
ال��ن��ائ��ب حممد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وى  املن�ضوية يف حت��ال��ف  ال��رمل��ان��ي��ة  اأك���د ع�ضو كتلة احل��ل 
وامل�ضوؤولني احلكوميني واملحليني  ال��وزراء  النواب جاد يف حما�ضبة  الكربويل، ان جمل�س 
واملحافظني املت�ضرتين على ظاهرة الف�ضائيني التي باتت تهدد مفا�ضل الدولة العراقية.

اللجان  من  جدية  متابعة  �ضي�ضهد  الثاين  الت�ضريعي  الف�ضل  �ضحفي" ان  بيان  يف  وق��ال 
للك�ضف  اخت�ضا�ضها  تقع يف  التي  واملوؤ�ض�ضات  ال��وزارات  التخ�ض�ضية كال ح�ضب  الرملانية 
عن ظاهرة الف�ضائيني ومعاجلتها ودعم اجراءات احلكومة اال�ضالحية و وقف نزيف هدر 

املال واملوارد الوطنية".
وتوقع الكربويل" ان ي�ضل عدد الف�ضائيني الذين �ضيتم الك�ضف عنهم مابني 250-300 
الف ف�ضائي منت�ضرين يف )وزارتي الدفاع ، والداخلية ، وم�ضت�ضارية االمن الوطني وجهاز 
املخابرات (، وهو ما �ضي�ضاعد يف ت�ضذيب القوات امل�ضلحة العراقية ويقل�س من حجم العجز 

املايل ملوازنة 2015 ويوفر موارد مالية لقطاعات خدمية اخرى".
وكان رئي�س جمل�س الوزراء الدكتور حيدر العبادي، اأعلن يف الثالثني من ت�ضرين الثاين، 
األف   50 اكت�ضاف  العراقي، عن  النواب  قبل جمل�س  ا�ضت�ضافته من  عند  له  كلمة  خالل 
اإ�ضم وهمي )ف�ضائي( يف اأربع فرق ع�ضكرية، خالل �ضهر واحد، موؤكداً اأنه اأمر باإلغاء تلك 

الوظائف.

الحسين .. نهج قائم على االصرار والثبات بوجه الظلم واالستبداد

قيـــــادة عمليــــــات نينـــــوى 
التعترف بمعسكرات التدريب

يجب تقديم الدعم الكامل لزوار االربعينية
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ق��ال رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال��ع��ب��ادي لدى 
و�ضوله اإىل مدينة كربالء ام�س االثنني اإن حكومته 
���ض��ت��وا���ض��ل م��الح��ق��ة ال��وه��م��ي��ني م���وؤك���دا اأن��ه��ا ب���داأت 

باالإطاحة ب�"احليتان الكبرية".
وق�����ال ال���ع���ب���ادي ال���ع���دي���د م���ن ك���ب���ار ق�����ادة اجل��ي�����س 
والداخلية واأحال اآخرين على التقاعد يف اإطار خطة 

اإ�ضالحية للموؤ�ض�ضة االأمنية يف البالد.
وق���ال ال��ع��ب��ادي متحدثا م��ن م��دي��ن��ة ك��رب��الء حيث 
االإم��ام احل�ضني  اأربعينية  اإحياء ذكرى  و�ضلها قبيل 
الكبرية" واإنها  "احليتان  باإقالة  ب��داأت  حكومته  اإن 

ما�ضية يف مالحقة الوهميني.
ال��ع��ب��ادي يتحدث يف م��وؤمت��ر �ضحفي ع��ق��ده يف  ك��ان 
املحافظة  جمل�س  رئي�س  بح�ضور  املحافظة  مبنى 
عثمان  الركن  والفريق  املجل�س  واأع�ضاء  واملحافظ 
الغامني معاون رئي�س اأركان اجلي�س وقائد عمليات 

الفرات االأو�ضط اللواء الركن قي�س عبد الكرمي.
وزارات  يف  الف�ضائيني  م��ن  اأع���داد  "هناك  واأ���ض��اف 
االإ���ض��الح��ات  م��ا���س يف حملة  واأن���ا  اأخ���رى  حكومية 
اأث��ريت  حمالت  هناك  الف�ضائيني..  اأول��ئ��ك  وك�ضف 

و�ضتثار لت�ضقيطي".
وقال "لكنني لن اأنثني حتى لو كلف االأمر اغتيايل".

جرمية  الف�ضائيني  "مو�ضوع  اأن  العبادي  واأ���ض��اف 
م��زدوج��ة اأول��ه��ا ه��ي جرمية ه��در م��ال ع��ام وثانيها 
ت�ضببوا  الأنهم  عمد  غري  قتل  جرمية  ارتكبوا  انهم 

االإخالل باالأمن".
موجودة  اأ�ضماء  لديهم  الف�ضائيون  "اأولئك  وتابع 
لكنهم غري موجودين يف  ال��دف��اع  وزارة  وه��وي��ات يف 

امليدان مع زمالئهم".
نينوى  حمافظة  عن  النائب  اكد  اخر  �ضعيد  وعلى 

عمليات  قائد  اأن  االث��ن��ني،  ال��ل��وي��زي،  الرحمن  عبد 
نينوى ريا�س توفيق ال يعرتف مبع�ضكرات التدريب 
بع�س  اأن  وب��ني  �ضيا�ضية"،  "اهداف  ع��ن  تعر  التي 
عملية  م��ن  ج���زء  ك��ان��وا  "الفا�ضلني"  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني 
�ضقوط املو�ضل ويحاولون اليوم ركوب املوجة وان�ضاء 

املع�ضكرات.
"قائد القوات  اإن  وقال اللويزي يف ت�ضريح �ضحفي 
الرية وقائد عمليات نينوى ريا�س جالل توفيق ال 
يعرتف مبع�ضكرات التدريب الفرعية التي تعر عن 
اىل  املو�ضوعية"، م�ضريا  اكرث من  �ضيا�ضية  اه��داف 

جزء  كانوا  الذين  الفا�ضلني  ال�ضيا�ضيني  "بع�س  اأن 
رك��وب  ال��ي��وم  ي��ح��اول��ون  املو�ضل  �ضقوط  عملية  م��ن 

املوجة وان�ضاء مع�ضكرات تدريبية".
العبيدي  خالد  ال��دف��اع  "وزير  اأن  ال��وي��زي  واأ���ض��اف 
وق���ائ���د ال����ق����وات ال���ري���ة ج����الل ت��وف��ي��ق م���وؤه���الن 
واأ�ضحاب كفاءة وهما من ابناء نينوى وقادران على 
ا�ضتئناف العالقات الر�ضمية مع احلكومة االحتادية 
ال�����ض��ف��ر اىل ام��ري��ك��ا ودول اخ���رى ك��م��ا فعل  ول��ي�����س 

البع�س".
وك���ان ال��ن��ائ��ب ع��ن حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ع��ب��د الرحمن 

ال��ل��وي��زي ك�����ض��ف، ام�����س  االث���ن���ني، اأن ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
القوات  قائد  كلف  العبادي  حيدر  امل�ضلحة  للقوات 
ال��ري��ة ال��ف��ري��ق ري��ا���س ت��وف��ي��ق ب��ت��ويل م��ه��ام ق��ي��ادة 

عمليات نينوى.
اأك��د، يف )3  العبادي  ال���وزراء حيدر  ان رئي�س  يذكر 
تتحرك  االأمنية  القوات  اأن   ،)2014 االأول  كانون 
"داع�س"،  احتلتها  ال��ت��ي  االأرا���ض��ي  جميع  لتحرير 
اأنه مت ت�ضكيل قيادة لعمليات حترير  اأ�ضار اإىل  فيما 

نينوى وهذا االأمر لي�س بعيداً.

العبادي: بدأنا بالحيتان الكبيرة وسأمضي بالباقين ولو كان الثمن اغتيالي

العدد)584( الثالثاء 9 كانون االول 2014

اكد م�ضدر م�ضوؤول، الثالثاء، و�ضول وزير الدفاع االمريكي ت�ضاك هاغل اإىل بغداد يف زيارة مفاجئة. وقال امل�ضدر 
ل�"العراقية"، اإن "وزير الدفاع االأمريكي االمريكي ت�ضاك هاغل و�ضل اإىل بغداد بزيارة مفاجئة، وكان يف اأ�ضتقباله 
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي". واأ�ضاف امل�ضدر اأن "هيغل �ضيلتقي رئي�س الوزراء حيدر العبادي لبحث امللف 
االمني وتطوراته، اإ�ضافة اإىل اأنه �ضيلتقي امل�ضت�ضارين االمريكيني يف العراق". وقد تكون هذه الزيارة االخرية التقي 

يقوم بها هيغل بعد ان اختار الرئي�س االمريكي باراك اوباما ا�ضتون كارتر خلفا له.

وزير الدفاع االمريكي تشاك هاغل يصل بغداد بزيارة مفاجئة

من وحي زيارة األربعين .. قلوب تمشي على األرض تأسيا لمصاب سيد الشهداء

اأكر  اإىل احل�ضني ) ع ( .. من كل حدب و�ضوب .. يف 
تتدافع  اجلهات  خمتلف  ومن  العامل  يف  ب�ضري  جتمع 
الثوار  م��ن��ارة  حيث  ك��رب��الء  اأر����س  ت�ضل  لكي  احل�ضود 
واالإ����ض���الح وال���دي���ن ال�����ض��اخم��ة اأب����ي ع��ب��د اهلل واأخ��ي��ه 
الذين  ال��رج��ال  وحيث   ،  ) ال�ضالم  عليهما   ( العبا�س 
فقدموا   ، العظيمة  الطف  واقعة  ،يف  يديه  بني  وقفوا 

دماءهم يف �ضبيل العقيدة وال�ضرف واحلق .
واأن����ت مت�����ض��ي ع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق م��ن اجل��ن��وب اإىل 
ال�ضمال وبالعك�س ، ترى هذا املد العظيم من خمتلف 
االأعمار واالأدي��ان واالأطياف وال��دول ، يوحدهم �ضعور 
واحد هو : حب احل�ضني ، ح�ضود مليوينة من الن�ضاء 
االأم��ه��ات _كم�ضهد لن  ع��رب��ات تدفعها  واالأط��ف��ال يف 
اأبدا _ ، ومن  اأن تو�ضفه بدقة  ت�ضتطيع العني واليد 

امل��ع��اق��ني اأي�����ض��ا وك��ب��ار ال�����ض��ن وغ��ريه��م مم��ا ي�ضتحق 
االإعجاب واالإعجاز يف التعبري والو�ضف وال�ضعور.

ل�ضنا وحدنا من ي�ضهد على عظمة ما يحدث فتعالوا 
اأه���م ال�ضحف  اآخ���ر م��ا كتبته واح���دة م��ن  ل��ن��ق��راأ  معي 

العاملية ..
بو�ضت"  "هافينجتون  ن�ضر يف �ضحيفة  الذي  املقال  يف 
يحدث  العامل  يف  ديني  جتمهر  "اأعظم  عنوان  وحمل 

االآن 
احلقيقي  االإ���ض��الم  على  تتعرف  اأن  اأردت  " اإذا  ن��ق��راأ   

فعليك بزيارة االأربعني.
ع��دد احلجاج  يفوق  الزائرين  ع��دد  اأن  اىل  اأ�ضار  املقال 
اأه��م من مهرجان  ، كما وه��و  باأكرث من خم�س م��رات 
يحدث  االأخ��ري  الأن  الكبري  الهندو�ضي  ميال"  "كوم 
مرة كل ثالث �ضنوات. كما اأن زيارة االأربعني جتري يف 
اأجواء اأمنية خطرية ويف خلفية التفجريات ، ما ميّثل 

حتّديا لالإرهاب ور�ضالة اىل العامل كله.

ثم يذكر املقال ق�ضة لرجل اأ�ضرتايل اأ�ضلم وتخلى عن 
ديانته الكاثوليكية وقد بداأت رحلته اال�ضتك�ضافية بعد 
م�ضاهدة تقرير عن زيارة االأربعني االأوىل بعد �ضقوط 
2003. وم��ن خ��الل عر�س  ال��ع��راق ع��ام  الطاغية يف 
االأرب��ع��ني  زي����ارة  امل��ل��وي��ن��ي يف  التجمهر  ب��ني  م��ق��ارن��ات 
قدمتها  التي  امل�ضاعدات  مثل  كبرية  دولية  وم�ضاريع 
، حيث  زلزال هايتي  االأمريكية ل�ضحايا  الدفاع  وزارة 
مت توزيع ٤ ماليني وجبة طعام ، بينما يتم توزيع ما 
ال يقل عن 200 مليون وجبة يف العراق خالل فرتة 

الزيارة ، كل ذلك من نفقات الفقراء واخلرّيين .
كاتب املقال طالب بدرج زيارة اأربعينية االإمام احل�ضني 
القيا�ضية ويف عدة  االأرق��ام  ال�ضالم يف مو�ضوعات  عليه 
خانات ، منها : اأكر جتمع ب�ضري ، اأطول مائدة طعام 
اأك���ر ع���دد للمتطوعني يف ح���دث واح���د ،   ، ال��ع��امل  يف 

وغريها.
الغربي  ل��الإع��الم  الذع��ا  انتقادا  املقال  كاتب  وج��ه  كما 

ويت�ضاءل  احل�ضينية  الق�ضية  م��ع  امل�ضّي�س  لتعاطيه 
"كيف يتم تغطية مظاهرة �ضغرية يف لندن او م�ضرية 
لب�ضع املئات يف هونغ كونغ او جتّمع حمدود يف رو�ضيا 
�ضلمي  ب�ضري  جتمهر  اأع��ظ��م  ع��ن  ال��ط��رف  غ�س  ويتم 
والرجال  الن�ضاء  من  اجل��ارف  ال�ضيل  حيث  العامل  يف 
واالأطفال؟" ، لكنه يعزو التعتيم االإعالمي على زيارة 
اك��رتاث االإع��الم الغربي بالق�ض�س  االأربعني اىل عدم 
اأهل  امللهمة خ�ضو�ضا فيما يرتبط مبذهب  االإيجابية 
البيت عليهم ال�ضالم . كما ي�ضري اىل اأن الزائر باإمكانه 
اأن يجد يف امل�ضري اىل احل�ضني عليه ال�ضالم ق�ض�ضا من 
الفداء وال�ضر والتحّمل والعطاء وكل مفردات اخللق 
الرفيع ما يحتوي على مادة ثرّية الإنتاج اأفالم �ضخمة 
اأكرث  بال�ضخ�ضيات اخلرافية  اأن هوليوود مهتمة  اإال   ،
م��ن خالل  ير�ضمون  ال��ذي��ن  االأب��ط��ال احلقيقيني  م��ن 

ظاهرة االأربعني اأعظم ملحمة اإن�ضانية .
تتعرف  اأن  اأردت  "اذا  ب��ال��ق��ول  مقاله  ال��ك��ات��ب  ويختم 

على االإ�ضالم احلقيقي فعليك بزيارة االأربعني ، فاإنها 
مهرجان املثل والقيم التي جاء بها النبي )�س( خالفا 
اأولئك  الذين ميثلون  التكفرييني  �ضرذمة  به  يقوم  ملا 
الذين قتلوا احل�ضني يف عا�ضوراء ، واإذا اأردت اأن تتعرف 

على جذور "داع�س" فعليك مبعرفة اأعدائه" .
ال عن ق�ضية االإمام احل�ضني  كما يتحدث املقال مف�ضّ
واآالمه التي األهمت ع�ضرات املاليني اىل تبني ق�ضيته 

والنظر اىل م�ضيبته على اأنها م�ضيبتهم .
هكذا تت�ضح يوميا ال�ضور واالأدلة التي جعلت من زيارة 
اأعظم واأكر واأرقى جتمهر ديني يف العامل ،  االأربعني 
االإ���ض��الم��ي��ة  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  بع�س  الزال����ت  بينما 
الديني  والتجمهر  احلب  هذا  حتارب  للعراق  املحاذية 
االإج���رام���ي���ة  واالأدوات  ال��و���ض��ائ��ل  ب�����ض��ت��ى  وال��ط��ق�����ض��ي 
واالإرهابية كي يرعبوا النا�س واالأطفال وال�ضيوخ الذين 
يزحفون على قلوبهم قبل اأقدامهم نحو النور والرمز 

االإن�ضاين والديني العظيم اأبي عبد اهلل احل�ضني )ع(.

/ عبد الرضا الساعدي 

/ كربالء/ بغداد

/ اربيل

/ المحرر السياسي

الكربولي : البرلمان جاد في محاسبة المتسترين على الفضائيين

بحث  رئي�س جمل�س النواب �ضليم اجلبوري، مع ال�ضفري االمريكي 
يف العراق ال�ضيد �ضتيوارت جونز، اخر تطورات امل�ضهد االمني و�ضبل 
بقيادة  ال��دويل  والتحالف  العراقية  احلكومة  بني  اجلهود  توحيد 

الواليات املتحدة النهاء وجود  تنظيم داع�س يف العراق.
الكبري لدى  ال���دور  اك��د على  ال��ل��ق��اء   الرئي�س اجل��ب��وري و خ��الل 
الع�ضائر العراقية يف حماربة املجاميع االرهابية، م�ضيفا ان ح�ضم 
التي  الع�ضائر  لهذه  اك��ر  دعما  يتطلب  داع�س  تنظيم  مع  املعركة 
توؤدي دورا يف ا�ضناد القطاعات الع�ضكرية ومتطوعي احل�ضد ال�ضعبي 
الع�ضكري  ال��دع��م  توفري  يف  ب��الده  ا�ضتمرار  جونز  اك��د  جانبه  م��ن 
التزام الواليات  ال��الزم للعراق يف حربه �ضد االره��اب، م�ضريا اىل 

املتحدة يف دعم الع�ضائر يف املحافظات ال�ضاخنة.

طالبت النائبة عن اإئتالف دولة القانون زينب اخلزرجي احلكومة 
�ضمن  احلكومي  االن��ف��اق  برت�ضيق  املوظفني  روات���ب  �ضمول  بعدم 

املوازنة املقبلة.
وقالت ان " على احلكومة البدء بعملية تر�ضيق االنفاق احلكومي 
العليا  للدرجات  املمنوحة  املنافع  من  الكثري  الغاء  او  تقليل  عر 

واخلا�ضة والتي اأثقلت كاهل املوازنة خالل الفرتات املا�ضية".
ال��درج��ات الوظيفية  " ه��ن��اك الكثري م��ن  ان  وا���ض��اف��ت اخل��زرج��ي 
وبرواتب عالية الطائل منها ويجب الغاءها او منح هذه الدرجات 
للعاطلني عن العمل من ا�ضحاب ال�ضهادات العليا وبرواتب تتنا�ضب 

مع �ضهاداتهم ".
املوظفني  روات���ب  ع��ن  الرت�ضيق  يبتعد  ان  " ���ض��رورة  و���ض��ددت على 
الذين خططوا حلياتهم وحياة ابنائهم وفق ماي�ضتلموه �ضهرياً واي 

تقليل �ضيوؤدي اىل م�ضاكل وازمات املجتمع يف غنى عنها".
يذكر ان جمل�س الوزراء قرر ت�ضكيل جلنة تتوىل مراجعة م�ضروع 
2015 ت�ضم وزراء  املالية  لل�ضنة  العامة االحتادية  املوازنة  قانون 
االنفاق  تر�ضيد  بهدف  والنقل  والتخطيط  العايل  والتعليم  املالية 

وتخفي�س العجز.
من جانبه قال مقرر اللجنة املالية النيابية احمد ر�ضيد ان " هناك 
مقرتحات بالغاء النفقات الكمالية لاليفادات وال�ضيافة والتاأثيث 
احل��ك��وم��ي وال���درج���ات اخل��ا���ض��ة وك��ذل��ك دع����وات ل��ع��دم ا�ضتحداث 
وظائف جديدة وفر�س �ضرائب جديدة ورفع الدعم احلكومي عن 

م�ضتقات الوقود واملاء والكهرباء وغريها".

 الجبوري ببحث  مع السفير 
االمريكي  تطورات المشهد االمني

الخزرجي تطالب الحكومة بابعاد ترشيق 
االنفاق الحكومي عن رواتب الموظفين

/ بغداد

/ بغداد

ال��رمل��ان  ب��ني  ازم���ة  "وجود   ك���وران  خ�ضرو  الكرد�ضتاين  التحالف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  نفى 
املقبل  للعام  عامة  احت��ادي��ة  مالية  م��وازن��ة  ب��اع��داد  االخ���رية  وع��دت  فيما  واحلكومة 
اللجان  بع�س  ان  اىل  م�ضريا  النفط،  ا�ضعار  انخفا�س  االعتبار  بنظر  تاخذ  جديدة 
النيابية بداأت عملها". النائب كوران ويف ت�ضريح �ضحفي  له ا�ضاف  ان "تدهور ا�ضعار 
املالية وادى اىل تراجع احلكومة  النفط يف اال�ضواق العاملية حال دون اقرار املوازنة 
واعدادها موازنة جديدة و�ضط تعهدات بار�ضالها اىل جمل�س النواب قبل نهاية العام 
احلايل هذا وكان من املقرر ان تر�ضل احلكومة م�ضروع قانون املوازنة املالية قبل ايام 
اىل جمل�س النواب لكن تراجع ا�ضعار النفط يف اال�ضواق العاملية حال دون ذلك، ما ادى 
اىل ان مي�ضي الرملان بعطلته الت�ضريعية . ي�ضار اىل ان غالبية اللجان النيابية كانت 
قد ت�ضكلت وحددت رئا�ضاتها لتعمل وت�ضهم بت�ضريع القوانني والرقابة على موؤ�ض�ضات 

ودوائر الدولة.

نائب عن التحالف الكردستاني ينفي وجود 
ازمة بين الحكومة والبرلمان

اإن  املقد�ضة   كربالء  اعلنت م�ضادر �ضحية يف حمافظة 
ق��ام��ت  بفح�س وم��ع��اجل��ة  م��ا يقارب  ك��وادره��ا الطبية 
750 األف زائر وزائرة يف املحافظة خالل االيام املا�ضية.
اعلن ذلك مدير عام �ضحة  املحافظة وكالة �ضباح نور 
ه���ادي امل��و���ض��وي واأو����ض���ح يف ت�����ض��ري��ح  �ضحفي اأن���ه "مت 
م��ع��اجل��ة 750 األ���ف زائ���ر وزائ�����رة م��ن��ذ ب���دء ت��واف��ده��م 
للم�ضاركة يف زيارة اربعينية االمام احل�ضني ع ". واأ�ضاف 
اأن "املفارز الطبية وامل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية قدمت 
من  و716مراجعا  األفا   749 من  اك��رث  اىل  خدماتها 
الذين قدمت  ال��زوار  "بلغ عدد  اأن��ه  اإىل  واأ�ضار  الزوار". 
لهم اخلدمات ال�ضحية والطبية يف املفارز الطبية اأكرث 
من 713 األفا و409 زائراً وزائرة من بينهم 18 الفا 
و309 زائرا وزائرة للمفارز الطبية التابعة للمتطوعني 
من ذوي املهن ال�ضحية الذين ميثلون حمافظات بغداد 

وتابع  ودياىل".  وال��ن��ج��ف  وب��اب��ل  وال��دي��وان��ي��ة  ق��ار  وذي 
واال���ض��ت�����ض��اري��ات يف  ال��ط��وارئ  �ضعب  م��راج��ع��ي  "عدد  اأن 
األفا   32 من  اأك��رث  بلغ  اخلطة  يف  امل�ضاركة  امل�ضت�ضفيات 
و664 زائ��را وزائ��رة، بينما بلغ عدد االإح��االت بعجالت 
االإ�ضعاف الفوري اإىل ثالثة اأالف و643 اإحالة". وا�ضار 
اىل اأن عدد الوالدات يف م�ضت�ضفيات الوالدة يف املحافظة 
فقد  اجلراحية  العمليات  ام��ا  والدة  حالة   "  221 بلغ 
"حملة  166 عملية جراحية خمتلفة". واأن  مت اج��راء 
 325 بينها  461 مترعا  ت��رع  �ضهدت  ب��ال��دم  ال��ت��رع 
مترعا من الزوار". يذكر اأن حمافظة كربالء املقد�ضة 
اأمنيا وخدمياً  ع��ام  كل  ت�ضتعد يف  فيها  ال��دوائ��ر  وجميع 
اإليها  يفدون  الذين  ال��زوار  ماليني  ال�ضتقبال  و�ضحياً 
من داخل العراق وخارجه الإحياء مرا�ضم زيارة اأربعينية 

االإمام احل�ضني ع التي حتل يف الع�ضرين من �ضفر.

معالجة 750 الف زائر من قبل الكوادر الصحية لمحافظة كربالء المقدسة



طالب النائب عن كتلة االحرار ح�شني ال�شريفي 
املتورطني  اال�شخا�ص  ع��ن  بالك�شف  احلكومة 

بعمليات الف�شاد واختال�ص اموال ال�شعب.
ويف ت�شريح �شحفي قال  :"ان احلكومة يجب 
الت�شبب  عن  امل�شوؤولني  اال�شخا�ص  حتا�شب  ان 
بهدر املال العام، والعمل على م�شادرة االموال 

املكانة  اىل  النظر  دون  املنقولة  وغ��ر  املنقولة 
احلزبية او ال�شيا�شية للمف�شدين".

اىل  امل��ف�����ش��دي��ن  اإح���ال���ة  "عملية  ان  اىل  وا����ش���ار 
التقاعد من دون حما�شبتهم ومقا�شاتهم ب�شبب 

املكانة ال�شيا�شية واحلزبية امر ومرفو�ص".
وك���ان رئي�ص ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي اك��د يوم 
ام�ص" ان مو�شوع الف�شائيني هي جرمية من 
، فهي من جانب جرمية ه��در م��ال عام  �شقني 
، ومن جانب اآخر انها جرمية قتل غر عمد ، 

،كما  باالمن  ت�شببوا باالخالل  الف�شائيني  الن 
انهم كلفوا الدولة مليارات الدوالرات".

الداخلية  وزارة  يف  ال��ع��م��ل  ب��داأن��ا  "لقد  وت��اب��ع 
راتبا  يت�شلم  من  لكل  حتريرية  ر�شالة  ونوجه 
دون وج���ه ح���ق . وق���د ب���داأن���ا ب��ن�����ش��ف احل��ي��ت��ان 
لو  ح��ت��ى  ال��ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  و�شنالحقهم  ال��ك��ب��رة 
التي  احلملة  بلغت  ومهما  حياتي  ذل��ك  كلفني 
من  �شاأنا  اقل  لي�ص  الف�شاد  الن  لها،  �شاأتعر�ص 

االرهاب". 

اك����د رئ��ي�����ص ال�������وزراء ح���ي���در ال���ع���ب���ادي، ، 
اه��ت��م��ام��ه ب���زي���ادة م��ع��دالت ان��ت��اج النفط 
وال�����ت�����زام ال����ع����راق ب���ك���اف���ة ت���ع���ه���دات���ه م��ع 
ال�شركات النفطية. بيان �شادر عن مكتب 
الر�شمي  مبكتبه  ا�شتقباله  عقب  العبادي 

بريت�ص  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  اليوم 
ال�شيد   )BP( ال��ري��ط��ان��ي��ة  ب��رول��ي��وم 
بوب داديل، ذكر اإن “اللقاء بحث م�شاريع 
التي ت�شاهم  انتاج وتطوير حقول النفط 
بها ال�شركة يف العراق وخا�شة يف الرميلة 

وكركوك”.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن ال��ع��ب��ادي ق��ول��ه “نوؤكد 
النفط  ان��ت��اج  م��ع��دالت  ب��زي��ادة  اهتمامنا 

وح�����ل االإ������ش�����ك�����االت ال����ت����ي ت����واج����ه ع��م��ل 
ا�شتثمار  “تعظيم  اىل  داعيا  ال�شركات”، 
ال���غ���از واإي���ق���اف ه�����دره، ك��م��ا ���ش��دد ال��ت��زام 
ال���ع���راق ب��ك��اف��ة ال��ت��ع��ه��دات م��ع ال�����ش��رك��ات 

النفطية”.
وا�شار البيان اإىل اأن “اللقاء ح�شره وزير 
هيئة  ورئ��ي�����ص  امل��ه��دي  عبد  ع���ادل  النفط 

امل�شت�شارين ثامر الغ�شبان.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

النظر اىل قوات  من اخطر االأخطاء الوطنية واأكرها ان يجري 
جتري  ان  ب��ل  م��ا،  لطائفة  ع�شكرية  ق��وة  وك��اأن��ه��ا  ال�شعبي  احل�شد 
وتلك  كردية  القوات  ه��ذه  ان  ويقال  البي�شمركة  بقوات  مقارنتها 
ال�شعبي  احل�شد  ق��وات  ف��اأوال  �شنية.  ق��وات  ان�شاء  واملطلوب  �شيعية 
طائفة  او  اخ��رى  دون  بفئة  خا�شة  تكون  ان  منها  يق�شد  ول��ن  مل 
دون اخرى. وقد اأكدت املرجعية الدينية عدة مرات ان دعوتها اىل 
اخ��رى امنا ت�شمل فئات املجتمع  التطوع ال تقت�شر على فئة دون 
عن  والدفاع  للتطوع  مدعوون  العراقيني  وكل  جميعها.  العراقي 
اأهايل  ه��وؤالء  مقدمة  ويف  واأموالهم  واأنف�شهم  واأعرا�شهم  وطنهم 
اأوىل بالتطويع  "داع�ص". بل ان هوؤالء  املغت�شبة من قبل  املناطق 
منه.هذا  ت�شررا  واالأك��ر  العدو  اىل  االأق��رب  باعتبارهم  وال��دف��اع 
الطائفي للح�شد ومن ثم ترير ح�شد  التو�شيف  ان  اوال؛ وثانيا 
وتكري�ص  للتق�شيم  مفتوحة  دع��وة  مقابل  طائفي  و�شف  من  اخ��ر 
دعوة  انها  بل  وطوائف  مكونات  اىل  املجتمعي  لالنق�شام  وتعميق 
اىل ت�شليح هذا االنق�شام االمر الذي يرر املخاوف من ا�شتحالة او 
�شعوبة العودة اىل هوية عراقية جامعة تقوم على ا�شا�ص املواطنة 

ولي�ص على ا�شا�ص املكون.
امل�شرك  للعدو  توظيف  �شوء  وال��دع��وة  النظرة  ه��ذه  متثل  وثالثاً 
"داع�ص"  ا�شمه  واحدا  العراقيون جميعهم خطرا  يواجه  الواحد. 
وال��ك��رد  ال��ع��رب  حل��ق  وق��د  ال�شالة.  الوح�شية  التكفرية  وال��ف��ئ��ة 
وال�شنة  وامل�شيحيني  وامل�شلمني  وااليزيديني  وال�شبك  والركمان 
توظيف  يتم  ان  ويفر�ص  "داع�ص".  م��ن  ال�شرر  كلهم  وال�شيعة 
مقولة العدو امل�شرك لتعميق الوحدة الوطنية واالنتماء الوطني 

ال العك�ص.
الن�شر احلقيقي على "داع�ص" �شيتمثل يف نهاية املطاف ان يخرج 
نهائي  وط��ن  يجمعها  عراقية  واح��دة  اأم��ة  املعركة  من  العراقيون 

واحد هو العراق اجلميل الواحد ال�شيد امل�شتقل املزدهر.

الحشد الشعبي
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العبادي يؤكد اهتمامه بزيادة معدالت 
انتاج النفط والتزام العراق بكافة تعهداته

ط����ال����ب م�������ق�������رر م�����ج�����ل��������ص 
الركماين  ال�َن�ائ�ب  ال�ن�واب 
ن�����ي�����ازي م�����ع�����م�����ار اوغ�����ل�����و، 
ب�������ش���رورة ت��وح��ي��د ال�����ش��ف 
ال��رك��م��اين واالأب���ت���ع���اد عن 
اأدارة  يف  والفئوية  اجلهوية 

امللف الركماين.
وقال اوغلو خالل م�شاركته 
ال����رك����م����اين  امل����ل����ت����ق����ى  يف 
ب���ي���ان  ح�������ش���ب  ب������غ������داد،  يف 
ل��ل��ظ��روف  ن���ظ���را  ملكتبه” 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  االأ�شتثنائية 
امل��ك��ون ال��رك��م��اين وت��ك��رار 
االأزمات والنك�شات، كان من 
ال�شروري جداٌ َعقد ملتقى 
للركمان ودع��وة نخب من 

واأ�شتعرا�ص  �شفافة  ح��وارات  الت�شاور يف  لغر�ص  امل�شوؤولني،  ال�شا�شة 
جممل االأحداث واملعاناة متهيداً لعقد املوؤمتر الركماين العام”.

املرحلة  ه��ذه  ال��رك��م��اين يف  ال�شعب  م��ع��ان��اة  ” اأه���م  ان  واأ���ش��ار اىل 
احل�شا�شة واحلرجة فيما يخ�ص القطاع االأمني والتعليمي باالأ�شافة 
اىل اأو�شاع النازحني يف ظل �شيطرة ع�شابات / داع�ص/ االأرهابي على 
بع�ص مناطق العراق، مطالباً فيها وجوب توحيد ال�شف الركماين 
واإع��الن  واح��دة  خيمة  وحت��ت  الركماين  العام  ل��ل��راأي  واال�شتجابة 
بعيدا  الركماين  امللف  الدارة  االعلى  الركماين  ال�شيا�شي  املجل�ص 

عن اجلهوية والفئوية وعدم هدر هذه الفر�شة الذهبية”.

دع�����ت ال���ن���ائ���ب ال�������ش���اب���ق يف 
جم���ل�������ص ال�����ن�����واب �����ش����وزان 
ال���ن���زاه���ة  ال�������ش���ع���د ، ه���ي���ئ���ة 
ب��ك�����ش��ف ا���ش��م��اء امل�����ش��وؤول��ني 
ي���ك�������ش���ف���وا ع��ن  ال�����ذي�����ن مل 
ال�شعد ويف   .، املالية  ذممهم 
ت�شريح �شحفي ا�شارت اىل 
اع�شاء  م��ن  ك��ب��ر  ع���ددا  ان 
امتنعوا عن  النواب  جمل�ص 
لهيئة  املالية  ذممهم  ك�شف 
ال���ن���زاه���ة وك�����ش��ف اال���ش��م��اء 
العراقي  ال�شعب  ام��ام  علناَ 
وف���������ش����ح ك�����ل امل���������ش����وؤول����ني 
امل���ت���ه���رب���ني م����ن ك�������ش���ف م��ا 

بذمتهم”، الفتة اىل ان من بني الذين مل تك�شف ذممهم م�شوؤولني 
هيئة  ت��ق��وم  ان  ال�شفافية  م��ب��داأ  م��ن  وا�شافت،”ان  ووزراء”.  ك��ب��ار 
النزاهة باطالع املواطنني عن ا�شماء هوؤالء وعليها ان تقوم بواجبها 
جتاهههم”، مبينة ان عدم وجود عقوبات رادعة جعلت عدد كبر من 

النواب يتمل�شون من ك�شف ذممهم”. 

مقرر البرلمان يطالب بضرورة 
توحيد الصف التركماني

السعد : دعوة لكشف اسماء المسؤولين 
ممن لم يكشفوا ذممهم المالية

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

ن��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ، ع��زم 
احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��دع��اء م��وال��ي��د 1990 
وبينت  املقبل،  العام  االلزامي مطلع  للتجنيد 
اىل  القانون  مقرح  �شيقدمون  برملانيني  اأن 

رئا�شة الرملان يف بداية الف�شل الت�شريعي.
وق���ال���ت ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة اب��ت�����ش��ام ال���ه���اليل اإن 

"اخلدمة االلزامية مهمة جدا ومن ال�شروري 
على  ال��ع��راق  ابناء  لتدريب  بالبالد  تطبيقها 
ال�شالح والدفاع عن ار�ص الوطن"، مو�شحة 
ع��ل��ى طلب  احل��ك��وم��ة  ع���زم  ع��ن  "احلديث  اأن 
العام  مطلع  االل��زام��ي  للتجنيد   90 مواليد 
اأن��ه  ال��ه��اليل  وا���ش��اف��ت  غ��ر �شحيح".  املقبل 
وتطبيقها  بالعراق  اإلزامية  خدمة  توجد  "ال 
ي��ح��ت��اج اىل ق���ان���ون ي��ق��ر م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 
اأن  اىل  م�شرة  النواب"،  جمل�ص  يف  وي�����ش��رع 

 50 من  اك��ر  �شيجمعون  ال��رمل��ان  "اع�شاء 
الثاين  الت�شريعي  الف�شل  ب��داي��ة  يف  توقيعا 

لتقدمي مقرح القانون اىل رئا�شة املجل�ص".
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون عبا�ص 
 ،)2014 اأك��د، يف )8 ت�شرين الثاين  البياتي 
اأنه ال ميكن دعوة اأي مواليد للخدمة االلزامية 
اأن الدعوة  يف اجلي�ص من دون قانون، معتراً 
للخدمة حتى االآن �شيا�شية واإعالمية ومل يتم 

تقدمي م�شودة القانون للرملان. 

القانونية النيابية : نفي استدعاء مواليد 1990 للتجنيد االلزامي مطلع العام المقبل
- بغداد

- بغداد

- بغداد

ان  النيابية،  وال��ط��اق��ة  النفط  جلنة  رج��ح��ت 
�شيبلغ   2015 ع��ام  مل��وازن��ة  احلقيقي  العجز 
27 ترليون دينار، فيما ا�شارت اىل ان اللجنة 
النفقات  تقليل  بخ�شو�ص  امل�شكلة  ال��وزاري��ة 
يف  العجز  تخفي�ص  حت���اول  ال�����ش��روري��ة  غ��ر 

املوازنة.
وق����ال ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م بحر 
العلوم ان "املوازنة املقرحة من قبل احلكومة 
ترليون   150 بلغت   2015 لعام  االحت��ادي��ة 
دينار، وب�شعر نفطي خممن يراوح بني )60 

اىل 65( دوالرا للرميل الواحد".
وا�����ش����اف: ان����ه "يف ظ���ل ال���ت���ذب���ذب احل��ا���ش��ل 
احلقيقي  العجز  ف��ان  العاملية  النفط  با�شعار 
املتوقع للموازنة اليقل عن 27 ترليون دينار 
"، م�شرا اىل ان "هناك جلنة وزارية م�شكلة 
ال�شرورية  غ��ر  النفقات  تقليل  بخ�شو�ص 
يف امل���وازن���ة ب��ح��ي��ث ال ت��وؤث��ر ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 
امل��واط��ن��ني وروات�����ب امل��وظ��ف��ني وامل��ت��ق��اع��دي��ن 
امل��ايل يف م��وازن��ة العام  وحت��اول تقليل العجز 

املقبل".

بارزاين  اقليم كرد�شتان م�شعود  رئي�ص  التقى 
للجي�ص  الو�شطى  ال��ق��ي��ادة  قائد  ام�ص  م�شاء 

االأمركي اجلرنال لويد اأو�شنت.
وذكر م�شدر كردي ان " رئي�ص اقليم كرد�شتان 
قائد  مع  ام�ص  م�شاء  اجتمع  ب��ارزاين  م�شعود 
االأمركي اجلرنال  للجي�ص  الو�شطى  القيادة 
اأو���ش��نت وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وبحث معه  لويد 
االو�����ش����اع االم��ن��ي��ة و���ش��ب��ل م��واج��ه��ة تنظيم 

داع�ص.
ب�شرباتها  ب�����داأت  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وك���ان���ت 
اجل����وي����ة ����ش���د ت��ن��ظ��ي��م داع���������ص ال������ذي ح����اول 
الو�شول اىل عا�شمة اقليم كرد�شتان /اربيل/ 
�شهل  م��ن  وم��ن��اط��ق  للمو�شل  اح��ت��الل��ه  ب��ع��د 

نينوى يف 10 من �شهر حزيران املا�شي.

عجز موازنة 2015 
سيبلغ 27 ترليون دينار

النيابية  دع���ا ع�����ش��و جل��ن��ة االق��ت�����ش��اد واال���ش��ت��ث��م��ار 
ق��ان��ون  امل��ال��ك��ي احل��ك��وم��ة اىل تفعيل  ال�����ش��الم  ع��ب��د 
املحافظات  ملجال�ص  �شالحيات  مبنح  اخلا�ص   21
العامة  امل��وازن��ة  عجز  تخفي�ص  يف  منه  لال�شتفادة 
عن  واال���ش��ت��غ��ن��اء  ال����وزاري  الر�شيق  و  املقبل  للعام 

الكثر من الدرجات اخلا�شة.
"اعرا�شات  ان  ���ش��ح��ف��ي  ب���ي���ان  يف  امل���ال���ك���ي  وق�����ال 
تركزت  االحت��ادي��ة  املحكمة  ل��دى  ال�شابقة  احلكومة 

باجلانب  واملتعلقة  ال��ق��ان��ون  م��ن  واح���دة  ف��ق��رة  على 
اليوجد  القانون  فقرات  باقي  ف��ان  ،بالتايل  االمني 
اعرا�ص عليها ومن حق احلكومة احلالية تفعيلها 
التي  ال�شعبة  االقت�شادية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�شة 

مير بها البلد".
التي من  ال���وزارات  الكثر من  "هنالك  ان  وا���ش��اف 
للمحافظات  �شالحياتها  وحتويل  الغاءها  الواجب 
تنفيذا ملطلب املرجعية الدينية وال�شرورة لها خالل 
ه��ذه ال��ف��رة ك����وزارات ال��رب��ي��ة وال��زراع��ة وال�شحة 
ناهيك عن وجود   ، ال���وزارات اخلدمية  وغرها من 
 2013 العام  م�شت�شارين جت��اوز عددهم يف موازنة 

كبرة  باعداد  وزارات  ووك��الء  م�شت�شارا  ال/730/ 
وهو تبذير وا�شراف يف املال العام الميكن القبول به 
ال�شكوت عنه اكر من هذا النها مثلت مبجملها  او 

بطالة مقنعة وعبئا ا�شافيا على كاهل املوازنة".
�شيعطي زخما  املحافظات  "تفعيل قانون  ان  واو�شح 
اقت�شاديا كبرا ومعنويا يف نف�ص الوقت للمحافظات 
ال��ت��ي ت�����ش��ع��ر ب��احل��ي��ف وال���غ���ن واال���ش��ت��غ��الل ومنها 
الب�شرة وحمافظات اخرى والتي �شيكون لها دورها 
حقوقها  لتفعيل  القانون  تطبيق  ح��ال  يف  احلقيقي 
�شمن احلكومة االحتادية بعيدا عن املطالبة بان�شاء 

اقاليم منف�شلة ".

