
مواطنين يصفون شجرة الميالد في ساحة الفردوس بـ »القبيحة«

الحكومة لن تنجح من دون المحافظات وماضون في نقل الصالحيات
سحب الطعن المقدم ضد قانون المحافظات وذي قار تعد اجتماع البصرة بـ"المهم جدًا"

احتفاالت اعياد الميالد تختفي من الموصل بغياب رونقها من المسيحيين

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

اأك�����د رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�������وزراء ح���ي���در ال��ع��ب��ادي، 
اإلى  المركزية  ال�صالحيات  بنقل  الم�صي  االثنين، 
المحافظات، ولفت اإلى �صرورة توزيع الثروة ب�صكل 
اأن م�صاألة  العراقي، و�صدد على  ال�صعب  عادل على 
اإل��ى  اأ���ص��ار  فيما  د�صتوري"،  "حق  االأق��ال��ي��م  اأن�����ص��اء 

الحاجة لو�صع �صوابط في االإدارة،
و ف���ي ك��ل��م��ة ل���ه ع��ل��ى ه��ام�����س ت���راأ����ص���ه اج��ت��م��اع 
الغير  المحافظات  بين  للتن�صيق  العليا  الهيئة 
"العراقية"،  تابعتها  الب�صرة،  باإقليم في  منتظمة 
اإل���ى  ال�����ص��الح��ي��ات  ب��ن��ق��ل  م��ا���ص��ي��ة  "الحكومة  اإن 
الطريق  بالبالد على  ال�صير  اجل  المحافظات من 
في  ���ص��واب��ط  اإل����ى  "الحاجة  م���وؤك���دا  ال�صحيح"، 
االإدارة يلتزم بها الجميع من اجل م�صلحة الوطن 
والمواطن الذي يجب اأن نتعامل معه بغ�س النظر 

عن انتمائه".
وال  د���ص��ت��وري  ح��ق  االأق��ال��ي��م  "اأن�صاء  اأن  واأ����ص���اف 
اإثارته"،  م��ن  يمنع  اأو  ���ص��ده  اأح���د  ي��ق��ف  اأن  يمكن 
من  عدد  في  النقا�س  فتح  يجب  "ولكنه  م�صتدركا 
الحاجة  وم��دى  بالتوقيت  يتعلق  ما  ومنها  االأم���ور 

وعدد المحافظات وغيرها من االأمور".
ال��ث��روات  ت��وزي��ع  "�صرورة  ع��ل��ى  ال��ع��ب��ادي  و���ص��دد 
ت��ح��ت��ك��ر ع��ن��د م��ح��اف��ظ��ة دون  ب�����ص��ك��ل ع����ادل واأن ال 
نتعامل  اأن  ال�����ص��روري  "من  اإن  مو�صحا  اأخرى"، 
االنتماء  اأ�صا�س  لي�س على  البلد  اأو  المحافظة  مع 

اأو  اأو الدينية الطائفية  وال على الهوية ال�صيا�صية 
المواطن  مع  التعامل  علينا  يجب  ولكن  القومية 

على اأ�صا�س خدمته بغ�س النظر عن هويته".
ودعا اإلى اأن "تكون هناك �صوابط �صليمة ولي�س 
م�صتدركا  المحا�ص�صة"،  ع��ن  نبتعد  واأن  ���ص��روط 
ت�صير  اأج��ل  من  �صيا�صي  اتفاق  اإل��ى  نحتاج  "نعم 
الدولة ولكن من غير الجائز تق�صيم االأموال على 
الجائز  اأي�صا ومن غير  المهمة  اأ�صا�صها والمواقع 
المحافظة  اأ�صا�س  على  اال�صتثمار  م�صاريع  توزيع 

الأنها جريمة بحق الوطن والمواطن".

واأكد اأن "ال�صوابط ال�صليمة ال تكون على اأ�صا�س 
حزبي اأو طائفي لكن يجب اأن تكون لكل المواطنين 
وال���وزارات  والمحافظات  ومجل�صه  ال���وزراء  ورئي�س 
ي��ل��ت��زم��ون ب��ه��ا الأن���ه���ا م���ن اأج�����ل م�����ص��ل��ح��ة ال��وط��ن 

والمواطن وال يمكننا اأن ننجح دون المحافظات".
المنتظمة  غير  المحافظات  اجتماع  و�صي�صهد 
اأه��م��ه��ا مناق�صة  ع����دة  م���ح���اور  م��ن��اق�����ص��ة  ب��اإق��ل��ي��م 
ال��ع��م��ل ب��ق��ان��ون ال��م��ح��اف��ظ��ات وت��ع��دي��الت��ه وال��ب��دء 
الى  المركزية  ل�صالحيات  "التدريجي"،  بالنقل 
المحافظات، واإعادة النظر بقانون الوزارات، واإ�صدار 

دليل مف�صل باالأمور المالية والح�صابية واالإدارية، 
وتعديل قانون اال�صتثمار.

االثنين،  ق���ار،  ذي  محافظة  اإدارة  و�صفت  فيما 
العليا بمحافظة  التن�صيقية  الهيئة  اأعمال موؤتمر 
وح�صور  عراقية  محافظة   11 بم�صاركة  الب�صرة 
"مهم  ب��اأن��ه  العبادي  حيدر  ال���وزراء  مجل�س  رئي�س 
جداً" ولبى مطالب المحافظات في تطبيق قانون 
ق��رر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س مجل�س  اأن  ب��ّي��ن��ت  وف��ي��م��ا   ،21
على  ال����وزراء  مجل�س  م��ن  ال��م��ق��دم  الطعن  �صحب 
القانون، اأكدت وزارة الدولة ل�صوؤون المحافظات انها 
�صتبا�صر بعقد ور�صات عمل لنقل ال�صالحيات من 
العام  اب��ت��داء من مطلع  المحافظات  ال��ى  ال���وزارات 

المقبل.
واأو����ص���ح م��ح��اف��ظ ذي ق���ار يحيى ال��ن��ا���ص��ري في 
"موؤتمر  اإن  منه  ن�صخة  "العراقية"،  ت�صلمت  بيان 
في  ال��ي��وم  ع��ق��د  ال����ذي  ال��ع��ل��ي��ا  التن�صيقية  ال��ه��ي��اأة 
عراقية  محافظة   11 بم�صاركة  الب�صرة  محافظة 
العبادي  حيدر  ال����وزراء  مجل�س  رئي�س  وبم�صاركة 
اأ�صفر عن تلبية  اأم��ر جديد ومهم ج��داً وق��د  وه��ذا 
المطالب التي طرحتها المحافظات في ورقة عمل 

م�صتركة".
من جانبه قال وزير الدولة ل�صوؤون المحافظات 
ا�صفر  ال��ذي  "االتفاق  اإن  الجبوري،  اهلل  عبد  احمد 
والمحافظات  ال���وزارات  بين  �صيكون  الموؤتمر  عنه 
وك���ان االج��ت��م��اع ن��اج��ح��اً ج���داً واإي��ج��اب��ي��اً وت���م ط��رح 
ال��وزراء  مجل�س  رئي�س  بح�صور  الرئي�صة  الق�صايا 

والمحافظات ووكالء الوزارات المعنية".

العبادي يدعو إلى "االبتعاد عن المحاصصة" ويؤكد:
العدد)589( الثالثاء 30 كانون االول 2014

المراحل  لجميع  الحالي  ال��ع��ام  خ��الل  وال��ع��ام  ال��ف��ردي  االع��ف��اء  بنظام  العمل  التربية  وزارة  علقت 
الدرا�صية، فيما تنوي ا�صتثناء الطلبة "المن�صبين لمدار�س اخرى" ب�صبب ظروف قاهرة، من الدوام 
الوزارة  ان   :" �"العراقية  ل الح�صن  ال��وزارة �صالمة  با�صم  المتحدثة  اليومي مراعاة لظروفهم. وقالت 
المراحل  لجميع   2015  � �  2014 الحالي  الدرا�صي  للعام  والعام  الفردي  االعفاء  بنظام  العمل  علقت 
الدرا�صية، مو�صحة ان القرار ياتي جراء الغاء امتحانات ن�صف ال�صنة بهدف اكمال المنهاج الدرا�صي. 
ولفتت الى ان تعليق نظام االعفاء جاء لكونه ال يتفق مع الو�صع اال�صتثنائي للتعليم خالل هذا العام، 

ومن الموؤمل اعادة العمل به العام المقبل حال اعادة العمل بنظام امتحانات ن�صف ال�صنة.

التربية تعلق االعفاء العام والفردي

النــــــواب .. يأمـــــــرون النـــــــــاس بالبــــــــر وينســـــــــون انفسهــــــــم

ن��واب  ان  ال�صيا�صية  ال�صعوب  لغة  ف��ي  المعروف  م��ن 
ال�����ص��ع��ب ه��م ال��ذي��ن ي��ح��م��ل��ون ر���ص��ال��ت��ه وي��ع��م��ل��ون على 
الم�صيرية من خالل ما يوافقون عليه  بنودها  تنفيذ  
من ت�صريعات لقوانين تن�صف كافة المظلومين واولئك 
الباحثين عن امل خال�صهم من الفقر والجوع والمر�س 

حالمين بم�صتقبل اف�صل لهم والأبنائهم .
ه���ذه ال��ل��غ��ة ف���ي ان�����ص��اف ال��ن��ا���س م���ن اب���ن���اء ال�صعب 
النواب  مجل�س  جل�صات  عمل  في  غائبة  باتت  العراقي 
ان  على  ي��وؤك��د   ما  العراقي  يلم�س  لم  بحيث  العراقي  
ومطاليب  واد  ف��ي  ك��ان��وا  ال��م��ذك��ور  المجل�س  اع�����ص��اء 
ال�صعب في واد اخ��ر .. االم��ر ال��ذي اح��دث ه��وة �صحيقة 
في �صحب الثقة التي كان يفتر�س ان ت�صود وتتعمق من 
االخير  لق�صايا  ال�صعب  مجل�س  اع�صاء  انت�صار  خالل 

ف��ي ك��ل م��ا ي��ح��ق��ق ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة  ف��ي ح��ي��ات��ه��م من 
تنفيذ الخدمات وتاأهيل البنى التحتية بما فيها ان�صاء 
المدار�س التي تنقذ االطفال  من محنة الجلو�س على 

االر�س وانتهاء م�صكلة االكتظاظ وازدواجية الدوام.
الجديدة  الحكومة  ت�صكيل  اعقبت  التي  الفترة  ف��ي 
وبروز مع�صلة العجز في  الموازنة ومرور اكثر من اربعة 
المالي  الف�صاد  اقرارها نتيجة لتف�صي  ا�صهر على عدم 
مما  والفا�صدين  المف�صدين  محا�صبة  وع��دم  واالداري 
تدهوره  على  �صحيقة  بئر  في  العراقي  االقت�صاد  اوق��ع 
الم�صبق ..هذا العجز الذي دفع بالنواب والحكومة الى 
ايجاد ال�صبل وااليرادات  البديلة  غير النفط ل�صد جزء 

من العجز ....
النواب حيث  بع�س  بها   تقدم  التي  المقترحات  لكن 
وين�صون  بالبر  النا�س  " ياأمرون  القول  عليها   ينطبق 
قانون  م�صروع  في  ن�س  ايجاد  ال��ى  " فعمدوا  انف�صهم 

ال��وزراء  مجل�س  قيام  وه��و   2015 لعام  العامة  الموازنة 
بتحديد الفئات الم�صمولة باالدخار وقد ت�صمل المدير 

العام فما فوق .
النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  لجنة  ع�صو   " ان  اال 
2 تريليون  ادخار  يت�صمن  المذكور  الن�س  ان  "ك�صفت 
المالي  العجز  ل�صد  ال��دول��ة  روات���ب موظفي  م��ن  دي��ن��ار 
في الموازنة مو�صحة ان المبلغ �صيتم ارجاعه بعد زيادة 

�صعر النفط اكثر من 60 دوالرا .
وي�صيف ع�صو اللجنة المالية  النيابية تاأكيدا على  
المحدودة  ال��دخ��ول  ذوي  م��ن  االدخ���ار  مبالغ  ا�صتقطاع 
مبلغ  ا�صتقطاع  يت�صمن  اذ  الموظفين  م��ن  وال��ث��اب��ت��ة 
معين من مخ�ص�صات رواتب موظفي الدولة المدنيين 
والع�صكريين وهو كما يدعي عبد القادر ان ذلك �صيعد 
النواب  مجل�س  اق��رار  بعد  تنفيذه  يبداأ  ادخ���ار   بمثابة 

للموازنة . 

م�صاألة  تمليه  وم���ا  ال��وط��ن��ي   ال���واج���ب  ان  ح��ي��ن  ف��ي 
مبادرة  ه��و  ال��ن��واب  مجل�س  قبل  م��ن  لل�صعب  االنحياز 
اع�صائه باتجاهين .. اما تخفي�س رواتبهم الى الن�صف 
ب�  التبرع  او   .. وال���وزراء  الجمهورية  رئا�صتي  فعلت  كما 
 " � 10 ماليين من رواتبهم ال�صيما وان عددهم يفوق ال
300 " ع�صو وبذلك �صنبعد �صبح اال�صتقطاع من رواتب 
عجز  ���ص��د  ب��ه  يمكن  مبلغ  ع��ل��ى  ونح�صل  الموظفين 

الموازنة .
فهم " اع�صاء مجل�س النواب " يقترحون ويقترحون 
وكان االمر ال يعنيهم  وهم ممثلي ال�صعب وهو الذي جاء 
بهم الى هذه المنا�صب ذات االمتيازات وكان االجدر بهم 
تحقيق المبادرة  التي ت�صمن احقية تمثيلهم لل�صعب 
كنواب ي�صعرون بمعاناة �صعبهم ومدى ما يطمحون اليه 
من مطالب تخفف العبء عن كاهلهم ال ان يزيدوا من 
مظلوميته ويثقلون عليه �صواء باال�صتقطاعات بذريعة 

االدخار في وقت يكون فيه الموظف باأم�س الحاجة الى 
كل قر�س يقب�صه من عموم راتبه .

عن  ب��ال��ت��ن��ازل  نطالبهم  حينما  ال��ن��واب  الن��ظ��ل��م  ان��ن��ا 
جزء ي�صير من رواتبهم والتي على االقل يعتمد بخانة 
االدخار ولي�س رمي الكرة في ملعب الم�صت�صعفين من 

الموظفين ال�صغار ...
النواب  المحترمون في مجل�س  االع�صاء  لقد قو�س 
امال العراقيين باأنزال عقوبة االدخار وكان االف�صل لهم 
يحملوا  ان  ال  الموازنة  عجز  ل�صد  اخ��رى  منافذ  ايجاد 

ال�صعب اوزار واخطاء الحكومة ال�صابقة .
تحمل  ال�صعب  على  يجب  ان��ه  ذريعتهم  ك��ان  اذا  ام��ا 
جزء من الم�صوؤولية .. فنقول الي�س من االجدر بهم ان 
يتحملوا  هذا الجزء ب�صخامة رواتبهم ومخ�ص�صاتهم 
وهم الذين ي�صكلون طليعة ال�صعب باعتبارهم نواب ... 

ام ان على روؤو�صهم ري�صة .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد
/ بغداد

/ المحرر السياسي

الم�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  خ�ص�س 
ال��ع��ب��ادي م��ك��اف��اأة نقدية  ال����وزراء ح��ي��در  رئي�س 
لمن يبلغ عن تواجد ع�صابات الخطف. وقال 
العميد  ب��غ��داد  عمليات  ق��ي��ادة  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق 
�صعد معن في بيان له ان "القائد العام للقوات 
بتخ�صي�س  ام���ر  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  الم�صلحة 
مكافاأة نقدية مجزية لكل �صخ�س يقوم بتبليغ 
القوات االمنية عن تواجد ع�صابات الخطف او 
وكانت  عليها".  اال�صتدالل  عملية  في  ي�صاعد 
وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اأعلنتا في 
االيام الما�صية عن انخفا�س "كبير جدا" في 
خالل  ب��غ��داد  العا�صمة  ف��ي  الخطف  عمليات 
اال���ص��ب��وع��ي��ن ال��م��ا���ص��ي��ي��ن م���ع ت�����ص��ك��ي��ل خلية 
ت��ع��ن��ى بمعالجة  ال��خ��ط��ف  ل��م��ك��اف��ح��ة  خ��ا���ص��ة 
ومتابعة كل ع�صابات الخطف وتم تخ�صي�س 

خط �صاخن لهذه الخلية برقم 181".

رئيس الوزراء يخصص مكافأة 
نقدية للتبليغ عن عصابات الخطف

انتقد ع�صو لجنة النفط والطاقة عن كتلة المواطن ابراهيم بحر 
�صرورة   " على  م�صددا  االج��ب��اري  ب��االدخ��ار  الموظفين  �صمول  العلوم 
بيان  ف��ي  ودع��ا   ."  "2015 م��وازن��ة  ف��ي  العجز  اآل��ي��ات تغطية  مراجعة 
الى  لالتجاه  ال��ع��راق��ي  االقت�صادي  العقل  م��ه��ارة  " تفعيل  ال��ى  ال��ي��وم 
�صبل مرنة  واإيجاد  اإيجابي  ب�صكل  االقت�صاد  ت�صتنه�س  اخرى  خيارات 
حالة  من  االنتقال  " ب�صرورة  العلوم  بحر  وطالب  العجز.".  لتغطية 
لالقت�صاد  االإيجابي  الدعم  الى  ال�صلبية  بالم�صاركة  المواطن  اإ�صعار 
"ما جاء في احدى بنود الم�صروع من اآلية تت�صمن  العراقي" منتقداً 
ا�صتقطاع جزء من مخ�ص�صات موظفي الدولة من درجة مدير عام وما 
فوق واعتبارها ادخارا اإجباريا كجزء من الم�صاركة في تغطية العجز.". 
وا�صار الى انه قدم مقترحا الى اللجنة المالية النيابية " بتغيير هذه 
التي تفتقر للروؤية االقت�صادية ح�صب تعبيره، وا�صتبدالها  ال�صياقات 
خزينة  �صندات  عبرا�صتخدام  للموظف  ا�صتثمارية  اإيجابية  بم�صاركة 
على  الموظف  يح�صل  حيث  المخططة،  اال�صتقطاعات  قيمة  مقابل 
�صمان من الدولة با�صترجاع حقوقه في فترة عام او عامين مع فائدة 
ان  تفتر�س  المقترحة  " االآلية  ان  الى  العلوم  بحر  واو�صح  معينة.". 
�صندات  �صكل  على  رات��ب��ه  م��ن  الم�صتقطع  الق�صم  ال��م��وظ��ف  ي�صتلم 
�صنوية  ف��ائ��دة  وا���ص��اف��ة  اال�صتحقاق  ف��ت��رة  تحديد  م��ع  با�صمه  خزينة 
ومردوداته  االقت�صادية  ابعاده  لالقتراح  يكون  ان"  وتوقع   ."  .?3-5
المواطن  ي�صت�صحبها  التي  التق�صف  ح��االت  م��ن  وال��خ��روج  النف�صية 
�صدى  �صيجد  وان��ه  الما�صي.  القرن  من  والثمانينات  ال�صبعينات  في 
وا�صعة.".  لم�صاركة  الباب  يفتح  وقد  الحكومي  القطاع  داخل  اإيجابيا 
وكان مجل�س الوزراء �صوت الثالثاء الما�صي على الموازنة العامة للعام 
المقبل التي تبلغ 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون مع تخفي�س 
عن  دوالر   5 م��ن  للنفط  المنتجة  للمحافظات  المخ�ص�صة  المبالغ 
الخمي�س  ي��وم  النواب  او دوالري���ن. وعقد مجل�س  ال��ى دوالر  كل برميل 
القراءة االول��ى، للموازنة وتم  ا�صتثنائية تمت خاللها  الما�صي جل�صة 

بعدها رفع الجل�صة الى ال�صابع من ال�صهر المقبل.

بدر  كتلة  رئي�س  اتهم 
البرلمانية النائب قا�صم 
االأع��������رج��������ي، االث����ن����ي����ن، 
وا����ص���ن���ط���ن ب���م���م���ار����ص���ة 
"الالغالب  ����ص���ي���ا����ص���ة 
والال مغلوب" في حرب 
ال����ع����راق ����ص���د االأره�������اب 
ف�����ي م����ح����اول����ة الط���ال���ة 
ا�صتغرب  فيما  المعارك، 
ال�صا�صة  بع�س  زعم  من 
االأمريكان  والع�صكريين 
ف��������ي ع����م����ل����ي����ة ال������ق������اء 
والم�صاعدات  االأ�صلحة 

�"الخطاأ للدواع�س ب
وقال االعرجي  اإن "امريكا تتبع �صيا�صة الالغالب والال مغلوب في 
حرب العراق �صد االأرهاب"، مبيناً ان "هذا المعنى ا�صبح وا�صحاً بعد 
ان ُك�صفت هذه المخططات التي تكلمنا بها كثيراً في وقٍت �صابق باإن 

امريكا تحاول ان تطيل امد المعركة في العراق".
واأ�صاف اأن "امريكا ال يهمها بالمنطقة �صوى م�صلحتها"، مت�صائال 
ال�صا�صة  بع�س  ي��زع��م  كما  ام��ري��ك��ا  تخطئ  ان  الممكن  م��ن  "كيف 
او  والم�صاعدات،  االأ�صلحة  القاء  عملية  في  االأمريكان  والع�صكريين 
نومها عبر  العطار في غرفة  ليلى  ا�صتهدفت  التي  نف�صها  لي�س هي 
اإطالق �صاروخ من البحر االأحمر قبل اكثر من 20 �صنة، فما بالك االأن 

وامريكا تفتخر بمنظومتها الع�صكرية والتكنلوجية؟
واأكد االعرجي اأن "حادثة القاء االأ�صلحة لداع�س عن طريق المظالت 
تكررت في المناطق القريبة من بلد وبيجي والمقدادية وقد راأينا ذلك 
"اتخاذ موقف جدي من  اإلى  الحكومة العراقية  ب�صكل وا�صح"، داعياً 

هذه االأعمال الإن عواقب االإ�صتمرار بها �صتكون وخيمة".
مع  االأ�صتراتيجية  بالمعاهدة  تلتزم  لم  "امريكا  اأن  االأعرجي  وبين 
وال  واح���دة  ���ص��الح  ت��ع��ِط قطعة  ل��م  امريكا  ان  الجميع  وليعلم  ال��ع��راق 
"كذب اإدعاءها بت�صليح  عتاد منذ ان بداأت المعركة مع داع�س"، موؤكداً 

الع�صائر )ال�صنية( الن وعودها ال تتعدى االإعالم.

ابراهيم بحر العلوم ينتقد شمول الموظفين باالدخار اإلجباري
/ بغداد

/ بغداد

االعرجي يتهم أمريكا بـ"التواطؤ" مع داعش من 
خالل إلقاء االسلحة والمساعدات لهم بالمظالت

���ص��دد ال��ن��ائ��ب ع���ن ائ���ت���الف دول����ة ال��ق��ان��ون 
املن�صوية يف التحالف الوطني احمد �صالل 
البدري، االثنني، على �صرورة تفعيل جميع 
املوازنات  املايل يف  العجز  لتفادي  القطاعات 

املقبلة.
وق����ال ال���ب���دري يف ب��ي��ان ����ص���ادر ع���ن مكتبه 
االعالمي وتلقت " عني العراق نيوز" ن�صخة 
خطط  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ان  انه"�صرورة  م��ن��ه 
يف  امل��ايل  العجز  ملواجهة  اقت�صادية  وبرامج 

املوازنات املقبلة اذا حدثت ".
وا�صاف " علينا جميعا ان نتحمل امل�صوؤولية 
ل��ت��ق��دمي خ��ط��ط م��ن ���ص��اأن��ه��ا رف���د امل���وازن���ات 
حمتمل  عجز  اي  لتفادي  ب��االم��وال  املقبلة 

خدمة للمواطن العراقي".

البدري يشــدد على ضرورة تفعيل جميع القطاعات 
لتفــــادي العجــز المالــي فــي الموازنــات المقبــلــة

�صتفتتح، خالل  اأن بالده  الكويتي  ذكر وزير اخلارجية 
اإح��داه��م��ا يف  ال��ع��راق،  لها يف  قن�صليتني  املقبلة،  االأي���ام 
وق��ال �صباح احلمد خالد  الب�صرة  واالأخ���رى يف  اأرب��ي��ل 
عقب  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ت�صريحات  يف  ال�����ص��ب��اح، 
العراقي  نظريه  مع  التفاهم  مذكرات  من  عدد  توقيع 

عالقات  اأن  االح��د،  ام�س  بغداد  يف  اجلعفري،  اإبراهيم 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  تقدما"،  "اأحرزت  ال���ع���راق  م���ع  ب����الده 
بني  الدبلوما�صيني  دخ��ول  ت�صهيل  هي  االأوىل  اخلطوة 
الحقا،  امل��واط��ن��ني  دخ���ول  ت�صهيل  و�صيتبعها  البلدين 
يف  للكويت  قن�صليتان  �صتفتتح  اأي���ام  خ��الل  اأن���ه  مبينا 
اأربيل والب�صرة واأكد وزير خارجية الكويت على وجود 
جلنة م�صرتكة لتنظيم املالحة يف ميناء خور عبد اهلل 

)بني البلدين(.

الكويت تعلن افتتاح قنصليتين في اربيل والبصرة
/ بغداد

خدمة  اطالقها  عن  لالت�صاالت  زين  �صركة  اأعلنت 
الجيل الثالث لم�صتركيها في العراق. وقالت ال�صركة 
في بيان لها اليوم ان"تقنية الجيل الثالث توفر�صرعة 

ما بين 400 اإلى 700 كيلوبايت في الثانية في العراق 
، م�صيرة الى اأن ابرز ما يميز هذه الخدمة القدرة على 
نقل كمية بيانات كبيرة ب�صرعة عالية". وا�صارت الى 
على  ال��ق��درة  اي�صا  الخدمة  ه��ذه  يميز  م��ا  "ابرز  ،اأن 
نقل كمية بيانات كبيرة ب�صرعة عالية ت�صل الى 2.5 

ميغابايت".

شركة زين تعلن عن اطالق خدمة الجيل الثالث لمشتركيها في العراق
/ بغداد



االثنين،  زي��ب��اري،  هو�شيار  المالية  وزي���ر  و���ش��ف 
م�شيرا  �"الواقعية"  ب  2015 لعام  المالية  الموازنة 
م��ي��زان��ي��ة  ن��ف��ق��ات  ت��ق��دم  ���ش��وف  "الحكومة  ان  ال���ى 
العام  الن�شف االول من  ال�شرف في  2014، واوج��ه 

المقبل".
بمبنى  عقده  �شحفي  موؤتمر  ف��ي  زي��ب��اري  وق��ال 
الوزارة ببغداد ان "الحكومة والوزارة اوفت بتعهداتها 
بتقديم  والمواطنين  النواب  لمجل�س  والتزاماتها 
العام  نهاية  قبل  ال��ب��رل��م��ان  ال��ى  ال��م��وازن��ة  م�����ش��ودة 

."2014
واو���ش��ح زي���ب���اري، ان "هذه ال��م��وازن��ة ه��ي م��وازن��ة 
واق���ع���ي���ة وه����ي االق������رب ال����ى واق�����ع ال���ح���ال ال��م��ال��ي 

واالقت�شادي في البلد".
ال���������وزراء  "مجل�س  ان  ال���م���ال���ي���ة  وزي��������ر  وق��������ال 
اج����رى م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ع���دة ت��ع��دي��ات على 
الموازنة"منا�شدا "البرلمان واللجان التخ�شي�شية 
باأقرار قانون الموازنة بعد درا�شتها في بداية العام 
المقبل، ليت�شنى للحكومة والوزارة ال�شيطرة على 
توفير  على  بالعمل  ولل�شروع  والنفقات  االي����رادات 
وتوفير  المالي  العجز  ل�شد  المقترحة  االي����رادات 

الخدمات اال�شا�شية للمواطنين".
ال��وزارات والهيئات  "كافة  كما نا�شد وزير المالية 
بالتعاون مع التعليمات المالية الواردة في من�شور 

ال�شنة  ب��ان��ت��ه��اء  ال�����ش��رف  ب��وق��ف  المحا�شبة  دائ����رة 
2104-12-31، ح�شب قانون االدارة المالية  المالية 

والدين العام".
االقت�شاد  واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  "التحديات  ان  واو���ش��ح 

العراقي في عام 2014 في نق�س ال�شيولة النقدية 
م���ن ج����راء اره�����اب ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ون��ف��ق��ات ال��دف��اع 
في  النفط  ا�شعار  وانخفا�س  الحيوية  وال��م��واج��ه 

اال�شواق العالمية".

ال��م��ق��ت��رح��ة  ال��ح��ك��وم��ة  "اجراءات  زي���ب���اري  وب��ي��ن 
لتمويل العجز والفجوة المالية من االدخار الوطني 
واالر�شدة المدورة وحقوق ال�شحب الخا�شة وا�شدار 
ال�شندات الخارجية و�شندات الدين العام عن طريق 
الخزينة  وح���واالت  للم�شارف  القانوني  االحتياط 
ح��واالت  وا���ش��دار  للتجارة  ال��ع��راق��ي  الم�شرف  م��ن 

خزينة من الم�شارف الحكومية".
لعام  تقدم ميزانية  �شوف  الحكومة  "باأن  واو�شح 
االي��رادات  حول  مالي  بيان  بمثابة  و�شتكون   ،2014
والنفقات الفعلية واوجه ال�شرف في الن�شف االول 
المعنية  "مطالبا" ال������وزارات  ال��م��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  م��ن 
جباية  باأهمية  ب��غ��داد  واأم��ان��ة  والبلديات  الكهرباء 

االيرادات وتنظيمها".
وكان مجل�س الوزراء قد وافق على م�شروع قانون 
تريليون   125 بقيمة  الما�شي  ال��ث��اث��اء  ال��م��وازن��ة 
ترليوني  زيادتهما  بعد  تريليون   25 وبعجز  دينار 
دينار خال اعادة �شياغتها لبع�س فقرات الموازنة.
اأت����م ف���ي جل�شته  ال���ن���واب ق���د  ي��ذك��ر ان م��ج��ل�����س 
اال�شتثنائية التي عقدت الخمي�س الما�شي، القراءة 
االولى لم�شروع قانون الموازنة واحالها الى لجنته 
المالية لدرا�شتها قبل ان يرفع جل�شته الى ال�شابع 

من ال�شهر المقبل.
فيما حذر رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اليوم، من 
حدوث عجز مالي كبير في الن�شف الثاني من عام 
2015 ما لم يكن هناك تر�شيق مدرو�س في نفقات 

الدولة خال اال�شهر ال�شتة االولى.

اأتهم نائب عن التحالف الوطني القوات 
"بدعم  ال����دول����ي  وال���ت���ح���ال���ف  االم���ري���ك���ي���ة 
ع�����ش��اب��ات داع�������س وم��ن��ه��ا ال���ق���اء اال���ش��ل��ح��ة 

والمعدات االخيرة لارهابيين في بلد".
"هذه  ان  ال����ع����وادي  ال��ن��ائ��ب ع����واد  وق����ال 
ال���ح���ال���ة ل��ي�����ش��ت ه���ي االول������ى ال���ت���ي ت��ق��وم 
واالمريكية  الدولي  التحالف  من  طائرات 
وانما  لداع�س  واأ�شلحة  م�شاعدات  بالقاء 
ت��ك��ررت ف��ي تلعفر و���ش��ن��ج��ار وال���ي���وم ق��رب 
ينطلي  ال  اأم��ر  خطاأ  بانه  ومبرراتهم  بلد 
في  لداع�س  دع��م  "هناك  واأ���ش��اف  علينا". 
العراق و�شوريا من قبل امريكا وفي �شوريا 
بالجي�س  ي�شمى  لما  ووا�شح  علني  ب�شكل 
ال�����ش��وري ال��ح��ر وك��ذل��ك ل��داع�����س وال��ق��وى 

المعار�شة للنظام ال�شوري".
واأ�شار العوادي الى ان "ما تدعيه امريكا 
ب���ان م���ا ح�����ش��ل ف���ي ب��ل��د وق��ب��ل��ه��ا بمناطق 
اخ���رى ب��داع��ي ال��خ��ط��اأ او ان ال��ح��رب على 
ك�شف  قد  ل�شنوات  ت�شتمر  قد  االرهابيين 
العراقية  ال��ق��وات  ان��ت�����ش��ارات  اأم����ام  زي��ف��ه��م 
وال���ح�������ش���د ال�����ش��ع��ب��ي ك���م���ا اأن����ه����ا م��ح��اول��ة 
ال�شعاف الجي�س العراقي بعدم الت�شليح".
"الحرب  ان  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ائ��ب ع��ن  واأك����د 
ل���ن ت��ط��ول ع��ل��ى داع�������س م���ع االن��ت�����ش��ارات 
ال�شعب  اب���ن���اء  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��ت��وال��ي��ة 
العراقي الذين توحدوا في مواجه االرهاب 

بمختلف مكوناتهم وطوائفهم".
وك����ان اأح����د ق����ادة ال��ح�����ش��د ال�����ش��ع��ب��ي ق��ال 

وذخائر  معدات  األقت  امريكية  "طائرة  ان 
الذهب  تل  في  االرهابية  داع�س  لع�شابات 
م��رك��ز  ت���ك���ري���ت  م���دي���ن���ة  ج���ن���وب  ويثرب" 

محافظة �شاح الدين.
وبين اآمر لواء علي االأكبر اأحد ت�شكيات 
ال��ع��ت��ب��ة ال��ح�����ش��ي��ن��ي��ة ق��ا���ش��م م�����ش��ل��ح في 
ت�شريح �شحفي ان "طائرة نوع هليكوبتر 
اأمريكية القت منطادا يحمل عتاد وذخائر 
يثرب  منطقتي  ف��ي  االإره��اب��ي��ة  للمجاميع 
وت����ل ال���ذه���ب اأع��ق��ب��ه��ا ا����ش���ت���ه���داف ق�����ش��اء 
"المجاميع  ان  بالهاونات"م�شيفا  ب��ل��د 
االإره����اب����ي����ة ت��م��ك��ن��ت ب��ع��د ت���زوي���ده���ا ب��ه��ذه 

االأ�شلحة والمعدات من �شرب اأبناء الح�شد 
ال�شعبي وا�شتهداف ق�شاء بلد بالهاونات".
العنيف  "القتال  اإن  ال��ى  م�شلح  واأ���ش��ار 
داع�س  تلقتها  ال��ت��ي  الموجعة  وال�����ش��رب��ات 
منطقتي  في  وتحديداً  بلد  ق�شاء  جنوب 
ي��ث��رب وت���ل ال���ذه���ب اأ���ش��ف��ر ع���ن ا���ش��ت��ن��زاف 
معه  اقتربت  االإره��اب��ي��ة  للمجاميع  وا���ش��ح 
���ش��اع��ة ال�����ش��ف��ر الف���ت���ت���اح ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق 
"المروحية  ان  بالكامل"مبينا  وتطهيرها 
االأمريكية حلقت فوق �شماء تلك المناطق 
اأ�شلحة  م��ع��ه  يحمل  م��ن��ط��اد  منها  وه��ب��ط 

وذخائر".

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

اإن  االأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  ل���دى  معتقل  "داع�شي"  عن�شر  ي��ق��ول 
مواقعها  من  بالهروب  "داع�س" بداأت  عنا�شر  من  "الع�شرات 

الأنها توؤمن بانها تخو�س معركة خا�شرة".
وهذا �شحيح. فثمة موؤ�شرات متزايدة بين عنا�شر "داع�س" 
خا�شرة.  معركة  يخو�شون  بانهم  ال�شعور  نطاق  ات�شاع  على 
لنف�شه م�شاحة محدودة  تنظيمهم حدد  ان  االآن  ه��وؤالء  ي��درك 
للتحرك من جهة وانه يتظاهر بالعمل من اجل تحقيق هدف 
غير مقبول في هذه الم�شاحة ذاتها من جهة ثانية ما يعني 
الم�شاحة ره��ان خا�شر. ه��ذا ف�شا عن ان  ان رهانه على ه��ذه 
الم�شتوى  على  االن��دف��اع  وزخ���م  ال��م��ب��ادرة  زم���ام  فقد  التنظيم 

الع�شكري.
ت�شعر اأعداد كبيرة من عنا�شر "داع�س" اأنها خ�شرت المعركة 
ع�شكريا و�شيا�شيا ودينيا. وهذا ما يف�شر حاالت الهروب الكثيرة 
الجن�شيات  حملة  �شفوف  في  "داع�س" خا�شة  ي�شهدها  التي 

االأوروبية.
وتثير هذه الظاهرة حالة من الغ�شب لدى قيادات "داع�س" 

التي راحت تت�شرف بق�شوة مع عنا�شرها النادمة.
القيادات.  "داع�شي" ينقلب على هذه  اأوام��ر بقتل كل  وثمة 
لكن  ال�����ش��دام��ي.  النظام  يفعله  ك��ان  بما  يذكرنا  اأ���ش��ل��وب  وه��و 
لي�شت هناك موؤ�شرات على ان هذا االأ�شلوب يمتلك قدرة الردع. 

فقطار الندم واالن�شحاب يم�شي �شريعا.

معركة خاسرة
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 دعم امريكا بالسالح لداعش قرب بلد ليست المرة 
األولى وكشف زيفها بمساندة القوات العراقية

رئا�شة  ه��ي��اأة  ع�شو  اأك���د 
م��ج��ل�����س ال����ن����واب ال�����ش��ي��خ 
ه�����م�����ام ح������م������ودي، ال����ي����وم 
اأزمة النازحين  اأن  االثنين، 
ف���ي ال���ع���راق ل��ي�����ش��ت اأزم����ة 
معقدة  م�شكلة  ب��ل  ط��ارئ��ة 
وح���ق���ي���ق���ي���ة، داع�����ي�����اً اإل�����ى 
ت�����ش��اف��ر ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ود 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
ف�������ش���ًا ع����ن ال��م��ن��ظ��م��ات 
ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة من 
حلها  في  الم�شاهمة  اأج��ل 

بال�شرعة الممكنة.
وق����������ال ح������م������ودي ع��ل��ى 
ه����ام���������س م�������ش���ارك���ت���ه ف��ي 
ال���ور����ش���ة ال���ح���واري���ة ال��ت��ي 
اأق��ام��ه��ا ال��م��ع��ه��د ال��ع��راق��ي 

لحوار الفكر في جامعة بغداد، اإن "ق�شية النازحين لي�شت اأزمة طارئة 
بل م�شكلة حقيقية ونحن نعي�س تحديات عديدة منها تق�شيم العراق 

والتحدي االأهم االأمني".
والقوميات  المكونات  مختلف  وم��ن  "العراقيين  اأن  حمودي  وبين 
تعر�شوا خال الفترة الما�شية اإلى التهجير الق�شري ب�شبب الظروف 
التي يعي�شها البلد"، م�شيفاً ان "التهجير ظاهرة في ال�شرق االأو�شط 

�شببها عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي".
� "االنت�شارات التي يحققها الجي�س العراقي والح�شد  وا�شاد حمودي ب
"هذه االنت�شارات بداأت  اإن  الى  ال�شعبي �شد جماعات االإرهاب"، الفتاً 
اأي�شاً بزيادة اأعداد النازحين ب�شبب الحرب والعمليات الع�شكرية التي 

ت�شهدها مناطقهم".
النازحين  اأبناء  تح�شيد  "�شرورة  على  البرلمان  رئي�س  نائب  و�شدد 
اإلى القوات االأمنية من اأجل تحرير مناطقهم التي ي�شيطر  و�شمهم 

عليها داع�س".

