
اأك�������دت ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة يف جم��ل�����س 
اأن ق��ان��ون  ال����ن����واب، ال����ي����وم  ال���ث���اث���اء، 
الأح������زاب احل����ايل يف ح���ال اق�����راره ف��ان��ه 
اإذك����اء  ي���ح���اول  ح���زب  اأي  ان�����ش��اء  �شيمنع 
الطائفية ويبعد الحزاب التي تعمل على 

تفريق العراقيني.
وقالت ع�شو اللجنة ابت�شام الهايل   اإن" 
الربملان ق��راأ قانون الأح��زاب ق��راءة اأوىل 
وه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن امل��اح��ظ��ات عليه"، 
تكون  اأن  اإىل  يهدف  "القانون  اأن  مبينة 
مل�شلحة  ت��ع��م��ل  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي  الأح��������زاب 
العراق فقط بعيدا عن الطائفية وتفرقة 

ال�شعب ".
اق��رح��ت  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اأن" اللجنة  واأ���ش��اف��ت 
يتمتع  اأن  ت�شكيل حزب معني  يريد  على من 
وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�شيا�شية  وامل��م��ار���ش��ة  ب��اخل��ربة 
يكون من  وان ل  ج��ي��دة   �شمعة  ذا  يكون  وان 
مزدوجي اجلن�شية بالإ�شافة اىل انه يخ�شع 
للم�شاءلة  حزبه  ت�شكيل  قبل  احل��زب  رئي�س 
اأو غ��ره  ق��ي��د ج��ن��ائ��ي  ع��ل��ي��ه  ك����ان  اإذا  ف��ي��م��ا 
بامل�شتوى  احل��زب  يكون  لكي  اجل��ن��اي��ات،  م��ن 
ق��در  تعمل  ال��ل��ج��ن��ة  ان"  م���وؤك���دة  املطلوب"، 

الإمكان على تقليل عدد الأحزاب".
واأو�شحت الهايل اأن "اأي حزب يحاول اإذكاء 
اأن  الطائفية فلن يعطى رخ�شة"، لفتة اىل 
"القانون الآن مطروح اأمام اللجنة القانونية 

لإجراء تعديات عليه".

���ى  ���ى اأع���ل ت����ج����ري ف�����ي ب�����غ�����داد م���ب���اح���ث���ات ع���ل
التفاق على ميزانية  لتجاوز عقبات  الم�شتويات 
التي   2015 الحالي  للعام  للعراق  العامة  الباد 
تعاني عجًزا يتجاوز 30 مليار دولر حيث يجري 
الحديث عن تخفي�س جديد لقيمتها لي�شل اإلى 

85 مليار دولر.
البرلمان  على  العراقية  الحكومة  واقترحت    
ل���دى ار���ش��ال��ه��ا م��وؤخ��را ل��م�����ش��روع ق��ان��ون ميزانية 
قيمتها  تقلي�س   2015 ال��ح��ال��ي  ل��ل��ع��ام  ال���دول���ة 
البالغة 103 مليارات دولر ب�شبب انخفا�س اأ�شعار 
ال��ن��ف��ط وت��ك��ال��ي��ف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة وف�����ش��اد 

الحكومة ال�شابقة.
اج����راء تخفي�س  ام��ك��ان��ي��ة  م��و���ش��وع  �شكل  وق���د 
���ى م���ي���زان���ي���ة ال����ع����ام ال���ح���ال���ي م��ح��ور  ج���دي���د ع���ل
مع�شوم  ف���وؤاد  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  بين  مناق�شات 
وم�شت�شاريهما  الجبوري  �شليم  البرلمان  ورئي�س 

اليوم الثاثاء.
العراقي  الم�شهد  تطورات  "اأبرز  بحث  تم  فقد 
وم�����ش��ت��ج��دات الأو������ش�����اع ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم���ن���ي���ة 
والقت�شادية اإ�شافة اإلى الميزانية العامة في ظل 
تظافر  واهمية  النفط  ا�شعار  انخفا�س  تداعيات 
مواجهة  اجل  من  الثاث  ال�شلطات  بين  الجهود 
هذه الزمة وال�شراع في اقرار هذه الميزانية على 
والمواطن"  الوطن  م�شلحة  يحقق  ال��ذي  النحو 
كما قال بيان �شحافي برلماني ت�شلمت "اأياف" 

ن�شخة منه عقب الجتماع.
رئا�شة  فيها  ت�شارك  التي  المناق�شات  وتتمحور 
ال��ح��ك��وم��ة اي�����ش��ا ح���ول ام��ك��ان��ي��ة اج����راء تخفي�س 
جديد لقيمة الموازنة ب�شبب انهيار ا�شعار النفط 

للبرميل  50 دولرا  م��ن  اق��ل  اإل���ى  ت��راج��ع��ت  ال��ت��ي 
الواحد حيث يعتمد العراق على النفط في واردات 

ميزانية بن�شبة تزيد على 90 بالمائة.
عليه  المعرو�شة  ال��ن��واب  مجل�س  يناق�س  كما 
الحكومة  من  المقدم  الميزانية  م�شروع  م�شودة 
�����ش����رورة اج������راء ه����ذا ال��ت��خ��ف��ي�����س ال���ج���دي���د في 
جل�شته  في  عليها  للت�شويت  تمهيدا  الميزانية 

المقبلة في الع�شرين من ال�شهر الحالي.
اإلى  اإلى  ي�شير  التجاه  " ان  "العراقية  وعلمت 
ال��م��ي��زان��ي��ة  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  اج�����راء تخفي�س ج��دي��د 
لت�شل اإلى 85 مليار دولر بدل من 103 مليارات 
التخفي�س  اث��ر  �شابقا  مقررة  كانت  التي  دولرات 

الول الذي جرى عليها من ا�شل قيمتها البالغة 
150 مليار دولر. 

تاأثير  المواطنين من  وبهدف طماأنت مخاوف 
المعي�شية  احتياجاتهم  على  التخفي�شات  ه��ذه 
والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئي�س البرلمان 
الميزانية لن يم�س  اأن تخفي�س  الجبوري  �شليم 
�شبكة  اأو  ال��م��ت��ق��اع��دي��ن  اأو  ال��م��وظ��ف��ي��ن  روات�����ب 
تخ�شي�شات  اإل���ى  ا���ش��اف��ة  الجتماعية  الحماية 
 20 تخ�شي�س  تم  حيث  وال�شحة  الدفاع  وزارت��ي 

مليار دولر اإلى المن والدفاع.
واأ�شار اإلى اأّن اللجنة المالية البرلمانية تدر�س 
ط��ل��ب��ا م��ن ال��ح��ك��وم��ة لخف�س ح��ج��م ال��م��ي��زان��ي��ة 

ب�شبب ا�شتمرار انخفا�س اأ�شعار النفط حيث دعا 
مجل�س  الما�شي  ال�شبت  العبادي  حيدر  رئي�شها 
الحكومة  اإل��ى  الميزانية  اإرج���اع  اإل��ى ع��دم  ال��ن��واب 
واأكد اأن من �شاحية البرلمان تخفي�شها واجراء 
مناقات في بنودها وطالب المحافظات والوزارات 
"بفتح باب ال�شتثمار على م�شراعيه.. وحذر من 
اأنه "�شيتم اعتبار تعطيل ال�شتثمار جريمة اأ�شبه 

بالإرهاب".
وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية الحالية 
للبرميل  دولرا   60 ���ش��ع��ر  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  ���ش��اب��ق��ا 
الواحد من النفط لكن اأ�شعاره تراجعت قبل ايام 
العراق  للبرميل.  ويعتمد  48 دولرا  دون  اإل��ى ما 
على واردات النفط لتمويل ميزانيته ولذلك فهو 
لتنويع  ج��دي��دة  ���ش��رائ��ب  ل��ف��ر���س  ح��ال��ي��ا  ي�شعى 
اأربعة  اإل��ى  النفطي  اإنتاجه  وزي��ادة  الدخل  م�شادر 
مايين برميل يومياً خال الفترة المقبلة ح�شب 
وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي من دون 

اأن يحدد فترة محددة للو�شول لهذا المعدل.
هو�شيار  المالية  وزي���ر  اأ���ش��ار  �شابق  وق��ت  وف��ي 
2015 هي  اأول���وي���ة م��ي��زان��ي��ة ع���ام  اأّن  اإل���ى  زي��ب��اري 
"نواجه حقا  ال��دف��اع وال��ط��اق��ة وال��ن��ازح��ي��ن وق���ال 
"كانت  واو�شح  �شعبا"..  واقت�شاديا  ماليا  و�شعا 
الإ�شتراتيجية اأن نقدم ميزانية حقيقية واأن نرتب 
الميزانية وفق اإيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من 

الوفاء باأولوياتنا الرئي�شية".
اق��ت�����ش��ادن��ا  "تلقى  ق���ائ���ا  زي����ب����اري  وا�����ش����اف 
تنامي  هما   2014 ع��ام  ف��ي  كبيرتين  �شدمتين 
وال�شدمة  والنزوح  الزراعة  داع�س وخ�شارة  تنظيم 
ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت ان��خ��ف��ا���س اأ����ش���ع���ار ال��ن��ف��ط. وع��ن 
�شتمول  الحكومة  اإن  اإل��ى  اأ���ش��ار  الميزانية  عجز 
حكومية  و�شندات  خزانة  اأذون  خ��ال  من  العجز 

والقترا�س من البنوك المحلية. 

موجات البرد القارس تنهش اجساد النازحين وتقبض ارواحهم البريئة

بغداد تدرس تخفيضًا لميزانية 
2015 إلـــى 85 مليـــــار دوالر

بعد تخلي الجهات المسؤولة عنهم

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

تأكيد على عدم تخفيض المرتبات والحماية االجتماعية
العدد)591( الثالثاء 13 كانون الثاني 2015

ك�شف م�شدر مطلع ،اليوم  الثاثاء ، ان رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي قرر تر�شيق 
مكتبه الخا�س وتقلي�س عدد الموظفين فيه من الف موظف الى 65 . وقال الم�شدر 
"ان رئي�س الوزراء امر بالغاء عدد من الدوائر التابعة لمكتب رئي�س الوزراء بال�شافة 
الى تقلي�س عدد الموظفين في مكتبه من الف موظف الى 65 ". ولم يك�شف الم�شدر 

المزيد من التفا�شيل حول قرار رئي�س الوزراء.

العبادي يرشق مكتبه من الف موظف الى 65 ويلغي عدد من الدوائر 

االردن .. ازمة اخالق ... ونوايا سيئة ضد العراق

ل يمر يوم ال ويطلع فيه الردن علينا بمفاجاأة غير 
هذا  م��ن  المنتظرة  غير  المفاجئات  تلك  وت��ك��اد  ���ش��ارة 
وبينه  ال��ع��راق  بين  القائمة  العاقة  تقو�س  ان  البلد 
العربية  ال��ب��ل��دان  ���ش��دق��ات  على  يعي�س  ال���ذي  وه��و   ..
ومن بينها العراق الذي كان وم��ازال يغدق على �شعبه 
وح��ك��وم��ت��ه ال��م��زي��د م���ن ال��م��ل��ي��ارات وك���ذل���ك ال��م��ع��ون��ة 
والتي  النفطية  بالم�شتقات  الردن  بتزويد  الخا�شة 
ي�شل حجمها على ما اظن الى ثاثمائة مليون دينار .
للعراق  ال�شاءة  تنفيذ م�شل�شات  العديد من  وبعد 
���ي الردن���ي���ة ك���ان هناك  وه���ي تنطلق م��ن ع��ل��ى الرا����ش
ال�شهير الذي قادت بطولته با منازع رغد  الم�شل�شل 
التظاهرات  تتزعم  وهي  �شدام  المخلوع  الطاغية  ابنة 

 .. ال��ع��راق  في  الجديد  للنظام  والمنافقة  المناه�شة 
واعقبته بالكثير من الن�شاطات " الااخاقية " �شد 
ال��ع��راق ورم���وزه الوطنية طبعا ح��دث ذل��ك تحت نظر 
و�شمع الحكومة الردنية بكامل " �شواربها " الر�شمية 

وال�شعبية   .
جيجان  عبا�س  ال�شاعر  ا�شت�شافة  ح���ادث  ج��اء  ث��م 
حيث لي�س هناك اي اعترا�س فيما يخ�س ا�شت�شافة 
م��ث��ل ه���ذا " ال��م��دع��و " ول��ك��ن ال���ذي ي��ح��ز ف��ي النف�س 
ال��ع��راق��ي��ة م��ا اف��ا���س ب��ه ال�����ش��اع��ر م��ن ك��راه��ي��ة للعراق 
واأي�شا  ولحكومته وهو ينفث اخر ما لديه من �شموم 
��ي التي  تم ذل��ك على الرا���ش��ي الردن��ي��ة .. ه��ذه الرا���ش
ا�شبحت ا�شبه بالماخور لأ�شحاب النوايا ال�شيئة �شد 

العراق و�شعبه .
وجاء ا�شت�شافة الردن " ال�شقيق " للموؤتمر الطائفي 
والمعنوية  اللوج�شتية  الحمايه  وله  فيه  وف��رت  ال��ذي 

ليكون الموؤتمر هو الخر اإ�شاءة لكل المبادئ والعاقات 
والمواثيق التي تنظم ح�شن الجوار بين الدول فكيف 
اذا كانت هذه الدولة �شقيقة للعراق ... فهل لنا اأن نلوم 
الدول التي ل تربطنا بها رابطة الم�شير الم�شترك و 

الدم و التاريخ على ما تفعله �شدنا على اأرا�شيها ؟
ال���ش��اءة  م��ن توجيه  ب��ه الردن  م��ا �شمحت  اآخ���ر  اأم���ا 
ل��ل��ع��راق ه���و ال��ح��ف��ل ال��ت��اأب��ي��ن��ي ل��ل��دك��ت��ات��ور ال��ط��اغ��ي��ة 
اأرا�شيها  على  الحفل  ه��ذا  ب��اأق��ام��ة  و  ���ش��دام  المخلوع 
اأن الذي تقومون له  ل��اأردن ...  التي لو نطقت لقالت 
حفا كان حاكما نزقا وهو وراء تدمير �شعب بالكامل و 
ال�شبب المبا�شر في احتال امريكا للعراق ... و عامل 
ولو   ... ال��ع��داوات  و  بالديون  العراق  اره��اق  من عوامل 
نطقت الر�س الردنية ل�شاحت بوجه حكومتها ... اأن 
المخلوع الطاغية �شدام لم يتوان ا�شا�شا عن التفكير 
باحتال الردن وكذلك ال�شعودية بعد غزوه للكويت ... 

فهل من ال�شرف و ال�شهامة و ال�شالة لحكومة الردن 
موافقتها على مرور كل تلك ال�شاءات �شد العراق ... 

و�شد نظامه الديمقراطي الجديد .
المفرو�س  لي�س  و  القومي  و  العربي  ال��واج��ب  ك��ان 
ال�شماح  قبل  م��رة  مليون  الردن  حكومة  تفكر  اأن   ...
هذه   ... ارا�شيها  على  يقام  للعراق  ي�شيء  ن�شاط  لأي 
اأو  اأ���ش��رائ��ي��ل ق��د ق��ام��ت  اأن  ال��ت��ي ل��م ن�شمع  الن�����ش��ط��ة 

�شمحت بمثلها على اأرا�شيها ...
حكومتنا  على  ب��ل   ... الردن  على  لي�س  هنا  العتب 
التي كان يجب ان تتخذ الخطوات الازمة  وال�شرورية 
لم  الذي  البلد  الدبلوما�شية مع هذا  العاقات  بقطع 
يحترم يوما انتماءه العربي ... ولم يقدم اية بادرة على 

م�شتوى حب العراق ...
�شد  ال��ح��رب  ف��ي  طيرانه  م�شاركة  ع��ن  قيل  م��ا  واذا 
داع�س فاأن ذلك جاء محكوما ب�شروط التحالف الدولي 

... وهو لي�س ) منة ( علينا او على �شوريا .
لقد طفح الكيل ايها ال�شادة مع هذا البلد الذي لول 
العراق و م�شاعداته و معوناته لأ�شبح في خبر كان و 
لكان جياعه و �شحاذوه قد طالبوا حكومتهم الردنية 

باأ�شباع جوعهم و ك�شوة عريهم .
حيث   ... تكفي  ل  ا�شتنكاره  و  ال��ع��راق  منا�شدات  ان 
تجاوزت الردن كل الخطوط التي من �شاأنها اعادة ما 
يمكن اعادته لهيبتها حين ت�شيء لبلد كالعراق لي�شت 
او اي �شيء  ال��ح��دود  ن��زاع��ات على  او  لدية اي ع���داوات 

يرتبط باأخال امنها . 
ي�شمح  ال��ت��ي  الفا�شحة  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  و  ف�����الأردن 
فقد  ق��د  ال��ع��راق  �شد  ال��ع��دائ��ي��ة  الفعاليات  ل��ه��ذه  بها 
م���اء وج��ه��ه ... وع��ل��ي��ه اع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��م��ا ي��ج��ب عليه 
ارادته  و  ال�شيا�شية  العراق واحترام خ�شو�شياته  تجاه 

الوطنية .

/ فؤاد العبودي

/ بغداد/ بغداد

/ المحرر السياسي

ماحظاته  عن   ، الثاثاء  اليوم  الكرد�شتانية  الكتل  ائتاف  ك�شف 
العراق  او���ش��اع  ان  ،م��وؤك��دا   2015 للعام  ال��م��وازن��ة  ق��ان��ون  ح��ول م�شودة 

العامة لت�شمح بتعطيل تمرير الموازنة .
�شوان  ال��ن��واب  مجل�س  في  الخ�شراء  الكتلة  با�شم  المتحدث  وق��ال 
النواب مع تمرير  "اننا كائتاف كتل كرد�شتانية في مجل�س  داوودي  
حالياً  ال��ع��راق  يعي�شه  ال��ذي  الو�شع  لن  ممكن  وق��ت  با�شرع  ال��م��وازن��ة 
لي�شمح بتعطيلها ، ونحن قدمنا ماحظاتنا حول م�شودة الموازنة من 
خال مداخاتنا في الجل�شات او اجتماعاتنا ، مو�شحا ان الماحظات 
تركزت حول تخ�شي�شات قوات البي�شمركة وتخ�شي�شات المادة 140 
ال��ى مجموعة من  بالإ�شافة  ال��ب��ت��رودولر   الد�شتور واخ��رى ح��ول  من 

الماحظات الخرى ".
ممكن  وقت  با�شرع  الموازنة  تمرير  ندعم  عام  ب�شكل  اننا   ، وا�شاف 

ب�شبب الظرف الذي يمر به العراق حاليا ".

،  ات�شال  ، الثاثاء  ا�شامة النجيفي  جرى نائب رئي�س الجمهورية 
هاتفيا مع  ولي العهد والنائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء ال�شعودي 
مقرن بن عبد العزيز اآل �شعود لبحث العاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب نائب رئي�س الجمهورية   ان "النجيفي اجرى ظهر 
اليوم ات�شال هاتفيا مع بن عبد العزيز، لاطمئنان على �شحة ملك 
ال�شعودية عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود" ، م�شيفا انه "جرى خال 
وال�شعودية،  العراق  بين  الأخ��وي��ة  العاقات  بحث  الهاتفية  المكالمة 

والأمور ذات الهتمام الم�شترك".
"عن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره  وع��ب��ر ال��م�����ش��وؤول ال�����ش��ع��ودي بح�شب ال��ب��ي��ان 

للنجيفي على اهتمامه والت�شال الذي اأجراه"

،الثاثاء  اليوم   ال�شافي  القانون علي  ائتاف دولة  النائب عن  دعا 
القوات  لمنت�شبي  الدولة  ارا���س من عقارات  بيع قطع  الى  الحكومة   ،
الم��ن��ي��ة وال��م��وظ��ف��ي��ن م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ب�����ش��ي��ط��ة ل�����ش��د ال��ع��ج��ز 
ف��ي ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة.م��ط��ال��ب��ا ب��ع��دم ال��م�����ش��ا���س ب���روات���ب الموظفين 

والمتقاعدين وعدم �شمولها بالدخار الجباري.
 ،" النواب  بمبنى مجل�س  موؤتمر �شحفي عقده  في  ال�شافي  وقال 
لدينا بع�س المقترحات التي �شت�شاعد على تقليل العجز الحا�شل في 
الكثير  "هناك  ان  الى  م�شيرا  م�شروع قانون الموازنة ل�شنة 2015"، 
من منت�شبي القوات المنية وموظفي دوائر الدولة لم يح�شلوا على 

قطع ارا�س �شكنية من الدولة".
ودعا ال�شافي الحكومة الى بيع قطع ارا�س �شكنية على هذه الفئات 
حققنا  "م�شيفا" ان��ن��ا  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  م��ق��اب��ل  �شكناها  م��واق��ع  ح�شب 
غايتين اولها �شد العجز في الموازنة والخر الق�شاء على ازمة ال�شكن 

ب�شرط ان تكون طريقة الدفع منا�شبة الطرفين".
العراق  مناطق  مختلف  ف��ي  للدولة  تابعة  ع��ق��ارات  "هناك  وا���ش��اف 
يتم �شرف مبالغ كبيرة لعادة ترميمها �شنويا وهذا يمثل عبئا على 
الدولة ول توجد اية ا�شتفادة منها" .داعيا الحكومة الى" بيعها بدل 

من ا�شتئجارها بمبالغ ب�شيطة"  .

ائتالف الكتل الكردستانية يكشف عن 
مالحظاته حول مسودة قانون الموازنة

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

النجيفي يبحث مع ولي العهد السعودي 
العالقات الثنائية بين البلدين

 اكد نائب رئي�س الوزراء بهاء العرجي ان رواتب املوظفني واملتقاعدين 
وتخ�شي�شات وزارة ال�شحة والرعاية الجتماعية والبطاقة التموينية 
امل�شا�س بها. و�شدد العرجي خال ح�شوره  خطوط حمراء ل ميكن 
لقانون  الخ���رة  الت�شورات  ملناق�شة  النيابية  املالية  اللجنة  اجتماع 
املوازنة ، بح�شب بيان المانة العامة لكتلة الحرار تلقت "العراقية " 
ن�شخه منه  على �شرورة و�شع قيود على ابواب ال�شرف مبا ل ي�شمح 
حمراء  خطوطاً  هناك  ان  اىل  لفتاً   ، م�شتقبًا  ف�شاد  ح��الت  بوجود 
واملتقاعدين وتخ�شي�شات  املوظفني  روات��ب  بها مثل  امل�شا�س  ل ميكن 
اىل  ودع��ا  التموينية.  والبطاقة  الجتماعية  والرعاية  ال�شحة  وزارة 
دعم املنتج الوطني من خال املواد الواردة يف م�شروع املوازنة ، م�شرا 
اىل ان جمل�س الوزراء حري�س على ت�شجيع ال�شتثمار. وطالب بعر�س 
املواد املتعلقة باقليم كرد�شتان يف القانون ب�شكل وا�شح لتجاوز امل�شكات 

التي حدثت باملرحلة ال�شابقة.

القانونية النيابية: قانون األحزاب يمنع إنشاء أي حزب يحاول تفريق العراقييناالعرجي: رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوط حمراء

نائب يدعو الحكومة الى بيع قطع اراض 
من عقارات الدولة لسد العجز في الموازنة



اليوم   النواب،  اأكدت اللجنة القانونية في مجل�س 
اق��راره  الحالي في حال  الأح��زاب  اأن قانون  الثالثاء، 
الطائفية  اإذك��اء  اأي حزب يحاول  ان�شاء  �شيمنع  فانه 

ويبعد الحزاب التي تعمل على تفريق العراقيين.

وقالت ع�شو اللجنة ابت�شام الهاللي   اإن" البرلمان 
ق��راأ ق��ان��ون الأح���زاب ق���راءة اأول���ى وه��ن��اك الكثير من 
اإلى  يهدف  "القانون  اأن  مبينة  عليه"،  المالحظات 
اأن تكون الأحزاب التي ت�شكل تعمل لم�شلحة العراق 

فقط بعيدا عن الطائفية وتفرقة ال�شعب ".
واأ���ش��اف��ت اأن" ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة اق��ت��رح��ت على 

بالخبرة  يتمتع  اأن  معين  ح��زب  ت�شكيل  ي��ري��د  م��ن 
ذا  ي��ك��ون  وان  والم�شوؤولية  ال�شيا�شية  وال��م��م��ار���ش��ة 
الجن�شية  م��زدوج��ي  من  يكون  ل  وان  جيدة   �شمعة 
بالإ�شافة الى انه يخ�شع رئي�س الحزب قبل ت�شكيل 
اأو  جنائي  قيد  عليه  ك��ان  اإذا  فيما  للم�شاءلة  حزبه 
بالم�شتوى  الحزب  يكون  لكي  الجنايات،  من  غيره 

الإمكان  ق��در  تعمل  اللجنة  ان"  موؤكدة  المطلوب"، 
على تقليل عدد الأحزاب".

اإذك���اء  ي��ح��اول  "اأي ح���زب  اأن  ال��ه��الل��ي  واأو���ش��ح��ت 
اأن  ال����ى  لف���ت���ة  رخ�شة"،  ي��ع��ط��ى  ف��ل��ن  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
اأمام اللجنة القانونية لإجراء  "القانون الآن مطروح 

تعديالت عليه".

ق���ال م��ب��ع��وث ال��رئ��ي�����س الأم��ي��رك��ي ال���ى التحالف 
اإقليم  اآلن، الثنين، لرئي�س  الدولي الجنرال جون 
البي�شمركة  ق��وات  اإن  ال��ب��ارزان��ي  م�شعود  كرد�شتان 
وا�شنطن  اأن  اأك��د  فيما  داع�س"،  "اأ�شطورة  حطمت 

�شتقدم دعما اأكبر لكرد�شتان.
"البارزاني  اإن   ، بيان   في  الإقليم  رئا�شة  وقالت 
ا�شتقبل، اليوم، اآلن وتلقى تهنئة منه بالنت�شارات 

وزمار  ربيعة  البي�شمركة في مناطق  التي حققتها 
للبارزاني  التعازي  "قدم  اآل��ن  اأن  مبينة  و�شنجار"، 

وذوي البي�شمركة الذين فقدوا اأرواحهم".
ينظر  "العالم  اأن  ال��ب��ي��ان،  بح�شب  اآل����ن،  واأك����د 
وال�شعب  كرد�شتان  اإقليم  رئي�س  دور  اإل��ى  باحترام 
اإره��اب��ي��ي  م��ق��اوم��ة  ف��ي  والبي�شمركة  الكرد�شتاني 
الآلف من  واإي��واء مئات  داع�س، ف�شال عن حماية 
تهديدات  ب�شبب  مناطقهم  تركوا  ال��ذي  النازحين 
اإنجاز مهم  "هذه الخطوة  اأن  الإرهابيين"، معتبرا 
لإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال����ذي ت��م��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا بناء 

�شمعة جيدة على ال�شعيد العالمي".
وتابع الجنرال الأميركي اأن "البي�شمركة حطمت 
اأ�شطورة داع�س"، موؤكدا اأن "اأميركا �شتوا�شل دعما 
في  الأخ��رى  ال��دول  وت�شجع  كرد�شتان  لإقليم  اأكبر 

ا�شتمرار تقديم الم�شاعدة والدعم لالإقليم".
�"ال�شعب  من جانبه، اأعرب البارزاني عن �شكره ل
ال��ذي  ال�شريع  للدعم  ونائبه  الأم��ي��رك��ي  والرئي�س 

قدمته اأميركا لل�شعب الكرد�شتاني".
اأن  اأثبتت  باري�س  "اأحداث  اأن  ال��ب��ارزان��ي  واأ���ش��اف 
مبينا  الجميع"،  وي�شتهدف  العالم  يهدد  الإره��اب 

اأنه "ل يمكن محاربته من الناحية الع�شكرية فقط 
ال�شيا�شية والفكرية  الأ�شعدة  واإنما محاربته على 

اأي�شا".
ال�شيطرة  ا�شتعادت  البي�شمركة  ق��وات  اأن  يذكر 
في  كرد�شتان  لإقليم  متاخمة  وا�شعة  مناطق  على 
المو�شل، في حين ما زالت مناطق اأخرى خا�شعة 
المحافظة  اجتاح  "داع�س" ال��ذي  تنظيم  ل�شيطرة 
ف��ي  اأي�������ش���ا  وان���ت�������ش���ر   )2014 ح����زي����ران   10( ف����ي 
محافظات �شالح الدين وديالى وكركوك بالإ�شافة 

الى الأنبار.

قال رئي�س كتلة الف�شيلة البرلمانية 
، ان  ال����ث����الث����اء  ال�����ي�����وم  ع����م����ار ط���ع���م���ة 
الن���ت�������ش���ارات ع��ل��ى داع�������س ك��ت��ب��ت ب��اأي��د 
ي���ج���ب ط��م�����س  ع���راق���ي���ة خ���ال�������ش���ة ول 

وت�شوي�س هذه الحقيقة..
ال��ع��راق��ي��ي��ن  ت�����ش��ح��ي��ات  ان  م�����وؤك�����دا 
لق�شيتهم  واخ��ال���ش��ه��م  و���ش��ج��اع��ت��ه��م 
على  للن�شر  ا�شا�شية  عنا�شر  �شكلت 

الرهاب وايقاف تمدده العدواني .
"العراقية"  اطلعت  بيان  وف��ي  طعمة 
 85 اأمرلي لأكثر من  ان ملحمة �شمود 
الجهات  جميع  من  ح�شارها  رغم  يوماً 
الع�شوائي  والق�شف  الهجمات  وت��ك��رار 
على  وا���ش��ح  دل��ي��ل  ي��وم��ي��اً  اهاليها  على 
خال�شة  ع��راق��ي��ة  ب��اأي��د  كتب  الن�شر  اأن 

وتر�شخ بدماء وت�شحيات العراقيين .
اأن م��راع��اة ه��ذه الحقيقة  وا���ش��ار ال��ى 
عليها  الت�شوي�س  او  طم�شها  وت��ج��ن��ب 
ي��م��ث��ل م�����ش��ووؤل��ي��ة وط��ن��ي��ة وم���وق���ف واع 
لأن�شاف بطولت وت�شحيات العراقيين 

في حربهم �شد داع�س الرهابي .

،م��ن توظيف ت�شحيات  وح��ذر طعمة 
ال���ع���راق���ي���ي���ن ف�����ي م����ع����ادل����ة ال��ت�����ش��اب��ق 
وال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ت��ج��ي��ي��ر ال��ن�����ش��ر �شد 
دون وجه  ذاك  او  ال��ط��رف  لهذا  الره���اب 
والواقع  الميدان  معطيات  وخ��الف  حق 

�شرقة  تمثل  الت�شرفات  هذه  مثل  لن   ،
وت�شحيات  مخل�شة  لجهود  وم�شادرة 
ث��م��ي��ن��ة ق��دم��ه��ا ال�����ش��ب��اب ال���ع���راق���ي في 
���ش��ب��ي��ل ال���دف���اع ع���ن وط��ن��ه وم��ق��د���ش��ات��ه 

وكرامة �شعبه.

ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س 
م����ج����ل���������س ال������ن������واب 
ال������دك������ت������ور ����ش���ل���ي���م 
ال�����ج�����ب�����وري ،ال����ي����وم 
ال�����ث�����الث�����اء، رئ���ي�������س 
واع���������������ش�������اء ل���ج���ن���ة 
البرلمانية،  النزاهة 
اللقاء  واطلع  خ��الل 
����ى م�������ش���ت���ج���دات  ع����ل
اللجنة،  ع��م��ل  �شير 

النزاهة  الجبوري جهود لجنة  تواجهها.وقد ثمن   التي  الم�شاكل  واب��رز 
المف�شدين. الف�شاد ومالحقة  الك�شف عن حالت  في  اليجابي  ودوره��ا 
من جانبهم، اعرب اع�شاء اللجنة عن �شكرهم وامتنانهم  للجبوري في 
دعم لجنة النزاهة، ودوره المبا�شر في تذليل كافة العقبات التي تعتر�س 
�شير عملها لما يحقق لها النجاح والتقدم.كما التقى الجبوري  رئي�س 
اللجنة  رئي�س  ق��دم  اذ  البرلمانية،  الخارجية  العالقات  لجنة  واع�شاء 
�شرحا مف�شال عن الن�شاطات التي تقوم بها، وا�شتعر�س الم�شاكل التي 
تواجه �شير العمل.وعبر رئي�س واع�شاء اللجنة عن �شكرهم وامتنانهم 
للرئي�س  مجل�س النواب  في دعمه الم�شتمر للجان البرلمانية من اجل 

النهو�س بواجباتها على الوجه المثل وتحقيق نتائج ايجابية ومثمرة.
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ط���ال���ب ع�����ش��و ائ���ت���الف 
دول���ة ال��ق��ان��ون ال��ن��ائ��ب عن 
ع��دن��ان  المثنى  محافظة 
ه���ادي ال����ش���دي، ال��ث��الث��اء، 
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة ب���زي���ادة 
المحافظة  تخ�شي�شات 
لعام  المالية  الموازنة  في 
����ش���رورة  م�����وؤك�����دا   ،2015
الح�شائي  البيان  اعتماد 
ل���������������������وزارة ال����ت����خ����ط����ي����ط 
ف�������ي اح�����ت�����������ش�����اب ح�������ش���ة 
المحافظة كونها من اكثر 

المحافظات فقرا.
وق���ال ال���ش��دي ف��ي بيان   
م��ح��اف��ظ��ة  "ابناء  ان   ،
المثنى عانوا المرين في 
وفي  البائد  النظام  حقبة 

ظل النظام ال�شيا�شي الجديد ليجدوا انف�شهم امام مظلومية كبرى 
تتمثل في احت�شاب ح�شة المحافظة من تخ�شي�شات الموازنة العامة 
على ا�شا�س عدد النفو�س والتعداد ال�شكاني مايجعلها تقع تحت طائلة 

الظلم والتهمي�س مجددا".
العراق  بين مدن  �شتراتيجيا  تحتل موقعا  "المحافظة  ان  واأ�شاف 
ابناء  التفاف  وفي ظل  ذلك  وازاء  العريق  الح�شاري  بتاريخها  مقرونا 
واإ�شنادهم لها  المثنى حول حكومتهم المركزية وحكومتهم المحلية 
في الظروف المنية وال�شيا�شية ف�شال عن العداد الكبيرة من ابناء 
ال�شماوة الذي يخو�شون معارك الم�شير �شد ع�شابات الرهاب فاننا 
نطالب بالحق ال�شرعي لمحافظة المثنى للنهو�س بالواقع الخدمي 

والقت�شادي والمعي�شي لبناءها".
باإعادة  المالية  النواب واللجنة  "نطالب مجل�س  اننا  واكد ال�شدي  
النظر في تخ�شي�شات المحافظة من الموازنة العامة واعتماد البيان 

الح�شائي لوزارة التخطيط كونها من اكثر المحافظات فقرا.

