
من  بيد  ستضرب  الحكومة  ان   ، العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  اكد 
الدوالر  امام  العراقي  الدينار  صرف  بسعر  المتالعبين  على  حديد 

االمريكي.
واوضح في تصريح صحفي قبيل مغادرته بغداد الى طهران  اننا 
نطمئن العراقيين على سعر صرف الدينار امام الدوالر ، الفتا الى ان 

الدينار العراقي مسنود واليمكن ان يتأثر بهذا الشكل “.
وعن قانون العفو ، اشار العبادي لى ان القانون اليسمح باطالق اي 

سفكوا  الذين  واالرهابيين  المجرمين  من 
ال��دوالر  ص��رف  سعر  ان  يذكر  ال��دم��اء”. 
االمريكي شهد خالل اليومين الماضيين 
وتجاوز   ، مسبوق  وغير  مفاجئا  ارتفاعا 
سعر الدوالر امس 1400 دينار ، االمر الذي 
من  التحذير  الى  اقتصادية  جهات  دفع 
اذا   ، العراقي  االقتصاد  انهيار  احتمال 
استمر هذا االرتفاع ولم تتخذ اجراءات 

من قبل البنك المركزي اليقافه .
على  امس  صوت  الوزراء  مجلس  وكان 
لمجلس  واحالته  العام  العفو  قانون 

النواب.

اكدت عضو اللجنة القانونية عن التحالف الوطني النائب ابتسام 
مصالحهم  تتضارب  الذين  المستفيدين  بعض  وجود   ، الهاللي 
النظام  أمالك  قانون مصادرة  تمرير  يعرقلون   ، النواب  في مجلس 

السابق في البرلمان.
وقالت الهاللي ان القانون عرض على اللجنة القانونية قبل انتهاء 
بتأجيله  النصاب تسبب  ان عدم اكتمال  اال   ، التشريعي  الفصل 
الى الفصل التشريعي القادم  “، موضحة  ان القانون مهم إلرجاع 

جميع اموال النظام االسابق الى خزينة الدولة “.
ف�������ي واضافت ، ان تمريره يعد خطوة ايجابية 
يتضمن  النه  والشعب  البالد  مصلحة 
مجموعة من االمالك واالرصدة ال يمكن 

الوصول اليها اال بالطرق القانونية “.
المستفيدين  بعض  ان   ، وتابعت 
اروقه  في  مصالحهم  تتضارب  التي 
تمرير  يعرقلون  ال��ن��واب  مجلس 
هذا  السيما  و  المهمة  القوانين 
يعود  اقراره   “ ان  مبينة   ،  “ القانون 
العراقية  للحكومة  كبيرة  بفائدة 
في  البالد  وضع  وخاصة  والشعب 

ظل التقشف.

بعد رفعه لمجلس النواب للموافقة عليه 

قانون العفو العام لن يخرج االرهابيين من السجون 

يمر  طويلة  ولفترة  العام  العفو  قانون  ظل 
الوزراء  مجلسي  بين  والتوقف  الرفع  بمرحلة 
والنواب وذلك لعدة اسباب من ابرزها ان بعض 
ترتبط  نوايا  يمتلكون  الذين  السياسيين  من 
بقصد االفراج عن االرهابيين  .. والتنتمي تلك 
ثبتت  الذين  عن   العفو  مفهوم  الى  النوايا 
براءتهم ولم تكن ايديهم قد تلطخت بدماء 

العراقيين .
قانونية  وتعديالت  ونقاش  م��داوالت  وبعد 
ال��وزراء  مجلس  رفع  فقد  ذلك  استوجبت 
جوانب  استكملت  حين  العام  العفو  قانون 
احدا  الذي ال يظلم  بالشكل  الموافقة عليه 
مقابل العقاب لمن اساء وهدر الدماء البريئة 
نتيجة لألعمال االرهابية وعمليات التفخيخ .

فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، 
العام  العفو  قانون  مشروع  أن  االرب��ع��اء، 
بخروج  يسمح  لن  الوزراء،  مجلس  أقره  الذي 
اإلرهابيين من السجون، مبيناً أن المشمولين 

بمشروع القانون الذين ارتكبوا جرائم عادية.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي قبل التوجه 
“مشروع  إن  امس   يوم  اإليرانية،  للعاصمة 
لن  ال��وزراء  مجلس  اقره  الذي  العفو  قانون 
يسمح بخروج اإلرهابيين من السجون الذين 
“مشروع  أن  وأضاف  بارد”،  بدم  العراقيين  قتلوا 
قانون العفو العام يشمل الذين ارتكبوا جرائم 

عادية ولكن وفق شروط معينة”.
وصوت مجلس الوزراء خالل جلسته االعتيادية 
برئاسة  الماضي  الثالثاء  يوم   عقدت  التي 
حيدر العبادي على قانون العفو العام واحالته 

الى البرلمان.
انه    ، القانون  دولة  ائتالف  أكد  جانبه  من 
واالتجاهات  الوسائل  بكافة  سيضغط 
رئيس  قبل  للدستور من  تنفيذ  ليكون هناك 
المصادقة  يخص  فيما  السيما  الجمهورية 

على احكام االعدام.
ملف  ان  االئمة  عبد  رزاق  االئتالف  عضو  وقال 
بحق  االع��دام  احكام  تنفيذ  وتأخير  تأجيل 
الرئيس  مصادقة  ع��دم  بسبب  المدانين 

اعدام, من  قرار   1000 اكثر من  معصوم على 
الكثير  اهتمام  نالت  والتي  المهمة  االمور 
الضحايا,  لذوي  معاناة  ويمثل  االوساط  من 
ان  الجمهورية  برئيس  يفترض  انه  موضحاً 
على  ويصادق  للدستور  وراعي  حارس  يكون 
الناس  حقوق  على  ويحافظ  االعدام  احكام 
تسببوا  الذين  المجرمين  من  باالقتصاص 

بالكثير من الخسائر البشرية للمدنيين.
الجمهورية  رئيس  صالحيات  من  ان  واضاف 
احكام  على  للمصادقة  نوابه  احد  يخول  بان 
يتعرض  الذي  “الحرج”  عن  ليبتعد  االع��دام 
العراقي  الدم  من  اكبر  اهمية  له  ويولي  له 

“بحسب تعبيره”.
يشار الى ان ائتالف دولة القانون ، طالب  رئيس 
على  بالمصادقة  معصوم  فؤاد  الجمهورية 
العراقي  القضاء  من  الصادرة  اإلعدام  أحكام 
بحق “االرهابيين”، ودعته إلى تخويل نائبه نوري 
المالكي بعملية المصادقة “إذا لم يستطع 

الوفاء بالقسم”.
في  الصمد،  عبد  خلف  الكتلة  رئيس  وقال 

اإلس��راع  الجمهورية  رئيس  “نطالب  بيان 
الصادرة بحق  االعدام  بالمصادقة على قرارات 
او  العراقيين،  بدماء  تورطوا  الذين  االرهابيين 
بعملية  المالكي  نوري  االول  نائبه  تخويل 
المصادقة إذا كانت عملية المصادقة صعبة 
الى هذا الحد”، مبينا ان “عدم المصادقة على 
هذه االحكام يعد مخالفة للدستور ال يمكن 

السكوت عنها ابدا”.
باسم  المتحدث  نفى  صلة  ذي  تصريح  وفي 
التي  االنباء  الجمهورية خالد شواني،  رئاسة 
تحدثت عن وجود اكثر من 7000 حكم اعدام 
الجمهورية،  رئاسة  في  المصادقة  ينتظر 
ال  اإلرهاب  بقضايا  اإلعدام  أحكام  أن  مؤكداً 
تتجاوز ال�160 حكماً، فيما اشار الى أن رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم ال يمتنع المصادقة 

عن تلك االحكام ويعمل على دراستها.
معصوم  فؤاد  الجمهورية  “رئيس  أن  واكد 
اإلعدام  أحكام  على  مصادقة  عن  يمتنع  ال 
وإصدار مراسيم جمهورية، وانه يدرسها وغير 
مطالباً  المراسيم”،  هذه  إصدار  عن  ممتنع 
أعضاء مجلس النواب والسياسيين ب�”توخي 

الدقة بتصريحاتهم حول هذا الموضوع”.
حدد  قد  العام  العفو  قانون  ان  ويذكر  هذا 
شروطا للموافقة عليه وهي انه يستثنى من 
احكام القانون مرتكبو الجرائم التالية، وهي 
)ثانيا(  الفقرة  الجرائم المنصوص عليها في 
من المادة )1( قانون المحكمة الجنائية العليا 
والجرائم  المعدل،   2005 لسنة   )10( رقم 
المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب 
الماسة  والجرائم   2005 لسنة   13 رقم 
وجرائم  والداخلي،  الخارجي  الدولة  بأمن 
باألسلحة  واالتجار  واالستعمال  الحيازة 
الكاتمة للصوت والمفرقعات واالسلحة ذات 
التصنيف الخاص والجرائم الماسة بالهيئات 
النظامية المنصوص عليها في المواد )223 
 111 رقم  العقوبات  قانون  226( من  و   224 و 
1969 المعدل وجرائم االتجار بالبشر  لسنة 
وجرائم الخطف وجرائم تهريب المحبوسين 
المحكومين  ايواء  أو  عليهم  والمقبوضين 
المستثناة  الجرائم  عن  المتهمين  أو 
واللواط  االغتصاب  وجرائم  المخدرات  وجرائم 
واالختالس  الرشوة  وجرائم  بالمحارم  والزنا 
المالي  الفساد  وجرائم  الدولة  اموال  وسرقة 
غسيل  وجرائم  االثار  تهريب  وجرائم  واالداري 
النقد  واوراق  العملة  تزييف  وجرائم  االموال 

والمستندات المالية.

أكد نائب رئيس الوزراء بهاء األعرجي، أهمية 
اإلمارات  منها  و  عامة  الخليج  دول  وقوف 
مواجهته  في  العراق  مع  الُمتحدة  العربية 

لعصابات داعش اإلرهابية.
دولة  سفير  أستقبل  األعرجي  ان  بيان  وذكر 
العراق حسن  الُمتحدة في  العربية  اإلمارات 

أحمد الشحي، 
لمهام  إستالمه  بُمناسبة  السفير  مهنئاً 
دوام  له  ُمتمنياً   ، العراق  في  الجديد  عمله 

التوفيق و ُحسن األداء.
خالل  بحثا  الجانبين  ان  البيان”  وأض��اف 
الثنائية  العالقات  وتطوير  تقوية  المقابلة، 
بين البلدين الشقيقين و حرص العراق على 
 ، الُمشتركة  المصالح  قاعدة  وفق  إدامتها 
والتطورات  اإلقليمي  الوضع  إلى  باإلضافة 

التي تواجه المنطقة”.
وتابع البيان” ان نائب رئيس الوزراء، أكد خالل 
و  الخليج عامة  دول  أهمية وقوف  المقابلة 

العراق  مع  الُمتحدة  العربية  اإلمارات  منها 
اإلرهابية  داعش  لعصابات  مواجهته  في 
العراق  مع  الوقوف  عدم  إرت��دادات  أن  حيث   ،
اإلرهابي  داعش  شرور  وصول  إلى  ستؤدي 

للبلدان العربية”.
العراق  أن  الى”  البيان  وفقا  األعرجي  وأشار 
والُمستثمرين  الشركات  أمام  أبوابه  يفتح 
المشاريع  إستقطاب  بهدف  اإلماراتيين 
 ، الكبيرة والحيوية خالل المرحلة الُمقبلة 
داعياً إلى الُمساهمة في عملية إعادة البناء 
في  خاصة  و  العراق  في  الجارية  واإلعمار 

مجاالت الطاقة”.
عمق  الشحي  السفير  أكد   ، جانبه  من 
البلدين  بين  األخ��وي��ة  العالقات  وق��وة 
 ، األصعدة  جميع  على  تطويرها  وأهمية 
في  العراق  مع  اإلم��ارات  دولة  وقوف  ُمبدياً 
عن  ُمعرباً   ، اإلرهابية  المجاميع  ضد  حربه 
في  البلدين  بين  والتعاون  التضامن  أهمية 
تواجه  التي  التحديات  على  التغلب  سبيل 

المنطقة.

المدرج  الحميقاني،  الوهاب  عبد  التقى 
الخزانة  ل��وزارة  السوداء  القائمة  على 
األميركية لتمويله تنظيم »القاعدة في 
الرياض«  »وفد  في  عضٌو  العرب«،  جزيرة 
قبل  الوفد  أعضاء  باقي  مع  جنيف،  إلى 
يومين، باألمين العام لألمم المتحدة بان 
األميركي  بالسفير  يلتقي  وقد  كي مون، 
المشارك في المحادثات، بصفته حليفاً، 

في أي وقت خالل مجريات المؤتمر.
لتحدث  كافية  كانت  المعلومات  هذه 
لمؤتمر  المواكبة  التغطية  في  ضجًة 
جنيف الخاص باألزمة اليمنية، وال سيما 
لم  تساؤالت  ولتثير  الغربي،  اإلعالم  في 
إلى  تعّدته  بل  فقط،  بالحدث  تتقّيد 
السعودي  العدوان  غايات  تقويم«  »إعادة 
المستفيدين  وتحديد  اليمن  على 
في  »القاعدة«  تنظيم  خصوصاً  منه، 
الرياض  مع  يشترك  الذي  اليمن،  جنوب 
من  المنتظرة  والمكاسب  األهداف  في 
البلد،  هذا  على  العسكرية  حملتها 
موقف  عن  مجدداً  السؤال  إلى  باإلضافة 

الغرب من »المأزق« السعودي.

يشارك عبد الوهاب الحميقاني في »وفد 
عبد  الفار  للرئيس  المساند  الشرعية« 
»مؤتمر  لقاءات  في  هادي،  منصور  ربه 
بين  المخصص إلجراء محادثات  السالم« 

طرفي الصراع في اليمن.
كانون  ف��ي  ان��ه  ال��ى  يشار 
أدرجت   ،2013 عام  من  األول 
األميركية  الخزانة  وزارة 
قائمتها  على  الحميقاني 
خلفية  على  ال��س��وداء، 
تنظيم  بتمويل  اتهامه 
»القاعدة في جزيرة العرب« 
»جمعيٍة  أموال  بواسطة 
الرجل.  يتزّعمها  خيرية« 
وليس خافياً على أحد، أنه 
البارزين  القياديين  أحد 
المتطّرف  التنظيم  في 
البيضاء  مدينته  في 
إلى  باإلضافة  )وس��ط(، 

تسهيله التحويالت المالية اآلتية 
التنظيم،  إلى  العربية  من شبه الجزيرة 
»القاعدة«  لهجوم  بالتخطيط  واتهامه 
لقوات  تابعة  عسكرية  قاعدة  على 
البيضاء،  اليمني في  الجمهوري  الحرس 

حاول  الحميقاني  أن  غير  قتلى.   7 أوقع 
المنسوبة  التهم  من  التنّصل  سابقاً 
سياسي  حزب  تأسيس  إلى  فعمد  إليه، 
يُدعى »حزب الرشاد السلفي«، وهو يشارك 
الدولي بصفته  المؤتمر  اليوم في 
زع��ي��م��اً 

ل�����ح�����زٍب 
سياسي مواٍل لهادي وحكومته.

فيغارو«  »لو  صحيفة  في  له  تقريٍر  في 
الفرنسي،  الصحافي  ينقل  الفرنسية، 

من  المقربين  أحد  عن  مالبرونو،  جورج 
»وفد الرياض« قوله إن حضور الحميقاني 
السقوط  من  البيضاء  مدينته  »يحمي 
يواجهون  الذين  داعش  أو  القاعدة  بيد 
يعكس  الكالم  هذا  الحوثيين«.  بدورهم 
السعودية  السياسة  بعيد  حدٍّ  إلى 
في  اليمن  ف��ي  المتبعة 
لمسألة  العلنية  مقاربتها 
وبين  بينها  األهداف  تقاطع 
اآلونة  »القاعدة« في  تنظيم 

األخيرة.
»إنتاج«  إلى  السعودية  تعمد 
محّل  ت��ح��ّل  ش��خ��ص��ي��ات 
مناطق  في  وقادته  »القاعدة« 
تلك  أن  غير  اليمن.  في  معينة 
الشخصيات، ال تكون بعيدة عن 
تماماً  المتشدد،  التنظيم  فلك 
في  أسابيع  قبل  حصل  مثلما 
محافظة  مركز  المكال  مدينة 
التنظيم  سّلم  حين  حضرموت، 
إلى  الحكومية  المؤسسات 
الحضرمي«  األهلي  »المجلس 
الذي جرى إبرازه إعالمياً بكونه يمأل الفراغ 
الطريق  ويقطع  »القاعدة«  يخّلفه  الذي 

الجيش  سيطرة  على  نفسه  الوقت  في 
و»أنصار اهلل« على المدينة الجنوبية، إال 
أنه تبّين بنظرٍة سريعة إلى الشخصيات 
المكّونة لهذا المجلس، أنها شخصيات 
المنطقة،  في  »القاعدة«  من  مقّربة 
وشخصيات أخرى تابعة لحزب »االصالح« 
التنظيم  مع  بعملها  أيضاً  معروفة 

المتطّرف.
تقرير  في  الفرنسية  الصحيفة  واثارت 
مالبرونو قضية مشاركة الحميقاني في 
استفادة  وغربياً«،  سعودياً  »مدعوم  وفٍد 
»القاعدة«  المتطّرفين،  التنظيمين 
على  السعودية  الحرب  من  و»داع��ش«، 
أن  مالحظة  تسجيلها  م��ع  اليمن، 
أكثر  منذ  المتواصلة  السعودية  الغارات 
»استثنت  البلد،  هذا  على  شهرين  من 
على  اآلن  حتى  تسيطر  التي  القاعدة 
القليلة  المرافق  أحد  المكال،  ميناء 
التحالف  غ��ارات  تستهدفها  لم  التي 
إلى  مشيرًة  غرباً«،  المدعوم  العربي 
»انزعاج الغربيين من المأزق الذي وضعت 
شّنها  مع  فيه  نفسها  السعودية 
الحوثيين  على  العسكرية  للحملة 

وحلفائهم«.

ان   ، المال  خالد  الشيخ  العراق  علماء  جماعة  رئيس  وصف 
المشروع السني الوطني في العراق اختطف من قبل القاعدة 
والبعث المتمثل بالجماعات المتطرفة بأنواعها وأشكالها 
والنقشبندية  العشرين  ثورة  وكتائب  اإلسالمي  الجيش  من 
وغيرها . وقال المال في حديث له عبر صفحتة الشخصية “ 
الفيس بوك “ اني قد حذرُت سابقا ومنذ عام ٢٠٠٤ أن المشروع 
السني الوطني في العراق اختطف من قبل القاعدة والبعث 
جلدتنا  بني  من  هم  مناطقنا  احتل  الذي  ان  الى  مشيراً   ،
ويتحدثون بفقهنا وأحاديثنا ويلبسون ثيابنا وهم اليوم الذين 
عشرات  وقتل  عراقي  مليون  ثالثة  من  أكثر  بنزوح  تسببوا 
وخربت  الداعشي  البربري  الغزو  هذا  بسبب  منهم  األلوف 
والكنائس  المساجد  وهدمت  البساتين  وجرفت  المناطق 

والمدارس والمتاحف بسبب غزوهم وتطاولهم .

،باقرار  االربعاء   ، الجبوري  سليم  النواب  مجلس  رئيس  رحب 
مجلس الوزراء قانون العفو العام.

الخفاجي  عماد  النواب  مجلس  رئيس  باسم  الناطق  وقال 
هذه  يعتبر  الجبوري  ان  بيان  الخطوة ايفاًء بالتزامات في 
االتجاه  في  وخطوة  الحكومة 
الصحيح على طريق المصالحة 
بشكل  تسهم  التي  الوطنية 

كبير في تخفيف االحتقان”.
مجلس  خطوة   “ ان  واض���اف 
واضح  بشكل  الوزراء ستسهم 
واطمئنان  العراق  باستقرار 
يسودها  دولة  ظل  في  ابنائه 
حقوق  فيها  وتُضمن  القانون 

االنسان.”.
وكان مجلس الوزراء قد صوت 
،بالموافقة  باالغلبية   ، امس 

على قانون العفو العام.
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و�سفت النائبة عن كتلة االحرار زينب ال�سهالين ، من يتحدث عن ان قانون العفو العام �سي�سمح 
ملن تلطخت ايديهم بدماء العراقيني باخلروج من ال�سجون، بانه "ناق�ص عقل".

بنود  �سمن  وهو  جدا،  مهم  قانون  العام  العفو  "قانون  اإن  بر�ص"،  لـ"الغد  ال�سهالين  وقالت 
والقانون موجود  العبادي اجلديدة،  ا�سا�سها حكومة  على  �سكلت  التي  ال�سيا�سي  االتفاق  ورقة 
القانون  ال�سابقة وقد ُعرقل من قبل كتلة �سيا�سية معينة و�سوهت �سورة  الدورة الربملانية  من 

وم�سامينه".

االحرار تصف من يتحدث عن اطالق سراح "المجرمين" بـ"ناقص عقل"

األعرجي يؤكد للسفير اإلماراتي أهمية وقوف بالده ودول 
الخليج مع العراق في مواجهته داعش

خالد المال : المشروع السني ممّول “القاعدة” ضمن “وفد الرياض” إلى جنيف!
الوطني في العراق اختطف من 

قبل القاعدة والبعث

رئيس البرلمان يرحب باقرار 
مجلس الوزراء قانون العفو العام

العبادي : سنضرب المتالعبين 
بسعر الدينار بيد من حديد

الهاللي : بعض “المستفيدين”
 يعطلون تمرير قانون مصادرة أمالك

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ المحرر السياسي

األسدي: 7 آالف ارهابي محكوم باإلعدام 
ومعصوم يرفض المصادقة عليهم

في هذا العدد

العمل تطلق سراح ( 47 ) حدثًا من مدارس 
إصالح األحداث خالل الشهر الماضي

رئيس ماينز األلماني: ال أعرف لماذا 
يهاجمون مونديال قطر!

ماهود يصّور )سوق سفوان( بالموبايل 
ويكسر تابو الدين!
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ائتالف  في  القيادي  أعلن 
عدنان  ال��ق��ان��ون،  دول���ة 
أكثر  ص���دور  األس����دي، 
حكم  آالف  سبعة  م��ن 
رئيس  أن  مؤكداً  باإلرهاب، 
معصوم  فؤاد  الجمهورية 
على  المصادقة  يرفض 

أحكام االعدام.
بيان  في  االس��دي  وق��ال 
أكثر  “هناك  إن  صحفي 
صادر  إرهابي   7000 من 
الحكم  ق���رار  بحقهم 
رئيس  ان  إال  ب��اإلع��دام، 
معصوم  فؤاد  الجمهورية 
يمتنع عن المصادقة على 

قرار إعدامهم”.
وأضاف أن “وجود هذا الكم 
االرهابية  الزمر  من  الهائل 
دون  من  السجون  داخ��ل 
بحقهم  األحكام  تنفيذ 
جريمتهم  م��ن  ي��ق��وي 

تنفيذ  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة 
في  اإلجرامية  عملياتهم 
“الفائدة  أن  مبيناً  البالد”، 
تحقيق  هو  األحكام  من 
المجرمين  وردع  العدالة 

وتقليل نسبة الجريمة”.
ولفت إلى أن “عدم تنفيذ 
يفرغ  القضائية  األحكام 
مضمونها  من  المحاكم 
هي  القانون  وقوة  وقوتها، 
بتنفيذ  الردع  تحقيق  في 
األحكام القضائية”، مشيرا 
الجمهورية  “رئيس  أن  إلى 
احكام  تنفيذ  على  اقسم 
الدستور والقانون، وان عدم 
احكام  على  المصادقة 

اإلعدام يخالف القسم”.
االس����دي عن  واع����رب 
امتناع  تجاه  “استغرابه 
رئيس الجمهورية بحق من 
مؤكدا  شعبنا”،  ابناء  قتل 
ان  شأنه  من  االمر  “هذا  أن 
يضعف من موقف القضاء 

العراقي”.

سياسية2

األسدي: 7 آالف ارهابي محكوم باإلعدام ومعصوم يرفض المصادقة عليهم

ذكر النائب عن دولة القانون موفق الربيعي، ان تجربة المستشارين العسكريين 
االمريكان لتدريب للقوات العراقية والجيش أثبتت فشلها لمدة 12 عاما ماضيا.

 3700 إلى  وصل  العراق  في  االمريكيين  المستشارين  “عدد  إن  الربيعي  وقال 
مستشارا عسكريا لتدريب القوات العراقية”، الفتا إلى أن “خالل 12 عاما الماضي 

لم تقدم خطة تدريب الجيش العراقي من قبل األمريكان أي ايجابيات”.
واضاف أن “التدريبات العسكرية األمريكية التي تلقتها القوات األمنية اثبتت 
“قوات  ان  مبينا  واالنبار”،  الموصل  من  العراقي  الجيش  االنسحاب  بعد  فشلها 
الحشد الشعبي وفصائل المقاومة أثبتت نجاحها في السيطرة على المناطق 

المغتصبة من قبل العصابات اإلرهابية وطرد الدواعش منها”.

 ، بغداد  محافظة  مجلس  في  االمنية  اللجنة  عضو  أعلن  
المبارك  رمضان  لشهر  السابقة  الخطة  على  سيعتمد  ،انه 
شرطة  قيادة  مع  بالتنسيق  العاصمة  عموم  في  وتطبيقها 
الزاملي  انه سيتم االتفاق  بغداد. وقال عضو المجلس غالب 
مع قيادة شرطة بغداد للعمل على خطة شهر رمضان المبارك 
االعتماد  تم  والتي  العاصمة  عموم  في  وتطبيقها  السابقة 
الجوامع  بتأمين  تختص  والتي  الماضية  المرحلة  في  عليها 
واضاف  المبارك.  رمضان  شهر  ايام  طيلة  المهمة  واالسواق 
المدنيين خالل  ارهابية الستهداف  ان هناك محاوالت  الزاملي 
تالفي  الموضوعة سيتم  الخطة  ومن خالل  الفضيل  الشهر 
حصول خروقات امنية محتملة عن طريق نشر المفارز االمنية 
قيادة  وكشفت  هذا  العاصمة.  شوارع  في  مكثف  بشكل 
الشرطة  لتفعيل  توجهها  عن  الثالثاء،  ،اليوم  بغداد  عمليات 
القطعات  مع  اشراكها  خالل  من  العاصمة  في  المحلية 

االمنية الماسكة لالرض، 
فيما أشارت إلى أنها اعدت خطة أمنية محكمة لتفادي اية 
المواطنين  وطمأنت   ، الفضيل  الشهر  خالل  أمنية  خروقات 
بان الشهر سيمر بخير على جميع مناطق بغداد . وقال قائد 

عمليات بغداد،
إن  صحافي  مؤتمر  خالل  الشمري،  األمير  عبد  الركن  اللواء   
هناك توجه جاد لتفعيل دور الشرطة المحلية في حفظ االمن 
بالعاصمة، موضحاً أنه تم تشكيل سرية طوارئ من كل قسم 
شرطة بغداد ستعمل مع القطاعات االمنية الماسكة ونصب 
نقاط تفتيش مفاجأة . واضاف الشمري، أن قيادة عمليات بغداد 
محكمة  خطة  اعدت  االخرى  االمنية  االجهزة  مع  بالتنسيق 
يكون  لن  بانه  ، مؤكدا  المواطنين خالل شهر رمضان  لتامين 
فترة  طيلة  الليل  خالل  للطرق  قطع  او  للتجوال  حظر  هناك 

الشهر .

النيابية  بدر  كتلة  عن  النائب  حذر 
تعامل  استمرار  من   ،  ، كون  محمد 
العراقي بشكل منفرد  المركزي  البنك 
الى  ادى  والذي  االهلية  المصارف  مع 
الدوالر  امام  الدينار  صرف  سعر  انهيار 

االمريكي.
ان  قال  صحفي  تصريح  وفي  كون 
ينتهجها  التي  الخاطئة  السياسة 
البنك المركزي وتحديده سقف معين 

لضخ العملة االجنبية والمقدرة بنحو 
يكون  الطلب  جعل  دوالر  مليون   75
اكثر من العرض وبالتالي خلق نوعا من 
نقص في هذه العملة ما ادى الى ارتفاع 

الدوالر امام الدينار العراقي .
اصبح  االهلية  المصارف  ان  واوضح 
الصعبة  العملة  شراء  الوحيد  همها 
من البنك المركزي والتربح من خاللها 
بغض النظر عن المضاربات في السوق 
الصغيرة  كالدكاكين  يجعلها  ما 

المتخصصة ببيع العمالت وشرائها .

اردالن  الكردستاني  التحالف  عن  النائب  كشف 
وثيقة  في  الكردية ستبحث  االحزاب  ان  الدين،  نور 
امكانية  موضوع  بكردستان  الخاصة  الدستور 
وقال  برلماني.  ال  رئاسي  من  الحكم  نظام  تغيير 
وثيقة  بأعداد  مشغول  اآلن  “االقليم  إن  الدين  نور 
سيتم  الوثيقة  هذه  وبموجب  كردستان،  دستور 
سيكون  وهل  االقليم،  في  الحكم  نظام  مداولة 
صالحيات  بحث  ايضا  وسيتم  رئاسي  ام  برلماني 
أي  صالحيات  غير  من  يكون  وربما  االقليم  رئيس 
واضاف  الحالية”.  صالحياته  على  يبقى  او  شكلي 
رئاسي  الحكم في كردستان من  “تحويل نظام  ان 
االحزاب  به  وتطالب  مشروع  مطلب  برلماني  الى 
النظام  يكون  وقد  والمعارضة،  الصغيرة  الكردية 
البرلماني من مصلحتها لذلك تطالب به”. واوضح 
كردستان  في  اآلن  الحكم  “نظام  ان  الدين  نور 
الى  اقرب  برلمانيا، وربما يكون  رئاسيا وليس  ليس 
الرئاسي اكثر مما هو برلماني، النه اعطى لرئيس 
االقليم صالحيات واسعة”. واشار النائب الكردي الى 
وتتفق  مسبق  اتفاق  ستعقد  الكردية  “االحزاب  ان 
المقررة في  انتخابات االقليم  على كل شيء قبل 
ال�20 من آب المقبل”، موضحا ان “موضوع ترشيح 
مسعود بارزاني لرئاسة االقليم دورة اخرى لم يبحث 

بعد وهو مبكر اآلن، لحين قرب موعد االنتخابات”.

