال 
والعنف،فه���وؤلء باأمكانه���م الع���ودة اأىل قراه���م ومناطقهم، 
معززي���ن مكرمني،ونوؤك���د لك���م اأن هن���اك اأع���داد كبرية من 
الأخوة العرب ي�ش���كنون يف قراهم ومناطقهم �ش���من حدود 
اقلي���م كورد�ش���تان،دون تعر�ش���هم لأي ن���وع م���ن التج���اوز اأو 

الت�شييق،لأنهم اأخوة واأحبة ونعتربهم اأهلنا. 

* ف��ي ظل هذه األحداث،هل هناك لق��اءات واتصاالت بينكم 
وبين شيوخ ووجهاء العشائر العربية داخل وخارج الموصل؟

- ب�ش���راحة، هن���اك اأت�ش���الت ولق���اءات ولكن دون م�ش���توى 
الطموح،خ�شو�ش���ا م���ع ه���وؤلء الذي���ن كان يربطنا عالقات 
قوية،لالأ�ش���ف بع�ش هوؤلء تخلوا عنا وف�شلوا الأ�شطفاف 
مع داع�ش،ويوؤ�ش���فنا ذلك،�شيما وهم ميثلون قبائل وع�شائر 
معروف���ة،وكان يفر����ش به���م اأن ي�ش���اهموا يف رف���ع الظل���م 

وو�شع حد جلرائم داع�ش �شد اأهلهم وابناء ع�شائرهم. 

* نس��مع من هن��ا وهناك،ان نقاط الس��يطرة في مداخل 
اربي��ل وده��وك يمنع��ون الكثيري��ن م��ن دخ��ول تل��ك 

المحافظات،ما صحة ذلك؟!!

- الإج���راءات الأمني���ة فر�ش���تها الظ���روف، وهذا م���ا يوؤكده 
الأعت���داء  كورد�ش���تان،بدليل  اقلي���م  حكوم���ة  يف  القي���ادات 
الأرهاب���ي عل���ى اربي���ل قب���ل اي���ام، ففي ظ���ل �ش���قوط مدينة 
اأج���راءات  اأتخ���اذ  م���ن  نينوى،لب���د  م���ن  واج���زاء  املو�ش���ل 
احرازي���ة ملنع ت�ش���لل الأرهابيني واملجرمني اأىل حمافظات 
القليم،بدلي���ل اأن الأج���راءات المني���ة ت�ش���مل حت���ى �ش���كان 
م�ش���اريع  رغ���م  كورد�ش���تان  الكورد،فاقلي���م  م���ن  الأقلي���م 
البن���اء والأعم���ار فه���و يعي����ش حال���ة حرب،�ش���يما واأن قوات 
البي�ش���مركة لزال���ت تقات���ل عل���ى اجلبهات،لذل���ك نحن مع 
ه���ذه الأج���راءات ول ميكن اأن نتخل���ى عنها،رغم اأننا نتمنى 
اأن تنتهي م�شل�شل العنف يف العراق،وت�شتعيد جميع املناطق 
عافيتها،وبالت���ايل نتمكن من الغاء هك���ذا اإجراءات، ليتنقل 
املواطن بحرية ودون قيود،بعد رفع جميع تلك ال�ش���يطرات 
داخل الأقليم، لكن ما نود قوله اأن هذه الأجراءات ل تتخذ 
بحق ابناء مكون معني،بل فر�شتها الظروف، وهي لدواعي 

اأمنية ل اأكرث.

* الق��رى والمناط��ق التي حررتها ق��وات البيش��مركة،الزالت 
منيعة عن سكانها الذين يرغبون بالعودة أليها، ما السبب؟!!

- بالفع���ل ق���وات البي�ش���مركة لي�ش���ت يف مو�ش���ع يعي���ق عودة 
اأه���ايل الق���رى الت���ي مت حتريره���ا يف وق���ت �ش���ابق،لكن تلك 
الق���رى واملناط���ق ه���ي يف مرم���ى ن���ريان داع����ش، ب���ل هن���اك 
بع����ش القرى التي لتزال الكثري من املنازل فيها مفخخة، 
بدلي���ل اأن ناحية زماربعد\ حتريرها وكذلك بع�ش القرى 
املحيط���ة بها،هن���اك من عاد اأىل قراهم اإل اأنهم ا�شت�ش���هدوا 
ك���ون منازلهم كان���ت مفخخة،دون اأن يعلموا،لذلك تف�ش���ل 
ق���وات البي�ش���مركة ع���دم ال�ش���ماح لع���ودة اه���ايل الق���رى،اإل 
بع���د تامينه���ا بالكام���ل بحي���ث تدف���ع اذى الدواع����ش ع���ن 
قراهم،وذل���ك حفاظا على اأرواح النا�ش،ا�ش���افة اأىل اأن تلك 
الق���رى بحاج���ة لأع���ادة اخلدم���ات كامل���اء والكهرباء،بعد اأن 

جعلت منها ع�شابات داع�ش جمرد خراب ودمار. 

* يج��ري الحدي��ث ع��ن فت��ح معس��كر لتدريب ق��وات الحرس 
الوطني والتي ستكلف بتطهير مدينة الموصل،ما صحة ذلك؟!!

- هن���اك مع�ش���كر لتدري���ب قوة حتري���ر املو�ش���ل،وهي القوة 
الت���ي �شتم�ش���ك الأر����ش بع���د تطه���ري مدين���ة املو�ش���ل،وهي 
م�ش���تقبال  �ش���تكلف  الت���ي  الوطن���ي  احلر����ش  لق���وات  ن���واة 
حلماي���ة املدينة،وقدتلق���ت ه���ذه الق���وة التدريب���ات وكذلك 
جت���اه  لتتح���رك  ال�ش���فر  �ش���اعة  باأنتظ���ار  ال�ش���لحة،وهي 
املو�شل،وهذه القوة متثل خمتلف مكونات نينوى،ول متثل 

مكون اأو طيف معني. 

* كلمة أخيرة ؟ 

ليت�ش���نى لأهله���ا  املو�ش���ل عافيته���ا،  ت�ش���تعيد  اأن  نتمن���ى   -
النازح���ني بالعودة اأىل مدينتهم اأمنني �شاملني،و�ش���نعمل مع 
اجلمي���ع من اأجل الإ�ش���راع يف ذل���ك،يف ظل زي���ادة معاناتهم 

يوما بعد اآخر، و�شكرا لكم ملتابعتكم ن�شاطاتنا.

معركة تحرير الموصل باتت قاب قوسين و لم يبق اال تحديد ساعة الصفر
في حوار مع الـ »                «.. مسؤول فرع الموصل للحزب الديمقراطي الكردستاني القيادي عصمت رجب:

أجرى الحوار : جاسم حيدر 

لقاءاتنــا مــع محافــظ نينــوى و مديــر 
شــرطتها أثمــرت عــن نتائــج طيبــة

قــوات البيشــمركة تمثــل كل أهالي 
األقليم و الشرفاء و األحرار في العراق

ف��ي أطراف مدينة الموصل التي س��يطر عليها تنظيم ما يع��رف ب� " داعش" قي 
العاش��ر في حزيران الماضي، هناك مواجهات ش��به يومية بين قوات البيش��مركة 
الكردي��ة وبي��ن عصابات"داعش"فض��ال ع��ن قص��ف طائ��رات التحال��ف الدول��ي 
لمواقع"داعش" وخطوط أمدادهم،جبل بعشيقة حيث يضم المقرالمتقدم للفرع 
الرابع عش��ر للحزب الديمقراطي الكوردس��تاني يجري فيه لقاءات بين مسؤولين 
سياس��يين وحكوميي��ن، لبحث آخر التط��ورات الميدانية وكذلك اإلس��تعدادات 
الديمقراط��ي  الح��زب  ف��ي  القي��ادي  يتواج��د  الموصل،حي��ث  مدين��ة  لتحري��ر 
الكوردستاني عصمت رجب مسؤول فرع الموصل للحزب، والذي أشرف على الكثير 
من العمليات التي ش��نها قوات البيش��مركة ضد معاق��ل داعش،وكذلك الهجمات 
التي ش��نتها البيشمركة ألس��تعادة الس��يطرة على الكثير من المناطق مثل سد 
الموص��ل والكثير من القرى،إرتأينا إس��تضافته عبر هذا اللقاء، ليحدثنا أكثر عن 

وضع مناطق نينوى ونشاطات قوات البيشمركة،وأشياء أخرى، قلنا له:

األجــراءات األمنية 
األخيرة في األقليم 
فرضتهــا الظروف 
اآلنيــة وماعداهــا 
الكل أخوة ومرحب 

بهم لزيارتنا

قــوة تحريــر الموصل 
التي تواصل تدريباتها 
هـــي التــــي ستمســك 
األرض بعـــد تطهيرها 
مــــــــن الدواعـــــــش 

األرهابيين



ن��ف��ى ع�����ض��و االحت������اد امل���رك���زي ل��ك��رة 
ال���ق���دم امل��ت��ح��دث ال��ر���ض��م��ي ب��اإ���ض��م��ه 
ك��ام��ل زغ���ر اق����راب امل����درب امل�ضري 
ح�����ض��ن ���ض��ح��ات��ه م���ن م��ه��م��ة ت��دري��ب 
املنتخب الوطني خلفا للمدرب املقال 
حكيم �ضاكر. موؤكدا ان االخر ابدى 
املنتخب الوطني عن  رغبته بتدريب 
ط��ري��ق وك��ي��ل اع��م��ال��ه ك���رمي ح�ضن. 
املو�ضوع  �ضيدر�س  االحت���اد  ان  مبينا 
م���ع جم��م��وع��ة اال����ض���م���اء االج��ن��ب��ي��ة 
نهائيات  يف  اال�ضود  لقيادة  املطروحة 
مناف�ضاتها  �ضتقام  ال��ت��ي  ا�ضيا  ام���ام 
يف ا���ض��رال��ي��ا م��ط��ل��ع ال���ع���ام امل��ق��ب��ل. 
م�ضدر  ك�ضف  مت�ضل  �ضعيد  على 
يف احت�����اد ال���ك���رة ع���ن اع�����ان ق��ائ��م��ة 
ا���ض��م��اء اخل��م�����ض��ن الع��ب��ا ال��ت��ي وق��ع 
ع��ل��ي��ه��م االخ���ت���ي���ار م����ن ق���ب���ل جل��ن��ة 
ون��ور  ح�ضن  )ج���ال  وه��م  املنتخبات 
�ضربي وحممد حميد وعلي يا�ضن 
واحمد  �ضعيد  و�ضامح  �ضامل  وول��ي��د 
فاح  وح�ضن  رب��اط  وحممد  حممد 

بايز وعلي  وكو�ضنت  وفي�ضل جا�ضم 
ب��ه��ج��ت و���ض��رغ��ام ا���ض��م��اع��ي��ل وع��ل��ي 
ع���دن���ان وحم��م��د ع��ب��دال��زه��رة وع��ل��ي 
ناظم وهردي �ضيامند و�ضام �ضاكر 
وعلي  ابراهيم  واح��م��د  ناطق  و�ضعد 
ف��ائ��ز ور���ض��ا ن�����ض��راهلل وحم��م��د قابل 
فاخر  وعبا�س  حممد  امل��ا  وهلكورد 
واجم�����د ك��ل��ف وب�������ض���ار ر����ض���ن وع��ل��ي 
يا�ضن وكرار جا�ضم  ح�ضني واحمد 
وح�����ض��ن ع��ب��دال��واح��د وه���م���ام ط���ارق 
ون��ب��ي��ل ���ض��ب��اح واجم���د ول��ي��د و�ضيف 
وا�ضامة  ع��ب��داالم��ر  و�ضعد  �ضلمان 
نعيم  وابراهيم  قا�ضم  ويا�ضر  ر�ضيد 
وم�����ه�����دي ك����ام����ل وم�����������روان ح�����ض��ن 
وي���ون�������س حم���م���ود وح����م����ادي اح��م��د 
وع�����اء ع���ب���دال���زه���رة واجم�����د را���ض��ي 
م��رام  وج�ضنت  عبدالرحيم  ومهند 
وعبدالقادر طارق وح�ضن علي واحد 
اعلنت  جهتها  م��ن  ك����رمي(.  وم��ه��دي 
جل��ن��ة امل�����ض��اب��ق��ات يف االحت�����اد م��وع��د 
الثامنة  اجل��ول��ة  مناف�ضات  ان��ط��اق 
م��ا قبل االخ���رة م��ن امل��رح��ل��ة االوىل 
اللجنة  مدير  وق��ال  املمتاز.  ل��ل��دوري 
���ض��ه��اب اح��م��د: ان ب��ع��د غ��د اجلمعة 

اجلوية  القوة  فريقي  لقاء  �ضي�ضهد 
دون  م����ن  االول  م��ل��ع��ب  يف  وال����ك����رخ 
جمهور. وا�ضاف: وت�ضتكمل مباريات 
اذ يحل  بلقاءين  ال�ضبت  يوم  اجلولة 
نفط مي�ضان يف  الطلبة �ضيفا على 
ملعب امليمونة، وي�ضيف امليناء فريق 
احلدود يف ملعبه، وجتري يوم االحد 
اجل��اري  ال�ضهر  م��ن  ال�ضابع  امل��واف��ق 
االوىل جت��م��ع نفط  م��ب��اري��ات  ث���اث 
االول،  ملعب  وال��ك��ه��رب��اء يف  اجل��ن��وب 
ارب��ي��ل يف  ال����زوراء �ضيفا على  وي��ح��ل 
م��ل��ع��ب ف��ران�����ض��وا ح���ري���ري يف اق���وى 
ال�ضرطة  ويلتقي  اجل��ول��ة،  م��ب��اري��ات 
اىل  وا�ضار  الثاين.  والنفط يف ملعب 
ان م��ب��اراة زاخ���و وامل�����ض��ايف يف ملعب 
ال�ضهر  م��ن  الثامن  يف  �ضتكون  دالل 
اجلولة  مناف�ضات  وتختتم  اجل���اري 
ب���ل���ق���اء ده������وك وال���ن���ج���ف يف م��ل��ع��ب 
اجل��اري  ال�ضهر  من  التا�ضع  يف  االول 
بغداد منتظرا.  امانة  و�ضيكون فريق 
ف��ي��م��ا ت���ق���رر ارج������اء م����ب����اراة ك��رب��اء 
اربيعينية  مبنا�ضبة  الو�ضط  ونفط 
عليه  احل�ضن  االم��ام  ال�ضهداء  �ضيد 

ال�ضام.

لل�ضكوا�س  امل��رك��زي  االحت���اد  رئي�س  اك��د 
ال��دك��ت��ور علي ج��ه��اد: ان االحت���اد تلقى 
دع������وة ر����ض���م���ي���ة م����ن االحت��������اد ال��ع��رب��ي 

ل��ل�����ض��ك��وا���س ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف م��ن��اف�����ض��ات 
 15 البطولة العربية لفئتي حتت �ضن 
و19 عاما التي من املزمع ان حتت�ضنها 
ال��ع��ا���ض��م��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ال��ري��ا���س خ��ال 
الثالث  ولغاية  ع�ضر  ال�ضابع  م��ن  امل���دة 
وال��ع�����ض��ري��ن م���ن ���ض��ه��ر ك���ان���ون ال��ث��اين 

املقبل.
وق����ال ج��ه��اد: ان ال���ع���راق م��ن امل��ق��رر ان 
منهم  ارب��ع��ة  الع��ب��ن  بثمانية  ي�����ض��ارك 
عاما   15 �ضن  حت��ت  فئة  مناف�ضات  يف 
وم��ث��ل��ه��م يف م��ن��اف�����ض��ات حت���ت ف��ئ��ة 19 
ع���ام���ا، ح��ي��ث ���ض��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ال��اع��ب��ن 
ال��ث��م��ان��ي��ة يف ����ض���وء االخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي 
�ضيجريها االحتاد مع مدربي املنتخبات 
الوطنية خال اال�ضابيع القليلة املقبلة. 
امكانية  يناق�س  االحت��اد  ان  اىل  م�ضرا 

ال��ت��ع��اق��د م���ع م���درب���ن اجنبين  اب�����رام 
ي���ح���م���ان اجل���ن�������ض���ي���ة ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة 
ل���ا����ض���راف ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 
جلميع الفئات العمرية، حيث كنا ناأمل 
باك�ضتاين  م��درب  مع  التعاقد  يكون  ان 
واخر م�ضري اال اننا وجدنا يف النهاية ان 
التعاقد مع مدربن يحمان اجلن�ضية 
املالية  الناحية  اف�ضل من  الباك�ضتانية 
االم���وال  م��ن  الكثر  يكلفانا  ل��ن  حيث 

للتعاقد معهما يف املرحلة املقبلة.

ح��ددت وزارة الش��باب والرياضية الش��هر المقبل موعدا الفتت��اح المدينة الرياضي��ة في محافظة 
البصرة. وذكر بيان للوزارة ان "وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان قام بزيارة الى محافظة 
البصرة برفقة رئيس اللجنة االولمبية رعد حمودي وعدد من مسؤولي الوزارة ولقائه مع نائب رئيس 
وأعضاء مجلس محافظة البصرة لبحث االستعدادات لتضييف البصرة لخليجي 23 في البصرة مطلع 

.2016
ودعا عبطان اىل ان "تاأخذ مدينة الب�ضرة دورها احلقيقي 
يف االهتم����ام والبن����اء بع����د �ضن����وات م����ن االهم����ال والن�ضيان 
يف املج����االت كاف����ة، م�ضيف����ا ان علين����ا كعراقي����ن التكات����ف 

لك����ي تظه����ر الب�ض����رة مبظهر الئق ام����ام اال�ضق����اء فالوزارة 
�ضت�ضع����ى اىل اإكم����ال م����ا عليه����ا م����ن م�ضاريع الت����ي ت�ضكل 
نقط����ة حتول كب����رة يف اداء واقت�ضاد وبيئ����ة هذه املحافظة 

ت�ض����اف اىل م����ا متتل����ك م����ن امتي����ازات كاملوق����ع واملراف����ق 
ال�ضياحي����ة، مبين����ا ان" املدين����ة الريا�ضي����ة �ضت�ض����كل رم����زا 
وم����وردا اقت�ضاديا كبرا الأهل الب�ض����رة النها �ضتوفر املئات 
من فر�س العمل للعاطلن ا�ضافة اىل كونها �ضرح ريا�ضي 
�ضام����خ تفتخر به املنطقة وا�ضتدرك بقوله اأن النجاح ياأتي 
م����ن خال التعاون والتكام����ل احلقيقي بن املوؤ�ض�ضات وان 
����ى عاتقها  يق����دم كل من����ا دوره يف البن����اء فال����وزارة اأخذت عل
اإكم����ال امل�ضاري����ع الّريا�ضية وتهيئة امل����وارد الب�ضرية القادرة 
على تنظيم املناف�ضات وعلى املوؤ�ض�ضات االخرى كاحلكومة 
امل����دين والدوائ����ر اخلدمي����ة  املحلي����ة ومنظم����ات املجتم����ع 
تهيئة كل الظروف املنا�ضبة جلعل اأبناء الب�ضرة يفتخرون 

مبحافظتهم.
م����ن جانب����ه اأك����د رئي�����س اللجن����ة االأوملبي����ة رع����د حم����ودي 

"وزارة ال�ضب����اب والريا�ض����ة مل تدخ����ر  بح�ض����ب البي����ان ان 
جه����دا يف خدم����ة الريا�ض����ة والريا�ضي����ن وبالتحديد ملف 
احلظ����ر وخليج����ي 23 وهذا م����ا يزيدنا حما�ض����ة على بذل 
جه����ود ا�ضتثنائي����ة و�ضاع����ات م����ن العم����ل املتوا�ض����ل واجلاد 
����ي اأنف�ضنا اوال واأبناء هذه املحافظة التي نتطلع  لكي نر�ض

لروؤيتها جوهرة للخليج.
و�ضك����ر رئي�س جمل�����س حمافظة الب�ضرة ولي����د ال�ضليطي 
اخلط����وات الكب����رة املتخ����ذة م����ن قب����ل ال����وزارة والتن�ضي����ق 
�ض����رورة  ����ى  عل م�ض����ددا  واالأوملبي����ة  ال����وزارة  ب����ن  الع����ايل 
ا�ضتح�ض����ال املوافق����ات الكم����ال امل�ضاري����ع املتعلق����ة باملدينة 
الريا�ضي����ة كم����د �ضبكات امل����اء والكهرب����اء امل����زودة للماعب 

وبناء الطرق الرابطة بن املطار واملدينة الريا�ضية.
واطل����ع الوزي����ر بح�ض����ب البي����ان خ����ال زيارته مللع����ب امليناء 

على �ضر العمل يف امل�ضروع الذي ميثل ثاين اأكرب املاعب 
يف املحافظ����ة وا�ضتم����ع اىل وجهات نظ����ر املكتب اال�ضت�ضاري 
الدائ����رة  مدي����ر  مع����اون  وماحظ����ات  مداخ����ات  ����ى  وعل
����ي فخر الدي����ن واتفق اجلمي����ع على تقدمي  الهند�ضي����ة عل
الت�ضهي����ات الت����ي م����ن �ضاأنه����ا ت�ضري����ع خط����وات التنفي����ذ 
واكم����ال امللع����ب قب����ل م����دة منا�ضب����ة م����ن موع����د انط����اق 

خليجي 23 .
وتاب����ع البيان اىل ان" الوف����د زار مدينة الب�ضرة الريا�ضية 
واأبدى الوزير ر�ضاه عن �ضر العمل والتي �ضتفتتح يف 17 
ربي����ع امل�ضادف الثامن او التا�ضع م����ن كانون الثاين املقبل، 
واأ�ض����ر عبط����ان بع�����س املاحظ����ات على النواق�����س التي مت 
����ي والفن����ادق اخلا�ض����ة بالوف����ود  ر�ضده����ا يف امللع����ب الرئي�ض

الريا�ضي����ة ووج����ه باأكماله����ا.

اأنها عازمة على دع��م القطاع  ب��غ��داد،   اأك��دت حمافظة 
وامل�ضاريع  ال��ن��دوات  ع��رب  ال�ضباب  و�ضريحة  الريا�ضي 
قا�ضم  مهند  ال��دويل  احلكم  كرمت  وبينما  الريا�ضية، 
ال����ذي ق����اد ن��ه��ائ��ي خ��ل��ي��ج��ي 22، اأع�����رب االأخ�����ر عن 
يكرم  حكومي  م�ضوؤول  اأول  وهو  بغداد  ملحافظ  �ضكره 
احلكم. وقال حمافظ بغداد علي التميمي يف بيان اإن 

"املحافظة عازمة على دعم القطاع الريا�ضي و�ضريحة 
مبينا  والندوات"،  املوؤمترات  اإقامة  خال  من  ال�ضباب 
با�ضتيعاب  التي ت�ضهم  امل�ضاريع  �ضتقيم  "املحافظة  اأن 
طاقات ال�ضباب وتطوير اإمكانياتهم الريا�ضية والبدنية 
ا�ضتقباله احلكم  التميمي خال  وال�ضحية" واأ�ضاف 
الدويل مهند قا�ضم اأن "تطوير امكانيات ال�ضباب ياأتي 
باإن�ضاء  املتمثلة  الريا�ضية  امل�ضاريع  تنفيذ  خال  من 
امل��اع��ب اخل��م��ا���ض��ي��ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة وال��ق��اع��ات م��ت��ع��ددة 

واملنمية  الداعمة  امل�ضاريع  من  وغرها  اال�ضتخدامات 
جلميع الريا�ضات ". بدوره اعترب احلكم مهند قا�ضم 
من  االأول  هو  بغداد  حمافظ  "تكرمي  اأن  للبيان  وفقا 
قبل م�ضوؤول عراقي بعد عودته من ال�ضعودية وقيادته 
دور   " ع��ل��ى  مثنيا   ،"22 خلليجي  النهائية  امل���ب���اراة 
حم��اف��ظ ب���غ���داد وع��م��ل��ه اجل����اد وامل�������ض���وؤول واه��ت��م��ام��ه 
رعايته  ع��رب  وال�ضباب  الريا�ضين  ب�ضريحة  الكبر 

الوا�ضعة لاأن�ضطة الريا�ضية وللريا�ضين ".
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الشباب والرياضة: افتتاح المدينة الرياضية في البصرة الشهر المقبل
النجاح يأتي من خالل التعاون والتكامل الحقيقي

- خ����������������اص

ال��زوراء  ن��ادي  اكد م�ضدر مقرب من 
ان ادارة الفريق تعتزم ت�ضمية املدرب 
����ض���ال���ح ع���ل���ى را�������س اجل����ه����از ال��ف��ن��ي 

للفريق .
ان  �ضحفي  ت�ضريح  يف  امل�ضدر  وق��ال 
"الدكتور �ضالح را�ضي مر�ضح �ضاخن 
يكون  ان  ال���زوراء على  تدريب  لتويل 
م�����درب ال��ف��ري��ق يف ال���وق���ت ال���راه���ن 

الكابنت عماد حممد م�ضاعدا له ".
 م���ن ج��ان��ب اخ���ر اك���د امل�����ض��رف على 
ك��رة ن��ادي ال���زوراء ك��رمي عبدالرزاق 
الفريق  التي تعر�س لها  ان اخل�ضارة 
امام القوة اجلوية لن متر دون اتخاذ 
اجراءات ادارية على وفق مبداأ الثواب 

والعقاب الذي تطبقه ادارة النادي.
وقال عبدالرزاق" اننا مل نكن نتوقع 
اخل����روج م��ن امل���ب���اراة ب��ه��ذه اخل�����ض��ارة 
الفريق  م�ضتوى  ك��ان  فقد  القا�ضية 
قبلها يف ت�ضاعد وقدمنا قبلها يف املباراة التي واجهنا فيها الطلبة م�ضتوى متميزا وحتى 
احلال  عليه  �ضيكون  مبا  ت�ضعرنا  تكن  مل  البداية  فان  اجلوية  ام��ام  مباراتنا  دخلنا  عندما 
يف النهاية فقد كانت بدايتنا جيدة قبل ان تت�ضبب حالتان ثابتتان ونتيجة اخطاء الدفاع 
واحلار�س يف احراز هدفن، برغم ان املدرب عماد حممد كان قد نبه الاعبن اىل �ضرورة 
املراقبة الل�ضيقة للمهاجمن يف الكرات الثابتة لدرجة انه كان ي�ضمي هذا الاعب او ذاك 

ملراقبة مناف�ضه يف اجلوية".
اننا  التعوي�س وموؤكد  اللعب وعدم وجود ثقافة  انفتاح  وا�ضاف"لقد دفعنا بعد ذلك ثمن 

كادارة لن ن�ضكت على هذه اخل�ضارة.

