
هل المواجهة العسكرية وحدها كافية للقضاء على داعش؟

العب��ادي ي��زور تركي��ا الي��وم وترميم 
العالقات ومحاربة داعش أبرز مباحثاته

فشل محاولة "داعش" بالوصول الى مرقد االمامين العسكريين

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

يطوي رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي 
ال���ي���وم ���س��ف��ح��ة خ���اف���ات �سلفه  ان���ق���رة  ف���ي 
قادتها  م��ع  ويبحث  تركيا  م��ع  المالكي  ن��وري 
العاقات  وتعزيز  االره��اب  لمواجهة  التن�سيق 
وال��ط��اق��ة واال�ستثمار..  ال��ت��ج��ارة  م��ج��االت  ف��ي 
للم�سادقة  ال��ع��راق��ي  البرلمان  ي�سعى  فيما 
على ميزانية الباد لعام 2015 بعجز مقداره 
والنازحين  االره����اب  و�سعت  دوالر  مليار   20

والطاقة في اولويات انفاقها
وي�����س��ل ح��ي��در ال���ع���ب���ادي ال����ى ان���ق���رة ال��ي��وم 
يومان  ت�ستغرق  ر�سمية  زي���ارة  ف��ي  الخمي�س 
رجب  ال��ت��رك��ي  الرئي�س  م��ع  مباحثات  الج���راء 
طيب اردوغان ورئي�س الوزراء اأحمد داود اأوغلو 
وتروؤ�س الجانب العراقي في االجتماع الثاني 
اال���س��ت��رات��ي��ج��ي  ل��ل��ت��ع��اون  ���ى  االأع���ل للمجل�س 
تطوير  المباحثات  و�ستتناول  البلدين.  بين 
ال���ع���اق���ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن وزي�������ادة م�����س��ت��وى 
التن�سيق في الحرب على االإرهاب ا�سافة الى 
ميناء  عبر  وت�سديره  العراقي  النفط  ملف 

جيهان التركي.
ال���وزراء حيدر  رئي�س  ي��ب��داأ  ان  المقرر  وم��ن 
ال���ع���ب���ادي، ال���ي���وم ، زي�����ارة ر���س��م��ي��ة ال���ى تركيا 

ت�ستغرق يومين.
وتاأتي زيارة العبادي ا�ستجابة لدعوة ر�سمية 

وج��ه��ت ل��ه م��ن ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي اح��م��د داوود 
اوغلو خال زيارته للعراق في 20 من ال�سهر 

الما�سي
اوغ��ل��و  ال��ت��رك��ي  ن��ظ��ي��ره  ال��ع��ب��ادي  و�سيلتقي 
وال���رئ���ي�������س ال���ت���رك���ي رج�����ب ط���ي���ب اردوغ��������ان 

وم�سوؤولين اخرين.
وق���ال���ت ال�����س��ف��ارة ال��ت��رك��ي��ة ف���ي ب���غ���داد ان��ه 
"�سيعقد في انقرة االجتماع الثاني للمجل�س 
���ى ل��ل��ت��ع��اون اال���س��ت��رات��ي��ج��ي ب��ي��ن تركيا  االأع���ل

والعراق برئا�سة رئي�سي وزراء البلدين"

وعقد ممثلو الوزارات والموؤ�س�سات المعنية 
من البلدين في بغداد يومي 17 و18 من من 
المتعلقة  الموا�سيع  ت��داول  ال��ج��اري،  ال�سهر 
وقع  التي  التفاهم  م��ذك��رات  على  بالموافقة 
للمجل�س  االأول  االجتماع  في  البلدان  عليها 
���ى ل��ل��ت��ع��اون اال���س��ت��رات��ي��ج��ي ب��ي��ن تركيا  االأع���ل
 2009 ع��ام  االول  ت�سرين   15 بتاريخ  وال��ع��راق 

و�سبل تنفيذها.
و����س���ي���ب���ح���ث ال����وف����د ال����ع����راق����ي ال���ع���اق���ات 
االق����ت���������س����ادي����ة وال����ت����ج����اري����ة وال���م���وا����س���ي���ع 

والنقل  وال��م��ق��اوالت  واال�ستثمار  الم�سرفية 
ب��م��ا ف��ي��ه ال���ط���ي���ران ال��م��دن��ي وال���ت���ع���اون بين 
والطاقة  ال��م��ي��اه  وم��وا���س��ي��ع  ال�سرطة  اأج��ه��زة 
وال��م�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة وال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون 
يواجهها  اأن  يمكن  التي  وال�سعوبات  الثقافي 

المواطنون، وتم انجاز كافة التح�سيرات
م�سادر  بح�سب  المباحثات  �ست�سمل  كما 
م��ط��ل��ع��ة ���س��ب��ل ت��رم��ي��م ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
والتعاون االمني الم�سترك في محاربة تنظيم 
داع�������س وام��ك��ان��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��خ��ب��رات 
العراقية،  ال��ق��وات  تدريب  مجال  في  التركية 
باال�سافة الى ملف النفط خا�سة بعد االتفاق 

بين بغداد واربيل واعان انقرة دعمه
وك����ان ب��ي��ان ر���س��م��ي م�����س��ت��رك اأع���ل���ن خ��ال 
اج��ت��م��اع ال��ع��ب��ادي واوغ���ل���و ف���ي زي�����ارة االخ��ي��ر 
��ي ع��ن ات��ف��اق ال��ع��راق  ل��ب��غ��داد ال�سهر ال��م��ا���س
وتركيا على التعاون االمني واال�ستخباري في 

مواجهة داع�س.
جاهزون  "نحن  البيان  بح�سب  اوغلو  وقال 
ل��ل��ت�����س��دي للعمليات  ب��و���س��ع��ن��ا  ل��ب��ذل ك��ل م��ا 
وت��ب��ادل  ال��ع��راق  ال��ت��ي يتعر�س لها  االره��اب��ي��ة 
ال��م��ع��ل��وم��ات االأم��ن��ي��ة واال���س��ت��خ��ب��اري��ة، معربا 
ب��اق��ام��ة ع��اق��ات اقت�سادية  ع��ن رغ��ب��ة ب���اده 

متكاملة
واأع��ل��ن ال��ع��ب��ادي واوغ��ل��و ع��ن ف��ت��ح �سفحة 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  من  جديدة 

والتعاون الم�سترك في محاربة االرهاب.

العراق يطوي صفحة الخالفات مع انقرة
العدد)588( الخميس 25 كانون االول 2014

اعياد  لمنا�سبة  وذلك  الم�سيحيين  الإخواننا  الخال�سة  بالتهنئة  البدري  محمد  د.  العراقية  جريدة  تحرير  رئي�س  يتقدم 
االخ��وة  م��ع  نقف  فاأننا  بداع�س  المتمثلة  ال��ج��دد  المغول  هجمة  ال��ع��راق  فيه  يعي�س  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي   . المجيد  المياد 
الم�سيحيين بقلوبنا وعواطفنا لما ا�سابهم من حيف وجرائم ابادة وتهجير  حالهم في ذلك حال كل العراقيين الذين اكتووا 
بنار االرهاب الداع�سي .  �سائلين المولى �سبحانه وتعالى ان ينقذ  العراق و�سعبه بكافة اطيافه الدينية والمذهبية وان يقيه  
ربوع وطنهم  الم�ستقر في  بالعي�س  الم�سيحيون  .. وتمنياتنا الأخوتنا  الجريمة  داع�س ومن يمولهم وي�ساعدهم على  �سرور 

العراق بعيدا عن التفرقة والطائفية .

البدري يهنئ االخوة المسيحيين بعيد الميالد المجيد

الحرب النفسية ضد داعش … دروس البد منها

حين ا�ستدت ال�سربات الع�سكرية على تنظيم داع�س 
االرهابي وتحول ا�سلوب القتال من الدفاع الى الهجوم 
الحرب  �سلوك  �سوى  االره��اب��ي  التنظيم  بيد  يبقى  لم 
النف�سية طريقا يقلل فيه من حجم و�ساأن االنت�سارات 
على االقل معنويا بعد ان مني بخ�سارات ج�سيمة طالت 

�سفوفه وعنا�سره وبيئته القتالية .
وم�������ازال ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ي��ج��د ف���ي ب��ع�����س ال��ق��ن��وات 
لبث  عري�سة  واجهة  والعميلة  الم�ساك�سة  الف�سائية 
والتي  الملفقة  واخ��ب��اره  دعاياته  �سموم  م��ن  ينفثه  م��ا 
كان اخرها ما تناقلته الف�سائيات حول ا�ستعادة داع�س 

حيث  بيجي  ق�ساء  قائمقامية  مبنى  على  ال�سيطرة 
الع�سكرية  قواتنا  لتراجع  كبير  لغط  الخبر  ح��ول  دار 
واالم��ن��ي��ة ام���ام داع�����س وه���و م��ا ك��ذب��ت��ه ق��ن��اة ال��ع��راق��ي��ة 

الف�سائية بعد مرور �ساعة من بث الخبر .
ال��ج��ب��وري محافظ ���س��اح الدين  وم��ع ح��دي��ث رائ���د 
ب�ساأن ت�سريب الخبر اذ لم ينفه اطاقا ولكنه علق على 
ان �سبب ذلك كان نتيجة لخرق من قبل ق��وات داع�س 

في غفلة من القوات العراقية الما�سكة لاأر�س.
ت��ك��ون اليقظة  ك��ان يجب فيه ان  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
وجود  م�ستوى  على  متوفران  مهمان  عامان  والحذر 
المباغتة  وا�سلوب  والفر  الكر  يمار�س  امام عدو  قواتنا 
تم  ما  وان  ال�سيما  اطاقا  مطلوب  غير  التراخي  ف��ان 
تحريره من مناطق قد تم بتقديم ت�سحيات غالية من 

بم�ساندة  كذلك  و  االأمنية  ال��ق��وات  و  العراقي  الجي�س 
ابناء الع�سائر الغيارى .

الخا�سة  الدرا�سات  و  الخطط  نعد  لم  مازلنا  لكننا 
من  وهي  منت�سبينا  بين  اأ�ساعتها  و  النف�سية  بالحرب 

التاأثير ما يوازي الحرب بالعدة و العدد .
الثقة رغ��م ما  اأه��ت��زاز  م��ازال يعاني من  وان مواطننا 
قد  المو�سل  �سقوط  ان  باعتبار  انت�سارات  من  تحقق 
احدث هزة نف�سية �سلبية عميقة تركت اثارها العري�سة 

على م�ستوى ال�سارع العراقي عموما .
ان درو�سا في الحرب النف�سية م�ستنبطة من تجارب 
الحروب ال�سابقة العالمية و المحلية و�سرورة اعتبارها 
موادا درا�سية وكح�سة ال بد منها تلقى على المقاتلين 
الميادين  في  القتالي  التدريب  بالت�ساوق مع ح�س�س 

�سيجعل من المقاتل م�سلحا بعلمية القتال الميداني 
البرامج  ب��ث  �ساعات  زي���ادة  ع��ن  … ف�سا  النف�سي  و 
التلفازية المتمحورة على نطاق الحرب النف�سية اي�سا 
�سيكون عامل من العوامل المهمة في مواجهة داع�س 

نف�سيا و قتاليا .
ان داع�س الذي و�سف بالااأخاقية في كل �سيء �سواء 
المناطق  ابناء  من  المدنيين  او  اال���س��رى  مع  التعامل 
التي احتلها وبما ي�سم من عنا�سر �سابة تمر�ست على 
برامج  ان��ت��اج  ع��ن  يتوانى  ال  االلكتروني  البث  ا�ساليب 
وفيديوهات مفتعله هدفها االول واالخير التاأثير على 

نف�سيات ابناء ال�سعب ومن �سمنهم المقاتلين .
خطط  وما  التنظيم  وتعبويات  برامج  انك�ساف  وبعد 
واال�ستعانة  الهمم  �سحذ  يتوجب  بالمقابل  ف��ان��ه  ل��ه 

الحرب  ف��ي  االخت�سا�سين  م��ن  االكاديمية  بالخبرات 
الااأخاقي  ال��ع��دو  لهذا  مواجهتنا  لت�سبح  النف�سية 
التطبيل  ع��ن  ب��ع��ي��دا  العلمية  ال��ر���س��ان��ة  ع��ل��ى  تعتمد 

والتزمير والامعقول .
وان اهمية الحفاظ على �سكل وم�سمون ما تحقق من 
انت�سارات في عيون ووج��دان النا�س هو العمل الجدي 
ت�ساعد  معلومات  قاعدة  لبناء  والحقيقي  المو�سوعي 
على بلوغ هدف ترجمه برامجيتها في التوجه النف�سي 
– حيث ان الحرب النف�سية هي من ا�سعب الحروب وان 
فهم طرائقها وكيفية ا�ساعتها بال�سكل الذي ين�سحب 
فيها  وتبرز  والمدنية  التعبويه  الم�ستويات  كافة  على 
�سد  ال��م��واج��ه��ة  مفا�سل  م��ن  مف�سل  ك��اأه��م  القتالية 

تنظيم داع�س االرهابي .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي

 بحث رئي�س مجل�س النواب �سليم الجبوري 
م��ع رئ��ي�����س ال������وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ال��و���س��ع 
ال�سيا�سي وتفعيل ملف الم�سالحة الوطنية.
لمجل�س  االع���ام���ي  للمكتب  ب��ي��ان  وذك����ر 
�سليم  ال���ن���واب  م��ج��ل�����س  ان" رئ��ي�����س  ال���ن���واب 
ام�س  ،م�����س��اء  مكتبه  ف��ي  ا�ستقبل  ال��ج��ب��وري 

الثاثاء، رئي�س الوزراء حيدر العبادي
ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��ال  وج���رى  وا�ساف" 
ال�سيا�سية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ال���ت���ط���ورات  اخ���ر 
الذي  الموازنة  قانون  م�سروع  ال��ى  باالإ�سافة 
بانتظار مناق�سته  اليوم  ال��وزراء  اقره مجل�س 

واقراره في مجل�س النواب
ال��ي��ات  ال��ل��ق��اء  ب��ح��ث  البيان" ك��م��ا  وت���اب���ع 
ال�سيا�سي  االت��ف��اق  ب��ن��ود  بتطبيق  الت�سريع 
باالإ�سافة  الحكومة،  بموجبه  ت�سكلت  ال��ذي 
ال���ى م��ل��ف ال��م�����س��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��م��ب��ادرة 
االأخ�����ي�����رة ب��خ�����س��و���س ال����ح����وار م����ع اأط������راف 

المعار�سة".

رئيسا مجلسي الوزراء والنواب يبحثان الوضع 
السياسي وتفعيل ملف المصالحة الوطنية

قدم رئي�س مجل�س النواب الدكتور �سليم الجبوري، خال�س 
بمنا�سبة  وال��ع��ال��م  ال��ع��راق  لم�سيحيي  وال��ت��ب��ري��ك��ات  ال��ت��ه��ان��ي 
ت�سريح �سحفي  في  الجبوري  الرئي�س  وق��ال   . المياد  اعياد 
بالمنا�سبة " نتقدم بخال�س عبارات التهنئة للم�سيحيين في 
الم�سيح،  ال�سيد  والدة  بمنا�سبة  خ�سو�سا  العراق  وفي  العالم 
على  المحافظة  على  التاأكيد  لنجدد  الفر�سة  ه��ذه  ونغتنم 
مكونا  باعتبارهم  العراق  في  للم�سيحيين  التاأريخي  الوجود 
الحفاظ  ال�سروري  ومن  العراقي  �سعبنا  مكونات  من  اأ�سيا 
على ن�سيجه قويا متما�سكا " . وطالب ال�سيد رئي�س مجل�س 
بلدهم  في  للبقاء  العراق  م�سيحيي  بدعم  العالم  دول  النواب 
العراق هذا  تمر على  المياد  اأعياد  ان  وع��دم مغادرته، موؤكدا 
ولم  الجميع  على  بظالها  األ��ق��ت  اأمنية  اأح���داث  و�سط  ال��ع��ام 
بذل  ال��ى  ذات���ه  ال��وق��ت  ف��ي  �سيادته  دع��ا  كما  اأحدا" .  ت�ستثني 
الت�سهيات  وتقديم  للنازحين  العون  يد  لمد  الجهود  اق�سى 
الممكنة لهم باالإ�سافة الى تاأمين عودتهم الى ديارهم، معربا 
اأق��وى  اأزم��ت��ه الحالية وه��و  ال��ع��راق �سيخرج من  ب��اأن  عن ثقته 

واأقدر على مواجهة التحديات .

الجبوري :  يهنئ مسيحيي العراق 
والعالم بمناسبة أعياد الميالد

/ بغداد

/ بغداد

 ، العراقي  البرلمان  في  الخارجية  العاقات  لجنة  ا���س��ادت 
وقال  االإيراني علي الريجاني.  ال�سورى  رئي�س مجل�س  ،بزيارة 
"مجمل  اإن  �سحفي  ت�سريح  في  امين  محمد  األلجنة  ع�سو 
ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ����س���واء ت��ل��ك ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الم�سوؤولون العراقيون اإلى دول الجوار العربية واالإ�سامية اأو 
تلك التي يقوم بها االأ�سقاء واالأ�سدقاء اإنما تعطي داللة هامة 
يواجهها  ب��ات  التي  التحديات  ب�سبب  بالذات  الظرف  ه��ذا  في 
الجميع �سواء تحدي االإرهاب واالأزمة العالمية ب�سبب انخفا�س 
�سياق  تاأتي في  الزيارة  اأن"هذه  اأمين  واأ�ساف  النفط".  اأ�سعار 
هذه التحديات وبالتالي ال نملك اإال اأن ننظر اإليها باإيجابية، 
ال��ع��رب��ي  المحيطين  م��ع  ي��ت��ح��رك  ب����داأ  ال���ع���راق  اأن  خ�سو�سا 
الوطنية وفي �سياق روؤية كننا  اإطار م�سالحه  واالإ�سامي في 

افتقدناها خال الفترة ال�سابقة".

ترحيب برلماني بزيارة 
الريجاني الى العراق

ك�سف م�ست�سار رئي�س الوزراء لل�سوؤون 
االقت�سادية مظهر محمد �سالح عن اأن 
ال�سرائب التي �ستفر�س �ستكون ب�سكل 
في  الت�سخم  ان  او�سح  فيما  تدريجي، 

العراق يعّد مقبواًل عالمياً.
اأن  وذكر �سالح، في ت�سريح �سحفي 
“ال�سرائب التي �سيتم ا�ستح�سالها من 
بع�س الفئات �سيتم �سرفها على مجال 
اأ�سبه بتدوير موارد من  الخدمات وهي 
اقت�سادية  لن�ساطات  ال�سرائب  دافعي 
اال�سا�س  “الت�سخم  اأن  مبينا  اخرى”، 
وبالتالي   2% العراق ال يزيد على  في 
ف��ه��و م��ق��ب��ول ع��ال��م��ي��اً وي��ع��د االأق����ل في 
ل��ن يتاأثر ب�سكل  ال��ع��راق و���س��وف  ت��اري��خ 

كبير بفر�س هذه ال�سرائب”.
مثل  ف��ي  التفكير  ان  �سالح  وا���س��اف 
ا�سعار  ب��داأ بعد تذبذب  االإج����راءات  ه��ذه 

النفط في اال�سواق العالمية.
االقت�سادي  الم�ست�سار  واع��ت��ب��ر  كما 
�سالح،  محمد  مظهر  ال����وزراء  لرئي�س 
ان ارت���ف���اع ���س��ع��ر ال������دوالر ف���ي اال����س���واق 
اأن  م��وؤك��دا  �سعرية"،  "فقاعة  اال  ه��و  م��ا 
احتياطيات البنك تغطي الدينار ب�سكل 

كامل.
الم�ساربين  "بع�س  اإن  �سالح   وق��ال 
في ال�سوق ي�ستغلون في بع�س االحيان 
من  ال�سادرة  التنظيمية  االم��ور  بع�س 
ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ب�����س��ان ال���م���زاد ال���ذي 
باعتباره  العمات  لبيع  يوميا  يجريه 
الى  م�سيرا  النقدية"،  ال�سيا�سة  را�سم 
اال  الم�ساربات وقتية وما هي  "هذه  ان 

عبارة عن فقاعة �سعرية".

الم�ساربات  "هذه  ان  �سالح  واأ���س��اف 
ال�سوق  باعتبار  وقتية  طبيعة  ذات  تعد 
م�سبع بالدوالر"، موؤكدا اأن "احتياطيات 
ال��ب��ن��ك م���ن ال��ع��م��ل��ة ال�����س��ع��ب��ة تغطي 

الدينار ب�سكل كامل".
وت�����س��ه��د اال�����س����واق ال��م��ح��ل��ي��ة ح��ال��ي��ا 
ارتفاعا في �سعر ال�سرف الدوالر لي�سل 
ال��ى 1300 دي��ن��ار ل��ل��دوالر ال��واح��د بعد 
ا���س��ت��ق��راره الك��ث��ر م���ن ع����ام ع��ل��ى �سعر 

�سرف 1200 للدينار الواحد 1200.
وت��اأ���س�����س ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي 
ال�سادر  قانونه  بموجب  م�ستقل  كبنك 
 ،2004 العام  اآذار من  من  ال�ساد�س  في 
ك��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ق��ل��ة، وه����و م�������س���وؤول عن 
وتنفيذ  االأ�سعار  ا�ستقرار  على  الحفاظ 
ال�سيا�سة النقدية، بما في ذلك �سيا�سات 
يوميا  جل�سات  ويجري  ال�سرف  اأ�سعار 

لبيع و�سراء العمات.

مستشار رئيس الوزراء : أجراءات فرض الضرائب سيتم العمل فيها تدريجيا
ارتفاع سعر الدوالر في االسواق  فقاعة سعرية

/ بغداد

/ بغداد

املتحدة  ،،ال��والي��ات  ن�سيف  عالية  النائبة  دع��ت 
ت�سريحات  م��ن  موقفها  اإع���ان  اىل  االأمريكية 
رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان نيجرفان بارزاين 
ب�سم املناطق املحررة من تنظيم داع�س االإرهابي 

اىل االإقليم.
االأمريكي جتاه  "ال�سمت  ان  لها  بيان  وقالت يف 
ت�سريحات بارزاين االأخرية يثري الريبة ويخالف 
جتاه  االأمريكية  واالإلتزامات  االإتفاقيات  جميع 
العراق، كما يخالف اإجماع احللف الدويل الذي 
تدخل للم�ساهمة يف احلرب �سد داع�س انطاقاً 
�سيادة  ذات  كدولة  ال��ع��راق  مع  تعامله  مبداأ  من 
ت�����س��م االإق��ل��ي��م وب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات ول��ي�����س دول��ة 

جمزاأة".
الغطاء  "�سعف  م��ن  ا�ستغرابها  ن�سيف  واأب���دت 
اجل���وي يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��خ��و���س فيها ال��ق��وات 
تنظيم  �سد  ح��رب��اً  ال�سعبي  واحل�����س��د  ال��ع��راق��ي��ة 
داع�س كاالأنبار وتكريت وبيجي، مقارنة بالغطاء 
اجلوي يف املناطق القريبة من اإقليم كرد�ستان"، 
مبينة ان "هذا االأمر ي�سع العديد من عامات 

اال���س��ت��ف��ه��ام ح����ول ت��ن��اق�����س ال������دور االأم���ري���ك���ي 
وازدواج��ي��ت��ه يف التعامل م��ع ه��ذه االأزم���ة، �سيما 
الغطاء اجلوي  االأم��ر اليقت�سر على �سعف  واأن 
ف���ق���ط، ب���ل و����س���ل االأم�����ر اىل ق���ي���ام االأم���ري���ك���ان 
بتغييب املعلومات والت�سوي�س على القوة اجلوية 

العراقية".
تتعامل  ان  االأمريكية  االإدارة  "على  ان  وتابعت 
ب�سكل اأكرث و�سوحاً مع العراق ب�ساأن هذه االأزمة 
جانبه  اىل  يقف  م��ن  العراقي  ال�سعب  ليعرف   ،
امللف  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ���س��ل��ب��ي��اً يف  ي��ل��ع��ب دوراً  وم���ن 

االأمني يف العراق"

نصيف تدعو واشنطن الى إعالن موقفها من تصريحات نيجرفان بارزاني

د. محمد البدري 
رئيس المؤسسة العامة للصحافة والنشر واالعالن 

رئيس التحرير



ك�شف ن��ائ��ب ع��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ان 
ال��م��وازن��ة  وف���ق  ك��رد���ش��ت��ان  اق��ل��ي��م  "ح�شة 
�شكل  ع��ل��ى  �شتدفع   2015 ل��ع��ام  ال��م��ال��ي��ة 
"هناك  ان  ال����ى  �شهرية"م�شيرا  دف���ع���ات 
اق��ت��راح��ات ل��زي��ادة اي�����رادات ال��م��وازن��ة منها 
���ى خ����دم����ات ال��ه��ات��ف  ف���ر����ض ����ش���رائ���ب ع���ل
ال���م���ح���م���ول {ال����م����وب����اي����ل} واالن���ت���رن���ي���ت 

وا�شتيراد ال�شيارات".
بين  "من  ان  المو�شوي  ها�شم  واأ���ش��اف 
العامة  المالمح  عن  الموجزة   الت�شورات 
اأعدته  ال��ذي  االت��ح��ادي��ة  ال��م��وازن��ة  لم�شروع 
من  قريب  ت�شور  وه��و  العراقية  الحكومة 
الواقع بن�شبة كبيرة ان لم يكن مطابقا له 
في تقديراته فالقيمة االجمالية للموازنة 
االتحادية يتراوح بين 123 - 125 تريليون 

دينار عراقي".
وقال ان "قيمة الموازنة الت�شغيلية تبلغ 
بحدود 78.5 تريليون دينار، بينما �شتكون 
الموازنة اال�شتثمارية تتراوح بين 45 - 47 
تريليون دينار، ون�شبة العجز في الموازنة 

اأكثر من 23 تريليون دينار عراقي".
تعتمد  ال��دول��ة  "اإيرادات  ان  ال��ى  واأ���ش��ار 
ب���ال���درج���ة االأول�������ى ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ح��ي��ث اأن 
لبرميل  ا�شا�ض  �شعر  على  بنيت  الموازنة 
ال���واح���د  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالر   60 ه���و  ال��ن��ف��ط 
وب���واق���ع ت�����ش��دي��ر م���ق���داره ث��الث��ة ماليين 
و300 الف برميل يوميا موزعة بالطريقة 
م���ن نفط  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.75 االآت���ي���ة: 
نفط  م��ن  برميل  ال��ف  و{300}  ال��ج��ن��وب 
اق��ل��ي��م  م���ن  ب��رم��ي��ل  ال����ف  ك���رك���وك و250 

كرد�شتان".
بمبلغ  ال��ن��ف��ط  اإي�����رادات  "�شتكون  وت��اب��ع 
يتراوح بين 84 - 85 تريليون دينار بينما 
�شتكون االإيرادات غير النفطية بين 15.5 
 23 العجز  قيمة  و�شتكون  تريليون،   16  -

تريليون تقريبا".
وقال المو�شوي ان "العجز �شيعالج وفق 
م�شروع قانون الموازنة بالطريقة االآتية 1 
- 2 تريليون دينار كمبالغ يمكن ان يغطيها 
�شندوق النقد الدولي مع الر�شيد المدور 
المالي 3 تريليون تقريبا، وب�شندات قر�ض 
 6 تقريبا  ال��م��رك��زي  ال��ب��ن��ك  م��ن  حكومية 
التجاري  الم�شرف  تعهد  فيما  تريليون، 
 3  ���� ب ���ش��ن��دات  ب�����ش��راء   {TBI} ال���ع���راق���ي

تريليون، ومن م�شرف الرافدين والر�شيد 
�����3 ت��ري��ل��ي��ون ت��ق��ري��ب��ا، وا����ش���دار  ���ش��ن��دات ب
�شندات خارجية تقريبا 6 تريليون، فيكون 

المجموع تقريبا 23 تريليون دينار".
ول���ف���ت ال��ن��ائ��ب ع���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
 47  -  45 م��ن  اال�شتثمارية  "الموازنة  ان 
جديدة  م�شاريع  دون  م��ن  ت��ك��ون  تريليون 
ن�شبة  تكون  التي  للم�شاريع  تخ�ش�ض  بل 
وبالتالي  ف��وق  % فما   50 فيها  االإن��ج��از 
ل��ي�����ش��ت ه��ن��اك م�����ش��اري��ع ج���دي���دة ف���ي ه��ذه 

ال�شنة".
ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا  م���ق���ت���رح���ات  "هناك  وق������ال 
الحا�شل،  العجز  ن�شبة  لتقليل  ال��م��وازن��ة 
المخ�ش�شات  ع��ل��ى  �شريبة  ف��ر���ض  وه���ي 
التي تخ�ش�ض فوق الراتب االأ�شمي ب�شورة 
ال��ى مليون  دي��ن��ار  ال��ف   500 تقريبية م��ن 
دينار  مليون  وم��ن   ،%  10 بن�شبة  دي��ن��ار 
 20 الى ثالثة ماليين دينار تكون بن�شبة 
%، ومن ثالثة ماليين دينار الى خم�شة 
كانت  واذا   %  30 بن�شبة  دي��ن��ار  م��الي��ي��ن 
ماليين  خم�شة  م��ن  اأك��ث��ر  المخ�ش�شات 

دينار تكون ال�شريبة بن�شبة 40 %".
العملية  "هذه  ان  ال��ى  المو�شوي  واأ���ش��ار 
�شتوفر بحدود 2.5 ترليون تقريبا للدولة 
االدخ��ار  �شبيل  على  المبالغ  هذه  و�شتكون 
"الفتا  توؤخذ منهم،  االإج��ب��اري لجميع من 
بطاقات  على  �شتفر�ض  ان"ال�شرائب  الى 
ال�شحن للموبايل وكذلك االنترنيت بن�شبة 
دينار  اآالف   10 ك��ارت  �شي�شبح  اأي   20%
�شريبة  هناك  و�شتكون  دي��ن��ار،  ال��ف   12  ��� ب
من   15% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�������ش���ي���ارات  ت�����ش��ج��ي��ل 

فكرة  وه��ن��اك  لل�شيارة،  ال��م��ح��ددة  القيمة 
اإق�����رار ال��ط��اب��ع ال��ب��ري��دي ف���ي ال��م��ع��ام��الت 
ل�شندوق  اي���راده  و�شيخ�ش�ض  الحكومية 

خا�ض للنازحين".
وعن ح�شة اقليم كرد�شتان من الموازنة 
�شتكون  االقليم  "ح�شة  ان  المو�شوي  قال 
ال��ن��ف��ق��ات  خ�������ش���م  % ب���ع���د   17 ب��ن�����ش��ب��ة 
اأن  على  وال���دف���اع}  {ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال�شيادية 
ولي�ض  �شهرية  ب�����ش��ورة  ال��ب��اق��ي  لها  ي��دف��ع 
التقديرات  ان"هذه  "مبينا  واح���دة،  دفعة 
كبيرة"ح�شب  بن�شبة  ال��واق��ع  م��ن  ق��ري��ب��ة 

قوله.
وكان مجل�ض النواب ت�شلم ام�ض االربعاء 
ر�شميا من الحكومة م�شروع قانون الموازنة 
ا�شتثنائية،  جل�شة  ال��ي��وم  ي��ع��ق��د  ان  ع��ل��ى 
ال���وزراء  مجل�ض  واف���ق  ان  بعد  لمناق�شتها 
الما�شي حيث  الثالثاء  عليها في جل�شته 
مليارات  دينار {103  تريليون   123 بلغت 
م��ع  دي����ن����ار  ت���ري���ل���ي���ون   23 ب��ع��ج��ز  دوالر} 
ت�شكيله لجنة برئا�شة رئي�ض الوزراء حيدر 

العبادي".
وق����ال وزي����ر ال��م��ال��ي��ة ه��و���ش��ي��ار زي���ب���اري، 
والطاقة  للدفاع  هي  الموازنة  "اأولوية  ان 
العجز  "�شد  ان  ال��ى  م�شيرا  والنازحين"، 
���ش��ي��ك��ون م��ن خ���الل اإذون خ��زان��ة و���ش��ن��دات 
ح���ك���وم���ي���ة واالق������ت������را�������ض م������ن ال���ب���ن���وك 

المحلية".
م��ن ج��ان��ب��ه رج���ح رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة اإقليم 
تر�شل  ان  ب���ارزان���ي  ن��ي��ج��ي��رف��ان  ك��رد���ش��ت��ان 
ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة ح�����ش��ة االق��ل��ي��م من 

الموازنة في بداية العام الجديد.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

اإنجازا   2015 عام  قانون موازنة  االتفاق على م�شروع  ج�شد 
يعطينا  قيا�شي.  وقت  في  تحقيقه  تم  العبادي  لحكومة  اخر 
هذا االإنجاز االأ�شا�شي بعد اإ�شافته الى نظائره االخرى انطباعا 
ب��ان االأو����ش���اع ف��ي ال��ب��الد ت�شير ب��ات��ج��اه �شليم رغ��م ال��ظ��روف 
االأمنية والع�شكرية واالقت�شادية ال�شعبة التي يمر بها البلد.

واإذ يجتمع البرلمان اليوم فان االأمل يحدونا بان يتمكن هو 
االخر من تمرير القانون بوقت قيا�شي دون الوقوع في مطب 
ال�شلطتين  بين  العالقات  طبع  ال��ذي  ال�شيا�شية  المماحكات 
العالقات  هذه  ال�شابقة.  المرحلة  في  والتنفيذية  الت�شريعية 
والعناد  التناف�ض  ال  والتكامل  بالتعاون  تت�شف  ان  يجب  التي 
التي تتواجد  البالد في كل الحاالت  ان ت�شود  المتبادل. والبد 
االدارات  ت��وج��د  ح��ي��ث  ال��م��ح��اف��ظ��ات  ف��ي  ك��م��ا  ال�شلطتان  فيها 
الم�شتقلة  الهيئات  وبع�ض  المحافظات  ومجال�ض  التنفيذية 
م��ع مجال�ض  ال��ى جنب  ال��ع��ام��ون جنبا  ال��م��دراء  ي��وج��د  حيث 

االأمناء.
ب��ي��ن موؤ�ش�شاتها  ال��ث��ق��ة  ال���ى م��د ج�����ش��ور  ب��ح��اج��ة  ال��ب��الد  ان 
المختلفة وخا�شة هيئات الدولة الحاكمة لكي ت�شير العجلة 
القوى في وجه  والبناء ف�شال عن تح�شيد  اال�شتقرار  باتجاه 
الملحة  البالد  ال��ى حاجة  ا�شافة  ه��ذا  داع�ض.  بقيادة  االره��اب 
الى موازنتها ال�شنوية التي غابت طيلة عام 2014 االمر الذي 

ا�شتجلب اآثارا �شلبية كثيرة.

موازنة 2015
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الموازنة ستدفع حصة االقليم كدفعات شهرية 
وسترفع أسعار كارتات الموبايل واالنترنيت

ب��ح��ث وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اب��راه��ي��م 
رئي�ض  مع  لقاءه  خ��الل  الجعفري 
م��ج��ل�����ض ال�����ش��ورى االإي����ران����ّي علي 
بين  الثنائّية  العالقات  الريجاني 
البلدين و�ُشُبل تعزيزها وتن�شيقها 
والعمل على ُمواَجهة خطر داع�ض.
 ” ان��ه  الجعفري وف��ي بيان ذك��ر 
ا�شتقبل الريجاني، والوفد الُمراِفق 
له في مكتبه ببغداد وجرى خالل 
الثنائّية  ال��ع��الق��ات  بحث  اللقاء” 
��ُب��ل تعزيز  ال��ع��راق واي���ران و���ُش بين 
اآف�������اق ال���ت���ع���اون ال���ُم�������ش���ت���رَك ب��ي��ن 
على  والعمل  والتن�شيق،  البلدين، 

ُمواَجهة خطر داع�ض “.
َدة  ِّراً في دعم وُم�شان� � لت ح�شوراً ُمبك َّد الجعفرّي اأَنّ “اإيران �شَجّ واأك�
على  داً  “، م�شِدّ االإرهابّية  التنظيمات  العراقي في حربه �شَدّ  ال�شعب 
الُم�شترَك  بالخطر  َّل  تتمث� كبيرة  ي��ات  ت��ح��ِدّ ت�شهد  المنطقة   ” اأَنّ
الن�شاء  ت�شتهدف  ُمنحِرفة  ثقافة  يحملون  ال��ذي��ن  داع�����ض  ��ي  الإره��اب��ِيّ
عات  والتجُمّ والمدار�ض  العاّمة  والمعابد والحدائق  وال�شيوخ  واالأطفال 

ال�شكانّية واالأ�شواق والُم�شت�شفيات “.

االع��ل��ى  المجل�ض  رئ��ي�����ض  ���ش��دد 
الحكيم  عمار  العراقي  اال�شالمي 
���ى اه���م���ي���ة ت���م���ا����ش���ك ال�����ش��ع��ب  ع���ل
تما�شكه  وا�شفا  العراقي ولحمته، 
على  الملقاة  الكبرى  بالم�شوؤولية 
عاتق العراقيين ، موؤكدا ان الن�شر 

على داع�ض �شيكون قريبا جدا .
وذكر بيان لمكتبه ان” الحكيم 
ح�������ش���ر ق����دا�����ض اع����ي����اد ال���م���ي���الد 
ال��م��ج��ي��دة ف��ي ب��غ��داد وب��ي��ن خ��الل 
مع  العراقيين  محنة  ان  له  كلمة 
ان  ال��ى  م�شيرا   ، وََحَدتهم  االره���اب 
هذا  دور  �شببه  ال��ع��راق  يعانيه  م��ا 
البلد ومكانته في حركة االن�شانية 

لوحدة  م�شدر  ال��ى  تحول  االره���اب  ان  ال��ى  الفتا   ، الح�شارات  ون�شاأة 
العراقيين الذي تواجهه القوات االمنية والح�شد ال�شعبي والبي�شمركة 

والع�شائر العراقية
عليه  الم�شيح  ال�شيد  ح��ول��ه  كما  ام��ل  ال��ى  االل���م  ال��ى تحويل  ودع���ا 
ال�شالم ، عادا الم�شيحيين ا�شافة نوعية للمجتمع العراقي ، مبينا ان 
“النازحين �شيعودون لديارهم معززين مكرمين ، م�شيرا الى ان هناك 
حلفا من 60 دولة ي�شاعد العراق في مواجهة داع�ض ، موؤكدا ان ال�شيد 

الم�شيح حا�شر بم�شروعه وخلقه وت�شامحه
الهي كبير  ال�شالم عبر عن م�شروع  الم�شيح عليه  ال�شيد  ان  وق��ال 
تجعل  مما  العظيم  النبي  مولد  مع  ال�شنة  بداية  اقتران  ال��ى  الفتا   ،
النا�ض متم�شكين بال�شماء ومبادئ الر�شل ، مذكرا بان ال�شيد الم�شيح 
كان محبا لالخرين ومعطاءا حتى مع من اذوه ، منوها الى ان داع�ض 
والم�شيحيين  وال�����ش��ن��ة  ال�شيعة  م��ن  ال�شعب  م��ك��ون��ات  ب��ي��ن  يميز  ال 
وااليزيديين ، م�شددا انه ال يحق الحد ان يجبر اخر على عقيدة ما 

لكن داع�ض يعي�شون التطرف ويعادون االن�شان والحياة.

