
داخل الموصل: رعب وخوف وحذر من القادم.. والعائالت تخفي شبابها

العبـادي ينفي مشاركة أمريكا 
في عمليــة برية ضد "داعش"

داعش يتاجر بأعضاء جنوده القتلى ورهائنه األحياء بالموصل عبر اطباء اجانب واسرائيليين

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

ن��ف��ى مكتب رئ��ي�����س ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، 
م�����ص��ارك��ة ق����وات اأم��ري��ك��ي��ة ب��ري��ة ف���ي ال��ت�����ص��دي 
لهجمات م�صلحي ع�صابات "داع�س" االرهابية 
على اأطراف االأنبار، االأ�صبوع الما�صي. جاء ذلك 
عن  تحدثت  محلية  اإعالمية  تقارير  على  ردا 
م�صاركة قوات اأمريكية محدودة في �صد هجمات 
ناحية  اأط���راف  على  "داع�س"  تنظيم  عنا�صر 
البغدادي )االأنبار( االأ�صبوع الما�صي. وقال �صعد 
الحديثي، المتحدث با�صم مكتب البغدادي، اإن 
"الم�صت�صارين االأمريكيين يتواجدون حاليا في 
�صالح  بمحافظتي  مح�صنة  ع�صكرية  ق��واع��د 
اإق��ل��ي��م كرد�صتان،  اإل���ى  ال��دي��ن واالأن���ب���ار اإ���ص��اف��ة 
م��ه��م��ت��ه��م ت��ق��دي��م ال��م�����ص��ورة وو����ص���ع ال��خ��ط��ط 
العراقية،  ال��ق��ي��ادات  م��ع  بالتن�صيق  الع�صكرية 
ق�صف  ب�صاأن  ال��دول��ي  التحالف  مع  والتن�صيق 
التي  الع�صكرية  العمليات  داع�س خالل  اأه��داف 
داع�س".  معاقل  �صد  العراقية  ال��ق��وات  ت�صنها 
الم�صت�صارين  "مهمة  اأن  ال��ح��دي��ث��ي  واأ����ص���اف 
ت��ت��ل��خ�����س اأي�������ص���ا ب���ت���دري���ب ال����ق����وات ال��ع��راق��ي��ة 
اإ�صافة تاأهيلها وتطوير القدرات الع�صكرية، وال 

المعارك  برية في  اأمريكية  الأية م�صاركة  وجود 
اإره��اب��ي��ي  ال��ع��راق��ي��ة �صد  ال��ق��وات  تنفذها  ال��ت��ي 
الخمي�س،  االألمانية  الحكومة  وق��ررت  داع�س". 
اإقليم  اإل��ى  ع�صكري   100 نحو  اإر�صال  الما�صي 
���ص��م��ال ال���ع���راق، ل��ت��دري��ب ق����وات ال��ب��ي�����ص��م��رك��ة، 
بقيادة  الدولي  التحالف  اعتمدها  �صمن خطة 

وتاأهيل  لتدريب  االأمريكية  المتحدة  ال��والي��ات 
ق����وات ال��ب��ي�����ص��م��رك��ة وق�����وات ال��ج��ي�����س ال��ع��راق��ي 
حزيران  م��ن  العا�صر  اأح���داث  ف��ي  التراجع  بعد 
الما�صي. واأعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل 
فالون، منت�صف ال�صهر الجاري اأن بالده �صتزيد 
في  للعراق،  الع�صكري  دعمها  المقبل،  ال�صهر 

مجال التدريب، م�صيرا اأنها �صتر�صل مئات من 
اإلى الخم�صين ع�صكريا؛  الع�صكريين؛ لت�صاف 
ال��م��وج��ودي��ن ح��ال��ي��ا ف���ي ال���ع���راق. م���ن جهتها 
طالبت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية 
���ي التي  ن�����ص��ي��ف، االح����د، ب����اأن ال ت��ب��ق��ى االرا����ص
تنظيم  اي���دي  م��ن  البي�صمركة  ق���وات  تطهرها 
على  م�صددة  �صيطرتها،  تحت  االإره��اب��ي  داع�س 
عودة الحدود الطبيعية كما كانت عليه. وقالت 
�"العراقية "، اإن "الق�صاء على داع�س  ن�صيف ل
في اي مكان في العراق مهم، لكن االرا�صي التي 
العراق ال يجب  التنظيم في �صمال  تطهر من 
ان  ويجب  البي�صمركة،  �صيطرة  تحت  تبقى  ان 
قبل  الطبيعية  حدودها  الى  المحافظات  تعود 
الخط  ح����دود  اي   2004 ن��ي�����ص��ان  م��ن  ال��ت��ا���ص��ع 
االزرق". وا�صافت اأن "على الكرد خو�س معركة 
م��ن فتك  ال��ن��ا���س  وتخلي�س  ال��دواع�����س  ل��ط��رد 
االإرهاب ال ان تكون معاركهم من اجل الح�صول 
على مكا�صب ومنافع ي�صمونها اإلى كرد�صتان"، 
وقوته  ي�صاء  ما  يفعل  "االقليم  ان  اإل��ى  م�صيرة 
ت���اأت���ي م���ن دع���م االم���ري���ك���ان ل���ه و���ص��دق��ه��م مع 
االك��راد  تمد  "وا�صنطن  اأن  واأو�صحت  االكراد". 
بالمعلومات وال�صالح، بينما ال يقدمون اي دعم 

للعرب".

نصيف: االراضي التي تطهرها البيشمركة ال يجب ان تبقى تحت سيطرتها
العدد)587( الثالثاء 23 كانون االول 2014

�صي�صدر قريبا الى المكتبات العدد االول من مجلة العراقية و�صيكون العدد حافال بمواد 
ال�صيا�صية واالججتماعية والفنية والثقافية  ح�صرية بالمجلة وبموا�صيع مختلفة منها 
الى جانب حوارات خا�صة بالق�صايا العراقية والعربية والعالمية و�صتكون المجلة �صمن 
الموؤ�ص�صة العراقية لل�صحافة والن�صر التي ت�صتمل على �صحيفة العراقية ووكالة االنباء 

العراقية الم�صتقلة ومجلة العراقية في عددها الجديد.

قريبا جدا.. ترقبوا صدور العدد االول من مجلة

العراقيـــــــون.... بـــــال.... عيـــــد ميــــــــــــالد!!!!

ال��ى  ك���ان ين�صت  ال��ن��ا���س  اع��ت��ق��د ان اح����دا م��ن  ال 
وارق��ام  تم�صي م�صجلة خطوات  االي��ام وهي  تعاقب 
الذي  العام  طيلة  ال�صخ�صي   عمره   م�صتوى  على 
���ص��ي��ودع��ن��ا  غ��ي��ر م��اأ���ص��وف ع��ل��ي��ه  وال�����ص��ب��ب ف��ي ه��ذا 
م��ع��روف .. اذ  ان اه��ت��م��ام  ك��ل ال��ن��ا���س ك���ان من�صبا 
ملب�س  من  عائلته  ماتحتاجه  تدبير   كيفية  على 
ومن ماأكل واجور طبيب ومبلغ ايجار المنزل الذي 
" عيد الميالد  ي�صتاأجره واذا طرقت �صمعه   عبارة 
" فانه �صي�صحك حتما ب�صخرية .. و�صينبطح على 
قفاه من �صدة ال�صحك وربما وهو ي�صمع بذلك يردد 

بينه وبين نف�صه " يا ميالد ... يا بطيخ 
اي��ام  م��ن  ي��وم  لهم  ان  ن�صوا  ب��الدي  ف��ي  "النا�س 
... وتجاهلوا تماما  الميالد  اليه بعيد  ي�صار  ال�صنه 
 ) ال��روزن��ام��ة   ( التقويم  ال��ى  النظر  م��ج��رد  حتى   ..
ي��وم الراتب  ال��ى  واذ ام��ا  نظر فعال ف�صتقفز عيناه 

.. هذا اذا كان موظفا او لموعد ت�صليم ايجار المنزل 
.. او ..او ..

عيد الميالد في بالدي لي�س له طعم والأل��ون وال 
رائحة ... انه �صيء قد يتذكره اباوؤنا وامهاتنا ونحن 
مازلنا في القماط ن�صرخ على مجيئنا لهذه الدنيا 
واين في بالد غربت فيها �صم�س العافية واندثر من 
 ... العالقات  نوامي�س  وتبدلت  الفرح  �صطحها  على 
وتعطلت نواقي�س العواطف .. وبدا كل �صيء �صاحبا 
يخيف اكثر مما يغبط الروح بالراحة . عيد الميالد 
في بالدي .. ا�صم على غير م�صمى بل ان الكثير من 
ابناء �صعبي جهلوا معرفة يوم ميالدهم   ويتفاجوؤون  
عندما تقول لهم �صائال " �صوكت عيد ميالدك " هنا 
وبعد  االرب���ع  الدنيا  جهات  على  برا�صه  ي��دور  ي��اأخ��ذ 
لحظة تفكير ياأتي جوابه على �صكل �صوؤال "يمعود 

�صذكرك بعيد ميالدي " ...!
" ه��ل فعال  ال�����ص��وؤال  �صاأعيد �صياغة  م��ن جانبي 
نحن العراقيون لنا عيد ميالد مثل بقية خلق اهلل 

في العالم؟

ب��الدن��ا ...  ت��ق��روؤون واق��ع  ال��ج��واب لكم ...  �صاترك 
وم���ن ه���ذا ال��واق��ع ال��م��ري��ر ان��ق��ل ل��ك��م ه���ذه ال�����ص��ورة 
لتعلق على اغ�صان �صجرة عيد الميالد : طفل غادر 
طفولته وا�صكنته الحاجة للنوم على تالل النفايات 
ي��ده بفعل عمله في نقل   وطفل اخ��ر ت�صققت راح��ة 
الطابوق رجل تجاوز ال�صتين يفتر�س االر�س �صائال 
بعباءتها  توزرت  "  امراأة  يا مح�صنين  " �صدقه هلل 

وهي تدفع عربه .
�صاعت   .. الت�صرد  م��ن  الطفولة  حماية  قوانين 
تدفع  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  و  االه��م��ال  ط��ي��ات  بين 
امام  كرامتهم  وتهان  انف�صهم  يذلوا  الن  مراجعيها 
 . ي��ت��وازى مع مبلغ مراجعة طبيب مع  رات��ب قد ال 

الدواء ..
" وبالنتيجة ال  " روات��ب خياليه  يقب�صون  ن��واب 

يح�صل ال�صعب منهم �صوى " كالم  في  كالم " 
دور الم�صنين ... منافي للنفو�س المتعبة في بالد 

ال�صم�س والبترول .
البالد  .. في ط��ول  وت��ط��ول   ال�صور تطول  قائمة 

وعر�صها اما ق�صية االح��زان .. فحدث وال حرج بداأ 
من البحث عن �صحايانا في �صبايكر وال�صقالوية 
" داع�س  في  من ال�صباب تحديدا  وانتهاء " بدالل 
المو�صل وهي ت�صرح وتمرح حتى و�صل بها االمر الن 

ت�صدر قانونا داع�صيا للتجنيد االلزامي .
 " البكالوريو�س   " االول��ي��ة  ال�صهادات  حملة  ولكل 
م��ن خ��ري��ج��ي ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��اط��ل��ي��ن ع��ن ال��ع��م��ل .. 
ا�صربوا روؤو�صكم بالحائط او ا�صربوا من ماء النهر... 
..في   ....وقبلها  العام كبيرا  الموازنة هذا  الن عجز 
ال�����ص��ن��وات ال��م��ا���ص��ي��ة ك���ان ال��ف�����ص��اد ال��م��ال��ي ي�صرب 
وهي  الحكومية  وال����وزارات  الموؤ�ص�صات  ف��ي  ج���ذوره 
و���ص��رق��ة ال��م��ال ال��ع��ام ال���ذي ح���ذرت م��ن��ه مرجعيتنا 
الذي  المعول  يمثل  ظل  لكنه   ... ال�صريفة  الدينية 

هدم اخالق البع�س وهم كثر في بالدنا ...
وبدال من ايقاد �صموع الميالد لذكرى وداع عام و 
دموع  �صت�صيء  ال�صموع  تلك  ف��ان   ... اخ��ر  ا�صتقبال 

االمهات الثكالى ...
عام جديد �صيمر ا�صتقبلناه ... بالعجز ...

عام جديد ... لكل قرنفلة تن�صر رائحتها الطيبة 
رغم الحرائق ...

عام جديد ... لكل امراأة تحاول اأن ت�صنع ال�صعادة 
في بيتها حتى وان كان ذلك باالأبت�صامة الدافئة ...

عام جديد ... لكل رجل يعيد ح�صاباته مع عائلته 
فردا فردا ... و ينت�صل نف�صه لي�صبح �صيئا مهما ... 

ولي�س رقما هام�صيا على حا�صية الحياة ...
عام جديد ... لكل اأب ال يجد من اأبنائه يدا تمتد 

الأعادة غطاء الرعاية له ...
عام جديد ... لي�س ر�صميا ... الأننا غ�صلنا اأيدينا 
من عطاءات الحكومة ... ولكن �صعبيا في محبة كل 
عراقي الأخيه العراقي تحت �صماء الوطن الواحد ...
عام جديد ال نرى فيه بغ�صا ... وال حقدا ... وال 
... وغياب  تعبانة  �صوارع  ... وال  نفايات  ... وال  نفاق 
 ... بروادها  تعج  �صينما  ... و�صاالت  مدار�س جديدة 
ع��ام جديد ... ال ن�صمع فيه ام��راأة ت��ردد عبارة ) ما 

عندي معيل ( ...
عام جديد ار�صموه اأنتم باأمنياتكم .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي

االفتتاحيـة

رئيس التحرير

انتفاض اهل نينوى

assad_assad43@yahoo.com

التحرير  خطوات  ب��اأن  اعلنت  ان  العراقية  للحكومة  �صبق 
تعالت  ان  بعد  ال�صيما  ج��دا  قريبة  ب��ات��ت  المو�صل  لمدينة 
التاريخ  ذات  المدينة  ون�����ص��اء  ورج���ال  و���ص��ي��وخ  �صباب  ا���ص��وات 
ال��ب��ط��ول��ي ال��ع��ري��ق، ح��ي��ث ادرك�����وا ان ه���ذه ال��ع�����ص��اب��ات ج��اءت 
في  معهم  ت��واط��اأ  م��ن  محا�صبة  م��ن  والب��د  بالجميع  لتفتك 
احتالل المدينة في ليلة غير متوقعة بعد ان كانوا ينامون 
توؤكد  المحافظة  في  الم�صوؤولين  كبار  من  ت�صريحات  على 
ال�صيطرة على االو�صاع االمنية، لكن تبين في النهاية ان كل 
تلك الت�صريحات كانت مجرد كالم لي�س له جذر حقيقي في 

الواقع.
 ا�صبحت معركة تحرير المو�صل على بعد خطوات قليلة 
الح�صد  بم�صاندة  العراقية  االمنية  ال��ق��وات  ان��ج��زت  ان  بعد 
الع�صائر تحرير بيجي ودعوة االهالي للعودة  ال�صعبي وابناء 
الى م�صاكنهم بعد ان تم تاأمين جميع ارجاء المنطقة، حيث 
لم ت�صمد جرذان "داع�س" امام هذا التقدم البطولي لجموع 
هدف  باتجاه  العراقيين  جميع  تالحم  اك��دت  التي  التحرير 
واحد هو طرد هذه الع�صابات االجرامية من االرا�صي العراقية 
التي اغت�صبت في غفلة من الزمن وبدعم من اطراف متعددة 

داخليا وخارجيا.
ي��اأت��ي ان��ت��ف��ا���س اه���ل ال��م��و���ص��ل ال�����ص��ج��ع��ان ع��ل��ى ع�صابات 
اكدت  التي  العراقية  الحكومة  "داع�س" من�صجما مع موقف 
اينما وجدت على االر�س  الع�صابات  الق�صاء على هذه  م��رارا 
م��ن هذا  م��ج��رد ت�صريحات تطلق  ذل��ك  يكن  ول��م  ال��ع��راق��ي��ة، 
اتفقت  ح��ك��وم��ي  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  ه��و  واإن��م��ا  ذاك  او  ال�صيا�صي 
ادارة  في  الم�صاركة  ال�صيا�صية  والكتل  االط��راف  جميع  عليه 
البالد، ولم تبق حجة لمتردد او خائف باأن يقف على منطقة 
الحياد منتظرا النتائج ليتخذ موقفا الحقا، ففي المواجهات 
الم�صيرية كمواجهات الوجود االن�صاني، يكون الحياد خيانة 
بين  الحقيقي  الوطني  الفرز  كان  الزاوية  هذه  ومن  للوطن، 
من هو وطني وينتمي للعراق �صعبا واأر�صا وبين من هو خائن 

لهذا الوطن وينتمي للع�صابات االرهابية المجرمة.
وعلى الرغم من ان �صدر الحكومة كان وا�صعا طوال فترة 
جحافل  بين  ا�صدها  على  كانت  التي  المتوا�صلة  المواجهة 
الحكومة  ان  اال  االج��رام��ي��ة،  وال��ع�����ص��اب��ات  ال��وط��ن��ي  التحرير 
الذين  العراقيين  م��ن  بهم  للمغرر  فر�صة  م��ن  اكثر  منحت 
على  مرغمين  كانوا  او  االرهابية  العنا�صر  قبل  من  �صللوا 
الجهد  ف��ي  وينخرطوا  ر�صدهم  ال��ى  ليعودوا  معهم  التعاون 
محور  على  تتحرك  الحكومة  تكن  ول��م  للتحرير.  ال��وط��ن��ي 
واحد في مواجهة هذه الع�صابات وانما على محاور متعددة 
وخارجيا،  داخليا  وثقافية  واجتماعية  و�صيا�صية  اقت�صادية 
الى اجماع دولي للوقوف بوجه االرهاب  ادى  الذي  وهو االمر 
"الداع�صي" ودعمه للعراق في هذه المواجهة ال�صريفة التي 
العمل  ك��ان  حيث  ال��دول��ي،  المجتمع  عن  بالنيابة  يخو�صها 
يجري بتنا�صق متكامل بين جميع مكونات المجتمع العراقي 
التي  االنت�صارات  تلك  ل�صناعة  الر�صمية  الدولة  وموؤ�ص�صات 
واليوم  الدين  و�صالح  واالنبار  ديالى  محافظات  في  تحققت 
ا���ص��ت��ع��دادا  ال��م��و���ص��ل  ت��ق��ف ق��وات��ن��ا الم�صلحة ع��ل��ى م�����ص��ارف 

لتحريرها من تلك الع�صابات المجرمة.
الموازنة  قانون  م�صروع  الثالثاء  غ��دا  جل�صته  في  ال���وزراء  مجل�س  يناق�س 

المالية لعام 2015.
منه  ن�صخة  اقية   العر  تلقت  ال���وزراء  لمجل�س  العامة  لالمانة  بيان  وذك��ر 
االتحادية  الموازنة  قانون  لمناق�صة  اليوم  جل�صته  يعقد  ال��وزراء  "مجل�س  ان 

واال�صتراتيجية الوطنية لمكافحة الف�صاد".
ويرجح ان ي�صوت مجل�س الوزراء في جل�صته اليوم على الموازنة.

ال��وزارة تعمل على تقليل العجز  اأن  اأكد  وكان وزير المالية هو�صيار زيباري 
بالموازنة ببدائل غير نفطية مثل زيادة ال�صرائب وفر�س تعريفات جمركية 
على الب�صاعة التي تدخل البالد "م�صيرا الى ان "الكثير من الدول تعتمد في 

موازناتها على ال�صرائب كبريطانيا والواليات المتحدة االأمريكية".
وبين اأنه "�صيجري �صغط النفقات الخا�صة بالموازنة لتقليل العجز اإال اأن 

هذا ال�صغط لن ي�صمل الدواء والغذاء".
لحل  ال�صيا�صيين  الجمعة  خطبة  ف��ي  العليا  الدينية  المرجعية  ودع���ت 
اال�صكال في الموازنة واأن تكون هناك نظرة واحدة في �صغط النفقات اإلى الحد 

االأدنى واالقت�صار على االأمور ال�صرورية التي لها عالقة بحياة النا�س.
يذكر ان مجل�س الوزراء قد اأرجاأ الخمي�س الما�صي عقد جل�صته اال�صتثنائية 
لمناق�صة الموازنة دون معرفة اال�صباب لكنها تزامنت مع تذبذب ا�صعار النفط 

بنحو 60 دوالرا.

مجلس الوزراء يناقش اليوم الموازنة 
واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

�صليم  ال��ن��واب  جمل�س  ورئ��ي�����س  مع�صوم  ف���وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  اأك���د 
اجل���ب���وري ����ص���رورة اال�����ص����راع يف مت��ري��ر ال���ق���وان���ن ال��ت��ي مت�����س ح��ي��اة 
املواطنن. وذكر بيان رئا�صي اليوم ان "مع�صوم ا�صتقبل يف مكتبه اليوم 
اجلبوري ، ومت بحث م�صار العملية ال�صيا�صية واأهم املعوقات والتحديات 
التي تواجهها، و�صرورة تعميق االن�صجام يف املواقف التي تتخذها الكتل 

الراهنة  املرحلة  مواكبة  اأجل  من  للدولة  العليا  واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صية 
على طريق دحر االرهاب". وتابع ان " مع�صوم واجلبوري اكدا �صرورة 
اال�صراع يف مترير القوانن التي مت�س حياة املواطنن اليومية ب�صورة 
واأط��ل��ع  للدولة".  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  امل�����ص��ادق��ة  م��ب��ا���ص��رة، ال�صيما 
اجلبوري رئي�س اجلمهورية بح�صب البيان على فحوى زياراته االأخرية 
ال��زي��ارات قد �صاهمت يف تعزيز موقع  اإىل دول اجل��وار، مبينا ان ه��ذه 
العراق يف املنطقة". وا�صار البيان اىل انه " يف ختام اللقاء عبرّ الرئي�س 

مع�صوم واجلبوري عن ترحيبهما باالنت�صارات املتحقق.

معصوم والجبوري : ضرورة االسراع بتمرير القوانين التي تمس حياة المواطنين
/ بغداد

خصخصة الشركات سيطبق مطلع العام المقبل

مظهر  احلكومة  لرئي�س  االقت�صادي  امل�صت�صار  ك�صف 
ان تطبيق نظام اخل�صخ�صة  حممد �صالح، االثنن، 
ع��ل��ى ب��ع�����س ���ص��رك��ات ال���دول���ة �صيطبق م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
املقبل، فيما طالب خمت�صون ب�صرورة مراعات جانب 
"م�صروع  ان  ل�"العراقية"،  ���ص��ال��ح  وق���ال  ال��ب��ط��ال��ة. 
باباً  ان��ه  االم���د كما  م�����ص��روع ط��وي��ل  ه��و  اخل�صخ�صة 

موازنة  يف  املتوقع  امل��ايل  العجز  مواجهة  اب���واب  م��ن 
يف  االن  يدخل  امل�صروع  "هذا  ان  اىل  الفتا  الدولة"، 
ان  املعنن". وا���ص��اف  درا���ص��ة وم�����ص��اورات عميقة م��ع 
هي  عليها  النظام  �صيطبق  التي  ال�صركات  ابرز  "من 
اخرى"،  و���ص��رك��ات  وامل��ع��ادن  ال�صناعة  وزارة  �صركات 
ذل��ك  تطبيق  ي��ت��م  ان  امل��ت��وق��ع  "من  ان���ه  اىل  م�����ص��ريا 
ا�صار اخلبري  املقبل". من جانيه  العام  النظام مطلع 
 ،" ل�"العراقية  ح��دي��ث  يف  م��اج��د  لفته  االق��ت�����ص��ادي 
"اخل�صخ�صة البد ان تكون مبنية على ا�ص�س  اىل ان 

ناجحة دون اتباع اج��راءات �صريعة ت�صبب امل�صاكل يف 
الفائ�صة  العمالة  االع��ت��ب��ار  بنظر  واالخ���ذ  املجتمع، 
للم�صاريع املتحولة، ال�صيما ان القطاع اخلا�س يعمل 
امل�صروع".  جن��اح  وم���دى  االقت�صادية  اجل���دوى  وف��ق 
يف  االقت�صاد  بتطوير  ت��ق��وم  "اخل�صخ�صة  ان  وراأى 
ال��ن��اجت  ال��ن��م��و يف  ن�صب  زي����ادة  ت�صهم يف  ح��ي��ث  ال��ب��ل��د 
م�صددا  العاملية"،  التكنولوجيا  وم��واك��ب��ة  االج��م��ايل 
اهمها  التحول،  لعملية  �صوابط  و�صع  "�صرورة  على 
ولي�س  للمخت�صن  امل�����ص��ان��ع  او  امل�����ص��اري��ع  ت��ب��اع  ان 

تقوم  جل��ن��ة  ت�صكيل  "اهمية  م��اج��د  واك���د  جتاريا". 
تاأهيله  بغية  ومتكامل،  دقيق  ب�صكل  امل�صروع  وتدر�س 
للعمل واالن���ت���اج وت��ط��وي��ر خ��ط��وط��ه واجن���اح���ه وف��ق 
اليات معتمدة ب�صكل مو�صوعي"، مبينا ان "اال�صاليب 
تتم عن  ال��ع��امل  ب��ل��دان  يف  ال��ت��ح��ول  عملية  املتبعة يف 
او  التحول  م��ن  االقت�صادية  اجل���دوى  درا���ص��ة  طريق 
اخل�صخ�صة، بحيث حتقق طفرة يف الناجت االجمايل، 
االيدي  وت�صغيل  ال�صوق  احتياجات  توفري  اىل جانب 

العاملة".

/ بغداد



اجل��ب��وري،  انت�صار  ال��ق��وى  احت���اد  ع��ن  النائبة  نفت 
النواب،  اإىل جمل�س  الوطني  قانون احلر�س  و�صول 
موؤكدة اأن القانون ما زال لدى احلكومة ومل ي�صل 

بعد.

الت�صريحات  بع�س  من  "ن�صتغرب  اجلبوري  وقالت 
ال��ت��ي ت���وؤك���د و����ص���ول ق���ان���ون احل���ر����س ال��وط��ن��ي اىل 

الربملان، لأنه مل ي�صل بعد".
لدى  ي��زال  ل  الوطني  "قانون احلر�س  اأن  واأ�صافت 
اإر�صاله �صيتم العالن ب�صكل ر�صمي  احلكومة وعند 

عن و�صوله للربملان".

"اننا ل ميكن  اجل��ب��وري  او�صحت  اآخ���ر،  م��ن جانب 
امل���و����ص���ل، ل��ذل��ك  ب���ق���اء داع�������س يف  ن�����ص��ك��ت ع��ل��ى  اأن 
فالت�صريحات ب�صاأن انطالق �صاعة ال�صفر لتطهري 
مدينة املو�صل حقيقية وتاأتي لك�صب املعركة معنويا، 
املواطنني  وكذلك  واجلي�س  املتطوعني  ن�صعر  ولكي 

مبعنويات جيدة واإننا معهم ومل نرتكهم".

واأ�صافت اأن "ممار�صات داع�س ت�صببت بكارثة اإن�صانية 
ل����دى التنظيم  ا���ص��ري  ال���داخ���ل ف��ه��و  ب��ق��ي يف  ف��م��ن 
او���ص��اع ماأ�صاوية"،  ن��ازح يعاين من  وم��ن ه��رب فهو 
ال�صعبي  واحل�صد  الأمنية  القوات  ب�"جهود  م�صيدة 
وال��ب��ي�����ص��م��رك��ة ع��ل��ى اجن��ازات��ه��م م��ن��ذ دخ����ول داع�����س 

للمو�صل".

اأكد النائب عن التحالف الوطني العراقي 
اح��م��د ���ص��الل ال���ب���دري، ع��ل��ى ����ص���رورة اخ��ذ 
ت�صريع  في  الحقيقي  دورة  ال��ن��واب  مجل�س 
قانون ينظم الزيارة الأربعينية، وال�صتجابة 
لطلب المرجعية الدينية العليا في ت�صكيل 
وتخ�صي�س  ال���زي���ارة  ع��م��ل  لتنظيم  ه��ي��ئ��ة 

ميزانية خا�صة بها .
" اأع�����داد  اإن   ، ب���ي���ان  ف���ي  ال����ب����دري  وق�����ال 
المقد�صة  للعتبات  المتوجهين  ال��زائ��ري��ن 
دخ��ول  بعد  خا�صة  ملحوظ  ب�صكل  يتزايد 
والأجانب  العرب  الزائرين  من  هائلة  اأع��داد 
ك��م��ا لح��ظ��ن��اه ف���ي زي�����ارة اأرب��ع��ي��ن��ي��ة الإم����ام 
الأمر  كان  حيث  ال�صالم}  {عليه  الح�صين 
خ���ارج ق���درة ال���دول���ة رغ���م ج��ه��ده��ا المتميز 
وال���ك���ب���ي���ر ف����ي ت���ق���دي���م اأف�������ص���ل ال���خ���دم���ات 
مجل�س  " ع��ل��ى  اإن  واأ����ص���اف   ." ل��ل��زائ��ري��ن 
النواب ال�صتجابة لطلب المرجعية الدينية 
العليا في اإن�صاء هيئة لتنظيم عمل الزيارة 
وغير  محدد  عملها  يكون  لكي  الأربعينية 
 ." ع�صوائي وتخ�ص�س لها ميزانية خا�صة 
واأكد البدري اإن " اإن�صاء هذه الهيئة �صي�صب 
المتوجهين  وال��زائ��ري��ن  ال��ب��الد  ف��ي خ��دم��ة 
�صوب قبلة الأح��رار الإم��ام الح�صين {عليه 
ال�صالم} " ودعت المرجعية الدينية العليا 
في  ممثلها  ل�صان  على  الما�صية،  الجمعة 
كربالء المقد�صة ال�صيد احمد ال�صافي، الى 
ت�صكيل هيئة لإدارة كافة الخدمات المتعلقة 
بزيارة الأربعين منذ بدايتها ولحين مغادرة 
الزائرين، م�صيرة الى انه من غير المنطق 
اليد عن هكذا تظاهرة  نرفع  اإن  والطبيعي 
عظيمة لي�س لها مثيل في كل دول العالم، 
ا�صتعدادات  هناك  تكون  اأن  لب��د  ان��ه  موؤكدة 
اإلى �صالحيات مالية  حقيقية وهي تحتاج 
اإداري�������ة ت��ت��ك��ف��ل ب��ال��ق�����ص��ي��ة، اإذ ن��ح��ت��اج اإل���ى 
جدي  ب�صكل  ون��ق��ل  و�صريعة  حديثة  ط��رق 
وا����ص���ت���ع���دادات ���ص��ح��ي��ة وخ����دم����ات وت��وف��ي��ر 
اخر  جانب  من   . الزائر  يحتاجه  ما  جميع 
���ص��ددت ال��ن��ائ��ب��ة  ع��ن كتلة ال��م��واط��ن عبير 
مجل�س  ي��اأخ��ذ  اأن  ���ص��رورة  على  الح�صيني، 
زي��ارة  ينظم  قانون  ت�صريع  في  دوره  ال��ن��واب 
اأربعينية الإمام الح�صين {عليه ال�صالم} . 
وقالت الح�صيني في بيان تلقت " ن�صد على 
النجف  العليا في  الدينية  المرجعية  اأيدي 
ال�صرف في مطالبتها باإن�صاء هيئة لتنظيم 

الزيارة الأربعينية "، م�صيرة اإلى اإن " اإن�صاء 
تنظيم  في  ق�صوى  اأهمية  لها  الهيئة  هذه 
كل  في  ال�صخمة  المليونية  ال��زي��ارات  ه��ذه 
ال�صنوات  خ��الل  " نتوقع  واأ���ص��اف��ت   ." ع��ام 
للعتبات  ال��زائ��ري��ن  اأع�����داد  ازدي�����اد  المقبلة 
الدينية المقد�صة حيث �صيكون خارج مقدور 
" اخذ  على  الح�صيني  و���ص��ددت   ." ال��دول��ة 
ت�صريع  في  الحقيقي  دوره  النواب  مجل�س 
قانون، ينظم زيارة اأربعينية الإمام الح�صين 
خا�صة  هيئة  وت�صكيل  ال�صالم}  ه  � � � � � {علي
الدينية  ال��م��رج��ع��ي��ة  ". ودع���ت  الم���ر  ب��ه��ذا 
العليا الجمعة الما�صية على ل�صان ممثلها 
في كربالء المقد�صة ال�صيد احمد ال�صافي 
ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة  لإدارة  ه��ي��ئ��ة  ت�صكيل  ال���ى 
بدايتها  م��ن��ذ  الأرب��ع��ي��ن  ب���زي���ارة  المتعلقة 
ول��ح��ي��ن م��غ��ادرة ال��زائ��ري��ن م�صيرة ال���ى ان��ه 
اليد  نرفع  اإن  والطبيعي  المنطق  من غير 
مثيل  لها  لي�س  عظيمة  تظاهرة  هكذا  عن 
في كل دول العالم، موؤكدة انه لبد اأن تكون 
اإلى  ا�صتعدادات حقيقية وهي تحتاج  هناك 
بالق�صية،  تتكفل  اإداري���ة  مالية  �صالحيات 
ونقل  و�صريعة  حديثة  ط��رق  اإل��ى  نحتاج  اإذ 
وخدمات  �صحية  وا�صتعدادات  جدي  ب�صكل 
وتوفير جميع ما يحتاجه الزائر  من جانب 
اخر  اكد النائب عن التحالف الوطني علي 
بت�صكيل  الدينية  المرجعية  دع��وة  ال��ع��الق 
 . بالحكيمة  الربعينية  زي���ارة  لإدارة  هيئة 
وق����ال ال��ع��الق ف��ي ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي  ان " 
تفعيل دائرة ال�صعائر الح�صينية من �صاأنها 
 ، للزائرين  الخدمات  الدعم وتوفير  تقديم 
 " الت�صكيل  الدائرة في طور  تلك  ان  مبينا 

. وا�صار الى اننا " في مجل�س النواب ندعم 
دعوة المرجعية الدينية بت�صكل هيئة لإدارة 
زيارة الربعينية " . واكد على اهمية ت�صكيل 
ال��وزارات  هيئة ت�صترك فيها مجموعة من 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الكفيلة  ال�صبل  ل��و���ص��ع 
وتقدير  ال��زائ��ري��ن  متطلبات  كافة  تقديم 
حاجاتهم .  وكان وكيل المرجعية الدينية 
ال��م��ق��د���ص��ة ال�صيد  ك���رب���الء  ال��ر���ص��ي��دة ف���ي 
ف��ي خطبة �صالة  ق��ال  ق��د  ال�صافي  احمد 
الجمعة بال�صحن الح�صيني ال�صريف ان " 
عدد الزائرين الذين احيوا ذكرى اربعينية 
وبح�صب  تجاوز  قد  {ع}  الح�صين  الإم���ام 
� 20 مليونا ، لكن عتبنا  م�صادر ر�صمية ال
على الجهات الحكومية التي لم تجد ومنذ 
���ص��ن��وات ح��ل��ول ج��ذري��ة ل��م��ع��ان��اة ال��زائ��ري��ن 
 ، وغيرهما  والزدح����ام  النقل  ب�صاأن  ال��ك��رام 
الب�صري  الطوفان  ه��ذا  يترك  ان  يعقل  ول 
ال�صيد  وا�صاف   . " الطريقة  بهذه  الهائل 
من  اكثر  ومنذ  " نمر  اننا  ال�صافي  احمد 
غياب  وه��ي  الم�صكلة  بنف�س  اع���وام  ع�صرة 
م�صيرا   ، ال���ص��ت��ع��دادات  و���ص��ع��ف  ال��ح��ل��ول 
 ، الم�صوؤولية  يتحملون  ل  النا�س  ان  ال��ى 
ُي�صكرون  ادوا ما عليهم واكثر وهم  بل هم 
ع��ل��ى م���ا ق���دم���وا ، وق�����ال م��وج��ه��ا ك��الم��ه 
مراقبة  يمكن  ال   .. الحكومية  للجهات 
الزائرين من الجو من خالل �صراء  طريق 
وبالتالي   ، ط��ائ��رات  الت��ح��ادي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
ت��خ��ف��ي��ف ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال���ق���وات الم��ن��ي��ة 
على الر�س ، وكذلك دعم الجهد ال�صحي 
والطبي لخدمة الزائرين الكرام بالمالكات 

والجهزة الطبية والدوية".

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

قالها حيدر العبادي بمنتهى الو�صوح من ان العراق بحاجة الى 
م�صاعدة المجتمع الدولي في اإغاثة ما يقارب مليوني لجئ من 
الذين نزحوا ب�صبب ارهاب تنظيم "داع�س". اول لي�س في هذا ما 
يخد�س من كرامة العراق ول ي�صكل ا�صتجداء من احد. وثانيا لن 
محلية.  م�صكلة  ولي�س  عالمية  ارهابية  "داع�س" ظاهرة  تنظيم 
ومجل�س المن اكد اكثر من مرة على هذا المر الذي ا�صبح من 
دائماً  يتحمل  الدولي  المجتمع  لن  وثالثاً  الدولية.  الم�صلمات 
م�صوؤوليات اأخالقية في اإغاثة النا�س الذين يتعر�صون لمثل هذه 

الظروف.
ل يتحمل العراق كل م�صوؤوليات الحرب �صد "داع�س" ما دامت 

هذه الحرب عالمية.
�صحيح ان العراق هو الجبهة الأمامية لهذه الحرب لكن العالم 
هذه  اك��الف  ك��ل  ال��ع��راق  يتحمل  ول  وميدانها.  �صاحتها  ه��و  كله 

الحرب وجهدها.
وم���ن ذل���ك م�����ص��األ��ة ال��ن��ازح��ي��ن ���ص��واء ك��ان��وا م��ن ال��ع��راق او من 
العراقية  للدولة  يمكن  ل  ال��ع��راق.  ال��ى  نزحوا  الذين  ال�صوريين 
لما  الإغ��اث��ة  نفقات  كل  تتحمل  ان  البحتة  المالية  الناحية  من 
الى  ي��ب��ادر  ان  ال��دول��ي  المجتمع  ن���ازح وع��ل��ى  ي��ق��رب م��ن مليوني 
في  العراقية  الدولة  م�صاعدة  في  الأخالقية  م�صوؤوليته  تحمل 
هذا المجال خا�صة ان الدولة تتعر�س لالآثار ال�صلبية لنخفا�س 

ا�صعار النفط.

