
االعظمية تعانق الكاظمية بذكرى والدة سيد الكائنات

بــدء معركـة تحرير الموصــل خطوة 
جيدة والعراق قادر على توفير السالح

في احتفاالت مهيبة عمت المدينة

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

جل�سته  الخمي�س  ال��ي��وم   ال��ن��واب  مجل�س  يعقد 
االع���ت���ي���ادي���ة ل��ا���س��ت��م��رار ب���ق���راءة م�����س��روع ق��ان��ون 

الموازنة المالية لعام 2015.
ن�سخة  ال��ع��راق��ي��ة   تلقت  للمجل�س  ب��ي��ان  وذك���ر 
�ى  � عل الت�سويت  "يت�سمن  االعمال  ج��دول  ان  منه 
على  والت�سويت  ة،  � ال�سح� وزارة  ون  � � قان روع  � � م�س
ب�سقوط  ال��خ��ا���س��ة  التحقيقية  ال��ل��ج��ن��ة  ت�سكيل 
والمناق�سة  الثانية  ال��ق��راءة  واإ���س��ت��م��رار  المو�سل، 
االت��ح��ادي��ة لعام  ال��ع��ام��ة  ال��م��وازن��ة  ق��ان��ون  لم�سروع 

."2015
ق��ان��ون  ل��م�����س��روع  االول�����ى  "القراءة  ان  واأ�����س����اف 
المتبادلتين  وال��م��ذك��رت��ي��ن  ال��ر���س��ال��ت��ي��ن  ت�سديق 
الياباني  بالقر�س  المتعلقة  المناق�سات  ومح�سر 
الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014، 
اإن�سمام جمهورية  قانون  لم�سروع  االأول��ى  والقراءة 
الطرق  على  لل�سير  الدولية  االإتفاقية  الى  العراق 
ل�سنة  لها  المكمل  االأورب����ي  واالإت���ف���اق   1968 ل��ع��ام 
2006، ال���ق���راءة االأول����ى ل��م�����س��روع ق��ان��ون االأح����زاب 
ال�سيا�سية، والقراءة الثانية لم�سروع قانون تنظيم 
عمل الم�ست�سارين، والقراءة الثانية لم�سروع قانون 
اع��م��ال  ج����دول  ع��ل��ى  �ب" م��درج��ة  االأجان� ��ة  ��� ��� اإق��ام���

الجل�سة.
جل�ساته  ام�س  ا�ستاأنف  قد  النواب  مجل�س  وكان 
بعد انتهاء عطلته الت�سريعية وبداأ بقراءة الموازنة 

واأتم تقرير اللجنة المالية حولها.
ومن جانب اخر  عد ع�سو لجنة االأمن والدفاع 
ك��اظ��م ال�����س��م��ري، االأرب����ع����اء، ب���دء م��ع��رك��ة المو�سل 
تتحرك  ع�سابات  "داع�س"  الن  �سحيحة  خ��ط��وة 
في مناطق متعدد ويجب نتحرك عليهم وال نجعل 
الفتا  كبير،  ب�سكل  نف�سهم  لتح�سين  فر�سة  لهم 
الى ان لدينا االأمكانيات والعاقات الدولية لتوفير 

ال�ساح وبدء معركة تحرير المو�سل
على  بالقليلة  لي�س  فترة  م�ست  ال�سمري  وق��ال 
اع����داد جي�س خ��ا���س ب��ت��ح��ري��ر ال��م��و���س��ل ب��اأ���س��راف 
خ��ب��راء اج��ان��ب وال��ج��م��ي��ع يعلم وال���س��ي��م��ا ال��خ��ب��راء 
نينوى  تحرير  "عملية  اأن  مبينا  الع�سكريين"، 
داع�س  تنظيم  عنا�سر  وان  ال�سهل  ب��االأم��ر  لي�س 
االرهابي �سي�ستعملون كل ما لديهم من امكانيات 

لاأحتفاظ ال�سيطرة على محافظة نينوى".
واأكد اأن "معركة تحرير المو�سل �ستكون قريبة 
المو�سل  في  الو�سع  كاملة  ودرا���س��ة  اط��اع  وهناك 

وماهي المعوقات التي من الممكن ان نواجهها".
اخ����رى مع  م��ع��رك��ة  "فتح  اأن  ال�����س��م��ري  واأ����س���اف 
ع�����س��اب��ات داع�������س االإره����اب����ي ف���ي ال��م��و���س��ل لي�س 
ب��ال��خ��ط��اأ الن داع�����س ع��ب��ارة ع��ن مجاميع اره��اب��ي��ة 
تقاتل على جبهات متعددة، لذا من غير ال�سحيح 
الفر�سة  ونعطي  واح���دة  جبهه  ف��ي  القتال  ح�سر 
منطقة  ف��ي  نف�سها  تثبت  ب���اأن  داع�����س  لتنظيمات 
وال��ق��وات  االأم��ن��ي��ة  "القوات  اأن  ال���ى  الف��ت��ا  اخرى"، 
وبم�سانده الح�سد ال�سعبي قادرة على ان تقاتل في 

عدة جبهات �سد ع�سابات داع�س االإرهابي".
اأن  النيابية  وال��دف��اع  االأم���ن  لجنة  ع�سو  وت��اب��ع 
على  ال�سعب  بالم�سكلة  لي�س  ال�ساح  "ا�ستيراد 
و�سيا�سية  اقت�سادية  ع��اق��ات  لدينا  الننا  ال��ع��راق 
وع�سكرية مع دول كبيرة وباالمكان ان ن�ستورد منها 

ما نحتاجة من االأ�سلحة".
والبي�سمركة  ال��ع��راق��ي  الجي�س  ق���وات  اأن  ي��ذك��ر 
يخو�سون  الع�سائر،  ومقاتلي  ال�سعبي  والح�سد 
�سد  ا�سهر  خم�سة  م��ن  اك��ث��ر  منذ  طاحنة  م��ع��ارك 
التنظيمات  وب��ع�����س  االإره���اب���ي���ة  داع�����س  ع�����س��اب��ات 
مناطق  تحرير  م��ن  وتمكنت  االأخ����رى،  المت�سددة 
 35 اأم  ط����ائ����رات  دخ���ل���ت  اأن  ب��ع��د  خ�����س��و���س��ا  ع�����دة، 
وال�سيخوي الخدمة بالجي�س العراقي، و�سيما بعد 

ان هددت تلك المجاميع االمن واالقت�ساد معا.

البرلمان يستمر اليوم بقراءة الموازنة وقراءة قانون االحزاب
العدد)590( الخميس 8 كانون الثاني 2014

هناأ ال�سيد رئي�س تحرير العراقية  افراد ال�سرطة بمنا�سبة الذكرى الثالثة والت�سعون لعيدهم ودعا الى التاحم مع 
ابناء ال�سعب والدفاع عنه �سد الع�سابات االرهابية، موؤكدا �سرورة احترام حقوق االن�سان والمهنية لتوثيق العاقة مع 
بالعز  البا�سلة  الوطنية  وال�سرطة  الداخلي  االأم��ن  قوى  ترفل  اأن  متمنيا  والتبريكات،  التهاني  باأحر  وتقدم  المواطنين. 
والعطاء المتميز لخدمة عراقنا العزيز في ظل �سيادة القانون على كل �سبر من ار�س الوطن". وا�ساف ان "في يومكم 
المجيد هذا، ندعوكم اإلى التاحم مع ال�سعب والدفاع عنه �سد االإرهاب المتمثل بع�سابات داع�س االإرهابي و�سد ع�سابات 

الجريمة واالبتزاز، ومافيات الف�ساد، و�ستجدون اأن ال�سعب باأكمله معكم، ي�سيد بدوركم الفاعل وجهدكم النبيل".

رئبس التحرير يهنئ الشرطة بعيدها ويدعوها للتالحم مع الشعب والدفاع عنه ضد االرهاب

النــــــواب .. يأمـــــــرون النـــــــــاس بالبــــــــر وينســـــــــون انفسهــــــــم

ن��واب  ان  ال�سيا�سية  ال�سعوب  لغة  ف��ي  المعروف  م��ن 
ال�����س��ع��ب ه��م ال��ذي��ن ي��ح��م��ل��ون ر���س��ال��ت��ه وي��ع��م��ل��ون على 
الم�سيرية من خال ما يوافقون عليه  بنودها  تنفيذ  
من ت�سريعات لقوانين تن�سف كافة المظلومين واولئك 
الباحثين عن امل خا�سهم من الفقر والجوع والمر�س 

حالمين بم�ستقبل اف�سل لهم والأبنائهم .
ه���ذه ال��ل��غ��ة ف���ي ان�����س��اف ال��ن��ا���س م���ن اب���ن���اء ال�سعب 
النواب  مجل�س  جل�سات  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�����س��اء 
ال�سعب في واد اخ��ر .. االم��ر ال��ذي اح��دث ه��وة �سحيقة 
في �سحب الثقة التي كان يفتر�س ان ت�سود وتتعمق من 
االخير  لق�سايا  ال�سعب  مجل�س  اع�ساء  انت�سار  خال 

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�ساء 
المدار�س التي تنقذ االطفال  من محنة الجلو�س على 

االر�س وانتهاء م�سكلة االكتظاظ وازدواجية الدوام.
الجديدة  الحكومة  ت�سكيل  اعقبت  التي  الفترة  ف��ي 
وبروز مع�سلة العجز في  الموازنة ومرور اكثر من اربعة 
المالي  الف�ساد  اقرارها نتيجة لتف�سي  ا�سهر على عدم 
مما  والفا�سدين  المف�سدين  محا�سبة  وع��دم  واالداري 
تدهوره  على  �سحيقة  بئر  في  العراقي  االقت�ساد  اوق��ع 
الم�سبق ..هذا العجز الذي دفع بالنواب والحكومة الى 
ايجاد ال�سبل وااليرادات  البديلة  غير النفط ل�سد جزء 

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

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

العام فما فوق .
النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد  لجنة  ع�سو   " ان  اال 
2 تريليون  ادخار  يت�سمن  المذكور  الن�س  ان  "ك�سفت 
المالي  العجز  ل�سد  ال��دول��ة  روات���ب موظفي  م��ن  دي��ن��ار 
في الموازنة مو�سحة ان المبلغ �سيتم ارجاعه بعد زيادة 

�سعر النفط اكثر من 60 دوالرا .
وي�سيف ع�سو اللجنة المالية  النيابية تاأكيدا على  
المحدودة  ال��دخ��ول  ذوي  م��ن  االدخ���ار  مبالغ  ا�ستقطاع 
مبلغ  ا�ستقطاع  يت�سمن  اذ  الموظفين  م��ن  وال��ث��اب��ت��ة 
معين من مخ�س�سات رواتب موظفي الدولة المدنيين 
والع�سكريين وهو كما يدعي عبد القادر ان ذلك �سيعد 
النواب  مجل�س  اق��رار  بعد  تنفيذه  يبداأ  ادخ���ار   بمثابة 

للموازنة . 

م�ساألة  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�سعب  االنحياز 
اع�سائه باتجاهين .. اما تخفي�س رواتبهم الى الن�سف 
ب�  التبرع  او   .. وال���وزراء  الجمهورية  رئا�ستي  فعلت  كما 
 " � 10 مايين من رواتبهم ال�سيما وان عددهم يفوق ال
300 " ع�سو وبذلك �سنبعد �سبح اال�ستقطاع من رواتب 
عجز  ���س��د  ب��ه  يمكن  مبلغ  ع��ل��ى  ونح�سل  الموظفين 

الموازنة .
فهم " اع�ساء مجل�س النواب " يقترحون ويقترحون 
وكان االمر ال يعنيهم  وهم ممثلي ال�سعب وهو الذي جاء 
بهم الى هذه المنا�سب ذات االمتيازات وكان االجدر بهم 
تحقيق المبادرة  التي ت�سمن احقية تمثيلهم لل�سعب 
كنواب ي�سعرون بمعاناة �سعبهم ومدى ما يطمحون اليه 
من مطالب تخفف العبء عن كاهلهم ال ان يزيدوا من 
مظلوميته ويثقلون عليه �سواء باال�ستقطاعات بذريعة 

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

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

الموظفين ال�سغار ...
النواب  المحترمون في مجل�س  االع�ساء  لقد قو�س 
امال العراقيين باأنزال عقوبة االدخار وكان االف�سل لهم 
يحملوا  ان  ال  الموازنة  عجز  ل�سد  اخ��رى  منافذ  ايجاد 

ال�سعب اوزار واخطاء الحكومة ال�سابقة .
تحمل  ال�سعب  على  يجب  ان��ه  ذريعتهم  ك��ان  اذا  ام��ا 
جزء من الم�سوؤولية .. فنقول الي�س من االجدر بهم ان 
يتحملوا  هذا الجزء ب�سخامة رواتبهم ومخ�س�ساتهم 
وهم الذين ي�سكلون طليعة ال�سعب باعتبارهم نواب ... 

ام ان على روؤو�سهم ري�سة .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ المحرر السياسي

ب��ح��ث رئ��ي�����س ال��ب��رل��م��ان �سليم ال��ج��ب��وري ، مع 
الكتلة النيابية والوزارية لتحالف القوى العراقية 
يتعلق  فيما  ال�سيا�سية  ال�ساحة  م�ستجدات  اخر 
ال�سيا�سي  االت��ف��اق  وثيقة  تنفيذ  ت�سريع  باآليات 
وملف عودة النازحين . وقال مكتب الجبوري في 
“رئي�س مجل�س النواب �سليم الجبوري ،  بيان ان 
ا�ستقبل في مكتبه، وفد الكتلة النيابية والوزارية 
ان  م��ب��ي��ن��ا  العراقية”،  ال���ق���وى  ت��ح��ال��ف  ل���ن���واب 
ال�ساحة  الم�ستجدات على  ابرز  “الجانبين بحثا 
ت�سريع  باآليات  يتعلق  ما  وخ�سو�سا  ال�سيا�سية 
الى  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سيا�سي  االت��ف��اق  وثيقة  تنفيذ 
وا�ساف  النازحين”.  عودة  وتاأمين  الموازنة  ملف 
التي  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  ا�ستعرا�س  “اللقاء  ان 
ت�سهدها عدد من المحافظات و�سبل التن�سيق مع 
ال�سعبي  والح�سد  والع�سكرية  االأمنية  القيادات 

الأجل ا�ستقرار االأو�ساع في تلك المحافظات”.

الجبوري يبحث آليات تطبيق 
وثيقة االتفاق السياسي

رئي�س  ن��ائ��ب  اع��ت��ب��ر 
ال���وزراء بهاء االع��رج��ي، 
اليوم ، االعتداءات التي 
ت�����س��ه��ده��ا ال��ع��ا���س��م��ة 
ال���ف���رن�������س���ي���ة ب���اري�������س 
دليل على اأن “العدو” 
م�����س��ت��رك، ف��ي��م��ا ا���س��ار 
ال���ى ان ال���ع���راق ي��واج��ه 
تنظيم “داع�س” نيابة 

عن كثير من الدول.
وق����ال االع���رج���ي في 
اإن  ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي 
اإره��اب  يواجه  “العراق 
كثير  عن  نيابَة  داع�س 
م�����س��ي��راً  الدول”،  م���ن 
الى ان “العدو م�سترك 
وم��������������ا ح�������������س������ل م����ن 
العا�سمة  ف��ي  اإع���ت���داٍء 
ال��ف��رن�����س��ي��ة دل��ي��ل على 

ذلك”.
واأ������س�����اف االع���رج���ي 

اأن “االإنت�سار على داع�س باَت قريباً في العراق بف�سل التقدم االأمني 
“ما  ان  الى  الفتا  ال�سعبي”،  الح�سد  وق��وى  الم�سلحة  للقوات  الكبير 
ل��م يكن  ال�سهل لكنه  ب��االأم��ر  ي��ك��ن  ل��م  اأم��ن��ي كبير  اإن��ج��از  ح���دث م��ن 

م�ستحيًا اأي�ساً”

اك������د رئ���ي�������س ل��ج��ن��ة 
االم��������ن وال�������دف�������اع ف��ي 
حاكم  ال��ن��واب  مجل�س 
ال��زام��ل��ي، االرب���ع���اء، ان 
م�ساريع  ب�سدد  لجنته 
ق�����وان�����ي�����ي�����ن ه����دف����ه����ا 
بالموؤ�س�سات  النهو�س 
االم���ن���ي���ة ك���اف���ة، داع��ي��ا 
ج������م������ي������ع االط����������������راف 
لم�ساندة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
في  الم�سلحة  ال��ق��وات 
ح���رب���ه���ا ����س���د داع�������س، 
الحزبية  عن  واالبتعاد 

والطائفية.
���ي في  وق�����ال ال���زام���ل
م�������وؤت�������م�������ر ����س���ح���ف���ي 
م�����س��ت��رك م���ع اع�����س��اء 

المقترحات  ا����س���دار  ب�����س��دد  النوب"اننا  مجل�س  ف��ي  ع��ق��ده  ال��ل��ج��ن��ة 
والتو�سيات التي من �ساأنها النهو�س بالموؤ�س�سة االمنية، ابرزها تفعيل 
من  ال�سهداء  وع��وائ��ل  الجرحى  لرعاية  ق��ان��ون  وت�سريع  البديل  نظام 
القوات االمنية ومجاهدي الح�سد ال�سعبي وا�سدار عفو عن منت�سبي 
والجنح  وال��ت�����س��رب  وال��غ��ي��اب  ال���ه���روب  ج��رائ��م  م��ن  الم�سلحة  ال���ق���وات 

والمخالفات".
الم�سلحة  ال���ق���وات  م��ن��ت�����س��ب��ي  روات�����ب  الط����اق  "�سنعمل  وا����س���اف 
ال�سهداء  وروات����ب  البي�سمركة،  وق����وات  ال�سعبي  الح�سد  وم��ج��اه��دي 
والجرحى"، داعيا الحكومة الى "دعم موازنة الجي�س وال�سرطة وقوى 
االمن لحاجتهم الما�سة من اجل تطوير قدراتهم القتالية باال�سلحة 

والتجهيزات المنا�سبة للقيام بواجباتهم لدحر االرهاب".
ودع��م  م�����س��ان��دة  ع��ل��ى  ال�سيا�سية  االط����راف  "جميع  ال��زام��ل��ي  وح���ث 
القوات الم�سلحة في حربها ال�سر�سة �سد االرهاب، والعمل على تقويم 

الموؤ�س�سة الع�سكرية بمايتائم وخطورة المرحلة الراهنة".

االعرجي : ما تشهده باريس 
دليل على أن العدو مشترك

/ بغداد

/ بغداد

الزاملي يوكد تفعيل قوانيين تهدف 
للنهوض بالمؤسسات العسكرية واالمنية

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة االأم��ن��ي��ة امل�����س��رك��ة بني 
اجتماعها  االربعاء،  اليوم  كرد�ستان،  واإقليم  املركز 
العمل  وتن�سيق  لتفعيل  بغداد،  يف  االأول  التن�سيقي 

االأمني امل�سرك.

ن�سخة  العراقية   تلقت  ال��دف��اع  ل���وزارة  بيان  وق��ال 
بني  امل�سركة  االمنية  ال��وزاري��ة  "اللجنة  ان  منه، 
ب���غ���داد وارب���ي���ل، ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ي���وم يف مقر 
والداخلية  ال��دف��اع  وزي���ري  بح�سور  ال��دف��اع  وزارة 
ووزي��ر  البي�سمركة  ووزي���ر  امل��رك��زي��ة،  احل��ك��وم��ة  يف 
ال�سفري  وبح�سور  ك��رد���س��ت��ان،  اإقليم  يف  الداخلية 
االأمني  العمل  تفعيل  ملناق�سة  العراق  يف  االأمريكي 

بني اجلانبني ملواجهة ع�سابات داع�س االإرهابية".
االت��ف��اق مت على حم��اور مهمة  ان  البيان  وا���س��اف 
و����س���روري���ة م���ن اج����ل حت��ق��ي��ق م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ع��ب 
جمل�س  على  تعر�س  �سوف  والتي  باأكمله  العراقي 

الوزراء"،
مبيناً ان "النقا�س كان ايجابياً وبح�سن نية وا�سحة 

وتعاون كبري الن اخلطر يداهم اجلميع".

اللجنة الوزارية األمنية المشتركة بين بغداد واربيل تعقد اجتماعها االول ببغداد
/ بغداد

ال���وزراء، االرب��ع��اء، تكليف وزي��ر التخطيط  ق��رر مجل�س 
���س��ل��م��ان ال��ج��م��ي��ل��ي ل��ي��ح��ل م��ح��ل ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال������وزراء 
���س��ال��ح ال��م��ط��ل��ك ف��ي ع�����س��وي��ة ل��ج��ن��ة ال���ت���وازن، الإ���س��اب��ة 
تلقته  بيان  ف��ي  ال���وزراء  مجل�س  وق��ال  بالمر�س.  االأخ��ي��ر 

"العراقية"، اإن "المجل�س عقد جل�سته االعتيادية االولى 
2015، اليوم، برئا�سة حيدر العبادي، وقررت تكليف  لعام 
نائب  م��ح��ل  ل��ي��ح��ل  الجميلي  ���س��ل��م��ان  التخطيط  وزي����ر 
التوازن  لجنة  في  ع�سوا  المطلك  �سالح  ال���وزراء  رئي�س 
التي يتراأ�سها روزنوري �ساوي�س، ب�سبب مر�س المطلك".
واأ�ساف البيان اأنه "تقرر اي�سا اإ�سافة وزير التجارة ما�س 

محمد عبدالكريم ع�سوا في لجنة التوازن".

الجميلي بداًل عن المطلك بعضوية لجنة التوازن لمرض األخير
/ بغداد



مجل�س  ف��ي  الف�ضيلة  كتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ط��ال��ب 
�ضلم  ، االربعاء، بتطبيق  المحمداوي  النواب جمال 
ال���روات���ب ال��ج��دي��د وع����دم ���ض��م��ول ال���درج���ات ال��دن��ي��ا 

باالدخار الوطني .
الوطني  ال��واج��ب  ان  بيان  ف��ي  المحمداوي  وق��ال 
ونمثل  ال�ضعب  عن  ممثلين  ب�ضفتنا  علينا  يحتم 
التعبير  البلد  ف��ي  رقابية  ت�ضريعية  �ضلطة  اعلى 
ع��ن رغ��ب��ات وت��ط��ل��ع��ات ال��م��واط��ن ، ون��ط��ال��ب ب�ضدة 
ال��روات��ب الجديد من خ��ال ع��دد من  تطبيق �ضلم 
 ، الموازنة  ابواب  الممكن تج�ضيدها على  الخيارات 
وذلك لغر�س ان�ضاف ا�ضحاب الدرجات الدنيا من 
الذي  الوظيفي الجديد  ال�ضلم  الموظفين بح�ضب 
ما انفكت هذه ال�ضريحة الوا�ضعة من ابناء ال�ضعب 
الحياتية  باو�ضاعها  للنهو�س  تطبيقه  وتترقب 

العامة .
وا����ض���اف ، ال��م��ح��م��داوي ، ان���ه ا���ض��ت��ن��ادا ل��ظ��روف 
2015 والتي �ضهدت  الحالي  للعام  العامة  الموازنة 
عجزا كبيرا ب�ضبب انخفا�س ا�ضعار النفط عالميا 
، فنحن نقترح عدم �ضمول الدرجات الدنيا باالدخار 
الوطني ، واالبتعاد قدر االمكان عن الم�ضا�س بدخل 
اي���رادات  م��ن  بع�ضا  ان  �ضيما  ال  ال�ضهري  المواطن 
الموازنة يعتمد على الم�ضا�س بمدخوالت المواطن 
كفر�س انواع جديدة من ال�ضرائب على الخدمات .

���ى م��ج��ل�����س ال���ن���واب  واق����ت����رح ال���م���ح���م���داوي ،ع���ل
المبلغ  اج��ت��زاء  النيابية  المالية  اللجنة  وتحديدا 
والبالغة  الجديد  الرواتب  �ضلم  لتفعيل  المطلوب 
المر�ضودة  الموازنة  من  دينار  تريليون   1،5 قيمته 
خم�ضة  م��ن  اك��ث��ر  والبالغة  اال�ضتثمارية  للنفقات 
هكذا  مثل  ف��ي  ان  �ضيما   ، دي��ن��ار  تريليون  واربعين 
اال�ضتثمارية  النفقات  على  ال�ضغط  يمكن  ح��االت 

ان  يعلم  الجميع  وان  خا�ضة  الت�ضغيلية  م��ن  ب��دال 
اغلب الموازنات اال�ضتثمارية لاعوام ال�ضابقة كانت 
ا�ضتثمارها  دون  ال��دول��ة  خزينة  ال��ى  وت��ع��ود  متلكئة 
، او ف��ي اف�����ض��ل االح����وال ي��ك��ون اال���ض��ت��ث��م��ار بن�ضب 

متوا�ضعة .
وا���ض��ار ال��ى وج���ود ،خ��ي��ارات اخ���رى ام���ام الحكومة 
الم�ضا�س  عن  ابعادها  �ضاأنها  من  ال��ن��واب  ومجل�س 

بقوت ال�ضعب العراقي ، ومنها احت�ضاب مبلغ �ضلم 
الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له في 
 126،5 ، بالتالي �ضيكون اجمالي الموازنة  الموازنة 
او   ، دي��ن��ار  تريليون   125 م��ن  ب��دال  دي��ن��ار  تريليون 
احت�ضاب ال�ضلم الجديد من خال زيادة ال�ضادرات 
النفطية ، او ارتفاع اال�ضعار بعد الن�ضف االول من 

العام الحالي .

النواب  مجل�س  اع�ضاء  م��ن  ع��دد  طالب 
، ام�������س االرب����ع����اء، ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل��ل��ق��وات 
العبادي  حيدر  ال���وزراء  ورئي�س  الم�ضلحة 
ب��ار���ض��ال ا���ض��م��اء ال���ق���ادة االم��ن��ي��ي��ن ال��ذي��ن 
ال��ن��واب  مجل�س  ال��ى  م��وؤخ��راً  تعيينهم  ت��م 

للم�ضادقة عليهم ومنحهم الثقة ،
فيما اكدوا ، ان المنا�ضب كانت محتكرة 
،كما  ال�ضابقة  الحكومة  في  معينة  لجهة 
�����ض����ددوا ع��ل��ى �����ض����رورة ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ق��رات 
ال��ق��ادة في  بتعيين  ال��خ��ا���ض��ة  ال��د���ض��ت��وري��ة 

المنا�ضب االمنية المهمة والح�ضا�ضة .
ال���ن���ائ���ب ع����ن ك���ت���ل���ة ال����م����واط����ن ح��ب��ي��ب 
الطرفي، قال ان خطوة رئي�س الوزراء حيدر 
ال��ع��ب��ادي ب��اأر���ض��ال ا���ض��م��اء ال��ق��ادة االمنيين 
ايجابية  خ��ط��وة  ه��ي  ال��ن��واب  مجل�س  ال���ى 

تتما�ضى مع الن�ضو�س الد�ضتورية .
وا�ضاف ” ان ” العبادي يريد ان يتما�ضى 
فيما يخ�س  ال��د���ض��ت��وري��ة  ال��ن�����ض��و���س  م��ع 
المناطق  بع�س  ع��ل��ى  ال�ضرعية  ال��ح��ق��وق 
” هذا امر ايجابي الن  ، مبيناأ ان  االمنية 
موؤيدا  يكون  ان  يفتر�س  االم��ن��ي  الموقف 

من موقف ال�ضعب “.
اأك����د ع�����ض��و اللجنة  وف���ي ال�����ض��ي��اق ذات����ه 
امين  الكرد�ضتاني  التحالف  القانونية عن 
اال���ض��م��اء  م��ل��زم بتقديم  ال��ع��ب��ادي  ان   ، ب��ك��ر 
لكون الد�ضتور قد ن�س على تقديم القائد 
ال���ع���ام ل��ل��ق��وات ال��م�����ض��ل��ح��ة ا���ض��م��اء ال��ق��ادة 
االمنيين الذين يتم اختيارهم الى مجل�س 
النواب لمنحهم الثقة عن طريق الت�ضويت 

وكذا الحال بالن�ضبة للمدراء العامين “.
وا�ضار بكر الى ان ” القائد العام للقوات 
خالف  المالكي  ن���وري  ال�ضابق  الم�ضلحة 

الد�ضتور في الدورة ال�ضابقة عندما رف�س 
تقديم ا�ضماء القادة وال�ضباط الى مجل�س 

النواب للت�ضويت عليهم”.
االحرار  كتلة  النائب عن  اكد  من جانبه 
” اكثر  ان   ، ال���غ���راوي  م��اج��د  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
ال��م��ن��ا���ض��ب ف���ي رئ��ا���ض��ة ال������وزراء ال�����ض��اب��ق��ة 
ك��ان��ت م��ح��ت��ك��رة ل��ج��ه��ة م��ع��ي��ن��ة ح��ي��ث ك��ان 
 ،“ د�ضتورية  غير  ا�ض�س  على  التعين  يتم 
مو�ضحا ان” �ضيوؤدي بالقادة االمنيين الى 
تقديم الوالء والخ�ضوع الى اوامر و�ضياقات 
ب��ع��ي��دة ع��ن ال��د���ض��ت��ور ال��ع��راق��ي وب��ال��ت��ال��ي 
االمنية  االجهزة  اداء  على  �ضلبا  �ضينعك�س 

في الميدان”.
به  يمر  عما  عن” ا�ضفه  ال��غ��راوي  وعبر 
وا���ض��ار  وا�ضح”،  ام��ن��ي  ت��ت��ده��ور  م��ن  البلد 
الى ان ” الحكومة الجديدة قد ورثت ملف 

امني واجهزة امنية منهكه”
هذه  وتغيير  بتاأهيل  الحكومة  وط��ال��ب 
،ان  م��وؤك��دا   ، وال��ف��ا���ض��دة  المنهكة  االج��ه��زة 
هذا لن ياتي اال من خال تتطبيق فقرات 
ال��د���ض��ت��ور ح��ت��ى ت��ك��ون ح��ك��وم��ة ق��وي��ة بكل 

اجهرتها االمنية”.
العبادي  ال���وزراء حيدر  ان” رئي�س  يذكر 
قد ار�ضل في وقت �ضابق طلبا الى البرلمان 
العراقي يطلب فيه تفعيل قانون الت�ضويت 
ا�ضماء  ار���ض��ال  بغية  االمنيين  ال��ق��ادة  على 
لبع�س  اختيارهم  تم  الذين  الجدد  القادة 
المنا�ضب من رتبة لواء فما فوق للح�ضول 
عليهم  بالت�ضويت  القانونية  االج��ازة  على 
البرلمان  اخت�ضا�ضات  م��ن  ان��ه��ا  ال�ضيما 
المادة ح�ضب )60(و )61( و )80(  ح�ضب 

خام�ضا من الد�ضتور العراقي”.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

لم تاأت مطالبتنا با�ضتثناء �ضبكة االعام من القيود االإدارية 
ف��راغ؛  من  الموازنة  قانون  م�ضروع  يفر�ضها  التي  واالج��رائ��ي��ة 
ال��ذي ين�س   ٦٦ انما ج��اءت، من الناحية القانونية، من االم��ر 
واإداري��ا وتحريريا؛ وج��اءت، من  ال�ضبكة ماليا  ا�ضتقالية  على 
ال��ذي  العمل  طبيعة  خ�ضو�ضية  م��ن  المو�ضوعية،  الناحية 

ت�ضطلع به �ضبكة االعام الذي يحتم هذه اال�ضتقالية.
العام  المال  واالنفات وهدر  الفو�ضى  اال�ضتقالية  تعني  ال 
و�ضوء ا�ضتخدامه انما تعني خ�ضوع ال�ضبكة الأنظمتها الخا�ضة 
المال  ا�ضتخدام  وح�ضن  ال�ضليمة  االدارة  وت�ضمن  تتكفل  التي 
و�ضع  �ضلطة  ال�ضبكة  اأم��ن��اء  مجل�س   ٦٦ االم���ر  وم��ن��ح  ال��ع��ام. 
االأنظمة وقواعد العمل التي تنظم هذا الجانب كما منح االمر 
لل�ضبكة  التنفيذية  االدارة  مراقبة  �ضلطة  المالية  اللجنة   ٦٦
والتاأكد من ح�ضن التنفيذ. واللجنة المالية هي بمقام المفت�س 
عن  المالية  باللجنة   ٦٦ االم��ر  ا�ضتعا�س  فقد  لل�ضبكة.  العام 

مكتب المفت�س العام الذي لم يرد ذكره في االمر ٦٦.
ولي�س  الحقيقي  للتغيير  تاريخية  فر�ضة  ام��ام  ال�ضبكة  ان 
ال�ضتقالية  القانونية  االأ�ض�س  باإر�ضاء  وذلك  ال�ضكلي  التغيير 
ال�ضبكة من الناحية المالية واالإدارية واالجرائية التي تم التنازل 
عنها طوعا او كرها في الفترة الما�ضية. ال يمكن الحديث عن 
ا�ضتقالية تحريرية لل�ضبكة دون تحقيق اال�ضتقالية المالية 
في  تاريخية  م�ضوؤولية  النواب  مجل�س  يتحمل  لها.  واالإداري���ة 

اإر�ضاء االأ�ض�س القانونية ال�ضتقالية ال�ضبكة.

معنى استقاللية الشبكة
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برلمانيون يطالبون بأرسال اسماء القادة االمنيين 
الجدد الى مجلس النواب للمصادقة عليها

اأك��������د رئ����ي���������س م��ج��ل�����س 
ال����ن����واب ال���ع���راق���ي ���ض��ل��ي��م 
الجبوري، اليوم الخمي�س، 
لل�ضفير البحريني موقف 
العراق الراف�س الأي تدخل 
في ال�ضاأن الداخلي للدول 
االأخ������رى، م�����ض��ي��را اإل����ى اأن 
انعك�ضت  ال��ت��دخ��ات  ت��ل��ك 
المنطقة  واق��ع  على  �ضلبا 

باأجمعها.
ال����ج����ب����وري وف������ي ب���ي���ان 
����ض���ادر ع���ن م��ك��ت��ب��ه عقب 
ا�ضتقباله ، �ضاح المالكي 
���ض��ف��ي��ر م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
“جرى  اإن�����ه  ال����ع����راق،  ف���ي 
في  التباحث  اللقاء  خ��ال 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين  ال���ع���اق���ات 

ال�ضقيقين،  ال�ضعبين  م�ضلحة  يخدم  بما  تطويرها  و�ضبل  البلدين 
باالإ�ضافة الى عدد من الملفات على ال�ضعيد االإقليمي”.

وج���دد ال��رئ��ي�����س ال��ج��ب��وري خ���ال ال��ل��ق��اء “موقف ال��ع��راق ال��راف�����س 
“تلك  ان  مو�ضحا  االأخرى”،  ل��ل��دول  الداخلي  ال�ضاأن  ف��ي  تدخل  الأي 

التدخات انعك�ضت �ضلبا على واقع المنطقة باأجمعها”.
كما �ضدد الجبوري خال اللقاء اأن “اأمن البحرين كما اأمن العراق 
يعد ركيزة الأمن المنطقة وهو ما يدعو الى تعزيز التعاون الم�ضترك 

في مختلف الق�ضايا”.

ق������ال������ت ال�����ن�����ائ�����ب�����ة م�����اج�����دة 
الموازنة  ان  االرب��ع��اء،  التميمي، 
للعام الحالي بنيت على ا�ضا�س 
�ضعر 60 دوالر للبرميل وبن�ضبة 
ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   3،3 ت�����ض��دي��ر 
ت��ري��ل��ي��ون   25 وب���ع���ج���ز  ي���وم���ي���ا 
 20%“ ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا  اي  دي���ن���ار 
م���ن اج��م��ال��ي ح��ج��م ال��م��وازن��ة، 
ف��ي��م��ا اأ����ض���ار ال��ن��ائ��ب ال�����ض��دري 
عدي ع��واد اإل��ى اأن كتلة االح��رار 
ي��ت�����ض��رر  ال  اأن  ع��ل��ى  ���ض��ت��ع��م��ل 
وا���ض��اف��ت  ذل����ك.  اإزاء  ال��م��واط��ن 

اإن  الكتلة  ن��واب  م��ن  ع��دد  م��ع  م�ضترك  �ضحفي  موؤتمر  ف��ي  التميمي 
“كتلة االحرار تدعم وت�ضاند مطالب الجماهير في نف�س الوقت الذي 
توؤكد فيه على اهمية اياء اولوية للجهد الع�ضكري واالمني لمواجهة 
خطر االرهاب وداع�س”، مبينة ان “انخفا�س ا�ضعار النفط هي لي�ضت 
في  النفط  ا�ضعار  ف��ي  انخفا�س  ح�ضل  ان  �ضبق  حيث  ج��دي��دة  حالة 
الدر�س  من  تتعلم  او  تتع�س  لم  ال�ضابقة  الحكومة  لكن   2009 ع��ام 
ا�ضتثمارية لمواجهة اي انخفا�س جديد وهو  ايجاد بدائل  من خال 
مليوني  اكثر من  ووج��ود  االمني  الو�ضع  اليوم في ظل  ثمنه  ماندفع 
اأن  واأك��دت  واالرهاب”.  الع�ضكرية  العمليات  ب�ضبب  ومدن مخربة  نازح 
60 دوالر للبرميل  �ضعر  ا�ضا�س  على  بنيت  الحالي  للعام  “الموازنة 
وبن�ضبة ت�ضدير 3،3 مليون برميل في اليوم الواحد وبعجز ي�ضل الى 
الموازنة”.  حجم  اجمالي  من  25 تريليون دينار اي ما ن�ضبته 20% 
�ضتعمل  االح��رار  “كتلة  ان  الى  العوادي  ع��واد  النائب  ا�ضار  من جانبه 
عدم  بينها  من  الموازنة  مناق�ضات  �ضمن  مطالب  عدة  ت�ضمين  على 
االجتماعية  وال��رع��اي��ا  والمتقاعدين  الموظفين  ب��روات��ب  الم�ضا�س 
النازحة  للعوائل  الازمة  التخ�ضي�ضات  وتوفير  التموينية  والبطافة 
واع����ادة اع��م��ار ال��م��دن ال��م��ح��ررة م��ن االره����اب وال��ت��ي ت�����ض��ررت نتيجة 

للعمليات الع�ضكرية خال فترة تحريرها”.