الجعفري يبحث مع الريجاني العالقات الثنائية 
بين البلدين وتعزيزها لمواجهة داعش

- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

اليوم   ، والمهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت 
ال��خ��م��ي�����ض، ع���ن ����ش���رف 110 م��ل��ي��ار دي��ن��ار 
للنازحين  غذائية  م��واد  �شراء  على  للتعاقد 

خالل اال�شهر ال�شت الما�شية .
ن�شخة  العراقية  تلقت  ل��ل��وزارة  بيان  وذك��ر 
وزارة  في  التنفيذية  " اللجنة  ان  اليوم،  منه 
اللجنة  من  والمنبثقة  والمهجرين  الهجرة 
 110 �شرفت  النازحين  واي��واء  الإغاثة  العليا 
مليار دينار لتعاقد على �شراء مواد الغذائية 

لنازحين خالل االأ�شهر ال�شتة الما�شية ".
التنفيذية  واللجنة  ال����وزارة   " ان  وا���ش��اف 
ت��وا���ش��ل  المعنية  ال��ج��ه��ات  م��ع  وبالتن�شيق 
والم�شاعدة  الغذائية  للمواد  توزيعها  عملية 
االن�شانية على العوائل النازحة من المناطق 
التنفيذية  " اللجنة  ان  "، مبينا  المغت�شبة 
في الوزارة متوا�شلة في عملية �شراء المواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��وائ��ل ال��ن��ازح��ة 

ب�شكل م�شتمر ".
وتابع البيان ان " كوادر ال��وزارة كافة تبذل 
الخدمات  كافة  تقديم  لغر�ض  كبيرة  جهودا 

المتوفرة للعوائل النازحة ".
اأعلنت  للهجرة  ال��دول��ي��ة  المنظمة  وك��ان��ت 
ال��ن��ازح��ي��ن  "عدد  ان  ���ي،  ال���م���ا����ش ال���ث���الث���اء 
� 2.1 مليون  العراقيين داخل بالدهم قارب ال
ن�شمة منذ مطلع العام الحالي وحتى التا�شع 

من �شهر كانون االأول الجاري"

الهجرة: صرف 110 مليار دينار 
لشراء مواد غذائية للنازحين

الحكيم: المسيح كان محبا لالخرين واالرهاب 
وحد العراقيين ضد التطرف الديني

املوازنة  ملناق�شة  اال�شتثنائية  جل�شته  اخلمي�ض  اليوم  ال��ن��واب  جمل�ض  يعقد 
املالية لعام 2015

وكان جمل�ض النواب ت�شلم ام�ض االربعاء ر�شميا من احلكومة م�شروع قانون 
املوازنة على ان يعقد اليوم جل�شة ا�شتثنائية، ملناق�شتها بعد ان وافق جمل�ض 
دينار  تريليون   123 بلغت  املا�شي حيث  الثالثاء  ال��وزراء عليها يف جل�شته 
{103 مليارات دوالر} بعجز 23 تريليون دينار مع ت�شكيله جلنة برئا�شة 

رئي�ض الوزراء حيدر العبادي
والطاقة  للدفاع  هي  املوازنة  اأولوية  ان  زيباري،  هو�شيار  املالية  وزي��ر  وبني 
والنازحني م�شريا اىل ان “�شد العجز �شيكون من خالل اإذون خزانة و�شندات 

حكومية واالقرتا�ض من البنوك املحلية.

البرلمان يعقد جلسته االستثنائية 
اليوم لمناقشة الموازنة المالية

بحث نائب رئي�ض اجلمهورية ا�شامة النجيفي 
م���ع رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����ش��ورى يف اي�����ران علي 
التعاون  و�شبل  الثنائية  العالقات  الري��ج��اين 

امل�شرتك يف مواجهة االرهاب.
ا�شار  "النجيفي  ان  �شحفي   م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د اأم�������ض اىل االزم���ة 
االخ������رية و ال���ت���ط���رف يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���راق 
موؤكدا احلاجة اىل م�شاعدة ايران يف مكافحة 

داع�ض".
وفيما يتعلق بالعملية ال�شيا�شية يف العراق قال 
العبادي  ح��ي��در  ال����وزراء  رئي�ض  ان  النجيفي: 
ي�����ش��ع��ى وراء حت��ق��ي��ق ال��ت��ف��اه��م ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 

العراق".
"�شرورة  اىل  الري����ج����اين  اأ�����ش����ار  ج��ان��ب��ه  م���ن 
االه��ت��م��ام اجل����اد مب��و���ش��وع االره�����اب واه��م��ي��ة 
بان" تتحد  ام��ل��ه  ع��ن  "معربا  امل��و���ش��وع  ه���ذا 
العراقية ملواجهة هذه  ال�شيا�شية  القوى  كافة 

امل�شكلة".

كما اأعرب الريجاين عن "اأ�شفه لقيام بع�ض الدول 
وتزويده  املنطقة  يف  رقعته  وات�شاع  االره���اب  بدعم 
الع�شابات  ح��م��اة  ان  امل��وؤك��د  "مبينا"من  ب��ال�����ش��الح 

االرهابية يرتبكون خطاً فادحاً".
ال�شوري  النظام  "رف�ض  ان  االي��راين  امل�شوؤول  وق��ال 

منطقيا  �شببا  الي��ع��د  ال����دول  بع�ض  ق��ب��ل  م��ن 
الع�شابات  و دعم  البلد  القوات يف هذا  حل�شد 

االرهابية".
وا����ش���ار اىل ان��ت�����ش��ار ال��ع�����ش��اب��ات االره��اب��ي��ة يف 
اظ���ه���رت  ق����د  "التجربة  ان  وق������ال  امل��ن��ط��ق��ة 
ان ام��ري��ك��ا ك��ل��م��ا دخ���ل���ت يف اح�����دى ال��ب��ل��دان 
ك��اف��غ��ان�����ش��ت��ان ف��ان��ن��ا ���ش��رى ب��ع��د ف���رتة خ��روج 

الع�شابات االرهابية من هناك".
واكد الريجاين ان "ايران ال تعتقد بالتحالف 
ان  لداع�ض"م�شيفا  امل�����ع�����ادي  االم����ري����ك����ي 
وان  امل�شلمني  بني  الفرقة  بث  قد  "االرهاب 
هذه اخلالفات قد تهدر طاقات بلدان املنطقة 
ل�شالح  ذل��ك  �شيكون  امل��ط��اف  نهاية  يف  بحيث 

امريا والكيان ال�شهيوين".
وك�����ان رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������ش���ورى اال���ش��الم��ي 
االي�����راين ع��ل��ي الري���ج���اين ق���د و���ش��ل ال��ع��راق  
حمافظة  يف  ب��داأه��ا  ر�شمية  زي���ارة  يف  الثالثاء 
ال��دي��ن فيما و�شل  ال��ن��ج��ف ول��ق��ائ��ه مب��راج��ع 
بنظريه  والتقى  بغداد  العا�شمة  اىل  االربعاء 
���ش��ل��ي��م اجل���ب���وري رئ��ي�����ض ال���رمل���ان وب��رئ��ي�����ض 
اجل��م��ه��وري��ة ف����وؤاد م��ع�����ش��وم ورئ��ي�����ض ال����وزراء 
الثنائية  العالقات  معهم  بحث  العبادي  حيدر 

و�شبل تعزيز التعاون الثنائي مبختلف املجاالت.

النجيفي في لقائه الريجاني: نحتاج مساعدة ايران في مكافحة داعش والعبادي يسعى لتحقيق التفاهم السياسي

ب��ه��اء االع��رج��ي  ال����وزراء  ن��ائ��ب رئي�ض  بحث 
مع نائب رئي�ض الجمهورية ا�شامة النجيفي 
ت����ط����ورات االأو������ش�����اع االأم���ن���ي���ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
واالإق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت��م��ر ف��ي ال��ب��الد . بيان 
ل��م��ك��ت��ب ن����ائ����ب رئ���ي�������ض ال����������وزراء ذك�����ر ، ان 
االع���رج���ي اإ���ش��ت��ق��ب��َل ب��م��ك��ت��ب��ه ب��ب��غ��داد ن��ائ��ب 
والوفد  النجيفي  اأ�شامة  الجمهورية  رئي�ض 
ال��ت��ط��ورات االمنية  ل��ه ،لبحث اخ��ر  ال��م��راف��ق 
وق��ال   .“ ال��ع��راق  بها  يمر  ال��ت��ي  وال�شيا�شية 
اللقاءات  ه��ذه  ،اإن  البيان  بح�شب  االع��رج��ي 
ُت�����ش��ه��ل ال��ك��ث��ي��ر م���ن االأم�����ور واالإ���ش��ك��ال��ي��ات ، 
ق��رارات  فيها  وتكون  تن�شج  اأن  قبل  ف��االأم��ور 
التفاهمات  تفاهمات وهذه  ت�شبقها  اأن  بد  ال 
اإتخاذ القرار ومن ثم  اإلى �شرعة في  �شتوؤدي 
نكون اأمام قرار �شحيح ، لذلك وفي التجربة 
كان  ال��ق��رارات  الكثير من  اإن  ال�شابقة وجدنا 
لها تاأثير �شلبي ب�شبب عدم وجود مثل هذه 

التفاهمات ”.

نائبا رئيس الجمهورية والوزراء 
يبحثان تطورات األوضاع في البالد

اأ����ش���درت م��ح��ك��م��ة ج��ن��ح ال��ر���ش��اف��ة ، 
اليوم الخمي�ض، حكماً غيابيا بالحب�ض 
العام  االم��ي��ن  �شنوات بحق  ث��الث  م��دة 
لوزارة الدفاع العراقي ال�شابق برو�شكة 
ن���وري ���ش��اوي�����ض الق��دام��ه ع��ل��ى ارت��ك��اب 
تجاوزات مالية وت�شرفات بدون غطاء 

قانوني.
هيئة  ف��ي  التحقيقات  دائ���رة  واف���ادت 
المحكمة  “بان  بيان  بح�شب  النزاهة 
ق�����ش��ت ب��ح��ب�����ض ال���م���دان غ��ي��اب��ي��اً وف��ق 
احكام المادة 331 من قانون العقوبات 
العراقي “،مبينة ان، القرار كان ا�شتناداً 
182/اأ م��ن ق��ان��ون  ال���ى اح��ك��ام ال��م��ادة 
لالعترا�ض  قاباًل  المحاكمات  ا�شول 

والتمييز “.

واأو�����ش����ح����ت ف����ي م���ع���ر����ض ح��دي��ث��ه��ا 
ال��ى  ال��م��ح��ال��ة  الق�شية  تفا�شيل  ع��ن 
التحقيق  قا�شي  قبل  م��ن  المحكمة 
المخت�ض بق�شايا النزاهة ان “المدان 
من  العديد  اقتراف  على  اأق��دم  الهارب 
ال���ت���ج���اوزات وال��م��خ��ال��ف��ات وال��ت�����ش��رف 
المبرم  العقد  قانوني في  بدون غطاء 
و���ش��رك��ة ح�شين  ال��دف��اع  وزارة  ب��ي��ن  م��ا 

الوكيل”.

الحكم ثالث سنوات غيابيا بحق االمين العام لوزارة الدفاع االسبق بتهمة الفساد
- بغداد

- بغداد

- بغداد

 ، ال�شريفي  ح�شين  الوطني  التحالف  ع��ن  النائب  .دع��ا 
محافظة  منح  ال��ى  المركزية  الحكومة  الخمي�ض،  ال��ي��وم 
الب�شرة مبلغ البترو دوالر كامال في موازنة العام المقبل .

وقال ال�شريفي في بيان ان ” البرلمان العراقي اقر في 
برميل  دوالرات من كل   5 ال�شابقة تخ�شي�ض مبلغ  دورت��ه 
نفط في ميزانية اإ�شافية للب�شرة اال ان الحكومة ال�شابقة 
، لم تاأخذ هذا االمر بعين االعتبار” ، محمال ” الحكومة 
الغزير  اأّن نفطها  الب�شرة برغم  اإهمال  ال�شابقة م�شوؤولية 

يمثل المورد االأ�شا�ض لميزانية البلد برمته”.

الشريفي: دعوة لمنح البصرة 
مبلغ البترو دوالر كامال في 

موازنة 2015
اربيل  اأن عقد موؤمتر  املالكي،  ن��وري  العراقي  الرئي�ض  نائب  اأك��د 
ي��ع��ر ع��ن ت��ام��ر وا���ش��ح ل��ه��دم ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ط��رق غري 

م�شروعة.
املالكي ويف ت�شريح �شحفي قال باأنه ” ال توجد اأية �شرعية ملا يخرج 
عن املوؤمتر كونه ي�شم مطلوبني للق�شاء واأ�شخا�شا ا�شتنفذوا كل 
الو�شائل الإ�شقاط العملية ال�شيا�شية وتهدمي ال�شراكة الوطنية”.
اجلي�ض  يف  الف�شاد  ق�شية  اىل  املالكي  تطرق  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
“اجلنود الف�شائيني”  اأنه عمل على قطع رواتب  العراقي، واأكد 
م�شددا  العراقية،  ال���وزراء  رئا�شة  فيها  ت��وىل  التي  الفرتة  خ��الل 
على اأن “الف�شائيني احلقيقيني موجودون يف حمايات امل�شوؤولني 

العراقيني”.

المالكي: مؤتمر اربيل تامر 
واضح لهدم العملية السياسية

اكد ع�شو كتلة الف�شيلة النيابية جمال املحمداوي 
ق��وان��ني  لت�شريع  ال��ب��ل��د  ،االرب����ع����اء، ح��اج��ة  ام�����ض 
برفع  ت�شهم  االط��راف  اقت�شادية من�شفة جلميع 

امل�شتوى املعي�شي لالفراد يف جميع املحافظات .
ت�شهد  احل��ال��ي��ة  “،”املرحلة  امل���ح���م���داوي  وق����ال 
ت��ق��ل��ب��ات يف ا���ش��ع��ار ����ش���وق ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي وع��ل��ى 
احلكومة البحث عن م�شادر اخرى لرفد املوازنة 
م�شريا  النفطية”،  غري  االي��رادات  بزيادة  العامة 
اىل  ب��ح��اج��ة  النفطية  ال�����ش��رك��ات  “حتى  ان���ه  اىل 

الدعم والتطوير وزيادة االنتاج والت�شدير”.

وا������������������ش�����������������اف 
امل���ح���م���داوي ان 
م  االهتم�����������������ا “
ب������امل�������������ش������اري������ع 
ال���������ش����ن����اع����ي����ة 
وت������ط������وي������ره������ا 
�������ش������ريف������ع م���ن 
االق�������ت���������������ش�������اد 
العراقي املعتمد 
ع�����ل�����ى ال���ن���ف���ط 

بن�شبة ٪95 من 
حجم املوازنة”، الفتا اىل ان “ال�شركات ال�شناعية 

حتتاج اىل دعم من قبل احلكومة”.

المحمداوي : العراق بحاجة لتشريع قوانين 
اقتصادية منصفة لجميع االطراف

- بغداد



هل المواجهة العسكرية وحدها كافية للقضاء على داعش؟

بداية في العراق

ف���ي �س���يف الع���ام ال���ذي دخل���ت في���ه الح���رب في �س���وريا 
�س���نتها الثانية حيث لم يقرر الغ���رب حينئذ التدخل فيها 
كث���رت تقارير منظمات حقوق الإن�س���ان والتي تحدثت عن 
اأعم���ال قت���ل ومج���ازر ارتكبته���ا ع�س���ابات داع����س فالنا����س 
تعر�س���وا للقتل وهم نيام���اً وقتل الأبرياء لأتف���ه الأ�سباب. 
ومن���ذ �ستة اأ�سهر ن�س���ر التنظيم فيديوهات مختلفة توثق 
عمليات اإعدام �سحفيين غربيين وموظفي اإغاثة دوليين 
ب�سكي���ن كبي���ر وماب����س برتقالي���ة الل���ون وج���اد يتكل���م 
الفرن�سي���ة.  اآخ���ر يتكل���م  اأو  بلكن���ة بريطاني���ة  النكليزي���ة 
فبه���ذه الأعمال الوح�سية كذبح اإن�سان اأمام كاميرا فيديو، 
لي�ستعر����س التنظيم قدرته على ا�ستخدام و�سائل الإعام 

باأب�سع الطرق.
لك���ن ن�س���اط ه���ذه الجماع���ات المتطرف���ة مع���روف ف���ي 
المنطق���ة من���ذ اأكث���ر م���ن 10 �سن���وات فتنظي���م داع�س ولد 
ف���ي رح���م تنظي���م القاع���دة الإرهاب���ي ف���ي الع���راق و�س���كل 
الع���راق نقط���ة النط���اق بع���د اأن غ���زاه الجي����س الأمريكي 
ع���ام 2003 واأ�سق���ط نظ���ام �س���دام ح�سي���ن وح���ل الجي����س 
العراق���ي . وقد ا�ستغ���ل تنظيم القاعدة هذه النقطة وفاتح 
�سب���اط وبعثيين وموظفين كانوا مح�سوبين على النظام 
ال�ساب���ق واقنوعه���م بالإن�سم���ام اإليه���م خا�سة بع���د ان قام 
الجي����س الأمريكي بعد ع���ام 2003 باأعتقال كبار ال�سباط 

والم�سوؤولي���ن بالنظ���ام ال�ساب���ق .
في هذا ال�سياق يقول ال�سيد ) غونتر ماير ( من معهد 
اأبح���اث العال���م العربي في جامعة ماينت����س لو لم تحدث 
تل���ك التطورات ف���ي العراق بعد غزو الجي����س الأمريكي له 

لما ظهرت هذه التنظيمات المتطرفة

استغالل الحرب السورية

ع���ام  ب�س���كل  بالمنطق���ة  الدائ���ر  ال�س���راع  خ�س���م  وف���ي 
مقاوم���ة الق���وات الأمريكي���ة تاأ�س����س تنظي���م القاع���دة ف���ي 
الع���راق بزعام���ة الإرهاب���ي الأردن���ي اب���و م�سع���ب الزرقاوي. 
فاأ�سب���ح العراق نقطة جذب لما ي�سمى الجهاديين الذين 
حول���وا اأ�س���م التنظيم بع���د مقتل الزرقاوي ف���ي عام 2006 

اإلى تنظيم "الدولة الإ�سامية في العراق".
واأ�ستغل التنظيم الفراغ الع�سكري وال�سيا�سي في �سوريا 
ليو�س���ع رقع���ة ن�ساطات���ه وتاأثي���ره. ومن���ذ ذل���ك الوقت غير 
التنظي���م اأ�سم���ه ليتحول اإل���ى "تنظيم الدول���ة الإ�سامية 
في العراق وال�سام"، واخت�سارها "داع�س"، وقطع التنظيم 
الجديد عاقته بتنظيم القاعدة في �سوريا والذي ين�سط 
تح���ت اأ�س���م "جبهة الن�س���رة" ب�سبب رف�سه���ا اإعان الولء 
للبغ���دادي . ومن���ذ ذلك الحي���ن يعمل تنظي���م داع�س على 
���ى الأقل في الع���راق و�سوريا  تاأ�سي����س خاف���ة اإ�سامي���ة عل
وف���ي لبن���ان وفل�سطين. وقد تمكن التنظي���م من تاأ�سي�س 
قاعدة ل���ه في محافظة الرقة ب�سمال �سرق �سوريا، تنطلق 

منها عملياته في مختلف التجاهات.

استالم السلطة في الموصل

ويعتبر �سقوط مدينة المو�سل بداية لانت�سار ال�سريع 
للتنظيم الإرهاب���ي، ح�سب الخبير الألماني ماير فمدينة 
المو�س���ل كان���ت تعتب���ر قلعة من قاع اأن�س���ار نظام �سدام 
ح�سي���ن. وبع���د م���ا ت�سلم تنظي���م داع�س زمام الأم���ور فيها 
اأنظ���م اإليه كبار �سباط جي�س �سدام اإلى جانب عدد كبير 
م���ن المقاتلين ذوي الخب���رة الع�سكرية كما نهب التنظيم 
فرع خزينة البن���ك المركزي العراقي في المو�سل وح�سل 

على اأموال هائلة تقدر بمئات المايين من الدولرات.
واأعل���ن البغدادي خافته على كل المناطق التي �سيطر 
عليه���ا وغي���ر ا�سم تنظيمه مرة اأخ���رى ليتحول اإلى اأ�سم " 
الدولة الإ�سامية" كم���ا األغى الحدود الجغرافية الدولية 
واأعل���ن تطبيق ال�سريع���ة الإ�سامية في تل���ك المناطق ما 
يعن���ي القتل اأو العبودي���ة. عن ذلك يقول الخبير الألماني 
ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط ماير: يتعلق الأمر هنا بحركة من 
ط���راز جديد تعمل من اأجل تحقيق ه���دف وا�سح المعالم 
���ي وال�سيط���رة عليه���ا وي�سي���ف  يتمث���ل ف���ي �سل���ب الأرا�س
الخبي���ر لق���د كان لإع���ان الخاف���ة تاأثي���ر كبي���ر على كل 

العالم الإ�سامي.

بوتقة جديدة الستقطاب المتطرفين

���ى العال���م الإ�سام���ي  ل���م ينح�س���ر تاأثي���ر التنظي���م عل
فق���ط. فق���د بدء عدد م���ن الم�سلمي���ن ال�سب���اب اأو غيرهم 
مم���ن اأعتنق���وا الإ�س���ام ف���ي اأوروب���ا بالتوج���ه اإل���ى الع���راق 

و�سوريا لاإن�سمام اإلى تنظيم داع�س والقتال في �سفوفه. 
وم���ن األماني���ا وحده���ا األتحق حت���ى �سهر ت�سري���ن الثاني/ 
2014حوال���ي 550 �ساب���ا بالتنظي���م، ح�سب بيان���ات )جهاز 
الأم���ن الداخلي الألماني(. وت�سي���ر المعلومات اإلى اأن عدد 

الأرهابيين ي�سل اإلى اأكثر من 50 األف
ع���ن ذل���ك يق���ول الخبي���ر ماي���ر اإن كل ه���وؤلء المقاتلين 
م�سلم���ون مقتنعون ب�سرورة ن�س���رة اإخوانهم. في الإيمان 

�سد ال�سيعة. كما اإنهم ياأملون في الح�سول على مبالغ

مالية سخية

خ���ال عمليات���ه ف���ي الأ�سه���ر الأخي���رة تمك���ن التنظي���م 
���ى حق���ول نف���ط وغ���از، ففر�س  بالفع���ل م���ن ال�سيط���رة عل
ال�س���كان. كم���ا يح�س���ل  ���ى  �سرائ���ب ور�س���وم جمركي���ة عل
���ى اأم���وال اإ�سافي���ة نتيج���ة عملي���ات الخط���ف  التنظي���م عل
والبتزاز وفر�س الأتاوات على ال�سكان المتمكنين. وبذلك 
���ي التنظي���م، دون العتم���اد  تتوف���ر الأم���وال لتموي���ل مقاتل

على اأغنياء الخليج في ذلك.

ماذا بعد وقف تقدم التنظيم؟

م���ن خ���ال ه���ذه المداخي���ل المالي���ة يمك���ن للتنظي���م 
تموي���ل احتياجات���ه من ال�ساح والعتاد عب���ر تركيا ولبنان 
ب�سهول���ة. غي���ر اأن ت�سلي���ح ق���وات البي�سمرك���ة الكردية في 
�سم���ال العراق من طرف دول غربية مثل األمانيا ومقاومة 
القوات الكردية في �سمال �سرق �سوريا اإلى جانب التحالف 
الدول���ي بقي���ادة الوليات المتحدة وال���ذي ي�سمل عددا من 
ال���دول العربية بالإ�سافة اإلى ق���وات خا�سة عراقية مدربة 
���ى ح���رب ال�س���وارع ومكافح���ة  تدري���ب ع�سكري���اً حرف���ي عل
الأره���اب ه���ي الت���ي منع���ت تق���دم داع����س وب���ات ف���ي موقف 

الخا�سر لموارده وباأ�ستمرار .
وف���ي �سياق مت�سل ل���م تتوقع القوات المني���ة العراقية، 
والقوات الم�ساندة لها من الح�سد ال�سعبي، ان تكون هناك 
�"دولة الخاف���ة"، في محافظة  بقاي���ا لتنظيم م���ا ُيعرف ب
�س���اح الدي���ن ِ)�سمال���ي الع���راق(، الت���ي هاجم���ت ال�سب���وع 

���ي ق�س���اء �سام���راء، ال���ذي ي�س���م مرق���د المامي���ن  الما�س
الع�سكريي���ن عليهم���ا ال�س���ام، اللذان تعر�س���ا الى تفجير 
بداي���ة الع���ام 2006، والت���ي كانت انطاقة الح���رب الهلية 

في باد الرافدين.
قري���ة الحوي����س المت�سل���ة بجزي���رة الثرث���اء م���ن الجهة 
الغربي���ة لق�ساء �سامراء، كانت م���ن القرى الموجودة على 
اط���راف الق�س���اء التي لم ُتطه���ر من تنظي���م "البغدادي"، 
���ى تواجده في تل���ك القري���ة، التي اعادة  فرك���ز التنظي���م عل
خ���ال فت���رة ق�سي���رة تنظيمات���ه، وتجم���ع فيه���ا عنا�س���ره 
الذي���ن ف���روا م���ن الهجم���ات الت���ي �سنته���ا الق���وات المنية 

العراقية والح�سد ال�سعبي في بيجي وتكريت.
ام���ا من جهة قرية "الج���ام"، وهي المكان الذي ولد به 
زعي���م تنظيم "داع�س" ابو بكر البغ���دادي، كان للجغرافية 
الزراعي���ة والط���رق الوعرة وال�سج���ار التي تحج���ب الروؤيا، 
�سبباً في انطاق اكثر من الف مقاتل منها، باتجاه ق�ساء 
�سامراء، الذي تعر�س الى هجمات، تمكنت القوات المنية 
العراقي���ة والح�س���د ال�سعبي من الت�س���دي لها، لكن هناك 
نق�س في العتاد، ت�سبب بتقدم ب�سيط للدواع�س، بح�سب 

م�سادر �سحفية.
الم�سادر ا�سارت الى ان "ان�سحاب �سرايا ال�سام )الجناح 
الع�سك���ري للتي���ار ال�س���دري(، كان ل���ه الث���ر ال�سلب���ي ف���ي 
���ى �سامراء، وذل���ك لن العاقة  ه���ذه الهجم���ة الجديدة عل
بي���ن �سكان تل���ك المناطق والقرى في اط���راف �سامراء مع 
عنا�س���ر )�سرايا ال�س���ام(، كانت ايجابية، لك���ن الن�سحاب 
و و�س���ول ق���وات اخرى، اح���دث تذمراً ل���دى الهالي، الذين 
�سع���روا ب���ان الخط���ر ق���د يوحله���م، بعدم���ا روج �سيا�سي���ون 
�"داع����س"، وتوفير  عراقي���ون لذل���ك، فف�سل���وا الحتم���اء ب

الماذ المن له".
وكان���ت �سرايا ال�س���ام، التابعة للتي���ار ال�سدري، بزعامة 
مقت���دى ال�س���در، م���ن الق���وى ال�سعبي الت���ي حافظت على 
مدين���ة �سام���راء ط���وال الفت���رة ال�سابق���ة، لكنه���ا ات�سحبت 
ف���ي ال�ساب���ع والع�سرين م���ن ت�سرين الثان���ي الما�سي، بيد 
انها عادت خال اليومين الما�سيين، بدعوى جهادية من 

ال�سدر.
اهلل  ح���زب  كتائ���ب  ف���ي  مقات���ل  المو�س���وي،  زه���راء  اب���و 

)العراق���ي(، ف���ي محافظ���ة �ساح الدين، يق���ول ان "داع�س 
الرهاب���ي، يحاول اعادة ايج���اد منافذ لل�سيطرة من جديد 
���ى المناط���ق الت���ي ُه���زم منها، لك���ن هناك ق���وى دفاعية  عل
من الق���وات الحكومية والح�سد ال�سعب���ي، اأمنت المناطق، 
�س���اح  )جنوب���ي  بل���د  وق�س���اء  �سام���راء،  ق�س���اء  خا�س���ة 

الدين(".
���ى معاقله في  وي�سي���ف ان "التنظي���م �سعر بالخطر عل
مدينة المو�سل، التي �ستتجه القوات اليها قريباً، فحاول 
ان ي�ست���ت النظ���ار وي�سع���ل معارك في �س���اح الدين، لكن 

الو�سع م�سيطر عليه".
وي�سي���ر اب���و زهراء، الذي يتواجد في �س���اح الدين، منذ 
�سهر ون�سف، الى ان "الو�سع في ق�ساء �سامراء م�سيطر 
علي���ه ب�س���كل كام���ل، والق���وات المني���ة والح�س���د ال�سعب���ي 
خا�س���ة  داخل���ه،  وف���ي  الق�س���اء  اط���راف  ���ى  عل يتواج���دون 
مرق���دي المامين الع�سكريين، موؤمن���ان ب�سكل كبير، رغم 
ال�سرب���ات التي ي�سنها التنظيم عبر الهاونات وال�سواريخ، 
لكنه���ا لم تحدث اي ا�سرار في الماكن التي ت�سقط فيها، 

لأنها اماكن خالية من ال�سكان والمقاتلين".
ام���ا الم�س���ادر المني���ة ف���ي مجل����س محافظ���ة �س���اح 
الدي���ن، فُت�سي���ر ال���ى ان "تنظي���م البغ���دادي ف���ي حالة من 
ال���ى اط���راف الق�سي���ة  الرتب���اك والزعزع���ة، لذل���ك لج���اأ 
والنواحي���ة، وعمد الى التواج���د في قرى �سغيرة، من اجل 
ال�سيط���رة عليها، لع���دم وجود من يقاتله هن���اك، لكن هذا 
التواج���د لم ي���دم طوياً، فالمعلوم���ات ال�ستخبارية، حدد 
اع���داد واماك���ن التنظي���م وقياداته���ا، ولم تتمك���ن الم�سادر 
ل�سباب امنية من الك�سف عن العداد، التي قالت عنها لم 

تتجاوز اللفي عن�سر".
)وال�س���م  ال�سامرائ���ي  محم���د  ال�ُسن���ي،  الدي���ن  رج���ل 
�"الغ���د  م�ستع���ار(، اح���د اأئم���ة جوام���ع �سام���راء، يتح���دث ل
بر�س"، عن م�سادر نقلت له، ان "داع�س، كان ينوي الدخول 
ال���ى ق�س���اء �سام���راء، م���ن اج���ل ان يقت���ل بع����س العوائ���ل 
ال�سيعي���ة الموجودة هناك، ومحاول���ة اطاق �سواريخ على 
مرق���د المامي���ن الع�سكريين، لكن الق���وات المنية وقوات 

الح�س���د ت�سديت���ا له���ذه الهج���وم".
ويوؤك���د ان "داع����س لن ُيمثل اه���ل ال�ُسنة، وانم���ا يريد ان 
ُيبي���ن للعال���م بانه الراع���ي الر�سمي لهم ف���ي العراق، وهو 
�سنده���م، لك���ن ه���ذا غير �سحي���ح، رغم وج���ود بع�س رجال 
الدي���ن الذي���ن انخرطوا ف���ي �سفوفه، لكن ه���ذا ليعني ان 
داع�س ُيمثلنا، بل من ُيمثلنا هم القوات العراقية والح�سد 

ال�سعبي".
ي�س���ار اإل���ى اأن ق���وات الح�س���د ال�سعب���ي التي تكون���ت بناء 
���ى فت���وى م���ن المرجعي���ة الديني���ة العلي���ا ف���ي الع���راق  عل
�ساهم���ت ف���ي تحرير عدد من المناطق الت���ي كان ي�سيطر 
عليه���ا الدواع����س، مث���ل ناحي���ة اآمرل���ي وق�س���اء بيجي في 
�س���اح الدين وجرف ال�سخر في بابل، اإ�سافة اإلى معارك 

متفرقة في ديالى وبغداد وكركوك.
يذكر اأن القوات المنية العراقية تخو�س معارك طاحنة 
منذ اكثر من خم�سة ا�سهر �سد ع�سابات داع�س الإرهابية 
وبع����س التنظيمات المت�س���ددة الأخ���رى وكبدتهم خ�سائر 
كبي���رة بمعاون���ة الع�سائر والح�س���د ال�سعب���ي وتمكنت من 
تحري���ر مناط���ق ع���دة، خ�سو�سا بع���د اأن دخلت طائ���رات اأم 
35 وال�سيخ���وي الخدمة بالجي�س العراقي، و�سيما بعد ان 

هددت تلك المجاميع المن والقت�ساد معا.
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نشــــــــاط الجمـــاعـــــات 
فــي  المتطرفــة معــروف 
المنطقــة منــذ أكثــــــــر 
من 10 ســنوات فتنظيم 
فــي  ولــــــــــد  داعـــــش 
القاعدة  تنظيـــــم  رحــم 

اإلرهــابي في العراق

أســتغل تنظيــم القاعدة 
الفـــــــــراغ العســكـــــري 
والسياســي فــي سوريـــــا 
ليوســع رقعة نشاطاتــه 
وتأثيــره. ومنــذ ذلــــــك 
الوقت غير التنظيم أسمه 
ليتحــــول إلى "تنظيـــــم 
فــي  اإلســاميــة  الدولــة 

العراق والشام"

العراقية ـ بغداد

فشل محاولة "داعش" بالوصول الى مرقد االمامين العسكريين

تمكن تنظيم داعش بالفعل من السيطرة على حقول 
نفط وغاز ففرض ضرائب ورسوم جمركية على السكان

مصادر اشارت الى ان "انسحاب سرايا السام )الجناح العسكري للتيار 
الصدري(، كان له االثر السلبي في هذه الهجمة الجديدة على سامراء

ال ُيعرف الكثير عن حياة إبراهيم البدري والمعروف 
عنــه أنــه ترعرع فــي بغداد وســط عائلــة متواضعة 
الحــال، لكــن وضعه اليــوم تغير جذريا فهــو اليوم ال 
يعانــي من نقــص في المال بعــد أن أطلق على نفســه 
لقب "الخليفة"، كما يقود جماعات متطرفة ســميت 

بداعش.
الصعــود الســريع للبغدادي يــوازي ذلــك الصعود 
الســريع للعصابــات األرهابيــة والتــي شــاركت فــي 
الحــرب األهلية في ســوريا مثل جبهــة النصرة . وقد 
أظهر "الزعيم الجديد" نفســه كعــدو جديد للغرب 
 بممارساته 

ً
عبر نشــر الخوف والرعب فبات مشــهورا

الوحشــية، حيث إنــه يتصرف وكأنه دولة تســعى إلى 
توســيع رقعتها لكنه اليســتطيع ان يتخلى عن صفة 

العصابات التي تسرق وتقتل بأي مكان وأي زمان .



عدت وزارة البيئة ور�ش العمل التي تنفذها 
االمانة العامة لمجل�ش الوزراء  والمنظمات 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اه��م��ي��ة اال���س��ت��خ��دام 
الناجحة في  ال��ط��رق  اح��دى  للمياه  االم��ث��ل 
الطبيعية  ال��ث��روات  ا�ستدامة  على  الحفاظ 
. وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة التوعية واالع���ام 
وال���وزارات  البيئة  وزارة  م�ساركة  ان  البيئي 
االخ������رى ف���ي ور����س���ة ال��ع��م��ل ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 
بالتعاون  ال����وزراء  لمجل�ش  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة 
مع منظمة اليون�سكو تاتي �سمن  االهداف 
في  البيئة  وزارة  تعتمدها  التي  الرئي�سية 
الم�ستدامة  التنمية  باهمية   الوعي  ا�ساعة 

يحفظ  بما  الطبيعية  ال��م��وارد  ادارة  وط��رق 
ل��اج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ث����روات ال���ع���راق م�سانة 
الح�سون  واو���س��ح  اال���س��ت��ن��زاف.  ع��ن  وبعيدة 
الوزراء ومنظمة  العامة لمجل�ش  ان االمانة 
االمم المتحدة للثقافة والعلوم ) اليون�سكو 
النجف  ف��ي محافظة  ور���س��ة عمل  اق��ام��ت   )
بم�ساركة وزارة البيئة والوزارات والموؤ�س�سات 
ذات العاقة حول اال�ستخدام االمثل للمياه 
عادا الور�سة خطوة في طريق تحقيق االدارة 
االم���ث���ل ل���م���وارد ال���ع���راق وب��ال��ت��ح��دي��د ملف 
المياه الذي بات ي�سكل اليوم هاج�سا كبيرا 
اهمية  من  لها  لما  العالم  دول  من  للكثير 
العامة  ال�سحة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  ك��ب��ي��رة 

والبيئة معا .

ت����ج����ري اال������س�����ت�����ع�����دادات االول������ي������ة ف��ي 
ال���م���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ت��رب��ي��ة  م��ح��اف��ظ��ة 
ك���رك���وك الف��ت��ت��اح م��در���س��ة اب��ت��دائ��ي��ة في 
واخ�����رى  ل��ل��ن��ازح��ي��ن  اوه  ي��ح��ي��ى  م��خ��ي��م 
بالتن�سيق مع  وذلك  المتو�سطة  للدرا�سة 
يبداأ  حيث  ال��دول��ي��ة  اليون�سيف  منظمة 
اج����راء م�����س��وح��ات م��ي��دان��ي��ة ل��ر���س��د اع���داد 
والمتو�سطة  االبتدائية  للمرحلة  الطلبة 
. ب������داأ م��ك��ت��ب ال��ي��ون�����س��ي��ف ف����ي ال���ع���راق 
م�����س��روع ب���ن���اء م��در���س��ة اب��ت��دائ��ي��ة �سمن 
يحوي  الذي  للمخيم  اال�سا�سي  الم�سروع 
)1500( عائلة نازحة وتوفير م�ستلزمات 
ال��ح��ي��اة اال���س��ا���س��ي��ة ل��ه��م و���س��ي��ك��ون موقع 
طريقة  وبنف�ش  المخيم  و�سط  المدر�سة 
والماك  عماآقة(  )خيم  المخيم  ان�ساء 
ال��ت��دري�����س��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��م��در���س��ة  هي 
ال���م���اك���ات ال��م��ق��ي��م��ة ف���ي ال��م��خ��ي��م من 
اال�����س����ات����ذة ال���ن���ازح���ي���ن م����ن ال���م���دي���ري���ات 
)االنبار  المحافظات  في  للتربية  العامة 

والمو�سل و�ساح الدين وديالى( .
التنفيذية  اللجنة  اعلنت  جهتها  وم��ن 
المنبثقة  والمهجرين  الهجرة  وزارة  في 
من اللجنة العليا الإغاثة وايواء النازحين 
، تحويل 22 مليار دينار اإلى حكومة اإقليم 
كرفانية  م��دار���ش  ب��ن��اء  لتنفيذ  كرد�ستان 

للطلبة النازحين اإلى االإقليم.
وق��ال الوكيل االأق��دم في ال��وزارة وع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة اأ���س��غ��ر ال��م��و���س��وي ف���ي ب��ي��ان اإن 
مليار   22 ح��ول��ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  "اللجنة 
دينار اإلى االإقليم من �سمن تخ�سي�سات 
النازحين  واي����واء  الإغ��اث��ة  العليا  اللجنة 
���ى ب���ن���اء ك���رف���ان���ات  ل���غ���ر����ش ال���ت���ع���اق���د ع���ل

مدر�سية للطلبة النازحين في االإقليم".

