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سد الموصل والخطر القادم
افتتاحية

تطلق بعض األوساط بني آونة وأخرى حتذيرات من 
انهيار وشيك لسد املوصل، حتى أضحت مشكلته 
الشغل الشاغل ملراكز الدراسات والبحوث ووسائل 
احمللية  والشعبية  السياسية  واالوساط  االعالم 
والدولية. وبالرغم من حرص احلكومة على تبديد 
أن هناك إصراراً من بعض اجلهات  إال  هذه اخملاوف 
على محاولة إرباك األوضاع وبث الرعب من خالل 
تضخيم األحداث وتهويل األمور وترويج األكاذيب. 
حيث استبعدت مصادر حكومية انهيار السد في 
انها ذكرت وجود بعض اخملاطر  الوقت احلاضر،  اال 
ظهور  مقدمتها  وفي  السد  منها  يعاني  التي 
تشققات في منطقة اجلسم والتي حدثت نتيجة 
اخملزونة فيه وعدم وجود طرق  املياه  لزيادة كميات 

مناسبة لتصريفها في الوقت املالئم. 
االحتادية  واحلكومة  املائية  املوارد  وزارة  خبراء  ودعا 
التي اطلقتها  التحذيرات  اجلاد مع  »التعامل  إلى 
املتعلقة  االميركية  والدراسات  البحوث  مراكز 
السدود  خبراء  من  الكثير  كون  املوصل  بسد 
االميركيني قد زاروا السد بعد حتريره من سيطرة 
تنظيم »داعش« واطلعوا على حالته واعدوا تقارير 

عن اوضاعه«.
خطة  وضع  االن  احلكومة  من  املطلوب  فان  لذا 
ا مللف وتداركه قبل  عاجلة وسريعة ملعاجلة هذا 
فوات االوان وحصول كارثة كبيرة ميكن ان تؤدي الى 
مزيد من الدماء البريئة التي تضاف الى مسلسل 
القتل اليومي، وهذا ال يتحقق اال من خالل العمل 
اجلاد واحلرص واملتابعة املستمرة من قبل حكومتنا، 
وهذا ما نرجوه منهم ونتأمله فيهم ان شاء اهلل.

بقلم/
 رئيس التحرير

وتسحقون  الكبرى،  االنتصارات  اروع  حتققون  وانتم 
رؤوس االرهابيني القذرة في االنبار وصالح الدين، نتقدم 
احلشد  ابطال  يا  لكم  وسالمنا  حتياتنا  باجمل  لكم 
العراقي  واجليش  االمنية  والقوات  املقدس  الشعبي 
العراق  اجل  من  وانفسهم  بارواحهم  يضحون  الذين 
النصر  يحقق  ان  اهلل  داعني  ومقدساته،  وشعبه 

الكامل على االرهابيني في القريب العاجل.
رئيس التحرير

حتية احب واجالل اىل ابطال احلشد الشعبي  والقوات  املسلحة
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رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يبحث مع جلنة النزاهة حسم ملفات فساد كبرية
بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع جلنة 
النزاهة البرملانية حسم ملفات فساد كبيرة وتوفير 
سيولة مالية للبالد. وقال رئيس جلنة النزاهة طالل 
النزاهة في  »جلنة  إن  في تصريح صحفي،  الزوبعي، 
رئيس  مع  اجتماعا  اليوم،  عقدت،  النواب  مجلس 
ونصف  ساعتني  استغرق  العبادي  حيدر  الوزراء 
تواجه  التي  واملعوقات  التحديات  لبحث  الساعة 
عمل اللجنة باعتبار العام احلالي عام القضاء على 
الفساد املالي واالداري«. وأضاف، أن »االجتماع شهد 
إلى  مشيرا  الكبيرة«،  الفساد  ملفات  حسم  بحث 
أن« رئيس الوزراء حيدر العبادي اشاد واثنى على عمل 

اللجنة ودورها في مكافحة الفساد املالي واالداري«.

الرئيس  نائب  اجلبوري،   سليم  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
دعمها  بالده  تكثيف  ضرورة  الى  بايدن  جو  األميركي 
نينوى.وقال  بتحرير  والبدء  األنبار  حترير  الستكمال  للعراق 
البيت  »التقى في مقر  األخير  إن  بيان   اجلبوري في  مكتب 
االبيض،  نائب الرئيس االميركي جو بايدن«، مبيناً أنه »جرى 
السياسي  الوضع  ملستجدات  معمق  بحث  اللقاء  خالل 
مبواجهة  يتعلق  ما  األمني، خصوصا  الوضع  الى  باالضافة 
االرهاب وأهمية تكثيف الواليات املتحدة دعمها للعراق من 
بعمليات حترير  والبدء  االنبار  اجل استكمال عمليات حترير 
الدعم  امريكا على ضرورة تقدمي  يؤكد من  نينوى«.اجلبوري 
الالزم للعراق عسكريا واقتصاديا، وأضاف البيان، أن »اللقاء 
اجلهود  ومواصلة  احملررة  املناطق  في  االوضاع  مجمل  بحث 
من  فيها  االستقرار  ودعم  وتأهيلها  اعمارها  اعادة  ألجل 

خالل استكمال اعادة النازحني اليها«.

الجبوري يدعو بايدن الى 
تكثيف واشنطن دعمها للعراق 

الستكمال تحرير األنبار

اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  وزير  عد 
حاسماً  عاماً  احلالي  العام  األربعاء، 
حميع  لتحرير  العراقية  للحكومة 
التحالف  على  اقترح  وفيما  املناطق، 
للقوات  تدريب  مركز  انشاء  الدولي 
املعلومات  لتبادل  ومركز  العراقية 
ومحكمة دولية ملالحقة »االرهابيني«، 
شريكاً  سيكون  العراق  أن  الى  أشار 
في  الدولي  التحالف  مع  مهماً 
إخراج  بعد  حتى  »اإلرهاب«  محاربة 
اجلعفري  وقال  أراضيه.  من  »داعش« 
التحالف  اجتماع  خالل  كلمته  في 
روما، نشرت على موقعه   الدولي في 
لبلدنا  الدولي  الدعم  »استمرار  إن 

يعد  داعش  ضد  حربه  في  العراق 
اإلرهاب  ضد  حرب  ألنها  جوهرياً  أمراً 
العاملي الذي طاملا حذرنا من تداعياته 
»هذا  أن  مبيناً  والدولية«،  اإلقليمية، 
أكبر،  بوتيرة  يستمر  أن  يجب  الدعم 
يُؤتي ثماره  أن  أوثق من أجل  وتنسيق 
العصابات  تلك  على  النصر  ويحقق 
ال  التي حتمل فكراً متطرفاً  اإلرهابية 
يعترف إال بالقتل، والذبح، واالغتصاب، 
والسرقة، وتدمير كل أشكال املدنية، 
والتحضر، واحلياة اإلنسانية«. وأضاف 
اجلعفري، أنه »مت حترير مدينة تكريت، 
هذه  أهل  من   %90 نسبة  وإرجاع 
إلى مساكنهم وحترير مدينة  املدينة 

الرمادي وبيجي وسنجار وجرف النصر 
عصابات  حصار  وفك  واإلسحاقي 
داعش ومسك األرض في مدينة ديالى، 
األراضي  حترير  بعد  واألقضية  والقرى 
بحوالى 40% من التي استولت عليها 
املنطقة،  دول  اجلعفري  ودعا  داعش«. 
على  احلرص  من  مبزيد  »العمل  الى 
اإلرهابية  التهديدات  منابع  إضعاف 
الى  مشيراً  حركتها«،  وشل  وعزلها 
باتباع  »عدم إمكانية دحر اإلرهاب إال 
نهج يتسم باملثابرة والشمول ويقوم 
على مشاركة جميع الدول واملنظمات 
الدولية واإلقليمية وتعاونها بفعالية 

في منع التهديدات اإلرهابية«.

العراق يعد 2016 عامًا »حاسمًا« للتحرير ويقترح 
انشاء محكمة دولية لمالحقة »االرهابيين«

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن »من ال يدعم سرايا 
السالم فهو خائن لوطنه ودينه«، فيما بني ان الكثير من العراقيني 
»اني  الصدر  وقال  للمجاهدين«.  االسبوعي  الدعم  عن  »عزفوا 
في  االنفاق  في  بخلوا  قد  االحباء  العراقيني  من  الكثير  ان  اجد 
سبيل اهلل وقد بخل في دعم اجملاهدين الذين ضحوا ولم يبخلوا 
بانفسهم، قد بخل الكثيرون بالدعم املادي للمجاهدين ال سيما 
اخوانكم في سرايا السالم التي ال زالت تسطر اروع مالحم اجلهد 
البيان  هذا  بعد  يبخل  »من  أن  الصدر  واضاف  الوحدوي«.  االبوي 
سوف نستبدله، ومن هنا يجب على كل فرد دعم اجملاهدين في 
السرايا واال كان خائنا لوطنه بل لدينه«، مبينا ان »هذا الدعم 
قدرته  حسب  وكل  واحدة  ملرة  وليس  مستمرا  يكون  ان  يجب 

ومكنته لذا فليكن الدعم كل جمعة ومع كل صالة جمعة«.

الصدر: من ال يدعم سرايا السالم 
فهو خائن لوطنه ودينه

جمال  البرملانية  الفضيلة  كتلة  عن  النائب  اعتبر 
احملمداوي ، ان خطر انهيار سد املوصل حقيقي ، مقترحا 
حتويل مجرى املياه الى منخفض الثرثار باالضافة الى 
. وقال  انشاء جدار صد كونكريتي امام جسم السد 
احملمداوي » انه »في حال انهيار سد املوصل ال سامح 
كبير  سيكون  سيخلفه  الذي  الدمار  حجم  فان  اهلل 
الكبير  امليل  ودرجة   ، العالي  املائي  خلزينه  نظرا  جدا 
جملرى املياه من املوصل بتجاه اجلنوب مما يؤدي الى حدوث 
فيضانات كارثية تضر باملنشأت املائية واخلدمية اسفل 
دجلة  حوض  في  مواطن  ماليني   5  -4 وتشريد  اجملرى 
من الشمال الى اجلنوب ».واضاف ان« مشكلة السد 
انه انشى على تربة كلسية ومواد جبسية  الرئيسة 
ومواد قابلة للذوبان وبسبب هذا التكوين اجليولوجي 
للتربة بدأ التسرب للمياه من اساس السد وايضا بدأ 
يعاني من التردي في اساسه ، كما ان ارتفاع منسوب 
املياه في البحيرة تسبب بنسبة اكبر من التجويفات 

والتشققات مما ادى الى جعله عرضه لالنهيار«

جمال المحمداوي : خطر سد 
الموصل حقيقي .. ويجب 
تحويل مجرى المياه الى 

منخفض الثرثار
اجتماعه  اقليم كردستان، خالل  الوزراء في  قرر مجلس 
بنسبة  االقليم  في  املوظفني  رواتب  تتخفيض  املنعقد 
15 – 75 باملائة. وذكرت وكاالت انباء كردية ، إن »مجلس 
رواتب  توزيع  اليوم  املنعقد  اجتماعه  خالل  قرر  الوزراء 
قرر  كما  النفط،  عائدات  بحسب  شهر  كل  املوظفني 
باملائة«.  75  –  15 بنسبة  املوظفني  رواتب  تخفيض 
وأضافت أنه »تقرر كذلك البدء في توزيع رواتب املوظفني 
لشهر كانون الثاني 2016 االسبوع املقبل، بينما ستقوم 

احلكومة بادخار الرواتب املتبقية من العام املاضي«.
يذكر ان العراق مير بازمة مالية خانقة بسبب انخفاض 
طويلة،  سنني  منذ  مستوياته  ادنى  الى  النفط  اسعار 
تقليل  من  مخاوف  وحصول  امليزانية  تراجع  الى  ادى  مما 

الرواتب او تقليصها بنسبة كبيرة.

كردستان تخفض رواتب 
الموظفين الى %75

دينار.  مليار   100 مستحقاتها  يؤكدون:  ومسوؤلون  تتوقف..  كربالء  مشاريع 
أعلن مسؤولون كربالئيون،  عن توقف املشاريع اخلدمية باحملافظة التي تصل 
مستحقاتها ملئة مليار دينار بسبب األزمة املالية، وفي حني اتهموا احلكومتني 
احمللية واالحتادية السابقتني بنشر املشاريع »عشوائياً« وتنفيذ بعضها بنحو 
الشركات  بعض  مع  احملافظة،  إدارة  تفاوض  عن  كشفوا  ورديء«،  »معكوس 
لتحويل غير املنجزة منها إلى دائرة التنفيذ املباشر التابعة لها. وقال رئيس جلنة 
اخلدمات البلدية في مجلس محافظة كربالء، حسني اليساري،  إن »احلكومة 
احمللية احلالية في كربالء وضعت في بداية دورتها خطة إلقامة مشاريع خدمية 
احمللية  »احلكومة  أن  عاداً  أربكت عملها«،  املالية  األزمة  لكن  اجملاالت  مبختلف 
لم تكن محظوظة إذ واجهتها تلك األزمة ما جعلها تكتفي مبتابعة تنفيذ 
جديدة«.وأضاف  أخرى  استحداث  من  تتمكن  أن  دون  من  سابقتها  مشاريع 
كربالء  في  املاضية  السنوات  احملالة خالل  املشاريع  أن »مستحقات  اليساري، 
تتجاوز الترليون دينار، وإن نسب إجنازها متفاوتة لكنها كلها متوقفة وهناك 

سلف مالية للشركات املنفذة البد من تسديدها.

مشاريع كربالء تتوقف.. ومسوؤلون 
يؤكدون: مستحقاتها 100 مليار دينار

اجلديد  العراق  جتمع  عام  امني  املرشدي  عامر  صرح 
من  تلقى  والتي  اجلمع  أيام  في  املرجعية  خطب  ان 
العالم  دول  أذهل  )ع(  احلسني  كربالء  محافظة 
بحيث  املسلمني  على  وتأثيرها  وعمقها  بفحواها 
وزعماء  األمريكي  الرئيس  إن  إلى  التقارير  إشارة 
هذه  ماتتناوله  باهتمام  يراقبون  املتقدم  العالم 
اخلطب األسبوعية لكونها تعبر باختصار عن املشهد 

يقف  املرشدي   العراق.وقال  في  كامال  السياسي 
هذه  تأثير  بقوة  منبهرا  والغربي  اإلسالمي  العالم 
بفتوى  السيستاني  اإلمام  استطاع  وكيف  اخلطب 
من عدد قليل من الكلمات أن يحشد املاليني للجهاد 
الكفائي متسائلني ماذا لو أعلن السيد السيستاني 
اجلهاد العام، انه من املؤكد ستزلزل األرض حتت إقدام 

الدواعش واخلونة من أبناء العراق.

خطاب المرجعية الدينية العليا يقف زعماء العالم لها احتراما

أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي عن اعدام أعتى اإلرهابيني األجانب وكان 
محكوما منذ ثالث سنوات.وقال الزاملي في مؤمتر عقده بالناصرية مع محافظ 
ذي قار يحيى الناصري إن »زيارتنا الى محافظة ذي قار جاءت لتفقد اقسام دائرة 
االصالح العراقية والسيما سجن الناصرية املركزي الذي يضم عتاة االرهابيني 
في العالم  وليس في العراق فقط«.واضاف »تفقدنا سجن الناصرية املركزي 
السجن  حتصينات  وجدنا  وقد  االمنية  والتحصينات  االدارية  القضايا  وتابعنا 
جيدة والتعاون ممتاز بني ادارة السجن الداخلية التابعة لوزارة العدل واجلهات 
االمنية الساندة لالطواق االمنية في خارج السجن واملتمثلة بالشرطة االحتادية 
وقيادة عمليات الرافدين«.واشار وزير العدل الى أن »محافظ ذي قار كان يؤكد 
التعجيل بتنفيذ االحكام القضائية باالرهابيني في سجن  دائما على ضرورة 
باعتى  اإلعدام  بتنفيذ حكم  الكرمي  العراقي  الشعب  نبشر  واليوم  الناصرية، 
اجملرمني االرهابيني وهو من االرهابيني االجانب وكان محكوما باالعدام منذ عام 
2013«.وعزا وزير العدل »أسباب تأخير تنفيذ اإلعدام باالرهابي املذكور لبضعة 
اعوام الى االجراءات القضائية املتعلقة باعادة محاكمته طبقا لقانون اصول 
احملاكمات العراقي« مؤكدا »لقد مت إعدامه بعد ان استنفذ جميع سبل اعادة 
محاكمته، وهذه بشرى السر ضحايا االرهاب الذين سفكت دمائهم البريئة 
على يد اإلرهابيني«.وقال محافظ ذي قار إن »وزير العدل شرفنا اليوم في زيارة 
للمحافظة ونحن نعتز مبتابعته للدوائر العدلية واالصالحية وسجن الناصرية«، 
مبينا أن »دوائر الوزارة العاملة في ذي قار بحاجة الى متابعة مستمرة وجدية 
الوزارة كونها تضم دوائر عدلية وسجن مركز مهم يضم نزالء من عتاة  من 
ادارة  يُحمل  الناصرية  في  املركزي  السجن  »وجود  ان  الى  اإلرهابيني«.ولفت 

احملافظة اعباء كبيرة وهي مستعدة لتحمل هذه االعباء.

وزير العدل حيدر الزاملي يبشر 
العراقيين بإعدام أعتى اإلرهابيين األجانب

العراق يتسلم دفعة ثانية من مقاتالت 
إف-16 األمريكية

ثانية من  دفعة  العراق تسلم  إن  األمريكيء  اجليش  باسم  قال متحدث 
الطائرات املقاتلة إف-16 من الواليات املتحدة.وطلب العراق احلصول على 
بقيمة 65  مارتن  لوكهيد  تنتجه شركة  الذي  النوع  36 طائرة من هذا 
مليون دوالر للواحدة لكن الدفعة األولى تأخرت بسبب مخاوف أمنية بعد 
أراضي  الدولة اإلسالمية مساحات واسعة من  اجتياح مقاتلي تنظيم 
العراق العام املاضي.وقال ستيف وارين املتحدث باسم احلملة اجلوية التي 
تقودها الواليات املتحدة ضد الدولة اإلسالمية إن تسليم هذه املقاتالت 
مرتبط أيضا بتدريب الطيارين العراقيني وهي عملية قد تستغرق زهاء 
يرفع عددها في سالح  للعراق مما  إن طائرتني إف-16 وصلتا  عامني.وتابع 
اجلو العراقي إلى ست طائرات. ولم يقل وارين متى وصلت الطائرتان على 
في  طائرات  أربع  من  وهي  األولى  الدفعة  العراق  وتسلم  التحديد.  وجه 

يوليو متوز املاضي.

حذرت النائب عن التحالف الوطني فردوس العوادي ،  من مؤامرة كبيرة يشترك بها سياسيون 
في داخل العراق ، ودول اقليمية ضد احلشد الشعبي، متهمة وزارة املالية بعدم صرف رواتب 
احلشد لألشهر الثالثة املاضية بالتعمد. وقالت العوادي في بيان ، ان “هذه املؤامرة مدروسة 
وبدأت رائحتها تزكم االنوف فمن التصريحات الطائفية ضد احلشد التي تبناها البعض وعبر 
عنها السفير السعودي الى مرحلة االجراءات العملية التي ابطالها مؤسسات حكومية 

منها وزارة املالية التي لم تسلم احلشد رواتبه منذ ثالثة اشهر”. 

تحذيرات من مؤامرة كبيرة تحاك ضد الحشد الشعبي المقدس



نشاطات املؤسسة االعالمية لدعم الدولة العراقية
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بعد االخبار التي تناقلتها وسائل االعالم حول تصدع 
سد املوصل واحتمال انهياره في االيام  املقبلة، حتركت 
واالجتماعية  السياسية  الشخصيات  من  العديد 
االمر. هذا  ملعاجلة  الالزمة  احللول  بوضع  للمطالبة 

حيث اكد االستاذ عبد اجلليل الدراجي رئيس كيان 
دعم  لوكالة  خاص  تصريح  في  الدولة  دعم  كتلة 
الدولة: ان احلكومة مطالبة اليوم بالتحرك السريع 
الطرق  بكل  املوصل  سد  موضوع  ملعاجلة  والفوري 
ان  الدراجي:  لها.وبني  طوارئ  خطة  ووضع  املمكنة، 
العالم،  في  السدود  اضخم  من  يعد  املوصل  سد 
ويضم كميات كبيرة من املياه التي ميكنها ان تغرق 
مدن باكملها في حالة انهياره وحتطمه.مناشدا كل 
اجلهات السياسية والدينية واالجتماعية لتحشيد 

النه  جتاهله  وعدم  االمر،  هذا  نحو  والرأي  الصفوف 
خطير جدا وميس حياة املواطنني.

االستاذ عبد الجليل الدراجي يناشد 
الحكومة بالتدخل الفوري لمعالجة ازمة 

سد الموصل قبل حصول الكارثة
خاص/ وكالة دعم الدولة

خاص/ وكالة دعم الدولة

خاص/ وكالة دعم الدولة
خاص/ وكالة دعم الدولة

ضمن اطار السعي للتحشيد لدعم القوات املسلحة واحلشد 
دعم  لكتلة  العام  االمني  عبود  سعد  االستاذ  اكد  الشعبي، 
حيث  الدولة(  دعم  لـ)وكالة  الحدى  تصريح  خالل  الدولة 
مختلف  في  حتققت  التي  الكبيرة  االنتصارات  قال:بعد 
املناطق وخصوصا مدينة الرمادي، ما ادى الى حصول انكسار 
واضح وكبير جدا لدى قوات داعش االرهابية، االمر الذي حدى 
واالتيان  عمليات،  غرفة  تشكيل  الى  البطلة  االمنية  بقواتنا 
مدينة  نحو  بها  التوجه  اجل  من  بخطة عسكرية محكمة 
املوصل. مؤكدا: ان االمكانيات كلها اليوم متوفرة لدى قواتنا 
الى  نحتاج  اننا  اال  واجلوي،  البري  املستوى  على  العسكرية، 
توفر العامل النفسي من اجل االنطالق نحو املوصل.مبينا: ان 
هناك اجندات اقليمية ودولية حتاول عدم اشراك ابطال احلشد 
ان  نقول:  ونحن  املوصل،  حترير  عمليات  في  املقدس  الشعبي 
هذه االجندات لها نوايا خبيثة معروفة لدى القاصي والداني، 
املغتصبة، لم  املدن  ان عمليات حترير كل  الواقع يقول:  ان  اال 

اصبحنا   حتى  الشعبي،  احلشد  ابطال  مشاركة  لوال  يتم 
اليوم على ابواب مدينة املوصل لغرض حتريرها. واوضح عبود: 
ان هناك معلومات متوافرة لدينا تفيد بهروب عدد كبير من 
قادة داعش االرهابي الى سوريا، مما ادى الى انهيار معنوياتهم 

بشكل كبير جدا.

االستاذ سعد عبود لـ)وكالة دعم الدولة(: 
كل االمكانيات اليوم متوفرة لدى قواتنا 

العسكرية من اجل تحرير الموصل

وفاءا للتضحيات التي قدمها ابطال احلشد الشعبي املقدس في ساحات القتال، والدماء الزكية التي سالت على 
ارض املعركة، شارك االستاذ وسام الدراجي رئيس املؤسسة االعالمية لدعم الدولة العراقية منظمة احباب السالم 
واكد  بغداد.  بالعاصمة  متفرقة  مناطق  في  املقدس  احلشد  ايتام  من  عددا  على  املساعدات  توزيع  في  االنسانية 
االستاذ الدراجي في تصريح لـ)وكالة دعم الدولة(: شاركنا اليوم مع احلاج خالد العراقي نائب امني عام منظمة 
احباب السالم االنسانية وبالتعاون مع العلوية ام ياسر عن املنظمة العراقية للتطوير النسوي في توزيع املساعدات 
الغذائية والكسوة الشتوية على عوائل شهداء احلشد الشعبي املقدس وايتامهم في مناطق الزعفرانية والتراث 
واملعالف. من جانبه اكد احلاج خالد العراقي لـ)وكالة دعم الدولة(: ان حمالتنا مستمرة ومتواصلة ملساعدة عوائل 
احلشد الشعبي اضافة الى العوائل النازحة واملتعففة في مختلف مناطق البالد.وقد شكرت عوائل احلشد الشعبي 

املقدس جميع املساهمني في هذه املبادرة االنسانية التي تعبر عن وطنيتهم الصادقة.