صالح راضي
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محافظ بغداد يكرم الحكم مهند قاسم

العراقية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  اك��د 
رعد حمودي ان االجنازات التي حتققت 
ع��م��وم  يف   2014 ال����ع����ام  ه�����ذا  خ�����ال 
م�ضتوى  دون  كانت  الريا�ضية  احلركة 
�ضي�ضهد  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  وان  ال��ط��م��وح، 

ميزانية تق�ضفية للريا�ضة العراقية.
وا�ضاف حمودي يف ت�ضريحات �ضحفية 
اخلارجية  بامل�ضاركات  حتقق  م��ا  ان   "
طموح  م�ضتوى  دون  زال  ما  لريا�ضتنا 
ال���ل���ج���ة االومل����ب����ي����ة وال����ق����ائ����م����ون ع��ل��ى 
�ضي�ضهد  املقبل  ال��ع��ام  وان   ، ال��ري��ا���ض��ة 
ج��زء  ف��ال��ري��ا���ض��ة   ، تق�ضفية  م��ي��زان��ي��ة 
كلجنة  ونحن  للبلد  العام  الو�ضع  من 
نكون متعاونن يف هذا  ان  اوملبية البد 

اجلانب "
وا����ض���ار ح���م���ودي " ان ع��ل��ى االحت�����ادات 
ت��ب��ح��ث ع����ن م�����ض��ادر  ال���ري���ا����ض���ي���ة ان 
دون   ، االخ��������رى  ال����ق����ن����وات  يف  مت����وي����ل 
من  لها  مينح  ما  على  الكلي  االعتماد 
موازنة  الن  االومل��ب��ي��ة،  اللجنة  ميزانية 
ال���ع���ام اجل���دي���د يف ع��م��وم ال��ب��ل��د تتجه 
االوملبية  وان   ، والر�ضيق  التق�ضف  اىل 
م�ضاركتها  بتقنن  االحت����ادات  تطالب 
ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ض��ر  وان  امل���ق���ب���ل���ة  امل������دة  يف 
م�����ض��ارك��ة االجن����از ف��ق��ط  ، م��ن دون ان 
تهدر االم��وال يف م�ضاركات غر مثمرة 
الن   ، خالها  م��ن  نتناف�س  ال  ال��ت��ي  او 
�ضتكون  الريا�ضية  االحتادات  ميزانيات 

م�ضغوطة".
التنفيذي  املكتب  " ان  واو�ضح حمودي 
ل��ل��ج��ن��ة االومل���ب���ي���ة ���ض��ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ه 
العام  ملناق�ضة ما حتقق خ��ال  ال��دوري 
احلايل ، واآلية العمل للعام املقبل على 
وفق املتغرات اجلديدة والتق�ضف املايل 
على ان يكون هناك موؤمتر مو�ضع مع 
ج��م��ي��ع االحت������ادات ال��ري��ا���ض��ي��ة يف وق��ت 
الحق ملناق�ضة كل التفا�ضيل الدقيقة".

ال�ضابق  ا�ضتبعد م�ضدر يف احت��اد الكرة ان يتوىل  م��درب ايطاليا 
واملدرب احلايل لنادي بارما روبرتو دونادوين تدريب منتخب ا�ضود 

الرافدين يف بطولة امم ا�ضيا .
وقال امل�ضدر يف ت�ضريح  �ضحفي ان تر�ضيح ا�ضم مدرب منتخب 
ب��ارم��ا روب��رت��و دون���ادوين  ل��ن��ادي  ايطاليا  ال�ضابق وامل���درب احل��ايل 
ان  ا�ضيا الميكن  ال��راف��دي��ن يف بطولة امم  ا���ض��ود  ت��دري��ب منتخب 
يجد طريقه اىل ار�س الواقع كونه ملتزم بعقد مع نادي بارما اىل 

نهاية املو�ضم احلايل.
وا�ضاف: ان هناك امورا اخرى قد متنع دونادوين من توقيع العقد 
مع االحتاد العراقي وهي اخلوف من الو�ضع االمني او عدم رغبته 

يف العمل داخل العراق.

اأعلنت جلنة امل�ضابقات يف احتاد ال�ضلة العراقي، مواعيد مباريات 
الدور ال�ضاد�س من الدوري املمتاز.

"فريقي  اإن  املر�ضومي  اح�ضان  ب��االحت��اد  االإع��ام��ي  املن�ضق  وق���ال 
ال�ضرطة والكهرباء �ضيفتتحان يف ال�ضاعة الرابعة من ع�ضر بعد 
العراقي  ال�ضلة  دوري  من  ال�ضاد�س  ال��دور  مباريات  اخلمي�س  غد 
الوقت نف�ضه مباراة  املغلقة كما جترى يف  ال�ضعب  املمتاز يف قاعة 

فريقي دهوك وال�ضليخ يف قاعة دهوك".
ي��وم  غد اجلمعة يف قاعة  "ويتقابل فريقا احللة وزاخ��و  واأ���ض��اف 
نف�ضه  اليوم  يف  يلتقي  كما  بابل  مبحافظة  ن��وري  حمزة  ال�ضهيد 
فريقا  ويختتم  الكرخ،  قاعة  يف  النجفي  والت�ضامن  الكرخ  فريقا 
املقبل  الثاثاء  يوم  ال�ضاد�س  الدور  وامليناء مباريات  نفط اجلنوب 

يف قاعة الب�ضرة".

مستوى  دون  اإلنجازات  حمودي:  رعد 
الطموح وميزانية العام المقبل تقشفية 

مصدر في اتحــاد الكــرة يستبعد تولي 
دونادوني تدريب منتخب اسود الرافدين

اليوم .... انطالق الجولة 
السادسة للدوري السلوي

8 العبين يمثلون منتخب السكواش في البطولة العربية 

اتحاد الكرة يرسل اسماء 50 العبا لالتحاد االسيوي 

اكد امن �ضر االحتاد املركزي للمبارزة زياد ح�ضن ان االحتاد 
قرر االعتذار ر�ضميا عن عدم امل�ضاركة يف مناف�ضات بطولة 
اجلائزة الكربى لفعالية �ضاح �ضيف املبارزة التي �ضتقام يف 
العا�ضمة القطرية الدوحة خال املدة من ال�ضابع ولغاية 
احلادي ع�ضر من �ضهر كانون االول اجلاري ومب�ضاركة اكرث 
من 60 منتخبا عامليا وذلك ال�ضباب مالية، حيث كان من 
املقرر ان ي�ضارك العراق بثاثة العبن ولكن االزمة املالية 
ال��ت��ي يعانيها االحت���اد ح��ال��ه ب��ذل��ك ح��ال بقية االحت���ادات 

الريا�ضية االخرى اجربتنا على االعتذار عن عدم امل�ضاركة 
يف مناف�ضات البطولة.

على �ضعيد اخر او�ضح ح�ضن ان االحتاد وافق على امل�ضاركة 
�ضتة اىل ثمانية العبن يف مناف�ضات بطولة  بوفد ي�ضم 
العربي  ال�ضيف  ال�ضباب لفعالية �ضاح  العامل لفئة  كاأ�س 
طهران  االيرانية  العا�ضمة  يف  تنطلق  ان  املوؤمل  من  التي 
خال املدة من الثامن ولغاية الثالث ع�ضر من �ضهر كانون 
خمتلف  م��ن  منتخبا   20 نحو  مب�ضاركة  املقبل  ال��ث��اين 
قارات العامل. م�ضرا اىل ان الاعبن �ضيتم اختيارهم من 
بن 18 العبا ينتظمون يف تدريبات م�ضتمرة يف العا�ضمة 

بغداد حتت ا�ضراف املدربن �ضاح ها�ضم وبا�ضم حممد.

اال�ضباين  بر�ضلونة  ن��ادي  ان  علي  ه�ضام  ال�ضابق  ال��دويل  الاعب  ك�ضف 
واندية انكليزية قد طلبت �ضم ابنه احمد اىل فرقها الكروية . وقال علي 
يف ت�ضريح  �ضحفي ان ابني احمد الذي يبلغ من العمر احد ع�ضر عاما 
قد ا�ضبح هدفا للعديد من االندية العاملية لكونه يتمتع مبهارات عالية 
وي�ضتطيع ت�ضجيل االهداف من م�ضافات بعيدة . وا�ضاف: ان  بر�ضلونة 
اال�ضباين واندية انكليزية قد طلبت �ضم ابني احمد اىل فرقها الكروية 
بعد ان �ضاهدته يلعب مع فرق مدر�ضة  ا�ضباير  يف قطر وهو م�ضتمر يف 
اللعب معها يف الوقت احلا�ضر  اىل ان يبلغ ال�ضنة الثانية ع�ضر من اجل 
التعاقد معه ب�ضورة ر�ضمية مع بر�ضلونة الذي ابدى رغبة كبرة يف �ضمه 

او مع اندية اخرى ابدت هي االخرى رغبتها يف �ضمه.

موهبة كروية عراقية في 
الطريق الى برشلونة

أسبـاب ماليـة تلغـي مشاركة مبارزينـا 
فـي بطولـة الجائـــزة الكــــبرى

- متابعة

اأعلنت ادارة   نادي النفط الريا�ضي،  اأن  النادي �ضي�ضتقطب اأربعة العبن 
حمرفن برازلين بغية تدعيم �ضفوف الفريق يف مناف�ضات دوري الكرة 
الفني  اجلهاز  الختبار  �ضيخ�ضعون  االأربعة  املحرفن  اأن  موؤكدا  املمتاز، 
لبيان املوقف منهم، فيما نفى نيته التعاقد مع املحرف اللبناين حممد 
النادي  "اإدارة  اإن  �ضلطان  كاظم حممد  النادي  رئي�س  نائب  وقال  الغدار. 
�ضفوف  لتدعيم  ال��ربازي��ل  م��ن  حم��رف��ن  الع��ب��ن  اأرب��ع��ة  �ضت�ضتقطب 
اأن  مبينا  احلايل"،  للمو�ضم  امل��م��ت��از  ال��ك��رة  دوري  مناف�ضات  يف  ال��ف��ري��ق 
االقتناع  الفني ويف حال  �ضيخ�ضعون الختبار اجلهاز  االأربعة  "الاعبن 

مب�ضتوياتهم �ضيتم التعاقد معهم خال االإنتقاالت ال�ضتوية".

النفط يختبر أربعة برازيليين  تمهيدا لضمهم للنادي



   

ي��خ�����س��ى م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د م���ن ا���س��ت�����س��ام ح��ار���س��ه 
الإ���س��ب��اين ال�����س��اب »داف���ي���د دي خ��ي��ا« اأم����ام الإغ������راءات 
فور  �سمه  ت�ستهدف  والتي  مدريد  ري��ال  من  امل�ستمرة 
انتهاء عقد احلار�س الأول »اإيكر كا�سيا�س« نهاية املو�سم 

اجلاري.
واأك����دت م�����س��ادر م��ق��رب��ة م��ن ل��وي�����س ف���ان خ���ال اعجابه 
لوري�س«  »ه��وج��و  هوت�سبري  لتوتنهام  الأول  باحلار�س 
ال���ذي ارت��ب��ط ع��ل��ى ف���رات م��ت��ق��ارب��ة م��ن ب��اري�����س �سان 
جريمان وبر�سلونة، وا�ستعداده لنفاق مبلغ 30 مليون 

جنيه اإ�سرليني ل�سمه من ال�سبري�س اإذا تطلب الأمر.
و�سع احلار�س ال�سابق لأتلتيكو مدريد على ملعب اأولد 
م��درب حرا�س مرمى  ترافورد غري م�ستقر منذ رحيل 
اليونايتد »�ستيل« عقب اعتزال �سري األيك�س فريج�سون 

يف مايو 2013.
مدريد  بريال  باللتحاق  عاًما  ال24  �ساحب  وارتبط 
اأخبار  وجت���ددت  يونايتد  مل��ان  ان�سمامه  قبل  م��ن  حتى 
العرو�س املقدمة من الريال اإليه قبل نهاية هذا العام 

بعد اأن دخل عقده مع اليونايتد �سنته الأخرية.
ه���وج���و ل��وري�����س /27 ع���اًم���ا/ ك��ل��ف خ��زي��ن��ة ت��وت��ن��ه��ام 
هوت�سبري ع�سرة مايني جنيه اإ�سرليني عند ان�سمامه 
اأهميته  اأث��ب��ت  وق��د   ،2012 ع��ام  الفرن�سي  ل��ي��ون  م��ن 

على ملعب واي��ت ه��ارت لني يف ظل الراجع الكبري يف 
م�ستوى مدافعي فريقه منذ املو�سم املا�سي حتى الآن.

هوت�سبري  لتوتنهام  ولءه  تاأكيد  لوري�س  هوجو  واأراد 
اأ�سيع اقرابه من التعاقد مع  اأن  يف يوليو املا�سي بعد 

اآر�سنال ليقوم بتجديد عقده ملدة خم�س �سنوات قادمة.
اأوروب��ا  اأبطال  اإىل دوري  التاأهل  لكن عجز توتنهام عن 
�سوف تدفع هوجو لوري�س نحو الرحيل مع اأول عر�س 

قوي من اأحد الأندية امل�ساركة املو�سم املقبل.
فالديز«،  »فيكتور  ال�سابق لرب�سلونة  اأن احلار�س  ورغم 
فان  من  بقرار  ترافورد  اأولد  يف  تدرب  قد  عاًما،   32
اأن  اإل  ال�سليبي،  الرباط  اإ�سابة  من  تعافيه  حتى  خال 

اليونايتد ل يجده حًا على املدى البعيد.

مانشستر يونايتد يبحث طرق التصدي لغارة ريال مدريد!

هيّمن الالعب��ون اإلس��بان واأللمان عل��ى القائم��ة النهائية للمرش��حين لتش��كيلة العالم 
المثالية لس��نة 2014، التي أعدها االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و اتحاد الالعبين 
المحترفي��ن "فيفب��رو"، والتي س��يطر عليه��ا من جان��ب األندي��ة فريق ري��ال مدريد 

اإلسباني، حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا .
وقد كشف أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم ترشيحات الفريق المثالي لعام 2014 والذي 

سيتم اعالنه بحفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في 12 يناير بمدينة زيورخ.

األ���ف   52 ح���وايل  الت�سوي���ت  عملي���ة  يف  ي�س���ارك  و 
لع���ب م���ن كل اأنح���اء الع���امل بالإ�ساف���ة للجماهري 
الر�سم���ي ل"الفيف���ا" عل���ى  املوق���ع  الريا�سي���ة ع���رب 

الأنرنت.
 10 تواج���د  الر�سيح���ات  قائم���ة  عل���ى  وُياح���ظ 
لعب���ني اإ�سب���ان والذي���ن ميثل���ون اأك���رب ع���دد، عل���ى 
و   )6( الربازيلي���ني  و   )9  ( الأمل���ان  نظرائه���م 
اأي  م���ن  القائم���ة  خل���ت  فيم���ا   ،)5( الأرجنتيني���ني 
لع���ب عرب���ي، و ح�س���ور افريق���ي واحد فق���ط، وهو 
ن���ادي  مي���دان  متو�س���ط  توري���ه،  ياي���ا  الإيف���وراي 

مان�س�سر �سيتي الإنكليزي.
وعن متثيل الأندية فقد �سيط���ر لعبو ريال مدريد 
عل���ى القائمة ، حي���ث تواج���د 12 لعباً م���ن النادي 
امللكي، مقابل 10 لكل من الغ���رمي التقليدي، نادي 
بر�سلون���ة الإ�سباين، ون���ادي بايرن ميوني���خ الأملاين، 

ثم نادي ت�سيل�سي الإنكليزي ب6 لعبني.
وفيما يلي قائمة املر�سحني لفريق العامل املثايل 

)اإ�سبانيا-ري���ال  كا�سيا����س  اإيك���ر  املرم���ى:  حرا�س���ة 
مدريد(، كاوديو براف���و )ت�سيلي-ريال �سو�سييداد/
بر�سلونة( وتيب���و كورت���وا )بلجيكا-اأتلتيكو مدريد/

)اأملانيا-باي���رن ميون���خ(  نوي���ر  ت�سيل�س���ي( ومانوي���ل 
وجانلويجي بوفون )اإيطاليا-يوفنتو�س(

ميون���خ(  )النم�سا-باي���رن  األب���ا  ديفي���د  الدف���اع: 
ج���وردي األب���ا )اإ�سبانيا-بر�سلون���ة( ودانيي���ل األفي����س 
)اأملاني���ا- بواتين���غ  وج���ريوم  )الربازيل-بر�سلون���ة( 

باي���رن ميون���خ( ودانيي���ل كارباخ���ال )اإ�سبانيا-ري���ال 
مدريد( وديفي���د لوي���ز )الربازيل-ت�سيل�سي/باري�س 
�سان جريمان( وفيليب���ي لوي����س )الربازيل-اأتلتيكو 
)اأوروغ���واي- غودي���ن  ودييغ���و  مدريد/ت�سيل�س���ي( 

اأتلتيك���و مدريد( ومات����س هوميل����س )اأملانيا-برو�سيا 
)�سربي���ا- اإيفانوفيت����س  وبراني�س���اف  دورمتون���د( 

ت�سيل�س���ي( وفين�سن���ت كومب���اين )بلجيكا-مان�س�سر 
�سيت���ي( وفيلي���ب لم )اأملانيا-بايرن ميون���خ( وكيبلر 
لفريان "بيب���ي" )الربتغال-ريال مدريد( وخابيري 
ما�سكريان���و )الأرجنتني-بر�سلون���ة( وجريارد بيكيه 
)اإ�سباني���ا- رامو����س  و�سرخي���و  )اإ�سبانيا-بر�سلون���ة( 

ريال مدريد( وتياغو �سيلفا )الربازيل-باري�س �سان 
جريم���ان( ورفائي���ل ف���اران )فرن�سا-ري���ال مدري���د( 
ومار�سيل���و )الربازيل-ريال مدري���د( وبابلو زاباليتا 

)الأرجنتني-مان�س�سر �سيتي(.
)اإ�سباني���ا- األون�س���و  ت�ساب���ي   : املي���دان  و�س���ط   

ماري���ا  دي  واأنخ���ل  ميون���خ(  مدريد/باي���رن  ري���ال 
يونايت���د(  مدريد/مان�س�س���ر  )الأرجنتني-ري���ال 
و�سي�سك فابريغا�س )اإ�سباني���ا- بر�سلونة/ ت�سيل�سي( 

وت�س���ايف  ت�سيل�س���ي(  )بلجي���كا-  ه���ازارد  واإدي���ن 
هريناندي���ز )اإ�سبانيا-بر�سلون���ة( واأندري����س اإنيي�ستا 
)اإ�سبانيا-بر�سلون���ة( وت���وين كرو����س )اأملانيا-باي���رن 
ميونخ/ري���ال مدري���د( ول���وكا مودريت����س )كرواتيا-

)اأملانيا-اأر�سن���ال(  اأوزي���ل  وم�سع���ود  مدري���د(  ري���ال 
واأندري���ا بريل���و )اإيطاليا-يوفنتو����س( وب���ول بوغب���ا 
)فرن�سا-يوفنتو�س( وخيم����س رودريغز )كولومبيا-

�سفاين�ستايغ���ر  وبا�ستي���ان  مدري���د(  موناكو/ري���ال 
)اأملانيا-باي���رن ميونخ( وياي���ا توريه )ك���وت ديفوار-
)ت�سيل���ي- في���دال  واأرت���ورو  �سيت���ي(  مان�س�س���ر 

يوفنتو�س(
الهج���وم: �سرجي���و اأغوي���رو )الأرجنتني-مان�س�س���ر 

�سيت���ي( وغاريث بي���ل )ويلز-ري���ال مدري���د( وكرمي 
كو�ست���ا  ودييغ���و  مدري���د(  )فرن�سا-ري���ال  بنزمي���ة 
وزلت���ان  مدريد/ت�سيل�س���ي(  )اإ�سبانيا-اأتلتيك���و 
اإبراهيموفيت����س )ال�سويد-باري����س �س���ان جريم���ان( 
ميون���خ(  )بولندا-باي���رن  ليفاندوف�سك���ي  وروب���رت 
روي����س  ومارك���و  ميون���خ(  )اأملانيا-باي���رن  ومول���ر 
ريب���ريي  وفران���ك  دورمتون���د(  )اأملانيا-برو�سي���ا 
)فرن�سا-باي���رن ميون���خ( واآري���ني روب���ن )هولن���دا-

)الربتغال-ري���ال  رونال���دو  وكري�ستيان���و  باي���رن( 
مدريد( ووي���ن روين )اإنكلرا-مان�س�س���ر يونايتد( 
ولوي����س  بر�سلون���ة(  )الربازي���ل-  �سيلف���ا  دا  ونيم���ار 

�سواريز )اأوروغواي-ليفربول/بر�سلونة(.
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ت��ك��ل��م اجل���ن���اح ال���ه���ول���ن���دي ال����دويل 
وجن���م ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ع���ن ق�سية 
ال��اع��ب امل��ت��وق��ع ف���وزه ب��ك��رة ال��ق��دم 
الذهبية ما بني كري�ستيانو رونالدو، 
واأكد  نوير  ومانويل  مي�سي  ليونيل 
اأن  بعد  غ�سا�سة  اأي  يحمل  ل  اأن���ه 
مت جت��اه��ل��ه م���ن ال��ق��ائ��م��ة الأخ����رية 
ل��ل��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب اأف�������س���ل لع�����ب يف 

العامل 2014.
مع  مم��ت��اًزا  مو�سًما  الهولندي  ق��دم 
ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ واأك��م��ل��ه مب�����س��ت��واه 
مع  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  املمتاز يف 
املنتخب الهولندي الذي حقق املركز 
العامل وخ��رج من  الثالث يف بطولة 
ن�سف نهائي البطولة فقط بوا�سطة 

ركات الرجيح اأمام الأرجنتني.
اآري�����ني روب����ني ���س��اح��ب ال�30  ق���ال 
ع��اًم��ا يف ح��دي��ث��ه ع��ن ه���ذه الق�سية 
املُ��ث��ارة اإع��ام��ًي��ا يف ال��ف��رة الأخ��رية 
الثاثة  ونوير؟  رون��ال��دو  "مي�سي، 
الذهبية  ب��ال��ك��رة  ال��ف��وز  ي�ستحقون 

لأنهم جميًعا رائعني".
على  يعتمد  "الأمر  روب��ني  ا�ستطرد 
ولذلك فا ميكنني فعل  الت�سويت 
اأي �سيء حيال الأمر وهو خارج اخت�سا�سي، لقد قمت بتقدمي مو�سم رائع وفعلت 
اأ�سياًءا  حققوا  ال��ذي  الآخرين  الاعبني  من  الكثري  هناك  ولكن  بو�سعي  ما  كل 

عظيمة".
وكان كارل هاينز رومينيجيه رئي�س البايرن قد و�سف غياب روبني عن القائمة 
النهائية باأنه �سيء ُمجل اأو بالعار بعد اأن �سجل 23 هدًفا يف 51 مباراة خال 
العام املا�سي اإ�سافة ل�سناعته الكثري من الأهداف احلا�سمة يف جميع امل�سابقات، 
ُيظهر  اأن  جميل  ���س��يء  "اإنه  الطائر  اجل��ن��اح  ق��ال  رومينيجيه  ت�سريحات  وع��ن 
حتققت،  التي  النجاحات  يف  وي�سركني  والتقدير  الح��رام  ه��ذا  يل  رومينيجيه 

ولكن النا�س يف النهاية قاموا بالت�سويت واختاروا ثاثة لعبني كبار".