النائب المالكي:  دعوة الحكومة الى تفعيل القانون الخاص بمنح 
صالحيات للمحافظات بهدف تخفيض عجز الموازنة

- بغداد

- بغداد

رائ النائب عن ائتالف متحدون 
القوى  حت��ال��ف  �شمن  املن�شوي 
ال���ع���راق���ي���ة، ع���م���ر ال���ه���ي���ج���ل، ان 
االإ�شالحات االأخرة يف املنا�شب 
ت�����ش��م��ل  ان  ي���ج���ب  احل���ك���وم���ي���ة 
تقت�شر  وال  االأخ����رى  املوؤ�ش�شات 
ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ات االأم��ن��ي��ة فقط 
ت�شريح”  يف  ال��ه��ي��ج��ل  وق�����ال   .
االإ������ش�����الح�����ات االأخ����������رة ال���ت���ي 
اأج���ري���ت خ���الل ه���ذا االي����ام تعد 
م���ن اأي���ج���اب���ي���ات ه����ذه احل��ك��وم��ة 
العبادي،م�شيفاً  حيدر  ورئي�شها 

الدولة  موؤ�ش�شات  كافة  على  ا�شتمرارها  يجب  االإ�شالحات  هذه  ان 
ان”  وا���ش��اف  املا�شية.  احلكومة  تركته  م�شت�شري  ف�شاد  هناك  الن 
ال�شيا�شية واحلزبية  املجامالت  اإبعادها عن  االإ�شالحات يجب  هذه 
من اجل بناء دولة وقانون حكومي يحمي البالد من تركات الف�شاد.

نائب عن متحدون : اإلصالحات يجب 
أن تشمل المؤسسات األخرى

الشريفي يطالب الحكومة بالكشف عن االشخاص المتورطين 
بعمليات الفساد واختالس اموال الشعب

مسعود بارزاني يلتقي 
الجنرال اوستن

ال��ق��وى  احت���اد  يف  املن�شوية  احل���ل  كتلة  دع���ت 
اىل  ال��ع��ب��ادي  حيدر  ال����وزراء  رئي�ص  العراقية 
بدال  والع�شائر  ال�شعبي  احل�شد  ابناء  اح��الل 
م���ن ال��ف�����ش��ائ��ي��ني يف امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة. 
" ان من  ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ذك�����رت   ال��ك��ت��ل��ة ويف 

الف   50 ع��ن  الك�شف  وبعد  واحلكمة  املنطق 
الف منت�شب ف�شائي يف وزارت��ي  جندي و75 
ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة ا���ش��ت��ف��ادة م���ن درج��ات��ه��م 
لتوظيف  امل��ال��ي��ة  وتخ�شي�شاتهم  الوظيفية 
فيها  الع�شائر  وابناء  ال�شعبي  احل�شد  مقاتلي 
وال��غ��ط��اء  والتخ�شي�ص  امل����ال  ي��وف��ر  م��ا  وه���و 
باحلكومة  ال�شعب  ثقة  ويعزز  لهم  القانوين 
ق��درة  "ان  اىل  الكتلة  وا���ش��ارت  واإجراءاتها". 

احل��ك��وم��ة يف م��ع��اجل��ة م��ل��ف ال��ف�����ش��ائ��ي��ني يف 
توظيف  واأع����ادة  وامنية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
درجاتهم وتخ�شي�شاتهم يف اأن�شاف متطوعي 
احل�شد وابناء الع�شائر املقاتلة �شتقل�ص حجم 
ال��ه��در امل����ايل يف امل��ي��زان��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وتقلل 
منا�شبة  اأر����ش���ي���ة  وت��ه��ي��ئ  احل��ك��وم��ي  ال��ع��ج��ز 
ال��وط��ن��ي وت��ع��زز من  اق���رار وت�شكيل احل��ر���ص 
الكتلة"  ون��ا���ش��دت  فكرته".  جن���اح  ام��ك��ان��ي��ة 

وزرائها  على  بال�شغط  كافة  ال�شيا�شية  الكتل 
ومفا�شل  وال��ه��ي��ئ��ات  املوؤ�ش�شات  يف  وممثليها 
ال��دول��ة م��ن اج��ل اأجن���اح اجل��ه��ود الوطنية يف 
تقلي�ص  يخدم  ومب��ا  الف�شائيني  عن  الك�شف 
فر�ص  ويوفر  املالية  ال��ع��راق  م��وارد  يف  الهدر 
من  ويقلل  املحلية  الب�شرية  للطاقات  العمل 
ن�����ش��ب ال��ب��ط��ال��ة واجل���رمي���ة يف ال���ب���الد ومب��ا 

ي�شاهم يف تقومي عملية بناء العراق". 

الدعوة الحالل ابناء العشائر والحشد الشعبي بدال من الفضائيين في المؤسسة العسكرية
- بغداد

ال�����وزراء ح��ام��د خلف  ال��ع��ام ملجل�ص  اك���د االم����ني 
احمد، اليوم  الثالثاء، على �شرورة بناء موؤ�ش�شة 
عمل  ا���ش��ن��اد  و  دع���م  يف  ت�شهم  ر���ش��ي��ن��ة  تفتي�شية 
امل�شرك من  التعاون  ا�ش�ص  ال��وزارات قائمة على 
خالل خلق بيئة عمل مالئمة، ف�شاًل عن تعزيز 
اداء  لتح�شني  والوزير  العام  املفت�ص  بني  العالقة 
الذي عقده  واأ�شار احمد خالل االجتماع  العمل. 
الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  االكادميية  يف  املجل�ص 
الرقابة  دي���وان  و  النزاهة  هيئة  رئي�شي  بح�شور 
املالية و املفت�شني العموميني يف الوزارات و املفت�ص 
ممثل  و  بوين  �شتيورات  ال�شابق  االمريكي  العام 
 )UNDP(االمنائي امل��ت��ح��دة  االمم  ب��رن��ام��ج 
بيان  بح�شب  العموميني  املفت�شني  مكاتب  لدعم 
ال��وزراء  ال���وزراء، اىل ان" جمل�ص  المانة جمل�ص 
االوىل  اجلل�شة  يف  املتخذ  الثاين  ق��راره  مبوجب 

كلف االمانة العامة مبتابعة تنفيذ اال�شراتيجية 
الوطنية ملكافحة الف�شاد لل�شنوات اخلم�ص املقبلة 
ب��االم��ور التي لها  ب��اع��ادة النظر  ال���وزارات  و قيام 

م�شا�ص مبا�شر باملواطن".
واكد على" بناء قدرات املفت�شني العموميني والبنى 
لهم  معلوماتية  �شبكة  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  التحتية 
لت�شهيل عمليات املراجعة وبناء حكومة الكرونية 
ت�شهم يف احلد من ظواهر الف�شاد ، داعياً املفت�شني 
اىل و�شع خطة �شنوية تتما�شى مع واقع عمل كل 
البحث  و  احلكومي  الرنامج  اط��ار  �شمن  وزارة 
الوطنية خالل  اه��داف اال�شراتيجية  يف حتديد 

العام 2015".
خطط  و�شع  �شت�شهد  املقبلة  ان" االي��ام  وا���ش��اف 
الجناز اال�شراتيجية لعام 2015 و حتقيق ذلك 
التي اقرتها  الزمنية  من خالل االلتزام بالفرة 
اال�شراتيجية الوطنية ملكافحة الف�شاد لل�شنوات 
مكاتب  اخ�شاع  اىل  باال�شافة   ،2015-2019

املفت�شني العموميني ملعاير اجلودة"

ل�شوؤون  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  م�شت�شار  الفيا�ص  علي  ق��ال 
والكتل  وامل��رك��ز  االقليم  ب��ني  ال�شيا�شية  االج���واء  اإن  الطاقة، 
والغاز  النفط  قانون  لت�شريع  مهياأة  باتت  االخرى  ال�شيا�شية 
الفيا�ص  النفطية. وا�شاف  وت�شكيل املجل�ص االعلى لل�شيا�شة 

ب��ني احلكومة  ل��ل��ت��ق��ارب احل��ا���ش��ل  ا���ش��ت��ث��م��ارا  ي��اأت��ي  "ذلك  اإن 
االتفاق  بعد  خ�شو�شا  كورد�شتان  اقليم  وحكومة  االحت��ادي��ة 
واو���ش��ح  للحكومتني".  مك�شبا  ي��ع��د  ال���ذي  االخ���ر  النفطي 
ال�شيا�شي  البعد  ل��ه  �شيكون  النفطي  "االتفاق  اأن  الفيا�ص 
واالمني اي�شا يف املرحلة القادمة خ�شو�شا مع تعر�ص البالد 
حتديات  م��ن  "ماح�شل  ان  اىل  داع�ص"،الفتا  تنظيم  خلطر 
احلكومة  ب��ني  ال�شابق  اخل���الف  �شببه  منها  كبر  ج��ز  امنية 

ال���ذي �شادق  االت��ف��اق  ون�����ص  االقليم".  االحت��ادي��ة وح��ك��وم��ة 
عليه جمل�ص الوزراء العراقي الثالثاء املا�شي على اأن النفط 
كورد�شتان  اقليم  يقوم  واأن  العراقيني  لكل  ملك  هو  العراقي 
اإىل  يوميا  نفط  برميل  األ���ف   250 ع��ن  يقل  ال  م��ا  بت�شليم 
األف   300 وت�شدير  الت�شدير،  لغر�ص  االحت��ادي��ة  احلكومة 
برميل يوميا من قبل احلكومة االحتادية من حقول حمافظة 

كركوك عر خط اأنبوب النفط يف اقليم �شمال العراق. 

مستشار الجبوري: االجواء مهيأة لتشريع قانون النفط والغاز
- بغداد

التأكيد على ضرورة بناء مؤسسة تفتيشية 
رصينة تسهم في دعم عمل الوزارات

- بغداد



الحسين .. نهج قائم على االصرار والثبات بوجه الظلم واالستبداد

كربالء غاية الروح والجسد

فيم���ا ي���رى هيثم �س���ادق، موظ���ف حكوم���ي، ان" ال�سري اىل 
كرب���اء غاي���ة ال���روح والنف����س واجل�سد الت���ي ال تفارق حمبي 
اه���ل البي���ت مهما مرت ال�سن���ن ومهما حل���ت امل�سائب بالقوم 
ال���ذي اراد ان تكون له ب�سم���ة حقيقية يف زمن اخلوف والقتل 
واال�سطه���اد ال���ذي ميار����س بح���ق م���ن يثب���ت ان���ه عل���ى نه���ج 

ال�ساحلن من الب�سر".
ويب���ن �سادق  "، ان" اال�ستم���اع اىل اال�سوات الن�ساز يف ظل 
الث���ورة احل�سيني���ة ال ميك���ن ان ي�ستم���ر فمهما ح���اول البع�س 
االعت���داء ب�ستى انواع الو�سائ���ل اال ان ال�سري باق ما بقينا ولن 
نخاف او نكل او منل من االمور والو�سائل التي تتخذ من قبل 

من يحاول ت�سويه الدين واملذهب".

على الدولة حماية الزوار

وي�سدد فالح الكروي، عامل بناء على ان" من واجب الدولة 
ان تك���ون العن ال�ساه���رة بوجه كل من يحاول الت�سدي لزوار 
اربعيني���ة االمام احل�سن، فا ميكن ان تكون هناك اي عملية 
�س���واء �سغرية او كبرية ت�ستهدفه���م النها اذا ماحدثت ف�سوف 
تك���ون حال���ة غري حممودة يف ظل االج���راءات التعي ت�ساهد يف 

�سوارع بغداد".
املوظف���ن  م���ن احلكوم���ة، ان" تراع���ي  الك���روي  ويطال���ب 
والعم���ال والك�سب���ة يف حتدي���د االج���ازات الت���ي م���ن املمك���ن ان 
تك���ون م�س���در قلق ل���دى اال�س���ر املتعففة، فا ميك���ن ان تكون 
هن���اك عطل���ة مل���دة ع�س���رة اي���ام ، لكونن���ا �سنبق���ى ب���دون عم���ل 

بالتايل �سيوؤثر ذلك على بيوتنا وا�سرنا".

الزيارة عنوان الطمأنينة والوحدة

ويدع���و مه���دي الكعبي، �سائ���ق اجرة، اإىل ان" تك���ون الزيارة 
عنوان���ا رئي�س���ا يو�س���ح املوقف احلقيقي جلميع فئ���ات و�سرائح 
ال�سع���ب العراق���ي فاميك���ن ان تك���ون الزي���ارة مقت�س���رة على 
طائفة دون اخرى، فاحل�سن جلميع وال ميكن ان يكون جلهة 

واحدة كما يدعي البع�س".
ويلف���ت الكعب���ي اىل ان "بع����س �سعف���اء النفو����س يحاول���ون 
اث���ارة الفتن���ة من خال التعل���ق وال�سعود عل���ى اكتاف االنا�س 
االبرياء الذين اليفقهون �سيئا �سوا حبهم احلقيقي والواقعي 
لفاجع���ة االمام احل�سن عليه ال�س���ام، والدليل وا�سح عندما 
جن���د ال�سغ���ري والكب���ري ال�سيخ واله���رم يحاول جاه���دا ال�سري 
حت���ى يف �ساع���ات الفج���ر االوىل وال���رد ال���ذي اليط���اق حب���ا 
وطوع���ا اىل كرب���اء، ل���ذا اال يج���در ان تك���ون تل���ك الواقع���ة 

منا�سبة خري وبركة على جميع العراقين".

هي نداء روحي اليمكن انكاره

ودعت �سرى عاوي، ربة بيت، اىل ان " تكون لقنوات االخبار 
والتلف���زة جميعه���ا موقف واحد وتغطية واح���دة لهذه الزيارة 
املبارك���ة، فاب���د ان تنقل الزيارة على اله���واء ومن كل مناطق 
العا�سم���ة الب���ل كل املحافظ���ات دون ا�ستثن���اء، فعدندما ي�سري 
املواط���ن م���ن كرك���وك اىل كرباء ه���ذا اجن���از، وعندما ي�سري 
ال�سي���خ من دياىل اىل كرباء ه���ذه انت�سار، فرغم اجلروح اال 
ان �سيح���ات الع�س���ق االبدي تنادي يف نفو����س الغالبية العظمة 
م���ن الذي���ن يحاولون وب�س���كل �سنوي ان يلبوا الن���داء الروحي 
له���ذه املنا�سب���ة االليم���ة الت���ي وح���دت العراقي���ن �س���د الظلم 

واال�ستبداد واحليف الذي يعي�سه اغلب العرقين".
وت�سري عاوي اىل ان "البحث عن الع�سق يف زمن الكراهية 
ب���ات �سع���ب املن���ال ل���دى كل م���ن يح���اول ان ي���زرع يف نفو�سن���ا 
�سيح���ات االمل والف���راق، فالزي���ارة االربعيني���ة م���راد لكل من 
يح���اول ان يتق���رب اىل اه���ل البي���ت وا�سح���اب النب���ي، فعل���ى 
اجلمي���ع ان يكون حذرا وواعيا لكل املخاطر التي ميكن لها ان 

تكون على درب احلب وال�سهادة احلقيقية".
جمل����س حمافظ���ة بغداد: تعطي���ل الدوام الر�سم���ي يف كافة 

دوائر الدولة قبل ا�سبوع من موعد زيارة االمام احل�سن
اىل ذل���ك عق���د جمل����س حمافظة بغ���داد مع قي���ادة عمليات 
بغداد، موؤمترا �سحفيا اعلنا فيه عن، تعطيل الدوام الر�سمي 
يف كاف���ة دوائ���ر الدول���ة قب���ل ا�سب���وع م���ن موع���د زي���ارة االمام 
احل�س���ن، مبين���ا ان���ه هناك تن�سي���ق عايل به���ذا اخل�سو�س مع 

قيادة عمليات بغداد لتاأمن طريق الزائرين.

وق���ال رئي����س جمل����س حمافظة بغ���داد ريا����س الع�سا�س يف 
املوؤمت���ر ال���ذي ح�سرت���ه "العراقي���ة"،ان" جمل����س حمافظ���ة 
بغ���داد �سيعط���ل ال���دوام الر�سمي مل���دة ا�سبوع قب���ل موعد زيارة 
االم���ام احل�سن، وقد خ�س�س لذل���ك اهم اخلطط التي �سوف 
تنف���ذ حلماي���ة زائ���ري اربعينية االم���ام احل�سن علي���ه ال�سام 
وكاف���ة اال�ستعدادات االمنية و و�سعنا نحن كمجل�س حمافظة 
بغداد عدد من النقاط التي �سوف نناق�سها فيما بعد مع قائد 

عمليات بغداد ".
م���ن جانب���ه اكد قائ���د عمليات بغ���داد عبد االم���ري ال�سمري 
خ���ال املوؤمتر امل�س���رك انه "لدينا تن�سيق م�ستمر مع اللجنة 
االمني���ة يف جمل����س حمافظ���ة بغداد والواق���ع االمني يف بغداد 
يحتاج اىل العديد من االمور التي هي من �ساحيات جمل�س 

املحافظة "
وا�س���اف ال�سمري " مت عقد عدة اجتماعات يف مقر عمليات 
بغداد مع قادة الفرق لدرا�سة اخلطط ومت عر�سها وتوحيدها 

ومناق�سة اخلطة النهائية لتامن طريق الزائرين "
وا�س���ار اىل ان"هن���اك خط���ة متكاملة �سيت���م تنفيذها والول 
م���رة و�ست�س���ارك فيه���ا ال���وكاالت اال�ستخباري���ة واي�س���ا �سيت���م 

العمل ب�سكل جماعي ولي�س منفرد للقيادات االمنية ".
وب���ن ال�سم���ري، ان" رئي����س ال���وزراء واف���ق عل���ى تخ�سي�س 
االم���وال للمفت�سات ل�سد النق�س املوجود للمفت�سات يف حماية 
املن�س���اأت كم���ا �ست�ستمل اخلطة تامن حماي���ة ملدينة الكاظمية 

النها �ستكون م�سمولة بالزيارة .
ويف �سي���اق مت�س���ل او�س���ح ع�س���و جمل����س حمافظ���ة بغ���داد 
حمم���د الربيع���ي، ان"" حم���ور االجتم���اع خ�س����س م���ن اج���ل 
التن�سي���ق واال�ستف���ادة م���ن االخط���اء املا�سي���ة الجن���اح الزيارة 
االربعيني���ة ملداخل بغداد وخمارجه���ا اي�ساال ملحافظة كرباء 
والع���ودة منه���ا وه���ذا يحت���اج اىل الكث���ري م���ن اجله���د االمن���ي 
وتكلمن���ا م���ع قائد عملي���ات بغ���داد وكان هن���اك اطمئنان كبري 
م���ن خال و�سع اخلط���ط وا الزيارة �ستك���ون ناجحة وموؤمنة 

بالكامل "
وا�س���اف الربيعي ان "وزارة الداخلية مقبلة على ا�ستامها 
املل���ف االمن���ي وب�س���كل دقي���ق وانخفا����س عملي���ات اخلطف يف 
بغ���داد وم�س���ك ع�سابات و�سبكات خمت�س���ة يف اخلطف يف اكرث 
م���ن ع�سرة مناطق واالن ه���وؤالء موجودين بال�سجن وجمل�س 
حمافظة بغداد زار مواقع هذه الع�سابات ، الفتا، ان"العجات 
الكا�سف���ة للمتفج���رات ق���د و�سلت اىل الع���راق واالن مت ادخال 

دورات لوزارة الداخلية للتدريب على ا�ستخدام هذه العجات 
باال�ساف���ة اىل توف���ري 450 )كل���ب k9( يف 450 �سيطرة يف 

بغداد وهذا كله .

وزارة الصحة: نقدم الدعم الكامل لزوار االربعينية

م���ن جانبه���ا اعلن���ت وزارة ال�سح���ة، ع���ن تقدميه���ا الدع���م 
والتعزي���ز لدائ���رة �سح���ة كرب���اء به���دف متكينها م���ن تنفيذ 
خطته���ا اخلا�س���ة بزي���ارة اربعيني���ة االمام احل�س���ن )ع(، فيما 
اأك���دت انه���ا ل���ن ت�سم���ح الأي زائ���ر بالدخ���ول اىل الع���راق ما مل 

يحمل �سهادة �سحية توؤكد �سامته من االيبوال.
موؤمت���ر  خ���ال  حم���ود،  عديل���ة  ال�سح���ة،  وزي���رة  وقال���ت 
�سح���ايف عقدت���ه يف دائرة �سح���ة كرباء، على هام����س زيارتها 
للمحافظة ولقائها بالكوادر ال�سحية والطبية لاطاع على 
خط���ة ال�سح���ة لزي���ارة االربعن، "زرن���ا كرباء الي���وم ووقفنا 
ب�سكل مبا�سر على خطة دائرة �سحة املحافظة اخلا�سة بزيارة 
اربعيني���ة االم���ام احل�س���ن )ع( ومتطلب���ات تنفيذه���ا بال�س���كل 

املطلوب".
مببل���غ  كرب���اء  �سح���ة  ودع���م  بتعزي���ز  "وجهن���ا  واأ�ساف���ت 
�سلف���ة ملي���ار دين���ار لتلبي���ة متطلب���ات تنفيذ خطته���ا وجتهيز 
م�ست�سفي���ات املحافظ���ة مب���ا حتتاج���ه م���ن ادوي���ة وم�ستلزمات 

وفرق طبية".
وتابع���ت حم���ود اأن "هن���اك خط���ة و�سع���ت م���ن قب���ل دوائ���ر 
ال�سح���ة باملحافظ���ات الت���ي فيه���ا مط���ارات ومناف���د حدودي���ة 
مر����س  م���ن  �سامته���م  م���ن  والتاأك���د  الزائري���ن  الإ�ستقب���ال 
االيب���وال"، م�س���ددة عل���ى "ع���دم ال�سم���اح الأي زائ���ر بالدخ���ول 
اىل الع���راق م���ا مل يحم���ل �سه���ادة �سحي���ة توؤك���د �سامته من 

االيبوال".

المرجعية الدينية: البد للقوات المسلحة
ان تتمسك بمواقعها حماية للزائرين

بدوره���ا دع���ت املرجعية الديني���ة العليا يف الع���راق، اجلمعة، 
الق���وات امل�سلح���ة اإىل التم�س���ك مبواقعه���م الع�سكري���ة تزامن���اً 
م���ع زي���ارة االربعيني���ة وذل���ك اأك���رث اأج���راً، مطالب���ة احلكومة 
با�سرج���اع م���ا اأُخ���ذ م���ن مب���اين تع���ود للدول���ة وع���دم تركه���ا 
لاأح���زاب، فيم���ا اعت���رت اأن م���ا يج���ري م���ن "تغي���ريات" يف 

املوؤ�س�س���ات االمني���ة "حالة �سحي���ة"، كما �س���ددت على اجتثاث 
الف�س���اد م���ن موؤ�س�س���ات الدولة �سريط���ة عدم اإق�س���اء ال�سرفاء 

واملهنين.
وقال ممثل املرجية الدينية يف كرباء ال�سيد احمد ال�سايف 
يف خطب���ة �س���اة اجلمع���ة م���ن ال�سح���ن احل�سين���ي الطاه���ر 
وح�سرتها "العراقية"، اإن "الزيارة �سيء واجب على امل�سلمن، 
�سيم���ا زي���ارة اربعيني���ة االمام احل�س���ن عليه ال�س���ام، ويف هذا 
الوق���ت يت�سوق الكثري من عنا�سر القوات االمنية اإىل الزيارة 
ال�سريف���ة، ولك���ن عليهم ع���دم ترك مواقه���م الع�سكرية بعد ان 
حقق���وا االنت�س���ارات وان ال يرك���وا للعدو ثغ���رة ي�ستغلها، ويف 

اأقل تقدير يجب التناوب يف مواقع ال�سد".
واأ�س���اف اأن "عل���ى احلكوم���ة العراقي���ة اأن ال ت���رك املب���اين 
واملواق���ع احلكومي���ة مث���ل املدار����س وامل�ست�سفي���ات مل���ن ا�ستغلها 
�س���واء كان امل�ستغل���وان احزاب���ا او منظم���ات اأو اي جه���ة كانت"، 
م�س���ددة عل���ى ا�سرجاعه���ا م���ن م�ستغليه���ا واإعادته���ا للدول���ة 

وت�سخريها خلدمة املواطنن".
واعت���ر ممث���ل املرجعية ال�سي���د ال�سايف اأن "م���ا يجري من 
تغيريات يف املوؤ�س�سات االمنية حالة �سحية اإذا ما كانت تهدف 
اإىل ا�ستئ�سال الف�ساد واملف�سدين"، م�سددا على "تنظيف كافة 
موؤ�س�سات الدولة ودوائرها من الف�ساد واملف�سدين، مع مراعاة 
ع���دم اإق�س���اء ال�سرف���اء واملهنين واأ�سحاب اخل���رة الذين من 

املمكن اأن يخدموا الدولة".
م���ن جهة اأخرى دعا ال�سايف اإىل "توفري االمن خال زيارة 
االربعيني���ة الن الع���دو جبان ي�ستغل املنا�سب���ات وكذلك توفري 
النق���ل، ولدين���ا معلوم���ات ب���اأن هن���اك اج���راءات عل���ى احلدود 
تعرق���ل و�س���ول الزائري���ن الوافدي���ن م���ن اخل���ارج �س���واء م���ن 
املناف���ذ الري���ة او اجلوي���ة، واإعطاء �سورة جميل���ة عن العراق 

�ساحب الكرم وال�سيافة".
وتع���د منا�سب���ة عا�س���وراء من اأك���ر املنا�سب���ات الدينية لدى 
ال�سيع���ة، اإذ يحيي���ون فيها ذكرى ا�ست�سه���اد االإمام احل�سن بن 
عل���ي بن اأب���ي طالب واأخي���ه العبا�س عليهم ال�س���ام وعدد من 
اآل البي���ت م���ن اأقاربه واأن�س���اره ، يف اأجواء يخيم عليها احلزن، 
وترفع فيها الرايات ال�سود، و�سط املجال�س التي تروي ال�سرية 
الراجيدي���ة للح���دث، اإال اأن اإقامة تل���ك املنا�سبة ال تخلو من 
املخاط���ر اإذ يتم ا�سته���داف املواكب والزائري���ن من قبل الزمر 
التكفريي���ة، م���ا يتطل���ب م���ن القي���ادات االمني���ة العلي���ا و�س���ع 

اخلطط الكفيلة بحماية الزائرين.
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من واجــب الدولة 
ان تكــــون العيــن 
الساهرة بوجـه كل 
من يحاول التصدي 
لــــزوار اربعينـــية 

االمام الحسين

يجــب تكــون لقنــوات 
االخبار والتلفزة جميعها 
موقــف واحــد وتغطية 
الزيــارة  لهــذه  واحــدة 
المباركة، فالبد ان تنقل 

الزيارة على الهواء

العراقية ـ بغداد

يجب تقديم الدعم الكامل لزوار االربعينية

تغص مناطق العاصمة وكل المحافظات بالشــعائر والقدور الخاصة بذكرى استشــهاد ابا االحرار االمام الحســين 
»عليه السالم« مواطنون عبروا عن ارتياحهم من االجراءات االمنية التي تتخذ من قبل االجهزة التي القي على عاتقها 
حمايــة الزائرين، اال ان المطالبات التي برزت بشــكل كبير هو بــث روح االلفة بين جميع اطياف وفئات المجتمع من 
خالل ايصال رســالة مفادها ان المجتمع العراقي واحد ضد الظلم واالســتبداد والطائفية، مرحلة جديدة يراد لها 
ان تكون راية خفاقة بوجه البعض الضئيل من النفسيات المريضة التي تحاول التصييد بالماء العكر، مناشدات من 

كافة مناطق بغداد ان تكون الذكرى المقبلة بمثابة عنوانا لثبات والصبر على الظلم والقهر.
ويقول حسين االنصاري، احد الزائرين، ان »االحداث االمنية التي تجري في كافة مناطق بغداد، تجلعنا عازمين كل 
العزم على زيارة سيد الشهداء مهما كلفنا الثمن، ال يمكن لنا ان نكف عن درب الشهادة وطريق الصبر والظفر مع 

الفئة القليلة التي قاتلت الظلم وانتصرت عليه«.
ويضيف االنصاري لـ«العراقية«، ان »االجهزة االمنية بكافة مفاصلها ال بد ان تسخر كل طاقتها لخدمة الزوار وهذا 
ما بدانا نشاهده خالل طرق سيرنا في المناطق التي كانت تعد بالساخنة، النريدان نكون حمال ثقيال على الحكومة 

اال ان االجدر والحقيقي ان تكون الحكومة وكل مؤسساتها في خدمة المواطن والزائر في كل انحاء البالد«.



يون�س  الكرمي  عبد  العامة  واال�شغال  البلديات  وزي��ر  وج�ه 
النهو�س  اىل  املحافظات  يف  اخلدمية  ال��دوائ��ر  االن�����ش��اري، 
املتوفرة  واملالية  الب�شرية  امل��وارد  على  واالعتماد  باخلدمات 

وامل�شتوف�اة من العوائد واالمالك.
وا�ش��ار االن�شاري يف بيان اىل �شرورة العمل بجهد ا�شتثنائي 

او نق�س  اه��م��ال  اي  امل��وازن��ة عند وج��ود  التعكز على  وع��دم 
وبقوة  ب�ش�دة  املحا�شبة  اىل  �شن�شطر  وعندها  اخل��دم��ات  يف 

القانون الذي حدد واجبات كل م�شوؤول."
ون��ا���ش�����د ال��ع��ام��ل��ن يف ال���دوائ���ر اخل��دم��ي��ة اىل ب���ذل اجل��ه��ود 

خلدمة املواطنن موؤك�داً باأن الوطن ال ينه�س البناء فيه
اال ب�شواعد ابنائ�ه بحر�شهم وحبهم و�شدق انتمائهم الفت���ا 
اىل العمل بكل الطاقات واىل اق�شاها الن الوطن يحتاج اىل 

جهد اجلميع يف ميادين العمل ومواجهة االرهاب اال�شود

بالزام  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  االم��ان��ة  اأو���ش��ت 
م�شوؤويل الدوائر اخلدمية  التي هي يف متا�س 
م���ع م��راج��ع��ات امل��واط��ن��ن ب���ال���دوام ال��ر���ش��م��ي  
وذك����رت االم���ان���ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا ، ان " االأم��ان��ة 
العامة ملجل�س الوزراء اأو�شت عرب دائرة �شوؤون 
املواطنن والعالقات العامة، الوزارات واجلهات 
غري املرتبطة بوزارة واملحافظات كافة، بالتزام 
لها  التي  اخلدمية  ال��دوائ��ر  وم�شوؤولو  مديرو 

مت��ا���س مبا�شر مب��راج��ع��ات امل��واط��ن��ن ب��ال��دوام 
موظفن  تر�شيح  اأو  فيه،  واالنتظام  الر�شمي 
اآخ����ري����ن ل���الإن���اب���ة ع��ن��ه��م وع�����دم ت����رك م��وق��ع 
بتاأخري  يت�شبب  الذي  االأمر  �شاغراً،  امل�شوؤولية 
االأداء وي�شكل معاناة اإ�شافية للمواطن املراجع 
ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  و���ش��دد  املوؤ�ش�شة".  ل��ه��ذه 
���ش��وؤون امل��واط��ن��ن وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة حممد 
باالإيعاز  املوؤ�ش�شات  تلك  على  التميمي  طاهر 
�شليمة  �شياقات عمل  لو�شع  يقت�شي  ما  الأخ��ذ 
رعاية  تتقاطع مع  التي  احل��االت  ملعاجلة هذه 

م�شالح املواطنن االأكارم وامل�شلحة العامة.

ول��ف��ت ال��ب��ي��ان اىل ان ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ة ج���اءت 
جت�شيداً ملبادئ احلر�س واالإخال�س والتفاين يف 
اإطار العالقة بن امل�شوؤول احلكومي واملواطن 
ال���ع���راق���ي ال����ك����رمي، والأه���م���ي���ة دمي���وم���ة ه��ذه 
العالقة التي ت�شعى منظومة القيم االأخالقية 
واالإدارية على تر�شيخها، وتعمل على تكري�شها 
لالرتقاء  يومية  ومم��ار���ش��ة  جمتمعية  ثقافة 
اأفراد  الرتابط احل�شاري بن  باأ�ش�س وعوامل 
املجتمع من جهة واملوؤ�ش�شات احلكومية ب�شكل 
االإهمال  من  حالة  اإىل  ويوؤ�شر  احلكومية  عام 

والتق�شري يف االأداء

ايقافها  ع��ن    ، االثنن   ، االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  اك��دت 
االعانة االجتماعية عن اكرث من 60 الف م�شتفيد كاجراء احرتازي 
لعدم اجراءهم البيان ال�شنوي . وك�شفت الوزارة يف بيان تلقت "عن 
العراق نيوز" ن�شخة منه  " عن عدم وجود ا�شماء وهمية �شمن منح 

قرار  ان  " اىل  "،م�شريا  االجتماعية  االعانة  منح  من  امل�شتفيدين 
اج��راء  ه��و  ال��ف م�شتفيد   60 م��ن  االجتماعية الك��رث  املنح  اي��ق��اف 
احرتازي فقط كون امل�شتفيدين مل ينجزوا البيان ال�شنوي اخلا�س 
باحل�شول اىل منحة االعانة االجتماعية . كما اعلنت  الوزارة ام�س 
والقرو�س جلمع  الت�شغيل  دائ��رة  ت�شكيل فريق عمل يف  االح��د عن 
البيانات املتعلقة بعمل الدائرة وت�شمينها قاعدة البيانات اخلا�شة 

مب�شروع ال�شبكة العربية للمعلومات .

التربية : أدخال )30( مدرسة الى الخدمة
اأعلن����ت وزارة الرتبي����ة / مديري����ة االأبني����ة 
الهند�شي����ة  الك����وادر  اجن����از  ع����ن  املدر�شي����ة 
والفني����ة  لكل م����ن حمافظة )وا�شط و بابل 

و املثنى( وبالتعاون مع اأق�شام االأبنية
املدر�شية التابعة لكل مديرية منها ... بناء 
وترمي����م )30( مدر�ش����ة مبختل����ف ال�شعات 
، �شم����ن اخلطة اال�شتثماري����ة لعام 2013 
، وم����ن املبال����غ املحولة لها م����ن قبل الوزارة 

للنهو�س بالواقع الرتبوي .
وق����ال مدي����ر االأبني����ة املدر�شي����ة يف ال����وزارة 
املهند�س فالح ح�شن اإبراهيم اأن الوزارة قد 
حول����ت املبالغ املخ�ش�ش����ة لالأبنية املدر�شية 
�شمن خطته����ا االأ�شتثمارية اىل املحافظات 
الك����وادر  اأكمل����ت  اذ   ،  2013 ع����ام  خ����الل 
الهند�شي����ة والفني����ة التابع����ة ملحافظ����ة بابل 
م����ن بناء )8( م�شاري����ع تربوية ت�شمنت ... 
بن����اء )3( خمازن جملونية ت�شتخدم خلزن 
كاف����ة امل�شتلزم����ات الرتبوي����ة واأن�ش����اء )5( 
خمتربات علمية ملادة احلا�شوب ، باالأ�شافة 
اىل اأجن����از )3( مدار�����س اأبتدائية �شعة )6 
و 12 و 18( �ش����ف يف حمافظ����ة املثن����ى مع 

بناء خمزن جملوين خا�س بالرتبية .
وب����ن مدير االأبنية املدر�شي����ة اىل االأعتماد 
عل����ى الت�شامي����م الع�شرية يف بن����اء املدار�س 
امل����الك  يحتاجه����ا  الت����ي  االج����واء  خلل����ق 

التدري�ش����ي والطلب����ة ، و�شيت����م الرتكي����ز يف 
بن����اء املدار�س للمناطق التي تفتقر لالبنية 
املدر�شي����ة وذات الكثاف����ة ال�شكاني����ة العالي����ة 
وان هناك تعاون ما بن وزارتنا واملحافظات 

ب�شان االأرتقاء بالواقع الرتبوي" .
ويف ال�شياق ذاته ب����ن مدير متابعة وتقييم 
امل�شاريع يف املديرية املهند�س �شرمد حممد 
اأكمل����ت  وا�ش����ط  حمافظ����ة  ان  اىل  جعف����ر 
اإحال����ة درا�ش����ة الت�شامي����م اخلا�ش����ة الأن�شاء 

بناي����ة منوذجية للمديري����ة العامة للرتبية 
، م�ش����رياً اىل وج����ود )17( بناي����ة مدر�شية 
وموؤ�ش�ش����ة تربوية مت انهاء عملية الرتميم 
ج����دران  ط����الء  عل����ى  �شمل����ت  حي����ث   ، به����ا 
البناية واأك�شاء االأر�شيات بالكا�شي وتبديل 
الوح����دات  الكهربائي����ة و�شيان����ة  املنظوم����ة 
ال�شحي����ة . عالوة على ذلك وجود )349( 
مدر�ش����ة قيد التنفي����ذ الزال العمل م�شتمر 

بها .
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قال وزير االت�شاالت ح�شن كاظم الرا�شد، اأن 
االن��رتن��ت  خالل  ح��ل م�شكلة �شعف خ��دم��ة 

االأ�شبوعن القادمن. 
وق���ال ال��را���ش��د اإن���ه " يف ال��ي��وم��ن ال��ق��ادم��ن 
���ش��اأق��وم ���ش��خ�����ش��ي��ا  مب��ق��اب��ل��ة م�����دراء ���ش��رك��ات 
االن����رتن����ت ل��ل��ب��ح��ث  ا����ش���ب���اب ت��ل��ك��وؤ اخل��دم��ة 
خ��الل  امل�شكلة  ل��ه��ذه  ج��ذري��ا  ح��ال  و�شن�شع 

ا�شبوعن " .
انقطاعات كثرية  االن��رتن��ت   وت��واج��ه خدمة 
لدى  ا�شتياء  بحالة    ت�شبب  امل�شدر مما  من 
ال��ك��ث��ري م���ن امل���واط���ن���ن امل�����ش��ت��خ��دم��ن ل��ه��ذا 

اخلدمة ب�شكل كبري . 
�شابق   وق���ت  يف  االت�����ش��االت  وزارة  خف�شت  و 
�شعر ا�شرتاك االنرتنت 80 % منت�شف هذا 

العام بهدف تعزيز خدمات االت�شاالت.

وزير االتصاالت : ستحل 
مشكلة ضعف االنترنت 
في األسبوعين القادمين

اقليم البصرة واقليم 
كردستان في الميزان

الب�شرة مما  باقليم  ينادي  تيار  2014 مع  نهاية  العراق يف  واه��ل 
وال��واق��ع��ي��ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��د���ش��ت��وري��ة  ذك���ر بع�س احل��ق��ائ��ق  يتطلب 

اخلا�شة باملو�شوع وعلى ال�شكل التايل:-
ال��ع��راق  اط��الل��ة  يف  حتكمه  يعني  ب�شرة  اقليم  ت�شكيل  ان   -  1
ال��ب��ح��ري��ة يف ح��ن ان اق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان وح��ت��ى ل��و حت���ول اىل دول��ة 
املجاورة  ال��دول  البحر و�شيكون حتت رحمة  فلي�س له اطاللة على 
له خالفا القليم الب�شرة او دولة الب�شرة التي �شتتحكم يف العراق 
وحتوله اىل دولة داخلية ال اطاللة لها على البحر مع ما يرتتب 
على ذلك من اثار يف الدول الداخلية كافغان�شان وبنغالد�س و�شواها.
اخفق  من  هم  الب�شرة  باقليم  ينادي  من  جميع  او  اغلب  ان   -  2
يوفر  الب�شرة  اقليم  اقامة  ولعل  ال�شابقة  الربملانية  االنتخابات  يف 

لهم منا�شب جديدة.
3 - ان الدول املجاورة القليم الب�شرة كالكويت وال�شعودية وايران 
الب�شرة  اقليم  انف�شال  على  ت�شاعد  مل  ان  ال��ك��ربى  ال���دول  وحتى 

عن العراق فانها ال تكرتث بحدوث هذا االنف�شال.
ميكن  ال  �شلطات  م��ن  الب�شرة  القليم  تخويله  يتم  م��ا  ان   -  4
وامل��ح��ددة  كرد�شتان  اقليم  بها  يتمتع  التي  ال�شلطات  اىل  ي�شل  ان 

مبوجب املادة 117 من الد�شتور.
ن�شاأ  الذي  كرد�شتان  ظروف  عن  تختلف  الب�شرة  ظروف  ان   -  5
���ش��ن��ة 1991 م��ع م��ا ت��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن دع���م ل��ل��دول االخ���رى 
واال���ش��ت��ف��ادة م��ن واق���ع ال��ن��ظ��ام ال�����ش��اب��ق م��ن م��ا ال ي��ت��وف��ر يف اقليم 

الب�شرة.
اقليم  اىل  حتويلها  بعد  للب�شرة  املخ�ش�شة  املبالغ  زي��ادة  ان   -  6
التنظيمات  انفاقها يف  �شيتم  وامن��ا  الب�شري  املواطن  اىل  ت�شل  لن 
ووزراء  االقليم  ورئا�شة  االقليم  كربملان  اجلديد  لالقليم  االداري��ة 
االقليم وجنل�س ق�شاء االقليم ووزارات االقليم والهيئات واالدارات 
اجلديدة التي يتطلبها ت�شكيل االقليم مع ما يرتتب على ذلك من 
وابنية  االقليم  ومديريات  ودوائ��ر  االقليم  و�شرطة  االقليم  حر�س 
وحماية وموظفن واثاث و�شيارات ورواتب ونفقات و�شوى ذلك مما 

يتطلبه االقليم اجلديد.
العالقة  اوا�شر  تقطيع  اىل  �شيوؤدي  الب�شرة  اقليم  اقامة  ان   -  7
من  لهم  القربى  وذوي  الب�شرة  اه��ل  بن  والع�شائرية  االإجتماعية 

اهل العمارة والنا�شرية وجميع حمافظات العراق.

