
داعش تتعرض لضربة قاصمة في بعشيقة وانحسار تواجدهم العلني في الموصل

زيارتنا لالمارات ضمن توجهنا لالنفتاح على الدول الشقيقة
الجبوري: حرية الصحافة واالعالم من االولويات االساسية للتعددية السياسية

السجون األمريكية بالعراق وجدت لوالدة التنظيمات المتطرفة
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و�صل رئي�س الوزراء حيدر العبادي والوفد املرافق له، 
االثنني، ي�صل اإىل دولة االمارات يف زيارة ر�صمية.

"رئي�س  اإن  لـ"العراقية  مطلع  �صيا�صي  م�صدر  وقــال 
اإىل  الــوزراء حيدر العبادي والوفد املرافق له و�صلوا 
دولة االمارات العربية املتحدة يف زيارة ر�صمية ت�صتمر 

ليوم واحد".
امل�صوؤولني  مع  �صيبحث  "العبادي  ان  امل�صدر  وا�صاف 
االمني  امللفني  اهمها  ومــن  ملفات  عــدة  االمــاراتــيــني 
املنطقة  تخ�س  امـــور  ملناق�صة  ا�صافة  واالقــتــ�ــصــادي، 

وتطبيع العالقات".
مع�صوم  فــوؤاد  الثالث  الرئا�صات  روؤ�ــصــاء  اأن  اإىل  ي�صار 
وحــيــدر الــعــبــادي و�صليم اجلــبــوري كــانــوا قــد تعهدوا 
خالل انتخابهم ملنا�صبهم ووفقا لرباجمهم مبحاربة 
الــدولــة  دوائـــر  وتنظيف  املف�صدين  ومعاقبة  الف�صاد 
بفتح �صفحة جديدة  تعهدوا  كما  وموؤ�ص�صاتها منهم، 
من العالقات مع دول اجلوار والدول االقليمية وبقية 
دول العامل وفقا ملا تقت�صية م�صالح العراق وبح�صب 

توجيهات املرجعية الدينية العليا يف العراق.
قـــال رئــيــ�ــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي عــقــب و�ــصــولــه 
امـــارة ابــو ظبي الــيــوم ان زيــارتــه اىل دولـــة االمـــارات 
واالأمــن  امل�صرتكة  امل�صالح  تعزيز  اىل  تهدف  العربية 

واال�صتقرار يف املنطقة.
حيدر  الــــوزراء  جمل�س  "رئي�س  ان  ملكتبه  بيان  وذكــر 
العبادي والوفد املرافق له، و�صل اىل امارة ابو ظبي 
قبل ظهر اليوم، وكان يف ا�صتقباله يف مطار الرئا�صة 

ابوظبي،  امـــارة  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد 
نــائــب الــقــائــد االعــلــى لــلــقــوات امل�صلحة ورئــيــ�ــس بعثة 

ال�صرف �صلطان بن �صعيد البادي وزير العدل".
الر�صمي،  اال�صتقبال  مرا�صم  "جرت  البيان  واأ�ــصــاف 
حيث عزف ال�صالمان الوطنيان العراقي واالماراتي، 
بعدها عقد رئي�س جمل�س الوزراء اجتماعا مع حممد 

بن زايد بح�صور اع�صاء الوفد الر�صمي".
واكد العبادي بح�صب البيان "اعتزازه بتطور العالقات 

ملواقف  "�صكره  عن  "معربا  ال�صقيقني،  البلدين  بني 
االمارات الداعمة للعراق و�صعبه يف مواجهة ع�صابات 

داع�س االرهابية، وم�صاهمتها يف البناء واالعمار".
كما اعرب العبادي عن "تطلعه الن حتقق هذه الزيارة 
اهدافها يف تو�صيع التعاون يف جميع املجاالت"، م�صريا 
احلكومة  تــوجــه  �صمن  تــاأتــي  الـــزيـــارة  "هذه  ان  اىل 
يعزز  مبا  ال�صقيقة  الــدول  على  االنفتاح  يف  العراقية 
امل�صالح امل�صرتكة واالمن واال�صتقرار والتقدم جلميع 

�صعوب ودول املنطقة".
عــن حكومة  نيابة  زايــد  بــن  "عربرّ حممد  مــن جانبه 
و�صعب االمارات عن بالغ ترحيبه بزيارة رئي�س جمل�س 
الوزراء حيدر العبادي، وعن امنياته بان ت�صهم الزيارة 
يف تعميق العالقات بني البلدين ال�صقيقني، كما اعرب 
عن ا�صتعداد االمارات للوقوف مع ال�صعب العراقي يف 

كل ما يحقق اأمنه وا�صتقراره وازدهاره".
جمل�س  رئي�س  زيـــارة  "جدول  ان  اىل  الــبــيــان  واأ�ــصــار 
الـــــــوزراء يــتــ�ــصــمــن لــقــاءيــن مـــع �ــصــركــتــني لــلــعــقــارات 
للقاء  دبــي  امـــارة  اىل  بعدها  يتوجه  واال�ــصــتــثــمــارات، 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة االمارات، 
اليوم  م�صاء  يلتقي  كما  دبــي،  وحــاكــم  الــــوزراء  رئي�س 
املقيمني يف دولة  العراقيني  عددا من رجال االعمال 

االمارات العربية املتحدة"
اجلــبــوري،  �صليم  الـــنـــواب  رئــيــ�ــس جمل�س  اأكـــد  مــا  يف 
اأن حرية ال�صحافة واالعالم من االولويات  االثنني، 

اال�صا�صية للتعددية ال�صيا�صية، موؤكدا الدعم لها.
وقـــــال اجلــــبــــوري يف مـــوؤمتـــر الــــعــــراق واالجتــــاهــــات 
الــذي  االعــالمــيــة  والتنمية  التعبري  حلــريــة  العاملية 
جهد  "ندعم  "العراقية"،  وح�صرته  بــغــداد  يف  عقد 
ملا تقدمه من ت�صحيات  العراق  ال�صحفية يف  اال�صرة 

واجنازات".
واأ�صاف اأن "حرية ال�صحافة واالعالم من االولويات 
ال�صيا�صية واليوم و�صائل االإعالم  اال�صا�صية للتعددية 
وك�صفت  احلــريــة  بكامل  الــعــراق  يف  حريتها  متــار�ــس 
�صطروا  الــذيــن  ال�صهداء  مــن  كوكبة  وقــدمــت  الكثري 

اروع الت�صحيات".

العبادي والوفد المرافق له يصل إلى دولة االمارات في زيارة رسمية
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ال�صكر واالمتنان لرجالنا  املوؤ�ص�صة العامة لل�صحافة والن�صر واالعالن بجزيل  يتقدم د . حممد البدري رئي�س 
االبطال يف اجلي�س العراقي البا�صل  والقوات االمنية على تفانيهم  وا�صطالعهم مبهمة حماية الزائرين ومن 
ب�صط االمن يف ربوع بالدنا والذين اثبتوا جدارتهم وو�صع ارواحهم فداء للعراق العظيم. وي�صارك ال�صيد رئي�س 
هوؤالء  فيها  ظهر  التي  الرائعة  ال�صورة  تلك  على  االق�صام  وبقية  التحرير  يف  العاملني  جميع  املذكورة  املوؤ�ص�صة 
ال�صناديد بوقفتهم البطولية ودحر كل االعداء والذين يف قلوبهم مر�س.. اننا وبعد مرور االربعينية اخلالدة 
ال�صت�صهاد االمام احل�صني ن�صجل ذكراهم بحروف من نور " وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون ".

تقدير وعرفان لوقفة االبطال من منتسبي الجيش وقواتنا االمنية

ثورة الطف الحسينية ... سيف التقويم لالعوجاج األموي

ال يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل ... عبارة تخت�صر تاأريخ حافل 
اأيــام  من  يــوم  من  فما   ... اال�صت�صهاد  اىل  طريقا  بالبطولة 
اعتقادا  و  اميــانــا  و  �صلوكا  الطف  واقــعــة  بعظمة  كــان  الدنيا 
يكونون  كيف  املعمورة  اأرجــاء  يف  للمظلومني  حدد  ومنهاجا 
مظلومني فينت�صروا ... وي�صبح نداء الدم العا�صق للحرية 
الــ�ــصــالة و  اأفــ�ــصــل  االمـــام احل�صني عليه  مــعــامل  معلما مــن 
ال�صالم .. و نربا�صا خالدا يف �صفر ثورة اأمام الثائرين الذي 
الدين  عن  انحرفوا  الذين  الطغاة  مبايعة  و  اخلنوع  رف�س 
ثــورة يف وجــه يزيد حني  الــ�ــصــواب فيعلنها احل�صني  وجـــادة 
قال كلمته ال�صهرية " مل اأخرج اأ�صرا وال بطرا و اأمنا خرجت 

لطلب االأ�صالح يف اأمة جدي " ...
من هنا ر�صمت ثورة الطف ر�صوخها وعلت فيها رايات الثاأر 
من الذين كانوا مهزومني داخل نفو�صهم قبل اأن يهزمهم دم 
االأميــان و التوحيد املتمثل باحل�صني �صعلة الثوار و مرب�س 
اليوم  و  بــاهلل  املوؤمنني  عــدالــة  و  ال�صماء  قيم  عــن  الباحثني 

االأخر ...

اأمية  بني  مــن  الظالميني  على  احل�صني  ثــورة  تكن  مل  وان 
بتلك ال�صفحات النا�صعة و املعمدة بالدم الطهور لالأمام و 
املوالون  املوؤمنون  اأ�صتذكرها  ملا  اأوالده و �صحبه و منا�صريه 
الـــذي قـــال فيهم اهلل  الــبــيــت االطــهــار  اآل  الــنــبــوة مــن  لبيت 
�صبحانه وتعاىل " يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س اأهل البيت 

و يطهركم تطهريا " ..
وحني اأنحرف يزيد امللعون يف الدنيا و االخرة عن الر�صالة 
املحمدية املتمثلة بالدين اال�صالمي احلنيف ... مل يبق امام 
�صبط الر�صول حممدا احل�صني بن علي بن ابي طالب عليهم 
ال�صالم اال ان ي�صهر �صيف التقومي لالأعوجاج االأموي ... واال 
اأن يكون الدين هلل وحده حنيفا خمل�صا و لي�س للم�صركني 
املارقني الذين اأقاموا دولتهم على موائد اخلمر و املجون و 

الليايل املالح ...
لــقــد حملت واقــعــة الــطــف املــعــاين االنــ�ــصــانــيــة مبــا فيها من 
و  االر�ـــس  يف  امل�صت�صعفني  لن�صرة  و  الــديــن  لدعائم  تثبيت 
... بعيدا عن �صهوة احلكم و  العظيم  القامة �صرح اال�صالم 

طغيان ال�صلطان ... 
احل�صني  وان   ... ال  كيف   ... الدنيوية  املغريات  عن  وبعيدا 

وهو �صليل الدوحة املحمدية ابن رجل ال�صيف و القلم و بليغ 
البلغاء امري املوؤمنني علي بن ابي طالب وابن ب�صعة ر�صول 
التي كرمها اهلل يف  الزهراء  العاملني فاطمة  ن�صاء  اهلل �صيدة 
كتابه العزيز حني قال يف حمكم كتابه احلكيم ) اأنا اأعطيناك 

الكوثر ف�صلي لربك و اأنحر ( .
ولي�س عجبا اأن يكون االأمام احل�صني عليه �صالم اهلل و�صالته 
الباحثني عن  لكل  قبلة  االميــان  و  باحلق  ال�صارخة  وثورته 
حريتهم و العدالة و اأحقاق احلق ... تلك القبلة التي تعلمنا 
منها �صتى الدرو�س االميانية يف حتقيق االنتماء االوحد اىل 
دين  هــو  كما  اال�ــصــالم  يظل  ان  اىل  و  تــعــاىل  و  �صبحانه  اهلل 

الع�صور حتى قيام ال�صاعة .
و االمــــام احلــ�ــصــني حــني افــتــدى ر�ــصــالــة جـــده حمــمــد بدمه 
الطاهر وروحه ال�صريفة كان يعلم جيدا وهو االمام املع�صوم 

اأن " للحرية احلمراء باب بكل يد م�صرجة تدق " ..
) واذا كان دين حممد ال ي�صتقيم اال بال�صيوف ... فيا �صيوف 
خذيني ( ... و تلك لعمري �صيحة اأبا االأحرار الذي اآثر ر�صا 
اهلل و ر�صوله على اأن يرتاجع اأو يعطي ليزيد )اعطاء الذليل 
اأن يبقى جنمة م�صيئة  ... اال  ... و حا�صى الأبــي عبد اهلل   )

... و�صراج وهاج ... و معرب حر ملن يبحث عن الغد ... فكان 
بتلك  ركــب  ومــن   ) النجاة  و�صفينة  الهدى  م�صباح  احل�صني 
ال�صفينة على اأعتقاد تام مبع�صومية االأئمة و حقهم يف قيادة 

�صفينة اال�صالم فقد جنا ... وكان اهلل يف عونه .
ما من كلمات تقي غر�س املنا�صبة اجلليلة ... فهي اكرب من 
و  لالأقدام  مثاال  احل�صني  اعطى  ان  بعد  بكلمات  تو�صف  ان 
ل�صورة  و   ... االنــ�ــصــاين  ال�صعف  عــلــى  احلــريــة  اىل  الــنــزوع 
الوفاء التي ال ميكن ان تتكرر على م�صهد اخيه العبا�س �صالم 
اهلل عليه ... عندما قاتل حتى بدون الكفني ال�صريفني ليكون 

بذلك مثال من اأمثلة الوفاء الكبري ... 
م�صهد واقعة الطف الذي اأحياه بالدموع و امل�صي على االأقدام 
اكرث من ع�صرين مليونا جت�صد على تنوع الطرق و اخلدمات 
ر�صالة  اأعــطــى  قــد  املــلــيــوين  احل�صد  هــذا  وكـــان   ... الب�صر  و 
اأن اخلوف �صيطغي على  الذين ظنوا وهم خائبني  لالعداء 
املوالني فكان النداء احل�صيني اكرب من اأن يخفت ... و اكرب 

من اأن ينزوي...
و  الــوفــاء  ملحمة  اأ�ــصــد  يف  الــيــوم  تعاد  و  احل�صني  قالها  لقد 
ح�ص�صتم  و  رقابنا  يف  �صيفا  علينا  �صللتم   // قال   ... التكبري 

على  األبا  فاأ�صبحتم  وعدونا  عدوكم  خباها  الفنت  نار  علينا 
اوليائكم و يدا عليها الأعدائكم بغري عدل اأفن�صوه فيكم و ال 
اأمل اأ�صبح لكم فيهم اال احلرام من الدنيا انا لوكم و خ�صي�س 
عي�س طمعتم فيه من غري حدث كان منا وال اأرى تفيل لنا .

ي�صهر  مل  ال�صيف  و  جتهزمتوها  تركتمونا  و  كرهتمونا  "اذا 
اأ�صرعتم  لــكــن  و  ي�صت�صحف  مل  الــــراأي  و  طــامــن  اجلــاأ�ــس  و 
فقبحا  الــفــرا�ــس  كــتــداعــي  تداعيتم  و  الــذبــاب  كــطــرية  الينا 
لكم فاأمنا انتم من طواغيت االمة و �صذاذ االحــزاب و نبذة 
الكتاب ... و نفثة ال�صيطان و ع�صبة االثام و حمريف الكتاب 
عرتة  ومــبــريي  االنــبــيــاء  اوالد  قتلة  و  ال�صنن  ومطفئي   ...
 ، املوؤمنني  مــوؤذي  و  بالن�صب  العهار  ملحقي  و   ... االأو�صياء 

و�صراخ اأئمة امل�صتهزيئن الذين جعلوا القراآن ع�صني ".
عنهم  اأحب�س  اللهم   " عليه  و�صالته  اهلل  �صالم  يقول  حتى 
، و�صلط  واأبعث عليهم �صنني ك�صني يو�صف   ... ال�صماء  قطر 
عليهم غالم ثقيف ي�صقيهم كاأ�صا م�صربة وال يدع فيهم احدا 
اال قتله قتلة بقتلة و �صربة ب�صربة ينتقم يل و الأوليائي و 

اأ�صياعي منهم فاأنهم غرونا و كذبونا و خذلونا .
و انت ربنا عليك توكلنا و اليك اأنبنا و اليك امل�صري .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي

االفتتاحيـة

رئيس التحرير

المسير الى ابا االحرار

assad_assad43@yahoo.com

االنحراف الذي تعر�صت له الر�صالة املحمدية يف زمن االإمام 
احل�صني )عليه ال�صالم( تواجهه االأمة االإ�صالمية اليوم من 
خالل املمار�صات االإجرامية التي تقوم بها "داع�س" واأخواتها 
االإ�ــصــالمــي ومفاهيمه  الــديــن  والــتــي حتـــاول اال�ـــصـــاءة اىل 
هي  الــظــالمــيــة  "داع�س"  مفاهيم  ان  �ــصــك  وال  الــ�ــصــمــحــاء، 
والتي  احل�صني  االإمــام  حاربت  التي  الظاملة  للطغمة  امتداد 
كانت متار�س ذات اجلرائم بحق امل�صلمني من قطع الروؤو�س 
و�صبي الن�صاء و�صرقة االأموال وانتهاك االأعرا�س واختطاف 

الدين وت�صخريه لتنفيذ م�صاحلها الدنيوية.
ثــورة احل�صني )عليه  بــاأن  تــدرك  االأربعني اخلالدة  فم�صرية 
ليومنا  ا�صتمرت  واإمنــا  ا�صت�صهاده  مبجرد  تنته  مل  ال�صالم( 
املفاهيم  اأنتجته من  وتتجدد كل حني فهي خالدة مبا  هذا 
)ع(  احل�صني  االإمـــام  ا�صتطاع  حيث  واالإ�صالمية  االإن�صانية 
الت�صحية  يف  البطوالت  اأروع  ي�صطر  ان  نه�صته  خــالل  من 
وال�صرب مــن اجــل اإ�ــصــالح الــديــن والــوقــوف بــوجــه الطغاة 
ال�صالم( من  ون�صرة احلق.ولقد قام االإمام احل�صني )عليه 
خالل رحلته اىل كربالء برفع راية االإ�صالح فكانت ثورته 
ان  ا�صتطاعت  واأخالقية  واجتماعية  �صيا�صية  نه�صة  مبثابة 
وتقوم  ال�صماء  وقــيــم  االإ�ــصــالمــيــة  العقيدة  مفاهيم  جت�صد 
بت�صحيح امل�صار للر�صالة االإ�صالمية حيث واجهت االنحراف 
عن م�صريتها التي خطط لها ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله 
الطغاة  ظلم  حتت  يــرزح  االإ�صالمي  املجتمع  فاأ�صبح  و�صلم( 
وت�صيع فيه الفاح�صة وينت�صر فيه الف�صاد والظلم والطغيان 
التي  اجلاهلية  للمفاهيم  خا�صعا  امل�صلم  الفرد  اأ�صبح  حتى 
ه احلاكم الظامل وتعظمه والتي فر�صها احلاكم االأموي. تنزرّ
التي  االإن�صانية  ر�صالته  ال�صالم  عليه  احل�صني  حمل  ولقد 
جنــحــت بــالــتــاأثــري يف جــمــيــع الــبــ�ــصــر مـــن جــمــيــع الــديــانــات 
اليوم  لنا  نربا�صا  وليكون  االأزمـــان  جميع  ويف  واحلــ�ــصــارات 
خمططها  اإف�صال  �صبيل  يف  "داع�س" والت�صحية  مقاتلة  يف 
فمن  االإ�صالمية،  املفاهيم  من  النيل  يريد  الذي  االإجرامي 
كانت  انها  �صنكت�صف  احل�صينية  الــثــورة  قـــراءة  اإعـــادة  خــالل 
حــاول  كما  امل�صلمني  مــن  معينة  بفئة  يخت�س  ال  م�صروعا 
كانت  الأنها  الب�صر  �صاملة جلميع  بل هي  ت�صويرها  البع�س 
ثورة اإن�صانية قبل ان تكون اإ�صالمية وقد حملت الكثري من 
من  والت�صحية  الطغاة  ومواجهة  للظلم  الت�صدي  مفاهيم 
اجل املبادئ وهذا كان �صر خلودها.ومن هنا نكت�صف �صرورة 
اأنحاء العامل  اإىل جميع  اإي�صال مفاهيم الر�صالة احل�صينية 
اإليه معارف ومبادئ  اإن�صان يف العامل اأن ت�صل  فمن حق كل 
ما  وهذا  جمعاء،  للب�صرية  نه�صة  كونها  احل�صينية  النه�صة 
االإن�صانية  مبفاهيمها  تكون  ان  ميكن  اإن�صانية  ثورة  يجعلها 
�ــصــفــرية لــلــديــن االإ�ــصــالمــي اىل الــعــامل مــن اجـــل ان متحو 
ال�صورة ال�صيئة التي ال�صقتها التيارات املتطرفة واملنظمات 

االإرهابية باالإ�صالم.

اأمنية من مديرية  دعا نائب عن التحالف الوطني وزارة الداخلية تعيني عنا�صر 
النفقات  لتقليل  الــنــواب  جمل�س  اأع�صاء  حماية  مهام  لتويل  ال�صخ�صيات  حماية 
وزيــر  "ندعو  الــدراجــي  حممد  النائب  وقــال  للدولة.  العامة  املــوازنــة  على  املالية 
مديريتها  مــن  رواتبهم  وتــكــون  للنواب  عن�صرا   20 او   15 تعيني  اىل  الداخلية 
حمايات ال�صخ�صيات لتقليل حجم النفقات املالية، خا�صة ونحن نواجه عجزا وازمة 
اآلية  "احلل احلقيقي ل�صد العجز هو تر�صيد النفقات وايجاد  مالية". واأ�صاف ان 
وا�صحة لالدارة املالية للدولة ومنها مو�صوع احلمايات حيث ميكن تعيني حمايات 
النواب من وزارة الداخلية خا�صة من من القوة القتالية، اما االداريــون فيعينون 
من النائب نف�صه و�صمن تخ�صي�صات الربملان". وحذر الدراجي "من ح�صول عجز 
مايل كبري اذا ما ا�صتمر هبوط ا�صعار النفط العاملية"، م�صددا على "�صرورة و�صع 
حل تنموي وا�صح وتفعيل دور القطاع اخلا�س وت�صجيع اال�صتثمار وعدم االعتماد 
عن  ك�صف  االعــرجــي  بهاء  الـــوزارء  رئي�س  نائب  وكــان  النفط".  واردات  على  فقط 

و�صول نفقات احلمايات اخلا�صة بامل�صوؤولني من معدات ورواتب اىل مليار دوالر.

تعيين  الى  الداخلية  وزارة  يدعو  الدراجي  
حماية النواب من منتسبيها لتقليل النفقات

اأالثنني  الفتالوي،  امل�صتقلة حنان  النائبة  دعت 
رئــيــ�ــس الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي اإىل �ــصــرورة 
املقاومة  ف�صائل  اإدراج  بعدم  االإمـــارات  مطالبة 
�صمن املــنــظــمــات االإرهــابــيــة مــ�ــصــددة عــلــى عــدم 

التهاون باملو�صوع.
وقالت الفتالوي لـ"العراقية"، اإنه "يفرت�س ان 
قائمة  من  املقاومة  ف�صائل  رفع  مو�صوع  يكون 
املــنــظــمــات االرهــابــيــة مــن قــبــل االمـــــارات وعــدم 
زيارة  جــدول  �صمن  االول  املو�صوع  هو  اإدراجها 

رئي�س الوزراء العراقي لالإمارات
يتم  ال  اأن  "�صرورة  عــلــى  الــفــتــالوي  و�ـــصـــددت 

غ�س الطرف وجتاهل هذا املو�صوع كما ح�صل 
خالل زيارة وزير اخلارجية االماراتي للعراق"، 
م�صرية اإىل اأن "هذا اقل واجب تقوم به احلكومة 
الــعــراقــيــة جتــــاه احلــ�ــصــد الــ�ــصــعــبــي واملـــقـــاومـــة 
اال�صالمية تثميناً جلهودهم وت�صحياتهم وبعد 
ح�صلت  التي  لها  واالإ�ــصــاءة  الــتــجــاوزات  �صل�صلة 

جتاههم من قبل االمارات وغريها".

الفتالوي تدعو إلى مطالبة اإلمارات برفع فصائل المقاومة من قائمة المنظمات اإلرهابية
/ بغداد

/ بغداد

اكد املتحدث با�صم رئي�س الوزراء �صعد احلديثي، االثنني، اأن اللجنة 
املكلفة باعداد املوازنة �صارفت على انهاء اعمالها و�صتعر�س املوازنة 
يف جل�صة جمل�س الــوزراء املقبل، مبينا انه يف كل االحــوال فمجل�س 

الوزراء لن يتاخر يف ار�صال املوازنة للربملان اكرث من اجتماعني.
جمل�س  جل�صة  اعــمــال  "جدول  اإن  لـ"العراقية"،  احلــديــثــي  وقـــال 
الوزراء يوم الثالثاء املقبل مل يحدد حتى االآن، لكن اللجنة املكلفة 
يومني  خــالل  اعمالها  اكــمــال  على  �صارفت  العامة  املــوازنــة  بــاإعــداد 
و�صيعر�س تقرير اللجنة يف اجلل�صة املقبلة، لكن لي�س بال�صرورة ان 

املوازنة �صتمرر خالل جل�صة الثالثاء".

مكتب رئيس الوزراء يؤكد أن الموازنة ستعرض في جلسة الثالثاء المقبل
/ بغداد

بايقاف احكام االعدام  للعبادي  ان ال �صالحية  الــوزراء  اأعلن مكتب رئي�س 
ال�صادرة بحق احمد العلواين ور�صا احل�صيني �صكرترية طارق الها�صمي. وذكر 
بيان للمكتب اأكد فيه "دعم احلكومة العراقية ال�صتقاللية الق�صاء وانها ال 
تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على �صيادة القانون والعدالة وامل�صاواة بني 
"وقف  اأكد بيان مكتب العبادي على ان  جميع ابناء ال�صعب العراقي". كما 
الوزراء".  لرئي�س  الد�صتورية  ال�صالحيات  من  لي�س  االعــدام  احكام  تنفيذ 
الذي  رايت�س ووت�س  "لتقرير منظمة هيومن  ا�صتغرابه  البيان عن  واعرب 
يدعو ال�صلطة التنفيذية للتدخل باعمال وواجبات ال�صلطة الق�صائية التي 

حتر�س احلكومة على ف�صل عملها عن باقي ال�صلطات عمال بالد�صتور".

رئاسة الوزراء: ال صالحية للعبادي بايقاف احكام 
االعدام على العلواني وسكرتيرة الهاشمي



الحكومة تباشر بتجهيز العشائر باالسلحة لمحاربة داعش

اك����د ال��ن��ائ��ب ع���ن حم��اف��ظ��ة االن���ب���ار ف���ار����س طه 
ال���ف���ار����س، االث���ن���ن، اأن احل��ك��وم��ة ال���زم���ت ق��ي��ادة 
عمليات املحافظة بالتعاون مع ال�شرطة االحتادية 
على تزويد الع�شائر باال�شلحة ملواجهة الدواع�س، 

ال��ف��رة  ت��ت��وق��ف ط��ل��ي��ة  اأن احل��ك��وم��ة مل  م��ب��ي��ن��ا 
امل��ا���ش��ي��ة م���ن ت���زوي���د ال��ع�����ش��ائ��ر ب��ال�����ش��اح. وق���ال 
كان  الع�شائر  "ت�شليح  اإن   ،" ل�"العراقية  الفار�س 
حجم  مع  يتائم  ال  �شئيلة  بن�شب  لكن  موجودا 
"ما  ان  اإىل  الفتا  داع�س"،  �شد  ال��دائ��رة  امل��ع��ارك 
يقارب %80 من مناطق حمافظة االنبار حتت 
الع�شكرية  "القوات  اأن  وب��ن  داع�س".  �شيطرة 

االي���ام  يف  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  �شتعيد  الع�شائر  واب��ن��اء 
املتطرفة  االره��اب��ي��ة  النتظيمات  وت��ط��رد  املقبلة 
منها"، موؤكدا اأن "احلكومة الزمت قيادة عمليات 
على  االحت��ادي��ة  ال�شرطة  مع  بالتعاون  املحافظة 
الدواع�س".  ملواجهة  باال�شلحة  الع�شائر  تزويد 
يذكر اأن القوات االمنية العراقية تخو�س معارك 
طاحنة منذ اكرث من خم�شة ا�شهر �شد ع�شابات 

املت�شددة  التنظيمات  وب��ع�����س  االإره��اب��ي��ة  داع�����س 
االأخرى وكبدتهم خ�شائر كبرية مبعاونة الع�شائر 
مناطق  حت��ري��ر  م��ن  ومت��ك��ن��ت  ال�شعبي  واحل�����ش��د 
 35 اأم  ط��ائ��رات  دخ��ل��ت  اأن  ب��ع��د  خ�شو�شا  ع���دة، 
و�شيما  ال��ع��راق��ي،  باجلي�س  اخل��دم��ة  وال�شيخوي 
واالقت�شاد  االم���ن  املجاميع  تلك  ه���ددت  ان  بعد 

معا.

دع���ا رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االع���ل���ى اال���ش��ام��ي 
ا�شتقباله  خ��ال  احلكيم  ع��م��ار  ال��ع��راق��ي 
رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري اإىل 
التي  الازمة  القوانن  بت�شريع  االإ�شراع 
ال�شعبي  للح�شد  ال��ق��ان��وين  االإط���ار  توفر 
والع�شائر، وا�شفا عملهما باملتميز، م�شددا 
العناوين  االإ����ش���اءات ع��ن ه��ذه  اإب��ع��اد  على 
بعملية  اال�شتمرار  على  موؤكدا  الكرمية، 
حترير االأر�س وتطهري العراق من دن�س 
داع�س، م�شريا اىل اأهمية متتن العاقات 
امل�شتمر  والتوا�شل  ال�شيا�شية  القوى  بن 

بينها .
وذك����ر ب��ي��ان مل��ك��ت��ب��ه االع���ام���ي ال���ي���وم ان 
اللقاء  خ��ال  بحثا  واجل��ب��وري  "احلكيم 
واخلدمية  والتنموية  ال�شيا�شية  االو�شاع 
وال�����ع�����اق�����ات ال����وط����ن����ي����ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

والدولية".
واأكد احلكيم للجبوري بح�شب البيان ان 
"امللف االأمني الذي هو هاج�س العراقين 
ج��م��ي��ع��ا وط��ب��ي��ع��ة االإج���������راءات امل��ط��ل��وب��ة 
ل��ت��دع��ي��م ال���ق���وات االأم���ن���ي���ة م���ن اجل��ي�����س 
والع�شائر،  ال�شعبي  واحل�����ش��د  وال�����ش��رط��ة 
"الفتا اىل" االإ�شادة باإحياء زيارة االأربعن 
واجلهد املبذول من قبل االأجهزة االأمنية 
وامل���واك���ب وال��ه��ي��ئ��ات احل�����ش��ي��ن��ي��ة، ف�شا 
ع��ن اال���ش��ارة الع���داد ال��زائ��ري��ن م��ن خ��ارج 

العراق".
اعتقاده  عن  اجلبوري  "اعرب  جانبه  من 
بان اجلانب االمني يحتاج تكاتف اجلميع 
ووق���ف���ة ك���ل االأط�������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خلف 
وداع��م��ن يف  االأم��ن��ي��ة م�شاندين  ال��ق��وات 
"مبينا  وال��ت��ح��دي��ات،  االإره�����اب  م��واج��ه��ة 
ان" لقاءه باحلكيم جاء يف اأطار التوا�شل 
ال�����ازم وال�������ش���روري م���ع ���ش��ن��اع ال���ق���رار 
العراقي يف �شوء التحديات الراهنة، عادا 
احل��ك��ي��م ���ش��اح��ب راأي م��ه��م وف��ع��ال وم��ن 
ال�شخ�شيات  ومع  معه  التداول  ال�شرورة 
املهمة والبارزة يف العراق لبحث االأو�شاع 

ال�شيا�شية واالأمنية".
النظر  اىل  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ودع���ا 
للبعد ال�شيا�شي انطاقا من ان االإ�شاح 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ي�����ش��اه��م يف االإ����ش���اح االم��ن��ي 
القوى  اأبرمتها  التي  االتفاقات  �شوء  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، م�����ش��ريا اىل اه��م��ي��ة اجن���از 
ت��وق��ي��ت��ات��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا ان كل  االت���ف���اق���ات يف 
اإي�شال  على  حري�شة  ال�شيا�شية  ال��ق��وى 
مع  ال��ع��راق��ي  للمجتمع  ايجابية  ر���ش��ائ��ل 
االأمنية  االإ���ش��ك��االت  اإن��ه��اء  احل��ر���س على 
واإ�شناد احل�شد ال�شعبي والع�شائر وجتاوز 
االأمنية  امل�شاهمة  اإعاقة  �شاأنه  من  ما  كل 
�شعبية،  او  ر���ش��م��ي��ة  ج��ه��ة  م���ن  ك��ان��ت  ان 
يعزز  ع��ام��ل  امل�شتدمي  احل���وار  ان  م��وؤك��دا 
داع��ي��ا اىل  النظر،  وي��وح��د وج��ه��ات  الثقة 
للمجتمع  ت�شويقه  ميكن  عراقي  م�شروع 
من  نتحدث  وال��دويل  واالقليمي  العربي 

واح��دة وم�شروع يجمع كل  بروؤية  خاله 
االطراف".

وب���ن اجل���ب���وري ان امل���وازن���ة امل��ال��ي��ة من 
اه�����م امل�������ش���ائ���ل ال���ت���ي ي��ه��ت��م ب���ه���ا جم��ل�����س 
النواب  جمل�س  ا�شتعداد  جم��ددا  ال��ن��واب، 
ل��ع��ق��د ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة مل��ن��اق�����ش��ة امل���وازن���ة 
ح���ال و���ش��ول��ه��ا م���ن احل��ك��وم��ة، مو�شحا 
ال��ع��راق  م�����ش��ان��دة  اي����ران  �شيبحث يف  ان���ه 
يكون  ان  ل��ل��ع��راق  ينبغي  ال��وق��ت  ذات  ويف 
وموؤثر  ق��رار  و�شانع  وف��ع��اال  مهما  العبا 
ال�شاحة االقليمية وامنا العربية  لي�س يف 
وال��دول��ي��ة ب�شورة ع��ام��ة، م��وؤك��دا احلاجة 
ق��ن��وات، م�شريا اىل  ال��ت��وا���ش��ل وف��ت��ح  اىل 
ان هناك جملة من امل�شاريع انطاقا من 
ال�شيا�شية،  القوى  التي توؤمن بها  الروؤية 
م�شريا اىل مفاحتة االطراف الدولية بها 

قبل اعانها".

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

مديات  ثاثة  هناك  ان  اهلل  عبد  امللك  االأردين  العاهل  يقول 
للمواجهة مع "داع�س": املدى العاجل ع�شكري؛ واملدى املتو�شط 
امل��دى البعيد وه��و ثقايف وف��ك��ري.ال تثري هذه  اأم��ن��ي؛ واأخ���ريا 
الروؤية التحليلية خافا كبريا بل ان االتفاق عليها اقرب مناال. 
فنحن بحاجة اىل كل هذه االأبعاد او امل�شتويات يف املواجهة مع 
تق�شيم  التحليلية  النظرة  هذه  ا�شا�س  على  وميكن  "داع�س". 
باملدى  القيام  امل�شلحة  القوات  تتوىل  املواجهة.  ه��ذه  يف  العمل 
املتو�شط.  امل��دى  االأمنية  االأج��ه��زة  وتتوىل  القريب،  الع�شكري 
الب�شر  بعقول  معنية  متعددة  جهات  فتتواله  البعيد  امل��دى  ام��ا 
ويف مقدمة هذه اجلهات االعام ا�شافة اىل املوؤ�ش�شات الثقافية 
يف  ك��ث��ريون  يناق�س  وال  امل���دين.  املجتمع  ومنظمات  وال��دي��ن��ي��ة 
ف��االجت��اه��ات  "داع�س".  م��ع  امل��واج��ه��ة  ال��ث��ال��ث يف  البعد  اأه��م��ي��ة 
الظامية والتكفريية املت�شددة امنا هي ظاهرة فكرية ثقافية 
وال ميكن الق�شاء عليها دون جتفيف املنابع الثقافية والفكرية 
التخلف  يف  موغل  تف�شري  من  "داع�س" واأخواتها  تنطلق  لها. 
"داع�س"  على  النهائي  والق�شاء  للدين.  والت�شدد  والبدائية 
على املدى البعيد يتطلب تفكيك املنظومة الفكرية الدينية لها 
ودح�شها وطرح البديل الثقايف لها املتمثل يف الفهم احل�شاري 
والتعاي�س  الت�شامح  على  يركز  الذي  للدين  امل�شتنري  االإن�شاين 
وقبول االخر. ويتعن على االعام املناه�س ل� "داع�س" ان ياأخذ 

زمام املبادرة يف هذه املعركة التاريخية.