ط���ال���ب���ت ع�������ش���و ل��ج��ن��ة 
حقوق الن�شان البرلمانية 
عن التحالف الكورد�شتاني 
ال���ن���ائ���ب ا������ش�����واق ال���ج���اف 
المالية  اللجنة  ،الثالثاء، 
بالغاء  النواب  مجل�س  في 
ف���ق���رة ف���ر����س ال�����ش��رائ��ب 
�شمن  ال��م��واط��ن��ي��ن  ع��ل��ى 
م�����ش��ودة ق���ان���ون ال��م��وازن��ة 
وف���ي���م���ا   ،  2015 ل����ل����ع����ام 
����ى ������ش�����رورة  �������ش������ددت ع����ل
الى  ،دعت  العجز  معالجة 
الوطني  الدخ����ار  اق��ت�����ش��ار 
ع��ل��ى ا����ش���ح���اب ال���درج���ات 

الخا�شة .
بيان  في  الجاف  وقالت 
لها    يجب ان يتم معالجة 

ل�شد  العراقي �شحية  المواطن  ان ليكون  �شرط  الموازنة  في  العجز 
العجز ،ل�شيما وان الد�شتور ن�س على وجود حقوق للمواطن كما ان 
الحقوق  تعطى  عندما  تطلب  ان  يجب  الواجبات  ،لكن  واجبات  عليه 

كافة ".
التي  اب�����ش��ط ح��ق��وق��ه  ل��م ي�شتلم  ال��ع��راق��ي  ال��م��واط��ن  ،ان  وا���ش��اف��ت 
ال�شريبة  عليه  تفر�س  ان  ليمكن  وب��ال��ت��ال��ي  ال��د���ش��ت��ور  عليها  ن�س 
المالية التي �شملت خطوط النترنت والهاتف النقال وتذاكر الطائرة 
وال�شيارات ،والكل يعلم ان خطوط النترنت والهاتف النقال ت�شتخدم 
اما  ال�شريحة  ه��ذه  ف��ان  وبالتالي  كبير،  ب�شكل  ال�شباب  فئة  قبل   من 
م�شدراً  ليمتلكون  انهم  اأي  العمل  عن  عاطلين  او  طالباً  يكونوا  ان 
وتوفيرفر�س  مراعاتهم  يجب  بل  كاهلهم  لنثقل  ان  ويجب  لالعانة 

عمل اهم وا�شتغالل طاقاتهم".
ودعت الجاف ، اللجنة المالية الى تغيير ال�شيغة القانونية لالدخار 
واقت�شار  الموظفين  م��ن  ال��م��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  ل�شتثناء  ال��وط��ن��ي 
الدخار على ذوي الدرجات الخا�شة ، اأي ان لي�شمل الدخار الموظف 
من  الذي يتقا�شى راتبا اقل من مليون دينار عراقي ، لن قطع 10% 
راتب الموظف يوؤثر على حياته اليومية ، اما ذوي الدرجات الخا�شة 

فلن يوؤثر الدخار عليهم "

االسدي يطالب بزيادة تخصيصات 
محافظة المثنى ضمن الموازنة

الجاف تطالب بالغاء الضرائب واقتصار 
االدخار على ذوي الدرجات الخاصة

- بغداد
- بغداد- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

- بغداد

القانونية النيابية: قانون األحزاب يمنع إنشاء أي حزب يحاول تفريق العراقيين

مبعوث أوباما للبارزاني: البيشمركة حطمت أسطورة داعش

دع���ا رئ��ي�����س كتلة ال��دع��وة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ��ل��ف عبد 
ال�����ش��م��د، ال��ث��الث��اء، ال���ى ال��غ��اء م��ك��ات��ب المفت�س 
ذلك  ان  معتبرا  الحكومية،  الموؤ�ش�شات  في  العام 
ال�شمد  النفقات. وقال عبد  الى تر�شيد  �شيهدف 
"العجز  اإن  العالمي   بيان �شدر عن مكتبه  في 
بالموازنة العامة للبالد �شيوؤثر كثيرا على تغطية 
التي  العمل  وفر�س  والم�شاريع  الخدمات  نفقات 
مكاتب  "الغاء  ال���ى  داع��ي��ا  المواطن"،  ينتظرها 
الحكومية".  ال��م��وؤ���ش�����ش��ات  ف���ي  ال���ع���ام  ال��م��ف��ت�����س 
وا�شاف عبد ال�شمد ان "ذلك �شيهدف الى تر�شيد 
النفقات"، داعيا الحكومة الى "و�شع درا�شة مالية 
الجمهورية  رئي�س  ن��ائ��ب  وط��ال��ب  واقت�شادية". 
الثاني  كانون   12( الثنين  ام�س  المالكي،  ن��وري 
روات��ب  خف�س  بتبني  القانون  دول��ة  كتلة   ،)2015
الرئا�شات الثالث اإلى %50 في الموازنة الحالية.

دعا ائتالف دولة القانون، الثالثاء، كتل التحالف 
الوطني الى الإ�شراع في اإنجاز م�شاوراتها لنتخاب 
عن  بالنائب  تم�شكه  اأك��د  فيما  للتحالف،  رئي�س 

الئتالف علي الأديب لتولي المن�شب.
الأ�شدي  خالد  الئتالف  با�شم  المتحدث  وق��ال 
التحالف  اأن  ت��وؤك��د  ال��ق��ان��ون  "دولة  اإن  ب��ي��ان  ف��ي 
الوطني لم ينتخب رئي�شا للتحالف الوطني لغاية 
التحالف  كتل  بين  متوا�شلة  وال��م�����ش��اورات  الآن، 
بهذا ال�شاأن"، داعيا كتل التحالف الى "الإ�شراع في 

اإنجاز م�شاوراتها لنتخاب رئي�س للتحالف".
بتر�شيح  القانون  دول��ة  "تم�شك  الأ���ش��دي،  واأك��د 
"كتل  داع���ي���ا  التحالف"،  ل��رئ��ا���ش��ة  الأدي������ب  ع��ل��ي 
ت�شريحات  اأي  عن  البتعاد  اأهمية  ال��ى  التحالف 

ت�شهم في تفكيك واإ�شعاف التحالف الوطني".
التحالف الوطني بقي  اأن من�شب رئا�شة  يذكر 
�شاغرا منذ تولي رئي�شه ال�شابق اإبراهيم الجعفري 
مهام وزارة الخارجية، في )8 اأيلول 2014(، وما 
التحالف  مكونات  بين  م�شتمرة  الم�شاورات  ت��زال 

لنتخاب رئي�س جديد للتحالف.

كتلة الدعوة النيابية تدعو 
الى الغاء مكاتب المفتش العام 

في المؤسسات الحكومية
 

البرلمانية،  والع���الم  الثقافة  لجنة  ق��ررت 
الثنين، رفع م�شروعي قانوني هيئة العالم 
والت�������ش���الت و���ش��ب��ك��ة الع����الم ال��ع��راق��ي ال��ى 
ال���ق���راءة الول�����ى. وق����ال م��ج��ل�����س ال���ن���واب في 
ع��ق��دت  والع������الم  ال��ث��ق��اف��ة  "لجنة  اإن  ب��ي��ان 
الدملوجي  مي�شون  النائبة  برئا�شة  اجتماعاً 

قانون  م�شروعي  فيه  ناق�شت  اللجنة  رئي�س 
هيئة الع����الم والت�����ش��الت و���ش��ب��ك��ة الع���الم 
ق��ررت  "اللجنة  اأن  ال���ى  م�����ش��ي��راً  العراقي"، 
ال���ق���راءة الولى".  ال���ى  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ت��رف��ع  ان 
ال�شتمرار  ق��ررت  "اللجنة  اأن  البيان  واأ�شاف 
التعبير  ح��ري��ة  ق��ان��ون  م�����ش��روع  مناق�شة  ف��ي 
ال����راأي والج��ت��م��اع وال��ت��ظ��اه��ر ال�شلمي"،  ع��ن 
م�شيراً الى اأن "رئي�س واع�شاء اللجنة اتفقوا 
بالتعاون  حوله  ال�شتماع  جل�شة  عقد  على 

م��ع لجنة ح��ق��وق الن�����ش��ان وذل���ك ي��وم الح��د 
بمالحظات  والخ����ذ   ،25/1/2015 ال��م��واف��ق 
ع�شوي اللجنة النائبين �شوان الداودي وعبد 
ال��وه��اب ع��ل��ي ح���ول م�����ش��روع ق��ان��ون المجمع 
العراقي". وكان رئي�س هيئة العالم  العلمي 
والت�شالت �شفاء الدين ربيع طالب في )15 
ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س   )2014 الول  ك��ان��ون 
�شليم الجبوري ب�شحب قانون حرية التعبير 

من طاولة المناق�شة في البرلمان.

الثقافة البرلمانية تقرر رفع قانوني هيئة االعالم واالتصاالت وشبكة االعالم للقراءة االولى
- بغداد

دولة القانون: متمسكون 
بالنائب علي األديب لتولي 

رئاسة التحالف الوطني

 الجبوري يستقبل رئيسي واعضاء لجنتي 
النزاهة والعالقات الخارجية البرلمانيتين

ط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن ك��ت��ل��ة ال��م��واط��ن حمدية 
ال��ح�����ش��ي��ن��ي،ال��ث��الث��اء، ال��ح��ك��وم��ة ب��ف��ت��ح م��ج��ال 
ال���ت���ن���ق���الت م����ا ب���ي���ن ت�����ش��ك��ي��الت ال���ق���ط���اع ال���ع���ام 
)التمويل الذاتي( وباقي ال��وزارات، وخا�شة لذوي 

الخ��ت�����ش��ا���ش��ات الك��ادي��م��ي��ة وب��ك��اف��ة ال��م��ج��الت 
لال�شتفادة من خبرتهم.

وقالت الح�شيني في بيان  ، ان "على الحكومة 
ال�شتفادة من خبراتهم وزجهم في باقي الوزارات 
مع احتفاظهم بدرجاتهم حتى ل ي�شكلون عبًء 
على الحكومة من خالل توفير درجات وظيفية".
"ق�شية الدخار الجباري الذي  وا�شارت الى ان 

على  يكون  ان  يجب  الميزانية  بنود  من  بند  هو 
الذين رواتبهم من مليونين فما فوق، لنه يوجد 
ت��ت��ج��اوز رواتبهم  ال��ذي��ن  ب��ان  �شابقا  ق���رار ���ش��ادر 
البطاقة  عنهم  تحجب  ان  يجب  ون�شف  مليونا 
���ش��وف ي��وؤث��ر الدخ����ار ع��ل��ى دخ��ل  ل���ذا  التموينية  
هذه  م��ن  ال�شتقطاع  ح��ال  ف��ي  العراقية  ال���ش��رة 

ال�شريحة".

ازم��ة  يعاني  ال��ع��راق��ي  الق��ت�����ش��اد  ان  ال��ى  ي�شار 
الما�شي،   2014 ع��ام  م��وازن��ة  اق���رار  لعدم  نتيجة 
المدن  بع�س  ت�شهدها  ال��ت��ي  المنية  وال��ظ��روف 
النفط،  ا�شعار  انخفا�س   على  ع��الوة  العراقية، 
المر الذي ادى الى عجز في موازنة العام الجاري 
�شيا�شة  اع��ت��م��اد  ال���ى  ال��ح��ك��وم��ة  دف���ع  م��ا   ،2015

التق�شف والدخار .

الحسيني تطالب بفتح التنقالت بين تشكيالت القطاع العام والوزارات

طالب نائب رئي�س الجمهورية نوري 
القانون  دول��ة  كتلة  الثنين،  المالكي، 
بتبني خف�س رواتب الرئا�شات الثالث 
ال��ح��ال��ي��ة.  ال��م��وازن��ة  ف��ي  اإل����ى 50% 
وق������ال م��ك��ت��ب ال���م���ال���ك���ي ف����ي ب���ي���ان ، 
ن��وري  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  "نائب  اإن 
ال��م��ال��ك��ي ط��ال��ب ك��ت��ل��ة دول����ة ال��ق��ان��ون 
خف�س  بتبني  اجتماعها  تروؤ�شه  اأثناء 
روات����ب ال��رئ��ا���ش��ات ال��ث��الث اإل���ى 50% 

رئي�س  وك��ان  الحالية".   الموازنة  في 
اأك��د  ال��ج��ب��وري  �شليم  ال��ن��واب  مجل�س 
ف��ي )10 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ال��ح��ال��ي( اأن 
المجل�س �شياأخذ بنظر العتبار توجه 

ال��م��وازن��ة،  ف��ي  بالتخفي�س  الحكومة 
الموازنة  مناق�شة  اأن  اإل��ى  اأ���ش��ار  فيما 
البرلمان.  ف��ي  الن��ت��ه��اء  على  �شارفت 
يذكر اأن رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي 
الحالي(،  الثاني  ك��ان��ون   10( ف��ي  دع��ا 
م��ج��ل�����س ال�����ن�����واب اإل�������ى ع�����دم اإرج�������اع 
اأن من �شالحية  اأك��د  وفيما  الموازنة، 
البرلمان التخفي�س والمناقلة، طالب 
ال��م��ح��اف��ظ��ات وال����������وزارات ب��ف��ت��ح ب��اب 
ال�شتثمار على م�شراعيه، وحذر من 
ال�شتثمار  تعطيل  اعتبار  �شيتم  اأن��ه 

جريمة اأ�شبه بالإرهاب.

المالكي يطلب من دولة القانون تبني خفض رواتب الرئاسات الثالث الى 50 % في الموازنة
- بغداد

اإن��ت��خ��ب��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��رمل��ان��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة بق�شية 
وال��دف��اع  الأم���ن  جلنة  رئي�س  امل��و���ش��ل  مدينة  �شقوط 
يف  للمبا�شرة  ل��ه  ون��ائ��ب��ن  لها  رئي�شاً  ال��زام��ل��ي،  ح��اك��م 
التحقيقات.  ، واأكد الزاملي،  ، خالل موؤمتر �شحفي 
عدم  على  اتفقت  جلنته  اأن  ال��رمل��ان،  مبنى  يف  ع��ق��ده 
اإىل  م�����ش��راً،  الع���الم،  لو�شائل  بالت�شريحات  الدلء 
اإن  واأ�شاف  التحقيقات.  اكتمال  ي�شتمر حلن  ذلك  اأن 
املو�شل  �شقوط مدينة  بالتحقيق يف  "اللجنة اخلا�شة 
قررت يف اأول اجتماع عقدته ت�شكيل هيئة رئا�شة لو�شع 

���ش��ر خ��ط��وات  ال��ت��ي �شنتبعها يف  ال���ش�����س وال�����ش��واب��ط 
واملدنية،  المنية  ال�شخ�شيات  بع�س  م��ع  التحقيقات 
التي  ال�شباب  عن  واملق�شرين  املتورطن  عن  للك�شف 
الزاملي  وا�شاف  داع�س".  بيد  نينوى  �شقوط  اىل  ادت 
الدلء  اللجنة من  اع�شاء  منع  على  الت��ف��اق  "مت  ان��ه 
اكتمال  حل��ن  اع��الم��ي��ة  اأو  �شحفية  ت�شريحات  ب��اي��ة 
التحقيقات وتقدمي التقرير النهائي اإىل جمل�س النواب 
التحقيقية".  العملية  �شر  على  املحافظة  اج��ل  م��ن 
املو�شل،  ب�شقوط  اخلا�شة  التحقيق  جلنة  وانتخبت 
النيابية  وال��دف��اع  الأم���ن  رئي�س جلنة  الإث��ن��ن،  اأم�����س 
انتخاب  مت  ان��ه  اىل  م�شراً  لها،  رئي�شاً  الزاملي  حاكم 

احمد اجلبوري و�شاخوان عبد اهلل نائبن للزاملي.

الزاملي رئيسًا للجنة التحقيق في سقوط الموصل
- بغداد

 
الديوانية  حمافظة  عن  النائب  اعلن 
ان  ال��ث��الث��اء،  امل��و���ش��وي،  احل�شن  عبد 
جمل�س الوزراء وافق على ان�شاء مطار 

الديوانية التجاري.
ال��وزراء  "جمل�س  " اإن  املو�شوي  وق��ال 
ال��ي��وم  امل��ن��ع��ق��دة  واف����ق، خ���الل جل�شته 
الديوانية  مطار  ان�شاء  على  الثالثاء، 

التجاري مب�شاحة 7.5 دومن".
وك���ان امل��و���ش��وي اع��ت��ر، ام�����س الث��ن��ن 

مطار   ،)2015 ال��ث��اين  ك��ان��ون   12(
ول  للمحافظة  ح��ق  ب��اأن��ه  ال��دي��وان��ي��ة 
مي���ك���ن ال���ت���ف���ري���ط ب�����ه، ف���ي���م���ا ط��ال��ب 
احلكومة باملوافقة على اإحالة امل�شروع 

للمحافظة.
ال����������وزراء واف�����ق،  ي���ذك���ر ان جم��ل�����س   

اإن�شاء  2014(، على  اأب  ال�شبت )30 
اأكدت  مطار مدين يف الديوانية، فيما 
امل�شروع  بطرح  �شتقوم  اأن��ه��ا  املحافظة 
ال�شتثمار  اأم����ام  ا�شتثمارية  كفر�شة 
الأج���ن���ب���ي و���ش��ت��ف��ر���س ����ش���روط���ا على 

نوعية ال�شركات.

نائب: مجلس الوزراء يوافق على انشاء مطار الديوانية التجاري
- بغداد



موجات البرد القارس تنهش اجساد النازحين وتقبض ارواحهم البريئة

نازحون يتعرضون القسى موجات البرد

ويق����ول �سمي����ر الع����زاوي، طال����ب جامع����ي م����ن االنب����ار، 
ان "الجه����ات الت����ي الب����د له����ا ان توف����ر الم�ساك����ن له����وؤالء 
����ى عل����م م�سب����ق ان البالد ف����ي ال�ستاء  النازحي����ن كان����ت عل
تتعر�����ض الق�سى موجات البرد بفعل المنعطفات الجوية 
����ى بالد ال�س����ام التي يك����ون تاثيرها  والري����اح الت����ي تهب عل
مبا�س����ر على العراق واهله الذين يعانون �سنويا من امور 
ع����دة توؤث����ر فيه����م اال ان هذه ال�سن����ة كان التاثي����ر مبا�سر 
����ى النازحي����ن الذي����ن ي�سكن����ون الخي����ام ويلتحف����ون مع  عل
اطفاله����م ال�سم����اء، ل����ذا م����ن الواج����ب ان يكون هن����اك دور 

�سريع وفاعل الأنهاء االزمة التي قتلت الكثير بردا".
����ى محافظ����ات  وي�سي����ف ان " الثل����وج الت����ي �سقط����ت عل
�سمالي����ة مازال����ت ال����ى تل����ك اللحظ����ة ف����ي تزاي����د م�ستمر 
وب�س����كل مكث����ف ال�سيم����ا المناطق الجبلي����ة التي يقطنها 
النازحي����ن، اقارب����ي وا�سدقائ����ي م����ن الذي����ن تع�س����ف بهم 
الحي����اة اليومي����ة ارت�سوا النف�سه����م وا�سره����م ال�سكن في 
����ى احد، لعل  تل����ك الخي����ام لك����ي ال يكونوا حمال وثقال عل
الحكوم����ة العراقي����ة والجه����ات الم�سوؤول����ة ان تنظ����ر الي����ه 
بعي����ن الراف����ة والخوف م����ن م�سير الم����وت المحتم الذي 

ال مفر منه".

برنامج اعالة النازحين اليرتقى للمسوى المطلوب

فيم����ا ي����رى �سيف ر�سوان موظف حكوم����ي، من كركوك، 
ان " البرنام����ج الحكوم����ي الخا�����ض باعاأل����ة النازحي����ن ال 
يرتق����ي ال����ى الم�ستوى والطموح ال����ذي كان البد ان يكون، 
فع����دم وج����ود ب����وادر انف����راج لالزم����ة من����ذ الي����وم ل�سق����وط 
االمط����ار على هوؤالء الم�ساكين، اع����دم كل فر�ض نجاتهم 
م����ن الم����وت، فم����ا ال����ذي يمك����ن ان يح����دث ال�س����ر واطفال 
يفتر�س����ون االر�����ض بح����رارة ق����د ت�سل ال����ى الع�س����رة تحت 
ال�سف����ر، غي����ر الكارث����ة ح����االت الب����د ان تيق�����ض ال�سمير 
الح����ي لدى كل من لدي����ه القرار في تخلي�ض اال�سر التي 
نزح����ت من محافظ����ات اال�سطراب وال�س����راع الى االماكن 
����ى دراي����ة ب����ان اله����الك والم����وت �سيقف  الت����ي ل����م تك����ن عل

فيها".
ويو�س����ح ر�سوان ان " ال����دول االوربية ومن خالل و�سائل 
االع����الم تنذر المواطني����ن وتعطي له����م البدائل الممكنة 
والت����ي ي����راد منها ان تكون لهم العون م����ن م�سير الت�سرد 
واله����الك م����ن خ����الل توفي����ر الم�ساك����ن الت����ي تتالئم مع 
طبيع����ة الظ����روف الجوية التي تح����دث ال�سيما في الدول 
االجنبي����ة التي يك����ون للثلوج واالعا�سي����ر والرياح �سوالت 
وج����والت فيها، والتعي تكون في بداية كل عام على موعد 
ودراي����ة كامل����ة بطبيعة االجراءات المتخ����ذة فكيف الحال 
بالمجتم����ع العراق����ي واال�س����ر العراقي����ة التي ترك����ت بيوتا 

م�سقفة الى خيام من البال�ستك والنايلون..؟".

الشتاء في اقليم كردستان لهه طعم مختلف

ويلف����ت ب�سار ف����الح، �سائق اج����رة، من اقلي����م كرد�ستان، 
الى ان " مختلف المحافظات ال�سمالية في ف�سل ال�ستاء 
تتمي����ز بكثاف����ة االمط����ار وت�ساق����ط الثل����وج ال����ذي ل����ه اث����ر 
�سلبي في هذه ال�سنة ال�سيما وان المناطق التي تعر�ست 
لموج����ات الب����رد والثل����ج يقطنه����ا نازحين م����ن محافظات 
االنب����ار و�سالح الدين وكرك����وك وديالى، االمر الذي جعل 
الخ�سائر تكون اكبر هذه المرة لكثرة اعداد النازحين من 

المناطق التي غير الم�ستقرة امنيا".
ويبي����ن ف����الح ، ان " الحل الوحيد ب�سرع����ة ايجاد بدائل 
المناط����ق  �ساح����ات  ف����ي  تتواج����د  الت����ي  الخي����ام  كل  ع����ن 
ومجه����زة  مع����دة  بكرفان����ات  للنازحي����ن  به����ا  الم�سم����وح 
بو�سائ����ل التدفئ����ة لحماية االطفال وكب����ار ال�سن والن�ساء 
وكل المت�سرري����ن دون ا�ستثن����اء، لكون����ي ال ا�ستطي����ع ان 
او�س����ف الحال����ة الت����ي اراه����ا بكلم����ات االم����ر لي�����ض �سه����ال 
لينتهي بكلمات، فاالجراءات الوقائية والعالجية لجميع 

النازحي����ن الب����د ان تب����داأ وم����ن تل����ك اللحظ����ة".

على الحكومة بذل المزيد من الجهود النقاذهم

بينم����ا طالب����ت هب����ة رع����د، رب����ة بي����ت م����ن الفوج����ة، من 
الحكوم����ة العراقي����ة، ان " تب����ذل الجه����ود لمحاول����ة اعادة 
النازحين الى مناطقهم وبيوتهم اف�سل من الذل والهوان 
ال����ذي يعي�سوه يوميا ف����ي مخيمات الب����رد واالمطار التي 
تقت����ل يومي����ا المزي����د م����ن كب����ار ال�س����ن واالطف����ال الذي����ن 
يموتون بردا دون ان ي�سعر بهم احد، كيف لنا ان نطمئن 
����ى انف�سنا واطفالنا وفي وطنن����ا عوائل هجرت و�سردت  عل

من ديارهم تموت يوميا من جراء ظروف الحياة ال�سعبة 
ف����ي مخيم����ات الجب����ال وال�ساح����ات الت����ي تمت����الأ بالثلوج، 

مالذي �سيقوله الم�سوؤولون امام اهلل يوم الح�ساب".
وت�ساءلت رعد من خالل " اين المليارات التي تخ�س�ض 
م����ن قبل البرلم����ان والحكومة العراقي����ة لم�ساعدة وايواء 
النازحي����ن، اي����ن و�سل����ت الحمل����ة الت����ي اطقله����ا نا�سطون 
لجل����ب المزيد من الكرفانات لال�سر التي ت�سكن الخيام، 

اما كان االجدر باللجان التي �سكلت ان ت�سع في اعيونها 
تنفيذ مايحتاجه النازحون قبل فوات االوان".

ف����ي �سياق مت�سل يو�س����ح النائب جا�سم محمد جعفر 
النازحين، ان " النازحون يحتاجون لمبلغ خم�سين مليار 
دين����ار عراقي، وهذا رقم يج����ب ان ال تقف عنده الحكومة 
العراقي����ة او المنظمات الدولي����ة، الأن و�سعهم يحتاج الى 
تظافر في الجهود، ودعم م�ستمر، حتى ال يت�سرروا اكثر 

من ت�سررهم عندما خرجوا من منازلهم".
����ى الحكوم����ة ان ال تق����ف  وق����ال محم����د جعف����ر اإن "عل
والمنظم����ات الدولية بموقف العاجز ع����ن م�ساعدة هوؤالء 
النازحي����ن، الذي����ن ال يمتلك����ون اب�س����ط مقوم����ات العي�ض، 
ال����ى  يحت����اج  ال����ذي  ال�ست����اء  ف�س����ل  اقت����راب  م����ع  خا�س����ة 

م�ستلزمات اكثر من ف�سل ال�سيف".
����ي م�س����ور اح����دى منظم����ات حمل����ة  وي�س����رح ب����الل را�س

اغاثة النازحين ، ان " الكثير من العوائل التي ت�سكن في 
الع����راء وتتعر�����ض لموج����ات الب����رد القار�ض ال����ذي اليمكن 
الي ب�سر ان يتحمله مهما كان عمره، ال�سيما وان الخيم 
الت����ي ي�سكنها النازحون تتهاوي بين الحين واالخر بفعل 
الري����اح القوي����ة التي ت�س����رب تلك االماكن والت����ي ترافقها 

االمط����ار ب�س����ورة م�ستم����رة".

سهير القيسي: على جمبع دول العالم ان تلتزم 
اخالقيا تجاه العراق لعبور االزمة

العال����م كله بات يح����اول م�ساعدة النازحي����ن العراقيين 
����ى مواق����ع التوا�س����ل  بع����د ن�س����ر العدي����د م����ن ال�س����ور عل
والت����ي تبين الكارثة التي تحل بهم ومن بيهم االعالمية 
العراقية �سهير القي�سي والتي كتبت على �سفحتها على 
موق����ع التوا�س����ل االجتماع����ي، ان" الع����راق االن غي����ر قادر 
بمف����رده على احت����واء االزمة ب�سبب العجز ف����ي الميزانية 
����ى جمي����ع دول العال����م القريب����ة والبعي����دة  لذل����ك يق����ع عل
االلت����زام االخالقي لم�ساعدة العراق، لكون منظمة الغذاء 
العالم����ي وفرت لمليون وثمانمائة نازح الغذاء الالزم منذ 
اغ�سط�����ض ولحد االن اال ان المنظم����ة ال تمتلك بدءا من 

�سهر ابريل المقبل اي غذاء".
م����ن جانب����ه قال رئي�ض دائ����رة االنواء الجوي����ة في اقليم 
كرد�ست����ان فا�س����ل ابراهيم، ان "ن�سب����ة ت�ساقط الثلوج في 
مناط����ق مختلفة باإقليم كرد�ستان بلغ 10 �سم"، مبينا اأن 
"موج����ة اخ����رى قادمة �ستجتاح االقليم وفقا للمعطيات 

االولية في 8 ينايير المقبل".
وا�س����اف ابراهي����م اإن "لثل����وج وقع����ت ف����ي مناطق حاجي 
عمران، وفي كاني ما�سي بمحافظة دهوك، و�سيروانة في 
محافظ����ة اربيل، وجبل �سفي����ن وكورك، ومنطقة بير مام، 

واغل����ب المناط����ق الجبلي����ة ف����ي اقلي����م كرد�ست����ان"
م����ن جهت����ه النائ����ب ع����ن التحال����ف الكرد�ستان����ي فرهاد 
ق����ادر، اك����د ان " وزارة الهج����رة والمهجري����ن له����ا البرنامج 
الخا�����ض لح����ل ه����ذه الم�سكل����ة، ولكن����ه لي�����ض بالم�ستوى 
المطل����وب، وذلك ب�سبب تزايد اع����داد النازحين يوماً بعد 
اآخر". وقال قادر ، اإن "هذا االأمر يحتاج الى طاقات كبيرة 
ي�سخره����ا البلد لمواجهة الم�سكلة، مو�سحا اأن "الجهود 
الحالي����ة ال تحم����ي النازحين، ال�سيم����ا اأن اقليم كرد�ستان 
يمت����از ببرد �سدي����د الق�سوة، وباأمطار غزي����رة، فعلى وزارة 
الهج����رة والمهجري����ن تكثي����ف جهوده����ا لع����ون النازحي����ن 

وحمايتهم من البرد واالأمطار والفي�سانات".
اأ�سار الى اأن "الحل الجذري لم�سكلة النازحين هو بذل 

كل الجهود لتحرير المناطق المغت�سبة"
ف����ي �سي����اق مت�سل اعلن����ت منظمات ان�ساني����ة، عن نزوح 
اأكثر من مليوني �سخ�ض ب�سبب اأعمال العنف في العراق، 
مح����ذرة من تفاقم اأو�ساعهم مع ب����دء ت�ساقط الثلوج في 
اإقلي����م كورد�ستان ال����ذي ي�ست�سيف الق�س����م االأكبر منهم. 
وذكرت بعثة االأمم المتحدة للم�ساعدة في تقرير اطلعت 
عليه "العراقية "، اأن "هوؤالء النازحين البالغ عددهم 2،1 
مليون ن�سمة يواجهون �سعوبة في تحمل �سقيع ال�ستاء 
وكان����وا ق����د نزحوا ع����ن ديارهم في موجات عن����ف متتالية، 
ب����داأت مطل����ع 2014 وتزاي����دت وتيرتها من����ذ الهجوم الذي 

�سنته الجماعات الم�سلحة مطلع حزيران يونيو".
وا�سارت البعث����ة االأممية اإلى اأن "اآالفا اآخرين يوا�سلون 
الف����رار م����ن دياره����م، وال �سيم����ا ف����ي منطق����ة كرك����وك"، 
موؤك����دة اأن “هناك حاج����ة ملحة اإلى مزيد من المنظمات 

االن�سانية لم�ساعدة النازحين في كركوك".
ب����داأ  "الثل����ج  اإن  تقري����ر  ف����ي  المتح����دة  االأم����م  وقال����ت 
يت�ساق����ط ف����ي بع�ض مناط����ق محافظة ده����وك في �سمال 
غرب����ي كورد�ست����ان، حي����ث الع����دد االأكب����ر م����ن النازحين"، 
وحذرت من "تداعيات خطرة على �سحة النازحين خالل 
ف�س����ل ال�ست����اء ب�سبب نق�����ض المالج����ئ المنا�سبة والعزل 

الحراري".
ووفق����ا لمنظم����ة "عم����ل �سد الج����وع" غي����ر الحكومية 
ف����اإن "الالجئين يعي�س����ون في غالب االأحي����ان في ظروف 
����ى الطرق����ات اأو في مخيم����ات اأو في مبان قيد  بائ�س����ة، عل
�"تكثيف فوري للجهود التي اأطلقتها  االن�ساء"، مطالبة ب

االأمم المتحدة لم�ساعدتهم في ف�سل ال�ستاء."
وال ي����زال البرنامج ال����ذي اأطلقته االأم����م المتحدة لهذه 
الغاي����ة، بحاجة اإلى 173 مليون دوالر وفقا للتقرير، علما 
اأن����ه واح����د م����ن ع����دة برام����ج و�سعته����ا المنظم����ة الدولية 

لم�ساع����دة المت�سررين م����ن الن����زاع ف����ي �سوري����ا والع����راق.
وتقول االأرقام الر�سمية ال�سادرة من الحكومة العراقية 
ان اكث����ر م����ن ملي����ون ون�س����ف الملي����ون مواط����ن ا�سطروا 
للن����زوح من المو�سل و�سالح الدين ج����راء الو�سع االمني 
غير الم�ستقر في تلك المحافظات جراء الو�سع االمني 
غير الم�ستقر في تلك المحافظات قا�سية جداً �ستجتاح 
الع����راق بدءاً من، اليوم غد االأربعاء وت�ستمر الى الجمعة، 
فيم����ا تتوق����ع االأر�س����اد الجوي����ة انخفا�ض درج����ات الحرارة 
ف����ي المناط����ق ال�سمالية والو�سط����ى الى م����ا دون ال�سفر، 
االأمر الذي يمثل تهديد كبير للنازحين، ولعموم الفقراء 

العراقيين.
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العراقية ـ بغداد

بعد تخلي الجهات المسؤولة عنهم

نائب كردستاني : االمر يحتاج لطاقات 
كبرى والجهود الحالية التحمي النازحين

نائب برلماني: النازحون يحتاجون مبلغ 
خمسين مليار دينار عراقي

ان تشعر ببرودة االجواء وانت في منزلك وبين اطفالك رغم تشغيل 
المدفأة فهذا ال يعني انك ضحية، فهناك من يلتحف واطفاله االجواء 
البــاردة التــي ال تحتمل، فكلنا شــاهدنا العواصف التــي ضربت بالد 
الشام، السيما سوريا واالردن ولبنان، وما خلفته من اوضاع مأساوية 
لنازحين يســكنون العراء في خيام هي لهم بيت ومدفأة رغم قساوة 
الصــورة التي نحــاول ان ننقلها الى المســؤولين في العــراق والعالم، 
النازحيــن العراقيــون وغيرهم يموتــون يوميا في مناطق ســكناهم 
التي تنعدم فيها ابسط مكونات وعناصر الحياة الرغيدة، صور حية 
تناقلها نشــطاء على الفيس بوك ترســم البن الوســط والجنوب وكل 
شــعوب العالم ومن يســكنون البيوت الحال الذي يعيشــه النازحون 
هنــاك العراقيون في مناطق اقليم كردســتان والمناطق الصحراوية 
التي ال يوجد فيها ابســط مكونات الحماية العامة من االجواء ســواء 
البــاردة او الحارة والتي نرجو من خاللها ان تكون للمســؤولين وقفة 

حقيقة وجدية سريعة إلنهاء المعاناة.

منظمــات تــابعــة 
لألمــــم المتــحدة: 
مليــــونا شــخــص 
يقاســـون الـجــوع 

والبرد

انــــــــواء اقلـيــــم 
كردســتان : نسبة 
الثلوج ارتفعت الى 

اكثر من 10 سم



اأكد رئي�س مجل�س محافظة النجف خ�ضير الجبوري،  ان 
تخ�ضي�س 138 مليار دينار من قبل الحكومة االتحادية 

ال تكفي النجاز الم�ضاريع المطلوبة في المحافظة.

وق���ال ال��ج��ب��وري  ان ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة واف��ق��ت على 
دينار  420 مليار  ا�ضل  دينار  من  138 مليار  تخ�ضي�س 
لها  ي�ضاف   ،  2015 ل�ضنة  المحافظة  مجل�س  بها  طالب 
ما يقرب الثمانية مليارات دينار من واردات البترو- دوالر 
تكفي  ال  وه��ي  دي��ن��ار  مليار   142 الكلي  المجموع  ليكون 
يت�ضبب  �ضوف  ما  وهذا  حالياً  المنفذة  الم�ضاريع  الإكمال 

�ضنة  ف��ي  تنفيذها  المخطط  الم�ضاريع  ك��ل  اي��ق��اف  ف��ي 
.2015

وراأى الجبوري ان الحل الوحيد المتاح حاليا يكمن في 
فتح ابواب اال�ضتثمار ، موؤكدا ا�ضتعداد المجل�س لتوفيركل 
الجدية  توفر  �ضرط  الم�ضتثمرين  الدعم لجميع  ا�ضباب 

لتنفيذ الفر�س اال�ضتثمارية التي تمنح لهم.