- بغداد

استثمار ذي قار تتعاقد مع شركة محلية 
إلنشاء مول الناصرية بكلفة 23 مليار دينار

التجارة تشارك بأكثر من 800 سيارة انتاجية 
وخدمية لنقل زوار اربعينية االمام الحسين

سكر ميسان: حصاد 200 دونم من محصول 
قصب السكر للموسم الشتوي الحالي

-  ذي قار

-  كربالء

-  ضحى محمد

اأبرمت هيئة ا�شتثمار حمافظة ذي قار، عقدا مع �شركة عراقية الإن�شاء 
مول النا�شرية التجاري بكلفة 23 مليار دينار.

وق��ع��ت، عقد عمل مع  "الهيئة  اإن  اخل��ري هلل  ل��وؤي  الهيئة  رئي�س  وق��ال 
�شتة  من  يتكون  جت��اري  م��ول  الإن�شاء  العامة  للمقاوالت  حملية  �شركة 
طوابق وي�شم يف الطابق االخري فندقا وبكلفة 23 مليار دينار"، مبينا 

اأن "املول �شين�شاأ على م�شاحة 9000م2".
ال�شيارات  ل��وق��وف  م���راأب  على  يحتوي  "املول  اأن  اهلل،  اخل��ري  واأ���ش��اف 
ونحو 32 حمل جتاري خمتلفة امل�شاحة، و�شوبر ماركت كبري ومطاعم 
و�شينما"،  لالأطفال  ح�شانة  ودار  ترفيهي  مركز  عن  ف�شال  وخم��ازن، 
وق�شر  للقلب  النا�شرية  مركز  ب��ن  يقع  ال��ذي  "امل�شروع  اأن  مو�شحا 
العدالة و�شط النا�شرية وتبلغ مدة تنفيذ 36 �شهرا �شيوفر 44 فر�شة 

عمل".
يذكر اأن هيئة ا�شتثمار حمافظة ذي قار منحت منذ تاأ�شي�شها يف الن�شف 
ا�شتثمارية  رخ�شة   16 اأك��رث من  االآن  ولغاية   2008 ع��ام  الثاين من 
رخ�شة   18 منحت  فيما  املحافظة،  ع��م��وم  يف  �شكنية  جممعات  لبناء 

ا�شتثمارية اأخرى يف القطاعات ال�شناعية والزراعية.

)ع(  احل�شن  االم��ام  اربعن  زوار  نقل  با�شطول  التجارة  وزارة  �شاركت 
الجناح  كربالء  عمليات  مع  وبالتن�شيق  النجف  كربالء-  حمور  �شمن 
هذه املنا�شبة العظيمة واكد حيدر نوري جرب معاون مدير عام ال�شركة 
العامة لتجارة احلبوب وامل�شرف على ا�شطول النقل اخلا�س بالوزارة ان 
الزوار  نقل  امكانيتها اخلدمية وااللية لغر�س  ال��وزارة �شخرت جميع  
ال��وزارة  اىل حمال �شكناهم با�شراف جلان خمت�شة وذل��ك  حر�شا من 

للم�شاركة يف هذه الزيارة والتي ا�شتمرت منذ اكرث من ع�شر �شنوات .

وزارة  �شركات  اح��دى  مي�شان  يف  ال�شكر  ل�شناعة  العامة  ال�شركة  قامت 
ال�شناعة واملعادن باحلملة الزراعية للمو�شم ال�شتوي احلايل ومب�شاحة 
.  وقال ال�شيد عقيل حممد نوري العالق يف ت�شريح  )1500( دومن 
ومزرعة  ال�شركة يف م�شنع  ك���وادر  ان   : ال���وزارة  يف  االع��الم��ي  للمكتب 
ونقله  ال�شكر  ق�شب  حم�شول  ح�شاد  بعملية  مي�شان  يف  ال�شكر  ق�شب 
اىل امل�شنع مبينا ان عملية احل�شاد متت بنوعن )امليكانيكي واليدوي 
 )200( امل�شنع  اىل  ونقلها  ح�شادها  مت  التي  امل�شاحة  ان  مو�شحا   )
دومن . وا�شار العالق ان كمية الق�شب املنقول اىل امل�شنع الفني بحدود 
احل�شاد  بعملية  م�شتمر  العمل  وان  خمتلفة  وال�شناف  طن   )550(
�شابق  وق��ت  ال�شركة ويف  ان  وب��ن    . الزراعية االخ��رى  االع��م��ال  وباقي 
انتهت من الزراعة اخلريفية وبواقع )264( دومن حيث قامت كوادر 
( م�شريا  واليدوي  )امليكانيكي  بنوعن  بتنفيذ عملية احل�شاد  ال�شركة 
اىل انه مت زراع��ة ا�شناف متعددة ا�شافة اىل اعمال ري مزرعة حقول 

ال�شكر ومبعدل ثالث ريات  .

االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��رع جمعية  م�����ش��وؤول  ك�شف 
الطريف،  حميد  املقد�شة  كربالء  حمافظة  يف 
خدمة  يف  للجمعية  منت�شب   250 م�شاركة 
الزائرين الوافدين على املدينة املقد�شة خالل 

زيارة اأربعينية االإمام احل�شن )ع(.
ومئات  اجلمعية  "منت�شبي  اإن  ال��ط��ريف  وق��ال 
املتطوعن �شاركوا يف تقدمي اخلدمات الطبية 

ل��ل��زائ��ري��ن ع��رب ن�شب اأرب����ع خم��ي��م��ات الإي���واء 
تقع  امل��خ��ي��م��ات  "تلك  اأن  مبينا  الزائرين"، 
ع��ل��ى حم����اور ال��ن��ج��ف وب���غ���داد وب��اب��ل وق�����ش��اء 
عن التمر وبلغ عدد امل�شاركن اأكرث من ٢٥٠ 
�شخ�شا". واأو�شح اأن، "اجلمعية خ�ش�شت 30 
خيمة لكل خميم ون�شرت 15 مفرزة طبية يف 
احل�شينية  العتبتن  يف  اإثنتان  بينها  املحافظة 
نقالة   100 ب�  وجهزت  املقد�شتن  والعبا�شية 
واأ�شار  ال�شديدة".  الطوارئ  حلاالت  اإ�شتعدادا 
اىل اأن "اإتفاقا بن اجلمعية واجلهات الر�شمية 

واملوؤ�ش�شات  امل��دار���س  يف  ال��زائ��ري��ن  الإي����واء  مت 
ال��ر���ش��م��ي��ة ن���ظ���را ل���ع���دم ج���اه���زي���ة امل��خ��ي��م��ات 
اأيام  خالل  هطولها  املتوقع  االأمطار  ملواجهة 
احلكومية  الدوائر  جميع  اأن  يذكر  الزيارة". 
واملوؤ�ش�شات االإن�شانية تاأهبت خلدمة الزائرين 
فرتة  خ��الل  لهم  امل�شاعدات  خمتلف  وتقدمي 
من  التطوعية  االأع���م���ال  ع��ن  ف�شال  ال���زي���ارة 
زاجب  كتقدمي  ال��زوار  خلدمة  املواطنن  قبل 
لطلب  منازلهم  يف  واإي���واءه���م  لهم  ال�شيافة 

لالإ�شرتاحة من عناء ال�شري مل�شافات طويلة.

الهالل األحمر في كربالء تعلن عن مشاركة منتسبيها 
في خدمة الزائرين خالل زيارة األربعين

-  كربالء

-  واسط

-  كربالء

-  بغداد

ايقاف االعانة االجتماعية ألكثر من 60 الف مستفيد كأجراء احترازي

امانة مجلس الوزراء توصي الوزارات بالتزام مسؤولي 
الدوائر الخدمية بالدوام الرسمي واالنتظام فيه

اكدت وزارة الزراعة ا�شتمرارها بتطوير القطاع 
واعتماد  واحل��ي��واين  النباتي  ب�شقيه  ال��زراع��ي  
ون���ق���ل ن��ت��ائ��ج ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة اىل ال���واق���ع 
ال��زراع��ي امل��ي��داين م��ن خ��الل دوائ��ره��ا البحثية 
وامل��خ��ت�����ش��ن ب��ال�����ش��اأن ال����زراع����ي. وق����ال م��ه��دي 
ال��زراع��ة  ل����وزارة  الفني  ال��وك��ي��ل  القي�شي  �شمد 
االمن  ال��زراع��ة هي حتقيق  وزارة  اه��م مهام  ان 

الغذائي للمواطن والوزارة ما�شية بهذا االجتاه 
يف  العلمية  الطرق  اعتماد  موا�شلة  خ��الل  من 
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي واغ��ن��اء �شلة ال��غ��ذاء 
ال���وزارة  جهد  ان  م�شيفا  املحلية.  باملنتوجات 
ت��رك��ز على ال��و���ش��ول اىل االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي من 
املحا�شيل اال�شرتاتيجية مثل احلنطة وال�شعري 
وفعال و�شلنا اىل اعتاب االكتفاء اال ان االحداث 
االخرية يف بع�س املحافظات مثل نينوى و�شالح 
الدين ودياىل ادت اىل التاأثري على عمل الوزارة 
موا�شلة  من  مينعنا  مل  وه��ذا  اخل�شو�س  بهذا 

العمل وا�شتنباط اال�شناف اجليدة. م�شريا اىل 
الزراعة  وزارة  التي حققتها  الكبرية  االجن��ازات 
مثل الو�شول اىل اعتاب االكتفاء من حما�شيل 
مب�شتخل�شات  الدوبا�س  افة  ومكافحة  احلبوب 
انتاج  بن�شب  واالرت��ف��اع  للبيئة  �شديقة  نباتية 
وعمليات  املحمية  بالبيوت  اخل�شر  حما�شيل 
قطاع  يف  االج��ن��ة  ون��ق��ل  اال���ش��ط��ن��اع��ي  التلقيح 
ال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وم��ن��ح امل���رب���ن ل��ل��ع��الج��ات 
ون�شر  املدعومة  واالأع���الف  املجانية  البيطرية 

تربية اال�شماك يف االقفا�س العائمة.

وزارة الزراعة : ماضون بتطوير القطاع الزراعي ووصلنا 
الى االكتفاء الذاتي لوال ماحصل من انتكاسات امنية

-  بغداد

افتتح وزير البيئة د. قتيبة اجلبوري م�شروع حمطات 
اال�شا�س  جحر  يعد  ال���ذي  ل��ال���ش��ع��اع   املبكر  ال��ر���ش��د 

مل�شروع االنذار والر�شد البيئي يف العراق.
عقده  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  اجلبوري  وقال 
عقب افتتاح امل�شروع يف مركز الوقاية من اال�شعاع  ان 
لال�شعاع  املبكر  الر�شد  حمطات  اق��ام��ة  م��ن  ال��ه��دف 
ه��و العمل على وق��اي��ة ال��ع��راق م��ن خطر و���ش��ول اي 
اجل��زء  ه��و  امل�����ش��روع  ه��ذا  يعترب  حيث  ا�شعاعي  تلوث 
االكرب من اال�شرتاتيجية الوطنية حلماية وحت�شن 
البيئة يف العراق التي قدمتها الوزارة واقرها جمل�س 
ان  �شنوات، مبينا  ارب��ع  ال���وزراء وتنفيذها على م��دى 
هذا اليوم هو  اليوم الذي و�شعنا فيه حجر اال�شا�س 
مل�شروع كبري وهو م�شروع االنذار والر�شد البيئي يف 
ال��ع��راق  ، مبينا ان ع��دد املحطات بلغ )21( حمطة 
باربع  �شماله اىل جنوبه مرتبطة  العراق من  تغطي 
حمطات رئي�شية يف بغداد والب�شرة ونينوى ودياىل .

قانون  ت�شريع  ب�شدد  البيئة  وزارة  ان  بن   اجلبوري 
الهيئة الوطنية للرقابة النووية واال�شعاعية الذي مت 
الت�شويت عليه يف جمل�س الوزارء وهذه الهيئة تعنى 
بامللف النووي  يف العراق  وترتبط بوزارة البيئة ومت 
طريقه  القانون  وي��اخ��ذ  ال��ن��واب  جمل�س  اىل  ار�شاله 
اىل الت�شريع وبعد ت�شكيل هذه الهيئة اعتقد �شيكون 

هناك افق كبري وحت�شن بعالقات  العراق مع الوكالة  
الدولية للطاقة الذرية . وزير البيئة ك�شف ان امل�شروع 
�شنوات  ارب��ع��ة  ا�شتغرقت  مرحلتن  على  اجن���ازه  مت 
�شت�شاهم يف  دينار  مليارات  اكرث خم�شة  بلغة  وبكلفة 
حت�شن العراق الذي يعد االن �شمن منطقة اقليمية 
من  حت��ده  التي  النووية  املفاعالت  من  العديد  فيها 
الجوائه  مبكرة  مراقبة  يتطلب  م��ا  االرب��ع��ة  جهاته 
بن  م�شرتك  وتن�شيق  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ان  اىل  م�شريا 
مركز الوقاية من اال�شعاع والوكالة الدولية للطاقة 
البيئة  وزارة  وكانت   . املعلومات  ونقل  لتبادل  الذرية 
جمموعة  ان�شاء  اخلم�شية  العمل  خطة  �شمن  اق��رت 
لعمل  املبكر  واالن��ذار  النائي  التح�ش�س  حمطات  من 

على حماية وحت�شن البيئة يف العراق .

وزير البيئة يفتتح مشروع الرصد االشعاعي المبكر
-  بغداد

وزير البلديات يؤكـد الى ضرورة العمل بجهد 
استثنائي وعدم االعتماد على الموازنة

ملف  ح�شم  عن  دي��اىل،  حمافظة  جمل�س  يف  الرتبية  جلنة  اعلنت 
املحافظة،  داخ��ل  ال�شاخنة  املناطق  يف  التدري�شية  الهيئات  روات��ب 
ان�شانية الكرث من ثالثة االف  �شيعالج م�شكلة  ان احل�شم  موؤكدة 
مدر�س ومعلم. وقال رئي�س جلنة الرتبية يف جمل�س دياىل احمد 
الربيعي ان "جلنة الرتبية يف جمل�س دياىل بالتعاون مع مديرية 
تربية املحافظة ح�شمت ملف رواتب الهيئات التدري�شية يف املناطق 
ال�شاخنة داخل دياىل والذين نزح اغلبهم اىل مناطق اخرى يف داخل 

املحافظة او خارجها بفعل اال�شطرابات االمنية". وا�شاف الربيعي 
توزيعها  اآل��ي��ات  االت��ف��اق على  ع��رب  ج��اء  ال��روات��ب  "ح�شم ملف  ان 
العقبات"،  كافة  تذليل  اجل  احلكومية من  امل�شارف  مع  بالتعاون 
موؤكدا ان "قرار احل�شم �شيعالج م�شكلة ان�شانية الكرث من ثالثة 
االف مدر�س ومعلم نازح". واعلن املجل�س البلدي يف ق�شاء خانقن 
مبحافظة دياىل، يف )7 كانون االول 2014( عن تعليق االف من 
املدر�شن الدوام الر�شمي احتجاجا على تاأخر �شرف رواتبهم، داعيا 
وزارة املالية اىل حل جذري مللف الرواتب داخل الق�شاء واملتفاقمة 

منذ ا�شهر عدة.

تربية ديالى تعلن حسم ملف رواتب الهيئات التدريسية في المناطق الساخنة

يف  ج��دي��دة  ن��ازح��ة  ع��ائ��ل��ة   )140( وامل��ه��ج��ري��ن  ال��ه��ج��رة  وزارة  �شجلت 
حمافظة وا�شط خالل �شهر ت�شرين الثاين.

وقال مدير ق�شم املحافظات اجلنوبية يف الوزارة مهند �شالح اأن " فرع 
ليكون  جديدة  نازحة  اأ�شرة   )140( �شجل  وا�شط  حمافظة  يف  ال��وزارة 
العدد امل�شجلن الكلي للنازحن )19،550( األف اأ�شرة نازحة، كما ومت 
االأ�شلية وغلق ملف عائلة  �شكناها  اإىل  اأرب��ع عائالت عادت  غلق ملفات 

واحدة بعد ا�شتقرارها يف املنطقة التي نزحت األيها ".
واأ�شاف �شالح لوكالة نون اخلربية اأن " الفرع حدث ملفات )2،238( 
عائلة من املهاجرين ، )99( ملف عائلة كنزوح خارجي و )893( عائلة 
نزوح داخلي و)1،431( عائلة من امل�شفرين باالإ�شافة اإىل )41( ملف 

من الكفاءات خالل ت�شرين الثاين املا�شي ".
واأكد اأن " فرع حمافظة ذي قار وزع م�شاعدات عينية متكونة من )6( 
مواد مقدمة من قبل املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئن بن )367( 

عائلة نازحة ".

في واسط: وزارة الهجرة و المهجرين تسجل 
)140( عائلة نازحة خالل الشهر الماضي
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قالت وز�رة �لد�خلية ومتحدث با�سم �حلكومة يف �ملغرب �إن عبد 
�هلل باها وزير �لدولة و�أحد كبار �أع�ساء حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�ال���س��ام��ي �ل���ذي ي��ر�أ���س �حل��ك��وم��ة ت��ويف يف ح���ادث ق��ط��ار يوم 
�الأحد. وي�ستهر باها باأنه �سديق حميم لرئي�س �لوزر�ء �ملغربي 
�لعد�لة و�لتنمية  �الإل��ه بن ك��ر�ن وع�سو موؤثر يف حزب  عبد 

يف  �لعربي  �لربيع  �حتجاجات  بعد  �ل�سلطة  �إىل  �سعد  �ل��ذي 
2011. وقال بيان من وز�رة �لد�خلية ن�سرته م�سادر �سحفية  
�إن باها تويف يف حادث قطار يف بلدة بوزنيقة ومل يذكر تفا�سيل 

عن �أي �سحايا حمتملني �آخرين يف �حلادث.
وقال م�سطفى �خللفي وزير �الت�سال و�لناطق �لر�سمي با�سم 
�إن �حلكومة ما ز�لت تنتظر نتائج �لتحقيق و�إن��ه ال  �حلكومة 

ي�ستطيع حتى �لقول هل كان باها مرتجا �أم كان يف �سيارته.

�لدين  �سعد  �ل�سابق  �خلارجية  ووزي��ر  ك��ر�ن  وبن  باها  و�أن�ساأ 
�ل��ع��ث��م��اين وك����ث����رون �آخ�������رون ح����زب �ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�لت�سعينات.
وع��ل��ى ع��ك�����س �أك����ر ح��رك��ة �إ���س��ام��ي��ة يف �مل���غ���رب وه���ي �ل��ع��دل 
و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  ي��وؤي��د  �مللك  تعار�س  �لتي  و�الإح�����س��ان 
�ال�ساحات  على  �لرتكيز  وي��و����س��ل  ق��وي  ملكي  نظام  وج��ود 

�القت�سادية.

�أ�سدر �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�سور هادي 
�الأرك���ان  لهيئة  ج��دي��د  رئي�س  بتعيني  ق���ر�ر� 
للو�ء  ج��دي��د  ق��ائ��د  وتعيني  �ليمني  للجي�س 
يف  رد�ع  مب��دي��ري��ة  �مل���ر�ب���ط  م�����س��اة   )139(

حمافظة �لبي�ساء جنوب �لعا�سمة �سنعاء.
ون�س �لقر�ر على تعيني �لعميد �لركن ح�سني 
�الأرك����ان  لهيئة  رئي�سا  خ���ر�ن  ه���ادي  ن��اج��ي 
�الأ���س��ول،  �أحمد علي  �ل��ل��و�ء  ب��دال من  �لعامة 

�ل�����س��ورى، كما  َ ع�سو� يف جمل�س  ُع���نينِّ �ل���ذي 
توىل �لعقيد �أحمد عبد �لويل حممد �لذهب 
�لعميد  �للو�ء )139( م�ساة بدال عن  قيادة 

�لركن علي عبد �ملغني.
وت��اأت��ي ه��ذه �لتعديات يف �ل��وق��ت �ل��ذي دعا 
فيه مبعوث �الأمم �ملتحدة �خلا�س �إىل �ليمن 
تنفيذ  �إىل  �الأط����ر�ف  ب��ن عمر جميع  ج��م��ال 
�تفاق �ل�سلم و�ل�سر�كة برمته ل�سمان خروج 
�ل��ب��اد م��ن �أزم��ت��ه��ا �ل��ر�ه��ن��ة، وذل���ك يف وقت 
�ل�سعبية  �الحتجاجات  وت��رة  فيه  تت�ساعد 
�حلوثي  جماعة  م�سلحي  النت�سار  �لر�ف�سة 

يف �ل�سو�رع.
وم���ن ب���ني م���ا ن�����س ع��ل��ي��ه �الت���ف���اق �ن�����س��ح��اب 
ب�سورة  حلت  �ل��ت��ي  �مل�سلحة  �مل��ج��م��وع��ات  ك��ل 
ق��و�ت �الأم��ن فور ت�سكيل  غر قانونية حمل 
�حل��ك��وم��ة  وت�سكلت  وط��ن��ي��ة،  وح����دة  ح��ك��وم��ة 
�مل��ا���س��ي  �الأول  �أك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن  يف  ب��ال��ف��ع��ل 

برئا�سة خالد بحاح.
لكن �حلوثيني ميتنعون حتى �الآن عن تنفيذ 
�ل�سو�رع،  �مل�سلحني من  ب�سحب  �ملتعلق  �لبند 
و�ل��ت��زم��و� ف��ق��ط ب���اإز�ل���ة خ��ي��ام �ع��ت�����س��ام من 

مو�قع يف �سنعاء، بع�سها قرب �ملطار.

ح��ذرت الحكوم��ة األميركي��ة مجلس الش��يوخ من نش��ر تقرير حول أس��اليب 
التعذيب التي انتهجتها وكالة االستخبارات المركزية األميركية خالل الحرب 
على ما يسمى االرهاب في عهد الرئيس السابق جورج بوش )2009-2001(.

ك���ري  �ت�س���ل وزي���ر �خلارجي���ة ج���ون  وق���د 
جمل����س  يف  �ال�ستخب���ار�ت  جلن���ة  برئي�س���ة 
�ل�سي���وخ د�ي���ان فين�ستاين وحذر م���ن �أن ن�سر 
�لتقرير يف هذ� �لوقت قد ُي�سعل �أعمال عنف 
جدي���دة يف �ل�س���رق �الأو�س���ط و يعّر����س جهود 

مكافحة تنظيم �لدولة �الإ�سامية للخطر.
وقال���ت �ملتحدثة با�س���م �خلارجية �الأمركية 
جنيف���ر ب�ساك���ي �إن �لوزي���ر �الأمرك���ي �ت�سل 

بد�يان فين�ستاين
�لتد�عي���ات �الأو�س���ع  'ب�س���اأن  للتباح���ث معه���ا 
لتوقيت ن�سر �لتقرير' �لذي يتناول �نتهاكات 
حق���وق �الإن�س���ان عقب �أح���د�ث 11 �سبتمر/

�أيلول 2001.
و�أ�سارت ب�ساكي �إىل �أن كري رغم دعمه ن�سر 
�لتقري���ر فاإن���ه �أب���دى حر�سه عل���ى �أن ير�عي 
�الآث���ار �لت���ي ق���د ترتت���ب عل���ى ن�س���ر �لتقرير 
�ل�سيا�س���ة �خلارجي���ة �الأمركي���ة، مب���ا  عل���ى 
فيه���ا جهود حماربة تنظي���م �لدولة و�سامة 
دول  م���ن  ع���دد  يف  �ملختطف���ني  �الأمركي���ني 
�لع���امل، وما ميكن �أن يثره هذ� �لتقرير من 

موجة عد�ء �سد �لواليات �ملتحدة.
ويعتق���د �أن م���ا ال يق���ل عن ثاث���ة �أمركيني 
-بينه���م �م���ر�أة- حمتج���زون ل���دى 'جماعات 

متطرفة'.

وق���ال م�س���در �آخر �إن ك���ري �أبل���غ فين�ستاين 
�أن ن�س���ر �لتقرير قد يعق���د عاقات �لواليات 
�ملتح���دة مع بع�س �ل���دول يف �ل�سرق �الأو�سط 
و�لتي تعمل مع و��سنطن �سد مقاتلي تنظيم 

�لدولة وجماعات �أخرى.
و�لتقري���ر �ملرتق���ب ن�س���ره بع���د �أي���ام يتحدث 
ع���ن عملي���ات تعذي���ب مار�ستها �أجه���زة �أمنية 
�أمركي���ة و�أجهزة دول �سديق���ة عقب �أحد�ث 
�نت���ز�ع  بغي���ة   2001 11�سبتمر/�أيل���ول 
معلوم���ات ق�سري���ة م���ن عنا�س���ر م�ستب���ه بها، 
و��ستغ���رق �إع���د�د �لتقري���ر عام���ني. ويتن���اول 
�لتقرير تقنيات ما �سمي '�ال�ستجو�ب �مل�سدد' 
يف معتق���ل غو�نتنامو من قب���ل �ال�ستخبار�ت 
�الأمركية �سد �سجناء �عتقلو� خال �حلرب 
�لت���ي �سنتها �أمركا على ما ي�سمى '�الإرهاب'، 
�الأ�سخا����س  �آالف  �عتق���ال  �إىل  �أدت  و�لت���ي 
م���ن خمتل���ف �أنحاء �لع���امل. وت�سم���ل تقنيات 
بالغ���رق  �الإيه���ام  �مل�س���دد'  '�ال�ستج���و�ب 
و�حلرمان من �لنوم. وكان �لرئي�س �الأمريكي 
ب���ار�ك �أوباما قد �عرتف الأول مرة يف موؤمتر 
�سحف���ي عق���ده مطل���ع �أغ�سط����س/�آب �ملا�سي 
بارت���كاب بع�س �الأخطاء، وق���ال 'عذبنا بع�س 
�الأ�سخا����س'، يف �إ�س���ارة لعملي���ات �ال�ستجو�ب 
وم���ا ج���رى خاله���ا م���ن تعذي���ب ج���رى يف 

عه���د �لرئي����س �ل�سابق ج���ورج بو����س. وحاول 
�أوبام���ا حينه���ا تخفي���ف �للهج���ة بخ�سو����س 
�لط���رق �لت���ي ��ستخدمته���ا وكال���ة �ملخاب���ر�ت 
�ملركزية للح�س���ول على �ملعلومات من خال 
و�سعه���ا �سمن �ل�سي���اق �لزمني �لذي ح�سلت 

في���ه قائ���ا 'كان �لنا�س خائف���ني بعد �سقوط 
�لرج���ني �لتو�أم���ني )يف نيوي���ورك(، وكان���ت 
وز�رة �لدف���اع مت�س���ررة فيم���ا �سقطت طائرة 
يف بن�سلفاني���ا، ومل يك���ن �أح���د يع���رف �إذ� كان 

هنالك �ملزيد من �لهجمات'.

إدارة أوباما تعرقل نشر تقرير عن عمليات تعذيب بغوانتانامو
محذرة مجلس الشيوخ

رئ����ي���������س  ي��������������زور   
�لفرن�سي  �ل����وزر�ء 
م�����ان�����وي�����ل ف���ال�������س 
�ل�����ي�����وم �ل���ث���اث���اء 
ت�سيكيا  جمهورية 
�حتفاالت  حل�سور 
�خلام�سة  �لذكرى 
للثورة  و�لع�سرين 
ومناق�سة  �ملخملية 

�مللف �لنووي.
وب�����ع�����دم�����ا �ح����ي����ت 
�ي�������ار/م�������اي�������و  يف 
�لعا�سرة  �ل��ذك��رى 
�ىل  الن�����س��م��ام��ه��ا 
�الحت��اد �الوروب���ي، 
ت����اأم����ل ج��م��ه��وري��ة 

ت�سيكيا يف تبني �سرعة �ال�ستقر�ر �ملايل �الوروبي و�ليورو.
ت�سيكيا  ي���زور  �ن��ه  �لفرن�سي  �ل����وزر�ء  رئي�س  �و���س��اط  وق��ال��ت 
"حاما ر�سالة مفادها �ن �وروبا لي�ست فقط �وروبا �لت�سدي 

للعجز، بل �ي�سا �مل كبر لتلك �لبلد�ن".
وي��ل��ت��ق��ي ف��ال�����س ع�����س��ر �ل���ي���وم �الث���ن���ني ن���ظ���ره �ل��ت�����س��ي��ك��ي 
بوهو�ساف �سوبوتكا قبل �ن يعقد� موؤمتر� �سحافيا. وم�ساء، 
يجري حمادثات مع �لرئي�س ميلو�س زميان يليها ع�ساء عمل 

يف ق�سر بر�غ.
للثورة  و�لع�سرين  �خلام�سة  �ل��ذك��رى  ب��ر�غ  حتيي  وق��ت  ويف 
�الول/دي�سمر  �لثاين/نوفمر-كانون  )ت�سرين  �ملخملية 
�ل�سيوعي  �لنظام  �سقوط  �ىل  �سلميا  �دت  �لتي   )1989
خا�س:  فرن�سي-ت�سيكي  ب��ح��دث  فال�س  �سيذكر  �لت�سيكي، 
ك��ان��ون �الول/دي�����س��م��ر  �ل���ذي جمع يف �لتا�سع م��ن  �ل��ف��ط��ور 
مع  م��ي��رت�ن  فرن�سو�  �ل��ر�ح��ل  �لفرن�سي  �لرئي�س   1988
�ملعار�سني �لت�سيكو�سلوفاكيني يومها وبينهم �لرئي�س �ال�سبق 

فاكاف هافل.
وير�فق فال�س يف زيارته وفد من روؤ�ساء �ل�سركات �لفرن�سية 
بينهم �لرئي�س بالوكالة ملجموعة �ريفا �لنووية فيليب نو�س.

قمة  �ط���ار  يف  هافانا  يف  �ملجتمعون  �لكاريبي  دول  ق���ادة  دع��ا 
�ق��ل��ي��م��ي��ة، �الح���د �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �ىل رف���ع �حل��ظ��ر �ل��ذي 

تفر�سه على كوبا منذ 54 عاما، معترين �نه "عبثي".
�ل���دول �ل15 �الع�����س��اء يف جمموعة  �ل��ت��ي جمعت   و�ل��ق��م��ة 
د�خل  �لتعاون  تكثيف  �ىل  وكوبا هدفت  )كاريكوم(  �لكاريبي 

كاريكوم وبني هذه �ملنظمة �القليمية وكوبا.
رئي�س  �ي�سا  وه��و  ب���ر�وين،  غا�ستون  ك��اري��ك��وم  رئي�س  وق���ال   
هافانا  مطار  يف  ��ستقبال  حفل  خال  وباربود�،  �نتيغا  وزر�ء 
"نو��سل دعم كوبا يف ما يت�سل بحظر �لواليات �ملتحدة على 

هذ� �لبلد".
 و��ساف "�دعو �لرئي�س )بار�ك( �وباما �ىل رفع فوري لهذ� 

�حلظر �لعبثي".
�ن  دوك��ر�ن  ون�ستون  وتوباغو  ترينيد�د  خارجية  وزي��ر  وق��ال 
هذه �لقمة، ف�سا عن دعوة كوبا �ىل قمة �المركيتني �لتي 
تعقد يف بنما يف ني�سان/�بريل �ملقبل، تعك�سان "�الندماج �لتام 

لكوبا يف ن�سف �لكرة �لغربي".
وكوبا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بني  كاملة  دبلوما�سية  عاقات  وال 
منذ 1961. ويف 1962 فر�ست و��سنطن حظر� �قت�ساديا 

على �جلزيرة �ل�سيوعية.

رئيس الوزراء الفرنسي يزور تشيكيا اليوم

متابعة

متابعة

متابعة

تقل  رو�سية  �سحن  ط��ائ��رة  �ن  متطابقة  م�سادر  �ف���ادت   
معد�ت ع�سكرية فرن�سية من جمهورية �فريقيا �لو�سطى 

�ىل ت�ساد مت �سبطها يف نهاية �ال�سبوع يف �سمال نيجريا 
الجر�ء عمليات حتقق على خلفية �لتمرد �لذي تخو�سه 

جماعة بوكو حر�م.
"طائرة  �ن  تويرت  موقع  عر  �لنيجري  �جلي�س  وق��ال 
م��ع��د�ت ع�سكرية مت  ت��ق��ل  �ن��ط��ون��وف  م��ن ط���ر�ز  �سحن 

�سبطها يف مطار ماالم �مينو �لدويل يف كانو".
و�ث��ار وج��ود �لطائرة وما تنقله يف كانو، كرى �مل��دن يف 
�سمال نيجريا، تكهنات كثرة يف و�سائل �العام �ملحلية.
وفيما ي�ستمر مترد بوكو حر�م منذ �لعام 2009 خملفا 
�حيا  ن��ازح،  مليون  ون�سف  ومليونا  قتيل  �ل��ف   13 نحو 
�لو�سول غر �ملتوقع للطائرة �ل�سائعات عن دعم خارجي 

للمتمردين.
وبح�سب معلومات ، فان �ل�سلطات �لنيجرية ��ستجوبت 
كانا  فرن�سيني  وجنديني  �ل18  �ل��رو���س  �لطاقم  �ف��ر�د 
بانغي �ىل  ك��ان��ت متجهة م��ن  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة  على م��ن 

جنامينا ثم بدلت م�سارها نحو كانو �سباح �ل�سبت.
و�علنت �ل�سفارة �لفرن�سية يف نيجريا �نه بعد �الطاع 
على وثائق �لرحلة �سمح للطائرة مبتابعة طريقها نحو 

ت�ساد.
�لطائرة  �ن  بيان  دو الب��ري��ول يف  �ل�سفر ج��اك  و�و���س��ح 
�نطونوف 124، وهي من �كر طائر�ت �ل�سحن �جلوي 
يف �لعامل، كانت تقل مروحيتني خفيفتني من نوع غازيل 

��سافة �ىل قطع غيار ومعد�ت �سيانة.

�لنيجرية  و�مل��اح��ي��ة  �ل��ف��در�ل��ي��ة  "�ل�سلطات  �ن  وق���ال 
�ل�سماح للطائرة مبو��سلة رحلتها �ىل  �سيتم  �نه  �علنت 
لوثائق  �ل��ق��ان��وين  �ل��ط��اب��ع  م��ن  ت��اأك��دت  بعدما  جنامينا 

�لرحلة".
يكن  مل  �ل�سحافية،  �ملعلومات  بع�س  "بخاف  و��ساف 
�ن  مو�سحا  ذخائر"،  �و  ���س��اح  �ي  �ل��ط��ائ��رة  م��ن  على 
�لطائرة  جن�سية  �ىل  تعود  �لنيجرية  �ل�سلطات  �سكوك 

وطبيعة حمولتها.
و�و�سح �ل�سفر �ن �لطائرة �لتي �قلعت من بانغي كانت 
تبديل  �ىل  ��سطرت  لكنها  جنامينا.  �ىل  ��سا  متجهة 
م�سارها نحو كانو يف نيجريا )710 كلم غرب( ب�سبب 

كثافة حركة �لطر�ن يف مطار �لعا�سمة �لت�سادية.

نيجيريا تضبط طائرة روسية تقل معدات عسكرية فرنسية
- متابعة

- متابعة

- متابعة

�ل�سامة �جلوية يف بريطانيا حتقيقا يف  يجري حمققو 
�أول ح��ادث �ق���رت�ب ط��ائ��رة ب��دون طيار م��ن ط��ائ��رة رك��اب 
قرب مطار هيرثو، و�سط خماوف من �خلطر �لذي ميكن 
�أن متثله هذه �لطائر�ت على �لرحات �لتجارية، بح�سب 

�سحيفة
وو���س��ع ه��ذ� �حل���ادث على درج��ة )- A( وه��ي �الأع��ل��ى يف 
�أن  وتعني  للخطورة،  درج���ات  خم�س  م��ن  يتكون  ترتيب 
�أفادت  "خطر جدي لا�سطد�م"، ح�سبما  �حل��ادث ميثل 

�ل�سحيفة.
�إي��رب��ا���س  وق���ال تقرير ع��ن �حل���ادث ، �إن ق��ائ��د �ل��ط��ائ��رة 
 700 �رتفاع  على  كان  عندما  �لدرون  �كت�سف   A320
قدم يف 22 يوليو �ملا�سي. �إذ مل تظهر �لطائرة من دون 

طيار على �أنظمة �لتحكم يف �ملاحة �جلوية.
نتائج  �لريطانية  �مل��ط��ار�ت  هيئة  تن�سر  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

�لتحقيقات �جلمعة �ملقبل.
وقت  يف  طالبت  �لريطانيني  �لطيارين  جمعية  وك��ان��ت 
�أف�����س��ل م��ن خماطر  ���س��اب��ق م��ن �ل��ع��ام �جل����اري، بحماية 

�لطائر�ت بدون طيار.

طائرة ركاب بريطانية تفلت 
من االصطدام بـدرون

الرئيس اليمني يجري تغييرا في قيادات الجيش
- متابعة

- متابعة

���س��ب��ع��ون م��ه��اج��ر� �ث��ي��وب��ي��ا يف غ��رق  ق�سى 
م���رك���ب���ه���م ق���ب���ال���ة ����س���و�ح���ل �ل���ي���م���ن ع��ن��د 
م��دخ��ل �ل��ب��ح��ر �الح���م���ر، ع��ل��ى م���ا �علنت 
موقعها  ع��ل��ى  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

�اللكرتوين.
و�و���س��ح��ت �ل�����وز�رة �ن �مل��رك��ب �ل���ذي ك��ان 
�ل�سرعيني  غ��ر  �مل��ه��اج��ري��ن  ه����وؤالء  ينقل 
�لقادمني من �لقرن �الفريقي غرق قبالة 

�ساحل �ملخاء قرب م�سيق باب �ملندب.
ومل ت��و���س��ح �ل������وز�رة ت��اري��خ وق����وع ح��ادث 
عن  �و�سحت  ما  بح�سب  نتج  �ل��ذي  �لغرق 

�حو�ل جوية �سيئة.
و�ورد �ملوقع �ن غرق �ملركب "�دى �ىل وفاة 
جميع من كانو� على متنه وعددهم �سبعني 
���س��خ�����س��ا وج��م��ي��ع��ه��م ي��ح��م��ل��ون �جل��ن�����س��ي��ة 

�الثيوبية".
فيها  يق�سي  غ��رق  ح��و�دث  تقع  ما  وغالبا 

�ىل  للو�سول  ي�سعون  �ف��ارق��ة  م��ه��اج��رون 
�ليمن عر �لبحر �الحمر وخليج عدن.

���س��ت��ون مهاجر�  ل��ق��ي  �ي��ار/م��اي��و   31 ويف 
�سوماليا و�ثيوبيا وبحار�ن مينيان حتفهم 

يف غرق مركبهم قبالة �ل�سو�حل �ليمنية.
وغالبيتهم  �الف���ارق���ة  �ل��اج��ئ��ون  وي��ه��رب 
�لفقر  من  و�ل�سوماليني  �الثيوبيني  من 
�ىل  يت�سللون  م��ا  وغ��ال��ب��ا  و�ال���س��ط��ر�ب��ات 
ج���ن���وب �ل���ي���م���ن ع���ل���ى م����ن ق�������و�رب ق��ب��ل 
مع  �حل������دود  �ىل  رح��ل��ت��ه��م  ي��و����س��ل��و�  �ن 

�ل�سعودية.
وو���س��ل �ك���رث م��ن ن�����س��ف م��ل��ي��ون �سخ�س 
و�الثيوبيني  �ل�سوماليني  م��ن  معظمهم 
و�الري����رتي����ني خ����ال �ل�����س��ن��و�ت �خل��م�����س 
�الخرة �ىل �ليمن �لذي ي�ستقبل ما ي�سل 
بغالبيتهم  يت�سللون  مهاجر  مليوين  �ىل 
�ل��ك��رى ب�����س��ورة غ��ر ���س��رع��ي��ة ع��ل��ى من 
�لبلد،  ه���ذ�  �ىل  ب��ال��رك��اب  مكتظة  ق����و�رب 
بح�سب تقدير�ت غر ر�سمية نقلها خر�ء 

وجمعيات �ن�سانية.