أبعاد المواجهة
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الحكيم يؤكد للجبوري ضرورة االسراع بتشريع القوانين 
التي توفر اإلطار القانوني للحشد الشعبي والعشائر

من املوؤمل ان يقوم رئي�س جمل�س 
زيارة اىل  �شليم اجلبوري  النواب 

كل من ايران وتركيا قريبا
اعلن ذلك م�شدر برملاين وا�شاف 
مباحثات  �شيجري  اجل��ب��وري  ان 
مع امل�شوؤولن يف البلدين تتناول 
العاقات الثنائية واالو�شاع التي 

متر بها املنطقة “.
اي�شاً  ” �شيبحث  ان��ه  اىل  وا���ش��ار 
�شبل تعزيز التعاون امل�شرك بن 
جمل�س النواب وجمل�شي ال�شورى 

االيراين واالمة الركي “.
�شليم  املجل�س  رئ��ي�����س  وك���ان  ه���ذا 
�شابق  وق���ت  زار يف  ق��د  اجل��ب��وري 

لقاءات  واج��رى  وقطر  ال�شعودية  العربية  واململكة  والكويت  االردن 
مع امل�شوؤولن فيها تناولت العاقات الثنائية و�شبل تعزيزها واو�شاع 

املنطقة ب�شكل عام.

العراق  ، عر�شت ال�شن م�شاعدة 
يف ه���زمي���ة اره���اب���ي���ي داع�������س عن 
خارج  اجلوية  الغارات  �شن  طريق 

نطاق التحالف .
 ، ذل��ك وزي��ر اخلارجية  ك�شف عن 
ت�شريحات  يف  اجلعفري  اإبراهيم 
اخل��ارج��ي��ة  وزي�����ر  اإن   ، ���ش��ح��ف��ي��ة 
عر�س  ط��رح  ي��ي،  واجن  ال�شيني، 
باده مب�شاعدة العراق يف هزمية 
عندما  االره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
نيويورك على  الطرفان يف  التقى 
امل��ت��ح��دة  االأمم  اج���ت���م���اع  ه��ام�����س 

ملكافحة االإرهاب، يف �شبتمرب املا�شي.
خ��ارج  ت��ك��ون  ���ش��وف  ال�شن  م��ن  م�شاعدة  اأي  اأن  اجلعفري  واأو���ش��ح 
نطاق مهمات التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة 
اإن �شيا�شتنا ال ت�شمح لنا التدخل يف �شوؤون  داع�س، حيث قال واجن، 

التحالف الدويل.

الجبوري يزور ايران وتركيا قريبا

الجعفري : بكين على خط 
المشاركة لهزيمة داعش

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

ط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب��ة ع���ن ك��ت��ل��ة امل����واط����ن ح��م��دي��ة 
احل�شيني، االثنن، رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
وال�شحية  الثقافية  بامللحقيات  النظر  ب��اع��ادة 
العراقية  القن�شليات  اىل  التابعة  والع�شكرية 
تلقته  ب��ي��ان  وق���ال���ت احل�����ش��ي��ن��ي يف  يف اخل������ارج. 
التي  واالم��ت��ي��ازات  "االموال  اإن  "العراقية"، 

امللحقيات متثل هدرا الموال  تلك  ت�شرف على 
العراق كون القائمن باالعمال يف هذه امللحقيات 
ب��اال���ش��اف��ة اىل  ب��درج��ة وزي���ر  يتقا�شون روات���ب 
اخلارج  يف  ابنائهم  ودرا�شة  عائلتهم  مع  �شكنهم 

على ح�شاب الدولة".
تتجاوز  ق��د  امللحقيات  ه��ذه  "عدد  ان  وا���ش��اف��ت 
االرب��ع��ن يف ك��ل ب��ل��دان ال��ع��امل وه��ي تثقل كاهل 
البلد خ�شو�شا يف ظل  اموال  وت�شتنزف  الدولة 

الو�شع املايل ال�شعب وعجز املوازنة احلاليه".

ال��ث��اث ف���وؤاد  اأن روؤ����ش���اء ال��رئ��ا���ش��ات  ي�����ش��ار اإىل 
كانوا  اجلبوري  و�شليم  العبادي  وحيدر  مع�شوم 
ووف��ق��ا  ملنا�شبهم  انتخابهم  خ���ال  ت��ع��ه��دوا  ق��د 
املف�شدين  الف�شاد ومعاقبة  لرباجمهم مبحاربة 
كما  منهم،  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  دوائ��ر  وتنظيف 
ت��ع��ه��دوا ب��ف��ت��ح ���ش��ف��ح��ة ج���دي���دة م���ن ال��ع��اق��ات 
دول  وبقية  االقليمية  وال���دول  اجل���وار  دول  م��ع 
العامل وفقا ملا تقت�شية م�شالح العراق وبح�شب 

توجيهات املرجعية الدينية العليا يف العراق.

الحسيني تطالب العبادي باعادة النظر بالملحقيات في السفارات وعدم هدر االموال العراقية
- بغداد

- بغداد

ال��ق��ان��ون النائب  ائ��ت��اف دول���ة  اع��ت��رب النائب ع��ن 
الزيارتن  تزامن  ان  االثنن،  املالكي،  ال�شام  عبد 
امل��رت��ق��ب��ت��ن ل��رئ��ي�����ش��ي ال��������وزراء ح���ي���در ال��ع��ب��ادي 
لامارات والربملان �شليم اجلبوري اىل ايران بداية 
النفتاح حقيقي على املحيطن العربي واالقليمي، 
لها بعد  �شيكون  زي��ارات  ان تكرار مثل هكذا  مبينا 

ايجابي كبري مبا يخدم العملية ال�شيا�شية.
ال���وزراء  رئي�س  “زيارتي  ان  ب��ي��ان  يف  املالكي  وق���ال 
اجلبوري  ال��ربمل��ان  ورئي�س  االم���ارات  اىل  العبادي 
املوا�شيع  اهميتهما يف طرح  ا�شافة اىل  اي��ران  اىل 
دور  تنامي  ظ��ل  يف  خا�شة  امل�شرك  االهتمام  ذات 
االرهاب واالزمة االقت�شادية، فاأنها متثل بعدا اخر 
ال��ورق��ة  ان  خا�شة  الطائفية  التخندقات  بتجاوز 
املذهبية كانت مع اال�شف هي الورقة االوف��ر حظا 

فيما و�شل له العراق طيلة الفرة املا�شية”.
االول  ال�شني  القطب  “زيارة  ان  امل��ال��ك��ي  وا���ش��اف 
القطب االول  زي��ارة  تزامنا مع  اي��ران  �شيا�شيا اىل 
مهمة  خ��ط��وة  ه��ي  االم����ارات  اىل  �شيا�شيا  ال�شيعي 
ت��ع��ط��ي ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة ب����ان ت��ع��ام��ل ال���ع���راق مع 
جريانه وا�شقاءه يف املنطقة هي عاقة ود وم�شالح 
االح��ت��ظ��ان  “منهاج  ان  اىل  م�����ش��ريا  م�شركة”، 
هي  اخ��رى  ح�شاب  على  دول  م��ن  �شيا�شيا  املذهبي 

مرحلة من املا�شي قد ولت ولن تعود”.
“تكرار مثل هكذا زيارات وانفتاح  وتابع املالكي ان 
م���ن ب��ق��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن اىل امل��ح��ي��ط��ن ال��ع��رب��ي 
كانت عاقاتها  التي  ال��دول  واالقليمي خا�شة مع 
م��ت��وت��رة م���ع ال���ع���راق يف وق���ت ���ش��اب��ق ���ش��ي��ك��ون لها 
ب���ع���د اي���ج���اب���ي ك���ب���ري ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��دي��ن االم���ن���ي 
مرحلة  “�شتمثل  ان��ه��ا  اىل  الف��ت��ا  واالقت�شادي”، 
العملية  يخدم  مبا  احلقيقي  االنفتاح  من  جديدة 

ال�شيا�شية باجتاهها ال�شحيح”.

- بغداد

- بغداد

ميزانية  زي��ادة  ان  الربيعي،  موفق  القانون  دول��ة  عن  النائب  اعترب 
توزيع  يف  يعدُّ خلًا جغرافياً   18% اكرث من  اإىل  كرد�شتان  اإقليم 
امل��وارد، داعيا احلكومة اىل عدم زي��ادة هذه املوازنة، فيما �شدد على 
اأمواله  وا�شتثمار  امل�شريف لاقليم بركيا  احل�شاب  ت�شفية  �شرورة 

برفد املوازنة.
وقال الربيعي يف بيان اإن “ظروف املوازنة فر�شت على العراق عملية 
عدم  احلكومة  على  لذلك  امل��وازن��ة،  وتر�شيق  االإن��ف��اق  اأوج���ه  تقليل 
زيادة ميزانية اإقليم كرد�شتان لت�شل اإىل اأكرث من %18”، م�شدداً 
على “ت�شفية احل�شاب امل�شريف الإقليم كرد�شتان يف تركيا، وا�شتثمار 

اأمواله يف رفد موازنة العام 2015.
“هذه الزيادة �شتكلف املوازنة عجزاً حقيقياً ال  اأن  وا�شاف الربيعي 
املقبل”، م�شريا اىل  العام  دينار، يف موازنة  ترليون  ال�27  يقل عن 
ان “ظروف املوازنة فر�شت على العراق، عملية تقليل اأوجه االإنفاق 
وتر�شيق املوازنة، لذلك فعلى احلكومة عدم زيادة ميزانية االإقليم”.

ودعا الربيعي احلكومة اىل “تر�شيق املوازنة من دون ا�شتثناء اإقليم 
الكميات  ا�شتعادة  عليها  النفط  “وزارة  ان  اىل  الفتا  حمافظة”،  اأو 
اأن  ميكن  التي  جيهان،   – اأربيل  اأنبوب  بوا�شطة  امل�شدرة  النفطية 

ت�شد جزءاً من العجز املايل يف موازنة العام القادم”.

الربيعي: زيادة موازنة االقليم الى 
اكثر من 18 % يعد خلاًل جغرافيًا

النائب المالكي: زيارتا العبادي 
والجبوري لإلمارات وإليران 

بداية النفتاح حقيقي للعالقات

فقدان هوية
العراقية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ال�شخ�شية  هويتي  مني  فقدت 
امل�شتقلة  با�شم فوؤاد كاظم العبودي فريجى ممن يعرث عليها ت�شليمها 
اىل ادارة او ا�شتعامات الوكالة الكائن مبناها يف حي القاهرة الثانية .

وله جزيل ال�شكر واالمتنان .

����ش���دد ع�����ش��و جل���ن���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
الربملانية النائب حممد ال�شمري، على 
املوؤ�ش�شاتية  املفاهيم  تر�شيخ  ���ش��رورة 
يف ال�����ش��ل��وك ال���وظ���ي���ف���ي، وال��ت��خ��ل�����س 
كافة  اإل��غ��اء  اىل  داع��ي��ا  املح�شوبية،  م��ن 
الدولة  وبناء  تتعار�س  التي  القوانن 

املوؤ�ش�شاتية.
ب����ي����ان ت��ل��ق��ت��ه  وق��������ال ال���������ش����م����ري، يف 
القيم  ثقافة  "اإ�شاعة  اإن  "العراقية"، 
منهج  حم��ارب��ة  يف  ت�شاهم  املوؤ�ش�شاتية 
وتر�شخ  االداري  وال��ت��ف��رد  اال���ش��ت��ب��داد 
الواحد"،  الفريق  ب��روح  العمل  منهج 
ال��ط��اق��ات  ا���ش��ت��ث��م��ار  "�شرورة  م���وؤك���دا 
والتخل�س من هيمنة  املوؤ�ش�شات  داخل 
واملحا�ش�شاتية  واملن�شوبية  املح�شوبية 
لبناء �شلوك وظيفي حقيقي قادر على 

النهو�س بالباد".
احل���اج���ة  ي���ب���ن  "ذلك  اأن  واأ������ش�����اف 

جتعل  وت�شريعات  قوانن  ل�شن  املحلة 
املوؤ�ش�شات تعتمد هذه القيم املوؤ�ش�شاتية 
يف منظومتها، وت�شمن تكافئ الفر�س 
املحاباة"،  ال  ال��ت��ف��ا���ش��ل  ا���ش��ا���س  ع��ل��ى 

يف  اال�����ش����راع  "�شرورة  ع��ل��ى  م�������ش���ددا 
تف�شر  التي  القوانن  ت�شريع  ا�شتكمال 
الن�شو�س الد�شتورية لكي ت�شاعد تلك 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يف اع��ت��م��اد ق��وان��ن تنظيم 

عمل �شاحلة لذلك".
ج��م��ي��ع  "اإلغاء  اىل  ال�������ش���م���ري  ودع������ا 
ال���ق���وان���ن ال�����ش��اب��ق��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ار���س 
وامل��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي وامل��وؤ���ش�����ش��ات��ي 

من  التخل�س  اىل  باالإ�شافة  اجل��دي��د، 
العمل مببداأ املحا�ش�شة والتوافقات يف 
للموؤ�ش�شات،  االداري��ة  القيادات  اختيار 
للقيم  ت��وؤ���ش�����س  ب��ت��ع��دي��ات  وامل����ج����يء 
امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ن��اه��ج 
العلمية يف االإدارة وتعزيز مبادئ العمل 
التفرد  ب��دوره  �شينهي  ال��ذي  اجلماعي 

بالقرارات".
واكد ال�شمري اأن "تعميق الوعي باأهمية 
تخطيط  خال  من  املوؤ�ش�شاتية  القيم 
م��ربم��ج وو����ش���ع م��ن��اه��ج ���ش��ح��ي��ح��ة يف 
ال��رب��ي��ة واالإع�����ام وامل��ج��ت��م��ع امل���دين، 
الن ذلك يعد ا�شا�س مهم ل�شمان بناء 
املجتمع"،  املوؤ�ش�شاتي يف  النظام  ثقافة 
م�شددا على "�شرورة االهتمام بقوانن 
االإج��راءات  وتفعيل  الوظيفي  ال�شلوك 
الطريق  قطع  اج��ل  م��ن  االن�شباطية 
على املت�شلقن واملت�شللن اىل املنا�شب 
فتح  وبالتايل  املوؤ�ش�شات،  يف  احل�شا�شة 
ذل���ك ال��ط��ري��ق ام����ام ا���ش��ح��اب اخل��ربة 

والكفاءة".

التعليم البرلمانية تدعو إللغاء القوانين التي تتعارض بناء الدولة المؤسساتية
- بغداد

املن�شوية  الربملانية  احل��ل  كتلة  ع�شو  اأعترب 
يف حت��ال��ف ال��ق��وى ال��ع��راق��ي��ة ال��ن��ائ��ب حممد 
ت�����ش��م��ي��ة رئ��ي�����س  ال����ك����رب����ويل، االث�����ن�����ن، ان 
م�شوؤوال  النجيفي  ا�شامة  لنائبه  اجلمهورية 
عن ملف حترير املو�شل "جماملة �شخ�شية" 

على ح�شاب حمافظات العراق.
واأ�شاف الكربويل يف بيان تلقته "العراقية"، 
"كنا ناأمل من الرئي�س ان ينظر اىل حمافظات 

العراق كافة بنف�س النظرة واالهمية وخا�شة 
تنظيم  اأح��ت��ال  حت��ت  ت��رزح  التي  املحافظات 

داع�س ويوليها الدعم وامل�شانده".
و����ش���دد ال��ك��رب��ويل وه���و ن��ائ��ب ع���ن حمافظة 
نبار بالقول "اذا كان من ال�شرورة لرئي�س  االأ
اأمنية،  مبهام  نوابه  اأح��د  تكليف  اجلمهورية 
العراق  م���ن يف  االأ تكليفه مبلف  ب��ه  ج��در  ف��االأ
او حماباه  او م�شلحي  بدون متييز مناطقي 
ل�شوؤون  نائبه  م��ع  احل���ال  ه��و  كما  �شخ�شية، 

امل�شاحلة الوطنية".
رئي�س  العراقية  القوى  حتالف  ع�شو  ونا�شد 

دع��م  ب�"�شرورة  م��ع�����ش��وم  ف����وؤاد  اجل��م��ه��وري��ة 
على  وال�شغط  االنبار  حمافظة  اأبناء  ت�شليح 
ع�شائرها  ت�شليح  لت�شريع  ال��ع��ب��ادي  حكومة 
من  حتريرها  جهود  يف  ي�شاعد  ومب��ا  املقاتلة 
ع�����ش��اب��ات داع�������س االره���اب���ي���ة وت���اأم���ن ب��واب��ه 

العراق الغربية".
ف����وؤاد مع�شوم قد  وك���ان رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
كلف يف الفرة املا�شية نائبه ا�شامة النجيفي 
مب�شوؤولية حترير املو�شل من ع�شابات داع�س 
االرهابية التي احتلتها يف العا�شر من حزيران 

املا�شي.

الكربولي يعتبر تسمية النجيفي مسؤوال عن ملف تحرير الموصل "مجاملة شخصية" على حساب العراق
- بغداد

م�شروع  م�شودة  ال��ع��ب��ودة  رح���اب  ال��ق��ان��ون  ائ��ت��اف  ع��ن  النائبة  انتقدت 
وقالت  بالهزيلة.  اي��اه��ا  وا�شفة  االقت�شادية  ال��ع��راق  عا�شمة  الب�شرة 
الكتل  اغلب  م��ن  الب�شرة  ” ن��واب  ان  لها  �شحفي  ت�شريح  يف  ال��ع��ب��وده 
خالية  هزيلة  م�شودة  باعتبارها  امل�شروع  مب�شودة  يقتنعوا  مل  ال�شيا�شية 
من اي ق�شية تعطي دفعة للب�شرة يوؤهلها الن تكون عا�شمة اقت�شادية 
مقومات  اىل  ا�شتناده  حال  يف  امل�شروع  هذا  مع  اجلميع  “ان  ” مبينة 
ا�شافية  تخ�شي�شات  للب�شرة  تكون  ان  ” يجب  انه  واو�شحت  حقيقية 
الربملان  اىل  القانون  ياتي  ان  ال  اقت�شادية  عا�شمة  كونها  مع  تتنا�شب 
باقامة  الب�شرة  اه��ايل  ” مطالبة  ان  ” م�شرية اىل  فارغاً من حمتواه 

االقليم نابعة من االح�شا�س بالغنب وعدم اعطائها مات�شتحقه

دولة القانون تصف مشروع البصرة 
عاصمة العراق االقتصادية بالهزيل

االثنن،  العلواين،  النواب خالد  لرئي�س جمل�س  االمني  امل�شت�شار  توقع 
و�شول م�شود قانون احلر�س الوطني اإىل الربملان نهاية اال�شبوع اجلاري، 
موؤكدا ان هناك خافات على عدد القوات وال�شاحيات. وقال العلواين 
ل�"العراقية"، اإن "جمل�س النواب ينتظر ار�شال احلكومة لقانون احلر�س 
منها  خافية  نقاط  "هناك  اأن  اإىل  م�شريا  عليه"،  للت�شويت  الوطني 
"هناك راي يطالب بان  اأن  حول عدد قوات احلر�س الوطني". واأ�شاف 
اآالف جندي يف حن  �شتة  ق��وات احلر�س يف كل حمافظة  تكون عنا�شر 

هناك من يريد ان تكون بح�شب الن�شبة ال�شكانية".

مجلس النواب يتوقع وصول قانون 
الحرس الوطني نهاية االسبوع الجاري



داعش تتعرض لضربة قاصمة في بعشيقة وانحسار تواجدهم العلني في الموصل

اجله���ادي اب���و احم���د، يتح���دث حلظ���ة دخول���ه ال�سجن، 
وه���و ينظ���ر اىل املعتق���ل بعني الري���ب بع�ض ال�س���يء وعدم 
الطماأنين���ة ويق���ول :" كن���ت مكب���ًا بال�سا�س���ل االغ���ال 
وانظ���ر اىل اروق���ة املعتق���ل بخ���وف ولكن بعد ف���رة ا�سبح 

املكان اف�سل بكثري مما اعتقدت".
ذات  اخلا�س���ة  ال�سج���ن  وبع���د منح���ه ماب����ض  املعتق���ل 
االلوان الزاهية ، وقف بحذر امام مكانه املخ�س�ض راف�ساً 
يف الوق���ت نف�س���ه، التواجد م���ع املعتقل���ني االآخرين بحجة 

انهم �سديدو اخلطورة.
املعتق���ل ال�سابق والقيادي احل���ايل يف التنظيم املتطرف، 
ف�س���ل ا�ستخ���دام ا�س���م اب���و احم���د ملوا�سلة �س���رده تفا�سيل 
والدة التنظي���م املت�س���دد يف ال�سج���ون االمريكي���ة بالع���راق، 
فه���و ي�س���دد عل���ى ان ال�سج���ون املقام���ة بالبل���د كان هدفها 
ت�سكيل اكرب قدر ممكن من التنظيمات املتطرفة وال�سيما 

يف الدول ذات املتغريات ال�سيا�سية املفاجئة.
ومل مي����ض م���ن الوق���ت كث���رياً، وحت���ول �سج���ن "ب���وكا" 
اىل امل���كان االك���ر امناُ لقيادي���ي التنظيم، فه���م ادركوا ان 
ه���ذا امل���كان يعد ماذاً الفكارهم التي م���ن خالها ت�سكلوا 
اوىل اجلماع���ات اجلهادي���ة من داخل ال�سج���ون االمريكية 
يف الع���راق. اب���و احم���د والول م���رة بع���د نقل���ه م���ن �سج���ن 
"داع�ض" ابو  "بوكا"، اجتمع بزعيم تنظيم  "كروبر" اىل 
بك���ر البغ���دادي ال���ذي ُيّعد االك���ر خطورة بالع���امل، فقال 
عن���ه :" مل يك���ن اي���اً من���ا يع���رف احدن���ا االخ���ر ومل يعرف 
البغ���دادي نف�س���ه باأنه �سيكون زعيم اخط���ر حركة جهادية 
الي���وم". كان املدع���و اب���و احم���د، الع�سو اال�سا�س���ي والبارز 
يف التنظي���م الي���وم، متبني���اً فك���رة "رف���ع املظلومي���ة" ع���ن 
الطائف���ة ال�سني���ة بعد و�س���ول الطائفة ال�سيعي���ة اىل �سدة 
احلكم يف العراق، اثر االحتال االمريكي على البلد الذي 

ا�سقط النظام ال�سابق.
اف���كار اب���و احم���د، �ساعدته يف الو�س���ول اىل هذا املن�سب 
الت���ي ي�سغل���ه االن، فكانت اوىل بدايات���ه يف �سوريا مبنطقة 
تنظي���م  لت�سكي���ل  ويخط���ط  يقي���م  كان  حي���ث  الزب���داين 
"الدولة اال�سامية" مع البغدادي، بعد ان ا�ستفادا كثرياً 
م���ن االزم���ة ال�سورية النط���اق اوىل عملياتهما منتهزين 
ا ل�سوري���ة ليب���داأ   � الف���راغ االمن���ي يف احل���دود العراقي���ة 

التنظيم اوىل ن�ساطاته يف العراق.
ابو احمد، وافق بالتحدث علناً بعد عامني من املناق�سات 
القناعه بك�سف ما�سيه بو�سفه واحداً من ا�سد املتطرفني 
�سرا�س���ة وخطورة ف�س���ًا عن ات�ساله الوثي���ق باجلماعات 
"اأدان"  احل���ايل،  القي���ادي  بالع���راق.  املوج���ودة  املتم���ردة 
الوح�سي���ة املفرط���ة الت���ي ي�ستخدمه���ا التنظي���م يف العراق 
ف�س���ًا عن انتق���اده اال�سطرابات و�سفك الدم���اء، معتقداً 

ان التنظيم جاء باأفكار تتعار�ض مع ما موجود االن.
املعتق���ل ال�ساب���ق اقتن���ع الي���وم بالتح���دث اىل �سحيف���ة 
الغاردي���ان يف �سل�سلة من املحادثات امل�ستفي�سة عن ت�سكيل 
التنظي���م يف �سج���ن بوكا وت�سمية ابو بك���ر البغدادي زعيماً 
لتنظي���م "داع����ض". فالعاقة ب���ني ال�سخ�سيتني تعود اىل 
ع���ام 2004 عندم���ا كان���ا معتقل���ني وحت���ى بع���د اط���اق 
�سرحهم���ا وب���دء عملهما مع���اً يف ع���ام 2011 عندما عربا 
احل���دود ال�سورية، قادمني اىل الع���راق معلنني تنظيمهما 

املتطرف.
ويق���ول اب���و احم���د:" ان �سجن "ب���وكا" كان ي�سم اخطر 
املطلوب���ني عاملي���اً وعل���ى راأ�سهم زعيم تنظي���م "داع�ض" ابو 
بك���ر البغ���دادي ال���ذي كان �سخ�سية هادئة وكث���رياً ما كان 
يتدخ���ل لف����ض النزاعات بني املعتقلني ف�س���ًا عن دعواته 
اىل بناء بيئة ت�ساحلية للت�سريع يف اخلروج من ال�سجن".
وي���رى ابو احم���د، ان الزعيم البغ���دادي كان يخفي وراء 
ه���ذا اله���دوء �سراً خط���راً او رمبا كان يع���د ل�سيء كثرياً ما 

اخفاه عن زمائه.
ويوؤكد ابو احمد، ان البغدادي كان كثري العزلة والتاأمل 
يف املعتق���ل وكثرياً ما ت�سرف وف���ق قوانني ال�سجن، فنادراً 

ما تره يجتمع مع الباقني وقليًا ما يتحدث معهم.
كان االمريكي���ون عل���ى دراي���ة، ب���اإن معتقله���م ي�سم اهم 
واخطر ال�سخ�سيات تطرفاً، فمن �سمن 24 الف معتقل، 
كان البغدادي يرتب اوراقه للبدء بتنظيمه امل�سيطر اليوم 
عل���ى م�ساح���ات �سا�سعة من الع���راق. فاملخيم���ات واالروقة 
يف �سج���ن "ب���وكا" كان���ت �ساه���دة عل���ى تاأم���ات البغ���دادي 

وخمططاته .
اب���و احم���د، يتح���دث ع���ن املعتقل م���ن جوانب���ه النف�سية 

ف���اأوىل  للتعذي���ب،  كنه���ج  االمريكي���ون  اتخذه���ا  الت���ي 
اخلط���وات الت���ي ا�ستخدمه���ا م�سوؤول���و ال�سج���ن لتعذي���ب 
املعتقلني، اأجبارهم على ارتداء ماب�ض معينة وذات الوان 
له���ا اآث���ار عك�سي���ة عل���ى نف�سي���ة املعتق���ل، فمن خ���ال هذه 
االل���وان �سنفت امري���كا خطورة املعتقل���ني، اذ ميثل اللون 
االحم���ر للمعتقلني �سديدي اخلطورة، واالخ�سر للباقني 
ف���رات طويلة، اما اال�سفر والربتق���ايل للحاالت العادية 

وللفرات الق�سرية.
ومي�س���ي اب���و احمد بالقول ع���ن �سخ�سي���ة البغدادي :" 
كان هدوئ���ه املف���رط �سبباً يف اح���رام االمريكيني له، فهو 
يعل���م جي���داً م���ا يري���د وم���ا كان ينوي���ه، ه���و اخل���روج م���ن 
ال�سج���ن، وبالفع���ل يف كان���ون االول من الع���ام 2004 ، مت 
اعتب���ار البغ���دادي م���ن قبل املعتقل���ني ب�سخ�سي���ة القيادية 
له���م فه���م كثرياً ما ا�ست�س���اروه يف ق�ساياه���م وناق�سوه عن 
ا�سب���اب عزلت���ه لكنه���م مل يحظ���وا باأجابات منه ع���ن �ساأنه 

اخلا�ض".
البغ���دادي كان يحظى باأحرام م�س���وؤويل �سجن "بوكا" 
وكان م�سم���وح ل���ه بالتنق���ل من خمي���م اىل اآخ���ر، فمن هنا 
ا�ستط���اع ان يوؤ�س����ض اإ�سراتيجيته بعيد املنال وهي ت�سكيل 
"تنظي���م الدول���ة اال�سامي���ة". وفق���اً الب���و احم���د الذي 
يوؤك���د ان "ب���وكا" كان م�سنع���اً للتنظيم���ات املتم���ردة وبناء 

االيديولوجيات املتطرفة.
املعتق���ات االمريكي���ة وبح�س���ب املخت�سني، كان���ت مكاناً 
الجتماع���ات اجلماعات اجلهادية، فكان م�سوؤويل ال�سجون 
املنت�س���رة يف الع���راق اأب���ان االحتال االمريك���ي على البلد، 
يتعم���دون و�س���ع املعتقلني اخلطرين م���ع بع�سهم البع�ض 
ال�سيم���ا يف �سج���ون كروب���ر يف بغ���داد القري���ب م���ن مط���ار 
بغ���داد الدويل و�سجن ب���وكا يف جنوب الع���راق. وي�سرح ابو 
احمد، ان ال�سجن كان ملتقى المراء احلروب واجلماعات 
القب����ض عليه���ا م���ن قب���ل  الت���ي مت  اجلهادي���ة املتطرف���ة 
اجلي�ض االمريكي، فاجلي�ض اأمر ب�سجن القيادات اخلطرة 
جنب���اً اىل جن���ب م���ع القي���ادات االخ���رى، ف���كان كث���ري من 
النا����ض عل���ى مقرب���ة من زعي���م تنظيم القاع���دة يف العراق 
اب���و م�سعب الزرق���اوي جال�سني اىل جانب���ه وم�سغني اىل 
اف���كاره ب���دون اي قي���د او �س���رط م���ن م�س���وؤويل ال�سج���ن. 

فاالجواء كانت بيئة مثالية لاتفاق والتنظيم.
زعيم���اً  الزرق���اوي  املعتقل���ون  اعت���رب   ،2004 ع���ام  يف 
لتنظيمهم اجلهادي، واتفقوا بعد اطاق �سراحهم بالبدء 
يف عم���ل التنظي���م، وبالفعل يف ع���ام 2009 كان املعتقلون 
التق���وا جم���دداً بع���د �سل�سل���ة م���ن االت�س���االت الت���ي كان���ت 
بطبيع���ة احلال �سهلة النهم اعدوا لها م�سبقاً عندما كانوا 

املعتق���ل. وزادت ح���دة اللق���اءات ب���ني القي���ادات بعد اطاق 
�سراحهم وت�سليم ملفات املعتقلني اىل احلكومة العراقية، 
ف���كان م���ن اول املطل���ق �سراحه���م اب���و م�سع���ب الزرق���اوي 
ال���ذي ُقت���ل بع���د ف���رة يف غ���ارة امريكي���ة ج���اءت نتيج���ة 
جه���ود ا�ستخباري���ة ب���ني وكال���ة اال�ستخب���ارات االمريكي���ة 
واالردني���ة الت���ي �ساع���دت اىل ح���د كب���ري يف الو�س���ول اىل 

مكان الزرقاوي.
التنظيم���ات مل تتاأث���ر اىل ح���ٍد م���ا مبقت���ل الزرق���اوي، 
ف�سرع���ان ما رتب التنظي���م اوراقه وظه���ر بلبا�ض وت�سمية 
جدي���دة وه���ي "الدول���ة اال�سامي���ة يف الع���راق وال�س���ام" 
م�ستفي���داُ م���ن احل���رب االهلي���ة ال�سوري���ة وم���ن العاقات 
الوثيق���ة ال�سري���ة بني نوري املالكي رئي����ض الوزراء ال�سابق 

وب�سار اال�سد الرئي�ض ال�سوري.
املالك���ي  ن���وري  نف���وذ  تنام���ي  وبع���د  املت�س���دد  التنظي���م 
باحلك���م يف الع���راق، �س���ارع اىل التحال���ف مع قي���ادات حزب 
البع���ث العراق���ي، ب�س���رف النظ���ر ع���ن االف���كار املتعار�س���ة 
وااليديولوجي���ات املتقاطع���ة بينهم���ا، ف���كان همهم���ا االول 
"ن�س���رة اه���ل  ا�ستقط���اب املجتم���ع ال�سن���ي حت���ت م�سم���ى 
ال�سن���ة" م���ن الهيمن���ة ال�سيعي���ة الت���ي كان ميثله���ا ن���وري 

املالكي انذاك.
واخذت ن�ساط���ات التنظيم باالرتفاع بعد تنفيذه �سل�سلة 
م���ن الهجمات االنتحاري���ة يف العا�سمة بغداد، مما زاد من 
االنتق���ادات عل���ى حكوم���ة ن���وري املالك���ي بف�سله���ا يف حفظ 
االمن. حتى ذلك احلني، كان التنظيم املتطرف يف العراق 
والبعثيون، م�سركني يف احلد من القوة ال�سيعية املاأخوذة 
مناط���ق  ال�سته���داف  هجم���ات  ع���دة  فاأقام���ا  اي���ران،  م���ن 
حيوي���ة يف الع���راق و�سوري���ا عل���ى وج���ه اخل�سو����ض، ولكن 
اال�ستخب���ارات ال�سوري���ة وبالتن�سي���ق م���ع الوج���ود الرو�سي 

ا�ستطاعا ان يحدا من نفوذ الطرفني املتمردين.
واختت���م ابو احم���د حديثه ويف ماحم���ه عامات الندم 
والياأ����ض وع���دم الطماأنين���ة الحتمالية عدوت���ه اىل املعتقل 
م���رة اخرى او مواجهت���ه االعدام بعد التخطيط والتنفيذ 
الغل���ب العملي���ات الهجومي���ة يف العا�سم���ة بغ���داد، فيقول 
بع���د �سم���ت الكر م���ن دقيق���ة :" ارغب يف ت���رك التنظيم 
واالجتماع���ات ال�سري���ة الت���ي جت���ري بخف���اء ت���ام والع���ودة 
لعائلت���ي واهل���ي، لك���ن ه���ذا �سع���ب للغاي���ة االن، ف���اأين لو 
ترك���ت اجلماعة لقتلوين ولو هربت �ستاحقني ال�سلطات 
العراقي���ة وال�سوري���ة واالردنية ، انه الم���ٌر �سعب ان تعي�ض 
معظ���م حيات���ك يف املط���اردة والقت���ل ب���دون اي نتائ���ج تبث 

احلياة".
كام اب���و احم���د اال�ستدراك���ي والن���ادم، ع���ده املراقب���ون 

غط���اءاً لعملي���ات رمب���ا يع���د له���ا م�ستقبًا فه���م يحاولون 
جذب ود االعام وك�سبه لهم النه اهم و�سيلة النت�سارهم.
وم���ن جان���ب اخ���ر اك���دت م�س���ادر يف نين���وى، ان تنظي���م 
داع����ض تعر����ض ل�سرب���ة و�سفوه���ا بالقا�سم���ة اث���ر الغ���ارة 
اجلوي���ة الت���ي نفذتها طائرات التحالف ال���دويل يف ناحية 
بع�سيق���ة، فيم���ا ياح���ظ اه���ايل مدين���ة املو�س���ل تراج���ع 

الظهور العلني لعنا�سر التنظيم يف املدينة.
وقال���ت امل�س���ادر اإن "ارهابي���ي داع����ض كان���وا متح�سن���ني 
داخ���ل موا�سع على �سف���ح بع�سيقة �سرق املو�سل، وتعر�سوا 
لق�س���ف جوي كثي���ف نفذته طائ���رات التحالف الذي اوقع 
ع�س���رات القتل���ى واأكر منه���ا اجلرحى ف�س���ا عن تدمري 

تر�سانة ا�سلحة وعجات كثرية تابعة للتنظيم".
وا�ساف���ت امل�س���ادر اأن "الدواع�ض بدا عليهم اخلوف عند 
كامه���م، وبعد ان هداأت الغارات حترك ما بقي منهم من 
موا�س���ع متركزه���م واتخذوا طرق لان�سحاب ال متر عرب 
املناط���ق الت���ي تعر�س���ت للق�س���ف اجل���وي لكنه���م تفاجئوا 
بالق�سف املدفعي الكثيف الذي نفذته قوات البي�سمركة".
واو�سح���ت اأن���ه "يب���دو بان الق�س���ف املدفع���ي كان �سمن 
خط���ة الإيقاع اكرب قدر من اخل�سائر بني �سفوف التنظيم 
حيث كانت نريان املدفعية موجهة نحو خطوط االن�سحاب 

ولي�ست على املناطق التي تعر�ست للغارات اجلوية".
وكان اأك���ر م���ن اأربع���ني م���ن عنا�س���ر داع����ض قتل���وا يف 
ح�سيل���ة اولية اثر غ���ارات نفذها طريان التحالف الدويل 
عل���ى مواق���ع التنظي���م يف منطق���ة بع�سيق���ة 15 ك���م �سرق 
املو�س���ل، كما قتل ع�س���رات اخرين يف غارات للتحالف على 
مواق���ع وجتمع���ات لداع����ض يف ق�س���اء تلعف���ر 65 كم غرب 

املو�سل، وناحية القيارة 60 كم جنوب املو�سل.
م���ن جانبه���م اك���د �س���كان مدين���ة املو�س���ل انه���م ب���دوؤوا 
ياحظون انح�سار يف تواجد عنا�سر داع�ض يف املدينة، مع 
اخف���اء اي ا�س���ارة تدل على وجودهم يف موقع ُعرف لهم يف 

املدينة.
ويق���ول املواط���ن احم���د من���ري "الحظن���ا خ���ال االي���ام 
املا�سي���ة انح�س���ار ظه���ور عنا�سر داع����ض يف �س���وارع املدينة 
وحتى عجاتهم التي كانت تعج بها ال�سوارع انح�سرت هي 

االخرى".
وا�ساف "مل ياحظ ظهور اي داع�سي لوحده اال �سمن 
جمموع���ة، كذل���ك ق���ل تواجده���م يف املناط���ق الت���ي اعت���اد 
النا�ض روؤيتهم يتجمعون فيها ب�سكل كبري، كما ناحظهم 
�سب���ه اختف���اء للمقاتل���ني االجان���ب، ام املواق���ع وه���ي دائ���ر 
حكومي���ة ومن���ازل والت���ي اتخذه���ا داع�ض كمق���ار امنية مل 
يعد عنا�سر التنظيم يركون عجاتهم امام هذه املقار".
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بأحت��رام  يحظ��ى  كان  البغ��دادي 
مسؤولي س��جن "بوكا" وكان مسموح 
ل��ه بالتنقل من مخيم ال��ى آخر، فمن 
هنا استطاع ان يؤسس إستراتيجيته 
بعيد المن��ال وهي تش��كيل "تنظيم 

الدولة االسالمية"

اخ��ذت نش��اط�����ات التنظي��م 
باالرتفاع بعد تنفي��ذه سلسلة 
م��ن الهجم��ات االنتحاري��ة في 
العاصم��ة بغ��داد، مم��ا زاد من 
االنتق��ادات عل��ى حكومة نوري 

المالكي بفشلها في حفظ االمن

العراقية ـ بغداد

السجون األمريكية بالعراق وجدت لوالدة التنظيمات المتطرفة

تمكنــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة مــن إجراء 
مقابلــة مــع القيــادي البــارز والمســاعد االبــرز لزعيم 
تنظيم "داعــش"، الذي اعتقلته القــوات االمريكية في 
عام 2004 وتم ســجنه فــي "بوكا" الــذي وصفه بالمالذ 
اآلمن لوالدة الجماعات الجهادية من خالل سماح مسؤولي 

السجن من اللقاء مع بعضهم البعض.
وتقول الصحيفة، إنه في صيف عام 2004، القي القبض 
على الجهادي والمســاعد االكبر لزعيــم تنظيم "الدولة 
االســالمية" من قبل جنديين امريكيين الذين اخذاه الى 
ســجن "بوكا" فــي جنوب العراق. المعتقــل وهو القيادي 
البــارز اليوم فــي تنظيم "داعش" يســرد تفاصيل الول 
مرة الى االعالم الغربي، كيف نما التنظيم داخل السجون 
االمريكيــة، فهــو يعتقــد ان واشــنطن وفــرت حواضن 
لتالقــي المتطرفيــن مــع بعضهــم البعض في ســجونها 

الموجودة بالعراق.