 ك�����ض��ف��ت ال��م��ف��و���ض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ح��ق��وق 
االإن�����ض��ان ف��ي ال��ع��راق، ع��ن وف��اة 16 طفال 
ن���ازح���ا ف���ي م��وج��ة ال���ب���رد، ال��ت��ي اج��ت��اح��ت 

العراق خالل االأيام الما�ضية.
وق������ال ع�����ض��و م��ج��ل�����س ال��م��ف��و���ض��ي��ن، 
اإنه  �ضحافي،  موؤتمر  في  اأ���ض��ود،  م�ضرور 
ر�ضمي  ب�ضكل  وفاة  16 حالة  ت�ضجيل  'تم 
ف��ي �ضفوف االأط��ف��ال ف��ي ده���وك واأرب��ي��ل 
وال�����ض��ل��ي��م��ان��ي��ة )ف���ي اإق��ل��ي��م ك��ورد���ض��ت��ان( 

وكذلك في بغداد'.
واأو�ضح اأن 'االأعداد غير الر�ضمية، التي 
وردت اإلى المفو�ضية عن طريق نا�ضطين 
60 حالة، لكن  اإن�ضانية، هي  اأو منظمات 
هذه  من  التاأكد  لنا  يت�ضّن  لم  االآن  حتى 

الحاالت'.
ال���وف���اة، طبقا  اأ���ض��ب��اب  اأن  اإل����ى  واأ����ض���ار 
وال��ب��رد  االإ���ض��ه��ال  ه��ي  الطبية،  للتقارير 
ال�������ض���دي���دان ب�����ض��ب��ب ان���خ���ف���ا����س درج�����ات 
ال���ح���رارة ال��ت��ي اأدت اإل���ى اإ���ض��اب��ة االأط��ف��ال 

بالحمى.
وقال اأ�ضود اإن عدم وجود مراكز �ضحية 
اإل��ى  م�ضيرا  االأو���ض��اع،  فاقم  متخ�ض�ضة 
اأن الكثير من المراكز الطبية بعيدة عن 
مخيمات النازحين. وتابع: 'هذا االأمر اأدى 

اإلى زيادة الوفيات'.
ال��ح��رارة، على  ه��ذا وانخف�ضت درج���ات 
م���دى ال��ي��وم��ي��ن ال��م��ا���ض��ي��ي��ن، اإل����ى ع�ضر 
درجات تحت ال�ضفر في مناطق عدة من 

اإقليم كورد�ضتان العراق.
ن��ازح  مليوني  ن��ح��و  االإق��ل��ي��م  وا�ضتقبل 
عراقي بعد احتالل داع�س مناطقهم منذ 

يونيو/ حزيران الما�ضي.
وت����واج����ه ع�����دد م����ن ب����ل����دان ال��م��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ا���ض��ف��ة ث��ل��ج��ي��ة ق��ط��ب��ي��ة منذ 
�ضاحبها  ال��م��ا���ض��ي،  االأ���ض��ب��وع  منت�ضف 
ان��خ��ف��ا���س ���ض��دي��د ف���ي درج�����ات ال���ح���رارة، 
ب��م��ع��دالت قيا�ضية،  م��ع ه��ط��ول االأم���ط���ار 
باالإ�ضافة اإلى العوا�ضف وت�ضاقط الثلوج، 
الوفاة  العديد من حاالت  اأ�ضفر عن  مما 
ب�ضفة خا�ضة في مناطق النزوح المنت�ضرة 
في عدد من دول المنطقة، والتي تقا�ضي 

اأو�ضاعا اإن�ضانية متردية.
وتعد �ضورية ولبنان واالأردن وفل�ضطين 
المملكة  و���ض��م��ال  ال���ع���راق  ف���ي  وم��ن��اط��ق 
التي  المناطق،  اأكثر  ال�ضعودية  العربية 
تاأثرت بالعا�ضفة، التي ا�ضطلح را�ضدون 
'ه��دى'،  ت�ضميتها  على  االأردن  في  جويون 

فيما اأطلق عليها في لبنان ا�ضم 'زينة'.
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االعمار تعلن تنفيذ احدى شركاتها 
لمشاريع الطرق والجسور في ميسان

الديوانية: عودة %20 من النازحين 
وتسلم %75 منحة المليون

" �ضركة  ان  ،االثنين،  الخيكاني  واالإ�ضكان طارق  االعمار  وزير  اعلن 
للطرق  العامة  الهيئة  وبا�ضراف  االإن�ضائية  للمقاوالت  العامة  اآ���ض��ور 
والج�ضور التابعتين للوزارة توا�ضل تنفيذها لعدد من م�ضاريع الطرق 
والج�ضور في محافظة مي�ضان " . وذكرت الوزارة في بيان ان " �ضركة 
الجديدة  الطرق  اإن�ضاء  م�ضاريع  تنفيذ عدد من  توا�ضل  العامة  ا�ضور 
واأعمال ال�ضيانة واالك�ضاء ، منها م�ضروع �ضيانة طريق عمارة � ميمونة 
مليون  ومائتا  مليار  بلغت  بكلفة  االأك��ت��اف  تنفيذ  مع  كم    10 بطول  
ن�ضب  و�ضلت  حيث  والج�ضور  للطرق  العامة  الهيئة  وبا�ضراف  دينار 
اأي�ضا  " ال�ضركة تقوم  اأن  % ". وا���ض��اف ال��وزي��ر،   86 اإل��ى  االن��ج��از فيه 
باأعمال �ضيانة طريق  كحالء � قلعة �ضالح بطول  16 كم بكلفة بلغت 
مليار و�ضتمائة مليون دينار حيث ت�ضمن العمل تنفيذ اأعمال ح�ضى 
يبلغ  كلي  ب�ضمك  و�ضطحية  اأ�ضا�س  طبقتين  واإن�ضاء  لالأكتاف  خابط 
 80 ن�ضبة  اإل��ى  الم�ضروع  ه��ذا  في  العمل  مراحل  و�ضلت  ،فيما  �ضم   8
% "،م�ضيراً الى ان " العمل متوا�ضل في تنفيذ م�ضروع اإن�ضاء طريق 

المدّثرة  بطول 7 كم والذي ينفذ ل�ضالح محافظة مي�ضان ".

الى  النازحة  العوائل  اأفاد مجل�س محافظة الديوانية باأن %20 من 
المحافظة عادوا الى مناطق �ضكناهم. وقال ع�ضو مجل�س المحافظة 
اال�ضهر  في  نزحت  التي  العوائل  من  با�ضم الزهاوي، ان "نحو 20% 
الما�ضية الى محافظة الديوانية عادت الى مناطق �ضكناها". واأو�ضح 
المليون  منحة  ت�ضلمت  ال��ن��ازح��ة  ال��ع��وائ��ل  م��ن   75%" ان  ال��زه��اوي 
االبي�س".  النفط  مادة  العوائل  هذه  من   90% دينار، فيما ت�ضلمت 

تجدر اال�ضارة الى ان محافظة الديوانية �ضجلت �ضبعة اآالف نازح.

البنك  الجميلي   �ضلمان  التخطيط  وزي��ر  دع��ا 
ال���دول���ي ال���ى ����ض���رورة اال���ض��ه��ام ف��ي عملية اع���ادة 
ب���ن���اء ال���م���دن وم�������ض���اع���دة ال���ن���ازح���ي���ن م���ن خ��الل 
�ضريعة  �ضكنية  مجمعات  لبناء  القرو�س  توفير 
عن  ل��ل��وزارة  بيان  ونقل  المدمرة.  لالحياء  بديلة 
الخا�س  الممثل  ا�ضتقباله  خالل  قوله  الجميلي 
العراق روبير بوجودة:"  الدولي في  البنك  لبعثة 
ان الو�ضع االقت�ضادي في العراق يواجه �ضعوبات 
العالمية  ال�ضوق  في  النفط  ا�ضعار  تراجع  ب�ضبب 
ما يتطلب ايجاد موارد منا�ضبة لتعوي�س م�ضكلة 
المهمة  الم�ضكلة  ان  م�ضيفا  اال�ضعار،  انخفا�س 
التي نواجهها اليوم تتمثل بالنازحين الذين تركوا 

مدنهم ب�ضبب العمليات االرهابية اذ ت�ضررت تلك 
 ، ثنائية  الم�ضكلة  وا�ضبحت  كبير  بنحو  المدن 
والمطلوب من الحكومة القيام باعادة اعمار تلك 
المدن ال�ضيما في الجانب ال�ضكني حيث تعر�ضت 

توفير  الى  باال�ضافة   ، الدمار  الى  بكاملها  احياء 
ال��ذي��ن  ل��ل��ن��ازح��ي��ن  ��ب��ة  ال��م��ن��ا���ض ال��ح��ي��اة  متطلبات 
واكد"ان  العراق".  م��ح��اف��ظ��ات  ك��ل  ف��ي  ان��ت�����ض��روا 
لتا�ضي�س  خا�ضا  بندا  تت�ضمن   2015 عام  موازنة 
المت�ضررة  المناطق  اعمار  باعادة  �ضندوق خا�س 
براأ�ضمال مقداره  500  مليار دينار ، داعيا البنك 
اعداد  خالل  من  ال�ضندوق  هذا  دعم  الى  الدولي 
والقرو�س  المنح  وتوفير  له  المنا�ضبة  الهيكلية 
ال��ت��ي ت�����ض��اع��ده ف���ي اداء ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي ج���اء من 
اجلها". من جانبه ا�ضار ممثل البنك الدولي"الى 
ا�ضتعداد البنك لم�ضاعدة العراق في اعداد هيكلية 
الجاد  واال�ضهام  الم�ضررة  المدن  اعمار  �ضندوق 
توجهات  لتمويل  م�ضادر  عن  البحث  عملية  في 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ة اع�����ادة االع��م��ار 
امكانية  م��وؤك��دا   ، المتنقلة  الم�ضت�ضفيات  وب��ن��اء 

في  هاما  دورا  العراقي  الخا�س  القطاع  يلعب  ان 
ا�ضتطاع  ال��دول��ي  البنك  وبين"ان  المجال".  ه��ذا 
الجانب  م�ضاعدة  م��ن  الما�ضية  ال�ضنوات  خ��الل 
العراقي في تنفيذ الكثير من الم�ضاريع المهمة 
في قطاعات الكهرباء والزراعة والنقل ،ومن بينها 
تنفيذ م�ضروع النتاج الكهرباء بكلفة  750  مليون 
دوالر، وم�ضروع اخر لمياه ال�ضرب بطاقة 150 الف 
 5 لمدة  بغداد  للعا�ضمة  الماء  يوفر  مكعب  متر 
م�ضاريع  وج���ود  ال���ى  م�ضيرا   ، متوا�ضلة  ���ض��اع��ات 
م�ضروع  منها  ال��دول��ي  البنك  بتمويل  تقام  اخ��رى 
�ضيتم  ال��ذي  دوالر  مليون   80 بكلفة  الب�ضرة  ري 
انجازه في �ضهر اب المقبل ، وهناك م�ضروع اخر 
لو�ضع عالمات االمان على �ضبكة ال�ضكك الحديد 
بكلفة  ق�ضر  ام  الى  بغداد  من  الممتدة  العراقية 

مليون دوالر".
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النبوي  للمولد  ال��ع��ط��رة  ال��ذك��رى  لمنا�ضبة 
و�ضلم  وال���ه  عليه  اهلل  �ضلى   " محمد  ال�ضريف 
م�ضابقة  الم�ضلمين  ال�ضبان  جمعية  تقيم   "
ال��م��ول��د ال��ن��ب��وي ال�����ض��ري��ف ال��ع��ا���ض��رة ل��ل�����ض��ع��راء 
 2015  /  1  /  17 ال�ضبت  ي��وم  ال�ضباب وذل��ك في 

والدعوة عامة للجميع .
خالل  ومن  اكد  جا�ضم  عايد  الجمعية  مدير 
التنظيم الجمعية لهذه الم�ضابقة  على �ضرورة 
ا�ضهام ال�ضباب ونهو�ضهم على كافة الم�ضتويات 
الم�ضابقة  اق��ام��ة  ان  ح��ي��ث  واالدب���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واال���ض��الم��ي  ال��ع��رب��ي  لل�ضعر  لل�ضباب  ال��ع��ا���ض��رة 
الذي يتناول ق�ضايا االمة ودور ال�ضباب الم�ضلم 

فيها .
وح����دد ج��ا���ض��م ���ض��روط ال��م�����ض��اب��ق��ة ب���ان تكون 
ن�ضرها  ي�ضبق  ول���م  واح����دة  ق�����ض��ي��دة  ل��ل��م�����ض��ارك 
���ض��اب��ق��ا ، ع��ل��ى ان الت��ق��ل اب���ي���ات ال��ق�����ض��ي��دة من 

ع�ضرين بيتا .
جوائز  هناك  ان  الجمعية  مدير  وا�ضاف  هذا 
�ضهادة  ع��ن  ف�ضال  الم�ضاركين  لل�ضباب  قيمة 

تقدير .

ت��ق��ي��م راب��ط��ة ال��ع�����ض��ائ��ر ال��ع��راق��ي��ة م��وؤت��م��ره��ا 
ال�ضنوي وذلك لمنا�ضبة مرور عام على تاأ�ضي�ضها 
في ال�ضاعة من �ضباح يوم ال�ضبت الموافق 17 / 
1 / 2015 وفي قاعة بابل نادي ال�ضيد العراقي .

الجابري  عبيد  محمد  الرابطة  رئي�س  وق��ال 
" لتبقى  �ضعار  �ضيعقد تحت  ال��ذي  الموؤتمر  ان 
 " ل��ل��ن��زاع  ال  للتفاو�س  نعم   .. ي��اع��راق   �ضامخا 
وبرعاية الدكتور رئي�س الوزراء حيدر العبادي في 
ال�ضريحة  لهذه  مهمة  تاريخية  فا�ضلة  �ضيكون 

االجتماعية المهمة في �ضرائح المجتمع .
ال�ضيما وان المرحلة التي يمر بها بها العراق 
الطائفية  �ضوكة  وك�ضر  الهموم  �ضحذ  تتطلب 

واالنحياز لق�ضية الوطن ووحدته الوطنية.

جمعية الشبان المسلمين تقيم 
مسابقتها الخاصة بالمولد 

النبوي الشريف للشعراء الشباب

مهرجان رابطة العشائر العراقية 
للتفاوض وحل النزاعات

اط�����ل�����ع وزي���������ر امل���������وارد 
املهند�س حم�ضن  املائية 
ال�ضمري ، ميدانيا على 
و���ض��ع االه���وار وال��واق��ع 
االروائ�������������ي ل����ع����دد م��ن 
امل��ن��اط��ق خ���الل زي��ارت��ه 
ل��ق�����ض��اء اجل���ب���اي�������س يف 

حمافظة ذي قار ".
وذك���ر ب��ي��ان ال�����وزارة ان 
ال����وزي����ر ن��اق�����س خ��الل 
اجل����ول����ة ال����ت����ي راف���ق���ه 
ف��ي��ه��ا حم��اف��ظ ذي ق��ار 
وع�����دد م���ن امل�����ض��وؤول��ن 
ع����ددا   ، امل���ح���اف���ظ���ة  يف 
تعيق  التي  امل�ضاكل  من 
و�ضبل  االروائ���ي  الواقع 

حلها ".
" ان  ال���ب���ي���ان  وا�����ض����اف 
ن�ضب  اي�ضا  زار  الوزير 
ق�������ض���اء  يف  ال���������ض����ه����داء 

اجلباي�س وابدى اهتماما وا�ضعا بهذا املعلم ، مبينا " ان ال�ضهداء �ضحوا 
باغلى ماميلكون ويجب تخليد ذكراهم واالهتمام بالن�ضب التي تخلد 

هذه الت�ضحيات ".

وزير الموارد المائية يزور قضاء 
الجبايش ويطلع على واقع االهوار

مجلس النجف: تخصيص 138 مليار دينار غير كافية إلكمال مشاريع المحافظة

لمناطق  الكهربائي  التيار  اع��ادة  عن  الكهرباء،  وزارة  اعلنت 
جنوب �ضامراء بعد انقطاع دام 73 يوما.

"كوادر دوائر كهرباء �ضامراء وبلد  وقالت ال��وزارة في بيان ان 
وديالى تمكنت من اعادة التيار الكهربائي الغلب مناطق جنوب 

�ضامراء" .
وا�ضافت الوزارة ان "مناطق جنوب �ضامراء عانت من انقطاع 

التيار لمدة 73 يوما".
ال��دي��ن م��ن ع��م��ل��ي��ات م�ضلحة بعد  وت��ع��ان��ي م��ن��اط��ق ���ض��الح 
�ضيطرة داع�س على مناطق وا�ضعة عليها مما ادى الى انقطاع 

التيار الكهرباء عن معظم هذه المناطق.

المدير  هانتو  ليو  مع  الزبيدي،   باقر  النقل  وزي��ر  بحث 
 )First Harbor Engineering Company( العام ل�ضركة
مجال  ف��ي  ال�ضينية   )CCCC( �ضركة  م�ضاركة  م��و���ض��وع 

ال�ضكك الحديد والموانئ والمطارات .
وذكر الزبيدي في بيان تلقت " عين العراق نيوز" ن�ضخة 
منه  انه " خالل اللقاء الذي ح�ضره الوكيل الفني والوكيل 
ال�ضين  التاريخية بين  العالقات  النقل بحثا  االإداري لوزارة 
والعراق التي تمتد منذ خم�ضينات القرن الما�ضي والتطورت 
خ����الل ال��م��رح��ل��ة ال��ح��ال��ي��ة م���ن خ����الل م�����ض��ارك��ة ال�����ض��رك��ات 
ال�ضينية في اال�ضتثمار في المجال النفطي وتاأهيل البنى 

التحتية".
في  الحكومية  ال�ضركة  ه��ذه  م�ضاركة  اأهمية  على"  واك��د 
اأن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  المتطورة  الحديد  ال�ضكك  اإن�����ض��اء  اأع��م��ال 
بناء  اج��ل  م��ن  االآم��ن��ة  المحافظات  ف��ي  وخ�ضو�ضاً  ال��ع��راق 
�ضبكة �ضكك حديد لنقل الم�ضافرين والب�ضائع اإ�ضافة اإلى 

بناء ميناء الفاو الكبير ومطار االإمام الح�ضين )ع(".
تت�ضمن  ال�ضركة  قبل  من  درا���ض��ة  تقديم  اأهمية  واو���ض��ح 
محافظة  ف��ي  خ�ضو�ضاً  ال��ح��دي��د  ال�ضكك  لبناء  خططها 
الترام - وي  الى  ا�ضافة  االأ�ضرف  والنجف  المقد�ضة  كربالء 
وميناء الفاو ومطار االإمام الح�ضين )ع( وفق نظام اال�ضتثمار 

او الت�ضغيل الم�ضترك او الدفع باالآجل".

الكهرباء تعلن اعادة التيار لمناطق 
جنوب سامراء بعد انقطاع دام 73 يوما

النقل تبحث مشاركة الشركات الصينية في تأهيل 
سكك الحديد والموانئ والمطارات في البالد

وال��م��ه��ج��ري��ن،االث��ن��ي��ن،  ال���ه���ج���رة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
من  لتر  األ��ف  وخم�ضمائة  مالين  اأربعة  تخ�ضي�س 

وتوزيعها  ارب��ي��ل  لمحافظة  االأب��ي�����س  النفط  م���ادة 
بين العوائل النازحة ،  واأن ممثلية الوزارة في اربيل 

وقالت  مناطق.  ث��الث  في  التوزيع  بعملية  با�ضرت 
في  عليا ح�ضين  ارب��ي��ل  ف��ي  ال���وزارة  مدير ممثلية 
بيان  ،ان الوزارة خ�ض�ضت اأربع ماليين وخم�ضمائة 
األف  لتر  من مادة النفط االأبي�س لغر�س توزيعها 
�ضتنطلق  التوزيع  عملية  اأن  مبينة  النازحين   بين 
ال��ي��وم ب�����ض��م��ول )800( ع��ائ��ل��ة ف��ي م��رك��ز ارب��ي��ل و 
)400( عائلة في �ضقالوة  و )400(  عائلة اأخرى 

توزيع  " عملية  اأن  م�ضيفة   . خليفان  منطقة  في 
مادة النفط االأبي�س للعوائل النازحة جاءت نتيجة 
ال��ح��رارة  درج���ات  وانخفا�س  الجوية  االأح����وال  ���ض��وء 
��ب��وق ي���اأت���ي ذل���ك ف���ي خ�����ض��م  ال��ج��ه��ود  غ��ي��ر ال��م�����ض
الحثيثة التي تقوم بها الوزارة للتخفيف من معاناة 
وبدعم  البرد   موجة  ا�ضتداد  ظل  في  العوائل  تلك 

من وزارة النفط وبالتن�ضيق مع محافظة اربيل .

الهجرة توزع أكثر من أربع ماليين لتر من النفط بين العوائل النازحة في اربيل
- بغداد

اك��د وزي���ر ال��ع��دل ح��ي��در ال��زام��ل��ي  ان اخلطة 
االإ�ضرتاتيجية للوزارة تركز على االنتقال اإىل 
العمل باحلكومة االلكرتونية ، بهدف الق�ضاء 
املتعلقة  االإج�������راءات  وت�����ض��ه��ي��ل  ال��ف�����ض��اد  ع��ل��ى 

باملوظفن ومعامالت املواطنن".
وذك���ر ب��ي��ان ل���ل���وزارة   ان ال��زام��ل��ي ا�ضتقبل يف 
باالأعمال  القائم   ، ب��ال��وزارة  الر�ضمي  مكتبه 
تعزيز  اإىل  ودع����ا  ���ض��ي��ان��دل،  م��ي��الن  االأمل�����اين 
ال��ك��وادر الب�ضرية  ال��ت��ع��اون يف جم��ال ت��دري��ب 
م���ن م��وظ��ف��ن وح���را����س اإ���ض��الح��ي��ن ب��ه��دف 
ال��الزم��ة  اخل���رة  م�ضتوى  اىل  بهم  ال��و���ض��ول 

لالنتقال بالعمل يف الوزارة اىل م�ضاف الدول 
املتقدمة".

ال�����ض��رك��ات  ت�ضهم  اأن  " اأه��م��ي��ة  ال���وزي���ر  واأك����د 
االأمل���ان���ي���ة يف ع��م��ل��ي��ات االأع���م���ار واال���ض��ت��ث��م��ار، 
خلرتها الكبرية واملتقدمة يف جمال ال�ضناعة 
نظما  امتالكها  اإىل  اإ���ض��اف��ة  والتكنولوجيا، 
االإف���ادة منها يف عمل  باالإمكان  وفنية  اإداري���ة 
التطور احلا�ضل  ملواكبة  املوؤ�ض�ضات احلكومية 

يف هذه اجلوانب".
بالعمل  لالنتقال  ال�ضعي  اىل  وا�ضارالوزير" 
ال��ق��دمي  اال���ض��ل��وب  م���ن  واالداري  ال��وظ��ي��ف��ي 
االل��ك��رتوين، متا�ضيا  العمل  اىل   ، )ال��ورق��ي( 
الف�ضاد  على  الق�ضاء  يف  احلكومة  م�ضعى  مع 
وت�����ض��ه��ي��ل م���ع���ام���الت امل���راج���ع���ن واالن���ت���ق���ال 

مب�ضتوى العمل احلكومي اىل م�ضاف الدول 
املتقدمة".

م��ن جانبه ق��ال ال��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال االأمل����اين " 
نظريتها  لدعم  ت�ضعى  االأمل��ان��ي��ة  احلكومة  ان 
وب��االأخ�����س  ال�ضعد  جميع  وع��ل��ى   ، ال��ع��راق��ي��ة 
ت��ق��دمي اخل����رات ال��الزم��ة يف جم���ال ت��دري��ب 
امل�ضورة  تقدمي  اإىل  اإ�ضافة  الب�ضرية،  الكوادر 
واأ�ضلوب احلكم  النظامن الرملاين  يف جمال 

الفيدرايل.
�ضت�ضهد  املقبلة  الفرتة  ان  �ضياندل:  واأ���ض��اف 
�ضركة خمت�ضة  ع��ن  اأمل���اين ممثل  وف��د  زي���ارة 
اآف��اق  فتح  بهدف  ال��دول��ة،  موؤ�ض�ضات  اإدارة  يف 
مع  للتعاون  اتفاقيات  وع��ق��د  للعمل  ج��دي��دة 
ب��ه��دف  ال���ع���دل  ووزارة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
تطوير املالكات الوظيفية، وتقدمي امل�ضورة يف 

جماالت العمل املوؤ�ض�ضاتي".

اإدارة  ح���ول  نقا�ضية  حلقة  ال���زراع���ة  وزارة  ع��ق��دت 
�ضحن  و  ال��ث��اين،  للم�ضتوى  البيولوجية  املخاطر 

امل�����واد ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة اخل���ط���رة ،ب��ح�����ض��ور ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����ض��وؤون  ال�����وزارة  م�ضت�ضار  ن��ا���ض��ر  ر���ض��ي��د  في�ضل 
م�ضت�ضار  �ضعود  علي  ح�ضن  ،وال��دك��ت��ور  النباتية 
ال������وزارة ل�����ض��وؤون ال����روة احل��ي��وان��ي��ة ، وع����دد من 

املخت�ضن يف اجلانب الزراعي.

وقال مدير اإعالم الوزارة هارون ر�ضيد احلجامي، 
امل��ح��ا���ض��رة   ت�����ض��م��ن��ت حم���ا����ض���رت���ن،  اإن احل��ل��ق��ة 
اإدارة  ح���ول  اهلل،  رح��م��ة  ب�����ض��رى  ل��ل��ب��اح��ث��ة  االأوىل 
ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  ادارة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف  امل��خ��اط��ر 
مل��وظ��ف��ي ال���دوائ���ر وح�����ض��ب م��ع��اي��ري وث��ي��ق��ة العمل 

العاملية)cwa15793(ل�ضنة2011
التخطيط  ت�����ض��م��ل  ال���ت���ي  ل���ل���ح���وادث  وا���ض��ت��ج��اب��ة   
واالإعداد والتدقيق قبل حدوث احلوادث العر�ضية 
والتح�ضيد  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  وت��ق��ي��ي��م  ث��م حت��ذي��ر  ،وم����ن 

لل�ضيطرة على هذه احلوادث.

وزارة الزراعة تعقد ندوة حول ادارة المخاطر البيولوجية

وزير العدل : الحكومة االلكترونية ستقضي على الفساد وتسهل العمل الوظيفي
- بغداد
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اعلن وزير العدل االميركي اريك هولدر، ان الواليات المتحدة ستستضيف قمة 
ف��ي 18 ش��باط للبحث في س��بل "محاربة التطرف في العالم" ف��ي اعقاب هجمات 

باريس االخيرة.

وق���ال هول���در ف���ي خت���ام اجتم���اع دول���ي �ض���د 
االره���اب انعق���د ف���ي باري����س، ان القم���ة �ضتعقد 
ف���ي وا�ضنطن و�ضترمي الى "توحيد امكاناتنا" 
، م�ضيف���ا "اذا عملن���ا مع���ا م���ن خ���ال تقا�ض���م 
معلوماتنا ومواردنا �ضنكون في نهاية المطاف 
قادري���ن على االنت�ض���ار على الذي���ن يحاربوننا 

ويحاربون قيمنا اال�ضا�ضية".
واعل���ن البي���ت االبي�س ف���ي بي���ان، ان "القمة 
"الجه���ود  ���ى  عل ال�ض���وء  ت�ضلي���ط  ال���ى  ترم���ي 
���ى الم�ضتويي���ن الداخلي والدولي  المبذولة عل
الت�ض���دد  م���ن  وان�ضاره���م  المتطرفي���ن  لمن���ع 
الوالي���ات  ف���ي  مجموع���ات  او  اف���راد  وتجني���د 

المتح���دة او ف���ي بلد اخر بهدف ارت���كاب اعمال 
عنف" ، م�ضيفا ان هذه المبادرات باتت "ملحة 
ف���ي �ض���وء الهجم���ات االخي���رة الماأ�ضاوي���ة ف���ي 

اوتاوا و�ضيدني وباري�س".
وتاب���ع البي���ان ان القم���ة �ضتبح���ث اي�ض���ا في 
"موا�ضيع تحمل القادة الروحيين م�ضوؤولياتهم 

ودور القطاع الخا�س والتكنولوجيات".
ووزي���ر  اوروبي���ا  بل���دا   11 داخلي���ة  وزراء  وكان 
اجتم���اع  ف���ي  اتفق���وا  ق���د  االميرك���ي،  الع���دل 
باري�س على تعزي���ز مكافحة االرهاب خ�ضو�ضا 
الداخلي���ة  الح���دود  لمراقب���ة  اكب���ر  بت�ضدي���د 

لاتحاد االوروبي.
م���ع  التع���اون  ان  باري����س  ف���ي  ال���وزراء  وراأى 
���ي االنترن���ت "امر مل���ح" لك�ضف و�ضحب  م�ضغل

���ى الحقد  �ضريع���ا "كل م���ا ين�ض���ر ويحر����س عل
والقتل".

الواليات المتحدة تستضيف قمة لمحاربة التطرف بالعالم الشهر المقبل
في اعقاب هجمات باريس االخيرة

يحتف���ل االأمازيغ، براأ�س ال�ضن���ة االأمازيغية الجديدة 2965، التي 
تب���داأ ف���ي الثان���ي ع�ض���ر من كان���ون الثاني م���ن كل ع���ام، وهي تزيد 
����950 عام���ا. وح�ض���ب المعتقدات  ع���ن ال�ضن���ة الميادي���ة العادي���ة ب
االأمازيغي���ة، تع���ود بداي���ة التقوي���م االأمازيغ���ي اإل���ى �ضن���ة 950 قب���ل 
المياد، التي �ضهدت انت�ضار الملك االأمازيغي �ضي�ضناق على ملك 
الفراعن���ة رم�ضي����س الثالث، وكان ذلك تحدي���ا في 12 يناير/ كانون 
الثان���ي. ويحي���ي االأمازي���غ، الذي���ن يترك���ز وجودهم ف���ي دول �ضمال 
اإفريقيا، هذه المنا�ضبة بطقو�س عدة، حيث يختلف �ضكل االحتفال 
من قبيلة اإلى اأخرى. لكن اأ�ضهر هذه الطقو�س هو تح�ضير وجبة 
"الك�ضك�س"، وهما من الوجبات الهامة لاحتفال  اأو  "اأوركيمن"، 
به���ذه المنا�ضب���ة، اإل���ى جان���ب اقام���ة معار����س للفن���ون التقليدية. 
ومن���ذ 10 كان���ون الثان���ي الج���اري، انطلق���ت احتف���االت االأمازيع في 
مدين���ة تي���زي وزو، �ضرقي الجزائر، باالإ�ضافة اإلى مناطق اأخرى في 
المغرب، مثل اإقليم الح�ضيمة، حيث غالبية ال�ضكان من االأمازيغ. 
ويعتقد االأمازيغ اأن من يحتفل براأ�س ال�ضنة الجديدة يحظى بعام 
���يء بالنج���اح، لذل���ك تمتد االحتف���االت به���ذا المنا�ضبة  �ضعي���د ومل

اأياما عدة.

اعلن���ت ال�ضلطات االندوني�ضي���ة ان غطا�ضين اندوني�ضيين عثروا 
���ى معلومات  ���ى اح���د ال�ضندوقي���ن اال�ضودي���ن ال���ذي يحت���وي عل عل
تتعلق رحلة طائرة طيران ا�ضيا التي �ضقطت في بحر جاوا بتاريخ 
���ى متنها 162 �ضخ�ض���ا. وقال مدير  28 كان���ون االول/دي�ضمب���ر وعل
وكال���ة االبح���اث واالغاث���ة بامبان���غ �ضويلي�ضتيو ان "مدي���ر اللجنة 
الوطنية المن النقل ابلغني انه عند ال�ضاعة 7،11 انت�ضلنا ق�ضم من 
ال�ضندوقين اال�ضودين وهو ما ن�ضميه ت�ضجيل معطيات الرحلة". 
وا�ض���اف "نح���اول دائما البح���ث عن م�ضجل اال�ض���وات" الذي يتيح 
لنا معرفة اخر االت�ضاالت التي اجراها قبطان الطائره وم�ضاعده. 
وتمكن الغطا�ضون االحد من تحديد مكان ال�ضندوقين اال�ضودين 
���ى عم���ق 30 مت���را في بحر ج���اوا بعد تفتي�س انقا����س الطائرة.  عل
وت���م حتى االن انت�ض���ال 48 جثة فقط من ا�ضل 162 �ضخ�ضا كانوا 

على متن الطائرة. وال يوجد احياء.

األمازيغ يحتفلون برأس 
السنة الجديدة 2965

العثور على أحد الصندوقين 
األسودين لطائرة إير آسيا

متابعة

متابعة

متابعة

زد"،  اإ�����س  ج����ي  "اأف  المجري����ة  الغ����از  �ضرك����ة  ا�ضتاأنف����ت 
اأن علق����ت  اأوكراني����ا المج����اورة، بع����د  اإل����ى  الغ����از  ت�ضدي����ر 

عمليات الت�ضليم في �ضبتمبر.
ادين����ا  المجري����ة،  ال�ضرك����ة  با�ض����م  المتحدث����ة  وقال����ت 
الكاتو�����س،: اإن عمليات ت�ضليم الغاز المجري الأوكرانيا قد 
بداأت، واأن 2.6 مليون متر مكعب من الغاز �ضلمت ال�ضبت 

الأوكرانيا.
وكانت ال�ضركة قررت في 25 �ضبتمبر وقف ت�ضدير الغاز 
اإل����ى اأوكراني����ا، االأمر ال����ذي و�ضفته �ضركة الغ����از االأوكرانية 

"نفطوغ����از" باالإج����راء غي����ر المنتظ����ر وغي����ر المفه����وم.

المجر تستأنف تصدير 
الغاز إلى أوكرانيا

متابعة

متابعة

وق���ع الرئي����س الهايتي مي�ض���ال مارتيلي 
وع�ض���رون زعيما معار�ضا اتفاقا ين�س على 
اجراء انتخابات في هايتي قبل نهاية العام 

2015، ح�ضب ما افاد م�ضادر �ضحفية .
اج���ل  م���ن  "االتف���اق  ال���ى  التو�ض���ل  وت���م 
مخرج دائم لازمة" قبل �ضاعات من انتهاء 
والي���ة البرلم���ان الهايت���ي وع�ضي���ة الذك���رى 
الخام�ض���ة للزل���زال المدّم���ر ال���ذي وقع في 

12 كان���ون الثاني/يناي���ر 2010.

وم���ع انته���اء والي���ة البرلم���ان )99 نائًب���ا 
و20 �ضينات���ورًا( ول���م يتج���دد ب�ضب���ب ع���دم 
اج���راء انتخاب���ات، تجع���ل الرئي����س مي�ض���ال 
���ي ال���ذي يواجه مظاه���رات معار�ضة  مارتيل
ل���ه �ضب���ه يومي���ه، يحك���م الب���اد بمرا�ضي���م 

اعتبارًا من 13 كانون الثاني/يناير.
ج���اء في احدى نقاط االتفاق ان االطراف 
"ق���ررت العم���ل م���ن اج���ل اع���ادة  الموقع���ة 
ال���ى  والتو�ض���ل  الموؤ�ض�ض���ات  ال���ى  الثق���ة 
اج���راء انتخاب���ات ت�ضريعي���ة بالن�ضبة لثلثي 
مجل����س ال�ضيوخ وكذلك الن���واب والبلديات 
واالقالي���م وانتخاب���ات رئا�ضي���ة قب���ل نهاي���ة 

العام 2015".
وفي اطار هذا االتفاق، من المقرر ت�ضكيل 
مجل����س انتخابي جدي���د من ت�ضعة اع�ضاء 
والن�ضائي���ة  ال�ضعبي���ة  الهيئ���ات  تختاره���م 
وال�ضحاف���ة  والنقاب���ات  العم���ل  وارب���اب 
والجامعات. ولن تتمثل الحكومة واالحزاب 

ال�ضيا�ضية في المجل�س االنتخابي.
وف���اق  حكوم���ة  ت�ضكي���ل  اي�ض���ا  وتق���رر 
وطن���ي جدي���دة. واو�ضح االتف���اق ان "مهمة 
حكومة الوف���اق الوطني هي ب�ضكل ا�ضا�ضي 
توفي���ر ال�ض���روط من اجل ت�ضهي���ل ح�ضول 

انتخاب���ات ح���رة و�ضفاف���ة".

اتفاق سياسي بين الرئيس الهايتي والمعارضة
متابعة

 اأك���د وزي���ر الداخلية اللبناني نه���اد الم�ضنوق اأن 
التحقيقات ب�ضاأن التفجير الذي ا�ضتهدف مقهى 
ف���ي منطق���ة جب���ل مح�ض���ن، بمدين���ة طرابل����س، 
�ضم���ال لبن���ان، اأظه���رت اأن تنظي���م }داع�س{ يقف 
خلف���ه. وق���ال الم�ضن���وق اإن���ه »وا�ض���ح م���ن خ���ال 
هن���اك  اأن  اعتر�ضناه���ا  الت���ي  االت�ض���االت  تقاط���ع 
مرب���ع م���وت جدي���دا ل�»داع����س« يمت���د بي���ن جرود 
الحل���وة  عي���ن  ومخي���م  اللبناني���ة  عر�ض���ال  بل���دة 
الفل�ضطيني )جن���وب لبنان( و�ضجن رومية )�ضرق 

بيروت( ويمتد اإلى العراق والرقة«.
اأن »هن���اك قناع���ة كامل���ة لدين���ا ب���اأن   واأ�ض���اف 
)داع�س( لديه مخطط لدخول المعادلة اللبنانية، 
التما�ض���ك  خ���ال  م���ن  له���م  �ضنت�ض���دى  ونح���ن 
الداخلي اأوال، والمواجهة االأمنية ثانيا وبالتن�ضيق 
بي���ن االأجه���زة االأمني���ة والع�ضكري���ة«. واأ�ض���ار اإل���ى 
���ى التما�ض���ك الوطن���ي م�ضتم���ر من  اأن »العم���ل عل
وتي���ار  اهلل  ح���زب  )بي���ن  الحال���ي  الح���وار  خ���ال 
الم�ضتقب���ل( وزيارتي لمنطق���ة جبل مح�ضن )ذات 
الغالبية العلوي���ة( والكام ال�ضيا�ضي الهادئ الذي 
يطب���ع الخط���اب اللبناني«. واع���رب مجل�س االمن 
الدول���ي ع���ن "ادانته ال�ضديدة" االح���د للعمليتين 

االنتحاريتي���ن اللتي���ن وقعت���ا ال�ضب���ت ف���ي مقهى 
بمدين���ة طرابل����س ب�ضم���ال لبن���ان وا�ضفرت���ا ع���ن 

�ضقوط ت�ضعة قتلى و37 جريحا.
وفي بيان باالجماع، اعرب اع�ضاء مجل�س االمن 
ال15 ع���ن "�ضدمته���م من هذا االعت���داء االرهابي 
)...( الذي تبنته جبهة الن�ضرة". وا�ضار المجل�س 
ال���ى �ض���رورة ماحقة منف���ذي ومنظم���ي االعتداء 
و"طل���ب م���ن الجمي���ع في الب���اد التع���اون ب�ضكل 

فاعل مع ال�ضلطات اللبنانية في هذا المجال".
وا�ض���اف البيان ان اع�ض���اء مجل�س االمن "دعوا 
���ى الوحدة  جمي���ع اللبنانيي���ن ال���ى المحافظ���ة عل
الوطني���ة ام���ام مح���اوالت زعزع���ة الب���اد" وجددوا 

التاأكي���د على �ضرورة "امتناع لبنان عن االنخراط 
في االزمة ال�ضورية".