الجبوري يؤكد للسفير البحريني موقف 
العراق الرافض ألي تدخل في الشأن الداخلي

التميمي: الموازنة بنيت على 
اساس سعر 60 دوالر للبرميل

- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

قال رئي�س لجنة االأوقاف وال�ضوؤون الدينية عبد 
العظيم العجمان انه" �ضيتم خال فترة ال�ضهرين 
��ي ال��وق��ف��ي��ن ال�����ض��ن��ي  ال��م��ق��ب��ل��ي��ن ان���ت���خ���اب رئ��ي�����ض
وال�ضيعي ". واأ�ضاف في موؤتمر �ضحفي بح�ضور 
اال�ضتقرار  اج��ل  " م��ن  اللجنة   اأع�����ض��اء  م��ن  ع��دد 
االأمثل لعمل الوقفين �ضيتم خال فترة ال�ضهرين 

المقبلين انتخاب رئي�ضي الوقفين".
خ��ال  �ضتعمل  " ال��ل��ج��ن��ة  ان  ال��ع��ج��م��ان  وت��اب��ع 
الفترة المقبلة على تحقيق م�ضالح ال�ضعب بكافة 
اطيافه بعيداً عن اأي محاباة لطائفة او مكون على 

اخر ".
واأو�ضح ان " اللجنة �ضتعمل على ت�ضريع القوانين الخا�ضة بالوقفين ال�ضني 
وال�ضيعي واوقاف اليدانات االأخرى واأي�ضا العمل على ت�ضريع قوانين تفعل من 
المنوطة  االأه��داف  تنفيذ  لمراقبة  اإ�ضافة  والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  عمل 
المعتدل  الخطاب  عبر  الدينية  الموؤ�ض�ضات  عمل  م�ضار  على  واال���ض��راف  بها 

وحمايتها من االإرهاب ".

االوقاف النيابية : سيتم انتخاب رئيسي الوقفين 
الشيعي والسني خالل الشهرين المقبلين

جمال المحمداوي يطالب بتطبيق سلم الرواتب الجديد وعدم شمول الدرجات الدنيا باالدخار

دع����ت ك��ت��ل��ة ال���م���واط���ن ال��ن��ي��اب��ي��ة ، ال��خ��م��ي�����س 
ودعوة  الخارجي  اال�ضتثمار  تفعيل  الى  ،الحكومة 
ونقل  وال�ضكن.  الخدمات  بمجال  ر�ضينة  �ضركات 
الزبيدي  في�ضل  نائبها  عن  المواطن  لكتلة  بيان 
ال�ضركات  ا�ضتقطاب  الحكومة  على  يجب  انه” 
ال��ر���ض��ي��ن��ي��ة ال��خ��ا���ض��ة ب��م��ج��ال ال��ب��ن��اء وال�����ض��ك��ن 
النهو�س  ليتم  ال��ب��اد  ال��ى  الخدمية  وال��م��ج��االت 
بالواقع الخدمي”. وا�ضاف ان” من الواجب على 
والدولية  العامة  ال�ضوارع  تاهيل  اع��ادة  الحكومة 
ف��ي ع��م��وم ال��ب��اد ، وو���ض��ع خ��ط��ط الن�����ض��اء ط��رق 
جديدة ع�ضرية “. يذكر ان” العديد من االطراف 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة دع����ت ال����ى اق�����رار ق���ان���ون اال���ض��ت��ث��م��ار 
بعد  الباد  عموم  في  المناطق  اعمار  اع��ادة  ليتم 
ا�ضعار  تراجع  �ضل  في  المالية  ال��وردات  انخفا�س 

النفط عالميا.

اك����د وزي�����ر ال���دف���اع خ���ال���د ال��ع��ب��ي��دي ان ال���ق���ادة 
وفق  �ضيحا�ضبون  المو�ضل  معركة  من  الهاربين 
الخيانة  بتهمة  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   29 ال��م��ادة 
ال��ع��ظ��م��ى. وق�����ال خ���ال���د ال��ع��ب��ي��دي ف���ي ت�����ض��ري��ح 
عام  م��دع  لديها  لي�س  ال��دف��اع  ان” وزارة  �ضحفي 
اك��م��ال  ب��ع��د  ان��ه��ا  اال  ال��دع��وى  لتحريك  ع�ضكري 
التحقيقات في الق�ضايا الع�ضكرية يتم تحويلها 
ان”  مبينا  فيها”  للبت  الق�ضائية  ال�ضلطة  ال��ى 
الوزارة تمتلك م�ضت�ضار قانونيا ومفت�س عام كما 
في الوزارات االخرى”. وا�ضاف ان” قوات الجي�س 
ا�ضتعادة زمام المبادرة وبداأت بالتقدم الى المناطق 
،م�ضيرا  لتحريرها”  داع�س  عليها  ي�ضيطر  التي 
ال���ى ان “هذا ال��ع��ام ه��و ع���ام االن��ت�����ض��ارات وع���ودة 
 .“ ال��م�����ض��ارات  دي��اره��م وت�ضحيح  ال���ى  ال��ن��ازح��ي��ن 
مو�ضحا ان ” الكثير من القادة الع�ضكريين تركوا 
تاركين  مواقعهم  من  وان�ضحبوا  المعركة  �ضاحة 
المجال للع�ضابات االجرامية لل�ضيطرة على هذه 
ان�ضحابهم  نتائج  ان  المناطق وهم يعلمون جيدا 
ان” الكثير  موؤكدا  القانون”،  وفق  عقابها  معلوم 
29 من  المادة  �ضيتم محا�ضبتهم وفق  القادة  من 
قانون العقوبات بتهمة الخيانة العظمى وحكمها 

االعدام”.

الزبيدي : يدعو الى 
تفعيل االستثمار الخارجي

ات��ه��م ال��ن��ائ��ب ع���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��رد���ض��ت��ان��ي 
الم�ضرفة  اللجنة  االرب���ع���اء،،  �ضنكالي،  م��اج��د 
اإن  ب��ع��د  بالتق�ضير  ال��ن��ازح��ي��ي��ن  اغ���اث���ة  ع��ل��ى 
في محافظة  نازحة  عائلة  األ��ف   25 ان  ات�ضح 
حتى  دينار  المليون  منحة  ت�ضتلم  لم  ده��وك 
االن. �ضنكالي وفي موؤتمر �ضحفي عقده في 

“25 الف عائلة نازحة  اإن  مجل�س النواب قال 
في محافظة دهوك لم تت�ضلم منحة المليون 
قبل  م��ن  تق�ضير  ح���االت  وه��ن��اك  االآن،  ح��ت��ى 
اللجنة العليا الغاثة وايواء النازحين في عدم 
خ�ضو�ضا  لهم،  المخ�ض�ضة  المبالغ  �ضرفها 
م��ح��اف��ظ��ة كركوك”.  ف���ي  ال���ن���ازح���ة  ل��ل��ع��وائ��ل 
ا�ضافية  م��ب��ال��غ  �”�ضرف  ب �ضنكالي  وط��ال��ب 
لكل  �ضهرية  المنحة  ت��ك��ون  ان  اي  للنازحين 
عائلة نازحة، باالعتماد على البطاقة الذكية، 

ف�����ض��ا ع���ن ت��ج��ه��ي��ز وف��ت��ح م���دار����س ب���ا م��اك��ن 
ان  وتابع  المحافظات”.  في  النازحين  تواجد 
كرد�ضتان  اقليم  ف��ي  النازحين  م��ن   20%“
ال��ه��ي��اك��ل وال��ج��وام��ع  ال��ي��وم ف��ي  ال���ى  يعي�ضون 
ف�ضلت  العليا  وال��ل��ج��ن��ة  الحكومية  واالب��ن��ي��ة 
ال��م��ن��ا���ض��ب لهم”، داع��ي��اً  ف���ي ت��ق��دي��م االي�����واء 
وزارة ال�ضحة اإلى ان “ت�ضتنفر كل امكانياتها 
ظل  في  للنازحين  الطبية  الخدمات  لتقديم 

انت�ضار االمرا�س واالوبئة بينهم”.

برلماني: 25 الف عائلة نازحة في محافظة دهوك لم يستلموا منحة المليون
- بغداد

العتابي،  حيدر  النيابية  النزاهة  لجنة  ع�ضو  ك�ضف 
في  ت�ضهم  التي  القوانين  تفعيل  على  لجنته  ع��زم  عن 
مكافحة الف�ضاد االداري والمالي في مفا�ضل الموؤ�ض�ضات 
جميع  ومحاربة  واق��ع��ي  ب�ضكل  تطبيقها  على  والعمل 

البلد وقال  االأذى الأبناء  اإلحاق  يت�ضبب في  اأ�ضكاله لما 
ومن  النواب  “مجل�س  ان  ت�ضريح �ضحفي  في  العتابي 
خال لجانه المخت�ضة عقد العزم على ان تكون العاقة 
تكاملية،  عاقة  والتنفيذية  الت�ضريعية  ال�ضلطات  بين 
عبر �ضعيه الحثيث الجل اإقرار عدة قوانين مهمة كانت 
معطلة وب�ضمنها القوانين التي تخ�س جوانب محاربة 
مفا�ضل  في  المهام  اداء  ومتابعة  اأ�ضكاله،  بكل  الف�ضاد 

تثبت  من  بحق  القوانين  “تطبيق  الى  داعيا  الدولة”، 
النافذة  القوانين  وف��ق  ومحا�ضبتهم  بالف�ضاد  اإدان��ت��ه��م 
وك�ضفهم وا�ضاف ان “البرلمان �ضاع الإقرار الموازنة في 
اأجل تقديم اف�ضل الخدمات من  المرحلة الحالية من 

خال بناء العاقة التكاملية بين البرلمان والحكومة
وكانت الحكومة قد اكدت في اأكثر من منا�ضبة عزمها 
م��ح��ارب��ة ال��ف�����ض��اد ف��ي ج��م��ي��ع م��وؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ة فيما 

انتقدت المرجعية الدينية بطء هذه االجراءات، م�ضيرة 
الى  يعالج  ل��م  الخطير  {الف�ضاد}  ال���داء  “هذا  ان  ال��ى 
�ضبه  االم��ر  ا�ضبح  حتى  وج��ادة  حقيقة  بمعالجات  االن 
ال  البع�س  ول��ع��ل  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  ف��ي  ع��ام��ة  ظ��اه��رة 
ب��ا حياء،  ال��ط��رق  ب�ضتى  ال��ع��ام  ال��م��ال  ياخذ  ان  يتحرج 
يكون في  ان  ينفع  ج��دا ال  مما يجعله عن�ضرا رخي�ضا 

الدولة .

العتابي : البرلمان عازم بتفعيل القوانين التي تسهم في مكافحة الفساد

العبيدي: الخيانة العظمى تهمة 
القادة الهاربين من معركة الموصل

دان رئي�س الجمهورية فوؤاد مع�ضوم، اليوم االعتداء على مبنى �ضحيفة 
في العا�ضمة الفرن�ضية باري�س، داعياً الى تع�ضيد وتفعيل الجهد الدولي 

الم�ضترك في الحرب على “االإرهاب” والق�ضاء عليه.
وقالت رئا�ضة الجمهورية اإن “رئي�س الجمهورية فوؤاد مع�ضوم تابع نهار 
في  �ضحيفة  على  ارهابيين  اأف��راد  اعتداء  جريمة  وغ�ضب  باألم  اليوم  هذا 
االعتداء  هذا  في  ال�ضحايا  من  عدد  و�ضقوط  باري�س  الفرن�ضية  العا�ضمة 
االإجرامي”. واأ�ضاف البيان اأن “رئي�س الجمهورية اذ يوؤكد با�ضمه �ضخ�ضيا 
ال�ضديدة  االدان���ة  وقومياتهم  اأديانهم  بمختلف  العراقيين  جميع  وبا�ضم 
واالن�ضانية  االخ��اق��ي��ة  القيمة  انحطاط  ع��ن  تعبر  ال��ت��ي  الجريمة  ل��ه��ذه 

للمتطرفين االرهابيين”.

معصوم يدين االعتداء على الصحيفة الفرنسية



االعظمية تعانق الكاظمية بذكرى والدة سيد الكائنات

هي المناسبة االجمل في حياتي

وتقول هند عبد ال�سالم من منطقة االعظمية، ان "والدة 
�س���يد الكائنات تعد المنا�س���بة االجمل في حياتي ال�س���يما 
وانن���ي اعي�س���ها في منطقتي وم���ع اهلي، اجواء ال�س���نة هي 
اجم���ل بكثير لكونن���ا ننجمع مع عراقيون من كافة مناطق 
���ى انالمنطقة  العا�سم���ة والب���الد ليكون���وا �سواه���د خير عل

تجمع �سملنا دون اي تفريق او عن�سرية".
وت�سي���ف عب���د ال�س���الم ان "الوح���دة وااللف���ة والتح���دي 
ه���ي هدفنا لتحقيق االنجازات التي عج���ز ال�سيا�سيون في 
مراح���ل ما�سي���ة ع���ن تحقيقها، فوجودنا ف���ي هكذا ظروف 
وبه���ذا الكرنفال االحتفالي المميز بحد ذاتها ر�سالة مهمة 
ل���كل المت�سيدي���ن بالم���اء العك���ر ان العراقيون ه���م ج�سد 

واحد وروح واحدة".
فيم���ا ي���رى احمد مح�سن م���ن ال�سيدي���ة، ان " المنا�سبة 
الي���وم تع���د ال���روح المعنوية والقوي���ة لعبور مرحل���ة خانقة 
ع�سف���ت بالب���الد منذ �سه���ور، فعلي ال�سيا�سي���ون الجدد ان 
يع���وا ان الوح���دة هي ا�سا����س النجاح والم�سالح���ة الوطنية 
بي���ن اطي���اف ال�سع���ب ماه���ي اال دعاي���ة ي���راد له���ا ان تخل���ق 

فجوات من �ساأنها احداث التفرقة والطائفية".
ويبي���ن مح�س���ن ان " المجتم���ع العراق���ي بحاج���ة ال���ى 
منا�سبات فرح كفيلة باأخراج الجميع من هذه المحن التي 
اع���ادت المجتمع الى الوراء، فالتغير يبداأ من الذات ونحن 
ال يمكن ان نتفرق مادمنا في وطن واحد حتى وان اختلفت 

جغرافية المكان اال ان االنتماء واحد لن يتغير".

شعب واحد رغم تعدد القوميات والمذاهب

وي�سي���ر مه���دي الربيع���ي من منطق���ة الكاظمي���ة الى ان 
�سرور  عليه  تكالبت  واحد مهما  يبقى  العراقي  " ال�سعب 
�سعفاء النفو�س الذين اليريدون الخير البناء هذا الوطن، 
نزح���ف ال���ى االعظمي���ة لم�سارك���ة االه���ل واال�سدق���اء ه���ذا 
الكرنف���ال االحتفال���ي الممي���ز ال���ذي يقام �سنوي���ا في اجواء 

تمالأها النقاوة والحب وااللفة والوداد".
ويلف���ت الربيع���ي ال���ى ان " االحتفاالت تعم كاف���ة االجواء 
والمناط���ق ف���ي الع���راق دون ا�ستثن���اء اال ان االعظمي���ة له���ا 
رونقه���ا وبهجته���ا الممي���زة ف���ي كل ع���ام، جئت م���ع ا�سرتي 
واطفال���ي لك���ي اكون واحد من الذي���ن اثبتوا ح�سورهم في 
هذا اليوم المبارك، ولنر�سل ر�سالة مفادها اننا �سعب واحد 

وان اختلفت القوميات والمذاهب".
وي�سدد موؤيد ابراهيم من حي الجامعة الى �سرورة ان " 
تك���ون هناك لغة موحدة تهدف ال���ى نبذ العنف والطائفية 
فابناء البلد الواحد جلهم يجتمعون في مدينة االعظمية 
دون اي خ���وف او ت���ردد لكونه���م يعلم���ون ان الب���الد واح���دة 
والم�سي���ر واحد دون اي تفرقة، فمعظم ا�سدقائي هم من 
مدين���ة ال�سعلة وال�س���در والكاظمية اال انه���م اجتمعوا في 
االعظمي���ة الحياء تلك المنا�سبة العطرة االمر الذي يعني 

ان الجميع واحد وان اختلفوا في القوميات والمذاهب".
الحكوم���ة  تعم���ل   " ان  خ���الل  م���ن  ابراهي���م  ويطال���ب 
���ى محا�سب���ة كل الداعي���ن للعن���ف والطائفية  العراقي���ة عل
واحالته���م ال���ى الق�ساء بما فيه���م القن���وات واالذاعات التي 
تثي���ر النزعات الطائفية من خالل خطاباتها التي اليمكن 
اال ان تجاب���ه بالجدي���ة والحدي���ة لك���ي تنته���ي ه���ذه االزمة 

التي راودت الجميع حتى في احالمهم اليومية".

احتفال عفوي دون اي نزعة عرقية او طائفية

ودع���ت �سمي���رة احم���د معاون���ة مدر�سي���ة، ال���ى ان "تك���ون 
االي���ام المقبل���ة جلها اي���ام احتف���االت وفرح ابتهاج���ا بمولد 
���ى اله اتم  �سي���د الكائن���ات الر�سول االك���رم محمد عليه وعل
ال�سل���وات والت�سليم، منذ متى ونحن ننظر الى العراقيون 
���ى انهم م���ن اديان وقومي���ات مختلف���ة، مدر�ستي تحوي  عل
طلب���ة كث���ر من كافة القومي���ات والمذاهب اال انن���ا احتفلنا 
وب�س���كل عفوي بمولد �سيد الخليقة من خالل اقامة تزين 
ال�سفوف بالورود والن�سرات وال�سوئية التي تعطي للمكان 
بهج���ة ورون���ق وطمانين���ة تام���ة باأنن���ا ال يمك���ن ان تفرقن���ا 
المحاوالت التي تهدف ال�سعال فتيل الطائفية المقيتة".

����ى عاتقه����ا  وقال����ت احم����د ان "االجي����ال المقبل����ة يلق����ى عل
الكثي����ر م����ن االم����ور والواجبات التي يراد له����ا ام تغير الكثير 
����ى المجتم����ع الت����ي  م����ن االم����ور الت����ي ا�سبح����ت دخيل����ة عل
م����ن �سانه����ا ان تك����ون واح����دة م����ن الع����ادات التي اذا م����ا تمكنا 
منه����ا فانه����ا �ستكون عالمة غي����ر محبببة تتنقله����ا االجيال 
المقبل����ة، طلبتنا هم بنات الم�ستقب����ل هم اطباء ومهند�سوا 
ومعماري����وا و�سحفي����وا الب����الد الت����ي عان����ت ما عان����ت ب�سبب 
ال�سيا�سي����ات الت����ي غي����رت الكثي����ر م����ن االم����ور التي ل����م تكن 

موج����ودة ف����ي ال�سابق". فيما قال محم����د الخالدي اعالمي، 
����ى البالد ال�سينا بعد  ان "المنا�سب����ة تع����د االهم التي تمر عل
التغيي����رات االمنية التي حدثت وتحدث في نواحي المناطق 
المختلف����ة الت����ي ي����راد له����ا ان تعي�����س اال�ستق����رار مهما كلف 
الثم����ن، منا�سب����ات ودع����وات لم�سناه����ا م����ن خ����الل احادي����ث 
مواطنين ب�سطاء ت�سب جلها في تحقيق االمن واال�ستقرار 
ال�ستغ����الل المنا�سبة العط����رة لتحقيق الجه����ود التي ترمي 

ال����ى وح����دة ال�س����ف العراق����ي ال����ذي اراد ل����ه المغر�س����ون ان 
ال ي�ستق����ر". وا�س����اف الخال����دي ، "نح����اول وب�ست����ى الط����رق 
ايج����اد و�سائ����ل تعي����د للع����راق البهج����ة وال�س����رور واالحتف����ال 
ال����ذي وجدن����اه واقع����ا جمي����ال ف����ي اغل����ب مناط����ق العا�سم����ة 
بغ����داد ال�سيم����ا الكاظمي����ة واالعظمي����ة، التي تزين����ت كما في 
باق����ي البي����وت بال�سم����وع الت����ي ترمز ل����والدة الخي����ر والعطاء 
والطماأنينة واال�ستقرار الذي تال�سه في ال�سنوات االخيرة".

احتفاالتنا مميزة رغم االلم وفقدان االحبة

بينم���ا راأت �سفال الطائي �سحفي���ة، ان " الم�ساهد التي 
ابه���رت العال���م باالحتف���االت الت���ي عم���ت المنطق���ة بدخول 
الع���ام الجدي���د هي ذاته���ا التي ر�سم���ت الفرح���ة على وجوه 
العراقيون بذكرى والدة �سيد الب�سرية وخير الخلق محمد 

ل���ذا الب���د ان تك���ون لهذه  "����س" ف���ي مناط���ق العا�سم���ة، 
المنا�سب���ة حي���ز كبي���ر ف���ي نفو����س االع���داء ال�سيم���ا الذين 
ينظ���رون ال���ى المجتمع العراقي من زاوي���ة طائفية �سيقة 
ومقيت���ة، فال�سغي���ر والكبير ف���ي مناطق كثي���رة من بغداد 
�ساهدت���ه يرف���ع االع���الم الممي���زة الت���ي تعط���ي للمنا�سب���ة 

حقها الذي اعتدنا عليه جميعا".
وتابع���ت الطائ���ي ، ان "بلدان العالم لو م���رت بما يمر به 

العراق لما يتنف�س اهلها الحياة، لكننا كعراقيون ال نبالي 
باالح���داث الجاري���ة الت���ي اعط���ت طابع���ا مغاي���را للحقيقة 
والواقع، فنحن �سعب مقاوم وجبار وعنيد ونحاول وب�ستى 
الط���رق ان نر�س���م الب�سمة على وجوهنا رغم االلم والغ�سة، 
الت���ي افقدتن���ا اع���زاء كان له���م ح�س���ور ممي���ز ف���ي حياتن���ا 

اليومية".

العبادي: احتفاالت المولد النبوي رسالة
الى الجماعات التي ال تمت لالسالم بصلة تذكر

م���ن جانبه �س���ارك رئي�س مجل�س ال���وزراء حيدر العبادي 
احتفاالت �سعبنا الكريم با�سبوع مولد نبي الرحمة الر�سول 
محمد "�س" خالل زيارته م�ساء اأم�س منطقتي الكاظمية 

واالعظمية في العا�سمة بغداد.
وقال بي���ان لمكتب العبادي تلقته "العراقية ، اإن "رئي�س 
ال���وزراء تج���ول بي���ن الح�س���ود المحتفل���ة بالمول���د النب���وي 
ال�سري���ف مهن���اأ ال�سعب العراق���ي واالم���ة اال�سالمية بمولد 
�سي���د الكائن���ات"، م�سيرا ال���ى ان "هذه االحتف���االت بذكرى 
مولد �سيد الكائنات تمثل ابلغ رد على الع�سابات االرهابية 

التي ال تمت لال�سالم ب�سلة".
وا�س���اف ان "الر�س���ول االك���رم بع���ث لهداي���ة الب�سرية وان 
م���ا تقوم ب���ه الزمر االرهابية با�سم الدي���ن ال يمثل الر�سالة 
ال�سامي���ة للدي���ن اال�سالم���ي انما هو ت�سويه له���ا فالر�سول 

كان مثاال للرحمة والعدل واالن�سانية".
ودع���ا العب���ادي ال���ى ان "تك���ون ذك���رى مولد نب���ي الرحمة 
واله���دى منهج���ا للوح���دة وان ن�ستله���م العب���ر م���ن �سيرته 
العط���رة ونتكات���ف جميعا لط���رد الع�ساب���ات الدخيلة على 

بلدنا ولنبداأ باعماره ويتنعم الجميع بخيراته".
ب���دوره طال���ب رئي����س مجل����س الن���واب �سلي���م الجب���وري 
ال���ى الك�س���ف عن منف���ذي عملية اغتي���ال رج���ال الدين في 
محافظ���ة الب�س���رة م�سددا على �سرورة اأن ال تمر الجريمة 

�سدى دون محا�سبة ومحاكمة المتورطين.
وق���ال الجب���وري ف���ي كلم���ة األقاه���ا خ���الل االحتفالي���ة اإن 
الب�سرة باغتيال  الت���ي ح�سلت في محافظ���ة  "الجريم���ة 
ع���دد م���ن رج���ال الدي���ن والدع���اة وه���م يتهي���اأون لالحتفال 
بالمول���د النب���وي يج���ب اأن ال تم���ر �س���دى دون الك�س���ف عن 
منفذيه���ا ومحا�سبته���م"، م�سي���را الى اأن "هن���اك من يريد 

اأن يغير عنوان الب�سرة".
واأ�س���اد الجب���وري بق���رار وزي���ر الداخلي���ة بت�سكي���ل لجن���ة 
لك�س���ف مالب�س���ات اغتيال ائم���ة الم�ساجد ف���ي المحافظة 
الفتا الى اأن "مجل�س النواب �سيتابع ذلك من قبل الجهات 

المخت�سة.
ودع���ا الى "بناء الدولة المدنية ال�سحيحة القائمة على 
ا�س�س رف�س العنف واالإرهاب والتطرف بكل ا�سكاله"م�سددا 
على اأن "التطرف لم يكن يوما ما عامال م�ساعدا في بناء 

االأمم وال�سعوب".
م���ن جهت���ه ا�س���ار وزي���ر الداخلي���ة العراقي محم���د �سالم 
الغب���ان م���ن م�سج���د اأب���و حنيف���ة النعمان ببغ���داد، اإل���ى اأن 
"التحدي���ات الت���ي تواج���ه الع���راق تتطلب توحي���د ال�سف 
موؤك���دا اأن���ه �سي�ستم���ر بالم�س���وار ال���ذي ب���داأه ف���ي محارب���ة 

الف�ساد.
وق���ال الغب���ان في كلم���ة األقاه���ا خ���الل احتفالي���ة اأقامها 
دي���وان الوق���ف ال�سن���ي ف���ي م�سج���د اب���و حنيف���ة النعم���ان 
ببغ���داد بمنا�سب���ة المولد النب���وي اإن "جوه���ر ر�سالة النبي 
محم���د " ����س" كان���ت الوح���دة والت���ي لوالها لم���ا انت�سرت 
الر�سالة اال�سالمية"، م�سددا على �سرورة "العودة اإلى هذا 
اال�سل الثابت في اال�سالم والتوحد امام االرادات التي تريد 

النيل من وحدتنا".
واأ�س���اف الغب���ان اأن "التحديات التي تواجهنا والتي تريد 
النيل من االأمة وعظمتها تتطلب منا وحدة ال�سف"، الفتا 
ال���ى "اأنن���ا �سنبقى ن�سيج���ا متالحما و�ستتحط���م ارادة من 

يريد النيل من وحدتنا على �سخرة العراق الواحد".
وق���ال الغب���ان "اأك���دت منذ الي���وم االول لت�سلم���ي من�سب 
وزي���ر الداخلي���ة على القي���ادات بااللتزام بمو�س���وع المهنية 
ف���ي التعام���ل م���ع المل���ف االأمن���ي"، موؤك���دا اأن���ه �سي�ستم���ر 

الف�ساد". محاربة  في  بداأته  الذي  "بالم�سوار 
يذك���ر ان العال���م العرب���ي واال�سالم���ي يحتف���ل ف���ي ه���ذه 
االيام بذك���رى والدة الر�سول االكرم محمد "�س" والتي لها 
رون���ق وطابع خا�س في الع���راق والذي تمثل بتعانق مناطق 
الكاظمي���ة واالعظمية في اجواء مبه���رة لتر�سل ر�سالة الى 
العال���م مفاده���ا ان العراقي���ون رغ���م م���ا يم���رون ب���ه اال انهم 
موح���دون �سد االرهاب والعن�سري���ة وغير مختلفين برغم 
الجه���ود التي تبذل لزرع االزمات والفرقة بين ابناء ال�سعب 

الواحد.
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العراقية ـ بغداد

في احتفاالت مهيبة عمت المدينة

االحتفاالت بذكرى مولد سيد الكائنات تمثل ابلغ رد 
على العصابات االرهابية التي ال تمت لالسالم بصلة

يحاول العراقيون ايجاد العديد من الوسائل العادة البهجة والسرور واالحتفال 
بالمناسبات الدينية ومنها مولد الرسول االعظم )ص( الذي وحد الجموع بالفرح

اجــواء الفــرح والبهجة والســرور خيمت علــى اغلب مناطق 
البــالد الســيما العاصمة بغــداد بمجمل مناطقهــا والتي كان 
لألعظميــة والكاظميــة دور كبير فــي ابراز هذه المناســبة 
بالشــكل الذي جعــل الكثير من ابناء هــذا الوطن يدعون الله 
ان يديــم هــذه الفرحــة التي رافقــت دخولنا العــام الجديد، 
دعــوات ومناشــدات مــن كافــة المواطنيــن الذيــن تحدثت 
معهم “الغدبــرس” من مناطق العاصمة الى اســتغالل هذه 
المناسبات من اجل توحيد الصفوف ومواجهة التحديات التي 
تعصف بالبالد السيما وان الكثير من العوائل في العام الماضي 
شردت ونزحت من مناطق سكانها الى مناطق اكثر امنا بسبب 
الظروف غير المســتقرة في اماكن سكناهم، مناشدات لكافة 
المســؤولين ان يتحلــوا بالصبــر لتحقيــق الغايــات التي يود 
العراقيــون تحقيقهــا وبشــكل كامــل دون اي نقصــان لنكون 

الدولة االرقى واالفضل في العالم.

ي���رى مواطن����ون ان 
المناس��بة اليوم تعد 
ال�������روح المعن��وية 
والقوية لعبور مرحلة 
خانقة عصفت بالبالد 

منذ شهور

دعا العبادي الى ان تكون 
ذكرى مولد نب��ي الرحمة 
واله��دى منهج��ا للوحدة 
وان نس��تلهم العب��ر من 

سيرته العطرة



الك�سنزاني  محمد  م��ا���س  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  اع��ل��ن 
عمل  لتقييم  وتفتي�سية  رق��اب��ي��ة  ف��رق  ت�سكيل  ع��ن 
وام��ك��ان��ات ال��م��ط��اح��ن االه��ل��ي��ة، م����ؤك���داً ال��ع��م��ل على 
ات��خ��اذ اج�����راءات وال��ي��ات ج��دي��دة ل��م��راق��ب��ة ومتابعة 
م�سار ال�ساحنات المحملة بم�اد البطاقة التم�ينية 

بالتعاون مع الجهات االمنية.
فرق  ت�سكيل  "تم  اإن��ه  بيان  ف��ي  الك�سنزاني  وق��ال 
وحداثة  وامكانات  عمل  لتقييم  وتفتي�سية  رقابية 
المطاحن االهلية وتطبيق مبداأ الث�اب والعقاب في 
ذلك". واكد الك�سنزاني "العمل على اتخاذ اجراءات 
ال�ساحنات  م�سار  ومتابعة  لمراقبة  جديدة  واليات 
مع  بالتعاون  التم�ينية  البطاقة  ب��م���اد  المحملة 
من  منعا  المحافظة  وم��ج��ال�����س  االم��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات 

التاعب والغ�س فيها".
الحالي  ال��ع��ام  ان  اك���دت،  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ان  ي��ذك��ر 
البطاقة  مفردات  ت�فير  في  متميزاً  �سيك�ن   2015
ب��ي��ن ال���م����اط���ن���ي���ن، ا����س���اف���ة ال����ى االه���ت���م���ام بملف 
النازحين الذين �سيمنح�ن اهمية خا�سة، مبينًة ان 
ال�زارة ب�سدد ت�زيع المبالغ المالية قريبا لاأ�سهر 
لمفردات   2014 الما�سي  العام  من  االخيرة  االربعة 

البطاقة التي لم ت�زع خال هذه الفترة.

م��ن��ح م��رك��ز ال���ق��اي��ة م��ن اال���س��ع��اع ال��ت��اب��ع ل����زارة 
اال�سعاعي  العمل  ترخي�س  اج���ازة   )49  ( البيئة، 
ف���ي ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��ح��ك���م��ي��ة وااله���ل���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة 
بالمجاالت ال�سحية وال�سناعية والبحثية من اجل 
الأجهزة  للم�ستخدمين  اال�سعاعية  ال�سامة  منح 

بغداد  في  والعامة  الخا�سة  العيادات  في  اال�سعاع 
والمحافظات والمجاالت ال�سناعية ومراكزالبح�ث 
البيئي  الت�عية واالع���ام  دائ���رة  ع��ام  وق��ال مدير   .
منحت  االج����ازات  ان  بيان  ف��ي  الح�س�ن  علي  امير 
اال�سعة  وعيادات  ال�سحية  والمراكز  للم�ست�سفيات 
العلمية  الفنية  التقارير  ال��ى  ا�ستناداً  وال�سركات 
اآل��ي��ة العمل  ال�����س��ادرة ف��ي وق��ت �سابق وال��ت��ي بينت 
في تلك الم�ؤ�س�سات بعد ا�ستيفاء متطلبات العمل 

من  ج���زءاً  تعد  التي  اال�سعاع  م��ن  ال�قاية  وع���ام��ل 
ال���ق��اي��ة  م��رك��ز  ،ان   وا����س���اف  ال��ع��ام��ة.  الم�سلحة 
اج���ازات ترخي�س تملك   )49  ( اال���س��ع��اع  منح  م��ن 
وا���س��ت��خ��دام اج��ه��زة اال���س��ع��ة ف��ي ال��م��ج��ال ال�سحي 
الت�سخي�سي في ثاثة ع�سر محافظة وهي ) بغداد 
– ديالى – وا�سط – الدي�انية – ذي قار – الب�سرة 
 – المقد�سة  كرباء   - -المثنى–مي�سان  –بابل 
( من  اال���س��رف  – النجف  – كرك�ك  الدين  �ساح 

اجل منح ال�سامة اال�سعاعية للعاملين  على اجهزة 
اال���س��ع��اع ف��ي ال��ع��ي��ادات ال��خ��ا���س��ة وال��ع��ام��ة وم��راك��ز 
،ان  الى  وا�سار  والمحافظات".  بغداد  في  البح�ث  
المجال  ه��ذا  ف��ي   العاملين  طالبت  البيئة  وزارة 
باتباع ال�س�ابط اال�س�لية الخا�سة بالعزل ا�سافة 
االجهزة  هذه  ا�ستخدام   معرفة  على  تدريبهم  الى 
دون  وللحيل�لة  اال�سعاعي  الت�سرب  ح��االت  لتقليل 

تاأثيرها على �سحة الم�اطن.

ن�سير  والمعادن  ال�سناعة  وزي��ر  اكد 
ا���س��ا���س��ي  االع�����ام  دور  ان  ال��ع��ي�����س��اوي، 
ال�سادقة  الر�سالة  اي�سال  ف��ي  وف��ع��ال 
واإظ������ه������ار ال���������س�����رة ال���م�������س���رق���ة ع��ل��ى 
ك���اف���ة ال�����س��ع��د ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالم��ن��ي��ة 

واالقت�سادية.
ك��م��ا اك����د ال��ع��ي�����س��اوي خ����ال ل��ق��ائ��ه 
االعامية  وال�سعب  االق�سام  م�س�ؤولي 
ل��ل���زارة  التابعة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ات  ف��ي 
بح�سب بيان حر�سه على دعم االعام 

ل��م��ا ل���ه م���ن دور ري�����ادي ف���ي ال��م��رح��ل��ة 
المقبلة باعتباره ال�سلطة الرابعة .

االع��ام  ان  ال��ق���ل:  عنه  البيان  ونقل 
فاعلة  و�سيلة  يعد  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 
وتعريف  ال�����زارة  عمل  حقيقة  لعك�س 
كما  ب��ه  ت��ق���م  ال���ذي  ب��ال��دور  المجتمع 
ي�سكل عاما هاما في انجاح برامجها 
خال  من  الهادفة  وخططها  الجديدة 
الخا�سة  بالمعل�مات  المتلقي  اغ��ن��اء 
بالن�ساط ال�سناعي و�سمان و�س�ل تلك 
المعل�مات الى اكبر عدد من الجماهير 
ال���س��ي��م��ا ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ف����ي ال���خ���ارج 
في  الم�ستجدات  اخ��ر  على  واطاعهم 

الدخ�ل  على  وت�سجيعهم  القطاع  هذا 
في اال�ستثمار بال�سناعة العراقية .

و دعا خال اللقاء المجتمعين" الى 
الداء  اال�ستثنائية  الجه�د  بذل  �سرورة 
ال�سحيح  بال�سكل  االع��ام��ي  واجبهم 
وب���م���ا ي����ت�����اءم وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��رح��ل��ة 
المقبلة عن طريق الترويج للمنتجات 
ال��م��ح��ل��ي��ة وح�����ث م����ؤ����س�������س���ات ال���دول���ة 
ال�سناعة  دع��م  على  الخا�س  والقطاع 
والمطالبات  الدع�ات  ال�طنية واطاق 
الق������رار وت��ف��ع��ي��ل وت��ط��ب��ي��ق ال��ق���ان��ي��ن 
المحلي  لانتاج  الداعمة  والت�سريعات 

والزام الجهات المعنية بتنفيذها .

وزير الصناعة يؤكد ضرورة تنشيط دور االعالم 
في دعم الصناعة وتشجيع االستثمار فيها
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دائرة رعاية القاصرين: معدل االستثمار خالل 
2014 أكثر من مليار وثمانمائة ألف دينار

البيئة تغلق )61( مشروعا 
صناعيا وخدميا في واسط

تحقيق  ع��ن  ال��ع��دل،  ل����زارة  التابعة  القا�سرين  رع��اي��ة  دائ���رة  اأعلنت 
الخزينة  ح���االت  م��زاد  في  القا�سرين  ل�سريحة  مجزية  نقدية  ف�ائد 
وثمانمائة  المليار  تجاوزت  المالية  ووزارة  العراقي  المركزي  للبنك 

الف دينار خال عام 2014.
واك��دت مدير عام دائ��رة رعاية القا�سرين هند عبد جميغ في بيان 
، اإن مجمل االأرباح المتحققة من ا�ستثمار االأم�ال في ح�االت البنك 
المركزي و�س�ق االأوراق المالية بلغت )180،517،970،000،00( مليار 
وثمانمائة وخم�سة ملي�ن وت�سعة و�سبع�ن األف و�سبعمائة دينار، خال 

الفترة من �سهر ني�سان ولغاية كان�ن االأول من عام 2014.
وقالت المدير العام، ان معدل االرباح المتحققة في ا�ستثمار اأم�ال 
للعام  المالية  االأوراق  و�س�ق  المركزي  البنك  ح���االت  في  القا�سرين 
الما�سي 2014، اعلى من ارباح عام 2013، مبينة ان هذه االأرباح ت�ساف 

ب�سكل دوري اإلى ح�ساب القا�سر الم�دع لدى الدائرة.
اإن الدخ�ل في �س�ق االأوراق المالية وح�االت  واأفادت المدير العام: 
التي  المهمة  اال�ستثمارية  الم�ساريع  اأ�سمن  يعد من  المركزي  البنك 
م�سيرة  المجازفة،  اأو  المخاطرة  دون  للقا�سر  المالية  الفائدة  تحقق 
اإلى اأن قيمة المبالغ تعاد اإلى الدائرة عند نهاية كل مزايدة والتي تتم 

�سهريا، بما ي�سمن زيادة اأم�ال القا�سرين.