التن�سيق  ���س��رورة  على  البيئة  وزارة  ���س��ددت 
وت���ف���ع���ي���ل ال����رق����اب����ة االم���ن���ي���ة واال����س���ت���ع���ان���ة 
ال��وط��ن��ي  االم����ن  وج��ه��از  البيئية  ب��ال�����س��رط��ة 
ب��امل��واد  امل��ل��وث��ة  ال��رام��ي��ل  ت���داول  او  ملنع بيع 

والنفايات اخلطرة .
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال��ت��وع��ي��ة واالع����ام 
البيئة  ان وزارة  البيئي  امري علي احل�سون  
والتفتي�سية  الرقابية  اجراءاتها  من  �سددت 
ع��ل��ى حم���ال وخم����ازن ب��ي��ع وت�����داول ب��رام��ي��ل 
ال��ب��ا���س��ت��ي��ك واحل����دي����د مل��ن��ع اي جت�����اوز او 
هذه  بيع  او  ت���داول  نتيجة  خطرة  خمالفات 

املواد.
مبينا على ان الفرق الفنية التابعة اىل ق�سم 
امللوثة  امل��واق��ع  وتقيم  الكيمياويات  مراقبة 
االمنية  الرقابة  وتفعيل  تن�سيق  على  تعمل 
عن طريق اال�ستعانة بال�سرطة البيئية وجهاز 
االم���ن ال��وط��ن��ي مل��ن��ع ال��ت��ج��اوزات ق��د حت��دث  
بها  املعمول  بال�سوابط  االلتزام  عدم  نتيجة 

يف عمليات نقل او خزن املواد الكيمياوية .
الزمت  البيئة  ان وزارة  واو�سح احل�سون اىل 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة ب�����س��رورة 
اخ�����س��اع ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ال��رام��ي��ل 
ال�سوابط  اىل  كيمياوية  م���واد  حت��وي  ال��ت��ي 
ال�سامة  بيانات  بطاقة  املثبتة يف  واملحددات 

. )MSDS ( للمواد الكيمياوية

وال��ق��رو���ص  الت�سغيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ق���ال 
الدكتور ريا�ص ح�سن ان وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعية تعتزم درا�سة امكانية ادارة م�سروع 
كل  قبل  م��ن  امل��ال��ي��ة  وتخ�سي�ساته  ال��ق��رو���ص 
حمافظة يف حمافظتها بعد ايداع تخ�سي�سها 

امل�����ايل امل��خ�����س�����ص ل���اق���را����ص م���ب���ت���داأي���ن يف 
م�سرفياً  ح�ساباً  متتلك  كونها  بابل  حمافظة 
خ��ا���س��اًَ ب��ه��ا ا���س��اف��ة اىل ان��ه��ا م��ن امل��ح��اف��ظ��ات 
اثناء  العام  املدير  وب��ن  كما   . امنياً  امل�ستقرة 
االقرا�ص  برامج  على  العاملن  مع  اجتماعه 
يف ال���دائ���رة ����س���رورة م��ت��اب��ع��ة ���س��ري امل��ع��ام��ات 
بع�ص  ومعاجلة  املقرت�سن  م��ن  للمواطنن 

امل�����س��اك��ل ال��ف��ن��ي��ة وح�����س��ر اع������داد امل��ع��ام��ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ���س��رع��ة ان�����س��ي��اب��ي��ة ال��ع��م��ل ح��ر���س��اً 
على  ح�سن  و���س��دد   . امل��واط��ن��ن  م�سالح  ع��ل��ى 
مطابقة اعداد املعامات املنجزة مع املخطط 
اجنازها وت�سخي�ص املعوقات التي تواجه الية 
ي�سمن  مبا  لها  املنا�سبة  احللول  وايجاد  املنح 

اجنازها بالفرتة الزمنية املقررة .

السوداني: تطبيق مبادئ حقوق االنسان ركيزة اساسية نحو البناء المؤسساتي السليم
االجتماعي���ة  وال�س���وؤون  العم���ل  وزي���ر  ق���ال 
املهند����ص حممد �سي���اع ال�س���وداين ان ال�سرورة 
يف  االن�س���ان  حق���وق  مب���ادئ  تطبي���ق  تقت�س���ي 
كاف���ة  الر�سمي���ة  وغ���ري  الر�سمي���ة  املوؤ�س�س���ات 
وتثقي���ف العامل���ن وتوجيهه���م بانته���اج العمل 
االن�س���اين يف تلك املوؤ�س�س���ات والن اغلب ملفات 
وزارة العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة ذات طابع 
ان�ساين فاأن املرحلة الراهنة حتتم علينا العمل 
مبنهجية تقت�سي تنفيذ مبادئ حقوق االن�سان 
كون���ه ركي���زة ا�سا�سي���ة نح���و البن���اء املوؤ�س�سات���ي 
ا�ستقبال���ه مدي���ر  ذل���ك خ���ال  ، ج���اء  ال�سلي���م 
مديري���ة حق���وق االن�س���ان يف( وزارة الداخلي���ة 
/ مكت���ب املفت����ص الع���ام )الل���واء جب���ار غ�سي���ب 

الوحيلي يف مقر الوزارة يف بغداد.
وبن ال�سوداين ان الوزارة على ا�ستعداد للتعاون 
م���ع املديري���ة بخ�سو����ص امللف���ات االن�ساني���ة يف 
الوح���دات التابعة لها والتي تتطلب متابعة من 
قب���ل مديرية حقوق االن�سان يف وزارة الداخلية 
كا�سدار هوية االحوال املدنية للم�ستفيدين يف 
دور الدول���ة لايت���ام وج���وازات ال�سفر اخلا�سة 
بامل�سن���ن وال���ذي يتطل���ب احيان���ا ار�ساله���م اىل 
خ���ارج الع���راق لتلق���ي الع���اج وكذل���ك امللف���ات 
العمال���ة  ودخ���ول  بالب�س���ر  باالجت���ار  املتعلق���ة 
م���ن  امللف���ات  لتل���ك  مل���ا  وتبعاته���ا  االجنبي���ة 

انعكا�سات جمتمعية بالغة االهمية .  
ت���ويل  ال���وزارة  ان  الوزي���ر  ال�سي���د  وا�س���اف 
االهتم���ام البالغ مبلف حقوق االن�سان و�ستتخذ 
اج���راءات �سريع���ة ملعاجل���ة اي حال���ة �سمن هذا 
املل���ف وجت���اوز االج���راءات الروتيني���ة وتب�سيط 
كاف���ة اج���راءات التع���اون بن ال���وزارة واملديرية 

. كم���ا دعا ال�س���وداين اىل اقام���ة دورات توعوية 
وتثقيفية للعاملن يف الوحدات التابعة للوزارة 
ح���ول مب���ادئ حق���وق االن�س���ان كونه���ا م���ن اهم 
مقوم���ات العم���ل املهني الواج���ب اتباعها �سمن 
املنظ���ور العلم���ي احلدي���ث اذ ان ادراك املوظ���ف 
الهمية حقوق االن�سان جتاه الفئات وعلى وجه 
اخل�سو����ص الفئ���ات امل�ستهدف���ة من قب���ل وزارة 
العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة يجعل���ه م���دركا 
حلج���م امل�سوؤولي���ة امللق���اة على عاتق���ه و�سرورة 

العمل وفق هذا ال�سياق .
فيم���ا اك���د وزير حق���وق االن�س���ان حممد مهدي 
البيات���ي ان الهجمة ال�سر�س���ة التي يتعر�ص لها 
اأبن���اء �سعبن���ا مبختلف مكوناته���م وفئاتهم على 
ي���د كيان داع�ص االإرهاب���ي عك�ست بدورها حجم 
التاح���م ال�سعبي يف مواجهة خطر هذا الكيان 
االإرهابي الغا�سم ، جاء ذلك خال لقاءه رئي�ص 

جمل����ص ق�س���اء احلويجة يف حمافظ���ة كركوك 
وممث���ل ع���ن ع�س���رية اجلب���ور حي���ث ا�ستعر����ص 
اأبن���اء  يواجهه���ا  الت���ي  التحدي���ات  اه���م  الوف���د 
الق�س���اء عل���ى ي���د كيان داع����ص واجلرائ���م التي 
ترتك���ب ب�س���كل يوم���ي متمثل���ة بعملي���ات القتل 
واالختط���اف وتدم���ري للممتل���كات ، مو�سحن 
ان تل���ك الع�سابات االجرامية قامت بخطف ما 
يق���ارب 150 مواطنا م���ن اأبناء ع�سرية اجلبور 
ب�سبب مناه�ستهم لوجود كيان داع�ص االإرهابي 
يف املحافظ���ة وبع���د ان قدم���ت تل���ك الع�س���رية 
قوافل من ال�سهداء يف مقدمتهم ال�سهيدة امية 
جبارة م�ست�سارة حمافظ �ساح الدين ل�سوؤون 
امل���راة خال معارك الدفاع عن مدينة العلم يف 
حمافظ���ة �س���اح الدين ، مثن���ن بدورهم على 
جهود القوات االأمنية واأبناء احل�سد ال�سعبي يف 

الدفاع عن تراب الوطن ومقد�ساته .

من القلب
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 طارق حرب

نهاد سعدي العبيدي

اخبـــــار التعليم العالي

- بغداد

- بغداد

- بغداد

وزير التربية يلتقي النائب الفياض 
ويتداوالن الواقع التربوي

ادخال )30( مدرسة الى الخدمة 
و)1000( كرفان للطلبة النازحين

تخفيض الرواتب
-  مروان ماهر محمد

ال�سابق  النائب  اقبال عمر  الدكتور حممد  الرتبية  وزير  التقى معايل 
التي  وامل�ساكل  ال��رتب��وي  ال��واق��ع  وت���داوال  الفيا�ص  ���س��اري  علي  ال�سيخ 

يعاين منها وامكانية تذليلها.
تذليل  امكانية  بحثا  اجل��ان��ب��ن  "ان  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ملكتب  ب��ي��ان  وذك���ر 
ا�س�ص  وف��ق  ب��ه  النهو�ص  و�سبل  ال��رتب��وي،  العمل  ت��واج��ه  التي  العقبات 

�سحيحة مبا يخدم العملية الرتبوية يف العراق".
اجلهود  تكثيف  على  والتدري�سية  التعليمية  "الكوادر  الطرفان  وح��ث 
الرامية اىل تعزيز الوحدة الوطنية بن الطلبة والتاميذ مع التاأكيد 

على اهمية ابعاد الرتبية عن االمور ال�سيا�سية".

اعلنت وزارة الرتبية عن ادخال )30( مدر�سة مبختلف ال�سعات لتكون 
وزارة  باأ�سم  املتحدثة  �سامة احل�سن  وقالت  الطلبة،  جاهزة ال�ستقبال 
الهند�سية  كوادرها  ان  اعلنت  قد  املدر�سية  االبنية  مديرية  ان  الرتبية 
ب��ن��اء وت��رم��ي��م )30( م��در���س��ة يف حم��اف��ظ��ات )وا���س��ط  والفنية اجن���زت 
اال�ستثمارية  اخلطة  �سمن  االبنية  ه��ذه  اجن��از  وي��ات��ي  واملثنى(  وب��اب��ل 
لعام 2013 ومن املبالغ املحولة لها من قبل الوزارة للنهو�ص بالواقع 
الرتبوي. وقالت �سامة احل�سن املتحدثة با�سم زارة الرتبية  ان الكوادر 
الهند�سية والفنية التابعه ملحافظة بابل متكنت من بناء )8( م�ساريع 
تربوية ت�سمنت بناء )3( خمازن جملونية ت�ستخدم خلزن امل�ستلزمات 
اىل  باال�سافة  احلا�سوب  مل��ادة  علمية  خمترات   )5( وان�ساء  الرتبوية 
18( �سف يف حمافظة  12 و  اجن��از )3( مدار�ص ابتدائية �سعة )6 و 
االأبنية  مدير  وا���س��ار  بالرتبية.  خا�ص  جملوين  خم��زن  بناء  مع  املثنى 
الهند�سية يف  ال��ك��وادر  ان  اىل  ابراهيم    ف��اح ح�سن  املهند�ص  املدر�سية 
بناية  الن�ساء  اخلا�سة  الت�ساميم  درا�سة  احالة  اأكملت  ا�سط  حمافظة 
بناية   )17( ج���ود  اىل  ا���س��اف��ة  للرتبية  ال��ع��ام��ة  للمديرية  من��وذج��ي��ة 
على  ع��اوة  بها،  الرتميم  عملية  انهاء  مت  تربوية  وموؤ�س�سة  مدر�سية 
وعلى  بها.  العمل م�ستمرا  التنفيذ والزال  قيد  وجود )349( مدر�سة 
�سكلت  املدر�سية  االأب��ن��ي��ة  مديرية  ان  احل�سن  ك�سفت  �سلة  ذي  �سعيد 
ال�ساخنة  املحافظات  من  النازحن  الطلبة  التحاق  تامن  تتوىل  جلنة 
املوؤمل  م��ن  حيث  واملهجرين  الهجرة  زارة  م��ع  وبالتن�سيق  ال��ع��ام  لهذا 
واملحافظات   ب )1000(  بغداد  للرتبية يف  العامة  املديريات  جتهيز 
جتهيزها  يتم  التي  للمواقع  ميدانية  متابعة  وج��ود  �سحي.مع  كرفان 
بالكرفانات وتذليل املعوقات التي قد ت�ساحبها، ويف جانب اخر ك�سفت 
مديرية االبنية املدر�سية عن ا�ستكمال الت�ساميم الهند�سية واملعمارية 
اخلطة  �سمن  وا���س��ط  تربية  ملديرية  منوذجية  بناية  بان�ساء  اخلا�سة 

اال�ستثمارية للوزارة لعام 2013 ومن املبالغ املحولة للمحافظات.

ال يختلف اثنان على �سحة اخلطوات املتخذة من قبل رئي�ص احلكومة 
يجب  التي  الدولة  لرجل  ال�سحيح  امل�سار  على  العبادي  حيدر  الدكتور 
بالرغم  و�سعبنا  بلدنا  به  ال��ذي مير  الع�سيب  الظرف  ان تتخذ يف هذا 
ثقيلة  ب��رتك��ات  حمما  احلكومة  م�سوؤولية  ا�ستامه  ف��رتة  ق�سر  م��ن 
انتجها  التي  وامل��دم��رة  اخلاطئة  ال�سيا�سية  نتيجة  ج�سام  وم�سوؤوليات 
تكري�ص  بدءا من  انتخابيتن متتاليتن  ال��وزراء لدورتن  رئي�ص  �سلفه 
يعرت�ص  من  كل  وحماربة  االخرين  تهمي�ص  على  واال�سرار  الطائفية 
قراراته وتنامي الف�ساد يف كل مفا�سل الدولة وعدم حما�سبة الفا�سدين 
امل�ساكل  واختاق  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتن  �سرخ بن  واحداث 
العزلة  تزايد  اىل  ا�سافة  كرد�ستان  اقليم  مع  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية للعراق مع الدول االقليمية والعربية واالجنبية وتعين قادة 
امنن فا�سدين وفا�سلن على را�ص القيادات االمنية والتفرد بالقرارات 
دون الرجوع اىل الرملان وتويل منا�سب كثرية كوزير للدفاع والداخلية 
امل�سلحة  للقوات  العام  والقائد  احلكومة  رئا�سة  اىل  ا�سافة  واملخابرات 
واالم�ساك بامللف االمني حتى ا�سبح احلكم دكتاتوريا والذي او�سلنا اىل 
مانحن عليه االن من غرق الباد يف م�ستنقع الف�ساد والنتيجة فقدان 
حوايل ن�سف م�ساحة العراق التي احتلت من قبل قوى ال�سر واالرهاب 
" داع�ص " واخريا انتهى عام 2014 واملوازنة املقررة لهذا العام " �سفر 

؟ العراق  اموال  ذهبت  " فاأين 
الثقيلة واخل��ط��رية لكان عطاء  ال��رتك��ة  ل��وال ه��ذه  ان��ه  وان��ا على يقن 
الدكتور العبادي اكرث بكثري من االن .. لذا نبارك جهود العبادي ونوابه 
تقلي�ص  واخ��ره��ا  اتخذوها  التي  ال�سحيحة  اخل��ط��وات  ك��ل  يف  ووزرائ���ه 
ال��وزارات ودعوة بقية الرئا�سات ان حتذو حذو الدكتور العبادي خا�سة 
وان ا�سعار النفط العاملية انخف�ست اكرث من الن�سف كي يتم التعوي�ص 
ولو بن�سبة قليلة عن اخل�سارة يف ثروتنا النفطية خدمة للعراق و�سعبه .    

اذا كان قانون املحافظات رقم 21 ل�سنة 2008 وتعدياته خول 
�سلطة  ���س��اح��ي��ات منها  ع���دة  امل��ح��اف��ظ  امل��ح��اف��ظ��ة جت���اه  جمل�ص 
انتخاب املحافظ و�سلطة ا�ستجواب املحافظ و�سلطة اقالة املحافظ 
فان هذا القانون مل مينح جمل�ص املحافظة �سلطة احالة املحافظ 
على التقاعد ال�سباب �سحية طبقا للمادة 28 من القانون. اذ مل 
حتدد تلك املادة جهة احالة املحافظ على التقاعد على الرغم من 
انها حددت جهة انتخاب حمافظ جديد وهي جمل�ص املحافظة اي 
ان ن�ص هذه املادة مل يحدد اجلهة التي لها �سلطة احالة املوظف 
ح��ددت اجلهة  امل��ادة  كانت هذه  وان  التقاعد ال�سباب �سحية  على 
ال�سابق  املحافظ  احالة  بعد  جديد  حمافظ  انتخاب  تتوىل  التي 

على التقاعد.
وحيث ان املادة 26 من قانون املحافظات ا�سرتطت �سدور مر�سوم 
جمهوري لتعين املحافظ فان احالة املحافظ على التقاعد البد 
ان تكون اي�سا مبر�سوم جمهوري ذلك ان و�سيلة تعين املحافظ 
من  املحافظ  خدمة  ان��ه��اء  و�سيلة  نف�ص  ه��ي  العامة  الوظيفة  يف 
التعين كان مبر�سوم فان االحالة على  ان  العامة ومبا  الوظيفة 
التقاعد تكون مبر�سوم اي�سا ذلك ان القاعدة االداري��ة تقول باأن 
انهاء خدمة املوظف تكون بنف�ص طريقة تعين املوظف وهذا ثابت 
جمل�ص  على  ك��ان  وبالتايل  التقاعد  وق��وان��ن  اخلدمة  قوانن  يف 
ال�ستح�سال  اجلمهورية  رئا�سة  على  امل��و���س��وع  عر�ص  املحافظة 
املر�سوم اجلمهوري مع ماحظة ان اثبات عجز املحافظ عن اداء 
مهامه ال�سباب �سحية م�ساألة تدخل يف اخت�سا�ص اللجنة الطبية 
ولي�ص من اخت�سا�ص جمل�ص املحافظة اي البد ان يّطلع جمل�ص 
املحافظة على قرار اللجنة الطبية ثم ي�سوت على انهاء اخلدمة 
املر�سوم  ال�ست�سدار  اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  على  امل��و���س��وع  وي��ع��ر���ص 

اجلمهوري اخلا�ص باالحالة على التقاعد.

احالة محافظ االنبار على التقاعد 
تكون بمرسوم جمهوري

دعا وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور ح�سن ال�سهر�ستاين، 
حملة ال�سهادات العليا اىل توظيف خراتهم يف اإعادة بناء البلد وتنمية 

املجتمع وتطويره يف كل املجاالت.
وقال وزير التعليم العايل خال لقائه وفدا من حملة ال�سهادات العليا، 
اإن العراق بحاجة للخرات التي ميتلكها حملة ال�سهادات العليا يف اإعادة  
الدولة وتلبية  ال�سحيح ويف كل قطاعات  بال�سكل  البلد وتوظيفها  بناء 
احتياجات �سوق العمل، موؤكدا ان الوزارة  ت�سعى  لاإفادة من م�ساريعهم 

البحثية التي اجنزوها يف تطوير قطاعات الدولة مبختلف املجاالت. 
امل�ستحدثة  ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات  ال�����س��ه��ر���س��ت��اين ان ه��ن��اك  وا����س���اف 
تدري�سية  ماكات  اىل  بحاجة  التي  واملحافظات  بغداد  يف  واملتخ�س�سة 
ان  ت��واف��ر درج���ات وظيفية، مبينا  ك��ف��وءة و�سنعمل على رف��ده��ا يف ح��ال 
الوزارة ما�سية يف خططها لتطوير اجلامعات  العراقية وجعلها ترتقي 

اىل م�ساف اجلامعات العاملية املتقدمة.
من جهته اعرب ممثل وفد حملة ال�سهادات العليا الدكتور حيدر عامر 
ال�سلطاين، عن �سكره للجهود التي يبذلها وزير التعليم العايل الدكتور 
اجلامعات  وتطوير  التعليمية  العملية  لرت�سن  ال�سهر�ستاين  ح�سن 

وجعلها مراكز ا�ستقطاب جمتمعي .

امل��ق��ب��ول��ن يف  ا���س��م��اء  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اع��ل��ن��ت 
اجلامعات العراقية من خريجي االعداديات االإ�سامية يف وزارة الرتبية 
.وق��ال   2014-2015 الدرا�سية  لل�سنة  وال�سني  ال�سيعي  والوقفن 
املدير العام لدائرة الدرا�سات والتخطيط واملتابعة الدكتور �سهيل جنم 
عبد اهلل" اإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اعلنت عر موقعها 
يف  امل��ق��ب��ول��ن  ا���س��م��اء   ،www.mohesr.gov.iq االل���ك���رتوين 
اجلامعات العراقية من خريجي االعداديات اال�سامية لل�سنة الدرا�سية 
موزعن  وطالبا"،  طالبا   267 ع��دده��م  البالغ  و   2014-2015
، و98 من خريجي  127 من خريجي اعداديات وزارة الرتبية  بواقع 
ال�سيعي. الوقف  اعداديات  خريجي  من  و42  ال�سني  الوقف  اعداديات 

وا�ساف �سهيل انه ميكن االطاع على قوائم اال�سماء للطلبة املقبولن 
القراأن  وعلوم  والتاريخ  العربية  اللغة  اق�سام  يف  والكليات  اجلامعات  يف 

.  www.mohesr.gov.iq على املوقع الر�سمي للوزارة

دعوة حملة الشهادات العليا الى توظيف 
خبراتهم في إعادة بناء البلد وتنمية المجتمع

اعالن اسماء المقبولين في الجامعات من خريجي االعداديات 
االسالمية في وزارة التربية والوقفين الشيعي والسني

ال�سركة  با�سرت  التجارة  وزي��ر  لتوجيهات  تنفيذا 
على  تفتي�سية  بحملة  احل��ب��وب  لت�سنيع  ال��ع��ام��ة 
امل���ط���اح���ن ووك�������اء ال���ط���ح���ن يف ب����غ����داد وع���م���وم 

املحافظات 
ال��ك��وادر  ت�سم  م�سرتكة  رقابية  جل��ان  تقوم  حيث 
املتقدمة يف ال�سركة على م�ستوى املعاونن ومدراء 

االق�����س��ام ب���زي���ارة امل��ط��اح��ن احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة 
وال��وك��اء يف ب��غ��داد وع��م��وم امل��ح��اف��ظ��ات لاطاع 
ال�سلبيات  على  والوقوف  املطاحن  عمل  واقع  على 
امل��ط��اح��ن  ت��ل��ك  ب��ع�����ص  ال��ت��ي ترتكبها  وامل��خ��ال��ف��ات 
وم��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ات ان���ت���اج وجت��ه��ي��ز ال��ط��ح��ن اىل 

املواطنن من خال الوكاء يف عموم العراق .
ال�سركة  ع��ام  �سلطان مدير  ���س��دام  با�سم  واو���س��ح  
للعمل  ال�سركة  الرقابية يف  اللجان  تق�سيم  انه مت 
يومي  ك�سف  ورف���ع  وم�سائية  �سباحية  بوجبتن 

املر�سودة  واملخالفات  بالزيارات  ال�سركة  ادارة  اىل 
م����ن ق���ب���ل ت���ل���ك ال���ل���ج���ان وت�����اأت�����ي ه�����ذه اخل���ط���وة 
لارتقاء مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها �سركتنا 
للمواطنن من خال جتهيزهم بالطحن اجليد 
وج��اء  مطحنة  ك��ل  لعمل  حقيقي  تقييم  والإج���راء 
ح��دوث حاالت  دون  للحيلولة  اي�ساً  االإج���راء  ه��ذا 
تاعب يف انتاج وتوزيع الطحن املخ�س�ص للح�سة 
التموينية والذي بدوره �سيوؤدي اإىل تكثيف جهود 
والت�سويقية  االنتاجية  اخلطط  تعزيز  يف  ال�سركة 

وال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ال�����س��رك��ة يف ال����دورات 
االنتاجية والتجهيزية ملادة الطحن .

ويف ذات ال�سياق اوعز مدير عام ال�سركة باإيقاف اي 
مطحنة ترتكب خمالفات نوعية ج�سيمة او مكررة 
ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن ال�����س��روط اجل��زائ��ي��ة االخ���رى 
الت�سويق  ق�سم  بت�سليم  ال��ن��اق��ل��ن  ال����زام  وك��ذل��ك 
بالكميات  اليومية اخلا�سة  القطوعات  ن�سخة من 
التي يقومون بنقلها اىل الوكاء لغر�ص التدقيق 

واملتابعة .

الشركة العامة لتصنيع الحبوب تكثف جوالتها التفتيشية والرقابية على المطاحن والوكالء
- بغداد

- بغداد

- بغداد

العمل تدرس امكانية منح القروض الميسرة للمقترضين من خالل محافظاتهم

وزارة البيئة تؤكد على منع ادخال البراميل والحاويات الملوثة بالمواد الكيمياوية او تداولها

كرم وزير البلديات واال�سغال العامة عبد الكرمي يون�ص االن�ساري 
وجماري  بلديات  يف  العاملن  والعمال  والفنين  املهند�سن  جميع 
وماء حمافظة كرباء املقد�سة والدوائر ال�ساندة يف حمافظات بابل 
والديوانية والب�سرة وبغداد والنا�سرية تثمين�اً جلهودهم يف تنفيذ 
الزائرين  حجم  اىل  قيا�س�اً  بالنجاح  تكللت  التي  اخلدمية  اخلطة 

ابرزه�ا  دول  عدة  ومن  ن�سم�ة  مليون  الع�سرين  مايقارب  بل�غ  ال��ذي 
ايران ودول اخلليج  و�س��ارك يف احلمل�ة اخلدمي�ة ع�سرة االف عامل 
لنقل  و�سيارات  نفايات  كاب�س�ة  �سيارة خدمية منها   1600 و  وفني 
م��دار  على  عملت  ال��ت��ي  التخ�س�سية  ال�سي��ارات  م�ن  وغ��ريه��ا  امل���اء 
للخدم�ات  العلي�ا  اللجنة  االن�ساري جهود  الوزير  وثم�ن   . ال�س�اع�ة 
التي تواجدت يف امليدان طيل�ة فت�رة الزيارة االربعينية وعملت بجه�د 

وا�سح خلدمة الزوار .

وزير البلديات يكرم جميع العاملين تثمينًا لجهودهم في تنفيذ الخطة الخدمية في كربالء المقدســة
- بغداد

جمار  خ��ط  تنفيذ  عزمها  ب��غ��داد  ام��ان��ة  اأعلنت 
جديد بديل من قناة ال�سرطة بطول /15/ كم 
مع وحدة معاجلة خلدمة مناطق �سرقي القناة 
وذكر بيان ملديرية العاقات واالعام يف امانة 
ب��غ��داد ال��ي��وم: اأن دائ���رة جم���اري ب��غ��داد وجهت 
املتخ�س�سة  واملحلية  العاملية  لل�سركات  دع��وة 
واختيار  لدرا�ستها  عرو�سها  لتقدمي  الر�سينة 
امل��ج��اري  م�����س��روع خ���ط  م��ن��ه��ا لتنفيذ  االم���ث���ل 
وبطريقة  ال�سرطة  قناة  م��ن  البديل  الرئي�ص 
وبوب  الثعالبة  مناطق  خلدمة  املخفي  احلفر 

ال�سام ومناطق �سرقي قناة اجلي�ص " .
احلفر  ب��ط��ري��ق��ة  �سينفذ  اخل���ط  ان  واأ����س���اف: 

امل��خ��ف��ي وع��ل��ى وف���ق اح����دث ال��ت��ق��ان��ات العاملية 
بطول /15/كم باأقطار ترتاوح بن /2200 
م��ق��رتب��ات  ال��ي��ه  وت�����س��اف  م��ل��م   /2600 –
 1000/ ب��ن  ت���رتاوح  باأقطار  /6/كم  بطول 
تنفيذ  امل�سروع  �سي�سمل  كما  ملم   /1400 –
وحدة معاجلة خا�سة بطاقة /150/ األف م3 

يف اليوم وحمطة دفع " .
الثعالبة  منطقة  من  ميتد  امل�سروع  ان  وبن" 
�سمال �سرقي العا�سمة لغاية نهر دياىل جنوب 
الزخم  تخفيف  يف  و�سي�سهم  العا�سمة  �سرقي 
وم�ساعدة  الرئي�ص  زب��ل��ن  خ��ط  على  احل��ا���س��ل 
اخلطوط الرئي�سة اجلديدة التي يتم تنفيذها 
وم��ن��ه��ا خ���ط اخل��ن�����س��اء وخ����ط ال���ق���د����ص ال���ذي 
املرحلة  تنفيذ  وي��ت��م  االوىل  مرحلته  اأجن���زت 

الثانية منه" .

امانة بغداد تعتزم تنفيذ خط مجار بديل من قناة الشرطة
- بغداد

دياىل،  االمنية يف جمل�ص حمافظة  اللجنة  ك�سفت 
يربط  "ا�سرتاتيجي"  ط��ري��ق  ب�����س��ق  ال�����س��روع  ع��ن 
املحافظة بق�ساء �سامراء مرورا بناحية ال�سلوعية 
الطريق  ان  موؤكدة  الدين،  �ساح  حمافظة  �سمن 
واالقت�سادي.  االم��ن��ي  البعدين  يف  اهمية  يكت�سب 
حمافظة  جمل�ص  يف  االمنية  اللجنة  رئي�ص  وق��ال 
دياىل �سادق احل�سيني اإن "اجلهد الهند�سي للدوائر 
دي���اىل �سرعت  ���س��واء يف  وامل��دن��ي��ة على ح��د  االمنية 
طوله  يبلغ  �سرتاتيجي  طريق  ب�سق  ذاتية  وبجهود 
 20( اجلديد  العراق  مع�سكر  من  يبداأ  كم،   20
بعقوبة(  �سمال  كم   15 اخلال�ص،  �سمال ق�ساء  كم 
ال�سلوعية  بناحية  م���رورا  ���س��ام��راء  ق�ساء  ب��اجت��اه 

احل�سيني  وا�ساف  الدين".  �سمن حمافظة �ساح 
امل��واف��ق��ات  ا�ستح�سال  بعد  ج��اء  ال��ط��ري��ق  "�سق  ان 
تت�سمن  االوىل  "املرحلة  ان  اىل  اال�سولية"، الفتا 
فتح م�سارات وازالة العوائق لت�سبح مامح الطريق 
واملت�سمنة  الثانية  املرحلة  تبداأ  ثم  وم��ن  وا�سحة 
تعبيده واك�ساءه بعد تخ�سي�ص ميزانية مالية من 

قبل احلكومة املركزية الهمية امل�سروع".
البعدين  يف  اه��م��ي��ة  يكت�سب  "الطريق  ان  وت��اب��ع 
االمني والتجاري و�سيخلق مرونة عالية يف حركة 
يف  املقد�سة  العتبات  باجتاه  خا�سة  امل�سافرين  نقل 
�سامراء ا�سافة اىل اهميته من ناحية تقدمي العون 

الع�سكري يف حاالت الطوارى".
الدين  �ساح  مبحافظة  دي��اىل  حمافظة  وترتبط 
قرب  ال�سندية  طريق  اهمها  حم��وري��ة  ط��رق  بعدة 

ق�ساء اخلال�ص.

ديالى تشرع بشق طريق "استراتيجي" يربطها بسامراء مرورا بالضلوعية
- بغداد
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حوصر عش��رات الرهائن داخل مقهى بوسط مدينة سيدني االسترالية، وعرض التلفزيون المحلي 
إجبار بعضهم على رفع علم أسود عليه كلمات عربية باللون األبيض في النافذة مما يثير مخاوف 

من هجوم مرتبط بمتشددين إسالميين.
وق��ال رئيس الوزراء االس��ترالي توني أبوت إنه "عقد اجتماعا للجن��ة األمن القومي بمجلس الوزراء 

لالطالع على ما وصفه بوضع الرهائن في العاصمة التجارية الستراليا".
�إن  �صحف���ي  بي���ان  يف  ويل���ز  �ص���اوث  ني���و  �صرط���ة  وقال���ت 
"�ل�صرطة تتعامل مع حادث م�صلح و�إن �صباط �لعمليات 

�خلا�صة يحاولون �الت�صال مبن بالد�خل".
و�أعلن���ت حال���ة �لتاأهب �لق�ص���وى يف ��صرت�لي���ا �لتي تدعم 
�لواليات �ملتحدة وحتركها �ملت�صاعد �صد تنظيم "د�ع�ش" 
يف �صوري���ا و�لع���ر�ق حت�صب���ا لهجم���ات م���ن قب���ل م�صلم���ن 
متطرف���ن �أو مقاتل���ن حملي���ن عائدين م���ن �ل�صر�ع يف 

�ل�صرق �الأو�صط.
ونقل���ت حمطة �صكاي بيزن����ش �لتلفزيونية عن م�صوؤول يف 
�صركة لينت ��صرت�ليا، قوله، �إن "نحو ع�صرة من �ملوظفن 

يعملون يف �ملقهى".
ونقل���ت �ص���كاي بيزن����ش ع���ن �لرئي����ش �لتنفي���ذي لل�صرك���ة 
�صتي���ف لو�ن قوله، �ن���ه "يوجد �أي�صا نحو 30 زبونا د�خل 

�ملقهى".
وط���وق ع�ص���ر�ت من رج���ال �ل�صرط���ة �ملدجج���ن بال�صالح 
مقه���ى لينت يف مارتن بلي�ش حيث يوجد بنك �الحتياطي 
�ال�ص���رت�يل وبنوك جتارية بالقرب من مبنى برملان والية 

نيو �صاوث ويلز.
وعر�ص���ت م�صاه���د تلفزيوني���ة حي���ة زبائ���ن د�خ���ل مقه���ى 
يقف���ون وهم ي�صع���ون �أيديهم على �لنو�ف���ذ، فيما �أظهرت 
�ص���ور �صخ�صا يبدو �أنه من موظف���ي �ملقهى و�مر�أة �أخرى 

يرفعان علما ي�صبه علم تنظيم "د�ع�ش".
فيم���ا خ���رج ثالثة ��صخا����ش وهم يرك�صون م���ن �ملقهى يف 
�صي���دين حي���ث يحتج���ز م�صلح ع���دد� كب���ر� م���ن �لرهائن 
وحيث رفع علم ��صالمي، بح�صب ما �ظهرت م�صاهد بثتها 

�لتلفزيونات �ملحلية.
 وب���د� �ن �لرهائ���ن يخرج���ون م���ن ب���اب جانب���ي للمقه���ى 
�لو�ق���ع يف �صاح���ة مارت���ن بالي�ش يف و�ص���ط �صيدين و�لذي 

بد�أت فيه عملية �حتجاز �لرهائن قبل �صت �صاعات.

وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل طلب حمتج���ز رهائن د�خ���ل مقهى 
يف و�ص���ط �صي���دين، م���ن مفاو�صي���ه، عل���م تنظي���م "�لدولة 
�الإ�صالمي���ة" )د�ع�ش( ولقاًء مع رئي�ش �لوزر�ء �الأ�صرت�يل 
ت���وين �أبوت، يف وق���ت ��صتطاع خم�صة م���ن �لرهائن �لفر�ر 

من �ملقهى.
وطّوق���ت ق���وة كب���رة م���ن �ل�صرط���ة �الأ�صرت�لي���ة مقه���ى 
"لينت" يف �صاحة مارتن يف حي �الأعمال �ملركزي مبدينة 
�صي���دين. ورف���ع �ثن���ان م���ن �لرهائ���ن عل���ى �إح���دى نو�ف���ذ 
�ملقه���ى، علم���اً �أ�صود، ُكتب عليه باالأبي����ش عبارة "ال �إله �إال 
�هلل حمم���د ر�ص���ول �هلل" بطريق���ة م�صابه���ة لعل���م "جبه���ة 

�لن�صرة" �لتابعة لتنظيم "�لقاعدة".
 وتعت���ر �صاح���ة مارت���ن �لو�ص���ط �مل���ايل ل�صي���دين، وت�ص���م 
�ملهم���ة بينه���ا مكت���ب حاك���م والي���ة  �ملب���اين  �لعدي���د م���ن 
"ني���و �ص���اوث ويل���ز" مايك ب���رد و�الإحتياط���ي �لفدر�يل 
�الإ�ص���رت�يل، �إ�صاف���ة �ىل م�ص���رف "و�صتب���اك" وم�ص���رف 
"�لكومنولث"، �لتي �أعلنت يف ر�صائل �أنها �أغلقت لدو�فع 

�أمنية.
و�أعلن���ت �ل�صرط���ة �الأ�صرت�لي���ة �أن م�صلح���اً و�ح���د�ً يحتجز 
ع���دد�ً غ���ر حمدد من �لرهائن د�خ���ل �ملقهى، يف حن قال 
م�ص���وؤول يف �صرك���ة "لين���ت" لل�صوكوالت���ة، مالك���ة �ملقه���ى، 
�إن ح���و�ىل ع�ص���رة موظفن موجودون في���ه باالإ�صافة �إىل 

�الأرجح".  على  زبوناً   30"
ري�ص���ون  �ل�صابع���ة كري����ش  �لقن���اة  �ل�صح���ايف يف  �أن  غ���ر   
�ل���ذي �صمحت ل���ه �ل�صرطة بالبقاء يف غرف���ة �الأخبار �لتي 
ي�صتطي���ع منه���ا روؤية د�خ���ل �ملقهى، �إن ع���دد �لرهائن 15 
وه���م خليط من �لن�ص���اء و�لرجال من دون وجود الأطفال. 
وكت���ب عل���ى ح�صابه عل���ى "تويرت" "ن�صتطي���ع روؤية �مل�صّلح 
يج���ر �لرهائ���ن عل���ى �لوق���وف ووجوهه���م �إىل �لنو�ف���ذ، 

�أحياناً ل�صاعتن".  

 والحق���اً �أظه���رت لقط���ات تلفزيونية ثالثة م���ن �لرهائن 
يرك�ص���ون خ���ارج �ملقهى قب���ل �صاعة من ه���روب موظفتن 
يف �ملقه���ى، وذل���ك بعد حو�ىل �صت �صاع���ات على بدء عملية 

�حتجاز �لرهائن فيه.
 وك�صفت �لقناة �لعا�صرة يف �لتلفزيون �الأ�صرت�يل �أن �ثنن 
م���ن �لرهائن �أبلغاها �أن حمتجزه���م طلب لقاًء مع رئي�ش 
�لوزر�ء توين �أبوت، وقالت يف تغريدة �إن �لرهينتن "�أفاد� 
ع���ن وج���ود �أرب���ع عب���و�ت �ثنتان يف مقه���ى لين���ت يف �صاحة 

مارتن، و�ثنتان يف و�صط �الأعمال يف �صيدين".
 و�أ�ص���ار م�ص���در يف جمل����ش �الأئم���ة �لوطن���ي �الأ�صرت�يل يف 
ت�صري���ح ل�صحيف���ة "�صي���دين مورنين���غ هر�ل���د"، �إىل �أن 
�ملحتج���ز طلب عل���م "�لدول���ة �الإ�صالمي���ة" مقابل حترير 

عدد من �لرهائن.
 ورف�ص���ت كاثرين برن، نائب مفو�ش �صرطة "نيو �صاوث 
ويلز" حتديد عدد �ملحتجزين د�خل �ملقهى لكنها قالت �إن 
عدده���م "ال ي�ص���ل �إىل 30". و�أكدت �أن �ل�صرطة تتفاو�ش 
م���ع حمتج���ز �لرهائ���ن، لكنه���ا رف�ص���ت �لتكه���ن بدو�فع���ه 

�ملحتملة. 
وقال���ت ب���رن �إن �ملقاربة �لت���ي تتبعها �ل�صرط���ة تقوم على 
�لتعام���ل م���ع �لو�ص���ع ب�صكل �صلم���ي، مقّرة ب���اأن �الأمر "قد 
ي�صتغ���رق بع����ش �لوق���ت ولك���ن ه���ذه مقاربتن���ا. و�صنعم���ل 
خ���الل �للي���ل �إذ� ��صتم���ر �لو�ص���ع عل���ى حال���ه و�صنبحث يف 

ترتيبات ليوم غد".
للجن���ة  �جتم���اع  �إىل  �الأ�ص���رت�يل  �ل���وزر�ء  رئي����ش  ودع���ا   
�الأمن �لقومي، �لت���ي ت�صم �أع�صاء �حلكومة وم�صت�صارين 

مكلفن �لق�صايا �الأمنية ملو�جهة �لو�صع.
 وقال �أبوت "ال نعلم دو�فع �ملنفذ. ال نعلم �ذ� كان يت�صرف 
ل���دو�ع �صيا�صي���ة ولك���ن بالتاأكي���د هن���اك عنا�ص���ر يف ه���ذ� 
�الإجت���اه". و�أ�ص���اف �أن "هدف �لعن���ف �ل�صيا�صي هو �إخافة 
�لنا�ش. �أ�صرت�ليا جمتمع م�صامل ومنفتح و�صخي. ال �صيء 
ينبغي �أن يغر ذلك ولهذ� �ل�صبب �أطلب من �الأ�صرت�لين 

�أن ين�صرفو� �ىل �أعمالهم �الإعتيادية".
 و�أعلنت حالة �الإنذ�ر �لق�صوى يف �أ�صرت�ليا، بعدما �أعربت 
�حلكوم���ة ع���ن قلقها حيال �إمكان ع���ودة مو�طنن قادرين 
عل���ى �ص���ن هجم���ات، بعدم���ا قاتل���و� يف �صف���وف تنظيم���ات 

و�صورية. �لعر�ق  يف  "جهادية" متطرفة 
 و�أ�ص���درت �لقن�صلي���ة �الأمركي���ة حتذير�ً طارئ���اً للرعايا 
�الأمركي���ن يف �صي���دين، وحثته���م عل���ى "�لبق���اء يف حال���ة 
يقظ���ة ق�ص���وى و�تخاذ �خلط���و�ت �ملالئمة لتعزي���ز �أمنكم 

�ل�صخ�صي". وقالت �لناطقة با�صم �لقن�صلية �إن �ثنن من 
�ملوظفن �الأ�صا�صين ظلو� بالقن�صلية، ولكن كل �الآخرين 

�أعيدو� �إىل منازلهم.
وتز�من���اً، مت �إخ���الء مبن���ى �الأوب���ر� يف �صيدين بع���د �لعثور 
عل���ى حزمة م�صبوه���ة، وفق و�صائل �إع���الم حملية و�أعلنت 
�ل�صرط���ة �الأ�صرت�لية �نها تنفذ عملية �أمنية �إثر "حادث" 
وق���ع يف �ملبن���ى م���ن دون �أن تو�ص���ح م���ا �ذ� كان���ت على �صلة 

بحادث �حتجاز �لرهائن. 
 ووقع���ت هذه �حلو�دث بعي���د �إعالن �ل�صرطة �عتقال �صاب 
يف �صي���دين بتهمة "�الإرهاب"، يف �إط���ار حتقيقات م�صتمرة 
عن خطط ل�صن هجوم د�خل �الر��صي �الأ�صرت�لية. وقالت 
�ل�صرطة �إن �صاباً يف �خلام�صة و�لع�صرين من عمره �عتقل 
يف �إط���ار "�لتحقيق���ات �مل�صتم���رة ح���ول �لتخطي���ط لهجوم 

�رهابي على �الأر��صي �الأ�صرت�لية وت�صهيل �صفر مو�طنن 
�أ�صرت�لين �ىل �صورية لالإنخر�ط يف �لقتال �مل�صلح". ومل 

يت�صح ما �إذ� كانت كل هذه �لتطور�ت مرت�بطة.
 ويقاتل �أكرث من �صبعن �أ�صرت�ليا يف �صفوف "�جلهادين" 
يف �لع���ر�ق و�صوري���ة. وقت���ل ع�صرون على �الأق���ل من هوؤالء 
م���ع ت�صاعد �ملخاوف من تطرف ع���دد متز�يد من �ل�صبان 

و�إمكان �صنهم هجمات لدى عودتهم �ىل بالدهم.
 و��صتنك���ر جمل����ش �الأئم���ة �لوطني �الأ�ص���رت�يل من جانبه 
�حل���ادث، معلناً يف تعليق �إنه "يدين هذ� �لعمل �الإجر�مي 
ب�ص���كل �صري���ح ". وق���ال بي���ان م�ص���رتك �أ�صدره م���ع مفتي 
�أ�صرت�لي���ا �إن "مث���ل ه���ذه �الأعم���ال مد�نة جزئي���اً وكلياً يف 
�الإ�ص���الم"، م�صر�ً �إىل �نتظارهم مزيد�ً من �ملعلومات عن 

هوية ودو�فع مرتكبي هذ� �لعمل.

احتجاز رهائن في مقهى بسيدني وإجبارهم على رفع راية تنظيم متشدد
أول مطالب محتجز الرهائن تزويده بعلم "داعش"

عرثت �ل�صلطات �الأمركية على 
فوك�ش  ق��ن��اة  يف  �ل�صابق  �مل��ذي��ع 
ناتايل ميًتا  نيوز دومينيك دي 
يف ك���ول���ور�دو، يف ح��ن ت��وؤك��د " 
مات  مذيعها  �أن  نيوز"  فوك�ش 
�لطب  مكتب  بينما  م��ن��ت��ح��ًر�، 
�ل�صرعي مل يح�صم طريقة وفاة 
بتغطيته  ��صتهر  �ل��ذي  �مل��ذي��ع، 
يف  فرغ�صون  يف  �الحتجاجات 

والية ميزوري.
دومينيك  �إن  م�صوؤولون  وق��ال 
ن���ات���ايل، �مل���ر�����ص���ل �ل�����ص��اب��ق  دي 
ل�����ص��ب��ك��ة ف��وك�����ش ن���ي���وز، و�ل����ذي 

نقلته تغطيته �لدولية لالأحد�ث من جممع �أ�صامة بن الدن 
�إىل تغطية �الحتجاجات يف فرغ�صون يف والية  يف باك�صتان 

ميزوري مت �لعثور عليه ميًتا يف كولور�دو.
وقال مكتب �لطبيب �ل�صرعي يف مقاطعة جيفر�صون �إنه مت 
�كت�صاف جثة دي ناتايل )43 عاًما( يوم �الأربعاء يف �ل�صفح 
�جلبلي لغرب دنفر. ونقلت وكالة رويرتز عن �صبكة فوك�ش 
نيوز من موقعها على �النرتنت �أن دي ناتايل مات منتحًر�، 
ومل  جيفر�صون.  ملقاطعة  �ل�صرعي  �لطب  مبكتب  م�صت�صهدة 

يوؤكد مكتب �لطب �ل�صرعي طريقة و�صبب �لوفاة.
ناتايل كان  �إن دي  بيان  نيوز يف  با�صم فوك�ش  وق��ال متحدث 
يف  ودي"  ب�صكل  "��صتقال  حتى  لل�صبكة  م�صتقاًل  م��ر����ص��اًل 
نهاية نوفمر/ ت�صرين �لثاين. وبد�أ دي ناتايل عمله يف عام 
1989 ككاتب يف جمالت يف �لرتغال، ثم �ن�صم �إىل هيئة 
ن�صرته  �ل��ذي  للنعي،  وفًقا   1995 يف  �لريطانية  �الإذ�ع���ة 
�ل�صبكة على موقعها �اللكرتوين. و�ن�صم �إىل فوك�ش نيوز يف 
2007 وبعث بتغطيات لالأحد�ث يف �لعر�ق و�صوريا و�أماكن 

�أخرى يف �خلارج.

غموض يحيط بوفاة مذيع 
سابق في “فوكس نيوز”

متابعة

متابعة

و�صف �الحتاد �الأوروبي يف بيان �صديد �للهجة 
ع���ل���ى ن���ح���و غ����ر م���ع���ت���اد م���د�ه���م���ة �ل�����ص��رط��ة 
ال  باأنها  �إع��الم��ي��ة  موؤ�ص�صات  مل��ق��ر�ت  �لرتكية 
تتما�صى م��ع ح��ري��ات �الإع����الم وت��ت��ع��ار���ش مع 
�ملبادئ �الأوروبية �الأ�صا�صية، �لتي تتطلع تركيا 

�إىل �أن تكون جزء� منها.
وجاء يف بيان �أ�صدرته وزيرة خارجية �الحتاد 
�الأوروب���������ي ف��ي��دي��رك��ا م��وغ��ري��ن��ي وم��ف��و���ش 
�لتو�صعة  �الأوروبي ومفاو�صات  �صيا�صة �جلو�ر 
"تتعار�ش  �مل���د�ه���م���ات  �أن  ه���اه���ن،  ي��وه��ان�����ش 
�مل��ب��د�أ �جلوهري  �لتي هي  �الإع���الم  مع حرية 

للدميقر�طية".
و�أ�����ص����اف �ل���ب���ي���ان �ل�����ذي ن�����ص��رت��ه �مل��ف��و���ص��ي��ة 
�الأوروبية، �لذر�ع �لتنفيذي لالحتاد �الأوروبي 
و�ملعاير  �لقيم  تناق�ش  �لعملية  ه��ذه  "�أن 
�الأوروبية �لتي تتطلع تركيا �إىل �أن تكون جزء� 
منها، و�لتي هي جوهر �لعالقات �ملعززة" بن 

�جلانبن.
كما �أ�صار �لبيان بالقول: "نذكر باأن �أي خطوة 
�إ�صافية باجتاه �صم �أي بلد مر�صح تعتمد على 

�الح����رت�م �ل��ك��ام��ل حلكم �ل��ق��ان��ون و�حل��ري��ات 
�الأ�صا�صية".

و�ع��ت��ق��ل��ت �ل�����ص��رط��ة �ل��رتك��ي��ة، �أم�����ش �الأح����د، 
حم������رر ����ص���ح���ي���ف���ة زم���������ان، �أك��������رث �ل�����ص��ح��ف 

يف  �آخ��ري��ن  �صخ�صاً  و26  �ن��ت�����ص��ار�ً،  �ل��رتك��ي��ة 
�ل��د�ع��ي��ة فتح  �أن�����ص��ار  م��د�ه��م��ات خاطفة �صد 
رجب  للرئي�ش  �لرئي�صي  �خل�صم  غ��ول��ن  �هلل 
مكاتب  خ�صو�صاً  و��صتهدفت  �أردوغ���ان،  طيب 

�صحيفة زم����ان �مل��ق��رب��ة م��ن غ��ول��ن �مل��ق��ي��م يف 
�لواليات �ملتحدة.

�إع��الن  على  يومن  بعد  �لعملية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
"قوى  ���ص��د  ج��دي��دة  عملية  تنفيذ  �أردوغ������ان 
�مل��وج��ود يف  �ل��ل��دود  ع���دوه  �ل�صر" �ل��ت��ي يتهم 
�ملنفى بالواليات �ملتحدة بتحريكها، كما يتهم 
�إطالق �لتحقيق حول  �ملا�صي  �لعام  باأنه ن�صق 

�لف�صاد �صد �أفر�د من �ملقربن منه.
�فرت��ش  مبد�أ  ي�صود  �أن  "نتوقع  �لبيان  وق��ال 
�ل��ر�ءة، ونذكر باحلق �لثابت الإج��ر�ء حتقيق 
بالقيام  �ال���ص��ت��ب��اه  ح���ال  يف  و���ص��ف��اف  م�صتقل 
�لتام حلقوق  �الح���رت�م  ب��اأي عمل خاطئ، مع 

�ملتهمن".
�إنهما  �لبيان  �الأوروب���ي���ان يف  �مل�����ص��وؤوالن  وق��ال 
�الأع�������ص���اء يف  ل���ل���دول  ع���ن قلقهما  ���ص��ي��ع��رب��ان 
�الحت��اد �الأوروب��ي �لتي من �ملتوقع �أن تناق�ش 
�ل��ث��الث��اء �مل��ف��او���ص��ات ح���ول ت��و���ص��ع��ة �الحت���اد 
مب��ا يف ذل���ك �مل��ف��او���ص��ات م��ع ت��رك��ي��ا. و�أ���ص��اف 
�لتي  �الل��ت��ز�م��ات  ت��رتج��م  �أن  "نتوقع  �ل��ب��ي��ان 
قطعها ن��ظ��ر�وؤن��ا �الأت���ر�ك ل��الحت��اد �الأوروب���ي 
خالل زيارتنا، �إىل �أفعال"، يف �إ�صارة �إىل زيارة 
�مل�����ص��وؤول��ن ل��رتك��ي��ا يف وق���ت ���ص��اب��ق م���ن ه��ذ� 

�ل�صهر.

أوروبا: مداهمة الشرطة التركية لمؤسسات إعالمية تتعارض مع مبادئنا األساسية
متابعة

 �أعلن �الحتاد�ن �لرئي�صيان لعمال �لنفط يف نيجريا �إنهما 
�صيبد�آن �إ�صر�با عاما الأجل غر م�صمى  .

وق���ال���ت ر�ب���ط���ة ن��ي��ج��ري��ا ل��ك��ب��ار م��وظ��ف��ي �ل���ب���رتول و�ل��غ��از 
�لطبيعي و�حتاد عمال �لبرتول و�لغاز �لطبيعي �لنيجرين 
و�لغاز  �لنفط  عمليات  م�صتويات  كل  �صي�صمل  �ال���ص��ر�ب  �إن 

�بتد�ء من �النتاج وحتى �لتوزيع.
ب��اال���ص��ر�ب ع��ن �لعمل ولكنهما  وك��ث��ر� م��ا يهدد �الحت���اد�ن 
�أيلول يف  ��صر�ب يف �صبتمر  �لتهديد�ت. وت�صبب  ال ينفذ�ن 
تعطل ب�صيط يف �نتاج نيجريا �أكر منتج للنفط يف �فريقيا.
ويحتج �لعمال على عجز �حلكومة عن �صيانة م�صايف �لبالد 
ب�صكل فعلي وخف�ش �ال�صعار يف حمطات �لبنزين مت�صيا مع 

هبوط بلغ 45 يف �ملئة يف �أ�صعار �لنفط �لعاملية.
ويهدف �لعمال �أي�صا �إىل دفع �حلكومة �إىل تطوير �أ�صاليب 
�ل��ن��ف��ط و�صرقة  �أن��اب��ي��ب  ت��خ��ري��ب خ��ط��وط  ملكافحة  ج��دي��دة 

�لنفط.

االتحــــادان الرئيسيــان لعمال 
النفط في نيجيريا يبدآن اضرابا 

متابعة

متابعة

�فاد م�صدر يف �ل�صرطة �لفرن�صية �نه مت تفكيك �صبكة ي�صتبه 
جنوب  ت��ول��وز  منطقة  يف  �صوريا  �ىل  جهادين  تر�صل  بانها 
غرب فرن�صا. و�و�صح �مل�صدر �ن �لعملية �لتي نفذتها �صرطة 
مكافحة �الرهاب وعنا�صر وحدة "ريد" وهي وحدة نخبة يف 

�ل�صرطة، طاولت "ع�صرة �هد�ف" يف عدة مقاطعات.

تفكيـــك شبكــــة في فرنســـا 
الرسال "جهاديين" الى سوريا

�قرت �ل�صن بانها �أعدمت يف �لعام 1996 
يرتكبه،  مل  جل��رم  ع�صرة  �لثامنة  يف  �صاًبا 
�صائع يف  �مر  �لق�صائية  �الأخطاء  بان  علًما 

نظام �لعقوبات �ل�صيني.
وحكم على �ل�صاب، �لذي ينتمي �ىل �التنية 
ب����االإع����د�م، الرت��ك��اب��ه جرميتي  �مل��ن��غ��ول��ي��ة، 
�غت�صاب وقتل يف منغوليا �لد�خلية، ونفذ 
�ع��رتف   2005 �ل��ع��ام  ويف  بحقه.  �حل��ك��م 

���ص��خ�����ش �آخ�����ر ب���ارت���ك���اب���ه �جل������رم. وق��ال��ت 
هوهوت  مدينة  يف  �لعليا  �ل�صعبية  �ملحكمة 
يف حكم جديد �ن �لوقائع و�الدلة �لتي �دت 
�ىل ��صد�ر �حلكم "مل تكن كافية وحا�صمة 

بالقدر �ملطلوب".
و��صمه  �ملتهم،  به  �دىل  كان  ما  �ن  و��صافت 
ين�صجم  "ال  �ع����رت�ف����ات،  م���ن  ه��وغ��ج��ي��ل��ت��و 
معلنة  �ل�صحية،  جثة  ت�صريح"  تقرير  مع 
�ل�صاب  ��صرة  "بر�ءة هوغجيلتو". وخا�صت 
م��ع��رك��ة ����ص��ت��م��رت �ك���رث م��ن ع�����ص��رة �ع���و�م 

للح�صول على حماكمة جديدة.

�ل�صينية  �الجتماعية  �ل�صبكات  على  وبثت 
�صور لنائب رئي�ش �ملحكمة يعتذر من ذوي 
 30 بقيمة  ا  تعوي�صً �ليهم  ويقدم  �ل�صاب، 
�لف يو�ن )3900 ي��ورو(. لكن �ل�صحافة 

�لر�صمية مل توؤكد هذ� �العتذ�ر.
وغ���ال���ب���ا م���ا ي��ت��ع��ّر���ش �ل���ن���ظ���ام �ل��ق�����ص��ائ��ي 
�لتع�صفية  الح��ك��ام��ه  الن��ت��ق��اد�ت  �ل�����ص��ي��ن��ي 
لكنها  �الع���د�م.  �ح��ك��ام  فيها  مب��ا  و�خطائه 
م���ن �مل������ر�ت �ل����ن����ادرة �ل���ت���ي ي���رت�ج���ع فيها 
يف  وخ�صو�صا  ����ص��دره،  حكم  ع��ن  �لق�صاء 

�ملجال �جلنائي.

الصين تعترف بإعدام شاب بريء
متابعة

قال م�صدر ع�صكري �صومايل �إن م�صلحن من 
ع�صرة جنود  قتلو�  �ملجاهدين  �ل�صباب  حركة 
ع�صكريتن،  ع��رب��ت��ن  و�أح���رق���و�  �الأق����ل  ع��ل��ى 
بعد هجومهم على قاعدة ع�صكرية يف جنوب 

�ل�صومال.
عدن  �ل�صومايل،  �جلي�ش  يف  �ل�صابط  وق��ال 
نور، �إن مقاتلن من حركة �ل�صباب "هاجمو� 
يف  �صباحا  �لثالثة  �ل�صاعة  �لع�صكرية  قو�تنا 
جنود  ع�صرة  وقتلو�  �ل�صفلى  �صبلي  منطقة 
و�أح�����رق�����و� ع��رب��ت��ن ع�����ص��ك��ري��ت��ن م���زودت���ن 

مبد�فع م�صادة للطائر�ت".
با�صم  �لع�صكري  �مل��ت��ح��دث  �أع��ل��ن  جهته،  م��ن 
حركة �ل�صباب �ل�صيخ عبد �لعزيز �أبو م�صعب 
م�صوؤولية �حلركة عن �لهجوم، موؤكد� �أن 14 

جنديا �صوماليا قتلو� فيه.

نحو  �عتقال  من  �صاعات  بعد  �لهجوم  وياأتي 
مائتي �صخ�ش ي�صتبه يف �نتمائهم �إىل حركة 
�لعا�صمة  يف  ع�صائرية  وملي�صيات  �ل�����ص��ب��اب 
مقدي�صو. وكانت قو�ت م�صرتكة بن �الحتاد 
�الأف���ري���ق���ي و�جل��ي�����ش �ل�����ص��وم��ايل ق���د �صنت 
ه��ج��وم��ا ع��ل��ى �حل���رك���ة ه���ذ� �ل���ع���ام، وط���ردت 

مقاتليها من �آخر معاقلهم �لرئي�صية.
ون���ف���ذت ح��رك��ة �ل�����ص��ب��اب -خ����الل �الأ���ص��اب��ي��ع 
�أماكن  ��صتهدفت  متتالية  هجمات  �ملا�صية- 
��صتهدف  �آخرها هجوم  ح�صا�صة يف مقدي�صو، 
ق��اف��ل��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��و�ت �الأف��ري��ق��ي��ة ك��ان��ت مت��ّر 

بالقرب من مطار مقدي�صو.

مقتل عشرة جنود صوماليين بهجوم لحركة الشباب
متابعة

�أدن�����ى  �إىل  �ل���ي���اب���ان���ي���ة  �الأ�����ص����ه����م  ه��ب��ط��ت   
م�صتوياتها يف �أربعة �أ�صابيع مع تهاوي �أ�صعار 
�أع���و�م  خم�صة  يف  م�صتوى  �أق���ل  �إىل  �لنفط 
ون�����ص��ف �ل��ع��ام مم��ا �أ���ص��ر ب��االأ���ص��ه��م يف وول 
ت��ب��اط��وؤ �لنمو  �مل��خ��اوف م��ن  �صرتيت و�أج���ج 

�لعاملي.
باملئة   1.6 �ل��ق��ي��ا���ص��ي  ن��ي��ك��ي  وف��ق��د م��وؤ���ص��ر 
م�صجال  نقطة   17099.40 على  ليغلق 
ن��وف��م��ر ت�صرين   17 م��ن��ذ  م�����ص��ت��وى  �أدن����ى 

�لثاين.
�إليه  ينتمي  �ل��ذي  �حلاكم  �الئتالف  وحقق 
�صاحقا يف  ف��وز�  �آب��ي  �صينزو  �ل���وزر�ء  رئي�ش 
�النتخابات �لعامة مثلما كان متوقعا. لكن 
�لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�ش  �ل��ذي مينح  �ل��ف��وز 
ت��ف��وي�����ص��ا ج���دي���د� ل��ت��ط��ب��ي��ق ���ص��ي��ا���ص��ات منو 
�إث������ارة بهجة  ي��ف��ل��ح يف  ل��ل�����ص��وق مل  م��و�ت��ي��ة 
�آب��ي  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  الأن  ن��ظ��ر�  �مل�صتثمرين 
15 عاما من �النكما�ش مل  �لر�مية الإنهاء 

حتقق جناحا يذكر حتى �الآن.

وت�����ص��ررت �أ���ص��ه��م �مل�����ص��دري��ن �ل��ي��وم فهبط 
���ص��ه��م ت��وي��وت��ا م���وت���ور 2.5 ب��امل��ئ��ة و���ص��ه��م 

ميت�صوبي�صي موتورز كورب �أربعة باملئة.
وتر�جع موؤ�صر توبك�ش �الأو�صع نطاقا 1.5 
1379.29 نقطة كما �نخف�ش  �إىل  باملئة 
بن�صبة   400 جيه.بي.�ك�ش-نيكي  موؤ�صر 
 12518.29 ع��ل��ى  ل��ي��غ��ل��ق  ب��امل��ئ��ة   1.4

نقطة.

مؤشر نيكي الياباني يهبط ألدنى مستوى في 
4 أسابيع متأثرا بأسعار النفط

متابعة



رح��ل زعيم وج��اء اأخ��ر ورح��ل ك�سابقيه وه��ذا ه��و ح��ال ال��زع��ام��ات يف العامل 
يف  ال�سبب  ولرمبا  موؤملة  نهاياتهم  ان  يجد  اغلبهم  تاريخ  يتابع  من  ولعل 
اإننا نعي�ش يف زمن كثرُ فيه  �سيا�ساتهم او �سيا�سة م�ست�ساريهم خ�سو�سا 
دائرة  تاأ�سي�ش  ال�سيادية اىل  املنا�سب  اأ�سحاب  اأرتئ  امل�ست�سارين حتى  عدد 
تعنى بعمل اأولئك امل�ست�سارين وعلى كل حال فتاريخ الزعماء ي�سكل در�ش 
وال��ت��زوي��ر يف  التحريف  الكثري م��ن  بالتاريخ رغ��م وج���ود  ي��وؤم��ن  مل��ن  وع���رة 
كتابة التاريخ نف�سه فهناك �سكوك كثرية يف التاريخ البع�ش منها حقيقي 
املري�سة  النفو�ش  بع�ش  التاأويل من قبل  الأخ��ر م�سطنع هدفه  والبع�ش 
امللوك والروؤ�ساء  تاريخ  ابرز ما حرف هو  الغر�ش منه طمر احلقائق ولعل 
والتاريخ الذي نريد اأن نتحدث عنه اليوم هو تاريخ ابي�ش ل ميكن امل�سا�ش 
بدماء  وكتب  �سوائب  بي�ساء ل حتمل  فاأوراقه  التحريف  يقبل  كونه ل  به 
واحل�سول  ال��و���س��ول  م��ن  ا�ستطاع  حتى  ط��ول  وب�سنوات  خال�سة  عراقية 
ريا�سي  ن��ادي  زعامة  وهي  العراقية  امل�ستديرة  عامل  يف  الزعامة  لقب  على 
اجلمهور  من  املاليني  باأدائه  وا�ستمتع  والنجوم  الالعبني  من  الكثري  قدم 
الذي يع�سق هذا الفريق وهو نادي الزوراء امللقب بالنوار�ش والذي ا�ستطاع 
ان يت�سيد على ال�ساحة الريا�سية العراقية بعد ان ح�سل على اكر عدد 
من البطولت املحلية كما اأ�سبح ا�سمه لمع يف املالعب العربية والأ�سيوية 
وهو ميتلك مدر�سة كروية قل مثيلها يف املنطقة واليوم وبعد هذا املا�سي 
التليد يتعر�ش النادي الأبي�ش اىل انتكا�سات واإخفاقات وال�سبب وهو كما 
معروف لدى املقربني من هذا النادي تكمن يف عدم وجود دعم مادي حقيقي 
لهذا النادي على الرغم من انت�سابه لإحدى املوؤ�س�سات احلكومية العراقية 
النادي ثمامنائة مليون  النقل ..حيث تبلغ ميزانية هذا  الغنية وهي وزارة 
دينار فقط ل غري وهذه املوازنة غري كافية ل�سد متطلبات الفريق الكروي 
الأول يف البيت الزورائي اإ�سافة اىل وجود اأكث من ثالث فرق كروية ميتلكها 
ت�سمياتها  تتنوع  اأخرى  األعاب  العمرية مع وجود  الفئات  النادي متثل فرق 
ال��ف��رق بحاجة اىل دع��م مايل  ف��اأن ه��ذه  ف��ردي��ة اىل جماعية وبالتايل  م��ن 
متوا�سل ل�سد تكاليف امل�ساركات يف البطولت املحلية وعلى الرغم اأي�سا من 
تفهم الوزارة بهذه احلاجة املا�سة التي يقف عندها النادي اإل ان الوزارة مل 
حترك �ساكن يف تقدمي الدعم حلد الآن واليوم النادي الأبي�ش مير باأوقات 
حرجة بعد الإخفاقات التي تعر�ش لها الفريق يف م�سابقة الدوري العراقي 
املمتاز وهو بحاجة اىل وقفة حقيقية من قبل وزارة النقل وجميع امل�سوؤولني 
وحمبي النادي لنت�سال الفريق من اأزمته احلالية كما انه بحاجة اىل وقوف 
اأبناء هذا النادي من اجل عودة الفريق اىل ما�سيه العريق فالتخلي مل يحل 
نادي  هو  فالزوراء  يقولون  كما  بلة  الطني  يزيد  الأم��ور  و�سخ�سنه  امل�سكلة 

جميع العراقيني و�سقوطه يف هاوية الهزائم يعني تراجع الكرة العراقية..

« ما سبب اختيارك هذه اللعبة الصعبة جدا؟
- احبب���ت الق���وة من���ذ �سغ���ري وامتنى ان اك���ون اقوى 

امراأة يف العامل.

« هل انت واثقة من ذلك؟
- نعم انا واثقة من نف�سي با�ستطاعتي ان اكون اقوى 
ام���راة يف الع���امل اذا توفرت يل جميع امل�ستلزمات فقد 
مار�س���ت لعب���ة رفع الثقال منذ �سنت���ني وانني مازلت 
امام���ي  الوق���ت  وم���ازال  �سن���ة   15 �سغ���رية فعم���ري 

مت�سع���اً لظه���ار موهبتي وبانتظ���اري بطولت مقبلة 
�ساحق���ق فيه���ا كل م���ا اطم���ح الي���ه، فكان���ت البداي���ة 
طيب���ة بالن�سب���ة يل، امل�ساركة الوىل كانت يف البطولة 
العربي���ة التي اقيمت يف تون�ش ا�ستطعت من خاللها 
���ى ميداليت���ني  ان احق���ق اجن���ازاً جي���داً باحل�س���ول عل
ذهبيت���ني والثاني���ة م���ع فريق نادي ال�سرط���ة لبطولة 
غرب ا�سيا حققت ميدالية ذهبية وهذا اعتره بداية 

م�سجعة.

« ما دور نادي الشرطة في اظهار موهبتك؟

ناحي���ة  م���ن  الم���ر  بداي���ة  يف  جي���داً  كان  الن���ادي   -
الدع���م واحت�سانه لالألعاب كاف���ة، حققنا مع الفريق 
���ى �سعيد العراق ب�سحبة املدرب  البطولة املحلية عل
���يء عن اللعبة ال ان  عبا����ش احم���د الذي علمنا كل �س
ن���ادي ال�سرط���ة مل يِف بوعده معنا من جانب انقطاع 
الرواتب منذ اك���ث من اربعة ا�سهر ل�سباب جمهولة 
ف�س���ال ع���ن تهمي�سنا وع���دم ال�س���وؤال ع���ن فريق رفع 
الثق���ال، اعتقد ان امل�ساكل التي حدثت يف النادي كان 
له���ا التاأث���ري الكبري على م�سرية اغل���ب اللعاب التي 
مت ال�ستغناء عنها نتمنى ان تعيد الدارة ال�سرطاوية 
�سجالتها وحتت�سن اللعاب من اجل ريا�سة عراقية 
متط���ورة ق���ادرة على حتقي���ق الجن���ازات يف امل�سابقات 

اخلارجية.

« ماذا قدم لكم اتحاد رفع االثقال؟
- الحت���اد مل يق�س���ر جت���اه املنتخ���ب الن�س���وي فدعم 

الفريق ب�سكل جيد

 « هل كرمتم بعد انجاز البطولة العربية؟
- لغاي���ة الن )�سف���ر(! مل نك���رم م���ن اي جه���ة رغ���م 
34 ميدالي���ة متنوع���ة، فل���م ن�ستقب���ل يف  حتقيقن���ا 

املط���ار بع���د عودتن���ا مكلل���ني بالو�سم���ة كم���ا ينبغ���ي 
وامن���ا التهمي����ش كان عالم���ة وا�سحة من قب���ل وزارة 
���ى الريا�سة العراقي���ة ومازال  ال�سب���اب والقائم���ني عل
التكرمي على رفوف املكتب التنفيذي للجنة الوملبية 
ول ادري م���اذا ل���و كان الفائ���زون من الع���اب اخرى هل 
يج���ري تهمي�سهم كل هذه الف���رة! فاحتاد اللعبة مل 
يق�سر جتاهنا ودعمنا كما قلت ح�سب املتي�سر لديه.

« اين تجرون وحداتكم التدريبية؟
- لي����ش لدين���ا مكان ثاب���ت جنري علي���ه التمارين، يف 
نادي ال�سرطة كانت قاعة نتدرب فيها وا�سدل ال�ستار 
عليه���ا ل�سب���اب جمهول���ة وم���ع املنتخ���ب كن���ا ن���وؤدي 
الوحدات التدريبية يف نادي احل�سنني ول�سباب يطول 
�سرحه���ا حتولنا اىل قاعة احتاد رفع الثقال التي هي 
بعي���دة ع���ن م�ساكننا نتمنى ان تكون لنا قاعة خا�سة 
نتم���رن فيه���ا �سيم���ا وان رفع الثق���ال الن�سوي���ة بدات 

حتقق النت�سارات الكبرية يف املناف�سات اخلارجية.