روبين 

الكرة الذهبية.. الثالثة يستحقونها!

اإلسبـــــان واأللمـــــان..

حاضرون بقوة في ترشيحات الفريق المثالي لعام 2014
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

هناأ لعبو ريال مدريد ال�سباين لكرة القدم 
�سفحاتهم  ع��رب  رودري��ج��ي��ز  خي�سي  زميلهم 
ال�سخ�سية مبوقع �سبكة التوا�سل الجتماعي 
"توير" اإثر عودته من الإ�سابة التي اأبعدته 
اأول  وت�سجيله   ، اأ�سهر  ثمانية  امل��اع��ب  ع��ن 
امل��ب��اراة التي ف��از بها  اأه��داف��ه ه��ذا املو�سم يف 
ب��ك��اأ���س ملك  ك��ورن��ي��ا -5�سفر  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق 

ا�سبانيا.
ون�����س��ر ال��اع��ب اي�����س��ك��و ، ال���ذي �سنع ه��دف 
قال  تغريدة  ، عرب ح�سابه  امل��ب��اراة  خي�سي يف 

فيها "يوم رائع بالن�سبة لنا بعودة خي�سي".
امل���ه���اج���م ال���ف���رن�������س���ي ك������رمي ب���ن���زمي���ا ن�����س��ر 
خي�سي  ب���ع���ودة  الأوىل  يف  رح���ب  ت��غ��ري��دت��ني 
�سديقي  ل��روؤي��ة  "�سعيد  الثانية  يف  وك��ت��ب   ،

خي�سي مرة اأخرى يف امللعب ، حتيا مدريد".
كنت   ، ال��رائ��ع  "خي�سي  نات�سو  امل��داف��ع  وكتب 

معنا مرة اأخرى ، انت ت�ستحق ذلك".
كثرياً  �ساعد خي�سي  الذي  اأربيلوا  األفارو  اأما 
يف  "انت�سار  كتب  فقد   ، عاجه  ف��رة  اأث��ن��اء 
ت�ستحق  فاأنت  اأهنئك   ، خي�سي  ال��رائ��ع  ع��ودة 

ذلك".

العبو ريــال مدريــد يهنئون 
خيسي رودريجيز عبر تويتر

ب�سبب  لي�س  �سيئة  نتائج  الكربى حتقيق  الفرق  توا�سل بع�س 
اأدائها فح�سب، بل ب�سبب اأخطاء حرا�سها التي تاأتي يف وقت غري 

منا�سب، مما يت�سبب بخ�سارة النقاط.
- مينوليه

امل��وؤدي��ة  لاأخطاء  ارت��ك��اب��اً  اأك��ر ح��ار���س  املا�سي  املو�سم  ك��ان يف 
املجال  ه��ذا  التاألق يف  يوا�سل  املو�سم  ه��ذا  وه��ا هو  ل��اأه��داف، 
�سباك  يف  للخ�سوم  اأه�����داف  بت�سجيل  ���س��اه��م  ح��ار���س  ك��اأك��ر 
فريقه ليفربول، ويبدو اأن الريدز تو�سلوا لقناعة وا�سحة باأن 
احلار�س البلجيكي لي�س �سمام اآمان بل على العك�س بوابة من 

القلق التي ل بد من اإغاقها.
النقاط،  اأ�ساع فيها ليفربول  التي  املباريات  اإىل معظم  وعودة 
فقد كان مينوليه �سبباً من اأ�سباب ذلك، ولكنه كان حمظوظاً 
واإ�سابة  ���س��واري��ز،  لوي�س  بيع  ع��ن  باحلديث  النا�س  لإن�سغال 

�ستوريدج واأداء ماريو بالوتيلي.
- رومان فاندرفيلر

لكن  املا�سية،  ال�سنوات  يف  رائعاً  برو�سيا دورمتوند  كان حار�س 
الأخطاء يف اخلط  اأ�ساب م�ستواه وجعله مركز  هبوطاً غريباً 
اخللفي، ول يبدو اأن احلار�س البالغ من العمر 34 عاماً قادرا 
على القيام بردة فعل تعيده �سمن النخبة، ويبدو اأن مغادرته 
وجلب بديل له اأ�سهل من حماولة اإنقاذ ما تبقى له من م�سرية 

احرافية واأف�سل من ناحية ا�ستثمارية.
ان�سغلت  النا�س  ب��اأن  الآخ��ر مثل مينوليه  روم��ان حمظوظ هو 
برو�سيا  بايرن ميونخ لنجوم  الإ�سابات وخطف  باحلديث عن 

دورمتوند.
- فويتشيك تشيزني

م��رددي��ن  كثريين  جتعل  ت��األ��ق  حل��ظ��ات  ال��ب��ول��ن��دي  للحار�س 
باحلكم عليه بعدم اأهليته لتمثيل ار�سنال كحار�س اأ�سا�سي، لكن 
�سعف �سخ�سية وقلة التزامه مببادىء احلرا�سة الأ�سا�سية من 
خروج �سحيح وتنظيم خط دفاعه جتعله غري موؤهل لتمثيل 

فريق تريد جماهريه الألقاب.
ت�سيزين يعي�س كل �سيف نف�س الكابو�س الذي يوؤكد عدم اأهليته، 
فال�سحافة تتحدث دوماً عن حار�س مطلوب للمدفعجية، لكنه 

يف النهاية ينجو ب�سبب اأفكار مدربه اأر�سني فينجر.

3 حراس ال يستحقون 
اللعب مع الكبار

القدم  ال��دوري الإيطايل لكرة  اأعلن نادي يوفنتو�س مت�سدر 
ان لعب و�سطه الغاين الدويل كوادو ا�سامواه خ�سع لعملية 
جراحية يف الركبة و�سيغيب عن كاأ�س الأمم الأفريقية التي 
تقام ال�سهر املقبل يف غينيا ال�ستوائية. وخ�سع ا�سامواه /25 
عاما/ جلراحة يف الركبة الي�سرى يف بر�سلونة، ومن املتوقع 
اأن يعود للماعب بعد ثاثة اأ�سهر مما يوؤكد غيابه عن كاأ�س 
الأمم الأفريقية التي تقام خال الفرة من 17 كانون ثان/
يناير وحتى 8 �سباط/فرباير. ويبتعد يوفنتو�س بفارق نقطة 
اأوروب��ا،  اأبطال  ل��دوري  ال�ستة ع�سر  ل��دور  التاأهل  واح��دة عن 
ال�ستة  دور  فاعليات  انطاق  مع  ا�سامواه  ي�ستعيد  اأن  وياأمل 
التاأهل  اأج��ل  وم��ن  املقبل.  �سباط/فرباير  يف  للبطولة  ع�سر 
لدور ال�ستة ع�سر يحتاج يوفنتو�س ال�سبوع املقبل للتعادل مع 
اأتليتكو مدريد الأ�سباين الذي �سمن التاأهل بالفعل اإىل الدور 
التايل، كما اأن هزمية اأوملبياكو�س اليوناين اأو تعادله مع ماملو 

ال�سويدي ت�سمن �سعود ال�سيدة العجوز للدور التايل.

يغيب  يوفنتوس  العب  اسامواه 
عن كأس األمم األفريقية لالصابة 

ال�سيارات  العاملي لريا�سة  املجل�س  يعقد 
وع�سوية  ت��ود  ج��ون  الفرن�سي  برئا�سة 
بن  نا�سر  بينهم   ، الع�����س��اء  م��ن   21
القطري  الحت��اد  رئي�س  العطية  خليفة 
ل��ل�����س��ي��ارات وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة ن��ائ��ب 
رئي�س الحتاد الدويل، اأوىل اجتماعاته 
يف ال�����دوح�����ة ت���زام���ن���ا م����ع اج���ت���م���اع���ات 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��احت��اد ال���دويل 
الحت����اد  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ل��ل�����س��ي��ارات 
ناديا   163 مب�ساركة  حاليا،  القطري 
واحت�������ادا ب��ف��ن��دق /����س���ان���ت ري��ج��ي�����س/. 
وي��ن��اق�����س الج��ت��م��اع اأج���ن���دة وب��ط��ولت 
ريا�سة ال�سيارات املختلفة و�سبل تطوير 
اأن��ح��اء  �ستى  يف  الريا�سة  ه��ذه  م�ستوى 
لأف�سل  بها  للو�سول  ومتويلها  العامل 
امل�ستويات، كما �سيتم التطرق للمعوقات 
عليها،  التغلب  و�سبل  اأمامها  تقف  التي 

املقرحات  اإق���رار  يف  النظر  اإىل  اإ�سافة 
امل��ق��دم��ة م���ن ال��ل��ج��ان اخل��ا���س��ع��ة حتت 
مظلة الحتاد الدويل لل�سيارات.  ويعد 
امل��ج��ل�����س ال���ع���امل���ي ل��ري��ا���س��ة امل��ح��رك��ات 
ال��دويل  اأع��ل��ى هيئة �سمن الحت���اد  ه��و 
خ��ال��ه  م���ن  ي��ت��م   ،)FIA( ل��ل�����س��ي��ارات 
اإق�������رار ال���ق���واع���د وال���ل���وائ���ح ل�����س��ب��اق��ات 
جمي�ع  على  لل�سيارات  ال���دويل  الحت���اد 
م�ستوياته و�سا�سله، بدءا من الكارتنج 
وي��ت��ك��ون  الفورمول1-،  اإىل  وو����س���ول 

اختيارهم  يتم  ع�سوا   26 م��ن  املجل�س 
لاحتاد  العمومية  اجلمعية  قبل  م��ن 
الدويل لل�سيارات، التي تت�سمن ممثلني 
الوطنية  ال�سيارات  واأندية  احت��ادات  عن 
يف جميع اأنحاء العامل. ويجتمع املجل�س 
العاملي لريا�سة املحركات من ثاث اإىل 
اأربع مرات يف ال�سنة للنظر يف املقرحات 
امل���ق���دم���ة م����ن جل�����ان الحت�������اد ال�����دويل 
لل�سيارات املتخ�س�سة والإقرار على تلك 

املقرحات واعتمادها ر�سميا.

الدوحة تستضيف اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات 

- متابعة

 انطلقت مناف�سات بطولة العامل لل�سباحة يف املجرى الق�سري 
حمد  مبجمع  وذل��ك  ع�سرة  الثانية  ن�سختها  يف  م��را/   25/
مب�ساركة  اأي��ام  خم�سة  ملدة  وت�ستمر  املائية  للريا�سات  ال��دويل 

كبرية وغري م�سبوقة من جنوم وجنمات العامل .
لل�سباحة ورئي�س  القطري  واأك��د خليل اجلابر رئي�س الحت��اد 
التح�سريات  ك��اف��ة  م��ن  الن��ت��ه��اء   ، للبطولة  املنظمة  اللجنة 
لنطاق  والبطات  الأب��ط��ال  جميع  وو�سول  وال�ستعدادات 

املناف�سات غدا .
وع����رب اجل���اب���ر ع���ن ���س��ع��ادت��ه ل��ل��ع��دد ال��ك��ب��ري م���ن ال�����س��ب��اح��ني 
من  ريا�سي   1،100 ح���وايل  اإىل  و���س��ل  وال���ذي  وال�سباحات 
عدة  منذ  البطولة  ت�سهده  الذي  الكبري  والزخم  دولة   171
اأي����ام وال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال����ذي حت��ق��ق ب��ع��د ا���س��ت�����س��اف��ة امل��وؤمت��ر 
اأم�س  اأعماله  اختتم  ال��ذي  املائية  للريا�سات  الثالث  ال��دويل 
بفندق الريتز كارليتون وت�سمن العديد من الأمور التي من 
املوؤمتر  ا�ست�ساف  واأي�ساً  املائية  الريا�سات  يف  البتكار  �ساأنها 
عيادة التدريب )لل�سباحة الذهبية( التي هدفت اإىل م�ساركة 

اخلربات واملعارف بني املدربني الكبار.
واأو�سح رئي�س احتاد ال�سباحة انه من اأبرز امل�ساركني وامل�ساركات 
يف البطولة من ال�سباحني العامليني: البطل الأوملبي الأمريكي 
كلو،  لو  ت�ساد  اإفريقى  اجلنوب  الأوملبي  والبطل  لوكتي،  ري��ان 
الأرق��ام  من  لعدد  احلاملة  هو�سزو  كاتينكا  املجرية  والنجمة 
من  �سباحون  البطولة  يف  يتناف�س  كذلك  العاملية.  القيا�سية 
فيديريكا  الإيطالية  بينهم  العاملية،  القيا�سية  الأرق��ام  حملة 
اأن��ي��ل  ي��ان��ي��ك  وال��ف��رن�����س��ي  ف��را���س��ة(،  م��ر   200( بيليغريني 
�سومان )50  رولن��د  اإفريقي  واجل��ن��وب  ح��رة(،  )400 مر 

مراً حرة(، وال�سويدية ترييزا ال�سمار )50 مراً فرا�سة(.

انطالق بطولة العالم للسباحة 

النظيف  امل��ايل  اللعب  قانون  مورينيو  جوزيه  هاجم 
واإف���ادة  اأن��ه متناق�س وم��وج��ود فقط حلماية  وادع���ى 

الأندية الكبرية.
اأك��ر الأندية الأوروب��ي��ة �سرًفا  وك��ان ت�سيل�سي �سمن 

ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع �سي�سك  امل��ا���س��ي  ال�����س��ي��ف  ل����اأم����وال 
اأنهم  اإل  لوي�س  وفيليبي  كو�ستا  دييجو  فابريجا�س، 
قاموا بتغطية هذه النفقات من خال عمليات البيع 
والتي كان اأبرزها انتقال دافيد لويز اإىل باري�س �سان 

جريمان مقابل 50 مليون يورو.
بر�سلونة  مثل  الغنية  الأن��دي��ة  اأن  مورينيو  ويعتقد 
قانون  من  ت�ستفاد  التي  الوحيدة  هي  مدريد  وري��ال 

اللعب املايل النظيف ب�سبب هيكليتها الإدارية.
ويف ح����وار م���ع م��وق��ع ي��اه��و ق���ال امل�����درب ال��ربت��غ��ايل 
متناق�س،  النظيف  امل��ايل  اللعب  قانون  اأن  "اأعتقد 
الأندية  م�ساريف  من  للحد  القانون  هذا  و�سع  لقد 
واح��د لكن ما ح��دث هو  تناف�سي  وجعلها يف م�ستوى 
وهيكًا  مالًيا  نظاًما  متتلك  التي  الأن��دي��ة  بع�س  اأن 

جتارًيا ا�ستفادت من هذا القانون اأكر من غريها".

مورينيو: اليويفا وضع قوانين لحماية برشلونة والريال

بني  بعد  م�ستقبله  ه��ري  ت��ريي  الفرن�سي  النجم  يح�سم  مل 
العتزال وال�ستمرار يف عامل كرة القدم، ورغم تلميح اأر�سني 
اأ���س��ط��ورة  ب��خ��دم��ات  ال�ستعانة  اإىل  جل��وئ��ه  لح��ت��م��ال  فينجر 
الأقرب  الوجهة  يكون  قد  �سان جريمان  باري�س  فاإن  ار�سنال، 

ليعلن الاعب بعدها اعتزاله هناك.
فقد اأكدت م�سادر �سحفية  اأن النادي الفرن�سي يفكر بالتعاقد 
ال��ع��امل واأمم  بكاأ�سي  ال��دي��وك وال��ف��ائ��ز  اأ���س��ط��ورة منتخب  م��ع 
اأوروبا 1998 و2000 على الرتيب، وذلك لغايات ت�سويقية 

وريا�سية وا�سراتيجية.
ح�سب ه��ذه امل�سادر ف��اإن خ��ربة ت��ريي ه��ري وق��وة �سخ�سيته 
التاألق  الباحث عن  للمدرب لوران بان  تعد عن�سراً مطلوباً 
على  ال��ن��ادي  حر�س  اأن  كما  املحلي،  التاألق  بجانب  الأوروب���ي 
اأوروبا  جلب النتباه الإعامي له وجعله وجهة ال�سحافة يف 
وجهاً  يعد  ال���ذي  ه��ري  ت��ريي  مثل  ب��اع��ب  للتفكري  تدفعه 

اإعامياً بارزاً جداً.

سان جيرمان يفكر في تيري هنري



وكانت اإدارة مراكز ال�س���جاد يف اإقليم كرد�ستان العراق، انتقلت 
من���ذ �سن���وات م���ن وزارة ال�سناع���ة اىل الثقاف���ة، وينظ���ر اإليها 
الآن باعتبارها من امل�سائل الرتاثية وهو ما يعيق حتولها اىل 

�سناعة ت�سهم يف القت�ساد العام للإقليم.
لك���ن مدي���ر مراكز اإنت���اج ال�سجاد الي���دوي يف اإقلي���م كرد�ستان 
الع���راق جاب���وك ر�س���يد يق���ول يف حدي���ث ل����) العراقي���ة (   اإن 
"هدفنا من ا�ستمرار دعم بقاء املراكز مفتوحة لي�س حتقيق 
الأرب���اح املادي���ة، ب���ل الإبق���اء على هذه ال�س���ناعة كرم���ز تراثي 

وح�ساري ي�سري للمنطقة". 
وي�ست���درك ر�سي���د قائ���ل "لك���ن ه���ذا ل مينعن���ا م���ن اأن نعم���ل 
لإيج���اد منافذ ت�سويق خارجية، ويف ح���ال حتقق ذلك، فيمكن 
احلدي���ث ع���ن اأرب���اح". وت�ستعم���ل يف �سناعة ال�سج���ادة خيوط 
ماأخوذة من �سوف اخلراف واملاعز ت�ساف لها خيوط احلرير 
به���دف اإجناز الر�س���وم الدقيقة ذات الأل���وان الزاهية كالزهور 
اأو احل�س���رات والطي���ور. ويقول مدير مراك���ز ال�سجاد اليدوي 
يف اإقلي���م كرد�ست���ان الع���راق جاب���وك ر�سي���د اإن���ه "كلم���ا كان���ت 
عق���د الن�س���ج اأ�سغ���ر حجماً كان���ت ال�سج���ادة اأف�س���ل". ويقارن 
ر�سي���د ب���ني ال�سجاد العراق���ي والإيراين قائ���ًل اإن"الإيرانيني 
يتفوق���ون علين���ا م���ن ناحية الت�سامي���م وحداثته���ا"، وي�سيف 
اإيران موؤ�س�سات تعليمية تخرج م�سممي ر�سوم لل�سجاد،  "يف 
يف ح���ني ل تتوف���ر مثل هذه املوؤ�س�س���ات يف العراق". من جانبه 
يو�س���ح تاجر ال�سجاد هونر جنم الدي���ن، الذي ميلك معر�ساً 
يف مدين���ة اأربيل، باأن "الفرق ب���ني ال�سجاد الإيراين والعراقي 
ه���و يف الت�سمي���م اأو من���وذج الر�سوم التي يحويه���ا، اإ�سافة اإىل 
الأل���وان وجماله���ا، وكذل���ك يف ال���وزن"، موؤك���داً اأن "ال�سج���اد 
الإيراين اأحدث يف ر�سومه واأدق يف الت�سميم واأجمل يف األوانه 
واأخ���ف وزن���اً، وهو ما يجعل���ه مف�سًل ل���دى الزبائن". وي�سري 
جن���م الدي���ن اىل تنوع ال�سجاد الإي���راين "كل نوع يعرف با�سم 
املدينة التي ي�سنع فيها، فالنوع الذي ي�سنع يف مدينة قم هو 
الأف�سل"، موؤكداً اأنه "راأى �سجادة كان �سعرها 1350 دولرا 
للم���رت املرب���ع الواح���د". ويرى جن���م الدي���ن اأن "الطلب على 
ال�سجاد اليدوي، اأيا كان م�سدره، �سعيف ب�سبب ارتفاع اأ�سعاره 
مقارن���ة مبعدل دخل ال�س���كان"، م�سرياً اىل اأن "غالبية زبائنه 
يطلب���ون ال�سج���اد امل�سن���وع اآلي���اً لت���دين اأ�سع���اره، اأم���ا اليدوي 
فيك���ون الطلب على القيا�س���ات ال�سغرية التي ت�ستعمل كهدايا 
وتر�س���ل معظمه���ا اىل خارج العراق، اأما الطلب على القيا�سات 
الكب���رية لل�ستعم���ال املنزيل فل يتع���دى %1 من الزبائن". 
اأم���ا مدير مراكز �سناع���ة ال�سجاد الي���دوي يف اإقليم كرد�ستان 
الع���راق جاب���وك ر�سي���د فيق���ول اإنه اطل���ع على من���اذج لل�سجاد 
الذي ي�سنع يدويا يف عدد من الدول ووجد اأن "ال�سجاد الذي 
ي�سن���ع يف العراق اأكرث دقة وتطوراً من الذي ي�سنع يف الكثري 
م���ن البل���دان ومنها ا�سبانيا".وي�سي���ف اأن "الأجانب ي�سرتون 
قطع���اً م���ن ال�سج���اد ال���ذي ي�سنع يف اإقلي���م كرد�ست���ان يف حني 
ل يرغ���ب اأهايل املنطق���ة ب�سرائه". ويوؤكد ر�سي���د اأن "�سناعة 
ال�سج���اد، ويف ح���ال الهتمام بها، �ستزده���ر و�ست�سهم يف توفري 
فر����س العم���ل للكثري من ال�س���كان"، م�س���رياً اىل اأن "ذلك لن 
يتحقق �سوى يف حالة توفري منافذ للت�سويق واهتمام حقيقي 
م���ن احلكوم���ة ب�سناع���ة ال�سجاد وتوف���ري م�ستلزم���ات النجاح 
له���ذه ال�سناعة".وي�سيد مدير مركز �سناعة ال�سجاد اليدوي 
يف ناحي���ة "ك�سن���زان" 10 ك���م اىل �س���رق مدينة اأربي���ل، غمبار 
�سب���اح، بال�سج���اد ال���ذي ين�س���ج مبرك���زه قائ���ًل اإن���ه "ي�ساهي 
النوعي���ات اجلي���دة الت���ي ت�سن���ع يف العدي���د م���ن دول الع���امل، 
لك���ن انع���دام مناف���ذ الت�سويق اخلارجي���ة يح���ول دون اكت�ساب 
�سج���اده ال�سمع���ة والنت�س���ار عل���ى غ���رار ال�سج���اد الإي���راين". 
ويف مرك���ز ك�سن���زان حتدث���ت العامل���ة �سهيلة عم���ر، 29 �سنة، 
ل�"نيوزماتي���ك" وقال���ت "اإنه���ا تعم���ل يف �سناع���ة ال�سجاد منذ 
املرك���ز وباإمكانها،  17عام���ا"، وقام���ت بتعليم فتيات عدة يف 
اليوم، اأن تن�سج اأية ر�سوم تو�سع اأمامها.وغالبا ما تقود اإحدى 
العاملت اثنتني اأو اأكرث من زميلتها عندما يبداأن ب�سناعة 
ال�سج���ادة، وتو�س���ح له���ن الت�سامي���م وا�ستعمال الأل���وان وهي 
نف����س مهم���ة �سهيلة الآن. وحتتاج العامل���ة اجلديدة اىل فرتة 
�سه���ر ون�س���ف لتعل���م ن�س���ج ال�سجاد، وع���ادة ما جتل���ب العاملة 
قريباته���ا للعم���ل معها كما تق���ول اآلتون خدر عل���ي، 27 �سنة، 
التي تعلمت ن�سج ال�سجاد قبل 12 عاماً، وتدرجت يف العمل يف 
خمتلف املراحل حتى �سار باإمكانها قيادة فريق عمل، اإذ تقوم 
بت�سحيح اأخطاء العاملت اجلديدات، وقالت ل�"نيوزماتيك" 
اإنه���ا "تعلم���ت اإع���داد بع����س الت�ساميم اأي�س���ا"، م�سيف���ة اأنها 
"اأحبت املهنة و�سجعت اثنتني من �سقيقاتها لتعلمها". يذكر 
اأن اتف���اق "اآذار" ال���ذي وقعته املعار�س���ة الكردية مع احلكومة 
العراقي���ة عام 1970 �ساهم باإقامة بع�س امل�ساريع ال�سناعية 
يف اإقليم كرد�ستان العراق بينها افتتاح مراكز ل�سناعة ال�سجاد 
اليدوي و�سل عددها اىل �سبعة مراكز، ويعمل فيها اليوم نحو 
220 عامًل وعاملة ينتجون 100 مرت مربع من ال�سجاد 

