
الدواعش يمارسون اعماال اجرامية بحق أكثر من مليون انسان داخل الموصل

الجبوري : داعش خطر على 
الجميع ويجب القضاء عليه

العبادي .. وحملة القضاء على آفة الفساد

السنة الثالثة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

في  ال��ن��واب  مجل�س  رئا�سة  هيئة  التقت 
روحاني  ح�سن  الإي��ران��ي  الرئي�س  ط��ه��ران، 
وب���ح���ث���ت م���ع���ه ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن 

البلدين و�سرورة مواجهة الرهاب.
وذكر بيان لمكتب رئي�س البرلمان �سليم 
ال��ج��ب��وري ان���ه " ج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء بحث 
ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن و�سبل 
تطويرها وبما يخدم م�سلحة الطرفين".

على  البيان"  ب��ح�����س��ب  ال��ج��ب��وري  واأك�����د 
اأهمية تعزيز التعاون الم�سترك بين بغداد 
البلدين وفي  وطهران بما يخدم م�سلحة 
الأمني  المجال  ل�سيما  المجالت  جميع 
الإقليمي و�سرورة مواجهة التحديات التي 

تهدد المنطقة والمتمثلة بالإرهاب.
وا����س���اف ال��ب��ي��ان " ان���ه م��ن ج��ان��ب��ه رح��ب 
ال��رئ��ي�����س ح�����س��ن روح����ان����ي ب����زي����ارة رئ��ي�����س 
مبديا  ل���ب���اده،  ال��ع��راق��ي  ال���ن���واب  مجل�س 
ا���س��ت��ع��داد ط��ه��ران ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��راق في 
���س��ت��ى ال��م��ج��الت ال��ت��ي م��ن ���س��ان��ه��ا تعزيز 

العاقة بين البلدين.
اك������د رئ���ي�������س م���ج���ل�������س ال�����ن�����واب ���س��ل��ي��م 
عاقات  لبناء  ال��ع��راق  ا�ستعداد  ال��ج��ب��وري 
الجمهورية  م��ع  ودائ��م��ة  وم�ستمرة  فاعلة 
ال����س���ام���ي���ة الي����ران����ي����ة، م�������س���ي���رال���ى ان���ه 
لي���زال لي���ران اث��ر كبير ف��ي دع��م العملية 

جماعة  معتبرا  العراق،  في  الديمقراطية 
داع�س بانها ت�سكل خطرا علي الجميع وانه 

يجب الق�ساء عليها.
م�سترك  �سحفي  موؤتمر  وف��ي  الجبوري 

لريجاني  علي  الي��ران��ي  نظيره  مع  عقده 
العا�سمة  ف��ي  محادثاتهما  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب 
اليرانية طهران او�سح ان جماعة ‘داع�س’ 
الرهابية ت�سكل خطرا علي الجميع ويجب 

المنطقة  اأم��ن  ان  م�سيفا  عليها،  الق�ساء 
متفق  روؤي���ة  م��ن  ولب��د  جماعية  م�سوؤولية 

عليها لدحر الرهاب.
علي  ق������ادرون  ‘نحن   : ال���ج���ب���وري  وق�����ال 
�سيزول  والخطر  وال�ستقرار،  الم��ن  �سنع 
بتكاتف ابناء العراق، وان عملية ال�ستقرار 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ���س��ي��ن��ت��ف��ع م��ن��ه��ا ال��ج��م��ي��ع، 
وم�ستعدون لبناء عاقات فاعلة وم�ستمرة 

ودائمة مع ايران’.
���ي م���رح���ل���ة م��ن  ال����ع����راق م��ق��ب��ل ع���ل وان 
ال�ستقرار المني والنفتاح علي المنطقة، 
علي  ت��ق��وم  ال�����دول  م���ع  ‘عاقاتنا  ان  ك��م��ا 
ا����س���ا����س الح����ت����رام ال��م��ت��ب��ادل وال��م�����س��ال��ح 
الم�ستركة، و�سنعمل علي معالجة م�سكلة 

هبوط ا�سعار النفط بالطرق المتاحة’.
هذا وو�سف محادثاته مع لريجاني بانها 
انه تم البحث خال  كانت ايجابية، وق��ال، 
المهمة  القليمية  الق�سايا  ب�سان  اللقاء 
وان  وال��ع��راق  اي��ران  بين  العاقات  وتطوير 
اأمن المنطقة م�سوؤولية جماعية ولبد من 

روؤية متفق عليها لدحر الرهاب.
ام����ا ب�����س��ان ه���ب���وط ا����س���ع���ار ال��ن��ف��ط ق��ال 
ان تكون  ي��ج��ب  ال����دول  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات  ان 
والم�سالح  المتبادل  الح��ت��رام  م�سار  ف��ي 
ل  وان  الم�ستركة  والم��ن��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
تكون بحيث ت�سر باخرين وقال، ان جميع 
ب��الخ��ري وان �سقوط  ال��دول تتاثر اح��داه��ا 

ا�سعار النفط قد ترك تاثيرا �سلبيا.

هيئة رئاسة مجلس النواب تلتقي روحاني وتبحث معه ضرورة مواجهة االرهاب

العدد)586( الخميس 18 كانون االول 2014

ك�سف نائب المين العام لمجل�س الوزراء وع�سو اللجنة الوزارية المعنية بموازنة 2015، 
عبيد محل عن خف�س عجز الموازنة التحادية للعام المقبل الى 23 ترليون دينار بعد ان 
كان 47 ترليونا ، موؤكدا بان اللجنة �ستوا�سل عقد اجتماعاتها لحين ح�سم واعداد التقرير 
النهائي للموازنة وقال ان "عملية تخفي�س العجز الى هذا الحد تمت عبر تقلي�س نفقات 
جميع موؤ�س�سات ووزارات الدولة، م�سيرا في الوقت ذاته الى ان الموازنة ت�سمنت تخ�سي�س 

ترليون دينار للنازحين ت�ساف الى موازنة وزارة الهجرة والمهجرين".

مجلس الوزراء: خفض عجز موازنة العام المقبل الى 23 ترليون دينار

دبلوماسيتنا العراقية تتحرك باالتجاهات االربعة

يت�سابق  عالم  في  طريقة  �سق  بلد  لأي  يمكن  ل 
ل ثبات الذات مالم ياأخذ بنظر العتبار التوازن في 
العاقات الخارجية بين م�سلحته وم�سلحة �سعبه 
وما ينبغي وفق ذلك من تحرك دبلوما�سي يعطي 
الم�سالح واحترام وجهات  تبادل   اهمية في مجال 
ان��وف الط���راف ع��ن د�سها   داخ��ل  النظر بما يبعد 

�سياج الوطن .
يتحرك  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  الروحية  بهذه 
م�سوؤولنا بعيدا عن الت�سنج متوخين  من الطراف 
في  الجديد  التوجه  ه��ذا  �سمن  التعامل  المقابلة 

طياتها    في  تحمل  التي  العراقية  ال�سيا�سة  م�سار 
بعدا ل يخلو من الئتمان على م�سالح الباد .

�سائدة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  والنتقائية  الت�ستت  ري���اح  ان 
خال فترة الحكومة ال�سابقة جعلت من العراق بلدا 
محاطا باأ�سوار الت�سكيك والنعزال مما اتاح لعدد من 
الت�سرف باتجاه زيادة الطين بلة  الإقليمية  الدول 
وذلك لعدم ح�سور النظرة والدبلوما�سية العراقية 
في ال��خ��ارج وق��د اث��ر ه��ذا ال��ف��راغ الدبلوما�سي على 
غياب  وجود عاقات تف�سح عن رغباتها المتوازنة 

�سمن �سياقات العراف والمواثيق الدولية ...
وق����د ن��ه��ج ال���ع���ب���ادي خ����ال ت���روؤو����س���ه ال��ح��ك��وم��ة 
الح��ت��رام  ا���س��ا���س  على  بالتعامل  ا�سلوبا  ال��ج��دي��دة 
الن�ساطات  كافة  في  والح�سور  المتبادل  والحترام 

الى  منه  و���س��ول  والقليمية  العربية  والفعاليات 
طرح وجهة نظر العراق  الجديد التي تتوخى اقامة 
م�ستوى من العاقات الدبلوما�سية يتيح لاأخرين 
التبادل  ا�س�س  وتر�سين  تمتين  طريق  الى  التوجه 
بلد  وبين  بينها  ما  والثقافي  وال�سيا�سي  التجاري 
العربية  المنطقة  ف��ي  وحجمه  ثقله  ل��ه  ك��ال��ع��راق  

والإقليمية والدولية . 
واثبتت لقاءات وزيارات وزير الخارجية الجعفري 
من  العراق  ين�سده  ما  اي�ساح  في  البالغة  اهميتها 
توجه جديد نحو ايجاد خارطة طريق تعمق اوا�سر 
وان  ال��دول  من  اقرانه  وبين  بينه  الثنائي   التعاون 
ال���ى وق��وف   ادت  ال��ج��دي��دة  ال��ل��ق��اءات  دائ����رة  تو�سيع 
الرهابي  داع�س  تنظيم  �سد  كافة  الدولة  وتعاطف 

او  الدولي  التحالف  تح�سيد  طريق  عن  ك��ان  �سواء 
�سيا�ستها  ب�سبط  المعنية  العربية  ال���دول  ب��دع��وة 
تجاه داع�س بعد حثها على تجفيف منابع الرهاب 
كانت  التي  ارا�سيها  على  عنا�سره  احت�سان  وع��دم 
في  للقتال  �سفرهم  في  الرهابيين  لهوؤلء  ممهدة 

العراق او الذين يرومون التهيئة لذلك .
وت���اأت���ي زي�����ارة ح��ي��در ال���ع���ب���ادي ب��اع��ت��ب��اره رئ��ي�����س 
الى  ال�سيا�سية  ب�سخ�سيته  وزن  ويمثل  الحكومة 
الدبلوما�سية  اخر على نجاح  دليل جديد  الم��ارات 
ال���ع���راق���ي���ة ال���ج���دي���دة ب��ت��ن��ق��ي��ة الج�������واء وال��ت��ح��ل��ي 
التعامل  ال����دول  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ال��ت��وج��ب  م��ع  بالحكمة 
عن  بعيدا   بلدنا  ب��ن��اء  نبتغي  وم��ادم��ن��ا   ... بالمثل 
المحاور والتكتات  اعتمادا على �سيا�سية النفتاح 

الرادة  وام��ت��اك  وا�ستقالها  ال��ب��اد  �سيادة  ق��رار  و 
ال�سيا�سية الحرة في الت�سرف .

وتلتقي زيارة �سليم الجبوري رئي�س مجل�س النواب 
العراقي  الى طهران مع تحرك الطراف ال�سيا�سية 
على  ال�سيا�سية  القوى  ب��اأن  ج�سدت  حيث  الخ��رى 
العي�س  ل��ه  ي��ج��وز   ل  ب��ل��دا   للعراق  تريد  اختافها 
عزلته  ا�سباب  من  بع�س  وان  العزلة  �سرنقة  داخ��ل 
بع�س  بها  خ��رج��ت  ال��ت��ي  الت�سرفات   ب�سبب  ك��ان��ت 

الدول الإقليمية والعربية ..
لكننا اليوم اما دبلوما�سية ناجحة وذات معطيات 
العري�س  المجال  على  حتما  �ستنعك�س  ايجابية 
في  خ��ط��وات  وتحقيق  وتنميته  ال��ع��راق  لم�سالح 

العمق ال�ستراتيجي لما يهم ال�سعب والوطن .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي

الره��اب��ي  الخطر  ان  الرب��ع��اء،  ال��ع��ب��ادي،  ال����وزراء حيدر  رئي�س مجل�س  اأك��د 
الذي  التحدي  ان  الى  م�سيرا  والعالم،  المنطقة  وانما  فقط،  العراق  يهدد  ل 
يواجهه العراق لي�س على الم�ستوى الع�سكري والأمني فح�سب، وانما يتعدى 

الى الم�ستوى ال�سيا�سي والجتماعي والفكري.
)النجف  كتاب  �سدور  حفل  ح�سوره  خال  القاها  كلمة  في  العبادي  وق��ال 
ب���واب���ة ال��ح��ك��م��ة( ع���ن م��ن��ظ��م��ة الم����م ال��م��ت��ح��دة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة 
)اليون�سكو( اإن "الخطر الرهابي البربري ليهدد العراق فقط، وانما المنطقة 
والعالم"، م�سيفا ان "احتفاءنا اليوم بالنجف من خال هذا الكتاب يمثل ردا 
على الهجمة الرهابية التي يتعر�س لها العراق، اذ ان هناك فكراً بربرياً يريد 

قطع الأمة عن تاأريخها".
الم�ستوى  عند  لي��ق��ف  ي��واج��ه��ه  ال���ذي  الخطير  "التحدي  ان  ال��ى  واأ����س���ار  
الع�سكري والأمني وانما يتعدى الى الم�ستوى ال�سيا�سي والجتماعي والفكري، 

وان هذه الأمة ليمكن لها ان تزال على يد هوؤلء".
وقفت  كما  المطاف،  نهاية  الى  التحدي  هذا  بوجه  "�سنقف  العبادي  واك��د 
والمتخلفون  ال��ب��راب��رة  ي�ستطع  ول��م  الما�سية،  ال�سنوات  م��دى  على  النجف 
تقف  ال���س��رف  "النجف  ان  مبينا  وعلمها"،  وثقافتها  تاريخها  ومحو  ايقاف 
للوقوف  �سعبنا  بقدرة  الثقة  ول��دي  الهجمة  هذه  بوجه  الر�سيدة  بمرجعيتها 

بوجه هذه التحديات وتحقيق النت�سار".

العبادي: التحدي الذي نواجهه يتعدى المستوى 
العسكري الى المستوى السياسي واالجتماعي والفكري

قال رئي�س مجل�س النواب �سليم الجبوري " ان م�سببات الإرهاب 
مكافحته  م��ن  بالمعالجة  اأول���ى  والتهمي�س  وال��ظ��ل��م  القهر  م��ن 
مجل�س  اليوم  زار  النواب  مجل�س  رئي�س  ان  لمكتبه  بيان  وذكر   ."
الجبوري  واأك��د  لريجاني.  علي  برئي�سه  والتقى  الإيراني  ال�سورى 
العراق  " اأن  الإي��ران��ي  ال�سورى  بمجل�س  األقاها  التي  كلمته  خال 
ال��روؤى  على  بينهما  والت��ف��اق  المنطقة  في  مهمان  بلدان  واإي���ران 
العامة للم�ستقبل يمنح المنطقة فر�سة اكبر لا�ستقرار ". وتابع 
:" نوؤكد حاجتنا لجيراننا تحت عنوان التعاون بيننا وبينهم دون 
التدخل في �سوؤوننا الداخلية ، كما اأننا ل نر�سى لأنف�سنا التدخل 
وجهات  في  الخ��ت��اف  " اأن  على  و�سدد   ." الداخلية  �سوؤونهم  في 
النظر بين الدول حالة �سحية وطبيعية ولكن غير الطبيعي ان 
 ." الى خاف وخ�سومة ومنطلقا لل�سراع  يتحول هذه الختاف 
ال�سيادة  اإح��دى مظاهر  البلدين  " ان الحدود بين  وقال الجبوري 
وال��ى اي  ان تكون ممرا غير �سرعي من  ونعمل على حفظها من 
العراق  ق��وة  " ان  وا���س��اف   ." ببلدينا  ذل��ك ي�سر  البلدين لن  من 
بتنوعه واأية محاولت لت�سويه ديموغرافية بع�س مناطقه ل�سالح 
مواجهة  على  وق��درت��ه  عافيته  �سيهدم  اخ���رى  ح�ساب  على  جهة 

الم�ساعب".

لدعم  ا���س��ت��ع��داده  ال�سدر  مقتدى  ال�����س��دري  التيار  زع��ي��م  اع��ل��ن 
� " الموؤمنة  الجي�س العراقي وذلك بادخال عنا�سر مقاتلة و�سفها ب
" للقتال في �سامراء مع ال�ستعداد لم�سك الر�س في المحافظات 
وقال  وال�سرطة.  الجي�س  ب�سفوف  اللتحاق  خال  من  الجنوبية 
في بيان له ت�سمن عددا من النقاط ، انه على ال�ستعداد للتن�سيق 
مع الحكومة لدخال عنا�سر موؤمنة بحب العراق والت�سحية من 
 ": وتابع  �سامراء.  القتال في  اجل  العراقي من  الجي�س  الى  اجله 
من  الجنوبية  المحافظات  ف��ي  الر����س  لم�سك  جهوزيتنا  نعلن 
خال اللتحاق ب�سفوف الجي�س وال�سرطة ل�سد النق�س في حال 

التحاق القطعات الع�سكرية خارج تلك المحافظات ".

الجبوري : مسببات اإلرهاب من القهر والظلم 
والتهميش أولى بالمعالجة من مكافحته

/ بغداد

/ بغداد

الصدر يعلن استعداده الدخال "عناصر مؤمنة 
" في الجيش من اجل القتال في سامراء

�سرحان  النيابية  المالية  اللجنة  ع�سو  اأك���د 
 2015 ل�سنة  العامة  ال��م��وازن��ة  ق��ان��ون  اأن  اح��م��د  
�سي�سل الى مجل�س النواب نهاية ال�سهر الحالي، 
ت��م الت���ف���اق ع��ل��ى تخفي�س  اأن���ه  ال���ى  ل��ف��ت  فيما 

نفقات الموازنة لتقليل ن�سبة العجز فيها
“اللجنة المالية  اإن  وقال ع�سو اللجنة احمد 
ع��ق��دت اج��ت��م��اع��اً م���ع وزي�����ري ال��م��ال��ي��ة ه��و���س��ي��ار 

لدرا�سة  الجميلي  �سلمان  والتخطيط  زي��ب��اري 
 ،2015 ل�سنة  ال��ع��ام��ة  ال��م��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����س��روع 
على  الت���ف���اق  ع��ن  “اأ�سفر  الج��ت��م��اع  اأن  م���وؤك���دا 
العجز  ن�سبة  لتقليل  الموازنة  نفقات  تخفي�س 

فيها
�سيعر�س  الموازنة  “م�سروع  اأن  احمد  واأ�ساف 
لمجل�س  المقبلة  الجل�سة  اأعمال  ج��دول  �سمن 
الوزراء لمناق�ستها واإقرارها واإر�سالها الى مجل�س 
ال��ى  �ست�سل  “الموازنة  اأن  م��و���س��ح��اً  النواب”، 

البرلمان نهاية ال�سهر الحالي.

اللجنة المالية : موازنة 2015 على طاولة البرلمان نهاية الشهر الحالي
/ بغداد

واح��داً  �سهراً  النيابية،  النزاهة  لجنة  ح��ددت 
الحكومية  الموؤ�س�سات  في  الم�سوؤولين  لكبار 
كانون  �سهر  ف��ي  المالية،  ذممهم  ل�ستكمال 
ال��ث��ان��ي ال��م��ق��ب��ل. وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة 
اإن"  �سحفي   ت�سريح  ف��ي  ال��ج��ع��ف��ري  ط��ال��ب 
الدوائر  في  الم�سوؤولين  كبار  طالبت  اللجنة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ا���س��ت��ك��م��ال ال��ك�����س��ف ع���ن ذممهم 

المالية، ابتداء من 1/1 ولغاية 1/ 2 من العام 
المقبل مبيناً اأن" جميع الم�سوؤولين مطالبون 
الم�سمولين  اأن"  واأو���س��ح  ا�ستثناء  دون  بذلك 
بالك�سف عن ذممهم المالية، من درجة مدير 
�ستعلن  اأن" اللجنة  اإل��ى  عام فما فوق". لفتاً 
اأ�سماء الم�سوؤولين الذين لم يقدموا ك�سوفهم 
المالية في الأيام القادمة ودعت لجنة النزاهة 
النيابية، في وقت �سابق، الم�سوؤولين كافة في 
ذممهم  ع��ن  الك�سف  اإل���ى  ال��ع��راق��ي��ة  الحكومة 
المالية لتطبيق ال�سفافية واللتزام بالقانون.

النزاهة النيابية تمهل المسؤولين شهرًا واحدًا الستكمال ذممهم المالية
/ بغداد

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ف�����وؤاد م��ع�����س��وم ع���ن ب��دء 
ال��خ��ط��وات الأول������ى ل��م�����س��روع ال��م�����س��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
النظر في عدة  اإع���ادة  خ��ال  الباد من  ال�ساملة في 

قرارات وقوانين والعمل على اإ�سراك الجميع فيها
وقال مع�سوم، طبقا لبيان رئا�سي، خال ا�ستقباله 
لممثل الأم���ي���ن ال��ع��ام ل��اأم��م ال��م��ت��ح��دة ف��ي ال��ع��راق 

لتحقيق  م�ستمر  »ال�سعي  اإن  ميادينوف:  نيكولي 
الم�سالحة كونها الطريق الوحيد للتخل�س من كل 
تتحقق  ل  الم�سالحة  اأن  اإل���ى  م�سيرا  الم�ساعب«، 
والتظاهر  الخطابية  والموؤتمرات  فقط بالجتماعات 
والم�ساركة  القوية  الإرادة  اإل���ى  تحتاج  ب��ل  الإع��ام��ي 
الفعلية من الجميع. واعتبر اأن »الم�سالحة الوطنية 
م���ن كل  للتخل�س  ال��وح��ي��د  ال��ط��ري��ق  ه���ي  ال�����س��ام��ل��ة 
الم�ساعب وبما ي�ساعد على ا�ستتباب الأمن وال�سلم 
الج��ت��م��اع��ي ول��ف��ت م��ع�����س��وم اإل���ى »ال�����س��ع��ي م��ن اأج��ل 

اتخاذ خطوات حا�سمة وحازمة واإعادة النظر في عدة 
الأم��ان  وتحقيق  الم�سالحة  لإنجاح  وقوانين  ق��رارات 
والزدهار والوئام والتقدم بعيدا عن ويات الحتراب«، 
حياتية  ح��اج��ة  ال��وط��ن��ي��ة  »ال��م�����س��ال��ح��ة  اأن  مو�سحا 
بالجتماعات  ف��ق��ط  تتحقق  ل  ف��ه��ي  ل���ذا  للمجتمع 
والموؤتمرات الخطابية والتظاهر الإعامي بل تحتاج 
الجميع  من  الفعلية  والم�ساركة  القوية  الإرادة  اإل��ى 
اإلى  وق��ت م�سى  اأي  اأح��وج من  الآن  العراق  واأن  �سيما 
الت�سالح والتكاتف من جانبه، اأعرب ميادينوف عن 

»ا�ستعداد المنظمة الدولية الكامل لدعم العراق في 
المرحلة  ه��ذه  اجتياز  ف��ي  وم�ساعدته  المجالت  ك��ل 
ع��اوي،  اإي��اد  نائبه،  كلف  مع�سوم  اأن  يذكر  ال�سعبة 
ب�سوؤون الم�سالحة الوطنية، وبداأ عاوي من جانبه 
ال�����س��دد م��ن بينها  �سل�سلة م��ن الإج������راءات ف��ي ه���ذا 
لقاءات عقدها مع �سيا�سيين وزعماء ع�سائر عراقيين 
ف���ي ك���ل م���ن ال��ع��ا���س��م��ة الأردن����ي����ة ع���م���ان والإم�������ارات 
الم�سالحة  م�سروع  في  اإ�سراكهم  بهدف  قطر  ودول��ة 

الوطنية.

معصوم البدء بأولى خطوات مشروع المصالحة الوطنية

/ بغداد



ح����ذرت رئ��ي�����س ل��ج��ن��ة الأم�����ن وال���دف���اع 
النيابية، االنائب حاكم الزاملي، الأربعاء، 
م��ن اح��ت��م��ال ان��ه��ي��ار ال��و���ض��ع الأم��ن��ي في 
الأمنية  ال��ق��وات  تجهيز  في  التاأخر  ح��ال 
في  الزاملي  و�ضدد  الحديثة.  بالأ�ضلحة 
"�ضرورة  ع��ل��ى  "العراقية"  تلقته  ب��ي��ان 
تعاقد الحكومة العراقية مع الدول التي 
وال��ت��ي  الع�ضكرية  ب��ال�����ض��ن��اع��ات  ت�ضتهر 
ت��م��ت��ل��ك ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��ال��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
ال��ط��ائ��رات ال��م��ق��ات��ل��ة واج���ه���زة ال��م��راق��ب��ة 
وال��ت��ن�����ض��ت واج����ه����زة ال��ت�����ض��وي�����س ال��ت��ي 
يحتاجها العراق في حربه �ضد الإرهاب". 
التي  الطائلة  المبالغ  "اإعادة  اإل���ى  ودع���ا 
العقود  وف���ق  دولر  م��ل��ي��ار   41 ال���ى  ت�ضل 
ال���ت���ي اأب���رم���ت���ه���ا ح���ك���وم���ة ال���م���ال���ك���ي م��ع 
ت�ضتهر  اخ��رى  دول  مع  والتعاقد  اأمريكا 
مثل  ال��م��ت��ط��ورة  الع�ضكرية  بال�ضناعات 
ل�ضراء  وال�ضين  ورو�ضيا  الجنوبية  كوريا 
اأ���ض��ل��ح��ة واأج���ه���زة ح��دي��ث��ة ل��دع��م ال��ق��وات 
اأن  الزاملي  واأو���ض��ح  العراقية".  المنية 
يت�ضمن  وا�ضنطن  م��ع  المبرم  "العقد 
وطائرات   F16  � ال بطائرات  العراق  تزويد 
��ي وال���ط���ائ���رات ال��م�����ض��ي��رة وع��ت��اد  الأب��ات�����ض
ل��ل��دب��اب��ات ف�����ض��ًا ع��ن ا���ض��ل��ح��ة وم��ع��دات 
ا���ض��ت��ام  "عدم  اإل�����ى  م���ن���وه���اً  متنوعة"، 
وح��ذر  الأ�ضلحة".  تلك  م��ن  لأي  ال��ع��راق 
الكتلة  ال��ى  ينتمي  ال��ذي  اللجنة،  رئي�س 
ال�����ض��دري��ة، اأن���ه "في ح���ال ع���دم الإ���ض��راع 

ف���ي ت��ج��ه��ي��ز ت��ل��ك الأ����ض���ل���ح���ة والأج����ه����زة 
لانهيار"،  معر�س  الم��ن��ي  الو�ضع  ف��ان 
�"زيارة وزير الدفاع العراقي خالد  مرحبا ب
اأن  الجنوبية". يذكر  الى كوريا  العبيدي 
معارك  تخو�س  العراقية  المنية  القوات 
ط��اح��ن��ة م��ن��ذ اك���ث���ر م���ن خ��م�����ض��ة ا���ض��ه��ر 
وبع�س  الإره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�ضابات  �ضد 

وكبدتهم  الأخ��رى  المت�ضددة  التنظيمات 
خ�ضائر كبيرة بمعاونة الع�ضائر والح�ضد 
ال�ضعبي وتمكنت من تحرير مناطق عدة، 
 35 اأم  ط��ائ��رات  دخ��ل��ت  اأن  بعد  خ�ضو�ضا 
العراقي،  بالجي�س  الخدمة  وال�ضيخوي 
المجاميع  ت��ل��ك  ه����ددت  ان  ب��ع��د  و���ض��ي��م��ا 

المن والقت�ضاد معا.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

يهدد  "داع�س" خطرا  ع�ضابات  ال��دول��ي  الم��ن  مجل�س  اعتبر 
تقرير �ضدر عن مجموعة  يقول  كما  الدوليين،  وال�ضام  الم��ن 
ثم  "داع�س"  ع��ن  درا���ض��ة  بو�ضع  المجل�س  كلفهم  ال��خ��ب��راء  م��ن 
المتحدة  المم  ميثاق  وبموجب  ر�ضمية.  وثيقة  بو�ضفها  ن�ضرها 
فان اط��اق هذا التو�ضيف على اية جهة، دول��ة كانت ام تنظيما، 
لمواجهة  منا�ضبا  ت��راه  بما  بالقيام  الحق  الخ��رى  ال��دول  يعطي 
ال���ذي يتعر�س ل��ه الم���ن وال�����ض��ام ال��دول��ي��ان. ويمكن  ال��ت��ه��دي��د 
لدولة ما ان تطلب �ضدور قرار اأممي بهذا ال�ضاأن بموجب احكام 
لم  العالم  ان  يعني  المتحدة.هذا  الم��م  لميثاق  ال�ضابع  الف�ضل 
بلدا  تخ�س  محلية  م�ضاألة  بو�ضفه  "داع�س"  ال��ى  ينظر  يعد 
بعينه بل هو ق�ضية عالمية تهم دول العالم كلها. �ضوف ينعك�س 
اول  "الداع�ضي".  الخطر  مواجهة  وم�ضتوى  طريقة  على  ه��ذا 
ملقاة  محلية  م�ضوؤولية  "الداع�ضي"  للخطر  الت�ضدي  يعد  لم 
الخرى  العالم  دول  انما على  �ضوريا فقط.  او  العراق  عاتق  على 
ان تقوم بم�ضوؤوليتها �ضد الخطر الدولي. المعركة مع "داع�س" 
التي ين�ضط  الدول  ان  معركة دولية ولي�ضت محلية. وهذا يعني 
فيها "داع�س" لم تعد تملك لوحدها حق تحديد اأ�ضلوب وطريقة 
مواجهة "داع�س". واإنما اأ�ضبحت دول العالم الخرى �ضريكة في 
العراق  ومنها  ال��دول  ه��ذه  على  يتعين  والم�ضوؤولية.  الحق  ه��ذا 
"داع�س" خطرا عالميا ولي�س خطرا محلياً  ان تت�ضرف بو�ضف 

فقط.

خطر عالمي

أخبار وتقارير2 العدد)586( الخميس 18 كانون االول 2014
Thu: 18 Des 2014 issue no.586

الزاملي يطالب باإلسراع بتسليح الجيش
ق������ال ال����ن����ائ����ب ع�����ن ال���ت���ح���ال���ف 
ال���وط���ن���ي ه�����ض��ام ال�����ض��ه��ي��ل : من 
ت�ضليح  عملية  تمر  ان  ال�����ض��روري 
ال��ع�����ض��ائ��ر ال���ع���راق���ي���ة م����ن خ���ال 
اأن"  ال�����ض��ه��ي��ل  وق�����ال  ال���ح���ك���وم���ة. 
خ���ط���وة ت�����ض��ل��ي��ح ال��ع�����ض��ائ��ر ب��ع��ي��دا 
و�ضع  مع  الحكومة لتن�ضجم  عن 
اختاف  ب�ضبب   ، ال��ح��ال��ي  ال��ع��راق 
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ال��م��و���ض��وع ، 
بين تاأييد عدد من الجهات ورف�س 
عن  ب��ع��ي��دا  الت�ضليح  ف��ك��رة  اخ���رى 
الحكومة". و�ضدد على ال�ضراع في 
اقرار قانون الحر�س الوطني ليتم 
ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود ال��ع�����ض��ك��ري��ة في 

كل العراق لمطاردة ع�ضابات داع�س الرهابية. ي�ضار الى ان وفدا من 
الع�ضائر العراقية قد زار قبل ايام الوليات المتحدة المريكة لبحث 
تعقد  ان  الموؤمل  ومن   . المغت�ضبة  المحافظات  ع�ضائر  ت�ضليح  الية 
اربيل  محافظة  في  موؤتمرا   ، اليوم  المغت�ضبة  المحافظات  ع�ضائر 

لمناق�ضة مو�ضوع ت�ضليح الع�ضائر بعيدا عن الحكومة .

ب���ح���ث ع�����ض��و ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال������ع������ال������ي وال������ب������ح������ث ال���ع���ل���م���ي 
م��ح��م��د  د.  ال���ن���ائ���ب  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
التعليم  هيئة  رئي�س  مع  ال�ضمري 
اليا�ضري  الكاظم  عبد  د.  التقني، 
بالواقع  والرت��ق��اء  النهو�س  �ضبل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ع���ل���م���ي، وت���ذل���ي���ل 
ال��م��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��ر���س ذل���ك. 
وع����ر�����س رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ت��ق��ن��ي اإ����ض���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��ه��ي��ئ��ة 
التعليم  ف��ي  ودوره���ا  الم�ضتقبلية 
ال���ع���ال���ي ب�����ض��ك��ل ع�����ام وال��ت��ع��ل��ي��م 

 TVET التقني ب�ضكل خا�س من خال التعليم العالي واإ�ضتراتيجية
دوره��ا كجامعة  الهيئة من خال  ن�ضاطات  اأهم  اإلى عر�ضه  بال�ضافة 
وعاقتها  العلمي  البحث  ح��ول  المن�ضب  الأ�ضا�ضي  وهدفها  منتجة 
م��ع ال��م��ج��ت��م��ع. م��ن ج��ان��ب��ه اب���دى ال�����ض��م��ري ا���ض��ت��ع��داده ل��ل��ت��ع��اون في 
تذليل جميع ال�ضعاب التي تعتر�س تحقيق اأهداف الهيئة وعاقتها 
القيم  تر�ضيخ  ال��ى  داع��ي��ا   ، واح���دة  كمنظومة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  م��ع 
النهو�س  اج��ل  من  والتعليمي،  الوظيفي  ال�ضلوك  في  الموؤ�ض�ضاتية 
بواقع هذا القطاع المهم والحيوي. واأكد ال�ضمري على �ضرورة ان يكون 
يحويه  لما  المقبلة،  المرحلة  اولويات  من  التقني  بالتعليم  الرتقاء 
وتر�ضين  المحلي،  الن��ت��اج  تفعيل  ف��ي  ت�ضهم  وامكانيات  ط��اق��ات  م��ن 

القت�ضاد الوطني.

السهيل: يجب ان تمر عملية 
تسليح العشائر من خالل الدولة

الشمري: االرتقاء بالتعليم التقني يسهم بتفعيل 
االنتاج المحلي وترصين االقتصاد الوطني

- بغداد
- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

ااعمالها  النيابية  التحقيقية  اللجنة  با�ضرت 
المو�ضل  م��دي��ن��ة  ���ض��ق��وط  ا���ض��ب��اب  ع��ن  للك�ضف 

باأيدي ع�ضابات داع�س الرهابية.
ال��ع��راق��ي��ة   تلقت  ال���ن���واب  لمجل�س  ب��ي��ان  وذك���ر 
حاكم  ال��ن��ائ��ب  برئا�ضة  "اللجنة  ان  منه  ن�ضخة 
الزاملي با�ضرت اأعمالها اليوم بلقاء معاون رئي�س 
اركان الجي�س ال�ضابق  الفريق الول الركن عبود 
الول  الفريق  ال�ضابق  البرية  القوات  وقائد  كنبر 
ال��رك��ن ع��ل��ي غ��ي��دان وق��ائ��د ال�����ض��رط��ة الت��ح��ادي��ة 
ال�����ض��اب��ق ال��ف��ري��ق ال���رك���ن م��ح�����ض��ن ال��ك��ع��ب��ي في 
النيابية في مجل�س  مقر لجنة الم��ن  وال��دف��اع 

النواب".
اك��ت��ف��ت في  "اللجنة  ان  ال���ى  م�����ض��ادر  واأ����ض���ارت 
ال���ق���ادة  ال����ى اق�����وال  اج��ت��م��اع��ه��ا الول ال���ض��ت��م��اع 
الجتماعات  ف��ي  تلتقيهم  ان  على  الع�ضكريين 

المقبلة".
15 من ت�ضرين  النواب �ضكل في  وكان مجل�س 

لجنة  م��ن  اأع�ضاء  ت�ضم  لجنة  الما�ضي  الثاني 
الم�����ن وال����دف����اع ون������واب ع���ن م��ح��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى 
للتحقيق في اأحداث مدينة المو�ضل في 10 من 
حزيران الما�ضي و�ضقوطها بيد ع�ضابات داع�س 

الرهابية.
رئي�س  الم�ضلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  وك���ان 
الوزراء حيدر العبادي اقال في ال�ضهر الما�ضية 
عددا من كبار ال�ضباط والقادة المنين في وزارتي 
الى  احالتهم  اأو  والدفاع من منا�ضبهم  الداخلية 
التقاعد بينهم الفريق اأول ركن عبود كنبر معاون 
ال�ضرطة  وقائد  للعمليات  الجي�س  اأرك���ان  رئي�س 

التحادية الفريق الركن مح�ضن الكعبي.
القائد  مكتب  بحل  ق���رارا  العبادي  ا���ض��در  كما 
العام للقوات الم�ضلحة في 23 من ايلول الما�ضي 
ف�ضا عن ك�ضف اأكثر من 50 الف جندي وهمي 
�"الف�ضائيين" في اطار اعادة هيكلة  او ما يعرف ب

الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية اثر اأحداث المو�ضل.
ا�ضتولت  قد  الرهابية  داع�س  ع�ضابات  وكانت 
في 10 من حزيران الما�ضي على مدينة المو�ضل 
وعدد من مدن محافظة نينوى في انهيار مفاجئ 

لاأمن في المحافظة وامتدت الى مناطق اخرى 
المعارك  ومازالت  منها  القريبة  المحافظات  في 
التحالف  مع  بالتعاون  �ضدها  جارية  الع�ضكرية 

الدولي الذي �ضكل بقيادة الوليات المتحدة.
التي  الع�ضكرية  "القيادات  ان  العبيدي  وق��ال 
الو�ضع  المو�ضل خارج  ب�ضقوط  لها عاقة  كانت 
الع�ضكري الحالي، وكثير منهم احيلوا للمحاكم، 
وجهت  واخ��رون  غيابيا  �ضيحكمون  منهم  وق�ضم 
لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها ت�ضل الى 
كثير من  ي�ضمل  وه��ذا  ال��م��وؤب��د  والحكم  الع���دام 
يعتبر  ذل��ك  لن  ال�ضماء،  ذك��ر  نريد  ل  القيادات، 
من  ال��ه��روب  على  ي�ضاعدهم  ان  ويمكن  ت�ضريبا 
البلد"، لفتا الى ان "جزء من هذه القيادات قيد 

العتقال واخرى كا".
لجنة  �ضكل  "البرلمان  ان  الى  العبيدي  واأ�ضار 
كونها  ال��م��و���ض��ل  ���ض��ق��وط  ق�ضية  ف��ي  للتحقيق 
الرئي�س  ال�ضبب  وك��ان��ت  وم��ع��ق��دة  كبيرة  ق�ضية 
"�ضيتم  انه  في انهيار القوات الم�ضلحة"، موؤكدا 
الم�ضتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  الق�ضية  ف��ي  التحقيق 

المدنية والع�ضكرية".

اللجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل تستمع القوال غيدان وكنبر والكعبي
- بغداد

- بغداد

- كركوك

ال��وزراء  لمجل�س  العام  المين  نائب  ك�ضف 
ب��م��وازن��ة  المعنية  ال���وزاري���ة  اللجنة  وع�����ض��و 
2015، عبيد محل عن خف�س عجز الموازنة 
التحادية للعام المقبل الى 23 ترليون دينار 
اللجنة  بان  موؤكدا   ، ترليونا   47 كان  ان  بعد 
���ض��ت��وا���ض��ل ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ل��ح��ي��ن ح�ضم 

واعداد التقرير النهائي للموازنة
ال��ى  ال��ع��ج��ز  تخفي�س  “عملية  ان  وق����ال 
جميع  نفقات  تقلي�س  عبر  تمت  الحد  ه��ذا 
الوقت  في  م�ضيرا  الدولة،  ووزارات  موؤ�ض�ضات 
تخ�ضي�س  ت�ضمنت  ال��م��وازن��ة  ان  ال���ى  ذات���ه 
موازنة  ال��ى  ت�ضاف  للنازحين  دينار  ترليون 

وزارة الهجرة والمهجرين”.