أكد النائب عن ائتالف دولة القانون حنين القدو 
، ان القيادات السياسية في العراق ترسل رسائل 
الدولي  العام  الراي  بكسب  للتسابق  متناقضة 
والواليات المتحدة االمريكية . القدو  وفي تصريح 
صحفي  قال ان هناك اسباب حقيقية في ضعف 
التعامل  على  قدرتها  وعدم  العراقية  الحكومة 
. واوضح القدو  بشكل فعال مع الدول الخارجية 
متناقضة  رسائل  ترسل  السياسية  القيادات  ان 
القرار  على  تؤثر  ان  وتحاول  العراق  في  الوضع  عن 
. واشار عضو دولة  الدولي  او المجتمع  االمريكي 
القانون ان المؤثمر االقتصادي الذي عقد في البحر 
الميت مؤخراً حضرته خمس وفود من العراق مرة 
واحدة، مبيناً عن وجود انقسامات سياسية داخل 
والتوجهات  االجندات  مجال  في  العراقي  البيت 
 . المنطقة  دول  قبل  من  االحترام  يقلل  ما  وهذا 
تحت  واقعة  العراقية  الحكومة  ان  القدو  وتابع 
من  مجموعة  من  مكونه  كونها  كبير  ضغط 
االحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات وهم 
الحكومة  على  ضغوطاتهم  باستمرار  يمارسون 
االتحادية . واضاف ان البيت العراقي غير منسجم 
 500 ارسال  محاولة  ان  ملمحاً  متماسك،  وغير 
مستشار امريكي الى االنبار هو تدخل سافر في 
الشأن الداخلي العراقي ويمس في سيادة العراق .

اكد عضو لجنة االمن والدفاع 
اوغلو  معمار  نيازي  النيابية 
لتطوير  حكومي  توجه  وجود    ،
القدرات القتالية ألبناء الحشد 

الشعبي.
صحفي  بيان  في  اوغلو  وقال 
قبل  من  عاما  توجها  هناك  ان” 
القدرات  لتطوير  الحكومة 
الحشد  ألب��ن��اء  القتالية 
بأسلحة  وتجهيزهم  الشعبي 

متطورة.

واشار الى ان” الحشد الشعبي 
المؤسسة  ينافس  أص��ب��ح 
يمتلك  لكونه  العسكرية 
تمتلك  مثلما  كبيرة  ق��درات 
ان”  المؤسسة االمنية، مضيفا 
لديهم  الحشد  مقاتلي  اغلب 

تجارب قتالية سابقة”.

اكدت العالقات الخارجية النيابية ، ، ان زيارة العبادي 
إليران تأتي ضمن سياق تطوير العالقات بين البلدين 
بمختلف المجاالت، فيما اشارت الى ان هذا الزيارات 
المتواصلة هي مؤشر تحسن العالقات وايجابيتها 
رئيس  زيارة   “ ان  االسدي  خالد  اللجنة  عضو  .وقال 
تطوير  سياق  في  تأتي  إليران  العبادي  حيدر  الوزراء 
وهي مؤشر تحسن  الجوانب  العالقات في مختلف 
 “ ان  ،موضحا   “ البلدين   بين  وايجابيتها  العالقات 
هذه الحركة الدبلوماسية مهمة وضرورية لتحقيق 
في  محوريا  دورا  لعبت  ايران  ان  وخصوصا  االهداف 
دعم العراق بحربه ضد االرهاب “. وتابع ان “ الحكومة  

العراقية تعمل بشكل مكثف على ادامة التحشيد 
الدولي واالقليمي لدعم  العراق بحربه  ضد االرهاب 
ومهم  ضروري  الدعم  ان  بين  فيما   ، عليه  للقضاء 
المجتمع  بين  الجهود  تنسيق  مع  خصوصا  جدا 
الدولي والدول االقليمية “.واشار الى ان “ العراق نفذ 
سياسة التنويع في مصادر تسليحه واي دولة تلبي 
التسليح سيتعاقد معها  طموحاته على مستوى 
اي  بالتعاقد مع  العراقية  الحكومة  وال اشكال لدى 
الوزراء حيدر  رئيس  ان  “.ويذكر  السالح  له  تقدم  دولة 
العبادي يقوم ، بزيارة رسمية الى ايران، هي الثانية له 
منذ تسلمه مسؤولياته ، لبحث الحرب ضد ارهابي 
داعش بناء على دعوة رسمية، في زيارة تستغرق يوما 

واحدا يلتقي خاللها عددا من المسؤولين  

النيابية عالية  القانونية  اللجنة  اكدت عضو 
, ان قانون العفو العام الذي صّوت عليه  نصيف 
مجلس الوزراء يوم امس ، ال يشمل جرائم االرهاب 

والذين ارتكبوا جرائما بحق الشعب العراقي .
واوضحت نصيف ان قانون العفو من القوانين 
الوثيقة  في  الكتل  بين  عليها  االتفاق  تم  التي 

مشروع  النجاح   اساس  جزء  وهو  السياسية 
المصالحة الوطنية في البالد.

الكتل  بتوافق  يحظى  القانون  ان   ، وتابعت 
لعدم  النواب  مجلس  في  وسيمرر  السياسية 
وجود مخاوف في القانون ومنها شمول لمرتكبي 
الشعب  من  االبرياء  بحق  االرهابية  الجرائم 

العراقي “.
الوزراء  مجلس  مرره  الذي  “القانون  ان  وبينت 
تم  عما  صيغته  التختلف  النواب  مجلس  الى 

تقديمه كمقترح الى البرلمان  ،فيما اشارت الى 
اعضاء  واراء  الى مناقشات  القانون سيخضع  ان 

مجلس النواب بصورة تفصيلية “.
الوطني  التحالف  النائب عن  اعتبر  من جانبه 
في  مرر  الذي  العام  العفو  قرار  المحنا،  صادق 
مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، بأنه على “مقاسات 
أنه يسمح ل�”مجرمين  سياسية خاصة”، مبينا 
اإلجرامية  أنشطتهم  واستئناف  الخروج  كبار” 
بحق العراقيين، فيما أكد انه سيقف بالضد من 

تمريره في البرلمان.
العام  العفو  “قرار  إن   ، بيان  في  المحنا  وقال 
الذي مرر في مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، الغاية 
األساسية منه ليس إلعطاء فرصة للمغرر بهم 
أن يعودا إلى رشدهم ويساهموا في بناء بلدهم”، 
معتبرا أن “القانون قيس على مقاسات سياسية 
خاصة تسمح لمجرمين كبار تلطخت أياديهم 
أنشطتهم  واستئناف  بالخروج  األبرياء  بدماء 
المجرم  أمثال  من  العراقيين،  بحق  اإلجرامية 
في  القابع  والمجرم  الهاشمي  ط��ارق  الفار 
السجون العراقية أحمد العلواني ووزير المالية 

األسبق المجرم رافع العيساوي”.
وأضاف ، “نحن في التحالف الوطني لن نضحي 
بالقول،  بالحقيقة من أجل المصلحة”، مشددا 
أن “سياستنا القادمة تقضي بتعرية المجرمين 
والمناورات  المحاوالت  بوجه  بشدة  والوقوف 
المجرمين  عن  لإلفراج  الرامية  السياسية 
الذين تمادوا في غيهم  أم كبار من  صغارا كانوا 
واألطفال  النساء  وروعوا  الحرمات  واستباحوا 

وجلبوا دعاة التكفير لبالدنا الحبيبة”.
االعتيادية  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وصوت 
قانون  مشروع  على  الثالثاء  امس  عقدها  التي 
النواب  مجلس  الى  احالته  وقرر  العام  العفو 

القراره

قرار  المحنا،  الوطني صادق  التحالف  عن  النائب  اعتبر 
الثالثاء،  أمس  الوزراء،  مجلس  في  مرر  الذي  العام  العفو 
أنه يسمح  مبينا  “مقاسات سياسية خاصة”،  على  بأنه 
ل�”مجرمين كبار” الخروج واستئناف أنشطتهم اإلجرامية 
بحق العراقيين، فيما أكد انه سيقف بالضد من تمريره 

في البرلمان.
وقال المحنا في بيان إن “قرار العفو العام الذي مرر في 

مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، الغاية األساسية منه ليس 
إلعطاء فرصة للمغرر بهم أن يعودا إلى رشدهم ويساهموا 
في بناء بلدهم”، معتبرا أن “القانون قيس على مقاسات 
سياسية خاصة تسمح لمجرمين كبار تلطخت أياديهم 
اإلجرامية  أنشطتهم  واستئناف  بالخروج  األبرياء  بدماء 
بحق العراقيين، من أمثال المجرم الفار طارق الهاشمي 
العلواني  أحمد  العراقية  السجون  في  القابع  والمجرم 

ووزير المالية األسبق المجرم رافع العيساوي”.
نضحي  لن  الوطني  التحالف  في  “نحن   ، وأض��اف 

أن  بالقول،  مشددا  المصلحة”،  أجل  من  بالحقيقة 
والوقوف  المجرمين  بتعرية  تقضي  القادمة  “سياستنا 
الرامية  السياسية  والمناورات  المحاوالت  بوجه  بشدة 
لإلفراج عن المجرمين صغارا كانوا أم كبار من الذين تمادوا 
واألطفال  النساء  وروعوا  الحرمات  واستباحوا  غيهم  في 

وجلبوا دعاة التكفير لبالدنا الحبيبة”.
التي  االعتيادية  جلسته  في  ال��وزراء  مجلس  وصوت 
وقرر  العام  العفو  قانون  مشروع  على  الثالثاء  عقدها 

احالته الى مجلس النواب القراره “.

الربيعي يؤكد فشل المستشارين االمريكيين
 في تدريب القوات العراقية

الزاملي : سنعتمد الخطة االمنية السابقة 
لشهر رمضان المبارك في العاصمة بغداد

نائب بدري : على الحكومة دفع رواتب الموظفين 
بالدوالر لتخفيض سعره في االسواق

نائب كردي: احزاب كردستان 
ستبحث تغيير نظام الحكم 
في االقليم في وثيقة الدستور

القدو : القيادات السياسية في 
العراق ترسل رسائل متناقضة 

لكسب الراي الدولي

االمن البرلمانية تؤكد وجود توجه حكومي 
لتطوير القدرات القتالية ألبناء الحشد الشعبي

الخارجية البرلمانية : زيارة العبادي اليران
 دليل على ايجابية العالقة بين بغداد وطهران

القانونية النيابية : العفو العام اليشمل جرائم االرهاب وسيمرر في البرلمان

المحنا : العفو العام أقر وفق مقاسات سياسية تسمح بخروج مجرمين كبار

االستخبارات  حققت 
إعالميا  إنجازا  العراقية 
وذلك  كبيرا  واستخباراتيا 

إعالنية  شبكة  على  القبض  بإلقائها 
ولم  وسوريا.  العراق  في  تعمل  داعشية 
الشبكة  أعضاء  اسماء  عن  الكشف  يتم 
بها.  المرتبطين  واألشخاص  والجهات 
عن  مسؤولة  الشبكة  ان  قالت  لكنها 

إصدارات داعش وإنتاج أفالم الفيديو.
ويحتل الجهد االعالمي مساحة كبيرة في 
ضد  االرهابي  الداعشي  التكفيري  العدوان 

العراق.
البلبلة  اث��ارة  الجهد  ه��ذا  ويستهدف 
بالدولة  الناس  ثقة  وهز  المجتمع  في 
الشائعات  وبث  واشخاصها  ومؤسساتها 
المزورة.  والوثائق  المضللة  والمعلومات 
وفي سبيل تحقيق وإنجاز هذه المهام قام 
من  مؤلف  إعالمي  جيش  بتشكيل  داعش 
إعالميين وكتاب من ذوي األفكار المنحرفة 
واألم���راض  الشخصية  والطموحات 

النفسية.
االخيرة  هزائمه  عن  التعويض  اجل  ومن 
كبير  بشكل  الجيش  هذا  داعش  نّشط 
معادية  حمالت  وأطلق  االخيرة  اآلونة  في 
من  وغيرهما  االع��الم  وشبكة  للبرلمان 

مؤسسات الدولة المتصدية لإلرهاب.
االجتماعي  االتصال  مواقع  بعض  وشهدت 
التأثير  الى  الهادفة  األكاذيب  من  موجة 
الذين  أبطالنا  معنويات  في  السلبي 
وكتاب  مقاتلين  من  لإلرهاب  يتصدون 

وإعالميين.

عامل
إنجاز إعالمي

محمد عبد الجبار الشبوط
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سيضغط  انه    ، القانون  دولة  ائتالف  أكد 
هناك  ليكون  واالتجاهات  الوسائل  بكافة 
الجمهورية  رئيس  قبل  من  للدستور  تنفيذ 
احكام  على  المصادقة  يخص  فيما  السيما 
االئمة  عبد  رزاق  االئتالف  عضو  وقال  االعدام. 
االعدام  احكام  تنفيذ  وتأخير  تأجيل  ملف  ان 
الرئيس  المدانين بسبب عدم مصادقة  بحق 
1000 قرار اعدام, من  معصوم على اكثر من 
الكثير  اهتمام  نالت  والتي  المهمة  االمور 
الضحايا,  لذوي  معاناة  ويمثل  االوساط  من 
ان  الجمهورية  برئيس  يفترض  انه  موضحاً 
على  ويصادق  للدستور  وراعي  حارس  يكون 

الناس  حقوق  على  ويحافظ  االعدام  احكام 
تسببوا  الذين  المجرمين  من  باالقتصاص 
للمدنيين.  البشرية  الخسائر  من  بالكثير 
الجمهورية  رئيس  صالحيات  من  ان  واضاف 
احكام  على  للمصادقة  نوابه  احد  يخول  بان 
يتعرض  الذي  “الحرج”  عن  ليبتعد  االع��دام 
العراقي  الدم  من  اكبر  اهمية  له  ويولي  له 
الدعوة  كتلة  ان  الى  يشار  تعبيره”.  “بحسب 
فؤاد  الجمهورية  رئيس   ، طالبت  النيابية، 
اإلعدام  أحكام  على  بالمصادقة  معصوم 
الصادرة من القضاء العراقي بحق “االرهابيين”، 
المالكي  ن��وري  نائبه  تخويل  إلى  ودعته 
الوفاء  يستطع  لم  “إذا  المصادقة  بعملية 

بالقسم”.

دولة القانون : سنضغط بكافة الوسائل
 على رئيس الجمهورية لتطبيق الدستور

ـ بغداد



أق��ر الجنرال ديفيد رودريغيز قائد الق��وات األميركية في إفريقيا )أفريكوم(، بأن 
جماعة “داعش” في ليبيا أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على دول شمال إفريقيا، 
مضيف��اً بأن كال م��ن المغرب والجزائ��ر وتونس، أصبحت تش��كل الخط األمامي 

للدفاع ومواجهة تنامي نفوذ هذه الجماعة االرهابية في ليبيا.
وعبر الجنرال األميركي عن أس��فه من قدرة “داعش” على بسط سيطرتها على 

مناطق واس��عة ف��ي ليبيا وتجني��د المقاتلي��ن لصالحها، 
بأن ما أصب��ح يضع منطقة ش��مال إفريقيا أمام تحد أمن��ي حقيقي، مضيفا 

عدم توصل الفرقاء السياس��يين الليبيين إلى حل سياسي توافقي، يساهم في 
تعاظ��م ق��وة “داع��ش” ف��ي ليبي��ا.

ووع��د العس��كري األميركي بأن يعمل عل��ى تكوين جيش ليب��ي وطني، “إال أن 
غي��اب حكومة وحدة وطنية يجعل م��ن األمر صعبا”، وذلك لغي��اب جهة تتمتع 
بالش��رعية للحديث باس��م الليبيين إلى حدود اآلن، مشددا في الوقت ذاته على 
أن ق��وات أفريك��وم تتوفر على مخططات لتأس��يس جيش ليب��ي “لكن الظروف 
الحالية ال تس��مح بذلك خصوصا وأننا أمام العديد من الجماعات المقاتلة في 

ليبيا”.
وكش��ف قائدة قوات “أفريكوم” على أن بلده تشتغل مع دول شمال إفريقيا من 
أج��ل تكوين قوات تكون قادرة على مواجهة “داعش”.. “التي اس��تطاعت أن تتجاوز 
العراق وس��وريا وتصل إلى ليبيا”، مستطردا بأن الهدف األساسي من التعاون مع 
دول ش��مال إفريقي��ا هو الحد من ق��وة “داعش” ومنع تدف��ق المقاتلين إلى ليبيا، 

وضمان تأمين الدول القريبة من ليبيا من أي تهديدات إرهابية.
ونف��ى الجن��رال األميركي أن تك��ون قوات “أفريك��وم” تتدخل في ش��ؤون الدول 
اإلفريقية، “وإنما هدفنا هو تكوين العسكريين وأن يتم حل المشاكل اإلفريقية 

من طرف اإلفريقيين دون تدخل منا”.
تحذي��رات الجن��رال األميركي من النف��وذ المتنامي جماعة “داع��ش” في ليبيا 
وتأثيره��ا على أمن دول ش��مال إفريقيا، تأتي بعد أن أقدمت ه��ذه الجماعة على 
مجموع��ة م��ن العملي��ات اإلرهابية ف��ي ليبيا، إضاف��ة إلى هجوم��ه على مقر 

القنصلية المغربية والقنصلية التونس��ية بطرابلس.
وتعيد تصريحات المس��ؤول األميركي إلى األذهان، الوثائق السرية للمخابرات 
العس��كرية اإليطالية المنش��ورة في الصحيفة اإليطالية “إيسبريسو”، والتي 
تتح��دث ع��ن وجود تخوف ل��دى أجه��زة المخاب��رات األوروبية م��ن إمكانية إعادة 

سيناريو “هجمات 11 سبتمبر”.
وذل��ك بع��د أن حصلت على معطيات تفي��د بوقوف “دواعش ليبي��ا” وراء تدريب 
مقاتلين مغاربة على تنفيذ هجمات انتحارية باستعمال طائرات مدنية، وأكدت 

الوثائق اإليطالية أن الدول القريبة من ليبيا هي األكثر تعرضا للهجوم.

3عربية و دولية

مقابل تبّرعاتها لصالح مؤسسة 
كلينت��ون، تّلق��ت تس��عة دول ف��ي 
ش��مال إفريقيا والش��رق األوس��ط، 
الضوء األخضر من وزي��رة الخارجية 
هي��الري  الس��ابقة،  األميركي��ة 
كلينتون، الس��تيراد كبير لألسلحة 
خاص��ة  والبيولوجي��ة،  الكيماوي��ة 
لتفري��ق  تس��تعمل  الت��ي  منه��ا 
المتظاهري��ن، وذل��ك إّب��ان م��ا عرف 
ب�”الربي��ع العرب��ي”، وف��ق صحيفة 
تايم��ز”  بيزني��ز  “إنترناش��يونال 

األميركية.
وحض��ر المغرب ف��ي قائمة الدول 
مؤسس��ة  لصال��ح  تبّرع��ت  الت��ي 
كلينت��ون، بم��ا مجموع��ة مليوني 
دوالر، حس��ب وثيق��ة نش��رتها هذه 
الصحيفة، غير أنه كان أقل البلدان 
التسعة، إذ لم تتجاوز نسبة شرائه 
له��ذه األس��لحة ف��ي فت��رة “الربيع 
العربي”، 66 ألف دوالر، رغم ارتفاعها 
عن نسبة عامي 2009 - 2010 التي 
وصل��ت فيه��ا قيمة ه��ذا النوع من 

األسلحة بالكاد إلى 4459 دوالر.
أن  إل��ى  ذات��ه  التحقي��ق  ولف��ت 
لتصدي��ر  اإلجمالي��ة  القيم��ة 
األس��لحة المذكورة إلى تسعة دول 
في المنطقة، وصلت إلى 66 مليون 
دوالر خالل سنتي الثورات الشعبية، 
هّم��ت 14 نوًعا من هذه األس��لحة، 
بارتف��اع تصل نس��بته إلى %50عن 
للح��راك  الس��ابقتين  الس��نتين 

العربي.
الحال��ة  عل��ى  التحقي��ق  ورّك��ز 
المصري��ة، إذ أش��ار إل��ى أن��ه ف��ي 
الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه هي��الري 
تق��دم نفس��ها كبطلة ف��ي حقوق 

اإلنس��ان، كانت تحذر البيت األبيض 
من التفريط في حسني مبارك الذي 
كان تنظ��ر إليه كصدي��ق للعائلة، 
بما أنه اس��تمر في ش��راء أس��لحة 
كيماوي��ة وبيولوجي��ة م��ن الواليات 

المتحدة األميركية.
وأبرز المصدر كي��ف أن مجموعة 
اقتصادي��ة مقّربة من مبارك تبّرعت 
ب�250  لصالح مؤسس��ة كلينتون 
أل��ف دوالر، ف��ي الع��ام ال��ذي س��بق 
اندالع االحتجاجات ضد نظام مبارك، 
لتصل النس��بة اإلجمالية لصادرات 
ه��ذه األس��لحة إل��ى مصر م��ا بين 
2009 و2012 إل��ى 6 ماليين ونصف 

مليون دوالر.
األميركي��ة  الصحيف��ة  ولفت��ت 
إل��ى أن هذا األم��ر حدث رغ��م إعالن 
لمعاهدة  دعمه��ا  هيالري كلينتون 
دولي��ة تحظ��ر اس��تخدام مثل هذه 
األس��لحة، ورغم أن مص��ر تعتبر من 
ال��دول الثالث ف��ي العال��م التي لم 
توقع على هذه المعاهدة، إلى جانب 
جنوب الس��ودان وكوريا الش��مالية. 
األمريكي��ة  الخارجي��ة  وس��محت 
للس��عودية باس��تيراد 18 ملي��ون 

م��ن هذه المواد خ��الل عام 2010 
بعدم��ا كان الرقم ال يتجاوز في 
العامين الس��ابقين 5 مليون 

السعودية  واس��تمرت  دوالر، 
الرق��م  عل��ى  تقريًب��ا 

نفس��ه عام��ي -2011
ه��ذه  وتع��د   ،2012

الدول��ة حس��ب التقرير 
الداعمي��ن  أكب��ر  م��ن 
إذ  لمؤسس��ة كلينتون، 
منحتها 10 مليون دوالر 
قبل أن تصي��ر كلينتون 

كاتبة للخارجية.

صحيفة أميركية: كلينتون رخصت لبعض االنظمة استيراد أسلحة كيماوية

طالب وزي��ر الخارجي��ة االميركي جون كيري خ��الل مكالمة 
هاتفية مع نظيره الروس��ي س��يرغي الفروف االثنين موس��كو 
بالعم��ل على تطبيق اتفاق وقف اطالق النار في ش��رق اوكرانيا 

حيث تصاعدت اخيرا وتيرة المعارك، كما اعلنت واشنطن.
وقال المتحدث باس��م وزارة الخارجية االميركية جون كيربي 

ان كيري وخالل المكالمة الهاتفية “حض روس��يا على اغتنام 
فرص��ة” اللق��اءات الدبلوماس��ية الدولي��ة المقبل��ة من اجل 
“تس��ريع التطبيق التدريجي التفاقات مينس��ك” التي وقعت 
في ايلول/س��بتمبر وش��باط/فبراير.  وأضاف كيرب��ي انه اضافة 
الى االزمة في اوكرانيا تباحث الوزيران في ملفات “س��وريا وايران 
واليم��ن ومجلس القطب الش��مالي”. ومع ان الن��زاع االوكراني 
ادى الى تراجع مس��توى العالقات االميركية-الروسية الى ادنى 
مس��توى له��ا منذ انتهاء الح��رب الب��اردة، اال ان وزيري خارجية 

البلدي��ن يجتمع��ان ويتحادث��ان هاتفي��ا بصورة متك��ررة. وادى 
تصاع��د حدة المع��ارك في ش��رق اوكرانيا مؤخرا بي��ن القوات 
الحكومي��ة واالنفصاليين الموالين لروس��يا الى اثارة مخاوف 
المجتم��ع الدولي من اس��تعار الحرب مج��ددا وانهيار الهدنة 

الهشة المطبقة منذ منتصف شباط/فبراير.
واس��فر النزاع الدائر منذ مطلع نيسان/ابريل2014 في شرق 
اوكراني��ا عن مقت��ل اكثر من 6400 ش��خص ون��زوح اكثر من 

مليون شخص عن ديارهم، بحسب االمم المتحدة.

أعلن��ت وزارة الصح��ة الكورية الجنوبية، تس��جيل ث��الث حاالت 
وفي��ات جدي��دة ف��ي البالد ناجم��ة عن في��روس “كورونا” المس��بب 
لمتالزمة الش��رق االوسط التنفس��ية لترتفع بذلك حصيلة الوباء 

في رابع اقتصاد في جنوب ش��رق آس��يا إلى 19 حالة وفاة.
وقال��ت الوزارة إن “اجمالي عدد المصابين في البالد ارتفع إلى 154 
ش��خصا، بينهم 17 أعلن شفاؤهم، لتصبح بذلك كوريا الجنوبية 
البلد األكثر تأثرا في العالم بالفيروس بعد السعودية، البؤرة األولى 
للوباء”. ومن المصابين ال�118 الذين ما زالوا يتلقون العالج هناك 16 
في حالة حرجة، في حين أن معظم الذين توفوا بالمرض كانوا يعانون 
من مشاكل صحية أخرى قبل إصابتهم بالفيروس. وأوضحت الوزارة 
أن “أربعة مصابين جدد شخصت إصابتهم بالفيروس يومي االثنين 
والثالثاء بينهم ثالثة التقطوا العدوى في مركز سامس��ونغ الطبي 
ف��ي س��ول،  الذي يعتبر أحد أكبر مستش��فيات الب��الد والذي حدث 

كورون��ا أش��د فت��كا من فيه نصف اإلصاب��ات تقريبا”. وفيروس 
د في��روس االلته��اب الرئ��وي الالنمطي  لحا ا
“س��ارس”، لكنه أقل ق��درة منه على 
االنتش��ار.  وكان “س��ارس” ث��د حصد 
حوال��ى 800 ضحية في العالم في 

.2003
الوفي��ات ل��دى   وتبل��غ نس��بة 
 35% ب�”كورون��ا”  المصابي��ن 
منظم��ة  بحس��ب  تقريب��ا، 
الصح��ة العالمي��ة، علم��ا بأنه 
ال يوجد حتى الس��اعة اي لقاح 
او ع��الج لهذا الفي��روس.  وفي 
بالفيروس  الس��عودية، أصيب 
من��ذ الع��ام 2012 أكث��ر من 
 412 توف��ي  ش��خصا   950

قت��ل ضاب��ط برتب��ة رائد وأصي��ب ثالثة آخ��رون بانفج��ار عبوة 
تعرضت له عربة للشرطة في مدينة العريش المصرية األربعاء 
17 يونيو/حزيران. وأعلن مصدر أمني بش��مال سيناء، “استشهاد 
الرائد محمد العشري، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى 
العريش العس��كري”. وأش��ار المص��در، إلى أن العب��وة زرعت في 
طريق دورية أمنية بشارع أسيوط بجوار مسجد أبو زغلة بمدينة 
العري��ش. وقال ش��هود عي��ان من أهال��ي مدينة العري��ش، إنهم 

سمعوا دوي ثالثة انفجارات متتالية بالمدينة نفسها.

ينظ��ر االت��راك بقلق لع��ودة االئتالف��ات الحكومية في 
الب��الد خاصة مع تذك��ر تجارب صعبة س��ابقة، فيما قال 
احمد داود أوغلو إن حزبه س��يعمل على تش��كيل ائتالف، 
مح��ذرًا في الوقت ذاته من ان االنتخابات المبكرة ال يمكن 

استبعادها اذا فشلت المفاوضات.
انق��رة: تس��تعد تركي��ا للعودة ال��ى حكوم��ة ائتالفية 
بع��د 13 عاًم��ا من حكم ح��زب العدالة والتنمية وس��ط 
آم��ال بغياب الفوضى والش��كوك التي ش��ابت مثل هذه 

االئتالفات في الفترة السابقة.
وقد ف��از حزب العدال��ة والتنمية ذو الجذور االس��المية 
بالحص��ة االكبر من االصوات في االنتخابات التش��ريعية 
التي جرت في الس��ابع من الش��هر الحالي لكنه خس��ر 
الغالبي��ة المطلقة من��ذ وصوله الى الس��لطة في عام 

.2002
 وق��ال زعيم حزب العدالة والتنمي��ة رئيس الوزراء احمد 
داود أوغل��و إن الح��زب س��يعمل عل��ى تش��كيل ائت��الف، 
مح��ذرًا في الوقت ذاته من أن االنتخابات المبكرة ال يمكن 

استبعادها اذا فشلت المفاوضات.
كما اعلن الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغان االحد أنه 
س��يطلب من داود اوغلو كزعيم للحزب تش��كيل ائتالف، 

مضيًفا “ان شاء اهلل، لن يستغرق ذلك وقًتا طويالً”.
وقب��ل وص��ول ح��زب العدال��ة والتنمية الى الس��لطة، 
شهدت تركيا ما ال يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء 

حكومة خالل عقد واحد.
وق��د تمك��ن بعضها م��ن البقاء عدة أش��هر. وس��اعد 
االنطب��اع ال��ذي كان س��ائًدا ح��ول الفوض��ى دائم��ة، مع 
الصدمة الناجمة عن االزمة المالية في العامين -2000

2001، على صعود حزب العدالة والتنمية.
وم��ن رموز تلك الفترة، ش��خصيات مث��ل بولنت اجاويد 
الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء اربع 
مرات ابان السبعينات والتسعينات، باالضافة الى مسعود 

يلماظ الذي تولى المنصب ثالث مرات خالل التسعينات.
وقد حمل كثيرون مس��ؤولية االزمة المالية الئتالف ذات 
قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يس��ار الوس��ط ويمين 

الوسط والقوميين.