�سهرياً بنوعيه الإيراين والعراقي.
تعك����س النقو����س والر�س���وم امل�ستخدم���ة يف ن�سي���ج املفرو�س���ات 

طبيع���ة احلي���اة والح���وال الجتماعي���ة والثقافي���ة لل�سع���وب 
وتنعك����س طبيعة حياة الع�سائ���ر الكردية يف فن الن�سيج املحلي 
اذ احتفظ���وا به���ذا الفن ال�سيل عرب الق���رون املا�سية واأ�سبح 

معروفاً كهوية متميزة للكرد والع�سائر الكردية.
وا�ستمل���ت منتوجاته���م م���ن تل���ك الفر�س���ة عل���ى من�سوج���ات 
الع�سائ���ر ل�س���د احتياجاته���م اليومي���ة اذ اعتم���دوا يف مواده���م 
الولي���ة على �سعر املاعز و�سوف الغن���ام وا�ستخدموا اللوان 
اأزه���ار واأع�س���اب  الت���ي تواف���رت يف البيئ���ة الكرد�ستاني���ة م���ن 

ونباتات طبيعية.
وق���ال مدير عام الآث���ار يف وزارة الثقافة كنع���ان املفتي "يظهر 
من خلل درا�سة تاريخ الحوال القت�سادية للع�سائر الكردية 
انه���م كان���وا مكتفني ذاتي���اً عرب انتاجهم له���ذه املن�سوجات من 

دون العتماد على الآخرين من ال�سعوب املجاورة" .
ولفت اىل ان املجتمع الكردي وخ�سو�ساً الع�سائر كانوا خلل 

العق���ود والق���رون املا�سي���ة ذا اقت�س���اد م�ستق���ل وله���ذه احلالة 
اأهمية كربى من الناحية احلياتية واحل�سارية م�سرياً اىل ان 
املراأة الكردية اأدت دوراً مهماً وحمورياً يف هذا امل�سمار اإذ كانت 
العم���ال اليدوي���ة م���ن غ���زل وتلوين ون�س���ب اآل���ة الن�سج على 
عاتقه���ن بال�ساف���ة اىل انعكا����س مهاراتهن ودقته���ن وذوقهن 

الفني يف �سناعة ال�سجاد والفر�س واملن�سوجات الخرى.
وزاد املفت���ي "لق���د كتب الرحال���ة وامل�ست�سرق���ون الذين قدموا 
اىل كرد�ست���ان ع���ن ال���رتاث الك���ردي وجل���ب انتباهه���م جم���ال 
كتبه���م  اليه���ا يف  وا�س���اروا  الكردي���ة  واملن�سوج���ات  املفرو�س���ات 

وقيَّموها تقييماً حالياً" .
ا�سته���رت الب�سط الكردية كونها ذات نقو����س بدائية م�ستوحاة 
م���ن طبيع���ة املنطق���ة اجلبلي���ة اإذ ل ن���رى فيه���ا ه���ذا التعقي���د 

املوج���ود حالي���اً يف نقو����س ال�سج���اد اأو الب�س���ط ب���ل حت���ى ع���دد 
الل���وان امل�ستخدم���ة ل يتج���اوز اخلم�س���ة وه���و ع���دد قلي���ل اذا 

قورنت اليوم بعدد اللوان الداخلة يف ال�سجاد احلديث. 
وا�ستخدم احلائك الكردي اأي�ساً اللوان الطبيعية مما اأ�سفى 
له���ا تناغم���اً جعلها بالتايل افظل ان���واع املن�سوجات ويف املقابل 
ازداد الطل���ب عليه���ا فاأغل���ب ال�سي���اح والجان���ب يف�سلون هذا 

النوع من الب�سط كونها تعد من اأقدم اأنواع احلياكة.
مدين���ة اربي���ل يف �سم���ايل الع���راق متتل���ك واح���داً م���ن اف�س���ل 
معام���ل الن�سي���ج اليدوي يف العراق ويع���د انتاجها من ال�سجاد 
علم���ة مميزة ب�سبب اخلربة واملهارة والدقة التي تت�سف بها 
اأنام���ل العامل���ي. وقال مدي���ر مراكز انتاج ال�سج���اد اليدوي يف 
اقلي���م كرد�ست���ان الع���راق جاب���وك ر�سيد "هدفنا م���ن ا�ستمرار 
دع���م بق���اء املراك���ز مفتوح���ة لي����س حتقي���ق الرب���اح املادي���ة بل 
البق���اء عل���ى ه���ذه ال�سناع���ة كرم���ز تراث���ي وح�س���اري ي�س���ري 
للمنطق���ة". واأ�س���اف "لكن هذا ل مينعنا من اأن نعمل ليجاد 
مناف���ذ ت�سويق خارجية ويف حال حتق���ق ذلك فيمكن احلديث 

عن اأرباح" .

وب���دوره ق���ال لولن م�سطف���ى مدير متحف ال�سج���اد اليدوي 
ال���ذي تاأ�س����س قب���ل �سن���وات ويق���ع يف اأح���د البني���ة الرتاثي���ة 
يف قلع���ة اأربي���ل التاريخي���ة ان املتح���ف يه���دف اىل اإحي���اء ه���ذا 
اجلان���ب املهم من الرتاث الك���ردي الذي يعترب ركناً مهماً من 
الرث العراق���ي حتى ل يتعر�س لل���زوال والندثار كما يهدف 
اىل جلب اأنظار افراد املجتمع ومثقفيه اىل هذا الفن املهم�س 

وهذه الهوية العراقية الكردية.
ال�سج���اد والن�سي���ج  ويف خط���وة من���ه للحف���اظ عل���ى �سناع���ة 
الك���ردي الي���دوي م���ن ال���زوال ب���ادر متح���ف الن�سي���ج الك���ردي 
وبالتع���اون مع منظمة اأمريكية يف تبنى م�سروع للحفاظ على 

مهنة ال�سناعات الكردية اليدوية.
واأو�س���ح لولن ان "ال�سناعة اليدوية الكردية انقر�ست متاماً 
ونح���ن يف متح���ف الن�سي���ج نعم���ل للحف���اظ عل���ى ال�سناع���ات 
اليدوي���ة الكردية مثل �سناع���ة ال�سجاد والأغطية واللباد وكل 

ما يتعلق بالغزل واحلياكة والن�سيج الكردي" .
وذك���ر ان اأك���رث م���ن األف���ي قطع���ة �سج���اد واأعمال يدوي���ة تعود 
لف���ن الن�سيج الك���ردي املحلي غادرت اقلي���م كرد�ستان منذ عام 
1992 اىل مناط���ق جم���اورة لتواجه بعده���ا هذه ال�سناعة 
ال�سعبي���ة خطر الزوال بعد عقود كانت فيها عنواناً للفولكلور 

الكردي.
الي���دوي  ال�سج���اد  م���ن  ن���ادرة  اأن���واع  جم���ع  مت  ان���ه  واأ�س���اف 
الكرد�ست���اين وبع����س القطع من فن���ون الن�سيج الكردي �سمن 
اط���ار احلفاظ على هذا الرث ال�سعبي ال���ذي ي�ستهر به اقليم 
كرد�ست���ان لفت���اً اىل اأن اأق���دم قطع���ة لدين���ا موج���ودة �سج���ادة 
حميوك���ة يف ع���ام1800  . ويتك���ون املتح���ف م���ن ع�س���ر غرف 
�سغ���رية تتوزع على طبقتني يف من���زل قدمي يعود تاريخه اىل 
اأك���رث م���ن 150 عاماً وينت�سب داخل قلع���ة اربيل التاريخية. 
وعلق���ت على ج���دران الغرف اأن���واع من ال�سجاد كم���ا افرت�ست 
اأر�سيته���ا باأن���واع اأخرى �سن���ع بع�سها ع���ام1954  . ويرتاوح 
�سعر ال�سجادة بني مئة وخم�سمئة دولر وتكون عادة م�سنوعة 
م���ن ال�س���وف الطبيع���ي الذي يتمي���ز بجودته العالي���ة يف تلك 

املناطق.
ول�س���ك ب���اأن ال�س���ر ال���ذي يكم���ن يف اث���راء ال�سج���اد الي���دوي 
وت�سنيفها من املقتنيات الثمينة ينح�سر يف كون هذه القطعة 
الن�سيجية التي هي مبثابة لوحة فنية ر�سمتها اأنامل موهوبة 
بتقني���ة فني���ة رائع���ة ل تبغي من خللها امل���رد املايل هدفاً هي 
الت���ي و�سع���ت مكانة ه���ذا العمل الذي ينخ���رط �سمن الفنون 

الخرى.

تحقيقـــــــــات8 العدد)583( الخميس 4 كانون االول 2014
Thu: 4 Des 2014 issue no.583

السجاد ... يشتريه االغنياء و ينسجه الفقراء
لوحات فنية تضع وترسمها أنامل موهوبة

العراقية  ـــ فيصل سليم

يعتبر العراقيين من اهم صناع السجاد في العالم ولكن هناك 
معوقات ادت الى قلة منافذ التسويق الخارجية والتي ادت الى 
عدم تطور هذه الصناعة الحيوية فمثال تســتهلك ســجادة 
مســاحتها 12 متــرًا مربعًا ما ال يقل عــن 80 كيلوغراما من 
الصــوف، وتبلغ كلفتها نحــو 700 دوالر أميركــي، ويتطلب 
إنجازها نحو ثالثة أشهر. وتعمر السجادة المصنوعة يدويًا 

أكثر من مئة عام، بل يتجاوز عمر بعضها 300 عام.
 ويســتغرق انجــاز أربــع قطع من الســجاد شــهرًا كاماًل إذا 
كانت مســاحة السجادة الواحدة خمســة أمتار مربعة، وتباع 
بنحــو أربعة آالف دوالر، في حيــن يصل مجموع الرواتب التي 
يتوجــب دفعها لموظفي وعمال المركز الى 15 ألف دوالر في 

الشهر.

صانع��ي  أهتم��ام  برغ��م 
الس��جاد لدينا من��ذ القدم 
بصناع��ة الس��جاد اليدوي 
منذ عشرات السنين والذي 
الفق��راء  أنام��ل  تصنع��ه 
بنوعية جيدة لم نصل الى 

ماقدمه السجاد االيراني

في اربيل أفض��ل معامل 
النسيج اليدوي في العراق 
الت��ي يضاه��ي النوعيات 
الجي��دة الت��ي تض��ع في 

العديد من دول العالم

الفرق بين السجاد العراقي و السجاد االيراني هو التصميم

السجاد االيراني يسمى بأسم المدينة التي يصنع فيها

أشتهرت البسط الكردية كونها ذات نقوش بدائية مستوحاة من الطبيعة
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

ايالف : ضياء الحكيم

حسابيًا، ومنذ دخول مجموعة من األحزاب الوطنية الشعبية الى العراق عام 1963 والى عام 2014، فأن الواضح لرصيد 
العراق المالي رقميًا هو أقل من الصفر دون أي مبالغة. وال فرق بين من تولى السلطة قباًل أو من تداول خالفة األختالسات 

المالية ونهب خزينة الدولة حاليًا. 
 Stuart يدّون املكتب اخلا�ش للمفت�ش االأمريكي العام �ضتيوارت بوين
اجلوية  ال��ق��وة  يف  خم��اب��رات  ك�ضابط  خ���دَم  ال���ذي   ,W. Bowen
اإ�ضناد  متَّ  اأن  بعد  مرة   34 العراق  وزار  القانونية,  وال��دائ��رة  االأمريكية 
مهمة التحقيق يف فقدان اأموال عراقية, يدّون االأختال�ضات بحدود 52 
واأ�ضماء ع�ضكرية ومدنية يف  اأدلة  اأمريكي وي�ضع جمموعة  بليون دوالر 

كتابه ) درو�ش �ضعبة( الذي ن�ضره عام 2009.
 The Office of Stuart W. Bowen, the Special*
 Inspector General for Iraq Reconstruction

.)SIGIR( )October 2004 - October 2013
الوثوق ب�ضريط العمل الدميقراطي الد�ضتوري واالن�ضمام اإليه وحتبيذه 
االأمريكية  الدميقراطية  ح��ذق  م��ن  امل�ضتقاة  العراقية  الطريقة  على 
اإنحرف  اأن  بعد  احل��اد  والنقد  واحل���وار  النقا�ش  يتطلب  لها  والتبخري 
واألب�ضوه  ال�ضعب  ومتثيل  احلقيقية  الدميقراطية  ع��ن  ال��ع��راق  ممثلو 

ثيابهم اخلا�ضة.
الق�ضائية  االأجرائية  القانونية  الناحية  هنا هي  بها  اأهتم  التي  النقطة 
وج��ود  وع���دم  امل�ضروقة  واأم��وال��ه  ال�ضعب  مب��ق��درات  التالعب  ث��ب��ات  بعد 
املُ�ضتحدثة  للدميقراطية  الالاأجنازي  اليومي  العمل  ت�ضويه  ُيوّقف  من 
اأح��د يف  امل��ايل يف عمل الي�ضاهيه  االإخ��ت��ال���ش  مافيات  وت��ط��وع ع�ضابات 
عامل التمويه اليومي والو�ضول به اىل حالة طي املو�ضوع ودفنه يف قاعة 
الن�ضيان. فالناحية االأجرائية مرتوكة اأو مهملة وتبدو يف العراق كبطاقة 
عمل مزورة ت�ضتخدمها للت�ضويف ال�ضلطات الثالث, فاأذا ال توجد �ضكوى 
اأو م�ضتكي ميتلك االأدلة ويتقدم بال�ضكوى ر�ضمياً اىل ال�ضلطة الق�ضائية 
واأ�ضوق  االأختال�ش.  اأو  الر�ضوى  اأو  العليا فال قيمة ق�ضائية لالأنحراف 

لذلك املثالني االآتيني : 
اأواًل. الرئي�ش االأمريكي ال�ضابق جورج بو�ش االأب يف دولة الدميقراطية 
الكويت  م��ن  دوالر  مبليون  �ضخ�ضي  �ضك  اإ�ضتلم  العريقة  وتقاليدها 
خالل زيارته االأوىل حل�ضوره اإحتفاالت حتريرها من العراق. وتناقلت 
الأنه  واالأحتجاج  وال�ضخرية  بالنقد  االأمريكية اخلرب  التلفزيون  �ضبكات 
يعترب ر�ضوة يحا�ضب عليها القانون االأمريكي. ولكن من تقدَم بال�ضكوى 

الق�ضائية؟ ال اأحد.
ثروة  بي�ضن, ميلك  توم  اإ�ضمه  اأمريكي  ثانياً, م�ضهد رجل  نقي�ضه  وعلى 
11 مليون دوالر لرتميم وجتديد ملعب كرة قدم يف والية  تربع منها 

لويزيانا. وهنا اأي�ضاً ال توجد �ضكوى ق�ضائية.
باالأ�ضافة  الدميقراطية  َت��َدع��ي  عربية  دول���ة  اأي  نف�ضي  م��ع  وت�ضائلُت 
ب�ضكوى  وبرملانييها  وق��ادت��ه��ا  وطنييها  م��ن  اأح���د  وي��ت��ق��دم  ال��ع��راق  اىل 
ال�ضرقات  عن  وال�ضهود  بالوثائق  مدعوم  حتقيق  لفتح  ر�ضمية  ق�ضائية 
الزريبة  يف  املختل�ضني  وو�ضع  ال�ضلطة  اأ�ضتخدام  واإ���ض��اءة  واالأختال�ضات 
من  وت��ربع  ال�ضباب  ح��اج��ات  َف��ِه��م  عربي  زعيم  واأي  ي�ضتحقونها؟  التي 
ماله ال�ضخ�ضي اخلا�ش لبناء ملعب, م�ضبح, منتزه دون اأن ي�ضرق ح�ضب 
ال�ضريعة االألهية التي خولته اأموال الدولة الأ�ضرته وتهريبها الأقربائه؟

االأعالمي  ثمنه  العربية لرخ�ش  الدول  كل  لب�ضته  الدميقراطية  لبا�ش 
والد�ضدا�ضة  الع�ضرية  الغربية  ال�ضخ�ضية  للبدلة  املنا�ضبة  ولقيا�ضاته 
واجل��الب��ي��ة وال�����ض��روال ول��ب��ا���ش رج���ل ال���دي���ن, وح��ت��ى ل�����ض��و���ش الع�ضر 
وال�ضريعة  وال�����ض��رف  واالأم��ان��ة  الثقة  ع��ن  بلباقة  تلفزيونياً  املتحدثني 
االأ�ضالمية يلجاأون اىل هذا الثوب املهلهل واىل فنون الكذب واخلديعة 
تتعلق  لكونها  هنا  وح�ضرها  ل�ضرحها  الجم��ال  ع��دي��دة  اأخ���رى  واأج����زاء 
ب��ال��ق��ي��م واالأخ�������الق وال����ع����ادات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  امل��ت��اب��ع ل��ربن��ام��ج ال���ع���راق 
2003 البد واأن يو�ضمه بالعار والف�ضل بعد اأن  الدميقراطي منذ عام 
اأ�ضدر املفت�ش االأمريكي العام �ضتيوارت بوين تقريره باالالف ال�ضفحات 
قادة  اأن ح�ضل  بعد  االأج��در  وك��ان  امل�ضروقة.  العراق  ث��روات  املوثقة عن 
العراق على ن�ضخ منه وزعتها عليهم ال�ضفارة االأمريكية يف بغداد وقراأوؤُه, 
اأن تبادر اأحزابهم وقياديها اىل تبني واإتخاذ قرار ))اإرجاع اأموال العراق 
وحما�ضبة املختل�ضني املعروفني(( بداًل من اأ�ضدار العفو العام لالأختال�ش 
والتبخري للدميقراطية ال�ضجينة التي اأنطلقت يف اأجواء م�ضمومة بعد 
ف�ضل  الحتتمل  التي  ال�ضيا�ضة  جتار  عقول  ومار�ضتها  ال�ضنوات  هذه  كل 
فتح  دون  الدميقراطية  الد�ضتورية  الدولة  عن  ولبا�ضه  الديني  املذهب 

جيوبهم لل�ضرقة. 
 مل ُي��ِع��ر امل�����ض��وؤول��ون ال��ع��راق��ي��ون اأي اأه��م��ي��ة اىل ق��ان��ون ك�����ض��ف ال��ذمم 
منا�ضب  ت�ضلمهم  بعد  ب��ن��وده  وتطبيق  ال�ضخ�ضية  امل��ال��ي��ة  حل�ضاباتهم 
ورواتبهم  ك�ضفه  عن  واأمتنعت  وق�ضائية.  تنفيذية  ت�ضريعية  حكومية 
واإمتيازاتهم نخبة برملانية تراأ�ضها رئي�ش جمل�ش النواب ا�ضامة النجيفي 
بعد,  ُتكت�ضف  ال���دوالرات مل  تقدر مبليارات  ث��روة  ال��ذي ميتلك  ال�ضابق 
واأخرون ا�ضتحوذوا على اأموال موزعة على �ضكل نقد واموال غري منقولة 

وعقارات وا�ضهم و�ضندات وح�ض�ش يف �ضركات اأجنبية.

بقدر  العراقية,  الغطر�ضة  اأو  االأمريكي  الغرور  املو�ضوع  من  واليهمنا 
مايهمنا ك�ضف املافيا العراقية االأمريكية باالأ�ضماء والو�ضيلة الق�ضائية 
فلقد  امل����ال.  ���ض��ري��ط  مبتابعة  ق�ضائية  مب��ذك��رات  املختل�ضني  مل��الح��ق��ة 
الف�ضائح  وب���دت  ال��ن��ا���ش,  ال��ك��ث��ري م��ن  ال��ن��خ��ب��ة حفيظة  اإ���ض��ت��ث��ارت ه���ذه 
امل�ضوؤولني  و���ض��ك��وت  فقدانها  ع��ن  الك�ضف  منذ  علناً  املنهوبة  ل��الأم��وال 
عنها وكاأنها تتعلق بفقدان بطاقة متوينية ملواطن. اإين اأبحث عن ختم 
عن  واأبحث  اأجدها.  وال  واالأدان���ة  واملرافعة  والتحقيق  العراقي  الق�ضاء 
ب�ضاأن  ال�ضابق  ال��وزراء  ورئي�ش  ال�ضابق  النواب  رئي�ش جمل�ش  ت�ضريحات 
كلمات  اإال  اأج��د  " وال  واإدع���وا  وع���دوا  "كما  امل�ضروقة  االأم���وال  مالحقة 
اأو جمموعة منهم( ال�ضجاعة  اأن ميتلك )اأحدهم  بائ�ضة. وقد كنا نظن 
اأ���ض��رار مالية  م��ن  بالعراق  واالأع���الن مب��ا حل��ق  االأ�ضتقالة  اأو  وال��ت��ن��ازل 
هائلة. كما كنا نظن اأن ميتلك اأحدهم اأو جمموعة منهم ال�ضجاعة لرتك 
واملخ�ض�ضات  ال��روات��ب  ���ض��رورة  ع��ن  معنا  والت�ضائل  ال��رم��زي��ة  املنا�ضب 
واالأمتيازات التي يح�ضلون عليها وهم قعود, ويعززون بقعودهم �ضريط 
اإال  ب�ضحة م�ضتقبله والميثل  وامل�ضكوك  امل�ضتحدث  الدميقراطي  العمل 
الدميقراطية الهزيلة وهزالة املنا�ضب االأحتفالية الغري �ضرورية التي 
اجلمهورية  "رئا�ضة  ق��ادة  اأح��د  اأن  اأظ��ن  كنُت  ل��ه��م.   اأح��زاب��ه��م  اأُ�ضندتها 
ال�ضاذة ويبادر برتك من�ضبه الذي جمع  الثالثية" �ضيهزاأ بهذه احلالة 

بكل  وُيعلن  العراق,  ل�ضعب  املهينة  بالطريقة  وال�ضني  وال�ضيعي  الكردي 
وجتزء  ُتق�ّضم  فا�ضدة  خمرية  هي  امل�ضوؤوليات  هذه  اأن  و�ضجاعة  �ضراحة 
ب��اأن حلَّ  اأحدهم  بال  اإال يخطر على  اأن توّحده.  ب��داًل من  العراق  �ضعب 
جمل�ش الرئا�ضة الثالثي ) مع�ضوم واملالكي والنجيفي( �ضرورة وطنية 
عمله  واليتجاوز  احل��ايل  ب�ضكله  ُمعطل  املجل�ش  ه��ذا  عمل  واإن  قومية؟ 
) زي����ارات وجم��ام��الت وح�����ض��ور اإح��ت��ف��االت وم��ق��اب��الت و جتبيذ كلمات 
فاأي  الدميقراطية(؟.  ال�ضفافية  ب"  والتعريف  القانونية"  الد�ضتورية 
دولة دميقراطية الهيكل وال�ضكل والغر�ش تبنى اأُ�ض�ضها على قوائم, واحد 

كردي واأالخر �ضيعي واالأخر �ضني؟ 
تربز  التي  العراقي  الدميقراطي  العامل  ثقافة  عن  بعيداً  التكون  وكي 
مبرارة �ضيغ ))الرئا�ضات العراقية الثالثية الكردية ال�ضيعية وال�ضنية(( 
يف حماولة بارعة للبقاء يف ال�ضلطة وكل مامتثله من رواتب واإمتيازات 
اأخطائها وحما�ضبة حمكمة  ونفوذ لهم ولعوائلهم, ويهمني منها تاأكيد 
ال���وراء  اىل  ���ض��ن��وات   10 اىل  وال��رج��وع  �ضلطتهم  ت��ف��وق  عليا  ت�ضريعية 
ال�ضلطات  اإخت�ضا�ضات  عالقة  ومنط  ال�ضلطة  هذه  ف�ضاد  على  للوقوف 
اأن  اأود  وكم  ت�ض�ضيه.  وتاأكيد  العراق  تق�ضيم  �ضوى  المتثل  التي  الثالث 
اأ�ضتمع اأو اأقراأ اأي بند د�ضتوري يعطي التربير ل�ضراق الدميقراطية بهذا 

ال�ضكل القبيح.