مجلس الوزراء: خفض 
عجز موازنة العام المقبل 

الى 23 ترليون دينار

على  المنتظرة  المعركة  اأع��ت��اب  على 
ال���م���و����ض���ل ال���ت���ي ب�������داأت ت�����ض��ه��د ح��رك��ة 
ن�����زوح ك��ث��ي��ف ب��ات��ج��اه م��ح��اف��ظ��ة ال��رق��ة 
موؤتمر  ارب��ي��ل  ف��ي  غ��داً  ُيعَقد  ال�ضورية، 
ب��رع��اي��ة دع�����اة رب����ط اأي ع��م��ل ع�����ض��ك��ري 
�ضد تنظيم »داع�س« بمطلب النف�ضال 
ع��ن ال��ع��ا���ض��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب���غ���داد، وعلى 
النجيفي  اأثيل  نينوى  محافظ  راأ�ضهم 
العي�ضاوي،  راف���ع  الأ���ض��ب��ق  ال��م��ال  ووزي���ر 
ب��ح�����ض��ور ر����ض���م���ي ع����راق����ي ع���ب���ر ن��ائ��ب 
اأ�ضامة  الأمن  ل�ضوؤون  الجمهورية  رئي�س 
النجيفي ونائب رئي�س الحكومة �ضالح 
��ي ي��ع��ّد  ال���م���ط���ل���ك، ف����ي ت��ج��م��ع ���ض��ي��ا���ض
ك��ب��ي��را  ع����ددا  ن���وع���ه، وي�����ض��م  الأول م���ن 
في  ال�ضيا�ضية  العملية  معار�ضي  م��ن 
عن  وممثلين  الع�ضائر  و�ضيوخ  ال��ع��راق، 

»المحافظات ال�ضت«.
ر ع���دد من  وف���ي ه���ذه الأث���ن���اء، يح�ضِّ
القوى ال�ضيا�ضية و�ضخ�ضيات ع�ضائرية 
»مكافحة  عنوان  تحت  لموؤتمر  ودينية 
الإره���������اب«، م���ن اأج�����ل ب��ح��ث م���ا اأ���ض��م��اه 
م��ن��ظ��م��و ال��م��وؤت��م��ر »خ����ي����ارات ج���دي���دة« 
ل��ت�����ض��ل��ي��ح م��ق��ات��ل��ي ال��ع�����ض��ائ��ر. واأك�����دت 
اللجنة التح�ضيرية للموؤتمر اأن الهدف 
اإقليم  في  الموؤتمرة  الأط���راف  لقاء  من 
ك��رد���ض��ت��ان ���ض��ي��ك��ون ت��وج��ي��ه ر���ض��ال��ة اإل��ى 
ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���وح���دة م��وق��ف 
لت�ضلم  مهيئة  وباأنها  ال�ضنية«،  »القوى 
ال�ضاح حتى لو لم يكن ذلك عن طريق 

الحكومة العراقية.
واأك������د ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����ض��ي��ري��ة 

ي�ضغل  ال���ذي  ال��ع��ل��وان��ي  خ��ال��د  للموؤتمر 
م��ن�����ض��ب ال��م�����ض��ت�����ض��ار الأم���ن���ي ل��رئ��ي�����س 
م��ج��ل�����س ال����ن����واب ���ض��ل��ي��م ال���ج���ب���وري اأن 
ت�ضكيل  ق�����ض��ي��ة  »���ض��ي��ب��ح��ث  ال���م���وؤت���م���ر 
بديلة  و�ضائل  واإيجاد  الوطني،  الحر�س 
ل��ت�����ض��ل��ي��ح ال��ع�����ض��ائ��ر ال��م��ق��ات��ل��ة ف���ي ما 
ل���و ا���ض��ت��م��رت ال��ح��ك��وم��ة ب��ال��ت��ب��اط��وؤ في 

ت�ضليحها«.
محافظة  مجل�س  ع�ضو  اأك���د  ب����دوره، 
نينوى عبد الرحمن الوكاع اأن »الجتماع 

ي�����ض��ك��ل ر���ض��ال��ة ���ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة 
ب������اأن ال����ق����وى ال�����ض��ن��ي��ة رب���م���ا ���ض��ت��ط��ل��ب 
الح�ضول على ال�ضاح للع�ضائر من دون 
»الوليات  رغبة  اأن  الى  موافقتها«، لفتاً 
ال�ضنية  الع�ضائر  ت�ضليح  في  المتحدة 
ل��ي�����ض��ت اأم������راً ����ض���ري���اً، وه����ي ت��ب��ح��ث عن 
يقدمه  قد  ما  وهو  �ضني موحد،  موقف 
في  والتطرف  الإره���اب  مكافحة  موؤتمر 

اأربيل«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ب��ر ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��د اب��و 

اأن  عمان  الأردن��ي��ة  العا�ضمة  م��ن  ري�ضة 
��ي ب��ال��درج��ة الأول�����ى،  »الج���ت���م���اع ���ض��ي��ا���ض
وي���ه���دف ل��خ��دم��ة وت��ل��م��ي��ع ح���زب معين 
الأخ��ي��رة  الآون�����ة  ف��ي  �ضعبيته  ت��راج��ع��ت 
ع��ق��ب اح���ت���ال ال��م�����ض��ل��ح��ي��ن ل��ل��م��دن«. 
اأحد �ضيوخ الع�ضائر الذين  واأ�ضاف وهو 
العبادي  حيدر  الحكومة  رئي�س  التقوا 
»الموؤتمر  اأن  الأردن  اإل���ى  زي��ارت��ه  خ��ال 
���ض��ت��ح�����ض��ره ال�������ض���ف���ارت���ان الأم���ي���رك���ي���ة 
ب���غ���داد، وه���و بمثابة  وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ي 

تمهيد لإعان الإقليم ال�ضني«.
هو  »الموؤتمر  اأن  اإلى  ري�ضة  اأبو  واأ�ضار 
الإق��ل��ي��م  لت�ضكيل  ال��ع��ام  ال����راأي  لتهيئة 
ال�ضنية  ال��ق��وى  و�ضلت  اأن  بعد  ال�ضني، 
مدنها  تحرير  في  م�ضدودة  طريق  ال��ى 
وال��ح�����ض��ول ع��ل��ى ال�������ض���اح«، لف��ت��ا اإل���ى 
ظل  في  الإقليم  م�ضروع  نجاح  »اإمكانية 
ط��رف  ك��ل  وب��ح��ث  ال�ضيا�ضي  الن��ق�����ض��ام 
عن م�ضالحه الحزبية والفئوية وغياب 

الهوية الوطنية«.

أربيل تحتضن اليوم  مؤتمر "مكافحة اإلرهاب" بحضور النجيفي والعيساوي والمطلك 
- اربيل

العراقية  الحكومة  المو�ضوي  �ضهام  ب��در  كتلة  عن  النائبة  طالبت 
بالتدخل العاجل ومحا�ضبة المق�ضرين في حادثة جامعة كركوك.

وقالت المو�ضوي في بيان تلقت العراقية ن�ضخة منه  ان " ما جرى 
في جامعة كركوك ام�س امر خطير جدا كون محافظة كركوك لي�ضت 
ج���زءا م��ن الق��ل��ي��م وه���ذا �ضيولد ت��داع��ي��ات خ��ط��ي��رة ع��ل��ى ال��و���ض��ع في 
الك��راد  الطلبة  بين  ا�ضتباكات  ام�س  وقعت  قد  وكانت   ." المحافظة 
والعرب في الجامعة ا�ضيب خالها 14 طالبا اثر م�ضادات كامية ذات 
الك��راد على  ا�ضرار  ،ب�ضبب  والعرب  الك��راد  الطاب  بين  طابع قومي 
انزال العلم العراقي ورفع علم كرد�ضتان في الجامعة . ودعت النائبة 
الظرف  ت�ضتغل  ل  وان  العراق  �ضيادة  تحترم  ان  الى  القليم  " حكومة 
الراهن وعليها ان تعي بان العراق بلد الجميع ولي�س حكرا على احد 
وما الت�ضرفات الخيرة ال دليا على انفرادهم ومحاولتهم ان�ضاء دولة 

كردية باموال عراقية ".

النائبة سهام الموسوي تطالب بمحاسبة المقصرين في حادثة جامعة كركوك

 لمنع ِإنهيار الوضع األمني

دعا النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجل�س العلى ،محمد اللكا�س، 
الحكومة الحالية الى ك�ضف ملفات ف�ضاد الحكومة ال�ضابقة .وقال اللكا�س 
، ان”الحكومة ال�ضابقة متورطة بق�ضايا ف�ضاد كبيرة وفي حال ك�ضفها من 
قبل الحكومة الحالية، حيث �ضتذهل جميع ابناء ال�ضعب العراقي. وا�ضاف 
اللكا�س، ان بناء الدولة وا�ضتقرار النظام ال�ضيا�ضي لن يح�ضل ال في حال 

الق�ضاء على المف�ضدين.

اللكاش: على الحكومة 
الحالية كشف فساد سابقتها

اأك���د ال��ن��ائ��ب ف��ي ال��ب��رل��م��ان م�ضعان ال��ج��ب��وري، الرب���ع���اء، اإع���دام 
ابناء عمومته في تكريت، فيما توعد  "داع�س" عدد من  ع�ضابات 

المتورطين بم�ضاعدة التنظيم بالثائر.
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  ف��ي  �ضفحته  على  الجبوري  وق��ال 
)في�ضبوك(، اإنه "ب�ضدور موؤمنة بان العراق ووحدة �ضعبه ومواجهة 
البغي والإجرام الداع�ضي ي�ضتحق الت�ضحيات انعي ابناء عمومتي 
من قبيلة الجبور في منطقة العلم الذين تم اإعدامهم عانية في 
او  حق  وجه  دون  وانتقاماً  غيلة  الثنين،  اأم�س  البوعجيل،  �ضاحة 

مبرر بهدف ارهاب النا�س وتخويفهم".
واق��ول  العراقيين  ك��ل  خ��ال  م��ن  ال��ت��اأك��ي��د  نعيد  "اإننا  واأ���ض��اف 
للمتورطين مع داع�س ان زوالكم حتمي واأيامكم معدودة و�ضتفرون 

الى جحوركم لكن �ضيبقى لكم اهل واقارب".
وخاطب الجبوري المتورطين بم�ضاعدة تنظيم "داع�س" بالقول 
اعتقلتوهم  ان  ب��ع��د  ع��ان��ي��ة  واأع��دم��ت��م��وه��م  اخ��ذت��م��وه��م  "من  اإن 
اأن  الى  لفتا  باطلة"،  انها  تعرفون  تهما  بهم  وال�ضقتم  عزل  وهم 

المغدورين "لهم اهل و�ضينتقمون وفق قواعدهم الع�ضائرية".
ودعا الجبوري التنظيم الى "عدم التورط بدماء ال�ضرى الباقين 
اأن  م��وؤك��دا  لديكم"،  زال���وا  ول  �ضابق  وق��ت  ف��ي  اتخذتموهم  ممن 
ي�ضتطع  ول  �ضديدا  �ضيكون  وع�ضائرهم  ال�ضحايا  اهالي  "انتقام 

العقاء اإيقافه او الحد من انتقام عوائل ال�ضحايا".
"داع�س"  تنظيم  ينفذها  التي  الع��دام��ات  علميات  وت�ضاعدت 
في  للتنظيم  المنية  القوات  محا�ضرة  مع  تزامناً  معتقليه  بحق 
الجوية  ال�ضربات  الباد ومنها تكريت وتزايد  العديد من مناطق 

على معاقله.
واقدم التنظيم المت�ضدد على اعتقال اللف من المخالفين له 
بالفكر والتوجه من ابناء مناطق المو�ضل و�ضاح الدين والنبار 
وكركوك بعد �ضيطرته على تلك المناطق عقد العا�ضر من حزيران 

الما�ضي، ل�ضيما من منت�ضبي الجهزة المنية ال�ضابقة.

اأ���ض��ت��ب��ع��د ن���ائ���ب ع����ن ائ����ت����اف ال��ك��ت��ل 
ع��ق��د جل�ضة  ام��ك��ان��ي��ة  ال��ك��رد���ض��ت��ان��ي��ة، 
ا�ضتثنائية لمجل�س النواب خال العطلة 
الت�ضريعية لقرار م�ضروع قانون الموازنة 

المالية لعام 2015.
ال��وزراء  يعقد مجل�س  ان  المقرر  وم��ن 

ال����ي����وم ج��ل�����ض��ة ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��م��ن��اق�����ض��ة 
اأرج���اأ ذل��ك ف��ي جل�ضته  ال��م��وازن��ة بعد ان 
ه��ب��وط  ال���ث���اث���اء ل���ض��ت��م��رار  ام�����س  اأول 
 61 ام�س  لغاية  بلغ  ال��ذي  النفط  اأ�ضعار 
دولرات   3 بنحو  طفيف  ب��ارت��ف��اع  دولرا 
الى  بعد و�ضول خام برنت ظهر الربعاء 

58 دولرا.
وقال النائب هو�ضيار عبد اهلل ان "عدم 
اق���رار مجل�س ال����وزراء ل��ق��ان��ون ال��م��وازن��ة 

النفط  ا���ض��ع��ار  ه��ب��وط  ا���ض��ت��م��رار  ب�ضبب 
عقد  الم�ضتبعد  من  ف�ضيكون  وتذبذبها 
ما  خ���ال  للبرلمان  ا�ضتثنائية  جل�ضة 
لقرائته  الت�ضريعية  العطلة  م��ن  تبقى 

والت�ضويت على القانون".
النواب الى ان  "مجل�س  ودع��ا عبد اهلل 
المهمة  والقوانين  الموازنة  اق��رار  يكون 
راأ���س  على  المواطنين  حياة  تم�س  التي 

اولوياته بعد ا�ضتئناف جل�ضاته".

مشعان يؤكد إعدام "داعش" عدد من 
الجبور بتكريت ويتوعد المتورطين بالثائر

نائب كردي يستبعد عقد جلسة استثنائية للبرلمان القرار الموازنة
- بغداد



الدواعش يمارسون اعماال اجرامية بحق أكثر من مليون انسان داخل الموصل

ميزانية  ف��ي  ال���ع���راق  ع��ن��د  م�ستمر  واال���س��ت��ن��زاف 
ميزانية  ت��ع��ادل  دوالر  مليار   110 م��ن  اأك��ث��ر  �سنوية 
، وهو موؤ�سر خطير قد  اأربعة دول مجاورة  اأو  ثالثة 
اإل��ى االإق��ت��را���ض الداخلي وال��خ��ارج��ي ،  يلجئ ال��ع��راق 
التي  ال��م��رك��زي  البنك  اإل���ى م��وج��ودات  اأو االإ���س��ط��رار 
اهتزاز  ،والح�سيلة  لل�سيولة والمدفوعات  هي غطاء 
ثقة العالم بالتعامل معنا ، وال نن�سى باأن اقت�سادنا 
الجانب حيث تعتمد ميزانيته على مبيعات  اأح��ادي 

النفط بن�سبة 95 %.
وي���رى خ��ب��راء ان ال��ح��ل ال��واق��ع��ي ف��ي ظ��ل الحالة 
4 ماليين برميل  الى  النفطي  االإنتاج  الراهنة، زيادة 
ن��ف��ط خ����الل ال���ع���ام ال��م��ق��ب��ل، ف��ي��م��ا  ال ت��ظ��ه��ر فيه 

موؤ�سرات ارتفاع اأ�سعار النفط العالمية.
نفقات  ال�ستيعاب  العراقية  الحكومة  من  ويتوقع   
الموؤ�س�سات  ا�سالحات  ت�سريع  االإره��اب،  على  الحرب 

والق�ساء على الف�ساد المالي واالداري في الدولة.
اكثر من  ا�سماء  االإ���س��الح،  خ��ط��وات  اأول���ى  وك�سفت 
و75  ال��دف��اع،  ف��ي  وه��م��ي  ع�سكري  منت�سب  ال��ف   50
الف موظف ب�سفة  الداخلية، و12  الف منت�سب في 
عامل نظافة في امانة بغداد، و24 الف ا�سماً وهمياً 
العراقي  االق��ت�����س��اد  يظل  فيما  ال��ت��ق��اع��د،  هيئة  ف��ي 
الرواتب  تفر�سها  التي  الكبيرة  النفقات  ام��ام  يترنح 

ال�سخمة للم�سوؤولين وامتيازاتهم المالية.
ال��ك�����س��ف ع��ن  “ان  وي����ق����ول خ����ب����راء اق��ت�����س��ادي��ي��ن 
الى  �سي�ساهم  الوهميين  والموظفين  الف�سائيين 
 ،2015 موازنة  في  المالي  العجز  �سد  في  كبير  حد 
 2015 الدفاع في  ان ي�سل االنفاق على  فيما يتوقع 

الى نحو ربع الميزانية”.
ولكي يم�سي العراق في اإعادة بناء بنيته التحتية 
والح�سار  ال��ح��روب  ج��راء  من  المت�سررة  المتهالكة 
االقت�سادي ال�سيما في مجال الكهرباء، فان م�سطر 
دوالر من  م��ل��ي��ار   4.6 ق��ي��م��ت��ه��ا  دف���ع���ة  ت��اأج��ي��ل  ال����ى 
عامي  في  للكويت  باحتاللها  المتعلقة  التعوي�سات 

1990 و1991.
كما يتوجب على الدول االإقليمية ال�سيما النفطية 
تكاليف  ق�سط من  تحمل  في  بغداد  م�ساعدة  منها، 
الحرب، ال�سيما وان خطر االإرهاب يتجاوز العراق الى 

حدود هذه الدول.
ف��ي��م��ا دف����ع ال����ع����راق ث��م��ن ح�����روب االخ����ري����ن، منذ 
���ي، وت�����س��ّب��ب��ت ح��م��اق��ة  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال���م���ا����س
الى  اأدت  ع�سكرية  مغامرات  في  المقبور  الدكتاتور 
نف�سه،  يعيد  ال��ت��اري��خ  ف��ان  وال��ي��وم،  خ��اوي��ة،  ميزانية 
بعدما ت�سببت اأخطاء نف�ض الدول في دعم الجماعات 
وتمدد  التطرف  انت�سار  ال��ى  ���س��وري��ا،  ف��ي  الم�سلحة 

داع�ض الى العراق.
وتتطلب الحرب التي يخو�سها العراق على االإرهاب 
الم�ستفيدة  الخليج  دول  قبل  من  له  المادي  الدعم 
ان  ذل��ك  داع�����ض،  هزيمة  م��ن  اللب�ض  يقبل  ال  ب�سكل 
ح�سول العك�ض، �سيوؤدي الى نتائج وخيمة على هذه 

الدول ولي�ض العراق وحده.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان رئ��ي�����ض ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي 
بانه  ال���وزراء  رئا�سة  من�سب  ت�سنمه  خ��الل  اعلن  قد 
ينوي باجراء ا�سالحات والقيام ببناء دولة موؤ�س�سات 
دوائ��ر  ف��ي  وال��م��ال��ي  االداري  الف�ساد  على  وال��ق�����س��اء 

الدولة
وم���ن ج��ان��ب اخ���ر ت��ب��دو م���واق���ف اع�����س��اء مجل�ض 
محافظة االنبار منق�سمة بين موؤيد ومعار�ض القالة 
احمد خلف  ان  االراء  لتلك  الجامع  لكن   ، المحافظ 
الدليمي لم يكن مق�سرا في اداء واجباته الوظيفية .
 ، �سباح كرحوت   ، المحافظة  رئي�ض مجل�ض  وق��ال 
ان ” قرار االإقالة بب�ساطة �سديدة جاء ب�سبب ظروف 
الدليمي ال�سحية الذي ال ي�سمح له باإدارة المحافظة 
دفع  ما  العالجية  رحلته  من  عودته  بعد  جديد  من 
باالأغلبية على هذا  الت�سويت  الى  المجل�ض  اأع�ساء 
القرار وعلى الجميًع ان يحترمه” على حد و�سفه ، 
م�سيفا انه “تم فتح باب التر�سيح لمن�سب محافظ 
تنطبق  م��م��ن  المحافظة  �سخ�سيات  اأم����ام  االأن���ب���ار 
يكون  اأن  على  والقانونية  االإداري����ة  ال�سروط  عليهم 
المتقدم للتر�سيح من اأبناء المحافظة ح�سرا و�سيتم 
المحافظة  ملفات  اأدارة  على  واالأق���در  االأك��ف��اأ  اختيار 
وخا�سًة الملف االأمني الذي يعد العالمة الفارقة في 

م�سار االأحداث في االأنبار”.
المجل�ض   لرئا�سة  االت��ه��ام  اأ�سابع  الدليمي  ووج��ه 
��ى ب��ق��رار  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط الق���ال���ت���ه وق�����ال ان����ه ���س��ي��ر���س
الحكومة المحلية ان خرج اهالي االنبار لتاييد قرار 

االقالة .

�سبق  حا�سدة  تظاهرات  ال��رم��ادي  مدينة  و�سهدت 
الجل�سة التي اقال فيها مجل�ض المحافظة الدليمي 

باغلبية بي�سطة.
وي�����رى ع�����س��و م��ج��ل�����ض م��ح��اف��ظ��ة االن���ب���ار ، راج���ع 
الوقت  في  تكن  لم  الدليمي  اقالة   ” ان  العي�ساوي، 
ظرف  م��ن  المحافظة  ب��ه  تمر  لما  ن��ظ��را  المنا�سب 
خطير ج���دا وم���ع���ارك ���س��ر���س��ة ف�����س��اًل ع��ن ال��ق��درات 
ال��ك��ب��ي��رة ل��ل��دل��ي��م��ي ف���ي ال��ت�����س��دي ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�����ض 
واإ�سراره طيلة عام كامل على تحرير المناطق التي 

وقعت تحت �سيطرة التنظيم”.
رف�سوا  المجل�ض  اأع�����س��اء  “بع�ض  ان  ال��ى  وا���س��ار 
يعد    فيما  ال��ق��رار  على  ي�سوتوا  ول��م  الدليمي  اق��ال��ة 
جا�سم الحلبو�سي رئي�ض مجل�ض المحافظة ال�سابق 
وارك��ان  ال��راوي  �سهيب  المحافظة  مجل�ض  وع�سوي 
خلف الطرموز االأوفر حظا في تولي المن�سب خلفاً 
للدليمي ان تم غلق ملف االقالة  بموافقة من جميع 

االطراف “.
التر�سيح  باب  فتح  ،ان”المجل�ض  العي�ساوي  وتابع 
من  ثالثة  وت��ق��دم  المحافظ  لمن�سب  اأ�سبوع  لمدة 
اأع�سائه وهم  كل جا�سم الحلبو�سي و�سهيب الراوي 
واأركان الطرموز وياأتي هذا القرار ا�ستنادا اإلى قانون 
مجال�ض المحافظات وهذا بالطبيعة اعطى �سرعية 
كبيرة لعملية االقالة التي جاءت على  وفق القانون 
العراقي رقم 21 الخا�ض بمجال�ض المحافظات غير 

المنتظمة باقليم”.
ف��ي��م��ا اك���د ال��خ��ب��ي��ر ف���ي ال�������س���وؤون اال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وال��ح��ي��اة ال��م��دن��ي��ة، ع��ب��د ال��غ��ن��ي ح��ك��م��ت، م��م��ار���س��ة 
اأكثر  بحق  االجرامية  االعمال  اب�سع  داع�ض  ع�سابات 

من مليون ان�سان داخل المو�سل.
ا�سهر على �سيطرة  �ستة  “بعد مرور  وقال حكمت 
المو�سل مركز محافظة  على مدينة  داع�ض  تنظيم 
داخل  ان�سان  المليون  ون�سف  مليون  يعاني  نينوى 
المدينة  من تدهور االو�ساع في مناحي الحياة كافة، 
لديمومة  الالزمة  الخدمات  انعدام  ت�سهد  فالمدينة 
ال���ح���ي���اة ف�����س��ال ع���ن ال��ق��ت��ل واالخ���ت���ط���اف وال��ظ��ل��م 
واال���س��ط��ه��اد وال��م��م��ار���س��ات ال��ب�����س��ع��ة ال��ت��ي ت��م��ار���ض 
اتجاههم من قبل االرهابيين ومنذ اليوم لالحتالل 

في العا�سر من حزيران الما�سي”.
معالم  تدمير  على  “اقدم  التنظيم  ان   واو���س��ح 
ابرزها  ولعل  والمعمارية،  واالثارية  الدينية  المدينة 
جرجي�ض  والنبي  �سيت  والنبي  يون�ض  النبي  جوامع 
ع��ل��ي��ه��م ال�����س��الم وام�����ره ب���اغ���الق ال���ج���وام���ع وف��ر���ض 
ع�سرات  وقتل  والن�ساء  ال��رج��ال  على  االفغاني  ال��زي 
جرائم  وارت��ك��اب  مختلفة  وذرائ���ع  بحجج  المدنيين 

مخططا لها”.
عن  وال��ف��اري��ن  ال��ن��ازح��ي��ن  “حال  ان  الخبير  وب��ي��ن 
اذ  داخ��ل��ه��ا  ال��م��ت��واج��دي��ن  م��ن  اف�سل  لي�ض  المدينة 
في  ال��م��ت��واج��دي��ن  المو�سليين  م��ن  االالف  ي��ع��ان��ي 
ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة م���ن ت���ده���ور اح���وال���ه���م في 
االج��واء  تاثير  العراء وتحت  اغلبهم في  تواجد  ظل  
المناخية المتغيرة، فع�سرات االطفال توفوا وا�سيب 
بامرا�ض  ال�سن  كبار  من  العدد  ه��ذا  ا�سعاف  كذلك 
مختلفة ليكون املهم الوحيد في الحياة هو لحظة 

التحرير والعودة الى ديارهم”.
واك����د ح��ك��م��ت ان���ه “بعد م����رور ن�����س��ف ���س��ن��ة على 
دخ����ول ال��ت��ن��ظ��ي��م ل��ل��م��دي��ن��ة واح��ت��الل��ه��ا وم���ا اق��ت��رف��ه 

م��ن ج��رائ��م فظيعة ا���س��ب��ح اه��ال��ي ال��م��و���س��ل واب��ن��اء 
في  العراقية  القوات  لم�ساندة  م�ستعدين  الع�سائر 
قب�سة  من  بتحريرهم  لال�سراع  داع�ض  على  حربها 
الى ربوع  االرهاب والتطرف واعادة االمن واال�ستقرار 

المحافظة والبالد عامة”.
دخلت  االره��اب��ي��ة  داع�����ض  ان” ع�سابات  ال��ى  ي�سار 
عن  ف�سال  الما�سي،  ح��زي��ران   10 في  المو�سل  ال��ى 
داع�ض  مواقع  بق�سف  الدولي  التحالف  طيران  قيام 

وتكبيده خ�سائر كبيرة.
وت��ع��ت��زم ع�����س��اب��ات داع�����ض االره��اب��ي��ة ح��ف��ر خندق 
اج��راء  الحكومة  اع���الن  بعد  المو�سل  مدينة  ح��ول 
ال��م��دي��ن��ة من  ه��ج��وم لتطهير  ل�����س��ن  اال���س��ت��ع��دادات 

االرهابيين.
وي�����س��ي��ر م��ح��ل��ل��ون اأم��ن��ي��ون ال���ى ان اأ���س��ل��وب حفر 
الخنادق في المعارك موؤ�سر لموقف دفاعي ما يعك�ض 
التي  وال��م��ع��دات  ب�����االأرواح  ال��ك��ب��ي��رة  الخ�سائر  ح��ج��م 
اي�سا على مدى  ويدل  المو�سل  بداع�ض في  لحقت 
ال�سيما  الهجوم  ه��ذا  م��ن  االرهابيين  وخ�سية  خ��وف 
الملحوظ  التزايد  اث��ر  لهم  مواقع  ع��دة  تدمير  بعد 

لق�سف طيران التحالف الدولي.
الوزراء  رئي�ض  الم�سلحة  للقوات  العام  القائد  وكان 
3 من  في  لباري�ض  زيارته  قال خالل  العبادي  حيدر 
ال�سهر الجاري بموؤتمر �سحفي م�سترك مع الرئي�ض 
التهيئة  اي��ام  منذ  “بداأنا  هوالند  فران�سو  الفرن�سي 
لتحرير نينوى بت�سكيل غرفة قيادة عمليات نينوى 
بين  التن�سيق  المحافظة تحاول  وقيادات مهمة من 
لبدء  واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال��م��دن��ي��ة  الع�سكرية  ال��ج��ه��ود 

عملية التحرير التي لن تكون بعيدة من االن”.
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تعتزم عصابات داعش 
االرهابي��ة حف��ر خندق 
الموصل  ح��ول مدين��ة 
الحكوم��ة  بع��د اع��ان 
االس��تعدادات  اج��راء 
لش��ن هج��وم لتطهي��ر 

المدينة من االرهابيين

بعد مرور س��تة اش��هر 
عل��ى س��يطرة تنظي��م 
مدين��ة  عل��ى  داع��ش 
محافظة  مركز  الموصل 
نين��وى يعان��ي ملي��ون 
المليون انس��ان  ونصف 
م��ن  المدين��ة   داخ��ل 
ف��ي  االوض��اع  تده��ور 

مناحي الحياة كافة

العراقية ـ بغداد

العبادي .. وحملة القضاء على آفة الفساد

يتوقع من الحكومة العراقية الستيعاب نفقات الحرب على اإلرهاب.. 
تسريع اصاحات المؤسسات والقضاء على الفساد المالي واالداري في الدولة

العيس�����اوي: ان”المجل���������س فتح ب�������اب الترشي�ح لم�����دة 
أسبوع لمنصب المحافظ وتقدم ثاثة من أعضائه

في خضم الحرب على االرهاب وما يعتري العراق من آفات نخرت في جسده 
على مدى عقود طويلة  ،بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي بخوض حرب جديدة 
وفتح جبهة جديدة في الحرب على الفساد قائاًل “بدأنا بالحيتان الكبيرة في 
مكافحة المفسدين، وأوجه رسالة تحذيرية إلى كل من يأخذ راتبا دون وجه 
كاهل  اثقلت  والتي   

ً
احيانا وازدواجيتها  الفلكية  “الرواتب  الى   

ً
حق”، مشيرا

.”
ً
العراق على مدى 11 عاما

حيث شنت حكومة العراق الحرب على الفساد والهدر في االموال، في وقت 
ر فيه صندوق النقد الدولي من انكماش اقتصاد العراق بنحو خمسة بالمائة 

ّ
حذ

في  المستشري  الفساد  تحديات  امام  العراقية  الدولة  يضع  ما  العام،  هذا 
الحرب على  الدولة كمهمة رئيسية في خضم نفقات كبيرة تفرضها  مفاصل 

اإلرهاب.
التحذير من خطورة  الى  العالمية،  النفط  أدى تراجع اسعار  اخر  من جانب 
ما يؤول اليه اقتصاد العراق، في وقت تراوحت فيه أسعار النفط في حدود 

الستين دوالرا.



العقود  م��ن  ع��دد  العامة  النعمان  �شركة  اب��رم��ت 
مع وزارات ودوائر الدولة المختلفة بكلفة تجاوزت 
العقود  تلك  تت�شمن  حيث  دي��ن��ار  مليار   )12(  ��� ال
وزراع��ة  بالتنقيط  ال��ري  منظومات  ون�شب  تجهيز 
انابيب  وتجهيز  النفط  خ��زان��ات  وتاأهيل  اال�شجار 
عام  م��دي��ر  م���راد  ح��ي��اوي  ���ش��رح خليل  بال�شتيكية. 
ال�شركة قائاًل  قامت �شركتنا باإبرام عقد مع الهيئة 
اال�شكان  ل���وزارة  التابعة  والج�شور  للطرق  العامة 
م��ل��ي��ارات  (ارب����ع   4.580( ب��ل��غ��ت  بكلفة  وال��ت��ع��م��ي��ر 
وخم�شمائة وثمانون مليون دينار لت�شجير طريق 
ك���رب���الء – ب���غ���داد ح��ي��ث ي��ت�����ش��م��ن ال��ع��ق��د تجهيز 
ون�شب منظومات الري بالتنقيط مع زراعة ا�شجار 

واكتاف  الو�شطية  للجزرات  والكونوكارب�س  النخيل 
الطريق والعقد في مراحل التنفيذ االخيرة ا�شافة 
ال���ى ذل���ك اب��رم��ت ال�����ش��رك��ة ع��ق��داً اخ���ر م��ع الهيئة 
ديوانية  طريق  لت�شجير  والج�شور  للطرق  العامة 
–دغارة �شوملي بكلفة بلغت )5.048.500(خم�شة 
الف  وخم�شمائة  مليوناً  واربعون  وثمانية  مليارات 
دينار وبفترة انجاز تبلغ )365(يوماً حيث يت�شمن 
بالتنقيط  ال���ري  منظومة  ون�شب  تجهيز  العقد 
ل���ل���ج���زرة ال��و���ش��ط��ي��ة م���ع زراع������ة ا����ش���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل 
ان  والكونوكارب�س والجهنمي.  وا�شاف مراد قائاًل 
الو�شط  م�شافي  �شركة  م��ع  ع��ق��داً  اب��رم��ت  ال�شركة 
مليوناً  وث��م��ان��ون  وارب���ع  )2.084(ملياران  بمبلغ 
ف�شاًل  خ��زان  لكل  )180(يوماً  بلغت  انجاز  وبفترة 
عن ذلك ابرمت ال�شركة عقداً مع دائ��رة ا�شالة ماء 
بغداد لتجهيز اأنابيب بال�شتيكية مختلفة االقطار 

دينار  مليون  ع�شر  وثالثة  وبمبلغ)613(�شتمائة 
 . العام  ه��ذا  نهاية  العقد  ه��ذا  انجاز  الموؤمل  وم��ن 

الكرخ  بلدية  مع  التعاون  ا�شتمرار  الى  م��راد  وا�شار 
بالر�س  ال��ري  منظومات  لن�شب  )11(عقد  لتنفيذ 
لمواقع مختلفة �شمن حدود البلدية حيث قامت 
بتنفيذ منظومة الري بالتنقيط للجزرة الو�شطية 
بالر�س  ال��ري  ومنظومة  والمتنزه  ال�����ش��واف  ل�شارع 
للجزرة الو�شطية ل�شارع الكندي وحديقة المحكمة 
ا�شافة الى منظومة اي�شال الماء . من جانب اخر 
معر�س  م��ه��رج��ان  ف��ي  بالم�شاركة  ال�شركة  ق��ام��ت 
بغداد الدولي حيث كانت م�شاركة متميزة وح�شلت 
�شاركت  ذل��ك  ال��ى  ا�شافة  والتميز  االب���داع  درع  على 
ال�����ش��رك��ة ب��االأ���ش��ب��وع ال���زراع���ي وي���وم ال�����ش��ج��رة ال��ذي 
تقيمه وزارتي الزراعة والموارد المائية حيث تم من 
في  الحا�شل  التطور  على  الح�شور  اط��الع  خالله 
ال�شركة  ذلك ح�شلت  ف�شاًل عن  ال�شركة  منتجات 

على درع التميز في معر�س النجف الدولي .

انتاجية  رف��ع  ب�شدد  ان��ه��ا  ال��ن��ف��ط،  وزارة  ك�شفت 
الجنوبية  المحافظات  ف��ي  النفطية  االب���ار  بع�س 
 ،2015 م��وازن��ة  عجز  و���ش��د  ال��ع��راق  واردات  لتعزيز 
من  الحكومي  بالمنهاج  ملتزمة  انها  بينت  فيما 
ن��اح��ي��ة ال��ت��ق�����ش��ف. وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال����وزارة 

�شل�شلة  ات��خ��ذت  ال��ن��ف��ط  "وزارة  اإن  ج��ه��اد   ع��ا���ش��م 
زي��ادة  منها  الما�شية  الفترة  خ��الل  االج����راءات  م��ن 
كمية ال�شادرات النفطية لتعوي�س ال�شادرات التي 
توقفت في المناطق ال�شمالية وكانت تنتج من 300 
"الوزارة  ان  مبينا  يوميا"،  برميل  ال��ف   400 ال��ى 
التق�شف  ناحية  م��ن  الحكومي  بالمنهاج  ملتزمة 

وزيادة الموارد ومكافحة الف�شاد".
الحكومة  بين  االخير  "االتفاق  اأن  وا�شاف جهاد 

الذي يق�شي بت�شدير  االتحادية واقليم كرد�شتان 
النق�س"، م�شيرا  ذلك  �شيعو�س  برميل،  الف   550
ع���دد من  ان��ت��اج��ي��ة  ب��رف��ع  ���ش��ت��ق��وم  "الوزارة  ان  ال���ى 
االبار النفطية في المناطق الجنوبية، وهذا االمر 
�شيعزز من واردات العراق وي�شاهم ب�شد العجز في 

الموازنة".
 8( االثنين  العبادي،  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
نقدية  اأزم��ة  يواجه  ال��ع��راق  اأن   )2014 االول  كانون 

اأنه  العالمية، وبين  النفط  ا�شعار  انخفا�س  ب�شبب 
الحقيقية  الم�شكلة  لمواجهة  اج���راءات  ات��خ��اذ  ت��م 

بدءاً بتخفي�س الرواتب في مجل�س الوزراء.
ي��ذك��ر ان اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط اأن��خ��ف�����ش��ت، ف���ي )28 
اأدنى م�شتوى لها منذ  اإلى   ،)2014 الثاني  ت�شرين 
الم�شدرة  ال��دول  ق��ررت منظمة  اأن  2010 بعد  اي��ار 
للبترول )اأوبك( عدم خف�س االإنتاج، تاركة وفرة في 

االإمدادات باالأ�شواق.

 685 الف مواطن يسكنون العشوائيات ونسعى لحصرها وتنظيمها
نحو  ان  الى  بغداد  محافظة  مجل�س  اكد 
685 ال���ف م��واط��ن ي�����ش��ك��ن��ون ال��ع�����ش��وائ��ي��ات 
ف���ي ال��ع��ا���ش��م��ة ب����غ����داد، ك��ا���ش��ف��ا ع���ن وج���ود 
ال��ي��ه ت���در����س االن ت��ه��دف ال���ى ح�����ش��ر تلك 
للت�شميم  و�شمها  وتنظيمها  الع�شوائيات 

اال�شا�شي لبغداد.
الع�شا�س  ريا�س  المجل�س  رئي�س  وق��ال 
في  ال��ع�����ش��وائ��ي  "ال�شكن  ان  �"العراقية  ل
االخيرة  االح��داث  بعد  �شيما  م�شتمر  تمدد 
العراقية  المحافظات  من  عدد  طالت  التي 
اجبر  ما  وال�شمالية  الغربية  المنطقة  في 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ع���وائ���ل ال����ى ات���خ���اذ م�شاكن 
عبء  ي�شكل  ما  ع�شوائيات  �شكل  على  لهم 
امت�شا�س  ب�����ش��ب��ب  ال��م��ج��ل�����س  ع��ل��ى  ك��ب��ي��را 
الى  المجل�س  التي يوفرها  كبير للخدمات 
المناطق  م��ن  القريبه  النظامية  المناطق 
"المجل�س  ان  ال����ى  الف���ت���ا  ال���ع�������ش���وائ���ي���ات، 
خ�ش�س لجان م�شتركة من المجل�س وعدد 
ل��ل��وق��وف على  ال��ع��الق��ة  ال�������وزارات ذات  م���ن 
طبيعة تلك الع�شوائيات وكيفية معالجتها 

في ظل هذا التمدد".
 26 ر���ش��دت وج��ود  اللجان  "تلك  ان  واك��د 
ما  مواطن،  ال��ف   685 نحو  ت�شم  ع�شوائية 
تلك  لح�شر  محكمة  خطة  وج���ود  يتطلب 
م�شاعدتها"،  وكيفية  وتقييمها  المناطق 
م�����ش��روع  ال��ي��وم  ال��م��ج��ل�����س  "لدى  ان  مبينا 
لبغداد  الت�شميمي  الو�شع  ر�شد  يت�شمن 
ب��واق��ع��ه��ا ال��ح��ال��ي ب��م��ا ف��ي��ه م���ن ت���ج���اوزات 
م���دراء  تحميل  ب��ع��ده��ا  ليتم  وع�����ش��وائ��ي��ات، 
عدم  م�شوؤولية  والمحلية  البلدية  ال��دوائ��ر 
قيام تجاوزات عن الموجود حاليا ومعاقبة 

غير المتلزمين منهم".
التي  ال��ل��ج��ان  "تلك  ان  الع�شا�س  وت��اب��ع 
ح���دده���ا ال��م��ج��ل�����س ���ش��ت��ق��وم ب��م��ه��م��ة و���ش��ع 

الع�شوائيات  ع��دد  فيه  يبين  نهائي  تقرير 
ف��اذا  منها،  ال��م��وج��وده  وب��ي��ان  نهائي  ب�شكل 
م���ا ك��ان��ت غ��ي��ر ن��ظ��ام��ي��ة ف�����ش��ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل 
معها وفق قوانين الع�شوائيات، اما التي تم 
بناوؤها ب�شكل ع�شوائي ومنظم فان المجل�س 
الر�شيد  �شمن  ا�شتيعابها  ع��ل��ى  �شيعمل 
دائم  ك�شكن  وت�شجيلها  للعا�شمة  ال�شكني 

ور�شمي و�شمولها بالخدمات".
"المجل�س  ان  ال�����ى  ال��ع�����ش��ا���س  ول���ف���ت 
دعم  ال��ى  بحاجة  فاأنه  الخطة  ه��ذه  و�شمن 
الم�شروع  طبيعة  ب�شبب  له  المركز  حكومة 

الذي �شيكلف اموال كبيرة بالتاأكيد �شتفوق 
المطالب  الم�شاريع  و�شط  المجل�س  ق��درة 

بها للمناطق النظامية".
ي�����ش��ار اإل����ى اأن ه��ن��اك م��ن��اط��ق زراع���ي���ة تم 
ب�شكل  ول��ك��ن  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ك��ن��ي��ة  دور  ت�����ش��ي��ي��د 
الزراعي"  "الطابو  �شمن  ت��زال  وال  منتظم 
م���ث���ل م��ن��ط��ق��ة ح����ي ال���ك���وث���ر ف����ي ال�����ش��ع��ب 
في  ق�شور  و�شبع  ال��ب��ل��دي��ات  ف��ي  وال�شفير 
حي اور، رغم انها �شمن العا�شمة وم�شمولة 
بتغيير الجن�س من زراعي اإلى �شكني، و�شط 

وعود من الم�شوؤولين بمعالجة المو�شوع.