اكد الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين أن 
بالده س��ترد على اي تهديد ألراضيها من 
الدول المجاورة، وذلك بعد اشارته الى ان 
قوات االطلسي باتت على حدود روسيا.

وق��ال بوتي��ن: إن روس��يا س��تدافع ع��ن 
نفسها اذا تعرضت ألي تهديد، وستوجه 
قواتها المس��لحة نحو المناطق التي 

تشكل مصدراً للتهديد، 
مضيفا أن على موسكو أن ترد بالطريقة 
المناسبة وتطبِّق سياستها الدفاعية، 
مش��يراً الى أن حلف ش��مال االطلسي 
هو الذي تحرك باتجاه الحدود الروسية.

وكان بوتي��ن ق��د اعلن في وقت س��ابق 
أن بالده س��تعزز ترس��انتها العسكرية 
باكث��ر م��ن 40 صاروخاً بالس��تياً عابراً 
للقارات، ق��اردة على اختراق اي منظومة 

دفاع. من جانبها،
 اعربت واش��نطن عن قلقها بشأن قرار 
الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين تعزيز 
ترسانته العسكرية بنشر اكثر من 40 

صاروخاً اضافياً عابراً للقارات.
واعتب��ر وزي��ر الخارجي��ة االميركي جون 
كيري الموقف الروسي خطوة الى الوراء 
وخروج��اً ع��ن اتفاقية س��تارت لخفض 

األسلحة، 
مح��ذراً من الع��ودة الى الح��رب الباردة. 
وكانت روس��يا قد اعلنت تعزيز قدراتها 
الدفاعي��ة بعد تقاري��ر تحدثت عن عزم 
انتش��ارها  تعزي��ز  المتح��دة  الوالي��ات 

العسكري في اوروبا الشرقية.

الرئي��س  أعل��ن 
محم��ود  الفلس��طيني 
الحكوم��ة  أن  عب��اس 
س��تقدم  الفلس��طينية 
الساعات  خالل  استقالتها 
ال���24 المقبل��ة، وذلك في 
اجتماع  ألقاها خالل  كلمة 

لحركة  الث��وري  للمجل��س 
“فتح” في رام اهلل.

ف��ي  أعض��اء  ونق��ل 
المجل��س حضروا االجتماع 
“إن  قول��ه  عب��اس  ع��ن   ،
الفلس��طينية  الحكوم��ة 
برئاس��ة رام��ي الحم��داهلل 
خالل  اس��تقالتها  ستقدم 

الساعات ال� 24 المقبلة”.

دعا األمي��ن العام لألمم المتحدة بان 
كي م��ون، الي��وم، إلى “هدنة إنس��انية 
فورية” لمدة أس��بوعين ف��ي اليمن مع 
اقت��راب بدء ش��هر رمض��ان، ف��ي وقٍت 
تنطل��ق في��ه محادث��ات ف��ي جني��ف 
بين جمي��ع أطراف األزم��ة اليمنية في 

محاولة لحل هذا النزاع.
وقال بان كي مون، “لقد ش��ددت على 
أهمي��ة هدن��ة إنس��انية ثاني��ة لمدة 

أسبوعين”، مضيفاً أن “رمضان يبدأ بعد 
يومين، ويجب أن يكون فترة وئام وسالم 
ومصالح��ة”، آم��الً “في أن يش��كل هذا 

األسبوع بداية النتهاء المعارك”.
كم��ا ع��ا بان كي م��ون أط��راف النزاع 
للتوص��ل إلى اتفاق “ح��ول وقف إلطالق 
النار وس��حب المجموعات المسلحة 

من المدن”.
عل��ى صعي��ٍد متص��ل، ينطل��ق في 
جنيف اليوم مؤتم��ر الحوار بين جميع 
أطراف األزمة اليمنية، بحضور ممثلي 

حركة “أنصار اهلل” بع��د تأجيله لرفض 
المكون��ات اليمني��ة المش��اركة وفق 
قس��مت  الت��ي  القديم��ة  الصيغ��ة 

المتحاورين إلى طرفين.
وكان المتحدث باسم األمم المتحدة 
أحم��د ف��وزي قد أص��در بيان��اً يؤكد أن 
اليوم سيش��هد “مش��اورات أولية” بين 
طرفي النزاع ف��ي قاعتين منفصلتين، 
عل��ى أن يقوم الموف��د األممي الخاص 
إلى اليمن اس��ماعيل ولد شيخ أحمد 
بالتنق��ل بينهما “آمالً ف��ي جمعهما 

كيري يطالب الفروف بتطبيق وقف اطالق النار في اوكرانيا

الصحة الكورية الجنوبية تعلن 
ارتفاع حصيلة )كورونا(

مقتل ضابط وإصابة ثالثة 
بانفجار في سيناء

تركيا تنظر بقلق لعودة حقبة 
الحكومات االئتالفية

قائد “أفريكوم” يحذر 
المغرب والجزائر من 

“دواعش ليبيا”

بوتين بصدد الرد
 على اي تهديد ألراضيه 

من دول مجاورة

عباس: الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خالل 24 ساعة

بان كي مون يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في اليمن مع حلول رمضان
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وال��ش��ؤون  العمل  وزارة  أطلقت 
من  حدثاً   )  47  ( سراح    ، األجتماعية 
خالل  االحداث  اصالح  مدارس  مختلف 

شهر آيار الماضي.
عمار  الوزارة  باسم  المتحدث  وقال 
منعم في بيان صحفي ان دائرة اصالح 
برامج  تنفذ  للوزارة،  التابعة  االحداث 
السجون  في  مختلفة  اصالحية 
تربوية  ببرامج  تتمثل  لها  التابعة 
القاء  عن  فضال  اجتماعية  وتعليمية 
المحاضرات الدينية من قبل رجال دين 
مشيراً  الوقفين”،  قبل  من  مكلفين 
الى ان الوزارة اطلقت خالل ايار الماضي 
47 حدثاً من مختلف مدارسها  سراح 
االصالحية  البرامج  ضمن  االصالحية 
اذ  للمستفيدين  الدائرة  تقدمها  التي 
موقوفاً  حدثاً   18 سراح  اطالق  تضمن 
18  حدثاً  و   10  مستفيدي تخلية  و 
بقرار  واح��دا  حدثا  و  شرطيا  افراجا 

تمييزي”.
الذات  اصالح  الى  الوزارة  سعي  وأكد 
التي  البرامج  خالل  من  للمستفيدين 
التدريبية  الدورات  عن  فضال  تنفذها 
الكساب  تنظمها  التي  المهنية 
من  تمكنهم  مهارات  المستفيدين 
اخالء  بعد  بهم  اقامة مشاريع خاصة 
الجنح  اجواء  عن  واالبتعاد  سبيلهم 
الرعاية الالحقة  ومتابعتهم من خالل 
اجتماعيون  باحثون  يجريها  التي 
الخاطئة  االفعال  تكرار  عدم  لضمان 

التي ارتكبوها”.
وأضاف منعم” ان الوزارة تجري تنسيقا 
العالقة  ذات  الجهات  مع  مشتركا 
لتقديم  لديها  المستفيدين  برعاية 
وزارة  ومنها  لهم  الخدمات  افضل 
المرضية  االحاالت  خالل  من  الصحة 
المتخصصة  المستشفيات  ال��ى 
في  الصحية  اللجنة  ان  الى  الفتا 
زيارة    68 اجرت   االصالحية  االقسام 
1634  معاينة طبية متتابعة  بواقع  
للوقوف على الحالة الصحية لالحداث 
انتشار  ومنع  سالمتهم  من  والتأكد 
متابعة  عن  فضال  بينهم  االم��راض 
التي  الرياضية  للنشاطات  االقسام 
بشكل  االصالحية  المدارس  تجريها 
بالنشاط  متخصصين  باشراف  يومي 

الرياضي”.
متابعة  الى  تسعى  الوزارة  ان  وتابع” 
والنفسي  االج��ت��م��اع��ي  ال��وض��ع 
بعد  االح�����داث  للمستفيدين 
تنفيذ  خ��الل  من  سراحهم  اط��الق 
المتضمن  الالحقة  الرعاية  برنامج 
يتم  الذين  المستفيدين  متابعة 
مدة  قضاء  بعد  سبيلهم  اخ��الء 
قبل  من  براءتهم  او  محكوميتهم 
يتفقدون  اجتماعيين  باحثين 
لضمان  سكنه  مكان  في  المستفيد 
عدم تكرار الجنح التي ادت به الى دخول 
االجراءات  تلك  ان  الى  منوها  السجن”، 
التي  االنسانية  الرسالة  من  جزء  هي 
عملها  سياقات  ضمن  الوزارة  تبنتها 

تجاه الفئات المستهدفة لديها.

محليـة4

العمل تطلق سراح ) 47( حدثًا من مدارس إصالح األحداث خالل الشهر الماضي

االربعاء،  التميمي،  علي  بغداد  محافظة  كشف 
على  تعمل  المجلس  مع  وبالتعاون  المحافظة  ان 
االساسي  للتصميم  وجديدة  شاملة  خريطة  وضع 
سيساعدنا  ال��وزراء  مجلس  ان  مؤكدا  للعاصمة، 

للتخلص من المتجاوزين.
على  المحافظة  اجل  “ومن  انه  التميمي  وقال 
اليوم  ت��درس  للعاصمة  االس��اس��ي  التصميم 
تفعيل  المحافظة  مجلس  مع  بالتعاون  المحافظة 
يتضمن  الذي  الشامل  االنمائي  المخطط  مشروع 
وضع خريطة تصميمية للعاصمة، ف�ضال عن ان�جاز 

مشروع )gis( الذي يعد مشروعا وطنيا خاصا باالمانة 
بغداد  مناطق  لجميع  جغرافية  صور  اخذ  يتضمن 

وحفظها في قاعدة معلومات”.
المحافظة  سيمكن  الخريطة  “وضع  ان  واضاف 
االستثمارية  للمشاريع  الكفيلة  الخطط  وضع  من 
االحتياجات  رسم  وممكن  منطقة  كل  وحاجة 

الخدمية المتوقعة خالل السنوات المقبلة”.
سيساعد  ال��وزراء  “مجلس  ان  التميمي  اكد  و 
في  مركزية  لجنة  تشكيل  خالل  من  المحافظة 
وايقافها  منها  للحد  التجاوزات  الدارة  الوزراء  مجلس 
مناطق  الى  قاطنيها  تحويل  باعتماد  تمددها  ومنع 
بين  الثقة  اعادة  الى  تهدف  االجراءات  ان  مبينا  اخرى، 

المواطن والمحافظة وتعزيز دور المواطنة”.

االنسان  حقوق  مفوضية  عضو  طالب 
بإحالة  المتحدة  االمم   ، الغراوي  فاضل 
المحكمة  الى  داعش  عصابات  ملف 
جرائم  ارتكبت  كونها  الدولية  الجنائية 
تصل الى مصاف جرائم االبادة الجماعية 

والجرائم ضد االنسانية في العراق.
ان  صحفي  بيان  في  ال��غ��راوي  وق��ال 
استهدفت منظومة  قد  داعش  عصابات 
وخصوصا  بأكملها  االنسان  حقوق 
الحقوق االساسية الخاصة بحق الحياة 
من  والجرحى  الشهداء  عدد  بلغ  فقد 
واحد  عام  خالل  والعسكريين  المدنيين 

اكثر من 50 الف شخص .
قامت  المفوضية  ان  ال��ى  واش���ار 
التي  الخطيرة  داعش  انتهاكات  بتوثيق 
واالقليات  والطفل  المرأة  استهدفت 
وكذلك الديانة والمعتقد وحرية السكن 
والتنقل وكذلك تهجير 3 مليون شخص.
العراق  ،ان عدم انضمام  الغراوي  واوضح 
للمحكمة  االس��اس��ي  النظام  ال��ى 
قدرة  امام  حائال  يقف  الدولية  الجنائية 
الجرائم  بهذه  للنظر  العراقي  القضاء 
المتحدة  االم��م  على  يجب  وبالتالي 
بإحالة  دورهما  يأخذا  ان  االمن  ومجلس 
للمحكمة  داع���ش  عصابات  ملف 
الجنائية الدولية ومالحقتهما في كافة 

المحافل الدولية.

تستعد  انها  الزراعة،  وزارة  كشفت 
الزراعة  خطة  في  التمور  منتج  لدخول 
كل  في  الوزارة  تنظمها  التي  التعاقدية 

موسم زراعي.
وقال وكيل الوزارة غازي العبودي إن “الوزارة 
تنظم خطة تعاقدية على بعض المواسم 
هي  و  والشعير،  الحنطة  منها  الزراعية 

والتسويق  الزراعة  عملية  ينظم  من 
الذرة  محصول  وكذلك  المحاصيل  لهذه 

الصفراء”.
المحاصيل  من  “التمور  ان  واض��اف 
ان  الى  ال��وزارة  تدرس  لذا  االستراتيجية، 
تعاقد  الخطة من خالل  في هذه  تضعها 
مع  موسميا  تعاقدا  المزارع  او  الفالح 
الفالحية  الجمعيات  او  االرض  صاحب 
على  ومركزة  مدروسة  زراعية  رؤية  وفق 

يحتم  اقتصادي  ردود  فيه  معين  محصول 
مواسم  خالل  وديمومته  بزراعته  االلتزام 

معينة حسب طبيعة الحاجة”.
هذه  خالل  “ومن  انه  العبودي  واوض��ح 
الخطة من الممكن ان نضمن انتاج كبير 
لمحصول التمور العراقي الذي خاصة وان 
ألصحاب  الوزارة  من  حقيقي  دعم  هنالك 
البساتين لديمومة زراعة النخيل ومنتوج 

التمور”.
المفوضين  رئيس مجلس  اكد 
االن��ت��خ��اب��ات  مفوضية  ف��ي 
ان  م��ص��ط��ف��ى  س��رب��س��ت 
طلب  اي  تتسلم  لم  المفوضية 
انتخابات  رسمي بخصوص اجراء 
التي  كردستان  اقليم  رئاسة 
وحدد  بارزاني  مسعود  اليها  دعا 
من شهر  العشرين  في  موعدها 

آب المقبل .
ان  بيان  في  مصطفى  وق��ال 
دعوة  اية  تتسلم  لم  المفوضية 
او طلب رسمي في تقديم الدعم 
االنتخابات  لمفوضية  الفني 
اقليم  ف��ي  واالس��ت��ف��ت��اءات 
تشكيلها  تم  والتي  كردستان 

حديثا.

مجلس  ان  ال���ى  واش�����ار 
المفوضية  ف��ي  المفوضين 
لالنتخابات  المستقلة  العليا 
رسمي  ط��ل��ب  اي  س��ي��درس 
او  االنتخابات  اج��راء  بخصوص 
واللوجستي  الفني  الدعم  طلب 
بيان  في  عنه  االع��الن  وسيتم 
رسمي يصدر من قبل المجلس .

يذكر ان رئاسة اقليم كردستان 
المقبل  اب  من  العشرين  حددت 
رئاسة  انتخابات  الجراء  موعداً 
مفوضية  اعلنت  فيما   ، االقليم 
عن  االقليم  ف��ي  االنتخابات 
حاجتها الى ستة اشهر لتتمكن 
توفير  بعد  االنتخابات  اجراء  من 
االحتياجات اللوجستية والفنية 
وتنظيم  الدارة  تؤهلها  التي 

االنتخابات واالستفتاءات.
الصويلي،  قار محمد  ذي  نائب محافظ  أكد 
إنشاء  لمشروع  المحلية  الحكومة  دعم 
جامعة تقنية تضم جميع المعاهد التقنية 
األكاديمي  بالدور  مشيدا  المحافظة,  في 
الكبير الذي تمارسه المؤسسات العلمية في 

ذي قار.
وقال الصويلي في بيان عقب زيارته للمعهد 
التقني في الناصرية, إن” الحكومة المحلية 
تسهم  التي  المشاريع  كل  تدعم  قار  ذي  في 
المحافظة  في  العلمية  الحركة  تطوير  في 
المشاريع لما  النهوض بهذه  وهي قادرة على 
المجاالت  مختلف  في  كفاءات  من  تمتلكه 

الثقافية والعلمية واألدبية”.
المعهد يحيى  ناقش مع عميد  أنه”  وأضاف 
والخطوات  القانونية  اإلج��راءات  الرضا  عبد 
تقنية  جامعة  إلنشاء  تمهد  التي  العملية 
تضم جميع المعاهد التقنية في المحافظة”.

عميد  أن”  قار  ذي  محافظ  نائب  وأوض��ح 
سيقام  التي  األرض  استمالك  أكد  المعهد 
فان  ولذلك  التقنية  الجامعة  مبنى  عليها 
مطالبتان  والمحلية  المركزية  الحكومة 
بتوفير الدعم المالي للمباشرة في المشروع”

قال عضو مجلس محافظة 
الجبوري  منير  الدين  صالح 
المحافظة  مناطق  ان   ،  ،
األمني،  الجانب  من  مستقرة 
فيما بين أن الخدمات كالماء 
وضعها  الى  عادت  والكهرباء 

الطبيعي بنسبة عالية.
واوضح الجبوري ان الخدمات 
اال  الرغم من تحسنها  وعلى 
بلدي  جهد  الى  تحتاج  انها 
لعمليات تنظيف المحافظة 
من آثار العدوان الذي قامت به 

عناصر داعش الوهابية.
واشار الى ان محافظ صالح 
ال��وزراء،  رئاسة  طالب  الدين 
بتخصيصات  البلديات  ووزارة 
للمحافظة  ليتسنى  مالية 
بشكل  بواجباتها  القيام  من 
المواطنين  اتجاه  صحيح 
اماكن  الى  بالعودة  بدأوا  الذي 

سكناهم.
ال���ك���وادر  ان  واض�����اف 

منذ  باشرت  الكهربائية 
من  المحافظة  ت��ح��ري��ر 
الوهابية  داع��ش  عصابات 
مكثفة  بجهود  بالقيام 
اع��ادة  اج��ل  من  ومتواصلة 
وضعه  الى  الكهربائي  التيار 
الطبيعي، كما ان مديرية ماء 
تعمل  الدين  صالح  محافظة 
بكل جهدها العادة الماء الى 
مركز المحافظة، الفتا الى ان 
على  يساعد  المواطن  وجود 

دعم واعادة الخدمات.
فصائل  ان  ال���ى  ي��ش��ار 
والمتطوعين  المقاومة 
تمكنت  االمنية  وال��ق��وات 
مناطق  من  عدد  تحرير  من 
 “ ك؟�  الدين  صالح  محافظة 
والبو  والعلم  تكريت  مدينة 
من   “ بيجي  وقضاء  عجيل 
عناصر داعش الوهابية وبدأت 
بالعودة  النازحة  العوائل 
قيام  بعد  المناطق  هذه  الى 
الجهد الهندسي بتطهيرها 

من العبوات الناسفة.

ال��ه��ج��رة  وزارة  اع��ل��ن��ت 
 277 تسجيل   والمهجرين،  
أسرة نزحت مؤخرا الى محافظة 
آالف   9,850 وزعت  فيما  بابل، 
محافظتي  في  عينية  حصة 

بغداد وبابل.
مدير  عن  للوزارة  بيان  ونقل 
المركزية  المحافظات  قسم 
مشجن  محمد  ال���وزارة  ف��ي 
بابل  محافظة  فرع   “ أن  قوله، 
مؤخراً  نزحت  أسرة   277 سجل 
عدد  ليكون  بابل  محافظة  إلى 
المسجلين الكلي من النازحين 
داخل المحافظة 14,990 أسرة 

 200 توزيع  عن  فضالً   ، نازحة 
مع  بالتعاون  غذائية  حصة 
لشؤون  السامية  المفوضية 
حصة  أالف  و9,000  الالجئين 
الغذاء  برنامج  ضمن  عينية 

العالمي”.
في  ال���وزارة  ف��رع  ان”  وأض��اف 
الرصافة  قاطع  بغداد  محافظة 
بين  عينية  مساعدات  وزع 
مع  بالتعاون  نازحة  أسرة   300
المجلس البلدي لمدينة الصدر، 
النهوض  لجنة  وزع��ت  كما 
حصة    350 الوزارة  في  بالمرأة 
مواد  تسع  تضمنت  عينية 
في  النازحات  للنساء  عينية 

منطقتي الصليخ واليرموك”

الخميس  تن   ديوان  أعلن 
شهر  أي���ام  أول  سيكون 

رمضان.
العليا  الهيئة  وق��ال��ت 
في  الشرعية  الرؤيا  لثبوت 
ديوان الوقف السني في بيان 
الشيخ  الديوان  رئيس  تاله 
في  الصميدعي،  محمود 

النعمان  حنيفة  أبو  جامع 
ببغداد إنه “نظراً لعدم ثبوت 
الليلة  هذه  في  الهالل  رؤية 
فان  الشرعي  الوجه  على 
مكمالً  يكون  األربعاء  امس 
لعدة شهر شعبان 30 يوماً”.
أن  الصميدعي،  وأض��اف 
“الخميس سيكون غرة شهر 

رمضان المبارك لهذا العام”.
هو  رمضان  شهر  أن  يذكر 
السنة  في  التاسع  الشهر 
فيه  يمسك  الذي  الهجرية 
الطعام  عن  المسلمون 
الفجر  طلوع  من  والشراب 
الشمس، وشهر  غروب  حتى 
شهور  من  كغيره  رمضان 
السنة الهجرية، حيث يدوم 

29 أو 30 يوماً.

واإلسكان  األعمار  وزير  أكد 
الوزارة  أن   ،  , الخيكاني  طارق 
جميع  استكمال  على  تعمل 
 100“ قرض  الستالم  اإلجراءات 
“مليار دينار لغرض توزيعه على 

المواطنين بصورة متساوية .
تصريح   في  الخيكاني  وقال 
صندوق  دائ��رة   ”“ إن  صحفي 
توزيع  في  مستمرة  اإلسكان 
منح القروض على المواطنين 
 100 وجود   “ أن  إلى  مشيرا   ,

قدرتنا  من  سيعزز  دينار  مليار 
المجال  هذا  في  االتساع  على 
 “ أن  الخيكاني  وأض���اف   ”.
الدوائر  من  اإلسكان  صندوق 
العديد  مولت  التي  المهمة 
في  السكنية  الوحدات  من 
البالد , موضحا أن “ المخصص 
الحالي  العام  خالل  للصندوق 
الحاجة  ل��س��د  يكفي  ال 

الفعلية .”
الوزراء في وقت  وقرر مجلس 
اإلسكان  إقراض صندوق  سابق 

100 مليار دينار .

البطاقة  مفردات  ،تجهيز  التجارة  وزارة  اعلنت 
عبر  والمحررة  الساخنة  المناطق  الى  التموينية 
الموجودة  االمنية  التطورات  رغم  مختلفة  محاور 
تشمل  والتي  المفردات  ولكافة  المناطق  هذه  في 

الطحين والرز والزيت والسكر.
وبحسب بيان لوزارة التجارة اكد داخل جواد كاظم 

مستشار الوزارة ان” الشركة العامة لتجارة الحبوب 
بايصال  قامت  الحبوب  لتصنيع  العامة  والشركة 
والرز  الحنطة  لمادة  التموينية  البطاقة  مفردات 
خالل  من  الدين  صالح  في  التابعة  المناطق  الى 
صومعتي التآخي والطوز ومطحنة سرمد ستار اما 
فيا يخص تجهيز محافظة االنبار فيتم عن طريق 
الم  الجوي  والجسر  وبابل  كربالء  في  الشركة  فروع 
بواسطة  تم  فتجيهزها  نينوى  محافظة  اما  قصر 

الحنطة ومن خالل مطحنة  بمادة  اربيل  محافظة 
دهوك  محافظة  من  التجهيز  يتم  كذلك  بادريان 
بمادتي الحنطة والرز للمناطق المحررة من نينوى “.
المواقع  في  والرز  الحنطة  مادتي  رصيد  ان”  وتابع 
البديلة متوفر وبكميات جيدة ومستعدون لتجهيز 
استقرار  حال  المحافظات  هذه  في  المناطق  كل 
على  االمنية  القوات  وسيطرة  االمني  الوضع 
العصابات  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  هذه 

الموازنة  قانون  ان  واوضح   .“ واالجرامية  االرهابية 
لوزارة  اعطى  الماضية  الثالث  للسنوات  العامة 
االطفال  مواد مع حليب  اربع  لتوريد  فرصة  التجارة 
الوزارة  وان  الصحة  وزارة  عبر  لتوزيعه  نسعى  الذي 
التتحمل اية مسؤولية في تقليص هذه المواد الى 
هذا العدد”. يذكر ان وزارة التجارة قد جهزت المناطق 
التموينية  البطاقة  بمفردات  والمحررة  الساخنة 

وبالتنسيق مع القوات االمنية.

بغداد تعتزم وضع خريطة للتصميم االساسي مفوضية حقوق االنسان تطالب بإحالة ملف عصابات داعش للمحكمة الجنائية الدولية

 أي الزراعة: سندخل التمور في الخطة الزراعية التعاقدية
َ

مفوضية االنتخابات : لم نتلق
طلب بخصوص اجراء انتخابات 

رئاسة اقليم كردستان

ذي قار : ندعم مشروع 
إنشاء جامعة تضم المعاهد 

التقنية في المحافظة

مجلس صالح الدين : الخدمات في 
مناطق المحافظة عادت الى وضعها 

الطبيعي

الهجرة تسجل 277 اسرة نزحت مؤخرًا الى بابل

الوقف السني: الخميس المقبل 
أول أيام رمضان

وزير االعمار  سيتم استالم 100 
مليار دينار لدعم صندوق اإلسكان

التجارة: جهزنا المحافظات الساخنة والنازحين بمفردات المواد الغذائية من محاور مختلفة

ما اعلنته حركة كوران “تغيير” الكردية 
من العمل الجل نظام برلماني إلقليم 
كردستان يوم ٢٠١٥/٦/١٤ يوافق احكام 

الدستور ليس النه النظام االكثر ديمقراطية نحو ما ورد باالعالم 
وانما الن احكام وقواعد الدستور االتحادي تعاضده وتؤيده ذلك ان 
المادة االولى من الدستور تقرر بأن جمهورية العراق دولة نظام 
الحكم فيها نيابي برلماني وعبارة نظام  الحكم نيابي برلماني 
ككل  المادة  تلك  في  ورد  كما  العراق  جمهورية  الى  ينصرف 
القاعدة  ان  اي  فقط  بغداد  في  االتحادية  للحكومة  يتحدد  وال 
وليس  نيابي  برلماني  بانه  الحكم  تقرر نظام  التي  الدستورية 
تطبق  كما  بغداد  في  االتحادية  الحكومة  في  تطبق  رئاسي 
في االقاليم وفي كل نظام حكم يقام في كل اقليم اي يجب 
ان يكون شكل نظام الحكم في االقليم برلماني نيابي وليس 
رئاسي ذلك ان هذا الحكم وهذه القاعدة تطبق في جمهورية 
العراق باجمعها وال تطبق في بغداد فقط وانما تطبق في اقليم 
كردستان بحيث ياخذ نظام الحكم في اقليم كردستان النظام 
البرلماني النيابي وبخالفه اي بخالف ذلك فانه بامكان ان يكون 
لالقليم ملك وليس نظام جمهوري طالما ان النظام الجمهوري 
ومخالفة  الدستور  من  واحدة  مادة  في  وردا  البرلماني  والنظام 
النظام  وليس  الرئاسي  النظام  باعتماد  الحكم  نظام  قاعدة 
بحيث  العراق  قاعدة جمهورية  يعني جواز مخالفة  البرلماني 
يمكن  ال  ما  وهذا  جمهوري  وليس  ملكي  الحكم  نظام  يكون 
قبوله كذلك فإن المادة ١٢٠ من الدستور تؤكد ذلك حيث تصت 
على ما يلي )يقوم االقليم بوضع دستور يحدد هيكل سلطات 
ال  مما  الصالحيات  تلك  ممارسة  واليات  وصالحياته  االقليم 
يتعلق  االقليم  دستور  فان  وهكذا  الدستور(  هذا  مع  يتعارض 
في  الحكم  نظام  بشكل  يتعلق  وال  والصالحيات  بالسلطات 
االقليم وذلك الن الدستور حسم مسألة شكل نظام الحكم 
وهو البرلمان النيابي في جميع العراق في المادة االولى لذا لم 
تتطرق هذه المادة الى شكل نظام الحكم في االقليم اكتفاءاً 
المادة قررت منع النص في  بالحكم السابق ال سيما وان هذه 
منعت  انها  اي  االتحادي  الدستور  يخالف  مما  االقليم  دستور 
الحكم  نظام  شكل  يكون  ان  على  االقليم  دستور  في  النص 
االولى  المادة  في  ورد  كما  برلماني  نظام  وليس  رئاسي  نظام 

السابقة .
اما ما ورد في المادة ١٢٧ من الدستور الخاصة بإقليم كردستان 
فإن حكم هذه المادة يتعلق بالسلطات اي السلطة التشريعية 
وال  االقليم  في  القضائية  والسلطة  التنفيذية  والسلطة 
يتعلق بشكل نظام الحكم ألن نظام الحكم محسوم بالمادة 
االقليم  في  الرئاسي  الحكم  نظام  اعتماد  فإن  وهكذا  االولى 

يبتعد عن احكام الدستور .