رصيد العراق المالي والديمقراطية الُمستحدثة!

الثروة للشعب أيها الساسة !
عبد الرحمن الراشد 

جمرد  امل��ع��زول  م�ضر  رئي�ش  م��ب��ارك  ح�ضني 
خ��ط��را على  للما�ضي, مل مي��ث��ل حل��ظ��ة  رم���ز 
ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د, ك��ون��ه ب��ال ق���وة جمتمعية, 
وال تيار �ضيا�ضي حقيقي. وحتى قبل اعتقاله 
فعليا كان قد مات �ضيا�ضيا يف فرباير )�ضباط( 
املختلفة  القوى  اإج��م��اع  نتيجة   ,2011 ع��ام 
راأ���ض��ه��ا موؤ�ض�ضة اجل��ي�����ش. �ضار  وع��ل��ى  ���ض��ده, 
اأحد  خروجه نهائيا, ومل يوجد وهم يف عقل 
هناك  كانت  ال�ضبب  ولهذا  ع��ودت��ه.  باحتمال 
اعتقاله,  ب��داي��ة  منذ  عنه  ب���االإف���راج  ت��وق��ع��ات 
لكنه ب��ق��ي م��وق��وف��ا اإىل ال��ي��وم, ورمب���ا مي��وت 
على �ضرير �ضجنه اإن مل حتكم املحكمة بجواز 
االإف����راج عنه وول��دي��ه. وح��ت��ى خ��الل �ضعبية 
اأ���ض��وات حتث  هناك  كانت  ملحاكمته,  ال��دع��وة 
ف��رتة  خ���الل  �ضيا�ضية  م�����ض��احل��ة  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
احل��ك��م االن��ت��ق��ال��ي��ة, ل��ك��ن ق��ي��ل ح��ي��ن��ه��ا ال بد 
اأول  وباعتالء  ذل��ك.  يقرر  �ضرعي  رئي�ش  من 
كان  مر�ضي,  حممد  منتخب,  م�ضري  رئي�ش 
ب��دال من عفو ع��ام يد�ضن به  ال��ق��رار عك�ضيا؛ 
عهدا جديدا خاليا من االنتقام, ويفتح الباب 
العفو  ومنح  الدعوة  رف�ش  وا�ضعة,  مل�ضاحلة 
فقط للمحكومني واملوقوفني من رفاقه من 
االإخوان امل�ضلمني. لكن عهد مر�ضي, الذي دام 
ال�ضيطرة  على  بال�ضراع  ان�ضغل  واح��دا,  عاما 
ع��ل��ى ال��ق�����ض��اء, وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة, ومالحقة 

اخل�ضوم اأمنيا وق�ضائيا, حتى انهار نظام مر�ضي منهكا 
من املعارك, وتراكم العداوات, وان�ضغاله باخل�ضومات 

عن اإدارة خدمات الدولة.
ومن الطبيعي اأن ي�ضتنكر فريق من امل�ضريني احلكم 
برباءة مبارك, ورمبا االإفراج عنه الحقا, وفريق اآخر 
التاريخ  على  فالتنازع  اعتقاله,  يف  اال�ضتمرار  يرف�ش 

القريب, وما يعنيه من �ضرعية اأو نزعها.
ال�ضوؤال لي�ش عن تربئته, اأو االإفراج عنه, بل ملاذا اعتقل 
مبارك يف البداية, وهو الذي اأعلن تنحيه عن ال�ضلطة 
�ضده,  اجلي�ش  انحاز  اأن  بعد  ال��ث��وار,  حت��دي  ي�ضاأ  ومل 

وجنب خروجه ال�ضريع البالد الفو�ضى واالنق�ضام؟
باالقت�ضا�ش  عهودها  افتتحت  التي  االأنظمة  معظم 
الثورة  من  طويل,  لزمن  اال�ضتقرار  حتقيق  يف  ف�ضلت 

واالن���ق���الب���ات  ال��ب��ل�����ض��ف��ي��ة,  اإىل  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
من  ي��ق��ع  م��ا  واأح��دث��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة,  الع�ضكرية 
الرئي�ش  اج��ت��ث��اث  نتيجة  ال��ع��راق  يف  اق��ت��ت��ال 
يف  معه.  ومن  ح�ضني  �ضدام  ال�ضابق  العراقي 
اإ���ض��ق��اط  لي�ش  م��ان��دي��ال  نيل�ضون  ح��ق��ق  ح��ني 
جنوب  يف  االأبي�ش  الفا�ضي  العن�ضري  النظام 
اأفريقيا, بل االأعظم من ذلك؛ حقق التعاي�ش 
بني الفئات املختلفة, واكتفى بتقدمي املذنبني 
ال��ذي  واالع���ت���ذار. مر�ضي  االع���رتاف  ملحكمة 
على  �ضهل  م��ب��ارك,  ن��ظ��ام  مالحقة  يف  ت�ضدد 
خ�ضومه ومناف�ضيه اأن يفعلوا به ال�ضيء نف�ضه, 
يف الثورة الثانية. يف نظري, فاإن حقده وهمه 
ال��وح��ي��د ب��االن��ت��ق��ام واجل��ل��و���ش ع��ل��ى الكر�ضي 
نظام  على  ق�ضى  ال��ذي  هو  نف�ضه,  ال�ضلطوي 
»االإخوان«. االأرجح اأن مبارك لن يعمر طويال 
اإن اأطلق �ضراحه, فالرجل  لي�ضتمتع بحريته, 
املا�ضي, ومر�ضه الطويل  مري�ش منذ العقد 
الدولة  انهيار  �ضهل  ال��ذي  �ضعفه  اأ�ضباب  من 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��وم ع��ل��ي��ه, وع��ل��ى ول���ده ج��م��ال. 
لكنه مل يكن رجال  ديكتاتورا غبيا,  كان  لقد 
اإدراك  دمويا, كما ي�ضاع. غباوؤه يف عجزه عن 
اللحظات التاريخية التي كان ميكن اأن ينقل 
فيها م�ضر اإىل نظام مدين دميقراطي يخلد 
3 روؤ�ضاء �ضبقوه,  ا�ضمه ويحقق ما عجز عنه 
فقد اأقر متاأخرا نظام االنتخاب الرئا�ضي بدال 
من اال�ضتفتاء, عام 2005, ب�ضبب ال�ضغوط 
الغربية عليه, ثم احتال عليه باختيار اأ�ضلوب 
عليه  الثورة  لت�ضبح  رئي�ضا  للبقاء  والتزوير  االإق�ضاء 
نتيجة حمتملة. مبارك كان فرديا, �ضلطويا, مت�ضبثا, 
مراوغا, لكنه مل يكن دمويا كما �ضهدنا يف بقية اأرجاء 
املنطقة, وما ا�ضتمرار املالحقات واملحاكمات اإال عالمة 
م�ضاحلة  دون  ومن  ال�ضيا�ضي,  الو�ضع  ا�ضطراب  على 

�ضيتعب املجتمع امل�ضري.

براءة مبارك ودالالت اضطراب الثورة
 عبد الرضا الساعدي

يبدو اأن بع�ش ال�ضا�ض���ة قد ن�ضوا اأنف�ضهم 
, اأو فقدوا الرتكيز ب�ض���بب ملعان املن�ض���ب 
اأو �ض���خامة مايتمتع���ون به من امتيازات 

وثروات اأو)غنائم( !!..
البل���د  اأ�ضا�ض���ية يف  ث���روة  النف���ط  نع���م.. 
وتكاد اأن تك���ون الرثوة الوحيدة يف البلد 
ال���ذي غابت عنه م�ض���ادر الرثوات املهمة 
وال�ض���ناعة  الزراع���ة  ونعن���ي   , االأخ���رى 
وغريها , الأ�ضباب �ضتى ال جمال لذكرها 
 , االأ�ضا�ض���ية  البل���د  ث���روة  والأنه���ا   , االآن 
فالب���د اأن ينال ال�ض���عب حقوقه منها , ال 
اأن ت�ضبح م�ض���در عراك بني ال�ضيا�ضيني 
املعنيني امل�ضاركني يف العملية ال�ضيا�ضية, 
اأو ت�ض���تغل كم�ض���در �ض���غط هن���ا وهن���اك 
لتمرير غاي���ات واأهداف حزبية اأو فئوية 
�ض���وى  لي����ش  وبالت���ايل   .. طائفي���ة  اأو 
دخانه���ا ال���ذي يعمي عيوننا التي �ض���بعت 

من الدخان !!
عملي���ة  ينظ���م  د�ض���تورا  هن���اك  اأن  كم���ا 
الت�ض���رف بهذه الرثوة , وقوانني ينبغي 
مراعاتها , وال يحق الأي طرف التالعب 
مبا ي�ضيء اأو يخّل بذلك , الأن اأي انفراد 
ب���رثوة  مته���ور  اأو  ع�ض���وائي  وت�ض���رف 
ال�ض���عب , يعن���ي حمارب���ة هذا ال�ض���عب يف 

حقوقه وحقوق االأجيال القادمة اأي�ضا.
النف���ط اأيه���ا ال�ضا�ض���ة _ كم���ا نفرت����ش 
اأنكم تعرفون هذا _ لي�ش ملكية خا�ضة 
الأح���د مهم���ا كان مرك���زه وقوت���ه ونفوذه 
.. والنف���ط اأي�ض���ا , لي����ش �ض���الحا نقات���ل 

اأجل���ه  م���ن  اأو  ب�ض���ببه  البع����ش  بع�ض���نا 
لنحّطم ال�ض���عب بعد ذل���ك من خالله .. 
ال�ض���عب هو مالك ال���رثوة احلقيقي وهو 
�ضاحبها ال�ضرعي بال منازع , فماذا اأنتم 
فاعل���ون , واإىل اأين �ض���توؤدي بنا م�ض���اعل 
الت�ض���دير  وم�ض���ارب  امله���دورة  النف���ط 
غري ال�ض���رعي وارجتالي���ات القوة وغياب 
احلكم���ة الت���ي تنهب حقوق هذا ال�ض���عب 

يوميا بال هوادة ..؟!!

ايالف :جواد غلوم

االإثنية  واأ�ضنافهم  �ضرائحهم  اخ��ت��الف  على  العراقيون  ي��ت��داول 
وال��ع��رق��ي��ة ظ��اه��رة غ��اي��ة يف ال��غ��راب��ة واال���ض��ت��ه��ج��ان وال���ب���ذاءة مما 
من  لي�ضوا  الف�ضائيون  وه���وؤالء   " الف�ضائيني   " بظاهرة  ي��ع��رف 
هم  ب��ل  البع�ش  اىل  يخّيل  كما  االم��ريك��ي��ة  نا�ضا  وك��ال��ة  منت�ضبي 
القوات  �ضفوف  يف  كمتطوعني  يح�ضبون  الذين  وامل��رات��ب  اجلنود 
زمالئهم  ب��ني  لهم  الوج���ود  لكن   , ال��دائ��م  مالكها  وعلى  امل�ضلحة 
للجي�ش  منت�ضبني  باعتبارهم  احل�ضابية  ال�ضجالت  يف  ااّل  املقاتلني 
املق�ضوم �ضهريا وهم اليظهرون عيانا حتى يف  العراقي في�ضتلمون 
الطري  مع  تقاتل  خرافية  كائنات  لكونهم  املجهرية  االجهزة  اأدّق 
الب�ضر  ح���ادة  عيونه  ك��ان��ت  مهما  اح��د  يلحظهم  ان  دون  االب��اب��ي��ل 
الف�ضاء  يف  الهائمة  وال�ضقور  الن�ضور  والح��ت��ى  اليمامة  ك��زرق��اء 
العايل , فهم ف�ضائيون من النوع الذي حباه اهلل رزقا وفريا وهو 

يطري يف االجواء متخفيا 
عّما  اي��ام  ب�ضعة  قبل  االع���الم   و�ضائل  يف  ظهر  تقرير  ك�ضف  فقد 
يجري من فنون ال�ضرقات الغريبة االطوار يف داخل وزارة الدفاع 
العراقية وقد اأ�ضار التقرير ذاته بان مايقارب 45 الف من مراتب 
غائبون  وه��م  الع�ضكرية  وحداتهم  م��ن  روات���ب  يتقا�ضون  ال���وزارة 
ا�ضال  وهمية  ا�ضماء  ومنهم  الع�ضكرية  واجباتهم  اداء  عن  متاما 

توزيع  ي��وم  يظهرون  امن��ا   , املقاتلني  زمالئهم  بني  لهم  والوج���ود 
عليه  املح�ضوب  الع�ضكري  الت�ضكيل  اآمر  ليتقا�ضمها معهم  الرواتب 
دينار عراقّي  الواحد منهم مليون  كان مرتب  ف��اذا   , ا�ضما الفعال 
امل��ال احل��رام �ضيهدر من ميزانية البالد  على اق��ّل تقدير فكم من 
الأت��رك  ال��ك��رام  للقراء  وم��ع��ذرة  وامل��ع��وزون  الفقراء  المي�ّضها  التي 
والا�ضت�ضيغ  االرق���ام  يف  �ضليعا  ل�ضت  فاأنا  اع��زائ��ي   عليكم  احل�ضبة 
ت�ضفونه  " كما  " العرب  املعا�ضرة منها وال ح�ضاب  الريا�ضيات ال 
فقد ولعت باالدب والفن منذ نعومة اظفاري ولي�ش يل يف متاهات 

ال�ضرقات الرقمية الناقة والجمل والحتى عنٌز والحَمل 
الغريب يف االمر ان هناك �ضخو�ش الا�ضا�ش لوجودهم ا�ضال فهم 
جمرد ا�ضماء هالمية ادرجت �ضمن قوائم الرواتب ليكون م�ضريها 
يف جيب اآمر الوحدة الع�ضكرية ؛ واحلق اقول ان هذه التحقيقات 
قد جرت باأوامر من ال�ضيد رئي�ش الوزراء العراقي حيدر العبادي 
ب��داي��ة التحقيقات ورمب��ا �ضتعلن  امل��ه��ّول يف  ال��رق��م  وق��د ظهر ه��ذا 
ا�ضماء  حتما  و�ضتظهر  بدايته  يف  فالتحقيق  اخ��رى  وهمية  ا�ضماء 
ت��روه��ا لرتمي  ال��ق��ادة الع�ضكريني مل  اخ���رى جل��ن��ود م��وؤّي��دة م��ن 
حجارتها امل�ضنوعة من �ضّجيل كي ينت�ضر العراق على داع�ش ومن 
ار�ضنا قتال مثلما يعيث  يعيثون يف  الذين  الغوغاء  لّفهم من  لّف 
الع�ضكرية ف�ضادا ونهبا ت�ضيب له  الع�ضكريون يف ت�ضكيالتنا  القادة 

الروؤو�ش
ان  �ضوى  العراقيني  وما على  ال�ضوداء  الكوميديا  واح��دة من  هذه 

يتندروا على هوؤالء الف�ضائيني الغائبني عن االنظار كما ي�ضمونهم 
فهم لي�ضوا زمالء ف�ضائيي العامل من امثال نيل ارم�ضرتونغ الذي 
وطاأت رجله ادمي القمر وقال قولته امل�ضهورة بان خطوته االوىل هي 
البداية االوىل خلطوات مت�ضارعة يف التح�ضر وا�ضتغالل الف�ضاء 
ال�ضا�ضع خلدمة االن�ضان والتحليق اىل مدارج النماء واالرتقاء نحو 

ال�ضمو االن�ضاين واالنطالق من االر�ش نحو �ُضّلم ال�ضماء
كما انها لي�ضت م�ضاعي ال�ضيد يوري غاغارين الذي طاف ال�ضماء 
ودار حول االر�ش ليعلن للعامل ان االن�ضان �ضيغدو فار�ش ال�ضماء 
يف القرن الع�ضرين ومابعدها يف االلفية الثالثة ؛ اذ �ضمم احلزب 
ع�ضوية  ���ض��رف  المينحه  ان  على  وق��ت��ذاك  ال�ضوفياتي  ال�ضيوعي 
احلزب حتى ينهي مهمته وم�ضعاه يف الدوران حول املعمورة بنجاح 

�ضاحق يوؤهله لنيل الع�ضوية با�ضتحقاٍق واأهلية  وجدارة  
الرفيع  من�ضبه  على  ال���وزراء  رئي�ش  ال�ضيد  الاأح�ضد  انني  الاخفي 
حيدر  ال�ضيد  على  كثريا  واأ�ضفق  معه  وت�ضامني  تعاطفي  واأع��ل��ن 
العبادي الين اعرف هول الرتكة اجل�ضيمة من ورثها من ع�ضال 
هذا  واأو�ضال  ثنايا  يف  تت�ضرب  التي  والهوان  واخلزعبالت  امل�ضاكل 
االأر���ش  ح��ب  قيمة  الي��ع��رف��ون  ب��ق��ادة  ابتلَي  ال��ذي  الهزيل  اجلي�ش 
...يحميه  للوطن  ���ض��ور  اجلي�ش  ان  معنى  واليفهمون  وال��ع��ر���ش 
املنا�ضب  بيع  يح�ضنون  اإمن��ا  �ضغار  ونحن  تعلمنا  كما  املحن  اي��ام 
واملزايدة عليها لك�ضب اكرب قَدر من املال احلرام باأية و�ضيلة قذرة 
�ضواء بنهب التخ�ضي�ضات املالية واحل�ضول على كومي�ضون ون�ضب 

واآليات  او قدمية م�ضتهلكة  ا�ضلحة حديثة  ا�ضترياد  ج��راء  حم��ددة 
ت�ضليمها  ثم  وم��ن  وده��اء  بحنكة  وطالئها  �ضيانتها  يجري  خ��ردة 
اىل داع�ش بدهانها وملعانها فال�ضيد القائد الع�ضكري من�ضغل مبلء 
بالوطن  للتفكري  ل��دي��ه  والوق���ت  امل���ايل  ر�ضيده  وم�ضاعفة  جيبه 
قائدا  وج���وده  ط��وال  يلحظ  , ومل  ار���ض��ه وعر�ضه  واه��ل��ه وحماية 
العدالة  امام  ال�ضجن ووقف  اأقيم احلّد عليه وزّج يف  �ضارقا قد  ان 
ياأخذ  كي  العقاب  من  والتخفيف  وال�ضماح  العفو  طالبا  م��ذع��ورا 
العظة والِعربة ويخاف العقاب ال�ضارم , ويوما ما �ضيحزم امتعته 
ويويّل االدبار للعي�ش يف وطن اخر ياأخذه باالأح�ضان طاملا ان جيبه 
ان هناك بع�ش  مكتنٌز وث��روت��ه الت��ع��ّد والحت�ضى  م��ع اين الان��ك��ر 
رزقا حالال  اكتفوا مبرتباتهم  الذين  النزيهني  الع�ضكريني  القادة 
ومل يدن�ضوا ايديهم باالخ�ضر الرقراق واال�ضفر الرّنان لكنهم قلة 
قليلة الت�ضتطيع وحدها ان ت�ضّد الرياح امل�ضبعة باالأنفا�ش ال�ضرهة 
ال�ضحت  ال��ت��ي م���الأت اج��واءن��ا زف���ريا خانقا م��ن  العفنة  وامل��ط��ام��ع 

وروائح ال�ضرقات التي اأزكمت االنوف 
ولي�ش غريبا امام هذه املطامع واملفا�ضد التي نخرت هيكل قواتنا 
وا�ضعة  اج��زاء  ومت�ضك  ظهرانينا  بني  داع�ش  تع�ضع�ش  ان  امل�ضلحة 
يكمل  �ضنوان  والف�ضاد  فاالإرهاب  ؛  باأ�ضلحتنا  وحتاربنا  ار�ضنا  من 
الوطني  ن�ضيجنا  لتمزيق  امل��ق�����ّش   �ضفرتي  مثل  االخ���ر  اح��ده��م��ا 
العربّي  مثُلنا  يقول  كما  وعقيل  مالك  مثل  اليفرتقان  و�ضديقان 

ال�ضائر.

فضائيون أم فائضون؟!



اقي���م يف املركز الثقايف البغدادي مهرجان النحت احلر 
االول م���ن نوع���ه بالتع���اون م���ع املرك���ز العامل���ي للفن���ون 

الت�شكيلية .
والذي �ش���م الكثري من املبدعني العراقيني من ا�شاتذة 
الت�شكيل وطلبة كلية الفنون اجلميلة وحمرتيف النحت 

متيز اجلميع يف جت�شيد الواقع االأليم الإحداث البلد 
وتنوع���ت االعمال يف جت�ش���يد جمزرة �ش���بايكر كق�ش���ية 

نالت من االن�ش���انية كما �شمت االعمال ر�شالة ت�شامن 
م���ع العوائ���ل النازحة اث���ر احلروب واالره���اب كما ابدع 
والتعاي����ش  االن�ش���انية  مفه���وم  تق���دمي  يف  االخ���رون 

ال�شلمي يف اعمالهم الواقعية ..... 
وت�ش���من املهرج���ان تقيي���م املخت�ش���ني لطلب���ة النح���ت 
وذوي  اال�ش���اتذة  ده�ش���ة  اث���اروا  الذي���ن  املوهوب���ني 
االخت�ش���ا�ش يف م���ا قدمه الطالب العراقي من ر�ش���الة 

فاقت االزمنة التعبريية 
فق���د تكفل���وا برحلة عن���اء من حمافظات ع���دة كنينوى 
وكرك���وك ودياىل والديوانية ووا�ش���ط وهذا ان دل على 

�ش���يء فهو يدل على اال�ش���رار والعزمية وتقدمي افكاراً 
حت���دت �ش���عاب الو�ش���ع االمن���ي والهجم���ات االرهابي���ة 

للنيل من وجه البلد اجلميل الزاخر باملبدعني 
ومتثل املهرجان بلجنة تقييم �ش���ملت اال�ش���تاذ الدكتور 
هادي حمزة والدكتور بال�ش���م حمم���د والدكتور حميد 
نف���ل والدكتور حممد عب���د الرزاق واال�ش���تاذ علي عبد 
الك���رمي الذي���ن اب���دو مالحظاته���م وانطباعهم ب�ش���كل 
عام وتقييم االعمال التي اثارت مناف�ش���ة �ش���ديدة ، ومت 
تكرمي امل�ش���اركني بدروع االب���داع من قبل املركز العاملي 

للفنون الت�شكيلية.
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رحل الش��اعر العراقي الكبير ش��اكر الس��ماوي في احدى مستشفيات 
الس��ويد، بعد تعرضه الى جلطة دماغية عن عمر 78 عاما، والشاعر 
م��ن مج��ددي القصيدة الش��عبية فضال ع��ن كونه من كتاب المس��رح 

المميزين.
عندما تلقت االو�ش���اط الثقافية العراقية 
نباأ رحيل ال�ش���اعر �ش���اكر ال�ش���ماوي ببالغ 
احلزن واال�ش���ف النه مات غريبا يف منفاه 
اال�شطراري ومغرتبه راكبا القافلة التي 
ركبها قبله الكثري من ادباء العراق الذين 
مات���وا يف الغربة ودفن���وا يف ار�ش البلدان 
الت���ي اأمنته���م من اخل���وف ووج���دوا فيها 
مالذه���م االآم���ن، ويع���د �ش���اكر ال�ش���ماوي 
واح���د من اأعم���دة الق�ش���يدة ال�ش���عبية يف 
الع���راق م���ع زمالئ���ه عريان ال�ش���يد خلف 
وكاظم اإ�ش���ماعيل الكاطع ومظفر النواب 
فيما توؤكد االعمال امل�ش���رحية التي كتبها 
انه���ا م���ا زالت ت�ش���ري اىل متي���زه يف جمال 

الكتابة امل�شرحية.
     والراحل �شاكر ال�شماوي كاتب م�شرحي 
و�ش���اعر �شعبي عراقي ولد عام 1936 يف 
حمافظ���ة ال�ش���ماوة يف الع���راق، عل���ى غري 
م���ا ذه���ب الي���ه البع����ش م���ن ان���ه ول���د يف 
ال�ش���ماوة وحمل ا�شمها لقبا لها، وقد جاء 
ذل���ك عل���ى ل�ش���انه: )كنت اأبلغ م���ن العمر 
اأرب���ع اإىل خم����ش �ش���نوات حي���ث كان اأهلي 
يقطنون قرية “ الرميثة “ �شمال مدينة 
ال�شماوه، وانتقلنا اإىل مدينة الديوانية.. 