إغاثة دولية
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نواب: ضرورة تشكيل هيئة لتنظيم زيارة 
األربعين مستقبال وتخصيص ميزانية خاصة بها

ك�������ص���ف ال����ن����ائ����ب ع�����ن ائ���ت���الف 
دول���ة ال��ق��ان��ون خ��ال��د ال����ص���دي،  اأن 
التحالف الوطني �صيح�صم ق�صية 
اخ���ت���ي���ار رئ��ي�����ص��ا ل���ه خ����الل الي����ام 

القليلة المقبلة .
وقال ال�صدي اإن "التناف�س على 
العراقي  الوطني  التحالف  رئا�صة 
مح�صور حاليا بين كل من امين 
ع����ام ح����زب ال��ف�����ص��ي��ل��ة ال���ص��الم��ي 
ها�صم الها�صمي ورئي�س المجل�س 
���ى ال���ص��الم��ي ال�����ص��ي��د ع��م��ار  الع���ل
الحكيم ورئي�س كتلة ائتالف دولة 

القانون النائب علي الديب".
"من  اأن�������ه  واأ�������ص������اف ال������ص�����دي 

المقبلة  القليلة  الي���ام  خ��الل  اجتماعا  التحالف  يعقد  ان  ال��م��وؤم��ل 
لختيار رئي�صه"، موؤكدا �صرورة ان "يكون التحالف ركيزة ا�صا�صية في 

دعم الحكومة العراقية".
ي�صار الى ان وزير الخارجية اإبراهيم الجعفري مايزال ي�صغل من�صب 
رئي�س التحالف الوطني على الرغم من توليه من�صب وزير الخارجية 

في الحكومة الجديدة.

التميمي  ماجدة  النائب  البرلمانية  المالية  اللجنة  ع�صو  انتقدت 
لكتلة  الق��ت�����ص��ادي  ال���ص��الح  م��وؤت��م��ر  ت��و���ص��ي��ات  ع��ل��ى  المعتر�صين   ،
الحرار.واكدت ان الهيئة ال�صيا�صية لكتلتها وخبراء القت�صاد و�صعوا 
اليات للحد من الف�صاد المالي والداري في حال تم تطبيق البرنامج 
ال��ت��ن��م��وي الق��ت�����ص��ادي. وق��ال��ت ف��ي م��وؤت��م��ر �صحفي ع��ق��دت��ه بمبنى 
البرلمان " ان، النفقات العالية لالمن والدفاع والهبوط الحاد ل�صعار 
النفط هي تحديات تواجه الموازنة العامة والقت�صاد الوطني وهناك 
هدر كبير في الموارد العامة للدولة". وا�صافت التميمي ان"تو�صيات 
الخبراء تعهدف لخف�س النفاق والعجز وتنمية اليرادات الخرى غير 
اح��ادي  اقت�صادنا   . نفطية  % اي���رادات غير   7 لدينا  ونحن  النفطية 

يعتمد على 93 % للنفط لذلك يعني موازنتنا غير م�صتقرة .

االسدي: التحالف الوطني سيحسم منصب رئيسه 
خالل ايام والهاشمي والحكيم واالديب ابرز المرشحين

- بغداد- بغداد

- بغداد

ائتالف  ال�صابق ع�صو  القومي  الأمن  م�صت�صار  ك�صف 
دولة القانون موفق الربيعي،  ام�س الثنين، عن ات�صالت 
غير معلنة تجريها عنا�صر اأجنبية في المو�صل تنتمي 
ال�صماح  يلتم�صون  ذويهم  مع  الره��اب��ي،  داع�س  لتنظيم 
ل��ه��م ب��ال��ع��ودة ال���ى ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ج����اءوا م��ن��ه��ا، ب�صبب 
داخلية  اإثنية  وح��روب  التنظيم،  داخل  المعنوي  النهيار 

لل�صيطرة على المناطق المغت�صبة.
الموثوقة  “المعلومات  اإن  قال  له  بيان  وفي  الربيعي 
�صمالي  والمو�صل  �صوريا  ف��ي  ال��رق��ة  م��ن  ت�صلني  التي 

ال���ع���راق، ت�����ص��ي��ر اإل����ى اأن ع��ن��ا���ص��ر داع�������س الره���اب���ي من 
بين  اإثنية  داخلية  بحرب  ب���داأوا  المختلفة  الجن�صيات 
المغت�صبة،  للمناطق  المنحرفة  الإدارة  ب�صبب  عنا�صره 
المناطق  تلك  في  تن�صط  �صعبية  قتالية  ف�صائل  وب��دء 

م�صادة لفكر التنظيم”.
المو�صل  “الرهابيين الأجانب في مدينة  اأن  وا�صاف 
مع  ���ص��ري��ة  هاتفية  ات�����ص��الت  ي��ج��رون  ال���ع���راق،  �صمالي 
قانونية  مالحقة  دون  م��ن  دي��اره��م  اإل��ى  للعودة  ذوي��ه��م، 
مع  داخلية ح�صلت  اغتيال  عمليات  الخوف من  ب�صبب 
رقع  على  لل�صيطرة  مختلفة،  جن�صيات  م��ن  اأق��ران��ه��م 
لل�صيطرة  مهمة  مناطق  انها  بع�صهم  ي�صن  جغرافية 
اإثنية تتبع بين عنا�صر  النفوذ، ف�صاًل عن حروب  على 

ذلك التنظيم للفوز بالغنائم”.

دع����ا ع�����ص��و ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
ال�صمري،  محمد  د.  النائب  البرلمانية  العلمي 
الن��ب��ار  بطلبة  الق��ت��داء  ال��ى  ال�صيا�صية  الكتل   ،
الذين يوؤدون المتحانات الف�صلية في الجامعات 
العلم  ايقاف عجلة  ال��ى  الظالم  ق��وى  �صعي  رغ��م 

وبث الرعب والموت بين �صفوفهم.
نحيي  اننا  �صحفي،  بيان  ف��ي  ال�صمري،  وق��ال 
طلبة  لدى  وال�صجاعة  والمثابرة  الوطنية  ال��روح 
الف�صلية،  ام��ت��ح��ان��ات��ه��م  ي�����وؤدون  ال��ذي��ن  الن���ب���ار 
وا�صرارهم على موا�صلة م�صيرتهم العلمية رغم 

الظروف ال�صعبة وتحديات داع�س التي ت�صتهدف 
ت��وق��ف ع��م��ل ال��ع��ل��م ون�����ص��ر ال��ت��ط��رف ف��ي الن��ب��ار 

والمحافظات العراقية الخرى.
الوجه  ه��و  ال���ص��رار  ه��ذا  ان  ال�صمري  واأ���ص��اف 
الفعلي  رده���م  وه��و  الن��ب��ار  ف��ي  لهلنا  الحقيقي 
ع��ل��ى ق����وة ال���ظ���الم ال���ت���ي ت���ري���د ���ص��ل��خ ت��اري��خ��ه��م 

ومواقفهم الوطنية.
هذه  ف��ي  التمعن  ال��ى  الجميع  ال�صمري  ودع���ا 
ال��ذي��ن  ال�صيا�صيين  �صيما  ول  ال�صلبة  الرادة 
من  الرادة  ه��ذه  تقدمه  ما  ي�صتوعبوا  ان  عليهم 
في  النظر  وليعيدوا  الحقة  الوطنية  في  درو���س 
مواقفهم ويتوحدوا في مواجهة تحديات الرهاب 

وداع�س.

الشمري: يحيي شجاعة طلبة االنبار ويعتبر ذلك درسا وطنياالربيعي: االرهابيون األجانب في الموصل يلتمسون ذويهم للعودة الى بلدانهم
- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

كاظم  الوطني  التحالف  ع��ن  النائب  ق��ال 
ك��رد���ص��ت��ان  اق��ل��ي��م  رئ��ي�����س  ان    ، ال�������ص���ي���ادي 
م�����ص��ع��ود ال���ب���ارزان���ي م�����ص��م��ول ب��ق��ان��ون هيئة 
ال��م�����ص��ائ��ل��ة وال���ع���دال���ة . وط���ال���ب ال�����ص��ي��ادي 
الم�صائلة  "  ه��ي��ئ��ة  �صحفي  ت�����ص��ري��ح   ف��ي 
اعتباره  على  ال��ب��رزان��ي  بمحا�صبة  وال��ع��دال��ة 
وج��ود  م���وؤك���دا   ، ب��ق��ان��ون��ه��ا  الم�صمولين  م��ن 
ادل����ة ت��ث��ب��ت ���ص��م��ول رئ��ي�����س الق��ل��ي��م ب��ق��ان��ون 
قانون  وين�س   ." والعدالة  الم�صائلة  هيئة  
والعدالة  للم�صاءلة  العليا  الوطنية  الهيئة 
المنحل  البعث  ح��زب  منظومة  تفكيك  على 
ال��دول��ة  ال��ع��راق��ي وم��وؤ���ص�����ص��ات  المجتمع  ف��ي 
واإداري���اً  فكرياً  المدني  المجتمع  وموؤ�ص�صات 

و�صيا�صياً وثقافياً واقت�صادياً .

الصيادي: البارزاني مشمول بقرارات 
هيئة المسائلة والعدلة ويجب محاسبته

مدير  كاظم  �صالم  عمار  الدكتور  يبذلها  التي  للجهود  تثمينا 
ق�صم القبول المركزي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،تجاه 
بال�صكر  األ��ي��ه  ن��ت��ق��دم  اأن  اإل  ي�صعنا  ل  اأم���ره���م،  وت�صهيل  الطلبة 
والأمتنان لمواقفه و�صعيه لخدمة اأبناء العراق بمختلف اأطيافهم، 
وكذلك للموظفة في الق�صم ال�صيدة عفراء ابراهيم ح�صون، والتي 
فيهم  ب��م��ا  اأم���ره���م،  وت�صهيل  الأع�����زاء،  طلبتنا  خ��دم��ة  ع��ل��ى  تعمل 
كان  المذكورة  والموظفة  الق�صم  اأن مدير  النازحين، حيث  الطلبة 
لهم دور كبير في األتحاق الكثير من الطلبة النازحين بالجامعات 
والمعاهد،وهذا يدل على �صمو اأخالقهم ومهنيتهم في العمل،لذلك 
والنجاح،  الموفقية  لهم  ونتمنى  وت��ق��دي��رن��ا،  �صكرنا  لهم  ن�صجل 

خدمة لل�صالح العام.

الجهود  تقديم  على  ال��ج��دي��دة  ب��غ��داد  ال��ع��دل  كاتب  دائ���رة  تعمل 
الحثيثة في ترويج معامالت المواطنين .

ت�صغل  التي  الكريم  عبد  الدين  نجاح  ليلى  ال�صيدة  تقوم  حيث 
الممكنة  الت�صهيالت  المذكورة  الدائرة  عدل  كاتب  مديرة  وظيفة 
�صمن اطار التعليمات الممنوحة �صمن عمل الدائرة وفقا للقانون  
تاأخير وكذلك كاتب عدل اول حيدر عبد الح�صن عبد وهي  ودون 
بهذا ت�صتحق ثناء ومباركة لجهود زمالئها وهذا ما اكده المواطنون 

خالل مراجعاتهم لدائرة كاتب العدل في بغداد الجديدة.

شكر وتقدير لرئيس قسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي

شكر وتقدير لمديرة كاتب عدل بغداد الجديدة

تثمين جهود مديرة مصرف فرع العلوية
العلوية،  ف��رع  م�صرف  مديرة  عبد  قا�صم  كريمة  ال�صت  توا�صل 
ال�صن  كبار  وخ�صو�صا  للم�صرف  المراجعين  خدمة  ف��ي  عملها 
�صالم  زينة  الم�صرف  في  الموظفة  وكذلك  منهم،  والمتقاعدين 
خلف اأمينة ال�صندوق، حيث عبرمراجعين للم�صرف عن �صكرهم 
الم�صرف  م��دي��رة  ،خ�صو�صا  الم�صرف  ف��ي  للعاملين  وتقديرهم 
�صكرنا  هوؤلء،ون�صجل  لأ�صوات  �صوتنا  نظم  ال�صندوق،لذا  واأمينة 
مواقفهم  �صالم،على  زينة  وال�صيدة  الم�صرف  لمديرة  وتقديرنا 
الم�صرفة تجاه مراجعي الم�صرف، ونتمنى لهم الموفقية والنجاح 

في عملهم.
االعالمي والفنان

جاسم حيدر

التميمي تنتقد المعترضين على توصيات مؤتمر 
االصالح وتؤكد :وضعنا اليات للحد من الفساد

اأن  الظاملي،  ام�س الثنني،  النائب عن كتلة الح��رار الربملانية عزيز  ك�صف 
التحالف الوطني مل يح�صم امره بعد باملوافقة على ت�صريع قانون احلر�س 
الوطني، مبينا اأن التحالف �صيعقد �صل�صلة من الجتماعات يف اليام القليلة 
املقبلة لتخاذ املواقف النهائية. وقال الظاملي يف ت�صريح �صحفي اإن “رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي ناق�س مع كتل التحالف الوطني قبل يومني م�صودة 
قانون احلر�س الوطني التي رات بع�س كتل التحالف ان ت�صريع هذا القانون 
غري جمدي على اعتبار وجود خماوف من ت�صرب ال�صلحة غلى التنظيمات 
احل��ك��وم��ة  اخ��ط��اء  ت��ك��رار  ت��ري��د  ل  ال��ك��ت��ل  “هذه  اأن  واأ����ص���اف  الرهابية”. 
ال�صابقة عندما �صلحت الع�صائر مما ادى اإىل و�صول ال�صلحة اإىل املجاميع 
الرهابية”، مبينا اأن “هذه الكتل تطالب بتفعيل قانون التجنيد اللزامي 

ليحل بدل عن قانون احلر�س الوطني”.

الظالمي: التحالف الوطني لم يحسم 
امره بتشريع قانون الحرس الوطني

اكد النائب عن حمافظة نينوى حنني القدو،  ان 
بتفخيخ  ق��ام��وا  الره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  عنا�صر 
ق�صاء  يف  والدوائر  واملوؤ�ص�صات  املنازل  من  العديد 
�صنجار ب��ه��دف اي��ق��اع اك���رب ع���دد م��ن اخل�����ص��ائ��ر يف 
ووح���دات  والبي�صمركة  الم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ���ص��ف��وف 
حماية �صنجار، موؤكدا ان �صنجار بحاجة اىل جهد 

هند�صي كبري لزالت تلك العبوات.
الم���ن���ي���ة   ال�����ق�����وات  ان" ت����ق����دم   ،" ال����ق����دو  وق�������ال 

حماية  وح����دات  ق��ب��ل  م��ن  امل�����ص��ن��ودة  والبي�صمركة 
�صنجار يف الق�صاء ادى اىل ان�صحاب عنا�صر تنظيم 

ابليج  ال��ب��ع��اج وق��ري��ة  داع�����س الره��اب��ي اىل ق�صاء 
غرب املو�صل".

التي  اليزيدية  العوائل  من  ان" العديد  واو���ص��ح 
بالعودة  ب��داأت  قد  �صنجار  كانت حما�صرة يف جبل 
اىل مناطقها ب�صكل تدريجي، ال ان هنالك م�صكلة 
للعديد  الره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  بتفخيخ  تتمثل 
الق�صاء ليقاع  والدوائر احلكومية يف  املنازل  من 
اكرب عدد من اخل�صائر يف �صفوف املدنيني وقوات 
حماية  وعنا�صر  والبي�صمركة  ال��ع��راق��ي  اجلي�س 
لتفكيك  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  ج���ه���دا  م��اي��ت��ط��ل��ب  ���ص��ن��ج��ار، 

املتفجرات والعبوات النا�صفة باأ�صرع وقت".

القدو: سنجار بحاجة الى جهد هندسي كبير الزالة العبوات التي زرعها "داعش"
- بغداد

القاء قب�س  باأن مذكرة  الداخلية،   اأف��اد م�صدر يف وزارة 
بحق مدير مكتب الوكيل القدم ال�صابق لوزارة الداخلية 
ع��دن��ان ال����ص���دي، ف��ي��م��ا مت اع��ت��ق��ال م��دي��ر الر���ص��ي��ف يف 

الوزارة.
�صدرت  قانونية  قب�س  ال��ق��اء  "مذكرة  اإن  امل�صدر  وق��ال 
بحق مدير مكتب الوكيل القدم ال�صابق لوزارة الداخلية 
عدنان ال�صدي، اللواء عدي �صمري، فيما اعتقلت القوات 

المنية مدير الر�صيف يف الوزارة".
واأ�صاف اأن "حتقيقات �صتجري مع ال�صخ�صني بخ�صو�س 

تهم وجهت لهما بالف�صاد".
ف����وؤاد مع�صوم  ال��ث��الث  ال��رئ��ا���ص��ات  روؤ����ص���اء  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
وحيدر العبادي و�صليم اجلبوري كانوا قد تعهدوا خالل 
الف�صاد  مبحاربة  لرباجمهم  ووفقا  ملنا�صبهم  انتخابهم 
وموؤ�ص�صاتها  الدولة  دوائ��ر  وتنظيف  املف�صدين  ومعاقبة 
العالقات  م��ن  ج��دي��دة  �صفحة  بفتح  تعهدوا  كما  منهم، 
مع دول اجلوار والدول القليمية وبقية دول العامل وفقا 
املرجعية  توجيهات  وبح�صب  العراق  م�صالح  تقت�صية  ملا 

الدينية العليا يف العراق.

انتصار الجبوري تنفي وصول قانون الحرس الوطني للبرلمان

�صي�صهد  القريب  امل�صتقبل  ان  الثنني،  ام�س  النجيفي   ا�صامة  رئي�س اجلمهورية  نائب  قال 
النت�صار النهائي على ع�صابات داع�س الرهابية بجهود جميع العراقيني.

واأ�صاد النجيفي يف بيان له "بالبطولت الكبرية ملقاتلي قوات البي�صمركة الكردية والع�صائر 
تفرز  ال�صجاعة  العملية  "هذه  ان  واك��د  �صنجار".  ق�صاء  حترير  عملية  يف  معها  املتحالفة 
مدلولت عمادها ان تنظيم داع�س الإرهابي ذاهب اىل زوال لنه حالة خارج التاريخ وخارج 
الخالقيات التي يقرها ال�صرع والقانون". و�صدد النجيفي على "اأهمية التحالف امل�صريي 

بني مكونات ال�صعب العراقي وبخا�صة بني العرب والكرد يف �صرب اٍلرهاب.
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داخل الموصل: رعب وخوف وحذر من القادم.. والعائالت تخفي شبابها

جوي���ة  وطلع���ات  للم�س���لحين..  وا�س���ح  انت�س���ار 
مكثفة لطائرات التحالف الدولي.. و�س���ح في المواد 
الغذائي���ة والطبي���ة، وانعدام ت���ام للتي���ار الكهربائي، 
وغ���اء مثي���ر ف���ي الأ�س���عار، وانقط���اع مي���اه ال�س���رب، 
واإغ���اق منافذ الدخول والخ���روج للمدينة خوفا من 
ه���روب العوائ���ل الت���ي فر����ش ارهابيو داع����ش عليهم 
البقاء داخل منازلهم، وخ�سو�س���ا �س���ريحة ال�س���باب 
����18 عاما خوف���ا من ان�س���مامهم  الذي���ن ه���م ف���وق ال
م���ع �س���فوف المتطوعي���ن م���ع الع�س���ائر العراقي���ة 

لمحاربة تنظيم داع�ش.
ذل���ك، يق���وم تنظي���م داع����ش  العك����ش م���ن  ���ى  وعل
ال�س���باب  لك�س���ب  واختياري���ة  اإجباري���ة  بحم���ات 
طري���ق  ع���ن  �س���فوفه  ف���ي  لانخ���راط  المو�س���لي 

المغريات، ومنها المال واأ�سياء اأخرى.
الن�س���اء منتقب���ات ويرتدين عباءات �س���وداء تغطي 
الج�س���د ب�س���كل كامل، وبع�ش ال�س���باب يرتدي الزي 
���ى  الأفغان���ي ال���ذي راج���ت عملي���ة بيع���ه والإقب���ال عل
�س���رائه وارتدائ���ه من قبل ال�س���باب.. ربم���ا خوفا من 

الم�سلحين بداعي اإر�سائهم.
دائ���رة  ف���ي  اأم يون����ش )53 عام���ا( موظف���ة  تق���ول 
التقاعد "الخوف على اأولدي وم�س���يرهم المجهول 
ه���و م���ا اأعاني���ه من���ذ �س���نوات، فبع���د اأن كن���ت قلق���ة 
عليه���م م���ن الحتق���ان الطائفي الذي �س���هدته مدن 
العراق بعد 2003 وحمات الدهم والعتقالت التي 
كانت تمار�س���ها الأجه���زة الأمنية للحكوم���ة جاء دور 

م�سلحي )داع�ش( والرعب اليومي الذي نعي�سه".
وتق���ول "حالن���ا ل ي�س���ر عدو اأو �س���ديق. كن���ا نقراأ 
���ي عن ح�سار المو�سل التاريخي،  في الزمان الما�س
وه���ا نحن الي���وم يحا�س���رنا الرعب والم���وت والجوع 
ن���ار. الأخ�س���اب  اأ�س���بحت  الطب���خ  اأدوات  والحاج���ة.. 
والمواقد النفطية )الجولة والبريمز( وتق�سد بهما 
اآلتي���ن تعم���ان بم���ادة النف���ط، وكانت���ا ت�س���تخدمان 

للطب���خ قب���ل وج���ود الطب���اخ الغ���ازي والكهربائ���ي".
وت�س���يف اأم يون����ش "�س���رنا نجم���ع مي���اه الأمطار 
لأغرا�ش ال�س���رب وعمل الطبخ، وتتم ت�س���فيتها عن 
طري���ق قطع���ة قما�ش ث���م غلي الم���اء؛ لك���ون المياه 
مقطوع���ة عن���ا من���ذ �س���هور. الواق���ع المري���ر ال���ذي 
نعي�س���ه موؤل���م ج���دا، نح���ن اأنا����ش م�س���المون نح���ب 
ال�س���ام ون�س���نع ال�س���ام، وكنا متعاي�س���ين مع الكل 

بمختلف الديانات والقوميات والمذاهب".
كلي���ة  ف���ي  طال���ب  عام���ا(   20( عم���ران  ويق���ول 
الهند�س���ة جامعة المو�س���ل "لم اأتمك���ن من الخروج 
عنه���ا  اأعلن���ت  الت���ي  النهائي���ة  المتحان���ات  لأداء 
الحكوم���ة المركزي���ة ف���ي مناط���ق اإقليم كورد�س���تان، 
حي���ث ق���ررت الحكوم���ة ع���دم اعتم���اد الدرا�س���ة ف���ي 
المناطق الم�س���يطر عليها من قبل تنظيم داع�ش.. 
رغ���م اأنن���ي ترك���ت درا�س���تي الجامعي���ة رغم �س���ماعي 
ب���اأن هن���اك بع����ش الكليات فتح���ت اأبوابها للدرا�س���ة 
تح���ت �س���يطرة الم�س���لحين، عائلت���ي تمنعن���ي م���ن 
الخ���روج م���ن المن���زل فاأ�س���بحت اأعي�ش في ح�س���ار 
داخ���ل ح�س���ار ومن���ع علّي ال�س���عود ل�س���طح المنزل، 
خ�سو�سا بعد اعتقال الم�سلحين عددا من ال�سباب 
في مدينة المو�سل بذريعة نقل المعلومات لجهات 
عب���ر  وذل���ك  الدول���ي،  التحال���ف  وق���وات  حكومي���ة 
ارتيادهم اأماكن مرتفعة واأ�س���طح البنايات والمنازل 
���ى �س���بكات ات�س���ال للهوات���ف  لغر����ش الح�س���ول عل
���بكات بالكامل من قبل  الجوالة بعد اأن تم قطع ال�س

م�سلحي داع�ش".
ف���ي  مطع���م  �س���احب  رع���د،  اأب���و  الح���اج  ويق���ول 
و�س���ط مدينة المو�س���ل "ل���م اأنقطع ع���ن العمل في 
المطع���م، فه���و م�س���در رزق���ي الوحي���د، واأن���ا اأع���ول 
عائل���ة كبي���رة، واثنت���ان من بناتي تعي�س���ان معي مع 
اأطفاله���ن، فالأول���ى فق���دت زوجه���ا بع���د اغتياله من 
قبل م�س���لحين �س���نة 2006، والثاني���ة اعتقل زوجها 

من قبل قوات حكومية قبل 4 �سنوات".
�س���عبا  �س���ار  المطع���م  ف���ي  "العم���ل  ان  ويق���ول 
للغاية، فخطورة الو�سع وغاء الأ�سعار باتا عائقين 
كبيرين. اأ�س���طوانة الغاز و�س���ل �س���عرها اإلى 75 األف 
دينار، واأ�س���عار الخ�س���راوات والم���واد الغذائية قفزت 
اإلى اأ�سعاف م�س���اعفة ل�سعرها الحقيقي، ولم يعد 
المطع���م ي�س���تقبل زبائنه بال�س���كل ال�س���ابق، فاأغلب 
النا����ش هرب���وا م���ن المو�س���ل، والكثير منه���م يخاف 
الخ���روج. اأنا ا�س���تقبلت مجبورا ف���ي مطعمي بع�ش 
وينزل���ون  �س���ياراتهم  يركن���ون  الع���رب  الم�س���لحين 
للمطع���م وبرفقتهم ن�س���اء يحملن ال�س���اح، ياأكلون 

ويدفعون ح�سابهم ويخرجون".

وعن���د �س���وؤالنا ع���ن �س���بب الغاء يق���ول الح���اج اأبو 
رع���د، اإن "الطري���ق الوحي���د ال���ذي يرب���ط المو�س���ل 
الت���ي  �س���وريا  م���ع  الح���دود  ه���و  الخارج���ي  بالعال���م 
تخ�س���ع ل�سيطرة م�سلحي تنظيم داع�ش، حيث يتم 
جل���ب المواد الغذائية والحاجات الأخرى من مدينة 
الرق���ة ال�س���ورية؛ لذل���ك تج���د الأ�س���عار غالي���ة جدا، 
���ى العك�ش من ذل���ك فقد هبطت اأ�س���عار اللحوم  وعل
العراقية بواقع الن�س���ف، حي���ث يباع الكيلوغرام من 
لح���م الخ���روف العراق���ي ب�س���عر 7 اآلف دين���ار، وكان 
���ى المدينة  �س���عره قب���ل �س���يطرة تنظي���م داع����ش عل
14 األ���ف دينار عراقي، وذلك لك���ون محافظة نينوى 
تمتل���ك اأكبر ثروة حيوانية ف���ي العراق، وقد توقفت 

تجارتها ب�سكل نهائي بعد محا�سرة المدينة".
تجولن���ا ف���ي المدين���ة الت���ي غاب���ت عنه���ا اأ�س���وات 
المقام العراقي والأغاني المو�س���لية التي يع�س���قها 
اأهالي المدينة الذين تعودوا �س���ماعها في المقاهي 
والكازينوهات و�سالونات الحاقة والمحال التجارية 
وفي �سياراتهم الخا�سة، �سوارعها الآن ت�سهد اإغاقا 
تاما للمقاه���ي والكازينوهات وح���رق لمحال ومراكز 
بي���ع الأفام والأغان���ي والأقرا����ش الليزرية ومحات 
الحاق���ة الت���ي يعده���ا تنظي���م داع�ش حرام���ا وكفرا 
وت���م منع ظاه���رة التدخين واإ�س���دار فتاوى من قبل 
المحاك���م ال�س���ريعة ف���ي تحري���م التدخي���ن واإن���زال 
عقوب���ات الجل���د بح���ق المدخنين وم���ن يتاجر ببيع 
ال�س���جائر، وق���د ت�س���ل بع�ش الأح���كام لاإعدام بحق 

المتاجرين فيه.
اتجهنا �س���مال �سوب ال�سفة الأخرى من المدينة 
اأ�س���وات الق�س���ف الج���وي لطائ���رات التحال���ف باتت 
اأكث���ر دويا.. �س���هود عي���ان ذكروا باأن م�س���لحي داع�ش 

قاموا بنقل ع�سرات القتلى والجرحى من مقاتليهم 
الت���ي ا�س���تهدفتهم طائ���رات التحال���ف الدول���ي ف���ي 
�س���نجار وناحية تلعفر ومناطق الك�سك والعيا�سية 
التي ت�س���هد ق�سفا م�ستمرا وتحركا وا�سعا من قبل 
قوات البي�س���مركة الكوردية وباإ�سناد من قبل طيران 

التحال���ف الدول���ي لتحريره���ا.
وهن���اك حمات نزوح كب���رى من قبل اأهالي القرى 
والمناط���ق التي ت�س���هد حمات ع�س���كرية اإلى داخل 
مدينة المو�سل كونها باتت المنفذ والخيار الوحيد 

لاأهالي في الهرب من مناطق القتتال.
كوردي���ة  ع�س���كرية  م�س���ادر  اأك���دت  جانبه���ا،  م���ن 
ال�سروع في البدء بحملة ع�سكرية كبرى بال�ستراك 
مع القوات الحكومية العراقية ومتطوعي الع�س���ائر 

لتطهير مدينة المو�سل بالكامل.
فيما ك�س���فت �س���حيفة "ديلي مي���ل" البريطانية، 
اأن تنظي���م "داع����ش" الرهاب���ي بعد المخ���درات وبيع 
الآث���ار يتحف العال���م بمفاجاأة من العي���ار الثقيل،اإذ 
يوفر ما يزيد عن مليوني دولر في العام من تجارة 
الأع�ساء الب�سرية التي ياأخذها من الرهائن الأحياء 

وجنوده القتلى.
وذك���رت ال�س���حيفة ف���ي تقري���ر ن�س���رته اأن تنظيم 
داع�ش تمكن من ا�ستئجار اأطباء اأجانب لعدة �سهور 
لح�س���د الأع�ساء الب�س���رية، من جثث القتلى، �سواء 
م���ن جن���وده اأو المناوئين له، وم���ن الرهائن الأحياء 

بم���ن فيه���م الأطف���ال.
ونقلت ال�سحيفة �سهادة طبيب اأنف واأذن وحنجرة 
داع����ش  اإن  فيه���ا  ق���ال  المو�س���لي  �س���يروان  يدع���ى 
ا�س���تاأجر اأطباء من جن�س���يات اأجنبية لت�سغيل نظام 
مو�سع لتجارة الأع�ساء في اأحد الم�ست�سفيات الذي 

وق���ع تحت �س���يطرتهم في المو�س���ل �س���مال العراق، 
وهو ما اأدى مبدئيا لح�سدهم مكا�سب �سخمة.

وذكر اأن التنظيم الإرهابي اأن�ساأ نظاما متخ�س�سا 
لتهري���ب الأع�س���اء، مهمت���ه بي���ع القل���وب الب�س���رية 

والكبد والكلى في الأ�سواق ال�سوداء عالميا.
وق���ال المو�س���لي، اإن���ه لح���ظ ف���ي الآون���ة الأخي���رة 
حرك���ة غريبة داخ���ل المرافق الطبية في المو�س���ل، 
حيث تم تعيين عدد من الجراحين الأجانب، وجرى 
منعهم من الختاط بالأطباء المحليين، لكن تلك 

المعلومات ت�سربت فيما بعد.
داخ���ل  تج���ري  الجراح���ة  اأن  المو�س���لي  واأ�س���اف 
الم�ست�س���فى، ويت���م نق���ل الأع�س���اء بوا�س���طة اأجهزة 
متخ�س�سة عبر �سبكات محددة لاّتجار بالأع�ساء 
الب�س���رية، لفت���ا اإل���ى اأن اأغلبي���ة الأع�س���اء تاأت���ي من 
المقاتلي���ن الذين �س���قطوا في المعارك ويتم نقلهم 
اإلى الم�ست�س���فى، بالإ�س���افة اإلى الم�س���ابين الذين 

تركهم ذووهم، والأفراد الذين تم اختطافهم.
وذك���رت ال�س���حيفة اأن غالبية الأع�س���اء الب�س���رية 
يج���ري تهريبه���ا م���ن �س���وريا والع���راق اإل���ى البل���دان 
المج���اورة، حي���ث يت���م بيعه���ا للع�س���ابات الدولي���ة 

المتخ�س�سة في هذه التجارة.
وفي ال�س���ياق ذاته قالت القن���اة الثانية بالتلفزيون 
الآون���ة  ف���ي  "داع����ش" ب���داأ  تنظي���م  اإن  الإ�س���رائيلي 
الأخي���رة بتجني���د مجموعة اأطباء من ع���دة دول في 
العال���م منه���ا اإ�س���رائيل بغي���ة المتاج���رة بالأع�س���اء 

الب�سرية.
ا�س���تقطاب  م���ن  تمك���ن  التنظي���م  اأن  واأ�س���افت 
مجموع���ة م���ن الأطباء الإ�س���رائيليين ل�س���تخا�ش 

الأع�ساء الب�سرية.
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مواطن�����ون: الخ���������وف 
عل��ى أوالدن��ا ومصيره��م 
نعانيه  م��ا  المجه��ول هو 
أن  فبع��د  س��نوات،  من��ذ 
كن��ا قلقي��ن عليه��م م��ن 
الذي  الطائف��ي  االحتق��ان 
ش��هدته مدن العراق بعد 
2003 جاء دور مس��لحي 
)داع��ش( والرعب اليومي 

الذي نعيشه

أدوات الطبخ أصبحت 
نار األخشاب والمواقد 
النفط�ي���ة )الج����ولة 
والبري��مز( وتقص����د 
بهم��ا آلتي��ن تعمالن 
بم��ادة النف��ط، وكانتا 
للطب��خ  تس��تخدمان 
قب��ل وج��ود الطب��اخ 

الغازي والكهربائي"

العراقية ـ بغداد

داعش يتاجر بأعضاء جنوده القتلى ورهائنه األحياء بالموصل عبر اطباء اجانب واسرائيليين

شهود عيان: قام مسلحو داعش بنقل عشرات القتلى والجرحى من 
مقاتليهم الذين استهدفتهم طائرات التحالف الدولي الى جهات مجهولة

موصليون: الحضنا في االونة االخيرة حركة غريبة داخل المرافق الطبية في الموصل 
وتعيين عدد من الجراحين االجانب ومنعهم من االختالط باالطباء المحليين

 
ً
تروي صحيفة الشرق االوسط دخولها مؤخرا
الــى مدينة الموصل التي وقعت تحت ســيطرة 
6 أشــهر مضــت..  ارهابيــي )داعــش( منــذ 
الخــوف والترقــب والحــذر من القــادم.. هكذا 
وجدنا الهاجس المشــترك ألهالي المدينة التي 

يقطنها نصف سكان محافظة نينوى.
وتقول الصحيفة ان الحياة في الموصل تسير 
بشــكل غير اعتيــادي، فقد شــهدت تغييرا 
واضحا فــي طبيعة العادات وطريقة التعايش 
والتعامــل التي كان يتصف بهــا أهالي المدينة 
التي يشــطرها نهر دجلة إلى نصفين يسميان 
محليا الجانب األيمن والجانب األيســر، ويربط 
بينهما 5 جســور هي حلقة التواصل بين أهالي 

المدينة.