�ملعلم  وليد  �ل�سوري  �خلارجية  وزي��ر  ي��زور 
�ليوم  طهر�ن حيث ي�سارك يف موؤمتر حول 
نظره  �ي�سا  �سيح�سره  و�لعنف  �لتطرف 
�فادت  ما  على  �جلعفري،  �بر�هيم  �لعر�قي 

م�سادر �سحفية .
م�ست�سارين  �ر���س��ل��ت  ب��ان��ه��ا  ط��ه��ر�ن  و�ق����رت 
�ل�����س��وري��ة وق��و�ت  ل��ل��ق��و�ت  دع��م��ا  ع�سكريني 
ملو�جهة  للحكومة  �ملو�لية  �ل�سعبي  �لدفاع 
قو�ت  �ر�سال  نفت  لكنها  �ملعار�سة،  مقاتلي 

�ىل �الر��سي �ل�سورية.
وي��ل��ت��ق��ي �مل��ع��ل��م �الث���ن���ني ن��ظ��ره �الي����ر�ين 
حممد جو�د ظريف قبل �ن يعقد� موؤمتر� 

�سحافيا م�سرتكا عند �لظهر.
�الحد  م�ساء  و�سل  �ل��ذي  �ملعلم  و�سيتباحث 
�ىل ط����ه����ر�ن، م���ع ن���ظ���ره �الي�������ر�ين ه��ذه 

�لليلة.
�ي�����س��ا �حل��ك��وم��ة �لعر�قية  �ي����ر�ن  وت�����س��اع��د 
يف ك��ف��اح��ه��ا ���س��د م��ق��ات��ل��ي ت��ن��ظ��ي��م �ل��دول��ة 

مناطق  على  ي�سيطرون  �لذين  �ال�سامية 
كبرة من �الر��سي �لعر�قية و�ل�سورية.

لكن �ير�ن مل تن�سم �ىل �لتحالف �لع�سكري 
�ملتحدة �سد  �لواليات  �ل��ذي تقوده  �ل��دويل 
�ه��د�ف��ه  يف  وت�سكك  �ال�ساميني  �ملقاتلني 

�حلقيقية.

وزير الخارجية السوري يزور طهران

- متابعة

- متابعة

غرق سبعين مهاجرا اثيوبيا قبالة سواحل اليمن

وفاة عبد الله باها وزير الدولة المغربي في حادث قطار

دول الكاريبي تدعو الواليات المتحدة 
الى رفع حظرها "العبثي" عن كوبا

�جلديدة،مع  مب�سر  �جلمهورية  رئا�سة  مبقر  �ليوم  �ل�سي�سي  عبد�لفتاح  �لرئي�س  يلتقي 
�سباب �ملبادر�ت �ملجتمعية. �سرح بذلك �ل�سفرعاء يو�سف �ملتحدث �لر�سمي باأ�سم رئا�سة 
�جلمهورية منوها �يل لقاء �ل�سي�سي �ليوم مع �أع�ساء من �ملجل�س �الأعلى لل�سحافة وروؤ�ساء 

جمال�س �إد�ر�ت �ل�سحف �لقومية.

السيسي يلتقي اعضاء المجلس األعلى للصحافة



اأكد مدرب فريق الكهرباء �شاكر حممود، 
الكهرباء  فريق  ق��ي��ادة  مهمة  ت�شلمه  اأن 
لي�شت ج��دي��دة وه��و مل يكن غريبا  ه��ي 
ي�شم  ال��ف��ري��ق  اأن  مبينا  ال��ف��ري��ق،  ع��ل��ى 
الع���ب���ن اأغ���ل���ب���ه���م م����ن ال�������ش���ب���اب ورغ����م 
���ش��دد  ف��ي��م��ا  ج���ي���دا،  اأداء  ق���دم���ون  ذل����ك 

الفريق يف  بنتائج  اأالرت��ق��اء  ���ش��رورة  على 
املباريات املقبلة.

مهمة  "ت�شلمه  اإن  حممود  �شاكر  وق��ال 
ت���دري���ب ف��ري��ق ال��ك��ه��رب��اء م���ن ج��دي��د يف 
لي�س  وه��و  املمتاز  الكرة  دوري  مناف�شات 
"قاد  اأن���ه  مبينا  الفريق"،  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ا 
ال��ف��ري��ق يف امل��وا���ش��م ال�����ش��اب��ق��ة وامل��و���ش��م 
احلايل قبل ظان يرتك الفريق الرتباطه 

بدورة تدريبية"

واأ�شاف حممود اأن "الفريق جل عنا�شره 
م����ن ال����اع����ب����ن ال�������ش���ب���اب ورغ�������م ذل���ك 
اإىل  بحاجة  لكنهم  مميزا  اأداء  يقدمون 
املباريات  م��ع  التعامل  كيفية  يف  اخل��رة 
ال�شحيح"،  بال�شكل  ال��ه��ج��م��ات  واإن���ه���اء 
بامل�شتوى  االرتقاء  "�شرورة  على  م�شددا 
املايل  الدعم  بوجود  �شيما  للفريق  العام 
واملعنوي ومتابعة االإدارة الدوؤوب ووقوفها 

على احتياجات الاعبن".

- متابعة

- متابعة

ال يخفى على الوسط الرياضي في ان المالعب الشعبية تعد الرافد االول واالخير لالعبين الى االندية والمنتخبات الوطنية العراقية وقد شاهدنا الكثير من نجوم العراق 
وهم يتألقون في الساحات الشعبية التي تخرجوا منها حتى بعد مشاركتهم مع االندية يلجون الى العب على الساحات الشعبية

اذ كثرة الس��احات الش��عبية في المناطق المكتظة بالس��كان كمدينة الصدر التي انجبت عمالقة الكرة العراقية والش��علة والحرية والبياع والزعفرانية، ففي السنوات 
القليل��ة الماضي��ة ط��ال االعمار بعض المالعب الش��عبية بحيث اصبح القس��م منها يح��وي في ارضيته الثيل الصناعي والقس��م االخر فيها اس��يجة لذلك اقيمت فيها 
البطوالت على طول الس��نة نظرا لكثرة الفرق الش��عبية حتى اصبح دوري الفرق الش��عبية يوازي الدوري العراقي العام بل انه تفوق عليه في الكثير من االحيان نتيجة 

االقبال الجماهيري الكبير لمشاهدة المباراة الشعبية التي ضمت فرقها نجومًا معروفة في المنتخب العراقي.
مشاركة النجوم

الك���رة  ���ي  الع���راق بخما�ش م���درب منتخ���ب  ���ي �شاب���ر  عل يق���ول 
ال�شاطئي���ة: ان اغلب جنوم الك���رة العراقية ي�شاركون مع فرقهم 
ال�شعبي���ة يف البط���والت الت���ي تق���ام يف املناط���ق و�شاهدن���ا املو�ش���م 
���ي الع���ب منتخ���ب الع���راق واملح���رتف يف ال���دوري القط���ري  املا�ش
���ى ح�ش���ن رحيمة وه���و ي�شارك مع فريق���ه ال�شعبي يف مدينة  عل
ال�ش���در ف�ش���ا عن م�شارك���ة زمائه جن���وم املنتخب م���ع الفرق 
االخ���رى مث���ل فريد جمي���د وهيثم كاظم وجمموع���ة من العبي 
االندي���ة املتقدمة نتمن���ى زيادة الدعم للفرق ال�شعبية من خال 
توف���ر التجهي���زات ودميوم���ة املاع���ب لك���ي تبقى ه���ذه املاعب 
الراف���د اال�شا�س لاندية واملنتخب���ات الوطنية العراقية ،حقيقة 
وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة قام���ت بجهد كبر م���ن خال دميومة 
املاعب وتوفر التجهي���زات الريا�شية لبع�س الفرق يف املناطق 
���يء االه���م ه���و ع���دم ت���رك ال�شاح���ات  ال�شعبي���ة لك���ن يبق���ى ال�ش
لبع����س امل�شتفيدي���ن والذي���ن ال يري���دون اخل���ر لاأخري���ن من 

خال تاأجر ال�شاحات للعب عليها يف بع�س املناطق.

هندسة وتاريخ مشرف
امل���درب �شبي���ح رحي���م حت���دث ع���ن الف���رق ال�شعبي���ة قائ���ا: لقد 
افنيت عمري يف تدريب املواهب الكروية على ال�شاحات ال�شعبية 
وهن���اك ا�شم���اء المعة تخرجت من ماع���ب مدينة ال�شدر فهي 
م�شن���ع لنج���وم الكرة العراقية حيث كانت وال زالت ت�شهد اإقباال 
وا�شع���اً من خمتل���ف �شرائح املجتم���ع العراقي من خ���ال اللعب 
اأو امل�شاه���دة الأ�شب���اب عدي���دة اأهمه���ا اأن اللعب���ة كان���ت رخي�ش���ة 
الثم���ن م���ن ناحية التجهيزات التي حتتاجه���ا اللعبة ف�شًا عن 
ان �شاحاته���ا اأ�شبح���ت امل���اذ الوحي���د اله���ايل املناط���ق للتجم���ع 
والتفاخر باأبنائها الذين ا�شبحوا فيما بعد عامات بارزة لتلك 
املناط���ق وله���ذه االأ�شباب كان اأك���ر من مار�س اللعب���ة من فقراء 
البل���د، لذا ترى ان هناك ع�ش���رات ال�شاحات ال�شعبية املنت�شرة يف 
املناط���ق ال�شعبية مثل مدينة ال�شدر والك�شرة وال�شعلة وال�شيخ 
عم���ر والف�ش���ل والزعفراني���ة وح���ي اور واحلري���ة وه���ذه املاع���ب 
اأ�شبحت روافد ال تن�شب للمنتخبات العراقية على مر ال�شنن 
و�شاهم���ت يف �شن���ع الكث���ر من االأ�شم���اء . وتخرج م���ن رحم هذه 

املاع���ب جنوم �شاهموا يف بل���ورة وهند�شة التاريخ اجلميل للكرة 
���ي كاظم وكاظم وع���ل و�شمر  العراقي���ة اأمث���ال ف���اح ح�شن وعل
كاظم ورحيم حميد وعاء كاظم وغامن عريبي وقحطان جثر 

وكرمي �شدام وكثرين غرهم.

نجوم المالعب الشعبية
جاب���ر حممد من مدربي الفئ���ات العمرية يف نادي القوة اجلوية 
ق���ال: ل���وال املاعب ال�شعبي���ة ملا ازدهرت ك���رة الق���دم العراقية، اذ 
خرج���ت املواهب وزجت بها اىل االندي���ة واملنتخبات ،فالكثر من 
الف���رق ال�شعبي���ة ت�شمى باأ�شماء مناطقه���ا التي كانت حتت�شنها 
مث���ل فري���ق احت���اد فيوري وجن���وم القاه���رة وبرازي���ل البي���اع واأبو 
�شيف���ن والعوين���ة وزمالك القاه���رة واحتاد امل�شت���ل وجنوم بغداد 
وجمي���ع قطاع���ات مدينة ال�ش���در لها منتخبات ت�ش���ارك فيها يف 
البطوالت ال�شعبية، لذا نرى ان اأبناء املناطق يعتزون كثرا بهذه 
االأ�شم���اء ويعترونها ج���زءاً اليتجزاأ من تاري���خ مناطقهم وكانت 
هن���اك طقو����س كثرة متار�س يف تلك املناط���ق قبل املباريات التي 

تخو�شه���ا الفرق فيما بينها وحت�شل يف بع�س االأحيان م�شادات 
كامية وح�شا�شية كبرة جتاه بع�شها االآخر وخا�شة يف املناطق 
القريب���ة م���ن بع�شه���ا البع����س حت���ى ان بع����س املباري���ات الت���ي 
جت���ري بن فرق املنطقة الواحدة يعت���ر داربي املنطقة وحت�شل 
الكثر من املناف�شة فيما بن الاعبن اأنف�شهم واأبناء املنطقة.

غزو مالعب التارتان
يق���ول امل���درب حمم���د قا�ش���م ان ال�شاح���ات ال�شعبي���ة اأ�شبح���ت 
���ى �شيئ���اً ف�شيئ���ا من���ذ ف���رتة لي�ش���ت بالبعي���دة وق���د يعود  تتا�ش
االأم���ر اىل طبيع���ة احلي���اة الت���ي فر�شه���ا الواق���ع العراق���ي من���ذ 
ع���ام 2003 ولغاي���ة يومن���ا ه���ذا حت���ى ان املتابع���ن له���ذا االأمر 
���ى  وتتا�ش تنقر����س  ب���دات  ال�شعبي���ة  ال�شاح���ات  ان  ياحظ���ون 
يوم���ا بع���د ي���وم، ب�شبب زح���ف البن���اء الع�شوائي م���ن قبل بع�س 
موؤ�ش�ش���ات الدول���ة مثل الدوائ���ر الر�شمية او املدار����س واجلوامع 
اأو م���ن قب���ل االأه���ايل دون ح�ش���اب اأو رقي���ب م���ن قب���ل اجله���ات 
املخت�ش���ة اأ�شف اىل ذل���ك التخطيط اخلاطئ من قبل حمافظة 
بغ���داد من خال بن���اء ماعب اخلما�شي املغط���اة بالتارتان التي 
غ���زت جمي���ع امل�شاح���ات الفارغ���ة يف العا�شم���ة م���ا اأدى ذل���ك اىل 
قت���ل روح املوهب���ة لدى الكثر م���ن العبينا واالجت���اه اىل هوايات 
اأخ���رى لك���ون هذه املاعب ال تلب���ي الطموح لعدم من���ح الفر�شة 
له���م ملمار�شته���م هوايتهم اأو م���ن خال حدوث اإ�شاب���ات لكونها 
ماع���ب غر م�شتوفية ل�ش���روط االأمان بالن�شب���ة لاعبن من 

ناحية االر�شية.

مالعب شبه مهجورة
ك���رمي �شعد م���درب احد الف���رق ال�شعبية يف منطق���ة الزعفرانية 
ق���ال: ان ماعبن���ا ال�شعبي���ة اأ�شبح���ت �شب���ه مهج���ورة يف بع����س 
املناط���ق ومهجورة بالكام���ل يف مناطق بغداد االأخ���رى التي كانت 

املتنف�س الوحيد لل�شباب الذين جلاأوا اىل م�شارات اأخرى غرها 
مث���ل املقاه���ي والطرقات وحت���ى االإرهاب الذي �ش���رب البلد منذ 
�شنوات كثرة، وهذه تعتر من االأمور ال�شلبية التي بدت اأثارها 
���ى م�شتوى الكرة العراقية، وم���ن هنا البد ان يلتفت  وا�شح���ة عل
امل�شوؤول���ون واأ�شح���اب الق���رار اىل ان يعيدوا احلي���اة اىل �شاحاتنا 
ال�شعبي���ة لنقط���ف ثمارها م���ن جديد. فال�شب���ب يف قلة املواهب 
التي برزت يف عامل الكرة العراقية موؤخرا هي قلة تلك ال�شاحات 
ب���ل ان املاع���ب ال�شعبي���ة ب�ش���ورة عام���ة تع���اين اإهم���اال كب���را 
م���ن قب���ل م�ش���وؤويل الريا�ش���ة العراقي���ة املتمثلة ب���وزارة ال�شباب 
والريا�ش���ة واللجن���ة االوملبي���ة العراقي���ة واحت���اد ك���رة القدم على 
الرغ���م م���ن ان ه���ذه اجلهات غ���ر م�شوؤولة ب�ش���ورة مبا�شرة عن 
تل���ك ال�شاح���ات اأال اأنه���ا امل�شتفي���دة االأوىل واالأخ���رة م���ن تواجد 
تل���ك ال�شاح���ات وهي تعلم جيدا مدى اأهمي���ة هذه املاعب التي 
اأجنب���ت للك���رة العراقية جنوماً كب���اراً احتلوا م�شاح���ة وا�شعة يف 

قلوب ع�شاق كرة القدم.

صوب االلعاب االخرى
ام���ا ح�شن ك���رمي العب ن���ادي ال�شرطة ال�شابق ال���ذي تخرج من 
املاع���ب ال�شعبي���ة ق���ال ان املاع���ب ال�شعبي���ة يف جمي���ع مناط���ق 
بغ���داد اأهملت ب�شب���ب االأو�شاع ال�شعبة التي م���رت بها الباد يف 
املوا�شم املا�شية، اذ اجته الكثر من املواهب الكروية اىل ممار�شة 
الع���اب اخ���رى بع���د ان مل�ش���وا ع���دم االهتمام م���ن قب���ل امل�شوؤولن 
لق���د كان���ت ماعبنا ال�شعبية يف ال�شاب���ق تزخر ومتتلئ باملواهب 
املتمي���زة، ام���ا اليوم نحاول جاهدين ا�شتقط���اب هذه املواهب اىل 
املاع���ب ال�شعبية من اجل �شقله���ا وبالتايل اال�شتفادة منها مع 
املنتخبات الوطنية العراقية، فالفرق ال�شعبية المتتلك ماعب 
خا�ش���ة به���ا كم���ا كان يح���دث يف ال�شاب���ق ومثلم���ا كن���ا نلعب مع 

الف���رق االأخ���رى.

اي  �شتحرتم  انها  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  اك��دت 
قرار ي�شدر من جلنة الفيفا التي �شتقيم االو�شاع 
يف املاعب العراقية متهيدا لرفع احلظر الكروي 

على العراق.
وذكرت الوزارة يف بيان �شحفي  ،ان الزيارة االخرة 
عبطان  احل�شن  عبد  والريا�شة  ال�شباب  ل��وزي��ر 
اخر  على  ل��اط��اع  ج���اءت  الب�شرة  حمافظة  اىل 

ا�شتعدادات لزيارة جلنة الفيفا اىل املحافظة مطلع 
لرفع  متهيدا  املاعب  على  لاطاع  املقبل  العام 

احلظر عن اقامة املباريات الدولية يف العراق".
واو�شحت الوزارة يف بيانها"ان االعمال يف حمافظة 
الب�شرة ت�شر ب�شكل جيد وبتعاون كبر من قبل 
احلكومة املحلية املتمثلة مبحافظ الب�شرة ماجد 
املحافظة  جمل�س  واع�����ش��اء  ورئ��ي�����س  ال��ن�����ش��راوي 
وجميع املعنين مبا يحقق امتام كافة اال�شتعدادات 

والتهيوؤ ال�شت�شافة خليجي 23".

مع  ج����اد  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��م��ل  الوزارة" ان���ه���ا  وت���اب���ع���ت 
احل���ك���وم���ة امل��ح��ل��ي��ة يف حم���اف���ظ���ة ال���ب�������ش���رة وك���ل 
التي ت�شاعد يف رفع  املعنين المتام كل املتطلبات 
ح��ظ��ر ال��ل��ع��ب امل��ف��رو���س ع��ل��ى ال���ع���راق ق��ب��ل ق��دوم 
ي�شدر  ق����رار  اي  ان  ع��ل��ى  ال��ف��ي��ف��ا،م�����ش��ددة  جل��ن��ة 
من  للعمل  جهودها  ي��وق��ف  ل��ن  اللجنة  قبل  م��ن 
املثالية  اال�شتعداد  درج��ات  اعلى  اىل  الو�شول  اجل 
الب�شرة  الريا�شية يف  ال�شت�شافة جميع االح��داث 

وبغداد وجميع املدن العراقية".
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مالعب المدن الشعبية في بغداد كانت ومازالت روافد ال تنضب للمنتخبات العراقية
الفرق الشعبية..

- سيف سالم

اب�������دى ه�������داف ال���������دوري ل��ل��ن�����ش��خ��ة 
علي  الطلبة  ن���ادي  امل��ا���ش��ي��ة والع���ب 
اال���ش��ت��دع��اء  ازاء  ا���ش��ت��غ��راب��ه  ���ش��اح 
ال������ذي وج�����ه ال���ي���ه ل��ان�����ش��م��ام اىل 
بعد  ا�شمه  و�شطب  الوطني  املنتخب 

يوم واحد من اال�شتدعاء .
وق������ال ����ش���اح ا����ش���ت���غ���رب ج�����دا م��ن 
ال���ط���ري���ق���ة ال����ت����ي مت م����ن خ��ال��ه��ا 
ا����ش���ت���دع���ائ���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي 
وابعادي بعد 24 �شاعة دون ان اعلم 
اىل  منوها   . الق�شية  تلك  تفا�شيل 
الف�شائيات  يف  ن�شر  اال���ش��ت��دع��اء  ان 
وت���ل���ق���ي���ت ع���ل���ى اث����ره����ا ت����ه����اين م��ن 
االندية التي مثلتها واحرتفت �شمن 
���ش��ف��وف��ه��ا م��ث��ل ال���وح���دة االم���ارات���ي 
والوحدات االردين واالندية االخرى 
لكن �شرعان ما اكت�شفت ان ا�شمي مت 
ال��ق��ائ��م��ة مم���ا يجعلني  ���ش��ط��ب��ه م���ن 
ادخ����ل م��و���ش��وع��ة غ��ي��ن��ي�����س يف ا���ش��رع 

دعوة وا�شرع �شطب.
الوطني  للمنتخب  ال��دع��وة  ان  وب��ن 
ان احللم  ابعادي؟ لكن هذا اليعني  مل��اذا مت  وان��ا �شخ�شيا اجهل  ت�شريفا لكل العب  تعد 
انتهى وم��ازال الوقت مبكرا ولدي امل بان اثبت جدارتي بالوقت نف�شه امتنى التوفيق 
او خارجه  الفريق  م��ن  كنت  ���ش��واء  ا�شيا  نهائيات  م�شرتهم يف  خ��ال  ال��راف��دي��ن  ال���ش��ود 
فكلنا نتمنى ان يكون العراق بطا ال�شيا جمددا و�شنكون داعمن لزمائنا يف م�شرتهم 

بالبطولة.

علي صالح 

هداف الدوري العراقي والسوري واالردني لن يلعب في المنتخب
- متابعة - متابعة

- متابعة
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- متابعة

الشباب والرياضة: سنحترم اي قرار يصدر من لجنة الفيفا بعد تقييمها الوضاع المالعب العراقية

ال��زوراء مع ثاثة العبن  تعاقد فريق 
من فريق  ده��وك يف م�شعى من ادارت��ه 
لتح�شن ادائه يف ال��دوري املمتاز. وقال 
ر�شيد  الرحمن  عبد  الر�شمي  املتحدث 
ال��اع��ب��ن  ان   : ���ش��ح��ف��ي  ت�����ش��ري��ح  يف 
�شدير  واأي���اد  لطيف  وع��ل��ي  �شعد  علي 
اج��ل متثيل  التعاقد معهم من  قد مت 
املقبلة قادمن من  املباريات  الفريق يف 
الاعبن   ان   : وا���ش��اف   . ده��وك  فريق 
ال��ث��اث��ة  ق��د مت ت�شديق ع��ق��وده��م يف 
بكونه  التدريبي  الكادر  لقناعة  االحتاد 
يخدمون الفريق يف املرحلة املقبلة من 

عمر الدوري.

اع��ل��ن م�����ش��در يف ال��ب�����ش��رة ع��ن ���ش��دور 
وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  وزارة  م���ن  ق�����رار 
ب��اع��ف��اء م��دي��ر ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة يف 
من�شبه.  من  املو�شوي  وليد  املحافظة 
وا����ش���اف امل�����ش��در ان ي���وم غ��د االرب��ع��اء  
مهام  اجل��دي��د  امل��دي��ر  ت�شلم  �شي�شهد 
احل�شن  عبد  ال��وزي��ر  ان  يذكر  عمله. 
عبطان زار الب�شرة مرتن واطلع على 
الواقع الريا�شي ومراحل تنفيذ املدينة 

الريا�شية.

اكد املدرب عدنان درجال املقيم حاليا يف دولة قطر وكان احد حمللي 
دورة خليجي 22 التي اختتمت يف ال�شعودية على �شرورة الرتكيز 
من قبل الكادر التدريبي الذي �شيقود منتخب العراق لكرة القدم 
يف نهائيات ا�شيا التي �شتقام يف ا�شرتاليا بداية العام اجلديد على 
ب�شوابط  وجيدة  منا�شبة  بدنية  بلياقة  العبونا  ليكون  االهتمام 
باتت  انها  وخا�شة  املهة  اال�شيوية  امل�شاركة  تتنا�شب وحجم  علمية 
قريبة وتتطلب جهدا ا�شتثنائيا خمل�شا ا�شافة اىل حالة االن�شجام 
املطلوب يف ت�شكيلة الفريق الذي �شيتم اختياره مع برنامج �شحي 
وغ���ذائ���ي م���درو����س. وا����ش���اف ق��ائ��ا فر�شة 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ���ش��ان��ح��ة ل��ل��ت��ع��وي�����س وط��ي 
�شفحة ما ح�شل يف بطولة خليجي 
22 من كافة النواحي واال�شتفادة 
م��ن اخ��ط��ائ��ه��ا ك��اف��ة وال��رتك��ي��ز 
النف�شي واملعنوي  البناء  على 
وت���ه���ي���ئ���ة ال����اع����ب ال���ك���فء 
امل��ن��ت��ج يف امل���ك���ان امل��ن��ا���ش��ب 
م�����ع ب����رن����ام����ج ت���دري���ب���ي 
م��راع��اة  تتم  وان  معني 
املتبقية  القليلة  الفرتة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة اال���ش��ي��وي��ة 
وم������ن امل���ف���ي���د ال���ق���ول 
ال��ب��ط��ول��ة  ل����وائ����ح  ان 
ت�������ش���م���ح م�����ن خ����ال 
اخ����ت����ي����ار ال���اع���ب���ن 
ال���ذي���ن ���ش��ي��م��ث��ل��ون��ن��ا 
ن��راه جيدا  عر وقت 
ب�����������ش�����رط م������راع������اة 

الدقة.

ال�����زوراء ي��ت��ع��اق��د مع 
ثالثة العبين من دهوك

درجال: جاهزية اللياقة البدنية 
واالنسجام مطلوب في استراليا

اعفاء مدير شباب ورياضة 
البصرة من منصبه

القدم  ك��رة  احت��اد  يف  املنتخبات  جلنة  ع�شو  اك��د 
ت�شمية  اجلت  اللجنة  ان  �شالح  جمال  الدكتور 
وال�شباب  االومل��ب��ي  ملنتخبي  التدريبية  امل��اك��ات 
ال��وط��ن��ي يف  املنتخب  ان��ت��ه��اء مهمة  ب��ع��د  م��ا  اىل 
نهائيات ا�شيا التي �شتقام مطلع العام املقبل يف 
قررت  امل��درب��ن  جلنة  ان  �شالح:  ا�شرتاليا.وقال 
ارجاء ت�شمية املاكات التدريبية ملنتخبي االوملبي 
وال�شباب حتى انتهاء مهمة املنتخب الوطني يف 
اللجنة كر�شت عملها  املقبلة، وان  ا�شيا  نهائيات 
خال االيام املا�شية وااليام املقبلة الجناح مهمة 
الوطني  للمنتخب  ج��دي��د  م���درب  م��ع  ال��ت��ع��اق��د 
وت�����ش��ه��ي��ل م��ه��م��ة اع����داد امل��ن��ت��خ��ب ل��ك��ا���س ا���ش��ي��ا.
وبن: ان جلنة املدربن املوؤلفة من �شبعة اع�شاء 
اتفقت على ان تكون املاكات التدريبية ملنتخبي 
ال�شباب واالوملبي تعمل بقيادة مدربن حملين 
عدة  معاير  على  �شتعتمد  اللجنة  وان  ح�شرا، 
اهمها يجب ان يكون املدرب حا�شا على �شهادة 
اىل  ا�شافة  تقدير،  اقل  على   )A( فئة تدريبية 
التدريبية.وا�شار  و�شرته  و�شخ�شيته  خ��رت��ه 
اىل ان اللجنة �شتدر�س حينها اال�شماء املر�شحة 
لهذه  املوؤهلن  امل��درب��ن  بع�س  انتقاء  خ��ال  من 
املهمات وتتم درا�شة �شرهم الذاتية لنخرج بقرار 
ان  موؤكدا  التدريبية.  املاكات  لت�شمية  جماعي 
التناف�س،  حيث  من  �شوا�شية  جميعهم  املدربن 
التدريب  فا يوجد فرق بن مدرب اخذ فر�شة 

مع املنتخبات يف وقت �شابق من عدمه.

صالح: لجنة المدربين لم تقرر مصير 
األولمبي والشباب لما بعد سيدني

شاكر محمود يؤكد: ليس غريبا على الكهرباء وضرورة اإلرتقاء بالنتائج

يتوجه  وفد عراقي كبر من وزارة ال�شباب 
وال���ري���ا����ش���ة واالحت���������اد ال���ع���راق���ي 
لكرة ال��ق��دم  اىل مملكة امل��غ��رب يف 
ال��ع��ا���ش��ر م��ن ال�����ش��ه��ر احل����ايل من 
اج����ل االج���ت���م���اع ب��رئ��ي�����س االحت����اد 

الدويل لكرة القدم 
الفيفا  اىل  طلَبا  ال��وف��د  و�شيقدم 
اقامة  على  املفرو�س  احلظر  رف��ع 
املباريات الدولية يف العراق بعد ان 
اجتماعه  وَع��د باتر بذلك خال 
م����ع وزي������ر ال�������ش���ب���اب وال���ري���ا����ش���ة 
ع����ب����د احل���������ش����ن ع����ب����ط����ان وع�����دد 
م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
خليجي  بطولة  خ��ال  ال�شعودية 
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�شيقوم  بانه  العراقي  ووعد باتر االحتاد 
املن�شاأت  لتفقد  ال��ع��راق  اىل  جلنة  بار�شال 
ال��ري��ا���ش��ي��ة واالو����ش���اع االم��ن��ي��ة ف��ي��ه قبل 
ات���خ���اذ ق������رارا ب���رف���ع احل���ظ���ر ع���ن اق��ام��ة 

املباريات الدولية يف العراق .
وت���اأت���ي زي�����ارة ال���وف���د ال���ع���راق���ي م���ن اج��ل 
احل�������ش���ول ع��ل��ى م���واف���ق���ة ال��ف��ي��ف��ا ب��رف��ع 
23 يف  احل��ظ��ر مت��ه��ي��داً الق��ام��ة خليجي 
روؤو���ش��اء  ا���ش��رتط  حيث  الب�شرة 
االحتادات اخلليجية رفع احلظر 
قبل االقرار النهائي على اقامة 

البطولة يف العراق .
ق���رارا يف  ان يتخذ  املنتظر  وم��ن 
خال  العراقية  الكرة  م�شلحة 
ه�����ذا االج���ت���م���اع ب���رف���ع احل��ظ��ر 
ج���زئ���ي���ا ع����ن اق����ام����ة امل���ب���اري���ات 
ال���دول���ي���ة يف ب����غ����داد وال��ب�����ش��رة 
�شيتم  حيث  كورد�شتان  واقليم 
الفيفا  ق��ب��ل  م���ن  ار����ش���ال وف�����داً 
ال��ع��ام املقبل  ب��داي��ة  ال��ع��راق  اىل 
لاطاع على املن�شاأت الريا�شية 

االو�شاع يف العراق .

وفد عراقي كبير يتوجه الى المغرب للقاء بالتر



22 و�سفت هذه �مل�ساركة باال�سو�أ  بعد خروجنا �لدر�ماتيكي �حلزين من خليجي 
ثالث  �لعر�قي  �لفريق  لعب  حيث  �ملا�سية،  �خلليج  ل���دور�ت  ح�سورنا  م��دى  على 
مباريات حقق من خاللها نقطة و�حدة ودخل مرماه �ربعة �هد�ف حمرز� �ملركز 

�الخري يف �لبطولة.
�وري���رو  ب�سفوف  �مل��ح��رف  يا�سني  �ح��م��د  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  الع��ب منتخبنا 
�ل�سويدي قال �إن ما حدث ملنتخبنا ُيع��د كارثة، ففي خليجي 21 كنا طرفا يف �ملبار�ة 
�لنهائية لكن يف هذه �لدورة كان �ملركز �الخري من ن�سيب “�ال�سود” بعد �د�ء �سيء 
وكنا  �لكويت  �أم��ام  جيدة  م��ب��ار�ة  قدمنا  لقد  ح�سل؟  �ل��ذي  ما  �دري  ال  وع�سو�ئي، 
قريبني من �لفوز بعد �د�ء مقنع �ال �ن �الأمور �نقلبت ر�أ�ساً على عقب يف مبار�تي 
ُعمان و�الأم��ار�ت من حيث تباعد �خلطوط وعدم �لركيز، كنا ن�سعر وكاأننا نلعب 

من دون خطة لعب.
خسارة مذلة

�إن ما ح�سل للمنتخب  �كد  �كرم  ن�ساأت  �لو�سط  �لعر�قية ود�ينمو خط  �لكرة  جنم 
�لوطني يف خليجي 22 هو �أمر طبيعي ومتوقع حدوثه حيث كانت م�ساركة مذلة 
و�الأ�سو�أ يف تاأريخ �لكرة �لعر�قية. فاملركز �الخري اليليق بكرتنا �لتي تزعمت �لقارة 

�ال�سيوية يف �لعقود �ملا�سية.. حقا �نها كارثة �لكو�رث.
22، �لالعب علي عدنان كاأ�سو�أ مد�فع يف �لبطولة وهو  �ختارت �سحيفة خليجي 
�لذي يلعب يف نادي �سرت �لركي، حيث مل يقدم �سيئا يذكر و�منا كان العبا عاديا 
قبل  �لر�سيحات  ح�سب  �للقب  لنيل  مر�سحا  ك��ان  �ل��ذي  فريقه  خ�سارة  يف  �ساهم 

�نطالق خليجي 22 .
جستن الحائر

�عرف �لالعب ج�سنت مري�م �نه مل يكن يعرف �ي مركز ي�سغل د�خل �مللعب خالل 
م�ساركته مع �ملنتخب يف بطولة �خلليج خا�سة مبار�ة �الم��ار�ت وهذه �حد ��سباب 

خ�سارة �ملنتخب فرمبا هناك العبون اليعرفون �ي مركز ي�سغلون؟!
لياقة 100/ 100

قبل �نطالق خليجي 22 �ساأل مدرب �للياقة �لبدنية �سرد�ر حممد عن مدى قوة 
�للياقة �لبدنية لالعبني فقال �ن �لفريق TEP AL TOP جاهز بدنيا ون�سبة 
100 / 100، لكن بعد �ول مبار�ة و�خل�سارة من �ملنتخب �لكويتي بهدف تبني �ن 

�غلب العبي �لفريق الميتلكون �للياقة �لبدنية و�للعب لربع �ساعة فقط!
غاب عن المؤتمرات

مل يح�سر �ملدير �لفني ملنتخب �لعر�ق حكيم �ساكر �ملوؤمتر�ت �ل�سحفية �لتي تعقد 
قبل وبعد �ملباريات، حيث �ر�سل �ملدرب م�ساعديه حل�سور �ملوؤمتر�ت مررين عدم 
�أخ��رى ل�سياع �سوته خا�سة يف ظل �ملجهود  ت��ارة، وت��ارة  �حل�سور لظروف مر�سه 
�ساكر  �لعر�قي  �مل��درب  يبقى  وذ�ك  هذ�  وما بني  �لر�فدين،  �أ�سود  مع  يبذله  �ل��ذي 

�لوحيد �لذي تخلف عن ح�سور �ملوؤمتر�ت من �ملدربني �مل�ساركني يف �لبطولة.
خليجي 22 في البصرة بشروط!

حدد روؤ�ساء �الحتاد�ت �خلليجية موعد خليجي 23 يف كانون �لثاين 2016 كما 
�لب�سرة للدورة ب�سرط مو�فقة �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم  ��ست�سافة  �تفقو� على 
على رفع �حلظر �لريا�سي �ملفرو�ض على �ملالعب �لعر�قية خالل ثالثة ��سهر ومنح 
�لثامن  قبل  و�لتنظيمية  و�للوج�ستية  �لفنية  �ل�سروط  ال�ستيفاء  �لفر�سة  �لعر�ق 
�لتنفيذية  �للجنة  �ستبا�سر  �حلظر  رفع  مت  حال  ويف  �ملقبل  �لعام  �سباط  من  ع�سر 
ال�ست�سافة  �ملدينة  جاهزية  م��دى  ع��ن  تقريرها  وت��رف��ع  �لب�سرة  ملدينة  زي��ارت��ه��ا 
�حلدث �لكروي �خلليجي كما تقوم �للجنة بزيارة دولة �لكويت للوقوف على مدى 
�للجنة  ترفع  �ن  على  �لبديلة  �لدولة  باعتبارها   23 خليجي  لتنظيم  جاهزيتها 

تقريرها للموؤمتر غري �لعادي �لذي �سيعقد يف 18 �سباط �ملقبل.
تالق تحكيمي

تالق حكمنا �لدويل مهند قا�سم وم�ساعد�ه جناح رحيم وموؤيد حممد علي يف قيادة 
مبار�ة �ل�سعودية و�لبحرين حتى ��سبح حديث �ملحللني �لذين تركو� �ملبار�ة و�خذو� 
 /  100 بن�سبة  جنح  �ل��ذي  �لعر�قي  �لتحكيمي  للطاقم  �ملديح  ع��ب��ار�ت  ي�سطرون 

.100
مان تو مان!

يف �سبعينات �لقرن �ملا�سي كانت بع�ض �ملنتخبات �لعاملية تلجا �ىل طريقة �ملان تو 
ب��ل حميت هذه  �ن��دث��رت  م��ان للحد م��ن خ��ط��ورة بع�ض �لالعبني �خلطرين وق��د 
�لطريقة بتقدم �لعلوم �لكروية على مدى �ل�سنو�ت �ل�سابقة لكن �خلطة �عيدت من 
جديد بعد خم�سني عاما يف مبار�ة منتخبنا �مام �الم��ار�ت فقد لعب �سيف �سلمان 
مان تو مان �سد �لالعب �المار�تي عموري للحد من خطورته وهذه �حلالة �فقدت 
بالالعب �المار�تي كونه عن�سر� موؤثر�  �لعر�قي العبا النه كان م�سغوال  �ملنتخب 

يف ر�سم هجمات �ملنتخب �لعر�قي بل �نه كاد يطرد لوال طيبة وحنية حكم �للقاء.
500 صورة بالدقيقة

دخل منتخبنا �لوطني مو�سوعة غيني�ض خالل تدريباته حيث �كد �مل�سورون �نهم 
ن�سف  �ل��ت��دري��ب��ات،  �ث��ن��اء  للفريق  ف��وت��وغ��ر�ف  ���س��ورة   2000 م��ن  �ك��ر  �لتقطو� 
علل  �لبع�ض  لالعبني،  �الخ��ر  و�لق�سم  وم�ساعديه  �ساكر  حكيم  للمدرب  �للقطات 
يف  تركيزهم  وع��دم  �لالعبني  عيون  بوؤبوؤ  على  )�لفال�ض(  بتاثري  �ملنتخب  �خفاقة 

�ملباريات! .

�سيتقابل �ملنتخب �المريكي لكرة �لقدم مع �ملانيا بطلة �لعامل 
يف مبار�ة ودية خالل يونيو �لقادم كما �سيو�جه هولند� خالل 

نف�ض �ل�سهر.
وقال �الحتاد �المريكي للعبة �ن �ملنتخب �لوطني �الأول للبالد 
�سيخو�ض �سبع مباريات ودية يف �أول �ستة �أ�سهر من �لعام �لقادم 

و�سيتقابل مع هولند� يف �خلام�ض من يونيو 2015.
و�سيلعب �ملنتخب �المريكي �لذي يقوده �ملدرب �الملاين يورجن 

كلين�سمان بعد خم�سة �أيام مع بطلة �لعامل.
دور  يف  �الم���ري���ك���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  -1�سفر  �مل��ان��ي��ا  وت��غ��ل��ب��ت 
بينما  �ملا�سي  �ل�سيف  �ل��ر�زي��ل  يف  �لعامل  بكاأ�ض  �ملجموعات 
4/3 قبل ذلك بعام و�ح��د يف مبار�ة ودي��ة بالعا�سمة  خ�سرت 

�المريكية و��سنطن.
و�سيبد�أ �ملنتخب �المريكي مبارياته �لودية يف 2015 باللعب 

خارج �أر�سه مع ت�سيلي يوم 28 يناير �ملقبل قبل �ن ي�ست�سيف 
بنما يف �لثامن من فر�ير �لقادم.

�أج��ل  م��ن  �وروب����ا  �ىل  �الم��ري��ك��ي  �ملنتخب  �سيتجه  م��ار���ض  ويف 
مو�جهة �لدمنارك و�سوي�سر� قبل �للعب �أمام �ملك�سيك يوم 15 

�أبريل .
وي�ستعد �ملنتخب �المريكي خلو�ض مناف�سات �لكاأ�ض �لذهبية 
لدول �مريكا �ل�سمالية و�لو�سطى و�لكاريبي )�لكونكاكاف( يف 

يوليو �لقادم.

