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طاملا متنينا ان تنعم بالدنا بالأمن والأمان وت�ستطيع 
ان جتد لها مكانا مرموقا بني الدول املتح�سرة التي 
تنتهي فيها مظاهر العنف و�سور القتل والدمار,كما 
متنينا ان تلغى احكام العدام كما هو احلال يف البلدان 
املتقدمة التي يعي�ش فيها مواطنوها حياة حرة كرمية 
ا�س�ش  على  املجاين  والقتل  الره���اب  �سور  عن  بعيدة 
واهية وحجج غري منطقية ليراد منها �سوى التدمري 
واخلراب حتقيقا ملطالب اقليمية غري ان�سانية وبعيدة 

كل البعد عن اية م�سامني عدلية من�سفة.
ولو عدنا اىل الوراء قليال حيث تاريخ الدول املتقدمة 
يف عاملنا اليوم نرى ب�سكل جلي انها لن تبنى على ا�سا�ش 
�سعيف او ركيزة غري مدرو�سة او حماور فو�سوية بل 
فيه  ركيزة  اول  كان  ا�سا�ش  على  ذلك  ا�ستندت يف  انها 
جمال  يف  ل�سيما  املجتمع  ابناء  حتقيق"العدالة"بني 
ح��ق��وق الن�����س��ان ون�����س��رة احل���ق واه��ل��ة ���س��د ال��ب��اط��ل 

واملتم�سكون به.
جمالت  يف  متطورة  الن  نراها  التي  ال��دول  فجميع 
ح��ق��وق الن�����س��ان وال��ق��ان��ون اول����ت اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا يف 
�سارمة  احكاما  وا�سدرت  النا�ش  بني  العادل  الق�ساء 
�سد من يتجاوز على حق غريه من ابناء جلدته او اأي 
ان�سان اخر على وجه الب�سيطة. حيث مرت تلك الدول 
الراهن  الوقت  العراق يف  به  بظروف �سعبة كما مير 
قد  وكانت  العمد  والقتل  واخل���راب  ال��دم��ار  �سور  من 
عا�ست يف �سجال مع حاملي النوازع ال�سريرة والطماع 
ال��دم��ار  ���س��وى مظاهر  وال��د���س��ائ�����ش ايل لي���رى منها 
غري  املطامح  لتحقيق  ا�سا�ش  وجعله  الباطل  ورك��وب 
اىل  وقادتها  ال��دول  تلك  �سا�سة  انتبه  ال�سوية,بحيث 
واعدوها  اخل��ط��ورة  يف  غاية  واعتربوها  امل�ساألة  تلك 
بناء  اجل  انهائها من  المر  يقت�سي  م�ساألة جوهرية 

الدولة على ا�س�ش �سحيحة.
م�سامني  ا�سا�ش  ا�س�ش"الق�ساء"على  فقد  وبالفعل 
ال���ع���دال���ة  واح���ك���ام الن�����س��اف ب���ني ال��ن��ا���ش واع��ت��ربت 
م��وؤ���س�����س��ات  ب���ن���اء   اىل  ال���ول���وج  ا���س��ا���ش  ان"العدالة" 
كما  م�ستقرة  حياة  ابنائها  جميع  يحيا  حقيقية  دول��ة 

يريدون.
ومن اجل تطبيق العدالة يف اأي بلد لبد من تاأ�سي�ش 
بني  العدالة  حتقيق  عاتقه  على  ياأخذ  م�ستقل  ق�ساء 
النا�ش على ا�سا�ش احلقوق والواجبات وعدم العتداء 
على الخرين او امل�سا�ش بحياتهم او التاأ�سي�ش لثقافة 
فكان  اوعرقي  طائفي  او  ديني  ا�سا�ش  على  التهمي�ش 

ال�سا�ش قويا والبناء متما�سكا على هذه امل�سامني.
ونحن يف العراق نعي�ش حالة ب�ساعة ال�سور ودمويتها 
ي��وم��ي��ا  وم����ع ذل����ك ف��ه��ن��اك م���ن ي���ري���د ال���غ���اء اح��ك��ام 
تلك  تلغى  ان  فيه  نتمنى  ال���ذي  ال��وق��ت  الع�����دام,ويف 
ومنها  ال�ستف�سارات  م��ن  بالكثري  نت�سائل   الح��ك��ام 
ب��ح��ق اللف من  ي���اأخ���ذ  ت�������س���اوؤل م��ه��م ال وه����و م���ن 
العراقيني البرياء الذين ت�ستبح اج�سادهم كا�ساحي  
ال��ق��رون ال��و���س��ط��ى؟ ,ح��ي��ث يقتل ال��ن��ا���ش م��ن اج��ل ان 
دون  م��ن  وقيا�سرتها  روم��ا  اب��اط��رة  حكم  فيه  يرتكز 
رح��م��ة ول خ���وف و���س��ط ان��ت��ه��اك احل���رم���ات وازه����اق 

الرواح وتقطيع الج�ساد  دون ادنى رحمة.   
وم���ع ذل���ك ت�����س��اع��دت ن���ربة امل��ط��ال��ي��ب ب��ال��غ��اء اح��ك��ام 
ال��دم��اء مع حالت  اراق��ة  بينما تتزايد حمى  الع���دام 

تنفيذ اعدام املجرمني والقتلة,
وح�سنا فعلت وزارة حققوق الن�سان حينما ايدت تنفيذ 

احكام العدام ب�سبب ا�ستمرار الرهاب .
حيث ردت الوزارة على الطراف الدولية التي انتقدت 
تنفيذها اأخريا من قبل وزارة العدل,مبينة  اأن تنفيذها 
مت"ب�سورة قانونية", فيما �سددت على �سرورة وجود 

املواطن, رادعة" حلماية  "اإجراءات 
والمر املهم الخر الذي لبد من ال�سارة اليه وهو ان 
الوزارة لفتت اإىل وجود اإمكانية لإلغاء عقوبة العدام 
بعد زوال مظاهر العنف و�سور الرهاب على ان تلغى 
ان  العراقي  ال�سعب  ابناء  ي��درك  حينما  الحكام  تلك 

هناك من  ي�ستحق ان يلغى تنفيذ حكم العدام به.
وبدورنا نطالب اجلهات احلكومية امل�سوؤولة ان تفعل 
اط��ر احل��ق وال��ع��دل  وال��دق��ة يف ت�سخي�ش امل��ج��رم عن 
لكي حتقق عدالة  امل���دان فعال  ع��ن  املتهم  او  ال���ربيء 

ال�سماء يف ار�ش العراق الطيبة املعطاء.

العدل  اساس الحكم

حممد البدري

assad_assad43@yahoo.com

اإلفتتاحية

بغداد- العراقية
اأعربت الأمم املتحدة يوم  ام�ش الثنني, عن قلقها البالغ من ت�ساعد اأعمال 
ما  واإ�سابة  �سهد مقتل  املا�سي  اآذار  �سهر  اأن  اأك��دت  فيما  العراق,  العنف يف 

ليقل عن 1609 اأ�سخا�ش.
وقال رئي�ش مكتب حقوق الن�سان يف بعثة المم املتحدة يف العراق )يونامي( 
فران�س�سكو موتا يف بيان �سدر, ام�ش, وت�سلمت ) العراقية(, ن�سخة منه, اإن 
"الفرد العراقي ل يزال يعاين من الهجمات التي ينفذها عدد من املجاميع 
الرهابية من بينهم القاعدة يف العراق ودولة العراق ال�سالمية", موؤكدا اأن 
"حمافظات بغداد والنبار و�سالح الدين واملناطق املتنازع عليها يف نينوى 

وكركوك هي الكرث تاأثرا بهذه الهجمات".

األمم المتحدة:ضحايا االرهاب خالل آذار  1609 أشخاص

كتب : املحلل ال�شيا�شي
للبعثيني من هم بدرجة  ال�سماح  النظر عن قرار  بغ�ش 
او  الدولة  يف  املنا�سب  اأو  امل�سوؤوليات  بتويل  فرقة  ع�سو 
احلكومة �سرط متتعه بالكفاءة ... فان قرارا اأخر �سدر 
عن احلكومة �سي�سب الزيت على النار يف اأو�ساط ال�سعب 
العراقي خا�سة من الذين كانوا �سحايا لأولئك الذين ) 
عفا املالكي عما �سلف ( وهذا القول ترجمة لقرار املالكي 
بالعفو عن فدائيي �سدام وهو الأ�سم الذي اأرتبط باأب�سع 
اجلرائم واأ�ساليب التعذيب البدين والنف�سي التي طالت 

اآلف املواطنني .
البعثيني  ع����ودة  ق����رار  ع��ن   ) ال��ط��رف  غ�����ش   ( ك���ان  واذا 
به  م�سموحا  يكون  قد  والعدالة  امل�ساءلة  قانون  وتعديل 
العراقيني  اأغلب  اأن  هي  معينة  واأعتبارات  عوامل  لعدة 

ال��ب��ع��ث املنحل  ك���ان���وا م�����س��ط��ري��ن ل��الأن��ت��م��اء اىل ح���زب 
.... لكن ما  اأو طلب الوظيفة وغريها  نتيجة للرتهيب 
فهم   ... ال�سداميني  الفدائيني  عن  العفو  وي��ربر  ال��ذي 
" عدي  املعوق  الدكتاتور  ل�سلطة  اأزلم  تعريف  وباأب�سط 
واداة  " له  �سيد  " كالب  ليكونوا  اأختيارهم  مت  " حيث 
كالأمن  حكومية  جهة  يكونوا  ومل   ..... النا�ش  لرتويع 
اذ عمل   ...... اأو جي�ش  واأف��راد �سرطة   ... ... والداخلية 
" عدي �سدام ح�سني " على ايجادهم كعني ويد ت�ساعده 
على البط�ش وكانت جرائمهم يق�سعر لها البدن ... منها 
�سطوح  اأعلى  من  بهم  امل�ستبه  اولئك  اأو  املعار�سني  رمي 
بنايات الرعب لي�سقطوا على الأر�ش م�سرجني بدمائهم 

الزكية .
ما هكذا تورد الأبل يا رئي�ش احلكومة ... وما هكذا يكون 

امل�ساحلة واذا كان  اأو  ال�سلح  ... وما هكذا يتم  الت�سامح 
الفدائيون �سينالون حقوقهم التقاعدية ... فنحن نعرف 
�سياأخذون  هل   ... �سيت�ساءل  مبجمله  العراقي  وال�سعب 

حقوقهم مقابل ما �سفكوا من دماء الأبرياء !!!
الع�سكري  اأو   .... الر�سمي  ال�سرطي  مينح  اأن  �سري  ل 
يف  منتظمني  ب��اأع��ت��ب��اره��م   ... ح��ق��وق��ه  ال��رت��ب  مبختلف 
موؤ�س�سات حكومية رغم التحفظ على البع�ش من هوؤلء 
ال��ع��راق��ي��ني خ���الل حقبة  ب���دم  اأي��دي��ه��م  ال��ذي��ن تلطخت 
اأعطاء حقوق  ي��ربر  ال��ذي  ... لكن ما  جمهورية اخل��وف 

للقتلة الذين كان ولئهم فقط ل�سخ�ش ) عدي ( .....
ال��ت��ي رفعها  ال��ك��رمي��ة  ب��الأي��ة  امل��ال��ك��ي  اق��ت��ن��ع ال�سيد  ه��ل 
الكتب  تذيل  وبهتانا وهي  زورا  ال�سغري عدي  الدكتاتور 
 " وتقول  �سدام  فدائيي  مكاتب  عن  ال�سادرة  الر�سمية 

اأن��ه��م فتية اآم��ن��وا ب��رب��ه��م وزدن���اه���م ه���دى " .... وك��ان��ت 
الوح�سي  ال�سلوك  ع��ن  وا���س��ح��ة  ���س��ورة  تعطي  اأفعالهم 
ال�سباب  القب�ش عليه من  والعدواين لت�سفية من يلقى 
التقارير  �سحايا  م��ن  �سحايا  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  امل��ع��ار���ش 

احلزبية والو�سايات املغر�سة .
هل يتذكر ال�سيد املالكي عندما يوافق على قراره بال�سماح 
يتم  تدريبهم  كان  تقاعدية كيف  بنيل حقوق  للفدائيني 
على اأكل جيف الكالب والأفاعي معلنني بذلك عن عدم 

تورعهم بقتل النا�ش باأب�سع �سور القتل ....
من  اأ�سيب  و  ال���وزراء  رئي�ش  عند  الأوارق  اأختلطت  لقد 
اأ�سيب بعمى الألوان نتيجة هذا التخبط باأتخاذ قرارات 

العفو وال�سماح ونيل احلقوق .
وحني نوؤكد على اأن هذا القرار من �ساأنه اأن ي�سب الزيت 

على النار ... لأنه �سيتنكر للدماء الطاهرة التي �سفكت 
ولالأرواح التي اأزهقت على اأيدي فدائيي �سدام .

اأعتبارهم  م��ن  ينطلق  البعثيني  م��ع  الت�سامح  ك��ان  واذا 
قتلة  ���س��وى  لي�سوا  ���س��دام  ف��دائ��ي��و  ف���اأن   .... م��واط��ن��ون 
ال�سدامي  النظام  م��راح��ل  اأخ��ط��ر  م��ن  اأف��رزت��ه��م مرحلة 
ول ميكن باأي حال من الأح��وال اعتبارهم مواطنني ... 
�سور  �ستتداعى  م��واط��ن  اي  اأم���ام  ا�سمهم  تذكر  اأن  فما 

الوح�سية والقتل بدم بارد ...
اأنهم ع�سابات مت اأختيارهم وفق موا�سفات معينة اأقل ما 
فيها اأن فدائي �سدام عنده الأ�ستعداد الكامل لقتل اأمه اأو 
اأبيه اأو �سقيقه اأو �سديقه ملجرد اأختالفه معه ومعار�سته 
لتوجهات حكم �سدام ومزاج دكتاتوره ال�سغري " عدي " 

�سيء ال�سيت .

ال عزاء  ألمهات الشهداء .... بنيل " فدائيي صدام " حقوقهم التقاعدية

اجبار طائرة ايرانية متجهة لسوريا على الهبوط في بغداد وتفتيشها 
فساد البنك, بيع نصف ايرادات النفط وتحويلها الى االردن والخليج

بغداد-  كتب املحرر 
اأفاد م�سدر برملاين يوم ام�ش  الثنني باأن 
على  خ��الل جل�سته  �سوت  ال��ن��واب  جمل�ش 
العربية  التفاقية  ت�سديق  قانون  م�سروع 
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات, فيما اأرجاأ 
جل�سته  اإىل  قوانني  ثالثة  م�ساريع  ق��راءة 
ال�سهر  م��ن  والع�سرين  ال��ث��ال��ث  يف  املقبلة 

احلايل.
وق����ال امل�����س��در اإن جم��ل�����ش ال���ن���واب ���س��وت 
الث���ن���ني ع��ل��ى م�������س���روع ق���ان���ون ت�����س��دي��ق 
تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  التفاقية 
امل���ع���ل���وم���ات.واأن اجل��ل�����س��ة ���س��ه��دت ال��ق��راءة 
العلمي  امل��ج��م��ع  ق��وان��ني  مل�����س��اري��ع  الأوىل 
ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  وت��اأ���س��ي�����ش  ال��ع��راق��ي, 
اإن�ساء  اتفاق  ت�سديق  اإىل  اإ�سافة  الأهلية, 
جل���ن���ة م�����س��رتك��ة ل���ل���ت���ع���اون ب����ني ح��ك��وم��ة 
الكويت,  دول��ة  وحكومة  العراق  جمهورية 
وت�������س���دي���ق ات���ف���اق���ي���ة ت�����س��ج��ي��ع وح���م���اي���ة 
العراق  جمهورية  حكومة  بني  ال�ستثمار 
وحكومة اليابان.كما �سهدت اأي�ساً القراءة 
اخلارجية  وزارة  ق��وان��ني  مل�ساريع  الثانية 
واإل��غ��اء ق��رار جمل�ش ق��ي��ادة ال��ث��ورة املنحل 
 189 1978 ورقم  1559 ل�سنة  املرقم 
ق��راءة  "مت  اأن��ه  اإىل  لفتاً   ,"1978 ل�سنة 
اوىل وتاأجيل القراءة الثانية لقانون العمل 
الذي ينظم حقوق العاملني يف القطاعني 
دوائ��ر  مع  واملتعاقدين  واملختلط  اخلا�ش 

الدولة ,واجلامعات والكليات الأهلية".
رف��ع  ال���ن���واب  "جمل�ش  اأن  امل�����س��در  وذك����ر 
ن��ي�����س��ان   23 ال���ث���الث���اء  ي����وم  اإىل  ج��ل�����س��ت��ه 

احلايل".
واع���ت���رب ائ���ت���الف دول�����ة ال���ق���ان���ون ال��ت��اب��ع 
لرئي�ش الوزراء نوري املالكي ام�ش الثنني, 
اأن احلكومة ملزمة مبنح رواتب تقاعدية 
لذوي كل من قدم خدمة للدولة ل�سنوات 
جمل�ش  ق������رارات  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ط�����وال, 

ال������وزراء الأخ������رية ج����اءت ل��ت��ث��ب��ي��ت اأح��ك��ام 
قانون امل�ساءلة والعدالة.

وقال النائب حممود احل�سن خالل موؤمتر 
وح�سرته  ال��ربمل��ان  مببنى  عقده  �سحفي 
القوانني  بع�ش  "تعديل  اإن  "العراقية", 
اإمنا جاء ملنح رواتب تقاعدية لكل من خدم 
يكون ممن تلطخت  اأن ل  �سريطة  العراق 
اأي���دي���ه���م ب���دم���اء ال��ع��راق��ي��ني, ول ب���د من 

الف�سل وعدم خلط الأوراق".
ال���دول���ة  خ����دم  اأن"من  احل�����س��ن  واأ�����س����اف 
ل�����س��ن��وات ط����وال يف دوائ����ره����ا ي��ح��ت��م على 
احلكومة منح ذويهم روات��ب تقاعدية من 
اخلدمة",  اإىل  ب��ال��ع��ودة  لهم  ال�سماح  دون 
له  �سبق  ال��ع��راق��ي  "الق�ساء  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
حم��اك��م��ة رم����وز ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د واأ����س���در 
اأح����ك����ام الإع���������دام ����س���د ك����ل م����ن ت��ل��ط��خ��ت 
احل�سن  وبني  العراقيني".  بدماء  اأيديهم 
اأن "قرارات جمل�ش الوزراء الأخرية جاءت 
امل�����س��اءل��ة وال��ع��دال��ة  اأح��ك��ام ق��ان��ون  لتثبيت 
وذل���ك  امل���ع���دل,   2008 ل�����س��ن��ة   10 رق����م 
ب�سرف احلقوق التقاعدية ملن ي�ستحقها", 
م�سريا اإىل اأن "الد�ستور هو الذي اأعطاهم 
حقوقهم وفق املادة )14( منه والتي تن�ش 
القانون  اأم��ام  �سوا�سية  العراقيني  اأن  على 
اأك�����دت ع��ل��ى ت��ك��اف��وؤ  اأي�����س��ا  وامل������ادة )16( 

الفر�ش للجميع".
واأعلنت القوى الكرد�ستانية ام�ش الثنني, 
اأن��ه��ا ق���ررت اإر����س���ال وف���د اإىل ب��غ��داد ينقل 
تت�سمن  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ال���ك���رد  ر���س��ال��ة 
احلالية  ال�سيا�سية  الأزم����ة  حل��ل  روؤي��ت��ه��م 
موقفها  اأن  اأك���دت  فيما  اأخ���رى,  ومطالب 
من العملية ال�سيا�سية �سيتحدد على �سوء 

ا�ستجابة التحالف لهذه املطالب.
وقالت رئا�سة اإقليم كرد�ستان العراق يف بيان 
وتلقت)العراقية( ام�����ش   ي��وم  عنها  �سدر 

م�سعود  الإق��ل��ي��م  "رئي�ش  اإن  م��ن��ه  ن�سخة 

ب����ارزين اج��ت��م��ع ام�����ش م��ع ال������وزراء ال��ك��رد 
يف احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة وروؤ�����س����اء ال��ك��ت��ل 
مت  وقد  العراقي  الربملان  يف  الكرد�ستانية 
بحث اآخر م�ستجدات العملية ال�سيا�سية يف 
البالد ومت التطرق اإىل كيفية تعامل اإقليم 
العراق  يف  ال�سيا�سية  الأزم��ة  مع  كرد�ستان 

الحتادي".
"القوى  اأن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��رئ��ا���س��ة  واك�����دت 
ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة ���س��ددت يف اج��ت��م��اع��ه��ا على 
العملية  م��ن  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  م��وق��ف  اأن 
ال�سيا�سية مرتبط بكيفية تعامل احلكومة 
الحت���ادي���ة م���ع ال��ر���س��ال��ة وامل��ط��ال��ب ال��ت��ي 

�سيحملها الوفد".
العراقية  امل��دين  ال��ط��ريان  �سلطة  واأعلنت 
اإح����دى ال��ط��ائ��رات الإي��ران��ي��ة  اأن��ه��ا فت�ست 
على  "اإجبارها"  بعد  دم�سق  اإىل  امل��ت��وج��ه 
ان  اأك���دت  وفيما  ب��غ��داد,  الهبوط يف مطار 
املواد التي كانت حتملها الطائرة الإيرانية 

هي مواد طبية وم�ساعدات اإن�سانية .

ال���ط���ائ���رات  "تفتي�ش  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
الي��ران��ي��ة امل��ت��وج��ه��ة اىل ���س��وري��ا ج���اء بعد 
ت��وج��ه��ات رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة ن����وري امل��ال��ك��ي 
العامري وذلك �سمن  النقل هادي  ووزي��ر 
���س��ي��ا���س��ة ال���ع���راق ب��ال��وق��وف ع��ل��ى ب��ع��د من 
ب�سيا�سة  وال��ت��م�����س��ك  ���س��وري��ا  يف  ال�������س���راع 

احلياد منه.
وك�سفت جلنة تق�سي احلقائق يف مطابقات 
الثنني,  ام�ش  يوم  العراق  �سندوق  تنمية 
ان ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ب���اع خ���الل ال�����س��ن��وات 
التي  العملية  م����زادات  يف  امل��ا���س��ي��ة  ال�ستة 
يجريها نحو 207 مليار دولر مبا يعادل 
يف  النفطية  العراق  اإي���رادات  من   56%
تلك ال�سنوات ويف اكد اأن تلك املبيعات كانت 
اأكرث باأ�سعاف مما حتتاجه ال�سوق املحلية, 
اأك��رث بكثري من ن�سف تلك  فاإنه ك�سف ان 
اإىل م�سارف حمددة �سبت  املبيعات ذهبت 

م�سرتياتها من البنك يف اخلليج والأردن.
وق�����ال رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة اح���م���د اجل��ل��ب��ي يف 

م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ع���ق���ده مب��ب��ن��ى ال���ربمل���ان 
" مبيعات البنك  اإن  وح�سرته )العراقية( 
امل����رك����زي م���ن ال�������دولر يف م�����زاد ال��ي��وم��ي 
 2006 ع��ام  م��ن  املمتدة  ال�سنوات  خ��الل 
و832  مليار   207 بلغت   ,  2012 اىل 
م��ب��ي��ع��ات   " اإن  م��ب��ي��ن��ا  دولر",  م���ل���ي���ون 
العراق  اإي���رادات  من   56% تعادل  البنك 
 370 والبالغة  ال�سنوات  تلك  النفطية يف 
اأن   دولر".مو�سحا  مليون  و847  مليار 
م��ب��ي��ع��ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ه��ي ا���س��ع��اف ما 
ا���س��ت��ورده ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش خ���الل ال��ف��رتة 
و2012", لفتا   2006 عام  املمتدة من 
الفرق  بان  �سكوك  لديها  " اللجنة  اأن  اىل 
املالية قد مت حتويله اىل عملية  املبالغ  يف 
حولت  ال��ب��ن��وك  اأن  اموال".مبينا  غ�سيل 
خ����الل ف����رتة م��ت��اب��ع��ة ال��ل��ج��ن��ة ل��ه��ا مبلغ 
ابو  بنك  اىل  دولر  مليون  و23  مليارين 
ومليارين وخم�سة ماليني  الوطني,  ظبي 

دولر اىل بنك بيت املال الردين".

بغداد/ العراقية 
ال�سيا�سي اخلطري الذي حدث  التغيري  افرز 
العراق قبل ع�سر �سنوات من الن والذي  يف 
العديد  ني�سان  من  التا�سع  اليوم  هذا  يوافق 
م���ن ال��ت��داع��ي��ات ال��ت��ي ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى واق���ع 
املواطن الذي كان يتاأمل منه اخلري والمان 
من  كبري  م�ستوى  وحتقيق  الكرمي  والعي�ش 
ال�ستقالل الوطني احلقيقي وبرغم الف�سحة 
الكبرية من احلرية ال�سخ�سية والتعبري عن 
غري   . الدميقراطية  مبداأ  تفعيل  يف  الرادة 
انق�ست,افرزت  التي  �سنوات  الع�سر  فرتة  ان 
بكل  م��رة  وه��ي  احل�سبان  يف  تكن  مل  حقائق 
امل��ق��اي��ي�����ش ع��ل��ى ال���ع���راق���ي���ني ج��م��ي��ع��ا بغ�ش 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ان��ت��م��ائ��ات��ه��م وت��وج��ه��ات��ه��م ,فبني 
موؤيد للتغيري ومعار�ش له عا�ش العراقيون 
امل���اأ����س���اة ن��ف�����س��ه��ا ب��ع��د ان ���س��ه��د ج��م��ي��ع اب��ن��اء 
وحكم  ال�سيا�سية  الدكتاتورية  حالة  ال�سعب 
يف  وق��ع��وا  ال�سابق  العهد  يف  ال��واح��د  احل���زب 
�سراك اخرى اطرافها الرهاب والف�ساد املايل 
التي  ال�سيا�سة  امل�ساكل  عن  ف�سال  والداري 
كان �سببها العديد من ال�سا�سة الذين اخذوا 
على  ويتهافتون  املنا�سب  على  يت�سارعون 
كرا�سي ال�سلطة بعد كان ال�سعب يتمنى ان ل 
تتكرر �سور الت�سلط والتم�سك باملنا�سب من 
دون احداث تغيري حقيقي يف �سور ومظاهر 

معي�سة العراقيني.

اإ�سقاط  اأن  ال�سيا�سي  لل�ساأن  مراقبون  ويرى 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق, اأن��ت��ج ن��ظ��ام ح��ك��م ج��دي��دا, 
اأتيحت  فيما  ال�ستقرار,  ار���س��اء  يف  ينجح  مل 
اإىل  ت�سعى  �سيا�سية  طبقة  لي��ج��اد  الفر�سة 
اأن��ه  واملح�سلة  اخل��ا���س��ة,  م�ساحلها  حتقيق 

جرى ا�ستبدال الدكتاتورية بالف�ساد.
وي���ق���ول ال��ك��ات��ب وال��ب��اح��ث ال��ع��راق��ي جميل 
درده يف حديث  �سحفي يف ذكرى مرور 10 
ال�سابق:كانت  ال��ن��ظ��ام  �سقوط  على  ���س��ن��وات 
اأموال العراقيني تذهب اإىل فوهات ال�سالح, 
الذي اأحكم النظام من خالله بقاءه ولإدامة 
معاركه يف الداخل واخل��ارج, اما اليوم فاملال 
نف�سه يذهب اإىل ال�سركات الوهمية والعقود 

املزورة واإىل جيوب املف�سدين".
بتح�سر,  امل��ا���س��ي  اإىل  "ننظر  درده  واأ����س���اف 

لتوفر نعمة الأمن على الأقل, 
ويقول احد املواطنني اأن اأحالمي ذهبت اأدراج 
الرياح بعد ان راودتني الكثري من الآمال واأنا 
اأت��اب��ع مت��ث��ال ���س��دام ي��ت��ه��اوى يف ذل���ك ال��ي��وم 

التا�سع من ني�سان عام 2003,
بالن�سبة يل, فقد  اإلهام  وا�ساف كانت حلظة 
يتكلم  ودمي��ق��راط��ًي��ا  م�ستقًرا  ع��راًق��ا  تخيلت 
ي��ع��ان��ون من  ك��ام��ل��ة, ول  ال��ن��ا���ش بحرية  فيه 
�سظف العي�ش, لكنني ا�سعر اليوم بخيبة اأمل 
ا�ستبدلت  التاريخي,  اليوم  كبرية, ففي ذلك 

الدكتاتورية بالف�ساد".

وق���ال ق��ائ��د ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل العميد 
عبا�ش عبد �سمران اأن الأو�ساع الأمنية ت�سهد 
املحافظات",م�سريا  جميع  يف  عدة   خروقات 
املا�سيني  الأ�سبوعني  بابل خرّجت يف  اأن  اإىل 
فوج طوارئها اخلام�ش الذي �سيكون م�ساندا 

لأفواج الطوارئ الأربعة الأخرى".
�سيتمركز  ال��ف��وج  "هذا  اأن  ���س��م��ران  واأ���س��اف 
ملا متثله  نظرا  بابل ح�سرا,  �سمال حمافظة 
عليها  ال�سيطرة  ي�سعب  وا�سعة  م�ساحة  من 

ب�سكل كامل".
وي���ق���ول امل���واط���ن حم��م��د ج��ا���س��م م���ن ب��غ��داد 
من  الكثري  فيه  ح��دث��ت  الخ���ري  التغيري  ان 
الي���ج���اب���ي���ات ب���رغ���م امل�����س��اك��ل وال���ت���داع���ي���ات 
الم��ن��ي��ة وال���ت���ن���اح���رات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل���س��ي��م��ا 
احلرية التي كان يفتقد لها الن�سان العراقي 
ال��ذي  ال�سخ�ش  ك��ان  فقد  ال�سابق  العهد  يف 
يقطع  حينذاك  ال�سلطة  راأ���ش  على  يتطاول 
ل�سانه ثم يحز راأ�سه  اما يف الوقت احلا�سر 
ف��ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ري م���ن ال��ع��راق��ي��ني ت��ظ��اه��روا 
يتحدثون  واخ����ذوا  ورئي�سها  احل��ك��وم��ة  �سد 
امل�سوؤولني معربين  ب�سخرية عن الكثري من 

عن ارائهم بكل حرية.
ال�سيئة  الم�����ور  ان  اخ����ر  م���واط���ن  وا����س���اف 
التغيري  وقبل  ال�سابق  العهد  يف  كانت  التي 
ق��د ���س��ه��دت ال��ك��ث��ري م��ن ال����س���اءة ف��احل��روب 
بحروب  تبدلت  ال�سابق  النظام  بها  قام  التي 

داخلية بني ابناء ال�سعب الواحد حيث ع�سنا 
الطائفية املقيتة وحالت الرهاب التي تزهق 

يوميا ع�سرات العراقيني .
وت�سري املواطنة ام حيدر من مدينة الب�سرة 
ال�سيا�سية  امل�ساكل  من  بالرغم  ان��ه  الفيحاء 
تنف�سوا   العراقيني  ان  ال  الن  حت��دث  التي 
م�����س��ادر عي�سهم  م���ن  ال��ك��ث��ري  ال�����س��ع��داء يف 
ل�سيما زي���ادة ال��روات��ب ل��دى امل��وظ��ف��ني كما 
مبالغ  لتزيد  التقاعد  قانون  يقر  ان  نتامل 
معي�سي  م�����س��ت��وى  ي��ح��ق��ق  م���ا  اىل  ال����روات����ب 
واح��ي��ل على  ال��دول��ة  م��ن خ��دم  منا�سب لكل 

التقاعد قبل التغيري وبعده .
وا�سافت اننا نتاأمل  يف مقبل اليام ام يحدث 
ال��ب��الد بعد ان يعي  لن��ف��راج كبري يف ازم���ات 

العقالء خطورة الوا�سع يف البالد .
ع�سكر حمدان من حمافظة  احل��اج  وا���س��اف 
بعد  �ستجري  املقبلة  النتخابات  ان  الن��ب��ار 
ان ت��ي��ق��ن اب���ن���اء ال�����س��ع��ب ال���ع���راق���ي م���ا لهم 
يقدم  ان  ميكن  من  على  وتعرفوا  وماعليهم 
يوؤ�س�ش  و  طموحاتهم  ويحقق  لهم  اخلدمة 
لهم م�ستقبل م�سرق لهم .مبينا ان احلكومة 
احلالية مل ت�ستطيع ان حتقق كل ما ي�سبوا 
ب�سبب وج����ود ���س��راع��ات على  امل��واط��ن��ني  ل��ه 
فيه  ال��ع��راق  ان  ال  ال��ق��رار  وم�سدر  ال�سلطة 
ال��ك��ث��ري م���ن الم���ك���ان���ي���ات ال���ت���اي مي��ك��ن ان 

يوظفها امل�سوؤولون ل�سالح ال�سعب.

برغم فسحة الحرية ..في ذكرى التغيير 4/9
استبدال"الدكتاتورية" بتداعيات امنية وفساد,وساسة متناحرون

بغداد- العراقية
اعلنت اأمانة بغداد يوم ام�ش الثنني, عن اإبداء �سبع 
�سركات عاملية رغبتها يف تنفيذ م�سروع املرور الذكي, 
م�سرية اإىل ان الهدف منه هو التحكم بحركة �سري 
ب�سورة عاجلة يف  امل��روري��ة  الختناقات  وف��ك  امل��رور 

حال حدوثها.
وق����ال����ت الأم�����ان�����ة يف ب���ي���ان �����س����در, ام�������ش وت��ل��ق��ت 
عاملية  �سركات  "�سبع  ان  منه,  ن�سخة  "العراقية"  
الذي  الذكي  امل��رور  تنفيذ م�سروع  رغبتها يف  اأب��دت 
تعكف اأمانة بغداد على تنفيذه خالل املرحلة املقبلة 
مع  "ناق�ست  اأنها  اإىل  م�سرية  بغداد",  العا�سمة  يف 
ال�سركات متطلبات امل�سروع والآلية املتبعة يف الأمانة 

للتقدمي على تنفيذه" .
بناية  اإن�ساء  يت�سمن  "امل�سروع  ان  الأمانة  واأ�سافت 
عملية  يف  وال��ت��ح��ك��م  لل�سيطرة  متكاملة  م��رك��زي��ة 
���س��ري امل��رك��ب��ات ون�����س��ب ك���ام���ريات م��راق��ب��ة م���زودة 
مبنظومة تعقب لتتبع حركة املركبات واإتاحة املجال 
واإ���س��دار  ال�سري  للتحكم بحركة  امل���رور  رج��ال  اأم���ام 
امل��خ��ال��ف��ات امل����روري����ة وف����ك الخ���ت���ن���اق���ات امل���روري���ة 
ب�����س��ورة ع��اج��ل��ة ح���ال ح��دوث��ه��ا.م�����س��رية اىل ان من 
الت�ساميم  رغبتها لعداد  ابدت  التي  ال�سركات  بني 
اخلا�سة بامل�سروع هي �سركة �سواركو الملانية ومهل 
الكويتية  امل����رور  ت��ق��ن��ي��ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة وجم��م��وع��ة 
العراقية  الهند�سية  لال�ست�سارات  اخل���ان  ومكتب 
و�سركة فين�سي الفرن�سية و�سركة دانوب املوؤتلفة مع 

�سركة �سربية".

تنفيذ مشروع" المرور 
الذكي" في بغداد



العراقية  / بغداد...
ا���س��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب  ا����س���ام���ة 
عبدالعزيز النجيفي ام�س    ممثل االمني العام 
لالمم املتحدة ال�سيد مارتن كوبلر وبحث معه 

م�ستجدات امل�سهد ال�سيا�سي العراقي.
البحث يف ملف االنتخابات وق�سية  كما تناول 
ت���اج���ي���ل���ه���ا يف حم���اف���ظ���ت���ي ن���ي���ن���وى واالن����ب����ار 
واإجراءات الت�سويت اخلا�س، اإذ ابدى النجيفي 
قلقه وخماوفه من بع�س االجراءات التي تتم، 
اأكد ان موؤ�سرات وابعاد تاجيل االنتخابات  كما 
ال�سك  موقف  يف  اجلميع  ت�سع  املحافظتني  يف 
وال���ري���ب���ة وع�����دم ال����وث����وق ب���ن���زاه���ة و���س��ف��اف��ي��ة 

االنتخابات.
امكانية  ع��ن  كوبلر  ال�سيد  ت�ساءل  جانبه  م��ن 
اجراء انتخابات نيابية مبكرة، فاجاب الرئي�س 
ب��وج��وب  م�����س��روط  االم����ر  ه���ذا  النجيفي" ان 
ت�سكيل حكومة موؤقتة ال متثل اي جهة �سيا�سية 

وال يطمح اع�سائها يف الرت�سح لالنتخابات".
مفو�سية  ال��ن��ج��ي��ف��ي  ح����ث   ال��ل��ق��اء  خ���ت���ام  ويف 
امل�ستقل  نهجها  يف  اال�ستمرار  على  االنتخابات 
ال�سيا�سية  ال��ت��دخ��الت  ع���ن  بنف�سها  وال���ن���اأي 
بو�سفها املوؤ�س�سة الوحيدة امل�سوؤولة عن عدالة 

ونزاهة العملية االنتخابية.

ال���رئ���ي���س ال��ن��ج��ي��ف��ي وك��وب��ل��ر 
ي��ب��ح��ث��ان ال��م��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي 
ال���ع���راق���ي وم���ل���ف االن��ت��خ��اب��ات

وقال اجللبي يف موؤمتر �سحفي عقده مببنى 
الربملان ح�سره مرا�سل العراقية  ان " مبيعات 
 - 2006 ال����دوالر يف يف  امل��رك��زي م��ن  البنك 
مليون  و832  مليارات   207 بلغت   2009
دوالر ، اي ما معدله %56 من املجموع العام 
، وان املبالغ املباعة ا�سعاف ما ا�ستورده القطاع 
اخلا�س العراقي يف تلك الفرتة " م�سريا اىل 
" الفرق بني اال�سترياد وم��امت حتويله  ما  ان 
" اي��رادات  " مبينا ان  هي اال غ�سيل لالموال 
 - 2006 ب���ني ع���ام���ي  ال��ن��ف��ط  ال����ع����راق م���ن 
مليون  و847  مليارا   370 بلغت    2009

دوالر " .
حتليلها  يف  ت��ع��م��ق��ت  ال��ل��ج��ن��ة   " ان  واأ�����س����اف 
واع��ت��م��دت ف���رتة اخ��ت��ريت ع�����س��وائ��ي��اً م��ن 15 
ن��ي�����س��ان اىل 15 ح���زي���ران امل��ا���س��ي��ني م��ن ع��ام 

2012 ، فتبني لها ان جمموع مبيعات املزاد 
وكانت   ، دوالر  مليارات  �سبعة  من  اك��ر  كانت 
للدوالر اكر  ح�سة اكر خم�سة بنوك �سراءاً 
من اربعة مليارات دوالر ، اي مايعادل 57% 
من املجموع ، وان هذه امل�سارف حولت معظم 
م�سرتياتها اىل بنك ابو ظبي الوطني ، بح�سة 
املال  بيت  ، واىل بنك  اك��ر من ملياري دوالر 

االردين اكر من ملياري دوالر".
وت��اب��ع ان " ه���ذه االرق�����ام وت��رك��ي��ز احل����واالت 
فوا�سلت   ، اللجنة  اهتمام  اث���ار  م�سرفني  يف 
معلومات  اىل  الو�سول  وا�ستطاعت  التدقيق 
تخ�س احد هذه البنوك اخلم�سة ، فتبني من 
حتليل احلواالت يف �سهر ني�سان العام املا�سي ، 
املركزي  البنك  البنك من مزاد  ا�سرتاه  ان ما 
بلغ اكر من 341 مليون دوالر ، حيث حول 

ه���ذا ال��ب��ن��ك م��ن امل��ب��ل��غ م��اجم��م��وع��ه اك���ر من 
يف  �سرافة  �سركات  اىل  دوالر  مليون   267
�سركات  اح���دى  وح�سلت   ، واالردن  االم����ارات 
ال�سرافة على 53 مليون دوالر ، بينما ح�سلت 
ذل��ك يف  وك��ل   ، 50 مليون  اخ��رى على  �سركة 
بنك واحد من البنوك اخلم�سة ويف �سهر واحد 
باملعلومات  املركزي  البنك  يزودنا  ومل   ، فقط 

عن البنوك االربع االخرى".
واأ����س���اف اجل��ل��ب��ي " وي��ت�����س��ح مم���ا ذك���رن���اه ان 

النهائي من هذه  امل�ستفيد  الو�سول اىل  علينا 
ام���وال  م��ن  ال��ك��ث��ري  ان  يف  ل�سكنا   ، احل�����واالت 
ال��ف�����س��اد امل����ايل يف ال���ع���راق جت���د ط��ري��ق��ه��ا اىل 
اخلارج عن طريق احلواالت ، والأننا مل نح�سل 
امل�سادر  م��ن  املطلوبة  امل��ع��ل��وم��ات  معظم  على 
املعنية يف العراق ، لذلك �سنلجاأ اىل االطراف 

الدولية للح�سول على هذه املعلومات".
" احتياطي البنك املركزي هو غطاء  وبني ان 
للدينار العراقي الذي هو يف حوزة كل مواطن 

ع��راق��ي ول��ذل��ك نطلب م��ن البنك امل��رك��زي ان 
جمموع  االلكرتوين  موقعه  على  يومياً  ين�سر 
االحتياطي وتفا�سيل العمالت والذهب ويف اي 

بنوك خارجية يحتفظ بها ".
وك�سف رئي�س اللجنة التحقيقية ب�ساأن ح�سابات 
�سندوق تنمية العراق لدى البنك املركزي ان 
الثالثة  اال�سهر  يف  امل��زاد  مبيعات  جمموع   "
مليارات   10 بلغت    2013 �سنة  م��ن  االوىل 
املبيعات  152 مليون دوالر وباملقارنة كانت  و 
10 مليارات  املا�سي   العام  الفرتة من  لنف�س 
يف  ال����دوالر  �سعر  ل��ك��ن  دوالر  م��ل��ي��ون   149 و 
ال�سوق احلرة و�سلت حاليا اىل 1280 دينارا 
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  �سعر  بينما  ال��واح��د  ل��ل��دوالر 
كان  بينما  الواحد  للدوالر  دينارا   1180 هو 
املا�سي  العام  نف�سها من  للفرتة  ال��دوالر  �سعر 
اليتجاوز1220 دينارا للدوالر الواحد و�سعر 

البنك كان نف�سه ".
هذا  " كبح  اىل  امل��رك��زي  البنك  اجللبي  ودع���ا 
التباين يف �سعر الدوالر الن ا�ستمراره �سيت�سبب 
الت�سخم وتاآكل  ارتفاع اال�سعار والزيادة يف  يف 
" م�سريا  املوظفني  املواطنني وخ�سو�ساً  دخل 
اىل ان " جمل�س النواب مل ي�سرف للجنة اي 
مبلغ لتغطية م�ساريف اخلرباء املاليني الذين 
املجل�س  عليها  واف���ق  ال��ت��ي  اللجنة  حتتاجهم 
الرغم  على  النجيفي  ا�سامة  الربملان  ورئي�س 
من املطالبات ال�سفهية والتحريرية املتكررة "

شؤون برلمانية العدد)355( الثالثاء 9 نيسان 22013

الجلبي : هناك تهريب للدوالر عن طريق حواالت البنك المركزي وسنلجأ لألطراف الدولية لمعرفة المستفيدين

بشأن  التحقيقية  اللجنة  رئيس  كشف 
حسابات صندوق تنمية العراق لدى البنك 
تهريب  وجود  عن  الجلبي  احمد  المركزي 
المركزي  البنك  للدوالر عن طريق حواالت 

الى الخارج .

يف اللقاء الذي جرى بني رئي�س الوزراء ال�سيد العراقية
ال�سيد  امل�سري  ال��وزراء  ورئي�س  املالكي  ن��وري 
عالقات  تعزيز  على  االتفاق  مت  قنديل  ه�سام 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي ب��ني ال���ع���راق وم�����س��ر ، 
لرجال  ال��الزم��ة  الت�سهيالت  ك��ام��ل  وت��ق��دمي 
بني  ال�سياحية  احل��رك��ة  وتن�سيط   ، االأع��م��ال 
العربية  م�سر  وجمهورية  العراق  جمهورية 
ال�سقيقة . كما اأكد ال�سيد رئي�س الوزراء نوري 
االأيادي  الكثري من  اإىل  العراق  املالكي حاجة 
الدعوة  ، وكذلك  امل�سرية  العاملة واخل��ربات 
الأك�����ر م���ن ث���الث���ة م���الي���ني ع���ام���ل م�����س��ري 

لعراقنا  والتطوير  البناء  عمليه  يف  للم�ساركة 
احلبيب . االأ�سقاء من م�سر اأو بلد عربي اآخر اإن رغبوا للعمل يف بناء بلدهم 

الثاين عراقنا اجلديد ، عراق الدميقراطية واحلرية .
وهنا يحق لنا اأن نت�ساءل كيف �ستتم ا�ست�سافة املاليني الثالثة من العاملني 

املدعوين للعمل يف العراق ؟ .
وما هي جماالت عملهم يف امل�سانع واملن�ساآت التي �سيعملون فيها ، خا�سة وان 
اأن  بلدنا خال من اب�سط املواقع الت�سغيلية كامل�سانع واملعامل واملن�ساآت !! بعد 
اأ�سبحت عبارة عن هياكل مهجورة خالية من كل ما ي�سري اإىل كونها كانت فيما 
التي  اإفراغها من كل حمتوياتها  اأن مت  بعد   ، م�سى م�سانع ومن�ساآت منتجة 
ويوجهون  ي�سرفون  كانوا  الذين  االأمريكان  من  وبدعم  احلوا�سم  بفعل  متت 
ي���وم مت  وامل���ع���دات  امل��ك��ائ��ن  م��ن  الت�سغيلية  وم��ع��دات��ه��ا  ���س��رق��ة حمتوياتها  ع��ل��ى 
احتالل بلدنا العزيز . كان من املفرو�س قبل اأن ندعو ال�ستقدام ثالثة ماليني 
ومعاملنا  وم�سانعنا  من�ساآتنا  بناء  نعيد  اأن  اأوال  علينا  ك��ان   ، م�سري  مواطن 
ت��دور  االإنتاجية  اآالت��ه��ا  وجنعل  املجرمة  العدوانية  احل��رب  اآل��ة  دمرتها  التي 
بفعل �سواعد �سباب العراق ، وبذلك نكون قد اأنقذنا رجالنا و�سبابنا وعوائلهم 
اآفة البطالة والعوز واحلرمان عند ت�سغيلهم يف تلك املوؤ�س�سات االإنتاجية  من 
بداًل من تركهم يفرت�سون االأر�سفة �سباح كل يوم بحثا عن عمل وهم ي�سعون 
اأمامهم ، فمنهم من ي�سع عدة البناء واآخ��ر عدة  معدات عملهم على االأر���س 
 ) ال�سي�س   ( اأمامه قطع  االآخ��ر ي�سع  والبع�س  النجارة  ال�سباغة وغ��ريه عدة 
احلديدي لفتح وتنظيف املجاري والكثري منهم يعمل نقال ) حمال ( يف اأ�سواق 
باأن الكثري منهم من  ال�سورجه وجميلة وغريها من االأ�سواق االأخ��رى ، علماً 
ال�سنوات  اأتعبتهم  ه��وؤالء   . واملتو�سطة  واالإع��دادي��ة  اجلامعية  ال�سهادات  حملة 
الع�سر املا�سية وجعلتهم يتحملون متاعب وم�ساق مثل هذه االأعمال يف �سبيل 
خالل  واملن�ساآت  امل�سانع  هذه  بناء  اأعيد  فلو   .. لعوائلهم  العي�س  لقمة  توفري 
اأبو غريب ،  ال�سنوات الع�سر املا�سية مثل معمل حليب االأطفال ) بالدي ( يف 
معمل االألبان ، معامل اخلياطة يف بغداد والنجف ونينوى ، معامل اال�سمنت 
املنتج  اليدوي  ال�سجاد  ،معمل  االإ�سكندرية  ومعامل  والكوفة  واملثنى  بغداد  يف 
ل�سجاد ) بابل وبغداد ( ، معمل ال�سلب واحلديد يف الب�سرة ، معمل الورق يف 
مي�سان ، �سركة اإطارات بابل والديوانية ، �سركة ال�سناعات االلكرتونية ، �سركة 
املعدات الكهربائية وغريها من امل�سانع االأخرى التي ال ح�سر لها والتي كانت 
فيما م�سى تغطي حاجة العراق من منتوجاتها ذات اجلودة العالية اإ�سافة اإىل 

ت�سدير الفائ�س منها للعديد من بلدان العامل ..
فلو مت ذلك كله لقلنا من �سادق قلوبنا اأهال و�سهال ومرحبا باالأ�سقاء القادمني 
من جمهورية م�سر العربية للعمل مع ا�سقاءهم يف بناء العراق من جديد ... 