رأي َكوران بنظام 
الحكم في االقليم 

االقرب للدستور
 طارق حرب
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غوام هي أكبر جزيرة في ميكرونيزيا وكانت الجزيرة الوحيدة التي 
العالمية  الحرب  قبل  المنطقة  في  المتحدة  الواليات  احتجزتها 
لعام  ديسمبر   8 في  اليابانيين  قبل  من  الغوام  احتالل  تم   . الثانية 
وظلت   ، هاربور  بيرل  على  الهجوم  من  فقط  ساعات  بعد   ،  1941
شعب  تعرض   ، االحتالل  فترة  خالل   . ونصف  سنتين  لمدة  محتلة 

ال��رؤوس  وقطع  للتعذيب  ، غ��وام 
واالغتصاب ، وأجبروا على 

الثقافة  تبني 
 . اليابانية 

ك���ان���ت 
غ��وام 

للجزيرة  األميركية  القوات  استعادتها  عندما  عنيف  لقتال  تخضع 
بيوم  السنوي  االحتفال  موعد  اآلن  وهو   ،  1944 عام  يوليو   21 في 

التحرير .
 ، للسياحة  الرئيسية  الصناعة  اقتصاد غوام على  يعتمد   ، اليوم 

والتي تعد ثاني أكبر مصدر للدخل في غوام .
يمكنهم  ال  بينما   ، المتحدة  الواليات  مواطني  من  الغواميون 
في  الدائمين هم  غوام  . سكان  األميركية  االنتخابات  في  التصويت 
أصل  من  أو   )37٪( حوالي  لتشامورو  األصلية  األسهم  من  الغالب 
الفلبينين بحوالي )٪26( . بقية السكان من جزر األخرى في المحيط 
 . آسيوي  أصل  من  األشخاص  من  وغيرهم  القوقازيين   ، الهادئ 
األغلبية الساحقة من الكاثوليكية الرومانية . اإلنجليزية 
، تشامورو ، واللغات الفلبينية هي اللغات الرئيسية ؛ 
بدأت جهود الحفاظ على اللغة تشامورو في 1990 
الجيش  أفراد  من  يتكونوا  السكان  ربع  حوالي   .

األمريكين وعائالتهم .
للقواعد  والخدمات  السلع  توفير  يتم 
الصناعة  وتعتمد   ، الضخمة  األمريكية 
الرئيسية على السياحة ، وخاصة من اليابان 
غوام  في  الخفيفة  الصناعات  بعض  هناك   .
في  الشحن  إلع��ادة  هاما  مركزا  تعد  والتي 
 . األخرى  الهادئ  المحيط  وجزر  ميكرونيزيا 
ولكن   ، الكفاف  زراعة  يمارسون  السكان  بعض 
بسبب  ممكنة  تعد  لم  واسع  نطاق  على  الزراعة 
المنشآت العسكرية التي تحتل الكثير من األراضي 
. بدأ القادة المحليين بالضغط للحصول على األراضي 

العسكرية في 1990 .
إلى  تاريخها  يعود  التي  األثرية  القطع  على  غوام  تحتوي 

عصر اإلنسان c .1500 قبل الميالد . والتي تم العثور عليها في غوام 
، بينما تم اكتشاف أول مستوطنة تعود إلى ما يصل الى 500 سنة 
أو أكثر . في عام 1521 زار غوام فرديناند ماجالن ، وسيطرت أسبانيا 
على غوام حتى عام 1898 ، عندما تم نقله من قبل الواليات المتحدة 
 ، غوام  أصبحت   ،  1917 عام  وبعد   . االمريكية  االسبانية  الحرب  في 
تحت قسم القوات البحرية ، وكان يحكمها ضابط في البحرية من 
قبل المؤتمر المحلي . تم القبض على غوام من اليابان في عام 1941 
، وأصبح   1944 ، وتم استعادتها من قبل القوات االمريكية في عام 

القاعدة الرئيسية لالعتداءات على البر الياباني .
حوالي  تمثل  والتي   ، األم  الشاموريون  هي  عرقية  مجموعة  أكبر 
. 75،000 آخر يعيشون خارج ماريانا في  ٪37.1 من مجموع السكان 
. وتشمل المجموعات  والية كاليفورنيا وواشنطن وتكساس وهاواي 
العرقية األخرى الهامة من تلك الفلبينية )٪25.5( ، والبيض )10٪( . 
والباقي من جزر المحيط الهادئ األخرى أو من أصل صيني ، اليابانية 
انتماء  مع   ، السائدة  الديانة  هي  الكاثوليكية  الرومانية   . والكورية 

حوالي ٪85 من السكان .
غرب  في  المتحدة  للواليات  للمنظمة  مدمج  غير  إقليم   ، غوام 
المحيط الهادئ . وهو أحد األقاليم الخمسة للواليات المتحدة مع 
الحكومة المدنية المعمول بها . تقع غوام في أكبر وأقصى الجنوب 
من جزر ماريانا . الجزيرة لديها تاريخ طويل من االستعمار األوروبي ، 
بدءا من هبوط البعثة اإلسبانية لفرديناند ماجالن في 6 مارس 1521 
. وتأسست أول مستعمرة في عام 1668 من قبل اسبانيا مع وصول 
كاثوليكي  ، مبشر   Vitores بادري سان  ذلك  في  بما  المستوطنين 
، عندما سلم   1898 الجزيرة حتى عام  . وقد سيطرت اسبانيا على 
و  االمريكية  االسبانية  الحرب  خالل  المتحدة  الواليات  إلى  نفسه 
تنازلت رسميا كجزء من معاهدة باريس . اللغات الرسمية للجزيرة 

هي اإلنجليزية وتشامورو .

بجمالها  طويل  وقت  منذ  بالي  تشتهر 
وروعتها ، والتي يمكن اعتبارها بأنها جزيرة 
في  السبب  ويرجع   . االستوائية  الجنة 
جميع  من  المسافرين  من  الماليين  قدوم 
أنحاء العالم ليستمتعون بزيارة الشواطئ 
بالي  تتميز   . عام  كل  الجزيرة  في  الرملية 
والثقافة   ، األم��واج  ورك��وب   ، بشمسها 
الفريدة وحيوية سكان الجزيرة )في الغالب 
من الهندوس( . يمكنك معرفة أفضل أوقات 
في  حيويا  أمرا  هو  بالي  الى  للسفر  السنة 
التخطيط واالستمتاع بعطلة مذهلة على 

‘الجزيرة المدهشة ” .
أفضل أوقات السنة لزيارة جزيرة بالي

تتميز  بالي  فإن   ، االستوائية  الجزر  معظم  مثل 
موسم   . الجفاف  وموسم  األمطار  موسم   ، بفصلين 
األمطار يقع عادة ما بين نوفمبر وأبريل ، وذلك اعتمادا 
على المنطقة ، ويمكن أن يكون يوما رطب جدا . درجات 
الحرارة في كثير من األحيان بين 26 و 35 درجة مئوية 
 . ساعات  بضع  األقل  على  يوم  كل  تمطر  ما  وعادة   ،
موسم الجفاف هو من مايو الى اكتوبر عندما تشرق 
الشمس وتشمس وعادة ما تكون درجات الحرارة بين 23 
المدينة  . يمكنك مشاهدة معالم  31 درجة مئوية  و 
الهواء  في  أخرى  أنشطة  أي  أو   ، الغوص   ، والرحالت   ،
للسفر في موسم  وقت  أفضل  يكون  قد  لذا   ، الطلق 

الجفاف .
زيارة بالي

من المهم أيضا أن ندرك أن بالي هي واجهة سياحية 
العالي  السياحي  الموسم  في  خاصة  شعبيتها  لها 
وأغسطس  يوليو   . المنخفض  السياحي  والموسم 
وسبتمبر هما اكثر االوقات ازدحاما في السنة في بالي 
كما ان عطلة رأس السنة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير 
وتزدحم   ، األشهر  في هذه  الزوار  يزداد   . الثاني  كانون   –
أسعار  ترتفع   ، المزدحمة  المناطق  في  المرور  حركة 
اإلقامة بل وتتفاقم . إذا كنت تفضل الهدوء والحصول 
على أسعار مخفضة فقد ترغب في السفر بعيداً عن 

الموسم السياحي العالي .

زيارة بالي لمحبي األمواج
أخيرا ، يرغب مخططي رحلتهم إلى جنوب شرق آسيا 
السياحية  الواجهة  هذه  في  منازع  بال  االستمتاع  في 
المفضلة استنادا على أنماط الموجة . خالل نوفمبر-
أبريل تجد الساحل الشرقي من بالي يمتلئ بالموجات 
الخبرة  لذوي  المناسب  الوقت  فهو  لذلك   ، الضخمة 
لتضخم حجم األمواج العمالقة . من أبريل إلى أكتوبر ، 
فإن الساحل الغربي لبالي يحصل على الرياح الثقيلة 
والجيدة   ، الحجم  المتوسطة  للموجات  والكبيرة 
لمحبي الموجات المتوسطة والمتقدمة . للمبتدئين 
، فإن األشهر ما بين مارس ونوفمبر هم افضل األوقات 
الجيدة لتعلم كيفية التمتع بالشواطئ في الجنوب 
، حيث أنك تجد الموجات معتدلة جدا ويكون الطقس 

لطيفا .

زيارة بالي لمحبي الهدوء
بالي  في  مثالية  في عطلة  ترغب  إذا كنت   ، عموما 
بالكثير  االستمتاع  مع   ، الجميل  الطقس  متضمنة 
من  بالتحرر  فعليك   ، الطلق  الهواء  في  األنشطة  من 
الحشود وانخفاض األسعار ، فإن أفضل وقت لزيارة بالي 
هو في شهري مايو ويونيو أو أكتوبر . من ناحية أخرى 
، قد ترغب في التعرف على المخططات الموجه حول 

التزلج على الماء في بالي عند التخطيط للعطلة .

5معالم سياحية

الدول  أكثر  أحد  هي  البرتغال 
المناخ  بسبب  زي��ارة  األوروب��ي��ة 
السفر  وتكاليف   ، المثالي 
على  البرتغال  تقع   . المعقولة 
الساحل الغربي من شبه الجزيرة 
بالمعالم  وتتمتع  األيبيرية 
الجبال  من  المتنوعة  الجغرافية 
الخضراء وكروم العنب من الشمال 
المتداولة  الزراعية  األراض��ي  إلى 
من  الوسطى  العصور  في  والقرى 
المنطقة الوسطى إلى الشواطئ 
الساحل  ط��ول  وعلى  البراقة 
البرتغال  أيضا  تنتمي   . الجنوبي 
ألرخبيالت  األطلسي  المحيط  إلى 
والمعروفة   ، وماديرا  األزور  جزر 
الخصبة  الطبيعية  بالمناظر 
. نعرض إليكم هنا  الزهور  وحدائق 
األماكن  أفضل  عن  عامة  لمحة 

للزيارة في البرتغال .

Coimbra 10 كويمبرا
ساحرة  مدينة  هي  كويمبرا 
نهر  ضفاف  على  تقع  صغيرة 
 ، البرتغال  وسط  في   Mondego
كويمبرا هي موطن لكنوز المواقع 
 ، الجميلة  والحدائق  التاريخية 
والتي تتمتع باالثقافة الحية التي 
تتركز حول أحد أقدم الجامعات في 

أوروبا .

Azores 9 جزر األزور
جزر   9 من  األزور  ج��زر  تتألف 

 ، األطلسي  المحيط  في  بركانية 
1،500 كم  بعد حوالي  وتقع على 
)930 ميال( غرب لشبونة . تشتهر 
 ، الساخنة  المعدنية  بالينابيع 
كل   ، الغريبة  الساحلية  والمدن 
جزيرة لها هوية رائعة خاصة بها . 
ساو ميغيل هي أكبر جزيرة من جزر 
“الجزيرة  باسم  تعرف  والتي  األزور 
تتميز  بيكو  ان  الخضراء” في حين 

بوجود أعلى جبل في البرتغال .

Aveiro 8 أفييرو
بالحركة  تعج  مدينة  هي  افيرو 
وغالبا ما تسمى “بندقية البرتغال” 
المتمثلة  الخالبة  لإلعداد  نظرا 
في القنوات ذات المناظر الخالبة 
الجسور  بواسطة  المتصلة 
مع  والمنقطة  ال��س��اح��رة 
والقوارب  الملون  الجندول 
المواقع  هناك   . السريعة 
والشواطئ  التاريخية 
الرائعة والمأكوالت اللذيذة 
بإعتبارها  اف��ي��رو  م��ن 

مقصد سياحي شهير .

7 ايفورا
يكون  ق��د  اي��ف��ورا 
في  صغيرة  بلدة 
السهول  منطقة 
من  الينتيخو 
البرتغال  جنوب 

المنطقة  ولكنها   ،
يعود   . الضخمة  السياحية 

 2،000 من  أكثر  إلى  ايفورا  تاريخ 

المدن  من  واحدة  انها  كما   ، سنة 
 . الروماني  الحكم  تحت  المزدهرة 
عاصمة  هي  اليوم  ايفورا  أصبحت 
والتي   ، الينتيخو  المنطقة 
القديمة  المدينة  من  إليها  ينظر 
المحفوظة جيدا ، والتي تأوي أكثر 
من 4،000 من الهياكل التاريخية 
والمعابد  الجدران  ذلك  في  بما 

الرومانية القديمة .
6 بورتو

المدينة  ه��ي  ب��ورت��و 
ال��م��زدح��م��ة 
لتي  ا و

المطلة  التالل  طول  على  تمتد 
البرتغال  شمال  في  دورو  نهر  على 
منطقة  تجد   ، بورتو  قلب  في   .
مع   ، وريبيرا   ، للمشاة  ساحرة 
والباعة  والمطاعم  المقاهي 

الجائلين .

5 ماديرا
ماديرا هي العاصمة وأكبر مدينة 
ويمكن   ، وفونشال  ه  ماديرا  في 
والقالع  للكنائس  موطن  اعتبارها 
والمنتجعات السياحية التاريخية 
على  تصطف  وكذلك  والمطاعم 
التي   ، النزهة  الشجار  جانبيها 

تعرض مناظر خالبة .

افضل المناطق السياحيه في البرتغال

ساحل  قبالة  يقع  أرخبيل  هي   ، االميرات  جزيرة 
الجزر  تتشكل   . مرمرة  بحر  في   ، تركيا   ، اسطنبول 

أيضا في منطقة بمقاطعة اسطنبول .
بويوكادا   ، كبيرة  جزر  أربع  من  االميرات  جزيرة  تتألف 
 2 كم   5.46 مساحتها  وتبلغ  الكبيرة”(  )“الجزيرة 
وتبلغ  الخرج”(  )“جزيرة   Heybeliada  ، مربع(  ميل   2.11(
 Burgazada  ، مربع(  ميل   0.93(  2 كم   2.4 مساحتها 
)“جزيرة الحصن “( وتبلغ مساحتها 1.5 كم 2 )0.58 ميل 
مساحتها  وتبلغ   )“ الحناء  جزيرة   ”(  Kınalıada  ، مربع( 
1.3 كم 2 )0.50 ميل مربع( ، وخمسة منها أصغر 
 0.157 وتبلغ مساحتها   Sidiv ADASI  ، بكثير 
كم 2 )0.061 ميل مربع( ، ]يسيدا[ وتبلغ مساحتها 
0.05 كم 2 )0.019 ميل مربع( ، Sivriada )” جزيرة 
ميل   0.019(  2 كم   0.05 مساحتها  وتبلغ   )“ شارب 
وتبلغ مساحتها  الملعقة”(  )“جزيرة   ADASI  ، مربع( 
 Tavşan ADASI0.006 كم 2 )0.0023 ميل مربع( ، و
)“جزيرة األرنب “( وتبلغ مساحتها 0.004 كم 2 )0.0015 

ميل مربع( .
السياحة والنقل 

بإعتبارها  الصيف  أشهر  خالل  االميرات  جزيرة  تشتهر 
وتتميز   . اسطنبول  من  اليومية  للرحالت  شعبية  واجهة 
، بل وسيلة  الجزيرة بعدم وجود حركة المرور على الجزر 
فهي   ، والعربة  الحصان  هي  الوحيدة  النقل 
جزيرة سلمية بشكل ال يصدق مقارنة مع مدينة 
ركوب  إليها من خالل  الوصول  يمكنك   . اسطنبول 
العبارات  مع   ، اسطنبول  من  القصيرة  العبارة 
على  ومالتيب  كارتال   ، بوستانشي  من  المغادرة 
األوروبي  الجانب  كاباتاس على  ومن   ، اآلسيوي  الجانب 
أربع تسع جزر:  . معظم العبارات تقوم بدورها في أكبر 
وأخيرا   Kınalıada ، Burgazada ، Heybeliada
 6 . يتم توفير خدمات العبارات والسفن بنسبة  بويوكادا 
تصبح  والخريف  الربيع  في   . المختلفة  الشركات  من   %
الجزر  قطع  يتم  وأحيانا   ، متعة  وأكثر  هدوءا  أكثر  الجزر 
العبارات  خدمات  إلغاء  يتم  عندما  الخارجي  العالم  عن 

 ، الشتاء  فصل  خالل   . العالية  واألمواج  العواصف  بسبب 
مع البرد القارس والرياح القوية وإلغاء العبارة الناتجة عن 
بالنسبة  أما   . تقريبا  مهجورة  تصبحت  الجزر  فإن   ، ذلك 
المدينة  لديها متحف  بويوكادا  فإن   ، الثقافية  للسياحة 
، ومتحف جزيرة االميرات في  والوحيد في اسطنبول  األول 

آية نيكوال باي .
أكثر الجزر التي ترجع إلى األمراء هي جزر )Adalar( ، وهي 
تقع   . المدينة  أنحاء  جميع  في  المميزة  الوحيدة  الجزر 
نحو 20 كم من جنوب الشرق للمدينة في بحر مرمرة ، مع 

واجهة كبيرة للهروب من المدينة .
في  وخاصة   ، الصيف  خالل  الجزر  كل  على  الزوار  يقبل 
يوم  زيارتها  تجنب   ، السبب  لهذا   . األسبوع  نهاية  عطلة 
الجمال  بين  البقاء  في  ترغب  كنت  إذا  وخاصة   ، االحد 
من  العديد  تغلق  بينما   ، الصيف  أشهر  خالل  والرهدوء 

الفنادق خالل فصل الشتاء .
والتي  االميرات  لجزيرة  مجموعة  في  جزر  تسع  هناك 
السنة هناك  . على مدار  أربعة منهم  العبارة في  تتوقف 
جميع  في  المنتشرين  الدائمين  المقيمين  من   15،000
الهائل  االقبال  عدد  ولكن   ، المملؤها  الست  الجزر  أنحاء 
في فصل الصيف يصل إلى 100،000 زائر ، ألن كثير منهم 

يفضلوا العطالت على الجزر – هربا من حرارة المدينة .
)الجزيرة  بويوكادا  هي   ، المجموعة  في  جزيرة  أكبر 
الكبرى( وهي الجزيرة المثيرة لإلعجاب مع فيالت الزنجبيل 
وامكانية تسلق منحدرات التل وقباب البصلية التوأم من 
االوتيل . انها بقعة جميلة حقا لقضاء فترة ما بعد الظهر 
. محطة العبارات هي مبنى جذاب على الطراز العثماني . 
أنها تعود إلى عام 1899 . هناك مقهى لطيف مزين بالبالط 
مع شرفة في الهواء الطلق ، فضال عن مكتب للمعلومات 
إلى  الطازجة  األسماك  تقدم  التي  المطاعم   . السياحية 
اليسار من محطة العبارات ، بجانب أجهزة الصراف اآللي .

تتوافر الدراجات لإليجار في العديد من المحالت التجارية 
بالمدينة ، ويمكن للمتاجر في شارع السوق بتوفير إمدادات 
الرئيسى  البر  فى  الرخيص  الغذاء  من  الرغم  على   ، نزهة 
من  طويلة  بجولة  للقيام  واحدة  استئجار  يمكن  كما   .
البلدة بين التالل والشاطئ )ساعة واحدة حول YTL45( أو 
جولة أقصر من المدينة )حوالي YTL35( . يكلفك حوالي 

. YTL16

جزيرة االميرات في تركيا
ـ اسطنبول 

ـ متابعة

ـ البرتغال

افضل أوقات السنة لزيارة جزيرة بالي

جزيرة غوام ... الجزيرة السياحية االكثر رواجا في العالم 

ـ أربيل

ـ وكاالت
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تعتبر 
قلعة 

اربيل 
التاريخية اهم 

املعالم االثرية 
للمدينة ويقع مبركز 

املدينة ويستقطب 
سنويا االف الزوار من 

جميع انحاء العالم وتشير 
الدارسات التاريخية بانها اول 
قلعة في العالم بقيت حلد االن 
مؤهولة بالسكان وادرجت بشكل 

مؤقت ضمن الئحة التراث العاملي قبل 
ثالثة اعوام، ومن املقرر ان جتري املباحثات 

في العام 2014 الدراجها بشكل دائم ضمن 
الالئحة.

ويعود تأريخها الى )٦000( سنة قبل امليالد وفي 
العصر السومري كانت تُدعى )آربايلو( والذي يعني 

»اآللهة األربعة« كما إنها كانت مكان للعبادة. عالوة 
على ذلك يوجد معبد اإلله )عشتار( والذي يعود تأريخه 

إلى العصر اآلشوري. لها شكل دائري، وهي تغطي 
مساحة )110,000( متر مربع, وهي على إرتفاع )4٣1( 

متر فوق مستوى سطح البحر و )2٨-٣2( متر أعلى من 
الشوارع احمليطة بها ويوجد فيها ٣ مداخل رئيسية للقلعة 

وهي الشمالية واجلنوبية وباب الهرمي. وهي حتتوي على٣ أحياء 
رئيسية، وهي )السراي، التوبخانة، التكية(. وحتتوي أيضاَ على 

مسجد القلعة القدمي واحلمام الشعبي القدمي.
مئذنة جولي )املظفرية( : مت بناء هذه املئذنة البارزة أثناء عهد 

السلطان مظفرالدين كوكبري )٦٣0- ٥٨٦( هجرية )11٩0-
12٣٣( ميالدية وهي تقع الى الغرب من مدينة أربيل. في الوقت 

احلاضر يبلغ إرتفاعها )٣٥.٦( أمتار بعد إنهيار جزئها األعلى بسبب 
التأثيرات الطبيعية والتآكل.

املئذنة بقاعدتها الثمانية أضالع مزّينة باحللي والنقوش اجلميلة 
التي متثل ذلك العصر، وإن اسم النبي محمد )صلى اهلل عليه 

وسلم( يُرى على املئذنة باإلضافة إلى النقوش األخرى مثل اسم 
املصمم الذي بناها )مسعودي محمدي( باخلط الكوفي الرائع. 

وهي في احلقيقة رمز تأريخي سامي ملدينة أربيل.
باالضافة الى املناطق السياحية التي تسر الناظر والتي تقع 

جميعها خارج مركز مدينة اربيل،
 توجد في مركز املدينة العديد من املتنزهات اجلميلة 

التي تستقطب اعدادا كبيرة من السياح كل عام 
ومنها متنزه سامي عبدالرحمن الذي يضم مجموعة 

حدائق وفي وسطه بحيرة اصطناعية ويضم الى 
جانبه قاعة معرض اربيل الدولي التي تقام فيها 
سنويا مجموعة من املعارض الدولية املتنوعة 
باالضافة الى مسابح وساحات للممارسة 
في املتنزه الرياضة فيها. كما يوجد في 

مركز مدينة اربيل متنزه املنارة وبالقرب 
منه ايضا متنزه شاندر مع وجود 

مصعد كهربائي )التلفريك( يربط 
املتنزهني معا ويستطيع الزائر 
من خالل جولة بالتلفريك 
االطالع على معالم 

املدينة.

اماكن جديرة بالزيارة

المناطق 
السياحية 
في اربيل



ان  خليلوزيتش  وحيد  البوسني  اليابان  منتخب  مدرب  قال 
التعادل مع سنغافورة كان مخيبا جدا لفريقه . واكد خليلوزيتش 
ان تأثير ودية العراق كان مضرا على منتخب بالده حيث لم يحترم 
منتشين  المباراة  دخلوا  ان  بعد  السنغافوري  خصمهم  العبيه 
أربع  آسيا  بطلة  اليابان  استهلت  ,و  العراق  على  الكبير  بالفوز 
لكرة  العالم  لكأس  المشتركة  التصفيات  في  مشوارها  مرات 
بشكل  باإلمارات،   2019 آسيا  وكأس  روسيا  في   2018 القدم، 
ودفعت  أه��داف  بدون  سنغافورة  ضيفتها  مع  بتعادلها  سيء 

من  الخامسة  المجموعة  لتصدر  بسنغافورة  النقطة  تلك 
التصفيات برصيد أربع نقاط من مباراتين بعد الفوز على 

الخميس  األولى  المباراة  في  -4صفر  كمبوديا  أرض 
الماضي. وستواجه اليابان ضيفتها كمبوديا في 

التصفيات خالل شهر  المقبلة من  المباراة 
ستلعب  بينما  المقبل  أيلول  سبتمبر/ 

سنغافورة خارج ملعبها مع سوريا 
أفغانستان  على  ف��ازت  التي 

الماضي  الخميس  -6صفر 
أيضا.

   
ابدى  قاسم  ياسر  الالعب  ان  على  كوركيس  باسل  الوطني  للمنتخب  االداري  المدير  اكد 
التي  السوري  المنتخب  امام  التجريبية  الوطني  المنتخب  لمباراة  الحضور  على  موافقته 

شرط  على  البصرة  في  النخلة  جذع  ملعب  ادارة سيحتضنها  موافقة 
ناديه سويندن تاون االنكليزي.

ادارة  سيخاطب  الكرة  اتحاد  ان  كوركيس  وق��ال 
سويندن لتفريغ الالعب لهذه المباراة التي ال تندرج 

وبالتالي ال يمكن استدعاؤه  دي(  )فيفا  ايام  ضمن 
ليس  قاسم  ياسر  ان  مبينا  ناديه.  بموافقة  اال 
منافسات  انتهاء  بعد  ناديه  مع  ارتباطات  لديه 
المحترفين  عكس  على  االنكليزي  ال��دوري 
اللذين  ياسين  واحمد  ميرام  جستين  االخرين 
وبالتالي  دورياتهما  منافسات  يخوضان  مازاال 
امام  المنتخب  مباراة  حضور  عن  سيتخلفان 

المنتخب السوري.
يشار الى منتخبنا الوطني سيخوض مباراة 

ملعب  على  السوري  المنتخب  امام  تجريبية 
الموافقات  اخذ  بعد  البصرة  في  النخلة  جذع 

الحظر  كسر  بغية  الدولي  االتحاد  من  الرسمية 
المفروض على العراق.

ذكر مدرب كرة السماوة علي وهاب 
حققناه  ال��ذي  الكبير  االن��ج��از  ان 
الدرجة  دوري  لقب  على  بحصولنا 
الجميع  جهود  بتضافر  جاء  االولى 
فضال  الفريق  مع  وتفاعلها  االدارة 
على عطاء الالعبين فوق المستطيل 
االخضر اضافة الى االمكانات الفنية 
اسهمت  التي  التدريبي  للمالك 
بعودة فريق السماوة الى دوري الكبار.
االسمى  الهدف  كان  وه��اب  واض��اف 
دوري كرة  الى  العودة  الفريق هو  الدارة 
الممتاز بعد غياب دام سنوات طويلة 
 2015 موسم  خ��الل  ذل��ك  وتحقق 
كما كانت هناك امنية اخرى لالخوة 
عن  البحث  وهي  االدارية  الهيئة  في 
هلل  والحمد  االولى  الدرجة  دوري  لقب 
والالعبين  االدارة  طموحات  تحققت 
كأس  يحتضن  وهو  فريقهم  برؤية 
كرة  دوري  الى  والتأهل  االولى  الدرجة 
الممتاز.واشار الى انه وصل اليه اكثر 
النجف  ناديي  ادارت��ي  من  عقد  من 
ونفط ميسان اضافة الى ان ادارة نادي 
السماوة هي االخرى ترغب في تجديد 
ذلك  كل  ان  غير  الفريق  مع  عقدي 
ارض  يوجد شيء على  وال  مجرد كالم 
الواقع واذا ما تم ذلك فسيكون لكل 
بقائي  حال  في  حديث.واوضح  حادث 
الفريق  فسيشهد  السماوة  كرة  مع 
تغييرات كبيرة في صفوفه الن الدوري 
اذ  الدرجة االولى  الممتاز يختلف عن 
تتمتع  جيدة  عناصر  الى  بحاجة  هو 
نتمكن  كي  مميزة  فنية  بمستويات 

دوري  في  االخ��رى  الفرق  مجاراة  من 
الكبار.وتابع علي وهاب حديثه بالقول 
محافظ  الى  وتقديري  شكري  اقدم 
على  الميالي  ابراهيم  السماوة 
للفريق  وتفقده  الميدانية  متابعته 
كما  الصعوبات،  تذليل  على  فضال 
وتعاونهم  النادي  ب��ادارة  اشيد  انني 
المثمر مع المالك التدريبي الذي نتج 
عنه خطف ثمرة الفوز بلقب الدرجة 
ال��دوري  الى  العودة  ثم  ومن  االول��ى 
عطاء  انسى  ال  انني  كما  الممتاز 
في  الفاعلة  ومساهمتهم  الالعبين 
التي  االيجابية  النتائج  تلك  تحقيق 
تحقق  في  االكبر  الفضل  لها  كان 
خالل  السماوة  كرة  حققته  ما  كل 

الموسم 2015.

التدريبي  المالك  عضو  اكد       
كاظم  بهاء  النفط  ن��ادي  لفريق 
في  تدريباته  سيبدا  الفريق  ان 
الجاري  الشهر  م��ن  العشرين 
ال��ك��روي  للموسم  اس��ت��ع��دادا 
فريقه  أن  ال��ى  مشيرا  المقبل، 

تعاقد.
ادارة  وقعت  “لقد  كاظم  وق��ال 
النادي عقودا مع عدد من الالعبين 
اندية  من  للفريق  انضموا  الذين 
علي  عمار  الحارس  بينهم  اخرى 
وحسين كامل وبهاء جميل ورسول 

ميسان  نفط  م��ن  عبدالكريم 
كربالء  ن���ادي  م��ن  ف��ي��اض  وم���ازن 
وبشار سعدون من الطلبة وسيف 
النجف  من  عايد  وذوالفقار  جبير 
من  سعدون  مصطفى  والحارس 
الكهرباء واموري عيدان من الكرخ”.