« من صاحب الفضل في مسيرتك القصيرة؟
- امل���درب عبا����ش احم���د �ساح���ب ف�س���ل كب���ري بنيلي 
ال�سابقت���ني فق���د  البطولت���ني  املتنوع���ة يف  الو�سم���ة 

عل���م الفري���ق ال�سي���اء الت���ي جنهله���ا فه���و اب ومعلم 
لالعب���ات، اك���ث الوقات ي�س���رف من جيب���ه اخلا�ش 
من اج���ل دميومة وبق���اء الالعبات ليمار�س���ن اللعبة، 
دائم���ا ي�ساعد الالعبات، فهو م���درب ذو عقلية كبرية 
م���ا جعلن���ا ن�ستوعب الر�س���ادات نتمن���ى ان ن�سعده يف 
البط���ولت املقبل���ة من خالل ح�سولن���ا على الو�سمة 
�سيما وان همن���ا الول والخري احل�سول على الو�سام 

الوملبي.

« هل باستطاعتك تحقيق الحلم االولمبي؟
- بالعم���ل وتوجيه���ات امل���درب ودع���م ال���وزارة واجلهات 

املعنية �ساحقق الو�سام الوملبي من دون �سك.

« ماذا عن الرياضة النس��وية. هل دعمت بالش��كل 
الصحيح؟

- ريا�ستن���ا الن�سوية مهم�س���ة! ومل حتظ باي اهتمام 
والدلي���ل ان ريا�س���ة رف���ع الثق���ال الن�سوي���ة حقق���ت 
يت���م  ومل  العربي���ة  ال�ساح���ة  ���ى  عل كب���رية  اجن���ازات 
تكرميه���ا لغاية الن ب���ل ان اللع���اب الن�سوية الخرى 
ن�سي���ت لأ�سب���اب عدي���دة املنا كبري يف دع���م الريا�سة 

الن�سوية.

ق�����رر الحت�������اد ال���ع���راق���ي ل���ك���رة ال����ق����دم ن��ق��ل 
ال��ذي  الوطني  املنتخب  لت�سكيلة  اخ��ت��ب��ارات 
امل��ق��ب��ل��ة اىل ملعب  ا���س��ي��ا  ل��ب��ط��ول��ة  ي�����س��ت��ع��د 
ان كانت مقررة اجراوؤها  بعد  الدويل  ال�سعب 

يف دولة المارات 
وقال ع�سو الحت��اد �سعد مالح  ان : الحتاد 

النهائية  القائمة  حتديد  اختبارات  نقل  قرر 
للمنتخب الوطني املوؤمل م�ساركته يف بطولة 
ا�سيا املقبلة اىل ملعب ال�سعب ، بعد ان كان 
من املقرر اجراوؤها يف مع�سكر المارات ، لفتا 
باغلبية  الحت�����اد  م���ن  ات��خ��ذ  ال���ق���رار  ان  اىل 

ا�سوات اع�سائه .
اىل  �ست�سافر  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة   : ان  وا����س���اف 
المارات للدخول يف مع�سكر تدريبي لن تزيد 

عن ثالثني لعبا �سيختارهم املدرب اجلديد 
بعد الختبارات التي �ستقام على ار�ش ملعب 

ال�سعب.
وقت  يف  ق��رر  العراقي  الحت���اد  ان  اىل  وي�سار 
���س��اب��ق ���س��ف��ر ج��م��ي��ع ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن مت 
للممتخب  الول��ي��ة  القائمة  يف  ا�ستدعاوؤهم 
الذي ت�سمل 50 لعبا اىل المارات لختبارهم 

واختيار الت�سكيلة هناك.

ما يكتبه الزمالء
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رياضتنا النسوية مهمشة واالخرى نسيت ألسباب عديدة... واتمنى ان اكون اقوى امرأة في العالم
العبة االثقال طيبة نبيل..

- محمد فرحان

ابطال  ل��دوري  ال�16  ال��دور  الأثنني قرعة  اليوم  جرت 
عن  القرعة  واأ�سفرت  نارية.  مواجهات  ت�سمنت  اوروب��ا 
ت�سيل�سي  ويلتقي  �سيتي  مبان�سي�سر  بر�سلونة  مواجهة 
مع باري�ش �سان جريمان يف حني يواجه اتلتيكو مدريد 
دورمتوند  بورو�سيا  و�سيتقابل  ليفركوزن.  باير  غرميه 
ويلتقي   ، �سالكه  مدريد  ري��ال  وي��واج��ه   ، يوفنتو�ش  مع 
بار�سنال  موناكو  وي�سطدم  �ساختار  مع  ميونيخ  بايرن 
، ويلتقي بورتو مع بازل. و�سارك بالقرعة التي اقيمت 
جنوم  من  كبرية  جمموعة  ال�سوي�سرية  نيون  مبدينة 
رئ��ي�����ش الإحت����اد  ب��الت��ي��ن��ي  ي��ت��ق��دم��ه��م مي�سيل   ، اوروب�����ا 
املجموعات  دور  فعاليات  وكانت  القدم.  لكرة  الوروب��ي 
،قد ا�سفرت عن ت�سدر فرق اأتلتيكو مدريد وريال مدريد الأ�سبانيني ، وموناكو الفرن�سي 
وت�سيل�سي   ، الأ���س��ب��اين  وبر�سلونة   ، الأمل��ان��ي��ني  ميونيخ  وب��اي��رن  دورمت��ون��د  وبورو�سيا   ،
فرق  احتلت  كما  الرتيب.  على  الثماين  للمجموعات  الرتغايل  وبورتو   ، الإجنليزي 
يوفنتو�ش الإيطايل ، وبازل ال�سوي�سري ، وباير ليفركوزن الأملاين ، واأر�سنال ومان�س�سر 
و�ساختار   ، الأمل���اين  و�سالكه   ، الفرن�سي  ج��ريم��ان  �سان  وباري�ش   ، الإجنليزيني  �سيتي 
اأملانيا  وت�سارك  الرتيب.  على  املجموعات  نف�ش  يف  الثاين  املركز  الأوك��راين  دونيت�سك 
بن�سيب الأ�سد يف هذا الدور ، حيث تاأهلت 4 فرق ، بينما تاأتي اجنلرا واأ�سبانيا يف املركز 
اإيطاليا والرتغال  ، وفريق من  3 فرق ثم فريقني من فرن�سا  ، ولكال منهما  الثاين 
و�سوي�سرا واوكرانيا .. ولكن تبقى الفرق الأ�سبانية هي الأقوى ، حيث ت�سدرت الفرق 
الثالثة جمموعتها . واجريت القرعة طبقا للقواعد التي ، متنع وقوع فريقني من بلد 
واحد يف املواجهة �سويا بدور ال 16 ، كما ت�سمن اأن يلتقي كل فريق ت�سدر جمموعته يف 
الدور الأول،  مع فريق احتل املركز الثاين يف جمموعة اأخرى ، كما متنع تكرار املواجهة 
ت�سدرت  التي  الفرق  وتخو�ش  املجموعة.  نف�ش  تاأهال من  فريقني  ال��دور بني  ه��ذا  يف 
جمموعاتها يف الدور الأول مناف�سات جولة الذهاب على مالعب الفرق املناف�سة وذلك 
على  الإي���اب  جولة  تكون  اأن  على  املقبل  �سباط/فراير  و25  و24  و18   17 اأي��ام  يف 

مالعبها يف اأيام 10 و11 و17 و18 اآذار/مار�ش املقبل.

قرعة دور الـ16 البطال اوروبا 

تسفـــر عن مواجهــــات ناريـــــة
- متابعة

- متابعة

  قلناها منذ الوهلة الوىل وحال اقالة اتحاد الكرة يختار 30 العبا لمعسكر االمارات
ان  ال��ب��دي��ل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  �ساكر  حكيم 
اجنبي  م��درب  ا�ستقطاب  عن  احلديث 
يدركنا  اخ��ذ  ال��ذي  للوقت  م�سيعة  هو 
يف  الك��ر  املناف�سة  ع��ن  تف�سلنا  واي���ام 
التي  ال���س��ي��وي��ة  النهائيات  ه��ي  ال��ق��ارة 

تعد لها املنتخبات منذ مدة طويلة.
حسين سلمان

�سكوب  ���س��الف  م��ريو  الت�سيكي  امل���درب 
باحرافية  عملوا  الذين  املدربني  اح��د 
يف  اليمن  منتخب  يقود  وه��و  متناهية 
وفكره  �سخ�سيته  فر�ش   22 خليجي 
ال��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى ال��الع��ب��ني والداري�����ني 
عن  مبتعدا  ب�سمت  وعمل  الحت���اد  يف 
يوؤثر  كيف  وع��رف  العالمي  ال�سجيج 

على الالعبني.
د. علي عبدالزهرة الهاشمي

منذ الت�سعينيات حينما كان العراقيون 
يتعر�سون اىل ح�ساري الداخل واخلارج 
امل�����س��ردي��ن  اه���ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  �سمعنا   ،
وامل��ه��ج��ري��ن وامل��غ��رب��ني وه���م ي��ع��رون 
ال��ذي  وا�ستياقهم  وع�سقم  حبهم  ع��ن 

ليو�سف اىل العراق.
حسين الذكر

حملية  اع��الم  و�سائل  ن�سرت  اي��ام  قبل 
الثانية  الع��ت��ي��ادي��ة  اجلل�سة  حم�سر 
ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  ال����وزراء  ع�سرة ملجل�ش 
ق���رارات  املجل�ش  ع��ن  ���س��درت   .. ب��غ��داد 
ال��رك��ي��ز عليه  اأود  م��ا  ول��ك��ن   ، ع��دي��دة 
قيام  على  ال���وزراء  جمل�ش  موافقة  هو 
ب��ت�����س��دي��د  وال���ري���ا����س���ة  ال�����س��ب��اب  وزارة 
املبالغ املتبقية من الغرامات املفرو�سة 
والزمالك  اللبناين  العهد  ناديي  على 

امل�سري.
عبدالحكيم مصطفى frhnaem@yahoo.com

مرحب�������ًا

نافع خالد

الزوراء والتراجع المخيف

طيب��ة نبي��ل تول��د 1999 وزن 53 كغم من الالعبات اللواتي قدمن اروع النتائج في المس��ابقات الخارجية، احبت لعبة رفع 
االثقال منذ صغرها بحيث لم تمارس لعبة اخرى رغم قدرتها على ممارسة كرة الطائرة والساحة والميدان واليد وااللعاب 
الرياضية االخرى.  فضلت السير بخطى ثابتة مع اللعبة التي عشقتها لذلك نجحت في كل ما خططت له من خالل حصولها 
على الميداليات المتنوعة الول بطولتين تشارك فيهما اولها البطولة العربية االخيرة التي اختتمت في تونس ونالت فيها 
ميداليتين ذهبيتين اال ان هذه الالعبة ورغم محبتها للعبة تواجه الصعوبات التي حدت من تطلعاتها.. عن المشاكل التي 

تعتري هذه اللعبة وامور اخرى حدثتنا نجمة المنتخب الوطني طيبة نبيل في هذا الحوار:

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل���الحت���اد ال��ع��راق��ي 
وبحث  ال���دوري،  اجتماعها  الريا�سية  لل�سحافة 
العمال  ج��دول  على  املدرجة  الفقرات  املجتمعون 

وخرجوا بالتو�سيات واملقررات التالية:
بكتب  العراقيني  ال�سحفيني  نقابة  خاطبت  اول: 
وال��ل��ج��ن��ت��ني  وال���ري���ا����س���ة  ��ب��اب  ال�����س وزارة  ر���س��م��ي��ة 
الريا�سية  املوؤ�س�سات  وجميع  والباراملبية  الوملبية 
الر�سمية وغري الر�سمية بح�سر التعامل يف �سان 
ال��ع��راق��ي لل�سحافة  ب��الحت��اد  ��ي  ال��ري��ا���س الع���الم 
ال��ري��ا���س��ي��ة. واك������دت ان الحت������اد ال���ت���اب���ع ل��ن��ق��اب��ة 
اجلهة  ه��و  واداري����ا  مهنيا  العراقيني  ال�سحفيني 
ما  ك��ل  تنظيم  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ال��وح��ي��دة  ال�سرعية 
الريا�سي يف  وال�سحفي  العالمي  بالعمل  يتعلق 
العراق. كما ا�سارت النقابة يف خماطباتها الر�سمية 
بتن�سيق  يتعلق  ما  بكل  الر�سمي  التعامل  بح�سر 
وخمتلف  ال��روت��وك��ولت  وع��ق��د  الع��الم��ي  العمل 

مع  الريا�سية  ال�سحفية  والن�سطة  الفعاليات 
نقابة  يف  الريا�سية  لل�سحافة  ال��ع��راق��ي  الحت���اد 
املخولة يف  باعتباره اجلهة  العراقيني  ال�سحفيني 

هذا ال�سان.
ث���ان���ي���ا: ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��الحت��اد 
النقابة  ت��وج��ي��ه  ال��ري��ا���س��ي��ة  لل�سحافة  ال��ع��راق��ي 
امل�ستقلة  كاحدى جلانه  املرئي  الع��الم  احت��اد  �سم 
الداخلي  النظام  تتعار�ش مع  اآلية ل  والبحث عن 
لالحتاد العراقي لل�سحافة الريا�سية كون اع�ساء 
هيئته العامة هم ح�سرا من الع�ساء العاملني يف 
اىل  ال�ستماع  وبعد  العراقيني،  ال�سحفيني  نقابة 
املو�سوي  احمد  الزميل  التح�سريية  اللجنة  ع�سو 
الع��الم  احت��اد  واحل��اق  النقابة  توجيه  تنفيذ  تقرر 
املرئي بعد اجراء انتخاباته اجلديدة وح�سر اع�ساء 

هيئته العامة.
ث��ال��ث��ا: ب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون ط��ل��ب احت����اد ك���رة ال��ق��دم 

ت��ر���س��ي��ح خ��م�����س��ة اع�������س���اء م���ن احت�����اد ال�����س��ح��اف��ة 
ل��ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ت��ه الع���الم���ي���ة وت���ق���رر ت��ر���س��ي��ح كل 
وحممد  ج��واد  و�سعدون  لفتة  عدنان  ال��زم��الء  من 

ابراهيم واياد ال�ساحلي وكاظم الطائي.
رابعا: نظرا لعدم اقرار املوازنة العامة للبلد وحالة 
العراقية  الوطنية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  يف  التق�سف 
ال��ت��ي مت��خ�����ش ع��ن��ه��ا ت��اج��ي��ل م��ع��ظ��م ال��ن�����س��اط��ات 
ر�سمي  ب�سكل  الوملبية  اللجنة  اخطرت  اخلارجية، 
لل�سحافة  العراقي  لالحتاد  التح�سريية  اللجنة 
الريا�سية بعدم تر�سيح اي موفد �سحفي ملرافقة 

وفودها الريا�سية ملدة �سهرين.
خ��ام�����س��ا: ق�����ررت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��الحت��اد 
العراقي لل�سحافة الريا�سية تاجيل عقد الجتماع 
امل��و���س��ع ل��ل��زم��الء اع�����س��اء الهيئة ال��ع��ام��ة امل��ق��رر يف 
املايل  التقريرين  لعر�ش  اجلاري  الول  كانون   19
ا�سعار  الداخلي اىل  النظام  واقرار م�سودة  والداري 
اخر ب�سبب عدم اقرار املوازنة وايقاف منحة الحتاد 

من اللجنة الوملبية منذ نحو 7 ا�سهر.
���س��اد���س��ا: ق�����ررت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��الحت��اد 
اىل  تو�سية  رف���ع  ال��ري��ا���س��ي��ة  لل�سحافة  ال��ع��راق��ي 

وت�سكيل  الن��ت��خ��اب��ات  لج����راء  ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة 
هيئة ادارية جديدة يف �سهر ني�سان املقبل.

���س��اب��ع��ا: ت��ه��ي��ب ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��الحت��اد 
ال��ذي��ن  ب��ال��زم��الء  ال��ري��ا���س��ي��ة  لل�سحافة  ال��ع��راق��ي 
الزميل  ال��ه��وي��ة اجل��دي��دة مب��راج��ع��ة  ���س��ددوا كلفة 
الزمالء  لت�سلمها، كما طالبت جميع  عدنان لفتة 
اع�ساء الهيئة العامة بتجديد هوياتهم عر الآلية 

التي مت العالن عنها �سابقا.
ثامنا: �سكل الحتاد العراقي لل�سحافة الريا�سية 
اب���رز  ل��ت�����س��م��ي��ة  اع�����س��اء الدارة  ب��ع�����ش  جل��ن��ة م���ن 
2014 وذل��ك يف تقليد  الريا�سية للعام  الح��داث 
�سنوي يحر�ش الحتاد على اجرائه لتكرمي البطال 
املتميزين وبهدف خلق حالة من التناف�ش ال�سريف 
بني الريا�سيني وحثهم على تقدمي الف�سل للبلد 

على �سعيد الجناز الريا�سي.
ت��ا���س��ع��ا: ت��ط��ب��ي��ق��ا ل��ن��ظ��ام ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي 
الهيئة  اع�ساء  كاهل  العباء عن  بع�ش  ولتخفيف 
العامة وم�ساركتهم افراحهم ومعاناتهم تقرر منح 
ع��دد من ال��زم��الء ه��ذا ال��واج��ب وه��م كل من �سامل 

العاين وح�سن �ساحب و�ساجد �سليم.

نقابة الصحفيين تخاطب المؤسسات الرياضية بحصر التعامل مع اتحاد الصحافة  

را�سي  امل���درب  اأن  مو�سى   فالح  ال��ك��رة  احت��اد  ع�سو  ك�سف 
�سني�سل اجتمع ب�سكل منفرد مع رئي�ش نادي قطر حل�سم 
ق�سية اإعارته للمنتخب الوطني، مبينا اأن �سني�سل تو�سل 
لإتفاق ر�سمي مع رئي�ش النادي لتدريب املنتخب يف بطولة 
اآ�سيا، فيما اأكد اأن �سني�سل لن يتمكن من املجيء اإىل بغداد 

و�سيلتحق باملنتخب يف مع�سكر الإمارات.
"املدرب را�سي �سني�سل  اإن    مو�سى ويف ت�سريح �سحفي  
اجتمع ب�سكل منفرد مع رئي�ش نادي قطر القطري الذي 

ي�سرف على تدريبه بعد رف�ش الأخري اإعارة املدرب لتدريب 
"�سني�سل  اأن  مبينا  اآ�سيا"،  بطولة  يف  الوطني  املنتخب 
اأقنع رئي�ش ناديه وتو�سال لتفاق يق�سي باعارته لقيادة 
املقبل،  العام  مطلع  �ستقام  التي  اآ�سيا  بطولة  يف  املنتخب 

يف اأ�سراليا".
واأ�ساف مو�سى اأن "املدرب را�سي �سني�سل �سيتفرغ لقيادة 
املنتخب بعد انتهاء مباراة فريقه الأخ��رية التي �ستقام يف 
الأخ��رية قبل توقف  الأول احل��ايل، وهي  �20 من كانون  ال
املجيء  يتمكن من  "�سني�سل لن  اأن  اإىل  الدوري"، م�سريا 
الأول  كانون  من   22� ال يف  باملنتخب  �سيلتحق  بغداد  اإىل 

احلايل، مبع�سكره الذي �سيقام يف الإمارات".

شنيشل يتوصل إلتفاق رسمي مع نادي قطر ويلتحق بالمنتخب في معسكر دبي
- متابعة
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السيد حسين الصدر ...
أول من حضر الى نادي الصيد 

ان ثورة احل�سني  ال�سدر  العالمة ح�سني  ال�سيد  قال �سماحة 
القيم  فيها  العامل حيث جت�سدت  ال��ث��ورات يف  اعظم  تعد من 
الر�سول  اأ�ستلهمها من معني جده  التي  و االخ��الق العظيمة 
ال��زي��ارة  اح��ي��اء  يف  م�ساركته  هام�ش  على  ذل��ك  ج��اء  االع��ظ��م 

االربعينية يف نادي ال�سيد 
من جانبها وحني ح�سورها الفعالية كانت العراقية قد التقت 
زين  ال�سجاد  ع��اد  لقد  فيها  ق��ال  اذ  املنا�سبة  ه��ذه  �سماحته يف 
ال�سامتني  احد  ج��اءه  املدينة  اىل   ) ال�سالم  عليه   ( العابدين 
الغالب  اذان و تعرفون من هو   ( فاأجابه  املنت�سر  و�ساأله من 
بقاءه  و  باأ�ستمراريته  مدينا  اال�سالم  ان  اليوم  ذلك  منذ  و   )
الثورة و لوال تلك الت�سحيات  اىل ثورة االمام احل�سني هذه 

مل��ا بقى اال���س��الم و لعل ه��ذا ه��و  املق�سود م��ن قول  اجل�����س��ام 
حممد ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( "احل�سني مني و انا من 

ح�سني" .
و تعني ان ا�ستمراره يف م�سريته اين ما يكون و هكذا كان .

ان�سوده  و  ال��ق��ل��وب  ان احل�سني حبيب  ذل��ك جن��د  اج��ل  وم��ن 
الثائر جراح  االأم���ام  االح���رار يف كل زم��ان و مكان فقد حمل 
االن�سانية و دافع عنها و ر�سم معامل طريق االأمة و ال�سعوب 
يف الكيفية التي تنال حريتها و كيف ت�سقط عرو�ش الظاملني 
فال غرابه ان جتد اليوم املاليني ال من العراقيني وحدهم وال 
من �سيعته وحدهم بل من �ستى االمم و ال�سعوب و االأنتماءات 
االمام  هذا  زي��ارة  مع  تزامنا  كربالء  على  يتوافدون  الدينية 
العظيم و جتديد عهد الوالء و البيعة و امل�سي على نهجه .   

واأ�ساف رئي�ش نادي ال�سيد ح�سنني فا�سل معلة لقد اأعتدنا يف 
مثل هذا اليوم با�ست�سهاد اأمامنا احل�سني ابا عبد اهلل ان نقيم 
ال�سيوف  و  النادي  الأع�ساء  قيمة  و  بتمن  الغداء  ماأدبه  هذه 

الكرام و كذالك من ابناء قواتنا امل�سلحة البطلة .
ا�ستذكار ملاأثر البطولة الرائعة ل�سبط الر�سول �سيدنا حممد 
) �سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم ( لقد ك��ان ه��ذا النادي يف زمن 
الطاغية يقيم احتفاالت وها هو النادي ي�سهد اربعينية �سيد 
ال�سهداء احل�سني و نحن يف نادي ال�سيد نقوم بجهود حثيثة 
العملية  العراق ب�سورة عامة دعما لهذه  و  الأه��ايل خ�سو�سا 
ال�سيا�سية الدميقراطية التي دائما حلمنا بها وما كان نح�سل 
عليها ل���وال دم���اء ال�����س��ه��داء ال��ت��ي ���س��ال��ت و ع��ب��دت ل��ن��ا طريق 
الدميقراطية التي نعي�ش فيها االن حتت راية �سيد ال�سهداء . 
نقيم هذه  نحن  و  ���س��ن��وات  ارب���ع  منذ  وت���وت  �سناء  ا���س��اف��ت  و 
ا�ست�سهاد  نتذكر  و  احل�سني  ال�سهداء  �سيد  اربعينية  املنا�سبة 
و عظمة و بطوالت االم��ام احل�سني و كذلك نحتفل يف كافة 
�سنويا  مهرجانا  نعتربها  و  اال���س��الم��ي��ة  الدينية  املنا�سبات 
ا���س��اف��ه اىل ت�سكيل  ال��ر���س��ول االع���ظ���م  ك��االأح��ت��ف��ال مب��ول��د 
كافة  ونقيم  و  االج��ن��ا���ش  متنوع  ال�سيد  ن��ادي  ك��ون  امل��ع��ار���ش 

�سعائر املجتمع العراقي من �سنة و �سيعة و كرد و م�سيح كون 
النادي يجمع كافة هذه االطياف . 

بدير  ها�سم  �سعد  ال�سيد  ن��ادي  رئي�ش  نائب  ق��ال  جانبه  من 
�سيد  ا�ست�سهاد  ن�ستذكر  ح��ني  عظيم  ي��وم  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا  ان 
ال�سهداء و نحن نحتفل كل عام مبثل هذه املنا�سبة ا�سافه اىل 
فمنها  العام  لهذا  احتفاالت  و  كرنفاالت  ع��دة  فيه  النادي  ان 
مولد الر�سول و كذلك يوم زكريا و ليلة املحية التي نحتفل 
فيها و كذلك نقوم بدعوة اع�ساء النادي و عوائلهم حل�سور 
كافة االحتفاالت و االعياد تيمنا منا  بان�سجام هذا العوائل و 
توحيد الروح الوطنية بني العوائل الذين ندعوهم اىل مثل 

هذه املنا�سبات .
انا  االدارة  جمل�ش  اع�����س��اء  اح��د  االع��رج��ي  �سباح  ي�سيف  و 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سعائر  ه��ذا  مثل  �سنوات  ارب���ع  منذ  اح�سر 
النادي وان مثل هذا اليوم العظيم الذي ا�ست�سهد فيه ابا عبد 

اهلل الذي ميثل انت�سار الدم على ال�سيف  .

العراقية : فيصل سليم 

مازال��ت و بعد 1400 س��نة تس��مع حوافر الخيل و عاصفة الس��يوف و الرماح و ه��ي تترد في موقعة 
الط��ف الخال��دة حي��ث وقف أبا األح��رار و امام الثائرين الحس��ين بن علي بن ابي طال��ب ليعيد بوصلة 
الدي��ن ال��ى وضعها الحقيقي بعد ان انحرف بها يزيد بن معاوية ... ليقف الحس��ين ش��امخا عازما ال 
يملك في الس��احة التي حش��د فيها الملعون يزيد االف المقاتلين ... اال ايمانه المطلق ألحياء رسالة 
جده الرس��ول محمد ) صلى الله عليه وآله و س��لم (و ش��جاعة قل نظيرها في سوح الوغى رافضا الذل 

و الطغيان المتمثالن بيزيد ...
اليوم و بعد مئات القرون يبدو الحس��ين في عليائه و س��مو الكبرياء لتحيي الماليين من العراقيين و 
كذلك من مشارق االرض ومغاربها من الموالين آلل بيت النبوة ذكرى واقعة الطف الخالدة و أربعينية 

األمام الحسين عليه أفضل الصالة و السالم .

تحضر أستذكار أربعينية األمام الحسين ) عليه السالم (

نادي الصيد يقيم مهرجانه الكبير بذكرى واقعة الطف الخالدة 

س��ماحة السيد حس��ين الصدر 
يؤكد أن ش��هادة األمام الحسين 
عبدت الطريق بالحرية والكرامة 

أمام الثائرين في العالم

سناء وتوت : نتذكر عظمة و بطوالت 
سيد الش��هداء و هذا المهرجان دليل 
حي على أس��تمرار النهضة الحسينية 

على طريق العطاء و التضحية

رئي��س ن��ادي الصي��د اعتدنا و 
من��ذ اع��وام عل��ى أحي��اء ذكرى 
أستشهاد أمام الثائرين الحسين 
األس��تذكار  صفح��ات  ب��أروع 

لبطولته ضد الطغاة 



وح���ول ذلك يقول اأخ�صائي الط���ب النف�صي والع�صبي 
الدكت���ور عطي���ة عتاق���ي: “يزي���د كرب الفت���اة يف ال�صن 
وخوفه���ا م���ن العنو�صة و�صم���اع بع�ض ح���االت الفتيات 
اللوات���ي مل يتمك���ّن م���ن ال���زواج اخل���وف والهواج����ض 
واإحباط���اً  قلق���اً  له���ا  وي�صب���ب  يوؤرقه���ا  مم���ا  لديه���ا، 
واندفاعي���ة دون تفك���ر عق���اين واٍع، فتتج���ه باندفاع 
نح���و مواق���ع االإنرتن���ت لتج���د ماذه���ا خائف���ة م���ن 
الزي���ادة يف ال�ص���ن واأن ال ت�صب���ح مرغوب���ة ب�صب���ب كرب 
�صنه���ا وتره���ل ج�صدها، وت���زداد هذه الع���ادة ال�صيئة يف 
البح���ث عن ال�صباب ع���رب مواقع االإنرتن���ت خا�صة اإذا 
كان هن���اك �صعف يف العاق���ات االأ�صرية واالجتماعية 
لديه���ا، فتج���د �صبك���ة االإنرتن���ت و�صيل���ة متاح���ة له���ا 
متكنه���ا م���ن اإن�ص���اء عاق���ات متج���ددة والتع���رف على 

االآخرين الختيار �صريك احلياة املنا�صب لها”.

التسرع يؤدي ألضرار بالغة

هن���اك �ص���رر كب���ر و�صلبي���ة خطرة ق���د ال تنتب���ه لها 
بع����ض الفتي���ات اللوات���ي يلج���اأن للبح���ث ع���ن �صري���ك 
احلي���اة بهدف الزواج والتخل�ض من لقب عان�ض فقط 
ال اأك���ر، وه���ذا ي���وؤدي اإىل ت�ص���رع الفت���اة يف املوافق���ة 
عل���ى م���ن ت�صتطي���ع احل�صول علي���ه ب�ص���كل �صريع دون 

االهتم���ام ب�صخ�صية هذا ال�صريك، فتجد الفتاة تخرج 
م���ن �صاح���ة العزوبي���ة وتدخ���ل �صاح���ة ال���زواج، ولكنها 
تكت�ص���ف اأنه���ا وقع���ت يف زيجة غ���ر منا�صب���ة، وخا�صة 
ل���و مل تعل���م عن ال���زوج �صيئ���اً وال عن بيئت���ه، فتكت�صب 
�صلبيات يف الزوج وتعامًا �صعباً وطباعاً منفرة، وهذا 
ب���دوره يوؤدي اإىل الطاق املبكر وتزداد امل�صكلة وتكرب، 
فبعد اأن كانت تهرب من لقب عان�ض ح�صلت على لقب 
مطلقة؛ نظراً لت�صرعها يف هذه الزيجة دون اأن تدري 
ماهية الزواج اأو اأن ت�صت�صر ذوي اخلربة يف العاقات 
الزوجي���ة، كم���ا اأن الزوج اإذا �صعر ب���اأن الزوجة تزوجته 
خوف���اً م���ن العنو�صة ولي����ض توافقاً بني الرج���ل واملراأة 
ولي����ض مي���ًا اإىل الطرف االآخر في���وؤدي ذلك اإىل كره 
بداًل من احلب، ثم اإىل الطاق املبكر، فب�صكل عام من 
يق���دم على فكرة الزواج للهرب من العنو�صة اأو الإ�صباع 
رغب���ة معينة �صواء كان رجًا اأو امراأة فاإنه يبداأ بداية 
مزيف���ة الإن�ص���اء احلياة االأ�صرية القائم���ة على التعاون 
بني الطرفني، والذي يتج�ّصد يف الت�صحية والعطاء.

للمجتمع دور كبير

يوؤكد الدكتور عطية عتاقي اأن للمجتمع دوراً كبراً يف 
اجتاه الفتيات ل�صلك طرق غريبة ومتعددة ال�صطياد 

ال�صب���اب لل���زواج، وهذا ياأتي �صم���ن ال�صورة املجتمعية 
اخلاطئ���ة الت���ي ت�صع الفت���اة حمل االته���ام االأول عند 
تاأخره���ا يف ال���زواج مع االبتع���اد عن االأم���ور االأ�صا�صية 
الت���ي توؤخر �ص���ن زواج بع�ض الفتي���ات وال�صباب، والتي 
تكم���ن يف البطال���ة ل���دى ال�صب���اب، مم���ا ي�صع���ف م���ن 
املادي���ة  الناحي���ة  م���ن  لل���زواج  الكثري���ن  �صاحي���ة 
والنف�صي���ة واالجتماعي���ة، واملغ���االة يف امله���ور وطقو�ض 
وترتيب���ات ال���زواج مب���ا يف���وق ق���درة غالبي���ة ال�صب���اب، 
الفت���اة �صحي���ة لذل���ك  ال���زواج وتق���ع  فيعزف���ون ع���ن 
لتح�صد لقب عان�ض، مما يدفعها للتهور واالندفاع يف 
الكث���ر م���ن االأحي���ان لتنفك من حي���اة العزوبية ومن 
نظ���رة املجتم���ع له���ا فت�صل���ك طرقاً ق���د تك���ون خاطئة 

لت�صل اإىل مرادها.

المرأة ال تقاس بالزواج

ال تقا����ض امل���راأة ودوره���ا يف املجتم���ع مبقيا����ض الزواج، 
ولك���ن تقا����ض بدوره���ا يف املجتم���ع وم���ا تق���دم ل���ه م���ن 
خ���ال بن���اء �صخ�صيتها العلمية والعملي���ة وما تقدمه 
يف حياته���ا االجتماعي���ة، ولك���ن لاأ�صف عن���د اأ�صحاب 
القلوب ال�صعيف���ة نظرة حمدودة جداً، حيث يقي�صون 
امل���راأة مبقيا����ض الزواج ال اأك���ر، ويعتربونها منقو�صة 

اإن مل تكم���ل حياته���ا بزوج، متنا�صني اأن امل���راأة لها دور 
كب���ر ج���داً يف بناء املجتمع �صواء كان���ت متزوجة اأو ال، 
ل���ذا يجب على املجتمع اأن ير�ص���خ دور املراأة ب�صكل عام 

دون ت�صنيف.

تأخر الزواج ال يعني فشل الفتاة

ين�صح دكتور عطية كل فتاة تاأخر زواجها اأن ال توقف 
حياته���ا انتظ���اراً له���ذا احل���دث، وال تبن���ي طموحه���ا 
وم�صتقبلها على رجل، بل هناك جماالت اأخرى واأدوار 
حياتي���ة يج���ب اأن تقوم به���ا كبناء م�صتقبله���ا وتطوير 
نف�صها وعمل كيان خا�ض بها يرفع من �صاأنها ويحقق 
له���ا م�صتقبًا ناجحاً وممي���زاً وواعداً، فيجب على كل 
فت���اة اأن حتاول اأن تكت�صف هدفه���ا من احلياة، واإثبات 
كيانه���ا كعن�صر اجتماعي نافع وي���وؤدي دوره يف العامل 
العنو�ص���ة، واأن  به���ا، واأن ال تخ�ص���ع ل�ص���وط  املحي���ط 
ال تواف���ق مبا�ص���رة اإذا تق���دم له���ا �ص���اب اأو تتعج���ل يف 
البحث م���ن خال مواقع االإنرتنت اأو اللجوء للدجل 
واخلاطب���ات، فق���د ي���وؤدي ذل���ك لوقوعه���ا يف بئ���ر م���ن 
االأخطاء مل تتوقعه يف يوم من االأيام، كما ياأخذ جانباً 
كب���راً م���ن حياته���ا، وت�صي���ع �صنني حياته���ا يف البحث 

عن زوج دون اإجناز حقيقي يذكر لها.

يقول المثل الشعبي »عضة أسد وال عين حسد«. ويقول الحديث الشريف »العين حق«، لذا تؤمن المجتمعات 
ة أو  لقيَّ

ُ
اء إح��دى الصفات الخ ة في عرفها بمس��ألة »العين«، التي قد ُيصاب بها اإلنس��ان جرَّ ة اإلس��اميَّ العربيَّ

��ة الت��ي قد ُيعجب بها اآلخرون، وقد يغالي البعض لتصبح »العين« مصدر هوس حقيقي له، لكن ماذا لو  لقيَّ
َ

الخ
انقل��ب الح��ال كما يقولون، وأصبح المصاب بالعين متفاخرًا بإصابته وحدوث عطب في إحدى مظاهر جمالياته 

ة. ة أو السلوكيَّ الشكليَّ

عين أصابتني
بداي����ة، ت����روي لن����ا بي����ان االأ�صم����ري، 28 عام����اً، مدرب����ة احلا�ص����ب 
االآيل، بع�ص����اً مم����ا �صادفت����ه من الفتي����ات، والذي اأث����ار ده�صتها يف 
ه����ذا املو�ص����وع، قائلة: كث����رات يف جمتمعنا م�صاب����ات مبر�ض »اأنا 
ج����ة،  حم�ص����ودة« اأو »عينه����ا اأ�صابتن����ي«، اإح����دى ال�صديق����ات متزوِّ
وله����ا ج�ص����د ذو جم����ال وفتن����ة، عان����ت من خ����وف اأهله����ا املبالغ فيه 
باإ�صابته����ا بالع����ني، حت����ى اقتنع����ت بذل����ك، واأ�صبح����ت ت����ردد اأنَّه����ا 
تخ����اف من العني، وبع����د كل منا�صبة توجد بها ُتخرب اأنَّها اأ�صيبت 
بالع����ني يف اأم����ر ما، وذلك من قبيل التفاخر بجمالها، وبعد مرور 
�صنت����ني اأ�صيبت بنق�ض فيتام����ني »د«، وكرت و�صو�صتها، ما اأثَّر يف 
اأو�صاعه����ا النف�صيَّة، ومل تزر طبيباً بداية االأمر، ومن �صوء حظها 
وم����ن العجي����ب اأي�ص����اً اأنَّ زيارتها للطبيب االأول اأك����ّدت و�صاو�صها؛ 
فاأخربه����ا اأنَّه����ا ال تع����اين م����ن �ص����يء �ص����وى »الع����ني«، ومل ُت����درك 

مر�صها اإال يف مرحلة متاأخرة.
�ص����ت ل����ه بي����ان، ذكرت����ه قائل����ة: كن����ت برفق����ة  ويف موق����ف اآخ����ر تعرَّ
ة  اإح����دى �صديقات����ي يف مطع����م م����ا، وطلبت طب����ق معكرون����ة للمرَّ
ة حبِّها له����ذا ال�صنف م����ن الطع����ام، واأخذُت  الثالث����ة؛ وذل����ك ل�ص����دَّ
اأداعبه����ا بلط����ف، ففوجئت باإلقائها لل�صوكة وطلبه����ا مني اأن اأذكر 
اهلل، واأ�صبحت تتلوى وا�صعًة يدها على بطنها، واأنا اأتاأمل كيفيَّة 
برجم����ة عقله����ا وا�صتجابته ال�صريع����ة للوهم، فجعلته����ا على ذلك 
ة خم�ض دقائق، وما اإّن قلت ما �صاء اهلل  احل����ال، واأن����ا اأنظر اإليها ملدَّ

فاإذا ب�صوكتها يف يدها وعادت لتاأكل.