األي�س هذا هو احلق ؟؟ .

أليس هذا هو الحق؟

العراقية 

ان��ت��ق��دت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن ائ��ت��الف 
العراقية احلرة عالية ن�سيف، 
باإر�سال  كرد�ستان  اقليم  قيام 
امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  وف����د اىل 
اي���اه  حتديا  ع��ادة  االمريكية، 
ال����ع����راق����ي  ال�������س���ع���ب  الإرادة 
يف  االأجنبي  للتدخل  الراف�س 

ال�ساأن العراقي.
بيان   بح�سب  ن�سيف،  وق��ال��ت 
منه  ن�سخة  ال��ع��راق��ي��ة   تلقت 
ال��ت��ح��ال��ف  "قيام  ان   ام�������س، 

اىل  وفد  باإر�سال  الكرد�ستاين 
لل�سعب  حت��دي��ا  ميثل  ام��ري��ك��ا 
العراقي الذي رف�س االحتالل 
االأم�����ري�����ك�����ي، وب�������ذل ال���غ���ايل 
وال��ن��ف��ي�����س و���س��ح��ى ب��دم��ائ��ه 
الإخ������راج ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة 
م���ن ال����ع����راق، ب��اال���س��اف��ة اىل 
ال�سيا�سي  للجهد  حتديا  كونه 
والتيارات  الكتل  بذلته  ال��ذي 

ال�سيا�سية الإنهاء االحتالل".
ال���زي���ارة  "هذه  ان  واأ����س���اف���ت  
مي���ك���ن ت��ف�����س��ريه��ا ع���ل���ى اأن���ه���ا 
دع��������وة ����س���ري���ح���ة ل���ل���والي���ات 

للتدخل  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
العراقي،  ال��داخ��ل��ي  ال�����س��اأن  يف 
بغ�س النظر عن كون التدخل 

داعية  �سيا�سيا"،  او  ع�سكريا 
وال�سيا�سية  ال�سعبية  االأو�ساط 
ال�����زي�����ارة  ه������ذه  "ادانة  اىل 
وال��ت��ع��ب��ري ع���ن رف�������س ك���ل ما 
م���ن ���س��اأن��ه اأن ي��ف��ت��ح االأب�����واب 
يف  اخلارجية  التدخالت  على 

العراق".
اإق��ل��ي��م  ي���ذك���ر ان وف������دا م����ن 
ك���رد����س���ت���ان، ك����ان م���ن امل���وؤم���ل 
ان ي��ق��وم ام�����س ب��ال��ت��وج��ه اىل 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
بني  الثنائية  العالقات  لبحث 

الطرفني.

نصيف تنتقد كردستان إلرسالها وفد الى امريكا وتعده تحديًا إلرادة العراقيين

عامــر نــوري عبداهلل

فقدان و�صل 
با�سم  العزيزية  بلدية  ال�سادر من مديرية  الو�سل  فقد مني 
)حميد ح�سن مو�سى( واملرقم )986940( فمن يعر عليه 

ت�سليمة اىل جهة اال�سدر.

العراقية - خا�ص
ام�س   العربية  العراقية  القائمة  اعتربت 
االثنني ان "تعديل قانون اجتثاث البعث 
ال�����وزراء خ��ط��وة مهمة  م��ن ق��ب��ل جمل�س 

لت�سحيح الو�سع يف البلد".
النائب  لها، تاله  بيان  القائمة يف  وقالت 
عنها حمزة الكرطاين يف موؤمتر �سحفي 
ع��ق��د يف م��ب��ن��ى جم��ل�����س ال���ن���واب، ح�سره 
اق��راره من  "ان ما مت  العراقية   مرا�سل 
تعديل لقانون امل�ساءلة والعدالة وتعديل 
ما  يف  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
ي��خ�����س ف��ق��رة امل��خ��رب ال�����س��ري، م���ن قبل 
جمل�س الوزراء، ام�س، قد رفع الظلم عن 

مئات االالف من العراقيني".
وا����س���اف���ت ان����ه "مل ي��ك��ن م���ا حت��ق��ق يتم 
اللجنة اخلما�سية   لوال جهود ممثلينا يف 
ال����ذي����ن ع���م���ل���وا م����ن اج�����ل حت��ق��ي��ق ه���ذه 

اكمال  "البد من  انه  اخلطوات"، مبينة  
ه���ذا امل�����س��وار ب��اق��رار ق��ان��ون ال��ع��ف��و ال��ع��ام 
موؤ�س�سات  يف  ال��وط��ن��ي  ال��ت��وازن  وحتقيق 
امل�سروعة  ب��امل��ط��ال��ب  يتعلق  وم���ا  ال��دول��ة 

للمتظاهرين".
النواب  جمل�س  العربية  العراقية  ودع��ت 
اىل تاجيل عطلته الت�سريعية لال�سراع يف 

اقرار ما مت االتفاق عليه.
ووافق جمل�س الوزراء االحد على تعديل 
للم�ساءلة  العليا  الوطنية  الهيئة  قانون 

والعدالة اجتثاث البعث �سابقا.
وك�سف نائب رئي�س الوزراء �سالح املطلك، 
ال�سماح  تت�سمن  القانون  "تعديالت  ان 
مل��ن ه��و ع�����س��و ف��رق��ة ب��ت��ويل اي من�سب 
ونوابه  ال����وزراء  لرئي�س  ويحق  حكومي، 
بالقانون  م�سمول  �سخ�س  اي  ا�ستثناء 
اح��ال��ت��ه على  او  ال��وظ��ي��ف��ة  واع���ادت���ه اىل 
�سدام  فدائيي  احالة  ميكن  كما  التقاعد 

على التقاعد من املن�سبني واملنقولني من 
دوائر الدولة ح�سرا".

وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة اخل��م��ا���س��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
قد  املتظاهرين  ملفات  مبتابعة  اخلا�سة 
اعلنت يف بيان لها عقب اجتماعها ال�سبت 
بخ�سو�س  احل�����وارات  ا�ستكمال  امل��ا���س��ي 
والعدالة  وامل�ساءلة  العاّم،  العفو  قانوين 
ومن املنتظر ان تر�سل احلكومة القانونني 
النواب  جمل�س  اىل  عليهما  املوافقة  بعد 
القرارهما ا�ستجابة لطلبات املتظاهرين.

وي�����س��ه��د ال����ع����راق ازم������ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ادى 
�سعبية  تظاهرات  خ��روج  اىل  ا�ستمرارها 
ونينوى  االن��ب��ار  حم��اف��ظ��ات  يف  م�ستمرة 
و���س��الح ال���دي���ن، م��ط��ال��ب��ة ب���االف���راج عن 
املعتقالت واملعتقلني وا�سدار قانون العفو 
ال��ع��ام وال��غ��اء ق��ان��ون امل�����س��اءل��ة وال��ع��دال��ة 
اره���اب،   4 وامل����ادة  �سابقاً  البعث  اج��ت��ث��اث 

وحتقيق التوازن، وغريها من املطالب

العراقية العربية: تعديل قانون اجتثاث البعث 
خطوة مهمة لتصحيح الوضع في البلد

العراقية /بغداد...
اك�����د ال���ن���ائ���ب ع�����ن  ال��ت��ح��ال��ف 
ال���ك���رد����س���ت���اين ق���ا����س���م حم��م��د  
،ام�س ، انه �سريد على امل�سككني 

ال��ت��داول  تطبيق  يف 
لل�سلطة  ال�����س��ل��م��ي 
و������س�����ري ال���ع���م���ل���ي���ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
االق��ل��ي��م ال��ت��ي تعد 

االأوىل باملنطقة.
وق���������ال حم����م����د يف 
ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي 
ال���ع���م���ل���ي���ة   " ان 
ال�سيا�سية متحركة 
من  الكثري  وت��ف��رز 
ال��ق��ي��ادات ال��واع��دة 
وامل�����ت�����ج�����ددة ال���ت���ي 

ي���زخ���ر ب��ه��ا اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان 
االنتخابات  �ستفرزه  م��ا  وه��ذا 
املقبلة التي �ستثبت للم�سككني 
االن����ت����خ����اب����ات،  ����س���ف���اف���ي���ة  يف 
ا�س�س  ع��ل��ى  ب��ن��ي  االق��ل��ي��م  وان 

�سحيحة و�سي�ستمر كذلك".
وا�ساف النائب ان" االنتخابات 
يف اق���ل���ي���م ك���رد����س���ت���ان وال���ت���ي 
حني  يف   1992 ع����ام  ن��ظ��م��ت 
ك���ان���ت ���س��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة ت���رزح 
حت���ت ح��ك��م االن��ظ��م��ة 
ال�����س��م��ول��ي��ة ���س��ت��خ��رج 
ب����������دم����������اء ج�������دي�������دة 
وك����ف����اءات ع��ال��ي��ة لها 
ال����ق����درة ب��اال���س��ت��ف��ادة 
م���ن اخ���ط���اء امل��رح��ل��ة 
امل���ا����س���ي���ة وال��ن��ه��و���س 
ب���امل���ج���ت���م���ع ال����ك����ردي 
اف�سل  م�ستقبل  نحو 
ان  اىل  ،م�������ن�������وه�������ا 
�سناديق االقرتاع تعد 
االو�سع لدخول  الباب 

العملية ال�سيا�سية". 

الكردستاني: االكراد مارسوا أول 
تجربة ديمقراطية في المنطقة

العراقية 
و�����س����ف ع�������س���و يف ال���ل���ج���ن���ة امل���ال���ي���ة 
التحالفني  ب��ني  اخل����الف  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
املوازنة  ح��ول  والكرد�ستاين  الوطني 
للعام احلايل، وح�سة  للدولة  العامة 
"�سيا�سي وغري  بانه  كرد�ستان،  اقليم 

فني".
وقال ع�سو اللجنة هيثم اجلبوري ان 
او  مالية  ولي�ست  �سيا�سية  "الق�سية 
اللجنة  لقرار  اي غري خا�سعة  فنية، 
امل��ال��ي��ة ب��ق��در م��ا ه��ي خا�سعة ل��ق��رار 

الكتل ال�سيا�سية نف�سها".
"الكتل اذا ما اتفقت على  واأ�ساف ان 
تعديلها او ايجاد �سيغة توافقية بني 
متانع  ال  املالية  فاللجنة  التحالفني 
فيها  دام  م��ا  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  تبني  م��ن 

توافق وطني".
وكانت رئا�سة اجلمهورية قد �سادقت 
على  امل��ا���س��ي  اذار  ���س��ه��ر  م���ن   24 يف 
للدولة  العامة  املالية  املوازنة  قانون 
يف  النواب  جمل�س  عليه  �سادق  ال��ذي 
على  باالغلبية  نف�سه  ال�سهر  من   7

الرغم من مقاطعة القائمة العراقية 
والتحالف الكرد�ستاين للجل�سة.

من جانبه اأعلن التحالف الكرد�ستاين 
املحكمة  لدى  باملوازنة  الطعن  عزمه 
االحت�����ادي�����ة ب�����س��ب��ب اخل������الف ح���ول 
م�����س��ت��ح��ق��ات ال�������س���رك���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

االجنبية العاملة يف اقليم كرد�ستان.
االترو�سي  فرهاد  النائب  ك�سف  فيما 
عن مباحثات الدراج ملحق يف املوازنة 
بعد االتفاق على م�ستحقات ال�سركات 

النفطية العاملة يف كرد�ستان

المالية النيابية: خالف التحالفين الوطني 
والكردستاني حول الموازنة سياسي وليس فنيا

العراقية /بغداد...
اكد النائب عن كتلة املواطن علي �سرب 
" ان كتلته مع الغاء العطلة الت�سريعية 
الربملانية او اقت�سارها ملدة �سهر بداًل 

من �سهرين ".
مع  نحن  �سحفي"  ت�سريح  يف  وق���ال 
ال���غ���اء ال��ع��ط��ل��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل��ل��ربمل��ان 
للفرتة  ب��اأدائ��ن��ا  اال���س��ت��م��رار  نتمنى  و 
ال���ب���اق���ي���ة م����ن ع���م���ل ال����ربمل����ان وع��ل��ى 
العموم فهي ق�سية د�ستورية وال ميكن 
التن�سل عنها وميكن تقليلها ملدة �سهر 

ونحن مع هذا التوجه ".
وا�ساف �سرب " هناك بع�س املطالبات 
الت�سريعية  ال��ع��ط��ل��ة  ت��ك��ون  ان  ت��ري��د 
ملدة  تقلي�سها  ولكن نحن مع  �سهرين 
�سهر حتى يكون توا�سلنا اكر فاعلية 
الت�سريعي  العمل  املواطن  يلم�س  وان 

والرقابي .

علي شبر: كتلة المواطن 
مع الغاء العطلة 

العراقية التشريعية لمجلس النواب
ات��ه��م��ت ج��ب��ه��ة احل������وار ال���وط���ن���ي ال��ت��ي 
ي��ت��زع��م��ه��ا ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء �سالح 
امل��ط��ل��ك رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ا���س��ام��ة 
ال��ن��ج��ي��ف��ي ب��ال��ت�����س��ب��ب يف ع��ج��ز اجل��ان��ب 

الرقابي للربملان.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ب��ه��ة ال��ن��ائ��ب 
اداء  "الربملان عاجز عن  ان  امل��ال   حيدر 

ع��م��ل��ه ب�����س��ب��ب ���س��ي��ا���س��ة 
رئ��ا���س��ة ال���ربمل���ان، وع���دم 
الرقابي  ال���دور  تفعيلها 
ي�ستطيع  ال��ذي  بال�سكل 
ال�سلطة  ع��م��ل  ي��ق��ّوم  ان 
وا�����س����ار  التنفيذية". 
"الدور  ان  اىل  امل�������ال 
ل��ل��ربمل��ان لي�س  ال��رق��اب��ي 
مب�������س���ت���وى االخ���ف���اق���ات 
ال�سلطة  امل��وج��ودة داخ��ل 
ان  ي��ذك��ر  التنفيذية". 
يف  اخفق  النواب  جمل�س 
من  عدد  على  الت�سويت 

م�ساريع القوانني املهمة واخلا�سة بحياة 
الكتل  بع�س  اع��رتا���س  ب�سبب  امل��واط��ن، 
الرقابة  اخفق يف  فيما  عليها،  ال�سيا�سية 

احلقيقية على اداء احلكومة.
ان �سعف عمل جمل�س  �سيا�سيون  ويرى 
النواب الرقابي، �سببه التوافق ال�سيا�سي 
الذي بنيت عليه احلكومة وجعل جميع 
باال�سافة  بها،  م�ساركة  ال�سيا�سية  الكتل 
اىل امل��ك��ا���س��ب وامل���ن���اف���ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة من 

احلكومة.
وي�����س��ه��د ال����ع����راق م��ن��ذ ����س���ن���وات اأزم�����ات 
ا���س��ت��م��راره��ا  ادى  م��ت��ع��اق��ب��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
ب��غ��داد واقليم  ال��ع��الق��ات ب��ني  ت��وت��ر  اىل 
كرد�ستان اثر اجتماعات �سمت التحالف 
والتيار  العراقية  والقائمة  الكرد�ستاين 
ال�سدري ل�سحب الثقة عن رئي�س الوزراء 
نوري املالكي ا�سافة اىل خروج تظاهرات 
���س��ع��ب��ي��ة واع���ت�������س���ام���ات 
اأ�سهر   3 م��ن��ذ  م�ستمرة 
االن����ب����ار  يف حم���اف���ظ���ات 
الدين  و���س��الح  ونينوى 
م��ط��ال��ب��ة ب����االف����راج عن 
امل���ع���ت���ق���الت وامل��ع��ت��ق��ل��ني 
وا�����س����دار ق���ان���ون ال��ع��ف��و 
ال�����ع�����ام وال�����غ�����اء ق���ان���ون 
امل�����������س�����اءل�����ة وال�����ع�����دال�����ة 
اج��ت��ث��اث ال��ب��ع��ث ���س��اب��ق��اً 
واملادة 4 ارهاب وحتقيق 
ال�����ت�����وازن، وغ���ريه���ا من 

املطالب.

جبهة الحوار تتهم النجيفي بالتسبب في 
عجز الجانب الرقابي للبرلمان

العراقية /بغداد...
القائمة  عن  النائبة  و�سفت 
ق��رارات  وردي  لقاء  العراقية 
جم��ل�����س ال���������وزراء ب��ج��ل�����س��ت��ه 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ام�����س ب��ان��ه��ا " 
خ����ط����وة م���ت���ق���دم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
م������ط������ال������ب امل�����ت�����ظ�����اه�����ري�����ن 

واملعت�سمني امل�سروعة".
ت�����س��ري��ح  يف  وردي  وق����ال����ت 
�سحفي" ان موقف احلكومة 
ا�������س������رار  ان  ع�����ل�����ى  دل������ي������ل 

املتظاهرين واملعت�سمني على 
اعطى  امل�����س��روع��ة  مطالبهم 
، وه��ي خ��ط��وة ايجابية  اك��ل��ه 

لالإ�سالح احلكومي ".
وا���س��اف��ت " ان امل��واف��ق��ة على 
ال���ت���ع���دي���الت ���س��م��ن ق���ان���ون 
وتعديل  وال��ع��دال��ة  امل�����س��اءل��ة 
ق����ان����ون ا�����س����ول امل��ح��اك��م��ات 
فقرة  يخ�س  ما  يف  اجلزائية 
ال�����س��ري ، وان ج��اءت  امل��خ��رب 
على  دل��ي��ل  لكنها   ، م��ت��اأخ��رة 
ق�����درة مم��ث��ل��ي ال���ع���راق���ي���ة يف 

ال���ل���ج���ن���ة اخل���م���ا����س���ي���ة ع��ل��ى 
ن��ق��ل م��ط��ال��ب امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

واال�سرار على تنفيذها".
ان   " وردي  واو�������س������ح������ت 
ال���ع���راق���ي���ني وخ���ا����س���ة اب��ن��اء 
امل����ح����اف����ظ����ات امل���ن���ت���ف�������س���ة ، 
ي���ن���ت���ظ���رون م�����ن احل���ك���وم���ة 
لتنفيذ  اخلطوات  من  املزيد 
يتعلق  ما  خا�سة   ، مطالبهم 
م��ن��ه��ا ب��ق��ان��ون ال��ع��ف��و ال��ع��ام 
م��ك��اف��ح��ة  م�����ن   4 امل����������ادة  و 

االرهاب".

وردي: قرارات مجلس الوزراء خطوة 
متقدمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

بغداد - العراقية
احلكومة  رئي�س  برئا�سة  ال��ق��ان��ون  دول��ة  ائ��ت��الف  اأك��د 
التحالف  مكونات  جميع  اأن  االث��ن��ني،  امل��ال��ك��ي،  ن���وري 
الوطني اطلعت على تعديالت قانون امل�ساءلة والعدالة 
قبل اإقرارها، وفيما اعترب اأن من حق الكتل اأن تعرت�س 
على القانون يف الربملان، لفت اإىل اأن التغيريات التي 
طراأت على القانون تتعلق باأرا�سي وعقارات امل�سمولني 

بالقرار.
حديث  يف  البياتي  عبا�س  االئتالف  عن  النائب  وق��ال 
اأكر من  التحالف عقدوا  "اأطراف  اإن   ،" ل�"العراقية 
اج��ت��م��اع واأط��ل��ع��وا على ك��ل ت��ع��دي��الت ق��ان��ون امل�ساءلة 
والعدالة قبل اإقراره"، معترباً اأن "الكتل لها احلق اأن 
تعرت�س على تعديل القانون عند و�سوله اإىل جمل�س 

النواب".
معهم  القانون  �سنناق�س  "اأي�ساً  اأننا  البياتي  واأ�ساف 
اأي  هنالك  اأن  وجدنا  واإذا  القانون  يف  راأي��ن��ا  و�سنبدي 
موؤكداً  نقبلها"،  لن  فاننا  العراقي  لل�سعب  فيه  اإ�ساءة 
اأنه "ال عودة حلزب البعث مرة اأخرى، اإذ اأن التغيريات 
ب��اأرا���س��ي وع��ق��ارات  ال��ق��ان��ون تتعلق  ال��ت��ي ط���راأت على 

امل�سمولني بالقرار".
تاأ�سي�س  القرار الذي تزامن مع ذكرى  وب�ساأن توقيت 

"ال�سعب  اأن  البياتي،  النائب  اأكد  املنحل،  البعث  حزب 
العراقي ن�سى هذه التواريخ وهو يتذكر يف �سهر ني�سان 

ذكرى �سقوط النظام ال�سابق يف التا�سع منه".
وكانت كتلة الف�سيلة الربملانية اعتربت، ام�س  االثنني 
القا�سي  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار   ،)2013 ني�سان   8(
"ا�ستفزازي" لذوي  والعدالة  امل�ساءلة  قانون  بتعديل 
امتيازات  منح  اأن  اإىل  م�سرية  البائد،  النظام  �سحايا 
يقو�س  ال�سحايا  "باجلالدين" واإهمال  ملن و�سفتهم 
دعائم االإ�سناد ال�سعبي للنظام اجلديد، وحذرت من رد 
اأعلنت كتلة  فعل جماهريي �سديد وغري متوقع، كما 
االأحرار، عن عزمها منع مترير تعديل قانون امل�ساءلة 
اأن وزراءه��ا مل ي�سوتوا على تعديل  والعدالة، موؤكدة 
اال�ستثنائية  ال����وزراء  جمل�س  جل�سة  خ��الل  ال��ق��ان��ون 

اأم�س.
ني�سان   7( االأح�����د  اأق�����ر،  ال������وزراء  اأن جم��ل�����س  ي��ذك��ر 
امل�ساءلة  ق��ان��وين  تعديل  ق��ان��ون  م�����س��روع   ،)2013
واالأ����س���ول اجل��زائ��ي��ة للمحاكم مب��ا يخ�س  وال��ع��دال��ة 
العراقية  القائمة  اعتربت  فيما  ال�سري،  املخرب  فقرة 
ال�سحيح"  ب���االجت���اه  "خطوة  ال��ت�����س��وي��ت  ال��ع��رب��ي��ة 
االتفاق على  اأكدت  املتظاهرين، كما  لتحقيق مطالب 
اإنهاء ملف هيئة امل�ساءلة خالل 18  �سهراً من تاريخ  

اإقرار القانون.

دولة القانون: جميع مكونات التحالف الوطني أطلعت 
على تعديالت المساءلة والعدالة قبل إقرارها

العراقية / كركوك
ك�سف م�سوؤول حركة احلل يف كركوك، االثنني، اأن 17 ع�سواً ان�سحبوا 
املن�سحبني  اأن  م���وؤك���داً  احل��ك��وم��ة،  اإىل  "عودتها"  ب�سبب  احل��رك��ة  م��ن 

�سي�سكلون كتله حملية ال ترتبط باأي جهة.
وقال م�سوؤول حركة احلل ناظم ال�سمري حديث ل�"العراقية "، اإن "17 
ع�سواً من حركة احلل ان�سحبوا من اأ�سل 24 �سخ�ساً ب�سبب توجهات 
رئي�س الكتلة جمال الكربويل ورئي�س القائمة العراقية العربية �سالح 
امل��ط��ل��ك وع��ودت��ه��م��ا اإىل احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ه��ي ���س��د ت��وج��ه��ات اجلماهري 

املعت�سمة واملتظاهرة املطالبة باحلقوق".

انسحاب 17 عضوًا من حركة الحل في كركوك بسبب "عودتها" للحكومة



وق�������ال م�����ص��ع��ب امل����در�����س 
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث 
وزارة ملرا�ص���������ل)العراقية(
ام�س ان��ه مت  خ��ال زي��ارة 
والوفد  اجلميلي،  ال��وزي��ر 
ل���ه اىل م�����ص��روع  امل����راف����ق 
حم��ط��ة ال��رم��ي��ل��ة ال��غ��ازي��ة 
ال���ب�������ص���رة،  حم���اف���ظ���ة  يف 
�صركة  مبمثلي  واجتماعه 
هونداي الكورية اجلنوبية 
امل���ن���ف���ذة ل���ل���م�������ص���روع، اىل 
ج��ان��ب امل����اك ال��ه��ن��د���ص��ي 

التابع للوزارة.
ق��ام  ال����وزي����ر  وا�����ص����اف ان 
�صديدي  ك��ت��اب��ن  بتوجيه 
م��ن  ك������ا  اىل  ال����ل����ه����ج����ة 
االمل��ان��ي��ة  �صيمن�س  ���ص��رك��ة 
ب�������ص���ب���ب ع��������دم اي���ف���ائ���ه���ا 
بااللتزامات التعاقدية مع 
العامة  وال�صركة  ال���وزارة، 
واال�صت�صارات  للت�صاميم 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة اىل 
وامل��ع��ادن،  ال�صناعة  وزارة 
لعدم التزامهم بالتعاقدات 
مع الوزارة، رغم املطالبات 
امل�������ص���ت���م���رة وامل����را�����ص����ات 
ال���ر����ص���م���ي���ة ب����ن ال�������وزارة 
مو�صحا  ال�صركة،  وادارة 
خ���ال  ق������دم  ال�����وزي�����ر  ان 
االجتماع اىل ال�صركة على 
وحدة  اول  ادخ��ال  �صرورة 

ت���ول���ي���دي���ة م���ط���ل���ع ���ص��ه��ر 
مت���وز امل��ق��ب��ل ب��ع��د اب��اغ��ه 

التنفيذي  املدير  قبل  من 
اول  ان  ال��ك��وري��ة،  لل�صركة 

�صتدخل  ت��ول��ي��دي��ة  وح����دة 
منت�صف �صهر اب املقبل.

ان  امل��������در���������س  واو���������ص��������ح 
اجلميلي قد اجرى ات�صااًل 

هاتفياً خال االجتماع مع 
وزير النفط املهند�س عبد 
اج��ل  م��ن  لعيبي،  ال��ك��رمي 
نفط  ���ص��رك��ة  اىل  االي���ع���از 
اجل����ن����وب مب���ن���ح م�����ص��اح��ة 
اك�����ر الإي���������ص����ال خ��ط��وط 
ن��ق��ل ال��ط��اق��ة م��ن املحطة 
ال��وط��ن��ي��ة،  ال�����ص��ب��ك��ة  اىل 
ال�صركة  خ�ص�صت  ان  بعد 
م��ر   )300( امل�����ذك�����ورة 
ف��ق��ط م���ن االر��������س، ك��ون 
م��واق��ع ال�����ص��رك��ة ي��ق��ع بن 
امل��ح��ط��ة وال�����ص��ب��ك��ة، وق��د 
على  لعيبي  ال��وزي��ر  واف���ق 
م���ن���ح ال�����ف م����ر مل����د ه���ذه 
�صي�صل  ال����ذي  اخل���ط���وط 
خط   )16( اىل  ع���دده���ا 

م�صتقبًا.
يف  اجلميلي  اك���د  وك��ذل��ك 
ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي م��ع وزي��ر 
احمد  وامل���ع���ادن  ال�صناعة 
ن��ا���ص��ر ال��ك��رب��ويل، ط��ال��ب��اً 
العامة  ال�صركة  ح��ث  منه 
واال�صت�صارات  للت�صاميم 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة، ع��ل��ى اجن���از 
مع  عليها  املتفق  االع��م��ال 
موقع  يف  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة 
الرميلة  حم��ط��ة  م�����ص��روع 
ال���غ���ازي���ة، ويف ح����ال ع��دم 
تلبية ذلك يتوقف التعامل 

مع ال�صركة .

أخبــار محليـــة العدد)355( الثالثاء 9 نيسان 32013

الكهرباء تعلن عن إيقاف التعامل مع شركة سيمنس االلمانية

العراقية / بغداد...
اجنزت وزارة الربية / مديرية االبنية املدر�صية اعمال بناء وترميم 
الت�صعة  ل��اع��وام  حم��اف��ظ��ة  ع�صر  خم�صة  يف  م��در���ص��ة   )17511(

املا�صية ،
 وق����ال م��دي��ر االب��ن��ي��ة امل���در����ص���ي���ة   ف���اح ح�����ص��ن اب���راه���ي���م  مل��را���ص��ل 
)العراقية( ام�س ان املاكات الهند�صية يف املديرية واالق�صام التابعة 
بناء )4374(  اعمال  ا�صرفت على اجناز  لها يف بغداد واملحافظات 
الباد  حمافظات  عموم  يف  واع��دادي��ة  ومتو�صطة  ابتدائية  مدر�صة 
اىل  ا�صافة  6-18 �صف  �صعات خمتلفة من  ذات  �صملت مدار�س  اذ 

خمازن جملونية ومدار�س مهنية وريا�س اطفال ،
)13137( مدر�صة  ا�صتكمال  اىل  املدر�صية  االبنية  وا�صاف مدير   

يف )15( حمافظة ،
ا�صافة  ت�صمنت  التاأهيل  عملية  ان  املدر�صية  االبنية  مدير  واو�صح   
اجنحة �صفوف ب�صعة )2-12( �صف مع خمازن جملونية ووحدات 

�صحية ،
املتابعة والتقييم يف املديرية جا�صم ح�صن   من جانبه ك�صف مدير 
انحاء  جميع  يف  التنفيذ  قيد  مدر�صة   )3518( وج��ود  عن  جا�صم 
الباد حيث �صتدخل اخلدمة يف املدة القليلة املقبلة كما ا�صاد بدور 
الوزارة يف الق�صاء على املدار�س الطينية وااليلة لل�صقوط وذلك من 
خال ال�صروع باعمال بناء )1074( مدر�صة باأ�صلوب البناء اجلاهز 

) الكونكريتي( والتقليدي واليزال العمل م�صتمراً بها .

العراقية  /ذي قار...
 ، اليوم  ق��ار،  ذي  االأمنية يف جمل�س حمافظة  اللجنة  اتهمت 
ب��اإدارة عمليات  ب�"لوبي خطري" يف وزارة الداخلية  اأ�صمته  ما 
تعين القادة االأمنين يف املحافظة واإجراء التنقات واإ�صدار 

اأوامر الرقية على اأ�صا�س م�صالح حزبية و�صخ�صية.
وق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ج��اد ���ص��ره��ان يف ت�����ص��ري��ح �صحفي 
ل)العراقية( ام�س اإن "هناك لوبي خطري يف وزارة الداخلية 
ي��ت��ح��ك��م ب��ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ي��ن ك��ب��ار ال���ق���ادة االأم��ن��ي��ن ع��ل��ى را����س 
واإ���ص��دار  التنقات  واإج���راء  املحافظة  يف  االأمنية  املوؤ�ص�صات 

اأوامر الرقية على اأ�صا�س امل�صالح ال�صخ�صية واحلزبية".
"وزارة الداخلية دائما ما حتدد ال�صباط  اأن  واأو�صح �صرهان 
من  ا�صهر  قبل  اأعلى  منا�صب  اإىل  ترقيتهم  يف  ترغب  الذين 
اإ����ص���دار ج����داول ال��رق��ي��ة ع��ل��ى  اأ���ص��ا���س ال��ع��اق��ات وامل�صالح 

ال�صخ�صية  واحلزبية".
واأ�صاف �صرهان اأن "نواة اللوبي املوجود داخل الوزارة يبذلون 
جهدا من اجل مترير قرارات واإ�صدار اأوامر تخدم م�صاحلهم 
املحافظات"،  ا�صت�صارة  حتى  او  ال��رج��وع  دون  من  ال�صخ�صية 
من  �صباط  تر�صل  ما  دائما  الداخلية  "وزارة  اأن  اإىل  م�صريا 
خارج املحافظة لتعيينهم على هرم مديرية �صرطة املحافظة 
حتى  او  علم  دون  م��ن  االأخ���رى  االأمنية  املوؤ�ص�صات  الإدارة  او 

ا�صت�صارة املحافظة بهذا ال�صاأن".

وزارة التربية تعلن بناء وترميم 
17511 مدرسة في 15 محافظة

ذي قار: لوبي خطير في الداخلية يدير 
تعيين القادة األمنيين في المحافظة

اخبار المحافظات

ضمان الشهرة واالنتشار

إعالنك في 

الى االخوة المحترمين في كافة دوائر الدولة وأصحاب 
الشركات والمحال التجارية مستعدون لنشر اعالناتكم على 
صفحات جريدتنا بأسعار تنافسية وبالشكل المناسب.

بغداد - حي القاهرة - مقابل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
محلة/309 زقاق/45 دار/12

 mobil : 07704439987 - 0780222038 -
07702985743

لالستفسار واالعالن مراجعة مقر الجريدة الواقع في

وجه وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي، بإيقاف التعامل مع 
شركة سيمنس االلمانية وجميع فروعها في العالم، بسبب عدم ايفائها 

لعدد من االلتزامات ضمن العقود المبرمة معها...

العراقية /بغداد...

العراقية / بغداد
اإب��داء  عن   ، ام�س  بغداد  اأمانة  اأعلنت 
تنفيذ  يف  رغبتها  عاملية  �صركات  �صبع 
م�����ص��روع امل����رور ال���ذك���ي، م�����ص��رية اإىل 
بحركة  التحكم  ه��و  م��ن��ه  ال��ه��دف  ان 
�صري املرور وفك االختناقات املرورية 

ب�صورة عاجلة يف حال حدوثها.
ب������ي������ان،  يف  االأم������������ان������������ة  وق���������ال���������ت 
ت��ل��ق��ت)ال��ع��راق��ي��ة( ن�����ص��خ��ة م���ن���ه، ان 
رغبتها  اأب���دت  عاملية  �صركات  "�صبع 
الذي  الذكي  امل��رور  يف تنفيذ م�صروع 
تعكف اأمانة بغداد على تنفيذه خال 
بغداد"،  العا�صمة  يف  املقبلة  املرحلة 

م�صرية اإىل اأنها "ناق�صت مع ال�صركات 
يف  املتبعة  واالآل��ي��ة  امل�صروع  متطلبات 

االأمانة للتقدمي على تنفيذه" .
واأ�صافت االأمانة ان "امل�صروع يت�صمن 
اإن���������ص����اء ب���ن���اي���ة م���رك���زي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
�صري  عملية  يف  وال��ت��ح��ك��م  لل�صيطرة 
امل��رك��ب��ات ون�����ص��ب ك���ام���ريات م��راق��ب��ة 
م���������زودة مب���ن���ظ���وم���ة ت���ع���ق���ب ل��ت��ت��ب��ع 
ح��رك��ة امل��رك��ب��ات واإت��اح��ة امل��ج��ال اأم��ام 
ال�صري  بحركة  للتحكم  امل���رور  رج��ال 
واإ�����ص����دار امل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة وف��ك 
عاجلة  ب�صورة  امل��روري��ة  االختناقات 

حال حدوثها".

"اللقاء  اأن  اإىل  االأم����ان����ة  واأ�����ص����ارت 
ت�صمن مناق�صة اآليات اأعداد الدرا�صة 
والت�صاميم واملتطلبات التي ت�صمنت 
امل�صتعملة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اح���دث  ت��ق��دمي 
ع���امل���ي���اً ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ص���روع وجت��ه��ي��زه 
اإىل  العاملية  واالأجهزة  النظم  باأحدث 
التف�صيلية  امل�صموحات  اإج��راء  جانب 
ل����ل���������ص����وارع وت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا م�����ن ح��ي��ث 
"املتطلبات  ان  مبينة  اال�صتعمال"، 
االأخرى ت�صمنت االأخذ بعن االعتبار 
التفتي�س  ومواقع  االأمنية  املتطلبات 

وامل�صيطرات الرئي�صة واملوؤقتة".
بن  "من  ان  اإىل  االأم���ان���ة  وا���ص��ح��ت 

الأع��داد  رغبتها  اب��دت  التي  ال�صركات 
ال��ت�����ص��ام��ي��م اخل��ا���ص��ة ب��امل�����ص��روع هي 
����ص���رك���ة �����ص����وارك����و االمل����ان����ي����ة وم��ه��ل 
الريطانية وجمموعة تقنيات املرور 
الكويتية ومكتب اخلان لا�صت�صارات 
فين�صي  و�صركة  العراقية  الهند�صية 
املوؤتلفة مع  دانوب  و�صركة  الفرن�صية 
"�صيتم  ان��ه  م��وؤك��دا  �صربية"،  �صركة 
اإع�������داد ق��ائ��م��ة ق�����ص��رية ب��ال�����ص��رك��ات 
الفنية  عرو�صها  لتقدمي  املتناف�صة 
ب�صكل  درا�صتها وحتليلها  بعد  واملالية 
التحليل  ق��ب��ل جل����ان  م���ن  ت��ف�����ص��ي��ل��ي 

والدرا�صة".

امانة بغداد : سبع شركات عالمية تبدي رغبتها بتنفيذ مشروع المرور الذكي

العراقية /بغداد...
لربية  االداري  امل��ع��اون  علي  حممد  �صمري  زار 
ب��غ��داد/ال��ر���ص��اف��ة ال��ث��ان��ي��ة ق�����ص��م ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ل������اط������اع ع����ل����ى ال����ت����ح���������ص����ريات اجل�����اري�����ة 

لامتحانات النهائية .
وقال مدير االع��ام الربوي يف وزارة الربية 
ام�س  مل��را���ص��ل)ال��ع��راق��ي��ة(  ف��را���س حممد ح�صن 
 )800( توزيع  على  ا�صرف  االداري  املعاون  ان 
امل��راك��ز  ع��ل��ى  ا�صتن�صاخ  ج��ه��از  و)25(  م��روح��ة 
املنافذ  على  قا�صة   )20( وتوزيع  االمتحانية، 
االم��ت��ح��ان��ي��ة امل���وزع���ة يف ق��واط��ع امل��دي��ري��ة كما 
على  لاطاع  املديرية  اق�صام  يف  املعاون  جتول 

اجناز معامات املواطنن .

تربية الرصافة الثانية 
تطلع على التحضيرات 

الجارية لالمتحانات النهائية

العراقية/خاص...
اعدت الدائرة الفنية يف وزارة البيئة قاعدة بيانات 
اال�صراتيجية  تطبيق  لغر�س  العراقية  ل��ل��وزارات 
العربية ملواجهة الكوارث واحلاالت الطارئة واحلد 

من خماطرها.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعام البيئي امري 
قاعدة  ان  (ام�����س  ملرا�صل)العراقية  احل�صون  علي 
العراقية مو�صحا  ال��وزارات  �صملت معظم  البيانات 
امل�صتوردة  الكميات  زي��ادة  البيانات بينت   ان  قاعدة 
منذ  النفط   وزارة  قبل  النفطية من  امل�صتقات  من 
عام 2012 لبناء خزين ا�صراتيجي يف امل�صتودعات 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ع��ائ��دة اىل ك���ل م���ن ���ص��رك��ت��ي ت��وزي��ع 

م�صتودعات  ت�صيد  اىل  باالإ�صافة  النفطية  املنتجات 
ا�صافية ذات طاقات خزينة وت�صغيلية عالية يف كافة 

املحافظات ل�صمان اخلزين الازم.
اي�صا  ا�صتملت  البيانات  ان قاعدة  وا�صاف احل�صون 
املالية  امل���وارد  بتخ�صي�س  ال��زراع��ة  وزارة  قيام  على 
والب�صرية الازمة لتنفيذ خطط احلد من الكوارث 
واالزمات ف�صا عن التن�صيق والتعاون امل�صرك بن 
دوائر وزارة الزراعة واملجتمعات الفاحية ملواجهة 
التي  واالوب��ة  والت�صحر  كاجلفاف  الكوارث  ح��االت 

ت�صيب احليوانات وتلوث امل�صادر املائية.
اع��داد  ال��ت��ج��ارة  وزارة  البينات  ق��اع��دة  طالبت  كما 
خطة طوارئ لتاأمن اخلزين اال�صراتيجي املائم 

حلاالت الطارئة واالخذ بنظر االعتبار عدد ال�صكان 
لرنامج  اال�صا�صية  الغذائية  املواد  لتوفري  وال�صعي 

اخلزين اال�صراتيجي .
كذلك  طالبت  البيانات  قاعدة  ان  احل�صون  واو�صح 
وكميات  ان����واع  اع����داد  وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  وزارة 
مع  وبالتن�صيق  ت��واج��ده��ا  وام��اك��ن  اخل��ط��رة  امل����واد 
ا�صافة  البيئة  وزارة  وخ�صو�صا  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 
اىل ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ات م��ع��اجل��ة واالت�������اف االم���ن 
اخلطرة  املخلفات  من  والكبرية  ال�صغرية  للكميات 
يف  العالية  ال�صامة  اج����راءات  واع��ت��م��اد  ب��اأن��واع��ه��ا 
جميع من�صئات الدائرة ومبا ي�صمن مطابقة جميع 

العمليات للمعايري البيئية النافذة.

البيئة اعدت قاعدة بيانات للوزارة لغرض تطبيق االستخراجية  

العراقية /بغداد...
ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وق���ع���ت 
تفاهم  م��ذك��رة  العلمي  والبحث 
مع نظريتها يف اوكرانيا يف كييف

يف  العراقية  لل�صفارة  بيان  وذك��ر 
اوكرانيا، تلقت)العراقية( ن�صخة 
" ان م��را���ص��م توقيع  ام�����س   منه 
وزارة  م��ب��ن��ى  ج����رت، يف  امل���ذك���رة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���ل���وم االوك���ران���ي���ة، 
ح�����ي�����ث وق�����ع�����ه�����ا ع�������ن اجل�����ان�����ب 
ال���ع���راق���ي امل�����ص��ت�����ص��ار ال��ث��ق��ايف يف 
ال�صفارة  ل��دى  الثقافية  ال��دائ��رة 
ال���ع���راق���ي���ة يف اوك����ران����ي����ا ك��اظ��م 
اجل��ب��وري، فيما وقعها عن  جر 
اجلانب االوك��راين النائب االول 
يفغيني  والعلوم  التعليم  ل��وزي��ر 

نيكواليفيت�س �صوليما" .
�صوليما  ان   " ال��ب��ي��ان  وا����ص���اف 
التعاون  بتعزيز  ب��اده  رغبة  اكد 
جم�������االت  يف  اجل�����ان�����ب�����ن  ب�������ن 
اخلرات  وتبادل  العلمي  البحث 
العلمية  وال���زي���ارات  وامل��ع��ل��وم��ات 
اهمية  مبينا   ، ال��درا���ص��ي��ة  وامل��ن��ح 
ا���ص��ت��م��رار احل�����وار ب���ن اجل��ه��ات 
اجل  البلدين من  كا  املعنية يف 
ت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات وامل���ع���وق���ات 
التي تواجه �صبل تطوير التعاون 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ال��ع��ل��م��ي��ة 

واالكادميية.

مذكرة تفاهم في 
مجال التعليم العالي 
بين العراق واوكرانيا

العراقية /بغداد...
التابعة  الت�صكيات  اح���دى  اجل��وي��ة  االأن����واء  هيئة  توقعت 
ب��ام��ت��داد  ت��اأث��ر ال��ب��اد  ل�����وزارة ال��ن��ق��ل ان ال��ط��ق�����س ي�صعف 
املنخف�س اجلوي من تركيا لتقدم مرتفع جوي من �صمال 

افريقيا. 
وذكرت هيئة يف بيان، تلقت)العراقية( ن�صخة منه " ان تاأثري 
املنخف�س اجلوي القادم من تركيا لتقدم مرتفع جوي من 
املناطق كافة  �صمال افريقيا �صي�صعف ليكون طق�س يوم يف 
غائماً جزئياً مغراً مع فر�صة حلدوث عوا�صف ترابية يف 

اماكن متعددة .
خفيفة  غربية  �صمالية  �صتكون  الرياح  " ان  البيان  وا�صاف 
اىل معتدلة ال�صرعة) 20-10( كم/�س تن�صط اىل )-30

ومدى  كم/�س   )50( من  اكرث  اىل  وت�صتد  كم/�س   )40
كم   )2-4( االماكن  بع�س  ويف  كم   )6-8( �صتكون  الروؤية 

ويف العوا�صف الرابية اأقل من )1000( مر .
واو�صح البيان ان درجة احلرارة ال�صغرى املتوقعة يف مدينة  

بغداد )13( ْم والعظمى )31( ْم.

األنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة اليوم

العراقية /واسط /احمد العلوان...
وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��اب  وزارة  ���ص��رع��ت 
ببناء  املا�صي   2012 ع��ام  نهاية  يف 
ملعب كرة قدم ب�صعة 5000 متفرج 
يف ق�صاء العزيزية )85 كم (�صمال 
مدينة الكوت، وقد ر�صت مهمة بناء 
امل��ل��ع��ب ل�����ص��رك��ة ال��ن��ب��ال ل��ل��م��ق��اوالت 

العامة ومبدة عمل 720 يوم 
وا�صط  وري��ا���ص��ة  �صباب  م��دي��ر  واك���د 
�����ص����ام ح�������ص���ن اب����راه����ي����م مل���را����ص���ل 
ال�����ص��ب��اب  "وزارة  ان  )ال���ع���راق���ي���ة( 
لل�صركة  امل��ه��م��ة  اوك��ل��ت  وال��ري��ا���ص��ة 
تاأخر  اي  وان  مديريتنا  وبح�صور 
يف االجن��������از ي�����ص��ر ال�������ص���رك���ة ف��ه��م 
تاأخر  واي  حم���ددة  مب��دة  مطالبن 

�صوف يحا�صبون عليه ".
وا���ص��اف اب��راه��ي��م "من ال��وا���ص��ح ان 
ال�����ص��رك��ة ل��دي��ه��ا ال���ت���زام���ات اخ���رى 

"مبينا  التاأخري  وراء  ال�صبب  وه��ذا 
وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��اب  "مديرية  ان 
وملتزمة  االم��ر  تتابع  املحافظة  يف 
امل��دة  نفاذ  فبعد  بوقت  ال�صركة  م��ع 
امل���ح���ددة ���ص��وف ي��ك��ون ل��دي��ن��ا احل��ق 

باملطالبة ".
"االر�صية  ان  اىل  اب��راه��ي��م  وا����ص���ار 
عليها  امللعب  ان�صاء  يتم  �صوف  التي 
وبعد  الزراعة  ل��وزارة  عاديتها  كانت 
عناء طويل ومطالبات حتى نح�صل 
على االر�س وبتدخل جمل�س الوزراء 

ا�صتطعنا احل�صول على االر�س ".
وقال العب نادي الرجاء وليد عبد 
االمام احد االندية ال�صعبية يف ق�صاء 
ال�صعبية  االندية  "كل  ان  العزيزية 
يف ق�صاء العزيزية تنظر لهذا امللعب 
وكاأنه فرج قريب لتطوير الريا�صة 
يف ال��ق�����ص��اء وب��ا���ص��ت��ط��اع��ت��ه��م ال��ع��ب 

على ار�صية خ�صراء و�صط جماهري 
وم�صجعن".

وبن ان "تاأخر البناء يف امللعب خيب 
امال كل املتمنن بالعب على ار�صية 
هذا امللعب واملنتظرين اكمال عملية 

البناء حلظة بلحظة ".
ف��ي��م��ا ا����ص���ار م����درب ن����ادي ال�����ص��ق��ور 
اح����د االن���دي���ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف ق�����ص��اء 
من  ي��ع��اين  "الق�صاء  ال��ع��زي��زي��ةان 
ان���ع���دام وج����ود امل���اع���ب اخل�����ص��راء 
وك���ل م��اع��ب��ه��ا ع���ب���ارة ع���ن ارا���ص��ي 
ان  ت�صلح  وال  م��ع��دل��ة  غ��ري  ت��راب��ي��ة 
تكون ملعب "، م�صريا اىل ان "نحن 
كفريق ريا�صي ننتظر ان يتم اجناز 
باأ�صرع  االخ���رى  ال��ف��رق  امللعب ح��ال 
تنظيم  ن�صتطيع  حتى  ممكن  وق��ت 
ال�����ب�����ط�����والت ع����ل����ى م���ل���ع���ب جم��ه��ز 

وحديث ".