االستاذ وسام الدراجي يشارك منظمة احباب السالم االنسانية في توزيع المساعدات 
على ايتام الحشد المقدس في مناطق الزعفرانية والتراث والمعالف ببغداد

خاص/ وكالة دعم الدولة

عمليات  قاطع  في  حصل  الذي  الكبير  التقدم  بعد 
ابطال  التي حققها  الكبرى  الدين واالنتصارات  صالح 
احلشد الشعبي وفصائل املقاومة االسالمية والقوات 
املشرف  قام  احملافظة،  في  العراقي  واجليش  االمنية 
العام للواء الكفيل االول االستاذ عبد اجلليل الدراجي 
العراقية  الدولة  لدعم  االعالمية  املؤسسة  ورئيس 
العمليات  قواطع  بتفقد  الدراجي  وسام  االستاذ 
االمنيني. القادة  من  بعدد  والتقوا  هناك  العسكرية 

من  عدد  شملت  التي  امليدانية  اجلولة  خالل  وجرى 
وتكريت  بيجي  في  املتواجدة  العسكرية  القطعات 
الكامل  اجلاهزية واالستعداد  والشرقاط االطالع على 

حلماية املناطق من الهجمات االرهابية احملتملة، اضافة 
الى التحرك من اجل حترير باقي املناطق، واكد املشرف 
العراقي ينتظر  ان الشعب  العام للواء الكفيل االول: 
انتصاراتكم  خالل  من  ومفرحة  سارة  اخبارا  منكم 
وبطوالتكم في ارض املعارك. من جانبه، اشاد االستاذ 
وسام الدراجي مبا قدمه اجملاهدون في ساحات القتال، 
واملالحم االسطورية التي سطروها في املعارك، داعيا 
العراق  عن  الدفاع  اجل  من  املزيد  بذل  الى  اجملاهدون 
الشعبي  احلشد  قادة  من  عدد  اكد  وقد  وشعبه. 
املقدسات  اجل  من  للتضحية  العالي  استعدادهم 

واحلفاظ على التراب العراقي.

المشرف العام للواء الكفيل االول ورئيس 
المؤسسة االعالمية لدعم الدولة العراقية 
يتفقدان القطعات العسكرية في صالح الدين

اجلادرية  منطقة  في  بدر  ملنظمة  االسالمي  الثقافي  املركز  اقام 
املؤسسة  وفد  بحضور  االسبوعية  الفكرية  الندوة  فعاليات 
االعالمية لدعم الدولة العراقية ممثلة مبدير التحرير االستاذ محمد 

صالح تركي.وابتدئ احلفل بتالوة آي من الذكر احلكيم، ثم القاء كلمة 
البحث التي القاها الدكتور ناصر القريشي، والتي تطرق فيها الى 
االصالحات واالجراءات التي قام بها االمام علي )عليه السالم( من 

اجل القضاء على الفساد واملفسدين.اجلدير بالذكر، ان هذه الندوات 
تقام من قبل املركز الثقافي االسالمي ملنظمة بدر بشكل اسبوعي 

لكل الهيئات التابعة ملنظمة بدر اجلناح العسكري.

وفد المؤسسة االعالمية لدعم الدولة العراقية يحضر الندوة الفكرية للمركز الثقافي االسالمي لمنظمة بدر

االنبار  محافظات  في  حتققت  التي  الكبرى  االنتصارات  بعد 
وصالح الدين على يد ابطال احلشد الشعبي وفصائل املقاومة 
االسالمية، كان من واجب كتلة دعم الدولة ان تقف مع هؤالء 
مبختلف  لهم  وتأييدها  مساندتها  لتعلن  اجملاهدين  االبطال 
كتلة  كيان  رئيس  استقبل  واملعنوي.حيث  املادي  الدعم  انواع 
للكتلة  العام  االمني  بنائب  الدراجي  اجلليل  عبد  الدولة  دعم 
االستاذ نعيم كاظم الشويلي وامني الكتلة في محافظة بابل 
دعم  سبل  مناقشة  اللقاء  خالل  اجلبوري.وجرى  علي  السيد 
الراغبني  واملتطوعني  الغذائية  باملساعدات  الشعبي  احلشد 

الشرعي  الواجب  ان  الدراجي:  االستاذ  اكد  حيث  بالقتال، 
والتواصل  والوطني يحتم على اجلميع دعم واسناد اجملاهدين 
املالئمة  الظروف  وتوفير  املعيشية  احوالهم  وتفقد  معهم 
ان  الشويلي:  نعيم  االستاذ  اكد  جانبه  ولعوائلهم.من  لهم 
حضورنا اليوم في هذا اللقاء هو لتأكيد موقفنا الداعم واملؤيد 
االرهاب  مواجهة  في  العراقية  واحلكومة  الدولة  لتوجهات 
هيثم  ابو  الشيخ  من  كل  اللقاء  وحضر  اجملرم.هذا  الداعشي 
ابو  في منطقة  الدولة  دعم  لكتلة  العشائر  مسؤول مكتب 

غريب وعدد من مدراء فروع الكتلة في بغداد واحملافظات.

كتلة دعم الدولة تناقش دعم الحشد الشعبي 
وتعزيز االنتصارات في ساحات القتال



حوارات
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وكالة دعم الدولة تستطلع اراء  المواطنين ومشاعرهم حول تأهل المنتخب االولمبي العراقي الى اولمبياد البرازيل

بعد الفوز الكبري الذي حققه منتخبنا االوملبي على نظريه 
القطري بنتيجة )2-1( وتأهله اىل اوملبياد الربازيل، خرج 
العراقيون بمسريات فرح وابتهاج بهذا االنجاز الكبري الذي 

حققه اسود الرافدين.. )وكالة دعم الدولة( استطلعت اراء 
عدد من املواطنني والشخصيات الثقافية واالجتماعية حول 

هذه النتيجة، وكان اوىل هذه اللقاءات مع االستاذ صباح 
مجيد عضو مجلس نقابة الصحفيني العراقيني وسألناه حول 

مشاعره بهذه املناسبة فقال:

بالفوز  العراقي  والشعب  االوملبي  منتخبنا  نهنئ  ابتداءا 
قطر  منتخب  على  االوملبي  املنتخب  حققه  الذي  الكبير 

بهدفني لهدف واحد.
مؤكدا: ان هذا الفوز ساهم في ادخال الفرحة الى قلوب 

الناس واجلماهير الرياضية خاصة، والشعب العراقي عامة، 
ولذلك فاننا نبارك ونهنئ منتخبنا بصعوده الى نهائيات 
مكاسب  حتقيق  ميثل  وهذا  البرازيل،  في  جانيرو(  )ريودي 
الف  فالف  والعاملي  احمللي  الصعيد  على  كبيرة  رياضية 
مبروك لالعبينا وشعبنا، والى مزيد من االنتصارات ان شاء 

اهلل.
نقابة  مجلس  عضو  فرج  صادق  باالستاذ  التقينا  بعدها 

الصحفيني العراقيني والذي حدثنا قائال: 
– ان فوز منتخبنا االوملبي على املنتخب القطري الشقيق 
شيء جميل اذهل عشاق الكرة العربية والعراقية، واعتقد 
ان هذا الفوز سوف يكون له دور مهم في التأهل الى دورة 

)ريودي جانيرو( العاملية.
له  يكون  سوف  الكبير  املنجز  هذا  ان  نعتقد  اننا  مبينا: 

العراقي،  الشعب  صفوف  توحيد  في  كبيرة  اشراقة 
كثيرا  يتأثر  العراقي  الشعب  ان  علمنا  ما  اذا  خصوصا 
بالرياضة، حيث ان العراقيني قد جتاوزوا كل الطائفية الى 
اوفر  لفريقنا حظ  ونتمنى  الكبير،  العراقي  الرياضي  اجملد 

في بطولة ريودي جانيرو.
ثم كان لنا حوار مع االستاذ كاظم تكليف املوسوي عضو 
احلوار  هذا  فكان  العراقيني  الصحفيني  نقابة  مجلس 

التالي:
– نشكر وكالة دعم الدولة العراقية برئاسة الزميل العزيز 
الوكالة  ايتها  مبروك  لها  ونقول  الدراجي،  وسام  االستاذ 
واالسالمي  العربي  العاملني  ونبارك  نهنئ  كما  اجلميلة،  
مبناسبة فوز منتخبنا االوملبي بنتيجة )2-1( على املنتخب 

القطري الشقيق فالف الف مبروك للفريق العراقي.
واخر لقاءاتنا كانت مع الست سناء النقاش عضو مجلس 

نقابة الصحفيني العراقيني حيث قالت:
– نتقدم باسمى التهاني والتبريكات الى الفريق العراقي 
بالفرحة عندما  وجعلنا نشعر  قلوبنا  افرح  الذي  الكروي 

فاز على املنتخب القطري بنتيجة )1-2(.
مبينة: ان هذه النتيجة اثلجت قلوب العراقيني وجعلتهم 
قيامهم  ثم  ومن  والوطن،  الفريق  هذا  بحب  يتوحدون 
باخلروج الى الشوارع من اجل حتية الفريق الكروي مبختلف 
الفئات  وكل  ومسيح  وتركمان  واكرادا  عربا  انتماءاتهم، 
برودة  رغم  والنساء  والشباب  االطفال  خرج  فقد  االخرى، 
اجلو الشتائي القارس، اال ان هذا ال مينع من اخلروج من اجل 

االحتفال بهذا الفوز الكبير.
العليا،  االدوار  الى  التأهل  القدير  العلي  اهلل  من  متمنية 
التشجيع  لغرض  الفريق  مع  للذهاب  مستعدون  ونحن 

واملؤازرة هناك، النهم يستحقون كل االحترام والتقدير.

االماكن  من  املتنبي  شارع  يعد   -
اضافة  العراق،  في  املتميزة  الثقافية 
واملنتديات  الشوارع  من  العديد  الى 
الثقافية االخرى في باقي احملافظات، 
من  رائدة  ثقافية  جتربة  تعد  التي 
لدى  الثقافي  الوعي  حالة  رفع  اجل 
نأمله  ما  وهذا  العراقي،  الشعب 

ونتطلع اليه.
البغدادي  الثقافي  املركز  ان  واكد: 
في  املهمة  الثقافية  املعالم  احد 
اقيمت  الذي  املتنبي،  وشارع  العراق 
الثقافية  الفعاليات  من  الكثير  فيه 
الى  اضافة   ،2015 عام  خالل  املهمة 
اكثر من 684 فعالية في عام 2014، 
الى  بحاجة  الكبيرة  االعداد  وهذه 
الثقافي  الواقع  تعكس  النها  تأمل، 

العراقي وتطوره ونهضته.
البياتي  بروين  بالناشطة  التقينا  ثم 

وسألناها: 

* كيف تنظرين الى شارع املتنبي في 
االونة االخيرة؟

اركان  من  مهم  ركن  في  االن  -نحن 
املنفذ  يعد  الذي  املتنبي،  شارع 
االونة  وفي  املثقفة،  للنخبة  الوحيد 
االخيرة اخذت كثير من الوفود تدخل 
متواصلة  بصورة  املتنبي  وتزور شارع 
من  اغلبهم  ان  علما  ومستمر، 
الشباب، وهذه ظاهرة صحية نتفائل 

بها كثيرا.
الشباب  زحف  يستمر  ان  متمنية 
والى  والتطور  والعلم  الثقافة  نحو 

االخوة  والترابط االجتماعي.
بعدها التقينا بالدكتور مثنى محمود 

وسألناه:
في  املتنبي  شارع  الى  تنظر  كيف 

االونة االخيرة؟
ان شارع املتنبي ميثل املتنفس الوحيد 
للمثقفني العراقيني، ويبدو في االونة 

لدى  صدى  له  اصبح  قد  انه  االخيرة 
املسؤولني في احلكومة.

ايضا  متنفس  ميثل  انه  واضاف: 
لالنتخابات  االعالنية  للدعاية 
يدلو  شخص  كل  ان  حيث  القادمة، 

بدلوه في هذا املكان.
ثم التقينا باحد رواد شارع املتنبي وهو 
السامرائي  مجيد  املعروف  االعالمي 

والذي حدثنا قائال.
عجائب  احدى  بغداد  جمعة  تعد   -
االسالم االربع، وانا ملا اكملت شهادة 
بحثي  مصادر  كل  كانت  الدكتوراه، 
هذا  كان  وحينها  املتنبي،  شارع  من 
االسبوع  مدار  على  مفتوحا  الشارع 

ولساعات متأخرة من الليل.
يبق على  لم  املتنبي  ان شارع  مبينا: 
هذا  ان  جند  حيث  السابق،  وضعه 
الكبير يحصل في  الثقافي  التجمع 
باقي  في  وليس  فقط،  اجلمعة  يوم 

تتعدى  ال  احلركة  هذه  ان  كما  االيام، 
الناس  يذهب  وبعدها  عصرا،  الثالثة 

الى اماكنهم اخملتلفة.
هذا  مثل  بغداد  تشهد  ان  متمنيا 
تصبح  وان  يومي،  بشكل  التجمع 
فهذا  املتنبي،  شارع  كلها  بغداد 
والعيد  باملهرجان  اشبه  التجمع 
انني  اال  جمعة،  يوم  كل  يقام  الذي 
اليوم فقط  استغرب من اختيار هذا 
ان  الى  ادعوا  انا  بل  واللقاء،  للتجمع 

يكون طيلة ايام االسبوع.
فرحني  اننا  بالقول:  حديثه  واختتم 
الثقافية  احلركة  بهذه  وسعيدين 
تدل  التي   العاصمة  في  النشطة 

على االمن  واالمان واالستقرار فيها.
رئيس  الربيعي  صادق  االستاذ  اما 
الثقافية  البغدادية  اجملالس  رابطة 

فقد قال:
الثقافي  التجمع  وجود  ان  ارى   -

املواطنني  قبل  من  الواسع  واالقبال 
خصوصا  املتنبي  شارع  ارتياد  على 
وظاهرة  حالة  اراها  جمعة،  يوم  كل 
مصر  ان  قدميا:  قالوا  وقد  صحية، 
تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ، كما 
القدم  منذ  يعرف  املتنبي  شارع  كان 
حتول  وبعدها  الكتب،  شارع  بانه 
وعمل  القرطاسية  لبيع  شارع  الى 
اصبحت  ثم   ، الضوئية  االعالنات 

مكانا للقاء املثقفني.
الى  االنظار  توجهت  ان  بعد  واضاف: 
شارع املتنبي من خالل افتتاح املركز 
القشلة  وافتتاح  البغدادي  الثقافي 
عندها  داخله،  املنتديات  وبعض 
اصبح لهذا الشارع طعم اخر البد ان 
الذي  الشعر  بطعم  واملتمثل  يذكر، 
بوجود  اخر  وطعم  العرب،  ديوان  هو 
اخملتلفة،  واحملاضرات  العامة،  الثقافة 
والفنون  اللوحات  بوجود  اخر  وطعم 

اخر  وطعم  املتنوعة،  التشكيلية 
والشعراء  واالدباء  الفنانني  للقاءات 
عراقي  ملتقى  فهو  والرياضيني، 
الطيف  كل  فيه  جند  حيث  مصغر، 
كونه  اجلمعة،  يوم  الواحد  العراقي 

متنفس لهم جميعا.
جبار  محمد  باالعالمي  التقينا  ثم 

لتسأله عن شارع املتنبي فقال:
ليس  اصبح  اليوم  املتنبي  شارع  ان 
شارعا  وامنا  فحسب،  ثقافيا  شارعا 
سياحيا لكل املواطنني واملثقفني على 
حد سواء، ففي كل جمعة نشاهد ان 
العوائل واملثقفني والشباب يأتون الى 
ممتعة  اوقات  قضاء  اجل  من  املتنبي 
في هذه الفعاليات الفنية من الشعر 
والغناء والرسم والعروض املسرحية.

مبينا: ان هذه االمور مجتمعة جعلت 
من شارع املتنبي شارع ومعلم ثقافي 

وسياحي.

وكالة دعم الدولة تتجول في شارع المتنبي وتلتقي بعدد من زواره ومحبيه
شارع املتنبي يعد من اهم الشوارع الثقافية الذي يضم بني طياته العديد من املراكز واملؤسسات الثقافية، وقد شهد يف االونة االخرية اقباال كبريا من قبل املواطنني الرتياده، وكالة دعم الدولة كانت 

حاضرة يف هذا الشارع وتجولت يف ارجاء املركز الثقايف البغدادي والتقت بعدد من املثقفني والناشطني واولهم كان مدير املركز االستاذ طالب عيسى حيث حدثنا قائال..

خاص/ وكالة دعم الدولة

اقامت مؤسسة عيون للثقافة والفنون املهرجان االول 
لالفالم السينمائية العراقية القصيرة االول حتت شعار 
بغداد  فندق  قاعة  وعلى  الشعوب”  ذاكرة  “السينما 
الدولة  دعم  وكالة  الثاني.  كانون   /25-  23 من  للفترة 
كانت حاضرة في املهرجان والتقت بعدد من احلاضرين 

فيه ومنهم االعالمي فؤاد املصمم والذي حدثنا قائال: 
ظاهرة  يعد  الوثائقية  لالفالم  عيون  مهرجان  اليوم 
ايجابية وصحية جيدة للسينما في العراق، فالسينما 
والدول  املتقدمة  للدول  محاكية  مهمة  وسيلة  تعد 

التي تعتمد على السينما لنشر ثقافاتها، 

الشعبية  للفنون  الوطنية  الفرقة  مبدير  التقينا  ثم 
الفنان فؤاد ذنون والذي حدثنا قائال:

كنا اليوم مدعوين في مهرجان السينما للشباب التي 
اقامته مؤسسة عيون للثقافة والفنون، هذه املؤسسة 
وتبدي  الشعبية  والفنون  والسينما  للمسرح  الراعية 

لها،  القبعة  نرفع  فاننا  ولذلك  الفنون،  بهذه  اهتماما 
ونقول لها سيري في هذا االجتاه.

الدكتور حيدر  االجتماعي  بالباحث  التقينا  اخلتام  وفي 
الدهوي والذي حدثنا قائال: هذا املهرجان يعد من اهم 
املهرجانات التي تهتم بها شريحة من اجملتمع ليست 

لها عالقة مبؤسسات الدولة الرسمية، فمؤسسة عيون 
خالل  ومن  واملواهب  االبداع  ترعى  التي  املؤسسات  من 
مجموعة االفالم التي عزمت على ان حتكم بينها، حيث 
كان هناك )41( فيلم على مدار )3( ايام ومن ثم ستكون 

هناك جلنة الختيار اي من هذه االفالم القصيرة .

وكالة دعم الدولة تحضر المهرجان االول لالفالم السينمائية العراقية القصيرة لمؤسسة عيون للثقافة والفنون



املؤسسات والوزارات
العدد )10( -  )4( شباط 2016

وزير  السيد  يبذلها  التي  الكبيرة  اجلهود  استمرت 
العليا  واللجنة  الغبان  محمد  االستاذ  الداخلية 
ملشروع البطاقة الوطنية من اجل اجناح هذا املشروع 
للجنة  اخملصص  االسبوعي  االجتماع  عقد  حيث   ،

برئاسة السيد الوزير. وجرى خالل االجتماع مناقشة 
اكد  كما   ، السابق  االجتماع  مقررات  من  حتقق  ما 
البطاقة  ملشروع  الكامل  دعمه  الغبان  االستاذ 
لكونه مشروع مهم للعراقيني كافة .حيث استمرت 
التنظيمي املؤقت للمشروع  الهيكل  املصادقة على 
الوطنية  البطاقة  منح  آلية  اجملتمعون  ناقش  كما   ،
ودوائر  بغداد  محافظة  يسكنون  الذين  للمواطنني 
طريقة  ايجاد  اجل  من  العاصمة  خارج  احوالهم 
وبحث   . السفر  عناء  جتنبهم  وانسيابية  سهلة 
اجملتمعون تنظيم افتتاح دوائر االحوال في بغداد ملنح 
الوطنية وفي اكثر من مكان من  البطاقة  املواطنني 
خالل مجمع واحد ، في حني اكد اجملتمعون ان اجلهود 

مستمرة في التنسيق مع وزارة االتصاالت.

الغبان يؤكد دعمه الكامل لمشروع البطاقة الوطنية

من  عدد  التميمي  محسن  علي  بغداد  محافظ  تفقد 
املشاريع االستثمارية عدد من املناطق. واكد خالل اجلولة: اننا 
املشاريع  بان  لقناعتنا  هو   ٢٠١٣ عام  منذ  لالستثمار  دعمنا 
السكنية  املشاكل  من  للكثير  األمثل  احلل  االستثمارية 
والصحيه واالقتصاديه وعلى جميع املؤسسات ان تتعاون مع 
املستثمرين وفق قانون االستثمار مع إعطاء مرونه في التعامل 
الشكاوى ضد كل من  يقدموا  بأن  املستثمرين  ونوجه جميع 

يحاول ان يبتزهم او يحاول تعطيل املشاريع االستثمارية.

بتسهيل  علوش  ذكرى  الدكتورة  بغداد  أمينة  وجهت 
اجراءات اجناز معامالت املواطنني بعيدا عن الروتني اإلداري . 
جاء ذلك خالل  تفقد أمينة بغداد بأماكن املواطنني بأماكن 
عملية  ومتابعة   بغداد  أمانة  بديوان  املواطنني   استقبال 
اجنازمعامالتهم مؤكدة أهمية جتاوز حلقات الروتني وسرعة 
الصعوبات  تذليل جميع  والعمل على  املعامالت  اجناز هذه 
واملعوقات مبا يقدم خدمة مميزة للمواطنني ويعكس األسلوب 

احلضاري لعمل مؤسسات الدولة . 

محافظ بغداد يتفقد عدد من 
المشاريع االستثمارية

علوش توجه بتسهيل 
اجراءات انجاز المعامالت 

لرفع الروح املعنوية ملقاتلينا األبطال وبتوجيه من السيد 
الفرقة وضابط  العاشرة قام ضابط إعالم  الفرقة  قائد 
املقاتلني  على  إكراميات  بتوزيع  الفرقة،  استخبارات 
املتميزين ملقر الفرقة والتشكيالت من الضباط واملراتب 
والبو  اجلرايشي  مناطق  في  القتال  ساحات  في  وهم 

عيثه والبو فراج ضمن احملور الشمالي، وتأتي هذه املبادرة 
لتشجيع جميع املقاتلني ليقتدوا بهؤالء األبطال، وعلى 
الصعيد نفسه مت حث املقاتلني بالتحلي بالصبر والثبات 
والتعامل مع السالح مبهنية عالية وعلى أن يكونوا دائماً 

على يقظة واتخاذ كافة تدابير احليطة واحلذر.

الفرقة العاشرة في الجيش تكرم المميزين من مقاتليها

)املسرة(  ثانوية   ، التربية  وزارة  افتتحت   
للمتميزات في حي االعالم ضمن قاطع املديرية 
.وافادت  الثانية  الكرخ   - بغداد  لتربية  العامة 
التي مت افتتتاحها  الثانوية  الوزارة في بيان ان« 
اليوم، تكونت من ) ١8( صفا، باالضافة الى جناح 
اداري وعدد من اخملتبرات مع قاعة للمناسبات«. 
وتعاني بغداد وبقية احملافظات نقصا حادا في 

كل  في  الطلبة  اعداد  ازدياد  مع  املدرسية  االبنية 
املدارس  تلك  في  وثالثيا  ثنائيا  دواما  مما سبب  عام، 

على  مباشر  بشكل  سيؤثر  احلال  بطبيعة  وهذا   ،
املستوى التعلمي للطلبة وازدياد نسب الرسوب.