اعلنت وزارة النفط، عن تخفي�سها �سعر اللتر الواحد 
للبنزين المح�سن عالي النقاوة الى 1000 دينار، مبينة 
مو�سى  لمحطتي  البنزين  ه��ذا  بتجهيز  �ستبا�سر  انها 
الثالثاء. وقالت  اليوم  اعتبارا من  والر�ساله  الن�سير  بن 

النفطية  المنتجات  ت��وزي��ع  "�سركة  ان  بيان  ف��ي  ال����وزارة 
�ستبا�سر اليوم الثالثاء بتجهيز مادة البانزين الممتاز ذو 
الحديثة  ال�سيارات  لمحركات  المالئمة  العالية  النقاوة 
للتر  دينار   )1000( البالغ  التجاري  بال�سعر  بغداد  في 
مبينة  الواحد"،  للتر  دي��ن��ار   )1200( م��ن  ب��دال  ال��واح��د 
النفط  ا���س��ع��ار  تغير  ب�سبب  ج���اء  االن��خ��ف��ا���ض  "هذا  ان 

من  �سيتم  "التجهيز  ان  ال����وزارة  وا���س��اف��ت   . العالمية" 
في   ) الن�سير  بن  )مو�سى  وق��ود  تعبئة  محطتي  خ��الل 
المن�سور"،  ف��ي ح��ي  )ال��ر���س��ال��ة(  ال��ك��رادة، ومحطة  ح��ي 
واح��دة  وق��ود  تعبئة  "خ�س�ست محطة  انها  ال��ى  م�سيرة 
في كل محافظة عدا المحافظات غير الم�ستقرة امنيا". 
الحالي  البنزين  بتجهيز  "م�ستمرة  انها  ال��وزارة  وتابعت 

في  ال��واح��د  للتر  دينار   )450( البالغ  الر�سمي  بال�سعر 
النفط  وزارة  ان  ي��ذك��ر  الوقود"  تعبئة  محطات  جميع 
 ،)2014 االول  كانون  من  الثالث   ( في  ك�سفت  العراقية 
لبيع  محطات  لتخ�سي�ض  االخيرة  اللم�سات  و�سع  عن 
الى وجود مقترح  "المح�سن"، م�سيرة  التجاري  البنزين 

� 1200 دينار للتر الواحد. لتحديد �سعر البنزين ب

تقيم جمعية ال�سبان الم�سلمين م�سابقة 
لل�سعراء  العا�سرة  ال�سريف  النبوي  المولد 
ال�سباب بذكرى مولد خاتم االنبياء محمد 

 " " �ض 
وقال مدير الجمعية عايد جا�سم ا�سهام 
الم�ستوى  على  �سبابنا  النهو�ض  ب�سرورة 
ال���ث���ق���اف���ي واالدب����������ي ����س���ت���ق���وم ج��م��ع��ي��ت��ن��ا 

بالم�سابقة العا�سرة لل�سعر العربي 
م�سيفا على ان تكون الق�سيدة �سخ�سية 

الر�سول " �ض "و�سيرته ومنهاجه  وان تكون 
الم�ساركة بق�سيدة واحد ولم ي�سبق ن�سرها 
عن  ال��ق�����س��ي��دة  اب��ي��ات  ت��ق��ل  ال  وان  م�سبقا 

ع�سرين بيتنا 
موؤكدا على ان هناك جوائز قيمة ا�سافة 

الى �سهادة تقديرية  

التخطيط : العقود االستثمارية ستمنح لشركات 
البلدان التي كانت مواقفها ايجابية مع العــراق

الجميلي،  �سلمان  التخطيط  وزي���ر  اك��د 
�ستمنح  البالد  في  اال�ستثمارية  العقود  ان 
ل�����س��رك��ات ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ك���ان���ت م��واق��ف��ه��ا 
اي��ج��اب��ي��ة م���ن ال���ع���راق. ون��ق��ل ب��ي��ان ل����وزارة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع���ن ال��ج��م��ي��ل��ي ق���ول���ه خ��الل 
وانغ  بغداد  في  ال�سيني  ال�سفير  ا�ستقباله 
عمل  بتكثيف  ت��رغ��ب  ال������وزارة  :" ان  ي��ون��غ 
وال�سين  ال��ع��راق  ب��ي��ن  الم�ستركة  ال��ل��ج��ان 
لتقوم هذه اللجان بدرا�سة ومناق�سة جميع 
ال��م��ل��ف��ات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز وتفعيل 
" ان الحكومة حري�سة  ". وا�ساف  التعاون 
وا�سعة  دولية  عالقات  منظومة  اقامة  على 
مثلما  م�سلحته  للعراق  تحفظ  ومتكافئة 
اي�سا  م�سالحها  ال�سديقة  للدول  تحفظ 
تنويع  ف��ي  وا���س��ح  ت��وج��ه  الحكومة  ول���دى   ،
االعتماد  او  االرت��ب��اط  وع��دم  العالقات  ه��ذه 
اال  يتم  اال�ستقرار ال  واح���دة الن  دول��ة  على 
عبر منظومة عالقات دولة وطيدة ". وا�سار 
الى " ان جمهورية ال�سين ال�سعبية تمتلك 
ال�سينية  ال�����س��رك��ات  ام��ك��ان��ات ج��ي��دة وت��ع��د 
ال��ت��ي تمتلك ك��ف��اءات جيدة  ال�����س��رك��ات  م��ن 
ال�سيما في مجال الطاقة المتمثلة بالنفط 
وال��ك��ه��رب��اء وب��االم��ك��ان اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 
االم��ك��ان��ات ف��ي عملية اع���ادة اع��م��ار ال��ع��راق 
التجاري  ال�سيني  الن�ساط  ان  م��وؤك��دا   ،"
واالق��ت�����س��ادي وا���س��ح ف��ي ال��ع��راق م��ن خالل 
حجم الب�سائع ال�سينية الكثيرة المنت�سرة 
الجميلي  وا����س���اد  ال��ع��راق��ي��ة.  ال�����س��وق  ف���ي 
من  للعراق  ال��داع��م��ة  ال�سينية  بالمواقف 
والمنح  الم�ساعدات  بتقديم  قيامها  خالل 
ال���س��ي��م��ا ف���ي م���ج���ال م�����س��اع��دة ال��ن��ازح��ي��ن 
ال���ع���راق���ي���ي���ن وك����ذل����ك ف����ي م���ج���ال ت���دري���ب 
ال��م��الك��ات ال��ع��راق��ي��ة ف��ي ال��م��ع��اه��د وم��راك��ز 
ال��ت��دري��ب وال��ج��ام��ع��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة ". ودع���ا 

" اال���س��ت��ف��ادة من  ال���ى  ال�سينية  ال�����س��رك��ات 
العراق  ف��ي  المتاحة  اال�ستثمارية  الفر�ض 
لكي يكون لها اال�سهام المنا�سب في عملية 
التخطيط  وزارة  وان  خا�سة   ، البناء  اع��ادة 
لال�ستماع  م�ستعدة  العالقة  ذات  والجهات 
ل��ل��م��الح��ظ��ات واالف����ك����ار ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 
ت��ط��وي��ر ال��ج��ان��ب اال���س��ت��ث��م��اري ف��ي ال��ع��راق 
ان  ال�سيني  ال�سفير  اك��د  جانبه  م��ن   ."
الم�ساعدات  حكومة بالده �ساهمت بتقديم 
العراقيين  للنازحين  العاجلة  االن�سانية 
والمواد  كاالدوية  اغاثة  بمواد  تمثلت  والتي 
ال���غ���ذائ���ي���ة و����س���ل���ت ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ى ح���وال���ي 
الجانب  ان  ال���ى  ول��ف��ت  دوالر.  م��الي��ي��ن   10

ال�سيني يعمل على ت�سجيع دخول ال�سركات 
في  ال�سيما  ال��ع��راق  ف��ي  للعمل  ال�سينية 
مجال النفط والكهرباء وهناك جهود كبيرة 
ت��ب��ذل ل��ت��دع��ي��م ال�����س��داق��ة وال���ت���ع���اون بين 
عامل  االف   10 وج��ود  معلنا عن   ، البلدين 
الحكومة  ان  واو���س��ح  ال���ع���راق.  ف��ي  �سيني 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ق��ام��ت ب��ت��دري��ب اك��ث��ر م���ن 100 
م��وظ��ف ع��راق��ي م��ن خ���الل اق��ام��ة 6 دورات 
الى  م�سيرا   ، الحالي  العام  خ��الل  تدربيبة 
ان ال�سين لديها الرغبة بتو�سيع البرنامج 
الم�ساعدات  تقديم  ع��ن  ف�سال  التدريبي 
عن طريق بنك التنمية ال�سيني واالهتمام 

بتوريد الب�سائع الجيدة الى العراق.

من القلب
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صدور تعليمات وضوابط نقل 
الطلبة من مدرسة الى اخرى

والطلبة  التالميذ  تعليمات و�سوابط نقل  التربية عن  وزارة  اعلنت 
من مدر�سة الى اخرى داخل المحافظة او خارجها، 

اعلنت ذلك �سالمة الح�سن المتحدث باأ�سم وزارة التربية  وا�سافت  
لل�سفوف  والطلبة  التالميذ  بتنقالت  اال�ستمرار  على  االتفاق  تم  انه 
 12  - 31 المنتهية وغير المنتهية داخل المحافظة او خارجها لغاية 
- 2014 مع الت�سديد على منع نقل طلبة ال�سفوف المنتهية )الثالث 
الآم��ور  الربيعية  العطلة  نهاية  (بعد  االع���دادي  وال�ساد�ض  المتو�سط 
تتعلق بم�سروع الدفتر االلكتروني وال�سماح با�ستمرار تنقالت تالميذ 
 3  - 31 وطلبة ال�سفوف غير المنتهية بعد العطلة الربيعية ولغاية 

.2015 -

اعلنت مديرية تربية مي�سان عن توفر درجات وظيفية  للمعلمين 
والمدر�سين في االق�سية والنواحي خالل العام الدرا�سي الحالي 

وقال مدير  عام تربية مي�سان فاخر فرج الجابري موؤكدا توفر )37( 
درجة وظيفية للمدر�سين ولالأخت�سا�سات )فيزياء، انجليزي، كيمياء، 
النائية  والمناطق  وال��ن��واح��ي  لالأق�سية  معلماً   )232( و  ريا�سيات( 
االق�سية  مجال�ض  مراجعة  للتعيين  المتقدمين  ال��ج��اب��ري  ونا�سد 
الجابري  فاخر  ال�سيد  وا�ستقبل  كما   . معامالتهم  الأكمال  والنواحي 
عن  النواب  مجل�ض  ع�سو  ال�سمو�سي  انغام  مي�سان  تربية  ع��ام  مدير 
محافظة مي�سان واطلعت على اهم ن�ساطات المديرية من بناء وترميم 

المدار�ض واآلية العمل التربوية .

هذا ما يمكن ا�ستنتاجه ب�ساأن االقليم ال�سيعة في و�سط وجنوب العراق 
ي�سم محافظات بغداد وي�سمل المحافظة خارج الحدود البلدية وال ي�سمل 
ان�سمام  على  ت��واف��ق  ال  ال��د���س��ت��ور  م��ن   124 ال��م��ادة  الن  وذل���ك  العا�سمة 
االخرى  والجنوب  الو�سط  ي�سمل محافظات  انه  كما  اقليم  الى  العا�سمة 
كبابل وكربالء والنجف والقاد�سية والمثنى والنا�سرية والب�سرة والعمارة 
والكوت خا�سة بعد موؤتمر اربيل قبل ايام والت�سريحات التي لحقته لحد 
ي�ساف  اآخ��ر  معيار  اي  على  ال�سني  المذهب  اولوية  او�سحت  والتي  االآن 
بغداد  او في  اقليم كرد�ستان  �سواء في  ال�سيا�سة  ا�سحاب  اق��وال  الى ذلك 
اقليم  �سيتحقق  ذلك  في  ان  اذ  بابل  م�سروع  ال�سيما  االجنبية  والتاأثيرات 
ال  اذ  القانونية  او  الد�ستورية  الجوانب  عن  النظر  ب�سرف  �ستان  �سيعة 
يبقى بعد اقليم كرد�ستان واقليم �سنة �ستان الذي �سيقام اال اقليم �سيعة 
�ستان والذي �سيقوم من الناحية الواقعية ال�سيما وان هذا االقليم الجديد 
يتميز عن غيره من اقليم كرد�ستان واقليم �سنة �ستان بوجود موارد نفطية 
هائلة واطاللة على العالم عن طريق البحر مما ال يتوفر في االقليمين 
االخرين ون�سبة من ال�سكان ال�سيعة الذي �سي�سكلون ن�سبة كبيرة خالفا 
واالي��زي��دي��ي��ن  ال�سيعة  ال��ع��رب  فيهما  ي��وج��د  ح��ي��ث  االخ��ري��ن  لالقليمين 
والمو�سل  كركوك  محافظات  في  متوفر  هو  مما  وال�سبك  والم�سيحيين 
و�سالح الدين وديالى . واقامة اقليم �سيعة �ستان �سين�سحب على االموال 
المخ�س�سة في الموازنة وعلى توزيع الوظائف اذ ال يمكن ان يكون القليم 
كرد�ستان واقليم �سنة �ستان رئي�سان ون�سبتهما من �سكان العراق ال تتجاوز 
35 بالمائة في حين ان هناك رئي�ض واحد وهو رئي�ض الوزراء فقط يمثل 
من  بالمائة   65 على  مايزيد  �سكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي  �ستان  �سيعة  اقليم 
�سكان العراق كما ان ذلك �سين�سحب على جميع الوظائف االخرى بحيث 
والقليم  والوظائف  الرئا�سات  من  بالمائة   65 �ستان  �سيعة  القليم  يكون 

كرد�ستان واقليم �سنة �ستان 35 بالمائة من الوظائف فقط.
وهكذا تحقق حلم بايدن بتق�سيم العراق الى االقاليم المتعددة.

شيعة ستان العراق 
االقليم الجديد..

الجديدة  ال���وزارة  بناية  ت�ساميم  الأع���داد  البيئة   وزارة  ت�سرع  
لتكون بناية خ�سراء وبموا�سفات بيئية كاملة . قال مدير عام 
دائرة التوعية واالعالم البيئي امير علي الح�سون ان وزارة البيئة 
بنايتها  باأن�ساء   الخا�سة  النهائية  الت�ساميم  ب��اأع��داد  �سرعت 
، م�سيرا الى ان الت�ساميم  لتكون اول بناية خ�سراء في العراق 
تم اعدادها وفق موا�سفات المجل�ض االمريكي للبناء االخ�سر . 
وا�ساف الح�سون ان �سهر حزيران المقبل �سي�سهد على االنتهاء 
من انجاز المخططات وجداول الكميات بعد ان تم االنتهاء من 
حيث  عليها  الم�سروع  اقامة  المقرر  االر���ض  قطعة  تخ�سي�ض 
تعتبر هذه البناية هي اللبنة االولى القامة االبنية الخ�سراء في 
الحفاظ  اعتمد ت�سميمها في  العراق وبموا�سفات عالية حيث 
المياه  ت��دوي��ر  واع����ادة  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك  وتر�سيد  البيئة  على 
والف�سالت باال�سافة الى ا�ستخدام الت�ساميم ال�سديقة للبيئة 
للمرة  ت�ستعمل  وخ�����س��راء  حديثة  بناء  م��واد  اعتماد  خ��الل  م��ن 
االولى في العراق ومن الموؤمل ان تنفيذ العمل للبناية �سيبا�سر 
2016 . يذكر ان  العراق �سيكون البلد الرابع في  به مطلع عام 
المنطقة العربية الذي ين�سىء بناية خ�سراء بكامل الموا�سفات 

البيئية .

من  دي��ن��ار  مليار   100 تحويل  ع��ن  ق���ار،  ذي  محافظة  اأع��ل��ن��ت 
من  توفيرها  تم  التي  الكبير  النا�سرية  مجاري  م�سروع  مبالغ 
كلفة الم�سروع االإجمالية البالغة 253 مليار دينار، مبينة اأن تلك 
بها  يمر  التي  المناطق  الى  الخدمات  الإي�سال  �ستنفق  المبالغ 

الم�سروع.
وقال معاون محافظ ذي قار ل�سوؤون الخدمات رزاق ك�سي�ض اإن 
"وزارة البلديات واالأ�سغال العامة وافقت على تحويل مبلغ 100 
مليار دينار من مبالغ م�سروع مجاري النا�سرية الكبير التي تم 
توفيرها من كلفة الم�سروع االإجمالية البالغة 253 مليار دينار".
واأ�ساف ك�سي�ض، اأن "تلك المبالغ �ستنفق على تنفيذ م�ساريع 
بها  يمر  التي  للمناطق  البلدية  وال��خ��دم��ات  واالأر���س��ف��ة  ال��ط��رق 

الم�سروع والتي ت�سررت جراء اأعمال الحفريات".

وزارة البيئة : اعداد التصاميم 
النهائية الخاصة بالبناية الخضراء

مسابقة المولد النبوي الشريف

تعد الحياة الجامعية نقطة تحول مهمة وا�سا�سية في حياة الطلبة 
والر�سد  البلوغ  �سن  ال��ى  والمراهقة  ال�سبا  من  فيها  ينتقلون  حيث 
اتجاهاته  تتطور  ان  الجامعية  ال��ح��ي��اة  يعي�ض  وه��و  للطالب  والب���د 
وافكاره ومعتقداته  باالتجاه االيجابي وفي �سدى العادات والتقاليد 
ب��ك��ل معطياتها  ال��ج��ام��ع��ي��ة ج��م��ي��ل��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وح���ي���اة 
ومتجان�سة بين الطلبة من مختلف االتجاهات واالفكار والمعتقدات 

تكن ؟
ا�سال  ان  لدينا   مفهوم  ال��ي  بالمعنى  الجامعات  ف��ي  الحرية  فهل 
الأني احدى طالبات هذه الجامعات  وقد ارى ما الافهم بال ات�سلح في 
مجتمع نحن تربيتا علية ال نها مفهوم خاطئ عند اغلب طلبة هذه 
الجامعات  فال�سداقات بمعناها الجميل والبريئي  بين الذكور واالناث 
وديمقراطية  حرية  بانها  البع�ض  ب�سورة  خاطئ  مفهوم  ال��ى  تحولت 
ولكن مع اال�سف وانا ام�سي في اروقة ممرات  الجامعة قا�سدة كثير  
ي�سميها  وق��د  علينا  دخ��ل��ت  م�سطلحات  ه��ذا  على  ك��ال  الطلبة  م��ن 
ولكن  جميل  �سيء  فال�سداقة   ) انتيم   ( او   ) )مكبل  الجامعة  طلبة 
عند البع�ض ومن المظاهر التي نراها في الجامعات او قد تعتبرها 
الع�سر فكثيرة والحمد هلل منها وناخذ بع�ض من هذه  �سلبيات هذا 
ال��ظ��واه��ر اال وه��ي ظ��اه��رة الغ�ض ف��ي االم��ت��ح��ان فهي ظ��اه��رة �سلبية 
ا�ست�سهلت  على  وانواعها وقد  ا�سكالها  وبكل  فيها  ابدا  وخطيرة وقد 
الطالب الجامعي الذي نعده قدوة الأنه و�سل او ما نعتبره قد و�سل 
مرحلة متميزة من هذه الفترة رغم التطور وجهود ا�ستاذة الجامعات 
في الحفاظ على هذه الفئة من ان يم�سها ال�سرر فال يعرف الطالب 
بالدرجة  المجتمع  ومعالجة  االول���ى  ب��ال��درج��ة  م�سلحته  الجامعي 

الثابته .
الذي  الموحد  الجامعي  ال��زي  ظاهرة  هي  االخ��رى  ال�سلبيات  وم��ن 
ترك  اذا  لب�سهم  ف��ي  يبالغون  فاغلبهم  وال��ط��ال��ب��ات   الطلبة  يرتدية 
الخيار لهم وقد تحول اللب�ض ال�ستعرا�ض المالب�ض والمفاتن باللب�ض 
الق�سير والمك�سوف فاتباع الح�سمة في اللب�ض واجب لقد�سية الحرم 
بين  كبير  ف��ارق  لوجود  يريدون  الخيار ح�سبما  ترك  وع��دم  الجامعي 
اغلب الطلبة والطالبات بعظهم  في حالة متي�سرة ماديا وهذا يكون 
اغلب  رف�سه  ق��د  ال��ق��رار  وه���ذا  ال��ح��ال  والفقير  ال��ح��روم  ح�ساب  على 

الطلبة وتحول الى جدل وا�سع من قبلهم .
ن��اأخ��ذ ظ��اه��رة اخ��رى اال وه��ي نظافة الجامعة فنرى كثير من  ول��و 
الطلبة يرمون  ت��رى  النظافة  ح��اوي��ات  ت��وف��ر  رغ��م  ال��ج��ام��ع��ات  ط��الب 

النفايات  او بقايا  اطعمة يتركوها في مكان ما الأعلى التعين .
وهي ظاهرة ح�سارية واجتماعية الأنها تتبع الطالب واآدابه في بيته 
باالأخالق النه   يتحلى  ان  الجامعي  الطالب  ومجتمعه وخلقية وعلى 

قدوة وم�ستقبل االجيال االحقة .
انثى محبوبا  او  التي تجعل للفرد ذكرا  وهذه االخالق وال�سلوكيات 
النا�ض وير�سي عنه اهلل  ا�سرته و يحترمه  المجتمع ومقبوال في  في 
االم��ة  نه�سة  الن  ورخ���اء  ورفاهية  و���س��الم  ام��ن  ف��ي  المجتمع  ويعي�ض 

تقا�ض بعلمها ال اخالق ابنائها .

تاثير الحياة الجامعية على الطلبة في عصرنا الحاضر
هدى محمد

تربية ميسان تعلن عن توفر درجات وظيفية 
للمعلمين والمدرسين في االقضية والنواحي

اكد وزير الكهرباء المهند�ض قا�سم محمد الفهداوي، ان الوزارة جادة 
في تثبيت جميع العاملين ب�سفة عقد واجير يومي، لما امتلكوه من 
خبرة في عملهم خالل ال�سنوات الما�سية. وقال الفهداوي، ان الوزارة 
تواجه م�سكلة تتمثل بعدم وجود اية درجات وظيفية لها في موازنة عام 
2015، ومع ذلك الوزارة حري�سة على عدم التفريط باأي منت�سب من 

منت�سبيها.

وزير الكهرباء يؤكد ان الوزارة جادة في تثبيت 
جميع العاملين بصفة عقد واجير يومي

النفط تخفض سعر اللتر الواحد للبنزين المحسن عالي النقاوة الى 1000 دينار

تحويل 100 مليار دينار لتوفير الخدمات 
بالمناطق المتضررة من مشروع مجاري الناصرية

في  متقدمة  ان��ج��از  ن�سب  واال���س��ك��ان  االع��م��ار  وزارة  حققت 
 � دي��وان��ي��ة  ج��زء  ط6(   ( ال�سريع  ال��م��رور  طريق  م�سروع  تنفيذ 
ال�سريع  المرور  طريق  من  المفقودة  الحلقة  ويعتبر  نا�سرية 
،االردن  المجاورة ) �سوريه  بالدول  العراق  وال��ذي يربط   1 رقم 
، الكويت ( . وقال الخيكاني ان الطريق المذكور يعد من اهم 
في  كبيرة  اهمية  من  له  لما  البالد  في  ال�ستراتيجية  الطرق 
الموانئ  الب�سائع من  االقت�سادية نقل ونقل  العجلة  تحريك 
العراقية في الب�سرة باأتجاه الو�سط وال�سمال وكذلك ارتباطه 
ان  وا�ساف  ،الكويت.  ،االردن  �سورية  دول  الى  الموؤدية  بالطرق 
الوزارة اخذت على عاتقها تنفيذ الم�سروع عن طريق �سركاتها 
 ) المعت�سم  ا�سور،  حمورابي،   ( ب�سركات  المتمثلة  التنفيذية 
اعتذرت  ان  بعد  والج�سور  الطرق  م�ساريع  في  المتخ�س�سة 

هذا  تنفيذ  م��ن  الطريق  لعموم  المنفذة  االجنبية  ال�سركات 
التي  المتحركة  ال��رم��ال  وكثرة  فيه  العمل  ل�سعوبة  المقطع 
تعيق تنفيذه. واو�سح ان طول الطريق 145 كيلو مترا ا�سافة 
المثنى  محافظة  يربط  وال���ذي  الفرعي  ال�سماوة  طريق  ال��ى 
ان  ال��ى  م�سيرا  متر،  كيلو   27 بطول  ال�سريع  ال��م��رور  بطريق 
االعمال المكلفة بها �سركة حمورابي هي تنفيذ 72 كيلو مترا 
وتنفيذ  ال�����س��م��اوة  �سمال  تقاطع  ال��ى  ب��اال���س��اف��ة  ال��ط��ري��ق  م��ن 
متر  كيلو   27 بطول  الفرعي  ال�سماوة  لطريق  االيمن  الممر 
،اما اعمال �سركة  ال�سماوة  العام عند مدخل  وتطوير الطريق 
ال�سريع  ال��م��رور  طريق  م��ن  مترا  كيلو   72 تنفيذ  فهي  ا���س��ور 
واعمال الممر االي�سر لطريق ال�سماوة الفرعي بطول 27 كيلو 
مترا،في حين تنفذ �سركة المعت�سم اعمال الج�سور والقناطر 
لطريق المرور ال�سريع والطريق الفرعي وبعدد ع�سرة ج�سور 
فوقانية وخم�سة ج�سور تحتانية و�سبعة ج�سور خا�سة ا�سافة 

الى القناطر وتنفيذ تقاطع البطحاء .

وزير االعمار واالسكان  : الوزارة تحقق نسب انجاز متقدمة في تنفيذ مشروع 
طريق المرور السريع ط/6 جزء )ديوانية ـ ناصرية ( وطريق السماوة الفرعي

- بغداد

اعلنت وزارة النقل عن اتفاقها مع وكالة جايكا 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى اع����داد خ��ط��ة م��رك��زي��ة لتطوير 
الناطق  وق���ال   .2035 لغاية  ال��ع��راق��ي��ة  ال��م��وان��ئ 
العراق  لموانئ  العامة  ال�سركة  با�سم  االع��الم��ي 
"وكالة  اإن  �سحفي،  ت�سريح  في  ال�سافي  انمار 

الخطة  ه��ذه  اع���داد  م��ن  انتهت  اليابانية  جايكا 
الرئي�سة لتطوير قطاع الموانئ  من خالل ان�ساء 
ال��م��ت��ط��ورة واع��ت��م��اد اح���دث اال�ساليب  االر���س��ف��ة 
ال��م��وان��ئ م��ن خ���الل ت�سخير  ادارة  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل ت��ف��ري��غ و���س��ح��ن 
اليابانية  الوكالة  "ممثل  ان  الب�سائع". وا�ساف 
والوفد  يو�سيكاوا  ن��وري  ما�سا  ال��دول��ي  للتعاون 

ام  ميناء  زاروا  الر�سمية  طوكيو  لقناة  االعالمي 
على  الوفد  اطلع  اذ  المن�ساآت،  من  وع��ددا  ق�سر 
اف��ادت  ال��ذي  الياباني  القر�ض  م�ساريع  ع��دد من 
منها الموانئ العراقية". واو�سح ان "وكالة جايكا 
عدد  النجاز  دوالر  مليون   390 مبلغ  منحت  قد 
من الم�ساريع لتطوير وتحديث واعمار الموانئ 
المقبلة  المرحلة  في  الياباني  القر�ض  بمنحة 

من �سمنها بناء ر�سيف للم�ستقات النفطية في 
ميناء خور الزبير وت�سليح ار�سفة وبناء �ساحات 
ح���اوي���ات و����س���راء ع���دد م���ن ال���وح���دات ال��ب��ح��ري��ة، 
على  ح�سلت  ق��د  الموانئ  �سركة  ان  ع��ن  كا�سفا 
المرتبة االولى من �سمن 19 م�سروعا في العراق 
لتطوير  قرو�سا  اليابانية  جايكا  وكالة  منحتها 

من�ساآتها".

النقل تعلن عن خطة لتطوير الموانىء العراقية لغاية 2035
- بغداد

المالية  االن��ب��اروزي��ر  بمحافظة  ح��دي��ث��ة  ق�����س��اء  مجل�ض  ط��ال��ب 
ه��و���س��ي��ار زي��ب��اري ب��اأن��ه��اء ازم���ة ال�سيولة ال��ن��ق��دي��ة، و���س��رف روات���ب 
الموظفين والمتقاعدين والقوات االمنية، مبيناً اأن م�سرف الر�سيد 

في الق�ساء خاٍل من االموال منذ ثالثة ا�سهر.
ق�ساء حديثة  "مجل�ض  اإن  �سليمان  خالد  المجل�ض  رئي�ض  وقال 
يطالب وزير المالية باأنهاء ازمة ال�سيولة النقذية التي يعاني منها 
الق�ساء متمثلة بعد �سرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والقوات 
ال  حديثة  ف��رع  الر�سيد  "م�سرف  ان  �سليمان،  وا���س��اف  االمنية". 
ارهابيي  بيد  ا�سهر بعد �سقوط هيت  ام��وال منذ ثالثة  توجد فيه 

داع�ض واغالق الطريق بين الرمادي وحديثة"، مبينا ان "هذا االمر 
والمتقاعدين  الموظفين  لدى  اليومية  الحياة  ب�سير  ارباكا  �سبب 

ومنت�سبي القوات االمنية".
الى  الموظفين  روات��ب  �"ار�سال  ب المالية  وزي��ر  �سليمان  وطالب 
م�سرف الر�سيد في حديثة عن طريق الج�سر الجوي الربط بين 

بغداد واالنبار في قاعدة عين اال�سد في ناحية البغدادي".

مجلس حديثة يطالب وزير المالية بإنهاء ازمة السيولة النقدية في القضاء
- بغداد
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العــــراق بانتظــــار المزيـــد:

100 يوم... حافلة بالعطاءات في مفكرة عمل حيدر العبادي

���ى �ل�س���عيد �الأمني و�تباع �إجر�ء�ت �أمنية ال تت�س���بب  عل
باختناقات مرورية في �لمدن، قال �لمتحدث با�سم مكتب 
رئي����س �ل���وزر�ء ر�ف���د جب���وري �إن "تقلي���ل �ل�س���يطر�ت ف���ي 
�لعا�س���مة بغد�د و�العتماد على �س���يار�ت �ل�س���ونار لك�س���ف 

�لمتفجر�ت عملية تغيير كبيرة تاأخذ بع�س �لوقت".
وقال جبوري  في تعقيب �سحفي �إن "تقليل �ل�سيطر�ت 
في بغ���د�د و�لتغيير�ت ف���ي �لمنطقة �لخ�س���ر�ء و�العتماد 
على �س���يار�ت �ل�س���ونار بدال من جهاز �ال�ستك�ساف، عملية 

تغيير كبيرة تاأخذ بع�س �لوقت".
و�أو�س���ح جب���وري �أن "�لق���ادة يعمل���ون حاليا على و�س���ع 
حل���ول ال تزع���ج �لمو�ط���ن �أكثر م���ن �ل���ازم وتحافظ على 

�الأمن".

الموازنة واالقتصاد

وف���ي �ل�س���اأن �القت�س���ادي ق���ال جب���وري �إن "هن���اك ج���و� 
�إذ عق���د مجل����س �ل���وزر�ء   ،2015 مائم���ا الإق���ر�ر مو�زن���ة 
قب���ل  الإقر�ره���ا  محاول���ة  ف���ي  ��س���تثنائيتين  جل�س���تين 
�نته���اء �لف�س���ل �لت�س���ريعي �الأول لمجل����س �لن���و�ب، ولكن 
�النخفا�س �لم�س���تمر الأ�س���عار �لنفط، وظهور خطر عجز 
كبي���ر ج���د� �كبر من �لحدود �لمقبولة ف���ي �لمو�زنة، حال 

دون �إر�سالها �لى �لبرلمان الإقر�رها".
وبي���ن جب���وري �أن "لجنة وز�رية تعم���ل �الآن على خف�س 
�الإنف���اق وزيادة �لم���و�رد وزي���ادة �لكفاءة �لمتمثلة باإ�س���اح 
هيكلي���ة موؤ�س�س���ات �لدول���ة"، د�عيا �لى "ع���دم �لياأ�س من 
مو�جه���ة �أ�س���عار �لنف���ط �لمنخف�س���ة، �إذ توج���د عدة طرق 
لمعالج���ة هذه �لم�س���كلة، منها �أن تك���ون �لمو�زنة متو�زنة 
�ل�س���ادر�ت  ورف���ع  متغي���رة،  �لنف���ط  �أ�س���عار  �أ�س���ا�س  ���ى  عل
وخف����س �لنفق���ات وتح�س���ين �الأد�ء لل���وز�ر�ت و�ال�س���تفادة 
���ى �لثرو�ت غير  م���ن خب���ر�ت �لتي تعتمد ف���ي �إير�د�تها عل

�لنفطية".
وتاب���ع جب���وري �أن "م���ا يوق���ف �لمو�زنة �الآن هو م�س���كلة 
�قت�س���ادية ولي�س ق�سية �سيا�س���ية كما ح�سل في مو�زنة 

."2014

زيادة في إنتاج النفط والتزام بالتقشف

وز�رة �لنف���ط من جانبها �أكدت �أنها ب�س���دد رفع �إنتاجية 
بع����س �الآب���ار �لنفطية في �لمحافظ���ات �لجنوبية لتعزيز 

و�رد�ت �لع���ر�ق و�س���د عج���ز مو�زنة 2015، فيم���ا بينت �أنها 
ملتزمة بالمنهاج �لحكومي من ناحية �لتق�سف.

وقال �لمتحدث با�س���م �لوز�رة عا�سم جهاد   في رد "، �إن 
"وز�رة �لنفط �تخذت �سل�سلة من �الإجر�ء�ت خال �لفترة 
�لما�س���ية منها زيادة كمية �ل�س���ادر�ت �لنفطية لتعوي�س 
�ل�س���ادر�ت �لت���ي توقف���ت ف���ي �لمناط���ق �ل�س���مالية وكانت 
تنت���ج م���ن 300 �ل���ى 400 �ل���ف برمي���ل يومي���ا"، مبينا �أن 
�لتق�سف  "�لوز�رة ملتزمة بالمنهاج �لحكومي من ناحية 

وزيادة �لمو�رد ومكافحة �لف�ساد".
�لحكوم���ة  بي���ن  �الأخي���ر  "�التف���اق  �أن  جه���اد  و�أ�س���اف 
���ي بت�س���دير 550  �التحادية و�إقليم كرد�س���تان �لذي يق�س
�ل���ف برمي���ل �س���يعو�س ذل���ك �لنق����س"، م�س���ير� �ل���ى �أن 
"�لوز�رة �ستقوم برفع �إنتاجية عدد من �الآبار �لنفطية في 
�لمناط���ق �لجنوبية، وهذ� �الأمر �س���يعزز من و�رد�ت �لعر�ق 

وي�ساهم ب�سد �لعجز في �لمو�زنة".

مشكلة الكهرباء في طريقها الى الحل

�أما وز�رة �لكهرباء، فقد تعهدت باإنهاء م�س���كلة �لكهرباء 
���ى هذه  خ���ال �لع���ام �لمقب���ل، موؤك���دة �أنه���ا �س���تحافظ عل
�لطاقة لغاية عام 2022، فيما �أ�سارت �لى �سعيها للتعاقد 
مع �ل�س���ناعيين �لعر�قيين لت�سنيع بع�س �لمعد�ت �لتي 

تحتاجها �لوز�رة.
وقال وزير �لكهرباء قا�سم محمد �لفهد�وي في ت�سريح 
�س���حفي  �إن "�لوز�رة و�س���عت ��س���تر�تيجية تتمث���ل باإنهاء 
�لى  م�سير�  م�سكلة �لكهرباء خال �لعام �لمقبل 2015"، 
�أن "ع���ام 2017 �س���يكون ع���ام �لحف���اظ على �لمنت���ج لغاية 

عام 2022".
 24 لم���دة  �لكهرب���اء  "توفي���ر  �أن  �لفه���دو�ي  و�أو�س���ح 
�س���اعة ف���ي �أي بلد من �س���اأنه �أن ينع�س �لقطاع �ل�س���ناعي 
���ى �لطاق���ة"،  و�لزر�ع���ي، م���ا ي���وؤدي �ل���ى زي���ادة �لطل���ب عل
���ى �لطاق���ة، �إال �أن �لحفاظ  متوقع���ا "ت�س���اعف �لطل���ب عل

على �لمنجز �سيكون �أ�سعب من �لو�سول له".
و�أك���د �لفه���د�وي �أن "�ل���وز�رة �ست�س���عى �ل���ى �لتعاقد مع 
�ل�س���ناعيين �لعر�قيي���ن لت�س���نيع بع����س �لمع���د�ت �لتي 
تحتاجه���ا �ل���وز�رة بع���د �لتعاقد معهم لمدة ثاث �س���نو�ت 
ليكون بعدها مجهز للوز�رة وبنف�س �لوقت �س���يتم ت�سغيل 

عدد كبير من �لعاطلين عن �لعمل".

موازنة محدودة ومشاريع مستمرة

و�أك���دت وز�رة �لبلدي���ات و�الأ�س���غال �لعام���ة �أن �لمو�زن���ة 
�أنه���ا  �ل���ى  �س���تكون مح���دودة، م�س���يرة  له���ا  �لمخ�س�س���ة 

�ستنجز �لم�ساريع �لم�ستمرة خال �لعام �لمقبل 2015.
وق���ال وزي���ر �لبلدي���ات و�الأ�س���غال �لعام���ة عب���د �لكري���م 
"�لمو�زن���ة  �إن  �س���حفي  ت�س���ريح  ف���ي  �الأن�س���اري  يون����س 
�لمخ�س�س���ة للوز�رة �لعام �لمقبل 2015 �ستكون محدودة 

وبالتالي فانه �س���وف لن تمنحنا فر�س���ة الإن�س���اء م�ساريع 
�لموج���ودة و�لم�س���تمرة  "�لم�س���اريع  �أن  جدي���دة"، مبين���ا 

�سنقوم بانجازها �لعام �لمقبل".
و�أ�س���اف �الأن�س���اري �أن "�لوز�رة و�س���عت خط���ة لمحاربة 
�لف�س���اد �لم�ست�س���ري في �لدو�ئر و�لموؤ�س�سات �لحكومية 
و�لت���ي �سنبا�س���ر بها في ع���ام 2015 "، الفتا �لى "ت�س���كيل 

���ى �لدو�ئر  لج���ان خا�س���ة بذلك وخرج���ت للمحافظات عل
�لتي وجد فيها ف�ساد".

وتاب���ع �الأن�س���اري �أن "�الأمو�ل لم تكن �ل�س���بب في تاأخر 
�لم�س���اريع خال �الأعو�م �ل�س���ابقة بقدر ما يتعلق �لبع�س 
منه���ا ب�س���عف �لمق���اول �لمنف���ذ له���ذه �لم�س���اريع وتلك���وؤ 
بع����س �لدو�ئ���ر ف���ي من���ح بع����س �ل�س���لف للمقاولي���ن في 
�لبع�س �الآخر منها"، مو�س���حا �أن "هناك 50 �ألف م�سروع 
توق���ف في بع����س �لمحافظ���ات �لتي خرجت من �س���يطرة 

�لدولة".