الهجرة  "وزارة  اأن  ال��م��و���س��وي  واأو����س���ح 
الإغاثة  التنفيذية  واللجنة  والمهجرين 
ذات  الجهات  م��ع  ُتن�سق  النازحة  العوائل 
ك��رد���س��ت��ان لتقديم  اإق��ل��ي��م  ف���ي  ال��ع��اق��ة 
الخدمات االإن�سانية والغذائية للنازحين".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة اأعلنت 
النازحين العراقيين داخل  "عدد  اأم�ش ان 
ن�سمة منذ  2.1 مليون   ��� ال ق��ارب  ب��اده��م 
من  التا�سع  وح��ت��ى  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام  مطلع 

�سهر كانون االأول الجاري"
المديرية  افتتحت  ذات���ه  ال�سياق  وف��ي 
ال���ع���ام���ة ل��ت��رب��ي��ة ب���اب���ل م��ت��و���س��ط��ة �سهل 

وه��ب  ام  وم��ت��و���س��ط��ة  للبنين  ال�����س��اع��دي 
ل��ل��ب��ن��ات ف��ي ن��اح��ي��ة ال��ق��ا���س��م وذل����ك لفك 
مدار�ش  ابنية  ف��ي  الحا�سلة  االختناقات 
الم�سلحة  ولمقت�سيات   . بابل  محافظة 
ال��ع��ام��ة ت��ق��رر ���س��ط��ر م��در���س��ة ال��ج��اح��ظ 
االب���ت���دائ���ي���ة ل��ل��ب��ن��ي��ن وم���در����س���ة ال���ح���ارث 
الى  االبتدائية  ال�سدير  ومدر�سة  الكندي 
الوركاء  مدر�سة  نقل  وت��م  كما  مدر�ستين 
افتتاحها  تم  بناية جديدة  الى  االبتدائية 
م��ن ق��ب��ل م��ح��اف��ظ��ة ب��اب��ل وت��ح��ت��وي على 
)18( �سف في قرية االبراهيمية بناحية 

القا�سم .

تحويل 22 مليار دينار لبناءها

افتتاح مدارس للنازحين في المناطق الشمالية
من القلب
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وزير االعمار يبحث مع وفد من مجلس المثنى عدد 
من المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة

بحث وزير االعمار واال�سكان طارق الخيكاني ،االربعاء،مع وفداً من 
مجل�ش محافظة المثنى برئا�سة النائب االول للمحافظ �سامي نعمة 
عدداً من الم�ساريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة و�سبل اال�سراع 

في انجازها.
وذكر بيان للمكتب االعامي لوزارة االعمار واال�سكان انه" الخيكاني 
الوزارة  تنفذها  التي  ال�سكنية  المجمعات  ال�سيوف م�ساريع  بحث مع 
ت�سريع  و�سبل  والج�سور  الطرق  م�ساريع  ال��ى  ا�سافة  المحافظة  في 
والموا�سفات  المحددة  التوقيتات  وفق  انجازها  اجل  من  فيها  العمل 
ال�سكني  الع�سافير  ام  توزيع مجمع  الية  المطلوبة، ومناق�سة  الفنية 

الذي انجزته الوزارة في المحافظة موؤخراً".
وق����ال ال��خ��ي��ك��ان��ي خ���ال ال��ل��ق��اء ان" ال������وزارة ت��ول��ي اه��ت��م��ام��ا كبيرا 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��م��ث��ن��ى اذ ي��ت��م تنفيذ ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن م�����س��اري��ع ال��ط��رق 
والج�سور والمجمعات ال�سكنية"، م�سيرا الى انه" يتابع هذه الم�ساريع 
ب�سورة م�ستمرة عن طريق الزيارات الميدانية للوقوف اواًل باول على 
التن�سيق  اهمية  على"  م��وؤك��دا  تجاوزها"،  اج��ل  م��ن  العمل  م��ع��وق��ات 
الم�ساريع  تنفيذ  في  المحافظة  في  المحلية  والحكومة  ال��وزارة  بين 

وامكانية ا�ستحداث م�ساريع جديدة وفي كافة القطاعات".
وفيما يخ�ش عمل �سندوق اال�سكان في محافظة المثنى بين الوزير 
للمواطنين  اجراءاتها  وت�سهيل  القرو�ش  منح  يوا�سل  ان" ال�سندوق 
وا�ستخدام  المعاملة  �سامة  م��ن  وال��ت��اأك��د  الك�سف  عمليات  واأج����راء 
واال���س��راع  الت�سهيات  لتقديم  الحديثة  والتقنيات  الو�سائل  جميع 
ايام  ال��دوام والعمل في  في انجاز المعامات من خال زي��ادة �ساعات 
عن  معاماتهم  متابعة  م��ن  ال��م��واط��ن��ي��ن  وتمكين  وال��ع��ط��ل  ال��ج��م��ع 
تقلي�ش  وكذلك  المواطنين  ح�سور  عناء  لتخفيف  االنترنيت  طريق 

المراجعات ، من اجل تقديم اأف�سل الخدمات للمواطنيين" .
من جانبهم عبر ال�سيوف عن �سكرهم وامتنانهم للوزارة الأهتمامها 
واب��داء توجيهاتها  المثنى  الم�ساريع في محافظة  الكبير في متابعة 

التي من �ساأنها ان ت�سرع من وتيرة العمل في الم�ساريع.

اعلن وزير البلديات واال�سغال العامة عبد الكريم يون�ش االن�ساري، 
2015 ال  ع��ام  م��وازن��ة  ل��ل��وزارة �سمن  التي تم تخ�سي�سها  االم���وال  اأن 
المقبل  العام  اأن  ال��ى  م�سيرا  ل��ه،  مخطط  مما   30% �سوى  ت��وازي 

�سيكون با م�ساريع جديدة.
“هذه التخ�سي�سات لم تكن بم�ستوى  ان  وقال االن�ساري في بيان 
تنفيذها  التي يجري  الم�ساريع  دامة  نها ال تكفي حتى ال  الطموح ال 

في المحافظات”.
وا�ساف ان “ تخ�سي�سات الوزارة للعام المقبل ت�ساربت مع طموح 
الوزارة التي كانت تطمح الى اقامة العديد من الم�ساريع الجديدة في 
اء”، مبينا ان “تلك التخ�سي�سات لم  مجاالت ال�سرف ال�سحي والم�

ت�سل الى م�ستوى ما خططنا له”.
م�ساريع  ب��ا  �سيكون  المقبل  ال��ع��ام  ان  يعني  “ذلك  ان  ال��ى  وا���س��ار 
جديدة تما�سياً مع حجم الميزانية المخ�س�سة للوزارة مما ي�سطرنا 

الى التوجه نحو اال�ستثمار او اقامة م�ساريع باالجل”

حيث قد تولى رئي�ش البرلمان م�ساء يوم الثاثاء 23 / 12 
يوم  ا�ستثنائية  جل�سة  في  لانعقاد  البرلمان  دع��وة   2014  /
البرلمان  تمتع  من  الرغم  على   2014  /  12  /  25 الخمي�ش 
فان  ال�سهر  هذا  نهاية  الى  ت�ستمر  التي  الت�سريعية  بالعطلة 
الد�ستور والتي منحت  58 من  بالمادة  الدعوة محكومة  هذه 
رئي�ش البرلمان هذه ال�سلطة على ان تكون الجل�سة مقت�سرة 
بت�سريع  اليها متمثلة  الدعوة  اوجبت  التي  المو�سوعات  على 

قانون الموازنة ل�سنة 2015.
الت�سريعية  �سلطته  ممار�سة  للبرلمان  يجوز  ال  وبالتالي 
وال��رق��اب��ي��ة ف��ي��م��ا ه���و ب��ع��ي��د ع���ن ق���ان���ون ال���م���وازن���ة ط��ال��م��ا ان 
الد�ستور حدد وقيد الدعوة بالمو�سوع الذي تمت الدعوة اليه 
وهو قانون الموازنة فا يجوز للبرلمان واع�سائه ممار�سة اي 
�سيء اخر خال هذه الدعوة وقد حدد الف�سل ال�ساد�ش ع�سر 
اذ  الت�سريعية  النواب االج��راءات  الداخلي لمجل�ش  النظام  من 
الى  الموازنة  قانون  م�سروع  البرلمان  رئي�ش  يحيل  ان  بد  ال 
قبل  فيه  ال���راأي  واب���داء  الم�سروع  لدرا�سة  المخت�سة  اللجان 

عر�سه على البرلمان.
وم��ن��ع ال��ن��ظ��ام ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى م�����س��روع ال��ق��ان��ون او رف�سه 
طبقا للمادة 128 من النظام اال اذا وافق البرلمان على قبول 
االلتزام  يتم  ان  على  النظام  من   132 للمادة  طبقا  الم�سروع 
ل��ل��ق��راءة االول��ى  ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي بالن�سبة  136 م��ن  ب��ال��م��ادة 
الثانية  وبعد يومين وا�ستام مقترحات االع�ساء تتم القراءة 
ويتم الت�سويت على م�سروع القانون من االع�ساء بعد انتهاء 
المداولة وقبل م�سي اربعة ايام على االقل من انتهاء المداولة.
وبذلك فان م�سروع قانون الموازنة �سوف لن يتم الم�سادقة 
2014 وانما يتاأخر الى  عليه في االيام القليلة الباقية ل�سنة 
في  الد�ستور  ان  ماحظة  م��ع   2015 �سنة  م��ن  االول���ى  االي���ام 
المادة 62 قيد �سلطة البرلمان في م�سروع قانون الموازنة فلم 
المبالغ  مجمل  وتخفي�ش  المناقلة  اج��راء  �سلطة  اال  يمنحه 
التعديات فانها ال تدخل في اخت�سا�ش  وما �سوى ذلك من 

البرلمان وانما من اخت�سا�ش مجل�ش الوزراء.

دعوة البرلمان 
مخصصة للموازنة فقط

دائ����������رة  اع�����ل�����ن�����ت   
�����س����ح����ة م���ح���اف���ظ���ة 
ان ق�سم  الب�سرة عن 
المتوقف  الق�سطرة 
ع���������ن ال������ع������م������ل ف���ي 
م�����س��ت�����س��ف��ى ال�����س��در 
التعليمي �سيتم اعادة 
اف��ت��ت��اح��ه م��ن جديد 
خ�����ال اال���س��ب��وع��ي��ن 

المقبلين.
وق�������ال م����دي����ر ع���ام 

اوقفت  �سحفي  ت�سريح   ف��ي  االم��ي��ر  عبد  ري��ا���ش  المحافظة  �سحة 
ان  اكت�سافها  ب��ع��د  الم�ست�سفى  ف��ي  ال��ق��ل��ب  ق�����س��ط��رة  بق�سم  ال��ع��م��ل 
م�ستلزمات الوقاية التي كانت ت�ستخدم من قبل كوادر الق�سطرة ذات 
اأ�سابتهم  الى  ت��وؤدي  قد  ما  اال�سعاعات  وت�سرب  موا�سفات غير جيدة 
بع�ش  م��ع  الب�سرة  �سحة  دائ���رة  تعاقد  م��وؤك��دا  م�سرطنة،  ب��اأم��را���ش 
ال��ك��وادر  ه��ذه  ب��وق��اي��ة  خا�سة  م�ستلزمات  ل�����س��راء  العالمية  ال�����س��رك��ات 

و�ست�سل في غ�سون اال�سبوعين المقبلين".
بم�ست�سفى  ال��ق��ل��ب  ق�سطرة  ق�سم  ف��ي  تعمل  طبية  ك����وادر  وك��ان��ت 
اج��راء  اي��ق��اف  ع��ن  اعلنت  ق��د  الب�سرة  بمحافظة  التعليمي  ال�����س��در 
منها  الطارئة  الحاالت  با�ستثناء  القلب  لمر�سى  الق�سطرة  عمليات 
اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى اي��ق��اف اح��ت�����س��اب مخ�س�سات ال��خ��ط��ورة ل��ه��م وع��دم 

تجهيزهم بم�ستلزمات الوقائية �سد اال�سعاع.

صحة البصرة: قسم القسطرة سيتم 
اعادة افتتاحه خالل اسبوعين

ب���وزارة  ال�سياحية  ال��م��راف��ق  دائ����رة  اق��ام��ت 
ال�����س��ي��اح��ة واالآث�������ار وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع دائ����رة 
المجاميع ال�سياحية احتفالية تخرج الدورة 
 ( �سعار  تحت  ال�سياحيين  ل����اإدالء  االول���ى 
( بح�سور  اقت�سادي متجدد  رافد  ال�سياحة 
ع���ادل فهد  اال���س��ت��اذ  واالآث����ار  ال�سياحة  وزي���ر 

ال�سر�ساب والمدراء العامين في الوزارة .
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة العاقات واالع��ام 
الوزير  ان   ، بيان  ال�سودانيفي  طاهر  قا�سم 
اأكد في كلمة له خال االحتفالية قال فيها 
دول  اقت�ساديات  بناء  ال�سياحة في  دور  " ان 
االلتفات  الجميع  وعلى   ، ج��دا  مهم  العالم 
يعد  ال��ذي  الحيوي  القطاع  ه��ذا  اهمية  ال��ى 
من اهم الموارد االقت�سادية ال�سيما للعراق 
كمورد  النفط  على  بموازناته  يعتمد  ال��ذي 
اث��ب��ت  وال�����ذي  م��ن��ه��ا  ��ي ي��م��ث��ل 93%  ا���س��ا���س
نف�سه ك�سلعه �سيا�سية ال ن�ستطيع ان نبني 
اإذ البد من االتجاه  به الموازنات بما نطمح 
��ي " ،  ال���ى ال�����س��ي��اح��ة ك��م��ورد ت��ك��ام��ل��ي ا���س��ا���س

الفتاً الى ان العراق بلد غني بمقا�سده ال�سياحية 
مما  المجال  بهذا  كثيرة  دول  وي�ساهي  المتنوعة 
يجعله امام ثروة �سياحية مهمة يجب ان ت�ستغل و 
ان يولى لهذا القطاع اهتماماً كبيراً وجعله �سريكاً 

في التنمية الم�ستدامة للبلد .
كما اأ���س��ار ال��ى، حاجة ال��ع��راق ال��ى م��وارد ب�سرية 
ال�سياحي  القطاع  ترفد  ومثقفة  واع��ي��ة  �سياحية 

ب��اإع��داد  ال���دورة الخا�سة  واالث����اري للبلد وم��ا ه��ذه 
االن�سطة  تلك  م��ن  واح���دة  اال  ال�سياحيين  االدالء 
ال��ك��وادر  وتوفير  وتنمية  تطوير  على  تعمل  التي 
ت�سويق  خ��ال��ه��ا  م��ن  ن�ستطيع  ال��ت��ي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
للبلد  الحقيقية  ال�سورة  ور�سم  ال�سياحي  المنتج 
ن��ت��ائ��ج حقيقية  اع��ط��ت  ال�����دورة ق��د  ان  ، م�����س��ي��ف��اً 
من  ال��ت��ي  ال�سياحية  ال���ك���وادر  لم�ستوى  وواق��ع��ي��ة 
�ساأنها ت�ساعد في تنمية قدرات العاملين بالقطاع 

ال�سياحي وتلعب دوراً  مهماً في خدمة الباد ".
واو����س���ح ال�����س��ر���س��اب ،ان ال���ع���راق ق���د ���س��ه��د في 
ه��ام��اً  و  ج��ي��داً  م��و���س��م��اً  ال��م��ا���س��ي��ة  القليلة  االي����ام 
المليونية  بالزيارات  المتمثلة  الدينية  لل�سياحة 
وتن�سيق  عالي  تنظيم  ال��ى  حاجتنا  اف���رزت  التي   ،
الدولة االخرى الإدارة توافد  مع هيئات وموؤ�س�سات 
ال��ذي تعمل  ال��واح��دة  النافذة  ، وم��ا برنامج  ال���زوار 
ال��وزارة على و�سع لم�ساته االخيرة عليه اال اجراًء 

تنظيمياً يعمل على ت�سهيل توافد الزوار 
الروتينية  واالإج���راءات  الف�ساد  ويحد من 
ال��م��ع��ق��دة وي��ق��ل�����ش ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��وق��ت 

والجهد .
من جانبه قال مدير عام دائرة المرافق 
ه��ذه  ان   ، ���س��دخ��ان  مح�سن  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ال���دورة ه��ي االول���ى م��ن نوعها منذ اكثر 
ل��اإدالء  والتي خ�س�ست   2003 ع��ام  بعد 
ا�ستراتيجية  و جاءت �سمن  ال�سياحيين 
الوزارة  لتطوير وتعزيز الكوادر ال�سياحية 
والمختلط  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة 
متدرب   56 فيها  ���س��ارك  وق��د   ، والخا�ش 
مبيناً   ، ال��خ��ا���ش  ال��ق��ط��اع  م��ن  منهم   17
ان واحدة من اهم اهداف هذه الدورة هي 
عملية  في  المحلية  المجتمعات  ا�سراك 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة وب��ال��ت��ال��ي االرت��ق��اء 
دائرته  ان  ال��ى  م�سيراً   ، االداء   بم�ستوى 
المنهجية  ال���دورات  من  �سل�سلة  و�سعت 
�سعياً منها لرفد عدد اكبر من العاملين 
في هذا القطاع ، الفتاً الى ان الم�ساركين 
ق�����د ت���ل���ق���وا م����ح����ا�����س����رات ف�����ي االر������س�����اد 
ال�سياحي و االتكيت والبروتوكول  ف�سا 
عن اللغة االنكليزية واالأمن ال�سياحي وغيرها من 
العمل االر���س��ادي  ف��ي �سميم  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال��م��واد 

ال�سياحي واالثاري .
وفي ختام االحتفالية تم توزيع �سهادات التخرج 
ع��ل��ى ال��م��ح��ا���س��ري��ن وال��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي ال������دورة  ، 
لمرافقة  �سياحي  كمر�سد  العمل  لهم  تتيح  التي 

المجاميع ال�سياحية الوافدة الى الباد

وزارة السياحة واآلثار تقيم احتفالية تخرج الدورة االولى لإلدالء السياحيين
- بغداد

وزير البلديات: االموال التي خصصتها الموازنة التوازي 
ماخططنا له وان العام المقبل سيكون بال مشاريع

ق��ال وزي���ر ال��ع��دل ح��ي��در ال��زام��ل��ي،االرب��ع��اء، ان 
لتعزيز  ت�سعى الإج��راء تعديات قانونية  ال��وزارة 

التعاون بين موؤ�س�سات الدولة .
وق���ال ب��ي��ان ل����وزارة ال��ع��دل ان ال��وزي��ر ال��زام��ل��ي 
ب��ح��ث خ���ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ف���ي م��ك��ت��ب��ه ال��ر���س��م��ي، 
م��ح��اف��ظ وا����س���ط م��ح��م��ود ع��ب��د ال��ر���س��ا ط��ال 
والوفد المرافق له، �سبل التعاون لدعم الدوائر 

العدلية في محافظة وا�سط.
مقترح  مناق�سة   ، البيان  بح�سب  الوزير  واأك��د 
م�����س��اع��دة ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن ل���ل���دوائ���ر ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الموجودة في المحافظات من اجل تذليل العمل 

تقدمها  التي  بالخدمات  االرتقاء  على  والتعاون 
للمواطنين، مبينا اأن اأيجاد قانون يتيح للدوائر 
االنتفاع من المنح او المعونات في ظل تحديد 
دع��م  ف��ي  �سي�ساهم  ال��ح��ك��وم��ي  االأن���ف���اق  م��ع��دل 
الميزانية العامة للدولة. واأو�سح ، اإن ا�ستح�سال 
االأن�ساف  ال�سرائب والجباية مع مراعاة  مبالغ 
والذي  والواجبات،  للحقوق  المتبادل  واالحترام 
الميزانية  اإي������رادات  ت��ع��زي��ز  ف��ي  دور  ل��ه  ���س��ي��ك��ون 
������ى من  ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وت��ح��ق��ق ال�����س��ق��ف االأدن
الت�سغيلية،  الميزانية  على  الحكومي  االإن��ف��اق 
وباالإمكان االإفادة من الفائ�ش منها في الجانب 
وا���س��ط،  اك��د محافظ  م��ن جانبه  اال���س��ت��ث��م��اري. 
لتقديم  وا���س��ط،  ف��ي  المحلية  الحكومة  �سعي 
ال��م�����س��اع��دة ال���ازم���ة ل���دوائ���ر ال���دول���ة وت��وف��ي��ر 

احتياجاتها لارتقاء بم�ستوى العمل الحكومي، 
منتقدا الروتين وعدم وجود �سيغة قانونية تدعم 
هذا الجانب. وطالب المحافظ ، بت�سريع قانون 
يعزز التعاون بين الدوائر الحكومية والحكومات 
تعديل  اأج��راء  اأهمية  مع  للمحافظات،  المحلية 
على قانون الر�سوم والجباية رقم )21( من اجل 
بتوفير  والمواطن  الدولة  احتياج  مع  يتاءم  ان 

مبالغ تدعم الموازنة المالية.
لمحافظة  المحلية  الحكومة  ان  واأك��د طال، 
وا����س���ط ل��دي��ه��ا االإم��ك��ان��ي��ة ل��م�����س��اع��دة ال���دوائ���ر 
اإلى  الفتا  واالآل��ي��ات،  ب��االأث��اث  وتزويدها  العدلية 
اأن ع����دم وج����ود ���س��ي��غ��ة ر���س��م��ي��ة ت��ع��زز ال��ج��ان��ب 
القانوني لهذا النوع من التعاون بين الموؤ�س�سات 

الحكومية.

وزير العدل: نسعى إلجراء تعديالت قانونية لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة
- بغداد

وزارة البيئية تشارك بورشة عمل حول 
اهمية االستخدام االمثل للمياه

وقعت �سركة العراق العامة لتنفيذ الم�ساريع ، احدى ت�سكيات وزارة الموارد 
  Fn commUAIcation SDN.BHD �سركة  م��ع  ع��ق��دا  ،االرب���ع���اء،  المائية 
sheet pile لم�سروع تطوير �سط  الماليزية لغر�ش تجهيز ركائز �سفيحية  
الحلة بهدف المحافظة على اكتاف النهر واظهاره بمظهر يليق بمدينة الحلة 
. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية ان العمل ت�سمن دق وتجهيز ركائز �سفيحية  
sheet pile ذات موا�سفات فنية بطول 3 كم ، وتنفيذ �سب بلوكات خر�سانية 
م�سلحة باأ�ستخدام ال�سمنت المقاوم باأبعاد  2،10x2،10x1،0 م/ مع ا�ستخدام 
الق�سبان الحديدية لربط الركائز مع البلوكات الخر�سانية باال�سافة للحفر 
ال�سركة  الذي وقعه مع  الم�سروع  كلفة  ان  الى  البيان  وا�سار  وال�سبغ   والدفن 

الماليزية المدير العام ل�سركة العراق علي مهدي تبلغ  30  مليار دينار.

الموارد المائية توقع عقدا مع شركة 
ماليزية لتجهيزها بركائز صفيحية

ن��ف��ى م��ق��رر جم��ل�����ش حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد ف��رح��ان 
ق��ا���س��م، ع���زم جم��ل�����ش امل��ح��اف��ظ��ة ���س��م ق�����س��اءي 
للعا�سمة،  االداري���ة  احل��دود  اإىل  وبلد  الدجيل 
مبيناً اأن خطة هناك خطة فقط العادة تق�سيم 
تو�سعة يف حدود  اي  تت�سمن  العا�سمة وهي ال 

بغداد االدارية.
وقال قا�سم اإن "جمل�ش بغداد مل يناق�ش ق�سية 
�سم ق�ساءي بلد والدجيل ال يف جل�ساته وال يف 
حما�سره مطلقا، لكن هناك جلنة م�سكلة العاد 
التق�سيمات،  قدم  ب�سبب  بغداد،  مناطق  تق�سيم 
الأن هناك بع�ش النواحي يجب ان تتحول اىل 

ا�سهر  منذ  م�سكلة  "اللجنة  ان  مبينا  اق�سية"، 
لو�سع  امل�ساحة  م��دي��ري��ة  م��ع  تن�سق  االن  وه��ي 

اخلرائط".
وا�ساف ان "خطة تق�سيم العا�سمة ال تت�سمن 
اي تو�سعة يف حدود بغداد االدارية جمرد اعادة 
�سكان  ولزيادة  التق�سيمات  لقدم  نتيجة  تق�سيم 
التق�سيم  اع��ادة  "هدف  ان  مو�سحا  النواحي"، 

من اجل توزيع اخلدمات ب�سكل من�سف".
اي�سا  التق�سيم  اع��ادة  من  "الهدف  ان  واو���س��ح 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة اج�������راء ال���ت���ع���داد ال�����س��ك��اين 
عقد  بغداد  "جمل�ش  ان  اىل  الفتا  للعا�سمة"، 
ق�ساءي  �سم  ملو�سوع  يتطرق  ومل  جل�سة  ام�ش 

بلد والدجيل اىل بغداد نهائيا".

مجلس بغداد ينفي عزمه ضم قضاءي 
بلد والدجيل لحدود االدارية

- بغداد
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أعلن دبلوماسيون في االمم المتحدة ان رئيس بعثة االمم المتحدة في ليبيا برناردينو 
لي��ون ح��دد الخامس من كانون الثاني/يناير 2015 موع��دا لالجتماع المقبل للحوار بين 

اطراف النزاع الليبي بعدما حصل على موافقتهم على "خارطة طريق".
المتح���دة  االم���م  ف���ي  الت�ش���ادي  ال�شفي���ر  وق���ال 
�شري���ف محم���د زين���ي الذي تتول���ى ب���اده الرئا�شة 
الدوري���ة للمجل����س حالي���ا اث���ر م�ش���اورات مغلق���ة 
للمجل����س ح���ول ليبي���ا ان خارط���ة الطري���ق ه���ذه 

لت�شوية االزمة "تتمحور حول ثاث نقاط".
ولم يو�شح هذه النقاط لكنه المح الى ان احدها 
يتمث���ل ف���ي ت�شكيل حكومة وح���دة وطنية وقال انه 
"�شيتم ت�شكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين 
���ي اآخر ان خارطة  ع���ن الطرفين". و�شرح دبلوما�ش
الطري���ق تن����س على حكومة وح���دة وطنية "ووقف 
الط���اق النار وان�شح���اب جمي���ع الملي�شيات" ونزع 

�شاح الفريقين.
���ي الدول  وعب���ر لي���ون خ���ال تحدث���ه ال���ى ممثل
ال15 االع�ش���اء في المجل�س عبر دائرة تلفزيونية 
مغلق���ة عن "قلق���ه الكبي���ر" ازاء تده���ور االمن في 
ليبي���ا وطال���ب طرفي الن���زاع ب "التوق���ف فورا عن 
اطاق النار واالنخراط في م�شار الحوار"، بح�شب 

ما ا�شاف ال�شفير الت�شادي.
وعب���رت الدول االع�شاء ف���ي المجل�س عن قلقها 
"لتدفق اال�شلحة من الخارج" رغم الحظر الدولي 
���ى ليبي���ا. واك���د اع�ش���اء المجل����س  المفرو����س عل
من���ه  وطلب���وا  الكام���ل" للي���ون  "دعمه���م  مج���ددا 

اال�شتمرار في و�شاطته.
وكان عقد اجتماع اول للحوار في ايلول/�شبتمبر 
لكن دون نتائج. وعقد اجتماع ثان في كانون االول/

دي�شمبر بعد تاجيله  مرارا.
وف���ي ليبيا حاليا حكومت���ان وبرلمانان يتنازعان 
ال�شلط���ة. حكوم���ة وبرلم���ان معت���رف بهم���ا دولي���ا 
وحكوم���ة وبرلمان اآخران مدعوم���ان من ملي�شيات 
ل�ش���وؤون  العلي���ا  المفو�شي���ة  وبح�ش���ب  ا�شامي���ة. 
ف���ي  الليبيي���ن  المدنيي���ن  الاجئي���ن قت���ل مئ���ات 
اال�شه���ر االخي���رة ف���ي اعم���ال عن���ف بي���ن جماع���ات 

م�شلح���ة متقاتل���ة.
وقال���ت الناطق���ة با�ش���م لجن���ة حق���وق االن�ش���ان 

رافين���ا  جني���ف  ف���ي  المتح���دة  لام���م  التابع���ة 
ان  جني���ف  ف���ي  ل�شحافيي���ن  �شامدا�شان���ي 
"االنته���اكات م�شتم���رة م���ع االف���ات م���ن العق���اب 

ول���م تب���ذل جه���ود لوقفها".  وحذرت م���ن ان بع�س 
االنته���اكات التي وقعت ف���ي ليبيا "يمكن ان ت�شكل 

جرائ���م ح���رب".

االجتماع المقبل للحوار الليبي بين اطراف النزاع المحلي
حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة

قال���ت م�شادر اأمني���ة م�شري���ة اإن م�شوؤولي مخاب���رات م�شريين 
وقطريي���ن التق���وا لبح���ث عق���د اجتماع بي���ن زعيم���ي البلدين في 

العا�شمة ال�شعودية الريا�س ال�شهر المقبل.
ويه���دف التح���رك اإل���ى اإنه���اء اأزم���ة دبلوما�شي���ة م�شتم���رة من���ذ 
ع���ام ون�ش���ف ب�شب���ب تاأييد الدوح���ة لجماع���ة االإخ���وان الم�شلمين 

المحظورة في م�شر.
واأ�شاف���ت الم�ش���ادر اأن رئي����س المخابرات القط���ري ال�شيخ اأحمد 
بن نا�شر بن جا�شم اآل ثاني زار القاهرة لمناق�شة بنود الم�شالحة 
بي���ن البلدين بعد اجتماع عق���د يوم ال�شبت بين الرئي�س الم�شري 
���ي ومبع���وث خا����س الأمي���ر قط���ر ف���ي ح�شور  عب���د الفت���اح ال�شي�ش

مبعوث �شعودي.
وتتو�ش���ط ال�شعودي���ة لعق���د م�شالح���ة بي���ن القاه���رة والدوح���ة 
بع���د اتفاقها م���ع االإم���ارات والبحرين ف���ي نوفمبر ت�شري���ن الثاني 
���ى اإنه���اء خ���اف ا�شتمر ثماني���ة اأ�شهر م���ع قطر ب�شب���ب دعمها  عل

النتفا�شات "الربيع العربي.

اأظه���رت اإح�شاءات مطارات دبي ارتف���اع اإجمالي عدد الم�شافرين 
الذين ا�شتخدموا مباني مطار دبي الدولي اإلى 638،317 م�شافًرا 
خ���ال ثاث���ة اأي���ام فق���ط، بي���ن 18 و 20 )كان���ون االأول( دي�شمب���ر 

الجاري.
���ى من حيث  وكان الجمع���ة 19 كان���ون االأول )دي�شمب���ر( ه���و االأعل
 112،111 اإع���داد الم�شافري���ن المغادري���ن، الذي���ن تج���اوز عدده���م 
م�شاف���ًرا، فيم���ا كان ي���وم ال�شبت االأكثر ازدحاًما، م���ن حيث اإجمالي 
حرك���ة الم�شافري���ن، حي���ث و�ش���ل اإجمال���ي عدده���م اإل���ى 216،807 

م�شافرين.
���ى تحقي���ق هذا االإنج���از الجديد لمط���ار، قال جمال  وتعليًق���ا عل
الح���اي، نائ���ب الرئي����س في موؤ�ش�ش���ة مطارات دبي: "نح���ن �شعداء 
لي����س فق���ط الأن حرك���ة الم�شافري���ن عب���ر المبان���ي الثاث���ة كانت 
���ا الأنن���ا تمكن���ا بالرغ���م م���ن الزي���ادة الكبيرة  ان�شيابي���ة، واإنم���ا اأي�شً
���ى الم�شت���وى المميز  ف���ي اأع���داد الم�شافري���ن، م���ن المحافظ���ة عل

لخدماتنا التي اعتاد عليها عماوؤنا".
اأ�ش���اف الح���اي: "ه���ذا النج���اح ه���و ثم���رة للتخطي���ط الدقي���ق 
والتح�شي���ر المدرو����س والتن�شي���ق الق���وي بي���ن موؤ�ش�ش���ة مط���ارات 
دبي، وكل ال�شركاء مثل طيران االإمارات، و�شركات الطيران االأخرى، 
ودنات���ا، و�شرط���ة دبي، واالإدارة العامة لاإقام���ة و�شوؤون االأجانب في 

دبي، وجمارك دبي وغيرها من الجهات الحكومية المعنية".
وتاب���ع يق���ول: "تلقين���ا دعًما كبي���ًرا من عمائنا الذي���ن تجاوبوا 
م���ع حملة التوعية الت���ي اأطلقناها لحث الم�شافرين على الو�شول 
مبك���ًرا للمط���ار لتفادي االزدحام ف���ي فترة الذروة، م���ن خال اتباع 

مجموعة من ن�شائح ال�شفر الذكية التي اأعلنا عنها م�شبًقا".

مباحثات بين مصر وقطر لعقد 
اجتماع بين زعيمي البلدين

مطار دبي: 638 ألف 
مسافر في 3 أيام

متابعة

متابعة

متابعة

ذك����رت م�ش����ادر �شحفية ، اأن عدًدا م����ن اأهالي والية �شيدي بوزيد 
الواقع����ة و�ش����ط تون�����س نظم����وا احتجاجات خ����ال الليل����ة الما�شية 
واأغلق����وا الطري����ق الرئي�شي����ة بمدين����ة �شي����دي بوزي����د ف����ي اأكثر من 
نقط����ة من خال حرق العج����ات المطاطية احتجاج����ا على نتائج 
الجول����ة الثاني����ة م����ن االنتخاب����ات الرئا�شي����ة الت����ي ف����از به����ا رئي�����س 
����ي. واأ�ش����ارت الم�شادر اإلى  حرك����ة ن����داء تون�����س الباجي قائد ال�شب�ش
اأن المحتجي����ن اقتحم����وا الم�شتودع البل����دي بالمدينة وعمدوا اإلى 
اال�شتي����اء على بع�����س محتوياته مما ا�شتوجب تدخل قوات االأمن 
وق����د قامت قوات االأمن بالعمل على تفريق المحتجين با�شتخدام 

الغاز.

 قت����ل فتى ا�ش����ود بر�شا�س �شرطي في بلدة ق����رب فيرغ�شون في 
والي����ة مي����زوري االميركية الت����ي �شهدت توترات عرقي����ة بعد ان قتل 
�شرطي ابي�س فتى ا�شود اعزل مما ادى الى احتجاجات امتدت الى 
جمي����ع انحاء الواليات المتح����دة. ونقلت و�شائل االعام عن �شرطة 
مقاطع����ة �شانت لوي�س قولها ان اط����اق النار وقع في تمام ال�شاعة 
����ي. وبح�شب  11،15 لي����ل الثاث����اء ف����ي محطة وق����ود في بلدة بيركل
البيان فان �شرطيا فتح النار على الفتى الذي كان يحمل م�شد�شا 

واطلق عليه الر�شا�س عدة مرات مما ادى الى قتله.

إغالق طرق وحرق مقار للشرطة في “سيدي 
بوزيد” احتجاجًا على فوز السبسي برئاسة تونس

متابعة

متابعة

�شخ�ش���ا   56 ان  الهن���د  ال�شرط���ة  اأعلن���ت   
ف���ي  وقع���ت  هجم���ات  ف���ي  الثاث���اء  قتل���وا 
والي���ة ا�ش���ام ون�شبت ال���ى انف�شاليي الجبهة 

الديموقراطية الوطنية لبودوالند.
وق���ال ا����س ان �شين���غ الموظ���ف الكبي���ر في 
ارتفع���ت  "حالي���ا  الهندي���ة  الوالي���ة  �شرط���ة 
الح�شيل���ة الى 56 قتيا وثمانين جريحا". 
وا�ش���اف ان "قواتنا ما زال���ت تحاول الو�شول 
ال���ى المناط���ق االبع���د لمعرف���ة م���ا اذا كان���ت 

هناك جثث اخرى في المنازل او الغابة".
وذك���ر �شه���ود عي���ان ان المتمردي���ن اجبروا 
قب���ل  بيوته���م  م���ن  الخ���روج  ���ى  عل قرويي���ن 
قتلهم بدم ب���ارد. وقال رئي�س حكومة الوالية 
ت���ارون غوغ���وي ان بي���ن ال�شحاي���ا ع���ددا من 
االطف���ال.  ون�شب���ت ال�شرط���ة الهجم���ات ال���ى 
الجبه���ة الديموقراطية الوطني���ة لبودوالند 

المحظورة التي تطالب با�شتقال المنطقة 
منذ عقود.

وق���ال انيل مورم���و )40 عاما( اح���د �شكان 
قري���ة بولب���اري حي���ث قت���ل ثاث���ون �شخ�شا 
امام���ي".  يقتل���ون  ���ي  وطفل زوجت���ي  "راأي���ت 
وا�شاف "نجوت النني اختباأت تحت �شرير". 
ولوالي���ة ا�ش���ام الت���ي ت�شته���ر بزراع���ة ال�ش���اي 
وتحاذي بهوتان وبنغاد�س، تاريخ طويل من 
العنف والخافات على االرا�شي بين ال�شكان 

اال�شليين م���ن قبائل البودو والم�شتوطنين 
الم�شلمين وقبيلة اديفا�شي.

وف���ر نح���و 10 االف �شخ����س م���ن منازلهم 
ف���ي �شمال �ش���رق الهند مطلع الع���ام الجاري 
ب�شب���ب  ا�شتب���اكات عنيف���ة  اندلع���ت  عندم���ا 
خ���اف حدودي وا�شف���رت عن مقتل اكثر من 
45 �شخ�ش���ا. وف���ي 2012 ا�شف���رت ا�شتباكات 
عرقي���ة ف���ي نف����س المنطق���ة ف���ي ا�ش���ام ع���ن 
مقت���ل نح���و 100 �شخ�س وت�شري���د اكثر من 

400 الف اخرين.
ف���ي  ال�شحاي���ا  معظ���م  ان  �شين���غ  وق���ال 
المواجه���ات االخي���رة ف���ي المنطق���ة اع�ش���اء 
���ي. وق���د يك���ون متمردون  ف���ي قبيل���ة اديفا�ش
الديموقراطي���ة  الجبه���ة  ف���ي  مت�ش���ددون 
ملي���ة  ل���ع  معار�ش���ون  لبودوالن���د  الوطني���ة 
ال�ش���ام وراء هجم���ات الثاث���اء. ودان رئي����س 
الهجم���ات  م���ودي  نارن���درا  الهن���دي  ال���وزراء 
معتب���را انه���ا "اعم���ال جبان���ة" واوف���د وزي���ر 

الداخلية في حكومته الى المنطقة.