ملعب كرة القدم في العزيزية ....حلم الشباب لم يكتمل

العراقية /بغداد...
ن��دوة  ب��غ��داد،  جامعة  الهند�صة  كلية  اأق��ام��ت 
حول اآثار وقود الغاز ال�صائل على االحتبا�س 

احلراري والتغيري املناخي.
ملرا�صل)العراقية( جامعة  يف  م�صدر  وق���ال 
ق�صم  نظمها  التي  تطرقت  ال��ن��دوة  ان  ام�س 
ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، اإىل ال��ت��ع��ري��ف ب��ظ��اه��رة 
االح���ت���ب���ا����س احل�������راري ال���ت���ي ه���ي االرت���ف���اع 
ال�صفلى  الطبقة  ح��رارة  درج��ة  يف  التدريجي 

ال��ق��ري��ب��ة م���ن ���ص��ط��ح االأر�������س م���ن ال��غ��اف 
ارتفاع  اجلوي املحيط باالأر�س والتي �صببها 
زي����ادة ان��ب��ع��اث  ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة اأو غ���ازات 

ال�صوبة اخل�صراء.
وت�����ص��م��ن��ت ال����ن����دوة ب��ح��وث��ا اأه���م���ه���ا ت��ق��ان��ات 
ا���ص��ت��خ��دام ال��غ��از ال�����ص��ائ��ل ك��وق��ود يف ال��ع��راق 
والوقود النظيف واأثاره على التغيري املناخي، 
وال��ت��خ��ف��ي��ف وم�����ص��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
النظيف  للوقود  التطبيقية  واال�صتخدامات 

)التجربة اليابانية (.

جامعة بغداد تقيم ندوة عن آثار الغاز السائل على االحتباس الحراري
العراقية /بغداد...

الزم وزير الكهرباء كرمي عفتان اجلميلي، �صركة انكاأ الركية املنفذة 
مل�صروع حمطة النجيبية الغازية بتثبيت تاأريخ فتح االعتماد امل�صريف، 
كموعد لبدء العمل يف امل�صروع، واحت�صاب ن�صب االجناز بناء على ذلك.
وقال م�صعب املدر�س املتحدث الر�صمي با�صم الوزارة ملرا�صل)العراقية(
ام�س ان ال��وزارة م�صتعدة لتقدمي الدعم واال�صناد املايل واللوج�صتي 
ملنت�صبي  احلماية  وت��وف��ري  ومتابعتها  ا�صرافها  جانب  اىل  لل�صركة، 
ال�صركة الركية، كونهم ا�صبحوا جزء ال يتجزاأ من وزارة الكهرباء، 
مع  واح���دة  كعائلة  يعملوا  ان  فعليهم  معها  العقد  اب��رم��وا  وعندما 

الوزارة، وان يكون العمل بروح الفريق الواحد

الكهرباء: شركة التركية تنفذ مشروع النجيبية الغازية



المواطن هو الضحية
ت��ق��ول ال�����س��ي��د ) ام اب��راه��ي��م 
ال��ك��اظ��م��ي��ة  يف  ب���ي���ت  رب������ة   )
القدمية نعي�ش يف هذا املكان 
ح���ي���اة م���زري���ة وه�����ذا و���س��ف 
ق��ل��ي��ل مل���ا ن��ع��ان��ي��ه م���ن �سغط 
التيار  انقطاع  ب�سبب  نف�سي 
االيام  الكهربائي خالل هذه 
ف���ا ل��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة �سبه 
امل��ول��دات  وخ��ط��وط  معدومة 
االه���ل���ي���ة ت�������س���اءل���ت ب�����س��ب��ب 
اجراء ال�سيانة اأو عدم توفر 
ال���وق���ود ,وامل��ت�����س��رر ال��وح��ي��د 
ي��ب��ق��ى ه�����و  ت��ب��ق��ى ال��ع��ائ��ل��ة 
العراقية التي تتحمل املعاناة 
ك���ان  احل������ال  وه������ذا  واالالم 
وم�����ازال م��ن��ذ ���س��ن��وات وحتى 
احلالة  على  ت��وؤث��ر  اأ�سبحت 

النف�سية .

قطع االرزاق
عبد  �سالح   ( املواطن  يقول 
ال��رزاق ( �ساحب حمل لبيع 
االغ�����ذي�����ة وامل���������واد امل��ن��زل��ي��ة 
مت   ) ال�����راف�����دي�����ن  )ح������ي  يف 
خا�سة  كهرباء  مولدة  �سراء 
ل�سد  امل��ح��ل  اأم����ام  وت�سغيلها 
النق�ش احلا�سل يف الكهرباء 
املواد  وذل��ك حلفظ  الوطنية 
فنحن  وال���ل���ح���وم  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االن يف حرية من اأمرنا كوننا 
االع���ت���م���اد على  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ال 
ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة وك��ذل��ك 
للتعقيدات  املولدات اخلا�سة 
ال���ت���ي اأخ�������ذت ت�������زداد ب��ق��ط��ع 
اأ�سا�ش  الكهرباء  الن  ارزاق��ن��ا 
�ستتعر�ش  وب��دون��ه��ا  ع��م��ل��ن��ا 
للتلف  حم��الت��ن��ا  حم��ت��وي��ات 

ورغم مطالبنا و�سكاوانا لكن 
ال حياة ملن تنادي .

معاناتنا ال تنتهي
ك���اظ���م  ح�����ام�����د   ( وي������ق������ول 
ح��ي  يف  حم������ل  �����س����اح����ب   )
اجلامعة ان ,م�سكلة الكهرباء 
اأرزاق��ن��ا  ت��ع��ق��دت ك��ث��ريا والأن 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ك��ه��رب��اء ب��دان��ا 
ن���ح�������س���ب ت����اأث����ريات����ه����ا ع��ل��ى 
حمالنا التجارية على ح�ساب 
امل�سكلة  ف��ه��ذه  عوائلنا  راح���ة 
ال�سلبية  ت��اأث��ريات��ه��ا  اأخ�����ذت 
ال��ك��ب��رية ف��ت��وؤث��ر ع��ل��ى اف���راد 
والدي  وان  العائلة خ�سو�سا 
م�����س��اب ب���اأم���را����ش األ��ت��ه��اب 
ال��ق�����س��ب��ات ال��ه��وائ��ي��ة وي��ك��ون 

ب���ح���اج���ة  م��ا���س��ة اىل اج����واء 
اىل  ال�سحي  و�سعة  تنا�سب 
با  الذين هم  جانب االطفال 
يتحملون  ال  جتعلهم  ع��م��ار 
ولذلك  احل���رارة  اأو  ال���رودة 
م��ع��ان��ات��ن��ا الت���ق���ف ع��ن��د حد 
املادية  امكانياتنا  كون  معني 
ال ت�����س��م��ح ب����اأن ن��ت��ع��اي�����ش مع 
قدر  لتوفري  احل��ايل  الو�سع 

ب�سيط من الراحة .

االستغناء عن الثالجة 
والمجمدة والمبردة

ام���ا امل���واط���ن ) اح��م��د كامل 
( م��ن م��دي��ن��ة احل��ري��ة فقال 
ي�سعب  اأو���س��اع  نعي�ش  نحن  
ن���ق���ل �����س����ورة ك���ام���ل���ة ع��ن��ه��ا 

لها  ي��رث��ى  اوق����ات  يف  و�سلنا 
مل حت�����س��ل ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء 
الوطنية ومل ن�ستطيع توفري 
م�ساكل  ب�سبب  عنها  البدائل 
الوقود وا�سعارها فلقد كانت 
الكهرباء تختفي من منازلنا 
واال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن ���س��روري��ات 
البيت ) الثالجة , املجمدة , 
الكهربائية  واملدفاأة   ) املردة 

التي  ب��ال��ب��دائ��ل  وت��ع��وي�����س��ه��ا 
ترهق االن�سان .

وي����ق����ول امل����واط����ن ) حم��م��د 
ن����اي����ف  ع���ب���د( م����ن م��ن��ط��ق��ة 
ال����و�����س����ا�����ش �����س����اح����ب حم��ل 
ل��ب��ي��ع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي 
حتتاج  والتي  للبيع  تعر�سها 
ح��رارة  ل��درج��ة  التكييف  اىل 
منا�سبة و�سمان بيعها وعدم 

ك�����س��اده��ا وت��اأخ��ره��ا يف املحل 
وه���ذا اأث���ر ع��ل��ى واق���ع عملنا 
ب�سبب ما تعر�سه من كميات 

حمدد من املواد الغذائية .
وق���������ال امل����ه����ن����د�����ش )ع����زي����ز 
الربيعي ( مدير احد مراكز 
م�سكلة  ب���غ���داد  يف  ال�����س��ي��ان��ة 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة الب��د 
ان ت��در���ش ب��دق��ة وي��ت��م و�سع 
احل���ل���ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��ا وان 
ك�����ان ذل�����ك ي��ت��ط��ل��ب م���زي���دا 
اأن�ساء  الوقف من خالل  من 
حم���ط���ات ح����راري����ة ل��ت��ول��ي��د 
وان  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ط���اق���ة 
الكهربائية  الطاقة  حمطات 
مناطق  ع��دة  يف  ان�سات  التي 
م�����ن ب�����غ�����داد وامل����ح����اف����ظ����ات 
وال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���وق���ود ال��ك��از 
وي���ل اث��ب��ت��ت ف�����س��ل��ه��ا  وزادت 
م�����س��ك��ل��ة ال���ك���ه���رب���اء ت��ع��ق��ي��دا 
وك��ل��ف��ت ال������وزارة واحل��ك��وم��ة 
م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة ل���ع���دم ت��وف��ر 
ال����ت����خ���������س����ي���������س����ات امل����ال����ي����ة 
ل�����دمي�����وم�����ت�����ه�����ا واحل������ل������ول 
اال����س���ا����س���ي���ة ل���ه���ذه امل�����س��ك��ل��ة 
ف��ت��م��ك��ن يف ان�����س��اء امل��ح��ط��ات 
احل����راري����ة ال��ع��م��الق��ة ال��ت��ي 
من  الوفري  نتاجها  با  متتاز 

الطاقة الكهربائية .

تحقيقات العدد)355( الثالثاء 9 نيسان 42013

المواطنون يخشون من عدم االيفاء بمواعيد الكهرباء

ادوات��ه��ا  على  تعتمد  الزال���ت  املهنة  ه��ذه 
اال���س��ا���س��ي��ة ك��امل��ق�����ش و���س��ف��رة احل��الق��ة 
ب���ال���رغ���م م����ن ���س��م��ول��ه��ا ب���ال���ت���ط���ور م��ن 
التي  الكهربائية  احلالقة  مكائن  خالل 
�سهلت من مهمة احلالق كثريا كما انها 
اكان  للجميع  بالن�سبة  الوقت  اخت�سرت 
تتطور  اخ��ذت  وبالتايل  حالقا  ام  زب��ون��ا 
على  ت��خ��ف��ت  ان  دون  م���ن  امل��ه��ن��ة  ه����ذه 
اخلالف من املهن االخرى التي اندثرت.

وللدخول بني خبايا هذه املهنة املتجددة, 
وجدت)وكالة االنباء العراقية امل�ستقلة(
ان حتاكي البع�ش حيالها, حيث كانت لها 
يف  اجلولة:احلالق)قي�سر(يعمل  ه��ذه 
احدى حمال احلالقة يف منطقة)راغبة 
خاتون(حتدث الينا قائال" تتفاوت املدة 
التي يحلق فيها الزبون �سعره ما بني مرة 
اأو م��رت��ني, وق��د ت�سل  ال�سهر  واح���دة يف 
اىل اأك���ر م��ن ذل���ك, اأم���ا ح��الق��ة الذقن 
اأ�سبوعيا  مرتني  اأو  مرة  فتتم  )اللحية( 

وا����س���اف ق�سري" ���س��ال��ون��ات   ," ع���ام  ك��م��ع��دل 
احل���الق���ة )ال���رج���ال���ي���ة( يف وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر 
تختلف من منطقة الأخرى يف بغداد من حيث 
ا�ستخدام مكائن احلالقة املتطورة, وا�ستخدام 
اأجود اأنواع م�ستلزمات تنظيف الوجه وتوفري 
باالإ�سافة اىل ق�ش  ال�سعر,  اأن��واع �سبغ  اأج��ود 

ال�سعر وفق اآخر ال�سيحات ".
وع�������ن اج���������ور احل������الق������ة حت�������دث ل����ن����ا ف��ه��د 

االأ�سعار  تختلف  قال"  حيث  )احل���الق( 
ت��ب��ع��ا ل��ل��خ��دم��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا احل���الق 
مثال  ف��رى  امل��ن��اط��ق,  بع�ش  يف  ال�سيما 
ان احلالقة يف املناطق الراقية قد ت�سل 
اأك���ر, يف  دي��ن��ار ورمب���ا  اىل )25000( 
حني نراها ال تتجاوز )5000( دينار يف 
املناطق الب�سيطة وال�سعبية ورمبا ت�سل 

اىل اأقل هذا من ال�سعر".
اأغ��ل��ب ال��زب��ائ��ن ع��ل��ى ان مهنة  وي��ج��م��ع 
احل��الق��ة ت��ع��د م��ن امل��ه��ن ال��ت��ي ن����ادرا ما 
�سعرا معينا الأجور  يطلب فيها احل��الق 
�سوؤاله  عند  احل���الق  يكتفي  حيث  ي���ده, 
ال��ذي يطلبه  املبلغ  الزبون عن  قبل  من 
)بكيفك...�ستنطينه  املعتادة:  باالجابة 
نعيما,  بكلمة  دائما  واملرفقة  اهلل(  اأنعم 
ح��ي��ن��ه��ا ي��خ��رج ال���زب���ون م��ب��ل��غ��ا ي����راه هو 
منا�سبا الأجر احلالق, وقتها �سرى من 
اأم  كافيا,  املبلغ  ك��ان  ان  احل��الق  مالمح 

ال!.
ام����ا امل���واط���ن)ه���ا����س���م ع���ل���ي( حت����دث ل��ن��ا عن 
ال�سخ�سية حيث  نظره  املهنة من وجهة  هذه 
تخلو  ال  مهنتهم  ان  ي���رون  "احلالقون  ق��ال 
م�سطرون  ان��ه��م  منها  ع��دي��دة,  �سلبيات  م��ن 
ل��ل��وق��وف ط��ي��ل��ة ف���رة ح��الق��ة ال���زب���ون ال��ت��ي 
اللحية,  ح��الق��ة  ال���راأ����ش,  ت�سمل)حالقة  ق��د 
اأخ���ذ اخل��ي��ط, تنظيف ال��ب�����س��رة, ال�����س�����س��وار...

الزبائن  اأمزجة  ان عليهم حتمل  الخ(, ومنها 

وال��وان��ه��م  وميولهم  رغباتهم  اخ��ت��الف  على 
وم�����س��ت��وي��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 
احلالقة  �سالونات  ان  عن  ف�سال  والطبقية, 
ال���رج���ال���ي���ة ق����د ت���ت���ح���ول يف ب��ع�����ش االح���ي���ان 
ال�سيا�سية  امل��وا���س��ي��ع  ملناق�سة  م��ن��ت��دي��ات  اىل 

واالقت�سادية والريا�سية ال�ساخنة".
احلالق)�سباح( او���س��ح  الق�سات  ان���واع  وع��ن 
هذا االمر لنا حيث قال" هناك اأ�سماء خمتلفة 
ل��ق�����س��ات وت�����س��ري��ح��ات ال�����س��ع��ر م��ن��ه��ا:)ق�����س��ة 

اما  الكات(,  الكاريه,  النيكرو,  ال�سبايكي, 
الت�سميات  اي�����س��ا  �سملتها  ف��ق��د  اللحية 
اللحية  العكرب,  واملوديالت مثل:)حلية 
ال�����س��ك�����س��وك��ة لها  ال�����س��ي��ط��ان��ي��ة(, ك��م��ا ان 
ت�����س��م��ي��ة ج����دي����دة ع���ن���د ح���الق���ي ب���غ���داد 
كال�سك�سوكة الكويتية واالماراتية واملثلثة 
الزلف فهو االخر حلقته  اما  والعادية(, 
هذه الت�سميات واملوديالت منها:)الزلف 
زلف   , الب�سمار  العك�ش,  امل��ث��ل��ث,  احل���اد, 

ال�سيف وغريها من الت�سميات(.
ت�سهدها هذه  التي  ال���ذروة  اوق���ات  وع��ن 
حيث  احل��الق)ن��ع��ي��م(  لنا  حت��دث  املهنة 
���س��ه��دت  ال���ت���ي  ال���ف���رة  ان  قال" ال����س���ك 
عيد  الفطر,  مثل:)عيد  املنا�سبات  فيها 
او اثنني  ب��ي��وم  ال��ن��ورز(,  اال���س��ح��ى, عيد 
الذين  للزبائن  ك��ب��ريا  اكتظاظا  ت�سهد 
يتهافتون على احلالقني بغية اال�ستعداد 

والتزين لهذه املنا�سبة".
وا�ساف نعيم" يف تلك االي��ام مندد وقت 
االن��ت��ه��اء م���ن ال��ع��م��ل اىل ���س��اع��ت��ني او ث��الث 
اي  الليل  منت�سف  بعد  ما  اىل  نبقى  واحيانا 
عند ان��ه��اء اخ��ر زب��ون وذل��ك حر�سا منا على 

ار�ساء اجلميع ".
وت��ع��ود مهنة احل��الق��ة يف ال��ع��راق اىل ف��رات 
ب��ع��ي��دة, اأي����ام ك���ان احل���الق مي��ار���ش مهنته يف 
الهواء الطلق, يف وقت كان يحتفظ باأدواته يف 
اأوان نحا�سية, مرورا بتخ�سي�ش حمال بدائية 
للحالقة وانتهاء با�ستخدام اأخر الق�سات 
وال��ت�����س��ري��ح��ات واأن��������واع ال�����س��ام��ب��وه��ات 

وم�ساحيق التجميل واخفاء العيوب.
يف ح���ني ���س��ه��دت ه����ذه امل��ه��ن��ة يف ال��وق��ت 
اذ ادخلت  ال��ت��ط��ورات  احل��ايل جملة م��ن 
من  �سهلت  ال��ت��ي  االدوات  بع�ش  عليها 
عمل احلالق اأكانت املكائن الكهربائية او 
م�ستح�سرات تنظيف الب�سرة التي اخذت 

ت�ستهوي الزبائن .
البالد  ا�سعار احلالقة يف  ما يخ�ش  ام��ا 
ف��ك��م��ا ذك���رن���ا ال��ب��ع�����ش ان��ه��ا ت��ت��ب��اي��ن من 
منطقة اىل اخرى ففي املناطق ال�سعبية 
ت��ع��ت��ر االج����رة اك���ر م��ق��ب��ول��ي��ة م��ق��ارن��ة 
وتبقى  ال��ت��ج��اري��ة,  او  ال��راق��ي��ة  باملناطق 
النقطة الفارقة يف هذه املهنة انها الزالت 
حتتفظ مبكانتها بني كافة املهن االخرى 
الزال  ح��ني  يف  منها  ق�سما  تال�سى  التي 

يعاين البع�ش االخر من اال�سمحالل.

ب��ه االط��ف��ال يف  اأط��ف��ال��ن��ا مب��ا حظى  فلم يتمتع 
اأ�سهمت  مكانة  وللطفولة  العامل  من  مكان  اأي 
امل��واث��ي��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  وتاأ�سي�سها  ت�سريعها  يف 
ت�سعى  اأط��ار حركة عاملية  الدولية يف  والقوانني 
حل��م��اي��ة ح��ق��وق االط���ف���ال ���س��د اث����ار احل����روب , 
وت��وف��ري اأح��ت��ي��اج��ت��ه��م اال���س��ا���س��ي��ة وت��ن��ام��ت ه��ذه 
احلركة مع تطور مفهوم حقوق الطفل , وظهور 
ه��ذه احل��ق��وق ويف  ع��ن  وت��داف��ع  موؤ�س�سات تعر 
املتحدة  االمم  منظمة  ق���رار  ���س��در  ذل���ك  ���س��وء 
للطفولة  دول��ي��ة  )1979(�سنة  ع��ام  ب��اع��ت��ب��اره 
ف��ي��م��ا واج���ه���ت ال��ط��ف��ول��ة يف ال����ع����راق احل����روب 
منها  وانبثقت  عنها  متخ�ست  ات��ي  وامل�سكالت 
الوطن  ال��ذي يعي�سه  ال��راه��ن  الو�سع  وي��رز يف 
ال��ط��رق��ات  ال��ذي��ن يهيمون يف  ال�����س��وارع  اط��ف��ال 
وال��دروب بحثا عن ماأوى اأو فتات خر او لقمة 
الذين  املال يعودون به اىل اهليهم  او مبلغ من 
او مقربات اجل�سور  ي�سكنون يف هياكل االبنية 

او مواقع الطمر ال�سحي ...
وث��م��ة اط��ف��ال يهيمون ب��ني امل��ع��ار���ش واال���س��واق 
وامل���ع���ام���ل ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ع��م��ل ال ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
ال��ق��وان��ني  اأن ك���ل  اأع���م���اره���م ال��ط��ري��ة يف ح���ني 
واالن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ت��و���س��ي ب��رع��اي��ة 
االط���ف���ال ...ل���ك���ن , ت�����س��اوؤال ك��ب��ري ي��رزه��ن��ا هو 
كيف تداوي اجلريح ومتنح  طفولتنا ما يجعلها 
ت�سعر باالأمان وان نقف على حقيقة هذه املعاناة 

من م�سادرها .
الطفل ح�سن كان يقف قرب احدى التقاطعات يف 
عالوي احللة يحمل بع�ش علب املناديل الورقية 
قال منذ �ساعة ال�سباح االوىل تاأتي بي اأمي وهي 
ارملة اىل هذا املكان ال بيع هذه االعداد من علب 
املناديل وامكث هنا حتى امل�ساء : انظر اىل بع�ش 

االط����������ف����������ال يف 
حديثة  ���س��ي��ارات 
م����������ع اب������ائ������ه������م 
وانتمى ان اكون 

معهم .
ال����ط����ف����ل ح����امت 
ه���و االخ�����ر ك��ان 
ي�����ح�����م�����ل ع���ل���ب���ا 
م�������ن احل�����ل�����وى 
وي�����س��رع اخل��ط��اأ 
ن��ح��و ال�����س��ي��ارات 
ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف 
ع���ن���د ال��ت��ق��اط��ع 
ه����ذه  ان  ق��������ال 
تعر�سنا  امل��ه��ن��ة 
ل�������ك�������ث�������ري م�����ن 
وكثري  امل��خ��اط��ر 
م���������ن ال�����ن�����ا������ش 
م����ع����ام����ل����ون����ن����ا 

بق�سوة
اعيل  ان��ا  ي��ق��ول  �سميط:  /ب��ائ��ع  �سرمد  الطفل 
نخرج  العمل  يف  اخوتي  وي�ساركني  كبرية  ا�سرة 
م���ن ال��ف��ج��ر وال ن��ع��ود اال يف وق���ت م��ت��اأخ��ر ويف 
ال�ساحة وكدت  احدى املرات حدث انفجار قرب 

اقتل واكون �سحية من �سحاياه.
الطفلة كرمية متار�ش الت�سول قالت هناك تقف 
امي يف اجلانب اخر وذاك اخي هناك كلنا ن�سعى 
, ون�سكن يف  العي�ش  اىل حت�سيل ما يعيننا على 

�سريفة حتت احد الطرق ال�سريعة
الطفلة �سمياء تبيع علب املناديل الورقية قالت 
التاجي  يف  ال�سحي  ال��ط��م��ر  منطقة  يف  ن�سكن 
تعمل  والتي  منه  نرتزق  م�سدر  من  لنا  ولي�ش 
يف  يعلمون  واخ���واين  مقعد  ووال���دي  هنا  اي�سا 

اعمال النظافة
اىل  يوما  اذه��ب  ان  انتمى  يقول  كاظم  الطفل 
واحدة من مدن االلعاب هذه التي اراها من على 
مبعدة منا لكني ال ا�ستطيع ذلك ب�سبب ان�سغايل 
ذل��ك  م��ن  ليمكنني  امل���ال  ت��وف��ري  وع���دم  بالعمل 
وعن و�سعه يف الدرا�سة يقول لقد تركت املدر�سة 
منذ عام بعدما طلبت امي ان اخرج اىل العمال 
الإعالة اخوتي ووالدتي وقال نحن ن�سكن يف احد 

مواقع املع�سكرات على اطراف بغداد
على  ���س��ن��ادي��ق  ع��ن��د  ك��ان��ت جتل�ش  مل��ي��اء  الطفلة 
ر�سيف قرب حديقة الزوراء قالت تلك امي تدور 
على املركبات تبيع لهم علب املناديل الورقية وانا 
احدى  ن�سكن يف  ونحن  النهار  اجل�ش طيلة  هنا 
اطفالنا على  املهجورة هكذا حال  الدولة  دوائ��ر 
ار�ش البرول واخلريات لكنهم مل يح�سلوا من 
كل ذلك على ف�سحة االمل الفرح خا�سة وهم يف 

هذه االعمار.

اطفال يبيعون أعمارهم مقابل الحصول على لقمة العيشالحالق... وعاء المجتمع وسلته الحاوية ألمزجة الزبائن

ب��ك��ل��م��ات ي��ع��رف��ه��ا اجل��م��ي��ع ي���رددون���ه���ا م���رارا العراقية / فيصل سليم
وا�ستماله  امل��ارة  انتباه  لفت  يحاولون  وتكرار 
مالية  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  للح�سول  ع��واط��ف��ه��م 
ي�سريه متحملني ما يالقونه من املقابل من 
لعي�سة  ول��و  يغنيهم  م��ا  لك�سب  ون��ه��ر  ازدراء 
كانوا قالئل ميكن ح�سرها   ..... واح��د  ي��وم 
... و�سار ظاهرة ال حت�سى  بحاالت معدودة 
... فهل  �سوارعنا  انهم مت�سولون يف  و التعد 
مهنة  ام  للمحتاجني  ملحه  ح��اج��ة  الت�سول 

يومية تدر مورد مايل ال ي�ستهان به ؟
بني  املت�سولني  اىل  ال��ن��ا���ش  ن��ط��رة  ام��ت��زج��ت 

ي�سوبها  ملا  الكذب  ورمب��ا  بالت�سنع  الظاهرة  ه��ذه  واق��رن��ت  والريبة  العطف 
من ا�ستغالل البع�ش من غري املحتاجني ولكن من ال�سعب على اغلب النا�ش 
ان يتنازل وميد يده لال�ستجداء اال لوجود ا�سباب قاهرة اولها الفقر وتعذر 
�سبل العب�ش التي ي�سعى لها االن�سان واحيانا البطالة وانعدام اي فر�سة عمل 
يجران من يعانيهما اىل الت�سول طالبا للعي�ش وهربا من �سبح الفقر الذي 
ال يرحم من يقع بني انيابه ..... وي�سطر بع�ش املعاقني واملكفوفني من غري 
االرام��ل  الن�ساء  بع�ش  وتقوم  امل�ساعدة  وطلب  للت�سول  العمل  على  القادرين 
مبمار�سة الت�سول لتوفري لقمة العي�ش ال طفالهن اليتامى متحمالت بذلك 

كل االعباء خوفا من تعر�سهم لل�سياع .
اما البع�ش االخر من الك�ساىل فرمبا وجد يف الت�سول مبتغاهم للك�سب املال 
كونها طريقه ال حتمله اي عناء مما دفعتهم اىل تنظيم جماميع مرتبة من 
ت�سفها  ما  �ساكله  على  املوؤ�س�سة  ي�سبه  ما  �سمن  يعملون  الذين  ال�سحاذين 
الروايات واالفالم اىل تنظيم جماميع مرتبه من ال�سحاذين الذين يعملون 
�سمن ما ي�سبه املوؤ�س�سة على �ساكله ما ت�سفها الروايات واالفالم ورمبا اطلقت 
عليها مملكة ال�سحاذين ومبا ان هذه الظاهرة تبنى على الكذب واالفراء مما 
يتطلب وجود عاهات حقيقية او م�سطنعة ملمار�سني مهنه الت�سول �سواء كانت 
الت�سول  بع�ش  ومار�ش   .... النا�ش  عواطف  �ستماله  ال  م�سطنعة  ام  حقيقية 
بع�ش  اه��داء  او  ال�سيارات  زج��اج  اخ��رى خمتلفة ال�ستجداء منها م�سح  ط��رق 
يف  الر�سم  ورمب��ا  والغناء  العزف  وحتى  التوا�سيح  ق��راءة  او  الرمزية  اال�سياء 

البالد الغربية. 
وقد يختار ال�سحاذون اماكن لال�ستجداء حمدد خ�سو�سا عند جتمهر النا�ش 
واالم��اك��ن  واال���س��رح��ة  وامل�ساجد  وامل�ساحات  ال�����س��وارع  يف  العامة  االم��اك��ن  يف 
الت�سول  اقت�سرت ظاهرة  واال�سواق....وقدميا  املوا�سالت  ال�سياحية وموقف 
على الفقراء من الرجال فقط اما يف وقتنا احلا�سر ال ت�ستغرب عندما جند 
الن�ساء واالطفال ميار�سون اال�ستجداء ورمبا �سار الركيز اكر على ال�سغار 
النا�ش وعطفهم بع�ش االباة يجرون االبناء  والن�ساء كونهم اكر ال�ستمارة 
هم على النزول اىل ال�سارع واال�ستجداء فيجد الطفل نف�سة م�سطرا للت�سول 
وبالتايل ي�سبح حمرفا للت�سول وان انت�سار ظاهر الت�سول وات�ساعها يعك�ش 
�سورة �سيئة حلال البلد وموقف اجلهات امل�سوؤولة الذين تقف بيد مكتوف ازاء 
�سياع �سريحة من ابناءه يف براثني اجلدية ورمبا تكون ظاهرة الت�سول حا�سنة 
لكثري من االعمال امل�سينة ونواة لن�سوء بع�ش املحرفني من ال�سراق واملدنيني 
فكثري من اجلهات االجرامية تقوم با�ستغالل البع�ش من املت�سردين لتنفيذ 
اعمالهم االجرامية خ�سو�سا وان الت�سول ي�سكل بداية لطريق االنحراف عن 
الطرق  ب�ستى  الت�سول  ملكافحة  الدول  اغلب  �سعت  املنطلق  الطريق ومن هذا 
االجتماعي  بال�سمان  العمل  على  ي��ق��در  ال  ال��ذي��ن  اال�سخا�ش  �سمول  منها 
فر�ش  توفري  او  الت�سول  عن  ويغنيه  عي�سة  له  ي�سمن  �سهري  رات��ب  ب�سرف 
من  للعاجزين  دور  واقامة  موؤهالته  ح�سب  كال  العمل  على  للقادرين  عمل 
املعوزين وان�ساء املالجئ لالأيتام وبعد معاجلة اال�سباب احلقيقة  ال�سن  كبار 
ادات اىل الظهور هذه الظاهرة ميكن تفعيل القوانني التي تعاقب من ميار�ش 
ال�سماوية  االدي��ان  للق�ساء وخ�سو�سا وان جميع  الت�سول دون عذر وتقدمية 
قد حذرت من اال�ستجداء يف حالة امتالك املرء اب�سط مقومات العي�ش كونها 

ظاهرة التليق باأكرم املخلوقات على وجه االر�ش . 

مرحبا

رحيم ورد الالمي

في شارعنا شحاذ..
الكهرباء عصب الحياة وفقدانها بال انقطاع يؤدي الى  تأثيرات 
كبيرة على المجتمع وذلك الن ما من جهاز أو ورشة عمل أو 
صناعة أو حتى مضخات أروائية لسقي المزروعات يعتمد على 
الطاقة الكهربائية وبعد أن شهدت الكهرباء نقصا حادا في 
وانقطاع  نعمتها  من  العوائل  من  الكثير  حرم  الذي  االنتاج 
التعبير  العراقية  العوائل  حق  الن  االيام  هذه  في  الكهرباء 

عن قلقها من كابوس صيف بال كهرباء .

العراقية / مصطفى صفاء...

بين  ببريقها ومكانتها  التي الزالت تحتفظ  المهن  الحالقة من  تعتبر مهنة 
المجتمع على الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي اجتاح اغلب 
المنطقة  الحالقة في  اعداد محال  المالحظ كثرة  بات من  اذ  الحياة،  مفاصل 
الواحدة وهذا ما يشير الى االهمية الكبيرة التي الزالت تحظى بها هذه المهنة 

بين اوساط الشباب على وجه الخصوص.

العراقية / خاص

لقد كانت للطفولة العراقية حصة كبيرة من 
عذابات الواقع الذي مرت به البالد فهي ضحية 
النزاعات  و  والعوق  واالمراض  والفقر  التشرد 

المسلحة ...



العراقية  / عبد ا لخالق دوسكي ـ دهوك
السير على الجسر العباسي أو جسر "الدالل" كما يسميه السكان المحليون في مدينة زاخو يمنح شعورًا 
خاصًا، فصخوره القديمة التي تغيّر لونها بفعل العوامل المناخية تحكي قصصا واساطير ال زال السكان 

يتناقلونها من جيل إلى جيل رغم أن جسرهم قد ينهار في أية لحظة.
الحذر من السقوط من أعالي الجسر يبدأ عند الوصول الى وسطه الذي يرتفع عن النهر لمسافة )15.5( 
زالوا  ما  الناس  لكن  األخرى،  أحجاره  وتآكلت بعض  األحجار،  حافتيه بعض  والذي تساقطت من  مترًا، 

يعبرون عليه الختصار المسافة أثناء انتقالهم بين صوبي نهر الخابور.
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استطالعات

الثروة الحيوانية مهددة بسبب غياب الدعم الحكومي
رمب��������ا ع����ل����م����اء ال���ن���ف�������س 
واالج����ت����م����اع وك����ث����ر م��ن 
اأج������ه������زة  يف  امل����ح����ق����ق����ن 
ال�شرطة والعدل، يدركون 
ال�شراق  م��ن  االأك��ري��ة  اإن 
وامل��خ��ت��ل�����ش��ن واأ����ش���ح���اب 
ال���������ش����ح����ت احل��������������رام، مل 
ي��ك��ون��وا م��ن ال��ف��ق��راء بكل 
م�����ش��ت��وي��ات��ه��م، ب���ل ي��ذك��ر 
ال����ع����دي����د م�����ن ال���ق�������ش���اة 
وامل������ح������ق������ق������ن ورج�����������ال 
اأكر هوؤالء  باأن  ال�شرطة، 
امل���ن���ح���رف���ن م����ن ط��ب��ق��ات 
م��ت��و���ش��ط��ة  اأو  م���ي�������ش���ورة 
ت�شنف  ال  االأق����ل  ع��ل��ى  اأو 
ب��اأن��ه��ا ف��ق��رة وم���ن طبقة 

ال�����ذي�����ن  اأو  امل������ع������دم������ن، 
يتمتعون حتت خط الفقر بنظافة املعدة واجليوب!؟

وقد توقفت كثرا اأمام العديد من ملفات الف�شاد املعا�شرة 
ال��ع��راق،  يف  اجل��دي��د  ال�شيا�شي  النظام  اإق��ام��ة  بعد  وخا�شة 
املالية  الف�شائح  اأي�شا حاالت من  الكثر منكم  �شهد  ورمبا 
وال�����ش��رق��ات اأو االخ��ت��ا���ش��ات، ال��ت��ي م��ار���ش��ه��ا اأ���ش��خ��ا���س اأو 
جمموعات ال عاقة لها اإطاقا بالفقر اأو العوز اأو احلاجة 
الفقراء  اأغلبية  طبقة  اإىل  باالنتماء  الت�شرف  اأو  امل��ال  اإىل 
و�شرت  العي�س  لقمة  من  باأكر  يحلمون  ال  الذين  االأطهار، 
ووك��اء  وزراء  معظمهم  يف  كانوا  فقد  يقولون،  كما  احل��ال 
وم�شئويل  وبولي�س  ع�شكر  و�شباط  ب��رمل��ان  ون���واب  وزارات 
املحافظات، وخا�شة  �شابههم يف  وما  املركز  وكتل يف  اأح��زاب 
ت��ل��ك ال��ت��ي تتعلق ب��امل��ال وال��ت��م��وي��ل وامل�����ش��اري��ع وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

اخلدمية.
وا�شتغاله  العام  امل��ال  من  ال�شرقة  حليتان  �شريعة  ونظرة 
من  اأف��واج��ا  ن�شهد  املنتفعن،  جليوب  اأي  اخل��ا���س  لل�شالح 
امل�شئولن الذين عاهدوا اهلل و�شرفهم ال�شخ�شي اأن يخدموا 
ال�شعب وان ال يخونوه، وان يكونوا حري�شن على املال العام 
كحر�شهم على اأموالهم، واإذ بهم يحر�شون عليه اإىل درجة 
من  كثر  وا�شعن  اخل��ا���س،  ح�شابهم  اإىل  معظمه  حتويل 
وانحرافاتهم  غرائزهم  اأق��دام  حتت  العليا  والقيم  الثوابت 

دون وازع من �شمر اأو خلق اأو دين اأو قانون!؟
االأك��ر فقرا وحاجة، يكنز  االآخ��ر  الطرف  ت��رى على  بينما 
تلك الثوابت والقيم ويجعلها راأ�س ماله الوحيد بعد العوز 
اأن  علينا  التعميم  ب��اب  يف  نقع  ال  لكي  اأي�شا  وهنا  والفقر، 
النظام  �شببها  واقت�شادية  اجتماعية  الفقر عاهة  اإن  نتذكر 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ش��ادي ل���ل���دول، خ��ا���ش��ة يف 
مثل  االإن��ت��اج��ي��ة  العالية  الطبيعية  ال����روات  ذات  ال��ب��ل��دان 
اأمينة يف االنتفاع  باأيدي غر  الزراعة والطاقة، والتي تقع 
وتقلي�س  والبطالة  الفقر  على  بالق�شاء  امل���وارد،  تلك  من 
م�شاحات الف�شاد التي تختلط فيها االألوان، لدرجة اإنه يعجز 
الكثر عن اإدراك حقيقة هذا الت�شخم اأو النمو ال�شرطاين 
يف ممتلكات البع�س مقارنة مع الفرتة الزمنية لتوليه دفة 
امل�شوؤولية اأو مفاتيح بيت املال بكل اأ�شكاله اأي املال واأ�شكالها 

اأي املفاتيح!؟
مدينة،  اأم  كانت  قرية  مكانه،  يف  منا  كل  نراقب  اأن  ويبقى 
تطور منو االأموال عند البع�س قيا�شا مع اجلهد اأو الفرتة 
الزمنية، لنتاأكد اإن اأغلبية الفقراء اأبرياء متاما من كل هذه 
ال�شرقات املخلة بال�شرف كما ي�شميها قانون العقوبات، والتي 
تنطبق على اأولئك الذين ي�شرقون الكحل من العن، وهم 
ين�شلون اأموال ال�شعب  وخا�شة املخ�ش�س منه للنفع العام، 

وهم على االإطاق فقراء لي�س باملال ولكن بقيم اأخرى!؟

الفقراء ال يسرقون!

مخلفات األسواق
يقول ح�شام ماجد "مربي اغنام": اجته منذ 
ال�شباح اىل خملفات اال�شواق واخل�شراوات 
قرب اال�شواق واملناطق ال�شكنية الن االر�س 
ال��ت��ي ن��رع��ى ف��ي��ه��ا ال ي��وج��د ف��ي��ه��ا اي ع��ود 
فاالرا�شي  الطرفة  نبات  با�شتثناء  اخ�شر 
التي كنا نرعى فيها اغنامنا تبلغ م�شاحتها 
منها  زرع  م��ا  دومن  االف  خم�شة  م��ن  اك��ر 
ان تت�شور  ول��ك  20 دومن��ا  االن ال يتعدى 
حجم اجل��ف��اف ال���ذي ن��ع��اين م��ن��ه. وطالب 
ب��ت��وف��ر ال���دع���م احل��ك��وم��ي مل��رب��ي االغ��ن��ام 
وحماية  النباتي  الغطاء  توفر  خ��ال  من 
االن����ت����اج احل����ي����واين و����ش���ن ق����وان����ن ت��ن��ظ��م 
هذا  يف  وامل�شتثمرين  ال��دول��ة  ب��ن  العاقة 
بفوائد  مالية  قرو�شا  املربن  ومنح  املجال 

معقولة وباق�شاط مريحة.

دعم وتجهيز مربي الحيوانات
احليوانية  الروة  العامة خلدمات  ال�شركة 
م�شتمرة بتقدمي خدماتها الفنية والعلمية 
م�شاريع  ا�شحاب  جميع  اىل  واال�شت�شارية 
جمال  يف  يعملون  مم��ن  احليوانية  ال���روة 
اك��ده  م��ا  احل��ي��وان��ي��ة بح�شب  ال���روة  تربية 
ان  مو�شحا:  ال�شركة،  يف  م�����ش��وؤول  م�شدر 
احليوانية  الروة  العامة خلدمات  ال�شركة 
االق��ت�����ش��اد  دع�����م  اال����ش���ه���ام يف  ت���ه���دف اىل 
الوطني يف جمال ن�شاط الروة احليوانية 
اخلدمية  وامل�����ش��اري��ع  التنمية  خ��ط��ط  وف���ق 
واالر�����ش����ادي����ة امل���ن���ف���ذة وت���ق���دمي اخل���دم���ات 
احليوانية  ال���روة  قطاع  اىل  وامل�شتلزمات 
يف عموم مناطق العراق عن طريق اق�شامها 

املختلفة وفروعها يف املحافظات.
وح����ول ن�����ش��اط��ات ال�����ش��رك��ة خ���ال اال���ش��ه��ر 
املن�شرمة او�شح امل�شدر ان ن�شاطات ال�شركة 
ت��ت��م��ث��ل ب��دع��م وجت��ه��ي��ز م��رب��ي احل��ي��وان��ات 
باملواد العلفية حيث مت و�شع خطة ملواجهة 
حاالت اجلفاف التي تواجه البلد وانح�شار 
انتاجية  وانخفا�س  الطبيعية  املراعي  انتاج 
امل��ح��ا���ش��ي��ل ال��ع��ل��ف��ي��ة وات����خ����اذ االج�������راءات 
املنا�شبة ملعاجلة هذه امل�شكلة واهمها توزيع 
�شايلوات  يف  املتوفرة  العلفي  ال�شعر  م��ادة 
ال��ت��ج��ارة اىل م��رب��ي االغ��ن��ام وامل��اع��ز  وزارة 
ب��ا���ش��ع��ار ت��ن��اف�����ش��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ���ش��ع��ر ال��ط��ن 
دينار  الف   200 املربي  اىل  املجهز  الواحد 
وبلغت الكميات التي مت توزيعها اىل 160 
الف طن وبلغ الدعم االجمايل بحدود 16 
النخالة  كمية  تخ�شي�س  ومت  دي��ن��ار  مليار 

بحدود 600 الف طن لغر�س توزيعها اىل 
مربي االبقار واجلامو�س وبا�شعار مدعومة 
ويبلغ �شعر الطن الواحد املجهز اىل املربي 
200 الف دينار حيث وزعت الكميات على 
يبلغ  ان  املتوقع  �شهرية ومن  �شكل ح�ش�س 
54 مليار دينار  ب��ح��دود  ال��دع��م االج��م��ايل 
كما يجري العمل على تخ�شي�س كمية من 
مادة التمر الزهدي 110 اآالف طن لغر�س 
جتهيز م��رب��ي االب��ق��ار واجل��ام��و���س وامل��اع��ز 
واالب�����ل ح��ي��ث ح����ددت اآل���ي���ات ل��ت��وزي��ع ه��ذه 
يهدف  امل�شاريع  ق�شم  ان  اىل  م�شرا  امل���ادة 
الدواجن  اىل م�شاريع  اىل تقدمي خدماته 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ���ش��ن��اع��ة 
الدواجن اما ق�شم االنتاج احليواين يهدف 
تربية  م�����ش��اري��ع  اىل  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  اىل 
االبقار واالغنام واملاعز بطرق فنية وعلمية 

ن�شاط  وك���ذل���ك  ح��دي��ث��ة 
امل�����ت�����اج�����رة ب����اال�����ش����واف 

واملنتوجات الثانوية.

التلقيح االصطناعي 
لألبقار

ان  اىل  امل�������ش���در  وا�����ش����ار 
ال���������ش����رك����ة ت���ع���م���ل ع��ل��ى 
دع������م ن�������ش���اط ال��ت��ل��ق��ي��ح 
اال����ش���ط���ن���اع���ي ت��ن��ف��ي��ذا 
قبل  م��ن  امل��ع��دة  للخطة 
ت���ط���وي���ر  يف  ال���������ش����رك����ة 
ال��ن�����ش��اط اال���ش��ط��ن��اع��ي 
ل������اب������ق������ار م�������ن خ�����ال 
ال�شائل  ق�شبات  جتهيز 

امل�����ن�����وي امل���ج���م���د امل��ن��ج��ز 
يف خم��ت��ر ق�����ش��م ال��ت��ل��ق��ي��ح اال���ش��ط��ن��اع��ي 
مربي  درا���ش��ة  ل��دع��م  متوا�شل  العمل  وان 
االب���ق���ار امل��ن��ف��ذي��ن ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح اال���ش��ط��ن��اع��ي 
كغم   300 بكمية  بتجهيزهم  الب��ق��اره��م 
علف جمرتات م�شنع لكل بقرة اىل جانب 
يركز  النوعية  ال�شيطرة  ق�شم  جن��د  ذل��ك 
على عملية اال�شراف على االعاف بتنفيذ 
ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ي��ط��رة ال��ن��وع��ي��ة ع��ل��ى امل����واد 
ال��ع��راق من  امل�����ش��ت��وردة م��ن خ���ارج  العلفية 
ومطابقتها  املخترية  الفحو�شات  خ��ال 
املعتمدة وال�شماح لها  العراقية  باملوا�شفات 
وبعك�شه  العراقية  االرا���ش��ي  اىل  بالدخول 
يتم رف�����س ه��ذه امل���واد ومي��ن��ع دخ��ول��ه��ا اىل 
ال���ع���راق ا���ش��اف��ة اىل ق��ي��ام ال��ق�����ش��م ب��اج��راء 
ال��ف��ح��و���ش��ات امل��خ��ت��ري��ة مل��ح�����ش��ول ال����ذرة 

ال�شفراء للموا�شم ال�شابقة

نقص في إنتاج الدواجن
�شاحب  التميمي(  عيدان  )حم�شن  ويقول 
نق�شاً  ه��ن��اك  ان  ن��اح��ظ  دواج���ن:  م�شروع 
يتعدى  ال  اذ  احليوانية  املنتجات  يف  هائًا 
ان����ت����اج حل�����وم االب�����ق�����ار واالغ�����ن�����ام وامل���اع���ز 
وال  ال��ع��ام��ة  احل��اج��ات  م��ن  باملئة  الع�شرين 
انتاج االلبان املحلية اخلم�شة باملئة  يتعدى 
اذا ما قورنت بباقي  وبا�شعار كلفة مرتفعة 
دول العامل. م�شرا اىل ان قطاع الدواجن 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ه��م��ة واحل���ي���وي���ة ل��ذل��ك 
الرخي�شة  الب�شائع  دخ���ول  منع  م��ن  الب��د 
للمحافظة  ال��ع��راق  اىل  النوعية  وال��ردي��ئ��ة 
ال�شعاب  املحلي وتذليل جميع  االنتاج  على 
واق��را���س  ال��دواج��ن  �شناعة  تعرت�س  التي 

فائدة  دون  من  ال��دواج��ن  م�شاريع  ا�شحاب 
متخ�ش�شة  فنية  جل��ن��ة  ت�شكيل  و����ش���رورة 
لدرا�شة واق��ع ال��دواج��ن وحت��دي��د اال���ش��رار 
درا�شة  ال�شناعة ومن ثم  التي حلقت بهذه 
ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  للنهو�س  امل��ن��ا���ش��ب��ة  احل��ل��ول 
م��ن خ��ال اع���داد ب��رام��ج علمية وار���ش��ادي��ة 

خمتلفة.