من القلب
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الرصافة الثالثة تقرر شطر اعدادية ثورة الحسين الى مدرستين 
وتنظم إستبانة بالمهارات المهنية للكوادر التدريسية

-  البصرة

-  ميسان

اعلنت المديرية العامة لتربية الر�شافة الثالثة عن �شطر اعدادية 
ثورة الح�شين الى مدر�شتين للم�شلحة العامة ولتزايد اعداد الطالب 
مدر�شة  �شميت  حيث  للزيادة  قابل  طالب  بتوقيت(   1100( بلغ  ال��ذي 
باأ�شمها  االول���ى  واحتفظت  للبنين(  المختار  ث��ورة  )اع��دادي��ة  ال�شطر 
اال�شتيعابية  ال��ق��درة  تو�شعة  منها  اه���داف  ال�شطر  ويحقق  ال��ق��دي��م. 

للمدر�شتين واإمكانية قبول الطالب
 كما ونظمت المديرية العامة في محافظة بغداد الر�شافة الثالثة 
التدري�شية  للكوادر  والتدريبية  المهنية  باالحتياجات  اإ�شتبانة خا�شة 
كال  من  ومدر�شا  معلما   )550( و�شملت  ال�شدر  مدينة  م��دار���س  في 
الجن�شين.وا�شاف ال�شيد ح�شين العبودي ان هذه الفكرة و�شعت من 
قبل منظمة اليون�شكو وبالتعاون مع خبراء من وزارة التربية لغر�س 
الوقوف على االحتياجات التدري�شية ال�شرورية للمعلمين والمدر�شين 

وحتى اليكون التدريب ع�شوائيا بل ممنهجا.

عقدت منظمة اليوني�شيف بالتعاون والتن�شيق مع المديرية العامة 
ال��م��دار���س  ح��ول  مو�شعة  ن���دوة  الثانية  ال��ر���ش��اف��ة  ب��غ��داد  ف��ي  للتربية 

ال�شديقة للطفل عقدت في قاعة ديوان المديرية
وم�شوؤولة  المنظمة  ف��ي  مي�شرة  ع�شام  لمي�س  ال�شيدة  بح�شور 
ق�شم  م��ع��اون مدير  ع��ل��وان  ه��ادي  واال���ش��ت��اذ  والثانية  االول���ى  الر�شافة 
 30 وح�شور  للطفل  ال�شديقة  م��دار���س  ومن�شق  التربوي  التخطيط 

مدر�شة �شمن الم�شروع
ناق�س الح�شور جملة امور منها تفعيل مجال�س االباء والمعلمين 
وا�شدار توجيهات الدارات المدار�س الى �شرورة و�شع ا�شتمارة تت�شمن 
التربوية  بالعملية  للنهو�س  المدار�س  حال  لواقع  الميداني  الم�شح 

بالرغم من الظروف الراهنة التي يمر بها البلد.

انه ما�شي  البزوني،  الب�شرة �شباح  رئي�س مجل�س محافظة  اعلن   
باتجاه اقليم الب�شرة وانهاء تهمي�س المحافظة بعد اخذ حقها وفق 
ال�شياقات القانونية التي ن�س عليها الد�شتور العراقي. وقال البزوني، 
ان الفترة المقبلة �شت�شهد اتخاذ الخطوات الر�شمية بذلك ال�شدد من 
قبل مجل�س المحافظة كونه المعني دون غيره بتحويل الب�شرة الى 
المحكمة  تاأجيل  عن  �شحفي   حديث  خ��الل  البزوني  ك�شف  و  اقليم 
االتحادية النظر بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بقانون 
الى   2013 لعام  المعدل   21 رقم  باقليم  المنتظمة  غير  المحافظات 
وعلى  نافذ  ال��ق��رار  ذل��ك  يجعل  م��ا  المقبل  �شباط  �شهر  م��ن  التا�شع 
مجل�س الوزراء ت�شمين موازنة 2015 مبالغ الخم�شة دوالر من عائدات 
النفط كا�شتحقاق للمحافظة وعدم اقت�شاره على الواحد دوالر فقط، 
الفتا الى ان تدني ا�شعار النفط ال يعني للب�شرة �شي وعلى مجل�س 
بتطبيق  والم�شي  الب�شريين  ان�����ش��اف  ال��ع��راق��ي  وال��ب��رل��م��ان  ال����وزراء 

القانون.

المقعد  ���ش��ح��ب  ب�����ش��اأن  ال��ع��ل��ي��ا  االإت���ح���ادي���ة  المحكمة  ق����رار 
البرلماني عن احد نواب مدينة النجف الذي ح�شل عليه عن 
طريق اال�شتبدال وقيام المحكمة بمنح هذا المقعد البرلماني 
اأن النائب  اأ�شواته النائب ال�شابق ذلك  اآخر يفوق عدد  لنائب 
الذي  النجف  محافظ  عن  ب��دال  المقعد  على  ح�شل  ال�شابق 
ف�شل  لكنه  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ف��از  اأن  بعد  مقعد  على  ح�شل 
الى  البرلماني  مقعده  واإعطاء  كمحافظ  من�شبه  في  البقاء 
النائب الذي تم �شحب مقعده البرلماني لكون عدد االأ�شوات 
عليها  ح�شل  ال��ت��ي  االأ����ش���وات  ع��دد  م��ن  اق��ل  عليها  الحا�شل 

المدعي النائب والذي حل محله .
اأ�شا�شا  االأ����ش���وات  ع���دد  اع��ت��م��دت  المحكمة  اأن  يعني  وه���ذا 
النواب  مجل�س  اأع�شاء  ا�شتبدال  بقانون  ال���وارد  لال�شتبدال 
االنتخابات  قانون  في  ورد  لما  ا�شتدالال   2006 ل�شنة   6 رق��م 
اإج���راء  اأ���ش��ا���ش��ه  ت��م على  ال���ذي   2013 45 ل�شنة  ال��ج��دي��د رق��م 
اعتمد  المحكمة  ق���رار  ف���اإن  وب��ذل��ك   20/4/2014 ان��ت��خ��اب��ات 
اأ�شا�شا للح�شول على المقعد عند االنتخابات  عدد االأ�شوات 
خالفا  المحكمة  قررته  جديدا  مبداأ  وه��ذا  اال�شتبدال  وعند 
والقائمة  الكيان  رئي�س  يد  يطلق  ك��ان  ال��ذي  ال�شابق  للمبداأ 
برلماني عن  على مقعد  في تحديد من يح�شل  االنتخابية 
اأ�شحاب  اأ�شبحوا  ال��ذي��ن  ال��ن��واب  م��ن  ب��دال  اال�شتبدال  طريق 
فان  وب��ذل��ك  ال����وزراء  مجل�س  ف��ي  اأع�����ش��اء  او  رئا�شية  منا�شب 
في  جرت  التي  ال�شابقة  اال�شتبداالت  على  يطبق  المبداأ  هذا 
اأمام  2014 �شريطة االعترا�س  واأيلول وت�شرين �شنة  اآب  �شهر 
البرلمان واإقامة الدعوى اأمام المحكمة خالل �شهر من رف�س 
52 من الد�شتور ولكل  المحكمة للطلب طبقا الأحكام المادة 

دعوى تفا�شيلها و�شروطها .

قرار المحكمة اإلتحادية إعتمد 
عدد األصوات أساسا في االستبدال

اأعلنت وزارة الكهرباء عن تعاقدها مع �شركة تركية لتجهيزها بمواد 
احتياطية لمحطتي ديالى والخال�س التحويليتين . وقال المتحدث 
اإن  اليوم،  المدر�س، في بيان له  الكهرباء م�شعب  با�شم وزارة  الر�شمي 
ابرمت  االعلى،  الفرات  الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة  المديرية   "
التركية،   }EMTA{ ���ش��رك��ة  م��ع  ع��ق��داً  ب��غ��داد،  بالعا�شمة  بمقرها 
التحويلية }400{ ك.ف،  لتجهيزها بمواد احتياطية لمحطة ديالى 
ومحطة الخال�س التحويلية 132 ك.ف، بمبلغ 700 األف دوالر، وبفترة 
تجهيز قدرها }150{ يوماً تبداأ من تاريخ فتح االعتماد ". واأ�شاف، ان 
" مدير عام المديرية العامة المذكورة خالد غزاي عطية مثل الوزارة 
في ابرام هذا العقد ، فيما مثل ال�شركة التركية مخولها زينل كوجك 
". واأو�شح البيان، ان " هذه المواد �شت�شهم في ت�شغيل محطة ديالى 
التحويلية بكامل طاقاتها االإنتاجية، الى جانب تقليل �شائعات الطاقة 
هاتين  تاأهيل   " ان  ال��ى  م�شيرا   ،" الوطنية  ال�شبكة  ف��ي  الكهربائية 
المحطتين يقع �شمن الخطة بعيدة المدى التي و�شعتها المديرية 
وزارة  وك��ان��ت   ." االأع��ل��ى  ال��ف��رات  ف��ي  الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة 
الكهرباء اعلنت بوقت �شابق عن تعاقدها �شركة تركية الإن�شاء محطة 

لتوليد الطاقة بقدرة ثالثة اأالف ميكاواط على مرحلتين في بغداد .

الكهرباء تتعاقد مع شركة تركية 
لتجهيزها بمواد احتياطية

اأع����ل����ن وزي������ر ال���ب���ل���دي���ات ع���ب���د ال��ك��ري��م 
الجباية  تفعيل  عن  االرب��ع��اء،  الن�شراوي، 
المقبل  العام  من  ابتداًء  المواطنين  على 
م��ق��اب��ل ت��وف��ي��ر اف�����ش��ل ال���خ���دم���ات، فيما 
يتم  منطقة  ك��ل  ف��ي  ل��ج��ان  ت�شكيله  اأك���د 
الإع��ادة  االرهابية  المجاميع  من  تحريرها 
الخدمات  توفير  خ��الل  م��ن  فيها  ال��ح��ي��اة 

الالزمة.
وق���ال ال��ن�����ش��راوي ف��ي م��وؤت��م��ر �شحافي 
ع�����ق�����ده ف������ي م����ق����ر ال��������������وزارة وح�������ش���رت���ه 
التو�شيات  بعدد من  "خرجنا  "العراقية"، 
المعنية  ال��دوائ��ر  ب��م��دراء  اجتماعنا  خ��الل 
في الوزارة على تفعيل م�شالة الجباية في 
المحافظات لتحديد ا�شراف المواطن في 
الخدمات المقدمة من قبل الوزارة"، مبينا 
اأن "تفعيل الجباية �شيكون مع بداية العام 
اج��راء ك�شف دقيق لكل  المقبل وه��ذا بعد 

المحافظات".
لدى  وا�شحة  ثقافة  توجد  "ال  واأ���ش��اف 
لم�شاألة  ال���ع���راق  ف���ي  ال��م��واط��ن��ي��ن  ب��ع�����س 
الجباية لعدم معرفته المطلقة بالخدمة 
ال��ت��ي ت��ق��دم األ���ي���ه ل��ك��ن م��و���ش��وع ال��ج��ب��اي��ة 
���ش��ي��ج��ع��ل م���ن ال���م���واط���ن اك���ث���ر اه��ت��م��ام��ا 
كما  فيه  اال���ش��راف  وع��دم  الماء  با�شتخدام 
ان��ه��ا ���ش��ت��ع��ود ع��ل��ى ال�����وزارة ب���االم���وال التي 
يمكن ا�شتثمارها بم�شاريع خدمية اخرى".
وك�شف الن�شراوي عن "ت�شكيل لجان في 

المجاميع  من  تحريرها  يتم  منطقة  كل 
االرهابية داع�س من اجل اعادة الحياة الى 
بالدرجة  الخدمات  بتوفير  المناطق  ه��ذه 
"لدينا  م��و���ش��ح��ا  للمواطنين"،  االول�����ى 
ت��ع��اون م��ع م��ا ي��ق��دم��ه ال�����ش��ن��دوق ال��دول��ي 
باال�شافة الى االمكانيات الذاتية الموجودة 
الهند�شي  وال��ج��ه��د  ال��ب��ل��دي��ات  وزارة  ل���دى 
و�شعناها  ال��ت��ي  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��خ��ط��ط 

كبرنامج خدمي متكامل".
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت م����دي����ر م���ج���اري 
اأنعام عامر عطية، في الموؤتمر  الديوانية 
ال��م��ح��اف��ظ��ات  ف���ي  ال��ج��ب��اي��ة  "تفعيل  اإن 
وت��اأه��ي��ل  ب�����ش��ي��ان��ة  ك��ب��ي��ر  ب�شكل  �شي�شهم 

التابعة  الخدمية  الم�شاريع  م��ن  العديد 
وان��ه��ا �شتعتبر  ال��ب��ل��دي��ات خ��ا���ش��ة  ل�����وزارة 
ت�شاعد  ان  يمكن  خا�شة  ميزانية  بمثابة 

على ان�شاء م�شاريع كبيرة".
ال��م�����ش��روع  ه���ذا  "تطبيق  اأن  ال���ى  واأ����ش���ار 
�شيعود على المواطن بخدمة اكبر مقابل 

دفع مبلغ ب�شيط جدا".
ال��ب��ل��دي��ات  اك����دت وزارة  اآخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
واال�شغال العامة ، ان الميزانية المخ�ش�شة 
ل��ه��ا ���ش��ت��ك��ون م���ح���دودة، م�����ش��ي��رة ال���ى انها 
العام  خالل  الم�شتمرة  الم�شاريع  �شتنجز 

المقبل 2015.
وق���ال وزي���ر ال��ب��ل��دي��ات واال���ش��غ��ال العامة 

عبد الكريم يون�س االن�شاري ان "الميزانية 
 2015 المقبل  ال��ع��ام  ل��ل��وزارة  المخ�ش�شة 
لن  �شوف  فانه  وبالتالي  محدودة  �شتكون 
جديدة"،  م�شاريع  الن�شاء  فر�شة  تمنحنا 
مبينا ان "الم�شاريع الموجودة والم�شتمرة 

�شنقوم بانجازها العام المقبل" .
و�شعت  "الوزارة  ان  االن�����ش��اري  واأ���ش��اف 
في  الم�شت�شري  ال��ف�����ش��اد  ل��م��ح��ارب��ة  خ��ط��ة 
كافة الدوائر والموؤ�ش�شات الحكومية والتي 
�شنبا�شر بها في عام 2015 "، الفتا الى انه 
وخرجت  بذلك  خا�شة  لجان  ت�شكيل  "تم 
التي وجد فيها  الدوائر  للمحافظات على 

ف�شاد".
تكن  ل��م  "االموال  ان  االن�����ش��اري  وت��اب��ع 
االع��وام  خالل  الم�شاريع  تاأخر  في  ال�شبب 
ال��ب��ع�����س منها  يتعلق  م��ا  ب��ق��در  ال�����ش��اب��ق��ة 
الم�شاريع  لهذه  المنفذ  المقاول  ب�شعف 
وت��ل��ك��وء ب��ع�����س ال����دوائ����ر ف���ي م��ن��ح بع�س 
ال�����ش��ل��ف ل��ل��م��ق��اول��ي��ن ف���ي ال��ب��ع�����س االخ���ر 
منها"، مو�شحا ان "هناك 50 الف م�شروع 
توقف في بع�س المحافظات التي خرجت 

من �شيطرة الدولة".
العامة  واالإ�شغال  البلديات  وزارة  وتهتم 
ب��ت��ق��دي��م خ���دم���ات���ه���ا ف����ي م���ج���ال ت��ج��ه��ي��ز 
لمحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ن���واح���ي  االق�����ش��ي��ة 
ب���غ���داد، اإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��م��ح��اف��ظ��ات ب��ال��م��اء 
واإن�شاء  ال�شحي  ال�شرف  ومياه  ال�شافي 
مركز  ع��دا  ما  المدن  وتطوير  المج�شرات 
بغداد التي تكون من م�شوؤولية اأمانة بغداد.

علن تفعيل جباية األموال من المواطنين العام المقبل
ُ
البلديات ت

- بغداد

منظمة اليونيسيف تعقد اجتماعا حول 
المدارس الصديقة للطفل

الميزانية المخصصة محدودة

النفط: سنعمل على رفع انتاجية آبار المحافظات الجنوبية لسد عجز الموازنة

)12( مليار دينار شركة النعمان العامة تبرم عدد من العقود مع دوائر الدولة بقيمة تتجاوز الـ

مجلس البصرة: ماضون باتجاه االقليم وانخفاض اسعار النفط ال يعنينا

عطلة  المقبل  االأح���د  ي��وم  اع��ت��ب��ار  مي�شان  محافظة  مجل�س  ق��رر 
الر�شول. وقال ع�شو مجل�س المحافظة  ر�شمية بمنا�شبة ذكرى وفاة 
االأح��د  ي��وم  جعل  ق��رر  مي�شان  محافظة  "مجل�س  اإن   ، البزوني  راه��ي 
المقبل عطلة ر�شمية في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة". 
العطلة".  بهذه  م�شمولة  غير  االأمنية  "الدوائر  اأن  البزوني،  واأ�شاف 
�28 من �شفر من كل عام ي�شهد توافد مئات االآالف  يذكر اأن تاريخ ال
من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية اإلى مرقد االإمام علي 

)ع( في النجف الإحياء ذكرى وفاة النبي محمد )�س(.

ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم االحد المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول



قت���ل ثالثة جنود وا�صيب رابع بجروح 
ف���ي هج���وم بعبوة نا�ص���فة نف���ذه تنظيم 
القاع���دة �ص���د مركب���ة ع�صكري���ة غ���رب 
مدين���ة �ص���يئون في جنوب �ص���رق اليمن 
بح�ص���ب ما افاد م�صدر ع�ص���كري. وذكر 
الم�ص���در ان "عب���وة نا�ص���فة زرع���ت على 

الطريق غرب مدينة �ص���يئون ا�صتهدفت 
مركبة ع�ص���كرية". وبح�ص���ب الم�ص���در، 
فج���روا  القاع���دة  م���ن  "عنا�ص���ر  ف���ان 
العب���وة عن بعد" ما ا�ص���فر ع���ن "مقتل 
راب���ع" بج���روح.  وا�ص���ابة  جن���ود  ثالث���ة 
معاق���ل  اب���رز  م���ن  ح�ص���رموت  وتع���د 
وغالب���ا  اليم���ن.  ف���ي  القاع���دة  تنظي���م 
م���ا تتعر����ض الق���وات االمني���ة اليمني���ة 

والجي����ض لهجم���ات دامية تن�ص���ب عادة 
ال���ى تنظي���م القاع���دة. وا�ص���تفاد تنظيم 
"قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" من 
�ص���عف ال�ص���لطة المركزي���ة ف���ي اليم���ن 
ع���ام 2011 واالنتفا�ص���ة ال�ص���عبية �ص���د 
���ي عبد اهلل �ص���الح  الرئي����ض ال�ص���ابق عل
لك���ي يع���زز وجوده، ال �ص���يما ف���ي جنوب 

وجنوب �صرق البالد.

ق���ررت �ص���رطة الم���رور ف���ي اإم���ارة دب���ي "مكاف���اأة" مخالف���ي 
ال�ص���رعة بالهداي���ا الرمزي���ة، عو�ص���ا ع���ن تحري���ر مخالف���ات 
�ص���دهم اأو اتخ���اذ اإجراءات قانونية في حقه���م، وذلك في اإطار 
حمل���ة "ال�ص���رعة القاتل���ة". وح���ول طريق���ة التفاع���ل هذه مع 
المخالفين، �صرح مدير االإدارة العامة للمرور في �صرطة دبي، 
العقي���د �ص���يف مهي���ر المزروعي في ت�ص���ريحات �ص���حفية اأن 
"الهدف من ذلك هو تو�صيل ر�صالة اإلى م�صتخدمي الطريق 

مفادها اأن �صرطة دبي تهتم بحياتك و�صالمة االآخرين". لكن 
باالإ�ص���افة اإل���ى الهداي���ا للمخالفين، ي�ص���طحب رج���ال االأمن 
ه���وؤالء اإل���ى واح���دة م���ن 4 خيام مخ�ص�ص���ة، حيث يت���م عر�ض 
ت�صجيالت فيديو ت�صلط ال�صوء على خطورة ال�صرعة الزائدة 
���ى المجتم���ع. ون���وه المزروعي اإل���ى اأن ه���ذا االإجراء  واأثره���ا عل
ق���د اأتى ثم���اره اإذ حقق���ت التجربة نتائ���ج اإيجابي���ة، كما اأعرب 
العدي���د م���ن المواطنين عن �ص���عادته برد الفع���ل الطيب على 
المخالفات، كما اأبدت االأ�ص���ر حر�ص���ها على توجيه الن�ص���ائح 

الأبنائها الذين يتهيوؤون للح�صول على رخ�صة القيادة.

اعلن رئي�ض الوزراء اال�ص����ترالي توني ابوت 
فت����ح تحقي����ق ر�ص����مي ف����ي عملي����ة احتج����از 
الرهائ����ن ف����ي �ص����يدني متعه����دا العمل على 

�صمان امن اال�صتراليين. 

وق����ال اب����وت متوجه����ا ال����ى مواطني����ه "لن 
ا�ص����تكين قب����ل ان اتثب����ت م����ن انك����م باكب����ر 
ق����در ممكن من االم����ان" معلنا فتح تحقيق 
ر�ص����مي ح����ول العملي����ة. وتعهدت ال�ص����لطات 
اال�ص����ترالية بتوخي �صفافية تامة في ك�صف 
ا�ص����باب عدم ح�صوع الرجل الذي احتجز 17 
�صخ�صا رهينة في مقهى "لينت" في و�صط 

االعم����ال ب�ص����يدني للمراقب����ة ف����ي حي����ن ان 
له �ص����وابق ف����ي العنف والتط����رف، مع تعزيز 
االم����ن ف����ي كب����رى م����دن ا�ص����تراليا. وانته����ت 
بع����د  الثالث����اء   الرهائ����ن  احتج����از  عملي����ة 
ح�ص����ار فر�ص����ته قوات النخبة في ال�ص����رطة 
على مدى 16 �صاعة بمقتل رهينتين ومنفذ 

العملية وهو خم�صيني من ا�صل ايراني.
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اس��تمرت المعارك في ش��رق ليبيا وغربها للس��يطرة على موانئ نفطية ومناطق 
إس��تراتيجية وس��ط تحذيرات من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة بفرض عقوبات 

على األطراف التي تعرقل مفاوضات السالم.
ودارت مع���ارك باالأ�ص���لحة الثقيل���ة ف���ي محيط 
مين���اء ال�ص���درة النفط���ي بين ق���وات فج���ر ليبيا 
وق���وات الل���واء المتقاع���د خليفة حفت���ر من اأجل 
���ى اأكب���ر مراف���ئ النف���ط ف���ي �ص���رق  ال�ص���يطرة عل
البالد، ونفذت الطائرات التابعة لحفتر �صربات 
جوي���ة �ص���د الق���وات الت���ي تتمرك���ز بالق���رب م���ن 

ميناء ال�ص���درة.
من جانبها، اأعلنت قوات حفتر -التي تدعمها 
حكوم���ة عب���د اهلل الثن���ي ف���ي طب���رق- اأن مقاتلة 
حربي���ة تابعة لق���وات 'فجر ليبيا' اأغ���ارت بدورها 
النفط���ي  ال�ص���درة  مرف���اأ  ���ى  عل الثالث���اء  اأم����ض 
ب�ص���رق الب���الد دون وق���وع خ�ص���ائر ف���ي االأرواح اأو 

الممتلكات، وهو ما نفته فجر ليبيا.
���ي عملية  واأطلق���ت فجر ليبيا ال�ص���بت الما�ص
ع�ص���كرية باتج���اه 'اله���الل النفطي' الذي ي�ص���م 
موانئ ال�ص���درة وراأ�ض النوف وزويتينة تحت ا�صم 
النفطي���ة'،  الحق���ول  لتحري���ر  ال�ص���روق  'عملي���ة 
قائل���ة اإنه���ا جاءت بتكليف م���ن الموؤتمر الوطني 

العام.
وف���ي االأثن���اء، ال ت���زال ت���دور ف���ي ع���دة مح���اور 
بي���ن الجي����ض وق���وات  بمدين���ة بنغ���ازي مع���ارك 

موالي���ة للواء المتقاعد خليف���ة حفتر من جهة، 
وقوات مجل�ض ثوار بنغازي من جهة اأخرى.

وم���ن جهت���ه حم���ل من���دوب ليبي���ا الدائم لدى 
���ي بعث���ة االأم���م  مجل����ض االأم���ن اإبراهي���م الدبا�ص
المتح���دة في ليبيا م�ص���ئولية تعثر الحوار بين 

الفرق���اء الليبيي���ن الإنه���اء االأزم���ة الراهن���ة.
ت�ص���ريحات �ص���حفيه  ف���ي  ���ي  الدبا�ص وانتق���د 
مبع���وث االأم���م المتح���دة اإل���ى ليبي���ا برناردين���و 
لي���ون بع���د اأن ق���ام بزي���ارة طرابل����ض واجتماع���ه 
مع بع�ض اأع�ص���اء المجل�ض الوطني ال�ص���ابق ما 
يوح���ي برفع ال�ص���رعية ع���ن مجل�ض الن���واب وهو 

البرلمان المنتخب من ال�صعب الليبي حاليا.
وك�ص���ف اأن اله���وة ال تزال كبيرة بي���ن الحكومة 
واالأط���راف االأخ���رى الم�ص���اركة ف���ي الح���وار لحل 
اإنج���اح الح���وار  اأن  اإل���ى  الليبي���ة م�ص���يرا  االأزم���ة 
يكم���ن في الع���ودة اإلى المب���ادئ االأ�صا�ص���ية حول 
البرلمان الليبي واالبتعاد عن الم�ص���اكل الكبرى 
المت�ص���عبة في ليبيا حتى ال يف�ص���ل الحوار هذه 
الم���رة. واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه ال يمك���ن الم�ص���اواة بين 
مجل����ض الن���واب و�ص���رعية الحكوم���ة المنبثق���ة 
عن���ه واأي مجموع���ات اأخ���رى مو�ص���حا اأن قرارات 

�ص���رعية  م�ص���األة  ف���ي  وا�ص���حة  االأم���ن  مجل����ض 
البرلمان المنتخب من قبل ال�صعب الليبي.

اأط���راف ليبي���ة ع���دة ق���د �ص���ككت ف���ي  وكان���ت 

اإمكانية عقد جل�ص���ة الح���وار الوطني الليبي في 
موعدها الذي كان مقررا له اليوم ام�ض والتي تم 

تاأجيلها اأكثر من مرة.

مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس األمن يحمل بعثة األمم المتحدة مسؤولية تعثر الحوار بين الفرقاء
معارك شرقي البالد وغربها وتلويح أوروبي بالعقوبات

ت�ص���بب عط���ل كهربائ���ي ن���ادر ف���ي اإغ���راق مق���ر وزارة الخارجي���ة 
االأمريكية بوا�صنطن في الظالم طوال فترة العمل ال�صباحية.

وقال���ت المتحدثة با�ص���م الخارجي���ة االأمريكية جنيفير ب�ص���اكي 
في بيان اأنه "اأثناء اأعمال بناء في �ص���ارع محاذ للوزارة قطع عر�ص���ا 
���ي، مبينة اأن  اأحد الخطوط الكهربائية التي تغذي المبنى الرئي�ص

الخارجية". وزارة  في  الكهربائي  للتيار  انقطاع  حدث  "النتيجة 
واأ�ص���افت، اأن "جمي���ع اأنظم���ة الط���وارئ تعم���ل بكام���ل طاقته���ا 
بف�ص���ل مولدات"، مبينة اأن "المبنى ال�صخم في جنوب وا�صنطن 
غ���رق ف���ي الظ���الم، لك���ن الموظفي���ن وا�ص���لوا تحركاته���م بحري���ة 
وجل����ض بع�ص���هم بهدوء ينتظ���ر عودة الكهرباء ف���ي المكتب، بينما 
اأر�ص���ل العدي���د من الموظفين اإلى منازله���م للعمل من هناك، وتم 

اإلغاء اللقاء االإعالمي اليومي للمتحدثة با�صم الوزارة".
ولم يتم اتخاذ اأي اإجراءات اأمنية خا�صة حول مبنى الوزارة الذي 
يعم���ل في���ه االآالف ويعتب���ر ح���د المق���ار الفدرالي���ة االأكث���ر حماي���ة 
ومراقب���ة ف���ي الوالي���ات المتح���دة، ويعتب���ر ح���دوث مثل ه���ذا النوع 
م���ن االأعط���ال نادر جدا ف���ي وزارة تقوم دوري���ا بعمليات تمرين على 

حدوث حريق مع اإخالء الموظفين.

قال���ت م�ص���ادر اإن اإدارة الرئي����ض االأمريك���ي ب���اراك اأوبام���ا تعت���زم 
اإعالن خطتها لكبح انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز .

���ى الوالي���ات المتح���دة تنفي���ذ ه���ذه الخط���ة للوف���اء  ويج���ب عل
باله���دف المح���دد له عام 2020 لخف�ض انبعاث الغازات الم�ص���ببة 

لالحتبا�ض الحراري.
���ى هدفها هذا خالل محادثات االأمم  واأك���دت الحكومة مجددا عل

المتحدة للمناخ التي اختتمت في ليما االأ�صبوع الما�صي.
وقال���ت وكال���ة حماية البيئة اإنها �ص���تعلن عن ا�ص���تراتيجية اإدارة 

الميثان بنهاية ف�صل الربيع.
واأ�ص���ارت جين���ا مكارثي مدي���رة الوكالة في االآون���ة االأخيرة اإلى اأن 
الوكال���ة �ص���تدمج االإج���راءات الطوعي���ة م���ع بع����ض اللوائح و�ص���يتم 

االنتهاء من ذلك بحلول 2016.
وتع���د انبعاث���ات الميث���ان ثان���ي اأكبر م�ص���در النبعاث���ات الغازات 
الم�ص���ببة لالحتبا�ض الحراري اإذ كانت ت�صعة بالمئة من ناتج هذه 

االنبعاثات في 2012 ومن المتوقع اأن تزيد.

ب���داأت الجول���ة الثالث���ة من المفاو�ص���ات بي���ن اي���ران واميركا في 
جني���ف ب�ص���اأن الح���ل الن���ووي ال�ص���امل بم�ص���اركة م�ص���اعدي وزيري 

خارجية البلدين.
وراأ����ض الوف���د االيراني في هذه المفاو�ص���ات م�ص���اعدا الخارجية 
عبا�ض عراقجي ومجيد تخت روانجي فيما راأ�صت الوفد االميركي 

م�صاعدة الخارجية وندي �صيرمان.
وبداأت في مدينة جنيف ال�صوي�صرية  الجولة الثانية للمفاو�صات 

النووية بين م�صاعدي الخارجية االيرانية واالميركية.
وتعتب���ر ه���ذه الجول���ة م���ن المفاو�ص���ات ه���ي االول���ى ف���ي فت���رة 

التمديد التي تنتهي في نهاية �صهر حزيران القادم.
وتتمحور الخالفات بين ايران ومجموعة 1+5 ب�ص���ورة ا�صا�ص���ية 
ح���ول حجم تخ�ص���يب اليورانيوم وكيفية الغ���اء الحظر المفرو�ض 

على ايران.

الخارجية األمريكية تغرق في 
الظالم نتيجة انقطاع نادر للكهرباء

أمريكا تعلن خطة لخفض انبعاثات 
الميثان من قطاع النفط و الغاز

متابعة
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متابعة
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���ى  عل الهج���وم  االفغاني���ة  طالب���ان  حرك���ة  دان���ت 
مدر�ص���ة تابعة للجي�ض في باك�صتان المجاورة الذي 
خل���ف 141 قتي���ال معتب���رة ان قتل اطف���ال يتعار�ض 

مع اال�صالم.
وق���ال ناج���ون م���ن الهج���وم ان الم�ص���لحين قتل���وا 
الهج���وم  خ���الل  عام���ا   12 اعماره���م  تبل���غ  اطف���اال 
ال���ذي كان االكث���ر دموي���ة في البالد وا�ص���تمر ثماني 

�ص���اعات في مدينة بي�ص���اور �ص���مال غرب باك�ص���تان. 
واك���دت حركة طالبان الباك�ص���تانية انه���ا ارادت الثاأر 
الع�ص���كري  الهج���وم  ف���ي  قتل���وا  الذي���ن  لمقاتليه���ا 

الكبير على المنطقة.
وقال���ت حركة طالبان االفغانية في بيان ان "امارة 
افغان�ص���تان اال�ص���المية دانت على الدوام قتل اطفال 
وا�صخا�ض ابرياء في اي ظرف". وا�صافت ان "القتل 
المتعمد ال�ص���خا�ض ابرياء، ن�ص���اء واطفال يتعار�ض 
م���ع تعالي���م اال�ص���الم وكل حكومة ا�ص���المية وحركة 

يجب ان تلتزم بهذا المبداأ الجوهري".

وتابعت ان "امارة افغان�ص���تان اال�ص���المية )اال�ص���م 
الر�ص���مي لحرك���ة طالب���ان( تق���دم تعازيه���ا لعائالت 
طالب���ان  حرك���ة  وتن���اأى  قتل���وا".  الذي���ن  االطف���ال 
االفغاني���ة بنف�ص���ها ع���ادة ع���ن الهجمات الت���ي توؤدي 
الى مقتل عدة مدنيين لكنها ت�صتهدف عمدا اي�صا 

غير مقاتلين.
واال�ص���بوع الما�صي اعلنت م�ص���وؤوليتها عن هجوم 
���ي  انتحاري في م�ص���رح ف���ي المركز الثقافي الفرن�ص
 15 وا�ص���ابة  �ص���خ�ض  ال���ى مقت���ل  ادى  كاب���ول  ف���ي 

بجروح.

طالبان االفغانية تدين الهجوم على المدرسة في باكستان
متابعة

متابعة

اأعلن جيب بو�ض -ال�صقيق 
االأ�ص����غر للرئي�����ض االأميركي 
����و  � � � � � � دبلي ����ورج  � � � � � ج� ال�ص����ابق 
التر�ص����ح  نيت����ه  ع����ن  بو�����ض- 
ية  � � � � � ����� الرئا�ص ات  � � � � � لالنتخاب
����زب  � � � � � الح� ع����ن   2016 ف����ي 
الجمه����وري. وجيب بو�ض هو 
للرئي�����ض  االأ�ص����غر  ال�ص����قيق 
ال�ص����ابق ج����ورج دبلي����و بو�����ض 

)2009-2001( ونج����ل جورج بو�ض االأب )1989-1993(، 
وكان حاكم����ا لوالي����ة فلوري����دا )جن����وب �ص����رق( بين عامي 
1999 و2007 ويتول����ى حاليا رئا�ص����ة موؤ�ص�ص����ة الإ�ص����الح 
النظ����ام الترب����وي. وذك����ر جي����ب بو�ض ف����ي ر�ص����الة اأنه قرر 
اأن يفك����ر جدي����ا ف����ي اإمكاني����ة اأن يكون مر�ص����حا لرئا�ص����ة 
الوالي����ات المتحدة. وفي خطاباته يقدم نف�ص����ه على اأنه 
جمه����وري براغمات����ي، خ�صو�ص����ا حول مو�ص����وع الهجرة، 
حي����ث يعار�����ض التي����ار المت�ص����دد في الح����زب الجمهوري 
المعار�����ض لت�ص����حيح اأو�ص����اع المقيمي����ن ب�ص����ورة غي����ر 
قانوني����ة. ومن����ذ اأ�ص����هر ق����ال علن����ا اإن����ه يفك����ر جدي����ا ف����ي 
خو�ض االنتخاب����ات التمهيدية للح����زب الجمهوري التي 
تب����داأ مطل����ع ع����ام 2016 تمهي����دا لالنتخابات الرئا�ص����ية 
اأن����ه خالف����ا  غي����ر   .2016 الثان����ي  نوفمبر/ت�ص����رين  ف����ي 
تعتب����ر  -الت����ي  الديمقراطي����ة  التمهيدي����ة  لالنتخاب����ات 
فيه����ا هي����الري كلينت����ون المر�ص����حة االأوف����ر حظ����ا- ف����اإن 
المج����ال مفتوح في المع�ص����كر الجمه����وري. ويعتزم اأكثر 
����باق، خ�صو�صا حاكم  من ع�ص����رة مر�ص����حين خو�ض ال�ص
����ي )�ص����رق( كري�����ض كري�ص����تي، والحاك����م  والي����ة نيوجير�ص
ال�صابق مايك هكابي، واأع�صاء مجل�ض ال�صيوخ راند بول 

وتيد كروز وماركو روبيو.

شقيق بوش يعلن نيته 
الترشح للرئاسة األميركية

ثبت مجل�ض ال�ص���يوخ االميرك���ي الثالثاء متابعة
تعيين انتوني بلينكن في من�صب الم�صاعد 
االول لوزير الخارجية االميركي جون كيري 
م�ص���يفا رجال اخر يعرف فرن�ص���ا على راأ�ض 

الدبلوما�صية االميركية.
وكان انتوني بلينكن )52 عاما( حتى االن 
م�ص���اعد م�صت�ص���ار االمن القوم���ي للرئي�ض 

ب���اراك اوبام���ا ال���ذي عين���ه ف���ي ال�ص���ابع من 
ت�ص���رين الثاني/نوفمبر خلف���ا لوليام بيرنز 
���ى التقاعد. و�ص���وت مجل�ض  ال���ذي احيل عل
 38 مقاب���ل  �ص���وتا   55 باغلبي���ة  ال�ص���يوخ 
���ى تعيين���ه. وا�ص���اد الرئي����ض اوبام���ا بهذا  عل
التثبي���ت معرب���ا ع���ن "ثقت���ه بق���درة اميركا 
���ى موا�ص���لة نجاحاتها في الخ���ارج بادارة  عل
وزير الخارجية جون كيري وم�ص���اعده االول 
بلينك���ن". وكان انتوني بلينكن قد جاء عام 
1970 الى باري�ض مع والدته جودث بلينكن 

الت���ي تزوج���ت للم���رة الثانية م���ن المحامي 
�صمويل بيزار الناجي من المحرقه.

اللغتي���ن  ف���ي معه���د خا����ض  وق���د در����ض 
���ى  الفرن�ص���ية واالنكليزي���ة حي���ث ح�ص���ل عل
�ص���هادة البكالوريا ع���ام 1979. وبعدها در�ض 
ف���ي جامع���ة هارفرد وف���ي مدر�ص���ة الحقوق 
في كولومبيا. ي�ص���ار الى ان وزير الخارجية 
حي���ث  فرن�ص���ا  جي���دا  يع���رف  كي���ري  ج���ون 
ام�صى وقتا مع ذويه. ويتقن الرجالن اللغة 

الفرن�صية.

تثبيت فرانكوفوني مساعدًا أول لوزير الخارجية األميركي
متابعة

بدء الجولة الثالثة من المفاوضات 
النووية بين ايران واميركا في جنيف

ق����ال الرئي�����ض االيران����ي ح�ص����ن روحان����ي 
خ����الل لقائه  رئي�����ض الوزراء ال�ص����وري وائل 
الحلقي " ان �ص����مود �ص����وريا جي�صا و�صعبا 
لجمي����ع  در�ص����ا  اعط����ي  االرهابيي����ن  ام����ام 
ال�ص����هاينة  مقاوم����ة  مح����ور  ����ي  معار�ص
اال�ص����تقالل  يعار�ص����ون  الذي����ن  واولئ����ك 
وال�ص����يادة الوطني����ة ال�ص����ورية ان����ه ال يمكن 
دح����ر خ����ط المقاوم����ة او ا�ص����قاط حكوم����ة 
�ص����رعية م����ن خ����الل الم�ص����اعدات المالي����ة 

والع�صكرية ".
ب�ص����كل  تمكن����ت  �ص����وريا  ان   " وا�ص����اف 
الما�ص����ية  االربع����ة  االع����وام  خ����الل  جي����د 
وح����رب  الموؤام����رات  ام����ام  ال�ص����مود  م����ن 
طاحن����ة �ص����نت �ص����دها " مبين����ا " ان الراأي 
الع����ام العالم����ي ادرك ه����ذه الحقيق����ة ب����ان 

ينا�ص����لون  ال�ص����وري  وال�ص����عب  الجي�����ض 
�ص����د المجموع����ات االرهابي����ة والموؤام����رات 

االجنبية ".
واو�ص����ح روحاني " ان الجرائم واالو�ص����اع 
الت����ي اوجدته����ا المجموع����ات االرهابية في 
العراق ت�ص����ببت ف����ي ف�ص����ح طبيعتها اكثر 
م����ن ذي قب����ل وا�ص����بحت الموؤام����رات الت����ي 
دبره����ا وخط����ط لها االعداء �ص����د المنطقة 

واال�صالم ، اكثر و�صوحا ".
الق�ص����ية  ت�ص����وية  ان   " ����ى  عل و�ص����دد 
ال�ص����ورية تتم فقط عبر الحوار ال�صيا�صي 
����ي " وقال " ان امني����ة ايران حكومة  الداخل
و�ص����عبا ه����ي ع����ودة اال�ص����تقرار واالم����ن الي 
رب����وع �ص����وريا وكذل����ك عودة الم�ص����ردين الي 
ديارهم ". من جانبه راأى الحلقي " ان من 
ال�ص����روري وجود تعاون بين ايران و�ص����وريا 
الف�ص����ال  الرامي����ة  الموؤام����رات  لمواجه����ة 
محور المقاومة " وقال :" لح�ص����ن الحظ 

ف����ي  الوطني����ة  الم�ص����الحة  م�ص����يرة  ف����ان 
�ص����وريا ت�صير ب�صكل متوا�ص����ل بغية ايجاد 
االلفة وال�ص����الم في �ص����وريا ، وان الحكومة 
الت����ي  المب����ادرات  تدر�����ض حالي����ا  ال�ص����ورية 
قدمته����ا االمم المتحدة او رو�ص����يا في هذا 
المج����ال ". وانتق����د بع�����ض دول المنطق����ة 
لدعمه����ا االرهابيين ، وق����ال " ان الحكومة 
تم�����ض  ال  مب����ادرة  اي����ة  تدر�����ض  ال�ص����ورية 
ال�ص����يادة الوطني����ة ال�ص����ورية وت�ص����هم ف����ي 

����ي البلد ". تر�ص����يخ وحدة ارا�ص
كم����ا التقي رئي�����ض الوزراء ال�ص����وري وزير 
الخارجي����ة االيران����ي محمد ج����واد ظريف ، 
وبحث����ا العالقات بي����ن البلدين والق�ص����ايا 

االقليمية.
وو�ص����ل رئي�ض الوزراء ال�صوري م�صاء يوم 
الثالث����اء ال����ي طه����ران ف����ي زي����ارة ت�ص����تغرق 
والنف����ط  ال�ص����ناعة  وزراء  يرافق����ه  اي����ام   3

والكهرباء وال�صحة.