56 قتيال و80 جريحًا في هجمات المتمردين في الهند
متابعة

يف  ميدانيا  قائدا  اأن  غ��زة  يف  �شحفية  م�شادر  اأف���ادت 
حلركة  الع�شكري  اجلناح  الق�شام   الدين  عز  كتائب 
يف  االأربعاء،  ا�شت�شهد،  )حما�س(  االإ�شامية  املقاومة 

ق�شف اإ�شرائيلي �شرق خان يون�س.
وقالت امل�شادر  اإن تي�شري ال�شمريي هو القائد الذي 
على   الع�شوائي  االإ�شرائيلي  الق�شف  ج��راء  ا�شت�شهد 
املنطقة ال�شرقية من خان يون�س، وبينّ اأنه كان قائد 

وحدة الر�شد التابعة لكتائب الق�شام بجنوب القطاع.
الهند�شة  وح���دة  م��ن  اإ�شرائيلية  ق��وة  اأن  اأو���ش��ح  كما 
يون�س  خ���ان  مل��دي��ن��ة  ال�شرقية  احل����دود  ع��ل��ى  ت��ق��دم��ت 
اأ���ش��اب  وق���د  فل�شطينيون،  م��ق��اوم��ون  ل��ه��ا  ف��ت�����ش��دى 

قنا�س فل�شطيني �شابطا اإ�شرائيليا.
وك��ان��ت امل�����ش��ادر ق��ال��ت  -يف وق��ت ���ش��اب��ق- اإن اجلي�س 
االإ�شرائيلي ا�شتبك مع مقاومي فل�شطينيي، واأطلق 

نريان مدفعيته �شرق خان يون�س.
من جهتها، قالت م�شادر اعامية  اإن )هناك( ق�شفا 
مدفعيا اإ�شرائيليا عنيفا ا�شتهدف مناطق �شرق مدينة 

خان يون�س )جنوب قطاع غزة( وذلك نقا عن �شهود 
عيان.

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م������واٍز، اأو����ش���ح م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جي�س 
جتاه  النار  اأطلقوا  فل�شطينيي  قنا�شة  اأن  االحتال 
اخلارجية  اأعلنت  بينما  القطاع،  جنوب  ع�شكرية  قوة 

االإ�شرائيلية اإ�شابة جندي جراء العملية.
ل��اإع��ام  االإ�شرائيلي  اجلي�س  با�شم  املتحدث  وذك���ر 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  تغريدة  يف  العربي، 
قوة  قنا�شة جتاه  نار من  "اإطاق  اأنه مت  "تويرت" ، 
���ش��ي��ان��ة يف اجل���دار  اأع���م���ال  ب��ت��اأم��ي  ق��ام��ت  ع�شكرية 

االأمني جنوب قطاع غزة".
اإذا كان  اإىل ما  اأدرع��ي يف تغريدته  اأفيخاي  ومل ي�شر 
اإطاق النار اأدى اإىل وقوع اإ�شابات اأم ال، غري اأن بول 
با�شم اخلارجية( قال يف تغريدة  هري�شون )املتحدث 
ع��ل��ى ت��وي��رت اإن ج��ن��دي��ا اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ا اأ���ش��ي��ب يف ح��ادث 

اإطاق النار من غزة.
جندي  اإ�شابة  عن  "تقارير  هناك  اإن  هري�شون  وق��ال 
واإخاء املزارعي من منطقة اأ�شكول يف غاف غزة" 
ال�شابط  اأن  اإ�شرائيلية  اإع��ام  و�شائل  بينت  حي  يف 

ذاته اأ�شيب اإ�شابات خطرية.

استشهاد قائد لكتائب القسام بقصف إسرائيلي بخان يونس
متابعة

مقتل فتى أسود على يد 
شرطي في والية ميزوري

ت�شتاأنف يف مين�شك عا�شمة رو�شيا البي�شاء، مفاو�شات 
ال�شام بي احلكومة االأوكرانية واالنف�شاليي ب�شرق 
التوتر بي  فيه  يت�شاعد  وق��ت  ذل��ك يف  ي��اأت��ي  ال��ب��اد. 
الدولة  و�شع  عن  اأوكرانيا  تخلي  بعد  وكييف  مو�شكو 

غري املنحازة.
اأع��ل��ن،  بورو�شينكو  ب��ي��رتو  االأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  وك���ان 
االأربعاء  �شت�شتاأنف  ال�شام  اأن مفاو�شات  االثني،  يوم 
جت��اوز  مب��وع��ده��ا  ت�شكيك  ب��ع��د  مين�شك  يف  واجل��م��ع��ة 

االأ�شبوعي.
هايدي  باأوروبا  والتعاون  االأمن  وقالت ممثلة منظمة 
اإن  �شحفية   م�شادر  نقلتها  ت�شريحات  يف  تيليافيني، 
النار،  الإط��اق  كامل  وقف  هي  �شتناق�س  ملفات  اأربعة 
و�شحب االأ�شلحة الثقيلة، وتبادل كل املعتقلي، وت�شليم 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  املنطقة  اإىل  اإن�شانية  م�شاعدات 

االنف�شاليي.
ون��ق��ل��ت امل�������ش���ادر ع���ن مم��ث��ل االن��ف�����ش��ال��ي��ي دي��ن��ي�����س 
ياأملون بحث م�شاألة  االنف�شاليي  اإن  القول  بو�شيلي 

'رف���ع احل�����ش��ار االق��ت�����ش��ادي' ع��ن ه��ذه االأرا����ش���ي التي 
نوفمرب/ت�شرين  منت�شف  منذ  متويلها  كييف  قطعت 
مزيد  على  تن�س  اأوك��ران��ي��ة  ق��وان��ي  وتطبيق  ال��ث��اين، 
املقاتلي  بع�س  عن  والعفو  للمنطقة  اال�شتقال  من 

االنف�شاليي.
االآن جتديد متويل  قاطع حتى  ب�شكل  كييف  ورف�شت 
'املناطق املتمردة' وتطالب من جهتها باإلغاء الت�شويت 
االنف�شايل الذي جرى ال�شهر املا�شي يف 'اجلمهوريتي' 

االنف�شاليتي املعلنتي من جانب واحد.
وت��اأت��ي ه���ذه ال����دورة اجل��دي��دة م��ن حم��ادث��ات ال�شام 
�شببه  وكييف،  مو�شكو  بي  جديد  توتر  مع  بالتزامن 
قرار  م�شروع  كبرية  باأغلبية  االأوك��راين  الربملان  تبنى 
ي��ن�����س ع��ل��ى ت��خ��ل��ي اأوك���ران���ي���ا ع���ن و���ش��ع ال���دول���ة غري 

املنحازة.
�شوي�شرا- عن  غ��رار  يبعدها -على  الو�شع  ذل��ك  وك��ان 
االن�شمام اإىل التحالفات الع�شكرية، وبالتايل ال تلعب 

اأي دور يف احلروب.
اإن���ه يف  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  وق��ال��ت ماحظة كتبت على 
ل�شبه  ال�شرعي' من قبل مو�شكو  'ال�شم غري  مواجهة 
�شرق  يف  الرو�شي  الع�شكري'  و'التدخل  القرم  جزيرة 

اأوكرانيا، على الدولة 'البحث عن �شمانات اأكرث فاعلية 
الأمن و�شامة و�شيادة اأرا�شي' الباد.

وتعليقا على هذا القرار، قال وزير اخلارجية الرو�شي 
���ش��ريغ��ي الف������روف يف ت�����ش��ري��ح��ات ب��ث��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ويوحي  عك�شية  نتائج  '�شيوؤتي  القانون  اإن  احلكومي 
التي  العميقة  الداخلية  االأزم��ة  بت�شوية  �شي�شمح  باأنه 

متر بها اأوكرانيا'.
املواجهة'  اأج��واء  تاأجيج  اأنه 'يجب وقف  واأكد الفروف 
اأن تبداأ  االأج����دى الأوك��ران��ي��ا  '�شيكون م��ن  اأن���ه  م��وؤك��دا 
اأخريا حوارا مع ق�شم من �شعبها مت جتاهله بالكامل' 

يف ال�شرق املوايل ملو�شكو.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���رو����ش���ي دم��ي��رتي 
�شمال  ح��ل��ف  لع�شوية  بطلب  'ال��ت��ق��دم  اإن  م��دف��ي��دف 
اإىل خ�شم ع�شكري  اأوكرانيا  �شيحول  االأطل�شي )ناتو( 

حمتمل لرو�شيا'.
وح���ذر م��دف��ي��دف م��ن اأن تخلي اأوك��ران��ي��ا ع��ن احل��ي��اد 
اأوباما  ب��اراك  ال��ذي وقعه الرئي�س االأم��ريك��ي  وال��ق��رار 
'�شتكون  رو�شيا  على  جديدة  عقوبات  بفر�س  اجلمعة 
لهما انعكا�شات �شلبية للغاية'. وكتب على �شفحته على 

في�شبوك '�شيتعي على بادنا الرد على ذلك'.

استئناف محادثات السالم بأوكرانيا وتوتر مع موسكو
متابعة

 اعي���د انتخ���اب �شينزو ابي رئي�شا لل���وزراء في اليابان من 
���ي الن���واب وال�شيوخ بع���د ع�شرة اي���ام على فوز  قب���ل مجل�ش
حزبه الليبرال���ي الديموقراطي في االنتخابات الت�شريعية 

المبكرة.
فق���د ح�شل اب���ي المحافظ ال���ذي لم يواج���ه اي مناف�س 
فعلي على 328 �شوتا من ا�شل 470 نائبا ادلوا با�شواتهم 
ف���ي مجل����س الن���واب و135 م���ن ا�ش���ل 240 ف���ي مجل����س 
ال�شي���وخ، ما ي�شعه للمرة الثالثة ف���ي حياته المهنية على 

راأ�س االرخبيل الياباني.
واع���ادة االنتخ���اب ه���ذه �شكلي���ة اذ ان الح���زب الليبرال���ي 
الديموقراط���ي يحظى ب291 مقع���دا نيابيا وحليفه حزب 
كوميت���و الو�شط���ي 35 مقعدا. كما جم���ع ابي الذي يهيمن 
���ى مجل�س ال�شي���وخ كل فريق���ه وحتى اكثر  حزب���ه اي�ش���ا عل

من ذلك.
وكان يواج���ه اربع���ة مر�شحي���ن اخري���ن ال يحظ���ون ب���اي 
فر�ش���ة للف���وز. فق���د ح�ش���ل كات�شوي���ا اوكادا اح���د قيادي���ي 
الحزب الديموقراطي الياباني )الو�شط الي�شار( من جهته 
ال���ذي حل ثانيا على 73 �شوتا في مجل�س النواب و61 في 

مجل�س ال�شيوخ.
���ي ع���ن الت�شوي���ت )حوال���ى  ���ى خلفي���ة تغي���ب قيا�ش وعل
%48( حقق الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة ابي 
ف���وزا كا�شح���ا ف���ي االنتخاب���ات الت�شريعي���ة ف���ي 14 كان���ون 
االول/دي�شمب���ر. لك���ن ه���ذا الف���وز ل���م يكن مفاجئ���ا ال�شيما 
م���ع انق�شام المعار�شة الت���ي ال ي�شمح و�شعها بتحقيق اي 

نجاح.
ويفتر�س ان ي�شكل �شينزو ابي حكومته اعتبارا من اليوم 
االربع���اء حي���ث يرج���ح ان يجدد لجمي���ع ال���وزراء الحاليين 
با�شتثن���اء وزير الدف���اع بح�شب و�شائل االع���ام. ويتوقع ان 
يح���ل م���كان اكين���وري ايتو لحقيب���ة الدفاع جي���ن ناكاتاني 

الملم بم�شائل االمن الوطني ومكافحة االرهاب.
االمبراط���ور  م���ع  مرا�ش���م  حف���ل  ذل���ك  بع���د  و�شيج���رى 
���ى ت�شكيل���ة الحكومة  اكيهيت���و ال���ذي �شي�ش���ادق ر�شميا عل

لكن بدون ان تكون له اي كلمة يقولها في هذا ال�شدد.
ويعت���زم ابي موا�شل���ة ال�شيا�شة الت���ي اطلقها منذ كانون 
االول/دي�شمب���ر 2012 تاري���خ عودته الى ال�شلطة بعد والية 
اول���ى مخيبة ف���ي العامي���ن 2006 و2007. وبرنامجه هو 
اقت�ش���ادي بالدرجة االولى الن رئي����س الحكومة المحافظ 
�شيا�شت���ه  ���ى  عل ا�شتفت���اء  ال���ى  الت�شريع���ي  االقت���راع  ح���ول 

االقت�شادية.

البرلمان الياباني ينتخب شينزو آبي رئيسًا للحكومة
متابعة

متابعة

اإل���ى  )االأب(  بو����س  ج���ورج  ال�شاب���ق  االأميرك���ي  الرئي����س  ُنق���ل 
م�شت�شف���ى بوالي���ة تك�شا����س، ب�شب���ب �شعوب���ات في التنف����س، وفق 
م���ا اأعل���ن المتح���دث با�شم���ه  وق���ال المتح���دث جي���م م���اك غريث 
اإن 'الرئي����س )ال�شاب���ق( بو����س نقل ب�شي���ارة اإ�شعاف اإل���ى م�شت�شفى 
هيو�شت���ن ميتودي�شت على �شبي���ل االحتياط والحذر بعد اأن �شعر 
ب�شعوبة في التنف�س م�شاء'. واأ�شاف المتحدث في بيان �شحفي 
اأن الرئي����س ال�شابق البالغ من العم���ر ت�شعين عاما �شيبقى تحت 
الماقب���ة مجددا كاإجراء احت���رازي'. وكان بو�س قد و�شل اإلى البيت 
����41 للوالي���ات المتحدة،  االأبي����س ع���ام 1989 لي�شب���ح الرئي����س ال

حي���ث تولى من�شبه لوالية واح���دة وا�شتمرت رئا�شته حتى 1993. 
وم���ن اأب���رز محط���ات واليت���ه اإن���زال الق���وات االأميركي���ة ف���ي بنم���ا 
ع���ام 1989 واعتق���ال رئي�شه���ا اأنتوني���و نورييغ���ا بتهم���ة المتاج���رة 
بالمخ���درات، وكذل���ك اإنزال القوات بال�شومال ع���ام 1992 وخ�شارة 
���ى �شعبي���ة بو�س الت���ي كانت قد  18 جندي���ا اأميركي���ا، مم���ا اأث���ر عل
تعر�ش���ت للهب���وط ب�شب���ب �شيا�شات���ه االقت�شادي���ة. ُيذك���ر اأن اإدارة 
بو�س بادرت بعد غزو العراق للكويت عام 1990 اإلى ح�شد تحالف 
دول���ي �شخم ق���اد حربا اأدت لطرد الق���وات العراقية 1991، وانتهت 
بفر����س عقوبات دولي���ة �شارمة وح�شار اقت�ش���ادي وع�شكري على 
الع���راق. وبعد هزيم���ة بو�س اأمام مر�شح الح���زب الديمقراطي بيل 
كلينت���ون، اأع���اد ابن���ه االأكب���ر ج���ورج دبلي���و بو�س ا�ش���م العائل���ة اإلى 

البيت االأبي�س لي�شبح رئي�شا لثماني �شنوات.

بوش األب يدخل المستشفى لصعوبات بالتنفس

ال�شرط���ة  تمار�ش���ه  ال���ذي  للعن���ف  مناه����س  ائت���اف  دع���ا 
االميركي���ة بح���ق ال�ش���ود ال���ى تظاه���رة �شخم���ة ف���ي �شاح���ة 
تايم���ز �شكوير في نيويورك م�ش���اء 31 كانون االول )دي�شمبر( 
متحديا دعوة رئي�س بلدية المدينة وقف هذه التجمعات بعد 
اغتي���ال رجلي امن نهاية اال�شبوع الما�شي. وقال كارل ديك�س 
���ي حركة "اوقف���وا �شبكة الحب����س الجماعي" انه  اح���د موؤ�ش�ش
"ال يحق لهم ان يطلبوا منا وقف التظاهر وال�شكوت. يجب 
ان تبق���ى ا�شواتن���ا م�شموع���ة". وا�ش���اف "يج���ب ان نوا�ش���ل 
معركتن���ا طالم���ا ان ال�شرطة توا�شل ارتكاب اعمال القتل هذه 

وطالم���ا ان النظام الق�شائ���ي يرف�س ماحقة ومعاقبة رجال 
ال�شرط���ة القتل���ة". وتجمع ع���دد كبير م���ن المتظاهرين امام 
بلدية نيويورك حيث نك�شت االعام حدادا على وينجيان ليو 
)32 عام���ا( ورافاي���ل رامو�س )40 عاما( وهم���ا �شرطيان قتا 
ب���دم ب���ارد ال�شبت ف���ي بروكلي���ن. وكان رئي�س بلدي���ة نيويورك 
بي���ل دي بازي���و المته���م من قبل نقاب���ات ال�شرط���ة بت�شجيع 
���ى هذين  ه���ذه التظاه���رات، دع���ا االثني���ن الى هدن���ة حدادا عل
ال�شرطيين. و�شتجري مرا�شم دفن رافايل رامو�س ال�شبت في 
نيويورك بينما لم يحدد موعد جنازة زميله. وتحدى ع�شرات 
المتظاهري���ن الدع���وة ال���ى وق���ف التجمع���ات بم�شاركتهم في 
تجمع دعت اليه منذ فترة طويلة حركة اوكوباي وول �شتريت. 
وق���د �شاروا في جادة فيفث افينيو )او الجادة الخام�شة( احد 

اه���م ال�ش���وارع التجاري���ة ف���ي مانهات���ن قب���ل يومين م���ن عيد 
المي���اد، داعيت ال���ى "�شجن ال�شرطيين القتل���ة". وقال احد 
اع�شاء الحركة �شومومبا �شوبوكوي قبل التظاهرة ان "االمر 
ال يتعل���ق بع���دم احت���رام حياة االآخرين بل بالق���ول ان ال�شرطة 
قتلت عددا غير محدد من اال�شخا�س ولم يعلن احد تعليقا 
لذلك". و�شادت حالة من الغ�شب وال�شدمة مدينة نيويورك 
االح���د بعد مقت���ل �شرطيين اثناء عملهما بر�شا�س رجل قال 
انه ي�شعى لانتقام لمقتل رجلين ا�شودين ادى الى تظاهرات 
ع���دة في الواليات المتحدة في اال�شابيع الما�شية. واعلن دي 
بازي���و ان ع���دة مب���ان رمزية ف���ي المدينة �شتخف����س انوارها 
حوال���ى ال�شاع���ة 21،00 م���ن الخمي����س )2،00 ت���غ الجمع���ة( 

تكريما لل�شرطيين. وجد دعواته الى الهدوء والوحدة.

دعوة الى التظاهر ضد عنف الشرطة في نيويورك
متابعة



جامعة  بطولة  مناف�سات  ف��ي  نحا�سية  و6  ذهبيا  و�ساما  ال��ع��راق  اح���رز 
والعراق  اي��ران  بم�ساركة  اي��ران  في  م��وؤخ��را  اختتمت  التي  الدولية  طهران 
وافغان�ستان ودول اخرى. وقال ع�سو  وباك�ستان  والهند  وارمينيا  وجورجيا 
االتحاد علي �سوري: ان العراق �سارك في البطولة الدولية ممثال بناديي 
خاك واربيل للرجال ومنتخب محافظة ذي قار للرجال والن�ساء، حيث حل 
في  الثالث  المركز  واح��رز  اي��ران  بعد  للرجال  الفرقي  مناف�سات  في  ثانيا 
مناف�سات الفرقي للن�ساء بعد باك�ستان وايران. مو�سحا ان الالعب كارزان 
عاما   35-40 من  لالعمار  الكاتا  فعالية  في  الذهبي  الو�سام  اح��رز  عا�سي 
لفئة  الفرقي  النحا�سي في مناف�سات  الو�سام  الكاتا على  وح�سل منتخب 
ك��اران علي وريبين محمود  و  المتقدمين وتاألف من الالعبين عمر علي 
وتمكن الالعب رزكار جبار من الفوز بالو�سام النحا�سي في مناف�سات القتال 
لوزن 84+ كغم لفئة المتقدمين وح�سل الالعب هوليت برهان على الو�سام 
النحا�سي اي�سا في مناف�سات اعمار 14-13 عاما. وبين: ان العبة منتخب 
محافظة ذي قار نرج�س تركي احرزت الو�سام النحا�سي في مناف�سات القتال 
لوزن 45 كغم والعمار 14 عاما وتمكنت زميلتها في المنتخب ا�سماء ح�سين 
من الفوز بالو�سام النحا�سي اي�سا في مناف�سات القتال لوزن 50 كغم لفئة 

المتقدمين.

اص��در االتحاد المركزي لكرة القدم بيانا رس��ميا اش��اد فيه بخط��وة االتحاد الدولي 
للعب��ة -فيفا- بارس��ال لجانه الى البص��رة واربيل لالطالع على المالع��ب تمهيدا لرفع 

الحظر على المالعب.
وج����اء ف����ي البي����ان “ا�س����در االتح����اد الدول����ي لك����رة الق����دم – 
الفيف����ا- ق����رارا بت�سكي����ل لجن����ة تقوي����م للو�س����ع ف����ي المناط����ق 
االآمن����ة في العراق تمهيدا لرفع الحظر المفرو�س على اجراء 

مباريات كرة القدم في العراق”.
وا�ساف البيان ان “االتحاد العراقي لكرة القدم يرحب بهذا 
الق����رار ال����ذي ي�ستند الى مب����ادئ الفيفا في تطوي����ر كرة القدم 
ويعب����ر ع����ن ا�ستعادة الع����راق لحقوق م�سروع����ة ويفتح الطريق 
ام����ام ك����رة الق����دم في الع����راق ال�ستع����ادة الو�س����ع الطبيع����ي لها 

�سمن ا�سرة الفيفا وبما يلبي طموحات الجماهير العراقية”.
وا�س����ار ال����ى ان “�س����دور ه����ذا الق����رار يج�س����د نج����اح الجهود 
الدوؤوب التي بذلها االتحاد العراقي لكرة القدم مدعوما بجهد 

الدولة ومن خالل وزارة ال�سباب والريا�سة”.
وتاب����ع ان “االتحاد العراقي لك����رة القدم ينتهز هذه الفر�سة 
ليعبر عن خال�س �سكره وتقديره للجهود المتيزة التي بذلها 
وزي����ر ال�سب����اب والريا�س����ة عبدالح�سي����ن عبط����ان وال����ذي عب����ر 
ع����ن جهد الحكوم����ة العراقية”، كم����ا يذكر بال�سك����ر والتقدير 

موق����ف �ساحب ال�سمو الملك����ي االمير علي بن الح�سين نائب 
رئي�س االتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده المتميزة خالل 
موؤتمر الفيفا في هذا االطار وا�ستعداده لتراأ�س لجنة التقويم 
للمالع����ب العراقي����ة، معب����را عن تحلي����ه بالم�سوؤولي����ة الملقاة 
����ى عاتق����ه كنائ����ب لرئي�����س الفيف����ا، ومعبراً كذل����ك عن عمق  عل

العالقة بين البلدين ال�سقيقين العراق واالردن”.
وزاد البي����ان ان “منظوم����ة كرة القدم العراقي����ة ال ي�سعها اإال 
اأن تتق����دم باالإمتن����ان للمكتب التنفيذي لالإتح����اد الدولي لكرة 
الق����دم لتبنيه مثل هذا القرار غير متنا�سين الجهود ال�سخية 
التي قدمها ال�سيخ �سلمان بن ابراهيم رئي�س االإتحاد االآ�سيوي 

لكرة القدم في هذا المحال”.
وبي����ن ان “االتح����اد العراق����ي لك����رة الق����دم �سيعم����ل جاه����دا 
غي����ر مدخ����ر الي جه����د ف����ي �سبي����ل انج����اح مهم����ة التقويم من 
اج����ل ا�ستع����ادة العراق لحقوقه وتقدي����م كل ما يثبت ا�ستحقاق 

العراق ال�ست�سافة خليجي ٢٣”.
وخت����م االتح����اد بيانه ان “االتحاد العراق����ي لكرة القدم يعبر 

عن ثقته الالمحدودة في دعم حكومتنا الوطنية وكل الجهات 
ال�سان����دة ذات العالق����ة ال�ستع����ادة الع����راق لحقوق����ه وم����ن اهلل 

التوفيق”.
م����ن جان����ب اخر قرر االتح����اد العراقي  المرك����زي لكرة القدم 
في اجتماعه الذي عقده قبل �سفر وفد المنتخب الوطني الى 
االم����ارات ت�سمية االعالمي طارق الحار�����س، الكاتب في جريدة 
بانورام����ا ف����ي اأ�سترالي����ا وجري����دة الحقيقة ف����ي بغ����داد، من�سقا 
اعالمي����ا للمنتخب الوطن����ي خالل م�ساركته ف����ي بطولة كاأ�س 
اآ�سي����ا 2015 الت����ي �ستنطلق في التا�سع من ال�سهر المقبل.ذكر 
ذل����ك الزمي����ل ال�سحفي طارق الحار�س ف����ي ات�سال هاتفي من 
العا�سم����ة اال�سترالي����ة: ان االتح����اد المرك����زي لك����رة القدم، قرر 
اعتم����اد ت�سميتي من�سقا اعالمي����ا للمنتخب الوطني وح�سلت 
����ى الت�سمي����ة م����ن االتح����اد االآ�سي����وي لك����رة الق����دم  الموافق����ة عل
ر�سمي����ا بع����د اأن ت����م ار�س����ال م�ستم�سكاته الر�سمي����ة الى اللجنة 
المنظم����ة للبطولة.وع����ن راأي����ه به����ذه الت�سمية �س����رح الحار�س 
المن�س����ق االعالم����ي للمنتخ����ب  تكليف����ي بمهم����ة  ان   : قائ����ال 

الوطن����ي ف����ي بطول����ة كاأ�����س اآ�سي����ا 2015 اأعتبره����ا �سرف����ا كبيرا، 
وه����ي فر�س����ة ثمينة اأتيحت ل����ي لتقديم خدم����ة لبلدي العراق 
ولكرت����ه و�ساأبذل جهدي من اأجل ت�سريف ال�سحافة الريا�سية 
العراقي����ة ف����ي ه����ذا المحف����ل اال�سي����وي الكبير.وع����ن حظ����وظ 
المنتخ����ب ف����ي ه����ذه البطولة ق����ال الحار�س : المهم����ة �سعبة، 
لك����ن اأعتق����د اأن فر�سته في التاأهل من ال����دور االأول متاحة في 
ظ����ل التغيير المنطقي ال����ذي ح�سل بتغيير المالك التدريبي 
بع����د االخفاقة ف����ي بطولة خليجي 22 وا�سن����اد المهمة لمالك 
تدريب����ي يمتاز بالكف����اءة والخبرة ، وان ح�س����ل التاأهل فاأعتقد 
اأن الطريق لتحقيق نتائج جيدة �سيكون متاحا وهذا ما نتمناه 

لمنتخبنا الوطني لتكرار انجاز 2007 .
ه����ذا و�سيدخ����ل منتخبن����ا البطولة ف����ي المجموع����ة الرابعة 
ال����ى جانب منتخبات " الياب����ان واالردن وفل�سطين "  و�ستكون 
المباراة االولى على ملعب �سنترال كو�ست في ال�ساعة الحادية 
ع�س����ر �سباحا بتوقيت بغداد ام����ا المنتخب االردني في 12 من 

�سهر كانون الثاني المقبل .

اأعلن نجم الكرة العراقية ورئي�س االإتحاد العراقي 
تر�سيحه  ع��ن  �سعيد  ح�سين  االأ���س��ب��ق  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
التنفيذي  المكتب  ع�سوية  الإن��ت��خ��اب��ات  ال��ر���س��م��ي 

لالتحاد االآ�سيوي لكرة القدم .
اإن وج��د رغبة  بعد  تر�سيحه ج��اء  اإن  �سعيد  وق��ال 
العراقية  ال��ك��رة  ورواد  والريا�سة  ال�سباب  وزاره  م��ن 
اتحاد  للعراق في  وفعاال  يكون �سوتا حيويا  اأن  في 
الكرة  تم�سية وخدمة  في  لالإ�سهام  اال�سيوي  اللعبة 
العراقية في عدد من القرارات التي يتخذها المكتب 

التنفيذي لالتحاد اال�سيوي.
اأي م���ك���ان ي�سب  ف���ي  ���س��ع��ي��د: وج�����ودي  واأ�����س����اف 
ف��ي خ��دم��ة ب��ل��دي ووط��ن��ي وح��ت��م��ا ت��ر���س��ي��ح��ي لهذا 
المن�سب �ساأ�ستغل به عالقاتي الدولية مع نظرائنا 
ختام  في  م�سيرا  اال�سيوية،  المحلية  االتحادات  في 
الجهود  جميع  وت�سافر  تكاتف  �سرورة  الى  حديثه 

تاأييد  العراقية و�سمان ك�سب  الكرة  لالرتقاء بواقع 
دول الجوار واالتحادين العربي واال�سيوي الى جانب 
جمهورية كرة القدم الدولية )فيفا( بغية رفع الحظر 
الكروي عن مالعبنا ولو ب�سكل جزئي مبدئيا عبر 

في  الريا�سية  المدينة  الودية في مالعب  اللقاءات 
موؤقت  ب�سكل  كرد�ستان  اإقليم  م��الع��ب  او  الب�سرة 

تمهيدا لرفعه عن العا�سمة الحبيبة بغداد .
اإت��ح��اد  ف��ي  م�سدر  او���س��ح  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
الكرة ان ا�ستمارة التر�سيح لمن�سب ع�سوية المكتب 
الكرة  اتحاد  ت�سل  لم  اال�سيوي  لالتحاد  التنفيذي 
الكابتن  تر�سيح  على  الموافقة  وم�ساألة  االن،  حتى 
ح�سين مرهونة بت�سويت �سري في اإجتماع مجل�س 
اجتماع  بمح�سر  ت��و���س��ي��ات��ه  وي��رف��ع  االت���ح���اد  ادارة 

ر�سمي.
واأو�سح الم�سدر اإن هناك اربعة اع�ساء ا�سافة الى 
المبدئية  موافقتهم  عن  اعلنوا  قد  االتحاد  رئي�س 
للكابتن ح�سين �سعيد خالل لقائه بهم في بطولة 
خليجي 22 في الريا�س، في حين الت�سعة االأخرين 
برف�س  االم���ر  يقابل  وق��د  م��واق��ف��ه��م،  يح�سموا  ل��م 
لواء  تحت  المن�سوين  االأع�ساء  من  ال�سيما  �سديد 

الرئي�س ال�سابق ناجح حمود.
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اتحاد الكرة يشيد بخطوة الفيفـا األولية لرفع الحظر عن المالعب
الحارس ينضم الى وفد منتخبنا في امم اسيا

- بغ��������داد

- متابع����ة

1983 في  �سباط   3 يون�س محمود خلف من مواليد 
كرة  الع��ب  ب��ال��ع��راق،  ك��رك��وك  بمحافظة  الدب�س  ق�ساء 
القدم  ك��رة  ب��داأ يون�س محمود لعب  ق��دم ع��راق��ي. وق��د 
1999 انتقل  1997، وف��ي ع��ام  ن��ادي الدب�س في ع��ام  مع 
اإل����ى ن����ادي ك���رك���وك، وف���ي ع���ام 2001 ان��ت��ق��ل اإل����ى ن��ادي 
اإلى  انتقل   2004  /2003 الطلبة العراقي، وفي مو�سم  
نادي الوحدة االإماراتي، وفي عام 2004 انتقل اإلى نادي 
الخور القطري، وفي عام 2006 انتقل اإلى نادي الغرافة 
عام  وف��ي  القطري  العربي  ن��ادي  اإل��ى  اأعير  ثم  القطري 
اإلى نادي الغرافة القطري بداًل من الالعب  2008 رجع 
هاكان ياكين وفي اآب من عام 2011 انتقل ليلعب لنادي 
اإلى نادي ال�سد القطري واأعلن بعدها اعتزاله عن   2013 الوكرة القطري ثم انتقل في 
واول  ال�سعودي.   االأهلي  مع  ق�سيره  لمده  ولعب  القرار  هذا  عن  تراجع  ثم  القدم  كرة 
انه تمكن قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم،  ا�سيا  �سي فعله يون�س محمود قبل امم 
من ت�سجيل رقم قيا�سي تاريخي له على ال�ساحة المحلية خالل مباراة الكويت الودية 
محمود  قائد  واأ�سبح   . الفريقين  من  لكل  بهدف  بالتعادل  وانتهت  االإم���ارات  في  التي 
اأعلى رقم من حيث عدد المباريات الدولية متجاوزا االأ�سطورة ح�سين �سعيد  �ساحب 
حيث اأ�سبح بم�ساركته امام الكويت بر�سيد 127 في حين كان الرقم العراقي م�سجال 
باأ�سم ح�سين �سعيد بر�سيد 126 مباراة. واأما على �سعيد االأهداف فان يون�س محمود 
للعراق ح�سين  التاريخي  ال�سجل  اأه��داف عن �ساحب  بفارق ع�سر  51 هدفا  اأ�سبح  قد 
�سعيد بر�سيد 61 . وكان يون�س محمود اول العب عراقي ي�سجل في نهائي كاأ�س ا�سيا 
 2007 اأقيمت عام  ويوقد العراق الى التتويج على ح�ساب ال�سعودية في البطولة التي 
اكد  يون�س محمود  الكويت  وتايلند وفيتنام وعن مباراتنا مع  اندوني�سيا وماليزيا  في 
الالعب يون�س محمود ان نتيجة التعادل التي الت اليها مباراة ام�س مع الكويت تعد 
اف�سل. وقال محمود   القادم  ان  ، مبينا  الوقت بع�سرة العبين  جيدة كوننا لعبنا ثلثي 
لمرا�سل " العراقية " ان اللعب بع�سرة العبين يختلف تماما عن اللعب بفريق متكامل 
حيث ان نتيجة التعادل التي الت اليها مباراة ام�س مع الكويت تعد جيدة كوننا لعبنا 
ثلثي الوقت بع�سرة العبين وهو ما يجب و�سعه في الح�سبان. وا�ساف: ان في جعبة 

العبي المنتخب الكثير والقادم �سيكون اف�سل من ناحيتي االداء والنتائج ان �ساء اهلل.

يونس محمود

يعد العراقيين بتقديم االفضل في االمم االسيوية 
- سيف سالم

- متابعة

- بغداد
- بغداد

- بغداد

إتحاد الكرة يحسم األمر بتصويت سري لحسين سعيد

المركزي لالثقال م�ساركته  االتحاد  اعلن 
العا�سمة  في  �ستقام  التي  ا�سيا  بطولة  في 
القطرية الدوحة للمدة من 1 ولغاية 7 من 
ال��م��ق��ب��ل. وق���ال رئي�س  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  �سهر 
اكد  االتحاد  ان  كاظم مزعل  االتحاد محمد 
ال�سباب  لفئتي  ا�سيا  بطولة  ف��ي  م�ساركته 
�ستقام  ال��ت��ي  الجن�سين  ول��ك��ال  والنا�سئين 
ال��ع��راق �سي�سارك  ال���ى ان  ف��ي ق��ط��ر م��ن��وه��ا 
لفئتي  العبين  ت�سعة  من  يتاألف  بمنتخب 
ال�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ي��ن و���س��ب��ع الع���ب���ات لكال 
ن��ام��ل ان نحقق  اي�����س��ا. وا����س���اف  ال��ف��ئ��ت��ي��ن 
خير  ب���ادرة  ت��ك��ون  طيبة  نتائج  خاللها  م��ن 
حيث  المقبل  العام  في  ال��ع��راق  حديد  على 
ت���م ان���ت���ق���اء اف�����س��ل ال��الع��ب��ي��ن وال���الع���ب���ات 
للم�ساركة في هذه البطولة ونتامل ان تكون 
النتائج مر�سية بعد الجهد الذي بذل على 
على  ال��م��ا���س��ي��ة.  ال��م��دة  خ���الل  المنتخبات 
�سعيد اخر بين انه تقرر ان يكون الموؤتمر 
بعد  المقبل  العام  مطلع  لالتحاد  ال�سنوي 
ليكون  لالتحاد  المالية  الميزانية  تقر  ان 
ما يخ�س�س  ال�سنوي متوافقا مع  منهاجنا 
في  وزم��ان��ه  مكانه  �سيحدد  حيث  ل��الت��ح��اد 
وقت الحق اأي بعد االنتهاء من الم�ساركة في 

بطولة ا�سيا.

إتحاد األثقال يؤكد 
مشاركته في بطولة 

آسيا للناشئين والشباب

ك�سف  م�سدر في نادي ال�سرطة 
بق�سية  البت  موعد  تاأجيل  ع��ن   ،
اع�ساء  بع�س  من  المقدم  الطعن 
ال��ه��ي��ئ��ة االداري������ة ل���ن���ادي ال�����س��رط��ة 
ال�����س��ب��اب  وزارة  اج���������راءات  ب�������س���اأن 
وال��ري��ا���س��ة ب��ع��ق��د م��وؤت��م��ر �سحب 

الثقة منهم.
وق������ال ال���م�������س���در ف����ي ت�����س��ري��ح 
�سحفي : المحكمة اجلت الق�سية 
من جديد الى موعد اخر وهو يوم 
االح�����د ال���م���واف���ق 28 م���ن ال�����س��ه��ر 
ال���ح���ال���ي، م���ن دون ذك����ر اال���س��ب��اب 

الموجبة لذلك.
ان ي�سدر  ن��اأم��ل  ان��ن��ا  وا����س���اف: 
المقبلة  الجل�سة  في  الحكم  ق��رار 
اأك��ده المحامي الذي وكله  وهو ما 
ب��ع�����س اع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة االداري������ة 

للنادي.

المحكمة تؤجل 
قضية الشرطة الى 

عبر المدرب موفق ح�سين عن امله في ان يوفق األحد المقبل
في  بم�ستوى جيد  الظهور  في  الوطني  منتخبنا 
ال�سهر  ا�ستراليا  التي تقام في  ا�سيا  امم  نهائيات 

المقبل.
وقال ح�سين حتى نكون واقعيين فان منتخبنا 

الوطني لم يعد �سمن الم�ستويات المتقدمة في 
بطولة كامم ا�سيا فهو بتقديري ياتي بالم�ستوى 
ال���ث���ال���ث وي���م���ك���ن ان ن�����س��ع م��ن��ت��خ��ب��ات ال���ي���اب���ان 
وا�ستراليا واوزبك�ستان �سمن الم�ستوى االول كما 
ان منتخبنا متجدد وغير م�ستقر وهناك العديد 
من الالعبين المحترفين الجدد الذين يحتاجون 
الى وقت غير ق�سير لالن�سجام مع باقي عنا�سر 

المنتخب. 
وا�ساف ح�سين: في �سوء هذه المعطيات علينا 
ان ال نحّمل الالعبين والمالك التدريبي اكثر مما 
يتحملوا الن م�ستوانا الحالي ال يوؤهلنا للمناف�سة 
يرتفع  ان  ام��ل  على  المهم  اال�ستحقاق  ه��ذا  ف��ي 
وبعد  التالية  اال�ستحقاقات  في  طموحاتنا  �سقف 

ان يزداد االن�سجام بين عنا�سر المنتخب.