تخطط  النادي  ادارة  “ان  واضاف 
المحترفين  من  عدد  مع  للتعاقد 
صفوف  تعزيز  بهدف  االج��ان��ب 
في  نجاحه  اسباب  وتوفير  الفريق 
تحقيق نتائج متميزة في الموسم 

الكروي الجديد”

لعبة  ان  في  ال��رأي  الكثيرون  يشاطرني 
الرياضية  األلعاب  من  والسهم  القوس 
يعتمد عليها في  التي  المهمة  العراقية 
البطوالت الخارجية، حيث تألقت األسهم 
العراقية في اغلب الدورات التي اقيمت، بل 
ان العبيها خطفوا األنظار نتيجة تألقهم 

وخطفهم لألوسمة المتنوعة.
 وفي بطولة العالم األخيرة التي احتضنت 
قدم  التركية،  انطاليا  مدينة  منافساتها 
لكن  العروض  اروع  العراقيون  الالعبون 
القوس  معدات  في  البسيط  التجهيز 
منصات  عن  ابطالنا  ابعدت  والسهم 

التتويج.
ناجحا  معسكرا  العراقي  المنتخب  دخل 
السليمانية  مدينة  في  البطولة  قبل 
 Vedat التركي  المدرب  اش��راف  تحت 
اسبوعا  ليعسكر  انتقل  بعدها    Erbay
احتضنت  التي  انطاليا  مدينة  ف��ي 
العراق  شارك  وقد  العالمية  المنافسات 

في هذه البطولة ب� 5 العبين و4 العبات.
منتخبات عالمية متطورة

بالقوس  العالمية  البطولة  في  شاركت 
في  طويل  باع  لها  منتخبات  والسهم 
مجال اللعبة مثل كوريا واليابان وامريكا 
والهند  والبرازيل  وهولندا  وتركيا 
وسلوفينا  والمكسيك  واسبانيا 
والنرويج وفنلندا وروسيا وكازاخستان 
ومنتخبات  واي���ران  واوزبكستان 
عالمية أخرى ومن البلدان العربية 
تواجدت ثالثة منتخبات هي مصر 
وقطر فضال عن منتخبنا الوطني 
العراقي  حيث امتلكت البلدان 
األجهزة   أحدث  شاركت  التي 

بينما  والسهم  القوس  لعبة  في 
كانت مشاركة  العبي منتخبنا  باسهم ال 
تصلح للميدان المخصص للعبة القوس 

والسهم.
سهم طائر يبعد اسحاق 

عن المربع الذهبي
قبل انطالق البطولة شكا الالعب اسحاق 
بها  يلعب  التي  االسهم  رداءة  من  محمد 
األولية  التصفيات  في  المشاركة  وعند 
حصل ما توقعه الالعب عندما كسر احد 
ومع  الهدف   على  الرمي  اثناء  األسهم  
وتأهل  بنجاح  األولى  المرحلة  اجتاز  هذا  
المشاركين   بين  القوية  المنافسة  رغم 
عددهم  بلغ   الذين  التصفيات  هذه   في 
نحو  162 مشاركا وفي دور   ال� 32  حقق 

اسحاق محمد فوزا مستحقا  على الالعب 
النرويجي بفارق نقطة واحدة، اال ان مباراته 
النهائيات  الى   تؤهله  تحدد  التي  األخرى 
في  تقدم  ان   بعد  التوقعات  جاءت عكس 
)المس(  وحدث  الرمي  من  األولى  الجوالت 
األجواء  الى  السهم  )فطار(  يسمونه  كما 
دون  المرور بالهدف نتيجة كسر السهم  
ليبعد اسحاق عن البطولة وسط دهشة 
الجماهير الحاضرة، والحال نفسه ينطبق 

شئة ع��ل��ى ال��الع��ب��ة  لنا ا
سعد  فاطمة  قدمت ال��واع��دة  التي 

الذين  الجميع  اعجاب  نالت  رائعة  عروضا 
حضروا البطولة  حيث اجتازت التصفيات 
وفي  تركيا  بطلة  على  بفوزها  األولية  
فاطمة  الالعبة  نصيب  كان  اآلخر  الدور 
عاما  األربعين  صاحبة  تقابل   ان  سعد 
لتخسر  الخبرة  تمتلك  التي  الهولندية 
أمامها بفارق ثالث نقاط، الشيء الملفت 
بالمستوى  اشاد  القاعة  معلق  ان  للنظر 
الذي قدمته فاطمة عندما وصف الالعبة 

لم  التي  والموهوبة  بالصغيرة  فاطمة 
من   كانت  انها  رغ��م  الحظ  يحالفها 
وهي  األول  الترتيب  لخطف  المرشحات 

لم صاحبة المركز الثاني في بطولة  لعا ا
للسنة الماضية.
مشاركة ناجحة

الوطني  منتخبنا  مدرب  يقول 
ان    Vedat Erbayال��ت��رك��ي

الالعبين قدموا ما عليهم ولو 

المراكز  المتطورة لحققنا  توفرت األجهزة  
واسحاق  فاطمة  الالعبين  خاصة  األول��ى، 
اللذين وصال الى مراحل متقدمة فاألسهم 
التي لعبا بها  كانت غير جيدة، بينما العبو 
اجهزتهم  كانت  العالمية  المنتخبات 
نتمنى  غيرها  احتياطيا  وامتلكوا  حديثة 
مقبلون  ونحن  مستقبال.  األمر  نعالج  ان 
األولمبية  التصفيات  في  المشاركة  على 
ستقام  التي   2016 البرازيل  الى  المؤهلة 

خالل شهر تموز المقبل في الدانمارك.
 تقش�ف خارج�ي

شاركت  التي  العالمية  المنتخبات  اغلب 
اال  واضح  بشكل  مدعومة  كانت  البطولة 
بسبب  حائرين  العبوه  العراقي ظل  المنتخب 
الصك  تأخر  نتيجة  للمبالغ  امتالكهم  عدم 
اتحاد  العراقية حيث صرف  األولمبية  قبل  من 
أجل  من  لديه  ما  كل  والسهم  القوس 
األموال  اغلب  ان  بل  المشاركة، 
الخاص   المال  من  كانت 
االتحاد  لرئيس 

كون الصك لم يصل حتى بعد انتهاء البطولة.. 
العزيزة  اولمبيتنا  ان  ذلك  من  األغرب  واألمر 
مؤسسات  تعيشه  الذي  التقشف  وبسبب 
القوس  مشاركة  تلغي  ربما  العراقية  الدولة 
ردي  الولمبياد   االولمبية  للتصفيات  والسهم 
بان  يقين  على  ونحن  البرازيل،  في  جونيرو 
المؤهلة  التصفيات  في  شاركوا  اذا  العبينا 
على  سيحصلون  شك  دون  من  االولمبياد  الى 
البطاقة االولمبية، اال اننا اعتمدنا دائما على 
االتحاد  يعطيها  التي  المجانية  البطاقات 

الدولي.
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أكد  اكد  العراقي  للجمهور   في خبر مفاجاة 
الوحدات  نادي  إدارة  مجلس  عضو  شلباية  زياد 
للتفاوض  التي شكلت  الثالثية  اللجنة  وعضو 
ال��وح��دات  ن��ادي  ب��أن  المدربين  م��ن  ع��دد  م��ع 
سيحسم هوية المدير الفني . وكشف شلباية 
المستقيل  العراقي  المنتخب  مدرب  ان  عن 
المهمة  لتولي  ساخن  مرشح  سلمان  أك��رم 
منذ  تفاوض  قناة  معه  االدارة  فتحت  ان  بعد 
تم  التي  األسماء  فإن  مصادر  وبحسب   , فترة 
والعراقي  الجبال  فتحي  التونسي  مفاوضتها 
والبرازيلي  والسوري عماد خانكان  أكرم سلمان 
روبيرتو بيانكي , وكان اكرم سلمان قد استقال 
االمر  معلال  العراقي  المنتخب  تدريب  من 
الرياضي  الشارع  عليهمن  الكاسح  بالهجوم 

العراقي بعد خسارة ودية اليابان برباعية.

مفاجأة ..
 اكرم سلمان لم يستقيل بسبب مباراة اليابان

في  اختتام بطولة العالم للقوس والسهم مشاركة مثمرة للعراق

   اكد مصدر مقرب ان النية تتجه لدى االتحاد 
العراقي لكرة القدم، بتسمية مدرب المنتخب 
لمنتخب  مؤقتا  مدربا  علوان  يحيى  االولمبي 
التي  الودية  المباراة  خالل  الرافدين  اس��ود 
يوم  السوري  بنظيره  العراق  منتخب  ستجمع 
بملعب  الحالي،  حزيران/يونيو  شهر  من  ال�27 
بمحافظة  الرياضية  بالمدينة  النخلة  جذع 
مع  التعاقد  يتم  ريثما  العراق  جنوب  البصرة 

مدرب دائمي.
قبة  داخل  من  مؤكدة  شبه  تسريبات  واكدت 
علوان  تسمية  ان  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد 
كاف  وقت  وجود  عدم  بسبب  جدا،  قريبة  باتت 
للتعاقد مع مدرب اجنبي او عراقي، بسبب قرب 

الودية  الدولية  المباراة  موعد 

بين العراق وسوريا.
قدم  سلمان  احمد  اك��رم  المدرب  ان  يذكر 
العراقي،  لالتحاد  الثالثاء  الرسمية  استقالته 
لحقت  التي  النكراء  الهزيمة  خلفية  على 
الياباني)4-0(  نظيره  امام  العراقي  بالمنتخب 

الخميس الماضي.
االولمبي  منتخبنا  نفى مدرب  اخرى  ومن جهة 
االستعانة  نيته  علوان  يحيى  القدم  بكرة 
ممن  الوطني  المنتخب  العبي  من  العب  بأي 
االولمبي  في صفوف  باللعب  اعمارهم  تسمح 
اسيا  نهائيات  في  او  اسيا  غربي  بطولتي  في 
الدورة  نهائيات  الى  المؤهلة  عاما   23 تحت 
المقبل،  العام  جانيرو  ريودي  في  االولمبية 
اندية  بها  تزخر  التي  للمواهب  قتال   ، ذلك  عادا 
السن  فوق  بالعبين  االستعانة  واعادة  الدوري 
سبق  تجربة  لالذهان  يعيد  وبشكل  القانونية 
بين  اللعب  جمع  في  جميعا  انتقدناها  ان 
واضاف  المختلفة.  الوطنية  المنتخبات 
لمنح  بالشجاعة  نتحلى  ان  يجب  اننا  علوان 
الفرصة لمن يستحقها من الالعبين االخرين 
الن ذلك هو السبيل الوحيد لخلق المنافسة 
على مراكز اللعب المختلفة بشكل يمنح 
من  الحقيقية  القيمة  المحلي  الدوري 
التدريبي  المالك  ان  يذكر  تنظيمه.  وراء 
المدرب  بقيادة  االولمبي  لمنتخبنا 
يحيى علوان ومساعديه حبيب جعفر 
المرمى  حراس  ومدرب  جبار  وحيدر 
تدريبات  ارج��اء  قرر  حميد  صالح 
انتهاء  مابعد  ال��ى  المنتخب 
على  النخبة  دوري  منافسات 
خلفية الغاء مباراة اندونيسيا 

وتقديم منافساته

مدرب اليابان :    يحيى علوان مدرب طوارئ للمنتخب
ودية العراق أضرت المنتخب

 اتحاد الكرة يطلب من سويندن تفريغ
ياسر قاسم لودية سوريا

علي وهاب: ما حققته كرة السماوة جاء 
بتضافر جهود الجميع

النفط يتعاقد مع 10 العبين لتمثله
 في الموسم المقبل 

الذي  األولمبي  القرار  رغم   
التقشف  ض��رورة  على  نص 
البطوالت  ان  اال  الصرف،  في 
الوهمية  والمعسكرات 

بها  المشاركة  اتحاداتنا  تزعم  التي  والترويحية 
مستمرة مع علمها انها التأتي بالفائدة المتوخاة 
والبطوالت من  المعسكرات  اغلب  بل غدت  منها! 
وصرف  البلدان  معالم  ومشاهدة  )التصيف(  اجل 
النثريات الخاصة بهذا االتحاد أو ذاك واألمثلة على 

ذلك كثيرة.
المهمة  البطوالت  تتناسى  االتحادات  اغلب   
فيها  لم نحصل  التي  االولمبية  الدورات  خصوصا 
لعبد  البرونزي  الوسام  عدا  ما  يذكر  شيء  على 
نصف  من  اكثر  منذ  به  نتغنى  الذي  عزيز  الواحد 
االولمبياد  في  منتخباتنا  تشارك  فعندما  قرن! 
بل  األولى بكل بساطة،  االدوار  العالمية تخرج من 
تصبح صيدا سهال للمنتخبات المشاركة، عندها 
المنتخب  بان  المعني  االتحاد  من  الحجج  تأتي 
الصحيح  بالشكل  يستعد  لم  للعبة  العراقي 
في  يشارك  عندما  بينما  العالمي،  المحفل  لهذا 
كثرت  التي  أسيا  غربي  كبطولة  بسيطة  بطولة 
بطوالتها ومشاركتنا بها هذه األيام يأتيك الجواب: 
وحصل  مميزا  كان  الفالنية  باللعبة  منتخبنا  ان 
التحادات  مثال  وهناك  ميدالية!  من  اكثر  على 
رياضية معروفة تشارك بين فترة وأخرى في بطولة 
غربي اسيا دون اي نتيجة فنية تذكر! حيث تشارك 
الالعبين  من  كبيرة  بمجموعة  االتحادات  هذه 
وتحصل  واالشبال!  والناشئين  الشباب  والالعبات 
الفرق العراقية المشاركة على وفرة من الميداليات 
حصلوا  كونهم  الرنانة!  التصريحات  تجد  عندها 
في  فقط  وتستغل  لها  قيمة  ال  ميداليات  على 
المشاركة كانت  ان  يرددون  وهم  االعالمي،  الجانب 
اال  الرياضة،  طال  الذي  التشقف  ورغم  مثمرة.. 
النهج  وفق  يسير  مازال  اتحاداتنا  من  البعض  ان 
الترفيهية  المعسكرات  تستمر  اذ  رسمه،  الذي 
والبطوالت غير المجدية وأمور أخرى اثقلت كاهل 
االولمبية، كنا نتمنى ان يكون االستعداد لالولبياد 
لفترة  تحقيقه  من  عجزنا  وسام  خطف  أجل  من 
طويلة، اال ان تفكير البعض من اتحاداتنا يصب في 
كيفية الهرب من الصيف عن طريق عمل معسكر 

أو مشاركة في بطوالت )خاوية(!

معسكرات 
ترويحية!ـ
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ال يختلف اثنان على القيمة التي 
األلمانية  القدم  كرة  بها  تتمتع 
واسلوبها  عراقتها  خللال  من 
من  الكروي  العمل  في  المتفرد 
التي  األلمانية  العقلية  خال 
تعمل بأسلوب منظم، ولكن مع 
فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 
آراء غريبة من جانب  كانت هناك 
في  العمل  على  القائمين  بعض 
القدم  لكرة  االلمانى  االتحاد 
وتحديدا رئيس االتحاد فولفجانج 
على  القدرة  لعدم  ربما  نيرسباخ 
وأحقيتها  قطر  قللدرة  تفهم 
تنظيم  حللق  على  بالحصول 

المونديال.
وفي المقابل، هناك أصوات أخرى 
اختيار  أن  تعرف  عقانية  أكثر 
اجل  من  لقطر  الدولى  االتحاد 
يكن  لم  المونديال  إستضافة 
الصدفة،  أو  المجاملة  قبيل  من 
بل جاء نتيجة أحقية ملف قطر 
في  صوتا   14 على  بالحصول 
كبير  بفارق  النهائي  التصويت 
عن أقرب الملفات التي تلت قطر 

في ترتيب االستضافة.
هارالد  األصللوات  هذه  بين  ومن 
ستراتز رئيس نادى ماينز االلماني 
خاص  لقاء  في  إلينا  تحدث  الذي 
في  الكأس  قنوات  موقع  مع 
في  رأيلله  الرجل  ونقل  ألمانيا، 
مونديال قطر، وأيضا تعليقه على 
يتعرض  التي  المضادة  الحمات 
أبدى  كما  المونديال،  هذا  لها 
رغبته في أن يكون ماينز من بين 
معسكراتها  تقيم  التي  األندية 
أسباير  أكاديمية  في  التدريبية 
بايرن ميونيخ  به  يقوم  بما  أسوة 

وشالكة في السنوات االخيرة.
الللكللثلليللر من  )سللتللحللقللقللون 
 .. العالم  كأس  من  المكاسب 

للجماهير(،  النهائي  والحكم 
قناعة..  عن  قطر  اختار  و)الفيفا 
الحمات  أصحاب  مع  واختلف 
يتخوفون  و)األوروبيون  المضادة(، 
ونيرسباخ  الجديد..  الشىء  من 
و)تغيير  مسئول عن تصريحاته(، 
األورويللبللة  البطوالت  مواعيد 
التعامل مع  صعب.. ولكن علينا 
إلى  يحتاج  و)الجمهور  الواقع(، 
والمساندة  الحماس  من  المزيد 
و)أتمنى  القطرية(،  الماعب  في 
لفريق  تدريبي  معسكر  إقامة 
البايرن  مثل  أسباير  في  ماينز 

وشالكه(.

قطر  استضافة  في  رأي��ك  ما 

لمونديال قطر 2022 ؟
االلمانى:  ماينز  نادى  رئيس  يقول 
هو  عليه  التأكيد  أود  شىء  أول 
تنظم  بأن  الشخصية  سعادتي 
دول  كإحدى  العالم  كأس  قطر 
تنل  لم  التي  االوسللط  الشرق 
واستضافة  قبل،  من  الحق  هذا 
العديد  للمونديال سيحقق  قطر 
مستوى  على  المكاسب  من 
ليست  البطولة  ألن  قطر  دولة 
القدم  كرة  في  منافسات  مجرد 
المنتخبات  عودة  مع  تنتهي  ثم 
على  بل  بلدانهم  إلى  المشاركة 
تساوي  بطولة  فهي  العكس 
الكثير، وإذا كانت قطر اقدمت على 
هذه الخطوة وعملت منذ سنوات 
حتى تكون مؤهلة للحصول على 
تنظم  ال  فلماذا  االستضافة  حق 
البطولة خاصة وان القرار جاء من 
لاتحاد  التنفيذية  اللجنة  قبل 

الدولى لكرة القدم.

الحمالت المضادة
 تقول ذلك رغم الحمات المضادة 
من جانب بعض األوروبيين ومنهم 
االلماني  االتحاد  رئيس  نيرسباخ 

لكرة القدم ؟
اختلف  قائا:  ستراتز  هارالد  يرد 
الحملة  هذه  في  االوروبيين  مع 

حق  على  حصلت  وقطر  تماما، 
ينتهي  أن  ويجب  االستضافة، 
األمر عند هذا الحد، والتشكيك 
بالنسبة  المستمر تعودنا عليه 
البطوالت  تنظم  التي  للدول 
مونديال  في  حدث  وما  الكبيرة 
أولمبياد  وأيضا  إفريقيا  جنوب 
مع  ولكن  ببعيد،  ليس  بكين 
إنطاق الحدث ينتهي كل شيء، 
قطر  فللان  معلوماتى  وحسب 
لتنظيم  طريقها  في  ماضية 
الكلمة  بمعنى  تاريخية  بطولة 

داخل  العمل  من  الكثير  وهناك 
إلى  الوصول  أمل  على  الدولة 
من  فترة  قبل  التامة  الجاهزية 

إنطاق المونديال”.
مع  تماما  أختلف  “أنللا  وتابع: 
المضادة  الحمات  أصللحللاب 
 ،2022 القطري  للمونديال 
وبالنسبة لتصريحات فولفجانج 
االلماني  االتحاد  رئيس  نيرسباخ 
لماذا  أعرف  ال  فأنا  القدم  لكرة 
وفي  قطر،  مونديال  يهاجم 
النهاية هذا رأيه وهو مسؤول عنه 

أن نضع  تأكيد، ولكن يجب  بكل 
في االعتبار أننا كأوروبين نتخوف 

من الشيء الجديد بشكل عام”.
“تغيير  ماينز:  نادى  رئيس  وأضاف 
الصيف  من  المونديال  موعد 
وفي  صحيح،  قرار  الشتاء  إلى 
محله تماما لتفادي درجة الحرارة 
هناك  كانت  وأن  حتى  العالية 
إال  التبريد  في  متقدمة  تقنيات 
شك  با  ستؤثر  كانت  الحرارة  ان 
على الحضور الجماهيري ومتعة 

المباريات”.

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضـــة

يأمل فريق فورس انديا في أن يتلقى سائقه نيكو هالكنبرج دفعة من فوزه بسباق 
النمسا  جائزة  سباق  يخوض  عندما  وذلك  للسيارات  للتحمل  ساعة   24 لومان 

الكبرى ببطولة العالم فورموال 1 األسبوع المقبل.
األحد بعدما شارك عقب  بورشه  أول محاولة مع  لومان من  وفاز هالكنبرج بسباق 
تنافسه مع فورس انديا في سباق جائزة 

كندا الكبرى.
سيشارك  قليلة  أليام  التعافي  وبعد 
هالكنبرج )27 عاما( مع فريقه األساسي 
لسباق  الحرة  التجارب  في  الجمعة 

النمسا.
الشريك  المالك  ماليا  فيجاي  وقللال 
الذي كان حاضرا في سباق  انديا  لفورس 
أداء  “أظهر  هالكنبرج:  لمتابعة  لومان 
جميعا  وجعلنا  الكبيرة  موهبته  نيكو 

نفتخر به في فورس انديا”.
بهذا  دفعة  يتلقى  أن  “أتمنى  وأضللاف: 
النجاح ويترجم ذلك إلى أداء رائع آخر في 

سباق النمسا”.
في  الثاني  المركز  هالكنبرج  واحتل 
سباق كندا األخير ليسجل نقاطا للمرة 
الثانية هذا الموسم ويصبح فورس انديا 
صاحب المركز السابع في بطولة العالم 

للصانعين يملك نفس رصيد ساوبر صاحب المركز السادس.

وقال هالكنبرج الذي احتل المركز التاسع في النمسا العام الماضي إن الفوز بسباق 
لومان هو أكبر إنجازاته في ظل عدم صعوده إلى منصة التتويج في فورموال 1.

سباق لومان ..
 طريق هالكنبرج للتألق

 في جائزة النمسا الكبرى

آراء غريبة

رئيس ماينز األلماني: ال أعرف لماذا يهاجمون مونديال قطر!

 
أعلن نادي هوفنهايم األلماني لكرة القدم أنه 
بيك  قادر  بافل  الدولي  التشيكي  مع  تعاقد 

من سبارتا براغ.
إلى  عاما(   23( بيك  قادر  المدافع  وينضم 
هوفنهايم بعقد يمتد لمدة 4 أعوام تنتهي 
صفقات  ثاني  بذلك  وسيصبح   ،2019 في 
العب  بعد  الصيف  هذا  األلماني  النادي 

قلب الدفاع فابيان شاير.
في  الكرة  مدير  روسن  ألكسندر  وقال 
إن  اإلنترنت  على  النادي  لموقع  تصريح 
كبير  بشكل  مطلوبا  كان  بيك  قادر 

للفريق.

االتحاد  قللرر  مفاجأة،  خطوة  في 
تنظيم  سحب  اليد،  لكرة  العربي 
البطلة  لاندية  العربية  البطولة 
كانت  والتي  المصري  األهلي  من 
نوفمبر   26 من  بالقاهرة   ستدور 
ليتحول  المقبل،  ديسمير   6 إلى 
الساحلي  النجم  الى  التنظيم  حق 
المسابقات  لجنة  رئيس  التونسي. 
رضا  التونسي  وهو  العربي  باالتحاد 
توضيحات  لموقع   قدم  المناعي 
فقال:  المفاجئ  القرار  هذا  حول 
في   رغب   2015 العربية  “البطولة 
استضافتها كل من االهلي المصري 
االختيار على  وتم  الساحلي  والنجم 

ومنح  لتنظيمها  المصري  الفريق 
النجم الساحلي حق تنظيم الكاس 
العربية وبالفعل وقع االتحاد العربي 
العقد مع األهلي في انتظار التوقيع 
اليد،  لكرة  المصري  االتحاد  مع 
بتوقيت  القبول  رفض  األخير  لكن 
استعدادات  مع  يتزامن  والذي  الدورة 
المنتخب المصري لبطولة افريقيا”.
هذه  “وامللام  المناعي  رضللا  وتابع 
الوضعية منح االتحاد العربي مهلة 
ثاثة أيام لألهلي المصري وبما انه لم 
البطولة  تغيير موعد  باإلمكان  يكن 
ملزم  العربي  االتحاد  وان  باعتبار 
تقرر  فقد  مواعيده   روزنامة  باحترام 
بعد  العربية  البطولة  مكان  تغيير 
النجم الساحلي موافقته  ان اعطى 

لتنظيم الحدث في نفس الفترة.

الثاثاء  الروسية  الجماهير  من  مجموعة  أطلقت 
الجزائي  الشرط  مبلغ  لجمع  االنترنت  عبر  حملة 
المدرج في عقد اإليطالي فابيو كابيلو المدير الفني 

لمنتخب روسيا لكرة القدم إلجباره على الرحيل.
إلى  ارحل  “فابيو  اسم  تحمل  التي  الحملة  وتهدف 
الجزائي  الشرط  قيمة  دوالر،  مليون   24 جمع  بيتك” 

في عقد المدرب اإليطالي..
أن  “نعتقد  الحملة:  تنظيم  على  القائمون  وقال 
يشعرون  الروسية  الكرة  مصير  يجهلون  من  جميع 
بخيبة أمل من المباريات األخيرة للمنتخب القومي”.
وتعرضت الحملة لإليقاف في يومها األول العتبارات 
قانونية، إال أن المنظمون يسعون إلى إطاقها مجددا 

في القريب العاجل.
الحالي  منصبه  تقلد  الذي  كابيلو،  تعاقد  ويمتد 
المونديال  حتى  الروسي  المنتخب  مع   ،2012 عام 
وضعت  للفريق  األخيرة  النتائج  سوء  أن  إال  المقبل، 

استمرار المدرب اإليطالي المخضرم على المحك.
وأفادت بعض المصادر في روسيا أن كابيلو اقترب من 
الرحيل عن منصبه، وأن األمر يدور اآلن في فلك توفير 
واالتحاد  بينه  االرتباط  لفك  الجزائي  الشرط  مبلغ 

الروسي لكرة القدم.
وبرز اسم ليونيد سالتسكاي، مدرب فريق سيسكا 
لخافة  المحتملين  المرشحين  كأحد   ، موسكو 
كابيلو على مقعد المدير الفني للمنتخب الروسي.
بطولة  من  المبكر  خروجها  عقب  روسيا،  وتحتل 
في  الثالث  المركز  بالبرازيل،  األخيرة  العالم  كأس 
المؤهلة  التصفيات  من  السابعة  المجموعة 
لبطولة كأس أمم أوروبا 2016 بفرنسا، حيث تواجه 

شبح الغياب عن هذه البطولة القارية الكبيرة.
وأفادت بعض المصادر اإلعامية العالمية أن كابيلو 
العالم  مستوى  على  أجرا  المدربين  أعلى  من  يعد 
االتحاد  أن  بيد  شهريا،  دوالر  مليون  من  يقترب  براتب 
محددة  إيضاحات  أي  يقدم  لم  القدم  لكرة  الروسي 
اإليطالي صاحب  المدرب  يتقاضاه  الذي  الراتب  حول 

الل 68 عاما.

كرة  دوري  بلقب  المتوج  وريورز  ستيت  جولدن  أثبت 
السلة األمريكي للمحترفين عدم صحة مقولة إنه 
ينبغي على المرء أن يتعلم كيف يخسر حتى يكون 
بوسعه الفوز. ونجح وريورز قليل الخبرة في التفوق 
ليبرون  المخضرم  والعبه  كافاليرز  كليفاند  على 
لم  الفريق  تشكيلة  أن  رغم  اللقب  ليحرز  جيمس، 
تضم أي العب يحمل خبرة الظهور في الدور النهائي 
يحرز  فريق  أول  ستيت  جولدن  وأصبح  للمسابقة. 
منذ  النهائي  خبرة  يحمل  العب  أي  بدون  اللقب 
ستيف  بات  كما   ،1991 في  بولز  شيكاجو  فعلها 
منذ  األول  موسمه  في  باللقب  يتوج  مدرب  أول  كير 
فعلها بات رايلي مع لوس أنجليس ليكرز في 1982. 
اآلخر،  عام مختلف عن  “كل  للصحفيين:  وقال كير 

وربما  واإلصابات  المستوى  على  كثيرا  األمر  يتوقف 
سامة  في  معنا  الحظ  كان  الحظ،  بعض  أيضا 
وكانت  مهم”.  شيء  وهذا  العام  مدار  على  الاعبين 
بين  بصراع  أشبه  النهائي  الللدور  في  المواجهة 
ستيفن كوري - الفائز مؤخرا بجائزة أفضل العب في 
وسط  مرتين  باللقب  الفائز  وجيمس   - المسابقة 
طويل.  غياب  بعد  اللقب  إلحراز  الفريقين  من  رغبة 
وقدم وريورز عروضا جماعية قوية ليتمكن أخيرا من 
أندريه  وقال   .1975 الدوري ألول مرة منذ  لقب  انتزاع 
إيجوداال الفائز بجائزة أفضل العب في الدور النهائي: 
“لدينا العديد من االختافات في السمات الفردية .. 
أن هناك رغبة من الجميع في  لكن األمر المشترك 
إظهار إمكانياتهم الفردية”. وبعد فوز كل فريق مرة 
التي تحسم على  النهائي  الدور  في بداية سلسلة 

أساس األفضل.