 ) 61 اغلقت وزارة البيئة ) 
في  وخدميا  �سناعيا  ن�ساطا 
لمخالفتها  وا�سط  محافظة 
ال�����������س������اب�����ط وال�����ق������ان�����ي�����ن 

البيئية.
وق�������ال م����دي����ر ع������ام دائ������رة 
ال��ت���ع��ي��ة واالع�������ام ال��ب��ي��ئ��ي 
امير علي الح�س�ن ان الفرق 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��م��دي��ري��ة 
اغ��ل��ق��ت  )61(  وا����س���ط   بيئة 
ن�����س��اط��ا ���س��ن��اع��ي��ا ���س��م��ل��ت) 

وق�د  ، محطات  ،مخابز  وثلج  بل�ك  ، معامل  وا�سفلت  معامل طاب�ق 
ومركز  العزيزية  ال�سحي  الطمر  ،م�قع  والت�سحيم  الغ�سل  ،كراجات 
���س��ح��ي ال�����س��ام ، ح��ق���ل ال���دواج���ن وال��م��ف��اق�����س ،م���خ���ازن ال��م��ب��ي��دات 
الغلق  اوام��ر  ان  مبينا  وا���س��ط(،  لزراعة  التابعة  الكيمياوية  واال�سمدة 
ق��ان���ن حماية  ل��ل��م��ادة )11 ( م��ن  ال��ن�����س��اط��ات   ج���اءت لمخالفة ه���ذه 
فر�س  على  ين�س  ال��ذي    2009 ل�سنة   )  27( رق��م  البيئة   وتح�سين 
غرامات مالية وا�سدار اوامر غلق  بحق االن�سطة التي لم تح�سل على 
الم�افقات البيئية. واو�ساف مدير عام دائرة الت�عية واالعام البيئي 
ان االجراءات المتبعة من قبل وزارة البيئة ب�سدد هذه التجاوزات هي 
مفاتحة الجهات ذات العاقة ل�قف مثل هذه التجاوزات بالتعاون مع 

وزارة الداخلية اذ انها الجهة التنفيذية في ازالة مثل هذه المخلفات.
ي�سار الى ان مفارز ال�زارة الرقابية م�ستمرة بممار�سة عملها ب�سكل 
والتي  البيئية  للق�انين  المخالفات  ر�سد حاالت  وي�مي في  ميداني 
حياة  على  �سلبا  تنعك�س  التي  ال�سحية  واال���س��رار  التل�ث  ال��ى  ت���ؤدي 

الم�اطن.

ك�سف مجل�س محافظة الدي�انية، االربعاء، 
باتجاه  للتحرك  اج����ازة  اأع�����س��ائ��ه  منحه  ع��ن 
ال��ب��رل��م��ان ومجل�س  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ف���ي  ك��ت��ل��ه��م 
ال�زراء لدعم م�سروع مطار الدي�انية التجاري 

لزيادة م�ارد المحافظة.
الدي�انية،  محافظة  مجل�س  رئي�س  وق���ال 
قرر  "المجل�س  اإن  ال��ج��ب���ري،  �سلمان  جبير 
ال��ف���ري  للتحرك  اإج����ازة  اأع�����س��ائ��ه  ال��ي���م منح 
ال�سيا�سية  كتلهم  روؤ����س���اء  م��ع  التن�سيق  ف��ي 
ون���اب��ه��ا ووزرائ����ه����ا ل��ل��ت�����س���ي��ت ع��ل��ى م�����س��روع 
الم�رد  يعد  ال��ذي  التجاري،  الدي�انية  مطار 
للدي�انية  يمكن  ال���ذي  ال���ح��ي��د  االق��ت�����س��ادي 
اال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه ف���ي ت��خ��ف��ي��ف ح���ال���ة ف��ق��ره��ا 
المزمن ب�سبب غياب م�سادر التم�يل و�سعف 
�����س��ة ال���ى م�����س��اري��ع تنمية  ال��م��ب��ال��غ ال��م��خ�����س

االقاليم".
ل��ل��ت��اأي��ي��د  "ك�سبنا  اأن  ال���ج���ب����ري،  واأ����س���اف 
المطار  ال���زراء على م�سروع  ت�س�يت مجل�س 
مع  خا�سة  الكثير،  للدي�انية  يعني  التجاري 
م���خ���اوف ب��ع�����س ال��م�����س���ؤول��ي��ن م���ن م��ع��ار���س��ة 
خ�سية  الق����راره،  وك��رب��اء  النجف  محافظتي 
���ى م�����س��ال��ح��ه��م��ا وح����رك����ة ال����ط����ائ����رات ف��ي  ع���ل
م��ط��ارات��ه��م��ا وم���ا ق��د ي���ؤث��ر م��ط��ار ال��دي���ان��ي��ة 

عليهما".

م��ن  ال���دي����ان���ي���ة  "حرمان  اأن   ، واأو������س�����ح 
التنفيذية  الحك�مة  في  ال�سيادية  المنا�سب 
يحمل وزراء واأع�ساء حك�مات النجف وكرباء 
حرمت  التي  الدي�انية  عن  الدفاع  م�س�ؤولية 
من الكثير من الم�ساريع اال�ستراتيجية التي 
لت�سهم  ا�سافية،  م���ارد  المحافظة  على  ت��در 

ويكمن  م���اط��ن��ي��ه��ا،  ع��ن  ال��ف��ق��ر  تخفيف  ف��ي 
ذلك في الت�س�يت على مطار ال�سحن الج�ي 
االأخ���رى  ال��م��راح��ل  تنفيذ  لن�سمن  ال��ت��ج��اري، 
ومدينة  ح���رة  منطقة  ان�����س��اء  تت�سمن  ال��ت��ي 
"المفاجاأة  اأن  ال���ج���ب����ري،  وت���اب���ع  تجارية". 
الكبرى التي لم نكن نت�قعها في تخ�سي�س 

مبلغ نح� 130 مليار دينار كم�ازنة لم�ساريع 
ت��ن��م��ي��ة االق���ال���ي���م، ب��ع��د ���س��ي��اع م����ازن���ة 2014 
ت��ج��اوزت  ال��ت��ي  م�ساريعها  ع��ل��ى  وم�����س��ادق��ت��ن��ا 
ال�)700( مليار دينار، و�سعتنا في م�قف حرج 
المحافظة  حاجة  مع  خا�سة  م�اطنينا،  اأم��ام 
التحتية، وفي ظل  للبنى  تنم�ية  نه�سة  الى 
�سيء  ت��ق��دي��م  م��ن  نتمكن  ل��ن  ال��م��ق��ر  المبلغ 
الى الم�اطنين، لتردي جميع القطاعات، ولم 
يبق اأمامنا اأي خيار �س�ى اللج�ء الى تن�سيط 
اال�ستراتيجية  وم�ساريعه  اال�ستثمار  ق��ط��اع 
عما  ال��دي���ان��ي��ة  تع��س  دخ��ل  م����ارد  لن�سمن 

فقدته وحرمت منه ط�ال العق�د الما�سية".
وك����ان م��ح��اف��ظ ال��دي���ان��ي��ة، ال��دك��ت���ر عمار 
ح��ب��ي��ب ال��م��دن��ي، اع��ت��ب��ر، ع���دم اإق�����رار م���ازن��ة 
المحلية  ال��ح��ك���م��ة  ب���اإح���راج  ال�����س��ب��ب   ،2014
مجل�س  اأق��ره��ا  التي  الم�ساريع  من  كثير  في 
التنم�ية  وتاأخير خطتنا  المحافظة الإداراتنا، 

للدي�انية.
وك����ان م��ح��اف��ظ ال��دي���ان��ي��ة، ال��دك��ت���ر عمار 
ح��ب��ي��ب ال���م���دن���ي، اأع���ل���ن ب��ح��ث��ه خ�����س������س��ي��ة 
ال��م��ح��اف��ظ��ة وح��اج��ت��ه��ا ال���ى م�����س��اري��ع وخطط 
ت��ن��م���ي��ة ت�����س��ه��م ف���ي ت��خ��ف��ي��ف ح��ج��م م��ع��ان��اة 

م�اطنيها.
وت���ع���د م��ح��اف��ظ��ة ال���دي����ان���ي���ة، ث���ان���ي اأف��ق��ر 
ن�سبة  ت�سكل  ح��ي��ث  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��م��ح��اف��ظ��ات 
اإل��ى  ارتفعت  لكنها   ،35% نح�  فيها  الفقر 

االإح�ساءات. اآخر  بح�سب   ،45%

منح اعضاء مجلس الديوانية اجازة التحرك على كتلهم للتصويت على مطار المحافظة التجاري
- بغداد
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البيئة منح 49 اجازة ترخيص تملك واستخدام اجهزة االشعة السينية

- بغداد
حذرت اأمانة بغداد، اأهالي العا�سمة من �سراء 
م�كدة   ، للم�اطنين  العائدة  الزراعية  ��ي  االأرا���س
ا�ستعمالها  اأو  جن�سها  بتغيير  ق��رار  وج���د  ع��دم 
واالع��ام  العاقات  مديرية  وذك��رت  �سكني.  ال��ى 
في بيان ان "امانة بغداد تحذر اأهالي العا�سمة 
����ي ال���زراع���ي���ة ال��ع��ائ��دة  ب���غ���داد م���ن ����س���راء االأرا�����س
اأو ا�ستعمالها  للم�اطنين بحجة تغيير جن�سها 
254 ل�سنة  "القرار  اأن  الى  "، م�سيرة  م�ستقبا 
جن�س  تغيير  اإمكانية  درا���س��ة  على  ن�س   2013
ح�سرا  الم�سيدة  والخدمية  الزراعية  ��ي  االأرا���س
ا�ستعمال �سكني" .  25/4/2013 الى  قبل تاريخ 
المجمعات  يخ�س  "فيما  اأنه  االأمانة  واأو�سحت 
تع�د  ال��ت��ي  ���ي  االأرا����س ع��ل��ى  ال��م�����س��ي��دة  ال�سكنية 
في  فيها  النظر  يتم  ال  اأ�سخا�س  الى  عائديتها 
ال�قت الحا�سر، ك�ن القرار اقت�سر على درا�سة 
���ي  ال��م��ج��م��ع��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة ال��م�����س��ي��دة ع��ل��ى اأرا����س
االأ�س�لية  ال��م���اف��ق��ات  ا�ستح�سال  بعد  ال��دول��ة 
" امانة بغداد التمتلك  " . وبينت ان  على ذل��ك 
ال��ق���ان��ي��ن ال��ت��ي ت��ج��ي��ز ل��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ ال��م�����س��اري��ع 
اال�ستعمال  ذات  للمناطق  ال��خ��دم��ات  اوت��ق��دي��م 
ال����زراع����ي ك�����س��ب��ك��ات ال���م���اء وال�������س���رف ال�����س��ح��ي 
والطرق وان�ساء الحدائق والماعب والمتنزهات 

الى جانب الخدمات البلدية اال�سا�سية ".

امانة بغداد تحذر من شراء األراضي 
الزراعية العائدة للمواطنين

�سرورة  ال��ب��زوين،  ح�سن  �سباح  الب�سرة  حمافظة  جمل�س  رئي�س  اك��د 
ذات  يف  "مت�عدا"  املحلية  العمالة  بتعيني  النفطية  ال�سركات  ال��ت��زام 
اأو  ال�سركات  اب��ت��زاز  ي��ح��اول  م��ن  �سد  �سارمة  اإج����راءات  باتخاذ  ال���ق��ت 
اجتماعا  تروؤ�سه  البزوين خال  وقال  �سري عملها.  او عرقلة  تهديدها 
�سم روؤ�ساء ال�حدات االإدارية واملحلية يف مناطق �سمال الب�سرة بح�سب 
بيان ملجل�س املحافظة ، انه :"مت االتفاق على تخ�يل اللجنة املجتمعية 
االق�سية  على  العمالة  ت�زيع  مبهام  النفطي  جمن�ن  حقل  يف  امل�سكلة 
والن�احي القريبة من احلقل بح�سب ن�سب يتم احت�سابها �سمن �س�ابط 

مت و�سعها من قبل امل�ساركني يف االجتماع ".
النفطية  ال�����س��رك��ات  ال��ت��زام  ���س��رورة  اي�سا  ناق�س  ان"االجتماع  وت��اب��ع 
بن�سبة تعيني العمالة املحلية "اىل جانب" الزام الع�سائر واالأهايل بعدم 
اإج��راءات  باتخاذ  ذات��ه  ال�قت  ال�سركات"مهدداً" يف  تلك  بعمل  التدخل 
�سارمة بالتن�سيق مع قيادتي اجلي�س وال�سرطة �سد من يحاول ابتزاز 

ال�سركات اأو عرقلة عملها".
من جانبه او�سح رئي�س اللجنة املجتمعية للحقل ع�س� جمل�س املحافظة 
ا�ستقطاب  يف  اللجنة  عليها  �ستعمل  التي  ال�س�ابط  ان"  الفار�س  علي 
العمالة املحلية من ابناء املحافظة هي ،ن�سبة ال�سرر البيئي احلا�سل يف 
املناطق املجاورة للحقل، واالأرا�سي املت�سررة من ت��سع احلقل "اإ�سافة 

اىل" الن�سبة ال�سكانية وقرب املناطق ال�سكنية من احلق�ل النفطية".
يذكر ان املئات من اهايل ناحية مزيرعة التابعة لق�ساء القرنة قام�ا 
بقطع الطريق التعاوين امل�ؤدي حلقل جمن�ن النفطي، ون�سب�ا �سرادقا 
العاملة  ال�سركات  يف  ابنائهم  تعيني  ع��دم  على  احتجاجا  الطريق  على 
باحلقل وانت�سار االأمرا�س ال�سرطانية ب�سبب التل�ث البيئي الناجت عن 

الغازات املنبعثة من عملية اال�ستخراج النفطي .

رئيس مجلس البصرة يؤكد ضرورة التزام 
الشركات النفطية بتعيين العمالة المحلية

التجارة تؤكد اتخاذ اجراءات جديدة لمراقبة مسار الشاحنات المحملة بمواد التموينية

اعلنت وزارة التربية  عن ت�فير مديرية االبنية المدر�سية، 
النازحين  للطلبة  وال�سحية  الدرا�سية  الكرفانات  المئات من 
ال����زارة   با�سم  المتحدثة  وق��ال��ت  ال��م��ح��اف��ظ��ات.  مختلف  ال��ى 
�سامة الح�سن في بيان ان "مديرية االبنية المدر�سية التابعة 
مدار�س  ثماني  نفذت  الترب�ي  للتخطيط  العامة  للمديرية 
كرفانية وبعدد  150  كرفانا درا�سيا و 13  كرفانا �سحيا في 
بعدد   بابل  ف��ي  م��دار���س  وخم�س  المقد�سة،  ك��رب��اء  محافظة 
كرفانات  اربعة  تنفيذ  تم  "كما  وا�ساف  درا�سيا".  كرفانا    70
20  كرفانا   � ب القاد�سية  الى تجهيز محافظة  ا�سافة  �سحية 
درا�سيا و�ستة كرفانات في ذي قار واربعة كرفانات لتربية الكرخ 

الثالثة ". وا�سارت الى ان "مديرية االبنية المدر�سية ا�ستكملت 
بناية  بان�ساء  الخا�سة  وال��م��ع��م��اري��ة  الهند�سية  الت�ساميم 
اال�ستثمارية  الخطة  �سمن  وا�سط  تربية  لمديرية  نم�ذجية 
المدر�سية  االبنية  "مديرية  ان  لل�زارة لعام 2013"، م��سحة 
لديها م�سروع يت�سمن ان�ساء  15  بناية نم�ذجية للمديريات 
ان  ال��ى  وا���س��ارت  والمحافظات".  ب��غ��داد  ف��ي  للتربية  ال��ع��ام��ة 
الغاثة  العليا  اللجنة  مع  وبالتن�سيق  با�سرت  المديرية   "
ال��ن��ازح��ي��ن ب��اع��داد ج����داول ال��ك��م��ي��ات وال��م��خ��ط��ط��ات الخا�سة 
ب��ال��ك��رف��ان��ات ال��درا���س��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ن��ى التحتية 
تم  حيث  ال��ع��راق  محافظات  ع��م���م  ف��ي  الكرفانية  للمدار�س 
� 1000  كرفان درا�سي و 100  كرفان �سحي".  ار�سال جدول ب
النازحة  الع�ائل  واي���اء  التنفيذية الغاثة  "اللجنة  ان  وتابعت 
قامت بالتعاقد مع ال�سركات المخت�سة لتنفيذ تلك االعمال".

التربية توفر العشرات من الكرفانات الدراسية والصحية للطلبة النازحين
- بغداد

اعلنت الهيئة العامة ل�سيانة م�ساريع الري والبزل 
في محافظة بابل، خطتها ال�سن�ية بتنظيف الجداول 
االرا�سي  وتهيئة  الزراعية  الم�ساحات  لزيادة  والمبازل 
الم�ارد  ل���زارة  بيان  وذك��ر   . الحالي  ال�ست�ي  للم��سم 
الهيئة  في  والفنية  الهند�سية  ماكاتها  ان"  المائية 
العامة ل�سيانة م�ساريع الري والبزل في محافظة بابل 
قامت بتنظيف الجداول والمبازل من نبات ال�سمبان 
وباال�سافة الى م�ساريع التبطين والتي تبداأ حدودها 
م��ن ق�����س��اء )ك����ث���ى( ���س��م��االأ وت��ن��ت��ه��ي ب��ن���اح��ي الكفل 

ابي  وناحية  �سرقا  ال�س�ملي  وناحية  جن�با  والطليعة 
غرق غربا ". وا�سار الى ان "الم�ساحات المنجزة بلغت 
التر�سبات كما  )1500( كم ط�ال ورفع )408(م3 من 
ال�سميات  نبات  وازال��ة   )42( بعدد  اختناقات  فتح  تم 
ط�ل  )62،25(ك���م  وتطهير  ط���ل  )1907(كم  ب�ساحة 
الجرب�عية  ب��اب��ل  ل��ج��دول  ال����دورات  ب��االأ���س��اف��ة لحفر 
،ان" دائ��رة  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع   ." تبطينها  اك��م��ال  لغر�س 
���� )60( األ��ي��ة  ���س��ي��ان��ة ب��اب��ل ق��ام��ت ف���ي ال��م�����س��اه��م��ة ب
مختلفة االن�����اع واالح���ج���ام ل��غ��ر���س م�����س��ان��دة ال��ق���ات 
الم�سلحة والح�سد ال�سعبي في فتح م�سارات وتطهير 
في  االمنية  ال��ق���ات  م��ع  االمامية  الخط�ط  ف��ي  انهر 
ومنطقة  والفل�جة  غريب  وابي  الن�سر  جرف  مناطق 

البحيرات ".

الموارد المائية تنفذ الخطة السنوية لمحافظة بابل وتهيء االراضي للموسم الشتوي الحالي
- بغداد

التقاعد وال�سمان  اعلنت وزراة العمل وال�س�ؤون االجتماعية / دائرة 
الم�سم�نين  ال��ع��م��ال  روات����ب  ���س��رف  م���ع��د  ان  ل��ل��ع��م��ال  االج��ت��م��اع��ي 
)ال�سرف اليدوي( ي�م الخمي�س الم�افق 8/1/ 2015 ل�سهري ت�سرين 
لل�زارة  االعامي  الم�ست�سار  وق��ال    .  2014 لعام  االول  وكان�ن  الثاني 
عمار منعم ان الدائرة اكملت جميع اج��راءات ت�زيع الرواتب بالت�سيق 
ال  ال��ذي��ن  للعمال  والمحافظات  ب��غ��داد  ف��ي  المعتمدة  الم�سارف  م��ع  
لديه  ال��ذي  الم�سم�ن  المتقاعد  ان  وبين  الذكية.  البطاقة  يحمل�ن 
خدمة )30 �سنة( فاكثر �سي�ستلم راتباً تقاعدياً )400000( اربعمائة 
الف دينار ل�سهرين .    وا�سار الى ان المتقاعد الم�سم�ن الذي لديه 
ثاثمائة   )340( تقاعدياً  رات��ب��اً  �سي�ستلم  )30�سنة(  من  اق��ل  خدمة 
التي  المت�في  المتقاعد  عائلة  وت�ستلم  ل�سهرين  دينار  الف  واربع�ن 
لديها اكثر من ثاثة م�ستحقين )300( ثاثمائة الف دينار ل�سهرين 
اثنين  م�ستحقين  من  المك�نة  المت�في  المتقاعد  عائلة  وت�ستلم    .
)280( مائتان وثمان�ن الف دينار ل�سهرين . و�ست�ستلم عائلة المتقاعد 
المت�في المك�نة من م�ستحق واحد مبلغ )260( مائتان و�ست�ن الف 
المتقاعدين  العمال  دع��ت  ال��دائ��رة  ان  منعم  وا���س��اف   . دينارل�سهرين 
ا�ستام رواتبهم م�ست�سحبين  التالية لغر�س  الى مراجعة الم�سارف 
اله�ية ال�سخ�سية والتقاعدية  .  بغداد  / م�سرف الرافدين فرع الباب 
 / بغداد    .  )1286684( القيد  ال��ى   )159( القيد  من   )62( ال�سرقي 
م�سرف الرافدين فرع �سبع ق�س�ر )124( من القيد )684465( الى 
/ال���زي��ري��ة )341(  ال��راف��دي��ن  / م�سرف  ب��غ��داد    . القيد )1339494( 
الب�سرة / م�سرف   . القيد )1392085(  الى  القيد )1286838(  من 
م�سرف   / القاد�سية   .)356( االنبار  م�سرف   / االنبار   .  )2( الب�سرة 
القاد�سية )315(. المثنى / م�سرف المثنى )312(. النجف / م�سرف 
ديالى  م�سرف   / دي��ال��ى   .  )299( بابل  م�سرف   / بابل   .)7( النجف 
ك��رك���ك  م�����س��رف   / ك��رك���ك   .  )201( اور  م�����س��رف   / ق���ار  ذي   .)311(
اال�س�د )336(. كرباء/ م�سرف  الذهب  الدين /م�سرف  )4(. �ساح 
م�سرف   / وا�سط   .)9( العمارة  م�سرف   / مي�سان   .)139( ال�سهداء 

الم�سروع )305( .

العمل : الثامن من كانون الثاني 2015 الجاري موعدًا 
لصرف رواتب العمال المضمونين )الصرف اليدوي(
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علق��ت مص��ادر صحفي��ة على زي��ارة الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي 
للكاتدرائي��ة لتهنئة األقب��اط بعيد الميالد المجي��د قائلة إن الرئيس 
السيس��ى قوب��ل بحف��اوة كبي��رة داخ��ل الكاتدرائي��ة من قب��ل األقباط 

ا مهًما.
ً
المصريين الذين اعتبروا الزيارة حجر زاوية وحدث

واأ�ص���ارت الم�ص���ادر  اإل���ى اأن الكاتدرائية 
و�ص���ول  ل���دى  بالت�صفي���ق  ا�صتعل���ت 
الزي���ارة  ان  موؤك���دة  ���ي  ال�صي�ص الرئي����س 
���ى التقارب  تع���د بمثاب���ة اح���دث دلي���ل عل
المتزايد بين الرئي�س والبابا توا�صرو�س 
الثانى بابا الإ�صكندرية وبطريرك الكرازة 

المرق�صية.
الت���ي  الكلم���ة  ال���ى  ونوه���ت الم�ص���ادر  
القاها الرئي�س ال�صي�صي والتي قال فيها 
للعال���م معن���ى  ن�صط���ر  كلن���ا م�صري���ون 
مه���م، اأن الح�ص���ارة الإن�صاني���ة يمك���ن اأن 

تنطلق من م�صر مرة اأخرى .
كم���ا اأ�ص���ارت الم�ص���ادر الأمريكي���ة اإل���ى 
غي���اب الروؤ�ص���اء الم�صريي���ن الوا�صح عن 
احتفالت القباط بعيد الميالد المجيد 
الروؤ�ص���اء  اأن  مو�صح���ة  طويل���ة  لفت���رة 
ال�صابقي���ن بم���ن فيه���م الرئي����س الأ�صبق 
مب���ارك كانوا يهنئ���ون البابا هاتفيا بعيد 
لح�ص���ور  مبعوث���ا  وير�صل���ون  المي���الد 

القدا�س.
القب���اط  اأن  الم�ص���ادر   واأو�صح���ت 
���ى  عل ���ي  ال�صي�ص الرئي����س  ال���ى  ينظ���رون 

اأن���ه بطل قوم���ي يحظى بتقدي���ر وتاأييد 
الباب���ا توا�صرو����س الثان���ي وال���ذي نقل���ت 

ال�صحيف���ة عن���ه قوله اإن الزي���ارة مفاجاأة 
�صارة ولفتة اإن�صانية كريمة.

زيارة السيسي للكاتدرائية حدث مهم بالنسبة ألقباط مصر
لتهنئة األقباط بعيد الميالد المجيد

الق���وات النيجيرية فرت من القاع���دة الع�صكرية الواقعة بمدينة 
باغا بعد تعر�صها لهجوم من جانب بوكو حرام

اعترف���ت وزارة الدف���اع النيجيري���ة با�صتي���الء م�صلح���ي جماع���ة 
بوك���و حرام المت�ص���ددة على قاعدة للقوات متعددة الجن�صيات على 

الحدود بين نيجيريا وت�صاد.
القاع���دة  هاجم���وا  الم�صلحي���ن  اإن  ع�صكري���ة  م�ص���ادر  وقال���ت 
الواقعة على بحيرة ت�صاد يوم ال�صبت الما�صي خالل وجود القوات 

النيجيرية بمفردها فيها.
وق���ال ع�ص���و برلمان عن ولية بورنو اإن الق���وات لذت بالفرار من 
القاع���دة الع�صكرية الواقع���ة بمدينة باغا بعد تعر�صها لهجوم من 

جانب بوكو حرام.
وقال بع�س �صكان المدينة لذوا بالفرار اإلى ت�صاد المجاورة على 
مت���ن بع����س القوارب ال�صغيرة اإن عددا كبي���را قتل في الهجوم واأن 

المدينة اأ�صرمت فيها النار.
وباغ���ا، التي �صهدت مذبح���ة للجي�س عام 2013، هي اآخر مدينة 

ت�صيطر عليها الحكومة في �صمال بورنو.
وياأت���ي الهج���وم بع���د ي���وم م���ن اختط���اف م�صلحي���ن ي�صتب���ه في 
���ى قرية نائية  انتمائه���م لبوك���و ح���رام 40 فتى و�صابا في هجوم عل

�صمال �صرق نيجيريا.
وكانت الدول الواقعة حول البحيرة قد اأن�صاأت هذه القاعدة العام 
���ي بهدف محاربة الجماعات المت�صددة والت�صدي لعمليات  الما�ص

تهريب ال�صالح.

الع�صرات  لق���ى 
�ى  � � � � م�صلح� م���ن 
"داع�س"  تنظي���م 
ف���ى  م�صرعه���م 
كوبان���ى  مدين���ة 
وري���ة  � � � � � � � � � � � � � � � ال�ص
اذية  � � � � � � � � � � � � � المح�
التركية  للح���دود 
راء  � � � � � ���ك ج� � � � � وذل
���ارك  � � � � � � � � � � � � � � � المع
���ن  � � � م���ع المقاتلي
و�صربات  الأك���راد 

التحال���ف الجوية. ونقلت م�ص���ادر اعالمية  عن المر�صد ال�صورى 
لحق���وق الإن�ص���ان قول���ه اإن 41 م���ن م�صلح���ى "داع����س" قتل���وا ف���ى 
كوبانى حيث �صاعدت ال�صربات الجوية الأكراد على دفع الجماعة 
اإل���ى اأطراف المدينة. واأ�صاف المر�صد اأن 7 من المقاتلين الأكراد 
�صقطوا فى المعارك ، م�صيرا اإلى اأن القوات الكردية باتت ت�صيطر 

على حوالى 80 % من كوبانى.

نيجيريا تعترف باستيالء بوكو 
حرام على قاعدة عسكرية

مقتل العشرات من تنظيم “داعش” 
فى معارك بمدينة كوبانى السورية

متابعة

متابعة

متابعة
 اوردت م�ص����ادر �صحفية  ان فرن�صا واليابان �صتتوافقان 
لتطوي����ر  م�صت����رك  تع����اون  اتف����اق  ����ى  عل اذار/مار�����س  ف����ي 
الت�صدي����ر.  الع�صك����ري وح����ول �صفافي����ة �صيا�ص����ات  العت����اد 
واو�صحت الم�صادر  من دون ان تذكر م�صادرها ان توقيع 
التف����اق �صيت����م بع����د فترة م����ن "اجتماع )م�صوؤول����ي الدفاع 
����ى ان ي�ص����كل  والخارجي����ة ف����ي البلدي����ن( ف����ي طوكي����و"، عل
ه����ذا الم����ر القاع����دة القانونية والتقني����ة للتع����اون. وياأتي 
ذل����ك اث����ر المحادثات الت����ي اجراها رئي�س ال����وزراء الياباني 
�صين����زو اب����ي والرئي�س الفرن�صي فرن�ص����وا هولند في ايار/
ماي����و 2014 ف����ي باري�����س، ا�صافة الى "اع����الن النيات حول 
التع����اون والتب����ادل الدفاع����ي" ال����ذي تمت الموافق����ة عليه 
ف����ي تموز/يولي����و اث����ر زي����ارة لطوكيو ق����ام بها وزي����ر الدفاع 
�"بدء  الفرن�صي جان ايف لودريان.  ورحب البلدان يومها ب
الم�ص����اورات به����دف التو�صل الى اتفاق ح����ول التعاون على 
�صعي����د المع����دات وتكنولوجيات الدف����اع".  وا�صاف ان هذا 
التف����اق "�صيتي����ح ادارة مالئم����ة لنق����ل المع����دات الدفاعية 
ف����ي اطار م�صاريع تع����اون ملمو�صة، خ�صو�صا على �صعيد 
انظم����ة الطائ����رات م����ن دون طي����ار". وكان البل����دان �ص����كال 
اي�ص����ا لجنة �صفافية ح����ول �صيا�صات الت�صدي����ر المتبادل 
لو�صائ����ل الدفاع لتجنب الخالف����ات، وخ�صو�صا ان اليابان 
ترف�س ان تبيع باري�س لل�صين معدات يمكن ا�صتخدامها 
لغرا�����س ع�صكرية.  وفي هذا ال�صدد، قال م�صوؤول ياباني 
لل�صحيف����ة راف�ص����ا ك�صف هويت����ه ان "اتفاق����ا كان �صروريا 
لل�صم����اح بمراقب����ة بي����ع المع����دات لدولة ثالث����ة". وا�صافت 
����ى ممار�ص����ة  الم�ص����ادر  ان "اتفاق����ا �صيجب����ر الجانبي����ن عل
����ى ال�صلحة لتف����ادي و�صولها ال����ى بلدان  رقاب����ة حازم����ة عل
����ى البلدي����ن ان  ت�ص����ارك ف����ي نزاع����ات. كذل����ك، �صيك����ون عل
يتفاهم����ا م�صبقا على نق����ل التكنولوجيات ال����ى دول ثالثة 
����ى ا�صتخ����دام المع����دات لغرا�����س تختل����ف ع����ن تل����ك  وعل
المح����ددة ا�ص����ال".  وبعد ع����ودة ابي الى الحك����م في نهاية 
����ى بي����ع المع����دات  2012، ق����ررت الياب����ان رف����ع الحظ����ر عل
 .1967 ال����ى الخ����ارج وال����ذي كان �صاري����ا من����ذ  الع�صكري����ة 
وا�صتطاع����ت بذلك الن�صمام الى برامج م�صتركة لتطوير 
ال�ص����الح وتعزي����ز �صناعته����ا الدفاعي����ة.  و�صب����ق ان وقع����ت 
طوكي����و اتفاقات تعاون م����ع الوليات المتح����دة وبريطانيا 

وا�صتراليا.

فرنسا واليابان ستتوافقان 
على اتفاق تعاون عسكري

 ق���ال وزير الداخلية اإن الحكومة الر�صمية متابعة
الليبي���ة منع���ت الفل�صطينيي���ن وال�صوريي���ن 
لأن  اأرا�صيه���ا  دخ���ول  م���ن  وال�صودانيي���ن 

بلدانهم تقو�س الأمن في البالد.
وج���اء الق���رار بع���د اأن وجهت ق���وات موالية 
لحكومة رئي�س الوزراء عبد اهلل الثني �صربة 
جوية جديدة لمدين���ة م�صراتة وهي مدينة 
في غ���رب ليبي���ا مرتبطة بحكوم���ة مناف�صة 
ف���ي  طرابل����س  العا�صم���ة  ���ى  عل �صيط���رت 
اأغ�صط����س اآب بم�صاع���دة الجماعة الم�صلحة 

التي تعرف با�صم فجر ليبيا.
ال���وزراء  رئي����س  وه���و  الثن���ي  وا�صط���ر 
المعترف ب���ه دوليا لالنتقال الى �صرق ليبيا 
بعد اأن فق���د طرابل�س لكنه ي�صعى ل�صتعادة 
م���ا فقده م���ن اأرا�س من خالل �ص���ن �صربات 
جوي���ة �صد قوات المعار�صة. و�صربت طائرة 
حربي���ة ناقل���ة نفط ت�صغله���ا �صرك���ة يونانية 
قبال���ة مين���اء درن���ة الليب���ي ف���ي �ص���رق ليبيا 

فقتلت اثنين من اأفراد طاقم الناقلة.
ووردت اأنب���اء كذل���ك ع���ن ان���دلع ا�صتباكات 
قال���ت  ال���ذي  النفط���ي  ال�ص���در  مين���اء  ق���رب 

جماعة فجر ليبيا اإنها ت�صعى اإلى ال�صيطرة 
علي���ه خالل عملية بداأته���ا ال�صهر الما�صي. 
ومين���اء راأ�س لنوف المتاخم مغلق منذ ذلك 
الحي���ن. وقال وزي���ر الداخلية عم���ر ال�صنكي 
"بع���د تقاري���ر ا�صتخباراتي���ة ومعلومات من 
جه���از ال�صرطة والأجه���زة الأمنية بخ�صو�س 
بع�س الدول العربية ثبت تورطها في اأعمال 
ت�ص���ر الوطن وخ���رق ال�صي���ادة الليبي���ة تقرر 
من���ع دخ���ول الجن�صيات م���ن البل���دان الآتية: 

ال�صودان.. فل�صطين.. �صوريا."
ول���ن تتمكن حكوم���ة الثني من فر�س هذا 
الحظ���ر اإل ف���ي مط���اري طب���رق والأب���رق في 
�ص���رق البالد وف���ي المعبر البري م���ع م�صر. 
ول تخ�ص���ع معابر البالد م���ع تون�س ومطارا 
م�صرات���ة ومعيتيق���ة في طرابل����س ل�صيطرة 

حكومة الثني.
حفت���ر  خليف���ة  ال�صاب���ق  الل���واء  ووج���ه 
���ي للثني التهام  ال�صري���ك الع�صكري الرئي�ص
م���رارا ل�صودانيي���ن وفل�صطينيي���ن و�صوريين 
ال�صريع���ة  اأن�ص���ار  اإل���ى جماع���ة  بالن�صم���ام 
الت���ي  الإ�صالمي���ة  الجماع���ات  م���ن  وغيره���ا 
تقات���ل القوات الموالية للحكومة في مدينة 

بنغ���ازي ف���ي �ص���رق الب���الد.
وفي �صبتمبر اأيلول قال الثني اإن ال�صودان 

حاول نقل اأ�صلحة وذخائر اإلى حكام طرابل�س 
الج���دد. وتنفي الخرط���وم ذلك قائلة اإن تلك 
الأ�صلح���ة كان���ت موجه���ة اإلى ق���وات حدودية 

م�صتركة في اإطار اتفاق ثنائي.
واتهمت حكومة طرابل�س م�صر والإمارات 
اأن�صط���ة  نط���اق  ات�ص���اع  ب�ص���اأن  القلقتي���ن 
الإ�صالميي���ن المت�صددي���ن بم�صاع���دة جي�س 
حفت���ر. وينف���ي حفت���ر ه���ذا لك���ن محللي���ن 
ت�صاءل���وا كي���ف يمكن للقوة الجوي���ة الليبية 
ال�صغي���رة بطائراتها عتيق���ة الطراز اأن تقوم 

بطلعات يومية.
���ي وهو قائ���د القوات  وق���ال �صق���ر الجرو�ص
الجوي���ة الموالي���ة لحفتر اإن���ه �صتكون هناك 
�صرب���ات جوية موجه���ة لم�صراتة يوميا من 
الآن ف�صاع���دا. وقال المتح���دث با�صم مطار 
طائ���رت  اإن  الجهيم���ي  �صليم���ان  م�صرات���ة 
حربي���ة هاجمت المط���ار يوم الثالث���اء لكنها 

لم تحدث اأي خ�صائر.
التركي���ة كل  الجوي���ة  واأوقف���ت الخط���وط 
رحالته���ا اإل���ى م�صرات���ة ي���وم الثني���ن ل���دواع 
اأمني���ة لت�صب���ح اآخ���ر �صرك���ة طي���ران اأجنبية 
توقف رحالتها لليبيا نظرا لتدهور الأو�صاع 
بالفع���ل  ال�صرك���ة  واأوقف���ت  هن���اك.  الأمني���ة 

رحالتها اإلى طرابل�س وبنغازي و�صبها.

الحكومة الليبية الرسمية تمنع دخول الفلسطينيين والسوريين والسودانيين
متابعة

يت����م الرئي�����س الفغان����ي ا�ص����رف غن����ي يوم����ه 
المئة في ال�صلطة وهو ل يزال ي�صعى لت�صكيل 
حكوم����ة ف����ي وق����ت ته����دد المراوح����ة ال�صيا�صية 

بتاأجيج التمرد الذي تخو�صه حركة طالبان.
و�صل����ط الماأزق ح����ول منح اب����رز الحقائب في 
التحدي����ات  ����ى  ال�ص����وء عل الجدي����دة  الحكوم����ة 
المالزم����ة لقيادة "حكومة وح����دة" تم ت�صكيلها 
�صابته����ا  انتخاب����ات  بع����د  ايلول/�صبتمب����ر  ف����ي 

عمليات تزوير واثارت نتائجها خالفات.
وت����م تن�صي����ب غن����ي ف����ي 29 ايلول/�صبتمب����ر 
بع����د التو�ص����ل الى اتف����اق لتقا�ص����م ال�صلطة مع 
خ�صم����ه عب����داهلل عب����داهلل ال����ذي عي����ن رئي�ص����ا 

للحكومة.