حسين : علينا عدم تحميل الوطني أكثر مما يتحمل
- متابعة

وسام ذهبي و6 نحاسية للكاراتيه 
في بطولة جامعة طهران الدولية

دعوة  تلقى  االتحاد  ان  ن��وري  زاه��د  للرماية  المركزي  االتحاد  رئي�س  اكد 
من نظيره الكويتي للم�ساركة في مناف�سات بطولة العالم )الغراند �سالم( 
لفئتي المتقدمين وال�سباب للرجال والن�ساء ولمختلف اال�سلحة الهوائية 
التي من المقرر ان تقام في الكويت خالل المدة من الرابع والع�سرين من 
وبم�ساركة  المقبلين  �سباط  من  االول  لغاية  وت�ستمر  الثاني  كانون  �سهر 
اكثر من 40 منتخبا يمثلون اقوى وابرز المنتخبات بريا�سة الرماية. وقال 
العالمية  المناف�سات  في  الم�ساركة  على  الموافقة  قرر  االتحاد  ان  ن��وري: 
بخم�س العبات يمثلن فئة ال�سابات في البطولة وهن رفل عماد و نور عامر 
والرا عبا�س وزينب علي وفاطمة عبا�س تحت ا�سراف المدرب ليث ها�سم. 
م�سيرا الى ان االتحاد �سيوؤمن كل و�سائل وم�ستلزمات انجاح الم�ساركة من 
اجل ان تظهر الالعبات بم�ستوى متميز يتيح لهن المناف�سة على المراكز 
المتقدمة في المناف�سات العالمية برغم �سعوبة البطولة التي من المقرر 

ان ت�سهد اثارة وندية كبيرتين.

5 العبات يمثلن العراق في بطولة الغراند سالم بالرماية

ال�سرطة  ل��ن��ادي  ال��م��وؤق��ت��ة  الهيئة  امهلت 
ع�سرة  مدة  كريم  �سيركو  الكرة  فريق  العب 
ايام لاللتحاق بتدريبات الفريق، مبينة انها 
رف�ست منحه اال�ستغناء الرتباطه بعقد مع 

الفريق.
وقال ع�سو اللجنة الموؤقتة ابراهيم �سالم 
ات�سل  ك��ري��م  �سيركو  ال��ف��ري��ق  "العب  ‘اإن 
وثيقة  وط��ل��ب  النم�سا  م��ن  ب����االدارة  هاتفيا 
دون  من  بالنادي  الكرة  فريق  من  اال�ستغناء 
دليل  وه��و  به  التحق  ال��ذي  الفريق  ان يذكر 
على ان هذا الالعب لم يتعاقد مع اي فريق 

اوربي كما روج االعالم لذلك".
انها لم  ابلغت الالعب  "االدارة  ان  وا�ساف 
تمنحه اال�ستغناء من دون معرفة الجهة وان 
�سيركو لديه عقد مع االدارة ال�سابقة لمدة 
ثالث �سنوات انهى مو�سما وبقي عقده نافذا 
ابلغته  ال��ح��ال��ي��ة  االدارة  ف���ان  ل���ذا  لمو�سين 
ع�سرة  م��دة  وامهلته  اال�ستغناء  منحه  بعدم 

ايام لاللتحاق بالفريق".
المهلة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  "االدارة  ان  وب��ي��ن 
بتفا�سيل  ال��ع��راق��ي  ال��ك��رة  ات��ح��اد  �ست�سعر 
العقد المبرم مابين الالعب واالدارة التخاذ 
ال�سماح  وع���دم  بحقه  القانونية  االج�����راءات 
المدة  ينهي  ان  قبل  فريق  اي  مع  للعب  له 

القانونية من عقده".

ادارة الشرطة ترفض منح شيركو كريم االستغناء
- بغ��������داد

المقبل  اال����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ت��خ��ت��ت��م 
مباريات المرحلة االولى من الدوري 
ال���م���م���ت���از ب���ك���رة ال���ي���د ح���ي���ث ت��ج��ري 
المباريات الموؤجلة الثالث بين فرق 
اندية الكوفة مع ديالى وال�سرطة مع 
ال�سلمان.وبعد  م��ع  وك��رب��الء  الكوفة 
ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ت��ائ��ج  ال���ى  ال���ع���ودة 
الفرق الم�ساركة في مناف�سات االدوار 
�سملتها  ال���ت���ي  ال��م��ا���س��ي��ة  ال�����س��ب��ع��ة 
ال��م��رح��ل��ة االول����ى م��ن ال�����دوري يقف 

ب���ط���ل دوري  ال���ج���ن���وب  ن���ف���ط  ف���ري���ق 
بعد  ال�سدارة  في  الما�سي  المو�سم 
مبارياته  جميع  ف��ي  ال��ف��وز  حقق  ان 

ر�سيده  ليكون  خا�سها  التي  ال�سبع 
14 نقطة اثر تغلبه على فرق الجي�س 
وال��ك��وف��ة وك��رب��الء ودي��ال��ى وال�سرطة 

المرتبة  وال��ك��رخ.وي��ح��ت��ل  وال�سلمان 
الثانية فريق الكرخ بر�سيد 12 نقطة 
اث���ر ف���وزه ف��ي 6 م��ب��اري��ات ع��ل��ى ف��رق 
والكوفة  وال�����س��رط��ة  ال�سلمان  ان��دي��ة 
وخ�سارته  وديالى  وكربالء  والجي�س 
الجنوب. نفط  ام���ام  ك��ان��ت  ال��وح��ي��دة 
اما نادي الجي�س فقد احتل المرتبة 
الثالثة بر�سيد 8 نقاط من فوزه في 
4 مباريات على فرق ال�سلمان وديالى 
والكوفة وال�سرطة برغم خ�سارته في 
فرق  ام��ام  االخ��رى  الثالث  المباريات 

نفط الجنوب وكربالء والكرخ.

في المرحلـــة االولــى لـــدوري اليـــد  نفط الجنوب في الصدارة والكرخ ثانيًا والجيش ثالثًا 
- متابعة



ب����اوزا المدي����ر الفن����ي لفري����ق �س����ان لورين����زو  اعت����رف ادج����اردو 
الأرجنتين����ي اأن����ه ب����داأ ي�سع����ر موؤخ����را بم����رارة الهزيم����ة الت����ي تلقها 
فريق����ه اأم����ام ريال مدريد ف����ي نهائي بطولة كاأ�����س العالم للأندية 
الما�سي����ة والت����ي اأقيمت في المغرب، معرب����ا رغم ذلك عن �سعوره 
اأي�س����ا بالفخ����ر لبلوغ����ه ه����ذه اللحظة الممي����زة.  وقال ب����اوزا: "اأنا 

�سعيد بما حققناه طوال العام ، موؤخرا بداأت اأ�سعر بمرارة الهزيمة 
في نهائي المونديال اأمام ريال مدريد ولكننا حققنا ما كنا ن�سبو 
اإلي����ه وه����و الو�س����ول اإلى المب����اراة النهائي����ة وه����ذا ي�سعرني بفخر 
كبي����ر". واأك����د الم����درب الأرجنتين����ي اأن �سان لورين����زو ل زال يحتاج 
المزي����د م����ن الخبرات وينق�س����ه خو�س ما ل يق����ل عن10مباريات 
����ى الحتكاكات  كتل����ك الت����ي �س����ارك فيها بالمغ����رب حتى يعت����اد عل
الدولية. وا�سار باوزا اإلى اأن النجم البرتغالي كري�ستيانو رونالدو 
مهاج����م ري����ال مدري����د ال����ذي ل����م يتمك����ن م����ن الت�سجي����ل ف����ي تلك 

المباراة �ساهم ب�سكل كبير في خلخلة دفاعات الفريق الأرجنتيني 
ليق����ود فريق����ه للف����وز بهدفين نظيفي����ن. واأ�ساف ب����اوزا قائل في 
ت�سريح����ات ل�سبكة "راديو اأمريكا" الإذاعية: "كري�ستيانو رونالدو 
ق����ال لي لقد دفع����ت باأحد لعبيك لمراقبتي رج����ل لرجل فاأجبته 
نع����م ولكن دون احتكاك عنيف". وكانت الت�سريحات التي اأطلقها 
اللعب خوان مير�سير قائد �سان لورينزو عندما نعت لعبي ريال 
مدريد بالأطف����ال ب�سبب �سكواهم المتكررة من �سلبة اللعبين 

الأرجنتينيين ، قد اأثارت جدل وا�سعا.

مدرب سان لورينزو يكشف عن دور كريستيانو رونالدو في هزيمة فريقه

عرف عام 2014 بروز عدد هام من حراس المرمى  على الصعيد العالمي تركوا بصمات واضحة 
على نتائج األندية و المنتخبات التي يدافعون عن عرينها في مختلف البطوالت المحلية و الدولية 
 ما 

ً
، ب��ل ان ع��دد منه��م اصبح ينافس العبي بقي��ة المراكز على ش��تى الجوائز الفردية الت��ي غالبا

يس��تبعدون منها بل و بعضهم نافس حتى بقية المتألقين في رياضات آخرى على جائزة الرياضي 
األفضل في العام .

األلماني مانويل نوير:

حار����س باي���رن ميوني���خ الألماني ومنتخب ب���لده ، وهو 
الأف�سل بل منازع في هذا العام بالنظر اإلى الأداء الباهر 
ال���ذي قدم���ه في البند�سليغ���ا و في نهائي���ات كاأ�س العالم ، 
حيث قاد البافاري للحتفاظ ببطولتي الدوري و الكاأ�س 
، و ق���اد المان�سافت للتتوي���ج برابع مونديال له في الدورة 
الع�سري���ن الت���ي اقيم���ت ف���ي البرازيل ، حي���ث فر�س نوير 
نف�س���ه ه���ذا العام لعب���ا محورياً ف���ي ت�سكيل���ة مدربه بيب 
غواردي���ول و ف���ي كتيبة حواكيم لوف خا�س���ة بعدما جعل 
من���ه غواردي���ول يلع���ب كمداف���ع متق���دم اإ�سافة اإل���ى دوره 
كحار����س بعدما ا�سبح���ت مغادرته لمرم���اه حتى 40 مترا 

اأمراً عاديا ل ي�سكل خطراً عليه .
ين���ال جائ���زة  اأول حار����س  و ير�سح���ه الخب���راء ليك���ون 
الك���رة الذهبي���ة لأف�س���ل لعب ف���ي العالم ه���ذا العام على 
ح�ساب الأرجنتيني ليونيل مي�سي و البرتغالي كري�ستيانو 

رونالدو .

االسباني دافيد دي خيا: 

حار�س مان�ست�سر يونايتد الإنكليزي و منتخب اللروخا 
و الذي فر�س نف�سه حار�سا اأ�سا�سياُ لليونايتد منذ اعتزال 
الهولن���دي ف���ان دير �سار رغم تغيي���ر المدربين ، و رغم اأن 
الم���درب الحالي الهولندي لوي�س فان غال ابدى تحم�سه 
لجل���ب حار����س اآخر ف���ي الميركاتو ال�ستوي اإل���ى اأن التاألق 

الكبير لدي خيا في مرحلة الذهاب قد يثنيه عن ذلك .
و يمتل���ك دي خي���ا مه���ارات عالي���ة ، ونقط���ة قوت���ه ه���ي 
الت�س���دي بنج���اح للمهاجمي���ن وجها لوجه حي���ث ت�سدى 

لك���رة خطيرة من مهاج���م ليفربول رحي���م �ستيرلينغ كما 
برع في الت�سدي للت�سديدات القوية 

البلجيكي ثيبو كورتوا : 

حار����س ت�سيل�س���ي الإنكلي���زي و منتخ���ب ب���لده ، كان له 
دور ه���ام ف���ي تتوي���ج نادي���ه ال�ساب���ق اتلتيكو مدري���د بلقب 
ال���دوري الإ�سبان���ي وو�ساف���ة دوري اأبط���ال اأوروب���ا ، كم���ا 
كان ل���ه دور ه���ام في النتائ���ج الطيبة الت���ي ي�سجلها البلوز 

ه���ذا المو�سم باإعتلءه �سدارة ترتي���ب الدوري الإنكليزي 
بخ�س���ارة واح���دة لح���د الآن، كما تاألق كورت���وا مع منتخبه 
في مونديال البرازيل رغم اكتفاءه بالدور الثمن النهائي 

بف�سل تاألقه و هو في �سن ال� 22 عاماً فقط 
كم���ا تمك���ن كورت���وا م���ن اإزاح���ة العم���لق الت�سك���ي بيتر 
الأ�سا�س���ي  الحار����س  البل���وز لي�سب���ح  م���ن عري���ن  ت�سي���ك 
لت�سكيل���ة الم���درب البرتغالي جوزي موريني���و الذي ا�سر 
عل���ى عودت���ه اإل���ى اإنكلت���را رغم اإلح���اح الروخ���ي بلنكو�س 
عل���ى تمدي���د اعارت���ه ، و بف�س���ل تاألق���ه اي�س���ا ت���وج اأف�سل 
ريا�س���ي ف���ي بلجي���كا ، كما ا�ستع���اد عرين بلجي���كا  اأمجاده 

التي حققها مع جون ماري بفاف و مع مي�سال برودوم.

اإلنكليزي جو هارت :

حار����س مان�س�ست���ر �سيت���ي الإنكلي���زي ومنتخ���ب بلده ، 
ورغم الأخطاء التي ارتكبها هارت في ال�سابق اإل انه تاألق 
ه���ذا الع���ام مع ال�سيتزن و قاده للتتوي���ج بلقب الدوري في 
اآخ���ر النفا����س بف�س���ل  براعت���ه بعدم���ا انقذه م���ن اأهداف 

كثيرة .
كم���ا ق���اد ه���ارت ال�سيت���زن لبل���وغ ال���دور الثم���ن النهائي 

لدوري اأبطال اأوروبا 

اإليطالي جيانلوجي بوفون :

حار�س يوفنتو�س ومنتخب بلده ، والذي 
رغ���م  العرو����س  لأف�س���ل  تقديم���ه  يوا�س���ل 
بلوغ���ه �س���ن ال� 36 عاماً م���ن عمره و ي�ستمر 
ف���ي نيل ثق���ة ال�سي���دة العجوز ال���ذي يدافع 

عن عرينها منذ عام 2001 .
وحقق بوفون هذا العام لقب الكالت�سيو و 
قاد اليوفي لبل���وغ الدور الثمن النهائي من 
دوري اأبط���ال اأوروب���ا وفيم���ا �ساه���م باإعتلء 
الفري���ق ل�س���دارة ال���دوري المحل���ي  بف�سل 
تاألق���ه حي���ث تلق���ى خم�س���ة اأه���داف فق���ط و 

ت�سدى ل� 10 اأهداف محققة  .

الفرنسي هوغو لوريس :

الإنكلي���زي  هوت�سبي���رز  توتنه���ام  حار����س 
ومنتخ���ب ب���لده ، وه���و متاألق م���ع ال�سبيرز 

باأدائ���ه  ي�ساه���م  حي���ث  الممت���از  الإنكلي���زي  ال���دوري  ف���ي 
المتمي���ز ف���ي النتائج الجي���دة التي يحققها نادي���ه موؤخراً 
، و رغ���م تراجع مردود ال�سبيرز اإل ان لوري�س حافظ على 
تاألق���ه مم���ا جعل ج���ل المتابعي���ن ير�سحون���ه للرحيل عن 
الن���ادي والنتق���ال لحرا�س���ة عري���ن اأحد الأندي���ة الكبرى 
الت���ي تخو����س مناف�س���ات دوري اأبطال اأوروب���ا بالنظر اإلى 
الموؤه���لت الفني���ة العالية التي يتمتع به���ا خا�سة اإجادته 
للتق���اط الك���رات العالية من المهاجمي���ن بف�سل توقيته 

المنا�سب للرتقاء .

اإلسباني ايكر كاسياس :
حار����س ري���ال مدريد و منتخ���ب بلده ، ، وه���و الحار�س 
العائ���د بق���وة اإل���ى م�ست���واه المعه���ود م���ع بداي���ة المو�س���م 
الج���اري رغم خيبته مع اللروخا ف���ي مونديال البرازيل 
واإرتكاب���ه هف���وات �ساهم���ت في خروج المات���دور مبكراً من 

البطولة .
و بف�سل ثقة مدربه الإيطالي كارلو ان�سيلوتي ا�سترجع 
القدي����س هيبت���ه ف���ي اإ�سباني���ا و ا�ستع���اد مكانت���ه كحار����س 
ل���ه تاثي���راً  الملك���ي خا�س���ة بعدم���ا كان  للن���ادي  اأ�سا�س���ي 

اإيجابي���اً ف���ي ح�س���ول الميرينغي عل���ى النجم���ة الأوروبية 
العا�سرة  وال�سوبر الأوروبي وعلى ت�سدره ترتيب الدوري 

الإ�سباني هذا المو�سم  

اإليطالي سالفاتوري سيريغو :

حار�س باري����س �سان جيرمان الفرن�سي و منتخب بلده 
، تاألق���ه ل ي���زال مقت�س���را على ناديه حي���ث حقق معه هذا 
الع���ام لق���ب ال���دوري الفرن�سي بامتي���از ، كما ق���اده للعبور 
اإل���ى ال���دور الثم���ن النهائي م���ن دوري اأبط���ال اأوروبا وهي 
الم�سابق���ة التي تاألق فيها في دور المجموعات خا�سة في 

المواجهة �سد بر�سلونة على حديقة الأمراء . 
وفر����س �سيريغ���و نف�س���ه ف���ي ت�سكي���ل الن���ادي الباري�سي 
رغ���م تغيي���ر اأكثر من م���درب ، حيث ح���ال تاألقه و تقديمه 
م�ستوي���ات كبي���رة دون تفكير القطريين ف���ي جلب حار�س 

كبير.

السلوفيني سمير هاندانوفيتش :

حار����س اإنت���ر ميلن الإيطال���ي ومنتخب ب���لده ، ورغم 
ان الحال���ة الفنية الت���ي يمر بها النيرات���زوري لي�ست على 
م���ا ي���رام اإل اأن هاندانوفيت����س نج���ح ف���ي خط���ف النظ���ار 
حول���ه بف�سل الم�ست���وى الجيد الذي قدمه مع الإنتر في 
2014 ، وه���و مر�س���ح لتقدي���م اأداءا اأف�س���ل ف���ي 2015 في 
حال لم يتعر�س للإ�سابات ، بعدما اأ�سبح احد ابرز نجوم 
الجو�سيبي ميازا ، كما ير�سحه المتابعون لمغادرة ميلن 
باإتجاه اإنكلترا في حال ا�ستمر الإنتر في التراجع في �سلم 

الترتيب .

الكوستاريكي كايلور نافاس : 

حار����س ريال مدريد و منتخب بلده ، والذي ب�سم على 
عام مميز في الدوري الإ�سباني مع ناديه ال�سابق ليفانتي 
ثم برزوه مع منتخب بلده في نهائيات كاأ�س العالم التي 
ج���رت بالبرازي���ل ال�سي���ف المن�س���رم حي���ث قاده���م لبلوغ 

الدور الثاني بف�سل تاألقه و تدخلته الموفقة .
و ق���د دفع هذا التاألق ب���اإدارة ريال مدريد اإلى ال�ستغناء 
عن المتاألق دييغو لوبيز الذي اعير اإلى ميلن و التعاقد 
م���ع نافا����س الذي د�س���ن المو�سم الجاري كحار����س اأ�سا�سي 

للميرينغي على ح�ساب كا�سيا�س 
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اأظه����ر تقري����ر �سحفي اأن ليونيل مي�سي اأقل اللعبين رك�ساً في بر�سلونة، مما 
عر�سه لنتقادات كثيرة منذ بداية المو�سم. لكن التقرير اأ�سار في المقابل اإلى اأن 
مي�سي الأ�سرع في فريقه ويطير نحو مرمى الخ�سم عندما تكون الكرة بحوزته، 

رغم اكتفائه بالم�سي عندما ل يملك الكرة.
وخرج����ت  التقاري����ر ال�سحفي����ة تك�س����ف في����ه الم�ساف����ة الت����ي 
يقطعه����ا الأرجنتين����ي، حي����ث يعتب����ر اللع����ب الحائ����ز على 
اأرب����ع كرات ذهبية اأق����ل اللعبين رك�ساً بي����ن زملئه من 
حي����ث ع����دد الكيلوميت����رات، فيما بلغ مع����دل رك�سه 8 

كيلوميت����رات ف����ي المب����اراة الواح����دة ه����ذا المو�س����م.
ثلث����ة  يرك�����س  الأرجنتين����ي  اأن  ذل����ك  ويعن����ي 
كيلومت����رات ون�س����ف اأق����ل من ج����وردي األب����ا الذي 
م�ساف����ة  اأكب����ر  يقط����ع  ال����ذي  اللع����ب  يعتب����ر 
م����ن الكيلومت����رات ف����ي المب����اراة الواح����دة، اإذ اأن 
معدل����ه و�س����ل اإلى اأكثر من اأح����د ع�سر ون�سف 

كيلوميتر.
واأو�سح����ت  التقاري����ر اأن����ه في حال����ة المقارنة 
م����ع ثان����ي اأ�س����واأ لع����ب م����ن ه����ذه الناحي����ة ف����ي 
بر�سلون����ة، وهو خافيير ما�سكيران����و، فاإن الفارق 
المداف����ع  فل����دى  واح����د،  كيلوميت����ر  ه����و  بينهم����ا 
الأرجنتين����ي معدل 9.1 كيلوميتر ف����ي المباراة الواحدة، 
ولم ي�سل مي�سي اأبداً اإلى 9 كيلوميترات في اأية مباراة 

هذا المو�سم.
ومن جانب اآخر، فاإن مي�سي يعو�س هذه الإح�سائية 
ال�سلبي����ة بواحدة من مزاياه، وه����ي ال�سرعة، فل اأحد 
����ى النج����م الأرجنتيني من ناحي����ة ال�سرعة  يتف����وق عل
����ي في  ف����ي بر�سلون����ة، اإذ اأن����ه ف����ي المب����اراة اأم����ام اإلت�س
افتت����اح الدوري الإ�سبان����ي و�سلت �سرعته اإلى 34.47 
كيلومت����راً في ال�ساعة ول اأحد في الفريق الكتالوني 

تمكن من معادلة اأو تجاوز هذا الرقم.

ميسي

أقل العبي برشلونة ركضا.. وأسرعهم في حالة واحدة !

االلمـــــاني نويـــــــــر أبرزهـــــــــــم

- متابع����ة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

افضل عشـــرة حــــراس تألقــــوا في عام 2014

و�س���ع م�سئول���و يوفنتو����س اللع���ب البرتغال���ي رولن���دو مدافع 
���ى راأ����س القائم���ة المطلوب���ة ف���ي ال�س���وق الكروية  ن���ادي بورت���و عل
���ى لقب���ي الدوري  ال�ستوي���ة لدع���م دف���اع الفري���ق ال���ذي يناف�س عل
اليطال���ي ودوري اأبط���ال اوروبا ه���ذا المو�سم ح�سبم���ا ا�سار موقع 
كال�سي���و ميركات���و المتخ�س����س ف���ي �سئ���ون النتق���الت الخا�سة 

بالأندية اليطالية.
وكان بيب���ي ماروت���ا المدي���ر الع���ام لليوفنتو�س قد اأك���د في اأكثر 
م���ن منا�سبة على رغبة فريقه في �سم مدافع جديد خلل �سهر 
يناير المقبل في ظل عدم و�سوح الروؤية بالن�سبة لندريا بارزالي 
���ي بالإ�سافة اإلى غي���اب كا�سيرا�س  الم�س���اب من���ذ ال�سيف الما�س

ب�سبب ال�سابة اي�ساً.
ويمت���د عق���د رولن���دو حت���ى �سي���ف ع���ام 2016 وه���و م���ا ي�سهل 
عملي���ة التفاو�س على حد و�سف الموق���ع بالإ�سافة اإلى امكانية 
البرتغال���ي  قائم���ة فريق���ه  الأبط���ال لخل���و  ف���ي دوري  م�ساركت���ه 

الوروبية من ا�سمه.
ويعد رولندو لي�س بغريب على الكرة اليطالية واجوائها حيث 
���ى م���دار العام  �سب���ق وان لع���ب لفريق���ي نابول���ي وانت���ر مي���لن عل
ون�س الخير وهو ما يرجح كفته على عدد اآخر من المدافعين.

يوفنتوس يسعى للتعاقد 
مع البرتغالي روالندو

ق���اد المدرب اليطالي كارلو ان�سيلوت���ي ريال مدريد ال�سباني للفوز 
���ي فريق ن���ادي �س���ان لورينزو  بكاأ����س العال���م للندي���ة بعدم���ا تغل���ب عل
الرجنتين���ي بالمب���اراة النهائي���ة. وا�س���ل الإيطال���ي كارل���و اأن�سيلوت���ي 
المدي���ر الفن���ي لن���ادي ري���ال مدري���د الإ�سبان���ي تحقيق البط���ولت مع 
اأقيم���ت  الفري���ق الملك���ي بف���وزه بلق���ب كاأ����س العال���م للأندي���ة الت���ي 

ف���ي المغ���رب. وذك���رت �سبك���ة ديفن�س���ا �سنت���رال الإ�سباني���ة اأن الم���درب 
الإيطال���ي المخ�س���رم كارل���و اأن�سيلوت���ي حق���ق بطولت���ه الرابع���ة م���ع 
الفري���ق الملك���ي بع���د األق���اب كاأ�س مل���ك اإ�سباني���ا ودوري اأبط���ال اأوروبا 
وكاأ����س ال�سوبر الأوروبية. واأ�سافت ال�سبكة الإ�سبانية ال�سهيرة اأن ريال 
مدري���د حق���ق اأرقاما رائعة ف���ي عام 2014 حيث فاز ف���ي 51 مباراة من 
اأ�سل 64 مواجهة لعبت فيما تعادل في �سبع مباريات مقابل الهزيمة 
���ى المدرب  ف���ي خم����س منا�سب���ات. واأ�س���ارت اإل���ى اأن اأن�سيلوتي تفوق عل

الإ�سبان���ي بي���ب غوارديول عندما كان مدرب���اً لبر�سلونة في عام 2009 
حي���ث حق���ق الأخير الف���وز في 43 مباراة من اأ�س���ل 63 فيما تعادل في 
15 لق���اء مقاب���ل ال�سق���وط ف���ي خم����س مباري���ات. واأو�سح���ت ال�سبك���ة 
المدريدي���ة اأن اأن�سيلوت���ي تف���وق بالأرقام على الم���درب الإ�سباني الذي 
يتولى الإ�سراف الفني على بايرن ميونيخ حالياً حيث حقق الإيطالي 
8 انت�س���ارات اأكث���ر من غواردي���ول واأحرز اأهدافاً اأكث���ر بواقع 178 لريال 

مدريد في 2014 مقابل 147 فقط لبر�سلونة في 2009.

أنشيلوتي 2014 يتفوق رقميًا على غوارديوال 2009
- متابعة

اأعل���ن الجهاز الفن���ي للمنتخب ال�سعودي الأول لكرة 
الق���دم بقي���ادة كوزمي���ن اأولري���و القائمة الت���ي تخو�س 

مع�سك���ر المنتخ���ب الوطني الذي �سيقام ف���ي ا�ستراليا 
ا�ستع���دادا للم�ساركة في كاأ�س اآ�سيا في ا�ستراليا اعتباراً 

من 9 يناير اإلى 31 يناير  2015.
و�سمت القائمة 26 لعباً هم وليد عبداهلل ، عبداهلل 

العن���زي ، عبداهلل ال�سديري لحرا�سة المرمى ح�سن 
مع���اذ ، �سعي���د المول���د ، عب���داهلل ال���زوري ، يا�س���ر 
، عم���ر هو�س���اوي  اأ�سام���ة هو�س���اوي   ، ال�سهران���ي 
 ، للدف���اع  ، معت���ز هو�س���اوي  المر�س���دي  ، ماج���د 
�سع���ود كري���ري ، اإبراهي���م غالب ، ولي���د باخ�سوين 

، عو����س خمي�س ، تي�سي���ر الجا�سم ، �سلمان الفرج 
�سال���م  ال�سه���ري،  يحي���ى  الب�سا����س،  ، م�سطف���ى 

الدو�س���ري، ن���واف العاب���د وفه���د المول���د للو�س���ط ، 
نا�س���ر ال�سمران���ي، ناي���ف ه���زازي، محم���د ال�سه���لوي 

وعبدالرحمن الغامدي للهجوم.
اأوزبك�ست���ان  منتخب���ات  ال�سعودي���ة  مجموع���ة  وت�س���م 

وال�سين وكوريا ال�سمالية.

كوزمين يعلن قائمة المنتخب 
السعودي لخوض كأس آسيا

- متابعة
- متابعة - متابعة

مهند����س  كلي���ر  بج���وك  في���راري  ا�ستع���ان 
لوي����س  البريطان���ي  �ساع���د  ال���ذي  مر�سيد����س 
هاميلتون على الفوز بلقب ال�سائقين ببطولة 
بالمو�س���م  لل�سي���ارات   1 للفورم���ول  العال���م 

���ي م���ن اأج���ل اع���ادة بن���اء الفري���ق بع���د  المنق�س
ع���ام مخي���ب للآم���ال. ول���م يحق���ق في���راري اأي 
انت�س���ار ف���ي 2014 ليخرج م���ن المو�سم خالي 
الوفا����س للمرة الأولى منذ 1993 على العك�س 
م���ن مر�سيد����س ال���ذي حق���ق 16 ف���وزا ف���ي 19 
جول���ة ه���ذا الع���ام. واأج���رى في���راري اأق���دم فرق 

فورمول 1 واأكثره���ا نجاحا تغييرات وا�سعة مع 
رحي���ل العديد م���ن الم�سوؤولي���ن البارزين فيما 
اأ�سب���ح ماوريت�سي���و اريفابين���ي ثال���ث مدير له 
خ���لل عام واحد. واأعل���ن اريفابيني في موؤتمر 
�سي�سب���ح  كلي���ر  ان  الثني���ن  اأم����س  �سحف���ي 
���ي الفري���ق بع���د رحيل ب���ات فري  كبي���ر مهند�س
لك���ن موع���د و�سول���ه ل ي���زال مح���ل مفاو�سات 
م���ع مر�سيد�س بعدم���ا قال "نحت���رم التفاقات 
واللوائ���ح." وعمل كلير م���ع جاك فيلنييف في 
وليام���ز عندم���ا ف���از ال�سائ���ق الكن���دي ببطول���ة 
العال���م ع���ام 1997 و�سيجل���ب مع���ه معرف���ة ل 

تق���در بثمن ال���ى فيراري م���ن مر�سيد�س 
ف���ي وقت يحت���اج في���ه الفري���ق اليطالي 
ب�سدة للح���اق بمناف�س���ه اللماني. ونفى 
اريفابين���ي تكهن���ات بان�سم���ام ب���وب بيل 
ال���ى فيراري بعدم���ا ا�ستقال من من�سب 
مر�سيد����س  ف���ي  الفني���ة  الدارة  مدي���ر 
 .2013 الأول  كان���ون  دي�سمب���ر  خ���لل 
ل  الفري���ق.  "اكتم���ل  اريفابين���ي  وق���ال 

توج���د اأخب���ار مهم���ة للع���لن عنه���ا. ل 
توج���د مفاج���اآت. يج���ب علين���ا ان نثق في 

الأ�سخا�س الموجودين معنا."

فيراري يجري تغييرات واسعة في صفوفه
- متابعة

اأعل���ن �ساوثامبت���ون ال���ذي يناف�س ف���ي الدوري 
النجليزي الممتاز لكرة القدم اأنه تو�سل لتفاق 
مع فيردر بريمن ل�سم الجناح الهولندي الدولي 
���ى �سبي���ل الع���ارة حت���ى نهاي���ة  ايلي���رو ايلي���ا عل
���ى  ف���ي موقع���ه عل �ساوثامبت���ون  المو�سم.وق���ال 
النترن���ت "�سين�س���م الجن���اح ال���ى �ساوثامبت���ون 
ر�سمي���ا يوم ال�سبت الثالث م���ن يناير على �سبيل 
العارة في البداية حتى نهاية المو�سم مع وجود 
القادم."و�سيوف���ر  ال�سي���ف  نهائي���ا  ني���ة ل�سم���ه 
ايلي���ا )27 عام���ا( بدي���ل لمهاج���م انجلت���را جاي 
اأربط���ة  ف���ي  ب�سب���ب جراح���ة  الغائ���ب  رودريجي���ز 
الركب���ة والجن���اح ال�سنغال���ي �سادي���و مان���ي ال���ذي 
�سي�سارك مع بلده في كاأ�س المم الفريقية في 
يناي���ر كانون الثاني.وبداأ ايليا - الذي كان �سمن 
ت�سكيل���ة هولندا ف���ي كاأ�س العال���م بالبرازيل هذا 
الع���ام - م�سيرت���ه م���ع ادو دن ه���اج قب���ل اأن ينتقل 
ال���ى تفينت���ي ان�سيده.وان�س���م ايلي���ا بعده���ا ال���ى 
هامب���ورج ثم اأم�سى فترة ق�سي���رة مع يوفنتو�س 

قبل انتقاله الى بريمن في 2012.

ساوثامبتون يستعير 
نجم وسط بريمن

تح�س���ر ا�سط���ورة ك���رة الم�س���رب الميركي بي���ت �سامبرا�س 
���ى تراج���ع م�ست���وى مواطني���ه الرج���ال، م�سي���را ال���ى انه ل  عل
يوج���د حالي���ا اي لعب اميرك���ي با�ستطاعت���ه ان ي�سق طريقه 
بي���ن الكبار. واعتبر �سامبرا�س )43 عاما( الذي اعتزل اللعبة 
ع���ام 2002 وف���ي جعبته 14 لقبا في بطولت غراند �سلم و5 
في بطولة الما�سترز و11 في دورات الما�سترز و64 بالمجمل 
م���ن ا�سل 88 مباراة نهائية، بان ارتفاع �سعبية اللعبة عالميا 
���ى الم�ستويات يجبران  والطبيع���ة التناف�سي���ة للعبة على اعل
مواطنيه على النتظار بع�س ال�سيء لكي يعودوا مجددا الى 
���ى اللعبة  �ساح���ة الكب���ار. ووا�س���ل �سامبرا����س ال���ذي هيمن عل
���ي الفائز بثمانية الق���اب كبرى و61  م���ع مواطن���ه اندري اغا�س
بالمجم���ل قب���ل اعتزاله في 2006:  "يحتاج المر الى الوقت 
لك���ي تع���ود ك���رة الم�س���رب الميركية ال���ى ما كان���ت عليه في 
ال�سابق. ا�سبحت اللعبة اكثر انت�سارا على ال�سعيد العالمي. 
اللعب���ون ي�ساركون في دورات ف���ي كافة انحاء العالم". وتابع 
م���ن نيودله���ي حي���ث انطلق ال���دوري الدولي الممت���از في كرة 
الم�س���رب، "العال���م ا�سب���ح اكث���ر تعط�س���ا فيم���ا نكتفي نحن 
ف���ي انتاج لعبين �سبان يملكون المكانيات. امل ان نكون في 
مرحل���ة انتقالي���ة وان ل تطول هذه المرحلة )قبل العودة الى 

�ساحة الكبار(".

سامبارس يتحدث عن تراجع 
أميركي محزن على الصعيد العالمي



 اذا كان الطبيب المخطىء يحا�سب امام جهتين احداهما 
نقاب���ة االطب���اء التي ال تتردد ف���ي ايقاع العقوب���ة الرادعة اذا 
ثبت تق�سيرة او اهماله، واالخرى هي الجهة الق�سائية، اال 
ان ه���ذه العقوبة عمليا تفتق���ر للآليات المطلوبة لتحقيق 
اله���دف منها، ال�سيما مع ب���طء التقا�سي الذي ت�سل مدته 
لع���دة �سن���وات ت�سي���ع معه���ا هيب���ة العقوب���ة �س���د الطبيب 
المخط���ىء، وبالمقاب���ل يت�س���رر منه���ا الب���ريء م���ن الخطاأ 
النتظ���اره في قلق وتوت���ر لحين �سدور الحكم، ويدفع ثمن 

هذه ال�سنوات من �سمعته بين زملئه ومر�ساه. 
المواط���ن حام���د كاظ���م  يقول :ان���ا ال اته���م.. وال اهاجم.. 
ولك���ن اتمنى م���ن وزارة ال�سحة )ت�سدي���د العقوبة( على كل 
طبي���ب )يخط���ئ( او )يهمل( ت�سخي����ض المر�ض او العلج.. 
الأن���ه كلم���ا كان���ت العقوب���ة قا�سي���ة.. كانت دافع���ا لمزيد من 
الحر����ض وتوخ���ي الدق���ة م���ن قب���ل ه���وؤالء االطب���اء الذي���ن 

ي�سكلون علمة مظلمة في قائمة االأطباء.

اسبقية قصوى

فيما توؤكد فاتن الحراج �ساحبة  �سيدلية، ان "اهلل" امرنا 
بح�س���ن العم���ل والحف���اظ على حي���اة االن�س���ان، ولهذا تجد 
ال���دول المتح�س���رة تول���ي عناي���ة فائقة بالجان���ب ال�سحي 
وتعطي���ه ا�سبقية ق�سوى ف���ي كل المفا�سل الحياتية، النه 
الجانب االكثر علقة بحياة االن�سان، حيث ان وفاة �سخ�ض 
م���ن خ���لل اج���راء عملي���ة جراحي���ة،  او ت�سخي����ض خاطىء 
يعن���ي قي���ام الدنيا في ذل���ك البلد، واذا م���ا اكت�سف ان �سبب 
الوفاة هو االهمال، فان الطبيب المهمل ت�سحب منه اجازة 

العمل ويحال على التحقيق وينال اق�سى العقوبات. 
حينم���ا يمار����ض م���لك الرحم���ة دورا اخر ب�سب���ب الج�سع 
وع���دم المباالة، فانه يكون عر�سة الم���ور كثيرة، خا�سة في 

بلد التزال تتحكم فيه المفاهيم والقيم الع�سائرية، ومهما 
ح���اول ه���ذا الطبي���ب او ذاك درء خط���ر التهدي���د او الوعي���د 
الذي يواجهه من اهالي المر�سى، اال انه في النهاية ير�سخ 
"لف�سوله���م" الع�سائرية حفاظا على نف�سه وعائلته، من 
�س���رور طلق���ة طائ�س���ة، ال تتمك���ن الدولة معرف���ة الجاني او 

القات���ل.  