االتحاد العربي يسحب من األهلي رسميا .. هوفنهايم يضم المدافع التشيكي قادر بيك
تنظيم البطولة العربية لليد

الجماهير الروسية تطلق حملة عبر 
االنترنت للتخلص من كابيلو

االفتقار للخبرة لم يمنع وريورز من التتويج 
بلقب دوري السلة األمريكي

رجح خوان كوادرادو جناح تشيلسي 
كوبا  كأس  في  كولومبيا  ومنتخب 
امريكا لكرة القدم أن صفقة انتقال 
فالكاو  راداميل  المهاجم  زميله 
الممتاز  االنجليزي  الدوري  لبطل 

لكرة القدم أصبحت محسومة.
منتخب  قللائللد  فللالللكللاو  ورحلللل 
التي  البطولة  فللي  كولومبيا 
تستضيفها تشيلي عن مانشستر 
موسم  بعد  االنجليزي  يونايتد 
االعارة  سبيل  على  لآلمال  مخيب 

من موناكو الفرنسي.
بريطانية  اعللام  وسائل  وذكللرت 
أعتاب  على  تشيلسي  أن  الثاثاء 
لمدة  فالكاو  مع  االتفاق  انهاء 

موسم واحد على سبيل االعارة.
في  الصحفيين  كلللوادرادو  وفاجأ 
“من  قللال:  بعدما  صحفي  مؤتمر 
المهم وجود زميل مثله في النادي، 
لكن اآلن أنا أضع تركيزي على كوبا 

امريكا وسنتحدث عن هذا الحقا”.
وأضاف االرجنتيني خوسيه بيكرمان 

بجوار  جالس  وهو  كولومبيا  مدرب 
كوادرادو: “قل انك سعيد، أنا واثق من 
وسيقدم  لآلخر  أحدهما  مساعدة 

االثنان أشياء جيدة”.
وقال يونايتد إنه لن يستغل الشرط 
لضم  فالكاو  عقد  في  الموجود 
موناكو  من  الكولومبي  المهاجم 

بشكل نهائي.
وسجل فالكاو أربعة أهداف في 29 
اليه  انضم  الذي  يونايتد،  مباراة مع 
بداية  قبل  الكولومبي  المهاجم 

الموسم الماضي.
وكان فالكاو غاب عن نهائيات كأس 
الماضي  العام  البرازيل  في  العالم 
أربطة  في  لجراحة  خضوعه  بعد 
يناير  الثاني/  كانون  خال  الركبة 

.2014

أمام  -1صفر  كولومبيا  وخسرت 
في  متوقع  غير  نحو  على  فنزويا 
امريكا  كوبا  في  مشوارها  بداية 
األحد،  الثالثة  المجموعة  ضمن 
وستتقابل األربعاء مع البرازيل التي 

فازت 1-2 على بيرو.

سيمونا  الرومانية  تأهلت 
إلى  األولى  المصنفة  هاليب 
منافسات  ضمن  الثالث  الدور 
للتنس  برمنجهام  بطولة 

للسيدات الثاثاء.
للبطولة  األول  الللدور  ففي 
فازت  إنجلترا  في  المقامة 
ناومي  البريطانية  هاليب على 
متتاليتين  بمجموعتين  برودي 

وبواقع 4-6 و6-2.
ففازت  األول  اللللدور  فللي  أمللا 
يانكوفيتش  ايلينا  الصربية 
المصنفة 15 على التشيكية 

تيريزا سميتكوفا 4-6 و6-4.
بابوش  تيميا  المجرية  وتأهلت 
على  بفوزها  الثاني  الدور  إلى 
فينشي  روبللرتللا  اإليطالية 
تغلبت  كما  و7-6،  و6-7   6-2
كرونيتش  الكسندرا  الصربية 
على البريطانية هيذر واطسون 

6-7 و6-4.
سفيتانا  الروسية  وفللازت 

كوزنتسوفا المصنفة 13 على 
اإليطالية كارين ناب 6-7 و5-7 

و6-2.
مارينا  النيوزيلندية  وصعدت 
الثاني  الدور  إلى  ايراكوفيتش 
على  فوزها  بعد  للبطولة 
التشيكية بترا سيتكوفسكا 

4-6 و 6-2.
اليابانية  صللعللدت  كللمللا 
الثاني  للدور  دوي  ميساكي 
أيضا بفوزها على مونيكا بويج 

العبة بويرتوريكو 4-6 و6-1.
كارولين  الفرنسية  وفللازت 
على   16 المصنفة  جارسيا 
 6-2 ماريا  تاتيانا  األلمانية 

و6-2 و7-6.
زاريللللنللللا وتللغلللللبللت 

مللللللن ديلللللللللاز 
قازاخستان 

علللللللللللللى 
األوكللرانلليللة 

كللاتللريللنللا 
ينكو  ر ندا بو

6-7 و7-6.

كوادرادو يؤكد انتقال فالكاو إلى 
تشيلسي

هاليب في الدور الثالث ببطولة برمنجهام
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أكد االرجنتيني ليونيل ميسي 
على  التانغو  منتخب  نجم 
صعوبة مواجهة أوروغواي التي 
انتهت بفوز منتخب باده بهدف 
التي جمعت  المباراة  يتيم في 
بين الفريقين فجر األربعاء، في 
الجولة الثانية من المجموعة 
أمريكا  كوبا  ببطولة  الثانية 
ميسي  وقللال  الللقللدم.  لكرة 
تصريحات   في  اللقاء  عقب 
صعبة  مباراة  كانت  صحفية 
حتى  كبيراً  مجهوداً  وبذلنا 
سجل أغويرو هدف الفوز، أثبتنا 
كيف  يعرف  كبير،  فريق  أننا 
ومتى  يريده،  ما  ليحقق  يلعب 
على  وحافظنا  ونفوز،  نسجل 

البرغوث:  وأضاف  الجيد”.  األداء 
المباراة  طموح  بنفس  “لعبنا 
األولى أمام باراغواي، والفوز أزال 
في  التعادل  بعد  األمل  خيبة 
الدقيقة األخيرة”. وأتم مهاجم 
اآلن  “األهم  اإلسباني:  برشلونة 
وتصدرت  فللازت  األرجنتين  أن 

المجموعة”.
األرجنتين  منتخب  ويتصدر 

الثانية  المجموعة 
متساوياً مع باراغواي 

برصيد 4 نقاط، 
خلفهما 

 3 أوروغواي 
ثم  نقاط، 
يكا  ما جا
بدون رصيد.

الدفاع  رحلة  تشيلسي  يستهل 
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  لقب  عن 
المقبل  الموسم  في  القدم  لكرة 
على  سيتي  سوانزي  باستضافة 
حسب  بريدج،  ستامفورد  ملعب 
الللدوري  مباريات  بجدول  جاء  ما 
أعلن  الذي   2016  -  2015 لموسم 
عنه األربعاء. ويبدأ تشيلسي، الذي 
البرتغالي  الفني  المدير  يدربه 
الدوري  جوزيه مورينيو، مشواره في 
و9   8 الموافق  األسللبللوع  مطلع 
وبعدها  المقبل،  أغسطس  آب/ 
مبكرا،  صعبا  اختبارا  يخوض 

مانشستر  على  ضيفا  يحل  حيث 
الموسم  البطل في  سيتي وصيف 
مانشستر  يخوض  بينما  الماضي. 
ويست  أمام  مبارياته  أولى  سيتي 
ويستضيف  ألبيون  بروميتش 
يلعب  كما  ويستهام  فريق  أرسنال 
أرضه  على  يونايتد  مانشستر 
األولى.  المرحلة  في  توتنهام  أمام 
مبارياته  أولى  بورنموث  ويخوض 
الممتاز،  الللدوري  في  اإلطاق  على 

على ملعبه أمام أستون فيا.
وواتللفللورد،  سيتي  نورويتش  أمللا 
الصاعدين اآلخرين للدوري الممتاز، 
فيلتقيان كريستال باالس وإيفرتون 

على الترتيب.

ميسي: الفوز على االوروغواي أزال 
انتكاسة المباراة االفتتاحية

تشيلسي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب 
الدوري اإلنجليزي بمواجهة سوانزي

ـ وكاالت

ـ وكاالت



ت��ش��ه��د اس���ع���ار ال��ف��واك��ه 
ملحوظا  ارتفاعا  والخضروات 
غرام  الكيلو  سعر  يصل  يكاد 
رمضان  شهر  خالل  الضعف  الى 
اغلب  ان  من  بالرغم  المبارك 
والخضروات  الفواكه  ان���واع 
موعد  نضوجها ونزولها من قبل 
الحالي  الوقت  خالل  المزارعين 
عادة  ال��ذي  الصيف  فصل  وهو 
فيه  والخضر  الفواكه  تكثر  ما 
اسعارها  انخفاض  الى  يؤدي  ما 
في  كثرتها  نتيجة  كبير  بشكل 

السوق
الحالي  الصيف  خ��الل  ان��ه  اال 
يالحظ   اذ  ال��ص��ورة  انعكست 
عن  ناتج  وه��ذا  االنتاج  ضعف 
الموارد  تسويق  عمليات  قلة 
اثر  ما  نوعيتها  ردائة  او  الزراعية 
ارتفاع  كبيرعلى  بشكل  سلباً 
طبيعي  غير  بشكل  اسعارها 
المواطنين  على  ينسحب  وهذا 
اصحاب الدخل المحدود وبالتالي 
العوائل  على  كبير  غير  بشكل 
شهر  خ��الل  وخاصة  العراقية 
تحتاج  ال��ذي  المبارك  رمضان 
العوائل فيه الى تلبية متطلبات 
المائدة  ك��ون  االفطار  وجبات 
انواع  عدة  الى  تحتوي  العراقية 
من الخضروات والفواكه كما انه 
الذي تجعل  والبركة  الخير  شهر 
منه العوائل فرصة لتبادل وجبات 

الطعام فيما بينها .
 من جانب اخر فان ارتفاع االسعار 
فرصة جديدة لمن يريد استغالل 
من  مادية  منافع  لتحقيق  ذلك 
خالل شراء الفواكه والخضر الغير 
بسبب  تالفة  تكون  وتكاد  جيدة 
وانعدام  الحرارة  درج��ات  ارتفاع 
منخفضة  وباسعار  الكهرباء 
للمواطنين  ببيعها  ليقوم 
متحججا  يقرره  الذي  بالسعر 
االستيراد  وانعدام  االنتاج  بقلة 
حتى اصبح المواطن مجبرا وليس 
مخيراً و في عملية الشراء لسد 
حاجته وخاصة ان اغلب البقالين 
في  واح��د  سعر  على  يتفقون 
البيع كما ان بعض المواطنين ال 
مناطق  الى  الذهاب  يستطيعون 
فيها  االسعار  تكون  قد  اخ��رى 

ب��س��ب��ب م��ن��اس��ب��ة 
منافذ  الخروج غلق 

سكناهم  مناطق  الى  والدخول 
عامة  نقل  واسطة  توفر  وعدم 

وبسعر مناسب نقلهم اليها .
ان  للنظر  الملفت  وال��ش��يء 
والخضروات  الفواكه  اغلب 
)العراقية(  المحلي  االنتاج  ذات 
عالية السعر ومنها على سبيل 
 ، الخيار   ، )الطماطم  المثال 
فضال  انواعها  بجميع   ) التمور 
تكاد  التي  العراقية  الفواكه  عن 
مما  االسواق  في  معدومة  تكون 
يتطلب الوقوف بجدية امام هذه 
الحاجة وخاصة بانها في موسم 

زراعتها وجني ثمارها حاليا ً .
ول��ك��ي ت��ص��ل ال���ى االس��ب��اب 
ارتفاع  الى  ادت  التي  الحقيقية 
بها  المرتبطة  واالطراف  االسعار 
حاولنا  فقد  معالجتها  وكيفية 
الوقوف  التحقيق  هذا  خالل  من 

على تلك االسباب او بعضها .
)سامر مهدي  المواطن  ذكر  فقد 
للخضروات  محل  صاحب   )
والفواكه بانه من خالل عمله في 
منذ سنوات طويلة  المجال  هذا 
الحظ  بانه خالل الموسم الحالي 
االسعار  في  طبيعي  غير  ارتفاع 
التسويق  قلة  الى  ذلك  ويعزي 
بسبب  الخضروات  ع��الوي  الى 
صعوبة النقل اليها لقلة الوقود 
في  لديهم  صعوبة  شكل  ما 
كبيرة  بكميات  الشراء  عمليات 
خالل  من  تصريفها  وبالتالي 
المواطنين  على  البيع  عمليات 
لضعف االقبال على الشراء كما 

كان سابقا .
ربة  تعمل  )ك-ع(  المواطنة  اما 
بعملية  تقوم  ما  ودائما  بيت 
االسعار  بان  لعائلتها  التسوق 
حيث  السابق  عن  جدا  مرتفعة 
في  الطماطم  كيلو  سعر  كان 
وقد  دينار   500 من  اقل  السابق 

دينار   250 ال��ى  وص��ل 
الشهر  خ��الل  ام��ا 

وصل  فقد  الحالي 
الى 1250 الف 

وم��ئ��ت��ان 
وخمسون 

ر  ينا د

المواد  بقية  على  ينسحب  وهذا 
على  كبير  بشكل  اثر  ما  االخرى 
ازداد  الذي  الشهري  مصروفهم 
االشهر  عن  مضاعف  بشكل 

السابقة .
)فريد  المواطن  ذكر  حين  في 
تسويق  مكتب  صاحب   ) جعفر 
الخضروات والفواكه بان االسعار 
السابق  في  كانت  كما  تكن  لم 
التسويق  عدم  الى  دعاهم  ما 
الرتفاع  نظرا  كبيرة  بكميات 
التيار  وانقطاع  الحرارة  درجات 
الكهربائي الذي اثر على عمليات 
اغلب  كون  البرادات  في  الخزن 
تتلف  قد  والخضر  الفواكه 
في  طويلة  لفترة  بقائها  عند 
ارتفاع  في  ساهم  قد  المكاتب 
على  يؤثر  قد  وبالتالي  االسعار 

المواطنين والعوائل العراقية .
 ) مهدي  )فالح  المواطن  واك��د 
كانت  السابق  العام  خالل  بانه 
عمليات استيراد المواد الغذائية 
من  وخاصة  والخضر  والفواكه 
الجوار تساهم بشكل كبير  دول 
في تخفيض االسعار اال انه خالل 
الموسم الحالي وكما نسمع من 
منع عمليات االستيراد قد ساهم 
اغلب  نقص  في  كبير  بشكل 
المحلي  االنتاج  لكون  المواد 
يكفي  ال  العراقيين  للمزارعين 
وخاصة  المواطنين  حاجة  لسد 
التي  المبارك  خالل شهر رمضان 
والتسوق  الشراء  عمليات  تزداد 
وهذا ما تشهده االسواق المحلية 
الحرارة  درج��ات  ارتفاع  ان  كما 
قد  الكهربائي  التيار  وانقطاع 
شرائها  قلة  في  مهما  دورا  لعب 
الكميات  البقالين كون  قبل  من 
الكبيرة قد تتلف عند بقائها في 

اليوم التالي .
الذي  كاظم(  )نوار  السائق  وذكر 
الرشيد  علوة  في  يعمل 
لنقل 

للبقالين  والفواكه  الخضروات 
الكهربائي  التيار  انقطاع  بان 
وتاثيره على قلة الوقود الذي يتم 
شرائه من الشارع وباسعار عالية 
اجور  اسعار  ارتفاع  الى  انسحب 
البقالين  قيام  الى  ادى  ما  النقل 
على  ذل��ك   ) )تحميل  باضافة 

اسعار الخضروات .
وحدد المزارع )نافع مراد( مجموعة 
يعتبرها  التي  االس��ب��اب  م��ن 
وتؤثر  المزارعين  تواجه  حقيقية 
المحاصيل  انتاج  على  سلبيا 
الى  ت��ؤدي  وبالتالي  الزراعية 
الخضروات  ونقص  االنتاج  قلة 
وخاصة  االس��واق  في  والفواكه 
ينعكس  مما  موسمها  خاللل 
هذه  وم��ن  االسعار  زي��ادة  على 
اغلب  صالحية  ع��دم  االسباب 
االراضي للزراعة بسبب الملوحة 
نتيجة تركها لعدم وصول المياه 
اليها وكذلك عدم توفر البذور ذات 
النوعيات الجيدة وحتى لو توفرت 

فهي باسعار خيالية .
درج��ات  ارت��ف��اع  اخ��ر  جانب  من 
الحالي  الموسم  خالل  الحرارة 
اغطية  توفير  يتطلب  وال��ذي 
عدم  في  تساهم  التي  )النايلون( 
لم  وهذا  موتها  او  النبتة  تبيس 
الى  توفيره للمزارعين فضال  يتم 
المشاريع  واندثار  السقي  قلة 
االراضي  الى  تصل  التي  االروائية 

الزراعية .
عناد(  ال��م��واط��ن)ش��ي��اع  ام��ا 
علوة  في  تبريد  مخازن  صاحب 
كان  والتي  والفواكه  الخضروات 
المواد  خ��زن  في  يستخدمها 
دول  من  يستوردها  ك��ان  التي 
بان  الجوار وبكميات كبيرة تذكر 
في  معطلة  شبه  المخازن  هذه 
انقطاع  بسبب  الحاضر  الوقت 
توقف  وكذلك  الكهربائي  التيار 
ليست  فترة  ومنذ  االستيراد 
بالقصيرة وهذا لعب دورا اساسيا 
في زيادة االسعار وتكاد تصل الى 
كما  السابق  سعرها  ضعف 
الى  تدخل  كانت  بانها  اشار 
من  كبيرة  كميات  العراق 
والفواكه  الخضروات 
مختلف  وم��ن 
المناشئ 

تلك  ينفي  االوق��ات  بعض  وفي 
التي  الشاحنات  في  ال��م��واد 
بسبب  اكثر  او  ليومين  تنقلها 
تصريفها  لحين  المخازن  امتالء 
على البقالين وباسعار مناسبة.

)ن-  المواطنة  ذك��رت  حين  في 
اغلب  ب��ان  بيت  رب��ة  تعمل  ت( 
التي  وال��ف��واك��ه   الخضروات 
تكون  تكاد  البقالين  يجلبها 
وبالرغم  الحرارة  بسبب  تالفة 
للمواطنين  بيعها  يتم  ذلك  من 
ذلك  مراعاة  دون  عالية  باسعار 
البقالين  من  االستفسار  وعند 
من  شرائها  يتم  بانه  يذكرون 
كونها  عالية  باسعار  المزارعين 
تكلفة  تحميل  ويتم  قليلة 

الثقل اليها .
هناك  بان  نجد  ذلك  خالل  ومن 
المواطنين  ذكرها  عديدة  اسباب 
االسعار  ارتفاع  في  ساهمت 
العملية  صلب  في  تدخل  منها 
الزراعية  للمحاصيل  االنتاجية 
توفير  قلة  في  تدخل  واالخ��رى 
توقف  بسبب  والخضر  الفواكه 
جدا  قليل  بشكل  اال  االستيراد 
وتعويض  الحاجة  يسد  ال  يكاد 
فنية  االخرى  واالسباب  النقص 
والنقل  بالكهرباء  تتعلق 
ايجاد  يتطلب  .مما  وال��خ��زن 
وملموسة  واقعية  معالجات 
المشاكل كونها اصبحت  لتلك 
كاهل  على  اضافيا  ثقال  تشكل 
الغذاء  كون  العراقية  العوائل 
ديمومة  في  ولهم  اساس  عامل 
البناء  تجاه  قوي  ودافع  الحياة 
الوطني  االقتصاد  ودعم  والتقدم 
للمواطنين  جديدة  افاق  ويفتح 
اخرى  بمجاالت  التفكير  في 
الغذائية  بالصناعة  تتعلق 
استثمارية  مشاريع  وانشاء 
وتطوير  تنشيط   في  تساهم 
تدخل  التي  الصناعة 
والفواكه  الخضروات 
كمواد اولية ومهمة 
في صناعتها .
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ارتفاع االسعار فرصة 
جديدة لمن يريد 

استغالل ذلك لتحقيق 
منافع مادية من خالل 
شراء الفواكه والخضر 

الغير جيدة

الموسم الحالي ارتفاع غير 
طبيعي في االسعار ويعزي 
ذلك الى قلة التسويق الى 
عالوي الخضروات بسبب 

صعوبة النقل

االسعار لم تكن كما كانت 
في السابق ما دعاهم الى 

عدم التسويق بكميات 
كبيرة نظرا الرتفاع 

درجات الحرارة

انقطاع التيار الكهربائي 
وتاثيره على قلة الوقود 

الذي يتم شرائه من 
الشارع وباسعار عالية اثر 

على اسعار الفواكه 



ستكون الدقيقة األخيرة من شهر 
حزيران/يونيو الجاري بطول 

 ،60 61 ثانية بدال من 
وذلك بسبب عدم 

التام  االنتظام 
حركة  في 

ن  ا ر و د
األرض. 

لكن 

العمل على إضافة ثانية للتوفيق بين الزمن 
تحدده  الذي  القياسي  والزمن  الطبيعي 
الحديثة،  التكنولوجية  الوسائل 
يثير بعض االنتقادات.

دول  كل  عبر 
 ، لم لعا ا

ثانية،  ستين  تعد  ال  دقيقة  هناك  ستكون 
بل 61، وذلك حين تكون عقارب الساعة عند 
منتصف ليل 31 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/
يوليو المقبل بحسب التوقيت العالمي أو 

توقيت “غرينيتش”.
العاديين  األشخاص  فإن  الحال،  وبطبيعة   
“الحريصين  ولكن  الفرق،  هذا  يالحظوا  لن 
أن  يمكنهم  الدقة”  على  كثيرا  منهم 
يعيدوا ضبط عقرب الثواني في ساعاتهم 
بعد ذلك، بحسب ما يقول “دانيال غامبيس” 
األرض  دوران  حركة  متابعة  مركز  مدير 
الثواني  هذه  بإضافة  دوليا  المكلفة 

“الكبيسة”.  
باألقمار  المرتبطة  األنظمة  لكن 
االصطناعية والشبكات الضخمة 
تغض  أن  يمكنها  ال  للحواسيب 
النظر عن هذا الفرق، وينبغي أن 
ثانية  إضافة  مع  كلها  تضبط 
“غامبيس”.  بحسب  واح���دة، 
فإن  الثانية،  هذه  إضافة  ومع 
بين  التوفيق  يحاول  اإلنسان 
مقياس  للوقت،  مقياسين 
العالمي(  )التوقيت  طبيعي 
األرض  دوران  حركة  ت��ح��دده 
)التوقيت  والثاني  وموقعها، 
العام  الدولي( تحدده منذ  الذري 
1971 الساعات الذرية الشديدة 

الدقة.
 اتفاق دولي في 1972

 حين بدأ العمل بالتوقيت العالمي 
اتفاق  بعد   1972 العام  في  المنسق 
دولي بهذا الشأن، قال الخبراء إن الفرق 
بين التوقيتين ال ينبغي أن يتجاوز تسعة 
ذلك  من  أكبر  فرق  أي  وأن  الثانية،  أعشار 
على  واحدة  ثانية  زيادة  إلى  يؤدي  أن  يجب 

التوقيت العالمي.

بما  ثانية،   26 أضيفت   ،1972 العام  ومنذ 
الشهر  آخر  في  ستضاف  التي  تلك  فيها 

الجاري.
 وتعود آخر ثانية “كبيسة” إلى منتصف أيار/
مايو من العام 2012، والتي قبلها إلى العام 

.2008
الثاني/يناير،  كانون  “في  غامبيس  ويقول   
ابلغنا العالم كله أنه ينبغي إضافة ثانية 
إلى  حزيران/يونيو  من  الثالثين  ليل  واحدة 

األول من تموز/يوليو”.
قوة  بسبب  تتباطأ  األرض  دوران  فحركة   
أيضا  تتأثر  وهي  والقمر،  الشمس  جاذبية 
الجليدي  والغطاء  قشرتها  في  بالتغيرات 
بناء  الوقت  تحديد  فان  ولذا  الزالزل،  وحركة 
على حركة األرض سيظهر فرقا قوامه ثانية 

واحدة مرة في كل بضع سنين.
 الساعات الذرية!

 أما الساعات الذرية فهي تتحرك بناء على 
خاصيات الذرة لقياس الزمن بدقة مذهلة ال 
مليون   300 كل  واحدة  ثانية  سوى  تنحرف 
الكبيسة،  الثانية  هذه  تظهر  ولذا  سنة. 

كفرق بين التوقيتين.
يبدو  ال  الكبيسة  الثانية  إضافة  لكن   
مثل  ال��دول  فبعض  للجميع،  ت��روق  أنها 
الواليات المتحدة وفرنسا ترغب في إلغائها 
أما  الذرية،  الساعات  على  فقط  واالعتماد 
عليها  اإلبقاء  فتناصر  بريطانيا  مثل  دول 
للموائمة  عالميا  الساعات  ضبط  وإعادة 

بين التوقيتين.
 وسيعقد االتحاد الدولي لالتصاالت مؤتمرا 
 2015 العام  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  في 

في جنيف لبحث هذه المسألة.
الثانية  إضافة  إلغاء  إق��رار  ح��ال  وف��ي   
الكبيسة، فإن التوقيت العالمي سيصبح 
حصرا،  الذرية  الساعات  على  معتمدا 

ومستقال تماما عن حركة األرض<.
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مسؤولي  من  عدد  بمنع  إي��ران  قامت 
الذكية،  الهواتف  استخدام  من  الدولة 
على  التجسس  من  عديدة  مخاوف  بعد 
وأمان  سرية  على  وللحفاظ  الهواتف، 

المعلومات والبيانات.
المدني  الدفاع  منظمة  رئيس  وكشف 
عن  جاللي،  رضا  غالم  العميد  اإليراني 
من  العديد  تمتلك  الذكية  الهواتف  أن 
المخاطر بخصوص األمان والسرية، حيث 

أحياناً  البيانات  الذكية  الهواتف  تخزن 
ومن  السحابي،  التخزين  خدمات  داخل 
البيانات، لكن  إلى هذه  الوصول  السهل 

من الصعب في نفس الوقت  حذفها.
-الذي  الجديد  القانون  أن  أيضاً  وذكر 
سيكون  النهائية-،  الموافقة  ينتظر 
عملهم،  فترة  أثناء  بالمسؤولين  معنّياً 
استخدام  عليهم  سيتوجب  حيث 
أثناء  الذكية  الهواتف  غير  أخرى  هواتف 

العمل.
وأشار أيضاً إلى أنه لن يوجد ما يمنعهم 
داخل  الذكية،  الهواتف  استخدام  من 

حياتهم الشخصية، على حد قوله.
من  مخاطر  بعد  الجديد  القرار  ويأتي 
المحادثات  على  اإللكترونية  القرصنة 
بشأن  الكبرى  الدول  من  وعدد  إيران  بين 
القومي  األم��ن  تمس  داخلية  قضايا 
الخبراء في مجال  اإليراني. ويشير بعض 
إسرائيل  أن  المعلومات  تكنولوجيا 
الهجمات  هذه  وراء  تكون  أن  يُحتمل 
معارضتها  بسبب  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
في  اإليرانية  السلطات  لسياسات 
القضايا  م��ن  العديد  م��ع  التعامل 

المهمة.

“دراسة  ان  نيوز”  داي  “هيلث  موقع  ذكر 
لجلطة،  التعرض  أن  من  حذرت  جديدة 
سنوات،   8 حوالي  الدماغ  من  يسلب 
سرعة  ويبطئ  ال��ذاك��رة  فيعيق 
من  “باحثين  ان  الى  الفتاً  التفكير”، 
أكثر  بيانات  حّللوا  ميتشيغن  جامعة 
سنة   65 أعمارهم  أميركياً   4900 من 
سود،  وآخ��رون  بيض  بعضهم  وأكثر، 
وسرعة  ذاكرة  اختبارات  جميعاً  أجروا 

تفكير بين ال�1998 و2012”.
نتائج  من  “تبين  انه  الى  الموقع  وأشار 

أصيبوا  من  أجراها  التي  االختبارات 
بجلطة أظهرت أن عمر أدمغتهم أكبر 
ان “تأثير  7.9 سنوات”، موضحاً  بحوالي 
والبيض  السود  دماغ  على  الجلطة 
مماثل في هذا المجال، وال يلعب العرق 

أي دور في هذا المجال”.
للدراسة  الرئيسية  المعدة  ولفتت 
النتائج  “هذه  أن  الى  ليفاين  ديبورا 
التي  اإلدراك��ي��ة  الشيخوخة  تظهر 
وبالتالي  لجلطة،  التعرض  عن  تنجم 
اإلصابة  تفادي  على  العمل  أهمية 
تراجع  تقليص خطر حصول  بغية  بها 
“من  أن  ذاكرًة  اإلدراكية”،  القدرات  في 
لجلطة  التعرض  لتفادي  السبل  أهم 
ومعدالت  ال��دم،  ضغط  مراقبة  هي 
التدخين،  عن  واالمتناع  الكوليسترول 
والقيام بنشاط جسدي وتعديل نسبة 
من  يشكون  من  عند  بالدم  السكر 

السكري”.

تسربت على اإلنترنت 
صور جديدة لما قيل 
الذكي  للهاتف  إنها 
عنه  تُعلن  لم  الذي 
سامسونج  شركة 
بعد، “جالكسي جاي 
Galaxy J5 5، والذي 
سيأتي  أن��ه  ي��ب��دو 

بسعر معقول. 
التي  الصور،  وتُظهر 
“سام  موقع  سربها 
المختص  موبايل” 
ب��أخ��ب��ار ش��رك��ة 
هاتفا  سامسونج، 
متوسط المواصفات 
مصنوع  هيكل  مع 
م��ن م����ادة “ب��ول��ي 
غطاء  مع  كاربونيت” 

خلفي قابل لإلزالة.
عنه  اإلعالن  يُتوقع  الذي   ،5 جاي  “جالكسي  ويقدم 
“كوالكوم  نوع  من  معالجا  القريب،  المستقبل  في 
قدرها  “رام”  وذاكرة وصول عشوائي   ،410 سنابدراجون 
التخزين  ذاكرة  من  جيجابايت   8 و  جيجابايت،   1.5

الداخلية القابلة للتوسعة.
وبدقة  بوصات   5 قياس  بشاشة  الجهاز  وسيأتي 
 13 بدقة  خلفية  وبكاميرا  بكسل،   720×1280
ميجابكسل،   5 بدقة  أمامية  وأخرى  ميجابكسل، 
إضافة إلى بطارية بسعة 2,600 ميلي أمبير/ساعة.