خطة عمل شاملة لتنفيذ المشاريع

وقال �لمتحدث �لر�س���مي با�س���م وز�رة �الإعمار و�الإ�سكان 
عب���د �لو�ح���د �ل�س���مري ف���ي تعقي���ب �س���حفي �إن "�ل���وز�رة 
و�س���عت خطة عمل �س���املة ف���ي مجال تنفيذ �لم�س���اريع، 
ومنه���ا �الإ�س���كان و�لط���رق و�لج�س���ور و�لمبان���ي و�لتدري���ب 
وم�س���اريع �أخ���رى"، م�س���ير� �ل���ى �أن "�ل���وز�رة تق���وم بتنفيذ 
35 م�س���روعا لاإ�س���كان و�لط���رق و�لج�س���ور، منها خم�س���ة 
مجمع���ات �س���كنية و30 م�س���روعا للط���رق و�لج�س���ور ف���ي 
جمي���ع �لمحافظ���ات، �إ�س���افة �ل���ى 48 ف���ي مجال �س���يانة 
�لط���رق و�لج�س���ور، ف�س���ا ع���ن �س���بعة م�س���اريع لاأبني���ة 

�لعامة".
و�أو�س���ح �ل�س���مري �أن "�لم�س���اريع �لجدي���دة �لتي �س���تتم 
�إحالته���ا للتنفي���ذ ف���ي ح���ال توف���ر تخ�سي�س���اتها �س���من 
�لمو�زنة �لعامة تت�س���من 19 م�سروعا في �لما�سكان و34 
م�س���روعا للط���رق و�لج�س���ور، و�س���تة م�س���اريع ف���ي مج���ال 
�لمبان���ي �لعام���ة، �إ�س���افة �لى م�س���روعين ل�س���الح وز�ر�ت 

�أخرى".
يذك���ر �أن �لعب���ادي كلف بت�س���كيل �لحكومة ف���ي )11 �آب 
2014(، بع���د ح�س���ول تو�فق علي���ه بين �لكتل �ل�سيا�س���ية 
ف���ي مجل����س �لن���و�ب، وت�س���من �لبرنام���ج �لحكومي �لذي 
قدم���ه لرئي����س �لبرلم���ان �س���ليم �لجب���وري نقاط���ا ع���دة، 
�أبرزه���ا تنظي���م �لعاق���ات �التحادي���ة �لمحلي���ة وت�س���جيع 

�لتحول نحو �لقطاع �لخا�س وتوفير �لبنى �لتحتية.
�أم���ن  تحقي���ق  ���ى  عل "�لعم���ل  ���ى  عل �لبرنام���ج  ون����س 
�لعر�ق و��س���تقر�ره وحماية من�س���اآته، و�الرتقاء بالم�ستوى 
�لنف���ط  �إنت���اج  وزي���ادة  للمو�ط���ن،  ���ي  و�لمعي�س �لخدم���ي 
و�لغ���از لتح�س���ين �ال�س���تد�مة �لمالية، وتنظي���م �لعاقات 

�التحادية �لمحلية".

م��رت مئة يوم عل��ى تولي حيدر العبادي رئاس��ة الوزراء 
في العراق، ويرى مراقبون أن االتجاه الذي تس��ير به البالد 
ايجاب��ي، لكنه ال يخلو م��ن المصاعب، إال أنها فترة كافية، 
بحس��ب مراقبي��ن، إلثب��ات جدي��ة الحكوم��ة عل��ى تجاوز 

المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق.
وي��رى مس��ؤولون رس��ميون، أن حكومة العب��ادي حققت 
إنج��ازات عل��ى الصعي��د األمن��ي وقللت من ح��دة االحتقان 
الطائفي، وعلمت بجهد متسارع على انجاز قانون الموازنة 
العام��ة المثي��ر للج��دل، ناهي��ك عم��ا تفعل��ه لمواجه��ة 
تداعي��ات أزم��ة انخف��اض أس��عار النف��ط ف��ي األس��واق 
العالمية، فضال عن معالجة ملف الطاقة الشائك في البلد.

تخفي��ض او الغ������اء 
السيطرات واالكتفاء 

بسيارات السونار

الكهرب��اء على موعد 
النه����اء تعثرات����ها 
نهاية عام 2015

متابعة

 الى مدينة الموصل التي وقعت تحت س��يطرة ارهابيي )داعش( منذ 6 أش��هر مضت.. الخوف 
ً
تروي مصادر صحفية دخولها مؤخرا

والترق��ب والح��ذر من القادم.. هك��ذا وجدنا الهاجس المش��ترك ألهالي المدينة التي يقطنها نصف س��كان محافظ��ة نينوى. وتقول 
الصحيف��ة ان الحياة في الموصل تس��ير بش��كل غير اعتيادي، فقد ش��هدت تغييرا واضح��ا في طبيعة الع��ادات وطريقة التعايش 
والتعام��ل الت��ي كان يتصف بها أهالي المدينة التي يش��طرها نهر دجلة إلى نصفين يس��ميان محليا الجانب األيمن والجانب األيس��ر، 

ويربط بينهما 5 جسور هي حلقة التواصل بين أهالي المدينة.
�نت�س����ار و��س����ح للم�س����لحين.. وطلع����ات جوي����ة مكثف����ة لطائ����ر�ت �لتحال����ف 
�لدول����ي.. و�س����ح في �لم����و�د �لغذ�ئية و�لطبي����ة، و�نعد�م تام للتي����ار �لكهربائي، 
وغ����اء مثي����ر ف����ي �الأ�س����عار، و�نقط����اع مي����اه �ل�س����رب، و�إغ����اق مناف����ذ �لدخ����ول 
و�لخ����روج للمدينة خوفا من ه����روب �لعو�ئل �لتي فر�س �رهابيو د�ع�س عليهم 
�18 عاما  ����باب �لذين هم فوق �ل �لبقاء د�خل منازلهم، وخ�سو�س����ا �س����ريحة �ل�س
خوفا من �ن�سمامهم مع �سفوف �لمتطوعين مع �لع�سائر �لعر�قية لمحاربة 
تنظي����م د�ع�����س. وعلى �لعك�س من ذلك، يقوم تنظي����م د�ع�س بحمات �إجبارية 
����باب �لمو�س����لي لانخ����ر�ط ف����ي �س����فوفه ع����ن طري����ق  و�ختياري����ة لك�س����ب �ل�س

�لمغريات، ومنها �لمال و�أ�سياء �أخرى.
�لن�س����اء منتقب����ات ويرتدي����ن عب����اء�ت �س����ود�ء تغط����ي �لج�س����د ب�س����كل كام����ل، 
����باب يرت����دي �لزي �الأفغاني �لذي ر�جت عملي����ة بيعه و�الإقبال على  وبع�س �ل�س
�سر�ئه و�رتد�ئه من قبل �ل�سباب.. ربما خوفا من �لم�سلحين بد�عي �إر�سائهم.
تق����ول �أم يون�����س )53 عاما( موظفة في د�ئرة �لتقاع����د "�لخوف على �أوالدي 
وم�س����يرهم �لمجه����ول ه����و ما �أعانيه منذ �س����نو�ت، فبعد �أن كن����ت قلقة عليهم 

م����ن �الحتق����ان �لطائف����ي �ل����ذي �س����هدته م����دن �لع����ر�ق بع����د 2003 وحم����ات 
�لده����م و�العتق����االت �لت����ي كانت تمار�س����ها �الأجه����زة �الأمنية للحكوم����ة جاء دور 
م�س����لحي )د�ع�����س( و�لرع����ب �ليوم����ي �ل����ذي نعي�س����ه". وتق����ول "حالنا ال ي�س����ر 
����ي عن ح�س����ار �لمو�سل �لتاريخي،  عدو �أو �س����ديق. كنا نقر�أ في �لزمان �لما�س
وه����ا نح����ن �لي����وم يحا�س����رنا �لرعب و�لم����وت و�لج����وع و�لحاج����ة.. �أدو�ت �لطبخ 
�أ�س����بحت نار. �الأخ�س����اب و�لمو�ق����د �لنفطية )�لجولة و�لبريمز( وتق�س����د بهما 
�آلتي����ن تعم����ان بم����ادة �لنفط، وكانت����ا ت�س����تخدمان للطبخ قبل وج����ود �لطباخ 
�لغازي و�لكهربائي". وت�س����يف �أم يون�س "�سرنا نجمع مياه �الأمطار الأغر��س 
�ل�سرب وعمل �لطبخ، وتتم ت�سفيتها عن طريق قطعة قما�س ثم غلي �لماء؛ 
لكون �لمياه مقطوعة عنا منذ �سهور. �لو�قع �لمرير �لذي نعي�سه موؤلم جد�، 
نحن �أنا�س م�سالمون نحب �ل�سام ون�سنع �ل�سام، وكنا متعاي�سين مع �لكل 

بمختلف �لديانات و�لقوميات و�لمذ�هب".
ويق����ول عم����ر�ن )20 عاما( طالب في كلية �لهند�س����ة جامعة �لمو�س����ل "لم 
�أتمك����ن م����ن �لخ����روج الأد�ء �المتحان����ات �لنهائي����ة �لت����ي �أعلن����ت عنه����ا �لحكومة 

�لمركزي����ة ف����ي مناط����ق �إقلي����م كورد�س����تان، حي����ث ق����ررت �لحكومة ع����دم �عتماد 
�لدر��س����ة ف����ي �لمناط����ق �لم�س����يطر عليها من قب����ل تنظيم د�ع�����س.. رغم �أنني 
تركت در��ستي �لجامعية رغم �سماعي باأن هناك بع�س �لكليات فتحت �أبو�بها 
للدر��س����ة تحت �س����يطرة �لم�س����لحين، عائلتي تمنعني من �لخروج من �لمنزل 
فاأ�س����بحت �أعي�س في ح�سار د�خل ح�سار ومنع علّي �ل�سعود ل�سطح �لمنزل، 
����باب ف����ي مدينة �لمو�س����ل  خ�سو�س����ا بع����د �عتق����ال �لم�س����لحين ع����دد� من �ل�س
بذريع����ة نقل �لمعلومات لجهات حكومي����ة وقو�ت �لتحالف �لدولي، وذلك عبر 
�رتياده����م �أماك����ن مرتفع����ة و�أ�س����طح �لبناي����ات و�لمنازل لغر�س �لح�س����ول على 
����بكات بالكامل من قبل  �س����بكات �ت�س����ال للهو�تف �لجو�لة بعد �أن تم قطع �ل�س
م�س����لحي د�ع�����س". ويق����ول �لح����اج �أب����و رعد، �س����احب مطعم في و�س����ط مدينة 
�لمو�س����ل "لم �أنقطع عن �لعمل في �لمطعم، فهو م�س����در رزقي �لوحيد، و�أنا 
�أع����ول عائل����ة كبي����رة، و�ثنتان م����ن بناتي تعي�س����ان معي مع �أطفاله����ن، فاالأولى 
فق����دت زوجه����ا بع����د �غتياله من قبل م�س����لحين �س����نة 2006، و�لثاني����ة �عتقل 

زوجها من قبل قو�ت حكومية قبل 4 �سنو�ت".
ويقول �ن "�لعمل في �لمطعم �س����ار �س����عبا للغاية، فخطورة �لو�س����ع وغاء 
�الأ�س����عار باتا عائقين كبيرين. �أ�سطو�نة �لغاز و�سل �سعرها �إلى 75 �ألف دينار، 
و�أ�س����عار �لخ�س����ر�و�ت و�لمو�د �لغذ�ئية قفزت �إلى �أ�س����عاف م�س����اعفة ل�سعرها 
�لحقيقي، ولم يعد �لمطعم ي�س����تقبل زبائنه بال�س����كل �ل�س����ابق، فاأغلب �لنا�س 
هرب����و� م����ن �لمو�س����ل، و�لكثي����ر منهم يخ����اف �لخ����روج. �أن����ا ��س����تقبلت مجبور� 
ف����ي مطعمي بع�س �لم�س����لحين �لع����رب يركنون �س����يار�تهم وينزلون للمطعم 
وبرفقته����م ن�س����اء يحمل����ن �ل�س����اح، ياأكلون ويدفع����ون ح�س����ابهم ويخرجون". 
وعن����د �س����وؤ�لنا ع����ن �س����بب �لغ����اء يقول �لح����اج �أب����و رع����د، �إن "�لطري����ق �لوحيد 
�ل����ذي يرب����ط �لمو�س����ل بالعالم �لخارجي هو �لحدود مع �س����وريا �لتي تخ�س����ع 
ل�س����يطرة م�س����لحي تنظيم د�ع�س، حيث يتم جلب �لمو�د �لغذ�ئية و�لحاجات 
�الأخ����رى م����ن مدين����ة �لرقة �ل�س����ورية؛ لذل����ك تجد �الأ�س����عار غالية ج����د�، وعلى 

�لعك�����س م����ن ذل����ك فقد هبطت �أ�س����عار �للح����وم �لعر�قية بو�قع �لن�س����ف، حيث 
يب����اع �لكيلوغ����ر�م من لحم �لخروف �لعر�قي ب�س����عر 7 �آالف دينار، وكان �س����عره 
قب����ل �س����يطرة تنظي����م د�ع�س على �لمدين����ة 14 �ألف دينار عر�ق����ي، وذلك لكون 
محافظ����ة نين����وى تمتلك �أكبر ثروة حيو�نية ف����ي �لعر�ق، وقد توقفت تجارتها 
ب�س����كل نهائي بعد محا�س����رة �لمدينة". تجولنا في �لمدينة �لتي غابت عنها 
�أ�س����و�ت �لمق����ام �لعر�ق����ي و�الأغان����ي �لمو�س����لية �لتي يع�س����قها �أهال����ي �لمدينة 
ف����ي �لمقاه����ي و�لكازينوه����ات و�س����الونات �لحاق����ة  �س����ماعها  �لذي����ن تع����ودو� 
و�لمحال �لتجارية وفي �س����يار�تهم �لخا�س����ة، �س����و�رعها �الآن ت�سهد �إغاقا تاما 
للمقاه����ي و�لكازينوهات وحرق لمحال ومر�كز بيع �الأفام و�الأغاني و�الأقر��س 
�لليزري����ة ومح����ات �لحاق����ة �لتي يعدها تنظيم د�ع�س حر�م����ا وكفر� وتم منع 
ظاه����رة �لتدخي����ن و�إ�س����د�ر فت����اوى م����ن قب����ل �لمحاك����م �ل�س����ريعة ف����ي تحريم 
�لتدخي����ن و�إن����ز�ل عقوبات �لجلد بحق �لمدخنين ومن يتاجر ببيع �ل�س����جائر، 

وقد ت�سل بع�س �الأحكام لاإعد�م بحق �لمتاجرين فيه.
�تجهنا �س����ماال �س����وب �ل�س����فة �الأخرى من �لمدينة �أ�سو�ت �لق�سف �لجوي 
لطائ����ر�ت �لتحال����ف بات����ت �أكثر دويا.. �س����هود عي����ان ذكرو� باأن م�س����لحي د�ع�س 
قامو� بنقل ع�سر�ت �لقتلى و�لجرحى من مقاتليهم �لتي ��ستهدفتهم طائر�ت 
�لتحالف �لدولي في �س����نجار وناحية تلعفر ومناطق �لك�سك و�لعيا�سية �لتي 
ت�س����هد ق�س����فا م�س����تمر� وتحركا و��س����عا م����ن قبل ق����و�ت �لبي�س����مركة �لكوردية 

وباإ�سناد من قبل طير�ن �لتحالف �لدولي لتحريرها.
وهن����اك حم����ات ن����زوح كبرى من قب����ل �أهالي �لق����رى و�لمناطق �لتي ت�س����هد 
حم����ات ع�س����كرية �إل����ى د�خ����ل مدين����ة �لمو�س����ل كونها بات����ت �لمنف����ذ و�لخيار 

�لوحيد لاأهالي في �لهرب من مناطق �القتتال.
م����ن جانبه����ا، �أك����دت م�س����ادر ع�س����كرية كوردي����ة �ل�س����روع ف����ي �لب����دء بحمل����ة 
ع�سكرية كبرى باال�ستر�ك مع �لقو�ت �لحكومية �لعر�قية ومتطوعي �لع�سائر 

لتطهير مدينة �لمو�سل بالكامل.

اهالي الموصل يعيشون رعبا وحذرا من المجهول على يد عصابات داعش
اآلتي على كف األمنيات

متابعة
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ثمن الدكت�ر محمد البدري رئي�س الم�ؤ�س�سة 
الجه�د   واالع���ان  والن�سر  لل�سحافة  العراقية 
التي يبذلها مجل�س محافظة كرباء  المباركة 
بما  المحافظة  واع��م��ار  تط�ير  ف��ي  المقد�سة 
يتنا�سب ومكانتها الدينية والتراثية والتاريخية.
ج����اء ذل����ك خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال رئ��ي�����س مجل�س 
م��ح��اف��ظ��ة ك���رب���اء ال��م��ه��ن��د���س ن�����س��ي��ف جا�سم 
ال���خ���ط���اب���ي ل���ل���دك���ت����ر ال�����ب�����دري اث����ن����اء زي���ارت���ه 

للمحافظة ...
المحافظة  في  يجري   ما  ان  البدري  وا�ساف 
المقد�سة من اعمال ان�ساءات وتط�ير  وت��سعة 
بن  الح�سين  لاإمامين  المقد�سين  الحرمين 
علي بن ابي طالب واخية العبا�س  انما ينطلق 
الحك�مة  ت�ليها  التي  اال�ستثنائية  االهمية  من 
المركزية والمحلية بالتعاون مع ادارة العتبتين 
ذاته  ال�قت  في  مثمنا   .. والعبا�سية  الح�سينة 
والداني  القا�سي  ي�ساهدها  التي  الجه�د  تلك 

وفي كافة الميادين .
ورئي�س  الم�ؤ�س�سة  رئي�س  ال��ب��دري  د.  واو���س��ح 
الم�ستقلة  العراقية  االنباء  وكالة  ادارة  مجل�س 
انبثقتا  اللتان  العراقية  جريدة  تحرير  ورئي�س 
عن رحم الم�ؤ�س�سة المذك�رة .. او�سح ان كرباء 
كما  �ستبدو  والقيمي  ال�ستراتيجي  العمق  بهذا 
كانت و�ستبقى عين العالم المبهرة بما تحت�يه 
ومالها من مكانة  االط��ه��ار   االئمة  ا�سرحة  من 

في وجدان الم�سلمين .
الخطابي  ن�سيف  المهند�س  من جانبه رحب 
ال�دية  بالزيارة  رئي�س مجل�س محافظة كرباء 
التي قام بها الدكت�ر محمد البدري والتي عبرت 
العراقي  االعام  اهتمام  الخطابي عن  وبح�سب 
الم�ستقل للزيارة من تمتين االوا�سر والعاقة 
وم�ؤ�س�سات  االع���ام  بين  وااليجابية  الع�س�ية 
���ى ك���اف���ة ال���م�������س���ت����ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����دول�����ة  ع���ل

وال�سيا�سية .
ال��ق��ادة  زي����ارة  ان  ال��خ��ط��اب��ي  المهند�س  وا���س��ار 
���ي ال��ث��اب��ت��ة  االع��ام��ي��ي��ن ت�����س��ك��ل اح����دى ال���روا����س
ف���ي م�����س��م��ار ب��ن��اء م��ن��ظ���م��ة ع��م��ل وا���س��ت�����س��ارة 
ال��روؤي��ة للمزيد من  ال��ى و�س�ح  بالنتيجة  ت���ؤدي 

الم�ساريع التط�يرية .
هذا وفي ختام الزيارة حمل اهالي المحافظة 
الخا�سة  مقترحاتهم  ال��ب��دري  محمد  الدكت�ر 
البدري  وع��د  حيث  ومدينتهم  حياتهم  ب�س�ؤون 
ب�سرورة اي�سالها كل الى  مجاله و�سيعمل على 
ومتط�عيها  للمدينة  االإيجابي  ال��دور  ت��سيح 
االع���ت���داءات  ���س��د  ف��ي  ال�سعبي  ال��ح�����س��د  �سمن 
محافظة  وان  ال�سيما  داع�س  لتنظيم  االرهابية 
ك��رب��اء ت�سكل م��ع االن���ب���ار ح����دود ت��م��ا���س الب��د 
م���ن ح��م��اي��ت��ه��ا وت��ف���ي��ت ال��ف��ر���س��ة ع��ل��ى اول��ئ��ك 
بقيم  ا���س��ا  ي��ع��ت��رف���ن  ال  ال��ذي��ن  التكفيريين 
وتعاليم وت�جيهات الدين اال�سامي الحنيف  .

ال��خ��ط��اب��ي م��ن ت�لد  اخ���ر يعتبر  م��ن ج��ان��ب 
ك����رب����اء ال��م��ق��د���س��ة م����ن م����ال���ي���د ع�����ام 1969 
وه�  كرباء  اعدادية  في  درا�سته  مرحلة  واكمل 
م��ن ع��ائ��ل��ة زراع��ي��ة وت��خ��رج م��ن كلية ال���زراع���ة / 
جامعة الم��سل عام 1992 وتم تعينه مهند�سا 
بعد  ك��رب��اء  م�����س��ان��ع  ف��ي  ال��ن���ع��ي��ة  لل�سيطرة 

تخرجه مبا�سرة.
1998 ع��م��ل ف���ي  وزارة  ال��ت��ج��ارة /   وف���ي ع���ام 

ال�سركة العامة للحب�ب في محافظة كرباء 
ان���ت���خ���اب���ه ع�������س����ا ف��ي  ت����م   2004 وف�����ي ع�����ام 

المجل�س البلدي 
2009 ���س��ارك��ت ف���ي االن��ت��خ��اب��ات  وف����ي ال���ع���ام 
ك��رب��اء  م��ح��اف��ظ��ة  لمجل�س  ع�����س���ا  وان��ت��خ��ب��ت 
ال��م��ق��د���س��ة ث���م ب��ع��ده��ا ا���س��ب��ح��ت ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

مجل�س  محافظة كرباء .
للمحافظة  الخدمات  تقديم  في  �ساركت  وقد 
ب����داأ م��ن تبليط ال�����س���ارع واالب��ن��ي��ة ال��ع��م��ران��ي��ة 
ت��ط���ي��ر ال��ع��ت��ب��ات ال��م��ق��د���س��ة ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ة 
في  كبير  ب�سكل  �ساهمت  فقد  زراع��ي��ا  ول��ك���ن��ي 
وت�فير  للمحافظة  ال���زراع���ي  ال���اق��ع  تح�سين 
الجيدة  التربة  من  الزراعية  م�ستلزمات   كافة 
للزراعة وغيرها  الحي�ية  والم�سادات  واال�سمدة 
اما عن م�ساركات الخطابي في الزيارة االأربعينية 
ودور مجل�س محافظة كرباء فيها فقد تحدث 

هذا  ك��رب��اء   محافظة  ���س��ارك��ت  لقد  الخطابي 
ال��ع��ام وب��م�����س��اع��دة م��ن ال��ق���ات االم��ن��ي��ة وك��ذل��ك 
ال�زارات الخدمية في م�ساعدة وت�سهيل الزيارة 
وكذلك  ال��ع��راق  محافظات  كافة  م��ن  للقادمين 
وكذلك  المهمة  لهم  و�سهلنا  ال��ع��راق  خ��ارج  م��ن 
الدعم  نقدم  وال��ي���م  الح�سينية  الم�اكب  دعما 
االم��ام  لزيارة  اال�سرف  النجف  لمحافظة  اي�سا 
علي " عليه ال�سام " في ذكرى ا�ست�سهاد �سيد 
 " و�سلم  وال  " �سلى اهلل علية  الكائنات محمد 
وكل هذه االعمال التي نق�م بها هي قليلة بحق 

" االطهار  البيت  وال  النبي  " ا�سحاب 
كرباء  محافظة  مجل�س  رئي�س  واع��ل��ن  كما 
الخطابي  جا�سم  ن�سيف  المهند�س  المقد�سة 
عليه  الح�سين  االم��ام  اربعينية  زي��ارة  نجاح  عن 
ال�����س��ام ب��ك��ل ���س��ف��ح��ات��ه��ا االم��ن��ي��ة وال��خ��دم��ي��ة 
وتقدير  وامتنان  �سكر  ر�سالة  ف��ي  واك��د  والنقل 
ي���ج��ه��ه��ا ال���ى ال�����س��ي��د رئ��ي�����س ال�������زراء المحترم 
اثناء  المقد�سة  كرباء  محافظة  الى  وح�س�ره 
ال��زي��ارة وال��ى وزي��ر الدفاع ووزي��ر الداخلية  فترة 
النقل  ووزي��ر  العامة  واالأ�سغال  البلديات  ووزي��ر 
وال��ى جماهير كرباء  واالإ�سكان  االأع��م��ار  ووزي��ر 
للعتبتين  ال��ع��ام��ت��ي��ن  واالم��ان��ت��ي��ن  ال��م��ق��د���س��ة 
ال��ح�����س��ي��ن��ي��ة وال��ع��ب��ا���س��ي��ة ال��م��ق��د���س��ت��ي��ن وال���ى 
اع�����س��اء مجل�س  وال���ى  ون���اب��ه  ك��رب��اء  محافظ 
االو�سط  الفرات  عمليات  قائد  وال��ى  المحافظة 

وق���ائ���د ���س��رط��ة ك���رب���اء وم������دراء اال���س��ت��خ��ب��ارات 
وال��م��خ��اب��رات واالم����ن ال���ط��ن��ي واال���س��ت��خ��ب��ارات 
المدني  والدفاع  والتفتي�س  وال�س�ؤون  الع�سكرية 
والى  االب��ط��ال  ال�سعبي  الح�سد  واف���راد  وال��م��رور 
غ����رف ع��م��ل��ي��ات ال��ج��ي�����س وال�������س���رط���ة وط���ي���ران 
باإدارة  الجي�س والى ك�ادر المحافظة المكلفين 
الخدمية  الدوائر  كافة  والى  المحافظة  محاور 
وال�سحة  والمجاري  والماء  والبلديات  البلدية 
والكهرباء والنفط والنقل وكذلك ال يخفى جهد 
والتجارة  واال�سكان  االعمار  االتحادية  ال����زارات 
المجاميع  وك��ذل��ك  وال��داخ��ل��ي��ة  وال��دف��اع  والنقل 
المدينة  تنظيف  في  المتط�عين  المباركة من 
التي  الخيرة  الجه�د  كل  الخطابي  ثمن  حيث 
ت��ظ��اف��رت م���ن اج���ل ح��م��اي��ة ال���زائ���ري���ن وت��ق��دي��م 
الخدمات اليهم وانجاح الزيارة المباركة واف�سال 
النيل من  ي��ح��اول���ن  ال��ذي��ن  االع���داء  مخططات 
اع��داد  ان  ال��ى  ال��زي��ارة م�سيرا  واف�سال  ال��زائ��ري��ن 
ال���زائ���ري���ن ال���ذي���ن ����س���ارك����ا ف���ي م��را���س��ي��م زي����ارة 
اربعينية االمام الح�سين عليه ال�سام 20ملي�ن 

زائر تقريبا عراقي واأجنبي
بال�سكر  ات��ق��دم  ان  اال  ي�سعني  ال  الختام  وف��ي 
ل���ل���دك���ت����ر م���ح���م���د ال�����ب�����دري وال���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي 
" والعاملين فيها واتمنى  "العراقية  الم�ؤ�س�سة 
خدمة  ه��ذا  عملكم  ف��ي  وال��ن��ج��اح  الت�فيق  لكم 

لعراقنا الجديد .

السيد رئيس التحرير يزور كربالء المقدسة ويلتقي السيد رئيس مجلس المحافظة فيها:

البدري يثمن الجهود المباركة لتطوير المحافظة وتوسيع العتبتين المقدستين 
رئيس مجلس محافظة كربالء : زيارة القادة االعالمين ستؤثر ايجابا .. في برنامج االعمار و التطوير

اهالــــي كربــالء 
رئيس  يحملون 
سســــــــة  لمؤ ا
مقترحــاتهـــم 
الخاصة بشؤون 

حياتهم 



قب���ل ايام���ا قالئ���ل ا�صدر القائم���ون على خزن���ة االولمبي���ة العراقية 
بيان���ا وزعت ن�ص���خاته ال���ى جميع ال���وكاالت العراقي���ة والعالمية والذي 
يخ����ص ال�صحفيي���ن الريا�صيي���ن الموفدي���ن م���ع اتحاداتن���ا البطل���ة 
الت���ي ت�ص���ارك ف���ي الم�ص���ابقات الخارجي���ة حي���ث ت�ص���من الكت���اب عدم 
ا�ص���طحاب ال�ص���حفي م���ع الوف���ود الريا�ص���ية العراقفي���ة المهاج���رة! 
وال�ص���بب يع���ود ال���ى عملي���ة التق�ص���ف والخ���واء الت���ام ف���ي الميزاني���ة 
لذل���ك ق���رر المكت���ب التنفيذي وبام���ر الخزنة ايقاف ال�ص���حفيين من 
ال�ص���فر كذل���ك �ص���مل الق���رار ع���دم م�ص���اركة منتخباتن���ا الوطني���ة ف���ي 
���بب لك���ن عندما نقرا يوميا  البط���والت الخارجية المقبلة ولنف�ص ال�ص
في ال�ص���حف ايف���ادات منتخباتنا الوطنية ندخل ف���ي حيرة فهل طبق 
���ي ولماذا ه���ل النه يو�ص���ل المعلومة  الق���رار فقط بال�ص���حفي الريا�ص
بالكام���ل ام ان���ه زيادة ع���ن الحاجة كما يق���ول بع�ص رووؤ�ص���اء االتحادات 
الفارغين! ا�ص���حاب الكرو�ص! الذين اليحببون ا�ص���طحاب ال�ص���حفي 
���بيل المث���ال ي���وم االربع���اء ق���رات هج���رة  ���ى �ص خوف���ا م���ن...........! فعل
البع�ص منتخباتنا الى بالد اهلل الوا�ص���عة لغر�ص الم�ص���اركة في )هاي 
البطول���ة وذي���ج( اوله���ا الم�ص���اركة في كا�ص ديف���ز للتن�ص! ف���ي ماليزيا 
)�ص���فرة محترم���ة و مابيه���ه �ص���حفي والها ت���وب! والثانية ال�ص���لة الى 
غ���رب ا�ص���يا )وين محد ي���دري(! والكيك بوك�ص���نغ الى الهن���د لمعالجة 
عي���ون احم���د رحيم! واالخرى ال�ص���فر الى رو�ص���يا البي�ص���اء او الحمراء 
الندري من قبل اتحاد الجمنا�ص���تك والو�ص���و الى ايران والكيوكن�صكاي 
ال���ى تون����ص والهوك���ي الى البطول���ة العربية لكن االتح���اد الغى الرحلة 
كون���ه يعاني التق�ص���ف وبالتال���ي انه امفل�ص لذلك قرر عدم الم�ص���اركة 
والج���ودو �صت�ص���افر باربع���ة ف���رق ال���ى مك���ة! وهن���اك اتح���ادات )الته�ص 
والتن�ص( وانما �ص���كلت لغر�ص ال�ص���ياحة وال�صفر منها اتحاد )الريا�صة 
للنائمين في الع�صل واتحاد عبود الك�ص وووووووو( �صتغادر للم�صاركة 
ف���ي بطوالت مختلف���ة االنواع واالحجام وح�ص���ب البلد الذي خ�ص�ص���ت 
ل���ه ال�ص���فرية وه���ذه الجم���وع الغفي���رة الت���ي تغادرن���ا يومي���ا ه���ل تذهب 
���ى ح�ص���ابها الخا�ص���ولماذا يقاف ايفاد �ص���حفي واحد فقط! �ص���يما  عل
ان بع����ص االتح���ادات ) تت�ص���ودن ( من ال�ص���حفي وكانه �ص���يقف حجرة 
وعثر في طريقهم البع�ص منهم يذهب للم�ص���اركة ) ب�صكوت ( دون ان 
يعلم احد وكما قال احد ال�ص���حفيين جنة في منه ال اريدها (! عموما 
القانون االولمبي �ص���اري بحق ال�ص���حفي من ناحية عدم ال�ص���فر لكنه 
مفتوح للذين تم ت�صميهم ناطقين لذا االتحاد وتلك وح�صب العالقات 
الد�صومية التي �صميت البع�ص منهم املنا كبير في اولمبيتنا العزيزة 
���ى عدم ا�ص���طحاب ال�ص���حفي م���ع وفودنا الموقرة ب�ص���بب  ان ت�ص���ر عل
التق�ص���قف! وا�ص���دار قرار جديد ي�صمح لل�صحفي بالذهاب مع الوفود 
لك���ن يب���دا تنفي���ذ القرار من عام الفين او ه�ص���ه وربما ع���ام 2020 بعد 
وفاة احمد رحيم! هيج منيه هم ما اريدهه خل ترتاحون اهل الكرو�ص.

���ي، الجمع���ة، اأن اتح���اد الك���رة ف�ص���ل في  اأك���د ن���ادي ال���زوراء الريا�ص
تنظي���م م�ص���ابقة الدوري خالل ال�ص���نوات االأخيرة، مبين���ا اأن االتحاد 
لم ي�صدر الئحة ر�صمية اإنما بالكالم فقط، فيما دعا االأندية التخاذ 

موقف موحد �صد تاأجيل المباريات.
وقال المتحدث الر�ص���مي للنادي عبد الرحمن ر�ص���يد ، اإن "اتحاد 
الكرة ف�ص���ل خ���الل ال�ص���نوات الثالث االأخي���رة بتنظي���م دوري الكرة"، 
معتب���را اأن "نج���اح االتح���اد بنج���اح لجن���ة الم�ص���ابقات وف�ص���له م���ن 

ف�صلها".

واأ�ص���اف ر�ص���يد اأن "االتحاد لم ي�صدر الئحة 
خا�صة بالم�صابقة انما اعتمد الكالم فقط في 
قاعة الموؤتمالر الفني قبل انطالق المو�ص���م"، 
مت�ص���ائال "كيف �ص���يمكن لالتح���اد اأن يتعامل 
م���ع ان�ص���حاب ن���ادي ال�ص���ليمانية ه���ل �ص���يلجا 
مخال���ف  فه���ذا  ���ي  المنا�ص المو�ص���م  للوائ���ح 

للقوانين ".
وتاب���ع ر�ص���يد اأن "م���ن الغريب جدا اأن ي�ص���ر 
االتحاد على تاأجيل مباريات الفريق الذي لديه 

اأربع���ة العبي���ن ف���ي المنتخب وه���و بهذا اليعني �ص���وى نادي���ي اربيل 
وال�ص���رطة"، داعي���ا "االأندي���ة الريا�ص���ية التخ���اذ موقف موحد �ص���د 

التاأجيل الأنها كلها مت�صررة من التاأجيالت".
لالأندي���ة  رابط���ة  "ت�ص���كيل  ر�ص���يد  واقت���رح 
المحلي���ة من اأجل اتخ���اذ موقف موحد اأزاء اأي 
ق�ص���ية وهو ما معمول به ف���ي اأغلب الدوريات 
الكروية"،كا�ص���فا اأن "لجنة الم�صابقات اأعلنت 
اأن الخام�ص من �صهر �صباط �صيكون االنتقال 
للعب دوري الفرق الثمانية المتاأهلة في حين 
ل���م يبداأ الدوري مرحلته الثانية حتى االآن مع 
التاأجي���الت الت���ي �صت�ص���تمر ب�ص���بب م�ص���اركة 
المنتخب في بطولة اآ�صيا وارتباط العبي ال�صرطة واربيل في كا�ص 

االتحاد االآ�صيوي".

الزوراء يؤكد فشل اتحاد الكرة بتنظيم الدوري ويدعو األندية التخاذ موقف ضد التأجيل

العب من بالدي

أعل��ن اتح��اد الكرة، عن وصول وف��د المنتخب الوطني لإلمارات إلقامة معس��كر تدريبي 
تحضيرا لمنافس��ات آسيا 2015، مبينا أن المنتخب أجرى مرانه األول وسيتدرب صباحا 
ومس��اء تحضي��را لمباراة الكويت الودية، فيما أكد أن المدرب راضي شنيش��ل س��يلتحق 

بوفد المنتخب لقيادته أمام الكويت.
"وف���د  اإن   ، كري���م  يحي���ى  االتح���اد  ع�ص���و  وق���ال 
المنتخ���ب الوطن���ي و�ص���ل ع�ص���ر اأم����ص ال�ص���بت، اإلى 
االإمارات لدخول مع�صكر تدريبي تح�صيرا للم�صاركة 
في مناف�ص���ات بطولة اأمم اآ�صيا 2015 في اأ�صتراليا"، 
مبين���ا اأن "المنتخ���ب اأجرى وحدة تدريبية م�ص���ائية 
خفيفة على ملعب نادي ال�صعب بعد و�صوله واتخاذه 

من فندق رمادا مقرا الإقامته".
واأ�ص���اف كري���م ان "المنتخ���ب �صيوا�ص���ل تدريباته 
�ص���باحا حيث �ص���تكون تمارين الحديد وم�صاء وحدة 
تدريبية متكاملة با�ص���راف الجهاز الفني الم�صاعد"، 
اإل���ى  و�ص���ل  االأ�ص���باني  اللياق���ة  "م���درب  اأن  مبين���ا 
االإمارات فيما �صي�ص���ل المدرب را�صي �صني�صل لقيادة 

المنتخب في مباراته اأمام الكويت".
وك�ص���ف كريم اأن "المنتخب �صيلعب اأولى مبارياته 
الودية اأمام نظيره الكويتي على ملعب الحمرية في 

ال�صاعة الخام�صة ع�صرا".
وفي ال�صياق  ذاته كد اتحاد الكرة،  اأن وفد المنتخب 
الوطن���ي اأنه���ى تدريبات���ه في بغ���داد و�ص���يتتوجه اإلى 
االإم���ارات لدخ���ول مع�ص���كر تدريبي، مبين���ا اأن قائمة 
المنتخب �ص���مت 29 العبا، فيما ك�ص���ف اأن الالعبين 

عل���ي عدن���ان ويا�ص���ر قا�ص���م �ص���يغيبان ع���ن المب���اراة 
الودية االأولى اأمام الكويت.