بعد العين عنها
ُ

مثل لت
ُ
ت

وتخ����رب �صن����اء مب����ارك، طبيب����ة وكاتب����ة، عن ج����ارة عج����وز قدمية 
�صادفتها عندما ا�صتقر �صكنها يف القاهرة؛ اإذ اأتت تلك اجلارة من 
دول����ة عربيَّة طلباً للعاج، وكان����ت م�صابة بروماتيزم حاد اأفقدها 
نت ب�صكل كبر، وطلبت من  القدرة على امل�صي، وبعد العاج حت�صَّ
والدت����ي مرافقتها اإىل املطار للع����ودة اإىل ديارها، فتقول والدتي: 
داً، وقم����ُت مب�صاندتها  اأُ�صب����ُت بالقل����ق عندم����ا راأيته����ا تع����رج جم����دَّ

و�صوؤاله����ا ع����ن حاله����ا؛ لكيا تغادر وه����ي مل تتماث����ل لل�صفاء بعد، 
لك����ن رده����ا فاج����اأين؛ ح����ني اأخربتن����ي اأنَّها كان����ت تتفاخ����ر بجمال 
باه����ا، وتتوه����م اأم����ام االآخري����ن باإ�صابته����ا بالعني يف  �صاقيه����ا يف �صِ
ح����ال اأ�صيب����ت �صاقاه����ا ب����اأي ج����رح ب�صي����ط؛ حت����ى ابتلي����ت حقيق����ًة 
بالو�صو�ص����ة، ومر�ص����ت، واالآن ها ه����ي مُتثل اأنَّها تع����رج؛ لكي ُتبعد 

العني عنها.
وترى وفاء حامد، 27 عاماً، موظفة يف القطاع اخلا�ض، اأنَّ العني 
اأ�صبح����ت مو�ص����ة يف هذا الزمن، واأنَّ اأكر م����ا يثر ا�صتغرابها هو 
اأنَّ بع�����ض االأمه����ات عندم����ا جت����د ر�صيعه����ا وطفله����ا يبك����ي بك����رة 
تن�ص����ب ذل����ك اإىل الع����ني، وتق����راأ علي����ه االأذكار وبع�����ض االأقاوي����ل 
����ه يعاين من ال����ربد اأو املغ�ض اأو اأي  الغريب����ة م����ن دون اأن ت����درك اأنَّ

اأمر �صحي اآخر.

كثرة مفسري األحام
����ار حممد، موظف يف مركز ترب����وي، اإنَّ اأحد اأ�صدقائه  ويق����ول عمَّ
ف اإىل فتاة اأعجبته وقام بخطبتها، بات ُيردد اأّنه اأُ�صيب  حني تعرَّ
بالع����ني، ب�صب����ب نق�صان����ه لوزن����ه وازدي����اد �صغوطات العم����ل عليه، 
ويعتق����د عّم����ار اأنَّ م�صاأل����ة »الع����ني« بات����ت تفاخراً وجه����ًا ال اأكر، 
م�صيف����اً اأنَّ �صب����ب الهو�ض ال�صائع جتاه اأم����ور العني واحل�صد يعود 

اإىل كرة مف�صري االأحام ممن يعلم وال يعلم.
وي����رى حمم����د االأمر، 26 عام����اً، مهند�ض يف اأرامك����و، اأنَّ »العني« 
اأ�صبح����ت �صماع����ة، ُتلقى عليه����ا كل اأنواع الف�ص����ل وال�صرر، فبع�ض 
االأ�صخا�����ض اإن ف�ص����ل ن�ص����ب ذل����ك للعني، واآخ����ر اإن مل ين����م بالليل 
ن�صب����ه للعني اأي�صاً، وال يقت�صر االأمر على الن�صاء فقط، فللرجال 
ن�صي����ب م����ن ذلك اأي�ص����اً، ومن اأعجب ما راأي����ت اأحدهم كان يعتقد 
اأنَّ الن����ادي الك����روي الذي ي�صجعه قد اأ�صيب بع����ني جّراء خ�صارته 
يف اإح����دى املباري����ات، فذه����ب اإىل راٍق �صرع����ي بني����ة هب����ة الدع����اء 
له����ذا الن����ادي، واأخذ امل����اء الذي ُقرئ عليه لي�صي����ب �صيئاً منه اأحد 

الاعبني، كما اأّنه يتفاخر باعتقاده وبفعلته اأي�صاً.

ة قديمة صورة ذهنيَّ
����ة  االأ�صريَّ الق�صاي����ا  يف  واملتخ�ص�����ض  النف�ص����ي  املحل����ل  يخربن����ا 
����ة، الدكت����ور ه����اين الغام����دي، ع����ن �صبب تف�ص����ي ظاهرة  واملجتمعيَّ
التفاخ����ر والهو�����ض بالع����ني، قائ����ًا: برجمت عق����ول البع�����ض باأنَّ 
م����ا اأملك����ه اليوم ينظر له االآخ����ر بعني حا�صدة، وه����ذا االأمر مرده 
رة ِمن ِقبل كثر من اأفراد املجتمع،  �ص����ورة ذهنيَّة قدمية ومتج����ذِّ
حي����ال اأمر احل�صد والع����ني ب�صبب �صعف ا�صت�صع����ار القوة، و�صعف 
االت����كال عل����ى امل����وىل ع����زَّ وج����لَّ يف كاف����ة اأمور حي����اة االإن�ص����ان من 
جان����ب، واأي�ص����اً من خ����ال امل�صت����وى الب�صيط الذي علي����ه البع�ض 
����ة اأو اإدراكيَّة، وبالت����ايل هو ي�صعر  م����ن مق����درات ماليَّة اأو اقت�صاديَّ
بالتف����رد والزه����و حيال ما ا�صتجد عليه م����ن متلك لبع�ض االأمور 
العينيَّة اأو امللمو�صة، ومن هذا املنطلق يعتقد الفرد باأنَّ ما امتلكه 
����ا هو مثار انتباه االآخرين له، وبالتايل فحني ال يح�صن  الي����وم اإنِّ
ا�صتخ����دام ذل����ك ال�ص����يء ويت�صب����ب يف عطب����ه �صيعزي االأم����ر ب�صكل 

مبا�صر باأن �صخ�صاً ما قد عاينه.

العين داء حق
����ة االإ�صاميَّة باملدينة  يو�ص����ح لن����ا اأ�صتاذ ال�صريع����ة والدعوة بالكليَّ
املن����ورة، الدكت����ور نا�ص����ر العم����ري، ال����راأي ال�صرع����ي ح����ول الع����ني 
����ه ل����كل داء دواء، ودواء العني يقوم  قائ����ًا: الع����ني داء ح����ق، غر اأنَّ
عل����ى ركيزت����ني: االأوىل الوقاية والتحرز؛ وذل����ك مبواظبة امل�صلم 
عل����ى االأذكار الثابت����ة، والركي����زة الثانية: العاج ح����ني يقع الداء، 
وق����د بينت����ه لنا �صن����ة امل�صطفى، �صلى اهلل عليه و�صل����م، وقد ي�صبق 
داء الع����ني داء الو�صو�ص����ة به����ا، وه����ذا ُيداف����ع بتقوي����ة الت����وكل على 
اهلل والثق����ة ب����ه، واالعتماد علي����ه �صبحانه وتع����اىل، ولتحذر الفتاة 
امل�صلم����ة من التباهي باأنَّها حمط االأنظار، وقد ُنهينا اأن نتمار�ض 
فنمر�����ض. ويخربنا الراقي ال�صرعي، االأ�صتاذ خالد الزهراين، اأنَّ 
عدد الن�صاء الاتي يردن اإليه بغر�ض الرقية ال�صرعيَّة �صد العني 
اأكر من الرج����ال اأ�صعافاً م�صاعفة، واأنَّ ن�صف الاتي يتوا�صلن 
معه عرب االت�صال الهاتفي م�صابات ب�»العني الوهميَّة«، فمن بني 
20 امراأة 10 منهن يتوهمن اإ�صابتهن بالعني، بينما 7 فقط هنَّ 
م����ن يك����نَّ م�صابات بالع����ني فعًا، والث����اث الباقي����ات يعانني من 

اأمور اأخرى.

المشاهير واإلصابة بالعين
للم�صاه����ر ن�صيب من خوف االإ�صاب����ة بالعني؛ اإذ اعتزمت املمثلة 
االأمركيَّة ميا كوني�ض اأخراً بعد ح�صورها لتجمع ي�صرح بع�ض 
التقالي����د حلماي����ة الطفل من �صر العني، اعتزمت اأن تقوم ببع�ض 
من تلك التقاليد؛ كربط �صل�صلة حمراء حول مهد ابنتها، وو�صع 
ع�ص����ا بني ال�صبابة واالإبهام، واإراق����ة اخلردل على �صدرها، وو�صع 
قدميه����ا يف امل����اء املغل����ي، وع����دم ال�صماح له����ا باجللو�����ض على حافة 
الطاولة؛ الأنَّ ذلك يجعلها لن تتزوج! كما اأعربت املمثلة واملغنية 
االأمركيَّة بيون�صية اأنَّ �صراكتها مع �صركة »توب �صوب« للماب�ض 
واالأحذي����ة �صتك����ون مو�ص����ع ح�ص����د كثري����ن م����ن جت����ار التجزئ����ة؛ 
����ة مملوكة للقط����اع اخلا�ض  حي����ث اإنه����ا ال تظه����ر يف عامة جتاريَّ
اإال واأ�صبح����ت اأ�صرع العامات التجاريَّة نواً حول العامل. وظهر 
العدي����د م����ن النجم����ات يف و�صائل االإع����ام مرتدي����ات اإك�ص�صوارات 
ُيعتق����د اأنَّه����ا متن����ع االإ�صاب����ة بالع����ني، مث����ل مادونا، هاي����دي كلوم، 
جينيفر اأني�صتون، �صلمى حايك، نعومي كامبل وغرهنَّ كثرات. 
وبح�ص����ب جملة فوغ فاإنَّ العرو�ض التي ُح�صدت منذ بزوغ االألفيَّة، 
ه����ي دوق����ة كامربدج، كيت ميدلتون، تلته����ا اأمل علم الدين، زوجة 

املمثل جورج كلوين.
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فتيات يعانين من مشكلة العنوسة … والعمر يمضي نحو المجهول

فتيات يرددن: يا ويلي.. »عينها أصابتني«!

انحسار االقبال على الزواج مشكلة المجتمعات العربية

عضة أسد وال عين حسد

العراقية  ��� متابعة

العراقية  ��� متابعة

مع اختاف الزم��ن وتطور الواق��ع المجتمعي وازدياد 
المش��اكل االقتصادي��ة، ظهرت العديد م��ن القضايا 
المجتمعية التي تعاني منها الفتيات، وأهمها: ظاهرة 
انتشار العنوسة وتزايدها، فأصبحت العنوسة الشبح 
المرع��ب والهاج��س المقلق ال��ذي ياح��ق الكثير من 
الفتيات اللواتي تعدين س��ن ال��زواج المتعارف عليه، 
فيكّن مضطرات إل��ى اللجوء لطرق متعددة الصطياد 
عريس واإليقاع به به��دف الزواج خوفًا من الوقوع في 
بئ��ر العنوس��ة، وقد يس��لكن عدة ط��رق مختلفة قد 
ت��ؤدي ف��ي كثير م��ن األوقات ألض��رار لم يحس��ب لها 

حساب.

الشفيع لمن فاتها 
قطار الزواج اال الله 

والسمع الحسنة

النس��اء اكث��ر تذمرا 
من الحسد وتأثرا به 

اجتماعيا وسلوكيا

الحس��د ظاه��رة اجتماعي��ة 
مذمومة صاحبها ملعون في 

الدنيا واالخرة
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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

 سهام فوزي

تع��د األحزاب السياس��ية أحد أهم الوس��ائل المؤدية للتحول الديمقراطي الناجح ورس��وخ الديمقراطي��ة في أي مجتمع من 
المجتمعات وخاصة في المجتمعات التي تتس��م بتنوع ش��ديد في الجماعات اإلثنية فيه. فاألحزاب السياسية والتي يمكننا 
تعريفها بأنها تنظيم يتكون من مجموعة من األشخاص تربطهم روابط معنوية وفكرية ومصالح مادية مشتركة، ويعمل 
هؤالء األفراد على التنافس بطريقة سلمية مع اآلخرين من أجل الوصول إلى الحكم والسلطة وتنفيذ برامجهم وأهدافهم.

وتلع����ب االأح����زاب ال�ضيا�ضي����ة دورا هاما يف اجناح اأو اف�ض����ال عملية التحول 
الدميقراط����ي يف اأي بل����د م����ن البل����دان وخا�ض����ة يف ال����دول ذات التعددي����ة 

االإثنية ال�ضديدة وذلك للأ�ضباب التالية:
قيامه����ا  ع����دم  حال����ة  ال�ضيا�ضي����ة خا�ض����ة يف  االأح����زاب  اأن  االأول:  ال�ضب����ب 
عل����ى اأ�ضا�����س اثن����ي اأو طائف����ي، ويف حال����ة ك����ون ع�ضويته����ا مفتوح����ة بدون 
�ض����روط اأم����ام كل اأع�ض����اء املجتم����ع �ضتعم����ل عل����ى خل����ق م����ا ي�ضم����ى يف علم 
ال�ضيا�ض����ة االإنتم����اءات املتقاطع����ة والتي تعن����ي انتماء االأف����راد اإىل عدد من 
املجموع����ات املنظم����ة اأو غ����ر املنظم����ة ذات امل�ضالح املتنوعة مم����ا يقلل من 
ح����دة االإنق�ضام����ات االإثني����ة يف املجتم����ع الواح����د ويخلق م�ضال����ح م�ضرتكة 
ب����ن اأف����راد املجتم����ع الواحد، وهذا ال����دور هو م����ن اأه����م االأدوار التي تقوم 
به����ا االأحزاب ال�ضيا�ضية يف املجتمع����ات املتقدمة حيث جند اأن الع�ضوية يف 
ه����ذه االأح����زاب ال تك����ون قائمة على اعتب����ارات اثني����ة اأو طائفية ولكن على 
اعتب����ارات مو�ضوعي����ة وهذا ي�ضاع����د يف اأن تلعب هذه االأح����زاب دورا فاعل 
يف عملية التحول الدميقراطية ور�ضوخ الدميقراطية يف هذه املجتمعات.
ال�ضب����ب الث����اين: تلع����ب االأح����زاب ال�ضيا�ضي����ة دورا هاما يف ت�ضكي����ل الثقافة 
ال�ضيا�ضي����ة يف اأي جمتم����ع م����ن املجتمع����ات، ف����اإذا امتلك����ت ه����ذه االأح����زاب 
ثقاف����ة دميقراطي����ة حقيقي����ة ورغب����ة حقيقي����ة يف اجن����اح عملي����ة التح����ول 
الدميقراط����ي فاإنه����ا �ضتق����وم بن�ض����ر الثقاف����ة الدميقراطي����ة ب����ن اأع�ض����اء 
املجتم����ع، و�ضتق����وم بغر�����س جمموعة من املب����ادئ القائمة عل����ى االإعرتاف 
بحق����وق كل االأح����زاب للتجم����ع والتناف�س والتعبر ع����ن وجهة نظرهم يف 
ق�ضاي����ا ال�ضيا�ضات الوطني����ة، كما ت�ضاعد االأحزاب يف تر�ضيخ ثقافة قومية 
موح����دة وذل����ك عرب اإيجاد وخلق نظام للقيم واالإجتاهات يوائم املتطلبات 
ال�ضيا�ضية وعليه ففي ظروف التغير الراديكايل تعد االأحزاب ال�ضيا�ضية 
بدائ����ل �ضيا�ضية امنة لتجميع اف����راد اجلماعات االإثنية املختلفة والتوفيق 

بن مطالبهم املتعددة.
ال�ضب����ب الثالث: اإن وج����ود االأحزاب ال�ضيا�ضية يرتب����ط ب�ضورة عك�ضية مع 

العن����ف وعدم االإ�ضتق����رار ال�ضيا�ضي، فوجود االأح����زاب ال�ضيا�ضية خا�ضة يف 
حال����ة ع����دم قيامه����ا على اأ�ضا�س اثن����ي ي�ضاعد على دمج ه����ذه اجلماعات يف 
املجتم����ع، وي�ضاعده����ا يف اي�ضال مطالبها للنظ����ام دون اللجوء اإىل العنف، 
كم����ا �ضت�ضاع����د هذه االأحزاب على زيادة امل�ضارك����ة ال�ضيا�ضية وانتفاء اأ�ضباب 
�ضع����ور بع�س اجلماع����ات االإثنية يف املجتمع باالغ����رتاب ال�ضيا�ضي والظلم 

والتهمي�س.
ال�ضب����ب الراب����ع: اإن وج����ود االأح����زاب ال�ضيا�ضية القوية واملوؤث����رة يف ال�ضارع 
ال�ضيا�ضي �ضيوؤدي اإىل حماربة املمار�ضات الفا�ضدة واالإنتهاكات االإنتخابية 
والتزوي����ر وبالت����ايل �ضتك����ون نتائ����ج �ضن����دوق االإنتخاب����ات مع����ربة بدرج����ة 

كبرة عن اإرادة الناخبن ورغباتهم.
ال�ضبب اخلام�س: اأن االأحزاب ال�ضيا�ضية القوية والفاعلة تلعب دورا هاما 
يف التجني����د ال�ضيا�ض����ي وتاأهي����ل واإع����داد االأع�ض����اء اجلدد املوؤهل����ن نتيجة 
للتدريب واخلربات يف تويل املنا�ضب احلزبية على تويل املنا�ضب الهامة 

يف الدولة والقيام بعملهم وفقا الأ�ض�س الكفاءة واخلربة وال�ضفافية.
ال�ضبب ال�ضاد�س: اأن االأحزاب ال�ضيا�ضية القوية هي القوى املوؤهلة ملمار�ضة 
دور الرقاب����ة الفعال����ة عل����ى اأعم����ال احلكومة، والقادرة عل����ى حما�ضبة هذه 
احلكوم����ة وف����ق الطرق الد�ضتوري����ة التي يحددها القان����ون يف حالة وجود 

تق�ضر يف اأدائها لعملها.
وتتوق����ف ق����درة االأحزاب ال�ضيا�ضية على اأداء كل امله����ام ال�ضابقة على مدى 
اميانه����ا بالدميقراطي����ة وتطبيقه����ا للدميقراطي����ة يف تنظيمه����ا الداخلي 
ويف تب����ادل املراكز القيادية داخل احلزب بو�ضائل دميقراطية، كما تتوقف 
ق����درة االأح����زاب ال�ضيا�ضي����ة عل����ى اأداء امله����ام ال�ضابقة على م����دى امتلكها 
للموارد املادية التي ت�ضاعدها على التواجد بقوة يف خمتلف اأرجاء الدولة 
م����ن خ����لل املقرات احلزبي����ة، واالأن�ضط����ة احلزبي����ة املختلفة الق����ادرة على 

الو�ضول اإىل كافة اأرجاء الدولة.
ول����و نظرن����ا اإىل واقع اأحزابن����ا ال�ضيا�ضية لوجدنا اأنه����ا تفتقد لكل ما �ضبق 

وه����و م����ا يجعله����ا ت�ضاه����م ب�ض����ورة اأو باأخ����رى يف اف�ض����ال عملي����ة التح����ول 
الدميقراط����ي، فه����ي غالب����ا م����ا تقت�ض����ر الع�ضوي����ة فيه����ا عل����ى اعتب����ارات 
اثني����ة اأو ديني����ة اأو حت����ى فكري����ة واح����دة، وهذه االأح����زاب يف اأغلبه����ا تنادي 
بالدميقراطي����ة ك�ضع����ارات رنان����ة فق����ط ولكنه����ا غ����ر موؤمنة به����ا ويت�ضح 
ذل����ك اأن القي����ادات احلزبي����ة فيه����ا تظل قابعة عل����ى قمة اله����رم التنظيمي 
اإىل اأن مت����وت هذه القي����ادات اأو اأن يحدث انقلب داخلي يف ال�ضلطة فيها، 
كم����ا اأن ه����ذه االأحزاب يف اأغلبها ال تقوم مبا يفرت�����س بها اأن تقوم به وهو 
التثقي����ف ال�ضيا�ض����ي وتدري����ب الكوادر احلزبية وكل م����ا تفعله هي اأن تلقن 
اأع�ضائها مبادئها هي واأفكارها واأهدافها هي وال تت�ضامح مع املعار�س لها 
م����ن االأع�ض����اء املنتم����ن لها، كما اأن هذه االأحزاب تتزك����ز قواعدها عادة يف 

مناط����ق حم����ددة بعينه����ا وال ت�ضعى للو�ض����ول اإىل غرها م����ن املناطق مما 
يجع����ل االأ�ضا�����س االإثن����ي اأو الطائف����ي يف تكوي����ن وقوة هذه االأح����زاب يزداد 
وبالت����ايل ال ت�ضبح معربة اإال ع����ن اجلماعات االإثنية املكونة لها مما يزيد 
من حدة االإ�ضتقطاب والذي ي�ضل يف بع�س احلاالت اإىل النزاع امل�ضلح، كما 
اأن هذه االأحزاب غالبا ما تعاين من الف�ضاد وتف�ضي املح�ضوبية والوا�ضطة 
والر�ض����اوى مما يجعله����ا غر قادرة على لع����ب دور الرقيب على احلكومة 
اأو غر راغبة يف القيام بهذا الدور نظرا الأن احلكومة هنا تزيد من ف�ضاد 
ه����ذه االأحزاب وقياداتها باعطائهم بع�س املكا�ض����ب املادية واملعنوية والتي 
جتعله����م يف�ضل����ون االإحتفاظ بهذه امل�ضال����ح ويتجاهل����ون امل�ضلحة العليا 

للدولة.

األحزاب السياسية وفشل الديمقراطية

هل أتاك نبأ المنعطف؟

اأن ناأخ���ذ م�ضاف���ة م���ن الثورة ونح���ن يف غمارها نتقل���ب، م�ضاألة 
دونه���ا كل ال�ضع���اب. ل���ذا، جندنا نفت���ح اأقوا�ضا لق���راءة الو�ضع، 
ونح���ن نعي حركي���ة املو�ضوع الذي نح���اول التعامل معه، ما اأن 
ت�ضتق���ر حلقة يف التحليل حتى تباغتن���ا معطيات واقعية بعيدة 
امل���دى تفق���د الفكرة راهنيته���ا. لكن، ميك���ن للم�ضاأل���ة اأن تاأخذ 

�ضورة غر التي قدمنا. فكيف ذلك؟. 
اأولها، اأن خناق الثورة اجلاثم على حتليلنا وهي ال تزال تعتمل 
ق���د تناق�س، وبداأنا ناأخذ م�ضافة لي�ض���ت بالزمنية، ولكنها هنا، 
ق���د ُتف�ض���ر بامل�ضافة اال�ضتيعابي���ة. ون�ضفه���ا باال�ضتيعابية الأنها 
تعني قدرتنا يف االآن باأن ن�ضع جمموعة من االأفكار على االأقل 
خل�ض���ات ذات حقيق���ة ثابت���ة. واإن اأردن���ا االبتع���اد ع���ن منط���ق 
الوثوقي���ات، فعلى االأق���ل لها فعالية ذات م���دى ال يزال ممتدا، 
و�ضاحل���ا للعتماد يف قراءة الو�ضع، والتي قد ن�ضوغها روؤو�س 

اأقلم كالتايل: 
- الث���ورات رغ���م ت�ض���رف الكثر م���ن اأي���دي االأنظم���ة، والدول 
الك���ربى ق�ض���د توجيهه���ا، ال ميك���ن لن���ا اإال اأن نقر ب���اأن مطلب 
احلري���ة والعي����س الك���رمي يف بل���د يح���رتم مواطني���ه، حقيق���ة 
وا�ضح���ة و�ضب���ب جوه���ري للخ���روج والع�ضي���ان. وله���ذا، فرغم 
اخلل���ط ال���ذي اأ�ض���اب حتاليل الكثري���ن اإزاء �ضوري���ا على وجه 
اخل�ضو����س، وم�ض���ر بن�ض���ب اأق���ل. فاإنن���ا نع���ي جي���دا اأن ال�ضعب 
طال���ب يف البداي���ة ب�ض���يء واح���د يجم���ع كل املطال���ب ويوحدها 
وه���و احلري���ة والكرامة. ولهذا كان بره���ان غليون نابها عندما 
كت���ب يف مقال���ة ل���ه، اأن البداي���ة كان���ت احلرية والكرام���ة، وهذا 
م���ا يج���ب اأال نتنا�ض���اه، وال���ذي ال يجب اأن حتجبه عن���ا تفاعلية 
االأح���داث وتنا�ضله���ا. وق����س جمددا م���ا حدث يف م�ض���ر على ما 
ذكرن���ا، رغ���م كل جتاذبات النقا�س واالخت���لف، فاإن امل�ضري يف 
اليوم االأول كان مطلبه واحد م�ضرتك ال اختلف عليه، وهذه 
ه���ي البني���ة العميق���ة جلذوة الث���ورات الت���ي �ضتحف���ر عميقا يف 

خميال االأجيال املقبلة. 
حقيق���ة ترتب���ط ب���االأوىل وه���ي اأن ه���ذا املطل���ب االأ�ضي���ل، كم���ا 
كان ثاوي���ا يف حلظ���ات اال�ضتب���داد اإىل اأن انق����س يف حلظ���ة م���ن 
حلظ���ات الذكاء الطبيع���ي لل�ضعوب يف مطلبها للحرية، �ضيبقى 
مطلب���ا يروم التحقق دائما، وما يعتم���ل حاليا من ياأ�س ووهوم 
بف�ض���ل الث���ورات �ضي�ض���ر حدث���ا تاريخي���ا عاب���را، كم���ا �ضي�ضر 
بلغ���ة البيداغوجين كفاية معرفي���ة واإجرائية، �ضتعلوها قيمة 

احلرية والكرامة جمددا، واإن اآجل، اآجل لي�س بالبعيد. 
ال ميك���ن للملح���ظ اأن ينك���ر راب���ط التاريخ والدي���ن والثقافة 
ال  لكنن���ا  احل���راك،  دول  �ضع���وب  ب���ن  امل�ضرتك���ة  واجلغرافي���ة 
يج���ب اأن نتنا�ضى ما هو اأه���م يف اعتقادي، وهو رابط اال�ضتبداد 
والتخل���ف والظل���م والفق���ر، لهذا، فلحظ���ة االنعتاق���ة والتمرد 
االأوىل يف تون����س، كانت خيط اأمل مت�ضك به الكثرون للنجاة. 
كم���ا �ضكل���ت رج���ع �ض���دى عل���ى امل�ضت���وى ال���دويل، اإزاء العومل���ة 
الت���ي عومل���ت اأ�ضياء كث���رة، لعل اأقلها قيم���ة احلريات واحلقوق 
وامل�ضاواة بن دول املعمور. لهذا، فحركة وول �ضرتيت امل�ضهورة، 
والقي���ادة ال�ضاب���ة التي تزعمتها، تعبر �ضري���ح عن امتداد هذا 
الرابط ليتج���اوز اجلغرافية والدين، ويوؤك���د رابطة االإن�ضانية 
الت���ي جتمع ال�ضع���وب، يف ن�ضاله���ا من اأجل م�ض���رتكات عي�ضها، 
ومقومات اإن�ضانيتها، التي �ضاهمت الب�ضرية جمعاء يف التاأ�ضي�س 
له���ا "احلري���ة والكرام���ة". رابطة ي�ضت�ضع���ر جيلن���ا باأكمله اأنها 
ج���زء م���ن خمي���ال القومي���ة العربي���ة املف���رغ، واالإيديولوجيات 
املاحق���ة، حيث مل نتلم�س حقيق���ة كيف هو ترابطنا هذا، وكيف 
ه���ي طبيع���ة هذه اجلذور الت���ي جتمعنا، لق���د �ضرونا يف و�ضع 
املعل���ق ب���ن الوه���م واحلقيقة، التاري���خ و�ضناع���ة التاريخ..الخ. 
لكنا مع الثورات ا�ضتوعبنا هذا الرتابط بعيدا عن هذه الوهوم 
الت���ي كبل���ت حوا�ضن���ا وتفكرنا، فنح���ن اأبناء حلظ���ات جّرحتها 
االأح���داث، واجلغرافي���ة، وال�ضبكة العنكبوتي���ة. نحن املجربون 

ولن يتوقف جتريبنا ل�ضبل خل�ضنا.
- ق���د يتب���دى للكثرين اأن الفو�ضى ه���ي �ضيدة املوقف يف ليبيا 
و�ضوري���ا والعراق..الخ. وهي فكرة خمادع���ة ال جمال للقتناع 
بها اإال فيما حتاول الكثر من منابر االإعلم الدولية ترويجه 
بت�ضطيح متعمد، مبعنى اأن الثورة لي�س هي هذه، اأو لي�س هكذا 
تك���ون، حماول���ن تثبيت منوذج مثايل للث���ورات، هو ما عاي�ضته 

ال���دول الغربي���ة، يف اختزال فا�ضح لتاريخ ه���ذه االأخرة. ولعل 
اخلل�ض���ة االأب���رز اأمام واقع ه���ذه املناطق الت���ي ال زالت تعي�س 
انعدام���ا يف اال�ضتق���رار بع���د حراكها. ا�ضتيع���اب الكثرين داخل 
وعي وال وعي �ضعوبنا، قيمة هذه ال�ضعوب يف �ضراعها من اأجل 
حتدي���د م�ضره���ا، لهذا، فال���كل يدافع عن حق���ه يف القرار ويف 
احل�ض���م، ويف حتدي���د امل�ضتقب���ل.. واإن مال���ت املواق���ف للعن���ف.. 
ف���اإن اأ�ضا����س التحرك يبقى وعي���ا يقدر قيمة الفاع���ل االإن�ضاين 
احل���ر �ضيا�ضيا، ما يعني رج���وع الثقة بعد حن يف ال�ضيا�ضة عند 
�ضع���وب ه���ذه املناط���ق، فحتى عندما جن���د ياأ�ضا م���ن ال�ضيا�ضات 
احلكومي���ة لبع�س النماذج الناجحة كتون�س مثل، فهو ياأ�س ال 
يعن���ي الرجوع لو�ض���ع �ضابق، كما ال يعن���ي التفريط يف مكا�ضب 
الثورة، واإمنا رغبة/عجلة يف جني مكا�ضبها. اإنها طفولتنا اأمام 
ثوراتن���ا. اإننا اأم���ام نقطة وعي ال ميكن احلدي���ث عن ما قبلها، 
واإمن���ا وعي���ا جذري���ا قد حتق���ق ويرتاكم يوم���ا بعد اآخ���ر، ولعله 
يف تراكم���ه �ضيتج���اوز اآالم���ه الواقعي���ة، نح���و توافقي���ات اأن�ض���ج 

وم�ضتقبل اآخر. 
-  اأثبت���ت االأح���داث، كم���ا التاري���خ، اأن���ه ال ميكن لل�ضتب���داد اأن 
يكون ذكيا، وال ميكن له اأن يكون ا�ضتثناء، فحن ت�ضديقنا ذلك، 
كرها اأو طوعا، فذلك يعني تخوفنا من امل�ضتقبل وتخوفنا من 
احلري���ة نف�ضه���ا، تخوفنا من حقيقتنا وم���ا يجب اأن نكون عليه 
كم���ا ُخلقن���ا. فه���ذا الغب���اء الطاف���ح م���ن حولن���ا، واخلان���ق على 
رقابن���ا باأ�ضم���اء �ضت���ى منذ اأمد غ���ر ي�ضر، �ضيح���اول االنت�ضار 
لعادت���ه يف االإنتق���ام، وت�ضفي���ة احل�ض���اب موؤج���ل باأث���ر رجع���ي 
بع���د ه���دوء العا�ضف���ة، واأق�ضد عا�ضف���ة الثورات، فم���ا كتب عن 
"اخلطر الداهم" – مثل، كما عنون علي اأنوزال مقالته املهمة 
وال�ضه���رة، ي�ض���كل واقع���ا ال ميك���ن التغا�ض���ي عن���ه، اأو جت���اوزه 
دون التفك���ر في���ه كعائ���ق يج���ب التفك���ر يف اإيج���اد حل ل���ه، اأو 
طريق���ة للتعامل معه. وهو يبن عن رابط���ة امل�ضالح امل�ضرتكة 

لل�ضتبداد، كما يبن رابطة م�ضاحلنا يف زوالها.
-  ح�ض���ب فك���رة الكات���ب الكب���ر اأمارتي���ا �ض���ن ومتيي���زه ب���ن 
االإح�ضا����س بالث���ورة والوعي به���ا، ميكن اأن نح���ور اجتاه الفكرة 
يف علقته���ا بُكتابن���ا وباحثين���ا الي���وم مم���ن ال يزال���ون يفكرون 
بطريقة القدامى ويدورون يف فلكهم؛ حيث يحاولون التحليل 
والتوجي���ه، يف معاك�ض���ة وانع���دام ق�ضدي للوع���ي باأنهم ال خيار 
له���م اإال الكتاب���ة يف اجت���اه احلري���ة والكرام���ة، فواق���ع ال�ضعوب 
ها  الي���وم – ويف ذل���ك مقتل هذا النوع م���ن الكائنات - بات ُموِجّ
وفاع���ل ذا اأهمي���ة اأك���رب م���ن مكت���وب ه���وؤالء، ل���ذا، كان حممد 
احل���داد حمق���ا ح���ن ع���رب ب���اأن ث���ورات ال�ضع���وب ح���ررت ه���ذه 
الكائن���ات، فه���م من�ضوون يف تنايا هذا الوقع، متاأثرون به اأكرث 
م���ن تاأثرهم فيه، على االأقل حل���دود هذه اللحظة التاريخية، 

دون نفي جمحف وكلي الأهمية مكتوب البع�س منهم. 
-  ال �ض���ك اأن اجلمي���ع يلح���ظ اأن جمتمعات الث���ورة تعي�س نوعا 
م���ن االن�ضط���ار ب���ن نزوع���ات املحافظ���ة والتحدي���ث، منق�ضم���ة 
ب���ن اجت���اه ت���رى في���ه جت�ض���دا المتداده���ا الثق���ايف والهويات���ي 
واجلغ���رايف، واجت���اه ت���رى فيه ج���زءا من اخلل����س مع حتفظ 
عل���ى الكث���ر االآخ���ر ال���ذي يكتنف���ه، دون اأن ننف���ي األوان���ا م���ن 
الطي���ف داخ���ل هذي���ن االجتاهن مم���ن ي���رون ا�ضرتاتيجية يف 
اخلل����س باالجتاه الكامل نحو املحافظ���ة، اأو باالجتاه الكامل 
نح���و التحديث. اجلميل يف املعادلة خروج التحديث واالأ�ضالة، 
اأو لن�ضمه���ا م���ا �ضئنا، حي���ز النقا�س النظ���ري اإىل غمار املماحكة 

التجريبية �ضمن ر�ضيد الوعي اجلمعي لل�ضعوب.
-  فيم���ا يتعل���ق باالإ�ضلمي���ن واحلك���م، فاإننا ن���ود اللعب قليل 
ح�ض���ب ت�ضور ج���ون نا�س مع هذا الواقع غر املرتفع، باالأخ�س 
بع���د التغ���رات الت���ي ح�ضل���ت يف منطقتن���ا املغاربي���ة و ال�ض���رق 
اأو�ضطي���ة، لذلك ن���ود اأن نتقدم بفر�ضية تقبل اإم���كان اأن ي�ضهم 
ح���زب اإ�ضلم���ي – ومل���ا ال - كالعدال���ة والتنمي���ة يف املغ���رب، اأو 
النه�ض���ة – مث���ل – يف تغي���ر امل�ض���ار، اأو يف الدف���ع بطموح���ات 
بالتحدي���ث  اأك���رث  واالهتم���ام  اأك���رث  التح���رر  نح���و  املغاربي���ن 
التجمع���ات  ه���ذه  �ضم���ن  ي���زال  ال  باأن���ه  اأعتق���د  ال  والتق���دم. 
االإيجابي���ة  الثقافي���ة  القي���م  ك���ون  يف  ي�ض���ك  م���ن  ال�ضيا�ضي���ة 
والرتوي���ج له���ا كمناخ عام ي�ضه���م ب�ضكل كب���ر يف الدفع باالأمم 
نح���و التح�ض���ر واالنعتاق من ربقة اجله���ل والتخلف، لهذا، لن 
يكون كافيا فقط اأن ي�ضغلنا بنكران )رئي�س احلكومة املغربي( 
باأخب���ار الب���رتول واأثمان���ه، اأو مبا ق���د مينحه لنا م���ن م�ضاعدة 
لك���ي نعي����س، بل نعتق���د اأن حتي���ز العدالة والتنمي���ة اأو النه�ضة 
ل�ضال���ح قيم التحرر والتحدي���ث ودول امل�ضتقبل �ضيكون اأف�ضل 
قيم���ة �ضيتذكره���ا الوع���ي اجلمع���ي املغارب���ي. فمواق���ف التحيز 
ال�ضتم���رار خ�ضو�ضي���ة ثقاف���ة وهوية بل���د ما، مهم���ة دون �ضك، 
لكنن���ا نحت���اج اأي�ض���ا لتحي���ز م���ن ن���وع اآخ���ر، حتي���ز للم�ضتقب���ل، 
م���ن خ���لل التاأ�ضي����س لفع���ل جدي���د، ق���د يخل���ط االأوراق عن���د 
الكثري���ن، باأن يخالف اأفق توقعاتهم، لكنه قادر على توعيتهم 
تدريجي���ا ووفق واق���ع التجريب باأهمية التحي���ز للتحديث، قد 
يك���ون يف ه���ذا االإم���كان الذي نفرت�ض���ه �ضربا م���ن احللم، لكنه 
اإم���كان قاب���ل للتحق���ق، باالأخ�س بعد اأن بداأت ت���زول تلك التهم 
التي لطاملا األ�ضقت باالجتاه امللتحي يف جمتمعاتنا، يف كونه ال 
ميل���ك اإال ردود االأفع���ال وباأنه ال يعرف ماذا يريد، فهل �ضريد 
يوما هوؤالء العلمانية كتاأ�ضي�س لفعل خمالف للتوقعات املمكنة 
م���ن قبله، باالأخ�س اأنها لن تكون حمط خلف بعد اأن ترتهل 
اأ�ضاطره���م النظري���ة عل���ى وقع حاجي���ات و�ضرطي���ات املطالب 

املجتمعية الواقعية جدا.