وبذا كنت قد ق�ش���يت طفولتي يف منطقة 
ق���د �ُش���ميت “ العار�ش���يات “ حيث جدتي 
لوال���دي تق���رب اإىل �ش���عالن اأب���و اجل���ون 
�ش���يخ ع�شرية “ بني احجيم “، والذي قاد 

ثورة الع�شرين يف 1920(.
    ا�ش���مه الكام���ل ه���و �ش���اكر عبد �ش���ماوي 
،�ش���قيقاه  ال�ش���ماوي  لقب���ه  ا�ش���تق  ومن���ه 
هم���ا ال�ش���اعر عزي���ز ال�ش���ماوي والدكت���ور 
�ش���عدي ال�ش���ماوي وق���د مثال مع���ه ثالوثاً 
ثقافي���اً م�ش���عاً من���ذ اأوائ���ل ال�ش���تينات من 
الق���رن املا�ش���ي والعق���ود املتتالي���ة، وابن���ه 
هو امل�ش���رحي طلعت ال�شماوي املتخ�ش�ش 
يف  الراح���ل  التعبريي،اكم���ل  بالرق����ش 
الديوانية درا�ش���ته االبتدائية واالعدادية 
والثانوية حيث ف�ش���ل منها، فا�شطر اإىل 
الهج���رة اإىل بغ���داد 1954 حي���ث تف���رغ 
للعم���ل احلزبي،وق���د ان�ش���م اإىل احل���زب 
ال�ش���يوعي العراقي و�ش���ار م���ن القياديني 
البارزي���ن في���ه فيم���ا بع���د، مم���ا �ش���بب له 
الكثري من امل�شاكل وادى به اإىل االرحتال 
اإىل �ش���ورية مل���دة م���ن الزم���ن، وق���د عا�ش 
قب���ل ارحتال���ه عذاب���ات كث���رية، كم���ا ج���اء 
وال�ش���جون  الت�ش���رد  )وراح  ل�ش���انه  عل���ى 

منهم���ا  حررتن���ي  اأن  اإىل  يتقاذفانن���ي 
ث���ورة 14 مت���وز 1958 بع���د انت�ش���ارها 
اأق�ش���ي ف���رتة  اأي���ام حينه���ا كن���ت  ب�ش���بعة 
مبدين���ة  لعام���ني  باالإبع���اد  عل���ي  احلك���م 
درا�ش���ته  اكم���ل  النا�شرية(،ال�ش���ماوي 
يف دار املعلم���ني العالي���ة امل�ش���ائية )كلي���ة 
الرتبية( يف بغداد مع اأخيه ال�ش���اعر عزيز 

ال�شماوي.
    يف �ش���نة 1966 هاجر �ش���اكر ال�شماوي 

الرح���ال  و�ش���د  ال�ش���غرى  الهج���رة 
باجت���اه بغ���داد واكم���ل درا�ش���ته اجلامعية 
البكالوريو����ش يف ق�ش���م اللغ���ة االإنكليزي���ة 
ال�ش���عبة  احلي���اة  ي�ش���د متطلب���ات  ولك���ي 
فق���د مار����ش العم���ل ال�ش���حفي اإىل جانب 
التدري�ش الثانوي، ويف بغداد اأ�شدر ديوانه 
1970(،ف���كان  ج���رح  )احجاي���ة  االأول 
مرحل���ة  جمايل���وه،  يوؤك���د  �ش���دوره،كما 
جدي���دة يف الق�ش���يدة ال�ش���عبية اجلدي���دة 

حمقق���ا مبيع���ات كبرية قيا�ش���ا اإىل مكتبة 
ال�ش���عر ال�ش���عبي،ثم ا�ش���در )ر�ش���ايل م���ن 
باج���ر( وق���د ا�ش���ار االخ���رون م���ن خالل���ه 
ان تيار �شاكر ال�ش���ماوي كا�شحا اليجاريه 
�ش���وى تيار �ش���قيقه االروع ال�شاعر الكبري 
الدواوي���ن  توال���ت  ال�ش���ماوي،ثم  عزي���ز 
ان���ا  النا�ش،نع���م  مثل:ن�ش���يد  املطبوع���ة 

ي�شاري،تقا�شيم والع�شَك واملوت وابنادم.
م���ع  بدايت���ه  ان  اىل  الراح���ل  وي�ش���ري   
حي���ث   1958 ع���ام  اىل  تع���ود  امل�ش���رح 
عل���ى  وكرام���ة(  )خب���ز  م�ش���رحيته  ق���دم 
)ب�ش���رى  وم�ش���رحية  الديواني���ة  م�ش���رح 
الث���ورة( ع���ام 1959 وم�ش���رحية )بقاي���ا 
حتت�ش���ر( عام 1960 وقد منع عر�ش���ها 
بع���د اجازته���ا، اال ان االطالل���ة احلّي���ة يف 
جتربته امل�ش���رحية تع���ود اىل عام 1971 
حي���ث قدمت ل���ه )فرق���ة امل�ش���رح القومي 
العراقي( م�ش���رحية )�شوت النخل( وهي 
تاأليف م�شرتك مع الفنان )طه �شامل( ثم 
م�ش���رحية )رق�ش���ة االأقنعة( عام 1979 
على م�شرح بغداد )فرقة امل�شرح ال�شعبي( 
ج���واد  عل���ي  الدكت���ور  عنه���ا  ق���ال  الت���ي 
الطاه���ر يف مقالة نقدية:)ل���و كان بيدي 
اأم���ر الألقي���ت باملوؤل���ف يف م�ش���ارح الع���امل 
لينه���ل التج���ارب م���ن ينابيعه���ا حني ذاك 
�ش���يجني البلد ثمرة نا�ش���جة من �ش���جرة 
نا�شجة، اإذ ال يتهياأ لنا �شاكر ال�شماوي يف 
كل ح���ني(، وقد غادر ال�ش���اعر العراق اىل 
منف���اه اال�ش���طراري وامل�ش���رحية ما زالت 

تعر�ش على خ�شبة امل�شرح.

من ادباء العراق الذين ماتوا في الغربة

الراحل شاكر السماوي كاتب مسرحي وشاعر شعبي عراقي

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

مهرجان النحت الحر االول في باحة المركز الثقافي البغدادي

اأع��ل��ن��ت جل��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة يف جم��ل�����ش حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد،  ع��ن اق��ام��ة 
وذك��ر  الق�شلة.  يف  قا�شم  ال��ك��رمي  عبد  وللزعيم  لل�شمع  متحفني 
 ، " " العراقية  ال��رزاق، يف بيان تابعته  اللجنة �شالح عبد  رئي�ش 
ان "امل�شروع اجلديد يهدف اىل تن�شيط احلركة وا�شتغالل �شفاف 
دجلة بجانب الق�شلة يف حتويله اىل مر�شى للزوارق والذي �شي�شهم 
يف ا�شتقبال العوائل وال�شياح طوال اليوم"، م�شريا اىل ان "امل�شروع 
ا�شتثمارية  كفر�شة  ب��غ��داد  ا�شتثمار  هيئة  ب��واب��ة  ع��ر  �شيطرح 
وبالتن�شيق مع وزارة ال�شياحة واحلكومة املحلية لبغداد". واأ�شاف 
دائرة  عام  مدير  �شم  الق�شلة  مبنى  يف  عقد  مو�شعا  "اجتماعا  ان 
�شيانة االثار ظافر �شبحي ومديري اق�شام الدائرة التي انتقلت 
الق�شلة  مبوقع  النهو�ش  �شبل  اي�شا  وتناول  الق�شلة،  اىل  موؤخراً 
ان�شاء  متابعة  يف  فيها  جديدة  ثقافية  مرافق  واي��ج��اد  و�شيانتها 
متحف ال�شمع وا�شتكمال ان�شاء متحف الزعيم عبد الكرمي قا�شم 

وجتهيزه بفرتينات العر�ش".

مكتبة  ت�شلم  مبنا�شبة  احتفالية  ال��ب��غ��دادي  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  اق���ام 
املرحوم احلاج طه احلاج داود الق�شاب .وهو احد مثقفي حمافظة 
املو�شل وهو من حمافظة املو�شل وقد القى اال�شتاذ طالب عي�شى 
انها  فيها  او���ش��ح  باملنا�شبة  كلمة  ال��ب��غ��دادي  الثقايف  امل��رك��ز  مدير 
ال�شالم  عبد  عماد  مكتبة  بعد  ا�شتالمها  يتم  التي  الثالثة  املكتبة 
مبادرة  هي  باملكتبة  الترع  وان  ع��واد  ميخائيل  العالمة  ومكتبة 
طيبة وحتمل رمزية كبرية نظرا ملا تتعر�ش له حمافظة املو�شل 
من هجمة ارهابية.كما القى اال�شتاذ �شالم الربيعي رئي�ش حترير 
جريدة امل�شاء وممثل عائلة املرحوم احلاج طه احلاج داود الق�شاب 
كتاب وحتتوي على   600 املكتبة حتتوي على  ان  فيها  كلمة بني 
وغريهم  امني  واحمد  العقاد  حممود  مل�شطفى  االوىل  الطبعات 
من الكتاب كما �شارك التجمع العراقي اال�شيل بعدد من الق�شائد 
حممود  وال�����ش��اع��ر  ���ش��ايف  عبا�ش  زي��ن��ب  لل�شاعرة  منها  ال�شعرية 

املدر�ش.

متحف للزعيم عبد الكريم قاسم 
واخر للشمع في القشلة

المركز الثقافي البغدادي يتسلم مكتبة الحاج طة القصاب

- متابعة

- بغداد

- بغداد

- بغداد

االأخ���رية مع  ت��زام��ن ميالد رواي���ة حممد ناجى 
رح��ي��ل ���ش��اح��ب��ه��ا ب��اجل�����ش��د امل��ن��ه��ك ت���ارك���اً روح���ه 
ودي���وان  رواي���ات  ثمانى  ف��ى  لنا  تتحدث  املبدعة 
�شر�ش  لنا �شراع اجل�شد مع مر�ش  �شعر خل�ش 
���ش��رع��ه ف��ى ال��ن��ه��اي��ة، لكنه مل ي��ه��زم��ه، ف��اأع��م��ال 
حم��م��د ن��اج��ى ت��ه��زم امل����وت وت��ت��ح��دى ال��ن�����ش��ي��ان. 
اأي����ام، بينما كان  ال��رواي��ة االأخ����رية ���ش��درت منذ 
�شاحبها ي�شعد فى امللكوت، بعنوان قي�ش ونيللى، 
خادعة،  خفة  لكنها  باخلفة،  يوحى  قد  العنوان 
اإذ اإن العمل ينعى الرومان�شية واحلب ال�شاعرى 
وي�����ش��خ��ر م���ن���ه وه�����و ي���رث���ي���ه. ف�������ش���ح���راء ق��ي�����ش 
ب��ن امل��ل��وح ال�����ش��وف��ي��ة حت��ول��ت ب��ف��ع��ل اجل��غ��راف��ي��ا 
والتاريخ اإىل مدينة مكتظة باالأحالم املجه�شة، 
اثنان  التى تدعى نيللى،  وقي�ش الرواية، ولياله 
م���ن ���ش��غ��ار ال��ن��ا���ش مي��ل��ك��ان اأح���الم���اً اأك����ر من 
حلكايتهما  القارئ  يعرف  اأح��الم��اً  اإمكانياتهما، 
اأنها فى الغالب لن تتحقق، لكنهما يقتاتان روحياً 
على تلك االأحالم: العا�شق ذو البدلة اخل�شراء 
اثنني  م��ع  ملكيتها  ف��ى  يت�شارك  التى  ال��وح��ي��دة، 
على  ح��ج��رة  �شكنى  يف  ي�شاركانه  مثله  �شائعني 
تليفون(  )ع��ام��ل  �شويت�ش  يعمل  وال���ذى  �شطح، 
فى اإحدى املجالت ال�شغرى، ويعي�ش على حلم، 
ووعد غام�ش من مدير حترير ي�شتغله وي�شخره 
فى اأعمال وخدمات �شتى، حلم ووعد غام�ش فى 
الغالب هو خدعة، باأنه بقدرة قادر �شينتقل من 
وظيفة عامل تليفون اإىل حمرر �شحفى، ال�شيما 

اأنه حا�شل على �شهادة جامعية.
القاهرة  فى  التيه  اختارت  ريفية  نيللى  حبيبته 
اختياراتها  كل  و�شعت  اإنها  اإذ  اإرادت��ه��ا،  مبح�ش 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  تن�شيق  مكتب  وك��ل��ي��ات  ملعاهد 
ال��ق��اه��رة  ف��ى �شلة بي�ش واح����دة: ه��ى ج��ام��ع��ات 
ملل  تتحمل  مل  النزقة  روحها  لكن  ومعاهدها. 
الدرا�شة و�شر ال�شنوات االأربع، وف�شلت الت�شكع 
فى االأزقة اخللفية حللم �شاهق: اأن ت�شري جنمة 

�شينمائية فى �شماء املجد وال�شهرة. وحني تظهر 
هى  فيلم  ع��ن  تليفزيونى  اإع����الن  ف��ى  بظهرها 
احللم  اأن  نيللى  حت�ش  ���ش��ام��ت،  كومبار�ش  فيه 
اقرتب، و�شماء النجوم تنزلت ودنت لت�شمها اإىل 

جمموعتها املتالألئة.
ال��ذى ال  االأزرق  االإع��الن فى تايورها  تظهر فى 
اإال  ميلك  ال  قي�ش  حبيبها  اأن  كما  ���ش��واه،  متلك 
ن�شيب الثلث فى بدلة خ�شراء من �شوف الهيلد 
ال�شعاليك  ي��د  ف��ى  ل��وق��وع��ه��ا  ك���ان  االإجن��ل��ي��زى 
هنا.  �شرحها  يطول  ومالب�شات  ظ��روف  الثالثة 
نيللى  عينا  عليه  وقعت  االأزرق،  ال��ت��اي��ور  كذلك 
فى وكالة البلح فى حالة يرثى لها، لكنها ملحت 
الغالب  ال�شهرية)فى  الفرن�شية  امل��ارك��ة  عالمة 
�شار  حتى  برتميمه  وقامت  فا�شرتته  مزيفة(، 

فتنة للناظرين.
كالهما انخدع بثياب االآخر، ولكن واإن كان املظهر 
زائفاً ال ينم عن خمر �شاحبه، فاإن �شهم كيوبيد 
�شادقاً.  اللذيذ  وجعه  ك��ان  قلبيهما  فى  الرا�شق 
اخل���ادع،  املظهر  م��ن  ت��ع��رى كالهما  وب��ال��ت��دري��ج 
ي��ع��رتف��ان  جعلتاهما  واالأل���ف���ة  ال�����ش��رورة  اإن  اإذ 
ف�شيئاً. �شيئاً  الرثة  حالهما  بحقيقة  لبع�شهما 
فنان  م��ن��زل  ف��ى  تعي�ش  نيللى  اأن  قي�ش  ف��ع��رف 
ت�شكيلى عجوز، تعي�ش معه ب�شفة مبهمة، اال�شم 
اإىل  ي�شل  ال  اأن��ث��وى  دفء  واحلقيقة  �شكرترية 
درجة املعا�شرة ويكتفى بوظيفة االأن�ش واالإينا�ش 

وبع�ش االأعمال املنزلية. وتعرف نيللى اأن قي�ش 
اأنه يعمل فى جملة ).....( لي�ش  اأخرها  الذى 
�شحفياً كما اعتقدت، بل يعمل هناك فى وظيفة 

عامل تليفون.
وي�شهب كالهما فى و�شف اأحالمه لالآخر، حتى 
وال��د  2003، وي�شري  ع��ام  ال��ع��راق  ح��رب  تقوم 
نف�شياً  قي�ش  يتباعد  املفقودين.  ع��داد  فى  قي�ش 
دائ��م، لكن حبه مل يتبدل،  نيللى فى �شرود  عن 
اأنها اقرتبت من النجومية التى  وت�شدق نيللى 
طاملا حلمت بها، فتحتقر ا�شت�شالم قي�ش للحزن 
ل��ن يتحقق.  ال��ذائ��ب��ة حللم  احل��ب��ال  ف��ى  وتعلقه 
لكن حبه  ال�شىء،  بع�ش  عليه  وت�شخط  حتتقره 

ي�شمد فى قلبها.
وياأتى املوت ليخطف نيللى، �شرطان عنق الرحم 
الذى عادة ال ي�شيب ال�شباب، لكنه اإن فعل يكون 
فى غاية ال�شرا�شة. ي�شخر املوت من اأحالم نيللى 
كما �شخرت منها احلياة، لكن ق�شة احلب بينها 
وبني قي�ش تعي�ش حتى اللحظة االأخرية، وت�شع 
ي��د قي�ش على  امل���وت  ال��راق��دة ف��ى ف��را���ش  نيللى 
هو  ال���ذى  امل���رح  اجل��ن��ني  لعب  ليتح�ش�ش  بطنها 
اأم��ه متاماً،  ال��ذى لن مي��وت مع  حبهما، حبهما 
ف�شيعي�ش فى قلب قي�ش كما عا�ش حب ليلى فى 
امللوح.. �شحيح كانت ق�شتهما - قي�ش   ابن  قلب 
لكن  م��ع��اً،  واحل���زن  لل�شخرية  م��ث��رية   - ونيللى 

حبهما ا�شتطاع اأن يعي�ش.

ثمان روايات خاتمتها قيس ونيللي لكاتب يرحل بجسد منهك

- متابعة

الت�شيكي  ال��ري��ط��اين  امل�����ش��رح��ي  ال��ك��ات��ب  ح�����ش��ل 
املولد توم �شتوبارد )77 عاما( على جائزة خا�شة 
بو�شفه "اأعظم كاتب م�شرحي على قيد احلياة" يف 
اإيفنينج �شتاندارد(  الدورة ال�شتني جلوائز )لندن 
امل�شرحية تقديرا الأكرث من ن�شف قرن من العمل 
للعلوم  االمريكية  االكادميية  بجائزة  خاللها  فاز 

والفنون ال�شينمائية )اأو�شكار( واأربع جوائز توين 
امل�شرحية.

"اأركاديا"  امل�شرحية  �شتوبارد  اأع��م��ال  اأ�شهر  وم��ن 
روزن���ك���رات�������ش  و"موت  احلقيقي"  و"ال�شيء 
من  ع����دد  ���ش��ي��ن��اري��و  ك��ت��ب  ك��م��ا  وجيلدن�شترين" 
االفالم من اهمها )�شيك�شبري عا�شقا( و)برازيل( 

و)البيت الرو�شي(.
الت�شيكي  ال��ري��ط��اين  امل�شرحي  ال��ك��ات��ب  ح�شل    
املولد توم �شتوبارد )77 عاما( على جائزة خا�شة 
بو�شفه "اأعظم كاتب م�شرحي على قيد احلياة" يف 

اإيفنينج �شتاندارد(  الدورة ال�شتني جلوائز )لندن 
امل�شرحية تقديرا الأكرث من ن�شف قرن من العمل 
للعلوم  االمريكية  االكادميية  بجائزة  خاللها  فاز 
والفنون ال�شينمائية )اأو�شكار( واأربع جوائز توين 

امل�شرحية.
"اأركاديا"  امل�شرحية  �شتوبارد  اأع��م��ال  اأ�شهر  وم��ن 
روزن���ك���رات�������ش  و"موت  احلقيقي"  و"ال�شيء 
من  ع����دد  ���ش��ي��ن��اري��و  ك��ت��ب  ك��م��ا  وجيلدن�شترين" 
االفالم من اهمها )�شيك�شبري عا�شقا( و)برازيل( 

و)البيت الرو�شي(.

ك���م���ا ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ج����ائ����زة اأف�������ش���ل م�����ش��رح��ي��ة 
وهي  مونرو  رون��ا  للكاتبة  جيم�ش"  "م�شرحيات 
ث��الث��ي��ة م��دت��ه��ا �شبع ���ش��اع��ات ون�����ش��ف ت���دور ح��ول 

ملوك ا�شكتلندا جيم�ش االول والثاين والثالث.
وح�����ش��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة اح�����ش��ن مم��ث��ل م�شرحي ت��وم 
�شيك�شر  م�����ش��رح��ي��ة  يف  دوره  ع���ن  ه��ي��دل�����ش��ت��ون 
اندر�شون بجائزة  "كريوالن�ش" كما فازت جيليان 
ادائ���ه���ا ل�شخ�شية  اأف�����ش��ل مم��ث��ل��ة م�����ش��رح��ي��ة ع���ن 
تني�شي  مل�شرحية  ج��دي��دة  ق���راءة  يف  دي��ب��وا  بالن�ش 

وليامز "عربة ا�شمها الرغبة.

توم ستوبارد يفوز بجائزة لندن ألفضل كاتب مسرحي على قيد الحياة

- متابعة

وال��رتج��م��ة  للن�شر  ج����داول  دار  ع��ن  ���ش��در 
"�شحفيون حتت  بعنوان  ك��ت��اب   ب��ريوت  يف 
احلرب"  لتغطية  النف�شية  االأخطار  النار: 
ملوؤلفه انتوين فاين�شتاين، وترجمة الدكتور 

فوؤاد عبداملطلب. 
العربية:  الن�شخة  مقدمة  يف  املوؤلف  يقول 
"كبرية  اأه��������داف  ه����م  االآن  ال�����ش��ح��ف��ي��ون 
اأو  فدية  اأج��ل  م��ن  عليهم  القيمة" يقب�ش 
غ��ري ذل���ك، فقد غ��دت االإع���دام���ات العلنية 
ل��ذل��ك  ال���رع���ب.  زرع  اإىل  ت��ه��دف  اجل���اري���ة 
اأ�شبحت مهنة ال�شحافة اأكرث خطورة من 
ذي قبل والبقاء على قيد احلياة يف مناطق 

ال�شراع مل يعد اأمًرا موؤكًدا اأكرث.
اإن اأرقام الوفيات التي حتتفظ بها منظمات 
ت��زودن��ا  ال�شحفيني  ح��م��اي��ة  جمعية  م��ث��ل 
يف  قتلوا  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك  �شنوية  بح�شيلة 
النهائية  واحل�شيلة  عملهم.  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء 
االأرق��ام  ال ت�شعق فح�شب بل ُيظهر حتليل 
بالن�شبة  ب�شهولة  ُت��رى  اأن  حقيقة ال ميكن 
يف  الغالبية  اإن  الغربية:  احل�شا�شيات  اإىل 
يقتلون  والذين  القتلى  ال�شحافيني  اأرق��ام 
ك��ل ع���ام ه��م ل��ي�����ش��وا م��ن االأ���ش��م��اء العالية 
الف�شائح  ق����راء  ل���دى  وامل���األ���وف���ة  امل�����ش��ت��وى 
ال�شاعة  اأخبار  ن�شرات  اأو م�شاهدي  الكبرية 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ����ش���ب���اًح���ا. وت���ع���ود غ��ال��ب��ي��ة ه��ذه 
�شحايا  ه��م  حمليني  ل�شحفيني  االأ���ش��م��اء 
اله�ش  الن�شيج  يدمر  الذي  ال�شاري  العنف 

ملجتمعهم املدين الذي ينهار ب�شرعة.

يف  العربية  اإىل  كتابي  ترجمة  ت��اأت��ي  لهذا   
باأداء  يقومون  العرب  فال�شحفيون  حينها، 
ال��ع��امل خ��ط��ورة.  م��ن��اط��ق  اأك����رث  عملهم يف 
لذلك كان االأمر يحتاج اإىل �شجاعة عظيمة 
عالًيا.  ي��دف��ع  ال���ذي  وال��ث��م��ن  ب��ذل��ك  للقيام 
ب��االآث��ار  ال��وع��ي  ك��ان على  اإىل ذل��ك،  اإ�شافة 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة م���ن ج����راء ال��ت��ع��ر���ش ل��الأخ��ط��ار 
ال��ع��ظ��ي��م��ة وال����ت����ي ر����ش���خ���ت يف امل��ن��ظ��م��ات 
ال�شحفية الغربية خالل االأربعة ع�شر عاًما 
املا�شية اأن تنفذ اإىل غرف االأخبار والثقافة 
املهنية وقيمها لدى �شبكات االأخبار العربية 
ال��رئ��ي�����ش��ة. ل��ق��د ت��اأخ��ر م��ث��ل ه���ذا ال��وع��ي يف 
ت��اأت��ي ترجمة  اأن  اآم���ل هنا  ل��ذل��ك  ال��ظ��ه��ور، 
كتاب �شحفيون حتت النار بو�شفها عاماًل 
حم����ف����ًزا يف اإح��������داث ه�����ذا ال��ت��غ��ي��ري ال����ذي 

نحتاجه كثرًيا.