وك���رر اع�ض���اء مجل����س االم���ن دعمه���م لوح���دة 
و�ضيادة و�ضامة االرا�ضي اللبنانية.

وكان الجي����س اللبناني اعلن هوية االنتحاريين 
اللذين نفذا االعتداء.

وج���اء ف���ي بي���ان للجي����س ان���ه "نتيج���ة الك�ضف 
���ى  االول���ي للخب���راء الع�ضكريي���ن المخت�ضي���ن عل
موق���ع االنفج���ار ال���ذي ح�ض���ل ف���ي منطق���ة جبل 
نفذه���ا  االرهابي���ة  العملي���ة  ان  تبي���ن  مح�ض���ن، 
انتحاري���ان هم���ا طه �ضمير الخي���ال وبال محمد 

المرعيان".

وزير لبناني: مربع موت »داعش« من عرسال إلى رومية
متابعة

متابعة

متابعة

اأطلق���ت غرفة تجارة و�ضناعة دبي حملة ا�ضتجابة لحملة "تراحموا" 
الإغاث���ة الاجئي���ن والمت�ضررين من البرد بال�ض���ام والتي وّجه باإطاقها 
ال�ضي���خ خليف���ة بن زاي���د اآل نهيان رئي����س االإمارات وبمتابع���ة من ال�ضيخ 
محم���د ب���ن را�ضد اآل مكتوم نائ���ب رئي�س االإمارات رئي����س مجل�س الوزراء 
حاك���م دب���ي حملة تبرع���ات بين موظفيه���ا وعمائها ومجتم���ع االأعمال 
���ى ان تق���وم الغرفة في نهاية الحملة بالتب���رع بمبلغ مماثل الإجمالي  عل
تبرع���ات الموظفين والعماء. كما نظم���ت الغرفة حملة تبرعات عينية 
لموظفيه���ا لتقديم م���واد االإغاثة العاجلة من اأغطية وماب�س �ضتوية.. 
واأطلق���ت الغرفة كذلك حمل���ة موجهة لمخاطبة اأع�ضائها من ال�ضركات 
���ى الم�ضارك���ة والم�ضاهم���ة ف���ي ه���ذه الحمل���ة  والموؤ�ض�ض���ات لحثه���م عل
االإن�ضاني���ة. وخاطب���ت غرف���ة دبي ممثل���ي مجتمع االأعمال ف���ي دبي من 
مجموع���ات ومجال�س االأعم���ال العاملة تحت مظلة الغرفة لحثهم على 
االن�ضم���ام اإلى هذه الحملة االإن�ضانية واإبراز اأهمية العطاء والم�ضوؤولية 

االجتماعية لل�ضركات في المجتمع الذي تعمل فيه.
تاأتي هذه الخطوة في اإطار التزام غرفة دبي بم�ضوؤوليتها االجتماعية 
تج���اه المجتم���ع والفئ���ات المحتاج���ة حي���ث تن�ضجم ه���ذه المب���ادرة مع 
جه���ود غرف���ة دب���ي للتروي���ج لمجتم���ع اأعم���ال م�ض���وؤول وم�ضت���دام يق���وم 

بواجباته تجاه مجتمعاته المحلية والعالمية.
وثم���ن حم���د بوعمي���م مدي���ر ع���ام غرف���ة تج���ارة و�ضناع���ة دب���ي ه���ذه 
المب���ادرة االإن�ضاني���ة، معتبرا ان التفكي���ر بالمحتاجين المحرومين من 
اأب�ض���ط مقوم���ات الحياة الكريمة وتلبي���ة احتياجاتهم امر لي�س بجديد 
���ى ق���ادة الدول���ة الذي���ن يغر�ض���ون فينا كل ي���وم حب الخي���ر وم�ضاعدة  عل

المحتاجين حول العالم.
ولف���ت بوعمي���م اإل���ى ان دول���ة االإم���ارات بات���ت اال�ض���م االأبرز ف���ي مجال 
االأعم���ال االإن�ضاني���ة ف���ي العال���م ومبادراته���ا الخيري���ة اأ�ضبح���ت عنوان���ا 
رئي�ض���ا للعمل الخيري المتميز، معتب���ًرا اأن حملة "تراحموا" التي تاأتي 
ف���ي ظ���روف يعانيه���ا الاجئون في ب���اد ال�ض���ام �ضظف الحي���اة وغ�ضب 

الطبيعة جاءت في وقتها لتخفف من معاناتهم.
واك���د الت���زام الغرف���ة بالم�ضاهم���ة ف���ي دع���م المب���ادرات الت���ي يطلقه���ا 
�ضيوخن���ا وقادتن���ا الأنه���ا مب���ادرات تحمل جوه���را اإن�ضانيا وبع���دا خيريا.. 
وق���ال انه عندما نرى �ضيوخنا يت�ضابقون في فعل الخير فاإننا لن نوفر 
اأي جهد في �ضبيل اأن تكون جهود الغرفة من�ضبة لم�ضاعدة المحتاجين 

حول العالم بجانب م�ضاعدتها لمجتمع االأعمال على النمو والتطور.

غرفة دبي تطلق حملة تبرعات 
دعمًا لحملة “تراحموا”

ق����ال ت�ض����ن �ضيانغت�ضي����ون نائ����ب وزي����ر دائ����رة 
التنظيم للجن����ة المركزية في الحزب ال�ضيوعي 
ال�ضين����ي اإن ب����اده تواجه اأربع����ة تحديات كبرى 
لم����دة  الحك����م  الح����زب  ممار�ض����ة  ف����ي  'تتمث����ل 
الداخ����ل،  ����ى  عل واالنفت����اح  واالإ�ض����اح  طويل����ة، 
وتثبي����ت اقت�ضاد ال�ض����وق، وال�ضيا�ض����ة الخارجية 
الت����ي تعتب����ر عام����ا مهما ف����ي م�ضي����رة التنمية 

ال�ضينية'.
وق����ال ف����ي محا�ض����رة األقاه����ا  بمرك����ز الجزيرة 
للدرا�ض����ات ف����ي الدوح����ة اإن ال�ضيا�ض����ة الداخلي����ة 
لل�ضي����ن يحدده����ا الح����زب الحاك����م 'ال����ذي اأن�ضئ 
م����ن ط����رف ع�ض����رات م����ن االأ�ضخا�����س قب����ل 94 
عام����ا وظل ينتقل من نجاح اإلى اآخر حتى و�ضل 
86 ملي����ون ع�ض����و ف����ي موؤتم����ره  اإل����ى  اأع�ض����اوؤه 
الع����ام ال����ذي عق����د �ضن����ة 2012'. واأ�ض����اف ت�ض����ن 

اقت�ضادي����ة  اأو�ضاع����ا  تعي�����س  كان����ت  ال�ضي����ن  اأن 
و�ضيا�ضي����ة �ضعب����ة قب����ل تولي الح����زب ال�ضيوعي 
زم����ام االأم����ور فيها، لكن����ه ا�ضتط����اع انت�ضالها من 
تل����ك الظ����روف ال�ضعب����ة ع����ن طري����ق الم�ضي����رة 
ال�ضاملة للتنمية التي جعلت ال�ضين قوة هائلة 
����ى كاف����ة الم�ضتوي����ات اأعقبها اإن�ض����اء منظومة  عل
اقت�ضادي����ة متكامل����ة �ضاهم����ت ف����ي زي����ادة االإنتاج 
بالدول����ة ورفع����ت م�ضت����وى دخ����ل الف����رد. واأ�ض����ار 
اإل����ى اأن ب����اده 'ا�ضتف����ادت ف����ي العق����ود الما�ضي����ة 
م����ن نجاحاته����ا في تطوي����ر منظوم����ة ا�ضتراكية 
م����رت  ح����رة  �ض����وق  نظ����ام  واإن�ض����اء  به����ا،  خا�ض����ة 
ب�ضل�ضل����ة من التجارب الناجحة والفا�ضلة طوال 
م�ضيرة الحزب ال�ضيوعي ال�ضيني'، م�ضددا على 
اأن ال�ضي����ن دول����ة كبي����رة مترامي����ة االأط����راف وال 
ب����د الإنج����اح تقدمه����ا م����ن ال�ضرامة ف����ي تطبيق 
القان����ون وااللت����زام به، عم����ا بالحك����م ال�ضينية 
الث����اث المتمثل����ة ف����ي معالج����ة االأم����ور، واإدارة 

االأ�ضخا�س وتطبيق القانون على الجميع'.

واعتب����ر الم�ض����وؤول ال�ضين����ي ف����ي محا�ضرت����ه 
اأن موؤتم����ري الح����زب ال�ضيوع����ي ال�ضين����ي عامي 
ت����م  مهم����ة  'نتائ����ج  ع����ن  اأ�ضف����را  و2014   2012
لتعمي����ق  عري�ض����ة  خط����وط  و�ض����ع  بموجبه����ا 
����ى نح����و �ضام����ل يدف����ع اإلى حكم  االإ�ضاح����ات عل
الدول����ة بالقان����ون واإ�ض����اح النظ����ام االقت�ض����ادي 
اإ�ض����اح  اإل����ى  اإ�ضاف����ة  واالجتماع����ي،  والثقاف����ي 
نظ����ام الح�ض����ارة البيئي����ة واإ�ض����اح نظ����ام البنية 
االأم����ور  معالج����ة  فح�ض����ن  للح����زب،  الهيكلي����ة 

ال�ضينية مرهون بح�ضن اأداء الحزب'.
����ى هام�س المحا�ضرة -التي حملت عنوان  وعل
مدي����ر  ق����ال  الداخلي����ة'-  والتحدي����ات  'ال�ضي����ن 
مكت����ب غ����رب اآ�ضي����ا و�ضم����ال اأفريقي����ا ف����ي االإدارة 
ال�ضيوع����ي  للح����زب  المركزي����ة  للجن����ة  الدولي����ة 
ال�ضيني زانغ جيانوي اإن باده 'اأدركت منذ عقود 
اأهمي����ة الخروج من �ضيا�ضة االنكف����اء على الذات 
وبناء عاق����ات مع العالم الخارج����ي على اأ�ضا�س 

من االحترام المتبادل والم�ضالح الم�ضتركة'.

واأ�ض����اف اأن �ضن����اع الق����رار ف����ي ال�ضي����ن 'يرون 
اأن اأق�ض����ر طريق لتحقي����ق هذا الهدف يمر عبر 
�ض����رح �ضيا�ضاتن����ا الداخلي����ة وو�ض����ع �ضركائن����ا في 

�ضورة التحوالت التي تحدث في ال�ضين'.
من جهته، قال مدير مركز الجزيرة للدرا�ضات 
�ضاح الزين اإن الهدف من المحا�ضرة هو و�ضع 
العال����م العربي في �ضورة م����ا يجري في ال�ضين 
����ى �ضكان العالم االأجمع،  ذات 'التاأثي����ر الهائل 'عل
م�ضيف����ا اأن �ضعوب العال����م العربي تعرف الكثير 
ال  'لكنه����ا  لل�ضي����ن،  الخارجي����ة  ال�ضيا�ض����ة  ع����ن 
تع����رف �ضيئ����ا ع����ن التح����والت الداخلي����ة الكبيرة 

التي ت�ضهدها'.
واأ�ض����اف اأن المرك����ز ياأم����ل ف����ي اأن تفت����ح ه����ذه 
المحا�ض����رة ناف����ذة للتع����رف على كيفي����ة تفكير 
�ضان����ع الق����رار ال�ضين����ي وتتيح الفر�ض����ة ل�ضناع 
����ى الطريق����ة  الق����رار ف����ي المنطق����ة للتع����رف عل
����ى في التعاطي مع ال�ضي����ن وبناء عاقات  المثل

ممتازة معها على روؤية وب�ضيرة.

مسؤول صيني: اإلصالح واالنفتاح يتصدران أولوياتنا

اعلن وزير اخلارجية االمريكي 
ان��ه �ضيزور باري�س  ج��ون ك��ريي 
الح���ق���ا ه����ذا اال����ض���ب���وع الج����راء 
حمادثات مع القادة الفرن�ضيني 
ب��ع��د ال��ه��ج��م��ات ال��دام��ي��ة ال��ت��ي 
ن���ف���ذه���ا ا����ض���ام���ي���ون اال����ض���ب���وع 

املا�ضي.
وق���������ال ك�������ريي ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني 
"�ضوف  ل��ل��ه��ن��د  زي�������ارة  خ�����ال 
اخلمي�س  باري�س(  )اىل  اتوجه 
اجلمعة" من  ه��ن��اك  و���ض��اك��ون 

واق��دم حلفائنا"  املتحدة  الواليات  الرابط بني  "اظهار  اجل 
اال�ضبوع  الفرن�ضية  العا�ضمة  �ضهدتها  التي  االعتداءات  بعد 

املا�ضي واوقعت 17 قتيا.

جون كيري يزور باريس الجمعة للقاء 
مسؤولين فرنسيين بعد الهجمات

الجن���رال  االأميرك���ي  الجي����س  اأركان  رئي����س  ق���ال 
���ي اإن معتقل غوانتانام���و يمثل جرحا  مارت���ن ديمب�ض
نف�ضي���ا لاأميركيي���ن، وذل���ك بعد تظاه���رات لع�ضرات 

النا�ضطين اأمام البيت االأبي�س طالبت باإغاقه.
���ي  اإن' �ضج���ن غوانتانامو يخلق ندبة  وق���ال ديمب�ض
نف�ضي���ة على قيمنا الوطنية وم���ن م�ضلحة الواليات 

المتحدة اإغاقه'.
البي���ت  اأم���ام  تظاه���روا  النا�ضطي���ن  ع�ض���رات  وكان 

االأبي�س للمطالبة باإغ���اق معتقل غوانتانامو الذي 
���ي الكوبي���ة،  ���ى االأرا�ض اأقامت���ه الوالي���ات المتح���دة عل
يرتدي���ه  ال���ذي  البرتقال���ي  ال���زي  بع�ضه���م  وارت���دى 
روؤو�ضه���م  وغط���وا  ال�ضج���ن،  ذل���ك  ف���ي  المعتقل���ون 

باأكيا�س قما�ضية.
وطال���ب المتظاه���رون بالعدال���ة للمعتقلين واإنهاء 

ممار�ضات التعذيب والرحات ال�ضرية للمعتقلين.
للعاق���ات  االأميرك���ي  المجل����س  ممثل���ة  وقال���ت 
تهت���م  م�ضتقل���ة  منظم���ة  -وه���ي  )كي���ر(  االإ�ضامي���ة 
ب�ض���وؤون الم�ضلمين ف���ي اأميركا زين���ب ت�ضاودري- في 
كلم���ة له���ا اأم���ام المتظاهري���ن اإن المعتقلين تحملوا 

معامل���ة قا�ضية وال اأخاقية يجب اأن يكون لها اأثرها 
على عقول و�ضمائر �ضانعي ال�ضيا�ضة االأميركية.

مظاهرات بلندن
كم���ا تظاهر نا�ضط���ون في مجال الحري���ات العامة 
وحق���وق االن�ض���ان اأم���ام ال�ضف���ارة االأميركي���ة في لندن 

لمطالبة وا�ضنطن باإغاق المعتقل.
����13 على افتتاح  وج���اءت المظاه���رات في الذكرى ال
المعتق���ل �ضي���ئ ال�ضمعة، حيث ال ي���زال 127 معتقا 
يقبع���ون داخل���ه رغم تعه���د الرئي�س االأميرك���ي باراك 

اأوباما باإغاقه.
وكان تقري���ر �ض���ادر ع���ن لجن���ة اال�ضتخب���ارات ف���ي 

���ي  الما�ض االأول  دي�ضمبر/كان���ون   9 ف���ي  الكونغر����س 
ك�ضف عن قيام عنا�ضر وكالة اال�ضتخبارات المركزية 
االأميركي���ة بعمليات تعذيب اأثن���اء تحقيقاتهم ب�ضاأن 
مكافح���ة االإره���اب بع���د هجم���ات 11 �ضبتمبر/اأيل���ول 

.2001
الكونغر����س  اأع�ض���اء  م���ن  كبي���ر  ع���دد  ويعار����س 
االأغلبي���ة  الجمهوري���ون  يمث���ل  -ال���ذي  االأميرك���ي 
لنق���ل  اأوبام���ا  خط���ة  والن���واب(-  )ال�ضي���وخ  بغرفتي���ه 
���ي غوانتانام���و اإل���ى داخ���ل الوالي���ات المتحدة،  معتقل
ويقول���ون اإنهم ال يري���دون نقل متهمين بما ي�ضمونه 

'االإرهاب' ل�ضجون في الواليات المتحدة.

ديمبسي ينتقد غوانتانامو بعد مظاهرات طالبت بإغالقه
متابعة

وزي���ر  �ضك���ري،  �ضام���ح  ال�ضفي���ر  وج���ه 
الخارجي���ة، باإع���داد بي���ان بت�ضكيل اللجان 

الفرعية في مقار ال�ضفارات والقن�ضليات 
���ى اللجن���ة العلي���ا  الم�ضري���ة لعر�ض���ه عل

الت�ضهي���ات  كاف���ة  وتوفي���ر  لانتخاب���ات 
ال�ضتقب���ال اأبناء م�ضر ف���ي الخارج لاإدالء 
باأ�ضواتهم في هذه االنتخابات، وذلك فور 
اإع���ان اللجن���ة العلي���ا لانتخابات موعد 

اإجراء االنتخابات البرلمانية.
وقال���ت الخارجي���ة ف���ي بي���ان له���ا، اإن���ه 
ت���م ت�ضكي���ل  الوزي���ر،  ���ى توجي���ه  »بن���اء عل
مجموع���ة عمل ت�ضم القطاعات واالإدارات 
العلي���ا  اللجن���ة  م���ع  للتن�ضي���ق  المعني���ة 

اال�ضتع���دادات  وا�ضتكم���ال  لانتخاب���ات 
الإج���راء االنتخاب���ات ف���ي مق���ار ال�ضف���ارات 
م���ع  والتوا�ض���ل  الم�ضري���ة  والقن�ضلي���ات 
الم�ضريين ف���ي الخارج وتوفي���ر البيانات 
العملي���ة  ف���ي  للم�ضارك���ة  له���م  الكافي���ة 
الخ���ارج  ف���ي  �ضتعق���د  الت���ي  االنتخابي���ة 
���ى مرحلتي���ن كل منه���ا يومي���ن  ���ا عل اأي�ضً
للمرحل���ة  مار����س   22  ،21 ف���ي  االأول���ى 
االأول���ى، واالإع���ادة يومي 31 مار����س، واالأول 

م���ن اإبري���ل 2015، والثانية يومي 25، 26 
اإبريل واالإعادة يومي 5، 6 مايو«.

كم���ا وج���ه الوزي���ر بتوفي���ر المعلوم���ات 
الكافية للمنظمات الدولية التي �ضتتقدم 
بطلبات للم�ضاركة في متابعة االنتخابات 
بع���د اأن اأعلنت اللجن���ة العليا لانتخابات 
ع���ن ب���دء تلقي الطلب���ات وفًق���ا لل�ضوابط 
الت���ي ت�ضمنها قرار اللجنة رقم 27 ل�ضنة 

.2014

سفارات مصر تستعد النتخابات مجلس النواب
متابعة



س��جل منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا مستحقا على المنتخب االردني الشقيق عندما 
اودع كرة واحدة في ش��باك مرمى النش��امى عن طريق ياسر قاسم في المباراة التي جرت 

ضمن الجولة االولى لبطولة كاس اسيا المقامة حاليا في استراليا 
م����ن  الم�ست����وى  جي����دة  مب����اراة  منتخبن����ا  وق����دم 
حي����ث طريق����ة اللعب الت����ي و�سعها الم����درب را�سي 
�سني�سي����ل ومن����ذ الدقائق االولى م����ن بداية ال�سوط 
االأول كان العبون����ا م�سمم����ون على الخروج بنتيجة 
جي����دة  وه����ذا ما تحقق ففي الدقيق����ة الثانية ا�ساع 
يون�����س محمود ك����رة تلقاها من يا�س����ر قا�سم اال انه 
ذهبت الى الخارج وفي الدقيقة 15 ا�ساع عالء عبد 

الزه����رة هجم����ة عراقي����ة وه����و ف����ي مواج����ه الحار�س 
االردني .

����ى  عل متفرج����ا  االردن����ي  المنتخ����ب  يق����ف  ول����م 
الهجم����ات العراقية حين ا�ساع مهاجم احمد هايل 
فر�س����ة ذهبي����ة وه����و ف����ي مواجه����ة ج����الل ح�سن اال 
ان كرت����ه ذهب����ت ال����ى الخ����ارج  وحان����ت الدقيق����ة 25 
فر�سة اخرى لمنتخبنا الوطني بعد توغل الالعب 

�سرغ����ام ا�سماعي����ل م����ن جه����ة الي�س����ار وار�س����ال كرة 
عر�سي����ة على را�س امجد كل����ف التي علت العار�سة 

بقلي����ل 
وف����ي الدقيق����ة 39 �س����دد الالع����ب  االردن����ي ع����دي 
ال�سيف����ي ك����رة زاحف����ة ت�س����دى له����ا الحار�س جالل 

ح�سن ب�سكل رائع 
����ي نهاية  ليعل����ن الحك����م ال�سعودي فه����د المردا�س

ال�سوط االول بالتعادل ال�سلبي بين الفريقين 
و�سه����د ال�س����وط الثان����ي تغيي����را ف����ي طريقة لعب 
منتخبن����ا الوطن����ي عندم����ا ق����ام الم����درب �سني�سي����ل 
ب����زج جو�ستن ميرام بدال عن هم����ام طارق حيث كان 
هذا ال�سوط عراقيا خال�سا فقد ا�ساع العبونا عدة 
فر�����س �سهل����ة وه����و ف����ي مواجه����ة ال�سب����اك االردنية  
فقد ا�ساع العبونا العديد من الفر�س ال�سهلة وهم 
ف����ي مواجهة المرمى االردني لم ي�ستغلوها العبونا 

بال�س����كل الجي����د ف����ي حي����ن ل����م يخط����ر المنتخ����ب  
الخام�س����ة  الدقيق����ة  ف����ي  ال����ى    مرمان����ا  االردن����ي 
وال�ستي����ن �سنحت  لهم اخط����ر فر�سة عندما ا�ساع 
مهاجمي����ه ك����رة ال ت�س����دق وهم ف����ي مواجهة جالل 

ح�س����ن .
وف����ي الدقيق����ة 69 زج الم����درب �سني�سيل بالالعب 
احم����د يا�سي����ن بديال ع����ن يون�س محم����ود مما ادى 
وبالفع����ل  لمنتخبن����ا  اللع����ب  تكني����ك  تغيي����ر  ال����ى 
ا�ستط����اع  الع����ب خ����ط الو�س����ط يا�س����ر قا�س����م م����ن 
ت�سجي����ل ه����دف الف����وز بعد توغل����ه في ج����زاء االردن 

وبي�سارية عانقت كرته �سباك عامر �سفيع . 
وبعد هذا الهدف قام حكم المباراة بطرد الالعب 
ان�����س ب����ن يا�سي����ن وف����ي الدقيق����ة 86 وم����ن �سرب����ة 
را�����س جميل����ة لع����الء عبد الزه����رة الت����ي ت�سدى لها 
الحار�����س عام����ر �سفي����ع وابعده����ا ببراع����ة  لتنته����ي 

المب����اراة بح�سول منتخبنا العراقي على اول ثالث 
نقاط  ومثل منتخبنا الوطني في مباراته االأولى " 
جالل ح�سن لحرا�سة المرمى و�سالم �ساكر واحمد 
ابراهي����م وولي����د �سال����م و�سرغ����ام ا�سماعي����ل لخ����ط 
الدف����اع ف����ي حين لع����ب يا�سر قا�سم وهم����ام طارق " 
جو�ست����ن  مي����رام بديال عن����ه " وامجد كل����ف و�سعد 
عبد االمير ويون�س محمود واحمد يا�سين " بديال 
عن����ه " وعالء عبد الزهرة ودخ عنه " ا�سامة ر�سيد " 

بديال 
ه����ذا و�سيالع����ب منتخبن����ا  المنتخ����ب اليابان����ي 
الجمع����ة المقبل في مب����اراة ال تخلو من ال�سعوبة 
حي����ث ا�ستط����اع الياباني����ون م����ن هزيم����ة المنتخ����ب 
الفل�سطين����ي بنتيج����ة كبي����رة قوامه����ا اربع����ة ك����رات 
ي����وم  الرابع����ة  المجموع����ة  مباري����ات  تختت����م  فيم����ا 
الع�سري����ن م����ن ال�سهر الج����اري بمالق����اة المنتخب 

الفل�سطيني.

ما يكتبه الزمالء
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-  سيف سالم

ايجابية  نتيجة  اي  الوطني في تحقيق   رغم عدم نجاح منتخبنا 
االندية  اح��د  على  واح���دا  ف��وزا  اال  الخم�سة   ال��ودي��ة  مبارياته  خ��الل 
ال��ذي  خا�سها  قبل الدخول في مناف�سات بطولة كا�س  اال�سترالية  
الرافدين في تحقيق  ا�سود  ت��زال معلقة على  االآم��ال ما  اإال ان  ا�سيا  
نتيجة ايجابية خالل  البطولة التي انطلقت الجمعة الما�سية  في 
ام�س  ظهر  االردن  ام��ام  مباراته  اول  منتخبنا  خا�س  حيث  ا�ستراليا 
وكلنا امل من تحقيق نتيجة تذكر في باكورة م�سوارنا القاري. ثالث 
خ�سارات من الكويت واأوزبك�ستان وايران بنتيجة واحدة هي هدف دون 
رد مقابل والتعادل ال�سلبي في المباراة الثانية مع المنتخب االأوزبكي 
وفوز فقير على نادي اولمبيك اال�سترالي بثالثة اهداف دون مقابل 
.. لكن االداء كان يتح�سن من لقاء الآخر حتى اأعلن مدرب المنتخب 
االأف�سل  ه��ي  االخ��ي��رة  ال��م��ب��اراة  ان  �سني�سل  را���س��ي  الكابتن  الوطني 
للفريق من ناحية االداء وكذلك كانت ذات فائدة كبيرة للجهاز الفني 
الأنه ا�ستطاع اأن ي�سخ�س االأخطاء على اأمل ت�سحيحها قبل الدخول 
في جو اللقاءات الر�سمية. لكن الموؤ�سر الخطير والذي اأ�ساب جميع 
المتابعين بالقلق هو ال�سعف الهجومي الوا�سح الذي كانت نتيجته 
) �سفر ( من االأهداف خالل اأربع مباريات. اي ان العبينا خا�سوا اأكثر 
من 360 دقيقة دون اأن يتمكنوا من هز �سباك الخ�سوم واالأدهى من 
ذلك ا�ساعة �سربتي جزاء اأمام اأوزبك�ستان وايران نفذتا من قبل علي 
بهجت ويون�س محمود. �سنرمي كل هذه االأمور خلف ظهورنا ونتطلع 
للم�سوار المقبل الذي ناأمل اأن يحمل بين طياته االأف�سل فكلنا ثقة 
بقدرة منتخبنا على تحدي ال�سعاب ومخالفة التوقعات وكلنا يتذكر 
2007 حيث  اآ�سيا  كاأ�س  بطولة  في  م�ساركته  قبل  المنتخب  و�سعية 
اأكثر �سوءاً من الوقت الحالي نتيجة التعاقد مع  كانت ال�سورة ربما 
اأجنبي غريب على الكرة العراقية قبل فترة لي�ست بالطويلة  مدرب 
ان  الودية حتى  والمباريات  اآ�سيا  ال�سلبية في بطولة غرب  ونتائجنا 
البع�س تحدث عن اقالة مبكرة للمدرب البرازيلي فييرا بعد التعادل 
ال�سلبي مع تايلند في اول مباراة بالبطولة لكن العبينا انتف�سوا بعد 
النهائية وحينها  المباراة  اإلى  وو�سلوا  االآخر  تلو  الفوز  ذلك وحققوا 
�ستنتهي  العراقية  المغامرة  ان  تقول:  التي  االأ���س��وات  بع�س  �سمعنا 
عند هذا الحد لكن تحقق الحلم وعاد االأ�سود اإلى بغداد وهم يحملون 

كاأ�س اأهم واأكبر  بطولة  على �سعيد  القارة  ال�سفراء..

منتخبنا والحلم االسيوي

مرحب�������ًا

نعي������م حاج�������م

naem_hagm@yahoo.com

ب��ع��د االن����ج����ازات ال��ك��ب��ي��ر ال��ت��ي حققها 
نادي العزيزية في المو�سم الحالي لدوري 
ل��ف��رق محافظة وا���س��ط  ال��ث��ان��ي��ة  ال��درج��ة 
بلوغ  من  ال�سباب  بالعبيه  ا�ستطاع  حيث 
نهائي البطولة وعينه العبيه تتجه نحو 
ال�سعود الى م�ساف دوري الدرجة االولى 
وهذه النتائج الكبيرة جاءت بف�سل مدربة 
المجتهد والمتاألق ح�سن عرب الذي اكد 
عرب  وق��ال  التدريب  عالم  في  كعبه  علو 
الطاقات  م��ن  العديد  يمتلك  فريقة   ان 
ال�سابة والموهوبة ولها م�ستقبل زاهر في 
التدريب  على  واظبوا  اذ  القدم  ك��رة  لعبة 
اال�سا�سية  الم�ستلزمات  ت��وف��ي��ر   وك��ذل��ك 
منبر  خالل  ومن  الالعب  يحتاجها  التي 
وزارة  وال�سباب" انا�سد  "الريا�سة  جريدة 
المنحنة  ب���اأط���الق  وال�����س��ب��اب  ال��ري��ا���س��ة  
لفرق  المنقذ  باعتبارها  لالأندية  المالية 
المحافظات التي تعاني االهمال من قبل 

ا�سحاب ال�ساأن الريا�سي ..
التي  المالية  ان  االزم���ة  وا���س��اف ع��رب 
ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ن���ادي���ن���ا وخ���ا����س���ة ف���ي ه��ذا 
المو�سم جعلت من العبينا اال�سرار على 
ق�ساري  و���س��ن��ب��ذل  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  تحقيق 
والتاأهل  لنا  اخر مباراة  للفوز في  جهدنا 

وكلنا  الجنوبية  المنطقة  نهائيات  ال��ى 
ثقة من خطف احد بطاقات التر�سيح الى 
دوري االولى وهذا حلم يراود الجميع من 

ابناء العزيزية .. 
مو�سحا  ان فريقه حقق نتائج متميزة 
حيث تمكن  العبينا من الفوز في مباراته 
االولى عندما اودع خم�سة كرات في �سباك 
الثانية التي  ن��ادي االح���رار  وف��ي المباراة 

النعمانية  ن����ادي  ���س��د  ف��ري��ق��ن��ا   خ��ا���س��ه��ا 
وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ف���وز ب��ث��الث��ة اه���داف 
وفي المرحلة الثانية ا�ستطاع فريقنا من 
االح���رار  ف��ري��ق  م��ن  ثمينة  نقطة  خ��ط��ف 
في المباراة التي جرت على ملعبه وبين 
ج��م��ه��وره وف���ي ال���م���ب���اراة  ال��ف��ا���س��ل��ة التي 
ج��م��ع��ت��ن��ا م���ع ال��ن��ع��م��ان��ي��ة ح��ق��ق��ن��ا ال��ف��وز 
ب��ف��ارق ���س��رب��ات ال��ت��رج��ي��ح ل��ي��ت��اأه��ل نادينا 
ال�سهداء من  نادي  النهائي  مع  �سبة  الى 
الكوت وانتهت بفوزنا بهدف دون رد ونعد 
بتحقيق  امل  وكلنا  النهائية  المباراة  الى 
نهائيات  ال��ى  التاأهل  ف��ي  المن�سود  االم��ل 

المنطقة الجنوبية..
وا����س���ت���درك ع����رب ان ف��ري��ق��ه ق���د حقق 
ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ت��م��ي��زة ن��ت��ي��ج��ة لجهود 
ما  كل  وقدمت  الفريق  واكبة  التي  االدارة 
وكذلك  قلتها  رغ��م  امكانيات  م��ن  لديها 
ال��ت�����س��اع��دي م���ن م��ب��اراة  ال��الع��ب��ي��ن  اداء 
هذه  بينهم  فيما  والتجان�س  اخ���رى  ال��ى 
وتحقيق  النجاح  الى  ت��وؤدي  كلها  العوامل 

نتائج متميزة في م�سيرتنا .
مبينا ان فريقة ي�سم عدد من الالعبين 
الم�ستقبل  في  كلمتهم  �سيقولون  الذين 
مثنى  ومحمد  كريم  امير  امثال  القريب 
وح�سوني حزام وفاروق اكبر وكريم ر�سول 
مح�سن  و���س��ي��ف  ه��ا���س��م  وم��ح��م��د  محمد 

والحار�س المتالف ح�سن علي.

- متابعة

ال��ع��ب��ادي،  ال�سعب  ال����وزراء ح��ي��در  ه��ن��اأ رئي�س 
نظريه  على  العراقي  املنتخب  بفوز  العراقي 
ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ق��اب��ل يف  دون  ب��ه��دف  االردين 

ا�سيا.
"رئي�س  اإن  ال����وزراء  جمل�س  يف  م�سدر  وق���ال 

العراقي  ال�سعب  يهنئ  العبادي  ال��وزراء حيدر 
االردين  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ب��ف��وز 

بهدف دون مقابل".
حتقيق  من  متكن  الوطني  املنتخب  ان  يذكر 
ن��ظ��ريه االأردين يف  ن��ظ��ي��ف ع��ل��ى  ب��ه��دف  ف���وز 
االث��ن��ن، �سمن  ال��ي��وم  ال��ت��ي ج��رت  مباراتهما 
مناف�سات كاأ�س اآ�سيا املقامة حاليا يف اأ�سرتاليا.
���ى   م����ن ج���ان���ب���ه ه���ن���اأ رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س االع���ل

اال���س��الم��ي ال��ع��راق��ي ال�����س��ي��د ع��م��ار احلكيم 
بكرة  الوطني  العراقي بفوز منتخبنا  ال�سعب 

القدم على نظريه االردين .
االردين  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وف���از 
بهدف نظيف يف م�ستهل م�سواره ببطولة امم 
اآ�سيا املقامة يف ا�سرتاليا ، احرزه الالعب يا�سر 
على  بذلك  ليح�سل   77 الدقيقة  يف  قا�سم 

ثالث نقاط .

االســــود يخطفــــــون فـــــــوزًا مستحقـــــًا

�سيقرر  بانه  محمود  يون�س  منتخبنا   نجم  ك�سف 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه ب��ع��د ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س ا���س��ي��ا 2015 ال��ت��ي 
اف�سل  يزال  وال  ا�ستراليا.  في  حاليا  بالده  تخو�سها 
2007 والذي �سجل هدف التتويج  العب في نهائيات 
ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��الده ف��ي ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة، دون ن���اد لكن 
والثالثين  ال��ث��ان��ي  ب��م��ي��الده  يحتفل  ال���ذي  المهاجم 
ان���ه تلقى ع���دة ع��رو���س من  ال��م��ق��ب��ل ك�سف  ال�����س��ه��ر 
محمود  وا���س��ار  ال�سين.  م��ن  واخ���رى  قطرية  ان��دي��ة 
ام�س  التي ج��رت ظهر  االردن  ب��الده مع  قبيل مباراة 
في الجولة االولى من مناف�سات المجموعة الرابعة: 
“لكني كنت مع المنتخب االولمبي في دورة االلعاب 
ال��ق��رار.  الت��خ��اذ  الكافي  بالوقت  اح��ظ  ول��م  اال�سيوية 
اف  �سيدني  م��ع  يلعب  ال���ذي  عبا�س  علي  �سديقي، 
�سي قال لي بان فريقه مهتم بالتعاقد معي اي�سا”. 
ووا�سل يون�س محمود الذي ا�سبح دون فريق منذ رحيله عن االهلي ال�سعودي قبيل نهاية مو�سم 
2014-2013: “اعتقد اني �ساأجل�س مع الطاقم الفني بعد كاأ�س ا�سيا لتقرير م�ستقبلي الكروي”. 
وكان االأهلي ال�سعودي المحطة العا�سرة للمهاجم العراقي الذي بداأ م�سواره مع الدب�س ثم انتقل 
بعدها في قطر  ثم حل  االإماراتي  الوحدة  االحترافية مع  رحلته  يبداأ  اأن  قبل  والطلبة  لكركوك 

حيث دافع عن الوان الخور والغرافة والعربي والوكرة واأخيرا ال�سد.