روحاني: صمود سوريا اثبت عدم امكانية هزم خط المقاومة او اسقاط حكومة شرعية
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اعلن���ت الرئا�ص���ة الفرن�ص���ية ان الرئي����ض فرن�ص���وا 
هوالند والم�صت�ص���ارة االلمانية انغيال ميركل ح�صا 
���ي فالديمي���ر بوتي���ن واالوكران���ي  الرئي�ص���ين الرو�ص
���ى  عل معهم���ا  تحادث���ا  اللذي���ن  بورو�ص���نكو  بيت���رو 
المزي���د  ت�ص���ييع  و"ع���دم  المحادث���ات  ا�ص���تئناف 
م���ن الوق���ت". وج���اء ف���ي بي���ان لق�ص���ر االليزي���ه ان 
ان  يج���ب  االت�ص���ال  داخ���ل مجموع���ة  "المحادث���ات 
ت�ص���تاأنف ف���ي مين�ص���ك ف���ي اق���رب وق���ت ممك���ن وان 
ت�ص���ل الى نتائج ملمو�ص���ة حول النقاط التالية من 
اجل تطبيقها �ص���ريعا: وق���ف اطالق نار فعلي ودائم 
وتب���ادل ال�ص���جناء وتح�ص���ين الو�ص���ع االن�ص���اني في 

المناطق الخا�صعة لالنف�صاليين".
وا�ص���اف "يج���ب ان تنت�ص���ر القواف���ل االتي���ة م���ن 
اوكراني���ا  ورو�ص���يا واالتح���اد االوروبي طبق���ا للقانون 

االوكراني".
���ي  وج���اءت ه���ذه المحادثات بي���ن الرئي�ض الفرن�ص

انغي���ال  االلماني���ة  والم�صت�ص���ارة  هوالن���د  فرن�ص���وا 
ميركل مع بيترو بورو�صنكو وفالدمير بوتين "قبل 
الم�ص���اركة ف���ي المجل�ض االوروب���ي بتاريخ 18 كانون 
االول/دي�صمبر الذي �صيبحث الو�صع في اوكرانيا".
وطل���ب هوالن���د ومي���ركل م���ن بورو�ص���نكو وبوتين 
���ى المحادثات الجاري���ة بين كييف  "اطالعهم���ا عل
ومو�ص���كو حول تطبي���ق بروتوكول مين�ص���ك الموقع 

في الخام�ض من ايلول/�صبتمبر 2014".
���ى اهمي���ة التقدم  واو�ص���ح البي���ان انهم���ا "اكدا عل
وعدم ت�ص���ييع الوقت وكما ق���ال رئي�ض الجمهورية" 
لفالديمي���ر بوتي���ن ف���ي مو�ص���كو ف���ي ال�ص���اد�ض من 

كانون االول/دي�صمبر.
وكان هوالن���د ق���د تح���ادث بع���د ظه���ر االح���د م���ع 

ميركل وبورو�صنكو حول الو�صع في اوكرانيا.

هوالند وميركل يطلبان من بوتين وبوروشنكو على التفاوض

فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن في سيدني

مرور دبي تقرر "مكافأة" مخالفي السرعة بالهدايا الرمزية

مقتل ثالثة جنود في هجوم بعبوة ناسفة في جنوب شرق اليمن



لكرة  ا�سيا  ام��م  نهائيات  ان��ط��اق  م��ع��دودات على  اي��ام��ا  اال  يبقى  ل��م 
الم�ساركة  المنتخبات  عدت  حيث  ا�ستراليا  في  اقامتها  المزمع  القدم 
الفرق  اكثر  فدخلت   ، االه��م  اال�سيوي  الحدث  لهذا  العدة  البطولة  في 
مع  التجريبية  ال��م��ب��اري��ات  منها  البع�ض  وخ��ا���ض  تدريبية  مع�سكرات 
منتخبات قوية من اجل الظهور بم�ستوى عال في البطولة لكن ا�سود 

الرافدين ال زالت تنتظر حظور المدرب را�سي 
بطوالت  ف��ي  االول��ب��ي  المنتخب  م��ع  اخفق  وان  �سبق  وال���ذي  �سني�سل 
قبل  من  االختيار  و�سيتم  العبا   50� � � ال اال�سماء  ن�سرت  حيث   ! �سابقة 
المدرب الجديد القديم ! وهذه العملية االختيارية �ستاخذ وقتا طويا 

من اجل غربلة الكثير
الت�سكيلة  اخ���راج  اج��ل  م��ن  ال��ن��ووي  الحام�ض   ) يع�سر   ( وب��ال��ت��ال��ي 
مجموعتنا  وان  �سيما  اال�سيوية  المناف�سات  �ستخو�ض  التي  المنا�سبة 
االولية �سهلة للغاية ويمكن لمنتخبنا ان يتاهل الى الدور الثاني بعد 
ن��دري  وال   ، فقط  ال��ي��اب��ان  عقبة  وتبقى  واالردن  فل�سطين  على  ال��ف��وز 
لغاية االن الطلبات التي يحتاجها �سني�سل من اجل اكت�ساف او تعيين 
فهل   !  ) الكية   ( ب�سرعة  ي�سير  الوقت  وان  المنا�سبة خا�سة  الت�سكيلة 
تعت�سر  التي  الم�ساكل  ظل  في  الوقت  ي�ستثمر  ان  المنقذ  ي�ستطيع 
، ومن وهم الاعبين الذين �سيقع االختيار عليهم هل  اتحادنا الهمام 

ن�سفهم من المحترفين ام �سيعتمد المدرب على الاعبين الذين لم
يح�سلوا على فر�ستهم في عهد المدرب حكيم �ساكر وهل �سي�سرح 
ان  مجاملة  وب��دون  حقيقة   ، للبطولة  كافي  غير  الوقت  ب��ان  �سني�سل 
االمور الخا�سة بالمنتخب العراقي في غاية ال�سعوبة والت�سابك ب�سبب 
) الخربطة ( االتحادية حيث اكد اهل االتحاد في اكثر من منا�سبة ان 
المنتخب �سي�ستعد بال�سكل االمثل و�سيخو�ض عدة مباريات تجريبية 
و�سيكون المدرب اجنبي ووووووو امور اخرى �سرح بها اهل االتحاد بعد 
�سيء  اي  ن��رى  ول��م  االي��ام الب�سرعة  و���س��ارت  المنتخب  اعفاء حكيم من 
في  و�سيعتمد  الاعبين  لمعاينة  ا�سبوع  بعد  �سياتي  �سني�سل  المدرب 
اختياره على بع�ض اال�سماء التي دربها وعرفها �سابقا واذا �سارك واخفق

ف���ان ال��ح��ج��ة ���س��ت��ك��ون م���وج���ودة ب��ا ���س��ك ان ال��وق��ت غ��ي��ر ك��اف��ي ول��م 
�ستكون  القوانة  وهذه  ووووووو  والمباريات  المع�سكر  الكرة  اتحاد  يوفر 
حا�سرة ال محال نتمنى ان ينجح اال�سود في النهائيات والعودة بكرتنا 
الت�سنيف  اب��دا في ظل  لكرتنا الي�سر  الجديد  الحال  االمجاد الن  الى 
�105 الفيفوي بحيث حتى اال�سودان �سبقتنا في الت�سنيف وجيبوتي  � � ال
املنا في اجتياز حاجز  ال�سبختين والحبلين  والمالديف وباد مابين 

المية في الت�سنيف الن كرتنا ا�سبحت تعي�ض عل مغذي !

 كل األطراف المعنية بشؤون الكرة العراقية وغير المعنية تؤكد وتجزم ان اتحاد الكرة يعيش 
الجانب  ، سواء في  العراق  المستديرة في  للساحرة  انهيار تام  إلى  حالة تخبط فضيعة ستؤدي 
االداري او الفني او التنظيمي فيما يخص )عوق( الدوري الكروي الممتاز وكثرة التأجيالت والخروج 
الشباب في  الحال لمنتخب   الثامن واالخير بنقطة واحدة وكما  للمركز  22 باحتاللنا  من خليجي 
التدريبي وصفقة  نهائيات اسيا في ماينمار بفوز وتعادل وخسارة واقالة حكيم شاكر وكادره 

التجهيزات الرياضية وملف خليجي 23 .
التاريخ الكروي ال زال طري الفكر والذاكرة وال زالت مبارياته 
اأذهان المتابعين والعا�سقين للكرة ال �سيما  ومناف�ساتها في 
والطلبة  وال��ج��وي��ة  ال����زوراء  ام��ث��ال  العريقة  االن��دي��ة  جماهير 
وال�سرطة وعدد من االندية االم للمحافظات العراقية وكيف 
كان الدوري م�سنعا لاأبطال من العبي المنتخبات الوطنية 
الممتاز هو منتخب  ال��دوري  ي�سارك في  كان كل فريق  حيث 
بحد ذاته ف�سًا م�سطبة االحتياط التي تزدحم باعبين ال 
والت�سكيلة  االأول��ى  الخطوط  العبي  عن  وخبرًة  �سئناً  يقلون 
ال��ك��روي  ال����دوري  ب��ات  ال��ي��وم فقد  ام��ا   ، ف��ري��ق  لكل  اال�سا�سية 
الممتاز ) مقبرة ( لدفن المواهب الكروية حين يجهل االتحاد 
المقنع   الجهل  ج���راء  ال���دوري  وتنظيم  اإدارة  كيفية  الحالي 
النائب  بمن�سب  يتمتع  وال���ذي  الم�سابقات  لجنة  لرئي�ض 
قدامى  اأع�ساء  من  اللجنة  في  وم��ن  االتحاد  لرئي�ض  الثاني 
ال�سابقة  الموا�سم  م��ن  يتعظ  ل��م  منهم  ع��دد  ان  رغ��م  وج���دد 
وكثرة توقف مبارياتها التي قتلت وال زالت تقتل روح المناف�سة 
واأثقلت كاهل الفرق واإدارات االندية نف�سياً وبدنياً ومالياً والول 
مرة في تاريخ الكرة العراقية ، ال��دوري العراقي يتم تنظيمه 
ب�)ق�سا�سات( الورق بعيدا عن الجوانب التنظيمية المركزية 
ف�سا عن ما يحيط باللجنة ومن فيها من اتهامات بوجود 
العاقات والمح�سوبية والوا�سطات في عملية تاأجيل مباريات 
عدد من الفرق وال زالت مخلفات االنتخابات واإفرازاتها عالقة 
اداري��ا  او  ماليا  االندية  ويتخذ من �سعف  البع�ض  ذه��ون  في 
وفنيا اداة لانتقام منها وجعل الدوري نقمة على هذه االندية 
وما حادثة مباراة ال��زوراء واربيل االخيرة دليل وا�سح كو�سوح 

�سم�ض الظهيرة لهذه العمليات غير الحيادية .

االإ�سراع باإقالة حكيم �ساكر وكادره التدريبي امر دبر بليلة 
العقد  ان يتم توقيع  ، قبل  الحقيقة  افتقد فيها بدر  ظلماء 
معه وتقديمه لو�سائل االعام ، واالحاديث الجانبية العلنية 
منها وال�سرية في الجل�سات العامة والخا�سة تقول ان رئي�ض 
حيدر  ���س��رار  االأول  ونائبه  م�سعود  الخالق  عبد  ال��ك��رة  ات��ح��اد 
لقلع  المنا�سبة  الفر�سة  ينتظرون  كانوا  االأع�ساء  من  وع��دد 
على  كانت  وان  حتى  الوطنية  المنتخبات  م��ن  �ساكر  حكيم 
لم�ساندته  وقارياً  خليجياً  و�سمعتها  العراقية  الكرة  ح�ساب 
في  له  والتثقيف  حمود  ناجح  الكرة  التحاد  ال�سابق  الرئي�ض 
اأروق����ة الحكومة واع��ت��ب��روا ه��ذا االم��ر  ال��ع��ام��ة وداخ���ل  الهيئة 
خارج توجهات كتلتهم االنتخابية والتي لم ي�سعد منها �سوى 
م�سعود وحيدر وال�سائغ اما باقي اأع�ساء الكتلة فقد خ�سروا 
االنتخابات بموؤامرة داخل كتلتهم و�سهدتها قاعة االنتخابات 
الخليج  المرة وجعلوا من نك�سة  ليكون الحظ حليفهم هذه 
اقالة  ع��ن  االإع���ان  وف��ور   ، �ساكر  حكيم  لقلع  م�سروعا  ع���ذراً 
�ساكر ات�سل رئي�ض االتحاد بالمدرب المقال من قبل االتحاد 
البحريني عدنان حمد لغر�ض ا�ستقطابه لتدريب المنتخب 
االول  النائب  الخط  على  ودخ��ل  �ساكر  لحكيم  خلفا  العراقي 
�سرار حيدر في محالة القناع حمد بهذه المهمة لكن االخير 
رف�ض هذا االمر ل�سيق الوقت ومروره بحالة نف�سه غير جيدة 
ال ت�ساعده حالياً على العودة مجددا الى عالم التدريب بعد 
اقالته من تدريب المنتخب البحريني ل�سوء نتائج المنتخب 

في بطولة الخليج االخيرة .
الدليل الدامغ على ع�سوائية اتحاد الكرة بكل مفا�سله من 
الرئي�ض الى ا�سغر اع�سائه هو واقعة كتابة قائمة الخم�سين 

الذين  اأولئك  �سيما  ال  االتحاد  اع�ساء  بع�ض  قبل  من  العباً 
لم يرتدوا بحياتهم فانيلة فريق جماهيري على اقل تقدير 
ولي�ض فانيلة المنتخب الوطنية بعد ان ق�سوا حياتهم على 
وتربعوا  وال��ح��ارات  االزق��ة  في  ال�سعبية  الفرق  احتياط  دك��ات 
، هذا الفعل يعد ف�سيحة من  اليوم على كر�سي الم�سوؤولية 
المنتخبات  تاريخ  ي�سهدها  لم  خطيرة  وحالة  الثقيل  العيار 
بعقود  او حتى قبل ذلك  الكرة  اتحاد  تاأ�سي�ض  الوطنية منذ  
او  ، فهواتف ه��وؤالء االع�ساء لم تتوقف للتو�سط لهذا  زمنية 
ذاك من الاعبين والوا�سطات والعاقات والمح�سوبية �سادت 
اأث��ار حفيظة  اج��واء مكاتب االتحاد واأروق��ت��ه وزواي���اه وه��ذا ما 
العاقة  ع��ام��ل  يمتلكون  ال  ال���ذي  الاعبين  م��ن  كبير  ع��دد 
المثيرة  القائمة  ه��ذه  �سمن  اأ�سمائهم  لكتابة  وال��وا���س��ط��ة 
للجدل ال �سيما هداف ال��دوري علي �ساح ، ترى كيف تكون 
الع�سوائية والمح�سوبية المعمول بها في ت�سكيل المنتخبات 
ومنها  االتحاد  في  المركزية  اللجان  غياب  ظل  في  الوطنية 

لجنة المنتخبات.
اجتماعات ) جاي وجذب ( و�سحك على الذقون والتاعب 
االتحاد  اطلق  حين  العراقية  الجماهير  وع��واط��ف  بم�ساعر 
الذاتية  ال�سير  درا�سة  عن  تحدثت  والتي  االعامية  فقاعاته 
ل��ل��م��درب��ي��ن االج���ان���ب وال��م��ف��ا���س��ل��ة ب��ي��ن��ه��م  وت��ج��ي��ي��ر بع�ض 
من  االج��ان��ب  ال��م��درب��ي��ن  ا�ستقطاب  ع��ن  للترويج  الف�سابكة 
الى  الف�سابكة  ه���وؤالء  وراح  المتطور  ال��ت��دري��ب  عالم  عمالقة 
الم�ستديرة  ل��ل�����س��اح��رة  ال��ع��ا���س��ق��ي��ن  ب��اح��ام  ب��ع��ي��داً  ال���ذه���اب 
وروجوا لمجيء غوران وبورا وح�سن �سحاتة والزاروني واالخير 
�سركة وهمية ال  ل�سالح  يعمل  �سم�سار عراقي  به  ال��ذي جاء 
 ( الت�سريبات  ظ��اه��رة  ف��ي   ، ال��ك��رة  ت�ساري�ض  على  لها  وج���ود 
الطافحة ( في اتحاد الكرة واللقاءات التلفازية والت�سريحات 
المتناق�سة فيما بينهم فهناك من ) يرفع ( واآخر ) يكب�ض ( 
والم�سغوطين يهتفون ويتاعبون ويتمازحون ويتخا�سمون 
للبعثات  وتراأ�سهم  خارجية  واإي��ف��ادات  �سخ�سية  منافع  على 

الخارجية .
ح��ادث��ة م��ج��يء ال��م��درب ال��ب��رازي��ل��ي الزرون����ي وم��ا �ساحبته 
اراد  وال��ت��ي  المكا�سب  و  الثمن  م��دف��وع��ة  اإع��ام��ي��ة  ه��ال��ة  م��ن 
الزرون��ي  ت��دري��ب  عملية  على  يغطي  ان  االت��ح��اد  رئي�ض  منها 
للمنتخب ال��وط��ن��ي ف��ي ارب��ي��ل ب���داًل ع��ن ب��غ��داد ف��ي وق��ت اأك��د 
االأخير وخال ت�سريحات �سحفية انه ابلغ اتحاد الكرة قبل 
بغداد  ف��ي  يعمل  ل��ن  ان��ه  ر�سمي  وب�سكل  ال��ع��راق  ال��ى  مجيئه 
وتفاجئه بان كام اتحاد الكرة انقلب خال االجتماع بهم في 

مدينة اربيل ما عدا الرئي�ض م�سعود والذي لم يعتر�ض على 
رف�سي التدريب في بغداد وتوقعت ان االأمور منتهية والجميع 
واع�سائه  االتحاد  تناق�سات  ا�ستغرب  لكني  ذلك  على  متفق 
ليرحل   ، ال��ع��راق��ي  المنتخب  ت��دري��ب  مكان  على  واختافهم 
الزروني وحال ل�سانه يقول ) على مطار اربيل �سيبوني ( بعد 
ال��دوالرات  وب��اآالف  العراقية  الكرة  ان حل �سائحاً على ح�ساب 
و�سما�سرة  اأق��ارب  يرافقه من  �سفره  ومن  تذاكر  توزعت على 
االتحاد  اع�ساء  من  وع��دد  م�سعود  الرئي�ض  ايفاد  عن  ف�سا 
كيف  بربكم   ، وال��ع��اق��ات  المنتخبات  لجنة  ف��ي  والعاملين 

يكون التخبط وما لون الع�سوائية وطعمها .
الزارون��ي  المدرب  تواجد  على  م�سعود  الخالق  عبد  ا�سرار 
في اربيل جوبه برف�ض قاطع من قبل بع�ض اع�ساء االتحاد 
ولي�ض جميعهم فهناك من هو متاآمر ومتعاطف مع ق�سية 
المبطنة  العملية  ب��ه��ذه  اإق��ن��اع��ه��م  ف��ي  وف�سله   ،  !! م�سعود 
وح�سرها  بغداد  العا�سمة  عن  اال�سواء  ل�سحب  والتمهيدية 
ف��ي م��دي��ن��ة ارب��ي��ل ل��غ��اي��ات م��ع��روف��ة اأك��ل��ت ك��ث��ي��را م��ن ج��رف 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  توجيهات  لكن   ، الرعناء  ال�سيا�سة 
االولمبية  اللجنة  وتوجيهات  عبطان  الح�سين  عبد  بوزيرها 
الوطنية العراقية برئي�سها الكابتن رعد حمودي على �سرورة 
م�سعود  تنفيذ  دون  ح��ال  بغداد  في  االجنبي  ال��م��درب  تواجد 

لغاياته ودوافعه ال�سخ�سية والقومية .
القطري  فريق قطر  م��درب  اأذن  ف��ي  االت��ح��اد  ان هم�ض  م��ا 
المنتخب  لتدريب  ودع��وت��ه  هاتفي  بات�سال  �سني�سل  را���س��ي 
الوطني كمدرب طوارئ حتى تبعثرت اوراق المنتخب من يد 
غير  مظهر  ف��ي  ب��وك  الفي�ض  �سفحات  وتاقفتها  االع�ساء 
ح�ساري وبربري وال يمد لهيبة ومكانة الكرة العراقية وعراقة 
 ، �سلة  باية  الكروية  والقامات  ب��االن��ج��ازات  النا�سع  تاريخها 
باالأ�سلوب  ف�سغيرهم ال يختلف عن كبيرهم فهم مت�ساوون 
زمائه  ي�سارك  فهو  اح��ده��م  يخطاأ  ل��م  وان  حتى  والت�سرف 
بعمليات طعن الكرة العراقية والعمل على رخ�سها واإ�سعافها 
، فهناك من ي�سع الت�سكيلة واخر يرفع الاعبين وذاك من 
ال��ل��ع��ب وي��ح��دد عنا�سر  ي�سيف اال���س��م��اء واخ���ر ي���وزع م��راك��ز 
لم  االول  والمدرب   ،، وقوته  ويوؤ�سر مكامن �سعفه  المنتخب 
ي�سل بعد الى العا�سمة بغداد !! ، اي مكتب تنفيذي هذا واي 

�سراع نف�سي يعي�سونه .
ورئي�ض  م�سعود  ال��خ��ال��ق  عبد  ال��م��ا  ان  يعتقد  م��ن  واه���م 
لجنة المنتخبات ع�سو االتحاد فالح مو�سى قاما باإقناع نادي 
قطر القطري على ال�سماح للمدرب را�سي �سني�سل بالذهاب 

ذريعاً  ف�سًا  ف�سا  بل  الوطني  المنتخب  وتدريب  بغداد  الى 
يف�سر جهلهما بعملية التفاو�ض وعدم تمتعهما بفن االقناع 
ال  والذي  م�سعود  الرئي�ض  �سيما  ال  الريا�سية  والدبلوما�سية 
وفنية  وتفاو�سية  وب��روت��وك��ول��ي��ة  اداري���ة  م��وؤه��ات  اي  يمتلك 
لغته  وان  �سيما  م�ستفي�سة  مناق�سات  ف��ي  للخو�ض  توؤهله 
الحديث  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده  ال  ال��ع��رب��ي��ة �سعيفة ج���داً 
اال  ��ى  وم��و���س م�����س��ع��ود  م��ن  ك���ان  ف��م��ا  متوا�سلتين  ل�ساعتين 
ال��ل��ج��وء ال���ى االت���ح���اد ال��ق��ط��ري ل��ك��رة ال��ق��دم وال���دخ���ول تحت 
ثاني  من  اآل  بن خليفة  القطري حمد  االتحاد  رئي�ض  عباءة 
اجل التدخل والتو�سط لدى نادي قطر الإطاق �سراح المدرب 
ا���س��رار  ورو����ض  ب��ن خليفة  ت��دخ��ل  وبالفعل   ، �سني�سل  را���س��ي 
انفراد واتفقا على  بالمدرب على  ان اجتمعت  ادارة قطر بعد 
الوقت والزمان المحددين حيث حددت ادارة نادي قطر انفكاك 
ال��ج��اري وتكون  ال�سهر  م��ن   20 ي��وم  �سني�سل  را���س��ي  ال��م��درب 
انتهاء م�ساركة  الفريق بعد  النادي والمبا�سرة مع  الى  عودته 

المنتخب الوطني في بطولة ا�سيا با�ستراليا.
ال زالت االمور غام�سة حول عملية اختيار الكادر الم�ساعد 
اآلية  اأاأاأاأي���ة  ووف��ق  اال�سماء  �سني�سل ومن حدد  را�سي  للمدرب 
ان  ام  ذلك  في  دور  المنتخبات  للجنة  وهل  وتقييميه  علمية 
بالمكتب  مح�سورة  اال���س��م��اء  ع��ن  واالع���ان  االخ��ت��ي��ار  عملية 
�سوى  المنتخابات  لجنة  اع�ساء  وما  الكرة  التحاد  التنفيذي 
العراقية  للكرة  يح�سل  م��ا  ك��ل  ف��ي  لها  دور  ال  كبيرة  ا�سماء 
المدرب  ت�سمية  عن  ام�ض  من  االول  الكرة  اتحاد  اعلن  حيث 
م�ساعدا  ا�سرف  ن��زار  وال��م��درب  فنياً  م�ست�ساراً  علوان  يحيى 
للمدرب را�سي �سني�سل وعماد ها�سم مدرباً لحرا�ض المرمى 
حيث با�سر الجهاز التدريبي الم�ساعد مهامه يوم ام�ض على 
االولى  التدريبية  الوحدة  باقامة  الدولي  ال�سعب  ملعب  اديم 
للمنتخب بعد تقلي�ض ا�سماء قائمة الخم�سين العبا الى 31 
. و�سيلتحق المدرب را�سي �سني�سل بالمنتخب الوطني اثناء 

مع�سكره الق�سير في االمارات يوم 20 من ال�سهر الجاري .
برئي�ض  ال��ث��ق��ة  ط���رح  عملية  وج���ود  تف�سر  ق��وي��ة  م��وؤ���س��رات 
امم  في  الم�ساركة  من  االنتهاء  بعد  ما  الكرة  اتحاد  واع�ساء 
ا�سيا حيث �سي�سار الى جمع تواقيع ن�سف + واحد من اع�ساء 
الهيئة العامة للكرة العراقية لعقد اجتماع ا�ستثنائي من اجل 
طرح الثقة برئي�ض االتحاد الذي ف�سل في قيادة الكرة العراقية  
وعدد من االع�ساء الذين ال هم لهم �سوى البحث عن مكا�سب 
ذاتية وخلق الم�ساكل من احل تراأ�ض اللجان وقوائم االيفادات 

الخارجية  .

الهيئة  ا���س��م��اء  وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب  وزارة  اع��ل��ن��ت   
للفترة  ال�سرطة  بنادي  العمل  �ستدير  التي  الموؤقتة 
ال��ن��ادي  ب��رئ��ي�����ض  ال��ث��ق��ة  ط���رح  خلفية  ع��ل��ى  المقبلة 
وخم�سة اع�ساء وف�سل الجمعة العمومية للنادي في 

انتخاب بدالء عنهم في موؤتمرين انتخابيين.
وقال الم�ست�سار االعامي لوزير ال�سباب والريا�سة 
"الهيئة الموؤقتة لنادي ال�سرطة  احمد المو�سوي ان 
�ستدير العمل لمدة ثاثة ا�سهر تكون مهامها اعداد 
والفنية  االداري����ة  االم���ور  وتنظيم  االنتخابي  الملف 
في  التر�سيح  الع�سائها  والي��ح��ق  للنادي  والمالية 
الموؤقتة  "الهيئة  ان  وا�ساف  المقبلة".  االنتخابات 
تتالف من جبار جثير عطية ممثل مكتب المفت�ض 
للرئي�ض  نائبا  ط���ارق  ع��دي  وال��دك��ت��ور  رئي�سا  ال��ع��ام 
مدلول  را�سي  واحمد  ماليا  امينا  جا�سم  انور  ونهاد 
وح�سام  �سالم  وابراهيم  وعبا�ض خ�سير  لل�سر  امينا 

الجزائري اع�ساء".  وفي �سياق اخر اكد ال�سرطة  اأكد 
بطولة  باأن قرعة  ال�سرطة  لفريق  التدريبي  الماك 
االأ�سيوي و�سعت فريقه في مجموعة  االتحاد  كاأ�ض 
متوازنة ت�سم كل من الجزيرة االأردني ووادي الني�ض 
الملحق".  من  المتاأهلة  الفرق  واح��د  الفل�سطيني 
"الفرق  ان  ن���اف���ع  ك���ري���م  ال����م����درب  م�����س��اع��د  وق������ال 
الثانية التي و�سعتنا بها  المتواجدة في المجموعة 
قرعة كاأ�ض االتحاد االأ�سيوي لي�ست بالفرق ال�سعبة 

يمتلك  ال��ذي  ال�سرطة  ن��ادي  باإمكانيات  فريق  على 
خا�سوا  وان  لهم  �سبق  ع��ال  م�ستوى  على  العبين 
العديد من التجارب االحترافية باالإ�سافة المتاكه 
جهاز تدريبي خبير بقيادة الم�سري محمد يو�سف". 
واأ�ساف ان "كل هذه المقومات �ستجعل من الفريق 
ل��ت��ج��اوز ف���رق مجموعته  ال��ح��ظ��وظ  ي��م��ت��ل��ك ك��اف��ة 
وال���ت���واج���د ���س��م��ن ال�����دور ال��م��ق��ب��ل م���ن ال��ب��ط��ول��ة "، 
مبينا "�سيكون للجهاز الفني لنادي ال�سرطة درا�سة 
م�ستفي�سة لجميع الفرق المتواجدة في مجموعتنا 
م���ن اج���ل اإن ن�����س��ع ال��م��ن��ه��اج ال��ف��ن��ي ال��م��ن��ا���س��ب مع 
االإط��اع  خ��ال  من  الفرق  لتلك  الفنية  الم�ستويات 
للوقوف  المحلية  دوري��ات��ه��م  ف��ي  م�ستوياتهم  على 
الخ�سوم  واي��ج��اب��ي��ات  �سلبيات  ع��ل��ى  وا���س��ح  ب�سكل 
اال�ستفادة منها في م�ستقبل  وكيفية  المباريات  في 
الم�سابقة . وا�سار نافع الى ان "فريق ال�سرطة يعتبر 
بطولة  في  القرعة  اأوقعته  عندما  محظوظا  نف�سه 

دوري االتحاد االأ�سيوي مع هذه الفرق".
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اسرار وخفايا الغاء االتفاق مع المدرب االجنبي واالستعانة بشنيشل... والحبل على الجرار!
الزروني وكشف المستور...

- خــــــــــــاص

- متابعــــة

حيدر  �سرار  الكرخ  لنادي  االداري���ة  الهيئة  رئي�ض  اثنى 
يف  عبطان  احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  على 

حل ازمة نادي الكرخ مع وزارة الرتبية . 
الوزير عبطان  ان  وق��ال حيدر  يف ت�سريحات �سحفية 
كان داعم قوي للنادي وجليمع اندية العراق وهو ميلك 
روؤية وا�سحة عن م�ساكل االندية وي�سعى جاهدا حللها 
االداري���ة  الهيئة  وبا�سم  با�سمه  يتقدم  ان��ه  ���س��رار  واك���د 
للنادي بال�سكر اجلزيل اىل الوزير لدوره الكبري يف حل 
النواب  بال�سكر لرئي�ض جمل�ض  النادي كما توجه  ازمة 
الكبرية  ومتابعته  ���س��دره  �سعة  ع��ل��ى  اجل��ب��وري  �سليم 

للنادي.

شرار حيدر

يشيد بدور وزير الشباب والرياضة في حل ازمة نادي الكرخ
- متابعة

- متابعة

- سيف سالم

االعالن عن اسماء الهيئة المؤقتة لنادي الشرطة

الوطنية  للمنتخبات  الفني  المدير  اك��د 
ب��ال��ج��م��ن��ا���س��ت��ك ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ���س��ك��ران ان 
ان��دي��ة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  �سينظم  االت���ح���اد 
ك��ان��ون االول  ب��غ��داد نهاية �سهر  ف��ي  ال��ع��راق 
مختلف  تمثل  ن��ادي��ا   13 بم�ساركة  ال��ج��اري 
ان��دي��ة ب��غ��داد وب��ق��ي��ة ال��م��ح��اف��ظ��ات االخ���رى 
و�ستقام المناف�سات المحلية في بغداد على 
وق��ال  متتاليين.  يومين  ل��م��دة  ت�ستمر  ان 
هام�ض  ع��ل��ى  �سيعقد  االت���ح���اد  ان  ���س��ك��ران: 
بطولة االندية اجتماعات للهيئة العامة تتم 
خالها مناق�سة التقريرين االداري والمالي 
الحالي ف�سا على مناق�سة مفردات  للعام 
منهاج العام 2015 وما يت�سمن من م�ساركات 
العراق في  تنتظر منتخبات  خارجية مهمة 
م��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��ا ال��ع��م��ري��ة ف���ي ال��ب��ط��والت 
كذلك  الدولية،  وكذلك  واال�سيوية  العربية 
االتحاد  �سينظمها  التي  المحلية  البطوالت 
وال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
على  المقبل.   العام  في  االت��ح��اد  �سيقيمها 
ا�سار �سكران الى ان تاأخر اتمام  �سعيد اخر 
االجراءات االدارية في تاأمين تاأ�سيرة الدخول 
في  الم�ساركة  م��ن  ال��ع��راق  ح��رم  للمنتخب 
اذ  رو�سيا  ف��ي  تقام  دول��ي��ة  بطولة  مناف�سات 
تاأمين  ب�سعوبة  ابلغنا  الرو�سي  الجانب  ان 
الذي  االم��ر  الوقت  �سيق  ب�سبب  التاأ�سيرات 

حال دون الم�ساركة.
frhnaem@yahoo.com

مرحبـــــــًا

نافع خالد

شنيشل والمهمة االسيوية
التأشيرة تحرم الجمناستك من 

المشاركة في بطولة دولية بروسيا

ال��ه��ادي مفتول  لل�سطرنج عبد  ال��ع��راق��ي  ل��ات��ح��اد  ال��م��ال��ي  االم��ي��ن  اك��د 
في  ال�سين  ام��ام  لقاءاته  اول��ى  خ�سر  للرجال  باللعبة  ال��ع��راق  منتخب  ان 
وقال  بهنكاريا.  والن�ساء  للرجال  لل�سطرنج  العالمي  االولمبياد  مناف�سات 
في  ال��ع��راق  يمثلون  العبين  "اربعة  اإن  �سحفية  ت�سريحات  ف��ي  م��ف��ت��ول  
مناف�سات االولمبياد العالمي هم ربيع �سباح ونوري �سباح وريباز علي ونباأ 
�سامي وامير ظافر ف�سا عن العبة احتياط هي نباأ �سامي". واأ�ساف ان 
رئي�ض  بهم  �سيلتحق  بينما  الغني  عبد  حيدر  المدرب  اي�سا  ي�سم  "الوفد 
م�ساركته  ينتهي من  ان  بعد  اللعبة  اتحاد  رئي�ض  االمير  عبد  الوفد ظافر 
في اجتماعات االتحاد العربي لل�سطرنج التي تتوا�سل حاليا في العا�سمة 
االردنية عمان حيث ي�سارك عبد االمير في االجتماعات ب�سفته ع�سوا في 
انطلقت  االولمبياد  ان  يذكر  للعبة".  العربي  لاتحاد  التنفيذي  المكتب 
بينهما  م��ن  عالمية  منتخبات  وبم�ساركة  هنكاريا  ف��ي  اي��ام  قبل  فعالياته 

منتخبين عربيين هما العراق واالردن.

منتخب العراق بالشطرنج يخسر 
امام الصين في االولمبياد العالمي

االر�سي  للتن�ض  المركزي  االت��ح��اد  رئي�ض  ذك��ر 
للرجال  النخبة  بطولة  مناف�سات  ان  ع��ادل  اآ�سو 
لاعمار 16 و18 عاما وفئة المتقدمين �ستنطلق 
التابع  التدريبي  المركز  ف��ي  الخمي�ض  غ��د  ي��وم 
ل���ات���ح���اد ف���ي م��ج��م��ع م��ل��ع��ب ال�����س��ع��ب ال���دول���ي 
اي��ام.   ث��اث��ة  ل��م��دة  وت�ستمر  الع��ب��ا   28 بم�ساركة 
���س��ي�����س��ارك��ون ف��ي  8 الع���ب���ي���ن  وق������ال ع�������ادل: ان 
في  �سي�ساركون  ومثلهم  عاما   16 فئة  مناف�سات 
ذات���ه من  ال��ع��دد  ع��ام��ا وك��ذل��ك   18 مناف�سات فئة 
ف�سا  المتقدمين  فئة  مناف�سات  في  الاعبين 
على 4 العبين لم يحالفهم الحظ في الم�ساركة 
مناف�سات  ان  مو�سحا  االول��ي��ة.  الت�سفيات  ف��ي 
بطولة النخبة للرجال تعد اخر مفردة في منهاج 
العام 2014. على �سعيد اخر بين رئي�ض االتحاد 

العبات  و�ست  العبين  ب�ستة  �سي�سارك  العراق  ان 
 14 لفئتي  ديفيز  ك��اأ���ض  ت�سفيات  مناف�سات  ف��ي 
و16 عاما التي من المزمع ان تقام في العا�سمة 
الثالث  م��ن  ال��م��دة  خ��ال  ك��واالل��م��ب��ور  الماليزية 
والع�سرين من �سهر �سباط وت�ستمر حتى الثالث 
من �سهر اذار من العام المقبل،  حيث �سي�سارك 
العراق بثاثة العبين وثاث العبات في كل فئة. 
م�سيرا الى ان الاعبين والاعبات الذين �سيقع 
المناف�سات  في  العراق  لتمثيل  عليهم  االختيار 
يقام  تدريبي  مع�سكر  في  �سينتظمون  العالمية 
لمدة  وي�ستمر  البرتغالية  ل�سبونة  مدينة  ف��ي 
20 يوما تحت ا�سراف المدرب ال�سابق للمنتخب 
الجن�سية  البرتغالي  ���س��وزا  دي  لوي�ض  ال��وط��ن��ي 
ح��ي��ث ���س��ي��ت�����س��م��ن ال��م��ع�����س��ك��ر اق���ام���ة ت��دري��ب��ات 
على  ف�سا  البرتغالي  المنتخب  م��ع  م�ستركة 
البرتغال  في  تقام  دولية  بطوالت  في  الم�ساركة 

ودول اوربية اخرى.

12 رياضيا ورياضية يمثلون التنس في منافسات كأس ديفيز
- متابعة



وتاكا�شي  الياباني  ال��دوري  ه��داف  اأوك��وب��و  يو�شيتو  ا�شتبعاد  ك��ان 
منتخب  ت�شكيلة  م��ف��اج��اآت  اأك��ب��ر  اأو���ش��اك��ا  جامبا  مهاجم  اأو���ش��ام��ي 
المدرب  اأعلنها  والتي  العبا   23 من  الموؤلفة  ال�شاموراي  محاربي 
لقب  عن  الدفاع  لم�شوار  ا�شتعدادا  االثنين  اأم�س  اأجيري  خافيير 

كاأ�س اآ�شيا المقررة في اأ�شتراليا مطلع العام المقبل. 
االأخ��ي��رة  االأ�شابيع  م��دار  على  الفتة  عرو�شا  الثنائي  ه��ذا  وق��دم 
اليابان  لمنتخب  اللعب  له  ي�شبق  لم  ال��ذي  اأو�شامي  �شجل  حيث 
هدفين في نهائي كاأ�س االإمبراطور يوم ال�شبت ليكمل فريقه الفوز 

بالثالثية المحلية بينما اأحرز اأوكوبو 18 هدفا لكاوا�شاكي ليح�شل 
ال��دوري الياباني للعام الثاني على التوالي. وكان  على لقب هداف 
المدرب المك�شيكي الذي تولى الم�شوؤولية في اأغ�شط�س )اآب( اختار 
50 العبا في وقت �شابق  هذا الثنائي �شمن قائمة مو�شعة �شمت 
من ال�شهر الحالي ا�شتعدادا لخو�س كاأ�س اآ�شيا المقررة بين 9 و31 

يناير )كانون الثاني( المقبل.
ويو�شينوري  تويودا  ويوهي  كوبايا�شي  يو  اختيار  اأجيري  وف�شل 
الثالثي  لهذا  ال�شعيف  التهديفي  ال�شجل  رغم  الهجوم  في  موتو 

ال�شاعد.
لعب  �شانع  هوندا  كي�شوكي  خبرة  على  كثيرا  الفريق  و�شيعول 
ميالنو و�شينغي اأوكازاكي في كاأ�س اآ�شيا التي �شيلعب فيها منتخب 

اليابان في المجموعة الرابعة مع فل�شطين والعراق واالأردن.
واختير يا�شوهيتو اإندو اأكثر العب تمثيال لليابان واأف�شل العب 
اأو�شاكا لتحقيق اأول ثالثية  في الدوري الياباني بعدما قاد جامبا 
�شينغي  األمانيا  في  المحترف  الثنائي  مع  الو�شط  العبي  �شمن 

كاجاوا وماكوتو ها�شيبي الذي يعاني من م�شاكل في الركبة. 
14 العبا �شاركوا مع اليابان في حملتها المخيبة بكاأ�س  وهناك 
اأجيري  لكن  االأول،  ال���دور  م��ن  خ��رج��وا  ال��ب��رازي��ل حينما  ف��ي  العالم 
�شي�شعى  ح��ي��ث  اأ���ش��ت��رال��ي��ا  ف��ي  للتعوي�س  ث��ان��ي��ة  ف��ر���ش��ة  منحهم 
ل��ي��م��دد رقمه  ال��خ��ام�����ش��ة  ل��ل��م��رة  ب��ال��ل��ق��ب  ل��ل��ف��وز  ال��ي��اب��ان  منتخب 
القيا�شي. و�شمت الت�شكيلة كذلك هيرو�شي كيوتاكي العب و�شط 

هانوفر الموهوب رغم اأنه لم ي�شبق له اللعب تحت قيادة اأجيري

ضجة في اليابان بسبب استبعاد هداف الدوري من تشكيلة »كأس آسيا«

أسفرت قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014 - 
2015 التي سحبت في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر االتحاد األوروبي 
بطل  سيتي  مانشستر  األول��ى  تجمع  ساخنتين  مواجهتين  عن  القدم،  لكرة 
إنجلترا مع برشلونة وصيف بطل إسبانيا، وباريس سان جرمان بطل فرنسا مع 

تشيلسي متصدر الدوري اإلنجليزي.