قال النائب عن اتحاد القوى 
العراقية احمد الجبوري، اليوم 
االثنين، ان اغلب القوانين التي 
�شرعت من قبل مجل�س النواب 
ق��ان��ون  وم���ن �شمنها  ت��ن��ف��ذ  ل��م 
 .21 رق��م  المحافظات  مجال�س 
"لي�س  ان  ال���ج���ب���وري  وا����ش���اف 
ال��ع��ب��رة ف���ي ت�����ش��ري��ع ال��ق��وان��ي��ن 
م�شمون  تنفيذ  في  العبرة  بل 
قانون  �شمنها  وم��ن  القوانين، 
المحافظات"،  ل��م��ج��ال�����س   21
"المركزية  اهمية  ال��ى  م�شيراً 
ف����ي ب���ع�������س ال����م����ج����االت م��ن��ه��ا 
والنفط  وال��دف��اع  االم��ن  ق�شايا 
الجبوري  وا���ش��اف  والتعليم". 

ان "تو�شيع �شاحيات مجال�س المحافظات �شوف ي�شاعد الحكومات 
ان  الى  منوهاً  الم�شاريع"،  من  الكثير  وانجاز  اال�شراع  على  المحلية 
"ق�شية اال�شتثمار ق�شية محددة في اغلب المحافظات، نتيجة غياب 
ب�شكل   21 ال��ق��ان��ون  "تطبيق  ال��ى  داع��ي��اً  لها"،  الوا�شعة  ال�شاحيات 
او المحافظات" وكان رئي�س  �شحيح دون التعدي على حقوق المركز 
ام�����س االث��ن��ي��ن، لحكومات محلية  ال��ع��ب��ادي، ق��د تعهد  ال����وزراء ح��ي��در 
لع�شر محافظات في اجتماع عقد فيالب�شرة ب�شحب الطعن بقانون 
المحافظات رقم 21 ل�شنة 2008 المعدل الذي يعطي تلك الحكومات 
�شاحيات وا�شعة والذي طعن به رئي�س الوزراء ال�شابق نوري المالكي 

اأمام المحكمة االتحادية.

حمودي: أزمة النازحين ليست أزمة طارئة 
ويجب أن تتضافر جميع الجهود لحلها

الجبوري : اغلب قوانين التي شرعت من قبل 
مجلس النواب لم تنفذ ومنها القانون 21

- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

راأى رئي�س كتلة التغيير النيابية هو�شيار عبد اهلل ، ان عام 2014 كان 
بداية حقبة جديدة من االنفتاح وت�شفير الم�شاكل مع البيت الداخلي 

ودول الجوار مما يدفع الى التفاوؤل.
وقال عبد اهلل ان "عام 2014 ت�شمن وجهين على ال�شعيد ال�شيا�شي 
لا�شتحقاقات  بالن�شبة  وال��اع��ودة  االب���واب  اغ��اق  م�شاألة  هو  االول   ،
ال�شيا�شية ، فيما تمثل الوجه االخر بنوع من االنفتاح وموؤ�شرات البدء 

بحقبة �شيا�شية جيدة بظل الحكومة الجديدة ".
الكثير  احتوى   2014 " ع��ام  ان  او�شح   ، االمني  الو�شع  وبخ�شو�س 
على  داع�س  ع�شابات  �شيطرت  اذ  االمني،  ال�شعيد  على  التلكوؤات  من 

المو�شل ومحافظات اخرى وكان عاما �شيئا جدا للعراقيين ".
2015، بالحكومة الجديدة  " هناك تفاوؤال بعام  وا�شاف عبد اهلل ان 
الجمهورية،  رئا�شة  العراقية في  للدولة  الجديدة  ال�شيا�شة  واتجاهات 
والم�شالحة لحل  التناغم  نوع من  ان هناك  اذ  والبرلمان،  والحكومة، 

الم�شاكل بين االقليم والمركز ".
وتابع " كما ان التاأييد الدولي للحكومة العراقية الجديدة، واالتجاه 
ال�شيا�شي المهم الذي اتبع لت�شفير الم�شاكل مع البيت الداخلي ودول 

الجوار يدفع للتفاوؤل ".

التغيير النيابية: 2014 كان بداية حقبة 
جديدة من االنفتاح وتصفير المشاكل

زيباري: موازنة 2015 هي االقرب للواقع االقتصادي في البلد

المالية في مجل�س  اللجنة  طالبت ع�شو 
النواب النائب ماجدة عبد اللطيف التميمي 
روات��ب  ا�شتقطاعات  فقرة  ف��ي  النظر  ب��اع��ادة 
الموظفين "االدخار الوطني"، وايجاد بدائل 
اخرى ل�شد العجز في الموازنة دون الم�شا�س 
عن  التميمي  الموظفين.وك�شفت  ب��روات��ب 
ال��م��ال��ي��ة ت��راج��ع  ان دائ����رة ال��رق��اب��ة ف��ي وزارة 
رواتب  با�شتقطاعات  الخا�شة  الفقرة  حاليا 
من  تعليمات  الح��ق��ا  و�شت�شدر  الموظفين 

مجل�س الوزراء بخ�شو�شها.
واأبدت النائب رف�شها ال�شتقطاعات رواتب 
الموظفين وفق الن�شب المعلن عنها، داعية 
ال���ى اي��ج��اد و���ش��ائ��ل اخ���رى ل�شد ال��ع��ج��ز من 
دون  ال��ن��ف��ق��ات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  خ���ال تخفي�س 

الم�شا�س برواتب الموظفين.
واكدت التميمي، ان اللجنة المالية وخال 
ه��ذه  �شتناق�س  ال��م��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت  اج��ت��م��اع��ه��ا 
داخ��ل  مقترحات  وج���ود  ال��ى  م�شيرة  ال��ف��ق��رة، 
اللجنة منها تعديل الفقرة لت�شمل الرئا�شات 

الثاث فقط.

اي��اد عاوي،  الجمهورية  رئي�س  نائب  وجه 
االثنين، دعوة ر�شمية لرئي�س الوزراء اللبناني 

تمام �شام لزيارة العراق.
وذكر مكتب عاوي في بيان �شحفي تلقت 
وال��وف��د  "عاوي  ان  م��ن��ه،  ن�شخة  ال��ع��راق��ي��ة 
المرافق له الذي �شم عددا من النواب، التقى  
رئي�س الوزراء اللبناني تمام �شام"، مبيناً ان 
االو�شاع  م�شتجدات  معاً  بحثا  "الجانبين 
ال�شقيقين  للبلدين  واالم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية 

والمنطقة ب�شورة عامة".
ب��ال�����ش��راح��ة  ات�����ش��م  "اللقاء  ان  وا�����ش����اف 
واالي���ج���اب���ي���ة وت���ط���اب���ق وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر في 

مختلف الق�شايا التي ت�شهدها المنطقة"

إعادة النظر في 
االدخار الوطني

اليوم  ال��غ��ب��ان،  محمد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  بحث 
ا�شامة  الجمهورية  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ع  االث��ن��ي��ن، 
النجيفي ابرز الملفات االمنية الهامة والق�شايا 

العالقة.
العراقية   تلقت  الداخلية  ل���وزارة  ب��ي��ان  وق���ال 
"الغبان ا�شتقبل بمكتبه اليوم،  ن�شخة منه، ان 

النجيفي"،  ا���ش��ام��ة  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ال��م��ل��ف��ات  م���ن  ع�����دداً  ب��ح��ث  "اللقاء  ان  م��ب��ي��ن��اً 
المهمة، اأبرزها ا�شتعدادات الوزارة لت�شلم الملف 
االأمني في المناطق المحررة من دن�س تنظيم 
داع�س االإرهابي واال�شتعدادات الجارية لتحرير 

محافظة نينوى من دن�س االإرهاب".
لمقر  النجيفي  "زيارة  الغبان  �شكر  وب���دوره 
ال������وزارة ودع���م���ه ل��ل��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة م���ن اج��ل 
تح�شين اأداء مفا�شل الوزارة وقيامها بن�شاطها 

وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا وف����ق االل����ت����زام����ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
والد�شتورية".

م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ج��م��ه��وري��ة 
واأداءه���ا  الداخلية  وزارة  "دور  النجيفي  ا�شامة 
على  م�����ش��ددا  الق�شيرة"،  ال��م��رح��ل��ة  ه���ذه  ف��ي 
الهيبة  الإع�����ادة  ال������وزارة  ج��ه��ود  دع���م  "اأهمية 
للقانون والنظام واإعادة ب�شط �شلطة الدولة في 
ال�شتقبال  المناطق  وتاأمين  المحررة  المناطق 

اأهلها الذين نزحوا عنها"، بح�شب البيان.

الغبان و النجيفي يبحثان الملفات االمنية الهامة
- بغداد

عن  العامة  الجن�شية  مديرية  ك�شفت 
نقلة  �شي�شهد  المقبل  العام  منت�شف  اأن 
نوعية "قّل نظيرها" في م�شروع البطاقة 
الوطنية الموحدة، م�شيرة اإلى اأن مراحل 
للم�شروع  المنفذة  ال�شركة  م��ع  التعاقد 

مر�شومة وفق خطة زمنية.
واأف������اد م���دي���ر ال��ج��ن�����ش��ي��ة ال���ع���ام وك��ال��ة 
ب���اأن  ف��ل��ي��ح،  ع���ب���دال���رزاق  تح�شين  ال���ل���واء 
و�شع  عملية  ت�شبقها  بناء  عملية  "كّل 
تمتين  م��ن  "البد  اأن���ه  مو�شحاً  اأ�ش�س"، 
االأ�شا�س لي�شتند عليه البنيان مهما علت 

�شفوفه".
مع  التعاقد  "مراحل  اأن  فليح  واأ���ش��اف 
وفق  للم�شروع مر�شومة  المنفذة  ال�شركة 
بالتدريب  زمنية مح�شوبة متمثلة  خطة 

واإع�����داد ال��ب��رن��ام��ج االأم���ث���ل ال���ذي يتوافق 
االأجهزة  و�شول  عن  ف�شًا  عملنا  وبيئة 

والمعدات ون�شبها وفح�شها".
"�شنبداأ الخطوة الثانية  اأننا  اإلى  ولفت 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة ب���االن���ط���اق ال��ت��دري��ج��ي بعد 
مبيناً  االأولى"،  الخطوة  م��راح��ل  اكتمال 

اأنه "لي�س من المعقول في ليلة و�شحاها 
ينطلق الم�شروع بكّل قوته".

وك��ال��ة  ال��ع��ام  الجن�شية  م��دي��ر  وت��ع��ه��د 
 2015 ال��م��ق��ب��ل  ال���ع���ام  "منت�شف  ب������اأّن 
�شي�شهد نقلة نوعية قّل نظيرها في هذا 

الم�شروع".

الجنسية: منتصف 2015 سيشهد نقلة نوعية بمشروع البطاقة الوطنية
- بغداد

عاقاتها  بتطور  �شعادتها  عن  الرتكية  احلكومة  اعلنت 
طيب  رجب  رئي�شها  نية  عن  كا�شفة  العراق،  مع  الثنائية 

اردوغان زيارة العراق خال �شهر كانون الثاين املقبل .
اأري��ن��ج ال��رتك��ي��ة، يف  ن��ائ��ب رئي�س احل��ك��وم��ة بولنت  وق���ال 

" اأردوغ��ان يخطط لزيارة العراق يف  ت�شريح �شحفي ان 
�شهر كانون الثاين املقبل "، م�شيفا اأن " الزيارة االأخرية 
التي اأجراها رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي لرتكيا، 
اال�شترياتيجي  التعاون  ملجل�س  اجتماع  اأول  عقد  �شهدت 

رفيع امل�شتوى بني البلدين ".
وا�شار " نحن �شعداء لتطور العاقات بيننا وبني العراق، 
فنحن �شركاء له يف املنطقة، وه��و دول��ة ج��ارة لنا ميتلك 

املفيد  " من  ان  م��وؤك��دا  اأرا�شيه"،  على  �شيادة  تاأكيد  بكل 
لكلينا اأن تكون العاقات القائمة بيننا قوية ومتينة ".

ال��ع��راق��ي��ة،  " ال���ع���اق���ات ال��رتك��ي��ة  ول��ف��ت اري���ن���ج اىل ان 
�شهدت يف عهد املالكي تراجعا ملحوظا، لكن بعد تاأ�شي�س 
احلكومة اجلديدة، وانتخاب رئي�س جديد للباد، ورئي�س 
طوينا  بيننا،  العاقات  يف  جديدة  �شفحة  فتحنا  برملان، 
بها �شفحة املا�شي، والعاقات اجلديدة قائمة على اأ�شا�س 

قوي".
وكان رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي، قد زار تركيا يف 25 
امل�شتوى،  راأ���س وفد رفيع  من كانون االول اجل��اري، على 
رجب  اجلمهورية  رئي�س  مع  ومباحثات  لقاءات  واج��رى  
طيب اردوغان، ورئي�س الوزراء احمد داوود اوغلو ورئي�س 
ال���رمل���ان ال���رتك���ي ج��م��ي��ل ج��ي��ج��ي��ك ك��م��ا ال��ت��ق��ى جمل�س 

االعمال الرتكي العراقي .

تركيا: اردوغان يزور العراق الشهر المقبل

عالوي يوجه دعوة 
رسمية لرئيس وزراء 

لبنان لزيارة العراق



مواطنين يصفون شجرة الميالد في ساحة الفردوس بـ »القبيحة«

ـ"العراقية"،  ويقول المواطن خالد ذنون ل
"ن�ســــعر بالحزن على ما حل بالم�سحيين 
ورونقهــــا  اال�ســــاء  المو�ســــل  اهــــل  انهــــم 
لهــــم  كان  لقــــد  وا�سحــــة،  بهــــا  وب�سمتهــــم 
دورا كبيــــرا باالرتقــــاء المدنــــي والح�ســــاري 
للمدينة، وفجاأة تخلــــو المو�سل منهم امر 
كارثــــة نعتقد ان هناك خــــاال في المجتمع 
ــــي ان خــــا مــــن الم�سحييــــن، انهم  المو�سل

ملح المدينة".
وا�ساف "ال ن�ستنكر او ن�سجب لما ح�سل 
لهــــم الن هــــذا ال ي�ســــل الــــى مــــا حــــل بهــــم، 
ان يحتفلــــوا باعيادهــــم وهــــم بعيديــــن عــــن 
مدينتهم ومنازلهم وكنائ�سهم، ال نعايدهم 
بعيديهــــم  وبهجتهــــم  فرحتهــــم  نــــرى  وال 

بمدينتهم، انه امر محزن".
عبــــداهلل  الجامعــــي  اال�ستــــاذ  يقــــول  كمــــا 
محمــــد اإن "كل مــــن �ساهــــد فلــــم الر�سالــــة 
اكيــــد جذب انتباهه مقطع الذي يظهر فيه 
�سخ�ــــص يهــــدي عنقــــود مــــن العنــــب للنبــــي 
ــــى اهلل عليــــه و�سلــــم، ويوا�سيــــه بعــــد ان  �سل
ويعــــرف  الطائــــف  م�سركــــوا  عليــــه  اعتــــدى 
عــــن نف�ســــه بان ا�سمــــه عدا�ــــص ن�سراني من 
نينــــوى"، مت�سائــــا "هــــل يعــــرف عدا�ص ما 
ــــى ايــــدي المتطرفين  �سيح�ســــل بقومــــه عل

الذين اتخذوا اال�سام غطاء لهم؟".
وا�ســــاف اأن "جميع اهل المو�سل يعرفون 
حادثــــة الم�سيحــــي عبود الحمــــال الذي قام 
ــــى قمة ماأذنة  بتثبيت الهــــال النحا�سي عل
الحدبــــاء بعــــد �سيانتهــــا قبــــل مئتــــي عــــام 
اجرتــــه  يعطــــوه  ان  ارادوا  وعندمــــا  تقريبــــا، 
قــــال انــــه بيــــت اهلل ولــــه عملــــت ولي�ــــص لكــــم 
فــــاهلل يعطينــــي اجري، هــــل دار بخلــــد عبود 
الحمــــال، ان يرتقــــي منبــــر الجامــــع الكبير 
الم�سهــــور بمنارته الحدباء متطرف ارهابي 
يهجــــر احفــــاده بفتاوى ما انــــزل اهلل بها من 

�سلطان".
واو�سح، ان "الم�سحيين اهم اهل المو�سل 
القدمــــاء وهم فيهــــا حتى قبــــل الم�سلمين، 
فكيــــف  لهــــم،  ت�سهــــد  واديرتهــــم  كنائ�سهــــم 
ــــى اال�سام  ــــى المدينة وعل يجــــروؤ دخاء عل
من تجريد الم�سحيين من حقهم بالعي�ص 
فــــي المدينة وم�سادرة ما يمتلكونن واليوم 
ونحــــن نمــــر باأعياد ميــــاد ال�سيــــد الم�سيح 

ندعو لهم بالعودة االمنة لمدينتهم".
تغيــــب  ال�سنيــــن  مئــــات  منــــذ  مــــرة  والول 
مدينــــة  عــــن  الميــــاد  اعيــــاد  احتفــــاالت 
المو�ســــل وكنائ�سهــــا واديرتها، وبدل ان تقد 
�سعلــــة عيــــد المياد فــــي �ساحــــات الكنائ�ص 
تحــــول الــــى مقــــرات لاحتجــــاز والتعذيــــب 
ــــى ايــــدي داع�ــــص، وبع�سهــــا  للمعتقليــــن عل
تحــــول الى مخــــازن لل�سرقات التــــي ينفذها 

داع�ــــص.
فيمــــا تقــــول المواطنــــة ي�سرى حــــازم "كان 
الم�سحييــــن طيبيــــون يعي�ســــون ب�سام ولم 
نلم�ــــص منهــــم اال كل طيــــب وجميــــل، كانــــوا 
متعاي�سيين معانا وكنــــا متعاي�سين معهم، 
ن�سترك �سوية في االفراح واالحزان واالعياد، 
ولــــم نرى اختاف الديــــن �سببا في التفرقة 

بيننا".
وا�سافــــت "نحــــن ن�ستــــاق اليهــــم كثيرا لم 
ن�سمــــع ا�ســــوات اجرا�ــــص الكنائ�ــــص تقرع وال 
جمهرتهــــم عنــــد ابوابها بعــــد خروجهم من 
هكــــذا  المو�ســــل  ملــــح  انهــــم  القدا�ــــص،  اداء 

عرفتهم المدينة واأهلها".
تمكــــن  االرهابــــي  داع�ــــص  تنظيــــم  وكان 
ــــى مدينــــة المو�ســــل فــــي  مــــن ال�سيطــــرة عل
وتمــــددت  ــــي  الما�س حزيــــران  مــــن  ـــــ10  ال
ــــى عدد مــــن المناطــــق االخرى  �سيطرتــــه عل
فــــي بع�ــــص المحافظــــات، فــــي حيــــن بــــدات 
المواطنيــــن  وبم�سانــــدة  االمنيــــة  االجهــــزة 
وطيــــران الجي�ص من ت�سييــــق الخناق على 
االرهابيين ومحا�سرتهــــم في المو�سل اثر 
محاولتهــــم التمــــدد اكثــــر الــــى مــــدن اخــــرى 
االمر الذى ادى الى تكبيدهم الع�سرات من 
ــــى بع�سهــــم يجمــــل جن�سيــــات عربيــــة  القتل
واجنبيــــة جــــاءوا مــــن مناطــــق مختلفــــة الى 

نينوى، في حين تدفقت الى مراكز التطوع 
والذهــــاب نحــــو �سامــــراء مئــــات االالف مــــن 
ال�سبــــاب حال اطاق المرجعية الدينية في 
النجــــف اال�سرف دعــــوة الجهاد لقتال داع�ص 

االرهابي.
بغــــداد  امانــــة  فيهــــا  ترتكــــب  اخــــرى  �سنــــة 
وحكومتهــــا المحليــــة، انتهاكاً كبيــــراً للذوق 

العراقي الرفيع، وهي تعلق �سبكة ُت�ستخدم 
الُمهدمــــة  المبانــــي  اتربــــة  مــــن  للوقايــــة 
م�سجــــرة العيــــاد الميــــاد فــــي راأ�ــــص ال�سنــــة 

المياديــــة، غيــــر اآبهتيــــن للــــذوق والهميــــة 
هــــذه المنا�سبة، والتفاوؤل الذي من الممكن 

ان تمنحه الهالي العا�سمة.
بال�سجــــرة،  الُم�سمــــاة  ال�سبكــــة  وهــــذه 
فــــي  التوالــــي،  ــــى  عل الثانــــي  للعــــام  ُتعلــــق 
�ساحــــة الفردو�ــــص، و�ســــط العا�سمــــة بغــــداد، 
لكــــن مظهرهــــا  ميــــاد،  �سجــــرة  باعتبارهــــا 

القبيــــح، يوحي الى المواطن، بان هناك من 
ي�ستهزئ بذوقه، وُي�ساهم في خراب ال�سورة 

الجمالية لبغداد.

ـ"العراقية"  الفنــــان حيــــدر �سعــــد، يقــــول ل
اإن "مــــن الموؤ�ســــف ان تكون �سجــــرة المياد 
فــــي بــــاد تاريخهــــا يمتــــد الــــى 7 االف عــــام 
بهذه ال�سورة، وبهــــذه الطريقة "البائ�سة"، 
التــــي ان دلــــت فانها تدل على انعــــدام الذوق 
لدى الحكومة المحلية في بغداد وامانتها، 
ــــى ن�سبهــــا للعــــام الثانــــي  اللتــــان وافقتــــا عل

على التوالي".
وا�ســــاف ان "الم�سوؤولين على ن�سب هذه 
ال�سجــــرة يجــــب ان ُيحا�سبوا، النهــــم ا�سائوا 
للــــذوق العــــام، والنهــــم هــــدروا امــــوال الدولة 
فــــي م�سروع غيــــر ناجح وغيــــر حقيقي، الن 
ا�سجــــار المياد في بقية بلدان العالم وهي 
مــــن اال�سجــــار الكبيــــرة والمهمــــة، ال ُتكلــــف 

كثيراً".
ــــي، عبد  الــــى ذلــــك يقــــول الفنــــان الت�سكيل
ـ"العراقية" اإن "امانة بغداد  اهلل العراقــــي، ل
او محافظتهــــا، لــــم يطرقــــا بــــاب الفنانيــــن 
المحلييــــن،  الم�سمميــــن  او  الت�سكيلييــــن 
الذين يمتلكون مهارات عالية، لم�ساعدتهم 
فــــي جماليــــة بغــــداد، لذلــــك كانــــت العملية 
ــــى  �سيئــــة وبائ�ســــة، وان دلــــت فانهــــا تــــدل عل
هاتيــــن  ــــى  عل الم�سوؤوليــــن  ذوق  محدوديــــة 

الموؤ�س�ستين".
العراقيــــة  "الحكومــــات  ان  الــــى  وا�ســــار 
المتعاقبة لم تعتمــــد على الفنان العراقي، 
رغــــم انه يمتلك مــــا لم يمتلك الفنانين في 
دول المنطقــــة، لكــــن لا�ســــف تتعامــــل معه 
ومــــع م�ساريعــــه بوفيقــــة، وال تريــــد ان يكون 
لــــه دوراً في جمالية �ســــوارع العا�سمة، التي 
يتراجع الذوق فيها ب�سبب هذه اال�ساليب".
وتلــــف هــــذه ال�سبكــــة عــــدد مــــن اال�سويــــة 
واالنارة الب�سيطة، التي ُتعلق في المنا�سبات 
غيــــر المهمــــة، بحجــــة انها توحــــي للمتفرج 
بــــان هناك �سجرة مياد �ستبى م�سيئة في 
�ساحة الفردو�ص طيلة االيام المقبلة، لكنها 
في حقيقة االمر، تركيب ب�سيط ويدوي، لم 
يعــــط ايــــة جمالية ولــــم يمنح هــــذه ال�ساحة 
رونقــــاً، خا�ســــة وانهــــا قريبــــة مــــن فندقيــــن 

مهمين نزالئهما من داخل وخارج العراق.
و�ستعطــــي هــــذه ال�سبكــــة التــــي ُتدعى انها 
�سجــــرة مياد طابعاً �سلبيــــاً لمن ي�ساهدها 
مــــن الذين يزورون العراق خال هذه االيام، 
بانهــــا �سجــــرة ُت�سئ للــــذوق العــــام، وتوؤكد ان 
العــــراق لم يــــرد التطور مثل باقــــي البلدان، 
ن�ســــب  ــــى  عل يوافقــــون  م�سوؤوليــــن  ب�سبــــب 

هكذا �سجرة ب�سورة قبيحة ومخزية.
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مــا  علــى  بالحــزن  "نشــعر 
حــل بالمســحيين انهم اهل 
ورونقها  االصــالء  الموصــل 
وبصمتهم بها واضحة، لقد 
كان لهم دورا كبيرا باالرتقاء 
للمدينة،  والحضاري  المدني 

وفجأة تخلو الموصل منهم

المســحيين اهــم اهل 
القدمــــاء  الموصــــــل 
وهــم فيها حتــى قبل 
المسلمين، كنـــائسهم 
واديرتهم تشهد لهم، 
فكيف يجرؤ دخالء على 
االسالم  وعلى  المدينة 
المسحيين  تجريد  من 

من حقهم بالعيش

العراقية ـ بغداد

احتفاالت اعياد الميالد تختفي من الموصل بغياب رونقها من المسيحيين

 إن امانة بغداد او محافظتها لم يطرقا باب الفنانين التشكيليين او المصممين 
المحليين الذين يمتلكون مهارات عالية لمساعدتهم في جمالية بغداد

علق للعام الثاني في ساحة الفردوس باعتبارها 
ُ
هذه الشبكة الُمسماة بالشجرة.. ت

شجرة ميالد لكن مظهرها القبيح يوحي الى المواطن بان هناك من يستهزئ بذوقه

ــــراس  ــت اصـــــوات االج ــاب غ
الشمعات  البخور ونور  وروائح 
ــل، مع  ــوص ــم عـــن كــنــائــس ال
احتفاالت العالم والمسيحيين 
المسيح  السيد  ميالد  باعياد 
هرب  ان  بعد  الــســالم،  عليه 
مسيحي  الــف   150 من  اكثر 
في تموز الماضيمن من بطش 
داعش الذي طردهم واستولى 
وممتلكاتهم،  منازلهم  على 
اهالي  من  العديد  يؤكد  فيما 
تشتاق  المدينة  ان  الموصل 
الـــى مــلــحــهــا ورونــقــهــا من 

المسيحيين.



وقعت وزارة التجارة، اتفاقية للتعاون التجاري 
مع دولة الكويت، فيما اأكدت اأن االتفاقية �ستكون 
بديلة عن االتفاق التجاري الموقع بين البلدين 

عام 1964.
"وزير  ان  ال��وزارة في بيان �سدر عنها،  وقالت 
ال��ت��ج��ارة م��ا���س م��ح��م��د ال��ك�����س��ن��زان��ي وق���ع مع 
ال��ت��ج��اري،  للتعاون  اتفاقية  الكويتي  ال��ج��ان��ب 
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س ان��ع��ق��اد ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��راق��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��م�����س��ت��رك��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي ع��ق��دت في 

بغداد "، مبينة ان "هذه االتفاقية �ستكون بديلة 
عام  البلدين  بين  الموقع  التجاري  االتفاق  عن 
التعاون  م��ج��االت  بجميع  تهتم  وال��ت��ي   ،1964

االقت�سادي".
ح�سب  وقعت  "االتفاقية  اأن  ال���وزارة  واأ�سافت 
م���ا ت��ق��ره م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وم���ق���ررات 

ال��م��ج��ل�����س االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي 
المنبثق عن جامعة الدول العربية".

خالد  �سباح  الكويتي  الخارجية  وزي��ر  واأع��ل��ن 
اتفاقية ومذكرة   45 توقيع  ال�سباح عن  الحمد 
ت��ف��اه��م م��ع ال���ع���راق، ف��ي��م��ا اأك����د ���س��ع��ي البلدين 

لتعزيز التعاون في جميع المجاالت.

ل��ب��ل��ورة روؤي�����ة م�ستركة  ال��ح��ك��وم��ي  ال�����س��ع��ي  ���س��م��ن 
ت�سمن الو�سول الى �سياقات للتوافق ب�ساأن مطالبات 
ال��م��ح��اف��ظ��ة وت��و���س��ي��ع ���س��اح��ي��ات م��ج��ال�����س��ه��ا، تبحث 
الهيئة التن�سيقية العليا برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور 
ال��ي��وم في  ل��ه  المرافق  ال���وزاري  وال��وف��د  العبادي  حيدر 
ال��ب�����س��رة، ق�����س��ي��ة ت��و���س��ي��ع ال�����س��اح��ي��ات واال���س��ت��ث��م��ار 

وم�ستحقات المحافظة وتخ�سي�سات البترودوالر
وبينما اعلنت حكومة الب�سرة المحلية، اكمال جميع 
للهيئة  ال��دوري  االجتماع  لعقد  الخا�سة  التح�سيرات 
وزير  توقع  المحافظات،  لمجال�س  العليا  التن�سيقية 
الدولة ل�سوؤون المحافظات احمد الجبوري في ت�سريح 
ل��ج��ان  ت�سكيل  االج��ت��م��اع  ع���ن  يتمخ�س  ان  ���س��ح��ف��ي 
فرعية من �ساأنها تو�سيع �ساحيات المحافظين على 

مختلف ال�سعد.
والمحافظات  االق��ال��ي��م  لجنة  اع��رب��ت  ذل���ك،  وو���س��ط 
غير المنتظمة باقليم في مجل�س النواب عن تفاوؤلها 
الب�سرة  ف��ي  للمحافظات  التن�سيقي  االج��ت��م��اع  بعقد 
ال���ي���وم االث���ن���ي���ن، م�����س��ددة ع��ل��ى ����س���رورة زي�����ادة م��ب��ال��غ 
ف��ي تح�سين  اال���س��ت��ف��ادة منها  ت��ت��م  ل��ك��ي  ال���ب���ت���رودوالر 
ال���خ���دم���ات وال��ن��ه��و���س ب���واق���ع ال��ب�����س��رة ال����ى م�����س��اف 
الامركزية  اللجنة  رئي�س  االقت�سادية.وكان  العوا�سم 
االحد  ام�س  ك�سف  قد  الب�سرة،  محافظة  مجل�س  في 
عن ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي قرر عقد االجتماع 
االثنين،  ال��ي��وم  الب�سرة  ف��ي  للمحافظات  التن�سيقي 
�سبعة  ح�سور  �سي�سهد  التن�سيقي  االجتماع  ان  مبينا 
محافظين من مختلف محافظات العراق، ف�سا عن 

�سبعة وزراء من الحكومة االتحادية.
ان  �سحفي   ت�سريح  ف��ي  الحكومي  المكتب  وق���ال 
العبادي  حيدر  د.  برئا�سة  العليا  التن�سيقية  الهيئة 
���س��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ي���وم ف���ي ال��ب�����س��رة وب��ح�����س��ور 
مجل�س  م��ع  االت��ح��ادي��ة  م��ن  وزراء   7 ي�سم  وزاري  وف��د 
بم�ستحقات  ت��ت��ع��ل��ق  ق�����س��اي��ا  ل��م��ن��اق�����س��ة  ال��م��ح��اف��ظ��ة، 
والتو�سل  لمجل�سها  ال�ساحيات  وتو�سيع  المحافظة 

الحكومة  م��ط��ال��ب  ب�����س��اأن  م�ستركة  روؤي����ة  ال���ى 
المحلية في المحافظة« وقال الناطق الحكومي 
مخ�س�س  “االجتماع  ان  ال��ح��دي��ث��ي:  �سعد  د. 
القانون  وتفعيل  ال�ساحيات  م�ساألة  لبحث 
21 ل�سنة 2008 و�سرف م�ستحقات المحافظة 
م���ن ال����ب����ت����رودوالر واط�����اق ج����زء م���ن ال��م��ب��ال��غ 
الحكومة  ان  »واك���د  ال�سدد  بهذا  المخ�س�سة 
االت���ح���ادي���ة اح�����رزت ت��ق��دم��ا ف���ي م��ل��ف ال��ت��ع��ام��ل 
محافظة  مجل�س  قدمها  ال��ت��ي  المطالب  م��ع 
الب�سرة وتم فعليا تقديم بع�س الفقرات، فيما 
ال��م��وؤق��ت  ل��ل��ت��اأج��ي��ل  ال��م��ط��ال��ب  بع�س  خ�سعت 
الفتا  للبلد،  والمالي  االقت�سادي  للو�سع  وفقا 
الى ان االجتماع �سيتطرق الى ملف اال�ستثمار 
وت�سهيل عملية فتح االبواب للم�ستثمرين وفقا 
لخطوات الحكومة االتحادية في تفعيل الموارد 
االقت�سادية وايجاد الت�سهيات لدخول ال�سركات

وتابع الحديثي “ ان الحكومة االتحادية ت�سعى الى 
تعطيل  �ساأنها  م��ن  التي  والعقبات  المعوقات  تذليل 
اال�ستثمار ودخول ال�سركات والقطاع الخا�س من خال 
ت�سريع القوانين واتخاذ جملة من االج��راءات للق�ساء 
ع��ل��ى ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة وال��ف�����س��اد، م��وؤك��دا ان ه���ذا االم��ر 
الحكومة  بين  االج��ت��م��اع  ف��ي  النقا�س  م��ح��ور  �سيكون 
اع��ادة  ف��ي  ال�سركات  دور  لبحث  والمحلية  االت��ح��ادي��ة 

اعمار الب�سرة التي تمثل رئة العراق االقت�سادية
م��ن ناحيته، اك��د وزي���ر ال��دول��ة اح��م��د ال��ج��ب��وري في 
نقل  ال��ي��ات  �سيناق�س  االج��ت��م��اع  ان  �سحفي  ت�سريح 
لثاث  التنفيذية  ال�ساحيات  م��ن  االول���ى  المرحلة 
وزارات الى الحكومات المحلية، مبينا ان الوزارات التي 
�سيتم نقل �ساحياتها هي ال�سحة والبلديات والتربية
الب�سرة  في  االجتماع  عقد  ان  الى  الجبوري،  وا�سار 
ابناء  مطالب  دع��م  على  حكومية  ت��اأك��ي��د  ر���س��ال��ة  يعد 
ال��ع��م��ل لهم  ت��وف��ي��ر ف��ر���س  ال���ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة، و�سعيها 
�سيختتم  االجتماع  ان  ال��ى  الفتا  ال��م��ج��االت،  كافة  ف��ي 
اع��م��ال��ه ب��ا���س��دار ج��م��ل��ة ت��و���س��ي��ات م��ه��م��ة م��ن �ساأنها 
المحلية لتطوير االقت�ساد  ال�ساحيات  دائرة  تو�سيع 
االث��ن��اء،  تلك  ال��م��ال��ي.ف��ي  الف�ساد  ومكافحة  ال��وط��ن��ي 

البزوني  �سباح  الب�سرة،  محافظة  مجل�س  رئي�س  اكد 
اجل  ياأتي من  اليوم  ان” اجتماع  في ت�سريح �سحفي 
قانون  ح�سب  المحافظة  �ساحيات  تو�سيع  مناق�سة 
بحث  انه  الى  البزوني  2008«.وا�سار  لعام  المعدل   21
الب�سرة في اجتماع خا�س عقد في مقر  مع محافظ 
المحافظة مختلف الم�ساكل والمعوقات التي تعتر�س 
الخدمي  بالواقع  للنهو�س  المحلية  الحكومة  خطط 
في  اهميته  م��وؤك��دا  للعاطلين،  العمل  فر�س  وتوفير 
تفرعت  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ي��ن  الديمقراطية  العملية  دع��م 
عام  ب�سكل  الوطني  االقت�ساد  لتطوير  الد�ستور  ع��ن 
لجنة  اع��رب��ت  ناحيتها،  خ��ا���س.م��ن  ب�سكل  وال��م��ح��ل��ي 
في  ب��اق��ل��ي��م  المنتظمة  غ��ي��ر  وال��م��ح��اف��ظ��ات  االق��ال��ي��م 
التن�سيقي  االجتماع  بعقد  تفاوؤلها  النواب عن  مجل�س 

للمحافظات في الب�سرة اليوم االثنين
وقال مقرر اللجنة ر�سول را�سي في ت�سريح �سحفي 
ان م��ث��ل ه���ذه االج��ت��م��اع��ات ت���وؤك���د وج����ود ال��ت��ف��ات��ة من 
الم�سوؤولين الحكوميين الى و�سع الب�سرة، التي تعاني 
ولغاية  البعثي  النظام  �سطوة  منذ  الخدمات  �سوء  من 
لكي  البترودوالر  مبالغ  زي��ادة  �سرورة  الى  م�سيراً  االن، 
تتم االفادة منها في تح�سين الخدمات والنهو�س بواقع 
الب�سرة الى م�ساف العوا�سم االقت�سادية، ال�سيما انها 

ت�سدر نحو 80 بالمئة من نفط العراق.
���ي، ق��ب��ول ال��ط��ع��ن ال��خ��ا���س  وا���س��ت��ب��ع��د را����س
بقانون المحافظات رقم 21، من قبل المحكمة 
المخت�سة على اعتبار ان الحكومة تدعو دائما 

الى منح �ساحيات او�سع للمحافظات
وك�سف عن ان الب�سرة من اكثر المحافظات 
المهياأة لنقل �ساحيات عدد من الوزارات اليها 
كالتربية والبلديات واال�سغال العامة وال�سحة 
من  اب  مطلع  االجتماعية  وال�����س��وؤون  وال��ع��م��ل 

العام المقبل.
اأن  ه���وري،  اللجنة محمد  ع��د ع�سو  ب���دوره، 
ه���ذا االج��ت��م��اع ���س��ي��ك��ون م��ه��م��اً ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان 
رغم  المنكوبة  المحافظات  م��ن  تعد  الب�سرة 

انتاجها نحو ثلثي النفط في البلد.
الموؤتمر  وتمنى هوري في حديثه  ان يخرج 
نحو  الب�سرة  بواقع  تنتقل  ان  يمكن  بتو�سيات 
االجتماع  يكون  واال  الب�سري،  ال�سارع  لتهدئة  االف�سل 

موؤتمراً للت�سريحات االعامية.
ف���ي ت��ل��ك االث����ن����اء، ق����ال رئ��ي�����س م��ج��ل�����س م��ح��اف��ظ��ة 
�سحفي  حديث  في  الخطابي،  جا�سم  ن�سيف  كرباء 
االج��ت��م��اع  م���رة  الأول  �ست�سهد  ال��ب�����س��رة  م��ح��اف��ظ��ة  ان 
المحافظات  لمجال�س  التن�سيقية  للهيئة  ال����دوري 
اغلب  وان  بغداد  في  يعقد  ك��ان  ان  بعد  والمحافظين 

المحافظات اأيدت هذه الفكرة
العديد  �سيحمل  االجتماع  ان  الى  الخطابي،  واأ�سار 
انه �سيركز ب�سكل كثيف  من االجندات والفقرات، غير 
الى  ال�ساحيات  نقل  هما  ا�سا�سيتين  نقطتين  على 
اأثر كبير في تطوير  المحلية، لما له من  الحكومات 
اال�ستثمار  قانون  تعديل  وكذلك  الموؤ�س�ساتي،  االأداء 
طريق  عن  الم�ساريع  تنفيذ  في  قدما  الم�سي  بهدف 

اال�ستثمار لتطوير المحافظات العراقية
ب��ان وف��د ك��رب��اء �سيقدم ورق���ة ف��ي االجتماع  واأف����اد 
االجتماع  يكون  ان  منها  النقاط،  من  العديد  �ست�سم 
يكون  ان  على  المقد�سة  المدينة  في  المقبل  ال��دوري 
ال���زي���ارات  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  راأ������س ج����دول االع���م���ال  ع��ل��ى 

الدينية.