التربية تفتتح ثانوية 
للمتميزات في الكرخ 

الثانية
سد  وضع  أن  الشمري،   محسن  املائية  املوارد  وزير  أكد 
املوصل ممتاز، وفيما أشار الى أن وزارته تؤدي واجبها بشكل 
املوصل  بسد  املتعلقة  احلكومة  اجراءات  أن  بني  كامل، 
تهدف الى صيانة وادامة السد وليس ملنع انهياره. وقال 
وممتازة،  جداً  جيدة  حالة  في  املوصل  »سد  إن  الشمري  

ونطمئن العراقيني في املوصل وفي العراق عن وضع سد«، 
وأضاف  كامل«.  بشكل  بواجبها  تقوم  »الوزارة  أن  مبيناً 
الشمري، أن »احلكومة تعطي أهمية خاصة لهذا امللف«، 
مشيراً الى أن »االجراءات التي تقوم بها الوزارة واحلكومة 

لصيانة وادامة السد وليس ملنع انهياره«.

وزير الموارد المائية: اجراءات الحكومة تهدف لصيانة سد الموصل 
وليس لمنع انهياره

أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في 
محافظة البصرة، االربعاء، وصول باخرة لبنانية الى 
منطقة االنتظار محملة مبئات العجول املستوردة 
من جورجيا، فيما حذرت من تأخر الباخرة في عرض 
البحر. وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة في 
الشركة أمنار عبد املنعم الصافي  إن »باخرة لبنانية 
االنتظار في  الى منطقة  )كرمي اهلل( وصلت  تدعى 
أن  مبيناً  عجالً«،   ٢٠٣٠ حتمل  وهي  اهلل  عبد  خور 
القطاع  قبل  من  جورجيا  من  مستوردة  »العجول 
األسواق  في  حلومها  وبيع  جزرها  لغرض  اخلاص 
العامة  »الشركة  أن  الى  الصافي  ولفت  احمللية«. 
البيطرية  للخدمات  العامة  الهيئة  تدعو  للموانئ 
والسماح  الالزمة  الفحوصات  باجراء  االسراع  الى 

حمولتها«،  لتفريغ  امليناء  الى  بالوصول  للباخرة 
أليام  وبقائها  الباخرة  وصول  »تأخر  أن  الى  مشيرا 
نفوق  الى  يؤدي  قد  االنتظار  منطقة  في  متتالية 
حصل  كما  مشكلة  وحدوث  العجول،  من  عدد 
النزاهة  جلنة  أعلنت  املاضي«.وكانت  العام  أواخر 
األول  البصرة في )٣١ كانون  في مجلس محافظة 
٢٠١5( عن فتح حتقيق في عملية استيراد شحنة 
دون  من  األفريقية  الدول  إحدى  من  العجول  من 
الزبير  تفريغها في ميناء خور  قبل  بيطرياً  حجرها 
بالرغم من االشتباه بإصابة بعضها بأمراض نتيجة 
نفوق العشرات منها، ثم تبني ان العجول خالية من 
األمراض، وحاالت النفوق ناجمة عن تعطل الباخرة 

خالل الرحلة ونفاذ األعالف ومياه الشرب.

الموانئ تعلن وصول باخرة محملة بمئات العجول وتحذر من 
تأخرها بمنطقة االنتظار

شمال  املثنى  جسر  قطع  سيتم  انه  العامة،   املرور  مديرية  اعلنت 
غد  يوم  من  اعتبارا  القطع سيكون  ان  مبينة  ايام،  ثالثة  ملدة  بغداد 
وليد  عمار  العميد  املقبل.وقال  االحد  مساء  حتى  ويستمر  االربعاء 
من اعالم املديرية ، انه »سيتم قطع جسر املثنى القريب من جزيرة 
ان  وليد  ايام«.واضاف  ثالثة  ملدة  بغداد،  شمال  السياحية  بغداد 
»القطع سيبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم اخلميس 
ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء االحد املقبل«، عازيا ذلك 
الى »اجراء اعمال الصيانة في اجلسر ورفع االنقاض«.واعلنت مديرية 
املرور العامة، الثالثاء املاضي )٢6 كانون الثاني ٢٠١6(، انه سيتم قطع 
جسر املثنى شمالي بغداد ملدة ثالثة ايام، عازية سبب ذلك الى اجراء 
املثنى  جسر  افتتاح  أعادت  الدفاع  وزارة  أن  إلى  صيانة.يشار  اعمال 
أيام من تعرضه النفجار  )١ نيسان ٢٠١4(، بعد خمسة  ببغداد، في 
شاحنة مفخخة أدى إلى تضرر أجزاء منه، فيما يتم قطعه بني احلني 

واالخر امام حركة املركبات بسبب اجراء اعمال صيانه عليه.

المرور العامة تعلن عن قطع جسر 
المثنى شمال بغداد لمدة ثالثة ايام

اعلنت وزارة الصحة والبيئة،  عن فرض انذار وغرامات 
على مصفى النجف، فيما اشارت الى انه مت الشروع 
دائرة  في  املعلومات  قاعدة  نظام  وتطوير  بتحديث 
الرقابية  »الفرق  ان  الوزارة   االلغام.وقالت  شؤون 
تفرض انذار وغرامات على مصفى النجف االشرف«، 
عازيا سبب ذلك الى »مخالفته الضوابط واحملددات 
بتحديث  »شرعت  انها  الوزارة  البيئية«.واضافت 
شؤون  دائرة  في  املعلومات  قاعدة  نظام  وتطوير 
العمل«. في  واالنسيابية  املرونة  لتأمني  االلغام 
يذكر ان وزارة البيئة والصحة غالبا ما تقوم بفرض 
التجارية  واحملال  املعامل  الصحاب  وانذرات  غرامات 

بسبب مخالفتها الشروط البيئية.

وزارة الصحة والبيئة 
تفرض انذار وغرامات على 

مصفى النجف

االربعاء،  الكهرباء،  وزارة  نفت 
مسؤوليتها عن التلوث الذي حصل 
بنهر  يرتبط  الذي  الترك  شط  في 
البصرة،  محافظة  في  الكرمة 
اكادميية  ادارة  ان  الى  اشارت  فيما 
قامت  البحرية  للدراسات  اخلليج 
هذا  على  املوجود  الناظم  بكسر 
من  موقعها  حماية  بحجة  الشط 
املتسللني، ما دفع باخمللفات الوصول 
املتحدث  وقال  الكرمة.  نهر  الى 

في  املدرس  مصعب  الوزارة  باسم 
بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة 
منه، إن »الوزارة تنفي التهم املوجهة 
الصحة  وزارتي  قبل  من  اليها 
اخمللفات  بأن  ادعت  التي  والبيئة، 
الغازية  النجيبية  حملطة  النفطية 
التابعة الى وزارة الكهرباء، هي التي 
اوادت  الزيت  بقعة  بظهور  سببت 
املدرس  النهر«.واضاف  تلوث  الى 
على  حكراً  ليس  الترك  »شط  ان 
مجمع  هو  بل  النجيبية،  محطة 
املصانع  ومخلفات  الثقيلة،  للمياه 
مشيرا  النجيبية«،  منطقة  في 
الى ان »احملطة مت افتتاحها قبل اقل 
التشغيل  عملية  ومتت  شهر،  من 
ونصف  قبل شهرين  لها  التجريبي 

وان  التركية،  انكا  شركة  قبل  من 
على  تؤثر  وال  معاجلة  مخلفاتها 
االنهر اسوة باحملطات  مياه ومجاري 
»الذي  أن  املدرس،  وتابع  االخرى«. 
حدث هو قيام ادارة اكادميية اخلليج 
الناظم  بكسر  البحرية  للدراسات 
بحجة  الشط  هذا  على  املوجود 
املتسللني،  من  موقعها  حماية 
نهر  الى  الوصول  باخمللفات  دفع  مما 
الكرمة«. يشار الى ان وزارة الصحة 
والبيئة اتهمت في وقت سابق وزارة 
النفطية  اخمللفات  برمي  الكهرباء 
النهر  في  الغازية  النجيبية  حملطة 
البصرة،  مبحافظة  الكرمة  بقضاء 
ادت  الزيت  بقعة  بظهور  سبب  ما 

الى تلوثه.

وزارة الكهرباء تنفي مسؤوليتها عن 
التلوث الحاصل في شط الترك بالبصرة

توقيع  إنطالق حملة  قار،  عن  إدارة محافظة ذي  اعلنت 
تشجيعاً  احملافظة،  في  أمنة«  قار  »ذي  شرف  وثيقة 
لالستثمارات االجنبية وفتح افاق جديدة للعمل والنهوض 
بالواقع االقتصادي للمحافظة .وقال النائب االول حملافظ 
ذي قارعادل الدخيلي في بيان، ان »فكرة الوثيقة عرضها 
احمللية  احلكومة  وتبّنت  املهدي  عبد  عادل  النفط  وزير 
انه »قام  في ذي قار سبل تنفيذها«.وأشار الدخيلي إلى 
للتوقيع  احملافظة  في  العامني  العشائر  لشيوخ  بزيارات 
وفتح  امنة  محافظة  قار  ذي  واعالن  الوثيقة  بنود  على 

االبواب أمام املستثمرين من الشركات االجنبية«، متهيًدا 
الستقطاب فرص استثمارية عالية املستوى على صعيد 
االقتصادية  املوارد  لتدعيم  والصناعي  النفطي  القطاع 
لها«.وتنص  واالستقرار  االمن  يضمن  مبا  للمحافظة 
والدستور،  املرجعية  بتوجيهات  االلتزام  على  الوثيقة 
احمللية،  احلكومة  وقرارات  العراقية  القوانني  واحترام 
في  العمل  تعطيل  او  واالبتزاز  والتهديد  االعتداء  ومنع 
العاملني  االفراد  بحماية  والتعهد  قائمة  مصلحة  اي 
بان العشيرة  الوثيقة،  واملؤسسات واملصالح،كما نصت 

واالحزاب والقوى السياسية واجلماعات التي ينتمي اليها 
من يقوم بأعمال تخريبية تتحمل مسؤولية ردع ابنائها.
اجرامية  واعمال  وخسائر  اضرار  وقوع  حال  في  كذلك 
واجلماعات  والعشائرية  السياسية  القوى  تتعهد 
او  ايوائهم  وعدم  للقضاء  املعتدين  افرادها  بتسليم 
حمايتهم على ان تضمن احلكومة احمللية توزيع املشاريع 
املنافع العامة من  بني اقضية ونواحي احملافظة، وحتقيق 
العمالة  وتوفير  االقتصادي  النشاط  عجلة  حتريك  اجل 

واخلدمات ألبنائها.

إنطالق حملة توقيع وثيقة شرف باسم »ذي قار أمنة«
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إقليم  من  مطلعة  مصادر  ذكرت 
اإلقليم  أن حكومة  العراق  كردستان 
إلجناز  كبيرة  مالية  مبالغ  رصدت 
يعرف  بات  ما  خندق  إنشاء  مشروع 
بالتعاون  وذلك  الكردية«،  بـ«الدولة 
مع دول التحالف الدولي ضد داعش. 
اخلندق  في  العمل  إن  املصادر  وقالت 
بدأ بشكل أولي قبل عام تقريبا على 
حدود اجلانب السوري، وفق تصريحات 
إقليم  حكومة  في  مسؤولني 
اإلرهابيني  تسلل  ملنع  كردستان، 
اجته  العمل  يزعمون.لكن  ما  حسب 
كركوك  محافظة  جنوب  إلى  الحقا 
على  »داعش«  هجمات  منع  بحجة 
تسيطر  التي  احملافظة،  مناطق 
ملا  البيشمركة.ووفقاً  قوات  عليها 
اخلندق  مير هذا  تسرب من معلومات، 
في  بدرة  منطقة  الشرق، شمال  من 
محافظة واسط، شماالً باجتاه الغرب 
محافظة  في  وخانقني  بلدروز  جنوب 
وطوزخورماتو  بكفري  مرورا  ديالى، 
الدين،  صالح  محافظة  شرق  شمال 

احلويجة  قضاء  باجتاه  ثم 
كركوك،  محافظة  جنوب 
لينتهي شمال غرب العراق في 
يكون  اخلندق،  سنجار.وبهذا 
الفاصل  اخلط  ترسيم  مت  قد 
بني  عليها  املتنازع  األراضي  بني 
بغداد وأربيل وبني بقية األراضي 
كما  متهيداً،  وذلك  العراقية؛ 
ملآرب  أو  لالنفصال  بعٌض،  يرى 
بعد.وتواصل  تتضح  لم  أخرى 
نقل  الكردية  اإلعالم  وسائل 
مؤكدة  اخلندق،  حفر  تفاصيل 
أن اإلشراف على العمل يتم من 

التابعة  البيشمركة،  وزارة  قبل 
العراق؛  كردستان  إقليم  حلكومة 
قوات  من  خاصة  وحدات  تقوم  فيما 
التي  املناطق  بحماية  البيشمركة 
جتري فيها احلفريات.بيد أن األمر، الذي 
أثار أسئلة كثيرة، هو املعلومات التي 
والتي  البيشمركة،  وزارة  عن  صدرت 
أكدت وجود خبراء من دول التحالف، 
يشاركون في أعمال احلفر، من بينهم 

الواليات  من  جغرافيا  خبيرا   20
من  فنياً  و25 خبيرا  وفرنسا،  املتحدة 
من  مهندساً  و40  املتحدة،  الواليات 
املتحدة،  والواليات  وفرنسا  بريطانيا 
باإلضافة إلى 60 خبيراً في املتفجرات 
من الواليات املتحدة وأملانيا.وقد مت إلى 
اآلن استكمال 65% من أعمال احلفر، 
امتداد  على  حصون  بناء  إلى  إضافة 
اخلندق؛ ومن املتوقع أن ينتهي العمل 

العام،  هذا  من  أيار  شهر  بحلول 
ليتزامن ذلك مع موعد إجراء استفتاء 
مسألة  على  للتصويت  شعبي 
إقليم  العراق.رئيس  عن  االنفصال 
بارزاني  مسعود  العراق  كردستان 
وأشار  فعال،  مقسم  العراق  أن  أكد 
إلى أن قضية االستفتاء تتطلب أوال 
جانبه،  الكردي.من  البرملان  تصديق 
قال رئيس هيئة املناطق الكردستانية 

نصر  كردستان  إقليم  خارج 
ترى  الهيئة  إن  سندي  الدين 
أن حفر اخلندق خطوة من حق 
اإلقليم اتخاذها لـرسم حدوده 
السياسة واإلدارية، مؤكدا أنها 
الواقعة  املناطق  حلماية  جاءت 
البيشمركة  سيطرة  حتت 
عضو  داعش.أما  هجمات  من 
احلزب الدميقراطي الكردستاني 
بأن  فصرح  املندالوي،  صبحي 
اخلندق هو  الهدف من مشروع 
ونفى  بحت،  عسكري  أمني 
األمر  هذا  بني  عالقة  أي  وجود 
الفتا  احلدود،  ترسيم  وموضوع 
وقصبات  ومدن  مناطق  بقاء  إلى 
احلكومة  حدود  ضمن  كردستانية 
في  القيادي  أكد  جانبه،  االحتادية.من 
اإلنسان  حقوق  ووزير  بدر  منظمة 
أن  البياتي  مهدي  محمد  السابق 
احلدود  بترسيم  مرتبطة  املسألة 
اإلدارية والسياسية، ألن اجلميع، كما 
العراق  تقسيم  إلى  »يسعون  قال، 

البياتي  أمريكية«.وأضاف  مبباركة 
الكتل  أسيرة  باتت  احلكومة  أن 
أساسيا  دورا  تلعب  التي  الكبيرة، 
هذه  وأن  السياسي،  القرار  صنع  في 
مؤكدا  اخلندق،  بحفر  تعلم  الكتل 
ذلك،  من  بريئة  ليست  »احلكومة  أن 
كردستان  عن  عاجزة  كانت  وإذا 
فعليها أن تستقيل!«.وباستثناء نفي 
الدكتور سعد احلديثي، وهو املتحدث 
الوزراء  رئيس  مكتب  باسم  الرسمي 
حفر  بتفاصيل  علمه  العبادي،  حيدر 
العراق  كردستان  في  السلطات 
لـخندق خارج احلدود اإلدارية لإلقليم، 
من  رسمي  تعليق  أي  يصدر  لم 
امللف.منذ  هذا  على  بغداد  حكومة 
ظروف  في  العراقيون  يعيش   ،2003
وأصبح  يوم،  بعد  يوما  صعوبة  تزداد 
املاليني منهم يعيشون في مخيمات 
دول  في  أو  الداخل  في  سواء  اللجوء 
إقليمية  قوى  تعمل  واآلن  اجلوار، 
وإنشاء  العراق  تفتيت  على  ودولية 

دويالت على أنقاضه.

خندق إقليم كردستان … إجراء أمني أم خطوة نحو االنفصال ؟

تشكيك  مع  املوظفني،  رواتب  مصير  غموض  يلف 
نائب  أطلقها  تأمينها،  على  احلكومة  قدرة  في 
أكدت  وبينما  االعرجي.  بهاء  املستقيل  الوزراء  رئيس 
طالبت   ،2016 لعام  كاملة  الرواتب  تأمني  احلكومة 
للدولة، واصفة  املالي  الوضع  ببيان  النيابية  بدر  كتلة 
الوزراء  رئاسة  وأكدت  االحمر.  باخلط  املوظفني  رواتب 
ومستفيدي  واملتقاعدين  الدولة  موظفي  رواتب  تامني 
وحذر   .%100 بنسبة   2016 لعام  االجتماعية  الرعاية 
وصفتها  ما  سماع  من  املواطنني  الوزراء  لرئاسة  بيان 
بالشائعات الكاذبة التي حتاول زعزعة األمن واالستقرار 
في البلد عبر اللعب على وتر االقتصاد وتهاوي أسعار 
النفط. وبينما نوهت رئاسة الوزراء في بيانها إلى وجود 
تخفيضات اعتبرتها قليلة جدا في الرواتب، لفتت إلى 

أن تلك الرواتب خط احمر ال ميكن املساس بها. باملقابل 
أكدت كتلة بدر النيابية، امس االحد، ان رواتب املوظفني 
واملتقاعدين “خط احمر”، داعية احلكومة الى وضع حد 
للتصريحات املتضاربة حول تأمينها. وقال رئيس الكتلة 
قاسم االعرجي، في بيان ان “على احلكومة اتخاذ كافة 
التدابير لتوفير رواتب املوظفني واملتقاعدين وحل االزمة 
املالية بعيدا عن هذه الشريحة التي ال متلك سوى هذه 
الرواتب البسيطة”، معتبرا ان “تلك الرواتب خط احمر”. 
للتصريحات  حد  “وضع  الى  احلكومة  االعرجي  ودعا 
القادمة”،  لالشهر  الرواتب  تلك  تأمني  حول  املتضاربة 
مشيرا الى ان “هذه التصريحات تؤثر على الوضع العام 
للبلد وتسبب خالفات حادة بني املواطن واحلكومة نحن 
في غنى عنها في هذه الظروف”. وشدد االعرجي على 
ضرورة ان “تخرج احلكومة ببيان حكومي يبني احلقيقة 
بهاء  املستقيل  الوزراء  رئيس  نائب  وكان  للمواطنني”. 
األعرجي، قد أعلن أن وضع الرواتب “محرج”، فيما أشار 
إلى صعوبة تأمني الرواتب خالل شهر آذار املقبل. وقال 
األعرجي خالل حديث متلفز، إن “مسألة تأمني الرواتب 
صعبة وصعبة جداً ووضعها محرج”، مبيناً أن “األرقام 
رواتب  تأمني  الصعوبة  أنه من  إلى  لدي تشير  املتوفرة 
“اخلطوات  أن  األعرجي،  وأضاف  املقبل”.  بعد  الشهر 
التي تقوم بها احلكومة مشكورة عليها، لكنها ال تأتي 
املشكلة  لكن  متوفرة،  “البدائل  أن  إلى  الفتاً  بجديد”، 

في ضيق الوقت”. 

غموض يلف رواتب موظفي الدولة وسط 
كشفت تقارير اخبارية،  عن خطة احلكومة األسترالية تأكيد الحكومة واستفهام البرلمان

في طرد 50 ألفا من طالبي اللجوء خالل األعوام الثالثة 
من  سابق  وقت  في  فيينا  حكومة  القادمة.وأعلنت 
الالجئني عند  أنها تخطط للحد من تدفق  يناير  شهر 
37 ألفا و500 الجئ هذا العام، مقارنة بـ90 ألفا العام 
املاضي.وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-
بني  بالفعل من  “نحن  النمساوية  األنباء  لوكالة  اليتنر 
“لكننا  وأضافت  الالجئني”.  طرد  أعداد  في  الدول  أكبر 
سنعزز الوتيرة وسنزيد من االجتاه التصاعدي”. وتتضمن 
اخلطة النمساوية حوافز مادية للذين يغادرون النمسا، 
من  التي  اآلمنة  بالدول  مطولة  قائمة  إعداد  وكذلك 
غير املرجح أال يحصل مواطنوها على وضع اللجوء.ومت 
اإلعالن عن اخلطة وسط اجلهود احلالية التي تبذلها عدة 
دول أوروبية لكبح جماح الهجرة عن طريق تبني املزيد 
السويد  خطة  ذلك  في  مبا  التقييدية،  السياسات  من 
السويد  اللجوء.وتعتزم  طالبي  من  ألفا   80 نحو  لطرد 
التي تواجه حتديا غير مسبوق في تاريخها على صعيد 
األشخاص  من  اآلالف  عشرات  طرد  املهاجرين،  تدفق 
بها.وقد  تقدموا  التي  اللجوء  طلبات  رفضت  الذين 
ألف   163 نحو   2015 عام  السويد  في  اللجوء  طلب 
شخص، وهو أكبر عدد في أوروبا، مقارنة بعدد السكان. 
ومنحت احلكومة، العام املاضي، اللجوء ألكثر من نصف 
تسعى  أملانيا  شخص.وفي   85800 وعددهم  املتقدمني 
منتقدي  السترضاء  ميركل  أجنيال  األملانية  املستشارة 
سياسة األبواب املفتوحة التي تنتهجها جتاه الالجئني 
والعراق  القادمني من سوريا  غالبية  أن  بالتشديد على 

انتهاء الصراعات هناك.وأظهر  سيعودون لبالدهم بعد 
احملافظ  االئتالف  شعبية  في  تراجعا  للرأي  استطالع 
مستوى،  أدنى  إلى  ميركل  أجنيال  األملانية  للمستشارة 
الالجئني،  حيال  لسياستها  املعارضة  ازدياد  وسط 
للمهاجرين  مناهض  مييني  شعبوي  حزب  سجل  فيما 
رقما قياسيا.ويأتي تراجع التأييد مليركل وسط مخاوف 
متزايدة تتعلق بقدرة أملانيا على دمج 1.1 مليون مهاجر 
دخلوا األراضي األملانية العام املاضي خاصة في تسليط 
الضوء على قضية اجلرمية واألمن بعد موجة اعتداءات 
تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة 
على أيدي رجال قادمني في ما يبدو من شمال أفريقيا 
والشرق األوسط.وقالت ميركل من املهم التأكيد على 
لفترة محدودة  ببقائهم  الالجئني مسموح  أن معظم 
فقط. وأضافت “نحتاج.. ألن نقول للناس إن هذه إقامة 
مرة  سوريا  في  السالم  يحل  حني  أنه  ونتوقع  مؤقتة 
اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  الهزمية  نلحق  وحني  أخرى 
في العراق سيكون مبقدورهم حينها العودة لديارهم”.
وقالت ميركل أيضا إن 70 باملئة من الالجئني الذين فروا 
تسعينات  في  السابقة  يوغوسالفيا  دول  من  ألملانيا 
القرن العشرين عادوا ألوطانهم.وفي وقت سابق أعلنت 
فنلندا أنها تريد إبعاد املهاجرين الذين وصلوا في 2015، 
فيما  اليونان،  إلى  واصلني جددا  تعيد  أن  وتنوي هولندا 
غير  مبرور  تسمح  أن  وصربيا  وكرواتيا  مقدونيا  تريد  ال 
الدمنارك نص قانون  والنمسا.وفي  أملانيا  إلى  املتوجهني 
مت تبنيه األسبوع املاضي، على مصادرة األغراض الثمينة 

للمهاجرين وتقليص املكتسبات االجتماعية.