تهديد وابتزاز

ان  ي���رى  قلبي���ة   اخت�سا����ض  عن���وز  عدن���ان  الدكت���ور 
التهدي���دات الع�سائرية للطباء وان كانت ظاهرة قديمة اال 
انه���ا تفاقمت في االآونة االأخي���رة، وباتت تاأخذ طابع االبتزاز 

ولي�ض ا�سترداد الحقوق.
واأك���د على ان نقاب���ة االطباء مع الحق القانوني للمواطن 
ف���ي ح���ال ارت���كاب الطبي���ب لخط���اأ معي���ن بح���ق المري�ض، 
م�سي���را ال���ى تعر����ض )10( اطب���اء للتهدي���دات الع�سائري���ة 

والملحقات الق�سائية خلل �سهرين فقط.
و�س���دد على رف�ض التهديدات التي تط���ال االأطباء، كونها 
���ى االداء الوظيفي  ظاه���رة �سلبي���ة اخ���ذت تنعك�ض �سلب���ا عل

للطبيب وحياة المري�ض في الوقت نف�سه. 

انعدام االمكانيات

الدكتور ماج���د العبد اأخ�سائي الك�سور والعمود الفقري، 
، ي���رى ان ال�سبب الرئي�ض النت�س���ار اخطاء االطباء، وتهديد 
���ى، ان الطبي���ب يق���وم بعمل اكبر م���ن قدراته  حي���اة المر�س
المهني���ة والعلمي���ة، جري���ا وراء الم���ال باج���راء عملي���ات في 
عي���ادات غير موؤهلة الج���راء تلك الجراحات، ومنها عمليات 
االأن���ف واالأذن والحنج���رة واالجها����ض الت���ي ا�سبحت تجرى 

ف���ي اماك���ن خا�س���ة، او م�ست�سفي���ات مجهول���ة الهوية، وهي 
الت���ي  االمكاني���ات  او  التعقي���م  م���ن  االدن���ى  للح���د  تفتق���د 
ت�سل���ح الج���راء اي جراح���ة وذلك م���ن الناحي���ة التقنية، اما 
م���ن الناحي���ة العلمية فه���ذا الطبيب غير موؤه���ل الن يقوم 
به���ذه العملي���ة، فهن���اك بع�ض العملي���ات تحتاج ال���ى اأ�ستاذ 
او ا�ست�س���اري يق���وم به���ا، اال ان هنال���ك اطباء غي���ر موؤهلين 
���ى، ف�س���ل عن عدم  يج���رون العملي���ات وي�سح���ون بالمر�س
وج���ود ت�سل�س���ل ف���ي العمل الطب���ي، فالنقابة ل���م تحدد الى 
االآن ح���دود عمل الطبيب العام او االخ�سائي او اال�ست�ساري 

لحماية المري�ض من خطاأ الطبيب.

اخطاء غير متعمدة

وف���ي ال�سياق ذاته، يوؤكد الدكت���ور موفق �سلل  اخ�سائي 
االمرا����ض الجلدي���ة، ان االخط���اء الطبي���ة تح���دث ف���ي كل 
م���كان، حت���ى ف���ي ارق���ى الم�ست�سفي���ات والمراك���ز ال�سحية 
العالمي���ة، وح�س���ب االح�سائي���ات هن���اك خط���اأ علجي لكل 

مري�ض يومياً في كل م�ست�سفى في امريكا.
م�سي���را ال���ى ان حدوث االخطاء الطبي���ة والتبليغ عنها ال 
يعن���ي ان هن���اك م�سكل���ة او نق�سا او �سيئا من ه���ذا القبيل، 
���ى العك����ض ان معرف���ة ماهية ه���ذه االخط���اء وا�سباب  ب���ل عل

حدوثها هي التي ت�ساعد على تلفيها م�ستقبل.
وت���رى اال�ست�ساري���ة، هن���اء ال�سم���اع، ان معظ���م االخط���اء 
الطبي���ة الت���ي تح���دث لي�س���ت متعم���دة، وانم���ا ه���ي نتيجة 
اهم���ال غي���ر مق�س���ود او اجته���ادات طبي���ة او تمري�سية في 

غير محلها.
م���ن جانب���ه ق���ال الدكت���ور فرح���ان التميم���ي: ان االخطاء 
الطبي���ة واردة ف���ي مهن���ة الط���ب كاأي مهن���ة اخ���رى، ولك���ن 
الم�سكل���ة ان اث���ار الخط���اأ الطبي تتعلق بحي���اة �سخ�ض قد 

���ي بقي���ة عم���ره معوق���ا او عاج���زا او  يفق���د حيات���ه، او يق�س
اعم���ى.

م�سيفا: ان ال�س���رورة تقت�سي ت�سريع محاكمة الطبيب 
او االطب���اء المخطئي���ن، حتى ال تطوى مثل ه���ذه الق�سايا 

وتنتهي باالهمال.

 تداخالت جراحية

الدكت���ور احم���د الفا�س���ل، اخ�سائ���ي ط���ب الط���وارىء في 
م�ست�سف���ى الكرامة، يو�سح: ان اخطاء االأطباء ب�سفة عامة 
غي���ر مقبولة، وال يمكن اعتباره���ا مجرد خطاأ مهني عادي، 
ويجب ان نفرق بين خطاأ الطبيب والم�ساعفات التي تطراأ 

نتيج���ة التداخ���لت الجراحي���ة.. 
���ى ذل���ك ان���ه لي�س���ت  فاالأخط���اء واردة دائم���ا والدلي���ل عل
هن���اك دولة بالعال���م ت�سل ن�سبة نجاح اي���ة عملية جراحية 
���ى ان الم�ساعفات ممكنة  فيه���ا ال���ى )%100( ما يدل عل
الح���دوث ف���ي العراق وخ���ارج العراق، وكذلك يج���ب ان ن�سع 
خط���ا فا�س���ل بي���ن الخط���اأ الطب���ي والم�ساعف���ات، وه���ذه 
الم�ساعف���ات معت���رف به���ا ف���ي الكت���ب والمراج���ع الطبي���ة 

والعلمية ون�سبها معروفة عالميا.. 
فهن���اك مثل ن�س���ب وفيات في عملي���ات القلب ت�سل الى 
)%2( ف���ي اأح���دث المراكز الطبي���ة العلمية، وهي لي�ست 
وت���دور  اخ���رى،  ال�سب���اب  وانم���ا  فق���ط  م�ساعف���ات  نتيج���ة 
ن�س���ب الوفي���ات في العملي���ات المماثلة بم�س���ر حول نف�ض 

المعدالت العالمية. 
وتبقى اأخط���اء االطباء قائمة.. ومتزاي���دة.. ومعها ق�ساء 
الع�سي���رة يهيمن على ق�ساء القانون والعدالة.. في ق�سية 

تم�ض �سحة المواطن وم�سيرة.  
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التهديدات تطال االطباء كونها ظاهرة سلبية اخذت تنعكس على االداء الوظيفي للطبيب

المـــــرأة العراقيـــــــة همــــوم وتضحيـــــــات

أخطاء االطباء بين نقابة االطباء و )عرف العشائر(

مشكالت معقدة في حياتها العملية خارج البيت

العراقية / فيصل سليم 

 بالرغ��م م��ن ان االخط��اء 
اال  مقبول��ة،  غي��ر  الطبي��ة 
انه��ا موج��ودة ف��ي كل دول 
عليه��ا  ويحاس��ب  العال��م، 
القان��ون بش��دة، س��واء على 
شكل تعويضات أم حبس ام 
غرامات، قد تصل الى شطب 
اسم الطبيب من سجل نقابة 
ترخي��ص  والغ��اء  االطب��اء، 
بنس��ب  لمهنت��ه  مزاولت��ه 

معينة وغيرها..

ليســت هناك دولة 
بالعالم تصل نسبة 
عملية  ايــه  نجــاح 
جراحيــة فيهــا الى 

% 100

هموم وشــجون المــرأة العراقية التي 
تواجهها للظروف الغير طبيعية

المــرأة العراقية بأمــس الحاجة لألمن 
حتى يزول عنها القلق والخوف

العراقية: فيصل سليم 
 

ما اكثر الهموم التي تحملها المرأة العراقية وما أقس��ى الظروف التي تمر بها أنما تحمل همومها 
معها منذ طفولتها وتكبر معها وتالزمها طيلة حياتها فمنذ اللحظة االولى لوالدة البنت تستقبل 
معظ��م العوائ��ل العراقية خبر والدتها بفت��ور وحزن لكون المولود بنتا ولي��س صبيا ومن هنا يبدأ 
مش��وار البن��ت مع التفرقة والهموم فمع  نش��أتها االول��ى يبدأ معاناتها من خالل ما س��تواجهه من 
تميي��ز بينه��ا وبين اخوانها وما س��يفرض م��ن تحديات عائلي��ة واجتماعية بالمس��تقبل بدواعي 

الحرص الشديد عليها قد تصل الى حد تقييد حريتها.
ام���ا اخوانها الذك���ور ف�سيكون لهم الحري���ة بما يفكرون 
وم���ا يعتق���دون وله���م الخي���ار فيم���ا يق���ررون لم�ستقبلهم 
م���ا دام ذلك يلب���ي طموحاتهم وم�سلحته���م اما م�سلحة 
البن���ت فتق���رر ف���ي الغال���ب من قب���ل اف���راد العائل���ة وولي 
وذكاوؤه���ا  وثقافته���ا  وتعليمه���ا  عمره���ا  كان  ول���و  امره���ا 
ف���وق م�ست���وى ول���ي االم���ر الذي ق���د يك���ون اح���د اأقربائها 

المجتمعين بحقها .
لي�س���ت  فمعاناته���ا  االجتماع���ي  ال�سعي���د  ���ى  عل ام���ا 
بالقليل���ة فباال�سافة الى ما تواجهه من م�سكلت معقدة 
ف���ي حياته���ا العملي���ة خ���ارج البي���ت �س���واء خ���لل تنقله���ا 
وتواجده���ا ف���ي ال�س���ارع واالماك���ن العام���ة وخ���لل مرحلة 
تعليمه���ا او عمله���ا م���ع االخري���ن او عن���د م�سارتكته���ا في 
االن�سط���ة االجتماعية وال�سيا�سي���ة فاأنها تعاني في اأغلب 
االحيان من مظاهر التمييز بينها وبين الرجل باال�سعدة 
و المج���االت كاف���ة وباالخ����ض عن���د التقدي���م للوظيف���ة و 
العم���ل حي���ث يجري تف�سي���ل الذك���ور على االن���اث بغ�ض 

النظر عن الكفاءة .
ام���ا اكث���ر الم�س���كلت الت���ي جلب���ت الهم���وم وال�سج���ون 
للم���راأة العراقي���ة فهي تلك الت���ي واجهته���ا وتواجهها في 
حياته���ا اليومية ب�سبب الظروف غير الطبيعية التي مر 

بها ويمر بها العراق . 

لق���د تعاي�س���ت الم���راأة العراقي���ة ول�سن���وات طويل���ة م���ع 
اأ�س���وات الر�سا�ض والقناب���ل وال�سواريخ وهدير الطائرات 
وف���ي اأج���واء التفجي���رات والقت���ل والتخريب عان���ت الكثير 
م���ن الكت���ب والحرمان ب�سب���ب الحروب الح�س���ار والدمار 

والتي ما زالت نتائجها قائمة الى االن . 
لق���د ازدادت هم���وم الم���راأة العراقي���ة وه���ي ت���رى وطنه���ا 
الع���راق بل���د الح�س���ارات والخي���رات دول���ة مفل�س���ة مثقلة 
مدم���رة  التحتي���ة  وبنيته���ا  منه���ار  اقت�ساده���ا  بالدي���ون 
���ى  والبطال���ة متف�سي���ة فيه���ا ويعتم���د اغل���ب �سكانه���ا عل
المعون���ات الغذائي���ة الحكومية التي تق���دم لهم بالبطاقة 
التمويني���ة دول���ة تطل���ب الع���ون م���ن االخري���ن وت�ست���ورد 
)البنزي���ن ( و )الكهرباء ( من دول الجوار وهو البلد الذي 
يعتبر ثاني دولة تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم 
وال���ذي كان واح���د م���ن اه���م ال���دول الم�س���درة للنفط لقد 
كان���ت المراأة العراقية منذ ع�سرات ال�سنين خلل م�سيرة 
طويل���ة و�ساقة من اجل اللحاق بركب الح�سارة ولت�سارك 
الرج���ل ف���ي بن���اء مجتم���ع متح�س���ر تن���ال في���ه حقوقه���ا 
للعي����ض بحي���اة ح���رة كريمة تلي���ق بها فحق���ق الكثير من 
���ى ال�سعي���د العلم���ي  النجاح���ات واالنج���ازات المهم���ة عل
ا�سدم���ت  م���ا  م�سيرته���ا  ان  اال  واالجتماع���ي  والثقاف���ي 
بالحواجز والقيود التي فر�ستها عليها الظروف ال�سعبة 

والقا�سي���ة التي مر ويمر بها الوطن في ال�سنوات االخيرة 
ب�سبب فقدان االمن و�سيطرة الخوف والقلق على حياتها 
ون�ساطه���ا مم���ا افقدها ج���زءاً كبيراً من حريته���ا وقدرتها 
���ى العم���ل واالب���داع فاأ�سع���ف م���ن دورها ف���ي الم�ساركة  عل
بالن�ساط���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة وال�سيا�سي���ة وغيرها 
ف���ي الوق���ت ال���ذي في���ة مجتمعه���ا ووطنها احوج م���ا يكون 

لم�سارك���ة الجمي���ع ن�س���اء ورج���ال الع���ادة البن���اء ان المراأة 
العراقي���ة باأم����ض الحاجة للآم���ن حتى ي���زول عنها القلق 
���ى م�ستقب���ل اأهله���ا ووطنها وه���ي تتطلع الى  والخ���وف عل
اليوم الذي ي�سود فيه القانون والنظام و العدل والم�ساواة 
واحت���رام القان���ون واحت���رام حق���وق االإن�س���ان اأرج���اء العراق 

كافة .
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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

مصطفى فحص 

بلغت الديون الخارجية لروسيا بداية هذا العام 732 مليار دوالر، بينما موسكو مطالبة بسداد قرابة 22 مليارا 
قبل نهاية هذا العام و120 مليارا في العام المقبل، وتس��بب س��قوط أس��عار النفط بخس��ارة روس��يا قرابة 110 
مليارات دوالر، يضاف إليها خس��ارتها 37 مليار دوالر، بس��بب العقوبات االقتصادية عقب األزمة األوكرانية التي 
زادت م��ن ح��دة هجرة رؤوس األموال الت��ي بلغت قرابة 70 مليار دوالر، بينما تعتمد الخزينة الروس��ية على فائض 
مالي بلغ بداية العام 523 مليار دوالر من ضمنها أموال صندوق االدخار الوطني الذي يحوي 180 مليار دوالر، وقد 
خسرت روسيا نحو مائة مليار دوالر من هذا المخزون النقدي حتى اآلن بسبب العقوبات الغربية، وركود االقتصادي 

العالمي، وتدخالت البنك المركزي الروسي، من أجل حماية العملة الوطنية من التدهور.
كذل����ك فر�ضت االأو�ض����اع االقت�ضادية على فالديمي����ر بوتين اإلغاء 
م�ضروع����ه التنم����وي االجتماع����ي وتطوي����ر االأقاليم، ال����ذي بنى عليه 

حملته االنتخابية �ضنة 2012، ور�ضد له قرابة 120 مليار دوالر.
تقرير �ض����ندوق النقد الدولي، ك�ضف اأن الميزانية العامة لرو�ضيا 
بحاج����ة اإل����ى برمي����ل نف����ط ب�ض����عر 101 دوالر كي ال تقع ف����ي العجز، 
متوقع����ا اأن ال يتج����اوز النم����و العام لل�ض����نة المقبل����ة 0.2 في المائة، 
مم����ا يعن����ي اأن تباط����وؤ النم����و في االقت�ض����اد العالمي �ض����وف ينعك�س 
مبا�ض����رة عليها؛ حيث �ضي�ضهد اقت�ضادها ركودا تاريخيا، يخالف ما 
راهن عليه الرئي�س فالديمير بوتين في موؤتمره ال�ضحافي االأخير، 
باأن النمو في االقت�ض����اد العالمي �ض����وف ي�ض����اعد االقت�ض����اد الرو�ضي 

على الخروج من اأزمته.
ي�ضتمر ح�ضار رو�ضيا اقت�ضاديا منذ بداية االأزمة االأوكرانية، فقد 
�8 الكبرى، وي�ضتعد الكونغر�س  تم ا�ضتبعادها من مجموعة الدول ال
م�ض����اعبها  �ض����تزيد  جدي����دة،  عقوب����ات  حزم����ة  لفر�����س  االأميرك����ي 
االقت�ضادية، بينما طالب رئي�س الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، 
با�ض����تبعادها م����ن المنظمة المالية العالمي����ة، نظرا لفقدان عملتها 
الوطنية قيمتها ال�ض����رائية، مطالبا بموا�ض����لة ال�ضغط عليها حتى 
اأن م�ض����الح المملك����ة المتح����دة  تتراج����ع ع����ن �ضيا�ض����اتها، معتب����را 

والديمقراطية ي�ضيران جنبا اإلى جنب.
����ي في موؤتمره ال�ض����حافي  ����ى الرغم من خروج الرئي�س الرو�ض وعل
المط����ول م����ن اأجل طماأن����ة مواطني����ه، ومحاولته اليائ�ض����ة ا�ض����تعادة 
����ي، واإغراء روؤو�����س االأموال الهارب����ة بالعودة،  الثق����ة باالقت�ض����اد الرو�ض
�ض����وق  والتلوي����ح بفر�����س جمل����ة م����ن االإج����راءات المالي����ة لحماي����ة 
العملة، والحد من حركة الم�ضاربة المالية بين البنوك، فاإن اأغلب 
التوقع����ات االقت�ض����ادية ت�ض����ير اإل����ى اأن الم����اأزق المالي واالقت�ض����ادي 
����ي م�ض����تمر، ول����ن ت�ض����تطيع الحكومة احت����واءه، الأ�ض����باب عدة  الرو�ض
ف����ي مقدمته����ا ا�ض����تمرار هب����وط اأ�ض����عار النف����ط، ال����ذي ي�ض����كل ثلثي 
عائدات الميزانية الرو�ض����ية، و�ض����يطرة مجموعة االأليكاري�ض����يا على 
موؤ�ض�ض����ات �ض����ناعية الطاق����ة الكب����رى، والف�ض����اد الم�ضت�ض����ري، وعدم 
ق����درة ال�ض����ناعات الرو�ض����ية على المناف�ض����ة ف����ي االأ�ض����واق العالمية، 

و�ضعف رو�ضيا في المجالين؛ التقني والتكنولوجي.
م����ن هنا، ف����اإن الجي����وب الخاوي����ة للمبعوثين الرو�����س اإلى منطقة 
ال�ض����رق االأو�ض����ط والعالم، من اأجل ط����رح االأفكار الرو�ض����ية لمعالجة 
االأزم����ات العالمي����ة لم تعد تلقى اآذانا �ض����اغية، فعلى المدى القريب 
اأ�ض����بحت مو�ض����كو مجب����رة على اال�ض����تماع اإل����ى وجهات النظ����ر، التي 
العالمي����ة،  ال�ضيا�ض����ات  ف����ي  ومواقفه����ا  �ض����لوكها  بتغيي����ر  تطالبه����ا 

م����ن كيي����ف اإلى دم�ض����ق مرورا بطه����ران، وب����اأن الدفاع عن الم�ض����الح 
الجيو�ض����تراتيجية ومواجه����ة االأحادية القطبي����ة، ال تتحقق بخزينة 
فارغ����ة واقت�ض����اد منه����ك، فوريث����ة االتح����اد ال�ض����وفياتي ل����م تعد في 
م�ض����اف ال����دول العظمى، ب����ل هي دولة تمل����ك وظيفة دولي����ة اأمنتها 
لها الع�ضوية الدائمة في مجل�س االأمن، وحق ا�ضتخدام الفيتو، في 
مواجه����ة ال�ضيا�ض����ات الغربي����ة، للدفاع عما تعتب����ره مجالها الحيوي 

وم�ضالحها حول العالم.
اإجري����ك  م����د  ب�ض����اطك  »ق����د  اللبنان����ي:  ال�ض����عبي  المث����ل  يق����ول 

����ي اليوم هو حجمها االقت�ض����ادي  )رجليك(«، وحجم الب�ض����اط الرو�ض
ال����ذي اأ�ض����بح اأق�ض����ر بكثي����ر م����ن طموحاته����ا، ولي�����س باإمكانه����ا اأن 
تتم����دد خارجه، والمطلوب االآن عودتها اإلى مقا�ض����ها الطبيعي الذي 
يح����دد حجمه����ا ودوره����ا، فم����ن يرغ����ب اأن تط����اأ قدم����اه خ����ارج حدوده 
علي����ه اأن يملك الو�ض����يلة لتثبيتهم����ا، وعمال بقول موؤ�ض�����س االتحاد 
ال�ض����وفياتي، لينين، اإن »ال�ضيا�ضة هي التعبير المكثف لالقت�ضاد«، 
فاإننا في ع�ض����ر يمكن القول فيه اإن االقت�ض����اد هو التعبير المكثف 

لل�ضيا�ضة.

بقــــدر »روبلـــــك« مـــــــد قدميــــــــك

����ي" بعد  ����ي اخت����ار "الباج����ي قائ����د ال�ضيب�ض ال�ض����عب التون�ض
ثالث �ض����نوات عجاف من حكم المن�ض����ف المرزوقي ، حر�س 
����ى اإر�ض����اء االئت����الف الحاك����م اأو التروي����كا بقي����ادة  خالله����ا عل
����ى ح�ض����اب �ض����عب يت����وق للعي�����س الكريم،  حرك����ة النه�ض����ة عل
وجن����ي ثم����ار ثورة، طالبت بالعي�س والحرية والعدالة ، ف�ض����ل 
المرزوق����ي في قيادة تون�س وا�ض����تكمال مطالب الثورة ، فكان 
التردي اإقت�ض����اديا و�ضيا�ض����يا واجتماعيا واأمنيا، ت�ضلل الياأ�س 
اإلى التون�ضيين، وطالت الفترة االنتقالية، ومرت اأربع �ضنوات، 
كاأربعة عقود ، لكن الليل مهما طال البد لل�ضبح اأن ينجلي.
����ي،  انته����ت االنتخاب����ات، ول����م تنت����ه مطالب ال�ض����عب التون�ض
����ى رئي�����س تون�����س الجدي����د اأن ي�ض����توعب العب����ر من  يبق����ى عل
����ي القري����ب ، ويتجن����ب اأخط����اء وق����ع فيه����ا المرزوق����ي  الما�ض
الأنه كان مجرد واجهة لحركة النه�ض����ة، �ض����اكن ق�ضر قرطاج 
الجدي����د يع����ي جيدا الدر�س، فهو �ض����احب تجرب����ة كبيرة في 
العمل العام، ويمكن اأن ي�ض����ع تون�س على الطريق ال�ض����حيح 

رغم تقدمه في ال�ضن حتى ولو لفترة رئا�ضية واحدة.
التقدم في ال�ض����ن لن يكون عائقا ، فكثير من الم�ض����ريين 
اأدركوا اأن ت�ضويتهم لالإخوان قاد البالد اإلى االنق�ضام واالإرهاب 
����ى" كان االأن�ض����ب للمرحلة  والخ����راب ، واأدركوا اأن "عمرو مو�ض
االنتقالي����ة لفترة واحدة، التون�ض����يون يقراأون جيدا، ويدركون 
جماع����ة  اإل����ى  المنتمي����ة  النه�ض����ة  حرك����ة  اإ�ض����تئثار  خط����ورة 
االإخ����وان االإرهابي����ة بالحكم في بلد عري����ق ، ويعلمون اأن قائد 
����ي �ض����ياأتي بروؤية جديدة، ولن يكون ا�ضتن�ضاخا لنظام  ال�ضب�ض
ث����اروا علي����ه، فالرجل لم ياأت من مكتب االإر�ض����اد اإلى الق�ض����ر 

����ي ، اإنم����ا ذو خلفية اإدارية و�ضيا�ض����ية ، فقد كان الوزير  الرئا�ض
االول يعن����ي رئي�����س الحكوم����ة، وقبله����ا تول����ى وزارات �ض����يادية 
كالخارجية والدفاع والداخلية ، وعا�ض����ر ا�ضتقالل تون�س عام 
1956 ، وكان م�ضت�ضارا للحبيب بورقيبة، وان�ضم للمعار�ضة 
ان�ض����حابه م����ن الح����زب  وطال����ب با�ض����الحات �ضيا�ض����ية بع����د 
اال�ض����تراكيين  الديمقراطيي����ن  لحرك����ة  وان�ض����م  الد�ض����توري 

المعار�ضة، وراأ�س مجل�س النواب عام 1991 .
يح����ق لرئي�����س تون�����س الجدي����د اأن يفر�س روؤيت����ه للنهو�س 
بالب����الد، فحزبه وهو )نداء تون�����س( فى موقع قيادة االئتالف 

كل الحكومة المقبلة ، فى حين اأن حزب  الجديد الذى �ضي�ضَّ
المرزوقى )الموؤتمر من اأجل التغيير( كان جزءاً �ض����غيراً من 

ائتالف ت�ضدرته حركة النه�ضة.
�ض����عرت حرك����ة النه�ض����ة ب����اأن المرزوق����ي راح����ل ال محال����ة ، 
فح����دث تح����ول في نمط التحالف����ات االنتخابية، فقد انتخب 
الرج����ل الثان����ى فى حركة النه�ض����ة "عبد الفتاح م����ورو" نائباً 
اأول لرئي�س مجل�س النواب ب 157 �ضوتاً من اأ�ضل 217، رغم 
اأن ه����ذه الحرك����ة ال تمل����ك م����ع حلفائه����ا اأكثر م����ن 85 مقعداً 
����ى اأن نوابا في ح����زب نداء  ����ى االأكث����ر، وه����ذا كان موؤ�ض����راً عل عل

تون�س اقترعوا لم�ضلحة مورو.
تون�����س"  ن����داء  ح����زب  ف����ى  القي����ادى  انتخ����اب  ف����اإن  كذل����ك 
محم����د النا�ض����ر" رئي�ض����اً للمجل�س باأغلبية 176 �ض����وتاً كان 
موؤ�ض����را على اأن عدداً ال ي�ض����تهان به من نواب حركة النه�ض����ة 
اقترع����وا لم�ض����لحة النا�ض����ر ، كما اأن ا�ض����تقالة االأمي����ن العام 
ال�ض����ابق لحركة النه�ض����ة حمادي الجبال����ي المعروف بدعمه 
����ى التفاهم بي����ن قياداته����ا، وحزب  للمرزوق����ي موؤ�ض����ر اآخ����ر عل
نداء تون�س ، واأيا كانت التحالفات فاإن التون�ضيين اإ�ضتطاعوا 
ف����رز اأوراق اللعب����ة، واإع����ادة ترتي����ب ه����ذه االوراق م����ن جدي����د ، 
فهم يقبل����ون بالتعددية، ولكن يريدون ت�ض����ليم الراية للتيار 
����ي  الليبرالي بروؤية جديدة ، بعد ف�ض����ل تيار االإ�ض����الم ال�ضيا�ض
، ه����م ي�ض����عرون بالقلق م����ن نمو ظاه����رة االإرهاب خا�ض����ة بعد 
مقت����ل رم����وز �ضيا�ض����ية ب����ارزة مث����ل �ض����كري بلعيد ورج����ال اأمن 
وت�ض����اهل الترويكا الحاكمة مع التنظيمات االإرهابية القائمة 
����ى حدودهم مع ليبي����ا تترب�س بهم  ����ى مرم����ى حجر وعل ، وعل
تنظيمات مثل اأن�ضار ال�ضريعة وفجر ليبيا وغيرها، والرهان 
����ى رئي�����س قادر على قيادة تون�س اإل����ى بر االآمان بعيدا  االآن عل

عن االإرهابيين والفا�ض����دين واالنتهازيين.

الديمقراطية مريضة!السيبســـــــي رئيســـــــــا

عندم���ا قام���ت ث���ورة 25 يناي���ر في م�ض���ر، 
وه���ي الت���ي اأدت اإل���ى �ض���قوط نظ���ام الرئي�س 
اإلي���ه  محم���د ح�ض���ني مب���ارك، وّج���ه نق���اده 
مجموع���ة كبيرة من االتهامات وفندوا عددا 
غير قليل من االأ�ضباب التي اأدت اإلى �ضقوط 
ه���ذا النظام. كان من اأبرز االأ�ض���باب بح�ض���ب 
م���ا قالوا ه���و تزوي���ر االنتخاب���ات البرلمانية 
التي ح�ض���لت ف���ي المدة االأخي���رة من عهده 

واأدت اإلى ما اأدت اإليه.
لق���د داأب���ت و�ض���ائل االإع���الم الغربي���ة على 
الحري���ة  عدي���م  باأن���ه  الثال���ث  العال���م  نع���ت 
وعديم الديمقراطية، وهي مقولة فيها حق 
كبي���ر ولكنه���ا لي�ض���ت كل الحقيق���ة، فنح���ن 
نعي�س في ع�ض���ر غريب ج���دا. الغريب حقا 
ه���و ا�ض���تعداد ع���دد كبي���ر ج���دا م���ن العام���ة 
مهم���ة  عالم���ات  ع���ن  ���ي  والتغا�ض لن�ض���يان 
وهائل���ة تدل على ا�ض���محالل الديمقراطية 
واتب���اع  لذل���ك  مغاي���ر  ه���و  لم���ا  والتهلي���ل 
فالنظ���ام  ه���ذا،  لعك����س  التروي���ج  م�ض���يرات 
الحزب���ي ف���ي الديمقراطي���ة الغربية اأ�ض���ابه 
ال�ض���عف والوهن والهزال ب�ض���كل بات اأقل ما 
يمكن و�ض���فه ب���ه هو الحالة المر�ض���ية، الأن 
البرام���ج ال�ضيا�ض���ية بي���ن االأح���زاب بع�ض���ها 
وبع�س تقاربت اإلى درجة بات التفريق بينها 
وبين غيرها م�ضتحيال جدا، وكانت بالتالي 
االنتخاب���ات  ف���ي  اأو خ�ض���ارة  ف���وز  اأي  نتائ���ج 
الت���ي تح�ض���ل ه���ي ف���ي واق���ع االأم���ر تتوقف 
���ى ممي���زات و�ض���فات وطباع  اأكث���ر فاأكث���ر عل
اأو  الح���زب  اأيقون���ة  ف���ي  بحت���ة  �ضخ�ض���ية 
زعيمه اأو مر�ض���حه للمن�ض���ب، وعلى االأرجح 
ه���ذه ال�ض���فات تكون ال عالقة له���ا باأي حال 
م���ن االأح���وال بم���ا يت���م طرح���ه ف���ي البرامج 
االنتخابي���ة الت���ي م���ن المفرو����س اأن يك���ون 
الت�ض���ويت نف�ض���ه عليه���ا وحده���ا، وه���ي من 
�ضيا�ض���ية  ق�ض���ايا  تعك����س  اأن  المفرو����س 
دور  له���ا  وفكري���ة  واجتماعي���ة  واقت�ض���ادية 
م�ض���يري وتهم جدا م�ض���الح النا�س ب�ضورة 
عامة، وتكون �ض���قطات المر�ضح اأو ف�ضائحه 
هي التي تح�ض���م قرار العامة معه اأو �ض���ده، 
وه���ذا طبعا انعك�س ب�ض���كل مخي���ف ومرعب 
والم���داوالت  المناق�ض���ات  م�ض���توى  ���ى  عل
و�ض���ائل  �ض���تى  ف���ي  ال�ضيا�ض���ية  والن���دوات 
االإع���الم الجدي���د منه���ا والقدي���م، وب���ات م���ا 
يمك���ن اأن يحكم النا����س عليه هو مدى قدرة 

وتمك���ن المر�ض���ح من اأن يوؤث���ر على عواطف 
النا����س ويحركه���ا ف���ي اتجاهات مقنن���ة اأكثر 
���ى تقيي���م م���ا ت���م طرح���ه  م���ن اعتماده���م عل
الحج���ة  ومعاين���ة  ومراقب���ة  م���ن م�ض���مون 
والدالئل والبراهين والحكمة والم�ضداقية، 
���ي بحنكته  وهي �ض���فات تغي���ر فيها ال�ضيا�ض
وخبرت���ه وروؤيت���ه اإل���ى منت���ج جدي���د وغري���ب 
ه���و اأق���رب اإلى رجل العالق���ات العامة الحذر 
���ي اأكبر �ض���ريحة ممكنة  الذي يقول ما ير�ض
م���ن النا����س بغ����س النظر عن م���دى قناعته 
ه���و ال�ضخ�ض���ية بذل���ك اأو ال، عام���ال بمب���داأ 
الجاذبي���ة المغناطي�ض���ية للنا����س، معتم���دا 
العيني���ن  وح���ركات  ال�ض���عر  ت�ض���ريحة  ���ى  عل
البرنام���ج  م���ن  اأكث���ر  الالئ���ق  والمظه���ر 

ال�ضيا�ضي والم�ضمون ال�ضحيح.
���ي الف�ض���اد  طبع���ا �ض���اَحب كل ذل���ك تف�ض
بي���ن بع����س ه���وؤالء ال�ضيا�ض���يين ب�ض���كل عام 
وربط تقوية م�ضالحهم بالزواج الكاثوليكي 
الوثي���ق م���ع المال ورج���ال االأعم���ال، لتمرير 
الم�ض���الح وتح�ض���ين الفر����س مقابل الدعم 

المالي لهم الم�ض���تمر.
وغيره���ا  واالأمرا����س  االأعرا����س  ه���ذه  كل 
ف���ي  الديمقراطي���ة  المنظوم���ة  اأ�ض���ابت 
ال�ض���ميم وال �ض���ك، الأن الديمقراطي���ة ف���ي 
نهاية المطاف يجب اأن تقا�س بمدى اأهمية 
التاأثي���ر ال���ذي يعك�ض���ه العام���ة والنا�س على 
القرار ال�ضيا�ضي الكبير بو�ضفهم مواطنين 
ناخبي���ن واأ�ض���حاب قرار ب�ض���رف النظر عن 
موق���ع المر�ض���ح االجتماع���ي وثرائ���ه ولون���ه 
واأ�ض���له وف�ض���له. ه���ذا في واق���ع االأم���ر اأفرز 
المجتم���ع،  طبق���ات  بي���ن  وتفرق���ا  تميي���زا 
فهن���اك طبق���ة »موؤث���رة« وطبق���ات ال »معنى 
له���ا«، وبالتال���ي يح�ض���ل التباي���ن الطبق���ي 
الكبي���ر ج���دا بي���ن النا����س بع�ض���هم وبع�س، 
تزوي���ر  اأن  ���ى  عل الحك���م  يك���ون  ث���م  وم���ن 
االنتخاب���ات مهم���ا كان فّج���ا ومجرما ما هو 
ف���ي واق���ع االأم���ر �ض���وى �ض���ورة واح���دة فقط 
م���ن �ض���ور الت�ض���وه ال���ذي اأ�ض���اب المنظومة 
الديمقراطي���ة، ب���ل اإنه���ا �ض���ورة بدائي���ة جدا 

ومف�ضوحة جدا و�ضاذجة جدا.
ال���كل يع���رف اأن هن���اك اأنظم���ة تّدع���ي اأنها 
ديمقراطي���ة ولكنه���ا ال عالق���ة له���ا بذل���ك، 
مثل اإيران وكوريا ال�ضمالية واإ�ضرائيل، ولكن 
االهت���راء والتدهور اأ�ض���ابا نظما ديمقراطية 
عتي���دة، وه���ي بحاج���ة اإل���ى مراجع���ة عميقة 
حتى يك���ون لحجتها بتروي���ج الديمقراطية 

مغزى ومعنى.