الذي   ،5 الهاتف “جالكسي جاي  يُعلن عن  أن  ويتوقع 
أندرويد،  نظام  من  “لوليبوب”   5.1 باإلصدار  سيعمل 
سيقدم  الذي   ،7 جاي  “جالكسي  الهاتف  جانب  إلى 
مواصفات عليا، بما في ذلك شاشة قياس 5.5 بوصات 

.Marvel PXA1936 ومعالج من نوع

قالت الشرطة األلمانية إن فيالً فر، من السيرك التابع 
غرب  جنوب  الواقعة  بوخن  مدينة  في  رجالً  وقتل  له 
لم  أ”،  ب  د   “ األلمانية  األنباء  وكالة  وحسب  ألمانيا.  
يتضح بعد السبب الذي أدى إلى إصابة هذا الحيوان 
خيمته  من  يخرج  جعله  بشكل  باالضطراب  البالغ 

ويهاجم الرجل الضحية. 
أحد  تمكن  الحادث،  على  قصير  وقت  مضي  وبعد 
إلى  وإعادته  الفيل  تهدئة  من  بالسيرك  العاملين 

خيمته.
وذكرت الشرطة أنها بدأت في التحقيق في 

الواقعة.

كشف مسؤول قضائي في المكسيك، 
والدتها  بقتل  اعترفت  شابة  أن 
وشقيقتها، بعد أن عثرت الشرطة على 
األوصال  ممزقتي  الضحيتين  جثتي 
المكسيكية.  تيخوانا  مدينة  في 
المدعي  مكتب  في  المسؤول  وق��ال 
امتنع  كاليفورنيا،  باجا  بوالية  العام 
البالغ  الشابة،  إن  اسمه،  ذك��ر  عن 
أمها  بقتل  اعترفت  عاما،   19 عمرها 
لدى  محتجزة  أنها  إلى  مشيرا  وأختها، 
مكتب  إن  المسؤول  وأضاف  الشرطة. 
اآلن  حتى  اتهامات  يوجه  لم  المدعي 
للفتاة،  العقلية  الحالة  تقييم  ويجري 

جريمة  في  مسؤوليتها  لتحديد 
سافونتشيك  ماسيني  من  كل  قتل 
وفاليريا ليتشتشينكو ماسيني. وكان 
خوسيه  للوالية،  العام  المدعي  نائب 
العثور  عن  أعلن  قد  غونزاليس،  ماريا 
وفاليريا  عاما(   45( يوليا  جثتي  على 
في  بالستيكية  أكياس  في  عاما(   12(
مساء  تيخوانا  في  سكنية  منطقة 
اللتان  واألم،  الشابة  وخنقت  الخميس. 
تقطيع  قبل  روس��ي��ا،  من  تنحدران 
أشار  الذي  غونزاليس  حسب  جثتهما، 
وراء  الدافع  تحدد  لم  الشرطة  أن  إلى 
إن  غونزاليس  وقال  الجريمة.  ارتكاب 
وتحمالن  المكسيك  ُولدتا في  االبنتين 
من  أن  مضيفا  الروسية،  الجنسية 
المقرر أيضا أن تستجوب الشرطة األب، 

وهو مدرب ألعاب قوى منفصل عن األم.

رصد علماء من النرويج كيفية قيام دببة القطب الشمالي بصيد حيتان الدلفين، 
التي وصلت إلى البحار الشمالية الباردة، وتخزين ما تبقى من لحومها في “ الثالجات 
الطبيعية”. فوجئ األستاذ يون آرس من الجامعة القطبية النرويجية بهذا التصرف 
 2014 أبريل/نيسان  لتلك الحيوانات المفترسة للمرة األولى في جزر سبيتزبرغ في 
دببة  دب من فصيلة  إلى جانب  المذكورة  الحيتان  العالم جيفتين من  ، حيث رصد 
من  النوع  بهذا  الدببة  هذه  باهتمام  أحد  يعرف  لم  بأنه  علما  الشمالي،  القطب 
الحيتان سابقا. الحظ العلماء الذين كانوا يعملون في تلك المنطقة كيف أكمل 
تعتبر  ال  طريقة  وهذه  الثلج،  تحت  الثانية  الجيفة  ودفن  األولى  الجيفة  أكل  الدب 
طبيعية لدببة القطب الشمالي التي ال تحتفظ عادة ببقايا طعامها. رصد العلماء 
الدلفين.  لحوم حيتان  تناولت  األقل  أخرى على  دببة  بعد خمسة  فيما  النرويجيون 
واستغرب العلماء لوصول هذه الحيتان إلى خط عرض جزر سبيتزبرغ حيث لم ترصد 
سابقا. ال يعتبر عالم األحياء الكندي يان ستيرلينغ التصرف المذكور لدببة القطب 
الشمالي غير طبيعي، ألنها حيوانات مفترسة تأكل كل شيء تتمكن من صيده، رغم 
أنه هو اآلخر يستغرب وصول الحيتان إلى تلك المنطقة الشمالية المتجمدة حيث 

أن يمكن أن تقع في الحصار  دون  الجليدي 
إلى  العودة  من  ب تتمكن  لجنو ا

قبل حلول الشتاء.

أوردت وكالة BBC أن حادثا مؤسفا وقع في روما كاد أن يسفر 
عن مأساة، حيث علقت راهبتان كبيرتان في السن، إحداهما 
من إيرلندا واألخرى من نيوزيلندا، في مصعد كهربائي يقع 

في دير محلي منعزل.
واضطرتا للمكوث في المصعد المغلق لمدة ثالثة أيام من 

دون الطعام والماء.
المصعد  إن صعدتا في  ما  فإنهما  الراهبتين،  وحسب قول 
التغذية  انقطعت  حتى  قليال  وتحرك  بابه  وغلقتا 
بالصراخ  الراهبتان  قامت  المقصورة.  فوقفت  الكهربائية 
أحد.  يسمعهما  لم  ولكن  االستغاثة،  ن��داءات  وبتوجيه 
يوم  المصعد مساء  في  علقتا  ألنهما  كان حظهما سيئا 
الجمعة، أي عشية العطلة األسبوعية، حينما لم يكن أحد 

في المبنى وقتئذ.
وأنقذ   ، فقط  االثنين  يوم  صباح  للدير  التموين  مدير  وصل 
الراهبتين اللتين كانتا تعانيان من الجوع والعطش الشيد ، 

فنقلتا إلى أقرب مستشفى.
فإنهما  عاما  و58   69 البالغتين  الراهبتين  قول  حد  على 

أكثرتا في الصلوات إثناء “محبسهما” في المصعد.

إيران تمنع بعض مسؤوليها من استخدام الهواتف الذكية

الجلطة تسرق من الدماغ 8 سنوات

تسريب صور حية للهاتف المرتقب 
Samsung Galaxy J5

فيل هائج يهرب من السيرك 
ويدهس رجاًل في ألمانيا

شابة روسية تعترف بقتل أمها وأختها

دببة القطب الشمالي تستخدم ثالجات 
طبيعية لحفظ اللحوم

راهبتان تمضيان ثالثة أيام في مصعد مغلق

القطة  أص��اب��ت  غريبة  ح��ال��ة 
فجعلت  عينها،  في  “ماتيلدا” 
بالكائنات  شبيها  مظهرها 
عيونا  ماتيلدا  تمتلك  الفضائية. 
زجاجية كبيرة تجذب أكثر من 18 
ويرجع  إنستجرام،  عبر  متابع  ألف 
العين؛  قلع  تسمى  لحالة  ذلك 
تلقاء  من  عيناها  انفصلت  حيث 

مالكها  ذكره  لما  وفقا   – نفسها 
– ما جعلها تفقد بصرها، وبالرغم 
المياه  من  تعاني  ال  فهي  ذلك  من 

الزرقاء أو أي من األلم.
يذكر أن القطة ولدت يوم عيد الحب 
اصطحابها  وعقب   ،2013 عام 
تبين  البيطري عدة مرات  للطبيب 
وبعد  اللوكيميا،  من  معاناتها 
بعينيها  القطة  ترك  قرروا  معاناة 
جراحية  لعملية  اللجوء  دون 

مؤلمة ال جدوى منها.

حالة غريبة تصيب قطة في عينها فجعلت مظهرها 
شبيها بالكائنات الفضائية

آخر دقيقة من هذا الشهر ستكون “61 ثانية” لعدم انتظام حركة دوران األرض
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قضى طفل بريطاني يبلغ من العمر 3 أعوام يومين في منزل األسرة 
ما  حسب  غامضة،  بظروف  توفيت  التي  والدته  جثمان  مع  وحيدا 

كشف والد الراحلة.
وعثر على ليديا ماكدنوالد )28 عاما( متوفية في منزلها في مدينة 
بيرث بإسكتلندا وفق الشرطة التي قالت إنها لم تتمكن على الفور 

من تحديد سبب وفاة الشابة.
وجد  الطفل  أن  فأكد  ليديا،  والد  أما 

جانب  إل��ى  المنزل  في  وحيدا 
إلى  مشيرا  والدته،  جثمان 

المختصة  الجهات  أن 
إلى  الطفل  اصطحبت 

المستشفى.
إبالغ  تم  أنه  الجد  وأوضح 

كين،  يدعى  الذي  الطفل، 
عن وفاة والدته دون أن يتضح 
المريرة  التجربة  أدرك  كان  إن 
اليومين  طيلة  بها  مر  التي 

الذين قضاهما بجوار الجثمان 
أم ال.

أعلنت مايكروسوفت اليوم عن ذراع تحكم جديدة 
 Xbox ”لجهاز األلعاب الخاص بها “إكس بوكس ون
 Xbox One Elite وتدعى الذراع الجديدة ،One
فعاليات  ضمن  وذلك   ،Wireless Controller
معرض األلعاب الدولي E3 2015 في مدينة لوس 

أنجلوس األمريكية.
من  العديد  الجديدة  التحكم  ذراع  ت، وتقدم  لمميزا ا

الذراع،  تحت  من  إضافات  أربع  ال��ذراع  تقدم  تثبيت حيث  على  تساعد 
اليد في ذراع التحكم بشكل أفضل، كما أنها قابلة لإلزالة والتركيب بكل سهولة، 
وُصنعت اإلضافات من الصلب المقاوم للصدأ، وتعد معظم مكونات ذراع التحكم 

قابلة لإلزالة والتركيب بشكل بسيط.
تجربة  لتحسين  األزرار،  حساسية  في  التحكم  المستخدمون  وسيستطيع 
اللعب، وسيتوفر تطبيق لتخصيص ذراع التحكم بشكل أسهل، وسيتم حفظها 
ون،  بوكس  إكس  لجهاز  متوفراً  وسيكون  البيانات،  تضيع  ال  لكي  السحابة،  في 
وكذلك لنظام ويندوز 10 على الحواسيب، ويمكن أن يحفظ التطبيق تخصيصات 

لمستخدمْين مختلْفين.
النيران  إطالق  بأزرار خلفية جديدة، تحسن من عملية  الجديدة  التحكم  ذراع  وتأتي 
الزر  النار بشكل سلس، وتتوقف حركة  الزر مع طلقات  داخل األلعاب، حيث يتحرك 
بعد إطالق الرصاصة، وتعود لوضع االستعداد إلطالق رصاصة جديدة، كما تقدم الذراع 

أزرار اتجاهات أكثر  أناقًة وسهولة في االستخدام.

طفل بريطاني يقضي يومين 
مع جثمان أمه وحيدا

مايكروسوفت تعلن عن ذراع تحكم 
جديدة لجهاز إكس بوكس 1
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شارك وفد من البيت الثقافي البابلي في مهرجان 
الذي  اإلرهاب  ومحاربة  الوطنية  الوحدة  تعزيز 
برعاية  المجتمعي  للعمل  “سوا”  مركز  نظمه 
لجنة  مع  وبالتعاون  بابل  محافظة  مجلس 
فتوى  على  عام  مرور  لمناسبة  واإلعالم  الثقافة 
السيد  أطلقها  التي  الخالدة  الكفائي  الجهاد 
عصابات  لمحاربة  الوارث(  ظله  )دام  السيستاني 

داعش اإلرهابية.
)يد  شعار  تحت  أقيم  الذي  المهرجان  واستهل 
الشعبي  والحشد  األمنية  قواتنا  لمساندة  بيد 
وسورة  الحكيم  الذكر  من  آي  بقراءة  األبطال( 
الشهداء  أرواح  على  ترحما  المباركة  الفاتحة 
األبرار، بعدها ألقى نائب رئيس مجلس المحافظة 
القيادي في الحشد الشعبي حسن فدعم كلمة 
المؤامرات  مستعرضا  الفتوى  على  فيها  أثنى 
التي تحاك ضد العراق والهجمة التي تتعرض لها 
في  المباركة  الكفائي  الجهاد  فتوى  ودور  البالد 
ألقى  ثّم   ، اإلرهابية  داعش  عصابات  على  الحرب 
رئيس مركز “سوا” منصور المانع كلمة أشاد فيها 
الشعبي  والحشد  المسلحة  القوات  بانتصارات 
بابل حسن منديل  نائب محافظ  بعد ذلك تطرق 
إلى الفتوى الخالدة وعمقها الديني وتأثيرها في 

قلب الموازين ضد أعداء العراق.

جمعية  من  الشعراء  من  مجموعة  وألقى 
الشعراء الشعبيين عدداً من القصائد التي تبث 

روح الحماسة في صفوف المقاتلين األبطال. 
التقديرية  الشهادات  وزعت  المهرجان  ختام  وفي 

بين ممثلي فصائل الحشد الشعبي األبطال.
)يد  شعار  تحت  أقيم  الذي  المهرجان  واستهل 
الشعبي  والحشد  األمنية  قواتنا  لمساندة  بيد 
وسورة  الحكيم  الذكر  من  آي  بقراءة  األبطال( 
الشهداء  أرواح  على  ترحما  المباركة  الفاتحة 
األبرار، بعدها ألقى نائب رئيس مجلس المحافظة 
القيادي في الحشد الشعبي حسن فدعم كلمة 
المؤامرات  مستعرضا  الفتوى  على  فيها  أثنى 
التي تحاك ضد العراق والهجمة التي تتعرض لها 
في  المباركة  الكفائي  الجهاد  فتوى  ودور  البالد 
ألقى  ثّم   ، اإلرهابية  داعش  عصابات  على  الحرب 
رئيس مركز “سوا” منصور المانع كلمة أشاد فيها 
الشعبي  والحشد  المسلحة  القوات  بانتصارات 
بابل حسن منديل  نائب محافظ  بعد ذلك تطرق 
إلى الفتوى الخالدة وعمقها الديني وتأثيرها في 
مجموعة  العراق.وألقى  أعداء  ضد  الموازين  قلب 
من الشعراء من جمعية الشعراء الشعبيين عدداً 
من القصائد التي تبث روح الحماسة في صفوف 
وزعت  المهرجان  ختام  وفي  األبطال.  المقاتلين 
الشهادات التقديرية بين ممثلي فصائل الحشد 

الشعبي األبطال.

جمال الغيطاني يقتنص
 جائزة »النيل« لآلداب

صدور كتاب “نقد العقل األصولي” يتناول 
غياب التنوير فى الثقافة العربية

المتغّيرات اإلخراجية في المسرح العراقي
 بعد عام 2003

التشكيل العراقي
 هو األكبر عربيا

“الواجهة” و”عواصف” احتفاء 
بمئوية يوسف عز الدين عيسى

100 ألف نسخة بمعرض »القلم الحر« للكتاب

امسيه تكريميه
 للفنان غسان ال سعيد

هادي  العراقي  السينمائي  المخرج  فيلم  اثار 
ماهود )سوق سفوان( اعجابا كبيرا عند جمهور 
المسرح  قاعة  على  عرضه  اثناء  المشاهدين 
من  خطيرة  قضية  تناول  وقد  ببغداد،  الوطني 
بجرأة  المعاصرة،  العراقي  المجتمع  قضايا 
الناس،  بارزاق  تتعلق  انها  السيما  له  حسبت 
على  محتجا  ووقف  الدين  تابو  كسر  حينما 
ان  والغريب  البعض،  يرتديها  التي  االقنعة 
اثار  ايضا  وهذا  بالموبايل،  فيلمه  صور  المخرج 
فضول الكثيرين الذي توقعوا ان يشاهدوا صورة 
صوتا  يسمعوا  ال  وان  ومشوشة  واضحة  غير 
عن  اعلن  الفيلم  ان  المفاجأة  لكن  واضحا، 
تكامله وهو ما جعل الكثيرين يحيون المخرج 
تثمينا  القبعات  له  ويرفعون 
وتقديرا  لجهوده 

الجتهاده.
ان  ماهود  ه��ادي  الفيلم  مخرج  أكد  فقد     
رسالة  خالله  من  أوصل  تحديا،  كان  الفيلم 
أمامه  تقف  ال  الحقيقي  الفنان  أن  مفادها 
تحديات التهميش و انعدام التمويل، وقال: سوق 
صورته  دقيقة   25 مدته  وثائقي  فيلم  سفوان 
بالموبايل واأليباد، هو تسجيل لصراع بين باعة 
من  الشيعي  والوقف  جهة  من  سفوان(  )سوق 
جهة أخرى حيث بني هذا السوق وسط مدينة 
الكهربائية  والمواد   الباالت  لبيع  السماوة 
على  ويعتاش  واآلثاث  المستعملة  والمنزلية 
مركز  وهو  شخص  أربعمئة  نحو  السوق  هذا 
المحدود  الدخل  وأصحاب  الفقراء  لتسوق 
وأصبح ملتقى لألصدقاء والمتسوقين وحدث أن 
طالب الوقف الشيعي بالسوق مستحصالً أمراُ 
وبناء جامع كما أشيع  بذلك لتهديمه  قضائياً 
فينشأ صراع بين الباعة المتشبثين بمحالتهم 

والسلطة التي تسعى لتنفيذ األمر القضائي.
في  العمل  أستغرق  واض���اف: 
نحو  الفيلم 

من  متعددة  مراحل  في  السوق  وقد صورت  عام، 
الصراع وكنت أحياناً أستعين بموبايالت الباعة 
لتصوير حدث هام عند نفاذ بطارية موبايلي أو 

عدم حملي لأليباد.
الباعة في لب  الفيلم تسجيل لمشاعر  وتابع: 
أزمة تتكسر فيها الحواجز فيعلن البسطاء عن 
ما تخبأه أرواحهم متخطين التابوات وما يوضع 

أمامهم من خطوط.
وأوضح: تتدفق األحداث تلقائياً وببساطة تشبه 
عليهم  تتعالى  وال  الفيلم  شخوص  بساطة 
تلقائية  عمقت  الموبايل  كاميرا  تقنيات..  عبر 
تحولهم  اإلحترافية  فالكاميرا  الشخوص 
زحام  في  فسيضيع  الموبايل  أما  ممثلين  الى 
المتلقي  جعل  ما  أنفسهم  الباعة  موبايالت 
يتفاعل مع التدفق الحاصل في األحداث من دون 

أن يصطدم بإفتعال..
من  أوصلت  تحديا،  الفيلم  كان  ماهود:  وأكد 
ال  الحقيقي  الفنان  أن  مفادها  رسالة  خالله 
تقف أمامه تحديات التهميش و انعدام التمويل 
أو عدم توفر المستلزمات اإلحترافية في العمل، 
فيلمي  كون  أعماقي  في  بجرح  أشعر  زلت  ما 
أقاصي  )ف��ي  الطويل  ال��روائ��ي 
ال��ج��ن��وب( 
أستبعد من 
بغداد  أفالم 
ع��اص��م��ة 
فة  لثقا ا
لح  لصا
أف�����الم 
ش��ه��د 

والفكري  الفني  مستواها  بانحدار  الجميع 
وحتى األخالقي..

قائال:  الوطني  المسرح  في  عرضه  الى  واشار 
أختبار  الفيلم  إلفتتاح  المتواضع  الحفل  كان 
وكانت  متخصصين  متلقين  أمام  للفيلم  أول 
المفاجأة أنه كان مؤثراً جداً عبر ما أفصح عنه 
نقدية  كتابات  من  أعقبه  وما  بعنف  الجمهور 
مهمة ألسماء معروفة في مجال النقد واإلخراج 

السينمائي.
ذلك  في  قلت  بالقول:  حديثه  ماهود  وختم 
أقف  مرة  آخر  هذه  فربما  أودعكم  أني  اإلحتفال 
وضعت  فقد  المنصة  هذه  على  أمامكم  بها 
أحالمي في حقيبة وسأعود الى المنفى بعد أن 
تعبت من البحث عن عراق عدت إليه ولم أجده..

رحيمة  صباح  والكاتب  المخرج  اكد  جهته  من 
انه بضاعة عراقية صميمية، وقال: عرض علينا 
فيلما  سفوان  سوق  في  بضاعته  ماهود  هادي 
اخرى  وهي مغامرة  باد  االي  بعدسة جهاز  صوره 
الرسائل  اثبت فيها ان سوق  التي  من مغامراته 
التقنيات  حدود  تحددها  ان  اليمكن  الثقافية 
وانتظار ماهو آت ويقول بصوت عال: ها انذا اعرض 
بضاعتي في سوق الفقراء للفقراء وتحت تصرف 
الجميع عبر عنوانه ) wwماهود.com ( وعليكم 
ان تشاهدوا وتعيدوا البضاعة ان لم تساو ثمنها 
وانما  في سوقه  لنا  بآالت، كما عرض  تكن  ولم 
بضاعة عراقية صميمية حازت على قبول ورضى 
الذين حضروا هذا العرض واشتروا  المتبضعين 

بوقتهم وجهدهم مشاهدة ممتعة.
مجد  انه  هادي  لصديقي  يحسب  الذي  واضاف: 
ولم  تفاصيله  كل  في  الموضوع  متابعة  في 
يثنه صياح الشرطي او طلب هويته او منعه من 
التصوير لتسجل لنا كاميرتها تفاصيل عملية 
والمبررات  االرض  وجه  على  من  السوق  هذا  رفع 
او  كلل  دون  مراحلها  بكل  واالجراءات  القانونية 
ان  مفادها  رسالة  حقق  قد  بذلك  ليكون  ملل 
كل ما يجري مشابه لهذا الفعل سلبا او ايجابا 
فاسقط موضوعته على كل ما يجري في العراق 
بجرأة وصدق بل وبعفوية ابطاله الذين هم من 
طبقات الشعب كافة من البائعين والمشترين 

والسلطة والمراقبين.
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ماهود يصّور )سوق سفوان( بالموبايل ويكسر تابو الدين!
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اضــــاءات

فاز بجائزة النيل لآلداب األديب جمال الغيطاني، وحصل على 
٢٧ صوتاً.

٩ مرشحين أبرزهم: “الروائي جمال  وكان مرشحاً لهذا العام 
والدكتورة  تليمة،  المنعم  عبد  الدكتور  والناقد  الغيطاني، 

نعمات أحمد فؤاد، و إبراهيم عبد المجيد”.
يذكر أن جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية 
بارزة فى كل من مجاالت اآلداب والفنون والعلوم االجتماعية، 
وميدالية  جنيه  ألف  أربعمائة  الجوائز  من  جائزة  كل  وقيمة 

ذهبية.

العامة  المصرية  الهيئة  أص��درت 
المكتبة  سلسلة  ضمن  للكتاب، 
السياسية كتاب بعنوان “نقد العقل 

األصولى” للدكتورة منى أبو سنة.
ويقدم هذا الكتاب تحليال نقديا لما 
األصولي”  “العقل  الكاتبة  تسميه 
زاوية فلسفية تركز على نظرية  من 
ثقافية  ورؤي��ة  جهة  من  المعرفة 
عقالنية تستند إلى التنوير بشقيه 
أخرى،  جهة  من  واألدبي  الفلسفى 
تنتهى  التحليل  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
فى  التنوير  غياب  إل��ى  الباحثة 
عليه  ينطوى  بما  العربية  الثقافة 

من علمانية وعقالنية هو المسؤول 
فى  األص��ول��ى  التيار  اجتياح  عن 
الغياب  ذلك  أدى  وقد  مجتمعاتنا، 
إلى انفراد ذلك التيار، حيث لم يظهر 
األصولى  للتيار  يتصدى  آخر  بديل 
المثقفة  النخبة  أن  الكاتبة  وترى 
عن  مباشرة  مسئولية  مسئولة 

غياب ذلك التيار البديل.
أبواب  أربعة  إلى  الكتاب  وينقسم 
الباب األول بعنوان األصولية والتنوير، 
والباب الثانى يتحدث عن العلمانية، 
إشكاليات  يتناول  الثالث  الباب  أما 
مصر،  فى  الديمقراطى  التحول 
وأخيرًا الباب الرابع األصولية والهوية 

الكوكبية.

أقام البيت الثقافي في البياع التابع إلى 
دائرة العالقات الثقافية العامة في وزارة 
“المتغّيرات  عن  ثقافية  ندوة  الثقافة 
اإلخراجية في المسرح العراقي بعد عام 

.”2003
أقام البيت الثقافي في البياع التابع إلى 
دائرة العالقات الثقافية العامة في وزارة 
“المتغّيرات  عن  ثقافية  ندوة  الثقافة 
اإلخراجية في المسرح العراقي بعد عام 

.”2003
عبد  ع��زي��ز  سعد  الباحث  وأل��ق��ى 

الصاحب محاضرة تناول فيها العروض 
المسرحية التي قدمت في العراق بعد 
تلك  في  المؤثرة  والعوامل   ،2003 عام 
أنماطاً  أخذت  ما  غالبا  والتي  العروض 
من  مختزلة  ثقافية  وأشكاالً  وأفكاراً 
تأثيراً  أّثرت  أنها  كما  المعاصر،  الواقع 
أداء  طبيعة  على  ونفسياً  فلسفياً 
قدموا   الذين  العراقيين  المسرحيين 
ذلك  من  قريبة  وأدبية  فنية  تجارب 

الواقع.
األفكار  ع��ن  الباحث  وت��ح��دث  كما 
المنبثقة  الحية  اإلنسانية  والمشاعر 
الفنان  على  وتأثيرها  الواقع  ذلك  من 
العراقي بشكل خاص وعن انعكاساتها 

المتلقي  على  والنفسية  األدب��ي��ة 
تلك  إّن  مضيفاً  عام،  بشكل  العراقي 
المتلقي  لدى  ما شّكلت  األفكار غالباً 
والمعرفي،  الفكري  للتواصل  خطوطاً 
والمفاهيم  األفكار  تلك  يتقمص  وأن 
بأنها  لشعوره  نتيجة  ج��اءت  التي 
المتنفس الفكري القريب من مشاعره 

وأحاسيسه التي يعيشها.
من  مجموعة  الندوة  وتخللت  هذا 
من  واإلس��ت��ف��س��ارات   التعقيبات 
المحاضرة  اغنت  والتي  الحاضرين 

بمزيد من المعلومات المهمة.
وفي ختام الندوة قدم مدير البيت هدية 
إلى المحاضر تقديراً لجهوده العلمية.

اعتبرت األديبة والشاعرة السورية غادة فؤاد 
الحضارات  مهد  ليس  العراق  ان  السمان، 
فحسب، بل “تربة خصبة” لكّل أنواع اإلبداع، 

وخاّصة الشعري والفني والتشكيلي.
“للمفردة  ان  لها  حوار  في  واسترسلت 
العراقية روعتها المستمّدة من دفق دجلة 
يقال،  النخيل، فكما  التراب وشموخ  ودفء 
فإن األدب يولد في العراق ويزهر في بيروت، 
السمان  آخر”.واعترفت  مكان  في  ويذبل 
إبداع  وسوريين كبروا على  “كّتابا عرباً  بان 
النواب،  مظفر  وجرأة  شاكرالسياب،  بدر 
ورصانة معروف الرصافي، وكثيرين غيرهم، 
ناهيك عن الشجن الذي تسّرب إلى أرواحنا 
واستوطن فيها مع ناظم الغزالي، وسعدون 
جابر،  وياس خضر وغادة السمان، المقيمة 
تحرير  في  عملت   ،1992 منذ  لبنان  في 
مجالت،  و  صحف  في  الثقافي  القسم 
)وهكذا  والمؤلفات،  الكتب  من  لها  وصدر 
التفاصيل(،  و)بعض  و)الترياق(،  أنا(،  أتكلم 
نقدي  كتاب  وأيضاً  ظّلي(،  األعالي  و)كّل 

بعنوان )إسرائيليات بأقالم عربية(.