انخفاض إنتاجية الدونم
حميب�س(:  �شمد  )حم�شن  امل����زارع  ي��ق��ول 
اأخ��ذت  للحيوانات  املخ�ش�شة  االأع��اف  اإن 
اأن  اىل  اإ���ش��اف��ة  اأخ���رى  بعد  �شنة  تنخف�س 
هذه االأعاف حتتاج اىل كميات كبرة من 
املياه، م�شراً اىل اأن ارتفاع ملوحة االأر�س 
ال��ن��اجت��ة ع���ن ط��ري��ق ال����ري غ���ر املنتظم 

وتراكم االأماح اأ�شبح ا�شتحالة اال�شتفادة 
عن  ف�شًا  الزراعية،  االأرا���ش��ي  بع�س  من 
ارتفاع تكاليف تهيئة االأر�س وعدم الدعم 
يتعلق  فيما  واملبيدات  االأ�شمدة  ناحية  من 
ال��ذي يجعلنا  االأم���ر  االأع���اف  مبحا�شيل 
االأ�شواق  من  الكيمياوية  االأ�شمدة  ن�شرتي 
املحلية، وهذا ما يجهدنا بتكاليف باهظة، 
كذلك يوؤثر على املح�شول، فكلفة االأ�شمدة 
قليلة  كميات  �شراء  على  جترنا  املرتفعة 

غر كافية لنمو املح�شول.
االأم��ر  املبيدات،  اأ�شعار  ارت��ف��اع  اىل  منوهاً   
وبالنتيجة  ا�شتعمالها  م��ن  مينعنا  ال���ذي 
امل��ح��ا���ش��ي��ل  اأ�����ش����ع����ار  ارت�����ف�����اع  ت��������وؤدي اىل 
العلفية وما تتطلبه تربية احليوانات من 
ف�شا  دائمة،  ب�شورة  االأع��اف  ا�شتهاك 
ع��ن ارت��ف��اع اأ���ش��ع��ار ال��ب��دائ��ل م��ن االأع���اف 
ال��ي��اب�����ش��ة وال�����ذي ي���وؤدي 
الكلفة  اأ�شعار  ارتفاع  اىل 
اللحوم  اأ���ش��ع��ار  وارت���ف���اع 
املحلية مقابل قلة اأ�شعار 

اللحوم امل�شتوردة.

قلة األسمدة
اأم��������ا ال�����ف�����اح )ج���م���ي���ل 
اإن  ف����ق����ال:  ال�������ش���م���ري( 
اجل�����ت م����ن امل��ح��ا���ش��ي��ل 
امل����ع����م����رة ح���ي���ث ي��ع��ي�����س 
����ش���ن���وات،   6 اأك�������ر م����ن 
املهمة  امل��ح��ا���ش��ي��ل  وم���ن 
ل��ل��ح��ي��وان��ات جن���ده االآن 
وم�����ع ك�����رة االأم����را�����س 
ال�������ت�������ي ت���������ش����ي����ب ه������ذا 
ال��ن��ب��ات وع���دم �شاحية االأر�����س وارت��ف��اع 
تعطى  التي  االأ���ش��م��دة  وقلة  امللوحة  ن�شبة 
اأن  اىل  م�شراً  ي��رتاج��ع.  اأخ��ذ  للمح�شول 
ا�شت�شاح  يف  ت�شهم  االأع����اف  حما�شيل 
ال��رتب��ة وحت�����ش��ن خ��وا���ش��ه��ا وزي�����ادة امل���ادة 
هذه  ج���ذور  حتلل  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الع�شوية 
ن�شاطات  زي���ادة  اىل  ت���وؤدي  وال��ت��ي  النباتات 
ال��ك��ائ��ن��ات ال��دق��ي��ق��ة يف ال���رتب���ة وب��ال��ت��ايل 
حت�شن ت��ه��وي��ة ال��رتب��ة وامل���وؤدي���ة ب��دوره��ا 
اىل ارتفاع ن�شبة املواد الغذائية والعنا�شر 
هذه  ا�شتخدام  ع��ن  ناهيك  فيها  املعدنية 
امل���ح���ا����ش���ي���ل ك��ع��ل��ف ح����ي����واين وجت�����د م��ن 
من��و احل�����ش��ائ�����س ال�����ش��ارة ون���ود م��ن وزارة 
وبال�شكل  امل��ح��ا���ش��ي��ل  ه���ذه  دع���م  ال���زراع���ة 
الذي يتنا�شب مع اأهميتها وما لها من اأثر 

وحتقيق  الوطني  الدخل  زي��ادة  يف  اإيجابي 
منفعة اقت�شادية للمواطنن.

استيراد اللقاح
تربية  م�شروع  �شاحب  داخ���ل(  )ج��ر  اأم���ا 
احل���ي���وان���ات يف م��ن��ط��ق��ة ال��ت��اج��ي ف��ي��ق��ول: 
يعاين مربو احليوانات من �شعوبات كثرة 
ت��ع��رت���س ط��ري��ق��ه��ا م��ن��ه��ا ن�����درة ال��ت��م��وي��ل 
اخلا�شة  االج�����راءات  و���ش��ع��وب��ة  مل�شاريعها 
بتوفر املواد العلفية واللقاحات والقرو�س، 
الفرتة  بال�شلل خال  اأ�شابها  الذي  االأم��ر 
العامة  ال�شركة  م��ن  يتطلب  ل��ذا  املا�شية، 
ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال��زراع��ي��ة وال�����ش��رك��ة ال��ع��ام��ة 
للحبوب ا�شتراد اللقاحات الفعالة وو�شع 
حد لا�شتراد املفتوح وت�شهيل االجراءات 
من  ب���داًل  العلفية  امل���واد  بتوفر  اخل��ا���ش��ة 
األ���ف  م���ن )100(  اأك�����ر  امل��ن��ت��ج  حت��م��ي��ل 
دينار زي��ادة عن كل طن من امل��واد العلفية 
واال����ش���راع ب��ق��ان��ون ح��م��اي��ة االن��ت��اج املحلي 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ف��ي��ه، ف�����ش��ًا ع���ن ت��وف��ر 

اللقاحات بان�شيابية.

إطالق القروض
و�شع  ���ش��رورة  على  اقت�شاد  خ���راء  واأك���د 
تكثيف  خ��ال  من  متكاملة  مالية  �شيا�شة 
م�شاريع  ل��ت��م��وي��ل  ب��امل�����ش��ارف  االت�����ش��االت 
تربية احليوانات وربط تطويرها بحاجات 
البيئة  مل��ع��اجل��ة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك وو����ش���ع خ��ط��ة 
و�شبط ف�شات االنتاج بالتعاون مع وزارة 
البيئة وتنظيم دورات يف ال�شحة وال�شامة 
واالنتقال من مفهوم ت�شريف االنتاج اىل 
اعتماد ال�شناعة الزراعية على اأ�شا�س علمي 
متطور و�شرورة متابعة املجازر من خال 
الرقابة ال�شارمة على كيفية ذبح الدواجن 
واملوا�شي واإي�شالها اىل امل�شتهلك. واإطاق 
املزارعن  ت�شجع  التي  الزراعية  القرو�س 
وزراعة  احليوانات  تربية  على  والفاحن 
ال�شاحلة  االأرا���ش��ي  م��ن  وا�شعة  م�شاحات 

للزراعة مبواد اجلت والر�شيم وال�شعر.
ويرى خراء االقت�شاد ان الروة احليوانية 
يف العراق قطاع حيوي وفعال اذا ما �شملته 
ما  واذا  كبرة،  وا�شتثمارات  خا�شة  رعاية 
ادرج �شمن اولويات ال�شيا�شات االقت�شادية 
م���وردا  �شيكون  ف��ان��ه  ال��ع��راق��ي��ة  للحكومة 
املناخية  العراق  فبيئة  عماقاً،  اقت�شادياً 
واجل��غ��راف��ي��ة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ن��ام��ي ق��ط��اع 

الروة احليوانية ب�شتى انواعها.

العراقية / رعد الموسوي
يعاني أصحاب مشاريع الثروة الحيوانية ممن يعملون في مجال تربية الحيوانات من انحسار إنتاج المراعي الطبيعية 
الذي اصاب  الجفاف  االمطار الن  الرغم من تواصل سقوط  الطبيعية على  االعالف  للرعي وقلة  االرض  لعدم صالحية 
العراق في السنوات االخيرة المتتالية ادى الى تهالك االعشاب بسبب زيادة ملوحة التربة وقلة االنتاج الزراعي وبالتالي 
انخفاض اإلنتاجية للثروة الحيوانية، على الرغم مما يقدم إليهم من دعم مستمر من الشركة العامة لخدمات الثروة 

الحيوانية ومن المعلوم أن إنتاجية زراعة األعالف الحيوانية تعد مكملة للثروة الحيوانية.

اأق����وا�����ش����ه احل����ج����ري����ة اخل����ال����ي����ة م����ن اي 
ن��ق��و���س ج��ع��ل��ت اخل���ي���ارات م��ف��ت��وح��ة اأم���ام 
يف  للخو�س  ب��االآث��ار  واملهتمن  امل��وؤرخ��ن 
يرجعه  فبع�شهم  اجل�����ش��ر،  ه���ذا  اأ����ش���ول 
اإىل م���ا ق��ب��ل امل���ي���اد واآخ������رون ي��رب��ط��ون��ه 
باحل�شارة الرومانية وفريق ثالث يربطه 

بالعبا�شين.
يثر  م��رتا   114 مل�شافة  اجل�شر  ام��ت��داد 
ال��ت�����ش��اوؤل واحل����رة ح���ول ���ش��م��وده ط��وال 
الفريد من  ال��ط��راز  اأم��ا  املا�شية،  ال��ق��رون 
العمارة التي ا�شتخدمت يف ت�شييده ب�شكل 

�شعورا  عليه  ال�شائر  مينح  مقو�س 
عبا�شيك  حي  يعر  وه��و  باملتعة 
باجتاه حي بريكري، وكان لهذا 
القرون  اأهمية كبرة يف  اجل�شر 
امل��ا���ش��ي��ة ك���ون���ه امل���ع���ر ال��وح��ي��د 
امل����ت����واج����د ع���ل���ى ن���ه���ر اخل���اب���ور 
�����ار ال��زب��ي��ب  ف��ك��ان��ت ق���واف���ل جتجُ
والقطن وح�شود اجليو�س تعر 
االآخ�����ر من  اإىل اجل���ان���ب  ع��ل��ي��ه 

املدينة.
ال���ب���اح���ث ���ش��ع��ي��د ح��ج��ي ���ش��ادق 
ال����ذي األ����ف ك��ت��اب��ن ع���ن ت��اري��خ 
"االأحجار  اإن  ق��ال  زاخ��و  مدينة 
اجل�شر  بناء  يف  ا�شتخدمت  التي 
ي�شل  حيث  احل��ج��م،  يف  تتفاوت 
ط����ول ب��ع�����ش��ه��ا اأك�����ر م���ن مرت 
كما  ���ش��ن��ت��م��ر(   80( وع��ر���ش��ه��ا 
البناء  يف  الكل�س  ا���ش��ت��خ��دام  مت 
ي��ت��ح��ول اىل ج���زء احلجر  الن���ه 

مبرور".
����ش���م���ود اجل�������ش���ر ل���ع���ق���ود ط���وي���ل���ة ي����رره 
ال��ب��اح��ث ب��ق��وة االأ���ش��ا���س ال���ذي ب��ن��ي عليه 
اجل�شر من الطرفن ويقول باأنه " ي�شتند 
يف  القوة  منحته  كبرة  �شخرية  كتل  اإىل 
بنيت  التي  اجل�شور  بقية  بعك�س  ال�شمود 
مثل ج�شر  القريبة  االأخ���رى  االأن��ه��ر  على 
)ب��ي�����ش��وك( ال����ذي ب��ن��ي ع��ل��ى ن��ه��ر ال��ه��ي��زل 
على بعد )7 كلم( من ج�شر دالل والذي 
رملي  اأ�شا�س  على  الرتكازه  للهدم  تعر�س 

يف اأحد جوانبه".
تتحدث  التاريخية  وامل��اح��م  االأ���ش��اط��ر 

اجل�شر  بناء  ح��ول  �شهرتن  ق�شتن  عن 
يف  وق��ع  عبا�شي  وايل  ق�شة  حتكي  االأوىل 
حب فتاة ت�شكن القرية التي تجُقابل مدينته 
من  ليتمكن  اجل�شر  ببناء  فقام  ال�شغرة 

عبور النهر وروؤية حبيبته.
اأما االأ�شطورة الثانية فتتحدث عن معمار 
تركي جاء اإىل زاخو يف عهد االإمراطورية 
البيزنطية وقرر بناء اجل�شر حتديا للوايل 
ال��رتك��ي ال��ذي قطع اإح���دى ي��دي��ه، وكانت 
من  اجل�شر  ت�شييد  هو  البناء  يف  طريقته 

االأطراف وربطه عند الو�شط.

االأ�شطورة ت�شر اإىل ان اجل�شر كان ينهار 
املعمار  فا�شت�شار  ت�شييده  عند  عدة  م��رات 
اأول  ب��دف��ن  ال���ذي ن�شحه  ال��ع��راف��ن  اأح���د 
يف  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  اجل�شر  يعر  �شخ�س 
قام  وبالفعل  بناءه  ليكتمل  اجل�شر  و�شط 
املعمار بدفن زوجة ابنه التي اح�شرت له 
اجل�شر  بناء  فاأكتمل  ال�شباح،  يف  الفطور 
"دالل"  الفتاة املدفونة  ا�شم  واأخذ اجل�شر 
ال���ت���ي ���ش��ح��ت ب��ح��ي��ات��ه��ا ط���وع���ا ل��ي��ك��ت��م��ل 

اجل�شر.

ق��ي��م��ت��ه  ي���ف���ق���د  ب�������داأ  اأن اجل�������ش���ر  ورغ�������م 
الكونكريتية  اجل�شور  اإن�شاء  منذ  كمعر 
واحل��دي��دي��ة يف اأم��اك��ن اخ���رى م��ن مدينة 
يف  ال��ك��ام��ن  بجماله  اح��ت��ف��ظ  لكنه  زاخ����و، 
واحجاره  اخلم�شة  واقوا�شه  املجُقو�س  �شكله 
الكل�شية الكبرة التي يحمل الكثر منها 
ارقاما و�شعتها اإحدى ال�شركات االإيرانية 
اجل�شر  برتميم  �شابقا  تكليفها  مت  ال��ت��ي 
من قبل وزارة الثقافة يف اإقليم كرد�شتان، 
لكن ال�شركة ان�شحبت بعد اأ�شابيع وتركت 

اجل�شر على حاله.

مدير دائرة اآثار حمافظة دهوك د. ح�شن 
احمد قال اإن الدائرة اأدرجت اجل�شر �شمن 

املواقع االأثرية التي يجب ترميمها.
�شركة  م��ع  احل��ك��وم��ة  "تعاقدت  واأ����ش���اف 
لكن  اجل�شر  هذا  برتميم  للقيام  ايرانية 
تلتزم مبوعدها فطالبنا من  ال�شركة مل 
احلكومة ف�شخ عقدها والتعاقد مع �شركة 
اأخرى تقوم برتميم اجل�شر وفق االأ�ش�س 
العلمية التي اأو�شت بها منظمة اليون�شكو 
العاملية، كما اننا نحاول درج اجل�شر �شمن 

قائمة املواقع االآثارية العاملية".
ال�شياح  م��ن  الكثر  دفعت  اجل�شر  �شهرة 
الوافدين اإىل مدينة زاخو بزيارته حيث 
األف(   150 يق�شده �شنويا بن )-100 
اإ�شماعيل  رم�شان  بح�شب  �شنويا  �شائح 

مدير دائرة ال�شياحة يف مدينة زاخو.
ال��ب��اح��ث وال���ك���ات���ب ���ش��ع��ي��د ح��ج��ي ميلك 
�شورة للج�شر تعود اإىل عام 1899 وفيه 
فعند  "لذا  اأج��زائ��ه  بكامل  اجل�شر  يظهر 
ذل��ك  اىل  اإع���ادت���ه  ي��ت��م  ان  ي��ج��ب  ترميمه 

االأ�شل" كما يقول حجي.
اجل�شر  ترميم  باإعادة  املطالبون 
ومنهم الباحث حاجي يوؤكدون 
ي�شمل  اأن  يتوجب  الرتميم  ان 
ال��ذي  الكونكريت  ج���دار  اإزال����ة 
���ش��ي��دت��ه ح���ك���وم���ة االإق���ل���ي���م يف 
ت�شعينات القرن املا�شي بالقرب 
م�����ن اجل���������ش����ر وال����������ذي ق��ل�����س 
م���ن ط���ول���ه، ف�����ش��ا ع���ن اإزال����ة 
به  اإل�شاقها  مت  ال��ت��ي  االأح��ج��ار 
حافات  عند  اال�شمنت  بوا�شطة 
نوعية  لي�شت من  الأنها  اجل�شر 
بني منه  الذي  االأ�شلي  احلجر 

اجل�شر.
ج����م����ع����ي����ة ح�����م�����اي�����ة ال����������رتاث 
ال���ك���رد����ش���ت���اين اأ�����ش����درت ب��ي��ان��ا 
مطلع حزيران املا�شي بالتعاون 
يف  مدنية  منظمة  ع�شرين  م��ع 
حم��اف��ظ��ة ده����وك ط��ال��ب��وا فيه 

باحلفاظ على اجل�شر.
بيان بايف رئي�س اجلمعية حتدث 
بحماية  "طالبنا  وق��ال  تلك اخلطوة  عن 
اجل�����ش��ر م���ن ال�������زوال ع���ن ط���ري���ق جلب 
لرتميمه،  متخ�ش�شة  اأج��ن��ب��ي��ة  ���ش��رك��ات 
ودعونا اجلهات املعنية يف اقليم كرد�شتان 
اىل تنظيم قانون حلماية االآثار والرتاث 

املتواجد يف االقليم".
ال���ت���اأخ���ر يف ات���خ���اذ خ���ط���وة ن��ح��و االأم�����ام 
واالإ�شراع يف ترميم "اجل�شر العبا�شي " اأو 
"ج�شر دالل" قد يف�شي يف نهاية املطاف 
اإىل انهياره وم�شح االأ�شاطر التي تجُروى 

عنه من ذاكرة ال�شكان.

أساطير الحب والموت كانت وراء تشييد جسر زاخو

وف�����ق ذل�����ك ق���ال���ت امل��ت�����ش��ول��ة ام 
والتي عادة  خديجة )50( عاماً 
الرئي�شي  ال�����ش��ارع  يف  جتل�س  م��ا 
اإن  )ع(:  ي��ون�����س  ال��ن��ب��ي  مل��ن��ط��ق��ة 
اأ�شبحن  ال�����ش��وري��ات  امل��ت�����ش��والت 
فكونهن  ارزاق���ن���ا  ق��ط��ع  يف  �شبباً 
جميات، ويجننئ مبالغ طائلة، 
اأي��رادت��ن��ا  ع��ل��ى   �شلباآ  انعك�س  م��ا 
ال��ف  م���ن )50(  ه��ب��ط��ت  ال���ت���ي 
االف   )10( اىل  ي��وم��ي��ا  دي���ن���ار 

دينار.
واأو�������ش������ح������ت: ان����ه����ن ي��ت��م��ت��ع��ن 
ب��اجل��م��ال وال��ل�����ش��ان امل��ع�����ش��ول، ما 
ي��ج��ع��ل ���ش��ائ��ق��ي ال�����ش��ي��ارات امل���ارة 
ا�شبحن  وبالتايل  لهن،  مييلون 
اأن  بعد  الكثرة  االم��وال  يك�شنب 
من  الكثرات  ازاح��ة  على  متكن 

املت�شوالت العراقيات.
ا�شبحت  ال�����ش��وري��ة  اأن  وذك����رت: 
يف  للمارين  املف�شلة  الكعكة  هي 
من  ا�شتيائها  مبدية  ال�����ش��وارع، 
مدينة  يف  ال�����ش��وري��ات  املت�شوالت 
قطع  يف  ال�شبب  الن��ه��ن  امل��و���ش��ل 
و�شديقاتها  خ��دي��ج��ة  اأم  ارزاق 

االخريات يف املهنة.
ال���������������������ش����������ح����������اذة 

امل�����خ�����������ش�����رم�����ة 
 )58( ن���ب���ي���ل���ة 
ع���������ام���������اً ال�����ت�����ي 
مت�������������������ار��������������������س 
م������ه������ن������ت������ه������ا يف 
����ش���ارع ال��دوا���ش��ة 
الرب��ع��ة  اأم  وه���ي 
ب���ن���ات مي��ار���ش��ن 
)ال�������������ش������ح������اذة( 

معها قالت:
ان������ه������ا ����ش���ج���ع���ت 
اأثنن من بناتها 
ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام 
واملاب�س  املكياج 
ملناف�شة  امل��ث��رة 
ال���������������ش�������وري�������ات 
ينزلن  ال��ل��وات��ي 
ال�����������ش�����ارع  اىل 
مب�����������اب�����������������������س 
و�شيقة  جميلة 

وي���و����ش���ع���ن امل����ك����ي����اج ا���ش��ت��ط��ع��ن 
ازاح���ة اك��ر ع��دد م��ن املت�شوالت 
ال��ع��راق��ي��ات، وظ��ه��رت ح��ال��ة من 

اال�شتياء والتوتر بينهن.
امل��رور  رج��ال  اأن  نبيلة:  وت�شيف 
ب��ال�����ش��ارع  املنت�شرين  وال�����ش��رط��ة 
يقومون يومياً بف�س اال�شتباكات 
ال���ت���ي حت�����ش��ل ب����ن امل���ت�������ش���والت 
لكنها  وال��ع��راق��ي��ات،  ال�����ش��وري��ات 
ترى اأن ال�شورية ا�شبحت اجلزء 
بجاملها   ال�����ش��ارع  على  امل�شيطر 

ولي�س حلاجتها.
امل����واط����ن ع��ل��ي ادري���������س ذك����ر اأن 
ال�شورين وال�شوريات ي�شتحقون 
ل��ه��م االج�����ر االك�����ر ال�����ش��دق��ات 
ل��ه م��ن ا�شطهاد  ي��ت��ع��ر���ش��ون  مل��ا 
ون��������زوح ج���م���اع���ي واغ���ل���ب���ه���ن ال 
رغيف،  ���ش��راء  ثمن  حتى  ميلكن 
ل���ه���ذا ي��ل��ج��اأ ال��ك��ث��ر م���ن اه���ايل 
حم���اف���ظ���ة ن���ي���ن���وى مل�����ش��اع��دت��ه��م 

النهم مهجرين وغرباء.
عن  تف�شح  مل  ���ش��وري��ة  مت�شولة 
ا���ش��م��ه��ا الأ���ش��ب��اب خ��ا���ش��ة ق��ال��ت: 
نبيل  �شعب  العراقي  ال�شعب  اإن 
ا����ش���د  ال���������ش����وري����ن يف  و�����ش����اع����د 

ال���ظ���روف، ل��ك��ن ظ��روف��ن��ا ال��ي��وم 
ا�شبحت حتتاج الكثر ل�شد لقمة 
من  ال�شرب  نواجه  كننا  العي�س 
قبل املت�شوالت العراقيات اللواتي 

ي�شعرن بالغرة واحل�شد.
ال�������ش���ي���خ حم�����ش��ن احل����ب����ار ام����ام 
وخطيب جامع النوري الكبر يف 
مدينة املو�شل قال: اإن ال�شدقة 
اجلارية اوىل منحها للمهجرين 
وبادهم  منازلهم  تركوا  الذين 

مرغمن؟
اأول  ه���م  ال�����ش��وري��ن  اأن  وت���اب���ع: 
ل��ل��ع��راق��ي��ن بيوتهم  ف��ت��ح��وا  م��ن 
وب���ل���ده���م وا���ش��ت��ق��ب��ل��و م��اي��ق��ارب 
ال�����ش��ت��ة م��اي��ن م��ن ال��ع��راق��ي��ن 
امل���ه���ددي���ن م����ن ق���ب���ل ال��ع��ن��ا���ش��ر 
امل�����ش��ل��ح��ة يف االع������وام ال�����ش��اب��ق��ة، 
فلماذ ال يرغب املواطن العراقي 
باملثل اليوم ويقدمون امل�شاعدات 

لهم.
وذكر: لاأ�شف يف مثل هذه االيام 
البع�س  قلوب  يف  الرحمة  ماتت 
وه�����م ي���ت���ج���ادل���ون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م 
هم  غرباء  مع  ال�شراع  اج��ل  من 

باأم�س احلاجة لل�شدقة.

العراقية– متابعة
تحتدم المنافسة بين المتسوالت السوريات والعراقيات في الموصل، 

ولم تعد اجواء الشحاذة صافية لمن يمتهنها.
السوريات  المتسوالت  بدأت  المغري  ولباسهن  الجميلة  بمالمحهن 
أسهم  ما  الموصلن  في  الشحاذة  مهنة  على  سيطرتهن  يفرضن 

بتقليص إيرادات منافساتهن العراقيات االقل بريقًا.

المتسوالت السوريات هن الكعكة المفضلة للمارين في شوارع الموصل !

كفاح حممود كرمي



العراقية - متابعة
خ���رج ال��ن��ج��م ال��رازي��ل��ي ري��ك��اردو 
ك���اك���ا م���ن ق��ائ��م��ة ف��ري��ق��ه ري���ال 
م������دري������د الإ�������س������ب������اين ال���ت���ي 
����س���ت���واج���ه ج���ال���ط���ة ����س���راي 
الرتكي اليوم الثالثاء يف 
دور  ب��اإي��اب  ا�سطنبول 
ببطولة  ال��ث��م��ان��ي��ة 
اأب����ط����ال  دوري 
ب�سبب  اأوروبا 

و�سعر كاكا الإ�سابة. 
م��������������������ن ب��������اآلم ح��رم��ت��ه 

ا���س��ت��ك��م��ال ال�����س��وط 
ليفانتي  ال��ث��اين مب��ب��اراة 

5-( ال��ل��ي��ج��ا  يف  الخ�������رة 
و�سجل  فيها  ت��األ��ق  ال��ت��ي   )1

هدفا من ركلة جزاء. وخرج كاكا بذلك من ح�سابات 
امل�����درب ال���رت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، ل��ي��ن�����س��م اىل 
الثنائي  املباراة الهامة بجانب  امل�ستبعدين من  قائمة 
األون�سو لالإيقاف.  الإ�سباين �سرخيو رامو�س وت�سابي 
ال21  قائمة  �سمن  مورينيو  ا�ستدعى  امل��ق��اب��ل  ويف 
اأرب��ع��ة ح��را���س م��رم��ى، ه��م الأ���س��ا���س��ي احل���ايل دييجو 
اأدان  اأنطونيو  بجانب  كا�سيا�س  اإيكر  والقائد  لوبيز 
اي�سا  القائمة  م��ن  وا�ستبعد  ف��رن��ان��دي��ز.  وخي�سو�س 
امل��داف��ع ال��رت��غ��ايل ري��ك��اردو ك��ارف��ال��و. وي��اأم��ل الريال 
الت�سامبيونز  نهائي  قبل  اىل  العبور  بطاقة  ح�سم  يف 
اأري���ن���ا يف العا�سمة  ت��ي��ل��ي��ك��وم  ت����ورك  ل��ي��ج م��ن م��ل��ع��ب 
الرتكية، بعد اأن فاز ذهابا يف دور الثمانية على ملعبه 
�سانتياجو برنابيو بثالثية نظيفة. وت�سم القائمة كل 
ف��اران،  بيبي،  خي�سو�س،  اأدان،  لوبيز،  كا�سيا�س،   : من 
كوينرتاو، مار�سيلو، اأربيلوا، األبيول، نات�سو، خ�سرة، 
اأوزي�����ل، اإي�����س��ي��ان، م��ودري��ت�����س، ك��اي��ي��خ��ون، دي م��اري��ا، 

رونالدو، بنزمية، اإيجواين وموراتا.

االصابة تبعد كاكا عن مواجهة اليوم بين 
ريال مدريد وغلطة سراي التركي

بايرن ميونيخ يحرز الدوري برقم قياسي
العراقية - متابعة

ق��ب��ل ���س��ت م���راح���ل م���ن نهاية 
ب��اي��رن ميونيخ  ت���وج   ، امل��و���س��م 
الأمل��اين  ال���دوري  بلقب  ر�سميا 
ل���ك���رة ال���ق���دم )ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا( 
ج��دي��دا  قيا�سيا  رق��م��ا  ليحقق 
يف ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة م��ن حيث 
ع�����دد امل�����راح�����ل ال���ت���ي ي��ح�����س��م 
م���ن خ��الل��ه��ا ال��ل��ق��ب. وت��غ��ل��ب 
انرتاخت  م�سيفه  على  بايرن 
يف  1/�سفر  ف�����ران�����ك�����ف�����ورت 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن 
م��ن امل�����س��اب��ق��ة ع��ل��م��ا ب��اأن��ه ك��ان 
فقط  التعادل  لنقطة  بحاجة 
م��ن اأج���ل ح�سم ال��ل��ق��ب. ورف��ع 
نقطة   75 اإىل  ر�سيده  بايرن 
55 نقطة  ال�سدارة مقابل  يف 
�ساحب  دورمت��ون��د  لبورو�سيا 
امل���رك���ز ال����ث����اين. وم����ع ات�����س��اع 
ودورمتوند  بايرن  بني  الفارق 
ال��ف��ائ��ز ب��ال��ل��ق��ب يف امل��و���س��م��ني 

امل���ا����س���ي���ني و����س���اح���ب امل���رك���ز 
ح�سم   ، نقطة   20 اإىل  الثاين 
28 من  ب��ع��د  ال��ل��ق��ب  ب���اي���رن 
املو�سم  ي�سهدها  مرحلة   34
ح��ط��م   ، وب������ذل������ك  احل�����������ايل. 
الفريق رقمه القيا�سي ال�سابق 
حيث  للقب  امل��ب��ك��ر  احل�����س��م  يف 
ال�سابق  القيا�سي  ال��رق��م  ك���ان 
لأق��ل ع��دد من املراحل يح�سم 
لقب  ف���ري���ق  اأي  خ��الل��ه��ا  م���ن 
با�سم  م�سجال  البوند�سليجا 
ب��اي��رن ال���ذي ح�سم ال��ل��ق��ب يف 
امل�سابقة  من  مرحلة   30 اأول 
 1977/1972 مب��و���س��م��ي 
ك��م��ا   . و2003/2002 
ع����زز ب���اي���رن رق���م���ه ال��ق��ي��ا���س��ي 
باللقب  ال��ف��وز  م����رات  ع���دد  يف 
لقبا   23 اإىل  ر���س��ي��ده  راف��ع��ا 
ت�سعة  مقابل  البوند�سليجا  يف 
األ����ق����اب ل���ن���ورن���رج وث��م��ان��ي��ة 
األ�����ق�����اب ل�����دورمت�����ون�����د.وع�����زز 

موقعه  دورمت���ون���د  ب��ورو���س��ي��ا 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��وز ثمني 
���س��ي��ف��ه  ع���ل���ى   4-2 و����س���ع���ب 
املرحلة  نف�س  يف  اأوج�����س��ب��ورج 
ال����ت����ي ����س���ه���دت ت�����ع�����ادل ب���اي���ر 
ل��ي��ف��رك��وزن م���ع ف��ول��ف�����س��ب��ورج 
اأخريني  مباراتني  ويف   .  1/1

بورو�سيا  فاز  املرحلة  بنف�س 
على  مون�سنجالدباخ 

فيورث  جرويرت 
/1

م�سيفه  ع��ل��ى  و���س��ال��ك��ه  �سفر 
فردر برمين 2/�سفر.
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ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م�����س��ي ع����دة ا���س��ه��ر ع��ل��ى ان��ت��ه��اء 
�سهدت  التي  لل�سباب  اأ�سيا  ك��اأ���س  بطولة  مناف�سات 
بطاقة  وخ��ط��ف  ال��و���س��ي��ف  مل��رك��ز  منتخبنا  اح����راز 
تركيا  �ست�ست�سيفه  ال��ذي  ال�سباب  ملونديال  التاأهل 
بعد �سهرين ، فان منهاج اعداد فريقنا لهذا املحفل 
العاملي ل يزال يلفه الغمو�س. ول اأعتقد ان مدرب 
اأذاع يل  ق��د  �ساكر  ال��ك��ف��وء حكيم  ال��ك��اب��ن  ال��ف��ري��ق 
اأنه قدم منهاج العداد  اأخرين  �سراً خمفي حينما 
 ، بالق�سرة  لي�ست  م��دة  منذ  ل��الحت��اد  التف�سيلي 
امل��درب ظلت  ف��ان خطة عمل  ال�سديد  لكن لالأ�سف 
حمود  ن��اج��ح  الحت���اد  رئي�س  ال�سيد  اأدراج  حبي�سة 
اأت��ت قبل يومني فقط  �سيادته  بانتظار مكرمة من 
اأن  امل��درب بخطة الع���داد. وبعد  اأك��ر مبناق�سة  ل 
نعلم  ل   ، اأ�سهر  لعدة  الن�سيان  رف  على  املنهاج  ظل 
املنتخب  لكي يدخل  الوقت لحقاً  كم �سيم�سي من 
الفعلي لأكر م�سابقة عاملية  ال�سبابي حيز العداد 
هذا  اأقدامها  تطاأ  مل  التي  العراقية  الكرة  تنتظر 
النوع من البطولت منذ 12 عاماً ، ون�سعى جميعاً 
النتائج  عر  العراقية  الكرة  �سمعة  ت�سرف  مل�ساركة 
ت�سم  ال��ت��ي  جمموعتنا  منتخبات  اأم���ام  الي��ج��اب��ي��ة 
بداأ  الأخ��ر  ه��ذا  ان  ، علماً  وت�سيلي وم�سر  انكلرتا 
اأ�ساًل  اأنه مل ي�سيع الوقت  بال�ستعداد ، بل الأ�سح 
عاد  اأي���ام  قبل  اأف��ري��ق��ي��ا  ك��اأ���س  بلقب  تتويجه  فبعد 
م��درب��ه للعمل م��ع ال��ف��ري��ق يف ال��ق��اه��رة ا���س��ت��ع��داداً 
يلتقط  امل�سري  ال��ك��رة  احت���اد  ي��دع  ومل  للمونديال 
اأن��ف��ا���س��ه ويحتفل ب��الجن��از الأف��ري��ق��ي لأن���ه ي��درك 
جيداً اأنه حقق املهم ولكن ينتظره الأهم يف امتحان 
ك��روي �سعب قد يكرم فيه امل��رء اأو يهان ، ونحن ل 
نريد اأن نولول بعد وقوع الفاأ�س يف الراأ�س كما يقال 
اأ�سودنا ال�سباب وهم يتحولون اىل  اأو عندما نرى   ،
فرائ�س �سهلة بيد خ�سومهم ، بل نريد منهم زئراً 
ب��اأع��ل��ى الأ����س���وات ه��ن��اك يف ب��الد الأن��ا���س��ول ، وكما 
يقول ال�ساعر ) ما نيل املطال بالتمني ( فلي�س كل 
ما يتمناه املرء يدركه لأن مثل هذه الأمنيات بحاجة 
اىل ا�ستعداد على درجة عالية ، ولي�س اأن ينظر اىل 
ما يتم توفره ملنتخب ال�سباب وكاأنه منة اأو مكرمة 

من الري�س حمود.

نعيم حاجم

لنزأر في تركيا

ال��دويل ن�سات اكرم  لكن النجم 
الول  ه���دف���ه  اح�������راز  يف  جن����ح 
الدقيقة  يف  احل���ايل  امل��و���س��م  يف 
الهبت  ح���رة  ���س��رب��ة  م���ن   60
اىل  احلا�سرين  و�سعادة  اف���راح 
اىل  ع��اد  ال���ذي  ال�سرطة  ملعب 
الب����ت����ه����اج ب���ع���د دق���ي���ق���ت���ني م��ن 
هدف ثان �سجله املهاجم اجمد 
ك��ل��ف  ث��م اك��م��ل امل��ح��رتف بوبا 
م�سل�سل اله��داف بهدف  ثالث 
ر�سيد  راف��ع��ا   80 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
ف��ري��ق��ه يف م��ق��دم��ة ال��رك��ب اىل 
ف��ري��ق  واك��ت�����س��ح  ن��ق��ط��ة.   37
ال��ن��ف��ط ف��ري��ق ال��ن��ج��ف ب��ارب��ع��ة 
اه����داف م��ق��اب��ل ه���دف واح���د يف 
ملعب  يف  اقيمت  مثرة  م��ب��اراة 
الول  جن���م���ه���ا  ك������ان  ال�������س���ع���ب 
امل�����ح�����رتف ال���������س����وري ح���م���دي 
امل�سري الذي احرز هدفني من 
زميله  ان  برغم  النفط  اه��داف 
الت�سجيل  اف��ت��ت��ح  ���س��الح  ع��ل��ي 
عليه  ورد  ال�ساد�سة  الدقيقة  يف 
التعادل  بهدف  ناظم  م�سطفى 
غر    21 الدقيقة  يف  للنجف 
ان امل�������س���ري مت��ك��ن م���ن و���س��ع 
 36 الدقيقة  يف  ب�سماته  اوىل 
ب��ت��ق��دم  الول  ال�������س���وط  م��ن��ه��ي��ا 
فريق النفط الذي مل يلبث ان 
ا�ساف له الدويل �سامال �سعيد 
  63 ثالث الهداف يف الدقيقة 
لنهاء  امل�سري  حمدي  ع��اد  ث��م 
النزال بهدف رابع رفع به ر�سيد 
فريقه اىل 24 نقطة يف املركز 

العا�سر. وتقدم فريق بغداد اىل 
املركز اخلام�س  بفوزه يف ملعبه 
على فريق كربالء  بهدف وحيد 
احرزه مروان عبا�س يف الدقيقة 
37 من املباراة التي ارتفع فيها 
ر�سيد بغداد اىل 29 نقطة. من 
املركز  اىل  ال���زوراء  تقّدم  جهته 
ال����راب����ع ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى نفط 
اه���داف مقابل  بثالثة  اجل��ن��وب 
ه��دف��ني يف ال��ل��ق��اء ال����ذي اق��ي��م 
مبلعب ال�سرطة يف الدور الول 
للبطولة.  الثانية  املرحلة  م��ن 
�سلبيا  م�����س��ى  الول  ال��ن�����س��ف 
ان اخفقا يف  بعد  الطرفني  بني 
تتويج اي حماولة من تلك التي 
هذا  دق��ائ��ق  اغلب  لهما  �سنحت 
ال�سوط، لكن الوقائع تغرت يف 

ال��ق�����س��م ال��ث��اين 
م���������ن ال�����ل�����ق�����اء 

ب�������ع�������د ع�����ر������س 
و�سهية  ح��م��ا���س��ي 

مرتفعة  تهديفية 
ب������ني امل���ه���اج���م���ني 
ب���������داأه���������ا ح���������س����ام 

الدقيقة  يف  م��ال��ك 
لنفط  اول  بهدف   60

اجل���ن���وب م���ن ك����رة اج��ت��از 
ال����زوراء موؤيد  م��داف��ع  بها 
ميني  على  وا�سكنها  خالد 
احل����ار�����س ع���م���ار ع���ل���ي. رد 
ال��زوراء مل يتاأخر كثرا اذ 
اح����رز اجم���د ول��ي��د واح���دا 
امل�سابقة  اه��داف  من اجمل 

بكرة هائلة اطلقها من خارج 

عند  ا���س��ت��ق��رت  اجل����زاء  منطقة 
اعلى الزاوية الي�سرى للحار�س 
اىل  ع���ادوا  ال�سيوف  الب�سري. 
الدار  افتعال الزمات ل�سحاب 
ب���ه���دف ث����ان ���س��ج��ل��ه ه����ذه امل���رة 
 74 الدقيقة  يف  �ساحب  عامر 
م�ستثمرا خطاأ يف ابعاد احلار�س 
مر�سلة  طويلة  لكرة  ال��زورائ��ي 
ال��ي��ه ل��ي��ع��ي��ده��ا ���س��اح��ب ب��ذك��اء 
داخ�����ل ال�������س���ب���اك. ال���زورائ���ي���ون 
عادوا اىل الفرح مرة ثانية وبعد 
ت���ب���ادل���وا فيها  ه��ج��م��ة ج��م��ي��ل��ة 
الكرة ميينا و�سمال عر حيدر 
واحمد  ح�سني  وم���روان  �سباح 
دعب�س ال��ذي م��رره��ا ب��دوره 
نحو املهاجم الدويل عماد 
ب��ه��دوء  لي�سعها  حم��م��د 
داخ�����ل ال�����س��ب��اك م��ع��ي��دا 
ال��ت��ك��اف��وؤ اىل امل��واج��ه��ة يف 
اول  79 ) حم��رزا  الدقيقة 
امل��و���س��م  دوري  ل���ه يف  ه���دف 
احل�����������������ايل(، ث���م 
جن�������������������������ح 

ال�ساب 
م��روان 
ح�����س��ني 

يف 
حت��ق��ي��ق 

ه������دف ال����ف����وز ب���ع���د دق��ي��ق��ت��ني 
ب�����س��رب��ة را�����س اث���ر ك���رة ع��ائ��دة 
من احلار�س الذي ت�سدى لكرة 
فوز  حممد.  عماد  م��ن  مر�سلة 
ال�����زوراء رف���ع ر���س��ي��ده اىل 31 
ارب��ي��ل  لر�سيد  م�����س��اوي��ا  نقطة 
وده������وك مم���ن ي��ت��خ��ل��ف��ان عنه 
نفط  بقي  بينما  املباريات  بعدد 
ب�ست  الثامن  املركز  يف  اجلنوب 
الطلبة  ولقي  نقطة.  وع�سرين 
خ�سارة جديدة على ار�سه وبني 
احل��ادي��ة  اخل�����س��ارة   ( م�سجعيه 
ع�����س��رة ل���ه يف ال��ب��ط��ول��ة ( ام���ام 
اهداف  بثالثة  الب�سري  امليناء 
امل��رك��ز  يف  ل��ي��ب��ق��ى  م��ق��اب��ل  دون 
قبل الخر بر�سيد 13 نقطة 
املركز  اىل  امليناء  تقدم  حني  يف 
وع�سرين  باحدى  ع�سر  الثاين 
يف  ل��ه  ف���وز  اول  م�سجال  نقطة 
البطولة منذ اكر من �سهرين. 
وي���دي���ن امل���ي���ن���اء ب��ن��ق��اط ف���وزه 
ل��ل��ع��ر���س ال��ك��ب��ر ال����ذي ق��دم��ه 
لعبوه ولالهداف التي �سجلها 
���س��اري واح��م��د جا�سب)  ح��ي��در 
خطاأ يف مرماه( وعلي ح�سني. 
�سيئا  ي��ق��دم  ان  الطلبة  وح���اول 
م��ث��م��را يف امل����ب����اراة ال��ت��ي ك��ان��ت 
لكنه  زك���ي  نبيل  مل��درب��ه  الوىل 
احبط  ان  بعد  غاياته  يف  اخفق 
الهدف املبكر الذي احرزه �ساري 
معنويات  ال�ساد�سة  الدقيقة  يف 
اف����راد ال��ف��ري��ق. ووا���س��ل فريق 
ح�سد  م�سل�سل  الو�سط  م�سايف 
النقاط على ملعبه بعد ان اطاح 
ال�سليمانية  بفريق  امل��رة  ه��ذه 
ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف واح��د 
ل��ه م�سطفى كرمي  اح��رزه��م��ا 
�سعد  وخ��ال��د   26 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
قل�س  حني  يف   87 الدقيقة  يف 
فريق ال�سليمانية الفارق بهدف 
متاأخر يف الدقيقة 94 مل يكن 
كافيا للعودة بنقطة التعادل يف 
القل. امل�سايف رفع ر�سيده اىل 
ر�سيد  توقف  بينما  نقطة   23

ال�سليمانية عند 19 نقطة.

الشرطة يواصل التمسك بالصدارة والزوراء يجتاز اختبار نفط الجنوب بصعوبة
العراقية - نهاد عدنان

عزز فريق الشرطة صدارته لدوري النخبة لكرة القدم بعدما 
حقق فوزا كبيرا على الصناعة بثالثة اهداف دون مقابل في 
افتتاح المرحلة الثانية من البطولة. ودافع فريق الصناعة 
اي  المتصدر من تسجيل  االول حارما  النصف  بضراوة في 

تفوق عليه..

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة

العراقية / خا�ص: 
ي��خ��و���س ف��ري��ق��ا اأرب���ي���ل وده����وك 
م���ب���ارات���ي���ه���م���ا يف اط������ار اجل���ول���ة 
ال���راب���ع���ة م����ن م��ن��اف�����س��ات ك��ا���س 
الحت�����اد ال���س��ي��وي ، ح��ي��ث يحل 
على  �سيفاً  الثالثاء  اليوم  اأربيل 
فيما   ، ال���ع���م���اين  ف��ن��ج��اء  ف���ري���ق 
ي�ست�سيف دهوك غداً فريق ظفار 
وي�سعى  اأي�ساً.  �سلطنة عمان  من 
الم�������راط�������ور ال����ه����ول����ري اىل 
الناجح يف هذه  موا�سلة م�سواره 
حتقيق  ع��ر  الن  حل��د  البطولة 
الفوز الرابع على التوايل ، حيث 
ف����از يف م��واج��ه��ات��ه  ل���ه ان  ���س��ب��ق 
اأهلي  ف��رق  على  املا�سية  ال��ث��الث 
تعز اليمني باأربعة اأهداف �سد ل 
بهدفني  اللبناين  والأن�سار  �سيء 
بهدف  العماين  وفنجاء  رد  دون 
للفوز  حتقيقه  ح���ال  ويف  ي��ت��ي��م. 