المنتخب االمريكي يستعد للكأس الذهبية بسبع وديات

يس��تمر التنافس على خمس��ة أماكن متبقية في دور الستة عش��ر بدوري أبطال اوروبا 
لك��رة القدم هذا األس��بوع وهو م��ا يضفي بعض االث��ارة عل��ى الجولة الختامي��ة من دور 

المجموعات.
وضمن 11 فريق��ا التأه��ل بالفعل بعد القلي��ل من المفاج��آت ف��ي دور المجموعات وقد 
تقتصر المنافس��ة هذا األس��بوع عل��ى تحديد الترتي��ب أو االنتق��ال للعب ف��ي الدوري 

االوروبي.
وتاأهل ريال مدريد حامل �للق���ب وو�سيفه �تيليتكو 
وبرو�سي���ا  ليفرك���وزن  وباي���ر  وبر�سلون���ة  مدري���د 
وت�سيل�س���ي  و�ر�سن���ال  ميوني���خ  وباي���رن  دورمتون���د 
وباري�ض �س���ان جريم���ان وبورتو و�ساخت���ار دونيت�سك 
عل���ى  يتناف�س���ون  فريق���ا   11 هن���اك  ي���ز�ل  ال  لك���ن 

�ل�سعود �ىل �لدور �لتايل.
ومل ي�سم���ن يوفنتو����ض بط���ل �ل���دوري �اليط���ايل �أو 
و�سيفه روما �لتاأهل وكذلك �حلال بالن�سبة للثنائي 

�الجنليزي �ملكون من مان�س�سر �سيتي وليفربول.
وميل���ك روم���ا خم����ض نق���اط بالت�س���اوي م���ع �سيت���ي 
وت�س�س���كا مو�سك���و �لرو�س���ي يف �ملجموع���ة �خلام�س���ة 
�سيف���ه  عل���ى  �الأربع���اء  غ���د  بع���د  للف���وز  ويحت���اج 

�الجنليزي �لقادم من مان�س�سر من �أجل �لتاأهل.
وقد يكف���ي �لتع���ادل روما من �أج���ل �لتاأه���ل �ذ� ف�سل 
ت�س�سكا مو�سكو يف �لفوز على بايرن �الملاين مت�سدر 

�ملجموعة.
وبد� �ن روما �سيودع �ملناف�س���ات عقب �لهزمية 1-7 
على �أر�سه �أمام باي���رن لكن خ�سارة �سيت���ي يف ملعبه 
ب���ني  �ملناف�س���ة  �سب���اق  �أع���ادت  �أم���ام ت�س�س���كا مو�سك���و 

�لفرق �لثالثة.
ويحت���اج �سيت���ي بط���ل �جنل���ر� للتغل���ب عل���ى روم���ا 
م���ع ف�سل ت�س�س���كا مو�سك���و يف �لفوز عل���ى بايرن لكن 
�لفري���ق �لرو�س���ي �سيتاأه���ل فق���ط يف حال���ة �نت�ساره 
وعدم فوز �لفريق �اليطايل على �سيفه �الجنليزي.

ويبدو �ملوقف �أقل تعقي���د� يف �ملجموعة �لثانية �لتي 
يت�سدرها ريال مدريد �ال�سب���اين �ذ يحتاج ليفربول 
للف���وز عل���ى ب���ازل �ل�سوي�س���ري ك���ي ي�سم���ن �للحاق 

بحامل �للقب يف دور �ل�ستة ع�سر.
لكن �لفري���ق �ل�سوي�سري يحت���اج للتع���ادل فقط من 
�أجل �لتاأهل و�الطاحة بليفربول بطل �وروبا خم�ض 

مر�ت.
وقبل ثالثة مو��سم تاأهل ب���ازل �ىل دور �ل�ستة ع�سر 
على ح�ساب مان�س�س���ر يونايتد �الجنلي���زي ويعتقد 
�اليط���ايل كارل���و �ن�سيلوتي م���درب ري���ال مدريد �ن 

�لفريق �ل�سوي�سري ميكنه تكر�ر هذ� �الجناز.
وقال �ن�سيلوتي بعد فوز فريقه -1�سفر على ملعب 
ب���ازل قب���ل ع�س���رة �أي���ام "ب���ازل يف حال���ة �أف�س���ل م���ن 
ليفرب���ول يف �لوق���ت �حل���ايل ويف حالة بدني���ة جيدة 
ج���د�. يف �لوق���ت �حل���ايل ميل���ك ب���ازل نقط���ة تف���وق 

طفيفة."
�لفرن�س���ي  موناك���و  يحت���اج  �لثالث���ة  �ملجموع���ة  ويف 
للتعادل على �أر�سه مع زيينيت �س���ان بطر�سرج من 
�أجل �لتاأهل مع ليفركوزن �الملاين �ىل �لدور �لثاين 
لك���ن �لفريق �لرو�س���ي يعل���م �ن �لفوز وح���ده ي�سعد 

به.
و�ذ� �نتهت �ملب���ار�ة بالتع���ادل بدون �أه���د�ف �سي�سعد 
موناك���و رغ���م �ن���ه �أح���رز هدف���ني يف �س���ت مباري���ات 
باملجموع���ة وه���و ما يق���ل به���دف و�حد ع���ن روما يف 
مو�سم 2002-2003 وفياري���ال �ال�سباين مو�سم 
دور  �لفريق���ان  جت���اوز  عندم���ا   2006-2005

�ملجموعات.
ويري���د يوفنتو����ض نقط���ة و�ح���دة عل���ى �أر�س���ه �أم���ام 
�تليتيك���و �ال�سب���اين غ���د� �لثالث���اء ك���ي يتجن���ب م���ا 
ح���دث �ملو�س���م �ملا�س���ي عندم���ا ف�س���ل يف جت���اوز دور 

�ملجموعات.
و�ذ� خ�س���ر يوفنتو����ض وف���از �وملبياكو����ض عل���ى مامل���و 
�ل�سويدي �سيتاأهل بطل �ليونان م���ع �تليتيكو للدور 

�لثاين بدال من �لفريق �اليطايل.

ل�سبون���ة  �سبورتن���ج  ي���درك  �ل�سابع���ة  �ملجموع���ة  ويف 
ت�سيل�س���ي  ملع���ب  عل���ى  �لتع���ادل  �ن  �لرتغ���ايل 
�الجنلي���زي ق���د يك���ون كافي���ا للتاأه���ل يف حال���ة عدم 
ماريب���ور  عل���ى  �أر�س���ه  خ���ارج  �المل���اين  �سالك���ه  ف���وز 

�ل�سلوفيني.
وخ�س���ر �سالك���ه -5�سفر عل���ى �أر�س���ه �أم���ام ت�سيل�سي 
يف �جلول���ة �ملا�سي���ة ويج���ب علي���ه �لفوز م���ع هزمية 

�سبورتنج من �أجل �لتاأهل.
�لرتغ���ايل  ب���ني  �لثنائي���ة  �ملناف�س���ة  و�ست�ستم���ر 

كري�ستيانو رونالدو جناح ريال مدريد و�الرجنتيني 
ليونيل مي�سي مهاج���م بر�سلونة و�لهد�ف �لتاريخي 

لدوري �الأبطال.
دوري  يف  هدف���ا   74 �ىل  ر�سي���ده  مي�س���ي  ورف���ع 
�الأبطال مقاب���ل 71 هدفا لرونال���دو �لذي قد يجد 
فر�س���ة لتقلي�ض �لف���ارق مع غرمي���ه �الرجنتيني يف 
مب���ار�ة ري���ال مدري���د عل���ى �أر�س���ه م���ع لودوجورت�ض 

�لبلغاري و�لذي خرج من �ملناف�سة بالفعل.
لك���ن مي�س���ي تنتظ���ره مو�جه���ة حمفوف���ة باملخاطر 
عندما يلعب بر�سلون���ة على �أر�سه �أم���ام باري�ض �سان 
جريم���ان �لفرن�س���ي يف �س���ر�ع عل���ى قم���ة �ملجموع���ة 

�ل�ساد�سة بعد غد �الأربعاء.
و�ست�سحب قرع���ة دور �ل�ستة ع�سر ي���وم 15 دي�سمر 

كانون �الأول �جلاري.

طريقة حكيم شاكر افقدت 
توازن العبونا في خليجي 22
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ت��ي��ج��ا���ض ه������ري�ين ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى 
جم����ري����ات �جل����ول����ة �ل���ث���ال���ث���ة م��ن 
 1000 غ��ول��ف  ف���ورم���وال  �سل�سلة 
ق������ّدم �ل�������س���ائ���ق �ل���ك���ي���ن���ي ت��ي��ج��ا���ض 
�جل���ول���ة  يف  الف����ت����اً  �أد�ًء  ه������ري�ين 
�لثالثة من بطولة فورموال غولف 
�النطالق  مركز  حمققاً   ،1000
�الأول  �ل�سباقني  يف  و�ل��ف��وز  �الأول 
��ست�سافتها  �لتي  للجولة  و�لثاين 
�الإم��ار�ت��ي��ة.  �أوت������ودروم  دب���ي  حلبة 
هري�ين  تقدم  �لنتيجة،  هذه  وبعد 
�ل�سائق  ق��ّدم  يف   �لثاين  �ملركز  �إىل 
الفتاً  �أد�ًء  ه��ري�ين  تيجا�ض  �لكيني 
يف �جل����ول����ة �ل���ث���ال���ث���ة م����ن ب��ط��ول��ة 
�ل�سباقني  يف  و�لفوز  �الأول  �النطالق  مركز  حمققاً   ،1000 غولف  فورموال 
�أوت��ودروم �الإمار�تية. وبعد  ��ست�سافتها حلبة دبي  �الأول و�لثاين للجولة �لتي 
للبطولة،  �ل��ع��ام  �لرتيب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �إىل  ه��ري�ين  تقدم  �لنتيجة،  ه��ذه 
متخلفاً بفارق 8 نقاط عن �ساحب �ملركز �الأول �ل�سوي�ض-كو�سويف �إيدي هاغزو 
�لذي �أنهى �ل�سباقني يف �ملركز �لثاين، كما حقق �للفة �الأ�سرع يف �ل�سباق �الأول 
رغم �حتكاك �سيارته ب�سيارة �ل�سائق �لكويتي �أحمد �لغامن يف �للفة �الأوىل عند 
�ملنعطف �لعا�سر، ومل ُيعاقب �أي من �ل�سائقني مبا �أن مر�قبي �ل�سباق �عترو� 
�لغامن من  بان�سحاب  ت�سببت  �أن �حلادثة  رغم  ع��ادي،  ت�سابق  ح��ادث  ما ح�سل 
�ل�سباق �لثاين، بعد �إنهاء �ل�سباق �الأول يف �ملركز �لثالث. كما �أن �سيارة �ل�سائق 
14 بعد  �ل�سعودي م�سهور بال حجيلة �نزلقت يف �ل�سباق �الأول عند �ملنعطف 
�أن وجد �الأول نف�سه �إىل جانب �لغامن ومل يتمكن من تفادي �النزالقة. �إال �أن 
�ملركز  �إنهاء �ل�سباق �لثاين على من�سة �لتتويج حمققاً  بال حجيلة متكن من 
�لثالث. من ناحيته قدم �ل�سائق �لكويتي يو�سف �لبدر �أد�ًء ثابتاً يف �ل�سباقني، 
ر�سيده  بذلك  معزز�ً  �لثاين،  يف  و�لر�بع  �الأول  يف  �خلام�ض  �ملركز  �حتل  حيث 
تعر�ض النزالقة يف  �ل��ذي  �لزبري،  �لفي�سل  �لعماين  �ل�سائق  �أم��ا  �لنقاط.  من 
لفته �الأوىل خالل ح�سة �لتجارب، فقد متكن من �إنهاء �ل�سباق �الأول يف �ملركز 

�خلام�ض، فيما �أنهى �ل�سباق �لثاين يف �ملركز �لر�بع.

تيجاس هيراني

يسيطر على مجريات الجولة الثالثة من سلسلة فورموال غولف 

اليوم... صراع ملتهب على 5 مقاعد مؤهلة لدور الـ 16 بدوري األبطال
- متابعة

- متابعة

- متابعة - متابعة

- متابعة- متابعة

- متابعة

�أح��������رز ل��ي��ون��ي��ل 
م���ي�������س���ي ث���الث���ة 
�أه��������د�ف ل��ي��ق��ود 
ب������ر�������س������ل������ون������ة 
تاأخره  لتحويل 
ف��وز  �إىل  ب��ه��دف 
1-5 على  كبري 
���س��ي��ف��ه وج�����اره 
������س����ب����ان����ي����ول يف 

 . �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الإ���س��ب��اين  �الأوىل  �ل��درج��ة  دوري 
ي��وم و�ح��د فقط من  وج���اءت ثالثية مي�سي بعد 
جناح غرميه كري�ستيانو رونالدو هد�ف �لدوري 
�أه�����د�ف  23 ه���دف���اً يف �إح�������ر�ز ث���الث���ة  ب��ر���س��ي��د 
وق���ي���ادة ري����ال م���دري���د �مل��ت�����س��در ل��ل��ف��وز بثالثية 
�سيلتا فيغو وتقدم �سريجيو غار�سيا  نظيفة على 
بهدف الأ�سبانيول بعد خطاأ دفاعي من �سريجيو 
�أدرك  مي�سي  ل��ك��ن   13 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  بو�سكيت�ض 
�ملحت�سب  �لوقت  من  �الأوىل  �لدقيقة  يف  �لتعادل 
لل�سوط �الأول بت�سديدة ر�ئعة من حافة �ملنطقة، 
�ليمنى  ب��ق��دم��ه  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف  مي�سي  و�أ����س���اف 
دق��ائ��ق من  م���رور خم�ض  �ملنطقة بعد  م��ن ح��اف��ة 
�ل�����س��وط �ل��ث��اين ث��م �سجل �مل��د�ف��ع ج���ري�ر بيكي 
بيدرو  و���س��ارك   .53 �لدقيقة  يف  �لثالث  �ل��ه��دف 
لوي�ض  م��ن  ب��داًل  تقريباً  دقيقة  ع�سرين  �آخ��ر  يف 
ب�سمة  ترك  يف  �ال�سباين  �لالعب  وجنح  �سو�ريز 
و��سحة، و�سجل بيدرو �لهدف �لر�بع يف �لدقيقة 
77 ثم �سنع �لهدف �خلام�ض بعدها بنحو خم�ض 
�سل�ض،  ب�سكل  �ل��ك��رة  ت��ب��ادال  بعدما  ملي�سي  دق��ائ��ق 
وهذ� �لهدف �لثالث ع�سر ملي�سي مع بر�سلونة يف 
�لدوري ليتقدم بفارق هدفني على ر�سيد زميله 

�لر�زيلي نيمار.

برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا 
على ضيفه اسبانيول

ري��ال  م���درب  �أن�سيلوتي،  ك��ارل��و  �الي��ط��ايل  يخطط 
�لتغيري�ت يف  �لعديد من  مدريد�ال�سباين، الإج��ر�ء 
زمالء  �سي�ستقبل  حينما  غ��د�  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
�لبلغاري  لودوجوريت�ض  فريق  رونالدو  كري�ستيانو 
�أوروب���ا.  �أب��ط��ال  دوري  م��ن  �ملجموعات  دور  ختام  يف 
وك�����س��ف��ت  ت��ق��اري��ر �سحفية ع��ن خم��ط��ط��ات �مل���درب 
�لتغيري�ت  م��ن  �لعديد  �سيجري  و�ل���ذي  �الإي��ط��ايل 
كيلور  على  باإعتماده  �مل��رم��ى  حر��سة  يف  خ�سو�ساً 

ن��اف��ا���ض ويف خ��ط �ل���دف���اع، �مل���ب���ار�ة ���س��ت��ع��رف غياب 
�سريجيو ر�مو�ض ب�سبب ح�سوله يف �ملبار�ة �الأخرية 
�أم����ام ب���ازل �ل�����س��وي�����س��ري ع��ل��ى �ل��ب��ط��اق��ة �ل�����س��ف��ر�ء. 
و���س��ي��ح��ل حم���ل ر�م����و�����ض �مل����د�ف����ع �ل�������س���اب ن��ات�����س��و 
�أن�سيلوتي  �سيمنح  �أخ���رى  جهة  وم��ن  ف��رين��ان��دي��ز، 
�لرتغايل  مكان  ف��ار�ن  ر�فائيل  للفرن�سي  �لفر�سة 
بيبي، يف حني �أن �لظهريين �سيكونان �ألفارو �أربيلو� 
هناك  فلي�ض  �آخ���ر،  جانب  وم��ن  ك��وي��ن��ر�و.  وفابيو 
�لعديد من �لبد�ئل يف خط �لو�سط، �الإ�سابات �لتي 
مودريت�ض  ول��وك��ا  رودري��ج��ي��ز  جيم�ض  منها  ي��ع��اين 
و�سط  خط  ثالثي  على  يعتمد  �أن�سيلوتي  �ستجعل 

�إي��ار�م��ي��ن��دي.  �آ���س��ي��ري  �إي�سكو و  م��ك��ون م��ن ك��رو���ض، 
وقد مينح �ملدرب �اليطايل �لفر�سة لالعب �ل�ساب 

�ألفارو ميدر�ن، ومن �ملحتمل �أن يعتمد عليه خالل 
�ل�����س��وط �ل��ث��اين م��ن �مل��ب��ار�ة الإر�ح����ة �الأمل����اين توين 
كرو�ض. و�أخري�ً، �لرتغايل كري�ستيانو رونالدو لن 
ي�سريح وهو �لذي ي�سعى لزيادة �أرقامه �لتهديفية 
يف دوري �أبطال �أوروبا ومالحقة �لهد�ف �لتاريخي 
ل��ي��و مي�سي، �ل��ن��ج��م �ل��رت��غ��ايل ���س��ري�ف��ق��ه ك��ل من 
�أن  ح��ني  يف  ت�سيت�ساريتو.  خ��اف��ي��ري  و  ب��ي��ل  ج��اري��ث 
له  �ستتاح  �الإ���س��اب��ة خي�سي رودري��ج��ي��ز  م��ن  �ل��ع��ائ��د 
�أن خا�ض  ب��ع��د  �ل��ث��اين  �ل�����س��وط  للعب يف  �ل��ف��ر���س��ة 
�إ�سبانيا  كاأ�ض ملك  �ملا�سي يف  �الأ�سبوع  �ساعة  ن�سف 

�أمام فريق كورنيا.

أنشيلوتي سيجري ثمانية تغييرات في تشكيلته أمام لودوجوريتس

- متابعة

توقع �أ�سطورة كرة �مل�سرب �الأمريكي �آندريه �أغا�سي هيمنة �ل�سربي 
نوفاك دجوكوفيت�ض على عامل كرة �مل�سرب بعدما �أظهر علو كعبه من 
دون بذل �لكثري. و�أحرز دجوكوفيت�ض )27 عاماً( �سبعة �ألقاب هذ� 
�ملو�سم بينها وميبلدون و�ملا�سرز يف لندن ليت�سدر ترتيب �لالعبني 
�مل��ح��رف��ني. وق���ال �أغ��ا���س��ي ح��ام��ل لقب 8 ب��ط��والت ك���رى: "�أتوقع 
�ل�سري  على  ق��ادر  �أّن���ه  يبدو  �سنتني،  �أو  ل�سنة  دجوكوفيت�ض  �سيطرة 
وتابع:  �أعلى من مناف�سيه وهذه ميزة كبرية".  بثبات على م�ستوى 
"لي�ض بحاجة للعب باأعلى طاقاته �أمام �لالعبني �لكبار بل �حتو�ئهم 
�لذي يقدمه". وميلك دجوكوفيت�ض  �مل�ستوى  وهذ� دليل كبري على 
و�الإ�سباين  فيدرر  روجيه  �ل�سوي�سري  خ�سومه  �أمام  �إيجابياً  ر�سيد�ً 
ر�فايل ناد�ل و�لريطاين �آندي مور�ي يف عام 2014 ليحتل �ملركز 
�أرب��ع �سنو�ت. ويف ظّل تقدم فيدرر  �الأول يف �لتن�سيف مرة ثالثة يف 
)33 عاماً( يف �لعمر، �إ�سابة ناد�ل وتر�جع م�ستوى مور�ي، �سيكون 
مبقدور دجوكوفيت�ض �أن يبقى على �سد�رة �لت�سنيف بح�سب �أغا�سي: 
"�أمور كثرية ميكن �أن حتدث كما تعلمون، �إ�سابة �سغرية يف توقيت 

غري منا�سب قد توؤثر على دورة �أو مو�سم باأكمله".

أغاسي يتوقع استمرار تألق دجوكوفيتش

ك�سف �ملدير �لفني للنجم �ل�ساحلي فوزي �لبرنزتي عن  تلقيه عر�سا 
من �لرجاء �لبي�ساوي �ملغربي ، لكنه �عتذر عنه نظر� الرتباطه بعقد 
مع �لنجم �ل�ساحلي ،  وكانت  م�سادر �سحفية  حتدثت عن �قر�ب 
عودة  فوزي �لبنزرتي �ىل  �لرجاء  خا�سة و�نه كان قد قاده يف �أو�خر 
�سنة  2013 �إىل �ملبار�ة �لنهائية  لكاأ�ض �لعامل لالأندية . يذكر �ن  
6 ��سهر وق��د �علن  ت��دم �ك��ر من  �ل��رج��اء مل  جتربة  �لبنزرتي مع 
�نف�ساله بالر��سي عن  2014 عن  28 مايو  �ملغربي يوم  �لفريق 
�ملدرب �لتون�سي بعد �ن طلب �الأخري تغيري بع�ض بنود �لعقد �لذي 
يربطه به وهو ما رف�سته �درة �لفريق �ملغربي خ�سو�سا و�ن ذلك جاء 
�أي��ام من ف�سل �لبنزرتي يف قيادة �لفريق  للمحافظة على لقب  بعد 

بطولة �لدوري �ملغربي .

فوزي البنزرتي يعتذر للرجاء البيضاوي

�الإيطالية  �الإع��الم  وو�سائل  �ل�سحافة  مونتيال  فيت�سينزو  �سكر 
لك�سفها بع�ض �أ�سر�ر �ليوفنتو�ض بعد جناح فيورنتينا يف �لتعادل 
0-0  �ليوفنتو�ض �لذي �عتاد �للعب موؤخًر�  �إيطاليا  �أبطال  مع 
باأربعة مد�فعني وحقق �سل�سلة �نت�سار�ت متتالية �ل�سهر �ملا�سي 
عاد للعب بثالثة مد�فعني على �الآرتيميو فر�نكي وعلى ما يبدو 
�ل�سحافة  �لتغيري يف وقت مبكر من قبل  �لك�سف عن هذه  ف��اإن 
ح��و�ر مع  �لنتيجة. ويف  بهذه  للخروج  كثرًي�  �ساعد مونتيال  قد 
ال  �حلا�سر  �لوقت  "يف  مونتيال  ق��ال  �مل��ب��ار�ة  بعد  �ل�سكاي  �سبكة 
مُيكنك �إخفاء �سيء عن و�سائل �الإعالم، لقد الحظت هذ� �الأمر 
خطة  ح��ول  �الإع���الم  تقارير  ق���ر�أت  �لتدريبية،  �حل�س�ض  خ��الل 
�ليوفنتو�ض وكنت �أتوقع �أنها �إ�ساعات لكن حل�سن �حلظ كان كل 
�فتقد كال  "لقد  �ل�سلبي  �لتعادل  �سيء �سحيًحا". وحول نتيجة 
�لفريقني  �أن  �أظهرت  و�الإح�سائيات  �لنهائية  للم�سة  �لفريقني 
�أننا  ا  �لنف�سية خ�سو�سً �لناحية  كانا متقاربني، هذ� يدعمنا من 

كنا �لند للند �أمام �ليوفنتو�ض فنًيا وتكتيكًيا".

مونتيال يشكر اإلعالم اإليطالي على 
كشف أسرار اليوفنتوس

�إي��ه �سي ميالن �الإيطايل ينوي  ن��ادي  �أن  ذك��رت تقارير �سحفية 
�أجل  من  �لفرن�سي  جريمان  �سان  باري�ض  لنادي  بعر�ض  �لتقدم 
�سريو.   �ل�سان  قلعة  �إىل  �سيلفا  تياجو  �ل��ر�زي��ل��ي  �مل��د�ف��ع  �إع���ادة 
�لتقارير ذكرت باأن ميالن و�لذي حت�سن و�سعه �القت�سادي بعد 
�لتقدم مببلغ  �الإم���ار�ت، ينوي  جتديد عقد �لرعاية مع ط��ري�ن 
20 مليون يورو من �أجل �لتعاقد مع تياجو �سيلفا، وهو ن�سف 
من  معه  تعاقد  عندما  جريمان  �سان  باري�ض  دفعه  �ل��ذي  �ملبلغ 
�لفريق �الإيطايل. وعلى �لرغم من رف�ض �إد�رة �لنادي �لباري�سي 
فتح باب �ملفاو�سات مع �سيلفا �لذي يعد �أحد ركائز �لفريق، �إال �أن 
�أجل  �إيطاليا من  �إىل  �إقناع �سيلفا يف �لعودة  �إد�رة �مليالن حتاول 

قيادة دفاع �لرو�سونريي.

ميالن يحاول إعادة العبه السابق تياغو سيلفا 



وكان للعراقي����ة لق����اء م����ع امل����درب ماه����ر ر�ش����يد اح����د اب����رز مدرب����ي 
اخلي����ول ان�ش����م الع����راق للمنظم����ة العاملي����ة للخيول العربي����ة يف عام 
1984م، واأت����ت جلنة متخ�ش�ش����ة من بريطانيا برئا�ش����ة الأملاين 
الدكت����ور هان����ز ناج����ل � رئي�س املنظم����ة احلايل � وع�ش����وية اثنني من 
ب����اد عربي����ة اأخ����رى، ونظ����روا يف اخلي����ول العراقية واختاروا ق�ش����ماً 
منه����ا ك����ي تك����ون بداية الت�ش����جيل، ث����م قام الع����راق با�ش����ترياد خيول 
عربي����ة م����ن دول اأخرى، وبالأخ�����س: بريطانيا، وبولن����دا، وهنغاريا، 
واأمري����كا، وم�ش����ر، وتون�����س، واملغ����رب، والأردن ودول اأخ����رى، وذل����ك 
بداي����ة ن�ش����اأة اخليول العربي����ة املقبول����ة يف املنظمة العاملي����ة للخيول 
العربية. ولكني �شخ�شياً ل اأعتقد اأن املنظمة كانت عادلة يف اختيار 
اخليول العراقية، اإذ اإنها تركت الغالبية العظمى من خيول العراق 
غري مقبولة يف املنظمة وذلك لأ�ش����باب خمتلفة �ش����ناأتي على ذكرها 
لحقاً. ومع هذا بقيت �شباقات اخليل العراقية كلها عربية يف فرتة 

الثمانينيات ومل تدخل عليها دماء اأجنبية.
ومبقارن����ة ب�ش����يطة ما بني اخليل امل�ش����توردة واخلي����ل العراقية جند 
اأن اخليل العراقية العربية فاقت اخليل امل�ش����توردة مبراحل، فكانت 
اأف�ش����ل منها يف ال�ش����باق، وكذلك اأف�ش����ل منها يف الإنتاج ويف الذرية، 
اإذ اإن م����ا اأنتجته اخليل العراقية اخلال�ش����ة اأف�ش����ل من اإنتاج اخليل 
امل�ش����توردة، �ش����ذ ع����ن ه����ذا بع�����س اخلي����ل التي كان����ت مزيج����اً ما بني 
الإن����اث العراقي����ة والفح����ول امل�ش����توردة ومنه����ا الفح����ل املع����روف زاد 
الراكب، ابن احل�شان العربي الربيطاين امل�شتورد )فالينت جولد( 
والفر�����س العراقي����ة لين����ا )بن����ت الفح����ل ال�ش����هري طاب����ور والفر�����س 
ال�ش����هرية درة فخري وكاهما �شنف اأول(. واأعتقد اأنه قد ورث عن 
اأم����ه �ش����فات ال�ش����رعة التي اأورثه����ا لأبنائه، وورث عن اأبيه ال�ش����فات 

اجلمالية الفائقة.
وم����ن الفحول امل�ش����توردة كذلك زهري3-، كال�ش����كي، ابن جال 3-، 
ر�ش����يد، �ش����تار دان�����س، ق����ران، فاي����ر �ش����ونك، مي����زر، جول����دن ك����راون، 

الأهرام... ويقول حازم الكرخي 
لق����د بقي العراق ع�ش����واً يف املنظمة العاملي����ة للخيول العربية، ولكن 
العراقي����ة  املنظم����ة  امل�ش����جلة يف  العربي����ة  �ش����باقات اخلي����ل  توقف����ت 
للخي����ول العربية عام 1990م، وا�ش����تمر الت�ش����جيل قائماً على قدم 
و�ش����اق ب�ش����ورة جدي����ة ومن�ش����بطة بغر�����س املحافظة على الأن�ش����اب 

العربية يف اخليول.
بع����د ان�ش����مام الع����راق للمنظم����ة العاملي����ة للخي����ول العربي����ة يف ع����ام 
1984م وا�شترياد الفحول من اخلارج، وهي اأ�شعف من اخليول 
العراقية يف ال�ش����باقات، وذلك دعم و�ش����جع �شباقات اخليول العربية 
العراقي����ة الت����ي دام����ت ل�ش����نتني فق����ط، وبعده����ا مت اإهم����ال اخلي����ول 
العربي����ة ب�ش����كل كب����ري وع����زف املالكون واملرب����ون عن اقتن����اء اخليول 
العربية التي بها دماء غري عراقية ب�شبب بطئها يف ال�شباقات، ومن 
الطري����ف اأن ق�ش����م م����ن املالك����ني واملربني عن����د عدم رغبته����م يف بيع 
خيوله����م يدع����وا اأنها خيول عربية م�ش����جلة مما ي����ربر عدم رغبتهم 

يف بيعها �شراءها.
ح����دث الدع����م احلقيق����ي للمنظم����ة العراقي����ة للخي����ول العربية بعد 
اإ�ش����دار قان����ون جديد للمنظم����ة العراقية للخي����ول العربية ولنادي 
ع����ن  وال����ذي �ش����در  1999م،  ع����ام  العراق����ي يف نهاي����ة  الفرو�ش����ية 
دي����وان رئا�ش����ة اجلمهوري����ة العراقي����ة يف ذل����ك الوق����ت بع����د تده����ور 
و�ش����ع اخلي����ول يف الع����راق ب�ش����بب �ش����عف ال�ش����باق وغ����اء الأع����اف 
وتناق�����س اأع����داد اخلي����ول، وذل����ك لأنه ل يوج����د دعم م����ادي للنادي 

اأثناء احل�شار، واملنظمة كانت تعتمد على النادي مادًيا.
واعت����رب القان����ون النادي كياًنا م�ش����تقًا ل يرتبط باأي وزارة اأو جهة 
ر�ش����مية، وه����و م�ش����تقل اإدارًي����ا ومادًي����ا ولدي����ه هيئ����ة اإداري����ة منتخبة 
م����ن هيئ����ة عام����ة تتكون م����ن املالك����ني واملربني والعامل����ني يف جمال 
الفرو�ش����ية وتربية اخليول وكذلك املنظمة، واأعطى املنظمة ح�ش����ة 
مالية عالية من النادي �شمن القانون حيث اأعطاها 10&#37; 
م����ن دخل النادي اليوم����ي واأعطاها %10 من اإيرادات النادي، مما 

جعل املنظمة ذات مقدرة مالية عالية لدعم اخليول العربية.
����ا �ش����باقات اخليول العربية ذات اأ�ش����واط خا�ش����ة �ش����من  وكانت اأي�شً
�شباقات نادي الفروي�شة وجوائزها �شعف جوائز النادي العتيادية، 
مم����ا جعل اأ�ش����عارها عالية ب�ش����بب وارده����ا يف اجلوائز وه����ذه الفرتة 

كانت اأعز فرتة للخيول العربية العراقية.
وتاأث����رت �ش����لبًيا مث����ل النادي بعد ال�ش����قوط يف 2003 مث����ل ما تاأثر 
الع����راق كل����ه، وحالًي����ا حت����اول اأن ت�ش����تعيد ج����زًءا مم����ا اكت�ش����بته بعد 

اإ�شدار القانون.
وتع����د الف����رتة م����ن 1992 حتى 1998م اأ�ش����عب ف����رتة مرت على 
�ش����ناعة اخليل يف العراق، ويف هذه الفرتة انخف�ش����ت اأعداد اخليول 
ب�ش����كل رهيب ب�ش����بب �ش����عف ال�ش����باقات وعدم وجود ت�ش����دير ر�شمي 

للخارج.
ومل يكن هناك اأكرث من ثاثني جواداً عربياً اأ�شيًا يت�شابق يف عام 
2002 – 2003م، ولك����ن ازداد الع����دد اإىل40 يف عام -2003
2004م بالرغم مما مر به العراق من حرب طاحنة و�شقوط نظام 
�ش����دام ح�ش����ني، واأما يف ع����ام 2005 فاأ�ش����بح هنالك �ش����باق منتظم 
مرتني يف الأ�ش����بوع للخيل العربية الأ�ش����يلة وبجوائز مالية كبرية، 
الغر�����س منها ت�ش����جيع توليد واقتناء هذه اخليل العربية الأ�ش����يلة 
ب�ش����بب زي����ادة عدد خي����ول ال�ش����باقات العربية اإىل اأك����رث من70راأ�س 

خيل.

وكذل����ك توقف ت�ش����دير اخليل من العراق ما بع����د عام م1990، اإذ 
مل يعد هناك اأعداد فائ�ش����ة من اخليول لكي ت�شدر، هذا بالإ�شافة 

اإىل احلظر ال�شحي املفرو�س على العراق كذلك.

اجمل واقوي الخيول فى العراق

مربط الشيخ عبد العزيز النجيفي الخالدي في الموصل ـ 
العراق

أهم الفحول العربية األصيلة في مربط آل النجيفي في العراق

أسد سيف
1 -اجل����واد اأ�ش����د �ش����يف تولد ع����ام 1992م: )زاد الراكب×عيدة 

�شعب(:
وه����و من اأ�ش����ل �ش����كاوي جدراين م����ن اخليول العراقي����ة القدمية 
واملرابط امل�ش����هورة، فائز باأربعة �ش����باقات يف بغداد، اأنتج خيول �شباق 
جي����دة جداً، ومن اأ�ش����هرها اجلواد في�س، والفر�����س جلوى الكربى، 
ودع����د الثانية، ودرة الزمان. تقاعد اإىل التن�ش����يل وهو �ش����ليم ولي�س 

به اأي اإ�شابة. له قابليات �شبقية عالية جداً.

أسد سيف
الفحل العر بي العراقي اأ�شد �شيف )زاد الراكب×عيدة �شعب(.

2 -الفح����ل اأوروي����و )اإن اإن بروف×برو�ش����لي اأورم����ريو( تولد عام 
1992م.

فح����ل من اأ�ش����ل كحيان عجوز مولود يف اأمري����كا، وهو من اخليول 
ذات الأ�شل البولندي، ا�شرتاه مهراً �شغرياً ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت����وم، و�ش����ابقه يف بريطاني����ا حي����ث ف����از بع����دة مراك����ز مهم����ة يف 
�ش����باقات مهمة من �شمنها الداربي، ثم اأ�شبح مملوكاً لل�شيخ اأحمد 
املكتوم حيث ا�شتورده اإىل الإمارات. �شارك يف �شباقات الإمارات، وفاز 
بعدة اأ�ش����واط، وقد تغلب على اخليول الفرن�ش����ية، وبالأخ�س اأف�شل 
ح�ش����ان فرن�ش����ي يف وقته اإيزيل واململوك لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان � رحمه اهلل � رئي�س دولة الإمارات ال�شابق. ا�شتورد هذا الفحل 
اإىل العراق عام 2000م، وقد اأجنب خيوًل ممتازة اأف�شلها العقاب 
و�شباب. وهو ح�شان اأ�شقر جميل ال�شكل تظهر فيه الأ�شالة والنبل 

العربي، وكان ت�شنيفه 115 نقطة يف الإمارات. ات.

    الفحل أورويو
1999م: عام  تولد  )بروزنك×ترويكا(  تريبت  الفحل   -  3

وه����و فحل من اأ�ش����ل حم����داين �ش����مري مولود يف مربط تار�ش����ك يف 
رو�ش����يا، وم����ن ال�ش����الة الت����ي ل حتم����ل دم الفحل امل�ش����ري اأ�ش����وان. 

اعترب اأف�ش����ل جواد �ش����باق يف رو�شيا لعام ي 2002 � 2003م حيث 
ف����از بع�ش����رة �ش����باقات وبكاأ�����س الدارب����ي الرو�ش����ي وجمي����ع اجلوائ����ز 
الك����ربى يف ع����ام 2003م. اأم����ه الفر�����س تروي����كا والفائ����زة ب�ش����باق 
الدارب����ي الرو�ش����ي كذلك. ف����از بجميع امل�ش����افات ابتداء من م�ش����افة 
1000 3600 م����رت وباأوقات قيا�ش����ية. ا�ش����رتى من مزاد كو�ش����اك 
يف هولن����دا باأكرب مبلغ بيع به ح�ش����ان لذلك الع����ام ، ثم مت نقله اإىل 
الع����راق ع����ن طريق �ش����وريا ع����ام 2004م، هو ح�ش����ان اأ�ش����قر اللون، 
كب����ري احلج����م، جميل ال�ش����كل، يتوق����ع اأن يك����ون فحل �ش����فاد ممتاز. 
اأب����وه احل�ش����ان بروزن����ك اب����ن الفح����ل ال�ش����هري نفتال����ني. مل يجر يف 
ال�ش����باق ولكنه اعترب اأف�ش����ل فحل خليول ال�ش����باق يف رو�شيا لعام ي 

2002 2003م.

تريبت
م:  1997 عام  تولد  )دروك×منانة(  ماتادور  الفحل   -  4

فح����ل م����ن اأ�ش����ل كحي����ان رو�ش����اين مول����ود يف مرب����ط تار�ش����ك يف 
رو�ش����يا، اأ�ش����هب الل����ون جمي����ل ال�ش����كل، متو�ش����ط احلجم، ف����از بكاأ�س 
الدارب����ي الرو�ش����ي ع����ام 2000م، وكذل����ك بجوائ����ز ك����ربى اأخ����رى، 
ومب����ا جمموع����ه ع�ش����رة �ش����باقات يف رو�ش����يا وبجمي����ع امل�ش����افات م����ن 
1000 3600م. ا�ش����رتى من مربط تار�شك حيث كان فحل �شفاد 
هناك، وهذا املربط يعترب من اأ�شهر مرابط رو�شيا وهو تابع لوزارة 
الزراعة الرو�ش����ية، وقد �شحن اإىل العراق من رو�شيا مروراً بهولندا 
وفرن�ش����ا و�ش����وريا ع����ام 2004م، اأجن����ب بع�����س الأف����اء يف رو�ش����يا 
وغريها، ولكنهم ل زالوا �ش����غار ال�ش����ن. وهو �شليل �شالة نبيلة من 
اخلي����ول العربي����ة، وهو اب����ن الفحل دروك الذي يعترب اأف�ش����ل فحل 
رو�ش����ي عل����ى م�ش����توى ال�ش����باق واجلم����ال للعق����د الأخري م����ن القرن 
الع�ش����رين، وال����ذي ا�ش����رتاه املرحوم ال�ش����يخ زايد بن �ش����لطان رئي�س 

دولة الإمارات العربية ال�شابق عام 2002 م.

ماتادور
 5  - الفحل اأرارات )اأجنار×األبا( تولد عام 1977م:

من اأ�ش����ل �شكاوي جدراين مولود يف مربط كورنوفوي يف رو�شيا، 
وهو ح�ش����ان اأ�ش����قر اللون جميل ال�ش����كل، بداأ م�ش����واره يف ال�ش����باقات 
بف����وز اأربعة �ش����باقات متتالية من �ش����منها جائزة ك����ربى عندما كان 
عمره �ش����نتني فقط. ا�ش����رتي من رو�ش����يا و�ش����حن اإىل العراق مروراً 
بهولندا وفرن�ش����ا و�ش����وريا عام 2004م. في����ه الكثري من دم الفحل 
ال�ش����هري اأ�ش����وان، وهو من �ش����الة نبيل����ة من اخلي����ول العربية ومن 

ن�شل اأم واأب كان لهما تاريخ كبري يف �شباقات رو�شيا.

أرارات
1994م: عام  تولد  )جلفور×كوميت(  �شريدان  الفحل   -  6

وهو ح�ش����ان اأ�ش����قر اللون فرن�ش����ي الأ�ش����ل من �ش����الة اجللفة، فاز 
ب�ش����باقات متع����ددة يف بريطاني����ا وقط����ر وكان ت�ش����نيفه 123 نقطة 
يف بريطاني����ا، وه����و م����ن �ش����الة م�ش����هورة م����ن اخلي����ول الفرن�ش����ية 
و�ش����قيق للفحل ال�ش����هري قريوان دي جو�س واململوك لل�شيخ حمدان 
اآل مكتوم. ا�ش����رتي الفحل �ش����ريدان من مزرعة اأم قرن يف بريطانيا 
واململوكة ل�ش����مو ال�ش����يخ عبد اهلل اآل خليفة رئي�س وزراء دولة قطر، 
وا�ش����تورد اإىل العراق مروراً بالإمارات عام 2001م. ا�ش����تخدم الدم 
الفرن�ش����ي لغر�����س ال�ش����رعة، وق����د اأجن����ب الفح����ل �ش����ريدان اأمه����اراً 

ممتازة يتوقع لها م�شتقبل باهر يف ال�شباقات.

شريدان
1998م: عام  تولد  )كربا×مانداغور(  من�شور  -اجلواد   7

جواد اأحمر اللون فرن�ش����ي من �ش����الة فرن�ش����ية خال�شة، ومن اأ�شل 
كحيلة اأم عرقوب، و�شقيق لفحول فرن�شية �شهرية، اأ�شهرها دورمان 
وجن����دل ومو�ش����يم وم����ربوك وغريه����م. ا�ش����رتي م����ن م����زاد كوف يف 
فرن�ش����ا و�ش����حن اإىل العراق من فرن�شا مروراً ب�شوريا عام 2004م. 
و�شالة هذا الفحل تعترب من اأهم �شالت خيل ال�شباق الفرن�شية، 
وق����د اأنت����ج اأخ����وه دورم����ان اأف�ش����ل �ش����الت ال�ش����باق يف الع����امل، وهو 

يت�شدر قائمة اأف�شل الفحول العربية ل�شباقات ال�شرعة.