الشعب المصري : الثورة والكرامة اوال والبقية تأتي تباعا 

ه����ل اأت����ى عل����ى ال�ضحاف����ة العربي����ة ح����ن م����ن 
الده����ر مل تق����ل فيه اإننا نعي�����س يف اأزمة ومنر 

ب�»منعطف خطر« و»ظرف دقيق«؟
عل����ى ح����د علمي مل يح�ضل ه����ذا، ولكن ما هو 
حجم املبالغة واحلقيقة يف هذا الو�ضف حول 
املنعط����ف احل����رج الدقي����ق اخلط����ر »اخلالد« 
ال����ذي حكم على العرب بالبق����اء فيه مثل اأهل 

االأعراف، ال يف اجلنة وال يف النار؟
اخلط����ورة  م����ن  ع����ام  مبائ����ة  ارت�ضين����ا  ل����و 
واحل�ضا�ضية العربية، ال مائة عام من العزلة، 
احل����ايل  عامن����ا   ،2014 اإىل   1914 من����ذ  اأي 
ال����ذي تو�ض����ك �ضمعت����ه عل����ى الذب����ول.. فه����ل 
كل �ضن����ي ه����ذا القرن حرجة وخط����رة ودقيقة 

وانعطافية؟
م����ا م����ن �ض����ك اأن هن����اك مبالغ����ة و�ضوداوية يف 
ق����ول ه����ذا. فهن����اك حلظ����ات بهيج����ة، ف����وارة 
باالأمل والعمل، وكل دولة عربية مر بها �ضهر 
اأو اأك����رث م����ن الع�ض����ل، لكن ال بد م����ن ا�ضتذكار 
منعطف����ات عربي����ة حقيقي����ة، غ����رت املا�ض����ي 
و�ضكل����ت احلا�ض����ر، واأب����ادت جيو�ض����ا وقو�ض����ت 

عرو�ضا، وبعرثت جماهر وجمهوريات.
بقي����ادة  الع����رب  ح����رب  اللحظ����ات  ه����ذه  م����ن 
ال�ضري����ف ح�ضن على الدولة العثمانية، بعون 
االإجنلي����ز، وانهي����ار امللكي����ات العربي����ة بتاأث����ر 
بداي����ة  يف  باآخ����ر  اأو  ب�ض����كل  فل�ضط����ن،  ح����رب 
الن�ض����ف الث����اين م����ن الق����رن املن�ض����رم وحت����ى 
نهاي����ة عق����ده ذاك، يف م�ض����ر والع����راق وليبي����ا 
واليم����ن. وكانت هزمية عب����د النا�ضر والعرب 
وم�ض����ر يف ح����رب 67، عل����ى ي����د اإ�ضرائيل، من 
اأك����رث املنعطف����ات ح����دة و�ضرا�ض����ة، لن�ض����ل اإىل 
قي����ام ثورة امل����ليل بقيادة اخلمين����ي يف اإيران، 

وت�ضدي����ر النم����وذج اخلمين����ي للمنطق����ة، ث����م 
املنعط����ف الكب����ر، وه����و غ����زو �ض����دام للكويت، 
وتفاعلت هذا الغزو عربيا واإ�ضلميا ودوليا، 

وفكريا واجتماعيا واإعلميا.
حالي����ا بع����د انهيار م����ا �ضم����ي الربي����ع العربي، 
 ،2010 نهاي����ة  ري����اح خما�ضين����ه  هب����ت  ال����ذي 
وك�ضف����ت ع����ن واق����ع بئي�����س للع����رب، ه����ا نح����ن 
الديني����ة  احل����روب  ان����دالع  ثم����ار  نح�ض����د 

والطائفية يف املنطقة.
هن����اك دول اأفلح����ت يف كل ه����ذه االمتحان����ات 
و»املنعطفات« يف العب����ور من امل�ضيق، والنجاة 
م����ن احلريق، لكن هذه النجاة مل تكن �ضدفة 

اأو عفوية، بل زبدة عمل ومنهج.
م����ن ه����وؤالء، دول اخللي����ج، واملغ����رب واالأردن، 
ومن دول اخلليج ن�ضمع الن�ضيحة التالية من 
اأيقونة المعة من اأيقونات النجاح، حاكم دبي 
ورئي�����س جمل�س وزراء دولة االإم����ارات، ونائب 

رئي�ضها، ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم.
يف كلمة له يف »املنتدى اال�ضرتاتيجي العربي«، 
املنعق����د بدبي ال�ضت�ضراف م�ضتقبل املنطقة يف 
2015، اأكد ال�ضيخ حممد اأن املنطقة العربية 
مقبل����ة عل����ى تغي����رات اقت�ضادي����ة و�ضيا�ضي����ة 

واجتماعية مت�ضارعة خلل الفرتة املقبلة.
واأ�ض����اف عن جترب����ة االإم����ارات: »بداأنا مبكرا 
يف درا�ض����ة امل�ضتقبل وم����ا يحمله من تغيرات، 
مم����ا �ضاعدن����ا ب�ضكل كب����ر على اتخ����اذ الكثر 
من الق����رارات وال�ضيا�ض����ات ال�ضحيحة«. وعن 
م�ض����كلت اجل����وار، ق����ال: »نح����ن �ضم����ن جوار 
اإقليم����ي اأك����رث تعقي����دا، واقت�ض����اد عامل����ي اأكرث 
ترابطا، وعامل تقني اأ�ضرع تغرا من اأي وقت 
م�ضى، ولذل����ك تت�ضاعف احلاجة لل�ضتثمار 

ب�ضكل اأكرب يف معرفة امل�ضتقبل«.
ح����ن يتحدث رج����ل كهذا ع����ن منعطف مهم، 

فهو حقا كذلك، والفطن من جتنب الفنت.

مشاري الذايدي  ايالف: عبدالله هداري



تراأ����س وكي���ل وزارة الثقاف���ة ف���وزي االترو�ص���ي , الن���دوة اخلا�ص���ة الت���ي 
اقامتها جلنة املراأة يف وزارة الثقافة ملناق�صة اإتفاقية "�صيداو" , للق�صاء 
عل���ى جمي���ع ا�ص���كال التمييز �ص���د امل���راأة الذي نظمت���ه ال���وزارة بح�صور 
مدي���ر املكتب االعالمي اال�صت���اذة زهرة اجلب���وري والنا�صطة واملحامية 
علي���اء احل�صين���ي ورابط���ة امل���راأة العراقي���ة م���ن اج���ل مناق�ص���ة مالئم���ة 

االتفاقية للت�صريعات العراقية .
وق���ال االترو�ص���ي الذي يراأ�س جلنة املراأة يف الوزارة اي�صا يف كلمة افتتح 

فيها الندوة , احيي جلنة املراة وات�صرف با�صرايف عليها واأمتنى كل جلان 
امل���راأة ب���كل الوزارات االخ���رى ان تهتدى بلجنتن���ا يف وزارة الثقافة , كما 
واق���دم ال�صك���ر للنا�صطة علي���اء احل�صيني على اإهتمامه���ا باأ�صدار كتابها 

بهذا اخل�صو�س , واملحامي حني ي�صبح مثقف يكون ع�صو متميزاً .
وا�ص���اف االترو�ص���ي ان الع���راق اع���رف بف�صله يف تطبي���ق القوانني بعد 
ع���ام 2003 لذل���ك امل���راأة العراقية يف ازم���ة واحلرك���ة الن�صوية وجلان 
امل���راأة الي���وم تدافع ع���ن اكرب منجز منذ ع���ام 1959 , موؤكدا اننا نركز 

ونرف�س التعديالت التي اجري عليها عام 1969.
كم���ا قدم���ت يف الن���دوة املحامية علي���اء احل�صين���ي درا�صة ح���ول مالئمة 
الد�صت���ور العراق���ي الناف���ذ ل�صن���ة 2005 وقان���ون االح���وال ال�صخ�صية 

املرق���م 188 ل�صن���ة 1959 املع���دل م���ع اتفاقي���ة �صي���داو والت���ي تعن���ي 
الق�صاء على جميع ا�صكال التمييز �صد املراأة ومت اعتمادها دولياً يف 18 
ع���ام 1979 من قب���ل اجلمعية العامة لالمم املتح���دة وبعد ا�صتعرا�س 
تاري���خ �صيداو عامليا واهميتها عل���ى ال�صعيد الدويل باعتبارها اول �صكل 

من ا�صكال االتفاق على الغاء كل مظاهر التمييز �صد املراأة .
وبين���ت احل�صين���ي يف حما�صرتها اهم البنود التي حتف���ظ عليها العراق 
ورف���ع التحف���ظ عنه���ا فيم���ا بع���د وم���دى مالئمته���ا م���ع قي���م املجتم���ع 
العراقي���ة  القوان���ني  م���ع  االتفاقي���ة  بن���ود  وتواف���ق  حتدي���داً  العراق���ي 
الد�صتوري���ة النافذة ل�صن���ه 2005 والقانون اجلنائي وقانون العقوبات 

العراقي رقم 111 ل�صنه 1969.

وا�ص���ارت يف خت���ام الندوة اىل �صرورة ازال���ت العنف �صد املراة مبا حتمله 
االتفاقي���ة العاملي���ة من مب���ادئ �صكلية وبني ماحت���اول ان تد�صه من قيم 

دخيلة على اال�صالم واملجتمع العراقي.
فيما اكدت  �صكرترية رابطة املراة العراقية �صمريان موركيل يف كلمتها 
يف الن���دوة ان ه���ذه اال�صبوح���ة تعق���د بفره االي���ام املخ�ص�ص���ة ملناه�صة 
العن���ف �صد املراأة والتي اقرتها وحددتها االمم املتحدة لالحتفاء يف كل 
الع���امل به���ا واقامت الفعالي���ات املتنوعة ملناه�صة العن���ف واقرار م�صاواة 
املراة وحمايتها يف ظل ال�صراعات واحلروب والنزاعات بقرارها 1325 
وال���ذي يت�صمن بنود عديدة تخ�س واقع املراأة وما تتعر�س له ك�صحية 

للنزاعات وال�صراعات .
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تبق��ى القصي��دة الش��عبية تحاك��ي األزمان وتالمس مش��اعر األنس��انية 
وعندما نريد أن بحر في تأريخ الش��عراء الش��عبيين نجد األرقام تتعدى 
بكثي��ر من ش��عراء قصيدة الفصي��ح وأن كانت لها دور مه��م في توثيق 
الح��دث ولك��ون اللغة الدارجة هي الت��ي أخذت الحيز األكب��ر في موروثنا 
الش��عبي وهي األوفر حظا" في كافة المناسبات التي مرت بعراقنا العزيز 

تكون حاضرة في مفاصل حياتنا اليومية..
فرح���ان  جب���ار  الكب���ري  ال�صاع���ر  واأحتفن���ا 
العكيل���ي يف بانوراما �صعري كتبه ليتزامن 
مع مهرجان يوم بغ���داد لهذا العام املوافق 
عنوان���ه  ليك���ون   2014  /  11/  15
)ط���ف بغ���داد( ليم���زج ب���ني معرك���ة الطف 
ومعرك���ة ال�ص���رف الت���ي يخو�صه���ا الع���راق 
�صد االأرهاب واملتمثل مبجاميع الدواع�س 
واحلواظن وخونة ال�صعب والوطن وجعل 
م���ن اأ�صت�صه���اد احل�ص���ني )علي���ه ال�ص���الم(
قدوة يهتدى به املقاتل من قواتنا امل�صلحة 
واحل�ص���د ال�صعبي واأبن���اء الع�صائر االأبطال 
ويع���د ه���ذا العم���ل م���ن ن�صاط���ات جمعي���ة 

االأدباء ال�صعبيني يف العراق لهذ العام .
وق���د �صارك �صاعرن���ا )العكيلي ( يف االألقاء 
ال�صعراء عداي ال�صلطاين و�صادق العكيلي 
و�صع���اد ال�صاهني وهذه البانوروما نن�صرها 

للقراء االأعزاء كاملة مع التقدير.

صوت جبار الناطق بأسم بغداد ..
هل���ه باللي اجونه اأدك���ول بغداد ..واأت�صمد 

جرحه وتبجي ادموع
اع���ذروين ..اذا جمروح���ه كل يوم...جث���ه 

ابال جفن..والثوب منزوع
اآنه اجلانت بح�صني اتبات ع�صتار... وبفي 

النخل كل يوم مزروع
اأن���ه ال���الذو بكت���اري اجلوادي���د ...وا�ص���ري 

ا�صلوع للما عدهم ا�صلوع
�صفرت���ي ما املها امعزبه للجاي ..وا�صيويف 

اأبد ماعرفوا اجلوع
اأنه الكحلت دجله اجليت العيد...والاخلي 

العليل ايكول موجوع
ياالوالد..تر�ص���ون  ه���ا  امك���م  بغ���داد  اأن���ه 

ام�صي عرجه وثوبي مركوع

صوت 1..عداي .
..ق�ص���م  تون���ني  ب����س  اليعوف���ج  مومن���ه 

ب�صلوعنه ان�صكفلج البيت
ون���زرع كاعج باحلى الرياح���ني ....ونط�س 

بح�صنج ملب�س وجكليت

صوت 2...صادق ..
طفج كتبناه بدمنه مبخوت..

ونكتبه ..وداعتج لوردتي كل يوم
من هيبة عكلنه اتخاف االأيام ..
ومن رفة جرحنه انف�صل اهدوم

وحك من �صحه بجهاله و�صلح الدين
وحك من مات فوك اجل�صر م�صموم ..

يظل ثوبج نظيف ب�صحة املاي

ويظل جرحج ..جرحنه والزم انكوم

صوت 3...سعاد
ندري وداعتج بغداد بال�صار.....موب�س دم 

نزفتي وحالج ا�صحال
يوميه تزفني التوابي���ت ..وادموعج ت�صب 

ادكول �صالل
جلن ولدج..برغم العا�صفه وليل ...

من بيناتهن جابولج اهالل

صوت بغداد / جبار
�صك���د �صنني انزف والع���رب نيام ..ما �صدوا 

نزيفي وحمو قافلته
والواحد اجاين و�ص���اد احزامني..وحممل 

زعل والغريه دافعته
�صح عندي اخوت���ي هواي حم�صوبني .....

ب�س وينه االجاين وجيت بقوته
وين���ه الو�ص���ل مي���ي و�صيف���ه يج���دح ن���ار...

وم�صرفن اردانه اخلوه جايبته
يح��ص�����������������������������ني

بوحدت���ك جان الك عبا�س من هدت الكوم 
وحاوطت اخته

العبا�س..ث���اري  جي���ة  انط���ر  �صن���ني  واآن���ه 
العرب بطريبيل كاتلته

صوت 1 /عداي
�صدك���وين ي���ا هاخلل���ك بغ���داد م���ا تن�صب���ي 

وت�صري امثوله
وينك�صر بيها العزم وتعي�س م�صلوله

انتي على طول الزمن ياقوته وبن�س بحر 
مابيها اي لوله

اترابج ذهب ينكلب لودا�س جدمج �صبح

وابعد جمره الج ت�صدح بهلهوله

صوت 2/ صادق
كل الطف���وف اعتن���ت الباب���ج م���ن ال�صب���ح 

وانتي والجنج
ال�صح���وا الج بالعمر وال�صحوا الج بالولد 

ما خيبوا ظنج
رغم اجلره واجلره ظل مبت�صم �صنج

جن���ج عرو�ص���ة بح���ر ت�صح���ك ل���كل اخللك 
ميلوكلج وجن

صوت 3 /سعاد
وداع���ت ع���كل كل العرب ..وداع���ت ي�صاميغ 

الزمل
وداع���ت �ص���رف ب���ت ال�ص���رف الوكف���ت عل���ى 

العليه علم
وداع���ت نبين���ه وحي���دره ..وداع���ت الط���اح 

بكربله
ق���ط  والكمر..بغ���داد  �صم�صن���ه  وداع���ت 

ماتنثلم

صوت1/ عداي
بغداد ام العرب ...تغفى اوي دجله عمر

صوت 2/ صادق
بايد تبني وطن..وباأيد ت�صد ن�صر

صوت 3 / سعاد
عده���ا زمل من زمل تكل���ب الظلمه �صبح...

وات�صري بزغة فجر

صوت الجميع ..
يبقى جنحها �صر..هيهات ما تنك�صر

واهلل ما تنك�صر
بحيل اهلل ما تنك�صر
بحيل اهلل ماتنك�صر

تزامنا مع مهرجان يوم بغداد

بانوراما )الطف الخالدة( رائعة جمعية األدباء الشعبيين في العراق

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

االتروشي يحضر ندوة نقاشية عن اتفاقية »سيداو«

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

العراق ايكول 
منهو مثلي .... دمعته دوم اعله خده
ومنهو مثلي ... بني جزره وبني مده

ومنهو مثلي .... اوالده من حبهم حت�صده
ومنهو مثلي ... املختلط حره اويه برده 

ومنهو مثلي ... الطيبه مر�صومة اعله خده
ومنهو مثلي ... التاريخ واالخالق جده

هذه هذه اين العراق
كلب واحد ... ومن ال�صمال وللجنوب الروح وحده

عيب دمعه ابعني ام .. ودمعة االم مثل ورده
والورد لو دمع عينة .. اميوت حرجي وفه ابعهده 

�صفنه يوم الطف جديد
ب�صباكري ...والنهر من البحزن يرجف برعده 
واالوراح ات�صيح وينك .. ياعراقي ا�صلون �صده

ياعراق ايزول حزنك .. وال�صعبنه اتعيد جمده
والعراقي ايكول اين ...والعراقي ايوايف وعده 

والعراقي ابو التخوه
والعراقي ايكول اين .... والعراقي ايوايف وعده

عراقنه املهيوب واحد..
باالخوه وباملحبة 

وبالعزم يعرب ال�صده 

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

- متابعة

- احمد مهدي

وزارة  يف  العامة  الثقافية  العالقات  دائ��رة  برعاية 
الثقافة اقيمت احتفالية مهرجان بغداد ال�صينمائي 
املوؤ�ص�صة  اقامته  الذي  القاهرة  ال�صاد�س يف  الدويل 
�صعار  وحمل  والثقافة  ال�صينما  لتنمية  العراقية 

�صينما �صد االرهاب .
وق���ال م��دي��ر امل��ه��رج��ان ال��دك��ت��ور ع��م��ار ال��ع��رادي ان 
املطلوبة  االحتفالية حققت جناحا الفتا واهدافها 
�صفري  ح�صره  حيث  امل�صرية  ال�صحف  ب��ه  ا���ص��ادت 
عدد  وكذلك  الدبا�س  �صياء  القاهرة  ل��دى  ال��ع��راق 
تكرميهم  ومت  املتميزين  امل�صريني  الفنانني  م��ن 
ال�صيناري�صت الكبري وحيد  ب�صهادات تقديرية وهم 

ح��ام��د وال��دك��ت��ورة م��ن��ى ال�����ص��ب��ان وامل��خ��رج الكبري 
الفنانني  ولفيف من  النحا�س  وها�صم  �صيف  �صمري 

واملخرجني وال�صحفيني واالعالميني بالقاهرة .
م��ن ج��ان��ب��ه اك���د رئ��ي�����س امل��ه��رج��ان ال��دك��ت��ور طاهر 
ال�صاد�صة  ال���دورة  ان   : باحلفل  ل��ه  كلمة  يف  ع��ل��وان 
من  ا�صتطعنا  كوننا  املقايي�س  بكل  ا�صتثنائية  كانت 
تكوين �صراكة تعاون متميزة مع مهرجانات عاملية 

للعام  فرن�صا  يف  ف��ريان  كلريمون  مهرجان  ومنها 
الثالث على التوايل علما انه يعد الثاين من ناحية 
االهمية و�صعة امل�صاركة بعد مهرجان كان , ونقوم يف 
كل مرة بعر�س االفالم التي ح�صلت على اجلوائز 
واي�صا مهرجان يف الواليات املتحدة وهو مهرجان 
يف  الكبري  املهرجان  وه��و  ايتبا  ومهرجان  م��رم��وق 

اوربا ,

القاهرة تشهد احتفالية مهرجان بغداد السينمائي الدولي السادس
- متابعة

يناهي ال�صوك ذمه وذات من ذات ...
                  وفرق مابني  حايل وحالك ابعيد

�صنه و�صدك ي�صونك الروح لوعات 
                ويجمل هموم اكلبي اهموم ويزيد

وكول ا�صوالف ال�صرحان وال�صاه 
          اعله  �صجة وكاوداه االيد بااليد

الك جانت يحلو الطول جيات 
      ا�صعجب تبخل علينه ابجيه العيد 

عريان السيد خلف

مقاطع من قصائد خالدة...
ع�����ص��ك��ت��ك... ر���ص��ي��ع وع�����ص��ك ����ص���وت ام��ه 

ويناغيلله
وع�صكتك ... �صوت دايف ... وغنوة احديثه..

                 عرا�صة �صلف لو هدو مهاويله
ع�صكتك ... ع�صك بدوي وليله يحديله 

يبو زند وي�صع ويه ال�صم�س لو بات ..
                    حتى  ال�صم�س كعدتله وتناغيله 

يبو طول ال�صعر و بزهو دك للكاع ...
                  وي مم�صاك وحجولك تلوليله

اخذين ... اوين مارايدين ام�صي اوياك 
                هوه العمر جللك و انته توميله

يجتايل و ع�صر موتات اموت اعليك 
               و انته ارداف كل جيله باأثر جيله
ي�صعري ... و م�صتحاي ... ولوعتي وهمي 

                    ع�صكتك طفل متباهي ابجناجيله
تلوعني و متر من ميي تتغاوه...

اذا ريحة م�صج   ... النف�س بيه ي�صيج  حتى 
من هامه ال�صيله 

****
اذا زعالن نرا�صه ...

ال�صيب و  اك��ل��ك ه��اك ه��ذا   ... اذا خ��اي��ف  و 

احجيله 
ال�����ص��وك ما�صيب  ع��م��ر   ... ارج����اك  ب��ع��دين 

وه...
                        و اجلالب عا�صك حظنه ال�صيله 
و ا�صولفلك ... اذا اتالكه �صدفه اوياك ...

وا�صكيلك �صهر ليلي ... وجلل عيناك اغفر 
لك الف عيله

مهدي الحيدري عشكتـــــك

المجارات 
الفصحى :

واخوان تخذتهم دروعا ..
                فكانوها  ولكن لالعادي 

ح�صبتهم �صهاما �صائبات 

                 فكانوها ولكن يف فوؤادي 

المجارات :
العواذل فرهدوا عكلي ونخواي 

النا�س ابذره من اخوتها ونا اخواي 

                       اعملت ماعملت  العدوان بيه 
الفصحى :

اق���ل���ل زي����ارت����ك ل��ل��ح��ب��ي��ب ت���ك���ون ك��ال��ث��وب 
ا�صتجده

ان ال�صديق ميله ان اليزال يراك عنده

المجارات :
ترف كلبي اب�صوك اهواك ينمل 
�صليله ابني ك�صر ال�صلع ينمل 

�صديج الكرث اجليات ينمل 
         ا�صما يبعد يعز �صخ�صه عليه

ليله الزمن ماينجب مثلهه
          فجر احلق يناغيهه اب�صالمه 

هل �صيف  الذي يذبح جهلهه
               وعلى وجنه الكعبه يخط عالمه

فتح بيت اهلل بيبان ال�صايفة
            ونحر ذات الكرم قربان للدين 

و�صدح با�صمك علي الذن �صفافة 
                 من كل فج تعنينه موالني 

فرح والفرح يتمايل ترافه
              بغازل بالب�صاره عيون يا�صني 

ن�صت دنيانه �صالوفة زعلهه
           ور�صمت  فوك �صفتهه ابت�صامه 

وم�صت وال�صوك حاديهه البطلهه
           تدري ب�س اله تلوك الزعامة

اجيتيني بوقت حمتاجج اين ..
                     الن بعده احلزن بالروح راكد

ا�صولفلج علّي وعن  زماين ..
                     وعلى احزاين وهمومي ال�صيب �صاهد

�صكلج عالوكت ملن والين ..
                    مثل ولية ع�صريه كبال واحد

انه الالويت وكتي وما لواين 
                      وحرمني  امن ال�صمة وظليت كاعد

كبل عينج جتي وتندل مكاين 
                           ويروحج حترك حرك الكواغد

�صحيح اتلوعت بعدج تراين
                     جلن طبتج علّي جن ماي بارد

ابتسامه
كريم البديري

باقر جعفر العالقاجيتيني

 اسماعيل الراشد

شركـــة زيــن 
لالتصاالت  )موزين(

العراقي  ال�صعب  لها  يتعر�س  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  لي�صت 
يح�صل  اأن  مقابل  حقوقه  بع�س  ع��ن  يتنازل  اأن  اأو  االب��ت��زاز  اىل 
خدمة  له  توفره  جدا" ملا  مهمة  يعتربها  م�صروعة   فائدة  على 
االت�صاالت )املوبايل (كعمل ح�صاري من اخت�صار للزمن اأو م�صقة 
االأمني  الظرف  خا�صة" يف  اأخ��رى  كثرية  جمة  منافع  اأو  ال�صفر 
العراقية االت�صال عدة مرات  العوائل  الذي تعودت عليه  احلايل 
مبعيلها لالطمئنان عليه اذا ما تاأخر الأنها تدرك اأنها بدونه �صوف 

تعي�س على ال�صدقات رمبا .
حيث  امل�صرية  الكويتية  عراقنا  �صركة  مع  البدايات  كانت  قبلها 
هم  قبلها  وك��ان��وا  م��رة  الأول  املوبايل  ي�صتعملون  العراقيون  ب��داأ 
احلا�صوب  اأجهزة  ا�صتعمال  يف  العربية  ال��دول  بني  من  ال�صباقني 
والتلفزيون حيث كنت ت�صمع  ) احرك الر�صيد  ( الأنك مل تدخل 
اأنك تاأخرت يف ال�صغط على االأرق��ام  اأو  االأرق��ام ب�صورة �صحيحة 
ك��ارت  ت�صري  لكي  القبيل  ه��ذا  م��ن  اأخ���رى  وا�صياء  التعبئة  عند 

�صحن جديد والكثري من مثل عمليات الن�صب هذه .
عر�صات  يف  فرعها  يف  لالت�صاالت  زي��ن  �صركة  مع  كانت  البداية 
كان  مهما  �صبب  الأي  امل��راج��ع��ة  عند  ال��ف��رع  ر  ي�صّ حيث  الهندية 
مهما" ع��ل��ى اع��ت��م��اد ه��وي��ة االأح�����وال امل��دن��ي��ة ول��ي�����س غ��ريه��ا من 
الوثائق مثل �صهادة اجلن�صية اأو البطاقة التموينية ) التي مل تعد 
اأع�صاء جمل�س  �صر املتعففني (والتي اعتمدت يف عملية انتخاب 
النواب اأوهوية املوؤ�ص�صة التي اأعمل بها اأو هوية نقابة ال�صحفيني 
اأن يقال  ال��ذي يجب  اأن  اال   , الطلب  ه��ذا  وال تعرف احلكمة من 
اأن هذه ال�صركة قد اعتمدت نظام الدفع  ويكتب كاأمانة �صحفية 
ال�صركات ومبجرد  لي�س ميزة" الأن��ه يف كل  امل�صبق وهو يف معناه 
يف  احلا�صل  لكن  التعبئة  اع��ادة  اىل  �صت�صطر  الر�صيد  ا�صتهالك 
هذه ال�صركة ) زين ( انها حتددك مبدة معينة ال�صتهالك الر�صيد 
متلك  كنت  لو  حتى  التعبئة  على  جمرب  فاأنت  امل��دة  انتهاء  وبعد 
ر�صيد مايل موجود يف �صندوق ال�صركة اأي اأن الزبون هنا جمرب 

على ا�صتمرار التعبئة اأو ا�صتهالك الر�صيد بتفاهات احلديث .
ح��ني ف��ق��دت ج��ه��از امل��وب��اي��ل اخل��ا���س ب��ي وم����ررت ع��ل��ى ال�صركة 
امل�صماة ) زين ( الإلغاء ال�صريحة وانهاء جممل عالقتي مع هذه 
م�صبقا" عند  دفعته  ال��ذي  امل��راك��م  امل��ايل  الر�صيد  بقي  ال�صركة 
امل�صبق  الدفع  من  املتبقي  اع��ادة  ال�صركة  رف�صت  وال��ذي  ال�صركة 
اأي اأن ال�صركة قد ا�صتفادت هنا من الدفع امل�صبق لتم�صية ن�صاطها 
التجاري ثم عادت وا�صتولت على مال الغري با�صلوب ظاهره مهذب 
من  اجلميع  ين�صحك  ورم���وز  باأ�صماء  امل�صرعن  الن�صب  وداخ��ل��ه 
املواطنني ب ) ميعّود عوفهم ,لّتعب نف�صك , خّلي ايوّلون وغريها 

من ال�صتائم ( .
ال�صوؤال امل�صروع هو اأين وزارة االت�صاالت على مثل هذا االلتفاف 
غري  للتك�صب  حاجتهم  وا�صتغالل  وت�صاحمهم  اأهلنا  طيبة  على 
امل�صروع ؟!  وليتخّيل هنا كم هو عدد العراقيني وكم هي االأر�صدة 

املجمدة اأو امل�صتوىل عليها باملعنى ال�صحيح .
ال�صركة هذه احتاطت لنف�صها بتوقيعك على جدول مطبوع عند 
 ( ا�صطمبة  على  ب��االإب��ه��ام  الب�صم  م��ع  معها   اال���ص��راك  ال��غ��ائ��ك 
اأربعة  اأية كلمة �صوى  اأي��ام زمان ( مل تكتب املوظفة فيه  التخلف 
اأح��رف اأجنبية يف اأعلى اجل��دول قالت اأنه يكفي , وال اأع��رف ماذا 
للبداأ  اأه��ل��ن��ا  ي�صتعملها  ال��ت��ي   ) يعني  اأو  زي��ن   ( كلمتي  م��ن  بقي 

باحلديث اأو التذكر ملعنى اآخر .
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لأورانو�س  مواجهة  ي�شّكل  ف�إّنه  امليزان  برج  يف  القمر  يكون  عندم� 
الأف��ع���ل ومب�لغة يف  تهّور يف  اح��ذر عزيزي من  املوجود يف برجك، 
ة بك.  رّداته�، ل ُتعر كالم الآخرين اأهمّية والتفت ل�شوؤونك اخل��شّ
يبدو اأّنك ت�شعر ب�لّرغبة الع�رمة يف النتق�م وتوجيه النقد اجل�رح 

واحل�ّد اإىل زمالءك يف مك�ن مهنتك اأو عملك.

ت�شتّد اخل�شوم�ت وتنه�ر املعنوي�ت وترتاجع الهّمة وتق�ّس الظروف 
م�شجعك. ل �شّيم� الع�ئلية منه� ي� عزيزي! اأن�شحك هن� ب�أّل تظهر 
ت�فهة تخرج من  ت�شقط يف احلفرة ملجّرد كلمة �شغرية  اأو  �شعفك 
ف�ه اأحد احل�ّش�د. ومع هذا ف�أنت الك�ئن الغ�شوب احل�ّش��س، �شتجد 

نف�شك م�شطّراً اإىل ركل اأحدهم بقدميك ج�شدّي�ً اأو ح�ّشّي�ً.

الداخلّية  �شّيم�  ل  واملت�عب  الهموم  من  يريحك  برجك  يف  القمر 
والأج�����واء  الج��ت��م���ع��ّي��ة  احل��ي���ة  يف  �شخب  ه��ن���ك  م��ن��ه���.  النف�شية 
احلميمّية واملرحة، تتحّلى ب�لّثقة والقّوة واجلراأة وتط�لب بحقوقك 
�شحرك  اهلل  �ش�ء  اإن  �شتم�ر�س  و�ش�حر.  ع���دل  اأن��ت  وا�شتحق�ق�تك. 

بتف�وؤل عميق وتوقع القلوب بكالمك الف�شيح.

هن�ك اأحالم مزعجة اأو كوابي�س، ورّب� بع�س م�ش�عر القلق والّذنب 
اأي��ن  ت���دري م��ن  ت��ف���وت���ً يف �شبكة عالق�تك ول  ت��الق��ي  اأو احل��ن��ن. 
وال��ت��وّت��رات  امل�ش�كل  ببع�س  تتف�جئ  ه��ذا  اإىل  ب�لإ�ش�فة  �شتذهب. 
ال��ت��م��ّرد  ت��ع��ود اإىل بيتك م��ن عملك رّب�����. ح����ذر  ال��ع���ئ��ل��ّي��ة ع��ن��دم��� 

وال�شتعرا�س املتهّور لع�شالتك بق�شد اإغ�ظة الآخرين.

�رمة من  ت�شعر ب�لقلق من جّراء الأعم�ل وامل�شوؤولّي�ت الكثرية وال�شّ
قبل املديرين اأو الّظرف الذي تريد ال�ّشري حتت اأمره لتن�ل مراداً 
م�. رّب� هي معنوّي�تك الإيج�بّية ترتاجع اإىل الوراء، كّل ذلك اإّم� 
ب�شبب  اأو  مل�ش�عدتك،  املب��شر  غري  ورف�شهم  الآخ��ري��ن  �شّد  ب�شبب 

بع�س العلل وال�شّحة املرتاجعة لديك.

رّب� جتد مبتغ�ك وتالقي العديد من الّن��س الّطيبن من حولك، 
اطمئّن  لكن  الأ���ش��د.  اأّي��ه���  ي���  مر�شك  ي�شتّد  فقد  مري�ش�ً  كنت  اإذا 
والّزمالء  والأق��رب���ء  الأحب�ء  بقرب  الّنف�شية  الّراحة  �شتجد  ف�إّنك 
الأ�شدق�ء. تتحّلى ب�حلم��شة والّثقة وروح الّتف�وؤل والقّوة. اإذا اأردت 

احلّب ف�إّنه يف طريقه اإليك ف��شتغّل الظرف.

يحلو ال��ّت���أّم��ل م��ع ال����ّذات والن���ف���راد م��ن��ع��زًل ع��ن الآخ���ري���ن، ت�شع 
الغد".  يف  ال��ه��دف  ه��ذا  "�ش�أحّقق  وت��ق��ول:  عينيك  ن�شب  اأه��داف��ك 
�شهولة،  بكّل  الإجن���ز  على  الواعية  وقدرتك  ت�شميمك  ب�شبب  هذا 
واإذا اأردت �شراء ح�جة مثاًل فذلك ممكن. البع�س ي�شيبهم الّذعر 

وال�شطراب من �شيٍء م� كعمل مرهق، اأو �شّجة حميطّية.

اجل����ّو م��الئ��م ج�����ّداً ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق���ت وت��وط��ي��د الأم�����ن يف بيتك 
وجم�لك املهنّي، هن�ك اآم�ل كبرية جّداً لتحقيق الت�ش�به الأكيد يف 
وجه�ت الّنظر بق�شد الّتف�هم والن�شج�م مع الآخرين وال�شّداق�ت 
الأ�ش��شّية  املف�تيح  وت��ت��وّف��ر  اخل��ط��ط  تنجح  ال��ّط��ي��ب��ة.  وال�����ّش��راك���ت 

لأبواب الّنج�ح ل �شّيم� الّدرا�شة والرتح�ل.