العبادي يرأس اجتماع الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات من القلب
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االتصاالت: ميزانيتنا للعام المقبل ستمكننا 
من تنفيذ جزء من مشاريعنا للعام 2014

االعمار واالسكان تنجز 3230 معاملة 
اقراضية للوحدات السكنية في عموم البالد

 2015 للعام  خ�س�ست  التي  ميزانيتها  ان  االت�ساالت،  وزارة  ك�سفت 
التي ر�سمتها  ا�ستكمال اجزاء من م�ساريعها  �ستمكنها على االقل في 

للعام 2014.
العراقية  "الدولة  ان  البياتي  اأم��ي��ر  ل��ل��وزارة  االأق����دم  ال��وك��ي��ل  وق���ال 
 238 بلغت  ميزانية   2015 ال��ع��ام  خ��ال  االت�����س��االت  ل���وزارة  خ�س�ست 

مليار دينار، من بينها جزء قليل جدا �سيكون لاأ�ستثمارية".
الم�ساريع  ي�سيرة من  اج��زاء  تنفذ  �سوف  االم���وال  "تلك  اأن  واأ���س��اف 
التي ر�سمتها وخططت لها للعام 2014 منها م�ساريع مد �سبكة الياف 
�سوئية الأعداد من خطوط الهاتف االر�سي لتامين الخدمات التقنية 

للمواطنين )االنترنت – مكالمات الفيديو وااللعاب(".
وتابع البياتي ان "خطة الوزارة هي تهيئة بنى تحتية لتنفيذ وت�سغيل 
م�ساريع االجيال الرابع والخام�س، بعد ان هيئنا البنى التحتية لخدمة 
الجيل الثالث"، مبينا انه "يجب ان تكون هنالك ادامة لتك الم�ساريع 
في ظل عمليات التخريب التي يقوم بها االرهابيين وهذه كلها تحتاج 

الى اموال".
�23 من كانون  وكان مجل�س الوزراء وافق في جل�سته االعتيادية، في ال
االول الحالي، على قانون الموازنة وار�سله اإلى البرلمان لغر�س اإقراره 
 60 دينار وب�سعر  �123 ترليون  ب اقرت  الموازنة  اأن  اإلى  ر�سميا، م�سيرا 

دوالرا لبرميل النفط وبعجز كبير.

، ان �سندوق اال�سكان  الخيكاني  اعلن وزير االعمار واال�سكان طارق 
ال�سكنية  الوحدات  على  الك�سف  عمليات  اج��راء  يوا�سل  للوزارة  التابع 
في بغداد وعموم المحافظات اذ تم انجاز عمليات الك�سف على 3230 

معاملة اقرا�سية.
ت�سرين  �سهر  الك�سف خال  "اعداد لجان  اإن  بيان  الوزير في  وق��ال 
وفي  اقرا�سية  معاملة   780 وبمعدل  لجان   10 هي  بغداد  في  الثاني 
يكون  وبهذا  اقرا�سية  معاملة   2450 وبمعدل  لجنة   25 المحافظات 
اقرا�سية،  معاملة   )3230( المك�سوفة  للمعامات  الكلي  المجموع 
م��ب��ي��ن��اً ب����ان ت�����س��ل��ي��م ال�����س��ك��وك ل��ل��م��ق��ت��ر���س��ي��ن ي��ت��م ع���ن ط���ري���ق ف��رع 
المحافظة الذي تم ترويج المعاملة فيها وهذا ي�سهل على المواطن 

ا�ستام ال�سك".
ومتوا�سلة  مت�ساعدة  بوتيرة  تعمل  ال�سندوق  "ماكات  ان  وا�ساف 
الك�سف  عمليات  واأج���راء  وتدقيقها  المواطنين  معامات  ا�ستام  في 
على الوحدات ال�سكنية قبل عملية �سرف المبلغ للتاأكد من �سامة 

المعاملة ولتجنب التزوير".
الو�سائل  جميع  ت�ستخدم  ال�سندوق  "دائرة  ان  ال��ى  ال��وزي��ر  وا���س��ار 
والتقنيات الحديثة لتقديم الت�سهيات واال�سراع في انجاز المعامات 
والعطل كما  الجمع  اي��ام  والعمل في  ال���دوام  �ساعات  زي��ادة  من خ��ال 
ما  وه��و  االنترنيت  طريق  عن  معاماتهم  متابعة  للمواطنين  يمكن 

ي�ساهم في تقلي�س المراجعات وتجنب عناء الح�سور خدمة لهم".

يوم  ب��غ��داد  ال��ى  الكويتي  الم�سوؤول  و�سل  حيث 
28 /12 /2014 مع وفد لعقد مناق�سات وحلول 
والكويت  العراق  بين  العالقة  للم�سكات  جديدة 
وحيث ان اعظم واكبر هذه الم�سكات وهي حالة 
الحرب والعداء بين الدولتين قد انتهت وا�سبحت 
وافقت  الكويتية  الحكومة  ان  وبما  الما�سي  من 
ق��ب��ل اي���ام ع��ل��ى ت��اأج��ي��ل دف���ع م��ب��ال��غ م��ن ���س��ادرات 
ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي ل��م��دة �سنة ل���ذا ف���ان ع��ل��ى ه��ذه 
تهديد  وظ���روف  ال��ظ��روف  ه��ذه  ا�ستغال  اللجنة 
داع�س لجميع الدول بما فيها الكويت القرار بع�س 
تعتبر  ال  والتي  للعراق  قانونا  المقررة  الحقوق 
تجاوزا على حقوق الجانب الكويتي اعتمادا على 
�سيا�سيا  البلدين  بين  العاقات  ان  تقول  حقيقة 
واجتماعيا واقت�ساديا تفوق العاقات مع اي دولة 
اخرى في العالم وان الخوف والخ�سية الذي الزال 
كل  فالخير  انهائه  من  الب��د  الكويت  ل��دى  قائما 
جديدة  �سفحة  فتح  في  والعراق  للكويت  الخير 
لعاقاتهما ون�سيان الما�سي وحروبه وتعوي�ساته 
اذ البد من الغاء التعوي�سات المقرة على العراق 
من قبل هذه اللجنة الم�ستركة وماحظة ان عدم 
جديدة  ع��اق��ات  باقامة  الكويتي  الجانب  ال��ت��زام 
ال�سرر  ولكن  بالعراق  ال�سرر  �سيرتب  العراق  مع 
�سيكون اكبر واعظم بالن�سبة للكويت ال�سيما وان 
يوجب  المتحدة  االم��م  وميثاق  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون 
ح�سن الجوار بين العراق والكويت وان عقود من 
الزمن التي م�ست كافية النهاء �سفحة الما�سي 
لخيرهما  الدولتين  بين  ج��دي��دة  �سفحة  وف��ت��ح 

معها.

اللجنة العراقية الكويتية والقانون 
الدولي والعالقات بين الطرفين

ت�ستقدم  التي  ال�سركات  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
عمالة اجنبية الى عدم ت�سغيل اي عامل اجنبي اال بعد ح�سوله على 
اجازة عمل من قبل الوزارة وفقاً لل�سروط واالجراءات التي المعتمدة 

لديها . 
العمل  وزارة  ان  منعم  ع��م��ار  ل��ل��وزارة  االع��ام��ي  الم�ست�سار  وق���ال 
وال�سوؤون االجتماعية / دائرة الت�سغيل والقرو�س ا�سدرت تعليماتها 
ت�سغيل  ع��دم  والمت�سمنة  ال��ع��راق  ال��ى  ال��واف��دة  العمالة  بخ�سو�س 

ال����ع����م����ال االج������ان������ب ف�����ي ال�������س���رك���ات 
وال��ق��ط��اع��ات االخ���رى ف��ي ال��ع��راق الى 
بعد تنفيذ االج��راءات اال�سولية بهذا 
عمل  اج���ازة  على  وح�سولهم  ال�سدد 
العمل  قانون  الحكام  وفقاً  قبلها  من 
المادة ) 23 / عمل ( والتي تن�س على 
ان ) ال يجوز ت�سغيل اي عامل اجنبي 
م���ا ل���م ي��ك��ن ق���د ح�����س��ل ع��ل��ى اج����ازة 

عمل وفقاً لل�سروط واالجراءات التي تحدد بتعليمات ي�سدرها وزير 
العمل وال�سوؤون االجتماعية ( ، مو�سحاً باأن تلك االجراءات لها ابعاد 

االمنية  الق�سايا  بخ�سو�س  ايجابية 
 50% ف�سًا عن الزام الوزارة بت�سغيل 
م���ن ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة وال�����ذي ب����دوره 
في  �ستراتيجيتها  تنفيذ  ف��ي  ي�ساهم 

الق�ساء على البطالة . 
الفرق  ان  االعامي  الم�ست�سار  وبين 
بغداد  ف��ي  للدائرة  التابعة  التفتي�سية 
وال��م��ح��اف��ظ��ات ت��ح��ق��ق خ���ال ج��والت��ه��ا 
العمالة  بخ�سو�س  المخالفات  ر���س��د  العمل  لمواقع  التفتي�سية 
التابعة  التفتي�سية  اللجان  حققت  اذ  العراق  الى  الوافدة  االجنبية 

لق�سم عمل ذي قار اجتماعاً م�ستركاً مع ممثلي هيئة حقول نفط 
ذي قار و�سركة بترونا�س الماليزية ) م�سغل حقل الغراف النفطي ( 
لغر�س متابعة تنفيذ قانوني العمل والتقاعد وال�سمان االجتماعي 
ال��ن��اف��ذي��ن ل��ل�����س��رك��ات االج��ن��ب��ي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة م���ع ال�����س��رك��ة 

الماليزية. 
مع  المتعاقدة  الثانوية  ال�سركات  الزمت  ال��وزارة  ان  منعم  وا�ساف 
�سركة بترونا�س بتنفيذ اجراءات احكام القانون المذكور وا�ستح�سال 
ال��وزارة  �ستتخذ  وبخافه  االجانب  للعاملين  ا�سولية  عمل  اج��ازات 
احكاماً ق�سائية بحقهم وعلى وجه الخ�سو�س فيما يتعلق بت�سغيل 

. ال�سركات  تلك  في  الوطنية  العمالة  من   50%

العمل : تشغيل الشركات للعمالة االجنبية دون اجازة سيحيلها للقضاء العراقي
- بغداد

التجارة: اتفاقيتنا االقتصادية مع الكويت ستكون بديلة عن االتفاق الموقع عام 1964

اأكدت اللجنة المركزية للمف�سولين ال�سيا�سيين 
في وزارة ال�سناعة والمعادن على موا�سلتها باأنجاز 
ال�سيا�سي  ال��ف�����س��ل  ب��داع��ي  ال��م��ت��ق��دم��ي��ن  ط��ل��ب��ات 

�سمن تعليمات االمانة العامة لمجل�س الوزراء .
اأدارة  م�سوؤول  علي  �سعدون  با�سم  ال�سيد  وق��ال 
ال���وزارة،  في  االإع��ام��ي  للمكتب  المركزية  اللجنة 
ف��ي ع��ام 2010 ت��م م��راج��ع��ة م��ا ي��ق��ارب )55( الف 
م��ل��ف ل��ل��م��ع��ادي��ن ل��ل��وظ��ي��ف��ة ���س��م��ن ق��ن��اة الف�سل 
ال�����س��ي��ا���س��ي  وت��ب��ي��ن ���س��م��ول ع�����س��رة ب��ال��م��ئ��ة منها 
وال��م��ت�����س��م��ن   2005 ل�����س��ن��ة  رق��������م)24(  ب���ق���ان���ون 
ال�ساحقة  االأغلبية  الوظيفة ورف�س  الى  باعادتهم 
اأثبات وظيفي  اأو  منهم لعدم وجود باعث �سيا�سي 

ف�سا عن عدم وجود عامل التوافق الزمني ويعّد 
لقانون  وفقاً  ذل��ك  تم  تعيينهم  اأع���ادة  اأو  تعيينهم 
الذين  منهم  البع�س  اأن  مبيناً  المدنية،  الخدمة 
الى  بالطعن  اأخ���رى  طلبات  اأع����ّدو  ي�ستفيدو   ل��م 
االأم��ان��ة  ف��ي  المف�سولين  بطلبات  ال��ن��ظ��ر  لجنة 
العامة لمجل�س الوزراء  �سمن المدة الزمنية التي 
اللجنة  ق��رار  نق�س  من  منهم  الطعن  بها  ي�سمح 
التنفيذ،  واج��ب��ة  واأ�سبحت  ال����وزارة  ف��ي  المركزية 
كما اأ�سدرت االأمانة العامة  في عام )2010( اأي�ساً 
اأحكام  تنفيذ  ت�سهل  التي  تعليمات تعديل جديدة 
قانون المف�سولين المت�سمن تحديد اأخر موعد 
 2011 ال�ستام الطلبات المقدمة حتى نهاية عام 
في  المركزية  اللجنة  تلقت    )2012( ع��ام  وف��ي   ،
طلبات  با�ستقبال  ت�سمح  اأخ��رى  توجيهات  ال���وزارة 
ورث�����ة ال��م��ت��وف��ي��ن وم���م���ن ه���م ط��ال��ت��ه��م اال���س��ب��اب 

القهرية التي حالت دون تقديم طلباتهم في المدة 
المحددة لذلك. وبين علي اأن اللجنة المركزية في 
الوزارة قامت باإ�سدار اأوامر وزارية للذين اأ�ستفيدو 
ال����وزراء  ال��ع��ام��ة لمجل�س  ت��ع��دي��ات االم���ان���ة  م��ن 
والبالغ عددهم )5744( طلباً  العادتهم للوظيفة 
�سمول  وتم  ال�سحيحة  القرارات  الذين حازو على 
خم�سة اأالف منهم باجراءات الطعن وكما تم اأهمال 
مايقارب  هناك  اأن  الى  م�سيراً  منها،  )500( طلباً 
)1500( قرار ف�سل �سيا�سي �سحيح لدى االأمانة 
العامة تنتظر الح�سم...هذا وفي الختام اأن اللجنة 
من  التي  القوانين  تطبيق  في  ما�سية  المركزية 
���س��اأن��ه��ا ت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��م��ع��وق��ات ل��غ��ر���س االرت��ق��اء 
والطلبات  الملفات  جميع  ح�سم  و�سرعة  بالعمل 
قوانين  ت�سملهم  م��م��ن  ذوي��ه��ا  اأدع����اء  تثبت  ال��ت��ي 

الف�سل ال�سيا�سي.

اللجنة المركزية للنظر بطلبات المفصولين السياسيين في وزارة 
الصناعة والمعادن تواصل أنجاز ملفات الفصل السياسي

- حسين حسن

 

ال��ذي  االت��ف��اق  ان  البيئة  وزارة  اعلنت 
واحلكومة  العراقية  احلكومة  ب��ن  مت 
الرتكية ب�سان ادارة املوارد املائية ي�سكل 
ا����س���اف���ة ن��وع��ي��ة يف اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
مل�����س��اري��ع ان��ع��ا���س االه����وار . وق���ال وزي��ر 
مذكرة  ان  اجل��ب��وري  قتيبة  د.  البيئة 

ال���ت���ف���اه���م اخل���ا����س���ة ب����اط����اق ك��م��ي��ات 
نهري  اىل  امل��ي��اه  م��ن  وع��ادل��ة  من�سفة 
دجلة والفرات والتي مت االتفاق عليها 
خ���ال زي����ارة رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 
حيدر العبادي اىل انقرة تعد خطوة يف 
غاية االهمية ايجابية يف طريق حت�سن 
التي  العراقية  لاهوار  البيئي  الواقع 
ال�سابقة  ال�سيا�سات  ب�سب  كثريا  عانت 
التوازن  ادت اىل حتول �سلبي يف  والتي 

البيئي الهم املناطق الرطبة يف العامل . 
وبن اجلبوري ان اعتماد ادارة م�سرتكة 
من  املزيد  بذل  تتطلب  املائية  للموارد 
اجلهود للعمل على اتباع طرق التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة ل���ل���م���وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 
خططها  �سمن  البيئة  وزارة  و�سعتها 
االتفاق  مت  ان��ه  اىل  م�سريا   ، التنموية 
م����وؤخ����را ع���ل���ى ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة وزاري������ة 
ال��وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  برئا�سة 

تاخذ على عاتقها رفع الوعي البيئي يف 
طرق اال�ستخدام االمثل للمياه وطرق 
ان  اىل  ي�����س��ار   . امل��ل��وث��ات  م��ن  حمايتها 
املتحدة  االمم  وب��رن��ام��ج  البيئة  وزارة 
امل��ت��ح��دة  االمم  وم���ن���ظ���م���ة  االمن�����ائ�����ي 
للرتبية  والعلوم والثقافة ) اليون�سكو 
( ت�ستعد مطلع العام املقبل الن اعان 
واجلنوبية  الو�سطى  االه����وار  منطقة 

�سمن الئحة الرتاث العاملي.

وزير البيئة : االتفاق بين العراق وتركيا على ادارة الموارد المائية ينقذ مشاريع اعادة االهوار
- بغداد

- بغداد

- بغداد

ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��م��ح��و االم��ي��ة 
م��ح��اف��ظ��ة  دي������وان  ف���ي  االول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
بغداد، لمناق�سة �سير قانون محو االمية 
التطبيق  ه��ذا  الن��ط��اق  تهيئته  ت��م  وم��ا 

المهم.
محافظ  م�ست�ساري  هيئة  رئي�س  واك��د 
ب���غ���داد ك���ام���ل ال�����س��ع��دي خ����ال ت��روؤ���س��ه 
االجتماع ، بح�سب بيان ان هذا التطبيق 
المهم يحتاج الى وقفة برلمانية ومركزية 
م��ن اج���ل اج����راء بع�س ال��ت��ع��دي��ات على 
التخ�سي�سات  اط���اق  وك��ذل��ك  ال��ق��ان��ون 
تعاني  ب��غ��داد  ان  مبينا   ، الحملة  ل��ه��ذه 
من امية كبيرة ت�سل الى مليون مواطن 
امي من مجموع خم�سة مايين امي في 

عموم العراق ".
جميع  هياأت  المحافظة  ان  ال��ى  ولفت 
اللجان  بت�سكيل  تتعلق  التي  المتطلبات 
برئا�سة  اداري���ة  ك��ل وح��دة  ف��ي  المخت�سة 
ال��ق��ائ��م��م��ق��ام��ي��ن وه���ن���اك م��ج��ل�����س محو 

االمية في بغداد الذي يراأ�سه المحافظ.
اجتماعات  تعقد  ان  ال�����س��ع��دي  وت��وق��ع 
ع��دي��دة ف��ي ه���ذا االط����ار م��ن اج���ل ان��ج��اح 
الحملة على امل الو�سول الى ارقام جيدة 
الق�ساء  خ��ال  م��ن  المقبل  ال��ع��ام  نهاية 
 ، العا�سمة  ف��ي  % م��ن االم��ي��ة   50 على 
وتوفير  ت�سافرالجهود  ال��ى  الحاجة  مع 

مخ�س�سات الحملة.

ال��ع��دل،  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  الق�سائي  المعهد  اأح��ت��ف��ل 
ب��ت��خ��رج دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن طلبته ، ب��ح�����س��ور وزي��ر 
ال��ع��دل ح��ي��در ال��زام��ل��ي وع���دد م��ن ال��م�����س��وؤول��ي��ن في 
 . والقانوني  الق�سائي  بال�ساأن  ومخت�سين  ال���وزارة 

وقال المتحدث الر�سمي للوزارة حيدر ال�سعدي في 
ال��دورة  بتخرج  اأحتفل  الق�سائي  "  المعهد  اأن  بيان 
، من  وط��ال��ب��ة  ���س��م��ت )67( ط��ال��ب��اً  ال��ت��ي   )36( ���� ال
الق�ساة ونواب االدعاء العام". واأ�ساف ال�سعدي ان " 
الوزير ا�ساد بدور المعهد الق�سائي في رفع الكفاءة 
مباركاً  المتخرجين،  للطلبة  والقانونية  العلمية 
جهود ادارة المعهد الق�سائي واالأ�ساتذة التدري�سيين 

م��ت��م��ي��زة الداء واج��ب��ه��م في  ب���ذل���وا ج���ه���وداً  ال���ذي���ن 
"  الوزير  اإن  ال�سعدي  واأو���س��ح  التعليمي".  الجانب 
دع���ا ال���ى اال���س��ت��م��رار ف��ي ه���ذا ال��ن��ه��ج ال���خ���ّاق لرفد 
نة بالعلوم  الموؤ�س�سة الق�سائية بكوادر مهنية مح�سّ
والمعارف القانونية". واأكد ال�سعدي اإنه "�سيتم رفد 
بالطلبة  االأعلى  الق�ساء  لمجل�س  التابعة  المحاكم 

المتخرجين بعد �سدور مر�سوم جمهوري بذلك".

المعهد القضائي يحتفل بتخرج 67 طالبا وطالبة من القضاة واالدعاء العام

مليون أمي في بغداد من مجموع 
5 ماليين في عموم العراق
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أش��اد الرئيس األميركي باراك أوباما، بانتهاء المهمة القتالية لحلف ش��مال األطلسي 
)ناتو( في أفغانستان، بعد وجود استمر 13 عاما وتكبد خاللها مقتل آالف الجنود من 

جنسيات مختلفة، لكنه حذر من المخاطر التي ال تزال تهدد هذا البلد.
وق����ال اأوباما في بيان 'الآن، وبف�ضل الت�ضحيات 
ال�ضتثنائي����ة لرجالنا ون�ضائن����ا الع�ضكريين انتهت 
والح����رب  القتالي����ة  مهمتن����ا  م�ض�ؤول����ة  بطريق����ة 

الأط�ل في تاريخ ال�ليات المتحدة'.
واأ�ض����اف الرئي�����س 'نح����ن اأكث����ر اأمنا وبلدن����ا اأكثر 
اأوكار  لتدمي����ر  اأدى  ال����ذي  عمله����م  بف�ض����ل  اأمان����ا 
تنظي����م القاع����دة وعط����ل مخطط����ات الإرهابيي����ن' 
����ى اأن ال�ج�����د الع�ضك����ري الأميركي اأتاح  م�ض����ددا عل
للأفغ����ان 'اإع����ادة بناء بلده����م واإج����راء اأول انتخابات 
واإنج����از اأول عملي����ة انتق����ال ديمقراط����ي ف����ي تاريخ 

بلدهم'.
واعت����رف الرئي�����س الأميرك����ي اأن 'اأفغان�ضت����ان ما 
زال����ت مكانا خطي����را' لذلك فاإن����ه 'ا�ضتجابة لدع�ة 
الحك�م����ة الأفغاني����ة �ضتبق����ي ال�لي����ات المتح����دة 
ف����ي  مح����دود  ع�ضك����ري  وج�����د  ����ى  عل وحلفاوؤه����ا 
اأفغان�ضت����ان لم�ضاع����دة وتدري����ب الق�����ات الأفغانية 
واأي�ضا ل�ضن عمليات لمكافحة الإرهاب �ضد فل�ل 

القاعدة'.
و�ضيبق����ي النات����� على نح����� 12 األفا م����ن جن�ده 
في اإطار بعثة لتدريب ودعم ق�ات الأمن الأفغانية، 
وذلك محل الق�����ة الدولية للم�ضاعدة على اإحلل 
الأمن في اأفغان�ضتان )اإي�ضاف( التي خ�ضرت 3485 
ع�ضكريا منذ الغزو الدولي الذي قادته اأميركا عام 
2001. كم����ا بلغ����ت تكالي����ف هذه الح����رب نح� األف 

مليار دولر.
واأ�ض����اف اأوبام����ا -ال����ذي جعل م����ن اإنه����اء الحرب 
اأول�ي����ات  م����ن  واح����دة  واأفغان�ضت����ان  الع����راق  ف����ي 
�13 الأخيرة و�ضعت بلدنا  رئا�ضت����ه- اأن 'ال�ضن�ات ال
 180� وق�اتن����ا الم�ضلحة في اختبار، لك����ن مقابل ال
األ����ف جندي ف����ي الع����راق واأفغان�ضت����ان عندما بداأت 

مهمتي لدينا الآن 15 األفا في هذين البلدين'.
م����ن جهت����ه، قال وزي����ر الدف����اع الم�ضتقيل ت�ضاك 
هيغ����ل )وال����ذي م����ا يزال يمار�����س مهامه( ف����ي بيان 
منف�ضل اإن ال�ليات المتحدة تنهي بذلك العملية 

الت����ي بداأتها عام 2001 بعد هجمات 11 �ضبتمبر/
اأيل�����ل لتبداأ عام 2015 عملي����ة جديدة تهدف اإلى 
'البناء على المكت�ضبات التي تم انتزاعها ب�ضع�بة 

.'13� خلل اأع�ام الحرب ال

ُيذك����ر اأن����ه بخ����لف التفاقي����ة الأمني����ة الم�قعة 
بي����ن الحك�مة الأفغانية وحلف النات�����، فاإن اأوباما 
وق����ع قرارا يتيح للق�����ات الدولية المتبقية مقاتلة 

عنا�ضر حركة طالبان والقاعدة في اأفغان�ضتان.

أوبامـــا يشيد بانتهاء “القتال” بأفغانستان
محــــــذرا مـــن المخاطــــر

 ا�ضط���رت طائرت���ان تابعت���ان ل�ضرك���ة "ب�رتر ايرلين���ز" الكندية 
المحلي���ة ال���ى القيام بهب����ط ا�ضط���راري مع ت�ضاع���د الدخان من 

مق�ض�رة كل من الطائرتين بح�ضب و�ضائل العلم الكندية.
 ونقل���ت قن����ات التلفزي�ن ان رحلة "ب�رت���ر ايرلينز" التي اقلعت 
�ضب���اح الح���د م���ن ت�رونت� ف���ي اتج���اه وا�ضنط���ن ت���م تح�يلها الى 
مط���ار مدين���ة وليامزب�رت ف���ي بن�ضلفاني���ا )�ضمال �ض���رق ال�ليات 
المتح���دة( ب�ضبب دخ���ان ت�ضاعد من مخزن الطائ���رة ومق�ض�رتها 

الرئي�ضية.
وت���م اخ���راج ال���ركاب ال66 من دون ح����ادث وانتظر ه����ؤلء و�ض�ل 

طائرة اخرى اقلتهم الى وجهتهم النهائية.
 وم�ض���اء، ا�ضط���رت رحلة لل�ضرك���ة نف�ضها متجهة ال���ى �ض�دب�ري 
ف���ي مقاطع���ة اونتاري� ال���ى الهب�ط ا�ضطراريا ف���ي مطار بير�ض�ن 
بت�رونت���� بع���د دقائق م���ن اقلعها من بي�ض�ب ف���ي و�ضط ت�رونت�، 

وفق ما افادت �ضحافية في اذاعة كندا كانت على متن الطائرة.

 عر����س م�ض����ؤول ك����ري جن�ب���ي رفي���ع اج���راء مفاو�ض���ات عالي���ة 
الم�ضت����ى م���ع ك�ريا ال�ضمالية ف���ي كان�ن الثاني/يناي���ر لمناق�ضة 
التي  العائ���لت  ف���ي ذلك جم���ع �ضمل  "الهم����م الم�ضترك���ة" بم���ا 

فرقتها الحرب الك�رية.
وق���ال رو كي���ل ج���اي وزي���ر الت�حي���د المكل���ف ال�ض����ؤون الك�ري���ة 
ال�ضمالي���ة ان ه���ذه المفاو�ضات يمكن ان تجري في �ضي�ل او بي�نغ 
يان���غ. واع���رب ال�زي���ر ف���ي م�ؤتمر �ضحافي ع���ن امله ف���ي ان تبدي 
���ى هذا القت���راح، وا�ضاف  ك�ري���ا ال�ضمالي���ة ا�ضتع���دادا للم�افق���ة عل
"نحن م�ضتعدون لمناق�ضة كل الق�ضايا ذات الهتمام الم�ضترك" 
لفت���ا ال���ى ان اقتراح���ا ر�ضميا لحي���اء المفاو�ضات ت���م ت�جيهه الى 

نظيره الك�ري ال�ضمالي كيم يانغ غ�ن.
وتع����د اآخ���ر مفاو�ضات ر�ضمي���ة مماثلة ال���ى �ضباط/فبراير. وقد 
اتاح���ت جم���ع �ضمل عائ���لت فرقتها الح���رب )53-1950( لكن هذا 
الم�ض���ار ت�قف مع تجدد الت�ت���ر الع�ضكري. وكانت الك�ريتان قررتا 
ف���ي ت�ضري���ن الول/اكت�ب���ر ا�ضتئن���اف مفاو�ضاتهما اثر زي���ارة نادرة 
وغير مت�قعة ل�ضي�ل قام بها ثلثة م�ض�ؤولين ك�ريين �ضماليين.

هبوط اضطراري لطائرتين 
كنديتين بعد تصاعد دخان منهما

كوريا الجنوبية تقترح مفاوضات 
بين الكوريتين في يناير

متابعة

متابعة

متابعة

اأوقف����ت مدين����ة فيرغ�ض�����ن الأميركية المتح����دث با�ضم 
�ضرطته����ا تيم�ث����ي زول عن العمل بعد اعتراف����ه باأنه اأ�ضار 
اإل����ى ن�ض����ب ت����ذكاري ل�ض����اب قتلت����ه ال�ضرطة ب��ضف����ه 'ك�م 
قمام����ة' بينم����ا ن����دد رئي�����س �ضرط����ة ني�ي�����رك بي����ل برات�ن 
اأم�����س ب�ضل�����ك بع�����س عنا�ض����ره لنتقاده����م رئي�����س بلدية 

المدين����ة بيل دي بل�ضي� خلل جنازة زميل لهم ال�ضب����ت.
����ى اأن كلم����ه تعر�����س للتحري����ف  وكان زول ق����د اأ�ض����ر عل
عندما نقل عنه، غير اأنه اعترف فيما بعد باأنه اأدلى بهذا 
التعلي����ق لمرا�ضل �ضحيفة وا�ضنط����ن ب��ضت، الذي ات�ضل 
ب����ه الجمع����ة ب�ض����اأن تقارير قالت اإن قائد �ضي����ارة دا�س على 
ال�رود والعلمات التي و�ضعت تكريما ل�ضاب ُقتل على يد 

ال�ضرطة يدعى مايكل براون.
وذك����ر مرا�ض����ل ال�ضحيفة، ف����ي تقريره الجمع����ة، اأن زول 
ق����ال اأثن����اء المكالمة اإنه ل يعرف اأن جريم����ة وقعت، وتابع 
'ولك����ن ك�����م قمام����ة ف����ي و�ض����ط ال�ض����ارع؟ وا�ضنط����ن ب��ضت 

تت�ضل بي لل�ض�ؤال عن ذلك؟'.
و�ض����در ع����ن �ضلطات مدين����ة فيرغ�ض�ن ب�لي����ة ميزوري 
بيان ال�ضبت جاء فيه اأن زول اأقر باأنه �ضلل روؤ�ضاءه عندما 
نف����ى بادئ الأمر اإدلءه به����ذه الت�ضريحات، م�ضيفا اأنه تم 
اإعطاء زول اإجازة عن العمل غير مدف�عة الأجر في ال�قت 

الذي تبداأ فيه 'اإجراءات تاأديبية' لم يتم الك�ضف عنها.
واأو�ض����ح البيان اأن مدينة فيرغ�ض�ن ت�ضدد على اأن 'هذه 
الت�ضريحات ال�ضلبية عن الن�ضب التذكاري لمايكل براون 

ل تعك�س م�ضاعر اإدارة ال�ضرطة'.
وكان ب����راون، وه����� �ض����اب اأ�ض�����د عم����ره 18 عام����ا، قد قتل 
اأغ�ضط�����س/ ف����ي  ويل�ض�����ن  داري����ن  ال�ضرط����ي  بر�ضا�����س 
����ي، لك����ن هيئ����ة المحلفي����ن ق����ررت ع����دم متابعة  اآب الما�ض
ال�ضرط����ي بحج����ة اأن����ه كان يداف����ع ع����ن نف�ض����ه، مم����ا اأطلق 
م�ج����ة من المظاهرات واأعمال ال�ضغب وال�ضلب بالمدينة 
ومناط����ق اأخ����رى م����ن ال�لي����ات المتح����دة، والت����ي م����ا زالت 

تت��ضع مع تكرار ح�ادث القتل.
وف����ي ني�ي�����رك، انتق����د رئي�����س ال�ضرط����ة �ضل�����ك رجالها 
خ����لل  المدين����ة  بلدي����ة  لرئي�����س  اأداروا ظه�ره����م  الذي����ن 
ت�ضيي����ع زميله����م رفايي����ل رام��س ال�ضب����ت، معتب����را اأنه 'لم 

يكن لئقا اأبدا'.

إيقاف مسؤول بشرطة فيرغسون 
إلساءته لذكرى شاب أسود

 قال���ت ال�ضلط���ات ال�ضترالي���ة انه من غير متابعة
المرج���ح ان يتمك���ن ال�ضحاف���ي ال�ضترال���ي 
ال���ذي يعمل في قناة الجزي���رة بيتر غري�ضت 
تمام���ا،  ع���ام  من���ذ  م�ض���ر  ف���ي  الم�ضج����ن 
م���ن الخ���روج م���ن ال�ضجن قب���ل نهاي���ة العام 
الجاري.  وكان���ت وزيرة الخارجية ال�ضترالية 
ج�لي بي�ض����ب عبرت ال�ضب����ع الما�ضي عن 
الم���ل ف���ي الف���راج ب�ضرع���ة ع���ن ال�ضحاف���ي 
ال���ذي �ض���در عليه حك���م ف���ي حزيران/ي�ني� 

م���ع زميلين له.  ال انه���ا �ضرحت ان نظيرها 
الم�ضري �ضامح �ضك���ري ابلغها بان عليها ال 
تت�ق���ع اي تغيي���ر قب���ل محاكم���ة ال�ضتئناف 

المق���ررة في الول م���ن كان����ن الثاني/يناير. 
���ي ال�ضترالية "نفعل  وقال���ت لقناة ايه بي �ض
م���ا ب��ضعن���ا لع���ادة بيت���ر غري�ضت ال���ى بيته 
ف���ي ا�ض���رع وق���ت ممك���ن وم���ا زل���ت اآم���ل ف���ي 
ان نتمك���ن م���ن ا�ضم���اع الحك�م���ة الم�ضري���ة 
ه���ذه الر�ضال���ة". واوقف غري�ض���ت واثنان من 
زملئه هما الم�ضري الكندي محمد فا�ضل 
فهمي والم�ضري باهر محمد في 29 كان�ن 
الول/دي�ضمب���ر 2013 و�ضدرت عليهم احكام 
بال�ضج���ن لم���دد تت���راوح بي���ن �ضبع���ة وع�ضرة 
اع����ام بع���د ادانته���م بدع���م جماع���ة الخ����ان 

الم�ضلمين.

استراليا ليست متفائلة بافراج وشيك عن بيتر غريست
متابعة

ا�ضت�ؤنف���ت عمليات البحث ف���ي محاولة للعث�ر 
���ى طائ���رة �ضرك���ة "اير ايجي���ا" الماليزي���ة التي  عل
���ى متنها  فق���دت بي���ن اندوني�ضي���ا و�ضنغاف����رة وعل
162 راكب���ا، في حادث ه� الثالث الذي يتعر�س له 

الطيران الماليزي هذا العام.
وكان���ت عملي���ات البح���ث علق���ت لي���ل. واعلن���ت 
ال�ضلط���ات الندوني�ضي���ة الت���ي تق�د ه���ذه العملية 
ماليزي���ا  بم�ضارك���ة  ج���اوا  بح���ر  ف���ي  ا�ضتئنافه���ا 
و�ضنغاف����رة وا�ضتراليا. وفقد المراقب�ن الج�ي�ن 
الت�ض���ال بالطائرة بعد نح� �ضاع���ة على اقلعها 
م���ن مطار ج�اندا الدولي في �ض�رابايا �ضرق جاوا 
عن���د ال�ضاعة 5،20 �ضباح الحد. وكان يفتر�س ان 
ت�ض���ل ال���ى �ضنغاف�رة ف���ي ال�ضاع���ة 8،30 )00،30 
ت���غ(. وق���ال نائ���ب م�ض����ؤول العملي���ات ف���ي ال�كالة 
ال�طني���ة للبحث والنقاذ تاتان���غ زين الدين �ضرق 
جزي���رة بيليت�ن���غ" التي تقع في بح���ر جاوا قبالة 
"نت�ق���ع  ل�ض�مطرة.وا�ض���اف  ال�ضرق���ي  ال�ضاح���ل 
و�ض����ل �ضف���ن وطائ���رات م���ن ماليزي���ا و�ضنغاف�رة 
)للم�ضاع���دة على البح���ث(. نامل ب���ان نتمكن من 

العث�ر على الطائرة في ا�ضرع وقت".
من جهته، قال ه���ادي �ضايانت� المتحدث با�ضم 
الق�ات الج�ي���ة الندوني�ضية ل�كالة فران�س بر�س 
ان خم����س طائ���رات �ضيت���م ار�ضاله���ا للبح���ث ع���ن 
الطائ���رة بينه���ا طائرتا نقل ع�ضكريت���ان من طراز 
���ي 130" وطائ���رة ب�ين���غ 737. وا�ضاف "نركز  "�ض
عملي���ة البح���ث في الجزاأي���ن ال�ضرق���ي وال�ضمالي 

من جزيرة بيليت�نغ".
ان  ال�ضترال���ي  الجي����س  اعل���ن  �ضيدن���ي،  وف���ي 
طائرة ا�ضتطلع من طراز "ايه بي3- �ضي اوري�ن" 
اقلع���ت من داروين في �ضم���ال ا�ضتراليا للم�ضاركة 

ف���ي البحث. وقبيل فق���دان الطائرة طلب قائدها 
م�افق���ة م���ن �ضلط���ة مراقب���ة الج�اء ف���ي جاكرتا 
لتعدي���ل م�ض���ار الرحلة والرتف���اع لتجنب منطقة 
اح����ال ج�ي���ة �ضيئ���ة. ال ان الت�ض���ال فق���د م���ع 
الطائرة بينما كانت ل تزال تحت رقابة ال�ضلطات 
اي���ر  الندوني�ضي���ة بح�ض���ب م���ا او�ضح���ت �ضرك���ة 

ايجيا.
وق���ال مدي���ر اي���ر ايجي���ا ت�ن���ي فرناندي���ز ف���ي 
ت�ضري���ح �ضحاف���ي بعي���د و�ض�ل���ه ال���ى �ض�روباي���ا 
ح�ض���ل  م���ا  بع���د  نعل���م  ول  التكه���ن  نري���د  "ل 
لذل���ك �ضننتظ���ر نتائ���ج التحقيق���ات بالح���ادث". 
وثلث���ة  اندوني�ضي���ا   155 تق���ل  الطائ���رة  وكان���ت 

ك�ريي���ن جن�بيي���ن وفرن�ضيا وبريطاني���ا وماليزيا 
و�ضنغاف�ريا، وبين الركاب 16 طفل ور�ضيع واحد 
الى جانب طيارين اثنين وافراد الطاقم الخم�ضة 
الآخرين. والفرن�ضي ه���� م�ضاعد قبطان الطائرة 

بح�ضب ما اكدت وزارة الخارجية الفرن�ضية.
وذك���رت م�ضادر اعلمي���ة  ان الراكب البريطاني 
ف���ي  يعم���ل  اعم���ال  رج���ل  �ض����ي،  م���ان  ���ي  �ض ه���� 
اندوني�ضي���ا لح�ض���اب مجم�ع���ة ال�ضت����م للطاقة. 
ووعدت ا�ضتراليا بتقديم م�ضاعدة فنية، في حين 
ت�ج���ه محقق���ان يعم���لن ف���ي مكت���ب التحقيقات 
���ي  والتحلي���ل ل�ضلم���ة الطي���ران المدن���ي الفرن�ض
برفق���ة تقنيي���ن م���ن �ضرك���ة ايربا����س ال���ى م���كان 

الحادث للم�ضاركة في عمليات البحث بح�ضب ما 
اعلن هذا المكتب.

واب���دت الحك�مة الميركي���ة ا�ضتعدادها لتقديم 
م�ضاع���دة ال���ى ال�ضلطات المحلية عن���د ال�ضرورة. 
وقال���ت ال�كال���ة الميركية ل�ضلم���ة النقل انها قد 
تر�ض���ل محققي���ن اذا طل���ب منه���ا ذل���ك. والطائرة 
المفق����دة كان���ت ت�ضغل من قبل �ضرك���ة اير ايجيا 
اندوني�ضي���ا التابع���ة ل�ضرك���ة اي���ر ايجي���ا الم ف���ي 
ك�اللمب�ر ف���ي ماليزيا والتي ت�ضيطر على �ض�ق 

ال�ضركات التي تبيع تذاكر با�ضعار مناف�ضة.
وتجم���ع اقرب���اء عدد م���ن الم�ضافرين في مطار 
�ضانج���ي ف���ي �ضنغاف����رة بينم���ا ه���رع اآخ���رون ال���ى 
الخام�ض���ة  ف���ي  ام���راة  وقال���ت  �ض�راباي���ا.  مط���ار 
والربعي���ن م���ن العمر ان "�ضتة من اف���راد عائلتها 
���ى متن الطائرة كان�ا مت�جهين الى �ضنغاف�رة  عل
لق�ض���اء عطل���ة"، م��ضح���ة انه���م "�ضاف���روا دائما 
���ى رحلت اير ايجا. انني م�ضدومة وقلقة جدا  عل

من فكرة ان تك�ن الطائرة تحطمت".
المفق����دة  الطائ���رة  ان  ايجي���ا  اي���ر  واو�ضح���ت 
خ�ضعت ل�ضيانة ف���ي 16 ت�ضرين الثاني/ن�فمبر. 
و�ضتبق���ى 2014  �ضن���ة �ض����داء للطي���ران الماليزي 
ال���ذي خ�ض���ر طائرتي���ن تابعتين ل�ضرك���ة الطيران 
الثام���ن  فف���ي  ايرلين���ز".  "ماليزي���ا  الماليزي���ة 
م���ن اآذار/مار����س فق���دت طائ���رة بعي���د اقلعها من 
ك�اللمب����ر مت�جهة الى بكي���ن وعلى متنها 239 
�ضخ�ض���ا. وم���ا زال �ضب���ب اختفائها غام�ض���ا بينما 
يرج���ح ان تك����ن تحطم���ت ف���ي المحي���ط الهندي 

بعد نفاذ ال�ق�د.
وفي 17 تم�ز/ي�لي� انفجرت طائرة اخرى بينما 
كانت تق����م برحلة بين ام�ضتردام وك�اللمب�ر في 
���ى م���ا يب���دو في  الج���� بع���د ا�ضابته���ا ب�ض���اروخ عل
�ض���رق اوكراني���ا. وكان���ت تق���ل 298 �ضخ�ض���ا بينهم 

193 ه�لنديا.

استئناف عمليات البحث عن طائرة "إير إيجيا" الماليزية
متابعة

متابعة
 قال وزير الطيران 
الم�ض���ري،  المدن���ي 
ح�ضام كامل، ان بلده 
تع���د درا�ض���ات كامل���ة 
مط���ارات   3 لإن�ض���اء 
جدي���دة خلل الفترة 
وتط�ي���ر  المقبل���ة، 
الم�ضرية  المط���ارات 
لرف���ع �ضعتها من 50 

اإل���ي 70 ملي����ن راكب 
�ضن�ي���ا بحل����ل 2020.وي�جد ف���ي م�ضر 20 مطارا دولي���ا وداخليا منها 
18 مط���ارا تديره���ا الحك�مة ومطارين تتم اإدارتهم���ا عن طريق �ضركات 
خا�ضة.واأ�ضاف كامل، في ت�ضريحات لل�ضحافيين، على هام�س ت�قيع 
���ي لتجدي���د الملحة في مط���ار طابا، اأن  اتفاقي���ة م���ع ال�ضري���ك الفرن�ض
الدرا�ض���ات ت�ضم���ل اإن�ض���اء مط���ار ف���ي مدينة راأ����س �ضدر في �ضب���ه جزيرة 
�ضيناء ) �ضرق م�ضر(، ومطار في منطقة غرب القاهرة، واآخر في مدينة 
المن�ض����رة ف���ي محافظ���ة الدقهلي���ه -  واأو�ض���ح وزي���ر الطي���ران المدني 
الم�ض���ري اأن التكلف���ة ال�ضتثماري���ة لتل���ك الم�ضاري���ع �ضيت���م تحديده���ا 
عق���ب النته���اء من الدرا�ضات ب�ضكل كامل، م�ضيرا اإل���ي اأن درا�ضات اإن�ضاء 
مط���ار راأ����س �ضدر قد بلغت مرحلة متقدمة، مت�قعا اأن يتم النتهاء من 
تل���ك الدرا�ض���ات خ���لل الع���ام المقبل.واأ�ض���اف اأن الحك�م���ة تعتزم طرح 
 BBB« اأو نظام »BOT« ي الم�ضتثمريي���ن بنظ���ام��� تل���ك الم�ضروع���ات عل
»، ح�ض���ب ت�جه���ات الحك�م���ة ل���كل م�ضروع.واأو�ض���ح كام���ل اأن الحك�م���ة 
���ى تط�ي���ر ث���لث مط���ارات، هي مط���ار �ضرم  الم�ضري���ة تعم���ل حالي���ا عل
ال�ضي���خ، ومط���ار برج العرب ف���ي الإ�ضكندري���ة، ومطار القاه���رة 2، راف�ضا 
الع���لن ع���ن القيمة الإجمالية لتلك التط�ي���رات خلل ال�قت الحالي. 
واأ�ض���اف اأن الحك�م���ة الم�ضرية تعمل على اإح���لل 8 طائرات مت��ضطة 
المدى تابعة لها خلل العام المقبل، م�ضيرا اإلى اأن الحك�مة الم�ضرية 
ت�ضتهدف تط�ير �ضبكة طائراتها عبر مرحلتين تت�ضمن الأولى اإحلل 
وتجدي���د الطائ���رات الحالي���ة، والثاني���ة ت�ضم���ل �ض���راء واإ�ضاف���ة طائرات 
جدي���دة. واأو�ض���ح ال�زي���ر اأن �ضرك���ة »م�ض���ر للطي���ران« ت�ضته���دف رف���ع 
اأ�ضط�له���ا م���ن الطائ���رات اإلى نح���� 127 طائرة ع���ام 2025 من اإجمالي 

نح� 80 طائرة خلل الفترة الحالية.

وليت���ه  المنتهي���ة  الكروات���ي  الرئي����س  ي�اج���ه 
ي��ضيب�فيت����س  ايف����  الديم�قراط���ي  ال�ضتراك���ي 
ال�ضابق���ة  الخارجي���ة  وزي���رة  المحافظ���ة  المر�ضح���ة 
ك�لين���دا غرابار كيتاروفيت�س في ال���دورة الثانية من 
النتخاب���ات الرئا�ضي���ة ف���ي الح���ادي ع�ضر م���ن كان�ن 

الثاني/يناير المقبل.
وافادت نتائج ر�ضمية �ضبه نهائية ان ي��ضيب�فيت�س 
���ى 38،56 ف���ي المئ���ة  ح�ض���ل ف���ي ال���دورة الول���ى عل
لغراب���ار  المئ���ة  ف���ي   37،08 مقاب���ل  ال�ض����ات  م���ن 
كيتاروفيت�س. وتناف�س اربعة مر�ضحين على من�ضب 
الرئي����س في كرواتيا البالغ عدد �ضكانها 4،2 مليين 
���ي  ن�ضم���ة، والت���ي ا�ضبح���ت ف���ي تم�ز/ي�لي���� الما�ض
التح���اد  ف���ي  الع�ض����  والع�ضري���ن  الثامن���ة  الدول���ة 

الوروبي.
فيليب����ر  ايف���ان  الف��ض����ي  المر�ض���ح  وحق���ق 
�ضين�ضيت����س )24 عام���ا( مفاج���اة كب���رى بحل�له في 
�16،48 في المئة من ال�ض�ات. وه�  المرك���ز الثالث ب
م���ن الداعين الى خ���روج كرواتيا من التحاد الوروبي 
���ي. وبلغ���ت ن�ضب���ة الم�ضارك���ة  وحل���ف �ضم���ال الطل�ض
47،12 ف���ي المئة اي بزيادة ثلث���ة في المئة عن اآخر 

انتخابات رئا�ضية قبل خم�ضة اع�ام.
�ض����ى  الرئي����س  الكروات���ي  الد�ضت����ر  يعط���ي  ول 
�ضلحي���ات مح���دودة م���ع ان���ه يعتب���ر القائ���د العلى 
للق�ات الم�ضلح���ة، ال انه يدير ال�ضيا�ضية الخارجية 
مع الحك�م���ة. ووعد المر�ضح���ان الرئي�ضيان بالعمل 
���ى تن�ضيط القت�ض���اد، حتى ول� لم يكن هذا المر  عل

من �ضلحيات الرئي�س.
ان  النتائ���ج  اع���لن  بع���د  ي��ضيب�فيت����س  وق���ال 
الديم�قراطية  مزيدا من  كرواتيا  يمنح  "برنامجي 
والت�ضام���ح )...( و�ضي�ضاه���م ف���ي تط�ي���ر القت�ضاد"، 
غراب���ار  واعتب���رت  انتخاب���ه.  باع���ادة  ثقت���ه  مبدي���ا 
وزارة  ت�ضلم���ت  الت���ي  عام���ا(   46( كيتاروفيت����س 
الخارجي���ة من ع���ام 2005 الى 2008 ان نتائج الدورة 

الولى تظهر "ارادة تغيير".
وقال���ت امام ان�ضارها "نحتاج الى �ضلطات �ضجاعة، 
���ى قي���ادة الب���لد ال���ى الم���ام ولي�س  حازم���ة، ق���ادرة عل
ف���ي اتج���اه الكارث���ة". وخ���لل الحمل���ة النتخابي���ة، 
راأت ان "ي��ضيب�فيت����س ل���م ي�ضرح لم���اذا لم ي�ضتخدم 
�ضلحيات���ه الرئا�ضي���ة لتحريك الم����ر. فه� يتحمل 
م���ع الحك�م���ة م�ض�ؤولي���ة م���ا اآل���ت الي���ه الو�ض���اع في 
كرواتي���ا". و�ضغل���ت ه���ذه المر�ضح���ة اي�ض���ا من�ض���ب 
�ضفي���رة بلدها في وا�ضنطن وم�ضاع���دة المين العام 
المعل�م���ات  ل�ض����ؤون   2011 ع���ام  ���ي  الطل�ض للحل���ف 

العامة.
وت�ضهد كرواتي���ا انكما�ضا �ضبه م�ضتمر منذ 2008 
ويمثل دينها العام %80 من اجمالي الناتج الداخلي. 
ول���م ي�ضاعدها ان�ضمامه���ا الى التحاد الوروبي العام 
���ى الخروج من الزم���ة القت�ضادية. ويت�قع  2013 عل

���ي تراجعا جديدا  ان ي�ضج���ل اجمال���ي ناتجها الداخل
ف���ي 2014 بنح� %0،5 فيم���ا تقارب ن�ضبة البطالة 
ع�ضري���ن ف���ي المئ���ة بينما يعان���ي البطال���ة �ضاب من 

كل اثنين.
وي��ضيب�فيت����س )57 عاما( المعروف بانه �ضيا�ضي 
ر�ضي���ن ينتقده معار�ض�ه ل�ضيا�ضته المت�ضاهلة التي 
���ى "محاولة البق���اء على علق���ات طيبة مع  تق����م عل
ف���ي نظره���م ع���ن راأي  ل���م يعب���ر  الجمي���ع". لذل���ك 
وا�ض���ح ف���ي م��ض�ع���ات مهمة. لكن���ه بدا اكث���ر حزما 
م���ع اقتراب ال�ضتحقاق النتخاب���ي و�ض�ل الى انتقاد 
حك�م���ة ي�ضار ال��ضط لعجزها ع���ن اخراج البلد من 

الزمة القت�ضادية.
�"تاأمي���ن  ووع���د بتح�ضي���ن ال��ض���ع القت�ض���ادي وب
وظيف���ة لكل �ض���اب في الب���لد". ورغم ان���ه ال�ضيا�ضي 
الكث���ر �ضعبي���ة ف���ان ا�ضرارا لحق���ت ب�ض�رت���ه ب�ضبب 
الف�ض���ل القت�ض���ادي للحك�م���ة. و�ضي�ض���كل القت���راع 
���ي اي�ض���ا اختب���ارا لت����ازن الق����ى بي���ن الي�ضار  الرئا�ض
�ض����ء  ف���ي  )المعار�ض���ة(  والمحافظي���ن  الحاك���م 
الع���ام  نهاي���ة  المرتقب���ة  الت�ضريعي���ة  النتخاب���ات 
م���دة  الم�ضتم���رة من���ذ  القت�ضادي���ة  2015. والزم���ة 
ط�يل���ة جعل���ت الئت���لف الحاك���م ف���ي و�ض���ع �ضعب 
ي�ضع���ى المحافظ�ن ف���ي المجم�ع���ة الديم�قراطية 

الكرواتية الى اغتنامه.

مصر تدرس إنشاء 3 مطارات جديدة

دورة ثانيــــة فــــي االنتخابــــات الكرواتيـــــة
متابعة
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دورة تحكيمية محلية  العراقي  عن تنظيم  المبارزة  اتحاد  اأعلن 
الم�شاركين  اأن  مبينا  والمحافظات،  بغداد  من  حكما   28 بم�شاركة 
في  التحكيم  رخ�شة  �شيمنحون  ثم  ومن  للإختبارات  �شيخ�شعون 
"االتحاد  اإن  زياد ح�شن  االتحاد  �شر  اأمين  المحلية.وقال  البطوالت 
ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز  ق��اع��ة  ف��ي  محلية  تحكيمية  دورة  ن��ظ��م 
الموهبة الريا�شية للمبارزة التابع لوزارة ال�شباب والريا�شة"، مبينا 
اأن "28 حكما من بغداد والمحافظات �شاركوا في الدورة وتلقوا فيها 

محا�شرات فنية وتطبيقات عملية".واأ�شاف ح�شن اأن "الدورة �شارك 
االختبار  خلل  و�شيتم   ، االتحاد  في  العاملين  المبارزة  حكام  فيها 
ال��درج��ات  و���ش��ت��ك��ون  محليا ً التحكيم  م��زاول��ة  رخ�شة  ال��ح��ك��ام  منح 
اأن  اإل��ى  م�شيرا  الدولية"،  للختبارات  ،المر�شحة   "C-B-A-A"
ممار�شة  للحكام  يحق  االخ��ت��ب��ارات  واج��ت��ي��از  ال���دورة  انتهاء  "بعد 
اأن  ح�شن  للمبارزة".وتابع  العراقي  االت��ح��اد  ف��ي  والعمل  التحيكم 
الكثيرمن  االتحاد  نظم  حيث  االأخيرة،  وال  االأولى  لي�شت  " الدورة 
والعربي"، معتبرا  واالآ�شيوي  الدولي  االتحاد  ا�شراف  ال��دورات تحت 
نريد  مثمرة،لكننا  كانت  ال�شابق  في  نظمت  التي  ال���دورات  "كل  اأن 

لبناء  والمحليين  الدوليين  الحكام  عدد  زي��ادة  الحالية  ال��دورة  من 
الهادي  عبد  الحكام  لجنة  رئي�س  اأكد  للحكام".بدوره  قاعدةر�شينة 
حميد  اإن "االتحاد ي�شم حكاما دوليين جيدين ودائما ماتر�شل لهم 
الدعوات من قبل االتحاد الدولي اأواالآ�شيوي اأو العربي"، معتبرا اأن 
" اأبرز الحكام هو علءعبداهلل فلح الذي قاد قبل مدة ق�شيرة مباراة 
ن�شف نهائي بطولة العالم للنا�شئين وال�شباب29014 في بلغاريا".

هذه  واأن  �شيما  للتحاد  جديدا  اإن��ج��ازا  يعد  "ذلك  ان  حميد  وتابع 
لي�شت المرة االأولى التي يقود فيها فلح مناف�شات بطوالت العالم 

وت�شميته لقيادة نهائي بطولة اآ�شيا بين اليابان واوزبك�شتان".

ال��ع��ام للجنة االومل��ب��ي��ة  اأو����ش���ح االأم����ن   
ا�شتقاله من  انه قدم  العراقية  الوطنية 
اللجنة  رئي�س  اىل  م���رات  ارب���ع  من�شبه 

االوملبية الكابنت رعد حمودي
ف��ا���ش��ل ويف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ايف ق����ال  ان��ه 

االومل��ب��ي��ة  يف  ال��ع��م��ل  م��ن  ا�شتقالته  ق���دم 
االوملبية  اللجنة  رئي�س  اىل  م��رات  ارب��ع 
واالخ�����ر ي��رف�����س ق��ب��ول��ه��ا وب��ا���ش��ت��م��رار 
وت���اب���ع ان ت���ده���ور ح��ال��ت��ي ال�����ش��ح��ي��ة يف 
ال��ف��رة االخ����رة ب��اال���ش��اف��ة اىل وج��ود 
داخ��ل  ال�شحيحة  غ��ر  االع��م��ال  بع�س 
ال��ل��ج��ن��ة االومل���ب���ي���ة دع��ت��ن��ي اىل ت��ق��دمي 
اال����ش���ت���ق���ال���ة م����ن م��ن�����ش��ب��ي اىل رئ��ي�����س 

متتالية  م��رات  والرب��ع  االوملبية  اللجنة 
اال ان االخر يرف�س قبولها ، من جهة 
اخ����رى ن��ف��ى ال��ك��اب��نت رع���د ح���م���ودي ان 
يكون االمن العام للجنة االوملبية عادل 
من�شبه  م��ن  ا�شتقالته  ق���دم  ق��د  ف��ا���ش��ل 
يف االوملبية وان��ه مل ي�شله اي كتاب من 
العمل  اال�شتقالة من  فيه  فا�شل يطلب 

االداري االوملبي.

في سوح  العراقيون  الكرويين  المدربون  حققها  متفرقة  تواريخ  في  انجازات عريضة 
المالعب الخارجية قص شريطها المدرب الراحل عمو بابا بحصوله على بطولة الخليج 
اسيا  كاس  بطولة  منها  واسيوية  عربية  بطوالت  مدربونا  خطف  ،كما  دورات  لثالث 
على  بحصولنا  اثينا  اولمبياد  سيما  االولمبية  الدورات  في  المثمرة  والمشاركة  للشباب 
الرابع تحت اشراف المدرب عدنان حمد واخر االنجازات كانت في زمن المدرب  المركز 
حكيم شاكر الذي تمكن من خطف كاس اسيا تحت سن 22 عاما اال انه اخفق مع المنتخب 

العراقي في خليجي 22 بعد عرض
 

ال��دور  م��ن  خ��رج��وا  عندما  ل��ل���ش��ود  متوقع  غير 
يقول   ، اتحادي  بقرار  بعدها  ليبعد  للبطولة  االول 
حققتها  ال��ت��ي  االن���ج���ازات  ان  �شاكر  حكيم  ال��م��درب 
لكنها �شطبت  العرافية كانت كبيرة ومفرحة  للكرة 
ان  ي�شجل  فالتاريخ   ، للفريق  واح���دة  اخفاقة  بعد 
ال�شبابي واالولمبي وال  لي انت�شارات مع المنتخب 
يمكن ان يتنا�شاها ويتغافل عنها البع�س ممن ارادوا 
ابعادي فهذه هي كرة القدم فوز وخ�شارة ،انا فخور 
انت�شارات عري�شة  العراقية من  لكرتنا  بما حققته 
ال  ال��ح��ي  مطربة   ( القائل  بالمثل  عرفنا   ان��ن��ا  اال 

تطرب ( !
 

نجاح المدرب األجنبي
 

المو�شوي  �شمير  العراقي  ال��ج��ودو  ات��ح��اد  رئي�س 
ق����ال: اع��ت��ق��د ان ال���م���درب ال��م��ح��ل��ي ي��ف��ه��م ال��لع��ب 
ال��ع��راق��ي ب��ل ي��ت��اب��ع��ه م��ن خ���لل م��ب��اري��ات ال���دوري 
ويمكن للمدرب اذا �شاهد مجموعة ال با�س بها من 
ال��لع��ب��ي��ن ت��ك��وي��ن ف��ري��ق ق���وي وع��م��ل ب��ه��ذا ال�شيء 
بينما  ن��ج��ح  منهم  البع�س  ال��م��درب��ي��ن  م��ن  الكثير 
ف�����ش��ل ال��ق�����ش��م االخ����ر وال��ح�����ش��ي��ل��ة ف��ي االخ����ر كانت 
العراقية  الفرق  تدريب  في  العراقي  المدرب  نجاح 
مدربينا  من  البع�س  ول��دى  الوطنية  والمنتخبات 
كثير من االنجازات على ال�شعيد العربي واال�شيوي 
ال�شباب  اف�شل  االجنبي  المدرب  عقلية  تبقى  لكن 
تابعنا  المتنوعة  الريا�شية  االل��ع��اب  ففي   ، كثيرة 
م�شالة تعاقد االتحادات مع المدربين االجانب وقد 
االل��ع��اب  م��ن  للكثير  تحقق  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  الح�شنا 
الناجحة  العراقية من خلل م�شاركاتها  الريا�شية 

في  م�شاركتنا  واخ��ره��ا  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ب��ط��والت  ف��ي 
الدورة اال�شيوية .

 
سمعة الكرة العراقية

 
االولمبية  اللجنة  ف��ي  التنفيذي  المكتب  ع�شو 
المدرب  مع  التعاقد  ان  قال  الرماية  اتحاد  ورئي�س 
االجنبي اف�شل ال�شبل لتحقيق النتائج الجيدة كونه 
اعرف بالخطط الحديثة وامور اخرى له فيها دراية 
الزال  مدربنا  بينما  الكروية  التطورات  حول  كاملة 
اللعب  ه��ذا  ا�شتدعاء  ف��ي  المجاملت  دوام���ة  ف��ي 
وذاك على ح�شاب �شمعة الكرة العراقية ، ال ننكر ان 
قيادة  في  نجحوا  جيدون  عراقيون  مدربون  هناك 
للمدرب  ال��ق��ي��ادة  تبقى  لكن  الوطنية  المنتخبات 
االجنبي اف�شل والدليل ان المدرب البرازيلي فييرا 
المدرب  �شيح�شل  فهل   2007 ع��ام  ا�شيا  بكا�س  ج��اء 
في  ذل��ك  اعتقد  ال   2015 ا�شيا  كا�س  على  ال��ع��راق��ي 
اال�شود  عليه  ظهر  ال��ذي  المتذبذب  الم�شتوى  ظل 
في خليجي 22 بعد خروجنا من الدور االول  اتمنى 
المدرب  وينجح  تقديراتي  في  مخطئا  اك��ون  ان  ان 

العراقي في خطف كا�س ا�شيا اتمنى ذلك .
 

تهميش وابعاد فوري
 

وت��ح��دث ال���م���درب ع��ب��ا���س ب��رازي��ل��ي ال����ذي تخرج 
 : ق��ال  عندما  البرازيلية  التدريبية  المدر�شة  م��ن 
قيادة  في  نجحوا  العراقيين  المدربين  من  الكثير 
المنتخب ابتداًء من المدرب الراحل عمو بابا الذي 
النجوم  �شنع  بل  لكرتنا  العري�شة  االن��ج��ازات  حقق 
لكن  المحلي  المدرب  اهمية  من  يقللون  البع�س   ،

الحقيقة انه الحلقة االهم في ظل معرفته الكاملة 
باللعبين من خلل متابعته للدوري اال ان المدرب 
العراقي وبعد االنجازات التي يحققها يلم ويهم�س 
ويبعد فورا بعد اول اخفاقه له في بطولة ما ال�شباب 
ق��د ت��ك��ون م��ع��روف��ة ل���دى ا���ش��ح��اب ال�����ش��ان ال��ك��روي 
اع��ت��ق��د ان ال���م���درب ال��م��ح��ل��ي ل��م ي��ك��ن ال��وح��ي��د في 
اطراف  هناك  ان  اذ  لفريقه  تح�شل  التي  االخفاقة 
تتحمل الخ�شارة مثل نوعية اللعبين والحظ الذي 
يقف ملزما للفريق في بع�س المباريات ف�شل عن 
عدم توفير االجواء المنا�شبة للفريق قبل البطولة 
اللوم  وام��ور اخ��رى ت�شاهم في ه��ذا االخفاق اال ان 

دائما يقع على عاتق المدرب فقط !
 

قاعدة رصينة
 

قال  عزيز  في�شل  ال��ع��راق  ا�شبال  منتخب  م��درب 
ب��ع��د االخ��ف��اق  م���درب  اي  ب��ح��ق  : خ��ط��ا كبير يتخذ 
حققها  التي  الكبيرة  االن��ج��ازات  رغ��م  البطولة  في 

لبطوالت �شابقة تمحى هذه في لحظة ، وبرايي 
كونه  االجنبي  من  اف�شل  العراقي  المدرب  ان 
لذلك  للدوري  ومتابع  العراقي  اللعب  يعرف 
ن��ج��ح ف���ي ق���ي���ادة ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��راق��ي��ة خ��لل 
طرز  المحلي  المدرب  ان  بل  ال�شابقة  ال�شنوات 
ا�شمه في الم�شابقات المهمة والح�شول عليها ، 
افتخر عندما ا�شاهد المدرب العراقي ينجح في 
العربية من فوز  الفرق  االحتراف عندما يقود 
الريا�شي  الو�شط  ب�شهادة  فانا نجحت  فوز  الى 
ال��ي��م��ن��ي خ���لل اح��ت��راف��ي م��ن ح��ي��ث تخريجي 
العمود  ي�شكلون  ال��ذي��ن  اللعبين  م��ن  العديد 
الفقري للمنتخب اليمني الحالي والحال نف�شه 
المحترفين  ال��ع��راق��ي��ي��ن  ل��ل��م��درب��ي��ن  بالن�شبة 
االخ��رى  والبلدان  واالم���ارات  ولبنان  قطر  في 
���ش��اه��م��وا ف���ي ت��خ��ري��ج ال��لع��ب��ي��ن ، ات��م��ن��ى ان 
كرتنا  ل��خ��دم��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��م��واه��ب  ت�شتثمر 
ال��ى اال���ش��واء من خلل  العراقية وال��ع��ودة بها 
احت�شان الطاقات التدريبية المحلية باناطتها 
ال��م��ه��ام ف���ي ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ل��ت��ك��وي��ن ق��اع��دة 

ر�شينه �شيكون لها م�شتقبل كبير .
 

تخطيط غير سليم
 
 
 

قال  احمد  ح�شن  م�شيان  نفط  فريق  م��درب 
: ع��ن��دم��ا ي��ح��ق��ق ال���م���درب ال��ع��راق��ي ان��ج��از في 
االع��لم يكون م�شلط عليه ح�شريا  بطولة ما فان 
لكن عندما يخفق في مباراة واح��دة ي�شبح عر�شه 
لم  بحيث  ابعاده  ويتم  الريا�شي  وال�شارع  للعلم 
وح�شل  مهمته  في  اال�شتمرار  في  الفر�شة  يعطي 
معي هذا ال�شيء عندما كنت مدربا لمنتخب ال�شباب 
كانت  العراقية  للكرة  كبيرة  ان��ج��ازات  حققت  حيث 
ثم  وم��ن  اال���ش��ب��ال  بطولة  على  الح�شول  بدايتها 
فكان  لل�شباب  ا�شيا  نهائيات  الى  والتاهل  النا�شئين 
ال���ف���ري���ق  ي�����ش��م م��ج��م��وع��ة م��م��ي��زة م���ن ال��لع��ب��ي��ن 
الذين ا�شبحوا نجوما ومن العنا�شر اال�شا�شية في 
التخطيط غير  ان  اال   ، الحالي  العراقي  المنتخب 
الفريق  ت�شريح  ت��م  الملفق  ال��ك��لم  و�شماع  ال�شليم 
ب��ك��ام��ل ع��ن��ا���ش��ره ال���ش��ب��اب م��ع��روف��ة ل���دى ال��و���ش��ط 
نجح  العراقي  ال��م��درب  عموما   ، العراقي  الري�شي 
التي  الرائعة  النتائج  والدليل  والخارج  الداخل  في 
ولبنان  ع��م��ان  و�شلطنة  قطر  ف��ي  م��درب��ون��ا  حققها 

واالمارات .

كل اسبوع

اأع��������رب ال����لع����ب ال���دول���ي 
ال�����ش��اب��ق ح���ي���در ج���ب���ار عن 
للجهاز  بان�شمامه  �شعادته 
ال����ف����ن����ي ل����ف����ري����ق ال�����������زوراء، 
ناجحة  خطوة  ذل��ك  معتبرا 
ف���ي م�����ش��ي��رت��ه ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
الفريق  اأن  اإل���ى  اأ���ش��ار  فيما 
التدريجي  االرتقاء  في طور 

بعد النتائج المتذبذبة.
اإن  وق��������ال ح����ي����در ج����ب����ار 
ال����زوراء  ن����ادي  ف��ي  "العمل 
ل��ي�����س ب���ال���ج���دي���د ع��ل��ي��ه اإذ 
�شبق ان مثله العبا لموا�شم 
الكثير"،  معه  وق��دم  عديدة 
معربا عن "�شعادته الكبيرة 
ب��ان�����ش��م��ام��ه ل��ل��ع��م��ل م��درب��ا 
الفني  الجهاز  م��ع  م�شاعدا 
الذي يقوده اللعب ال�شابق 

عماد محمد
اأن  ج��������ب��������ار  واأع��������ت��������ب��������ر 
الفني  للجهاز  "ان�شمامه 
في  ناجحة  خ��ط��وة  للفريق 
م�شواره الكروي بعد اأن عمل 
�شيرتقي  "الفريق  اأن  اإل��ى  م�شيرا  مي�شان"،  نفط  فريق  في  م�شاعدا  مدربا 
تدريجيا في مناف�شات دوري الكرة الممتاز بعد اأن تذبذبت نتائجه في المرحلة 

االأولى من الدوري".

حيدر جبار

 يعرب عن سعادته النضمامه بالجهاز التدريبي للزوراء

عمو بابا حقق انجازات ال تنسى

- خــــــــــاص

- متابعة

 المدرب المحلي الحلقة األهم في بناء المنتخبات الوطنية

- متابعة- متابعة
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

ك�شف م�����ش��در ف��ي ات��ح��اد ال��ك��رة ع��ن وج��ود 
م�����ش��اع ل��ح��ل ال��خ��لف ب��ي��ن االت��ح��اد وال��لع��ب 
��ي  ال���دول���ي ال��ب��رل��م��ان��ي ال�����ش��اب��ق اح���م���د را���ش
بعدما قرر االتحاد رفع دعوى ق�شائية �شده 
لتهجمه على ا�شرة االتحاد في اكثر من لقاء 

تلفزيوني.
 " ان   ت�شريح  �شحفي  الم�شدر في  وق��ال 
ه��ن��اك اط��راف��ا م��ح��اي��دة ت��ح��اول ث��ن��ي االت��ح��اد 
ق��راره برفع دع��وى ق�شائية �شد اللعب  عن 
على  لتهجمه  ��ي  را���ش اح��م��د  ال�شابق  ال��دول��ي 

اع�شاء اتحاد الكرة في اكثر من مرة ".
" االت����ح����اد ل���ه ك���ل ال���ح���ق في  وا�����ش����اف ان 
حقه  ال�شترداد  القانونية  االطرق  الى  اللجوء 
المعنوي من اللعب احمد را�شي لكن الوقت 
الحالي يجب ان يكون فيه الجميع م�شاندين 
اكبر  في  للم�شاركة  ي�شتعد  ال��ذي  للمنتخب 
م�شابقة قارية وهي بطولة امم ا�شيا "م�شددا 
الطرفين  بين  الخلف  يحل  ان  �شرورة  على 
ب��ال��ط��رق ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال����ح����وار ب����دال من 

الحديث عبر و�شائل االعلم ".
ي��ذك��ر ان ال���لع���ب ال���دول���ي ال�����ش��اب��ق اح��م��د 
��ي ق��د ه��اج��م ع��ل��ى اع�����ش��اء ات��ح��اد ال��ك��رة  را���ش
خلل  من  يومين  قبل  تلفزيوني  برنامج  في 
اح�����دى ال��ف�����ش��ائ��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة 

وو�شفهم بالوجوه ال�شوداء الكالحة.

مساع لحل الخالف بين االتحاد 
واحمد راضي بعيدا عن القضاء

بال�شاأن  المهتمين  �شغلت  ريا�شية  اح��داث��ا   2014 العام  �شهد 
او محزنة  اما مفرحة  االح��داث  وكانت هذه   ، العراقي  الريا�شي 
العام  في  كانت  التي  االح��داث  اول  العراقية  للريا�شية  بالن�شبة 
االول���ى  ا���ش��ي��ا  ل��ب��ط��ول��ة  االول��م��ب��ي  ح�����ش��د منتخبنا  ه��ي    2014
للمنتخبات تحت 22 عاما والتي اقيمت في العا�شمة العمانية 

  " " م�شقط 
وال���ح���دث ال��م��ه��م ال��ث��ان��ي ه��و اخ��ت��ي��ار  وزي���ر ج��دي��د للريا�شة 
" قا�شم محمد  ع��ن  " ب��دال  الح�شين عبطان  "  عبد  وال�شباب 
الخالق  " عبد  برئا�شة  جديد  ات��ح��اد  انتخاب  " وك��ذل��ك  جعفر 
باأنهاء  حينها  ف��ي  ق��رر  ال��ج��دي��د  الريا�شي  " واالت��ح��اد  م�شعود 
التي  الظروف  ب�شبب  2014-2013 قبل موعده،  الكروي  المو�شم 
ال�شرطة  ناديي  اإ���ش��راك  االت��ح��اد  ق��رر  بالم�شابقة، حيث  اأح��اط��ت 
والقوة  بغداد  واأمانة  اال�شيوي،  االتحاد  كاأ�س  بطولة  في  واأربيل 

الجوية في بطولة االأندية العربية.
في العام 2014 اي�شا ا�شتطاع منتخبنا الوطني من التاأهل الى 
امم ا�شيا التي �شتقام في بداية العام المقبل في ا�شتراليا بعد ان 

احتل المركز الثاني في مجموعته 
وك���ذل���ك  ح�����ش��د منتخبنا ل��لأ���ش��ب��ال ل��ق��ب ب��ط��ول��ة " ا���ش��ي��ا " 
للأ�شبال وهذا االنجاز هو االول لمنتخبنا في هذه الفئة العمرية 
 " اح��رز  فقد  الريا�شية  للألعاب  ال��ف��ردي  ال�شعيد  على  وام��ا 
اولمبياد  ف��ي   وب��رون��زي��ة  " ذهبية  " مداليتين  طعي�س  ع��دن��ان 
انت�شون الكورية وكذلك ا�شتطاع اللعب " كرار علي " من احراز 
المفاجاأة  واما  اال�شيوية  االولمبياد  ذات  في  البرونزية  المدالية 
فقد كانت بعدم اح��راز اللعبة " دانة ح�شين " اي ميدالية في 
البطولة المذكورة " وفي ذات البطولة ا�شتطاع منتخبنا الكروي 

ان يحرز المركز 3 وانتزاع الميدالية البرونزية 
قيادة  فر�شة  على  قا�شم  العراقي مهند  الحكم  كذلك ح�شل 
نهائي بطولة خليجي 22 لكرة القدم. التي اقيمت في ال�شعودية 
وا�شتطاع منتخبنا للكراتية ان يحتل المركز الثالث في بطولة 
العرب ويجب ان ال نبخ�س حق منتخبنا الكروي  للنا�شئين الذي 

احرز بطولة العرب تحت 17 عام التي اقيمت في" قطر" 
 ك��م��ا ح�����ش��د م��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق ال��وط��ن��ي ل��ل��م��واي ت����اي خ��لل 
احت�شنتها  التي  ال�شاطئية  اال�شيوية  االألعاب  دورة  م�شاركته في 

جزيرة فوكيت بتايلند اأربعة اأو�شمة متنوعة.
واح��راز ن��ادي ده��وك لقب بطولة دوري كرة ال�شلة ون��ادي نفط 

الجنوب دوري كرة اليد العراقي 
كل هذه االحداث كانت ايجابية اما من الناحية ال�شلبية فقل 
�شكل الخروج المذل لمنتخبنا في بطولة الخليج اهم االحداث 
وما �شهد بعده من تبعات من اقالة المدرب حكيم �شاكر وتعيين 
��ي �شني�شل ب��االإع��ارة م��ن ن��ادي قطر وك��ذل��ك خ��روج  ال��م��درب را���ش

منتخبنا ال�شبابي و�شيف الن�شخة الما�شية من الدور االول 
ومن االح��داث االخ��رى ال�شلبية في هذا العام  هو قرار اتحاد 
ال��وط��ن��ي  ال��ف��ن��ي للمنتخب  ال��م��لك  اإع���ف���اء  ال��م��رك��زي  ال��ط��ائ��رة 
الم�شاركات  واي��ق��اف  ال��ع��رب،  بطولة  ف��ي  المخيبة   النتائج  اإث��ر 

الخارجية لحين عقد موؤتمر مو�شع يجمع اأهل اللعبة.
كانت  التي   22 العربي  الخليج  بطولة  تنظيم  �شحب  كذلك 
من المقرر ان تقام في الب�شرة واعطاء العراق الحق في تنظيم 

خليجي 23 .
وم��ن االح����داث االخ���رى ه��و اح��ت��لل م��رك��ز 103 �شمن ج��دول 
ترتيب المنتخبات العالمية وفق ت�شنيف الفيفا وهذا الت�شنيف 

يعتبر من ا�شواأ المراكز التي احتلها منتخبنا الوطني .
ونتمنى من كل قلوبنا ان ترجع الريا�شية العراقية قوية على 
العام  يكون  وان  والعالمية  واال�شيوية  العربية  اال���ش��ع��دة  كافة 

المقبل اف�شل من هذا العام.