منصور
1997م: 8 - اجلواد اليعبوب )زاد الراكب×النعامة( تولد عام 
    وهو ح�ش����ان اأ�ش����قر جميل ال�ش����كل من اأ�ش����ل عبية �ش����راكية ومن 
دم عربي عراقي، مولود يف مربط النجيفي يف املو�ش����ل من �ش����الة 
نبيلة من اخليول العربية العراقية. اأمه النعام ة اأجنبت الكثري من 
خيول ال�شباق ال�شهرية يف العراق، واأبوه الفحل ال�شهري زاد الراكب 
واملولود كذلك يف مربط النجيفي. اليعبوب ح�شان �شباق ممتاز فاز 

بع�ش����رة �ش����باقات يف العراق ويف جميع امل�ش����افات من 1000 3200 
مرت، ومن �شمنها جوائز كربى، وحقق اأرقاماً قيا�شية. ا�شتخدم يف 
�شباقات القدرة كذلك ملو�شم واحد، وكان جواداً ذا قابلية ا�شتثنائية، 
وح����ول اإىل الت�ش����فيد ع����ام 2002م، ويتوق����ع اأن يكون لأبنائه �ش����اأن 

كبري يف �شباقات امل�شتقبل.

اليعبوب
1985م: عام  تولد  زيدان(  )كامل×حمبوبة  قداح  اجلواد   -  9

هو جواد اأ�شقر اللون من اأ�شل كحيلة عجوز، ومن دم عربي عراقي 
خال�س. �شارك يف �شباقات بغداد عام 1989م، وفاز بجوائز كربى، 
وكان اأف�ش����ل جواد �ش����باق عربي يف ميادين ال�شباق العراقي يف فرتة 
الثمانيني����ات. ا�ش����تخدم كفح����ل �ش����فاد، وفاز اأبن����اوؤه وبناته ب�ش����باقات 
متع����ددة يف الع����راق وخارجه، وخا�ش����ة يف �ش����باقات الق����درة. وقد فاز 
بجمي����ع امل�ش����افات ابت����داء م����ن 1000 2400 م����رت و�ش����جل اأرقاماً 

قيا�شية يف ال�شباق.

قداح
1984م: عام  تولد  جولد×لينا(  )فالينت  الراكب  زاد   -  10

وه����و جواد من اأم عراقية )طابور×درة فخري( واأب عربي م�ش����جل 
يف كتاب الأن�ش����اب الربيطانية، وم�شتورد من بريطانيا. هذا اجلواد 
من اأ�ش����ل �ش����كاوي جدراين ومل ي�ش����ارك يف �ش����باقات بغداد ب�شبب 
اإ�ش����ابة اأمل����ت ب����ه وه����و يف التدري����ب، لذا اأحي����ل اإىل ال�ش����فاد يف مزرعة 
ال�ش����يخ عبد العزيز النجيفي يف املو�ش����ل. اأجنب العديد من اخليول 
املمت����ازة ل�ش����باقات بغ����داد، وكان اأحد قائل الفح����ول العراقية التي 
بقيت وحوفظ عليها بعد حرب اخلليج الثانية واأثناء فرتة احل�شار، 
وه����و من اأ�ش����ل نبي����ل ومن �ش����الة عراقية خال�ش����ة له����ا جمدها يف 
�ش����باقات العراق، اإذ اإن جده وجدته لأمه هما من م�ش����اهري �شباقات 

بغداد يف فرتة ال�شبعينيات والثمانينيات.

زاد الراكب
11 - ماي�ش����رتو دي بيب����ول )دورمان×مغريب����ا دي بيب����ول( تولد 
عام 1999م: جواد اأ�ش����قر من اأ�ش����ل فرن�ش����ي، ومن اأهم ال�شالت 
الفرن�ش����ية والت����ي ه����ي نف�����س �ش����الة اجل����واد ماجي����ك دي بيب����ول 
الفائ����ز بكاأ�����س الع����امل يف دب����ي، واجل����واد م����دوي دي بيب����ول واجلواد 
م����روان وغريه����م الكث����ري، حي����ث اأن مغريب����ا دي بيب����ول ه����ي اأخ����ت 
ملاجيك دي بيبول وفائزة بعدة �ش����باقات يف فرن�ش����ا. ا�ش����رتي اجلواد 
م����ن مزرعة ال�ش����يخ حمم����د اآل مكتوم م����ن بريطانيا ومن ثم �ش����در 

للعراق عن طريق �شوريا.

الجواد مايسترو دي بيبول

1996م:وهو  عام  تولد  دو لوب×برون(  )�ش����وت  - احلا�ش����م   12
ال�ش����طبات،  يف  مول����ود  رو�ش����ية  واأم  فرن�ش����ي  اأ�ش����ل  م����ن  ح�ش����ان 
ال�ش����لطانية يف عم����ان. ا�ش����تورد للع����راق ع����ن طري����ق دول����ة الإم����ارات 
العربي����ة املتح����دة. �ش����ارك ب�ش����باقني يف عم����ان ف����از باأحدهم����ا، وح����لَّ 
ثانياً بكاأ�س ال�ش����لطان، واأ�ش����يب اأثناء متارينه يف دولة الإمارات ومل 
يرك�����س هناك. �ش����ارك يف �ش����باقات الع����راق وفاز ب�ش����باقني متتاليني 
وهو جواد ذو �ش����رعة عالية. وقد نقل �ش����رعته لأبنائ����ه الذين بدوؤوا 

بالفوز يف �شباقات العراق للمو�شم 2005م.

تاريخ الخيل العراقية االصيل

ان�ش����م الع����راق للمنظمة العاملية للخي����ول العربية يف عام 1984م، 
واأتت جلنة متخ�ش�ش����ة من بريطانيا برئا�شة الأملاين الدكتور هانز 
ناج����ل � رئي�����س املنظم����ة احل����ايل � وع�ش����وية اثن����ني م����ن ب����اد عربية 
اأخ����رى، ونظ����روا يف اخلي����ول العراقي����ة واخت����اروا ق�ش����ماً منه����ا ك����ي 
تك����ون بداية الت�ش����جيل، ثم قام العراق با�ش����ترياد خي����ول عربية من 
دول اأخ����رى، وبالأخ�����س: بريطاني����ا، وبولن����دا، وهنغاري����ا، واأمري����كا، 
وم�ش����ر، وتون�س، واملغ����رب، والأردن ودول اأخرى، وذلك بداية ن�ش����اأة 
اخلي����ول العربي����ة املقبول����ة يف املنظم����ة العاملي����ة للخي����ول العربي����ة. 
ولكني �شخ�ش����ياً ل اأعتقد اأن املنظمة كانت عادلة يف اختيار اخليول 
العراقي����ة، اإذ اإنه����ا ترك����ت الغالبي����ة العظمى من خي����ول العراق غري 
مقبول����ة يف املنظم����ة وذل����ك لأ�ش����باب خمتلف����ة �ش����ناأتي عل����ى ذكره����ا 
لحقاً. ومع هذا بقيت �شباقات اخليل العراقية كلها عربية يف فرتة 
الثمانيني����ات ومل تدخ����ل عليها دم����اء اأجنبية. ومبقارنة ب�ش����يطة ما 
ب����ني اخلي����ل امل�ش����توردة واخلي����ل العراقية جن����د اأن اخلي����ل العراقية 
العربي����ة فاق����ت اخلي����ل امل�ش����توردة مبراح����ل، فكان����ت اأف�ش����ل منها يف 
ال�ش����باق، وكذلك اأف�ش����ل منها يف الإنتاج ويف الذرية، اإذ اإن ما اأنتجته 
اخلي����ل العراقية اخلال�ش����ة اأف�ش����ل من اإنتاج اخليل امل�ش����توردة، �ش����ذ 
ع����ن ه����ذا بع�����س اخليل الت����ي كانت مزيجاً م����ا بني الإن����اث العراقية 
اب����ن  الراك����ب،  زاد  املع����روف  الفح����ل  ومنه����ا  امل�ش����توردة  والفح����ول 
احل�ش����ان العرب����ي الربيط����اين امل�ش����تورد )فالينت جول����د( والفر�س 
العراقي����ة لين����ا )بنت الفحل ال�ش����هري طابور والفر�س ال�ش����هرية درة 
فخ����ري وكاهم����ا �ش����نف اأول(. واأعتقد اأنه قد ورث عن اأمه �ش����فات 
ال�ش����رعة الت����ي اأورثه����ا لأبنائ����ه، وورث عن اأبي����ه ال�ش����فات اجلمالية 
الفائق����ة. وم����ن الفح����ول امل�ش����توردة كذلك زه����ري3-، كال�ش����كي، ابن 
جال 3-، ر�ش����يد، �ش����تار دان�س، ق����ران، فاير �ش����ونك، ميزر، جولدن 
كراون، الأهرام. وقد بقي العراق ع�شواً يف املنظمة العاملية للخيول 
العربي����ة، ولكن توقفت �ش����باقات اخليل العربية امل�ش����جلة يف املنظمة 
العراقي����ة للخيول العربية عام 1990م، وا�ش����تمر الت�ش����جيل قائماً 
عل����ى قدم و�ش����اق ب�ش����ورة جدية ومن�ش����بطة بغر�����س املحافظة على 
الأن�ش����اب العربية يف اخليول. بعد ان�شمام العراق للمنظمة العاملية 
للخي����ول العربي����ة يف عام 1984م وا�ش����ترياد الفحول م����ن اخلارج، 
وهي اأ�ش����عف من اخليول العراقية يف ال�ش����باقات، وذلك دعم و�شجع 
�شباقات اخليول العربية العراقية التي دامت ل�شنتني فقط، وبعدها 
مت اإهمال اخليول العربية ب�ش����كل كبري وعزف املالكون واملربون عن 
اقتناء اخليول العربية التي بها دماء غري عراقية ب�ش����بب بطئها يف 
ال�ش����باقات، وم����ن الطريف اأن ق�ش����م م����ن املالكني واملرب����ني عند عدم 
رغبتهم يف بيع خيولهم يدعوا اأنها خيول عربية م�ش����جلة مما يربر 

عدم رغبتهم يف بيعها �شراءها.
ح����دث الدع����م احلقيق����ي للمنظم����ة العراقي����ة للخي����ول العربية بعد 
اإ�ش����دار قان����ون جديد للمنظم����ة العراقية للخي����ول العربية ولنادي 
ع����ن  وال����ذي �ش����در  1999م،  ع����ام  العراق����ي يف نهاي����ة  الفرو�ش����ية 
دي����وان رئا�ش����ة اجلمهوري����ة العراقي����ة يف ذل����ك الوق����ت بع����د تده����ور 
و�ش����ع اخلي����ول يف الع����راق ب�ش����بب �ش����عف ال�ش����باق وغ����اء الأع����اف 
وتناق�����س اأع����داد اخلي����ول، وذل����ك لأنه ل يوج����د دعم م����ادي للنادي 

اأثناء احل�شار، واملنظمة كانت تعتمد على النادي مادًيا.
واعت����رب القان����ون النادي كياًنا م�ش����تقًا ل يرتبط باأي وزارة اأو جهة 
ر�ش����مية، وه����و م�ش����تقل اإدارًي����ا ومادًي����ا ولدي����ه هيئ����ة اإداري����ة منتخبة 
م����ن هيئ����ة عام����ة تتكون م����ن املالك����ني واملربني والعامل����ني يف جمال 
الفرو�ش����ية وتربية اخليول وكذلك املنظمة، واأعطى املنظمة ح�ش����ة 
مالية عالية من النادي �شمن القانون حيث اأعطاها 10&#37; 
م����ن دخل النادي اليوم����ي واأعطاها %10 من اإيرادات النادي، مما 

جعل املنظمة ذات مقدرة مالية عالية لدعم اخليول العربية.
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التسعينات أصعب فترة للخيل العراقية
الخيول... أصالة .. وقوة .. امتياز

العراقية  ـــ فيصل سليم

اهتم العراقيون بتأصيل خليهم و انســابها و الحفاظ على دمائها العربية 
و قد تطورت صناعة الخيل في محيطها العشــائري الريفي تطورا يواكب 

الحياة الحديثة .
فأنشــئت مرابط اساســية عملية كان لها دور كبير في الحفاظ على صناعة 
الخيل العراقية و تحسينها و استمراريتها وكان لهذه المرابط االثر االكبر 
فــي بقاء جذوة الحصان العربي قائمة على الرغم من الظروف التي تعرض و 
يتعرض لها العراق بســبب الحكم الســابق لمدة ثالثون عام و الحروب التي 
زجه بها النظام ومن ثم الحصار الظالم و االحتالل االمريكي وانا افضل كلمة 
مربط على اســتخدام الســطبل وذلك الن كلمة المربــط عربية لها دالالت 
لغوية واضحة , و مقتبســة من التراث العربي االسالمي و مقتبسة من تراث 
القبائــل العربية فــي العراق و عموم العالم العربي وكمــا ورد في القران في 

اآلية الكريمة ) واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ( .

أجمــــل واقـــوى 
الخيــــــول فـــي 
العــراق و الدول 
العربية هـي أسد 
سيف و أورويـــل 
و الفحل شريدان 

و غيرها

 انضم العراق للمنظمة 
العالمــــيــــة للخيـــول 
العربية في عام 1984م 
واستوردنا الفحول من 
الخــارج، وهــي أضعف 
مــن الخيــول العراقية 

في السباقات..

الثمانينــات العصــر الذهبي للخيــول العراقية
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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

محمد قواص

 المتحدة مؤخرًا توسيَع نطاق تفويض بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية ليشمل 
ُ

حين اقترحت الواليات
صان بجهود 

ُ
 لسيادته على الصحراء الغربية. فحقوق االنسان ت

ٌ
مراقبة حقوق االنسان، رفض المغرب األمر، ذلك أنه تقويض

لكن  األخرى. تراجعت واشنطن،  البالد  ونواحي  في مراكش ومكناس  أو  الصحراء  في  العيون  في  أكان ذلك  مغربية ال فرق 
المغرب لم يتراجع عن رفع لواء حقوق االنسان، إلى درجة دعوة العالم إلى مدينة مراكش لمناقشة أمر ذلك على هذه األرض، 

ضمن بيئة حقوقية مغربية هي األولى في العالم العربي والسّباقة في قيام منظومة في هذا المضمار.

يف قلب مراك�ش انب�ضطت االأ�ضبوع املا�ضي قرية عاملية ا�ضت�ضافت اأحياوؤها 
املرة االأوىل يف  اإلتقى اجلمع يف  الثاين حلقوق االن�ضان.  الدويل  امللتقى 
الربازيل يف اأوائل العام املا�ضي، اأراد املغرب ا�ضت�ضافة املنتدى الثاين هذا 
ت�ضت�ضيفه االرجنتني(. فللمغرب  اأن  اأراد )كان مقرراً  له ما  العام فكان 
باٌع يف جماالت الدفاع عن حقوق االن�ضان، �ضواء من خالل املجتمع املدين 

ومنظماته، اأو من خالل االأداء الر�ضمي واحلكومي.
كان ال بد لذلك اجلهد املمّيز يف جمال حقوق االن�ضان يف املغرب اأن يطل 
امللك  تقّلد  املغرب مع نف�ضه منذ  العامل من قلب مراك�ش. ت�ضالح  على 
احلكم  يرث  اأن  ال�ضاب  امللك  باإمكان  كان  البالد.  عر�ش  ال�ضاد�ش  حممد 
ويكمل م�ضرية من �ضلف، لكنه قرر العودة اإىل تلك ال�ضرية، ليفتح كافة 
وامل�ضاحلة  االن�����ض��اف  "هيئة  �ضمن  االنتهاكات  ك��ل  يف  ويحقق  امل��ل��ف��ات، 
تن�ضحب  �ضلوك  منظومة  بذلك  موؤ�ض�ضاً  املهمة،  تلك  بها  اأنيطت  "التي 

على كافة القطاعات املعنّية بحقوق االن�ضان.
اأمل املنظمون اأن ي�ضل عدد امل�ضاركني اإىل خم�ضة اآالف �ضخ�ش، فجاءهم 
اأكرث من 8 اآالف "يحّجون" اإىل مراك�ش يف اأكرب مظاهرة كونية للدفاع 
القارات  بني  ما  م�ضرتكاً  هماً  يعك�ُش  ما  امل�ضهد  يف  االن�ضان.  حقوق  عن 
وتتقاطع  بال�ضمال  اجلنوب  يختلُط  امل�ضهد  ويف  والثقافات.  واالأجنا�ش 
اأ�ضل  اإىل  عجيبة  ع���ودٌة  امل�ضهد  يف  وال��ف��ق��رية.  والنامية  الغنية  ال���دول 

احل�ضارة واأ�ضا�ش وجودها: االإن�ضان.
ُي�ضَدُم املراقب كم اأن م�ضاألة حقوق االإن�ضان عاجلٌة طارئٌة ملّحٌة يف زمن 
العوملة والتقدم التكنولوجي، وكم هي مقلقٌة يف زمن رواج الدميقراطية 
التي  النقا�ضات  يف  اأجمع.  العامل  يف  عي�ش  كقاعدة  باحلريات  والتب�ضري 
اإ�ضتعلت داخل خّيم املنتدى مرايا لتخّلف ما زال �ضائدا يف تعامل الب�ضر 
لالأنثى،  الذكر  مقاربة  يف  امل��واط��ن،  مع  ال�ضلطة  تعاطي  يف  الب�ضر،  مع 
ويف �ضلوك املجتمعات مع اأطفالها. واإذا ما وىل زمن اال�ضتعباد والرقيق 
مبعناه املبا�ضر الفّج، فاإن تلك ال�ضرية ت�ضتوطن زمننا بخبث ودهاء وفق 

اأ�ضكال واأ�ضاليب متخفية اأحياناً وعلنية اأحياناً اأخرى.
ديناميات  اأف��رج��ت مراك�ش عن  االن�ضان وحقوقه،  اأم��ر  ح��ول  اجل��دل  يف 
يك�ضف  ما  ال�ضيا�ضة  يف  عالجها.  تعطل  عن  العّلة،  مواطن  عن  امل�ضكلة، 
ظلماً وتعذيباً وت�ضلطاً وا�ضتبدادا. ويف الثقافة ما يربُر خلال يف التعامالت 
املجتمعية الداخلية. ويف االقت�ضاد ما يف�ّضر بطالة وعمالة اأطفال ورواج 
ظواهر اال�ضتغالل. ويف الذكورية ما ي�ضّلط املجهر على اختالل لئيم يف 
اإىل جنوب جنوبها، وما  باملراأة من �ضمال �ضمال االأر���ش  م�ضاواة الرجل 
يكرُر النقا�ش حول اال�ضتغالل اجلن�ضي اخلبيث الذي ما زال يطال املراأة 

والطفل يف القرن الواحد والع�ضرين.

باالنتهاكات  و�ضفه  ميكن  م��ا  ح��ول  مراك�ش  منتدى  ور����ُش  دارت  وفيما 
الكال�ضيكية التي ال تنتهي منذ بدء الكون، فاإن حال حقوق االإن�ضان عند 
العرب تدخل يف اأطوار ذاتية، تتجاوز كال�ضيكيتها العاملية الرتيبة. فتناول 
اال�ضتعمار  زوال  منذ  احلاكم  اأج��ن��دة  عن  بعيداً  ك��ان  لطاملا  ال�ضاأن  ذل��ك 
االيديولوجية  االأدبيات  اعتربت  ولطاملا  اال�ضتقالل،  والدخول يف حقبة 
احلاكمة اأن اإثارة امل�ضاألة هي رج�ش من عمل اخلارج وموؤامرة دولية �ضد 

منجزات الدولة الوطنية املتحررة من �ضطوة القوى الكربى.
يف ظل االأنظمة اجلمهورية حتّول االن�ضان اإىل تف�ضيل تافه داخل مفهوم 
اإىل  الدفاع عنها. حتّول االن�ضان  االأنظمة  اإّدعت تلك  "اجلماهري" التي 
وقود وطاقة لرفد االأنظمة الثورية، كما اأ�ضحى اأ�ضحية �ضرعية ُي�ضتهان 
املعركة". مل  يعلو فوق �ضوت  "ال �ضوت  �ضعار  راج  �ضبيلها.  مب�ضريه يف 
نزااًل م�ضتمراً  بال�ضرورة حرباً �ضد عدو، بقدر ما اعتربت  املعركة  تكن 
ا�ضتباحت  "املقّد�ش"  ال�ضعار  ذل��ك  وف��ق  ومنتقديه.  النظام  خ�ضوم  �ضد 
ال�ضلطة حقوق الفرد يف اأن يكون حراً تبيح حريته ال�ضرائع واالأديان التي 

اإّدعت االأنظمة انها ت�ضتلهم ال�ضرعية منها.
واإذا ما كانت االنظمة غري اجلمهورية عند العرب ت�ضتمُد �ضرعيتها من 
ا�ضتندت  ا�ضتقراره  ومفهوم  احلكم  ثقافة  ف��اإن  بعيد،  تاريخي  ا�ضتمرار 
اأي�ضاً على ا�ضتبداد، وتعاملت مع االن�ضان ب�ضفتة من رعايا العر�ش، وعرب 
العر�ش. يف  ذلك  اأراده��ا �ضاحب  التي  باحلقوق  اإال  ينعم  ال�ضفة ال  تلك 
التقارير  االأداء احلقوقي، على ما تفرج  ذلك تف�ضري لظواهر تخّلف يف 
وت��ك�����ض��ُف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ل��ي�����ش ف��ق��ط يف ع��الق��ة امل���واط���ن ب��احل��ك��م، ب��ل يف 
واأم��راأة وطفل. ويف هذا، �ضجل  الداخلية بني رجل  املجتمعية  العالقات 

املغرب يف ظل حممد ال�ضاد�ش، قطيعة نهائية مع نهج و�ضلوك �ضابقني.
اأتت  االإن�ضان وحقوقه،  بانبالج فجر  "ربيع" العرب مب�ّضراً  واإذا ما جاء 
الرياح مبا مل ت�ضته �ضفن الزاحفني يف ال�ضوارع. فال قطع الروؤو�ش وال 
اغت�ضاب الن�ضاء وال انت�ضار التعذيب وال ارتكاب املجازر ي�ضي باحتماالت 
اأن يطل عهد قريب حلقوق االن�ضان يف ربوعنا. يك�ضف هذا "الربيع" عن 
عّلة بنيوية يف تركيبة جمتمعاتنا تفرز علل اال�ضتبداد والتفرد واللجوء 
اإىل العنف �ضواء كانت ال�ضلطة يف يد هذا، اأو ا�ضتوىل عليها ذاك. ويك�ضُف 
ا�ضكالية حتّكم  ال�ضيا�ضي على ال�ضلطة  "الربيع" يف تهافت اال�ضالم  هذا 
وايقاعات تطوره.  الفرد  بيوميات  باإ�ضمه،  التكلم  يدعون  اأو من  الدين، 
يك�ضُف "الربيع" ا�ضتع�ضاًء ا�ضكالياً ملقاربة ما من �ضاأنه تخلي�ش االن�ضان 

العربي من حموالت ثقافية على طريق حترير االإن�ضان و�ضون حقوقه.
ي��ديل امل��غ��رب ب��دل��وه يف اجل���دل ال��ك��وين ال��راه��ن ح��ول ح��ق��وق االن�����ض��ان. 
هذا  يف  متطّور  �ضجل  يف  تفتخر  اأن  و�ضلطة  كحكم  ال��رب��اط،  ت�ضتطيع 

امل�ضمار. وي�ضتطيع املغرب، �ضعبا وتيارات واحزاب وجمعيات، اأن يفتخر يف 
اجنازاته يف هذا امليدان. اأن�ضاأ املغرب املجل�ش الوطني حلقوق االإن�ضان عام 
2011 )حل حمل املجل�ش اال�ضت�ضاري حلقوق االإن�ضان(، وهو موؤ�ض�ضة 
االإ�ضكاليات  �ضتى  مع  التعاطي  اأج��ل  من  اإن�ضاوؤها  مت  م�ضتقلة  جماعية، 
اأجل االمتثال  االإن�ضان واحلريات، ومن  بالدفاع وحماية حقوق  املتعلقة 

ال�ضارم للمرجعية احلقوقية ب�ضيغتها الكونية.
يذهُب العاهل املغربي امللك حممد ال�ضاد�ش يف ر�ضالته للمنتدى مبا�ضرة 
اأو  التعبري عن فكر  اأب��دا  االإن�ضان ال تعني  "كونية حقوق  ودون مواربة: 
انخراط  لدينامية  نتاجا  جوهرها،  يف  ت�ضّكل  اأن  يجب  بل  وحيد،  منط 
الطبيعي،  والثقافية مكانها  الوطنية  التقاليد  فيه  )...( جتد  تدريجي 

حول قاعدة قّيم غري قابلة للتقييد، دون تعار�ش اأو تناق�ش معها".
�ضراكتنا كاملة يف هذا العامل. هكذا ي�ضيغ ملك املغرب ر�ضالته، وبناء على 
ذلك نذهب معاً لالجابة على ا�ضكاالت الراهن: "رف�ش االآخر والتع�ضب، 
اإىل  االأدي����ان،  ر���ض��االت  لنبل  منحرفة  ق���راءة  اأو  عرقية،  م���ربرات  ب�ضبب 
اأال  اأقد�ش هذه احلقوق،  االأ�ضا�ضية، مبا فيها  انتهاكات �ضارخة للحقوق 

وهو احلق يف احلياة".
ي��ط��ل حم��م��د ال�����ض��اد���ش م��ن م��راك�����ش م��ن م��ن��رب ك���وين ليعيد ت�ضويب 
البو�ضلة نحو املغرب. ميعن يف التقدم نحو "م�ضاألتي امل�ضاواة واملنا�ضفة، 
د�ضتورية".  ذات طبيعة  اأهدافا  باعتبارهما  اململكة،  د�ضتور  املدرجتني يف 
من  �ضنة  ع�ضرة  خم�ش  "بعد  ب���الده  حققته  مب��ا  امل��غ��رب��ي  امل��ل��ك  يفتخُر 
ميادين  ت�ضمل  االإجن������ازات،  م��ن  م�ضرفة  بح�ضيلة  امل�����ض��رتك��ة،  اجل��ه��ود 

الب�ضرية،  امل��راأة، والتنمية  العدالة االنتقالية، وحقوق  حيوية، من قبيل 
ورد االعتبار للثقافة االأمازيغية كمكون اأ�ضا�ضي للهوية املغربية، وتوطيد 
اأ�ضا�ش  املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق االإن�ضان، وتدبري احلقل الديني، على 

املبادئ والتعاليم واملقا�ضد ال�ضمحة لالإ�ضالم".
يتابع  البالد  فتاأ عاهل  املغرب وما  بها  هي ور�ضة كربى طموحة خاطر 
االإمي��ان  يف  وامل��رتددي��ن  امل�ضككيني  على  بذلك  ي��رد  و�ضريورتها،  �ضريها 

بنهائية الرقي بحقوق االإن�ضان باإجتاه اأعلى القمم املتاحة.
انعقد خاللها، مل  التي  االأي��ام االأربعة  املوؤمتر، وعلى مدى  اأم��ام ميدان 
اأ�ضاأل واحداً  تتوقف مظاهرات واعت�ضامات مطلبية لقطاعات مغربية. 
اأين  امل�ضوؤولني يف املجل�ش الوطني للحقوق االن�ضان يف املغرب،  من كبار 
اأن��ت��م م��ن ه��ذه احل��ك��اي��ة؟ ي��ب��ادرين بلغة االأرق����ام: ع��ام 2011 بلغ عدد 
املظاهرات يف املغرب 22 األف مظاهرة وتناق�ش هذا العدد كل عام، وهو 
األ��ف��اً. وم��اذا يعني ذلك؟   16 يبلغ حتى ه��ذه االأي���ام من العامل احل��ايل 
ا�ضتثنائياً،  �ضلوكاً  ب�ضفتها  املظاهرات  يف  تخرُج  كانت  النا�ش  اأن  يجيبني 
امل�ضهد  يف  اعتيادياً  ذلك  اأمر  وبات  التخمة  فاأ�ضبعوا هذا احلرمان حتى 

االجتماعي واالأمني وال�ضيا�ضي.
اأزم��ة نظام، بل بات دلياًل على توازن  املغرب يعك�ُش  التظاهر يف  مل يعد 
وات�ضاق مع ما هو حا�ضل ومعمول به يف العامل. هكذا اأدرك احلقوقيون 
االأجانب القادمون من �ضتى اأنحاء االأر�ش املراتب املتقدمة التي حققها 
واث��ق��اً  ي�ضدُر  عالياً  ف��ك��ان �ضراخهم  االأن�����ض��ان،  ح��ق��وق  امل��غ��رب يف جم��ال 

منطلقاً من اأر�ش مرك�ش ال�ضلبة حيث االأن�ضان ما زال اأ�ضل احل�ضارة.

سؤال مراكش: هل ما زال اإلنسان هو األصل؟

استهداف أبوظبي

عدم  ع��ن  ف��ل��ورن��وي  مي�ضيل  اع��ت��ذرت  عندما 
دف��اع  وزي���رة  اأول  لتكون  هيغل  ت�ضاك  خالفة 
من  القفز  يريدون  اجلميع  اأن  بدا  اأمريكية، 
�ضفينة باراك اأوباما املتاأرجحة، اأو على االأقل 
كانت  اإليها. فلورنوي  ال�ضعود  ال يرغبون يف 
اأوباما  ر�ّضحهم  الذين  قائمة  على  ا�ضم  اأب��رز 
�ضحية  ت��ك��ون  اأن  رف�����ض��ت  لكنها  للمن�ضب، 
البنتاغون  ب��ني  العميقة  للخالفات  ج��دي��دة 
وم�����ض��ت�����ض��اري ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش ح���ول االأزم����ة 

ال�ضورية واحلرب على »داع�ش«.
كارتر  اآ�ضتون  تر�ضيح  اأوب��ام��ا  اخ��ت��ار  وعندما 
كان  والذي  للمن�ضب،  البريوقراطي  االإداري 
نائبا �ضابقا لوزير الدفاع، تاأّكد اأنه م�ضّر على 
امل�ضي يف »�ضيا�ضة الال�ضيا�ضة« اأو يف »الفو�ضى 
اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة« ك��م��ا و���ض��ف��ه��ا خ��ب��ري ���ض��وؤون 
ال��دف��اع اأن��ت��وين ك��ورد���ض��م��ان، ال���ذي ي���رى اأن 
تعيني اآ�ضتون �ضي�ضاعد اأوباما على اال�ضتمرار 
ا����ض���ط���دام بني  م���ن دون  روؤي����ت����ه  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
االأم��ن  وجمل�ش  االأبي�ش  والبيت  البنتاغون 

القومي كما حدث مع هيغل.
بني  املا�ضي  الثالثاء  ي��وم  الوا�ضح  التناق�ش 
االق��رتاب  ع��ن  اأعلنت  التي  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة 

م���ن ات���ف���اق م���ع ت��رك��ي��ا ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���ازل���ة وع��ن 
االجتاه اإىل ال�ضماح با�ضتخدام قاعدة اإجنرليك، وبني 
هذه  م��ن  التخفيف  اإىل  ���ض��ارع  ال���ذي  االأب��ي�����ش  البيت 
عهده  دخل  ال��ذي  اأوباما  اأن  متاما  يوؤكد  االحتماالت، 
اأن واليته �ضتنتهي بعد  العك�ضي، باعتبار  العّد  مرحلة 
ال��ت��وّرط يف ح��روب  اأق���ل م��ن �ضنتني، م�ضّر على ع��دم 

خارجية ال يف العراق وال يف �ضوريا.
االنتباه  ال�ضروري  االأم��ريك��ي من  االنكفاء  ه��ذا  اأم��ام 
حتديدا،  ال�ضورية  احللبة  نحو  الرو�ضي  االندفاع  اإىل 
ب��ع��د ف����رتة م���ن االب���ت���ع���اد ال��ن�����ض��ب��ي ف��ر���ض��ت��ه��ا ظ���روف 
اأوكرانيا، وهنا يرى بع�ش  التورط العميق واملكلف يف 
املراقبني اأن اأفكار املبعوث الدويل �ضتيفان دي مي�ضتورا 
التي تدعو اإىل »جتميد« القتال يف حلب رمبا انطلقت 
من جليد رو�ضيا، التي بداأت منذ اأ�ضهر حركة ات�ضاالت 
مل��وؤمت��ر  ج��دي��دة  �ضيغة  ا�ضتن�ضاخ  ب��ه��دف  وم�����ض��اورات 

جنيف ولكن حتت مظّلة مو�ضكو هذه املرة.
يف هذا ال�ضياق ذهب دي مي�ضتورا اإىل مو�ضكو مرتني، 
وزار وفد من ال�ضباط وال�ضخ�ضيات ال�ضورية املعار�ضة 
وليد  ثم ذهب  الرو�ضية،  العا�ضمة  مع معاذ اخلطيب 
حرارة  وارتفعت  بوتني،  فالدميري  التقى  ال��ذي  املعلم 
تزال  التي ال  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  احلديث جمددا عن 
اأف�ضلت  اأن  �ضبق  التي  الواحدة  العقدة  دوام��ة  ت��دور يف 

موؤمتر جنيف يف مرحلتيه: م�ضري االأ�ضد.
ما هو موقع الرئي�ش ب�ضار االأ�ضد من الت�ضوية؟.. هل 
يتوارى مع حلقته الع�ضكرية وبيئته التي اأدارت احلرب 
التي دّمرت �ضوريا وا�ضتولدت كل هذا االإره��اب؟.. هل 
اأن  اأي �ضيغة ميكن  م��ن، ووف��ق  واإىل متى وم��ع  يبقى 
الهزمية  اإحل��اق  اإىل  واالن�ضراف  القتال  وقف  ت�ضمن 
روزنامة  على  التفاهم  يتم  وه��ل  واأخ��وات��ه؟..  بداع�ش 
»االن��ت��ق��ال  لعملية  عليها  وم��ت��ف��ق  وحم����ددة  وا���ض��ح��ة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي«، ال��ت��ي اأف�����ض��ل��ت م��ف��او���ض��ات ج��ن��ي��ف ملجرد 
ا�ضتعمال كلمة »انتقال«، يف ظل اإ�ضرار اأهل النظام على 

اأن »االأ�ضد قائدنا اإىل االأبد«؟

اأ�ضبه  لكنه  ب��ج��واب  مو�ضكو  م��ن  ع���اد  اخل��ط��ي��ب  م��ع��اذ 
ب�ضوؤال: »الرو�ش غري متم�ضكني باالأ�ضد، لكن اإىل متى 
اأ�ضهر؟ عندما  �ضتة  اأو  يبقى، ثالثة، خم�ضة،  اأن  يجب 
يّت�ضح هذا االأمر وتكون هناك روؤية وا�ضحة و�ضريحة 
معنّي،  ترتيب  و�ضع  ويتم  ال�ضوري،  ال�ضعب  اإىل  تعلن 
�ضتنتهي  و�ضالحيته  بالتاأكيد،  �ضيغادر  ال�ضخ�ش  هذا 

بطريقة معّينة، وهذا اأمر معقول«. 
الف��روف  ل�ضريغي  �ضبق  اإذ  ج��دي��دا،  لي�ش  الكالم  ه��ذا 
ال  رو�ضيا  اأن  اأعلن  اأن  ال�ضورية  االأزم��ة  يف مرحلة من 
مو�ضكو  ك��ررت��ه  موقف  وه��و  م��ّع��ني،  ب�ضخ�ش  تتم�ضك 
اأمام وفود عدة، متم�ضكة مبعار�ضة انهيار بنية الدولة 
واملوقف  الكاملة،  الفو�ضى  يف  البالد  ووق��وع  ال�ضورية 
االأمريكي يتالقى يف هذه النقطة مع مو�ضكو، وكذلك 
موقف »االئتالف املعار�ش« وموقف اجلامعة العربية 
التي دعت منذ ثالثة اأعوام اإىل عملية انتقال �ضيا�ضي 
يف �ضوريا على الطريقة اليمنية.. لهذا ميكن اخت�ضار 

الو�ضع ب�ضوؤال واحد:
للبدء  االأ���ض��د  م�ضري  عقدة  حل  مو�ضكو  ت�ضتطيع  هل 
اأن تلملم  اإر�ضاء ت�ضوية �ضيا�ضية يف �ضوريا ت�ضتطيع  يف 
وهذا  وامل�ضتعلة،  املمزقة  اجلغرافيا  من  احلطام  ه��ذا 
وه��ذا  واملت�ضارعة،  املنق�ضمة  املعار�ضات  م��ن  احل��ط��ام 
احلطام من التدخالت واالأهداف االإقليمية والدولية 

املتقاطعة يف �ضوريا؟
ول��ي��د امل��ع��ل��م اأع��ل��ن م��واف��ق��ة ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ع��ق��د ح��وار 
ك��الم الف���روف عن  ���ض��وري يف مو�ضكو، لكن  ���ض��وري - 
هذا االأم��ر بدا وكاأنه ي�ضبه القول »االأم��ر يل«، مبعنى 
للحوار  موؤمتر  اأي  االأ�ضد من  تريد ح�ضة  مو�ضكو  اأن 
ب��ني ال�����ض��وري��ني: »اإن��ن��ا ن��رف�����ش تنظيم م��وؤمت��ر دويل 
كنتم  اإذا  ���ض��وري��ا..  يف  الت�ضوية  ب�����ض��اأن  ال��ن��ط��اق  وا���ض��ع 
تعّولون على عقد موؤمتر اآخر مثل ذلك الذي عقد يف 
مدينة مونرتو مب�ضاركة 50 دولة واآالف ال�ضحافيني 

والتلفزة فاإنه لن يعقد«. 
ل���ك���ن ه����ل ي��ع��ن��ي ه�����ذا اأن����ه����م ي����ري����دون ع���ق���د م���وؤمت���ر 
للمتنازعني ال�ضوريني وراء »�ضتار حديدي« يف مو�ضكو 

املعار�ضة وتروي�ش االأ�ضد  اإخ�ضاع  مبا ي�ضاعدهم على 
��ح ب��ن��ود  ل��ل��ق��ب��ول ب���روزن���ام���ة وا���ض��ح��ة وحم�����ددة ت��و���ضّ
عملية انتقال �ضيا�ضي على مراحل، وتتوازى مع تقّدم 
احلرب على »داع�ش« واأخواته، واأي�ضا مع مللمة �ضظايا 

املعار�ضة؟
املعلومات التي وردت يف تقارير دبلوما�ضية عليا اأجمعت 
اإىل  امل��ع��ل��م  زي����ارة  ق��ب��ل  امل��ا���ض��ي��ة  القليلة  االأ���ض��اب��ي��ع  يف 
مو�ضكو وزيارة بوتني اإىل اأنقرة، على اأن الدب الرو�ضي 
يقظ وواٍع اإىل درجة اأنه لن يفّوت الفر�ضة التاريخية 
ال�ضانحة على ال�ضاحة ال�ضورية، فاإذا كان اأوباما يحاذر 
ال��ن��ووي��ات  االن��غ��م��ا���ش يف  ���ض��وري��ا ويف�ضل  ال��ت��ورط يف 
�ضترتك فراغا  �ضلبية  تداعيات  لها من  االإيرانية وما 
واإذا  اخلليج،  يف  خ�ضو�ضا  حلفائه  عند  ا�ضرتاتيجيا 
كانت اإيران تتح�ّضب وتّعد لدور حموري على م�ضتوى 
االإقليم، ميكن اأن يتناق�ش ال بل َيرث النفوذ الرو�ضي 
فاإن بوتني لن يرتاجع حلظة عن توظيف  يف �ضوريا، 
كل ما ميلك من اأوراق ال�ضغط الإجناح ت�ضوية �ضلمية 
يف  ول��و  االأ�ضد  راأ���ش  بالتاأكيد  ثمنها  �ضيكون  �ضوريا  يف 

مرحلة الحقة.
الرو�ضي  الغاز  وت�ضدير  االقت�ضاد  ملفات  اأن  �ضحيح 
ك��ان��ت يف م��ق��دم��ة حم���ادث���ات ب��وت��ني م���ع رج���ب طيب 
الهم�ش  على  ا�ضتحوذ  ال�ضوري  ال�ضاأن  لكن  اإردوغ���ان، 
ينجح  لن  اأن��ه  على  اأنقرة  اإ�ضرار  من  انطالقا  بينهما 
اأي حل يف �ضوريا ما مل ي�ضمن خروجا نهائيا لالأ�ضد 

من ال�ضلطة.
االأ�ضد  مع  ت�ضتبك  اأن  رو�ضيا  ت�ضتطيع  هل  وال�����ض��وؤال: 
مبا�ضرة الإجناح ت�ضوية �ضرطها االأ�ضا�ش اإق�ضاوؤه، ومع 
�ضيخ�ضرون  ال��ذي��ن  الكوالي�ش  يف  االإي��ران��ي��ني  حلفائه 

نفوذهم الطاغي يف �ضوريا اإذا خ�ضروه؟
من يقراأ كالم املعلم عن �ضروط النظام لقبول مقرتح 
يريد  اأن���ه  ويكت�ضف  ال�����ض��راع،  بتجميد  مي�ضتورا  دي 
مدى  يعرف  للمعار�ضة،  وا�ضتباقيا  كامال  ا�ضت�ضالما 
ال�ضعوبة التي تواجه االندفاعة الرو�ضية اال�ضتئثارية 

يف �ضوريا.