تقارير تكشف عن طرد 50 ألف الجئًا

كشفت وثائق كانت مصنفة “سّرية للغاية” لدى أجهزة اخملابرات األمريكية 
عن تورط إدارة أوباما وحلفائه في ظهور تنظيم داعش في الشرق السوري عام 
دعوى قضائية  بعد  مت  الوثائق  اإلفراج عن  إن   AWD NEWS 2012.وقال موقع 
فيدرالية سمحت لهيئة رقابية حكومية بنشر 100 ورقة من الوثائق السرية.

األمريكي  آيه  آي  الـ سي  بأن جهاز  فقط  يثبت  لم  الوثائق  أن  املوقع  وأضاف 
وحلفاءه في املنطقة عملوا على تأسيس قوة موازية لنظام األسد في شرق 
اخملابرات  معسكرات  في  التنظيم  عناصر  بتدريب  قاموا  بل  وحسب،  سوريا 
املركزية األمريكية في األردن عام 2012.وفي إحدى الوثائق الصادرة عن وكالة 
اخملابرات )DIA(، والتابعة لوزارة الدفاع األمريكية، تعلن الوكالة بشكل صريح 
عن سعى أوباما وشركائه في الشرق األوسط لعزل األسد وبالتالي إلسقاطه 
قد  كان  الوثائق  محتوى  أن  املوقع  السلفي.ويضيف  التنظيم  قوة  خالل  من 

أرسل إلى كل األجهزة األمنية واحلربية في الواليات املتحدة األمريكية.وأشار 
املوقع إلى أن األضرار الناجمة عن احلرب األهلية في سوريا قد متتد إلى النظام 
من  األمريكية  االستخبارات  تنبأ محللو  الوثائق،  العراق، فحسب  في  الهش 
تقرير  تنبأ  واملوصل.كما  كالرمادي  العراقية  املدن  إلى  القاعدة  تنظيم  عودة 
خليفة  العربية  اجلزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  أنصار  مببايعة   )DIA(الـ
أن  الوثائق عن  البغدادي”. كما تكشف  “أبو بكر  الذي يتزعمه  تنظيم داعش 
أمريكا واالحتاد األوروبي وحلفائهما في الشرق األوسط يعتبرون داعش مساعد 
عمت  التي  الفوضى  يفسر  ما  وهذا  سوريا،  في  النظام  لتغيير  استراتيجي 
املدن العراقية احملاذية لسوريا االمر الذي سهل انتقال التنظيم إلى األراضي 
السورية في شهر يونيو/حزيران 2014.كما حتتوي الوثائق على أول اثبات رسمي 
على علم إدارة أوباما املسبق بعمليات شحن أسلحة من مدينة بنغازي الليبية 

إلى اجلماعات اإلسالمية املتطرفة في سوريا مبا فيها داعش وجبهة النصرة، 
بنغازي  ميناء  2012، من  عام  آواخر شهر أغسطس/آب  في  األسلحة  ونقلت 
السفارة  على  الهجوم  حادثة  بعد  سوريا  في  إسالم  وبرج  بنياس  ميناء  إلى 
االمريكية في ليبيا بأسبوع، التي راح ضحيتها أربعة من دبلوماسيي أمريكا 
،التي مت االسستالء عليها من مخازن  من بينهم السفير، وتشمل األسلحة 
إلى صواريخ  باالضافة  بي جيه  آر  و  بنادق قنص  السابق، على  الليبي  اجليش 
هاوتزر.كما تؤكد الوثائق على أن نقل األسلحة من ميناء بنغازي إلى موانئ في 
سوريا كان قد بدأ منذ سقوط العقيد القذافي في قبضة الثوار في عام 2011 
املتوسط  احلجم  من  سفن  منت  على  تهريبها  مت  وقد   ،2012 عام  آواخر  حتى 
والقادرة على حمل 10 حاويات شحن من احلجم الكبير حسب تقرير صادر عن 

جهاز اخملابرات املركزية االمريكية.

وثائق سرية: أمريكا عملت على ظهور داعش

شرق  تقع  متواضعة،  زراعية  قرية  في 
بعقوبة مركز محافظة ديالى بنحو 50 
كم، بدأت مفارز احلشد العشائري في 
القرية  حلماية  الليل  سر  مبدأ  تطبيق 
من  تسلل  حاالت  اي  من  ومحيطها 
قبل التنظيمات املسلحة، فيما كانت 
عبارة “عراق واحد” شيفرة اليوم االول.
وقال مسؤول مفرزة قتالية في احلشد 
الليل  “سر  ان  عيسى  غامن  العشائري 
اغلب  في  مطبق  وقائي  امني  مبدأ 
 2003 عام  قبل  العسكرية  الوحدات 
عليه  تدربنا  سابقني  جنود  وباعتبارنا 
لسنوات عدة اثناء اخلدمة العسكرية”.

في  ضابط  نائب  وهو  عيسى  واضاف 
الى تطبيق  انه “سعى  اجليش السابق 
مبدأ سر الليل من اجل تنظيم حركة 
والنقاط  السيطرات  بني  عناصره 
اي  تفادي  اجل  من  الليل  في  االمنية 
التنظيمات  قبل  من  تسلل  او  خرق 
املسلحة التي قد حتاول استهدافنا او 
زرع العبوات الناسفة”.وتابع ان “شيفرة 
الليل  سر  مبدا  لتطبيق  االول  اليوم 
كانت عراق واحد، في داللة وطنية باننا 
باطيافه  الواحد  املوحد  بعراقنا  نؤمن 
كل  مواجهة  في  يد  وسنكون  كافة 
املبدأ  ان “تطبيق  الى  التحديات”، الفتا 

اجلديد بفعالية سيحتاج بعض الوقت 
الطمائنية  افاق  من  سيعزز  لكنه 
الليل  بسر  الليل”.ويقصد  في  خاصة 
في  مطبق  كان  وقائي  امني  مبدأ 
املعسكرات والوحدات العسكرية وهو 
يتمحور في اعطاء شيفرة سرية عبارة 
عن كلمات محددة جملموعة معينة من 
اجل  من  ليال  باحلماية  املكلفني  اجلنود 
جهته  املتسللني.من  او  الغرباء  جتوال 
العشائري  احلشد  مقاتلي  احد  بني 
نقطة  في  يقف  وهو  اجلبوري  عبداهلل 
ان  قريته  مدخل  من  قريبة  مرابطة 
“سر الليل مبدأ غريب علينا الن اغلب 

التدريب  في  ينخرطوا  لم  املقاتلني 
يعرفون  لكنهم  الرسمي  العسكري 
بحكم  النار  واطالق  السالح  حمل 
فيها”.واضاف  يعيشونه  التي  البيئة 
يسهم  سوف  الليل  “سر  ان  اجلبوري 
في تنظيم حركة املقاتلني ليال بشكل 
نضمن  وبالتالي  السابق  من  افضل 
عدم وجود اي خروقات امنية”.من جانبه 
اشار ضابط سابق في اجليش العراقي 
مع  “املعركة  ان  الى  العزاوي  خليل 
اعتماد  تتطلب  املتطرفة  التنظيمات 
مبادئ وستراتيجيات عسكرية خاصة 

فيما يخص االمن الوقائي.

“عراق واحد” شيفرة الحشد العشائري لحماية المناطق المحررة شرق بعقوبة
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خارج  مدربا  كنت   : فيرا  جورفان 
ومدرب  العب  يوجد  لكن  امللعب 
يونس  اسمه  امللعب  داخل  اسطورة 

محمود

املنتخب  دافع  عدنان)   محمد  سيد 
البحريني(: اكثر مهاجم ارعبني في 

حياتي يونس محمود.
العراقي(  املنتخب  )حارس  نور صبري 
: من حسني حظي اللعب مع يونس 
النه  يوما  ضده  اللعب  ولم  محمود 

جالد حراس املرمى.
يونس  يكن  لم  لو   : اكرم  نشأت 
صانع  اصبحت  ملا  معي  محمود 
االلعاب جيد وما حصلنا على كأس 

اسيا. 
 )  2007 السعوديه  )مدرب  انغوس 
يونس وكنت  ملراقبة  :وضعت العبني 
ايقافه  يستطيعوا  لم  انهم  اعلم 

ولن استاطعوا
يونس  يلعب  عندما   : حمد  عدنان 

محمود يجب ان تضع العبني ملراقبته 
النه مرعب ملدافعني

املنتخب  )مدافع  عايش  فوزي 
يونس  تقدم  عندما   ; البحريني( 
ضننته  اجلزاء  ركلة  اليسدد  محمود 
احلبسي  علي  على  يسجلها  لن 
ولكن عندما سجلها بتلك الطريقه 
اسيا  في  افضل مهاجم  انه  علمت 

ولن يأتي مثله
محمد ربيع )مدافع املنتخب العماني 
( : كنت مستعد اللعب مع اي فريق 
يلعب معه يونس محمود النه مرهق 

ملدافعني
يونس  ابقوا   : عوض  فارس  وقالها 
محمود حتى لو في قدم واحده النه 

الرعب بحد ذاته لكل الفرق

ماذا قال نـجوم الرياضة على يونس حممود

قرر مجلس الوزراء، ، منح قطع اراٍض سكنية لالعبي املنتخب 
االوملبي والكادر التدريبي واالداري وذلك بعدما خطف املنتخب 
االوملبي بطاقة التأهل الى اوملبياد ريو دي جانيرو.وقال املكتب 
االعالمي لرئيس الوزراء إن »مجلس الوزراء قرر، خالل جلسته 
للمنتخب  سكنية  اراض  قطع  منح  اليوم،  عقدت  التي 

الفوز  يبارك  واالداري«.مسعود  التدريبي  والكادر  االوملبي 
يبارك ألسود  اجلبوري  األوملبياد.  في  املنتخب  بدعم  ويتعهد 
املنتخب  وكان  دي جانيرو.  ريو  أوملبياد  الى  تأهلهم  الرافدين 
الثاني 2016(، على  العراقي األوملبي فاز، اجلمعة )29 كانون 

نظيره القطري.

منح قطع اراض سكنية للمنتخب االومليب والكادر التدرييب واالداري

بابعاد  االدارة  قرار  فيه  اكدت  بيانا   ، امليناء،  لنادي  االدارية  الهيئة  أصدرت 
وحجب  املوسم  نهاية  حتى  القدم  بكرة  العراقي  االوملبي  املنتخب  رباعي 
مخصصاتهم املالية.وقال املركز االعالمي في النادي ببيان تلقت »الغد برس« 
نسخة منه، إن »ادارة امليناء قررت وبعد االجتماع باملالك التدريبي ابعاد رباعي 
املنتخب االوملبي بكرة القدم والعبي فريق الكرة بالنادي علي حصني وعلي 
قاسم وحمزة عدنان وكرار ابراهيم حتى نهاية املوسم وحجب املستحقات 
املالية لالربعة، وذلك لعدم التحاقهم بوفد الفريق في مباراته امام كربالء 
باجلولة اخلامسة من املرحلة الثانية«.واضاف البيان، إن »اسم وتاريخ امليناء 
الفضل على  النادي صاحب  احترام شعار  الالعبني  وعلى  اجلميع  اكبر من 
اجلميع واحترام اجلمهور الذي نعتذر له ونعده بتصحيح املسار«.يشار الى ان 
فريق امليناء كان قد تعرض الى خسارة قاسية 1-3 امام فريق كربالء باجلولة 

اخلامسة من املرحلة الثانية لدوري الكرة املمتاز.

ادارة امليناء تبعد رباعي األومليب من 
فريق الكرة بالنادي حتى نهاية املوسم

الدوري  ضمن  جمعتهما  مباراة  في  السلبي  التعادل  بنتيجة  والطلبة،   الزوراء  فريقا  خرج 
اربيل،  على  فوزا  الشرطة  حقق  فيما  الثانية،  املرحلة  من  اخلامسة  اجلولة  وحلساب  املمتاز 
والنفط على الكرخ، وكربالء على امليناء، وبغداد على احلدود، بينما انتهى لقاء نفط ميسان 
إن، الشرطة  بالتعادل، ومثله مباراة الصناعة وزاخو. وقالت مصادر اعالمية  ونفط الوسط 
متكن من حتقيق الفوز على اربيل 2-صفر، فيما سجل كربالء اكبر نتيجة له عندما هزم امليناء 
3-1، بينما خرج النفط من مباراته امام الكرخ بنتيجة الفوز 3-2، وبغداد على احلدود 1-صفر، 

فيما تعادل نفط ميسان ونفط الوسط2-2 والصناعة وزاخو صفر –صفر.

الطلبة والزوراء خيرجان بنتيجة سلبية والشرطة 
يتغلب على اربيل يف الدوري املمتاز

متابعة/ وكالة دعم الدولة

في  واحملترف  العراق  منتخب  العب  انتقال  صفقة  أمس  فشلت 
الى  قاسم،  ياسر  الثانية  الدرجة  فرق  من  تاون  سويندون  نادي 
بالدوري  االولى  الدرجة  دوري  في  يلعب  الذي  سيتي  سوانزي  نادي 
مبدئي  عقد  على  وقع  قد  قاسم  ياسر  وكان  ايضا.  االنكليزي 
باب  غلق  من  ساعات  ثالث  وقبل  لكن  سيتي،  لسوانزي  لالنتقال 
االنتقاالت وقع لوري فير كبديل لياسر قاسم واصبح بحكم املؤكد 
فشل صفقة االخير. يشار الى ان ياسر قاسم العب عراقي مغترب 
في انكلترا ويلعب كأساسي في تشكيلة منتخب العراق املشارك 

في التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال روسيا 2018.

فشل انتقال ياسر قاسم لسوانزي

أن  الطائرة،   للكرة  املركزي  االحتاد  أعلن 
سيقصان  اجلوية  والقوة  الشرطة  فريقي 
الرابع  التجمع  منافسات  افتتاح  شريط 
لدوري اللعبة املمتاز،مبينا أن ثالث مباريات 
الشعب  بقاعة  اجلولة  افتتاح  في  ستقام 
املغلقة. وقال رئيس جلنة املسابقات سوادي 
من  الرابع  التجمع  »منافسات  إن  حسني 
دوري الكرة الطائرة املمتاز ستقامك يوم غد 
بإقامة  احلالي(،  شباط  من  اخلميس،)الرابع 
الشرطة  »فريقي  أن  مبينا  مباريات«،  ثالث 
افتتاح  شريط  سيقصان  اجلوية  والقوة 
الشعب  بقاعة  يلتقيان  عندما  التجمع 
وأضاف  الظهر«.  بعد  الواحدة  الساعة  في 
والبحري  البيشمركة  »فريقي  أن  حسني 

سيلتقيان في الساعة الثالثة بعد الظهر، 
اجلنوب  غاز  بني  الثالثة  املباراة  تقام  فيما 
عصرا«. اخلامسة  الساعة  في  والصناعة 
شباط  من  »اخلامس  أن  حسني  وأضاف 
احلالي، سيشهد إقامة ثالث مباريات أيضا 
الرابع،  التجمع  من  الثاني  الدور  حلساب 
في  والبيشمركة  الشرطة  يلتقي  حيث 
الواحدة ظهرا فيما يالعب فريق غاز اجلنوب 
الثالثة  الساعة  اجلوية في  القوة  منافسه 
الصناعة  مع  البحري  ويتقابل  الظهر  بعد 
أن  حسني  ».وتابع  عصرا  اخلامسة  في 
»مباريات الدور الثالث التي ستقام السبت 
احلالي(،  شباط  من  )السادس  املقبل، 

ستجمع البيشمركة والقوة اجلوية.

الشرطة والقوة اجلوية يقصان شريط افتتاح 
التجمع الرابع لدوري الكرة الطائرة

أكد مدرب فريق الزوراء باسم قاسم،  أن ما يثار بشأن تهديده باالستقالة 
يهدد  من  هو  ليس  مؤكد  منصف،  غير  املالية  األزمة  بسبب  مهمته  من 
على  خشيته  عن  أعرب  فيما  الزوراء،  وتأريخ  ألسمه  احتراما  باالستقالة 
مستقبل الفريق بسبب الضائقة املالية. وقال باسم قاسم إنه »لم ولن 
يتطرق أو يتحدث ألي وسيلة اعالمية مبوضوعة تقدميه استقالة من مهمته 
باسم  »ليس  مؤكدا  الزوراء«،  بنادي  تعصف  التي  املالية  األزمة  بسبب 
قاسم من ينتهج هذا األسلوب سيما وأن له تأريخ حافل واحتراما إلسمه 
دعمه  يشترط  كربالء  محافظة  مجلس  الزوراء«.  نادي  وعراقة  ولسمعة 
لنادي احملافظة باحلصول على أحد املراكز األربعة. وأضاف قاسم أن »مشواره 
به  مير  مما  أسوء  بظروف  مرت  اندية  مع  العمل  التدريب شهد  في  الطويل 
الزوراء ورغم هذا لم يترك عمله وواصل مهمته مع هذه الفرق«، مشيرا إلى 
أن »ما يدعو لالنتباه واالهتمام هو اخلشية على مستقبل الفريق سواء في 
بأن  »الزوراء اليكتفي  أن  قاسم  الكأس«.وتابع  بنهائي  أو  الدوري  منافسات 
يكون طرفا بنهائي بطولة الكأس إمنا منافس على اللقب، ومن ثم الميكن 
التوقف عند حدود التأهل للنخبة بل اإلصرار على حصاد اللقب«، معتبرا أن 
»الفريق سيدخل مبنافسات مع فرق أخرى متتلك مقومات املنافسة، لذا البد 
أن ميتلك الزوراء نصف ما متتلك هذه الفرق ليحقق مراد اجلماهير«. وأشار 
قاسم إلى أن »الفريق عانى كثيرا من االزمة املاليةبدليل عدم قدرته على 
ابتعاد العبني عن فريقه هما احملترف ماكاجي بوكار  إضافة أي العب رغم 
والالعب جاسم محمد«، كاشفا أن »ميزانية النادي احلالية )صفر(، وهو ما 
يثير اخلشية على املستقبل كونه مؤمتن على الفريق والبد من احلديث بهذا 

اجلانب«.

باسم قاسم: ليس أنا من يهدد باالستقالة 
لكين أخشى على الزوراء من األزمة املالية

بطولة  اوزباكستان  في  املقبل  االسبوع  تنطلق 
لكأس  واملؤهلة   ،2016 املغلقة  للصاالت  اسيا 
العالم بنفس العام بكوملبيا، حيث يلعب املنتخب 
افتتاح  في  الصني  امام  مبارياته  اولى  العراقي 

البطولة.
وقال عضو املكتب االعالمي باحتاد الكرة العراقي 
والصني  العراق  »منتخبي  إن  اخلرساني،  حسني 
الشهر  العاشر من  في  االفتتاح  مباراة  سيلعبان 

الثانية،  اجملموعة  في  العراق  يلعب  حيث  اجلاري 
قرعة  واالردن«.وكانت  والصني  ايران  جانب  الى 
اربع  الى  الفرق  وزعت  قد  اآلسيوية  النهائيات 
مجاميع من بينها مجموعة العراق حيث ضمت 
قرغيزستان،  لبنان،  أوزبكستان،  منتخبات  االولى 
السعودية، اما الثالثة فتألفت من تايالند، فيتنام، 
واالخيرة  الرابعة  اما  تايبيه، طاجيكستان  الصني 

فجمعت اليابان، أستراليا، ماليزيا، قطر. 

العراق والصني يفتتحان النهائيات اآلسيوية بالصاالت 

تنطلق اجلولة اخلامسة من املرحلة الثانية للدوري 
قاعة  في  لقاءين  بإقامة  السلة،   بكرة  املمتاز 
الثالثة عصرا  في  يجري  االول  املغلقة،  الشعب 
مباراة  تعقبها  والنفط  الصليخ  فريقي  ويجمع 
الثالثة  اجلولة في  وتختتم  والكهرباء،  الشرطة 
من عصر اخلميس املقبل بلقاء التضامن النجفي 
وامليناء في القاعة االوملبية بالنجف، فيما حصل 
الكرخ على االنتظار.وقال املنسق االعالمي الحتاد 
السلة احسان املرسومي  إن »كفة النفط تبدو 
هي الراجحة في لقاء الصليخ بعد ان قدم االول 
مباريات كبيرة خالل االدوار السابقة كما انه كان 
قاب قوسني او ادنى من الفوز على امليناء املتصدر 
املباراة  انه خسر  اال  وبني جمهوره  داره  عقر  في 
في الرمق االخير بفارق 3 نقاط، ورغم ان موازين 
كليا  تختلف  والكهرباء  الشرطة  فريقي  وقوة 

عن لقاء الصليخ والنفط احملسوم سلفا.

انطالق اجلولة اخلامسة 
لدوري السلة املمتاز
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تؤكد  االسبانية  االعالم  وسائل  تزال  ال 
ريال  فريق  بني  مفاوضات  وجود  شائعات 
مدريد، وصيف بطل الدوري االسباني لكرة 
القدم، مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
االملاني،  الدوري  متصدر  ميونيخ،  بايرن 
صفقة  ابرز  سيكون  البولندي  ان  ويبدو 
للنادي امللكي صيف 2016.وكشف برنامج 
»التشرينجيتو« االسباني انه بالفعل جترى 

البايرن،  وجنم  النادي  بني  مفاوضات سرية 
والذي اثار شكوك كبيرة في االونة االخيرة 
البافاري. النادي  مع  استمراره  بشأن 

ويضيف البرنامج االسباني ان ريال مدريد 
علم  بدون  ليفاندوفسكي  مع  يتفاوض 
قادة  يتبعها  استراتيجية  وهي  البايرن، 
ريال مدريد منذ فترة، حيث ان الصفقات 
وجه  وعلى  بيريز  فلورنتينو  ابرمها  التي 

زديان،  الدين  زين  اخلصوص مع جنوم امثال 
ولويس فيجو، ورونالدو نازاريو وغاريث بيل 
كانت بنفس االستراتيجية وهي التوصل 
مع  التفاوض  ثم  الالعب  مع  إلتفاق  اوال 
»التشرينجيتو«  لبرنامج  ناديه.ووفقا 
الطرفني،  بني  متقدمة  املفاوضات  فإن 
ليفاندوفسكي يحلم باللعب لريال مدريد 
وكانت قد اتيحت له الفرصة لالنتقال الى 
بطل اوروبا 10 مرات، خصوصا حينما كان 
دورمتوند وسجل »سوبر  بروسيا  العبا في 
هاتريك« في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 
2013 امام رجال جوزيه مورينيو انذاك.ومن 
»آس«  صحيفة  خرجت  فقد  اخرى،  جهة 
االربعاء لتؤكد ان صفقة ليفاندوفسكي 
 100 حوالي  مدريد  ريال  خزائن  ستكلف 
مليون يورو، ومن احملتمل ان يكون غونزالو 
الدوري  متصدر  نابولي،  مهاجم  هيجوين 
االيطالي هو خليفة البولندي على ملعب 

»اليانز ارينا«.