وك���ان���ت ال��ق��رع��ة م��وج��ه��ة ع��ل��ى 3 م���ح���اور، 
مجموعة  ف��ي  ك��ان��ا  فريقين  ال��ت��ق��اء  فجنبت 
ال����دور االأول، وف��ري��ق��ي��ن م��ن بلد  واح����دة ف��ي 
م��راع��اة خو�س بطل كل مجموعة  واح��د مع 
م���ب���اراة االإي�����اب ع��ل��ى اأر����ش���ه. وت��ع��د م��واج��ه��ة 
على  االأق��وى  بر�شلونة  مع  �شيتي  مان�ش�شتر 
االإطالق، وقد التقى الفريقان في هذا الدور 
الكتالوني  الفريق  ونجح  الما�شي،  المو�شم 
ف��ي ع��ب��وره ع��ل��ى ح�����ش��اب ال��ب��ط��ل االإن��ج��ل��ي��زي 
 - 2 واإي��اب��ا   1  - 2 ب��ف��وزه عليه مرتين ذه��اب��ا 
بقيادة  ت�شيل�شي  نجح  المقابل،  ف��ي  �شفر. 
المو�شم  مورينهو،  جوزيه  البرتغالي  المدرب 
النهائي  ن�شف  اإل���ى  الت�شلق  ف��ي  ��ي،  ال��م��ا���ش
على ح�شاب فريق العا�شمة الفرن�شية، بفوزه 
عليه 3 - 1، في بارك دي بران�س و2 - �شفر 

على ملعب �شتامفورد بريدج في لندن.
و�شرح رئي�س باري�س �شان جرمان، القطري 
ت�شيل�شي  اأن  القرعة  بعد  الخليفي،  نا�شر 
»اأف�����ش��ل م��ن��اف�����س ل��ن��ا، واأن����ا واث���ق ج���دا. ل��دي 
ثقة كاملة بالمدرب )لوران بالن( والالعبين 
للفريق«.  ���ش��ورة  اأف�����ش��ل  �شيقدمون  ال��ذي��ن 
ك��ان تجربة  الما�شي  ال��ع��ام  »ل��ق��اء  واأ����ش���اف: 
ن��ك��رره«.  اأال  علينا  ي��ج��ب  م��ا  علمتنا  ط��ي��ب��ة 
اأدلى  ما  ردا على  الخليفي  ت�شريحات  وتاأتي 
ب��ه م��وري��ن��ه��و االأ���ش��ب��وع ال��م��ا���ش��ي ح��ي��ث ق��ال: 
»اأعتقد اأن باري�س �شان جرمان ينا�شبنا جدا. 
الم�شافات بين العا�شمتين مريحة بالن�شبة 

لنا ولم�شجعي الفريق«.

واأوقعت القرعة ريال مدريد االإ�شباني حامل 
اللقب والمر�شح بقوة لالحتفاظ به، في ظل 
البرتغالي  خ�شو�شا  الع��ب��ي��ه،  معظم  ت��األ��ق 
بنزيمة  كريم  والفرن�شي  رونالدو  كري�شتيانو 
جيم�س  والكولومبي  بيل  غ��اري��ث  وال��وي��ل��زي 

رودريغيز، في مواجهة �شالكه االألماني.
اأي�شا  الدور  التقيا في هذا  الفريقان  وكان 
ذهابا  الملكي  ال��ف��ري��ق  وف���از  الما�شي،  ال��ع��ام 
مدريد  في  واإي��اب��ا   1  -  6 غيل�شنكير�شن  في 
اآخر هو  األماني  1. وتاأهل لمالقاة فريق   - 3
من�شة  اإل���ى  طريقه  ف��ي  دورت��م��ون��د  بورو�شيا 
اأتلتيكو  ال��ت��ت��وي��ج الح��ق��ا ع��ل��ى ح�����ش��اب ج���اره 
مدريد. ال�شحافة الم�شاندة لفريق العا�شمة 
االإ���ش��ب��ان��ي��ة ح���ذرت ري���ال م��دري��د م��ن القرعة 
»الفريق  اأن  وذك���رت  �شالكه  م��ع  اأوق��ع��ت��ه  التي 
االعتماد  ع��دم  يجب  م��م��ي��زة،  م��واه��ب  يملك 
الن�شيط  ف��ه��ن��اك دراك�����ش��ل��ر  ال��م��ا���ش��ي،  ع��ل��ى 

وهونتيالر القنا�س«.
الريا�شي  المدير  بوتراجينيو  ايميليانو 
ل���ري���ال م���دري���د اأك�����د ع��ل��ى ع����دم اال���ش��ت��ه��ت��ار 
ب�����ش��ال��ك��ه، وق�����ال: »ال��م��ا���ش��ي ال ي�����ش��م��ن لك 
90 دقيقة مهمة  المباريات، هناك  الفوز في 
جدا علينا اأن نجتازها في األمانيا. ال�شحافة 
الم�شاندة للغريم التقليدي بر�شلونة بدورها 
ح�شدت ريال مدريد على قرعته، حيث ذكرت 
ريال مدريد  اأن  ديبورتيفو(  �شحيفة )موندو 
اأق��ل من  االأك��ث��ر حظا، وه��و يلتقي فريقا  هو 
غيره، مثل �شالكه الذي كان لقمة �شائغة له 

المو�شم الما�شي«.
م�����ش��وؤول��و ب��ر���ش��ل��ون��ة م���ن ج��ان��ب��ه��م رح��ب��وا 
بمواجهة مان�ش�شتر �شيتي، وذلك بعد القرعة 
القوية.  المواجهة  هذه  عليهم  فر�شت  التي 
ال��م��درب ل��وي�����س اإن��ري��ك��ي ت��ح��دث ف��ي موؤتمر 
خ�شم  �شيتي  »مان�ش�شتر  ق��ائ��ال:  �شحافي 
ق����وي، ب���ل ق���وي ج����دا، وه���و اأ���ش��ع��ب اح��ت��م��ال 
ل��ن��ا، وك����ان م��ن ن�����ش��ي��ب��ن��ا«. واأ����ش���اف ال��م��درب 
اأم��ا  معهم«،  كبيرا  لقاء  »ننتظر  الكتالوني: 
فقال:  زوبيزاريتا  اأن��دون��ي  الريا�شي  المدير 
ممتازة،  ق��دم  ك��رة  يلعب  عظيم  فريق  »اإن��ه��م 
وبالتالي نريد اأن نقدم معهم مباراة عظيمة«.
االإنجليزي،  اآر�شنال  بين  المواجهة  وت�شكل 
��ي  ال��ف��رن�����ش وم���ون���اك���و   .2006 ب��ط��ل  و���ش��ي��ف 
منا�شبة لمدرب االأول الفرن�شي اأر�شين فينغر 
للقاء فريقه ال�شابق. وال ت�شح التوقعات في 
واأتلتيكو  االأل��م��ان��ي  ليفركوزن  باير  مواجهة 
���ب���ان���ي و���ش��ي��ف ال���ب���ط���ل، حيث  م���دري���د االإ����ش
يحتل كل منهما المركز الثالث في البطولة 

م��درب  لخبرة  ب�شيط  ترجيح  م��ع  المحلية، 
فريق العا�شمة االإ�شبانية االأرجنتيني دييغو 
يوفنتو�س  ب��ي��ن  ال��م��واج��ه��ة  وُت��ع��د  �شيموني. 
االألماني  دورتموند  وبورو�شيا  اإيطاليا  بطل 
بتتويج  ان��ت��ه��ى  ال����ذي   1997 ل��ن��ه��ائ��ي  اإع�����ادة 
قيا�شا  حاليا  كبيرة  ال��ف��وارق  لكن  االأل���م���ان. 
فريق  كفة  ترجح  حيث  الفريقين  اأداء  على 
اإيطاليا،  بطولة  مت�شدر  العجوز«  »ال�شيدة 
فيما يكابد الفريق االألماني في قاع الترتيب، 
�16 )4 انت�شارات  ال وهو يحتل حاليا المركز 
وتعادالن و9 هزائم( الذي يرغم �شاحبه على 
خ��و���س ملحق م��ع ث��ال��ث ال��درج��ة االأول���ى من 

اأجل البقاء اأو الهبوط.
بايرن  البافاري  العمالق  القرعة  وو�شعت 
القيا�شية  واالأرق����ام  االأل��ق��اب  �شائد  ميونيخ، 
�شاختار  مع  �شهلة  مواجهة  في  األمانيا،  في 
دان��ي��ي��ت�����ش��ك االأوك�����ران�����ي. وق����ال ك����ارل ه��اي��ن��ز 
رومينيغه نائب رئي�س نادي بايرن: »مواجهة 
���ش��اخ��ت��ار دان��ي��ي��ت�����ش��ك ت��م��ث��ل ق���رع���ة ج��ي��دة. 

���ش��ن��ك��ون ال��م��ر���ش��ح االأق�����وى ل��ل��ع��ب��ور م��ن ه��ذه 
هائال  اح��ت��رام��ا  �شنظهر  ولكننا  ال��م��واج��ه��ة، 
للمناف�س في مباراتي الذهاب واالإياب.. قدم 
���ش��اخ��ت��ار بع�س ال��م��ب��اري��ات ال��رائ��ع��ة ف��ي دور 
المجموعات. �شتكون بالتاأكيد تجربة جديدة 
لنا«، فيما يواجه بورتو البرتغالي خ�شما اأقل 

خبرة منه، هو بال ال�شوي�شري.
وتقام مباريات الذهاب في 17 و18 فبراير 
)�شباط(، و24 و25 منه، ومباريات االإياب في 
و18   17 ف��ي  واالإي����اب  )اآذار(،  م��ار���س  و11   10
منه. وتقام المباراة النهائية للم�شابقة في 6 

يونيو )حزيران( في برلين.
* الدوري االأوروبي

* وف���ي ال��ب��ط��ول��ة االأخ�����رى ال��ت��ي ت��اأت��ي في 
اأ�شفرت  االأهمية  حيث  م��ن  الثانية  المرتبة 
ليغ  يوروبا  م�شابقة  من  الثاني  ال��دور  قرعة 
)الدوري االأوروبي( التي �شحبت، اأم�س، اأي�شا 
مواجهات  عن  ال�شوي�شرية  نيون  مدينة  في 
االإيطاليين  واإن��ت��رم��ي��الن  روم��ا  لفرق  �شعبة 

االإ�شباني  واإ�شبيلية  االإن��ج��ل��ي��زي  ول��ي��ف��رب��ول 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب. وي��ل��ت��ق��ي روم����ا م���ع ف��ي��ي��ن��ورد 
ال��ه��ول��ن��دي ذه��اب��ا ف��ي ال��ع��ا���ش��م��ة االإي��ط��ال��ي��ة 
2015، واإي���اب���ا في  19 ف��ب��راي��ر )���ش��ب��اط(  ف��ي 
روت����ردام ف��ي 26 م��ن��ه. وك���ان روم���ا على عتبة 
�16 ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا،  ال��ت��اأه��ل اإل��ى دور ال
�شحب  االإن��ج��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شتر  ل��ك��ن 
الب�شاط من تحته بفوزه عليه في عقر داره 
االأخيرة من  ال�شاد�شة  الجولة  2 - �شفر في 
ليكتفي  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��م��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ال���ذي يتيح ل��ه ال��ل��ع��ب في 
المركز  فيينورد  اح��ت��الل  ورغ���م  ل��ي��غ.  ي��وروب��ا 
الرابع في الدوري الهولندي، ال يمكن لفريق 
المو�شم  بطل  و�شيف  االإيطالية  العا�شمة 
اأن  الحالية  البطولة  في  وم��ط��ارده  الما�شي 
ياأمن جانبه، ويتعين عليه تحقيق فوز مريح 
اإلى  اأر�شه تح�شبا لم�شوار العودة  ذهابا على 
في  حاليا  روم���ا  وُي��ع��د  اإي��اب��ا.  خ�شمه  معقل 
و�شع ممتاز بالن�شبة اإلى مواطنه اإنترميالن 
المو�شم حيث يحتل  كثيرا هذا  يعاني  ال��ذي 
المركز الثاني 10 )17 نقطة من 4 انت�شارات 
و5 تعادالت و5 هزائم(، الذي �شيقابل �شلتيك 
االأخ��ي��رة   3� ال الموا�شم  ف��ي  ا�شكوتلندا  بطل 

ومت�شدر البطولة حاليا.
ولن تكون مهمة اال�شتمرار في الدفاع عن 
�شيواجه  ال���ذي  اإ�شبيلية  اأم���ام  �شهلة  اللقب 
بورو�شيا مون�شنغالدباخ االألماني، اأحد الفرق 

المناف�شة على مركز في دوري اأبطال اأوروبا.
دوري  م��ن  المقبل  ليفربول  على  ويتعين 
اأن حل و�شيفا في بالده  بعد  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال 
االآي��رل��ن��دي  م��درب��ه  وعلى  الما�شي،  المو�شم 
ال�شمالي براندان رودجرز والعبيه اال�شتعداد 
ن��ف�����ش��ي��ا وذه��ن��ي��ا وع��ل��ى اأر������س ال��م��ل��ع��ب بعد 
النتائج غير الثابتة للفريق راهنا، كي يتمكن 
ح�شاب  على  الثاني  ال��دور  عتبة  تخطي  من 

ب�شيكتا�س التركي.
وتقام مباريات جولة الذهاب في 19 فبراير 
المقبل على اأن تقام مباريات جولة االإياب في 
26 من ال�شهر نف�شه، على اأن تجري في اليوم 

.16� التالي لجولة االإياب قرعة دور ال
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ان��ت��ق��د ال��م��داف��ع ال��دول��ي االإ���ش��ب��ان��ي 
التي  الت�شريحات  رامو�س«  »�شيرخيو 
اأدلى بها المدرب االأ�شبق لريال مدريد 
بع�شق  اتهمه  حيث   ، �شاكي«  »اآري��ج��و 
واأكد  ري��ال مدريد،  على ح�شاب  المال 
اإذ  م�شتقبله،  ف��ي  تتحكم  ال��م��ادة  اأن 
رف�����س رام��و���س تجديد ع��ق��ده م��وؤخ��ًرا 

للفريق الملكي.
ري��ال  ن��ادي  رئي�س  اأن  �شاكي  وك�شف 
طالب  ق��د  بيريز«  »فلورنتينو  م��دري��د 
���ش��ي��رخ��ي��و رام����و�����س ب��ت��ق��ل��ي�����س رات��ب��ه 
التجديد،  مفاو�شات  ف��ي  االأ���ش��ب��وع��ي 
االأم������ر ال�����ذي رف�����ش��ه ال���الع���ب ب�����ش��دة 
ح�������ش���ب ادع��������اء ال�����م�����درب االإي����ط����ال����ي 

ال�شهير.
عبر  �شاكي  على  رده  رام��و���س  وكتب 
والذي  تويتر  على  ال�شخ�شي  ح�شابه 
الآريجو  احترامي  كامل  »م��ع  فيه  ق��ال 
عقدي  ب�شاأن  قلًقا  ل�شت  ف��اأن��ا  �شاكي 
الجديد، اأنا ال اأبحث عن المال، اأ�شعر 
ب�شعادة كبيرة هنا في مدريد، و�شعوري 
باال�شتقرار وال�شعادة هنا فوق اأي �شيء 
اأن  �شيء ويمكن  اأي  يفعل  المال  اآخ��ر. 

تفعل كل �شيء من اأجل المال«.
رام���و����س ان�����ش��م ل���ري���ال م���دري���د من 
التتويج  على  الملكي  الفريق  �شاعد  وق��د  ي��ورو،  مليون   27 نظير   2005 ع��ام  اإ�شبيلية 
بثالثة األقاب دوري اإ�شباني باالإ�شافة لكاأ�شين اإ�شبانيا ودوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س �شوبر 

اأوروبا، ويتبقى على انتهاء عقده الحالي عام ون�شف فقط.

راموس ردًا على ساكي

أعشق الريال والمادة اخر اهتماماتي

برشلونة يصطدم بمانشستر سيتي.. وتشيلسي يواجه سان جيرمان في دوري األبطال

- متابعة
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- متابعة

مواجهات صعبة لروما وإنترميالن وليفربول وإشبيلية في الدوري األوروبي

اأحمد  ال�شوري  محترفه  عقد  بف�شخ  االأردن���ي  البقعة  ن��ادي  ق��ام 
قدور بالترا�شي وذلك بعد م�شي ن�شف مو�شم على عقده الذي 
فعاًل  تم  باأنه  لموقع   ق��دور  وق��ال  الحالي.  المو�شم  بداية  وقعه 
مقابل  دوالر  األف  ف�شخ العقد بالترا�شي حيث تنازلُت عن "25" 
اإل���ى ���ش��وري��ا ي��وم  اأن���ه �شيتوجه  اإل���ى  ف�شخ ال��ع��ق��د. واأ����ش���اف ق���دور 
 . االأولمبي  المنتخب  بتدريبات  االإلتحاق  بهدف  الجاري   "20"
وختم قدور باأنه يدر�س عدة عرو�س اإحترافية في العراق و�شلطنة 
ُعمان. جدير بالذكر اأن البقعة احتل مع ختام مرحلة ذهاب الدوري 

االأردني، المركز قبل االأخير بر�شيد "7"نقاط.

السوري قدور يفسخ عقده مع البقعة األردني

اأطلق رئي�س وزراء اإيطاليا، ماتيو رينت�شي، 
ح��م��ل��ة ال���ش��ت�����ش��اف��ة االأل�����ع�����اب االأول���م���ب���ي���ة 
كعامل  وقدمها  روم��ا،  في   2024 ال�شيفية 
من  العا�شمة  تعاني  بينما  للبلد،  محفز 

ف�شيحة ف�شاد، و�شط م�شاعب اقت�شادية.
يتقدم  األمانيا،  بعد  بلد،  ثاني  واإيطاليا 
االأولمبية  االأل��ع��اب  لتنظيم  بعر�س  ر�شميا 
ال���ت���ي ���ش��ت��ن��خ��ف�����س ت��ك��ال��ي��ف ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
اللجنة  موافقة  بعد  ال�شابقة،  ال��م��رات  ع��ن 

االأولمبية الدولية على تقلي�س النفقات.

وقوبل الرقم المتوقع اإنفاقه على الحدث 
الذي تكلف 9 مليارات جنيه اإ�شترليني )14 
ل��ن��دن في  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه  م��ل��ي��ار دوالر( ح��ي��ن 
في  االأط����راف  بع�س  م��ن  بمعار�شة   ،2012
نحو  التوالي  على  الثالث  للعام  يتجه  بلد 

حالة ك�شاد.  
خطاب  ف��ي  الم�شتهلك  جمعية  وق��ال��ت 
االألعاب  "ا�شت�شافة  ال���وزراء  لرئي�س  مفتوح 
رف�س  ف��ي  �شكرا"،  ك��ال  2024؟  االول��م��ب��ي��ة 
وا�شح لفكرة اإنفاق المال على حدث ريا�شي 
بينما يطالب الم�شوؤولون ال�شعب االإيطالي 

بت�شحيات. 
وق���ب���ل ع���ام���ي���ن ���ش��ح��ب م����اري����و م��ون��ت��ي، 

رئ��ي�����س ال�������وزراء االإي���ط���ال���ي ح��ي��ن��ه��ا، ع��ر���س 
 ،2020 االأولمبية  االألعاب  ال�شت�شافة  روم��ا 
التق�شفية  االإج���راءات  يعر�س  لن  اإن��ه  قائال 
التي اتخذت في محاولة ل�شبط الميزانية 

للخطر.  
��ي ف����ي ح�����دث ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  وق������ال ري��ن��ت�����ش
اأن  "يمكن  ال���ع���ر����س  الإط������الق  االإي���ط���ال���ي���ة 
تحجم  اأن  المقبول  غير  من  لكن  تخ�شر.. 

عن المحاولة لتحقيق الفوز".
على  للتغلب  ل��ع��ق��ود  اإي��ط��ال��ي��ا  وك��اف��ح��ت 

الف�شاد المتف�شي.
���ى ف���ي ع��ق��ود  وج����اء اك��ت�����ش��اف ف�����ش��اد ور����ش
في  اعتقاالت  حملة  بعد  ال�شهر  ه��ذا  بروما 

والمديرين  الم�شرعين  م��ن  ل�شبعة  م��اي��و 
الذين ي�شتبه في  العموميين  والم�شوؤولين 
محاولتهم التاأثير على مناق�شات عامة في 

معر�س بميالنو في 2015.
وب���ع���د اإع������الن ال���ع���ر����س ك��ت��ب ال�����ش��ح��ف��ي 
االإيطالي ليوناردو ميتالي على موقع تويتر 
"بهذه الطريقة لم يعد لزاما علينا التفكير 
ب�����ش��اأن ال��م��اف��ي��ا ف��ي روم����ا. فلتحيا االأل��ع��اب 

االولمبية. ال ت�شرقوا الحلقات االأولمبية".
اآخرين  مر�شحين  مع  روم��ا  تتناف�س  وق��د 
وبوداب�شت  وباري�س  وهامبورغ  برلين  بينهم 
وك��ي��ي��ف وال����دوح����ة واإ���ش��ط��ن��ب��ول وم����دن في 

الواليات المتحدة واإفريقيا.

روما تطلق حملتها الستضافة أولمبياد 2024
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

اأ�شتراليا  بطولة  تنظيم  على  القائمون  اأّك��د 
�شت�شهد  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ل��ل��ت��ن�����س،  ال��م��ف��ت��وح��ة 
م�����ش��ارك��ة ال��م�����ش��ّن��ف��ي��ن ال���م���ائ���ة االأوائ��������ل في 
التن�س )رجال( و99  العالمي لالعبي  الترتيب 
م�شتوى  على  االأوليات  المائة  الم�شّنفات  من 
ال��ج��دي��دة عام  ال��ع��ال��م )���ش��ي��دات( ف��ي ن�شختها 

.2015
وقال كاريغ تيلي الذي اأعلن اأم�س ال�شبت عن 
اأولى بطوالت  قائمة الالعبين الم�شاركين في 
تنطلق  التي  الجديد  للعام  �شالم"  "غراند 
بمدينة  المقبل  الثاني/يناير  ك��ان��ون   19 ف��ي 
في  البطوالت  اأق��وى  اإح��دى  "�شتكون  ملبورن: 

التاريخ".

المصنفين االوائل يشاركون في 
بطولة استراليا لكرة التنس

تمكنت �شيدات النرويج من تحقيق فوزهن الثاني على 
بنتيجة  بولندا  الرئي�شي على ح�شاب  ال��دور  التوالي في 
المجموعة  في  الثانية  الجولة  مباريات  �شمن   26-24
االأولى وذلك في مناف�شات يورو ال�شيدات لكرة اليد الذي 
ت�شت�شيفه المجر وكرواتيا. وفي ذات المجموعة، حققت 
الرومانيات فوزهن الثاني في الدور الرئي�شي على ح�شاب 
على  الدنماركيات  وف���ازت   ،  22-20 بنتيجة  االإ�شبانيات 
�20-23. وتحتل �شيدات النرويج المركز  ب �شيدات المجر 
االأول بر�شيد 8 نقاط فيما تاأتي الدنماركيات في المركز 

الثاني بر�شيد 5 نقاط.

النرويجيات يواصلن اإلبداع في 
بطولة امم اوربا لكرة اليد

اأن فريقه  قال كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد االإ�شباني 
نظيفة  برباعية  المك�شيكي  اأزول  ك��روز  على  الفوز  ا�شتحق 
اأن  ال���دور  قبل النهائي م��ن مونديال االأن��دي��ة، واأ���ش��اف  ف��ي 
اأط���وار  طيلة  االأف�����ش��ل  وك��ان��وا  ج��ي��دا  اأداءا  ق��دم��وا  الالعبين 
االأول جعال  ال�شوط  في  ت�شجيل هدفين  اأن  وتابع  المباراة، 

المباراة �شهلة.
واأ�شاف في ت�شريحات اإعالمية : " احترمنا الخ�شم وكنا 
نعرف اأن و�شوله للمناف�شة يوؤكد اأنه فريق جيد، لكن الريال 
اأن  بنزيما  المباراة." ونفى  يح�شم  كيف  وع��رف  اأق���وى  ك��ان 
" اأ�شعر   : بينه وبين رونالدو، قائال  ان�شجام  ال يكون هناك 
كبيرين  وارت��ي��اح  بان�شجام 
واأن������ا األ���ع���ب اإل�����ى ج��ان��ب 
رون��ال��دو، اإن��ه الع��ب كبير 
وح����ب����ل ال���ت���وا����ش���ل ي��م��ر 
جيدا بيننا في الملعب".

الريال  اأن  قوله  وختم 
ال�����ش��ن��ة  ي��خ��ت��م  اأن  ي���ري���د 
بلقب  بالتتويج  ال��رائ��ع��ة 
م��ون��دي��ال االأن��دي��ة، حيث 
اأف�شل  راأي���ه  ف��ي  �شيكون 
بكل  ناجحة  ل�شنة  ختام 

المقايي�س".

بنزيما يرد على اإلتهامات بعدم 
إنسجامه مع رونالدو

اأكد فريق ريد ُبل الم�شارك في بطولة 
اأن��ه  واح���د  ال��ف��ورم��وال  ل�شباقات  ال��ع��ال��م 
الجوائز  م��ن  ق�شم  ا�شتعادة  م��ن  تمكن 
ال��ف��ري��ق في  ��رق��ت م��ن م�شنع  ���شُ ال��ت��ي 

�ُشرقت  الحالي.  ال�شهر  �شابٍق من  وقٍت 
ُبل  60 جائزة من م�شنع ريد  اأكثر من 
في ميلتون كينز بداية �شهر دي�شمبر/ 
اقتحمت  اأن  بعد  الحالي  االأول  ك��ان��ون 
�شاحنة الم�شنع من المدخل االأمامي. 
ق��ال ف��ري��ق ري��د ُب��ل اأن���ه ت��م العثور على 

ب��ح��ي��رٍة قريبة  ف��ي  20 ج��ائ��زة  ح��وال��ي 
تبعد  التي  ‘�شاندهير�شت’  مدينة  من 
ح���وال���ي 60 م��ي��اًل ع���ن ال��م�����ش��ن��ع. ق��ال 
هورنر:  كري�شتيان  ُبل  ريد  فريق  مدير 
‘‘عثورنا على بع�س الجوائز الم�شروقة 
يعتبر اأمراً جيداً من دون �شك واأتوجه 
في  لنا  لم�شاعدتهم  لل�شرطة  بال�شكر 
وج��ود  حقيقة  ‘‘اإن  االأخيرة’’.  ال��ف��ت��رة 
وت�شرر  ال��ب��ح��ي��رة  ف��ي  ال��ج��وائ��ز  بع�س 

ق�شاوة  م��دى  لنا  ُيظهر  ال��ج��وائ��ز  ه��ذه 
ه��ذه  اأن  ح��ي��ن  ‘‘في  الجريمة’’.  ه���ذه 
اأن  اإال  للفريق،  الكثير  تعني  ال��ج��وائ��ز 
كما  كبيرة،  لي�شت  الجوهرية  القيمة 
الم�شنع  لها  تعر�س  التي  االأ���ش��رار  اأن 
ملحوظاً’’.  ك��ان  االقتحام  ه��ذا  نتيجة 
الجوائز  اإع���ادة  من  نتمكن  اأن  ‘‘ناأمل 
�شنقوم  كما  تنتمي،  الم�شنع حيث  اإلى 
ب��و���ش��ع ن�����ش��خ ع���ن ال���ج���وائ���ز ال���ت���ي لن 

نتمكن من ا�شتعادتها’’.

فريق ريد بول يستعيد جزءًا من الجوائز المسروقة 



ـ "العراقية " انه يتواجد يوميا  يقـــول محمد ل
فـــي هذا التقاطـــع لبيع الحلويـــات و يبقى حتى 
منت�ســـف او �ساعـــات متاأخرة من الليـــل ومن ثم 
يذهـــب الى البيت م�سيفـــا ان والدة متوفي منذ 
زمن طويـــل و تتقا�سم معه اربعة اخوان و اخوات 

�سغيرات لبيع الحيوانات في تقاطع اخر .
وتابـــع الطفل غالبـــا ما اتعر�ـــض للتهديدات و 
محاولة التحر�ض الجن�سي من قبل مجهولين .
بنـــا  يهتمـــون  ال  المجتمـــع  ان  الـــى  م�سيـــرا 
�سياألوننـــا مـــن اأين جئنا ومـــن اأين نحن و مثلما 
هو الحـــال بالن�سبة الى محمـــد و اخونه االربعة 
ال�سغـــار  االطفـــال  بمئـــات  بغـــداد  �ســـوارع  تعـــج 
المت�سولـــون وهـــم يكافحـــون كفاحـــا مريـــرا مـــن 
اجـــل انتـــزاع لقمـــة العي�ـــض وهنـــا تقـــف ) �ســـارة ( 
فـــي الجانب االخـــر في ال�سارع نف�ســـه في العمر 
ال�ساد�ـــض وهـــي تقول نحـــن اربعة بنـــات و ولدتي 
متوفيه و ابي رجل عجوز ال يقدر على العمل ... 
نتوزع انا و اخواني من ال�سباح الباكر ال�ساحات و 
�سوارع بغداد و يتع المناديل الباكر الورقة لك�سب 
رزقنـــا و ن�ساعد والدنا الكبير و لكن المجتمع ال 
يرحمنـــا و ال ي�ساعدنـــا في كثير مـــن االوقات ثم 
هناك كثير مـــن الم�ساكل التي ت�سادفنا كل يوم 
و كثيـــرا مـــا يتحر�سون بنا انا و اخواتي و لكن ما 
هو الحل و كثيرا من االوقات تقبل الذل و الكالم 
الغيـــر منطقـــي من بع�ض اال�سخا�ـــض و لكن ما 

هو الحل لدينا . 
ــــ يون�سيف  و وفقـــا لتقريـــر ا�سدرته منظمة ال
الدوليـــة المعنيـــة بحمايـــة حقـــوق الطفولـــة و 
االأمومـــة فاأن اكثـــر من خم�سة مليـــون طفل في 

العراق محرومون من حقوقهم . 
االمـــل  جمعيـــة  ع�ســـو  قالـــت  جهتهـــا  مـــن 
النا�سطـــة هنا ادور ان هناك جيو�سا من االطفال 
خارج المدار�ض منهم من يعمل في اعمال �ساقة 
كمعامـــل الطابـــوق ل�ساعـــات طويلة فـــي اليوم و 
يقب�ســـون مـــن خاللها مبالـــغ زهيـــدة ال تتجاوز 

ع�سرات االف دينار في اال�سبوع الواحد .
و توؤكد هناء ان هناك اعدادا هائلة من االطفال 
ي�سكنـــون في اماكن رمي النفايات و يبحثون في 

القمامة للح�سول على قوت يومهم .
القنابـــل  ب  العـــراق  اطفـــال  ادور  وو�سفـــت 
الملغومـــة المعـــدة للتفجير مطالبـــة الحكومة 
و الجهـــات المعنيـــة بحماية االطفـــال و معالجة 

م�ساكل ت�سرب االطفال في ال�سوارع .
و ذكـــرت النا�سطـــة المدنية انه حتى بعد مرور 
ع�سر �سنوات على التغيير لم تتمكن الحكومات 
مـــن معالجـــة او�ســـاع المجتمـــع المتردبـــه التي 

كان يعي�سها ابان النظام ال�سابق .
مبينـــة انه لم يتغير �سيء غيـــر تفاقم البوؤ�ض 
في الو�سع التعليمي و االقت�سادي و االجتماعي 
و ال�سحـــي برغم دخـــول الماليين من الدوالرات 

في كل �سنة الى خزينة الدولة .
و تقـــول خالـــدة الجبـــوري احـــد النا�سطـــات في 
المجتمـــع المدنـــي ان الو�ســـع المتـــردي للطفل 
العراقـــي حالـــة ماأ�ساويـــة و كثيـــرا مـــا نتابع هذه 
الحـــاالت و قد تفاقمت فـــي االآونة االخيرة كثرت 
اأطفـــال ال�ســـوارع من المت�سوليـــن الذين ال يرون 

من ينقذهم من هذا الو�سع المررير .
الـــذي تمـــر بـــه رغـــم دعواتنـــا الم�ستمـــرة الـــى 
الحكومة و الى الم�سوؤولين الذين هم م�سوؤولين 

على هذه الحاالت الم�ستمرة .
اأن هذه الظاهرة مهينة وموؤذية في كل االأحوال 
لكرامة االإن�سان ومع هذا فالمت�سولون يعر�سون 
ال�سيـــارات  بيـــن  التنقـــل  لمخاطـــر  اأنف�سهـــم 
المتوقفـــة عنـــد االإ�ســـارات المروريـــة طمعـــا فـــي 
ـــى مبالـــغ محـــددة مقابـــل تو�سيل  الح�ســـول عل
المناديـــل الورقيـــة اأو علب ال�سجائـــر لل�سائقين 
واأ�سياء اأخرى يعتقدون اأن ال�سائق اأو من يجل�ض 
معه في ال�سيارة يحتاجونها, وهناك من يمتهن 
الت�ســـول ب�ســـكل مبا�ســـر عن طريـــق طلب بع�ض 
المـــال بكلمـــات تو�ســـل تثيـــر م�ساعـــر االآخريـــن 

وتترك االأثر في نفو�سهم. 
االأطفـــال  هـــم  الظاهـــرة  يمثـــل  مـــن  اكثـــر  اأن 
والن�ســـاء على وجه التحديـــد وبح�سب الم�سادر 
المخت�سة فـــاأن مخاطر هذه الظاهرة تكمن في 
حجم االأذى الذي يذهب �سحيته هوؤالء االأطفال 
ـــى ن�ساأتهـــم قيا�ســـا باأقرانهم  ـــي عل واثـــره النف�س
الذيـــن ين�سئون ن�ســـاأة �سحيحة, فان الكثير من 
هوؤالء يتحولون في نهاية المطاف اإلى ع�سابات 

اإجرام اأو ل�سو�ض يمار�سون ال�سطو وال�سرقة...
وحـــول هـــذا المو�ســـوع ارتاأينـــا اأجـــراء تحقيـــق 
�سحفـــي لمعرفـــة االأ�سبـــاب الحقيقـــة النت�ســـار 
هـــذا المر�ـــض فـــي ج�ســـد المجتمـــع البغـــدادي. 

يقول احمد مح�سن اأحد الباعة المتجولين في 
�ســـارع فل�سطيـــن ا�سطـــررت الـــى تـــرك المدر�سة 
وااللتحـــاق بالعمـــل فـــي هـــذه االإ�ســـارة المرورية 
بعـــد وفاة والـــدي كي اأوؤمـــن متطلبـــات المعي�سة 
الأمـــي واأخوتي حيث يوجد مـــن يمنحني عبوات 
الن�ساتـــل وال�سجائـــر فاأقـــوم ببيعهـــا للجال�سين 
ـــى اأن اأقـــوم بت�سديـــد ثمنها له  فـــي ال�سيـــارات عل
فيمـــا بعـــد, وي�سيـــف اأنـــه ال يحب هـــذا )العمل( 
بـــل وجـــد نف�سه م�سطـــرا للعمـــل فيـــه وال�سبب 
هـــو لقمـــة العي�ـــض. بـــراءة.. االأطفـــال ت�ستخـــدم 
وفـــي طريقنـــا  الت�ســـول  مـــاأرب  لتحقيـــق......... 
الـــى وزارة العمـــل وال�ســـوؤون االجتماعيـــة كونهـــا 
معنيـــة بهـــذا االمـــر اكثـــر مـــن غيرهـــا وبالقـــرب 
مـــن دائـــرة ال�سمـــان االجتماعـــي القريبـــة مـــن 
الـــوزارة �سادفتنـــا اإحـــدى المت�ســـوالت وهي تدفع 
بيدها عربة فيها طفل كاأنه مالك ل�سدة جمالة 
�سبـــب  األينـــا عـــن  فعر�ســـت عليهـــا ان تتحـــدث 
طلبها للمـــال فرف�ست وحاولـــت الجري ب�سرعة 
كونهـــا ظنت اأننا من جهـــة رقابية لكن ا�ستطعت 
واأقناعهـــا  المـــال  بع�ـــض  واأعطيتهـــا  اأوقفهـــا  ان 
اأننـــا �سحفيـــون ويجـــب عليهـــا ان تتحـــدث األينا 

لكـــي نحـــل م�ساكلهـــم واإي�ســـال اأ�سواتهـــم اإلـــى 
الم�سوؤوليـــن في الحكومة وبهذا اقتنعت حميدة 
فاأجابـــت على �سوؤالنا قائلـــة:ان الحالة المعي�سة 
التـــي اأعي�سهـــا �سيئـــة للغايـــة خا�سة بعـــد مقتل 
ـــى يـــد االإرهابييـــن فـــي عـــام 2007وانا  زوجـــي عل
اأعيـــل اأربعة اأطفال ف�سال عـــن دفع اأيجار البيت 
الـــذي ا�سكـــن فيـــه والعائلـــة والبيـــت تحتـــاج الى 
مبلـــغ كبيـــر ورواتـــب �سبكـــة الحمايـــة ال تكفـــي 
ل�سداد ن�سف االإيجار واأنا اأتدبر معي�سة عائلتي 
وم�سروفهم اليومي بهذه الطريقة. للمت�سول..