االحداث الرياضية 
العراقية  عام 2014

سيف سالم 

اأكد احتاد الكرة  اأن االحتاد لن يهمه 
ي�شافر مع  ع��م��ن  احل��دي��ث واالن��ت��ق��اد 
ب��ق��در  اأ����ش���رال���ي���ا  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب  وف����د 
اأن  مبينا  امل��ن��ت��خ��ب،  مبهمة  يهتم  م��ا 
م��ن  االآن  ح���ت���ى  ي���ح���دد  مل  االحت�������اد 

�شي�شافر من االحتاد مع املنتخب.
وق������ال ع�����ش��و االحت�������اد ي��ح��ي��ى ك���رمي 
ي��ك��رث  اأو  ي��ه��ت��م  ل����ن  "االحتاد  اإن 
ل����لن����ت����ق����ادات ال����ت����ي ت���ط���ال���ه ب�������ش���اأن 
�شي�شافرون  ال��ذي��ن  االأع�����ش��اء  حتديد 

م��وؤك��دا  اأ�شراليا"،  اإىل  املنتخب  م��ع 
البطولة  يف  الوطني  املنتخب  مهمة  اجن��اح  هو  االأول  همه  "االحتاد  اأن 

االآ�شيوية"
االأردن  اإىل  �شافر  "رئي�س االحت��اد عبد اخلالق م�شعود  اأن  وك�شف كرمي 
الفيفا علي بن احل�شن وع�شو االحت��اد طارق احمد  للقاء نائب رئي�س 
توجه اإىل قطر من اأجل العلج وعلي جبار هو رئي�س الوفد وكامل زغر 
م�شرف على املنتخب ومعهم ثلثة اأع�شاء"، م�شرا اإىل اأن "االحتاد مل 
يحدد حتى اللحظة من �شي�شافر مع وفد املنتخب من اال�شماء اخلم�شة 

اليت ذكرها".

يحيى كريم .. االتحاد همه األول هو إنجاح فاضل .. قدمت استقالتي اربع مرات الى رئيس اللجنة االولمبية
مهمة المنتخب الوطني في نهائيات اسيا

28 حكما ينتظرون رخصة التحكيم بعد مشاركتهم بدورة محلية

غربي  اد  � � � � � � � � اتح� اأعلن   
عن  ة   � � � � � � � � � للم�شارع� اآ�شيا 
التدريبية  ال�����دورة  اخ��ت��ت��ام 
حملت  ال��ت��ي  والتحكيمية 
ا�شم "دورة العراق الموحد" 
ث��لث��ة  ا���ش��ت��م��رت  اأن  ب��ع��د 
ال������دورة  اأن  م����وؤك����دا  اأي��������ام، 
ح��ق��ق��ت ال��ف��ائ��دة ال��م��رج��وة 
ع��ب��ر ال���م���ح���ا����ش���رات ال��ت��ي 
اعتبر  ا  � � فيم� ا،  � � � � �شهدته�

الفرن�شي  الخبيرين  ق��دوم 
والتون�شي مك�شبا للم�شارعة العراقية.

وق����ال رئ��ي�����س االت���ح���اد ع��ب��د ال��ك��ري��م ح��م��ي��د ال��زع��ي��م   اإن 
ال���دورة  الريا�شية  الكاظمية  ن���ادي  ف��ي  اختتم  "االتحاد 
ال��ع��راق  ا�����ش����م)دورة  ح��م��ل��ت  ال��ت��ي  والتحكيمية  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اأك��ث��ر من  بم�شاركة  اأي���ام  ث��لث��ة  ا�شتمرت  وال��ت��ي  ال��م��وح��د(، 

مئتي حكم ومدرب".
واأ�شاف الزعيم اأن "الدورة حققت الفائدة المرجوزة منها 
والهدف الذي حدده االتحاد حيث ا�شتفاد المدربون والحكام 
الم�شاركون من المحا�شرات التي �شهدتها الدورة"، معتبرا 
التحكيم  الفرن�شي ديده فافوري وخبير  الخبير  "قدوم  اأن 
العراقية  للم�شارعة  مك�شبا  ع��زي��ز  ب��و  طكمال  التون�شي 
باللعبة  عريقة  خلفية  م��ن  ال��خ��ب��ي��ران  ه���ذان  يحمله  لما 

وقوانينها".
لم�شتجدات  �شرحا  �شهدت  "الدورة  اأن  ال��زع��ي��م  وك�شف 
القانون الدولي للعبة الذي �شيعتمد في اأولمبياد البرازيل 
عام 2016 والأول مرة حيث لم ي�شبق ععر�شه في اأي دولة".

اتحاد غربي آسيا للمصارعة يختتم دورة 
العراق الموحد التدريبية والتحكيمية

ك�شف المنتخب الوطني لكرة القدم،  ان خم�شة العبين 
اأبعدهم المدرب را�شي �شني�شل عن قائمة المنتخب الذي 
�شي�شارك في بطولة اآ�شيا 2015، مبينا اأن وفد المنتخب 
اي��ران،  م��ع  ودي��ة  م��ب��اراة  لخو�س  اأ�شتراليا  اإل��ى  �شيتوجه 
على  الح�شول  ينتظر  علي عدنان  اللعب  اأن  اأك��د  فيما 

تاأ�شرة الدخول لللتحاق بالمنتخب.
"مدرب  اإن  وق����ال م��دي��ر ال��م��ن��ت��خ��ب ب��ا���ش��ل ك��ورك��ي�����س  
المنتخب الوطني را�شي �شني�شل قرر بعد انتهاء مباراة 
المنتخب الودية اأمام اأوزبك�شتان اإبعاد خم�شة العبين عن 
�شفوف المنتخب"، كا�شفا اأن "اللعبين الذين ا�شتغنى 
ونبيل  �شلمان  و�شيف  ك��ري��م  م��ه��دي  ه��م  ال��م��درب  عنهم 
و�شبقهم  ط��ارق عزيز  ال��ق��ادر  عبد  احمد  وح��م��ادي  �شباح 

اللعب �شعد ناطق بعد تعر�شه للإ�شابة".
 31� ال المنتخب �شيغادر في  "وفد  اأن  واأ�شاف كوركي�س 
اإل��ى  ال��م��وؤم��ل ان ي�شل  ال��ح��ال��ي، وم���ن  االأول  ك��ان��ون  م��ن 
ليلتقي  المقبل،  الثاني  ك��ان��ون  م��ن  االأول  ف��ي  اأ�شتراليا 
نظيره االإيراني وديا بعد ثلثة اأيام من و�شوله"، م�شيرا 
تاأ�شيرة  على  يح�شل  ل��م  ع��دن��ان  علي  "اللعب  اأن  اإل���ى 
الدخول اإلى االإمارات ب�شبب رف�س الجانب االإماراتي دون 

معرفة االأ�شباب".
وتابع كوركي�س اأن "اللعب خا�س مباراة مع فريقه في 
الدوري التركي ومن الموؤمل اأن ي�شل االإمارات �شباح يوم 
المنتخب  بوفد  ليلتحق  الحالي،  االأول  كانون  من   31� ال

الذي �شيغادر في اليوم نف�شه اإلى اأ�شتراليا".

خمسة العبين يعودون إلى بغداد 
وعلي عدنان بانتظار تأشيرة الدخول



قال رئي�س اللجنة االولمبية االيطالية جيوفاني ماالغو ان مالعب 
ك���رة الق���دم االيطالية باتت قديم���ة..وال بد من اج���راء عملية تطوير 
�ضامل���ة. .واأ�ضاف ماالغو خ���الل م�ضاركته في موؤتم���ر دبي الريا�ضي 
الدولي �ضباح اليوم ان ملعبي روما وميالن هما االف�ضل في ايطاليا 
ويعتب���ر روما االف�ض���ل حيث يحتاج ميالن الج���راء تعديالت و�ضيانة 

كبيرة.
وانتقد ماالغو حالة مالعب الكرة االيطالية التي انتهت �ضالحية 

بع�ضه���ا مث���ل كاالغ���اري الت���ي ان�ضئ���ت م���ن اأج���ل كاأ����س العال���م ف���ي 
الثالثينات من القرن الما�ضي.

 طال���ب ماالغ���و اللجن���ة االولمبي���ة الدولية باأن تتو�ض���ع في عملية 
تنظيم االلعاب االولمبية لت�ضمل الدول ولي�س المدن..م�ضيرا الى اأن 

اإيطاليا قادرة على تحقيق ذلك. 
���ى ا�ضت�ضافة ال���دول الخليجي���ة لكا�س العال���م ي اإجابة  وف���ي رد عل
���ى �ض���وؤال تم طرح���ه في الجل�ضة االول���ى لليوم الثان���ي من موؤتمر  عل
اإمكاني���ة م�ضارك���ة دول خليجي���ة ف���ي  ���ي اادول���ي ح���ول  دب���ي الريا�ض

ا�ضت�ضافة بع�س مباريات كاأ�س العالم 2022.

تفاوت���ت اجابات المتحدثين،حيث قال امي���ن عام االتحاد االأوروبي 
لك���رة الق���دم جيان���ي ايفانتين���و ان قط���ر ه���ي م���ن ا�ضت�ضاف���ت كاأ����س 
خ���رى غي���ر م�ضارك���ة في ه���ذه اال�ضت�ضاف���ة، فيما  العال���م، وال���دول االأ
�ضج���ع المدي���ر التنفيذي لنادي ميالن االإيطالي الفكرة وقال انه من 
الجمي���ل ان ن�ضاه���د ال���دول الخليجية ت�ضترك ف���ي ا�ضت�ضافة  بع�س 

المباريات ، فهي لديها نف�س اللغة والطبيعة االجتماعية. 
واأي���د رئي����س اللجن���ة االأولمبي���ة االإيطالي���ة ماالغ���و الفك���رة لكن���ه 
م���ر يحت���اج للمناق�ض���ة م���ن قب���ل ال���دول الخليجي���ة  اأ�ض���ار اإل���ى اأن االأ

مر مجرد حلم. خرى،ودون ذلك �ضيبقى االأ االأ

لخصت تقارير صحفية اس��بانية مشوار نادي برشلونة في عام 2015 الذي شارف على 
االنتهاء في ش��تى الرياض��ات، من خالل تقرير مصور، حيث لم يك��ن ذلك العام حافال كما 

اعتاد عليه النادي الكاتالوني في السنوات الماضية.
إليكم أبرز األحداث واللحظات الس��عيدة والحزينة التي ال تنس��ى بالنسبة لبرشلونة في 

عام 2014:
تحطيم ميسي ألرقام زارا وراؤول: 

على الرغم من �ضعوبة عام 2014 بالن�ضبة للنجم 
االأرجنتين���ي ليوني���ل مي�ضي حيث ل���م يظهر الالعب 
بم�ضت���واه المعه���ود، اإال اأن���ه نجح ف���ي تحطيم رقمين 
قيا�ضيي���ن، االأول كان ف���ي 22 نوفمب���ر عندم���ا �ضجل 
هاتري���ك �ض���د ا�ضبيلية تمكن من خالل���ه من تجاوز 
المهاج���م االأ�ضط���وري تيلم���و زارا كه���داف تاريخ���ي 
لليغ���ا ب254 ه���دف ، وبع���د ه���ذا الرق���م بثالث���ة اأيام 
فقط نجح مي�ضي في تحطيم رقم راوؤول غونزالي�س 
اأ�ضط���ورة ريال مدري���د بت�ضجيله لهاتري���ك اآخر �ضد 
ابويل القبر�ضي، وي�ضب���ح الهداف التاريخي لدوري 

اأبطال اأوروبا.

وفاة تيتو فيالنوفا:

تعتب���ر وف���اة الم���درب ال�ضاب���ق للفري���ق الكاتالوني 
تيت���و فيالنوفا بعد �ضراعه مع مر�س ال�ضرطان من 
اأكث���ر االأخب���ار ال�ضيئ���ة بالن�ضب���ة للن���ادي الكاتالوني، 
حي���ث توف���ي وه���و في عم���ر 45 عام���ا، ف���ي الخام�س 
والع�ضري���ن م���ن ابري���ل ني�ض���ان الحالي، وج���اءت بعد 
بع���د عامي���ن ون�ض���ف م���ن معرف���ة الجمي���ع الإ�ضابته 
بال�ضرط���ان بع���د اأن ت���م ت�ضخي����س حالت���ه، علم���ا اأن���ه 
كان ال���ذراع اليمنى لبي���ب غوارديوال في اف�ضل عهد 

للنادي الكاتلوني.

عقوبة الفيفا:

االتحاد الدولي لكرة القدم عاقب النادي االإ�ضباني 
1 يناي���ر  بمنع���ه م���ن التعاق���د م���ع اأي الع���ب حت���ى 
2016 وذل���ك لمخالفت���ه لوائح االنتق���االت المتعلقة 
بالالعبي���ن تح���ت ال�ض���ن القانوني، اإ�ضاف���ة لتغريمه 
بمبل���غ 500 األف دوالر، لك���ن النادي الكاتالوني نجح 
في تقديم ا�ضتئناف العقوبة ما �ضمح له بالتعاقد مع 

الالعبين في ال�ضيف الما�ضي.

إستقالة روسيل:

اأعل���ن �ضان���درو رو�ضي���ل رئي����س بر�ضلون���ة ا�ضتقالته 
م���ن من�ضبه بع���د قرار القا�ض���ي روز بقب���ول ال�ضروع 
في ال�ضكوى المرفوعة من ال�ضريك جوردي كا�ضا�س 
�ضفق���ة  ف���ي  مزعوم���ة  اختال����س  ب�ضبه���ة  للتحقي���ق 
التعاق���د م���ع البرازيل���ي نيم���ار، اإل���ى جان���ب تعر�ض���ه 
للتهدي���د بمهاجم���ة اأ�ضرت���ه، م���ا دفع���ه لال�ضتقال���ة، 

وخلفه بعدها نائبه جو�ضيب ماريا بارتوميو.

خسارة الدوري والكأس في إسبانيا:

كان مو�ض���م 2014-2013 مخيبا بالن�ضبة للفريق 
الكاتالون���ي، حي���ث خرج م���ن دوري االأبط���ال على يد 
اأتلتيك���و مدري���د والذي حرمه اي�ضا م���ن لقب الليغا 
ونج���ح في خطفه من���ه، باالإ�ضافة اإلى خ�ضارته للقب 
كاأ����س مل���ك اإ�ضباني���ا اأم���ام ري���ال مدري���د، بغ���د هدف 
غاري���ث بي���ل القات���ل اث���ر انطالق���ه ال�ضريع���ة اأم���ام 
المداف���ع مارك بارترا ليخ���رج بر�ضلونة من المو�ضم 

خالي الوفا�س.

تعيين إنريكي خلفا لمارتينو:

تم تعيي���ن لوي�س اإنريك���ي مارتينيز كمدرب جديد 
لبر�ضلون���ة خلف���ا لالأرجنتين���ي تات���ا مارتيني���و الذي 
خرج من مو�ضم 2014-2013 خالي الوفا�س وبدون 
اأي األق���اب ليكون هذا المو�ض���م كارثيا لبر�ضلونة منذ 
�ضن���وات، وبالرغ���م م���ن تغيي���ر الم���درب اإال اأن نتائ���ج 

الفريق الكاتالوني لم تتح�ضن بعد.

ريال  حساب  على  السلة  كرة  دوري  بلقب  الفوز 
مدريد:

نج���ح فري���ق بر�ضلون���ة لك���رة ال�ضل���ة ف���ي تعوي����س 

االإخف���اق ال���ذي حقق���ه فريق ك���رة الق���دم وخ�ضو�ضا 
اأم���ام ريال مدري���د، حيث تمكن الفري���ق ال�ضلوي من 
التتوي���ج بلق���ب الدوري على ح�ض���اب الفريق الملكي، 
علم���ا اأن بر�ضلون���ة خ�ضر اأمام ري���ال مدريد في دوري 

ابطال اوروبا لكرة ال�ضلة.

 التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب:

يعتبر تتويج الفريق الكاتالوني بلقب دوري اأبطال 
اأوروب���ا لل�ضب���اب تح���ت 19 عام���ا من اأب���رز االنجازات 
الت���ي حققها الن���ادي في عام 2014 حي���ث تمكن من 
انت���زاع اللقب من فريق بنفي���كا البرتغالي في نهائي 
الم�ضابق���ة ف���ي ن�ضخته���ا االأولى، وه���ي البطولة التي 
ب���زغ فيه���ا نج���م الفت���ى ذو االأ�ض���ول المغربي���ة مني���ر 

الحدادي واداما تروراي.

الحاالت المالية لنيمار وميسي:

ت���م اته���ام ليوني���ل مي�ضي ووال���ده خورخ���ي مي�ضي 
ملي���ون   50 دف���ع  م���ن  بالته���رب  اأعمال���ه(  )ووكي���ل 
اال�ضباني���ة حارب���ت  ال�ضرائ���ب  ال���ى م�ضلح���ة  ي���ورو 
النج���م االأرجنتين���ي ب���ال هوادة عل���ى الرغ���م من انه 

الالع���ب االأكثر م�ضاهمة ف���ي نجاح وتطور االقت�ضاد 
االإ�ضباني.

اأم���ا بالن�ضب���ة لنيم���ار وبع���د انتقاله اإل���ى بر�ضلونة، 
فق���د تق���دم ج���وردي كا�ضا����س ع�ض���و ن���ادي بر�ضلون���ة 
ل�ضكوى �ضد رئي�س النادي الكاتلوني ال�ضابق �ضاندرو 
رو�ضي���ل والذي اتهمه اأمام النياب���ة العامة باختال�س 
بع����س االأموال في �ضفقة الالعب التي كلفت خزينة 
الن���ادي الكاتلون���ي 90 مليون ي���ورو ولي�س 57.1 كما 

اأ�ضيع في و�ضائل االإعالم وكما تم االإعالن عنه ..

التعاقد مع لويس سواريز:

م���ع  بر�ضلون���ة  تعاق���د  الما�ض���ي  ال�ضي���ف  ف���ي 
االأورغويان���ي لوي����س �ضواري���ز قادم���ا م���ن ليفرب���ول 
االإنكلي���زي مقاب���ل 80 ملي���ون يورو، وذل���ك من اأجل 
تكوي���ن ثالثي هجوم���ي مرعب بجانب كل من نيمار 
ومي�ض���ي، لك���ن الالع���ب ل���م يتمك���ن م���ن االلتح���اق 
بنجم���ي بر�ضلون���ة اإال ف���ي الخام����س والع�ضري���ن من 
اكتوب���ر الما�ض���ي وتحدي���دا ف���ي مب���اراة الكال�ضيك���و 
اأمام ريال مدريد، وذلك ب�ضبب العقوبة التي فر�ضها 
علي���ه الفيف���ا بع���د واقع���ة ع�ض���ه للمداف���ع االإيطالي 

جورجيو كيليني في كاأ�س العالم.

ارحموا زميلكم شنيشل
كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com
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ب����دا المدرب االإيطالي "فابيو كابيلو" واثًقا 
م����ن قدرة قائد ث����ورة اأتلتيكو مدري����د "دييجو 
�ضيميون����ي" على ا�ضترج����اع اأف�ضل ن�ضخة من 
المهاج����م اال�ضبان����ي "فيرنان����دو توري�س" كما 
اأ�ض����اد بالعم����ل الكبي����ر ال����ذي يقوم ب����ه مواطنه 

مدريد. ريال  اأن�ضيلوتي" في  "كارلو 
ويب����دو اأن فيرنان����دو توري�س ق����د اأ�ضبح قاب 
قو�ضي����ن اأو اأدن����ى م����ن الع����ودة الأتلتيكو مدريد 
ف����ي �ضفق����ة تبادلية مع مي����الن، وهو ما جعل 
كابيل����و يتوق����ع ا�ضتعادت����ه لم�ضت����واه "توري�����س 
ف�ض����ل في مي����الن بنف�س الطريق����ة التي ف�ضل 
بها رفقة ت�ضيل�ضي. اإنه يملك كل �ضيء ليكون 
مهاجًم����ا رائًعا، وقد �ضاهدن����ا جميًعا كيف كان 

نجًما كبيًرا في وقت من االأوقات" 
ثم اأ�ض����اف "توري�س فقد الثق����ة بنف�ضه بعد 
اأن ت����رك اأتلتيكو مدري����د وليفربول، لكنني اأثق 
ف����ي اأن �ضيميون����ي �ضي�ضتعي����د اأف�ض����ل ن�ضخ����ة 
من����ه. م�ضكل����ة توري�����س لي�ضت م�ضكل����ة تنظيم 
تكتيك����ي ب����ل م�ضكلة ثقة بالنف�����س. اإنه العب خجول، لكن����ه �ضيجد كل الظروف 

المالئمة في االأتلتي"
اأما عن ريال مدريد "كارلو اأن�ضيلوتي قام بعمل كبير رفقة الريال، فهو يطبق 
خط����ة تكتيكي����ة اأف�ضل م����ن ال�ضابقة، كم����ا اأنه تمكن من مد العبي����ه بكثير من 
اله����دوء والثق����ة بالنف�����س. كارلو ال يتكلم ع����ن االآخرين ويعتب����ر العبيه فوق كل 
����يء. اأعتق����د اأن الريال الحالي �ضيترك ب�ضمته ف����ي التاريخ، فهو يملك دفاًعا  �ض
قوًيا، وخط و�ضط ينظم اللعب ويرك�س ب�ضكل رائع اأما المهاجمين في�ضجلون 

االأهداف ب�ضهولة كبيرة جًدا".

كابيلو: 

سيميوني قادر على استرجاع أفضل نسخة من توريس

مشوار البالوغرانا  عام 2014

ف���ي جميع الدول نالح���ظ تكاتف جميع اأبناء ك���رة القدم عندما 
يتعل���ق االأمر بالمنتخب الوطني لذل���ك البلد وخا�ضة مع اقترابه 
من الم�ضاركة في بطولة خارجية حيث ت�ضب جميع الت�ضريحات 
ف���ي خان���ة الدع���م المعن���وي و�ض���د الهم���م. ويتعاظم حج���م الدعم 
عندم���ا يكون الفريق تحت ا�ضراف م���درب محلي الأن اأبناء المهمة 
يعتبرون ان تواجد زميلهم على راأ�س الهرم الفني للمنتخب االأول 
بمثاب���ة انت�ض���ار له���م ويعدون���ه واجه���ة له���م ويح�ضب���ون انت�ضاره 
مك�ضب���اً لهم واخفاق���ه نقطة ت�ضجل عليهم اأي�ضاً الأنها بكل تاأكيد 
�ضتدع���و المعنيي���ن للتفكي���ر بالتعاقد مع مدربي���ن اأجانب لقيادة 
المنتخب���ات الوطني���ة م�ضتقب���اًل. ولك���ن لالأ�ض���ف ال�ضدي���د نق���راأ 
ون�ضم���ع ون�ضاه���د ه���ذه االأي���ام الكثي���ر م���ن الت�ضريح���ات ال�ض���ادرة 
ع���ن نج���وم كرة الق���دم العراقي���ة ال�ضابقي���ن التي تتن���اول الم�ضوار 
المرتق���ب الأ�ض���ود الرافدي���ن ف���ي بطول���ة كاأ����س اآ�ضي���ا الت���ي �ضتقام 
ال�ضهر المقبل في ا�ضتراليا. وبداًل من اأن يكونوا خيَر عون و�ضند 
لزميله���م الم���درب را�ضي �ضني�ضل نراهم يذرف���ون دموع التما�ضيح 
���ى قلة  بحج���ة ع���دم اأهّلي���ة �ضني�ض���ل له���ذه المهم���ة، متعكزي���ن عل
خبرته التدريبية، متنا�ضين اأنه �ضبق له واأن قاد ثالثة من االأندية 
الجماهيري���ة، ونجح معها جميع���اً عندما اأو�ضل ال�ضقور للمباراة 
الختامي���ة مو�ضم 2006 / 2007 وخ�ضر اللقب لم�ضلحة �ضاحب 
االأر����س اأربي���ل ث���م اأو�ض���ل الطلب���ة لل���دور ن�ض���ف النهائ���ي وترك���ه 
لخالفات ادارية ثم قاد الزوراء الحراز اللقب مو�ضم 2010 / 2011 
اأم���ا ذا كان االأم���ر يتعل���ق بخربت���ه في قي���ادة المنتخب���ات الوطنية 
ف�ضبق له ان تولى مهمة تدريب المنتخب االأولمبي في ت�ضفيات 
اأولمبي���اد لندن ناهيك عن كون���ه مدربا محترفا حالياً يقود فريق 
قط���ر ب���دوري النج���وم القط���ري ويحقق مع���ه االنت�ضار تل���و االآخر 
هذا ف�ضاًل عن م�ضيرته الطويلة في مالعب االحتراف والتي بكل 
تاأكي���د اأك�ضبته الكثير من عل���وم التدريب بف�ضل تعاقب الع�ضرات 
م���ن المدربي���ن االأجان���ب على تدريب���ه. اأيه���ا ال�ضادة الك���رام يا من 
ت�ضي���ر �ضيرك���م التدريبي���ة ال���ى ع���دم امتالككم ن�ضف م���ا تحتويه 
ال�ضي���رة الذاتي���ة لم���درب منتخبن���ا الوطني على الرغ���م من عمره 
الق�ضي���ر في عالم التدريب نق���ول لكم: ارحمونا من ت�ضريحاتكم 

التي ت�ضر اأكثر مما تنفع وادخروها لما بعد النهائيات القارية.

- مت����������������ابعة

- متابعة

لحظات سعيدة وحزينة ال تنسى لبرشلونة

- متابعة
- متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

قط����ر  بطول����ة  تذاك����ر  ت�ضه����د 
اإك�ضون موبي����ل المفتوحة للتن�س 
اإقبااًل منقطع النظير، فقد نفذت 
تذاك����ر ال����دور ن�ض����ف النهائ����ي )9 
 10( النهائي����ة  والمب����اراة  يناي����ر( 
يناي����ر( ب�ضكل كامل، اأم����ا بالن�ضبة 
لل����دور رب����ع النهائ����ي، فل����م يتب����َق 
�ض����وى تذاك����ر المدرج����ات العلوية 
والت����ي يمك����ن اأي�ض����اً للجال�ضي����ن 
فيه����ا م�ضاه����دة المباري����ات ب�ضكل 

وا�ضح.

االأدوار  لتذاك����ر  بالن�ضب����ة  اأم����ا 
اأي����ام  اإقامته����ا  والمق����ّرر  االأول����ى 
االثني����ن )5 يناي����ر( والثالث����اء )6 
يناي����ر( واالأربع����اء )7 يناي����ر( ف����ال 
ت����زال متاح����ة، اإذ يمكن للجماهير 
ف����ي تل����ك االأي����ام م�ضاه����دة اأف�ضل 
العال����م  ف����ي  التن�����س  م�ضنف����ي 
كال�ضرب����ي نوف����اك دجوكوفيت�����س 
وحام����ل اللق����ب االإ�ضبان����ي رفاييل 
ن����ادال والم�ضن����ف ال�ضابع توما�س 
الم�ضّن����ف  واالإ�ضبان����ي  بيردت�����س 

عا�ضراً ديفيد فيرر.
التمهيدي����ة  االأدوار  وتق����ام 
يوم����ي ال�ضب����ت )3 يناي����ر( واالأحد 
الدخ����ول  و�ضيك����ون  يناي����ر(   4(
ذك����ره  والجدي����ر  مجان����اً.  اإليه����ا 
اأن العبي����ن م����ن الم�ضاركي����ن ف����ي 
ت�ضفي����ات ن�ضخ����ة الع����ام الما�ضي 
وهم����ا االألماني����ان دا�ضتي����ن براون 
وبيت����ر غويوفزيك تمكنا من بلوغ 
ون�ض����ف  النهائ����ي  رب����ع  الدوري����ن 

النهائ����ي.
مدي����ر  العلم����ي  كري����م  وعّل����ق 
����ى مبيع����ات التذاك����ر  البطول����ة عل
االأدوار  تذاك����ر  "�ضه����دت  قائ����الً: 
اإقب����ااًل  للبطول����ة  النهائي����ة 
كبي����راً م����ن الجماهي����ر القطري����ة 
ال����ذي يعك�����س م����دى  وه����و االأم����ر 
ع�ض����ق تل����ك الجماهي����ر لالعب����ي 
التن�����س الكب����ار كال�ضرب����ي نوفاك 
دجوكوفيت�����س واالإ�ضبان����ي رفاييل 
ن����ادال وغيره����م م����ن النج����وم، اأن����ا 
الدوري����ن  تذاك����ر  بنف����اد  �ضعي����د 
ن�ض����ف النهائ����ي والنهائ����ي ولك����ن 
يمك����ن له����وؤالء الذين ل����م يتمكنوا 
تذاك����ر  ����ى  عل الح�ض����ول  م����ن 
اليومي����ن االأخيري����ن، اأن ي�ضاهدوا 
مباري����ات االأدوار االأول����ى والت����ي ال 

تزال تذاكرها متاحة

إقبال كبير على تذاكر بطولة قطر إكسون موبيل للتنس

ال��ت��ق��اري��ر اإىل  اأ�����ض����ارت 
ن����ادي ري����ال م��دري��د  اأن 
اأو���������ض��������ح مل���ان�������ض�������ض���ر 
يونايتد املُهتم بالتعاقد 
م����ع ال���ن���ج���م ال���وي���ل���زي 
ال���������ض����اب����ق ل���ت���وت���ن���ه���ام 
احل���������ايل ل��ل��م��ري��ن��ج��ي 
اري������ث ب���ي���ل- ب����اأن����ه ل��ن 
ي��ق��ب��ل ف���ق���ط ب��امل��ق��اب��ل 
امل���������������������ادي ال�����������ض�����خ�����م 
ل���ل���ت���ف���ري���ط ب���ج���اري���ث 
النادي  على  ولكن  بيل 
االإجن������ل������ي������زي اإق�����ح�����ام 
احل������ار�������س االإ�����ض����ب����اين 
يف  خ�����ي�����ا  دي  داف�������ي�������د 

ال�ضفقة.
وب�������ذل�������ك ي������ك������ون م���ن 
ال����ن����ادي  اأن  ال����وا�����ض����ح 
ي�����ض��ت��ه��دف �ضم  امل��ل��ك��ي 
ال�24  �ضاحب  خيا  دي 
ع���اًم���ا وال������ذي ���ض��ي��ك��ون 
ح�������ار��������س امل�������ض���ت���ق���ب���ل 

للمنتخب االإ�ضباين وخليفة اإيكري كا�ضيا�س.
ونظًرا الأن دي خيا مل ُيدد عقده مع اليونايتد حتى االآن - حيث ينتهي 
الوقت  ح��ان  ق��د  ب��اأن��ه  يعتقد  امللكي  ال��ن��ادي  ف��اإن  �ضهًرا-   18 بعد  عقده 
اأبرز  يعترب من  اأن دي خيا  ورغ��م  ملدريد،  انتقاله  للحديث عن  املنا�ضب 
اأن يختار بينه  اأ�ضبح عليه  اليونايتد  حرا�س املرمى يف العامل االآن لكن 
لن  ا�ضرليني  مليون جنيه   100 �ضيتجاوز  ال��ذي  فالعر�س  بيل،  وبني 

ُيغري الريال مبا فيه الكفاية

ريال مدريد يشترط على 
اليونايتد التضحية بدي خيا

رئيس اللجنة األولمبية االيطالية ينتقد حالة المالعب في بلده

���ى ت�ضري���ح الهولن���دي لوي����س ف���ان  اأي���ام قليل���ة عل م���رت 
غ���ال م���درب مان�ض�ضت���ر يونايت���د ثال���ث ال���دوري االنجلي���زي 
الممت���از لك���رة القدم والذي قال في���ه اأن الهدف غير المعلن 
لل�ضياطي���ن الحم���ر هو الف���وز بلق���ب البريميير لي���غ.. غير 
اأن���ه ومبا�ضرة بعد مباراة توتنه���ام تراجع عن كالمه واعترف 

با�ضتحالة المهمة.
وتعادل مان�ض�ضتر يونايتد مع م�ضيفه توتنهام في ملعب 
الواي���ت ه���ارت بنتيج���ة �ضلبي���ة، حي���ث اأه���در نج���وم الفري���ق 
ال�ضي���ف �ضل�ضل���ة من الفر����س المحققة في ال�ض���وط االأول، 
ثم تراجع مردودهم البدني ب�ضكل وا�ضح في ال�ضوط الثاني 

وكادت �ضباك دي خيا تتلقى هدفا متاأخرا.
وق���ال المدي���ر الفن���ي الهولندي اأن���ه عندما تخ�ض���ر نقاطا 
اأمام ا�ضتون فيال وتوتنهام فاإن ذلك يعني ا�ضتحالة التفكير 
ف���ي لقب ال���دوري، محمال العبي���ه خوان مات���ا وفالكاو وفان 

بير�ضي م�ضوؤولية اهدار الكثير من الفر�س المحققة.
كما تحدث فان غال عن خو�س مباراة ثانية فقط بعد 48 
�ضاعة �ضمن �ضل�ضلة البوك�ضينغ داي، موؤكدا اأن فريقه عانى 
م���ن انخفا�س حاد في المردود البدني والذهني في ال�ضوط 
الثان���ي له���ذا ال�ضب���ب، م�ضيرا اإلى مب���اراة الجمع���ة الما�ضي 
الو�ض���ع  كان   3-1 نيوكا�ض���ل  ���ى  عل ال�ضياطي���ن  ف���از  عندم���ا 
البدن���ي لالعبين ف���ي اأح�ضن حال، لك���ن اأي العب مهما كان 
ال ي�ضتطي���ع اأن ي���وؤدي بنف�س الم�ضتوى في مباراة ثانية بعد 

48 �ضاعة فقط.
وتنته���ي �ضل�ضل���ة البوك�ضينغ داي الخمي����س المقبل حيث 
يلتق���ي مان�ض�ضت���ر يونايت���د م���ع م�ضيفه �ضت���وك �ضيتي في 
�19 من عمر البريميير  مباراة �ضعبة ثالثة �ضمن الجولة ال
لي���غ وال���ذي ال تتوق���ف مبارياته خالل عطلة اأعي���اد الميالد، 

بل ترتفع وتيرتها.. عك�س بقية الدوريات االأوروبية.

فان خال: الهدف غير المعلن للشياطين 
الحمر هو الفوز بلقب البريميير ليغ

���ى بداي���ة  �ضج���ل كام فاول���ر بع���د م���رور دقيقتي���ن و32 ثاني���ة عل
الوق���ت االإ�ضاف���ي ، بينم���ا �ض���د الحار����س فريدري���ك اندر�ض���ن 13 
���ى فانكوفر كانوك����س 1-2 �ضمن  ت�ضويب���ة ليف���وز انهاي���م دك�س عل

مناف�ض���ات دوري هوك���ي الجلي���د االمريك���ي ام����س االح���د. وه���ذا هو 
اله���دف الخام�س لفاولر هذا المو�ض���م وثاني هدف حا�ضم ي�ضجله 
م���ع فريق���ه. وح���ال ه���ذا االنت�ض���ار دون خ�ض���ارة انهاي���م لمباراتي���ن 
متتاليتي���ن الأول م���رة منذ �ضه���ر نوفمبر ت�ضرين الثان���ي الما�ضي 
ليع���زز الفري���ق من ت�ض���دره لمجموعته في ال���دوري متفوقا بفارق 

11 نقط���ة ع���ن لو�س انجلي����س و�ضان هوزيه. وفي مب���اراة ثانية فاز 
���ى تورونتو ماب���ل ليفز 4-6.و�ضج���ل مابل ليفز  فلوري���دا بانث���رز عل
اربع���ة اهداف في غ�ضون اأكثر م���ن 12 دقيقة بقليل خالل ال�ضوط 
الثان���ي ليتق���دم 2-4 قبل اأن يقلب بانثرز الطاول���ة راأ�ضا على عقب 

ويفوز بالمباراة. 

فاولر يقود دكس للفوز على كانوكس بدوري هوكي الجليد األمريكي



ان االحج���ار الكريم���ة باألوانه���ا الزاهي���ة الواح���دة تل���وه 
االخ���رى  وه���ي ت�س���كل اث���ارة االعج���اب بالن�سب���ة للزائرين 
الع���رب واالجان���ب فه���ي ت�ستعم���ل كاأداة لل�سف���اء والتداوي 
وابع���اد الح�س���د والبع����س منه���م لي����س للزين���ة فق���ط بل 
للمحبب���ة  ت�ستعم���ل  او  ال���رزق  تجل���ب  انه���ا  العتقاده���م 
او تب���ركا وتقرب���ا هلل تعال���ى بالت�سبي���ح ل���ه وف���ي رحالتن���ا 

المدينة للتعرف عن كثير عن ا�سرار هذه االحجار .
وكان حديثن���ا االأول م���ع اركان حبي���ب ك���زار وه���و اأح���د 

الباعة في �سوق الغزل
ببغداد ا�سافة الأدارته لمحل طب االع�ساب اجابنا حول 

�سوؤال 

* عن اهم  األحجار الكريمة ؟

-  ق���ال :االأحجار الكريمة بطبيعته���ا هي مواد معدنية 
معظمها يتكون من ال�سيليكا، تدخل في �سناعتها الكثير 
م���ن الم���واد ع���دا الذه���ب والف�س���ة، وق���د ُعرف���ت االأحجار 
الكريم���ة من���ذ ع�س���ور قديمة فهن���اك قطع م���ن االأحجار 
تع���ود اإل���ى ح�س���ارات اإندثرت من���ذ اآالف ال�سني���ن كاأحجار 
ح�س���ارات مابي���ن النهرين وقطع االأحج���ار التي تعود اإلى 

الع�سور الفرعونية وغيرها كثيراً من الح�سارات.

* ماهي أصناف األحجار الكريمة ؟ وما أشهرها ؟

���ى اأ�سن���اف ع���دة منه���ا جبلي���ة  -  االأحج���ار الكريم���ة عل
ومنها برية واأخرى بحرية، الجبلية مثل العقيق والياقوت 
���ي ال�سليمان���ي، اأما  اأم���ا البري���ة مثل ال���ُدر والعقيق االأر�س
البحري���ة مث���ل المرج���ان واللوؤل���وؤ، وهن���اك �سن���ف نبات���ي 
بح���ري مث���ل الُي�سر، اأم���ا اأ�سهر هذه االأ�سن���اف هو العقيق 
���� )72( ن���وع. بعدها اأتجهن���ا الأحد  اليمان���ي ال���ذي يوج���د ب
المح���ال الخا����س ببي���ع االأحج���ار الكريم���ة وتحدثن���ا مع 
���ى بع����س  �ساحب���ه ال�سي���د محم���د �ساح���ب ليجيبن���ا عل

االأ�سئلة. 