يونس محمود

سيقرر مستقبله بعد أمم آسيا
- متابعة

- متابعة

- بغداد

اج�����ت�����ي�����از ال�����خ�����ط�����وة االول���������ى العبادي يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على نظيره االردني
م���ره���ون ب��ت��رك��ي��زك��م وت��ن��ف��ي��ذك��م 
الم�ستطيل  على  مدربكم  اف��ك��ار 
ن��ج��اح يتحقق وال  ف��ال  االخ�����س��ر 
ام���ل ي��رت��ج��ى ان ل���م ت��ك��ون��وا في 
يومكم وعليكم يقع اليوم تنعي�س 
ذاك���������رة ال���ب���ط���ول���ة وم����ح����و اث�����ار 
وااللت�ساق  ال�سابقة  الم�ساركات 

بفجر 2007.

حسين الخرساني

من  المتفائلين  ا���س��د  يكن  ل��م 
وال  ال�سفراء  ال��ق��ارة  �سرق  �سكنة 
ال��م��ت�����س��ائ��م��ي��ن م���ن غربها  اك��ث��ر 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ن��ت��خ��ب��ات  ت���ب���دا  ان 
م�����س��واره��ا ف��ي ب��ط��ول��ة ام���م ا�سيا 
الكنغر  ببالد  الحالية  بن�سختها 

بهذا ال�سكل الما�ساوي..

سامي عيسى

جميع ما �سبق دخول المنتخب 
ف����ي ن���ه���ائ���ي���ات اأم�������م اآ����س���ي���ا م��ن 
ت�سريحات اطلقها الجهاز الفني 
والم�سوؤولون  والالعبون  واالداري 
ال��راف��دي��ن بلغوا  ا���س��ود  ان  اك���دت 
بقوة  للدخول  الجاهزية  مرحلة 

في مناف�سات البطولة،

سالم العاني

الريا�سي  التطور  الى  الو�سول 
ومتابعة  جهدا  يتطلب  المن�سود 
����ى ا�����س���������س م��ن��ط��ق��ي��ة  ت����ق����وم ع����ل
ت��ب��داأ م��ن ال��ب��ح��ث ع��ن اال���س��ب��اب 
التي  ال��ع��وائ��ق  ل��ك��ل  والم�سببات 
الحلول  التطور وت�سع  تحد من 
الناجعة لها لتبداأ بعدها مرحلة 

اال�سالح.

احمد القصاب

يف  �سي�سارك  العراق  ان  للتجذيف  املركزي  االحت��اد  قال 
بطولة العامل التي �ستقام يف فرن�سا العام احلايل، وقال 
�ستقام  البطولة  ان  خلف:  عبدال�سالم  االحت��اد  رئي�س 
اوائل �سهر ايلول املقبل و�ستكون موؤهلة لنهائيات دورة 
�سيف  ال��رازي��ل  يف  اقامتها  املزمعة  االومل��ب��ي��ة  االل��ع��اب 
يف  �سي�سارك  ال��ع��راق  ان  خلف:  وا���س��اف   ،2016 العام 
والثنائي  للفردي  والزوجية  الفردية  الفعاليات  جميع 
وال��رب��اع��ي وال�����س��دا���س��ي وال��ث��م��اين ل��ل��رج��ال، ي��ذك��ر ان 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��رج��ال ي���ق���وده امل�����درب ال��ف��رن�����س��ي 

فن�سنت دا�ساري.

العراق في بطولة 
فرنسا بالتجذيف

حسن عرب ..  خطف بطاقة الترشيح الى دوري الدرجة االولى  حلم يراود الجميع

بيسارية ياسر قاسم منتخبنا يفوز على النشامى بهدف دون رد

و�سف ع�سو االحتاد العراقي لكرة القدم يحيى زغري فوز 
مباريات  فاحتة  يف  االردين  نظريه  على  العراقي  املنتخب 
املجموعة الرابعة باحليوي وامل�سريي واملهم جدا. وقال يف 
اداء فنيا  " لقد قدم منتخبنا الوطني   : ت�سريح �سحفي 

حم��رتم��ا ، ح��ي��ث ك���ان احل��ر���س واالن���دف���اع ال��ب��دين وال���روح 
القتالية عالمات فارقة يف اداء الالعبن". م�سريا اىل ان " 
بطاقة العبور للدور الثاين باتت االقرب للمنتخب العراقي 
من  تخل�س  ال��ع��راق  ان  اعتبار  على  االردين  املنتخب  م��ن 
العراق على بطاقة  الذي يناف�س  الوحيد  مناف�س كان هو 
اللياقة  م��درب  ان  اىل  الفتا  ال��ث��اين  ل��ل��دور  الثانية  العبور 

الوا�سحة  ب�سمته  ل��ه  كانت  غونزالو  الرتغايل  البدنية 
وتاثريه القوي على جتهيز العبي منتخب ا�سود الرافدين 
بدنيا لهذه املهمة التي تتطلب حت�سريا خا�سا واعدادا من 
وجهازه  �سني�سل  را�سي  امل��درب  ان  على  م�سددا  ن��وع مميز. 
قراءتهم  لهم  ك��ان��ت  ا���س��رف  ون���زار  ع��ل��وان  يحيى  امل�ساعد 
الفوز  خطف  الوطني  املنتخب  على  �سهلت  ال��ت��ي  الفنية 

لنا يف  3 نقاط  اه��م  من منتخب حم��رتم وبالتايل �سمان 
وال�سعبية  االعالمية  ال�سغوطات  ان  كا�سفا   . املجموعة 
الفوز  بعد  العراقي  الوطني  املنتخب  على  االن  اق��ل  باتت 
اث��اره  له  �سيكون  ال��ذي  االم��ر   ، االردين  املنتخب  املهم على 
الوطني.  للمنتخب  العام  الو�سع  جممل  على  االيجابية 
من  باكرث  الفوز  حتقيق  بامكانه  ك��ان  العراق  ان   م�سيفا 

هدف واحد خالل ال�سوط الثاين بعد ان توفرت لالعبينا 
ال��ع��راق ق��د اح��ت��ل املركز  اك��رث م��ن فر�سة حمققة . وك���ان 
 3 الثاين وبفارق االهداف عن املنتخب الياباين  وبر�سيد 
نقاط يف املجموعة الرابعة من بطولة امم ا�سيا بكرة القدم 
بعد الفوز على املنتخب االردين بهدف الالعب يا�سر قا�سم 

يف الدقيقة 77 من زمن املباراة.

زغيـــــر: الفـــــوز على االردن قربنـــــا من الــــدور الثانـــــــــي
- متابعة



���ى اأر����ض م�ضت�ضيف���ه �ضبورتينغ براغ���ا 0-1 �ضمن  حق���ق �ضبورتين���غ ل�ضبون���ة ف���وزاً �ضعب���اً عل
المرحل���ة ال16 م���ن الدوري البرتغالي لكرة القدم. و�ضج���ل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة 
م���ن المب���اراة الياباني جونيا تاناكا من ك���رة حرة مبا�ضرة نفذها بطريقة رائعة رافعاً ر�ضيد فريقه اإلى 33 نقطة في المركز 
الثالث، اأما براغا فتجمد ر�ضيده عند النقطة 28 في المركز الخام�ض. كما فاز جل في�ضنتي على بينافييل 1-2، واأروكا على 
فيتوريا �ضيتوبال 0-1 ونا�ضيونال ماديرا على بوافي�ضتا 1-2، اأما مواجهة ريو اآفي و ماريتيمو فانتهت بالتعادل ال�ضلبي 0-0.

���ى اتليتيك���و مدري���د حام���ل لق���ب  ا�ضتع���اد بر�ضلون���ة توازن���ه بالف���وز عل
دوري الدرج���ة الأول���ى ال�ضبان���ي لكرة الق���دم بينما ع���اد ت�ضيل�ضي لطريق 
النت�ض���ارات في ال���دوري النجلي���زي الممتاز وو�ضع الف���ارق لنقطتين مع 
مان�ض�ضتر �ضيتي. وعزز يوفنتو�ض موقعه في �ضدارة دوري الدرجة الأولى 
اليطال���ي بانت�ض���اره في نابول���ي لكن الأمر تغير تماما ف���ي فرن�ضا حيث 

قف���ز  اولمبي���ك لي���ون لل�ض���دارة.
 

* انجلترا:
���ي بنقطتين على مان�ض�ضتر �ضيت���ي مناف�ضه على اللقب  تق���دم ت�ضيل�ض
بع���د اأن منح���ه هدف���ان م���ن او�ض���كار ودييجو كو�ضت���ا الف���وز -2�ضفر على 
نيوكا�ض���ل يونايت���د بينم���ا اكتف���ى �ضيت���ي بالتع���ادل مع م�ضيف���ه ايفرتون  
وافتت���ح �ضيتي الت�ضجيل ع���ن طريق فرناندينيو لك���ن �ضتيفن ناي�ضميث 
اأدرك التع���ادل ب�ضرب���ة راأ����ض. وبعد 21 مباراة يمتل���ك ت�ضيل�ضي 49 نقطة 
مقاب���ل 47 نقط���ة ل�ضيت���ي. وانته���ت م�ضي���رة مان�ض�ضتر يونايت���د الخالية 
م���ن الهزائ���م ف���ي ع�ض���ر مباري���ات متتالي���ة حي���ن �ضج���ل دو�ض���ان تاديت�ض 
ل�ضاوثامبتون في فوزه -1�ضفر با�ضتاد اولد ترافورد ليقود فريقه لتجاوز 
يونايت���د الى المركز الثالث. و�ضاعدت ثنائي���ة اليك�ضي�ض �ضان�ضيز فريقه 
ار�ضنال على هزيمة �ضتوك �ضيتي -3�ضفر والتقدم للمركز الخام�ض على 

ح�ضاب توتنهام هوت�ضبير. وخ�ضر توتنهام 1-2 خارج ملعبه اأمام كري�ضتال 
بال����ض. وتراج���ع كوين���ز ب���ارك رينج���رز لمنطق���ة الهب���وط بع���د هزيمت���ه 

���ي. العا�ض���رة على التوالي خ���ارج اأر�ض���ه اإذ خ�ض���ر 1-2 اأم���ام م�ضيف���ه بيرنل

* ايطاليا:
و�ض���ع يوفنتو����ض الف���ارق لث���اث نق���اط ف���ي ال�ض���دارة بف���وزه 1-3 ف���ي 
نابول���ي. ومنح بول بوجبا التقدم ليوفنتو����ض بت�ضديدة رائعة في ال�ضوط 
الأول واأكمل حامل اللقب انت�ضاره بهدفين في ال�ضوط الثاني عن طريق 
مارت���ن كا�ضيري����ض وارت���ورو فيدال بعدم���ا اأدرك ميجي���ل بريتو�ض التعادل 
لنابولي. ويملك يوفنتو�ض 43 نقطة مقابل 40 نقطة لروما الذي عو�ض 

تاأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع جاره لت�ضيو.

* اسبانيا:
حق���ق ري���ال مدريد المت�ض���در وبر�ضلون���ة �ضاحب المرك���ز الثاني الفوز 
���ى ملعبيهم���ا بع���د الهزيم���ة في الجول���ة ال�ضابق���ة ففاز ري���ال ب�ضهولة  عل
���ى اتليتيك���و مدريد  ���ى ا�ضباني���ول -3�ضف���ر وانت�ض���ر بر�ضلون���ة 1-3 عل عل
حام���ل اللق���ب. وبعد خ�ضارته 1-2 في بلن�ضية بال���دوري ال�ضبوع الما�ضي 
ث���م الهزيم���ة -2�ضف���ر اأم���ام اتليتيك���و مدريد ف���ي ذه���اب دور ال�ضتة ع�ضر 
لكاأ����ض المل���ك ل���م يج���د ري���ال �ضعوب���ة حتى ف���ي اللع���ب بع�ض���رة لعبين 

اأغل���ب ال�ضوط الثاني ب�ضبب طرد فابيو كوينتراو نتيجة مخالفة عنيفة. 
وكان���ت ليلة ليونيل مي�ضي ه���داف بر�ضلونة �ضاخبة ف�ضجل هدفا و�ضنع 
اثنين وت�ضبب في ركلة جزاء �ضد فريقه لأول مرة في م�ضواره الحترافي 
الممت���د من���ذ ع�ض���ر �ضن���وات. ول���دى ري���ال - الذي تتبق���ى له مب���اراة - 42 
نقطة من 17 مباراة ويملك بر�ضلونة 41 نقطة في المركز الثاني ويحتل 
اتليتيك���و المرك���ز الثال���ث بر�ضي���د 38 نقط���ة. ونجح ا�ضبيلي���ة في تجاوز 
بلن�ضي���ة للمرك���ز الراب���ع بر�ضي���د 36 نقطة بفوزه -2�ضف���ر على م�ضيفه 

الميريا   الحد.

* فرنسا:
ا�ضتغ���ل اولمبي���ك لي���ون ا�ضبوع���ا �ضيئ���ا لباري����ض �ض���ان جيرم���ان حامل 
اللق���ب واولمبي���ك مر�ضيلي���ا المت�ض���در ليقف���ز ال���ى ال�ض���دارة. ووا�ض���ل 
الك�ضن���در لكازي���ت تاألقه التهديف���ي بثنائية في فوز لي���ون -3�ضفر على 
تول���وز ليتج���اوز مر�ضيليا بنقطة واح���دة في �ضدارة الترتي���ب. وجاء ذلك 
بع���د هزيمة مر�ضيليا 1-2 في مونبلييه يوم الجمعة في ا�ضتمرار لبداية 
�ضعيف���ة لع���ام 2015 لفري���ق الم���درب مار�ضيل���و بيل�ض���ا ال���ذي خ���رج اأي�ضا 
م���ن كاأ����ض فرن�ضا بركات الترجيح في ال�ضب���وع ال�ضابق. وكانت المفاجاأة 
الأكب���ر في خ�ضارة باري�ض �ضان جيرم���ان 2-4 اأمام م�ضيفه با�ضتيا بعدما 

تقدم -2�ضفر.

 عل��ى نظيره البحرين��ي، بهدفي��ن دون مقابل، فى 
ً
 غاليا

ً
حق��ق المنتخ��ب اإليراني ف��وزا

المباراة التى جمعتهما ، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، فى بطولة كأس األمم األسيوية 
 فى أستراليا.

ً
المقامة حاليا

 أحرز هدفى المنتخب االيرانى إحس��ان صافى ومسعود شجاعى فى الدقيقتين 45 و71 
م��ن عم��ر المباراة. ه��ذا الفوز رفع رصي��د المنتخب االيران��ى إلى ثالث نق��اط فى المركز 
 بفارق االهداف ع��ن منتخب االمارات 

ً
الثان��ي، بج��دول ترتيب المجموعة الثالث��ة، متخلفا

 من النقاط.
ً
"المتصدر"، فيما ظل رصيد المنتخب البحرينى خاليا

وم���ن جانب اخ���ر حقق المنتخ���ب الإمارات���ي فوزاً 
عري�ض���اً على نظيره القط���رى، باأربعة اأهداف مقابل 
ه���دف واح���د، ف���ى المب���اراة الت���ى جمعتهم���ا  �ضم���ن 
مباري���ات المجموعة الثالثة، ف���ى بطولة كاأ�ض الأمم 

الآ�ضيوية المقامة حالياً فى اأ�ضتراليا.
 ب���ادر المنتخ���ب القط���ري بالت�ضجي���ل ع���ن طريق 
خلفان اإبراهيم فى الدقيقة 22، فيما نجح المنتخب 
الإمارات���ي ف���ى ت�ضجي���ل اأربع���ة اأه���داف متتالي���ة عن 
طري���ق اأحم���د خلي���ل وعلى مبخ���وت "هدفي���ن"، فى 

الدقائق 37 و52 و57 و89 من عمر المباراة.
ه���ذا الف���وز رفع ر�ضي���د الإمارات اإل���ى ثاث نقاط 
ف���ى �ض���دارة المجموع���ة الثالث���ة موؤقت���اً، بينم���ا ظل 

ر�ضيد المنتخب القطري خالياً من النقاط.
وم���ن جه���ة اخ���رى و�ضف���ت ال�ضحاف���ة ال�ضترالية 
ف���ي  بالراق���ي  الإم���ارات  المنتخ���ب  الي���وم  ال�ض���ادرة 
مب���اراة ام���ام قط���ر والت���ي انته���ت ل�ضال���ح الأبي����ض 
بنتيج���ة اربع���ة اأه���داف مقاب���ل ه���دف واح���د باأق���دام 

اأحمد خليل والعب علي مبخوت هداف الخليج.
المنتخ���ب  ان  “ا�ضترالي���ان”  �ضحيف���ة  وقال���ت 
المنتخ���ب  ي�ضح���ق  ان  ا�ضتط���اع  الراق���ي  الإمارات���ي 
القط���ري بط���ل الخلي���ج باأربعة اأه���داف مقابل هدف 
واح���د، حي���ث ل���م ي�ضتط���ع ابط���ال الخلي���ج الطه���ور 
اول  ف���ي  الإمارات���ي  ال�ضقي���ق  اأم���ام  جي���د  بم�ضت���وى 
للمجموع���ة  بالن�ضب���ة  المجموع���ات  دور  مباري���ات 
الثالثة التي ت�ضم اأي�ضا منتخبات ايران والبحرين.

واأو�ضح���ت ال�ضحيف���ة اأن المب���اراة تميزت بح�ضور 
جماهي���ري ملفت م���ن الجاليات العربي���ة الإماراتية 
والقطري���ة المقيم���ة ف���ي ا�ضترالي���ا، والت���ي  ح�ضرت 

�ضعيا وراء فرقها في في اليام الما�ضية.
واأ�ض���ادت ال�ضحيف���ة بال���دور ال���ذي ق���ام ب���ه اف�ض���ل 
لع���ب في المباراة احمد خليل الذي بادر بالت�ضجيل 
للمنتخ���ب الإمارات وا�ضتط���اع ادراك التعادل، وكانت 

ه���ي نقط���ة البداي���ة لاإم���ارات الت���ي انه���ت المب���اراة 
ل�ضالحه���ا ب�ضهولة كبيرة وخا�ضة في ال�ضوط الثاني 

من المباراة.
وكان���ت بداي���ة غي���ر موفق���ة للمنتخب���ات العربي���ة 
ف���ي بطول���ة امم ا�ضيا حيث خ�ضرت عم���ان امام كوريا 
الجنوبية   -1 �ضفر في الجولة الأولى من مناف�ضات 
المجموع���ة الأولى لنهائيات كاأ����ض اآ�ضيا 2015 لكرة 

القدم، اليوم ال�ضبت، في كانبرا.
 ول���م يك���ن لعب���و عم���ان �ضي���دا �ضه���ا للكوريي���ن 
م���ن  واقترب���وا  الأخي���رة  اللحظ���ات  حت���ى  فقاوم���وا 

ت�ضجيل هدف التعادل عبر البديل عماد الحو�ضني.
واعتم���د م���درب عمان، الفرن�ضي ب���ول لوغوين في 
ت�ضكيلت���ه الأ�ضا�ضي���ة على الحار�ض عل���ي الحب�ضي في 
حرا�ض���ة المرم���ى، واأمامه عب���د ال�ض���ام عامر وعلي 
البو�ضعيدي ومحمد الم�ضلمي وجابر العوي�ضي، فيما 
�ض���ارك في خ���ط الو�ضط اأحم���د كانو وعي���د الفار�ضي 
واأمامهما رائد اإبراهيم وقا�ضم �ضعيد، وهجوميا دفع 

بمحمد ال�ضيابي وعبد العزيز المقبالي.
وبع���د �ضموده طوال ال�ض���وط الأول، تلقى منتخب 
عم���ان �ضربة قا�ضية في الوق���ت ال�ضائع منه عندما 
انطل���ق "محاربو التايغوك" بهجم���ة مرتدة و�ضددوا 
ي�ضاري���ة اأر�ضي���ة، اأخط���اأ الحب�ض���ي باإبعاده���ا فارت���دت 
اإل���ى ت�ضو يون���غ ت�ضول، مهاجم قط���ر القطري، الذي 

تابعها في ال�ضباك مفتتحا الت�ضجيل 45+1.
و�ضغط���ت عم���ان بحث���ا ع���ن التع���ادل ف���ي ال�ض���وط 
الثان���ي، وواجه���ت الكوريي���ن ب�ضرا�ض���ة، و�ض���دد رائ���د 
اإبراهيم في الوقت بدل ال�ضائع ركلة خطيرة بي�ضراه 

من حافة المنطقة مرت بجوار القائم 90+1.
الأ�ضترال���ى  المنتخ���ب  حق���ق  اخ���ر  جان���ب  م���ن 
ف���وزاً عري�ض���اً عل���ى الكوي���ت، باأربع���ة اأه���داف مقابل 
ه���دف واحد، ف���ى المب���اراة الت���ى جمعتهم���ا ، بملعب 
الآ�ضيوية  الأمم  كاأ�ض  افتتاح بطولة  "ملبورن"، فى 

التى ت�ضت�ضيفها اأ�ضتراليا خال الفترة من 9 – 31 
يناير الجارى.

ب���ادر المنتخ���ب الكويت���ى بالت�ضجي���ل ع���ن طري���ق 
ح�ضي���ن فا�ض���ل ف���ى الدقيق���ة الثامنة، قب���ل اأن ينجح 
المنتخ���ب الأ�ضترال���ي  ف���ى اإحراز هدفي���ن متتاليين 
ف���ى  لونج���و  وما�ضيم���و  كاهي���ل  تي���م  طري���ق  ع���ن 

الدقيقتين 32 و44 من عمر ال�ضوط الأول.
ونج���ح المنتخ���ب الأ�ضترال���ى ف���ى ال�ض���وط الثانى 
ف���ى تعزيز تقدم���ه، وذلك بت�ضجي���ل الهدفين الثالث 
والراب���ع ف���ى الدقيقتي���ن 62 و90 ع���ن طري���ق ميلى 
جدين���اك وجيم����ض تروا�ض���ى. هذا الفوز رف���ع ر�ضيد 
المنتخ���ب الأ�ضترال���ى اإل���ى ث���اث نقاط ف���ى �ضدارة 
المنتخ���ب  ر�ضي���د  ظ���ل  فيم���ا  الول���ى،  المجموع���ة 
الكويت���ى خالياً من النقاط وخ�ض���رت ال�ضعودية امام 
ال�ضي���ن بهدف دون رد  حي���ث ظهر الفريق ال�ضعودي 
بم�ضت���وى متو�ضط وبعيدا عن الم�ضتوى الفني الذي 

ظهر فيه في البطولت ال�ضابقة 
وفي ال�ضياق نف�ضه اأكد انجي بو�ضتيكوجلو المدير 
الق���دم  لك���رة  الأول  الأ�ضترال���ي  للمنتخ���ب  الفن���ي 
الي���وم الثني���ن اأن فريق���ه �ضيفتقد لخدم���ات القائد 
ماي���ل جيديناك في مباراته المقبل���ة اأمام المنتخب 
العماني �ضمن دور المجموعات في بطولة كاأ�ض امم 

اأ�ضيا والمقرر اقامتها غدا الثاثاء، ب�ضبب الإ�ضابة.
ن�ض���اط  "ا�ضتع���ادة  بو�ضتيكوجل���و:  انج���ي  وق���ال 
الاعبي���ن ه���و الأولوية الرئي�ضي���ة لنا بع���د المباراة 
الأول���ى .. الأم���ور ت�ضي���ر ب�ض���كل جي���د .. الاعب���ون 

ي�ضعرون بتح�ضن الن ويتطلعون اإلى التدريبات".
واأ�ض���اف: "الجمي���ع جاه���زون ع���دا قائ���د الفري���ق 

مايل".
وتعر����ض جيدين���اك اإلى الإ�ضابة ف���ي كاحل القدم 
الأي�ضر في مباراة منتخب باده ال�ضابقة اأمام نظيره 
الكويت���ي مم���ا ي�ضتدع���ي غياب���ه اأي�ض���ا ع���ن المب���اراة 
الأخي���رة للمنتخب الأ�ضترالي في المجموعة الأولى 

اأمام منتخب كوريا الجنوبية.
ورغم الفوز الكبير الذي حقه المنتخب الأ�ضترالي 
على الكويت 4/1 ف���ي المباراة الفتتاحية للبطولة، 
اأك���د بو�ضتيكوجلو اأنه �ضيدخ���ل تغييرات على ت�ضكيلة 
الفريق الأ�ضا�ضية ب�ضب���ب الإ�ضابة التي تعر�ض اإليها 

جيديناك.
وتاب���ع قائا: "�ضنج���ري نوعين م���ن التغييرات .. 
يب���دو وا�ضحا اأن الف���ارق الزمني بي���ن المباريات في 

هذه البطولة ق�ضير بخاف كاأ�ض العالم".
واختت���م قائ���ا: " �ضت�ضنح لن���ا الفر�ضة م�ضاء الغد 

للدفع بوجوه جديدة".

انصفوا رواد الرياضة
كل اسبوع

نافع خالد
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ت�ضي����ر كل التوقع����ات اإل����ى ف����وز كري�ضتيان����و 
رونال����دو بجائ����زة الك����رة الذهبي����ة الثالث����ة ل����ه 
الي����وم، وذلك بعد تقديمه لعام مميز مع ريال 

مدري����د.
�ضحيف����ة ABC الإ�ضباني����ة كان له����ا موقف 
وا�ض����ح من فوز النج����م البرتغالي، حيث ذكرت 
ليهزم باتيني وباتر  اليوم  رونالدو  "يطير 

ثم مانويل نوير".
واأ�ضاف����ت "ت�ضي����ر كل ال�ضتفت����اءات اإلى فوز 
رونال����دو، وهذا يعن����ي اأن الحم����ات الإعامية 
الت����ي قادها بات����ر وباتيني لم ت����اأِت بنتيجة، 

حي����ث كان����وا داعمي����ن ب�ض����كل وا�ض����ح لنوي����ر".
يذك����ر اأن جائ����زة الك����رة الذهبي����ة منح�ض����رة 
الآن بي����ن كر�ضتيان����و رونال����دو وليونيل مي�ضي 

ومانويل نوير.

صحيفة إسبانية:

رونالدو يطير ليهزم بالتيني وبالتر ثم نوير

كــــأس االمــــم االسيويـــة

قان���ون  ب�ض���دور  خي���راً  ا�ضتب�ضرن���ا  ال���ذي  الوق���ت  ف���ي 
الريا�ضيي���ن الرواد والإبطال بعد معان���اة كبيرة بين القبول 
والرف����ض والتعدي���ل من قبل مجل����ض النواب بع���د اإن عانى 
ريا�ضيين���ا الكثير ومن هم المتقاعدين في �ضد رمق الحياة 
ال�ضعب���ة ف���ي �ض���ل التخبط���ات ال�ضيا�ضي���ة الت���ي م���ر به���ا 
البل���د ف���اأن قان���ون الريا�ضيي���ن الرواد ل���ه م���ردودات ايجابية 
و�ضلبي���ة ف���ي الوق���ت نف�ض���ه للبع����ض م���ن الريا�ضيي���ن وقد  
يق���ول البع����ض باأن���ه كان فاتحة خير لهم وه���م محقين في 
ذل���ك بع���د اإن اأنع����ض اأمالهم لل�ضن���وات الع�ض���ر القادمة فيما 
ي�ض���ف البع����ض الأخر القانون بالمجحف وه���م الذين افنوا 
���ي دون اإن ت�ضم���ح  زه���رة عمره���م ف���ي خدم���ة الواق���ع الريا�ض
ل���ه الظ���روف بالم�ضارك���ة �ضم���ن المنتخب���ات الوطنية وهذا 
يعن���ي اأنه���م ل���رواد  والأبط���ال مثلما طال الإجح���اف الأموات 
منهم ونق�ضد الإبطال ويحبذا لو قام م�ضرعي هذا القانون 
باإن�ض���اف هذه ال�ضريحة الت���ي تعر�ضت لاإجحاف بق�ضد اأو 
دون ق�ضد �ضواء كانوا من الذين لم يمثلوا منتخبات العراق 
الوطني���ة اأو لعب���ي الدرجة الأولى والمدربي���ن والحكام وهم 
جميع���ا قد �ضاركوا ف���ي اإعاء �ضاأن ريا�ض���ة العراق وخدمتها 
ف���ي ال�ضنوات ال�ضابقة ونحن على يقين تام اإن وزارة ال�ضباب 
والريا�ض���ة ل���ن تدخ���ر جه���دا به���ذا الخ�ضو����ض ك���ون الأم���ر 
يخ����ض �ضريح���ة كبيرة م���ن الريا�ضيي���ن العراقيين والذين 
ه���م باأم�ض الحاجة لي���د العون والم�ضاعدة وحتى ل ي�ضعروا 

بانهم مهم�ضين في بلدهم  . واهلل من وراء الق�ضد.

- مت����������������ابعة

- متابعة

االمــارات وايران يحققان فوزهما االول... واربعة منتخبات عربية تسقط بالقاضية

- متابعة

- متابعة- متابعة

- متابعة

- متابعة

اجتم���ع رئي����ض اللجن���ة العلي���ا 
الألع���اب  ل���دورة  المنظم���ة 
بح�ض���ور   2 الدم���ام  الخليجي���ة 
محم���د  اللجن���ة  رئي����ض  نائ���ب 
الدكت���ور  والع�ضوي���ن  الم�ضح���ل 
وعب���داهلل  القنا����ض  اإبراهي���م 
اللجن���ة  بم�ضوؤول���ي  الم�ضيلي���خ 
ال�ضعودي���ة  العربي���ة  البارالمبي���ة 
برئا�ض���ة اأحم���د المقي���رن ونائب���ه 
الع���ام  والأمي���ن  الح�ضي���ن  خال���د 

محمد الخريجي .
اللجن���ة  م�ضارك���ة  مناق�ض���ة  وت���م 
ال�ضعودي���ة  العربي���ة  البارالمبي���ة 
بال���دورة الت���ي �ضتك���ون ع���ن طري���ق 
لعبت���ي رف���ع الأثق���ال وك���رة اله���دف 
الف���وز  ���ى  عل قدرته���م  اأك���د  حي���ث 
بذهبيات الم�ضابقتين، كما تم �ضرح 

خط���ة الإعداد الداخلي���ة والخارجية 
والميزاني���ة المقترح���ة للم�ضارك���ة، 
بع����ض  اأزال���ة  ح���ول  والتن�ضي���ق 
الم�ضارك���ة  الت���ي ت�ضم���ن  العقب���ات 

الناجحة لهم .
بالهتم���ام  المقي���رن  واأ�ض���اد 
ال�ضعودي���ة  للمنتخب���ات  المبك���ر 
ومنه���ا اللجن���ة البارالمي���ة العربية 

�ضي�ضاع���د  م���ا  وه���و  ال�ضعودي���ة 
ف���ي الح�ض���ور المميز بال���دورة ، 
خا�ضة واأنهم اأ�ضحاب الميدالية 
الذهبي���ة بكرة اله���دف بالن�ضخة 
الأولى التي اقيمت في البحرين 

في العام 2011م .
اللجن���ة  رئي����ض  اجتم���ع  كم���ا 
التح���اد  رئي����ض  م���ع  المنظم���ة 
ال�ضع���ودي لرفع الأثق���ال �ضلمان 
الج�ضي وم�ضوؤول���ي اللعبة حيث 
ت���م مناق�ض���ة الم�ضارك���ة ف���ي الدورة 
المع�ضك���رات  واأماك���ن  وفت���رات   ،
المختلف���ة ا�ضتع���داداً لل���دروة الت���ي 
يطمحون م���ن خالها للفوز باأكبر 
ت���م  كم���ا   ، الميدالي���ات  م���ن  ع���دد 
التن�ضيق حول الميزانية المقترحة 

لإعداد منتخب رفع الأثقال .

السعودية تراهن على ذهبيتي االثقال وكرة الهدف في االلعاب الخليجية

عندما ي�ضارك المنتخب التون�ضي لكرة القدم في نهائيات كاأ�ض الأمم 
الأفريقي���ة الثاثي���ن التي ت�ضت�ضيفها غيني���ا ال�ضتوائية من 17 كانون 
ثان/يناي���ر الحال���ي اإل���ى الثام���ن م���ن �ضباط/فبراي���ر المقب���ل ، �ضيكون 
ه���دف الفريق هو تعوي����ض ما فاته على مدار ال�ضنوات الع�ضر الما�ضية 
والت���ي ف�ض���ل خالها في ترك اأي ب�ضمة جيدة رغم التاريخ الحافل لهذا 

المنتخب.
ومن���ذ فوز المنتخب التون�ضي )ن�ضور قرطاج( على ملعبه بلقب كاأ�ض 
الأم���م الأفريقي���ة ف���ي 2004 ، تراج���ع ح�ض���ور الفريق ب�ض���كل كبير على 
ال�ضاحتي���ن الأفريقي���ة والعالمي���ة حي���ث خ���رج �ضف���ر اليدين م���ن الدور 
الأول لبطول���ة كاأ����ض العال���م 2006 باألمانيا وخرج م���ن دور الثمانية في 
كاأ����ض اأفريقي���ا اأع���وام 2006 و2008 و2012 وم���ن ال���دور الأول للبطولة 

في 2013 .
ويطم���ح الفري���ق حالي���ا اإل���ى تح�ضي���ن �ضورت���ه وا�ضتع���ادة توازن���ه بعد 
الإخف���اق ف���ي بل���وغ نهائيات كاأ����ض العال���م 2010 بجنوب اأفريقي���ا وكاأ�ض 

العالم الما�ضية عام 2014 بالبرازيل.
لذل���ك �ضيتعام���ل ن�ضور قرطاج م���ع البطولة الأفريقي���ة الجديدة في 

غينيا ال�ضتوائية ب�ضعار “حياة اأو موت”.
���ي ب�ضمعة رائعة لي�ض على م�ضتوى القارة  ويحظ���ى المنتخب التون�ض
الأفريقي���ة فح�ضب واإنما اأي�ضا على الم�ضتوى العالمي نظرا لم�ضاركته 
ف���ي بطولة كاأ�ض العال���م اأربع مرات �ضابقة اأع���وام 1978 و1998 و2002 
و2006 ولك���ن الفري���ق ل���م يحق���ق نف����ض النج���اح ف���ي ال�ضن���وات القليلة 

الما�ضية.

نسور قرطاج تحلم بتعويض ما فاتها 
والتحليق مجددًا على الساحة األفريقية

إنتقام برشلونة وانفراد تشيلسي بالصدارة .. األبرز في الدوريات األوروبية هذا االسبوع

الخالدي مهاجم الرمثا 
يتعرض لكسر في اليد

frhnaem@yahoo.com

- متابعة

تعر����ض ركان الخال���دي مهاج���م فري���ق الرمث���ا اإل���ى ك�ض���ر 
ف���ي ي���ده اأثن���اء م�ضاركته ف���ي تدريب���ات فريقه ال���ذي ي�ضتعد 
لمباريات مرحلة اإياب دوري المحترفين الأردني كرة القدم.

ويعتب���ر الخال���دي م���ن اأبرزمهاجم���ي الك���رة الأردنية حيث 
يت�ضدر حالياً ترتيب دوري المحترفين بر�ضيد "8" اأهداف.
ول���م تت�ض���ح بعد فترة غياب الخال���دي عن الماعب ولكن 
هنال���ك جهود تب���ذل بهدف �ضمان عودته قب���ل بدء مباريات 
مرحل���ة اإي���اب ال���دوري الت���ي يتوق���ع اأن تب���داأ بداي���ة ال�ضه���ر 

المقبل.

فوز بشق األنفس لسبورتينغ لشبونة
لم يتقبل البولندي فويت�ضيك ت�ضيزني ،حار�ض ار�ضنال النجليزي، عقوبة مدربه اأر�ضن 
فينج���ر بع���د تورطه في حادثة تدخين في غرف تغيي���ر الماب�ض. المدرب الفرن�ضي قام 
بفر����ض غرام���ة مالية مقدارها 20 األف جني���ه ا�ضترليني، بالإ�ضافة اإل���ى البدء بالحار�ض 
الكولومب���ي اأو�ضبين���ا اأمام �ضت���وك �ضيتي، الأمر الذي دفع ت�ضيزن���ي لل�ضعور بالغ�ضب، وعدم قبول الق���رار. وتقول �ضحيفة 
���ي، الأمر الذي ي�ضعه الآن ف���ي دائرة تفكير قد  مي���رور اإن الاع���ب ل���م ت���رق له فكرة خلط ت�ضرفات���ه بحقه باللعب كاأ�ضا�ض

تتعلق بطلبه الرحيل نهاية المو�ضم، في حال لم ي�ضتعد �ضعادته ومكانته التي كان يتحلى بها مع المدفعجية.