الرابع اليوم فاأنه �سي�سمن التاأهل 
من  جولتني  قبل  ال��ث��اين  ل��ل��دور 
فريق  اأما  املجموعات.  دور  نهاية 

دهوك فاأنه متحفز لتكرار الفوز 
الأخ��رة  ال��ذي حققه يف مباراته 
العماين عندما  على فريق ظفار 

تغلب 
ب�������ث�������الث�������ة عليه 

اأه�����داف ل��واح��د ، م��ن اأج����ل رف��ع 
ال��ن��ق��اط اىل ت�سعة  ر���س��ي��ده م��ن 
وف����ك ال�������س���راك���ة م���ع م��الح��ق��ي��ه 
اأو   ، وظ��ف��ار  الأردين  الفي�سلي 
 ، تقدير  اأق���ل  على  فقط  الخ���ر 
كما ان و�سعه ل ي�سمح باي كبوة 
الثانية  مباراته  يف  خ�سر  بعدما 
على ملعبه اأمام الفي�سلي بهدف 
الفوز  قبلها  حقق  ق��د  ك��ان  فيما 
بنتيجة  ال��ي��م��ن��ي  اب  ���س��ع��ب  ع��ل��ى 

.  1 –  3

في كأس االتحاد االسيوي

اليوم أربيل يسعى لمواصلة االنتصارات 
العراقية - خا�صوغدًا دهوك يبحث عن فض الشراكة

قال رئي�س احتاد كرة القدم ناجح 
حمود اإن الحتاد فاحت الحتاد 
الدويل للعبة لنقل مباراة 
امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 
اأم��������������������ام ن�����ظ�����ره 
ال������ي������اب������اين ال����ت����ي 
الثامن  يف  �ستجرى 
م�����ن ح������زي������ران امل���ق���ب���ل 
يف اإط���ار اجل��ول��ة م��ا قبل الخ��رة 
اىل  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  امل��رح��ل��ة  لت�سفيات 
دب��ي اأو ب��غ��داد ب��دل م��ن ال��دوح��ة �سعيا 
ال��ذي  اجلماهري  امل��د  ل�ستثمار  منه 
امل��ب��اراة  يف  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ���س��ي��وؤازر 
امل���ذك���ورة. واأ����س���اف ح��م��ود اأن الحت���اد 
م���درب  م���ع  م��ط��ول  اج��ت��م��اع��ا  "عقد 
املنتخب الوطني فالدمير برتوفيت�س 
باملرحلة  ال�سروع  تفا�سيل  كل  ملناق�سة 
املقبلة املهمة"، مبينا اأن املدرب ال�سربي 
من  الالعبني  جميع  تفريغ  "اقرتح 
انديتهم يف الرابع ع�سر من اأيار املقبل 
يقام  ق��د  داخ��ل��ي  مبع�سكر  والن��ت��ظ��ام 

يف ال��ب�����س��رة ل���الأج���واء امل�����س��اب��ه��ة ال��ت��ي 
عمان  مبباراتي  املنتخب  فيها  �سيدخل 
الحتاد  اأن  اإىل  حمود  وا�سار  واليابان. 
"فاحت نظريه يف لبنان واليمن لإقامة 
اأو  مباراة دولية ودي��ة  جترى يف بغداد 
الب�سرة بالوقت الذي يختاره ال�سقاء 
من  الثالثني  يتجاوز  ل  ان  �سريطة   ،
امل��ب��اراة  �ستكون  حيث  اجل���اري،  ال�سهر 
ف��ر���س��ة ج��ي��دة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م�ستوى 
ال���الع���ب���ني امل��ح��ل��ي��ني واجل������دد ال��ذي��ن 
ال�سربي  قبل  م��ن  ا�ستدعاوؤهم  �سيتم 
برتوفيت�س من خالل متابعته ملباريات 
املنتخب  اأن  ح��م��ود،  وت��اب��ع  الدوري". 
الي���راين  ن��ظ��ره  "�سيالقي  ال��ع��راق��ي 
يف ال�����س��اب��ع وال��ع�����س��ري��ن م���ن ال�����س��ه��ر 
امل��ق��ب��ل مب��ب��اراة دول��ي��ة ودي���ة جت���رى يف 
عمان  �سلطنة  اىل  ال�����س��ف��ر  قبيل  دب���ي 
رئي�س  وزاد  ال��ك��روي.  فريقها  ملواجهة 
مع  "�سيتدار�س  الحت����اد  اأن  الحت����اد، 
م�سابقة  اج��راء  �سبل  امل�سابقات،  جلنة 
ال�������دوري م����رة يف ال����س���ب���وع ب����دل من 
اللية احلالية لغر�س تفريغ الالعبني 
التدريبية مرتني يف  واج��راء الوحدات 
ال�سبوع بح�سب طلبات املدرب ال�سربي 

املنتخبني  مدربي  وكذلك  برتوفيت�س 
توفر  ينبغي  ح��ي��ث  وال�����س��ب��اب  الومل��ب��ي 
كل م�ستلزمات اجناح امل�ساركات الثالث 
جهد  من  اوتينا  ما  بكل  العمل  وعلينا 
كي جترى جميعها ب�سهر واحد. وذكر 
"الكثر من الدعوات  اأن لدى الحتاد 
مبينا  ال�سباب"،  منتخب  يخ�س  فيما 
اأن ك���ل م���ا ي���ق���ال ه��ن��ا وه���ن���اك ب�����س��ان 
اإىل الآن  "مل يكت�سب  اإقامة مع�سكرات 
الدرجة القطعية". موؤكدا اأن  الحتاد 
العري�سة  اخل��ط��وط  اىل  "�سي�ستمع 
يخ�س  ف��ي��م��ا  وروؤاه  ���س��اك��ر  ل���ل���م���درب 
و�سعها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل��ع�����س��ك��رات 
يف اج��ن��دت��ه ق��ب��ي��ل ال���دخ���ول مب��ب��اري��ات 
ك���اأ����س ال���ع���امل وت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا ي��ت��الءم 
م��ع خ��ط��ط الحت����اد لإجن����اح امل�����س��ارك��ة 
العراقية يف املونديال العاملي"، وكذلك 
النا�سئني". ونفى حمود  المر ملنتخب 
ن��ظ��ره  "فاحت  ق���د  الحت�����اد  ي��ك��ون  اأن 
الردين لإقامة مباراة ودية دولية بني 
املنتخبني"، م�سيفاً اأن الحتاد "ي�سعى 
اللبناين  املنتخب  لإقامة مباراتني مع 
وال��ي��م��ن��ي ف��ق��ط ت�����س��ب��ق م���ب���اراة اي���ران 
العماين".  املنتخب  ملواجهة  ا�ستعدادا 

"جنح يف  اإن  اأن الحتاد  واو�سح حمود، 
رف��ع احلظر واق���ام م��ب��اراة دول��ي��ة ودي��ة 
للمنتخب الوطني مع نظره ال�سوري  
تختلط  ل  "كي  م�ستطرداً  بغداد"،  يف 
ال��ق��ل��ي��ل��ة  الي������ام  يف  ���س��ي��ع��م��ل  الوراق  
التي  املرا�سالت  كل  بن�سر  على  املقبلة 
ت���وؤك���د م��ف��احت��ت��ه ل��الحت��ادي��ن ال���دويل 
"مل  الحت�����اد  اأن  م��ب��ي��ن��ا  والآ�سيوي". 
نائب  بذلها  التي  اجلهود  مطلقا  ينكر 
رئ��ي�����س الحت�����اد ال�����دويل الم����ر علي 
الومل��ب��ي  املجل�س  ورئي�س  احل�سني  ب��ن 
ورئي�س  الفهد  احمد  ال�سيخ  ال�سيوي 
الحت����اد الم���ارات���ي ي��و���س��ف ال�����س��رك��ال 
بني  م��ا  الت�سامني  العمل  على  ف�سال 
الوطنية  الومل��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة  الحت����اد 
والريا�سة".  ال�سباب  ووزارة  العراقية 
"جنح  حمود اكد يف حديثه اأن الحتاد 
يف اقامة العديد من الدورات التدريبية 
بعد مدة توقف لي�ست بالق�سرة، وعلى 

م�ستويات متقدمة جداً".
منوها اإىل اأنه "�سيقيم يف الع�سرين من 
ال�سهر اجلاري دورة تدريبية مبحافظة 
ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة واخ������رى يف امل���و����س���ل يف 

ال�سابع والع�سرين منه".

اتحاد الكرة يتحرك على الفيفا لنقل مباراة 
منتخبنا واليابان من الدوحة إلى بغداد

العراقية - خا�ص
ال���ك���رة، الأح�����د، ان م���ب���اراة املنتخب  اع��ت��ر احت����اد 
ال��وط��ن��ي ام����ام ن��ظ��ره الإي������راين امل���ق���رر اإق��ام��ت��ه��ا 

خ������الل  دب�����������ي  ن�����ي�����������س�����ان احل����������ايل، يف 
مهمة ف��������ر���������س��������ة  اإع�����داد 

للمنتخب، مبينا ان الإحتاد حاول اأقامتها يف بغداد 
بيد ان اجلانب الإيراين يرغب اللعب يف الإمارات، 
املنتخب  م��ب��اراة  لنقل  حم����اولت  ع��ن  ك�سف  فيما 
ام���ام ال��ي��اب��ان م��ن ال��دوح��ة اإىل دب���ي. وق���ال ع�سو 
الوطني  املنتخب  "مباراة  اإن  زغ��ر  يحيى  الحت��اد 
اأمام املنتخب الإيراين املقرر اإقامتها يف ال�27 من 
الإم��ارات��ي��ة فر�سة  دب��ي  احل���ايل، يف مدينة  ني�سان 
زغ��ر  وك�����س��ف  الوطني".  املنتخب  لإع����داد  مهمة 

ال����راين عر  اجل��ان��ب  اإق���ن���اع  ح����اول  "الحتاد  ان 
خماطبات كثرة للعب يف بغداد بيد اأنه رغب اللعب 
"اأجواء الإم��ارات تفيد  اأن  يف مدينة دبي"، معترا 
جالية  وج��ود  ع��ن  ف�سال  الوطني  املنتخب  لعبي 
الوطني  املنتخب  وي�ستعد  العراقيني".  من  كبرة 
لت�سفيات كاأ�س العامل حيث يلتقي نظره العماين 
يف الرابع من حزيران املقبل، فيما يوا�سل ا�ستعداده 

ملناف�سات اجلولة الثالثة من ت�سفيات كا�س اآ�سيا.

زغير: المنتخب اإليراني أصر على مواجهتنا في دبي بدال من بغداد العراقية - خا�ص
ح��ال��ة م��ن ال��غ�����س��ب وال��ق��ل��ق اإن��ت��اب��ت رئي�س 
واع�����س��اء احت����اد ك���رة ال���ق���دم ال�����س��وري بعد 
املنتخب  م��درب  ال�سيد  ح�سام  بقرار  علمهم 
املو�سم  لنهاية  ميتد  لعقد  بتوقيعه  الأول 
ل���ت���دري���ب ف���ري���ق ال���ق���وة اجل���وي���ة ال��ع��راق��ي 
مهمته  ل�ستالم  ب��غ��داد  للعا�سمة  وتوجهه 
ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي. وق���د ف�����س��ل��ت ك���ل امل���ح���اولت 
ب��اق��ن��اع ال�����س��ي��د ب��ع��دم ت���رك امل��ن��ت��خ��ب الأول 
وكذلك املنتخب الوملبي الذي كلف بتدريبه 
الت�سامن  بطولة  يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��داداً 

اأن��دون��ي�����س��ي��ا.  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي 
النف�س  وكان رئي�س واع�ساء الحتاد مينون 
حققه  ال��ذي  للمنتخب  م��درب��اً  ال�سيد  ببقاء 
اآ�سيا يف  اأبرزها لقب غرب  معه نتائج ملفتة 
الكويت خا�سة وان ن�سور قا�سيون تنتظرهم 
ك��اأ���س  ت�سفيات  يف  وح��ا���س��م��ة  مهمة  م��ب��اراة 
منت�سف  الردين  املنتخب  مع   2015 ا�سيا 
من  ع��دداً  اأن  ال��ق��ادم. وعلم   اغ�سط�س  �سهر 
ال�سيد  على  ال�سغط  ح��اول  الحت��اد  اع�ساء 
من  ا�ستقالته  بتقدمي  ق���راره  ع��ن  للرتاجع 
الومل���ب���ي  وك���ذل���ك  الول  امل��ن��ت��خ��ب  ت���دري���ب 

لالحتاد  اأك��د  ال�سيد  ولكن  للعراق  والتوجه 
ب����اأن ال��ف��ر���س��ة ق���د ل ت��ت��ك��رر ب��ت��دري��ب اأح���د 
اأه���م واأ���س��ه��ر ال��ف��رق ال��ع��راق��ي��ة وبعقد مايل 
50 �سعفاً مما يتقا�ساه يف  حمرتم ي�ساوي 
الكرة  اأن يجتمع احتاد  املتوقع  �سوريا. ومن 
لتكليف  ال��ق��ادم��ة  القليلة  ال�����س��اع��ات  خ���الل 
م�����درب ج���دي���د ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الومل����ب����ي ال���ذي 
دم�سق  العا�سمة  يف  مغلق  ملع�سكر  �سيدخل 
�سي�سرف  اجل���دي���د  امل�����درب  ت�����س��م��ي��ة  وحل���ني 
على تدريبات املنتخب اجلهاز الفني امل�ساعد 

بقيادة حممد اأن�س خملوف .

السيد يخلف حالة من الغضب في سوريا بعد توقيعه للجوية
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مرحبا

ا�ستهلت املرحلة الثانية بتاأجيل مباراتي فريقي 
بطولة  مبناف�سات  الرتباطهما  وده���وك  اأرب��ي��ل 
كاأ�س االحتاد االأ�سيوي ، لت�ساف بذلك اإىل قائمة 
بها  حفلت  التي  العري�سة  الطويلة  التاأجيالت 
مباريات املو�سم احلايل ومل يتم غلق ملفها حتى 
بعد �سهر من توقف اللعب عقب انتهاء املرحلة 
ي��زال هنالك لقاءين موؤجلني  ، حيث ال  االأوىل 
اأربيل مع ال�سرطة وامليناء. وامل�سيبة ان  لفريق 
اأغلب املباريات مت تاأجيلها ب�سبب �سوء تخطيط 
من قبل احتاد الكرة وتف�سي ظاهرة املح�سوبية 
التي يتم متريرها حتت  والعالقات وال�سفقات 
ق�����رارات مف�سلة على  ف��وق��ه��ا  ل��ت��ج��د  ال��ط��اول��ة 
اإ���س��رار  اأو ذاك ، وك��ذل��ك  م��ق��ا���س ه���ذا ال��ف��ري��ق 
ال  بطوالت  يف  املنتخبات  م�ساركة  على  االحت��اد 
امل�سابقة  ان��ت��ظ��ام  ح�ساب  على  ت�سمن  وال  تغني 
املحلية االأهم ، ومن اأوجه هذه امل�ساركات بطولة 
غ��رب اأ���س��ي��ا ال��ت��ي ك��ان م��ن املمكن امل�����س��ارك��ة بها 
اآن��ذاك الكابنت  بعد االتفاق مع م��درب املنتخب 
اأو  ثالثة  من  اأك��ر  ا�ستدعاء  بعدم  �ساكر  حكيم 
اأرب��ع��ة الع��ب��ني م��ن ف��ري��ق واح���د ل��ع��دم اإع��ط��اءه 
م���رر ال��ت��اأج��ي��ل. ك��ذل��ك ت��ه��اف��ت ف��ري��ق اجل��وي��ة 
على امل�ساركة يف بطولتني خارجيتني بان واحد 
العامل  كاأ�س  العربي وبطولة  كاأ�س االحتاد  هما 
يقف  ان  الكرة  احت��اد  على  ك��ان  التي  الع�سكرية 
ذات  وانها  ، خا�سة  فيها  م�ساركة اجلوية  بوجه 
م�����س��ت��وى م��ت��دين ول��ي�����س فيها م��ا ي��غ��ري �سوى 
ان بع�س بطوالت  ( م��ع  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�سمية ) 
جماهريية  واأك��ر  منها  اأق��وى  ال�سعبية  الفرق 
 ) دالل   ( ظ��اه��رة  ه��ي  االأه����م  امل�سكلة  ب��ك��ث��ري!. 
الطويلة  الراحة  على  تعودوا  الذين  الالعبني 
 ،  ) اأب��و رطبة  تنبل   ( واال�سرتخاء على طريقة 
املحلية  امل��ب��اراة  ت��ت��اأج��ل  ل��ق��اء خ��ارج��ي  اأي  فقبل 
ليدخل الفريق يف �سبات وا�ستعداد وتخندق ملدة 
ال تقل عن اأ�سبوع ، حيث ال تزال انديتنا تعي�س يف 
زمن الثمانينات ، تلك االأيام اخلوايل التي كان 
طريقة اعداد الفرق فيها تعتمد على التح�سري 
طويل االمد واملع�سكرات التدريبية التي ت�ستمر 
الأ�سابيع ، اذ مل نخرج من هذا ال�سياق رغم ان 
الزمن اأ�سبح غري الزمن ، والعبي العامل باتوا 
يلعبون يف االأ�سبوع الواحد ثالث مباريات �سواء 
اإىل  �سن�سل  متى  منتخباتهم.  اأو  اأنديتهم  مع 
مهنية  م�سابقات  جلنة  فيه  ن��رى  ال���ذي  ال��ي��وم 
ت�ستطيع اأن تفر�س ارادتها ومبا يخدم م�سرية 
املنتخبات  �ستخدم  ب��ال��ت��ايل  ه��ي  ال��ت��ي  ال����دوري 
الوطنية ، اأقول تفر�سها على االأندية وتتعامل 
، ول��ي�����س ع��ل��ى ط��ري��ق��ة )  ال��رع��ي��ة بال�سوية  م��ع 

فيدين واأفيدك (!

كل أسبوع

نافع خالد

دوري التنابل!

اأك��د ذل��ك ، كامل زغ��ري ع�سو االحت��اد 
العراقي للعبة وقال اإن الدعوة تلقاها 
احت����اده م��ن ن��ظ��ريه االأ���س��ب��اين ومت��ت 
احالتها اإىل اجلهازين االإداري والفني 
مل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ب��اب ال����ذي واف����ق عليها 
برنامج  �سمن  وادرج���ه���ا  ال��ف��ور  ع��ل��ى 
اإع��داده للبطولة العاملية حيث ينتظر 
ال��ع��راق  اإىل ج��ان��ب  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ارك  اأن 
الفرق  من  اآخ��ران  منتخبان  واأ�سبانيا 

امل�����س��ارك��ة يف م��ون��دي��ال ت��رك��ي��ا. واأ���س��ار 
اأن االحت��اد �سيجتمع قريباً  زغري اىل 
�ساكر  الفني للفريق حكيم  املدير  مع 
الإق�������رار ب���رن���ام���ج االع�������داد ال��ن��ه��ائ��ي 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��ل��ع��ب فيها 
العراق �سمن املجموعة اخلام�سة اىل 
من  وت�سيلي.  وم�سر  اجنلرتا  جانب 
جانبه اأ�ساد مدرب املنتخب االنكليزي 
بكرة القدم لل�سباب بيرت تايلور، باداء 

باطار  �سيقابله  الذي  العراقي  نظريه 
مباريات املجموعة اخلام�سة لنهائيات 
تركيا  �ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ك��ا���س 
يف ح���زي���ران امل��ق��ب��ل. وق����ال ت��اي��ل��ور يف 
االنكليزي،  االحت��اد  ملوقع  ت�سريحات 

اأن "مواجهة املنتخب العراقي �ستكون 
هي اال�سعب على االطالق الأنه ي�سم 
يف ���س��ف��وف��ه الع��ب��ني مم��ي��زي��ن جدا". 
املنتخب  "�ساهدت  ت��اي��ل��ور:  واأ����س���اف 
ن��ه��ائ��ي��ات كا�س  ل��ل�����س��ب��اب يف  ال��ع��راق��ي 

ا�سيا ووجدته فريقا كبريا ويلعب كرة 
ال��ع��ايل  التكتيك  اىل  ا���س��اف��ًة  ح��دي��ث��ة 
واالن�����س��ب��اط يف ت��ط��ب��ي��ق ال���واج���ب���ات، 
ت��ط��ور  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ك���رة  اأن  وارى 
"املنتخب  ان  اىل  واأ����س���ار  م�ستمر". 

واالن��ت��ق��ال  ال�سرعة  ميتلك  ال��ع��راق��ي 
ال�سريع من الدفاع اىل الهجوم ا�سافًة 
اىل املالزمة الفردية وهذا ما ي�سعب 
ت��ل��ع��ب �سدهم".  ال��ت��ي  ال��ف��رق  م��ه��م��ة 
العامل  كاأ�س  نهائيات  قرعة  ان  يذكر 
ل��ل�����س��ب��اب اوق���ع���ت امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي 
ج��ان��ب  اخل��ام�����س��ة اىل  امل��ج��م��وع��ة  يف 
منتخبات انكلرتا وت�سيلي وم�سر التي 
بعد  لل�سباب  افريقيا  بطولة  اح���رزت 
فوزها على غانا بفارق ركالت اجلزاء 
ال��رتج��ي��ح��ي��ة. و���س��ي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب 
نظريه  ام��ام  مبارياته  اوىل  ال��ع��راق��ي 
من  والع�سرين  الثالث  يف  االنكليزي 
الثاين  لقائه  يخو�س  فيما  ح��زي��ران 
ام�����ام ���س��ق��ي��ق��ه امل�������س���ري يف ال�����س��اد���س 
يف  مبارياته  ويختتم  منه  والع�سرين 
التا�سع  يف  ت�سيلي  مب��واج��ه��ة  اجل��ول��ة 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن ال�����س��ه��ر ذات�����ه. وك���ان 
املنتخب العراقي قد تاهل اىل نهائيات 
ك��اأ���س ال��ع��امل ب��ع��د ان ح��ل و���س��ي��ف��ا يف 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات اال���س��ي��وي��ة ب��ع��د خ�����س��ارت��ه 
ب��ف��ارق رك���الت اجل����زاء ام���ام املنتخب 

الكوري اجلنوبي.

منتخب الشباب يشارك يف بطولة بأسبانيا ومدرب انكلرتا حيذر من سرعة األسود
أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم موافقته على المشاركة 
لمنتخبات  ستقام  أسبانيا  في  دولية   رباعية  بطولة  في 
الشباب خالل المدة من السابع وحتى الخامس عشر من 
كأس  نهائيات  في  للمشاركة  استعدادا  المقبل  حزيران 
العالم للشباب )تحت 20 عاما( في تركيا التي تنطلق في 

21 من الشهر نفسه.

العراقية – حيدر عدنان

استعدادا ملونديال تركيا

رياضـــــــــــة عالميـــــــــة

اعداد:ها�صم مهدي ع�صاد

العراقية - خا�ص
املدربني  ا�ستقطاب  اأن  ال�سلوي  بال�ساأن  خمت�سون  اعتر 
والالعبني املحرتفني كان عامال م�ساعدا لرفع �ساأن ال�سلة 
العراقية وتطوير امل�ستوى يف امل�سابقات املحلية، موؤكدين اأن 
م�ستوى املناف�سة ارتفع ب�سكل كبري وات�سم بالندية واالإثارة، 
واخ���ريا يف  اوال  اخل��ط��وة ت�سب  ه��ذه  ان  اإىل  اأ����س���اروا  فيما 
م�سلحة اللعبة. يقول رئي�س اإحتاد ال�سلة ح�سني العميدي 
اإن "االحتاد وقبل اأن يقرر فتح باب االإحرتاف اأمام االأندية 
الريا�سة در�س هذه الفكرة ب�سكل عميق وناق�سها يف اأكر من 
اجتماع"،  موؤكدا اأن "االحتاد در�س الفكرة من كل اجلوانب 
ومبا ي�سمن احل�سول على اأطيب النتائج". وتابع العميدي 
اأن "االحتاد كانت له اإ�ست�سارات قبل اإقرار االإحرتاف حيث  
متكن من التو�سل اىل اخلروج بنقاط حتدد اآلية و�سوابط 
االإح��رتاف حتى جاء القرار باعتماد االإح��رتاف يف الدوري 
املمتاز"، الفتا اإىل اأن "االحتاد واالأندية الريا�سية امل�ساركة 
يف الدوري بدات تتلم�س جناح هذه اخلطوة عر ما اأفرزته 
اأندية  بني  املحرتفون  اإنت�سر  حيث  اللعبة  دوري  مناف�سات 
الدوري االأمر الذي اأ�ساف  نكهة جديدة وتطور يف امل�ستوى 

لالعبني واملدربني".
"فكرة  اإن  الوطني فكرت توما  املنتخب  ب��دوره يرى مدرب 
اللعبة  واملثمرة الإحت��اد  ال��ق��رارات اجلريئة  االإح���رتاف من 
حيث اأ�سهمت اإىل حد بعيد يف رفع م�ستوى املناف�سة بدوري 
اج��واء  خلقوا  امل��ح��رتف��ني  "الالعببني  اأن  مبينا  اللعبة"، 
ماي�سب  وه��و  والالعبني  املحليني  الالعبني  مع  تناف�سية 
"الدوري  اأن  توما  واأ�ساف  اللعبة".  واخ��ريا مب�سلحة  اأوال 
عندما يكون قويا و�سديد املناف�سة يتعك�س ذلك حتما على 
املنتخبات الوطنية يف م�ساركاتها اخلارجية"، م�سريا اإىل اأن 
الكثري  ا�ساف  والالعبني  للمدربني  بالن�سبة  "االحرتاف 
العراقية وهو وا�سح من خالل نتائج الفرق وحالة  لل�سلة 
التناف�س امل�ستمرة يف الدوري ومبا جعل من �سورة ومالمح 
اع��ت��ر احلكم  م��ن ج��ان��ب��ه  ال�����دوري غ��ري وا�سحة".  ب��ط��ل 
الدويل ال�سابق عبد الغني حمودي اإن "احتاد اللعبة اإتخذ 
ال�سلة  االإح����رتاف يف  م��ب��داأ  باعتماد  وم��وؤث��را  ناجحا  ق���رارا 
العنا�سر  الإ�ستقطاب  االأندية  اأم��ام  املجال  وف�سح  العراقية 
املميزة باللعبة من الالعبني واملدربني". وك�سف حمودي اأن 
" امل�ستوى الذي يقدمه الالعبون او املدربون اأثبت ان قرار 

االحتاد جاء بوقت منا�سب و�سريفع من �سان ال�سلة العراقية 
عر اإذكاء روح التحدي واملناف�سة بني الالعبني  يف ناديهم 
من جهة وبني االأندية وخ�سومها يف امل�سابقة"، داعيا اإىل اأن 
باعتماد االحرتاف  "يكمل االحتاد خطوته ويكلل جناحها 
للحكام  كي تكون �سورة النجاح يف الدوري العراقي مكتملة 
اأ�سار العب نادي الكرخ بهاء ح�سني  ووا�سحة". من جانبه 
ال����دوري  م��ن��اف�����س��ات  يف  امل��ح��رتف��ني  ال��الع��ب��ني  "وجود  اإن 
على  ثم  ومن  عام  ب�سكل  املناف�سة  على  كبرية  بفائدة  ياأتي 
الالعبني ال�سباب بالتحديد"، موؤكدا اأن "الالعبني ال�سباب 
ا�ستفادوا كثريا من الالعبني املحرتفني عر ما يقدمونه 
من اأداء ف�سال عن االإحتكاك املبا�سر معهم". وبني ح�سني 
اأن "املحرتفني زرعوا روح املناف�سة والتحدي بني الالعبني 
ترفع  حيث  عامة  ب�سورة  اللعبة  مل�سلحة  تاأتي  نقطة  وهي 
ال�سلة  وك��ان احت��اد كرة  الدوري".  املناف�سة يف  من م�ستوى 
اعتمد منذ مطلع املو�سم احلايل، ف�سح املجال اأمام االندية 
املحرتفني وفق  وامل��درب��ني  الالعبني  التعاقد مع  اأج��ل  من 
لوائح و�سوابط حمددة حيث  �سمت االأندية املحلية عددا 

من الالعبني املحرتفني من دول خمتلفة.

أهل السلة يشيدون بتجربة األحتراف التي شهدها الدوري

العراقية - خا�ص
القدم من  كرة  لنا�سئ  االإم��ارات��ي  املنتخب  يلتقي 
العراقي يف  املنتخب  96 مع نظريه  مواليد عام 
مباراتني وديتني اليوم الثالثاء واخلمي�س املقبل 
على ملعب النادي االأهلي يف دبي. تاأتي املباراتان 
والعراقي  االإماراتي  املنتخبني  ا�ستعدادات  �سمن 
خلو�س نهائيات كاأ�س العامل حتت 17 عاماً التي 
 8 االأول وحتى  ت�سرين   17 ب��االإم��ارات من  تقام 
املنتخب  قائمة  ت�سم  املقبلني.  ال��ث��اين  ت�سرين 
االإماراتي الالعبني علي غلوم علي و�سهيل �سامل 
علي من االأهلي، في�سل ح�سني اخلوري و�سلطان 
�سعيد ال�سام�سي  وحممد خالد املن�سوري وزايد 
ع��ب��د اهلل ال��ع��ام��ري وح��م��د خ��ال��د اجل��ن��ي��ب��ي من 
اجلزيرة، عادل عبدالهادي من حتا، خالد في�سل 
الرم�س،  م��ن  جمعه  عمر  ال�����س��ارق��ة،  م��ن  حممد 
خالد حممد دروي�س من ال�سباب، عبد اهلل حممد 
ك��اظ��م م��ن ال��و���س��ل، حميد ع��ب��داهلل ���س��امل��ني من 
فريوز  بن  و�سلطان  �سالح  بن  فرا�س  الفجرية، 
�سلطان من  و���س��امل خمي�س  زاي��د  وخ��ال��د خلفان 
ال���ع���ني، اإب���راه���ي���م ع��ب��ا���س ل�����س��ك��ري م���ن ال��ن�����س��ر، 
�سلطان  را���س��د  واح��م��د  ال��ع��ك��ري  �سلمان  حممد 
اأحمد  زاي��د  ال��وح��دة،  م��ن  خليفة  ح�سن  وحممد 
ح�سني وع��ب��داهلل اب��راه��ي��م ج��ا���س��م م��ن ال��ظ��ف��رة، 
املنتخب  كان  يا�س.  بني  من  ح�سن  حممد  ح�سن 
مع�سكر  املا�سي يف  اال�سبوع  قد جتمع  االإم��ارات��ي 
اإعداد ميتد حتى يوم 11 ني�سان اجلاري يف دبي، 

ويقود اجلهاز الفني املدرب را�سد عامر.

ناشئونا يالعبون 
اإلمارات وديًا اليوم

العراقية - خا�ص
ق���ال رئ��ي�����س االحت�����اد ال��ع��راق��ي امل���رك���زي للكيك 
اأندية عراقية  اأربعة  اإن  الوا�سطي  قا�سم  بوك�سنغ 
�ستقام  التي  العربية  االندية  �ست�سارك يف بطولة 
ال�ساد�س  من  امل��دة  خ��الل  التون�سية  العا�سمة  يف 
ولغاية احلادي ع�سر من �سهر ايار املقبل. واأ�ساف 
�ست�سارك يف  التي  االأربعة  "االأندية  اأن  الوا�سطي 
وال��راف��دي��ن  والعلم  اجل��ن��وب  نفط  ه��ي  البطولة 
وال�����س��ك��ك، وال��ع��م��ل م��ت��وا���س��ل م��ع االن���دي���ة  بغية 
تهيئة جميع االمور االدارية والفنية التي جتعل 
م���ن ت���واج���ده���ا م��ل��ب��ي��ا ل��ل��ط��م��وح يف ه����ذا امل��ح��ف��ل 
االحت���اد  "نية  اأن  اىل  واأ����س���ار  الكبري".  ال��ع��رب��ي 
امل�ستوى  تهيئة مع�سكر تدريبي عايل  تتجه نحو 
ا�سيا  ���س��رق  دول  اح����دى  يف  ال��وط��ن��ي  للمنتخب 
�ستقام  ال��ت��ي  املغلقة  ال��ق��اع��ات  لبطولة  حت�سريا 
وتابع  املقبل".  حزيران  �سهر  اجلنوبية  كوريا  يف 
تاأمني مع�سكر  اىل  ي�سعى  "االحتاد  اأن  الوا�سطي 
الوطني  املنتخب  لالعبي  االم��د  طويل  تدريبي 
والو�سول  والبدنية  الفنية  قابلياتهم  رفع  بغية 
بهم اىل مراحل اجلاهزية املطلوبة قبيل الدخول 

يف املناف�سات اال�سيوية يف كوريا اجلنوبية".

تسمية أربعة أندية للمشاركة 
في بطولة العرب بالكيك بوكسنغ

العراقية - خا�ص
اعلن االحتاد العراقي لرفع االأثقال عن 
العراق  ان��دي��ة  بطولة  مناف�سات  اختتام 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ب��رف��ع االأث����ق����ال، م��ب��ي��ن��ا ان 
عراقية  ارق���ام  ت�سجيل  �سهدت  البطولة 
ن��ادي  اأ���س��ف��رت ع��ن تتويج  ج��دي��دة، فيما 

ن��ادي  ح�ساب  على  بطال  ال�سرطة 
ب��غ��داد. وق��ال املتحدث االإع��الم��ي 
"اإحتاد  اإن  املالكي  �سيف  ل��الحت��اد 
رف����ع االأث����ق����ال اإخ��ت��ت��م م��ن��اف�����س��ات 
للمتقدمني  العراق  اندية  بطولة 
بعد اأن �سارك يف البطولة 16 ناديا 
اأن  من بغداد واملحافظات"، مبينا 
العديد  حتقيق  �سهدت  "البطولة 
م����ن االأرق���������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ب��ع��دم��ا 
مفتوحة  امل�ساركة  تكون  ان  تقرر 
فيها نحو70رباعا".  �سارك  حيث 
واأ����س���ف���رت م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة ع 

بعد  االأول  باملركز  ال�سرطة  ن��ادي  تتويج 
متقدمني  نقطة   631 رباعوه  جمع  ان 
احتل  ال��ذي  ب��غ��داد  ن��ادي  مناف�سهم  على 
نقطة،   577 بر�سيد  ال��ث��اين  ال��رتت��ي��ب 
نادي  الثالث من ن�سيب  املركز  فيكا كان 
اجلي�س بعد ان جمع508 نقاط واحتل 
 464 ب���درة امل��رك��ز ال��راب��ع جامعا  ن���ادي 

نقطة.
اأك��د رئي�س االحت��اد �سالح حممد  ب��دوره 
بها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي  "امل�ستويات  اإن  ك��اظ��م 
ال��رب��اع��ون امل�����س��ارك��ون يف امل��ن��اف�����س��ات هي 
من  ال��ك��ب��ري  ل��اله��ت��م��ام  طبيعية  نتيجة 
التي  واأن��دي��ت��ه��م  امل��رك��زي  االحت����اد  اإدارة 
ورف��ع  اإن��ت�����س��ارات��ه��م  تعمل على دمي��وم��ة 
املناف�سات".  خ���الل  ادائ��ه��م  ن�سق 
واأ�ساف كاظم اأن " اأغلب الرباعني 
ال��ذي��ن  ت��وج��وا ب��اأوزان��ه��م ه��م من 
الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وه��و 
ق��ادم  ب���اأن  الطماأنينة  مينحنا  م��ا 
جاهدين  و�سنعمل  بخري  اللعبة 
على  الوطنية  املنتخبات  الأع����داد 
م�����س��ت��وى ع���ال م���ن خ���الل زج��ه��م 
يف م��ع�����س��ك��رات ت��دري��ب��ي��ة داخ��ل��ي��ة 
العديد  واإ���س��راك��ه��م يف  وخ��ارج��ي��ة 

من البطوالت التناف�سية".

رباعو الشرطة يتربعون على عرش بطولة العراق

العراقية - خا�ص
بالتن�س  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ي��وا���س��ل  
م��ع�����س��ك��ره ال��ت��دري��ب��ي يف ال��ع��ا���س��م��ة 
ي�ستمر  وال��ذي  ل�سبونة،  الرتغالية 
ال�سهر،  التا�سع ع�سر من هذا  لغاية 
حت�سرياً للم�ساركة يف بطولة  كا�س 

دي��ف��ي��ز ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف م��اي��ن��م��ار 
خالل املدة من الثاين والع�سرين 
ول���غ���اي���ة ال�������س���اد����س وال��ع�����س��ري��ن 
وق��ال  اجل����اري.  ني�سان  �سهر  م��ن 
رئ��ي�����س احت����اد ال��ت��ن�����س اأ���س��و ع��ادل 
بالتن�س  ال��وط��ن��ي  "املنتخب  اإن 
ي��وا���س��ل ت��دري��ب��ات��ه حت��ت اأ���س��راف 
دي�سوزا  لوي�س  الرتغايل  اخلبري 
ا����س���ت���ع���دادا ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ب��ط��ول��ة 
"العبي  اأن  اىل  واأ����س���ار   ديفيز". 
امل���ن���ت���خ���ب ي��ت��م��ت��ع��ون مب���وؤه���الت 
اأعجاب  نالت  عالية،  وبدنية  فنية 
اخل���ب���ري ال���رت���غ���ايل ال�����ذي كثف 
من الوحدات التدريبية لالعبني 

قبل  وان��دف��اع من  تقبل  مل�س  اأن  بعد 
الالعبني ما يجعلنا على ثقة كبرية 
بطولة  يف  مم��ي��زة  ن��ت��ي��ج��ة  بتحقيق 
كا�س ديفز املقبلة". واأ�ساف عادل اأن 
بالعب  �سي�سارك  الوطني  "املنتخب 
الرتكية  انطاليا  بطولة  يف   والعبة 

التي تنطلق يف الثامن ع�سر وت�ستمر 
�سهر  م��ن  والع�سرين  الثالث  لغاية 
ع�سرين  ومب�ساركة  احل���ايل  ني�سان 
"االحتاد  اأن  ع����ادل  وت���اب���ع  دولة". 
ح�������دد م����واع����ي����د ب����ط����والت����ه ل���ل���ع���ام 
الفئات  احل��ايل حيث تنطلق بطولة 
 14 و   13 ل���الأع���م���ار  ال��ع��م��ري��ة 
و16 �سنة التي �ستبداأ يف الثامن 
وال��ع�����س��ري��ن وت��خ��ت��ت��م يف احل���ادي 
وال��ث��الث��ني م��ن ال�����س��ه��ر احل���ايل، 
بطولة  ان��ط��الق  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
لالأعوام  الثانية  العمرية  الفئات 
8 و 10 و 12و13 و14 للبنات 
خ��الل  ال�سليمانية  حم��اف��ظ��ة  يف 
احل�������ادي ع�����س��ر ول���غ���اي���ة ال���راب���ع 
اأن  مبينا  ال�سهر"،  هذا  من  ع�سر 
حتكيمية  دورة  �سيقيم  "االحتاد 
مابني  ال���دويل  ال�سعب  ملعب  يف 
ال����راب����ع وال��ع�����س��ري��ن وال�����س��اد���س 

والع�سرين من ال�سهر ذاته".

منتخب التنس يواصل تحضيراته في البرتغال استعدادًا لكأس ديفيز

العراقية - خا�ص
اأك�����������د رئ�����ي�����������س االحت���������اد 
فو  كونغ  للو�سو  ال��ع��راق��ي 
�سري�سح  اأن��ه  ع��ودة  ح�سني 
من�سب  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة 
رئ��ي�����س االإحت������اد ال��ع��رب��ي، 
ب���والي���ة  ف������وزه  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ج��دي��دة يف رئا�سة االحت��اد 
ال���ع���راق���ي ل��ل��ع��ب��ة ي��دف��ع��ه 
ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع���ل���ى رئ��ا���س��ة 
لتحقيق  ال��ع��رب��ي  االحت����اد 
العامة،  الهيئة  طموحات 

ه���ن���اك  اأن  ك�������س���ف  ف���ي���م���ا 
خ���ط���ط واأف�����ك�����ار ج���دي���دة 
���س��ي��ع��م��ل ب��ه��ا ف��ي��م��ا ل���و مت 
ح�سني  وق����ال  اإنتخابه". 
على  "ح�سوله  اإن  ع����ودة 
الهيئة  من  املطلقة  الثقة 
بتجديد  ل��الإحت��اد  العامة 
والي���ت���ه يف رئ���ا����س���ة اإحت����اد 
ال���ل���ع���ب���ة ي����ف����ر�����س ع��ل��ي��ه 
م�سوؤوليات كثرية"، موؤكدا 
للمناف�سة  "�سري�سح  اأن���ه 
ع�����ل�����ى م����ن���������س����ب رئ���ي�������س 

ال��ع��رب��ي للعبة يف  االإحت����اد 
االإنتخابات املقرر اإجراوؤها 
من  ال�28  يف  ال��ي��م��ن  يف 
واأ���س��اف  احلايل".  ني�سان 
"فوزه بانتخابات  اأن  عودة 
االحت������اد ال���ع���راق���ي الأرب����ع 
����س���ن���وات ج����دي����دة ي��دف��ع��ه 
ل��ل��رت���س��ح وامل��ن��اف�����س��ة بقوة 
العربي"،  االإحت��اد  لرئا�سة 
خطط  "لديه  ان  ك��ا���س��ف��ا 
واف���ك���ار وىل���ي���ة ع��م��ل من 
مب�ستوى  االإرت��ق��اء  �سانها 

ال���ل���ع���ب���ى ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د 
ال������ع������رب������ي ����س���ي���ق���دم���ه���ا 
ف��ي��م��ا ل���وجن���ح ب���ال���ف���وز يف 
ان  ي���ذك���ر  االإنتخابات". 
ح�سني ع��ودة ف��از مبن�سب 
رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة 
الحت���اد ال��وو���س��و ك��ون��غ فو 
وه���و م��ن االحت�����ادات غري 
االأومل����ب����ي����ة وال����ت����ي ت��ع��ن��ى 
بالفنون القتالية و�سبق له 
عديدة  غ��ن��ج��ازات  حتقيق 

على خمتلف ال�سعد.

الرياضة العراقية تتطلع لمنصب عربي جديد

العراقية - خا�ص 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ن���ادي  اأع��ل��ن 
ح����ل ف���ري���ق ال����ك����رة ب���ال���ن���ادي ب��ع��د 
املمتازة،  ال��درج��ة  دوري  يف  اإخفاقه 
ام��ام العبيه  ال��ب��اب  اأن��ه فتح  مبينا 
االأخ������رى،  ال���ف���رق  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 
جديدة  اآلية  و�سع  عن  ك�سف  فيما 
للعمل تطبق على فرقه الريا�سية. 
وق���ال���ت رئ��ي�����س ال���ن���ادي ث��ري��ا جنم 
اجتماعا  �ستعقد  ال��ن��ادي  "اإدارة  اإن 
ب��اجل��ادري��ة،  ال��ن��ادي  مهما يف م��ق��ر 
الق�سايا  من  العديد  فيه  تتدار�س 

على جدول االأعمال وم�ستقبل فرق 
النادي  املختلفة"، موؤكدة اأن "ذلك 
ي���اأت���ي م���ن اأج����ل االإرت����ق����اء ب��ال��ف��رق 
اجليدة  النتائج  لتحقيق  الريا�سة 
من  الكبري  االه��ت��م��ام  تعك�س  ال��ت��ي 
والتكنولوجيا".  العلوم  وزارة  قبل 
واأ�سافت جنم اأن "فريق كرة القدم 
يف ال����ن����ادي ق���د مت ح��ل��ه وت�����س��ري��ح 
العبيه وباإمكانهم االنتقال اإىل اي 
مناف�سات  غ��ادر  اأن  بعد  اآخ��ر  فريق 
ال���������دوري ال����ع����راق����ي امل���م���ت���از اإث����ر 
احتالله املركز الثالث يف جمموعته 

بعد فريقي الكرخ والعدالة اللذان 
للتاأهل  احلا�سم  ال��دور  اىل  انتقال 
جنم   واأ���س��ارت  النخبة".  دوري  اىل 
من  ت�سعى  ال��ن��ادي  "اإدارة  ان   اإىل 
خ��الل ط��رح اأف��ك��ار وخ��ط��ة جديدة 
حتقق  مما  االإ�ستفادة   على  للعمل 
وحم��اول��ة  ال�سابقني  امل��و���س��م��ني  يف 
جتاوز االأخطاء التي ظهرت خالل 
"اخلطة  اأن  اإىل  الف��ت��ة  العمل"، 
اآلية  وفق  �ستكون  للنادي  اجلديدة 
ج���دي���دة ت��ط��ب��ق ع��ل��ى ج��م��ي��ع ف��رق 
النادي �سواء يف اختيار الالعبني او 

تنتظر  التي  امل�ساركات  او  املدربني 
اأن  ن���دم  واو���س��ح��ت  الفرق".  ه���ذه 
ع��ل��ى  رك������زت  اجل����دي����دة  "اخلطة 
اآل���ي���ات ال�����س��رف وال��ت��ج��ه��ي��زات مبا 
ي�سمن اإن�سيابية �سحيحة وموثقة 
ل������الإي������رادات وال�������س���رف���ي���ات وف��ق��ا 
اأن  م�ستدركة  خا�سة"،  ل�سجالت 
باالألعاب  باالإهتمام   تفكر  "االإدارة 
االإجن��از حيث  التي حتقق  الفردية 
ت�سكيل عدد من  اإىل  النادي  ي�سعى 
الن�سوية  الفردية  باالألعاب  الفرق 

منها والرجالية".

نادي العلوم والتكنولوجيا يضع آلية جديدة لعمل فرقه

العراقية - متابعة
قال زالتان ابراهيموفيت�س العب فريق 
ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان ال��ف��رن�����س��ي اإن��ه 

املهاجم  �سم  يف  ناديه  اإدارة  رغبة  يتفهم 
ف��ري��ق  الع�����ب  روين  وي�����ن  االجن����ل����ي����زي 

ي��ون��اي��ت��د االجن���ل���ي���زي. ونقلت  م��ان�����س�����س��رت 
�سحيفة ذا �سن الريطانية ت�سريحات على 
ل�سان زالتان قال فيها "اإذا كان )روين( يود 

يف  م�سروع  اأف�سل  يف  ج��زءا  ي�سبح  اأن 
لنادي  االن�سمام  فعليه  القدم  كرة 

�سان جريمان(".  )باري�س  حمدد 
واأ�������س������اف امل����ه����اج����م االأب����������رز يف 
الدوري الفرن�سي "ال اأحد �سواه 
يعلم القرار الذي ينوي اتخاذه 
يف ال�سيف، لكن امل�سروع الذي 
�سان  )يف  ه��ن��ا  بنايته  ن��ح��اول 
للجميع".  وا�سح  ج��ريم��ان( 
وي�سعى �سان جريمان الإيجاد 
م���ك���ان ل����ه ���س��م��ن ع��م��ال��ق��ة 
اأوروب�������ا وذل�����ك ب��ع��د ���س��رائ��ه 

القطري  االأعمال  قبل رجل  من 

ن��ا���س��ر اخل��ل��ي��ف��ي. واأن���ف���ق ���س��ان 
 200 جريمان ما يزيد عن 

ا�سرتليني  جنيه  مليون 
ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ���س��ف��ق��ات 
م���ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل يف 
���س��ع��ي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��دف��ه 
التعاقد مع  اأب��رزه��ا  م��ن 

زالتان ابراهيموفيت�س 

والرازيليني 
تياجو �سيلفا 
ول����وك����ا�����س. 
وا���س��ت��ط��رد 

را�سون  ل�سنا  "نحن  قائال  ابراهيموفيت�س 
فقط،  الفرن�سي  ال����دوري  يف  هيمنتنا  ع��ن 
ون����ود اأن ن��ك��ون م���ن اأف�����س��ل االأن���دي���ة يف 
رغبة  "اأتفهم  واأكمل  اأي�سا".  اأوروب��ا 
اإدارة النادي يف �سم روين، الأنه يعد 
واحدا من اأف�سل 10 مهاجمني يف 
زالت��ان  ت�سريحات  وت��اأت��ي  اأوروبا". 
عقب ت�سريح رئي�س ناديه باأنه من اأ�سد 
اإدارة  اأن  اأك���د  لكنه  روين  ب��وي��ن  املعجبني 
ناديه مل تتخذ اأي خطوة ر�سمية حتى االآن 
ل�سم مهاجم فريق ال�سياطني احلمر. ويعد 
القليلة  االأن��دي��ة  من  جريمان  �سان  باري�س 
"الفتى  اأوروب��ا التي ميكنها حتمل راتب  يف 
ويبلغ  يونايتد  يتقا�ساه يف  الذهبي" ال��ذي 
200 الف جنيه ا�سرتليني اأ�سبوعيا. جدير 
اليك�س  مب��درب��ه  روين  ع��الق��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
فريج�سون �سهدت توترا يف الفرتة االأخرية 
االجنليزي  ال��دويل  املهاجم  جلو�س  ب�سبب 
على مقاعد البدالء يف العديد من املنا�سبات 

ل�سالح الهولندي روبن فان بري�سي.

ابراهيموفيتش يتغزل بروني !

العراقية - متابعة
اأتلتيكو  ف��ري��ق  م���درب  ���س��دد 
�سيميوين  دي��ي��ج��و  م���دري���د، 
الثالث  امل��رك��ز  "احتالل  اأن 
يف الليجا ال ميكن م�ساواته 
اأن  اأك����د  ك��م��ا  بالو�سافة"، 
ال����ن����ادي ���س��ي��ح��اول االإب���ق���اء 
ع��ل��ى احل����ار�����س ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
تيبو كورتوا للمو�سم املقبل. 
وقال �سيميوين، الذي يحتل 
يف  الثالث  الرتتيب  فريقه 
نقطة   61 بر�سيد  الليجا 
وب���ف���ارق ن��ق��ط��ة وح��ي��دة عن 
ج����اره ري����ال م���دري���د ح��ام��ل 
الو�سافة،  و�ساحب  اللقب 
ع��ن  ن���ق���ط���ة   14 وب������ف������ارق 
"اإذا  امل���ت�������س���در،  ب��ر���س��ل��ون��ة 
احتل فريق ما املركز ال16 

البطولة  اإن��ه��اء  يتمنى  فهو 
وك��ذل��ك  ال15،  امل���رك���ز  يف 
����س���اح���ب امل����رك����ز ال�����س��اد���س 
ال��ل��ي��ج��ا  اإن�����ه�����اء  ي����رغ����ب يف 
باخلام�س. دائما ما نريد اأن 
ن��ك��ون ق��ري��ب��ني م��ن �ساحب 
املركز االأول. اأن تنهي الليجا 
ثالثا لي�س كما تنهيها ثانيا. 

����س���ن���ح���اول االق��������رتاب ب����اأي 
االأول".  امل��رك��ز  م��ن  طريقة 
االأرجنتيني  امل��درب  واأ�ساف 
االإذاع����������ة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف 
وريال  "بر�سلونة  االإ�سبانية 
م����دري����د خ�������س���م���ان ق���وي���ان 
الفرق  للغاية كي تفوز احد 
ال���ت���ي ت��ن��اف�����س��ه��م��ا ب��ال��ل��ق��ب 

االأوقات"،  هذه  يف  "خا�سة 
م�سيفا "من ال�سعب للغاية 
هناك  الأن  بالليجا  التتويج 
بكثري".  اأق�����وى  م��ي��زان��ي��ات 
م��ا  اأك�������ر  "لكن  واأ������س�����اف 
احل��ايل  ال��وق��ت  يف  يحم�سنا 
ه���و ال��ل��ع��ب ب��ال��ت�����س��ام��ب��ي��ون��ز 
اأق����وى من  ن��ك��ون  ل��ي��ج، واأن 
الناحية املالية، لكي يوا�سل 
والتح�سن،  التطور  الفريق 
وق������د اق����رتب����ن����ا م�����ن ه���ذا 
وي���ت���ف���او����س  الو�سع". 
اأت���ل���ت���ي���ك���و م�����ع ت�����س��ي��ل�����س��ي 
عقد  لتمديد  االإجن��ل��ي��زي 
اع�������ارة احل�����ار������س ك���ورت���وا 
هو  ت�����س��ي��ل�����س��ي  اأن  "نعلم 
���س��اح��ب ح���ق���وق ال���الع���ب، 
واأن���ن���ا ن��ح��اول ال��ب��ح��ث عن 

فر�س ال�ستمراره معنا".

مدرب اتليتكو يعترف بصعوبة 
مزاحمة طرفي الكالسيكو على الليغا

العراقية/متابعة...
ح���ج���زت ك���ن���دا م��ك��ان��ه��ا يف ال�������دور ق��ب��ل 
ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���س دي��ف��ي��ز ل��ل��ت��ن�����س ل��ف��رق 
الرجال الول مرة بعد تقدمها بفارق ال 
ميكن تعوي�سه على ايطاليا يف فانكوفر 

االحد.
الليلة  ايطاليا  1-2 على  وتقدمت كندا 
املا�سية و�سمن لها اأعلى العبيها ت�سنيفا 
ميلو�س راونيت�س االنت�سار عندما تغلب 
على اندريا�س �سيبي 4-6 و4-6 و3-6 

و5-7 يف اوىل مباراتي الفردي.
و�ستلتقي كندا االن مع �سربيا يف الدور 
ايلول  �سبتمر  النهائي يف منت�سف  قبل 
بعد فوز الفريق االوروبي على الواليات 

املتحدة.
الورقة  انه  راونيت�س )22 عاما(  واثبت 
الرابحة للفريق الكندي اإذ فاز مبباراتيه 

يف الفردي اأمام االيطاليني.

 كندا تنتزع بطاقة التأهل 
الى نهائي كأس ديفيز للتنس



العراقية 
ال��زع��ف��ران  اأن نبتة  اإي��ط��ال��ي��ة  وج���دت درا���س��ة 
فقدان  ملنع  اأ�سا�سيا  عالجا  ت�سبح  اأن  ميكن 
ت�ساعد  ورمب��ا  ال�سيخوخة  مرحلة  يف  الب�سر 
الذين  النا�س  بع�س  لدى  الب�سر  حت�سني  يف 

يعانون من اأمرا�س العيون امل�سببة للعمى.
وتو�سلت الدرا�سة  اإىل اأن للزعفران تاأثريات 
هامة على املورثات املنظمة لعمل خاليا العني 

الأ�سا�سية لالإب�سار.

وج����دت ال���درا����س���ة اأن ه���ذه ال��ن��ب��ت��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ال��غ��ال��ي��ة وامل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال��ط��ه��ي وامل���اأخ���وذة 
ال��زع��ف��ران، ل حتمي فقط خاليا  م��ن زه��ور 

الإب�سار امل�ستقبلة لل�سوء من العطب
اأو ع��ك�����س م�سار  اإب���ط���اء  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ب���ل ق���د   
الأمرا�س امل�سببة للعمى، مثل التنك�س البقعي 
 ،)AMD( ب��ال��ع��م��ر  امل��ت�����س��ل  )ال�����س��ب��ك��ي( 

والتهاب ال�سبكية ال�سبغي.
ويف روم����ا اأظ���ه���رت جت��رب��ة ���س��ري��ري��ة ل��ع��الج 

بالعمر  امل��ت�����س��ل  ال��ب��ق��ع��ي  بالتنك�س  م��ر���س��ى 
م���ن ع�سبة  غ���ذائ���ي���ة  م��ك��م��الت  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الزعفران، موؤ�سرات مبكرة على اإمكانية �سفاء 

وا�سرتداد خاليا العني املعطوبة.
احل���ي���وان���ات  ت���غ���ذي���ة  اأن  درا�����س����ة  واأظ�����ه�����رت 
ال�سارة  الآث���ار  م��ن  العني  �ستقي  بالزعفران 
لل�سوء ال�ساطع، وهو ما يعانيه اجلميع لدى 

التعر�س لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة
كما  اأن الزعفران يوؤثر على املورثات املنظمة 
مل��ح��ت��وى اأغ�����س��ي��ة اخل���الي���ا م���ن الأح���م���ا����س 
اأق��وى  الإب�سار  خاليا  يجعل  وه��ذا  الدهنية، 

واأكرث مرونة.
وي�����س��ري اح���د ال��ب��اح��ث��ني ان ال��زع��ف��ران ف��ع��اًل 
ال��وراث��ي��ة، كالتهاب  اأم��را���س العني  ت��ن��اول  يف 
العمى  ي�سبب  قد  وال��ذي  ال�سبغي،  ال�سبكية 

مدى احلياة ملر�سى يف �سن ال�سباب.
ملر�سى  الزعفران  مكمالت  اأعطيت  وعندما 
املت�سل  ال��ب��ق��ع��ي  التنك�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  ب�����س��ر 
ب��ال��ع��م��ر، وال�����ذي ي�����س��ب��ب ف���ق���دان���اً ك���ام���اًل اأو 
جزئياً للب�سر لدى كثري من امل�سنني، ظهرت 

عالمات �سفاء خاليا الإب�سار.
ويتوقع اأن يجّرب العالج مبكمالت الزعفران 
كجزء من درا�سة اأو�سع نطاقاً، ت�سمل خمتلف 
لدى  الب�سر  فقدان  دون  للحيلولة  الو�سائل 
وروم��ا  باأ�سرتاليا  �سيدين  م��ن  ك��ل  يف  الب�سر 

باإيطاليا يف وقت لحق من هذا العام.
وم����ن م���زاي���ا ال���زع���ف���ران امل����وؤك����دة اأن�����ه اآم���ن 
منه،  �سرر  ول  الب�سري،  لال�ستخدام  متاماً 
ثالثة  منذ  وال��ع��الج،  الطهي  يف  وُي�ستخدم 

اآلف �سنة.

فوائد االطعمة الصحية والغذاء الطبيعي لجسم االنسان
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الصحة للجميع

خل التفاح يطرد 
السموم من الجسم

فوائد عديدة ومهمة  له  التفاح  خل 
التغذية  خ���راء  اأك���د  وق��د   ، للج�سم 
دوراً  وتلعب  ج��داً  مهمة  مكوناته  اأن 
ع��ل��ي �سحة  احل���ف���اظ  يف  اأ����س���ا����س���ي���اً 
الأمينية  الأح��م��ا���س  لأن  الإن�����س��ان، 
امل���وج���ودة ف��ي��ه ت��ع��د م�����س��اداً ح��ي��وي��اً 
ط��ب��ي��ع��ي��اً، ك���م���ا ت�����س��اع��د ع���ل���ي ط���رد 

ال�سموم خارج اجل�سم.
واأكد اخلراء اأن خل التفاح يحتوي 
علي فوائد غذائية و�سحية عديدة، 
امل���وج���ود ف��ي��ه �سديد  ف��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم 
الفعالية يف التخل�س من املاء الزائد 
اأم��ا  ال���دم،  �سغط  وتنظيم  باجل�سم 
اأ�سا�سياً  مكوناً  يعد  الذي  الكال�سيوم 
خل���ل ال��ت��ف��اح ، ف��ي�����س��ت��ه��ر ب������دوره يف 
ووقايتها  العظام  ق��وة  علي  احلفاظ 

من ال�سعف واله�سا�سة.
التفاح  خ��ل  اأن  اإيل  اخل����راء  واأ����س���ار 
ال��ت��ه��اب  اآلم  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ي�����س��اع��د 
ال�سرايني  ي��ق��وي  اأن���ه  كما  املفا�سل، 
وي�ساعد يف التئام اجلروح ويقلل من 

حدة اآثار الدوايل الوريدية.

التين يقيكِ 
من اإلمساك

احلديثة  العلمية  الدرا�سات  ك�سفت 
اأجن����ح  امل���ج���ف���ف ه����و  ال���ت���ني  اأن  ع����ن 
ال���ع���الج���ات ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ع��ان��اة من 
الإم�ساك الذي ي�سكو الكثريون منه ،  

خا�سة كبار ال�سن . 
اأن  اإىل  ال�سبب  ال��درا���س��ات  واأرج��ع��ت 
ال���ت���ني ي��ح��ت��وي ع��ل��ي األ���ي���اف ق��اب��ل��ة 
وكال  قابلة ،   واأخ��ري غري    ، للذوبان 
النوعني ينظفان الأمعاء  ، ح�سب ما 

ورد بجريدة " الأهرام ".  
ب���ت���ن���اول خم�س  ال���درا����س���ة  وت��ن�����س��ح 
ث���م���رات م���ن ال��ت��ني امل��ج��ف��ف ي��وم��ي��اً 
ن�سبة 20%   ت��ل��ب��ي��ة  مي��ك��ن��ك  ح��ت��ي 
اليومية من  احتياجات ج�سمك  من 
الألياف الغذائية التي ت�ساعدك علي 
وتخلي�سها  الأم��ع��اء  حركة  تن�سيط 
من الف�سالت ، خ�سو�سا عند املعاناة 
علي  بعدها  واحر�سي  الإم�ساك  من 

�سرب كوب من املاء علي الأقل .
يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ت��ظ��ه��ر  مل  واإذا 
التالية ،   ال���ث���الث  ال�����س��اع��ات  خ���الل 
كل  اإ���س��اف��ي��ة  ث��م��رة  ت��ن��اول  فيمكنك 

ث�����الث ����س���اع���ات ح���ت���ي ت�����س��ل��ي اإيل 
النتيجة املطلوبة ، 

عالج األمراض بالفاكهة
حت���ت���وي ال���ف���اك���ه���ة ع���ل���ى اأن����زمي����ات 
وم�����ع�����ادن وف���ي���ت���ام���ي���ن���ات وا����س���ب���اغ 
وم�سادات اأك�سدة خمتلفة ت�ساعد يف 

عالج الكثري من الأمرا�س.

فقر الدم:
اأف�����س��ل ف��اك��ه��ة ل��ع��الج��ه ه���ي ال��ت��ني 
وال�����رق�����وق امل���ج���ف���ف لح��ت��وائ��ه��م��ا 
ع��ل��ى م��ع��دن احل��دي��د ال���ذي ي�ساعد 

ع�������ل�������ى ح����م����ل 
الأوك�������س���ج���ني 
اأج�����������زاء  اإىل 
اجل�سم ويوؤدي 
اإىل  ن����ق���������س����ه 
بفقر  الإ�سابة 
الدم . وي�ساعد 
ت����ن����اول ث���الث 
تينات يف اليوم 
ع����ل����ى ت���وف���ري 
الكمية  خم�س 
ال�������ي�������وم�������ي�������ة 
امل��ط��ل��وب��ة من 
احل������������دي������������د. 
وي�ساعد تناول 
ع�����س��ر ث���م���رات 
م���ن ال���رق���وق 
امل���ج���ف���ف ع��ل��ى 
الكمية  توفري 
ن���ف�������س���ه���ا م��ن 
احلديد اأي�ساً. 

احلديد  م��ن  الق�سوى  ولال�ستفادة 
يف ه������ذه ال����ث����م����ار ي���ح���ت���اج اجل�����س��م 
اإىل ف��ي��ت��ام��ني ���س��ي ك���ي ي��ت��م��ك��ن من 
ي�ستح�سن  ولذا  احلديد.  امت�سا�س 
املجفف  ال���رق���وق  اأو  ال��ت��ني  ت���ن���اول 

�سي  بفيتامني  الغنية  الثمار  برفقة 
مثل احلم�سيات والفراولة وغريها.

لعالج هشاشة العظام:
العالج  يف  التني  ي�ساعد  اي�ساً  وهنا 
لح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
ال��ك��ال�����س��ي��وم وي�����س��اع��د ت��ن��اول خم�س 
ثمرات من التني اجلاف على توفري 
من  املطلوبة  اليومية  الكمية  ثلث 
ال��ك��ال�����س��ي��وم . ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ت��ني 
ع��ل��ى امل��غ��ن�����س��ي��وم ال����ذي ي��ك��م��ل عمل 
ال��ك��ال�����س��ي��وم يف ح��م��اي��ة ال��ع��ظ��ام من 

اله�سا�سة.

لمعالجة سوء الهضم:
كذلك  الأن��ان��ا���س  ه��ي  فاكهة  اف�سل 
ال����ب����اب����اي����ا ال����ت����ي ت���ت���م���ي���ز ب����ح����الوة 
ال��ط��ع��م. ف��ي��ح��ت��وي الأن���ان���ا����س على 

ال��روم��ل��ني وحت��ت��وي ال��ب��اب��اي��ا على 
البابني وكالهما ي�ساعد على ه�سم 
ال���روت���ي���ن���ات. ومي���ك���ن ت���ن���اول ه��ذه 
وجبة  بعد  مبفرده  ن��وع  كل  الفاكهة 
كثيف  ع�سري  ع��م��ل  ومي��ك��ن   . غنية 
من �سريحتني من الأنانا�س مع لب 
ن�����س��ف ث��م��رة ب��اب��اي��ا م��ع ل��ب تفاحة 
بالنتفاخ  الإح�سا�س  اأن  علماً  واحدة 
والتج�سوؤ من عالمات �سوء اله�سم.

لمعالجة البشرة الكالحة 
واألسنان المصفرة:

تعتر الفراولة الثمرة املثالية لهذه 

بع�س  على  لحتوائها  ن��ظ��راً  املهمة 
للب�سرة  املنع�سة  ال��ف��اك��ه��ة  اأح��م��ا���س 
دهنية  ب�����س��رت��ك  ك��ان��ت  اإذا  امل��ت��ع��ب��ة. 
ف��ادع��ك��ي��ه��ا ب��ن�����س��ف ث���م���رة ف���راول���ة 
ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة وي�����س��اع��د ت��ن��اول 

تنقية  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رار  ال���ف���راول���ة 
الب�سرة خالل ب�سعة اأيام. يف الوقت 
على  ت�����س��اع��د  ال��ف��راول��ة  ف����اإن  نف�سه 
اللمعان  واإ���س��ف��اء  الأ���س��ن��ان  تبيي�س 

عليها.

لمعالجة مشاكل 
الدورة الشهرية:

من  ج��ي��دة  ن�سبة  على  امل���وز  يحتوي 
من   15% ب  ت��ق��در  ب6  فيتامني 
امل��وزة  يف  املطلوبة  اليومية  الكمية 
الفيتامني  ه��ذا  وي�ساعد  ال��واح��دة. 
ع���ل���ى م���ع���اجل���ة اأع������را�������س ال���ت���وت���ر 
والك��������ت��������ئ��������اب 
وال���س��ط��راب��ات 
امل����������زاج����������ي����������ة 
ال�����ت�����ي ت����راف����ق 
ال�������������دورة ع��ن��د 
الن�ساء.  معظم 
وي��ح��ت��وي امل���وز 
اأي�������������س������اً ع���ل���ى 
م��ع��دن ال��ك��روم 
ال������ذي ي�����س��اع��د 
ع����ل����ى ت��ن��ظ��ي��م 
ال�سكر  م�ستوى 
ليمنع  ال���دم  يف 
ال�سهية  ن��وب��ات 
احل������������ادة ن��ح��و 
احل��������ل��������وي��������ات 
وال�����س��وك��ولت��ه 
بها  ت�سعر  التي 
ه���ذه  امل��������راأة يف 

الفرتة.

لمعالجة العروق الحمراء 
التي تظهر على الجلد:

الأوعية  ج��دران  تقوية  على  ت�ساعد 
ال�����س��ع��ري��ة ال��دق��ي��ق��ة و ع��ل��ى ت��ف��ادي 

ظهور العروق احلمراء على الب�سرة. 
مثل  احلم�سيات  ف�سيلة  وحت��ت��وي 
مركبات  على  ال��ري��ة  العنبية  ث��م��ار 
ت���ع���رف ب��ال��ب��اي��وف��الف��ي��ن��وي��دز ال��ت��ي 
الأوعية  ج��دران  تقوية  على  ت�ساعد 
ال���دم���وي���ة ال��رق��ي��ق��ة ومت��ن��ع ال��ن��زف 

الدموي اخلفيف.

اللبن يقيكِ من 
سرطان األمعاء

اأف�������اد ب���ح���ث اأم���ري���ك���ي ح���دي���ث ب����اأن 
يقلل  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ال��ل��ن  ت���ن���اول 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت  م��ن 

الأمعاء.
اأمرا�س  ووجد علماء من م�ست�سفي 
الن�ساء وبريجام الأمريكية اأن �سرب 
ك����وب ل���ن ي��وم��ي��اً ي��ق��ل��ل اح��ت��م��الت 
ب�سرطان   12% بن�سبة  الإ���س��اب��ة 
الثالث من حيث  ال��ذي يعد  الأمعاء 
ال�����س��رط��ان��ات  اأن�����واع  ان��ت�����س��اره �سمن 
 " ورد بجريدة  م��ا  ، ح�سب  الأخ���رى 

الراية.
يقلل  ال��ل��ن  اأن  ال���درا����س���ات  واأك�����دت 
الإ�����س����اب����ة ب�������س���رط���ان���ات ال���ق���ول���ون 
اأك��رث  ت��ن��اول  اأن  وخ��ا���س��ة  وامل�ستقيم 
الكال�سيوم  م��ن  ملليجرام  األ��ف  م��ن 
الإ���س��اب��ة  خف�س  اإيل  ي����وؤدي  ي��وم��ي��اً 
الن�ساء و10%  %15 لدي  بن�سبة 

للرجال.

عصير الليمون يحسن 
لون البشرة

ع�����س��ري  اأن  ط���ب���ي���ون  خ�������راء  اأك�������د 
الليمون و�سيلة طبيعية ت�ساعد علي 
اختفاء النم�س وحت�سن لون الب�سرة 

فت�سبح اأكرث اإ�سراقاً وملعاناً.
الليمون  اأن ع�سري  واأو�سح اخل��راء 
ي�ساعد علي عالج امل�سامات الوا�سعة، 
وي�������س���ت���خ���دم لإ������س�����الح ال���ع���ي���وب يف 
ال��وج��ه ح��ي��ث ت��و���س��ع ط��ب��ق��ة رقيقة 
من الع�سري علي الب�سرة، ثم ترتك 

لدقائق وي�سطف باملاء الفاتر.
وي�سري اخلراء اإيل ع�سري الليمون 
ي�����س��اع��د اأي�����س��اً ع��ل��ي اخ��ت��ف��اء �سفرة 
ا�ستعماله  مي��ك��ن��ك  ح��ي��ث  الأ����س���ن���ان، 
لهذا الغر�س علي الفر�ساة اأو بقطنة 

مبللة وتدعك الأ�سنان به يومياً.

العراقية:
اأك�������دت درا����س���ة 
ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة 
ت�������ن�������اول  اأن 
الأ���������س��������م��������اك 
الدهنية خالل 
ف������رتة احل���م���ل 
ي��زي��د م��ع��دلت 
التي  امل��غ��ذي��ات 
تنقلها الأم اإىل 
ط����ف����ل����ه����ا ع���ر 
الر�ساعة، غري 
ي�سبب  ق��د  اأن���ه 
اأي�ساً انخفا�س 

الأج�سام امل�سادة املقاومة لالأمرا�س لدى الطفل.
ونقلت �سحيفة "البالد" عن الباحث الريطاين يف الدرا�سة 
فيليب كالدير من جامعة �ساوثهامبتون جنوب اإنكلرتا، قوله 
"اأظهرت الدرا�سة للمرة الأوىل اأن املراأة احلامل التي تتناول 
الأ�سماك الدهنية تنقل اإىل طفلها مغذيات مفيدة من خالل 

الر�ساعة".
واأ�ساف "غري اأنه ل بد من اإجراء اأبحاث اإ�سافية ملعرفة اأثر 

معدلت املغذيات املنخف�سة يف حليب الأم على طفلها".
واأجرى كالدير وزمالوؤه درا�سة غذائية ق�سموا فيها الن�ساء 
تغيري  ع��دم  الأول  الق�سم  م��ن  طلب  ق�سمني،  اإىل  احل��وام��ل 
نظامه الغذائي، فيما اأعطي للق�سم الثاين منطاً غذائياً غنياً 

ب�سمك ال�سلمون.
ال�سلمون،  تناولن  اللواتي  الن�ساء  اأن  ال��درا���س��ة  وا�ستنتجت 
ويف خالل مراحل حملهن الأخرية، ارتفعت لديهن معدلت 
ال�سلمون  م��ن  ع��ادة  امل�ستخل�س  الدهني  اأوميغا3-  حم�س 
بعد  الأول  �سهرهن  يف  تنتجنه  ال��ذي  احلليب  يف  والأ�سماك 
املناعي  الغلوبني  م��ع��دلت  لديهن  انخف�ست  فيما  ال���ولدة، 

الإفرازي الذي يقي املولود من اللتهابات.

العراقية:
اث���ب���ت���ت درا�����س����ة 
ان  ج������������دي������������دة 
���س��ن��ع ���س��م��ادات 
م����������ن ال����ع���������س����ل 
وم�����س��ت��خ��ل�����س��ات 
الأع�����������������������س�����������اب 
البحرية  مفيدة 
م������ع������اجل������ة  يف 

اجلروح.
الباحثون  وق���ال 
ال�������س���م���ادات  اإن 
مي����������������������ك����������������������ن 
ا�����س����ت����خ����دام����ه����ا 
تقرحات  ملعاجلة 
الأق��������������������������������������دام 
وال�������������س������ي������ق������ان 
واحل������������������������������روق 

والأجزاء امل�سابة باللتهابات يف اجل�سم.
والأع�����س��اب  الع�سل  م��ن  امل�سنوعة  ال�����س��م��ادات  ه���ذه  ومت��ت��از 
ال��ب��ح��ري��ة ب��اأن��ه��ا ج��اف��ة وحت���ت���وي ع��ل��ى خ�����س��ائ�����س م�����س��ادة 
من  ول���ذا  ب��اجل��ل��د  تلت�سق  ل  وه���ي  والل��ت��ه��اب��ات  للبكترييا 

ال�سهولة تغيريها ول ي�سبب نزعها اأي اأمل للمر�سى.
خا�س  ب�سكل  مفيدة  ال�سمادات  هذه  "اإن  الباحثون  وا�ساف 
والذين  ال�سكري  مر�س  ب�سبب  مزمنة  ب��ج��روح  للم�سابني 

يعانون من التقرحات يف الأقدام وال�سيقان".
و يعني اإنه �سيكون ممكنا �سفاء جروح امل�سابني باملر�س وعدم 
ب�سبب  ���س��روري��ة  غ��ال��ب��اً  ت��ك��ون  ب��رت  اإىل عمليات  ال���س��ط��رار 

العجز عن �سفاء اجلروح .
وتوقع خراء اأن ت�سل قيمة امل�سرتيات من املنتج اجلديد بعد 
طرحه يف الأ�سواق اإىل نحو 12 مليار دولر اأمريكي خالل 

العام .

األسماك الدهنية تنقل 
مغذيات مفيدة لحليب األم

العسل عالج للقروح 
وتجنب بتر األعضاء

العراقية

من فوائد االطعمة الصحية والغذاء الطبيعي لجسم االنسان الكثير الكثير وهذه بعض 
لجسم  الطبيعية  االغذية  تحتويها  التي  الغذائية  العناصر  في  المكتشفة  الفوائد  من 

االنسان والتي تستخدم احيانا في عالج بعض الحاالت المرضية..

العراقية:
الأط��ع��م��ة  اإ���س��اف��ة  ع��ل��ى  دائ��م��اً  1.احر�س 
منخف�سة ال�سعرات احلرارية اإىل وجباتك 
ال���ي���وم���ي���ة، م���ث���ل اخل���������س����روات وال���ف���واك���ه 
واحل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة واخل�����س��روات ال��ورق��ي��ة 
اخل�������س���راء والأ�����س����م����اك وال���ل���ح���وم ق��ل��ي��ل��ة 
والكعك  الكيك  عن  متاماً  وابتعد  ال��ده��ن، 

والآي�س كرمي والأطعمة املقلية.
 2. ت���ن���اول ك����وب مم��ت��ل��ئ م���ن امل�����اء اأث���ن���اء 
وال�سبع  ب��الم��ت��الء  ت�سعر  ح��ت��ى  ال��وج��ب��ات 
���س��ري��ع��اً، وك��م��ا ي��ج��ب احل��ر���س ع��ل��ى ت��ن��اول 
بامل�سروبات  وا�ستبدالها  اليوم  خ��الل  املياه 
املفيدة  وقليلة  احل��راري��ة  ال�سعرات  عالية 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة م��ث��ل امل�����س��روب��ات 
على  املحتوية  املنبهة  وامل�سروبات  الغازية 

كميات �سكر كبرية والكحوليات.
 3.تناول وجبات �سغرية متوازنة من حيث 
كمية الكربوهيدرات والروتينات وتكرارها 
كل 3 �ساعات بدًل من تناول كميات كبرية 
اليوم، وكما  3 مرات فقط فى  من الطعام 
مبجرد  الطعام  تناول  على  احلر�س  يحب 
ال�ستيقاظ مبا�سرة ؛ ملا له من دور رائع فى 

احلد من ال�سعور باجلوع على مدار اليوم.
لك  تقدم  التى  الطعام  قائمة  افح�س   .4  
فى املطاعم جيداً واختار الأطعمة ال�سحية 
وغ����ري ال��ده��ن��ي��ة، وك��م��ا ت��ف�����س��ل الأط��ع��م��ة 
على  طهيها  مت  وال��ت��ى  وامل�����س��وي��ة  امل�سلوقة 
ال��ب��خ��ار، وجتنب اإ���س��اف��ة امل��زي��د م��ن اجلن 

وال�سل�سات والزبدة اأو اأى اإ�سافات اأخرى.
ت�����ن�����اول  ف�������ى  الإ�����������س����������راف  5.لتجنب 
و�سع  وببطء  جيداً  الطعام  الطعام:ام�سغ 
امل�����س��غ، ول حت�سل  اأث���ن���اء  امل��ل��ع��ق��ة ج��ان��ب��اً 
من  اأخ���رى  ق�سمة  اأو  ملعقة  على  جم���دداً 
بداخل  الطعام  مت��ام��اً  تبتلع  حتى  الطعام 

فمك.
 6.ممار�سة اأن�سطة اجلرى وامل�سى الطويل 
الواحد  الأ�سبوع  الأقل فى  اأيام على  ثالثة 
وب�سكل منتظم تعد من الأمور الهامة جداً 

خلف�س ن�سبة الدهون فى الدم.
 7. اللتحاق باإحدى �سالت اجليم وتدرب 
ع��ل��ى مت���اري���ن ت�����س��خ��ي��م ال��ع�����س��الت حتت 
اإ�سافة  اإن  املتخ�س�سني، حيث  اأحد  اإ�سراف 
3 رطالت من الكتلة الع�سلية اإىل ج�سمك 
يزيد من قدرتك على حرق كميات اإ�سافية 
م���ن ال�������س���ع���رات احل����راري����ة ق���د ت�����س��ل اإىل 

الواحد. بالأ�سبوع  كالورى   1050

7 نصائح لتحفيز 
جسمك على حرق المزيد 
من الدهون بشكل سريع

العراقية:
الن�سيان و�سعف الذاكرة ميكن اأن يحدث 
ال��ن�����س��ي��ان لي�ست  ف���اآف���ة   ، ال�����س��ن  ل�����س��غ��ار 
مرتبطة فقط بكر ال�سن ، وذلك نتيجة 
لعدة اأ�سباب ، وهذا الأمر ميكن ال�سيطرة 

عليه بعدة و�سائل .
عند  ال��ذاك��رة  وت��ق��وي��ة  لتن�سيط  ن�سائح   

الطفل :
1 – التكرار ، فكما يقولون التكرار يعلم 
ال�����س��ط��ار ، ف��ت��ك��رار ال�����س��يء امل����راد ت��ذك��ره 

يفيد يف عدم ن�سيانه .
على  ت�����س��اع��د  ال��ري��ا���س��ة  – مم��ار���س��ة   2
ي�ساعد  مم��ا   ، ال��دم��وي��ة  ال����دورة  تن�سيط 

على حت�سني وتن�سيط الذاكرة .
من  ي��ق��ي��ه  لطفلك  ال��ك��ايف  ال��ن��وم   –  3
ا�ستيعاب  على  وي�ساعده   ، الذاكرة  �سعف 
احلقائق امل�ستفادة خالل النهار ، وجتنب 
ي�سبب  اأن  فيمكن  لطفلك  ال��زائ��د  ال��ن��وم 

خمول الذاكرة .
امل���ذاك���رة  وق���ت  ي��ك��ون  األ  ي��ف�����س��ل   –  4
حتى   ، ثقيلة  لوجبة  طفلك  ت��ن��اول  بعد 

وبالتايل   ، امل��ذاك��رة  يف  الرتكيز  ي�ستطيع 
يتجنب الن�سيان .

اأن  عليِك   ، طفلك  م��ذاك��رة  عند   –  5
اأو توفري   ، ت�ساعديه على فهم ما يذاكر 
ل��ه ال��و���س��ائ��ل ل��ذل��ك ، وجت��ن��ب��ي احل��ف��ظ ، 
فالفهم هو الذي ير�سخ املعلومة يف ذهنه 

.
اإل  ا�ستخدام املحمول  – جنبي طفلك   6

اأث��ره على �سعف  عند ال�سرورة ، لأن��ه له 
الذاكرة .

– تناول طفلك لنظام غذائي متوازن   7
ويقيه   ، ذاك���رت���ه  تن�سيط  ع��ل��ى  ي�����س��اع��ده 
املتوازنة  والوجبات   ، ال��ذاك��رة  �سعف  من 
والألياف  واملعادن  الروتني  على  حتتوى 

والكربوهيدرات .
ت�ساعد  التي  الأطعمة  بع�س  – هناك   8

ع���ل���ى حت�����س��ني ذاك�������رة الأط�����ف�����ال ، م��ن��ه��ا 
الأ�سماك الغنية ب�الأوميجا 3 مثل �سمك 
واخل�سروات  والفاكهة  والتونة  ال�ساملون 
والبقوليات واملك�سرات ، ومنتجات الألبان 
واملعادن  الفيتامينات  بالعديد من  الغنية 

والأمالح املهمة لتن�سيط ذاكرة طفلك .
9 – القراءة لطفلك منذ ال�سغر ب�سوت 
حيث   ، ذاكرته  تنمية  على  ي�ساعده  عايل 
تكرار ذلك  الق�سة لطفلك مع  ق��راءة  اإن 
ذلك  وبعد   ، الق�سة  يتعلم  الطفل  يجعل 

ي�ستطيع هو روايتها فتنمي ذاكرته .
على  ت�ساعد  اأي�ساً  الذاكرة  – األعاب   10

تقوية ذاكرة طفلك .
11 – قومي بعمل روتني يومي لطفلك 
تطوير  على  طفلك  ي�ساعد  ف��ال��روت��ني   ،

مهارات الذاكرة .
وبخا�سة  التلفاز  م�ساهدة  – تقليل   12
م�����س��اه��دة ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة ، ح��ي��ث اإن 
املخ  يعيق  التلفاز  م�ساهدة  يف  الإف����راط 
الرامج  ببع�س  ذل��ك  ا�ستبدال  وميكن   ،
، حيث ميكن  الوثائقية  والأف��الم  املفيدة 

اأن ت�ساعد على تطور مخ طفلك .

12 نصيحة لتنشيط وتقوية الذاكرة عند طفلك

العراقية 
اأكدت درا�سة قام بها باحثني 
ان   " واإيطاليني  اأمريكيني 
لبع�س  فعال  عالج  ال�سيام  
ت�سيب  ال���ت���ي  الأمرا�س" 
امل�����خ ك���ال���زه���امي���ر وال�����س��ل��ل 

الرعا�س.
ح��ي��ث اأث���ب���ت���ت ال���درا����س���ة اأن 
يومني يخف�س  ملدة  ال�سيام 
ال�������س���ع���رات احل����راري����ة وه��و 
اخلاليا  كمية  م��ن  يزيد  م��ا 
ال���ع�������س���ب���ي���ة ال����ت����ي ت��ن�����س��ط 

الأع�ساب.
اأن ال�سيام  وك�سفت الدرا�سة 
اإىل ع�سرة  ملدة طويلة ت�سل 

متتابعة  اأي����ام 
م����������ع ات�������ب�������اع 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي 
م����ب����ن����ي ع���ل���ى 
اخل�����س��راوات، 
ي�����������������س��������اع��������د 
م���������ري�������������������س 
ال����������ت����������ه����������اب 
على  املفا�سل 
تخفيف الآلم 
عنه  ال��ن��اجت��ة 
وكذلك احلال 
ب����ال����ن���������س����ب����ة 
ل�����الأم�����را������س 
اخل��������ا���������س��������ة 

بالقلب .
ال�سيام تظهر  فوائد  ان  كما 
اأي�����س��اً ع��ل��ى م��ر���س��ى ارت��ف��اع 
�سغط الدم، يف حال ال�سيام 

ملدة 12 يوماً.
اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  واأ�����س����ارت 
�سهر يخف�س  كل  ي��وم  �سيام 
م����ن خ����ط����ورة امل����ع����ان����اة م��ن 
م�����ر������س ال���������س����ك����ر ب��ن�����س��ب��ة 
اجل�����س��م  اإن  ح��ي��ث   ،40%
ي��ف��رز ال��ك��ول��ي�����س��رتول ال��ذي 
كم�سدر  ال��ده��ون  ي�ستخدم 
ب��دًل من اجللوكوز،  للطاقة 
الدهنية  اخل��الي��ا  يجعل  م��ا 

يف اجل�سم تنخف�س.
يقي  ال�����س��وم  اأن  واأو���س��ح��ت 

من بع�س اأمرا�س ال�سرطان 
ك�����س��رط��ان ال���ث���دي واجل��ل��د 
خم�سة  مل��دة  فال�سيام  وامل���خ، 
منو  ب��طء  على  ي�ساعد  اأي���ام 
يف  ال�������س���رط���ان���ي���ة  الأورام 

اجل�سم .
 واظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة 
ال���ت���ي اأج����ري����ت ع��ل��ى 380 
م���ري�������س���اً ي����ع����ان����ون ب��ع�����س 
ال��ن��ف�����س��ي��ة مثل  الأم�����را������س 
الكتئاب والنهيار الع�سبي، 
وطبقت عليهم نظام ال�سوم 
اأن  اأي�����ام، وت��ب��ني   110 مل���دة 
املر�سى  م��ن   %  87 ن�سبة 
جنحوا يف التخل�س من هذه 

الأعرا�س.

الصوم عالج لالمراض السرطانيةالزعفران ...عالج أساسي لفقدان البصر



العراقية
عرب �صفحتها ال�صخ�صية 
ع���ل���ى م����وق����ع ال���ت���وا����ص���ل 
ب��وك،  في�س  االج��ت��م��اع��ي 
ن�������ص���رت ال���ف���ن���ان���ة اآم������ال 
م������اه������ر ال�������دي�������و ال�������ذي 
ان���ت���ه���ت م���ن���ه يف ال���ف���رة 
االأخ������������رة م�����ع ال���ف���ن���ان 
ال�������ص���ع���ودي ع��ب��د امل��ج��ي��د 
يحمل  ال��دي��و  اهلل.  ع��ب��د 
ومل  �صر”،  “للزين  ا�صم 
فريق  عن  ماهر  تتحدث 

ت�صتعد  اأخ��رى،  االآن. من ناحية  الديو حتى  �صاركها يف عمل  الذي  العمل 
الغنائي جمال  ال�صارع  تاأليف  فيا”،  ربنا  “اتقي  اأغنية  كليب  ماهر لطرح 
االأغنية  وه��ي  ال�صالم،  اأحمد عبد  وتوزيع  واأحل��ان حممد يحيى  اخل��ويل 
لذلك  وباالإ�صافة  “اعرف منني”.  األبوم  ت�صويرها من  يتم  التي  الثانية 
اأنهت ماهر ت�صجيل جمموعة من االأغنيات املقرر اأن يتم �صمها الألبومها 
الغنائي اجلديد، الذي من املفر�س اأن يرى النور يف مو�صم ال�صيف املقبل 
لو انتهت جميع التفا�صيل اخلا�صة به يف الوقت املنا�صب ومل يتم تاأجيله 
ي�صم  االألبوم اجلديد مع فريق عمل كبر  وتتعاون ماهر يف  �صبب.  الأي 
�صعد  ت��اج، ووليد  ن��ادر عبد اهلل وحممد عاطف وخالد  اأمي��ن بهجت قمر 
وخالد عز و�صريف الو�صيمي، وتوما ونادر حمدي وخالد عز واأحمد عبد 

ال�صالم ووليد �صراقي.

الفنانة  م��ا ح��دث م��ع  غ���رار  على 
����ص���ري���ن ع���ب���د ال�����وه�����اب خ���الل 
م�صاركتها يف ع�صوية جلنة حتكيم 
“اأحلى �صوت” قبل اأ�صهر، �صقطت 
م�صرح  اأر�صية  على  اإلي�صا  الفنانة 
 THE X FACTOR
املكان  يف  للجلو�س  عودتها  خ��الل 
�س الأع�صاء جلنة التحكيم  املخ�صّ
اإىل عبور ع�صوي  اإطمئنانها  بعد 

فريقها للحلقة املقبلة.
نهاية  بثه  ينتهي  ال��ذي  الربنامج 
م��اي��و امل��ق��ب��ل ح��ي��ث مت��ت��ّد حلقات 
ال����ب����ث امل���ب���ا����ص���ر ل��ع�����ص��ر ح��ل��ق��ات 
امل�صركني،  املت�صابقني  لت�صفية 
�صهد ا�صتمرار دفاع جلنة التحكيم 
الفنانة  ح��ّل��ت  فيما  ف��رق��ه��م،  ع��ن 
لتقّدم  احللقة  على  �صيفة  اأن��غ��ام 
تفاعل  و�صط  اأغانيها  من  اإثنتني 

قوي من اجلمهور.
�صعدت اأنغام على امل�صرح بف�صتان 
م��ك�����ص��وف ال�������ص���در ب�����ص��ك��ل الف��ت 
مقارنة مبالب�صها ال�صابقة، بينما 
كان طول الف�صتان يعوق حركتها 
م���ا ا���ص��ط��ر امل�������ص���وري���ن ل��رك��ي��ز 
وا�صتعرا�س  بعيد  م��ن  ال��ك��ام��را 
�صاعدها  فيما  ع��ام،  ب�صكل  امل�صرح 
ال����راق���������ص����ون ب�����االأوب�����ري�����ت ع��ل��ى 

احلركة.
بطّلة  اأن��غ��ام  وع���ادت  قليلة،  ق��ائ��ق 
“مهزومة”  اأغنية  لتقدم  اأخ��رى 
وت����ط����رب احل�������ص���ور ول���ت���ت���ح���ّدث 
ب��ع��ده��ا ع���ن حت�����ص��ره��ا الأل���ب���وم 
م�صرة  م�����ص��ري،  واآخ����ر  خليجي 
ع��ل��ي��ه  ت��ع��م��ل  اخل��ل��ي��ج��ي  اأن  اإىل 
3 �صنوات ورمب��ا ي�صدر قبل  منذ 

االألبوم امل�صري.

على  الربنامج  �صفحة  وعر�صت 
م����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل االج��ت��م��اع��ي 
ف����ي����دي����وه����ات ل���ل���م���ت�������ص���اب���ق���ني يف 
بينما  االأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ك��وال��ي�����س 
بت�صويته  اجل��م��ه��ور  ي�����ص��ع��ف  مل 
فريق  من  ب��اهلل  املنت�صر  املت�صابق 
ب��ي��دار نينجنا  ك��ف��وري ويل  وائ���ل 
ل��ي��ح�����ص��د ال��ف��ري��ق ���ص��وت ك����ارول 
مب��ف��رده��ا وي��ن��ح��از اأع�����ص��اء جلنة 
املنت�صر باهلل ويعود  اإىل  التحكيم 
حل��ل��ب��ة ال��ت��ن��اف�����س، ل���ت���ودع ك���ارول 

فريقها.
واأعلنت ي�صرا اللوزي وبا�صل الزارو 
ا�صت�صافة الفنان كاظم ال�صاهر يف 
احل��ل��ق��ة ال��ق��ادم��ة م��ن ال��ربن��ام��ج، 
اختيار  اإمكانية  عن  االإع���الن  مع 
املت�صابقون  �صيقوم  التي  االأغنية 
ب��ت��ق��دمي��ه��ا يف احل��ل��ق��ة االأخ�����رة 

عرب املوقع االلكروين للربامج، 
ال�صفحات  متابعي  عدد  زاد  فيما 
خالل  كبر  ب�صكل  االل��ك��رون��ي��ة 

اآخر حلقتني.
للربنامج  الر�صمي  امل��وق��ع  ون�صر 
ال�صعود  قبل  املت�صابقني  كوالي�س 
وتقدمي فقراتهم الغنائية بحلقة 
قبل  فيه  ي��ف��ّك��رون  وم��ا  اخلمي�س 
قال  حيث  امل�����ص��رح،  على  ال�صعود 
اإب��راه��ي��م اإن����ه ويف ك��ل م����ّرة ي��ق��راأ 
����ص���ورة ال���واق���ع���ة و�����ص����ورة ي��ا���ص��ني 
حتى  كبرة  نف�صية  براحة  ي�صعر 
�صخ�س  واأول  ج��ي��داً  يغّن  ول��و مل 
ي��خ��ط��ر ع���ل���ى ب���ال���ه ه����ي وال���دت���ه 
يع�صقها  ال���ت���ي  ق��ط��ط��ه  وب���ع���ده���ا 
وي��ن��ت��ظ��ر ي���وم���ي���اً ���ص��وره��م��ا من 
االأهل، موؤّكداً انه رمبا امر غريب 
متعّلق  لكنه  باله  على  تخطر  ان 

بها.
وع��ن حت�صرات ال���ربامي حت��ّدث 
ابراهيم عن اجل�صمي الذي اختار 
له بالتعاون مع هادي �صرارة اغنية 
�صعادته  ع��ن  معرباً  عبده  حممد 

امللعب  لكونها  الذي باالأغنية 
م��وؤك��داً  له،  يف�صّ

�صيئا  ه��ن��اك  اأن 
ي�������ص���ع���ره 
ب����������اأن����������ه 
ي�����������ص�����ر 

على الطريق ال�صحيح.
ي��وؤث��ر  ف��ت��م��ّن��ى ان ال  اأده������م  اأم�����ا 
�صوته املبحوح يف ادائه حيث �صعى 
ج���اه���داً ل��ل��ت��خ��ّل�����س م���ن ت��وت��ر ما 
االأم��ر  يوؤثر  ال  حتى  احللقة  قبل 
يف ادائ���ه م��ا يغ�صب م��دّرب��ه وائ��ل 
كفوري، اما ال�صخ�س الذي يفّكر 
قبيل  دوم���اً  االأردين  امل�صرك  ب��ه 
يتمّنى  التي  الوالدة  احللقة فهي 

ان يعجبها ما يقّدمه.
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى، ع�����رّب حم��م��د 
ري����ف����ي ع�����ن راح��������ة ك����ب����رة ه���ذا 
ل��وج��ود اجل�صمي معهم  االأ���ص��ب��وع 
يف ال��ت��دري��ب��ات واخ���ت���ي���اره اأغ��ن��ي��ة 

وائ�����ل ج�����ص��ار غ��ري��ب��ة 
ال���ن���ا����س م��ف�����ص��ح��اً 

عن اآمال كبرة 
بالو�صول اىل 

ئيات،  لنها ا
موؤكداً اأنه 

ك�����ّل  يف 
م����������ّرة 

يقراأ 

ق��ب��ي��ل ����ص���ع���وده اىل امل�������ص���رح اآي���ة 
ليوفقه  اهلل  اإىل  ويدعو  الكر�صي 
من دون ان تغيب عن باله �صورة 

والدته.
تقراأ  اإنها  قالت  اإمي��ان  املت�صابقة 
اآي�����ات م���ن ال���ق���راآن ودوم������اً تفّكر 
عن  م��ع��رب��ة  ال�����ص��غ��رة،  بعائلتها 
ان���زع���اج���ه���ا ب�����ص��ب��ب ال���ت���ه���اب يف 
ادائها  يف  �صلباً  اأّث���ر  م��ا  احلنجرة 
على الرغم من تناولها للدواء، يف 
ما قالت �صلوى اإن �صورة والديها 
ال ميكن ان تفارقها متمنية يف كل 
اطاللة ار�صاء اجلمهور واللجنة 
وخ�������ص���و����ص���اً 
الي�صا.

اخبار فنية العدد)355( الثالثاء 9 نيسان 92013

آمال ماهر تطرح أغنيتها أليسا تسقط على خشبة THE X FACTOR وفستان أنغام يقيدها
مع عبد المجيد عبد الله العراقية

سقطت الفنانة إليسا على خشبة مسرح THE X FACTOR خالل 
حلقة من البرنامج خالل عودتها إلى كرسيّها، وهي الّلقطة التي 
لم تستغرق أكثر من ثانية على الشاشة ولم يتحدّث عنها مقدّما 
البرنامج، في ما ارتدت الفنانة انغام فستانًا قيّد حركتها خالل 

تقديمها أغنية “نفسي أحب”.

العراقية
رمبا يف�صر ت�صريح املطرب اللبناين راغب عالمة باأنه رئي�س جلنة حتكيم 
التحكيم  جل��ن��ة  م��ع  ت�صرفاته   Arab Idol امل�����ص��اب��ق��ات  ب��رن��ام��ج 
�صالحياته  اأن  عالمة  راغ��ب  اأك��د  ال�صابقة.  احللقات  يف  بالربنامج 
لبنان  وزراء  رئي�س  �صالحيات  ت�����ص��اوي   Arab Idol ب��ربن��ام��ج 
جنيب مقاتي، وقال: “اأنا رئي�س جلنة حتكيم الربنامج و�صاأبقى، ما 
قيل يف املوؤمتر ال�صحفي بدبي كان هدفه التو�صيح فقط، باأن رئي�س 
اللجنة لي�س ديكتاتورياً”، ح�صب موقع جملة “لها”. وتابع: “ال 
نان�صي  م��ن  �صخ�صيتي  ق��رب  التحكيم،  جلنة  يف  تكتالت  توجد 
توؤثر  باأحالم ال  ال�صخ�صية  ال�صافعي  عجرم، وعالقة ح�صن 
على القرارات، ففي احللقة االأوىل وجهت حل�صن مالحظة 
عندما حتدث نيابة عن اأحالم ورف�س اأحد املت�صابقني، فوقفت 
انت وهي وهي  اإحنا، يوجد  ا�صمها  له: )مافي�س حاجة  وقلت 
Arab Idol يذاع يومي اجلمعة  اأن برنامج  واأنا(”. يذكر 
ال�صاعة  و”احلياة”  م�صر   mbc ق��ن��وات  ع��ل��ى  وال�����ص��ب��ت 

الثامنة م�صاء.

راغب عالمة: أنا رئيس لجنة 
تحكيم Arab Idol مهما قيل

العراقية
اح���ي���ا ال����ب����وب ����ص���ت���ار رام����ي 
ع��ي��ا���س ح���ف���اًل مم���ّي���زاً ج���داً 
اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  نظمته 
االم���������ارات  يف  االم����رك����ي����ة 
فندق  يف  وذل���ك   LAU–
دب���ي  ال���ب�������ص���ت���ان-روت���ان���ا يف 
ب���ح�������ص���ور ح����اك����م م�����ص��رف 
لبنان اال�صتاذ ريا�س �صالمة 
وع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ال���دك���ت���ور 
ج�����وزف ج����ربا و���ص��خ�����ص��ي��ات 
ب��ارزة  واع��الم��ي��ة  اجتماعية 

باال�صافة اىل دكاترة اجلامعة والطالب.
غ���ّن���ى رام������ي ب���اق���ة م����ن اأج����م����ل اغ��ن��ي��ات 

رب���رت���واره وح��ظ��ي��ت اجل��دي��دة منها على 
تفاعلوا  الذين  ال�صاهرين  مئات  اعجاب 
م��ع��ه اث���ن���اء ت���اأدي���ت���ه���ا، ف��ع��ال ال��ت�����ص��ف��ي��ق 

كما  ال�����ص��ال��ة  يف  وال���ه���ت���اف 
ط��ال��ب��ه ال�������ص���اه���رون م�����راراً 
ي��وّف��ر  ب����اإع����ادة غ��ن��ائ��ه��ا ومل 
ال���ط���الب ف��ر���ص��ًة الإع��ت��الء 

امل�����������ص�����رح وال�����غ�����ن�����اء م��ع 
ال�صور  وال��ت��ق��اط  رام���ي 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع��ه وع���رّب 
رام���������ي ع������ن ����ص���ع���ادت���ه 

ب��������ت��������واج��������ده ب���ني 
الذين  ال�صباب 

ان  �������روا  اأ��������صّ
ي�������ص���ارك���ه���م 
ف����رح����ت����ه����م واح������ي������اء 

حفلهم ال�صنوي.

رامي عياش احيا حفل الجامعة اللبنانية االميركية السنوي في دبي

العراقية
مبدير  اإ�صتعانتها  عدم  على  بالرد  روب��ي  امل�صرية  املغنية  قامت  اجلملة  بهذه  دماغ”  عندي  “اأنا 
�صخ�س  اأك��ر  ه��و  واأن���ه  بنف�صه،  نف�صه  يدير  اأن  الفنان يجب  اأن  ت��رى  الأن��ه��ا  االن،  لغاية  اأع��م��ال حتى 
“احلرامي والعبيط”، مع املمثل خالد  يعرف ما يفيده. واعربت روبي عن �صعادتها بدورها يف فيلم 

�صالح، م�صرة اإىل اأنها ا�صتعدت لهذا الدور ب�صكل جيد، واأنها اأ�صبحت تاأخذ التمثيل ب�صكل حمرف 
اأكر، قائلة: “اأنا ب�صتغل مبزاج”. واأ�صارت روبي اىل اأنها را�صية عما قدمته اإىل االآن الأنها قدمت اأعمااًل 

“كوكي”  اأختها  اأن  اإىل  “واللي يقول غر كده هحط �صباعي يف عنيه”، الفتة  “حمرمة”، م�صيفة: 
ممثلة موهوبة وجتد اأنها “لهلوبة”.

روبي: قدمت اعمال محترمة

العراقية
توا�صل املطربة التون�صية لطيفة ت�صجيل اأغنيات 
األبومها اجلديد، والتى قامت باعادة فتحه من 
عامني،  م��ن  الأك��ر  ا�صتمر  تاأجيل  بعد  جديد 

لطيفة يف  وت��ت��ع��اون  ل��ه.  املنتجة  اأن��ه��ا  خا�صة 
الغنيمى  ال�صاعر حممد  االألبوم اجلديد مع 

ال���ذى ق��ال اأن��ه��ا ت�صتعد ل��دخ��ول اال���ص��ت��دي��و يف 
رف�س  جديدة  اأغنية  لت�صجيل  احلالية،  الفرة 

االف�����ص��اح ع���ن ا���ص��م��ه��ا، م���ن احل����ان م���ودى 
ت�صتقر  مل  لطيفة  اأن  واأ���ص��اف  ج��م��ال. 

امل��و���ص��ي��ق��ى  امل��������وزع  ع���ل���ى  االآن  ح���ت���ى 
حري�صة  لطيفة  اأن  موؤكًدا  لالأغنية، 
تر�صى  غنائية  اع��م��اال  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 

جمهورها.

لطيفة تعيد فتح البومها 
الجديد بسبب أغنية

العراقية
اللبنانية كارول �صماحة  النجمة  االأفكار لتواجه  من جديد، عادت تهمة �صرقة 
“اإح�صا�س”، حيث اتهمها البع�س ب�صرقة  األبومها اجلديد  التي اأطلقت موؤخراً 

جملة من اأغنية معروفة للنجمة املغربية �صمرة �صعيدة.
واأكد البع�س اأن هناك تطابقاً يف جزئية معينة بني اأغنية 

“م�س  ك����ارول  واأغ��ن��ي��ة  قدامي”،  “عيونك  ���ص��م��رة 
معقول”.

وحاول البع�س الدفاع عن كارول بالقول اإن ما 
نتيجة  ملّحن  خطاأ  هو  االأغنية  ه��ذه  يف  ح�صل 
يف  تقع  جعلها  م��ا  م�صريني  م��ع  ك���ارول  تعامل 
االأغنية حت��دي��داً مل  ه��ذه  اأن  التقليد، غ��ر  ف��خ 
ت�صهد تعاون كارول مع امل�صريني واإمنا ا�صتعانت 

بفريق عمل لبناين.
اأم���ر  ك��ل��م��ات  م���ن  قدامي”  “عيونك  اأغ��ن��ي��ة 
“م�س  اأغنية  اأم��ا  قطة،  �صريف  واأحل��ان  طعيمة 
معقول”، فهي من كلمات �صليم ع�ّصاف واأحلان 

�صيبرماني�س مارقو�س.

هل سرقت كارول سماحة 
أغنية سميرة سعيد؟

العراقية
قال الفنان ه�صام عبا�س اإنه 
قرر �صم جمموعة جديدة 
م�����ن االأغ�����������اين الأل����ب����وم����ه 
من  انتهى  اجل��دي��د،  الفني 
ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا خ�����الل االأي������ام 

القليلة املا�صية.
عبا�س يف هذا  ويتعاون مع 
االأل��ب��وم فريق عمل �صخم 
ي�����ص��م ال�����ص��اع��ر وامل��ل��ح��ن 
ع���زي���ز ال�����ص��اف��ع��ي ال���ذي 
ق���ّدم ك��ل��م��ات واأحل����ان له 
“تاعب  هي  اأغنيات   3
ك���رمي  ت����وزي����ع  قلبي” 
ع������ب������د ال���������وه���������اب، 
ت��وزي��ع  و”اإيدي” 
اأح�������م�������د ع����������ادل، 
اإيه”  و”هتعمل 
عبد  و�صام  توزيع 

املنعم.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حتديد 
ه�صام عبا�س يف وقت �صابق 
ال��ق��ادم لطرح  اإب��ري��ل  �صهر 
االألبوم، فلم يتم تاأكيد هذا 

امل�������وع�������د 

االآن،  ن��ه��ائ��ي ح��ت��ى  ب�����ص��ك��ل 
ع��ل��ي��ه  ي����ط����راأ  اأن  ومي����ك����ن 
البلد  لظروف  وفقا  تغير 
بالذكر  املنتج. جدير  وراأي 
ي��ح��دد حتى  ع��ب��ا���س مل  اأن 
�صتقوم  التي  ال�صركة  االآن 
ب��ت��وزي��ع األ��ب��وم��ه ���ص��واء يف 
م�صر اأو الدول العربية.

اآخ�������ر اأع�����م�����ال ه�����ص��ام 
“حالة  اأغنية  الفنية 
طرحها  التي  حب”، 
االحتفال  مبنا�صبة 
تاأليف  احلب،  بعيد 
ال�����ص��اع��ر ال��غ��ن��ائ��ي 
م�صطفى  ح�صني 
حم�����رم، واأحل�����ان 
حم��م��د ي��ح��ي��ى، 
وت���������������وزي���������������ع 
ك�������رمي ع��ب��د 

الوهاب.

هشام عباس يضم 3 أغنيات من 
ألحان عزيز الشافعي أللبومه

العراقية
الفنى من  بتاريخى  اأغامر  »لن 
الكلمات  بهذه  ابنى«  اأجل عيون 
الفخرانى  يحيى  الفنان  قطع 
ان���ت���ق���ادات  اأى  ع���ل���ى  ال���ط���ري���ق 
اأن ح�صمت  ب��ع��د  ل���ه  ت��وج��ه  ق���د 
ال�صركة املنتجة مل�صل�صله »الواىل 
واأ�صندت  موقفها  على«  حممد 
ال�����ص��اب  امل���خ���رج  اإىل  امل�����ص��ل�����ص��ل 
اأن  بعد  الفخرانى  يحيى  �صادى 
املخرج حامت على موقفه  ح�صم 
»عمر  مل�صل�صل  يتفرغ  اأن  وق���رر 
 mbc�ال اإن���ت���اج  اخل���ط���اب«  ب��ن 
وامل����ت����وق����ع ع���ر����ص���ه ف�����ى ���ص��ه��ر 

رم�صان املقبل.
طويلة  �صنوات  منذ  الفخرانى:  وق��ال 
واأن����ا اأمت��ن��ى ال��ع��م��ل م��ع ���ص��ادى لي�س 
الأنه ابنى ولكن الأننى موؤمن مبوهبته 
عامل  فى  باهرا  م�صتقبال  له  واأت��وق��ع 
ك��ان��ت تتملكه  ����ص���ادى  ل��ك��ن  االإخ������راج 
اأن يبداأ م�صواره فى عامل  رغبة قوية 
ع��رو���ص��اً  ورف�����س  بال�صينما  االإخ�����راج 
جميعا  ولكنها  عليه  ان��ه��ال��ت  ع��دي��دة 
اأن���ه  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ك���ان���ت م�����ص��ل�����ص��الت 
كان  حينما  العمل  فريق  �صمن  ك��ان 
�صينمائيا  م�صروعا  على«  »حممد 
ومتابعاً  ال�صيناريو  يذاكر  وك��ان 
عن�صر  اأن���ه  اأى  تفا�صيله  ك��ل 
رئ��ي�����ص��ى ف����ى ال���ع���م���ل م��ن��ذ 

البداية.
واأ���ص��اف: طول عمرى 
واأن����������������ا م���ت���ح���م�������س 

ع��دد  م��ع  ت��ع��اون��ت  اأن  و���ص��ب��ق  لل�صباب 
كبر من املخرجني فى اأوىل جتاربهم 
ف��ل��ق��د ت���ع���اون���ت م����ع امل����خ����رج ع��اط��ف 
ال��ط��ي��ب اأن����ا ون����ور ال�����ص��ري��ف ف���ى اأول 
جت��رب��ة ل��ه م��ن خ���الل ف��ي��ل��م »ال��غ��رة 
ن�صاأت  ���ص��ان��درا  م��ع  وت��ع��اون��ت  القاتلة« 
»م��ربوك  فيلم  ف��ى  جتاربها  اأوىل  ف��ى 
وب���ل���ب���ل« ون���ال���ت ع���ن ال��ف��ي��ل��م ج��ائ��زة 
اأح�صن خمرجة كما تعاونت مع املخرج 
اأوىل  فى  حامد  و�صعيد  عرفة  �صريف 
الأن��ن��ى  وذل���ك  ال�صينمائية  جت��ارب��ه��م��ا 
اآم���ن���ت مب��وه��ب��ت��ه��م��ا و���ص��ع��رت ب��اأن��ه��م��ا 
ق�����ادران ع��ل��ى ف��ر���س ب�����ص��م��ات خا�صة 
وهو  اأبناء جيلهما  لهما متيزهما عن 
ما اأتوقعه ل�صادى فلن اأغامر بتاريخى 
طوال  قدمتها  التى  القيمة  واأع��م��اىل 
اأهدم كل  اأجل ابنى..لن  م�صوارى من 

ه���ذا ل��ك��ى اأم��ن��ح��ه ف��ر���ص��ة على 
ح�صابى.

الفخرانى  يحيى  الفنان  وفجر 
م���ف���اج���اأة م����ن ال���ع���ي���ار ال��ث��ق��ي��ل 
ح��ي��ن��م��ا ق����ال: ول��ل��ع��ل��م ب��ال�����ص��ىء 
ف�صادى نف�صه مل يح�صم موقفه 
ال��ع��ر���س  ���ص��ي��ق��ب��ل ه���ذا  ك���ان  اإذا 
اإىل  ب��ح��اج��ة  اأن����ه  خ��ا���ص��ة  اأم ال، 
ف��ري��ق ع��م��ل حم���رف ف��امل��خ��رج 
خا�س  بفريق  يعمل  على  ح��امت 
ال يقل  و���ص��ادى يريد فريقاً  ب��ه 
اح����راف����ا ع����ن ال���ف���ري���ق ال����ذى 
ي�����ص��ت��ع��ني ب�����ه ح������امت ك���م���ا اأن�����ه 
�صمانات  على  للح�صول  ي�صعى 
�صركة  قبل  من  عديدة  اإنتاجية 
االإنتاج ليح�صم موقفه النهائى، 
ونحن ب�صدد عقد اجتماع مع ال�صركة 
املنتجة ملناق�صة كل التفا�صيل اخلا�صة 

بالعمل.
املخرج حامت  ب��اأن  ي�صعر  كان  اإذا  وعما 
ب��اع��ت��ذاره  امل�صل�صل  ف��ري��ق  خ���ان  ع��ل��ى 
ف����ى ه�����ذا ال����وق����ت احل������رج ف����ق����ال: مل 
بينى  مبا�صر  ات�����ص��ال  اأى  ه��ن��اك  يكن 
وب��ني ح��امت وال اأع���رف حقيقة االأم��ر 
م���ا ح����دث ب��ي��ن��ه وب����ني ج��ه��ة االإن���ت���اج 
ط�����وال ه����ذه ال���ف���رة وحت���دث���ت معه 
اال�صتعدادات  ع��ن  �صاألته  واح���دة  م��رة 
االأم��ور  بع�س  ع��ن  وحتدثنا  النهائية 
ال��ع��م��وم مثل  بالعمل وع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة 
ت�صتمر. واحلياة  حتدث  اال�صياء  هذه 
�صمرة �صعيد : حم�صن جابر هو من 

تركني ول�صت اأنا

يحيى الفخرانى: لن أغامر بتاريخي 
الفنى من أجل عيون ابني

العراقية
ع���������اد ال���ن���ج���م 
اي����ه����اب ت��وف��ي��ق 
م��������������رة اخ����������رى 
الغنائية  لل�صاحة 
ب��������ط��������رح اغ�����ن�����ي�����ة 
ج�������دي�������دة ب����ع����ن����وان 
ع��رب  باإيه”  “حت�س 
ق�����ن�����ات�����ه ع�����ل�����ى امل�����وق�����ع 
 youtube ال�صهر” 
” . االغنية تنتمى لنوعية 
وت��دور  الدينية  االغنيات 
ف��ك��رت��ه��ا ح����ول اخل��ال���س 
م����ن ال���ه���م���وم وامل�������ص���اك���ل 
اإىل اهلل �صبحانه  باللجوء 
وت��ع��اىل، وه��ى م��ن كلمات 

واأحل����ان  م��ر���ص��ى  م�صطفى 
اأ�صرف �صامل وتوىل توزيعها 
ح����م����ادة احل�������ص���ي���ن���ي، ف��ك��رة 

واإنتاج في�صل العي�صى.
ناحية اخرى يوا�صل  من 
توفيق العمل على البومه 
اجل���دي���د وال�����ذى م���ا زال 
م��رح��ل��ة  ف����ى  االن  ح���ت���ى 
ال��ت��ح�����ص��ر ح��ي��ث ان��ت��ه��ى 
م���ن ت�����ص��ج��ي��ل 5 اأغ��ن��ي��ات 
م���ن���ه، وي���ت���ع���اون ف��ي��ه مع 
ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����ص��ع��راء 
وامللحنني واملوزعني ومن 
بنف�صه  يتوىل  اأن  املتوقع 

اإنتاج االألبوم.
األ��ب��وم��ات  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
كان  توفيق  اإي��ه��اب  النجم 
بالل”  يا  “اأرحنا  بعنوان 
وال����ذى ط��رح��ه ف��ى �صهر 

رم�صان عام 2011.

إيهاب توفيق يطرح أغنية 
جديدة بعنوان “تحس بإيه”
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م���ن �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
�لأ���س��ت��اذ  نقله  م��ا  معظم 
�جل������اف ه����ي م����ن �ل���و�ق���ع 
نقال  معناه  مب��ا  �لعر�قي 
ح��ي��ا لأح�������د�ث ح���دث���ت يف 
فرتة من �لزمان لعددمن 
�ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�ل�����������ب�����������ارزة ومب����خ����ت����ل����ف 
�ل�سيا�سية  �لخت�سا�سات 
و�ل����ث����ق����اف����ي����ة و�لأدب�������ي�������ة 
و�لرتبوية و�لفنية وبع�ض 
�ل�����س��خ�����س��ي��ات �مل���رم���وق���ة 
ح�سور�"  ل��ه��ا  ك���ان  �ل��ت��ي 
�ملجتمع  و���س��ط  متميز�" 
�ل����ع����ر�ق����ي وي���ع���ت���ر ه���ذ� 
�للون من �لكتابة كما كان 
يطلق علية �لعرب ) �لأدب 
نقل �حلديث  �أي   ) �مل��روي 
كما هو وبطريقة �لطرفة 
وم������ا ح�������س���ل ف���ع���ال وق���د 
كما   ) �أل��ن��ك��ت��ه   ( ���س��م��ي��ت 
ي��ح��ل��و ع���ن���دن���ا  ل��ل��ف��ظ��ه��ا 
ب���ال���ل���غ���ة �ل����ع����رب����ي����ة ه����ذ� 
وق����د ����س���اه���دت ج��ري��دت��ن��ا 
جتو�لها  �أث���ن���اء  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
يف ����س���ارع �مل��ت��ن��ب��ي ت��و�ج��د 
�لأ����س���ت���اذ ح�����س��ن �جل���اف 
جمموعة  يحت�سن  وه���و 
من كتابه �جلديد وقد قام 
ب��ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى �أ���س��دق��اوؤه 
وحمبيه ويف �لهو�ء �لطلق 
وق������د �أل�����ت�����ف ب���ع�������ض م��ن 
و  �لإعالمية  �ل�سخ�سيات 
�لأدبية و�لكتاب �ملرموقن 
وت������ق������دمي �ل���ت���ه���ن���ئ���ه ل��ه 
م���ع �م��ت��ن��ان��ه��م و���س��ك��ره��م 
����ى ه����ذ�  وت����ق����دي����ره����م ع����ل
�ل��ت��وث��ي��ق �جل��م��ي��ل �ل���ذي 
�����ض  ج������اء ف���ي���ه م����ن ق�����س
وطر�ئف  ون��و�در  وحكايات 
خمتلفة  ل��رم��وز  ع��ر�ق��ي��ة 
وب����ك����اف����ة �مل�����ج�����الت وق���د 
 )2000( م���ن���ه  ط��ب��ع��ت 
ن�������س���خ���ة و�ل������غ������الف م��ن 

ت�����س��م��ي��م �ل����ف����ن����ان ع��ل��ي 
�مل������������ن������������دلوي وت������ق������دمي 
عز  �لدكتور  �لروفي�سور 
ر���س��ول   م�سطفى  �ل��دي��ن 
و�ل���روف���ي�������س���ور �ل��دك��ت��ور 
ع����ب����د �ل�������و�ح�������د حم��م��د 

م�سلط ..
ح�سن  �لأدي�������ب  �ل���ق���ا����ض 

�جلاف يف �سطور .
وباحث  وم��رتج��م  قا�ض   -

�أدبي وتاريخي .
�لأدب��ي��ة  �لكتابة  م��ار���ض   -
�ل����ك����ردي����ة   ( ب����ال����ل����غ����ات 

و�لعربية   و�لنكليزية (
ع��ل��م  يف  م���اج�������س���ت���ر    -

�لرتجمة .
ع���ام  �أم������ن  �أول  ن���ائ���ب   -
�إحت���اد �لأدب����اء و�ل��ك��ت��اب يف 

�لعر�ق .
�لثقافية  �ل�سوؤون  �أمن   -
ورئ��ي�����ض مكتب  �ل��ك��ردي��ة 
�ل����ث����ق����اف����ة �ل�����ك�����ردي�����ة يف 

�لإحتاد.
- ع�����س��و �أحت�������اد �لأدب�������اء 

�لأكر�د .
-ع�سو جمعية �ملرتجمن 

�لعر�قين .
-م�����دي�����ر ع������ام �ل����در������س����ة 
�ل��رتب��ي��ة   /وز�رة  �ل��ك��ردي��ة 

�لأحتادية .
�ملوؤلفات و�لرتجمة /.. 

م����ذك����ر�ت  ت���رج���م���ة   -  1
�للغة  �ىل  نوبيل  �مل��ي��ج��ور 
�ل���ك���ردي���ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
نرك�سه  ح�����س��ن  �ل�����س��ي��د 

جاري / .1958 .
م����ذك����ر�ت  ت���رج���م���ة   -  2

�للغة  �ىل  ب��ر�ن��دت  �مل�سرت 
 1989/ ع�����ام  �ل���ك���ردي���ة 
 / �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة  و�ىل 

.  1988
�لرت�ث  من  حكايات   -  3

�لكردي / 1986 .
ك����ت����اب  ت�����رج�����م�����ة   -  4
�ل��ع�����س��ائ��ر �ل��ك��ردي��ة / ج1 
�ل���ل���غ���ة  �ىل   1986  /

�لكردية .
ك����ت����اب  ت�����رج�����م�����ة   -  5
�ل���ع�������س���ائ���ر �ل�����ك�����ردي�����ة /
�للغة  �ىل   1990/ ج2 

�لكردية .
�ل���ك���ردي  �ل�������س���اع���ر   -  6
�ل��ف��ي��ل�����س��وف ب���اب���ا ط��ائ��ر 
�ل��ع��ري��ان / ح��ي��ات��ه و�أث����اره 

�لأدبية /1993 .
 / �ل�������س���م���ت  ن�������د�ء   -  7
�������س���ي���ة  جم�����م�����وع�����ة ق�������س
ب���ال���ل���غ���ة   /  2001/

�لعربية .
ع�����س��اف��ر  �أغ����اري����د   -  8
جم���م���وع���ة   / �ل���������س����ج����ن 
 /  2001/ �����س��ي��ة  ق�����س

باللغة �لعربية .
�لفيلية  �لكرد  تاأريخ   -  9
ع��ن  /������س�����ادر   2003/

�ملجمع �لعلمي �لعر�قي .
م��ن  ����س���ف���ح���ات   -  10
�لبعيد  �ل��ك��وردي  �ل��ت��اأري��خ 

�لقريب / 2008 .
ت��د�ع��ي��ات  ب��ع�����ض   -  11
جمموعة  �لبعيد/  �لوجع 

�سعرية/ 2008 .
كورد  كتاب  ترجمة   -  12
للم�ست�سرق  �ستان  ..ك��ورد 
�لكردية  �للغة  �ىل  فر�يزر 

. 2008 /
�ل��ت��اأري��خ  ����س���ذر�ت   -  13
�لقريب  �ل���ك���وردي  �لأدب����ي 

و�لبعيد /2009 .
�مل��دي��ن��ة  ك����رك����وك   -  14
و�ل�����ن�����ا������ض و�ل������ت������اأري������خ / 

.  2009
�لكوردية  �لع�سائر    - 15
/ب������ال������ل������غ������ة �ل�����ع�����رب�����ي�����ة 

.2012/
م��ذك��ر�ت  ت��رج��م��ة   -  16
�للغة  �ىل  نوبيل  �مل��ي��ج��ور 

�لعربية / 2012 .
حم��م��ود  �ل�����س��ي��خ   -  17
�مل�����ج�����اه�����د   / �حل�����ف�����ي�����د 
و�لأن�����������������س��������ان و�مل����ل����ي����ك 

. 2012/
 / وليايل  م��و�وي��ل   -  18

بغد�د / 2013 . 

في شارع المتنبي حسين الجاف يحتضن )مواويل وليالي(

العراقية:
�مل�ست�سار �لثقايف لوز�رة �لثقافة  �فتتح �لدكتور حامد �لر�وي 
 2013/4/4 �خلمي�ض  ي��وم  هيت  مدينة  يف  �لثقايف  �لبيت 
وبح�سور مدير �عالم �لوز�رة عبد �لقادر �جلميلي وقائمقام 
هيت �ل�سيد مهند �لعبيدي ونخبة من �ملثقفن و�لعالمين 
بذلت  �لتي  �جلهود  �ل���ر�وي  حامد  �لدكتور  وب��ارك  �ملدينة  يف 
من قبل �لد�رة �ملحلية وتعاونها يف �ن�ساء �لبيت و�لذي �سوف 
ل�سيما  �ملدينة  يف  �لثقافة  �غ��ن��اء  يف  �لفاعل  �ل���دور  ل��ه  يكون 
و�لن�سطة ولبد من  �لفعاليات  بالكثر من  تزخر  و�ن هيت 
و�ملثقفن  �لدب��اء  فيه  ثقايف يجمع  بيت  توظيبها من خالل 
و�بر�ز وجه �ملدينة  �لتاأريخية و�لثرية من جانبه عر مدير 
�لتاأريخية  �لهمية  عن  �جلميلي  �ل��ق��ادر  عبد  �ل���وز�رة  �ع��الم 
ب��ن طياتها  �لتي حتمل  �مل��دن  م��ن  تعتر  وه��ي  ملدينة هيت 
و�ن هذه  �لرث �حل�ساري  وذ�ت  �لثارية  �ملكتنز�ت  �لكثر من 
ثقافية  ب��وؤرة  ب�سكل مبا�سر يف خلق  �ساهمت  �لعتيدة  �ملدينة 
متنوعة و�نها تعتر من �هم مدن �لنبار ولبد من �ن يكون 

لها بيت ثقايف .
�ل��رم��ادي  بعد  بيت  ر�ب���ع  ه��و  هيت  يف  �ل��ث��ق��ايف  �لبيت  ويعتر 
و�لفلوجة وحديثة وقد حولت هذه �لبيوت �ىل ق�سم بحد ذ�ته 
يعمل على ن�سر رو�ئع �لثقافة بن مو�طني حمافظة �لنبار .
يف  ورعايته  �مل�ست�سار  دور  على  هيت  �أبناء  �ثنى  جانبهم  من 
�لثقايف  �لتنوع  ن�سر  يف  معها  و�لوقوف  �لنبار  حمافظة  دعم 
كونه من �ساهم يف �إعالء منار�ت �لثقافة و�وقد �سمعات �لأمل 
للمثقفن كما ت�سمن حفل �لفتتاح كلمة للم�ست�سار �لثقايف 
و�لقاء عدد من �لكلمات و�لق�سائد ��سافة �ىل �فتتاح معر�ض 

لل�سور مل�سوري �ملدينة وبع�ض من �لفعاليات �لثقافية  .

مستشار الشؤون الثقافية الدكتور حامد 
الراوي يفتتح البيت الثقافي في هيت يب العراقية / حمودي عبد غر

صدر عن القاص والباحث األدبي والتأريخي األستاذ حسين الجاف النائب األول ألمين عام اتحاد 
األدباء والكتاب في العراق كتابه الجديد الذي حمل عنوان ) مواويل وليالي ( وهو من مؤلفاته 
التي أستهل فيها عام 2013 والتي ضمت مجموعة من الحكايات الطريفة التي أستطاع الكاتب أن 

يجمعها في هذا المؤلف الذي يحتوي على )76( صفحة..

العراقية:
ثقافية  جملة  وه��ي  باليت  جملة  من  �جلديد  �لعدد  �سدر 
�سهرية متخ�س�سة بالفنون �لت�سكيلية و�لب�سرية وملنا�سبة 
ركزت  �لعربية فقد  �لثقافة  بغد�د عا�سمة  فعاليات  �نطالق 
�ملجلة على هذ� �مل�سروع ونقلت فعاليات �لفتتاح �لتي �أقيمت 
ملنهاج  عر�ض  م��ن  �لأوىل  �سفحتها  يف  �ل����زور�ء  ح��د�ئ��ق  على 

�لفعالية . 
�لفنان  �ملجلة  لرئي�ض حترير  �لعدد  �فتتاح  كلمة  كما جاءت 
�ن  �ع��ت��ر  حيث  �ل�سياق  نف�ض  يف  �لربيعي  �هلل  عبد  نا�سر 
�ختيار بغد�د عا�سمة �لثقافة �لعربية حدث لن يتكرر بعد 
ع��ق��ود ط��وي��ل��ة و�ن �مل�����س��روع ق��د وف���ر ف��ر���س��ة ن����ادرة لنت�سال 
�مل�سرة �لت�سكيلية و�لثقافية يف �لعر�ق بعد �سل�سلة �حلروب 
و�ل�سر�عات �لتي �سببت �زمات موؤملة يف ج�سد �لفن و�لثقافة . 
ب��ت��غ��ط��ي��ة و�ف���ي���ة ل��ل��ن�����س��اط��ات �لفنية  وح��ف��ل �ل���ع���دد �ي�����س��اً 
من  �لثقافة  وز�رة  �حت�سنته  م��ا  منها  خا�سة  �لت�سكيلية 
��ي ودي��ن��ا  �ل��ك��رك��و���س ث��ائ��ر  ل��ف��ن��ان��ن م��ث��ل  م��ع��ار���ض ت�سكيلية 
�ل��زب��ي��دي  ���س��ب��اح  للم�سور  وم��ع��ر���ض  ���س��امل  وث��ن��اء  �لقي�سي 
و�لفنانة ندى ع�سكر و�لفنان خالد �ملبارك مع موجز مب�سط 
�ملجلة  ونقلت  �مل��ب��ارك  �ساكر  �ل��ع��ر�ق��ي  �لفنان  ح��ي��اة  ل�سرة 
�لت�سكيلية  �لفنون  د�ئرة  �قامتها  �لتي  �ل�سبوحة  عن  خر�ً 
ه��ادي  ونعمان  ج��ي��اد  ���س��الح  �ملغرتبن  بالفنانن  لالحتفاء 
��سافة  عبا�ض  �سالح  �لت�سكيلي  �لناقد  �جلل�سة  ق��دم  وق��د 
�ىل �لتغطية ملا �سهدته قاعات بغد�د من ن�ساطات ت�سكيلية 
منها ما�قيم على قاعة �ملعهد �لثقايف �لفرن�سي ملنا�سبة يوم 
�لن�ساء  �لعاملي وهو معر�ض ت�سكيلي بعنو�ن ) نظر�ت  �مل��ر�أة 
( وكانت مظاهرة فنية كرى �سهدت ح�سور�ً فنياً و�سيا�سياً 

و�جتماعياً لفتاً .

العراقية:
�سدر عن د�ر �ملاأمون للرتجمة و�لن�سر يف وز�رة �لثقافة كتاب 
تاأليف  �لأمل��اين �حلديث  �لأدب  �ل�سعر�ء( ق�سائد من  )هجرة 
خم�سة من �ل�سعر�ء �لأملان وهم برتولت بريخيت وهرمان 
ه�سه و�أويكن روت و�يريخ كي�سترن و�يريخ فرد .ترجمة طارق 
حيدر �لعاين ومر�جعة �لدكتور عبد �حل�سن نوري �حلكيم 
، وتتمتع ق�سائد هذ� �لكتاب بتقنيات �أ�سلوبية حديثة رمبا 
مل يتي�سر للقارئ �لعربي �لإطالع عليها �و ما ي�سابهها . و�ن 
�ل�سورة �ل�سعرية �ملكثفة �لتي قدمها �ل�سعر�ء وهم يتحدثون 
عما هو يومي وحياتي من جهة �و ما هو فل�سفي فيغدو يف 
نهاية �ملطاف معاجلة فكرية ملا يدور يف �لأذهان من ت�سور�ت 

تبدو �حياناً بالغة �لتعقيد .

صدور العدد الجديد من مجلة باليت

دار المأمون تترجم هجرة الشعراء

العراقية / خاص
ح��و�ري��ة  ��سبوحة  �لثقافية  �ل��ور���س��ة  �أق��ام��ت 
بقاعة نازك �ملالئكة /�ملركز �لثقايف �لبغد�دي 
وقد  �سباحا  ع�سر  �حل��ادي��ة  �ل�ساعة  وبتمام 
���س��م م��ن��ه��اج ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة ل��ق��اء�أح��و�ري��ا يف 
و�ل��ت��ي حت���اور فيها  �ل��ن��ر  م��و���س��وع ق�سيدة 
ع�سو�أحتاد  �لنور�ض  حبيب  �ل�ساعر  �ل�ستاذ 
�ل�سعريف  ن���ادي  موؤ�س�سي  وم��ن  �ل��ع��ر�ق  �دب���اء 
عبد  �ل�ستاذ  �جلل�سة  �أد�ر  وق��د  ذ�ت��ه  �لحت��اد 
�لم�����ر حم�����س��ن �ل���ت���ي ت���ن���اول���ت ����س��ك��ال��ي��ات 
و��ساء  جناحها  وعو�مل  وتاريخها  �لق�سيدة 
�لق�سيدة  ت��ل��ك  غ��م��و���ض  م��ه��م��ة يف  ج���و�ن���ب 
�ن تثبت  ��ستطاعت  وبنيتها وتركيبها وكيف 
ن��ف�����س��ه��ا يف خ�����س��م  �ل�������س���ر�ع ب���ن �ل��ت��ي��ار�ت 
�ل�سعرية �ملختلفة و�سمت هذه هذه �لفعالية 

�لكبرة  �ل�ساعرة  �سارك فيها  �سعرية  قر�ء�ت 
فرح دو�سكي و�ل�ساعر منار �لقي�سي و�ل�ساعر 
ثائر �لعلوي و�ل�ساعرة ر�وية �ل�ساعر و�آخرين 
من �ل�سباب �لذين �لقو� ق�سائدهم �ل�سعرية 
�حل����د�ث����وي����ة �م���ت���ع���ت �حل���ا����س���ري���ن و�خ��ت��ت��م 
ب��ق��ر�ءة  �ل�سبوحة  �ل��ن��ور���ض  حبيب  �ل�ساعر 
��ستح�سان  ن��ال��ت  )�أع���دك���م(و�ل���ت���ي  ق�����س��ي��دة 
ج��م��ي��ع �حل���ا����س���ري���ن ع��ل��م��ا �ن �ل���س��ب��وح��ة 
�لور�سة  تاأ�سي�ض  بعيد  �لحتفال  مع  تز�منت 
�ل�ستاذ  بنجاح  و�أد�ره���ا  قادها  و�لتي  �ل�سابع 
كاظم �ل�سويلي وتفتخر �لور�سة �لثقافية مبا 
قدمته لل�ساحة �لدبية من ��سماء كبرة من 
�سارع  يف  ��سبوحاتها  تقيم  وماز�لت  �ل�سعر�ء 
نظاما  لها  و��سبح  �ملتميز  بن�ساطها  �ملتنبي 

ثابتا �عتمد يف �د�رة �أن�سطتها وفعالياتها.

أصبوحة الورشة الثقافية في عيدها السابع 
العراقية /خاصبالمركز الثقافي البغدادي

من  ع�سر  �ل��ث��اين  �ىل  �لثامن  م��ن  للفرتة 
ه����ذ� �ل�����س��ه��ر ي��ق��ي��م �ل��ف��ن��ان ع��ب��د �جل��ب��ار 
�ل�سامل  �ل�سخ�سي  معر�سه  �لبناء  �حمد 
�ساحة  يف  �ل���و�ق���ع  �ل��ث��ق��ايف  بيتنا  ق��اع��ة  يف 
�لعر�قي  �ل�سيوعي  �حلزب  مبقر  �لندل�ض 
 )79( �أل  �ل��ت��اأ���س��ي�����ض  ذك����رى  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
للفنان  و���س��ب��ق  للجميع  ع��ام��ة  و�ل���دع���وة 
�ل��ب��ن��اء �ن �ق����ام ع���دة م��ع��ار���ض ك���ان �ول��ه��ا 
�ل��وط��ن��ي  ب��امل��ت��ح��ف   20/11/1969 يف 
و�ملعر�ض �لثاين 20/4/1974 )�ملتحف 
 1978  /11/5 (و�ل����ث����ال����ث  �ل���وط���ن���ي 
 2/6/1987 �ل��وط��ن��ي(و�ل��ر�ب��ع  )�ملتحف 

�لفنون  بد�ئرة  بغد�د  )قاعة 
�ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة (و�خل���ام�������ض 
)ق���اع���ة   8/11/1992
ع����ن ل���ل���ف���ن���ون(و�ل�������س���اد����ض 
)ق���اع���ة  مار�ض1996  يف 
ح����و�ر- �ل��وزي��ري��ة(و�ل�����س��اب��ع 
)م����رك����ز   2/2/1998
د�ئ�������رة �ل���ف���ن���ون (و�ل���ث���ام���ن 
)م����رك����ز   7/2/2000
د�ئ�������رة �ل���ف���ن���ون (و�ل���ت���ا����س���ع 
)ق����اع����ة   4/2/2000
/�لردن( ����ي/ع����م����ان  �لورف����ل

و�لعا�سر معر�ض �أ�ستعد�دي 
�سامل 4/7/2009 )قاعة 

�كد(.
�أحمد  �جلبار  عبد  و�لفنان 

وم��از�ل  و�لتجديد  بالعطاء  مليىء  �لبناء 
�ملعا�سر  �لت�سكيلي  �ل��ف��ن  م��ع  م��ت��و����س��ال 
ب��ال��رغ��م م��ن م���رور �أك���ر م��ن ن�سف ق��رن 
���ى مم���ار����س���ت���ه ل���ه���ذ� �ل���ف���ن �ل������ذي ب���رز  ع���ل
�لعر�قين  �لفنانن  م��ن  ونخبة  ه��و  فيه 
�لعربي  �مل�ستوى  على  �سيتهم  ذ�ع  و�ل��ذي 
من  لوحاتهم  �سمته  ملا  و�لعاملي  و�ل��ق��اري 
مل�����س��ات ���س��ح��ري��ة وج��م��ال��ي��ة و�أم���ت���ازت تلك 
من  فيها  وم��ا  �لن�ساين  باحل�ض  �للوحات 
�ملرهف  و�ملتد�خلة يف ذلك �حل�ض  �خلفايا  
وب��روح  �لتعبرية  لوحاته  عر  نقله  �ل��ذي 
تندمج م��ع ع��امل �لن�����س��ان �ل��ذي حتلي �ن 
لوحاته  معظم  يف  ل��ه  �لهاج�ض  ه��و  ي��ك��ون 
وت�������رى �ل���ك���ث���ر م����ن �لع�����م�����ال �ل��ن��ح��ت��ي��ة 

متثل  �لتي  و�ملج�سد�ت  �لزيتية  �للوحات 
خ�سي�سا  عملها  و�لتي  �لبغد�دية  �حلياة 

للمتحف �لبغد�دي.
�ل�سرة �لذ�تية للفنان عبد �جلبار �لبناء .
*ولد ببغد�د حملة باب �ل�سيخ عام 1974 
*خ���ري���ج م��ع��ه��د�ل��ف��ن��ون �جل��م��ي��ل��ة /ق�����س��م 

�لنحت �مل�سائي عام 1959-1960 .
*ع�سو نقابة �لفنانن �لعر�قين.

للهيئة  ع�سو  دور�ت  ل��ث��الث  *�ن��ت��خ��ب 
�لد�رية جلمعية �لفنانن �لعر�قين .

�مل��ع��ل��م��ن  د�ر  يف  �ل���ت���دري�������ض  *م����ار�����ض 
/مدينة  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  باململكة 
�سنو�ت من -1964  �ربع  �لريا�ض ملدة 

.  1968
*حا�سر يف �لق�سم �مل�سائي 
مل��ع��ه��د �ل���ف���ن���ون �جل��م��ي��ل��ة 

.  1982-1983
�مل��ع��ل��م��ن  د�ر  *ح���ا����س���ريف 
)�لع������ظ������م������ي������ة (ل����ل����ع����ام 

.  1988  1987-
*ع����م����ل رئ���ي�������ض ل��ل��ق�����س��م 
�لتاريخ  متحف  يف  �لفني 
�لطبيعي /جامعة بغد�د .
�ل���ع���دي���د من  *����س���اه���م يف 
ن�ساطات جمعية �لفنانن 

و�ملتحف �لوطني .
*�أجن���������������������ز)80( ق���ط���ع���ة 
�ملو��سيع  مبختلف  فنية 
�ل���ف���ل���ك���ل���وري���ة ل��ل��م��ت��ح��ف 

�لبغد�دي يف بغد�د .

الفنان التشكيلي عبد الجبار احمد البناء في معرضه الشخصي الشامل

العراقية / فاطمة الحديدي
�أثناء جتو�لنا يف �ملركز �لثقايف �لبغد�دي �لذي 
�سروري  ب��ات ح�سورهم  �ل��ذي��ن  ب��ال��زو�ر  يعج 
وحاجة ملحة يف نفو�ض �لكثر من رو�د �سارع 
هناك  زيارتهم  تكون  ميكن  ل  �لذين  �ملتنبي 
�أ�سبح د�ر  �ل��ذي  �أل و�ل��دخ��ول �ىل ه��ذ� �ملركز 
و�ملهرجانات  و�لأن�����س��ط��ة  للمثقفن  م���الذ�  و 
تقام  �لتي  و�ملحا�سر�ت  و�جلل�سات  و�لندو�ت 
لها  وك��ان��ت جريدتنا  �أي���ام �جلمع  خ��الل  فيه 
كان  �لذين  �لكتبي  �ساحب  �ل�سيد  مع  وقفة 
�ملفتوح  �ل�سامل  �لكتاب  معر�ض  م��ت��و�ج��د�يف 
وذلك  لأ�سهر  �لز�ئرين لفرتة قد متتد  �أم��ام 
ل��غ��ر���ض �ط����الع ع�����س��اق �ل��ك��ت��ب و�مل��ط��ب��وع��ات 
و�لإ����س���د�ر�ت �جل��دي��دة و�ق��ت��ن��اء م��ا يحتاجوه 
وع��ن��د �ل���س��ت��ف�����س��ار م��ن �ل�����س��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي عن 
لل�سيوف  و�أ�ستقبال  �ملعر�ض  ه��ذ�  يف  وج��وده 
�ملبا�سر  �مل�����س��وؤول  و  �ملعر�ض  مدير  �أن��ه  تبن 
وب��ادرن��اه  حم��ت��وي��ات��ه  وك��اف��ة  مقتنياته  ع��ل��ى 
�ملزيد  ن��ع��رف  �أن  وح��اول��ن��ا  و�ل�����س��الم  بالتحية 

منه و�ساألناه..
�ل��ذي يحتويه ه��ذ� �ملعر�ض وم��ا جدوى  *م��ا 

�أقامته هنا ؟
�لإ�������س������د�ر�ت  �أح�������دث  �مل���ع���ر����ض  ه�����ذ�  &يف 
و�لتاريخية  �لأدب��ي��ة  �لخت�سا�سات  وجلميع 
و�ملطبوعات  و�لفكرية  و�لعلمية  و�ل�سيا�سية 
وم���ن�������س���ور�ت �ل�����س��ح��ف �ل���ق���دمي���ة ب�����دء� من 
�ل������زور�ء �ل��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت ع���ام 1869 و�ل��ت��ي 
متثل جزء من تاأريخ �لطباعة يف �لعر�ق وقد 
تز�من باإقامة هذ� �ملعر�ض مع مهرجان بغد�د 

عا�سمة �لثقافة �لعربية لعام 2013 .
�لعر�قية  للموؤلفات  �لكتب  ت�سيدعر�ض  وقد 
�ىل  �ل��ق��ادم��ة  �لعربية  �ل��وف��ود  �أط���الع  لغر�ض 
بلدنا على �ملنجز �لعر�قي �ىل جانب لوحات 

�لعر�قين  �خلطاطن  �أه��م  و  �لعربي  �خل��ط 
و�ل����ع����رب وك���ذل���ك م���وؤل���ف���ات �مل���رك���ز �ل��ع��ل��م��ي 
د.�سالح  �ملحافظ  �ل�سيد  وموؤلفات  �لعر�قي 

عبد �لرز�ق .
*م���ا ه���ي �لن��ط��ب��اع��ات �ل��ت��ي ���س��اه��دت��ه��ا من 

ز�ئري �ملعر�ض ؟
عبد  �سالح  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ق��ام  �أن  -بعد 
ب��اأف��ت��ت��اح��ه ر�سميا  ب��غ��د�د  �ل�����رز�ق حم��اف��ظ 
�أ����س���اد ���س��ي��ادت��ه ب��امل��ع��رو���س��ات �ل��ت��ي �أح��ت��و�ه 
�لهائلة  �لكمية  وكان م�سرور� على  �ملعر�ض 
�ملنا�سبة  ه��ذه  يف  عر�ست  �ل��ت��ي  �لكتب  م��ن 
و�أهتمامهم  �ل��ع��ر�ق��ي��ن  ثقافة  تبن  �ل��ت��ي 
�ل�سادة  بع�ض  و�ملطالعة وجتو�ل  �لقر�ءة  يف 
�ل��ذي��ن ي��ه��م��ه��م  �ل�����س��اأن �ل��ث��ق��ايف وك���ان���و� يف 
غاية �لنبهار و�لندها�ض على تاأريخ وعمق 
�حل�����س��ارة �ل��ع��ر�ق��ي��ة وك���ذل���ك ع��ل��ى ح�سن 
�لكتب  �أظ��ه��ار  يف  �أ�ستطعنا  �ل��ذي  �لتنظيم 
�ل��ذوق  م��ع  تتنا�سب  بطريقة  و�مل��ع��رو���س��ات 
�أ�سادت  وف��ود عربية قد  زي��ارة  و كانت  �لعام 

به و�أثنت وك��ان من 
ب���ن �ل�����س��خ�����س��ي��ات 
�لتي ز�رت معر�سنا 
جزيل  وقدمت  ه��ذ� 
وتقديرها  �سكرها 
�لثقافة  وزي����رة  ل��ن��ا 
�ل�����س��وري��ة �ل��دك��ت��ورة 
) ل��ب��ان��ه م��ن�����س��ور ( 
باحلرف  لنا  وقالت 
�ل���������و�ح���������د �����س����ك����ر� 
ل��ك��م ي��ا �أه����ل ب��غ��د�د 
�ل�����ر�ئ�����ع�����ن وه������ذه 
�لكتب هي �أنفا�سكم 
وم�����س��اع��رك��م �أجت���اه 

وم��ع  نحتفل معكم  ون��ح��ن  �ل��ع��زي��ز  ب��ل��دك��م 
ث��ق��اف��ت��ك��م �ل���ت���ي مت��ت��د �ىل ع��م��ق �ل���ت���اأري���خ 

�لنا�سع ب�سناعنكم  �لتي ل حدود لها .
*ك��ي��ف ي��ك��ون ت��ع��ام��ل��ك��م م���ع �مل���و�ط���ن عند 

دخوله �ملعر�ض ؟
حرية  �لز�ئر  للمو�طن  نعطي  �أن  نحاول   -
�ل��ت��ج��و�ل م��ن خ���الل م��ر�ف��ق��ت��ه �أن����ا �أو �أح��د 
�مل���وظ���ف���ن �ل���ع���ام���ل���ن ف���ي���ه ل���غ���ر����ض ���س��رح 
و�إع����ط����اء م��ع��ل��وم��ات ل���ه ع���ن ك���ل م���ا ي��ري��د 
م��ع��رف��ت��ه م����ن م��ن�����س��ور وك����ت����اب وم��ط��ب��وع 
زي��ادة  عملية  ت�سهيل  لغر�ض  ل��ه  و�أجابتنا 
�سر�ء  ي��ري��د  �مل��ع��رف��ة للجميع وه��ن��ال��ك م��ن 
كتب ونحن ثبتنا �لأ�سعار عليها مع تقدمي 

بع�ض �لت�سهيالت و�مل�ساعد�ت للجميع .
*فهل لديك �سيء تود �أن تقوله لنا ؟

-�سكر� لكم و�سكر جلهودكم �لتي تبذلونها 
�أروقة  �ملعر�ض وزيارتكم  و�أنتم تتجولون يف 
لنا وحتياتنا لرئي�ض حترير  لنا هي �سرف 

وكادر جريدتكم �لعر�قية .