هل يحل بوتين عقدة األسد؟

العملي����ة التي نفذت يف قري����ة الدالوة يف 
االأح�ض����اء بال�ضعودي����ة، وقت����ل فيه����ا غدرا 
منتق����اة  جرمي����ة  كان����ت  مواطن����ني،   8
بعناي����ة الأ�ضباب �ضيا�ضي����ة: »داع�ش« يقتل 
الإث����ارة  حماول����ة  يف  �ضعودي����ني  �ضيع����ة 
اال�ضطراب����ات يف تلك املنطق����ة. »داع�ش« 
ينف����ذ جرمي����ة اإرهابية ثانية، ه����ذه املرة 
ام����راأة اأمريكي����ة يف العا�ضمة االإماراتية، 

اأي�ضا الأ�ضباب �ضيا�ضية.
»داع�����ش« نف�ضه جم����رد عن����وان لالإرهاب 
ل����ه عالق����ات  امل�ضتم����ر، تنظي����م ملتب�����ش 
باأنظم����ة اإقليمي����ة لكن����ه ال يخ����رج بعي����دا 
ع����ن التنظي����م االأم: »القاع����دة«، وال����ذي 
عرفناه يف املا�ضي ي�ضتهدف دوال حمددة 
ت�ضته����دف  الت����ي  نف�ضه����ا  وه����ي  بعينه����ا، 
وهن����اك  وال�ضعودي����ة،  االإم����ارات  الي����وم: 
دول اأخ����رى مماثل����ة، يفرت�ش اأال تكتفي 
با�ضرتاتيجي����ة مواجه����ة العن����ف املنظ����م 
باإحب����اط، والقب�����ش  ال����ذي ي�ضتهدفه����ا، 
على اأكرب عدد ممكن من هذه اجلماعات 
املنخرط����ة، والت����ي ت�ضتخ����دم مواطن����ني 
واآخري����ن من جن�ضيات خمتلفة. اجلانب 
االأمن����ي ثب����ت اأن����ه ق����ادر عل����ى الت�ض����دي 
لالإره����اب، وتقلي����ل اخل�ضائ����ر، لك����ن م����ن 
يق����ف وراء هذه اجلماعة، ومن يقدم لها 
الت�ضهي����الت يف املنطق����ة، �ضاأن يحتاج اإىل 

تعاون اإقليمي �ضيا�ضي وا�ضع.
مل ت�ضتهدف كل الدول يف املنطقة، لي�ش 
الأنها ع�ضي����ة على »داع�����ش« و»القاعدة«، 
ب����ل الأنها لي�ضت �ضمن خريطة االأهداف 
اأنن����ا يف الف�ض����ل  املر�ضوم����ة، مم����ا يعن����ي 
ال����ذي  االإقليم����ي  ال�ض����راع  م����ن  الث����اين 
وم����ن  وي�ضتخدم����ه.  لالإره����اب  ي�ضم����ح 
ح����ول  ال�ضك����وك  حت����وم  اأن  الطبيع����ي 
ال����دول الت����ي ت�ضت�ضيف ه����ذه اجلماعات 

االإرهابية، اأو تعينها، اأو تغ�ش النظر عن 
ن�ضاطاته����ا االإعالمي����ة واملالي����ة وحرك����ة 
ن�ض����ري  اأن  ن�ضتطي����ع  لك����ن ال  تنقالته����ا، 
اإليه����ا باالإ�ضب����ع، عل����ى االأق����ل لي�����ش هذا 
وقت����ه. اال�ضتهداف املنتق����ى لهذه الدول، 
�ضيتطل����ب  واالإم����ارات،  ال�ضعودي����ة  مث����ل 
املزي����د م����ن التن�ضي����ق والعم����ل ال�ضيا�ضي 
ال����ذي ال يت�ضام����ح م����ع االأط����راف، �ض����واء 
ت�ضه����ل  الت����ي  جماع����ات،  اأو  دوال  كان����ت 
لالإره����اب فك����را وم����ادة. االإره����اب لي�����ش 
يف  احلكوم����ات  عل����ى  جدي����دة  جترب����ة 
املنطقة، فقد كانت اأحداث العقد املا�ضي 
من ال�ضخام����ة واخلطورة يفرت�ش اأنها 
علم����ت اأجهزة ال����دول، وهيئاتها حماربة 
الظاه����رة، والتنظيمات، والتعاون �ضمن 

العمل االإقليمي والدويل.
ف����اإذا كان����ت ه����ذه االأح����داث، مث����ل قت����ل 
املعلمة االأمريكية يف اأبوظبي وا�ضتهداف 
بداي����ة  ه����ي  ال�ضعودي����ة،  يف  احل�ضيني����ة 
ف����اإن علين����ا  ا�ضته����داف وح����رب منظم����ة 
�ضد احل����زام من جديد، لب����دء مواجهات 
اإذا  اأم����ا  �ضع����د خمتلف����ة.  عل����ى  جدي����دة 
كان����ت جم����رد اأعمال فردي����ة، اأو ن�ضاطات 
حم����دودة، فاإن الوقوف ب�ضالبة �ضيوجه 

ر�ضالة قوية لالآخرين.
والو�ض����ع الي����وم يف املنطق����ة اأكرث تعقيدا 
وخط����ورة م����ن عق����د االإره����اب املن�ض����رم، 
و�ضوري����ا  الع����راق  يف  ت����دور  فاحل����رب 
واليمن وليبيا، وجزئيا يف م�ضر. بوجود 
جبه����ات مفتوح����ة من املتوق����ع اأن حتاول 
بع�����ش االأط����راف، �ضم����ن ح����رب املح����اور 
ال�ضيا�ضي����ة االإقليمية، حماول����ة التاأثري، 
ب����ل ورمبا نق����ل املع����ارك اإىل داخل حدود 
ال����دول امل�ضتقرة. وكلم����ا كانت املواجهات 
�ضهل����ت  واأدواته����ا،  اأطرافه����ا  وا�ضح����ة، 
وحما�ضب����ة  وحما�ضرته����ا،  مواجهته����ا 
ه����ذه  وراء  الت����ي  احلقيقي����ة  االأط����راف 

العقول املغ�ضولة.

عبد الرحمن الراشد راجح الخوري



نظ���م ق�شم �شوؤون املواطنني يف وزارة الثقافة ندوة تعريفية 
حول حكومة املواطن االلكرتونية يف قاعة ع�شتار  

حا�شر فيها حممود �شاكر طاهر امل�شت�شار القانوين ومدير 
ق�ش���م  �شوؤون املواطنني للتعري���ف بربنامج حكومة املواطن 

والذي يت�شمن ثالث حماور ا�شا�شية منها:-
املح���ور الرئي����س : وه���و ن���زواًل لتبليغ���ات االمان���ة العام���ة 
ملجل����س الوزراء ودائرة �ش���وؤون املواطنني والعالقات العامة 

باقام���ة ندوات حول كيفي���ة ا�شتخدام نظام حكومة املواطن 
االلكرتوني���ة ) احلوكمة الهاللية( وي���ويل اهمية من قبل 
االمان���ة العام���ة ملجل����س ال���وزراء ويعترب بدي���اًل للمكاتبات 

الورقية .
املح���ور الث���اين والثال���ث: �شتعق���د ن���دوة م���ن قب���ل االمان���ة 
العام���ة ملجل����س ال���وزراء يحا�شرفيه���ا ا�شات���ذة خمت�ش���ني 
بح�ش���ور املدراء واملعاون���ني وم�شوؤولني ال�شع���ب واملوظفني 
املخت�ش���ني يف عم���ل احلا�ش���وب ي���وم 7/1/2015, ح���ول 
ور�ش���ة عمل لتعريف اهمية وتفا�شيل العامة لتطبيق نظام 

االلكرتوين.

واك���د طاه���ر باأن���ه يبداأ العم���ل يف �شه���ر كانون الث���اين �شنة 
الربنامج  املوظفني يف  او  املوطن  بتقدمي طلبات   2015
واله���دف هو ر�ش���م �شيا�شة للنظر يف �شكاوي املواطنني جتاه 
ال���وزارة مما يوفر ال���رد على ا�شتف�شاراته���م وحل م�شاكلهم 
وا�شتقب���ال املواطن���ني واملوظف���ني ودرا�ش���ة طلباته���م والرد 
عليه���ا ولتقوي���ة توا�ش���ل ب���ني ال���وزارة م���ن جه���ة واملواطن 
م���ن جهة اخرى وا�ش���راك القنوات االعالمي���ة )تلفزيونية 

و�شحافة( يف الن�شاطات املتعلقة يف املواطنني واملوظفني.
�ش���ارك م�ش���وؤول برنام���ج حكوم���ة املواط���ن االلكرتوني���ة يف 
وزارة الثقاف���ة املهند�س احمد ع���وين قدوري بتقدمي  �شرح 

ملخ����س لعم���ل الربنام���ج منه���ا يق���وم املواط���ن واملوظ���ف 
او املراج���ع لتق���دمي طل���ب �شك���وى يف ال�شفح���ة الر�شمي���ة 
للربنام���ج ع���ن طري���ق االنرتني���ت ويت���م ان���زال رق���م �شري 
ل���كل معامل���ة يقوم برفعه���ا املواطن ويتم ار�ش���ال اإ�شعار من 
الربنامج بطلب امل�شتم�شكات االأربع )هوية االحوال املدنية 
, �شه���ادة جن�شية , بطاقة ال�شك���ن البطاقة التموينية( ويتم 
ا�شت���الم طل���ب املواط���ن ع���ن طري���ق حا�شب���ة مكت���ب �شوؤون 
املواطن���ني م���ن خ���الل م�ش���وؤول الربنام���ج ث���م يح���ول ه���ذا 
الطلب مل�شوؤول املتابعة مع املرفقات ويقوم هذا امل�شوؤول اىل 

رفعها اىل املديرية او الق�شم املعني .
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ه��و ش��اعر لم يخط س��طرا او جملة او حرف��ا في مدح حاكم لي��س ألنه “غاوي” 
معارضة للمعارضة فقط إنما ألنه شاعر حر يقول ما يشعر به ويشعر بما يقتنع 
به ويقتنع بما يؤمن به من مبادئ تحررت من كل مصلحة ش��خصية على حس��اب 

الوطن.
احمد فوؤاد جنم �شاعر جتمعت فيه كل ال�شمات 
فه����و مثق����ف ب�شي����ط .. �شاعر يعرب ع����ن ق�شايا 
 , اجلمي����ع  يفهم����ه  باأ�شل����وب  معق����دة  �شيا�شي����ة 
كومي����دي يف حكايات����ه عن حيات����ه املليئة باالأمل 
واال�شطه����اد , له قدرة على تلخي�س مقاالت يف 
ق�شي����دة واح����دة فقط هو اأحمد ف����وؤاد جنم من 

جمع هذا كله يف �شخ�شه النحيل ..
م����ن العجي����ب ان بداي����ة ف����وؤاد جن����م م����ع كتاب����ة 
ال�شعر كانت عجيبة ففي عام 1961 كان جنم 
م�شجون����ا بتهمة تزوير ا�شتمارات حكومية وقد 
اع����رتف به����ذه التهم����ة , حيث ن�ش����ر اأول جتربة 
�شعري����ة ل����ه يف املجل����ة الت����ي ت�شدره����ا م�شلح����ة 
ال�شج����ون ان����ذاك ويحرره����ا امل�شجون����ون .. هذا 
ب����دوره �شجعه على كتابة ديوانه الكامل بعنوان 
له  ال�شجن” الذي حتم�شت  ” من احلياة ايل 
دكت����ورة �شه����ر القلم����اوي وكتب����ت مقدمته من 

فرط اعجابها بالديوان ..
وف����ى ع����ام 1968 كت����ب جن����م ق�شي����دة بعنوان 
النك�شة  ” تعرب عما بداخله بعد  اأيوب  “�شرب 
ليظهر كذب و�شائل االعالم وت�شليلهم لل�شعب 

لعدم االعرتاف بالهزمية
يا م�شاأ �شاأ ال�شرب فوق اجلرح من بره 

اجلرح يا عم
جايب دم من جوه                       

فني اآخر ال�شرب يا�شيخ اأيوب
و الأمتى احلر يبات مغلوب

اجلو �شباب
الوقت غروب

الديب ع الباب
الباب موروب

كم����ا ان جن����م كان يحكي ع����ن مذكراته عما بعد 
النك�شة مبا�شرة انه بعد التاأكد من النك�شة نزل 
اىل ال�ش����ارع وكان م�شدوم����ا خمطوف����ا لدرج����ة 
ان����ه نزل اىل ال�شارع “بف����ردة �شب�شب”واحدة .. 
وظل مي�شي اىل ان و�شل مليدان اجلي�س وتبعته 
جم����وع غفرة كانت غا�شبة وب����داأت تردد ن�شيد 
ب����الدي الذي كان ممنوعا اآنذاك !.. وبعدها مل 
يع����د جنم اىل منزله بل ظ����ل متنقال من مكان 
مل����كان وبع����د ثالثة اي����ام م����ن الت�شك����ع يف �شوارع 
م�ش����ر رج����ع ايل بيته ونام ف����رتة طويلة اإىل ان 
ج����اءه ال�شي����خ اإمام الذي اق����رتح عليه ان يرتك 
فرا�ش����ه وين����زل مع����ه للتم�شي����ة قلي����ال وعندم����ا 
و�ش����ال اىل ب����اب زويل����ة وق����ف جنم وق����ال الإمام 
اإمام  ” فقال له  “هنا �شنق طومان باي نف�شه 
“نحن الذين جتوز عليهم الرحمة ع االقل هو 

مات بطل” فجاءته فكرة ” بقرة حاحا”
البق����رة انقه����رت .ف القه����ر ان�شه����رت .وقع����ت 
ف الب����ر .�شاأل����وا النواطر. ط����ب وقعت ليه؟. 
وقعت م اخلوف . و اخلوف ييجي ليه. من عدم 
ال�شوف. وقعت م اجلوع. و من الراحة . البقرة 

ال�شمرة النطاحة . ناحت مواويل النواحة . 
ق�شيدة بيان هام ..

كتبه����ا جن����م لينتقد وي�شخر م����ن البيانات التى 
يلقيه����ا الرئي�س ال�شادات حي����ث انها –يف نظره 
وبال م�شمون  العام  الراأي  ت�شلل  – خطابات 

وا�شح ..

فيا اخوتى ويا اأخوات
اليكم بيانى كما هو اآت

جميع امل�شائل متام التمام
وكل الكالم دا جمرد كالم

ف�شربا جميال وال تقلقو�س
و�شغل ال�شغاين اأنا ما اأقبلو�س

ما في�س اأى حاجه
على الطالق والعتاق بالتالته

ما فيه اى حاجه
وقدر كمان ان فيه اأى حاجه

ما لو�س اأى الزمه الكالم واللجاجه
وعيب ان عيل ي�شوق ال�شماجه
ويعمل ىل باللو ويعمل ديباجه

نف�����س  يف  ق�شي����دة  كت����ب  م����رة  وذات   
الف����رتة بعن����وان “اأواأه” والت����ي مت����ت 
ب�شببه����ا و�ش����در  حماكمت����ه ع�شكري����ا 
احلك����م ف����ى مار�����س 1978 بال�شجن 
�شن����ة مع ال�شغل والنف����اذ بتهمة اهانة 
رئي�س اجلمهورية واثارة الراأي العام

ويف عام 1979 م كتب جنم ” ا�شتغماية” وقت 
هروب����ه من حكم بال�شجن مل����دة �شنة مع ال�شغل 
بتهم����ة اهان����ة رئي�����س اجلمهورية .. وق����ال فيها 

معربا عن اح�شا�شه وقتها ..
ب�س انا ال موؤاخذه

وبالتدقيق
ماح�شل�شي معايا

وال حتقيق !
م�س حاجه حتر

طب اأنا فني ؟
حزرتوا خال�س

فزرتوا خال�س ؟
عارفني

وم����ن اأ�شه����ر ق�شائد جنم الت����ي يحفظها جميع 
حمبي����ه م����ن ف����رط تعبره����ا ع����ن قه����ر وظل����م 
ال�شلط����ة بطريق����ة رائع����ة وب�شيط����ة , ق�شيدة ” 
املمنوعات ” التى كتبها جنم عام 1976 حيث 
تلق����ى جن����م وقتئ����ذ دعوة ه����و وال�شي����خ اإمام من 

وزي����ر الثقاف����ة الفرن�ش����ي للذه����اب اإىل باري�����س 
فا�شتخ����رج جنم جواز �شف����ر وعندما و�شال اإىل 
�شالة املط����ار فوجئا باالذاعة الداخلية للمطار 
ت�شتدعيهم����ا للح�شور فذهب����ا لي�شتك�شفا االأمر 
فت����م ابالغهم����ا باأنهم����ا ممنوعان م����ن ال�شفر ! 
ف�شاأل جنم امل�شئول عن اأمن املطار ملاذا املنع من 
ال�شف����ر ؟ فاأجاب����ه انت ممن����وع م����ن ال�شفرباأمر 
املدع����ي الع����ام اال�شرتاك����ي فاأج����اب ال�شي����خ اإمام 
عل����ى النكت����ة بطريقت����ه حي����ث ق����ال ” ال ميك����ن 
ان يك����ون املدع����ي اال�شرتاك����ي ال����ذي منعنا امنا 
املدعي الع����ام الراأ�شمايل” فكتب جنم يف املطار 
ه����ذه الق�شي����دة عل����ى علب����ة ال�شجائ����ر فلحنه����ا 

ال�شيخ امام قبل اخلروج من املطار
ممنوع من ال�شفر

ممنوع من الغنا
ممنوع من الكالم

ممنوع من اال�شتياق
ممنوع من اال�شتياء
ممنوع من االبت�شام

وكل يوم فى حبك
تزيد املمنوعات

وكل يوم باحبك..
اكرت من اللى فات

واثن����اء �شج����ن جن����م يف �شج����ن القلعة 
ذات م����رة دخ����ل احد ط����الب الثانوية 
ويدعى �شمر غطا�س مقبو�شا عليه 
ي�ش����األ وه����و يف يد ال�شاب����ط عن جنم 
فقابل����ه جنم ف����ى ال�شجن مم����ا اأوحى 
كان����ت  الت����ي  الق�شي����دة  بكلم����ات  ل����ه 
�شع����ارا فيما بعد ل�شهداء ث����ورة يناير 
وه����ي ق�شيدة “�شب����اح اخلر ع الورد 
الل����ي فتح فى جناي����ن م�شر ” ويقول 

فيها عم جنم :
وبلغ يا �شمر غطا�س

يا �شيف املعتقل �شنوي
ب�شوتك دا اللي كله نحا�س
�شباح اخلر على الثانوي

واأهال بيكو يف القلعة
وباللي يف الطريق جايني

ما دامت م�شر والده
وفيها الطلق والعاده

حتف�شل �شم�شها طالعه
برغم القلعه والزنازي

ه����ذا الرجل املنا�ش����ل ال����ذي كان يوؤمن مببادئ 
امل�شت�شعف����ني  ومنا�ش����رة  والعدال����ة  احلري����ة 
واملظلوم����ني ه����ذه املب����ادئ الت����ي اج����روؤ ان اأقول 
اأنه����ا اإلهية وقد ك�شرها احل����كام املتعاقبني على 

م�شر كال بطريقته اخلا�شة ..
ه����ذا الرجل الكبر �شن����ا ومقام����ا وموهبًة اإمنا 
ه����و مث����ال حي ل����كل �شخ�س يوؤم����ن مببادئه وال 
يبيعه����ا مقاب����ل الفتات من املنا�ش����ب اأو االألقاب 

اأو الكرا�شي اأو ح�شابات البنوك ..  
عا�����س عم اأحمد فوؤاد جن����م وعا�س من بعده كل 
رج����ل �شاح����ب مب����ادئ عادلة متج����ردة متحررة 
م����ن كل هوى �شوى ال�شم����ر وامل�شلحة العامة 

للوطن .

احمد فؤاد نجم..

شاعر الفقراء... الحالمين بمملكة العدل والمساواة

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

ندوة حكومة المواطن االلكتروني في وزارة الثقافة

و�شل ع�شو هياأة رئا�شة جمل�س النواب همام حمودي,  اىل العا�شمة 
الفرن�شية باري�س للم�شاركة يف املوؤمتر الدويل ب�شاأن الرتاث والتنوع 
اأعماله  وال��ذي تنطلق   , العراق و�شوريا  املعر�شني للخطر يف  الثقايف 
ال�شفارة  زار مبنى  "حمودي  ان  بيان ملكتبه االع��الم��ي    اليوم. وذك��ر 
العراقية والتقى ب�شفرها وكادرها, قبيل انعقاد املوؤمتر الدويل رفيع 
امل�شتوى ب�شاأن الرتاث والتنوع الثقايف يف العراق و�شوريا, والذي تقيمه 
منظمة اليون�شكو". وا�شاف انه من املقرر انعقاد هذا املوؤمتر مب�شاركة 
املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل �شوريا, �شتيفان دي 
العراق,  يف  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  واملمثل  مي�شتورا, 
الثقايف,  ال���رتاث  خ���رباء يف جم��ال  ع��ن  م��الدي��ن��وف, ف�شاًل  نيكوالي 
وخرباء رفيعي امل�شتوى من العاملني يف املتاحف العاملية , ف�شال عن 
املحللني اال�شرتاتيجيني الذين �شوف يقرتحون اتخاذ تدابر حمددة 

لوقف النزف الثقايف.

والعلمي  الثقايف  األطف  ملتقى  فعاليات  ال�شيعي  الوقف  ديوان  افتتح 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة امل�شتن�شرية  ال���ذي ي��ق��ام  ال�����ش��اد���س  ال����دويل 
مدير  وق���ال  خمتلفة.   واأجنبية  عربية  دول  م��ن  باحثني  مب�شاركة 
ال�شذر  ك��رمي  املهند�س  ال�شيعي  الوقف  دي��وان  يف  والعالقات  االإع��الم 
امللتقى �شهد ح�شور �شخ�شيات دينية و�شيا�شية من  افتتاح  ان" حفل 
املالكي" . موؤكدا  االأ�شتاذ نور كامل  �شمنهم نائب رئي�س اجلمهورية 
�شدد  ال�شيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  ان" الدكتور علي اخلطيب وكيل 
وما حققته  احل�شينية  للثورة  الكبر  االإن�شاين  العمق  على  كلمته  يف 
اأديانهم  خمتلف  وعلى  القادة  كبار  من  جعلت  كبرة  اإ�شالحات  من 
ي�شتلهمون معانيها العظيمة طيلة ال�شنوات التي تلت الواقعة االأليمة 
واىل يومنا هذا", مبينا ان "فكر االإمام احل�شني هو د�شتورا لكل من 
يبتغي االإ�شالح ويرف�س الظلم وعدم امل�شاواة م�شرا اىل ان ا�شتجابة 
هو  القتلة  االإرهابيني  �شد  باجلهاد  املرجعية  لنداء  اليوم  العراقيني 
االمتداد احلقيقي للثورة احل�شينية املباركة مبينا ان الوقف ال�شيعي 
قدم العديد من املبادرات التي من �شاأنها دعم قوات احل�شد ال�شعبي 
اجلمهورية  رئي�س  نائب  اأك��د   جانبه  من  االأمنية".   وقواتنا  البطلة 
نوري املالكي ان" ثورة االإمام احل�شني �شتبقى خالدة على مر الع�شور 
وهي تكرب وتت�شاعد مع مرور االأزمان ملا حتمله من معاين اإن�شانية 
عظيمة وكونها �شجلت ن�شرا حقيقيا بكل معنى الكلمة على االأعداء 
ان نح�شرها  بكثر من  اكرب  "الثورة احل�شينية  ان  القتلة" مو�شحا 
احل�شني  منها  اأراد  وقفة  الأنها  والبكاء  والعواطف  املاأ�شاوي  باجلانب 
االأح��رار يف  لكل  لتكون مرجعا  الرئي�شية  االإ�شالح  ملبادئ  يوؤ�ش�س  ان 
العامل".  وا�شار اىل ان" اجلانب املاأ�شاوي الذي رافق الثورة احل�شينية 
ثورته  اىل  نظرنا  ان  احل�شني  �شنظلم  لكننا  ا�شتمرارها  يف  �شببا  هو 
االإ�شالح  �شامال ترتكز فيه كل معاين  واح��د كونها ملف  من جانب 

واحلرية واالإن�شانية".

 مؤتمر دولي للثقافات والحفاظ على التراث العراقي

- متابعة

- بغداد

- بغداد

- بغداد

الوقف الشيعي يفتتح فعاليات ملتقى ألطف 
الثقافي والعلمي بمشاركة دولية واسعة

الثقافية  ا�شبوحتها  الثقافية  الور�شة  موؤ�ش�شة  اقامت 
امل��الئ��ك��ة.. وال��ت��ي كانت حت��ت �شعار )  ن��ازك  على قاعة 
اليوم  مع  بالتزامن  ج��اءت  والتي   )... بالقوارير  رفقا 
يف  الور�شة  ا�شت�شافت  وق��د   .. العنف  ملناه�شة  العاملي 
العبيدي  ب�����ش��رى  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل  ه���ذه  ا�شبوحتها 
منظمة  وع�شو  واالن�شان  امل��راأة  حقوق  يف  النا�شطة   ..

ب�شرى قراءة  الدكتورة  .. حيث قدمت  حقوق االن�شان 
للمراأة  من�شفة  الغر  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات  لبع�س 
وال��ت��ي ت��ت��ع��ار���س م��ع ال��ت�����ش��ري��ع��ات االل��ه��ي��ة يف ال��ق��ران 
مف�شل  �شرح  قدمت  كذلك  الد�شتورية  والت�شريعات 
للممار�شات التي توؤدي للعنف �شد املراأة .. وا�شت�شافت 
يف  النا�شطة  الكعبي  زي��ن��ب  االع��الم��ي��ة  اي�شا  ال��ور���ش��ة 

ح��ق��وق امل����راأة واالن�����ش��ان وع�����ش��و م��ن��ت��دى االع��الم��ي��ات 
العراقيات .. والتي ا�شتعر�شت االنتهاكات التي تتعر�س 
لها الن�شاء يف ال�شجون العراقية واملمار�شات االجرامية 
وامل�شيحيات  االزي���دي���ات  الن�شاء  �شد  داع�����س  قبل  م��ن 
والعربيات .. وقد قامت االعالمية اخال�س �شباح وهي 
مديرة منظمة جمتمع مدين بتكرمي االعالمية زينب 

الكعبي ... ثم قدمت ال�شاعرتان زينب العابدي وجنان 
ال�شائغ ق�شائد رائعة حتدثت عن املراأة والعراق وبعد 
احتاد  رئي�س  فرحان  جبار  اال�شتاذ  ال�شاعر  ق��دم  ذل��ك 
االدباء ال�شعبيني يف العراق ق�شيدتني واحدة ف�شيحة 
والثانية �شعبية اعجبت احلا�شرين وادار اجلل�شة التي 

ادارها ال�شاعر وال�شحفي .. فرا�س املرعب.

اصبوحة ثقافية في قاعة نازك المالئكة

املثلث  ب��ني  هنا  ان��ا  مائلة  وال  م�شتقيمة  الخ��ط��وط 
والن�شخ امد خطوة تخرتق حاجز االلف املمدود ثمة 
ت�شابك ما بني احلاء والباء ورمبا تنتج عنه عالقة 

تبداأ باربع كلمات مزدوجة ي�شل لها  الر�شاب .
الاريد و�شعك يف املثلث  القائم الزاوية اعرف انني 
لو ح�شرتك فيه لتعلقت �شيقانك اىل االعلى وي�شبح 
علي  هذه احلال ان اعيد ترتيب النظرية الهند�شية 

التي تتالءم وو�شعية �شيقانك .
م�شاحة  ت��ت��م��دد  ح��ت��ى  ال���دائ���رة  يف  نعي�س  مل����اذا  اذن 
ملاذا ) تزمني ( �شفتيك هل اغاظك االمر  اقرتابنا 
ال�شكن   ال�شهولة  ... فانا ارى ان  من  اىل هذا احد 
�شندوقا  ي�شبه  فالبيت  �شائع  تلقيد  وه��و  املربع  يف 
مربع ال�شكل .. والنك حتبني اال�شتثناء دائما عليه 

ال احبذ االبتعاد بني اخلطوط واملتوازيات 
ا���ش��ت��دارة   ( ك��ل  متثل  فهي  ميزاتها  ال��دائ��رة  اي�شا 
جميلة ( وانتي كما تعرفني جيدا انني من ه��واة ) 
انا   احب  ما  بني  االختيار  عليك  لذلك   ) اال�شتدارة 

فقط .
اب��دا فانت تذكرين  ان��اين  الرجل  ان ه��ذا  �شتقولني 
ان���ك اح��ب��ب��ت اي�����ش��ا ان ي��ك��ون ح��و���س ال�����ش��ب��اح��ة يف 
هي  املطبخ  منا�شد  وان   .. م�شتديرا  امل�شتقبل  دار 
ال��ن��واف��ذ ف��ق��د ح�شمت  االخ����رى ك��ذل��ك ح��ت��ى �شكل 

االمر فيها ان تكون م�شتديرة .. انت ا�شتثنائية .
وانا اناين ...

كان  لقاوؤنا  ال�شعبة  املعادلة  تقومي  ان  ميكن  كيف 
اي�شا ا�شتثنائيا اتذكرين ال ال تنكرين فقد ت�شاجرنا 
الكالم  ون��ال كل منا ح�شة من  التوظيف  يف مكتب 

غر مرغوب فيه .
املوظف يده اىل ) ملفك  امتع�شت عندما مد  لقد 
ال�����ش��خ�����ش��ي ( ب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت اق����ف ام���ام���ك يف ط��اب��ور 
بعدها  واث��رت  نف�شي  لكنني حتاملت على  الواقفني 
الزال��ة  كافية  امل��غ��ادرة  يف  ابت�شامتك  كانت  ال�شمت 

طبقة الغ�شب من على وجهي .
رمبا كان امتحانا للم�شاعر .. هكذا على االقل فكرت 
بذلك .. اخلطوط اجلميلة كانت تزخر بها اللوحة 
 ( ت�شميم  تذكرين بجمال  املدير  ج��دار غرفة  على 

تنورتك ( يف اول يوم من  ايام الدوام .. متنيت وقتها 
انام بني احلدائق والزهور واخلطوط املتعرجة التي 

متالآ قما�س ) تنورتك ( .
ومنذ ذلك اليوم ا�شبحت اهوى اخلطوط بال منازع 
.. ال اخلطوط امل�شتقيمة .. امنا تلك اخلطوط تبد 

من اال�شفل اىل االعلى ..
على  ي��درج  حلزوين  او  مقلوبا  هرما  دائما  اتخيلها 
 ) ع��ي��دان اخل��و���س   ( ي�شبه  م��ا  او  ب�شاط احل��دي��ق��ة 
ماي�شبهها  كل  او  الدائرة  احببت  ثم  ومن  املت�شابكة 

من ا�شتدارات .
تذكرين  م��رة  ويف  امل�شتدير  بوجهك  ت��ذك��رين  م��رة 
ب��وج��ه��ك امل�����ش��ت��دي��ر ويف م����رة اخ�����رى ب��اال���ش��ت��دارة 
ب��ارداف��ك  ت��ذك��رين  واح��ي��ان��ا   .. خل�����ش��رك  الر�شيقة 
من  بع�شا  كانت  التي  ذاتها  ال��دائ��رة  هي   .. املمتلئة 
وامل��رب��ع  ال��دائ��رة  الهند�شة  كلية  درا���ش��ت��ن��ا يف  من���اذج 

وامل�شتقيم .. املثلث بانواعه املختلفة .
ك���ان م���ن ال�����ش��خ��ف ال���ق���ول ان امل�����ش��ت��ق��ي��م ه���و اق���رب 
ال��ت��ع��ري��ف مل  ل��ك��ن ه���ذا  ب��ني النقطتني ..  م��اي��ك��ون 
كان  امل�شتقيم  ان  رغم  بعيدين  بقينا  بحيث  ي�شملنا 

يحتوينا معا يف ارواحنا وجميئنا .
ي�شبه  وج��ه��ي  ال��ي�����س   ( ق��ائ��ل��ة  اذين  م���رة هم�شت يف 

القمر ( وهو فعال كذلك لكني مل اجب .
ثم قلت بع�شبية ) اناين انت دائما اناين ( 

وم��ن اج��ل ار���ش��اء غ���رورك اخ��ذت وجهك ب��ني كفي 
وقلت مبالغا ) يا اهلل كم ي�شبه وجه هذه املراة القمر 

حقا ( 
اغرورقت عيناك  اعماقك حتى  يومها من  �شحكت 

بالدموع يف  �شرى قلت ..
مبا انني احب كل �شي ء م�شتدير فال باأ�س من القول 
ان وجهها كان ي�شبه القمر وكنت بذمل اعني الت�شابه 

باال�شتدارة ولي�س �شيئا اخر .
�شفرة  يف  البحرة  اىل  و�شلنا  حينما  اي�شا  واذك���ر 
الدائرة قلت ب�شوت وا�شح  جماعية �شمن موظفي 

ها .. هذه طوافه .. اهلل كم هو رائع ال�شعود به (
 .. م�شتديرة  كانت  النها  وف��رح��ت  بقولك  انت�شيت 
ال��زورق  نركب  ان  الزمالء  بع�س  علينا  ا�شار  بعدها 
غ�شبت انا من كالمهم يف حني ده�شوا هم  لغ�شبي 
.. واال ما الذي يغ�شب لو اننا ركبنا زورقا او طوافة 

قال احدهم 
نن�شد  وال��زورق ما دمنا  الطوافة  ما لفرق بني بني 

املتعة !
وقال اخر :

حتى هنا نختلف مل��اذا .. يا اخ��وان االم��ر ال ي�شتحق 
كل هذا 

اما   ( عقبت  ثم  �شديد  با�شرار  رف�شت  جانبي  من 
الطوافة واما االمتناع من الركوب معكم (

امل�شاألة  ان  م��ع  للت�شويت  االم���ر  اخ�شعوا  �شاعتها 
العناد من  �شخيفة ج��دا  وكانت ال ت�شتحق كل هذا 
ا�شتدارة الطوافة انت الوحيدة  قبلي لكنني احببت 
ب��ي��ن��ه��م م���ن ك����ان ي��ع��رف ه����ذا ال�����ش��ر وك����ان ���ش��وت��ك 
ل�����ش��احل��ي ف���ف���زت يف ال����رك����وب ب���ال���ط���واف���ة وحت��ل��ق 

ال�شحب على قطر الطوافة 
فقلت الي�س ذلك جميال يا ا�شدقائي ؟

ردوا ب�شوت واحد متداخل .
اجل .. اجل .. اجل 

ما  ع��ل��ى  ح�شلت  الن��ن��ي  بخبث  فابت�شمت  ان���ت  ام���ا 
ابتغيته من حب لال�شتدارة .

قص���ة قص���يرة
ف����ؤاد الع����بودي الطـــــوافـــــة

ال�����رواي�����ة  ان  ل����ن����دن  يف  اأُع������ل������ن 
كتبتها  ال��ت��ي  الثانية  البولي�شية 
ج��ي. ك��ي. رول��ن��غ م��وؤل��ف��ة �شل�شلة 
�شت�شدر يف  ب��وت��ر  ه����اري  رواي�����ات 
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل. وك��ان��ت 
رواية رولنغ البولي�شية االأوىل منذ 
قررت جتريب هذا اجلن�س االأدبي 
وهي "نداء الوقواق" �شدرت قبل 
عام تقريبا وبالتحديد يف ني�شان/
الرواية  و�شت�شدر  املا�شي.  ابريل 
اجل�����دي�����دة اي�������ش���ا ب���ا����ش���م رول���ن���غ 
تركز  غ��اب��ري��ث.  روب����رت  امل�شتعار 
"دودة احلرير"  الرواية اجلديدة 
على قتل كاتب روائي حاقد يغتال 
اع��م��ال��ه. وُيقتل  اأدب��ي��ا يف  اق��ران��ه 
ير�شم  ان  بعد  بوح�شية  ال��روائ��ي 

�شخ�شيات كل من يعرفهم بقلم م�شموم يف 
ق�ش�شه.  و�شتكون "دودة احلرير" املغامرة 
التي يخو�شها بطل رولنغ املحقق  الثانية 
وم�شاعده  ���ش��رتاي��ك  ك���ورم���وران  اخل��ا���س 
ليتل  دار  واعلنت  اي��ك��الوت.  روب��ن  ال�شاب 

24 ح���زي���ران/ ب�����روان ان��ه��ا ���ش��ت�����ش��در يف 
الرواية  ان  ال��دار  العام. وقالت  يونيو هذا 
عند  القارئ مبفاجاأة  ت�شد  بولي�شية  ق�شة 
التحقيق الذي يجره  كل منعطف خالل 
كواين.   اون  ال��روائ��ي  اختفاء  يف  �شرتايك 
والرواية اجلديدة هي الثالثة التي تكتبها 

ان��ت��ه��اء �شل�شلة  ل��ل��ك��ب��ار م��ن��ذ  رول��ن��غ 
ه������اري ب���وت���ر وه�����ي ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ي 

�شت�شدر با�شم غالربيث امل�شتعار. 
وك����ان����ت ���ش��ح��ي��ف��ة ����ش���ن���دي ت��امي��ز 
الوقواق"  "نداء  ن�شر  ب��ع��د  ك�شفت 
اال�شم  ان غالربيث هو يف احلقيقة 
بوتر  ه��اري  رواي���ات  ملوؤلفة  امل�شتعار 
بعد ان اف�شت �شركة حماماة تتعامل 
معها رولنغ �شرها حني ابلغ م�شوؤول 
ورفعت  با�شمها.  زوجته  ال�شركة  يف 
�شركة  على  قانونية  دع���وى  رول��ن��غ 
امل��ح��ام��اة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��ا اع��ت��ذارا 
ريع  به مع  تعوي�شا تربعت  ودفعت 
وكانت  اىل جمعية خرية.  الرواية 
ب��اال���ش��ت��م��رار يف ن�شر  ت���اأم���ل  رول���ن���غ 
روايات بولي�شية حتت ا�شم م�شتعار. 
قوائم  الوقواق"  "نداء  رواي���ة  وت�����ش��درت 
ال��ق��راء  ع��رف  ان  م��ا  االأك���ر مبيعا  الكتب 
الرواية رغم  هوية رولنغ بو�شفها موؤلفة 
اي��ج��اب��ي��ة من  تقييمات  الق���ت  ال���رواي���ة  ان 

النقاد قبل الك�شف عن هوية موؤلفتها.

 عبد االله مجيد

إصدارات جديدة
مؤلفة هاري بوتر تصدر روايتها البوليسية الثانية باسم مستعار

اقامت جلنة املراأة يف وزارة الثقافة با�شراف 
وكيل الوزارة فوزي االترو�شي ندوة حوارية 
ال��ع��ري�����س(  ب���ي���ان  ل��ل��ك��ات��ب��ة وال��ب��اح��ث��ة )د. 
بجائزة  وف��وزه��ا  الثقايف  مبنجزها  احتفاءا 

دولية عن كتابها )االن�شكلوبيديا العلوية(, 
مبنى  يف  ع�شتار  قاعة  على  االحتفاء  وج��اء 

وزارة الثقافة.
وح�شر حفل التكرمي وكيلي وزارة الثقافة, 

ومدير  الدليمي  ومهند  االأت��رو���ش��ي  ف��وزي 
عام دائرة الفنون املو�شيقية ال�شابق د.حبيب 
ع��ب��ا���س ال��ظ��اه��ر, وع����دد م��ن ال��ن��ا���ش��ط��ات يف 

جمال البحث وجمهور من املثقفني.

لجنة المرأة في وزارة الثقافة تحتفي بالكاتبة والباحثة )د. بيان العريض(
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ُتعر كالم  رّداتها, ال  احذر عزيزي من تهّور يف االأفعال ومبالغة يف 
ت�شعر  اأّن��ك  يبدو  ب��ك.  ة  اخلا�شّ ل�شوؤونك  والتفت  اأهمّية  االآخ��ري��ن 
اإىل  واحل���اّد  اجل���ارح  النقد  وتوجيه  االن��ت��ق��ام  يف  ال��ع��ارم��ة  بالّرغبة 
اأناقتك وثق بنف�شك يا  اأو عملك. ا�شتغّل  زمالءك يف مكان مهنتك 

عزيزي فهذا هو االأمل الوحيد.

ت�شتّد اخل�شومات وتنهار املعنويات وترتاجع الهّمة وتق�ّض الظروف 
م�شجعك. ال �شّيما العائلية منها يا عزيزي! اأن�شحك هنا باأاّل تظهر 
تافهة تخرج من  ت�شقط يف احلفرة ملجّرد كلمة �شغرية  اأو  �شعفك 
فاه اأحد احل�ّشاد. ومع هذا فاأنت الكائن الغ�شوب احل�ّشا�ض, �شتجد 

نف�شك م�شطّراً اإىل ركل اأحدهم بقدميك ج�شدّياً اأو ح�ّشّياً.

الداخلّية  �شّيما  ال  واملتاعب  الهموم  من  يريحك  برجك  يف  القمر 
واالأج�����واء  االج��ت��م��اع��ّي��ة  احل��ي��اة  يف  �شخب  ه��ن��اك  م��ن��ه��ا.  النف�شية 
احلميمّية واملرحة, تتحّلى بالّثقة والقّوة واجلراأة وتطالب بحقوقك 
�شحرك  اهلل  �شاء  اإن  �شتمار�ض  و�شاحر.  ع��ادل  اأن��ت  وا�شتحقاقاتك. 