صدور كتاب "صحفيون تحت النار"  للكاتب العالمي انتوني فاينشتاين

- متابعة

ُتثري عادات املوؤلفني الكبار يف خالل كتابتهم م�شائل 
منهم  واح��د  كل  بخ�شو�شية  تتعلق  التاأمل  ت�شتحق 
ارن�شت  االمريكي  فالروائي  التاأليف،  ممار�شة  اثناء 
هيمنغواي كان يكتب واقفاً، واإيزابيل الليندي كانت 
اأما  ع��ام،  كل  يناير من  الثامن من  رواياتها يف  تبداأ 
هاروكي موراكامي فمن الذين يف�شلون الكتابة عند 
مدة  ويعمل  �شباحاً  الرابعة  يف  ي�شتيقظ  اإذ  الفجر، 
6 �شاعات، وعند الظهرية يجري 10 كيلومرتاً، ثم 

يقراأ وي�شمع املو�شيقى وينام يف التا�شعة م�شاًء.
و كان بلزاك ينام عند ال�شاد�شة م�شاًء، وكانت خادمته 
يرتدي  ك��ان  وحينها،  ال��ل��ي��ل،  منت�شف  عند  توقظه 

مالب�ش الراهب )جلباب اأبي�ش من الك�شمري( وي�شرع يف الكتابة بال 
توقف من الثانية ع�شرة �شباحاً وملدة 18 �شاعة متوا�شلة، وخالل 
االآخ��ر،  تلو  فنجاناً  القهوة  تناول  عن  يتوقف  ال  ال��ف��رتة،  ه��ذه  كل 
رواية   100 كتابة  اليومي، متكن من  االإيقاع  وبهذا 
اأقّل  فكان  �شاراماجو  جوزيه  اأما  ق�شرية.  و�شرديات 
ان�شباطاً، اإذ كان يكتب �شفحتني يومياً، دون اإ�شافة 
�شطر زائ����د، ويف ال�����ش��ب��اح ي��ق��راأ اجل��رائ��د وال��ري��د، 
الذي  �شتاينبيك  الغداء. جون  بعد  الكتابة  ويبداأ يف 
اأن  ي�شرتط  ك��ان  لكن  الر�شا�ش،  بالقلم  يكتب  ك��ان 
اأما  باأ�شابعه،  تعلق  ال  حتى  م�شتديرة  اأقالماً  تكون 
بابلو نريودا فكان يكتب باحلر االأخ�شر، واأنطونيو 
تابوكي كان ي�شتخدم فقط الكرا�شات املدر�شية، فيما 
يكتب اأميتاف جو�ش، بقلم جاف اأ�شود ماركة بليكان، 

وعلى ورق ي�شنعه رجل فرن�شي.

عادات غريبة ألدباء العالم..

- متابعة
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 ل تثق ببع�ص الأ�شخا�ص الذين يخفون نواياهم احلقيقية عنك، 
لكّنك ميكن – بدون خوف – اأن تاأمتن اأف�شل اأ�شدقائك. ل تتخذ 
ال��راه��ن. ح��اول معرفة معلومات  اأّي ق��رار اح��رايف مهم يف الوقت 
اكرث حول الطرف الآخر �شواء كان يف العمل او على �شعيد العاطفة 

املال قادم اليك ب�شكل مفاجئ لذا كن م�شتعدا .

اإنك مرح وح�ّشا�ص ، و متلك الكثري من الطاقة الآ�شرة . ل ت�شرف 
كل  يف  النظر  اأمعن  و   ، بك  املحيطة  الأم���ور  عن  ب�شهولة  انتباهك 
الزائدة يف بع�ص الم��ور قد تكون مطلوبة يف  التفا�شيل . اجلدية 
الي��ام القادمة ، ماليا هنالك تغيري قريب يف العمل قد ي��وؤدي اىل 

تغيري ال�شكن �شعوبات مالية طفيفة اليوم .

اأو   ، ُقلها بوا�شطة الأزه��ار ، ل بل قلها عن طريق قالب كاتو كبري 
قلها بخرب�شة طبا�شري على طول اجلدار املمتد على جانب ر�شيفها 
، فكر ملاذا هذا ال�شعور باحلرية و الالحدود حني جتري ات�شال معها 
الآن ، و الأهم من ذلك، فقط قلها . ل جتعل نف�شك ا�شري اخلوف و 

اخلجل النجوم تنري طريقك اليوم .

، لكن بع�ص الأم��ور تقول لك  بالآخرين  اأن تكون �شكاكاً  اأنت تكره 
اإىل  اأن�شت   . ح���ذراً  اأك��رث  ب�شكل  تت�شرف  و  احل��اف��ز  ه��ذا  اأن تخترب 
الأجوبة  و ل متانع من احل�شول على بع�ص  ال�شوت اخلافت  هذا 
املبا�شرة . ل تثق بال�شخا�ص ملجرد كونهم يبدون مبظرانيق او لئق 
و امنا كن اكرث واقعية عاطفيا ل تردد يف تغيري الروتني اليومي.

باأنك  ي�شعرك  ما  و هذا   ، بامل�شوؤولية جتاه من حولك  اليوم حت�ص 
اأّن حريتك  ل��و  كما  ل��ن حت�����ّص  و   ، امل���رة خمتلفة  ه��ذه  لكن   . مقيد 
تنتهك. قد تتمّتع حتى باأن تكون م�شوؤوًل. امل�شوؤولية عبئ كبري و ل 
ميكنك حتمل اكرث من طاقتك كن عقالنيا يف ت�شور المور عاطفيا 

انت يف و�شع �شيء اليوم ب�شبب م�شاكل قدمية .

اأنت ال�شخ�ص الذي يف�شله اجلميع. فتمّتع بجذب كل النتباه. على 
م�شروع  اأو  عالقة  اأي  لالرتباط.  الفر�شة  ه��ذه  ي�شتغل  اأن  العازب 
متعدد الزوايا اليوم. ادر�شه بعناية قبل اأن تتخذ القرار . ال�شدقاء 
ا�شتفد من فر�شة  الهام كبري لك  ي�شكلون م�شدر  �شوف  العائلة  و 
اللقاء باحلبيب لتعرب له عن م�شاعرك كن �شجاعا و ل تكتم حبك .

هل تعرف عظمة الأفكار التي ميكن اأن تاأتيك و اأنت تغ�شل ال�شحون 
؟ نظف بيتك اليوم و �شيكون خّمك نظيفاً من الأفكار املريبة . خذ 
الزائد ل تذهب  ال�شغط  ابتعد عن  اكرث  بهدوء  التفكري  وقتك يف 
باأفكارك بعيدا عن الواقع كي ل تظلم نف�شك و من حولك امل كبري 

بتحول كبري يف حياتك يقودك نحو م�شتقبل م�شرق.

و  الن��ف��ع��الت  م��ن  م��زي��ج  اإن��ه��ا   ، لي�شت جت��رب��ة علمية  احل��ي��اة  اإن 
. احلب طريقك  لأن يخطئوا  الب�شر معر�شون  كل  و   ، الأحا�شي�ص 
التعلم  ح��اول  و  التجارب اجلديدة  ام��ام  قلبك  تغلق  ل  النجاح  اىل 
من الخطاء قدر المكان كي تك�شب ود احلبيب ماليا عالقاتك يف 

العمل لي�شت جيدة حاول ان تكون اكرث مو�شوعية.

اأنت بحاجة لبع�ص التاأمل و التفكر . ل تبخل على نف�شك بالوقت 
الالزم لو�شع الأمور يف ن�شابها ال�شحيح . خذ كامل وقتك يف التمعن 
بالمور و اطلب م�شورة من حولك القرار القادم قرار م�شريي ل 
تت�شرع يف اعطاء راأيك باملو�شوع عاطفيا هنالك امل كبري بعالقة 

بناءة و وطيدة مع احلبيب ا�شتغل هذه الفر�شة .

النجوم  ملا تقوله  لأن��ه وفقاً   ، م��زاج مالئم للحب  اأن تكون يف  اآم��ل 
التي ل  اأف��ك��ارك اجلن�شية  اإنها   ، للحب  م��زاج  اأن�شب  اليوم يف  فاإنك 
عالقتك  لتقوية  باحلبيب  ارتباطك  ا�شتغل   . الآن  اإنكارها  ميكن 
العاطفية . ماليا انت يف و�شع م�شتقر و ل توجد اي مفاجئات على 

الطريق حت�شن يف �شري العمل يجعلك يف و�شع جيد.

ما حتتاجه لال�شتقاللية هو القدرة على جت�شيد الأمور ، �شواء من 
داخل كل عالقة بني متناق�شني على حده، اأو من خالل النظر اإىل 
الظروف كمجموعة متكاملة. النظرة ال�شمولية تعطيك ارتياحا يف 
العمل و قدرة اكرب على حتليل الواقع عاطفيا احلب يف خطر عليك 

املبادرة اىل انقاذه و ال �شاع منك .

تتحرك كفرا�شة لطيفة مما �شيخلق لك الفر�شة ملواجهة عالقات 
حب جديدة و جميلة . من جهة اأخرى فاإنك بالتاأكيد ت�شتحّق بع�ص 
الروتني  تغيري  ك��ي  اله��م يف حياتك  الفر�شة  ه��و  احل��ب  ال��راح��ة. 
القاتل الذي تعي�شه ل تياأ�ص من كون الطرف الآخر متحفظ قليال 

على م�شاعره لأنه �شعرب لك عن حبه قريبا.
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  كانت اأعرا�ص البغداديني يف ايام زمان مظهراآ رائعاآ من مظاهر 
احلياة الجتماعية ، ملا كان للزواج عندهم من قد�شية عظيمة ، 
فبدونه ليكمل للم�شلم اأميانه ، ومبثل هذا ال�شعور كانت تقام 
اأحياء  م��ن  ح��ي  ك��ل  يف  ال�شعبية  واملهرجانات  الح��ت��ف��الت  تلك 

بغداد القدمية.                                     
وملا كانت العفة وال�شرف من م�شتلزمات احلياة الكرمية فاأنهم 
ما كانوا لياأبهوا باجلمال ولكن يجب ان يكون ح�شب العري�ص 
والعرو�ص كل منهما عفاآ �شريفاآ يف نف�ش���ه ويف عر�شه ومعا�ش���ه.

، حيث  ال��ي��وم  م��ا مييز طابع ) اخلطوبة (عما ه��و عليه  وه��ذا 
وي�شاألون  معاآ  والعرو�شة  العري�ص  �شرف  ع��ن  يتحرون  ك��ان��وا 
اجل��ريان  م��ن  ا�شتي�شاحاآ  وي�����ش��ت��زي��دون  والب��ع��دي��ن  الق��رب��ني 
وج��ريان اجل��ريان ومن ي�شكن خلف بيوتهم من ابناء املحالت 

الخرى وقد تنتهي امل�شاألة عند العري�ص بهذه الكيفية.
الفتاة  عفة  ح��ول  النفو�ص  ي�شاور  ال�شك  �شيء من  بقي  اذا  اأم��ا 

كانوا باأنف�شهم ي�شرون
ان يبحثوا المر باأنف�شهم عما اذا كانت

الفتاة متتلك ) عباءة( اأم ل ... فاذا كانت
لديها عباءة فمعنى ذالك انها تخرج من البيت..

 واذا خرجت البنت من دارها فال بد ان يراها احد ، وهذا ما كان 

ي�شقطها يف نظر النا�ص
وبعد التاأكد من ذلك ، واذا ارادوا ان يعرفوا اريحية وكرم اهل 
مفاجئ  ب�شكل  العرو�شة  اه��ل  اىل  اخل��اط��ب��ات  تذهب  ال��ع��رو���ص 
ويتوجهن فور و�شولهن اىل املطبخ ليح�شن عدد القطط التي 

  ، وكرمهم  البيت  اه��ل  اريحية  على  دل  عددها  كرث  وكلما  فيه 
وكان هذا اعتقادا �شائدا يف املجتمع البغدادي انذاك.

واذا متت اخلطوبة وجرى التفاق من كال الطرفني تقراأ �شورة 
الفاحتة املباركة وت�شتلم البنت 

عادة  وتكون  العري�ص  اه��ل  من  املعتادة  الهدية  او   ) الني�شان   (
ا�شافة اىل بع�ص  الذهبية  امل�شوغات  او  الكرمية  من الحجار 
ي��ح��دد يوم   ال�����ش��داق  املالب�ص وال��ع��ب��اءة ... وب��ع��د الت��ف��اق على 
العقد ويكون عادة يوم اجلمعة على الغلب ، فتفر�ص الفر�شة 
ال��وف��رية وي��دع��و الوجهاء والق��رب��اء وال���ش��دق��اء واه��ل املحلة 
واجلريان ، ثم يوكل عن العري�شني لكل منهما وكيالآ و�شاهدين 

ويتم الزواج والعقد عن طريق الوكالء.
 وبعدها توزع على احلا�شرين اقداح الع�شائر ومناديل ال�شكر 
ال��زاه��ي��ة الل�����وان وي��ع��م ال��ف��رح وال�����ش��رور وت��ت�����ش��اع��د ا���ش��وات 

الزغاريد ابتهاجاآ بهذه املنا�شبة.
 وكان �شباب املحلة هم الذين يقومون باخلدمة والتوزيع.

الدخلة يحمل احلمالون  ليلة  ي�شبق  ال��ذي  الرب��ع��اء  ي��وم   ويف 
العري�ص  اه���ل  م��ن  وف���د  يتقدمهم  بيتها  م��ن  ال��ع��رو���ص  ج��ه��از 
�شباح  ويف   ، عليه  واملحافظة  احلرا�شة  لغر�ص  ووجهاء حملته 
ادوات  (م��ع  احلفافة   ( التجميل  بعاملة  ي��وؤت��ى  اخلمي�ص  ي��وم 

الزينة لتزين العرو�ص.
وعند امل�شاء من اليوم نف�شه تبداأ الزفة ويخرج موكب العرو�ص 
 ، العري�ص  واه��ل  املحلة  وجهاء  ثم  والطبل  املو�شيقى  تتقدمها 
وخالل الزفة ت�شع العرو�ص على راأ�شها تاجا من الورد البي�ص 
على  ي��دل  وه���ذا  كامل����ة  بي�شاء  وم��الب�����ص  اقنعة  ت��رت��دي  كما 

الطهارة والعفاف.
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- حسين شهيد المالكي
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حاوره/ حمودي عبد غريب

الفنان ) ماجد درندش (نجم المسلسل العراقي ) سامكو( للكاتب ضياء سالم وأخراج أيمن ناصرالدين وظهر بشخصية )أبو 
تحرير(والتي سلطت عليها األضواء من قبل متابعي العمل الذي كان أول عمل تلفزيوني له بعد عودته الى أرض الوطن وذاع 
صيته في الشارع العراقي وأصبحت كنيته )أبو تحرير( يناديه بها كل من يلتقيه ولهذا الفنان قصص كثيرة منذ أشتراكه 
في أنتفاضة )19 ( والتي جعلت منه بائع قرطاسية وأسير حرب واألستاذ والمدير والمشرف والكاتب وآلجي سياسي في 
بالد غاندي قبل خاتمة اللجوء األنساني برحلته التي أمتدت لثالثة وعشرون عام والتي كان فيها يبحث عن عشبة اللجوء من 

ميسان الى كندا .
* نرحب بك أجمل ترحيب والبداية لك ما تود قوله؟

-  حت��ي��ات��ي ل��ك��م ول��ل��ق��راء الأع�����زاء ول���دت مبنطقة )اجل��دي��دة(حم��اف��ظ��ة 
مي�سان ووعيت على طفولة مدللة من قبل والدي املرحوم )عبد الرحمن 
درند�ض (الذي كان ي�سطحبني اىل �سالت العر�ض امل�سرحية املوجودة يف 
مركز املدينة ومن هواة م�ساهدة ومتابعة امل�سرح فيما ين�سغل يف تعليمي 
الدرا�سي ويقوم باأعطاء الدرو�ض يل من خالل الكتب التي توزعها املدار�ض 
وكثريا" ما يوجهني باملطالعة واأكمال واجباتي املدر�سية ويجلب يل ما 
ي�سدر من مطبوعات الطفل وهي جملتي واملزمار حتى اأ�سبح يالزمني 
الطموح باأن اأكون فنان و�سنحت الفر�سة يل يف مرحلة الدرا�سة الثانوية 

حيث اأ�سبحت اأحد الطلبة امل�سهورين بني اأقرانهم بفن التمثيل.

* أين كانت البداية األولى ؟
من  النيل(  يغ�سب  ح��ني  مدر�سي)  م�سرحي  عمل  يف  الأوىل  البداية   � � �
اأخراج ر�سا جابرالذي يعترباأ�ستاذي الأول ومنه تعلمت ماهية امل�سرح ثم 
�ساركت يف م�سرحية)ثمن احلرية(للمخرج املرحوم مهدي حمدان وهو من 
اأ�ساتذتي ممن تعلمت منهم ال�سئ الكثري وجاء العمل الثالث)�سواليف 
الع�سرية(للموؤلف �سالم خمي�ض واأخراج كرمي حداد وهذه الن�ساطات بني 
اأوا�سط ال�سبعني واأواخر الثمانني للقرن املا�سي وكان من ن�سيبي جائزة 
لدور  ممثل  واأف�سل  امل�سرحي  مي�سان  مهرجان  يف  م�سرح  ممثل  اأف�سل 
الأملاين  املعلم ( لرب�ست  ثانوي مبهرجان م�سرح اجلنوب عن م�سرحية) 
واأخ��راج مهدي حمدان وتعد جتربتي هذه ناجحة وبداية خري مل�سريتي 

الفنية وعرفت منها وما قيل يل اأين م�سروع فنان قادم يف امل�ستقبل.

*وأين كانت وجهتك في عالم الدراسة؟
1984 ومت   � �  1983 لعام  الفنون اجلميلة  كلية  اىل  اأوراق���ي  � قدمت  � �
ق��ب��ويل بق�سم امل�����س��رح وك���ان م��ع��ي د.ي��ا���س��ني اأ���س��م��اع��ي��ل ود.خ���ال���د اأح��م��د 
اأبراهيم وحامت عوده وجميعهم من  الطائي وفالح  م�سطفى ود.�سافرة 
وم��ن خالل  امل�سرح  ع��امل  م�ستمر يف  ع��ط��اوؤه��م  لي���زال  ال��ذي��ن  الفنانني 
مبثابة  بها  معمول  تعتربمناهج  م�سرحية  اأع��م��ال  نقدم  كنا  ال��درا���س��ة 
م�ساريع فنية وهي من الأعمال املهمة التي تعطي الطلبة املعرفة والدراية 
�سن  )فتاة يف  الأعمال  بني  ومن  الدرا�سي  العام  در�سه يف  ملا  التطبيق  يف 
الزواج(للمخرج خ�سري مريي وهي من الأدب العاملي وم�سرحية)اخلروج 
دخول"(تاأليف واأخراج عبد احلميد ال�سايح وفيها ح�سلت على اأف�سل 
ممثل منا�سفة مع الفنان حكيم جا�سم ثم جاءت م�سرحية )كليوبرتا( 
كودو( اأنتظار  )يف  وم�سرحية  احلميد  عبد  �سامي  د.  القدير  الفنان  مع 
اأيام لتن�سى من  تاأليف �سموئيل بكت واأخ��راج با�سم عبد القهار وكانت 
الرائعني وزمالوؤنا ولزلت متوا�سل معهم  اأ�ساتذتنا  ذكريات جميلة مع 

حتى وقتنا احلا�سر.

*هل لك أعمال مسرحية خارج أسوار كلية الفنون الجميلة؟
� نعم هنالك العديد من الأعمال اجليدة التي كنت اأ�سارك فيها كممثل  �
د.�سفيق  اأخ��راج  ومن  للتمثيل  الوطنية  )مكبث(للفرقة  م�سرحية  حيث 
املهدي وكانت معي اأبت�سام فريد وحكيم جا�سم وم�سرحية ) �سور ال�سني(
عبدالأمري  واأخ����راج  تاأليف  )ال��ذي��ب(  منعرثوم�سرحية  حيدر  للمخرج 
خليل  د.فا�سل  واأخ��راج  جمعه  كرمي  تاأليف  )فرجة(  وم�سرحية  �سمخي 
العراقي خليل  امل�سرح  امل�سرح مع عمالقة  اأقف على  اأن  ال�سرف  وكان يل 
�سوقي و�سامي عبد احلميد وزكيه الزيدي يف م�سرحية )احللو املر( للفن 
واأغ��ت��ي��ال مرزوق(للكاتب عبد  الأ���س��ج��ار  رواي���ة)  م��ن  اأع���دت  التي  احليث 
الرحمن منيف وهو عمل م�سرتك اأعداد واأخراج كرمي جمعه و�ساركت يف 

مهرجان بغداد للم�سرح الدويل عام 1988.

*ماذا عن مرحلتك الفنية بعد التخرج؟
� بعد اأحداث الغزو العراقي للجارة الكويت كانت احلياة معطلة والعامل  �
ينظر على ما يحدث يف اخلليج ويومها كنت يف مدينتي مي�سان حتى 
وح�سل  الكويتية  الأرا���س��ي  من  العراق  اجلي�ض  اأن�سحاب  اأح��داث  ج��اءت 
ما ح�سل وثاراأهايل اجلنوب لتنعزل كل املحافظات اجلنوبية والو�سطى 
عن العا�سمة يف اأنتفا�سة 91 الكبرية و �سارك فيها من كان يريد عزل 
احلكام عن ال�سلطة وكنت اأنا اأحد امل�ساركني فيها بقوة ومعي الأ�سدقاء 
طالب جلوب وح�سن زيدان واأ�سدار �سحيفة م�سغرة اأ�سمها)الرافدين( 
باحلفاظ  املواطنني  لتوعية  والثقايف  الأن�ساين  باجلانب  اأهتمت  والتي 
ال�سعب  امل�سا�ض مبمتلكات  وعدم  الطائفية  ونبذ  العراقية  الوحدة  على 
وبيان  واملق�سود  املعنى  لتقريب  حكومية  ممتلكات  ت�سمى  كانت  التي 
�ستوديوهات  اأح��د  يف  الأ�ست�ساخ  طريق  ع��ن  طبعها  ومت  للقارئ  ال��ه��دف 
الت�سويربعد اأن نقوم بكتابتها باليد ويتم توزيعها على الدور واملحالت 

الهوائية  ال��دراج��ات  م�ستخدمني  والأزق���ة  ال�����س��وارع  يف  متجولني  ونحن 
واأ���س��ت��م��ر احل���ال مل���دة )35( و ب��ع��د اأخ��م��اد الأن��ت��ف��ا���س��ة وع����ودة �سيطرة 
ال�سلطة احلاكمة وفر�ض هيمنتها على الو�سع العام اأجتهت اىل بغداد 
املكان الآمن  دار ثانية فيها وهو  واأختفيت يف مدينة )الثورة( لأمتالكنا 

واملالذ الوحيد يل لوجود ق�سم من اأهلي وكرثة اأقاربي واأبناء ع�سريتي .

*هل كان بقاؤك في بغداد الخالص من المطاردة ؟
� هنا لعب الفن دوره مع الذكاء وال�سجاعة التي اأردت توظيفها من اأجل  �
اأدي��ت �سخ�سية مواطن م�سري  الأم��ن حيث  اأن لاأك��ون فري�سة لأجهزة 
وحملت  بامل�سريني  يعج  ك��ان  )ال�سورجة(الذي  �سوق  يف  يعمل  �سعيدي 
معي هوية من اأنتاج �سوق مريدي باأ�سم )�سعيد حممد(م�سري اجلن�سية 
ويعمل يف العراق وكان عملي �ساحب )جنرب( لبيع القرطا�سية وما اأحلى 
ب�سكل  امل�سرية  اللغة  اأجيد  واأن��ا  ال��ذاك��رة  �سجلتها  التي  اللحظات  تلك 
ال�سعر  ذو   100% م�سري  اأين  ت�سري  مالحمي  وك��ان��ت  ودق��ي��ق  مثري 
لفة  و�سع  م��ع  ال�سعايده  مالب�ض  واأرت����دي  ال��ن��ك��رو(   ( مب��ودي��ل  الكثيف 
الراأ�ض التي اأعتاد الأخوة امل�سريني باأرتداوؤها وحني تاأتي مفارز ال�سرطة 
الطريق  على  م��ت��ج��اوز  اأواأين  ��ي  اأغ��را���س بنقل  يل  ت�سري  الأن�����س��ب��اط  اأو 
بكامل  واأن��ا  فيه(  تاأمر  اللي  يابا�سا  بكلمات )ح��ادر  لهم  ردي  يكون  العام 
طريق  �سلكت  ي��وم  ب��ايل  يف  تخطر  مل  وممثالأ" بطريقة  بنف�سي  الثقة 
الفن ودر�سته وهي املجازفة اخلطرية يف جمهورية اخلوف وهنالك عدد 
به وهم  اأق��وم  ما  و�ساهدوا  املكان  ذلك  زاروين يف  الفنانني  الأ�سدقاء  من 
املرحوم )عبد اخلالق خمتار( و)حكيم جا�سم  الراحل  منده�سني ومنهم 
( و)وليدغنيمة( و)�سامل �سدهان( و)كرمي جمعه ( ومنهم من يقول يل 
وهو ميزح ويو�سو�ض باأذين ب�سوت خافت: املمثل احلقيقي ) لو هيج لو 
ميفيد للتمثيل( وا�سفني اأ�سلوبي باأين مكت�سف نظرية جديدة مفادها 
)فن التمثيل املنقذ من املوت والرحيل ( وبعد اأن اأنت�سرت عيون الرقابة 
بالأ�سواق العامة واأنت�سار طلب املعلومات من العاملني فيها واخلوف من 
الو�ساية تركت ال�سوق وخلعت الأزياء امل�سرية وحرقت الهوية واأنا لزلت 
جمهورية  ترهبني  (ولن  امل�سري  �سخ�سية)�سعيد  اأنتحلت  كيف  اأتذكر 

اخلوف التي كانت حتكم البلد .