ريال مدريد ينتهج استراتيجيته المعهودة في التفاوض مع ليفاندوفيسكي

أكدت العبة التنس األملانية أجنيلكا كيربير أن دورة 
 )2016 جانيرو  دي  )ريو  القادمة  األوملبية  األلعاب 
مسيرتها  في  للغاية  مهمة  محطة  ستكون 
الرياضية. وأشارت كيربير إلى أن املشاركة في هذه 
الدورة األوملبية كان حلمها منذ الطفولة.وأحرزت 
مطلع  املفتوحة  أستراليا  بطولة  لقب  كيربير 
النهائية  املباراة  في  فوزها  بعد  احلالي  األسبوع 
األولى  املصنفة  وليامز  سيرينا  األمريكية  على 
الثانية  املصنفة  عاماً،   28 كيربير،  عامليا.وأكدت 
»مورجن«  مجلة  نشرتها  تصريحات  في  عاملياً، 
اليوم األربعاء، إنها تركز اآلن في التحديات التي 
املفتوحة  أستراليا  بلقب  الفوز  بعد  تنتظرها 
الكبرى. األربع  سالم«  »جراند  بطوالت  أولى 

بطوالت  من  ثالث  أمامنا  زالت  »ما   : وأوضحت 
جراند سالم األربع الكبرى هذا العام. ولدينا أيضا 
دي  ريو  إلى  أسافر  لم  ريو.  في  األوملبية  الدورة 
جانيرو من قبل ، وكانت املشاركة في هذه الدورة 

الطفولة«.وحققت  منذ  حلمي  هي  األوملبية 
من  الرياضية  مسيرتها  في  إجناز  أفضل  كيربير 
ولكن  املفتوحة  أستراليا  بلقب  الفوز  خالل 
األسمى  الهدف  ميثل   2016 أوملبياد  في  النجاح 
لها.وقالت كيربير : »خضت أوملبياد لندن قبل أربع 
األوملبياد  في  أشارك  أن  للغاية  رائع  أمر  سنوات. 
خالل  بطولة  أي  في  للمشاركة  أتطلع  مجددا. 

الشهور القليلة املقبلة«.

بطلة أستراليا المفتوحة تتطلع لحلم 
الطفولة وتنتظر ريو دي جانيرو

الى  الفقر  دفعه  العمر خمس سنوات  من  البالغ  احمدي 
ارتداء كيسي بالستيكي بالوان األرجنتني الزرقاء والبيضاء 
التقاط  من  إيام  وخالل  ميسي.  اسم  باحلبر  عليه  وكتب 
وتبحث  العالم  في  األشهر  أصبح  الطفل  لهذا  الصورة 
عنه العدسات من جديد.اإلحتاد األفغاني لكرة القدم يعمل 
على ترتيب لقاء للطفل مع ميسي على حد تعبير رئيس 
اإلحتاد كرمي الدين كرمي.مرتزا أحمدي كما تشير هذه الصور 
بدأ اخلطوات االولى للتحكم في الكرة مثل مثله األعلى 
في كرة القدم ميسي و ال يدرك سبب هذا اإلهتمام العاملي 
البالد من  الفقير من مدينة غازني بشرق  الطفل  به وهو 

عائلة فقيرة في ضواحي جوغوري.

الكيس البالستيكي جعل من عاشق 
جنيه ميسي األشهر في العالم مليون   29 يونايتد  نيوكاسل  أنفق 

الشتوية،  االنتقاالت  فترة  في  إسترليني 
من بينها 12 مليون جنيه إسترليني على 

التعاقد مع جوجنو شيلفي
أنفقت األندية اإلجنليزية 175 مليون جنيه 
إسترليني على تعاقدات الالعبني، في أكبر 
خمس  منذ  الشتوية  لالنتقاالت  موسم 
التعاقدات  قيمة  إجمالي  لترفع  سنوات، 
مليار   1.045 إلى   2016/2015 موسم  في 

جنيه استرليني، وهو رقم قياسي جديد.
في  قياسية  صفقة  سيتي  ستوك  وأبرم 
جيانيلي  الفرنسي  بضم  النادي  تاريخ 
مقابل  البرتغالي  بورتو  نادي  من  إمبوال 
تعاقد  كما  إسترليني،  جنيه  مليون   18.3
إيفرتون مع السنغالي عمر نياسي من نادي 
لوكوموتيف موسكو الروسي مقابل 13.5 

مليون جنيه إسرليني.

لصفقات  السابق  القياسي  الرقم  وكان 
جنيه  مليون   965 هو  اإلجنليزية  األندية 

إسترليني في موسم 2014/ 2015.
وقال دان جونز، من شركة ديلويت للخدمات 
الالفت  »الشيء  املالية:  واالستشارات 

السفلي  النصف  أندية  أن  هو  للنظر 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب  جدول  من 
كانت إلى حد كبير هي السبب في ارتفاع 
االنتقاالت  األندية في فترة  قيمة تعاقدات 

الشتوية احلالية.«

تعاقدات الدوري اإلنجليزي تقفز لـ 175 مليون جنيه إسترليني

نال نيمار شعبية كبيرة في برشلون، وحصل على 
املرتبة الثالثة في مسابقة الكرة الذهبية لفيفا

حملكمة  نيمار  البرازيلي  القدم  كرة  العب  يقدم 
أسبانية شهادته في االدعاءات بالتحايل الضريبي 
احمليطة بنقله إلى نادي برشلونة في 2013.وقد نفى 

أي خطأ في  ارتكاب  والسابق  احلالي  النادي  رئيسا 
وقال  االثنني.  مدريد  في  احملكمة  أمام  شهادتيهما 
نادي برشلونة إنه دفع لنادي سانتوس البرازيلي 57 
مليون يورو مقابل نقل نيمار، البالغ من العمر 23 
الرسوم.  من  يورو  مليون   45 والداه  وتسلم  عاما، 
دفعت  التي  الرسوم  أن  يدعون  محققني  ولكن 
كانت نحو 83 مليون يورو، وأنه كان يجب على نادي 

برشلونة دفع 13 مليون يورو لسلطات الضرائب.
ونفى رئيس برشلونة احلالي خوسيب ماريا بارتوميو، 
على  االحتيال  روسل،  ساندرو  السابق،  والرئيس 
سلطة الضرائب.وجاء في بيان أصدره النادي االثنني 
أنهما أعادا ما ذكراه في احملكمة العام املاضي، من 
يرتكب خطأ، مضيفا »أنهما غير  أن برشلونة لم 

قلقني، وواثقان من العدالة.«

الالعب البرازيلي نيمار يقدم شهادته في برشلونة في قضية تحايل ضريبي

قال توني جودسيك وكيل أعمال روجر فيدرر 
اخملضرم  السويسري  الالعب  إن  األربعاء  يوم 
سيغيب لفترة تصل إلى شهر بعد خضوعه 

جلراحة في الركبة في بالده.
في  لقبا   17 على  احلاصل  فيدرر  وعانى 
في  االصابة  من  الكبرى  األربع  البطوالت 
اليوم التالي خلروجه من قبل نهائي أستراليا 

املفتوحة األسبوع املاضي.
التي  روتردام  بطولة  من  فيدرر  وانسحب 

تنطلق األسبوع القادم ومنافسات دبي هذا 
الشهر أيضا.وقال فيدرر الذي فاز بلقب دبي 
للمرة السابعة في مشواره خالل مارس آذار 
املاضي »أنا حزين للغاية بسبب الغياب عن 
روتردام ودبي ألنهما من البطوالت املفضلة 
من  البالغ  الالعب  لي.«وأضاف  بالنسبة 
العمر 34 عاما »هذه انتكاسة بالطبع لكن 
لياقتي  على  حافظت  ألنني  بامتنان  أشعر 

أغلب فترات مشواري.«

فيدرر يغيب لمدة شهر بعد جراحة في الركبة

واطسون  إيرل  املؤقت  للمدرب  األول  الظهور  رابتورز  تورونتو  أفسد 
السلة  كرة  دوري  في   97-104 عليه  تغلب  بعدما  صنز  فينكس  مع 
األمريكي للمحترفني .وسجل كايل لوري 26 نقطة وأضاف دميار ديروزان 
رابتورز الذي حقق االنتصار رقم 12 في آخر 13 مباراة. 22 نقطة مع 
 14 فاالنسيوناس  ويوناس  نقطة   16 روس  تيرينس  البديل  أحرز  كما 
نقطة مع رابتورز ليرفع الفريق رصيده إلى 33 فوزا مقابل 16 هزمية.

وتفوق صنز على منافسه في الربع األول بفارق سبع نقاط لكنه لم 
فوزا. للمرة 36 مقابل 14  ليخسر  دقيقة  آخر 33  يتقدم مطلقا في 

وأنهى ماركيف موريس اللقاء برصيد 30 نقطة كما استحوذ على 11 
كرة مرتدة مع صنز فيما أضاف زميله الصاعد ديفن بوكر 27 نقطة.

جيف  إقالة  بعد  املاضي  اإلثنني  يوم  صنز  مسؤولية  واطسون  وتولى 
هورناسيك في العام األخير من عقده البالغ مدته ثالث سنوات. 

رابتورز يفسد الظهور األول 
لواطسون مع صنز

ال تخطط األمريكية جنيفر سور 
في  للمشاركة  األوملبية  البطلة 
القوى  أللعاب  العالم  بطولة 
جناحها  رغم  القاعات  داخل 
رقمها  حتطيم  في  مؤخرا 
منافسات  في  العاملي  القياسي 

القفز بالزانة.
أمس  األمريكية  البطلة  وقالت 
سينصب  تركيزها  إن  الثالثاء 
ريو  أوملبياد  على  أكبر  بشكل 
في  املشاركة  ضرورة  ظل  في 
ووجود  األمريكية  التصفيات 
هذه  بني  فقط  أيام  أربعة 
التصفيات وبطولة العالم داخل 
رقما  سور  القاعات.وسجلت 
قياسيا جديدا بلغ 5.03 متر يوم 

في  لقاء  خالل  املاضي  السبت 
التي   - سور  نيويورك.وستكون 
يوم  بعيد ميالدها 34  ستحتفل 
إلى  حاجة  في   - املقبل  اجلمعة 
احتالل املركز األول أو املركز الثاني 

األمريكية  التصفيات  خالل 
املقبل.وتقام  آذار  مارس   12 في 
بطولة العالم داخل القاعات في 
و20   17 بني  الفترة  في  أوريجون 

مارس آذار. 

األمريكية »سور« بطلة العالم في القفز 
بالزانة لن تشارك ببطولة العالم

أحرز سيدني كروسبي ثالثة أهداف ليفوز بيتسبرج 
هوكي  بدوري  سيناتورز  أوتاوا  على   5-6 بنجوينز 
تألقه  كروسبي  .وواصل  الشمالية  بأمريكا  اجلليد 
آخر  في  واحدا  هدفا  وسجل  األخيرة  املباريات  في 
املرة  ملعبه.وهذه  على  لسيناتورز  مباريات  ثماني 
التي يسجل فيها كروسبي ثالثة أهداف  التاسعة 
جنح  احلافل.كما  مشواره  خالل  واحدة  مباراة  في 
كروسبي للمرة التاسعة في 11 موسما باملسابقة 

في إحراز 20 هدفا على األقل باملوسم.

كروسبي يقود بنجوينز 
للفوز في دوري هوكي 

الجليد االميركي

سول  املكسيكي  سيدافع 
مجلس  لقب  عن  ألفاريز  )كانيلو( 
في  الوسط  لوزن  العاملة  املالكمة 
الس فيجاس في السابع من مايو 
الذي  خان  أمير  أمام  املقبل  أيار 
سيخوض نزاله األول في عام واحد.
وسيكون البريطاني خان )29 عاما( 
أوملبية  فضية  ميدالية  صاحب 
السابق  العالم  وبطل  سابقة 

بوزن خفيف الوسط - أول منافس 
أللفاريز منذ فوز املكسيكي على 
وبإجماع  بالنقاط  كوتو  ميجيل 
الثاني  تشرين  نوفمبر  في  احلكام 
عاما(   25( ألفاريز  املاضي.وقال 
في  فقط  واحدة  مرة  خسر  الذي 
هاويا  مالكما  كان  »أمير  نزاال   48
مرتني  العالم  ببطولة  وتوج  رائعا 

ويعيش قمة نضجه.

ألفاريز يدافع عن لقب مجلس المالكمة العالمي 
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احتفت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  مبدير عام دائرة الفنون 
التقاعد  على  إحالته  ملناسبة  الشكرجي  حسن  املوسيقية 
وإكمال خدمته الوظيفية، على قاعة عشتار في مقر الوزارة 
أكن  »لم  املناسبة:  هذا  في  رواندزي  فرياد  الثقافة  وزير  وقال 
إّن أتعرف على فنان كبير وهو يعزف معزوفاته  أتوقع في يوم 
الفنان  فهو  ريب  وال  اجلميلة،  العراقية  األغاني  من  الرقيقة 
القادم من الناصرية حيث ينبوع الثقافة واملثقفني والفنانني«. 
ويغادر  يغادرنا  »أن  الشكرجي  حسن  الفنان  رواندزي  وطالب 

الكرسي واملنصب فقط ال أن يغادر عالم الفن واملوسيقى, وأن 
املوسيقى  حول  والدراسات  البحوث  كتابة  أجل  من  يعتكف 
وتاريخها وبعض الذكريات اجلميلة والسيما انه عاصر الكثير 
من الفنانني العراقيني ودائماً نحن نغادر املناصب لكننا ال نغادر 
احلياة ».ومتنى وزير الثقافة »أّن تقحم الوزارة هذا الفنان مبرحله 
واستدامتها«. املوسيقى  ودميومة  اإلبداع  مراحل  من  أخرى 
أقدم  قائالً:«  للشكرجي  الوزير شكره  قدم  ختام حديثه  وفي 
املوسيقى  في  الثر  عطائه  على  الشكرجي  للفنان  شكري 
العراقية وأحلانه الشجية وظهوره املتميز والدائم على شاشة 
املندالوي  العراقيني صباح  الفنانني  نقيب  أدلى  التلفزيون«.ثّم 
الثقافة  وزارة  تبادر  »اليوم  قائال:  الشكرجي  عن  بشهادته 
وفاًء  الكبير  للفنان  التوديعي  احلفل  هذا  إلقامة  مشكورة 
وعرفاناً ملا قدم وأعطى للساحة الفنية الكثير، وسوف تبقى 
مطبوعة في أذهاننا أحلانه املتميزة التي تركت أصداء مهمة 

لدى جمهرة السامعني واألسر الفنية ».
املوسيقيني  احتاد  رئيس  العزاوي  الرزاق  عبد  أثنى  جانبه  ومن 
العراقيني مبجهود وزارة الثقافة في االحتفاء بعطاء املوسيقيني 
علم  فقد  بعطائه،  متيز  الذي  الشكرجي  حسن  الفنان  مثل 

نفسه بنفسه من خالل العزف على آلة القانون. 

وزارة الثقافة حتتفي حبسن الشكرجي ملناسبة إحالته على التقاعد

الثقافة  لوزارة  التابعة  املؤمترات  قصر  دائرة  أقامت 
أنِت  »بغداد  بعنوان  ثقافية  ندوة  واآلثار  والسياحة 
املدن  شبكة  ضمن  بغداد  اختيار  ملناسبة  األلق« 
الوزارة  لوكيل  بكلمة  الندوة  اإلبداعية.واستهلت 
كمدينة  بغداد  اختيار  إّن  قال:  إذ  األتروشي،  فوزي 
إبداعية في مجال األدب هو مشروع سبق أن عملنا 
اجتماعات مع شعراء  عليه مدة طويلة من خالل 
وأدباء ومنظمات اجملتمع املدني وامللحقية الثقافية 
من  مجموعة  من  مببادرة  املشروع  وبدأ  األمريكية، 
الثقافة لتبنيه،  لوزارة  الشباب قدموا مشروعهم 
امللف  قدم  حثيثة  وجهود  متواصل  عمل  وبعد 
ملنظمة اليونسكو.ومت اختيار بغداد كمدينة أدبية، 
لها حصيلة متميزة في اجملال األدبي من بني املدن 
الكثيرة املرشحة التي بلغ عددها 47 مدينة من 33 
واختيرت بذلك كأول مدينة عربية وآسيوية  دولة، 
على  احملافظة  بضرورة  األتروشي  وأفريقيا.وطالب 
الوزارات  مع  التواصل  من خالل  وإدامته  الفوز  هذا 

يتم  إذ  واألدباء،  بغداد  وأمانة  امللف  بهذا  املعنية 
4 سنوات،  كّل  املكانة  هذا  في  بغداد  بقاء  تقييم 
هذا  على  للمحافظة  ثقافية  برامج  إعداد  ويجب 
جلنة  رئيسة  الدملوجي  ميسون  الفوز.وقالت 
الندوة:  حضرت  التي  البرملان  في  واإلعالم  الثقافة 
فهي  لإلبداع،  مدينة  بغداد  تختار  أن  غريبا  ليس 
مدينة اإلبداع وعلى كّل املستويات الفنية واألدبية 
بغداد  اختيار  إّن  الدملوجي  واحلضارية.وأضافت 
ضمن شبكة اإلبداع األدبي جاء بفضل اجلهود التي 
أن  جميعاً  أسعدنا  أمر  وهو  الثقافة،  وزارة  بذلتها 
تنال بغداد هذه املكانة بني دول العالم. وشارك في 
الشاعر  من  كّل  درويش،  جعفر  أدارها  التي  الندوة 
طه  والسياسي  والباحث  األزرق  عباس  والكاتب 
تغنت  قصائد  الشعراء  من  عدد  وألقى   ، اخلزرجي 
بحب بغداد، فيما قدم العازف خبيب حسني عزف 
على آلة العود.وعلى هامش الندوة افتتح األتروشي 

املعرض التشكيلي للفنان سامي الربيعي.

قصر املؤمترات ينظم ندوة ملناسبة اختيار بغداد ضمن شبكة املدن اإلبداعية

الثقافة  وزارة  في  التشكيلية  الفنون  دائرة  عام  مدير  ثّمن 
بتسليمه  إيليا  مازن  الفنان  مبادرة  املهدي،  شفيق  الدكتور 
عمالً فنياً نحتياً للفنان محمد غني حكمت ويحمل توقعيه, 
وصنع من مادة األملنيوم يعود لعام 1970, وميّثل شكل الطائر 
وهو بوضع التحليق كان ضمن مقتنيات )خردة( في احد محال 
بيع احلديد و)السكراب( في بغداد.وجدد املهدي دعوته للفنانني 
وزارة  إلى  بحوزتهم  التي  الفنية  األعمال  بتسليم  واملواطنني 
الثقافة التي شكلت جلنة مختصة لتسلم األعمال املفقودة، 
وتوثيقها في سجل خاص ألجل عرضها في معرض فني كبير 
املبادرين  القادم وتكرمي  مبناسبة يوم املتاحف العاملي في 5/18 
الحق.وقال  وقت  في  عنها  سيعلن  وجوائز  تقديرية  بشهادات 
الفنان مازن إيليا: »عثرت على عمل الفنان محمد غني حكمت 
بالصدفة في احد احملال التي تعمل على تدوير وصهر املعادن، 
وقمت بشرائه مببلغ كبير بعد أن عّرفتهم على أهمية العمل 

وكونه يعود لفنان عراقي كبير، واختزنته في بيتي  لفترة حتى 
قررت أن أسّلمه إلى دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة 
كون  بسبب  وأيضا  هناك  بأمان  يكون  أن  بإمكانية  لثقتي 
العمل ميثل ثروة فنية كبيرة.وأضاف إيليا : »كنت احد تالمذة 
الفنان محمد غني حكمت وشهدت مراحل اجناز العمل نفسه 
ولكن  الرسمية،  الدولة  مؤسسات  فضاءات  احد  في  ونصبه 
اخلردة،  )السكراب(  مع  وبيعه  سرقته  جرت   ,2003 عام  بعد 
والعمل متكامل عدا نقص جزء بسيط منه باإلمكان أن تتولى 
مديرية املصاهر الفنية التابعة لدائرة الفنون ترميمه وصيانته 
مثل  بتشجيع  الثقافة  وزارة  تقوم  أن  إيليا  جديد«.واقترح  من 
وتكرميهم  للحائزين  متنحها  تطمينات  عبر  مبادرات  هكذا 
واالحتفاء بهم  التقديرية  الشهادات  ومنحهم  معنوياً  تكرمياً 
وتوثيق تلك املبادرات ألجل حتفيز اآلخرين على ذلك، مؤكدا إنه 
ذلك  رفض  لكنه  ومواطنني  فنانني  تلقى عروضاً  لشرائه من 

خشية تهريبه وخسارته من جديد.
بدوره ، شكر املهدي مبادرة الفنان قائالً : »إّن الفنان مازن إيليا 
من الفنانني املعروفني وقد تشّرفنا بزيارته ومبادرته التي تشكل 
رافداً من روافد إغناء األعمال والقطع النادرة للفنان محمد غني 
حكمت خاصة واّن الفنان إيليا كان احد تالمذته وشهد مراحل 
اجناز العمل«. من جانب آخر، سّلم الفنان واملصور الفوتوغرافي 
االسدي  مهدي  للفنان  متحفياً   فنياً  عمال  املليجي  حسني 
يعود لعام 1993, وهو من موجودات الفنان نوري الراوي كان قد 
به،  اعتزازاً  املليجي  الفنان  وجاره  لصديقه  رحيله  قبل  أهداه 

فقام األخير بتسيلمه للدائرة.

الفنون التشكيلية تستعيد عماًل فنيًا حنتيًا للفنان حممد غين حكمت

قدمت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عرضاً فنياً 
تراثياً وفولكلوريا نال استحسان احلاضرين واملشاركني 
في فعاليات مهرجان القرين الدولي الثاني والعشرين 
فؤاد  بقيادة  عروضها  الفرقة  الكويت.وقدمت  في 
الرضا  عبد  احلسني  عبد  مسرح  خشبة  على  ذنون 
خملتلف  وفولكلورية  شعبية  لوحات  الساملية،  في 
محافظات العراق مبا فيها إقليم كردستان من خالل 
لوحة مع فواصل موسيقية فلكلورية  اثنتي عشرة 
متنوعة لتمسي ليلة عراقية بامتياز عنوانها اإلبداع 
شعبي  بني  املتينة  الروابط  وعمق  واألصالة  واجلمال 
طويال.وحضر  دامت  مبررة  غير  قطيعة  بعد  البلدين 
فعاليات املهرجان السفير العراقي في دولة الكويت 
العام  األمني  ومساعد  العلوم  بحر  حسني  محمد 
الكويتي  والفنون  واآلداب  للثقافة  الوطني  للمجلس 
للفنون  الوطنية  الفرقة  مدير  وألقى  الدويش.  بدر 
قدم  العرض  بداية  في  كلمة  ذنون،  فؤاد  الشعبية 
الوطنية  الفرقة  باسم  وامتنانه  شكره  وافر  فيها 
للفنون الشعبية في دائرة السينما واملسرح التابعة 

الدعوة  هذه  على  واآلثار  والسياحة  الثقافة  لوزارة 
الذي  الكبير  الثقافي  املهرجان  إدارة  لدن  الكرمية من 
في  جلدتنا  وأبناء  إخوتنا  فيه  نشارك  أن  بنا  يسمو 
دولة الكويت محافل هذا الفرح اخلالق إلى جانب بقية 
الفرق واجلهود اإلبداعية اجلماعية والفردية املشاركة 
العليا  اإلنسان  قيم  عن  التعبير  مجاالت  جميع  في 
في قطاعات الفنون كافة والثقافة بشكل عام .وعبر 
إننا مسرورون  وقال  املشاركة،  بهذه  ذنون عن سروره 

جدا بأن تأتي مشاركة العراق عبر الفرقة الوطنية .

الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تزين مهرجان القرين الدولي بليلة عراقية ساحرة

 نعى الوكيل األقدم لوزارة الثقافة ومدير عام دائرة 
اجلابري«  »جابر  السيد  وكالًة  واملسرح  السينما 
احد  الزيدي«  املرسل  »عبد  األكادميي  الفنان  رحيل 
وقال  العراق  في  اجلاد  املسرح  تأسيس  أعمدة  أهم 
باعتالء  الوطني  املسرح  خشبة  تشرفت   « اجلابري 
على  الكبير  العراقي  املسرحي  الفن  قامات  احد 
خشبتها قبل يوم من رحيله« مضيفاً » كان أخر أهم 
أعماله التي قدمها للفن العراقي افتتاحه قبل يوم 
للراحل حقي الشبلي  التذكاري  النصب  من وفاته 

املسرح  مبنى  أمام  للشبلي  خلود  بصمة  ليترك 
الوطني، لكنه بوفاته أضاف لهذا النصب خلود أخر 
هم  وهكذا  نسيانها  الصعب  من  بصمة  وضع  إذ 
الفنانون العراقيون عظماء حتى برحيلهم« وتلقت 
دائرة السينما واملسرح خبر وفاة الزيدي بعد يوم من 
من  وتكرميه  الشبلي  حقي  الراحل  متثال  افتتاحه 
قبل مؤسسة عيون على خشبة املسرح الوطني إذا 
قال الراحل في كلماته األخيرة » إن أيامي معدودة 
الثقافة  راية  ليحملوا  للشباب  املسيرة  اترك  واني 
نيابًة عنه » ولم تكن كلماته هذا محض كلمات 
تكرميه  التالي من  اليوم  توفي صبحية  عابرة حتى 
بعد  عام  ال75  ناهز  عمر  عن   2015/12/27 املوافق 
مصارعته مرض عضال الم به وعلى صعيد متصل 
قررت دائرة السينما واملسرح عرفاناً لذكرى الراحل 
املوافق  األربعاء  يوم  للزيدي  رمزي  تشييع  إقامة 
في  الوطني  املسرح  مقر  من  ينطلق   2015/12/30

متام الساعة العاشرة صباحاً .

اجلابري : تشرفت خشبة املسرح الوطين باعتالء الفنان عبد 
املرسل الزيدي قبل رحيله

دخلت فرقة ودار دنيزاد لألزياء العراقية سنتها 
الثالثة عشر من العروض والفعاليات التي 
قدمتها لنشر ثقافة اجلمال والتراث والفن 

والتأريخ العراقي والعربي.
واكد مدير فرقة دينزاد االستاذ ميالد حامد: 
الدار  هذه  مع  ووقف  قدم  من  كل  نشكر 

لألزياء  العروض  من  محلية  فعاليات  من 
في  العراق  وخارج  داخل  في  قدمتها  التي 
محافل ودعوات رسمية وخاصة شكرا لرواد 
الفن والصحافة ومثقفني وشخصيات ملن 
ساند رسالة الفن الهادف أ صدقا ء وشكرا 
دنيزاد  عائلة  والفنانني  والشابات  للشباب 
أحبة  كنتم  وأخواتي  وأخوتي  أصدقائي 
وأعزاء سواء من أستمر ومن قدم بحب ومن 
سافر ومن أنتقل لعمل أخر ومن ) رحل ( الى 
بارئه في السماء . سأحتفل بكم وبعائلتي 
هوية  العاملية  الى  هوية  كأنت  التي  دنيزاد 
العربية  للفرق  وشكرا  العربي  جلمهورنا 
من  سواء  معنا  عملت  التي  والعاملية 
أسستها بنفسي أو احملترفني بهذا اجلانب , 
أنشاء اهلل أعددنا حفل مسبقا« لالحتفاء 
بحجم  ستكوون   13 الشمعة  وأطفاء 
أفقدوه  الذي  لوطننا  ومحبتنا  قلوبكم 
اجلمال ستكونون أنتم اجلمال لنعلق أمانينا 

بكم وبأبداعكم ...

فرقة ودار زينتها لالزياء العراقية تدخل سنتها الثالثة عشر من العروض والفعاليات

أّكد املفتش العام لوزارة الثقافة وكالة فراس خضير تركي، 
موضوع  في  األبعاد  متكاملة  خطة  تقدمي  ضرورة  على 
-2016( لألعوام  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية 
الساحة  على  ظهرت  التي  للمستجدات  وفقاً   )2020

ودوائرها  الثقافة  وزارة  عمل  يخص  ما  ومنها  العراقية 
أقسام  مدراء  الجتماع  ترؤسه  خالل  وتشكيالتها.وأضاف 
الظواهر  أن يكون هناك حتديث سنوي على  املكتب، يجب 
املشخصة سواًء بإضافة اجلديد أو اإليقاف أو االستمرار بها 
وحلني القضاء على الظواهر السلبية، وبهذا يكون مكتب 
تلو  سنًة  خطته  على  بالتزحيف  عمل  قد  العام  املفتش 
وناقش  للخطة.  احملددة  السنوات  مّدة  أساس  األخرى على 
لإلمكانيات  وفقاً  وحتديدها  الظواهر  من  جملة  االجتماع 
والوزارة  املكتب  لدى  املتحققة  والبشرية  واملعنوية  املادية 
من أجل إيجاد أفضل الطرق والوسائل ملعاجلتها أو القضاء 
عليها نهائياً والتشديد على املتابعة الفاعلة على أساس 
الوطنية  باإلستراتيجية  واملتعلقة  املوضوعة  اخلطة 

ملكافحة الفساد .

املفتش العام يرتأس إجتماعًا ملناقشة مضامني اإلسرتاتيجية الوطنية لألعوام املقبلة
تشهد مدينة إسطنبول التركية في الفترة من 12 إلى 
21 من شباط اجلاري، فعاليات معرض الكتاب العربي في 
تركيا، الذي ينظم بالتعاون بني احتاد الكتاب األتراك فرع 
إسطنبول، ودور نشر عربية. ولفت رئيس فرع إسطنبول 
االهتمام  زيادة  إلى  بيقلي،  األتراك محمود  الكتاب  الحتاد 
التركي  العربي  التقارب  بعد  تركيا  في  العربية  باللغة 
املعرض  أن  املنصرمة.موضحا  السنوات  شهدته  الذي 
سيكون فرصة لتعريف القراء العرب على الكّتاب األتراك، 
بيقلي  العرب.وأشار  الكّتاب  على  األتراك  القراء  وتعريف 
الكتاب  أعمال  لترجمة  وسيلة  سيكون  املعرض  أن  إلى 
منه  سيجعل  مما  والعكس،  العربية  إلى  الكبار  األتراك 
أن  إلى  مشيرا  العربي،  والعالم  تركيا  بني  ثقافيا  جسرا 
خالل  كلمات  سيلقون  واألتراك  العرب  الكتاب  من  عددا 

منظمي  -أحد  فيدان  قاسم  أحمد  قال  املعرض.بدوره 
بل  تركيا،  أجنبية في  ليست  العربية  اللغة  إن  املعرض- 

إنها لغة مركزية، لكونها )لغة العبادة والعلم(.

إسطنبول تستضيف معرضا للكتاب العربي
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1
َسأقوُل لِك »أُِحبُِّك«..

حنَي تنتهي كلُّ لَُغاِت العشق القدميَه
اِق شيٌء يقولونَُه.. أو  فال يبقى للُعشَّ

يفعلونَْه..
تي.. عندئذ ستبدأ ُمِهمَّ

في تغيير حجارة هذا العالْم..
وفي تغيير َهْنَدَسِتْه..
شجرًة بعد َشَجرَْه..
وكوكباً بعد كوكْب..

وقصيدًة بعد قصيَده..
2

سأقوُل لِك »أُِحبُِّك«..
وتضيُق املسافُة بني عينيِك وبني دفاتري..

سينه ميرُّ برئتيَّ أنا.. ويصبُح الهواُء الذي تتنفَّ
وتصبُح اليُد التي تضعيَنها على مقعد 

السّيارة..
هي يدي أنا..

سأقولها، عندما أصبح قادراً،
على استحضار طفولتي، وُخُيولي، 

وَعَساكري،
ومراكبي الورقيَّْه..

واستعادِة الزََمن األزرق معِك على شواطيء 
بيروْت..

حني كنِت ترتعشني كسَمكٍة بني أصابعي..
فأغّطيِك، عندما تَْنَعسنْي،

بَشرَْشٍف من ُنُوم الصيْف..
3

سأقوُل لِك »أُِحبُِّك«..

وسنابَل القمح حتى تنضَج.. بحاجٍة إليِك..
رْ.. والينابيَع حتى تتفجَّ
رْ.. واحلضارَة حتى تتحضَّ

والعصافيرَ حتى تتعلََّم الطيراْن..
والفراشات حتى تتعلََّم الرَْسم..

4
سأقوُل لِك »أُِحبُِّك«..

عندما تسقط احلدودُ نهائياً بينِك وبني 
القصيَدْه..

ويصبح النوُم على وَرَقة الكتابَْه
ليَس األمُر َسْهالً كما تتصوَّريْن..

عرْ.. خارَج إيقاعاِت الشِّ
وال أن أدخَل في حوارٍ مع جسٍد ال أعرُف أن 

اْه.. أتهجَّ
َكلَِمًة َكلَِمْه..

ومقطعاً مقطعاً...

إنني ال أعاني من ُعْقَدة املثّقفنْي..
لكنَّ طبيعتي ترفُض األجسادَ التي ال تتكلَُّم 

بذكاْء...
والعيوَن التي ال تطرُح األسئلَْه..

إن َشرَْط الشهَوة عندي، مرتبٌط بَشرْط 

ْعرْ الشِّ
فاملرأُة قصيدٌة أموُت عندما أكُتُبها..

وأموُت عندما أنساها..
5

سأقوُل لِك »أُِحبُِّك«..
عندما أبرأُ من حالة الُفَصام التي ُتزُِّقني..

وأعودُ شخصاً واحداً..
سأُقولُها، عندما تتصالُح املدينُة والصحراُء 

في داخلي.
وترحُل كلُّ القبائل عن شواطيء دمي..
الذي حفرُه حكماُء العالم الثالث فوق 

َجَسدي..
التي جّربُتها على مدى ثالثني عاماً...

فشوَّهُت ذُُكورتي..
وأصَدرَْت حكماً بَِجلِْدِك ثماننَي َجلَْدْه..

بُِتْهمِة األُنوثْه...
لذلك. لن أقوَل لِك )أُِحّبِك(.. اليوْم..

ا لن أَقولَها غداً.. ورُبَّ
فاألرُض تأخذ تسعَة ُشُهورٍ لُتْطلَِع زْهرَْه

ُب كثيراً.. لَِيلَِد َنَْمْه.. والليل يتعذَّ
والبشرّيُة تنتظُر ألوَف السنواِت.. لُتْطلَِع نبيَّاً..

فلماذا ال تنتظريَن بعَض الوقْت..
لُِتصِبحي حبيبتي؟؟.

سأقول لِك أحّبِك للشاعر نزار قباني
عيناِك غابتا نخيٍل ساعَة السَحرْ ،
أو ُشرفتان راح ينأى عنهما القمر .
عيناك حني تبسمان تورق الكروْم

وترقص األضواء ... كاألقمار في نَهرْ
َحر يرّجه اجملذاف وْهناً ساعة السَّ

كأمنا تنبض في غوريهما ، الّنجوْم ...
وتغرقان في ضباٍب من أسًى شفيْف
كالبحر سرَّح اليدين فوقه املساء ،
دفء الشتاء فيه وارتعاشة اخلريف ،
واملوت ، وامليالد ، والظالم ، والضياء ؛

فتستفيق ملء روحي ، رعشة البكاء
ونشوٌة وحشيٌَّة تعانق السماء

كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر !
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوْم

وقطرًة فقطرًة تذوب في املطر ...
وكركر األطفاُل في عرائش الكروم ،

ودغدغت صمت العصافير على الشجر
أنشودُة املطر ...

مطر ...

مطر ...

مطر ...
تثاءب املساء ، والغيوُم ما تزاْل

تسحُّ ما تسّح من دموعها الثقاْل .
كأنِّ طفالً بات يهذي قبل أن ينام :

بأنَّ أّمه – التي أفاق منذ عاْم
فلم يجدها ، ثمَّ حني لّج في السؤال

قالوا له : »بعد غٍد تعودْ .. »

ال بدَّ أن تعودْ
ا هناْك وإِْن تهامس الرفاق أنهَّ

في جانب التّل تنام نومة الّلحودْ
تسّف من ترابها وتشرب املطر ؛
باك كأن صياداً حزيناً يجمع الشِّ

ويلعن املياه والَقَدر
وينثر الغناء حيث يأفل القمرْ .

مطر ..

مطر ..
أتعلمني أيَّ ُحزٍْن يبعث املطر ؟

وكيف تنشج املزاريب إِذا انهمر ؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالّضياع ؟
م املراق ، كاجلياع ، بال انتهاء – كالدَّ

كاحلّب ، كاألطفال ، كاملوتى – هو املطر !
ومقلتاك بي تطيفان مع املطر

وعبر أمواج اخلليج تسح البروْق
سواحَل العراق بالنجوم واحملار ،

كأنها تهّم بالشروق

انشودة املطر للشاعر بدر شاكر السياب

َمتى ِمن طول ِنـَزِْفَك تَستـَريُح ؟ 
ّـُها الَوطـَُن اجلَريُح !              َسـالماً أي

تـَشابََكت النـِّصاُل عليَك تَهوي 
              وأنَت بكلِّ ُمنعـَطـٍَف تـَصيُح 

وََضجَّ املَـوُت في أهليـَك حتى 
ـُم وَرٌَق وَريـُح !              كأْن أشـالؤه

ّـُها الَوطـَُن اجلَريُح  َسـالماً أي
              وَيا ذا املُسـتـَباُح املُستـَبيُح 

ـُه ُبَعٌض بَبعض ٍ  تـَعـَثـَّرَ أهل
             ذ َبيٌح غاَص في دَِمه ِ ذ َبيـُح ! 

ـُدانَى  وأدري..كبـرياؤَك ال ت
             يـَطيُح اخلاِفقـان ِواَل تـَطيُح 

لذا َسَتظلُّ تـَنزُف دوَن َجدوى 
              ويَشرَُب نَزفـََك الزََّمُن القبيُح ! 

ها الَوطـَُن اجلَريُح !     َسـالماً أيّـُ

سالمًا أيها الوطُن اجلريُح
ما مرتاح .. ما مرتاح .. مامرتاح

عيوني تستحي بس الدموع إوكاح
ما مرتـــــــــاح

مٌنك.. مٌني .. من اجلاي من الراح
ما مرتــــــــاح

عركه وي الزمن ورجعنه مكسورين !!
وبعيده املسافه ويٌنسي الٌلي طاح ..

ما مرتـــــــــــــاح
ألن شفت الشمس نزلت تبوس الًكاع

وبكف الطفل تنالح
وألن قاضي البالبل مٌدد التوقيف

ومفتوحه الِسما
والفيل عنده جناح

ما مرتـــــــــــــــاح
ألن قفل احملبه إنباًك
وِترٌهم عليه مفتاح

ما مرتــاح
متروك بجزيره وتٌيهت بالليل

وإجو ربعي علٌيه بقافلة أشباح
وإنته إشبيك ؟؟؟؟؟

ملٌن دافعت عن نفسي صابك غيض
مو حتى الًكنافذ من حتس باخلوف

تستخدم جلدها سالح !!
وال جن الفجر مثل الفجر محبوب
لون الفجر صاير يقبض األرواح !!

ما مرتـاح من ربعي وال مرتاح
تساح إبنهرهم صاحو من اخلوف

وجازفت بحياتي من سمعت إصياح

!!! صارعت املنٌيه وبيده هزني املوت!!!
ومدٌمى إطلعت :-

صٌفًكو للتمســــــــاح
كل هذا وتريد أرتاح

ما مرتـــــــــــــــاح
ما مرتاح من ربعي وال مرتاح

نادوونـي.. وركضت إبليــل
إيد الرسن بيها وإييد بيها سالح

عثرت مهرتي ... وربعي قبل ما طيــح
واحد ًكال للثاني

أبشـــــرك طـــــاح
أبشــــــــرك طــــــــاح

ما مرتـــاح للشاعر كاظم امساعيل كاطع

على قّمٍة من جبال الشمال َكَساها 

َنْوبَرْ الصَّ

ْ وغّلفها أُفٌق ُمْخمليٌّ وجوٌّ ُمَعْنَبر 
وترسو الفراشاُت عند ذُرَاها لتقضي املََساْء

َماْء وعند ينابيعها تستحّم نوُم السَّ
هنالَك كان يعيُش غالٌم بعيُد اخلياْل

إذا جاَع يأكُل ضوَء النجوِم ولوَن اجلباْل
ويشرُب عْطرَ الصنوبرِ والياسمني اخلَِضْل

وميأل أفكارَُه من َشَذى الزنبِق املُْنفعْل
وكان غالًما غريَب الرؤى غامض الذكرياْت
وكان يطارد عطر الرُّبَى وَصَدى األغنياْت

وكانت خالصُة أحالِمِه أن يصيَد الَقَمرْ

ويودَعُه قفًصا من نًدى وشًذى وزََهرْ
ي املساَء يحوك الشباَك ويَْحلُْم وكان يقضِّ

يوّسُدُه ُعُشٌب بارٌد عند نبع مغمِغْم

ويْسَهُر يرُمُق وادي املساء ووْجَه الَقَمرْ

وقد عكسْتُه مياُه غديٍر بَُرودٍ َعِطرْ
وما كان يغفو إذا لم مَيُّر الضياُء اللذيذ
على َشَفتيِه ويسقيِه إغماَء كأِس نبيْذ

وما كان يشرُب من منبع املاء إالّ إذا
َذى أراق الهالُل عليه غالئَل سكرى الشَّ
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وفي ذات صيٍف تسّلل هذا الغالُم مساْء
خفيَف اخلَُطى, عارَي القدمني, َمُشوَق 

الدماْء
ٍة شاهقْه وسار وئيًدا وئيًدا إلى قمَّ

وخّبأ هيكلَُه في ِحَمى دَوْحٍة باسقْه
وراح يُعّد الثواني بقلٍب يُدّق يُدّق

وينتظُر الَقَمرَ العْذَب والليُل نشواُن َطلُْق
رُْق أستارَُه املُْعتمْه وفي حلظٍة رََفَع الشَّ
والَح اجلبنُي اللجينّي والفتنُة املُلِْهمْه

وكان قريًبا ولم يَرَ صّيادَنا الباسما
َجى حاملا على التلِّ فانساَب يذرَُع أْفَق الدُّ

... وطّوَقُه العاشُق اجلبلّي ومّس جبيَنْه
وقّبَل أْهدابَُه الذائباِت شًذى وليونْه

ياِء, بكأس النعومْه وعاد به: ببحارِ الضِّ
بتلك الشفاِه التي َشَغلْت كل رؤيا قدميْه

وأخفاه في ُكوخه ال مَيَّل إليه النََّظرْ
أذلَك ُحلٌْم? وكيف وقد صاد.. صادَ الَقمرْ?

وأرَقَده في مهادٍ عبيرّيِة الّروْنِق
وكّللَُه باألغاني, بعْينيِه, بالّزنْبِق
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وفي القريِة اجلبلّيِة, في َحلَقات الّسَمرْ
وفي كّل حقٍل تََنادَى املنادون: »أين القمر?!«

»وأين أشّعُتُه امُلْملّيُة في َمرْجنا?«
ُحبّية في حقلنا?« »وأين غالئلُُه السُّ

ونادت صبايا اجلباِل جميًعا »نُريُد الَقَمرْ!«
فرّددِت الُقَنُ السامقاُت: »نُريُد الَقَمرْ«

»ُمساِمُرنا الذهبّي وساقي صدى زَْهرنا«
»وساكُب عطر السنابِل والورد في َشْعرنا«

»ُمَقّبُل كّل اجلِراح وساقي شفاه الورودْ«
»وناقُل شوِق الَفرَاِش لينبوِع ماٍء بَرودْ«

»يضيُء الطريَق إلى كّل ُحلٍْم بعيِد الَقرَارْ«
»ويُْنمي جدائلَنا ويُريُق عليها النَُّضارْ«

»ومن أيَن تبُردُ أهدابُنا إن َفَقْدنا الَقَمر?«
»وَمْن ذا يرّقُق أحلاننا? َمن يغّذي الّسَمرْ?«

وحلُن الرعاِة ترّددَ في وحشٍة مضنيْه
فضّجْت برَْجِع النشيِد العرائُش واألوديْه

وثاروا وساروا إلى حيُث يسُكُن ذاَك الُغالْم
ودّقوا على الباِب في ثورٍة ولًَظى واضطراْم

وُجّنوا ُجُنونًا ولم يَْبَق فوق املَرَاقي َحَجرْ
رَاَخ: »نُريُد الَقَمرْ« وال صخرٌة لم يُعيدا الصُّ

وطاف الّصَدى بجناَحْيِه حول اجلباِل وطارْ

إلى َعرَباِت النجوِم وحيُث يناُم الّنَهارْ
وأشرََب من نارِِه كّل كأٍس لزهرِة ُفلِّ
وأيَقَظ كّل عبيٍر غريٍب وَقْطرِة طلِّ

شجرة القمر للشاعرة نازك اللمالئكة

َسلي الّرماَح الَعوالي عن معالينا،  واستشهدي البيَض هل خاَب الّرجا فينا
ِ أيدينا

وسائلي الُعرَْب واألتراَك ما َفَعلَتْ  في أرِض َقبرِ ُعَبيِد اللَّ
ملّا سَعينا، فما رّقْت عزائُمنا  َعّما نَروُم، وال خابَْت َمساعينا
يا يوَم وَقَعة ِ زوراِء العراق، وَقد  دِّنا األعادي كما كانوا يديُنونا
بُِضّمٍر ما رَبَطناها ُمَسوََّمة ً،  إالّ لَنغزُو بها َمن باَت يَغُزونا

وفتَية ٍ إْن نَُقْل أصَغوا َمسامَعهْم،  لقولِنا، أو دعوناهْم أجابُونا
قوٌم إذا استخصموا كانوا فراعنة ً،  يوماً، وإن ُحّكموا كانوا موازينا

تََدّرعوا الَعقَل ِجلباباً، فإْن حِميتْ  نارُ الَوَغى ِخلَتُهْم فيها َمجانينا
َقة ً،  وإن دَعوا قالِت األّياِم: آمينا إذا اّدَعوا جاءِت الّدنيا ُمَصدِّ

إّن الزرازيرَ ملّا قاَم قائُمها،  تََوّهَمْت أّنها صارَْت َشواهينا
هِب عن جزٍَع،  وما دَرَْت أّنه قد كاَن تَهوينا ظّنْت تأّني الُبزاة ِ الشُّ

بيادٌق ظفرْت أيدي الرِّخاِخ بها،  ولو تَرَكناُهُم صادوا َفرازينا
ذّلوا بأسياِفنا طوَل الّزماِن، فُمذْ  حتّكموا أظهروا أحقادَهم فينا
لم يغِنِهْم مالُنا عن نَهبش أنُفِسنا،  كأّنهْم في أماٍن من تقاضينا
أخلوا املَساجَد من أشياخنا وبَغوا  حتى َحَملنا، فأخلَينا الّدواوينا

ثّم انثنينا، وقد ظّلْت صوارُِمنا  َتيُس ُعجباً، ويَهَتزُّ الَقنا لِينا
وللّدماِء على أثوابِنا علَقٌ  بَنشرِِه عن َعبيرِ املِسِك يُغنينا

فَيا لها دعوه في األرِض سائرة ٌ  قد أصبحْت في فِم األياِم تلقينا
إّنا لََقْوٌم أبَْت أخالُقنا َشرفاً  أن نبَتدي باألذى من ليَس يوذينا
بِيٌض َصنائُِعنا، سوٌد وقائُِعنا،  ِخضٌر َمرابُعنا، ُحمٌر َمواِضينا

َسلي الّرماَح الَعوالي عن معالينا،

سامل يا وطن

سامل ياوطن من عاديات البني
يادمنه اليدور ويا صيب العني

اجنمعت بيك كلها وصرت قطب الكون
وامن اتراب كاعك يبدا التكوين
امس جسر االئمة وشاهدك عثمان
شرعب جسر ثاني وعرب الصوبني

العراق البيه علي وعثمان ما ينجاس
ذو الفقار هذا وهاذ ذو النورين

مقدس ياوطن كل الرتاب البيك
وحنر دم احلسني انطاك قدسيتك
يامهرة كرامة الرفضت املصراع
وال الحت تراب الكعاع ناحيتك
من يوصل مقامك يا عراق حسني

اذا شايل نيب ابراهيم جنسيتك
ــــــــــــــــــــــــ

وطن واحد 

وطن واحد اجروحه واحنه خمتلفني
وخلص شريان دمه وانذبح كله
اليهينه احنه ابعضنه بينه ما بني

واخنبطن علينه العنب والسله
واحد بالعرض واحد جير بلطول
والثاني انسحب والثالث اختله

وال جنه ابوطن نشرب بنفس املاي
ونفس اجروحنه واخللل واخلله

حلد ما طفح بينه الكيل وامليزان
وانهد من علينه البيت والكله
والشتموا بينه اجلانوا جيدون

واخلادم كبل جبروحنه اتسله
الف ال ياشعب مو انت هيج اتصري

بل ال ياهلي يامعدن الدله
نهجر جارنه ومن مينة حامي اجلار

وبسابع جار ربك صوت نزله
نزل دبج علينه ونستحي احناجيك

وبطبل لو دبج نستحي انكله
هسه انشيل اهلنه اشلون هاي اتصري

باجر لو حممد سأل شنكله
هلي مدو أيدكم ليش خمتلفني

الن بس الصلح يرهم دوه العله
الصلح شيمة اهلنه واحنه اهل الطيب

واحنه اهل احملنة وطيبة الدهله
كرب بينه اجلرح واحلال غري احلال
جرح غري الصلح من يكدر ايشله

انتفاهم بينه وطيح ضيج وهاي
وإذا بيناتنه ياهل وطن سهله

املايرضا يصعد حته يرضه اوياي
يدلل عليه ورايح انزله

خلي بكلوبنه ايصري الصلح موجود
حته الطاح امس ها اليوم يتعله

وطن حمتل يصري اخللل بالتاريخ
بس اكلوبنه ميصري حمتله

جمموعة قصائد عن الوطن
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الوطني  لإلعالم  الستراتيجي  املركز  احتفى 
والكتاب  واألدباء  الصحفيني  من  العراق  مببدعي 
واإلعالمية  الثقافية  واملؤسسات  واإلعالميني 
لإلسهامهم في ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع 
عن بالد الرافدين املباركة.  وقد شاركت الدكتورة 
الصحفييني  نقابة  مجلس  عضو  النقاش  سناء 
املركز،  تكرمي  على  وحصلت  االحتفالية  هذه  في 
هذا وحضر االحتفالية عدد كبير من الشخصيات 
االعالم  مجال  في  املتألقة  والثقافية  االعالمية 
واالبداع في مقر املؤسسة ببغداد وجمهور كبير 

وعدد من وسائل االعالم.