احتفاال بمئوية ميالد الروائي والمبدع الراحل د.يوسف عز الدين عيسى “17 
يوليو  1914  � 18 سبتمبر1999” قامت الدار المصرية اللبنانية بتقديم 
“الواجهة”، متزامنة  روايته  له، فأصدرت طبعة جديدة من  وروائيين  عملين 
دفتي  بين  تخرج  لم  التي  “عواصف”  روايته  من  األولى  الطبعة  صدور  مع 
كتاب في حياته، وذلك من منطلق اإليمان بأن رائد الدراما اإلذاعية صاحب: 
“العسل المر”، “ال تلوموا الخريف”، التمثال”، “عين الصقر”، “الرجل الذي باع 
رأسه”، “نريد الحياة”، “ليلة العاصفة”، “ثالث وردات وشمعة”، لم ينل إبداعه 
الروائي أوالمسرحي ما يستحق من اهتمام نقدي أودراسة أكاديمية، على 
الرغم من أنه كان أحد األساتذة الكبار الذين أسهموا في تأسيس جامعة 
صفحة  وثالثين  ثالثمائة  امتداد  وعلى  “الواجهة”  روايته  في  اإلسكندرية. 
حافلة بأعلى درجات التشويق واالثارة، كما يؤكد الروائي سعيد سالم في 
تقديمه لهذه الطبعة، فتمضي رحلة “ميم نون” من الحياة إلى الموت، وهي 
رحلة شاقة وعسيرة؛ منوعة بشتى صنوف العذاب والقسوة وأمر األحزان. 
وبمجرد أن ننتهي من قراءتها نجد أنفسنا وجًها لوجه أمام األسئلة األبدية: 
من الخالق؟ ومن اإلنسان؟ وما هي الحياة الدنيا؟ وما اآلخرة؟ وماذا عن الجبر 
واالختياروماهية الوجود اإلنساني؟ وما معنى أن تنتهي كل هذه المسائل 

الملغزة بلغز أكبر منها أال وهو الموت؟.
المعنى  على  إثنان  يختلف  ال  قد  التي  الموحية  بالرموز  مليئة  الرواية  إن 
القصود بأي منها. بناؤها المعماري قائم على تصميم هندسي تعسفي 
لكل رمز من الرموز الواردة بحيث يناظره معادل موضوعي على أرض الواقع. 
إال أننا نظلم العمل ظلًما فادًحا إذا ما تناولناه بهذا المنظور ألننا حتى لو 
استبعدنا المعادل الموضوعي لكل رمز وتناولنا العمل على ما هو عليه، أى 
بشكل الالمعقول، فإننا سنجد أنفسنا أمام رواية فنية متكاملة تعبر عن 

ال معقولية هذه الحياة التي نحياها بكامل وعينا ومعقوليتنا.

رجب  الصحفي  الكاتب  أعلن 
مؤسسة  صاحب  العزيز  عبد 
والطباعة  للصحافة  الحر  القلم 
بطبع  المؤسسة  قيام  والنشرعن 
وطبع  ألف نسخة  ب�20  كتاباً   20
نسخة  أل��ف   80 ب�  كتاباً   80
نسخة  ألف   100 عدد  بإجمالي 
فصحى  أشعار  بين  ما  متنوعة 
وروايات  وقصص  وغنائية  وعامية 
لمبدعين  وسياسية،  دينية  وكتب 
العالم  أقطار  وجميع  مصر  من 

القلم  في معرض  وسيتم عرضها 
من  األول  في  للكتاب  الدولي  الحر 
فعاليات  أثناء  القادم  أغسطس 
مهرجان القلم الحر لإلبداع العربي 

السادس.
تكلفة  أن  إلى  العزيز  عبد  وأشار 
وبأسعار  للمجاني  أقرب  كتاب  أي 
حتى  واحد  جنيه  من  جدا  رمزية 

خمسة جنيهات،
 مضيفاً أنه و للهدف المنشود وهو 
استغالل  دون  والمعرفة”  “القراءة 
يقرأ  أن  الجميع  حق  ومن  جشع  أو 
علما أن العام الماضي كان 50 ألف 

نسخة بالمعرض.

البيت  الثقافية  العالقات  دائرة  الثقافة  وزارة  اقامة 
االدباءوكتاب  اتحاد  مع  وبالتعاون  كركوك  الثقافي 

كركوك امسية تكريمية للفنان غسان ال سعيد
عام  من  الممتدة  الفنية  تجربته  تضمنت  سعيد 
الدكتور  االمسية  ادار  ..وقد  الحاضر  وقتنا  الى   1978
الذاتية  السيرة  تناول  حيث  خليفة  الكريم  عبد 
من  نخبة  االمسية  ..حضر  سعيد  ال  غسان  للفنان 
واالعالمين  والفنانين  والخطاطين  والشعراء  االدباء 

والمثقفين.

البيت الثقافي البابلي يشارك في مهرجان
 تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة اإلرهاب

ـ وكاالت

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ وكاالت

ـ بابل

ـ بغداد
ـ عبدالجبار العتابي
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هل تعرفون قصة هذا المثل أم أن معظمكم 
فقط يقوله لكونه سمع عنه...

قصة المثل تقول أنه كان هناك فالح يملك 
الفالح  وكان  األصيلة  الخيول  من  مجموعة 

يدرب خيوله يوميا ...
لها  ويطلق  االصطبالت  لها  فيفتح 

العنان في أرجاء المزرعة ...
وكان لهذا الفالح

قلبه...فكلما  على  شقراء..(عزيزة   ( بقرة 
أطلق الخيل انطلقت البقرة رافعة ذيلها 

وتركض بأقصى سرعتها والفالح مندهش من 
فعل تلك البقرة ...

وكان كلما انطلقت الخيول ورأى ما رأى قال:

مع الخيل يا شقراء 
فذهبت هذه العبارة مثال يضرب لمن يحاكي 
وما  له  خلق  فيما  ويندفع  شيء  كل  ويقلد 

جعله اهلل لغيره وال يصلح له ....

11إستراحة القارئ

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور

وم
يــ

 ال
ج

را
أبــ

مهنياً: فكر ملياً واعترف بأخطائك فاالعتراف بالخطأ فضيلة، حاول ان 
تفصل بين أمورك المهنية والعائلية عاطفياً: ُكن عاقالً وتفادَ الجدال 

والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من األهمّية أو السخافة 
صحياً: ما تقوم به أخيراً بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجاباً على وضعك 

الصحي 

مهنياً: ال تستغل الظروف الصعبة لزمالء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف 
اآلخرين عاطفياً: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما 

يستحقه من حنان وعاطفة صحياً: ال تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض 
عنها بمشروبات ساخنة مفيدة

مهنياً: حماستك للوقوف إلى جانب اآلخرين قد تورّطك في بعض األخطاء، فتمّهل 
قبل فوات األوان، وهذا أفضل عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على 

تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية صحياً: ال تتعب أعصابك 
وتنفعل أمام أمور تافهة ال تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام 

مهنياً: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن 
األفضل أن تكون حذراً في المستقبل عاطفياً: حاول أالّ تتسّرع في قراراتك تجاه الشريك، 

وخفف من العصبية لئال تزداد األمور حّدة بينكما صحياً: تعامل مع صحتك باهتمام 
كبير، وال تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة 

مهيناً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. النجوم تنير طريقك التخاذ 
قرارات مهمة عاطفياً: يمنحك الشريك الكثير من األمل في نقلة مهمة على 
صعيد حياتك العاطفية صحياً: األيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام 

وغيره، فتحاش الصقيع قدر اإلمكان 

مهنياً: حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير عاطفياً: 
يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة األولى. سرعان ما تفكر في التمهل باالرتباط 

صحياً: صّمم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف 

مهنياً: قد يبدو النمط بطيئاً نوعاً ما، ثم تتغّير األجواء ويولد مناخاً من 
التشويق والحركة الكبيرة عاطفياً: قد تسافر والشريك في ظروف مريحة، 
لكن عليكما الحذر بشدة، والزما مكانكما إذا استطعتما صحياً: تحميك 

األدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سالمتك، وعليك حماية نفسك 
والترّوي في بعض األحيان حتى ال تعاكسك األقدار

مهنياً: األمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعتبر مكسباً لك 
ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، 

لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو 
كامل صحياً: تناول كوب من الزهورات يومياً يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد 

للمعدة 

مهنياً: تحظى اليوم بشعبية ال مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النّيرة التى 
تطرحها عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد األجواء 

الجميلة قرب الحبيب صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في 
وضعك الصحي. انتبه 

مهنياً: أرفض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، فالعشوائية لن تكون 
في مصلحتك عاطفياً: يدعوك الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها 

بسرور، وربما تقومان بسفر صحياً: تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج 
المرجوة، المطلوب منك األمر نفسه على الصعيد الصحي 

مهنياً: ال تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زمالء العمل واقبل بالمناقشة. ال تشعر 
بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك عاطفياً: ال تهمل الحبيب على 

حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار. صحياً: تجنب النشويات قدر اإلمكان، 
واختر من المأكوالت األقل دسماً ودهنيات 

مهنياً: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم األكبر منه 
سريعاً، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه عاطفياً: أجواء 

ممتازة مع الشريك خالل هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه 
األجواء صحياً: انتعال الكعب العالي بكثرة يسبب آالماً للظهر، يستحسن 

االستعاضة عنه بكعب متوسط االرتفاع

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

مع الخيل يا شقراء
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رّبما يكون 2015 من أسوأ أعوام اإلنتاج الدرامي العراقي. 
“داعش”،  تنظيم  مع  اآلن  الجارية  والحرب  التقّشف  لعّل 
هما من أبرز العوامل التي أثرت في مستوى الدراما كماً 
العراقي«  اإلعالم  في »شبكة  الدراما  رئيس قسم  ونوعاً. 
في  الحاد  الهبوط  “ألقى  قال:  المحمداوي  رضا  المخرج 
أسعار النفط في األسواق العالمّية بظالله على الموازنة 
سياسة  اّتباع  إلى  الدولة  دفع  ما  هذا  للعراق.  العاّمة 
»شبكة  ونالت  ال��وزارات  ميزانيات  وضع  في  التقّشف 
اإلعالم العراقي« حّصتها من هذه السياسة، إذ تّم تعطيل 
عجلة اإلنتاج الدرامّي خالل عام 2015 في الشبكة التي 
تعّد الراعي األّول لإلنتاج الدرامّي في العراق، ولم تستطع 
التخصيصات  وجود  واحد بسبب عدم  درامّي  إنتاج عمل 
المالّية الالزمة. لذا، اعتمدت مديرية اإلنتاج الدرامّي في 
تّم  إذ   ،2014 في  انتج  الذي  الخزين  على  اإلعالم  شبكة 
إنتاج 11 مسلسالً درامّياً في العام الماضي عرض منها 6 
فقط، وبقي منها 5 جرى إعدادها وتحضيرها للعرض في 

شهر رمضان هذا العام«.
“العراقية” بحسب  قناة  التي ستعرضها  األعمال  هذه 
سالم  )تأليف  الرماد”  “حرائق  مسلسل  هي  المحمداوي، 
تؤدي بطولته نخبة  الذي  المحمداوي(  حربة وإخراج رضا 
ومحمد  البصري،  سّتار  منهم:  العراقّيين،  الفّنانين  من 
محّمد،  وسمر  الربيعي،  وفاطمة  الرحيم،  عبد  حسين 
وشمم الحسن، وسعد محسن، وزهور وطه المشهداني، 
وعبد الجبار الشرقاوي وغيرهم. ميزة المسلسل الرئيسة 
المجتمع  وظواهر  مشاكل  في  يخوض  اّن��ه 
العراقّي التي برزت عقب سقوط نظام 
 ،2003 عام  وأحداث  صّدام 
وي��س��ت��ع��رض 

العديد من النماذج والشرائح التي ترمز إلى تلك الظواهر 
والمشكالت ويخوض في صراع األجيال في حقبة تاريخّية 
أيضاً  هناك  المعاصر.  العراق  تاريخ  من  ومعقدة  شائكة 
وإخراج  سعداوي،  أحمد  )تأليف  السالم”  “وادي  مسلسل 
مهدي طالب( من بطولة مقداد عبد الرضا، وابتسام فريد 
التي  األحداث  حول  العمل  فكرة  تدور  الخالدي.  وميمون 
رافقت االنتفاضة الشعبانية عام 1991 ضّد نظام صدام 
ويّتخذ مسرح أحداثه في محافظة النجف وتحديداً في 
مقبرة “وادي السالم”. المسلسل الثالث هو “رازقية” )تأليف 
آسيا  تمثيل  من  سيف(  أبو  علي  وإخراج  الشبيب  باسل 

كمال وعلي نجم الدين وباسل الشبيب. المسلسل هو 
المعنونة  الدرامّية  السلسلة  من  الثالث  الجزء  بمنزلة 
جرائم  لتعرية  المؤلف  يتصّدى  وفيه  األزقة”،  ب�”أعماق 
شرائح  ضّد  السابق  للنظام  القمعّية  األمنّية  األجهزة 
منطقة  من  العمل  ويّتخذ  العراقي.  المجتمع  وفئات 
تلك  بعض  عن  للكشف  رئيساً  مكانّياً  محوراً  “الكّرادة” 
عبد  )تأليف  الورد”  “دنيا  فهو  الرابع  العمل  أّما  الجرائم. 
سناء  تمثيل  من  كامل(  جالل  وإخ��راج  شمخي  األمير 
عبد الرحمن وجالل كامل وفوزية حسن. يعّد العمل من 
مجموعة  لحياة  تعرض  التي  االجتماعّية  المسلسالت 
اجتماعّية  بنماذج  سكنّية  عمارة  في  السكان  من 
العمارة  ويدور صراع حول ملكية هذه  متعّددة ومتنّوعة. 
“دوالب  مسلسل  نشاهد  وكذلك،  عليه.  المتنازع  واإلرث 
)تأليف مشعل عذاب، وإخراج جمال عبد جاسم(  الدنيا” 
ونزار  السيد  وقاسم  ياسين  وماجد  راضي  إياد  تمثيل  من 
الشباب  يدور حول مجموعة من  العمل كوميدي  علوان. 
العاطل عن العمل الذي يبحث عن فرص لدخول معترك 

الحياة، لكّنه يقع في مواقف كوميدّية.

الفنان  سألت   , عنه   الجديد  كتابي  ضمن  طويل  حوار  في   
السيما  باشا,  السعيد  بنوري  عالقته  عن  علي  عزيز  الساخر 
علي  عزيز  ان  من  وبالرغم  منزله؟   وفي  االذاعة  في  التقاه  يوم 
كان يهز االستعمار البريطاني بمونولوجاته فانه خاف من نوري 
العاقبة  من  خوفا  برنامجه  واوقف  منه  هلعه  وازداد  السعيد 
االستعمار  من  والقوي  الصلب  موقفه  مع  اليتناسب  وهذا   .

والرجعية. المهم قال عزيز علي عن تلك الواقعة:-
كنت     1956 العام  اربع��������اءات  من  األربعاء  يوم  في   -  
) صل  و    ) السفينة   ( االستديو  إلنشاد مقال  لدخول  استعد 
عالنبي ( ,واثناء  االنشاد  فوجئت  بوجود  نوري السعيد  - باشا 
الي مع  بعض   ينظر    , االستديو  مراقبة   زجاج غرفة   وراء     -
ُ انه سيكرمني , فانسجمت   موظفي  االذاعة,  وقد خيل  الي 
مع المقال , وبعد فترة  ترك  غرفة  المراقبة  وعاد بعد  قليل 
دخل  لحظات   وبعد   نحوي,   النظر   ويطيل  بي   يحدق  وهو 
) هل  تحمل   اذني  -  واسر في  -  ناجي صالح  االذاعة  مهندس 
معك  مجموعة  اشعارك  الن الباشا  يريد ان  يراها ( , فسلمته 
رمز   frown سأله   قد    الباشا  وكان  يدي.  بخط  وهي  اياها  
الباشا   ( فأجابوه    ) كلبه  من  دايحجي   شنو  هذا  لك  تعبيري 
الغيب   ... هذا  هو ينظم ها االشياء وحافظها  ويقرأها  على 

ومدير  االذاعة  موافق
 عليها . فطار صواب الباشا  وقال  وين  مدير االذاعة  فأجابوه  ) 
طلع قبل شوية ( فقال ) لعد جيبولي االشعار اللي دايكوله��ة 
ليقول  ناجي  المهندس   عاد  وبعد حين    .) عزيز  يقصد   – هذا 
وانا اجهل ماقاله  اليه  (  فذهبت  يري��������دك  الباشا   ( لي 
للموظفين .. فقال الباشا ) وبشكل يوحي  بع���دم  الرضا ( 

انته شدعوة هلكد متشائم  . وداتبجي الناس بها الحجايات ...  
ييزي تشاؤم .. ييزي مضت علينة اربعميت سنة واحنه نبجي 

ثم اردف قائالً :
 - بالكم����������رك  اني موظف  فقلت  ؟  انته شنو شغلك 
فقال ) واي واي .. جمالة موظف  بالحكومة (  فقلت  لنفسي  

) اكلها عزيز افندي -  خوش  تكريم  راح  يكرمني  الباشا (  !
ثم قال  الباشا  شنو ) جي ( وشتقصد بعبارة  ) اخر كل عالج  
الجي (  فقلت .. باشا انت تعرف  شنو الجي  فقال الباشا ) المن 

تريد الجي ( فأجبته  لم اقصد اناساً
 ! المكان  وغادر  بسيطة  وقال   جيبه  في  المجموعة  فدس 
فخفت  في حينها  ولم انم  في تلك الليلة . وفي  اليوم التالي  
ذهبت  الى كمرك  بغداد حيث كنت اعمل مخمنا , فرن جرس  
العام   الدعاية  مدير  ابراهيم  خليل  االستاذ   وحدثني   الهاتف 

وقال الباشا  يريدك .. ويبدو انه كان  يظن  انك
فذهبنا معا الى مجلس  الوزراء في القش������لة واستقبلنا 
الباش�����ا قائال ) شتشربون (  ؟ !  فاعتذرنا  كالنا  عن طلب 
هالموهبة تسفط  ناطيك   اهلل   اخي  يا  انته    ( قال  ثم  شيء 
كول   .. واتهيجهم   الناس   داتفزز  فليش   ماتريد  مثل  الكالم 
البلد بخير وبيه رجال مخلصين يكدرون يقضون على هالعيوب 
واالفات .. ليش تلزم  الجوانب  السلبية  وماتذكر  االيجابية.  ثم 
توقف  عند كلم�������ة  في  مقال ) حبسونا (  اقول فيها ) 
مجالس������كم  مجلس اشرار ( وقال .. باهلل هذا أشلون حجي  
فأجبته  بأنني  اقصد مجلس  االمن وليس  مجلس  االمة  !فقال 
ليش  اني غشيم  هذا الحجي  مايعبر علي   ... فسكت ثم أعاد 
الي  المجموعة وغادرت بدون ان يعاقبني الباشا. لكن  خليل 
) الباشا   ابراهيم  الذي بقي  في غرفته  بعد خروجي قال لي  
تأكد  انت مو ش�����يوعي  وصار معجب  بيك هواية ( فقلت  
وقد  االذاع��������ة  برامج  ان تشطب اسمي من  ارجوك    : له 

خفت 
ع���������ل���������ى 

لم  وف��ع��الً   . ك��ث��ي��راً  ن��ف��س��ي  
الحادثة  تلى  الذي  االربعاء   في  االذاعة   الى  , اذهب  

ذلك  في  برنامجي   وموعد  اس������مي   اذاعة   من  بالرغم  
التالي   اليوم  اليوم.  لكن  جريدة االهالي هاجمت الباشا  في 
وقالت  انه ذهب  الى االذاعة  السكات اصوات الحق  المتمثلة  
هو  ذهابي  عدم  ان  وشعرت   خوفاً  فازددت   . والشعراء  باالدباء  
السبب في ذلك, وكي ال تتطور االمور اكثر ذهبت في االسبوع  

التالي  وانشدت  مقال ) انعل ابو الفن البو ابو  الفن (.
جواد   مصطفى  د.  حدثني     1958 ثورة  بعد   -: عزيز  يضيف  و 
ومصادفة   االيام   احد  في  باش�����ا  نوري  عند  كنت    ( قائالً  
ادار مؤش�ر االذاعة  فسمع  مقالك  )الف��ن (  وتابعه بكامله 
لكنه قال  عندما انتهيت  ) شوف شوف ابن  ال� .... دايشتمني ( 
.وضحكت كما ضحك د. مصطفى جواد واالستاذ عبد الحميد 
وزارة  في  نفسها   الغرفة  معي  يشغل   كان   الذي  العلوجي  

االرشاد.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978
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ارتاب به نوري السعيد..

عزيز علي .. ظاهرة عراقية فريدة

نجوم  كبار  من  بمجموعة  الدرامية  األعمال  ُصّناع  إستعان 
قبل  بعضها  ُطرَِح  التي  رمضان  دراما  لتقديم شارات  الغناء 

بدء عرض األعمال للترويج لألعمال الجديدة.
القاهرة: إستعان صناع األعمال الدرامية بمجموعة من كبار 
الدرامية  الشارات  تقديم  أجل  من  العربي  بالوطن  الفنانين 
أبرز  ترصد  إيالف  رمضان.  في  بها  ينافسون  التي  لألعمال 
للترويج  الماضية  الفترة  خالل  طرحها  تم  التي  الشارات 

لألعمال الدرامية.
سباق  الوهاب  عبد  شيرين  الفنانة  وتخوض  الوهاب:  عبد 
شارات دراما رمضان من خالل غناء شارة مسلسلها الجديد 
الغزالي  وليد  كلماتها  كتب  التي  األغنية  وهي  “طريقي” 

ولحنها إيهاب عبد الواحد وقام بتوزيعها أمين 
بطرح  الوهاب”  “عبد  اكتفت  فيما  بوحافة، 

لتشويق  األغنية  من  قصير  مقطع 
الجمهور

الرباعي  صابر  الفنان  ويغني  الرباعي: 
الذي  وع��ودة”  “ذه��اب  مسلسل  شارة 
وهي  السقا،  احمد  ببطولته  يقوم 
أغنية “بنتخلق” التي طرحها قبل أكثر 

من شهر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ايمن  الشاعر  كتبها  التي  األغنية  وهي 
وقام  سعد  وليد  ولحنها  قمر  بهجت 

بتوزيعها أحمد إبراهيم.
عالمة: ويقدم الفنان راغب عالمة ألول 
حيث  رمضاني،  مسلسل  شارة  مرة 
يغني شارة مسلسل “24 قيراط” الذي 
النور  عبد  سيرين  بطولته  تتقاسم 
وعابد فهد، فيما كتب كلمات وألحان 
الشارة مروان خوري ووزعها داني خوري.
جّسار: أما الفنان وائل جسار فيغني 

شارة مسلسل “مريم” الذي تقوم 
وخالد  وهبي  هيفاء  ببطولته 

التي  األغنية  وهي  النبوي 
كتب كلماتها تامر حسين 

ولحنها شادي محسن.

يبدو أن انتخاب مجلس جديد لنقابة الممثلين 
الفنانة  سيساعد  زكي  أشرف  الفنان  برئاسة 
مجدداً  للتمثيل  العودة  على  الشربيني  دينا 

القبض  بسبب  عامين  من  إقترب  غياٍب  بعد 
المخدرة  المواد  بتعاطي  وإتهامها  عليها 
وحبسها لمدة عام قبل أن تخرج من السجن 
وأكد  الماضي.  الثاني(  نوفمبر)تشرين  في 
نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أن الظروف 
أضرتها  التي  هي  للعمل  بعودتها  المحيطة 
حيث كان بداية موسم درامي، وعرض عليها 20 
مسلسل األمر الذي وضع المجلس السابق في 
مأزق، مشيراً ألنه يتابع تحركاتها أمام القضاء 
في  الفصل  وينتظر  للتمثيل  العودة  أجل  من 
القضاء  محكمة  أمام  أاقامتها  التي  الدعوى 
خالل  “زك��ي”  وأب��دى  الدولة.  بمجلس  اإلداري 
حديثه مع اإلعالمي تامر أمين مساء أمس األول 
لموقفها  تفهمه  مصرية”  “روتانا  قناة  على 
وإيمانه بموهبتها في التمثيل وحقها في أن 
تحصل على مكانة أفضل وتقديم المزيد من 
األعمال الفنية، مؤكداً على ضرورة أن يكون أي 

تحرك في إطار القانون.
دعوى  في  الحكم  الشربيني  وتنتظر  هذا 
إدانتها  حكم  على  به  تقدمت  الذي  النقض 
ينظر  أن  يتوقع  وال��ذي  المخدرات  بتعاطي 
ستظل  كانت  إذ  ما  لتحديد  الجاري  الشهر 
اإلتهام  إسقاط  سيتم  أم  القضاء  امام  مدانة 
عنها، علماً أن قوًة من الشرطة كانت قد ألقت 
بتعاطي  وإتهمتها  وصديقها  عليها  القبض 
المخدرات بينما إتُِهم صديقها باإلتجار، وصدر 
بحقها حكماً بالحبس لمدة عام أمضته في 

سجن النساء.

بعد نجاح الشركة المنتجة 
ساب  تامر  “لما  لمسلسل 
الجزء  تسويق  في  شوقية” 
المسلسل  م��ن  السابع 
“تامر  من  اسمه  تغّير  والذي 
وشوقية” بعد مغادرة الفنان 
العمل،  الفيشاوي  أحمد 
بدأت الشركة في االتفاق مع 
فريق العمل على تصوير جزء 
جديد سُيعرض بعد رمضان.

المسلسل  ببطولة  وتقوم 
إدوارد  م��ع  ك��س��اب  م��ي 
السابع  الجزء  وسيعرض 
شاشة  على  حصرياً  منه 
شهر  خ��الل   TeN ق��ن��اة 
رمضان، فيما سيتم اإلنتهاء 
بالكامل  العمل  تصوير  من 
المقبل.  األسبوع  مطلع 
الجزء  تصوير  أن  علماً 
عطلة  بعد  سيبدأ  الجديد 
يدرس  فيما  الفطر،  عيد 
فريق العمل استضافة عدد 
من الفنانين كضيوف شرف.

العربية  ال��دول  جامعة  عّينت 
الفنان تامر حسني سفيراً لخدمات 
باحتفاٍل  وذلك  القومي  الدم  نقل 
الجامعة  بمقر  أمس  أقيم  بسيط  
األمين  بحضور  القاهرة  وسط  في 
ووزي��ر  العربية  للجامعة  العام 
الصحة المصري، وذلك نظراً لجهوده 
والدم لجرحى  األدوية  وتبرع  في شراء 
والعراق  فلسطين  في  األح���داث 
وحظي  العربية.  الثورات  ومصابي 
“الجامعة”  في  مميز  باستقباٍل 
وسط حضور عدد من العاملين فيها 
الفترة  خالل  بالملف  والمعنيين 
على  لهم  الشكر  ووجه  الحالية. 
حسن االستقبال وحفاوته. وأعلن عن 
في  بالدم  للتبرع  حملة  أكبر  إطالق 
لتبنيها  المسؤولين  داعيا  العالم 
بتطبيقها  قريباً  سيبدأ  فيما  معه، 
بمختلف البالد العربية معتمداًعلى 

جماهريته.
من  ع��دد  “حسني”  ويحضر  ه��ذا 

سيقوم  التي  الغنائية  األدع��ي��ة 
الجمهور  على  لطرحها  بتسجيلها 
فيما  المقبل،  رمضان  شهر  خالل 
سينمائي  لفيلم  بالتحضير  سيبدأ 
جديد بعد إجازة عيد الفطر المقبل.

يدعى  مصري  محامي  أق��ام   
محمد معروف دعوى قضائية ضد 
الفنان عادل إمام وأسرة مسلسل 
للمطالبة  قسم”  ورئيس  “أستاذ 
بدعوى  المسلسل  عرض  بوقف 

سرقته.
أمام  دعواه  في  المحامي  وقال 
المستعجلة  األم��ور  محكمة 
رئيس  من  كالً  فيها  واختصم 
والتليفزيون  اإلذاع���ة  إت��ح��اد 
والقطاع  اإلنتاج  قطاع  ورئيس 
االقتصادي بالتليفزيون المصري، 
معاطي  يوسف  والسيناريست 
لمدينة  المصرية  والشركة 

والشركة  اإلع��الم��ي  اإلن��ت��اج 
الصناعية،  لألقمار  المصرية 
الذي  السيد  زكي  موكله  باسم 
المسلسل  تفاصيل  بأن  فوجئ 
التي ظهرت في اإلعالنات الدعائية 
له تتطابق مع نفس قصته التي 
وأودعها  بتسجيلها  وقام  كتبها 
في دار الكتب للحفاظ على حقه 

األدبي والفكري.
هو  لموكله  حدث  ما  أن  وأكد 
حق،  وجه  بدون  إستيالء  بمثابة 
الملكية  حماية  قانون  ويخالف 
عرض  بوقف  مطالباً  الفكرية، 
موكله،  وتعويض  المسلسل 
ما  عادة  الدعاوى  هذه  بأن  علماً 
إمام  عادل  الفنان  بأعمال  تحيط 

في كل عام.

سميرة وشيرين وراغب وجسار 
والرباعي نجوم الشارات

مي كساب بطلة الجزء الجديد دينا الشربيني بإنتظار قرار محكمة النقض
من “لما تامر ساب شوقية”

تامر حسني سفيرًا لنقل الدم القومي 
في الجامعة العربية

دعوى قضائية لوقف عرض
 “أستاذ ورئيس قسم”

ـ خاص

وعارضة  الممثلة  إستطاعت 
بيل”  “جيسكا  األميركية  األزياء 
عاماً،   33 العمر  من  البالغة 
لتبدو  رشاقتها  تستعيد  أن 
أنها  رغ��م  النحافة  بغاية 
راندل  “سيالس  طفلها  وضعت 
فقط.  شهرين  منذ  تيمبرلك” 
والتقطتها عدسات الصحافة 
للمرِة  أم��اً  أصبحت  أن  بعد 
المغني  زوجها  من  األول��ى 
“جاستين  األميركي  والممثل 
العمر  من  البالغ  تيمبرلك” 
من  خروجها  أثناء  عاماً   34
أنجلوس  لوس  في  مكتبها 
رشيق  بمظهٍر  ب��دت  حيث 
بدلة  ترتدي  وه��ي  ومذهل 
ومعطفا  كالسيكية  غير 

كريمي اللون.
كانا  الزوجين  أن  يُذكر 
خبر  على  تكتما  قد 
به  يصرحا  ولم  الحمل، 
قام  حتى  طويلة،  لفترٍة 
بنشر  فجأة  “تيمبرلك” 
بطن  يحتضن  وه��و  له  ص��ورة 
الشهور  في  وهي  “بيل”  زوجته 
شهر  في  حملها  من  األخيرة 
ثم   ، الماضي  أبريل)نيسان( 
األولى  الصورة  الوالدة  بعد  نشر 

ألبنهما “سيالس”.

جيسكا بيل تستعيد 
رشاقتها بعد شهرين 

من الوالدة

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

التقشف يؤثر بالسلب على الدراما العراقية هذا العام
ـ بغداد
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