وق���ال الم�ص���رف عل���ى المنتخ���ب كام���ل زغي���ر: اإن 
"المنتخب الوطني اأنهلى تدريباته في بغداد بعد اأن 
تدرب على ملعب ال�صعب الدولي لثالثة اأيام باإ�صراف 
الم�صت�ص���ار الفن���ي يحيى عل���وان والمدرب الم�ص���اعد 
ن���زار اأ�ص���رف"، مبينا اأن "وفد المنتخب �ص���يغادر يوم 
غد ال�صبت في ال�صاعة العا�صرة �صباحا اإلى االإمارات 
لدخول مع�صكر تدريبي يت�صمن عددا من المباريات 
الودية". واأ�صاف زغير اأن "وفد المنتخب يتاألف من 
ع�صوي االتحاد علي جبار رئي�صا للوفد وكامل زغير 
م�صرفا على المنتخب ورا�صي �صني�صل مدربا ويحيى 
عل���وان م�صت�ص���ارا فني���ا ونزار اأ�ص���رف مدربا م�ص���اعدا 
وعماد ها�ص���م مدربا لحرا�ص المرمى وكوانزو مدربا 

للياقة البدنية وبال كوركي�ص مديرا اإداريا".
الطب���ي  الجه���از  ي�ص���م  "الوف���د  اأن  زغي���ر  وتاب���ع 
برئا�ص���ة الطبي���ب المعال���ج قا�ص���م محم���د الجناب���ي 
والمعالج �ص���الح طرار واالإداريين زياد عبد الرحمن 
و�ص���بيح محيب�ص وطالب من�ص���د"، كا�صفا اأن "قائمة 
الالعبين ت�ص���م كل من جالل ح�ص���ن ومحمد حميد 

وعلي يا�صين و�ص���الم �صاكر و�صرغام ا�صماعيل وعلي 
بهج���ت وعلي فائز ووليد �ص���الم و�ص���رغام ا�ص���ماعيل 
و�ص���عد ناط���ق و�ص���امح �ص���عيد ومهدي كري���م ومهدي 
كام���ل وعبد القادر طارق عزيز وعلي ح�ص���ني ونبيل 
�ص���باح و�صيف �صلمان و�ص���عد عبد االأميرواأمجد كلف 
وحمادي احمد وعالء عبد الزهرة ومروان ح�صين"، 
الفت���ا اإلى اأن "الالعبين يون�ص محمود وعلي عدنان 

واحمد ابراهيم وهمام طارق واحمد يا�صين وج�صتن 
�ص���يلتحقون  ر�ص���يد  واأ�ص���امة  قا�ص���م  ويا�ص���ر  مي���رام 

بالمنتخب في مع�صكره باالإمارات".
وتاب���ع زغي���ر اأن "الالع���ب عل���ي عدن���ان والالع���ب 
يا�صر قا�صم �صيغيبان عن المباراة الودية االأولى اأمام 
الكوي���ت المق���رر اإقامته���ا في ال�22 م���ن كانون االأول 

الحالي".

الصحفي الرياضي والموازنة
كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com
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اعترف جوزيه مورينيو بوجود مجموعة 
ف���ي  بالح���زن  الم�ص���ابين  النج���وم  م���ن 
���ي. وق���ال مورينيو  �ص���فوف فريقه ت�صيل�ص
ف���ي ت�ص���ريحات  �ص���حفية ان "ه���ذه ه���ي 
ك���رة الق���دم، باالأحرى ه���ذه هي ك���رة القدم 
ف���ي فري���ق يلع���ب جي���داً ويحق���ق النتائ���ج 
النج���وم  "نع���م  واأ�ص���اف  المطلوب���ة". 
بال�ص���عادة  ي�ص���عرون  ال  االحتياطي���ون 
ومحبط���ون، لك���ن عليه���م ال�ص���بر، واأن���ا ال 
اأمل���ك خلطة �ص���حرية لجعلهم �ص���عداء". 
ال�صبي�ص���يال وان وا�ص���ل �ص���رحه للق�ص���ية 
والمطل���وب  عمل���ك  ت���وؤدي  "حت���ى  قائ���اًل 
من���ك بطريق���ة احترافية، فلي�ص �ص���رورياً 
���ى  عل اأك���د  موريني���و  �ص���عيداً".  تك���ون  اأن 
وق���ال  االحتياطيي���ن،  نجوم���ه  احترافي���ة 
اأن م�ص���لحة  "اإنه���م محترف���ون ويعرفون 

الفريق تاأتي اأوال".

مورينيو

يعتــــــــــــرف بحــــــزن نجومـــــه

منتخبنا الوطني يصل دبي

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- متابعة

- متابعة

29 العبا في قائمة المنتخب  الوطني  لمعسكر اإلمارات ووحدات تدريبية صباحية ومسائية

المنتخ����ب  اأن مهم����ة  الم����درب عبا�����ص عبي����د،  اأك����د 
الوطني في بطولة اآ�ص����يا التي �ص����تقام في اأ�صتراليا لن 

تكون �صهلة، مبينا اأن �صورة المنتخب غام�صة والعبيه 
غي����ر جاجاهزين، فيما اعتب����ر اأن مباراة المنتخب مع 
االأردن �صتكون الفي�صل في ح�صم التاأهل. وقال عبا�ص 
عبي����د  ، اإن "�ص����ورة المنتخ����ب الوطني غام�ص����ة حتى 
االآن قبل م�ص����اركته في بطولة اأمم اآ�ص����يا التي �ص����تقام 

"لق�ص����ر  في اأ�ص����تراليا مطلع عام 2015"، عازيا ذلك 
لخو�����ص  الالعبي����ن  جاهزي����ة  وع����دم  االع����داد  م����دة 
تاأجي����الت  لكث����رة  الدولية،وذل����ك  الم�ص����ابقات  غم����ار 
مباريات الدوري الكروي الممتاز". واأ�ص����اف عبيد اأن 
البطولة  في  االردن  اأمام  الوطني  المنتخب  "مباراة 

االآ�ص����يوية �ص����تكون هي الفي�ص����ل ف����ي تاأه����ل المنتخب 
لل����دور الثان����ي من البطولة"، م�ص����يرا اإل����ى اأن "الفائز 
في هذه المباراة �صيح�ص����ل على البطاقة الثانية التي 
تنقله للدور الثاني من البطولة اذا ما افتر�صنا ذهاب 

البطاقة االولى للمنتخب الياباني".

مدرب محلي يعتبر مباراة األردن في بطولة آسيا هي الفيصل في تأهل المنتخب الوطني
- متابعة

نا�صئ لعب يف  را���ص��ي حمود الع��ب  ال��الع��ب احمد 
ومنتخب  ال��دي��ن  �صالح  فريق  منها  كثريه  ان��دي��ة 
ي�صار  �صبه  مركز  يف  ولعب  ال�صباب  ون��ادي  اجلي�ص 
وال��روح  االخ��الق  ولكونه ميتلك  مهاجم  واأح��ي��ان��اً 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ل��ق��ى حم��ب��ة واح�����رام ج��م��ي��ع زم��الئ��ه 
الفرق  يلعب �صمن  وح��ال��ي��اً  وم��درب��ي��ه  ال��ف��ري��ق  يف 

ال�صعبية ) نادي امل�صرق ( يف ناحية الوحدة

ك�ص���ف م�ص���در مقرب من اتحاد رف���ع االأثقال، الجمع���ة، اأن ثالثة من 
اأع�ص���اء االتحاد تلقوا تهديدا عبر ر�ص���ائل في جهاز الموبايل، مبينا اأن 
التهديد ياأتي الإجبارهم على اال�صتقالة من منا�صبهم". وقال الم�صدر  
اإن "ثالثة من اأع�صاء اتحاد رفع االأثقال تلقوا تهديدات عبر ر�صائل في 
اأجه���زة الموباي���ل من اأرقام مجهولة"، كا�ص���فا اأن "االأع�ص���اء الثالثة هم 
كل من يو�صف عالوي وكاظم فنجان ومحمد وحيد". واأ�صاف الم�صدر 
الذي طلب عدم الك�ص���ف عن ا�ص���مه اأن "التهديد ياأتي الإجبار االأع�ص���اء 
الثالثة على االإ�ص���تقالة وترك منا�ص���بهم في االتحاد". وكان اأمين �ص���ر 
اتح���اد رف���ع االأثق���ال م�ص���طفى الزبي���دي اأعل���ن عن ا�ص���تقالته االأ�ص���بوع 
���ي، بي���د اأن���ه ع���اد ليع���دل عنه���ا بع���د ي���وم واحد واث���ر مناق�ص���تها  الما�ص

ورف�صها من قبل االتحاد.

ثالثة من أعضاء اتحاد رفع األثقال
يتلقون تهديدا إلجبارهم على اإلستقالة

اإقام����ة  الطاول����ة،   لتن�����ص  العراق����ي  االتح����اد  اأعل����ن 
ت�ص����فيات منطقة بغداد من اأجل تر�ص����يح �ص����تة العبين 
للم�ص����اركة ف����ي طبول����ة فج����ر الدولية في اي����ران، مبينا 
اأن االتحاد اأوقف ن�ص����اطاته لقلة التخ�صي�صات المالية، 
فيم����ا �ص����يتحمل نفقات اإقام����ة هذه الت�ص����فيات الأهمية 

البطولة.
وقال رئي�ص االتحاد كاظم خزعل في  ت�صريح �صحفي  
اإن "االتحاد �ص����ينظم يوم غد االثنين، ت�صفيات منطقة 
بغ����داد رغم توقف ن�ص����اطاته ب�ص����بب قلة التخ�صي�ص����ات 
المالي����ة"، مبين����ا اأن "االتح����اد ا�ص����طر لتحم����ل نفق����ات 
اإقامة هذه الت�ص����فيات التي �صيتاأهل منها �صتة العبين 
للم�ص����اركة ف����ي بطول����ة فج����ر الدولي����ة التي �ص����تقام في 

�23 من كانون الثاني المقبل". ايران في ال
التفري����ط  اليري����د  "االتح����اد  اأن  خزع����ل  واأ�ص����اف 
بالم�ص����اركة ف����ي ه����ذه البطول����ة نظ����را الأهميته����ا وق����وة 
الف����رق الت����ي �صت�ص����ارك فيه����ا"، م�ص����يرا اإل����ى اأن "العراق 
�صي�ص����ارك ب�صتة العبين في البطولة ثالثة منهم لفئة 

النا�صئين وثالثة متقدمين".

ستة العبين يمثلون العراق في 
بطولة فجر الدولية بتنس الطاولة

اأك���د وزير ال�ص���باب والريا�ص���ة عبد الح�ص���ين عبط���ان، الجمعة، 
اأن ملع���ب ال�ص���عب الدول���ي م���ن االأماك���ن المهم���ة التي له���ا مكانة 
خا�ص���ة، معتبرا اأن اإهم���ال اإدارته وتلكوؤ ال�ص���ركات العاملة فيه من 
عوامل �صوء الحال التي هو عليها، فيما اأ�صار اإلى اأن م�صكلة ف�ص 
النزاع على عائديته �ص���عبة الحل. وقال وزير ال�ص���باب والريا�ص���ة 
عب���د الح�ص���ين عبطان ف���ي موؤتمر �ص���حافي  اإن "ملعب ال�ص���عب 
الدولي من االأماكن المهمة التي لها مكانة خا�ص���ة ومحبة كبيرة 
ف���ي نفو����ص الجمي���ع"، معتبرا اأن "�ص���وء الحال الت���ي يظهر يبدو 
عليها الملعب تعود الإهمال االإدارة وتلكوؤ ال�ص���ركات العاملة فيه". 
واأ�ص���اف عبط���ان اأن "اإدارة الملع���ب لم تكن بالم�ص���توى المطلوب 
واأي�ص���ا ف���اإن ال�ص���ركات المنف���ذة والعاملة في الملع���ب متلكئة في 
عملها ولديها م�ص���اكل مع الوزارة"، م�ص���يرا اإلى ان "م�صكلة النزاع 
���ى عائدية الملعب �ص���عبة واليمكن حله���ا وهي من المعرقالت  عل
للعم���ل واالإج���راءت الت���ي تري���د ال���وزارة تنفيذه���ا". وبي���ن عبط���ان 
اأن "م���ن اإج���راءات ال���وزارة هي تغيي���ر ادارة الملع���ب والتفاو�ص مع 
ال�ص���ركات العاملة من اأجل اإكمال النواق�ص و�صيكون العمل ب�صكل 

تدريجي".

وزير الشباب والرياضة يعتبر إهمال اإلدارة 
وتلكؤ الشركات وراء سوء حال ملعب الشعب

النخب����ة  بطول����ة  مناف�ص����ات  اأن  الجمع����ة،  التن�����ص،  اتح����اد  اأك����د 
التن�ص����يطية انطلق����ت ف����ي مجم����ع ملعب ال�ص����عب الدولي بم�ص����اركة 
العبي الفئات العمرية والمتقدمين، معتبرا اأن الهدف الرئي�ص من 
البطولة خلق فر�صة احتكاك لالعبين ال�صباب مع العبي المنتخب 
الوطن����ي. وق����ال رئي�ص االتحاد اآ�ص����و عادل ، اإن "االتح����اد نظم بطولة 
النخبة التن�ص����يطية التي �ص����هدت م�صاركة نحو 32 العبا من الفئات 
العمرية تحت 16 و18 عاما ف�ص����ال ع����ن العبي المنتخب الوطني"، 
معتب����را اأن "اله����دف الرئي�ص م����ن البطولة هو خلق فر�ص����ة احتكاك 
لالعبين ال�ص����غار الكت�ص����اب الخبرة من العبي المنتخب الوطني". 
واأ�ص����اف عادل اأن "البطولة اأقيمت باعتماد م�ص����اركة ثمانية العبين 
م����ن فئ����ة تح����ت 16 عاما ومثلهم م����ن فئة 18 عام����ا وثمانية العبين 
م����ن المنتخ����ب الوطني ف�ص����ال ع����ن تاأهيل ثماني����ة العبين ىخرين 
يك����ون ع����دد الم�ص����اركين 23 العب����ا"، م�ص����يرا اإل����ى اأن "البطول����ة ه����ي 
و�ص����تكون مهم����ة الختي����ار  الحال����ي،  للع����ام  خاتم����ة منه����اج االتح����اد 

ت�صنيف الالعبين".

تنظيم بطولة النخبة التنشيطية للفئات العمرية والمتقدمين

مات����ص  دورتمون���د  برو�ص���يا  مداف���ع  ي�ص���تعد 
هامل���ز للرحيل عن �ص���فوف فريقه، وذلك بعد 
ت�صريحاته المثيرة للجدل عقب الخ�صارة 1-2 

اأمام فيردر بريمن.
المداف���ع االألمان���ي ق���ال "م���ن المذه���ل اأنن���ا 

اأ�صبحنا مثيرين لل�صفقة".
واأ�صاف في ت�صريحات  �صحفية "لقد لعبنا 
���ى ملعبنا ف���ي االأ�ص���ابيع االأخيرة لكن  جي���داً عل

لي�ص بال�صكل المطلوب".
ه���ذه  اعتب���رت  االنجليزي���ة  ال�ص���حافة 
الت�ص���ريحات بمثاب���ة تمهي���د الإع���الن الرحيل، 
لت�ص���ريحاته  مك���رراً  الالع���ب  ب���ات  حي���ث 
المحبط���ة والحزين���ة، مم���ا يدف���ع مان�ص�ص���تر 
يونايت���د الى التفكير ب�ص���راء عق���د الالعب من 

النادي االلماني .

هاملز يصف فريقه بالمثير للشفقة ويستعد للرحيل



وادى انت�سار مئات االالف من ال�سيارات في المدن العراقية 
ال���ى تزايد محال و محطات الغ�س���ل و الت�سحيم اغلبها داخل 
االحي���اء ال�سكني���ة يعم���ل فيه���ا اطف���ال و�سب���اب يق�س���ون جل 
يومه���م بي���ن انابي���ب الم���اء البال�ستيكي���ة و قنان���ي الت�سحيم 
و خ���رق بالي���ة , فيما يجوب بع����ض االطفال و ال�سب���اب االأزقة 
و االأحي���اء ال�سكني���ة يطرق���ون االأب���واب لال�ستع���الم عن حاجة 
ال�سك���ان لغ�س���ل �سياراته���م مقاب���ل اج���ر �سئي���ل يوؤم���ن ق���وة 

عائلتهم .
�سواء عدت حالة غير ح�سارية او ذات اثر �سيء على البيئة 
فاأنه���ا واح���دة م���ن الحلول الت���ي اتخذتها بع����ض اال�سر لدفع 

غائل���ة الج���وع عنه���ا .

المحطات العشوائية 
و بالرغ���م من ان هناك محطات غ�سل و ت�سحيم لل�سيارات 
حديث���ة وذات موا�سف���ات مهني���ة عالي���ة , اال ان تواجده���ا بين 
االحي���اء ال�سكني���ة خلق حالة غير ح�سارية , كونها ت�سهم في 
ت�سويه معالم العا�سمة بغداد العراقية األتقت مع المواطنين 
المواط���ن عمر ) طالب جامع���ي و يعمل في محطة لغ�سل و 

ت�سحيم ال�سيارات تابعة لوالده في حي الجهاد ( .
قال : ترفع ال�سيارة التي يرغب �ساحبها بغ�سلها بوا�سطة 
) رمب���ا او ج���ك (و ن�سل���ط عليه���ا الم���اء و ال�سامب���و و نق���وم 
بتبدي���ل دهن المحرك و تغيير االطارات و ترقيعها ) البنجر 
( , م�سيرا الى ان ال�سيارات الحديثة موديل 2000 فما فوق ال 

تحتاج الى ت�سحيم بعد غ�سلها لمرتين او ثالث. 
ويتاب���ع "قيم���ة ايج���ار ه���ذا المح���ال ال���ذي قمن���ا بتحويله 
ال���ى محط���ة وك���راج تبلغ )150( ال���ف دينار �سهري���ا تدفع الى 

االتحاد العام للجمعيات اال�ستهالكية .
الغ�س���ل و  ف���ي محط���ة  ال���ذي يعم���ل  العكي���دي  ���ي  ام���ا عل
الت�سحي���م ف���ي المحط���ات االأ�سولي���ة تبلغ ع�س���رة االف دينار 
لغ�س���ل ال�سي���ارة و )15( ال���ف دين���ار لغ�سل المح���رك معا , اما 
مركب���ات الحم���ل الو�س���ط و الكبيرة و ) الكي���ات ( فاأن غ�سلها 

يبلغ 25-20 الف دينار .

مشكالت و معوقات
وع���ن الم�سكالت الت���ي يواجهها ا�سح���اب المحطات او�سح 
اب���و �سع���دون ) يعم���ل ف���ي محط���ة بمنطقة جك���وك ( ان اكثر 
المعوق���ات هي عزل مناطقنا عن ال�سوارع الرئي�سة بالحواجز 
الكونكريتي���ة . االآم���ر ال���ذي اأثر كثيرا على رزقن���ا , ا�سافة الى 
انه ا�سهم في عدم و�سول الزبون الينا , م�سيرا الى ان عملهم 
���ى تواجدهم بالقرب من ال�سوارع  يعتم���د بالدرجة اال�سا�ض عل

الرئي�سة , �سرط توفر المياه .
وفي مناخ م�سابه وجد اأبو مروان و يعمل في محطة اخرى 
باأنه���م يعان���ون اي�سا م���ن �سح المياه و الكهرب���اء , االأمر الذي 
يجعله���م يلج���اأون ال���ى �س���راء و توفير محركات دي���زل خا�سة 
ل�سح���ب المياه الم�ستخدمة في غ�س���ل ال�سيارات من حنفية 

مياه ال�سرب .
م���ن جانبه اأك���د محمود عي�سى و يعمل في محطة حديثة 
لغ�س���ل و ت�سحي���م ال�سي���ارات بقول���ه : اأن المحط���ات الحديثة 
تق���وم بالتعامل مع جريان المياه و معالجته الزالة الملوثات 
قب���ل ذهابه���ا الى المج���اري , كما و ت�ستخ���دم خراطيم خا�سة 
للر����ض و الت���ي تحاف���ظ على المياه من التبذي���ر , م�سيفا اأن 
المحط���ات الحديث���ة ت�ستخدم كمي���ات المياه بق���در متوازن , 
ا�ساف���ة الى المعدات ذات الكفاءة مثل اأنظمة الكمبيوتر التي 

ت�سيطر على م�سخات ذات ال�سغط العالي .
و اأ�س���ار اأبو ولي���د ) يعمل في كراج غ�سل و ت�سحيم في حي 
العام���ل ( ال���ى اأن اأكثر معاناتهم تكم���ن في انت�سار المحطات 
الوهمي���ة على اأر�سفة ال�س���وارع و بين االأحياء ال�سكنية و التي 
اأثرت كثيرا على عملهم , اأذ اأن �ساحب ال�سيارة ال يفكر �سوى 
بالتكلفة القليلة و المنا�سبة لغ�سل �سيارته , لذلك يجد هذه 
المحطات الع�سوائية مالئمة له , و يتم غ�سل ال�سيارة بمبلغ 
ال يتع���دى �سبع���ة االف دين���ار , م�سيرا الى الغ�س���ل الع�سوائي 
���ى االر�سف���ة يوؤث���ر على ل���ون ال�سي���ارة حيث ال  ال���ذي يق���ام عل

وج���ود لمظالت خا�سة تحمي ال�سيارة م���ن ا�سع���ة ال�سم����ض .

معاناة 
و ا�ستكملنا جولتن���ا لمنازل بع�ض المواطنين القريبة من 
المحط���ات المقام���ة ف���ي ك���ل م���ن منطق���ة حي العام���ل وحي 
االأطباء و الجهاد و البياع في ناحية الكرخ من العا�سمة بغداد 
عدد م���ن المواطنين تحدثوا ب�سراح���ة �سديدة عك�ست مدى 

ا�ستيائهم من تلك الظاهرة التي تعد من اأ�سوا الظواهر ... 
حي���ث توؤك���د زه���رة �سالل ف���ي العق���د الخام�ض م���ن عمرها 
بالق���ول : المك���ان ال���ذي ي�ستخ���دم لغ�س���ل ال�سي���ارات يجتم���ع 
في���ه �سباب المنطق���ة و المراهقين و يتحدث���ون و ي�سحكون 
ب�س���وت ع���ال و مزعج ناهي���ك عن ال�سو�ساء الت���ي يحدثونها 
, الت���ي دائم���ا ما تم����ض حياء المارة , ا�سافة ال���ى ذلك فاأننا ال 

ن�ستطيع المرور من اأمامهم اأو الوقوف بالقرب منهم .
وهناك اأ�سباب اأخرى وراء رف�ض المواطنين تواجد محطات 
لغ�سل و ت�سحيم ال�سيارات في االأحياء ال�سكنية منها ما اأكده 
المواط���ن جا�سم ر�سا من �سكنة ح���ي العامل قائال : يتجمع 
اأ�سحاب �سيارات " الكيات " في اأماكن غ�سل ال�سيارات الذين 
يعم���دون ال���ى تعاط���ي الخم���ر و غيره بع���د غ���روب ال�سم�ض , 

االمر الذي يجعل من هذه االأماكن خطرة .
و يلف���ت مق���داد ابراهي���م من �سكن���ة ح���ي الم�ست�سارين باأن 
المحط���ة الت���ي اأقيم���ت ف���ي الم�ساح���ة الترابية الت���ي تف�سل 
بين بيته و ال�سارع الرئي�ض يقوم �ساحبها ب�سحب المياه من 
من���زل بالقرب منها بوا�سط���ة " محرك ديزل " كما ان الطاقة 
الكهربائية التي ي�ستخدمها يقوم باي�سالها من عمود االنارة 
���ى ام���داد الحي  الخا����ض بال�س���ارع الرئي����ض مايوؤث���ر �سلب���ا عل

بمياه ال�سرب و الكهرباء .

خدمات جوالة 
وفي االآونة االخيرة , طفت على ال�ساحة مهنة جديدة عمد 
اليها بع�ض ال�سباب كو�سيلة للعمل بدال من البطالة , وهي اأن 
ينتق���ل ال�ساب على دراج���ة هوائية حامال معه مولدة �سغيرة 
للطاق���ة الكهربائية و بع����ض الم�ستلزمات التي يحتاجها في 
عمله لغ�سل ال�سيارات و ت�سحيمها , و يجوب االأزقة و االأحياء 
ال�سكنية بحثا عن زبائن يرغبون بغ�سل �سياراته مقابل مبلغ 

ال يتعدى ثالثة االف دينار لل�سيارة الواحدة .
���ي من �سكن���ة حي المغرب ا�سارت ال���ى انه بالرغم من  اأم عل
ان اهال���ي الح���ي يتعامل���ون معه اال انها ترف����ض ذلك , معللة 
رف�سه���ا خوف���ا م���ن ان يك���ون من�سم���ا م���ع ع�ساب���ة او تنظيم 

ارهابي خ�سو�سا بعد انت�سار عمليات ال�سرقة في حيهم .
و�س���رح اب���و عالء يعمل ف���ي الحي ال�سناع���ي لمدينة البياع 
ب���اأن ع���ددا من ال�سناع م���ن االأطفال يعملون ف���ي هذه المهنة 
ت�سربوا م���ن المحطات للعمل الخا�ض بما يوافق التزاماتهم 
���ي فه���م يجوب���ون االحي���اء بحث���ا ع���ن زبائن  بال���دوام " الحر�س
يقدم���ون خدماته���م للغ�سل و الت�سحي���م الموقعي الى جانب 
ا�س���الح االط���ارات و تبديله���ا ) البنج���ر ( , الفتا ال���ى ان هوؤالء 
االطف���ال ين�س���وؤون ف���ي بيئ���ة ال تنا�سبه���م اطالق���ا فالمناطق 
ال�سناعي���ة مناط���ق موبوءة باالمرا�ض ال�سحي���ة و النف�سية , 
كم���ا اأن الكثي���ر منهم يتعر�ض لالعت���داء الج�سدي , و تعاطي 

المواد المخدرة وغيرها من الم�سكرات و التدخين .

عمالة االطفال واالتفاقيات الدولية 
الالفت لالأمر اأن اغلب العاملين في هذه المهنة ال تتجاوز 
اعمارهم )18( عاما , وغير حا�سلين على اأية �سهادة درا�سية 
تذكر ما يجرنا للعودة الى االتفاقيات الدولية بح�سب حديث 
النا�سط���ة المدين���ة حمدية جب���ر , و الت���ي ا�ستدركت حديثها 
بالق���ول : ان االتفاقي���ات الدولية لحقوق الطفل و غيرها من 
االتفاقي���ات التي تعن���ي بالفئات المهم�سمة بنودها لو طبقت 
تحم���ي هذه الفئات , ولكن لالأ�س���ف المواطن العراقي يجهل 
حقوق���ه , الفت���ة ال���ى ان اه���م اتفافي���ة وق���ع عليها الع���راق هي 
حقوق الطفل للعام 1989 ال يعمل بها , كما ان العراق موقف 
العم���ل ببع����ض ال�سك���وك الدولي���ة لتل���ك االتفاقي���ات الت���ي 

تحمي حقوق االن�سانية .
وت�ساءل���ت جب���ر : اأي���ن الوعي بالحق���وق وم���ا دور منظمات 
ه���ذه  تاأخ���ذ  اأن  �س���رورة  ال���ى  الفت���ة   , ؟  المدن���ي  المجتم���ع 
المجتم���ع  �سرائ���ح  جمي���ع  توعي���ة  ف���ي  دوره���ا  المنظم���ات 
بحقوقه���م الت���ي وقع عليها الع���راق و المل���زم بتنفيذها , فلو 
ك���ان ل���دى الطف���ل او الف���رد المهم����ض دراي���ة ووع���ي بحقوق���ه 
الأ�سبح مندوبا عنها ومن حقه الدفاع عنها و المطالبة بها .

���ى الدولة و  وع���ن ه���ذه الظاه���رة تعق���ب جب���ر بقوله���ا : عل
الجه���ات المعني���ة االهتم���ام بالطف���ل ومنح���ه حقوق���ه كاف���ة 
, حت���ى ال تن�س���ئ جي���ال يك���ون عر�س���ه للجريم���ة و الت�سيب و 

ال�سرقة .
م���ن ناحيت���ه ن�س���ح حي���در الخزرج���ي – نا�س���ط بحق���وق 
االن�س���ان – ب�س���رورة ال�سعي لمعالجة م�سكل���ة البطالة التي 
تعان���ي منه���ا ال�سباب في بالدن���ا , وتحديدا الذي���ن لم ت�سمح 
له���م ظروفه���م ال�ستكم���ال درا�سته���م , حي���ث انه���م ي�سكل���ون 
���ي عنه , فعم���ل ال�ساب غير  خط���را حقيقي���ا ال يمكن التغا�س

الم�ستق���ر م���ن الممكن ان يجعله عر�س���ة للتورط مع الكثير 
م���ن التنظيم���ات االرهابي���ة وع�ساب���ات ال�سط���و و ال�سرق���ة , 
حي���ث نج���د اأن غالبي���ة المواطني���ن يتحا�س���ون التعام���ل م���ع 
ه���وؤالء ال���دوارة خ�سية م���ن عواقب االأمور , الفت���ا الى اأن هناك 
الكثي���ر من ح���وادث ال�سرقة و عمليات القت���ل ح�سلت ب�سبب 

الجوالين في االحياء ال�سكنية لتقديم خدماتهم .

تلوث البيئة 
وف���ي �سي���اق مت�سل اأع���رب اأن���ور عبا�ض – نا�س���ط بجمعية 
تعن���ي ب�س���وؤون البيئ���ة , ع���ن قلقه م���ن االخط���ار الناجمة عن 
غ�س���ل ال�سي���ارات ف���ي االأماك���ن غي���ر المخ�س�سة له���ا وقال : 
ت�سير الدرا�سات البيئية العالمية المخت�سة بهذا الجانب اأن 
ملوث���ات غ�س���ل ال�سي���ارات و ت�سحيمها هي االأكث���ر �سيوعا في 
العالم , كما اأن ن�سبة ) 40 بالمئة ( ممن يغ�سلون �سياراتهم 
يك���ون ذل���ك ف���ي المن���ازل وف���ي االأماك���ن القريبة منه���ا , وهذا 

انعكا�ض ماأ�ساوي في التعامل مع البيئة .
وي���رى عبا�ض اأن غ�س���ل ال�سيارات من قب���ل المحطات التي 
���ى االر�سف���ة ي���وؤدي ال���ى تل���وث البيئة , م���ن خالل ما  تق���ام عل
يط���رح من مواد مرئية وغير مرئية عند غ�سل تلك ال�سيارة , 
كغب���ار " الفرامل " و الزيوت و المنظف���ات ال�سناعية الثقيلة 
وغيرها من عوادم ال�سيارات و التي دائما ما ت�ستخدمها تلك 
المحطات , و التي �ستوؤثر حتما على المجاري المائية , كما 
ان المياه الخارجة عند غ�سل ال�سيارة تحتوي على مجموعة 
م���ن الم���واد منه���ا المنظف���ات بمختل���ف انواعه���ا و ال�سحوم و 
الزي���وت المحترق���ة و التالفة و الطين وغيرها , و التي تذهب 
بعد ذلك الى نظام ت�سريف المياه لتجد طريقها في النهاية 
ال���ى االنه���ار و البحيرات , و بالتالي تتل���وث المجاري المائية 

في هذه الطريقة .

أضرار اخرى 
���ى �س���رورة  اك���د عل الجي���الوي  ع���ادل  الزراع���ي  المهند����ض 
ا�سترج���اع الزي���وت الم�ستعملة التي تفرزه���ا عملية الت�سحيم 
وع���دم رميها ف���ي الو�سط الطبيعي كون الن�ساط هذا يعد في 
اغلب االحيان تقليديا ويوؤثر �سلبا على قنوات المياه و يقتل 
النبات���ات , كم���ا ان هن���اك محطات توجد ف���ي نواحي االرا�سي 
الطينية و الزراعية وحتى في القنوات المائية و التي تت�سبب 
ب�س���رر كبي���ر على الكائن���ات الحي���ة و المحا�سي���ل الزراعية , 
���ى المحط���ات المتواجدة ف���ي المناط���ق الح�سرية  ع���الوة عل
, و اأخ���رى قريب���ة م���ن المدار����ض و الت���ي ت�س���كل خط���را كبيرا 
���ى �سح���ة التالميذ , م�سي���را الى �س���رورة ا�سترجاع الزيوت  عل
الم�ستعمل���ة و بقاي���ا الم���واد التالف���ة ع���ن طري���ق و�سعها في 
حاوي���ات خا�س���ة الإع���ادة ت�سليمه���ا الى جه���ات مخت�سة الأجل 

معالجتها .

المجالس البلدية  
و لمعرف���ة �سبل تنفيذ القوانين اكد خالد محمد الدليمي 
م���ن المجل����ض البل���دي ف���ي ح���ي الجه���اد ب���اأن ادارة المجل�ض 
���ى عل���م بوجود اف���راد يقوم���ون بالتجوال بداخ���ل المنطقة  عل
لغ�س���ل ال�سي���ارات , مم���ا جعلنا ن�س���در قرارات بمن���ع دخولهم 
العتي���ق  ع���ن  الباحثي���ن  و  الطباخ���ات  كم�سلح���ي  وغيره���م 
تلقين���ا  الأنن���ا   , ال���دوارة  الحدادي���ن  و  المول���دات  وم�سلح���ي 
معلوم���ات بقي���ام البع����ض من هوؤالء ال���دوارة بعملي���ات �سرقة 
���ى ال�سيطرات  و�سط���و , ل���ذا فدوري���ات ال�سرطة و القائمون عل
التفتي�سي���ة يمنع���ون دخوله���م ال���ى المناطق وم���ن جهته اكد 
اب���و زينب من المجل����ض البلدي في االعظمي���ة باأن مثل هذه 
الظواه���ر ال يمك���ن ال�سك���وت عنه���ا . وان المجال����ض البلدي���ة 
ت�سع���ى للتخل�ض م���ن الدوارة ف���ي االحياء ال�سكني���ة لحماية 

المواطني���ن م���ن نتائجه���ا ال�سلبي���ة . 
���ى �سراء ال�سيارات ب�سكل كبير  يتزاي���د اقبال المواطنين عل

نتيج���ة  ارتف���اع المداخي���ل ال�سهري���ة و�سهول���ة الح�سول على 
ان���واع متع���ددة من ال�سي���ارات , اذ بل���غ عدد ال�سي���ارات المباعة 
م���ن قبل ال�سركة العامة لتج���ارة ال�سيارات والمكائن لوحدها 
)18,700( خالل العام الما�سي , اما بقية  ال�سركات الخا�سة 
فاأنه���ا ا�ستوردت���ات ا�سعاف ه���ذا الرقم لتتزاح���م ال�سيارات في 

�سوارع البالد .
وادى انت�سار مئات االالف من ال�سيارات في المدن العراقية 
ال���ى تزاي���د محال ومحط���ات الغ�سل والت�سحي���م اغلبها داخل 
االحي���اء ال�سكني���ة يعم���ل فيه���ا اطف���ال و�سب���اب يق�س���ون جل 
يومه���م بي���ن انابي���ب الم���اء البال�ستيكي���ة وقنان���ي الت�سحيم 
وخ���رق  بالي���ة فيم���ا يج���وب بع����ض االطف���ال وال�سب���اب االوقة 
واالحي���اء ال�سكني���ة يطرق���ون االب���واب لال�ستعالم ع���ن حاجة 
ال�سك���ان لغ�س���ل �سيارته���م مقاب���ل اج���ر �سئي���ل يوؤم���ن ق���وة 

عائلتهم .
�سواء عدت حالة غير ح�سارية او ذات اثر �سيء على البيئة 
فانه���ا واح���دة م���ن الحل���ول الت���ي اتخذتها بع����ض ال�سر لدفع 

غائل���ة الج���وع عنه���ا .

المحطات العشوائية 
وبالرغ���م م���ن ان هناك محطات غ�س���ل وت�سحيم لل�سيارات 
حديث���ة وذات موا�سف���ات مهني���ة رعاي���ة اال ن تواجده���ا بي���ن 
االحي���اء ال�سكني���ة خلق حالة غير ح�ساري���ة كونها ت�سهم في 

ت�سوية معالم العا�سمة بغداد . 
المواط���ن عم���ر )طل���ب جامع���ي ويعمل في محط���ة لغ�سل 
وت�سحيم ال�سيارات تابعة لوالدة في حي الجهاد ( قال : نرفع 
ال�سيارات التي يرغب �ساحبها بغ�سلها بوا�سطة ) رما او جك 
( ون�سلط عليها الماء وال�سامبو ونقوم بتبديل دهن المحرك 
وتغي���ر االطارات وترقيعها )البنجر ( م�سيرا الى ان ال�سيارات 
الحديث���ة مودي���ل 200 فما ف���وق التحتاج ال���ى ت�سحيم بينما 
ال�سي���ارات القديم���ة فه���ي بحاج���ة ال���ى ت�سحيم بع���د غ�سلها 
لمرتي���ن او ثالث  ويتابع قيمة ايجار هذا المحال الذي قمنا 
بتحويل���ه ال���ى محطة وك���راج تبل���غ )150( الف دين���ار �سهريا 

تدف���ع ال���ى االتح���اد الع���ام للجمعي���ات اال�ستهالكي���ة .
للغ�س���ل  محط���ة  ف���ي  يعم���ل  ال���ذي  العكي���دي  ���ي  عل ام���ا 
والت�سحي���م ف���ي ح���ي االطب���اء ا�س���ار ال���ى ان ا�سع���ار الغ�س���ل 
والت�سحي���م ف���ي المحط���ات اال�سولية تبلغ ع�س���رة االف دينار 
لغ�س���ل ال�سي���ارة و)15( ال���ف دين���ار لغ�س���ل المح���رك مع���ا اما 
مركبات الحمل الو�سط والكبير و) الكيات ( فان غ�سلها يبلغ 

-20 25 الف دينار .