اأحالم ي�سعى الى تحقيقها وتقول �سفاء كاظم 
ــــ 16 �سنـــة بمـــرارة قائلـــة اأنـــا اأمار�ـــض  الفتـــاة ذو ال

الت�ســـول بعدمـــا اأرغمتنـــي الظـــروف المعي�سيـــة 
وب�سبـــب  اأ�سرتـــي  منهـــا  تعانـــي  التـــي  ال�سعبـــة 
ر�سوبـــي فـــي المدر�سة وجدت ان مـــن االأح�سن اأن 
اأقـــوم بمعاونـــة اأهلي كـــي ير�سون عنـــي فانا اأبيع 
بع�ـــض علـــب "الكلينيك�ـــض" المناديـــل الورقيـــة 
للمـــارة وا�سحـــاب ال�سيـــارات وغالبا مـــا يتحر�ض 
مبا�ســـرة  وغيـــر  مبا�ســـرة  ب�ســـورة  ال�سبـــاب  بـــي 
تم�ـــض  جارحـــة  كلمـــات  ي�سمعنـــي  مـــن  ومنهـــم 
�سرفي"لكـــن اإلـــى اهلل الم�ستكى". فمـــاذا ع�ساي 
ان افعـــل والبيئـــة االجتماعية التـــي اأعي�ض فيها 
تفر�ـــض علّي هذا العمل فاآنـــا اتمنى ان اأعود الى 
الدرا�ســـة لكـــي اأحقـــق حلمي فـــي الح�سول على 
�سهـــادة وا�سبـــح معلمـــة اأقـــوم بتدري�ـــض االأطفال 
%90مـــن  طريقـــي.  فـــي  تقـــف  العائلـــة  لكـــن 
ـــى العمل. ويقول  المت�سوليـــن لديهـــم القدرة عل
اأكـــد  الـــذي  الباحـــث االجتماعـــي ح�ســـن ها�ســـم 
لنـــا من خـــالل البحـــوث والدرا�سات التـــي اأعدها 
حول الت�سول وحقيقتـــه المخفية عن المجتمع 
العراقـــي "لقـــد قمـــت بالعديـــد مـــن الدرا�ســـات 
الميدانيـــة تاأكـــدت ان نحـــو%90 منهـــم لديهم 
ـــى العمل من دون مد يـــده الى النا�ض  القـــدرة عل

ــــ%10 المتبقية هم فقط من يحتاجون  وان ال
اعتقـــد  واأ�ســـاف ها�ســـم قائـــال  الم�ساعـــدة  الـــى 
ان الع�ســـرة المتبقيـــة باإمـــكان الحكومـــة توفيـــر 
الحيـــاة الكريمـــة لهـــم واحت�سانهـــم وانت�سالهـــم 

من الو�سط الذي يعي�سون فيه.
الت�ســـول عدوى تنتقل وت�سيب جميع االأعمار. 
ويقول ابو �سابر" �سيخ عمرة ي�سل الى ال�ستين 
باأعداد هذا  المهتمين  الزمالء  اأحد  �ساأله  "بعد 
التحقيـــق متـــى امتهـــن مهنـــة الت�ســـول فاأجابنـــا 
قائـــال:ال اعرف بال�سبط وبالتحديد لكن يمكن 
ان اربطهـــا لـــك بحادثـــة اأتذكرهـــا وهـــي مجـــزرة 
التدجيل في بداية الثمانينات ومنذ ذلك الوقت 

واأنـــا اك�ســـب رزقـــي بهـــذه الطريقـــة ووجهـــت لـــه 
�ســـوؤاال عـــن عائلته واأيـــن ي�سكـــن فاأجابني "لدي 
عائلـــة مكونة من ثالثة ابنـــاء واربع بنات ف�سال 
عـــن زوجتـــي وحاولـــوا ان يمنعونـــي مـــن مزاولـــة 
هـــذه المهنـــة لكن لـــم اأ�ستطع اأن اتفـــق معهم ال 
اعـــرف ال�سبب الحقيقي اأح�ض اأن هذه المهنة ال 
تفارقنـــي وهي جزء مني ولـــن يفرقنا اآال الموت. 

مراقبة اأطفال المدار�ض م�سوؤولية من؟
ويحكـــي الطفـــل احمـــد الـــذي يبلغ مـــن العمر 
9�سنـــوات لنـــا �سبـــب لجوئـــه اإلـــى هـــذه الظاهـــرة 
قائال:اأنا اأتدبر م�سروفي اليومي من الح�سول 
ـــى بع�ض المال من النا�ض وهي طريقة �سهلة  عل
ـ"5000دينـــار" فقـــط , اأمـــا  فاأنـــا اكتفـــي يوميـــا ب
عـــن والديـــه فاأكد لنـــا عـــدم علمهما بهـــذا االآمر 
نهائيـــا ولـــو علما لكان االمر انقلـــب �سده تماما 
وعـــن المدر�سة التـــي يدر�ض فيها قـــال احمد اأنه 
لـــم يذهـــب األيهـــا منـــذ فتـــرة ثالثـــة ا�سهـــر كونه 

م�سغول بمهنته الجديدة.
الت�سريعات القانونية وت�سديها لهذه الظاهرة 
وال�ســـوؤون  العمـــل  وزارة  فـــي  م�ســـوؤول  م�ســـدر 
هـــذا  فـــي  االأخيـــرة  محطتنـــا  كان  الجتماعيـــة 

المو�سوع حيث اكد لنا قائال: 
ان فـــي ت�سريعاتنا القانونية الكثير من المواد 
التـــي ت�ســـدت لمثل هذه الحالة بـــل منعت عمل 
االأطفـــال فـــي مهـــن فـــوق طاقاتهـــم وال تنا�ســـب 
اأعمارهـــم اأو تعر�سهم للخطر و�سددت القوانين 
ـــى  ـــى اإلـــزام ولـــي االأمـــر باالإنفـــاق عل الدوليـــة عل
اأوليـــاء  ومحا�سبـــة  بعهدتـــه  هـــم  ومـــن  اأطفالـــه 
االأمور الذين يزجون اأبناءهم في اأعمال من اأجل 
تحقيـــق ك�ســـب ذاتي لهـــم, لكننا فـــي ذات الوقت 
نلمـــح عـــدم جديـــة الجهـــات المعنيـــة عندنا في 
تطبيـــق مثل تلك القوانين تحت ذريعة الظروف 
المعا�سيـــة ال�سعبـــة وحاجـــة االأ�ســـر الأكثـــر مـــن 
معيـــن للنهو�ـــض بمتطلباتهـــا واأعتقـــد اأن هـــذا 
مـــن �سميم عمل الدولة ومـــن جانب اأخر �سكلنا 
لجـــان للحـــد مـــن ظاهـــرة الت�ســـول وت�ســـم وزارة 
العمل وال�سوؤون االجتماعية اإ�سافة الى ع�سوية 
كل مـــن وزارة الدفاع والداخلية وال�سحة وحقوق 

االإن�سان لمعالجة هذا االأمر. 
متـــى يبقـــى وجـــه بغـــداد يعانـــي مـــن الت�ســـوه 
بهـــذه الظواهر القبيحة وغيرهـــا؟ واأين ت�سرف 
ع�ســـرات مليـــارات الـــدوالرات؟ ولـــو.... خ�س�سنـــا 
ـــى الدعايـــة االنتخابيـــة  االأمـــوال التـــي تنفـــق عل
الخا�ســـة بالم�سوؤولين هل يبقـــي مت�سول واحد 
في بغداد؟ ومتـــى....... تكون الحكومة جادة في 

الق�ساء على هذة الظاهرة؟
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سفراء الجوع والتسول يطوفون شوارع المدينة
وهم يفتقدون رعاية االهل و الدولة

العراقية / فيصل سليم 

)5( ماليين طف��ل محرومين من حقوقهم الطبيعية

صغار يقضون نهاراتهم على تالل من النفايات

المعيش��ية  الظ��روف  أجب��رت 
الصعب��ة محم��د خلي��ل الطف��ل ذا 
الخم��س الس��نوات ان يكس��ب قوت 
يوم��ه عن طريق بي��ع الحلويات في 
اح��د التقاطع��ات ف��ي ش��ارع 14 
رمض��ان حي المنصور وس��ط بغداد 
بعد ان فش��ل و الس��واق ف��ي توفير 
مس��تلزمات الحي��اة الضروري��ة له 
و ألخوان��ه االربع��ة ب��دء ب��االكل و 
الش��رب و انتهاء بحقه��م في اكمال 

دراستهم .

ناشط��������ات ف����ي 
منظم��ات المجتمع 
المدني يصفن حالة 
االطفال في العراق 

بالمأساوية

عش��ر س��نوات من 
التغيي����ر واع��داد 
المتس��ولي���ن م��ن 
االطف�����ال ت���زداد 

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

 ايالف : عبدالله هداري

أن نأخذ مس��افة من الثورة ونحن في غمارها نتقلب، مس��ألة دونها كل الصعاب. لذا، نجدنا نفتح أقواسا لقراءة الوضع، 
ونح��ن نع��ي حركية الموضوع ال��ذي نحاول التعامل معه، ما أن تس��تقر حلقة في التحليل حتى تباغتن��ا معطيات واقعية 

بعيدة المدى تفقد الفكرة راهنيتها. لكن، يمكن للمسألة أن تأخذ صورة غير التي قدمنا. فكيف ذلك؟. 
أولها، أن خناق الثورة الجاثم على تحليلنا وهي ال تزال تعتمل قد تناقص، وبدأنا نأخذ مسافة ليست بالزمنية، ولكنها 
فس��ر بالمس��افة االستيعابية. ونصفها باالس��تيعابية ألنها تعني قدرتنا في اآلن بأن نضع مجموعة من األفكار 

ُ
هنا، قد ت

على األقل خالصات ذات حقيقة ثابتة. وإن أردنا االبتعاد عن منطق الوثوقيات، فعلى األقل لها فعالية ذات مدى ال يزال 
ممتدا، وصالحا لالعتماد في قراءة الوضع، والتي قد نصوغها رؤوس أقالم كالتالي: 

الثورات رغم ت�ضرف الكثير من اأيدي االأنظمة، والدول الكبرى ق�ضد 
توجيهه���ا، ال يمك���ن لنا اإال اأن نقر باأن مطل���ب  الحرية والعي�ش الكريم 
ف���ي بل���د يحت���رم مواطني���ه، حقيق���ة وا�ضحة و�ضب���ب جوه���ري للخروج 
والع�ضي���ان. وله���ذا، فرغ���م الخلط ال���ذي اأ�ضاب تحالي���ل الكثيرين اإزاء 
���ى وجه الخ�ضو�ش، وم�ض���ر بن�ضب اأقل. فاإنن���ا نعي جيدا اأن  �ضوري���ا عل
ال�ضع���ب طال���ب في البداية ب�ضيئ واحد يجم���ع كل المطالب ويوحدها 
وه���و الحري���ة والكرامة. ولهذا كان بره���ان غليون نابها عندما كتب في 
مقالة له، اأن البداية كانت الحرية والكرامة، وهذا ما يجب اأال نتنا�ضاه، 
وال���ذي ال يج���ب اأن تحجب���ه عن���ا تفاعلي���ة االأح���داث وتنا�ضله���ا. وق����ش 
مج���ددا م���ا حدث في م�ض���ر على ما ذكرن���ا، رغم كل تجاذب���ات النقا�ش 
واالختالف، فاإن الم�ضري في اليوم االأول كان مطلبه واحد م�ضترك ال 
اختالف عليه، وهذه هي البنية العميقة لجذوة الثورات التي �ضتحفر 

عميقا في مخيال االأجيال المقبلة. 
حقيقة ترتبط باالأولى وهي اأن هذا المطلب االأ�ضيل، كما كان ثاويا 
ف���ي لحظ���ات اال�ضتب���داد اإلى اأن انق����ش في لحظة من لحظ���ات الذكاء 
الطبيع���ي لل�ضعوب في مطلبها للحرية، �ضيبقى مطلبا يروم التحقق 
دائما، وما يعتمل حاليا من ياأ�ش ووهوم بف�ضل الثورات �ضي�ضير حدثا 
تاريخي���ا عاب���را، كم���ا �ضي�ضي���ر بلغ���ة البيداغوجيي���ن كفاي���ة معرفي���ة 
واإجرائي���ة، �ضتعلوه���ا قيم���ة الحري���ة والكرامة مج���ددا، واإن اآج���ال، اآجل 

لي�ش بالبعيد. 
والثقاف���ة  والدي���ن  التاري���خ  راب���ط  ينك���ر  اأن  للمالح���ظ  يمك���ن  - ال 
والجغرافي���ة الم�ضترك���ة بي���ن �ضع���وب دول الح���راك، لكنن���ا ال يج���ب اأن 
نتنا�ضى ما هو اأهم في اعتقادي، وهو رابط اال�ضتبداد والتخلف والظلم 
والفق���ر، له���ذا، فلحظ���ة االنعتاق���ة والتم���رد االأول���ى ف���ي تون����ش، كان���ت 
خي���ط اأم���ل تم�ضك ب���ه الكثيرون للنج���اة. كما �ضكلت رج���ع �ضدى على 
الم�ضت���وى الدول���ي، اإزاء العولمة التي عولمت اأ�ضي���اء كثيرة، لعل اأقلها 
قيم���ة الحري���ات والحقوق والم�ض���اواة بين دول المعم���ور. لهذا، فحركة 
وول �ضتري���ت الم�ضهورة، والقيادة ال�ضابة الت���ي تزعمتها، تعبير �ضريح 
ع���ن امت���داد ه���ذا الراب���ط ليتج���اوز الجغرافية والدي���ن، ويوؤك���د رابطة 
االإن�ضانية التي تجمع ال�ضعوب، في ن�ضالها من اأجل م�ضتركات عي�ضها، 
ومقوم���ات اإن�ضانيتها، التي �ضاهمت الب�ضرية جمعاء في التاأ�ضي�ش لها 
اأنها جزء من  باأكمل���ه  "الحري���ة والكرام���ة". رابط���ة ي�ضت�ضع���ر جيلنا 
مخي���ال القومية العربية المف���رغ، واالإيديولوجيات الماحقة، حيث لم 
نتلم����ش حقيق���ة كيف هو ترابطنا هذا، وكيف هي طبيعة هذه الجذور 

الت���ي تجمعن���ا، لقد �ضيرونا في و�ض���ع المعلق بين الوه���م والحقيقة، 
التاري���خ و�ضناعة التاريخ..الخ. لكنا مع الثورات ا�ضتوعبنا هذا الترابط 
بعي���دا ع���ن ه���ذه الوه���وم الت���ي كبل���ت حوا�ضن���ا وتفكيرن���ا، فنح���ن اأبناء 
لحظ���ات جرّحته���ا االأح���داث، والجغرافية، وال�ضبك���ة العنكبوتية. نحن 

المجربون ولن يتوقف تجريبنا ل�ضبل خال�ضنا.
���ى ه���ي �ضيدة الموقف ف���ي ليبيا  - ق���د يتب���دى للكثيري���ن اأن الفو�ض
و�ضوري���ا والعراق..ال���خ. وه���ي فك���رة مخادع���ة ال مجال لالقتن���اع بها اإال 
فيم���ا تح���اول الكثي���ر م���ن مناب���ر االإع���الم الدولي���ة ترويج���ه بت�ضطيح 
متعمد، بمعنى اأن الثورة لي�ش هي هذه، اأو لي�ش هكذا تكون، محاولين 
تثبي���ت نم���وذج مثال���ي للث���ورات، ه���و م���ا عاي�ضت���ه ال���دول الغربي���ة، في 
اخت���زال فا�ض���ح لتاريخ هذه االأخي���رة. ولعل الخال�ضة االأب���رز اأمام واقع 
ه���ذه المناطق التي ال زال���ت تعي�ش انعداما في اال�ضتقرار بعد حراكها. 
ا�ضتيع���اب الكثيري���ن داخ���ل وعي وال وع���ي �ضعوبنا، قيمة ه���ذه ال�ضعوب 
ف���ي �ضراعه���ا من اأج���ل تحديد م�ضيرها، لهذا، فال���كل يدافع عن حقه 
ف���ي القرار وفي الح�ضم، وفي تحدي���د الم�ضتقبل.. واإن مالت المواقف 
للعن���ف.. فاإن اأ�ضا����ش التحرك يبقى وعيا يقدر قيمة الفاعل االإن�ضاني 
الحر �ضيا�ضيا، ما يعني رجوع الثقة بعد حين في ال�ضيا�ضة عند �ضعوب 
ه���ذه المناط���ق، فحت���ى عندم���ا نج���د ياأ�ضا م���ن ال�ضيا�ض���ات الحكومية 
لبع����ش النم���اذج الناجح���ة كتون����ش مث���ال، فهو ياأ����ش ال يعن���ي الرجوع 
لو�ض���ع �ضاب���ق، كما ال يعن���ي التفريط في مكا�ضب الث���ورة، واإنما رغبة/
عجل���ة ف���ي جني مكا�ضبها. اإنه���ا طفولتنا اأمام ثوراتن���ا. اإننا اأمام نقطة 
وع���ي ال يمك���ن الحدي���ث ع���ن م���ا قبله���ا، واإنما وعي���ا جذريا ق���د تحقق 
ويتراك���م يوم���ا بعد اآخر، ولعل���ه في تراكم���ه �ضيتجاوز اآالم���ه الواقعية، 

نحو توافقيات اأن�ضج وم�ضتقبل اآخر. 
اأثبت���ت االأح���داث، كما التاريخ، اأنه ال يمك���ن لال�ضتبداد اأن يكون ذكيا، 
وال يمك���ن له اأن يك���ون ا�ضتثناء، فحين ت�ضديقنا ذل���ك، كرها اأو طوعا، 
فذل���ك يعن���ي تخوفن���ا م���ن الم�ضتقب���ل وتخوفنا م���ن الحري���ة نف�ضها، 
تخوفن���ا م���ن حقيقتنا وما يجب اأن نكون عليه كما ُخلقنا. فهذا الغباء 
الطاف���ح م���ن حولن���ا، والخانق على رقابن���ا باأ�ضماء �ضتى من���ذ اأمد غير 
ي�ضي���ر، �ضيح���اول االنت�ض���ار لعادت���ه ف���ي االإنتق���ام، وت�ضفي���ة الح�ض���اب 
موؤج���ال باأث���ر رجع���ي بعد ه���دوء العا�ضف���ة، واأق�ض���د عا�ضف���ة الثورات، 
فم���ا كت���ب عن "الخطر الداهم" – مثال، كما عنون علي اأنوزال مقالته 
���ي عن���ه، اأو تجاوزه  المهم���ة وال�ضهي���رة، ي�ض���كل واقع���ا ال يمك���ن التغا�ض
دون التفكي���ر في���ه كعائ���ق يجب التفكير ف���ي اإيجاد حل ل���ه، اأو طريقة 

للتعام���ل مع���ه. وهو يبين عن رابطة الم�ضال���ح الم�ضتركة لال�ضتبداد، 
كما يبين رابطة م�ضالحنا في زوالها.

ح�ض���ب فك���رة الكات���ب الكبي���ر اأمارتيا �ضي���ن وتمييزه بي���ن االإح�ضا�ش 
بالث���ورة والوعي بها، يمكن اأن نح���ور اتجاه الفكرة في عالقتها بُكتابنا 
وباحثين���ا الي���وم مم���ن ال يزال���ون يفكرون بطريق���ة القدام���ى ويدورون 
ف���ي فلكهم؛ حيث يحاول���ون التحليل والتوجيه، ف���ي معاك�ضة وانعدام 
ق�ض���دي للوع���ي باأنه���م ال خي���ار له���م اإال الكتاب���ة ف���ي اتج���اه الحري���ة 
والكرام���ة، فواق���ع ال�ضع���وب الي���وم – وف���ي ذل���ك مقت���ل ه���ذا الن���وع من 
ه���ا وفاع���ال ذا اأهمية اأكبر من مكت���وب هوؤالء، لذا،  الكائن���ات - ب���ات ُموِجّ
كان محم���د الح���داد محق���ا حي���ن عبر باأن ث���ورات ال�ضع���وب حررت هذه 
الكائن���ات، فه���م من�ض���وون في تناي���ا هذا الوق���ع، متاأثرون ب���ه اأكثر من 
���ى االأقل لح���دود هذه اللحظ���ة التاريخي���ة، دون نفي  تاأثيره���م في���ه، عل

مجحف وكلي الأهمية مكتوب البع�ش منهم. 
ال �ض���ك اأن الجمي���ع يلح���ظ اأن مجتمع���ات الث���ورة تعي����ش نوع���ا م���ن 
االن�ضط���ار بي���ن نزوع���ات المحافظة والتحدي���ث، منق�ضمة بي���ن اتجاه 
ت���رى فيه تج�ض���دا المتدادها الثقاف���ي والهويات���ي والجغرافي، واتجاه 
���ى الكثي���ر االآخ���ر الذي  ت���رى في���ه ج���زءا م���ن الخال����ش م���ع تحفظ عل
يكتنف���ه، دون اأن ننف���ي األوانا من الطي���ف داخل هذين االتجاهين ممن 
ي���رون ا�ضتراتيجي���ة في الخال�ش باالتجاه الكام���ل نحو المحافظة، اأو 
باالتجاه الكامل نحو التحديث. الجميل في المعادلة خروج التحديث 
واالأ�ضال���ة، اأو لن�ضمه���ا م���ا �ضئن���ا، حي���ز النقا����ش النظ���ري اإل���ى غم���ار 

المماحكة التجريبية �ضمن ر�ضيد الوعي الجمعي لل�ضعوب.
فيم���ا يتعل���ق باالإ�ضالميي���ن والحك���م، فاإننا نود اللع���ب قليال ح�ضب 
ت�ضور جون نا�ش مع هذا الواقع غير المرتفع، باالأخ�ش بعد التغيرات 

الت���ي ح�ضل���ت ف���ي منطقتن���ا المغاربية و ال�ض���رق اأو�ضطي���ة، لذلك نود 
اأن نتق���دم بفر�ضي���ة تقب���ل اإم���كان اأن ي�ضه���م ح���زب اإ�ضالم���ي – ولما ال 
- كالعدال���ة والتنمي���ة ف���ي المغ���رب، اأو النه�ض���ة – مث���ال – في تغيير 
اأكث���ر  التح���رر  نح���و  المغاربيي���ن  الدف���ع بطموح���ات  ف���ي  اأو  الم�ض���ار، 
واالهتم���ام اأكث���ر بالتحديث والتقدم. ال اأعتق���د باأنه ال يزال �ضمن هذه 
التجمع���ات ال�ضيا�ضي���ة م���ن ي�ض���ك في كون القي���م الثقافي���ة االإيجابية 
والتروي���ج له���ا كمن���اخ ع���ام ي�ضهم ب�ض���كل كبير ف���ي الدف���ع باالأمم نحو 
التح�ض���ر واالنعت���اق من ربق���ة الجهل والتخلف، لهذا، ل���ن يكون كافيا 
فق���ط اأن ي�ضغلنا بنكي���ران )رئي�ش الحكومة المغرب���ي( باأخبار البترول 
واأثمان���ه، اأو بم���ا ق���د يمنح���ه لنا م���ن م�ضاع���دة لكي نعي�ش، ب���ل نعتقد 
اأن تحي���ز العدالة والتنمي���ة اأو النه�ضة ل�ضالح قيم التحرر والتحديث 
ودول الم�ضتقب���ل �ضيك���ون اأف�ض���ل قيم���ة �ضيتذكره���ا الوع���ي الجمع���ي 
المغارب���ي. فمواق���ف التحي���ز ال�ضتم���رار خ�ضو�ضية ثقاف���ة وهوية بلد 
م���ا، مهم���ة دون �ض���ك، لكنن���ا نحت���اج اأي�ض���ا لتحيز م���ن نوع اآخ���ر، تحيز 
للم�ضتقب���ل، م���ن خ���الل التاأ�ضي����ش لفع���ل جدي���د، ق���د يخل���ط االأوراق 
عن���د الكثيري���ن، ب���اأن يخالف اأف���ق توقعاتهم، لكنه ق���ادر على توعيتهم 
تدريجي���ا ووف���ق واق���ع التجري���ب باأهمي���ة التحيز للتحدي���ث، قد يكون 
ف���ي ه���ذا االإمكان ال���ذي نفتر�ض���ه �ضربا من الحل���م، لكنه اإم���كان قابل 
للتحق���ق، باالأخ�ش بعد اأن بداأت تزول تلك التهم التي لطالما األ�ضقت 
باالتج���اه الملتحي ف���ي مجتمعاتنا، في كونه ال يملك اإال ردود االأفعال 
وباأنه ال يعرف ماذا يريد، فهل �ضيريد يوما هوؤالء العلمانية كتاأ�ضي�ش 
لفع���ل مخال���ف للتوقع���ات الممكنة من قبل���ه، باالأخ�ش اأنه���ا لن تكون 
���ى وقع حاجيات  مح���ط خ���الف بع���د اأن تترهل اأ�ضاطيره���م النظرية عل

و�ضرطيات المطالب المجتمعية الواقعية جدا.

الثورات في تحيزها للمستقبل: خالصات وتوقعات

االنق���الب الع�ضك���ري يفق���د ال�ضرعي���ة، العتم���اده الق���وة ف���ي 
���ى ال�ضلط���ة. االنقالب يلغ���ي ال�ضيا�ض���ة، ويعتمد  اال�ضتي���الء عل
الفا�ضي���ة االأمني���ة، وه���و ال ي�ضتخ���دم العن���ف الإره���اب خ�ضوم���ه 
واأعدائ���ه، واإنم���ا اأي�ضا لت�ضفية الخالف بي���ن قادته. واالنقالب 
على االنقالب �ضهل، الأن قائد االنقالب ال يملك �ضرعية النظام 
الديمقراط���ي، ول���م ي���اأِت عب���ر �ضلط���ة �ضعبي���ة منتخب���ة تدعم 
�ضرعيته. اأ�ضرت في حديث الثالثاء ال�ضابق اإلى رواية �ضديقي 
الراحل نذير فن�ضة، مدير مكتب الم�ضير ح�ضني الزعيم، قائد 
اأول انق���الب كال�ضيك���ي ف���ي �ضوريا، كان الل���واء �ضامي الحناوي، 
رئي����ش االأركان وقائد االنقالب الثاني، يرق�ش لت�ضلية وطماأنة 
قائد االنقالب االأول، ثم غدر به. جيء بح�ضني الزعيم ورئي�ش 
اإل���ى �ضاح���ة  حكومت���ه مح�ض���ن الب���رازي بالبيجام���ا حافيي���ن 
االإع���دام. �ضاه���د فن�ض���ة الماأ�ض���اة. اأطل���ق ثالث���ة �ضب���اط �ضباب 

)�ضني، علوي، درزي( الر�ضا�ش على الرجلين دون محاكمة.
ماط���ل  اإنجليزي���ا!   )1946( ولبن���ان  �ضوري���ا  ا�ضتق���الل  كان 
الرئي����ش ديغ���ول باالن�ضح���اب فه���دده االإنجلي���ز بالزح���ف اإل���ى 
البلدي���ن. وكان االنق���الب االأول »اأميركي���ا«، وكان انقالب �ضامي 
الحن���اوي »اإنجليزي���ا« ي�ضتلهم الع���ون من عراق غي���ر م�ضتقل! 
وكان االنق���الب الثال���ث »اأميركي���ا« بقي���ادة اأدي���ب ال�ضي�ضكلي. 3 
����3، قتل  انقالب���ات ف���ي �ضن���ة واح���دة )1949(، ثم قت���ل القادة ال
�ضام���ي الحناوي في بي���روت بر�ضا�ش �ضاب م���ن اأ�ضرة البرازي، 
انتقام���ا لمقت���ل مح�ضن الب���رازي، وقت���ل اأدي���ب ال�ضي�ضكلي في 
انتقام���ا الجتي���اح  �ض���اب درزي،  منف���اه باالأرجنتي���ن، بر�ضا����ش 
���ي جبل الدروز بالدباب���ات. الديمقراطية نبتة رقيقة  ال�ضي�ضكل
تفق���د براءته���ا بمج���رد ال�ضبه���ة. كان الرئي�ش �ضك���ري القوتلي 
حك���م  اال�ضتق���الل،  اأج���ل  م���ن  ب�ضجاع���ة  نا�ض���ل  ديمقراطي���ا، 
)1943(، ولم يكن يملك الثقافة ال�ضيا�ضية لمتابعة التحوالت 
االجتماعي���ة وال�ضيا�ضي���ة المت�ضارعة، ظل معتم���دا على زعماء 
االأحي���اء القديم���ة كقاع���دة �ضعبي���ة ل���ه، بينم���ا ت�ضكل���ت اأح���زاب 
�ضيا�ضية جدي���دة ا�ضتقطبت ال�ضباب والطلب���ة قاعدة �ضيا�ضية 
���ي نظامه بالتي كانت هي ال���داء، �ضمح لتجار  له���ا. داوى القوتل
طبقت���ه البورجوازي���ة واالأر�ضتقراطي���ة الدم�ضقي���ة با�ضتثن���اءات 
الرئا�ضي���ة  االنتخاب���ات  عذري���ة  وبم����ش  واقت�ضادي���ة،  تجاري���ة 
والت�ضريعية )1947(، فمهد الف�ضاد لالنقالبات الكال�ضيكية.

حك���م ح�ضن���ي الزعيم 137 يوم���ا، وحكم اأدي���ب ال�ضي�ضكلي 5 
�ضن���وات، فكان ه���و الذي اأر�ضى االنقالب قاع���دة للحكم، واأجهزة 
المخاب���رات اأدوات للهيمن���ة بالعنف والقوة. اأخ���رج عبد النا�ضر 
�ضب���اط ال�ضيا�ض���ة م���ن الجي�ش ال�ض���وري، فقاد االنق���الب عليه 
�ضب���اط الطبقة التجاري���ة الو�ضطى الدم�ضقي���ة )1961(. عاد 
انق���الب  البعثي���ة والنا�ضري���ة. وقلب���وا  االآيديولوجي���ا  �ضب���اط 
دم�ض���ق )1963(. �ضفى البعثي���ون النا�ضريين، فد�ضن �ضباط 
البع���ث الطائف���ي )العل���وي( حك���م االأب واالب���ن من���ذ 44 �ضن���ة، 
فاأنتج���وا جي���ال �ضوري���ا متاأ�ضلما يريد فر�ش دول���ة دينية، على 

مجتمع ي�ضم 18 دينا، وطائفة، ومذهبا!
بع���د الف�ضل ف���ي �ضوريا، وخيبة االأم���ل بال�ضي�ضكلي والزعيم، 
اإل���ى م�ض���ر، فاأب���دوا  توج���ه �ضب���اط المخاب���رات »العروبي���ون« 
اإعجابه���م بجمال عبد النا�ض���ر وذكائه، وتعاطفوا مع م�ضروعه 
القوم���ي، وراأوا في���ه »بطلهم« الجاد لتوحي���د العرب، وللتن�ضيق 
م���ع اأمي���ركا ف���ي مكافح���ة ال�ضيوعي���ة، ولتبدي���د �ض���وء التفاهم 
م���ع روؤ�ضائه���ا، واإدارتها، وطبقته���ا ال�ضيا�ضية. اأت���رك هنا الموؤرخ 
والباح���ث هي���و ويلف���ورد، لي���روي تفا�ضيل عالقة عب���د النا�ضر 
بال�ضب���اط »العروبيي���ن«، وذل���ك م���ن خ���الل الوثائ���ق الر�ضمية 
زال  م���ا  �ض���وؤاال  الأط���رح  ه���وؤالء،  وموؤلف���ات  وكت���ب  االأميركي���ة، 
يثي���ر مواق���ف اأن�ض���ار القومي���ة العربي���ة وخ�ضومه���ا م���ن عبد 

النا�ض���ر وم�ضروعه القوم���ي الوحدوي: ه���ل كان الرجل عميال 
للمخابرات االأميركية؟

ال�ض���وؤال موؤل���م الإن�ض���ان عرب���ي لم يعم���ل ف���ي ال�ضيا�ضة، لكن 
ارتبط���ت حيات���ه باأمل الوح���دة، كخال�ش للعرب م���ن االنق�ضام، 
وال�ضع���ف، والهزائ���م المري���رة، وت�ضيي����ش الدي���ن ال���ذي انته���ى 
باالنتفا�ض���ات اإل���ى ه���ذا االقتت���ال باأب�ض���ع �ض���وره الدامي���ة. نعم 
���ى ع�ضر ب���دا فيه عب���د النا�ضر  ال�ض���وؤال موؤل���م ل���ي ك�ضاه���د عل
مكر�ض���ا حيات���ه ونظام���ه لخدم���ة م�ض���ر والم�ض���روع القوم���ي، 
وبالتال���ي لي����ش هن���اك م���ن داع للت�ضكي���ك بالرجل. لك���ن رواية 
م���ع  المخابراتي���ة  العالق���ة  لتفا�ضي���ل  المحاي���دة  ويلف���ورد 
النا�ضري���ة، م���ن خ���الل الوثائ���ق االأميركي���ة وحده���ا، ال تكف���ي 
للح�ض���م، وه���ي تت���رك المج���ال وا�ضع���ا للت�ضكي���ك، ولالته���ام، 
الوثائ���ق  ���ى  عل يطل���ع  ل���م  ويلف���ورد  اأن  والموؤ�ض���ف  وللنف���ي. 
الغربي���ة  العالق���ة  تتن���اول  الت���ي  والفرن�ضي���ة  البريطاني���ة 
بالنا�ضري���ة، ف���ي مرحل���ة االأربعين���ات والخم�ضين���ات، مع غياب 
تام للوثائق العربية، لعدم الجراأة الر�ضمية على ن�ضرها، وندرة 
المذكرات ال�ضريحة للع�ضكر وال�ضا�ضة العرب. من هنا، اأحاول 
االإجاب���ة ع���ن ال�ض���وؤال م���ن خ���الل مراجع���ة ودرا�ض���ة التفا�ضيل 
الطويل���ة الت���ي قدمها ويلف���ورد، فاأقول اإن عب���د النا�ضر امتلك 
���ى االأقل، اأمام �ضباط مجل�ش  م���ن الجراأة ما يكفي للظهور، عل
قي���ادة الثورة، مع ه���وؤالء »العروبيين«، وف���ي مقدمتهم كبيرهم 
كيرم���ت روزفل���ت، ومعاونه مايل���ز كوبالند.. م���ن دون اأن ي�ضعر 
ب���اأي ح���رج، ولم يب���ِد �ضباط���ه اأي اعترا�ش على ه���ذه ال�ضداقة، 
الإيمانه���م العميق باإخال�ش عب���د النا�ضر لوطنه واأمته، وراأوها 
تتج���اوب م���ع رغبتهم ه���م اأنف�ضهم باإقام���ة عالقة م���ع اأميركا، 
لع�ضرن���ة م�ضر، وتنمي���ة اقت�ضادها، وتبديد �ض���وء التفاهم مع 
اإدارته���ا النا�ض���ئ ع���ن دعاي���ة ال�ضهيوني���ة اليهودية �ض���د م�ضر، 
والع���رب، ونا�ض���ر. ب���ل كان اأعوان عب���د النا�ضر، وف���ي مقدمتهم 
محمد ح�ضنين هيكل، ي�ضجعون �ضباط المخابرات االأميركية 
���ى اإر�ضائه والتجاوب مع »لذائ���ذه« الراأ�ضمالية المتوا�ضعة.  عل
كحب���ه للثقافة ال�ضعبية االأميركية، وبال���ذات االأفالم، و�ضطائر 
ال�»هوت دوغ«. مع ن�ضيحة كيم ل�ضديقه الم�ضري، باأن يبت�ضم 
قلي���ال اأم���ام ال�ضحافيي���ن. غي���ر اأن ال�ضدام بين عب���د النا�ضر 
واإدارة الرئي����ش اآيزنه���اور بال���ذات ي�ضقط كل ال�ضك���وك بعالقته 
بالمخاب���رات االأميركي���ة: معار�ضت���ه لحل���ف بغ���داد االإنجلي���زي 
)تركي���ا، العراق، اإيران(. اإ�ضرار عبد النا�ضر على ت�ضليح م�ضر 
بال�ض���الح الرو�ضي، بعد غارات �ضارون على الحاميات الم�ضرية 
���ي ف���ي �ضم���اء  ف���ي غ���زة و�ضين���اء، وتحلي���ق الطي���ران االإ�ضرائيل
القاه���رة، ثم اإ�ضقاط نا�ضر لمحمد نجيب الراغب في التعاون 
مع »االإخوان الم�ضلمين« الذين غدوا في ع�ضر الرئي�ش اأوباما 
اأع���زاء على قلب اأميركا. تتابعت اال�ضتفزازات المتبادلة: �ضحُب 
البن���ك الدول���ي العر����ش الجزئ���ي لتمويل ال�ض���د العالي )200 
ملي���ون دوالر(. تاأمي���ُم عب���د النا�ضر لل�ضرك���ة االأنغلو - فرن�ضية 
النا�ض���ر موا�ضل���ة  عب���د  رف����شُ  ال�ضوي����ش.  قن���اة  تدي���ر  الت���ي 

المحادث���ات ال�ضري���ة غي���ر المبا�ض���رة م���ع اإ�ضرائيل بع���د ك�ضفه 
عم���الء المو�ض���اد من يهود م�ضر الذين خربوا بع�ش الم�ضالح 
الغربي���ة. كل ذل���ك يب���رئ عب���د النا�ض���ر م���ن عالق���ة ال�ضداق���ة 
المرتبك���ة مع �ضباط المخاب���رات االأميركية، لكن هل كان حقا 
هوؤالء ال�ضباط �ضادقين في النيات تجاه م�ضر، وعبد النا�ضر، 
وم�ضروعه القومي الوحدوي؟ �ضخ�ضيا اأميل اإلى االأخذ بحكاية 
التعاط���ف، م�ضيرا اإلى نجاح كيم روزفلت، في و�ضاطته ال�ضرية، 
لعقد معاهدة اإنه���اء االحتالل البريطاني لم�ضر )1954(. ثم 
بجه���ده المتفاني في مكافحة ال�ضهيوني���ة االأميركية، واإن�ضاء 
المخاب���رات  و�ضيا�ضي���ة، مولته���ا  وثقافي���ة،  جمعي���ات خيري���ة، 
���ي ف���ي وا�ضنط���ن، وتقديمه  االأميركي���ة �ض���د اللوب���ي االإ�ضرائيل
م�ضاع���دة اقت�ضادية وتنموية لم�ضر، مع »ر�ضوة« لعبد النا�ضر 
����3 ماليين دوالر. اأغ�ضب���ت الر�ضوة عبد النا�ضر، فاأمر ب�ضرف  ب
المبل���غ على بناء برج على �ضفة النيل. حكمت الحيرة والذبذة 
ُج���نَّ  فن���ون.  الجن���ون  دال����ش.  فو�ضت���ر  ج���ون  اآيزنه���اور/  اإدارة 
رئي����ش حكوم���ة بريطاني���ا العظم���ى اأنطون���ي اإيدن بع���د تاأميم 
قن���اة ال�ضوي����ش، فدب���ر موؤام���رة الح���رب الثالثي���ة م���ع فرن�ض���ا، 
الجمهوري���ة الرابع���ة، واإ�ضرائي���ل. ف�ضل���ت الح���رب ف���ي اإ�ضق���اط 
نا�ض���ر. جن اآيزنهاور الإخف���اء موؤامرة الحرب عن اأميركا )�ضيدة 
���ى االن�ضح���اب. جن جون  �3 عل ����20(، فاأجب���ر ال���دول ال الق���رن ال
فو�ضت���ر دال����ش بعدم���ا اأ�ضبح نا�ضر اأح���د زعماء العال���م الثالث 
بع���د ح�ضوره موؤتمر ع���دم االنحياز في باندون���غ االإندوني�ضية، 
واعتراف���ه بال�ضي���ن ال�ضيوعية، فاأم���ر بالقطيع���ة المخابراتية 

وال�ضيا�ضية مع م�ضر.
المخاب���رات  تك���ن  ل���م  فخ���ري،  �ضب���اح  مو�ض���ح  اأنغ���ام  ���ى  عل
االأميركي���ة بعي���دة ع���ن »بع����ش الجن���ون«، فقد ط���وى ال�ضباط 
»العروبي���ون« اأح���زان ال�ضداق���ة م���ع عب���د النا�ض���ر، وان�ضاع���وا 
الأوام���ر الوزير جون فو�ضتر دال�ش، ب���اإدارة عمليات �ضد �ضعبية 
نا�ضر وم�ضروعه القومي، بالتعاون مع المخابرات البريطانية 
في العراق، ولبنان، و�ضوريا، ف�ضبقهم انقالب قا�ضم/ عارف في 
الع���راق )1958(. هن���ا تق���ول وثائق الموؤرخ ويلف���ورد اإن محاولة 
�ض���دام ح�ضين الفا�ضلة الغتيال قا�ضم كانت بتدبير مخابراتي 
اأميرك���ي. ف���ي لبنان، عانى كميل �ضمع���ون من مخا�ش عالقته 
���ى محاولت���ه  البريطاني���ة، فقام���ت ث���ورة نا�ضري���ة �ضغي���رة عل
تمدي���د واليت���ه، فنزل���ت قوات اأميركي���ة لحمايته م���ن »جنونه«، 
وم���ن يومه���ا )1958(، دخ���ل لبن���ان تح���ت المظل���ة االأميركي���ة، 
اإل���ى اأن اقتلعه���ا جنون المخاب���رات االإيرانية التي �ضفت عمالء 
المخاب���رات الغربي���ة، بالتع���اون م���ع المخاب���رات ال�ضوري���ة ف���ي 

الثمانينات.
اأم���ا ف���ي �ضوريا، فق���د تورط »العروب���ي« اآرت�ضي )اب���ن عم كيم 
روزفل���ت( م���ع »تاج���ر« انقالبات يميني���ة، ف�ضلفه ن�ض���ف مليون 
ليرة �ضورية للتح�ضير النقالب يعيد اأديب ال�ضي�ضكلي رئي�ضا.
قب�ش ال�ضيا�ضي االإقطاع���ي ميخائيل ليان المبلغ، واختفى 
م���ن �ضوري���ا. زمي���ل اآرت�ضي، ه���وارد �ضت���ون، وقع �ضحي���ة �ضابط 
دباب���ات �ضوري عميل لعب���د الحميد ال�ضراج، مدي���ر المخابرات 
الع�ضكري���ة، فط���رد و�ض���ط جلجل���ة دعائي���ة �ض���د اأمي���ركا، ف���ي 
لحظ���ة ب���دت دم�ض���ق م�ضتع���دة ال�ضتقبال عب���د النا�ض���ر رئي�ضا 
لجمهوري���ة الوح���دة الم�ضرية/ ال�ضورية. ماذا ح���دث الأميركا؟ 
اأ�ضي���ب اآيزنه���اور بنوب���ة قلبية، فاأعل���ن هدنة موؤقت���ة في حرب 
اأمي���ركا مع عبد النا�ضر. ا�ضتقال جون فو�ضتر دال�ش احتجاجا 
على ال�ضرطان الذي فتك به بعد �ضهر من اال�ضتقالة. ا�ضتقال 
���ى  ���ي اآي اإي���ه« احتجاج���ا عل ال�ضب���اط »العروبي���ون« م���ن ال�»�ض
اأخط���اء دال�ش العربية. عملوا �ضما�ضرة لدى ال�ضركات النفطية 
والمتعددة الجن�ضية في العالم العربي، ك�ضبوا ماال لكن ماتوا 
غم���ا، بمن فيهم مايلز كوبالند الذي حافظ على �ضداقته مع 
عبد النا�ضر. اأما اآرت�ضي روزفلت فقد تقبل �ضخرية حالقه منه 

ف���ي »وول �ضتري���ت«، فق���د �ضم���اه »م�ضت���ر روكفل���ر«.