المركز الستراتيجي لالعالم الوطني يحتفل 
بمبدعي العراق بمشاركة الدكتورة سناء النقاش 

عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين

الكرخ  مكتب  احمل��راب/  شهيد  مؤسسة  اقامت 
احلربي  املراسل  لتكرمي  الثانية  السنوية  االحتفالية 
دار  مع  بالتعاون   2015 لعام  امللتزم  االعالمي  واختيار 
وحتت  املنصور  في  السحري  الفانوس  االطفال،  ثقافة 
شعار )تكرمي املراسل احلربي مشاركة فاعلة في سوح 
زهرة  الدكتورة  تكرمي  االحتفالية  خالل  وجرى  القتال(. 
بدرع  العراقي  للطفل  الثقافي  املركز  مديرة  اجلبوري 
التميز الذي قام بتسليمه النائب الفني حملافظ بغداد 
اخر  الى عدد  البخاتي، اضافة  االستاذ جاسم موحان 

من املبدعني. 

احتفلت بعثة األمم املتحدة UNAMI باألسبوع العاملي 
للوئام بني األديان بحضور االعالمية زينب الكعبي.

حيث أقيم االحتفال في كنيسة مار يوسف من اجل 
تعزيز وحدة العراق من خالل األعتراف بالتنوع بحضور 
عدد كبير من البعثات والهيئات الدبلوماسية وممثلي 
العراقيني  والسياسيني  العراق  في  الدينية  األوقاف 
األفتتاح  ..كلمة  املدني  اجملتمع  منظمات  وناشطي 
الشؤون  مكتب  مدير  علي  م��روان  للسيد  كانت 
السياسية لبعثة اليونامي ملساعدة العراق ..والسيد 
العالم  الكلدان في  مار لويس ساكو غبطة بطريرك 
..وتناول االحتفال محورين نقاشييني أدارها النائبة فيان 
دخيل والسيدة هناء ادور واخلوري بيوس قاشا والسيد 
رجب كاكائي . واحملور الثاني بإدارة النائب حميد معلة 
والدكتورة بشرى العبيدي والدكتور عبد الوهاب احمد 

حسن والقاضي هادي عزيز .

تكريم الدكتورة 
زهرة الجبوري مديرة 

المركز الثقافي 
للطفل العراقي

بعثة االمم 
المتحدة تحتفل 

باالسبوع العالمي 
للوئام بين االديان

عقد منتدى االعالميات العراقيات وبالتعاون 
مع الصندوق الوطني لدعم الدميقراطية،،في 
السليمانية،  االمريكية في مدينة  اجلامعة 
االعالمية  املراة  مناصرة  حول  حوارية  ندوة 
والتشريعات  القرار  صنع  مراكز  لتبوء 
الواجب، وحاضر فيها كال من النائب شوان 
النيابية  واالعالم  الثقافة  جلنة  عضو  داودي 
منتدى  رئيسة  املعموري  نبراس  والسيدة 
اجللسة  ابتدأت  العراقيات.  االعالميات 
السليمانية  في  املنتدى  ممثلة  ادارتها  التي 
االعالمية كورال نوري؛ بالتعريف باحملاضرين، 
وموجز عن مسيرة عمل  واهدافه استعرضته 
الورقة  تناولت  ع��ودة.  سهى  الصحفية 
مراجعة  داودي  شوان  النائب  من  املقدمة 
ومشروع  العراقي،  االعالم  شبكة  لقانون 
واملعوقات  واالتصاالت  االعالم  هيئة  قانون 
مؤكدا  القانونني  واجهت  التي  والتحديات 
الضغط  في  االعالميات  منتدى  دور  على 
الجل تثبيت نسبة الثلث للمراة في مجلس 
واهمية  العراقي  االع��الم  شبكة  امناء 
ان  سيما  ال  النسبة،  هذه  حتقيق  متابعة 

القانون بصدد التطبيق، كما اشار شوان الى 
التحديات التي تواجه جلنة الثقافة واالعالم 
قانون هيئة  تعديل مشروع  النيابية لغرض 
القوانني  من  يعد  والذي  واالتصاالت  االعالم 
مشيرا  والتردد،  البث  ينظم  كونه  املهمة 
اللجنة لغرض وضع  بذلته  الذي  اجلهد  الى 
القانون على طاولة مناقشات مجلس  هذا 
نبراس  السيدة  عبرت  جانبها  من  النواب. 
ابدته  ملا  وتقديرها  شكرها  عن  املعموري 
من  السليمانية  في  االمريكية  اجلامعة 
الذي  االول  النشاط  بانه  سيما  ال  تعاون، 
 ، السليمانية  مدينة  في  املنتدى  يعقده 
تواجه  التي  املشاكل  عن  املعموري  وحتدثت 
املراة االعالمية في العراق؛ مركزة على غياب 
واقصاءها  حلقوقها،  الضامنة  التشريعات 
دراسة  بان  مشيرة  القرار،  صنع  مراكز  عن 
ان %1  اثبتت  املراة االعالمية(  ) واقع  املنتدى 
شعبة  او  قسم  يرأسن  النساء  من  فقط 
في املؤسسات االعالمية ، و ركزت املعموري 
الكوتا  استحصال  في  املنتدى  جهد  على 
خصوصا  االعالمية  املستقلة  الهيئات  في 

فيها  العراق  يشهد  التي  املرحلة  هذه  في 
حتوال دميقراطيا ،واملطالبة بنسبة التقل عن 
ياتي  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  في  الثلث 
ضمن حملته التي تبناها مسبقا في قانون 
حلني  مهما  وعدته  العراقي،  االعالم  شبكة 
تغيير الصورة النمطية السائدة في اجملتمع 
وتقف عائقا اما تبوء املراة ماركز صنع القرار، 

االعالمية  املستقلة  الهيئات  بان  مؤكدة 
من  االفضل  الختيار  جيدة  فرصة  ستكون 
النساء، واختتمت املعموري ورقتها باهمية 
كردستان  اقليم  اعالميات  بني  التنسيق 
لغرض  واحملافظات  املركز  في  واالعالميات 
تشكيل مجاميع ضغط النتزاع حقوق املراة 

االعالمية في مؤسسات الدولة .

منتدى االعالميات العراقيات يعقد ندوة حوارية حول مناصرة المرأةاالعالمية 
لتبوء مراكز صنع القرار والتشريعات

عدنان  جنة  العراقية  اخلطاطة  استوحت 
خارطة العراق من آيات قرآنية، وقد استلهمت 
النص القرآني )رب إّني مسني الضر وأنت أرحم 
والنص  العراق،  خارطة  رسم  في  الراحمني( 
)واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( في 
عن  عدنان  جنة  اخلطاطة  أخرى.وتقول  رسم 
عملها الفني هذا »بدأت مشروعي مع وطني 
احلبيب العراق الذي ميّر بأحلك وأصعب الظروف 
الداخل واخلارج، وقد  وإلى هجمة شرسة من 
ألهمني اهلل النص القرآني الذي جاء مطابقاً 
خارطة  شكل  على  وكتبته  العراق  به  ميّر  ملا 
أرحم  وأنت  الضر  مسني  إّني  )رب  العراق 
محنته،  ليتجاوز  له  دعائي  وهو  الراحمني(، 
)واعتصموا  القرآني  النص  استعملت  فيما 
بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا(، كدعوة للحمة 
وتضيف  والكراهية.  العنف  ونبذ  الوطنية 
فن  في  الطريقة  هذه  انتشرت  لقد  عدنان: 
اخلط والزخرفة بشكل لم يسبق له مثيل في 
العراق والعالم العربي، فتحولت اخلرائط إلى 

تعريفية ألشخاص وقالئد من  أيقونات وصور 
الذهب والفضة وغيرها. وتؤكد عدنان إّن هذا 
العربي،  الوطن  خرائط  في  انتهجته  املنهج 
اخلطاطة  أّن  ويذكر  قرآنية.  بآيات  وخطها 
العراق،  في  املوصل  مدينة  من  عدنان  جنة 
نيوزلندا،  في  حالياً  تعيش   1965 مواليد  من 
وجلي  والثلث،  الطغراء،  خط  في  اختصاص 
الثلث وعضو في جمعية اخلطاطني العراقيني 
األردنيني وعضو  عضو في جمعية اخلطاطني 
في جمعية اخلطاطني املصريني. وهي من أبرز 
اخلطاطات العراقيات، لها القدرة على الكتابة 
بكلتا يديها في آن واحد وبنفس الكفاءة، نالت 
لقب أصغر خطاطة عاملية وهي في العاشرة 
منذ  إمكانيتها  والدها  أدرك  عمرها.وقد  من 
أن كان عمرها أربع سنوات فقام بتشجيعها 
بشكل  العربي  اخلط  بكتابة  بدأت  ورعايتها. 
وتتلمذت  عمرها  من  اخلامسة  عند  علمي 
املعروف  العراقي  اخلطاط  يد  على  حينها 

يوسف ذنون في مدينة املوصل.

خارطة العراق بآيات قرآنية.. بريشة 
الخطاطة جنة عدنان

نساء ضمن   جنحت مجموعة 
فريق جتذيف بريطاني في عبور 
الواليات  من  الهادئ  احمليط 
ليصبح  استراليا،  إلى  املتحدة 
أول فريق كله من النساء وأول 
أشخاص   4 متنه  على  زورق 
الذي  الفريق  احمليط.بدأ  يعبر 

يحمل اسم »كوكسلس كرو« 
الرحلة قبل 257 يوما من سان 
اليابسة  وبلغ  فرانسيسكو 
الثاني/ كانون   25 االثنني  يوم 

بشمال  كيرنز  في   2016 يناير 
 13 قطع  بعد  استراليا  غرب 

ألف و592 كيلومترا.

اول فريق من االناث يتمكن عبور المحيط الهادي

ميكن لتسريحة شعرك أن تؤّثر على إطاللتك ونفسّيتك 
في  األناقة.  فائقة  وتبدين  بالثقة  تشعرين  جتعلك  إذ 
هذه  بتجربة  ننصحك  الشتاء،  كفصل  سّيئ  يوم 

التسريحات السريعة واجلميلة.
1.الضفيرة اجلانبّية مع األكسسوار:

التسريحات  أس��رع  من  الضفيرة  تسريحة  تعتبر 
وأكثرها أناقة. إليك طريقة جديدة في تنفيذها جانباً 
مثل  األكسسوارات،  بعض  وإضافة  بشكل منخفض، 
ربطة الرأس التي ميكن أن تكون من الصوف لتسريحة 

سريعة مناسبة لفصل الشتاء.

إذا كنت متتازين بشعر  ناعم:  الغّرة بأكسسوار  2.ربط 
وستبدين  املنزل،  من  سريعّا  اخل��روج  ميكنك  مم��ّوج، 
جانباً  الغّرة  جمع  مبجّرد  الشعر  مصّفف  زرت  كأّنك 

بأكسسوارممّيز متناسق مع مالبسك.
متعباً  الشعر  يكون  اجلانبّية:عندما  التسريحة   .3
وجتدين صعوبة في تركه منسدالً، إليك طريقة سريعة 
اجلانبّية  الغرة  مع  منخفض  بشكل  جانباً  ربطه  في 

للحصول على تسريحة أنيقة.
4.الكعكة املدّرجة:تعتبر الكعكة من أكثر التسريحات 
أناقة لكن طريقة تنفيذها تختلف من إطاللة الى أخرى. 
وعصرّية،  شاّبة  كعكة  على  احلصول  تريدين  كنت  اذا 
ننصحك بلّف الشعر من الفرق املتوّسط نحو أسفل 

الرأس، ثم جمع الشعر امللفوف بشكل كعكة.

افضل تسريحات الشعر 
للنساء خالل فصل الشتاء

دائًما  أن االمور ال جتري  اال  القيصرية،  الوالدة  الكثير من األمهات لتجّنب  تسعى 
الوالدة  عمليات  أن  جديدة  دراسة  كشفت  اذ  للقلق،  داعي  ال  ولكن  ترغنب،  كما 
االطباء  »مجّلة  نشرتها  التي  متشابهة.الدراسة  كّلها  ليست  القيصرية 
مدى  على  راقبت   ،)Journal of American Medical Associates( االميركيني« 
املدى  البكر في اسكتلندا، للكشف عن صحتهم على  15 سنة والدة األطفال 
البعيد. وتبنّي عبر الدراسة، أن االطفال الذين يولدون عبر عملية قيصرية مخّطط 
سابًقا لها، يعانون من مشاكل صحية أكثر ممن يولدون بشكل طبيعي أو بعملية 
شكل  ما  هذا  اخملاض.  مرحلة  املرأة  دخلت  قد  تكون  أن  بعد  أي  طارئة،  قيصرية 
أم  كانت  اجملهزة سلًفا، طبيعية  البيئة  تؤدي  أن  توقعوا  الذين  للباحثني  مفاجأة 
أن  الشائع  من  الفارق؟  هذا  يشكل  الذي  ما  أفضل.اذًا،  صحّية  لنتائج  قيصرية، 
الوالدة الطبيعية تربط الطفل بالبكتيريا املوجودة بجسم املرأة، ما يساعد جهاز 
مناعة الطفل على النمو، بحسب الباحث الرئيسي في الدراسة مايريد بالك.قد 
تبدو هذه الفكرة صحيحة، غير أن عدم انتظار بدء اخملاض بشكل طبيعي، يؤدي 
التي تتّم في  التغيرات الطبيعية اجلسدية واالستعدادات للوالدة  إلى قطع كل 
آخر مراحل احلمل، بحسب ما تشرح مديرة برنامج »Childbirth Connection« في 

الشراكة الوطنية للمرأة والعائلة ل�«نيو يورك تاميز«.

ما هي فوائد الوالدة القيصرية غير 
المتوقعة؟

 اكد نائب رئيس بعثة االمم املتحدة في 
االمم  استعداد  بوسنت  جورجي  العراق 
املتحدة لدعم املراة العراقية. وذكر بيان 

للجنة املرأة النيابية ان رئيسة اللجنة 
لقائها  خالل  بحثت  العبودة  رحاب 
التي  املهمة  القوانني  بوسنت عددا من 
تعنى بعمل اللجنة منها قانون احلماية 
تشريعه  ومراحل  األسري  العنف  من 
والعقبات التي تعترضه، فضالً عن قرار 
والسالم.  واالمن  باملرأة  اخلاص   1325
ونقل البيان عن العبودة تاكيدها ضرورة 
خلق البدائل لوزارة املرأة امللغاة، فضالً 
مجلس  لتشكيل  مقترح  تقدمي  عن 
من  يتألف  للمرأة  تطوعي  استشاري 
أعلى  مجلس  أو  نسويات  ناشطات 

للمرأة على غرار أقليم كردستان.

االمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم 
المرأة العراقية

يوجد فرق كبير بني الرجل واملرأة من حيث البنية والقدرات 
الرجل  أن دماغ  أثبتت  دراسات معّمقة  أن  اال  اجلسدية، 
املرأة،  عن  متاماً  مختلفة  األشياء  مع  تعامله  وطريقة 
فهل تؤمن بهذه الفروقات الغريبة التي توجد بني دماغ 
املرأة ودماغ الرجل. فللمرأة قدرة كبيرة جدا على تعزيز 
بسرعة  أصحاٍب  على  والتعرف  االجتماعية  عالقاتها 
بعضهن  يساندن  النساء  أن  لو  حتى  الرجل،  من  أكبر 
أما  واملشاكل،  املواضيع  شتى  في  كثيرًا  ويتساعدن 
الرجال فعادة ما تكون عالقاتهم شبه عملّية ورسمية. 
عند مواجهة الصعوبات، يلجأ الرجل الى الدماغ األيسر 
ما  املرأة غالبا  حللها بطريقة عقالنية ومنطقية، لكن 
تستخدم النصف األيسر واألمين مبعنى آخر أي العاطفة 
والعقل، اال أنها غالبا ما تتأثر أكثر بالعاطفة، وبالتالي 

حتاول التعاطي مع األمور حسب مشاعرها.

6 فوارق بين دماغ المرأة والرجل.. 
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احلمل )21 آذار - 20 نيسان( 
:عليك أن تتجنب األنانية في التعامل مع اآلخرين، وهذا تكون 
له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى عالقاتك بالزمالء، 

صحياً: ال تعّرض نفسك ألشعة الشمس كثيراً.

امليزان )23 أيلول - 23 تشرين األول( 

أدعوك إلى استغالل الفرص الثمينة لتسهيل أمرك وشؤونك، فتكون البداية 
سهلة ومتّهد بالتالي لفترة مشرقة ومتألقة، عاطفياً: تلفتك أناقة الشريك 

كثيراً، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد ال تتحّملها على املدى البعيد.

الثور )21 نيسان - 20 أيار( 

حلظات  أجمل  تعيش  يجعلك  ما  املفاجآت  كثير  يوم 
حياتك، ولن تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة 

وحتاول التخلص من أجواء معادية.

العقرب )24 تشرين األول - 21 تشرين الثاني( 

تنشيط مشاريعك  إليك  وتطلب  اإليجابية  بذبذباتها  تغمرك  داعمة،  الظروف  زالت  ما 
وتقدمي طلباتك في أسرع وقت ممكن، عاطفياً: ال حتاول إحراج الشريك، ألن ذلك يؤدي إلى 

عواقب قد ال حتتملها الحقاً، بل كن رومانسياً ودبلوماسياً حتى في أصعب الظروف.

اجلوزاء )21 أيار - 21 حزيران( 

يلمع جنمك وحتكم السيطرة على معظم أعمالك، وتكون اللولب في 
املزيد من  أن تكّرس  أهمية وجودك. وعليك  املسؤولون  ويدرك  عملك، 

الوقت للشريك وتهتم أكثر بحياتك العاطفية.

القوس )22 تشرين الثاني - 20 كانون األول( 

فتتصرف  بك  يغّر  أو  يخدعك  أن  ألحد  تسمح  ال  لكن  كثيرة،  املغامرات  تبدو 
في  وتؤثر  اليوم  تربكك  األمور  بعض  العالقة،  مصلحة  يؤذي  سلبي  بأسلوب 

مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى احلياة.

السرطان )22 حزيران - 22 متوز( 

مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك رمبا إلى السفر 
وتأجيل احللول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطاً من الراحة. تعيش 

أجواء ممتازة في عالقتك مع الشريك، فتسهل عليك األمور.

اجلدي )21 كانون األول - 19 كانون الثاني( 

بجاذبية  تطّل  إليها،  حتتاج  التي  اللحظة  في  تظهر  وفرص  جّيدة  أخبار  تأتيك 
قصوى ويكون بريقك مشّعاً وتستقطب املؤيدين، عاطفياً: ال تعلق على أمور ال 
تستحق الذكر بينك وبني احلبيب، وتوقف عند األمور التي تفيد استمرار العالقة.

االسد )23 متوز - 22 آب( 

ال تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، حتى لو كان 
سيكلفك غالياً، السكوت عما تعتبره حقاً لك ال يجوز في هذه 

احلالة. عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك مبا تفكر فيه،.

الدلو )20 كانون الثاني - 18 شباط( 

قترب تدريجياً من حتقيق احللم الذي راودك طويالً، لكن يستحسن أن تتريث 
لئال تفقد السيطرة على الوضع،  تعاطف كبير مع شريك قدمي، لكن هنالك 

جتارب غير مشجعة تعيق تقدم األمور والوصول بها نحو شاطئ األمان.

العذراء )23 آب - 22 أيلول( 

إذا لم تقتنع بوجهة نظر رّب العمل، فال توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح 
تصرف  من  تستاء  أو  واقع  على  تنتفض  عاطفياً:  لذلك،  املوجبة  األسباب 

الشريك، لكن عليك أن تتجّنب املواجهات وأن تتعامل معه بدلوماسية.

احلوت )19 شباط - 20 آذار( 

تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى االتصاالت وتبادل املعلومات، وقد تقوم 
بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزمالء، عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، 

فيطمئن بالك ويساعدك على جتاوز األمور التي كنت تخشى مجّرد ذكرها.

انت والنجوم

أفقياً : 1 – عاصمة األمير بشير الثاني – 2 – ممثلة مصرية – 3 – متشابهة – ماع 
– 4 – ملكه – لقب وراثي – 5 – جزيرة نفي إليها نابليون – شكل هندسي من 4 
أضالع – 6 – مدينة مغربية – سكان جمهورية أسيوية – 7 – واسع – شاب قوي 
– 8- أ}شد – عكسها عاصمة أوروبية – 9 – األسم الثاني ملمثل مصري – لعبة 

رياضية .
 عامودياً : 1 – فيلم لفريد األطرش – 2 – متشابهان – أسم علم مؤنث – للنهي 
– 3 – قرأ – عكسها فشل باألمتحان – 4 – متشابهة – شمل – 5 – جزار – األسم 
الثاني لكاتب نروجي – 6 – جنيع – يربط بصلة – 7 – كلمتان : يسجن + من مناسك 

احلج – 8 – يقبلون – 9 – عاصمة أوروبية .

كلمات متقاطعة

أمثال شعبية مضحكة
- اللي يأخذ املقصد بسوء نية تركبه جنية.

- حيرتنا يا أقرع من فني نبوسك.
- ترتر وحرير على غطاء زير

-حب العواجيز طعمه لذيذ.
-الناموس والدبان ما يخلي أحد ينام.

- تتبختر وتتغندر وتقول يؤذوها شباب البندر.
- جبت األقرع يونسني كشف عن قرعته وفجعني. 

- ربنا ريح العريان من تعب الغسيل.
- زمان منكوس يرفع الرجول ويخفض الرؤوس. 

- دق الطاسة جتيك ألف رقاصة شفت الزول حسبته هول. 
- أعرج يسحب مكسح يقول له تعال نتفسح. 

- دقوا هوانداتهم وسمعوا جاراتهم. 
- أعمى يقود أعمى يقول له ليلتنا حلوة اللي اجتمعنا.
- حبيتني وحبيتك وملا جاء عزرائيل من محبتي دفيتك.

- تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي.
- أكتع يقول لكتيع لو ما كنت لكع خلك لكيع.

- دبش العروسة للبيت وصل واألم مشغولة بتقطيع البصل.
- اللي عاجبه عاجبه واللي ما هو عاجبه ينتف حواجبه. 

-دعوة ولية في عز الظهرية. 
- زي الذيب طبعه غريب إن شفته هرب وإن ما شفته وثب. 

-اللي يسمع يهبل زمن فيه العجائز حتبل.
-زي القعقع ما يتاكل حتى يتفقع.

- شنب ما حتته فلوس يحتاج له موس. 
- سكران يضرب في ميت ال األول داري وال الثاني حاسس به. 

- فقران باع ولده لطفران اشتراه بالدين. 
قلة  من  جيتك  وأنا  تغلي  ما  وكفتيرتك  يقلي  ما  صاجك   -

عقلي. 
- حبك في قلبي يا بهية زي حب األقرع للكوفية.

- علمناهم الشحادة سبقونا على األبواب. 
- طمعنجي بنى له بيت فلسنجي سكن له فيه.

- زي البرغشة تسمع الهرج والوشوشة. 
- علشان حتة بطيخ عمل مشكلة وصريخ.

-راها راها وكليبها وراها. 
- زي السموار غليانة في قلبه وحرقانة في قعره.

يعيش فى مدينتة  انه كان هناك ملك عظيم  يروى 
الزينة و افخمها  انواع  و قصرة الكبير املزين بجميع 
و كان لدية من املال و الذهب ما ال يعد وال يحصى و 
كان جميع افراد حاشيته يحسدونه على ثرائة و على 
كثرة اموالة و سعادتة و لكن احلقيقة ان هذا امللك 
من  تعيسا  كان  اموالة  و  ثروتة  كل  من  الرغم  على 
داخله ال يشعر بالسعادة قط فى يومية يعيش وحيدا 
تعيسا يبكى وال احد يشعر به . فاستدعى هذا امللك 
و  حكمة  امور  جميع  فى  يستشيره  كان  حكيما 
بالفعل جاء هذا  و  لديه حل مشكلته  يجد  ان  فكر 
و  وضعه  سوء  و  تعاسته  امللك  له  شكى  و  احلكيم 
احوالة و كيفية التخلص من هذا االحباط و التعاسة 
يشعر  حتى  يفعل  ان  عليه  ماذا  و  قصرة  متلئ  التى 
هناك  ان  احلكيم  اجابة   . يوما  احلقيقية  بالسعادة 
ليلة  ملدة  تنام جاللتك  ان  و هو  للتعاسة  واحدا  دواء 
واحدة بقميص رجل سعيد . انتشر الرسل فى جميع 

كان  لكن  و  سعيد  رجل  عن  يبحثون  اململكة  انحاء 
لدية  ليس  فقير  فهذا  للتعاسة  سببا  لدية  اجلميع 
مال وهذا ليس لدية اوالد وغيرها من اسباب التعاسة 
و فى النهاية وجدوا متسوال يجلس مبتسما ومصليا 
و عندما سألوه عن  الطريق  و جل فى جانب  هلل عز 
حاله قال لهم انه رجال سعيدا بفضل اهلل سبحانه 
و تعالى وال ينقصه اى شئ تعجب اجلميع من امره و 
ان ياخذو قميصه حتى  لكنهم اخبروه انهم يريدون 
و  منه  فتصبيهم سعادة  كاملة  ليلة  امللك  به  ينام 
سوف يقدم له امللك مقابل ذلك مبلغ كبير جدا من 
املال . ضحك الفقير و اجاب انا اسف ال استطيع ان 
اى  وال  لدى قميص  ليس  الننى  للملك  اى شئ  اقدم 
ثياب اال تالحظون ذلك ؟. العبرة من القصة : السعادة 
و  الرضى  مقدار  هى  السعادة  بل  متلكة  مما  تاتى  ال 
السالم الذى حتمله فى قلبك .. السالم الذى من اهلل 

عز و جل .. السالم الذى ال مينحك اياه احد اال اهلل .

سر السعادةقصة وعربة

افرح لو شفتك وجهك وسر بيه 
وحبك ثابت بقلبي وسر بيه 

شما طال الدرب وامشي وسر بيه 
وابعث الروح لعيونك هديه 

* * *
انعكد وحده لساني من سمع صوتك 

مبوقف حرج وياك خالني 
الساني انعكد بس من جمال الصوت 

ميكن من اشوفك ابلع لساني 
* * *

وجودك بحياتي يجعلني ?
اخجل ان امتنى شيئآ اخرآ?

* * *
خل أكتب شعر للزين وأنشد

وأسئل على ألصاحب دوم وأنشد
وصير أحزام وكت ألضيج وأنشد
أخلو ألبينه كل شيمه وحميه

* * *
ما دريت اني بدونك ما غفيت
واني على طول املدى حنيت

لك ما دريت اني اراقب ما حكيت
 واني على كبر الفضا اشتقت لك 

* * *
مشتاق”صدقيني لشوفك ولقياك 

وكل العيون بال عيونك ممله 
اسمك على لساني وشوقي مللقاك 

ورسمك ترى بوسط قلبي محله 
كل املي جتمعني االيام “وياك” 
يامالك “القلب” مع العقل كله 

مسجات عراقية

ابوه شنو معنى  طفل سال 
انترنت؟ االب ال اعرف، الطفل 
شنو يعني برج ايفل يا بابا ؟ 
شنو  الطفل  اعرف،  ال  االب 
يعني عجائب الدنيا السبع ؟ 
االب الاعرف، االم كافي خلي 
ابوك يرتاح، االب الالال عوفيه 

خلي الولد يستفاد،  
 * * *

من  لهولندا..  راح  محشش 
احچينه  گاله  صديقه  رجع 
؟  باخلارج  شفت،  ما  اشفت 
گله ميعود من كثر املزارع بس 

يعجبك اصير طلي
 * * *

شايلني  لندن  راح  محشش 
واحد  من  فطلبوا  كاميرا 
االجنبي  فكللهم  يصورهم 
هذا  كال  فواحد  سمايل 

شلون عرفنا زمايل. 
 * * *

كل  بالصف  كاعد  طالب 
چان  بعدين  يضحك  شويه 
چان  الضحك  من  يخرب 
املدرس يصير عصبي وصيح 
شويه  كل  ليش   : عليه 
چان  تضحك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
احچي  دا  چنت  مو  يكول 
وحدة  واخير  لنفسي  نكتات 

ما سامعها گبل
 * * *

واحد  على  الباب  دگ  فقير 
... كله اي شي من  مصالوي 
عندي  ما  كله   ..... اهلل  ال 
بس  مال  قطعة  اي  كله   .....
اي  ... كله  ما عندي  .... كله 
شي يتأكل .... كله ما عندي 
.... كله شربه مي .... كله ما 
عندي ..... الفقير ضاج وكله 
تگدي  متجي  ليش  اكلك 

ويايه.
 * * *

على  صديقه  عزم  مصالوي 
باوع صديقه   ... تشريب حلم 
اشو  قال  وسأله  عاالكل 
املصالوي  رد  ؟  حلم  بال  االكل 

ليش شاي الوزة بيه وزة؟؟
 * * *

ظابط  وياه  يحقق  محشش 
كله  ؟؟  ساكن  وين  وسأله 
ويه اخويه .... كله وين ساكن 
ضاچ   !! ويايه  كله  ؟؟  اخوك 
واخوك  انت  وكله  الظابط 
سويه  كله  ؟؟  ساكنني  وين 

سيدي

اضحك 

اذكر االختالف بني الصورتني

غرائب وعجائب الصور
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املقاالت واالراء املنشورة في 
الصحيفة ال متثل وجهة نظرها، 
وامنا متثل وجهة نظر كتابها فقط

احملررون

في مؤمتره الصحفي الذي عقده 
»ربيع  مهرجان  في  حفله  بعد 
القيصر  حتدث  واقف«  سوق 
كاظم الساهر قائالً:« نحاول في 
كل مهرجان أن نختار األغاني التي 
كلفت  لذلك،  اجلمهور.  يطلبها 
على  يكتب  أن  أعمالي  مدير 
ورقة كل ما يريده اجلمهور الذي 
ولنا الشرف  أتيت من أجله وله. 

وعن  اجلمهور«.  ونسعد  نفرح  أن 
تعاونه مع »فنان العرب« محمد 
عبده ذكر الفنان كاظم الساهر 
في  معه  بالتعاون  يتشرف  أنه 
أنه  تصريحه  فرصة.وعن  أقرب 
يطرحها  لم  أغنية   200 ميتلك 
هذا  وقال:«  الساهر  ضحك  بعد 
 1989 العام  في  قلته  التصريح 
فكان لدي أغنيات تكفيني لعشر 

سنوات، حتى أن هناك أشخاصاً 
الذي  الشاب  هذا  من  تساءلوا 
ميتلك كل هذه األعمال؟ فأنا لدي 
صندوق قدمي يضم كمية كبيرة 
من الكاسيتات القدمية، كل مرة 

أحتاج أغنية جديدة أفتحه ».
وعن تعاونه مع امللحن طالل قال 
الساهر:« لدي عمل معه سيرى 
إلى  ولكن،  وسيصّور  قريباً  النور 
اآلن، لم ينته منه، رافضاً كشف 
»ذا  برنامج  وعن  الشاعر.  اسم 
فويس كيدز« قال الساهر:« كنت 
أعتقد أن األطفال يغنون أغنيات 
تليق بأعمارهم مثل »ماما زمنها 
أنني  الذي أدهشني  جيه« ولكن 
طربية  أغاني  يغنون  رأيتهم 
وغيره،  فخري  كصباح  للكبار 
ووجدت أنهم ميتلكون إمكانيات 
كبيرة للظهور على املسرح، فقد 
لدرجة  بأنفسهم  واثقني  كانوا 
أنهم انتصروا علينا نحن املدربني 

كاظم الساهر يمتلك 200 أغنية لم يطرحها بعد!!

على  جديدة  حصان  ذيل  بتسريحة  صورها  وهبي  هيفاء  نشرت 
شكل ربطة مستعارة تعّلق بالشعر. هذا االكسسوار أُّطلق في 
عروض »ديور« لربيع 2015. لوضع وصالت الشعر اجلديدة، حتتاجني 
الذيل  لف  ثم  ومن  احلصان،  ذيل  شكل  على  شعرك  ربط  إلى 
املنسدل على شكل حلقة وإخفاء الربطة بخصلة من شعرك، 

ومن ثم تعليق االكسسوار ليبدو متدلياً من الربطة.

هيفاء وهبي أول امرأة عربية 
بتسريحة »ديور«

صورة جديدة نشرتها الفنانة إليسا من كليب اغنيتها املنتظر 
»حالة حب«. وظهرت اليسا بالفستان االبيض ومن املفترض ان 

تظهر بالكليب عروسا.

إليسا عروس بالفستان األبيض

أغنيتها  أحالم  الفنانة  طرحت 
عبر  عظيم«  »كيدي  اجلديدة 
موقع  على  اخلاصة  صفحتها 
كلمات  من  األغنية  يوتيوب. 
أن  يذكر  عزوف.  أحلان  معتزة، 
مهرجان  في  تشارك  أحالم 
»هال فبراير« الذي يقام اخلميس 

املقبل في الكويت.

تطرح جديدها »كيدي عظيم«

حياة  الكويتية  الفنانة  أعربت 
تقدمي  من  أملها  عن  الفهد، 
العراق  في  مسرحي  عرض 
احلسني  عبد  الفنان  برفقة 
باجلمهور  واللقاء  الرضا  عبد 
أن ذلك ليس  العراقي، وأكدت 

توفر  لو  فيما  املنال  ببعيد 
وحتدثت  للعرض.  املناسب  النص 

الفهد عن آخر أعمالها، وقالت أنها 
وهي  “مناير”  شخصية  مؤخراً  قدمت 

بطابع  ذات  الوقت  في  لكنها  السلبية،  الشخصيات  من 
في  لتقدميها  جاء  الشخصية  لتلك  “اختيارها  أن  كوميدي.وأوضحت 
السنوات األخيرة الكثير من الشخصيات اجلادة االيجابية، ما دفعها إلى 
كسر التقليد املشهور عنها، والعودة باجلمهور إلي ذكريات األعمال التي 

قدمتها في السابق والتي كانت حتمل في طياتها كوميديا املوقف”.
األعمال  من  جديدها  عن  الفهد  حياة  الفنانة  حتدثت  آخر  سياق  وفي 
ومنها ما يخص شهر رمضان القادم، ومن تلك األعمال مسلسل يحمل 
عنوان “بائعة النخي”، حيث مت االنتهاء من بناء القرية التراثية اخلاصة به، 

وسيتم املباشرة بتصوير مشاهده األولى في غضون األيام املقبلة.

حياة الفهد: أتمنى تقديم عرض 
مسرحي في العراق

ملشاركة  تستعد  إنها  آرشر،  سارة  بريطانيا،  جمال  ملكة  قالت 
الرمضاني  مسلسله  بطولة  شعبان،  مصطفى  املصري  الفنان 

سيتم اجلديد، إلى جانب فيلم “جوز هندي”،  الذي 
والهند. مصر  بني  ما  تصويره 
تصريحات  في  سارة  وأضافت 

مصطفى  إن  تليفزيونية، 
لها،  معلماً  يعد  شعبان، 
اكتشف  من  أول  ألنه 
نافية  مصر،  في  موهبتها 
قصة  وجود  حول  تردد  ما 
لكنها  بينهما،  حب 
تتمنى االرتباط بشخص 

ت  كد أ و . مثله
ترتدي  أنها 
ه  يو ملا ا
لبيكني”  ا “

حياتها  في 
 ، ية د لعا ا

سارة آرشر: لن أقّدم أدوارًا 
 جريئة  في السينما

يسرا،  الفنانة  بتنصيب  املتحدة،  األمم  برنامج  إدارة  قامت 
الشرق  منطقة  في  احلسنة  للنوايا  سفيرة  وتعيينها 
األوسط للقضاء على مرض اإليدز. حضر االحتفالية عدد 
كبير من جنوم الفن واإلعالميني ورجال األعمال وسيدات 
اجملتمع، كما شارك في االحتفالية جان بيجل نائب املدير 
التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز، 
ومساعد األمني العام لألمم املتحدة، وبحضور وتشريف 
الدكتور نبيل العربي، األمني العام جلامعة الدول العربية 
ولفيف من الوزراء وكبار الشخصيات. وبعد تنصيبها، 
أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بتنصيبها كسفيرة 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  فى  احلسنة،  للنوايا 
إفريقيا من قبل برنامج األمم املتحدة املشترك املعني 
مبعاجلة مرض اإليدز، ويهدف لالنتهاء منه مع حلول 
عام 2030، كما أكدت أنها ستسافر جلميع الدول 
التي تعاني من املرض وستنفذ البرنامج على أكمل 
وجه. وكان على رأس احلضور إلهام شاهني وحلمي 
التضامن  وزيرة  والي  وغادة  الثقافة  وزير  النمنم 
االجتماعي وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي وأسامة هيكل رئيس مدينة اإلنتاج اإلعالمي ورجل 

األعمال جنيب ساويرس وكارول سماحة وزوجها رجل األعمال محمد مصطفى.

يسرا سفيرة األمم المتحدة للقضاء على اإليدز

بابل  محافظة  شوارع  في  املارة  تفاجأ 
باستعراض فريد من نوعه ظهر دون مقدمات 
الشباب  من  مجموعة  أقامته  أمامهم، 
البانتوميم،  فن  في  املوهوبني  العراقيني 
الذي  الدرويش  حسني  املسرحي  يتقدمهم 
عرفه العالم العربي، ونال شهرة واسعة من 
خالل مشاركته في برنامج “آراب غوت تالنت” 
ووصوله إلى مراحل متقدمة منه، وجاءت هذه 
املبادرة في إطار مشروع تطوعي الهدف منه 
إسعاد الناس وإضفاء بعض احلس الفني على 

بتنفيذها  بدأ  والتي  العراقية،  املدن  شوارع 
أن  قبل  بغداد،  في  منفرداً  الدرويش  حسني 
املؤمنني  من  مجموعة  مؤخرا  إليه  ينضم 
بنفس التوجه، ويكرسوا فكرة عروض الشارع 
املفاجئة وخروج الفنون املسرحية من ركحها 
وحول  تواجدوا.  حيثما  الناس  إلى  لتذهب 
“هذه  إن  الدرويش  حسني  قال  العروض  هذه 
امتداداً  كانت  وإمنا  جديدة،  ليست  الفكرة 
قدمتها  التي  الفردية  العروض  من  جملموعة 
شاع  أن  وبعد  العراق،  محافظات  عموم  في 

صيتها رغبت في أن أخرج من بوتقة العرض 
الواحد إلى العروض اجلماعية، وكانت الغاية 
الواقع  تطبع  التي  املعاناة  نطرح  أن  منها 
العراقي والعربي، وأن نقدم في آن واحد املتعة 
والدهشة، وهذا كان هدفنا”. وحول ردة فعل 
الناس الذين تفاجأوا برؤية عروض في الهواء 
ضمن  األول  العرض  تقدمي  “مت  قال:  الطلق، 
املظاهرات التي عرفتها املدينة، في حني كان 
العرض الثاني في أحد الشوارع، وكان تفاعل 

الناس إيجابياً جداً.

حسين الدرويش: األعمال الفنّية في العراق مبادرات فردية

بدا اخملرج السينمائي وعضو اللجنة 
السينما  دائرة  في  االستشارية 
متشائما،   نعمة،  سعد  واملسرح 
حقيقية  ازمة  عن  يتحدث  وهو 
وبنيوية،  تعصف  بالثقافة عموما 
يتحسر  والسينما خصوصا، فهو 
لم  التي  الذهبية،  الفرصة  على 
حينما   باقتناصها،  الوزارة  تنجح 
حصلت على منحة بغداد عاصمة 
 2013 للعام  العربية  الثقافة 
الباذخة،  واضاف : كان ميكن لهذه 

االموال الطائلة ان تسد الكثير من الثغرات في الثقافة العراقية؛ من خالل وضع بنى حتتية 
معاصرة، او ترميم املعالم والصروح العريقة، التي اهملت ابان احلقبة الفاشية وتداعيات ما 
بعد  2003«. وقال صاحب فيلم«الفردوس املفقود«: ان هذه  الثروة الكبيرة، كان ميكن ان يخصص 
لبناء  مجمع سينمائي كبير متخصص، يحوي قاعات عرض سينمائية  حديثة  جزء منها، 
موزعة بني  طوابقه املتعددة، وكذلك قاعات للندوات، ومحال لبيع االفالم واجملالت املتخصصة، 
ومن وجهة نظره، فان هذه اخلطوة كان ميكن ان  جتنبنا احراج عدم وجود دور عرض سينمائية 
الرئاسة  تأهيل قصور  ميكن  وغيرها، كذلك  الثقافة  عاصمة  بغداد  ألفالم  ومؤهلة،  مناسبة 
في بغداد واحملافظات، لتحويل بعضها الى مدن سينمائية وثقافية، ويعزو نعمة  ضياع هذه 

الفرصة الى بعض املسؤولني ممن ال ميتلكون اخلجل والوازع االخالقي والوطني،

عرض تجاري لـ »محمد رسول الله« و »القربان« قريبًا

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية »مكاشفات 
حميد   غامن  الفنان  مخرجها  ،يستعد   وعربيا  محليا   «
على  باي«  باي   « بعنوان  كوميدية  مسرحية  لتقدمي 
خشبة املسرح الوطني.، التقينا غامن حميد ليتحدث عن 
الوحدة  مفهوم  عن  املسرحية  تبحث  قائالً:«  املسرحية 
واالتفاق ومفهوم الترابط بني اآلخرين، فاملسرحية حتاكي 
االنشطار احلاصل بني جهتني متخاصمتني بتأثيرات االخر 
االتي من الغرب وبالنتيجة نستقرعلى مفهوم اخلير والشر 

باشكال مختلفة«. واضاف غامن »اصبح هناك تشتت في 
طبيعة التلقي ملفهوم املسرح الكوميدي بعد التغييرات 
الكثيرة التي لها عالقة بنهاية الدكتاتوريات والبحث عن 
متغير  مجتمعنا  تكوين  الن  ذلك  دميقراطي،  نظام  بناء 
يشهد  فلم  عليه،  متر  التي  الكثيرة  املتغيرات  بحكم 
وكل  تقريبا  اكثر من خمسني سنة  استقرار منذ  حالة 
تلقي املشاهد الي جتربة مسرحية،  اثر في طبيعة  ذلك 
ذات  الكوميدية  املسرحية  اصبحت  االساس  هذا  وعلى 

»ادارة قسم  ان  قدرة متباينة بني عرض واخر«. وبني غامن 
املسارح ارتأت ان تقرب املسافة ما بني املشاهد والتجربة 
قريبة  فكرية  موضوعة  باختيار  الكوميدية  املسرحية 
من  وادائية  تقنية  امكنيات  واعتماد  بالتلقي  وسهلة 
خالل املمثلني املعروفني فلهم تأثير في ذات املشاهد، فتم 
خليل  ومنهم  شعبيتهم  اساس  على  املمثلني  اختيار 
وناهي  وزهور عالء  ابراهيم وطالل مهدي وسعد خليفة 

مهدي وشيماء رعد ومقدمة البرامج

»باي باي« غانم حميد على المسرح الوطني

جنوم  من  وغيره  روكي  املالكم  أن  نظن  كنا 
العلمي  واخليال  والكوميديا  االكشن 
احتالل  وحدهم  لهم  يحق  والرومانسية، 
صاالتنا السينمائية من خالل اجزاء متتالية 
لكن  مغامراتهم.  من  االول  اجلزء  لنجاحات 
فمصر  االحتكار،  هذا  كسر  العربي  العالم 
»بخيت  مثل  سينمائية  سلسالت  قدمت 
بدوره  ولبنان دخل  وعديلة« و«عمر وسلمى«، 
اليوم للمرة االولى عصر السلسالت مع جزء 
الذي   Cash Flow الكوميدي  الفيلم  ثان من 
يوم  اللبنانية  الصاالت  في  جتارياً  جناحا  حقق 
منتجيه  شّجع  مما   ،2012 العام  في  عرض 
على خوض غمار مغامرة ثانية.املغامرة االولى 
مزجت الكوميديا باالكشن والرومانسية على 
والسطحية،  اخلفيفة  الهوليوودية  الطريقة 

ومبتكرة،  قوية  فكرة  من  انطلقت  لكنها 
بطلها مازن )كارلوس عازار( الشاب املتوسط 
حياة  ينقذ  عندما  حياته  تتغّير  الذي  احلال 
مبنحه  فيكافئه  بالبان(  )انطوان  ثري  رجل 

بصرف  له  تسمح  مصرفية  اعتماد  بطاقة 
الطامعني. يومياً، مما يجعله هدف  دوالر  ألف 

مثل  االول،  الفيلم  اسرة  االكبر من  اجلزء  مع 
اخملرج وكاتب السيناريو سامي كوجان.

)كراش تو( غاب السيناريو وحضر الترفيه

بالتعالي  بازدواجية تدفعه  الذي يعيش  املؤمن،  الرجل  القريشي من جتسيد شخصية  الفنان كاظم  انتهى 
على اآلخرين ليتعرض الى موقف يجعله يصل الى حقيقة، ان البسطاء من الناس هم افضل منه، عند اهلل 
تعالى. هذه هي حكاية الفيلم الروائي القصير )املسلم( سيناريو واخراج حسنني هاني.. ومتثيل الفنان كاظم 
انتاج قناة كربالء  الفيلم عشر دقائق وهو من  الرئيسة، وتبلغ مدة  القريشي الذي يجسد فيه الشخصية 

الفضائية.القريشي الذي رفض العديد من عروض تقدمي البرامج املنوعة.

كاظم القريشي: رفضت العديد من عروض تقديم البرامج

العالقات العامة
عدنان جعفر
رسول حسن
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