واعتب����ر حينه����ا ان ه����ذا التف����اق يبع����د �صب����ح 
الب����الد لك����ن �صرع����ان  ح����رب اهلي����ة كان يه����دد 
م����ا ا�صط����دم بخالف����ات ح����ول توزي����ع الحقائ����ب 

الكبرى مثل الداخلية والدفاع.
وانق�صت عدة مرات المهل التي حددها غني 
بنف�ص����ه لت�صكي����ل الحكوم����ة ودع����ا الفغ����ان الى 
����ي بال�صبر ريثما يتخذ قرارات �صخ�صية  التحل

جوهرية.
ف����ي مرحل����ة  الحكوم����ي  الف����راغ  ه����ذا  ويات����ي 
ح�صا�ص����ة م����ع انته����اء المهم����ة القتالي����ة لق����وات 
الحلف الطل�صي ف����ي 31 كانون الول/دي�صمبر 
����ي بعد وجود ا�صتمر 13 عاما، وفي وقت  الما�ص
ت�صتغل حركة طالبان المر لتكثيف عملياتها.
و�صيبق����ى حوالى 17 الف ع�صكري اجنبي في 
افغان�صت����ان ه����ذه ال�صن����ة من اج����ل تدريب قوات 
مح����دودة  بمهم����ات  والقي����ام  الفغاني����ة  الم����ن 

لمكافحة الرهاب.
كم����ا ته����دد المراوح����ة ف����ي ت�صكي����ل الحكومة 
الت����ي  ال�صا�صي����ة  الم�صاع����دات  ����ى  عل بالتاثي����ر 

تح�صل عليها افغان�صتان من دول مانحة.
����ي مي����ا غ����ول و�صي����ق  وق����ال المحل����ل ال�صيا�ص
لوكال����ة فران�س بر�����س ان "التاخير �صجع العدو 
على تكثيف الهجم����ات وقو�س �صرعية حكومة 
والتراج����ع  المن����ي  التده����ور  نتيج����ة  الوح����دة 

القت�صادي".
وا�ص����اف ان "ال�ص����رة الدولي����ة تري����د حكوم����ة 

تخ�صع للمحا�صبة ومنزهة عن الف�صاد".
وب����داأ غن����ي وليت����ه بتوقي����ع اتف����اق امن����ي م����ع 
الوليات المتح����دة والحلف الطل�صي في اليوم 
الول م����ن تول����ي مهام����ه، بعدم����ا رف�����س �صلف����ه 

حميد كرزاي اقراره.
واجاز التفاق المني بقاء قوة بقيادة الوليات 

المتح����دة ف����ي افغان�صت����ان بع����د انته����اء مهم����ة 
الق����وات الطل�صي����ة ف����ي نهاية الع����ام 2014، في 

خطوة تعتبر ا�صا�صية لدحر حركة طالبان.
عمل غني على تح�صين العالقات المتدهورة 
الول����ى  المانح����ة  الجه����ة  وا�صنط����ن،  م����ع 
لفغان�صت����ان، ومع باك�صتان الت����ي تتمتع بنفوذ 
كبي����ر حي����ث يتمرك����ز المتم����ردون م����ن جانب����ي 

الحدود بين البلدين.
وب����رر م�صوؤول كبير مقرب م����ن غني التاخير 
في ت�صكي����ل الحكومة موؤكدا انه �صيتم العالن 

عنها قريبا.
وق����ال "تم تحقيق تقدم كبير في المحادثات 

لت�صكيل الحكومة".
وا�ص����اف "تم انج����از الت�صكيلة تقريبا و�صيتم 
نهاي����ة  بحل����ول  الرج����ح  ����ى  عل عنه����ا  الع����الن 

ال�صبوع".

افغانستان ال تزال بال حكومة بعد مئة يوم على تولي الرئيس مهامه
متابعة

متابعة

متابعة

متابعة

ق���ال رئي�س ف���رق البح���ث والنق���اذ الندوني�صية اإن الف���رق تمكنت من 
العثور على ذيل طائرة اليربا�س التابعة ل�صركة اإير اآ�صيا التي تحطمت 
ف���ي بحر جاوة اثناء توجهها م���ن �صورابايا في اندوني�صيا الى �صنغافورة 

قبل اكثر من ا�صبوع.
���ى  وم���ن المع���روف ان ال�صندوقي���ن ال�صودي���ن اللذي���ن يحتوي���ان عل
جه���ازي ت�صجي���ل المحادث���ات والمعلوم���ات مثبت���ان قرب ذي���ل الطائرة، 
وم���ن �ص���اأن ه���ذان ال�صندوق���ان ان يوف���را للمحققي���ن ادل���ة ح���ول �صب���ب 

تحطم الطائرة.
وكان���ت الطائ���رة ق���د تحطم���ت ف���ي الثام���ن والع�صري���ن م���ن ال�صه���ر 

الما�صي وعلى متنها 162 راكبا. ولم يعثر على اي ناجين.

 دع����ت ال�صلط����ات الياباني����ة ال�ص����كان ال����ى اليقظ����ة ب�صب����ب عوا�صف 
ثلجي����ة جدي����دة ف����ي �صم����ال وغرب الب����الد، الم����ر الذي اجب����ر �صركات 
الغ����اء ع�ص����رات الرح����الت. وقال����ت الوكال����ة الوطني����ة  ����ى  الطي����ران عل
لالر�ص����اد الجوي����ة ان "رياح����ا �صدي����دة ته����ب ف����ي ال�صم����ال م�صحوب����ة 
بت�صاقط للثلوج"، نا�صحة بتجنب الخروج قدر المكان في المناطق 
المعني����ة وف����ي مقدمه����ا هوكاي����دو.  وق����ررت �صركتا "جاب����ان ايرلنيز" 
و"اي����ه ان اي����ه" الغاء ثالثين رحلة داخلية على القل في اتجاه �صمال 
الب����الد، م����ع امكان ارتف����اع هذا الع����دد و�صموله مناطق اخ����رى. وق�صى 
11 �صخ�ص����ا على الق����ل في كانون الول/دي�صمب����ر الفائت في اليابان 
ج����راء العوا�ص����ف الثلجي����ة، والغيت مئ����ات الرحالت لي����ام عدة ب�صبب 

�صوء الحوال الجوية.

العثور على ذيل طائرة إير 
آسيا التي تحطمت ببحر جاوة

  وقعت عملية اطالق نار يف مركز طبي تابع للجي�س 
ا���ص��ف��رت عن  الم��رك��ي يف ولي���ة تك�صا�س )ج��ن��وب( 
اعلن  ما  على  النار،  مطلق  احدهما  قتيلني  �صقوط 

م�صوؤول.
اإل  يف  الع�صكرية  بلي�س  ف��ورت  ق��اع��دة  قائد  واو���ص��ح 
با�صو اجلرنال �صتيفن تويتي ان اطالق النار ح�صل 

ال��ق��دام��ى التابعة  امل��ق��ات��ل��ني  ال��ظ��ه��ر يف ع��ي��ادة  ب��ع��د 
للقاعدة.

 وق����ال ب��ع��د ح����واىل ارب����ع ���ص��اع��ات ع��ل��ى ال��وق��ائ��ع ان 
وهذه  �صحية  ولدينا  قتل  املفرت�س  النار  "مطلق 

ال�صحية تويف".
القتيل  ب�����ص��ان  ا���ص��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  اي  يك�صف  ومل 

ومطلق النار ول حول احلادث.
املقاتلني  من  الخرين  املر�صى  "جميع  ان  واو�صح   
القدامى واملوظفني يف امان. الو�صع حتت ال�صيطرة 

ولي�س هناك خطر داه��م على ف��ورت بلي�س ول على 
اجلوار" م�صيفا ان مكتب التحقيقات الفدرايل )اف 

بي اي( يجري حتقيقا.
مناطق  من  عائدين  جنود  معاجلة  العيادة  وتتوىل 
ن�����زاع وب��ع�����ص��ه��م ي���ع���اين م���ن اع���را����س ال���ص��ط��راب 

الالحق لل�صدمة.
ام��رك��ي  ج��ن��دي  ق����ام   2014 ن��ي�����ص��ان/اب��ري��ل  ويف 
باطالق اكرث من 35 ر�صا�صة يف ثماين دقائق من 
م�صد�صه ن�صف اليل يف قاعدة فورت هود الع�صكرية 

يف تك�صا�س ما اوقع ثالثة قتلى و16 جريحا، قبل ان 
ينتحر وقد اعلن انه يعاين من ا�صطرابات نف�صية.

كما �صهدت القاعدة ذاتها عملية اطالق نار قام بها 
ال��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�صرين  يف  ح�صن  ن�����ص��ال  امل��ي��ج��ور 
من  واكرث  قتيال   13 �صقوط  اىل  ادى  ما   2009

جريحا.  30
 ويف اب/اغ�صط�س 2014 حت�صنت جندية يف مكتب 
)�صرق(  بفرجينيا  يل  ف��ورت  قاعدة  قيادة  مركز  يف 

قبل ان تنتحر.

قتيالن في اطالق نار في عيادة عسكرية اميركية
متابعة

اأق���ر الجي����س الأميرك���ي للم���رة الأولى باأن 
غارات التحال���ف الدولي على تنظيم الدولة 
الإ�صالمي���ة ف���ي �صوري���ا والع���راق ق���د تك���ون 
اأ�صف���رت عن �صقوط �صحاي���ا مدنيين، لفتا 
اإل���ى اأنه بداأ تحقيقات ب�صاأن بع�س الحالت.

الدف���اع  وزارة  با�ص���م  المتح���دث  واأو�ص���ح 
)البنتاغون( جون كيربي اأن هذه التحقيقات 
تجريه���ا القي���ادة الأميركي���ة الو�صطى، وقال 
اإن خط���ر اإ�صاب���ة ال�ص���كان المدنيين هو اأمر 
يت���م التعام���ل مع���ه دائم���ا بجدي���ة وحر����س 
كبي���ر لتجني���ب المدنيي���ن الخط���ر ف���ي كل 

عملية.
ب���اأن  اأميركي���ة  واأف���ادت م�ص���ادر ع�صكري���ة 
الجي����س الأميرك���ي ب���داأ 18 تحقيقا في هذا 
الخ�صو�س بالعراق و�صوريا، ول تزال خم�صة 
من ه���ذه التحقيقات م�صتمرة، في حين تم 

وقف البقية لعدم كفاية الأدلة.
واأ�ص���ار كيرب���ي اإل���ى اأن البنتاغ���ون يعتق���د 
اأن ال�صرب���ات الجوية قتل���ت ب�صع مئات من 
'المت�صددي���ن'، لكن���ه اأ�ص���اف اأن���ه ل���م يتمكن 
م���ن ح�ص���ر جمي���ع ال�صحاي���ا واأن القت���ل لم 

يكن الهدف.
من جانبه���ا، قالت �صريل لوري المتحدثة 
با�ص���م القي���ادة المركزي���ة الت���ي ت�ص���رف على 
الق���وات الع�صكري���ة الأميركي���ة ف���ي ال�ص���رق 

�صارم���ة  معايي���ر  نطب���ق  'نح���ن  الأو�ص���ط 
ج���دا في عمليتن���ا لال�صته���داف، لمنع وقوع 

�صحايا من المدنيين في المقام الأول'.
غي���ر اأن مدي���ر المر�صد ال�ص���وري لحقوق 
الإن�ص���ان رام���ي عبد الرحمن اأف���اد في نهاية 
اأكتوبر/ت�صرين الأول الما�صي باأن ال�صربات 
الجوي���ة لق���وات التحالف اأ�صف���رت عن مقتل 
32 مدني���ا بينهم �صتة اأطف���ال وخم�س ن�صاء 

منذ 23 �صبتمبر/اأيلول 2014.
المتح���دة  الولي���ات  اأن  البنتاغ���ون  واأك���د 
نفذت 1350 غ���ارة جوية �صد تنظيم الدولة 
ف���ي  687 غ���ارة  لي���ل الثني���ن، منه���ا  حت���ى 
العراق و663 غارة في �صوريا، ونفذ �صركاوؤها 
ف���ي التحال���ف 309 هجمات، منه���ا 237 في 

العراق.
ي�ص���ار اإل���ى اأن ال�صربات الجوي���ة بداأت في 
ا�صتول���ى  اأن  بع���د  ���ي  الما�ص اأغ�صط����س/اآب 
���ى اأجزاء ف���ي �صمال غرب  تنظي���م الدول���ة عل

الع���راق وطلب���ت بغ���داد م�صاع���دة اأميركي���ة.
اأوبام���ا  ب���اراك  الأميرك���ي  الرئي����س  واأج���از 
اآلف ع�صك���ري  اأكث���ر م���ن ثالث���ة  ا�صتخ���دام 
والم�صاع���دة  الم�ص���ورة  لتقدي���م  اأميرك���ي 
للقوات العراقية وتدريب 12 كتيبة عراقية، 

بينها ثالث من قوات الب�صمركة الكردية.
���ى مهمة للجي����س الأميركي  كم���ا وافق عل
المعار�ص���ة  م���ن  'معتدل���ة'  ق���وة  بتدري���ب 
ال�صورية الم�صلح���ة وتزويدها بالعتاد لقتال 

تنظيم الدولة.

الجيش األميركي يحقق بمقتل مدنيين في غارات التحالف
السلطات اليابانية تحذر من 

عواصف ثلجية جديدة



ناق�شت دائرة التربية البدنية والريا�شة في وزارة ال�شباب 
التن�شيق  اآلية  الريا�شية  ال�شعب  م�ش�ؤولي  مع  والريا�شة 
وال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ات ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة واالت���ح���ادات 
واال�شتعداد  التهيئة  اجل  من  كافة  المديريات  في  الفرعية 

الإقامة بط�لة الجمه�رية باألعاب الق�ى.
مدير عام دائرة التربية البدنية والريا�شة علي اب� ال�ش�ن 

وفي ت�شريح قال  ان هذه البط�لة تقام للمرة االولى وبدعم 
ورعاية وزير ال�شباب والريا�شة عبد الح�شين عبطان، مبينا 
ال��ب�����ش��رة �شتحت�شن  ف��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��م��دي��ن��ة  ان م��اع��ب 
مناف�شات هذه البط�لة التي �شتقام في �شهر اذار المقبل. 
ودعا اب� ال�ش�ن كافة مديريات ال�شباب والريا�شة للتن�شيق 
م��ع ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن وروؤ����ش���اء ل��ج��ن��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة في 
اجل  من  الريا�شية  التربية  وكليات  المحافظات  مجال�س 
البط�لة،  ه���ذه  ف��ي  ال��م�����ش��ارك  المحافظة  منتخب  تهيئة 
م�شيرا الى انه �شيتم التغطية االعامية المبا�شرة الأحداث 

البط�لة كما �شيتم دع�ة �شخ�شيات ريا�شية لح�ش�ر حفل 
االف��ت��ت��اح. م��ن ج��ان��ب��ه اك���د م��دي��ر ال��م��رك��ز ال���ط��ن��ي لرعاية 
هذه  ان  ج��اب��ر  ح�شين  ال��ق���ى  ب��ال��ع��اب  الريا�شية  الم�هبة 
البط�لة �شتك�ن مميزة من حيث الدعم واال�شتعداد، م�شيرا 
�شباحية  فترتين  ب���اق��ع  ي�مين  ت�شتمر  البط�لة  ان  ال��ى 
م�شاركة  محافظة  لكل  ال���ف��د  اع�شاء  ان  وبين  وم�شائية. 
لفئة  واداري  م����درب  ال���ى  ب��اال���ش��اف��ة  15 الع��ب��ا  م��ن  ي��ت��ك���ن 
الرجال، في حين �شيك�ن ا�شراك ال�شابات دون �شن الع�شرين 

ب�اقع 14 العبة ومدربين اثنين واداري واحد.
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- خــــاص

رغم عدم جناح منتخبنا ال�طني يف حتقيق اي نتيجة ايجابية 
االآن  ل��غ��اي��ة  خا�شها  ال��ت��ي  اخلم�شة  ال���دي��ة  م��ب��اري��ات��ه  خ���ال 
الرافدين يف حتقيق  ا�ش�د  ت��زال معلقة على  االآم��ال ما  اإال ان 
نتيجة ايجابية خال بط�لة كاأ�س ا�شيا التي �شتنطلق بعد غد 
اجلمعة يف ا�شرتاليا ونخ��س مباراتنا االوىل فيها ي�م االثنني 
القادم عندما ن�اجه االأردن يف باك�رة م�ش�ارنا القاري. ثاث 
هي  واح��دة  بنتيجة  واي��ران  واأوزبك�شتان  الك�يت  من  خ�شارات 
مع  الثانية  امل��ب��اراة  يف  ال�شلبي  والتعادل  مقابل  رد  دون  ه��دف 
املنتخب االأوزبكي لكن االداء كان يتح�شن من لقاء الآخر حتى 
اأعلن مدرب املنتخب ال�طني الكابنت را�شي �شني�شل ان املباراة 
االخرية هي االأف�شل للفريق من ناحية االداء وكذلك كانت ذات 
فائدة كبرية للجهاز الفني الأنه ا�شتطاع اأن ي�شخ�س االأخطاء 
الر�شمية.  اللقاءات  الدخ�ل يف ج�  قبل  ت�شحيحها  اأمل  على 
املتابعني بالقلق ه�  اأ�شاب جميع  امل�ؤ�شر اخلطري والذي  لكن 
ال�شعف الهج�مي ال�ا�شح الذي كانت نتيجته ) �شفر ( من 
االأهداف خال اأربع مباريات. اي ان العبينا خا�ش�ا اأكرث من 
360 دقيقة دون اأن يتمكن�ا من هز �شباك اخل�ش�م واالأدهى 
واي��ران نفذتا  اأوزبك�شتان  اأمام  ا�شاعة �شربتي جزاء  من ذلك 
من قبل علي بهجت وي�ن�س حمم�د. �شرنمي كل هذه االأم�ر 
يحمل  اأن  ناأمل  ال��ذي  القادم  للم�ش�ار  ونتطلع  ظه�رنا  خلف 
حتدي  على  منتخبنا  ب��ق��درة  ثقة  فكلنا  االأف�����ش��ل  طياته  ب��ني 
ال�شعاب وخمالفة الت�قعات وكلنا يتذكر و�شعية املنتخب قبل 
ال�ش�رة  كانت  حيث   2007 اآ�شيا  ك��اأ���س  بط�لة  يف  م�شاركته 
اأكرث �ش�ءاً من ال�قت احلايل نتيجة التعاقد مع مدرب  رمبا 
اأجنبي غريب على الكرة العراقية قبل فرتة لي�شت بالط�يلة 
ونتائجنا ال�شلبية يف بط�لة غرب اآ�شيا واملباريات ال�دية حتى 
الربازيلي فيريا  للمدرب  اقالة مبكرة  البع�س حتدث عن  ان 
لكن  بالبط�لة  مباراة  اول  تايلند يف  مع  ال�شلبي  التعادل  بعد 
االآخ��ر وو�شل�ا  تل�  الف�ز  ذلك وحقق�ا  بعد  انتف�ش�ا  العبينا 
اإىل املباراة النهائية وحينها �شمعنا بع�س االأ�ش�ات التي تق�ل: 
ان املغامرة العراقية �شتنتهي عند هذا احلد لكن حتقق احللم 
وعاد االأ�ش�د اإىل بغداد وهم يحمل�ن كاأ�س اأهم واأكرب  بط�لة  

على �شعيد  القارة  ال�شفراء.

متفائليـــــــن

مرحبـــــــًا

نعيــــــم حاجـــــــم

naem_hagm@yahoo.com

القدم  النجف لكرة  ن��ادي  اعلن م��درب 
دخ�������ل ف���ري���ق���ه ف����ي م��ع�����ش��ك��ر ت��دري��ب��ي 
خ���ارج���ي ي���ق���ام ف���ي م��دي��ن��ة ا���ش��ط��ن��ب���ل 
ال���ت���رك���ي���ة ت��ح�����ش��ي��را ل���ل���م�������ش���ارك���ة ف��ي 
الممتاز  الكرة  ل��دوري  الثانية  المرحلة 
ال���م����ؤم���ل ان��ط��اق��ه ف���ي ال��خ��ام�����س من 

�شباط المقبل.

  حميد �شلمان وفي ت�شريح �شحفي 
وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  وزارة  " ان  ذك�����ر   
ب��م���ج��ب ب���روت����ك����ل ت���ع���اون ���ش��اب��ق مع 
تاأمين  تبنت م��ش�ع  فانها  النادي  ادارة 
ي�شتمر  ا�شطنب�ل  في  تدريبي  مع�شكر 
ايام يتم خاله لعب ثاث  لمدة ع�شرة 
ال��درج��ة  ان��دي��ة  م��ب��اري��ات تجريبية ام���ام 

االولى والثانية في تركيا.
ا�شتاأنف ن�شاطه  الفريق  ان  الى  وا�شار 
��ي ب���اق���ام���ة وح����دات  ي�����م االح�����د ال��م��ا���ش

بعد فترة ت�قف  تدريبية ي�مية مكثفة 
ال�شابق  ال��ن��ادي  رئي�س  روح  على  ح���دادا 

ال�شهيد �شباح الكرعاوي.
بالت�شاور  الفني  ال��ج��ه��از  ان  وا���ش��اف 
العبا   11 ع��ن  اال�شتغناء  ق��رر  االدارة  م��ع 
فيما تم تعزيز �شف�ف الفريق بثمانية 
اربعة منهم محلي�ن هم  العبين ج��دد، 
ح��ار���س ال��م��رم��ى ���ش��ي��اء ج��ب��ار وم��داف��ع 
ال�������زوراء ال�����ش��اب��ق ع��ل��ي خ�����ش��ي��ر والع���ب 
والمهاجم  ج��ا���ش��م  �شيف  ال������ش��ط  خ��ط 
المحترفين  ال��ى  ا�شافة  من�ش�ر،  علي 
ال��م��ه��اج��م ال��ك��ام��ي��رون��ي ام���ب����ت���ا ال���ذي 
م��شمين  قبل  ده����ك  تمثيل  ل��ه  �شبق 
وال��م��داف��ع االوغ��ن��دي ���ش���ال الع��ب اربيل 
���ش��اب��ق��ا ف�����ش��ا ع���ن ب���ره���ان ���ش��ه��ي���ن��ي 
المرحلة  ان  ال���ى  ول��ف��ت  ك������ش��ا.  وم��ن��ه��ل 
النجف  ك���رة  ���ش��ح���ة  �شت�شهد  ال��ث��ان��ي��ة 
والرغبة  التناف�س  م��ن  حالة  خلق  بعد 
اف�شل  اظ��ه��ار  اج��ل  م��ن  الاعبين  بين 
المقبلة  ال��م��ب��اري��ات  ل��دي��ه��م خ���ال  م���ا 
الط�يلة  االخ��ف��اق��ات  �شل�شلة  وتع�ي�س 
التي مر بها النادي في المرحلة االولى.

- متابعة

- متابعة - متابعة

  خــاض اســود الرافديــن امس االربعــاء اخر بروفاتــه التحضيرية عندما التقى  نادي ســدني 
اولمبيــك االســترالي قبيــل مواجهة منتخب االردن في الثاني عشــر من الشــهر الجاري لحســاب 
المجموعة الرابعة من نهائيات امم اســيا التي ســتنطلق منافســاتها في التاسع من الشهر ذاته 

في استراليا.
يسعى اسود الرافدين بقيادة المدرب راضي شنيشل الى تشميع المعسكر بهذه المباراة التي 
تختلف عن سابقاتها سواء التي اقيمت في دبي ام التي خاضها مؤخرا امام ايران قبيل المغادرة 

الى مدينية بريسبين الستكمال تحضيراته.
اذا كان  ال�شان في م���ا  اه���ل  " العراقي���ة" ا�شتطلع���ت 
ملبي���ة  ال�طن���ي  المنتخ���ب  خا�شه���ا  الت���ي  المباري���ات 
لتطلعات ال�شارع الريا�شي وم�ازية لحجم اال�شتحقاق.

اك���د الم�شت�شار الفني لمنتخبن���ا ال�طني نزار ا�شرف 
ان الم���اك التدريب���ي او�ش���ل الاعبي���ن ال���ى الجاهزية 
التام���ة واالع���داد النف�شي م�شتفيدا من االج����اء النقية 

والتجريبي���ات المميزة م���ع كبار المنتخب���ات الم�شاركة 
في المحفل اال�شي�ي.

وق���ال ا�شرف م���ن ا�شتراليا: ان اال�شتق���رار والجاهزية 
التام���ة لجمي���ع الاعبي���ن ادخ���ا البهجة ال���ى الماك 
التدريب���ي واالطمئن���ان ال�شيما ان التف���اوؤل ي�ش�د ال�فد 
���ى تحقي���ق العام���ة الكامل���ة في  والجمي���ع عازم����ن عل
المب���اراة االول���ى. وا�ش���اف: ان الجمي���ع يعي����س اج����اء 
نف�شي���ة ممي���زة ومتحم�ش���ا لت�شجي���ل نتائ���ج مميزة في 
���ى المب���اراة الر�شمي���ة المقبل���ة  البط�ل���ة والتركي���ز عل
بغ����س النظ���ر ع���ن ما ت����ؤول الي���ه نتيج���ة المب���اراة امام 
�شدن���ي اولمبي���ك اال�شترال���ي. وا�ش���ار ال���ى ان: الطم����ح 
ال يت�ق���ف عن���د اجتي���از ال���دور االول وكلنا ام���ل لتقديم 
م�شت�ي���ات طيب���ة تلي���ق ب�شمعة الك���رة العراقية ال�شيما 
انن���ا كن���ا االقرب من الف����ز على المنتخ���ب االيراني في 
التجريبي���ة ال�شابق���ة وقدمن���ا م�شت����ى يلي���ق ب�شمع���ة 
اال�ش����د. واك���د الم���درب العراق���ي المحت���رف ف���ي فري���ق 
ن���زوى العمان���ي ثائ���ر عدن���ان ان المباري���ات التجريبي���ة 
ا�شا�شا للفائ���دة ومعالجة االخطاء، م�شددا على �شرورة 

اجتياز الحاجز االردني ل��شع قدم في الدور الثاني.
المباري���ات  ان  ن���زوى:  مدين���ة  م���ن  عدن���ان  وق���ال 
التجريبي���ة الخم�شة التي خا�شه���ا المنتخب كانت ذات 
فائ���دة كبي���رة بغ�س النظر ع���ن النتائج الت���ي الت اليها 
تل���ك المباريات حيث وجدت لت�شحيح االخطاء والغاية 
منه���ا اي�ش���اح الروؤي���ة للجه���از الفن���ي ب�ش���اأن م�شت����ى 
الاعبي���ن كاف���راد ومجم�عة.  وا�ش���اف: ان الحكم على 
المنتخ���ب من خال التجريبيات ام���ر خاطئ وان ظهر 
دون م�شت����ى الطم����ح اذ يحت���اج العب�نا ال���ى االن�شجام 
م���ع الفك���ر الجدي���د للماك التدريب���ي. وا�ش���ار الى ان: 
م�شاهدت���ي للمب���اراة االخي���رة ام���ام المنتخ���ب االيران���ي 
تبي���ن اننا ظهرنا ب�ش����رة طيبة تمكننا من قطع احدى 
البطاقتي���ن الم�ؤهلتي���ن ال���ى ال���دور رب���ع النهائ���ي ف���ي 
���ى اق���ل تقدي���ر. وتاب���ع: ان مباراتن���ا االولى  البط�ل���ة عل
ام���ام المنتخب االردني �شتك�ن ب�ابة العب�ر الى ال�شفة 
االخ���رى وبامكانن���ا اجتي���از المناف����س مت���ى م���ا ظهرن���ا 

باح�شن حاالتنا مع جلنا احترامنا للمنتخب ال�شقي���ق.
فيما بين مدرب حرا�س مرمى كرة اربيل جليل زيدان 

ان تجريبي���ات اال�ش����د كادت تك����ن مميزة ل���� ركزنا على 
عدد ثابت من الاعبين، مطالبا بتحقيق االنت�شار في 

المباراة االولى تجنبنا للخروج المبكر.
وق���ال زي���دان: ان المنتخ���ب ال�طن���ي اثب���ت من خال 
التجريبي���ات الفائتة ان دك���ة البدالء في اف�شل الحاالت 
اال ان الفائ���دة من خالها لم تك���ن بن�شبة كبيرة ل� ركز 
���ى ع���دد معي���ن م���ن الاعبي���ن وع���دم تجري���ب اغلب  عل
الاعبي���ن واالكتفاء بالنخبة المراد زجها في المباريات 

الر�شمية.
وا�ش���اف: ان النتائج التي خ���رج بها المنتخب في دبي 
وا�شتراليا وبرغم انها لم تكن مر�شية اال اننا ك�شبنا اداء 

مغايرا لل�ش�رة التي ظهر بها في المنا�شبة ال�شابقة.
وا�ش���ار ال���ى ان: اي ه���در ف���ي نق���اط مباراتن���ا المقبلة 
ام���ام االردن الت���ي تعد مفت���اح العب�ر والتاه���ل الى الدور 
الثان���ي �شتك����ن عك�شي���ة وتن���ذر بع�اق���ب وخيم���ة ل���ذا 
علين���ا ت�خ���ي الحذر والعمل على جن���ي النقاط الثاث 
لمرافق���ة المنتخ���ب الياباني المر�شح االب���رز الى الدور 

الثاني.

لرفع  امل��رك��زي  العراقي  االحت��اد  رئي�س  نائب  ظفر 
االث���ق���ال حم��م��د ح�����ش��ن ج���ل����د مب��ن�����ش��ب االم���ني 
ثقة  ن��ال  بعدما  للعبة،  اال���ش��ي���ي  ل��احت��اد  ال��ع��ام 
امل�ؤمتر  يف  اال�شي�ي  لاحتاد  العم�مية  اجلمعية 
بفندق  ال��ك��ربى  القاعة  يف  اق��ي��م  ال���ذي  االنتخابي 
ماري�ت الدوحة .و�شمن امني �شر االحتاد العراقي 
الفنية  اللجنة  يف  وج���ده  �شالح  م�شطفى  للعبة 
فيما  امل�����ش��اع��د  ال��ع��ام  االم����ني  من�شب  و�شي�شغل 
املركزي  العراقي  لاحتاد  االعامي  املن�شق  اختري 

االإع��ام  للجنة  مقررا  املالكي  �شيف  االثقال  لرفع 
االثقال  رفع  للعبة  مثالية  م�اقع  وهي  االأ�شي�ية 
اال�شي�ي  ال�شعيد  على  الريادة  �شاحبة  العراقية 
ال��ق��ط��ري وال��ع��رب��ي للعبة  . وج���دد رئي�س االحت���اد 
فاز  بعدما  ال��ق��اري  ل��احت��اد  رئا�شته  امل��ان��ع  حممد 
االنتخابات  يف  ل��ه  مناف�س  وج����د  ل��ع��دم  بالتزكية 
التي ح�شرها رئي�س االحتاد الدويل لرفع االثقال 
اجتماعات  الثاين  للي�م  وت�ا�شلت  اي��ان.  ت�ما�س 
االحت������اد االآ����ش���ي����ي ل���رف���ع االأث����ق����ال ع��ل��ى ه��ام�����س 
ال��ب��ط���ل��ت��ني االآ���ش��ي���ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ل��رف��ع االأث��ق��ال 
لل�شباب والنا�شئني التي تقام خال الفرتة من 1 
- 8 كان�ن الثاين اجلاري. وانعقد اجتماع اجلمعية 

العم�مية لاحتاد االآ�شي�ي لرفع االأثقال بح�ش�ر 
اآ�شي�ية من اأع�شاء االحتاد، فيما غابت  39 دولة 
ت�شديد  ع��دم  ب�شبب  مالية،  ل��ظ��روف  دول  خم�س 
ا���ش��رتاك��ه��ا م��ن��ذ ف����رتة ط���ي��ل��ة. وح�����ش��ر اج��ت��م��اع 
اأم�س حممد ي��شف املانع رئي�س االحتاد االآ�شي�ي 
واالحت��اد القطري ورئي�س االحت��اد ال��دويل ت�ما�س 
الدولية،  االأوملبية  للجنة  الفخري  والع�ش�  اأي��ان، 
وعلي  ال���دويل،  لاحتاد  العام  ال�شكرتري  وم���اواجن 
م����رادي ���ش��ك��رت��ري ع���ام االحت����اد االآ���ش��ي���ي وحممد 
رئي�س  اأوزون���ا  ووليان  الرئي�س،  نائب  جل�د  ح�شن 
احتاد اأمريكا، و�شلطان بن مقرن الرئي�س الفخري 

لاحتاد االآ�شي�ي..

االستقرار والجاهزية التامة لجميع الالعبين ادخال البهجة للمالك التدريبي
قبل الدخول للمعترك اآلسيوي

ال�ش�ري  ال��م��درب  م��ع  التعاقد  الميناء   ن���ادي  اإدارة  اأن��ج��زت 
ح�����ش��ام ال�����ش��ي��د ب��ع��د م��ف��او���ش��ات ا���ش��ت��غ��رق��ت 15 ي����م���اً ك��ان��ت 
�شتت�قف ب�شبب معار�شة عدد من اأع�شاء مجل�س اإدارة النادي 
ال��ف��ن��ي الم�شاعد  ال�شيد م��ع ج��ه��ازه   ال��م��ت���ق��ع و���ش���ل  وم���ن 
منت�شف االأ�شب�ع القادم لت�قيع  العقد ب�شكل ر�شمي . حيث 
المدرب  ووكيل  العراقي  النادي  اإدارة  بين  المفاو�شات  و�شلت 
ال��دوري  في  لل�شيد  الثانية  التجربة  وه��ي  متقدمة  لمراحل 
العراقي حيث �شبق وقاد فريق الق�ة الج�ية الم��شم الما�شي 
التي  الع�شكرية  ال��ع��ال��م  بط�لة  لقب  اأب��رزه��ا  ملفتة  لنتائج 
في   3-2 ع��م��ان  على منتخب  بتغلبه  اأذرب��ي��ج��ان،  ف��ي  اأق��ي��م��ت 
في  الثامن  المركز  الميناء  فريق  ويحتل   . النهائية  المباراة 
جدول ترتيب المجم�عة الثانية بر�شيد 5 نقاط ويلعب الي�م 
مباراة مهمة اأمام فريق ده�ك �شمن المباريات الم�ؤجلة من 

الج�لة الثانية .

حسام السيد

يتعاقد مع ادارة الميناء لقيادته في الموسم الحالي
- متابعة - متابعة

- متابعة

- متابعة

- متابعة

العراق يحصل على ثالثة مناصب في االتحاد اآلسيوي لرفع األثقال

النا�شئين لكرة  اندية دوري  ا�شتعداد  �شمن 
القدم التقى على ملعب الج�ية فريقا الطلبة 
وال���ج����ي���ة ف���ي م���ب���اراة ا���ش��ت��ع��دادي��ة ل���ل���دوري، 
ا���ش��ت��ط��اع ف��ي��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة ال���ف����ز ع��ل��ى ال��ج���ي��ة 
المباراة  كانت   . واح��د  ه��دف  مقابل  بهدفين 
م��ث��ي��رة ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن ���ش��ه��دت ل��م��ح��ات فنية 
الفتية.  له�ؤالء  واع��د  بم�شتقبل  تنبئ  جميلة 
العبه  طريق  عن  االول  الهدف  الطلبة  �شجل 
ال�ش�ط  م��ن  العا�شرة  الدقيقة  ف��ي  زي��اد  علي 
ال��ه��دف  اي���اد  ال��اع��ب محمد  وا���ش��اف   . االول 
بت�شجيله  النتيجة  ال��ج���ي��ة  ق��ل�����س  ال��ث��ان��ي، 
الطلبة  بف�ز  المباراة  لتنتهي  ال�حيد  الهدف 
ال��ط��ل��ب��ة  ن��ا���ش��ئ��ة  ت���دري���ب  ي�����ش��رف ع��ل��ى   .2-1
مجبل  احمد  ي�شاعده  جمعة  احمد  ال��م��درب 
. ال��ف��ري��ق ي��ح��ظ��ى ب���دع���م وت�����ش��ج��ي��ع ال��ه��ي��ئ��ة 
االدارية للنادي النها تجد في ه�ؤالء النا�شئين 

م�شتقبل النادي.

ناشئة الطلبة يفوز على الجوية وديا

احت��ادات اجلزائر  الق�ى  العراقي اللعاب  فاحت االحت��اد 
الرمي  فعاليات  للتعاقد مع مدربني يف  وك�با  واملغرب 
واحل����اج���ز واالرك����ا�����س ال��ق�����ش��رية وال��ب��ع��ي��دة ل��ت��دري��ب 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���ط��ن��ي��ة. االم���ني امل���ايل ل��احت��اد ال��دك��ت���ر 
زي��دون ج���اد  ويف ت�شريح �شحفي قال ان االحت��اد قرر 
�شمن خطته للعام اجلديد التعاقد مع مدربني اكفاء 
من دول متميزة بالعاب الق�ى فخاطب ثاث احتادات 
هي اجلزائر واملغرب وك�با من اجل التعاقد مع مدربني 
واالرك��ا���س  واحل���اج��ز  ال��رم��ي  منها  خمتلفة  لفعاليات 
ال��ق�����ش��رية وال��ط���ي��ل��ة.  وب���ني ان االحت����اد ال����دويل وف��ر 
الت�شامن  بربنامج  ل�شم�لهم  عدائني  الربعة  فر�شة 
��ي ب���دخ����ل ال��ري��ا���ش��ي��ني ال��ل��م��ي��زي��ن يف  ال�����دويل ال��ق��ا���ش
حتت  تدريبية  مراكز  يف  ط�يلة  ومع�شكرات  معاي�شات 
االوملبية  اللجنة  ان  اىل  وا�شار  ال��دويل  االحت��اد  ا�شراف 

العراقية ار�شلت ا�شماء العدائني اىل االحتاد الدويل.

اتحاد ألعاب القوى يسعى للتعاقد مع 
مدربين أجانب لتدريب المنتخبات الوطنية

كـــرة النجـــف تعسكــــر في تركيـــــا

 اع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���ب���ارال���م���ب���ي���ة ال���ط��ن��ي��ة 
العراقية ان 4 اندية اعلنت م�شاركتها الر�شمية 
في ت�شفيات بط�لة بغداد ل�شباحة المعاقين، 
وق�����ال رئ��ي�����س ات���ح���اد ال�����ش��ب��اح��ة ل��ل��م��ع��اق��ي��ن 
رائ���د ع��ب��دال��ك��ري��م  ف��ي ت�شريح ���ش��ح��اف��ي  ان 
وال�شام  والن�شر  ال�شم�خ  االربعة هي  االندية 
عبدالكريم:  وا���ش��اف   ، وا�شن�نا  والم�شاهدة 
العام  م��ن  اي���ار  �شهر  ف��ي  �شتقام  البط�لة  ان 
لفئة  م��ت��را  وال50  ال25  ول��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ح��ال��ي 
ان  ال��ى  ي�شار   ، ال��ي��د  او  لل�شاق  ال���اح��د  البتر 
نادي ال�شم�خ ت�ج العام الما�شي بلقب بط�لة 
اندية العراق ل�شباحة المعاقين تاه نادي ذي 

قار بالمركز الثاني.

4 اندية تشارك في منافسات 
بغداد لسباحة المعاقين

وزارة الشباب والرياضة تنظم بطولة الجمهورية أللعاب القوى

اأعلن االتحاد القطري لكرة القدم م�افقته على 
كاأ�س  بط�لة  ف��ي  ال�شرطة   فريق  مباريات  اإق��ام��ة 
االت��ح��اد االآ���ش��ي���ي ف��ي ال��دوح��ة بعد الطلب ال��ذي 
مباريات  الإقامة  مكانا  الدوحة  لتك�ن  به،  تقدمت 
مباريات  و�شتقام  االآ�شي�ية.  البط�لة  في  الفريق 
ف��ري��ق ال�����ش��رط��ة ف���ي ال���دوح���ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب حمد 

الكبير في النادي العربي، و�شتك�ن المباراة االأولى 
لفريق ال�شرطة في البط�لة في الرابع والع�شرين 
م���ن ���ش��ه��ر ف��ب��راي��ر ال��م��ق��ب��ل اأم�����ام اإح�����دى ال��ف��رق 
ت��زال  وال  االآ���ش��ي���ي.   الملحق  ع��ن  �شتتاأهل  ال��ت��ي 
مبارياتها  تخ��س  العراقية  واالأندية  المنتخبات 
خارج اأر�شها ب�شبب الحظر المفرو�س على اإقامة 
وتلعب  فترة،  منذ  ال��ع��راق  في  الدولية  المباريات 
م�افقة  وتنتظر  ال��ع��راق  خ���ارج  مبارياتها  جميع 

الفيفا على رفع الحظر.