أخطر عمالء الحركة الصهيونية العالميةاسرار العالقة الناصرية المرتبكة بالمخابرات األميركية

الإدارة  العظم����ى  بريطاني����ا  انت����داب  ج����اء 
فل�ضطي����ن نتيجة م�ضان����دة الحركة ال�ضهيونية 
لالإنجلي����ز بالحرب العالمي����ة الثانية با�ضتغالل 
المتح����دة  بالوالي����ات  ال�ضهيون����ي  نفوذه����م 
االأمريكي����ة الت����ى كان دعمه����ا مطلوب����ا النت�ض����ار 
اأوروب����ا الو�ضط����ى . وردت  ����ى دول  الغ����رب عل دول 
قي����ام  باإعالنه����ا  الجمي����ل  بدوره����ا  بريطاني����ا 
و�ضماحه����ا  بفل�ضطي����ن  اليهودي����ة  الحكوم����ة 
بدخ����ول 75 األف����ا م����ن المهاجري����ن اليه����ود اإل����ى 
بريطاني����ا  اأعلن����ت  ث����م   ،  1939 ع����ام  فل�ضطي����ن 
الج����الء ع����ن فل�ضطي����ن ع����ام 48 وحينه����ا اأعلنت 
الوالي����ات  واعترف����ت  دولته����ا  قي����ام  اإ�ضرائي����ل 
المتح����دة االأمريكي����ة به����ا بعد �ضاعة م����ن اإعالن 
ج����الء االنت����داب البريطان����ي ع����ن فل�ضطي����ن !! 
وق����رر  فل�ضطي����ن  العربي����ة  الجيو�����ش  ودخل����ت 
مجل�����ش االأم����ن الأول مرة على م����ر التاريخ وقف 
القتال حر�ضا على �ضالم العالم فى ظاهر االأمر 
ولك����ن كان����ت الحقيق����ة ، تزويد الدول����ة اليهودية 
����ى انفراد  بال�ض����الح وتهدي����د كل دول����ة عربي����ة عل

����ى فل�ضطي����ن وارتكب����وا  ... وطغ����ى ال�ضهاين����ة عل
به����ا مجازرعدي����دة غ�ض����ت اأب�ض����ار العال����م عنه����ا 
لتحقيق م����اآرب الم�ضالح االإ�ضتعمارية وتحقيق 
اإدع����اءات ال�ضهاين����ة ف����ى �ضف����ر التكوي����ن بدول����ة 
تمت����د م����ن نه����ر م�ض����ر اإل����ى النه����ر الكبي����ر نهر 
الف����رات . والم�ضكلة تكمن ف����ى الع�ضر الحا�ضر 
اأخط����ر  ي����زال  العالمي����ة ال  ال�ضهيوني����ة  اأن  ف����ى 
عمالئه����ا يعمل����ون ف����ى كاف����ة ميادي����ن ال�ضيا�ضة 
واالقت�ض����اد والثقاف����ة والفن����ون واالإع����الم ب�ضت����ى 
ال����دول وتنج����ح ال�ضهيوني����ة بتجنيده����م بالمال 
الحرك����ة  لتح����ارب  ال�ضت����ار  وراء  م����ن  وال�ضلط����ة 
ال�ضهيوني����ة العالمي����ة اأى محاول����ة م����ن ال����دول 
العربية نحو الديمقراطية والتنمية ال�ضناعية 
لتظ����ل م�ضتغل����ة هذه ال����دول ال�ضعيف����ة �ضناعيا 
فى الح�ضول على المواد الخام باأبخ�ش االأثمان 
المتنوع����ة  التحويلي����ة  ه����ى �ضناعاته����ا  وتنم����ي 
وتظل الدول العربية �ضوقا لت�ضريف المنتجات 
االإ�ضرائيلي����ة واالأمريكية واالأوروبي����ة. والحقيقة 
الت����ى ال تقب����ل ال�ض����ك اأن ال�ضهيوني����ة العالمي����ة 
ت�ضتطي����ع اأن تنج����ح بكف����اءة بالمجتمع����ات التي 
يغي����ب عنها االأخ����الق وال�ضمي����ر االإن�ضاني �ضيئا 

ف�ضيئا وتختل بها موازين العدالة .

االهرام : نهى الشرنوبي غسان االمام

�ض���واء كان الق�ض���ر الجمه���وري الجدي���د ف���ي اأنقرة 
موؤلفا من األف غرفة، اأو من 1150 غرفة، كما �ضحح 
الرئي����ش رج���ب طي���ب اإردوغ���ان لمنتق���دي الم�ض���روع، 
االأت���راك  جمهوري���ة  ه���ي  داخلي���ة:  م�ضاأل���ة  فاإنه���ا 
ورئا�ضتهم واأموالهم. وال يبقى لالأغراب اأمثالنا �ضوى 
تدوي���ن بع�ش الخواطر. ق���ال الرئي�ش اإردوغان للذين 
���ي،  اّتهم���وه باالإ�ض���راف اإن ه���ذا لي����ش منزل���ه ال�ضخ�ض
���ى 300 األ���ف متر مربع،  ب���ل هو رم���ز لتركيا، يقوم عل
ب���دال م���ن الق�ضر الذي بن���اه كمال اأتات���ورك على 1.7 
كيلومت���ر مربع، وال���ذي �ضوف ي�ضبح االآن مقر رئا�ضة 
الوزراء. لم تترك االإمبراطورية العثمانية في والياتها 
ال�ضابقة الكثير من االآثار العمرانية كما تدل 4 قرون 
م���ن حك���م لبن���ان.. ال م�ضت�ضفيات تذك���ر وال جامعات 
وال طرق���ات. ولكن تركوا لنا، م�ضكورين، مبنى رئا�ضة 
الحكوم���ة. وال�ض���راي، اأو دار الحكم، هوى تركي عديم 
قدي���م ل���م يزد علي���ه اأتات���ورك �ض���وى الم�ضاح���ات. هل 
���ى ازده���ار االأم���م  الق�ض���ور الهائل���ة الحج���م دالل���ة عل
ومكان���ة الزعم���اء في تاريخه���ا؟ اأجل. كان���ت هكذا في 
���ى ذلك بناء  لوا عل ���ي. لكن بع����ش الحكام ف�ضّ الما�ض
الم���دن. لذلك، ف���اإن اأ�ضهر معماري ف���ي تاريخ فرن�ضا 
الي���وم ه���و الب���ارون هو�ضم���ان، ال���ذي كلف���ه نابلي���ون 
الثالث بناء جم���ال باري�ش وجاداتها وبع�ش حداثتها. 
وكان هو�ضم���ان قب���ل ذل���ك ق���د جّم���ل مدن���ا فرن�ضي���ة 
اأخرى، بو�ضفه ع�ضوا في بلدياتها. لم يبِن هو�ضمان 
الم���دن الجميل���ة فقط، ب���ل بنى، خ�ضو�ض���ا، ال�ضمعة 

ال�ضيا�ضية لالإمبراطور الذي كلفه مهمة اأخرى: نظم 
ل���ي جول���ة في م���دن فرن�ض���ا لك���ي اأعرف م���ن م�ضاعر 
���ي اإمبراطورا اأم  النا����ش اإن كن���ت اأ�ضتحق اأن اأعلن نف�ض
ال. عندم���ا ت�ضلم هو�ضمان رئا�ضة بلدية ال�ضين، هتف 
االأع�ض���اء الحا�ض���رون: »فليحَي االإمبراط���ور«. اأما هو 
فقال: »اأجل، فليحَي االإمبراطور الذي يريد اأن يجعل 
م���ن باري�ش اأعظ���م مدينة في العال���م، وعا�ضمة تليق 
���ى  بفرن�ض���ا«. اعتر����ش �ضلف���ه، الم�ضي���و بيرجي���ه، عل
ه���ذا الم�ضروع الطموح وتكاليف���ه، لكن هو�ضمان قال: 
»اإنن���ا اإنم���ا نبني في �ضبيل باري����ش والفرن�ضيين. اإنها 
عا�ضمتهم جميعا«. كان ذلك منت�ضف القرن التا�ضع 
ع�ض���ر. وال ي���زال جم���ال باري����ش م�ض���در دخ���ل رئي�ضيا 
له���ا حت���ى االآن. يفك���ر الم�ضتقبلي���ون ف���ي بن���اء دروب 
الم�ضتقب���ل. عندما �ض���ق هو�ضمان البولفارات لم يكن 
اأحد يتخيل ال�ضيارات الفارهة التي �ضوف تمالأها ذات 
يوم. وباري�ش التي نعرفها اليوم تحمل توقيع البارون 
هو�ضم���ان اأكثر مما تحمل ا�ضم نابليون الثالث، الذي 
كان، ف���ي اأي حال، م���ن اأف�ضل رج���ال »االإمبراطورية«.
يطال���ب الرئي�ش اإردوغان وحزبه منذ زمن باالن�ضمام 
اإل���ى االتح���اد االأوروب���ي، ولذل���ك، قام بتعدي���ل قوانين 
الق�ض���ر  لك���ن  م�ضبق���ة.  ك�ض���روط  الب���الد  ف���ي  ع���دة 
الجدي���د ال يتما�ضى كثيرا مع �ض���ورة اأوروبا الحالية. 
ي�ضب���ه اأكث���ر اأّبه���ات روم���ا القديم���ة و�ض���ورة ال�ضلطنة 
ي���وم كانت تمتد في بلدان كثي���رة. وقد يحبذ االأتراك 
���ى 300 األ���ف متر مرب���ع، كما ق���د يحبذون  ق�ض���را عل
اال�ضتمرار في التقدم والنمو االقت�ضادي، وهما لي�ضا 

في حاجة اإلى مثل هذا الق�ضر.

قصر أنقرة
سمير عطا الله



�سيتم افتتاح مهرجان المتنبي الثاني ع�سر يوم ال�سبت المقبل 
20/كان���ون االول ف���ي محافظ���ة وا�سط تح���ت �سع���ار )بالق�سيدة 
ت�سم���و الحي���اة(، �س���رح بذل���ك وكي���ل وزارة الثقاف���ة ال�سي���د فوزي 
���ي، حي���ث ا�سار ال���ى ان المهرجان �سي�سه���د ح�سور اكثر  االترو�س

من مائة اأديب و�ساعر ومثقف من مختلف محافظات العراق.
كم���ا �سيح�س���ر ممثل���ون ع���ن االتح���اد الع���ام للأدب���اء والكت���اب 
العراقيي���ن من المركز العام والمحافظات. ا�سافة الى م�سوؤولي 

محافظة وا�سط والبيت الثقافي في المحافظة.
فيما  اكد ان وفداً من وزارة الثقافة برئا�سته وع�سوية عدد من 

م�سوؤولي الوزارة �سيح�سر االفتتاح.
كم���ا ا�سار ال���ى  ان المهرجان يقام بدعم م���ن وزارة الثقافة من 
خ���لل دائ���رة العلق���ات الثقافي���ة بمبل���غ 35 مليون دين���ار �سمن 
خط���ة ال���وزارة لتطوي���ر الم�سه���د الثقاف���ي ف���ي مختل���ف مناطق 

���ى مختل���ف المحافظ���ات. الع���راق وتوزي���ع رقع���ة الن�ساط���ات عل
ويع���د مهرج���ان المتنبي م���ن المهرجانات ال�سنوي���ة التي تقام 
ف���ي منطق���ة النعماني���ة القريب���ة م���ن مدين���ة الك���وت، واالفتت���اح 

�سيك���ون عن���د �سري���ح ال�ساع���ر اب���و الطي���ب المتنب���ي.

وللمتنبي وقع خا�ص لدى االدباء العراقيين لما له من منزلة 
عالي���ة ومكانة خالدة ف���ي تاريخ االدب العرب���ي، وا�سبحت الكثير 
م���ن ابي���ات �سعره اقواال ماأثورة وحكم مازال���ت طرية التداول بين 

النا����ص.
وتميز ال�ساعر بين اقرانه ب�سدة االعتداد بالنف�ص، فهو القائل:

الخي���ل واللي���ل والبي���داء تعرفن���ي
وال�سيف والرمح والقرطا�ص والقلم

 وكذل���ك:
انا الذي نظر االعمى الى ادبي
وا�سمعت كلماتي من به �سمم
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الماضى  فى أغسطس  المصرية  األدبية  الحركة  أن تحتفل  ينبغى  كان 
بالذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة لميالد األديب الكبير إبراهيم 
من  عشر  التاسع  فى  ولد  فقد  لرحيله،  والستين  والخامسة  المازنى 
نفسه  الشهر  من  السادس  فى  ورحل  بالقاهرة  1889م  عام  أغسطس 
على  أصرت  أمه  لكن  صغيرا،  الفقر  وعانى  اليتم  عرف  1949م.  عام 

تعليمه, فلم يخيب رجاءها وتخرج فى مدرسة المعلمين.
اأتق���ن االإنجليزي���ة وكان مترجم���ا بارعا، 
ترج���م الأعلم االأدب االنجليزى وتاأثر بهم 
مثلم���ا تاأث���ر بنواب���غ االأدب العرب���ى الذين 
قراأه���م بعناي���ة، ومنه���م العقاد ال���ذى قراأ 
ل���ه قبل اأن يلق���اه، واأعجب ب���روؤاه الفكرية 
وثقافت���ه ال�سمولي���ة، ف�سع���ى اإلي���ه وعّرف 
اإليه ال�ساعر عبد الرحمن �سكرى، وو�سع 
معهما اأ�س�ص االتجاه التجديدى الذهنى 
ف���ى ال�سع���ر، وغ���دا الثلث���ة رم���وز مدر�سة 

»الديوان« اإبداعا ونقدا.
كان المازن���ى اأديب���ا �ساخ���را، بل �ساحب 
مدر�س���ة فى ال�سخرية ، يق���ول لقارئه فى 
مقدم���ة »ح�س���اد اله�سي���م«: »اأق�س���م اإن���ك 
فّج���ا،  كان  واإن  ���ي  عقل ع�س���ارة  ت�ست���ري 
ومجه���ود  وا�س���ع،  وه���و  اطلع���ي  وثم���رة 
باأبخ����ص  �سقيم���ة-  وه���ي  اأع�ساب���ي 
االأثم���ان... و�ستقروؤه ب���ل ن�سب، وتفهمه 
ب���ل عن���اء ث���م يخّي���ل اإليك م���ن اأجل ذلك 
اأن���ك كن���ت تع���رف هذا م���ن قب���ل واأنك لم 
ت���زد به علم���ا! فرجائي اإليك اأن توقن من 
االآن اأن االأم���ر لي�ص كذلك واأن الحال على 

نقي�ص ذلك«.
وقد يت�ساءل قارئ���ه لم اختار ال�سخرية 

�سبي���ل؟ اأالأنه عرف- من اأحد اأطبائه- اأن 
ابت�سام���ة اأو �سحك���ة واح���دة ت�ستطي���ع اأن 
تغي���ر الحال���ة النف�سي���ة للإن�س���ان كما ال 
ي�ستطي���ع اأى �سيء اآخ���ر.وكان حاد الطبع 
�سريع الغ�سب ف�س���ار كلما ابت�سم ي�سعر 
بال�سكين���ة ويزايل���ه الغ�س���ب. اأم الأن���ه كان 
جان���ب  ف���ي  االإن�س���ان  حي���اة  ي�ست�سغ���ر 
م�سائ���ر االأق���دار كما علل العق���اد؟ اأم الأنه 
���ي اآم���اال، غر�ست  كم���ا يقول:»بني���ت لنف�س
���ي جن���ات  اأوهام���ا، عمل���ت لنف�س ���ى  لنف�س
وفرادي����ص، غر�س���ت فيه���ا اأحلم���ا من كل 
كل  م���ن  ن�سيب���ي  كان  وه���ذا  ثم���ر..  ن���وع 

تعبى.. قب�ص الريح«؟
وه���و كاتب �سافى الذهن عميق الفهم، 
ب���ارع ف���ى الو�س���ف، ير�س���م بالكلم���ات م���ا 
ت�سنع���ه الري�س���ة ف���ى اللوح���ات، م���ا م���ن 
فك���رة تناوله���ا اإال جلها ف���ي اأي�سر عبارة، 
متفل�س���ف خا�س���ة ف���ى »اإبراهي���م الثان���ى 
و�سبيل الحياة« كل ما كتب �سورة �سادقة 
لمجتمعه.ولع���ل خير �سواهد نظرته اإلى 
الحي���اة عناوي���ن كتب���ه »ح�س���اد اله�سي���م، 

قب�ص الريح، خيوط العنكبوت«.
وق���ع تنافر �سديد بين المازنى و�سكرى 

���ى اأعمال بع�ص  الذى اتهم���ه بال�سطو عل
االأدب���اء الغربيين، عاتبا علي���ه وم�ستنكرا 
ف���ى  فا�ست���ط  الوثيق���ة،  ال�سداق���ة  بح���ق 
ال���رد علي���ه متهما اإياه بالجن���ون، واأو�سعه 
االأالعي���ب«،  »�سن���م  ف���ى مقال���ه  �سخري���ة 
زاعم���ا اأن �سك���رى ل���م تحرك���ه كل مفات���ن 
الأن  ومعانيه���ا  الحي���اة  وروائ���ع  الطبيع���ة 
باطن���ه �ساع���ت في���ه لعن���ة ال�سم���اء، واأن���ه 
مجرد مقلد لكل �ساعر وكاتب، يقتا »هذا 
وذاك، فف�س���ل ف���ى م���ا عالج���ه م���ن فن���ون 
االأدب، الأن���ه جام���د الطب���ع ول���د ميت���ا، ال 
���ى زه�سم« اأرقى ثم���ار الفكر...!  يق���وى عل
اإل���ى  ذل���ك  بع���د  يع���ود  المازن���ى  اأن  ���ى  عل
التمل�ص من دعواه قائل »وما رمينا اأحدا 
بالجن���ون بل قلن���ا اإن ذهن �سك���رى متجه 

اأبدا اإلى هذا الخاطر... وما اتهمنا �سكرى 
وال تقولن���ا علي���ه ولكن���ه ه���و ال���ذى يته���م 

نف�سه بالجنون«.
وه���ا ه���و يعت���رف بعد فى لحظ���ة �سفو 
راأي���ه،  بحقيق���ة  النف����ص  ه���داأت  حي���ن 
يقول:»واأن���ا مع ذلك اأق���ل الثلثة- العقاد 
و�سكرى- اطلعاً و�سبراً على التح�سيل.
واأدع للق���ارئ اأن يت�س���ور مبل���غ �سرههم���ا 
هن���ا،  المبالغ���ة  م���ن  خ���وف  وال  ���ي،  العقل
ف���اإن كل ظني دون الحقيق���ة التي اأعرفها 
ولكنهم���ا  كالخ���روف،  اأجت���ر  عنهما.واأن���ا 
ويه�سم���ان  االأ�س���ود،  ق�س���م  يق�سم���ان 
)�سبي���ل  مثلهم���ا«  فليتن���ي  كالنعام���ة، 
وه���و  بالف�س���ل  ل���ه  ويق���ّر  الحي���اة64-(، 
يتذكر درا�ست���ه بمدر�س���ة المعلمين:»كان 

مر�سدي فيها واأ�ستاذي، زميلي و�سديقي 
االأ�ست���اذ عب���د الرحم���ن �سك���ري، فقد كان 
�ساع���راً نا�سج���اً ذا مذهب في االأدب يدعو 
اإلي���ه، وكن���ت اأن���ا مبتدئاً...ودلن���ي على ما 

ينبغي اأن اأقراأ من االأدب الغربي«.
االأدب عن���د المازنى طليع���ة كل نه�سة، 
االإن�ساني���ة  لوج���ه  خال�س���ا  عم���ل  ي���راه 
قاطبة)ح�س���اد اله�سي���م ����ص41(، عالميا 
وي���رى  بواعث���ه،  ف���ى  اإن�ساني���ا  اآث���اره  ف���ى 
فكم���ا  الم�س���ور،  �سبي���ل  ال�ساع���ر  �سبي���ل 
اأن الثان���ي يلزم���ه اأن يته���دى اإل���ى �س���رب 
م���ن التخي���ر والتدبر في انتق���اء االأ�سباغ 
وتاألي���ف االألوان...وف���ي كيفية مزجه لها، 
���ى النظ���ر  اإياه���ا، كذل���ك يقت�س وترتيب���ه 
�سيًئا م���ن الحذق واالأ�ستاذية و�سعة الذرع 
حت���ى ت�ستوفى المعاني حظها وت�ستكمل 
زينتها�ص )�سعر حافظ �ص49(، وال�ساعر 
يك���د  وال  ذهن���ه  يعن���ت  ال  م���ن  المطب���وع 
خاط���ره في التنقيب على المعنى. مثلما 
اتخ���ذ العقاد من �سوق���ى هدفا يوجه اإليه 
�سه���ام نقده ليهدم معب���د القديم ويف�سح 
للجديد، اتخ���ذ المازنى من حافظ هدفا 
ل���ه. وعنده اأن »حافًظا ق���د حذا في �سعره 
اأغرا�سه���م  ف���ي  وقلده���م  الع���رب  ح���ذو 
وف���رط عنايتهم ب�س���لح اللفظ واإن ف�سد 
المعن���ى« بينما �سدع �سك���ري هذه القيود 
وفكه���ا ع���ن نف�س���ه »لعلم���ه اأن المقل���د ال 
يبلغ �ساأو المبتكر...والأنه وجد من �سخاء 
خيال���ه، وخ�س���ب قريحت���ه، و�سع���ة روح���ه 
خير معين له على افتراع طريقة بكر لم 

يبتذلها كثرة الطراق«.
الثان���ى،  اإبراهي���م  االأدبي���ة:  اآث���اره  وم���ن 
المازن���ى،  اأحادي���ث  الكات���ب،  اإبراهي���م 
اآخري���ن(،  م���ع  )باال�ست���راك  اأقا�سي����ص 

ح�ساد اله�سيم، خيوط العنكبوت.

المازني.. المتفلسف الساخر

الحركة األدبية المصرية تتجاهل االحتفاء بذكرى رحيله
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انعقاد مهرجان المتنبي في واسط برعاية وزارة الثقافة
- متابعة

- متابعـــــــة

ُحلم���اً  الم���ذاق"،  "الحل���وة  الحكاي���ة  ه���ذه  كان���ت 
"ُمعقد" في الوق���ت عينه، بداأته،  "ُمنّمق���اً" وغي���ر 
كم���ا تروي الكاتبة الموّلعة باّللغة العربّية و�ساحبة 
"دار قنبز"، نادين توما: "�سديقتي هيلين الخال، 

الع���ام 2005، عندما اأرتني الكت���اب الذي اأهداها اإياه 
�سفي���ق عب���ود وانغرم���ت ب���ه، وقال���ت ل���ي" يج���ب اأن 

تن�سري���ه".
�سفي���ق عبود، هذا الر�ّسام الذي لطالما "اختالت" 
���ى الكانف���ا وه���ي  ُفر�س���اة الر�س���م "ف���ي م�سيته���ا" عل
ف���ي ي���ده، ت�سفه نادين بان���ه، "من اأه���ّم الر�ّسامين. 
وبع����ص الذي���ن يعرف���ون اأعمال���ه ال يعرف���ون انه في 

عام 1954 اأنجز كتاباً للأوالد La Souris ولكنه لم 
ُين�سر".

ف���ي ذل���ك الع���ام، كان���ت 20 طبع���ة فنّي���ة "طبعه���ا 
�سفي���ق عب���ود بالفرن�سية في باري����ص. كتاب ر�سومه 
اأن  ويج���ب  وغ���داً،  االآن  البارح���ة  زم���ن  م���ن  و�س���رده 
يعي����ص. وه���ا ه���و االآن يعي����ص م���ن جديد م���ع اللغة 
العربّي���ة وم���ع نفح���ة الحكاي���ة ال�سعبّي���ة اللبنانّي���ة 

الذي ا�ستوحى منها الفنان ق�سة الفاأرة، لذا �سّجلنا 
الحكاي���ة باللبنانّي���ة م���ع مو�سيق���ى عازف���ة القانون 

الرائعة اإيمان حم�سي".
اإحدى هذه الُن�سخ، "كانت عند هيلين الخال، من 
اأع���ّز �سديقات���ي". كان ذل���ك في الع���ام 2005، "وكّنا 
ف���ي خ�سم فتح دار قنب���ز وكنُت اأزور هيلين الأخبرها 

عّما يحدث. فاإذا بها ُتريها ن�سختها عن "الفاأرة".

"دار قنبز" و"فأرة" شفيق عبود لقاء بين الكلمات والرسوم والموسيقى
- متابعة

اضــــاءات

العراقية - وسام قصي

شهد الموسم المسرحي العراقي لعام2014 والذي يشرف عليه مدير عام دائرة السينما والمسرح في وزارة 
، اكد لكل متابعية انه مازال ينبض باالبداع والجمال، و ان الذاكرة 

ً
 كبيرا

ً
الثقافة الدكتورنوفل ابو رغيف حراكا

المسرحية مليئة بالعطاءات واالنجازات الفنية التي مثلت الرافد االهم للمسرح العراقي .
اهم االعمال المسرحية ضمن هذا العام كانت:

���ى الم�س���رح الوطني 7/1  *عر����ص م�سرحي���ة )اح���لم كارتون( عل
/2014 م���ن تاليف د.كريم �سغي���دل واخراج كاظم الن�سار وبطولة 
كل من الفنانين ) فا�سل عبا�ص اآل يحيى �سنان العزاوي ، علوي 

ح�سين ، اآالء نجم و ا�سعد م�ساي (.
*م�سارك���ة م�سرحية ) عربانة ( �سمن مهرجان الم�سرح العربي 
ال�ساد����ص في ال�سارقة الذي اقامته الهيئة العربية للم�سرح �سمن 
م�سابق���ة ال�سي���خ القا�سم���ي الأف�س���ل عر����ص عرب���ي متكام���ل لعام 

.2013
وع���ن ه���ذه الم�ساركة اأو�س���ح مخرج الم�سرحي���ة ) عماد محمد( 
الهيئ���ة  بي���ان  ح�س���ب  عربان���ة  م�سرحي���ة  اختي���ار  ت���م   .... قائ���ل 
الم�سرفة على المهرجان من بين 160 عمًل عربياً وقد اختيرت 
ت�سع���ة اعم���ال عربي���ة م���ن �سمنه���ا م�سرحي���ة ) عربان���ه( . وتع���د 
المرحل���ة االول���ى الت���ي ت���م م���ن خللها ت�سفي���ة االعم���ال العربية 
الت���ي �ست�سارك في المهرجان ... وحتى الدعوة التي و�سلتنا كانت 
بمثاب���ة تهنئ���ة من قب���ل الهيئة لذاته���ا لت�سي���ف م�سوؤولية كبيرة 

على عاتقنا ...
*عر����ص م�سرحية االأطف���ال ) ن�سيط والعنا�سر االأربعة ( يومي 
2 – 3 / 2 / 2014 ال�ساعة على خ�سبة الم�سرح الوطني، العمل 
م���ن تاأليف مق���داد م�سلم اجي���ز ر�سميا من قبل لجن���ة الم�ساهدة 
الت���ي يتراأ�سه���ا الدكتور نوفل اأبو رغي���ف وع�سوية كل من الدكتور 
���ي ه���ارف ، د . �سافرة ناج���ي والفنان  فا�س���ل خلي���ل ، د . ح�سي���ن عل
كاظ���م القري�سي مدير الم�سارح والفن���ان ح�سين ال�سلمان والفنان 

حيدر منعثر والفنان قا�سم زيدان .
وق���ال مخ���رج الم�سرحي���ة ع���ن عمل���ه ان���ه يتح���دث ع���ن اأهمي���ة 
العنا�س���ر االأربع���ة ف���ي حي���اة االإن�س���ان والت���ي ه���ي ) الم���اء والهواء 
والنار والتراب ( وكذلك يناق�ص مو�سوع الطمع كونه �سفة ذميمة 

لدى االن�سان .
*عر����ص م�سرحي���ة ) اإ�ستي���لء ( و�سمن م�سروع بغ���داد عا�سمة 
الثقافة العربية تاأليف هو�سنك الوزيري اعداد حيدر جمعة اخراج 

اأبراهيم حنون تمثيل �سمر محمد ، االأء نجم ، ميلد �سري ، لبوة.
محمد البياتي ، المنتظر فلح ، مهند اأبراهيم ، محمد ريا�ص 
، اأحم���د �سام���ي للمخرج ابراهيم حن���ون وذلك في يومي االحد 9 / 

2 واالثنين 10 /2 على خ�سبة الم�سرح الوطني

الثقاف���ة  عا�سم���ة  بغ���داد  فعالي���ات  خت���ام  لحف���ل  *اال�ستع���داد 
العربية لعام 2013 من خلل عمل م�سرحي ا�ستعرا�سي بعنوان 
))بغ���داد ت���واأم ال�سم����ص((، تاألي���ف ال�ساع���ر كريم العراق���ي والحان 

الفنان ح�سن ال�سكرجي.
*احتفل���ت دائ���رة ال�سينم���ا والم�س���رح ي���وم 24/2/ بتكريم �سيخ 

الفنانين العراقيين ، الفنان الم�سرحي المبدع يو�سف العاني.
*عر����ص م�سرحي���ة )ب���در و وفيقة( للمخ���رج قا�س���م ال�سومري ، 
وذلك في يومي الجمعة 28 / �سباط وال�سبت 1 /3 على خ�سبة 

الم�سرح الوطني
*عر����ص الم�سرحي���ة الخا�س���ة باالطف���ال بعن���وان ) اأن���ا اال�سد ( 
، تاألي���ف مث���ال غ���ازي اإخ���راج بكر ناي���ف ، يومي )االثني���ن(3/3 و ) 
���ى م�س���رح الرافدين المجاور لمبنى  الثلث���اء ( 4 /3 /2014 عل

الم�سرح الوطني .
*عر����ص م�سرح���ي بعنوان ) �سرح���ان بين االأم����ص واالآن( تاأليف 
واإخ���راج عب���د علي كعيد ، وذلك على قاع���ة الم�سرح الوطني يومي 
17 و 18 / 3 / 2014، وه���ي كوميدي���ا �س���وداء ج�س���دت واقعن���ا 

الموؤلم .
* عر�ص م�سرحي بعنوان ) اأيام اال�سبوع الثمانية( تاأليف �سلح 
ح�سن واخراج اقبال نعيم ، وذلك على قاعة م�سرح الرافدين يومي 
19 – 20 /3 / 2014علما ان م�سرح الطفل بدا ي�سهد ن�ساطات 

متزايده لللهتمام الكبير من قبل المدير العام للدائره .
ا ( ن�ص عب���د الكريم العبيدي وروؤيا  � � � � *عر����ص م�سرحي���ة) فوبي
���ى( ، موؤ�س�س���و العر�ص ) عزيز خي���ون ، �سناء  ) اأحم���د ح�س���ن مو�س
عبد الرحمن ، �سلح من�سي ( وذلك على خ�سبة الم�سرح الوطني 

يوم���ي 25 - 26 / 3 / 2014 .

رة ال�سينما  � �ى دائ� � � � � � ه في مبن *افتتاح ور�سة / بغداد ال�سينمائي�
دة ثمانية ا�سابيع  � وم 23 / 4 /2014 ...وا�ستمرت لم� � � رح ي � � � والم�س
�ت اليه  � � ه وم���ا اآل � ت���م من خلله���ا مناق�سة واقع ال�سينم���ا العراقي�
ه  � � ة التخ�س�س���ات الفني � � ���رات الما�سيه وكذال���ك درا�س � � خ���لل الفت
���ر والمونتاج  � � � � في مج���ال ال�سيناريو والتمثي���ل واالآخراج والت�سوي
م ال�سب���اب الفنيين  � ���ه الخط���وه االآولى لدع� � � ���ذه الور�س . . وتع���د ه�
���ات الم�سار اليه���ا واالآرتقاء  � � � ���ي تل���ك التخ�س�س وال�سينمائيي���ن ف�
�لل  � � � � � � � � � م م���ن خ� � ���ة مواهبه� � � ل وتنمي � � ���ى م�ست���وى اأف�س � ���م ال � به�
���ي . وكم���ا حر�ست ال���دوره على  � � � ���ل الفعل ���ع العم� ���م واق� معاي�سته�
ل على  ا����ص ل�دى الم�ساركين م�ن خلل العم� � � � � ���ل روح الحم� � تفعي
ه  ي���ن )10�30( دقيق� ه���ا ب� � � � � � ���ه تت���راوح اوقات � انت���اج اأف���لم �سينمائي

و�ستجري م�سابقات .
*عر����ص م�سرحي���ة العب���اءة للمخ���رج �سع���د هداب���ي منت�س���ف 
�سه���ر اأي���ار ف���ي الديوانية بمنظ���ور �سبابي و�سط ح�س���ور اعلمي 
و�سعب���ي وبح�س���ور مدير ع���ام دائرة ال�سينم���ا والم�س���رح نوفل ابو 
رغيف الذي تراأ�ص وفد الدائرة الى االحتفال الكرنفالي الذي اقيم 
ف���ي المحافظ���ة وت���م خلل���ه عر����ص الم�سرحي���ة، ج�س���دت حوادث 
الم�سرحي���ة اح���د الجن���ود العراقيين ف���ي مدة الثمانيني���ات وحالة 

ال�سراع النف�سي التي عا�سها واالنفعاالت النف�سية والعاطفية .
ي���وم  ���ث  � � الحدي ���ري  � التعبي ����ص  � � � للرق� ور�س���ة  *اقام���ة 
���ة االلمانية ) نج���لن هان�سيال (  � 18/5/2014 ، بقي���ادة المدرب
دريب ال�سب���اب وال�سابات  ل يت�سم���ن ت� ���د والعم� ���دة يوم واح� � � � � � لم�
واالرتق���اء بم�ست���وى ادائه���م ، يعتم���د ه���ذا النوع م���ن الرق�ص على 
يين ، وبتدريب  ح���ركات تعبيرية تتطلب جهد ج�سدي وتركيز عال�
وع من الرق�ص الحديث واطلق  � � � � ذا الن ال�سب���اب وال�سابات على ه�
ال، وهذه ه���ي الخطوة االول���ى لم�سروع  � مهاراته���م ف���ي ه���ذا المج�
دريبية لتعلي���م مبادئ اأ�سا�سي���ات الرق�ص الحديث  ور����ص اخ���رى ت�
با�سر  � � � ���ة هذه م���ن ن�ساطات منتدى الم�سرح وبا�س���راف م� � ،والور�س
م زيدان ( مدير المنتدى الذي اكد على  � � � يد )قا�س � � � � � من قبل ال�س
�سرح للطاق���ات الفنية  � � � � ���ع الم� ���ي النهو�ص بواق� � ال���دور الري���ادي ف�
ة ه���ذه الور�ص الفنية  � � ال�ساب���ة وفتح ابواب م�س���رح الرافدين الآقام�

الخا�سة .
*الفرقة الوطني���ة للتمثيل تقدم عدد من العرو�ص الم�سرحية 
الجدي���دة ف���ي الن�س���ف الثاني للمو�س���م الم�سرحي لع���ام 2014، 
وم���ن العرو����ص المجازة م�سرحية ))�سوق المرب���د(( تاأليف واإخراج 
الفنان الكبير �سليم الجزائري باإطللة جديدة لهذا الفنان الرائد 
بعد انقطاع طويل عن م�سرح الكبار، تقديم ثلثة عرو�ص للفرقة 

الوطني���ة للتمثي���ل وهي م�سرحي���ة ))خرابيط(( للدكت���ورة الفنانة 
عواط���ف نعي���م وتمثي���ل عزي���ز خيون و�سم���ر محمد ومي���لد �سري 
، وم�سرحي���ة ))بقع���ة الن���ور(( مونودراما لموؤلفه���ا ومخرجها عماد 
نافع وتمثيل محمد ها�سم ، وعر�ص م�سرحي اأخر ينتمي للم�سرح 
���ي من تقديم فرقة ))انو(( تمثي���ل علي دعيم لكيروغراف  التفاعل
وعلي خ�ساف للمو�سيقى وهي تجربة تقدم الأول مرة في الم�سرح 
العراقُي ، و عرو�ساً م�سرحية للأطفال، يتم التدريب على اأحداها 
وه���ي م�سرحي���ة ))الحاوي���ة الطروب(( م���ن تاأليف الدكت���ورة فاتن 

الجراح واإخراج الفنانة ظبية .
ومم���ا تج���در االإ�س���ارة اليه ان الفرق���ة الوطني���ة للتمثيل قدمت 
ع���دة عرو����ص في الن�سف االأول من هذا الع���ام للمو�سم الم�سرحي 
الح���راك  م���ن  بمرحل���ة  يم���ر  ال���ذي  العراق���ي  للم�س���رح  ال�سن���وي 
الم�سرح���ي ليوؤك���د لجمي���ع متابعي���ه باأن���ه م���ازال ينب����ص باالإبداع 
فدائرة ال�سينما والم�سرح هي الينبوع المتدفق بالعطاءات الفنية 

الخلقة والرافدة االأهم للم�سرح العراقي .
* اق���ام منتدى الم�سرح في �سارع الر�سيد احتفالية بيوم ال�سلم 
العالمي يوم 21/9/2014، ت�سمنت الم�سرحية عر�ص م�سرحي 

�سامت و عر�ص فيلمين ق�سيرين مع كون�سرت مو�سيقي .
* االحتف���اء بالم�سرحيي���ن الرواد وتكريمه���م في مهرجان بغداد 
الدول���ي االأول للم�سرح الذي نعقد ف���ي دورته االولى تحت عنوان ) 
���يُء الحي���اة ( للمدة م���ن 22/10/2013 لغاية  الأن الم�س���رح ي�س

. 30/10/2013
والمحتف���ى به���م هم )الفنان الكبي���ر اأ�سعد عبدال���رزاق والفنان 
الراح���ل الكبي���ر ابراهي���م ج���لل والفن���ان الكبي���ر يو�س���ف العان���ي 
والفن���ان الكبير بدري ح�سون فري���د والفنان الراحل الكبير جعفر 
ال�سع���دي والفنان���ة الكبي���رة اآزادوه���ي �ساموئي���ل والفن���ان الراح���ل 
الكبير قا�سم محمد والفنان الكبير الدكتور عبدالمر�سل الزيدي 
والفنان���ة الكبيرة �سليمة خ�سير والفنان الكبير �سعدون العبيدي 

والفن���ان الكبير مح�سن العزاوي والفنانة الكبيرة فاطمة الربيعي 
والفنان الكبير عزيز خيون(.

*قدم���ت الفرق���ة الوطني���ة للتمثي���ل عر�س���اً م�سرحي���اً جدي���داً 
يحم���ل عن���وان حكاي���ات المط���ر لمعده���ا ومخرجه���ا الفن���ان ن���زار 
جب���ر و�سينوغ���راف الفنان جبار جودي وذل���ك على خ�سبة الم�سرح 

الوطني يوم 11/11/2014 .
ويق���دم العر�ص كل م���ن الفنانين محمد ها�س���م ، ميلد �سري ، 
���ى حني����ص ، ملك عبد علي ، اأمير الب�سري واآخرون ويعد  مرت�س
عر����ص حكاي���ات المطر خطوة اأولى للتعاون الفن���ي االأبداعي بين 
فنان���ي الع���راق واأ�سترالي���ا والت���ي ب���داأت بور�سات عم���ل تعتمد على 
العم���ل الم�ست���رك بي���ن الجانبي���ن االأ�سترالي والعراق���ي الذي قام 
االأخي���ر م���ن جانبه بتقدي���م الدع���م اللوج�ستي له���ذا العر�ص من 

قبل وزارة الثقافة ودائرة ال�سينما والم�سرح..
*اأجراء التماري���ن الم�سرحية اليومية للمخرج �سليم الجزائري 
���ى عمل���ه الم�سرح���ي االأول من���ذ عودت���ه م���ن الخ���ارج والمعن���ون  عل
)�سوق المربد ( الذي ح�سد له مجموعة من الممثلين والممثلت 
لك���ون العم���ل يع���د من م�س���رح الفرج���ة بمعن���ى المعالج���ة �سمن 
الم���كان ال���ذي يفر����ص نف�س���ه ، اأذ ه���و �س���وق الألتق���اء بي���ن ال�ساري 
والبائ���ع والم�ستط���رق وال�سعراء واالأدب���اء و�ساحب النكت���ه والفتاح 
ف���ال والم�سترزق وهذا الجمع المتناق�ص واالأحداث ت�سي بطبيعة 
ال�س���راع ال���ذي �سيح���دث اأ�س���ف ال���ى ذل���ك اأنني ل���م اأكت���ف بحقبة 
ماقب���ل االأ�س���لم اأنما اأ�ستر�سل���ت الى حقب مابع���ده وعبر الحقبة 
العبا�سية و�سواًل الى عبود الكرخي ، لذلك تميز العمل بالظريف 
من اأخبار التاريخ والنقد االأجتماعي باأ�سلوب كوميدي �ساخر وفي 
���ى اللغة الف�سحى ال���ى جانب اللهجة  ه���ذا االأطار ت���م االأعتماد عل
العامي���ة ويعد ه���ذا العمل الم�سرحي من �سمن اأن�سطة وفعاليات 
وعرو����ص الفرقة الوطني���ة للتمثيل في اأط���ار مو�سمها الم�سرحي 

للعام 2014.