بتفاوؤل عميق وتوقع القلوب بكالمك الف�شيح.

هناك اأحالم مزعجة اأو كوابي�ض, ورّبا بع�ض م�شاعر القلق والّذنب 
اأي��ن  ت���دري م��ن  ت��ف��اوت��اً يف �شبكة عالقاتك وال  ت��الق��ي  اأو احل��ن��ن. 
وال��ت��وّت��رات  امل�شاكل  ببع�ض  تتفاجئ  ه��ذا  اإىل  باالإ�شافة  �شتذهب. 
ال��ت��م��ّرد  ت��ع��ود اإىل بيتك م��ن عملك رّب����ا. ح���اذر  ال��ع��ائ��ل��ّي��ة ع��ن��دم��ا 

واال�شتعرا�ض املتهّور لع�شالتك بق�شد اإغاظة االآخرين.

ارمة من  ت�شعر بالقلق من جّراء االأعمال وامل�شوؤولّيات الكثرية وال�شّ
قبل املديرين اأو الّظرف الذي تريد ال�ّشري حتت اأمره لتنال مراداً 
ما. رّبا هي معنوّياتك االإيجابّية ترتاجع اإىل الوراء, كّل ذلك اإّما 
ب�شبب  اأو  مل�شاعدتك,  املبا�شر  غري  ورف�شهم  االآخ��ري��ن  �شّد  ب�شبب 

بع�ض العلل وال�شّحة املرتاجعة لديك.

رّبا جتد مبتغاك وتالقي العديد من الّنا�ض الّطيبن من حولك, 
اطمئّن  لكن  االأ���ش��د.  اأّي��ه��ا  ي��ا  مر�شك  ي�شتّد  فقد  مري�شاً  كنت  اإذا 
والّزمالء  واالأق��رب��اء  االأحباء  بقرب  الّنف�شية  الّراحة  �شتجد  فاإّنك 
االأ�شدقاء. تتحّلى باحلما�شة والّثقة وروح الّتفاوؤل والقّوة. اإذا اأردت 

احلّب فاإّنه يف طريقه اإليك.

يحلو ال��ّت��اأّم��ل م��ع ال����ّذات واالن���ف���راد م��ن��ع��زاًل ع��ن االآخ���ري���ن, ت�شع 
الغد".  يف  ال��ه��دف  ه��ذا  "�شاأحّقق  وت��ق��ول:  عينيك  ن�شب  اأه��داف��ك 
�شهولة,  بكّل  االإجن��از  على  الواعية  وقدرتك  ت�شميمك  ب�شبب  هذا 
واإذا اأردت �شراء حاجة مثاًل فذلك ممكن. البع�ض ي�شيبهم الّذعر 

واال�شطراب من �شيٍء ما كعمل مرهق, اأو �شّجة حميطّية.

اجل����ّو م��الئ��م ج�����ّداً ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات وت��وط��ي��د االأم�����ن يف بيتك 
وجمالك املهنّي, هناك اآمال كبرية جّداً لتحقيق الت�شابه االأكيد يف 
وجهات الّنظر بق�شد الّتفاهم واالن�شجام مع االآخرين وال�شّداقات 
االأ�شا�شّية  املفاتيح  وت��ت��وّف��ر  اخل��ط��ط  تنجح  ال��ّط��ي��ب��ة.  وال�����ّش��راك��ات 

الأبواب الّنجاح ال �شّيما الّدرا�شة والرتحال.

ت�شود  حيث  احلبيب,  مع  ذل��ك  �شئت  اإن  الرومن�شّية  االأوق���ات  حتلو 
املبادر يا عزيزي! واإن مل يكن هذا  اأج��واء ح��اّرة حتت رغبتك فكن 
ما تفّكر به اأو ترغب اأن يتحّقق, فتاأّكد اأّن حياتك االجتماعّية رائعة 
االبتكارات  حتلو  واملتعة.  والّت�شايل  وال��ف��رح  باالإيجابّيات  ومليئة 

واالخرتاعات يف هذا الوقت.

اأّيها  اأو امتالك خا�ّض بك  ال��ّروة وفقدان حّق  ح��اذر من �شياع يف 
رّبا  املقيتة.  والّثغرات  العراقيل  اأو  التاأجيل  بع�ض  هناك  العذراء. 
فواتري  اأو  باهظة  ل�شرائب  دف��ع  اأو  ا�شتثمار  يف  ف�شل  هناك  اأي�شاً 
غالية ومرتفعة. اأن�شحك باالإّدخار وعدم الّتبذير يف هذه اّللحظات 

احلرجة واأنا اأثق بك الأّنك م�شتمع ذكّي للن�شائح بكل �شعة قلب.

االأ�شد.  ب��رج  مولود  �شديقك  الأج��واء  مماثلة  جميلة  اأج���واًء  تعي�ض 
ال�ّشفر  اأخ��ب��ار  �شّيما  ال  ج���ّداً  ج��ّي��دة  االجتماعّية  اأخ��ب��ارك  اأّن  حيث 
وزمالء الّدرا�شة. تبدو هّمتك قوّية واإذا اأردت اإجناح م�شروع ما فاإّنه 
الوقت املنا�شب لهذا الّنجاح. تاأّمل احلّظ يا عزيزي وتباهى بنف�شك 

ادرة عن ِفيَك تنّفذ على اأر�ض الواقع. الأّن الكلمات ال�شّ

تنجح اال�شتثمارات وتالقي الّدعم من خمتلف الّنواحي واالجّتاهات, 
تتحّلى بالقّوة والّثقة بالّنف�ض, واإذا �شعرت بالغ�شب فتمتلك الو�شائل 
اال�شا�شّية لتحطيم االأعداء والفتك بهم باأ�شاليب غري وا�شحة اأمام 
القوانن لكي تتّم حما�شبتك, ميكنني القول اأّنك ذكّي بكر, انتبه 

مل�شروفك, واإذا اأتاك م�شدر اآخر للرزق فال تتباهى وتبّذر.
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كلمات متقاطعة

1917 - اململكة املتحدة حتتل القد�ض اأثناء احلرب 
العاملية االأوىل.

ب��ت��دوي��ل  ق�����راًرا  ي�����ش��در  االأم����ن  جم��ل�����ض   -  1947
القد�ض.

 303 1949 - �شدور قرار من االأمم املتحدة رقم 
باإعادة تاأكيد و�شع القد�ض حتت نظام دويل دائم.

اأيخمان  ال��ن��ازي��اأدول��ف  حماكمة  ان��ت��ه��اء   -  1961
يف اإ���ش��رائ��ي��ل واإدان����ت����ه ب���ارت���ك���اب ج���رائ���م ح����رب �شد 

اليهودواالإن�شانية.

احلكم  اإىل  ي�شل  ت�شاوت�شي�شكو  نيكوالي   -  1967
يف رومانيا.

اخلطوط  ل�شركة  تابع  مكتب  يف  انفجار   -  1982
خ�شائر  وق���وع  اإىل  ي���وؤدي  اأث��ي��ن��ا  يف  الكويتية  اجل��وي��ة 

مادية.
االأوىل. الفل�شطينية  االإنتفا�شة  بدء   -  1987

    2009 - ملك االأردنعبد اهلل الثاين بن احل�شن 
لنادر  خلًفا  للوزراء  رئي�ًشا  الرفاعي  زيد  �شمري  يعن 

الذهبي الذي قدم ا�شتقالته وحكومته.

اإجنليزية. ممثلة  دين�ض,  جودي   -  1934
ورئي�شة  هندية  �شيا�شية  غ��ان��دي,  �شونيا   -  1946
رئي�ض  واأرم��ل��ة  احلاكم  الهندي  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب 

الوزراء الهنديراجيف غاندي.
اأمريكي. ممثل  مالكوفيت�ض,  جون   -  1953

اأمريكية. ممثلة  هوفمان,  فيلي�شتي   -  1962

قدمروماين. كرة  العب  بوب�شكو,  جورجي   -  1967
قدمفرن�شي. كرة  العب  ليزارازو,  بي�شنتي   -  1969

اأمريكية. ممثلة  ايلزورث,  ريكو   -  1972
1974 - رهت ن�شرت فته علي خان, مغني باك�شتاين.
1978 - غا�شتون غاوديو, العب كرة م�شرباأرجنتيني.

    جي�شي متكالف, ممثل اأمريكي.

اليوم  في التاريخ          9 كانون االول - ديسمبر

مواليد هذا اليوم     9 كانون االول - ديسمبر

ملا  ال�شابقون  يرتكه  ما   - العظيم  النيل  منبع  فيها  افريقية  دول��ة   -  1
يليهم )معكو�شة(

اخل�شار. من  نوع   - مت�شابهان   - اأعرف   -  2
مربح  - القدمية  اخلليج  �شفن  من   -  3

تركي. اأ�شله  معلق  م�شوي  حلم  ا�شم   - )مبعرة(  اأحد   -  4
مبعرة. يراع   - اأ�شحية  ذبح   -  5

خليجية. دولة  من   - الفالحن  مزارع   -  6
كثريا. ي�شافر  اإخبارية  موؤ�ش�شة  يف  �شحايف   - اأزيزا  اأ�شدر   -  7

وزن. وحدة   - )معكو�شة(  �شاع  اثنن  تعدى  اإذا   -  8
9 - ال�شرك�شي �شلطان الديار امل�شرية يف ع�شر املماليك بنى قلعة م�شهورة 

يف اال�شكندرية
�شابقاً ال�شعودي  واملنتخب  الهالل  نادي  قائد   -  10

الربتغايل بورتو  فريق  مع  اأوروبا  اأبطال  بدوري  فاز  جزائري  العب   -  1
ال�شقاية مهنته  من   - �شدادها  من  بد  ال  ديون  االأحرار  على  هي   -  2

اجلنة. اأقدامها  حتت   -  2006 العامل  كاأ�ض  ا�شت�شافت  التي  البلد   -  3
مت�شابهان  - على  ح�شل   - غيابه  يف  ما  �شخ�ض  عن  �شوءا  تكلم   -  4

الريا�شيات. يف  التمام  جيب   - العمل  اأداء  وموجه  مراقب   -  5
توكيد حرف   - واجلنوبية.  الو�شطى  اأمريكا  يف  عريقة  ح�شارة   -  6

القدم لكرة  التون�شي  املنتخب  لقب   -  7
بريطانية. جزيرة   -  8

الربيع. بداية  �شهر   - ا�شطوري  طري   -  9
عام  لل�شباب  العامل  كاأ�ض  يف  العب  اأف�شل  جائزة  على  حاز  اإماراتي   -  10
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عمودي

الدين  حميي  ال�����ش��راي  �شرطة  م��ع��اون  ك��ان   1932 ع��ام  �شتاء  يف 
مدير  ا���ش��ت��دع��اه  ح��ن  ب��امل��ع��اون��ي��ة,  مكتبه  يف  جال�شا  عبدالرحمن 
ه��ام, وحن  بغداد �شخ�شيا للح�شور اىل مقره الأم��ر  ل��واء  �شرطة 
اإخبار عن ح��دوث �شرقة يف  اللواء بوجود  اأخ��ربه مدير  دخل عليه 
البالط امللكي, واأن امل�شروقات هي �شيف امللك في�شل االأول �شخ�شيا, 
وملا يعهده يف املعاون حميي الدين فقد اأمره اأن يتوجه على احلال 
اآن��ذاك  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  ومقابلة  امللكي,  ال��ب��الط  اىل  وف���ورا 
املرحوم ر�شيد عايل الگيالين, الأخذ التوجيهات واالأ�شتي�شاحات 

منه عن احلادث. 
حترك معاون ال�شراي فورا ح�شب االوامر, وحن و�شل اىل البالط 
دخل على رئي�ض الديوان فرحب به لوجود معرفة �شابقة بينهما, 
اخلا�ض,  مكتبه  من  امللك  جاللة  �شيف  �شرقة  تفا�شيل  له  و�شرح 
لل�شالم  امللك  اىل غرفة جاللة  الذهاب  الگي��الين منه  ثم طلب 
�شريعا  اللقاء  وكان  احل��ادث,  حول  التحقيق  ببا�شرة  واالأ�شتئذان 
ب�شبب اإن�شغال امللك بوعد مقابلة مع ال�شفري الربيطاين يف بغداد. 
ثم با�شر املعاون اأعماله ومت تكليف مالحظ رئا�شة الديوان امللكي 
يف  العاملن  اأق��وال  بتدوين  املعاون  واأب��ت��داأ  حتقيقاته,  يف  ملرافقته 
البالط واأخذ املعلومات التي يتطلبها التحقيق. فال�شرقة وقعت يف 

املكتب اخلا�ض جلاللة امللك, وال�شيف كان يف دوالب خ�شبي مثبت 
اأو فتح  اأو عنف يف ك�شر  اأي��ة �شدة  عليه زج��اج �شفاف, ومل يالحظ 

الدوالب. 
وم���ن خ���الل ت��دوي��ن االأق�����وال, ح���ول االأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن مي��ك��ن اأن 
حمل  على  الك�شف  واإج����راء  بامللك,  اخل��ا���ض  املكتب  على  ي���رتددوا 
�شبهاته يف  الدين عبدالرحمن ح�شر  املعاون حميي  فاإن  احل��ادث, 

�شخ�شن فقط, هما: 
كل من املدعو )اأبو �شفيق( وهو �شوري اجلن�شية, والذي اأنيطت به 

مهمة تنظيف مكتب امللك ... 
واالآخ����ر ه��و )ال�شيخ ���ش��ن��داح( امل�����ش��وؤول ع��ن اإع����داد ال��ق��ه��وة للملك 
و�شيوفه وهو من احلجاز قدم اىل العراق مع امللك في�شل, وقبل 
ذلك كان م�شوؤوال عن اإعداد القهوة العربية يف بالط )امللك علي( 
عندما كان ملكا يف احلجاز, قبل اأن يعزله اآل �شعود فقدم اىل العراق 

للعي�ض يف كنف امللك في�شل االأول. 
وقام املعاون حميي الدين باإبالغ ال�شيد ر�شيد عايل رئي�ض الديوان 
اأن االأم��ر يتطلب  اإليه حتقيقاته, فاأخربه الگي��الين  با تو�شلت 
اإ�شعار جاللة امللك بالنتائج, وفعال دخل االأثنان على امللك في�شل, 
ال�شيخ  اإكراما, وجاء  له  القهوة  بتقدمي  واأم��ر  باملعاون  الذي رحب 
امللك با تو�شلت  االأثنان  اأخ��رب  القهوة, وحن خرج  وق��دم  �شنداح 
ل��ه��ذا اخل��رب,  امل��ل��ك  ال��دي��ن, ف�شعق  امل��ع��اون حميي  ال��ي��ه حتقيقات 
التاأثر  عليه  وبدا  املخل�شان,  بهما هما خادماه  ي�شك  اآخر من  الأن 

ال�شديد, وقال بعد �شمت: 
يوؤملني ان يحدث هذا االأمر وال اأكاد ا�شدق ان هوؤالء ميكن اأن ي�شيئا 
يل يوما, واأين حن قدمت اىل العراق قدم معي اتباع خمل�شون من 

احلجاز ومن �شورية.. وعلى كل حال ارجو اأن ال ينالهم اأي اأذى!. 

ثم ا�شتاأذن املعاون من امللك,وخرج مع رئي�ض الديوان, وقال املعاون 
لرئي�ض الديوان:

ال�شخ�شن معي اىل مكتبي يف  باإ�شت�شحاب هذين  اأرج��و االأذن يل 
التحقيق معهما,..... فلم ميانع  ملوا�شلة  ال�شراي  �شرطة  معاونية 

رئي�ض الديوان. 
ويف مركز ال�شرطة اختلى معاون ال�شراي حميي مع ال�شوري )اأبو 

�شفيق( وحن تعمق معه يف التحقيق اإنهار, واأخذ يبكي وقال له: 
يا�شيدي هل من املعقول اأن اأخون �شيدي جاللة امللك الذي اأكرمني 

غاية االإكرام؟.. 
وه��و  خ���ريو(  �شقيقه )احل����اج  امل��رك��ز  اىل  االإث���ن���اء ح�شر  ه���ذه  ويف 
الر�شيد, وهو  االأمانة ب�شارع  �شاحب حمل لبيع املرطبات يف �شوق 
�شديق قدمي للمعاون, فرجا منه اأن يختلي مع �شقيقه لوحدهما, 
فاأذن له, واختلى معه, ثم خرج من عنده واخربه اأن �شقيقه لي�ض 

هو ال�شارق وهو متاأكد من �شدقه. 
اأن يعود بذاكرته اىل  اأبي �شفيق وطلب منه  وهنا رجع املعاون اىل 
الوراء وي�شتعر�ض �شلوك )ال�شيخ �شنداح( وعاداته, فهل تغري �شيء 

من �شلوكه بعد اختفاء ال�شيف؟. 
ال�شيخ  اأن  املعاون  اأخ��رب  قليل  �شمت  وبعد  ليتذكر,  براأ�شه  فاأطرق 
�شنداح قد تغري �شلوكه فعال بعد اختفاء ال�شيف, واأخذ يطيل البقاء 
يف غرفته, وكان يحمل اأكدا�ض من اأكيا�ض الفحم ويقوم بتكدي�شها 

يف الغرفة.
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محطات في تأريخ شرطة العراق

حرك اعواد الثقاب لت�شبح املعادلة �شحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�شاعد الطفلة بالو�شول اىل دميتها

متاهـــــــــة

- متابعة
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���� حمامة �ل�س���الم ،�إعالمية �سطع  لقب���ت يف �أمريكا ب
جنمه���ا عاملي���اً بع���د �أن كان حملي���ا وعربي���اً ،متث���ل 
�أنه���ا  ،�إال  �أم���ريكا  يف  �الأن�ساني���ة  �ملنظم���ات  ك���رى 
الز�ل���ت تعت���ز بانتمائه���ا ملدين���ة �ملو�سل �لت���ي ولدت 
فيه���ا وتتذك���ر حمالته���ا و�أزقته���ا �لقدمي���ة ،ترى يف 
معظم �الأعالميات �لعر�قيات باإنهن متتلكن جماال 
وح�س���ور�ً �إال �أنهن يفتق���رن �إىل �لثقافة وفن �حلو�ر 
،تلك ه���ي �الأعالمية وممثلة منظم���ة �ملر�أة و�لطفل 
�الأمريكي���ة يف �ل�س���رق �الأو�س���ط  و�لنا�سطة يف جمال 
حق���وق �الإن�س���ان هيف���اء �حل�سين���ي،" وكال���ة �النب���اء 
�لعر�قي���ة �مل�ستقل���ة" �لتق���ت �حل�سين���ي وكان �حلو�ر 

�لتايل .. 

* أين تجدين نفسك في االعالم أم ناشطة لحقوق 
اإلنسان؟ 

- �لكث���ري م���ن �لنا����س لالأ�س���ف ال يعرفونن���ي �س���وى 
�سحفي���ة و�إعالمي���ة عر�قي���ة مو�سلي���ة، كاأول �مر�أة 
�مل�س���ار  وه���ي �سحيف���ة  تر�أ�س���ت �سحيف���ة عر�قي���ة 
�ملو�سلي���ة ،لك���ن هن���اك م���ن يجه���ل باأنن���ي نا�سط���ة 
منظم���ة  �أك���ر  و�أمث���ل  �الإن�س���ان  حق���وق  جم���ال  يف 
عاملي���ة وهي �ملنظم���ة �لدولية لرعاية �مل���ر�أة و�لطفل 
�الأمريكي���ة يف �ل�س���رق �الأو�س���ط، وم���ن خ���الل عملي 
جلب���ت نح���و �سبعة مالي���ن دوالر �إىل �لع���ر�ق لدعم 
منظم���ات �ملجتمع �ملدين و�ساهمت �أي�سا يف معاجلة 
نح���و �أربعمائ���ة طفل عر�ق���ي م�س���اب بال�سرطان يف 

�أمريكا، و�أ�سياء �أخرى كثرية. 

* كي��ف توفقي��ن بي��ن عملك ف��ي مج��ال األعالم 
والمنظمات اإلنسانية؟ 

- بف�س���ل من �هلل �أحاول جاه���دة �أن �أوفق بن عملي 
�أ�سك���ن يف قل���ب �لعا�سم���ة  هن���ا وهناك،�سيم���ا و�أن���ا 
و��سنط���ن باأم���ريكا ،فا�ستطعت من خ���الل عملي �أن 
�أعط���ي �س���ورة جميل���ة وم�سرقة عن �لع���ر�ق و�سعبه 
�س���و�ء� يف �الأع���الم �أو�ملنظم���ة �لت���ي �عم���ل فيه���ا،وال 
�أنك���ر دور و�لدت���ي �لت���ي تر�فقني �ينم���ا ذهبت،فهي 

ت�سجعني باإ�ستمر�ر وتقف �إىل جانبي. 
* ما سر شهرتك هل كما يقال سببها جمالك  

- لالأ�س���ف هك���ذ� ينظر �لبع����س يل ،فيعتقدون باأن 
�لنجاح���ات �لت���ي حققته���ا وفيما و�سل���ت �إليه ومنذ 
كن���ت �أعمل يف مدينت���ي �ملو�س���ل �أو �لعا�سمة بغد�د، 
ب���اأن جم���ايل وع���دم �إرتباط���ي ب�سري���ك �حلي���اة حتى 
�للحظة هو�سر جناحاتي، بينما يف �أمريكاال ينظرون 
���ى ن�ساطاتك  لالأخري���ن به���ذ� �ملنظار،ب���ل يركزون عل
و�إبد�عات���ك �س���و�ء� كن���ت رج���ل �أو �إمر�أة،بدلي���ل �أنني 
ح�سل���ت على خم�سة جو�ئز مهمة يف �أمريكا و�ي�سا 

على �سهاد�ت دولية كاأف�سل �إعالمية. 

* كيف تنجحين في استدراج شخصيات حكومية 
التلفزيوني��ة،أم  المقاب��الت  إلج��راء  وسياس��ية 

للواساطات دور في ذلك؟ 

- كل هوؤالء �لذين تتحدث عنهم باإمكان �إي �إعالمي 
�أن يج���ري مقابل���ة معه���م وال عالق���ة بالو�ساطات يف 
ذلك،لك���ن رمب���ا الأن مقابالت���ي و�لت���ي تعر����س على 
ف�سائي���ة �لر�سي���د ترتج���م بع���د عر�سه���ا لتعر����س 
ثاني���ة على �إح���دى �لف�سائي���ات �الأمريكية، يتيح يل 
�لفر�س���ة �أكرث للقاء �لق���ادة �لعر�قين و�ل�سيا�سين 
�أكرث من �الآخرين ،فاأحاول �أن �أنقل حقيقة �الأو�ساع 
�لع���ر�ق  ق���ادة  ���ى  عل �ل�س���وء  وت�سلي���ط  �لع���ر�ق  يف 
و�ل�سيا�سي���ن ليتحدثو� عن و�سع �لعر�ق وتطلعات 

�ل�سارع �لعر�قي. 

* عرفن��اك م��ن خ��الل فضائي��ة الفيح��اء ،واليوم 
تعملين في الرشيد، ما سر هذا التحول؟ 

م���ن خ���الل  كان���ت  �الأوىل  �إنطالقت���ي  �أن  �أنك���ر  - ال 
خ���الل  م���ن  وحتدي���د�  �لف�سائي���ة  �لفيح���اء  قن���اة 
يتن���اول  كان  حياتي(و�ل���ذي  يف  برنامج)حمط���ات 
�ملهجر،باالأ�ساف���ة  �لعر�قي���ن يف  �ملبدع���ن  م�س���رية 
على برنامج)�لفيحاء يف �أمريكا(و�لذي ح�سدت من 
���ى جو�ئز قيمة يف كل م���ن �أمريكا وم�سر  خالل���ه عل
و�الأردن و�ي�س���ا �لعر�ق،ولي����س هن���اك �أ�سب���اب مادية 

�أو م�س���اكل تق���ف ور�ء �إنتق���ايل للعم���ل يف ف�سائي���ة 
�لر�سيد،ومن خالل برناجمي) طيبة �أهلنا( يف قناة 
�لر�سي���د ��ستطع���ت �أن �أجمع ما بن عملي كنا�سطة 
وكاإعالمية،فالرنام���ج  �الأن�س���ان  يف جم���ال حق���وق 
�مل�ساع���د�ت  تق���دمي  يتن���اول  �أمريكي،حي���ث  بدع���م 

للعو�ئ���ل �لفقرية و�الأطفال �الأيت���ام ودعمهم،وهذ� 
ما كنت �أطمح �أليه.

* شاهدناك في مقابالت مع القادة العراقيين 
في بغداد ،ماذاعن قادة إقليم كردستان؟ 

- �أ�سع���ى م���ن خ���الل مقابالت���ي �أن �أك���ون 
�أجري���ت  �جلميع،وبالفع���ل  م���ن  قري���ةب 
مقاب���الت مع دول���ة رئي�س �ل���وزر�ء و�ل�سيد 

�ل�سي���د  و�سماح���ة  �لنجيف���ي  �أ�سام���ة 
عم���ار �حلكيم،كم���ا �ألتقي���ت برئي�س 
�إقليم كرد�ستان و�ل�سيد فوؤ�د ح�سن 

ف�سائياتن���ا  لالأ�س���ف  وغريهم،لك���ن 
�لر�م���ج  ���ى  عل ترك���ز  �لعر�قي���ة 
�ل�سيا�سي���ة فتجد يف ف�سائية و�حدة 
ح���ن  �سيا�سي���ة،يف  بر�م���ج  خم�س���ة 

نح���ن بحاج���ة لر�م���ج �إجتماعية 
�ملو�ط���ن وت�سع���ى  تتن���اول هم���وم 

لو�سع حد ملعاناته. 

* لماذا لم تعاود صحيفتكم 
المسارالصدور بعد كل هذه 

السنوات؟ 

توقف���ت  تعلم���ون  كم���ا   -
مغادرتن���ا  بع���د  �سحيفتن���ا 
 2006 يف  �ملو�س���ل  ملدين���ة 

م���ن  �ل�س���دور  ع���اودت  �سوري���ا  �إ�ستقر�رن���ا يف  وبع���د 
جديد،لك���ن لفرتة حم���دودة حيث فكرن���ا يف حتويل 
�جلري���دة �إىل موق���ع �إعالم���ي عامل���ي بع���د �أن كان���ت 
�جلري���دة جم���رد �سحيف���ة عربية،لذ� �أ�سب���ح لدينا 
موق���ع �إعالم���ي �أمريك���ي تنقل �أخبار �لع���ر�ق للعامل 
وباللغ���ة �الأنكليزي���ة،وال �أخفي���ك �سر�ً باأنن���ي ال �أفكر 
باإن�س���اء حمط���ات تلف���زة و�إال باإمكاين �أفتت���اح ثالثة 
�الأن�س���اين  �لعم���ل  تعلم���ون  كم���ا  ف�سائيات،لك���ن 

��سغلتن���ي كث���ري�ً و�أن���ا �إهت���م به �أك���رث م���ن �إهتمامي 
باالأع���الم. 

* كلمة أخيرة؟ 

م�ستقر�ً،وتع���ود  �آمن���ا  �لع���ر�ق  يع���ود  �أن  �أمتن���ى   -
�سباح���ات مدن���ه جميل���ة د�فئ���ة وم�سرقة،ليعي����س 
�جلمي���ع ب�سالم و�أم���ان وطماآنينة،و�سك���ر� لكم لهذ� 

�للقاء �جلميل. 

األعالمية والناشطة في حقوق األنسان هيفاء الحسيني

جلبت نحو سبعة ماليين دوالر للعراقيين.. وبأمكاني افتتاح قنوات فضائية لوحدي
- حوار - جاسم حيدر

�ملمثلة  ب�سجن  يق�سي  ق��رر�ً  �لباك�ستانية  �الإره���اب  مكافحة  حمكمة  ��سدرت 
وقد  �الأدي����ان.  و�زدر�ء  �لكفر  بتهمة  ع��ام��اً   26 م��دة  مالك  فينا  �لباك�ستانية 
�أغنية مت  �أن ��ستخدمت جنمة بوليوود  �أّن هذ� �لقر�ر جاء بعد  ذكرت �ملحكمة 
“جيو تي  �أذي��ع على قناة  �لر�سول، خالل م�سهد �ساخر  �بنة  غناوؤها يف زف��اف 
يف”. وظهرت فينا يف �لزفاف �ل�ساخر، وهي ترق�س مع زوجها، �أثناء غناء فرقة 
�بنة  زو�ج  من  �سخرية  �لكثريون  �أعتره  م�سهد  يف  �لدينية،  لالأغنية  �سوفية 
�لنبي حممد)�س(، وهو ما ت�سّبب بحالة من �جلدل فور �إذ�عته يف مايو �ملا�سي 
على قناة “جيو تي يف”. ومل ي�سدر �حلكم بحق �ملمثلة �لبالغة من �لعمر 30 
عاماً فقط، بل �سمل �أي�ساً زوجها ��سد ب�سري خان، �إ�سافة �إىل �ساحب �لقناة 
ومقّدمة �لرنامج، حيث حكم عليهم بنف�س �لتهمة و�ملّدة �لزمنية �أي�ساً. من 
جهتها، ��ستقبلت فينا، �لتي تعي�س يف دبي، �حلكم با�ستياء �سديد، قائلة”26 
عاماً! باهلل عليكم… هذه حياة باأكملها… لكن لدّي �إميان باملحكمة �لعليا 
“عندما ت�سدر �ملحكمة �حلكم �لنهائي �سيكون عادالً.  يف باك�ستان”. وتابعت 

لن ي�سيبني �أّي مكروه”.

السجن 62 عامًا لنجمة بوليوود 
فينا مالك بتهمة الكفر 

ف�سلت �سركة �خلطوط �جلوية �لرتكية م�سيفة ح�سناء الأنها "ح�سناء ومثرية 
�ملف�سولة  �مل�سيفة  �أن  �ل�سركة  �ملعنية يف  ر�أت �جلهات  "، فيما  �ل��الزم  �أكرث من 
�الآن، كم�سيفة يف  �ل�سابق  �إىل عملها،  مثرية يف مظهرها �خل��ارق. وباالإ�سافة 
"Turkish Airlines"، كانت �ل�سابة �لرتكية �ملثرية للجدل تعمل �ي�سا 
�خلر  ه��ذ�  مع  بامل�سيفة  �ملعجبن  من  كرث  ن�سطاء  وتفاعل  �أزي���اء.  كعار�سة 
و�أعرب بع�سهم عن �أ�سفه لعدم تنقله على منت طائرة من �أ�سطول �خلطوط 
ق��ر�ر  ي��اأت��ي  رمب��ا  �حل�سناء.  �مل�سيفة  فيها  تعمل  كانت  �لتي  �لرتكية  �جل��وي��ة 
�لف�سل هذ� يف �سالح �ل�سابة �حل�سناء، �لتي قد يدفعها ف�سلها من �خلطوط 
�جلوية �إىل تكري�س جل وقتها لعامل �ملو�سة و�الأزي��اء، ال �سيما و�أنها مر�سحة 

لتحلق كنجمة �ساطعة يف �سماء �ل�سهرة.

تركيا تفصل مضيفة من الخطوط 
الجوية ألنها "مثيرة أكثر من الالزم"

�أعربت �لفنانة �للبنانية كارول �سماحة عن حزنها �ل�سديد بعد �أن 
فقد �لوطن �لعربي �ل�سحرورة �سباح، حيث قالت �إنها ال ت�ستطيع 
�أن تتحدث عنها يف هذه �لفرتة خا�سة �أنها قد �قرتبت يف �ل�سنو�ت 
�الأخ������رية م���ن ح��ي��ات��ه��ا ب��ع��دم��ا ت��ع��اق��دت ع��ل��ى ت��ق��دمي م�سل�سل 

.2010 عام  عر�س  "�ل�سحرورة" �لذي 
و�ملقروء  �ملرئي  �الإع���الم  و�سائل  من  كبريً�  ع��دًد�  هناك  �إن  وقالت 
حت����اول �ل��ت��و����س��ل م��ع��ه��ا ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ���س��ع��وره��ا جت����اه ف��ق��د�ن 
�آخ��ر حياتها،  �الأخ��رية يف  تعانيها  كانت  �لتي  و�مل�ساكل  �ل�سبوحة 

كما ذكرت �سحيفة "روز �ليو�سف �ليومية".
�لر�حلة  �سرية  تتناول  �لتي  �الحاديث  جميع  رف�ست  �أنها  و�أك��دت 
و�كتفت  عليها  حزنها  من  للخروج  وق��ت  �إىل  حتتاج  الأنها  �سباح 
مبا كتبته على �سفحتها �خلا�سة على موقع تويرت عر �سماع 
على  و�أ�سرت  و�لتعازي  �حل��زن  بخال�س  نعتها  حيث  �لوفاة  خر 
كانت  هذه  �أن  موؤكدة  �البي�س  �للون  مرتدية  جلنازتها  �حل�سور 
و�سية �ل�سحرورة لها قبل وفاتها حيث �إن �لر�حلة كانت ترف�س 

�للون �ال�سود و�ألو�ن �حلزن كلها.

 األبيض في جنازتها
ُ

 وصية صباح... وارتديت
ُ

كارول سماحة: نفذت

تام مل�سل�سلها  �مل�سرية منة �سلبي، ب�سكٍل  �لفنانة  تتفرغ 
�لتليفزيوين �ملقبل �جلديد "حارة �ليهود"، �ملقرر عر�سه 

على �ل�سا�سة، خالل �سهر رم�سان �ملقبل.
�أك��دت  �لبلد"،  "�سدى  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  وخ��الل 
حياة  تتناول  �لتي  �ملهمة  �الأعمال  من  �مل�سل�سل،  �أن  منة 
�ليهود يف م�سر، منذ عام 48 وحتى عام 56، وهو ما مل 
�أن��ه عمل متكامل  �إىل  �أح��د من قبل، الفتة  �إليه  يتطرق 
بتجاربهم  �ليهود  حلياة  �لد�خلية،  �لتفا�سيل  يخرتق 

م�سر،  يف  �الجتماعية  وحياتهم  وتقاليدهم  و�عمالهم 
حيث تدور �أحد�ثه يف حي �ل�سكاكيني بالقاهرة، مبنطقة 

باب �ل�سعرية.
�أن  و�أكدت منة عن مدى �سعادتها بالعمل ككل، متمنية 

ينال �إعجاب �جلمهور بعد عر�سه على �لقنو�ت.
د.مدحت  تاأليف  �ليهود"،  ح��ارة  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة،  وجت��در 
�لعدل، ومن �إخر�ج حممد �لعدل، بطولة منه �سلبي، �إياد 

ن�سار، �سلوى خطاب، �أحمد فهمي و�سفاء �لطوخي.

منة شلبي: "حارة اليهود" يخترق 
التفاصيل الداخلية لحياتهم

ماأ�ساوية،  نهاية  �أ�سرت�ليا  يف  زف��اف  حفل  �نتهي 
حيث نقلت �لعرو�س �إىل �مل�ست�سفى بينما �حتجز 
�ل�����س��رط��ة،  بق�سم  زن���ز�ن���ة  �ل��ع��ري�����س وو���س��ي��ف��ه يف 

ح�سبما ذكرت تقارير. 
وقالت هيئة �الإذ�عة �الأ�سرت�لية "�يه بي �سي" �إنه 
�سيار�ت  �ست  �أر�سلت  �لتي  �ل�سرطة  ��ستدعاء  مت 
هوبارت  مدينة  يف  ب��ال��زف��اف  �الح��ت��ف��ال  مكان  �إىل 
�الأ�سرت�لية،  ت�سمانيا  والي��ة  عا�سمة  �ل�ساحلية 
بعدما حتول �حلفل �إىل �سجار ب�سبب �الإفر�ط يف 

تناول �لكحول.
وب������د�أت �مل�����س��ك��الت ع��ن��دم��ا مت ����س��ت��دع��اء ���س��ي��ارة 
كحويل.  بت�سمم  �أ�سيبت  �لتي  للعرو�س  �إ�سعاف 
للتدخل  �ل�سرطة  ال�ستدعاء  �مل�سعفون  و��سطر 
ب�سبب �سلوك �ملدعوين �لذين كانو� يف حالة �سكر 

وغوغائية.

�الإعالمي  و�الهتمام  و�الأ�سو�ء  �ل�سهرة  تعد  مل 
�أوزريل  �ل��ن��ج��م��ة م����رمي  ي��ق��ت�����س��ر ف��ق��ط ع��ل��ى 
"�ل�سلطانة  باإ�سم  �لعربي  �لوطن  يف  �ملعروفة 
�ل�سغرية  �بنتها  �إىل  �الأم���ر  و�سل  ب��ل  هويام"، 

"الر�".
�أ���س��ه��ر باتت  �ل��ت��ي تبلغ م��ن �لعمر ع��دة  ف���الر� 
حيث  �ملختلفة،  �ل�����س��رك��ات  م��ن  مطلوبا  وج��ه��ا 
كبري�  م��ادي��ا  عر�سا  م��رمي  و�لدتها  تلقت  فقد 

من قبل �إحدى �سركات منتجات �الأطفال.
ويت�سّمن �لعر�س ظهور مرمي �أوزريل ب�سحبه 
 1.5 على  �حل�سول  مقابل  �إعالن  فى  "الر�" 
مليون دوالر، وهو رقم كبري يجعل مرمي تفكر 

يف �الأمر.
�لعر�س،  ه��ذ�  على  م��رمي  رد  �جلميع  وينتظر 
خا�سة �أنه من �ملعروف عنها �أنها ال تك�سف عن 
حتى  �الإع����الم،  �إىل  �أب���د�  �ل�سغرية  �بنتها  وج��ه 

بن�سرها  تقوم  �لتي  �ل�سور  يف  تظهرها  ال  �أنها 
على �سفحاتها يف مو�قع �لتو��سل �الإجتماعي، 

و�إمنا تكتفى فقط باإظهار �أجز�ء من ج�سدها.
تناقلت   ، ��ي،  �مل��ا���س ن��وف��م��ر  ���س��ه��ر  ويف  �أن����ه  �إال 
�لتو��سل  مو�قع  على  �ل�سفحات  من  �لعديد 
�الج��ت��م��اع��ي ���س��ورة ُي��ع��ت��ق��د �أن��ه��ا الإب��ن��ة م��رمي 
�أوزريل، و�لتي مل توؤكد من جانبها �إن كانت هذه 

�ل�سورة لطفلتها �أم ال.
�ل���در�م���ا  �إىل  ���س��ت��ع��ود  �أوزريل  م���رمي  �أن  ُي���ذك���ر 
من  ون�سف  ع��ام  د�م  غياب  بعد  �لتليفزيونية 
خ����الل م�����س��ل�����س��ل ج���دي���د �إن����ت����اج ع���رب���ى ت��رك��ي 
 O3" م���������س����رتك، وه������و م����ن ت��ن��ف��ي��ذ ����س���رك���ة

."MBC" ملجموعة  Turkey" �لتابعة 
�لعربية  �ل�سا�سات  على  �أوزريل  مل��رمي  وُيعر�س 
ح��ال��ي��ا �جل�����زء �ل��ث��ال��ث م���ن م�����س��ل�����س��ل "حرمي 

�ل�سلطان"، عر قناة "MBC م�سر".

ظهر 
ُ
هل تقبل "السلطانة هويام" أن ت

ابنتها مقابل 5.1 مليون دوالر؟

�ع���ل���ن  يف خ���ت���ام  �ل�����دورة 25 مب��ه��رج��ان ق��رط��اج 
"عمر" ب��ج��ائ��زة  ف��ي��ل��م  ف����وز  ع���ن  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
، حيث  �أل��ف دوالر   25 �لذهبي وق��دره��ا   �لتانيت 
�الأمريكي   ، ير�أ�سها  �لتي  �لتحكيم  جلنة  تاألفت  
�ملمثلة  بينهم  �أع�ساء من  �ستة  د�ين غلوفر  من 
 ، �لتون�سية  و�مل��خ��رج��ة   ، �سلبي  م��ن��ة   ، �مل�����س��ري��ة 
فيه  ت�����س��ارك  �ل���ذي  �لفيلم  ي��ت��ن��اول  ب��ك��ار.  �سلمى 
�ملمثلن، جزء�  �ل�سابة من  �لوجوه  جمموعة من 
�ساب  ق�����س��ة  وي����روي  �لفل�سطينين،  ح��ي��اة  م��ن 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي���دع���ى ع��م��ر وي��ل��ق��ي �ل�����س��وء على 
بعد   الت��خ��اذه��ا  ي�سطر  �ل��ت��ي  �ل�سعبة  �خل��ي��ار�ت 
من  ل�سغوط  وتعر�سه  �إ�سر�ئيليا  جنديا  قتله  
ل�ساحلها  للعمل  �الإ�سر�ئيلية  �مل��خ��اب��ر�ت  جانب 
�ل��والء  ب��ن  نف�سي  م��ن مت��زق  �لبطل  يعانيه  وم��ا 
�أح��د�ث��ه  �ل���ذي ���س��ورت  و�خل��ي��ان��ة . وح���از �لفيلم 
جائزتي  على  �أي�����س��ا  �لفل�سطينية  ���ي  �الأر�����س يف 
�لذهبي  و�لتانيت  �جلمهور  �لذهبي"  "�لتانيت 
ح�سد  كما  بال�سباب  �خلا�سة  �لتحكيم  للجنة 

جائزة �أف�سل �سيناريو.

نهاية عرس.. العروس في 
المستشفى والعريس في السجن

فيلم "عمر "يحصد جائزة مهرجان 
قرطاج السينمائي بختام دورته الـ52