مشكالت ومعوقات 
المحط���ات  ا�سح���اب  يواجهه���ا  الت���ي  الم�سك���الت  وع���ن 
و�س���ح اب���و �سع���دون ) يعم���ل ف���ي محط���ة جك���وك( ان  اكث���ر 
المعوق���ات هي عزل مناطقنا عن ال�سوارع الرئي�سة بالحواجز 
الكونكريتي���ة االم���ر الذي  اثر كثيرا على رزقنا ا�سافة الى انه 
�سه���م ف���ي عدم و�س���ول الزب���ون الينا م�سي���روؤا ال���ى ان عملهم 
���ى توجدهم بالقرب م���ن ال�سوارع  يعتم���د بالدرجة اال�س�ض عل
الرئي�سة �سرط توفر المياه وفي مناخ م�سابه وجد ابو مروان 
ويعم���ل في محطة اخرى بانهم يعن���ون اي�سا من �سح المياه 
والكهرب���اء االم���ر ال���ذي يجعله���م يلج���اون الى �س���راء وتوفير 
محرك���ات ديزل خا�سة ل�سحب المياه الم�ستخدمة في غ�سل 
ال�سي���ارات م���ن حنفي���ة مي���اه ال�سرب م���ن جانبه اك���د محمود 
���ى ويعمل في محط���ة حديثة لغ�سل وت�سحيم ال�سيارات  عي�س
بقول���ه : ان المحط���ات الحديث���ة تق���وم  بالتعام���ل مع جريان 
المي���اه ومعالجته الإزال���ة الملوثات قبل ذهبه���ا الى المجاري 
كم���ا وت�ستخ���دم خراطي���م خا�س���ة للر�ض والت���ي تحافظ على 
المياه م���ن التبذير م�سيفا ان المحطات الحديثة ت�ستخدم 
كمي���ات المياه بقدر متوازن ا�سافة ال���ى المعدات ذات الكفاءة 
مث���ل انظم���ة الكمبيوت���ر التي ت�سيط���ر عليها م�سخ���ات ذات 
ال�سغ���ط العال���ي وا�س���ار اب���و ولي���د ) يعم���ل ف���ي ك���راج غ�س���ل 
وت�سحي���م ف���ي ح���ي العامل ( ل���ى ن اكثر معاناته���م تكمن في 
انت�سار المحطات الوهمية على ار�سفة ال�سوارع وبين االحياء 
ال�سكنية والتي اثرت كثيرا على عملهم اذ ان �ساحب ال�سيارة 
اليفك���ر �س���وى بالتكلف���ة القليل���ة والمنا�سب���ة لغ�س���ل �سيارته 
لذلك يجد هذه المحطات اليتعدى �سبعة االف دينار م�سيرا 
���ى االر�سف���ة يوؤثر على  ال���ى الغ�س���ل الع�سوائ���ي الذي يقام عل
ل���ون ال�سي���ارة حيث الوجود لمظ���الت خا�سة تحم���ي ال�سيارة 

م���ن ا�سع���ة ال�سم����ض.
وا�ستكملن���ا جولتنا لمنازل بع����ض المواطنين القريبة من 
المحط���ات لمقام���ة ف���ي ك���ل م���ن منطقة ح���ي العام���ل وحي 
االطباء والجهاد والبياع في ناحية الكرخ من العا�سمة بغداد 
عدد م���ن المواطنين تحدثوا ب�سراح���ة �سديدة عك�ست مدى 
ا�ستيائه���م م���ن تل���ك الظاه���رة الت���ي تعد م���ن ا�س���وا الظواهر 
.. حي���ث توؤك���د زه���رة �سالل ف���ي العق���د الخام�ض م���ن عمرها 
بالقول : المكان الذي ي�ستخدم لغ�سل ال�سيارات يجتمع فيه 
�سباب المنطقة والمراهقي���ن ويتحدثون وي�سحكون ب�سوت 
عال ومزعج ناهيك عن ال�سو�ساء التي يحدثونها التي دائما 
ماتم����ض حياء المارة ا�ساف���ة الى ذلك فاننا الن�سطيع المرور 
من امامهم او الوقوف بالقرب منهم وهناك ا�سبب اخرى وراء 
رف�ض المواطني���ن تواجد محطات لغ�سل وت�سحيم ال�سيارات 

في االحياء ال�سكنية منها ما اكده المواطن جا�سم ر�سا .
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ازدياد محطات غسل و تشحيم السيارات بين االزقة و االحياء
مع النقص الحاد في مياه الشرب

العراقية / فيصل سليم 

يتزاي��د اقبال المواطنين على ش��راء 
السيارات بشكل كبير , نتيجة الرتفاع 
المداخيل الش��هرية و سهولة الحصول 
عل��ى انواع متعددة من الس��يارات , اذ 
بلغ ع��دد الس��يارات المباع��ة من قبل 
الش��ركة العام��ة لتج��ارة الس��يارات و 
المكائ��ن لوحده��ا ) 18,700( خ��الل 
الع��ام الماض��ي , ام��ا بقي��ة الش��ركات 
الخاص��ة فأنها اس��توردت اضعاف هذا 
الرق��م لتتزاحم الس��يارات في ش��وارع 

البالد .

حـــــاالت فرديـــــة 
لالفــراط فــي صرف 
الميـاه من المنـــازل 
لغســل السيـــارات 
علـــــى ارصــــــــفة 

الشوارع

وجــــود محطــــات 
غســـل وتشحيــــم 
الســيــارات بيـــــن 
االحيــاء الســكنيــة 
ظاهرة ســلبية على 

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

محمد الرميحي 

منذ أن بدأت أس��عار النفط والغاز بالتراجع، انطلقت الكثير من التحليالت التي تحاول تفس��ير هذا التراجع، بعضها 
ذهب إلى التفسير السياسي البحت، وربما انطلق هذا التفسير من مقالة الكاتب توماس فريدمان في »نيويورك تايمز« 
بتاري��خ 14 أكتوبر )تش��رين األول( »حرب المضخات«، التي بنى تحليله فيها عل��ى افتراض وجود )اتفاق بين الواليات 

المتحدة، والمملكة العربية السعودية( من أجل خفض أسعار النفط والغاز )نكاية( بمكانين: موسكو وطهران!
���ى الرغ���م م���ن اأن الكاتب ق���ال بو�ض���وح: »ال اأ�ض���تطيع اأن اأجزم باأن  عل
هذا التحالف مق�ض���ود اأو بال�ض���دفة«، فاإن فكرة ذلك المقال دارت دورة 
كامل���ة في الف�ض���اء العرب���ي الكتاب���ي والتحليلي وتم تناقله���ا بكثافة، 
على اأن االفترا�ض هو الحقيقة النهائية للظاهرة المعقدة، انخفا�ض 
االأ�ض���عار! تقريب���ا، كل م���ن ح���اول االقت���راب م���ن ذل���ك المو�ض���وع ف���ي 

االأ�ضابيع القليلة االأخيرة من الكّتاب العرب ذهب ذلك المذهب.
لدّي اعترا�ضان اأ�ضا�ضيان على ذلك التحليل؛ االأول، اأن هناك توجها 
�ضبه عام، يرى اأن ما يكتب بال�ضحف الغربية، من محللين مطلعين 
اأو غير ذلك، في �ضوؤوننا، هو حقيقة ال يتوجب نكرانها، حتى لو كانت 
افترا�ض���ا مح�ض���ا، وقد حدث ذلك تكرارا من خالل متابعتي ع�ض���رات 
الم���رات م���ن اال�ضت�ض���هادات تل���ك؛ م���ا اإن تنطل���ق فكرة ف���ي مقال حتى 
ت�ض���تنطقها اأق���الم تابع���ة للتدلي���ل بها على �ض���حة ما يذهب���ون اإليه! 
فهن���اك اأنا����ض يلتقطون ما يكتب في ال�ض���فة االأخرى من العالم على 
اأن���ه عن���وان الحقيق���ة، وهو ف���ي الغالب اجته���اد تحليلي، ب���ل اإن العقل 
العام العربي يرى اأن اال�ضت�ضهاد بمقوالت من تلك ال�ضفة، دليل على 
اأنها مطلقة ال ياأتيها الخلل من بين يديها وال من خلفها. االعترا�ض 
الثان���ي ه���و اأن توما�ض فريدمان قدم تحليال، ول���م يكتب خبرا موثقا، 
���ى اإطالقه، وثانيا ال الوالي���ات المتحدة، وال  بدلي���ل اأن���ه اأوال تحفظ عل
المملك���ة العربية ال�ض���عودية اهتمت بالمو�ض���وع، لتنفيه ب�ض���بب عدم 

واقعيته.
انخفا�ض اأ�ض���عار النفط، هو ب�ض���بب مبا�ضر ناتج عن اأمرا�ض الدورة 
االقت�ض���ادية الراأ�ض���مالية، هي في الحقيقة )نزلة برد( ت�ضيب النظام 
الراأ�ض���مالي بين فترة واأخرى. تلك حقيقة اأجمع عليها االقت�ض���اديون 
الثق���اة، وف�ض���رتها الكثي���ر م���ن الكت���ب التي تتعام���ل م���ع دورات النظام 
الراأ�ض���مالي، كم���ا قدم���ت م���ن االأف���كار م���ا تقترح���ه عالج���ا الأمرا����ض 
النظام. الدورة الراأ�ضمالية لها عالقة بالذاكرة، ولي�ض ال�ضيا�ضة، فقد 
اأ�ضيب النظام الراأ�ضمالي بعدد من نوبات البرد المختلفة ال�ضدة، في 
معظ���م �ض���نوات القرن الع�ض���رين، وكانت نوبات الب���رد متباعدة تحدث 
ف���ي قف���زات في البداية، يقدرها البع�ض برب���ع قرن، اأكثر قليال اأو اأقل 
قليال. ما حدث من تطور تقني وات�ضالي في الع�ضرين �ضنة االأخيرة، 
���ى �ض���وية  وب�ض���بب تباط���وؤ النظ���ام الراأ�ض���مالي ف���ي تكيي���ف نف�ض���ه عل
التط���ور االقت�ض���ادي التقني المت�ض���ارع، اأ�ض���بحت )نوب���ات البرد( التي 

ت�ضيب النظام متقاربة زمنا، بين خم�ض اإلى ثماني �ضنوات. 
���بة البطالة بالدول  نوب���ات البرد تلك تبداأ اأعرا�ض���ها بارتفاع في ن�ض
ال�ض���ناعية، وم���ن ث���م يعقبه���ا انكما����ض اقت�ض���ادي، ي���وؤدي اإل���ى تباطوؤ 
ملح���وظ ف���ي ال���دورة االقت�ض���ادية، يوؤث���ر مبا�ض���رة ف���ي اأ�ض���عار المواد 
االأولي���ة، ومنه���ا النف���ط والغ���از. هناك عوام���ل م�ض���اعدة بالطبع؛ منها 
وفرة المعرو�ض في ال�ضوق، ومنها التقليل من ا�ضتهالك المحروقات، 
ومن جهة ثالثة تو�ض���ع في ا�ض���تخدام )الطاقة البديل���ة(. كلها عوامل 

)اقت�ضادية( ولي�ضت �ضيا�ضية.
ق���د ي�ض���األ البع�ض، ولكن االقت�ض���اد ال�ض���يني، على �ض���بيل المثال، 
���ي، غير مبني ب�ض���كل وا�ض���ع على قاعدة  واإلى حد ما االقت�ض���اد الرو�ض
االقت�ض���اد الراأ�ض���مالي الح���ر. ذلك �ض���حيح م���ن حيث المظه���ر، اإال اأن 
التعام���ل م���ع ال�ض���وق العالمية، ت�ض���ديرا وا�ض���تيرادا، تعام���ل مع بيئة 

)راأ�ض���مالية( وكذلك االقت�ض���اد االإيراني بالطبع.
يذهب البع�ض، العا�ضق لنظرية )الموؤامرة(، اإلى تقبل اأفكار توما�ض 
���ى عالتها الأنها تجد هوى في  فريدم���ان وم���ن تبعه من المحللين عل
نف�ض���ه، ولكن الحقيقة في مكان اآخر تماما. بع�ض ال�ضيا�ض���يين، وقد 
كان مثالهم بع�ض الناطقين با�ض���م الجمهورية االإ�ض���المية االإيرانية، 
وبع����ض ع�ض���اق الموؤام���رة م���ن الع���رب ذهب���وا ذل���ك المذه���ب، اأي ل���وم 
االآخري���ن، وبالتحدي���د )دول الخليج( كعامل اأ�ض���ا�ض في تراجع اأ�ض���عار 
النف���ط! وه���و اأمر ب���دا لي موؤط���را؛ اإما بجه���ل لميكانزمات االقت�ض���اد 
الراأ�ض���مالي، اأو هو م�ض���مم لال�ض���تهالك المحلي للجمهور الداخلي، 
ولالأن�ض���ار والمحازبي���ن في الج���وار والخارج، ومن ثم تعليق �ض���ماعة 
ال�ضنك االقت�ضادي على اآخرين في نظام )المرامرة المحببة( تعمية 
للحقيق���ة واال�ض���طياد ف���ي المي���اه العكرة! هن���اك خيط رم���ادي يتيح 
للبع����ض رمي الكرة على �ض���احة االآخرين، وت�ض���خيم دورهم، وهو حق 
ي���راد به باطل في اأن ال�ض���بب الرئي�ض في انخفا�ض االأ�ض���عار هو تالزم 
تباط���وؤ االقت�ض���اد الراأ�ض���مالي بوف���رة من المعرو�ض م���ن النفط، تلك 
حقيق���ة، يتبعه���ا ف���ي راأي اأولئك اأن ي�ض���ار اإلى خف����ض المعرو�ض من 
النف���ط في ال�ض���وق العالمية، ويذه���ب التحليل الرم���ادي ليقول، والأن 
المملكة العربية ال�ض���عودية هي المنت���ج المرجح للنفط )هكذا يرون( 
فعليه���ا يق���ع ع���بء تخفي����ض المعرو����ض! ذل���ك اأم���ر ال ي�ض���تقيم مع 
المنطق، وال مع الم�ض���الح )مرة اأخرى لي�ضت لها عالقة بال�ضيا�ضة(؛ 

للمنت���ج  التقليدي���ة  االأ�ض���واق  - خ�ض���ارة  ح���دث  ل���و   - ذل���ك  يعن���ي  اإذ 
الخليج���ي، التي م���ن المحتمل اأن تنتع�ض مرة اأخ���رى، فاإن وجدت لها 
م�ض���درا اآخ���ر في الفترة الحالي���ة يرفدها بحاجتها م���ن الطاقة، فلن 
تعود اإلى ممولها االأول! فلي�ض لدول الخليج م�ض���لحة في اأن تاأخذها 
االإ�ض���ارات ال�ضيا�ضية اأو التهديد المبطن اإلى مكان تقوم فيه بتحقيق 
خ�ض���ارة بائن���ة ل�ض���عبها، فق���ط من اأج���ل اإر�ض���اء ال�ض���غوط والتهوي�ض 

ال�ضيا�ضي.
ف���ي مكان اآخر، هناك موؤ�ض���ران عقالنيان يمكن اأن ي�ض���افا اإلى نفي 
فك���رة الموؤام���رة، وهم���ا اأوال: اأن رو�ض���يا، وه���ي واح���دة م���ن الخا�ض���رين 
الي���وم ج���راء انخفا����ض الطلب على المنت���ج الكربوهيدرات���ي، لم تلجاأ 
ف���ي اإعالمها اإلى نظري���ة الموؤامرة وتتهم اآخرين بال�ض���لوع في تراجع 
االأ�ض���عار، الأنه���ا على عل���م بالدورة المر�ض���ية لالقت�ض���اد الراأ�ض���مالي، 
وقد دخلت فيها في الع�ض���رين �ض���نة الما�ض���ية. والموؤ�ض���ر الثاني، فاإن 
بور�ضات دول الخليج تنزف اأمام اأنظار العالم، ودول الخليج تحاول اأن 
تتكيف مع الظرف المو�ضوعي في تراجع االأ�ضعار عن طريق محاولة 
�ض���د الحزام في الم�ضروفات الحكومية، وهو دليل مادي على اأنها من 
جهة �ض���حية )اأعرا�ض البرد( التي ت�ضيب النظام الراأ�ضمالي، ولي�ضت 

�ضببا فاعال فيه، فكيف يمكن اأن يوؤذي االإن�ضان نف�ضه!

���ي في داخلها، فانخفا�ض االأ�ض���عار  ولك���ن لكل غيمة داكنة خط ف�ض
يتي���ح اإ�ض���الح العالقة الم�ض���تركة االإيراني���ة - الرو�ض���ية - الخليجية، 
���ى وج���ه التحديد هام�ض���ا للنظر ف���ي التع���اون الفعال،  ويق���دم له���ا عل
بعي���دا ع���ن االتهامات، وقد ح���دث ذلك من قبل في وقت ُحكم ال�ض���يد 
محم���د خاتم���ي، االإ�ض���الحي الممن���وع م���ن التح���رك الي���وم اإل���ى خارج 
الجمهوري���ة. وقته���ا، عم���ل خاتم���ي وفريق���ه م���ع الجه���د الخليج���ي 
لتخفي���ف اآث���ار التراجع ال�ض���عري، ومدت ج�ض���ور تفاه���م عقالني، اأدى 
ف���ي النهاي���ة اإلى تجاوز االأزمة باأقل االأ�ض���رار، كما اأدى اإلى تراجع حدة 
ال�ض���راع ف���ي ملفات اأخرى. الي���وم يمكن لثالثية: الخلي���ج - طهران - 
مو�ض���كو، اأن تتع���اون اأوال الإطف���اء الحرائ���ق الم�ض���تعلة ج���راء التناف�ض 
الم���وؤدي اإل���ى الخ���راب من جهة على طول جبهة عري�ض���ة في ال�ض���رق 
االأو�ض���ط، وتحقيق م�ض���الح مر�ض���لة من جهة اأخرى، يحت���اج ذلك اإلى 
التفكير الجدي في م�ض���الح النا�ض العاديين، الذين هم من �ضيعاني 

في نهاية المطاف تلك االآثار ال�ضلبية للمر�ض الراأ�ضمالي.
آخر الكالم

قتل عدد �ضخم من االأطفال بمدر�ضة في باك�ضتان، عمل اإجرامي ال 
يحتمل التو�ض���يف بغير ذلك. ما ن�ضهد هو عمليات اإجرام لمجموعة 

من المجرمين، من ي�ض���اندهم ويبرر اأفعالهم فهو منهم.

أوهام أسباب انخفاض أسعار النفط!

نع����ود دائم����ا الى هذا الج����دل، اجتثاث البعث. الق�ض����ة التي 
ُتطرح با�ض����تمرار على اأنها عقبة العملية ال�ضيا�ض����ية، و�ض����بب 
غياب الم�ض����الحة عنها. الت�ض����امح مقولة رئي�ض����ية يعتمدها 
الراف�ض����ون لالجتث����اث، والمدافع����ون عنه وجدوا في الق�ض����ة 

االألمانية مع النازية مرجعية. 
وبين الراأيين تبدو الفكرة المت�ض����امحة طوباوية مع حزب 
����ى ال�ض����عور بالخطيئ����ة. الثق����ة بهذا  ل����م يمتل����ك اأي دالل����ة عل
الحزب مفقودة تماما. تاريخه يقول اإنه غير ماأمون الجانب، 
وان حلفاءه �ض����حاياه قبل خ�ض����ومه. تغذى على الد�ض����ائ�ض، 
والح����ق مناف�ض����يه بالموؤامرات بعد اأن يدينه����م بالوقوع فيها، 
ويتل����ون بح�ض����ب الظ����روف، ويْلبد في معط����ف ال يليق به، ثم 
يخ����رج من����ه بع����د ان يفرهد ما ف����ي جيوبه، يقّو�ض خ�ض����ومه 
ي����ن ثم االنق�ض����ا�ض عليهم حي����ن يتحولون  با�ض����تدراجهم اللَّ

الى فرائ�ض بال حياة. مثل هذا الحزب ال يمكن الوثوق به. 
والبع����ث لي�����ض الن����د العلمان����ي، كم����ا يتوه����م م����ن يتوه����م. 
البع����ث ا�ضتح�ض����ار لنم����وذج ا�ض����المي عربي تاريخ����ي، انطبع 
بمق����والت م����ا قبل الح����رب العالمي����ة الثاني����ة في اأورب����ا، واأخذ 
�ضكال طائفيا خفياً ك�ضفته اتجاهات ال�ضلطة و�ضكل ال�ضراع 
����ي. البع����ث ا�ض����تخدم اال�ض����الم م����رارا �ض����د ال�ض����يوعية،  الداخل
وخت����م حكمه بالدي����ن في "الحمل����ة االيمانية" الت����ي اطلقها 

النظام ال�ضابق. 
اال اأن م�ض����كلة اقتالع����ه م����ن الع����راق، ح�ض����ول العملية بيد 
امتداداته، الوجه االخر له. ا�ضتئ�ضال الت�ضويه البعثي جرى 
����وهة، الجهة المنفذة له لم تكن تجتثه الأنه العقيدة  بيد م�ض

م����ن �ض����راع  ب����ل كج����زء  القبيح����ة،  ال�ضيا�ض����ية واالجتماعي����ة 
عقائ����دي. النازي����ة ل����م ُتجت����ث بي����د فري����ق �ض����وفيني، او ديني، 
انم����ا بي����د ق����وى اجتماعية و�ضيا�ض����ية عملْت بج����د على عبور 
كل ا�ض����كال العن�ض����ريات. االجتث����اث بيد عن�ض����ري لعن�ض����ري، 
تكري�����ض للعن�ض����رية، وخدم����ة للُمجَت����ث، له����ذا نج����ح البع����ث 
ب����ان يقدم نف�ض����ه مظلوما، وهو لم يك����ن كذلك اأبدا، حتى في 

اللحظة التي يدعي فيها الظليمة.
بجناي����ة  المتعل����ق  الق�ض����ائي  الفع����ل  بي����ن  الخل����ط  اإن 
����ي  ال�ضيا�ض والفع����ل  البعثيي����ن  م����ن  بالدم����اء  المتورطي����ن 
واالخالقي الموؤدي لحظر حزب البعث، فو�ضى وارباك وقعت 
في����ه عملي����ة االجتثاث، حي����ث تحولت م����ن ادان����ة للمجرمين 
����ي، انتقائ����ي  وحظ����ر للعقي����دة الدموي����ة، ال����ى �ض����لوك �ضيا�ض

و�ض����عاراتي... لق����د انتقل االجتثاث الى ا�ض����تهداف اأرزاق اأ�ض����ر 
����ى االقل اعالميا، وهذا لم يكن ليح�ض����ل لو ان  البعثيي����ن، عل
العملية جرت بيد كان يعنيها ان تخّل�ض البالد فعال من اأي 
ت�ض����ويه كت�ض����ويه البع����ث، الأن مثل هذه اليد �ض����تمنع ان يعود 
البع����ث ب����اأي �ض����ورة كان، وف����ي الوق����ت ذات����ه و�ض����عه ف����ي زاوية 
ال يمكن����ه ان يخ����رج منه����ا، وه����ي زاوي����ة الجالد غي����ر الموثوق 

بتوبته. 
ال�ضيا�ض����ات الخاطئ����ة الت����ي خلط����ت بي����ن الث����اأر وتخلي�����ض 
الع����راق م����ن ح����زب �ض����وفيني، اأدت ال����ى تح����ّول ق�ض����ية البع����ث 
ال����ى ق�ض����ية مركزي����ة ل����دى ال�ض����نة، وهو م����ا لم تعم����ل احزاب 
ال�ض����يعة على معالجته، رغم ان الت�ضفيات الج�ضدية، ولي�ض 
االجتث����اث الوظيفي فقط، ا�ض����تهدف بدرجة اكب����ر، البعثيين 
ال�ض����يعة. ال�ضبب هو اأن هذه االحزاب لم تكن معنية بتحقيق 
����ي. لقد ا�ض����بح ال�ض����راع على  العدال����ة، انم����ا الك�ض����ب ال�ضيا�ض
المو�ض����وع بين ال�ض����نة وال�ضيعة، جزءاً من ال�ض����راع الطائفي 
المحم����وم، تخويف متبادل، البقاء جذوة الن����زاع قائمة، فهذا 
الطرف ي�ض����تثمر خ�ض����ية ال�ض����يعة م����ن البعث، وذاك ي�ض����تغل 

الربط المذهبي بينه وبين ال�ض����نة. 
االن، ي����دور ف����ي االروق����ة ال�ضيا�ض����ية ح����وار ح����ول م�ض����تقبل 
عملية االجتثاث، او "الم�ضاءلة والعدالة"، االتفاق ال�ضيا�ضي 
����ي باإع����ادة المل����ف ال����ى  بي����ن حي����در العب����ادي و�ض����ركائه يق�ض
معطيات����ه القانوني����ة، م����ع التاأكيد على حظر الح����زب. االمر 
�ض����روري جدا، مع التاأكيد على اأن م����ا فعله خليفة الدكتاتور 
����ى زعام����ة البع����ث عزت ال����دوري م����ن مديح ودع����م لمقاتلي  عل
داع�����ض، يمث����ل نقط����ة محوري����ة، في اأن ه����ذا الح����زب ال يمكن 
الثق����ة ب����ه، والم�ض����كلة دائم����ا ف����ي خ�ض����ومه، ولي�����ض ف����ي اأن����ه 

ي�ضتحق العودة ام ال، الأن ِفعاله ال تقبل �ضوى "ال".

االنتخابات التونسية والمنعطف األخيرالعراق: حزب البعث مجددًا

اأكث���ر  متوت���رة  خطابي���ة  ولغ���ة  االنق�ض���ام 
ال���دور  الإج���راء  المتبقي���ة  االأي���ام  يمي���ز  م���ا 
الثان���ي ف���ي االنتخاب���ات الرئا�ض���ية، وغي���اب 
والم�ض���تقبل  الحا�ض���ر  ع���ن  للحدي���ث  ت���ام 
واالأو�ض���اع ال�ض���عبة اقت�ض���اديا واجتماعي���ا، 
وح�ض���ر ف�ضل المقال في لغة التخويف من 
عودة اال�ض���تبداد وا�ض���تعادة التغول من جهة، 
وبي���ن الحدي���ث ع���ن مر�ض���ح مهت���ز وفاق���د 
للق���درة ع���ن ال�ض���ير دون مراكم���ة االأخط���اء 
والخطاي���ا ف���ي م�ض���يرة �ض���ابها الكثي���ر م���ن 

النقد خالل ال�ضنوات الثالث لما�ضية.
الحمل���ة االنتخابي���ة تحول���ت ف���ي الكثي���ر 
من االأوقات ل�ضخ�ض���نه غبي���ة قادها الخوف 
المن�ض���ف  الموؤق���ت  الرئي����ض  خ�ض���ارة  م���ن 
الخ���روج  ف���ي  وتم���ادت  لموقع���ه  المرزوق���ي 
ع���ن كل لغ���ة ممكن���ة و�ض���ائدة ف���ي الحدي���ث 
ع���ن المناف����ض ال���ذي تح���ول لخ�ض���م وعدو 
���ي  �ضيا�ض م�ض���هد  مكون���ات  كل  وا�ض���تعمال 
�ض���يئ مكروه من مكون���ات المجتمع المدني 

ليكونوا وقود حملة فقدت ال�ضواب.
االلت�ض���اق  تح���اول  اأط���راف  كان���ت  بينم���ا 
بمر�ض���ح ن���داء تون����ض، تلق���ي بمكنون���ات من 
���ي عبر ما تتوهم اأنه حمالت  الغباء ال�ضيا�ض
دعائي���ة م�ض���اندة تنقل���ب ردود الفع���ل عليها 
���ي  ال�ضب�ض قاي���د  الباج���ي  لل�ض���يد  لالإ�ض���اءة 

وحركته.
حمل���ة انتخابي���ة فق���دت نكهتها و�ض���اعت 
فيها البو�ض���لة وزاد تفتت القوى ال�ضيا�ض���ية 
المتاأرجح���ة  بتحدي���د مواقفه���ا ف���ي تعزي���ز 
القل���ق المتنام���ي بي���ن الحي���اد المطلق كما 
النه�ض���ة  حرك���ة  اأخ���رى  م���رة  ذل���ك  اأعلن���ت 

مذك���رة بموقفها مطلق الحيادية في الدورة 
االأولى من االنتخابات الرئا�ضية، اأو الموقف 
المتردد للجبهة ال�ض���عبية وخيارها الوقوف 
���ى الرب���وة لم�ض���اهدة �ض���راع الثي���ران بين  عل
الن���داء والنه�ض���ة، اأ�ض���يف له���ا ع���ودة الوهم 
الذي���ن  ال�ضيا�ض���يين  الزعم���اء  م���ن  للكثي���ر 
خرجوا من ال�ض���احة ال�ضيا�ضية من ال�ضباك 
قل���ب  ���ى  عل قدرته���م  متوهمي���ن  ال�ض���غير 
المعادل���ة بالتهدي���د بوقوفه���م �ض���فا واحدا 
�ض���د ع���ودة اال�ض���تبداد اأو دع���وة جماهيره���م 

���ى الحي���اد. للوق���وف عل
الت�ض���نج المبالغ فيه �ض���ينعك�ض بالتاأكيد 
�ض���لباً ف���ي ال�ض���احة ال�ضيا�ض���ية بع���د معرفة 
اأ�ض���م الرئي�ض الق���ادم  خا�ض���ة وهنالك حالة 
�ض���د مبال���غ فيه وا�ض���تعماالت غي���ر متوازنة 
في���ه  يفك���ر  بم���ا  توح���ي  وعب���ارات  لكلم���ات 
المر�ض���حين واإن كان وا�ض���حا حج���م التوتر 
الكثي���رة  واللغوي���ة  ال�ضيا�ض���ية  واالأخط���اء 

للرئي�ض الموؤقت مقارنة بمناف�ضه.
ف���ي انتظ���ار المنعط���ف االأخي���ر بع���د اأي���ام 
قليل���ة ت���زداد المخاوف من القادم مع ات�ض���اع 
دوائر الت�ضنج والت�ضكيك بنتائج االنتخابات 
الم�ض���هد  ف���ي  ت�ض���دعات  م���ن  والخ���وف 
���ي تنعك����ض اأزمات غي���ر متوقعة في  ال�ضيا�ض

ال�ضارع ونتائجها على االأر�ض.
انتخابي���ة  لتجرب���ة  ت�ض���ير  تون����ض 
قليل���ة  اأ�ض���هر  ف���ي  ثالث���ة  ديمقراطي���ة 
والمخ���اوف م���ن الت�ض���كيك بنزاه���ة العملية 
االنتخابي���ة اأو رف����ض النتائج �ض���يفتح الباب 
���ى ي�ض���عب تو�ض���يفها في ظل و�ض���ع  لفو�ض
بنق���ل  ويه���دد  ويحت�ض���ن  ي�ض���جع  اإقليم���ي 
م���ا  وتعمي���م  انت�ض���ارها  وت�ض���ريع  ���ى  الفو�ض
يج���ري ف���ي المنطق���ة م���ن انف���الت لداخ���ل 

المناطق التون�ض���ية.

ايالف : باسل ترجمان

ايالف :عمار السواد

الوالي����ات  بي����ن  الم�ض����الحة  ت�ض����تحق 
المتح����دة وكوب����ا بعد 54 عاما م����ن العداء، 
وقف����ات تاأمل كثيرة، لي�ض في الم�ض����الحة 
نف�ض����ها، ب����ل في العبث التاريخ����ي. 5 عقود 
القم����ر  اإل����ى  خالله����ا  االأميركي����ون  طل����ع 
واأر�ض����لوا العربات اإل����ى المريخ ولم يتمكنوا 
م����ن عب����ور البح����ر اإل����ى هافان����ا المقابل����ة. 
وط����وال 5 عق����ود لج����اأ ماليي����ن الكوبيي����ن 
وم����ا  الكب����رى،  الراأ�ض����مالية  الج����ارة  اإل����ى 
يزال ال�ض����قيقان كا�ض����ترو ُيطّبق����ان النظام 
م����كان،  كل  ف����ي  �ض����قوطه  بع����د  ال�ض����يوعي 
م����ن مو�ض����كو اإل����ى ال�ض����ين. اأم����ا ف����ي كوريا 
ال�ض����مالية، فلم يكن نظاما �ضيوعيا في اأي 

يوم. كان نظاما مبجال بالعبودية.
لم تهزم اأميركا جارها، ولم يتفوق جارها 
اإال بطول الخطب االرتجالية. ولو اأنه كتب 
خطبه ال�ض����هيرة الخت�ضرها من 6 �ضاعات 
اإل����ى 16 دقيقة. اأو اأقل. ال تزال كوبا تنتقل 
في �ضيارات االأربعينات. وال يزال دخل الفرد 
عديما. وال تزال بيوتها الجميلة لم ُتنّظف 
من����ذ الخم�ض����ينات. وال يزال الفق����ر فاقعا، 
لكنه����ا »حفظت كرامته����ا«! كيف؟ ال ندري. 
نع����رف اأنها تعاني من العقوبات االأميركية 
منذ ن�ض����ف قرن. والعقوبات �ض����الح ب�ض����ع، 
مث����ل الكال�ض����نيكوف، وه����و يقت����ل االأطفال 
والمدنيي����ن كم����ا ح����دث ف����ي الع����راق، مث����ل 

الغازات ال�ضامة.
وق����د امتدحت وزي����رة خارجي����ة كلينتون، 
����ى  اأولبراي����ت، عقوب����ات الع����راق عل الم�ض����ز 
اأنه����ا »اأوتي����ت نتائجها«. والم�ض����ز اأولبرايت 
مرحلة ب�ضعة في الدبلوما�ضية االأميركية، 

�ضكال ومو�ضوعا.

من كان اأق�ضى، اأولبرايت اأم غاز حلبجة؟ 
ه����ذه عبثي����ات تافهة يلج����اأ اإليه����ا الذين ال 
يعرف����ون �ض����وى ثقاف����ة اال�ض����تبداد والظلم 
وح�ض����ارة القه����ر. ه����ذه هوالك����و ف����ي زم����ن 
متاأخر. لم تحرم اأميركا خالل ن�ض����ف قرن 
اإال م����ن ال�ض����يجار الكوب����ي، لك����ن الكوبيين 

حرم����وا من بديهيات الحياة الب�ض����يطة اإال 
م����ن َعَبر منهم اإل����ى �ض����واطئ فلوريدا. هل 
كان في����دل كا�ض����ترو يظن حق����ا اأن الواليات 
المتح����دة �ض����وف ت�ض����مح بن�ض����ب �ض����واريخ 
نووية على بعد 70 كيلومترا من �ضاحلها؟ 
ال اأعتق����د، لكنه����ا مرحل����ة ل����م يك����ن الته����ور 
فيه����ا كوبي����ا فق����ط، ب����ل �ض����وفياتيا اأي�ض����ا. 
اأما الته����ور االأميركي فالئحة طويلة. لقد 
����ى حاف����ة ورق����ة من  وق����ف العال����م اأجم����ع عل
الدم����ار الكلي ب�ض����بب اأحالم فيدل، و�ض����كرا 
لل�ض����وفيات الذين تراجعوا في اآخر لحظة 
لكرام����ة  الك����ون... حفظ����ا  تدمي����ر  زر  ع����ن 
الكرملي����ن. اأما جون كيندي، فكان ما�ض����يا 
في ترميد هذا الكوكب حفاظا على كرامة 

البيت االأبي�ض.
�����ض  ت�ض����به حكاي����ة اأمي����ركا وكوب����ا الق�ض
التي نقراأها في كتب االأطفال، اأو ن�ضاهدها 
ال����دب الكبي����ر وال����دب  ف����ي ر�ض����وم ديزن����ي: 
ال�ض����غير. الذئب والثعلب. الفيل والحمار. 
تك����ن  ل����م  ق����رن،  م����دى ن�ض����ف  ����ى  لك����ن عل
الم�ض����األة حكاية في »كليل����ة ودمنة«. كانت 
عذابا و�ضقاء لمئات اآالف العائالت. وكانت 
�ض����جنا عبثيا لماليي����ن الكوبيي����ن. وكانت 
اإخراج دولة كاملة من الع�ضر الذي يحيط 
به����ا. ج����ّرب اأن تلح����ظ كي����ف �ض����وف يتقبل 
الكوبيون قرار فتح الباب و�ضقوط الجدار. 
الكوبي����ة  المخاب����رات  له����م  �ض����محت  اإذا 
بذل����ك؛ فالمخابرات اآخر من تبلغ نباأ وفاة 

�ضتالين.

غيوم القطيعة  تنقشع بين الواليات المتحدة وكوبا
سمير عطا الله



افتت���ح ف���ي النجف اال�سرف معر����ض ابداع على طري���ق الح�سين 
الثاني على الذي اإقامته موؤ�س�سة االأنوار النجفي للثقافة والتنمية  
وذل���ك م���ن اجل و�سعه في اإطار راقي ونقل���ه اإلى بقية المجتمعات 
االأخ���رى  وق���ال االأ�ست���اذ الح�سان���ي رئي����ض جمعي���ة الخطاطي���ن 
العراقيي���ن فرع النج���ف � رئي�ض اللجنة المنظم���ة " برعاية مكتب 
�سماح���ة ال�سي���خ ب�سي���ر األنجف���ي وبالتن�سي���ق م���ع موؤ�س�س���ة االأن���وار 
للتنمية الثقافية وبالتعاون مع اإدارة مجموعة االإبداع الفني اأقيم 

معر�ض اإبداع العالمي على طريق االأمام الح�سين )ع( الثاني وهذا 
المعر����ض ا�ستركت فيه ع�سرة دول مختلفة و�سارك فيه 185 فناناً 
ت�س���كل على عدة محاور وهي , ف���ن الخط العربي والفن الت�سكيلي 
وف���ن الت�سمي���م الرقم���ي وف���ن الت�سوي���ر وف���ن النح���ت , "واأ�ساف 
الح�سان���ي " اإن اله���دف من اإقام���ة المعر�ض هو تعري���ف الزائرين 
الوافدي���ن بالم�سي���رة المليوني���ة االأربعيني���ة للإم���ام الح�سين )ع( 
وه���و يعد منظومة كبي���رة يبث الر�سالة الفنية الأبع���اد ثورة االأمام 
الح�سي���ن )ع( الخال���دة وا�ست���رك معنا في ه���ذا المعر�ض مبدعين 
عالمين فنيين من دول مختلفة عك�ست اإعمالهم الفنية الم�ستوى 
المتق���دم والعال���ي والمخت�ض بالفن الح�سيني وم���ن �سمن الدول 

الم�سارك���ة ه���ي , الع���راق , اإي���ران , ال�سعودي���ة , البحري���ن , لبن���ان , 
الجزائ���ر , تركي���ا , باك�ست���ان , الهن���د ؛  وق���ال االأ�ست���اذ الح�سان���ي 
رئي����ض جمعية الخطاطين العراقيين ف���رع النجف � رئي�ض اللجنة 
المنظمة " برعاية مكتب �سماحة ال�سيخ ب�سير األنجفي وبالتن�سيق 
مع موؤ�س�سة االأنوار للتنمية الثقافية وبالتعاون مع اإدارة مجموعة 
االإب���داع الفن���ي   اأقي���م معر����ض اإب���داع العالم���ي على طري���ق االأمام 
الح�سي���ن )ع( الثان���ي وه���ذا المعر����ض ا�سترك���ت في���ه ع�س���رة دول 
مختلف���ة و�س���ارك في���ه 185 فنان���اً ت�س���كل عل���ى عدة مح���اور وهي , 
ف���ن الخ���ط العربي والف���ن الت�سكيلي وفن الت�سمي���م الرقمي وفن 
الت�سوي���ر وف���ن النحت , "واأ�ساف الح�ساني " اإن الهدف من اإقامة 

المعر����ض ه���و تعري���ف الزائري���ن الوافدي���ن بالم�سي���رة المليونية 
االأربعيني���ة للإم���ام الح�سي���ن )ع( وه���و يع���د منظومة كبي���رة يبث 
الر�سال���ة الفنية الأبعاد ثورة االأمام الح�سين )ع( الخالدة وا�سترك 
معن���ا في هذا المعر�ض مبدعي���ن عالمين فنيين من دول مختلفة 
عك�س���ت اإعماله���م الفني���ة الم�ستوى المتق���دم والعال���ي والمخت�ض 
بالف���ن الح�سين���ي ومن �سمن الدول الم�ساركة هي , العراق , اإيران 
, ال�سعودي���ة , البحري���ن , لبنان , الجزائر , تركيا , باك�ستان , الهند 
؛   واله���دف ه���و اإبراز  االأهداف المثلى للعمل الفني الذي هو احد 
مح���اور االإكم���ال لهذه الث���ورة العظيمة والخالدة االأم���ام الح�سين 

)ع( بمنا�سبة زيارة االأربعينية المليونية "
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في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المنصرم الموافق 
العشرين من هذا الشهر وعلى قاعة المسرح الوطني أقامت قناة العهد 
الفضائية مهرجان ش��عري كبير بمناس��بة أربعينية ش��هيد المقاومة 
وش��هيد األعالم المقاوم الش��اعر )علي رش��م ( الذي أستش��هد أثناء 
تأدية واجبه المقدس في معركة الشرف ضد قوى األرهاب وأثناء تحرير 
ج��رف النصر ش��مال مدينة بابل بعد أن أصي��ب بأصابات بليغة نتيجة 
أنفجار أحد األلغام المزروعة من قبل العدو الداعش��ي على الطرق التي 
سلكها المقاتلون عند الزحف الكبير لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي 

لغرض تحرير األرض في منطقة جرف الصخر ) النصر( 
وق����د ب����داأ المهرجان بق����راءة �سورة من 
اآي����ات الذكر الحكيم ثم تلتها قراءة �سورة 
الفاتح����ة الأرواح ال�سه����داء وقوفا" وعزف 
ال�س����لم الوطن����ي ون�سي����د تنظيم����ات اأهل 
الح����ق حت����ى ج����اءت المن�س����ة الت����ي الق����ى 
منها نائ����ب اأمين عام تنظيم����ات ع�سائب 
اأه����ل الحق ال�سيد ) محم����د الطباأطبائي 
( والت����ي عب����ر فيه����ا اأن ال�سه����داء الذي����ن 
لث����ورة  اأمت����داد  ه����ي  الطغ����اة  يقاتل����ون 
الح�سين ) علي����ه ال�سلم(وال�سهيد )علي 
و�س����اب  وثائ����ر  واأعلم����ي  �ساع����ر   ) ر�س����م 
�سح����ى بريع����ان �سباب����ه م����ن اأج����ل الوطن 

ومقاتلة البغاة الطغاة.
وكان����ت حناج����ر ال�سع����راء ق����د �سدح����ت 
حب����ا" بالوطن ووف����اءا" لل�سه����داء الذين 
والوط����ن  الدي����ن  ع����ن  دفاع����ا"  �سقط����وا 
المقاتلي����ن  قافل����ة  والت����زال  وال�س����رف 
زاده����ا  الت����ي  ق�سائده����م  خ����لل  وم����ن 
االأيم����ان بالنهج الح�سين����ي والرجوع عنه 
الدي����ن  واأع����داء  االأره����اب  مكافح����ة  ف����ي 
والوط����ن واأو�س����ح الجمي����ع اأن الهدف هو 
اأن المقاوم����ة ال�سريف����ة الت����ي لب����ت ن����داء 
المرجعية لتزيدنا قوة وب�سالة من خلل 
وال�سرط����ة  والجي�����ض  ال�سعب����ي  الح�س����د 
واأبن����اء الع�سائر ال�سرف����اء التي تقاوم من 
اأج����ل اأ�سترج����اع كل �سبر دن�س����ه المارقون 
بالتكفيريي����ن  المتمثل����ة  ال�س����ر  وق����وى 
والدواع�����ض واأع����داء االأن�سانية وقد لقيت 
ق�سائده����م الترحي����ب واالأقب����ال ال�سديد 
م����ن كاف����ة الح�س����ور ه����ذا وكان الم�سه����د 
وق����د  ال�سهي����د  اأحب����ة  بوج����وه  الحزي����ن 
اأمت����لأت حزن����ا" واألم����ا" وذرف����ت الدم����وع 

و�سمعت اأ�سوات النحي����ب وهم ي�ستمعون 
م����ا ردده ال�سعراء من عل����ى المن�سة بحق 
ال�سهي����د الثائ����ر وعل����ى الخ�س����ارة لمقاتل 
�سر�����ض �س����ارك ف����ي الدف����اع ع����ن �سري����ح 
الت����ي  المع����ارك  ف����ي  )ع(  العقيلةزين����ب 
ج����رت ف����ي �سوري����ا وكان اأح����د المقاتلي����ن 
ف����ي تحري����ر مدينة اآمرل����ي ورويت دماوؤه 
مدين����ة بابل بمنطقة ج����رف الن�سر ومن 
ال�سع����راء الذي����ن �سارك����وا ه����ذه المنا�سبة 
د .ح�سي����ن القا�س����د وعزي����ز �سام����خ وعلي 
عب����د  ونائ����ل  المالك����ي  واأيه����اب  اللم����ي 
اللطي����ف ومح�سن الجوراني وميثم فالح 

واآخرون
وال�سهي����د علي ر�سم هو من توقع موته 
والر�سائ����ل  كتبه����ا  الت����ي  ق�سائ����ده  عب����ر 
قب����ل  لوالدت����ه  اأر�سل����ه  الت����ي  االأخي����رة 
ني����ل ال�سه����ادة وكان العدي����د م����ن االأدب����اء 
التحق����وا  ق����د  والفناني����ن  وال�سع����راء 

ب�سفوف المقامة لمقاتلة العدو
موالي����د  م����ن  العراق����ي  ال�س����اب  وه����ذا 
لير�س����م  الدني����ا  مل����ذات  ت����رك   1988
ال�سه����ادة بدمه الطاهر حت����ى اأطلق عليه 
زم����لوؤه ال�سعراء ) �ساع����ر الحياة( لكونه 
يع�س����ق الع����راق ح����د الثمالة ويع�س����ق اأهل 
البي����ت “ع” ال����ى درج����ة الجن����ون وكان����ت 
طري����ق  عل����ى  ال�سه����ادة  ين����ال  ان  امنيت����ه 

االمام الح�سين “ع”
من ا�سعاره ..

ما يجي�سون الهوى المر ب�سماچ
وما يمرونچ والحتى بحلم

اأمني يابغداد وتغطي ب�سواچ
و�سدي بيريه ونطاق على النجم

قّبة الكاظم عليچ ت�سير فيت
خوذه من چيلتهم ماتنثلم

ال�سواتر والحرب تعرفنه زين
طابعين جدامنه بخدهن و�سم

عدنا مثل العافية الطك والر�سا�ض
الدمه ي�سهل حافره يخ�سر زلم

عل����ي ر�س����م ال����ذي كت����ب بحق����ه الكات����ب 
والناق����د المع����روف وجي����ه عبا�����ض عندما 

كان يرقد في الم�ست�سفى
))حبيب����ي عل����ي ر�س����م ال����ذي تن����ام االن 
المقطوعتي����ن:  العبا�����ض  كف����ي  بي����ن 
ب�سطال����ك الي�سرف تاري����خ ال�سعر البعثي 
ورم����وزه ب����ل ي�س����ّرف كل ال�ساقطي����ن م����ن 
�سجرة الع����راق و�سج����رة االن�سانية وحتى 
ال�ساقطي����ن م����ن �سج����رة ال�سيع����ة وال�سنة 
كل بي����ت �سع����ري وكل دمع����ة ت�سق����ط م����ن 
عيني����ك ه����و م����اء نغت�س����ل ب����ه وكاأن����ه م����اء 
للحرام حتى نطوف حول كعبة العراق, 
م����ن عمرن����ا عل����ى عم����رك ايه����ا العراق����ي 
ال�سري����ف المداف����ع ع����ن خي����ام الح�سي����ن 

عليه ال�سلم ((
وكتب عن����ه الكاتب “ريا�����ض الركابي” 

عندما كان يرق����د في الم�ست�سفى ))علي 
ر�س����م ل����م يق����راأ ل�ساع����رٍ  ي�سك����ن بفن����ادق 
الخم�سة نجوم ف����ي عمان وتركيا , ويقف 
ق����راأ  ب����ل   , الوط����ن  اآالم  عل����ى  كالمتف����ّرج 
وج����ع ال�سع����ر عند اقرانه �سع����راء المحنة 
, �سع����راء االلم , �س����ركاء الوطن المنهوب 
�ساق����ت  وحي����ن   , �س����ّراق  �سيا�سيي����ن  م����ن 
الكلم����ة ع����ن ا�ستيعاب م�ساع����ره , و�ساقت 
.. حم����ل  بم����ا رحب����ت  الق�سي����دة  مدي����ات 
بندقيته مع �سعراء �سباب اآخرين , ووقف 
بو�سامت����ه ام����ام ب�ساعة الع����دو , و�سهامته 
وروح����ه النقي����ة امام الم����وت , ليدافع عن 
العراق .كان ه����و ورفاقه يقاتلون بجيوب 
خاوي����ة , وال يملك����ون اج����رة الع����ودة ال����ى 
بيوته����م , وترك����وا خلفهم عوائ����ل تاأن من 
ف����ي  يرق����د   , عل����ي  .كان  والفاق����ة  الع����وز 
اح����د م�ست�سفيات الحل����ة مخ�سبا بدمائه 
فاق����دا  كان  ان����ه  هلل  ,والحم����د  الطاه����رة 
للوع����ي , ول����م ير و�سف عب����د الرزاق عبد 
الواح����د له والأبن����اء وطنه , حين و�سفهم 
العماني����ة  الزم����ن  مجل����ة  م����ع  بلقائ����ه 
بالهم����ج((. الى جنان الخل����د ايها البطل 

ولن نن�ساك .
من اموت برودتك خليهة ع التابوت

وبيدك كون نع�ض جنازتي تطبكة
وخليلي دمعتك ع الكبر ني�سان

خاف بجفن كبري دموع ماتلكة
وخاف يمر وكت وتزورني من بعيد

تدليك بمكاني حرورة ال�سهكة
ج�نوبي وط�ائفي بحبك ل�سابع كاع

احبك من �سميري وموعلى الفطره
اح�بك ياع�لي بك�د المل�وحه البيك !

وه�واك ب�س�يلة امي تن�ف�ست عطره
الماب�ي ريح�تك !

م�ا�ساحب ال�س�اجور
وال�س�ف الر�س�ا�ض تك�مط بخ��سره
والرا�س�ه ان�تر�ض م�ن ريح�ة الب�ارود
والف�وك ال�س�واتر ح�ط ف�س�ك ذك�ره

الف�رق بي�ن الزلم موق�ف
وج�رة اق�سام

ع�لي المابي ه�ذن م�ن عن�ده يت�بره..
ع�لي �س�ويه ال�زلم

والوح�دك انته هواي
ال�س�دك ب�ي غي�رت�ك ما ي�لبد بع�مره

تحت شعار:بدمائه الزاكيات يتوضأ الشعر واألعالم ليصلي العراق المقاوم 

مهرجان الشعر بأربعينية شهيد األعالم المقاوم )علي رشم( شاعر الحياة 

ية
قاف

ى ث
رؤ

البيت الثقافي النجفي يشارك في افتتاح معرض ابداع على طريق الحسين

- فؤاد العبودي

- متابعة

- متابع�������ة

اضــــاءات

- اسماعيل الراشد 

ان حرية الكلمة هي المقدمة االولى للديمقراطية وهي اأ�سا�ض 
�سي����ادة القان����ون وان حري����ة الكلم����ة هي ال�سم����ان الوحي����د واالأكيد 
للديمقراطي����ة كم����ا انه����ا االأ�سا�����ض ال����ذي بني����ت علي����ه المجتمع����ات 
المدنية المتح�سرة التي نراها اليوم ونت�سوق اأن تكون مجتمعاتنا 
هكذا ونتمنى اأن نلحق بركبها بعد قرون من التخلف واال�ستبداد .

ان ق����رار رئي�ض مجل�ض الوزراء حي����در العبادي ) باإ�سقاط جميع 
الدعاوي المتعلقة بالن�سر المقامة من قبل �سلفه �سد �سحافيين 
( ه����ي اللبن����ة االأول����ى وه����ي االأ�سا�����ض ال����ذي نرج����و اأن يتعام����ل معه 
الق�س����اء بعدالة و�سفافية ال�سيم����ا واأن الد�ستور قد كفل في المادة 
) 38 ( من����ه بم����ا ال يخ����ل بالنظام الع����ام واالآداب حرية التعبير من 
ال����راأي بكل الو�سائل وحرية ال�سحافة والباعة واالإعلن واالأعلم 
والن�س����ر وحرية االجتم����اع والتظاهر ال�سلمي على اأن تنظم الفقرة 
الثالث����ة هذه بقانون , لكنه ومنذ كتاب����ة الد�ستور وحتى يومنا هذا 
ل����م تنظ����م الفق����رة ه����ذه بقانون مث����ل العديد م����ن الم����واد فجيرها 
رئي�����ض ال�سلط����ة التنفيذي����ة عل����ى غي����ر المعم����ول ب����ه ف����ي جمي����ع 
الحكوم����ات الديمقراطية في العالم والتي تخ�ض حرية االجتماع 
والتظاه����ر ال�سلم����ي وهو االأم����ر الذي مكن من اقام����ة دعاوى على 
�سحفيي����ن وقنوات ف�سائية بع�سها ك����ان كيديا" مما ا�سطر بع�ض 
ه����وؤالء ال�سحفيي����ن الى ترك البلد اأو االإقامة في كرد�ستان العراق 
وكذل����ك اأغ����لق قن����وات اعلمي����ة ومكات����ب �سحفي����ة خوف����ا" م����ن 
الملحقة والتوقيف وهو االأمر الذي انعك�ض على �سيوع المظاهر 
ال�سلبي����ة م����ن االإف�س����اد المجتمع����ي وال����ذي ب����دوره اأوج����د متنف�����ض 
للتط����رف وخلق اعلميين بلون رمادي موالي����ن لل�سلطة كاأ�سلوب 
للتّعي�ض على ح�ساب معاناة المواطنين وحقهم في العي�ض الكريم.
لق����د ب����ات الفه����م ب����اأن قان����ون حق����وق ال�سحفيي����ن ه����و منفع����ة 
مادي����ة لي�����ض ااّل وال����ذي ب����داأ بم�س����ودة  )قانون حماي����ة ال�سحفيين 
( وال����ذي عار�س����ه بع�ض اأع�ساء مجل�ض الن����واب بح�سب قول نقيب 
ال�سحفيي����ن وال����ذي انتهى ال����ى ) قانون حق����وق ال�سحفيين ( الى 
الفهم باأنه يعني الح�سول على ) ثلجة وطباخ وقطعة اأر�ض وما 
�ساكلها ( ولي�ست المواد التي كفلها الد�ستور ومنها حرية الو�سول 

الى المعلومة وحرية التعبير .
لقد كانت المعاي�س����ة اليومية لعمل ال�سحفيين وهمومهم التي 
و�سل����ت ال����ى حد القت����ل واالعتق����ال و�ستمه����م وك�س����ر اأدواتهم �سيء 
�سائ����ع ال يج����د في����ه فاعل����ه اأي����ة غ�سا�س����ة اأو ال�سع����ور باأن����ه �ستك����ون 
هن����اك اأية ملحق����ة قانونية �سده , وكان م����ن المفرو�ض التفريق 
م����ا بي����ن النق����د البن����اء اله����ادف ال����ى ت�سخي�����ض وتقوي����م الخلل في 
عم����ل موؤ�س�سات الدول����ة واأية ظواهر �سلبية اأخ����رى وهي م�سوؤولية 

ال�سحفيين وما بين االأعلم المغر�ض الهدام .
ان خط����وة الدكت����ور العبادي في توجيه ا�سق����اط جميع الدعاوى 
المقام����ة عل����ى �سحفيي����ن ت�ستح����ق االإ�س����ادة لكونه����ا وكم����ا يج����ب 
اأن تفه����م ه����ي االعت����راف باأن����ه كان����ت هن����اك مواقف باطل����ة" خلل 
ال�سن����وات الما�سي����ة تج����اه مفه����وم الديمقراطي����ة الحق����ة وحري����ة 
التعبير وحرية الكلمة وواجب وحتمية اعادة النظر بقانون حماية 
ال�سحفيي����ن واعادة النقا�ض ف����ي م�سروع قانون حرية التعبير كون 
ال�سحافة هي ال�سلطة الرابعة ولكي ينتهي ماكنا ن�سمعه ونعاي�سه 
) �سيدي لزمت �سحفي , روح اكتب ا�سماتكتب , وين متروح ت�ستكي 

روح ( .

اسقاط جميع الدعاوي ضد 
الصحفيين بداية الديمقراطية الحقة

مه���داة ال���ى الفن���ان المب���دع ح�سي���ن 
نعمة وهو يرقد في الم�ست�سفى…

ياحريمة كلبك المليان حب
ن�سوفه يتغطه ب�سرا�سف
ياحريمة وداعة النخلت

�سلون ما تحجي ال�سفايف
عال�سرير و نجمة العالي ت�سيح
خايف ” لي�ض  نعمة  ” ح�سين 

مو حجيتنه بر�سوماتك
كنز من العواطف

مو غريبة الروح من تكعد
على الح�سران وي ابن ال�سرايف

بيتك و كلبك و اهلك
كلهم �سفو �سبه الم�سايف

ال … ما اكلنك حبيبي ان�ساني
وانه ان�ساك …

هذا اول خطاب الع�سك
يتوقع على اطراف الم�ساحف

كوم غني …
ال ت�سويهه �سدك

و تكول عايف

ليش ما تحجي الشفايف

يا حلوة الحلوات يا بغدادنه 
يربون بالعز بيج كل اوالدنه 

ي���ا منب���ع االخي���ار 
ويا قلعة للثوار

نجوم وت�سوي بيج كل امجادنه
   ******

يا حلوة الحلوات يم الغيرة 
اهلج ن�سامى وانتي اجمل ديره

ا�سمج بحب جف الزمان انديره
بدرب المفاخر نلتقي معادته

  *************
يا حلوة الحلوات يلمزيونه 

يا دار عزنه وباالأهل  ما مونه
خلج ابن بغداد بين اعيونه

وب�سمج ن�سم تاريخ كل اجدادنه

- حسن الخزاعي

كلمة في قصيدة شناشيل

احالم

�سفت ادم خيال وعين ول�سان 
                 بعد ل�سه ابخيالي ار�سوم هاييل

�سفت كل�سي ابزماني ا�سكال والوان 
                �سف���ت دمع���ات ربع���ي ات���وج قنادي���ل 

*****
ما اروي ق�س�ض من كان  ماكان 

                      علي دار الزمان و�سار غربيل 
الوكت غير اطباعه �سلون ماكان 

                         لب�ض ثوبه الجديد بزي �سنا�سيل 
ي�سح واحد بليا اجروح حيرات 

               ي�سح واحد اجروحه ويا معاميل
ي�سح واحد ي�سيح اب�سوت غركان 

                 ي�س���ح واح���د يغ���رك ال���روح وال�سي���ل
  *****

العرو�ض التنخطب ميهمه ني�سان 
                   الن يبدي عمرها بنزع االكليل

الق�سيده اتمر علّي ا�سوات والجان 
                  تجي وتنكتب نظره بغير اناميل

ما نقره �سعره وانريد غفران 
                          والن�سع���د من�س���ه بالتوا�سي���ل 

ال�سعر مرات عندي اي�سير قران 
                 ارت���ل بالقواف���ي ا�سل���ون ترتي���ل 

انه ا�ستغرب عليك ادكلي تعبان 
                             الكواني اتعرف دفان الحماميل 

- سلمان العبادي

- حيدر جليل 

 ما كلك علينه كمه بل�سان 
                       ميتن���ه يم���وت وراف���ع اله���ام 

نموت وبالكبر غيرتنه فانو�ض 
                   اذا حيهم �سمعنه اتهد العظام 

ازغار اكبار خوفنه اليحكمون 
                     عدنه اطفال ر�سع ماتو اعدام 

نذل كلمن ي�سدنه بنظره ال�سوء
              احنه ا�سياد  ب�ض لح�سين خدام 

�سح امنه ك�سيره لجن باليل 
               تنزلنه النجم بفرا�سنه اينام 

ربينه امدلين بعزة النفو�ض 
                 كرامة حب علي ر�سعنه اال�سلم 

ع�سرنه اروحنه كد ع�سرة الموت
                وحب�سنه االه خاف اتفز االالم 

*****
ما نخرج اهلنه ونطلب هدوم 

            جديد ابعينه ا�سما يعتك الخام 
ما �ساحبنه باطل خاطر انعي�ض 

                   احنا  ارماح فك�ست عين ظلم 
ومانحلم ابد واطيك اال�سباب 

                غير انام حتى ان�سوف االحلم 
زغيره  اعمارنه واكلوبنه  اكبار 

                     تعب بيهن يعادل مية الف عام 
�سماير بينه عا�ست والوكت موت 

                   جعنه وما اكلنه لكمة ايتام 
*****

و�سالنه ال�سم عطرته وتعرف ا�سكال 
               نفحت عطر مرقد ح�سرة ايمام 

وعلينه احنه ب�سرفنه فوك ليفوك
���ى خ���د ال�سم����ض حطين���ه الج���دام                    عل

  وحك اهلل الخلقني وطه واالأويل 
                           وحك �سبر العقيلة ودمعة االكبر 
وح���ك عبرة رقي���ة البجت ا�سم���اوات ... وحك دم 
الح�سين ورا�سه والمنحر عاي�ض للبد ياجدي 
بالوج���دان .. تظل ذكرى الحنان بكلبي تت�سدر 
اق�س���م بالعر����ض ياج���دي م���ا ان�س���اك .. الن انته 

الفخ���ر �سوت اال�سد يزار جوادر بالكلب ن�سبت 
ع���زاء اعلي���ك .. ودموع���ي الم���ا ه���ذن وبكلب���ي 

تتفطر عراي�ض هو�ست بالدمع حزن واآه...
بخي���ت وم���ن ذيال���ه الخي���ر يتط�س���ر يا�سج���ره 

ا�سل ياطيب يا نامو�ض ..
ي���ا ت���اج اعل���ه رو����ض الت���وج يتق�س���ور ... مراث���ي 

الحزن يل بالروح ...
الن كل���ك نجاب���ه وطيب���ك امحي���ر ... يلواه���ب 

حنانك حتى ويه الموت 
تح���ط ايدك بدين���ه وانته ما تك���در... ابوي الما 

�سكت ودموعة دم اعليك 
ح���ط را�س���ه اعله �س���درك ح���زن واتح�س���ر ... يا 

دمعة ابوي التجوي كل�ض حيل 
وبيبيت���ي   ... تتفج���ر  ابكلب���ي  ولهي���ب  ني���ران 

بالحزن �سارت رفيقة نوح
مك�س���ورت ظه���ر وبعيال���ه ات�سب���ر ... وعمام���ي 

بالدمع والوانه م�سغولين

يندون���ك يج���دي وانته م���ا تح�س���ر ... وعماتي 
على االبو يانا�ض مفجوعات 

���ي  خل  ... التحف���ر  ياخ���وي  للدف���ن  ي�سرخ���ن 
اعيونه بالغالي ت�سبع �سوف 

بلحظ���ات ال���وداع ال���روح تتعث���ر ... تو�س���ده اعله 
االر�ض الال يدفان 

ح���ط ارواحن���ه بالكب���ر لو تك���در...  تظ���ل ذكراك 
حره وبالكلب متموت 

وعيال���ك بالحداد الي���وم تتعفر... وتظل بعيونه 
كل ال�سور متروح

وتظل ذكرى وفاتك بالكلب خنجر 

قصيدة رثاء للمرحوم الشيخ دواي يسر 
حفيدته ضحى خالد دواي 
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ت��غ��ي��ر ال��ع��م��ل او الإق���ام���ة ام���ر غ��ر ج��ي��د يف ال��وق��ت احل����ايل لأن 
عن  تبتعد  ل  ال�صعوبات  مواجهة  من  بالرغم  مهم  امر  ال�صتقرار 
انت يف  تك�صب ودهم  اأ�صدقائك حاول الحتكاك معهم كي  و  اهلك 
و�صع مايل م�صتقر مكافاأة مالية من العمل قد ت�صاعدك يف الو�صول 

اىل هدفك الذي كنت تطمح اليه على �صعيد احلياة.

يقوموا مبا  كي  العمل  على زمالئك يف  او  ا�صرتك  على  ت�صغط  ل 
و  دي��ك��ت��ات��وري��ا  �صخ�صا  م��ن��ك  �صيجعل  ذل���ك  ف��ق��ط لأن  ان���ت  ت��ري��ده 
�صتخ�صر حمبة الآخرين لك حاول ان تقنعهم بوجهة نظرك و ان 
كبرة  جمود  مرحلة  يف  ان��ت  عاطفيا   ، لأرائ��ه��م  تفهما  اك��ر  تكون 

عليك التخلي عنها .

طعم اخلطر، يوؤثر دائماً تاأثراً ح�صناً يف نف�صك، �صيربز جلياً يف هذه 
الفرتة؛ حاول اأن تبقى عقالنياً. يجب اأن يندفع احلّب يف حياتك، 
حتى اإذا قّررت اإغالق اأبواب قلبك لالأبد. ل تبتعد عن حميطك و 
ان ت�صتمع اىل من حولك و ل تتعهد مبا ل  لكن كن ح��ذرا ح��اول 

ت�صتطيع فعله فر�صة عالقة عاطفية يف القريب .

اأنت كئيب جداً  لرمّبا  ت�صخر.  اأن  املحتمل  و من  �صيئ  ب�صكل  �صتنام 
متوترة  �صتكون  الآخ��ري��ن  م��ع  عالقاتك  وج��ي��ه.  �صبب  ب��دون  اأي�صاً 
امنا  و  حميطك  مع  املبا�صر  الحتكاك  حت��اول  ل  عدوانية.  واأك��ر 
حاول البتعاد لفرتة مع الطبيعة او يف اأي مكان حت�س فيه بالراحة 

ريثما تتمكن من ا�صتعادة توازنك النف�صي .

عالقاتك يف العمل قد ت�صر بعالقاتك العاطفية ل تكرتث مبا يقال 
العمل  تخلط  ل  و  تريدها  التي  العاطفية  حياتك  على  رك��ز  فقط 
بالعاطفة و �صتكت�صب النجاح املطلوب ، عاطفيا انت �صخ�س مهم و 
حمور اهتمام الو�صط املحيط بك اجلميع يثق بك و اجلميع يريدون 

طلب امل�صورة منك .

احلب يف جانبك انت �صخ�س حمبوب يف جمتمعك و عملك عليك ان 
تعزز هذه املكانة مبد يد العون للجميع عليك ان تعلم باأنك حمط 
ثقة املحيطني بك ، على �صعيد العمل انت �صخ�س متميز و اجلميع 
ارباح ذلك  يثق بقدراتك �صتتمتع بالقيادة لفريق عملك و �صتجني 

قريبا .

�صيكون من ال�صروري اأن تكون لديك ال�صجاعة لو�صع حّد لالإحتاد 
الذي يثبت عدم مالئمته اأو الذي لن يقدم اأي اإمكانية للتح�صني. 
على �صعيد عملك، قم بالفعل بدًل من رّد الفعل . حاول ان تبحث 
الحت��اد  ان  جتد  عندما  الو�صع  ا�صالح  من  ب��دل  بديلة  حلول  عن 

احلايل غر مفيد ا�صتفد من التجربة.

لأنها  باأرباح عظيمة  الواعدة  العمل  ب�صفقات  تغرى  نف�صك  تدع  ل 
مرة  نف�صه  �صيظهر  امل�صترت  قلقك  قليلة.  �صمانات  ذات  ال��واق��ع  يف 
اأخرى باأمرا�س املعدة، كما كان غالباً يف املا�صي ؛ باخت�صار، اأمعائك 
يف  بالواقعية  حتلى  ل��ذا  والروحية.  الطبيعية  حالتك  مقيا�س  هي 

التعاطي مع كل ما هو جديد كي تك�صب �صحتك اجل�صدية.

الك��ر اخلطورة  ال��رتدد يف احلياة �صفة مميزة لديك و قد تكون 
بالنا�س  اهتم   ، املنا�صب  ال��وق��ت  يف  املنا�صب  ال��ق��رار  تتخذ  ان  عليك 
املحيطني بك يف جمال العمل لأنك �صتحتاج اىل دعمهم ل حقا يف 
تبني امل�صاريع و اخلطط التي كنت تطمح اليها ، عاطفيا انت �صخ�س 

قلق حول م�صاعر الآخرين اجتاهك عليك جتاوز ذلك.

ل تتوانى عن التواجد مع احلبيب عند احلاجة اىل ذلك لأن هذا 
�صتحرز  العمل  �صعيد  على   ، للطرفني  بالن�صبة  يعو�س  ل  الم��ر 
الذي  ال��درع  لأنهم  ا�صدقائك  و  ا�صرتك  بدعم  عليك  مهما  تقدما 
يحميك يف احلالت ال�صعبة ، ماليا انت و�صع ل حت�صد عليه و لكن 

هنالك �صعاع من المل القريب بالفرج .

اأّي قرار مهم جداً هذا اليوم  اأفكارك لي�صت وا�صحة جداً، ل تتخذ 
ول حتاول الإجبار. �صيكون لديك الإمكانية للنجاح يف عملك، لكن 
ب�صرط بذل جهود عظيمة جداً. حاول ان تتحلى بال�صرب و احلكمة 
ال��ع��واق��ب و امن��ا عليك  ت��ك��ون حم��م��ودة  ل��ن  ال��ق��رار  العجلة باتخاذ 

بالتاأين و ال�صرب على م�صاعب العمل .

الي��������������وم  اإتخ����������������������اذها  يت�����������������������م  ق������������������رارات  اأي  ت�����دع  ل 
من  الكثي������������������ر  العم����������������������������������ل.  يف  قناع����������اتك  على  بالتاأثي����������������ر 
التغي�����������������رات العاطفي������������������������ة التي حتدث يف حيات������������������ك ول تعرف 
ن�صر والرتقاء  �صاع��������������������د يف  ت�������������������������وؤدي.  �ص����������������������وف  اأي����������������ن  اىل 

بنا عرب م�صاركة راأي���������������ك ف���������������������ي الفي��������������س ب����������وك.
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كلمات متقاطعة

1961 - الرئي�س الم�صري  جمال عبد النا�صر  يعلن تاأميم 
اإلى م�صر  كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرن�صيين 

بعد اعتقال اأربعة منهم بتهمة التج�ص�س والتاآمر عليه.
عربي  قمة  لموؤتمر  ي��دع��و  النا�صر  عبد  ج��م��ال   -  1963

طاريء لمواجهة خطر تحويل اإ�صرائيل مياه نهر الأردن.
اأمريكياً من طاقم   28 1968 - كوريا ال�صمالية تفرج عن 
ال�صفينة الأميركية  يوبيلو وذلك بعد اأحد ع�صر �صهراً من 

احتجازهم بتهمة التج�ص�س.

العربية  الإم������ارات  اإل����ى  ال��خ��ي��م��ة  راأ�����س  اإن�����ص��م��ام   -  1972
المتحدة.

البترول  ا�صعار  رف��ع  يقرر  بطهران  اأوب��ك  اجتماع   -  1973
.400%

1991 - القمة الإ�صالمية في داكار بال�صنغال ت�صقط بند 
الجهاد من جدول اأعمالها.

1995 - 540  قتيال بينهم 170  طفاًل في  حريق في  بلدة 
دابوالي  الهندية �صب في  مكان احتفال قرب مدر�صة. 

م�صري. روائي  القمحاوي،  عزت   -  1961
وزوج���ة  اإي��ط��ال��ي��ة  مغنية  ب����روين،  ك���ارل   -  1967

الرئي�س الفرن�صي نيكول �صاركوزي.
م�صرية.�صاندرا  اإعالمية  ال�صاذيل،  منى   -  1970

ن�صاأت، خمرجة م�صرية.
ق��دم  ك����رة  لع����ب  دي���ل���غ���ادو،  اأوغ�������ص���ت���ني   -  1974

اإكوادوري.
الحتاد  رئي�س  احل�صني،  بن  علي  الأم��ر   -  1975

الأردين لكرة القدم.نور، ممثلة لبنانية.
اإ�صكتلندي. قدم  كرة  لعب  ميالر،  كيني   -  1979

يف  مقيمة  لبنانية  ممثلة  كنعان،  ريفان   -  1984
ال�صعودية.

اليوم  في التاريخ         23 كانون االول - ديسمبر

مواليد هذا اليوم    23 كانون االول - ديسمبر

1 - اأول قبلة للم�صلمين - يو�صع التاج فوق راأ�صي
2 - جزيرة في المحيط الهادي.

3 - تنقرها فت�صمعك هدير ال�صوت - يحتاج
4 - ن�صمات - ابتعدا

5 - في ال�صعر - اأغب واأ�صرب
6 - وحدة قيا�س الطاقة - من اأ�صاليب الخط العربي

7 - ن�صف ولول - معناه كثير البركة واليمن
8 - من انواع الخ�صب - مجهز مواد لمو�صوع معين

9 - اأول من رو�س الخيل.
من  اأكثر  من�صبه  تولى  المتحدة  لالأمم  �صابق  �صكرتير   -  10

مرة.

1 - مدينة غير عربية فيها 450 م�صجدا - تحت اأقدامها الجنة
2 - غير معقد - للتعريف

3 - اأنواع م�صروب محبب - ا�صم فلم لمحمد �صعد )مبعثرة(.
4 - من�صوب اإلى دول العالم - الرتفاع والعلو

5 - ما يبلغه الن�صان من عمره - �صوق كبير البناء - قمة الطرب
6 - نعم بالجنبية - رك�س

7 - الع�صر ال�صالمي حيث كانت اإدارة للحمام الزاجل - مجهز مواد 
للنداءمعين

8 - ا�صبح ملكا لم�صر وعمره 9 �صنوات
9 - الخروج اإلى الحياة - لدينا

10 - ثمرة تحتاج ل�صنة كاملة لتن�صج.