ايالف : حسين شبكشي

ايالف : فؤاد التوني

 كت����ب الزمي����ل حازم االأمي����ن مقاال مهما 
ف����ي �ض����حيفة »الحي����اة« بعن����وان: »حما�س 
مجددا اإلى طهران.. بدال من رام اهلل«، قال 
فيه اإن حما�س هرولت اإلى »ح�ض����نها االأول 
����ى وق����ع هزائ����م �ض����رعت  اإي����ران«، وذل����ك »عل
ت�ض����يب الج�ض����م االإخوان����ي م����ن المحيط 
اإل����ى الخليج. من م�ض����ر اإلى تون�س، مرورا 

ب�ضوريا واالأردن واأخيرا اليمن«.
وكتب االأمين مقال����ه بعد اإعالن حما�س 
اإي����ران  م����ع  عالقاته����ا  ا�ض����تعادة  موؤخ����را 
مج����ددا، وم����ع الحدي����ث عن زي����ارة مرتقبة 
لخالد م�ض����عل لطه����ران، وملخ�����س مقال 
االأمي����ن ه����و اأن حما�����س مث����ل م����ن وقع في 
حفرة ويوا�ض����ل الحفر، حي����ث اإنها حاولت 
ال�ض����ورية  الث����ورة  ف����ي  الحي����اد  تلت����زم  اأن 
لك����ي ال تفق����د اإي����ران، وم����ع تق����ارب الحركة 
المج����دد االآن م����ع اإي����ران يت�ض����اءل االأمي����ن 
كي����ف �ض����يكون بمق����دور حما�����س اأن تق����ارب 
االآن العالق����ة بي����ن م�ض����ر واإي����ران؟ وكي����ف 
تتج����اوز  اأن  حما�����س  بمق����دور  �ض����يكون 
موق����ف المنطق����ة ككل م����ن اإي����ران، ناهيك 
ومعل����وم  ال�ض����ورية،  االأزم����ة  تداعي����ات  ع����ن 
����ى محمل الجد  اأن ال�ض����عودية تاأخذه����ا عل
للي����وم، وحت����ى رحي����ل االأ�ض����د؟ كما ي�ض����ائل 
االأمي����ن حما�����س كي����ف بمقدوره����ا تحم����ل 
عا�ض����مة  »طه����ران  م����ع  التعام����ل  تبع����ات 
وه����ي  االأخ����رى،  المذهبي����ة  االإمبراطوري����ة 
ق�ض����ر خليفة االآخرين«، م�ضيفا اأن هناك 
مالمح انق�ض����ام حم�ض����اوي، ومت�ض����ائال اأنه 
بح����ال ق����رر خال����د م�ض����عل اال�ض����تقرار ف����ي 
اإيران فماذا �ض����يبقى ل����ه، وكيف »يتفاو�س 

مع االإ�ضرائيليين من هناك«؟
ل����م  ال����ذي  االآخ����ر  ال�ض����وؤال  ف����اإن  وعلي����ه 
يطرح����ه االأمي����ن، ونطرح����ه هن����ا، ه����و: من 
ي�ض����تعيد غزة من عبث حما�س؟ فاإذا كانت 

ال�ض����عودية واالإمارات قد قامتا، وبم�ض����اركة 
من ال�ض����عب والجي�س الم�ضري، با�ضتعادة 
م�ضر من االإخوان الم�ضلمين، كما ت�ضدوا 
له����م ف����ي الخليج، وغي����ره، فمن ي�ض����تعيد 
غ����زة م����ن العب����ث االإخوان����ي؟ وم����ن ي�ض����ع 
حدا لمغام����رات حما�س هناك؟ ومن يقبل 
اأ�ض����ال اأن تعود حما�����س مجددا االآن لتكون 
ذراعا الإيران مثلها مثل حزب اهلل المتورط 
في الدم ال�ض����وري دفاعا عن جرائم االأ�ضد، 
حماي����ة  ����ي  تقت�ض الت����ي  اإي����ران  وم�ض����الح 
الطائفية في الع����راق، ومثلها باليمن من 
خ����الل الحوثيي����ن؟ فكي����ف يك����ون الموقف 

الخليج����ي، وخ�ضو�ض����ا بع����د الم�ض����الحة 
مع قطر، راف�ض����ا ل�»االإخوان الم�ض����لمين«، 
ومحاربا لعبثهم، ثم يقبل بارتماء حما�س 
مجددا باأح�ض����ان اإيران، وتحويل الق�ضية 
ورق����ة  اإل����ى مج����رد  برمته����ا  الفل�ض����طينية 

تفاو�ضية بيد اإيران؟
م�ض����ر،  ف����ي  االإخ����وان  ي�ض����قط  كي����ف 
وتون�����س، ويلجم����ون ف����ي الخلي����ج واالأردن، 
و�ض����وريا، وه����ي ف����ي عم����ق الث����ورة، ويقب����ل 
به����م ف����ي غزة عب����ر حما�س التي م����ا فتئت 
فم����ن  الفل�ض����طينية؟  بالق�ض����ية  تتاج����ر 
����ى اإيقاف  يت�ض����دى لذل����ك؟ ومن يعمل عل

ه����ذا العب����ث ف����ي غ����زة االآن، وي�ض����من عدم 
����ئلة  ارتهانه����ا مجددا للعب����ة االإيرانية؟ اأ�ض
ج����ادة طرحناه����ا م����ن قب����ل، وط����وال عق����د 
من الزمان، واأكث����ر، بهذه الزاوية، وطرحها 
����ى ذلك اإال  عق����الء مثلن����ا، ول����م نج����د ردا عل
حم����الت تخوين وتطاول رخي�ض����ة، واليوم 
ه����ا هو ال�ض����وؤال يتك����رر، وخ�ضو�ض����ا بعد اأن 
قامت م�ض����ر بالتعام����ل الجاد مع حدودها 
حما�����س  ت����ورط  ثب����ت  اأن  وبع����د  غ����زة  م����ع 
بتهديد االأمن الم�ضري.. من يوقف عبث 
حما�س ه����ذه المرة، وينقذ غزة منها، ومن 

تنظيم االإخوان الم�ضلمين؟ ومتى؟

ومــــاذا عن استعـــــادة غـــــزة؟
طارق الحميد



فري���اد  الثقاف���ة  وزي���ر  وج���ه 
روان���دزي, تحدي���د ي���وم الخمي�س 
الج���راء  موع���داً  ا�س���بوع  كل  م���ن 
ت�س���مل  مبا�س���رة   مقاب���ات 
العاملي���ن ف���ي ال���وزارة ودوائره���ا, 

���ن  � � � � � � المثقفي ���ى  � � � � � � � � � ال ا�ساف���ة 
خ���ارج  والمواطني���ن  والمبدعي���ن 

ال���وزارة.
وياأت���ي ه���ذا التوجيه م���ن وزير 
الثقاف���ة الجل م���د ج�س���ور الثقة 
وال�سفافي���ة بي���ن الم�س���وؤول م���ن 
جه���ة والمواط���ن والمثق���ف على 
وجه الخ�سو�س من جهة اخرى.

الجدير بالذكر ان وزير الثقافة 
فري���اد رواندزي خ���ال لقاءه وزير 
الثقافة اال�سب���ق مفيد الجزائري 
اعل���ن ع���ن انته���اء القطيع���ة بين 
وزارة الثقافة والمثقفين واهمية 
ال���وزارة  م���ع  الجمي���ع  توا�س���ل 
الغني���ة  الع���راق  تجرب���ة  النج���اح 

بالثقافة والمعرفة.

انعق���د خ���ال يوم���ي2014-12-23-22 مهرج���ان ال�ساع���ر 
المتنب���ي ف���ي دورت���ه الثاني���ة ع�سر عن���د �سري���ح ال�ساعر في 

ق�ساء النعمانية التابع لمحافظة وا�سط.
اليا�س���ري  ر�سي���د  البرلم���ان  ع�س���و  المهرج���ان  ح�س���ر   
ومحاف���ظ وا�س���ط ورئي����س مجل����س المحافظ���ة وقائممق���ام 
النعماني���ة, كم���ا ح�سره رئي�س اتحاد االدب���اء والكتاب فا�سل 
ثام���ر وح�سد من المثقفي���ن والنقاد من مختلف محافظات 

العراق .
حم���ل المهرجان �سع���ار )بالق�سيدة ت�سمو الحياة( وكر�س 
لاحتف���اء بالناقد )حات���م ال�سكر(, و�سه���دت جل�سة االفتتاح 
كلمات الترحيب لمحافظ وا�سط ونائب مجل�س المحافظة 
وفا�س���ل ثامر رك���ز على القيمة العليا ل�سع���ر المتنبي مالئ 
الدني���ا و�ساغل النا�س و�سرورة تظاف���ر كل الجهود بين وزارة 
الثقاف���ة ومجل����س المحافظ���ة الإنج���اح المهرج���ان خا�س���ة 
م���ن جهة جعل���ه مهرجان���ا ي�سم���ل ال�ساح���ة العربي���ة ولي�س 

العراقية فقط.
ويذك���ر ان وزارة الثقاف���ة قامت بدع���م المهرجان لتنظيمه 

ليكون باأبهى �سورة تليق بمكانة ال�ساعر.

مث���ل وزارة الثقاف���ة ال�سي���د وكيل ال���وزارة ف���وزي االترو�سي  
حي���ث نق���ل للحا�سري���ن تحيات وزي���ر الثقافة ال�سي���د فرياد 
روان���دزي متمنياً للمهرجان النجاح, وقال ال�سيد الوكيل في 
كلمته ) اأبو الطيب المتنبي اأكاد اأراه واقفا بيننا اكاد ا�سمعه 
وه���و يردد خي���ر الكام وخي���ر الق�سيد كي���ف ال اراه وا�سمعه 
وه���و القائ���ل "اأن���ا ال���ذي نظ���ر االأعمى ال���ى �سع���ري واأ�سمعت 

كلماتي من به �سمم" فكيف ال اأراه .
ث���م اأ�س���اف )ان مي���زة اأب���و الطي���ب المتنبي ان���ه بعد قرون 
م���ا زال �سعبي���اً ولي����س نخبوي���اً م���ع انه رف���ع اللغة ال���ى اأعلى 
م�ستوياته���ا لح���د انه اخت���زل الحياة كلها في بي���ت او �سطر 
او ج���زء م���ن �سط���ر او بي���ت, والجمي���ل ان ق�سائ���ده متداولة 
ف���ي ال�سوارع ولي�س على الرفوف او المخطوطات, الي�س من 
حق���ه ل���و كان حي���اً بيننا ليق���ول للعديد تفرق���وا وال تتحدوا 

فاإ�ساءتكم لل�سعر وتطفلكم لي�س مقبول(.
���ى  فيم���ا �س���رح ف���ي لقائ���ه الإح���دى الف�سائي���ات )رك���ز عل
�سرورة ان ت�سارك مجال�س المحافظات في كل العراق لدعم 

الم�ساريع الثقافية وت�سجيع المبدعين(.
ه���ذا وق���د ت�سم���ن المهرج���ان ق���راءات �سعري���ة وجل�س���ات 
نقدي���ة ا�ساف���ة الى معار����س �سور ل�سهداء الع���راق و�سحايا 
)االنف���ال( وفاجع���ة )حلبج���ة( ف���ي كرد�ستان على ي���د النظام 

ال�سابق.

فوزي االتروشي يحضر مهرجان المتنبي في واسط
- واسط

- بغداد

افتت���ح الفنان الت�سكيل���ي علي الغالب���ي , معر�سا فنيا على 
قاع���ة المنت���دى الثقاف���ي البغدادي ف���ي �س���ارع المتنبي �سم 
ع���ددا م���ن اللوح���ات الت���ي ج�س���دت ال�سخ�سي���ات والرم���وز 
وال�سه���داء اللذي���ن �س���ارو عل���ى نه���ج االم���ام الح�سي���ن "ع". 
وق���ال الغالب���ي  ان " المعر����س ج�س���د ال�سخ�سي���ات والرموز 

وال�سه���داء اللذي���ن �س���ارو عل���ى نه���ج االم���ام الح�سي���ن " ع " 
ابت���داءا م���ن ال�سهي���د االول محم���د باق���ر ال�س���در "قد����س" 
وال�سهي���د الثان���ي محم���د محم���د �س���ادق ال�س���در " قد����س" 
,انته���اءا ب�سه���داء �سبايك���ر وال�سهي���د عل���ي ر�س���م". وا�س���اف 
الغالب���ي ان " المعر����س �سم���ل ع���دد م���ن  اللوح���ات الزيتي���ه  
واخ���رى بالفح���م كم���ا وت���م تخطي���ط بع����س ال�س���ور بالقلم 
الجاف"مبين���ا ان���ه " ح���اول تج�سي���د الخط���وط التي خطها 

الزمن على الرجل والمراة والطفل العراقي".

�ساحب���ة  ب���اون  جاي���ن  البريطاني���ة  الم�س���ورة  توفي���ت 
�سور �سهي���رة باالبي�س واال�س���ود ل�سامويل بيكيت وجون 
لين���ون والملكة اليزابيث الثانية, عن 89 عاما, ".  وكانت 
الم�س���ورة الراحل���ة تعم���ل ف���ي ه���ذه ال�سحيفة من���ذ �سنة 
1949. وعل���ى م���دى اكثر م���ن ن�سف ق���رن, توجهت باون 
ب�س���كل ا�سبوع���ي ال���ى المكت���ب وكان���ت تعم���ل دائم���ا عل���ى 
35 مل���م.  وق���ال  الفوتوغراف���ي عي���ار  اف���ام للت�سوي���ر 

مولهوالند "لقد التقطت بع�سا من اف�سل واكثر ال�سور 
تاأثي���را لكب���ار الوج���وه الثقافي���ة وال�سيا�سي���ة ف���ي الق���رن 
الع�سري���ن", م�سيف���ا "�سوره���ا الملتقط���ة بعناي���ة خا�سة 
جزء م���ن م�سهدنا الثقافي". وكان���ت اول مهمة �سحافية 
لها التقاط �س���ور للفيل�سوف برتراند را�سل خال فطور 
�سنة 1949, وهي مهمة اثارت "الذعر" لديها. والتقطت 
�س���ورا للكات���ب الفرن�سي ج���ان كوكتو والممث���ل والمخرج 
االميرك���ي اور�سون ويلز واع�ساء فرق���ة ال�"بيتلز" وميك 
جاغ���ر قائ���د فرق���ة "رولين���غ �ستون���ز" والمغني���ة بي���ورك 
مياده���ا  ذك���رى  لمنا�سب���ة  الثاني���ة  اليزابي���ث  والملك���ة 

الثماني���ن. اال ان ا�سه���ر �سوره���ا واكثره���ا انت�س���ارا كان���ت 
تلك التي التقطتها للكاتب الدرامي االيرلندي �سامويل 
بيكي���ت والت���ي تظه���ره محدق���ا باأح���د المم���رات المظلمة 
على تخوم م�سرح في لندن بعدما فاجاأته خال محاولته 
الخ���روج من اح���دى جل�سات التمري���ن الم�سرحية. واأ�سار 
ال���ى  ان �سع���ار جاي���ن ب���اون كان ب���اأن "الم�سوري���ن يج���ب 
اال يراه���م او ي�سمعه���م اح���د" وكانت تحب انج���از جل�سات 
الت�سوي���ر خ���ال ع�سر دقائ���ق. وكانت تج���ذب اال�سخا�س 
الذي���ن ت�سورهم من خال "مظهرها ك�سابة من الطبقة 

الو�سطى من نيوهام�سير".
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هي دراسة أقرب إليها من كتاب، هكذا يبدأ الكاتب األلماني سوري المولد  "رفيق شامي"  
   Carl  Hanser  صفحات كتابه "قصة الخط الجميل " الصادر  باللغة االلمانية  عن دار
للطباع��ة ف��ي ميونيخ . تبدأ صفحات الكتاب بمجازية مسترس��لة يدمج فيها الكاتب رواد 
األدب الش��رقي يالغربي عندما يقول : لو عرف " ليوناردو دافنش��ي" براعة وتصوير الخط 
العربي ألصبح هو " أبو علي محمد بن حسن بن مقلة" أحد أشهر مهندسي  أو خطاطي الخط 

العربي علي االطالق  .
يحر����س الكات���ب ف���ي البداية  علي تعري���ف القارئ 
االألمان���ي باب���ن مقل���ة ويتح���دث ع���ن والدت���ه مبين���ا 
اأن���ه ول���د  ف���ي الع���ام 885 م في ح���ي فقير م���ن اأحياء 
بغ���داد  العريق���ة , ومن ثم اأخذ لق���ب والدته "مقلة " 
فق���د كان���ت االأبن���ة المقرب���ة لوالدها ومن �س���دة حبه 
له���ا اأطل���ق علي���ه مقل���ة وه���ي تعن���ي "مقل���ة العي���ن" 
ومفهومها في الثقافة العربية التعبير الفيا�س عن 

الحب.
تزوج���ت اأمه وال���ده الذي كان يعم���ل خطاطاً,  وكان 
فقي���را في مال���ه, مميزا ف���ي �سنعته ,ينتم���ي لعائلة 

تعمل كلها في الخط. ,لهذا 
 اأخ���ذ اب���ن مقل���ة لق���ب والدت���ه بع���د اأن راأت عيني���ه 
ال�س���وء وه���و اأمر نادر الح���دوث في الثقاف���ة العربية 
االأن ,فالمتع���ارف علي���ه اأن ياأخذ المول���ود لقب والده 

اأو ع�سيرته .
ترع���رع اب���ن مقل���ة ف���ي تل���ك العائل���ة الت���ي تمتهن 
الخط فكان جده ووالده واخوه ح�سن واأوالده واأحفاده 
يعمل���ون ف���ي �سناع���ة الخط , اأم���ا محمد اب���ن مقلة 

فجاء  ليكون االأ�سهر من بينهم علي االإطاق.
ف���ي �س���ن ال�ساد�س���ة ع�س���رة اأتق���ن تعلم ف���ن الخط 
وفه���م اأ�س���راره واأ�سب���ح معلم���ا ل���ه ف���ي مدر�س���ة "ابن 
الف���رات" اأ�سه���ر مدار�س الخط في ذل���ك الوقت, وكان 

لنبوغ���ه وتفوق���ه دورا �ساع���ده في اأن ي�سب���ح م�سهورا 
ومعروف���ا , كم���ا �ساع���ده كذل���ك علي اأن يرتق���ي اأعلي 
المنا�س���ب في عه���ده ,حتي و�سل ال���ي من�سب  وزير 
و م�س���وؤول ع���ن جباية ال�سرائب للخليف���ة  العبا�سي 
وه���و االأم���ر الذي كان �سبب���ا في اأن ي�سب���ح فيما بعد 

اأحد اأغني اأغنياء ع�سره .
ف���ي مو�س���ع اآخ���ر م���ن الكتاب يخ���ط رفي���ق �سامي  
�ست���ي  ف���ي  العربي���ة  الح�س���ارة  تف���وق  ع���ن  �سط���ورا 
مج���االت الثقاف���ة ويخ�س ف���ي ذلك  ع�س���ر الخافة 
العبا�سي���ة تحدي���دا, م�سي���را ال���ي اأنها �سه���دت ازدهارا  
ف���ي �ستي العل���وم, وقد واكب ابن مقل���ة وقتا من هذا 
االزده���ار ف���ي مطل���ع الق���رن العا�س���ر ونهاي���ة الق���رن 
التا�س���ع , فم���ن �سمات ع�س���ر الخاف���ة العبا�سية  ان 
بغ���داد كانت عا�سمة مزدهرة بالثقافة والفنون  تنتج  
م���ن الكت���ب والمطبوع���ات  قدر م���ا نتتج���ه دول اأوربا 
مجتمع���ة ف���ي ذل���ك الوق���ت ,ام���ا المكتب���ات ومتاج���ر 
الكت���ب الموج���ودة ف���ي بغ���داد وحده���ا.. كان���ت تف���وق 

نظيرتها الموجودة في كل ارجاء العالم.
م���ن جه���ة اأخري اليف���وت الكات���ب اأن يع���دد  ا�سباب 
ا�سمح���ال  الخاف���ة العبا�سية  التي ج���اءت نتيجة 
مبا�س���رة  لتاأثي���رات ال�سيا�س���ة ال�سلبي���ة علي مناحي 
الحي���اة المختلفة فيها, ويتحدث اأي�سا عن االأ�سباب 

الخفية االأخ���ري  كالبيروقراطية والعالم الخفي في 
ال�سراع���ات الداخي���ة" كالحري���م " واأم���راء الجيو����س  
وال�سرط���ة الت���ي  لعب���ت دورا �سلبي���ا اآخ���ر ف���ي تاأث���ر 
الخاف���ة بتلك ال�سراع���ات  الدامية , ولم يقف االأمر  
اآن���ذاك علي عا�سمة الخافة انما امتد الي االأم�سار 
في  م�سر ودم�سق والمغرب واالأندل�س واأماكن اأخري 

كثيرة.
وف���ي جزء اآخ���ر من الكت���اب يعود رفي���ق �سامي الي 
التركيز علي اأبن مقلة  ويوؤكد اأنه تاأثر  كثيرا باأحداث 
ع�س���ره الت���ي عاي�سها  وفي خ�سم تل���ك االأحداث ولد 
نب���وغ اأب���ن مقلة ال���ذي لم  ي�س���ل اليه اأح���د اآخر ,لقد 
كان �سي���خ الخطاطين العرب علي االإطاق ومهند�س 
�سناعته���م  ,يح�س���ب ل���ه الكثي���ر ف���ي عل���وم تح�سين 
وتطوي���ر الخط واليه يرجع الف�سل في ابتكار خطي 
الثلث والن�سخ. بل يرجع اليه الف�سل اي�سا في ايجاد 

"مقيا�س" الحروف , ومن ثم التجان�س والتماثل في 
الخ���ط وه���ي التعاريف والتعالي���م المعمول بها حتي 
االن والت���ي بها يمكن الأي خطاط  اثبات مدي �سحة 

الخط  وتوافقه من عدمه.
ينتق���ل  بن���ا الكت���اب  ال���ي تل���ك القواع���د ويذك���ر اأن 
ح���رف  االل���ف ف���ي العربي���ة ه���و م���ا يمك���ن ت�سميت���ه 
بالخ���ط  العم���ودي ,وكان ابن مقلة ه���و اأول من اتخذ 
ح���رف االأل���ف كمقيا�س ثاب���ت لقيا�س بقي���ة الحروف 
علي���ه  , ومن���ذ ذل���ك الحي���ن  والخطاط���ون يتخ���ذون 
بداي���ة االل���ف كاأ�سا�س ثابت لو�س���ع ت�سورهم في فن 
زخرف���ة الح���رف العرب���ي , لق���د ا�ستخ���دم اب���ن  مقل���ة 
فك���رة  التنقي���ط  ل�سب���ط الح���روف وق���ام  بح�ساب���ات 
عمودي���ة الح���روف االخ���ري بالتنقي���ط – والتنقي���ط 
ف���ي كتاب���ة العربي���ة  ه���و ام���ر  الزم الح���داث التواف���ق 

والتجان�س  في كتابة الخط العربي.

االلمان معجبون بــ “ابن مقله“ احد اشهر خطاطي العرب

روائع الخط العربي تفرض حضورها على ساحة الفنون العالمية

ية
قاف

ى ث
رؤ

وفاة المصورة التي التقطت أجمل صورة لبيكيت

- عبد الرضا الساعدي- اآلء الخيرو

- بغداد

- متابعة

- متابع�������ة
في خط���وة تعد االولى من نوعها للنحات العراقي امير 
حنون اقام معر�سه االول للنحت على قاعة حوار واحتوى 
���ى العدي���د م���ن المنحوت���ات حي���ث اأك���د فيها حن���ون اأن  عل
ه���ذا هو المعر����س ال�سخ�سي االول له حي���ث احتوى على 
اأكث���ر م���ن )ت�سعة ع�سر( عمل فن���ي . واأ�ساف حنون اأن من 
دواع���ي �س���روري اأن اأقي���م معار����س اأخ���رى ف���ي كاف���ة اأنحاء 
���ى وزارة  الع���راق اأن توف���رت اأالمكاني���ات لذل���ك وتمن���ى عل
الثقاف���ة اأن يك���ون ل���ه فيها معر�س���ا النها الداعم���ة االولى 
للف���ن والفناني���ن .  وم���ن جه���ة اأخرى اأك���د الحا�سرون في 
���ى اأعجابهم بم���ا قدمه الفن���ان العراقي  ه���ذا المعر�س عل
امي���ر حن���ون م���ن ف���ن اأبه���ر جمي���ع الح�س���ور حي���ث نالت 
���ى اعج���اب الحا�سرين وفي الخت���ام اأختارة  المنحوت���ات عل
جمعي���ة الفناني���ن الت�سكيلي���ن منحوت���ة )عازف���ة الكمان( 
حيث حمل ذلك العمل اأن�سيابية وجمالية عاليه ودخولها 

�سمن العر�س ال�سنوي الذي تقيمه الجمعيه .

وج���ه  وزي���ر الثقافة االأ�ستاذ فرياد رواندزي باأن يكون عام 
2015ع���ام الق���راءة , لتك���ون المح���ور اال�سا�س لعم���ل وزارة 
الثقاف���ة دون اغف���ال المحاور االخرى , انطاق���اً من اإدراك 
الوزارة لدور القراءة في بناء االن�سان والمجتمع ولخطورة 
تراج���ع م�ستويات القراءة في ال�سنوات المن�سرمة, و�سيتم 
اعتم���اد اآلي���ات م���ن �ساأنه���ا الم�ساهمة في اغن���اء المكتبات 
ا�ستح���داث  ع���ن  ف�س���ًا  المدر�سي���ة  والمكتب���ات  العام���ة 
و�سائل جديدة لت�سجيع القراءة. وتر�سيخ مكانة المطبوع 
الورق���ي. بالتن�سي���ق م���ع ال���وزارات المعني���ة والموؤ�س�س���ات 
المعني���ة بال�ساأن الثقافي, ليك���ون للكتاب ح�سوره الفاعل 

والموؤثر في مفردات حياة االن�سان في عراقنا الحبيب.

اضــــاءات

- بغداد

- جاسم حيدر

المعرض الشخصي االول للفنان امير حنون النقاش

افتتاح معرض للفن التشكيلي يجسد االمل في نفوس العراقيين

الموؤل����ف  ح����ق  لحماي����ة  الوطن����ي  المرك����ز  ك����رم 
والحق����وق المج����اورة ف����ي وزارة الثقاف����ة الم�ساركين 
ف����ي ال����دورة التي اقيم����ت على قاع����ة م�سطفى عبد 
الرزاق في دار الماأمون . وقال رئي�س المركز الوطني 
لحماية حق الموؤلف والحقوق المجاورة د.عاء ابو 
الح�سن في احتفالية تكريم الم�ساركين ان مو�سوع 

حق����وق الملكي����ة الفكرية ف����ي الع����راق مو�سوع مهم 
ي�ستحق كل االهتم����ام والعناية من المثقفين واهل 
االخت�سا�����س ف����ي ه����ذا المج����ال وا�س����اف ان المركز 
م�ستم����ر في اقامة هذه ال����دورات والور�س وتعد هذه 
الدورة من الدورات المتميزة فهي حلقة من حلقات 
التوا�س����ل الجهدي واالعامي لكل مفا�سل الوزارة. 
وا�س����اد بالم�ساركي����ن بال����دورة الذين لم�س����وا حقائق 
ع����ن الملكي����ة الفكري����ة وفائ����دة مو�سوعه����ا المه����م 
و�س����رورة ان تاخذ كل دائرة على عاتقها مف�سل من 

مفا�س����ل حق����وق الملكي����ة الفكرية. واك����د ان المركز 
�سي�سع����ى الى تقديم م�سودة م�سروع قانون الملكية 
الفكري����ة بالتع����اون م����ع مجل�����س ال����وزراء ومجل�����س 
الفكري����ة.  الملكي����ة  قان����ون حماي����ة  الق����رار  الن����واب 
والجدي����ر بالذك����ر ان هذه ال����دورة التي نظمت تحت 
عنوان ) الملكية الفكرية م�سدر االبداع واالبتكار ( 
ا�ستم����رت خم�سة ايام ابت����داءاً من 23/ 11 / الى 28 
/ 11 / 2014 ف����ي دار الماأم����ون وحا�س����ر فيه����ا عدد 

من اال�ساتذة.

الملكيه الفكرية تكرم المشاركين في الدورة
- بغداد

رواندزي : محور عمل وزارة الثقافة اعتماد 2015 عام للقراءة

تفت���ح دائ���رة الفن���ون الت�سكيلي���ة احدى ت�سكي���ات وزارة الثقاف���ة معر�ساً 
للمرك���ز العالمي للفن الت�سكيلي تح���ت عنوان)من اجلك ياعراق( باإ�سراف 
الفن���ان عمر ال�سالحي يوم���ي االحد واالثنين الموافق 28 - 29 / 12 على 

قاعات الدائرة في مركز الوزارة.
وق���ال اال�ست���اذ ح�سي���ن موح���ي مدي���ر المعار�س ف���ي الدائ���رة ان من اهم 
اولوي���ات الدائ���رة اقامة معار�س للفن الت�سكيلي كتودي���ع لعام 2014, وكان 
م���ن اولوياتن���ا اقامة معر�س النزاهة لما له من وقع ان�ساني اكثر منه فني 
حي���ث ان اهداف���ه هي دعم النازحي���ن من قبل فنانين عب���روا بري�ستهم عن 

مايعانيه �سعبنا من النازحين وما اآلت اليه ظروفهم من قتل وتهجير .

النازحون في قلوبنا

كّل �سباح, 
لقدوم���ك  النواف���ذ  م���ن  اأتطّل���ع 
بر�ساق���ة  ال���دروب  تغزلي���ن  واأن���ت   ,
خط���وك , وتبوحي���ن باأنفا����س ال���ورد 

على ال�سرفات ,
ط���راوة  م���ن  الن���دى  وت�سكبي���ن 
خديك , وتميلي���ن بقوامك الميا�س 

على لهفة الج�سد والروح ..
 , حبيبت���ي  جميل���ة  اأن���ت  ك���م 
واطال���ة  ال���ود,  بري���ق  فلعيني���ك 
فيه���ُبّ   , بالح���ب  تنب����س  �سم����س 

القلب ال�سغوف الحت�سانك .. 
كم اأن���ت عبقة بعطر ال�سوق , وكم 
اأن���ا مفتون ب���ك , وكاأني اأتيه من دون 
فنار عينيك , اأو كاأني اأظماأ من دون 

ع�سل �سفتيك .. 
وياحنين���ي  يالهفت���ي 
كل  ف���ي   .. حب���ي  ويامنب���ع 
م�س���اء , دعين���ي اأرى جدائلك 
���ى �سفاف  تن�س���اب كالليل عل

الع�سق , 
ودعين���ي اأ�سمك الى حنايا 

الروح 
واأرت�س���ف منك قبلة العناق 

 ..
الجميل���ة,  اأيته���ا  تعال���ي 
ف���وق  اأنفا�س���ك  لتر�ّسي���ن 
 , والبي���وت  والنه���ر  ال�سج���ر 
ولترتمين على ب�ساط الحب 
كلوح���ة ع�سب ع���ذراء المثيل 

لها .. 
كل  واأرقب���ك  اأنتظ���رك  
لحظة تموجي���ن بها بدمائي 
ونب�سي ولوعت���ي .. اأّي �سحر 

فيك اأيتها الحبيبة , اأّي جذب بيني 
وبينك , واأجنحة الجمال تحّلق من 
خال���ك ف���ي �سم���اء ال���ود واالأمني���ات 

الرحيبة.
واأن���ت   , االأرح���ب  ف�سائ���ي  اأن���ت 
ماك���ي  واأن���ت   , اللذي���ذ  ح�سن���ي 
اأول الح���ب واآخ���ره ,  , واأن���ت  الع���ذب 
ول���ن اأ�ستبدلك بكل جم���ال الدنيا .. 
يا اأجم���ل االأ�سم���اء , واالأ�سياء والبدء 

والمنتهى , 
وجه���ك  بطع���م  ه���و  �سب���اح  كل 
فاأ�ستهي���ه, وكل م�ساء يتلون بنجمة 
ح�س���ورك ف���اأذوب في���ه , ف���ا معن���ى 

لحياتي دونك حبيبتي .. 
اآه .. بغ���داد حبيبتي , كوني بخير 

دائما . وكل عام وانتي باألف خير

حبيبتي تعيش بين شغاف القلب وحنين الروح 

نظم����ت دائ����رة الفن����ون الت�سكيلية 
معر�س����اً  الثقاف����ة  ل����وزارة  التابع����ة 
للفنانة الت�سكيلية ندى الح�سناوي 
تح����ت عنوان)الوان الن����دى – بغداد 
لن تحت�سر من جديد ( على قاعة 

ع�ستار في مبنى وزارة الثقافة.
وقال����ت الفنان����ة ن����دى الح�سناوي 
)60(عم����ًا  ي�س����م  انالمعر�����س 
الع����راق  كل  ف����ي  ماح����دث  يتن����اول 
م����ن  ح�س����ة  اكب����ر  اخ����ذت  وبغ����داد 
عملي����ات االره����اب والعدواني����ة التي 
العراقيي����ن  اف����راد  له����ا كل  تعر�����س 
الح�سن����اوي  ل����ه  ماتطرق����ت  واه����م 
االعت����داء على الن�ساء وم����ا تعر�ست 

اليه.
وت�سمن المعر�����س لوحة بعنوان 
)ع����ذراء بغ����داد( وه����و يخ�����س ن�س����اء 

الع����راق وم����ا تعر�س����ت ل����ه م����ن ظلم 
وطفولة انتهكت وظلمت. 

ف����ي  اعب����ر  ان  حاول����ت  وا�ساف����ت 
معر�سي عن ا�س����واق المراأة العذراء 
.. وا�س����واق حمراء له����ا اقدام ال�ساير 
����ى ال����درب والبح����ر اح����دى األوانه  عل
القماره����ا الزرق����اء لي����ًا ك����ي تعك�س 
النورالعمي����ق ال�ساكن والجذورالتي 
تبعث االمل, اال�سواق تدق كل جدار 
والج����دران  الف�س����اءات  ف����ي  لتع����وم 
تت�ساق����ط وتتهدم وهي تق�س علينا 
����ى اطالة من  وحدته����ا وتعي�����س عل
رحل����وا ونوافذ لوغنت لكان ل�سداها 
وج����ل وفر�سات����ي حاولت ان  تزرع في 
ثناي����ا بادنا الوان وتلد ف����ي اركانها 
الزهور وت�سن����ع االمل ونوافذ تنظر 
ت�سكني����ن  عالي����ة  وان����ت  وتنتظ����ر 
ف����وق النخي����ل واال�سج����ار وال�سحاب 
وترافقي����ن  ال�سم����اء  وت�ساحبي����ن 

ال�سم�����س والقم����ر.  

ندى الحسناوي.. بغداد لن تحتضر من جديد
- بغداد

وزير الثقافة يفتح ابوابه للمثقفين والمبدعين والمواطنين
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���ى معظ���م �أعمال���ك وتك���ون  يلم���ع نجم���ك وتحك���م �ل�س���يطرة عل
�للول���ب في عملك، ويدرك �لم�سوؤول���ون �أهمية وجودك ، �العتر��ض 
على كل �سيء يزعج �ل�سريك ويدفعه �إلى �نتقادك حتى لو جرحك 
�أحياناً، تو�كب كل جديد على �ل�سعيد �لطبي بغية �الطالع على ما 

يفيد و�سعك �ل�سحي.

���ئ �لخط���ى وترتب���ك  � � � ���ات وتبط� � � � � اأخ���ر بع����ض �ال�ستحقاق� � � � � تت
ويول���د جّو من �س���وء �لتفاهم و�اللتبا�ض في حياتك �لمهنية، مهما 
�وى �ل�سريك،  � � � � ّدرك �س � � � � � بذلت من جهود، فاإنك قد ال تجد من يق�
ة فق���د تعر�ض  � � � � � � � � وه���ذ� �أم���ر جيد، خف���ف من رف���ع �الأ�سي���اء �لثقيل

ظهرك الآالم حادة.

ة،  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � دوء و�لرتاب � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ى �له� � � � � � � � اة �إل � � � � � � � � � � ل �لحي � � � � � � تمي
اً في  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ف���ال توقع عقد�ً وال تح�س���م �أمر�ً، توقع خيبة �أو لب�س
���ة، هنالك �إ�ساعة للوق���ت فاحذر �لمتاعب و�لجد�ل،  � � � � � � � � � � � � � � � �لعالق�
���ِد تذم���ر�ً م���ن �لنهو����ض باكر�ً و�لقي���ام ب�ساعة م�سي كل  � � � � � � � � � � � � � ال تب

وم، فاأنت تتر�فق مع �أ�سخا�ض �أعز�ء عليك. � � � � � � � � � � � � � � � � ي

باالرتباك  فت�سعر  و�مل�سوؤوليات،  باالن�سغاالت  حافل  يوم  على  تطل 
و�لتوتر، ال ت�سمح لزالت �لل�سان باإف�ساد �جلو �لعذب وال تدع �أحد�ً 
لك  ت�سبب  وم�ساعرك،  �أع�سابك  على  �سيطر  �لياأ�ض،  �إىل  يدفعك 
غريتك ماآزق ي�سعب تخطيها، دي�سمرب بع�ض �لتمارين �ل�سباحية 

قبل �لتوجه �إىل �لعمل، هي مفيدة لل�سحة.

ال تخ�س���ع لل�سغ���وط و�لت���زم تنفي���ذ �لتعليم���ات �لموجه���ة �ليك 
���يء �ل���ى جه���ودك ف���ي �لعم���ل، �لحو�ر  فق���ط، وال تبتك���ر م���ا ق���د ي�س
�لهادئ هو �ل�سبيل �الأف�سل لتنعم مع �ل�سريك بحياة هادئة، فتجد 
�أن �الأم���ور �أكث���ر �سهولة مما كنت تتوقع، خف���ف قدر �لم�ستطاع من 

�إجهاد نف�سك باأعمال مرهقة.

�إح���ذر �لتحالف���ات �لم�سبوه���ة وال تت�س���رّع ف���ي بت �أم���ورك، بل كن 
مِرن���اً وتحا����َض �تخ���اذ مو�قف قا�سي���ة وجازمة، تط���ّور عالقة ما �لى 
عالق���ة عاطفي���ة، �أب���ق قلب���ك منفتح���اً، فقد يك���ون �لح���ب متوّجهاً 
�إلي���ك، ح���اول �أن تتنق���ل بي���ن �لعمل و�لبي���ت م�سي���اً و�لتخفيف من 

��ستعمال �ل�سيارة قدر �لم�ستطاع.

علي���ك �أن تك���ون �أكث���ر ح���ذر�ً ف���ي خيار�ت���ك �لمقبل���ة، وق���د تك���ون 
هنال���ك مطّب���ات في عر�ض جديد يق���دم �إليك في غ�س���ون �أيام، �أي 
نج���اح للعالقة بال�سريك يتطلب منك تقدي���م ولو بع�ض �لتنازالت 
�لب�سيط���ة، وه���ذ� لي����ض معيب���اً �أو مهين���اً، ال ت�ستخ���ف ب���اأي عار����ض 

�سحي ب�سيط و�عره كل �هتمامك و��ست�سر طبيبك ب�سرعة.

وي�سرع  �الآف����اق  وي��و���س��ع  ك��ب��رية  ب��ه��ال��ة  ويحيطك  �حل���ظ  يحالفك 
�خلطى، وقد تقوم با�ستثمار�ت جيدة ومهمة وتبدوموعود�ً بجديد 
على �ل�سعيد �ملهني، �مل�سد�قية �سبه مفقودة مع �ل�سريك ب�سبب قلة 
�لعافية  �إليك  يعيد  �سعيد  ح��دث  �مل��ه��زوزة،  و�لثقة  بينكما  �لتفاهم 

وين�سيك م�ساكلك �ل�سحية ويبقيك يف حال من �حلبور ال تو�سف.

خيبة �أمل قد تو�جهك في مجال عملك، لكّن ذلك لن يكون �أكثر 
م���ن تنبي���ه كي ت�ستوع���ب �الأمور بجدي���ة �أكبر، �لجر�أة ف���ي �لقر�ر�ت 
�لحا�سم���ة مطلوب���ة و�لت�سرّع مرفو����ض، وال �سيما �أّن م�ستقبلك مع 
�ل�سريك على �لمحّك، ال تدع �الآخرين يتالعبون بو�سعك �ل�سحي 

من خالل �إ�سد�ئك ن�سائح و�إر�ساد�ت غير مدرو�سة طبياً.

بانتظ���ارك عر�قي���ل ومطّب���ات ف���ي مجال���ك �لمهن���ي، لك���ّن ذل���ك 
���ى �أكم���ل وج���ه، ك���ن م�ستع���د�ً  ل���ن يح���ول دون �إنج���ازك مهام���ك عل
لمو�جه���ة �ل�سري���ك ف���ي �أمور غريب���ة نوعاً م���ا، و�إن كان بع�سها ينم 
ع���ن ��ستخف���اف في �لتعاط���ي، �أّنى تحل تلفت �الأنظ���ار، فاإلى جانب 

�لو�سامة �أنت تتمتع بج�سم ر�سيق و�سحة ر�ئعة.

تميل �لحياة �إلى �لرتابة، ال توقع عقد�ً وال تح�سم �أمر�ً، بل توقع 
خيب���ة �أو غمو�س���اً ف���ي بع����ض �الأم���ور، تتمت���ع ب�سخ�سي���ة ح�سا�سة 
و�سفاف���ة ومميزة ويتمنى �ل�سري���ك �لتقّرب منك �أكثر فاأكثر، ال تدع 
���ى ح�ساب �الهتمام ب�سحتك، فل���كل �سيء �أو�نه،  �لعم���ل ي�سيطر عل

وللريا�سة �أوقاتها �ل�سرورية.

تب���دو ف���ي �أح�سن حاالتك، فتتمت���ع بحيوية ممت���ازة ال بل الفتة، 
���ى �لرغم من بع����ض �ل�سغوط و�لمناف�س���ات �ل�سعبة و�لخ�سوم  عل
و�لقل���ق. ال تته���رب من �لو�جبات وال ت�سّوه �سمعتك. ال تلفت �لنظر 
�ل���ى �أخطائ���ك ومز�ي���اك �ل�سلبي���ة. علي���ك تركي���ز �لجهود.تتح�سن 

�لمعنويات، ويطر�أ ما يجعلك تزد�د تفاوؤاًل و�سجاعة.