ملعب العربي القطري يضيف مباريات الشرطة العراقي آسيويا



يدخ���ل �لمنتخ���ب �ل�سع���ودي �الول مناف�س���ات بطول���ة كاأ����س �آ�سي���ا 
2015 و�س���ط حالة من �الحباط تحي���ط بان�ساره خ�سية عدم ذهابه 
بعي���د�ً في �لبطولة قيا�ساً بالم�ستوي���ات �لفنية �لتي قدمها موؤخر� 
�سو�ء في �لبطولة �الخيرة �لتي خا�س مناف�ساتها على �ر�سه وبين 
جماهي���ره و�لمتمثل���ة ف���ي خليج���ي22 عندما ح���ل و�سيف���اً للبطل 

�لمنتخب �لقطري،

و�لمنتخ���ب �ل�سع���ودي يطم���ح  بالع���ودة م���ن �سيدن���ي �ال�ستر�لية 
باللق���ب �الآ�سي���وي �لر�ب���ع ومعادل���ة رقم منتخ���ب �لياب���ان �لمت�سدر 
بارب���ع �لق���اب �ل�سج���ل �لذهب���ي للبطول���ة �لقارية وخ�سي���ة �ل�سقوط 
بنتائ���ج ثقيل���ة ف���ي دور �لمجموع���ات و�لمغ���ادرة مبك���ر�، و قيا�س���اً 
بالنتائ���ج �الخي���رة للمو�جه���ات �لودية �لت���ي خا�سها �م���ام �لبحرين 
وخ�سرها برباعية قبل �ن يخ�سر من كوريا بثائية قبل �يام، ليبقى 
�المل قائماً بقدرة العبي �الخ�سر و�مكاناتهم �لفنية باعادة �لمجد 

�لغائب من 9 �سنو�ت لخزينة �تحاد �لكرة في �ل�سعودية.

  ت�س���م قائم���ة �الخ�س���ر �لم�ساركة في نهائيات كاأ����س �آ�سيا 2015 
" عب���د�هلل �ل�سدي���ري وعب���د�هلل �لعن���زي ولي���د عب���د�هلل  كاًل م���ن: 
وعب���د�هلل �ل���زوري وح�س���ن معاذ وماج���د �لمر�سدي ومعت���ز هو�ساوي 
وعم���ر هو�ساوي و��سامة هو�س���اوي و�سعيد �لمولد ويا�سر �ل�سهر�ني 
وفه���د �لمول���د وم�سطف���ى ب�سا�س ون���و�ف �لعابد و�سال���م �لدو�سي 
و�سلم���ان �لف���رج و�سع���ود كريري وتي�سي���ر �لجا�سم وولي���د باخ�سوين 
ويحي���ى �ل�سه���ري ومحم���د �ل�سه���الوي ونا�س���ر �ل�سمر�ن���ي وناي���ف 

هز�زي.

يحت��اج المنتخب األردني لكرة القدم إلى اس��تعادة الذكريات والتمس��ك بالروح العالية 
التي كان عليها خالل السنوات العشر الماضية إذا أراد تفجير المفاجأة وعبور الدور األول 
في بطولة كأس آسيا 2015 التي تستضيفها أستراليا خالل الفترة من 9 إلى 31 كانون 

ثان/يناير الحالي.
ي�س���ارك  ل���م   ، �سابق���ة  بطول���ة   15 م���د�ر  وعل���ى 
�لمنتخ���ب �الأردن���ي )�لن�سامى( في كاأ����س �آ�سيا �سوى 
مرتي���ن وكانت���ا ف���ي عام���ي 2004 بال�سي���ن و2011 

بقطر.
وقاد �لمدرب �لم�سري �ل�سهير محمود �لجوهري 
�لفري���ق �إلى دور �لثمانية للبطولة في ن�سخة 2004 
بال�سي���ن بع���د تقدي���م عرو����س ر�ئعة ف���ي �لت�سفيات 

وفي �لنهائيات.
�لمرب���ع  �إل���ى  �لتاأه���ل  �أعت���اب  عل���ى  �لفري���ق  وكان 
�لذهب���ي للبطول���ة ولكن���ه �سق���ط ب�سرب���ات �لترجيح 
�أم���ام نظي���ره �ليابان���ي �ل���ذي ت���وج فيم���ا بع���د بلق���ب 

�لبطولة.
ودفع���ت �لقرعة في �لبطول���ة �لما�سية عام 2011 
بالن�سام���ى مج���دد� �إل���ى مو�جهة �لمنتخ���ب �لياباني 
ولك���ن ه���ذ� كان ف���ي �ل���دور �الأول )دور �لمجموعات( 
بالبطول���ة حي���ث ل���م تك���ن �لقرع���ة رحيم���ة بالفريق 
�الأردن���ي حي���ث �لتق���ى ف���ي مجموعت���ه بال���دور �الأول 

�أي�سا �لمنتخبين �ل�سعودي و�ل�سوري.
ولك���ن فريق �لن�سامى قدم ملحمة ر�ئعة في �لدور 
�الأول وتع���ادل 1/1 م���ع نظيره �ليابان���ي ثم فاز على 
نظيريه �ل�سعودي 1/�سفر و�ل�سوري 2/1 ليعبر �إلى 
�لدور �لثان���ي باحتالل �لمركز �لثاني في مجموعته 
بر�سي���د �سب���ع نق���اط وبف���ارق �الأه���د�ف فق���ط خلف 
�لمنتخ���ب �ليابان���ي �ل���ذي ت���وج بعد ذل���ك بلقب هذه 

�لن�سخة.
ولك���ن �لح���ظ �لعث���ر دف���ع بالن�سامى �إل���ى مو�جهة 
منتخ���ب �أوزبك�ستان �لعني���د في دور �لثمانية ليخ�سر 
�لفري���ق 1/2 وي���ودع �لبطولة للم���رة �لثانية من دور 

�لثماني���ة. وه���ا هي �لقرع���ة تعيد �لمنتخ���ب �الأردني 
خ���الل  م���ن  �ليابان���ي  نظي���ره  م���ع  �لمو�جه���ة  �إل���ى 
�لمجموع���ة �لر�بع���ة في �ل���دور �الأول لبطول���ة كاأ�س 

�آ�سيا 2015 باأ�ستر�ليا.
�أو  �لف���وز  �إل���ى  �الأردن���ي  �لمنتخ���ب  وربم���ا يحت���اج 
�لتع���ادل عل���ى �الأق���ل م���ع نظي���ره �ليابان���ي م���ن �أجل 
عب���ور ه���ذه �لمجموع���ة و�لتاأه���ل �إل���ى دور �لثماني���ة 
ال�سيم���ا و�أن���ه �سيو�جه �ختب���ار� �سعبا �آخ���ر في بد�ية 
م�سيرت���ه بالبطولة عندما ي�سطدم بجاريه �لعر�قي 

و�لفل�سطيني في �أول مبار�تين له بالمجموعة. 
ولذل���ك ، يكم���ن �الأم���ل �الأكب���ر للمنتخ���ب �الأردني 
لعب���ور ه���ذه �لمجموع���ة ف���ي تفجي���ر مفاج���اأة عل���ى 
و�لعر�ق���ي  �ليابان���ي  �لمنتخبي���ن  م���ن  �أي  ح�س���اب 
�للذي���ن يحظي���ان باأكبر قدر م���ن �لتر�سيحات لعبور 
ه���ذه �لمجموع���ة �إل���ى دور �لثماني���ة بف�س���ل �لخبرة 

و�الإمكانيات �لعالية.
وم���ا ي�ساع���ف من �آمال �لمنتخ���ب �الأردني �أنه �سق 
طريق���ه نحو نهائيات كاأ�س �آ�سي���ا بجد�رة حيث �حتل 
�لمرك���ز �لثان���ي ف���ي �لمجموع���ة �الأول���ى بالت�سفيات 
خل���ف �لمنتخ���ب �لعمان���ي ومتفوق���ا عل���ى نظيري���ه 

�ل�سوري و�ل�سنغافوري.
و�حت���ل �لن�سام���ى �لمرك���ز �لثان���ي ف���ي مجموعت���ه 
بالت�سفيات بر�سيد 12 نقطة وبفارق نقطتين خلف 
عم���ان حي���ث حقق �لفري���ق �لفوز في ث���الث مباريات 
وتع���ادل ف���ي مثله���ا ول���م يخ�س���ر �أي مب���ار�ة و�سم���ن 
�لتاأهل قبل مباريات �لجولة �الأخيرة من �لت�سفيات.
كم���ا حقق �لفريق نجاح���ا هائال �آخر بالتز�من مع 
م�سيرته �لر�ئع���ة في �لت�سفيات �لموؤهلة لكاأ�س �آ�سيا 

وو��س���ل تقدمه ف���ي ت�سفيات �آ�سي���ا �لموؤهلة لبطولة 
كاأ����س �لعال���م 2014 بالبر�زي���ل حت���ى ف���از بالمرك���ز 
�لخام����س ف���ي �لت�سفي���ات �الآ�سيوية لي�س���رب موعد� 
ف���ي �لملح���ق �لفا�س���ل م���ع خام����س ت�سفي���ات �أمريكا 

�لجنوبية على بطاقة �لتاأهل للمونديال.
�ل�ساب���ق  �لفن���ي  مدي���ره  بقي���ادة  �لفري���ق  ولك���ن 
�لم�س���ري ح�س���ام ح�س���ن �سقط في �لخط���وة �الأخيرة 
وخ�س���ر �أمام منتخب �أوروج���و�ي �لعريق بطل �لعالم 
ف���ي  �لر�ب���ع  �لمرك���ز  و�ساح���ب  �سابقتي���ن  مرتي���ن 

مونديال 2010 بجنوب �أفريقيا.
ورغ���م �لخ���روج م���ن ت�سفي���ات �لموندي���ال ، ج���دد 
�لن�سام���ى �لثق���ة ف���ي ح�س���ام ح�س���ن ليق���ود �لفري���ق 
ف���ي �لبطول���ة �الآ�سيوي���ة ولكنه ت���رك �لفري���ق بعدها 
لرغبت���ه في خو�س تجربة �أخرى مع فريق �لزمالك 

�لم�سري.
و�إذ� كان �لجوه���ري نج���ح ف���ي قي���ادة �لفريق لدور 
�لثماني���ة ف���ي كاأ����س �آ�سي���ا 2004 بال�سي���ن كم���ا ق���اد 
دور  �إل���ى  �لفري���ق  حم���د  عدن���ان  �لعر�ق���ي  �لم���درب 
�لثمانية بالبطولة �لما�سية ، فاإن �لفريق �سيخو�س 
�لبطول���ة �لمقبلة بقي���ادة �لم���درب �الإنجليزي �لذي 
يمتلك خبرة كبيرة من �لعمل بالتدريب في �إنجلتر� 
قد ت�ساعده على قيادة �لفريق لتقديم بطولة جيدة.
ويعتم���د ويلكنز ب�سكل كبير في هذه �لبطولة على 
خب���رة بع�س العبيه وفي مقدمته���م حار�س �لمرمى 
ف���ي  �لم�سارك���ة  يمتل���ك خب���رة  �ل���ذي  �سفي���ع  عام���ر 
�لبطولة حيث كان �سمن فريق عام 2004 و2011 .
ع���دي  مث���ل  �آخري���ن  �لفري���ق نجوم���ا  ي�س���م  كم���ا 

�ل�سيفي و�أحمد هايل وعبد �هلل ذيب.

الصحافة الرياضية
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خ����رج �سمي����ر هاند�نوفيت�����س حار�����س مرم����ى 
ن����ادي �إنت����ر مي����الن �الإيطال����ي بعد نهاي����ة لقاء 
فريق����ه �أم����ام يوفينتو�����س ف����ي �لجول����ة 17 من 
�لكالت�سي����و معقب����اً على م�ستقبل����ه مع �لنادي 

�الإيطال����ي .
����ه كالع����ب ال يمتلك  و�أك����دَّ هاند�نوفيت�����س �أنَّ
�لوقت �لكافي للتفكير في هذه �الأمور م�سير�ً 
����ه ال يفك����ر حالي����اً �س����وى ف����ي �لمب����ار�ة  �إل����ى �أنَّ

�لمقبلة لفريقه �إنتر ميالن ال �أكثر .
وق����ال :" ال ي�سعن����ي �أن �أفك����ر ف����ي مث����ل هذه 
�الأم����ور ، نع����م ُهن����اك عرو�����س مقدم����ة لي كما 
����يء ي�سغ����ل تفكي����ري �س����وى  ُيق����ال ولك����ن ال �س
�لحا�س����ر وه����و كوني الع����ب في �إنت����ر ميالن ، 
هذه �الأمور متروكة لوكيل �أعمالي ولي�ست لي 

�الآن ".
وتط����رَّق هاند�نوفيت�س للحديث باإيجاز عن 
لقاء فريقه وتعادله �إيجابياً �أمام �ليوفي على 
ملع����ب �الأخي����ر بالق����ول :" ل����م نك����ن حا�سرين 
ب�سورتن����ا �لمطلوب����ة في �ل�س����وط �الأول ، بين �ل�سوطين مان�سين����ي جل�س معنا 
و�س����رح لن����ا به����دوء �أي����ن يكم����ن �لخلل ف����ي م�ستو�ن����ا وحاولن����ا مد�رك����ة �الأمر في 

�ل�سوط �لثاني وبالفعل نجحنا في �لتح�سن و�إدر�ك �لتعادل ".
وكان �إنت����ر ميالن قد خرج بتعادل �إيجابي من زيارته لملعب يوفينتو�س �أرينا 
ليرف����ع ر�سي����ده من �لنقاط �إلى 22 نقطة في �لمركز �لحادي ع�سر على الئحة 
�لترتي����ب وبف����ارق 5 نقاط فقط ع����ن �ساحب �لمركز �لخام�س ن����ادي جنوى و 8 

نقاط عن �ساحبي �لمركز �لثالث و�لر�بع الت�سيو ونابولي على �لتو�لي .

هاندانوفيتش 

ال أملك وقتًا للتفكير في مستقبلي

االردن هـــــل يكـــــرر انجــــاز 2004 ؟

ظ����روف و�ح����و�ل �لمنتخب �لوطني �لعر�قي تختل����ف عن كل منتخبات 
�لعالم من �سرقه �لى غربه وهذ� �لحال لم يتغير منذ مدة طويلة ب�سبب 
�ل�سيا�س����ات �لخاطئ����ة �لت����ي يعتمدها �تحاد كرة �لق����دم وف�سله في �د�رتها 
بال�س����كل �ل�سحي����ح ، النبحث عن دفاتر قديمة بل ه����و و�قع �لحال �لذي 
يج����ب �ن نكون موؤمنين ب����ه �سئنا �و �بينا ، هل ي�سمح لنا �لظرف �لحالي 
�ن نوج����ع �لمنتخ����ب ب�سهام �لنقد ونجلده مثلم����ا يفعل �لبع�س بطريقة 
ال تن����م ع����ن �ية روح وطني����ة ؟ مهمة �ل�سحفي لم تكن عب����ارة عن ت�سهير 
وف�سائح وتطاول على �ال�سخا�س و�تهام �الخرين ، �حتر�م �لمهنة يحتم 
علين����ا �ن نك����ون �كث����ر �سدقا م����ع �نف�سن����ا ونتعامل مع �لح����دث �لريا�سي 
على �لورق ونترك �المور �لفنية للمخت�سين ، نتحيز للمنتخب �لوطني 
�لعر�ق����ي م����ن �اللف �ل����ى �لياء ونتقبل م����ن �سيحاول �نتقادن����ا ، الن �لفوز 
�ل����ذي يتحق����ق يمكن����ه �ن يكون م�س����در �سعادة وفرح لماليي����ن �لنا�س في 
����يء �سنكون مع  �لوط����ن �لمج����روح م����ن �الع����د�ء ، وحت����ى لو لم يتحق����ق �س
فريقن����ا �لوطني ب�سبب تعلقنا ب����ه وهو يمثل كل �طياف �ل�سعب �لعر�قي 
واليخت�����س بجه����ة معين����ة ، لذل����ك ه����ي ر�سالة موجه����ة �ل����ى �لجميع بال 
��ستثن����اء من �جل عدم تعكي����ر �الجو�ء و�بد�ء كل �لعون و�لم�ساندة له في 
بطول����ة ��سي����ا في �لوقت �ل����ذي نثق ب����كل �لموجودين م����ع )منتخبنا( من 
�لجه����از �لفن����ي و�لالعبين وحتى �ع�ساء �التحاد رغ����م �ن موفد� �سحفيا 
و�ح����د� ل����م ير�ف����ق �لمنتخ����ب �ل����ى ��ستر�لي����ا ، ه����ذ� مو�سوع �خ����ر يجب �ن 
الي�سغلنا وي�ستت �فكارنا عن موؤ�زرة وت�سجيع �لعلم �لعر�قي الن العبينا 
يحملون����ه ف����وق �سدروهم . نعرف مق����درة العبينا في �لظ����روف �ل�سعبة 
و�لمعق����دة تظه����ر ب�سكل و��سح وربما �ن �لمنتخب �لوطني يختلف �ي�سا 
ع����ن كل منتخب����ات �لعالم في هذ� �لجانب ، �لم�ساركات �لما�سية �ظهرت 
هذه �لخا�سية الن �لالعب �لعر�قي د�ئما مايكون م�ستفز� من �لالعبين 
�الخري����ن ب�سبب �ختالف توف����ر ظروف �الع����د�د و�لتح�سير لذلك يمكن 
�ن ي�سه����د �ل����دور �الول نقل����ة نوعي����ة ف����ي �الد�ء و�لنتائ����ج وه����و �م����ر لي�����س 
غريب����ا �و بعي����د� ع����ن مباريات كرة �لقدم وهناك �مثل����ة كثيرة جد� حدثت 
ف����ي بطوالت �سعب����ة وح�سا�سة ، �لتوقعات �لتي ت�س����ب ل�سالح �لمنتخب 
�ليابان����ي ب�سم����ان حج����ز �ول����ى بطاق����ة �لتاأه����ل م����ن ف����رق مجموعتنا قد 
تتغي����ر ف����ي �ي����ة لحظ����ة ، خا�س����ة �ن فريقنا �لوطن����ي لي�س عج����وز� �و في 
�رذل �لعم����ر ب����ل ه����و يتمتع بروح �ل�سب����اب و�لخبرة ويق����وده طاقم تدريبي 
����ي �سني�سل  متعل����م ومجته����د ور�ق بوج����ود ��سم����اء كبي����رة ج����د� مث����ل ر��س
ويحيى علو�ن ونز�ر ��سرف وعماد ها�سم ف�سال على وجود مدرب �للياقة 
�لبدنية . �سنقف �لى جانب فريقنا �لوطني �لى �خر �للحظات النه فريق 
كل �ل�سع����ب �لعر�ق����ي ، واليح����ق الي �سحفي �ن يغرد خ����ارج �ل�سرب مهما 

كانت �لظروف .
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�أّك���د �الإ�سباني رفائي���ل ناد�ل �أن �أّي 
الع���ب معّر����س للهزيم���ة و�أن���ا ل�ست 

��ستثناء من ذلك، لذ� �نهزمت.
ثالث���اً  �لم�سّن���ف  ن���اد�ل  وتح���ّدث 
���ى �لعال���م، ع���ن �لمب���ار�ة قائ���اًل:  عل
بعد فترة طويلة  "�لهزيم���ة تحدث 
من �لر�حة وفقد�ن ن�سق �لمباريات. 
ف���ي  جي���د  ب�س���كل  لعب���ت  لق���د 
�لمجموع���ة �الأول���ى لك���ن فيم���ا بعد 

�رتكب���ت �لعديد م���ن �الأخطاء لذلك 
�نهزمت".

�الإ�سبان���ي:  �لمات���ادور  و�أ�س���اف 
"لق���د لعب بيرير ب�سكل جيد كنت 
�أ�ستط���ع  ول���م  �الأع�س���اب  م�س���دود 
���ي كن���ت �أفك���ر ف���ي  �أن �أتمال���ك نف�س
���ي مزيد�ً  �لف���وز ف�سّلط���ت على نف�س
م���ن �ل�سغ���ط لذلك فق���دت �لتركيز 

وحدث ما حدث".

ه���ي  "ه���ذه  قائ���اًل:  ن���اد�ل  و�أردف 
�لريا�س���ة، عندم���ا تك���ون عائ���د�ً من 
�إ�ساب���ة ت�ستغ���رق وقت���اً للع���ودة �إل���ى 
�سالف حيويتك ونجاحك، و�لجميع 
يع���رف �أن �لالعب �لعائد من �إ�سابة 
عليه �أن يكون حذر�ً النه معّر�س في 
�أي وق���ت الإ�سابة جدي���دة، باإمكانكم 
�لعائدي���ن  �لالعبي���ن  كّل  متابع���ة 
م���ن �إ�سابات فه���م ال يقّدمون كل ما 

لديهم".
ل�س���ت  "�أن���ا  قائ���اًل:  ن���اد�ل  وخت���م 
و�لت���درب  �لعم���ل  ���ّي  عل ��ستثن���اًء. 
موؤّهالت���ي  �أ�سترج���ع  حت���ى  بجدي���ة 
لك���ن حبي للتتوي���ج ولمالعب �لكرة 
�ل�سفر�ء تحافظ على �لحافز �لذي 
���ي و�ل���ذي يعطني د�فع���اً قوياً  بد�خل
�إل���ى  �أج���ل �ال�ستم���ر�ر و�لع���ودة  م���ن 

�الإ�سعاع وهذ� ما �سيكون قريباً".
في �لمقابل، عّبر �الألماني مايكل 
بيري���ر )34 عام���اً( و�لم�سّن���ف 127 
���ى  عالمي���اً ع���ن �سعادت���ه بالف���وز عل
�لمات���ادور �الإ�سباني قائالً: " عندما 
�ّتقف���ت م���ع زوجت���ي الأن �أم���دد لعبي 
لكرة �لم�س���رب لمو�سم �إ�سافي كان 
ه���ذ� حافز�ً الأن �أق���دم م�ستوى كبير�ً 
وعلّي �أن �أ�ستفيد من كّل يوم �أعي�سه 
�لت���ي  �ل�سف���ر�ء  �لك���رة  عال���م  ف���ي 

�ساأغادرها في نهاية �لمو�سم".

نادال: الهزيمة تحدث بعد فترة من الراحة

ي�سع���ى منتخ���ب �لياب���ان لكرة �لق���دم من خ���الل م�ساركته باأم���م �آ�سيا 
�لقادم���ة، لتج���اوز فايرو����س �أ�س���اب �لمنتخ���ب، م���ا �أدى لنتائ���ج ال ترق���ى 

الآمال �لجماهير �ليابانية في كاأ�س �لعالم 2014.
ف���ي مونديال �لبر�زيل �الأخي���ر، ف�سل �لمنتخب �لياباني بتجاوز �لدور 
�الأول رغ���م تو�جده في مجموع���ة متو�زنة ال ت�سم منتخبا كبير�، فدخل 
�لبطول���ة و�سط �سق���ف توقعات مرتفع لدى �لجماهي���ر كونه بطل �آ�سيا 

مع �أ�سماء رنانة تلعب في �أندية �أوروبية.
لك���ن رغم �لتعثر �لياباني في كاأ�س �لعالم، يدخل محاربو �ل�سامور�ي 
�لبطول���ة ب�سمعة طيب���ة و�سخ�سية قوية، كْونه حام���ل �للقب، و�ساحب 

�ل�سجل �لذهبي و�لرقم �لقيا�سي بعدد مر�ت �لفوز بالبطولة.
وال يب���دو �أن تعث���ر �ليابان في كاأ�س �لعالم �سيوؤثر ب�سكٍل �أو باآخر على 

معنويات �لفريق �لذي ي�سم كوكبة نجوم تحترف في �أندية �أوروبية.

اليابان تواجه الطموح 
العربي في أمم آسيا

المنتخب السعودي يطمح للعودة بالبطولة الرابعة من أستراليا

���ى بد�ي���ة �لمرحل���ة �النتقالي���ة  بع���د م���رور نح���و ع���ام عل
و�لخروج من نهائيات كاأ�س �لعالم لكرة �لقدم دون �لح�سول 
���ى �أي نقطة، �ستدخل ��ستر�ليا �لع���ام �لجديد وهي تدرك  عل

�أن �لمج���ال ال يت�س���ع �إال للنتائ���ج �لجي���دة فق���ط.
وتولى "�نجي بو�ستيكوجلو" تدريب ��ستر�ليا في ت�سرين 
�الأول 2013 بعقد لمدة خم�س �سنو�ت وبهدف و�حد فقط �أن 

يجعل �لمنتخب �لوطني �الأف�سل في �آ�سيا.
ومنذ ذلك �لحين يحاول �لمدرب �لبالغ عمره 49 عاما �أن 
ي�س���ل �إل���ى هدفه عندما يق���ام نهائي كاأ�س �آ�سي���ا على �أر�سه 
ف���ي 31 كان���ون �لثان���ي �لحال���ي، الأن نتائج���ه ف���ي �لبطول���ة 

�ستكون مقيا�س �لنجاح.
ول���م يتب���ق �س���وى ثالث���ة العبي���ن م���ن "�لجي���ل �لذهب���ي" 
لمنتخ���ب ��ستر�لي���ا �ل���ذي بل���غ دور �لثماني���ة في كاأ����س �آ�سيا 
2007 بع���د فت���رة ق�سي���رة من �نتق���ال �لمنتخب م���ن �للعب 

في �تحاد �الأوقيانو�س �إلى �التحاد �الآ�سيوي �الأكثر قوة.
�لمنتخ���ب  العب���ي  م���ن  مح���دود  ع���دد  �أي�س���ا  ويتبق���ى 
�الأ�ستر�ل���ي �ل���ذي �سارك ف���ي كاأ�س �آ�سي���ا للم���رة �لثانية وبلغ 
�لنهائ���ي في 2011 قبل �أن يخ�سر ب�سعوبة �أمام �ليابان بعد 

وقت �إ�سافي.
ولدى بو�ستيكوجلو روؤية و��سحة ب�ساأن �لطريقة �لتي يود 
�أن يقدمها العبوه �ل�سبان لكن حتى �الآن ال تاأتي �لنتائج كما 

ي�ستهي �لمدرب.
وحقق���ت ��ستر�ليا ف���وز� و�حد� في 11 مبار�ة في 2014 و�إن 
كان���ت قد خ�سرت �أمام ت�سيلي وهولن���د� في كاأ�س �لعالم بعد 

عر�سين ر�ئعين .

كأس آسيا .. ال مجال أمام 
استراليا صاحبة االرض 

إال للنتائج الجيدة

frhnaem@yahoo.com

�أ�س���اد قائ���د ن���ادي ليفرب���ول "�ستيف���ن 
جي���ر�رد" بمجه���ود زمالئ���ه �ل���ذي قدموه 
�أم���ام ن���ادي ويمبلدون و�لتاأه���ل �إلى �لدور 
�الإنجلي���زي  �التح���اد  كاأ����س  م���ن  �لر�ب���ع 
تاأل���ق  وق���د   .2-1 بنتيج���ة  �لف���وز  عق���ب 
�لقل���ب �لناب�س و�سجل هدفي فريقه في 
�لمبار�ة �لتي وجد فيها ليفربول �سعوبة 
ومنظ���م  مجته���د  فري���ق  �أم���ام  و��سح���ة 
���ى مرمى  �س���كل �لكثي���ر م���ن �لخطورة عل
يتدخ���ل  جي���ر�رد  جع���ل  مم���ا  �ل�سي���وف 
كذلك لك���ي ينقذ مرماه من كرة �أخرجها 
���ى خ���ط �لمرم���ى. و�س���رح جير�رد  م���ن عل

بعد �للقاء قائ���ال "�سعد�ء بتلك �لنتيجة 
وه���ذ� �لتاأه���ل، �لمب���ار�ة ل���م تك���ن �سهل���ة 
بالم���رة، لق���د كن���ا نو�ج���ه فريًق���ا منظًما، 
و�ل�سغط �لذي كان علينا �ساهم في عدم 
تحرر �لالعبي���ن وكان من �لمهم تحقيق 
�النت�س���ار". وع���ن تاألق���ه ف���ي �لمب���ار�ة رد 
قائ���ال "لق���د حاول���ت م�ساع���دة فريق���ي، 
�أن���ا د�ئًم���ا �ألعب بكل قوتي ف���ي �أي مبار�ة، 
ال ف���رق ل���دي بي���ن مي���الن �أو ويمبل���دون، 
�أي مناف����س يلع���ب �س���د فريق���ي �أح���اول 
�أن �أق���دم �أف�س���ل م�ستويات���ي وم���ن �لر�ئع 
�أنن���ي تمكنت من �لت�سجي���ل �ليوم وقيادة 
ليفرب���ول لالنت�س���ار، علين���ا �الآن �لتركيز 
���ى �لمب���ار�ة �لقادم���ة �س���د بولتون من  عل

�أجل مو��سلة �لم�سو�ر بالكاأ�س".

جيرارد: ال فرق لدي بين ميالن وويمبلدون
- متابعة - متابعة

بعث �لنجم �لويل����زي "جاريث بيل" ر�سالة لم�سوؤولي 
مان�س�ست����ر يونايت����د، مفاده����ا �أن����ه ل����م ول����ن ُيفك����ر ف����ي 
مغ����ادرة ريال مدري����د في �لوقت �لر�هن، م�سي����ر�ً �إلى �أنه 
����ى �لبق����اء ف����ي "�سانتياج����و بيرنابي����و" الأط����ول  ع����ازم عل
فترة ممكنة، لُينهي حالة �لجدل �لتي �أثيرت حوله في 
�ل�ساع����ات �لقليل����ة �لما�سية وربط����ت م�ستقبله بالعودة 

�إلى �إنجلتر� عبر بو�بة "م�سرح �الأحالم".
�لدول����ي �لويلزي �لبالغ من �لعم����ر 24 عاماً، جاء �إلى 
�لن����ادي �لملك����ي ف����ي �سي����ف 2013 قادم����اً م����ن توتنه����ام 
�للندن����ي ف����ي �سفق����ة قيا�سي����ة كلف����ت خز�ئ����ن �لرئي�����س 
�����100 ملي����ون ي����ورو،  �ل ُيق����ارب  "فلورنتين����و بيري����ز" م����ا 
وخ����الل مو�سم����ه �الأول، و�جه بع�س �ل�سعوب����ات قبل �أن 

يتكي����ف على �أج����و�ء �لميرنج����ي وكرة �لق����دم �الإ�سبانية، 
وم����ع �قت����ر�ب �لمو�س����م �ساهم ف����ي ح�س����ول فريقه على 
كاأ�����س مل����ك �إ�سباني����ا بف�س����ل هدفه �ل�سهي����ر في مرمى 
بر�سلون����ة ف����ي �لمب����ار�ة �لنهائي����ة، و�الأه����م يبق����ى هدف 
�لتق����دم �لذي �سجل����ه بر�أ�سه في مرم����ى �أتليتكو مدريد 
ف����ي نهائ����ي دوري �أبطال �أوروبا �ل����ذي �نتهى بفوز �لريال 

برباعية نظيفة.
 2-4 بنتيج����ة  مي����الن  �أم����ام  �لري����ال  �سق����وط  وبع����د 
ف����ي مب����ار�ة كاأ�����س �لتح����دي �لتي �أقيم����ت في �إم����ارة دبي 
"�رتب����اط  لل�سحفيي����ن  بي����ل  ق����ال جاري����ث  �الإمار�تي����ة، 
��سم����ي بمان�س�ستر يونايتد؟ �أن����ا �سعيد جد�ً في مدريد 
و�أ�سع����ر بر�حة و��ستقر�ر مع هذ� �لنادي، و�أوؤكد للجميع 
�أنني �أريد �لفوز بمزيد من �لبطوالت هنا، لدي عقد مع 
ريال مدريد حتى عام 2019، وُيمكن �أن �أبقى مع �لريال 

ل�سنو�ت �أخرى".

بيل: سأبقى في مدريد لسنوات وسنوات!



من ذهبوا ولن يعودوا

ة(: نترحم  مي�شاء م�ش���طفى )24 عاماً- فنانة ت�شكيليَّ
���ى �أ�ش���خا�ص فقدناه���م قلب���اً وقالب���اً تارة،  ه���ذه �ل�ش���نة عل
و�أ�ش���خا�ص �أ�شقطتهم �لمو�قف و�لحياة تارة �أخرى، هناك 
من �ش���نتذكرهم ما دمنا �أحي���اء، عام ينتهي، وجديد ياأتي، 
لكنَّنا ال ندري هل �ش���نكمله للآخر �أم ال؛ لنترحم على كل 
ما هو غاٍل وعلى �شدق م�شاعر بددناها على �أ�شخا�ص ال 

ي�شتحقون.
م���ن ناحية �أخرى قالت �أمل عب���د �لرحمن �ليربوع )30 
عاماً، �خت�شا�شية �إعلم تربوي بوز�رة �لتربية و�لتعليم(: 
���ى  هن���اك �أ�ش���ياء كن���ت �أود �أن �أحققه���ا ف���ي ه���ذ� �لع���ام، وعل
�لرغ���م م���ن �النك�ش���ار�ت �لت���ي �ش���احبت 2014م وتاألم���ت 
ن���ا نتمن���ى �أن يح���ل �لع���ام �لجدي���د،  معه���ا �ل�ش���عوب، �إال �أنَّ
ويحم���ل معه طيات م���ن �لفرح و�الأمل، و�أن تعلو �ل�ش���عوب 
و�لدم���ار،  و�لح���روب  �النق�ش���امات  ع���ن  بعي���د�ً  باأوطانه���ا 
و�لتفكك �الأ�ش���ري وما �إلى ذلك، وكلنا �أمل، فنحن ُخلقنا؛ 

لكي نتعاي�ص مع كل �الأو�شاع و�الأحو�ل مهما كانت.

األحياء القديمة

من جهة �أخرى �إبر�هيم جبريل برناوي يقول: »�فتقدت 
في �لعام �لما�شي �أجو�ء حارتي �لقديمة، �لتي تم هدمها 
ب�شب���ب م�شاري���ع تطوير مك���ة �لمكرمة، �فتق���دت مر�كزها 
���ي فيه���ا �أوقاتاً ممتع���ة، ونتج���اذب �أطر�ف  �لت���ي كن���ا نق�ش
�الأحادي���ث، ون���روي �لق�ش����ص و�لمو�ق���ف �لطريف���ة فيم���ا 
بيننا، �فتق���دت ب�شاطتها و�شعبية ملحمتها، �أول عام يمر 

وحارت���ي قيدت في �شجلت �لن�شي���ان و�لما�شي، ولم يبَق 
منها �شوى بقايا دمار وذكريات«.

_20عام���اً( »كنت باأحد  عبد�للطي���ف بوردح���ة )طالب
�لمقاه���ي فر�آن���ي عدة مخرجين، فعر�ش���و� علّي �لتمثيل، 
ولكن كن���ت على عجلة من �أمري، فاأعطاني �أحدهم كارته 
للتو��ش���ل مع���ه، وو�شعت���ه د�خ���ل �لمحفظ���ة، ولك���ن عن���د 
و�شول���ي للبي���ت فقدت �ل���كارت من فرحت���ي �أ�شعته، ومن 
يومها و�أنا �أذهب �إلى نف�ص �لمقهى لعلي �أجده مرة �أخرى، 
فهو حلمي و�أثق باهلل تعالى باأني �شاأحققه �لعام �لقادم«.

ف���ي �لمقابل قال فار�ص �أحمد �لد�غ�شتاني )24 عاماً– 
م�ش���ور(: بقيت �أيام قليلة وتنته���ي �ل�شنة بحلوها ومرها، 
وتاأت���ي �شنة جدي���دة عليَّ وعليكم، و�أتمن���ى �أن تبد�أ �ل�شنة 
�لجدي���دة وال ننظ���ر خلفن���ا؛ فذلك ما�ٍص يوؤلمن���ا، وال �إلى 
�لي���وم؛ فاإنَّه حا�شر يزعجنا، وال �إلى �الأمام، فهو م�شتقبل 

قد يوؤرقنا، لكن ننظر �إلى �أعلى فاإنَّ لنا رباً يرحمنا، وهذه 
�أجمل كلمات نبد�أ بها عامنا �لجديد.

الرأي االجتماعي

يعل���ق د. خال���د �لحارث���ي، م�شت�ش���ار �جتماع���ي بقول���ه: 
خي���ر م���ا نبد�أ ب���ه عامنا �لجدي���د، ال بد �أن نق���ول الأنف�شنا 
�عتق���اد�ً ولي����ص هرطق���ة: في ه���ذ� �لعام لن �أك���ون وحدي، 
ول���ن �أعم���ل وحدي، ولن �أنج���ح وحدي، في ه���ذ� �لعام �أريد 
ة بمعانيها �ل�شامي���ة �لنبيلة في نف�شي  تحقي���ق �الإن�شانيَّ
�أن�ش���ر  �أوالً، و�إ�ش���ر�ك غي���ري مع���ي ف���ي ه���ذ� �لمب���د�أ، و�أن 
���ة فيم���ن حول���ي، بغ����ص �لنظ���ر ع���ن �أي �ختلف  �الإيجابيَّ
بين���ي وبينه���م، و�أن �أ�شبو د�ئماً ف���ي كل علقاتي �أن تكون 
بعي���دة بقدر �الإمكان عن �لخلف، و�أق���رب �إلى �الختلف؛ 

���ى �كت�شاب مه���ار�ت وفو�ئد  ���ه �أم���ر �إيجاب���ي ي�شاع���د عل الأنَّ
جم���ة ال يحققه���ا �لتماث���ل و�لت�شابه، وه���ذ� �العتقاد البد 
�أن �أُ�شّدق���ه بالعم���ل �لج���اد �لمخل�ص �لمتق���ن، كما يحب 
�هلل ور�شول���ه، فهذه �أمتن���ا على �أعتاب �أمور جليلة، لم يعد 
للك�شلن �أو �لفا�شد فيها مجال، ولي�ص لهما بيننا مقعد، 
ة  نري���د �أن نتق���دم وننج���ح ونر�شل ه���ذه �لر�شائ���ل �الإيجابيَّ
للعالم من حولنا؛ ليكون عامنا هذ� وو�قعنا �أنزه و�أجمل.

من طر�ئف �ل�شعوب

المكسيك

)فق���ط 12 حبة م���ن �لعنب( هذ� هو �لتقلي���د �الأ�شا�شي 
الأهل �لمك�شيك، �لذين يتناولون 12 حبة عنب في �حتفال 
���ى �ل�شاعات 12  ليل���ة ر�أ�ص �ل�شن���ة، موزعة هذه �لحبات عل
�الأخي���رة م���ن �لنه���ار، حب���ة كل �شاع���ة، و�لمك�شيكي���ون من 
خ���لل ه���ذ� �لتقليد يرمزون ل���كل �شهر من �شه���ور �ل�شنة 

�لقادمة، كيف �شيكون، وذلك ح�شب طعم �لحبة.