* لماذا سميت باألحجار الكريمة ؟ 

- ُعرف���ت االأحج���ار الكريمة قبل خل���ق الب�سرية، اإذ خلق 
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى االأر����س وال�سماء في �ست���ة اأيام، واإن 
اأول جب���ل �سج���د هلل تعال���ى و�سهد )اأن ال ال���ه اإال اهلل وحده 
ال �سري���ك ل���ه( ه���و جبل اليمان���ي، لذا تكريم���اً لها �سميت 
باالأحج���ار الكريم���ة وق���د كرمت على غيرها م���ن االأحجار 
���ى بع����س، ونح���ن كم�سلمي���ن ب�س���كل  وكرم���ت بع�سه���ا عل
خا����س اأ�سبح لالأحج���ار الكريمة قيمة عندنا الأننا نعتقد 
اإنه���ا اأكت�سب���ت كرامته���ا م���ن االأحادي���ث النبوي���ة ال�سريفة 

واأحاديث االأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم(.  

*كيف يتم الكتابة والنقش على األحجار ؟

���ى االأحج���ار �سابق���اً باأداة  -  كان���ت الكتاب���ة والنقو����س عل
تدع���ى ب� )ال�سف���رة(، وكانت الكتاب���ة اآن���ذاك باأ�سطر قليلة 
ولم���دة زمني���ة طويلة بع�س ال�سئ، ولك���ن العلم في تطور 
والحم���د هلل فقد دخل تط���ور ال�سناعة على بع�س اأدواتنا 
وت���م اإختراع )البريمة( الت���ي ن�ستخدمها اليوم في كتابتنا 
ونقو�سن���ا على االأحجار. بعدها حدثنا �ساحب اأحد محال 
بي���ع االأحج���ار الكريم���ة ف���ي بغ���داد الجديدة  ابو ك���رار  رداً 

على اأ�سئلتنا.  

*َمْن أكثر السواح إنتقاءًا لهذه األحجار الكريمة وماهي 
المدن التي اشتهرت بتجارتها وتداولها ؟

المقد�س���ة  الم���دن  م���ن  كرب���الء  مدين���ة  تعتب���ر   -
وال�سياحي���ة ف���ي نف����س الوق���ت والت���ي يرتاده���ا ماليي���ن 
���ى زوارها من  ال�س���واح م���ن مختلف بق���اع العالم ع���الوًة عل
الم���دن االإ�سالمية، واإن اأكثر ال�سواح الذين يرتادون ل�سراء 
واإنتق���اء هذه االأحجار الكريمة هم من دول الخليج واإيران 
ولبن���ان والهن���د وباك�ستان وحت���ى دول الغ���رب، الأن مدينة 
كربالء زاخرة بتراثه���ا ومعالمها وتاريخها الم�سرف الذي 
اأ�ستمدت���ه من �سيد ال�سهداء االإم���ام الح�سين بن علي بن 

اأبي طالب )عليهما ال�سالم(.  

*ماهي أستعماالت األحجار الكريمة ؟ 

���ى اأخت���الف اأنواعه���ا  - ت�ستعم���ل االأحج���ار الكريم���ة عل
واأ�سنافه���ا لمختل���ف االأغرا����س منها م���ا ي�ستعمل للزينة 
مث���ل اللوؤل���وؤ والمرجان ومنه���ا ما يتختم ب���ه مثل العقيق 
باأنواع���ه والفي���روزي وغي���ره، وت�ستعم���ل بع����س االأحج���ار 
الكريم���ة ف���ي جلب الرزق و�سد الح�س���د وطرد ال�سياطين 
وي�ستعمل البع�س االآخر منها للمحبة والكراهية والعدو 

الأعتق���اد بع�س النا����س بها، اأما ما ي�ستعم���ل كاأداٍة لل�سفاء 
فمنها حجر الملكايت الذي يفيد الأمرا�س الكلية وحجر 
الياق���وت الذي يفي���د لتو�سيع �سرايي���ن الج�سم وتخفيف 
�سغط الدم على القلب كذلك حجر الفيروزي الذي يفيد 
ال���دورة الدموية وخفقان القلب، اأما حجر الالزورد فيفيد 
الأرتف���اع درج���ات الح���رارة. تبق���ى االأحج���ار الكريم���ة الت���ي 
اأرتب���ط رونقها وجماله���ا بحكاية اأو ُع���رف اأو معتقد ديني 
اأ�ستقر في حياة الكربالئيين عالم وا�سع يتميز بالجمال 
واالإب���داع والث���راء لم���ا له���ا من قيم���ة تجارية عالي���ة نظراً 

لطبيعتها اأو لمعانها اأو �سفافيتها.

كنوز مدفونة

يق���ول علماء الجيولوجيا اإن االأحج���ار الكريمة نوع من 
المع���ادن والعنا�س���ر الن���ادرة، تتك���ون اأ�سا�س���ا م���ن م���ادة " 
ال�سيلي���كا" ويوج���د نحو 4 اآالف نوع مع���روف من المعادن 
ال�سائع���ة والموجودة في الق�س���رة االأر�سية، غير اأن و�سف 
" االأحجار الكريمة" ال ينطبق اإال على عدد �سئيل جدا 
م���ن ه���ذه المع���ادن ب�سب���ب ندرته���ا ف���ي الغالب، وه���و اأمر 

تحدده ظروف الطبيعة في المقام االأول.
وربم���ا يك���ون الحجر كريما ف���ي يوم من االأي���ام لندرته، 

ولك���ن ح���دوث اكت�سافات جديدة من ه���ذا الحجر بكميات 
كبي���رة قد ت�سق���ط هذا الحجر الكريم ع���ن عر�سه، مثلما 
ح���دث لحج���ر " الجم�س���ت" الثمين ال���ذي كان ا�ستعماله 
���ى المل���وك في الع�س���ور القديمة حت���ى القرن  قا�س���را عل
الثام���ن ع�س���ر المي���الدي، عندم���ا اكت�س���ف الجيولوجيون 
���ى " الجم�س���ت" ف���ي جن���وب البرازيل،  مواق���ع تحت���وى عل
ف���اأدى ذلك اإل���ى تهاوي اأ�سع���اره، وتحوله اإل���ى حجر عادي 

غير كريم!
وتختل���ف ه���ذه االأحج���ار ف���ي تكوينه���ا باخت���الف المادة 
���ى المركب االأ�سا�سي " ال�سيليكا"  ال�سائب���ة التي تدخل عل
وتتف���اوت األوانه���ا بتف���اوت درج���ة ال�سفافي���ة والنق���اء ون���وع 
ال�سوائ���ب العالق���ة، وه���ي توج���د غالبا ف���ي المناط���ق ذات 
���ى اإخراجها  الطبيع���ة البركاني���ة، حي���ث تعم���ل الحمم عل
م���ن اأعماق االأر����س، غير اأن هناك اأحج���ارا ومعادن كريمة 
لي�س���ت م���ن المعادن ب���ل هي عفوي���ة الن�س���اأة مث���ل اللوؤلوؤ 

والكهرمان االأ�سود والعاج و�سواها.
والأن االأحج���ار الكريم���ة معروف���ة من���ذ عه���ود �سحيق���ة 

فق���د تنب���ه القدم���اء اإل���ى خ�سائ�سه���ا ف���ي ع���الج بع����س 
االأمرا����س الم�ستع�سي���ة، وذكر الطبي���ب اليوناني القديم 
"ار�سطوطالي����س" اأن للما����س فوائد عالجية موؤكدة في 
تفتي���ت ح�سيات المثانة، واأنه دواء ناجع الأمرا�س اله�سم 

والمغ�س المعوي.
�ساح���ب  االأنطاك���ي"  "داود  العرب���ي  العالم���ة  ويق���ول 
"تذكرة داود" اأهم مرجع عربي في مجال الطب ال�سعبي، 
اإن للياقوت على �سبيل المثال خ�سائ�س فريدة في عمل 
التراكيب العالجية الأمرا�س جلدية مثل الجذام والبهاق 
والكل���ف، ف�س���ال عن ع���الج بع����س االأورام الحمي���دة، وهي 
خ�سائ����س اأثبتت تجارب حديثة فعاليته���ا الموؤكدة على 

الم�ستوى التطبيقي.

الدواء السحري

ف���ي مطل���ع الق���رن الع�سري���ن اأجري���ت درا�س���ات وتجارب 
���ى الع���الج باالأحج���ار الكريم���ة، منه���ا الدرا�س���ة  علمي���ة عل
المعروفة التي اأجراها االأكاديمي الهندي د. فيجايا كومار 
االأ�ستاذ بكلية الطب جامعة بومباي، والتي اأثبت فيها اأن 
لبع����س ه���ذه االأحج���ار ق���درة �سفائي���ة، وف���ي ه���ذا ال�سدد 
يق���ول كوم���ار : اإن هن���اك مجموع���ة من االأحج���ار الثمينة 

ينج���م عنه���ا مج���االت طاق���ة مح���ددة بدق���ة، ق���د تتفاعل 
م���ع الطاقة الداخلية ف���ي الج�سم الب�س���ري اأو مع االأ�سعة 
الكوني���ة، فت�ساعد على �سفاء بع����س االأمرا�س التي تفيد 
ه���ذه الطاق���ة في عالجه���ا، ولكن هذه الطاق���ة االإ�سعاعية 
الت���ي تحوزه���ا بع�س تل���ك االأحج���ار الكريم���ة تتفاوت في 
درج���ة تفاعلها من حج���ر اإلى اأخر ومن �سخ����س اإلى اأخر 
اأي�س���ا، وهو مج���ال فيزيائي معقد يحدده علماء " العالج 
بالطاق���ة" بحيث اإذا تم اكت�ساف وتحديد الطاقة الالزمة 

نكون قد ح�سلنا على "الدواء ال�سحري".
وح���ول القدرات العالجي���ة للمرجان على �سبيل المثال، 
اإن  باالأحج���ار" :  " الع���الج  كتاب���ه  ف���ي  كوم���ار  د.  يق���ول 
المرج���ان عب���ارة ع���ن كربون���ات كال�سي���وم، ه���و يتركب من 
اأن�سج���ة �سجيري���ة ال�س���كل ه���ي بقاي���ا اأن���واع متحجرة من 
ال�سع���اب المرجاني���ة، مدفون���ة ف���ي باط���ن االأر����س وتحت 
اأعم���اق البح���ر من���ذ اآالف ال�سني���ن، وغالب���ا ما يك���ون لون 

عروق اأبي�س اأو اأحمر اأو ورديا.
���ى  والمرج���ان النق���ي، ح�س���ب د. كوم���ار، ل���ه الق���درة عل

�سف���اء اأمرا�س خطيرة مثل الجذام اإذا ا�ستعمل م�سحوقا، 
وه���و اأكثر فاعلي���ة حال خلط م�سحوق���ه بالع�سل، كما اأنه 
مفي���د ي مقاوم���ة قرحة المع���دة وتكوين غ�س���اء مخاطي 
جدي���د لها يحفظها م���ن ال�سوائل الها�سمة التي تفرزها، 
اإذ يج���ري له���ا عملي���ة اأق���رب اإل���ى " �سباغة الجل���د" وهي 
نف����س الخا�سية التي تحدثها فاكه���ة "الرمان" في عمل 

المعدة.
���ى  اأم���ا ع���ن الما����س، وه���و اأنب���ل االأحج���ار الكريم���ة عل
االإط���الق، فيق���ول د. كوم���ار : اإن لالألما����س ق���درة �سفائية 
اآالف ال�سني���ن، فق���د كان االأطب���اء الع���رب  معروف���ة من���ذ 
القدام���ى ي�ستعين���ون ب���ه ف���ي تفتي���ت ح�سي���ات الجه���از 
البول���ي، وع���الج اأعرا����س الجه���از اله�سم���ي مث���ل ع�س���ر 
اله�س���م ومقاوم���ة ف�س���اد �سوائل المع���دة، ف�سال عن كون 
االألما�س حجر فريد يعطي االإن�سان القدرة على مقاومة 

اأمرا�س ع�سبية مثل ال�سرع وتعكر المزاج و�سواها.
ولك���ن د موف���ق  �سالل  يوؤك���د اأن االأمر في ه���ذا المجال 
يتوق���ف على م���دى قابلي���ة الج�س���م للع���الج، وعلى مدى 
التوافق بين الموج���ات الكهرومغناطي�سية التي ي�سدرها 
الج�سم بين االإ�سعاعات ال�سادرة من الحجر الكريم، وهو 
م���ا يوؤكد �سحة وعلمية االعتق���اد الطبي القديم بنجاعة 
ارت���داء بع����س االأحج���ار الكريم���ة كو�سيلة لع���الج اأعرا�س 
مث���ل �سع���ف الذاك���رة وانقط���اع الطم���ث واالأرق، رغ���م اأنها 
خلي���ط من االأعرا�س الع�سوية والنف�سية، بمعنى اأن ذلك 

لي�س نوعا من " ال�سفاء باالإيحاء"
ويعتق���د بع����س العلم���اء اأن ثم���ة عالق���ة موؤك���دة بي���ن 
اأ�ساب���ع الي���د واأجه���زة الج�سم، وهو ما يف�س���ر قدرة بع�س 
االأحج���ار الكريم���ة على �سف���اء اأمرا�س بعينه���ا، فال�سبابة 
ف���ي تقديرهم لها عالق���ة وثيقة بالمع���دة، وهناك اأحجار 
كريم���ة مث���ل اللوؤل���وؤ والتوب���از يت���م ارتداوؤه���ا ف���ي ال�سبابة 
فتك���ون ذات تاأثير عالجي، اأما اأ�سبع الخن�سر فله عالقة 
���ي، وف���ي ه���ذا االأ�سب���ع يف�س���ل ارت���داء  بالجه���از التنا�سل
المرج���ان والياق���وت، وهك���ذا ف���اإن مج���االت الطاق���ة ه���ي 

الم�سئولة عن هذه الخا�سية ال�سافية.
وف���ي ه���ذا ال�سي���اق يق���ول الدكت���ور " عثم���ان كامل عبد 
الهادي" الباحث في "المركز القومي للبحوث" بالقاهرة 
: اإن االأبح���اث توؤك���د اأن لبع����س االأحج���ار الن���ادرة �سف���ات 
عالجي���ة، وي�س���رب الدكتور عبد اله���ادي مثال بالكهرمان 
قائ���ال : هو عب���ارة عن م���ادة "راتنجية" متحج���رة ناتجة 
عن نوع من ال�سمغ تفرزه اأ�سجار ال�سنوبر المعروفة في 
اأوروب���ا ال�سمالي���ة من���ذ نح���و 50 مليون ع���ام، ويتكون هذا 
الحج���ر الكري���م بفعل تاأكي���د الم���ادة الراتنجي���ة ال�سلبة 
م���ع م���رور الزم���ن، وه���و يتركب من ع���دة عنا�س���ر وغازات 
منه���ا الكربون ال���ذي يمثل الن�سب���ة االأكب���ر باالإ�سافة اإلى 

الهيدروجين واالأك�سجين وعنا�سر اأخرى بن�سب اأقل.
وي�سي���ر الدكت���ور عبد الهادي اإل���ى اأن " الطب ال�سعبي" 
تنب���ه اإلى فوائ���د الكهرم���ان العالجية منذ ق���رون طويلة، 
ي�ستعمل���ون  القدام���ى  واالإغري���ق  الفراعن���ة  كان  فق���د 
م�سح���وق الكهرم���ان ف���ي عالج الق���روح الجلدي���ة المزمنة 
مخلوط���ا ببع����س العنا�سر مثل " الكرك���م" كما اأن ابتالع 
م�سحوق الكهرمان يعمل على انكما�س البوا�سير وي�سفي 
بع����س اأعرا����س الجه���از البول���ي، وه���و م���ا اأكدت���ه اأبح���اث 
ودرا�سات اأجريد في ال�سويد موؤخرا، ما يعني اأن الكهرمان 

عالج "حديث" يزيد عمره عن 50 مليون عام!
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جمالية شكلها وابداع تصميمها يؤكدان على غالئها بين الناس
االحجار الكريمة حرز ضد الحسد وجالبة للرزق

العراقية / فيصل سليم 

والفني��ة  التجاري��ة  قيمته��ا  يثم��ن  لألحج��ار  بائ��ع  حبي��ب..  اركان 

األلم��اس قدرة ش��فائية معروفة منذ آالف الس��نين، فق��د كان األطباء 
الع��رب القدام��ى يس��تعينون ب��ه ف��ي تفتيت حص��ى الجه��از البولي

االحج��ار الكريم��ة هي مع��ادن ن��ادرة جدا 
وغي��ر ش��ائعة وتكونه��ا يتطل��ب ظ��روف 
جيولوجي��ة غير  عادية وهي تكون في اعماق 
مختلف��ة داخ��ل القش��رة األرضي��ة وبعضها 
يأتي في الوش��اح العلوي ع��ن عمق 200 كلم 
ف��ي ج��وف االرض كما في حال��ة االلماس الذي 
يتك��ون في ظ��روف ضغ��ط ودرج��ة حرارية 
عالية جدا وتعبر الصخ��ور النارية والصخور 
المتحول��ة م��ن اهم مص��ادر االحج��ار وتعتبر 
الرواس��ب الودياني��ة مصدر رئي��س لألحجار 

الكريمة خاصة االلماس والياقوت 

جدا  ن�����ادرة  مع��ادن 
وغير شائع�ة وتكونها 
ظ���روف����ا  يتطل�����ب 

جيولوجية 

استعماالتها عديدة 
واخرى  للزينة  بينها 
الروحية  للعالج��ات 

وللرزق

العقيق والياقوت والدر 
والمرج��ان واللؤلؤ اهم 

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

ايالف :حسن السوسي

يج��د "العرب" أنفس��هم بين ش��د وجذب تصوري��ن للتقدم، ال يملك��ون إزاء أي منهما 
القدرة الضرورية على التأثير الجدي أو تغيير االتجاه، بما يخدم قضاياهم األساس��ية 

الراهنة.
اأ - ت�ض����ور يق����وم على فكرة هالمية عن ما�����ض مجيد متخيل، في 
����ى اأر�ض الواقع،  مجمله، ت�ض����تحيل ا�ض����تعادته، ويتعذر تج�ض����يده عل
����باب اأ�ضا�ض����ية اأولها: كونه في االأغل����ب االأعم متخيال اإلى  لثالثة اأ�ض
درج����ة كبي����رة، بفعل بعد الم�ض����افة الزمني����ة به واالن�ض����داد العاطفي 
الق����وي اإلي����ه. وثانيه����ا: كون����ه يغط����ي بلدان����ا �ضا�ض����عة اأو�ض����ع بكثي����ر 
م����ن الدولة الوطنية التي لي�ض����ت، ف����ي الواقع، اإال نوعا من ال�ض����ورة 
الكاريكاتوري����ة ع����ن االإمبراطوري����ة االإ�ض����المية التاريخي����ة، وثالثه����ا: 
اإن كل ا�ض����تعادة تعن����ي خل����ق واقع متج����اوز، لم تعد له اأ�ض�����ض تربطه 
����ى كونه ل����م يعد يج�ض����د التقدم ف����ي اأي بعد من  بالواق����ع، ع����الوة عل
اأبع����اده، واإنم����ا هو التاأخ����ر بعينه، ما دام يتجاهل عن�ض����ر الزمن، وما 
يوؤ�ض����ر اإلي����ه من تغي����ر وتطور لي�����ض باالإم����كان القفز علي����ه، وتخيل 
اإلغائ����ه. ولذلك قيل، في مناق�ض����ة ومناه�ض����ة الت�ض����ورات ال�ض����لفية 
����ى العودة  المختلف����ة المقترح����ة لنم����ط من التق����دم العربي قائم عل
����ي، اإنه دعوة اإل����ى القيام بثورة اإلى الخل����ف، ولي�ض القيام  اإل����ى الما�ض
بقف����زة اإل����ى االأمام، كما ه����و مفتر�ض في كل ث����ورة تقدمية حقيقية، 
خا�ض����ة اأن العملي����ة االأول����ى ال تدخل عام����ل الزمن �ض����من مدركاتها 
بينما ت�ض����تند الثانية على اعتماده في ت�ضورها للتقدم الأنه عن�ضر 

من العنا�ضر االأ�ضا�ضية المكونة للم�ضتقبل.
ب - وت�ض����ور عم����اده المرك����زي فك����رة ملتب�ض����ة، وحائرة، ع����ن الغرب 
ممزوجة بال�ضعور ب�ضغط هذا الغرب، المادي والمعنوي، ال�ضيا�ضي 
والع�ضكري والثقافي، وبالتطلع اإلى محاكاة �ضنائعه وبع�ض علومه 
بع����د تجريده����ا من حمولته����ا الفل�ض����فية والثقافية، وم����ا يعتقد اأنه 
م�ض����در تقدمه الم�ض����مر لم�ض����در تاأخر العرب، واقتران ذلك، كله، 
بخوف وا�ضح و�ضريح من الغرق في قيم هذا الغرب غير المتوافقة، 

ف����ي جوهرها، مع ت�ض����ور الع����رب الخا�ض لمقوم����ات الهوية العربية 
االإ�ض����المية. االأم����ر ال����ذي ول����د ل����دى الع����رب تذبذب����ا حقيقي����ا بي����ن 
اتجاه����ات �ض����تى ف����ي اآن واح����د، تنم عن الرغب����ة االأكيدة ف����ي تحقيق 
التق����دم على النم����ط الغربي في مجاالت بعينها، م����ع الحر�ض على 
االحتف����اظ ب����كل تر�ض����انة القي����م والمث����ل والثقاف����ة العام����ة التي يتم 
اعتباره����ا مح����ددة للهوي����ة الذاتية للع����رب والم�ض����لمين. والحال، اأن 
الت�ض����ادم بي����ن تلك الرغبة وهذا الحر�ض كثي����را ما يبرز للعيان في 
فكر ممثلي الحركات الفكرية المختلفة التي كان لها، على �ض����عيد 
النظ����ر، ارتب����اط م����ا اأو احت����كاك بالغ����رب، بغ�����ض النظ����ر ع����ن اأ�ض����باب 

وحيثيات وتجليات وحدود هذا االحتكاك.
اإن التقني����ة وال�ض����ناعة الت����ي ن�ض����اأت ف����ي الغ����رب الحدي����ث، ال����ذي 
واج����ه عال����م الع����رب ثقافي����ا و�ضيا�ض����يا وغ����زوا ع�ض����كريا، كما تك�ض����ف 
عن ذلك تجربة اال�ض����تعمار المبا�ض����ر، في مختلف البلدان العربية، 
لي�ض����ت اآليات محايدة وبريئة ب�ض����كل ي�ض����مح بانتزاعه����ا من مناخها 
الح�ض����اري، و�ض����ياق اإنتاجه����ا الثقاف����ي، ب����ل اإنها حامل����ة لمحدداتها، 
ومحكومة بمنطقها، بحيث ي�ض����تحيل التعاطي مع بع�ض����ها بمعزل 
ع����ن البع�����ض االآخ����ر. ولع����ل ه����ذا م����ا يف�ض����ر ف�ض����ل كل المح����اوالت 
االنتقائي����ة والتلفيقي����ة التي ت����م اللجوء اإليها �ض����من منطق اأخذ ما 
يمكن اال�ضتفادة منه، ونبذ ما لي�ض في م�ضلحة العرب والم�ضلمين. 
ذلك اأن اعتماد هذا المنطق ال ي�ض����كل مقيا�ض����ا مو�ض����وعيا، ومت�ضقا 
ف����ي مختل����ف م�ض����توياته، ب����ل يحيل اإل����ى اأكثر من متغي����ر ومجهول 
ف����ي عملي����ة االقتبا�ض، واالأخذ هذه، تب����داأ، باختالف القوى المعنية، 
وال تتوق����ف عن����د طبيع����ة م�ض����الحها المتباين����ة، واإنم����ا تتع����دى كل 
ذل����ك اإل����ى االأه����داف المتوخاة م����ن تلك العملي����ة برمته����ا، وغالبا ما 

تك����ون اأ�ضا�ض����ا، واأر�ض����ية خ�ض����بة، ل�ض����راعات مبدئي����ة، اإيديولوجي����ة 
و�ضيا�ض����ية عملية، بي����ن مكونات المجتمع الواحد، و�ض����من الحقبة 
التاريخي����ة الواح����دة. غير اأن الف�ض����ل كان حليف التي����ار الذي اعتبر 
اأن����ه ينبغي ا�ضتن�ض����اخ التجربة االأوروبية بحذافيرها، اأي�ض����ا، الأنه لم 
ي�ض����تطع غر�ض ه����ذه المفاهيم والقيم في الترب����ة العربية ورعايتها 
م����ن خ����الل توفي����ر مناخ ي�ض����مح له����ا بالنم����و ال�ض����وي، واالندماج في 
منظوم����ة المب����ادئ والقيم الوطني����ة والقومية، واإنم����ا اكتفى بنقلها، 
ومحاولة فر�ضها فر�ضا على واقع غير الواقع الذي اأنتجها وتلونت 
بمالم����ح ح�ض����ارته وثقافت����ه االأ�ضا�ض����ية، اأي دون اأخذ طبيع����ة الواقع 
العرب����ي، وثقافت����ه، بعين االعتبار. وهذا ما يف�ض����ر، م����رة اأخرى، كيف 
اأن المفاهيم االإجرائية في �ض����ياق ن�ض����اأتها قد فقدت هذه الوظيفة، 
من جراء نقلها التع�ض����في من �ضياقها ومحاولة فر�ضها على �ضياق 

مخالف ب�ض����ورة جذرية.
فهل هذا يعني اأنه ال توجد اأي نقاط تقاطع بين االأدوات المنهجية 
في مقاربة الواقع عندنا، وعندهم، واأن كل مجتمع منغلق على ذاته، 
ب�ضكل كامل، ولي�ض هناك اأي ج�ضور وا�ضلة بين المكونات االأ�ضا�ضية 

لمختلف المجتمعات الب�ضرية 
اإن التطور الذي عرفته مختلف العلوم االإن�ضانية ومناهجها، خالل 
����ي والثقافي،  عق����ود طويل����ة من مقاربة الواق����ع االجتماعي وال�ضيا�ض
على نطاق وا�ض����ع، قد اأ�ضفى عليها قدرا كبيرا من الفعالية والدقة 
في تعاطيها مع الوقائع المو�ضوعية في مختلف المجتمعات، واإن 
الم�ض����كلة ال تتعلق، في الواقع، بتل����ك االأدوات المنهجية بل ترتبط، 
اأ�ضا�ض����ا، بالثقافات ال�ضيا�ض����ية والت�ض����ورات االإيديولوجي����ة التي يتم 
التروي����ج لها عند بع�ض الباحثين الذين ال يحر�ض����ون على االلتزام 
بنتائ����ج بحوثهم ف����ي مختلف اأبعادها، واإنم����ا يحاولون فر�ض بع�ض 
����ى درا�ض����اتهم �ض����من تاأوي����الت  القوال����ب االإيديولوجي����ة الجاه����زة عل
فكري����ة و�ضيا�ض����ية تخ����دم االأغرا�����ض الم�ض����بقة لبع�����ض الق����وى التي 
تح����اول اال�ض����تفادة م����ن البح����وث الميداني����ة في مختل����ف المجاالت 
لتكييف الراأي العام مع ما تتطلبه خدمة م�ضالحها االإ�ضتراتيجية 

وتب�ضر به ت�ضوراتها االإيديولوجية القبلية.
وبطبيعة الحال، فاإن هذه الت�ضورات االإيديولوجية تختزل التقدم 
ف����ي اعتن����اق مجم����ل ت�ض����ورات الغ����رب الحدي����ث، لي�����ض حول نف�ض����ه 
فح�ض����ب، واإنما، اأي�ض����ا، حول ما لي�ض هو. وخا�ض����ة ما يمكن ت�ضمية 

تجاوزا المجتمعات ال�ضرقية اأو مجتمعات و�ضعوب العالم الثالث. 
وف����ي المقابل، فاإن تيارات فكرية و�ضيا�ض����ية ف����ي هذه المجتمعات 
االأخي����رة تنطلق من اأن خ�ضو�ض����يتها الثقافي����ة والتاريخية تجعلها 
خ����ارج دائ����رة المقارب����ات الت����ي تعتم����د اأدوات منهجي����ة ذات الخلفي����ة 
الحداثية التي ترمز اإلى ثقافات ال تمت ب�ض����لة بثقافاتها المحلية، 
والتال����ي، فه����ي تح����اول الناأي بنف�ض����ها ع����ن تلك المقارب����ات، بدعوى 
�ض����رورة اإبداع منظومة منهجية مالئم����ة وقادرة على اإدراك مختلف 

االأبعاد الثقافية واالجتماعية وال�ضيا�ضية الخا�ضة بها.
 وف����ي الواق����ع، ف����اإن مفه����وم التق����دم، الذي يمك����ن اعتب����اره مفهوما 
متداوال ومقبوال لدى الجميع، ي�ض����بح ذا حموالت و�ض����حنات فكرية 
واإيديولوجي����ة، ق����د ت�ض����ل اإل����ى ح����د التناق�ض بين نخ����ب مجتمعات 
الغرب الحديث، ونخب مجتمعات العالم الثالث خا�ض����ة عندما يتم 
التركيز على معطيات تعتبرها النخب، هنا وهناك، مقومات قيمية 
وهوياتي����ة مميزة لتلك المجتمعات. وهذا ما ي�ض����في على المفهوم 

طابعا ا�ضتع�ضائيا بدرجة كبيرة.

معضلة فكرة التقدم في الوضع العربي

بعد ع�ض����رات األوف ال�ض����نين من محاوالت االإن�ض����ان الدائبة 
لفه����م الحي����اة، اأو على االأق����ل لفهم ما يكفيه لحماية نف�ض����ه 
من اأخطارها، ا�ض����تطاع الو�ض����ول اإلى هذا ال�ض����كل الفريد من 
اأ�ض����كال الحك����م، وهو الدول����ة ب�ض����لطاتها الثالث المنف�ض����لة، 
الت�ض����ريعية والق�ض����ائية والتنفيذي����ة. وكاأن����ه كان على موعد 
مع الح�ضارة ليلتقيا معا في محطة تيرمينال التاريخ. بعد 
ه����ذا اللق����اء لن ين�ض����غل بالدفاع عن نف�ض����ه، �ض����يتفرغ لالإنتاج 
واالإبداع تاركا للدولة مهمة الدفاع عنه �ض����د اأخطار خلق اهلل 
الذي����ن ف�ض����لت الح�ض����ارة في الت�ض����لل اإل����ى قلوبه����م، واأخطار 
الطبيع����ة الت����ي تفاجئ����ه ف����ي اأحي����ان كثي����رة باأنه����ا م����ا زال����ت 

تحتفظ بطابعها الوح�ضي.
والدولة هي المحتكر الوحيد للعنف، هي فقط ممثلة في 
قواتها الم�ض����لحة و�ض����رطتها، من له الحق في حمل ال�ضالح. 
ولي�����ض م����ن حق مخلوق الح�ض����ول على وكالة عنه����ا. كما اأنه 
لي�����ض من ح����ق مخل����وق يزع����م تبعيته ل�ض����لطة اأخ����رى نابعة 
من االأر�ض اأو قادمة من ال�ض����ماء، اأن يحمل �ض����الحا اإال هوؤالء 
الذي����ن ترخ�ض لهم الدولة بحمل �ض����الح للدف����اع عن النف�ض 
����بته الدول����ة فاأ�ض����بح حقها  والم����ال. وه����ذا الح����ق ال����ذي اكت�ض
وحده����ا ب����ال منازع، راجع اإل����ى تحملها الم�ض����وؤولية كاملة عن 

اأمن مواطنيها.
الفئ����ة  ت�ض����ليح  ع����ن  االأي����ام  ه����ذه  يتكلم����ون  الذي����ن  ه����وؤالء 
الفالنية اأو الع�ضيرة العالنية لمواجهة خطر ما، ي�ضيبونني 
بالفزع، الأنهم يفكرون طبقا لما كان �ض����ائدا عند الب�ض����ر قبل 
الو�ض����ول اإل����ى الدولة ك�ض����كل ونظ����ام. اإذا كانت الدول����ة تواجه 
حربا فالت�ض����دي له����ذه الحرب، هو مهمة قواتها الم�ض����لحة. 
اإذا كانت تواجه جرائم فهذه هي وظيفة جهاز االأمن، ال داعي 

الختراع العجلة.
هن����اك اتف����اق ق����ام ب�ض����نعه الزم����ن. الط����رف االأول في����ه ه����و 
الدول����ة والط����رف الثان����ي ه����و المواط����ن. يتعهد في����ه الطرف 
االأول بالدف����اع عن المواطن وهو الطرف الثاني في مقابل اأن 
����ى االأخير ع����ن ذلك القدر من حريته ال�ضخ�ض����ية الذي  يتخل

يتي����ح ل����ه الدفاع عن نف�ض����ه. اإذا ته����ت في ال�ض����حراء فالدولة 
مكلف����ة ب����اأن تبح����ث عني ب����كل م����ا تملك م����ن ق����وة. اإذا فقدت 
طريقي في البحر اأو المحيط فالدولة م�ض����وؤولة عن اإعادتي 

�ضليما الأهلي.
اإن م�ض����وؤولية الدولة ال�ض����املة عن المواطن هي ما ي�ض����نع 
الم�ض����اواة بي����ن المواطنين، كلنا اأ�ض����حاب اأن�ض����بة مت�ض����اوية 
من عناية الدولة واهتمامها وحمايتها. وكلنا على يقين من 
اأن الدولة بكل قواتها الم�ض����لحة �ض����تتولى الدفاع عن مواطن 

واحد عندما يتطلب االأمر ذلك.. هذه هي الدولة، فقفوا لها 
احتراما.

م����ن حقك اأن تعتز بقبيلتك، بع�ض����يرتك، بجماعتك، غير 
اأن ه����ذا االعت����زاز لي�����ض رخ�ض����ة اأو مب����ررا الإلغ����اء دور الدول����ة، 
وتذك����ر دائم����ا اأنه في اللحظة التي تقوم فيه����ا اأنت باإلغاء دور 
الدول����ة وحقه����ا الوحي����د ف����ي احت����كار العن����ف وانتزاع����ه منها، 
فاإن����ك تحرم نف�ض����ك م����ن دورها في حمايتك. هكذا تت�ض����اوى 

في الجرم مع اأعدى اأعدائها.

أهل القانون وأهل اللغةقفوا احتراما.. إنها الدولة

ح�ض���ني  الرئي����ض  محاكم���ة  ط���وال    
ظاه���رة  ع���ن  التعبي���ر  تجنب���ت  مب���ارك 
موؤلم���ة وه���ي االأخط���اء اللغوي���ة الكثيرة 
على ل�ضان اأهل القانون، و�ضبب االمتناع 
واالأم���ر  االأ�ض���تذة.  مظه���ر  تجن���ب  ه���و 
لغ���وي  ومجم���ع  اأ�ض���تذة  اإل���ى  يحت���اج  ال 
ال�ض���ادة  اأخط���اء  الأن  عن���ي،  وافرنقع���وا 
رج���ال القان���ون كان���ت من قبي���ل الفاعل 
والمفع���ول ب���ه )اأج���ل ه���ذا ه���و التعريف 
اللغ���وي( وم���ن قبي���ل المبت���داأ والخب���ر، 
واأحيان���ا، اأو غالب���ا، م���ن ب���اب الرف���ع بعد 
ح���رف الج���ر. واللغوي���ون هم اأي�ض���ا من 
والن�ض���ب  والمج���رور،  الج���ر  ف���ي  ق���ال 
والمن�ض���وب، والرف���ع وال�ض���م والك�ض���ر، 
وكله���ا، كما ترى م�ض���توحاة م���ن حركات 

الج�ض���د، �ض���رط اأن يكون �ض���احبه قويا.
لك���ن م���ا دام���ت ه���ذه مدار����ض اللغ���ة، 
فلي�ض لنا، اأو علينا، اإال اأن نقبلها، اإلى اأن 
يقرر اأهل المجامع الحديثة اأن القواعد 
و�ض���عها ب�ض���ر بع���د التنزي���ل، وبالتال���ي، 
فهي غير مقد�ض���ة كالن�ض. وفي زعمي 
اأن عالم���ا لغوي���ا مث���ل فاروق �ضو�ض���ة في 
القاه���رة، قد ال يكون اأق���ل معرفة وقدرة 
من زميل له في المعرفة قبل األف عام.
القواع���د،  تحدي���ث  �ض���د  ل�ض���ت  اإذن، 
لكنني �ض���د الخط���اأ فيه���ا )اأو بها( وهذا 
ما كرره ال�ض���ادة رجال القانون في م�ضر 
على م�ض���مع م���ن اأهل االأمة، من ق�ض���اة 
وم�ضت�ض���ارين ومحام���ي دف���اع ومّدعين. 
المتهم���ون،  اأو  ال�ض���هود،  ُيمتح���ن  ول���م 

الأن كبيره���م كان يكتف���ي بكلم���ة واح���دة 
»موج���ود« اأو »اأفن���دم«. وي�ض���هد الرئي����ض 
���ى  عل دائم���ا  يحر����ض  كان  اأن���ه  مب���ارك 
كتاب���ة ُخطبه خوفا على عين الم�ض���ارع 

وتجنبا للت�ضكين في باب ال�ضالمة.
تجنب���ت، تاأدب���ا، االإ�ض���ارة اإل���ى كل ذلك 
وم�ض���ر  اللغ���ة  ل���ي  تعني���ه  م���ا  برغ���م 
والقان���ون. لكن االآن يثير هذه الم�ض���األة 
الزمي���ل اأحم���د الدرين���ي في »الم�ض���ري 
ل���ه  �ض���ابق  ال  ترحي���ب  و�ض���ط  الي���وم«، 
ملي���ون:  ون�ض���ف  )ملي���ون  الق���راء  م���ن 
»اأعجبن���ي«، حت���ى االآن(. ويقول الدريني 
اإن اأهل القانون ينفرون من اللغة ب�ضبب 
االأخطاء غير المقبولة، بينما اأ�ضاتذتها 
االأحجي���ات  ب�ض���بب  تالمذته���ا  ���رون  ُينفِّ
التي ال يمكن ه�ضمها. فقد ورد في اأحد 
االمتحان���ات �ض���وؤال: »ما ه���و جمع كلمة 
الوح���ي«؟ اأي افرنقعوا اأيها ال�ض���ادة، فما 

بالك���م تكاأكاأت���م علين���ا؟
بلغ���ة  االآن  نحي���ا  اأن  ن�ض���تطيع  ال 
االأ�ض���معي. وخارج الم�ض���رح ل���م يعد اأحد 
يكتب تعابير �ضك�ض���بير. ولي�ض مطلوبا 
مدي���ر  اأو  الطبي���ب  اأو  المهند����ض  م���ن 
البن���ك اأال يخط���ئ ف���ي ا�ض���تخدام اللغة، 
لكن اأهل القانون – مثل اأهل ال�ض���حافة 
اللغ���ة كعمل،  – وكل م���ن ي�ض���تغل ف���ي 
يجب اأن يدركوا اأن الن�ض���بة الم�ض���موحة 
ف���ي الخط���اأ مح���دودة ومح���ددة اأي�ض���ا. 
فم���ا يجوز، تجاوزا، ف���ي المبتداأ والخبر 
ال يمك���ن اأن يج���وز ف���ي الرف���ع وال�ض���م 
والك�ض���ر اإال اإذا كان االأمر متعلقا بحتى. 
عنده���ا، ال يح���ل الم�ض���األة حت���ى الموت 

بنف�ضه.

سمير عطا الله علي سالم 

لعل اللبنانيين اأ�ضعد �ضعوب االأر�ض بعدما اأجمعت 
�ضحف االأربعاء الما�ضي على القول اإنهم تلقوا هدية 
االأعي����اد باك����را، واإن هذه الهدية »الثمينة« هي جل�ض����ة 
الح����وار االأولى بين 3 فر�ض����ان من »تيار الم�ض����تقبل«، 
و3 فر�ضان من »حزب اهلل«، ا�ضت�ضافهم الرئي�ض نبيه 
ب����ري الذي هند�ض عملية ا�ض����تئناف الحوار المقطوع 

بينهما منذ 4 اأعوام.
ا�ض����تمرت الجل�ض����ة 4 �ض����اعات، وكان م����ن الطبيع����ي 
اأن تغل����ب عليه����ا اللياقات والكالم اله����ادئ، على االأقل 
تقدي����را »للفراك����ة« الجنوبي����ة الت����ي تقدم����ت الئح����ة 
الطعام، وال�ض����مك المطهو بلم�ض����ة �ضيا�ضية �ضمنية 
ليقدم بنكهة الزعف����ران االإيراني، تذكيرا بقول رئي�ض 
ال����ذي  الريجان����ي،  ����ي  عل االإيران����ي  ال�ض����ورى  مجل�����ض 
كان ق����د اأنه����ى زيارت����ه اإل����ى بي����روت ي����وم الثالث����اء، اإن����ه 
لي�����ض هن����اك من و�ض����فة اإيرانية في طبخة الرئا�ض����ة 
����ى الزعم����اء اللبنانيي����ن اأن يقوم����وا  اللبناني����ة واإن عل

بدورهم في هذا المجال!
����ي  بع����د مائتين وع�ض����رين يوم����ا على الفراغ الرئا�ض
في لبنان، تتراجع الطموحات ويت�ض����ع مدى القنوط، 
وي�ض����بح مجرد عقد هذه الجل�ضة الحوارية هدية لم 
تت����واَن ال�ض����حف وو�ض����ائل االإعالم ع����ن و�ض����فها باأنها 
هدي����ة االأعي����اد للبنانيي����ن المبحوحي����ن من����ذ اأع����وام 
ل�ض����دة تكراره����م الق����ول: »عي����د.. ب����اأي ح����ال ع����دت ي����ا 

عيد؟«.
ل����م يكن غريب����ا اأن يتم االإعالن بعد جل�ض����ة الحوار 

عن اأنهم اتفقوا بداية على اأمرين مهمين؛ هما:
عب����ر  �ض����واء  بلبن����ان  يترب�����ض  ال����ذي  االإره����اب  اأوال: 
����ى  الحرائ����ق اأو التعدي����ات والتحدي����ات الم�ض����لحة عل
الح����دود اللبناني����ة - ال�ض����ورية، حي����ث تب����رز م�ض����كلة 

مرغ����ت كرامة لبنان ف����ي الوحول حت����ى االآن هي اأزمة 
الت����ي  »الن�ض����رة«،  ل����دى  المخطوفي����ن  الع�ض����كريين 
جعلت منهم ورقة لل�ضغط والم�ضاومة مع الحكومة، 
وللتالعب باأهاليهم، وا�ضتطرادا باأع�ضاب اللبنانيين 
وكرام����ة لبن����ان ال����ذي ل����م يع����د ف����ي و�ض����عه اأن يتحمل 

المزيد!
في ال�ضياق اأي�ض����ا، هناك م�ضكلة الخاليا االإرهابية 
النائم����ة التي نجح����ت االأجهزة االأمني����ة حتى االآن في 
مراقبته����ا واإلق����اء القب�����ض عليه����ا، لكن ه����ذا ال يعني 
على االإطالق اأن الم�ضكلة قد ُحلت، اأو اأنه من ال�ضهل 
حله����ا، خ�ضو�ض����ا اأن ف����ي لبن����ان اأكث����ر م����ن مليون����ي 
�ض����وري، دخ����ل ج����زء كبي����ر منه����م م����ن دون اأي قي����ود اأو 
�ضجالت، ولي�ض في و�ضع الدولة اأن تعرف اتجاهاتهم 
ال�ضيا�ض����ية، ث����م اإن الح����دود م����ا زال����ت مفتوح����ة اأم����ام 

موجات جديدة من الالجئين!

ثانيا: اأزمة الفراغ الرئا�ضي المتفاقمة التي تع�ضف 
بالبالد، وقد باتت تمثل تهديدا جديا الأ�ض�����ض الدولة 
����ي. وف����ي ه����ذا ال�ض����ياق،  اللبناني����ة ولنظامه����ا ال�ضيا�ض
فاإن الموؤ�ض����رات االأخيرة المت�ض����اعدة من خالل عمل 
ال�ضلطة التنفيذية، اأي الحكومة التي تتولى مرحليا 
م�ض����وؤوليات الرئي�����ض ف����ي غياب����ه، توح����ي بمزي����د من 

الت�ض����رذم والتناق�ض واالنق�ض����ام!
ال اأغال����ي هنا في القول اإن الحكومة اللبنانية التي 
تت�ض����كل م����ن 24 وزي����را يحمل����ون، من غير �ض����ر، لقب 
»اأ�ض����حاب المعال����ي«، تعطلها نظري����ة »الديمقراطية 
التوافقي����ة« الت����ي ت�ض����اوي هرطقة كامل����ة، الأنها تذبح 
الديمقراطي����ة ب�ض����كاكين االعترا�ض االأقلوي، وتجعل 
لق����ب  يكت�ض����بون  وزي����را  والع�ض����رين  االأرب����ع  معال����ي 
الديمقراطي����ة  هرطق����ة  الأن  الفخام����ة«،  »اأ�ض����حاب 
�24 وزيرا بالتوقيع على  التوافقية تفر�����ض اأن يقوم ال

القرارات لكي ت�ض����بح نافذة، وامتن����اع اأي منهم يعطل 
اأي قرار!

ه����ل �ض����تفتح العودة اإل����ى الحوار الذي ط����ال انتظاره 
جدي����د  رئي�����ض  انتخ����اب  اأم����ام  المو�ض����دة  االأب����واب 

للجمهورية؟
يحت����اج الم����رء اإل����ى كثي����ر من التف����اوؤل، ك����ي ال اأقول 
»العباط����ة«، لك����ي ياأم����ل ف����ي نهاي����ة �ض����عيدة للح����وار 
بي����ن تي����ار الم�ض����تقبل و»ح����زب اهلل« يمكن اأن ت�ض����اعد 
في ح����ل عقدة انتخاب الرئي�ض. ولقد و�ض����ل الو�ض����ع 
اإل����ى درج����ة ي����كاد لبنان معها يت�ض����ول م����ن الخارج من 
يعم����ل لم�ض����اعدته ف����ي معالجة العقد، التي ت�ض����اعد 
����ى انتخ����اب رئي�����ض للجمهوري����ة. ول����م يك����ن قلي����ال  عل
اأن يق����ف رئي�����ض الحكوم����ة تم����ام �ض����الم اأم����ام ق�ض����ر 
االإليزيه قبل اأيام داعيا اإلى م�ضاعدة لبنان في اإنجاز 
العملي����ة الملح����ة ال�ض����رورية النتخ����اب رئي�ض جديد 

للجمهوري����ة.
وفي ظل الم�ض����اعي الفرن�ض����ية االأخيرة التي قرعت 
والم�ض����اعي  االإيران����ي،  الب����اب  ومنه����ا  كثي����رة  اأبواب����ا 
الرو�ضية النا�ض����طة على هام�ض اال�ضترخاء االأميركي 
االإقليم����ي، لي�����ض كثي����را اأن يب����دو لبنان كمن يت�ض����ول 
م�ض����اعدات خارجي����ة تعال����ج العق����د الت����ي تح����ول دون 
����ى االإطالق اإذا بدا  انتخ����اب الرئي�����ض.. ولي�ض كثيرا عل
مثل »�ض����حاذ« يقف عند قارعة الدول مادَّا يده قائال: 

هلل يا مح�ض����نين.. رئي�ض!
�ض����حيح اأن تاريخ انتخاب الروؤ�ض����اء في لبنان �ض����هد 
دائم����ا نوع����ا م����ن التدخ����ل والتفاهم����ات الدولي����ة ف����ي 
الما�ضي، واالإقليمية منذ زمن، لكن العقد الخارجية 
����ى  عل الموارن����ة  تفاه����م  وع����دم  ����ي  الداخل واالنق�ض����ام 
مر�ضح اأو مر�ض����حين تجري عملية االنتخاب الختيار 
الرئي�ض العتيد منهم، لم تكن متوافرة من قبل على 
م����ا ه����ي عليه اليوم؛ فمنذ اال�ض����تقالل عام 1943 برز 
����ي – البريطان����ي، ف����كان انتخاب اأول  ال�ض����راع الفرن�ض

رئي�����ض وهو ب�ض����ارة الخوري، ثم لي�ض �ض����را اأن انتخاب 
كميل �ض����معون من بع����ده كان بتذكية م����ن بريطانيا، 
ث����م اأوَل����م يلعب التفاه����م مع جمال عبد النا�ض����ر دورا 
مرجح����ا ف����ي و�ض����ول فوؤاد �ض����هاب اإل����ى الرئا�ض����ة؟ واإذا 
كان البع�����ض يرى اأن انتخاب �ض����ارل حل����و كان بتوافق 
اأميرك����ي - �ض����وري، فاإن و�ض����ول �ض����ليمان فرنجية من 
بعده لم يكن ليح�ضل لوال دخول االتحاد ال�ضوفياتي 
يومها لمنع و�ض����ول عبد العزيز �ض����هاب الذي قيل اإنه 
مر�ض����ح فوؤاد �ض����هاب، بعد عملية اإطالق الجي�ض النار 
داخل حرم ال�ضفارة ال�ضوفياتية الإحباط �ضرقة طائرة 

»مي����راج« لبناني����ة!
مع اإدارة �ض����وريا للبنان التي تحولت احتالال كامال، 
�ضار الروؤ�ض����اء والحكومات والموظفون يخرجون من 
القبعات الدم�ض����قية، وم����ن المعروف علن����ا اأن تمديد 
مدة رئا�ض����ة اإليا�ض الهراوي 3 اأعوام كان عبر ت�ض����ريح 
اأدل����ى به حافظ االأ�ض����د لجريدة »االأه����رام«. اأما تمديد 
مدة اإميل لحود 3 اأعوام اأي�ض����ا فكان بقرار من ب�ض����ار 
االأ�ضد الذي قيل في وقائع المحكمة الدولية اإنه هدد 
بتدمي����ر لبنان على راأ�ض ال�ض����هيد رفي����ق الحريري اإن 

لم يم�ض بالتمديد!
ما ال ي�ضدق اأنه اإذا كان اللبنانيون على انق�ضاماتهم 
وارتباطاتهم ال�ضيا�ض����ية المرتبط����ة حكما بما يجري 
����وريا وفي المنطقة التي تهب عليها ال�ض����غائن  في �ض
النتخ����اب  التفاه����م  ����ى  عل قادري����ن  غي����ر  المذهبي����ة، 
رئي�ض، فاإن الم�ض����يحيين غير قادري����ن على اقتنا�ض 
اأول فر�ض����ة ف����ي تاريخ لبن����ان الختيار رئي�����ض يتفقون 

عليه.
لك����ن النكتة اأن يق����ول علي الريجاني اإن اإيران تترك 
هذه العملية لحلفائها اللبنانيين، واأن يقول حليفها 
»ح����زب اهلل« اإن����ه يترك االأم����ر لحليفه النائب مي�ض����ال 
عون، واأن يتم�ض����ك عون ب�ض����عار: »اأن����ا اأو ال اأحد« الذي 

ب����ات ي����وازي الق����ول: »اإم����ا ع����ون.. اأو اهلل يعي����ن«!

للــــــه يا محسنيــــــن.. رئيـــــس!
راجح الخوري 



محم����د غن����ي حكمت من اأ�شهر النحاتي����ن العراقيين ولد في 
الكاظمي����ة ف����ي بغ����داد ع����ام 1929 وتوفي في عم����ان الأردن يوم 
اأيلول2011 ومن اأعماله الفنية: تمثال �شهريار و�شهرزاد, علي 

بابا والأربعين حرامي, حمورابي جدارية مدينة الطب
تمثال لل�شاعر العربي المعروف اأبو الطيب المتنبي

ن�ش����ب الحرية: من اأعداد النحات المعروف جواد �شليم يعد 
ت�شميم����اً لن�ش����ب يج�ش����د الم�شي����رة لل�شع����ب العراق����ي من زمن 

الحت����ال البريطاني اإلى العهد الملكي ثم النظام الجمهوري 
حت����ى وافاه الأجل, واكمل اإنج����ازه تلميذه الذي كان يعمل معه 

النحات محمد غني حكمت.
كم����ا اأنجز حكمت في ثمانينات القرن الما�شي اإحدى بوابات 
منظم����ة اليوني�شيف في باري�����س وثاث بوابات خ�شبية لكني�شة 
تي�شت����ا دي ليبرا في روما ليك����ون بذلك اأول نحات عربي م�شلم 
ينح����ت اأب����واب كنائ�����س في العال����م, ف�شا ع����ن اإنج����ازه جدارية 
الثورة العربية الكبرى في عمان واأعمال مختلفة في البحرين 

تت�شمن خم�شة اأبواب لم�شجد قديم وتماثيل كبيرة ونوافير 
لم يكن اأحد من افراد عائلته مار�س فن الر�شم اأو النحت وهو 

م����ن اأ�ش����رة محافظة ومن بيئة كان الكثي����ر منهم ينظر اإلى فن 
النح����ت على انه من المور المحرمة ف����ي نظر ال�شرع, ا�شتنادا 
اإل����ى مقابلة مع النحات محمد غن����ي حكمت, قد تكون تاأثيرات 
الطفول����ة عندم����ا كان يذهب اإلى نهر دجل����ة ويعمل من الطين 
الح����ر ا�ش����كاًل لحيوان����ات اأو قد تك����ون الزخ����ارف والمقرن�شات 
والقباب التي كانت تزين ال�شرحة في مدينة الكاظمية الثر 

الخفي في نزوعه اإلى فن النحت.
ل����ه عدد م����ن المعار�س منها : معار�����س �شخ�شية للنحت في 

روما ,�شان ريمو ,بيروت ,لندن وبغداد منذ عام 1958.
معار�س م�شتركة متجولة خارج العراق منذ 1951
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اقام��ت النحات��ة العراقية س��ميرة حبي��ب معرضا ش��خصيا على بهو القاع��ات الفنية لدائ��رة الفنون 
التش��كيلية )عش��تار(  حمل عن��وان "فكر"، ال س��يما ان الفنانة تعد م��ن النحات��ات العراقيات القالئل 
مم��ن واكب��ن العمل النحت��ي بكل اتجاهات��ه المعاصرة. ضم المع��رض 30 عماًل  نحتيا بابع��اد مختلفة، 
وبال��وان مبتهجة تدع��و الى الفرح والتفاؤل النها نريد ان تنأى بفنها ع��ن الطابع الحزين الذي يحاولون 
اعداء االبداع ادخالنا فيه كما تؤكد، كما انها تش��دد على ان اعمالها النحتية تحكي قصة وطن حاولت 
التعبي��ر م��ن خاللها أهمية توحد الش��عب العراق بكافة طيوفه ورفع وش��ائج المحبة بي��ن ابناء الوطن 

بكافة مكوناته.
 فق���د اك���د الناق���د �ش���اح عبا����س, رئي����س تحري���ر مجل���ة 
يع���د  وق���ال:  �شابق���ة,  يمث���ل  المعر����س  ان  ���ى  عل )ت�شكي���ل( 
���ي للفنانة �شميرة حبي���ب من المعار�س  المعر����س ال�شخ�ش
المثي���رة لاهتم���ام التي اقيم���ت على مدى ه���ذه ال�شنة لما 
يت�ش���م به م���ن خ�شائ�س متف���ردة في �شبل العر����س الفني, 
والفنان���ة �شميرة كر�شت جهدا كي تقدم خا�شاتها النحتية 
بطريقة مغايرة لما هو �شائد في النحت العراقي المعا�شر 
ذل���ك انه���ا عمل���ت با�شل���وب ت�شميم���ي يتدان���ى م���ن �شي���غ 
���ى الرغم م���ن ابراز بع����س الجوانب  العر����س التجري���دي عل
الم�شخ�ش���ة كالوح���دات الب�شري���ة مث���ا وم���ن ث���م تحريكها 
���ى نح���و لف���ت لانتب���اه بالوق���ت ال���ذي اك�شب���ت  وتوليف���ا عل
في���ه اعماله���ا الفني���ة الم�شارك���ة ط���اءات لوني���ة لت�شف���ي 
���ى التعبي���رات طاق���ة ا�شافية وكذلك للو�ش���ول الى نتائج  عل

ت�شميمية خا�شة ببناء ال�شكال المتباينة اي�شا.
وا�ش���اف: وب�شراح���ة ل���و انن���ا فت�شنا ف���ي بع����س التجارب 
الخ���رى الت���ي قدمه���ا الكثير م���ن فنانينا العراقيي���ن امثال 
ا�شماعي���ل فت���اح وهيثم ح�ش���ن مثا لوجدنا ان م���ا قامت به 
�شميرة حبيب ما هو ال ا�شداء تتردد او ن�شخ مقلدة لتجارب 
���ى م���دى تاري���خ الف���ن الع���ام ب���رزت الكثي���ر من  �شبقته���ا وعل
التج���ارب المهم���ة التي خرجت من رحم تج���ارب فنية اخرى 
ول �شير في ذلك لن نقاد الفن في كل ارجاء العالم يوؤكدون 
بان حياة العمل الفني ت�شبه حياة الكائن الحي يولد وينمو 

ويترع���رع  ويحبو ويم�شي ويثمر فنا اخرا مختلفا ول يوجد 
فنان في العالم لم يتاثر ويوؤثر بالوقت ذاته.

وتاب���ع: الفنانة �شمي���رة حبيب ا�شتلت ال�ش���كال و�شاغتها 
بطريق���ة مختلف���ة بحي���ث ا�شتطاع���ت ان توؤك���د �شخ�شيتها 
���ى نح���و  ممي���ز ول���و انن���ا توقفنا قلي���ا عند  وفردانيته���ا عل
عتب���ات تاري���خ الف���ن النحت���ي الن�ش���وي ف���ي الع���راق ف�شنجد 
���ى هذا  لفيف���ا م���ن الفنان���ات المثاب���رات الائ���ي ا�شتغل���ن عل
ال�ش���رب م���ن الفن���ون ال�شعب���ة والت���ي تل���زم جه���ودا م�شنية 
وع���دد النحات���ات ف���ي الع���راق ليتج���اوز ع���دد ا�شاب���ع الي���د 
الواحدة وبذا فان وجود نحاتة �شمن الو�شط الفني العراقي 
والنتب���اه  عنده���ا  التوق���ف  ت�شتح���ق  كثي���رة  ا�شي���اء  تعن���ي 
لمنجزاته���ا, وانا �شخ�شيا اع���رف الفنانة منذ اوا�شط العقد 
���ى  ال�شاب���ع م���ن الق���رن المن�ش���رم و�شب���ق ل���ي ان اطلع���ت عل
منجزاتها في مراحل مختلفة اقول انها واحدة من الفنانات 
الات���ي يعملن ب�شب���ر ومحبة من اجل �ش���وغ اجمل القطع 
���ى التوليف���ات ال�شكلية و�شخ اعلى قدر م���ن التعبيرات  واحل

الم�شبعة بالعاطفة.

رسالة المعرض للشعب العراقي

 من جانبه���ا تحدث النحاتة �شميرة حبيب عن معر�شها 
قائل���ة: المو�شوع الرئي�شي لمعر����س )فكر( هو الحالة التي 

تخ�س الو�شع الراهن في العراق ب�شورة خا�شة وفي الباد 
العربي���ة ب�شورة عام���ة وما يعي�شه المجتم���ع من تناق�شات 
ف���ي المفاهي���م الن�شاني���ة وبي���ن تداخ���ات ومتغي���رات باتت 
ت���وؤرق وتثق���ل كاهل ه���ذا ال�شعب, فال���ذي كان يعتقده ابي�س 
الي���وم ابي����س  ا�ش���ود ا�شب���ح  ا�ش���ود وال���ذي كان  ا�شب���ح الن 
وت���كاد الثوابت تهتز في هذا الزم���ن الغريب بكل ابعاده لهذا 
ا�شبح���ت الفن���ون والداب الت���ي تقا����س به���ا ثقاف���ة وح�شارة 
ال�شع���وب وتقدمه���ا �ش���ئ كمال���ي وغي���ر مه���م وه���ذا الو�ش���ع 
افرزت���ه الح���روب الكثي���رة الت���ي اجتاح���ت المنطق���ة العربية 
الطائفي���ة  الن���وازع  لتثي���ر  غريب���ة  اي���دي  وامت���دت  برمته���ا 
والن���وازع العرقي���ة وباأقنعة مختلف���ة وان اجدادنا يقولون لنا 
���ى ال�شع���وب  ان ال�شتعم���ار ل���ه �شيغ���ة خبيث���ة لل�شيط���رة عل
وهي )فرق ت�شد(.  وا�شافت: من خال معر�س )فكر ( ابعث 
ر�شال���ة الى ال�شعب العراقي الحبيب بجميع اطيافه لنتفكر 
ونتدبر,اهدي���ت جهدي هذا الى ال�شعب العراقي بكل اطيافه 
عرب���ي وك���ردي و�شيع���ي و�شن���ي وم�شيح���ي وازي���دي و�شابئي 
ول���كل م���ن �شرب من ماء دجلة والف���رات.. وتابعت: ارتاأيت ان 
يك���ون ا�ش���م المعر����س ) فكر( لع���دة ا�شب���اب اول حر�شت كل 
الحر����س ان يك���ون منهج عملي متفردا ف���ي التجربة الفنية 
غي���ر م�شاب���ه لي تجرب���ة ثاني���ة لفن���ان اخ���ر لتك���ون تجربة 
خا�شه بي انا, ثانيا اهم نقطة فنية يت�شمنها المعر�س في 

تكوين العمال هي عاقة 
الفراغ )الف�ش���اء( بالكتلة 
ويتداخ���ل معه���ا بطريقة 
من�شاب���ة ومريحة للنظر, 
م���ن  الرغ���م  ���ى  عل ثالث���ا 
الت���ي  الموا�شي���ع  ك���ون 
ال�ش���وء  عليه���ا  �شل���ط 
معان���اة  وفيه���ا  موؤلم���ة 
لونته���ا  ان���ي  ال  وبوؤ����س, 
باألوان زاهية مثل الحمر, 
الزرق, الخ�ش���ر, الجوزي 
ام���ل  كب���ادرة  المحم���ر 
واأو�شح���ت:  وللتغيي���ر.. 
ا�شتغرق وقت انجاز اعمال 
المعر����س مدة نح���و اربع 
�شنين من العمل الدوؤوب  
ام���ا الخام���ات الولية الت���ي ا�شتخدمتها ف���ي تنفيذ العمال 
ه���ي الفايبركا����س- ومع���دن اللمني���وم- والخ�ش���ب وم���ادة 
الزجاج والثرم�شتون والحديد  وختمت بالقول: ان المدار�س 
التي ينتمي اليها المعر�س هي المدار�س التجريدية وقليل 
من المدار�س التعبيرية ..الموا�شيع التي تناولها المعر�س 
فه���ي موا�شي���ع تخ�س الو�شع الراهن ال���ذي يعي�شه ال�شعب 
العراق���ي والوط���ن العرب���ي, وموا�شي���ع �شخ�شي���ة تخ�شني, 

وموا�شيع  جمالية تراثية
بغ���داد  موالي���د  حبي���ب  �شمي���رة  الفنان���ة  ان  يذك���ر..    
الفن���ون  معه���د  م���ن  الدبل���وم  �شه���ادة  ���ى  عل 1956حا�شل���ة 
وبكالوريو����س ف���ي اكاديمي���ة الفن���ون الجميلة ق�ش���م النحت 
ع���ام 1984 �شارك���ت ف���ي ع���دة معار����س فنية ابرزه���ا معر�س 
الوا�شط���ي ع���ام 1985 ومعر����س فائ���ق ح�ش���ن, و�شارك���ت في 
معظ���م العم���ال ال�شنوي���ة لجمعي���ة الت�شكيليي���ن, وكذل���ك 
ف���ي المعر����س الت�شكيلي العراقي ) ف�ش���اءات عراقية( على 
قاع���ة الون�شك���و ف���ي بيروت ع���ام 2010 وقام���ت بتنفيذ عدد 
م���ن الجداري���ات والن�شب في دائ���رة ال�ش���وؤون الهند�شية في 
وزارة الثقاف���ة العراقي���ة, ح�شل���ت على العديد م���ن الجوائز 
وال�شهادات التقديرية من بينها الجائزة البرونزية لمعر�س 

جواد �شليم عام 1985.

في معرضها )فكر( الذي ضم 30 عمال

سميرة حبيب متفردة في تاريخ الفن النحتي النسوي

ية
قاف

ى ث
رؤ

اعمال نحتية متميزة  للفنان محمد غني حكمت تزين شوارع بغداد

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

ك���ايف اه���م���وم خ��ر���ش��ه .. واحل���زن 
ينبوع 

كايف احام ظلمه ..
             وال�شنني ا�شموع 

كايف احللم غايف
           واحلياة ادموع 

�شار ا�شبوع ...

�شار ا�شبوع ...
غارك باحلزن واهلل �شار ا�شبوع 

يل بالروح ..
متى تو�شل ايل .. واتغري املو�شوع 

وانه حاير ابكلبي ..
واحلزن اطنان ...

       وجنه امرتب وم�شنوع
اح�س من المل 

واح�س كلبي نعم كلبي 
         يتيم من اجلذر خملوع 

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

- متابعة

- عبد الجبار العتابي

افتت����ح وكي����ل وزارة الثقافة ومدير ع����ام دار الثقافة والن�ش����ر الكوردية 
وكال����ة فوزي الترو�شي معر�شاً للفن الت�شكيلي ,في مقر الدار , للفنانة 
الت�شكيلي����ة من����ى محمد غ����ام عبرت من خ����ال لوحاتها الت����ي تجاوزت 
الخم�ش����ة وع�ش����رون لوح����ة ع����ن ال����روح الن�شاني����ة مج�ش����دًة واق����ع المراأة 
العراقي����ة . ج����اء ذلك عل����ى هام�س الن����دوة الحوارية الت����ي اقامتها الدار 
الت����ي تمح����ور مو�شوعها عن كتاب مبدعات الع����راق حا�شرت فيها ع�شو 
لجن����ة الم����راة �شمي����ران م����روكل . ب����داأت الن����دوة بكلم����ة لل�شي����د الوكي����ل 
ف����وزي الترو�شي  قال فيه����ا ان الزعم والتاأويات والدعاءات الما�شوية 
تحا�ش����ر الم����راأة فه����ي مربك����ة ومقلق����ة ومجحف����ة للم����راأة ولن التاري����خ 
والع����ادات ت�شه����د ان الرج����ل ه����و �شي����د البي����ت و�شي����د الح����رب والموؤ�ش�س 
وال�شلط����ان والمر والناهي والجاد والقاتل واذا تكرم على المراأة ب�شْي 
فيك����ون التكري����م من موقع متعالي تنكراً لاآي����ة القراآنية وخلقناكم من 
ذك����ر وانث����ى وتنكر لكل المب����ادئ الأزلية وتنكراً لدور الم����راأة التاريخي . 
واأ�شاف ان المراأة تعاني من ظلم كبير كالزواج بالأكراه وعدم الم�شاركة 
ف����ي اتخ����اذ الق����رار والقت����ل بحج����ج واهي����ة كغ�ش����ل الع����ار وغيره����ا, داعي����اً 
الجه����ات المخت�ش����ة م����ن موؤو�ش�ش����ات حكومية ومنظم����ات مجتمع مدني 
للدف����اع عن ه����ذه ال�شريحة المظلومة , موجهاً �شك����ره الى اع�شاء لجنة 
المراأة والعاملين فيها لقيامهن با�شدار كتاب حمل عنوان مبدعات من 
الع����راق ذو طاب����ع ثقاف����ي كونه �شادر ع����ن وزارة الثقاف����ة ت�شمن اإبداعات 
و�شي����ر ذاتي����ة لقراب����ة خم�����س وثاثي����ن مبدع����ة عراقية وبكاف����ة مجالت 
البداع والخت�شا�شات . وتلت كلمة ال�شيد الوكيل القاء ق�شائد �شعرية 
لل�شي����د الوكيل فوزي الترو�شي من ديوانه ال�شعري الجديد الذي حمل 
عن����وان )ان����ت �شباح����ي(, فيم����ا تحدث����ت ع�ش����وة لجن����ة الم����راأة والباحثة 
�شم����ران م����روكل عن دور الم����راأة الهام على مر الزمن����ة والع�شور, داعية 
ال����ى نب����ذ الظلم الواق����ع على المراأة وع����دم التفرقة بين الرج����ل والمراأة 
ك����ون ان المجتم����ع مجتم����ع ذك����وري ,متمنية مع حلول الع����ام الجديد ان 
يك����ون ع����ام محبة و�شام بين افراد المجتمع , في الختام قدم مدير عام 

الدار وكالة ال�شهادات التقديرية .

اكد وزير الثقافة فرياد رواندزي , على �شرورة اخراج البداع الفكري 
والمنت����ج الفن����ي ال����ذي ه����و تظاه����رة فني����ة �شياحي����ة تراثي����ة كبي����رة تليق 
ببلدن����ا الحبي����ب والت����ي تحم����ل روح المبدعين والموهبي����ن الى مجالت 
وا�شع����ة وخ����ارج اطره����ا التقليدية, مبين����اً ان اقامة المعار�����س خارج مقر 
ال����وزارة يتي����ح لجمي����ع المهنيي����ن والمواطنين ط����رح افكاره����م اذ �شتقوم 
وزارة الثقاف����ة بدعمه����م م����ن جمي����ع النواحي.وقال روان����دزي في حديث 
�شحف����ي خ����ال افتتاحه معر�����س الفنانة الت�شكيلية ن����دى الح�شناوي ان 
اقام����ة المعار�����س الثقافية ت�شاه����م بدعم ال�شيا�شة الت����ي توحد الخطاب 
لمواجه����ة مخططات الع����داء المغر�شة.وا�شار ال����ى ان اقامة المعار�س 
خ����ارج مق����ر دوائر الدولة يتي����ح لكبر عدد ممكن م����ن ذوي الخت�شا�س 
والمهتمي����ن بالطاع عن ق����رب على هذه التظاه����رات الفنية ال�شياحية 
والتراثي����ة الكبي����رة الت����ي تليق ببلدن����ا الحبيب. وي�شار ال����ى ان المعر�س 
�ش����م )60( عم����ًا يتن����اول ويحاك����ي ماتعر�����س ل����ه الع����راق م����ن عملي����ات 
ارهابي����ة والعت����داء ال����ذي تعر�ش����ت ل����ه الن�ش����اء كم����ا ف����ي لوح����ة )عذراء 
بغداد(.والجدير بالذكر ان  معر�س الح�شناوي تناول ثاث مراحل هي 

الحداثة و البداءه والريف.

اضــــاءات

- جاسم حيدر

- بغداد

الثقافة الكوردية... تكرم مبدعات العراق

رواندزي يؤكد ضرورة اخراج المنتج الثقافي الى العلن

ا�شتع���ادت اإي���ران نح���و 350 قطع���ة اأثري���ة, بع�شها 
اإج���راءات ق�شائي���ة مطول���ة  بع���د   ,1965 ف���ي  �ش���رق 
ا�شتم���رت اأكث���ر م���ن 3 عق���ود ف���ي بلجي���كا, بح�ش���ب , 

و�شائل اإعام محلية.
وو�شل���ت �شحنة القطع الأثري���ة اإلى مطار طهران, 
حي���ث كان ف���ي ا�شتقباله���ا نائ���ب الرئي����س المكل���ف 

لل�شياح���ة والت���راث م�شع���ود �شلطاني-ف���ار, بح�ش���ب 
�شور للتلفزيون الإيراني.

�"نج���اح" ال�شلطات الإيرانية  واأ�ش���اد �شلطاني فار ب
ف���ي هذا الم�شع���ى وبمثابرته���ا في ه���ذا الملف الذي 

فتح في 1981 اأمام المحاكم البلجيكية.
وبح�ش���ب و�شائ���ل الإع���ام ف���اإن الق�شية تع���ود اإلى 

ع���ام 1965, حي���ن ب���داأت فرن�شي���ة متزوج���ة بجامعي 
اإيران���ي في نقل قطع عثر عليه���ا في موقع خورفين 
�شمال �شرق طهران, بينها قطع تعود اإلى األفين قبل 
المياد, بطريقة غير �شرعية اإلى بلجيكا, بم�شاعدة 
���ي من هذا البلد, ليت���م عر�شها في متحف  دبلوما�ش

غاند )�شمال غرب(.

وقال���ت اإن القط���ع "الفريدة والت���ي ل تقدر بثمن" 
ت���م حفظها في متحف جامعة بروك�شل حتى �شدور 

الحكم النهائي.
وتقدم���ت ال�شلط���ات الإيراني���ة بق�شاي���ا م�شابه���ة 
ل�شتعادة قطع لها م���ن فرن�شا وبريطانيا وباك�شتان 

وتركيا, بح�شب وكالة "اإيرنا" الر�شمية.

إيران تستعيد قطعا أثرية من بلجيكا

ابنادم لوجزه اخلم�شني يتعكز على اجروحه 
يظل رايه او �شمريه ال�شيف والرغبات مذبوحه

اخلواطر بيه نهر والنا�س جتري اوياه ..
والفالت تتلكاه ,

واعيونه اعله �شاطي المل مفتوحه 
عرب بيه الوكت حد ما غزاه ال�شيب 

     غركت بيه �شفينه او ما نه�س لوحه 
�شم�س جان ابزمانه والغنه اليحديه ..

ابروحه  ياكل  "  او  احممداوي  " طور 
ام�س رتل دمع عالرايح وعلجاي 

******
واندار الوكت بيه او عزف عالناي 

                واحل�شره لب�شدره .. اجروح مملوحه
خل�س عمره امب�شيف ال�شرف ينهل كا�س

              ماين�شه البكلبه ... ا�شراره مف�شوحه 
يفي�س امن اخلجل واعذاره متلي الكون 

من همه ت�شودن )عون (..
من ك�شرت اجفوفة ... النجم ميلوحه 

نزف روحه او خذاه الغي�س 
دنيه وحال بيها الكيظ

         ع�شر بيه زمانه او هال امللوحه
ابنادم لو جزه اخلم�شني يتعكز على اجروحه 

ال�����ش��ي��ف وال���رغ���ب���ات  ي��ظ��ل راي�����ه او ���ش��م��ريه  او 
مذبوحه 

ابو وليد ابنادم الخمسين

طفح في�شي واجيت ابلهفة العط�شان 
            ب�شمرين احلجي ومناكد واملنكود

*****
ثكل جدم العتب والغي�س �شل الروح 

           ط�شرين احلقد .. والتم جديد اردود
من جتهب تفكتك ميز الغزلن 

          �شري ابكلب مرهف مو كلب  �شايود 

اجيتك والليايل مدلهمه ال�شوبني 
         اجيتك والعمر معدود

كف ومل بكايا الروح 
           وا�شرت حالك املكرود
*****

يلبعت الوفه ادريك 
       مافا�س اعله جفك جود

واديبك تبوك الليل 
             ب�س  ح�س ال�شم�س  موجود 

لون باب الع�شك م�شدود 
لون حبل ال�شدك معكود 

                   لون حجي ال�شدك مفكود
ب�س �شوج الليايل اخللن الناطور 

                  يزعل عال�شمه و بالكمر كام ايحود

حد الغيض

كظيت العمر و افرت �شبه ناعور 
          ابدي و املي غمك راي من راي 

افرت باحلمل و الظهر مك�شور 
              جاتلني العط�س وحممل املاي 

اعبي لين عارف �شنهي الدور 
       ا�شب و لي�س ا�شب باعرف جاي 
احلمل فوك اظهري و يا دينتي تدور 
         عك�س مارنه ما�شي واجد مم�شاي 

جمل عارف ال�شجه و ام�شي ل�شور 
         من ذولك اجينب و حط مي هاي 

ادو�س ا�شعري حا�شل عام معمور 
            وبيه اجلوع �شاير حلك بجاي

كظيت ا�شهر ليايل بعني ناطور 
           جن طبع اجلفن عالعني حماي 

اخليهم اللب وانه الك�شور 
              واتطوه عليهم وهم جواي

فالح حادي الفتالوي

ناعور

�شلت الغيم ... كطره ماي 
تعذر يل بغرور وكال ما عنده 

ريحة   ... ال���ق���داح  وردة  م��ن  وردت 
طيب 

�شكتت وردة القداح ..
كالت من زمان العطر خله و �شال 

و طلك ريحة الورده ..

وردت من التربزل ... ولو فد فرده 
جاوبني العثك ب�شكوت 

ما ننطي و ل وحده
*****
وردت بو�شه حبيب ..

اتزيح عني اهموم 
ول جني حبيبه وعز علّي خده

عجيبه اطباعهه احللوين 
مثل طبع النحل ...

تتكاثر الل�شعات 
لو مره تريد ات�شوك من �شهده

 *****
وردت من الخو حته ولو عطاب 

اداوي اجروحي بيهه ب�شاعة ال�شده 

وجم مره م�شيت انه اعله ملج املوت
كال الزم �شره يفان و تهده 

*****
عجيبه هالوكت ما ير�شه يفتح باب 

متحمل عليه و بالوجه �شده
املن ا�شتكي و دنيانه كلها اهموم 

كلهه تون .. و كلمن طينته ابخده

كاظم احمد كاظم وردة القداح
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المراأة:عليك���ي اأن تتعلمي كيف تن�صتين اأكث���ر الى اآراء الآخرين، 
ت�صعرين اأنك بين نارين اإما اإر�صاء الحبيب اأو اإر�صاء الأهل.

الرجل:علي���ك اأن ترك���ز الي���وم واأن تفتح اأذنيك وت���درك حقيقة ما 
يدور حولك،ل تكن �صلبياً في عالقتك مع الحبيب عليك اأن تبذل 

المزيد من الجهد لتنجح هذه العالقة.

المراأة:ل تختاري حلول موؤقته للم�ص���اكل التى تعتر�ض طريقك 
في العمل، تجدين �صعوبة في اإقناع الحبيب بوجهة نظرك.

الرجل:علي���ك اأن تك���ون اأكث���ر تفاعاًل مع زمالء العم���ل واأن تبدي 
اآرائك بحرية، ل تدع الروتين يت�صلل الى عالقتك العاطفية وحاول 

اأن تخرج من هذا الإطار.

المراأة:عليك���ي اأن تبتعدي عن الط���رق الغير قانونية في طريقة 
اأدائك لمهامك، عالقة �صداقة تتطور لتتحول الى عالقة حب.

الرج���ل: اأحده���م يح���اول اأن يتر�ص���د لك اأخطائك ف���ي العمل كن 
حذراً، تجد مناف�ص���ة قوية من اأحد الأ�ص���خا�ض كي تك�صب قلب من 

تحب.

املراأة:عليكي اأن تكوين اأكرث حزماً اليوم فيما يتعلق بعدد من امللفات 
العالقة، قد يت�صرف احلبيب اليوم بطريقة تثري غ�صبك.