تشيزني يتمرد على فينجر ويفكر بالرحيل



* اود ان اسالك كيف ترى العمل؟

- العم���ل قلي���ل والعم���ال ي���زدادون وعجل���ة 
االعمار ما زالت متوقفة .

* من المسؤول عن هذه البطالة 

- ب���كل تاكيد الدولة .. ل���و انها هياأت عمال 
لل�سب���اب لم���ا كان له���ذا الم�سط���ر وجود من 

اال�سل والأ�سبح الواحد منا عملة نادرة .

* والمعيشة كيف هي ؟ 

- باأتجاه الهبوط واالنحدار الى م�ستويات 
متدني���ة  ولك���ن اهلل معن���ا .. ونق���ول ان اهلل 
الي���وم   فلقم���ة  اح���د  ���ى  عل ال���رزق  اليقط���ع 

موجودة باأذن اهلل .

وبزاوي���ة اخ���رى م���ن الم�سطر ال���ذي يزخر 
بالكثي���ر من العمال ... احدهم ي�سيح ...هل 

عندك عمل هل تريد عماالآ ؟ 

* فاجبته واي عمل تختص به انت ؟ 

- اي �سئ فقط جربني .

 ؟ 
ً
* وكم تتقاضى يوميا

- م���ن -7 25 ال���ف دين���ار واحيانا اع���ود الى 
بيت���ي دون عم���ل وعندم���ا ت�س���ود الدني���ا كلها 

بعيني . 

* عمل��ة ن��ادرة وفري��دة , وعامل أخر .. 
وانت ماذا تعمل ؟ 

اقوم ب�سب القالب. 

* وم��اذا تنتظ��ر , الس��اعة االن قارب��ت 
؟ 

ً
الثانية عشرة ظهرا

- اكثر االحيان يبداأ عملنا في هذه االوقات 
 .

* كيف ؟

- بع����ص اال�سغ���ال تخت����ص به���ذا الوق���ت .. 
به���ذا الوقت نطلب اج���راً اعلى من االجر في 
ال�سباح الننا به���ذا الوقت نكون عملة فريدة 

ونادرة ؟ 

* مسطر دون واسطات

- �س���اب تجاوز عمره الثالثين عاما ً اقترب 
من���ا حينما �سمع حديثنا ورغب في التحدث 

الينا ... 

* هل انت عامل ؟ 

- نعم .. انا عامل وخريج ..

* خريج وتعمل عامل تفليش ؟ 

- نعم .. فاناأ خريج كلية التربية . 

* لماذا انت هنا .. المفروض ان تكون في 
مؤسسة تعليمية تليق بك وبشهادتك ؟ 

- بب�ساطة لي�ص لدي وا�سطة . 

* وما عالقة الواسطة ؟ 

تك���ن  ل���م  اذا  التعيين���ات  ه���ي  واي���ن   -
بالوا�سط���ات .. ف���ال ت�ستطي���ع ايج���اد عم���ل  

بدون وا�سطات ؟ 

والدوائ��ر  ال��وزارات  راجع��ت  ه��ل   *
والشركات ؟ 

- نع���م وقد ملل���ت من ملء اال�ستم���ارات ... 
والم�سطر هنا يقبلنا دون وا�سطات او ر�ساوي 

.. فهو ملك  للجميع والزرق على اهلل . 

* جراح نفسية وعصبية .... 

يتطل���ع الينا رجل م�س���ن باأنتباه �سديد ثم 
يقول : 

* هل لي ان اشكي حالي عبركم ؟ 

- نعم فال�سحافة منكم واليكم . 

انا جندي �سابق وقد خرجت بجراح نف�سية 
الي�س���رى   لعين���ي  فاق���د  فان���ا   ... وج�سدي���ة 
ف�س���ال ع���ن اني م�س���اب في جمجم���ة راأ�سي 
وان���ا المعي���ل لعائلة كبيرة تتك���ون من )12( 
ف���رداأ واعم���ل  كعام���ل بن���اء , في���وم اج���د في���ه 
لقم���ة عيال���ي واخر اظ���ل متح�س���راً عليها .. 
���ى  ان اج���د  وق���د ملل���ت م���ن ال�سك���وى , وع�س

معاناتي عبركم . 

 نقول : 
ً
واخيرا

وج���وه ر�س���م التع���ب نيا�سينه عليه���ا فبدت 
وكانها خرجت توا من �سنين الحرب والخراب 
على امل بتفريج الهموم وتجفيف الدموع ..
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عمال المساطر : خريجون يزاولون العمل الحر ... وشهاداتهم مرفوعة على جدران منازلهم 
امنيات معلقة بالتعيين تبدأ مع فجر االيام والتنتهي بانتهاء اليوم

العراقية / مروان ماهر محمد

العراقية  - فيصل سليم:

مش��هد مح��زن ومؤلم يتك��رر كل يوم حي��ث تجدهم  
يجلسون ساعات وس��اعات  طويلة على شكل جماعات 
او ش��كل انفرادي والذي يقف منهم فانه حتماً  سيتكى 
عل��ى عصا مس��حاته ليعلن عن نفس��ه الي عم��ل يوكل 
الي��ة.. انهم عمال  المس��اطر وان ص��ح التعبير الذين 
لم يحصلوا على فرصة عمل في اول النهار وسبب وذلك 
التاخي��ر هو فق��دان  االمل .. نعم االم��ل الذي من خالله 
يقضي س��اعاته عس��ى ان تاتية الفرص��ة حتى لو كانت 
متاخ��رة بعض الش��ئ فالعودة الى البي��ت والعائلة دون 
ان يحص��ل على اج��ر ما فهي الخيبة والقل��ق والعوز معا 
. وه��ذه مس��اطر العم��ال فيه��ا الكثير م��ن الحكايات 
والقص��ص والك��وارث الت��ي تد م��ى لها القل��وب وتدمع 

ألجلها العيون ... واليكم بعضا منها

امني���ات معل����ق��ة 
بالتعيين تب��دأ م��ع 
فجر االيام والتنتهي 

بانتهاء اليوم

القديمة كان يلصق فيها صورا  المقاهي   
تأريخ  ولها  معروفة  عراقية  لشخصيات 
في الوسط الثقافي والفني والرياضي تمثل 

تأريخ العراق

يذكر ) اأياد نايف ( عمره ما يقارب ) 60 عاما ( 
باأ�سماء  زم��ان كانت قليلة وتعرف  اأي��ام  اأن مقاهي 
عرب  اإبراهيم  ومقهى  الزهاوي  كمقهى  ال�سعراء 
وغريهما كان يرتادها املثقفون والتجار واالأ�ساتذة 
الت�سلية  اأ�سبحت الإغرا�ص  املقاهي  فاأن  اليوم  اأما 

وق�ساء الوقت فقط .
اأن��ه �سمع من  واأ�سار ) حميد عبد ( ) 35 ( عاما 
وال���ده ب���اأن امل��ق��اه��ي ال��ق��دمي��ة ك��ان��ت متثل جتمعا 
االأ���س��خ��ا���ص  واأن  وامل��ث��ق��ف��ن  لل�سحفين  ث��ق��اف��ي��ا 

الذين يرتادونها كانوا معروفن 
اأما اليوم فاأن اأغلب املتواجدين يف املقاهي هم من 
االركيلة  �سرب  يف  وقتهم  يق�سون  الذين  ال�سباب 

وامل�سروبات الغازية .
اأن  يقول   ) عاما   43  (  ) حممد  اإ�سماعيل   ( اأم��ا 
املقاهي عند بداية عمره كانت جتمعا للريا�سين 
توجيهات  فيها  جت��ري  حيث  ال�سعبية  الفرق  من 
لكرة  دورات  ت�سكيل  فيها  ي��ت��م  وك��ذل��ك  امل��درب��ن 

ال��ق��دم , اأم���ا ال��ي��وم ف��ل��م ي��ج��د ه���ذه احل��ال��ة واأمن���ا 
فيها  تباع  التي  باملطاعم  اأ�سبه  املقاهي  اأ�سبحت 
بركات   ( راأي  ك��ان  ح��ن  يف  والع�سائر  امل��رط��ب��ات 
علي ( عمره )45 عاما ( ويهتم باأمور الفن فقد 
ذكر باأنه يتذكر اأحد املقاهي يف منطقة ال�ساحلية 
كانت جتمعا  التي  القناديل  وتدعى  االإذاع��ة  قرب 
ل��ل��ف��ن��ان��ن وم����ن خم��ت��ل��ف ال�����س��خ�����س��ي��ات وك���ان���وا 
م�ساكلهم  حيث  من  الفن  اأم��ور  بينهم  يتداولون 
ونتاجاتهم وكانت تربطهم عالقات جيدة واأثمرت 
ت��ل��ك ال��ع��الق��ات ب��ن��ت��اج ف��ن��ي ج��ي��د يف ت��ل��ك املرحلة 
اقت�سرت  اليوم فلم ن�ساهد هذه احلالة حيث  اأما 
امل��ق��اه��ي ال��ي��وم على ال��رف��ي��ه و���س��م��اع االأغ����اين اأو 

م�ساهدة االأفالم من قبل مرتاديها .
ب��اق��ة من  ���س��ائ��ق تاك�سي  ال��ي��اور (  اأح��م��د  وذك���ر ) 
لقلة  ال��ظ��ه��رية  ف���رة  خ���الل  للمقاهي  امل��رت��ادي��ن 
اأمور  اأي��ة  اأن��ه مل يجد  اإال  الراحة  العمل ولغر�ص 
يف املقاهي مما كانت موجودة يف ال�سابق من حيث 

التي  العالقات  اأو  تقدمها  التي  اخلدمات  طبيعة 
كانت موجودة يف ال�سابق حيث كانت املقاهي جتمعا 
جيدة  عالقات  بينهم  وتكونت  التاك�سي  ل�سائقي 

رغم اأن اأغلبهم من مناطق خمتلفة .
اأما ) احلاج كرمي ( ) 60 عاما ( يذكر اأن مقاهي 
اأي����ام زم����ان وخ��ا���س��ة خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان كانت 
توزع فيها احللوى ) البقالوة والزالبية ( وكانت 
تاأتي  فرق  بن  املحيب�ص  لعبة  مباراة  فيها  جتري 
وكانوا  املحافظات  من  واأحيانا  بعيدة  مناطق  من 
وه��ذا جعلهم  اأخ��ر  اإىل  يتنقلون يوميا من مقهى 
ي��ل��ت��ق��ون ب��اأ���س��خ��ا���ص م���ن م��ن��اط��ق اأخ�����رى وت����زداد 
ال��ع��الق��ات ي��وم��ا بعد ي��وم وه���ذا م��ا ال ن�ساهده يف 
دور  يف  مهما  جانبا  اأفقدها  مم��ا  احلا�سر  ال��وق��ت 

املقهى االجتماعي .
متقاعد  ريا�سية  تربية   ) �سباح  ع��دن��ان   ( وذك���ر 
اأن امل���ق���اه���ي ال���ق���دمي���ة ك����ان ي��ل�����س��ق ف��ي��ه��ا ���س��ورا 
ل�سخ�سيات عراقية معروفة ولها تاأريخ يف الو�سط 

ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي وال��ري��ا���س��ي متثل ت��اأري��خ ال��ع��راق 
اأمثال الزهاوي والقبنجي وناظم الغزايل ويو�سف 
عمران واإبطال الفريق العراقي اأمثال فالح ح�سن 
الذين  اأحمد وغريهم من  ورع��د حمودي وه��ادي 

حققوا اجنازات مهمة للكرة العراقية . 
اأم�����ا م��ق��اه��ي ال���ي���وم ف���اأن���ك ت���الح���ظ ف��ي��ه��ا ���س��ور 
معروفة  غ��ري  وفنية  ريا�سية  اأجنية  ل�سخ�سيات 
للمجتمع العراقي ومل نرى اأية �سور ل�سخ�سيات 

عراقية .
من خالل ذلك جند اأن املقاهي يف الوقت احلا�سر 
وتقدمي  والت�سلية  الرفيهي  اجلانب  على  تركز 
اخلدمات بعك�ص ما كان �سابقا فاأنها تعترب جانبا 
دعائيا واإعالنيا ل�سخ�سيات معروفة وكذلك كانت 
جتمعها  و�سيلة  متثل  اجتماعية  جتمعات  ت�سم 
واقع  وبالتايل تعرب عن  اأو هواية  اأو مهنة  حرفة 
املجتمع العراقي يف فرات زمنية خمتلفة ح�سب 

الواقع ال�سيا�سي الذي مر به العراق اجلريح .

مقاهي بغداد القديمة ... رئة المدينة بأستنشاق التراث

بعد التغييرات التي شهدها العراق في المجال السياسي 
والذي أنس��حب على الواقع االجتماعي للفرد العراقي الذي 
ب��دأ بالبح��ث ع��ن أماكن يس��تطيع م��ن خالله��ا الترفيه 
والراح��ة بعد أوق��ات العمل التي يبدأها من��ذ الصباح إلى 
س��اعة متأخ��رة من النه��ار لذلك يجد ف��ي المقاهي مكانا 
لذلك ومن خالل هذا االس��تطالع حاولنا التعرف على أراء 
الناس بين األمس واليوم في هذا المعلم التراثي الش��عبي 

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

 بين القرن الثامن عشر، عصر مقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير »قد أختلف معك في الرأي ولكني على استعداد 
ألن أموت دفاعا عن حقك في إبدائه«، والقرن الحادي والعشرين، عصر التسييس المتفاقم لإليمان الديني، فسحة 

زمن أهدرت في محاوالت عبثية للتوفيق بين حرية الرأي المطلقة و»حرمة« اإليمان الديني.
م����ن نافل����ة الق����ول اأن الحري����ات ال تتج����زاأ. ولك����ن ح����ادث االعتداء 
الدم����وي على مجل����ة »�ضارلي اإيبدو« الفرن�ضية ف����ي باري�س موؤ�ضر 
����ى اأن بي����ن حرية التعبير ع����ن الراأي وقد�ضي����ة المعتقد  مفج����ع عل

الديني عند البع�س فارقا - وال نقول هوة - ي�ضعب ردمها.
م����ع ذل����ك ال ب����د م����ن الت�ض����اوؤل: لم�ضلح����ة م����ن ت�ضخي����م اأبع����اد 
جريم����ة االعت����داء الدموي - الم�ضتنكر قطعا - على مكاتب مجلة 
»�ضارل����ي اإيبدو« وب�ضاعتها ال تقا�س بفظاع����ة المجزرة االأ�ضواأ التي 
ارتكبه����ا اأن����درز بيرين����غ بريفي����ك ف����ي النروي����ج، ع����ام 2011. وذهب 

�ضحيتها 77 قتيال؟
التط����رف  والثاني����ة  »االإ�ضالم����ي«  التط����رف  االأول����ى  داف����ع  اأالأن 

العرقي؟.. والتطرف علة واحدة مهما كانت هويتها.
مقل����ق بالن�ضب����ة لم�ضلمي اأوروب����ا بوجه خا�س، اأن يق����ع االعتداء 
����ى المجل����ة الفرن�ضي����ة ف����ي وق����ت يب����دو في����ه المن����اخ ال�ضيا�ضي  عل
لمجتمعاته����ا »م�ضحونا« �ضد الم�ضلمي����ن. ويتجلى تعبيره االأبرز 
بو�ض����وح ف����ي تنام����ي التي����ارات المعار�ض����ة »للمهاجري����ن« الج����دد، 

وخ�ضو�ضا مهاجري الدول االإ�ضالمية.
مجزرة النرويج عام 2011 دليل كاف على اأن االإرهاب لي�س حكرا 

على الم�ضلمين.
وت�ض����ح ف����ي دعاته مقولة فولتي����ر: »اإن الذي����ن يجعلونك تعتقد 

����ى جعل����ك ترتك����ب الفظائ����ع«. بما هو مخال����ف للعق����ل ق����ادرون عل
اإال اأن الموؤ�ض����ف اأن الخلفية ال�ضيا�ضية لم�ضاعر العداء االأوروبي 
للم�ضلمي����ن ل����م تع����د تنق�ضه����ا اأدل����ة دامغ����ة: مج����ازر طالب����ان ف����ي 
اأفغان�ضتان وباك�ضتان وح�ضارة بوكو حرام في نيجيريا و»اإنجازات« 
داع�����س ف����ي قط����ع الروؤو�����س والح����روب العبثي����ة في كل م����ن اليمن 

وليبيا.
م����ن ال�ضع����ب تجاه����ل »م�ضاهم����ة« تنظيم����ات �ض����اذة تدع����ي ف����ي 
االإ�ض����الم معرف����ة في االإ�ضاءة اإل����ى �ضورة االإ�ض����الم الحقيقي. ولكن 
وق����وع مجزرتين للحري����ات في دولتي����ن اأوروبيتي����ن ديمقراطيتين 
)النروي����ج وفرن�ض����ا( ف����ي ظ����رف 3 �ضن����وات يب����رر الت�ض����اوؤل عم����ا اإذا 
كان����ت الديمقراطي����ة االأوروبي����ة كافي����ة، بحد ذاته����ا، ل�ضمان حرية 
التعبي����ر، من جهة، ومن جهة ثانية مراعاة قناعة اأقلية وافرة من 
مواطنيه����ا باأن لالإيم����ان الديني »حرمة« تجعله - كامراأة قي�ضر - 

فوق ال�ضبهات واالنتقادات.
الحري����ات  م����ن  الح����د  اإل����ى  الحريتي����ن  بي����ن  الجم����ع  ال يحت����اج 
ال�ضحافي����ة بقدر م����ا يحتاج اإلى ممار�ضة م�ضوؤولة لهذه الحريات، 
فالمجتمعات الديمقراطية تتيح مجاالت وا�ضعة لو�ضائل االإعالم 
للخو�س في جدل ر�ضين، وح�ضاري، حول كل المعتقدات الفكرية 
بم����ا فيها المعتقدات الدينية. ولكن اإذا كان اأ�ضلوب مجلة »�ضارلي 
اإيب����دو« اال�ضتهزائي مقبوال، وربم����ا محببا في فرن�ضا، فهو اأ�ضلوب 

ال ت�ضت�ضيغه، حتى االآن، الذهنية ال�ضرقية وتحديدا المتدينة.
هذا اإذا �ضربنا �ضفحا عن قناعة بع�س االإعالميين باأن تحريك 
اإل����ى خطه����ا  اإيب����دو« للنع����رات الديني����ة والعرقي����ة يع����ود  »�ضارل����ي 
����ي ال اأ�ضلوبها فح�ضب. وبالفع����ل، اعتداء االأربعاء الما�ضي  ال�ضيا�ض
ل����م يكن االأول ف����ي تاريخها: في ع����ام 2006 ا�ضتحقت انتقاد اأعلى 
مرج����ع فرن�ضي، رئي�س الدول����ة اآنذاك، جاك �ضيراك، الإعادتها ن�ضر 
ر�ض����وم كاريكاتيرية اعتب����رت م�ضيئة لالإ�ضالم، نقلتها عن �ضحيفة 
دنماركي����ة رغ����م م����ا اأث����اره ن�ضره����ا م����ن �ضج����ة �ضيا�ضي����ة واإعالمي����ة 
وا�ضع����ة. وفي ع����ام 2011 تعر�ضت مكاتبها ف����ي باري�س للحرق اإثر 

ن�ضرها مقاال يتعر�س لالإ�ضالم.
ق����د ال يك����ون م����ن التجن����ي على مجل����ة »�ضارل����ي اإيب����دو« اتهامها 
بالتروي����ج لم�ضاع����ر »االإ�ضالموفوبي����ا« ف����ي �ضوق واعدة ف����ي الدولة 

التي تحت�ضن الجالية االإ�ضالمية االأكبر في اأوروبا.
وق����د يك����ون الفت����ا ف����ي ه����ذا ال�ضي����اق اأن تعم����د المجلة اإل����ى اإبراز 
موؤل����ف الروائ����ي مي�ض����ال هيوللوبك الجديد بع����د 3 اأيام فقط من 
طبع����ه، وتن�ضر »روؤيته« لم����ا يتوقعه من انقالب �ضيا�ضي يوؤدي اإلى 

»اأ�ضلم����ة« فرن�ض����ا بحلول ع����ام 2022. وبالتالي اإل����ى انهيار »ع�ضر 
التن����ور« فيه����ا واندماجه����ا، الحقا، ب����دول �ضاحل البح����ر المتو�ضط 

االأفريقية.
اعت����داء باري�س قد يك����ون عملية ترهيب مق�ضودة لفر�س معيار 
من الرقابة »الذاتية« على �ضحافيي فرن�ضا ور�ضامي الكاريكاتير. 
اإال اأن ح�ضيلت����ه ال�ضيا�ضي����ة الجانبي����ة قد ت�ضبح عك�����س ما ابتغاه 

المعتدون: الت�ضييق على حريات الم�ضلمين.. ال االإعالميين.

حريـــــة.. أم حريـــــات؟

االأخوان �ضعيد و�ضريف كوا�ضي، اللذان نفذا الهجوم على المجلة 
الباري�ضي����ة بتكلي����ف من تنظيم القاعدة ف����رع اليمن، ي�ضتركان في 
الكثير من م�ضيرة االإرهابيين الذين انتهوا في اأح�ضان الجماعات 
المتطرفة، القوا�ضم الم�ضتركة هي المدر�ضة والم�ضجد وال�ضجن. 
االأخ����وان كان����ا، ككثي����ر م����ن �ضغ����ار ال�ضب����اب المهاج����ر ف����ي فرن�ض����ا، 
يقوم����ان باأعمال ب�ضيط����ة، وظيفتهما اإي�ضال البيت����زا. الحقا، تردد 
����ى م�ضجد الدع����وة في اإح����دى �ضواحي باري�����س، وهناك  االثن����ان عل

وقعا في براثن اأحد الدعاة المتطرفين.
وبع����د ت����ورط �ضري����ف م����ع جماع����ة متطرف����ة زُج به ف����ي ال�ضجن، 
وهن����اك اأكمل تعليمه المتطرف، حيث تقوم خاليا من الم�ضاجين 
بالتلقي����ن والتوجي����ه. خ����رج �ضريف م����ن ال�ضجن اإرهابي����ا متكامال. 
اأخ����وه �ضعي����د �ضاف����ر لليم����ن، حي����ث التح����ق بجامع����ة االإيم����ان التي 
ي�ض����رف عليه����ا الداعية المتطرف عبد المجي����د الزنداني، وبعدها 

التحق بتنظيم القاعدة.
المدر�ض����ة والم�ضجد وال�ضجن تتكرر ف����ي �ضير االإرهابيين، بمن 
فيه����م ال����ذي يعتق����د اأنه زعي����م خلي����ة باري�س الت����ي نف����ذت العملية 
االأخي����رة. جمي����ل بيغ����ال ه����و االآخ����ر م����دان، وحب�����س ع�ض����ر �ضنوات، 
ت����م تجني����ده وتدريب����ه في �ضج����ن فرن�ضي، وهن����اك التق����اه �ضريف. 
والق�ضة مماثلة لالإرهابي محمد مراح، الذي قتل �ضبعة في تولوز 
بفرن�ضا عام 2012، فقد كان �ضجينا ل�ضنتين بعد اإدانته في �ضطو 

م�ضلح، وتعرف على �ضجناء متطرفين قاموا بتاأهيله وتجنيده.
وف����ي �ضجون فرن�ض����ا نحو اأربعي����ن األف م�ضل����م معر�ضين لبيئة 

����ى فيه����ا التط����رف، واخترقته����ا التنظيم����ات  الت����ي تف�ض الحبو�����س 
االإرهابية.

وه����ي لي�ض����ت م�ضكلة خا�ض����ة بم�ضلمي الغ����رب، فال�ضجون مكان 
والم�ضاج����د  المدار�����س  م����ن  اأكث����ر  المتطرفي����ن  لتجني����د  مثال����ي 
رغ����م  المتط����رف،  الفك����ر  م�ضاجي����ن  ف����اإن  ه����ذا  وف����وق  والبي����وت. 
مح����اوالت اإ�ضالحهم ق����د ال ي�ضفون بمجرد انتهاء عقوبتهم، فاأحد 
ال�ضعوديي����ن الذي����ن نف����ذوا الهج����وم االإرهاب����ي على نقط����ة الحدود 
ال�ضعودية مع العراق، قبل نحو اأ�ضبوعين، من خريجي ال�ضجون. 
����ى الح�ضيني����ة في  وكذل����ك اأح����د الذي����ن نف����ذوا عملي����ة الهج����وم عل
ال�ضج����ون  موقوف����ي  اأح����د  كان  ال�ضعودي����ة  ال�ضرقي����ة  المنطق����ة 
المخ�ض�ض����ة للمحكومين اأو المتهمين بق�ضاي����ا االإرهاب. ويوجد 

ف����ي ال�ضج����ون المخ�ض�ض����ة لالإرهابيي����ن االآن حوال����ي ثالث����ة اآالف 
�ضجي����ن، رق����م �ضخ����م، ورقم الذي����ن اأطل����ق �ضراحهم اأكب����ر من ذلك 
بكثي����ر خالل ال�ضن����وات القليل����ة الما�ضية، ب�ضبب نق�����س االأدلة، اأو 
انته����اء مدد محكوميته����م. االآالف من المتطرفين، اأو المتطرفين 
المحتملي����ن، من نزالء �ضجون العالم، هاج�����س يوؤرق المجتمعات، 
واالأع����داد في ازدي����اد، و�ضت�ضيق ِبِه����م ال�ضج����ون، و�ضتغ�س ب�ضببهم 

دور المحاكم، و�ضي�ضبحون ال�ضاغل االأول الأجهزة االأمن.
ه����ذا كله �ضيقودنا، اأو يعيدنا، اإلى الحل االأول، الثقافي. مواجهة 
المتطرفي����ن ثقافي����ة، مكافحة التطرف تحتاج اإل����ى م�ضروع بديل، 
والبدي����ل هو االإ�ضالم الو�ضطي، بالترويج لثقافة االإ�ضالم الع�ضري 

المعتدل، التي لم ت�ضل بعد اإلى جامعاتنا وم�ضاجدنا.

حرب البربرية “الجهادية” على الحضارة واألمن العالمي..بائع البيتزا خريج المدرسة والسجن

 مرة اأخرى، ينفذ االإرهابيون االإ�ضالميون جريمة وح�ضية مروعة با�ضم االإ�ضالم والر�ضول الكريم. 
داع�ضيو باري�س وجهوا البنادق نحو اإحدى اهم الحريات اال�ضا�ضية وال�ضخ�ضية، وهي حرية التعبير 
والن�ض���ر. وب���دال م���ن مقابل���ة الحج���ة بالحج���ة والر�ض���م بالر�ض���م ف���اإن االإرهابيي���ن وكل المتطرفين 
اال�ضالميي���ن  ي���ردون بالبنادق والهياج الجنوني والقت���ل والحرق والخطف. االإرهابيون اال�ضالميون 
وجمي���ع ف���روع اال�ض���الم ال�ضيا�ضي والتط���رف اال�ضالم���ي ال يطيقون ال���راأي الحر ويخ�ض���ون الحوار. 
كم���ا يختلق���ون الذرائ���ع لتبري���ر عملي���ات العن���ف و�ضف���ك الدم���اء، مغلفي���ن كل نواياه���م الظالمية 
ومنطلقاته���م المغلق���ة بحجج �ضيا�ضية اأو دينية واهية.  ال���راأي الحر والتعبيرعنه يرعبهم. تذكروا 
قت���ل ف���رج ف���ودة ومحاول���ة اغتي���ال نحي���ب محف���وظ. وتذك���روا فت���وى خميني �ض���د �ضلم���ان ر�ضدي 
حت���ى قب���ل ق���راءة كناب���ه وتخ�ضي�س ميلغ لم���ن يقتله. وكما يق���ول عيد الرحم���ن الرا�ضد، فان من 
يحاول���ون تبري���ر جرائ���م االرهابيين ال يقلون عنهم م�ضوؤولية. وها، وم���ع مذبحة �ضارلي ايبدو� من 
يكتب���ون منتقدي���ن ال�ضيا�ضة الخارجية الفرن�ضية وكانها من وراء الجريمة البربرية، اأو من يدعون 
ان المجل���ة اهان���ت النب���ي مع ان اعداده���ا االخيرة كانت ت�ضخ���ر من زعيم داع�س. ولك���ن كيف تبرير 
مقت���ل المئات من التالمي���ذ الباك�ضتانيين الم�ضلمين؟ وكيف تبرير جرائم داع�س في العراق �ضد 
الم�ضلمي���ن و�ض���د الم�ضيحيي���ن واالأزديي���ن؟ مذبحة مجلة �ضارل���ي  وحدت الغالبي���ة ال�ضاحقة من 
���ي بمختلف االتجاهات ال�ضيا�ضية. وبدال من اأن تقتل المجلة مع مقتل �ضحفييها  ال�ضع���ب الفرن�ض
الع�ضرة، فاإن �ضعار اليوم في فرن�ضا هو " كل منا هو �ضارلي." في هذه اللحظات الفرن�ضية الع�ضيبة 
يجب على جميع دعاة الديمقراطية والمثل االن�ضانية وع�ضاق الح�ضارة ان يقفوا مع فرن�ضا �ضعبا 
وحكوم���ة  وال�ضيم���ا م���ع �ضحافته���ا، �ض���واء كنا مع ما تكت���ب او ال. هذا الت�ضامن واج���ب في مواجهة 
الح���رب البربري���ة الت���ي ت�ضنه���ا القاع���دة وداع����س وكل المجاميع االرهابي���ة- وم���ن المذهبين-على 
���ى الحرية. وفي مواجهة حرب االره���اب على الب�ضرية،  الديمقراطي���ة وحق���وق االن�ضان، وال�ضيما عل
تج���ب مواجهته���ا بحرب عالمية �ضد االره���اب، وكذلك ف�ضح وادانة المروجي���ن والمبررين لجرائم 

االرهاب اال�ضالمي.  وعا�ضت حرية ال�ضحافة..

ايالف / عزيز الحاج عبد الرحمن الراشد 

وليد ابي مرشد 

نق����ول، نح����ن التون�ضي����ون، اإنن����ا اأنجزن����ا ث����ورة )17 دي�ضمبر 
2010 - 14 يناي����ر 2011( وبن����اء علي����ه، يق����ول قائلون اإّن تلك 
ه����ي بداي����ة "الربيع العربي"، وما اأدراك م����ا هو. في �ضوء هذا، 
االآن وق����د غ����ادرت الب����الد حقب����ة "الموؤق����ت" ودخل����ت ف����ي زمن 
"الدائ����م" بع����د اأن اأنج����زت كامل مراحل االنتق����ال ال�ضيا�ضي، 
اأفتر�����س اأّن االأ�ضئلة االأكثر معقولي����ة اليوم هي االآتية: اإلى اأّي 
م����دى ما حدث في تون�����س كان ثورة؟ وما هي اأهم ا�ضتتباعاته 
ب�ضفت����ه حدث����ا �ضّجل����ه التاري����خ مهم����ا كان����ت الت�ضمي����ة الت����ي 

اأُطلقت اأو �ضتطلق عليه؟ بكالم اآخر، اأين كنا واأينا اأ�ضبحنا؟
اأّول م����ا �ضيتبّي����ن لن����ا هو اأّن حرك����ة النه�ضة، الت����ي �ضتحكم 
البالد على امتداد ثالثة اأعوام بمعية حزبين اثنين �ضغيرين، 
ق����د ت����ّم بعثها من جديد، واأّن البعث قد ت����ّم من خارج الف�ضاء 
����ي الوطني ومن خارج ح����دود الوطن قبل اأن  الفك����ري وال�ضيا�ض
توفد اإلى داخله، واأنها قد اأوِفدت ب�ضرعة قيا�ضية مثلما توفُد 
لجن����ة اإغاثٍة اإلى بلد في حالة حرب اأو اأ�ضيب بكارثة طبيعية 

اأو بيئية اأو اإن�ضانية.
ه����ا ه����ي اإَذن حركة النه�ض����ة االإ�ضالمية تت�ض����كل بين ع�ضية 
تح����دٍّ  ف����ي   )2011 �ضن����ة  م����ن  مار�����س  �ضه����ر  )ف����ي  و�ضحاه����ا 
����ى اأ�ضا�����س  �ض����ارخ لقان����ون االأح����زاب )تحجي����ر قي����ام اأح����زاب عل
اللغ����ة اأو الدي����ن(. وهاهي تتق����دم بقائمات انتخابي����ة، ثّم تفوز 
باأغلبي����ة ُمريح����ة في �ضن����ة 2011، فت�ضكل حكوم����ة وت�ضيطر 
����ي، وتدف����ع ب�ضخ�ضية غي����ر �ضعبية  ����ى المجل�����س التاأ�ضي�ض عل
وته����ز  ����ي،  الرئا�ض الحك����م  �ض����دة  اإل����ى  المرزوق����ي(  )المن�ض����ف 
الب����الد هّزا على امتداد العامين ون�ضف العام التي ا�ضتغرقها 
����ى طريقة الهبوط اال�ضط����راري على دكة  حكمه����ا، وتنتهي عل
المعار�ض����ة البرلماني����ة اإث����ر انتخاب����ات 26 اأكتوب����ر م����ن �ضن����ة 
2014، قب����ل اأن تخ�ض����ر اأي�ضا عبر خ�ض����ارة حليفها المرزوقي 

في االنتخابات الرئا�ضية الموالية )دي�ضمبر 2014(
الطريق����ة  بتل����ك  النه�ض����ة  انبع����اث  اأّن  يعتب����ر  ال  م����ن  اإَذن 
معًط����ى اأ�ضا�ضي����ا واإنما يعتب����ره فعال تلقائي����ا وطبيعيا قامت 
ب����ه مجموع����ة م����ن المنا�ضلين بع����د اأن تخل�ضت م����ن الحاكم 
الطاغي����ة ب����ن علي فهو ف����ي راأيي اإما ممن ل����م يخطر ببالهم 
اأبدا اأن يبحثوا عن حقائق االأمور واإما ممن يعلمون الحقائق 
لكنه����م يريدون اإخفاءها عن التون�ضيي����ن واإما ممن يعتقدون 
اأّن باإمكانه����م بناء م�ضتقبل البالد على اأ�ّس المغالطة الذاتية 
����ى اأ�����ّس مغالطة ال�ضع����ب، اأعني ا�ضتنادا اإلى ق����راءة خاطئة  وعل
للتاري����خ. في الحقيق����ة، لي�ضت النه�ضة م����ن اأ�ضقط بن علي. 
����ى اأح����داث الحو�س  ولي�ض����ت النه�ض����ة م����ن كان ق����د اأ�ض����رف عل

المنجم����ي )بجه����ة قف�ض����ة في �ضه����ر يونيو م����ن �ضنة 2008( 
والت����ي كانت – مهما بدا ذلك متناق�ضا مع الطرح الذي نحن 
ب�ض����دد عر�ض����ه- بمثاب����ة الخلفي����ة االجتماعي����ة االأه����م وذل����ك 
لجه����ة اختزانه����ا للوق����ود الخ����ام للحرك����ة االحتجاجي����ة الت����ي 

عرفتها البالد في 2010-2011.
كان ق����دوم النه�ض����ة واعتالءه����ا �ض����دة الحك����م اأول ا�ضتتب����اٍع 
ِلم����ا تّم����ت الموا�ضعة )اللغوي����ة( عليه باأنه ث����ورة. وما يقلقني 
����ى  ك�ضخ�����س متدّي����ن يوؤم����ن بعقالني����ة االإ�ض����الم ويعي�����س عل
اأر�����س الوط����ن غي����ر راغ����ب في الهج����رة وغي����ر متح����زب اإيمانا 
ويح����اول  عالمي����ا  الحزبي����ة  المنظوم����ة  انهي����ار  بق����رب  من����ه 
مقاوم����ة عب����ادة ال�ضخ�ضية �ضيما في م����ا يخ�س العالقة بين 
ال�ضع����ب والرئي�س، ما ي�ضغلني ه����و الطابع الذي ات�ضم به هذا 
اال�ضتتب����اع الم�ضجل على اإث����ر الحدث ال�ضيا�ضي االحتجاجي. 
يتمث����ل اال�ضتتب����اع ف����ي تك����ّون ِبني����ة اأّولي����ة للحك����م )ال�ضلط����ة 
ث����الث: االأجن����دة  ف����ي عب����ارات  الموؤقت����ة(. ويتلّخ�����س طابع����ه 

االأجنبية، االإ�ضالموية، �ضرعة االإنجاز.
اأين يبرز هذا العامل ثالثي االأبعاد وما هي داللته؟ اإجماال، 
ل����م يع����د هنالك �ض����ك ف����ي اأّن جه����ات داخلية بع�ضه����ا معروف 
وبع�ضه����ا االآخ����ر م����ا ي����زال غي����ر مع����روف �ضارعت بو�ض����ع اليد 
ف����ي اليد مع جه����ات اأجنبية )ُجّلها معروف( ك����ي يتّم ا�ضتدراج 
التون�ضيي����ن للقي����ام بثورة ناعمة )األم ت�ضميه����ا اأطراف غربية 
ت����ّم للغر�����س تكوي����ن طاقم من  "ث����ورة اليا�ضمي����ن"؟(. وق����د 
اأخبار عبر المواقع  باإ�ضاعِة  "ال�ضايبر-عم����الء" ثم تكليفهم 
االجتماعي����ة االلكتروني����ة م����ن �ضاأنه����ا اال�ضتئثار بال����راأي العام 
ودفع����ه اإلى التح����رك االحتجاجي )على خلفي����ة حقيقية مثل 

اأحداث الحو�س المنجمي(.
ق����رار  ف����ي �ضن����ع  التدخ����ل االأجنب����ي  اإذا اعترفن����ا بحقيق����ة 
االنتفا�����س لن ي�ضعب توقع المخرج����ات المنتظرة من طرف 
الجه����ة المقررة: ال �ضبيل اأن تنجز تون�����س )واأّية دولة عربية( 
ِبني����ة ديمقراطية بنف�ضه����ا اأي انطالقا م����ن اإرادتها الجماعية 
االأ�ضيلة، وا�ضتنادا اإلى ال�ضخ�ضية والهوية الوطنيتين، وعلى 
�ضاكلته����ا الذاتية. لبلوغ هذا اله����دف الاّلاإن�ضاني كان ال بّد اأن 
يجد كبار مهند�ضي "الثورة الناعمة" تعوي�ضا عقديا ورمزيا 
و�ضيا�ضيا للقوة )الوطنية( التي كان ينبغي اأن تكون هي التي 
تحق����ق ثورة حقيقية )اأعني بالموا�ضفات االأ�ضيلة(. وبالتالي 
لم يعد هنالك �ضك في اأّن االإ�ضالم ال�ضيا�ضي )حركة النه�ضة( 

هو الذي اأريد له اأن يكون ذلك المعّو�س اله�س.

����ي عب����ارة ع����ن جه����اٍز راكٍب  هك����ذا �ضيك����ون االإ�ض����الم ال�ضيا�ض
����ى ج�ض����م تون�س في مواجه����ة االإ�ضالم الوظيف����ي -الثقافي  عل
ديان����ة  كون����ه  ع����ن  النظ����ر  ب�ض����رف  والتاريخ����ي  والح�ض����اري 

وعقي����دة- ك����ي يفعل في المجتم����ع ما تفعله الزائ����دة الدودية 
اإذا م����ا بقي����ت في ج�ض����م االإن�ض����ان لتعمل في مواجه����ة االأمعاء 
ال�ضليم����ة، حائلة دونها ودون القيام بوظائفها الطبيعية على 

اأح�ضن وجه.
هك����ذا وم����ن خ����الل الواق����ع راأين����ا اأّن َم����ن اأنج����ز االنتفا�ض����ة 
الم�ضم����اة بالث����ورة ه����م اأنا�����س يعان����ون االأمّري����ن م����ن الحاج����ة 
والفاق����ة. لك����ن ما راعن����ا اإال اأن وف����دت على الب����الد جمهرة من 
بخي����رات  تمتع����وا  الح����ال  مي�ض����ورو  معظمه����م  المهاجري����ن، 
البل����دان )االأوروبي����ة( الم�ضّيف����ة له����م، لكنه����م م����ع ه����ذا جاوؤوا 
طمع����ا ال ف����ي الحك����م فق����ط واإنم����ا ف����ي الم����ال اأي�ض����ا )ق�ضية 
ال�ضي����ك ال�ضين����ي مثال(. فهذا ال�ضنيع بحّد ذاته �ضرقة لثورة 
�ضعبي����ة احتمالية -اأعمق من تل����ك التي �ضّميت كذلك- كانت 
لتح����دَث فعال لو توف����رت لها الظروف الطبيعي����ة، مكان تلك 
الت����ي ل����م تعّمر �ض����وى ب�ضعة اأيام. هكذا ت����ّم الركوب على ثورة 
موقوتة من اأجل ُحكٍم موؤقت. هكذا اأزيح �ضهداٌء حقيقيون من 
الم�ضهد ليكون القادمون من الخارج هم االأبطال الحقيقيون 
للح����دث التاريخي )بينما ل����م ي�ضقط من النه�ضويين �ضهيد 
واحد(، ثم ليكونوا هم الحّمالون الموؤقتون الآمال التون�ضيين.
اأما اال�ضتتباع الثاني فهو ذاك الذي ح�ضل على اإثر معاينة 
ف�ض����ل النه�ضة )والترويكا( في ت�ضيير �ضوؤون البالد، مما اأدى 
اإل����ى ت�ض����ّكل "الرباع����ي الراع����ي للح����وار" ال����ذي اأطل����ق الح����وار 
الوطن����ي واأ�ض����رف علي����ه. �ضحي����ح اأّن القوى الوطني����ة كان لها 
����ي اإلى  اآن����ذاك دور اإيجاب����ي ف����ي اإيج����اد الطري����ق ال����ذي �ضيف�ض
البدي����ل ع����ن النه�ض����ة والترويكا، لك����ن �ضحيح اأي�ض����ا اأّنه كان 
هنال����ك تقاطع بين تلك االإرادة الوطنية المتذبذبة وبين اإرادٍة 
ت�ضييري����ة خارجية براغماتية وانتهازية. وكان حينئذ ال بّد اأن 
يتاأك����د العّراب����ون واأ�ضحاب الم�ضالح والنف����وذ العالمي من اأّن 
"الزائدة النه�ضوية" قد كانت نافذة المفعول باأن اأدت وظيفة 
تفري����غ و�ضفتن����ا الديمقراطي����ة م����ن المك����ّون ال�ضخ�ضيات����ي 
والهويات����ي الذات����ي لكي يوافق����وا، دون قيد اأو �ض����رط معلَنين، 
على ا�ضتبعاد حركة النه�ضة من ال�ضورة ال�ضلطوية القادمة. 

كان ذلك �ضنفا من اأ�ضناف االإذن باأن ت�ضمحّل النه�ضة.
)حرك����ة  ����ي  ال�ضيا�ض االإ�ض����الم  جل����ب  ال����ذي  بالمح�ضل����ة، 
����ى �ض����رورة ترحيله  النه�ض����ة( اإل����ى تون�����س ه����و ال����ذي واف����ق عل
)�ضيا�ضي����ا(. وق����د ح����دث اال�ضتبع����اد فع����ال، متج�ض����دا في ذلك 
اال�ضتتب����اع الثان����ي والذي ُت����ّوج بانتخابات فاز به����ا حزب جديد 
العهد وبرئي�س يجمع بين الخبرة والدهاء وخفة الروح )قائد 

ال�ضب�ضي(.
زم����ن  اأعن����ي  الحا�ض����ر،  الزم����ن  م����ن منظ����ور رهان����اِت  لك����ن 
اال�ضتتب����اع الثال����ث، اأ�ضتنتج اأن����ه كان ال بّد - م����وازاة مع مغادرة 
النه�ض����ة للحك����م - اأن تفت�����س الق����وى المهيمن����ة وعمالوؤه����ا 

المحلي����ون على جهٍة اأخرى - عو�ضا عن النه�ضة المهزومة- 
����ي لهم رغباته����م وتخدم م�ضالحهم ث����م ياأذنون لتلك  ك����ي تلّب
الجه����ة بالتحك����م بم�ضتقب����ل التون�ضيي����ن. ل����ذا فغي����اب القرار 
الوطني ال�ضيادي هو الذي ف�َضح – وقد يف�ضح اليوم- المجال 
لتبعي����ة الق����رار. ولكي ال يح�ضل هذا مرة ثانية ال بّد اأن يدرك 
وب����دء  الث����ورة  ت�ضحي����ح  ����ى  عل الحري�ضي����ن  التون�ضيي����ن  كل 
االإ�ض����الح بوا�ضط����ة مفاعيل ثوري����ة اأ�ضيلة اأّن غلب����ة االأجندات 
االأجنبي����ة )الت����ي لعب����ت ورق����ة االإ�ضالم(على كل نَف�����ٍس تحرري 
وطن����ي ل����م تك����ن لتح����دث ل����و اأّن ال�ضعب عل����م نقط����ة ال�ضعف 
عن����ده ك�ضع����ب ذي غالبي����ة م�ضلم����ة: كّل الم�ضلمي����ن يعرف����ون 
االإ�ض����الم ومقتنع����ون ب����ه، لك����ن لي�����س كل الم�ضلمي����ن عارفي����ن 
بالحري����ة ومقتنعين به����ا، مما يدفعهم اإل����ى االإح�ضا�س باأنهم 
لي�ض����وا ب�ض����دد تطبي����ق االإ�ض����الم ف����ي الواق����ع. وهذا مم����ا يوّلد 
لديه����م نوع����ا من الحرم����ان الموّلد هو ب����دوره لالإذعان للقرار 
الخارج����ي )وه����و وج����ه مم����ا اأ�ضم����اه مالك ب����ن نب����ي "القابلية 

لال�ضتعمار"(.
بالتالي اإذا تعرف المنحازون للثورة على هذا ال�ضعف الذي 
ينخره����م م����ن الداخ����ل فل����م يب����َق له����م �ض����وى اإدراك اأّن الرهان 
االأكب����ر م�ضتقب����ال ه����و الحري����ة. فالحرية ه����ي الت����ي �ضتمّكن 
ال�ضع����ب الم�ضل����م م����ن َفْه����م لم����اذا ه����م لي�ض����وا ب�ض����دد اإر�ضاء 
�ضميره����م الدين����ي. وهي التي �ضتزّوده����م بال�ضورة المعا�ضرة 
لحياته����م والت����ي تنبث����ق م����ن اإرادته����م ف����ي تحقي����ق الر�ض����ا. 
فالتح����رر المقرون بتَملك القدرة على اإر�ضاء النف�س والوطن 
ه����و ال�ضرط االأ�ضا�ضي لال�ضتتباع الثالث. هذا ما �ضي�ضمح لي، 

في ما يلي، باأن اأوا�ضل تفكيك لغز اال�ضتتباع الثالث.
يتطل����ب التفكي����ك اأي�ضا ط����رح ال�ضوؤال التال����ي: هل كل مرة 
�ضيت�ضاي����ق المجتم����ع م����ن اأّي ن����وع م����ن اال�ضتب����داد على غرار 
ا�ضتب����داد النظ����ام البنعلي، ث����ّم النه�ضاوي تباع����ا، �ضيتم اإيفاد 
فري����ق منق����ذ لتون�����س؟ لالإجاب����ة، يت�ض����ح اأن����ه ال مف����ر م����ن اأن 
يك����ون هنالك م�ضتبّد لكي تكون هنال����ك حاجة اإلى المقاومة 
الت����ي ه����ي بدوره����ا ت�ضتوج����ب فريق����ا للخال�����س. وهن����ا مربط 

الفر�����س. فف����ي مجتم����ع افتَر�ضنا اأن����ه احتّج وانتف�����س -وربما 
ي�ض����ح اأن نق����ول ب�ضاأن����ه اإنه ثار فع����ال- لكننا بّيّن����ا اأي�ضا اأنه لم 
يثابر في احتجاجه وانتفا�ضته )وثورته( ب�ضكل ير�ضي اإرادَته 
و�ضخ�ضيَت����ه وهويَت����ه وثقافَت����ه وذاكرَت����ه وتاريَخ����ه، نح����ن اأمام 
خط����ٍر بّي����ٍن: مثلم����ا هنال����ك حاجة لم�ضتب����دٍّ فال ب����ّد اأن يكون 
هنال����ك �ضان����ع لال�ضتب����داد وللم�ضتب����ّد. وه����ذا مم����ا يعني من 
خ����الل منط����ق االأ�ضياء الذي بّيّناه اأّن تون�س ال تزال مهددة باأن 
يحاول االآخر اأن يبعث لها "نه�ضة اأخرى"، بكل م�ضتلزماتها/ 

زائدًة دودية اأخرى، بطاقمها الجرثومي كامال.
لك����ن مواجه����ة حقيق����ٍة  االحتم����ال مخي����ٌف حق����ا.  ه����ذا  اإّن 
مخيف����ة اأف�ضل من معانقة وهٍم مهما بدا ُمَطمئنا. لذا لي�س 
اأم����ام ال�ضع����ب التون�ضي من خي����ار بالنظر اإلى م����ا م�ضى، وما 
عانى منه، وما قد يحدث، �ضوى خيار واحد: اإثبات اأنه جدير 
باأن يقول عن نف�ضه اإنه ثار، وباأن يقال عنه اإنه ثار، مع تكذيب 
����ى م�ضاه����د هوليودي����ة  �ض����ورة ال�ضع����ب ال�ضلب����ي، المتف����رّج عل
اأُ�ضِقطت على واقعه اإ�ضقاطا. وهل باإمكان ال�ضعب اأن ي�ضطلع 
بالمقول����ة الثورية ما لم ي�ضنع هو بنف�ضه م�ضروع الم�ضتقبل 
والِبني����ة ال�ضيا�ضي����ة الحاكم����ة، واقف����ا كالرج����ل الواح����د اأم����ام 
مح����اوالت الت�ضل����ل االإيديولوج����ي االآتي����ة من اآف����اق خارجة عن 

ذاته؟
نخل�����س اإل����ى اأّن اال�ضتتباع الثالث الأح����داث دي�ضمبر- يناير 
اإنم����ا ه����و بال����ذات الم����رور بمرحل����ة تمّل����ك مخرج����ات الفع����ل 
الث����وري. فهي مرحل����ة الت�ضوية التاريخي����ة والح�ضارية. وهي 
مرحل����ة اال�ضتحق����اق الديمقراط����ي: "اال�ضتحق����اق" بالمعن����ى 
اللغ����وي الحقيق����ي، ال بالمعنى اال�ضطالح����ي االإن�ضائي الذي 

روّجته و�ضائل االإعالم.
بف�ض����ل ه����ذا المنطق اآم����ُل اأن ي�ضائ����ل التون�ضي����ون اأنف�ضهم 
ح����ول م�ضروعه����م االأكبر: ل����و كان ما قمنا ب����ه - وتَوقفنا عنه- 
ث����ورًة، لُكّن����ا اأعطين����ا المثال للعال����م، الغني والفقي����ر، المتقدم 
م����ن  ب�ض����الم  الخ����روج  للجمي����ع  يت�ضن����ى  كي����ف  والمتخل����ف، 
براديغم العولمة االقت�ضادية وتبعاتها ال�ضيا�ضية وتداعياتها 
الثقافي����ة، وكيف ت�ض����اغ منظومة تعليمية تناه�����سُ العبودية 
المعا�ض����رة بمختل����ف جوانبها، وكيف يت����م تطوير المنظومة 
ال�ضحي����ة العمومي����ة ب�ض����كل ي�ض����اوي بي����ن الفقي����ر والغن����ي، 
����ي بالعدل  ����ن العقيدة الحقوقي����ة باتجاه التحل وكي����ف تتح�ّض
والم�ض����اواة وتجّن����ب ازدواجي����ة الخط����اب و�ضيا�ض����ة المكيالين 
�ض����واء ب�ض����اأن االأف����راد اأو ب�ض����اأن المجتمعات اأو ب�ض����اأن االأجنا�س 
والديان����ات والثقاف����ات، وكي����ف يت����م اإر�ض����اء �ضيا�ض����ة اجتماعية 
����ى اأر�ضي����ة عق����ٍد اأخالق����ي كون����ي ال ي����دع مج����اال ال�ضت�ض����راء  عل
االآف����ات المتعددة، وكيف يعي�س التون�ضيون في �ضلب جماعة 

مت�ضامن����ة ومتما�ضك����ة.

متى يعيد التونسيون قراءة التاريخ؟
 محمد الحّمار



�ش���در ع���ن الم�ؤ�ش�شة العربي���ة للدرا�شات والن�شر، "م���ا بعد الياء: 
 400( الجناب���ي  الق���ادر  لعب���د  نثري���ة"؛  و�شقائ���ق  �شعري���ة  اأعم���ال 
�شفح���ة(. وقد �شم الجزَء الأكبر مم���ا ُن�ِشَر له من ق�شائد و�شقائق 
خ���ال اأربعي���ن عاما م���ن التحليق ال�ّشع���ري، في مج���ات )"الرغبة 
"فرادي����س"   ،1982-1984 "النقط���ة"   ،1973-1981 الإباحي���ة"، 
1994-1991(، وف���ي ُكتب )"في ه�اء اللغة الطلق"، 1978، "م�شرع 
"ث����ب الم���اء"  "م���رح الغرب���ة ال�شرقي���ة" 1988،  ال��ش����ح" 1984، 

���يء م���ن ه���ذا القبي���ل" 1992، "تدّف���ق" 1992، "حياة ما  1989، "�ش
بع���د الي���اء" 1995، "م���ا كان لن يك����ن اأب���داً" 2002، و"انحتني اأّيها 
ال�ش�ء لكي ل ت�شاب لغتي بالدوار" 2013( وفي ع�شرات الكراري�س 
ك�"جريرة الّنهار"، والمنا�شير، وفي الجرائد العربية "النهار العربي 
"ملح���ق  "الم�شتقب���ل"،  "القد����س العرب���ي"،  "الحي���اة"،  الدول���ي"، 
النهار الثقافي"، "ال�شفير"، ناهيك عن اأّن عدداً كبيراً من الق�شائد 

ن�شرت في م�قع "اإياف" ك�"�ش�ر بغدادية" )منت�شف 2014(.  
وق���د كت���ب ال�شاعر الراحل اأن�شي الحاج كلمة و�شعت على الغاف 
ل َعَط�س  الأخي���ر، جاء فيها: " �شرا�شة عبد الق���ادر الجنابي هي َن�شْ
���ُرُه لي���ُل الب���در مغ�ش����ًل بالع�ا�ش���ف، ُمْخ�شب���اً قارئه  ْع ال�ش���دق، و�ِش

بَقْه���ر الياأ����س ولعب الخي���ال وَحْد�س ال�ْح���دة، ملِهم���اً بده�شة طفل 
دائ���م الكت�ش���اف والتم���رد والحرّي���ة. وكّلم���ا طالعَتُه وج���دت الكلمات 
تع����د م���ن غربة وظائفه���ا الي�مي���ة اإل���ى اأر����س اإمكاناته���ا ال�شعرية، 
تق����م م���ن الم�ت وتدع�ن���ا معها اإل���ى القيامة. ه� الحي���اة ى تقليد 
الحي���اة. والج���ذور، مع���ه، تنب����س، مقل�ب���ًة، ُتْربَتها بالرف����س والكفر 
وتعي���د اخ�شابه���ا، بعد جفاِف ع�ش����ر، بمطر التم���ّرد الكريم. وكّلما 
ق���راأَت ل���ه القى اأحجارا ف���ي ِبرَك لوعي���ك. وهذا المحّر����س للباطن 
وال���ذي يق����ل اأنه با ذاكرة، يملك اأجم���ل الذاكرات: تلك التي اقبلْت 
با َبْرَمَج���ة، ورغم اكتنازها بالأطياف الحبيبة وتلك الرجيمة، بدت 

وكاأّن الم�شتقبل �شار وحده ما�شيها."
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في كتاباته تجده مهموما بوطنه ومعاناته.. وللنازحين والمهجرين نصيب كبير من قلمه 
الفياض.. ولم يألف جهد في بحوثه في الدعوة للتسامح والحوار وتقبل اآلخر ونبذ الطائفية 
المقيت��ة التي كانت تداعياتها أكثر مما تحصى.. ولعل كتابه الجديد الذي يتناول تهجير 
المسيحيين وسبي اإليزيديات خير مثال لما نقول.. أنه الكاتب والباحث صالح عبد حسين 

 في هذا المجال.. 
ً
الطائي، مؤلف مايقارب 21 كتابا

* مؤلفك��م "نح��ن واآلخر والهوي��ة" جاء رد فعل 
على األحداث التي مّر بها العراق بعد 2006.. ماذا 
عن  أحداث الموصل والتداعيات التي مّر بها البلد 

بعد العاشر من حزيران؟ 

- تعر�ش���ت ع���ام 2006 اإل���ى  التهجي���ر م���ن بيت���ي، 
اإذ  وفق���دت تراث���ي ومكتبت���ي وعاقات���ي وذكريات���ي؛ 
م���ن الغرابة وال�شف���ه اأن ي�شبح الإن�ش���ان مهاجرا في 
وطن���ه ب�شب���ب جن����ن الطائفي���ة. وك���رد فع���ل و�شعت 
ه���ذا الكتاب ال���ذي ن�شرت���ه جمعية النه�����س الفكري 
في طبعت���ه الأولى، ون�شرته قناة العراقية الف�شائية 
في طبعته الثانية، وقمت بن�شره الكترونيا للتحميل 
الإره���اب  دام  م���ا  حي���ة  تبق���ى  مادت���ه  لأن  المجان���ي 

والتطرف فاعا في المجتمع. 
نع���م ا�شتج���دت اأم�ر غريب���ة بعد اأح���داث الم��شل 
ومج���زرة �شبايك���ر وبادو����س، وتهجي���ر الم�شيحيي���ن، 
اأخ���ذت  تك����ن  ل  ق���د  الإيزيدي���ات  الن�ش���اء  و�شب���ي 
م�شاحته���ا ب�شكل كامل في ه���ذا الكتاب، ولذا و�شعت 
كتاب���ا اآخ���ر مكما له وه���� بعن�ان "الحك���م ال�شرعي 
لتهجي���ر الم�شيحيي���ن و�شبي الإيزيدي���ات" وه� الآن 

تحت الطبع في �ش�ريا.

* لديكم الكثير من المؤلفات.. ماكان قاس��مها 
المشترك؟ 

- اأهت���م غالب���ا بجزئي���ات م���ن تاريخن���ا الإ�شام���ي 
���يء ا�شتخدامه���ا فكان���ت ال�شبب  ���يء فهمه���ا اأو اأ�ش اأ�ش
في فرقتنا وت�شتتنا لأعيد تفكيكها وتحليها وبناءها 
وف���ق معطيات العقل والعلم والمنطق، بعيدا عن اأي 
م�ؤث���ر اآخ���رى، وق���د نجحت به���ذه المهم���ة من خال 
مجم�عة من الكتب والم�ؤلفات التي اأ�شدرتها مثل: 
كت���اب "نظري���ة فار�شي���ة الت�شي���ع" ال���ذي لق���ي قب�ل 
ل���دى المذاه���ب الإ�شامي���ة كله���ا، وكت���اب "جزئي���ات 
ف���ي ال�شيرة النب�ية" وكتاب "نح���ن والآخر واله�ية" 
وكت���اب "حاطب وهم في ليل عا�شف" وكتاب "ثقافة 

ح�اء" وه� كتاب م�شترك. 
���ى هذا المنه���ج البنائي هن���اك عددا من  و�شي���را عل
الكت���ب الت���ي اأنج���زت اأو ه���ي ف���ي ط����ر النج���از مث���ل 
كتاب "�شر كنز الفرات، عاقة الكنز بالغزو الأمريكي 
للع���راق وما يح���دث في �ش�ريا الآن" وه� كتاب اأحاول 
م���ن خال���ه رب���ط م���ا يح���دث ف���ي بلدانن���ا العربي���ة 
ال�شاع���ة.  اأ�ش���راط  برواي���ات  ذل���ك  وعاق���ة  ببع�ش���ه 
وكتاب "اأث���ر الطعام على ال�شل����ك الب�شري وعاقته 
بالعنف الدم�ي" وه� درا�شة تاريخية علمية. وكتاب 
"الغجر بين الأ�شلمة والتن�شير والته�يد" يتحدث 
عن محنة هذه الفئة من الب�شر في العالم كله وفيه 
دع����ة اإلى تركهم يعي�ش�ن كما ه���م كم�روث اإن�شاني. 
ف�ش���ا ع���ن ثاث���ة كت���ب اأخ���رى ه���ي: كت���اب "ثقافة 
الت�شام���ح والقب�ل بالآخر" وكت���اب "الإ�شام والعنف 

والح����ار" وكت���اب "العقائ���د واإ�شكالي���ة العاق���ة م���ع 
الآخر".

* ومؤل��ف" جزيئات في الس��يرة النبوية".. ماذا 
أضاف للمكتبة العربية واإلسالمية؟ 

- قد تك�ن الكتابة عن ال�شيرة النب�ية �شائكة بقدر 
ك�نه���ا �شائقة لأن كتاب���ة ال�شيرة تعر�شت اإلى الكثير 
���ي والفئ�ي  م���ن المماحك���ة ب�شب���ب الح���راك ال�شيا�ش
ف���ي المجتم���ع الإ�شام���ي، وق���د اأنهكن���ي العمل على 
ه���ذا الكتاب نظ���را لح�شا�شية مادت���ه. واعتمد ككتاب 
منهجي م�شاعد في ق�شم التاريخ في جامعة وا�شط، 
وكت���ب عنه مفك���رون عراقي����ن وعرب  ون�ش���رت ورقيا 

والكترونيا. 

* أهم المهرجانات التي شاركتم بها كباحٍث؟

���ى ع���دد المهرجان���ات والم�ؤتمرات التي  -  ل يح�ش
ا�شترك���ت به���ا باحث���ا لكثرتها؛ وي���كاد م�ؤتم���ر تحليل 
النزاع���ات ال���ذي عقده معه���د ال�ش���ام الأمريكي على 
هام�س م�ؤتمر ح�ار الأديان الذي عقد في ا�شطنب�ل 
اح���د اأه���م الم�ؤتم���رات الت���ي ح�شرته���ا، ف�ش���ا ع���ن 
م�ؤتم���ر عق���د ف���ي اإي���ران ع���ن فك���ر ال�شي���د ال�شهي���د 
ال�ش���در الثان���ي، وم�ؤتم���ر كلي���ة الآداب ف���ي جامع���ة 
القاد�شي���ة ع���ن الإم���ام الح�ش���ن )ع( وم�ؤتم���ر الإم���ام 
الح�شين الذي اأقامته كلية الآداب في جامعة وا�شط، 
وم�ؤتمر الهيئة العامة للمزارات ال�شيعية، وم�ؤتمرات 

جامعة وا�شط، وغيرها الكثير.

الكاتب صالح الطائي...

النشاطات الثقافية محكومة بالتقليد وخالية من التجديد واالبتكار
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اخرعمالقة مقام “ حيران” 
حسن سيساويي في ذمة الله

ت�ف���ي مق���رئ المقام الك����ردي الفنان ح�ش���ن �شي�شاويي،  في 
اربي���ل عن عم���ر ناهز 89 عاما في اح���دى م�شت�شفيات �شقاوة 

بعد �شراع ط�يل مع المر�س.
"  �شي�شاويي ت�في ليا في  وق���ال م�ش���در طبي في اربي���ل ان
م�شت�شف���ى �شق���اوة الع���ام، متاأث���را ب�شراع���ه م���ع المر�س بعد 

حادث مروري تعر�س له قبل �شن�ات.
ول���د �شي�شاوي���ي ف���ي قري���ة )اآري �شي�شكة( القريب���ة من قرية 
)�شي�ش���اوه( ف���ي �شه���ل حري���ر بمحافظ���ة اربيل ع���ام 1926، ولم 

يتزوج في حياته التي امتدت نح� ت�شعة عق�د.
وكان �شي�شاوي���ي ي�ؤك���د ف���ي مقابات���ه ال�شحفي���ة ال�شابق���ة 
ان �شب���ب ع���دم زواج���ه ه� ان���ه احب ف���ي مرحلة ال�شب���اب احدى 
الفتي���ات؛ ال ان���ه ل���م يتمك���ن م���ن ال���زواج به���ا فعزف ع���ن الزواج 

نهائيا.
ب���داأ �شي�شاوي���ي رحلت���ه الفني���ة م���ع المق���ام وخ�ش��ش���ا مقام 
المن�شرم،  الق���رن  �شتيني���ات  "حي���ران" الك����ردي من���ذ مطل���ع 

فحقق �شهرة على م�شت�ى مناطق محافظة اربيل كافه.

لمنا�شب���ة الذك���رى الرابع���ة والت�شعين لتاأ�شي����س الجي�س العراقي 
البا�ش���ل، وانت�شارات���ه �ش���د فل����ل داع����س ، ا�شت�شاف البي���ت الثقافي 
البابلي العميد الطيار الركن المتقاعد ريا�س البياتي للحديث عن 

اأبع���اد تاأ�شي����س جي�شن���ا وبط�لت���ه .
وا�شتعر����س البياتي في بداية الأم�شي���ة الأبعاد ال�طنية لتاأ�شي�س 
الجي����س العراق���ي و�شرورته ف���ي الدفاع عن حيا����س ال�طن، واأهمية 
اعتم���اد مب���داأ ال����لء لل�ط���ن دون النحي���از اإل���ى الأح���زاب والتكتات 
الت���ي ت�شع���ف دوره .واأ�ش���ار اإلى م�ش���اركات الجي����س العراقي في عدد 
م���ن الح���روب العربية خال اأع����ام 1948و 1967و1973 �شد الكيان 
ال�شهي�ني وتحدث البياتي عن �شمات المقاتل العراقي في الحروب 
وا�شتعداده للبذل والعطاء دفاعا ً عن بلده ،وتطرق الى  خطاأ  بريمر 
ف���ي ق���راره بحل الجي����س العراقي .وثم���ن بط�لت وم�اق���ف الجي�س 
العراق���ي ف���ي محارب���ة ق����ات داع����س وهزيمته���م و�ش���رورة الهتم���ام 
بتزوي���ده باأح���دث المع���دات لأداء دورة ال�طني.وف���ي خت���ام الأم�شي���ة 

اأجاب المحا�شر عن اأ�شئلة وا�شتف�شارات الحا�شرين .

البيت الثقافي البابلي  ينظم أمسية بعنوان 
أبعاد تأسيس الجيش العراقي وبطوالته

�ش����ارك البي����ت الثقاف����ي النجفي التاب����ع لدائرة العاق����ات الثقافية العام����ة في وزارة 
الثقاف����ة الحتفالي����ة الت����ي اإقامتها منظم����ات المجتم����ع المدني ف����ي محافظة النجف 
الأ�ش����رف  والخا�ش����ة بالع�ائ����ل العراقي����ة الم�شيحي����ة المهج����رة لمحافظتن����ا كل من ) 
منظم����ة العدال����ة لحق�����ق الإن�ش����ان ومنظمة الحي����اة من اج����ل الم����راأة وم�ؤ�ش�شة العدل 
الكامل لحق�ق الإن�شان وم�ؤ�ش�شة مريم العذراء للثقافة والفن�ن وبالتعاون مع مكتب 
حق�����ق الإن�ش����ان ف����ي النج����ف الأ�ش����رف وعلى قاع����ة مكتب حق�����ق الإن�شان ف����ي النجف 
����� مدي����ر البي����ت الثقاف����ي النجف����ي " ج����اءت  . وق����ال ال�شي����د �شف����اء مه����دي ال�شلطان����ي �
م�شاركتن����ا ف����ي ه����ذه الحتفالية نظ����راً لت�جيهات دائ����رة العاقات الثقافي����ة العامة في 
وزارة الثقافة لدعم الع�ائل المهجرة من مدنهم ب�شبب تعر�شهم للعمليات الإرهابية 
����ى ي����د الع�شابات الجرامية لذلك نح����ن ندعم هذا الت�جه عن طري����ق الم�شاركة اأو  عل
اإقام����ة الأن�شط����ة الت����ي تعنى به����ذه ال�شريحة " يذك����ر ان البيت الثقاف����ي النجفي لديه 
العدي����د م����ن الم�شاركات واإقامة الندوات لدعم الع�ائل المهجرة من جهة وا�شتنكار ما 

تق�م به الع�شابات الإرهابية في تهجير الم�اطنين من جهة اأخرى.

البيت الثقافي النجفي يشارك في 
تكريم العوائل المسيحية المهجرة

ق����ررت اللجن����ة الم�شكل����ة ف����ي وزارة ال�شياح����ة 
والآثار والخا�شة بالتح�شير لمهرجان �شياحة 
بغ����داد  ف����ي  له����ا  اجتم����اع  خ����ال  الول  اله�����ار 
،الخمي�����س، تقديم م�عد اقام����ة المهرجان من 

ال�شاد�س ع�شر من اذار الى الثالث ع�شر منه.
وذكر بيان لل�زارة ان" الأجتماع ، الذي ح�شره 
رئي�����س هيئة ا�شتثم����ار ذي قار وممثل عن مركز 
انعا�����س اله�����ار ب�زارة الم�����ارد المائي����ة ورئي�س 
منظم����ة حماي����ة الطبيع����ة وق�ش����م ال�شياحة في 
ذي ق����ار ، ناق�����س م��ش�����ع الدع�����ات الخارجي����ة 
والداخلي����ة والأم�����ر التح�شيري����ة والل�ج�شتي����ة 

الخا�ش����ة بمرا�شم ا�شتقبال ال�شي�ف واإقامتهم 
ف�شا عن محاور اخرى متعددة".

ي�ش����ار ال����ى ان "رئي�����س اللجن����ة التح�شيري����ة 
التقى في وقت �شابق اع�شاء المنظمة العراقية 
ل�ش�ن الطبيع����ة وناق�س معهم م��ش�ع ا�شراك 
منظم����ات المجتم����ع المدن����ي الفاعل����ة ف����ي هذا 

المهرجان". 

تقديم موعد مهرجان سياحة االهوار الى الثالث عشر من اذار المقبل
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 ي�ش����ارك ثاث����ة �شع����راء ع����رب ف����ي مهرج����ان 
ال����ذي تنظمه  "بري����دج ووت����ر" الدول����ي لل�شعر، 

جامعة بريدج ووتر ب�لية فيرجينيا الأمريكية، 
ف����ي الفت����رة من 15 اإل����ى 18 من يناي����ر الجاري، 
بمق����ر الجامع����ة بال�لي����ات المتح����دة. ال�شعراء 
�شري����ف  الم�شري����ان:  ه����م  الم�شارك�����ن  الع����رب 
ه����دى  والك�يتي����ة  ع����ام،  و�ش����ارة  ال�شافع����ي، 

اأ�شكنان����ي. وق����د دع����ا المهرج����ان �شع����راء ونق����اًدا 
ونا�شري����ن م����ن ال�لي����ات المتح����دة، ودول ع����دة، 
منه����ا: كندا، وفرن�شا، والياب����ان، والهند، وجن�ب 
اإفريقيا، وفنزويا، وجامي����كا، وم�شر، والك�يت، 

وغيرها.

ثالثة شعراء عرب في مهرجان "بريدج ووتر" األميركي

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

متندم عليك .... ابكد �شعررا�شي 
علينة اثنيه ..جان الزمن قا�شي 

تفاركنه ابدايتنه
وكل�شي ابد ما �شفنه

وبدل افراحنه ... �شفنه املاآ�شي
متندم  على ال�شار وعلى الراح

وعليك ا�شفك انه ابذكرك م�شه وم�شباح
وكلبي لتظن ياكلبي نا�شي 

�شيفيد  الندم يحبابي �شيفيد 
تفاركنه بعد ما جنه فد ايد

انه ابكلبي حرت ماادري �شرييد
حنظل �شار من الع�شل كا�شي 
متندم عليك ابكد �شعر را�شي

ينهر العز ...
على اجروفك ا�ش�ف اخلري نبع ..

والزرع خ�شر 
وعلى اجرفك ا�ش�ف الفلح

مله اوتهاب احلر 
وعلى روجك ا�ش�ف الطري 

يعلب وال�شمج حدر
و�ش�ف اعله البعد �شياد

*****
يغني احممداوي ولل�شبح ي�شهر 

و�شفت �شط البحر ي�شحك 
جي مليت مايه وكتله اتب�شر 

و���ش��ف��ت ���ش��ط ) ال��ط���ي��ل ( م��اخ��ذه 
الط�فان 

*****
و)ام اكعيده ( ف�ك الف�ك تتبخرت 
و�شفت قرية ) ال�شيكل ( �شاخ�شه 

امن ابعيد واتذكر 

) على جروفك ي�شيكل غايف ال�شمر 
و�شفت اهلي على ال�ش�بني 

*****
وابفي امل�شايف ن�شم العنرب
�شلف ي�شبك �شلف بالطيب 

وامللكه و�شفاة النيه واملع�شر 

و�شفت درب ) ال�شحني ( البيه ربيت 
ا�شنني 

*****
وك�لن اوف واحت�شر 

ياريحة الربدي و�ش�غط ) العنكر (
ينهر العز ..

�ش��شفنك؟
وانته ىمن ال��شف اكرب 

يابحر اجلن�ب وعايل التيار
ميفحط املرادي وبيك تتك�شر 

على اترابك انه ات��شيت 
جبت كلها عمامي وجبت اتغذر

قاسم موسى الفرطوسي نهــــــــر العـــــــــز

واهلل حريه ..
روحي طري ان�شاب جنحه

ابغري ديره 
واهلل حريه

روحي �شتله ابكاع هيمه
روحي �شمامه ابجزيره

روحي لريه 
�شيف واهلل اتعي�س مذوله وج�شريه

روحي ه�ره
الطري ممن يعتنيني 

ل اروعة ول اذيره
وكتي حيل اتك�شه بيه

روحي  ه�ره
الطري ممن يعتنيني 

ل اروعه ةل اذيره
روحي نحله

لربيع املر عليه ول�شكت ن�شمه عبريه
روحي رحلة براري

*****
ن�كه �شاهت بيها خرجيته و�شريره

روحي جدول 
كاعه ممحل

وال�ش�اكي اتذوب ح�شرات الهديره 
روحي مكت�ب البعيد

روحي �شهكات الغريب 
املرد �شل�عه زحريه

روحي دفرت لله�م وللماأ�شي 
ما نغادر ل�شغريه ول جبريه

وروحي احديثه وت�ل�ل
اطتها ف�شليه احلم�له

بغري �شايه ولجريره
روحي ب�شته من اجلن�ب 

حميد اتنماغيه غيده
*****

ا�شعمل بيه زماين 
ناري يحميد �شعيده

روحي هامت ف�ك من بغداد ظلت 
حظي نامي بالبهي�شي

احت�مي روحي لجبيل ولع�شريه
اتل�ج روحي ..

ومدري وين اتريدبيه 
واهلل حريه

خليل طاهر ال� كركوش والله حيره

انه عمري مدينه ولمه ا�شكال 
             وكل واحد مدينه ابن�س مدينه

وانه عمري تعرف�نه ا�شكرث �شال
            م�شايب من ا�شابع م� امينه 

*****
وانه عمري �شم�س غطاها غربال

           وهظيمة اليح�س ربعه امفرهدينه 
لبعظهم �شرت ما�شه  و�شرت جميال 

       وحتديت الزمن وامهدل اهدال
*****

  مثل غركان وايجرله اب�شفينه
ريت العمر لعمر ولطال 

    الب�شر ينكرهه ل� كرثت  ا�شنينه

ب�س هذا قدرنه اواقع احلال 
       احل�شني انكتل ب�س مانكر دينه

*****
وانه عمري م�اقف ت�شغل البال 
       وا�شرار وحجي ما �شامعينه 

ا�شمعكم وك�ن احلكم ينكال 
      تره التاريخ ما ترحم ا�شنينه

*****
حملت اهم�مهم من كدا الجيال 

        ولمنهم �شمعت احجايه زينه 
و�شرت مثل الريوف بث�ث مهزال 

        اخيط وال�شماته ام�شككينه
وعفه هدومي احلملني و�شاتر احلال 

     وحكمتي ال�شرب وايامي حزينه
علّي مرت ليايل ات�شيب الطفال 

       وحقدهم اآه ... بحقد ال�شايلنه
*****

الف طيبه امنحت مات�شدي عالبال 
       النا ين�شح مبا فيه من �شغينه

ا�شهد انهم ما الهم امثال 
       لتربات ريف ولمدينه

*****
وانه املثلي حتطله ربعه متثال 

      وربعي اين�شب �شمري وبايعنه 
وعمت عني ال�كت ليخلي الهال

         يطلب �ش�ه من �شمعه حزينة 

عباس الحميدي
شمعه حزينه
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داأت ت�ص���م اأنفا�صك بع���د الفترة ال�صعبة التي م���ررت بها، ال�صحة 
تب���داأ بالتح�صن م���ن بعد فترة الظهيرة، كما اأن مزاجك في تح�صن 
مط���رد ه���ذا اليوم لما تلقى من اأمور ق���د تعجبك. في فترة ما بعد 
الظه���ر ق���د تف�ص���ل البقاء ف���ي البيت للراح���ة. اأما ف���ي الم�صاء فال 

نراك في مكان واحد لفترة طويلة.

يوم جيد وهدوء بعد الرتباك غير الطبيعي في الأيام الما�صية، 
الح���ظ �صيك���ون اإلى جانبك ف���ي �صباح اليوم وحت���ى الم�صاء، لذلك 
اغتنم���ه للتق���دم في حياتك اأو طلب اأي �صيء تريده من الأ�صخا�ص 
حول���ك. الم�ص���اء جي���د لتق�صيت���ه م���ع َمن تح���ب، بعد الأم���ور التي 

حدثت بينكما، اأو للخروج ب�صهرة جيدة مع الأ�صدقاء.

ي���وم التبذي���ر يا �صديق���ي فاأن�صحك من���ذ الآن اأن ل تع���د النقود 
الخارج���ة من جيبك؛ لأن ذل���ك لن يجعلك بحالة جيدة، لكن على 
الم�ص���ار الآخ���ر، فو�صعك العاطف���ي ممت���از، اإذ اإن عواطفك جيا�صة، 
وب�صهولة تعّبر عنها لَمن تحب، احذر في الم�صاء من م�صاحنة مع 

اأحد اأفراد عائلتك.

ي���وم مث���ل األ���وان قو����ص ق���زح، فاأن���ت ف���رح لأن لدي���ك العدي���د م���ن 
المخطط���ات لتق���وم بها في هذا الي���وم، وخ�صو�صا في فترة ما بعد 
الظه���ر، ال�صب���اح �صيكون هادئ���ا نوعا ما وقد تق�صي���ه بين اأعمالك، 
لك���ن ف���ي الم�صاء الأحداث تت�ص���ارع وتحدث بع����ص الأ�صياء تجعلك 

�صعيدا، وبخا�صة على الإطار العائلي والعاطفي.

عدم الكالم قد يكون الأف�صل لك للتخفيف مّما تواجهه في هذا 
الي���وم ال�صع���ب؛ فالملل من الروتي���ن يدفعك اإلى الكاآب���ة والك�صل، 
ف���ي فت���رة ما بع���د الظهر ت���زداد مزاجيتك وع�صبيت���ك، وقد تحدث 
بع����ص التال�صنات مع اأحد اأفراد عائلتك، في الم�صاء يف�صل البقاء 

في البيت؛ لأن تلبية اأي دعوة قد تفاقم الأو�صاع حولك.

ق���د ل يك���ون الي���وم مف�صال لديك ي���ا عزيزي الأ�ص���د، فالأمور لن 
ت�صي���ر كم���ا ترغب، بل ت�صير عك�ص م���ا تريد تماما، لذلك قد تلعب 
الأم���واج بقاربك ف���ي الظهيرة مّما ي�صتدعي���ك للتفكير قبل القيام 
ب���اأي اأم���ر، وخ�صو�ص���ا اإذا كان مهما، في الم�صاء ته���داأ الأمور قليال، 

لكن �صخ�صا مقربا اإليك قد يجعلك ترجع اإلى مزاجيتك.

���ى و�صع���ك المالي يا �صديق���ي؛ فاأنت م�ص���رف جدا في  انتب���ه عل
هذي���ن اليومين، ال�صب���اح جيد وهادئ بع�ص ال�صيء، لكنك تخطط 
لإنهاء اأعمالك المتراكمة قبل الذهاب اإلى بيتك. في الم�صاء احذر 
من الدخول في نقا�ص مع اأفراد عائلتك؛ لأن �صراحتك حادة بع�ص 

ال�صيء.

فك���ر جي���دا قب���ل القيام باأي عم���ل ل تحمد عقب���اه؛ لأن الأمور ل 
تتحم���ل الخط���اأ الي���وم، واأي عمل خاط���ئ تقوم به �صياأخ���ذ اأكبر من 
حجم���ه، وخ�صو�صا في عالقات���ك ال�صخ�صية، بع�ص مواليد الدلو 
���يء. وف���ي الم�صاء  �صي�صع���رون بالك�ص���ل وع���دم الرغب���ة لفع���ل اأي �ص

تجعلك الكاآبة ترف�ص الخروج.

هنال���ك عواطف متخالط���ة توؤثر عليك يا �صديق���ي الجوزاء، ول 
تعرف اإذا كان هذا اليوم جيدا اأم ل؛ فال�صباح لن يكون م�صجعا اأبدا، 
وخ�صو�ص���ا اأن���ه ل يوجد م���ا تفعله، اأما في فت���رة الظهيرة فالأجواء 
تب���دو اأف�ص���ل وق���د تدعى اإل���ى منا�صب���ة اجتماعية، اأما ف���ي الم�صاء 

فمن الأف�صل اأن تهدئ من ع�صبيتك اأمام َمن تحب.

فاأعمال���ك ومواعي���دك  ل���ن تجل����ص كثي���را،  ال���ذي  الحرك���ة  ي���وم 
�صت�صغ���ط علي���ك ب�ص���كل ل مثي���ل ل���ه علي���ك، وبخا�ص���ة ف���ي فترة 
الظهي���رة الت���ي �صتاأخ���ذ ح�ص���ة الأ�ص���د، كثي���ر م���ن موالي���د العذراء 
�صيب���داأون بالتخطي���ط ل�صف���ر قري���ب. الم�ص���اء جي���د للترفي���ه عن 

نف�صك مع اأ�صدقائك اأو مع َمن تحب.

���يء  ���يء �ص���وادا، ول توج���د لدي���ك الرغب���ة لفع���ل اأي �ص ت���رى كل �ص
�ص���وى ال�صتلق���اء والن���وم، يوم مم���ل جدا ف���ي ال�صب���اح، �صاغط في 
فت���رة الظهيرة لدرجة مقيتة، واح���ذر في فترة الم�صاء اأثناء القيادة 
ول تته���ور، اأم���ا بالن�صب���ة لَمن تحب فعليك تجنب���ه؛ كي ل تتجادل 

اأو تتخا�صما.

و�صع���ك ق���وي اليوم الفلك ي�صاندك بكل الق���رارات التي تقوم بها، 
فالنج���اح ق���د يك���ون حليف���ك وبن�صب كبيرة ج���دا، في فت���رة ما بعد 
الظهر تدخل في نقا�ص مع اأحد زمالئك في العمل اأو مع مديرك، 
مّم���ا يجع���ل مزاج���ك مكهرب���ا قلي���ال، لك���ن الم�ص���اء يعي���د الأج���واء 

الجيدة حولك، مّما يمّكنك من الخروج والتمتع بليلتك.
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كلمات متقاطعة

 1990 - دوغال�����ص وايل����در حاك����م ولي����ة فرجيني����ا يتول����ى 
من�صب����ه، وه����و اأول حاك����م ولية من اأ�ص����ل اأفريقي في تاريخ 

الوليات المتحدة الأمريكية.
1991 -  تحط����م طائ����رة حربي����ة بريطاني����ة ف����ي الخلي����ج 

العربي ومقتل قائدها.
1992 - الياب����ان تعت����ذر لكوري����ا ع����ن الإعت����داءات الجن�صية 
اأثن����اء فت����رة الح����رب  اإرتكبه����ا جنوده����ا بح����ق الن�ص����اء  الت����ي 

العالمي����ة الثاني����ة.

 1999 - مقتل �صابط اإ�صرائيلي وجرح اآخر في ا�صتباك مع 
خلي����ة تابع����ة لكتائب عز الدي����ن الق�صام قرب قري����ة ال�صموع 

بالقرب من الخليل.
 2000 -  ال�صلط����ات النم�صاوي����ة تعتق����ل حليم����ة نم����ر التي 

يعتقد اإنها الم�صوؤولة المالية لحركة فتح .
 844 يقت����ل   7.7 بق����وة  ال�صلف����ادور،  ف����ي  زل����زال   -  2001
�صخ�ص وي�صي����ب 4723 ويحطم 108226 بيت واأكثر من 

150000 بناية ت�صررت.

 1406 - ماتي����و بالمي����ري، كات����ب اإيطالي وه����و اأحد كتاب 
ع�صر النه�صة في اإيطاليا.

 1910 - �صوقي �صيف، عالم لغوي م�صري.
 1919 - روبرت �صتاك، ممثل اأمريكي.

* 1926 - مايكل بوند، كاتب بريطاني.

1961 - جوليا لوي�ص دريفو�ص، ممثلة اأمريكية.
 1964 - محم����د العب����د الج����ادر، نائب ف����ي مجل�ص الأمة 

الكويتي.
 1977 - اأورلندو بلوم، ممثل بريطاني.

 1982 - غييرمو كوريا، لعب تن�ص اأرجنتيني.

اليوم  في التاريخ              13 كانون الثاني - يناير

مواليد هذا اليوم        13 كانون الثاني - يناير

1 - ه����و ال����ذي كلم����ا ط����ال ق�صر - يراف����ق الن�صان طوال حيات����ه ويراه ولكن����ه ل ي�صتطيع اأن 
يم�صكه

2 - م�صاحة �صحلة قرب ال�صاطئ - �صكرا بالفرن�صية
3 - تاأكل منه ول ت�صتطيع اأن تاأكله - ما يعتري الوجه من لون عند الخوف

4 - مدينة فل�صطينبة �صمالية - ركزت على مخارج الكالم لو�صوحه
5 - اأبن اأوى - قطعه واأدماه - نعم بالفرن�صية

6 - تكلم )ب�صيغة الأمر( - �صرب
7 - الر�صائل غير المرغوب بها في البريد اللكتروني - ن�صف بالغ

8 - نراه في الليل ثالث مرات وفي النهار مرة واحدة
9 - رقم هذا الخط الأفقي في ال�صبكة - ريا�صة هندية يمار�صها من يريد تعلم قوة التركيز

10 - كلما اأخذت منه كبر واإذا و�صعت فيه �صغر - برج ل يعي�ص فيه اإل اثنان

1 - حيوان بحري له ثالثة قلوب
2 - نبات يطبخ، من ف�صيلة الَقرنّيات الفرا�صّية كالبازلء - مدة زمنية )معكو�صة(

3 - نبات توؤخذ جذوره وتغلى وت�صرب مبردة خا�صة في رم�صان - بين معنى الكالم
4 - للتف�صير وال�صهاب - نلب�صها وتم�صي وتقف ولكن لي�ص لها اأرجل

5 - ا�ص����م فاكه����ة من 4 حروف الرابع والثان����ي والأول ا�ص����م حي����وان ا�صي����وي مفتر�����ص - بو�ص����ة
6 - و�صع فوق بع�ص - م�صقط ماء

7 - مليء بالثقوب ولكنه يم�صك الماء - من �صهور ال�صنة الميالدية
8 - مكن المكفوفين من القراءة )معكو�صة( - فاكهة ت�صمى بالنجليزية ا�صما يعني ا�صابع

9 - قارة - ثلثا اأغا
10 - بناه الفرن�صيون لقناة ال�صوي�ص ولكنه و�صع في ميناء نيويورك - ال�صيء الذي ل يمكن 

تناوله في وجبة اإفطار اأو ع�صاء

عمودي

للحدي���ث ع���ن تاأريخ �صرك���ة جقماقجي نذك���ر ان بداي���ة تاأ�صي�صها 
كان���ت الع���ام/1918 ولكنه���ا ل���م تكن تتخ�ص����ص بالف���ن والمو�صيقى 
والغن���اء اول الم���ر ؛ انم���ا كان���ت تق���وم با�صتي���راد بع����ص الم���واد التي 
له���ا عالق���ة بالغناء والمو�صيق���ى وبيع ا�صطوانات �صرك���ة "بي�صافون 
ثّم تطورت  بها لحقاً  التي برعت  الت�صجيل  بعمليات  القيام  " دون 
وقام���ت ببي���ع الحاك���ي ) الكراماف���ون ( الذي يعم���ل بوا�صطة تدويره 
بالي���د لك���ي يوا�صل الكالم او الغناء مما ن�صمي���ه في العراق بلهجتنا 
الدارجة " التكويك " واجزاء اخرى من الجهزة الكهربائية الب�صيطة 
الت���ي و�صل���ت العراق ف���ي اول عه���ده بالكهرب���اء كما قام���ت با�صتيراد 
ال�صطوانات التي تو�صع وترّكب على الحاكي وعلى نطاق وا�صع والتي 
ب���داأ الغرب ب�صنعها من الحج���ر وهو البتكار الول في عالم �صناعة 
ال�صطوانات حيث الحجر ال�صّم ال�صلد يتفتق وي�صدر الحانا عذبة 
و�صجية ترخي الع�صاب وتبعث ال�صعادة والهناء وال�صترخاء والخدر 
في النفو�ص فال عجب ان جذوة الجمال وحرارة ال�صدو ي�صهر حتى 
ال�ص���وان ويجعل���ه يقط���ر عذوب���ة واغان���َي �صجي���ة مثلما فط���َر قلب 
مال���ك ال�صركة الحاج فتحي جقماقج���ي وجعله يع�صق الغناء والوَتر 
ال�صاح���ر وهو الذي كان قد تمّر�ص با�صالح و�صيانة ال�صلحة القاتلة 
الفّتاك���ة ي���وم كان يعمل ف���ي الجي�ص العثماني يق���وم بادامة و�صيانة 

البنادق والمدافع والم�صد�صات البدائية ال�صنع

فه���ذا المنعط���ف في حيات���ه نحو مواطن ال�صح���ر والجمال جعله 
ي�صتثمر ماعنده من مال ليتجه الى �صناعة المو�صيقى وبّث الغناء 
وال�ص���دو وترك ادوات القتل والدمار والموت ليعيد الى النا�ص الحياة 
والبهج���ة والم�صرات ، كيف ل وهو ابن المو�صل الحدباء ومن منبت 

ابراهيم المو�صلي عبقري الغناء واللحان الخالدة
و�صاحبن���ا فتحي جقماقجي هذا �صّد رحال���ه الى بغداد مع ا�صرته 
ليعي���د اليه���ا �صيئ���ا م���ن الع�ص���ر الذهبي ي���وم كان زري���اب ي�صدح مع 
مغني���ات بن���ي العبا�ص ويمالأ الركان غناء يلهب الروح ويرع�ص البدن 
و�صرع���ان م���اذاع �صيت���ه واقب���ل النا����ص على �ص���راء ا�صطوانات���ه وعمل 
���ى تاأ�صي����ص ا�صتودي���و خا����ص به في منطق���ة البتاويي���ن وكان هذا  عل
ال�صتودي���و اكث���ر �صع���ة وتقنية م���ن ال�صتودي���و ال�صغير ال���ذي اأن�صاأه 
اول الم���ر ف���ي ) عق���د الن�ص���ارى ( وت���م ا�صتئجاره بالتع���اون مع احد 
���ي ال�ص���وت العاملي���ن ف���ي دار الذاع���ة العراقية وه���و ال�صيد  مهند�ص
ناج���ي �صال���ح وب�صحبتهما المو�صيقار المبدع جمي���ل ب�صير بعد ان 
فت���ح محال �صغيرا ف���ي منطقة الحيدرخانة الع���ام/ 1948 ويجذب 
اكث���ر المطربي���ن وي�صج���ل اغانيه���م با�صطوانات���ه الت���ي كان���ت تب���اع 
بكمي���ات كبي���رة . وم���ن ذل���ك ال�صتوديو �ص���دح �صوت مطرب���ي بغداد 
مث���ل محمد القبانج���ي ور�صيد القندرجي و�صليمة مراد وزكية جورج 
ومني���رة اله���وْزوز وان�ص���اف منير ور�صا علي وناظ���م الغزالي وغيرهم 
الكثي���ر مم���ا ي�صع���ب ح�صره���م كم���ا �صّج���ل اغان���ي مطرب���ي الري���ف 
العراق���ي امثال داخل ح�صن وم�صع���ود العمارتلي وح�صيري ابو عزيز 

ونا�صر حكيم ولميعة توفيق ووحيدة خليل وزهور ح�صين و...و...

بالرغ���م من ان الع���راق كان �صّباقا للكثير من الدول العربية وغير 
العربي���ة ف���ي التاأ�صي����ص المبك���ر ل���دار الذاع���ة الال�صلكي���ة وانت�ص���ار 
موج���ات الراديو و�صماعها في اكثر بقاع بالد الرافدين حتى البعيدة 
منه���ا وال���ذي كان ليخلو م���ن ن�صر العديد من الغان���ي والمو�صيقى 
الى ال�صامعين في اوقات متفرقة بال�صافة الى الخبار والتمثيليات 

الذاعي���ة والن�صاط���ات الخ���رى لكنه ل���م يكن بدي���ال ومناف�صا ل�صركة 
جقماقجي وعجز عن تحويل انظار النا�ص اليها بل كان �صريكا وفيا 

لها في تغذية ارواح ال�صامعين وفتح اآفاق عقولهم وتنويرهم
ل���م يكت���ِف الع���ّم فتحي بجم���ع مطرب���ي الع���راق ون�ص���ر ابداعاتهم 
الغنائي���ة وكان ول���داه نج���م الدي���ن وعب���د اهلل هما جناح���اه الطائران 
ال���ى القاه���رة وبيروت ودم�ص���ق وحلب بين حين واخ���ر ليجلبا احدث 
ال�صطوانات ل�صهر المطربين من م�صر و�صوريا ولبنان والتي كانت 
تلك ال�صطوانات الحجرية تطبع في اليونان وبع�ص دول اوروبا بعد 
ان يت���م ت�صجي���ل ال�صوات ف���ي تلك المدن اول ثم تر�ص���ل الى الخارج 
لجل طبعها . واتذكر ابي يوم كان يق�صد بغداد وبحوزته ا�صطوانات 
الطر����ص  كلث���وم وفري���د  وام  الوه���اب  عب���د  دروي����ص ومحم���د  �صّي���د 
وا�صمه���ان وعبد الغن���ي ال�صيد ومحمد عبد المطلب ووديع ال�صافي 
وحلي���م الرومي مع تالحين الخوين رحباني المجددين لروح الغناء 
العرب���ي وقت���ذاك ، لي�ص ه���ذا فح�صب ب���ل اهتمت �صرك���ة جقماقجي 
بت�صجيل ا�صوات خيرة المن�صدين وقّراء القراآن الكريم والمو�صحات 
وين���در ج���دا ان يخي���ب �صعي���ك حينم���ا تطل���ب ا�صطوان���ة من���ه حتى 
���ي ال�صه���رة حت���ى ان دار الذاع���ة العراقي���ة كثيرا ما  للمطربي���ن قليل
كان���ت ت�صتعي���ن بها حينما لم تجد في ار�صيفها - رغم �صعته – عند 
تقدي���م بع����ص برامجها الغنائي���ة كما كانت مرجع���ا لطلبة المعاهد 
المو�صيقي���ة كمعه���د الدرا�ص���ات النغمي���ة اذ كان خزينه���ا المو�صيقي 

هائال وتحتفظ باأندر الت�صجيالت غير المتداولة.
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�صاعد المتزلج بالو�صول الى الجبال الجليدية
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اأق���ام المرك���ز العراق���ي للدف���اع ع���ن الأدب 
الأدب���اء  جمعي���ة  م���ع  وبالتع���اون  ال�شعب���ي 
الفن���ون  وبقاع���ة  الع���راق  ف���ي  ال�شعبيي���ن 
البغ���دادي  الثقاف���ي  للمرك���ز  الت�شكيلي���ة 
�شب���اح ي���وم الجمعة الم�ش���ادف التا�شع من 
هذا ال�شهر معر�ض ) ر�شومات وتخطيطات 
���ي  �شعري���ة( لل�شاع���ر جب���ار فرح���ان العكيل
الذي يخو�ض اأول تجربة له في هذا المجال 
بع���د اأن ق���دم )25 ( ر�ش���م تخطيطي يو�شح 
خ���ال  م���ن  وتعبيرات���ه  العراق���ي  �شلوكي���ة 
حركة الج�شد بحياته الجتماعية وموروثه 
���ى مختل���ف الظ���روف  ال�شعب���ي وتاأثي���ره عل
الت���ي يم���ر بها وق���د زاد من روع���ة المعر�ض 
�ش���ارع  رواد  قب���ل  م���ن  المتمي���ز  الح�ش���ور 
المتنب���ي ونخب���ة م���ن ال�شع���راء والفناني���ن 
والإعاميين الذين اأنبهروا في هذا الن�شاط 
الممي���ز وق���د دونت ماحظ���ات زياراتهم في 
ال�شج���ل الخا����ض المع���د لأ�شتبي���ان م���دى 
نج���اح هذه الفك���رة والتي ج���اءت في معظم 
نتائجه���ا بالر�شا والعجاب وبعد ها عقدت 
جل�ش���ة �شعري���ة وح���وار مفت���وح م���ع ال�شاعر 
تح���دث  ال���ذي   ) ���ي  العكيل فرح���ان  )جب���ار 
الكثير وما كان يجول في خاطره وهو يحول 
لوح���ة  ال���ى  ال�شعري���ة  الق�شي���دة  ويترج���م 

فني���ة عب���ر ر�شوم���ات وتخطيط���ات تو�ش���ح 
الأن�ش���ان العراق���ي الذي يعبر م���ا في داخله 
ع���ن ظروف���ه الحياتي���ة وق���د اأدار الجل�ش���ة 
ال�شاع���ر والإعامي )قا�ش���م البديري( الذي 
فتح ب���اب المناق�ش���ات والمداخ���ات لل�شادة 
نقي���ب  المتحدثي���ن  اأول  وكان  الح�ش���ور 
ال�شحفيي���ن العراقيي���ن )موؤي���د الام���ي ( 
قائا":الحقيقة هذه تجربة جديدة ورائعة 
يطرقه���ا رئي�ض اأتحاد الأدباء ال�شعبيين في 
الع���راق والع���رب وال���ذي اأ�شتط���اع اأن يح���ول 
و  متح���رك  جمي���ل  �ش���كل  ال���ى  ق�شائ���ده 
بمعر����ض اللوح���ة وبر�شوم���ات ومخطوطات 
دقيق���ة ومبروك له���ذه الفك���رة لرجل يعمل 
بمج���ال ال�شعر والأع���ام ويدخل فن الر�شم 
بقوة . وجاء ت كلمة الدكتور )طالب في�شل 
���ي المع���روف ورئي����ض اإتحاد العاب  ( الريا�ش
القوى ال���ذي كانت له الفر�شة وتواجده في 
المعر����ض قائا":هذا الن�ش���اط المميز هو 
اأ�شافة الى الم���وروث ال�شعبي ويعد فعالية 
جي���دة الى الإتحاد الع���ام لاأدباء ال�شعبيين 
ف���ي العراق واأن���ا م�ش���رور لم�شاهداتي لهذه 
الأعم���ال الجميل���ة وكان للفن���ان الت�شكيلي 
) طال���ب جب���ار( الق���ول ف���ي ه���ذا المعر����ض 
اأن   ) ���ي  العكيل  ( اأ�شتط���اع  متحدثا":لق���د 
جدي���د  فن���ي  باأ�شل���وب  الق�شي���دة  يترج���م 
ليحوله���ا الى مخطوطات رائعة متمنيا"له 

التوفيق بتجربته هذه .

- حمودي عبد غريب

اأحي���ت الفنان���ة نان�شي عج���رم حفا جماهيري���ا �شخما اطلت في���ه بماب�ض 
مثيرة.

واأ�شعل���ت نان�شي عجرم الحف���ل بف�شتانها الأ�شود الأنيق الذي ارتدته وك�شفت 
���ي عزالدين  في���ه ع���ن ظهره���ا بالكام���ل م���ن ت�شميم العالم���ي من ا�ش���ل تون�ش

عايا،
و�شبق اأن ارتدت مثل هذا الثوب الممثلة العالمية بينولبي كروز.

وقدم���ت النجم���ة اللبنانية خال الحفل مجموعة م���ن اأف�شل اأغانيها و�شط 
تفاعل كبير من الجمهور.

نانسي عجرم تظهر في ثوب 
الشاعر جبار فرحان يترجم قصائده في معرض رسومات ومخطوطات عراقيةيكشف عن ظهرها بالكامل

م��ع ن��ه��اي��ة ك��ل ع����ام، ت��ت��ن��اف�����ض ال��ن��ج��م��ات ع��ل��ى خطف 
الأنظار باإطالة الكري�شما�ض، ون�شر الكثري من ال�شور 
امل��ي��ادي اجل��دي��د، فكل  اأث��ن��اء احتفالهم ب��ق��دوم ال��ع��ام 

منهن حتتفل بهذه املنا�شبة على طريقتها اخلا�شة.
م��ريي��ام ف��ار���ض م��ن ه����وؤلء ال��ن��ج��م��ات ال��ات��ي احتفلن 
ب��ق��دوم ال��ع��ام اجل��دي��د م��ن خ��ال ن�شر �شور لها على 
�شفحتها ال�شخ�شية على موقع التوا�شل الجتماعي 
اأ�شود  ف�شتان  ترتدي  وهي  ظهرت  حيث  )اإن�شتجرام(، 
طويلة،  وباأكمام  تفا�شيل  اأي  على  يحتوي  ل  ب�شيط 
اأ�شفله  اإن���ه ارت����دت  اأن���ه ق�����ش��ري، اإل  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
"�شرتت�ض" اأ�شود، مبا جعل اإطالتها حمت�شمة بع�ض 

ال�شيء.
تركت  بينما  ع��ال،  بكعب  اأ�شود  ح��ذاء  مرييام  وانتعلت 
�شعرها من�شدل حول وجهها بطبيعة وب�شاطة، اإل اأنها 
تكاد تكون تخلت عن املاكياج نوعا ما، حيث ظهر وجهها 
ال�شورة  يف  م��ريي��ام  ووق��ف��ت  للغاية،  ب�شيط  مبماكياج 
بالك�ش�شوارات  امل��زي��ن��ة  الكري�شما�ض  �شجرة  وخلفها 
بالكري�شما�ض  قائلة:"ا�شتمتع  �شورتها  على  وعلقت 
بامل�شاء مع عائلتي الكبرية"، وح�شدت ال�شور اإعجاب 

اأكرث من 50 األف متابع حول العامل.

نجمات عرب تحتفلن بالكريسماس.. هيفاء 
بإطاللة "بابا نويل" وميريام بفستان محتشم

اأن  �شلطان على  الفنانة جن��وى  اأك��دت 
التمثيل،  جم���ال  دخ���ول  م��ن  موقفها 
اأعمال  اأي  قبول  انع  تمُ ل  اإنها  وقالت 
تثيلية �شرط اأن تكون مميزة، موؤكدة 
ع��ل��ى اأن���ه���ا اع���ت���ذرت ع���ن ال��ك��ث��ري من 

ر�شت عليها موؤخراً. الأعمال التي عمُ
اأك����دت  �"ارم"،  ل خ���ا����ض  ت�����ش��ري��ح  ويف 
التمثيل  اأه��م��ي��ة خ��ط��وة  جن���وى ع��ل��ى 
اإىل  اأ���ش��ارت  حيث  طرب،  للممُ بالن�شبة 
اأهمية اأن تكون اخلطوة مدرو�شة حتى 
على  موؤكدة  جنوميتها،  على  توؤثر  ل 
اأجل  بهذه اخلطوة من  تقبل  لن  اأنها 

النت�شار والتنويع.
اأن  ت��وؤك��د جن���وى  اخ����ر،  وع��ل��ى �شعيد 
ل��دي��ه��ا ع����دد م���ن امل�����ش��اري��ع ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
التي �شتبداأ فيها خال الأيام القليلة 
اأكرثمن  لديها  اإّن  تقول  حيث  املمُقبلة، 
�شتقوم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة  اأغ��ن��ي��ة 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا خ����ال اأي������ام ل��ت��ط��رح��ه��م 

نفردة. بطريقة ممُ

نجوى سلطان 
تدخل باب التمثيل 
وال تمانع بقبول أي 

أعمال تمثيلية

كرم  جن��وى  اللبنانية  امل��ط��رب��ة  تتحدث 
لأول مرة عن راأيها يف مواطنتها املطربة 
اإىل  ت���ت���ط���رق  اأن  ق���ب���ل  وه����ب����ي،  ه���ي���ف���اء 

احلديث عن عاقتها باملطربة اإلي�شا.

بربنامج  ا�شت�شافتها  خ��ال  ذل��ك  ياأتي 
احل���ك���م يف خ���ت���ام امل���و����ش���م ال����ث����اين م��ن 

الربنامج الذي تقدمه وفاء الكياين.
وت�����دخ�����ل وف��������اء يف احل�����ي�����اة اخل���ا����ش���ة 

ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  ف��ت�����ش��األ��ه��ا  ل�����ش��ي��ف��ت��ه��ا، 
تخطط للزواج مرة اأخرى،

وت���ربر راأي��ه��ا يف و���ش��ف زي��ج��ات الو�شط 
� "الفا�شلة دوما". الفني ب

الرجل  ع��ن �شفات  ���ش��وؤال جن��وى  وعند 
امل��ث��ايل، ه��ل ت�����ش��دد ع��ل��ى راأي��ه��ا ال�شابق 
اأنها تريده رجا بكل ما للكلمة من  يف 
تكون  باأن  اأم تغريه؟ وهل تر�شى  معنى 

زوجة ثانية لأحدهم؟
التحكيم  اإىل جلان  املقابلة  تتطرق  كما 
يف برامج املواهب باعتبارها ع�شو جلنة 
تالنت، فرتد  اآراب جوت  برنامج  حتكيم 
ال�شحافة،  ج���دال يف  اأث����ار  ���ش��وؤال  ع��ل��ى 
حينما امتنعت عن ذكر اأ�شماء الفنانني 
يف  امل�شاركة  براأيها  ي�شتحقون  ل  الذين 

برامج املواهب، كاأع�شاء جلان حتكيم.
وت���ط���رح احل��ل��ق��ة اأي�����ش��ا جم��م��وع��ة من 
امل���و����ش���وع���ات ل��ت��و���ش��ح جن����وى ال�����ش��ب��ب 
احل��ق��ي��ق��ي لن�����ش��ح��اب��ه��ا م����ن اأوب����ري����ت 
طبيعة  عن  وتتحدث  اللبناين،  اجلي�ض 
ويف  اإلي�شا،  بالنجمة  احلالية  عاقتها 
امل���ق���اب���ل، مب����اذا ت�����ش��ف جن����وى امل��ط��رب��ة 
هيفاء وهبي؟ وماذا تقول عن خافاتها 

مع املو�شيقار ملحم بركات؟
كما توؤكد جنوى كرم احتفاظها بعاقات 
ت�شدد  لكنها  الفنانني،  جيدة مع جميع 
العاقات ل ي�شل  تلك  اأي من  اأن  على 
بل جم��رد عاقات  ال�شداقة،  درج��ة  اإىل 
ر���ش��م��ي��ة ���ش��م��ن ح�����دود ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي، 
وتك�شف جن��وى ع��ن ه��واي��ة غ��ري معلنة 
يف ح��ي��ات��ه��ا اخل���ا����ش���ة، ي��ع��رف��ه��ا ف��ق��ط 

جمهورها القريب منها.

نجوى كرم تبوح برأيها في هيفاء وهبي وإليسا ألول مرة

والتي  ال�شهرية،  الفنانني  جملة  اأن  اإىل  اخل���ال،  ورد  اللبنانية  الفنانة  اأ���ش��ارت 
اأن هذه اجلملة ت�شبه  الن�شو�ض، وترى  اأيديهم عدداً من  اأن بني  ي�شرحون بها 
كتبت عرب �شفحتها  الأ�شنان، حيث  بزيارته لطبيب  يتحجج  تاماً، حجة من 
عندي  يقول  املمثل  "ملا  قائلة:  الإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�شة 
كتري ن�شو�ض بني اأيدّي، عم بقريها يعني ما عندو �شي، متل حجة عندي حكيم 

�شنان"، ح�شبما ذكر موقع "الن�شرة الفنية".
نيقة  وي��ك��ون  ���ش��وي،  يتك�شلن  املمثل  "لزم  قائلة:  حديثها،  اخل���ال  واإ�شتكملت 

ومزاجي وعا�شق، لغيابه متل حل�شوره".

فيلم  يف  م�شاهدها  ت�شوير  ب��داأت  قد  اإنها  عامر،  وف��اء  امل�شرية  الفنانة  اأو�شحت 
"الليلة الكبرية"، مع املخرج �شامح عبد العزيز، ومن املقرر اأن �شتح�شل على راحة 

لعدة اأيام، تعود بعدها ملوا�شلة الت�شوير الإ�شبوع املقبل.
وخال ت�شريحات خا�شة ملوقع "البوابة نيوز"، اأكدت عانر اأن الفيلم اأعادها ل�شا�شة 

ال�شينما، وذلك بعد فرتة غياب لفرتة طويلة.
اجلدير بالذكر، اأن فيلم "الليلة الكبرية"، ي�شم جمموعة من الفنانني منهم اأحمد 
رزق، زينة، اأينت عامر، ونيللي كرمي، تاأليف اأحمد عبد اهلل، ومن اإخراج �شامح عبد 

العزيز..

وفاء عامر تعود للسينما من خالل "الليلة الكبيرة"ورد الخال تكذب الفنانين في جملتهم الشهيرة