إيطاليا

هناك عادة ال يمكن �أن يفّوتها �الإيطاليون في عيد ر�أ�ص 
�ل�شنة، وهي تو�جد �أطباق من �لعد�ص على �لمائدة، فهي 
ح�ش���ب معتقد�ته���م تجلب �لرزق. وكان ل���دى �الإيطاليين 
تقلي���د تم �إلغاوؤه وهو: �إلقاء �الأثاث �لبالي من �لنو�فذ في 
�لعي���د، و�إن �أردتم ق�ش���اء ر�أ�ص �ل�شنة في �إيطاليا، فاحذرو� 
م���ن �لمرور تحت �لنو�فذ؛ الأنكم قد تكونون �شحايا لمن 

ماز�ل متم�شكاً بهذ� �لتقليد.
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عام جر خطاه بما فيه من افراح واتراح وعام جديد يحمل لنا االماني والمفاجآت
تفــــاؤل بقـــــــادم اروع
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على باب الس��نة الجديدة نقف 
 يمض��ي. محطات 

ً
مودعي��ن عاما

األي��ام  م��ن  نتذكره��ا  كثي��رة 
عل��ى  عليه��ا،  نترح��م  الخوال��ي 
لحظات أفلتت م��ن بين أصابعنا، 
لحظات ال يمكن العودة إليها وال 

تعويضها.
فلو نظرت إلى األمس بمنظارك 
وأنت تفتح باب��ك للعام الجديد، 
فم��ا ال��ذي تترح��م علي��ه وأنت 

 يمضي؟
ً
تودع عاما

خي��ر ما نبدأ ب��ه عامن��ا الجديد، ال 
 وليس 

ً
بد أن نقول ألنفس��نا اعتق��ادا

هرطقة: في هذا العام لن أكون وحدي، 
ولن أعمل وحدي، ولن أنجح وحدي، في 
ة  ه��ذا الع��ام أري��د تحقيق اإلنس��انيَّ

بمعانيها السامية النبيلة

وص��ف العطوة بانه��ا الجزء االكبر م��ن الحل اي 
عندم��ا يعط��ي ذوو المعتدى علي��ه عطوة معنى 

ذلك ان هناك قبوال في الحل السلمي للمشكلة

قوة داعمة

�لقر�ر  عن  �لرت�جع  �لع�شائري  �لعرف  يف  �لعطوة  تعني  وال 
�لقبائل حمزة �شطب عبا�ص بل  �شوؤون  �لباحث يف  كما يقول 
هي قوة د�عمة له ت�شذبه من �ل�شلبيات كي يكون مقبواًل. �ن 
.مثًل  �ب��و�ب  �مل�شكلة من عدة  �و  للق�شية  �الخرين ينظرون 
�ل�شحية  ل��ذوي  �خ��ر ميكن  �شخ�شا  باخلطا  �شخ�ص  قتل  �ذ� 
�لقاتل  ك��ان  �ذ�  �حل���ادث  وق��وع  حلظة  �لقاتل  م��ن  �لق�شا�ص 
�يام عليه  لكنهم يعطون عطوة له كاأن تكون ع�شرة  موجود�ً 
من خللها �ن يلملم �و�شاعه وير�شي ذوي �ملجني عليه من 
يف  ي�شمى  م��ايل  ف�شل  ت��ق��دمي  تتطلب  )�مل�شية(�لتي  خ��لل 
�نه يعد �شنينة متبعة  �و  �لقوم  �ال�شلم )�لدية(يحدده كبار 
�ل��ع��ط��وة فر�شة  ت��ك��ون  وب��ذل��ك  و�ل��ق��ات��ل  �ل�شحية  ذوي  ب��ن 

منحت �لطرفن �ل�شلح .
�ما عبا�ص �حلاج عبد �ل�شادة وهو فري�شة من �لفر�ت �الو�شط 
�لعطوة بانها �جلزء �الكرب من �حلل �ي عندما  فقد و�شف 
يعطي ذوو �ملعتدى عليه عطوة معنى ذلك �ن هناك قبوال يف 

�حلل �ل�شلمي للم�شكلة ومن هنا يكون �لتحرك �شهًل وي�شري 
�و  ب��امل��ال  مطروحة  �حل��ل��ول  جميع  الن  خ�شبة  �ر�شية  على 
ملدة  �ملنطقة  �ملعتدي  يغادر  �ي  يجلي  �ن  �و  بالن�شاء  �لف�شل 
�ل�شحية  �شنو�ت ال ير�ه فيها ذوو  كاأن تكون خم�ص  معروفة 
�برزها  عليها  متفق  مبادئ  �ىل  ت�شتند  �لعطوة  �ن  .و�و���ش��ح 
عدم ح�شول �ي جتاوز على �ملعتدي طيلة �يام �لعطوة ويكون 
حر�ً يف �لتحرك باي �جتاه طاملا �نه يبحث عن حلول �ما �ذ� 

جتاوزت مدتها فيمكن بعد ذلك �لق�شا�ص منه �ينما وجد .

فراش العطوة

و�ك����د �ن �ل��ع��ط��وة ت�����ش��ت��ن��د �ىل م���ب���د�أ �خ����ر ي��دع��ى ب��ال��ع��رف 
ي��دف��ع عن  �مل���ال  �ل��ع��ط��وة(وه��و مبلغ م��ن  �لع�شائري )ف��ر����ص 
طريق و�شطاء من �هل �جلاين �ىل ذوي �ملجني عليه متهيد� 
ل��ل��ح��ل �ل�����ش��ل��م��ي ك��م��ا ال ت��خ��ل��و �الي�����ام �مل���ح���ددة ل��ل��ع��ط��وة من 
�ملفاو�شات بن و�شطاء و�هل �ملجني عليه لغر�ص بلورة موقف 
مقبول لدى جميع �الطر�ف كما ميكن �ن متدد فرتة �لعطوة 

لكن ملرة و�حدة فقط .و��شار �ىل �ن �لعطوة ميكن �ن تطلب 
ويطلبون  �ل�شحية  ذوي  �ىل  ياتون  �لذين  �جل��اين  ذوي  من 
منهم عدة �يام من �جل �ر�شائهم وهي باملنا�شبة ال حتدد يف 
�هل  يفعله  ما  وك��ل  �لعز�ء  ملجل�ص  �ملخ�ش�شة  �لثلثة  �الي��ام 
�جلاين هو �لقدوم لغر�ص قر�ءة �شورة �لفاحتة ثم مغادرتها 

معززين �شاملن.

مخالفة  قانونية

وي���رى �ل��ب��اح��ث �الج��ت��م��اع��ي �ل��دك��ت��ور زي��د حممد عبا�ص �ن 
�لبع�ص  ع��ن��د  ر����ش��خ��ا  �جتماعيا  تقليد�  ك��ان��ت  و�ن  �ل��ع��ط��وة 
كونها  للقانون  خمالفة  تعد  �الخ���ر  �لبع�ص  نظر  يف  لكنها 
وهي  �ل��ع��د�ل��ة  قب�شة  م��ن  ل��لإف��لت  للجاين  فر�شة  تعطي 
علقة  حتكم  �لتي  �لقانونية  �لثو�بت  خارج  للم�شكلة  ترقيع 
و�ر�دة  ق���وة  ف��ر���ص  تتطلب  �حل��ي��اة  �ن  �ىل  .و�����ش���ار  �الف�����ر�د 
و�حدة يحرتمها �جلميع وهي هيبة �لدولة �ملتمثلة بالقانون 
�لق�شائي �لذي يوقف �لتجاوز�ت مهما كان نوعها الن �حلل 

�لذي يفر�ص ب�شبب �لعطوة رمبا يكون على ح�شاب ��شخا�ص 
كما يح�شل يف �لكثري من �ملو�قف يف �ن تزف �شابة �ىل رجل 
طاعن يف �ل�شن الن �شقيقها �رتكب جرمية بحق �حد �بناء هذ� 
منطقة  )�جللي(من  م�شمى  حتت  تهجر  عائلة  �ن  �و  �ل�شيخ 
�ىل منطقة بعيدة ال لذنب معن بل جلرم �رتكبه فرد طائ�ص 
من �فر�دها �نا �شخ�شيا �عرف �حد �ال�شخا�ص قام ببيع كل 
�شيء حتى حماره �لذي يذهب عليه �ىل �حلقل لغر�ص دفع 
و�ثناء  �ل��دويل  �لقانون  يف  و�ك��د  فيه.  ذن��ب  له  )ف�شل(لي�ص 
�حل����روب ت��ع��ط��ى ف��ر���ش��ة ت�شمى ف��ر���ش��ة �حل���ل �الخ����رية قد 
تت�شبب يف عدم ن�شوب حرب طاحنة بن طرفن وهي بالتاكيد 
لي�شت عطوة باملعنى �ملفهوم لدينا النها هنا حمكومة بجملة 
ونتذكر  �الف���ر�د  م�شاكل  عن  جذريا  تختلف  دولية  �شيا�شات 
�ن �لواليات �ملتحدة حينما �عطت فر�شة �حلل �الخرية �ىل 
ناجحة  جتربة  باجر�ء  �الخ��رية  عليها  ردت  �ل�شمالية  كوريا 
�لغاية  �ن  �ج��زم  هنا  متطور.ومن  بال�شتي  ���ش��اروخ  الط��لق 
بل  �ل�شلمي  �حلل  فر�ص  لي�ص  �لعطوة  �عطاء  من  �ال�شا�شية 

�حل�شول على مكا�شب ومغامن مادية ومعنوية ...

العطوة : قانون العشائر الذي يستند تشريعه لألعراف والتقاليد المتوارثة

تس��تند القي��م العش��ائرية النبيلة الى مبادئ راس��خة وهي تعد عن��د الغالبية 
وخاص��ة من ابن��اء المناط��ق القروية والريفية بمثابة دس��تور مصدر تش��ريعه 
االع��راف والتقاليد المتوارث��ة التي ال يمكن تجاوزها ,وتش��كل )العطوة (احدى 
اه��م القيم االخالقية المتع��ارف عليها ماضيا وحاضرا وه��ي تعني اعطاء فرصة 
اخيرة من اجل حل المشاكل سلميا من قبل الطرف المعتدي ومدتها غير محددة 
 او يومين غايتها وقوع الصلح بين الطرفين المعتدي 

ً
كأن تكون اسبوعا او شهرا

 من قبل جهة ثالثة تس��مى 
ً
والمعت��دى علي��ه وربما تعطى العطوة للطرفين معا

)الفريضة(احتكم لها الجانبان من اجل تحديد طبيعة الحل السلمي للقضية.



9آراء واتجاهات العدد)590( الخميس 8 كانون الثاني 2014
Thu: 8 Jan 2014 issue no.590

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

ايالف  :حسن العطار

م��ن تونس إنطلقت الش��رارة األولى بداية عام 2011م التي هيأت الحق��ا إلنتفاضات الربيع العربي، ومن تونس خرجت 
الجماهير الغفيرة إلى الش��وارع في تظاهرات س��لمية، وأقامت في الميادين والس��احات طوال النهار والليل أليام تطالب 
بإس��قاط النظام حتى أطاحت به، وأرغمت رأس النظام على مغادرة البالد في ظاهرة غير مس��بوقة على مس��توى الوطن 
العربي في تاريخه الحديث. ثورة الياس��مين – كما أطلق عليها – أش��علت وهج الحرية في عقول وقلوب باقي الش��عوب 
العربي��ة الت��ي كانت تعاني من أنظمة حكم متس��لطة ومس��تبدة أذاقتها طعم اإلذالل والمهانة لعق��ود من الزمن. وعلى 
أثرها إنطلقت الشعوب في كل من مصر وسوريا وليبيا واليمن وبعض دول الخليج العربي مطالبة بإسقاط أنظمة الحكم 

القمعية والمستبدة، أو اإلصالح والمشاركة التي طالبت بها بعض شعوب دول الخليج العربي. هذه كانت المرة األولى.
الم����رة الثاني����ة كان����ت ي����وم االأح����د، الواح����د والع�ضري����ن م����ن ال�ضهر 
����ي كلمت����ه واأختار رئي�����س بالده  الحال����ي، حي����ن ق����ال ال�ضع����ب التون�ض
عب����ر �ضنادي����ق االإقت����راع الأول م����رة في تاريخ����ه من خ����الل اإنتخابات 
رئا�ضي����ة ح����رة ونزيهة اإت�ضم����ت بال�ضفافي����ة والو�ضوح اإل����ى حد كبير. 
ه����ذه االإنتخاب����ات التاريخي����ة و�ضع����ت ح����دا لفت����رة اإنتقالي����ة اإمت����دت 
لحوال����ي اأرب����ع �ضنوات، �ضه����دت خاللها تون�����س اإ�ضطراب����ات وتقلبات 
����ى كافة االأ�ضعدة ال�ضيا�ضية واالإقت�ضادية واالإجتماعية واالأمنية.  عل
فق����د ت�ضاعدت االأعمال االإرهابية من����ذ بداية �ضهر دي�ضمبر 2012م 
بع����د اأن �ض����كل االإرهابيون جيوب����ا لهم في اأكثر م����ن محافظة بهدف 
زعزع����ة االأم����ن وخلق الفو�ضى في رب����وع البالد، ثم تلته����ا االإغتياالت 
ال�ضيا�ضي����ة الت����ي راح �ضحيتها كل م����ن المعار�س الي�ض����اري "�ضكري 
بلعي����د" ف����ي �ضه����ر فبراي����ر 2013م، والمعار�����س القوم����ي "محم����د 

البراهمي" في �ضهر يوليو من العام نف�ضه.
ف����ي الديمقراطي����ات الحقيقي����ة الكلم����ة االأولى واالأخي����رة لل�ضعب 
����ى، وال�ضعب التون�ضي )اأغلبيت����ه( اإختار حزب  �ضاح����ب ال�ضلطة االأعل
"نداء تون�س" ممثال في رئي�ضه "الباجي قائد ال�ضب�ضي" ال�ضيا�ضي 
اأن ال�ضع����ب  ����ي  اإعتق����ادي ال�ضخ�ض 88 عام����ا. وف����ي   ����� ال المحن����ك ذو 
التون�ضي الذي عاي�س الفترة االإنتقالية لبالده لحوالي اأربع �ضنوات، 

و�ضاه����د م����ا ح����دث ف����ي م�ضر وم����ا يحدث ف����ي ليبيا حت����ى االآن، قرر 
اأن م����ن االأف�ض����ل له موا�ضلة العم����ل بنظام بو رقيبة بعد تنقيته من 
ال�ضوائ����ب ال�ضارة التي لحقت ب����ه، والبناء عليه وتطويره. فنظام بو 
رقيبة اأ�ض�س لمجتمع مدني قائم على طبقة متعلمة تعليما جيدا 
اأف�ضل من كل الدول العربية )%30 من ميزانية الدولة تخ�ض�س 
للتعلي����م ف����ي عه����ده(، وطبق����ة عمالي����ة فعال����ة ون�ضط����ة حم����ت ثورة 
اليا�ضمي����ن م����ن ال�ضق����وط اأو االإختط����اف، وحقوقا للم����راأة التون�ضية 
لي�����س له����ا نظير ف����ي الدول العربية ب����ل ت�ضاهي اإلى ح����د ما حقوق 
الم����راأة في الدول الغربية. كما اأن اإختي����ار "ال�ضب�ضي" لقيادة تون�س 
ف����ي ه����ذه المرحل����ة الح�ضا�ض����ة ج����اء نتيج����ة قناع����ة اأغلبي����ة ال�ضعب 
����ى موؤ�ض�ض����ات الدول����ة الع�ضري����ة م����ن  ����ي ب����اأن المحافظ����ة عل التون�ض
االإنهي����ار خي����ر �ضمان للتون�ضيي����ن، فالدولة ه����ي ال�ضمانة الوحيدة 
����ى  للجمي����ع، و�ضقوطه����ا يعن����ي �ضق����وط الجمي����ع ف����ي هاوي����ة الفو�ض

المدمرة كما يحدث في الجاره ليبيا لالأ�ضف ال�ضديد. 
����ى ال�ضلطتي����ن  ح����زب "ن����داء تون�����س" اأ�ضب����ح حالي����ا م�ضيط����را عل
التنفيذي����ة والت�ضريعي����ة وباإمكان����ه م����ن الناحي����ة الديمقراطي����ة اأن 
يحك����م تون�����س بمف����رده لالأربع �ضن����وات القادم����ة، ولكن ف����ي اإعتقادي 
اأن الحكم����ة والحنك����ة ال�ضيا�ضي����ة تتطلب����ان اإ�ضراك االأح����زاب االأخرى 

ف����ي العملي����ة ال�ضيا�ضي����ة. فتون�����س كم����ا البل����دان العربي����ة االأخ����رى 
����ى كل ال�ضع����د ال�ضيا�ضي����ة واالإقت�ضادي����ة  تعان����ي م�ض����اكل جم����ة عل
واالإجتماعية، ولي�س بمقدور حزب �ضيا�ضي واحد مهما كانت قدراته 
����ى مواجهتها وحلها. وعليه، فمن الحكم����ة تو�ضيع دائرة ال�ضراكة  عل
ف����ي الحكم، وفتح االأبواب لكل األ����وان الطيف ال�ضيا�ضي دون تهمي�س 
اأو اإق�ض����اء، والم�ضارك����ة ف����ي النج����اح وتحم����ل م�ضئولي����ة التق�ضير اأو 

الف�ض����ل ف����ي االإنج����از.

باإقرارهم الد�ضتور واإجراء االإنتخابات البرلمانية والرئا�ضية، يكون 
التون�ضي����ون قد اأنج����زوا ال�ضق ال�ضيا�ضي من العملي����ة الديمقراطية 
وبقي����ا ال�ضقين االآخرين وهما ال�ضق االإقت�ضادي وال�ضق االإجتماعي. 
����ى �ضلم  ف����ي ال�ض����ق االإقت�ض����ادي تاأت����ي معالج����ة البطال����ة والفقر عل
االأولوي����ات عبر اإق����رار وتنفيذ �ضيا�ض����ات اإقت�ضادية وطني����ة و�ضفافة، 
تغ����ري الم�ضتثمري����ن م����ن الداخ����ل والخ����ارج، وتحفز وتن�ض����ط جميع 
م����ن  للعاطلي����ن  عم����ل  فر�����س  وتخل����ق  االإقت�ضادي����ة،  القطاع����ات 
الجامعيي����ن وباق����ي فئ����ات المجتم����ع. فالفقر يهدر كرام����ة االإن�ضان 
ويذل����ه، وهو الكفر بعينه، وهو المفج����ر االأول للثوارت واالإنتفا�ضات 
في اأغلب دول العالم. يقول الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضحبه(: 
كاد الفقر اأن يكون كفرا. ويقول االإمام علي )عليه ال�ضالم(: لو تمثل 

لي الفقر رجال لقتلته.
����ي، اأنتم اأمل هذه االأمة في ه����ذه الفترة التاريخية  ال�ضع����ب التون�ض
والمف�ضلي����ة. وال�ضعوب العربي����ة تنا�ضدكم وترجوا منكم المحافظة 
����ى ه����ذه الديمقراطية الوليدة ورعايتها ح����ق الرعاية حتى تر�ضخ  عل
ف����ي العق����ول والقلوب والقول والفع����ل والممار�ض����ة، واأن ت�ضيفوا اإلى 
����ي العرب����ي م�ضطلح����ا جدي����دا وه����و: "الرئي�����س  القامو�����س ال�ضيا�ض
ال�ضابق، الذي اأكمل مدة رئا�ضته الد�ضتورية، وغادر ق�ضر الرئا�ضة – 
ال����ذي هو ق�ضر ال�ضعب – �ضليما معافى، وعاد مواطنا عاديا يتمتع 
بحيات����ه ول����ه كل االإحترام والتقديرعلى خدمت����ه ل�ضعبه. كما تطلب 
ال�ضع����وب العربي����ة منك����م اأن تبن����وا ل����كل رئي�����س ت�ضرف����وه بخدمتك����م 
)بع����د مغادرت����ه كر�ضي الحك����م( مكتبة اأو مدر�ضة اأو مرك����زا ثقافيا اأو 
اإجتماعي����ا يحم����ل اإ�ضمه، يذكركم به في حياته وبعد مماته، وتذكره 
االأجي����ال القادمة، كما هو الح����ال في الدول المتح�ضرة التي تحترم 
روؤ�ضاءه����ا وزعماءها ومفكريها. واأخيرا اأقول: اأن نبداأ متاأخرين خيرا 
م����ن اأن ال نب����داأ اأب����دا. �ضكرا لل�ضع����ب التون�ضي لت�ضحيات����ه الج�ضام، 
����ي ال����ذي وقف محاي����دا عندما تعل����ق االأمر  و�ضك����را للجي�����س التون�ض
بالدف����اع ع����ن رئي�����س )و�ضل لل�ضلطة ع����ن طريق اإنق����الب اأبي�س في 

منت�ضف الليل( في مواجهة �ضعبه. 
اآخ����ر ال����كالم: الأول م����رة في تاري����خ العرب، يهن����اأ المر�ض����ح الخا�ضر 
نظيره الفائز. والإول مرة ال يتهم المر�ضح الخا�ضر اللجنة الم�ضرفة 

على االإنتخابات بالتزوير، وهذا يعد �ضلوكا ح�ضاريا.

وهكذا فعلها التونسيون للمرة الثانية

يعتق����د البع�����س ب����اأن االإحتف����االت ه����ي العن����وان الدائ����م في 
االإم����ارات العربي����ة المتح����دة وه����ذا االإعتق����اد م����رده االأ�ضا�����س 
لجان����ب واحد م����ن جوانب التطور في دول����ة االإمارات العربية 
المتح����دة وه����و الجان����ب الت�ضويق����ي والترويج����ي ال�ضياح����ي 

للدولة عموما" والإمارة دبي خ�ضو�ضا" .
ف����ي بداي����ة الع����ام المي����الدي الجديد نجحت دب����ي في لفت 
انظ����ار العال����م ،كل العال����م ف����ي االحتف����االت الت����ي اأقامتها في 
منطق����ة )ب����رج خليف����ة(  حيث كان����ت االألعاب الناري����ة المبهره 

ة عن عالمية دبي. � � � � � وكما �ضمل االإحتفال ر�ضائل هام�
وظه����ر  بالعال����م  االإع����الم  و�ضائ����ل  اأغل����ب  بثت����ه  االإحتف����ال 
االإحتف����ال بال�ض����كل االئق في دبي وفي دول����ة االإمارات العربية 
المتح����ده ..ح�ض����د جماهيري كبير م����ن كل دول العالم بدون 
واأجنا�����س  مختلف����ه  واعم����ار  مختلف����ه  ...جن�ضي����ات  خل����ل  اأي 
مختلف����ه ...طوائ����ف واأع����راق كله����ا تت�ضارك لحظ����ة الفرح في 
اإم����ارة الف����رح )دب����ي دان����ة الدني����ا( وفي دول����ة االإتح����اد والوحدة 

واالإنجاز والتطور .
نجاح الفت ..نجاح مميز ..واإنجاز �ضمن اإنجازات عديده...
مه المهم التاأكيد على اأن االإحتفاالت براأ�س العام الميالدي 
ل����م تعد م����ن اإخت�ضا�س تلك العا�ضمة اأو تلك الدولة ..بل اأن 
تغطية االحتفاالت في دبي فاقت تغطية االإحتفاالت  في دول 

عظمى يراها البع�س )ُحلما"( .
�ضيقول لي البع�س ..عن ماذا تتحدث ونحن اأمام تحديات 

عظمى !!!!
و�ضيق����ول ل����ي البع�����س االأخر ..كي����ف  ت����رى االإحتفاالت في 
دبي وغزة غارقة في م�ضاكلها ودم�ضق عالقة في زمن الحرب 

وبيروت بال رئي�س والقاهره تعاني من االإرهاب وووو !!!!!
وطبع����ا" البع�����س �ضيجد م����ن المو�ض����وع و�ضيل����ة للمزاوده 
وه����و م����ا ل����ن اأتناوله ول����ن  اأعلق علي����ه ...كل تعليق����ي اأ�ضال" 
ح����ول اإحتف����االت دب����ي مرتب����ط بم����ا �ضاهدت����ه م����ن تعليق����ات 
عجيب����ة على و�ضائ����ل التوا�ضل االإجتماع����ي ...تعليقات تعبر 

عن �ضلبية وفوقيه وثوريه كذابه بال وعي .

البع�����س ب����ات يعتق����د ب����اأن النج����اح ممن����وع ...والبع�س بات 
موؤمن����ا" باأنه يحق الأمريكا مث����ال" والإ�ضتراليا ولنيجيريا  اأن 
ا ذلك ...والبع�س  � � � تحتفل براأ�س العام الميالدي وال يحق لن

ي����زاود ويق����ول ب����اأن ه����ذا ه����در للم����ال !!
لن اأُعلق على ما يقوله اأعداء النجاح والفرح ..وهوؤالء اأعداء 
للنج����اح م����ن اأي م����كان وف����ي اأي زم����ان وف����ي اأي دول����ة  والف�ضل 
الم�ضاح����ب لهم حياتيا"  هو ف�ض����ل مرتبط بنف�ضيتهم التي 

ة . � � � ال ترى �ضوى الف�ضل والبوؤ�س والهزيم�
�ضاأتح����دث ع����ن بع�����س المالحظ����ات الت����ي كان اأ�ضحاٌبه����ا 
����ال المه����دور ف����ي االألع����اب الناري����ة ف����ي  � � ����ى الم� يتح�ض����روا  عل

االإم����ارة الرائع����ه دب����ي فه����ل يعل����م م����ن يق����وم بالتروي����ج له����ذه 
االأحادي����ث م����اذا ت�ض����كل ال�ضياح����ه م����ن مجم����ل دخ����ل االإم����ارة 
والدول����ة !!! وهل يعلم ك����م هو عدد الزوار ال�ضياح الموجودين 
في دولة االإمارات العربية المتحده عموما" ودبي خ�ضو�ضا" 
ف����ي يوم راأ�����س ال�ضنة الميالدي����ة !!!هل يعل����م المتح�ضر على 
الم����ال المهدور ف����ي االألع����اب النارية كيف تحول����ت ال�ضحراء 
ال����ى اأر�����س ال�ضياح����ه وكي����ف تحول مط����ار دبي ال����ى واحد من 

اأكبر المطارات كم�ضاحه وعدد م�ضتخدمين )ركاب( !!!
اإن االإ�ضتثمار في مجال ال�ضياحه بحاجه الى اأفكار مبدعه 
����ى اإقن����اع ال�ضائ����ح بالع����ودة وبالتروي����ج  وبحاج����ه ال����ى ق����درة عل
����ل بب�ضاط����ة !!!ه����ذا اإنج����از حقيق����ي  � � � لدب����ي وه����ذا م����ا يح�ض
للدول العربية جمعاء ونرجو باإذن اهلل ان يتعزز في كل دولنا 

العربية وفي فل�ضطين .
نع����م ف����ي فل�ضطي����ن علين����ا التفكي����ر ف����ي ال�ضياح����ه �ض����واء 
الديني����ة اأو غيره����ا لتعزي����ز اإ�ضتقاللن����ا ولتعزي����ز دخ����ل اأبن����اء 
�ضعبن����ا بدال" م����ن اإ�ضتم����رار االإعتماد على الوظائ����ف والعمل 
ف����ي اإ�ضرائي����ل ولق����د حققن����ا ف����ي الفت����رات الما�ضي����ه نجاحا" 
الفتا" في هذا المجال  عندما و�ضل مجموعه من الزوار من 

اأندون�ضي����ا للقد�����س .
�ضياحه دينية ..يجب اأن نعززها فل�ضطينيا" ..

هذا هو المنط����ق االإيجابي بالتعاطي مع منجزات االأ�ضقاء 
..علين����ا اأن نفك����ر اإيجاب����ا" وعلين����ا اأن نتعل����م وعلين����ا اأن نفكر 

باأو�ضاعنا .
اأخي����را" اأنق����ل لك����م وبب�ضاطة ما ه����و من المه����م اأن تعلموه 
..وهو ال����رد ال�ضافي على المزاودي����ن والمت�ضائمين ...فاليوم 
العنواني����ن  العرب����ي  الخلي����ج  �ضحفي����ة  حمل����ت   4/1/2015

التالية :
)ف����ي �ضابق����ة دولية...االإم����ارات العربي����ة المتح����دة االأول����ى 
عالمي����ا" في مج����ال الم�ضاعدات االإن�ضاني����ة( واأكرر )عالميا" 
( وعن����وان اأخر للمهتمين )41 مليار درهم ميزانية دبي لعام 

2015 بدون عجز ( واأكرر )بدون عجز ( .
االإم����ارات لي�ض����ت اإحتفاالت وفق����ط ..االإمارات قي����ادة و�ضعب 
...االإم����ارات دور اإن�ضان����ي وفعل ح�ضاري وقدوة ومثال ُيحتذي 

به .

مائة عام على الحرب الكبرى: شرارة سراييفواإلمارات ودبي ليست إحتفاالت وفقـــط 

ف���ي ، 28 يوني���و )حزي���ران( 1914 وق���ع 
ح���ادث �ض���وف ي���وؤّدي بعد �ضه���ر تماما اإلى 
اأول حرب كونية في التاريخ، �ضوف ُتعرف، 
لهوله���ا، با�ضم »الح���رب الكبرى«. كان ابن 
�ضقي���ق اإمبراط���ور النم�ض���ا وول���ي عه���ده، 
االأر�ضي���دوق فردينان���د، يق���وم م���ع زوجت���ه 
�ضراييف���و.  اإل���ى  ر�ضمي���ة  بزي���ارة  �ضوفي���ا 
ج�ض���ر  تعب���ر  المك�ضوف���ة  �ضيارت���ه  فيم���ا 
المدين���ة ب�ضرع���ة هجم نح���وه نا�ضط من 
دع���اة ا�ضتقالل �ضربيا واأطل���ق عليه النار. 
مرافق���ه الكون���ت فران���ز ف���ون ه���راك كان 
���ى رف ال�ضي���ارة الخارج���ي. هكذا  يق���ف عل
و�ض���ف اإح���دى اأخط���ر لحظ���ات التاري���خ: 
الدم���اء  فبللتن���ي  باالأر�ضي���دوق  »اأم�ضك���ت 
�ضوفي���ا  الدوق���ة  وراأي���ت  من���ه.  النازف���ة 
فاعتق���دت  ال�ضي���ارة  اأر����س  ف���وق  تنحن���ي 
اأنه���ا انحن���ت لم�ضاعدت���ه. اأم���ا ه���و فنظر 
���يء. االأمر لي�س  اإل���ي وق���ال: ال �ضيء. ال �ض
خطي���را. ث���م تطلع اإل���ى زوجت���ه متو�ضال: 
اأرج���وِك يا �ضوفي���ا اأال تموت���ي. ابقي حّية 

من اأجل اأطفالنا«.
كارفي���و  ال�ضرب���ي  القات���ل  اعُتق���ل 
برن�ضي���ب وبع�س رفاقه لك���ن وريث عر�س 
المجري���ة   - النم�ضاوي���ة  االإمبراطوري���ة 
و�ض���ل  وعندم���ا  الحي���اة.  فارق���ا  وزوجت���ه 
النب���اأ اإل���ى االإمبراطور فران���ز جوزيف في 
فيين���ا ل���م يب���د الكثي���ر م���ن الح���زن، ف���اإن 
اب���ن �ضقيقه كان قد تزوج �ضوفيا من بين 
االإمبراطوري���ة.  للتقالي���د  خالف���ا  الع���وام 
غي���ر اأن���ه �ضع���ر بالغ�ض���ب ف���ي اأي ح���ال. 

تتالت منذ ذلك الي���وم اأحداث دبلوما�ضية 
�ض���وف ت���وؤّدي ف���ي 28 يولي���و )تم���وز( اإل���ى 
اإع���الن الح���رب الكب���رى. الح���رب الكونية 
���ي التهّكمي:  االأول���ى. يقول المث���ل الرو�ض
»ال�ض���الم الدائم ي�ضتم���ر فقط حتى العام 
المقب���ل«. ل���م تك���ن تل���ك اأول���ى الح���روب. 
فعلى امتداد نحو 3457 عاما من التاريخ 
الم���دّون، خي�ضت حروٌب الأكثر من 3230 
عام���ا. ل���م تتخلله���ا �ض���وى 227 عاما من 
ال�ض���الم. ل���م تك���ن الحرب م���ن 1914 اإلى 
التاري���خ؛ لكنه���ا  ف���ي  �ض���اّذة  1918 حال���ة 
اأر�ض���ت �ضابقة في نطاقه���ا، وعنفها، وقبل 
���يء، �ضموليتها. لق���د اأطلقت ع�ضر  كل �ض
الح���رب ال�ضاملة، ع�ض���ر الحرب العالمية 

للعبارة. الكامل  بالمعنى  مرة  – والأول 
لقد �ضبقتها عهوٌد في التاريخ انطبعت 
وانع���دام  الدموي���ة،  المقاتلي���ن  بهمجي���ة 
�ضب���ط النف����س، والو�ضائ���ل الالمح���دودة، 
واالأه���داف المطلق���ة. ظل ال�ضع���ار »يجب 
للح�ض���د  ُي�ضتخ���َدم  قرطاج���ة«  تدمي���ر 
والتعبئة طيل���ة اأجيال؛ وقد ت�ضبب باإبادة 

قرطاجات كثيرة اإبادة كاملة.
ت�ضتنف���د  ل���م   .1918  –  1914 قب���ل 
اأي ح���رب ه���ذا الك���م الهائ���ل م���ن الم���وارد 
ال�ضاملة لعدد كبي���ر جدا من المقاتلين، 
ولم تّت�ضع رقعة اأي حرب من قبل لتغّطي 
الك���رة  م���ن  ال�ضا�ضع���ة  الم�ضاح���ة  ه���ذه 
االأر�ضي���ة. ول���م ي�ضبق اأن �ضارك���ت كل هذه 
ال���دول في حرب واحدة. ولم تقع من قبل 
مج���زرة به���ذا الحج���م الكبي���ر وال�ضام���ل 
وبه���ذه الع�ضوائي���ة. وكان���ت اأي�ض���ا الم���رة 
االأول���ى التي يراهن فيها الم�ضاركون على 

الكثير مقابل النزر الي�ضير.