اليوم  وت��ف��ك��ريك  ب��ال��ك  ت�صغل  العمل  م�صاكل  م��ن  ال��رج��ل:ال��ك��ث��ري 
للحبيب  تكنها  رائ��ع��ة  م�صاعر  ح��ازم��ة،  لها حلول  اأن جت��د  وحت���اول 

وت�صعر اأنك لأول مره متر بق�صة حب حقيقية.

المراأة:تكت�ص���فين الي���وم الكثير من الحقائ���ق حول زمالء العمل، 
قد يحدث �صوء تفاهم ب�صيط مع الحبيب اليوم ولكنك تتجاوزيه.

الرجل:ا�ص���تمع جي���داً ال���ى الآراء قب���ل اأن تتخذ اأي قرار فالت�ص���رع 
لن يكون في �ص���الحك، حياتك العاطفية ت�ص���ير على اأف�ص���ل حال 

حافظ على هذا التوازن.

المراأة:عليك اأن تتخذي قراراتك بنف�ص���ك، م�صكلتك اأنك تنفذي 
كل متطلبات الحبيب دون مناق�صته بها.

الرجل:ركز على الجانب الإبداعي في العمل فهو ما �صي�ص���اعدك 
للو�ص���ول الى ما تريد، تت�ص���رف بع�ص���بية موؤخراً مع الحبيب دون 

وجود مبرر لهذه الت�صرفات.

المراأة:ق���د تجدي نف�ص���ك الي���وم في موقف ل تح�ص���دي عليه  ل 
تنتظري حتى يخبرك الحبيب بادري اأن بالتلميح بحبك له.

الرجل:تنتابك بع�ض م�ص���اعر القلق الي���وم فالكثير من القرارات 
الهام���ة تتوق���ع �ص���دورها قريب���اً، ل تفك���ر في اأنانية و�ص���ع نف�ص���ك 

مكان الحبيب في اأي قرار تحاول اإتخاذه.

املراأة:الكثري من املقرتحات والآراء جتدي نف�صك حائرة بينها ول 
تعرفني اأي قرار �صائب، كوين اأكرث �صدقاً مع احلبيب.

جتد  ل  ولكنك  عملك  يف  التغريات  بع�ض  حتدث  اأن  الرجل:عليك 
الأفكار املنا�صبة لها، عليك اأن تثق اأكرث مب�صاعر احلبيب واأن تعطيه 

املزيد من احلرية.

المراأة:الي���وم تت�ص���ح الكثي���ر م���ن الأم���ور الت���ى كان���ت غام�ص���ة 
���ي ف�ص���ل الحبي���ب و وقوفه ال���ى جانبك في  بالن�ص���بة ل���ك، ل تن�ص

وقت الأزمة.
الرجل:علي���ك اأن تعي���د النظ���ر ف���ي طريق���ة تعاطيك م���ع الأمور 

وتعاملك معها، كن حذراً من العالقات العاطفية الغير م�صتقره.

المراأة:لماذا ت�ص���عرين بالإحباط والك�صل اليوم،عليكي اأن تعملي 
بحما�صة اأكبر، هناك اأمر يقلقك في عالقتك مع الحبيب.

الرجل:تتلق���ى الي���وم الكثي���ر من الأخبار ال�ص���ارة حول ح�ص���ولك 
على مكافاأة وترقية جديدة ، اإحذر من م�ص���ارحة الحبيب بحقيقة 

م�صاعرك فقد تكون ردة فعله غير متوقعه.

الم���راأة:ل تت�ص���رعي اليوم وتعطين اآرائك في اأمور ل�ص���ت متاأكده 
منها، ل ت�صغطي على الحبيب واأعطيه المزيد من الوقت.

م���ن  الكثي���ر  فاأمام���ك  الي���وم  بالق���وة  ���ى  تتحل اأن  الرجل:علي���ك 
المواجه���ات والت�ص���اوؤلت الت���ى يطرحه���ا علي���ك زم���الء ف���ي العمل، 

تقابل فتاة تثير اإهتمامك وتحاول اأن تتعرف اإليها اأكثر.

���ر م���ا ي���رام واأمامك  � � � � � � � ���ى خي ���ور ت�ص���ير عل � � � � � � � � � � � ���راأة: الأم� � � � � � الم�
���وم واأمامك  � � � � � � � � ���ع الي � � � � الكثي���ر م���ن الفر����ض الذهبية، نجم���ك لم�

الكثير من المعجبين.
الرجل:تح���اول اأن تتخطي اأزمة العمل باأقل تكلفة ممكنهت�ص���عر 

ه. � � � � � � اأن الحبيب ل يبالي بم�صاعرك وباإهتمامك ب
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كلمات متقاطعة

الإ�ص���تراكية  الجمهوري���ات  اتح���اد  مي���الد   -  1922
ال�صوفياتية.

1947 - اإعالن الجمهورية ال�صعبية في رومانيا.
���ي ف���ي  1961 - اإج���راء انتخاب���ات المجل����ض التاأ�صي�ص

الكويت وذلك بهدف و�صع د�صتور للبلد.
���ى  عل رئي�ص���اً  ماركو����ض  فردينان���د  انتخ���اب   -  1965

الفلبين.
1972 - الولي���ات المتح���دة توق���ف ق�ص���فها المكث���ف 

على �صمال فيتنام وذلك اأثناء حرب فيتنام.
1985 - الرئي����ض ال�ص���وري حاف���ظ الأ�ص���د يجتمع مع 
ملك الأردن الح�صين بن طالل في دم�صق بعد قطيعة 

دامت �صت �صنوات.
���ى م���ن 4 ق���رى في  1997 - �ص���قوط 400 مدن���ي قتل

اأ�صواأ اأحداث العنف في الجزائر.
2006 - تفجيرات اإرهابية في مطار بارخو�ض الدولي 

في مدريد.

1935 - عمر بونجو، رئیس الغابون.
ی.  1937 - غــوردون بانكس، حارس مرمى كرة قدم إنجلیز

1946 - بيرتي فوغت�ض، لعب ومدرب كرة قدم األماني.
1971 - ريكاردو لوبيز فيليبي، حار�ض مرمى كرة قدم اإ�صباني.

1975 - تايغر وودز، لعب غولف اأمريكي.

1977 - �صا�صا اإليت�ض، لعب كرة قدم �صربي.
1979 - فالفيو اأمادو، لعب كرة قدم اأنجولي.

1980 - اإليزا دو�صكو، ممثلة اأمريكية.
1981 - علي الحب�صي، حار�ض مرمى كرة قدم ُعماني.

1984 - راندال اأزوفيفا، لعب كرة قدم كو�ص���تاريكي.

اليوم  في التاريخ         30 كانون االول - ديسمبر

مواليد هذا اليوم    30 كانون االول - ديسمبر

1 - قائم في الليل - حب �ص����ديد
2 - تتكون من ا�صكتلندا وانجلترا وويلز

3 - �صكين - القمر وقت اكتماله
4 - طير خرافي - بين جبلين )مبعثرة( - �صفار

5 - عا�صمة رومانيا
6 - عك�����ض ح����زن - تدف����ع لأه����ل المي����ت

7 - فاكهة �صفراء - وعاء
8 - اأتباع

9 - يهبط به الجندي من الطائرة - �صر�ض
10 - جبل را�صخ -  لب�صه النا�ض اأيام الأتراك خ�صو�صا

1 - قذف بالكلمات - �صاحب �صيء وم�صوؤول عنه - معنوياته في الح�صي�ض
2 - اأكبر اأهرامات م�صر - حرف عطف

3 - يغط����ي الطي����ور - ف����ي الق����الدة - ج����واب
4 - تو�صع فيها ال�صور -  تقال عند ال�صعور بالبرد - مت�صابهان

5 - حار�ض - يتعاطاه بع�ض الريا�صيين لتحقيق الفوز
6 - حيوان منقر�ض

7 -  تجبر وتكبر وظلم - ا�صم مبداأ في الريا�صيات )للقوة( - قال كالما �صريحا
8 - مو�صيقى اميركية لل�صود - تلف في دائرة

9 - �صائل حي اأحمر اللون - عملة اليابان - ن�صف �صو�صي
10 - ق�ص����ة ممثلة اأمام الجمهور - اأ�ص����بح غير عاقل لالأ�ص����ياء حوله

عمودي

ف����ي كت����اب ))مدار�����ض الع����راق قب����ل الأ�ص����الم(( لموؤلف����ه ال�ص����يد 
رفائيل ابو ا�صحاق ال�صادر عن مطبعة �صفيق/ بغداد عام 1955.

يفيد الموؤلف:
)) اإِن اق����دم مدر�ص����ة ) منظم����ة( في العالم �ص����يدت ف����ي العراق 
في عهد حمورابي )1750-1792ق.م( هي مدر�صة ) �صبار( التي 
تق����ع غربي المحمودية الحالية – �ص����رق بغداد ف����ي اأطالل ) ابو 
حب����ة( وكانت ت�ص����تقبل الأح����داث في جميع العل����وم المعروفة في 

ذلك الحين.
وق����د تعهدها ا�ص����اتذة عدي����دون ودر�����ض في �ص����فوفها معلمون 
افا�صل ا�صبحوا فيما بعد مو�صع الكفاءة والم�صوؤولية التربوية 
حيث وجد البابليون اأن المدار�ض �صرورية لتربية اأبنائهم واعداد 

�صباب يتولون امور الكتابة في المحال التجارية.
لق����د وج����د المنقبون اأث����ار الواح من الآج����ر كان الطلبة يكتبون 

عليها ومن كال الجن�صين منذ اربعة الآف �صنة ق.م.
واأول كتاب����ة وج����دت ف����ي مدين����ة اوروك) ال����وركاء حالي����اً(. وت����م 
اكت�ص����اف اأول كتاب����ة ف����ي تاري����خ الن�ص����ان اأي����ام ال�ص����ومريين قب����ل 
ال�ص����ورية  الكتاب����ة  يدون����ون  التالمي����ذ  وكان  م  ق.  �ص����نة   3500
����ى الواح من الطين  حيث ير�ص����مون الأ�ص����ياء المادية الماألوفة عل

الطري بق�صبة او خ�صبة م�صتدقة النهاية او عظم مدبب وكانت 
ر�ص����وماً ب�ص����يطة الأعداد فيها على �ص����كل دوائر ونقط ثم تطورت 
ال����ى الأ�ص����كال ال�ص����ورية فتكون����ت مجموع����ة من العالم����ات التي 
ت�ص����تعمل للتعبير عن المعاني والأفكار فمن يريد �ص����مكة مثاًل 

ير�ص����م �ص����ورة �صمكة ومن يريد اأن يعبر عن اأن�صان يم�صي ير�صم 
�صورة قدم وهكذا..

ثم هجرت تلك ال�ص����ورة واأبتعدت عن هيئتها الطبيعية بحكم 
عام����ل التط����ور الذي ين�ص����ده الآن�ص����ان دائم����اً حيث تم ا�ص����تخدام 

قل����م مثل����ث الراأ�ض فاأ�ص����بحت الكتابة ذات نهايات وروؤو�ض ت�ص����به 
الم�صامير: ف�صميت الكتابة الم�صمارية.

ومن����ذ ب����دء الأل����ف الثال����ث ق.م ا�ص����تخدمت الكتابة الم�ص����مارية 
ف����ي �ص����وؤون الحي����اة العام����ة وا�ص����تعملت ف����ي جمي����ع المعام����الت 
الحكومي����ة والتجارية فانت�ص����رت ف����ي معظم بالد ال�ص����رق الأدنى 
ف�صارت معروفة في مدار�ض العراق حتى اأوائل التاريخ الميالدي.

وعليه:
�صطر ال�صومرين والأكديون والكلدانيون والآ�صوريون كتاباتهم 
بالخط الم�ص����ماري. وكان تعليم هذه الكتابة من ا�ص����عب المهن 
لنها موؤلفة من مجموعة ال�صارات التي تعد بالمئات وكل ا�صارة 
ت�ص����به الم�ص����مار وتر�صم هذه الأ�ص����ارات ر�ص����ماً افقياً او عمودياً اأو 
����ي وقتاً  مائاًل المر الذي تطلب من الطالب او الدار�ض اأن يق�ص

طوياًل لتعليم هذه الكتابة.
ث����م انت�ص����رت اللغ����ة الآرامية في حدود المئة الخام�ص����ة ع�ص����رة 
ق.م واأخذت تنت�صر في مدار�ض العراق وبذا تكون قد تغلبت على 
اللغة الم�ص����مارية فاأ�ص����بحت لغ����ة التجارة والأدب ثم �ص����اعت في 
اأ�ص����يا ال�صغرى و�صوريا وفل�صطين وبالد العرب ال�صمالية وبلغت 
اوج ات�ص����اعها ايام ال�ص����بي البابلي عام 586 ق.م وظلت الى ظهور 
الآ�ص����الم وهذا يعني ان الدر�����ض الأول قد راأى نور الحياة في ربوع 
العراق وبين جدران معابده فتعددت انواع درو�ص����ه وبذا تكون اول 

مدر�صة في العالم قد �صيدت في العراق.
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البابليون اول من اسسوا مدرسة في العالم

حرك اعواد الثقاب لت�صبح املعادلة �صحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�صاعد البقرة للو�صول الى المرعى

متاهـــــــــة

- كاظم الزم
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ه���ي الحا�س���رة الأول���ى وال�سباق���ة ف���ي تلبي���ة 
الدع���وات التي توج���ه لها لرغبتها ف���ي التوا�سل 
م���ع العدي���د م���ن الموؤ�س�س���ات الفني���ة والثقافية 
وكان  له���ا  المح���ب  الجمه���ور  لرغب���ة  ن���زول" 
باب���ل بمهرج���ان  ف���ي مدين���ة  البه���ي  ح�سوره���ا 
حل���م ال�سب���اب وه���ي تتو�س���ط جمهوره���ا الكبي���ر 
ال���ذي اأحت�س���د باأع���داد كبي���رة ليتاب���ع الم�سه���د 
الفن���ي والثقاف���ي به���ذه المنا�سبة وه���م يقدمون 
مواهبه���م الرائع���ة  ل�سيما ه���ي الأ�سم الذي جاء 
م���ن رحم الموهب���ة الحقيقية ون�س���اأت وترعرعت 
و�سط الأجواء الفنية لتكون فنانة عراقية تزاحم 
الفنان���ات الأخريات من خ���ال الأداء الذي تميزت 
به في العديد من الأعمال الدرامية والم�سرحية 
ال�سا�س���ة  �سم���راء  �س���ري(  )مي���اد  الفنان���ة  اأنه���ا 
العراقي���ة والناط���ق الر�سمي للف���ن ال�سامل وهي 
ت�ستح���ق ذلك وما قدمته جعلت الجميع ت�سفق 
له���ا بقلوبه���ا وم�ساعره���ا  قب���ل الأكف ه���ذا العام 
���ى  ���ى وداع���ه واأهمه���ا عل 2014 ال���ذي اأو�سكن���ا عل
خ�سب���ة الم�س���رح الوطني في ) مملك���ة الوعول ( 
و) خرابي���ط ( بمنت���دى الم�سرح  وقبل اأن نختتم 
عامن���ا ه���ذا كان لن���ا ه���ذا الح���وار بع���د اأن تربعت 
���ى عر�س���ه الفنان���ة الأول���ى في الع���راق بمجال  عل
التمثيل قبل اأيام قليلة وها نحن ننتظر اأن�سدال 

ال�ستارة عليه ..

*ميالد هل لك كالم في نشأتك األولى  ؟

ول���دت  1/�سب���اط/1976  موالي���د  م���ن  اأن���ا   -
دائ���رة  ف���ي  موظ���ف  وال���دي  الكاظمي���ة  بمدين���ة 
وواعي���ا"  مثقف���ا"  وكان   والتعمي���ر  الأ�س���كان 
الح���زب  �سف���وف  ع�سوف���ي  وه���و  و�سيا�سي���ا" 
ال�سيوع���ي العراق���ي وكان اأ�سمه ال�س���ري )ناظم (
ووالدتي تعمل موظفة بوزارة ال�سحة وبعد فترة 
اأنتقلن���ا ال���ى منطق���ة العطيفي���ة وهن���اك اأتذك���ر 
اأنن���ي كن���ت طفل���ة �سغي���رة ف���ي مرحل���ة الدرا�سة 
البتدائية بمدر�سة )العطيفية(  وكنت م�ساك�سة 

جدا".

*هل لك ذكريات لطفولتك المشاكسة ؟

- كان عمري 13 �سنة وتوفي والدي عام 1988 
وارتميت باأح�سان اأمي   وزاولت العمل الحر واأنا 
"  م���ن اأجل لقم���ة العي����ش الحال  به���ذا العم���ر 
لظروفن���ا ال�سعب���ة وواجهت الحياة من���ذ الوهلة 

الأولى ب�سجاعة .

*هل مــررت بفتــرة محرجة والقيــت فيها ما 
التتوقعين ؟

- نع���م كثيرة وخ���اف التفاهم مع من ح�سبته 

مفت���اح الف���رج ولك���ن ج���اءت الرياح بم���ا لت�ستهي 
ال�سف���ن ومع ظروف الحي���اة المعي�سية ال�سعبة 
ف���ي تل���ك الفت���رة  ولكن���ي جعل���ت البح���ث ع���ن 
الخا����ش من تلك الأزمة  بطرق �سلمية ووفقت 

واأنتهى كل �سئ .

 *هل كان الفن المالذ اآلمن لميالد سري ؟

- لأن���ي ل���م اأجد م���ا يمنعني ف���ي الو�سول الى 
غايت���ي ل�سيم���ا الموهب���ة الت���ي كن���ت اأتمت���ع بها 
وم���ن خ���ال حبي وع�سق���ي للف���ن ومتابعتي في 
حينها لاأف���ام الهندية والأف���ام العربية وكنت 
علين���ا  يطل���ون  وه���م  ال�سا�س���ة  بنج���وم  مولع���ة 
ب���داأت ف���ي ر�سم الأح���ام بمخيلت���ي اأن اأك���ون ذات 
ي���وم نجم���ة م�سه���ورة  وج���اء م���ن  ي�سجعني وهم  
الفناني���ن حي���در منعث���ر واأحمد هات���ف و�سهرزاد 
الجمي���ل   عالمه���م  م���ع  لي�سطحبون���ي  �ساك���ر 
وحينه���ا كان الم�س���رح التجاري ال�سعب���ي �سائدا" 
اآن���ذاك فعمل���ت بالعديد م���ن الم�سرحي���ات التي 
كان لها ح�سور جماهيري غفيرولكثرة الم�سارح 
الت���ي تنت�س���ر ف���ي بغ���داد واأول اأعمال���ي م�سرحية 
)عقود فرهود (تاأليف واخراج ح�سين علي �سالح 
���ي الفنان مهند  وكان���ت معي الفنانة اأديبة وزميل
ه���ادي وعر�س���ت ف���ي بغ���داد وكاف���ة المحافظ���ات 
وتوال���ت الأعمال الفنية المختلفة واأ�سبحت في 
���ى  الم�ست���وى المطل���وب للفنان���ة الموهوب���ة وعل

طريق النجمة القادمة .

* أذن المسرح كان البداية  ؟

- اأنا وا�سحة و�سريحة البوابة 
الول���ى لمي���اد �سري نح���و الفن 
ه���و الم�س���رح التج���اري ال�سعب���ي 
لن���ه العمل الذي له مردود مالي 
لباأ����ش ب���ه ول���ه جمه���ور يتابع���ه 
ف���ي م�س���ارح كثي���رة  واأن���ا عمل���ت 
منه���ا الوطن���ي والر�سيد والنجاح 
ه���ذه  م���ن  والن�سروتعلم���ت 
التجرب���ة الكثي���ر واأف�س���ل عم���ل 
تج���اري ل���ي )الأنت���ر بي���ت (حت���ى 
اأ�سبح���ت مع مرور الزمن ممثلة 
م���ن  �س���واء  ومطلوب���ة  محترف���ة 
المخرجي���ن اأو م���ن جه���ة النتاج 
للم�ساركة في بطولة العديد من 
الم�سرحيا ت الجادة  وهي الموت 
اأبراهي���م  د.  للمخ���رج  والع���ذراء 
حن���ون و)ظال على نافذة غائب 
( اأخ���راج حي���در منعث���ر و)�س���وت 
اأخ���راج �سام���ي قفط���ان  و�س���ورة( 
للمخ���رج   ) مكب���ث  و)اللي���دي 
���ى و)اأ�ستياء(  اأحمد ح�سن مو�س
للمخرج اأبراهيم حنون و)مملكة 
الوع���ول ( للمخ���رج غان���م حميد 
و) خرابيط( للدكتورة عواطف نعيم ولي تجربة 
���ى  ���ي ال���ذي يعتم���د عل ف���ي الم�س���رح ال�ستعرا�س
حركة الج�سد م���ع المخرج المبدع محمد موؤيد 
وكان بعنوان ) لم اأزل اأتلو وتب( وهي من العمال 

المتميزة بم�سيرتي الم�سرحية.

* تأريخك الدرامي ماذا تقولين عنه ؟

- بع���د ع���ام 2003والذي �سهد الع���راق تحول" 
اأن  غي���ر  م���ن  العال���م  جدي���دا" واأنفتاحا"نح���و 
ف���ي  يج���ري  م���ا  نع���رف  الفناني���ن  نح���ن  نك���ون 
الج���ارة  ال���ى  العراق���ي  الفن���ان  ال�ساحةوهج���رة 
�سوري���ا مجبرا"لظروف���ه ال�سعبة وهناك كل منا 
���ى الأعم���ال  اأخت����ش  بمج���ال عمل���ه واأنه���ارت عل
العراقي���ة الت���ي ا�سترك���ت ب�سخ�سي���ات مختلف���ة 
منه���ا الدكتورة هيفاء في) بيوت اأهلنا ( للمخرج 
المتم���ردة  العن���ودة  الم���راأة  و�سخ�سي���ة  خال���د 
ف���ي )زم���ن حي���ران( للمخ���رج جمال عب���د جا�سم 
والم���راأة الريفية مرام في )اأمطار النار( للمخرج 
ع���زام �سال���ح ودوري ف���ي ) اأم وردة( ف���ي م�سل�س���ل 
)دار دور ( اأخراج جمال عبد جا�سم وذات المخرج 
نف�سه في �سخ�سية الدكتورة هيفاء بم�سل�سل ) 
�سي���دة الرج���ال ( ومع المخرج مه���دي طالب في 
عم���ل) �سي���اع في حف���ر الباطن( واأدي���ت فيه دور 
مطربة وراق�سة ) بديعة( وهو من اأجمل اأدواري 
المهم���ة ج���اءت �سخ�سي���ة المت�سول���ة وال�سارقة 
عب���د  للمخ���رج جم���ال  ال�ستوت���ة(  �سائ���ق   ( ف���ي 

جا�س���م واآخره���ا ه���ذا الع���ام ف���ي )اأن���ا والمجنون( 
لجمال عبد جا�سم اأي�سا".

*وماذا عن السينما وتجربتك فيها؟

- لي����ش ل���ي ال عملي���ن  من الأف���ام الق�سيرة 
هم���ا )اأنتهاك( للكاتب حام���د المالكي و) اأبت�سم 
م���رة اأخ���رى( للمخ���رج ال�س���اب ها�س���م العيف���اري 
ولب���د ل���ي اأن اأق���ول لوج���ود ل�سينم���ا عراقية في 
الوقت الحا�سروكل ما قيل ويقال هو خارج نطاق 

التغطية واأنا بعيدة كل البعد عن ال�سينما .

*جديدك القادم للتلفزيون العراقي ؟

���ي الق���ادم ب�سخ�سية خمائ���ل بم�سل�سل  - عمل
)حرائ���ق الرماد( وه���ي من ال�سخ�سي���ات المهمة 
وتتمي���ز بالعدواني���ة للجمي���ع وتثي���ر الم�س���اكل 
م���ع كل م���ن يتق���رب منها وم���ا معن���اه ) حاروكه( 
والأخ�س���ر  الياب����ش  وتح���رق  الرم���اد  بحرائ���ق 
وحالي���ا" الت�سوي���ر م�ستم���ر والعمل م���ن تاليف 

طه حربه واأخراج ر�سا المحمداوي.

*منهم المخرجين األكثر ممن عملت معهم؟

- المخ���رج جم���ال عب���د جا�سم والمخ���رج عزام 
�سالح .

*مــاذا عــن مشــوارك الدراســي فــي الوقــت 
الحاضر؟

- عانيت في طفولتي الحرمان وترك الدرا�سة 
ل�سعوب���ة الحي���اة وبع���د م���ا تو�سل���ت الي���ه الن 
واأ�سبح���ت نجم���ة معروف���ة �سنحت ل���ي الظروف 
اأن اأكم���ل م�س���واري التعليمي وفع���ا" تحقق لي 
و�ساأتوا�س���ل ف���ي اأكم���ال ماتبق���ى م���ن المراح���ل 
القادم���ة بعه���د الفن���ون الجميل���ة وه���ي �سانح���ة 
ل���ي وفر�سة التعلي���م   اأفادتني حتى ليقال عني 
لاأحمل ال�سهادة مع انها لت�سيف لي �سئ لكوني 
ممثل���ة من الطراز الأول وه���ذا لي�ش غرورا" اأنها 
الحقيق���ة ولك���ن فق���ط اأن مي���اد �س���ري اأرادت اأن 

تنجز لها اأنجاز �سخ�سي وهذا حق م�سروع .

*عام يمضــي وعام جديد يأتــي ماهي األمنية 
الخاصة بك والعامة؟

- للع���راق الخي���ر وال�س���ام ول�سعب���ة ال�سح���ة 
والأمان واأمنيتي الخا�سة اأن لتكون توزيع قطع 

الأرا�سي للفنانين اأكذوبة في العام المقبل .

*هل لديك شئ تقوليه قبل ختام اللقاء؟

-� �سك���را" لك���م وللعراقي���ة النج���اح والتوفي���ق 
والأزدهار.

أمنيتي للعام الجديد أن ال يكون توزيع قطع أراضي الفنانين  أكذوبة
حوار / حمودي عبد غريب

����ي العا�س����ر ف����ي القاع����ة  اأقام����ت موؤ�س�س����ة ) روز ميدي����ا ( اأحتفاله����ا ال�سن����وي التاأ�سي�س
����ي الم�سادف ال�سابع والع�سرين  الرئي�سي����ة للمرك����ز الثقافي النفطي يوم ال�سبت الما�س
م����ن هذا ال�سهر وو�سط فرح غامر اأحتف����ل جميع من ح�سر المنا�سبة م�ساركين الهيئة 
العام����ة للموؤ�س�س����ة بهذه المنا�سبة التي عبرت فيها اأمتنانهم لجميع من �سارك و�ساهم 
فيه����ا وف����د اأدار الحفل ال�ساعر عادل مح�سن وال�ساعرة �سميرة اأبراهيم و�سارك الفنانين 
ح�سي����ن حاف����ظ لعيبي بفيلمه ) �سائرون ( والفنان����ة اميره جواد وتم تكريمهم من قبل 
ادارة المهرج����ان والمطرب����ون  ر�س����ا الخي����اط ووحي����د علي ونهل����ة البغ����دادي والمو�سلي 
جا�س����م حي����در وفرق����ة ال�سا�ش وال�ساعر النم����رواي  وقد عبرت الأعامي����ة �سهاد القي�سي 
ع����ن �سكره����ا لكلمن �ساهم في نجاح ه����ذا الكرنفال الذي اأ�سرف علي����ه الم�ست�سار الفني 

للموؤ�س�سة الفنان اأثير البغدادي.

نجمة 2014 الفنانة المبدعة  )ميالد سري ( تتحدث لـ "                      "مؤسسة )روز ميديا( تحتفل بعيدها التأسيسي العاشر

في لقاء ق�سير جمعتنا ال�سدفة مع ال�سابة العامية 
) ديان���ا العلي( بفندق الر�سيد والتي تناولنا معها اأطراف 
الحدي���ث الخا�ش في مج���ال عملها الأعامي وقد رحبت 

بن���ا 
واأجابت /..

* أيــن ديانــا العلــي من الســاحة األعالمية فــي الوقت 
الحاضر؟

- بع���د ان اأنهي���ت  خدماتي م���ن قناة الدي���ار الف�سائية 
توجه���ت للعم���ل ال�سحف���ي عب���ر ال�سح���ف  والكتابة عن 

الو�سع العام والثقافي والفني .

* ماذا تقولين عن قبول األهل بعملك األعالمي؟

- الأه���ل متفق���ون جميع���ا" مع���ي وه���م ال�سن���د الق���وي 
ل���ي ولمان���ع لديه���م ل�سيم���ا الثق���ة ب���ي موج���ودة والفتاة 

العراقية �سجاعة بعملها داخل وخارج البيت .

* جمالــك يجعلك تواجهين الكثيــر من طلبات الزواج 
ماذا تقولين عن ذلك؟

- نع���م مئ���ات الطلب���ات لح�س���ر له���ا ولك���ن الموافق���ة 
لي�س���ت بال�سهول���ة لكون���ي اأع���رف بم���ن اأقت���رن وهنال���ك 
�س���روط اأ�سعها امام المتقدم ومنها عملي الأعامي فوق 
كل �س���ئ  وق�سم من ه���وؤلء المتقدمين مجرد كام لأنهم 
غي���ر موؤهلين اأ�سا�سا" وال���زواج  اأرتباط روحي وله قد�سية 

لدى المراأة العراقية.

* األناقة سر من أسرار الجاذبية ماذا تقولين عنها؟

- ه���و كذلك ولكن الأناقة اأي�سا" تعطي المراأة الجمال 
لل�سخ�سي���ة ذاته���ا واأن���ا مع الأناق���ة ولكن لي����ش بالأفراط 

بها.

* لوجــاء لــك طلــب بــأداء دور للتمثيل على مســتوى 
السينما والمسرح والتلفزيون ماهو الرد ؟

- اأبت�سم���ت وقال���ت الفن والأعام تواأم���ان واأنا من هواة 
الم�ساه���دة لأي عم���ل عراق���ي ولمانع  ل���دي بدخول الفن 
عب���ر التمثي���ل وبالمنا�سب���ة اأنا معجب���ة ب�سخ�سي���ة )اأبو 
طب���ر( ال���ذي اأداه الفنان كاظم القري�سي واأتمنى اأن اأج�سد 

بطولة عمل فني اأمامه .

* موقعك في التواصل األجتماعي ما ذا يعطيك؟

- ح���ب النا����ش وجمه���ور كثي���ر والمعجبي���ن واأكثره���م 
م���ن الرج���ال والن�س���اء لتطيقن���ي  وتبتع���د ع���ن لأ�سب���اب 
معروف���ة للعي���ان وم���ن بع����ش اأ�سدق���اء ) الفي����ش ب���وك( 
يتج���اوز الحدود لقلة الأن�سباط ولك���ن لاأعطيه الحظر 
ول���ن اأحذفه حتى لاأخ�سره باللحظة الأولى ولكن التكرار 
يعر����ش نف�س���ه للعقوب���ة وي���رى نف�س���ه خ���ارج �س���ور ديان���ا 

العلي .

* ماهي أمنيتك  لعام 2015 المقبل ؟

- ال�س���ام للعراق والحرية للم���راأة العراقية وم�ساواتها 
م���ع الرجل وفتح اأبواب العم���ل الوظيفي للخريجين من 

الجامعات العراقية .

 2015 الجدي����د  الع����ام  اأطال����ة  م����ع 
حم����ل  ال����ذي   2014 عامن����ا  ن����ودع  ونح����ن 
الكثي����ر من الهموم والأحزان  للعديد من 
اأبن����اء �سعبن����ا العزي����ز وماتركت����ه الأعم����ال 
الت����ي  الأرهابي����ة  والعملي����ات  الأجرامي����ة 
العراق����ي  ال�سع����ب  كاف����ة مكون����ات  طال����ت 
وم����ع العهد ال����ذي قطعت����ه حكومتنا على 
اأع����ادة كل �سب����ر مغت�س����ب وط����رد الق����وى 
التكفيري����ة والعابثي����ن باأم����ن البل����د م����ن 
الع�س����ر  وخنازي����ر  والح����و  الدواع�����ش  
وكان����ت ل�سحيفتنا جولة ف����ي اأماكن عدة 
لنق����ل م����ا يتمن����اه العراق����ي النبي����ل حيث 
وجدن����ا م����ن اأهل الف����ن والثقاف����ة والأعام 
وال�سع����ر اأمني����ات لتقب����ل التاأجي����ل ولب����د 
م����ن تحقيقها في عامنا الجديد المقبل 
2015 وكان����ت الوقف����ة الأول����ى م����ع الفنان 
ف����ي  الم�س����ارح  مدي����ر  ����ي  القري�س كاظ����م 

العراق ليدلي لنا اأمنيته قائا":
من القلب ال����ى العراق �سماءا" واأر�سا" 
و�سعبا" نتمنى ال�سام والوحدة العراقية 
بي����ن جمي����ع مكونات����ه واأن تع����ود حياتن����ا 
اأ�سم����ه  بي����ت واح����د  ف����ي  الت����ي حلن����ا به����ا 
الحميم����ة  العاق����ات  تع����ود  واأن  الع����راق  
م����ع الجميع والن�س����ر لقواتن����ا الم�سلحة 
واأبن����اء  ال�سعب����ي  والح�س����د  البطل����ة 

الع�سائر ال�سرف����اء في مهمتهم العظيمة 
لتحقيقها على اأعداء الوطن .

فيم����ا تحدث����ت الفنان����ة الت�سكيلي����ة )) 
رمل����ة الجا�س����م ( المقيم����ة ف����ي بلجي����كا 
والت����ي ت����زور الع����راق حاليا" قائل����ة: لي�ش 
هنال����ك اأعز من بلدي الع����راق وله ال�سام 
ول�سعب����ة الأمان واأن ترح����ل منه �سياطين 

ع����ام  وكل  اأر�س����ه  ف����ي  العابثي����ن  الأر�����ش 
ويادي بخير.

ولاأعامي����ة ) جيه����ان الطائي( القول 
ف����ي اأمنيته����ا القادم����ة لع����ام 2015 حي����ث 
ول�سعب����ه  للع����راق  الح����ب  كلم����ات  وردت 
النبي����ل وللم����راأة العراقي����ة الع����ز وال�سرف 
ف����ي مهمتها وه����ي تقاتل من اأج����ل بلدها 

م����ن خال البيت في بن����اء الأ�سرة وعملها 
الوظيف����ي لخدم����ة الوطن وتحي����ة لن�ساء 

العراق في عامهن الجديد.
فيم����ا كانت الأعامي����ة  ال�سابة ) زينب 
ال�سهان����ي( م����ن قن����اة الح�س����ارة تر�س����ل 
عب����ر اأمنياته����ا وهي تق����ول : اأول الأمنيات 
����ى اأع����داء الوطن اأم����ا األأمنيات  ن�سرن����ا عل
لأن  اآخ����ر  اأ�سع����ار  ال����ى  نوؤجله����ا  الأخ����رى 
الع����راق فوق الجمي����ع و�سامته هي الأهم 

وكل عام وبادي بخير.
وتحدثت ال�ساعرة والأعامية  )�سميرة 
اأبراهي����م (ع����ن اأمنيتها لع����ام 2015 :عودة 
الع����راق الى ال�س����ف الواحد وتح����ت العلم 
الواح����د وانا �س����د التق�سيم لنن����ا لنفارق 
بع�سنا البع�����ش وموروثنا واحد وتاريخنا 

واحد وكل عام وللعراق ال�سام والحب.
وتحدثت الأعامية �سماح عن اأمنيتها 
ال�س����ام  للع����راق   : قائل����ة   2015 لع����ام 
ول�سعب����ة الأزده����ار والأم����ان ولط����ل طف����ل 
����ى خ����دوده ول����كل ن�س����اء  عراق����ي قبل����ة عل
الع����راق تحية اأج����ال واأكرام لم����ا تقوم به 
م����ن ت�سحي����ات جم����ة وتتحم����ل ال�سعاب 

في ظروف �سعبة .
اأمنيته����ا  وكان����ت للفنان����ة  )الآء نج����م( 
التي تقول فيها التقدم والأزدهار وال�سام 
للع����راق العزي����ز ول�سعب����ه الراح����ة والأمان 
وكلنا فداء للوطن وحماة لأر�سه و�سمائه 

و�سعبه  

األعالمية ديانا العلي لـ "                 ":نجوم الفن والثقافة والشعر وأمنيات عام 2015
أمنيتي أن أجسد بطولة عمل فني أمام النجم كاظم القريشي

- خـــــــــــاص

- خـــــــــــاص

ب�سي���ط،  ���ي  عائل ج���و  ف���ي 
ال�سري���ف  ن���ور  الفن���ان  حر����ش 
الممثل���ة  ال�سابق���ة  وزوجت���ه 
بو�سي على الحتفال بخطوبة 
ابنتهم���ا المخرج���ة �س���ارة على 
الأعم���ال  ورج���ل  المهند����ش 
خمي�ش محمد خمي�ش، م�ساء 

الجمعة 27 دي�سمبر.
واأقي���م حف���ل الخطوب���ة ف���ي 
بمدين���ة  ال�سري���ف  ن���ور  في���ا 
واقت�س���رت  زاي���د،  ال�سي���خ 
اأ�سرت���ي  ���ى  عل الدع���وات 

العرو�سي���ن فق���ط، اإذ حر�ست �سارة على الحتف���ال مع عري�سها بعيدا عن اأعين 
الإعام.

وح�س���ر الحفل اأي�س���ا �سقيقة العرو�ش، مي، وخالته���ا الفنانة المعتزلة نورا، 
اأم���ا م���ن اأ�سرة العري�ش، فح�س���ر والده ووالدته واأ�سق���اوؤه، ح�سب ما ذكره موقع 

."MBC"
م���ن المعروف اأن �س���ارة ابنة نور ال�سريف دائما ما تف�سل البتعاد عن و�سائل 

الإعام، كما اأنها عملت م�ساعدة مخرج مع عدد كبير من المخرجين.
اأم���ا اأخته���ا م���ي فا�سته���رت ب���اأداء دور ابن���ة الدال���ي م���ع والده���ا ف���ي م�سل�س���ل 
"الدال���ي"، و�سب���ق اأن خطب���ت للممث���ل ال�س���اب عم���رو يو�س���ف لكن ت���م ف�سخ 

الخطوبة.
وانف�س���ل الفنان ن���ور ال�سريف عن حبيبة عمره ووال���دة بناته الفنانة بو�سي، 

في قرار كان مفاجئا لجمهورهما بعد زواج ا�ستمر لأكثر من ع�سرين عاًما.
من ناحية اأخرى، يعود الفنان نور ال�سريف لل�سا�سة الكبيرة بفيلمه الجديد 
"بتوقيت القاهرة" للمخرج اأمير رم�سي�ش، وي�ساركه في بطولته ميرفت اأمين، 
و�سمي���ر �سب���ري، ودرة، واآيتن عامر، و�سريف رمزي، وكندة علو�ش، وكريم قا�سم، 
وال���ذي عر�ش لأول مرة عالمياً �سم���ن برنامج "ليال عربية" في مهرجان دبي 

ال�سينمائي الدولي.
و�سه���د "مهرج���ان دب���ي ال�سينمائ���ي الدول���ي" من���ح "جائ���زة تكري���م اإنجازات 
الفنانين" اإلى نور ال�سريف، احتفاء بم�سيرته ال�سينمائية ال�ستثنائية، واأدوراه 

الماثلة في الذاكرة العربية.

 نور الشريف وبوسي يحتفالن بخطوبة ابنتهما