عمودي

قبل اعالن الد�صتور العثماني وبزوغ �صم�س الحرية ما كانت م�صارح 
للمالهي ت�صيد خا�س بها بل كانت ت�صيد في المقاهي مثل مقهى –

�صبع- في الميدان- وقد �صيد الم�صرح بها فوق �صطح المقهى �صيفاً. 
�رق�س  � � � لل م�صرحاً  د  � � � ت�صي اأن  ب��غ��داد  بلدية  ارت���اأت   1913 ال��ع��ام  وف��ي 
ات  � د الملهى و�صاركت فيه المغني� � � � ان بغداد و�صي � � والغناء ترفيهاً ل�صك�
ب��داي��ة اح��ت��الل بغداد  ة لط��ي واأخ��ت��ه��ا خ��ان��م لط���ي. وف��ي  � � � � مثل بديع
�صيد ملهى )ماج�صتيك(، ثم �صمي )الهالل( في الميدان رق�صت فيه 
ثم  دم��ت��ري(،  )ماريكه  اأي�صاً  فيه  عملت  كما  )األ���ن(  التركية  الراق�صة 
ان�صيء بعد ذلك ملهى في ال�صورجة غنت فيه )روزة نومة(  والراق�صة 
الميدان  حديقة  و�صط  م�صرحاً  )�صبع(  القهواتي  �صيد  كما  )هيلة( 
عملت فيه الراق�صة )رحلو جرادة( كما �صيد ح�صن �صفو م�صرحاً في 
مقهى )ال�صط( حيث غنت فيه )طيرة الم�صرية( وفي �صنة 1916 �صيد 
الملهى  اإت�صع  وقد  نومة(  )روزة  المطربة  فيه  وقد غنت  ال�صط  ملهى 
مقهى  �صيد  ذلك  وبعد  نومة(  )ليلو  اأختها  فيه  فعملت   )1917( عام 
طويق الذي غنت فيه الراق�صة )األن( والراق�صة )ماريكة دمتري( والدة 
بدايات  الجنابي عن  الدكتور كاظم  اإ�صكندر(. يذكر  المطربة )عفيفة 
الم�صرح الغنائي في العراق- لم يكن اإ�صم الم�صرح الغنائي في العراق 
ي�صميه  وكان  العثمانية،  ال�صلطة  اواخ��ر  في  الحديث  بمعناه  مفهوماً 

والم�صرح  )ال��ت��ي��ات��رو(  باأ�صم  النكليزي  الح��ت��الل  عهد  ف��ي  ب��غ��داد  اأه��ل 
ومنهجه العلمي الفذ لم يظهر ب�صكل وا�صح اإل في الربعينيات حيث 
اأ�صبحت له درو�س وعلوم ومناهج فنية متخ�ص�صة لتدري�س ا�صوله في 
المعاهد والكليات. وكان اهل بغداد في الع�صرينيات ي�صمون ويق�صمون 
الم�صرح اإلى اق�صام منها )الملهى( وهو مكان للت�صلية والغناء والتمثيل 
ي�صمى  الملهى  اأو  الم�صرح  ه��ذا  م��ن  الغناء.  لداء  وم��ك��ان  )المرتجل( 
المقام  يقراأ  ال��ذي  وال��ق��ارئ  العازفون،  )اللت��ي��ة(  به  ويق�صد  )التخت( 
ولي�س بالمعنى الذي يروم التطريب فقط منهم  )محمد القبانجي، 
عبا�س كمبير، ح�صن خيوكة، جميل الأعظمي، �صديقة المالية( وهم 
قراء مقام: يقول الدكتور كاظم الجنابي: من الذكريات التي احتفظ 
قال  اأن��ه  الأول  بغداد  م�صور  الح�صيني(  )جعفر  الراحل  لل�صديق  بها 
لي: اإنه كان يرق�س على )ال�صانو( من الذكور في بغداد �صخ�س يعرف 
بغداد  على  تقاطرت  ذل��ك  قبل  ما  ولكن  ونعيم(  التمن،  اأب��و  )�صليم  ب� 
بع�س المغنيات من حلب ال�صورية امثال )فريدة العراطة، وبنات خارة، 
ماري رحلو( ومما يذكر اأنه بالقرب من )�صوق الهرج( ببغداد في محلة 
الميدان كان هناك م�صرح يقع في منزل يقابل )اأوتيل عثمان اآغا( وكان 
للمغنية )�صارينة( دور كبير للرق�س والغناء فيه. نعود بالحديث اإلى 
العهد التركي حيث كانت المغنية الحلبية ال�صورية )فريدة العراطة، 
ل�صوتها  ح��د  اأب��ع��د  اإل��ى  بها  مغرماً  وك��ان  التركي(  با�صا  ناظم  خليلة، 
العذب وتاأتي بعدها في الغناء )�صفيقة لطي( وهي مغنية م�صرية وقد 
طردها )جاويد با�صا( ب�صبب حادث وقع بينها وبين)قمبيز اأحد اأحفاده( 

حيث اإعتدى الأخير عليها فردت عليه بالعود الذي كانت تعزف عليه، 
و�صربته على راأ�صه اأمام ح�صد كبير من النا�س. ف�صمع الوالي )جاويد( 
اإلى  الأع��وام  العراق. وت�صير  المغنية )�صفيقة( من  بالخبر فقرر طرد 
حدود العام 1919 عندما وفد اإلى بغداد مغٍن من م�صر ا�صمه )محمد 
افندي عا�صور( وكان له �صوت جميل غنى في بع�س مقاهي بغداد ومن 

غنائه هذه المقطوعة 
ودع الح�صن وجهها والمراء
فبكت حيث ل يفيد البكاء

وا�صاء ال�صيب في ا�صود الفرع
فقالت ل كان هذا ال�صياء

المغنية  نف�صها قدمت  ال�صنة  وفي  باأغانيه.  بغداد  اأهل  اأعجب  وقد 
اأ�صمه )طيفور( حيث  الم�صرية )بهية( وكان ي�صحبها مغن من حلب 

غنى في مقهى )ح�صن �صفو، وقهوة ال�صط( في الم�صبغة.
التي قدمت في بغداد من قبل )ابراهيم  التمثيليات الهزلية   ومن 
يونانية  �صيدة  ب��غ��داد  اإل��ى  نف�صه قدمت  ال��وق��ت  وف��ي  ب��وع��ة(  الم�صري 
ا�صمها )ماريكا( التي كان يطلق عليها اأهل بغداد اأ�صم )ماري الجقلة( 
وكان ي�صحبها اأخوها )خر�صتو( وهي راق�صة اأعجب بها اأهل بغداد في 
وكانت  )ط��ي��رة(  ا�صمها  مغنية  م�صر  من  قدمت  وكذلك  الحين.  ذل��ك 
ترتدي جلباباً طوياًل وعلى راأ�صها )عمة بلدي- ولها �صوت عذب ولها 
اأي�صاً بنت ا�صمها )�صنية( وكانت )طيرة( تغني في مقهى ال�صط. وفي 
العام 1920 �صافرت اإلى م�صر بعد اأن ودعت اأهل بغداد باأغنية جميلة 

مطلعها:
متى يا كرام الحي عيني تراكم

وا�صمع من تلك الديار نداكم
واأمر على الأبواب من غير حاجة

لعلي اأراكم اأو اأرى من يراكم
وفي منت�صف الع�صرينات ظهرت الفنانة )�صليمة با�صا( التي تتلمذت 
من قبل على يد الفنانة اليونانية )ماريكا( ثم تبعتها الفنانة عفيفة 

در(. � � � ا�صكندر و�صقيقتها )انطون ا�صكن
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الغنــــــــــاء... فـي بغـــــــــــداد

حرك اعواد الثقاب لت�صبح املعادلة �صحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�صاعد الفتاة بايجاد الطريق الى المنزل

متاهـــــــــة

- كمال لطيف سالم



 ي�ص���در خ���ال الع���ام  الجدي���د 2015 الج���زء الثان���ي م���ن 
كتاب ) ب�صمات عراقية( لم�ؤلفه الكاتب ال�صيا�صي والباحث 
عب���د اهلل الام���ي نقي���ب ال�ص���حفيين العراقيين  الأ�ص���بق.
وي�ص���م 60 �صخ�ص���ية م���ن مختل���ف النتم���اءات والت�جهات 
والأراء والف���كار ال�صيا�ص���ية والثقافي���ة  وم���ن اب���رز الأ�ص���ماء 

التي ي�صمها الكتاب:
العزي���ز  عادل,عب���د  ,�ص���ام  الربيع���ي  نجي���ب  محم���د 
���ي, عب���د  الدوري,م�ص���طفى البارزاني,مح�ص���ن ال�ص���يخ را�ص
الل���ه الن�ص���راوي, عزي���ز �ص���ريف, عزيز الح���اج, مالك دوهان 
الح�ص���ن ,خال���د النق�ص���بندي,حميد خلخ���ال ,عب���د ال���رزاق 
عب���د ال�احد,محم���د مه���دي كب���ة , زكي خي���ري, خير الدين 
ح�ص���يب,ف�ؤاد عارف,عب���د اهلل فا�ص���ل عبا����س ال�ص���امرائي, 
عزي���ز ال�ص���يد جا�ص���م,كامل الجادرجي,كاظ���م حبيب,ادي���ب 
���ى الحديثي,محمد ح�ص���ين  الج���ادر, مح�ص���ن دزيي,مرت�ص
ن�ري,با�ص���ل  الدي���ن  ال�ص���امرائي,بهاء  فائ���ق  يا�ص���ين,  اآل 
ثامر,محم���د  البزاز,فا�ص���ل  علي,�ص���عد  باب���ا  ���ي,  الكبي�ص
,ج���ال  �ص���معان  ,الفري���د  اهلل  عب���د  الجب���ار  حديد,عب���د 
طالباني,منذر ال�صاوي,حن�ن مجيد,�صادق اآل جال,جال 
الرحم���ن  �ص���يرزاد,عبد  الكبي�صي,اح�ص���ان  الوقاتي,با�ص���ل 
الدوري,عري���ان ال�ص���يد خلف,ح�ص���ين جميل,فا�ص���ل عبا�س 
مه���دي  ي��ص���ف,محمد  ,ع�ن���ي  الفخ���ري  المهداوي,نه���اد 
�ص���الح الراوي,ح�ص���ين الجاف,احمد �صالح العبدي,و�صفي 
طاهر,�ص���امل ال�صامرائي,�ص���الح الي��ص���في,عبد الق���ادر عز 
الدين,علي الف�از,ابراهيم  في�ص���ل الن�صاري,ماجد محمد 
���ى البجاري ,دارا ت�فيق,عبد المنعم اأحمد  اأمين ,عمر عي�ص

�صالح,رفعت مره�ن ال�صفار.
و�صبق الباحث عبد اهلل الامي ان ا�صدر الجزء الأول عام 
2013 من كتاب ب�ص���مات عراقية  و�ص���م �صخ�صيات عراقية 
ابرزهاعبد الكريم قا�صم, ي��صف �صلمان)فهد(, ناجي طالب, 
رفع���ت  الح���اج �ص���ري, نزيهة الدليم���ي, رجب عب���د المجيد, 
�ص���عدون حمادي, عبد ال�صام عارف, مكرم الطالباني, علي 
�ص���الح ال�ص���عدي, عدن���ان الباج���ه ج���ي, ح���ازم ج�اد, �ص���فيق 
الكمالي, حردان التكريتي, عبد الخالق ال�صامرائي, محمد 
مه���دي الج�اه���ري, �ص���بحي عب���د الحمي���د, ف����ؤاد الركابي, 
عب���د الكريم فرحان,ابراهيم كب���ة, عدنان الحمداني, عارف 

عبد الرزاق,�ص���عد قا�ص���م 
الح���اج  غرب���ي  حم����دي, 
الن����اب,  مظف���ر   , اأحم���د 
عما����س,  مه���دي  �ص���الح 
في�ص���ل ح�ص����ن, �صمران 
اليا�ص���ري, عب���د الرحمن 
ح�ص���ن  احم���د  ع���ارف, 
اهلل  عب���د  وعام���ر  البك���ر 
ال���ذي كت���ب عن���ه المفكر 
�روف  � � � � � � المع ���ي  � � � � العراق�

الدكت�ر ح�صين �صعبان.
وبي���ن الم�ؤل���ف اأن���ه قد 
اأخ���ذ على عاتقه منذ عام 
2012 وه� عام ا�صتقالته 

ال�صخ�ص���يات  لت�ثي���ق  التف���رغ  الحك�مي���ة   وظيفت���ه  م���ن 
العراقي���ة  الت���ي لعب���ت دوراً مهم���اً وب���ارزاً ف���ي تاري���خ العراق 
الأح���داث  م�ص���يرة  ف���ي  وا�ص���حة  ب�ص���مات  وله���م  الحدي���ث 

وال�صاحة ال�صيا�صية في العراق.
واأ�ص���ار الم�ؤلف الى انه واجه �صع�بات كثيرة اأثناء تاأليفه 
الكتاب ابرزها غياب الم�صادر التي تناولت تلك ال�صخ�صيات 
رغ���م ان���ه جال في المكتب���ات العراقية  الحك�مي���ة والأهلية  
و�ص���افر الى اكثر اأقطار ال�طن العربي  بحثاً عن معل�مات 
وم�صادر ت�ثق تاأريخ تلك ال�صخ�صيات التي زاد عددها على 
اكثر من 850 �صخ�ص���ية عراقية كان لها دور كبير وب�ص���مة 
وا�ص���حة في تاريخ العراق ال�صيا�صي, وما زالت تنتظر دورها 

في الت�ثيق وال�صدار.
ال�صخ�ص���ية  اأن  ال���ى  الباح���ث عب���د اهلل الام���ي  واأ�ص���ار  
العراقي���ة  والعامي���ة المعروف���ة  �ص���جاد الغ���ازي والمفك���ر 
العراق���ي  المع���روف د. عب���د الح�ص���ين �ص���عبان ق���د �ص���اهما 
ب�ص���كل فاع���ل ف���ي تقدي���م  ال�صتف�ص���ارات المهم���ة م���ن باب 
ال�ص���تئنا�س وكتاب���ة كل واح���د منه���ا مقدم���ة للكت���اب, مم���ا 
يجع���ل الروؤي���ة وا�ص���حة لتلك ال�صخ�ص���يات وياأم���ل الكاتب 
اأن يك����ن كتاب���ه الجدي���د ق���د �ص���د فراغ���اً لي�ص���تهان به من 
الذاك���رة  العراقي���ة الت���ي تتطلع ال���ى مثل ه���ذه الكتب التي 

ت�ؤرخ لل�صخ�صيات العراقية.
وقد وجه الباحث جميع ابناء العراق العزيز الذين لديهم  
معل�مات ووثائق عن �صخ�ص���يات �صيا�ص���ية عراقية كان لها 

ب�صمة وا�صحة في تاريخ العراق المعا�صر.

- خـــاص

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978

جريــدة يوميــة سياســية عامــة تصدر 
عن المؤسســة العراقية للصحافة والنشر
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- خــــــــاص

و�صط عالم قلت فيه الم�اهب الفنية بمجال الغناء 
والتمثيل والفن�ن ال�ص����عبية وعرو�����س الأزياء خرجت 
من بين فتيات بغداد الجميات هنالك فتاة �صغيرة 
ال�ص����ن تتمتع بجمال اأخاذ تثير الأعجاب بذات ال�جه 
الطف�ل����ي الب����رئ وه����ي ت����ردد اأغان����ي عراقي����ة اأ�ص����يلة 
بحنج����رة �ص����افية وباأح�ص����ا�س ورق����ة وتقلي����د ليع����اب 
علي����ه ل����كل من �ص����معها واأ�ص����تمتع ب�ص�����تها الجميل 
عندم����ا تغن����ي )غريبة م����ن بعد عينج يايم����ه ( لزه�ر 
ح�ص����ين واأغني����ة )ر�ص����اله لل�ل����ف( للمطرب����ة هيف����اء 
ح�ص����ين واآخريات واأقتربت من ال��ص����ط الفني ب�صتى 
الطرق باحثة عن ب�ص����ي�س اأمل ال�ص����هرة والنج�مية 
لك�نها ت�ص����تحق لك�نها الم�هب����ة لذلك مرت برحلة 
اأمت����دت لأربعة �ص����ن�ات تتاأرج����ح في م�هبته����ا الفنية 
حت����ى خطفه����ا الم�ص����رح ال�ص����عبي �ص����ريعا" لي�ص����هل 
����ي قدما" نح����� النج�مي����ة ولتفتح  له����ا بع�س الم�ص
له����ا �ص����فحة عالم التمثيل لحاج����ة الدراما العراقية 
ب����ه  تحل����م  كان����ت  بعال����م  فاأم�ص����كت  ل�ج�����ه جدي����دة 
لقدرتها الفائقة باأداء بع�س ال�صخ�ص����يات التي اأدتها 
ف����ي تمثيل م�صل�ص����ات عر�ص����ت خال عام����ي 2013 
و2014 ليتعرف عليها الجمه�ر ليحفظ اأ�صمها اأنها 
�صيفة �ص����حيفتنا الأميرة ال�صغيرة الفنانة �صاهنده 
الربيعي وهي تتحدث ب�ص����راحة عن م�ص�����ارها الفني 

.../

*كنــت طفلــة تجيديــن الغناء كيــف وجدتي هذه 
التجربة؟

����� نع����م من����ذ كان عم����ري 6 �ص����ن�ات واأن����ا اأغن����ي م����ا  � � �
اأ�ص����معه وتط�����رت م����ع م����رور الزم����ن لأك�ن �ص�����ت له 
جمالي����ة في تقليد اأ�ص�����ات اأف�ص����ل مطرب����ات العراق 
زه�����ر ح�ص����ين ولميعة ت�فيق وهيفاء ح�ص����ين ولزلت 
اأغن����ي ل����كل الأ�ص�����ات الت����ي تعجبن����ي بطريق����ة تثي����ر 

اأعجاب كل من ي�ص����معني.

* أي المحطــات األولــى التي كانت لك فيها مشــوار 
مهم بطريقك الفني ؟

� ظه����رت ببرنامج الأطفال ل�لي����د حب��س لأقترب  � �
م����ن ال�صا�ص����ة وعندم����ا كب����رت �ص����اركت ف����ي م�ص����ابقة 
للم�اهب لقناة )MCB ( وفزت بجائزة اأف�صل �ص�ت 
غنائ����ي بع����د اأداء اأغنية )الأماك����ن ( لمحمد عبده ثم 
وقعت عقد مع م�ؤ�ص�صةالحياةللفن�ن والعام لقناة
mcp(( التي كانت تعمل باأنتاج الم�صرحيات ال�صعبية 
لأك�ن ممثلة لبع�س الأعمال الم�ص����رحية وهي )ورث 
بابا خرابة(و)حمار الري�س (و)مركز �صرطة المرح�م( 
و) بي����ت وخم�����س بيب����ان ( ول����ي م�ص����اركة تمثي����ل ف����ي 
م�ص����رحية ) ب�ص����مارج منج يال�حة( وكن����ت فيها اأجمع 
م�ص����رية  فت����اة  فت����ارة  لل�صخ�ص����يات  الأل�����ان  بع�����س 
اأو فت����اة تتمت����ع بخف����ة ال����دم العراق����ي وهنال����ك اأدوار 

ك�ميدي����ة وعمل����ت ب����ذات القن����اة ببرنام����ج م��ص����يقي 
الخب����رة  م����ن  الكثي����ر  ل����ي  اأ�ص����افت  التجرب����ة  وه����ذه 
والتعام����ل م����ع هذه الأج�����اء الجديدة الت����ي مررت بها 
ول����ي تجربة مع اأذاعة �ص�����مر ببرنام����ج ) كلنا نغني ( 
مع الملحن الم��صيقي محمد هادي وهنالك تجربة 
مهم����ة ل����ي ف����ي عرو�����س الأزي����اء حي����ث �ص����اركت بعدة 
مهرجانات وفزت بلقب اأف�صل العار�صات عام 2012.

*كيف ترين العمل الفني ألول مرة ؟

� ه� المتعة في الأداء ولكن ب�صرط اأر�صاء المخرج  � �
عند اأتقان ال�صخ�ص����ية المكلف����ة بها وعندما جاءتني 
دع�����ة تمثيل بط�لةالفلم الق�ص����ير )مزنه( للن�ص����اط 
الجامع����ي باأح����د المهرجان����ات اأح�ص�ص����ت اأن����ي وجدت 
����ي اأ�ص����ير بالخط�����ة الأول����ى ال�ص����حيحة ثم جاء  نف�ص
فيلم )لعبة زمن(و ) اأفات( من الأفام ال�ص����ينمائية 

الروائية الط�يلة اأخراج علي اأب� �صيف .

* العامليــن فــي الســاحة الفنيــة والجمهوركيــف 
يتعاملون معك؟

����� لاأمان����ة �ص����عى كاف����ة المخرجي����ن والمتابعي����ن  � �
والمنتجي����ن بتقدي����م يد الع�����ن لي والن�ص����يحة بعد 
اأن �ص����اركت في الأعم����ال الدرامية) �ص����يطان في قلب 
اأم����راة (و)�ص����ائق القطار الت����ي تي ( و)وادي ال�ص����ام ( 
اأم����ا الجمه�����ر الرائ����ع هم يحمل�����ن لي كل ال�����د عند 
بطريق����ة  اأعجاب����ه  يعطين����ي  والبع�����س  به����م  اللق����اء 
لطيف����ة وتقدي����م التهنئ����ة على ما قدمته م����ن اأعمال 
درامي����ة ناجح����ة ولظه�����ري الأول ث����م ج����اءت اأعمال ) 
����ي  �ص����فينة �ص�����مر( ال����ذي عر�س في رم�ص����ان الما�ص
له����ذا الع����ام ولعب����ت �صخ�ص����ية بن����ت المختار)نج����اة( 
واأختارن����ي المخ����رج الكبي����ر فار�����س طعم����ة التميم����ي 
للعمل في )البنف�ص����ج الأحمر(الذي ح����از على جائزة 
ف����ي م�ندي����ال القاه����رة الأخي����ر وظه����رت ب�صخ�ص����ية 
الفت����اة )نجله( من عائلة فقي����رة والفقر يجرفها الى 
الهاوية وه����� من الأدوار المهمة لي وحاليا"�ص����تك�ن 
لي م�ص����اركة ف����ي )حرائق الرم����اد( بدور )ن����ازك ( وه� 

عم����ل جمي����ل .

*هــل لــك تصفين مــدى عالقتــك بالفنانــات التي 
عملتي معهن؟

� هنالك �ص����ئ من الأح�ص����ا�س ينتابن����ي اأن البع�س  � � �
في قل�بهن �ص����ئ ما ولكن لاأكترث من ها الم��ص�����ع 
لك�ن����ي اأنظر للفنانة الكبيرة هي اأ�ص����تاذةواأنا تلميذة 
والبع�س تكاد تك�ن تريد اأن تحجز ال�صا�صة ل�حدها 
وه����ذا ليمكن لأن لل�ص����ابة �صخ�ص����ية ت�ؤديها بالعمل 
وللفنانة كبيرة ال�ص����ن لها الخا�ص����ية في ذلك العمل 
والمطل�����ب بالجميع اأن ليجعلن من التناف�س خارج 

حدود المعق�ل .

*ماذا تقولين عن المسرح ؟

� الم�صرح جميل بالن�صبة لي ومن اأف�صل ماقدمته  �
م�ص����رحية )�ص����رحان بين الأم�س والآن( للمخرج عبد 
����ي كعي����د م����ن بط�لت����ي م����ع الفن����ان ناه����ي مهدي  عل
وعر�ص����ت على الم�صرح ال�طني والعام القادم �صتك�ن 

لي عمل م�صرحي كبير.

*أحب الفنانين الى نفسك ؟

 ) ح�ص����ين  )اآلء  الرائع����ة  الفنان����ة  � � � �
تحيات����ي له����ا معجبة به����ا ب�ص����كل يثيرني 
اأداوؤه����ا على الم�ص����رح وف����ي التلفزي�ن ومن 
الفناني����ن جا�ص����م �ص����رف و�ص����امي محم�����د 
وخلي����ل اأبراهي����م وه����م مم����ن ترك�ا ب�ص����مة 

كبيرة في الم�ص����رح الك�ميدي العراقي.

*ما الذي كان وراء نجاحك في الفن؟

والمعلم����ة  المربي����ة  ه����ي  والدت����ي   ����� � �
ف����ي  واأخت����ي  و�ص����ديقتي  ل����ي  والم�ص����جعة 
����ى الأيام الت����ي كانت ل�حدها  البي����ت ولاأن�ص

تتحم����ل وزر معي�ص����تي وكيفي����ة الحف����اظ 
����ى والح����ق يق����ال اأنه����ا الأم الرائع����ة. عل

*البــد أن تحدثينا عن األمور المهمة 
التي تشغلك؟

الدرا�ص����ة والمدر�صة والبيت ولغيرها  � �
هي �صغلي ال�صاغل.

*هــل هنالك من تقدم لطلب يــدك واألقتران 
بك؟

الأع����داد كثي����رة ولكن اأن����ا اأرف�س فك����رة الزواج  � �
واأقترن����ت بعال����م الفن واأحت�ص����نته بق�ة وكل من 
طلب يدي قلت له لتفكر مرة اأخرى لأن اأمامي 
م�ص�����ار ط�يل ومنها اأكمال درا�ص����تي لدخ�ل في 

معهد الفن�ن الجميلة .

*أجمل هدية قدمت لك مؤخرا"؟

����� من جدتي )بيبتي (والدة اأبي التي فارقتني  �
منذ 14 عام وجاءت لتراني بعد متابعة اأخباري .

*أجمل لقب قيل بحقك ؟

ي�����م  ذات  مام����ا  ل����ي  قالته����ا  ال�ص����غيرة  الأمي����رة  � �
����ي ق����د  فت�قف����ت اأتاأم����ل ه����ذا اللق����ب وقل����ت م����ع نف�ص
�ص����اأك�ن اأميرة ذات ي�م من الأيام القادمة لي�س الأمر 

بال�صعب.

*ماذاتتمنين في المستقبل ؟

����ى  ����� النج����اح ف����ي ف����ن التمثي����ل واأك�����ن نجم����ة عل �
الم�ص����ت�ى العربي و�صاأقدم ما يليق بي من اأبداع في 

جميع الأعمال التي اأ�ص����ارك فيها.

*هــل توديــن أن تكونــي نجمــة 
أستعراضية في أعمال قادمة؟

الأ�صتعر�ص����ية  لي�����س   ����� �
الت����ي تعر�����س م����ا ليليق 
بالف����ن الحقيق����ي ب����ل 
الفن الأ�صتعرا�صي 
مثل م����ا اأجادته 
ت  ن����ا لفنا ا

����ي لماي�ص����م م����ن  ����ي ونيلل العربي����ات �ص����ريهان ول��ص
م�ا�ص����يع لها قيمة في الم�ص����م�ن.

* هل لديك شئ تودين قوله قبل ختام الحوار؟

����ى ه����ذا الح�����ار الجمي����ل  ����� �ص����كرا" للعراقي����ة عل �
والت�فيق لكم جميعا" بمجال ال�صحافة واأنتم ممن 

تعط�نا الدافع الحقيقي لتقديم الأف�صل.

رفضت كل طلبات الزواج وأقترنت بعالم الفن وأحتضنته بقوة
حوار / حمودي عبد غريب

يتق���دم الدكت����ر محمد الب���دري رئي�س الم�ؤ�ص�ص���ة العامة لل�ص���حافة 
والن�ص���ر والع���ان بالتهنئة الخال�ص���ة لل�ص���يد �ص���مير ال�ص����يلي رئي�س 
تحري���ر جري���دة " كل الخبار " ولأ�ص���رة التحرير وذلك لمنا�ص���بة دخ�ل 

ال�صحفية عامها ال�صاد�س .
وان م���رور هذه الع�ام على م�ا�ص���لة الجريدة ل�ص���دورها وهي تحمل 
نب�س ال�ص���ارع العراقي وا�ص���بحت م�صدرا من م�ص���ادر الخبار الرئي�صة 
حيث عمقت في م�ص���ارها العامي نهج الحقيقة وال�ص���ع�ر بما يعانيه 

الم�اطن العراقي .
تمنياتن���ا للجري���دة ولرئي����س تحريره���ا ولكادره���ا المزيد م���ن النجاح 

والم�فقيه على طريق الزدهار والتط�ير خدمة للعراق العظيم .

البدري يهنئ رئيس تحرير جريدة كل االخبار 
لدخولها عامها السادس على الصدور

األميرة الصغيرة الفنانة )شاهندة الربيعي( تتحدث بصراحة لـ "                         "

المخرج جمال عبد جاسم لـ                  : 
مسلسل )دوالب الدنيا ( رسالة محبة وسالم

للم�صل�ص���ل  الأخي���رة  الم�ص���اهد  ت�ص����ير  م�ؤخرا"م���ن  الأنته���اء  بع���د 
العراقي الك�ميدي الجديد )دولب الدنيا( تحدث م�ؤلف ومخرج العمل 
جمال عبد جا�صم ل�صحيفتنا قائا":يعتبر عملي هذا الجديد ر�صالة 
جدي���دة للم�ص���اهد العراق���ي فح�اه���ا المحب���ة وال�ص���ام لك�نهم���ا اأه���م 
الركائز الأ�صا�صية التي ي�صتند عليها الأن�صان لأن في المحبة تت�صافى 
القل����ب وتت�حد لت�ص���بح ق�ة كبيرة لتتاأثر بع�ام���ل الزمن وتتفرق في 
اأدنى مطب ت�اجهه فيما يك�ن ال�ص���ام ه� العالم الذي يحلم به النا�س 
اأجم���ع لت�ص���تمر حياته���م الطبيعي���ة ب���ا اأنكما�س وحذر م���ن المجه�ل 
���ى مدى ال�ص���ن�ات الع�ص���ر  المخي���ف لذل���ك كان���ت اأعمال���ي الأخي���رة وعل
الما�ص���ية وفق هذه الأفكارالتي لاأ�ص���تطيع التخلي عنها لأنها ال�ص���عادة 
الحقيقية التي يبحث عنها الم�ص���اهد بعيدا" عن العنف واأراقة الدماء 
و�ص���بق لي اأن قدمت من خال كتابة الن�س اأوالأخراج م�صل�ص���ات نالت 
���ى ر�ص���اه واأهمه���ا )الدر����س الأول (و) حب  ر�ص���ا الجمي���ع والحم���دهلل عل
وح���رب (و)دار دور( و)الت���ي التي( و)اأنا والمجن�ن ( وي�ص���يف قائا"لقد 
قم���ت باأ�ص���راك جميع نج�م الك�ميديا العراقية ف���ي هذا العمل لغر�س 
تقديم �ص����ر �صاحكة بطريقة ملفتة ل�اقعنا الأجتماعي حيث حكايات 
الحب وعاقات النا�س بع�صها البع�س وكيف يت�صرف بع�س من الب�صر 
بطريقة البراءة المفرطة اأتجاه الآخرين و�ص�ر من ال�صر والخير وهذا 
الع���دد الهائ���ل م���ن الفنانين جعلني �ص���عيدا" ف���ي معظم الأوق���ات التي 
ق�ص���يتها في كافة م�اقع العمل من البداية الى ختام الت�ص����ير معهم 
���ي ..خليل اأبراهيم..اأح�ص���ان دعدو�س ..قا�ص���م ال�ص���يد.. ومنهم اأياد را�ص
ماجد يا�صين..زه�ر عاء..مياد �صري ..اأنعام الربيعي..محمد ح�صين 

عبد الرحيم والفنان الم��صلي جا�صم حيدر وا�صماء اأخرى غيرهم .

تتقدم �صحيفتنا العراقية وباأ�صم رئي�س التحرير 
ال��ت��ع��ازي  اأح����ر  ب��ت��ق��دمي  والأداري  ال��ف��ن��ي  وك���ادره���ا 
وامل�ا�صاة للفنانة )اآلء جنم ( وذلك ل�فاة والدتها 
اأي���ام ق��ائ��ل وال��ت��ي لبت ن���داء اخل��ال��ق لتك�ن  قبل 

لفنانتنا  م��ت��م��ن��ن  وت���ع���اىل  ���ص��ب��ح��ان��ه  ج������اره  اىل 
الطيب  والذكر  وال�صل�ان  ال�صرب  والعائلة  والأه��ل 
واأنا  واملغفرة  بالرحمة  اهلل  يلهمها  واأن  للمرح�مة 

هلل واأنا اليه راجع�ن ...الفاحتة..

: تعزي الفنانة آالء نجم لوفاة والدتها
م���ن اأج����اء عي���د المي���اد ن�ص���رت عار�ص���ة الأزي���اء الإيراني���ة "ماهاغ���ا 

جابري", �ص�رة لها من اأمام �صجرة "الكري�صما�س" في منزلها.
تظه���ر "جاب���ري" ف���ي قمة الجمال بث�ب اأحمر ق�ص���ير �ص���يق يك�ص���ف 
منحنيات ج�ص���دها الر�صيق والمتنا�ص���ق, وانتعلت معه �صندل بيج الل�ن, 
وترك���ت �ص���عرها من�ص���دلً, وو�ص���عت اأحم���ر �ص���فاه م�ص���رق بالل����ن الأحمر 

ليتناغم من اإطالتها.
و�صاركت جابري معجبيها بمجم�عة �ص�ر من اآخر عر�س اأزياء خيري 

."Wonderland 2014 " ل�صالح

إيرانية تتربع عرش "أجمل صور" 
لملكة جمال العالم في 2014

ف���ي حلق���ة جدي���دة م���ن البرنام���ج 
ال�ص���اخر "اأ�صعد اهلل م�ص���ائكم", الذي 
يقدمه المذيع اأكرم ح�ص���ني على قناة 
"mbc م�صر", تناولت المذيعة ريهام 
�ص���عيد وحلق���ة "الج���ن" الت���ي اأث���ارت 

الجدل.
�ص���اخرة  مح���اكاة  البرنام���ج  وق���دم 
لحلق���ة "فتي���ات الج���ن", ولك���ن بدون 
حفيظ���ة",  "اأب����  �صخ�ص���ية  ظه����ر 
حيث قدمت اإحدى ممثات البرنامج 
م���ن  تقري���ر  تق���دم  وه���ي  ريه���ام  دور 
محافظ���ة البحر الأحم���ر, في منطقة 
راأ����س �ص���يطان, لتتناول م�ص���كلة �ص���اب 
ملب�����س من الجن, واهتم���ت الممثلة 

باأن يك�ن اأداءها في التمثيل "اأوفر".
وقدم���ت الممثل���ة م�ص���اهد تمثيلية 

لل�صخرية من اأداء ريهام �صعيد.
اأك���رم  المذي���ع  اأن  المع���روف  وم���ن 
ح�ص���ني, والذي يق���دم �صخ�ص���ية "اأب� 
حفيظ���ة", يق���دم م���ن خ���ال برنام���ج 
"اأ�صعد اهلل م�صاءكم" معالجة �صاخرة 

لما يحدث في ال�صارع الم�صري.
�ص���عيد  ريه���ام  المذيع���ة  ولأن 
وبرنامجها "�صبايا الخير" وتحديدا 
حلق���ة "فتي���ات الج���ن" التي عر�ص���ت 
اأفع���ال  ردود  كان���ت حقق���ت  اأي���ام  من���ذ 
ق�ية في ال�ص���ارع الم�ص���ري, مما جعل 
ف���ي  ج���زء  له���ا  ����س  يخ�ص البرنام���ج 
فقرات���ه لل�ص���خرية من الحلق���ة, ومن 

اأداء مقدمة البرنامج.
مقدم���ة  م���ن  ال�ص���خرية  وامت���دت 
البرام���ج ريه���ام �ص���عيد بع���د حلقته���ا 
برنامجه���ا  ف���ي  "الج���ن"  ع���ن 
اأغنية  الخي���ر" اإل���ى تقدي���م  "�ص���بايا 

"مهرجانات" عنها.
"مهرج���ان  ا�ص���م  الأغني���ة  وتحم���ل 
ا�ص���م  م���ن  ك�ص���خرية  الخي���ر"  بن���ات 
برنامج ريهام �ص���عيد "�ص���بايا الخير" 
اأداء  م���ن  وه���ي  "النه���ار",  قن���اة  ���ى  عل
كا م���ن "ال�ص���ادات" و"فيفتي", ومن 
األح���ان عمر حاحا, وتم ت�ص���جيلها في 

ا�صت�دي� �صركة "100 ن�صخة".

"أسعد الله مساءكم" يسخر من 
ريهام سعيد وحلقة "الجن"

ف���ي حرك���ة ذكي���ة منه���ا, �ص���ارعت نجم���ة الغن���اء العالمي���ة مادونا عب���ر متجر 
األب�مه���ا الغنائ���ي الجدي���د من الت�ص���ريب, وال���ذي تعّر�س  "iTunes" باإنق���اذ 
ل���ه عب���ر قرا�ص���نة الإنترنت في الأيام الما�ص���ية. وطرحت مادون���ا 6 اأغنيات من 
األب�مه���ا الجديد ح�ص���ريا لكل عم���اء "iTunes" للم��ص���يقى الرقمية, فيما 
ح���ددت مار����س 2015 كم�عد نهائي لطرحه بالأ�ص����اق. وم���ا اأن طرحت النجمة 
� "ملكة الب�ب" ال�صت اأغنيات, حتى احتلت المراتب الأولى في قائمة  الملقبة ب
الأغنيات الأكثر ا�صتماعا على "iTunes" في عدد من البلدان, ومنها ال�ليات 
المتح���دة الأمريكي���ة, والفيلبي���ن, ورو�ص���يا. اأي�ص���ا ج���اء ط���رح مادون���ا لأغانيه���ا 
لل�صراء  دعمها  ال�صتة من األب�مها الجديد على "iTunes" كتاأكيد منها على 
 Rebel" الم��ص���يقى بط���رق �ص���رعية وقان�نية. ويحمل األب����م مادون���ا الجديد
���ى تع���اون مادونا ف���ي اأغنياته مع  Heart" اأو "القل���ب المتم���رد", وي�ص���هد عل
ع���دد من اأ�ص���هر نج�م الغناء الم��ص���يقى مث���ل مطربة اأغني���ة "اأناك�ندا" نيكي 
���ي. وكانت مادونا اأعربت عن غ�ص���بها ال�ص���ديد بعد  ميناج, والم��ص���يقار اأفيت�ص
قرا�ص���نة  ت�ص���ريب 13 اأغني���ة م���ن األب�مه���ا الجدي���د "Rebel Heart" عب���ر 

� "اغت�صاب فني". الإنترنت, وا�صفة ما حدث باأنها تعر�صت ل

مادونا تسارع بإنقاذ ألبومها الغنائي 
"القلب المتمرد" بعد تسريبه

صدور الجزء الثاني من كتاب بصمات عراقية