سمير عطا الله ايالف : ماهر حسين

ي�ضع����ى العراقيون في الوق����ت الحا�ضر ولتح�ضيل 
حا�ض����ل هو ما يترت����ب على كل عراقي �ض����واء كان في 
البي����ت او ف����ي ال�ض����ارع او مكان العم����ل يراقب ويترقب 
االخب����ار ليعرف ما يدور حوله من ق�ضايا حا�ضمه او 
ام����ور تهم البلد بال�ضكل العام والعراقي ب�ضكل خا�س 
وكثي����را ما ن����ود ان ن�ضاه����د بع�س البرام����ج الترفيهية 
والكوميدي����ة ال�ضاخ����رة والت����ي  ت�ض����ع الحكوم����ة ف����ي 
الت�ض����اوؤل ع����ن ع����دم توف����ر الخدم����ات وو�ض����ع  و�ض����ع 
الحل����ول المنا�ضب����ة لبع�����س الم�ض����اكل الت����ي  يمر بها 
البل����د . حي����ث تع����د بع�����س القن����وات المعروف����ة م����ن 
����ي لنف�ضها  ����ى �ضا�ض����ة التلف����از بانتمائه����ا  ال�ضخ�ض عل
فق����ط ولي�س كتمثيل رئا�ضي يخ����دم ال�ضالح العام بل 
اتخ����ذت دور الري����ادة  وال�ضيادة في تعرفها ال�ضخ�ضية 
طارحة هذه القنوات المعروفة نف�ضها باأنها معار�ضة 
للحكوم����ة  الحالية من جهة و�ضخرتيها ودفاعها عن 

بع�س ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية من جهة اخرى .
وكم����ا يع����رف البع�����س ان ه����ذه القن����وات ق����د تك����ون 
مدعومة من جهة او غير مدعومة من جهة �ضيا�ضية 

او برلمانية او غيرها .
وياأت����ي  ممي����ز  دور  يك����ون  ان  يج����ب  االع����الم  ودور 
بالمرتبة االولى من خالل االن�ضاف في نقل االحداث 
ال�ضاخن����ة والحقيقي����ة والمتمي����زة باط����ار يبتع����د عن 
الطائفي����ة والتوج����ه الف����ردي وتهدئ����ة الو�ض����ع ال����ذي 
�ضيترتب  عليه واقعا وجغرافيا حتى يكون للم�ضاهد 
مو�ضوع����ة  تن�ض����ت عالي����ة ج����دا ت�ض����م االطمئنان في 
بع�����س االحيان . ونتناول م����ن جهة اخرى دور االعالم 
والموؤ�ض�ض����ات االعالمي����ة في ان تح����ذو خطى  حثيثة 
وفعاله جدا لو�ضع الحدود الدنيا  او العليا في اعداد 
البرام����ج الت����ي تخ�س مح����اكاه ال�ضيا�ضيي����ن او دفاعا 

عن مظلومية ال�ضعب والوطن خا�ضة .
فهن����اك بع�����س البرامج ذو الطاب����ع ال�ضاخب والتي 
ن�ضتطي����ع ان ن�ضميه����ا لك�ض����ب الم����ال وال�ضه����رة فقط 
ولي�ضت لها اي موازين اخالقية بل حتى لغوية ت�ضل 
����ى مدار من انظار  ����يء بال�ضب وال�ضتم عل ال����ى ادنى �ض

الم�ضاهدين .
وكثي����را من المواطنين العراقيين في داخل الوطن 
وخارج����ه يع����رف بع�����س القن����وات الف�ضائي����ة الى متى 
له����ا  التنفي����ذي  والمدي����ر  وملكيته����ا  عاديئه����ا  تع����ود 
ح�ض����ب م�ضمى الحزب الفالن����ي او الكتلة ومن جانب 
اخ����ر هناك قن����وات تعد على ا�ضابع الي����د تعرف باأنها 
قارع����ت االحتالل م����دة بقاءه  على ار�س الوطن والتي 
����ى  قدم����ت االف  م����ن ال�ضه����داء وتذكي����ر به����م م����ن عل
�ضا�ضاته����م الخا�ض����ة  االعالم �ضلط����ة ق�ضائية ترتبها 
الراب����ع مهمته����ا االن وجه الحقيق����ة الغائب ومهمتها 
واع����الن  ال�ضع����ب  ح����ال  ل�ض����ان  الفعلي����ة  الق�ض����وى 
المراتب في مزامير وابواق الباطل وال�ضعب العراقي 

بالفيدرالي����ة  تنبيه����ات  ال����ى  واع����ي ال يحت����اج  �ضع����ب 
والطائفي����ة وه����و �ضعب �ضاب����ر واجه ان����واع التحديات 
وه����و ذاق االمري����ن والق����ى كل انواع الحرم����ان لكن مع 
هذا تجده �ضعب ذو لحمه واحدة غير مق�ضم معنويا 
و�ضاح����ب بطوالت جب����اره وت�ضهد له كل الويالت التي 

مرت عليه وعبرها الى بر االمان .
وان ج����زء م����ن ه����ذه البرام����ج الكوميدي����ة ال�ضاف����رة 
الناق����دة لفع����ل الحكوم����ة همه����ا الوحيد نق����ل معاناة 
ال�ضع����ب العراقي و ال�ضعوب����ات التي يمر بها العراقي 
ف����ي كل الظ����روف المتاخم����ة و تذلي����ل ال�ضعوب����ات و 
تخط����و  وان  العراق����ي  ال�ضع����ب  ف����ي طري����ق  العث����رات 
خطوات متنا�ضقة و جيدة و ذات م�ضعى متين الإقامه 

دولة ذات �ضيادة و رخاء و امان . 
من خ����الل م�ضاهدتي لبرنامج ) الب�ضبر �ضو ( من 
خالل قناة ال�ضاه����د الم�ضتقبل الف�ضائية الذي يقوم 
باع����داد البرنام����ج و يقدمه االعالمي ال�ض����اب ) اأحمد 
الب�ضي����ر ( ال����ذي القى قبوال وا�ضع����ا و ترحاب من لدن 
الم�ضاهدي����ن ف����ي داخ����ل القط����ر و خارج����ه . يت�ضم����ن 
ه����ذا البرنامج تن����اول ق�ضايا ال�ضيا�ضيي����ن العراقيين 
بي����ن  الموؤتم����رات والح����وارات  البرلم����ان و  و م�ض����اكل 
ال�ضيا�ضيي����ن ب����ل و لن يه����رب احدا من ه����ذا البرنامج 
و  بالطائفي����ة  ينعت����ون  لم����ن  ل����ه  وق����ع �ضحي����ة  و  اال 
التق�ضي����م مم����ا جعلن����ي م����ن الم�ضاهدي����ن المتابعين 

لهذا البرنامج .
هنا يلعب االعالمي ) احمد الب�ضير ( دورا �ضيا�ضيا 
ف����ي انتق����اد �ضا�ضة العراقيين و ب����كل اطيافهم و بدون 
تحدي����د و ب����دون اي ت����ردد و ح�ضب المقول����ة ال يخاف 
بالح����ق لوم����ه الئم و رف����ع االنتق����ادات واالحاديث التي 
����ى توجي����ه التوبي����خ له����م  تنع����ى و ب�ض����كل مبا�ض����ر عل
وكل ه����ذه االم����ور جاءت ب�ض����كل ح�ضاري م����وؤدب الفت 
لالأنظ����ار و باأ�ضل����وب متق����دم لغوي����ا و فني����ا ذات قيم����ة 
اعالمي����ة تنق����ل للم�ضاه����د بارقي الكلم����ات من خالل 

تقدي����م المعلوم����ات و االخب����ار و تعليق����ات التوا�ض����ل 
االجتماع����ي الفي�س ب����وك . و الن�ضو�����س التي تناولها 
ه����ذا االعالم����ي لي�����س اختراعا من اح����د او هو تلحين 
نغ����م ب����ل ان����ه ياأخ����ذ كل االم����ور الت����ي تخ�����س مو�ضوع 
الحلق����ة م����ن خ�ض����م الم�ضكلة و معلوم����ات من خالل 
�ضل�ضلة عمل م�ضتركه من قبل الكادر الموجود و على 
الرغ����م من ال�ضغوطات التي �ضهده����ا هذا البرنامج و 
الت����ي كان����ت موجهه لالإعالم����ي احمد الب�ضي����ر اال انه 
ا�ض����ر على بقاء م�ضي����رة خطى البرنامج نحو تحقيق 

اله����دف المن�ض����ود . 
م����ن خ����الل متابعت����ي للبرنامج و كالع����ادة كان يبداأ  
ه����ذا االعالمي بقراءة تعليقات المتابعين من  خالل 
�ضبكه التوا�ضل االجتماعي الفي�س بوك انه كان يتهم 
بعمل����ه و مدع����م من قب����ل المو�ض����اد اال�ضرائيلي وكان 
جمي����ع ردود االعالم����ي احم����د الب�ضير ب�ض����كل تلقائي 
�ضاخ����ر وروتين����ي و لي�س بال�ضب و ال�ضتم و اخذها من 
منظ����ار �ضي����ف يعك�����س اخ����الق االعالم����ي ام����ام انظار 
الم�ضاهدي����ن . حتى يتبي����ن للنا�س و الم�ضاهدين انه 
فع����ال برنامج يخت�س للتعبير عن هموم المواطنين 
الذين ال حول و ال قوة لهم و لي�س للتجاره بعقولهم 

او لك�ضب المال الغير الم�ضروع .
م����ن جان����ب اخر لف����ت نظري برنامج اأخ����ر يقوم من 
����ى اح����دى القن����وات الف�ضائية العراقي����ة وهو اي�ضا  عل
م�ضاب����ه �ض����كال و م�ضمون����ا لبرنامج ) احم����د الب�ضير 
( و لك����ن م����ع بع�����س االختالف����ات و نق����ل المعلوم����ات 
المزيف����ة و ع����دم منهجي����ة التقديم و توات����ر الحوارات 
وطائفي����ة الموا�ضيع و حدية الموقف و ل�ضان �ضليط 
و كالم لي�����س ل����ه قيم����ه و معن����ى و كالم ف����ي بع�����س 
االحيان يكون مق�ضود باللهجة و نكات بليدة و لي�س 
����ى بع�����س رم����وز العراقيي����ن  له����ا معن����ى و التهج����م عل
الكت����اب و االدب����اء و االعالميي����ن و ينع����ت بالطائفي����ة 
وي�ض����ف ه����ذا بالغب����اء و ذاك بالباط����ل و يتح����دث عن 

مك����ون عراق����ي بالطواغي����ت و يك����ذب ولغت����ه  العربي����ة 
ال����ذي  البرنام����ج  ه����ذه  قب����ل    . بال�ضحيح����ة  لي�ض����ت 
يق����دم من خ����الل هذه القنوات الف�ضائي����ة التي ينظر 
له����ا كل العال����م العربي و بل كل الك����ره االر�ضية تاخذ 
����ى محمل الج����د و تبين للم�ضاه����د الغير العراقي  عل
ان الع����راق او ال�ضع����ب العراق����ي �ضع����ب طائف����ي �ضع����ب 
متده����ور �ضعب مادي �ضعب مق�ض����م غير متزن فكريا 
ينه����ج للطائفة غير متح����د كل اطيافة مهدده و غير 
متحدي����ن تح����ت راية عل����م واحد و ح�ضارت����ه معروفة 
من����ذ االف ال�ضني����ن وه����ل  فع����ال هذا االعالم����ي الذي 
ي�ض����ب و ي�ضت����م يمث����ل الع����راق و العراقيي����ن و يتكل����م 
بالنياب����ة عنه����م ه����ل فع����ال يق����دم الن�ضيح����ة و يدافع 
ع����ن حق����وق العراقيي����ن . بالطب����ع ال وال����ف ال نقولها 
له����ذا االعالم����ي ال����ذي ي�ض����ف نف�ض����ه باالعالم����ي  و 
ال����ذي ي�ض����ف االك����راد بالمك����ون ال�ض����اذ و ال�ضلي����ط و 
����ى �ضا�ضة  يطل����ب م����ن ال�ضيع����ة بطل����ب ر�ضم����ي من عل
القن����اة الف�ضائية بعمل اقلي����م �ضيعي من محافظات 
الو�ض����ط و الجن����وب ويطل����ب م����ن المك����ون ال�ضيع����ي 
باالأخ����ذ بث����اأر كل جن����دي عراق����ي قد قت����ل ويطلب من 
الم�ضاهدي����ن وباالأخ�س  ال�ضيعة بالث����اأر على المكون 
ال�ضني وي�ضرح باأقاويل بذيئة خ�ضي�ضة وغير موزونة 
وغي����ر متوا�ضعة وكالم لي�س ل����ه مثيل ول�ضان �ضليط 
ويتكل����م ع����ن بع�����س رم����وز العملي����ة ال�ضيا�ضي����ة وامام 
����� ) اب����ن الوالك����ه ( ويقف����ز بكالمه من  مئ����ات النا�����س ب
هن����ا وهن����اك ويقول ه����ذا االعالمي ال�ض����اذ عن المكون 
����ى الحكومة ع����زل كل االكراد اي  الك����ردي ان����ه يجب عل
بمعن����ى ) انطيه����م قن����دره( ه����ل فعال م����ا تعلمناه في 
المدرا�����س  والجامع����ات يتوج����ه ال����كالم به����ذا ال�ض����كل 
والم�ضم����ون ال����ذي ي�ضم����ر البغ�ض����اء  والحق����د به����ذا 
ال�ض����كل وهك����ذا العراق يجري من هك����ذا نماذج و�ضوف 
يبق����ى الع����راق قبل����ة كل العالم و�ضعب����ه ال�ضابر الذي 

يلم كل اأطيافه بالحب والوئام.

كــــــالم ... ليـــس بالوجيـــه
خالد المهندس 



منح���ت وزارة الثقاف���ة جوائ���ز ع���دة لمبدع���ى الع���راق لعام 
2014 قبي���ل وداع���ه وق���دوم ع���ام 2015وف���ي كاف���ة المجاالت 
الفني���ة والثقافي���ة واالأدبي���ة وال�ش���عرية بع���د اأن مهل���ت كافة 
الم�ش���ابقة  به���ذه  للأ�ش���تراك  المق���ررة  الم���دة  الم�ش���اركين 
والت���ي تخ����ص االأعمل الت���ي قدمت خلل الع���ام وبعد اأنتهاء 
م���دة الم�ش���اركة وتقدي���م ال�ش���يرة الذاتي���ة م���ع العم���ل الذي 
يدخ���ل الم�ش���ابقةلكل م�ش���ارك وم���دون في )قر����ص CD (و 

بع���د الفرز من قبل اللجنة المخت�ش���ة والمت�ش���كلة بالوزارة 
ذاته���ا م���ن ذوي االأخت�شا�ش���ات كاف���ة الأع���لن النتائ���ج وكان 
م���ن بي���ن الفائزين الفنان )علوي ح�ش���ين( كاأف�ش���ل ممثل 
عراق���ي يف���وز به���ذه الجائ���زة وذل���ك ع���ن عمل���ه الم�ش���رحي 
لم�ش���رحية )اأح���لم كارتون( تاألي���ف د.كريم �ش���غيدل واأخراج 
كاظم الن�ش���ار وتع���د هذه الجائزة من اأف�ش���ل الجوائز التي 
تمنح للمبدعين العراقيين خلل المو�شم الذي تقدم فيها 
االأن�شطة الخا�شة بهم وفي حديث خ�ص به الفنان )علوي 
ح�ش���ين ( وكالتنا عن م�شاعره وهو ينال �شرف هذه الجائزة 
قائل”:اأعتب���ر ه���ذه الجائزة ه���ي االأغلى بم�ش���يرتي الفنية 

وهي االأف�ش���ل من خ���لل قيمتها المعنوي���ة لكونها الجائزة 
الوحيدة الر�ش���مية التي تمنح باأحقية من ي�شتحقها وكانت 
من ن�ش���يبي لهذا العام وهذا �ش���رف كبير لي وكانت فرحتي 
كبيرة بعد اأعلن النتائج وقد جاءت من خلل العمل الكبير 
الذي اأ�شتركت به بم�شرحية ) اأحلم كارتون ( للمخرج كاظم 

الن�شار
وعن �ش���وؤال طرح للفنان الفائز عن فكرة ن�ص الم�ش���رحية 
..فاأج���اب قائل”:الفكرة هي عن اأربعة اأ�ش���خا�ص باأتجاهات 
مختلفة حيث الريديكالي والذي لعب �شخ�ش���يته الفنان ) 
�ش���نان الع���زاوي ( والمثقف من اأداء الفنان ) فا�ش���ل عبا�ص( 

والمطربة ذو ال�ش���وت االأ�ش���يل الفنانة )االآء نجم ( وكنت اأنا 
األعب �شخ�شية الجندي لفترة الثمانينيات ونلتقي ذات يوم 
لنتح���ث عن طموحنا ونح���ن نبحث عن الحرية بعيدا” عن 
الخ���وف والرقاب���ة والديكتاتوري���ة ويك���ون الح���وار واأحلمن���ا 
لنتبادل���ه �ش���وية وطموحاتن���ا المتع���ددة لنعي����ص بعي���د ع���ن 
واقعن���ا الذي نعي�ش���ه وفي النهاية نجد اأنف�ش���نا نحلم فقط 
واالأمني���ات مج���رد اأحلم كارتونية تتحطم وتنتهي ب�ش���هولة 
وكان العم���ل راق���ي واأ�ش���اد به العدي���د من المتابعي���ن العرب 
م�ش���اركتنا  خ���لل  م���ن  العراق���ي  الم�ش���رحي  ال�ش���اأن  واأه���ل 

بمهرجان االأردن الم�شرحي االأخير.
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اقام��ت دائ��رة العالق��ات الثقافية قس��م المهرجان��ات والجوائ��ز احتفالي��ة توزيع جائزة 
وزارةالثقاف��ة لالب��داع- الدورة الثالثة عام 2014 وتحت ش��عار العراق يكرم مبدعيه في 

فندق فلسطين ميرديان...
االحتفالي���ة الت���ي اقيم���ت ف���ي اح���دى قاع���ات 
المريديان ح�ش���رها طاهر نا�شر الحمود وكيل 
تكري���م  ان  ح�ش���وره  خ���لل  اأك���د  الثقاف���ة  وزارة 
المبدعي���ن تقدي���را لهم ف���ي االرتق���اء باوطانهم 
���ى موا�ش���لة االب���داع وي�ش���كل  وت�ش���جيعا له���م عل
نوع���ا م���ن المكاف���اة والجزاء لم���ا يقدمون���ه وان 
ه���ذه المكاف���اة رمزي���ة مهم���ا علت ه���ذه الجائزة 
في قيمته���ا المادية الن االبداع في مجال االدب 
والفك���ر اليقدر بثم���ن مثلما انها ه���ذه المكافاأة 
مثلم���ا ه���ذا التكري���م ه���و ت�ش���جيع للمبدعي���ن 
بعطائه���م  اال�ش���تمرار  ف���ي  المواه���ب  ول���ذوي 
وعمله���م , الن المب���دع مهم���ا ا�ش���تحق في عمله 
ومهما كان حما�ش���ه ال ي�ش���عه موا�شلة عملة اذا 
�شعر بتجاهل ممن يحيطون به وعدم اكتراثهم 
ل���ه ولعل اف�ش���ل مكاف���اة يتلقاها المب���دع هي ان 
يتفاع���ل المتلقون مع ن�ش���ه وابداع���ه مهما كان 
االبداع ويقدرون له هذا االبداع وان تتوج الجهات 
الر�شمية الراعية ذلك التقدير حقيقه او رمزية 
م���ن هن���ا تاتي اهمي���ة ه���ذه الجائ���زه ودورها في 

تعزيز الم�شهد الثقافي واالرتقائي.
وا�شار الحمود الى ان هذه الجائزة يفتر�ص ان 

تعتم���د فيه���ا المعايير المهني���ة لتحديد قيمة 
المادة الثقافية او تحديد م�ش���تواها واح�شب ان 
االخوة المعنيين والم�شرفين على هذه الجائزة 
ق���د اعطوا هذا الجانب حقه, واو�ش���ح ان العراق 
الي���وم بحاجة الى ابداعك���م وبحاجة الى اللوحة 
وكل و�ش���ائل التعبي���ر الثقافي���ة الن معركتنا مع 
االره���اب ه���ي معرك���ة فكري���ة وثقافي���ة تتطل���ب 
من���ا ميع���ا ومنكم انت���م المبدعون خ�شو�ش���ا ان 
ن�ش���تنه�ص كل قدراتن���ا الثقافي���ة والفني���ة ف���ي 
منازلتن���ا مع االرهاب واتمنى من دائرة العلقات 
الثقافية ان تطلق م�شروعا او م�شابقتا لتغطية 
جانبا من جوانب منازلتنا مع االرهاب وتوظيف 
كل و�ش���ائل التعبي���ر قد يكون ه���ذا الجانب على 
�ش���بيل المث���ال ما يخ�ص الم���راءة او الطفولة او 
التطرف في افكار االرهاب او غيرها من افرازات 

مايواجه العراقيين هذه االيام .
وا�ش���اد الحمود بدور دائ���رة العلقات الثقافية 
في احت�ش���ان اكثر من معر����ص لدعم النازحين 
عفلى �شبيل المثال معر�ص الذي اقيم في مقر 
الوزارة للفن الت�ش���كيلي الذي �شارك فيه فنانين 
عراقيي���ن وع���رب, واخيرا ق���دم الحم���ود التهنئه 

للفائوين وتمنى لهم المزيد من التاألق.
ث���م كلمة مدير ع���ام دائرة العلق���ات الثقافية 
العام���ة اال�ش���تاذ عقي���ل المن���دالوي ال���ذي ا�ش���اد 
ب���دور اللجنة التح�ش���يرية لهذا الع���ام بالتعاون 
مع ق�ش���م المهرجانات والجوائ���ز الثقافية لهذا 
الع���ام بالتعاون مع ق�ش���م المهرجانات والجوائز 
الثقافي���ة وعلى مدى �ش���هور متوا�ش���له للعداد 
له���ذه ال���دورة الثالثة على الرغم م���ن وجود دورة 

ثالث���ة بينهما عام 2013 والت���ي جعلناها عربية 
الثقاف���ة  عا�ش���مة  ببغ���داد  االحتف���اء  بمنا�ش���بة 
العربية عام 2013 و�شهدت نجاحا جيدا وح�شر 
حفل االختتام فيها نائب االمين العام للجامعة 
العربي���ة )ولي���د بن حلي ( وق���ام بتوزيع الجوائز 
���ى المبدعي���ن وكان ح�ش���ة العراق م���ن هوؤالء  عل
)6( مبدع���ون ف���ي مج���االت مختلف���ة من ا�ش���ل 

)32( مبدعا وهي ح�شة جيدة جدا

جرى خاللها تكريم المبدعين

وزارة الثقافة تحتفي بالفائزين بجائزة االبداع الدروة الثالثة عام 2014
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مسابقة وزارة الثقافة لألبداع تمنح الفنان عالوي حسين جائزة أفضل ممثل عراقي لعام 2014
- حمودي عبد غريب

- جاسم حيدر

بع���د �ش���ماعي النتق���ادات رواي���ة ت�ش���ببت ف���ي 
هجرة �ش���احبها م���ن البلد ب�ش���بب حلول نقمة 
الدي���ن والمجتم���ع علي���ه والت���ي تمثل���ت بثورة 
للأع���راف  الُمذعن���ة  الطبق���ة  م���ن  الغ�ش���ب 
ال���روح  جوه���ر  ف���ي  المتاأ�ش���لة  االجتماعي���ة 
للإن�ش���ان ال�ش���رق اأو�شطي وخا�ش���ة في العراق 
ال���ذي تباين���ت في���ه الديان���ات واختلف���ت في���ه 
الثقاف���ات فكان هناك من يهج���ي هذه الرواية 
اكاديمي���ا" واآخ���ر يتط���رق لها بالف���اظ موجعة 
على �شاحبها وقلمه والذي اختفى بعد كتابتها 
وتعر�ص منزله للحرق نتيجة ت�شمينه الرواية 
وعب���ث  اللهوت���ي  جنون���ه  وح���ي  م���ن  ل�ش���يئ 
خياالته وهو الكاتب )�شلم جبار عطية( الذي 
كان عب���دا" لخطيئته ف���ي الكتابة فتحولت كل 
االأنظ���ار واالتهامات اإلى ن���وع جديد من ثقافة 
التب�ش���ير الم�ش���يحي عبر كتابة الروايات الغير 
مقي���د اخلقي���ا" والمبطن���ة بح���لوة االألفاظ 
لعا�ش���ق التع���ري والولوج لعال���م الخطيئة عبر 
كتاب���ات كانت ه���ي االأقرب اإلى المرفو�ش���ة من 
ه���ذا  وال���ذي يعتب���ر مث���ل  الملت���زم  المجتم���ع 
اال�ش���لوب ف���ي الكتابة خط���را" عقائدي���ا" على 
عوام النا�ص الغير مح�ش���نين عقائديا لمخافة 
وخ�شية اإتباعها والتاثر بم�شامينها االيحائية 
وال�شريحة ولو قراأها الملتزم العتبرها تب�شير 

لديان���ة اخ���رى على ح�ش���اب الدين االإ�ش���لمي 
ول���و قراأه���ا المحايد يجد انه عب���ر روايته كان 
ي�ش���ف واقع الرذيلة الذي ي�شل اإليه المجتمع 
االإ�ش���لمي ف���ي ظ���ل اأج���واء و�ش���ائل االت�ش���ال 
االلكتروني���ة الجدي���دة وُبع���د ال�ش���اب الم�ش���لم 
ع���ن روح التدي���ن الحقيق���ي وااللت���زام بغ���لف 
الدي���ن وكان ين���وي اإي�ش���ال فك���رة اإن االأخ���لق 
وال�ش���مير هي اأ�ش���ا�ص التعامل مع الب�ش���ر قبل 
الدي���ن والمذه���ب وال  اأ�ش���ا�ص  االعتم���اد عل���ى 
يوجد ان�ش���ان م���ن درجة اولى واخ���ر من ثانية 
ب�ش���بب االرتب���اط الدين���ي وهذا فع���ل ما يدور 
حول���ه الكات���ب وما ت���دور حوله اح���داث العنف 
ف���ي البلد البديل الحداث الرواية وهو العراق 
المرتب���ط بطوف���ان ع���ام 2003ا�ش���ير هن���ا الى 
غرابة اإختفاء اغل���ب المقاالت النقدية لرواية 
)العاري���ة( للكاتب �ش���لم جبار عطية حتى من 
االنترنت وكذلك �ش���ّحت الف�ش���ول التي اوردت 
الرواي���ة او تل���ك الت���ي ُنقلت عنها, وه���و امر ال 
يتنا�ش���ب مع حجم اللغط الذي اأثارته الرواية 
ف���ي االو�ش���اط الدينية قب���ل االو�ش���اط االدبية 

والمهتمة بالق�شة والرواية.
ورغ���م اإن�ش���يابية القل���م الذي يمتلك���ه عطية 
و�شل�شة مطاردته للفكرة في الحدث الروائي 
اإاّل انني ات�ش���ور ب���ان الكاتب لم يوفق باختياره 
بطل���ة لروايت���ه م���ن اب م�ش���لم وام م�ش���يحية’ 
النتهاك���ه النظ���ام الداخل���ي لل�ش���رة العراقية 

المغلقة.

وف���ي المجتمع والمحيط �ش���به الُمغلق الذي 
يعي�ش���ه الكاتب تكون الكتابة مقًولبة والخروج 
ع���ن تلك القوالب اليمنح الق�ش���ة انت�ش���ارا من 
ب���اب )خالف ُتع���رف( بل يثير جدال �ش���لبيا عن 
نّي���ة الكاتب �ش���لم جب���ار من طرح ج���دل ديني 
في الف�ش���ل الثالث م���ن روايته. وميله في كّفة 
الج���دل الى ديانة غير ديانته ال�شخ�ش���ية وهي 
غي���ر ديان���ة مجتمع���ه اي�ش���ا ال���ذي ب���ات قالب���ه 
مع���روف والخو����ص في دونه غي���ر مالوف وهو 
م���ا ُيمك���ن اعتب���اره ت�ش���ويق رخي����ص للرواي���ة 
والغاء طابو اجتماعي ُمتفق عليه في االو�شاط 
الثقافي���ة ورغ���م انه���ا قواني���ن غي���ر مدونة في 
د�ش���تور من�ش���و�ص لكنها تمتلك م���ن التطبيق 
ما يفوق تطبيق الد�شتور وهو امر معروف في 

كل البلدان العربية وال�شرقية.
ورغ���م اتهام المهتمين بال�ش���اأن الديني كاتب 
هذه الرواية بخو�ش���ه غمار التب�ش���ير, اال انني 
الحظ���ت مب���داء الت�ش���ويق ف���ي كتاب���ة الرواية, 
حي���ث كان اله���دف االول للكات���ب عطي���ة رغ���م 
تمكن���ه ف���ي خلق �ش���ورة روائية وحبك���ة احداث 
وا�ش���تخدام لغة روائية عالية ال�ش���نعة لكنه لم 
ين����ص د�ص بع�ص ال�ش���جاالت الديني���ة بين ايات 
قراآني���ة تجابهه���ا اق���وال ف���ي الكت���اب المقد�ص 
وخو�ش���ه ف���ي غم���ار وحداني���ة اهلل الت���ي تعتبر 
ف���ي مجتمعن���ا ه���ي م�ش���الة مق�ش���ية فل���م يع���د 
ف���ي العربي���ة م���ن يحت���اج ال���ى اثب���ات وحدانية 

الخالق.

الفوبي���ا  م���دى  كتابات���ه  ف���ي  بي���ن  وعطي���ة 
الدينية التي عانى منها لدرجة انه وظف ايات 
قراآني���ة في غير محلها وكر�ص جهده لتوظيف 

اي���ات ام���ام ن�ش���و�ص م���ن الكت���اب المقد�ص في 
غير محلها لتكون اقرب الى ال�ش���عف منه الى 
الوق���وف امام نظرياته التي حاول بكل الطرق 
اثباتها وهو امر خطير ال يمكن اال�ش���تهانة بِه 
وفع���ل ا�ش���يد بامكانيته في الق���درة على اقناع 
القاريء بم�ش���مونه الفكري الذي يطرحه من 
خ���لل روايت���ه الت���ي اخت���ار له���ا عنوان���ا يجذب 
اغلبي���ة ال�ش���باب المتره���ل ف���ي فك���ره الدين���ي 
للحي���اء  خاد����ص  عن���وان  بمثاب���ة  كان  وال���ذي 

ويجذب جمهور معين دون غيره.
ورغم عدم تخ�ش�ش���ي النقدي في الكتابة اال 
ان���ي اتبن���ى ال���راي الذي يك���ون بمثاب���ة المرور 
عل���ى جب���ل االع���راف لمعرف���ة الخط الفا�ش���ل 
بل���د تحتك���م  ف���ي  فنح���ن  والن���ار  الجن���ة  بي���ن 
باع���راف قب���ل ان تحتك���م الدي���ان ومث���ل هك���ذا 
رواية هي �ش���وء اخ�ش���ر لك�ش���ر ه���ذه المفاهيم 
الج�ش���د  ا�ش���رار  ف���ي  والخو����ص  االخلقي���ة 
المحظ���ورة وتعط���ي حري���ة االنتقال م���ن دين 
ال���ى اخ���ر. ه���ذا بالن�ش���بة للق���ارئ, ام���ا للكتاب 
فاني اعتبرها كبوة كلفته الكثير من الخ�شائر 
كان علي���ه ان ي�ش���خر قلم���ه المتمك���ن الى خلق 
جو اخر للن�ش���جام الديني بي���ن كل الطوائف 
وهذا ما يحتاجه المجتمع ال�ش���رقي خ�شو�شا 
والعرب���ي عموم���ا ف���ي ظ���ل اح���داث بات���ت ه���ي 
االقرب الى الع�ش���ف بتاريخ هذا البلد ليقترب 
ه���و االخر م���ن موجه جديدة لل�ش���ياع في هذا 

البلد المنهك بابتلءات الحروب.

اضــــاءات

- باب�������ل

- متابعة

- متابعة

اختتام فعاليات مهرجان
)ينابيع الشهادة المسرحي( في بابل

- أنعام عطيوي

فوبيا الدين تتجلى في رواية )العارية( للمؤلف سالم جبار عطيه

اختتم���ت ف���ي محافظ���ة باب���ل , فعالي���ات مهرج���ان “ينابي���ع 
المحافظ���ات  ف���رق  في���ه  قدم���ت  الم�ش���رحي” ال���ذي  ال�ش���هادة 
عرو�ش���ا م�ش���رحية لمدة ثلثة اأيام, فيما ف���ازت محافظة بابل 
باأف�شل عر�ص م�شرحي “متكامل”. وقال رئي�ص اللجنة العليا 
للمهرجان زهير المطيري في كلمة له خلل فعاليات مهرجان 
ال�شهادة الم�شرحي وح�شرته “اأوان”, “اليوم اختتمت فعاليات 
مهرج���ان ينابي���ع ال�ش���هادة الم�ش���رحي الوطن���ي ال���ذي ا�ش���تمر 
لثلث���ة اأي���ام, حي���ث قدم���ت في���ه ف���رق المحافظ���ات الم�ش���اركة 
عرو�ش���ا فنية”, الفت���ا ان “محافظة بابل فازت باأف�ش���ل عر�ص 

م�شرحي متكامل في المهرجان”.

�ش���در ع���ن دار ثقاف���ة االطف���ال ف���ي وزارة الثقاف���ة و�ش���من 
ا�ش���داراتها الجدي���دة والمتمي���زة لمكتب���ة الطف���ل- ال�شل�ش���لة 
ال�ش���عرية ” االمي���رة بغ���داد “�ش���عر جلي���ل خزع���ل ور�ش���وم ط���ه 
علي���وي. ت�ش���من اال�ش���دار ” 12 ق�ش���يدة” تتغن���ى بحب بغداد 
وه���ذه الق�ش���ائد ه���ي ” دار ال�ش���لم , االمي���رة بغ���داد , بغدادن���ا , 
حل���م , ربي���ع بغ���داد , عرو�ص دجل���ة, اغلى جوه���رة, اجمل البلد 
, ي���وم بغ���داد , جوق���ة الحم���ام , بغدادن���ا اللطيف���ة وخيمتن���ا “. 
وتعد �شل�شلة مكتبة الطفل اول محاولة جادة لتاأ�شي�ص مكتبة 
خا�ش���ة بالطف���ل العراق���ي ب���داأت منذ مطل���ع ع���ام 1979 باأنتاج 
���ى �شل�ش���ل متخ�ش�ش���ة تعتمد في  كت���ب للطف���ال موزع���ة عل
���ى مبدئي���ن وح�ش���ب االعم���ار وهم���ا : االول  برام���ج انتاجه���ا عل
: تن���وع اخت�ش���ا�ص الكت���ب لت�ش���مل جوانب المعرف���ة كافة التي 
يحتاجه���ا الطف���ل . والثاني : ت�ش���نيف الكتب ح�ش���ب المرحلة 
العمري���ة المختلف���ة وم���ن ا�ش���دارات مكتب���ة الطف���ل ال�شل�ش���لة 
ال�ش���عرية , ال�شل�ش���لة الق�ش�ش���ية , الترجمة العلمية , حكايات 
�ش���عبية , ت�ش���لية وهواي���ات . ي�ش���ار ال���ى ان �شل�ش���لة – مكتب���ة 
الطفل قد ا�ش���درت �ش���ابقا اعداداً�شمن م�ش���روع بغداد عا�شمة 

الثقافة 2013 , منها نفكر نت�شلى والناجون االربعة.

دار ثقافة االطفال سلسلة شعرية 
جديدة بعنوان “االميرة بغداد”

�ش���در ت اأم�ص المجموعة ال�شعرية 
للراحل���ة ال�ش���اعرة )وفي���ه اأب���و اأق���لم( 
كتاباته���ا  م�ش���ودات  ترك���ت  الت���ي 
الروائي���ة  زميلته���ا  ل���دى  ال�ش���عرية 
جمي���ل(  حاف���ظ  )�ش���افرة  القا�ش���ة 
والت���ي ب���ادرت ب���اأن تطبع ه���ذه التركة 
م���ن  لديه���ا  محفوظ���ة  كان���ت  الت���ي 
تاأريخ وفاة ال�ش���اعرة عام 1999 والتي 
�ش���مت خم�شة ع�شر ق�ش���يدة تنوعت 
في م�ش���مونها ال�ش���عري بين ع�شقها 
لث���ورة 14 تم���وز 1958 وقادته���ا الثوار 
وتم�ش���كهاباالأر�ص  للوط���ن  وحبه���ا 
كموط���ن اأب���دي المفر من���ه وقد حمل 
ه���ذا الديوان عنوان ) ق�ش���ائد عط�ص 
( وتع���د الراحلة الت���ي ولدت في بغداد 
العراقي���ات  الن�ش���وة  م���ن   1932 ع���ام 
ف���ي  طوي���ل  ب���اع  وله���ا  المنا�ش���لت 
وق���د  والوطن���ي  ���ي  ال�شيا�ش عمله���ا 
بمنطق���ة  االإبتدائي���ة  درا�ش���تها  اأنه���ت 

الدهان���ة اح���د مناطق بغ���داد القديمة 
لتكم���ل  الثانوي���ة  م���ن  تخرج���ت  ث���م 
درا�شتها في االإتحاد ال�شوفيتي اآنذاك 
لتح�ش���ل على �ش���هادة الدكت���وراه عن 
ال�ش���اعر  ج���ول  باإطروح���ة  درا�ش���تها 
عودته���ا  وعن���د  الر�ش���افي  مع���روف 

ل���لآداب  اأ�ش���تاذة  عين���ت  الوط���ن  ال���ى 
� جامعة  باأكاديمي���ة الفن���ون الجميلة �
بغداد واأنتدبت لتدري�ص اللغة العربية 
في الجزائر وح�شلت من بعدها على 

درجة البروف�شورية .
وقد ج���اءت خاطرة الروائية �ش���افرة 
جمي���ل حافظ بمقدمة الديوان حيث 
تقول : تاأخذنا االأيام وتجري الحوادث 
وكلما ا�ش���اهد م�ش���وادتها مكد�شة في 
مكتبت���ي يعت�ش���رني االأل���م ف���ي قلبي 
الإنن���ي ل���م اأوف���ي حقه���ا بطبعه���ا ف���ي 
دي���وان يخل���د اأ�ش���مها رغ���م اإن اأ�ش���مها 

خالد.
�ش���اورت زملئ���ي االأع���زاء ف���ي اتحاد 
بالكتاب���ة  بع�ش���هم  وق���ام  االدب���اء 
رفع���ت  اال�ش���تاذ  االأدي���ب  وه���و  عنه���ا 
ال�ش���فار ثم عزمت اأم���ري وطلبت من 
ال�ش���اعر االأ�ش���تاذ عب���د الجب���ار �ش���هم 
ال�شوداني بمراجعة الم�شودات واجراء 
���ى ان ان نكون  الت�ش���حيح عليها وع�ش
ق���د وفينا ال�ش���اعرة العزيزة )وفيه اأبو 

اأقلم( في رحلتها االأبدية.

اأفتت���ح ال�ش���يد طاه���ر الحمود وكي���ل وزارة الثقافة المعر�ص الم�ش���ترك 
الثان���ي ال���ذي تقيمه لجن���ة المراأة في ال���وزارة بالتعاون م���ع دائرة الفنون 
الت�ش���كيلية احدى ت�ش���كيلت وزارة الثقافة تحت عن���وان ))نوافذ جمالية 

(( على قاعة مركز الوزارة .
وع���ّد ال�ش���يد الوكي���ل اأقام���ة هذا المعر�ص هو منا�ش���بة مهمة وخا�ش���ة 
الأجتم���اع ع���دد م���ن الفناني���ن م���ن كل اأنح���اء القط���ر ,وب���كل طوائفه���م 

ومعتقداتهم.
وق���ال الحمود اأن المعر�ص الذي �ش���م بين اأفكاره التف���اوؤل الذي نحتاج 
الي���ه لي�ش���تمر البلد ف���ي بن���اء م�ش���تقبله,وطبعاً لوحات عن الم���راأة وهو 
المو�ش���وع االأهم لدى كافة الفنانين ,وثم لوحات طبيعية ولوحات رائعة 

ج�ش���دت طبيعة العراق وجماله بكل مف�ش���ل من مفا�ش���ل حياته.
���ي ع�ش���و ف���ي لجنة الم���راأة في  وقال���ت الفنان���ة الت�ش���كيلية دينا القي�ش
الوزارة : ان هذا هو المعر�ص الم�شترك الثاني الذي يقيمه مجموعة من 
الفنانين الت�ش���كيليين برئا�ش���ة الفن���ان خالد جبار واالأعمال الم�ش���تركة 

بواقع 46 عمل.
وعب���رت الفنان���ة ن���دى الرزنامج���ي اح���دى الفنان���ات الم�ش���اركات ف���ي 
المعر����ص كان���ت ه���ذه الم�ش���اركة الثاني���ة لي ف���ي المعر�ص بواق���ع لوحة 
واح���دة, وا�ش���افت الرزنامج���ي ان المعر����ص يعبر من خ���لل لوحاته عن 
الح����ص الوطن���ي ال���ذي يعي�ش���ه الفن���ان العراقي وه���و مثقل بهم���وم بلده 
ويحاول من خلل فر�ش���اته عك�ص الواقع الذي يعي�ش���ه العراق, ومحاولة 

منه تجميل ذلك الواقع.
وكان للفنان���ة لميع���ة الجواري راأي قال���ت فيه حاولت من خلل لوحتي 

اأن اأعبر عن الطفل في رحم اأمه ووالدته التي تمثل الحياة.

دائرة الفنون التشكيلية تودع عام 2014 بـ )نوافذ جمالية( الروائية القاصة سافره جميل حافظ تستذكر زميلتها 
الراحلة الشاعرة)وفيه أبو أقالم(

- متابعة
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انتب���ه فمواقف���ك الما�صي���ة جعل���ت الآخرين ي�صفون���ك باو�صاف 
لتعجب���ك. ل���ذا نن�صح���ك بالدخ���ول ف���ي عالق���ة ج���ادة دون فقدان 
���يء ف���ي النهاي���ة. يحالفك الحظ في اإ�ص���اعة ال�ص���الم والحب  اأي �ص
وتقري���ب وجه���ة نظ���رك، كن متاأك���داً اأنك تن���ام ال�ص���اعات المطلوبة 

لتكون ن�صيطاً في عملك.

ي���ا ل���ه من ي���وم رائع! تب���دو الي���وم كاأنك تمل���ك كل الق���درات التي 
���ي. ياأتي اإلي���ك العديد من  توؤهل���ك للعم���ل كمعال���ج اأو محل���ل نف�ص
الأ�صخا�ص ويعر�ص���ون عليك م�صاكلهم. هوؤلء الأ�صخا�ص يعلمون 
جي���دا ان �صت�ص���غي اإليه���م دون اإلق���اء ل���وم اأو عت���اب. ه���ل فك���رت في 

القيام بهذا الدور من قبل؟ ربما تفكر فيه اليوم.

يوم غير عادي! الحيوية التي تحيط بك �صت�ص���اعدك حتما على 
تحدي���د اأه���داف �صخ�ص���ية جدي���دة. المالحظ���ات والن�ص���ائح الت���ي 
���ى القيام ببع�ص  اأخب���رك به���ا الآخرون الفترة الما�ص���ية تحفزك عل
التغيي���رات واتخ���اذ بع����ص الق���رارات لم�ص���تقبل وحي���اة اأف�ص���ل ل���ك 

ولأ�صرتك.