الحصاد الثقافي.. اعمال مسرحية تنبض بالحياة

- متابعـــــــة

اأعي���د افتت���اح 4 غرف بالجناح ال�سرقي لقاعة الملك توت عنخ 
اآم���ون، ، في القاهرة بعد تطويرها �سمن م�سروع كبير لتجديد 
المتح���ف الم�س���ري ي�س���ارك ف���ي تمويل���ه مانح���ون م���ن اأنح���اء 

العالم.
واأعل���ن االتح���اد االأوروب���ي اأن���ه �سوف ي�ساه���م ابتداء م���ن العام 
المقب���ل ف���ي تموي���ل م�س���روع تطوي���ر المتحف الم�س���ري، الذي 

يحتوي حاليا نحو 120 األف قطعة اأثرية.
وي�ستم���ر م�س���روع تطوير المتحف الم�س���ري حتى عام 2016 
وي�سم���ل �سقي���ن اأولهما ترمي���م المبنى بم�ساركة خب���راء ترميم 
االآث���ار وط���لب اأق�س���ام الترميم بكلب���ات االآثار بينم���ا يركز ال�سق 

الثاني على الجانب الخا�ص بالبيئة. 
م���ن جان اآخ���ر، ذكرت وزارة االآثار الم�سري���ة في بيان، االثنين، 
اأنه���ا نجح���ت في اإعادة تركي���ب تمثال الملك اأمنحت���ب الثالث - 
وال���د اخنات���ون فرع���ون التوحي���د- في معب���ده بمدين���ة االأق�سر 
علم���اء  علي���ه  يطل���ق  لع�س���ر  كان���ت عا�سم���ة  الت���ي  الجنوبي���ة 
الم�سري���ات ع�س���ر االإمبراطورية الم�سري���ة )1085-1567 قبل 

الميلد(.

إعادة افتتاح قاعة توت عنخ آمون

- متابعـــــــة

برعاية وزير الثقافة اال�ستاذ ) 
فري����اد راون����دزي( وبا�س����راف وكيل 
ال����وزارة ال�سي����د ف����وزي االترو�سي 
مدي����ر ع����ام دار الثقاف����ة والن�س����ر 
الكوردي����ة / وكال����ة، توا�س����ل الدار 
ا�ستعداداتها الإقامة ندوة حوارية 
في اليوم العالمي للغة العربية. 
وقال����ت م�سوؤولة ق�س����م العلقات 

واالإعلم في الدار ال�سيدة )�سهى ثامر ان الندوة �ستقام  في مقر 
دار الن�س����ر والثقاف����ة الكوردي����ة وتح����ت �سع����ار )يوم اللغ����ة العربية 
.. ي����وم اللغ����ات العراقي����ة(، �سيحا�س����ر فيه����ا ع����دد م����ن االأ�سات����ذة 
والمتخ�س�سين في اللغة العربية واللغات )الكوردية والتركمانية 
وال�سريانية(. واو�سحت ال�سيدة )�سهى ثامر( ان اقامة هذه الندوة 
م����ا ه����و اال تاأكيداً على اهمي����ة اللغة العربية كونه����ا احدى اللغات 
الر�سمي����ة ال�ست ف����ي العالم والتي تم اعتماده����ا كلغة ر�سمية من 
قبل االمم المتحدة واالحتفال معها باللغة الكوردية كونها اللغة 
الر�سمية الثانية في العراق بموجب الد�ستور.  ولتو�سيع محتوى 
الفعالية �سيتم االحتفاء اي�س����ا باللغتين ال�سريانية والتركمانية 
لتعمي����ق نه����ج التنوع الثقافي ف����ي العراق وتمثي����ل كل الموزائيك 

اللغوي والثقافي العراقي في هكذا فعاليات .

دار الثقافة والنشر الكوردية 
تحتفي باللغات العراقية
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لديك،  طلة  �أحلى  يف  ف�أنت  عليه،  �ستكون  م�  للنظر" هذ�  "الفت 
�لنق�ط  �لتحدي�ت وو�سع  �لكثري من  �ليوم خلو�ض  نف�سك  حت�سر 
على �حلروف يف �أجو�ء �لعمل، وتنجح بذلك ل�سخ�سيتك �مل�سيطرة 
من��سب  ف�ليوم  �متح�ن  تقدمي  يريد  من  حولك،  �الأ�سخ��ض  على 

الإعط�ء �الأف�سل.

�ليوم، وتعمل كل �سيء  �نت عليه  كللام، هذ� م�  كثري حركة وكثري 
�أمر  �أن ينتهي  ب�سرعة، الأن لديك �لعديد من �الأمللور لتفعله�، وم� 
لكن  �للل�للسلليء  بع�ض  مللرهللق  يللوم  ملع�جلته،  �آخلللر  بلل�أمللر  تتف�ج�أ  حتى 
يحمل  �مل�س�ء  نف�سي�.  مرت�ح  ف�أنت  وجهك،  من  تختفي  لن  ب�سمتك 

بع�ض �لتوتر�ت على �سعيد �لع�ئلة.

�للليللوم،  هلللذ�  مكهربة  لللديللك  فلل�الأو�للسلل�ع  عليك"  ويلللوم  لللك  "يوم 
وخ�سو�س�  لديك،  ز�دت  قد  و�لعملية  �لنف�سية  �ل�سغوط  وتاحظ 
جيد�  ففكر  تفعله،  �أو  تقوله  قد  مم�  ف�حرت�ض  �لظهرية  فللرتة  يف 
الأن �أي �سيء قد يح�سب �سدك يف �مل�س�ء ينقذك �أحد �أ�سدق�ئك من 

�مللل بدعوته لك للخروج لكن مز�جك لن يتح�سن.

تبد�أ نه�رك مفعم�  �أم�ض،  �أكللر و�سوح� من يوم  و�أفك�ر  قللوة، ثب�ت 
�لتي  �الأخللطلل�ء  وت�سحيح  الإجنلل�زهلل�  �أعم�لك  على  منكب�  ب�لن�س�ط 
�رتكبته� يف �الأم�ض، يف فرتة م� بعد �لظهر تبد�أ ب�لتفكري ب�أمورك 
�مل�ستقبلية، وخ�سو�س� �لعملية و�مل�لية منه�، قد ال ير�سى �حلبيب 

بلهجتك �الآمرة يف �مل�س�ء، مم� قد يرجح ن�سوب �سوء تف�هم ب�سيط.

كل م� تفعله يكون ل�س�حلك، ال تخف بل تقدم �أك�ن يف �لعمل �أو يف 
جم�ل �لع�طفة، �حلظ �إىل ج�نبك �ليوم ويدعمك بكل قوة، �لذك�ء 
�أي�س� حليفك ف�أنت ت�سغل دم�غك �ليوم ب�سكل م�ستمر مل� عليك من 
مبت�سم�  وتللكللون  �ملهمة  بهذه  �ستنجح  لكنك  مهمة،  قلللر�ر�ت  �تللخلل�ذ 

طو�ل �ليوم.

�مل�يل  لو�سعك  ح�س�ب�ت  عمل  يف  وقت�  وت�ستغرق  �للليللوم،  ملل�دي  �أنللت 
الآخر هذ� �ل�سهر، وهذ� لكرة �مل�س�ريف �لتي تعر�ست �إليه� موخر�، 
�نتبه يف �لعمل من �لوقوع يف �خلط�أ، وخ�سو�س� �إذ� كنت حم��سب� �أو 
�إن ك�ن عملك له عاقة ب�مل�ل، وحتديد� يف فرتة �لظهر، �مل�س�ء ممت�ز 

جد� للتقرب للحبيب �أو �سريك حي�تك، ف�لفلك يقف �إىل ج�نبك.

�أحللد�ث مميزة يف  �ل�سيء، فلي�ست هن�لك  يوم علل�دي، وهلل�دئ بع�ض 
�ل�سب�ح و�لظهرية، قد تتعر�ض ال�ستفز�ز من �أحد �الأ�سخ��ض �لذين 
يعملون معك، لكنك �سوف ت�سيطر على �أع�س�بك بكل بر�عة، �مل�س�ء 
�سيتلقى  �لللذي  �لع�طفي  �مل�س�ر  على  وخ�سو�س�  ن�س�ط�  �أكللر  يبدو 

دعم� قوي� مل� لديك من قوة يف �لتعبري عن عو�طفك.

�ل�سغوط �لعملية هي �أكر م� يكون م�سيطر� هذ� �ليوم، وخ�سو�س� 
�ملرت�كم عليك منذ  �لعمل  به� يف  �ستنهمك  �لتي  �لظهرية  يف فرتة 
فرتة، حتى �أنك لن جتد �لوقت للرد على ��سئلة �ملوجودين حولك. 
يللوم مما  يللكللون  قللد  �ل�سخ�سية  مللو�علليللدك  بع�ض  تلغي  �مللل�للسلل�ء  يف 

�سديقي، لكنه لي�ض ب�سيئ.

�أين، وم�ذ� �سوف تفعل،  �إىل  �أنت �ليوم ال ت�ستطيع حتديد وجهتك 
�لكثري من �المور يحدث حولك، مم� يجعلك يف �سي�ع وخ�سو�س� يف 
فرتة �لظهرية، لذ� �نتبه من �لع�سبية وال د�عي الإعط�ء �لقر�ر�ت. 
�أم� يف فرتة م� بعد �لظهر عليك �الهتم�م �أكر ب�سحتك، و�إعط�ء 

نف�سك �لقليل من �لر�حة، ف�الأف�سل �لبق�ء يف �لبيت.

�نللتللهللت فلللرتة �ملللعلل�نلل�ة �لللتللي �أمللللت بللك يف �لللفللرتة �مللل��للسلليللة، وهللل� �أنللت 
ت�سرتجع قوتك هذ� �ليوم حت�ول حل بع�ض �مل�س�كل �ملعلقة يف فرتة 
�ل�سب�ح، �لظهرية وقت جيد للمب�در�ت و�لقي�م بطلب مهم من �أي 
�سخ�ض تريده، �مل�س�ء ه�دئ بع�ض �ل�سيء، فتفكر يف �لقي�م بزي�ر�ت 

ع�ئلية مل تقم به� منذ وقت طويل.

�أ�للسلل�بللك يف �الأيلل�م  �أنللت لديك �لقليل مللن �مللل مللن �لللروتللن �لللذي 
�مل��سية، و�ليوم �أنت مهمل جد�، حيث �إنك م�س�ب ب�مللل من كل م� 
يحدث حولك، مم� يجعلك ال ت�س�أل وال تهتم حتى ولو حدثت هزة 
�أملل�م من حتب يف  �أم�مك �أو حللرب، ت�سطر �إىل فتح �ور�قللك ك�ملة 

فرتة �مل�س�ء الأن �لكيل طفح معك وغري مهتم ب�لعو�قب.

�لللنللوم  مللن  تنه�ض  �نلللك  حللتللى  م�سلحتك  يف  تلل�للسللري  ال  �الأملللللور  �إن 
الأنك  و�حللدة  كلمة  ولللو  معك  يتكلم  �أن  �أحللد  ي�ستطيع  وال  ع�سبي�، 
يف  م�س�كل  حمي�ك،  على  �لكبرية  �لتك�سرية  من  وياحظ  ع�سبي 
�لظهرية و�إره�ق يف �مل�س�ء مم� يجعلك تلتزم �لبيت وترفلللل�ض دعو�ت 

ب�خللللللروج.
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عمودي

�لللل�لللسلللر�خ و�للللهلللرج و�للللملللرج �للسللفللة الزمللللت )�لللسلللوق �للللهلللرج( ذلللك 
ومعنى  �لعثم�ني  �لعهد  �لى  ت�ريخه  يعود  �لللذي  �لتر�ثي  �ل�سوق 
بين  و�ل�سخب  و�ل�سو�س�ء  �لع�لي  �لمن�د�ة  �سوت  و�لمرج  �لهرج 
�لب�ئعين و�لداللين �لذين يروجون لب�س�عتهم و)�سوق �الحمدي( 
و�سط  يقع  �لللذي  �الحللمللدي  ج�مع  �لللى  ن�سبة  �لقديم  ��سمه  هللو 

�ل�سوق. ت�أ�س�ض.
 �سوق هرج في عهد �لدولة �لعثم�نية وك�ن يحتوي على مح�ل 
ب�سيطة مبنية من �الجر وقد ترك على و�سعه �لى �ن ج�ء �حد 
�لوزر�ء �لعثم�نيين ف��ستهو�ه �ل�سوق وح�ول ترميمه وزرعه ب�لورود 
هذ�  لعمله  �كللر�ملل�  �ل�سعر�ء  و�مللتللدحلله  �لن��ض  ف�حبه  و�ال�للسللجلل�ر 
�ل�سوق و�عيد تبليطه  �لملك في�سل �الول تطور هذ�  وفي عهد 
�ل�سوق  تطور  �عيد   1958 ع�م  وبعد  و�لكهرب�ء  ب�لم�ء  وتجهيزه 
)حم�م  مثل  قديمة  حم�م�ت  �ي�س�  �لهرج  �سوق  وفللي  جديد  من 
�ل�سوق  من  قريب  وكذلك  �ل�سنين  مئ�ت  منذ  �لم�سيد  �لب��س�( 
للحجة  �الول  �ل�سفير  �لعمري  �سعيد  �بللن  عثم�ن  �ل�سيد  مرقد 
ومز�رهم�  �ث�رهم�  ملل�ز�لللت  �للللللذ�ن  عثم�ن  م�سجد  وكللذلللك  )عللج( 

ق�ئم�ن �لى يومن� هذ�
تللبلل�ع فلللي هلللذ� �للل�للسللوق �ال�للسلللللحللة �لللقللديللمللة مللثللل )�للل�للسلليللوف( 

�لللللدالل و�للل�للسلل�علل�ت �لقديمة  و�لللخللنلل�جللر وكللذلللك 
وغيره�  �لف�سة  مح�ب�ض  وكذلك  �لحلي  وبع�ض 
مللن تلللللك �ال�للسلليلل�ء. كللل�ن زبلل�ئللن هلللذ� �للل�للسللوق من 
هذ�  في  �ي�س�  وتب�ع  كم�  و�لللبلل�ديللة.  �لمح�فظ�ت 
و�سندوق  �لت�سجيل  و�جللهللزة  �لماب�ض  �للل�للسللوق 
�لقو�ن. وفي �لعهد �لملكي تغيرت �ل�سلع �لمب�عة 
ببيع  منه  ج�نب  تخ�س�ض  فقد  �ل�سوق  هللذ�  في 
و�ل�س�ية  و�لبتة  �لزبون  مثل  �لرج�لية  �لماب�ض 
و�لزري و�ل�سد�ئر و�لعب�ء�ت �لرج�لية وفي ج�نب 
�خلللر ملللن �للل�للسللوق كلل�نللت تللبلل�ع مللكلل�ئللن �لللخلليلل�طللة 
�لهو�ئية وهن�ك  و�ل�س�ع�ت و�لر�ديو�ت و�لدر�ج�ت 
وكذلك)  �المنزلية  �الدو�ت  لت�سليح  خ��ض  ركللن 
�لى  �لخردة فرو�ض( حيث يعود ��سل كلمة خردة 
مختلفة  عللدد  ملللو�د  تعني  وهللي  �لف�ر�سية  �للغة 
هللذه  فللي  و�رد  غلليللر  �لتخ�س�ض  �ن  �ي  مللتللنللوعللة 

�لخردة فرو�ض.
�لنقل  �ل�سوق ك�نت تقف و�س�ئط  بلل�ب  �ملل� في   
�لرك�ب  لتنقل  و�لللربللات(  )�لبر�سق�ت  �لم�سم�ة 
مللن زبلل�ئللن �للل�للسللوق �للللللذيللن جللل�ءو� �للليلله للتب�سع 

وهم فئة خ��سة من �لن��ض فمن �ر�د ��ساح ح�جة ج�ء �لى ذلك 
�للل�للسللوق ومللن �ر�د �للسللر�ء جللزء علل�طللل فللي جللهلل�ز لللديلله وجللدهلل� في 

�سوق �لللهللرج ومللن ك�سر للله �نلل�ء �و )قلللوري( زجلل�جللي جلل�ء ي�سلحه 
موجود  �سيء  كللل  �لللهللرج  �سوق  فللي  �لللفللرفللوري(  )خي�طة  بطريقة 
فللي �سوق �لللهللرج. فللي ذلللك �لللوقللت �ملل� �للليللوم فقد خب�أ بريق هذ� 
��سو�ق بغد�د  به� عن  �لتي ينفرد  �لمتميز وللخ�سو�سية  �ل�سوق 

�الخرى و�ليوم تجده بعد هذه �لخ�سو�سية قد 
��سبح �سوق� ع�دي� حيث �لب�عة قليلون و�لمو�د 
�لكبيرة  و�ال�للسللو�ق  �لموالت  كثرت  �ن  بعد  قليلة 
�ل�سورجة وكثير من  �لعربي و�سوق  �ل�سوق  مثل 
�ال�سو�ق �لمتميزة وعندم� ت�س�أل �سخ�س� ��س�به 
�الفا�ض في �لزمن �لم��سي ف�نه ك�ن يردد )�ن� 
�لمجيدي  و�لحميدي  �لمجيد(  �لحميد  على 
هللللي �حللللللدى �للللعلللملللات �للللقلللديلللملللة �للللتلللي كلل�نللت 
�لللى  ��للسلل�فللة  �لعثم�ني  �لللعللهللد  فللي  م�ستخدمة 
�لر�سيدي و�لبيزة ثم ج�ءت �لربية �ي�م �الحتال 
فل�س�   )75( تع�دل  و�لربية  للعر�ق  �لبريط�ني 
فلللي �لللعللهللد �لللملللللكللي فلللي �و�خلللللر �لللعلل�للسللريللنلليلل�ت 
وفلللي بللد�يللة �لللثللاثلليللنلليلل�ت تللحللولللت �لللعللملللللة �لللى 
�لفل�ض و�لللديللنلل�ر و�لللدرهللم �للللذي كلل�ن قللل�در� في 
�لثاثيني�ت �ن يعيل ع�ئلة ك�ملة في يوم و�حد 
ق�ئمة  مع�لمه  م�ز�لت.  �لهرج  �سوق  ف�ن  و�خير� 
�لى يومن� هذ� وخ��سة من �الج�نب �لو�قع قرب 
بللغللد�د مدعوة  �ملل�نللة  و�ن  �لر�سيد  �للسلل�رع  مللدخللل 
ب�عتب�ره  �ليه  �لحي�ة  العلل�دة  �لتر�ثي  �لمعلم  هذ�  على  للحف�ظ 
جزء� من تر�ث مدينة بغد�د.. ويعتبر �حد �مج�د �لع��سمة بغد�د 

واليز�ل ق�ئم� في  منطقة �لميد�ن.
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سوق هرج ذكريات بين المجيدي والحميدي

حرك �عو�د �لثق�ب لت�سبح �ملع�دلة �سحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�س�عد �ل�س�روخ ب�لو�سول �لى �لكوكب ب�ق�سر �لطرق

متاهـــــــــة

- احمد عبدالمهدي الشجيري
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هنالك ن�س���اء كردي���ات اأثبت���ن جدارتهن في 
اإقلي���م  ف���ي  لي����س  الم�ؤ�س�س���ات  واإدارة  العم���ل 
كرد�س���تان ب���ل حت���ى ف���ي خ���ارج العراق،ولع���ل 
الدكت����رة با�س���مة الك���ردي ه���ي اإحدى الن�س���اء 
الكردي���ات الالت���ي عمل���ن ف���ي مج���االت كثيرة 
نج�مه���ن  �س���طعت  ل���ذا  نجاحه���ن،  واأثبت���ن 
لن�س���اطاتهن  اأ�س���مائهن،وذلك  ولمع���ت 
و�س���عيهن من اأج���ل خدمة المجتم���ع، كان لنا 
ه���ذا اللقاء مع النا�س���طة ف���ي مجال منظمات 
المجتم���ع المدن���ي الدكت����رة با�س���مة الكردي، 

والتي بادرناها بال�س�ؤال: 

* بداياتك متى وأين كانت،وهل كان للعائلة 
دور في تكوين شخصيتك؟

- اأنا في االأ�سل اإمراأة كردية واأعتز باإنتمائي 
الق�مي،واأنتم���ي اإل���ى ع�س���يرة الهركية اإحدى 
عمان،وج���دي  ف���ي  الكردية،ول���دت  الع�س���ائر 
ه�م�ؤ�س����س بلدي���ة اأربد،وعمل���ت ف���ي اأكثر من 
���ي كنائ���ب مدير عام  م���كان بم���ا ف���ي ذلك عمل
اإ�س���تيراد وت�سدير،و�س���من م�س���اعَي  ل�س���ركة 
للتميز اأكثر،وقد ح�س���لت م�ؤخرا على �س���هادة 

دكت�راه في القيادة والتميز. 

* هل س��بق وأن زرت العراق،ومتى كان آخر 
زيارة لك للعراق؟

كال  مرتين،وف���ي  الع���راق  زرت  ب�س���راحة   -
الزيارات،كن���ت من�س���غلة باأم����ر العم���ل اأي ل���م 
يت���اح لي الفر�س���ة لزي���ارة جمي���ع المحافظات 
بل اإقت�سرت زيارتي للعا�سمة بغداد،رغم اأنني 
كنت اأتمنى اأن اأزور بقية مدن العراق بما فيها 

مدينة الم��س���ل. 

* ماذا عن محافظات إقليم كوردس��تان،ألم 
تفكري في زيارتها؟

ف���ي  ممي���زاً  مكان���اً  ك�رد�س���تان  الأقلي���م   -
قلبي،لذا اأكتفي بزيارة محافظاته بل االإقامة 
الدائم���ة ف���ي اإح���دى محافظات���ه وخ�س��س���اً 
اأربي���ل، الت���ي ذاع �س���يتها م���ن خ���الل التط����ر 
والبن���اء واالإعم���ار ال���ذي ت�س���هده،وهذا مدعاة 

فخ���ر لن���ا نح���ن الك���رد اإينم���ا نك����ن.

* ك��م من أحالمك تحقق��ت ،وماذا عن الحلم 
الذي يرادوك حتى اللحظة؟ 

- معظ���م اأحالمي تحققت بف�س���ل اهلل،لكن 
طالم���ا نح���ن اأحياء لذا الزلنا نحلم و�س���نبقى 

نحلم الكثيروالمثير،وم���ن بين احالمي التي 
ل���م تتحق���ق واأتمن���ى اأن تتحق���ق لق���اء بع����س 
ن�س���اطاتهم  اأتاب���ع  كم���ا   ، الكردي���ة،  القي���ادات 

باأ�ستمرار. 

* كيف تنظرين لدور المرأة العراقية؟وهل 
أخذت دورها الحقيقي في المجتمع؟

ت���راوح  الم���راأة العراقي���ة  - لالأ�س���ف الزال���ت 
م�س���طرة  حق�قها،وه���ي  ني���ل  ف���ي  مكانه���ا 
لقط���ع �س����ط ط�يل م���ن اأجل اأن تاأخ���ذ دورها 
في بن���اء المجتمع اإلى جان���ب الرجل،فالمراأة 
ف���ي الع���راق الزال���ت تكاف���ح م���ن اأج���ل اأن تثبت 
���ى اخ���ذ دوره���ا الحقيق���ي ف���ي  باإنه���ا ق���ادرة عل
المجتمع،لك���ن ف���ي اإقلي���م كرد�س���تان فالمراأة 
اأ�س���بحت اأكثر تحرراً من القي�د التي و�سعته 

عليه���ا المجتمع،فهي اأ�س���بحت تحتل م�اقع 
مهم���ة في الحك�مة وب���داأت تزاحم الرجل في 
مختل���ف المجاالت،لذلك ف���اأن المراأة الكردية 
اأ�س���بحت اأكث���ر تط����راً وم�اكب���ة للحداثة من 

المراأة في بقية مناطق العراق. 

* في أي مجاالت العمل تجدين نفسك اكثر؟

- اأنا بطبيعتي اأحب العمل االإن�ساني،بحيث 
اأق���دم اأم���د يد الع�ن والم�س���اعدة لم���ن يحتاج 
بغ����س النظر عن اإنتمائه،بل نحترم االإن�س���ان 
الأن�س���انيته،وهكذا نرتقي بمجتمعاتنا عندما 
الم�س���ميات  محي���ط  م���ن  االإن�س���ان  نخ���رج 
اأن  م���ن  اأ�س���مى  االإن�س���انية  الطائفي���ة،الأن 
نحترمها الأنتماء االإن�سان وق�ميته اأو مذهبه.

* ماذا عن هواياتك،بعيدًا عن أجواء العمل 
واإلنشغال بأمورالحياة؟ 

- اأه����ى المطالع���ة وكذل���ك الكتابة،فل���دي 
بع����س الكتاب���ات ولك���ن ه���ي مج���رد محاوالت 
بحي���ث ال يمكنني ان اأدع���ي باأنني كاتبة،ولكن 
اأه����ى كتاب���ة ال�س���عر والخ�اط���ر واأمي���ل اإل���ى 
الطالع���ة اأكث���ر، فاأق���راأ كل م���ا يق���ع بي���ن ي���دي 
من كتب ومن �س���حف ومج���الت ودوريات،الأن 
المطالع���ة ينم���ي م���ن قدراتنا وي�س���اعف من 
لك���ن  اأي�س���ا  الريا�س���ة  اح���ب  معل�ماتنا،كم���ا 

لي�ست كل الريا�سات بل البع�س منها. 

* كلمة أخيرة؟
- اأ�سكركم لت�سليطكم ال�س�ء علي ب�سفتي 
اإم���راأة كردي���ة اأعي����س ف���ي الغربة،واإن �س���اء اهلل 
مت���ى ما �س���نحت لي الظروف ف���ي التنقل اإلى 
اإقلي���م كرد�س���تان به���دف االإ�س���تقرار،فاأحر�س 
لك���م  ثانية،فتمنيات���ي  نلتق���ي  اأن  ���ى  عل

بالم�فقية والنجاح والمزيد من التالق. 

النساء الكرديات أثبتن جدارتهن في القتال ألى جانب الرجال
- حوار - جاسم حيدر

رغ���م ب���رودة الج�، فم�جة الف�س���اتين ال�س���فافة لم تنته بع���د! وهذا ما 
اأكدته الممثلة ال�سهيرة مادلين طبر في حفل ختام المهرجان الق�مي 
لل�س���ينما. ظه���رت الممثلة في حفل خت���ام المهرجان الذي اأقيم م�س���اء 
الجمعة 12 دي�س���مبر وهي ترتدي ف�س���تانا من الدانتيل من اأعاله، وهذا 
م���ا ك�س���ف عما ترتدي���ه اأ�س���فله. اآخر اأعم���ال مادلين طبر كان م�سل�س���ل 
2014 بم�ساركة عادل اإمام  ُعر�س في رم�سان  ال�سعادة" الذي  "�ساحب 
ولبلب���ة واأحمد عي���د وهاني عادل واأمينة خليل ومحم���د اإمام وتارا عماد 
ونه���ال عنب���ر وخال���د زك���ي واإدوارد واإنج���ي وج���دان، وم���ن تاأليف ي��س���ف 
معاط���ي واإخ���راج رامي اإمام. وحر�س���ت مادلين على ح�س����ر حفل افتتاح 
مهرجان القاهرة ال�سينمائي ب�سحبة ماجدة داغر م�سممة االأزياء التي 
�سممت لها ف�ستانها الذي ارتدته في هذا الحفل. وذكر ف�ستان مادلين 
طب���ر م�س���اهديه باأكث���ر الف�س���اتين �س���فافية ف���ي االأي���ام الما�س���ية وكان 
اأبرزها، ف�ستان هيفاء في برنامج Star Academy. وبعدها باأيام، ظهرت 
ليلى عل�ي بف�ستان �سفاف في حفل ختام مهرجان القاهرة ال�سينمائي 
�36 ال���ذي اأقيم في �س���فح االأهرام���ات. وظهرت مايا  الدول���ي ف���ي دروت���ه ال
 .Star Academy دي���اب م�ؤخرا بف�س���تان اأث���ار انتقادات متابع���ي برنام���ج
وكانت المطربة الم�سرية �سيرين عبد ال�هاب نالت من هذه االنتقادات 
جزء ال باأ�س به ب�سبب ظه�رها بف�ستان ظنه الكثيرون اأنه �سفاف تماما، 

وذلك في حفل ت�زيع الم�رك�س دور.

مادلين طبر بفستان شفاف 
في ختام "القومي" للسينما

ا�ستهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بالجراأة في اأزياءها واإطالالتها. 
فجمع���ت بين االإثارة والغرابة بف�س���اتين اأطلت على جمه�رها بها من 
خالل اأغنياتها وحفالتها. وكان اآخر ظه�ر لها في حفل �ستار اأكاديمي 
حيث اأثارت الجدل بجمعها بين ال�س����رت الق�سير والحجاب معاً مما 

جعلها محط االأنظار في الفترة االأخيرة.

أجرأ إطالالت مايا دياب في 2014

الناشطة الكردية المغتربة باسمة الكردي لـ"                   "

عبرت الممثلة غادة عبد الرازق عن �س����عادتها 
المط����رب  قدمه����ا  الت����ي  باالأغان����ي  البالغ����ة 
����بة  خ�س ����ى  عل الج�س����مي  ح�س����ين  االإمارات����ي 
م�س����رح "اأراب اأي����دول" ف����ي الحلق����ة الختامي����ة، 
خا�س����ة اأغنيت����ه لم�س����ر "ب�س����رة خي����ر". وكتبت 
����ى م�قع  غ����ادة عب����د ال����رازق عب����ر �س����فحتها عل
"�س����كرا   :"Facebook" االجتماع����ي  الت�ا�س����ل 
����ى اأغني����ة ب�س����رة  للنج����م ح�س����ين الج�س����مى عل
خي����ر ف����ي نهائ����ي ع����رب اآي����دول تحي����ة ح����ب من 
كل الم�س����ريين اأنت نجم محترم والم�س����ريين 
ع����دم  ورغ����م   ." تحبه����م  اأن����ت  مثلم����ا  يحب�����ك 
تمك����ن اأي م����ن المت�س����ابقين الم�س����ريين م����ن 
ال��س�ل اإلى نهائي الم��سم الثالث من برنامج 
Arab Idol، ولك����ن المط����رب االإمارات����ي ع������س 
الم�س����ريين بحب����ه لبالده����م ال����ذي اأظهره عبر 

.MBC سا�سة�
ففي البداية اأكد الج�سمي على حبه لم�سر، 

البرنام����ج  اختت����ام  ق����رر  الحلق����ة  نهاي����ة  وم����ع 
باأغنيت����ه ال�س����هيرة "ب�س����رة خي����ر" الت����ي قدمها 

لم�سر كدع�ة للم�ساركة في انتخابات الرئا�سة 
البرنام����ج  تحكي����م  لجن����ة  �س����ماع  وف�����ر   .2014

كف�����ري  وائ����ل  خي����ر" ق����ام  "ب�س����رة  لم��س����يقى 
����ي عجرم من مقاعدهما ليرق�س����ان على  ونان�س
����ي الرق�س حت����ى نهاية  االأغني����ة، واأكمل����ت نان�س
االأغني����ة، وبعد انتهائها �س����عد مق����دم البرنامج 
����ى اأنغام  اأحم����د فهم����ي على الم�س����رح راق�س����ا عل
نف�����س االأغنية. وت�ج في حلقة 13 دي�س����مبر من 
برنام����ج ARAB IDOL حام����ل اللق����ب الثال����ث 
من البرنامج ال�س����هير، حازم �س����ريف من �س�ريا 
بعد مناف�س����ة مع ماجد المدني من ال�س����ع�دية 

وهيثم خاليلي من فل�سطين.
����ى مبل����غ  ����ى اأن يح�س����ل حام����ل اللق����ب عل عل
250 األف ريال �س����ع�دي وعقد احتكار مع �س����ركة 
"بالتيني�م ريك�ردز" لمدة ثالثة اأع�ام وثالثة 

فيدي� كليبات.
واأكدت اأحالم اأن البرنامج م�س����تمر لم��س����مه 
الرابع الذي �ست�س����ارك فيه اأي�س����ا كع�س� لجنة 

تحكيم.

غادة عبد الرازق تشكر حسين الجسمي على "بشرة خير"

�س����هدت �س����نة 2014 تغيي����رات في اإط����الالت العديد 
م����ن النجم����ات والنج�����م. وكان����ت تت����راوح التغيي����رات 
بي����ن عملي����ات تجمي����ل، ت�س����ريحات جدي����دة وماكياج 
مختل����ف. ولك����ن اأب����رز التغيي����رات كان����ت ف����ي النج�����م 
الذي����ن فق����دوا الكثي����ر م����ن ال�����زن ب�س����كل ملح�����ظ. 
واأ�س����بح�ا بعده����ا يتباه�����ن بر�س����اقتهم واإطالالتهم 
الجديدة. �س����اهد اأب����رز النج�م الذين اأ�س����بح�ا اأكثر 

ر�ساقة هذا العام.

نجمات فقدن الكثير 

من الوزن في 2014

فيم����ا ت�س����تعد النجم����ة زينة للت�ج����ه �س����باح الثالثاء 
ال�س����رعي  الط����ب  اإل����ى م�س����لحة  الج����اري  دي�س����مبر   16
����� DNA اأو "الحم�س الن�����وي" الإثبات  الإج����راء تحلي����ل ال
ن�س����ب ت�ؤاأمه����ا للفن����ان اأحمد عز، اعت����ذر االأخير عن عدم 
الح�س�����ر الإجراء نف�س التحليل. واأكدت محامية اأحمد 
ع����ز "�س����ارة دروي�����س" اأن الخط����اب ال����ذي اأر�س����لته االإدارة 
المركزي����ة للمعام����ل الطبي����ة ال�س����رعية لم�كله����ا باطل، 
وال يعت����ّد به قان�نا، بح�س����ب "العربية.نت". واأو�س����حت 
ال�س����رعي ال يك�ن �س����الحا  "دروي�س" اأن خطاب الطب 
اإال عق����ب �س����ماع طرف����ي الدع�����ى اأو م����ن ين�����ب عنهم����ا، 
وبع����د ذلك يت����م اإخطار اأط����راف الدع�ى جميع����ا باإجراء 

التحليل، وه� ما لم يحدث بح�س����ب ق�لها. واأ�س����ارت اأن 
� DNA في م�س����ر ولكن  اأحم����د ع����ز لن يجري تحلي����ل ال
�سيجريه في ال�اليات المتحدة االأمريكية الإثبات ُح�سن 
ن�اي����اه. واأك����دت اأن هيئ����ة الدفاع عن "عز" �س����تطلب في 
الجل�س����ة القادم����ة م����ن المحاكمة ال�س����فر اإل����ى ال�اليات 
����ى  ����ي نفق����ة ع����ز لالط����الع عل المتح����دة االأميركي����ة وعل
المل����ف الخا�س ب�الدة الت�اأم وتاري����خ والدتهما، واأنه بعد 
����ى  ذل����ك �س����يق�م باإج����راء تحلي����ل الحم�����س الن�����وي وعل
نفقته الخا�س����ة في اأمريكا، لثقته التامة اأنه لي�س والد 
ت�����اأم زين����ة. وكان����ت االإدارة المركزي����ة للمعام����ل الطبي����ة 
ال�س����رعية اأر�س����لت خطاب����ا ر�س����ميا اإلى اأحمد عز وا�س����مه 

����ي عزت، قال����ت فيه "ن�د  الحقيق����ي اأحم����د عز الدين عل
اأن نخبركم باأنه قد تحدد لكم جل�س����ة بعد غد الثالثاء 
الم�اف����ق 16 دي�س����مبر 2014 م�ع����دا لمبا�س����رة الق�س����ية 
رقم 539 ل�س����نة 2014 بم�سلحة الطب ال�سرعي ال�ساعة 
����باحا بال����دور الخام�����س، حت����ى يت�س����نى لنا  التا�س����عة �س
اإجراء االأبحاث المطل�بة بناء على قرار محكمة االأ�سرة 
بمدينة ن�س����ر ب�س����حب عين����ة الب�س����مة ال�راثي����ة". من 
جانبه اأكد محامي زينة "عا�س����م قنديل" اأنه �س����يت�جه 
ومع����ه م�كلت����ه وطفاله����ا الت�����اأم "ع����ز الدي����ن" و"زي����ن 
����� DNA، م�س����يفا اأن اأحم����د ع����ز ت����ّم  الدي����ن" لتحلي����ل ال
اإقامت����ه  ����ى مح����ل  اإعالن����ه ر�س����ميا بم�ع����د التحلي����ل عل

القدي����م بالمع����ادي ومح����ل اإقامته الجدي����د بالقطامية، 
باالإ�س����افة ع����ن اإخط����ار هيئ����ة دفاع����ه حت����ى ال يتحج����ج 
بع����دم االإع����الن. واأ�س����ار اأن ع����ز يبحث عن حج����ة جديدة 
����ى مزيد من ال�قت،  للتهرب من التحليل للح�س�����ل عل
بالرغ����م م����ن ت�س����ريحاته ال�س����ابقة باأنه يحت����رم قرارات 
الق�س����اء ويث����ق فيه����ا. وتجدر االإ�س����ارة اأن ق�س����ية ن�س����ب 
اأحم����د ع����ز وزينة تفجرت، بعد اأن عادت الممثلة ال�س����ابة 
م����ن ال�اليات المتحدة االأمريكية في اأواخر �س����هر يناير 
����ي، وب�س����حبتها ت�����اأم هم����ا "ع����ز الدي����ن" و"زي����ن  الما�س
الدي����ن"، واأكدت في �س����رطة الج�ازات في مطار القاهرة 

باأنهما اأبناء اأحمد عز.

أحمد عز لن يجري تحليل الـ DNA في قضية إثبات نسب توأم زينة له

اأغ��اين  اأداء  على  املت�سابقني  واج��ب��ار  اح��ت��ك��ار  ع��ق���د 
والغياب  دوالر،  م��الي��ني   5 ج��زائ��ي  و���س��رط  بعينها، 
مرف��س حتى ل� ت�فيت والدته، هكذا و�سف فار�س 

املدين حال مت�سابقي برنامج "اأراب اأيدول".
وفتح فار�س املدين، �سقيق ماجد املدين الذي و�سل 

النار  الثالث،  امل��سم  يف  اأيدول"  "اأراب  نهائيات  اإىل 
امل�اهب، كا�سفا ك�الي�س  اكت�ساف  اإدارة برنامج  على 
اأي  اجلمه�ر  عنها  يعلم  ال  التي  الربنامج  �سناعة 

�سيء.
ويف ت�����س��ري��ح��ات��ه يف ف��ي��دي��� م���ت���داول ع��ل��ى م���ق��ع 

اإجباره  مت  اإنه  املدين  فار�س  "YouTube" قال 
وب���اق���ى امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى ت���ق��ي��ع ع��ق��د اح��ت��ك��ار مل��دة 
الإدارة  التابعة  االإنتاج  �سركات  الإح��دى  �سن�ات  ع�سر 
مرحلة  اإىل  باالنتقال  له  ال�سماح  قبل   ،"MBC"

العرو�س املبا�سرة يف الربنامج.

فارس المدني يفضح أسرار "أراب أيدول"

في اأج�اء �س���ت�ية م�س���ح�نة بترقب ختام م��س���م مهرجانات 2014 في 
العالم العربي، انطلق فيلم قدرات غير عادية للمخرج داود عبد ال�سيد 

في عر�سه العالمي االأول من خالل مهرجان دبي ال�سينمائي الدولي.
وبينم���ا كان���ت االنتق���ادات تط���ارد الفنان���ة نج���الء ب���در ف���ي اأول اأدوارها 
ال�س���ينمائية، بع���د عر����س االإع���الن الترويج���ي االأول خرج���ت لت���رد على 

ذلك.
ودافعت بدر عن دورها في الفيلم والذي ات�سم بع�س ال�سيء بالجراأة.. 

�ساهد ح�ارنا معها في مهرجان دبي ال�سينمائي.
وي�سارك نجالء بدر بط�لة فيلم "قدرات غير عادية" خالد اأب� النجا، 
و�س���امي مغاوري، وعبا�س اأب� الح�سن، وه� من تاأليف واإخراج داوود عبد 

ال�سيد.

    كيف ردت نجالء بدر عن جراة 
دورها في فيلم "قدرات غير عادية"