11إستراحة القارئ

أفقي
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كلمات متقاطعة

1952 - �لملكة �إليز�بيث �لثانية تلقي �أول خطاب لها 
منذ �عتالئها �لعر�ض وذلك بمنا�سبة �أعياد �لميالد.

1977 - مناح���م بيج���ن يزور م�سر ويلتقي بالرئي�ض 
محمد �أنور �ل�ساد�ت في �لقاهرة.

نيك���والي  �ل�ساب���ق  روماني���ا  رئي����ض  �إع���د�م   -  1989
ت�ساوت�سي�سك���و وزوجت���ه وذلك بع���د �أن �أد�نتهما �إحدى 

�لمحاكم �لع�سكرية �ل�سرية بارتكاب جر�ئم حرب.
1990 - �أول تجرب���ة ناجح���ة لت�سغي���ل نظ���ام و�ل���ذي 

�أ�سبح �سبكة ويب عالمية.
1991 - ميخائيل غوربات�سوف ي�ستقيل من من�سبه 

كرئي�ض لالتحاد �ل�سوفيتي.
2009 - عم���ر ف���اروق عب���د �لمطل���ب يف�س���ل بالقيام 
بهجوم �رهابي �سد �لواليات �لمتحدة ، بينما هو على 

مت���ن طائ���رة �إل���ى مط���ار ديتروي���ت.
2011 - �لجي�ض �ل�سود�ني يقتل خليل �إبر�هيم زعيم 

حركة �لعدل و�لم�ساو�ة �لمتمردة في د�رفور.

1949 - نواز شریف، رئیس وزراء باكستان.
1960 - شریف عرفة، مخرج مصري.

1964 - غــاري مكألیســتر، العــب كرة قدم 
إسكتلندي.

1970 - إیمانویــل أمونیكــي، العب كرة قدم 

نیجیري.
1971 - دایدو، مغنیة إنجلیزیة.

1984 - مانویــل كانغــي، العــب كــرة قدم 
أنغولي.

1985 - ھنا شیحة، ممثلة مصریة.

اليوم  في التاريخ         25 كانون االول - ديسمبر

مواليد هذا اليوم    25 كانون االول - ديسمبر

1 - �سفحات �نترنتية لتدوين �الأفكار �ل�سخ�سية - حادث يعاقب عليه �لقانون
2 - طبطب على �لظهر - تكلم عن �سخ�ض ما في غيابه - �سيع وفقد ما يملك
3 - خيوط تربط في �آلة مو�سيقية )معكو�سة( - تكبر وتجبر وف�ساد )معكو�سة(

4 - للند�ء -  فرن لغلي �ل�سو�ئل في �لم�سانع - ثلثا ون�ض
5 - تعب )معكو�سة( - ممر بحري �سيق

6 - ثالثة حروف من ميا�ض - تحافظ على
7 - �أ�سار بارتكاب مخالفة ما - �على مرتبة

8 - �لعالم �لم�سلم �لذي �بدع في �لطب و�لفلك و�لكيمياء و�لفل�سفة و�لمو�سيقى - ن�سف
9 - بيت �لدجاج - �ختلف �ختالفا و��سحا عن �لمجموعة - �لمتردد عل محل �ل�سر�ء

10 - ملك حميري من قدماء �لملوك في �ليمن

1 - �هم �لمو�نئ �لفرن�سية - رجل دين م�سيحي
2 - حيو�ن ينام �ل�ستاء - �أهم كتب �أبي �لفرج �الأ�سفهاني

3 - �ل�سلع �لمقابل في �لمثلث قائم �لز�وية - عك�ض ن�سيط
4 - و�لدة - ب�سارة )معكو�سة(

5 - �سبكة �لمعلومات �لدولية - ت�سريح
6 - تتحرك كالموج - نوع من �ل�سقور

7 - �سي���خ �لموؤرخي���ن �لم�سلمي���ن �لم�سريي���ن من مو�ليد بعلبك بلبن���ان حي �لمقارزة - 
بئر

8 - قادم و�جب �سيافته - ثلثا �سبي
9 - من ��سماء �لرمح كبير في �ل�سن
10 - جزيرة �فريقية كبيرة - غ�سن

عمودي

عندما �ندلع���ت �لحرب }�لر�بعة{ مزق �ور�قه �لر�سمية وحطم 
�آلة” �لكمان” �لتي ع�سقها ود�فع عنها �مام ��سقائه و�بناء عمومته 
�لذي���ن �سكل���و� وفد�ً من �جل �أن يتركها النه جلب �لعار لهم . كان 
فخ���ور�ً يومه���ا عندما ت�سل���م �ول جائزة في حيات���ه لم�ساركته في 
حف���ل كبي���ر �قيم بيوم �ل�س���الم �لعالمي � بقى وحي���د�ً يكاد ي�سمع 
�س���وت �ل�سم���ت �ل���ذي خرقه �س���وت مذي���ع �لتلفزي���ون عندما بد�أ 

يذيع بياناً طالباً من �لجميع �أن ي�ستعدو� للعدو �لمقبل .
�س���ار بمح���اذ�ة نه���ر �لمدينة النه اليمتل���ك �أن يدخ���ل �سو�رعها 
�لت���ي �مت���الأت باالطف���ال و�لتماثي���ل و�القنع���ة .. درو����ض وتج���ارب 
�لح���روب �لثالث���ة �لت���ي خا�سه���ا ر�ح���ت تدفع���ه �أن يفت���ح بو�ب���ة 
�لقف����ض �ل�سغي���ر من �أج���ل �أن يطلق �سر�ح طي���ور �لحب �لملونة 
�لت���ي ��ستر�ها �ال�سبوع �لما�سي وهاهي تنطلق في �رجاء �لف�ساء 
�لو��س���ع باتج���اه �ل�سم����ض .. �سع���ر بال�سعادة �لتي ل���م تكتمل النه 
�سرع���ان م���ا �ساه���د دخاناً �أ�سود يط���وق طيوره �لجميل���ة ي�سقطها 

و�حد�ً .. و�حد�ً
كان �لعام 1985 عندما وقف يتاأمل باب �لتجنيد �لرئي�ض وقد 
��سط���ف �م���ام ع�س���ر�ت �لم�ساكين من �بن���اء مدينت���ه ) على �ديم 
�الر����ض �ب�سر دماء تطفو( غ���ادر �لمكان ب�سرعة لي�سطدم ببناية 

لريا�ض �الطفال .. �سمع ��سو�تا مالئكية تاأتي من خلف �البو�ب.. 
)�حنا م�سينا للحرب( ليقول لزوجته �لجميلة.. التن�سي و�سيتي 
���ى قبري .. }�يها �لرب �لعظي���م التلقِه في �لجحيم  �أن تكتب���ي عل
فلق���د �ت���اك من���ه{ .. كم���ا �سات���رك ل���ِك والوالدي .. مهارتك���م ف���ي 

�ل�ستيمة
تفاؤل

بع���د �أن و�سع���ت �لح���رب �وز�ره���ا �قف���ل “�ل�سي���د �لرئي����ض” كل 
�لط���رق .. ن���ام مهموم���اً .. ليط���رق �سمع���ه �س���وت ” في���روز” بعد 
�سن���و�ت من �لقطيعة .. تذكر �آلت���ه �لمك�سورة و معزوفته �لتي لم 
يملها يوماً .. “�سوالف” لغانم حد�د �سحب ورقة �سغيرة ليكتب 

عليها .. “�سقط �ل�سنم لتتنف�ض �لجماجم �ل�سعد�ء” .
أحالم مؤجلة

بع���د �سوالت وحروب عا�سها خ���رج منها على قيد �لفقر فكر �أن 
يجمع �حالمه �لمتبقية لي�سافر نحو �لمجهول ) �سار بامكاني 
�ن �موت و�سط زحمة �لمدن �ل�ساخبة ( جل�ض وحيد�ً �مام كتبه .. 
�ل�سفر�ء .. ليهم�ض لنف�سه .. لقد قر�أت طو�ل رحلتي في �لحياة 
تاأريخ���اً ز�ئف���اً .. فلق���د خرج���ت م���ن �لحرب �سه���و�ً .. الن���ي �خ�سى 
�أن �ه���رب م���ن �ساح���ات �لقت���ال ب�سبب رج���ال �أمن �ل�سلط���ة �لذين 
تخرج���و� م���ن مدر�س���ة �الخ���الق �لحمي���دة ف���ي تل���ك �للحظة من 
�النك�س���ار و�لرغبة بال�سفر مر �أمامه موكب زفاف .. �نتابته رغبة 

جامحة لل�سحك و�لبقاء �يها �لوطن مازلت �عبدك .

محنة النص
�سن���و�ت �دم���ن فيه���ا �لجلو����ض ف���ي �لمقه���ى لت�سب���ه حيات���ه دورة 
��سطو�نات الغان قديمة طالما �حبها .. �ر�د �أن يكتب لنف�سه ر�سالة 

.. فال�سب���ت .. وحي���د
�الحد .. خم�سة بالمئة �سعيد

�الثنين .. هم وخوف جديد
�لثالثاء .. قبل �ساعة �تو� باأخي من �لجبهة �سهيد

�الربعاء .. �حزنني بكاء �مي �ل�سديد
�لخمي�ض .. �ساأر�جع �لتجنيد

�ذن العطل في �حز�ني

ى
كر

لذ
ء ل

يا
ش

أ

مذكرات جندي ثمانيني … على اديم االرض ابصر دماء تطفو

حرك �عو�د �لثقاب لت�سبح �ملعادلة �سحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�ساعد �لقطة بالو�سول لكرة �ل�سوف

متاهـــــــــة

- كاظم الزم



- حمودي عبد غريب

- متابعة

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

جري��دة يومي��ة سياس��ية عام��ة تصدر 
عن المؤسس��ة العراقية للصحافة والنشر
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طبع�����ت بمطابع شركة األنس للطباع�������ة والنش����ر

12
منوعات

�أن"  �إبر�هي���م  زك���ي  �لمو�سيق���ار  ذك���ر 
�لأغني���ة �لمو�سلي���ة تر�ج���ع كثير�ً،وذلك 
ب�سب���ب توج���ه فنان���ي �لمو�س���ل للغن���اء 
باللون �لجنوبي" وقال في حو�ر �أجريناه 
مع���ه" �أن عم���ره �لفن���ي تخط���ى �ل�ستون 
للتاألي���ف  �أخي���ر�ً  توج���ه  عاماً،لذل���ك 
�سن���و�ت  و�لتلحين،بع���د  �لمو�سيق���ي 
طويل���ة �أم�ساه���ا في �لتعلي���م و�لإ�سر�ف 
���ي" حول ق�س���ة �إكت�سافه للفنان  �لمدر�س
�أه���م  ���ى  عل �ل�ساهرو�لتع���رف  كاظ���م 
�أعمال���ه كان لن���ا ه���ذ� �لحو�ر م���ع �لفنان 

و�لمو�سيقارزكي �إبر�هيم، قلنا له" 

* ه��ل الصدفة لعب��ت دورًا في دخولك 
مجال الفن؟ 

- نع���م لل�سدف���ة دور كبي���ر في دخولي 
مج���ال �لفن،ولزل���ت �أتذكرعندم���ا كن���ت 
طالب���ا ف���ي �ل�س���ف �ل�ساد����س �لإبتد�ئ���ي 
حي���ث �سارك���ت ف���ي حفل���ة م���ع �لمطربة 
�لعربي���ة نرج����س �سوق���ي في ع���ام 1948 
���ى م���ا �أذكر،وكن���ت �آن���ذ�ك طالب���ا ف���ي  عل
ورئي�س���اً  �لإبتد�ئي���ة  �لف���اح  مدر�س���ة 
�أقيم���ت  �لحفل���ة  �لن�سيد،وه���ذه  لفرق���ة 
ف���ي كركوك حي���ث �إ�سطحبني �أبن عمي 
ف���ي زي���ارة �إلى كرك���وك لجم���ع �لتبرعات 
���ي �لريا�سي ك���ون �أبن عمي  لن���ادي �لأهل
دع���وة  �لنادي،فتلقين���ا  ف���ي  ع�س���و�  كان 
لح�س���ور حفلة للمطربة نرج�س �سوقي 
فح�سرن���ا ففوجئن���ا باأن �ساب���ط �لإيقاع 
غائ���ب عن �لفرقة فتوج���ه �بن عمي �إلى 
�لفرق���ة و�إقت���رح عليه���م ب���اأن �أح���ل مح���ل 
�ل�ساب���ط كونن���ي �أع���رف بع����س �ل�سياء 
�لمطرب���ة  �لمو�سيقى،فرف�س���ت  ع���ن 
نرج����س �سوق���ي لأنن���ي كن���ت ف���ي نظرها 
ولك���ن  �لأم���ر  ب���اديء  ف���ي  طف���ل  مج���رد 
بع���د �أن �ساألتن���ي ماذ� تحف���ظ من �أغاني 
ولم���ن خ�سو�س���ا �غان���ي للمطربة �سعاد 
محمد،و�فق���ت �أن �أ�س���ارك �لفرق���ة وبع���د 
�إنته���اء �لحفل���ة �لت���ي �أقيم���ت �آن���ذ�ك في 
�سينم���ا �طل�س في كركوك �أجل�ستني في 
ح�سنه���ا و�أعطتن���ي رب���ع دين���ار،وكان �ول 

�أجر �أتقا�ساه. 

* منذ متى وأنت تلحن؟ 

ف���ي  كان���ت  �لتلحي���ن  م���ع  بد�يات���ي   -
كن���ت  �لمتو�سط،حي���ث  �لثال���ث  �ل�س���ف 
�لأ�سع���ار  بع����س  تلحي���ن  ���ى  عل �أحر����س 

�لمن�سورة في �ل�سحف و�لمجات. 

* م��اذا ع��ن مش��اركاتك ف��ي مهرجان 
الربيع؟ 

- �ساركت في مهرجان �لربيع �لأول عام 
1969 وذل���ك م���ن خ���ال �أوبري���ت ليالي 
�لمو�س���ل ،وقدم���ت حو�ل���ي 8 �أوبريت���ات 
ف���ي دورة من دور�ت مهرج���ان �لربيع،كما 
قدم���ت �سمن م�س���رح �لن�ساط �لمدر�سي 

�أوبريت)�ل�سليقة(.

*ما الذي جمعك بالفنان كاظم الساهر 
ألول مرة؟

ترب���وي  كم�س���رف  ���ي  عمل خ���ال   -
كم�سوؤول عن �لفنون �لمو�سيقية،�ساركت 
�إل���ى   1977 ع���ام  �إ�سر�في���ة  جول���ة  ف���ي 
���ي  �لت�سكيل �لفن���ان  مع���ي  وكان  عق���رة، 
ح���ازم �لأطرقج���ي و�لخط���اط �لمع���روف 
�ل�س���ام  مدر�س���ة  ذنون،فزرن���ا  يو�س���ف 
�لإبتد�ئي���ة حي���ث كان مديره���ا �سدي���ق 
و�ل���ذي  تامي���ذي  �أح���د  �إ�سماعي���ل 
موؤخ���ر�ً  �أقام���ت  مدر�ست���ه  �أن  �أخبرن���ي 
�إحتفالي���ة �س���ارك فيه���ا معل���م منت�س���ب 
لمدر�س���ة في قرية)كربي����س( وهي تابعة 
وع���ازف عود،فق���ال  لعقرة،وه���و مط���رب 
ربما ت�ستفيدون منه في �لن�ساط؟ فقلت 
�أدع���وه لزيارت���ي ف���ي �لن�س���اط �لمدر�سي، 
وبع���د �أيام ز�رن���ي كاظم،وبع���د �أن عرفني 
بنف�س���ه �أم�سكت���ه �آل���ة �لعود،وطلبت منه 
�أن يغن���ي ل���ي �سيئاً،فغن���ى �أغني���ة) بحلم 
بيك(ث���م غن���ى ل���ي �أغني���ة لمحم���د عبد 
�لوهاب،فقل���ت لهاأعتب���ر نف�س���ك منقول 
م���ن �لآن �إلى �لمو�سل،فاأخذته معي �إلى 
مدي���ر عام تربي���ة نينوى �آن���ذ�ك �لأ�ستاذ 
ثام���ر د�وؤود نادر،فدخلن���ا علي���ه فاأخبرته 

�أن كاظ���م ه���و مط���رب و�ي�سا ع���ازف عود 
�لن�س���اط  من���ه  �لإ�ستف���ادة  وبالإم���كان 
�سيم���ا  �لف���ور  ���ى  عل �لمدر�سي،فالو�ف���ق 
ويربطن���ي ب���ه عاق���ة جيدة،و�ألتفت �إلى 
كاظم وطلب منه �أن يذهب �إلى مدر�سته 
في)كربي�س( لعمل �إنفكاك لاأنتقال �إلى 
�لمو�سل ومنحه �إج���ازة ثاثة �يام،وبعد 
�أنف���ك كاظ���م من مدر�ست���ه في)كربي�س( 
ت�سكن؟فق���ال:  �إلي،ف�ساألته:�أي���ن  ع���اد 
�أ�سكن ف���ي منطقة و�دي حجر،ف�ساهمت 
في تن�سيبه �إلى مدر�سة قريبة من محل 
�سكن���اه وه���ي �لمدر�سة �لت���ي كان تلميذ� 
فيه���ا �ي���ام �لإبتد�ئي���ة،كل ه���ذ� ومعظ���م 
ل  ���ي  �لمدر�س �لن�س���اط  ف���ي  �لعاملي���ن 
يعرف���ون �سيئا عن هذ� �لمو�سوع،وما �أن 
بد�أ ي�ستهر �سيئ���ا ف�سيئاً ظهرهناك من 
يق���ول �أنه هو م���ن �أكت�س���ف �ل�ساهر و�أول 

من �إلتقى به. 

* هل لحنت للفنان كاظم الساهرأغاني؟ 

- لحن���ت لكاظ���م �ل�ساه���ر �أغنية)ربيع 
�لبع���ث( و)ر�ي���ات �لع���ز( قبل توجه���ه �إلى 
ل���م  بغ���د�د  �إل���ى  �إنتقال���ه  وبع���د  بغ���د�د، 
نتو��سل،وبع���د �إنت�س���اره عربي���ا وعالمياً 
�نقطعت عاقتنا وذلك لكثرة �إرتباطاته 

وتو�جده �لد�ئم في �لخارج. 

* حدثن��ا ع��ن مش��اركة الس��اهر ف��ي 
أفتتاحية قاعة أبن األثير بالموصل؟ 

- نع���م كان ه���ذ� ع���ام 1980�أو1981 ل 
�أذكر بالتحديد،فعند �أفتتاح قاعة م�سرح 
�أب���ن �لأثير �أقيم���ت �إحتفالية بالمنا�سبة 
فقدمت �ل�ساهر لي�سارك بتقديم �غاني 

رغم �إعتر��سات بع�س �لفنانين �آنذ�ك. 

* ماذا عن أهم أعمالك؟ 

�أن  �أوبري���ت،�إل   42 حو�ل���ي  ل���دي   -
�أهمه���ا ه���و �أوبريت)�سن���دوق �لدنيا( عام 
�سن���ة  لم���دة  علي���ه  عمل���ت  1977حي���ث 
كاملة، وكذل���ك �أوبريت)�ألف ليلة وليلة( 
�أوبريت���ات كثي���رة منها)�ل�س���وق،  وهن���اك 
�ل�سو�س،جر�����س �لبرغل،�لبناء( وغيرها، 
كما �سدر لي كتاب عن �لأغاني �ل�سعبية 
�لمو�سلي���ة ع���ام 1998 وكت���اب �آخ���ر ع���ن 

�لمو�سوحات. 

* لمن لحنت من المطربين؟ 

- لحن���ت لأغلب مطربي �لمو�سل،كما 
محم���د  للمط���رب  �غني���ة  لحن���ت)22( 
ح�سنين و�أغنية)�لعايدة( وهي للمطربة 
فرق���ة  �سم���ن  عم���ر  وفخ���ري  هن���اء 
�لأن�ساد،ولحن���ت لمني���ر ح�سن���ي وخالدة 

وغادة �سالم في بغد�د. 

األغني��ة  واق��ع  إل��ى  تنظ��ر  كي��ف   *
الموصلية اليوم؟ 

- ب�سر�حة،هن���اك تر�جع كبير لأ�سباب 
كثي���رة، م���ن جملة تل���ك �لأ�سب���اب توجه 
�لبع����س للغن���اء بالل���ون �لجنوبي،لذلك 
�لأغني���ة  بكتاب���ة  تتعل���ق  كثي���رة  �أ�سب���اب 
�إل���ى  �أدت  �لمطربي���ن  وقل���ة  و�لتلحي���ن 

�إنح�سار �لأغنية �لمو�سلية. 

* هل الزلت قادرًا على العطاء؟ 

- عط���اء �لفن���ان ل يرتب���ط بالعم���ر،�إل 
�أن هن���اك ظ���روف ربما تحد م���ن ن�ساطه 
�لإم���كان  ق���در  �أعط���ي  �أحياناً،لزل���ت 
م���ن  ج���زء  �أ�سب���ح  �لف���ن  و�أعم���ل،لأن 
�لفن���ي  عم���ري  بحك���م  حياتي،ولك���ن 
�ل���ذي يتجاوز�ست���ون عاماً،حاليا تفرغت 

للتاأليف و�لتلحين �لمو�سيقي. 

* كلمة أخيرة؟ 

- نتمنى �أن يكون هناك دعماً و�إهتماماً 
�أكبر ب�سريحة �لفنانين، لأنهم يعتبرون 
ث���روة ل ي�سته���ان بهم،و�سك���ر� لكم ولكل 
م���ن ي�س���األ عن���ي ويتاب���ع �أخب���اري، وهذ� 
تقديم���ه  يمك���ن  م���ا  لتقدي���م  يدفعن���ي 
رغ���م �أمر�����س �ل�سيخوخ���ة، و�أتمن���ى لكم 

�لتوفي���ق و�لنج���اح.

هذه قصتي مع كاظم الساهر.. وواقع األغنية الموصلية في تراجع
حوار / جاس���م حي����در

�لي���وم وف���ي تمام �ل�ساعة �لحادي���ة ع�سر �سباحا" �أفتتح �ل�سي���د وزير �لثقافة 
)ن���دى  �لت�سكيلي���ة  للفنان���ة  ���ي  �ل�سخ�س �لمعر����س  ر�ون���دوزي  فري���اد  �ل�سي���د 
�لح�سناوي( و�لذي �أقيم بالتعاون مع د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية بالوز�رة وقد ر�فق 
�ل�سي���د �لوزي���ر مدير عام �لد�ئ���رة �لدكتور �سفي���ق �لمهدي وقد لق���ت �للوحات 
�لمعرو�س���ة و�لت���ي بلغ���ت )73 ( لوحة تعب���ر عن �لو�قع �لعر�ق���ي عبر �لمناظر 
�لطبيعي���ة �لت���ي تمي���زت بدقة �لر�سوم �لت���ي تناولتها ف���ي �لمو��سيع �لمختلفة 
فيم���ا تناول���ت �لف���ن �لتر�جي���دي و�لحد�ث���ة في عدد م���ن �للوح���ات �لمعبرة عن 
�أهتمامها �لملفت للنظر في مز�ولة فن �لر�سم وفق مو��سيع تميزها على �أنها 
ذو خ�سل���ة ر�ئع���ة للفنانة �لتي تو�كب �لأب���د�ع و�لتو��سل مع �ل�سحر و�لجمالية 
باألو�نها وخطوطها �لجميلة مع تكوين لوني يتحرك في م�سمونه عند روؤيته 
ل���كل م���ن �ساه���د لوحاته���ا وعب���رت �لفنان���ة بمعر�سه���ا �لكبي���ر �أتجاهاتها نحو 
�لو�قعي���ة و�لتعبيري���ة و�لأنطباعية وكذلك بحركة �لفر�س���اة و�سفرة �لألو�ن في 
تكنيكه���ا �لر�ئ���ع هذ� وقد �أ�ساد �ل�سيد �لوزير بما�ساهده م���ن �أبد�ع باأنامل �أمر�أة 
���ي وباأ�سلوبها �لذي ي���دل على رقي  عر�قي���ة مجته���دة ف���ي مجال �لف���ن �لت�سكيل
�ل���ذوق وتن���اول �لفكرة لذل���ك كان عنو�ن �لمعر�س يدل على معن���اه وهو : �ألو�ن 

�لندى ...بغد�د لن تحت�سر بالآلآم..
ويعتبر هذ� �لمعر�س �ل�سخ�سي �لثاني للفنانة �لت�سكيلية )ندى �لح�سناوي( 
���ى عدة جو�ئز  �لمول���ودة ف���ي مدينة �لنج���ف �لأ�سرف ع���ام 1968 و�لحا�سلة عل
���ي وه���ي  محلي���ة وعربي���ة وعالمي���ة وله���ا م�س���اركات عدي���دة ف���ي �لف���ن �لت�سكيل
ع�سوعام���ل بنقاب���ة �لفناني���ن �لعر�قيين وع�س���و عامل بجمعي���ة �لت�سكيليين 

�لعر�قيين.

وزير الثقافة فرياد راوندوزي في )ألوان 
الندى( للفنانة ندى الحسناوي

الموسيقارالموصلي زكي إبراهيم لـ "                 "

�للبناني���ة  �لفنان���ة  �أو�سح���ت 
ميلي�سا، حقيقة ر�ساقتها و�سكلها، 
حي���ث قال���ت: "ب�س���رف �لنظ���ر، �إذ� 
كان هن���اك م���ن جر�ح���ة تجمي���ل، 
طالما �أن هناك �أ�سا�ساً جميًا هذ� 

هو �لمهم".
ت�س���رح خا����س لمجل���ة  وخ���ال 
"�ل�سبكة"، قالت: "�أجريت جر�حة 
لأنف���ي، لكنني �أرى �أن �سكله �سابقاً 
كان �أجم���ل بكثير، لم �أوفق، �أما عن 
ر�ساقتي فاأنا �أمار�س �لريا�سة بين 
�لحي���ن و�لخ���ر، و�أنتب���ه لطعامي، 
عندم���ا �أ�سعر �أنن���ي تخطيت �لوزن 
�لمنا�سب، �أعيد ح�ساباتي و�أخ�سع 

لحمية".
و�أ�ساف���ت: "يهمن���ي �أن �أحاف���ظ 
���ى )Image( معّين���ة حت���ى و�إن  عل
تب���دو  �أن  �أي  جريئ���اً،  �لل���وك  كان 
�لج���ر�أة  ولئق���ة،  ر�قي���ة  �سورت���ي 
لي�س���ت بالماب�س و�إنم���ا بطريقة 

�لت�سرف".
ر�أيه���ا  ع���ن  ميلي�س���ا  وتحدث���ت 
�لح���ب،  "�أوؤي���د  قائل���ة:  بالح���ب 
�ل���زو�ج،  م���ن  و�أجم���ل  �أه���م  و�أج���ده 
ولي����س �سروري���اً �أن ينته���ي �لح���ب 
ل���ي  �سديق���ات  م���ن  فك���م  ب���زو�ج، 
تبدل���ت  ث���م  ح���ب  ع���ن  تزوج���ن 
عاقته���ن باأزو�جه���ن بع���د �ل���زو�ج، 
يدّم���ر  و�أولد..  م�سوؤولي���ة،  �ل���زو�ج 

�لحب".

�سه���د عام 2014 �لعديد من �لخافات 
بي���ن �لنج���وم وبع�سهم �لبع����س، وو�سط 
بمو�ق���ع  �لم�ساهي���ر  هو����س  �نت�س���ار 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي �أ�سب���ح �لأمر على 
م���ر�أى �لجمي���ع، وربم���ا ه���ذ� ز�د م���ن حدة 

�لخاف.
�أح���ام  بي���ن  بخ���اف   2014 وب���د�أت 
ور�غ���ب عام���ة ت�سبب ف���ي �ن�سحابه من 
برنام���ج Arab Idol، ولك���ن �أكد "�ل�سوبر 
�لخلي���ج  "فنان���ة  �أن  �للبنان���ي"  �ست���ار 

�لأول���ى" لي�س���ت ه���ي �ل�سب���ب ف���ي رحيله 
�لمتبادل���ة،  �لناري���ة  ت�سريحاته���م  رغ���م 

وتاأكيدها هي على ذلك.
و��ستكمل���ت �أح���ام م�ساكلها على مد�ر 
و�أخ���رى  جدي���دة  خاف���ات  بي���ن  �لع���ام، 
قديم���ة تحييه���ا كما حدث م���ع �لكويتية 

�سم�س.
و�سج���ار �آخ���ر م���ع �لمطرب���ة �لإمار�تية 
وذل���ك  ح�س���ون،  �س���ذى  �لعر�قي���ة  م���ع 
���ي  �لما�س رم�س���ان  ف���ي  تاأكيده���م  بع���د 
�لجي���دة  عاقتهم���ا  ���ى  عل

ببع�س.
�لم���رة فالم�س���اكل  ه���ذه 
هيف���اء  تاح���ق  م���ن  ه���ي 
�أزماته���ا  ف���كل  وهب���ي، 
�لع���ام  ه���ذ�  وم�ساجر�ته���ا 
ج���اءت له���ا وه���ي ل���م تك���ن 

تنتظره���ا.
بد�ي���ة  ف���ي  �لأم���ر  وب���د�أ 
م���ن  بت�سريح���ات  �لع���ام، 
�إلي�س���ا ع���ن موهب���ة هيفاء 
�إنه���ا  قال���ت  حي���ث  وهب���ي، 
ول  م���ن  �سهرته���ا  حقق���ت 
���يء، وه���ي �لت�سريح���ات  �س
لمغني���ة  ت���ُرق  ل���م  �لت���ي 
�لك���ون"،  جم���ال  "ملك���ة 
لت���رد عليه���ا "ل�س���ت ملكة 

�لن�ساز".
�أ�سه���ر،  بع���دة  وبعده���ا 
جاء خاف جدي���د لهيفاء 

وهبي م���ع �أ�سالة و�سيري���ن عبد �لوهاب، 
بعد �أن �أكدت �لمطربة �ل�سورية �أن هيفاء 
د�ئم���ة �لن�س���از ف���ي �أغانيها، ف���ردت عليها 
���ي  �للبناني���ة: "�س���وت �أ�سال���ة بي�سر�سعل
�أي  ���ى  عل مت�سائل���ة  و�أ�ساف���ت  بدن���ي!". 

�أ�سا�س تقّيم �سوتها!
هيف���اء  ف�ست���ان  �أث���ار  بعدم���ا  و�أخي���ر�، 
وهب���ي ف���ي برنام���ج "�ست���ار �أكاديمي 10" 
�لوط���ن  �أرج���اء  ف���ي  كبي���ر  ع���دد  تحف���ظ 
�لعرب���ي ب�سب���ب عري���ه، �أ�س���ارت �لمغني���ة 

���ي �ساهي���ن �إل���ى �أنه���ا  دولل
�رت���دت م�ساب���ه ل���ه قب���ل 
هيف���اء، ولكن �لأخيرة لم 

تهتم بالرد عليها.
قالت له: "عايزة �أقول 
ل���ك �إني جب���ت �أخري دي 
ي���وم  كان  منيل���ة،  جي���رة 
ف���ي  �سكن���ت  لم���ا  �أ�س���ود 
م���كان �أن���ت �ساك���ن فيه"، 
لي���رد عليه���ا: "�سك���ر� ي���ا 
فت�ستكم���ل  موؤدب���ة"، 
"غ�س���ب  كامه���ا: 
ول���و  ���ي،  فا�س ي���ا  عن���ك 
وربن���ا  عن���دي  طلع���ت 
كان  رجل���ك"،  لأك�س���ر 
ح���و�ر  م���ن  ج���زء  ه���ذ� 
بي���ن �لنجمي���ن �سيري���ن 
و�سري���ف  �لوه���اب  عب���د 
تطبي���ق  عب���ر  مني���ر 
 ،"Whatsapp"  ���� �ل

و�أو�سله���ا هذ� �لح���و�ر لتهمة �سب وقذف 
و�سل���ت لحك���م �سده���ا بالحب����س، ولكنها 

�أنهت �لأزمة باعتذ�ر ر�سمي.
كم���ا و�سه���دت �سن���ة 2014 تغيير�ت في 
�إط���الت �لعديد م���ن �لنجمات و�لنجوم. 
وكان���ت تت���ر�وح �لتغيي���ر�ت بي���ن عملي���ات 
وماكي���اج  جدي���دة  ت�سريح���ات  تجمي���ل، 
مختل���ف. ولكن �أبرز �لتغيي���ر�ت كانت في 
�لنج���وم �لذي���ن فق���دو� �لكثير م���ن �لوزن 

ب�سكل ملحوظ.  

حصاد 2014: أحالم وهيفاء أبرز المتعاركين هذا العام

تعاق���دت �لفنان���ة �لم�سرية نرمين ماه���ر، على بطولة م�سل�س���ل "ب�سمات"، 
م���ع �لفنان �لم�س���ري محمود عبد �لمغني، و�لمنتج عم���رو مكين، ح�سبما ذكر 
موق���ع "فيت���و". و�أك���دت نرمين �أنه���ا تج�سد دور فت���اة رومان�سي���ة، ترتبط باأحد 
�لأ�سخا����س، �إل �أن ه���ذه �لعاق���ة تعر�سه���ا للعديد من �لأزمات، لفت���ة �إلى �أنها 
�ستبد�أ ت�سوير �لم�سل�سل في يناير �لقادم. ومن �لجدير بالذكر �أن "ب�سمات" 
بطول���ة محم���ود عبد �لمغن���ي، و�إيم���ان �لعا�سي، و�أحم���د فهمي، و�أحم���د ر�تب، 
ونبيل عي�سى، ور�نيا محمود يا�سين، ومحمد نجاتي، و�سبري فو�ز، ومن تاأليف 
كري���م �لح�سين���ي و�أحمد موؤمن و�أحمد �ل�سباعي، و�إخ���ر�ج محمود كامل. وتدور 
�أح���د�ث �لم�سل�س���ل ح���ول �سابط �سرطة، يت���ورط في مجموعة م���ن �لمطارد�ت 
�لبولي�سية للقب�س على ع�سابات مختلفة تقوم بعدة جر�ئم، ويتولى ك�سفها.

 نرمين ماهر تشارك في "بصمات"

ميليسا: الزواج يدمر الحب

ت�ستع���د �لفنان���ة �للبناني���ة مادلي���ن مط���ر، لق�س���اء عيدي �لمي���اد ور�أ����س �ل�سنة، م���ع �لعائلة في 
���ى �أن تنطل���ق ف���ي مطلع �لعام �لجدي���د، في م�ساريع عدي���دة كبيرة ومهم���ة، ح�سبما ذكر  لبن���ان، عل

موقع "�لن�سرة �لفنية".
وم���ن �لجدي���ر بالذكر، �أن مادلي���ن �ستتوجه في 8 يناير، �إلى بر�سلون���ة، وذلك لإحياء حفل �سخم 
هن���اك، وم���ن ث���م �ستطي���ر �إل���ى م�س���ر، لتوقيع عق���د بطول���ة م�سل�سله���ا �لجدي���د "�لفاتن���ة"، �لذي 

�ست�سارك في بطولته، ومن �لمقرر �أن يعر�س في رم�سان �لمقبل.
يذك���ر �أن مادلي���ن مط���ر كان له���ا تجربتين في �لتمثيل، وذل���ك من خال فيلم "�آخ���ر كام"، مع 
�لمنتج محمد �ل�سبكي، حيث ظهرت ك�سيفة �سرف في فيلم "مهمة من فيلم قديم"، مع �ل�سبكي 

ا، وتعتبر "�لفاتنة"، �لتجربة �لولى لها في �لدر�ما �لم�سرية. �أي�سً

ت�سارك من  �لذي  �مل�سل�سل  ت�ستقر على  �أنها مل  رز�ن مغربي  �لفنانة  �سرحت 
خاله يف �سباق �لدر�ما �لرم�ساين �ملقبل، مو�سحة �أن �لعرو�س �ملتميزة �لتي 

تلقتها جعلت �لختيار �سعباً.
ق���ر�ءة  م���ن  �ن��ت��ه��ت  �إن���ه���ا  ق��ال��ت  �لبلد"،  "�سدى  مل��وق��ع  خ��ا���س  ت�����س��ري��ح  ويف 

�ل�سيناريوهات �لدر�مية �لتي عر�ست عليها موؤخر�ً.
�لفنية  حياتها  بني  للتوفيق  ت�سعى  �أنها  مغربي  ك�سفت   ، �آخ��ر،  جانب  وعلى 
"ل �أحب  �أنها ل تطيق �لبتعاد عن �بنها ر�م، وقالت:  �أكدت  و�لعائلية، ولكنها 
�لبتعاد عنه �سوى لل�سرورة �لق�سوى فقط، فاأنا ورثت هذ� �لأمر عن و�لدتي 

و�لتي مل ترتكني يوماً، ويف �حلقيقة "ر�م" هو �أهم �إن�سان يف حياتي".

كليبني  ���س��اه��ني  دول��ل��ي  �للبنانية  �ل��ف��ن��ان��ة  ���س��ّورت 
ب��ع��ن��و�ن  �أي������ام، �لأول  ج��دي��دي��ن ع��ل��ى م����د�ر ث��اث��ة 
�ل��رف��اع��ي  حم��م��د  و�أحل�����ان  ك��ل��م��ات  م��ن  "نظر�ته" 
وتوزيع متيم، و�لإخ��ر�ج للمخرج باخو�س علو�ن. �أما 
�سعيدة" وه��ذه  "�سنة  ب��ع��ن��و�ن  لأغ��ن��ي��ة  فهو  �ل��ث��اين 
�لأغ��ن��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن م��ع��اي��دة م��ن دول��ل��ي ل��ك��ل �أب��ن��اء 
�ل�سنة،  �ملياد ور�أ���س  �أعياد  �لعربي مبنا�سبة  �لوطن 
�أغنية  "�ل�سينما.كوم". وكتب كلمات  وفق ما ورد يف 
�أحمد  �حل���ان  م��ن  وه��ي  ع��ل��ي،  �ل�سيد  �سعيدة  �سنة 

�مل��وزع  �ملو�سيقية  فرقتها  رئي�س  وت��وزي��ع  �ل��ر�زي��ل��ي، 
�أحمد عبد �لعزيز، وقد ��ستعان �ملخرج باخو�س علو�ن 
 3d � مبدير �لت�سوير يحيى فهمي لتنفيذ تقنية �ل
�إن��ت��اج �سركة  �أن �لغ��ن��ي��ت��ني م��ن  يف �لأغ��ن��ي��ة. ي��ذك��ر 
 take one مزيكا، �أما تنفيذ �لإنتاج فكان ل�سركة

عبد �لفتاح جال.
ومن �جلدير بالذكر �أن دوللي �ساهني �سورت موؤخًر� 
�مل�سري  �لتليفزيون  على  �لليلة  برنامج  من  حلقة 

لتكرمي �لفنانة �لأ�سطورة �سباح.
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