*وأين أختفي الهارب مرة أخرى من عيون المراقبة؟
� للظروف اأحكام حيث اأعلنت الأذاعة والتلفزيون عن اأبرام اأتفاقية تبادل  � �
العراق واأيران باأ�سرى احلرب وما حملت تلك الأيام من اأثركبري يف نفو�ض 
النا�ض بعودة اأبناوؤهم بعد غياب طويل وما اأحلى الذكريات ونحن ن�ستمع 
عربالراديوبكل وجبة قادمة من اأ�سراناحيث تعلن الأ�سماء ونحن ن�ستمع 
اأغنية املطربة الراحلة) وحيدة خليل وهي تغني هذا منو دك الباب ميكن 
وطرقت  وا�سع  بخيال  وراودت��ن��ي  الفكرة  جاءتني  وهنا  الأح��ب��اب(  اأج��ون��ه 
الع�سكري واأجهزة الأمن منت�سرة وليخل�سني  الأن�سباط  اأن  باب عقلي 
منهم األ هوية )اأ�سري حرب( وفعال" مت تزويدي من �سوق مريدي وباأ�سم 
الهارب من اجلي�ض و�ساحات احلروب  واأنا  الأ�سري) ماجد عبد الرحمن( 
التي لنفع منها ال الدماروبقيت هكذا متحرر القيود بهوية زرقاء اللون 

واأ�سبحت ماجد الأ�سري.

*كيف ومتى قررت السفر الى الخارج ؟
ب��داأت  الوطن  خ��ارج  للعراقيني  ال�سفر  بفتح  قراراحلكومة  �سدور  مع   � �
واح��د منهم  اأن��ا  وكنت  العراق  املواطنني مبغادرة  ملعظم  ال��دوؤوب��ة  احلركة 
تاأذن  �سريعة  ج��اءت  التي  �سوى هذه  للهرب  اأي فر�سة  لدي  لي�ض  حيث 
يل بعمل اأي �سئ من اأجل حتقيقها وفكرت بطريقة ناجحة اأ�سلكها مهما 
كانت �سعوبتها واأن ف�سلت بها �ساألقي بنف�سي لطائلة القانون واأذهب اىل 
اجلحيم ولكن ال�سجاعة �سبقت كل �سئ فقمت بتزوير كافة م�ستم�سكاتي 
مع  الألزامية  اخلدمة  من  الت�سريح  قرار�سحة  على  وح�سلت  الثبوتية 
جواز  واأحت�سنت  مايرام  الأمورعلى  و�سارت  اجلي�ض  من  ه��ارب  كنت  اأين 
ال�سفر ومل اأتواين حلظة وحزمت حقيبتي ال�سغرية لأغادر العراق �سوب 
الأردن وبعد اأ�سابيع قليلة األتقيت ببع�ض اأ�سدقاء الفن ومعهم اأ�ستطعت 
اأن اأقدم عمل م�سرحي لالأطفال )غابة اليوتوبيا( من اأخراج ه�سام حماده 
واأ�سراف كرمي جمعه وهو العمل الوحيد يل يف م�سرح الطفل وبقيت يف 
وق��ررت  حتركاتي  ر�سدت  الأ�ستخباراتية  العيون  اأ�سهرلكن   )7( عمان 

ال�سفر اىل بالد اليمن .

* وماذا عن مشوارك في اليمن ؟
� ليزال الفن يرافقني ومنقذي لكل ما اأريد اأن اأقوم به من ن�ساط وعن  �
طريق املعارف والأ�سدقاء عملت مدر�ض ملادة امل�سرح بوزارة الرتبية وكان 
الن�ساط الأول يل عمل مهرجان م�سرحي مدر�سي ناجح مما جعل الوزير 

ي�سدر اأمر ترقيتي اىل م�سرف تربوي وبقيت بهذا املن�سب لالأعوام 92 
اأقيم مهرجان فني كبري  باأن  اأعطاين ال�سوء الأخ�سر  94 مما   � �  93  � �
مل�سرحة املناهج املدر�سية وهو عبارة عن خمترب لتحويل املناهج املكتوبة 
للطلبة من خالل احلركة  املعريف  الفهم  لت�سهيل  م�ساهد متثيلية  اىل 
ال�ساأن  ب��ه��ذا  املعنيني  اأ�ستح�سان  ن��ال��ت  وبطريقة  بن�سو�سها  والنطق 
الرتبوي وبقيت التجربة معمول بها ل�سنوات ولتزال ووجهت يل الفرقة 
ن�ض  بكتابة  معها  بالعمل  اليمنية  الثقافة  دوائ���روزارة  اأح��دى  الوطنية 
�ساركت  ال�سرية(التي  ال�سالم  )اأتفاقية  وكانت  الدعوة  ولبيت  م�سرحي 
مبهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي وكتبت م�سرحية ) امللجاأ(
اأخراج �سفوت الغ�سم والتي اأ�سرتكت مبهرجان بغداد للم�سرح الدويل عام 
اليمنية  العراقية  الفرقة  تاأ�سي�ض  امل�ساهمة يف  1993 وبعدهاكانت يل 
كرمي  واأخ��راج  تاأليف  اأعمالها)اللوؤلوؤة(من  اأول  ببطولة  وقمت  للم�سرح 
جثري وكان ن�سيبي اأف�سل ممثل ح�سب اأ�ستفتاء فني �سخم من اأعداد 
الناقد) �سربي احليقي( ومل ت�ستمر معي حالة الأطمئنان حيث لتزال 
اأتباع بطل  الهرب من  وقررت  النا�سطني م�ستمرة  للعراقيني  املالحقات 

التحرير حيث كانت الواجهة دولة قطر.

*ماجد درندش في قطر بآمان أم في خطر؟
النبيلة  الغاية  اأن ي�سل اىل  اأجل  امل�ستحيل من  � العراقي دائما" يخلق  �
م�سرحي  ن�ض  بكتابة  القطرية  الثقافة  وزارة  من  دع��وة  �سبقتني  لذلك 
وعملت الن�ض وكان مل�سرحية ) الدوغري( من اأخراج �سفوت الغ�سم و�سدر 
اأمرتعييني م�سرف م�سرحي للن�ساط امل�سرحي يف الهيئة العامة لل�سباب 
مل�سرحية)م�سافر  اأخ���راج  جتربة  الثقايف(و  اجل�سرة  )ن��ادي  والريا�سةيف 
مبهر  ح�سور  امل�سرح  مع  يل  وك��ان  ال�سبور  عبد  �سالح  للموؤلف  الليل( 
يف م�سرحية) حمدان بني البحر والأن�سان( من تاأليفي واأخراجي ونالت 
و   1996 اخلليجي  ال�����س��ب��اب  متكامل مب��ه��رج��ان  ع��م��ل  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة 
وهي  اجلحو�سي  �سامل  احلدود(للمخرج  من  بقي  كم   ( م�سرحية  كتبت 
من تقدمي فرقة الدوحة و�ساركت بيوم امل�سرح العاملي بقطرومل يبق يل 
خيط من الأمل لالأطمئنان على نف�سي بعد اأن حتركت �سفارة احلكومة 
العراقية للتج�س�ض على اأبناء جلدتهم املتواجدين يف دول اخلليج فعزمت 
على الرحيل باأجتاه )الهند ( بلد العجائب وثاين اأكرب بلدان العامل يف 
التعداد ال�سكاين وح�سلت على الأقامة فيها ب�سفة لجئ �سيا�سي وبداأت 
�ساحرة  طبيعة  من  فيها  وما  مدنها  معظم  وزرت  العجيبة  الهند  رحلة 
وكلما اأ�ساهد مزرعة كبرية اأو �سارع مزدحم اأو جبال وتلول وغابات ووجوه 
فتياتهم و�سبابهم ..اأتوقف م�ستذكرا" الأفالم الهندية التي كانت تعر�ض 
يف حمافظات العراق كافة وفعال" كانت رحلتي مثل العبارة التي نتداولها 
يف العراق )فيلم هندي( طويل اأ�ستمر عر�سه ملدة اأربعة �سنوات متتالية 
ومنه تعلمت اللغة الهندية واأتقنتها واأ�سبحت تالزمني مع م�ساهداتي 
اليومية عند احلديث مع ال�سخو�ض التي التقيها وهذا ما�سهل يل اأمور 
ال�سفارة  لأن  الأط���الق  على  باملريحة  ال��ف��رتة  ه��ذه  تكن  مل  ولكن  كثرية 
اأخ���ذت بالعمل الأ���س��ت��خ��ب��اري م��ن خ��الل وج��ود  ال��ع��راق��ي��ة يف ه��ذا البلد 
جا�سو�ض  لكنه  وال�سحافة  الفن  مبجال  يعمل  املختار(  )�سالح  املدعو 
وعميل اأ�ستخبارتي حمرتف للنظام ال�سابق فقررت تقدمي اأوراق جديدة 
الأمم  بوابة  وكانت  التحرير  وبطل  ال�سرورة  قائد  اأجندة  من  للخال�ض 
املتحدة هناك مفتوحة اأمام طالبي اللجوء الأن�ساين وح�سلت املوافقة يل 
) Vancouver ( اأن اأغادر بالد غاندي والتوجه اىل مدينة فانكوفر

الكندية لتبداأ رحلة اللجوء الأن�ساين لأمريكا ال�سمالية.

*لك الحديث عن الرحلة الكندية ؟

� بعد اأن اأ�ستقر الو�سع النف�سي يل وبقدر من الطماأنينة الكاملة لكون  �
مثل هكذا اأنظمة لتنجرف �سيا�ستها اأوتتواطئ مع من يعمل لالأنظمة 
التي تخرتق حقوق الأن�سان وبالتدريج بداأت اأعمل يف الن�ساطات الفنية 
اأعمايل م�سرح اجل�سد وهي م�سرحية )حجر( من تاأليفي  وكانت باكورة 
واأخ���راج���ي وب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان��ة ال��ق��دي��رة ال��ك��ن��دي��ة )دي����ار دي��ف��ي��د( وباللغة 
الأنكليزية واأحرزت جائزة اأف�سل عمل يف مهرجان مي كنك اأينو تراك�ض 
اجل���دار(   ( م�سرحية  ث��م   )MeKinkNewTraksFaisterj(
وبعدها  امل�سرحي  البيت  مبهرجان  واأ�سرتكت  اأي�سا"  الأنكليزية  باللغة 
وه��ي من  احلقيبة(   ( ع��ن جت��رب��ة  ال�سنوي  امل���ادي  ال��دع��م  على  ح�سلت 
�سلوب  فكرتي وتاأليفي واأخراجي لعام 2009 وقد اأ�سبحت هذه الفكرة اأ�
الثقافات  جتان�ض   ( تتناول  لكونها  بعدي  من  املخرجون  يتناوله  متبع 
الأخرى( وكان يل ال�سرف بتاأ�سي�ض فرقة) فرات( امل�سرحية والتي اأخت�ست 
وحرية  امل��ت��وا���س��ل  العمل  خ��الل  وم��ن  ه��ن��اك  الفني  ون�ساطي  ب��اأع��م��ايل 
الكندي  العراقي  املركز  تاأ�سي�ض)  يف  الأخ�سر  ال�سوء  اأعطتني  التعبري 
العراقية  للجالية  واملتنف�ض  احلقيقي  املعرب  ليكون  والفنون(  للثقافة 
مكاتب  اىل  التابع  الكندي  القانون  م��ن  ب��ق��رار  امل��رك��ز  رئي�ض  واأن���ا  هناك 

الثقافة والفنون اخلا�سة بتاأ�سي�ض هكذا موؤ�س�سات اأبداعية.

*ماالذي جعلك تأتي للوطن بحماس فنان وأنسان؟
� للحقيقة من اأ�سباب اأنهاء معاناتي يف الغربة اأن هنالك يف داخل كياين  � �
�سوت مدوي يوقظني بني حني وحني وليفارقني طيلة الفرتة التي تلت 
اأن  2003 والتغيري الذي ح�سل يف بالدي وما  بعد التا�سع من ني�سان 
اأتفرغ من ق�سية تخ�سني حتى يالزمني هذا ال�سوت الآتي اىل م�ساعري 
واأحا�سي�سي وعواطفي وتفكريي بالرغم من كوين على اأت�سال دائم مع 
ما تبقى من الأهل و الأحبة والأق��ارب والأ�سدقاء وزمالء املهنة كان هذا 
ال�سوت هو العراق يقول يل :مللم �ستاتك واأرزم حقائبك يا ماجد وتعال 
هنا اىل اأر�سك التي فارقتها مرغم الأرادة وتعال لتنظر اىل �سمائي كم 
هي جميلة ومع هذا النداء مل اأجد �سوى اأجابة العيون بت�ساقط الدموع 
ب��اأر���ض   2009 ع��ام  واأن���ا يف  األ  اأرى  ال��ف��راق ومل  ه��ذا  وه��ي حزينة على 
تكررت  لذكرها حتى  كثرية لجم��ال  وال�سواهد  راأي���ت  م��ا  وراأي���ت  ال��وط��ن 
2014 هي  عام  زيارتي هذه يف مطلع  لتكون  التاريخ  هذا  بعد  زياراتي 
البقاء هنا للعمل والأجناز يف اأخت�سا�سي الفني لأن العراق عراقنا ولي�ض 
اأجله كان �سبابنا فداء له باأر�سه و�سمائه و�سعبه الكرمي  له بديل ومن 
ولزلنا مدينني له وال�سهادة من اأوىل مهامنا حلماية حدوده من املارقني 

القادمني من رحم الكفر والعدم والأنحطاط الأن�ساين واخللقي .

*ماهي األعمال التي شاركت بها بعد العودة؟
� يف بادئ الأمر دعيت للم�ساركة يف امل�سل�سل العراقي الذي اأنتهى عر�سه  � �
قبل اأيام من على ال�سا�سة العراقية)�سامكو( وكان موؤلف العمل الكاتب 
)�سياء �سامل (هو من طلبني وقال يل : باحلرف يا ماجد �سخ�سية )اأبو 
املوافقة عليها  األب��ك وكاأنها كتبت لك خ�سي�سا" وبعد  حترير( لتليق 
اأ�ستلمت الن�ض وبا�سرت بقراءته واأطلعت على اجلوانب املهمة فيهاوعلى 
ما يدوريف حمورالق�سية وبعد الت�سوير والأنتهاء من العمل الذي اأخرجه 
الفنان املخرج العربي اأمين نا�سر الدين حينه �ساهد النا�ض حلقات العمل 
واأ�سبح جميع  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ف�سل  وه��ذا من  بي  اجلميع  واأ�ساد 
من ي�ساهدين يف اأي مكان يقول هذا) اأبو حترير( واأنا م�سرور جدا" بهذا 
الأطراء والأعجاب وهذا ما يتمناه كل فنان عراقي لأن النجاح لنا وللفن 
وكيفية اأر�ساء امل�ساهد حلقبة ونقل �سورمن زمن ا2م�سى و مل يعي�سه 
يف حكاية �سامي احلالق الذي اأ�ستهر باأ�سم )�سامكو(وم�ساركتي كانت يف 
)27( حلقة ولالأمان كانت هي �سبب �سهرتي وظهوري بالتلفزيون لأول 
مرة حمليا" وامل�سادفة هربت من بطل التحرير وعدت للنا�ض ب�سخ�سية 

اأبو حترير.

*وماالعمل الذي قدمته للمسرح العراقي ؟
� يل ال�سرف اأن اأكون اأول من كتب للم�سرح العراقي يف ظل ظروف هجوم  �
الأره��اب حتت راية الدواع�ض يف مدينة نينوى وغريها من املدن وقدمت 
النجوم  الفنانني  ومب�ساركة  الن�سار  كاظم  للمخرج  ن��ون(   ( م�سرحية 

د.ميمون اخلادي ،اآ�سيا كمال،با�سل ال�سبيب،اأزهارالع�سلي،نظريجواد،
امل�سرحية  وكانت  بالتمثيل  اأن��ا  م�ساي،و�ساركتهم  ح�سني،اأ�سعد  ع��الوي 
قوى  و�ساند  �ساهم  من  لكل  الرف�ض  عن  والتعبري  اأ�ستنكار  ر�سالة  هي 
الأن�ساين  والتهجريوالظلم  القتل  �سارك يف جرائم  الكافر ومن  الأره��اب 
دول��ة اخلالفة  الأخ��رى حتت ذريعة  امل�سيح والأزي��دي��ة والطوائف  ملكونات 
الأ�سالمية وحا�سنات جماميع داع�ض وكان العر�ض يف القاعة الرئي�سية 
العراقية مبكوناتها  ال�سخ�سيات  النفط وبح�سورالوزير ومعظم  لوزارة 

وطوائفها وجمهور غفري .

*ما جديدك في األشهر القادمة؟
يف  امل�سرحي)  الن�ض  اأج��ازة  على  طلب  وامل�سرح  ال�سينما  لدائرة  قدمت   � �
اأنتظار كودو( تاأليفي واأخراجي والعمل عن م�سرحية) يف  اأنتظار عوده( 
بعد  امل�سرحية  ب��ت��م��اري��ن  و�سنبا�سر  ب��ك��ت  �سموئيل  ال��ف��رن�����ض  للكاتب 

ح�سول املوفقة عليها.
مع  بهما  امل�ساركة  اأنتظار  يف  مهمني  عملني  هنالك  الدرامي  ال�ساأن  ويف 

مطلع عام 2015 .

الفنان )ماجد درندش( يروي رحلة العمر والبحث عن عشبة اللجوء للـ "                "

الوطن كان معي حاضرًا في الغربة ثالثة وعشرون عام

اأو����س���ح���ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة 
���س��ريي��ن ع���ب���دال���وه���اب، اأن��ه��ا 
ق����ام����ت ب����الت���������س����ال ب���زوج���ة 
م�����س��ت�����س��اره��ا ال���ف���ن���ي ي��ا���س��ر 
ال�سائعات  بعد  وذل���ك  خليل، 
ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ان��ت�����س��رت ح��ول 
موقع  ذك��ر  ح�سبما  زواجهما، 

"جولويل".
اأنها عادة  واأ�سارت �سريين اإىل 
حيث  ل��ل�����س��ائ��ع��ات،  ت��ه��ت��م  ل 
اأكدت لأكرث من مرة اأن يا�سر 
و�سديق  �سقيق  لها  بالن�سبة 
ال�سائعة  ت��ك��رار  ول��ك��ن  ع��زي��ز، 
دف���ع���ه���ا ل���الت�������س���ال ب���زوج���ة 
لها  وتوؤكد  لها،  لتعتذر  يا�سر 
حقيقة املوقف حتى ل يحدث 

اأي م�سكلة ب�سببها.
اأنه ت��رددت يف الآونة  ي�سار اإىل 
الأخ��������رية ����س���ائ���ع���ة، ت���ق���ول اإن 
يا�سر  ب��ني  ح���دث  زواج  ه��ن��اك 
تاأججت  حيث  �سريين،  وب��ني 
ن�سرت  بعدما  ال�سائعات  ه��ذه 

�سريين �سورة لبنتها هنا مع حمزة 
ابن يا�سر خليل، حيث قالت: "بنتي 

هنا واأخوها حمزة".
وك����ان����ت ����س���ريي���ن ق����د ت����زوج����ت م��ن 
امل�����س��ري حم��م��د م�سطفى،  امل��ل��ح��ن 

اأجنبت  �سنوات، حيث   5 وذل��ك نحو 
منه ابنتيها هنا ومرمي، ولكن حدث 

الطالق بعد ذلك.

حماولة  من  الكاديكي  نور  الليبية  الفنانة  جنت 
�سرقة �سيارتها م�ساء الأحد املا�سي، بعد انتهائها 
م���ن ت�����س��وي��ر ب��ع�����ض امل�����س��اه��د اخل��ا���س��ة ب��ه��ا يف 
الإن��ت��اج  مدينة  داخ���ل  الطيف"  "األوان  م�سل�سل 
الإعالمي، ح�سبما ذكر موقع "فيتو". واأو�سحت 
نور اأنها بعد خروجها من مدينة الإنتاج فوجئت 
ي��ه��ج��م��ون عليها  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����ض  ب��ب��ع�����ض 
بها، وات�سلت  ال�سيارة وفروا  واأجربوها على ترك 
ع��ادوا  وال��ذي��ن  امل�سل�سل  يف  بزمالئها  الفور  على 
اإل  بولي�ض،  ق�سم  اأق���رب  اإىل  لي�سطحبوها  لها، 
�سيارتها  وج��دت  اأن  بعد  الفرحة  م��ن  ط��ارت  اأن��ه��ا 
متوقفة يف "كمني" لل�سرطة اأمام مدينة "درمي". 
امل�سئول  -ال�سابط  اأم��ني  امل��الزم  اأن  ن��ور  واأ�سافت 
يف  الف�سل  �ساحب  ك��ان  ال�سرطة-  "كمني"  ع��ن 
عودة �سيارتها بعد اأن تعرف عليها لتكرار مرورها 
حيث  الت�سوير،  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  يوميا  عليه 
رك��وب��ه��م هذه  �سبب  ع��ن  ل�سوؤالهم  اجل��ن��اة  اأوق���ف 
روؤي��ة فتاة تقودها،  اعتاد على  ال��ذي  ال�سيارة وهو 
وحترر  عليهم  القب�ض  مت  الذين  اجلناة  فارتبك 

املح�سر الالزم.

نور الكاديكي تنجو من 
عملية سطو مسلح

إلهام شاهين تشارك أحمد موسى في تقديم برنامج "على مسؤوليتي"
ك�سفت م�����س��ادر ق��ري��ب��ة م��ن اإل���ه���ام اأب����و ال��ف��ت��وح 

هناك  اأن  البلد"  "�سدى  قناة  على  امل�سرف 
�سبه تعاقد نهائي مع الفنانة اإلهام �ساهني 
تخاطب  بالقناة  اجتماعية  فقرة  لتقدمي 
والغريبة  املتطرفة  الأفكار  وحت��ارب  الأ�سرة 
به  ت��ق��وم  مل��ا  مماثلة  امل�����س��ري  املجتمع  على 
"القاهرة  برنامج  اجل��داوي يف  الفنانة رجاء 

اليوم".
ا���س��رتط��ت  ���س��اه��ني  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ�����س����ارت 
تكون  واأن  م�ستقل  برنامج  لها  يخ�س�ض  األ 
"على  برنامج  فقرات  �سمن  من  الفقرة  هذه 
مو�سىى  اأح��م��د  يقدمه  ال���ذي  م�سئوليتي" 
وذلك جلماهرييته الوا�سعة وكرثة م�ساهديه، 

كما ذكرت �سحيفة "روز اليو�سف اليومية".
وذك������رت م�����س��ادر ب��ال��ق��ن��اة اأن اأح���م���د م��و���س��ى 

�سي�سرتط على "�سدى البلد" يف الفرتة املقبلة 
اإعادة الربنامج بجانب زيادة مرتقبة  الإكثار من 

على راتبه ال�سهري ب�سبب جناح الربنامج 
العديد م��ن الإع��الن��ات  يف ج��ذب 

وهذا ب�سهادة رجل 
حممد  الأعمال 

اأب�����و ال��ع��ي��ن��ني 
م���������ال���������ك 

القناة.