في معرض الكتاب الشامل العراقية تلتقي صاحب الكتبي
 الدكتورة لبانه منشور وزيرة الثقافة السورية تشيد بالثقافة العراقية

�ملزدحم  �ل�سارع  حتت �سقتي بال�سبط 
و�ملتجهن  �مل�سرعن  و�ملارة  بال�سيار�ت 
�جل�ض  �ن  �ن��ا  وغايتي   ، غاياتهم  �ىل 
��ي �ل����ه����ز�ز �مل���و�ج���ه  ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ك��ر���س
للطرق ،حاولت �ن �فتح نافذة �لغرفة 
ن�سيتها  �ن  بعد  �لطريق  على  �ملطلة 
�لتي  �لوحيدة  هي  �م�ض  ليلة  مغلقة 
�ل�ساخنة  ليلتي  ق�ساء  يف  ت�ساعدين 
يف بعد نهار مرتفع �حلر�رة ل كر من 
�ملنوم  �لليل  يكن  مل   ، درج��ة  خم�سن 
����س��رتي  �ن  ن�سيت  ن��ن��ي  ل  ح��دي��ث��ا يل 
مل���ذي���اع���ي �ل�����س��غ��ر ب����ط����اري����ات ف��ق��د 
�نتهى مفعول ما بد�خله و�سار �سوته 
�ساعاته  ق�سيت  لذلك  م�سموع  غ��ر 
�سبيال  �ج��د  �ن  دفعني  وملل  ب�سجر 
�ل�سرفات  يف  �ج��ده  من  مع  للتحديث 
���س��اع��ات �ساأحت�س�ض  ، وب��ع��د   �مل��ج��اورة 
حر�رة ظهرة قا�سية ، فال�سم�ض �ر�ها 
و��سلفت  �لر���س��ف��ة  �لن  منذ  ملتهبة 
�ل�����س��ارع ي��ل��ه��ث ب���ق���دوم ح�����ر�رة عالية 
�مل��رت����س��ف��ة بخط  �ن م��ن��ظ��ر �لب��ن��ي��ة 
تتحرك  وقتي  وبارحة  و�حد  م�ستقيم 
ببطي �ل�سقة ملتكن نظيفة بل مل �زل 
متكا�سال عن �ز�ح��ة كل ما تر�كم من 
�لبطيئة  �لرياح  جلبتها  وبقايا  �ور�ق 
�ل��ذي �جل�ض  �مل��ك��ان  ،ب��ل �سوب  نحوي 
بعنف  ي�سرخ  ب��ح��ويل  ���س��يء  ،ك��ل  فيه 
ب��ق��وة �ن �حت����رك ل ج��ل ف��ع��ل ���س��يء ، 
�ي �سيء فقد كرهت �ملكوث يف مكاين 

�لثابت .
�ل���ذي ���س��اأغ��ادره ب��ع��د ���س��ري��ع��ات قليلة 
متجها �ىل حيث ذلك �ل�سوق �لقدمي 
مطرقة ر��سي �ىل �ل�سفل و�ذ� �فكر يف 
يومي  نهاية  �سيكون  كيف  خميلتي 

هذ� ، �نظر مليئا �ىل فر��سي �لذي مل 
�رتبه بعد ،بل حائز� يف متتمتي �لتي 

جعلتني �فهم ما �قول .
�ىل متى �سابقي هكذ�  _

 ، غ��رف��ت��ي  يت�ساعد يف  �ب��ي�����ض  دخ��ان��ا 
�لعلبة  ���س��م��دت يف  ���س��ك��ارة  �خ���ر  م���ن 
�لكارتونية �لتي رميتها من �ل�سرفة مل 
�سيارة  ، على  �سيكون وقتها  �ين  �فكر 
�و على ر��ض �حد �ملارين �لذين يدوره 
مع  جمازفة  �نها   ، بعجل  �سي�ستمني 
�سيئا  تفعل  �ن  ترغمها  حينما  �ل��ذ�ت 
�ك��ره �ن �بقى حل��د هذه  ، و�ن��ا  تكرهه 
�لذي  �لتعب  �ل  �سقتي  د�خ��ل  �ل�ساعة 
�ن��ه��ى ق���و�ي ��سمد و�حت��م��ل ك��ل هذه 

��ي  �مل�����س��اع��ر �مل��ت��ع��ب��ة ، رف���ع���ت ر����س
�لغيوم  قطع  وح���دت  �ل�سماء  �ىل 
يوم  للعجب كيف جتمعن يف  يا   ،
���س��ي��ف��ي ح����ار ، ب��ق��ي��ت ل��ل��ح��ظ��ات 

�حدق بعمق و��ساأل نف�سي .
يف عز �ل�سيف غيوم .... يا للعجب 

ل ر�دة �هلل وحكمته ....
عيناي  ف��وج��دت  بنظر�تي  حركت 
�ملعلقة  �مل��ر�رة  �لزرقاء طبعتا على 
ع��ل��ى �جل�����د�ر ،مت��ع��ن��ت يف وج��ه��ي 
�سعر  �ن  �ن��ت��ب��اه��ي  ول���ف���ت  ك���ث���ر� 
ر��سي �سار �بي�سا با كمله وبقيت 
مل  �ل�سود�ء  �ل�سعر�ت  �ح�سي  �ن 
للمرة  للعيب  يا   ، �لقليل  �ل  �جد 
�مل����و�زن يف  �ف��ق��د �ختلفت  �ل��ث��ان��ي��ة 
��ي �ل��ق��ري��ب ك��ن��ت �ب��ح��ث عن  �مل��ا���س
���س��ع��ره ب��ي�����س��اء يف ر����س��ي مل �ج��د 
لعك�ض  ف���ا  �لن  �م���ا   ، �ل��ق��ل��ي��ل  �ل 
قد حدث وباأ لتاأكيد �ن عقلي قد 
��سابه �سيء ما وب��د�أت يف حركات 

ل �ر�دي�����ه �ت�����س��رف ب��ه��ا وك��اأن��ن��ي مثل 
��يء يتحرك يف  ���س م��ر�ه��ق  �سغر ك��ل 
د�خلي بقوة وب�سر�وة ومل �جد �سبيال 
وحال ملا �أعانيه �لن ، فقد فجئت بان 
�ساقطة على �لر�ض  �ل�سود�ء  نظارتي 
�ل�سود�ء  �لقطة  تلك  ح��اول��ت  �ن  بعد 
مد�عبتها بعد �ن وجدتني �غط يف نوم 
،�أحنيت  �لفائتة  �لليلة  نهاية  عميق 
حينما  و�سدمت  بالتجائها  ج�سدي 
حتطم  قد  �لطبي  زجاجها  �ن  وج��دت 
، ه��ذ� �جل��ن��ون �ك��ي��دي �ن �ف��ق��د �سيئا 
معي  وقفت  �نها   ، نف�سي  على  عزيز� 
مفتخرة  ز�ه��ي��ة  عمري  �سنو�ت  ط��و�ل 
ف��اأن��ه��ا ط��ال��ع��ت �ك���ر �ل��ك��ت��ب �ل��ت��ي يف 

ح��وزت��ي ، ع��ل��ى �ن �ف��ك��ر يف ح��دب��ة يف 
ح��ق��ي��ق��ة م���ا ح����دث وم����ا ج����رى ، فقد 
حت��ط��م��ت ن���ظ���ارت���ي �ل���ت���ي ب��ف��ق��د�ن��ه��ا 
�ح�����س�����س��ت ب���ال���وح���دة و�ل���غ���رب���ة د�خ���ل 
روح����ي ف��ه��ي �مل��ع��ي��ن��ة يف م��ط��ال��ع��ة كل 
���س��يء ، ومل يكن يف م��ق��دوري �خل��روج 
�لتا�سعة  �ل�����س��اع��ة  ي���وم  ك��ل  م��ث��ل  �لن 
و�ل��رب��ع ه��و �لع���الن ع��ن ت��رك �ل�سقة 
تاركا   ، و�لطرقات  �لزق��ة  و�خلو�ض يف 
باحثة عن  �لرج���اء  قطعتي جت��ول يف 
�ليوم  �رحمك  لن  و�هلل    ، تاأكله  �سيء 
ب�سبب فعلتك هذ� �حتطمن �لنظارة 
وه����ي ���س��الح��ي �ل���وح���ي���د يف م��ق��ارع��ة 
�جلهل و�لمية ، �ساأجعل يومك ��سود 
م���ث���ل ل���ون���ك �ل�����س����ود �حل����زي����ن ، 
عندما خرجت من مكاين �سعرت 
ب��ب��ع�����ض �ل�����س��ي��ق ووج�����وه �مل��اري��ن 
حت���دق يف وج��ه��ي يف ده�����س��ة حتى 

وجدت من �ساألني يف �سوت عايل
 ، نظارتك  �ي��ن  فا�سل  ��ستاذ  _
ومل ت�ستقر على �نفك هذ� �ليوم 

....
ب�سرعة  خ��ط��وت  ب��ل  عليه  �رد  مل 
وك��اأن��ن��ي �ري���د �ل��ه��روب م��ن ج��و�ب 
ل�������س���وؤ�ل �ره���ق���ن���ي ب�������س���دة وع��ل��ى 

�سفتي جو�ب و�حد
م���ا يجعلك  ب���ك  ف��ع��ل��ت  ل��ق��د   _
�سينهمك  �ل����ذي  جل��وع��ك  ت��ت��اأمل 
معدتك �يتها �لقطة �ل�سود�ء .....
ق��دم��اي �ل���و�ح���دة ت�����س��ط��دم ب��ا ل 
خ��رى و�ن���ا �ح���اول �جللو�ض د�خ��ل 
وجبة  ت��ن��اول  ل  �ل�سعبي  �مل��ط��ع��م 

�لفطور....
و�ح�ض باأنني حالة خا�سة جد� .

قصة قصيرة 
حالة خاصة جدا

هاشم الحسيني 
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كلمات متقاطعة 

1� بل���د عرب���ي يق���ال عنه 
الأخ���ت  اأو   ، الدني���ا(  )اأّم 

الكربى ، ا�سم الوالد.
 � ولي���داً  القم���ر  ا�س���م   �2
م���ن   )25( رق���م  ح���رف 

حروف اللغة العربية .
عرب���ي  �ساع���ر  ا�س���م   �3

)معكو�سة( .
 � اأزور  كلم���ة  عك����س   �4
كلم���ة  يف  مك���رر  ح���رف 

)ليل(.
 � كلم���ة )جمي���ل(  رب���ع   �5
اإن���اء م���ن الفخ���ار يو�س���ع 

به املاء )معكو�سة(.
 � مفرت����س  حي���وان   �6
الإن�س���ان  بج�س���م  �سائ���ل 

مهم جداً حلياته .

ب���ه  م�سه���ور  هن���دي  لق���ب   �1
الأغنياء .

فري�س���ة  لأه��������������م  ا�س��������������م   �2
عل���ى  وج���ل  ع���ز  اهلل  فر�سه���ا 
امل�سل���م � ح���رف مك���رر يف كلم���ة 

)م�سد�س(.
3� ال�سخ����س الذي يقوم بذبح 
 � )معكو�س���ة(  وبيعه���ا  املا�سي���ة 

حرف مرر يف كلمة )دودة(.
. لبنان  عملة  ا�سم   �4

كلم���ة  يف  مك���رر  ح���رف   �5
)ني���ل(  كلم���ة  ثل���ث   � )اأ�ست���اذ( 
»ي������������������دل«  كلم���ة  ما�س�����������ي   �

)معكو�سة(.
الربازي���ل  يف  م�سه���ورة  حب���وب   �6
وه���ي م�س���روب ل���ه نكه���ة ممي���زة � 

اأداة ت�ستخدم للكتابة )مبعرثة( .

من اأقوال احلكماء

طرائف

بكرات  �سبع  اىل  ن�سبة  اب��ك��ار:  -�سبع   1
ل�سقي  م��ن دجلة  امل��اء  )ك��رود(ك��ان��ت ترفع 

الب�ساتني.
ل��وج��ود  ك��ذل��ك  ���س��م��ي��ت  ال���ك���ي���ارة:   -  2-

)القري(فيها.
ت��ك��رث  ال����ت����ي  الر���������س  ال����غ����زال����ي����ة:   -  3
م���رة  لأول  اأ����س���م���ه���ا  ورد  ال����غ����زلن  ف��ي��ه��ا 
ال�����س��ي��د  م��و���س��ع  وك���ان���ت  �سنة)1908( 

املف�سل لولة بغداد يف الع�سر العثماين .
ن�سبة  زراع��ي��ة  منطقة  ال��ب��ت��اوي��ني:   -  4
اىل ال���ب���ت���اوي���ني وه����م ج��م��ع ب���ت���اوي وه��ي 
م���زارع���ون ن���زح���وا م���ن ق��ري��ة )ل��ب��ت(ع��ل��ى 
اأبان  فيها  واقاموا  دياىل  �سمايل  النهروان 

القرن التا�سع ع�سر.
اأرخيته  ال�سيدة  اىل  ن�سبة  اأرخيته:   -  5
بنت بدر من اهل حملة باب ال�سيخ وكانت 
ال��ي��ه��ودي  اأ���س��رتاه��ا  .ث���م  ب�ستانا  متتلكها 
وق�سمه  �سنة)1930(  ب��ل��ب��ل��وك  اأف�����رامي 

اىل حمالت و�سوارع .
عبد  للحاج  ب�ستانا  كانت  اقالم:  اأبو   -  6
ال��غ��ن��ي دروي�����س امل��ع��روف اأب���و اق���الم ن�سبة 
كميات  و���س��راء  جتارية  �سفقة  يف  لدخوله 
يف  امل�ستخدمة  الق�سب  اق���الم  م��ن  ك��ب��رية 

الكتابة .
كبرية  زراع��ي��ة  منطقة  اجل���ادري���ة:   -  7
وهم  ال�سابقني  مالكيها  اىل  ن�سبها  ي��ع��ود 
ال اجل����ادر امل��ع��روف��ني يف ب��غ��داد وامل��و���س��ل 
العكابيني  من  اأ�سرتوها  قد  وكانوا  وحلب 
يف مطلع القرن احلايل وعرف ق�سم منها 

بال�سبع ق�سور

8 - الزعفرانية: قرية قدمية ورد ا�سمها 
يف الع�سر العبا�سي و�سميت كذلك لزراعة 

الزعفران فيها.
تن�سب  وا���س��ع��ة  ار�����س  ال��ر���س��ت��م��ي��ة:   -  9
اىل م��ال��ك��ه��ا ال���ق���دمي )ر���س��ت��م اغ���ا(وك���ان 
القرن  ع��ا���س يف  وق��د  املماليك  ام���راء  م��ن 

)19م(.
ع�����س��رية  اىل  ت��ن�����س��ب  اجل��ع��ي��ف��ر:   -  10
اجل���ع���اف���رة ال���ت���ي ن���زل���ت ه���ن���اك يف اواخ����ر 
الع�سر  يف  ت�سمى  وكانت  العثماين  الع�سر 

العبا�سي )الرملة(.
11 - ال�سواكة: ن�سبة اىل جامعي ال�سوك 
امل�����س��ت��خ��دم يف ال����وق����ود وب��ائ��ع��ي��ة.وي��رج��ع 

ا�سمها اىل منت�سف القرن التا�سع ع�سر 
علوه  جمع  وه��ي  احل��ل��ة:  ع���الوي   -  12
ن�����س��ب��ت اىل ب����اب احل���ل���ة م���ن اب������واب ���س��ور 

بغداد.
ال�سم منذ  بهذا  العطيفية: عرفت   -  13
اقتطعت  حينما  العثماين  الع�سر  مطلع 
لل�سيد  الر����س  ه��ذه  العثمانية  ال�سلطات 
املتويف  احل�سني  ال��دي��ن  ر���س��اء  ب��ن  عطيفة 

�سنة)924ه�(.
14 - الطارمية: يعود ا�سمها اىل الع�سر 
)ط��غ��ار(  مقطعني  م��ن  وي��ت��ك��ون  العثماين 
تنتج  كانت  الر����س  ان  ومعناها  ميه(   ( و 
ح��ا���س��ال ي�����س��اوي م��ئ��ة ط��غ��ار م��ق��اب��ل طغار 

واحد من البذر.
القدماء  ملالكيها  تن�سب  ال�ساجلية:   -  15
ال�سر  اأح���دى  مو�سى(  �ساجلي  اآل   ( وه��م 

التجارية يف بغداد.

16 - البيجية: تن�سب اىل بع�س البيكات 
ال��و���س��ا���س:   17- ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن  يف 
ون�سبت  اخِل���ر(   ( الو�سا�س  نهر  على  تقع 

اىل �سوت هدير املاء فيه .
اآل  مالكيها  اىل  ن�سبة  اجليبه جي:   -  18
اجل��ي��ب��ه ج��ي وه���ي اأ���س��رة ب��غ��دادي��ة قدمية 
املوؤلفة  الرتكية  الكلمة  من  اأ�سمها  اأخ��ذت 
م����ن م��ق��ط��ع��ني ) ج���ي���ب���ه( امل���ح���رف���ه ع��ن 
و ) ج��ي(  ال�����س��الح  م��و���س��ع  اأي  ) ج��ع��ب��ة( 
معناها  فيكون  للحرفة  الن�سبة  اأداة  وه��ي 
وظيفة من كان يوزع ال�سالح على اجلي�س 

وامل�سوؤول عن حفظه.
دجلة  نهر  دورة  اىل  ن�سبة  الدورة:   -  19
ال��ذي ي��دور حولها من ثالث جهات . ورد 
ال��ق��رن  ه����ذا ال����س���م لول م����رة يف م��ط��ل��ع 

)19 م (.
مملوكة  الر���س  كانت   : العامرية   -  20
ل��ع�����س��رية ال���ب���و ع���ام���ر يف اأوائ��������ل ال���ق���رن 

ال�ساد�س ع�سر ميالدي.
اأتربة  تلول  اىل  ن�سبت   : احلارثية   -  21
العبا�سي  الع�سر  وهي بقايا قرية كانت يف 

تدعى ) قرية احلارثية(.
ان�ساأ  جامع  اىل  ن�سبة   : الف�سل   -  22
ب��ال��ق��رب م���ن ق���رب ال��ف�����س��ل اب���ن ���س��ه��ل بن 
املتويف  ال��ب��غ��دادي  ال��واع��ظ  ال�سافعي  ب�سر 

�سنة 548 ه�
ال��ذي  امل��ي��دان  اىل  ن�سبة  امل��ي��دان:   -  23
ظ���ه���ر يف ال����ق����رن ال���ت���ا����س���ع ل��ل��ه��ج��رة وه���و 
ا�سال  خم�س�سة  ع��ر���س��ات  ���س��اح��ة  مب��ث��اب��ة 

لالغرا�س الع�سكرية

وهي  الكولت  اىل  تن�سب  الكولت:   -  24
ج��م��ع ك��ول��ة وت��ع��ن��ي مم��ل��وك��ا. ف��ه��ي املحلة 
ال��ت��ي ن��زل��ه��ا ج��ن��ود امل��م��ال��ي��ك يف ب��غ��داد يف 

عهد توليهم احلكم )1831-1750م(
تكية  اىل  ن�����س��ب��ة  ال��ت��ك��ي��ة:  حت���ت   -  25
اخ��ر حملة قنربعلي  كانت تقع يف  قدمية 

وهي تقع ادنى من التكية.
اغ���ا  اىل  ت���ن�������س���ب  الغ���������ا:  ب������اب   -  26
وال��ب��اب  العثماين  الع�سر  يف  الن��ك�����س��اري��ة 
الر�سمي  املقر  او  الر�سمية  ال��دائ��رة  معناه 

لال غا.
ال�سوق  اىل  ين�سب  ال��غ��زل:  ���س��وق   -  27
ال�������س���ه���ري ب����ت����ج����ارة ال�����غ�����زول يف ال��ع�����س��ر 
جزءا  العبا�سي  الع�سر  يف  وك��ان  العثماين 
العبا�سية وبني فيه  من حرم دار اخلالفة 

جامع االق�سر الذي �سمي جامع اخللفاء.
ال��ع�����س��ر  يف  ع����رف����ت  ال����ده����ان����ه:   -  28
العثماين بالدهانه ن�سبة اىل باعة الدهن 

الذين تكرث حمالتهم هناك.
على  وقوعها  اىل  ن�سبة  امل��رب��ع��ة:   -  29

تقاطع �سارعني
يف  ال���س��م  بهذا  ال�سدرية:عرفت   -  30
اىل  )14م(ن�سبة  للهجرة  الثامن  القرن 
ال�����س��ي��خ ���س��در ال��دي��ن اب��راه��ي��م احل��م��وئ��ي 
722ه�  ال�����س��اف��ع��ي ال���زاه���د امل���ت���ويف ���س��ن��ة 

واملدفون فيها
31 - ال�سنك: عرفت بهذا ال�سم بالع�سر 
العثماين وهي كلمة تركية معناها الذباب 

ا�سارة اىل كونها كثرية الذباب.
ح�سرة  باب  اىل  ن�سبة  ال�سيخ:  باب   -  32
املدفون فيها  الكيالين  القادر  ال�سيخ عبد 

�سنة )561ه�(.
لأنخفا�س  بذلك  �سميت  الن�سة:   -  33
ولذا  العظمية  حمالت  �سائر  عن  اأر�سها 
النزيز  مب��اء  للغرق  معر�سة  ك��ان��ت  فاأنها 

على الدوام

»رستم أغا« و »الغزالن« معاني اسماء مناطق بغداد القديمة

زوج��ت��ه من  واح���د حم�س�س منع 
زيارة اهلها يخاف علة نف�سة من 
زوجتة:  الطيور،كلتلة  انفلونزا 
ب��ط ول  م��ا عندهم ل  اهلي  ب�س 
دج���اج ول ط��ي��ور، ج��اوب��ه��ة: ب�س 

امج بومة
***

���س��اف اخ��ت��ه وي���ا واح��د  حم�س�س 
ك���ال ال��ي��وم وي���ا واح���د ب��اج��ر راح 

تدخن
***

كح..  �ساحبه   ... عط�س  ح�سا�س 
كلله لي�س تغري املو�سوع؟

***
حم�����س�����س ف���ت���ح ال���ث���الج���ه ���س��اف 
اجللي يرجف كلله: ل تخاف ما 

اآكلك.. جيت ا�سرب مي ب�س
***

حم�س�س طلعله جن باليل جمان 
ح��اف��ظ ���س��ي م��ن ال���ق���راأن غناله 

طلع البدر علني
***

حم�����������س�����������س ا�����������س����������رتئ لم�������ه 
ع�����س��ف��ووري��ن واح�����د ب�����س ي��غ��رد 
والثاين �ساكت كلتله لي�س �ساكت 

هذا كلها هذا امللحن
***

اره���اب���ي  ب���الم���ن لزم  حم�����س�����س 
ويكله:  بال�سوندة  دك  وكاعدله 
اب����ن ال��ك��ل��ب اع������رتف، ج���م م��رة 

مفجر نف�سك؟
***

اأحالمك....ول  مالئكة....فتنهار  النا�س  كل  تتخيل  ل 
يوم  ذات  �ستبكي  لأن��ك  ع��م��ي��اء....  بالنا�س  ثقتك  جتعل 

على �سذاجتك
****

اأمل كنبات دون م��اء،،ودون ابت�سامة كوردة  الإن�سان دون 
دون رائحة،،اإنه دون حب كغابة احرتق �سجرها،،الإن�سان 

دون اإميان وح�س يف قطيع ل يرحم
****

جرحا.. ي�سمد  ف��ك��را..اأو  يفتح  مل  اإذا  القلم  ف��ائ��دة  م��ا 
يبني  زي��ف��ا..اأو  يك�سف  قلبا..اأو  دم��ع��ة..اأو يطهر  يرقا  اأو 

�سرحا..ي�سعد الإن�سان يف �سالله..
****

اإنه من املخجل التعرث مرتني باحلجر نف�سه
****

للذكاء حدود لكن ل حدود للغباء
****

ال�����س��دي��ق تدمي  ت��دم��ي اجل�����س��د..وط��ع��ن��ة  ال��ع��دو  طعنة 
القلب

****
حتى ولو ف�سلت.. يكفيك �سرف املحاولة

****
خري الكالم ماقل ودل

****
ال�سادقون يف عواطفهم .. ل يبالون باملظاهر

****
اأن جترب  ال�سعب  النا�س ولكن من  اأن حتب  ال�سهل  من 

النا�س على حبك
****

ال�سحة مثل املال ل تعرف قيمتها األ حني تفقدها
****

احلياة كالوردة .. كل ورقة خيال .. وكل �سوكة حقيقه

عمودي أفقي

ابراج اليوم
ي����ح����ّذرك ال��ف��ل��ك م���ن ال��غ�����س��ب والن���ت���ق���ام 

واملواجهات، خا�سة على ال�سعيد املهني، ويف كل 
اأو  الراتب  ع��الوة على  اأو  يتعلق برتقية  جم��ال 

ك�سب بع�س امل�ستثمرين.يوم ال��س�ع�د: الثالثاء 
الطباع الإيجابية: �سجاع، جازم، تلقائي، جريء، 

ن�سيط و مقدام

ب�����س��رع��ة، كما  ال���ف���ر����س  ت��ل��ت��ق��ط  اأن  ي��ج��ب 
ين�سحك الفلك بالتعاون والتعا�سد مع الفريق 
الذي تنتمي اإليه وعدم الت�سّرف باأنانية حتى ل 

ُتقابل باملثل. يوم ال��س�ع�د: اجلمعة 
الطباع الإيجابية: عملي، مبدع، م�ستقر، اأمني، 

كرمي و ويف

يف  املجتمعة  فالكواكب  الدبلوما�سية،  ورق��ة  اإل��ع��ْب 
امل�سرتي  واأّن  خا�سة  ج���داً،  متحّم�ساً  جتعلك  احل��م��ل 
ي�سكن برجك، ما يحدث تطّورات �سريعة وحركة دائمة.

يوم ال��س�ع�د: الأربعاء 
الطباع الإيجابية: ذكي، لبق، ن�سيط، عاطفي، مرح، ذو 

فكاهة و متعدد املواهب

الأفرقاء  بع�س  ِقَبل  من  والت�سّنج  العدائية  بع�س  تواجه 
هذه  عليك  ت�سعب  قد  ال��دوال��ي��ب.  يف  الع�سي  ي�سعون  الذين 
باحلرج.  وت�سعر  ُتقَبل يف مكان  اأن  اأجل  ت�سعى من  اأو  العدائية 

يوم ال��س�ع�د: الإثنني 
ث���وري،  ويف،  م��ب��دع،  ن��ف�����س��اين،  الإي��ج��اب��ي��ة: متما�سك،  ال��ط��ب��اع 

متعاطف، مقنع، قوي و مثري

قد حت�سل على ما ترغب من ا�ستقرار، ورمبا حتّقق 
اأرباحاً عن طريق ال�سدفة وتنّفذ رغبة لك �سخ�سية اأو 

مهنية. 
يوم ال��س�ع�د: الأحد 

الإيجابية: �سهم، واعي بذاته، حمرتم، مبجل،  الطباع 
متفائل، عاطفي، اأنيق و ويف

اأو  �سلفة  عن  رمب��ا  م�سرف  من  رّداً  تتلقى 
امل�ساريع. ت�سرتيح من  اأو متويل لبع�س  َدْي��ن 
ال��س�ع�د:  ي��وم  الأه���داف.  بع�س  وحتّقق  �سغط 

الأربعاء 
الطباع الإيجابية: �سهم، واعي بذاته، حمرتم، 

ن�سيط، متفائل، عاطفي، اأنيق و ويف

ل تتوّقْع يف هذا اليوم ال�سالم والأم��ان، 
بل اإّنك تخو�س بع�س ال�سراعات والن�سال 
اإىل  وال��و���س��ول  اأج����ل تثبيت م��واق��ع��ك  م��ن 

مبتغاك.
يوم ال��س�ع�د: الأربعاء 

ال��ط��ب��اع الإي��ج��اب��ي��ة: اج��ت��م��اع��ي، م��ت��ع��اون، 
حمرتم، كرمي، عادل و جذاب 

املبا�سرة  اأو  تنفيذية  خطوة  على  ُتقدم  اأن  اأردت  اإذا 
مالية  م�سائل  تعالج  الآن.  ذل��ك  فافعْل  م��ا،  مب�سروع 
وت��در���س اإم��ك��ان��ي��ة ال��ب��دء ب��ج��دي��د، اأو تهتم ب��درا���س��ة ما 

�س. وتخ�سّ
يوم ال��س�ع�د: الأربعاء 

الطباع الإيجابية: متحم�س، قوي اجلاأ�س، �سجاع، ويف، 
واثق من نف�سه و جذاب

و�سغف يدفعك نحو  ت�سكنك حما�سة كبرية 
رم���ي ���س��ب��اك��ك، وط����رق اأب�����واب ك��ث��رية، وال��ق��ي��ام 
ب��ع��م��ل��ي��ات ت��روي��ج��ي��ة ل��ك�����س��ب ال��ت��اأي��ي��د وحتقيق 

املرجتى.
يوم ال��س�ع�د: اخلمي�س 

الدعابة، مثايل، كرمي،  الإيجابية: روح  الطباع 
�سريح، عدمي اخلوف و م�ستقل

ف��ك��وك��ب ال���زه���رة معاك�س  ُك����ْن ح����ذراً 
قلياًل، وكذلك اأفالك اأخرى تطلب اإليك 
الرتّوي وعدم رمي مكت�سباتك يف القاع.

يوم ال��س�ع�د: ال�سبت 
الطباع الإيجابية: ثابت اجلاأ�س، طموح، 
ك��ت��وم ، ث��اب��ت ال���ع���زم، ل ي��ل��ني، واق��ع��ي و 

م�ساعد

اإذ قد تطراأ ظروف  اأن تكون �سبوراً،  حاوْل 
العمل  اإىل  فت�سطر  الأو���س��اع  بع�س  يف  ت��ب��ّدل 
باخلفاء، اأو القيام ببع�س امل�ساعي بتكّتم �سديد. 

يوم ال��س�ع�د: الأربعاء 
م�ستك�سف،  �سدوق،   ، اأم��ني  الإيجابية:  الطباع 

طيب اخللق، منفتح و مبدع

تعالج رمبا وب�سورة طارئة م�سائل مالية وعمليات 
ل  بداأتها يف اأول ال�سنة، وقد تقّدم فاتورة ما اأو تتو�سّ

اإىل ا�ستحقاق يجب اأن تواجهه ب�سجاعة وجراأة. 
يوم ال��س�ع�د: اجلمعة 

طيب  متعاطف،  حكيم،  متفهم،  الإي��ج��اب��ي��ة:  الطباع 
اخللق، مبدع، طموح و خياله وا�سع و يتبع حد�سه 

-هل تعلم اأن اأول مدير لتلفزيون بغداد 
�سغل  را�سم وقد  ال�سيد عدنان احمد  هو 
للمدة من 1958-3-13 ولغاية -30

.  9-1959
التمثيل  در���س  م��ن  اأول  -اأن 
خ��ارج ال��ع��راق الأ���س��ت��اذ حقي 
ال�������س���ب���ل���ي ال��������ذي اأوف�����دت�����ه 
ف���رن�������س���ا  اإىل  احل�����ك�����وم�����ة 
للتخ�س�س يف فنون التمثيل 

والإخراج 1934
�سينمائي  ع��ر���س  اأول  -اأن 
اأقيم يف بغداد والذي و�سفوه 
بالألعاب اخليالية )ال�سينما 

توكراف( كان يف 26 متوز 1909 يف دار 
من  الغربي  اجل��ان��ب  يف  ال��واق��ع��ة  ال�سفاء 
اأول  التجار  �سيد  وبعدها  )الكرخ(  بغداد 

الب�ستان  و�سط   1911 عام  للعر�س  دار 
املال�سق للعبخانة

اأول من حاول الإنتاج ال�سينمائي يف  -اأن 
بغداد التاجر املعروف حافظ 
وقد   1938 �سنة  القا�سي 
ن�سرت جريدة العلم العربي 
اأن ال�سيد م�سطفى القا�سي 
وه�������و ����س���ق���ي���ق ح�����اف�����ظ ق��د 
انكلرتا  اإىل  بالطائرة  �سافر 
جل��ل��ب الأج����ه����زة وال����ل����وازم 
لإنتاج  متهيدا  ال�سينمائية 
مل  ذل��ك  لكن  �سينمائي  فلم 

يتم.

تاريخ السينما والمسرح العراقي

مي���ك���ن اإج�����������راء ج�����ولت 
ال�������س���ج���ن  يف  جم����ان����ي����ة 
الأم�����ريك�����ي اب�����ت�����داًء م��ن 
احل������ايل  اأب�������ري�������ل   19

)الأوروبية(
ب�سجن  امل�����س��وؤول��ون  ق���ّدم 
يف ن��ربا���س��ك��ا الأم��ريك��ي��ة 
ع������ر�������س������ا ل�����ل�����راغ�����ب�����ني 
ب�سجنهم  ليلة  بتم�سية 

اجلديد مقابل ثالثني دولرا فقط، على اأن يذهب املال الذي 
يجمع اإىل مركزين خرييني. ونقلت و�سائل اإعالم حملية عن 
اإن��ه  قولهم  نربا�سكا،  يف  لنكا�سرت  مقاطعة  �سجن  م�سوؤويل 
اأو  اأي��ام اخلمي�س،  ال�سجن  الليلة يف  بتم�سية  للراغبني  ميكن 
هذه  مقابل  يطلبون  اأنهم  اإىل  م�سريين  ال�سبت،  اأو  اجلمعة، 
منحة  �سكل  على  دولراً  ث��الث��ني  ت��ق��دمي  ال��ن��زلء  م��ن  الليلة 
ال�سجن بهدف  ا�ستقبال �سيوف يف  امل�سوؤولون  وقّرر  لل�سجن. 
�سليم،  ب�سكل  تعمل  فيه  امل��وج��ودة  الأدوات  كل  اأن  من  التاأكد 
با�ستطاعة  و�سيكون  القادم.  ال�سيف  اإليه  امل�ساجني  نقل  قبل 
ج��ولت  على  احل�سول  ال�سجن،  يف  ج��ول��ة  ب��اإج��راء  ال��راغ��ب��ني 

جمانية ابتداًء من 19 اأبريل/ني�سان اجلاري.

ثالثون دوالرا مقابل 
ليلة بسجن أميركي

الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  مبنى  �سطح  ي�ستعد 
للنحل  كبرية  خاليا  ث��الث  ل�ستقبال  )ال��ربمل��ان( 

هذا الأ�سبوع �سمن م�سروع لزيادة اإنتاج الع�سل.
الطق�س حيث  النحل عقب دفء  املتوقع نقل  ومن 
الع�سل  من  كيلوغراما   150 اإىل  ي�سل  ما  �سينتج 
���س��ن��وي��ا و���س��ي�����س��اع��د يف ت��ل��ق��ي��ح ال��ن��ب��ات��ات امل���زده���رة 
اأع���داد  فيه  ت��رتاج��ع  وق��ت  ب��اري�����س يف  العا�سمة  يف 
جديد  توجه  �سمن  امل�سروع  ويجيء  عامليا.  النحل 

يف اأن��ح��اء اأوروب�����ا ل��و���س��ع خاليا 
ل��ل��ن��ح��ل ف������وق اأ�����س����ط����ح امل���ب���اين 
اأن  حقيقة  من  م�ستفيدا  باملدن 
يف  للعي�س  ج��ي��دا  يتكيف  النحل 
اأن  وميكنه  احل�سرية  املناطقة 
ي��ت��غ��ذى ع��ل��ى الأن�������واع ال��ك��ث��رية 
طويلة  لفرتة  املزدهرة  للنباتات 
داخل املدن. وقال رئي�س جمعية 
اأ����س���ح���اب امل���ن���اح���ل ال��ف��رن�����س��ي��ني 
تيريي دورو�سيل لوكالة رويرتز 

ب�����س��اأن و���س��ع خ��الي��ا للنحل ف���وق ج���زء م��ن مبنى 
القرن  اإىل  تاريخه  وال��ذي يعود  الوطنية  اجلمعية 
اأنها فر�سة  لنا، نعتقد  "هذا منوذج عظيم  الثامن 
ال�سيا�سة  ورج��ال  العامة  من  النا�س  لتعليم  جيدة 
ل��ل��ن��ح��ل  م���رب���ني  ���س��ت��ة  و����س���ي���ت���وىل  النحل".  دور 
م��ت��ط��وع��ني م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
العناية بخاليا النحل التي �ستو�سع معا فوق �سطح 

جزء خلفي من املبنى.

سطح البرلمان 
الفرنسي إلنتاج العسل

العراقية/ خا�ص

تميزت بغداد بمناطقها القديمة حيث اطلقت اسماء تأريخية وأخرى ارتبطت باسماء شخصيات حكمت العراق 
االسماء وبغداد عالقة  تلك  العاصمة ومابين  التي كانت منتشرة في  القديمة  المهن  اسماء  وأخرى حملت 
صميمية مع الواقع التراثي والفلكلوري الذي كان يؤشر لمالمح هذه المدينة التي عرفت باسماء هي االخرى 

عديدة منها دار السالم وعاصمة الرشيد.. وهذه بعض من اسماء تلك المناطق:



هند  احمد واح��دة من 
العراقيات  االعالميات 
وامل���������ع���������روف���������ات ع���ل���ى 
ال�������س���اح���ة االع���الم���ي���ة  
نهاية  ..ا�ستطاعت منذ 
القرن   م��ن  ال�سبعينات 
ت����اأخ����ذ  اأن  امل����ن���������س����رم 
ع���امل  اىل  ط���ري���ق���ت���ه���ا 
االذاع�������ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
..وخ����الل ت��ل��ك ال��ف��رة 
مت������ي������زت ب���ت���ق���دمي���ه���ا 
لربامج االطفال والتي 
ا�سبحت تعرف بها رغم 
ق���درت���ه���ا وجن���اح���ه���ا يف 
برامج عديدة ومتنوعة 
لها  كانت   ) العراقية   (
ال�سوء  لت�سلط  وق��ف��ة  
ع��ل��ى اه���م امل��ح��ط��ات يف 

حياتها الفنية
احلديث  الإمكان  با  هل 

عن بداياتك ؟
  منذ نهاية ال�سبعينات 
ب�����داأت اع��م��ل يف جم��ال  
االإذاع��������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وب������اخل�������������س������و�������ص يف 
الربامج  تقدمي  جم��ال 

باأنواعها  ومبرور الزمن 
تخ�س�ست بربامج االأطفال 

..
هذه  وحلقت  ظهرت  *كيف 

املوهبة يف ذلك الوقت ؟
واأح�����ب   م���ول���ع���ة  ك���ن���ت  ج_ 
ب��رام��ج   م��ق��دم��ة  اأك������ون  اإن 
وخ��ا���س��ة ب���رام���ج االط���ف���ال  
يف االإذاع�������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون , 

ويف احد االأيام كنت جال�سة 
فراأيت  التلفاز  �سا�سة  اأتابع 
اإع����الن ي��ح��ت��اج��ون ف��ي��ه اإىل 
م���ق���دم���ي ب����رام����ج ف��ذه��ب��ت 
�سخ�ص   350 م��ع��ي  وك����ان 
وب����ع����د اخ����ت����ب����ارات ع���دي���دة 
اأ�سخا�ص فقط  اأربع  جنحنا 
اإن��ا من �سمنهم, وبعد  كنت 
جم���ال  يف  ع����دي����دة  دورات 

تقدمي الربامج ا�ستطعت اإن 
ا�سقل  هذه املوهبة وانطلق 
امل�����ج�����ال وخ���ا����س���ة  يف ه������ذا 

تقدمي برامج االأطفال .
*م���ا ه��ي م��وا���س��ف��ات مقدم 

الربامج الناجح ؟ 
املوا�سفات هو  اأهم  -اإن من 
احل�سور اأمام �سا�سة التلفاز 

اإن  ال���ربام���ج  مل��ق��دم  ب���د  وال 
جدا  ق���وي   بح�سور  يتمتع 
, ن��اه��ي��ك ع���ن مت��ت��ع��ه ب��ق��وة 
بلغة  ومت��ت��ع��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

ونطق �سليم .
اإما اليوم فان اغلب مقدمي 
الربامج يدخلون اإىل جمال 
ال����ت����ل����ف����زي����ون ب��������دون ه����ذه  
امل��وا���س��ف��ات  لذلك م��ا ترى 

اإىل  ت��ف��ت��ق��د  ال����ربام����ج 
قبل  من  امل�ساهدة  ق��وة 
اجلمهور , وخا�سة بعد 
اإن اأ�سبح العراق �ساحة 
ل���ك���ث���ر م����ن ال���ق���ن���وات 
وال���ف�������س���ائ���ي���ات ال���ت���ي 
�سبل  اب�سط  اإىل  تفتقد 

النجاح .
ت���ع���م���ل���ن يف  *مل���������اذا ال 
اأنها  مبا  العراقية  قناة 
ام���ت���داد ل��ق��ن��اة ال��ع��راق 

�سابقا ؟
-ال ت��وج��د ع��الق��ة بن 
�سابقا  العراق  تلفزيون 
وت���ل���ف���زي���ون ال��ع��راق��ي��ة 
ح���ال���ي���ا ف���ه���ن���اك ف���رق 
�سا�سع جدا وال ا�ستطيع 
ه���ذا من  ال��ع��م��ل معهم 
جانب ومن جانب اأخر 
فاأنني مازلت يف املا�سي 
اأري���د اخل���روج منه  وال 
املا�سي  يف  ال��ع��م��ل  ف���ان 
�سامية  مب��ب��ادئ  يتمنع 
واأخالق عالية وهذا ما 
اإليه االإع��الم يف  يفتقر 

الوقت احلا�سر  .
���س��ب��ب مت�سكك  *م���ا ه���و 

بتقدمي  برامج االأطفال؟
-الأن����ن����ي اأح�����ب ه����ذا ال��ن��وع 
م��ن ال��ربام��ج واأح�����ص ل��دي 
اإع��داد هذا النوع  موهبة يف 
م�����ن ال�����ربام�����ج وت���ق���دمي���ه 
بهذا  وقد عرفني اجلمهور 
واأ�سبح  الربامج  من  اللون 

له �سدى وا�سع .

احمد  المعروفة هند  البدري االعالمية  والنشر االستاذ محمد  العراقية للصحافة  المؤسسة  كرم رئيس 
بدرع االبداع الذي تمنحه المؤسسة للمبدعين من العاملين في االوساط الثقافية االدبية او الفنية فضال 
عن الوسط االعالمي. حيث تعد االعالمية هند احمد من بين ابرز اعالم الوسط االعالمي التي عملت 
لفترة طويلة في مجال الساحة االعالمية واستطاعت ان تبرز حضورها بقوة في هذا الوسط حيث اعطت 
مثاال كبيرا ومشهودا في عالم االذاعة والتلفزيون تميزت من خاللها بقدرتها على العطاء ونجاحها في 

هذا المجال واخذت دورها في تطوير العمل االبداعي في العراق..

طبعـــــت مبطبعةالريموك

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987

هاتف العالقات العامة واالعالن: 07802222038

           بغداد - حي القاهرة -مقابل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  حملة 309  - ز45 - دار12
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ت�صدر  عــامــة  �صيا�صية  يومية  جــريــدة 
والن�صر لل�صحافة  العراقية  املوؤ�ص�صة  عن 

العراقية / خاص

حامت  )بنني  احللوة  الطفلة  ميالد  عبد  مبنا�صبة 
الغالية  البنتهم  بالتهنئة  والديها  يتقدم  النقيب( 
متمنني لها عاما �صعيدا والنجاح امل�صتمر يف حياتها 
لكافة  والتقدير  بال�صكر  ويتقدمون  الدرا�صية 
اال�صدقاء واالقارب املهنئني بعيد ميالدها وخا�صة 

ا�صرة حترير جريدة العراقية.

تكرم االعالمية املتاألقة هند اأحمد بدرع االبداع

العراقية / خاص
اأق��ام��ت  الثقافة  وزارة  �سالة  يف 
علي  )هديل  الت�سكيلية  الفنانة 
ال�سخ�سي  معر�سها  ال��ع��ب��ودي( 
ال���ث���اين ي����وم االرب����ع����اء امل��ا���س��ي 
امل�سادف الثالث من هذا ال�سهر 
منحوتاتها  فيها  عر�ست  والتي 
ال���ت���ي جت�����س��د غ����رائ����ب اجل�����س��د 

اأ�ستطاعت  وق��د  الن�سوي 
ال����ف����ن����ان����ة ه����دي����ل م��ن 

جت�سيد هذه احلركات 
بطريقة فن االداء .
وق��������������������د ك�����ت�����ب�����ت 
بال�سم  ال��دك��ت��ورة 
حم���م���د ع�����ن ه���ذا 
امل�������و��������س�������وع ج�����اء 
)بالن�ص (ينطوي 
البحث يف اجل�سد 
االن���������س����اين ع��ل��ى 
واأ����س���ك���ال  دالالت 
بع�سا  ت��ف��ر���س��ه��ا 
م����ن ����س���م���ات ه���ذا 
ال����ع���������س����ر ال������ذي 
تفعيل  اىل  ي��ن��زع 
ال�سكل وغراباته .
وي�����������س�����ك�����ل ه������ذا 
امل���ع���ر����ص ج��زئ��ي��ة 

اجل�سد  يف  بحثية 
حت��اول  الن�سوي 

ت���الم�������ص  اىل 
ح����������رك����������ت����������ه 
وت������ب������ح������ث يف 
عنه  امل�����س��ك��ون 
ع����ن����دم����ا   –
ي����������ن����������ط����������وي 

ال���������������س�������ك�������ل 
اجل�������م�������ايل 
ع���������������ل���������������ى 
ح������رك������ي������ة 

الفعل .
ان احلركة 
اع��م��ال  يف 
ه������دي������ل 

ي�سمى  م��ا  على  قائمة  ال��ع��ب��ودي 
جم��م��ل��ه��ا  يف  وه������ي  االداء  ف�����ن 
ا����س���ت���ع���ارا ت����اأ اق�����رب اىل ال��وق��ع 
املالمح  تزيح  ان  حت��اول  ولكنها 
والتعيينات ل�سالح البنية العامة 

لل�سكل االنثوي .
وع���ل���ى اأ����س���ا����ص ه����ذه امل��ف��اه��ي��م 
ك���ان���ت االع����م����ال وك��اأن��ه��ا 
ك����ي����ان����ات ت����خ����رج م��ن 
تاأريخها وت�سخي�سها 
.ل��ت�����س��ك��ل ك��ون��ي��ة يف 
وطرائق  مفهومها 

عر�سها .
ال��ت��غ��ري��ب  ه����ذا  ان 
ي��������ت��������ك��������ىء ع����ل����ى 
ت���ق���ن���ي���ات ت��ع��ر���ص 
ب��ع�����س��ا م����ن ق����درة 
ال��ف��ن��ان��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 
مقارنتها  ثم  وم��ن 

اجلمالية . 
ه�����ذا وق�����د اأف���ت���ت���ح 
امل���ع���ر����ص اال����س���ت���اذ 
الراوي وكيل  حامد 
ال���������وزارة وب��ح�����س��ور 
ع������دد م����ن امل��ه��ت��م��ن 
با�ساأن الفن الت�سكيلي 
واملنحوتات العراقية .

الفنانة التشكيلية هديل علي العبودي 
تقيم معرضها الشخصي

مبروك عيد ميالد 
الحلوة )بنين(