ت�شود  حيث  احلبيب،  مع  ذل��ك  �شئت  اإن  الرومن�شّية  الأوق����ت  حتلو 
املب�در ي� عزيزي! واإن مل يكن هذا  اأج��واء ح���ّرة حتت رغبتك فكن 
م� تفّكر به اأو ترغب اأن يتحّقق، فت�أّكد اأّن حي�تك الجتم�عّية رائعة 
البتك�رات  حتلو  واملتعة.  والّت�ش�يل  وال��ف��رح  ب�لإيج�بّي�ت  ومليئة 

والخرتاع�ت يف هذا الوقت.

اأّيه�  اأو امتالك خ��ّس بك  ال��ّروة وفقدان حّق  ح���ذر من �شي�ع يف 
رّب�  املقيتة.  والّثغرات  العراقيل  اأو  الت�أجيل  بع�س  هن�ك  العذراء. 
فواتري  اأو  ب�هظة  ل�شرائب  دف��ع  اأو  ا�شتثم�ر  يف  ف�شل  هن�ك  اأي�ش�ً 
غ�لية ومرتفعة. اأن�شحك ب�لإّدخ�ر وعدم الّتبذير يف هذه اّللحظ�ت 

احلرجة واأن� اأثق بك لأّنك م�شتمع ذكّي للن�ش�ئح بكل �شعة قلب.

الأ�شد.  ب��رج  مولود  �شديقك  لأج��واء  مم�ثلة  جميلة  اأج���واًء  تعي�س 
ال�ّشفر  اأخ��ب���ر  �شّيم�  ل  ج���ّداً  ج��ّي��دة  الجتم�عّية  اأخ��ب���رك  اأّن  حيث 
م�  م�شروع  اإجن���ح  اأردت  واإذا  قوّية  هّمتك  تبدو  ال��ّدرا���ش��ة.  وزم��الء 
ف�إّنه الوقت املن��شب لهذا الّنج�ح. حتلو الفر�س ويتن�غم القمر مع 

�شم�شك ومع املّريخ يف برج الأ�شد.

تنجح ال�شتثم�رات وتالقي الّدعم من خمتلف الّنواحي والجّت�ه�ت، 
تتحّلى ب�لقّوة والّثقة ب�لّنف�س، واإذا �شعرت ب�لغ�شب فتمتلك الو�ش�ئل 
ال�ش��شّية لتحطيم الأعداء والفتك بهم ب�أ�ش�ليب غري وا�شحة اأم�م 
القوانن لكي تتّم حم��شبتك، ميكنني القول اأّنك ذكّي بكر، انتبه 

مل�شروفك، واإذا اأت�ك م�شدر اآخر للرزق فال تتب�هى وتبّذر.
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كلمات متقاطعة

ببطولة  يفوز  القدم  لكرة  ال�شعودية  منتخب   –  1994
العربية  الإم������رات  يف  امل��ق���م��ة  ع�شر  الث�نية  اخلليج  ك���أ���س 
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كثرية هي احلك�ي�ت الطريفة التي رواه� بع�س الن��س وخ��شة 
ممن ع�ي�شوا فرتة احلكم امللكي، عن الب��ش� نوري ال�شعيد رئي�س 
ب�شط�ء يف  اهلل(  )اه��ل  يروونه� هم من  والذين  ال��ع��راق،  وزراء 

حي�تهم حكم�ء يف اقوالهم وفهمهم للحي�ة..
البغدادين من  ومن هذه احلك�ي�ت حك�ية طريفة رواه� احد 
وزراء  رئي�س  ال�شعيد  ن��وري  الب��ش�  ومف�ده�:اعت�د  ال�شن  كب�ر 
ال��واق��ع��ة  داره  ليلة يف  ك��ل  يجل�س  ان  امل��ل��ك��ي  ال��ع��ه��د  ال��ع��راق يف 
ب��ن��ط��ق��ة ال���ك���رادة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ن��ه��ر دج���ل���ة، م���ع ع��دي��ل��ه وزي���ر 
وي��ت��ب���دل معه  ي���وم  ك��ل  ي����زوره  ال���ذي  الع�شكري  ال��دف���ع جعفر 
ي�شرب�  وهم�  الع�مة  واحلي�ة  البلد  و�شع  عن  احلديث  اط��راف 
قنينة ال�شراب التي اعت�د الب��ش� جلبه� معه يومي� عند عودته 
ان  الب��ش�  ن�شي  الي����م  تلك  م��ن  ي��وم  وذات  مكتبه..  م��ن  ظهرا 
ان�شغل  ال�شراب، حيث  يجلب معه عند عودته من عمله قنينة 
وعندم�  مكتبه..  زاره يف  ال��ذي  الجنبي  ب�لوفد  اليوم  ذلك  يف 
ح�ن وقت الليل وج�ء جعفر الع�شكري ك�لع�دة ومل يجد �شراب�، 
وال��ذه���ب  ب�لبلم  ال��ك��رخ  ج�نب  اىل  العبور  الب��ش�  على  اق��رتح 

الب��ش�  فوافق  وي�شرب� هن�ك،  ال�شواكة  اىل حملة 
على ذلك وعند نزولهم� اىل �شف�ف النهر وجدا 
)لل��ه(  وبج�نبه  بلمه  يف  ج�ل�ش�  البالمن  اح��د 
ذات ���ش��وء خ���ف��ت، وب��ع��د ان ال��ق��وا ال�����ش��الم عليه 
ط��ل��ب م��ن��ه ج��ع��ف��ر ال��ع�����ش��ك��ري ان ي��ع��ربه��م��� اىل 
اعتذر  حيث  يعرفهم�،  مل  والبالم  الكرخ،  ج�نب 
ك�ن  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  النهر  م���ء  ان  بحجة  منهم� 
مل��رور بع�س  غ��ري م�شتقر وام��واج��ه ع�ليه وذل��ك 
وا�شتف�شر  منه..  ب�لنفط  املحملة  الكبرية  ال��دوب 
ال���ب���الم م��ن��ه��م��� ع���ن ح���ج��ت��ه��م��� ب���ل��ع��ب��ور ف���ج���ب��ه 
يف  ال�����ش��راب  م��ن  ك��ش�  لن�شرب  الع�شكري  جعفر 
ال�شواكة، ف�شحك البالم الذي م�زال مل يعرفهم� 
عرق  ربع�  مبتغ�كم�  البلم  يف  عندي  لهم�:  وق���ل 
من  وع���دد  ك��شن  اي�ش�  وع��ن��دي  ا�شلي  م�شتكي 
واتف�شلوا  حملولة  وامل�شكلة  والطم�طة  اخلي�ر 
ا�شربوا اهال و�شهال.. �شحك الب��ش� و�شكر البالم 

البلم  داخ��ل  وجل�ش�  دعوته  فقبال  ال��ب��غ��دادي،  الكرم  ذل��ك  على 
لهم كذلك  وق��دم  وال�شراب  الكوؤو�س  لهم�  البالم يح�شر  وب��داأ 
و�شع  ويتب�دلن احلديث عن  ي�شرب�ن  وب��داأ  والطم�طة  اخلي�ر 

على  او�شك�  ان  وبعد  املتالطمة  امواجه  وع��ن  اليوم  النهر  م���ء 
نه�ية ال�شراب و�شعرا ب�لراحة وق�ش�ء وقت ممتع يف تلك الليلة 
الطيب،  الكرمي  البغدادي  البالم  هذا  مع  القمرية،  ال�شيفية 
ف�ش�أله جعفر الع�شكري هل تعرف ايه� البالم الطيب من نحن؟ 

ف�ج�ب ب�لنفي مل اعرفكم�... ول زغرا بكم�... ثم 
تعرف  مل  املعقول  من  هل  ق�ئال:  الع�شكري  اردف 
ال�شعيد ومل  ن���وري  الب��ش�  اىل  ا���ش���ر  ال��رج��ل،  ه��ذا 
نظر  ان  بعد  البالم  فق�ل  التلفزيون؟  يف  ت�ش�هده 
الب��ش�  هذا  الع�شكري  ف�ج�ب  اعرفه...  مل  اليهم�، 
دف�عه...  الع�شكري وزير  وان� جعفر  ال�شعيد  نوري 
ف�شحك ال��ب��الم ب�����ش��وت ع����ل ق���ئ��ال: )مي��ع��ودي��ن 
�شرب كل واحد منكم ك��شن من العرق، �ش�ر واحد 
الب��ش� نوري ال�شعيد والخر جعفر الع�شكري وزير 
الدف�ع...لعد لو ت�شربون اكر فم�ذا �شت�شبحون؟ 
ال��ب������ش��� وال��ع�����ش��ك��ري، وب��ع��د حل��ظ���ت من  ف�شحك 
ال�شمت بداأ البالم يتفر�س يف نظره اىل الب��ش� واىل 
الب��ش�  ذاكرته �شورة  وا�شتع�دة  تذكر  ثم  الع�شكري 
ل��ك اي  ق���ئ��ال:  ع���ل  ال�شعيد و���ش���ح ب�شوت  ن���وري 
واهلل هذا الب��ش� وهذا الع�شكري(. ثم انحنى ليقبل 
يد الب��ش� ويعتذر منه عم� �شدر منه من كالم قد 
يكون غري لئق يف ح�شرته... ثم اخرج الب��ش� من جيبه مبلغ 
وال�شرور...  ب�لفرح  �شعر  الذي  البالم  اىل  واعط�ه  النقود  من 

هذه هي اي�م زم�ن... ب�ش�طة وتوا�شع�ً وكرم�ً وح�شن نية.
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من طرائف نوري السعيد
ماذا جرى للباشا وجعفر العسكري مع أحد البالمين؟

حرك اعواد الثق�ب لت�شبح املع�دلة �شحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�ش�عد ال�شبي ب�لو�شول اىل قمة الهرم

متاهـــــــــة
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�أثن����اء  �خلال����د  دجل����ة  نه����ر  �ضف����اف  ����ى  عل �لتقيته����ا 
تو�جده����ا وهي تق����وم بجول����ة �أعتادت عليه����ا يف �أماكن 
بغد�دي����ة خ����ال �لأ�ضب����وع وكان �ض����ارع �ملتنب����ي �جل����زء 
�مله����م من جولته����ا �ملتكررة مما �ضهل لن����ا �لألتقاء بها 
�أنه����ا �لأعامي����ة �ل�ضاب����ة )زين����ب حمم����د �ل�ضه����اين( 
�لقادم����ة م����ن مدين����ة �لثقافة و�لف����ن و�ل�ضع����ر و�لعلم 
و�لأدب لتعمل �ضمن كادرقناة �حل�ضارة �لتابعة لوز�رة 
�لثقاف����ة وهي م����ن �لوجوه �لتي �أ�ضبحت ماألوفة لدى 
�مل�ضاه����د �لعر�ق����ي م����ن خ����ال ماقدمت����ه م����ن بر�م����ج 
�أ�ض����اف  ����ى �ل�ضا�ض����ة ق����د  متنوع����ة وكان لظهوره����ا عل
ل�ضخ�ضيته����ا �ملتزن����ة �لهادئ����ة ح����ب �لنا�����س ومودته����م 
لأمتاكه����ا �لق����درة ب�ضناع����ة �لب�ضم����ة بوج����وه كل من 
يتابعه����ا �أو م����ن ي�ضاهده����ا د�خ����ل �لعم����ل �لتلفزي����وين 
وخارج����ه وكان معه����ا هذ� �حلو�ر لتفت����ح لنا خو�طرها 
وما يجول يف ذ�كرتها وماتود �أن تقوله يف عملها �لذي 

�أ�ضتمر وي�ضتمر من جناح �ىل جناح .

* بداية زينب السهالني في عالم األعالم ؟

� �لتلفزيون طفولتي و�ل�ضورة �لتي �أبحث عنها كاأي  � � �
طفل����ة وماتز�ل �مل�ضاهد �لتي تع����ودت على روؤياها متر 
يف �ضري����ط ذ�كرتي من �أف����ام كارتون وبر�مج ترفيهيه 
لاأطف����ال يف حينه����ا حت����ى كربن����ا لنتح����ول �ىل ع����امل 
����ي مع �ضن����و�ت �لعمر مبا يخ�����س �لثقافة  �آخ����ر يتما�ض
و�لرب�م����ج �ملفي����دة �لت����ي تعر�����س م����ن �ل�ضا�ض����ة وكان 
لقن����اة تلفزي����ون )�لأه����و�ر(يف �لنا�ضري����ة �لف�ض����ل �لأول 
يف �أقتي����ادي و�أ�ضطحاب����ي ليدخلن����ي بفك����رة �أن �أك����ون 
�أعامي����ة وكان عام 2008ه����ي �لبد�ية �لأوىل يل و�أنا 
طالب����ة مبرحل����ة �لعد�دي����ة ) ثانوية �لعل����وم �لأهلية( 
وطلب����ت مني مدي����رة �لثانوية �أن �أقوم ب����اد�رة �ملهرجان 
����ي �خلا�س �لذي يق����ام �ضنويا" وكلفت باأن �أكون  �ملدر�ض
)مذيعة �ملهرجان( وجنحت باملهمة و�أول �طر�ء يل من 
قبل �أ�ضتاذتي �ملديرة �لتي كلفتني بهذه �ملهمة لتقول 
يل :�أن����ت م�ض����روع �عامي����ة قادم����ة ومتتلك����ن �ضوت����ا 
جمي����ا ومقبول" وعند ذهابي للبي����ت رويت حكايتي 
وكان و�ل����دي م�ضجع����ي �لأول لكونه �أ�ضت����اذ لغة عربية 
وم�ض����ور فوتغ����ر�يف حم����رف ولك����ن و�لدت����ي كانت هي 

�ملعار�ضة �لوىل يل بحجة �خلوف من �ملجهول.

*هل لك تجربة سبقت دخولك التلفاز ؟

-نع����م كان����ت يل جترب����ة م����ع �ل�ضحاف����ة �ملق����روءة م����ن 
����ي ب�ضحيف����ة �لكلم����ة �حل����رة وه����ي بح����ق  خ����ال عمل
�نطاق����ة وجترب����ة �أفادتني كثري�"حي����ث تعلمت كيف 
�أول م����ن  �أتعام����ل م����ع ه����ذه �ملهن����ة وم�ضاعبه����ا وكان 
�ضجعن����ي �لعام����ي ماج����د �أ�ض����د و كان ن�ضاطي �لأول 
ه����و ح����و�ري �لفني مع �لفن����ان �أحمد طعم����ة �لتميمي 
ومازل����ت �أتذك����ر كي����ف كان����ت فرحت����ي �لوىل و�أن����ا �أق����ر�أ 

�أ�ضم����ي و�أ�ضاهد ت�ضميم �حلو�ر �أنها حلظة �لولدة 
لل�ضحفي����ة �لنا�ضئة زينب حممد�ل�ضهاين ومنه 

تعلمت �ين �ل�ضح و�أين �خلطاأ.

*وأين وجدت )زينب ( مكانها األعالمي؟

ع����ام  �أو��ض����ط  يف  �حل�ض����ارة  قن����اة  �أ�ض����و�ر  -دخل����ت 
ح�ض����ن(  �ضبي����ح   ( �ل�ضاع����ر  2013ومب�ضاع����دة 
ومنه����ا  ن�ضائي����ة  �أ�ض����و�ت  �ىل  حلاجته����م  وذل����ك 
برنامج)�حل�ض����ارة يف �أ�ضبوع(ومازل����ت �أن����ا مقدم����ة 
له����ذ� �لربنام����ج حت����ى ه����ذه �للحظ����ة و�ضارك����ت يف 
تق����دمي برنام����ج )�ضام����ا" ياع����ر�ق ( وم����ن خ����ال 
�ضا�ضة �حل�ضارة عرفني �جلمهور مع مرور �لزمن 
ووج����ودي فيه����ا ه����و �ل�ضع����ور بال�ضع����ادة و�أ�ضبحت 
ل �أفارقه����ا لأين وج����دت فيه����ا م�ضتقبلي وجناحي 
وم�ضدر رزقي ومازلت متم�ضكة بعملي و�لتو��ضل 

من �أجل تقدمي �لأف�ضل.

* لماذا عشقتي العمل األعالمي ؟

� يعطيني �حلرية مبعناها �حلقيقي للتعبري عن  � �
�لذ�ت و�لر�أي �ل�ضديد وهي ف�ضحة كبرية لتقدمي 
لتتح����ول  �أمكاني����ة خمزون����ة  م����ن  مالديه����ا  �مل����ر�أة 
�ىل و�جه����ة يف �ملجتم����ع ولأر�ض����اء �أكربع����دد ممك����ن 
م����ن �جلمه����ور ل�ضيم����ا ماتق����وم به لي�����س بال�ضهل 
م�ضافا" عليه جمال �لأعام هو عامل ثقايف بحت 
ليقب����ل �ل�ض����ك يعامل �جل����ر�أة و�ل�ضجاع����ة كل من 

يخو�����س غم����اره بطريقت����ه �ل�ضحيح����ة .

*كي��ف وجدتي فس��حة الحرية بعمل��ك اليومي 
كامرأة ؟

����� هن����ا �حلري����ة مقي����دة وم����ن نو�حي ع����دة وهنالك  �
نظ����رة �ملجتم����ع �لعر�ق����ي للم����ر�أة قا �ضية مل����ن تعمل 

يف جم����ال �لأع����ام يف �لوق����ت نف�ض����ه فيم����ا ه����ي تعمل 
م����ن �أجله����م فقط وهنال����ك من عو�ئل تدع����ي �لثقافة 
ويعمل����ون به����ذ� �ملج����ال ولك����ن لي�ضمح����ون لبناته����م 
�لتلفلزي����ون  �أو  �لأذ�ع����ة  وجم����ال  �لأعامي����ة  باملهن����ة 
وحت����ى جم����رد �لظه����ور بد�ع����ي �أنهم متحفظ����ن ملثل 
هك����ذ� وظائ����ف ..و�أع����ود و�أق����ول نح����ن �لن�ض����وة �لات����ي 
نعم����ل بهذ� �ملج����ال هل �أننا غري حمافظ����ن !!!و�أقول 
للجمي����ع نظرتك����م خاطئ����ة و�أع����ود و�أكررنح����ن نعم����ل 
م����ن �أجلك����م و�ضعادتك����م و�أن����ا و�ح����دة من �لفتي����ات كان 
هنال����ك رف�س م����ن �لعائلة ولو بن�ضب����ة و�ضطية ولكن 
عندم����ا تزوج����ت نلت حريتي بق����وة و�أ�ضبح����ت �لأبو�ب 
مفتوح����ة وم�ضرع����ة �أمام����ي لك����وين و�ضع����ت �ل�ض����رط 
����ى زو�ج����ي ل�ضخ�����س تق����دم لطلب  �لأول للمو�فق����ة عل
ي����دي وقلت له :حريتي بالعمل �لأعامي لنقا�س بها 
ولرج����وع عنها بالرغم �أن �أنه حبيبي و�ل�ضخ�س �لذي 
تربطني به عاقة قوية ومتينة و�أنت�ضرت وهذ� لي�س 
يل وح����دي ب����ل للم����ر�أة �لعر�قية �لتي تري����د �أن متار�س 

حقها بالعمل .

*أيام صباك هل كانت لديك هوايات أخرى ومزاولة 
الرياضة؟

����� �أنا لعبة متميزة يف لعبة �لطائرة و�ليد وكرة �لقدم  �
����ي وكاب����ن منتخ����ب ذي ق����ار ل�ضن����و�ت به����ذه  �خلما�ض
�لألع����اب وحققت �لعديد من �جلو�ئز باأ�ضر�ف مدربي 

�لأ�ضتاذ ح�ضن �ضبيح.

*م��ا الذي تخش��يه في الوقت الحاض��ر مع زميالتك 
األعالميات ؟

����ى �أن لينظ����رون �لين����ا بتل����ك  ����� �ض����وؤ�ل يف حمل����ه �أخ�ض �
�لنظ����رة �خلاطئ����ة فنح����ن بن����ات �لع����ر�ق لدين����ا �جلر�أة 
و�ل�ضجاع����ة ودر�ضن����ا �ملج����ال وجئن����ا نخ����دم بلدن����ا لأنه 
لي�����س م����ن �ملعق����ول ه����ذ� �لبل����د �لعظيم �لكب����ري لي�س 
في����ه كادر ن�ضائي خمت�س به����ذ� �ملجال وكذلك �أو�ضح 

�أن����ا وع����ن ل�ض����ان زمي����ات �أخري����ات �أن �لبع�س من 
�لأعامي����ات وبقن����و�ت ل�أح����ب ذكره����ا �لأبتعاد من 
�لت�ضرف �لفو�ضوي �لعبثي �لغريلئق بفتاة تطل 
����ى �ل�ضا�ضة و�أمام �جلمهور لتك����ون م�ضدر نقد  عل
لاآخري����ن يف �أي عم����ل لير�ضي �ملجتمع �ملتح�ضر 
و�لأبتع����اد ع����ن �لأزياء �ملبتذلة وعملي����ات �لتجميل 
�لت����ي ت�ض����وه �ملام����ح �حلقيقي����ة لأن ح����ب �لعم����ل 
لي�س بهذه �لت�ضرفات بل بالأبد�ع وح�ضن �لألقاء.

*البرامج المفضلة لديك ؟

� �لرب�مج �ملبا�ضرة �لتي تفيد �مل�ضاهد . �

* وجوه فنية وثقافية عراقية أعجبتك ؟

 � ����� كاظم �لقري�ضي � � جال كامل � ����� كاظم �ل�ضاهر � �
�أنعام �لربيعي

*أول من سمع صوتك في مجال عملك ؟

� و�لدي حممد حميدي �ل�ضهاين رحمه �هلل �

*هل لديك برنامج لحياتك اليومية ؟

����� �أول" �أنا ملتزمة يف �لعمل لقناة �حل�ضارة و�أكون  �
متو�ج����دة يف وقت �لبث و�لت�ضجي����ل و�لأمر �لثاين 
در��ضت����ي �جلامعي����ة بكلية �لأعام �ملرحل����ة �لثالثة 
يتطلب مني �لتو��ضل �لدر��ضي يف معظم �لأوقات 
وثالث����ا" م����ع �ضديقات����ي يف �لك����ويف �ض����وب �أوزي����ارة 
�لأماك����ن �لعامة عن����د �لفر�غ و�لأ�ضرخ����اء وينتهي 

�لأمر يف منزيل وهي �ملحطة �لأهم .

*ه��ل الي��زال الحب حاض��را" ف��ي العالقات بين 
الرجل والمرأة؟

� بالن�ضبة �لقليلة جد�"%20 لعدم وجود �لثقة بن  �
�لطرف����ن ومع �ضديد �لأ�ضف لذلك �أ�ضها ر �حلب من 
�أجل �ل����زو�ج �أ�ضبح غريمتي�ض����ر بالب�ضاطة �لتي كانت 

�ضابقا"

*ما جديدك في التلفزيون ؟

� برنامج �لطب و�لعوملة للمخرج ونا�س ر��ضي وهومن  �
�أع����د�دي وتقدمي����ي و�ضيك����ون �ل�ضي����وف م����ن �لأطب����اء 

و�لربنامج ميد�ين .

*ماذا تودين قوله في ختام اللقاء هذا؟

�أعطتن����ي  لنه����ا  �لعر�قي����ة  ل�ضحيفتك����م  �ل�ضك����ر   -
�لفر�ضة لتناول حايتي مع �لعام للجمهور و�لقر�ء 

�لكر�م وهي بحق ت�ضتحق �لتقدير .

نظ��رة المجتم��ع العراق��ي للم��رأة قا س��ية لمن تعم��ل في مج��ال األعالم
كان الش��رط األول لزواج��ي حريت��ي وعمل��ي النقاش في��ه والرجوع عنه

- حوار - حمودي عبد غريب

كيم  ع��ل��ى  �ق���رح  �ل�����ض��ع��ودي��ن  �لأم�����ر�ء  �أح���د  ميل" �أن  "ديلي  �ضحيفة  وردت 
كاردي�ضيان مليون دولر �إذ� قبلت ح�ضور �حلفل �لذي �ضيقيمه �ل�ضهر �ملقبل، 
2013 مر�فقة رجل  �ضنة  قبلت  �أن  �لإث��ارة  لنجمة  و�ضبق  رد�.  بعد  يتلق  ومل 
�أعمال من�ضاوي غني �إىل �لأوبر� مقابل 500 �ألف يورو ، و�ن�ضحبت قبل �نتهاء 
�ل�ضهرة بعد تعر�ضها لاإهانة من طرف �أحد �حلا�ضرين. ويت�ضاءل �ملحيطون 
بعائلة كاردي�ضيان حول موقف "كيني وي�ضت" من �ملو�ضوع ، وعن �لقر�ر �لذي 
�ضقة فاخرة يف قلب مانهاتن. وجرت  �لتي تبحث حاليا عن  �ضتتخذه زوجته 
�إىل  و �جلميات  �لفنانات  و�لروؤ�ضاء  و�مللوك  �لعامل  �أغنياء  ي�ضتدعي  �أن  �لعادة 
حفاتهم مبقابل مبالغ طائلة، حيث �ضبق �أن �أحيت ماريا كاري حفا �ضاهر� 
يف ق�ضر �ضلطان بروناي �ل�ضنة �ملا�ضية، وكذلك ر�فقت جينيفري لوبيز رئي�س 

تركمن�ضتان وهو يحتفل بعيد مياده.

أمير سعودي عرض على كارديشيان 
مليون دوالر لقبول دعوته

حتر�س �لنجمة �للبنانية مادلن مطر على 
�ل��د�ئ��م م��ع ج��م��ه��وره��ا وحمّبيها  �ل��ت��و����ض��ل 
ح����ول �ل����ع����امل، ف���رغ���م ن�����ض��اط��ات��ه��ا �ل��ك��ث��رية 
و�إن�ضغالتها يف �لأيام �لر�هنة، �إّل �أّنها ت�ضعى 
وتلقي  يومّياتها،  تفا�ضيل  م�ضاركتهم  �ىل 

عليهم �لتحية من حن �ىل �آخر.
م����ادل����ن ت��ع��م��د �ىل ن�����ض��ر ب��ع�����س �ل�����ض��ور 
�أو  �أو ع��رب  �أم��ث��ل��ة  ب��ه��ا، مرفقة م��ع  �خل��ا���ض��ة 
“ل تكن  حكم م��ن �حل��ي��اة، فكتبت م��وؤخ��ر�ً: 
ك��م��ن ي��ف��ت�����س ع���ن �أخ���ط���اء �لآخ����ري����ن وك��اأن��ه 
�أخطاء  “�لتغافل عن  قيل:  كنز!  يبحث عن 
�لآخرين �أرقى �ضيم �ملكارم”! ت�ضبحون على 

خري �حبتي ..”
حيث  جمهورها  على  م��ادل��ن  �ضّبحت  وق��د 
ر�ئًعا  �ضيًئا  �أن  باعتقاد  يومك  “�بد�أ  كتبت: 
�ضئ!  �ل��ي��وم ومل يحدث  َم��ّر  ف��اإن  �ضيحدث.. 
فاإنك قمت بعبادة عظيمة وهي ح�ضن �لظن 
بربك..�ضباحكم �بت�ضامة و��ضر�ق �حبتي.. ”  
مادلن مطر عّودت �جلمهور �أن ت�ضرق على 
�لتو��ضل  مو�قع  �ضفحات  وتنري  متابعيها، 
�لإج��ت��م��اع��ي ب��اأخ��اق��ه��ا �مل���م���ّي���زة و���ض��ف��ات��ه��ا 

�لنبيلة �لتي تنفرد بها.

�لنور مادلين مطر إمرأة تجمع الجمال بالرقي واألمل وعن أي كنز تحّدثت؟ عبد  �ضريين  �للبنانية  �لنجمة  تتابع 
تتوىل  �ل����ذي  تفاهم”  “�ضوء  ف��ي��ل��م  ت�����ض��وي��ر 
�ل��ب��ط��ول��ة ف��ي��ه ف��ي��ه وي�����ض��ارك��ه��ا �مل��م��ث��ل �أح��م��د 
�ل�ضعدين و�ضريف �ضامة، حيث ن�ضرت �ضور 

جديدة على مو�قع �لتو��ضل 
فيها  ظ���ه���رت  �لإج���ت���م���اع���ي، 
�آي�����ة م���ن �جل���م���ال و���ض��ح��رت 
مبهرة.  باإطالة  �جلماهري 
�ل��ع��م��ل م���ن ت��األ��ي��ف حممد 
ن��اي��ر و�إخ������ر�ج �أح��م��د �ضمري 
ف������رج، وي���ت���ح���دث ع����ن ف��ت��اة 
لبنانية تلعب دورها �ضريين 
حيث تبيع �حللوى يف حمل 
���ض��غ��ري، ك��م��ا ت��ع��ي�����س ح��ي��اة 
لكونها  مت�ضاربة  عاطفية 
ت��رغ��ب ب���الإرت���ب���اط ب��اإن�����ض��ان 
هذه  وجت��د  يحفظها،  ج��ّي��د 
م�ضري  ���ض��اب  يف  �ل�����ض��ف��ات 
فتتعلق  ل��ب��ن��ان  يف  ي��ع��ي�����س 
�أن��ه��ا  �إّل  ب��ح��ب��ه،  ف��ي��ه وت��ق��ع 
�مل�ضاكل  م��ن  �لعديد  ت��و�ج��ه 
ه��ذ�  �ل��ع��اق��ة.  ه���ذه  ب�ضبب 
وت�������ض���ت���ع���د �����ض����ريي����ن ع��ب��د 
بت�ضوير  ل��اإن��ط��اق  �ل��ن��ور 
قري�ط”   24“ م�����ض��ل�����ض��ل 
خال �لفرة �لقريبة �ملقبلة 

وي�ضاركها �لبطولة فيه كل من �ملمثل �ل�ضوري 
بو غ�ضن  �للبنانية ماغي  و�ملمثلة  عابد فهم 
�ملبارك  رم�ضان  �ضهر  خ��ال  يعر�س  �أن  على 

�ملقبل.

سيرين عبد النور آية من الجمال في كواليس “سوء تفاهم”

�أع��ل��ن��ت ���ض��م�����س �لأغ���ن���ي���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
جنوى كرم عن �لّلحظة �لتي �إنتظرها 
�ملاين �ملنت�ضرين يف كل �أرجاء �لّدول 
�ل���ع���رب���ي وب����ل����د�ن �لإغ��������ر�ب، حلظة 
برنامج  من  �جلديد  �ملو�ضم  �إن��ط��اق 
�إك��ت�����ض��اف �مل��و�ه��ب �لأو����ض���ع يف �ل��ع��امل 
 Arabs Got Talent �لعربي 
 MBC ������ ع����رب ���ض��ا���ض��ة وق����ن����و�ت �ل
20 دي�ضمرب  وذلك �ل�ضبت �ملقبل يف 
�جلاري. وقد ن�ضرت �إبنة �لكرم �ضورة 
ح�����ض��ري��ة ل��ه��ا ب����دت ف��ي��ه��ا ب��ف�����ض��ت��ان 
�أب��ي�����س ط��وي��ل خطفت ب��ه �لأن��ف��ا���س 
و�أناقتها  بجمالها  �لأن��ظ��ار  و�ضرقت 

ومو�قع  �لإنرنت  فاألهبت  �ل�ضاطعة 
�ل���ت���و�����ض���ل �لإج���ت���م���اع���ي ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

ع�����������������ض��������اق��������ه��������ا 
وحم���������ب���������ي���������ه���������ا 
�ل��������������ذي ع�����������رّبو� 
ع�������ن ت�������ض���وق���ه���م 
مل�����������ض�����اه�����دت�����ه�����ا 
�ل������ربن������ام������ج  يف 
 ������� وم�����������ر�ح�����������ل �ل

.auditions
م�������������ن ن������اح������ي������ة 
�أخ����������رى حت�����ض��د 
���ض��م�����س �لأغ��ن��ي��ة 

�أغنيتها  جن��اح  ك��رم  جن��وى  �للبنانية 
خرة” �لتي  “عال�ضّ �ملنفردة �جلديدة 

ت�ضدرّت �ضباق �لأغنيات �لعربية عرب 
و�لعربية يف  �للبنانية  �لإذ�ع���ات  �أث��ري 
ف����رة زم��ن��ي��ة ق��ي��ا���ض��ي��ة 
ن�ضبة  وح�������ض���دت  ك��م��ا 
جد�ً  مرتفعة  م�ضاهدة 
�لر�ضمية  �لن�ضخة  عرب 
�مل���ط���روح���ة م��ن��ه��ا على 
م���وق���ع ي���وت���ي���وب ح��ي��ث 
و���ض��ل ع���دد �مل�����ض��اه��د�ت 
 200  ��� �ل �إىل ما يقارب 
�أل�����ف م�����ض��اه��د يف ف��رة 
�لأ�����ض����ب����وع  ت���ت���ع���دى  ل 

�لو�حد.

ي�ضتعد كل من �لنجوم عا�ضي 
يار� ونا�ضيف زيتون  �حل��اين، 
�ل�ضنة  ر�أ���س  ليلة  لإحياء حفل 
ل��ب��ن��ان، وحت���دي���ًد� يف فندق  يف 
�حل���ب���ت���ور و�����ض����ط �ل��ع��ا���ض��م��ة 
�للبنانية بريوت، حيث �ضيكون 
باإنتظارهم ح�ضد من حمّبيهم 
معهم  لإم�������ض���اء  ��اق��ه��م  وع�����ضّ

�أجمل �لأوقات.
�حل���ف���ل ���ض��ي��ت��م��ّي��ز ب�����الأج�����و�ء 
�مل���م���ّي���زة، وم���زي���ج م���ن �ل��ط��رب 
�ضيكون  حيث  �ل��ر�ق��ي،  و�ل��ف��ن 
على موعد مع �لدبكة و�لأجو�ء 
�مل�ضتعلة مع �حلاين، و�أغنيات 
ي����ار� �جل���دي���دة وروم��ان�����ض��ي��ت��ه��ا 
�إح�ضا�س  �ىل  �إ���ض��اف��ًة  �مل��ع��ت��ادة 
نا�ضيف و�لأجو�ء �مللتهبة على 

وقع �أجمل �أغنياته.

نجوى كرم تخطف األنفاس وتحصد نجاح “عالّصخرة” وتجتاح الشاشات

�أح���ي���ا ك����ًا م���ن ف���ن���ان �ل���ع���رب حم��م��د ع��ب��ده 
وبرين�س �لغناء �لعربي ماجد �ملهند�س حفًا 
�ضور  �ملهند�س  ن�ضر  حيث  ق��ط��ر،  يف  غنائًيا 
من �حلفل �لذي كان عنو�نه �لعري�س �لتاأّلق 
و�لإبد�ع و�لفن �جلميل. هذ� ويحيي �ملهند�س 
مع �ضم�س �لأغنية �للبنانية جنوى كرم حفل 
من  �ل�ضنة  ر�أ�����س  ليلة  مبنا�ضبة  ج��م��اه��ريّي 
و�مل��رئ��ي��ات،  لل�ضوتيات  روت��ان��ا  �ضركة  تنظيم 
�لعاملي  دب��ي  – مركز  كارلتون  ريتز  فندق  يف 
جمهور  يح�ضره  �أن  �مل��ت��وّق��ع  وم��ن  �ل��ت��ج��اري، 
�ضهرة  م��ن حمّبي جن��وى وم��اج��د يف  عري�س 
جت��م��ع ق��ط��ب��ن م���ن �أق����ط����اب �ل���ف���ن �ل��ع��رب��ي 

و�أم�ضية يقّدمان فيها �أجمل �أغنياتهما.

ماجد المهندس أحيا حفل غنائي مع 
محمد عبده في قطر

يارا: عاصي الحالني وناصيف زيتون معًا ليلة رأس السنة في أجمل الحفالت

فاز �ملت�ضابق �للبناين 
بلقب  ���ض��دق��ة  ج����ورج 
م��ن  �لأول  �مل����و�����ض����م 
ب��رن��ام��ج �مل�����ض��اب��ق��ات " 
 The Winner
م��و�ج��ه��ت��ه  ب��ع��د   "is
�ل�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ة �أم�����������ام 
�مل��ت�����ض��اب��ق��ة �ل�����ض��وري��ة 
هم�ضة. وح�ضل جورج 
�لربنامج  جائزة  على 
ن�ضف  وه���ي  �ل���ك���ربى 

مليون دولر، وخرجت هم�ضة بخفي حنن بعدما 
مقابل  دولر  �أل����ف   75 ع��ل��ى  �حل�����ض��ول  رف�����ض��ت 
�لنتيجة  �إع����ان  ق��ب��ل  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �ن�ضحابها 
�لنهائية. وكان جورج قد �نتقل للنهائيات بعدما 
فاز يف حلقة �جلمعة 13 دي�ضمرب، وقابل هم�ضة 
�ل��ت��ي مت��ك��ن��ت م��ن �ل��ف��وز ع��ل��ى م��و�ط��ن��ه��ا �أدم����ون 
50 �لف دولر،  �لذي �ن�ضحب وح�ضل على مبلغ 
و�أح��ي��ا  �لعربي".  "�لوطن  م��وق��ع  ذك���ر  ح�ضبما 
�لإمار�تي  �لفنان  �لربنامج  من  �لنهائية  �حللقة 
يل  "غني  هما  �أغنيتن  وق���دم  �جل�ضمي  ح�ضن 
ليهنئهم  �لإم����ار�ت  ل�ضعب  و�أغ��ن��ي��ة  �ضوي"  �ضوي 

على ��ضت�ضافة معر�س "�إك�ضبو".

جورج صدقة نجم 
الموسم األول من 

"The Winner is"

أبنة ذي قار ونجمة الحضارة األعالمية زينب السهالني تفتح قلبها ل�))                   ((