ل �ص���ك اأن���ك تالح���ظ اأن هناك �ص���يئا ما يتم تغيي���ره في محيط 
عائلتك خالل الثالثة اأ�صابيع الما�صية. �صتدرك اليوم حقيقة هذا 
التغيي���ر و�ص���تعرف م���ا الذي كان ي���دور من حولك. ربم���ا تعرف من 
�ص���خ�ص قري���ب ل���ك اأن حياته تغيرت ب�ص���كل جذري، فلم ل ت�ص���األه 

عن ال�صبب؟

���ي؟  ه���ل تتذك���ر التغي���رات التي ط���راأت على حيات���ك العام الما�ص
فك���ر ف���ي الح���داث التي وقع���ت. م���ا الأهداف الت���ي تحققته���ا العام 
���ي؟ م���ا نوعي���ة الق���رارات الت���ي اتخذته���ا؟ وم���ا اأهمه���ا؟ كيف  الما�ص
تغي���رت �صخ�ص���يتك خ���الل ه���ذا الع���ام؟ عام���ك حاف���ل بالتغيي���رات 

والمفاجاآت فكن م�صتعدا.

ق���د تحقق النج���اح في بداية اليوم. هل فكرت في القيام بمغامرة 
���ي اأو الرجوع للخلف؟ تن�ص���اأ �ص���راعات  م���ا دون التفكي���ر ف���ي الما�ص
مع ال�ص���ريك، وقد تجرحه بالكالم اأو تعاني م�ص���كلة يمّر بها لكنك 
تتفهم الو�ص���ع، يمكن التغلب على القلق وال�صطراب باللجوء اإلى 

عالم نف�ص.

يمكن���ك ان تبداأ يومك دون القيام بالتخطيط الذي اعتدت عليه 
كل ي���وم. اكت�ص���ف يومك كما هو دون توقع اأي اح���داث اأو التخطيط 
للقيام باأي �صيء. لعل ال�صر في ذلك هو اأن تعطي الفر�صة لنف�صك 
لال�ص���تمتاع بحياتك كما هي ولو للحظة، واإل �ص���تفقد العديد من 

الأ�صياء الجميلة التي تقدمها لك الحياة هذا اليوم!

حت��ق��ق ال��ن��ج��اح وال��ت��ق��دم ب��ع��د اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا خ���الل الأي����ام 
املا�صية. ل ت�صعر بال�صعادة مبفردك. رمبا تدعو اأ�صرتك ملرافقتك يف 
هذه النزهة اأي�صا، ل تكن متعدد العالقات وابحث عن ال�صتقرار يف 
عالقتك العاطفية قبل اأن تفقد كل �صيء، ممار�صة الريا�صة بانتظام 

مفيدة لل�صحة، اإذا ترافقت مع حمية �صحية.

ق���د يك���ون يوم���ك مزعجا، وت�ص���عر في���ه بالإحب���اط والياأ�ص ولكن 
يجب اأن تجد حال لم�ص���كلتك هذا اليوم فالجميع ي�صفونك باأنك 
�ص���خ�ص عبقري. تميل اإلى �ص���خ�ص تعرفه يوقظ م�صاعرك وتعود 
���ي وتبح���ث ع���ن حب قدي���م ، لك���ي يكون يوم���ك مريحاً  اإل���ى الما�ص

عليك النوم ال�صاعات ال�صرورية لت�صتيقظ ن�صيطاً.

قوة �صخ�ص���يتك �ص���تكون �صالحك الوحيد �ص���د اأي خ�صم اليوم. 
اأفعال���ك وت�ص���رفاتك الي���وم تخيف البع����ص بينما تج���ذب البع�ص 
الآخر. تنا�صبك الظروف الحالية التي ت�صجع على اجتياز العقبات 
وتذليله���ا واإن كانت ه���ذه الأخيرة لن تظهر على ال�ص���احة حاليا، ل 

تغامر بم�صتقبلك ال�صحي على ح�صاب �صاعات عمل اإ�صافية.

هدفك اليوم لي�ص النتقاد، ولكنك تحب اأن ترى بع�ص التغيرات 
الإيجابي���ة في جميع اأنحاء العالم. تح���ث من حولك على التفاعل 
والعمل من اأجل التمتع بم�صتقبل اأف�صل، اأعتبر اليوم منا�صباً جداً 
لدعم العواطف والعالقات، �صعادة وطماأنينة وان�صجام، ينتابك قلق 

دائم ي�صبب لك اأرقاً وانزعاجاً ب�صبب �صغوط العمل المتوا�صلة.

تع�صق الأن�صطة الفنية والإبداعية والتي تتعلق بالطبيعة ب�صكل 
ع���ام. ربما تر�ص���م �ص���ورة اأو ت���زرع مجموع���ة من الزهور ف���ي حديقة 
منزلك فهذه الأن�ص���طة تغمرك بال�ص���عادة. اإذا اأتيحت لك الفر�ص���ة 
خالل هذا ال�صهر لإنجاز م�صروع ما كنت تحلم به، فال تتردد لأنك 

�صتكون را�صيا عن النتائج.

11إستراحة القارئ
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1976 - دوميني���ك موناغ���ان، ممث���ل اإنجلي���زي.

1978 - اإي���ان �ص���ومرهالدر، ممث���ل اأمريكي. جون اأو�ص���تر، لعب 
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1979 - كري�صتيان فيلهام�صون، لعب كرة قدم �صويدي.

1981 - مي ك�صاب، مغنية وممثلة م�صرية.
1982 - خليل األتينتوب، لعب كرة قدم تركي. حميد األتينتوب، 

لعب كرة قدم تركي.
1984 - كري���غ هالف���ورد، لع���ب ك���رة ق���دم اإنجلي���زي.

1993 - اآنا�صوفيا روب، ممثلة اأمريكية.

اليوم  في التاريخ                8 كانون الثاني - يناير
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1 - بل����د ف����ي امي����ركا الجنوبي����ة
2 - حج����ر كري����م - وال����دي

3 - �صوت الجر�ص - م�صروب �صتوي - احد القارب
4 - �صفات النانية - انثى احد الطيور الليلية مبعثرة

5 - يعود - عك�ص ي�صحو مبعثرة
6 - حيوان �صحراوي - دافئ - حرف ن�صب

7 - ن�صف ذاهبة - احرف ابجدية
8 - رئي�ص رو�صي - نعم بالنجليزية
9 - لونها ا�صفر ميعثرة - مت�صابهة

10 - قدي�ص م�صيحي �صوري

1 - بلد في ا�صيا
2 - لل�صوؤال - عربية خالدة - ثلثي �صاي

3 - ياب�صة - اقراأ - ارتوازي
4 - مخترع الكهرباء مبعثرة - جمع انتفاخ

5 - نقولها للحمار - مدينة �صورية بالقرب من ادلب مبعثرة
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9 - اوقاتنا - مت�صابهة
10 - ن�صف عا�صمة الرجنتين

عمودي

ه���ل يع���ود البا����ص الأحمر وتع���ود اأيام���ه الجميلة في تاأمي���ن النقل 
وتوفي���ر الأم���ان والو�ص���ول اإل���ى مناط���ق المدين���ة كافة بزم���ن معقول 
ومبل���غ ل يره���ق جي���ب المواط���ن؟.. اأمني���ة اأو ه���و حل���م ط���ال انتظاره، 
ت�ص���عى ال�صركة العامة للنقل البري اليوم اإلى تحقيقه عبر توجهاتها 
الج���ادة والجدي���دة لالإ�ص���هام ف���ي ح���ل الم�ص���كلة المرورية ف���ي البالد 
���ى الأق���ل م���ا اأعل���ن بعدم���ا تعاق���دت  وتاأمي���ن خدم���ات اأف�ص���ل، ه���ذا عل
وزارة النق���ل مع �ص���ركات كوري���ة لتزويد العراق بالحاف���الت الُحمر ذات 
الطابقين وعلى وجبات.. وبانتظار و�صولها ومعاودتها دورها، اإذ تبقى 
حاف���الت النق���ل العام ج���زءا ل يتجزاأ م���ن الذاكرة ال�ص���عبية والثقافية 

لعراق القرن الع�صرين.
اأبو احمد )كا�ص���ب( رجل تجاوز ال�صبعين يتذكر اأيام البا�ص الأحمر 
ذي الطاب���ق الواحد قائال: "با�ص الم�ص���لحة تحرك في �ص���وارع بغداد 
اأول م���رة م���ن ب���اب المعظم �ص���مال والباب ال�ص���رقي جنوبا عبر �ص���ارع 
الر�ص���يد ال���ذي يعد ال�ص���ارع الأه���م في العا�ص���مة بغ���داد"، بينما يقول 
المفت�ص المتقاعد ح�ص���ن جبر "ت�ص���كلت م�ص���لحة نقل الركاب �ص���نة 
1938 �ص���هر حزي���ران واأُلف���ت اأول لجن���ة لإدارته���ا ولكنها ل���م تعقد اأي 
اجتم���اع له���ا حت���ى 4 حزي���ران 1940 وتق���رر ف���ي ت�ص���رين الأول عق���د 
اتفاقية مع اإحدى ال�ص���ركات النكليزية ل�ص���راء مئ���ة با�ص لكن نتيجة 

لظ���روف الح���رب العالمي���ة الثاني���ة األغي���ت التفاقي���ة في ع���ام 1942 
وبذل���ك جم���دت اأعم���ال الم�ص���لحة وتاأخ���ر الم�ص���روع"، واأ�ص���اف جبر، 
اأمانة العا�صمة وتاأ�ص�صت �صعبة  اإلى  اأعمالها  "وبعد تجميدها نقلت 
تتول���ى مهم���ة نق���ل ال���ركاب ف���ي العا�ص���مة وقد ا�ص���ترت ال�ص���عبة هذه 
بع����ص مخلف���ات الجي�ص البريطاني ف���ي العراق م���ن اللوريات وركبت 
له���ا اأب���دان خ�ص���بية وا�ص���تعملتها لنقل الركاب"، واأ�ص���ار اإل���ى انه "منذ 
نل���ك الحي���ن والنا����ص يدع���ون با�ص���ات الم�ص���لحة )الأمان���ة( ب�ص���بب 
تبعيته���ا لأمانة العا�ص���مة وم���ا زال النا�ص يدعونه���ا الأمانة اإلى يومنا 
هذا". وفي مطالعتنا لتاريخ م�صلحة نقل الركاب نجد اأن عام 1943 
�ص���هد ت�ص���يير 21 با�صا خ�صبيا في �صارع الر�صيد واأعطي الرقم اثنين 
وتدريجيا تو�صع عمل م�صلحة نقل الركاب وتعددت دوائرها وا�صتمرت 
�ص���عبة النقليات في اأمانة العا�ص���مة ب�صراء �صيارات و�صاحنات الجي�ص 
البريطان���ي حت���ى الع���ام 1945 م���ن )كوم���ر( والتي �ص���اعدت على فتح 
خطوط وفي 1946 تم توقيع اأول عقد ل�ص���راء با�ص���ات جديدة )27( 
با�ص���ا وف���ي الع���ام 1947 بل���غ ع���دد البا�ص���ات 113 با�ص���ا م�ص���تعمال 
و�ص���بعة عاطال وتجمع بين ال�ص���يارات التي اأبدانها من خ�صب وكذلك 
الجديدة مما دعا اإلى ت�صكيل مديرية م�صلحة نقل الركاب مرة ثانية 
ولكنه���ا بقي���ت مرتبط���ة باأمان���ة العا�ص���مة ويراأ�ص���ها اأمي���ن العا�ص���مة 
وبم���ا ان اأمي���ن العا�ص���مة ل ي�ص���تطيع التفرغ لأعمال هذه الم�ص���لحة 
ل���م تتمك���ن من التق���دم بحيث توؤم���ن الحاجة المطلوب���ة لذلك كثرت 

ال�ص���كاوى ح���ول عجزه���ا". واأردف "ففك���ر الم�ص���وؤولون باإع���ادة النظ���ر 
فيه���ا وفك ارتباطها من اأمانة العا�ص���مة.. وارتبطت ب���وزارة الداخلية، 
ث���م ف���ك ارتباطه���ا م���ن اأمان���ة العا�ص���مة، ولكنها ه���ذه الم���رة ارتبطت 
بوزارة الداخلية على �ص���كل مديرية عامة، اأما النا�ص فقد بقوا يدعون 

البا�صات )الأمانة( ولم ي�صموها )داخلية("!!.

وفي العودة اإلى اأر�ص���يف م�ص���لحة نقل الركاب نجد تطورها وفق 
الت�صل�صل الزمني كما ياأتي:

اأواخ���ر الع���ام 1951 و�ص���لت �ص���فقة مكون���ة م���ن )100( با����ص 
ذات طاب���ق واح���د واأخ���ذت تعم���ل ف���ي �ص���وارع بغ���داد، وف���ي 18 / 2 / 
���ى ال�ص���واقة، وف���ي العام  1953 فتح���ت ال���دورة الأول���ى للتدري���ب عل
نف�ص���ه و�ص���لت �ص���فقة اأي�ص���ا مكونة من 100 با�ص اآخر ذي طابق 
واح���د.. وف���ي العام 1954 اأ�ص���يف با�ص واحد فق���ط كان قد عر�ص 
ف���ي المعر����ص التج���اري البريطان���ي وت���م �ص���راوؤه م���ن المعر����ص. 
وبو�ص���ول الوجبة الثالثة من البا�ص���ات والمكونة من 20 با�صا من 
ذات الطابقي���ن ف���ي الع���ام 1953، قررت الم�ص���لحة اعتبار با�ص���ات 
"كومر"الم�صتراة في العام 1946 – 1947 بحكم المنقر�صة وتم 

�صحبها من العمل.
وق���د و�ص���لت بغ���داد في الع���ام 1956، مئة با�ص جدي���د، مما دعا 
الم�ص���لحة اإلى فتح مدر�صة لتعليم ال�صياقة تخرج منها في ال�صنة 

نف�صها 25 �صائقا.
بقي���ت الم�ص���لحة تابع���ة ل���وزارة الداخلية حتى ع���ام 1959 اذ تم 

فك ارتباطها من الداخلية، وتم تحويلها اإلى وزارة البلديات.
في العام 1960 ا�ص���تطاع مهند�ص���و وعمال الم�ص���لحة من اإنتاج 

با�صين اأطلق عليهما ا�صم "بغداد".
ثم ت�صلمت الم�صلحة 100 با�ص اآخر حتى العام 1962 اإذ و�صل 
80 با�ص���ا بطابقين، ثم دخلت با�ص���ات ن�ص���ر من جمهورية م�ص���ر 

العربية وعمل في �ص���وارع بغداد 67 با�ص���ا من هذا النوع.
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حرك اعواد الثقاب لت�صبح املعادلة �صحيحة

مسابقة اعواد الثقابكلمة في اربع صور

�صاعد بابانوؤيل بالو�صول الى الغزالة
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لي���ز�ل �لو�س���ط �لأعالم���ي يحت���اج �ل���ى �أكب���ر 
ع���دد ممك���ن م���ن �لوج���وه �لن�س���وية ف���ي مج���ال 
�لأع���الم �لمرئي و�لم�س���موع لما ل���ه مكانة مهمة 
ف���ي �لم�س���هد �لعر�ق���ي بع���د �أن كث���رت �لقن���و�ت 
�لف�سائية و�أ�سبح �لم�ساهد يتنقل حيث مايريد 
من متعة �لم�س���اهدة و�لبحث عما ير�ه منا�سبا" 
ه���ذه  و�أمكاني���ة  �لأد�ء  بطريق���ة  �لع���ام  لل���ذوق 
�لعنا�سر�لتي لبد و�أن يوؤخذ بهن لعتبار�ت عدة 
منه���ا لت�س���غيلهن وفت���ح �لمجال له���ن للمو�كبة 
و�ل�س���عي وتقدي���م �أمكانياته���ن ف���ي �لموؤ�س�س���ات 
ع���ن  �لأ�س���تغناء  لت�س���تطيع  �لت���ي  �لأعالمي���ة 
م���ن خ���الل متطلب���ات عم���ل  �لن�س���وية  �لوج���وه 
�ل�سا�س���ة �أم���ام �لجمه���ور وف���ي لق���اء �أجريناه مع 
و�ح���دة من تلك �ل�س���ابات �لالتي يعملن في هذ� 
�لمج���ال بقن���اة �لح�س���ارة وه���ي �ل�س���ابة )حني���ن 
عماد(و�لت���ي لت���ز�ل ف���ي بد�ية تجربة م�س���و�رها 
�لتي تحدثت عنه ب�س���ر�حة متناهية و��سعة في 
�لح�س���بان �أن �لأعالم يجب �أن يكون �س���ادقا" مع 

�لنا�س و�ساأكون كذلك معكم في �لحديث .

 *مــن أيــن أنطلقــت )حنيــن عمــاد( لعالــم 
الصحافة واألعالم؟ 

- كان���ت بد�يت���ي و�أن���ا بعم���ر )16( عب���ر كتاب���ة 
�لتغطي���ة  تخ����س  فيم���ا  �لفني���ة  �لمو��س���يع 
و�أج���ر�ء �لحو�ر�ت مع �سخ�س���يات فني���ة وثقافية 
وق���د ن�س���رت في �س���حف �ل�س���باح �لجدي���د �لتي 
ت�س���رفت ب���اأن تك���ون �أول �ل�س���حف بن�س���ر حو�ري 
�لأول م���ع �لملح���ن �لمو�س���يقي ) محم���د هادي( 
وتو�ل���ت �أن�س���طتي ف���ي ه���ذ� �لعم���ل ول���ي تجربة 
ناجح���ة م���ع �س���حيفة �ل�س���رق و�س���حيفة �لبينة 
�لجديدة و�أ�س���تمريت بهذ� �لطريق منتزعة ر�سا 

�لم�سرفين على �لعمل . 

*وكيف خطفك التلفزيون من العمل الصحفي؟

- �أقترب���ت �س���يئا" م���ا م���ن �ل�سيا�س���ة بع���د �أن 
جاءتن���ي فر�س���ة �لعم���ل بوكال���ة �أخباري���ة لقن���اة 
كرد�س���تانية )�س���نا( كمر��س���لة ث���م �أنتقل���ت لقن���اة 
�لناطق���ة  �لأخ���رى  وه���ي  �لأخباري���ة   ) �س���ما   (
و�ل�س���باب  �لطلب���ة  بر�م���ج  وقدم���ت  بالكردي���ة 
وعم���ال �لي���وم وبرنامج �لم���ر�أة و�لمجمت���ع �لذي 
يخت�س بمعاناة �لنا�س ثم جاء برنامج) �لثقافة 
و�لفن���ون( وقدمت���ه باللغة �لعربي���ة لكوني �لفتاة 
�لوحي���دة �لت���ي تجيد �للغة �لعربي���ة فيها وكانت 
لي م�س���اركة بتقديم برنامج ) �لم�سرح �لعالمي( 

وكذلك ) �سارع �لمتنبي. 

* ما الذي أعطاك العمل األعالمي لشخصيتك؟

�أ�س���اف ل���ي  �أ�س���ياء كثي���رة و�أوله���ا  - �أعطان���ي 
و�أن  �ل�س���هرة  و�أعطان���ي  �لأه���م  وه���ي  �لثقاف���ة 
كان���ت ف���ي �لبد�ي���ة �س���عوبة �لعم���ل وكذل���ك كان 
�لعط���اء �لأهم ه���ي �أني وجدت لي مكانة بو�س���ط 
�لأعالمي���ات �لعر�قي���ات وكان���ت ل���ي �أع���و�م 2011 
و2012 �أ�س���به باأختب���ار�ت متك���ررة وخرج���ت م���ن 
�لأمتح���ان �لنهائ���ي بنجاح ليك���ون �لتاأهل لعامي 
�لح�س���ارة  بقن���اة  �لدخ���ول  2013 و2014 حي���ث 
�لعائدة لوز�رة �لثقافة وهي �لف�س���ائية �ل�س���املة 
للفن���ون و�لثقاف���ة ومتابعة كل ما يخ�س���ها وهي 
بعيدة عن �لأ�س���فاف و�أول من كان يتو��سل معي 
�لعم���ل هو�ل�س���اعر  ف���ي  و�أعطان���ي دفع���ة قوي���ة 
م�س���اندة  وهنال���ك  ح�س���ين  �س���بيح  �لكبي���ر 
لح���دود له���ا م���ن قب���ل �لزم���الء �لأعز�ء �ل�س���اعر 
���ي و�لأ�س���تاذ ط���ه ها�س���م و�لمخ���رج  م�سر�لآلو�س
���ي وتمكنت من خالل هذ� �لت�س���جيع  ونا����س ر��س
�لمتو��س���ل بتقديم برنامج ) �أهلنه في رم�س���ان 
( وبرنام���ج )ه���ذ� �لعي���د( و)كل ع���ام و�أحنه بخير(
و�أخت�سر �أن �لأعالم وهبني �لثقافة ولغة �لتحاور 

و�ل�سهرة وحب �لنا�س و�لعمل . *

ماهي البرامج التي تقدميها في الوقت الحاضر؟

�الما"  � � � � � � � � ���� - حالي���ا" ) �س
ونا����س  ياعر�ق(للمخ���رج 
���ي ويبث من �ل�س���اعة  ر��س

�سباحا".  12� �  10

* ماهي البرامج التي كانت 
مهمة لك عند التقديم؟ 

���� برنامج )جل�س���ات بغد�د(  �
�لمتح���ف  ف���ي  و�س���ور 
�لبغ���د�دي وقد �أ�س���اف لي 
وتعلم���ت  �لأم���ور  �لكثي���ر 
وكن���ا  كثي���رة  فو�ئ���د  من���ه 
�أ�س���رة  �لعم���ل  كادر  نح���ن 
بع�س���نا  متعاوني���ن 

للبع�س. 

* موقــف محــرج مــر بك 
أثنا العمل؟

ت�س���جيل  �أح���د  ف���ي   -
�أق���وم  كن���ت  �لحلق���ات 
�ل�س���يوف  م���ع  بح���و�ر�ت 
وبع���د �لأنتهاء م���ن �لعمل 
لل�س���وت  لوج���ود  تبي���ن 
وحدث هذ� �س���هو�"و فقط 
وج���ود �ل�س���ورة مم���ا جعل 
�لمخ���رج يعي���د �لت�س���جيل 

مرة ثانية. 

* موقف حزين أبكاك ؟

- �للحظة �لتي نه�س���ت فيها من �ل�سباح �لباكر 
وقبلت جدي و�لد �أمي قبل مغادرة �لبيت لغر�س 
ت�س���جيل �أول برنامج لي وعند عودتي مرة ثانية 
للبي���ت جئ���ت و�أن���ا �أطي���ر م���ن �لف���رح لأجتي���ازي 
فوجئ���ت  �أخباره���م  �أردت  �أن  وم���ا  بنج���اح  �لعم���ل 
بج���دي ق���د توف���ي ) رحم���ه �هلل( و�أح�س�س���ت �أنه���ا 
�لفرح���ة �لت���ي ل���م تكتم���ل ولكن���ي �أ�س���تمريت في 

�لعمل ولم �أنقطع. 

* ماذا يعني لك شارع المتنبي ؟ 

*بالرغ���م م���ن وج���ود ه���ذ� �لموق���ع �لمه���م في 
بغ���د�د وفائدت���ه �لثقافي���ة لأكب���ر �س���ريحة م���ن 
�لمجتم���ع ولك���ن نح���ن نحت���اج �ل���ى وع���ي �أكث���ر 
توف���ر  م���ن  وبالرغ���م  منه���ا  ن�س���تفاد  وخب���ر�ت 
�لطاق���ات �ل�س���بابية �لمثقف���ة و�لمبدع���ة لكنن���ا 
نحت���اج للنهو����س مج���دد�" بالو�ق���ع �لأجتماع���ي 
�لحال���ي وذلك عبر تكري�س �لثقافة بين �س���ر�ئح 

�لمجتمع .

 *هــل هنالك تباين ثقافــة الناس في المناطق 
أثناء جوالتك في العمل؟

- نع���م �لأختالف موج���ود في مناطق عدة مثل 
باب �ل�سرقي و�لبتاوين نجد �أ�سخا�س منغلقين 
على �أنف�س���هم ليعطون حتى ر�أيهم باأي مو�سوع 
و�لبع����س يحتاجون �لعون و�لم�س���اعدة من قبل 
�لدول���ة و�لنظر �ل���ى معاناتهم ف���ي �لحياة ولكن 
ف���ي مناط���ق مث���ل �لك���ر�دة �ل�س���رقية و�لمن�س���ور 
نجد طاقات �س���بابية من كال �لجن�س���ين تتفهم 
لعملن���ا وتعطين���ا ما نريد من خالل �لمو��س���يع 

�لتي نتطرق لها. *

* ماذا لو طلب منك أن تدخلي عالم التمثيل ؟

- �أح���ب �لتمثيل كم�س���اهدة ول�أخو�س تجربته 
لأنه عالم خا�س بعيد عني بالرغم من متابعتي 

لل�سينما و�لم�سرح و�لتلفزيون باأ�ستمر�ر.. 

* أفضل البرامج لك ؟

ثقاف���ة   ( و   ) ياع���ر�ق  �س���الما"   ( برنام���ج   -
وفنون( هي خيرة ما عملت بها من �لبر�مج �لتي 

ظهرت . 

* هل لك متابعة لألذاعة و للتلفزيون ؟

- نع���م لالأعم���ال �لعر�قي���ة و�لعم���ل �لعر�ق���ي 
�ل���ذي �أعجبني و�س���غلني في �لمتابعة م�سل�س���ل 
) �ل�س���يطان ف���ي قل���ب �أم���ر�أة( لك���ون �س���ديقتي 
�س���الي )رحمه���ا �هلل ( �س���اركت بالعم���ل وبع����س 
�لأعمال �لعر�قية �لمهمة و�أنا من متابعي �لغناء 

�لأ�سيل. 

* لو قدر لك كتابة شكر برسالة لمن تكتبين؟

�س���جعني بالعم���ل  ل���كل م���ن  �س���اأكتب  نع���م   -
�لأعالم���ي وم���ن كان متو��س���ل مع���ي ولعائلت���ي 
ودعمها لي ور�سالتي �لى �لأ�ستاذ م�سر �لآلو�سي 
مدير �لقناة و�ل�س���اعر �س���بيح ح�س���ين و�لأ�س���تاذ 
طه ها�س���م مدير �لتلفزي���ون و�لى مدير �لبر�مج 

�لمخرج ونا�س ر��سي. 

* لك آخر الكالم في حوارنا هذا؟

- �س���كر�" لكم ولجريدتكم �لعر�قية ولأ�س���رتي 
ف���ي �لبي���ت و�أحبت���ي ف���ي قن���اة �لح�س���ارة و�أق���ول 
له���م عام جديد لكم ول���كل �لنا�س �لأعز�ء و�أهال" 
و�س���هال" بعام 2015 و�ل�س���الم للعر�ق و�لقادمات 

�لتي �ستحمل لنا ب�سائر �لن�سر على �لأعد�ء.

أهاًل وسهاًل بعام 2015 والسالم للعراق والنصر على األعداء
حوار / حمودي عبد غريب

يتو��س����ل �لفنان �لمخ����رج �لإذ�عي )عزيز كريم (باأعماله �لإذ�عي����ة وذلك بعد �إن �أنتهى 
من �لم�سل�سل �لإذ�عي �لجديد )نجمه وفجر( �لذي كتبه �لفنان )قحطان زغير( ل�سالح 
����ى �أهمي����ة �لعالقات �لإن�س����انية  �أذ�ع����ة جمهوري����ة �لع����ر�ق و�ل����ذي يتن����اول في����ه �لكات����ب عل
و�لحب �لجميل �لذي يربط �لع�س����اق وما يو�جهونه من م�س����اعب في طريقهم وظروف 
قاهرة ولكن تكتب لهم �لنهاية باأنت�س����ارهم على كافة �لعر�قيل لياأكدو� �إر�دة� لمحبين 
�ل�س����ادقة في تجاوز �لمحن و�لم�سل�س����ل يتكون من )30( حلقة و�س����يبث قريبا" خالل 
�لأي����ام �لقربي����ة �لقادم����ة بعد �إن يتم �أكتمال �للم�س����ات �لأخيرة عليه وهو من �إنتاج ق�س����م 
 � فوزيه ح�س����ن � � ����ي � � �أياد ر��س �لدر�ما �لإذ�عية وي�س����ارك فيه �لفنانون �س����ناء عبد �لرحمن �
� محمد  ����ي مطاوع � _ عل � طالل هادي � عماد ح�س����ن � � محمد ها�س����م � فاطم����ه �لربيع����ي �
� عبد �لنب����ي جابر ولأول م����رة �أذ�عيا" �لفنانة  ����ي �لنجار � � عل عقي����ل �لزيدي � � ����ي كاظ����م � عل
حنان ها�س����م فيما قام بعمل �لمونتاج �لفنان )محمد �س����بيح (و�لت�سجيل �لفني )�أحمد 
محمد ح�س����ن ( وفي ت�س����ريح خ�س به وكالتنا تحدث مخرج �لعمل �لفنان ) عزيز كريم 
( قائال":كان عام 2014 ز�خر�" بالأعمال �لإذ�عية �لتي قمت باأخر�جها و�لتي بلغت �أكثر 
م����ن ع�س����رين عمال" و�س����يكون عر�س ه����ذ� �لعمل �لجديد ه����و باكورة �أعم����ال عام 2015 
و�س����تكون فر�س����ة ممتع����ة للم�س����تمعين للتمت����ع باأحد�ث �لم�سل�س����ل م����ن �لبد�ية وحتى 
�لنهاي����ة لم����ا يحمل في����ه من �أفكار م����ن و�قعنا �لأجتماعي و�ل�س����ر�ع بين �ل�س����ر و�لخير 
و�س����كري �لجزيل لكافة من �س����اهم في����ه من �لممثلي����ن و�ألد�رة و�لفنيين كافة ومن �أجل 

تقديم �لأف�سل �سيكون هذ� �لعام مليئ بالدر�ما �لإذ�عية �لعر�قية .

مسلسل )نجمه وفجر( جديد 
المخرج األذاعي الفنان )عزيز كريم(

األعالمية الشابة حنين عماد وحديث الصراحة لـ"                   "

قررت �لممثلة �لتركية “توفانا توركاي”- �ل�س���هيرة 
�لأ�س���ود  �لم���ال  م�سل�س���ل  ف���ي  دوره���ا  �”به���ار” ع���ن  ب
و�لع�س���ق- �قتح���ام عال���م �لغن���اء، حي���ث �س���ُتطِلق �أول 
�أغنياتها من كلماتها و�ألحانها و�سوف تطرحها �سمن 
�لألب���وم �لجديد لفرقة Embe �لذي �سي�س���م �لعديد 

من �لأغنيات �لمنفردة للمو�هب �ل�سابة. وقد �سرّحت 
��ست�س���افتها في  �أثناء  �لأغني���ة  “ت���وركاي” ع���ن هذه 
برنامج mehmetin gezegini حيث غنتها بم�ساركة 

�لمغني جيجلي” �لذي قام بتوزيع �لأغنية.
ُيذك���ر �أن توفان���ا ت���وركاي” تعي����س ق�س���ة ح���ب منذ 
ع���ام م���ع �لممثل �لترك���ي “�أنجي���ن �أكيورك” �ل�س���هير 
�”كري���م” عن دوره في م�سل�س���ل  ف���ي �لوط���ن �لعربي ب

فاطمة.

و�لممثل����ة  �لمطرب����ة  �س����افرت 
�ل�س����ابة م����روة جم����ال من����ذ �أي����ام �لى 
لبنان للب����دء في ��س����تكمال �لبومها 
�لأول، و�لذي �جلته ب�س����بب ت�س����وير 
م�سل�س����ل "�س����ر�يا عابدي����ن" لتع����ود 
�لى م�س����ر ل�س����تكمال باقي �لأغاني 

ولتحديد موعد جديد لطرحه.
م����ن  جم����ال  م����روة  �نته����ت  وق����د 
ت�س����وير دورها في �لجزء �لثاني من 
م�سل�س����ل "�س����ر�يا عابدي����ن"، و�لتي 
كان����ت ف����ي ��س����توديو مغرب����ي، حي����ث 
تج�س����د فيه �سخ�س����ية فتاة ��س����مها 
"نادي����ة" �س����تكون �س����ببا في حدوث 

خالفات في �ل�سرة �لحاكمة.
يذك����ر �ن �لم�سل�س����ل ي����دور ح����ول 
�إ�س����ماعيل، وفت����رة  حي����اة �لخدي����وي 
وه����و  �لمحرو�س����ة،  لم�س����ر  حكم����ه 
����ي  م����ن بطول����ة �لنجم����ة ي�س����ر�، ق�س
�لخول����ي، نور ومجموع����ة كبيرة من 
�لنجوم، ومن �إخر�ج �لمخرج �ل�سوري 

�س����ادي �أبو �لعيون �ل�س����ود.
م�سل�س����ل  عر�����س  تنتظ����ر  كم����ا 
من����ه  �نته����ت  و�ل����ذي  "�لي�س����مك"، 
من����ذ �أكث����ر من �س����نتين ول����م يعر�س 
�لى �لن، وم����ن جانب �لغناء طرحت 
م����روة موؤخ����ر� �أول����ى �أغان����ي �لبومه����ا 
�لأول بعن����و�ن "حيات����ي" و�لتي لقت 
"موق����ع  ذك����ر  كم����ا  كبي����ر�،  نجاح����ا 

بانيت".

مروة جمال تسافر إلى لبنان للبدء في استكمال البومها األول

توفانا توركاي تقتحم عالم الغناء بكلماتها وألحانها
- متابعة

- متابعة

- خـــــــــــاص

ك�س���فت �لنجمة �للبنانية لميت���ا فرنجية لأول 
مرة عن وجه زوجها، ب�س���ورة جديدة ن�س���رتها من 
�حتفالتهما بالع���ام �لجديد في جزيرة "بوكيت" 

بتايالند.
وعبر ح�س���ابها بموقع "�إن�ستجر�م"، و�سفحتها 
�لر�سمية بموقع �لتو��سل �لجتماعى"في�سبوك"، 
ن�س���رت �لممثلة وعار�س���ة �لأزي���اء �للبنانية لميتا 
م���ع  زفافه���ا  م���ن حف���ل  �س���ور جدي���دة  فرنجي���ة 
عري�س���ها �لذي ك�س���فت ع���ن وجهه ه���ذه �لمرة في 

�ل�سور بعك�س �ل�سور �ل�سابقة.
وكان���ت لميت���ا قد تزوجت في حفل زفاف �س���رّي 
بعي���ًد� عن �أعي���ن �لجميع بمنت�س���ف نوفمبر من 
���ى 2014، ف���ي �لعا�س���مة �لفرن�س���ية  �لع���ام �لما�س
باري����س في كني�س���ة �س���ان جيرم���ان دو �أوك�س���يرو�، 
ول���م تك�س���ف حينها ع���ن هوية زوجه���ا، �لذي تبين 
فيما بعد �أنه لبناني ويقيم في "دبي"، كما ذكرت 

"�ل�سينما.كوم".

الميتا فرنجية تنشر 
صور جديدة من 

حفل زفافها
�س���يالء  �لبحريني���ة  �لفنان���ة  �أك���دت 
�س���حية  لوعك���ة  تعر�س���ت  �أنه���ا  �س���بت، 
�إل���ى  �إثره���ا  ���ى  عل نقل���ت  حي���ث  ح���ادة، 
موق���ع  ذك���ر  ح�س���بما  �لم�ست�س���فى، 

"جولولي".
�س���ورة  و�س���عت  ق���د  �س���يالء  وكان���ت 
له���ا م���ن د�خ���ل �لم�ست�س���فى، وهي على 
�س���رير �لمر����س، وذل���ك عب���ر ح�س���ابها 
���ى موق���ع م�س���اركة ��س���ور  �لخا����س، عل
�أنها م�سابة  �إلى  "�لأن�س���تجر�م"، لفتة 

باأنفلونز� و�سخونة.
و�أ�س���ارت �س���يالء �س���بب مر�س���ها �إل���ى 
�أ�س���عف  �أن���ه  �إل���ى  لفت���ة  "�لد�ي���ت"، 
مناعته���ا، مم���ا جعله���ا ت�س���اب بالكثير 
م���ن �لأمر�����س، حي���ث قال���ت: "كل���ه من 

�لد�يت مناعتي �سارت �سعيفة".
وجه���ت  �س���بت  �أن  بالذك���ر،  �لجدي���ر 
�ل�س���كر لمتابعيها على �س���وؤ�لهم عليها، 
تحم���دو�ي  �إل���ي  "حبايب���ي  قائل���ة: 
���ي وم���ا تق�س���رون  ���ى ر��س بال�س���المة، عل

طبع���ا �ن���ا من�س���دحه وميت���ه ب���رد، ب����س م���ا �أق���در ما 
ل  رب���ي  فنز�ت���ي،  قلب���ي  كل  م���ن  �أحبك���م  �أ�س���كركم 
يحرمن���ي منكم ي���ارب.. �لله���م ل �إعتر�����س �أجر من 

�هلل.. حمد�هلل على كل حال".
موؤخ���ر�  متابعيه���ا  فاج���اأت  ق���د  �س���يالء  وكان���ت 
باعتماده���ا ل���وك جديد وغريب، حيث قامت ب�س���بغ 

�سعرها بالكثير من �لألو�ن �لمبهجة.

شيالء سبت تتعرض لوعكة صحية حادة

�حتفل نجوم �لفن �لعربي بالمولد �لنبوي 
�ل�س���ريف عبر �س���فحاتهم بمو�قع �لتو��س���ل 
�لجتماعي؛ حيث ن�سرو� �ل�سور �لتي تحمل 
��س���م �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم، و�ل�سالة 

عليه.
ون�س���رت �لفنان���ة �لعر�قي���ة �س���ذى ح�س���ون 
�س���ورة مكت���وب عليها �لآي���ة �لقر�آنية "�إن �هلل 
ومالئكته ي�س���لون على �لنبي، يا �أيها �لذين 
�آمنو� �س���لو� عليه و�س���لمو� ت�سليما"، وعّلقت 

عليها قائلة: "�للهم �سلِّ و�سلم عليه".
وهناأت �لفنانة �لم�س���رية �أنغ���ام جمهورها، 
���ى  عل وب���ارك  و�س���لم  �س���لِّ  "�لله���م  قائل���ة: 
�أ�س���رف �لخل���ق �س���يدنا محمد عليه �ل�س���الة 

و�ل�سالم.. كل عام و�أنتم بخير..".
ون�س���رت �لفنان���ة �لم�س���رية ميرف���ت �أمين 
�س���ورة عب���ر �س���فحتها بموق���ع "�ن�س���تغر�م" 
مكتوب عليها: "�أطيب �لتهاني بعيد �لمولد 

�لنبوي �ل�سريف".
كم���ا ن�س���ر محمد رج���ب �س���ورة لالحتفال 
"محم���د  بالمول���د �لنب���وي مكت���وب عليه���ا: 

�سلى �هلل عليه و�سلم".
و�حتفل �لفنان �لم�سري طلعت زكريا عبر 
ن�سر �سورة على �سفحته بموقع "�ن�ستغر�م" 

مكتوب عليها "�ل�سالة �لإبر�هيمية".
�س���لطان  �س���فاء  �لأردني���ة  �لفنان���ة  وهّن���اأت 
�لأم���ة �لإ�س���المية بالمول���د �لنب���وي، قائل���ة: 
���ى �س���يدي وحبيبي ر�س���ول  "�لله���م �س���ّل عل
و�لم�س���لمين  �لإ�س���الم  و�أم���ة  ع���ام  �هلل.. وكل 

و�أنتم باألف خير..".

شذى حسون وفنانون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف




