
سالم  محمد  الداخلية  وزي��ر  امر 
الجهات المعنية في الوزارة ، بضرورة 
جرحى  لعالج  فاعلة  ط��رق  إيجاد 
منتسبي الوزارة داخل العراق وخارجه.
ان  بيان  في  الداخلية  وزارة  وذك��رت 
وكيل  ضم  اجتماعاً  عقد  الغبان 
والمالية  اإلداري��ة  للشؤون  ال��وزارة 
اإلداري  والمعاون  الخزعلي  عقيل 

ومدير صندوق شهداء الشرطة وعدد 
التباحث حول  وتم   ، المختصين  من 
وطرق  فاعلة  آليات  إيجاد  ض��رورة 
اإلداري  الروتين  عن  بعيدة  سهلة 
الداخلية  وزارة  جرحى  عالج  تضمن 

داخل وخارج البالد.
وح��دة  بتأسيس  الغبان  واوع���ز 
التنسيقي  بالعمل  تقوم  مستقلة 
بين الجهات ذات العالقة في صندوق 
الطبية  واألم��ور  الشرطة  شهداء 

لوضع  االجتماعي  الضمان  وصندوق 
لكل  ملزمة  وق���رارات  تطبيقات 
عالج  بشأن  يلزم  ما  التخاذ  األطراف 

جرحى الوزارة.
متابعة  بضرورة  الغبان  وجه  كما 
لتحديد  العراق  المستشفيات خارج 
المستشفيات التي تقدم الخدمات 
الالزمة  والعناية  الجيدة  الطبية 
يصعب  التي  الحاالت  إلرسال  وذلك 

عالجها داخل العراق .

النيابية  كشف رئيس لجنة االمن والدفاع 
حاكم الزاملي،اان موقع ويكيليكس كشف 
الخونة والمتامرين على امن البلد وفضح 
اجنداتهم الخارجية مقابل الحصول على 
قريبا.  سنحاسبهم  اننا  مؤكدا   ، اموال 
كشفها  التي  الوثائق  ،ان”  الزملي   وقال 
المتورطين  كشفت  ويكيليكس  موقع 

بخيانة البلد والمتأمرين على امنه وهناك 
السياسيين  بعض  تعامل  تثبت  وثائق 
واستخدام  اقليمية  ودول  السعودية  مع 
عالقاتهم في المصالح الخاصة والحصول 
هناك  ،ان”  واض��اف  االم���وال”.  بعض  على 
والتامرعلى  بالخيانة  سياسيين متورطون 
بعد  قريبا  البلد وسيتم محاسبتهم  امن 
الملومات”.  وورود  الوثائق  دقة  من  التاكد 
الجمعة  ويكيليكس،  موقع  ونشر 

دبلوماسية  برقية  ألف   70 الماضية، 
المؤسسات  وثائق  من  مسربة  إنها  يقول 
الموقع  وتعهد  السعودية،  الدبلوماسية 
اخرى.  وثيقة  مليون  نصف  من  أكثر  بنشر 
إذا  الوثائق،  هذه  أن  الى  مراقبون  ولفت 
دعم  على  الضوء  ستلقي  صحتها،  ثبتت 
السعودية للمعارضة السورية والجماعات 
الجماعات  وبعض  فيها  المسلحة 

والشخصيات السياسية في العراق

بعد توقف تكتيكي 

العراقيون بانتظار اشارة البدء بتحرير االنبار 

كامل  بتحرير  البدء  اشارة  العراقيون  ينتظر 
بعد  االرهابي  داعش  تنظيم  براثين  من  االنبار 
ان توقفت فجاة العملية القتالية التي كانت 
الشعبي  الحشد  والوية  العسكرية  قواتنا 

وبمساندة العشائر البدء منها .
الشارع  في  القائمة  التسأوالت  ظل  وفي 
اذا كان الشروع سيتم وفقا  العراقي حول ما 
للتوقعات التي كانت تشير الى االستعدادات 
المتكاملة في العدة والعدد اال ان توقف ذلك 
كله فتح المجال واسعا امام الظنون الكثيرة 

وكذلك المشروعة ...

العامة  القيادة  كانت  اسابيع  ثالثة  وقبل 
الرمادي  جبهة  عززت  قد  المسلحة  للقوات 
العسكرية  واالمكانيات  والسالح  بالعتاد 
القتالية االخرى باتجاه االقدام والمضي على 

طريق تحرير االنبار .
حالة  لتفسير  انباء  من   ماوصل  اخر  وفي 
التوقف في الهجوم الكاسح من قبل قواتنا 
توقف  الشعبي،  الحشد  هيأة  عزت  فقد 
وجود  الى  األنبار  محافظة  تحرير  عمليات 
على  االنتصار  ان  مؤكدة  تكتيكية”،  “خطة 
فيما  ايام،  خالل  سيتحقق  االجرامية  “داعش” 
أشار الى أن منطقتي البو جراد والصينية في 

صالح الدين اصبحتا مقبرة ل�”داعش”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة النائب 

تحرير  عمليات  “توقف  إن   ، االس��دي  احمد 
ومناطق  مدن  من  وغيرها  الرمادي  مدينة 
من  تكتيكية  خطة  هو  األنبار  محافظة 
اجل السالح الذي وصل الينا حديثا ومن اجل 

تحشيد الجنود”.
وأضاف أن “العملية التي ستنطلق خالل االيام 
الجميع”،  وتفاجأ  كبيرة  ستكون  المقبلة 
الشعبي  والحشد  األمنية  “القوات  أن  مؤكداً 

سيحققون االنتصار خالل ايام قليلة”.
االسدي  أشار  الدين  صالح  عمليات  وبشأن 
انهيار  حالة  تعيش  داعش  “عصابات  أن  الى 
الفتاً  الموجعة”،  الضربات  نتيجة  وانكسار 
إلى أن “منطقتي البو جراد والصينية اصبحتا 

مقبرة لداعش”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في 
وقت سابق عن انطالق االستعدادات لمعركة 
“لبيك ياعراق” لتحرير الرمادي والفلوجة وباقي 
االجرامي،  داعش  دنس  من  العراقية،  المدن 
واعادة العوائل النازحة وبسط سلطة القانون 

فيها.
بإسم  الرسمي  المتحدث  أكد  اكد  كما 
العمليات  أن  النوري،  الشعبي كريم  الحشد 
 ، االنبار  لتحرير  بعد  تنطلق  لم  العسكرية 
مشيراً إلى أن طبيعة المعركة مفتوحة على 

كل االحتماالت.
وقال النوري “العمليات العسكرية في االنبار 
قلنا  فإذا  تتأخر،  حتى  باألساس  تنطلق  لم 
بأنها تأخرت هذا يعني أننا قد أعلنا مسبقا 

عن انطالقها، وهذا لم يحدث”.
على  مفتوحة  المعركة  “طبيعة  أن  وأضاف 
شوارع”،  حرب  تعد  كونها  االحتماالت،  كل 
مشيراً إلى “وجود مناورة كبيرة لقوات الحشد 
ضربة  بمثابة  ستكون  االنبار  في  الشعبي 

كبيرة للدواعش”.
زمام  فقد  داعش  “تنظيم  أن  النوري  وأوضح 
أن  يمكن  جبهة  أي  خلق  يستطيع  وال  األمور 

تكون رخوة له كما حدث في الرمادي”. 
الشعبي  الحشد  باسم  المتحدث  وك��ان 
أحمد االسدي عزا في وقت سابق اليوم توقف 
وجود  الى  األنبار  محافظة  تحرير  عمليات 
على  االنتصار  ان  مؤكدة  تكتيكية”،  “خطة 

“داعش” االجرامية
اليوم  اعلن  قد  االمريكي  الجيش  وك��ان 
العراق  في  جوية  ضربة   16 تنفيذ  عن  االحد، 

استهدفت مقارا لتنظيم داعش اإلرهابي.
“الضربة  ان  االمريكي  للجيش  بيان  وذكر 
داعش  لتنظيم  تفتيش  نقطة  استهدفت 
االرهابي في العراق ودمرت أيضا حاوية تخزين 

قرب القائم غرب االنبار”.
ونقل البيان إن “ضرب نقطة التفتيش يهدف 
حركة  تقييد  على  قدرتهم  من  الحد  إلى 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  في  السكان 

عناصر داعش”.
قرب  كانت  الضربات  “معظم  إن  الى  وأشار 
وحدة  ضربات  ست  واستهدفت  الموصل 
ودمرت  ودبابة  عمليات  ومنطقة  تكتيكية 
داعش  ل�تنظيم  ومبنى  رشاشا  مدفعا 
االرهابي وكانت هناك ضربات أيضا قرب بيجي 
والفلوجة ومخمور والرمادي وسنجار وتلعفر”

ما ذا يقول النجيفي 
لويكيليكس ؟

يحمل  للتعامل  الدبلوماسي  البعد 
ذات  والسياقات  االعتبارات  الكثير من 

الصلة بواقع االستقبال والتوديع .
اال  الرئيس  استقبال  في  يكون  كان 
الدولة  فان  ذلك  على  وقياسا  نظيره 
التقدير  من  باقل  رئيسا  تعامل  التي 
الواجب  والدبلوماسي  الرسمي 
فانه  العرف  لهذا  وخالفها  شيوعه 

حساب في المقابل من التعامل .
اذا ال يجوز دفع شخصيته في المرتبة 
الثالثة في المنصب يكون  او  الثانية 
فؤاد  العراقي  الرئيسي  استقبال  في 
ترشيح  ايضا  يجوز  وال  مثال  معصوم 
او  المراسيم  شعبه  في  مسؤول 

الدائرة السياسية في وزارة الخارجية 
رئيس  الستقبال  المضيف  البلد 
اذ  ودوليا  دبلوماسيا  وأليصح  الوزراء 
لجنبية  مدينه  عمده  ترشيح  يتم 
النواب  مجلس  رئيس  الستقبال 
كمثل  المنصب  هذا  الن   .. العراقي 
نسوقه هنا يمثل العراق ووفقا لذلك 
فانه يجب ان يكون في استقبال رئيس 
مجلس النواب شخصية نظيره توازي 

مستوى رئيس برلماننا .
هذه  من  الكثير  مرت  ان  حدث  لقد 
المسؤولين  عنها  وتغاضى  االم��ور 
خدما  يعلمون  وكأنهم  العراقيون 
لدى الدول التي يقومون بزيارتها او ان 
هو  المهين  الشكل  بهذا  استقباله 
فضل من اولئك على مسؤولنا وعلى 

العراق .
اذكر حادثة للطاغية الليبي المخلوع 
معمر القذافي حين قام بزيارة هنغاريا 
فقد تم استبدال العرف الدبلوماسي 
بمد البساط االحمر على ارضيه مطار 
ترضية  االخضر  بالبساط  بودابست 
الليبي على الرغم من جنون  للرئيس 

العظمة التي كان يعاني منها .
الذي  بالشكل  تضعوها  ان  ولكم 
القذافي  ونحن نسميها لكن  تريدون 
حدث  قد  يكن  مالم  عليهم  فرض 
في  الدولية  المراسيم  تاريخ  في 

االستقبال والمغادرة .
بلغ  دولة مهما  اي  من  اكبر  العراق  ان 
حجمها السياسي واالعتباري او على 
تاريخ  ان  حيث  له  نريد  هكذا  االقل 

بالدنا هو العمق واالصالة ماال يسمح 
ال��دول  في  مسؤول  او  شخص  ألي 
منه  النيل  عليه  يتطاول  ان  االجنبية 

ومن مكانته .

في  يصبح  ان  له  يريدون  الذي  العراق 
وجعلوا   ... بها  معترف  قائمة  اخر 
منها دولة تستجدي العطف عليهم 
يبيعوا  ان  ال  مناصبهم  يغادروا  ان 
بلدنا الذي كان صدام على دكتاتوريته 
ونزفه يفرض شكال من اشكال العرف 
الدبلوماسي الذي يكون باالتجاه الذي 
ايضا  وصدام  البلد  كرامة  على  يؤكد 
الساق  فوق  ساقا  واضعا  جلس  الذي 
امام احد المسؤولين البريطانيين في 
قضية تأميم النفط ... ليس النه غير 

للمسؤول  صورة  ليعطي  بل  مؤدب 
االجنبي هو الذي بحاجة الينا  ولسنا 

بحاجة اليه .
المسؤولين  على  يجب  وهكذا 

ل��وزارة  والتنويه  العراقيين 
الوجه  التي تمثل  الخارجية 
مع  تماسا  االكثر  الرسمي 
المراسيم  بتهيئة  العالم 

لينا  و لمسؤ
حسب  ك���ل 

م��ن��ص��ب��ه 
ومسؤوليته .

وان  ح���دث  واذا 
االستقبال  م��وازي��ن  اختلت 

المفروض على المسؤول العراقي 
او رئيسا للحكومة او رئيسا للبرلمان 

تصدر  وبالتالي  والعودة  الزيارة  رفض 
شكل  فيه  تدين  بيانا  الخارجية 
مع  مالئما  يكن  لم  الذي  االستقبال 

اعتبارية المسؤول .

البعثات   ، معصوم  ف��ؤاد  الجمهورية  رئيس  دعا 
بعراقيي  االهتمام  مضاعفة  الى  الدبلوماسية 
وتلبية  اهتمامهم  واستقطاب  ورعايتهم  المهجر 

جميع احتياجاتهم.
قوله  معصوم  عن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  ونقل 
خالل استقباله سفير العراق لدى المملكة المتحدة 
ان  الدبلوماسية  للبعثات  البد  انه  التميمي  صالح 
وتلبية  اهتمامهم  وتجتذب  المهجر  عراقيي  ترعى 
وتسهيل  واالداري��ة  القانونية  احتياجاتهم  كافة 
الروتين  وتجاوز  لمعامالتهم  السريع  االنجاز 
والحلقات البيروقراطية عبر توظيف احدث التقنيات 
اصحاب  تشجيع  اهمية  على  مشددا  االلكترونية، 
من  بلدهم  ألفادة  االكاديمية  والخبرات  الكفاءات 

علومهم ومهاراتهم وتجاربهم وخيراتهم.
مع  عالقاته  تمتين  إلى  وبجد  يسعى  العراق  أن  واكد 
عالقات  بناء  ان  موضحاً  العالم  دول  وباقي  بريطانيا 
قوية وطيبة مع المجتمع الدولي ضروري جدا السيما 
في الوقت الحالي لضمان تأمين الدعم الالزم للعراق 
داعش  تنظيم  ضد  مصيرية  معركة  يخوض  الذي 

اإلرهابي.
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الكهريائية  الطاقة  زيادة يف جتهيز  �شي�شهد  املقبل  اال�شبوع  ,ان  الب�شرة  اعلن جمل�س حمافظة 
للمحافظة بعد ادخال حمطات جديدة للعمل �شمن القطاع الكهربائي.

قبل  ا�شتباقية  قام بخطة  "املجل�س  "ان  الف�شيلة جميب احل�شاين  كتلة  املجل�س عن  وقال ع�شو 
�شهر رم�شان من اجل توفري التيار الكهربائي بال�شكل املنا�شب للمحافظة , فيما ا�شار اىل ادخال 
حمطات كهربائية عديدة اىل العمل �شمن املنظومة الكهربائية يف املحافظة خالل االيام القليلة 

املا�شية كخطوة لتامني ا�شتقرار التيار الكهربائي خالل �شهر رم�شان ".

البصرة تعلن زيادة تجهيز ساعات الكهرباء في المحافظة

معصوم يدعو البعثات 
الدبلوماسية الى مضاعفة 
االهتمام بعراقيي المهجر

الغبان : يوجه بإيجاد طرق فاعلة
 لعالج جرحى الوزارة داخل العراق وخارجه

الزاملي : ويكيليكس فضح الخونة والمتأمرين 
على امن البلد وسنحاسبهم قريبا

سياستنا الخارجية وشخصية الرؤساء
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ساسة  بعض  عمالة  حكاية  كانت   
االوساط  في  تدور  الحاليين  العراق 
المجالس  خ��الل  وم��ن  الشعبية 

من  عدد  وكان   , العام  النقل  سيارات  وداخل  والمقاهي  العامة 
االحاديث  تلك  مثل  على  يعترضون  العراقي  بالشأن  المهتمين 
ويعدونها مجرد فرضيات غير قابلة للتأكيد, بل ذهب عدد منهم 
الى ابعد من ذلك حينما وصفها ب� “محاوالت” لالساءة الى هذه 
الشخصية او تلك او انها تأتي من باب التسقيط السياسي من 

قبل المنافسين لها.
ولم يكن يتوقع الكثير من العراقيين ان يأتي اليوم الذي تفتضح 
به تلك الشخصيات وتزاح االقنعة منها ومن خالل اكثر الوثائق 
نشرت  التي  العالمية  ويكليكيس(  منشورات)  وهي  فضاحة 
امس وثيقة صادرة عن جهاز االستخبارات السعودي تبين تسلم 
نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مبلغ 575 مليون دوالر 
من رئيس جهاز االستخبارات خالد بن بندر بن عبد العزيز لتنفيذ 
المخطط السعودي في العراق والتآمر على البالد، خصوصا أن 
السعودية  أن  توضح  ويكيليكس  موقع  نشرها  التي  الوثائق 

تسعى إلى استهداف الشيعة وإيقاف مدهم )كما تزعم(.
الوثيقة على  تلك  به  ما جاءت  الى  التطرق  ونحن لسنا بصدد 
صحتها اوعدم صحتها, بل نريد ان نبين امرين اساسيين اولهما 
ان استنتاجات الشارع العراقي لم تكن عفوية او محض صدفة 
او مجرد اوهام او تخيالت او انها تأتي من باب الولوج في النفس 
الطائفي “كما يزعم البعض” بل ان الكثير من ابناء الشعب ومن 
تحدثوا  السني  المكون  ومنهم  السياسية  المكونات  كافة 
السياسية  الشخصيات  بعض  ان  وقالوا  الطروحات  تلك  عن 
تعمل لمصلحة اجندات خارجية تسعى الى زعزعة االوضاع في 
المصالح  بالضد من  ودول كبرى  اقليمية  بلدان  العراق لخدمة 
الوطنية للبالد, وهذا يثبت ان المواطن العراقي على بساطته 
لم يكن بعيدا عما يجري من خفايا االحداث ودهاليز السياسة 
العراقي  الشعب  ابناء  اكثر  ان  بل  الفاضحة  ومنعطفاتها 
يحاك  وما  يحدث  بما  وعارفين  البالد  ألوضاع  محللين  اصبحوا 
من دسائس وما يخطط من مكائد وما يرسم من سيناريوهات 
باداء  يتأثرون  الذين  اكثر  من  النهم  ذلك  بلدهم  ضد  مشبوهة 
السياسيين سلبا او ايجابا وهم اصحاب المصلحة الحقيقية 
واذا  الذاتي  الوطني  شعوره  بموجب  سياسي  كل  عمل  ما  اذا 
اكثر  يكون  خاطئة  سياسات  بموجب  السياسي  هذ  عمل  ما 
المتضررين هم ابناء الشعب بكافة قواه الشعبية والسياسية 

والدينية والثقافية.
االمر اآلخر الذي نريد ان نشير اليه بعد تلك المنشورات تساؤل 
الجمهوية  رئيس  نائب  يقول  ان  يمكن  ماذا  وهو  نفسه  يفرض 
عالمية  وثائق  وهي  ويكليكيس؟  وثيقة  ازاء  النجيفي  اسامة 
معترف بها من قبل الرأي العام الدولي؟ فهل يكذبها او يسعى 
الى تبريرها بأي وسيلة؟ وهو من كان في منصب رئاسي ألكبر 
بموجب  النواب  لمجلس  كرئيسا  البالد  في  تشريعية  جهة 
العملية السياسية والنظام الديقراطي الجديد الذي يعيشه 
االجتماعية  واطيافه  السياسية  مكوناته  بكافة  العراق 

والدينية والقومية.
العراقية  االع��الم  النجيفي”لوغوات”وسائل  سيجمع  هل 
المختلفة ويتحدث كما لو كان غير معني بتلك الوثائق ؟ لنرى 

اذن.
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نفط البصرة خط احمر ولن 
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في هذا العدد

وزارة التربية تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن 
موعد وأسئلة االمتحانات العامة
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البرلمانية  الدعوة  كتلة  رئيس  انتقد 
خلف  الصمد  عبد  خلف  النائب 
زيباري  هوشيار  المالية  وزير  تصريحات 
الشركات  لدى  البصرة  نفط  رهن  بشان 
السماح  ع��دم  اك��د  فيما  االجنبية، 

بسرقه نفط المحافظة .
ُملك  النفط   “ ان  له  بيان  في  وقال 
ملكاً  وليس  كافة  العراقي  للشعب 
المالية  وزي��ر  حق  من  فليس  لالفراد 
البصرة  نفط  ره��ن  زيباري  هوشيار 
إلنهاء  األجنبية  النفطية  الشركات 

األزمة المالية حسب ادعائه.”.
واضاف خلف “ ينبغي على وزير المالية 
ان يحترم ما يحدث االن في البصرة من 
تظاهرات واحتجاجات على الوضع العام 
فإن هذه التصريحات تأزم الوضع وتدعو 

الى تأجيج النزعة العنصرية .
واكد على “ عدم السماح بسرقه نفط 
البصرة وان الثروة النفطية في البصرة 
بالتصرف  احد  إلي  نسمح  ال  احمر  خط 

بها دون الرجوع الى أهل البصرة .”.
وزير  عن  نقلت  اعالم  وسائل  وكانت 

المالية في الحكومة االتحادية هوشيار 
في  ماضية  حكومته  ان”  قوله  زيباري 
شركات  لصالح  البصرة  نفط  ره��ن 
للحصول على سيولة من  نفط غربية 

االموال.”.
تدبير  تعتزم  ان” حكومته  زيباري  وقال 
من  مبيعات  خالل  من  طارئة  أم��وال 
من  ,وذلك  البصرة  نفط  من  االحتياطي 
للمرة  وذلك  مقدما  الدفع  نظام  خالل 
اقتصادية  إصالحات  وستبدأ  األول��ى, 
بتعديل عقودها النفطية مع الشركات 

الغربية الكبرى.”.
تفاصيل  بعد  تحدد  لم   : واض��اف 
التي  المبيعات  هذه  وقيمة  كميات 
بالتمويل  النفط  صناعة  في  تعرف 
المسبق لكن العراق يحتاج إلى سيولة 
داعش  ضد  العسكرية  حملته  لتمويل 
خسرها  التي  العائدات  عن  وللتعويض 
بسبب هبوط أسعار النفط العالمية.”.

واشار زيباري الى ان بغداد تعتزم ايضا 
عقود  بها  تدير  التي  الطريقة  تغيير 
شركات  مع  واالن��ت��اج  االستكشاف 
بي  وبي  شل  داتش  رويال  مثل  نفطية 

واكسون موبيل.”.
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والدفاع،  االمن  لجنة  عضو  أكد 
العراقية  القوى  اتحاد  عن  النائب 
محمد الكربولي، ، ان حجم الكارثة 
محافظة  بها  تمر  التي  االنسانية 
محمال   ،  “ الخيال  ف��اق  االن��ب��ار 
وال���وزارات  المركزية  الحكومة 
أوضاع  تدهور  مسؤولية  الخدمية 
مناشدا  االنبار،  وأهالي  النازحين 
والمحلية  الدولية  المنظمات 

تقديم يد العون لهم.
وقال الكربولي في بيان “، ان ما يمر 
به االهالي واالسر النازحة بمحافظة 
االنبار ، كارثة إنسانية كبيرة فاقت 
الخيال ، وان اهالي االنبار يشكون من 
نفاد الغذاء والماء والدواء ويعيشون 
ظروفا انسانية قاسية جدا ال يمكن 

وصفها”.
الحكومة  الكربولي  وحمل 
الخدمية  وال����وزارات  المركزية 
واي��واء  الغاثة  العليا  واللجنة 
مسؤولية  والمهجرين  النازحين 
الهالي  االنسانية  االوض��اع  تدهور 

االنبار .
وتابع الكربولي، ان “على الحكومة 
حيال  حازم  موقف  اتخاذ  المركزية 
بانقاذ  واالسراع  باألنبار  يحصل  ما 

من  تنزح  لم  التي  النازحة  االسر 
مناطقها “.

المنظمات  الكربولي،  وناشد 
والمحلية  والعربية  الدولية 
يد  مد  االنسان  حقوق  ومنظمات 
العون لالسر النازحة داخل االنبار من 
الغذائية  المساعدات  ارسال  خالل 
والمستلزمات  واألدوية  واالنسانية 
االسر  احتياجات  وتوفير   ، الطبية 

الضرورية “

في  بالتالعب  مصارف  النيابية،  المالية  اللجنة  اتهمت 
البنك  دعت  فيما  العراقي،  الدينار  امام  الدوالر  صرف  سعر 
دوليين  جنائيين  بمدققين  االستعانة  الى  العراقي  المركزي 
للحد من عمليات غسيل االموال ومتابعتها. وقالت اللجنة 
تؤلف  البنوك  من  مجموعة  ان  صحافي،  بيان  في  المالية 
تكتالت تضم شركات صيرفة يسيطر عليها اصحاب البنوك 
بالوقوف  العراقية  بالدولة  اطراف  مع  فاسدة  عالقات  لديها 
رادعة بحقها  اجراءات  اتخاذ  لذلك يجب  بالدوالر  التالعب  وراء 
المتالعبة  البنوك  هذه  أن  واضافت  البنوك”.  لقانون  استنادا 
باسعار الدوالر ترسل حواالتها الى بنوك معظمها في تركيا 
على  باالمتناع  المركزي  البنك  مطالبة  واالم��ارات”،  واالردن 
البنوك  لهذه  العراقية  البنوك  من  المشتراة  االموال  تحويل 
في الخارج. كما دعت اللجنة البنك المركزي الى “االستعانة 
العالم  في  الكبرى  التدقيق  شركات  من  جنائيين  بمدقيين 
لمراقبة وتحليل معلومات التحويل الخارجي من قبل البنك 
وشراء البنوك للدوالر”. واقترحت استعمال الصكوك المصدقة 
الصادرة من قبل البنك المركزي للتجار الذين يريدون السفر 
العراض تجارية بالسعر الذي يعلنه البنك المركزي وبيع هذه 
في  مرموقة  مصارف  من  المسحوبة  المصرفية  الصكوك 
البلدان التي يتعامل معها التاجر العراقي كالصين مثال وبيع 
عراقي  نقد  لقاء  حكومية  مصارف  طريق  عن  الصكوك  هذه 
جاهز ومع البنوك االخرى التي يعتمدها البنك المركزي وأشارت 
المسافرين  صكوك  استعمال  أهمية  الى  النيابية  المالية 
الذين يريدون خدمات في الخارج لقاء عملة اجنبية وهذا يقلل 
من كمية النقد المطلوبة لالغراض المختلفة للمواطنين .

طالبت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف،  المحكمة 
قانون  من   ١٥٦ المادة  بتطبيق  العام  والمدعي  االتحادية 
بقصد  فعالً  ارتكب  من  إعدام  على  تنص  والتي  العقوبات 
المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها، وذلك 

على خلفية الحقائق التي أظهرتها وثائق ويكيليكس.
التي  الدامغة  “الحقائق  إن   ، بيان  في  نصيف  وقالت 
أن  أثبتت  مؤخراً  المنشورة  ويكيليكس  وثائق  أظهرتها 
ما  وخصوصاً  بالفعل  حصل  قد  سابقاً  منه  حذرنا  ما  كل 
مع  والتخابر  العراق  على  بالتآمر  البعض  بقيام  يتعلق 
جهات خارجية ومن بينها السعودية”. واضافت أن “مطالبات 
التي نشرت  الحقائق  في  للبحث  لجنة  بتشكيل  البعض 
في ويكيليكس ليست كافية ، فاألجدر بنا أن نطالب باتخاذ 
إجراءات قانونية رادعة ضد الخونة والمشتركين بالتآمر على 
العراق وعدم ترك القضية تمر مرور الكرام ألنها تتعلق بأمن 
ودعت  بأكمله”.  شعب  وبمصير  العراقية  الدولة  وسيادة 
نصيف “رئيس المحكمة االتحادية والمدعي العام تطبيق 
 ١٩٦٩ لسنة   ١١١ رقم  العقوبات  قانون  من   )١٥٦( المادة 
ارتكب  من  كل  باإلعدام  )يعاقب  على  تنص  والتي  المعدل 
فعال بقصد المساس باستقالل البالد أو وحدتها أو سالمة 
الى ذلك”. وكان موقع  أن يؤدي  اراضيها وكل فعل من شأنه 
ويكيليكس قد نشر، أمس األول، جزء من الوثائق المسربة 
تواطىء  اثبتت  والتي  السعودية،  الخارجية  بوزارة  والخاصة 
عدد كبير من السياسيين وشيوخ عشائر وصحفيين ورجال 
دين مع مخابرات دول الجوار وتلقيها دعماً منها لقاء افشاء 

اسرار الدولة.

توفيق  البصرة  محافظة  عن  النائب  انتقد 
هوشيار  الخارجية  وزير  تصريحات   ، الكعبي، 
نفط  احتياطي  “رهن  بشأن  االخيرة  زيباري 
مؤكدا  غربية”،  نفط  شركات  لصالح  البصرة 
يتصرف  بأن  غيره  او  لزيباري  السماح  عدم 
“الكيل  أن  الى  أشار  فيما  المحافظة،  بنفط 
تقديم  زيباري  وعلى  البصرة  أهل  عند  طفح” 

حلول لألزمات المالية.
لن  تيار االصالح  نائب عن  الكعبي وهو  وقال 
غيره  او  زيباري  هوشيار  المالية  لوزير  نسمح 
رهنه”،  الى  ويدعو  البصرة  بنفط  يتصرف  بأن 
للشعب  ملك  هو  البصرة  “نفط  أن  مبيناً 

العراقي”.
البصرة  اهل  عند  طفح  “الكيل  أن  وأضاف 
وتتحمل  الدخان  تستنشق  االن  والمحافظة 
عن  عاطلين  وشبابها  الصحية  التبعات 
ودخانها”،  حرها  البصرة  على  وكفى  العمل، 
لالزمات  حلول  ب�”تقديم  زيباري  مطالباً 
هوشيار  العراقي  المالية  وزير  وكان  المالية”. 
أدلى  صحافية  تصريحات  في  قال  زيباري 
إن   ،)2015 حزيران   20( الماضي  السبت  بها، 
خالل  من  طارئة  أموال  تدبير  تعتزم  حكومته 
مبيعات من االحتياطي من نفط البصرة، وذلك 
من خالل نظام الدفع مقدما وذلك للمرة األولى، 
عقودها  بتعديل  اقتصادية  إصالحات  وستبدأ 

النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.

علي  محمد  الوطني  التحالف  عن  النائب  طالب 
المسعودي ، التحالف الوطني بفتح تحقيق بما ضمته 
وثائق ويكليكس من ممعلومات تتعلق بتورط اطراف داخل 
والنها  جهة  من  السعودية  بالمخابرات  التحالف  وخارج 

تمس امن وسيادة الوطن من جهة اخرى.
وقال المسعودي في بيان ان” التحقيق سيكشف ايضا 
ان كانت هذه المعومات صحيحه ام خاطئة والجهة التي 
تقف خلف هذا النشر في هذا الوقت بذات وما تحمله من 
نوايا تتعلق بزعزعه لوضع الداخلي العراق وفقد المواطن 

لثقته بحكومته ومن انتخب فيها”.
من  الكثير  يتثير  نشرها  وموعد  الوثائق  ان”  واضاف 
الجميع  امام  مفتوح  الباب  ويترك  االستفهام  عالمات 
لمعرفة من كان وراء ما حدث للقوات االمنية في الموصل 
وما تاله من دخول داعش الى العراق مشدد ان على الجميع 
الشعب  واطالع  العام  الراي  امام  التحقيق  نتائج  كشف 

عليها ليكون صاحب الفصل فيها”.
 60 الماضية  الجمعة  نشر  ويكيليكس  موقع  وكان 
وثائق  من  مسربة  إنها  يقول  دبلوماسية  برقية  ألف 
المؤسسات الدبلوماسية السعودية، مشيرا في بيان له 
أنه بصدد نشر أكثر من 500 ألف من وثائق الدبلوماسية 
السعودية على االنترنت، الخطوة التي تذّكر بالتسريبات 
الخارجية  وزارة  برقيات  من  الموقع  نشرها  التي  الكبيرة 

األمريكية في عام 2010.

دولة  ائتالف  عضو  انتقد 
المطلبي،  سعد  القانون 
التي  السياسية  الكتل   ،
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ال��س��ف��ارة 
بغير  اياها  واصفاً  االمريكية، 

الوطنية.
“الكتل  إن  المطلبي  وقال 
مع  تتعامل  التي  السياسية 
تريد  ال  االميركية  السفارة 
تفضل  النها  خيرا  للعراق 
االجنبي على ابناء بلدها كون 

المصلحة تقتضي ذلك”.
واضاف ان “الواليات المتحدة 
باالموال  هؤالء  على  تغدق  قد 
لن  ه��ذا  لكن  والمناصب 
نهاية”،  م��اال  ال��ى  يستمر 
الحاصل  “التدهور  ان  موضحا 
االميركان  سببه  البالد  في 
وهم  الجميع،  يعرف  كما 
المشروع  احباط  الى  يسعون 
بالحشد  المتمثل  الوطني 

الشعبي”.
ان  ال��ى  المطلبي  ولفت 
تقذف  االميركية  “الطائرات 

الى تنظيم “داعش” الإلجرامي 
والعتاد  االسلحة  ان��واع  كل 
والغذاء فيما تقصف الحشد 
االمنية  والقوات  الشعبي 

بالصواريخ في الوقت ذاته”.
المتحدة  الواليات  وتعمل 
االمريكية ومنذ احتالل العراق 
على تدمير البالد من الناحية 
وصدع  واالقتصادية  االمنية 
من  االجتماعية  المنظومة 
للجماعات  استغاللها  خالل 
النعرات  إلث���ارة  االره��اب��ي��ة 

الطائفية واالثنية في البالد.

 
في  المشكلة  االان   ، العالق  علي  النائب  اكد 
في  وليس  السياسية  الكتل  في  تكمن  العراق 
 , رئاسي  او  برلماني  كان  اذا  فيما  الحكم  نظام 

بسبب عدم االنسجام فيما بينها.
المشكلة  صحفي  تصريح  في   العالق  وقال 
ليست في النظام الحالي فيما اذا كان رئاسي او 

برلماني وانما في الكتل السياسية التي تتمثل 
في الحكومة ومدى االنسجام فيما بينها , مبيناً 
اليات  إلى  ونحتاج  قائمة  تبقى  المشكلة  ان 
العراقي  للشعب  االولويات  وتحديد  للتفاهم 
واالتفاق على انجاز تلك االولويات دون المطالبات 

الفرعية التي ترهق الحكومة والبرلمان.
االمن  االولويات  تلك  اهم  من  ان  العالق  واضاف 

واالستقرار االقتصادي والسياسي.

 
االمير  عبد  الركن  الفريق  بغداد  عمليات  قائد  وجه 
االمنية  القوات  ابناء  بين  التعاون  بضرورة  الشمري 
والحشد الشعبي من جهة وبين اهالي منطقة الزيدان 

للحفاظ على امن المنطقة.
وذكر بيان لقيادة العمليات ان قائد عمليات بغداد زار 
مشتركا  اجتماعا  وصوله  حال  وعقد  الزيدان،  منطقة 
وقوات  االمنية  والقوات   ، المنطقة  ووجهاء  شيوخ  مع 
قائد  بحضور   ،  )60( اللواء  مقر  في  الشعبي  الحشد 
الفرقة السادسة وامر اللواء ، ووجه الى ضرورة التعاون 

جهة  من  الشعبي  والحشد  االمنية  القوات  ابناء  بين 
للحفاظ  اخرى  جهة  من  الزيدان  منطقة  اهالي  وبين 
على امن المنطقة وعدم السماح لفلول داعش االرهابي 
بتدنيس منطقتهم”. واضاف البيان “ ان قائد العمليات 
التقى مع امر لواء الحشد الشعبي المرابط مع القوات 
االمنية في المنطقة ذاتها، واطلع على سير العمليات 
زار  كما  هناك،  المتخذة  االمنية  واالجراءات  العسكرية 
الفرقة  قائد  والتقى  سريع  تدخل  االولى  الفرقة  مقر 
استعداداتهم  على  للوقوف  ومقاتليها  وضباطها 
االمنية، مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يمتلكها 

ضباط ومقاتلو الفرقة”

 
في  ذكره  ماتم   ، الربيعي  القانون موفق  دولة  إئتالف  النائب عن  عد 
بعض  مع  المشبوهة  وعالقاتها  السعودية  بشأن  ويكليكس  وثائق 
السياسيين الذين يدعون الوالء للعراق وزيف مزايداتهم على االخرينه 

بانه ادانة لهم.
على  نشرت  التي  الوثائق  من  العديد   “ ان  بيان  في  الربيعي  وقال 
السياسية  الشخصيات  من  العديد  ضد  حقيقية  ويكليكس  موقع 
إليهم  نشير  وكنا  بالسعودية،  المشبوهة  وعالقاتها  العراق  في 

تلك  إنغماس  بمدى  الحبيب  العراقي  وعرفنا شعبنا  وأخرى  فترة  بين 
الشخصيات بالتخابر مع بلدان اجنبية وبينها السعودية؛ للنيل من 

العراق والسياسيين الشرفاء فيه” .
وطالب الربيعي” االدعاء العام العراقي وهيأة النزاهة أن يأخذا دورهما 
بلدان  مع  التخابر  بتهمة  المذكورين  جميع  بمحاسبة  الدستوري 
المنتخبة  العراقية  الحكومة  بشرعية  اإلطاحة  أجل  من  اجنبية 
التزلف للسعودية على أساس طائفي مقيت عرفوا  وكذلك من أجل 

به” .
وطنية  مسؤولية  أمام  يقف  اليوم  النواب  مجلس  أن”  إلى  وأشار 

الفاسدين  ومحاسبة  للوطن  الوالء  بين  تفصل  وشرعية  ومهنية 
على  الحبل  وترك  والسكوت  جهة  من  العراقيين  بدماء  والمتاجرين 
الغارب من جهة أخرى”، مبيناً “نحن أمام نقطة الال عودة أما الحفاظ 
على أوالئك السياسيين الخونة وتدمير العراق وشعبه، وأما الحفاظ 

على العراق وشعبه وتدمير هؤالء السياسيين”.
يذكر ان موقع ويكيليكس نشر امس االول 60 الف برقية دبلوماسية 
مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية وتعهد الموقع 
دعم  عن  تتحدث  وثائق  بينها  من  وثيقة  ألف   500 من  أكثر  بنشر 

السعودية لبعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق .

الكربولي: حجم الكارثة االنسانية
 في االنبار فاق الخيال

المالية النيابية تتهم مصارف 
بالتالعب بسعر الدوالر ام الدينار

نصيف تطالب بإعدام من 
ثبت تآمرهم على العراق 

من خالل وثائق ويكيليكس 

نائب: لن نسمح
 بالتصرف بنفط البصرة

نائب عن الوطني يطالب بفتح 
تحقيق حول محتوى وثائق 

ويكليكس

دولة القانون تصف الكتل السياسية التي تتعامل مع 
االمريكان بـ  غير الوطنية

العالق : المشكلة تكمن في الكتل السياسية وليس 
بنظام الحكم في العراق

الشمري يوجة بضرورة تعاون القوات المشتركة 
مع اهالي منطقة الزيدان

الربيعي : وثائق ويكليكس كشفت زيف السياسيين الذين يدعون الوالء للعراق

م��ه��م��ا ك��ان��ت االس��ب��اب 
الى  أدت  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل 

مقابل  الدوالر  صرف  سعر  في  المفاجئ  االرتفاع 
ال  اعمال  من  سلسلة  وهي  العراقي،  الدينار 
الدولة  لضرب  الداعشي  المخطط  عن  تخرج 
المركزي  للبنك  السريع  التحرك  فان  العراقية، 
الدوالر  سعر  على  والسيطرة  المسألة  الحتواء 
أعاد االطمئنان والهدوء الى السوق ما أدى الى بدء 

االنخفاض التدريجي لسعر العملة األميركية.
يؤدي ارتفاع سعر الدوالر الى مشكالت او صعوبات 
مالية واقتصادية كثيرة تؤثر في الحراك التجاري 
في البلد بما في ذلك قدرة القطاع الخاص الذي 
شعر المشتغلون فيه بالقلق الكبير والتردد في 

القيام بانشطتهم المعتادة.
والذين كانوا وراء ارتفاع سعر الدوالر كانوا يعرفون 
مخططهم  لتنفيذ  مناسبا  وقتا  اختاروا  انهم 
التخريبي لالقتصاد العراقي. ففي ظل االنخفاض 
العراق  إي��رادات  وتدني  النفط  سعر  في  الكبير 
الداعشي  العدوان  ضد  الحرب  وكلفة  النفطية 
التفكير  اخر ما يمكن  الدوالر  ارتفاع سعر  يكون 

به.
الرحمة  رصاصة  سيكون  االمر  هذا  تفاقم  وكأن 
على  الى مضاعفات خطيرة  كانت ستؤدي  التي 

وجود ومستقبل الدولة العراقية.
الشعب  ذي  المركزي  للبنك  السريع  التحرك 
البنك  محافظ  تصريح  اليها  أشار  التي  السبع 
قبل  من  اإليجابي  والتعاون  العالق  على  السيد 
رابطة المصارف العراقية نجحا والحمد هلل في 
من  العراقي  الدينار  وحماية  المشكلة  تطويق 
من  العراقي  االقتصاد  منع  وبالتالي  السقوط 

االنهيار.
انه نصر اخر نحققه في إطار معركتنا الوجودية 

ضد العدوان الداعشي االرهابي التكفيري.

الدوالر

محمد عبد الجبار الشبوط

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد ـ بغدادـ بغداد

ـ بغداد

النيابية  والدفاع  األمن  لجنة  رئيس  كشف 
بتنظيم  كبار  قادة  اعتقال  عن  الزاملي  حاكم 
150 شريحة  ، فضالً عن ضبط  االرهابي  داعش 
عمليات  في  تستخدم  كانت  نقال  هاتف 
الزاملي  وقال  سامراء”.  في  والتفجير  التفخيخ 
وسرايا  العسكرية  للقطعات  تفقده  خالل 
بحسب  سامراء  بقضاء  المنتشرة  السالم 

بقيادة   )17( لواء  من  األمنية  القوات  ان  بيان 
السالم  وسرايا  ع��داي  معد  الركن  العميد 
الالين  وخط  جزيرة سامراء  تحرير  بعد  تمكنت 
في  كبار  وق��ادة  خطيرة  عناصر  اعتقال  من 
 “ إلى  الزاملي  واشار   .  “ اإلرهابي  داعش  تنظيم 
عمليات  عن  مسؤولة  كانت  العناصر  تلك  ان 
“ تم ضبط  انه  ، مؤكداً   “ التفخيخ واالغتياالت 
موبايل  وأجهزة   ، الناسفة  العبوات  من  عدد 
و150 شريحة هاتف نقال ، كانت تستخدم في 

عمليات التفخيخ والتفجير

الزاملي : الجيش العراقي وسرايا السالم 
يعتقلون كبار قادة تنظيم داعش في سامراء

ـ بغداد
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تظاهر نحو خمس��ة االف ش��خص في برلين بحسب الشرطة 
تلبية لدعوة جمعية قامت بحفر قبور قبالة البرلمان في خطوة 

رمزية تنديدا بمأس��اة المهاجرين الذين يسعون الى بلوغ 
اوروبا.

وكان��ت هذه الجمعي��ة التي تضم فناني��ن المانا تنوي 
التوج��ه الى امام مقر المستش��ارة انغي��ا ميركل لدفن 

جث��ث مهاجري��ن قض��وا عل��ى ح��دود اوروب��ا.
لك��ن مدينة برلين حظ��رت هذه التظاه��رة. ورغم ذلك، 
ازال المتظاه��رون الحواج��ز االمني��ة الت��ي وضع��ت حول 
مبن��ى البرلمان غير البعيد من مقر المستش��ارية. وفي 
الحديق��ة التي تقع قبالة المبن��ى التاريخي، حفر هؤالء 
عش��رات من الحفر الصغيرة وزرعوا فيه��ا صلبانا تحمل 

شعارات مثل “الحدود تقتل” و”القاع تسقط”.
وجلب��وا ايضا ثاثة نع��وش فارغة وفق م��ا اورد متحدث 

باسم الشرطة.
وبعده��ا، تفرق معظ��م المتظاهري��ن بناء عل��ى اوامر 
الش��رطة في حين اعتق��ل بعضهم الضراره��م بالنظام 

العام.
وكان ناش��طون ف��ي الجمعي��ة دفن��وا الجمع��ة الجئا 
س��وريا في برلين مؤكدين انه قضى في البحر المتوسط 
وان جثته كانت موضوعة منذ س��تة اسابيع داخل براد في 

صقلية.
وف��ي وق��ت س��ابق من ه��ذا االس��بوع، اقيمت مراس��م 
مماثلة داخل مقبرة للمس��لمين ف��ي العاصمة االلمانية. واحيا 
غ��رق مركب كان ينق��ل نحو 800 مهاجر في المتوس��ط الجدل 
داخ��ل االتحاد االوروبي حول كيفي��ة التعاطي مع قضية الهجرة. 
ومن��ذ بداية العام، قضى نحو 1800 ش��خص بع��د ابحارهم من 

سواحل افريقيا والشرق االوسط مستخدمين زوارق متهالكة.

3عربية و دولية

اش��ارت صحيفة “االخبار” الى ان من اس��متهم “أمراء ش��راء 
الصم��ت” يتقنون، كما تبّين وثائق »ويكيليكس« الس��عودية، 
فرض سياس��اتهم والطاعة اإلعامية بدف��ع األموال، لكنهم 
يعرف��ون أيضاً كيف يقطعون مص��ادر تلك األموال ويتحّكمون 

في رقاب المستفيدين منها.
وابرزت الصحيفة مثاالّ على ذلك هو كيفية تعامل آل سعود 
مع المؤسسات اإلعامية لمجّرد شّكهم في أن إحداها خرجت 
عن طاعتهم ك�»المؤسس��ة اللبنانية لإلرس��ال« LBCI عام 

.٢٠١٢
ونقل��ت الصحيفة عن احدى وثائق “ويكليكس” ان “الس��فير 
الس��عودي في بيروت، الذي يؤدي دور »مط��اوع« اإلعام اللبناني 
أحيان��اً، ينقل لخارجيته في برقية أن قناة »إل بي س��ي«، »بّثت 
أخباراً تفيد أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان طلب من وزير 
الخارجية الس��عودي سعود الفيصل التوس��ط مع “إسرائيل” 
بش��أن مزارع ش��بعا« )لم تن��ِف الخارجية ف��ي برقيتها صحة 

الخبر ولم تؤّكده(.
الس��فير الس��عودي رأى عل��ى م��ا يب��دو، أن قي��ام المحطة 
اللبناني��ة ببث أخبار كه��ذه عن المملكة مخال��ف للقواعد 
المتع��ارف عليه��ا مع بع��ض اإلع��ام اللبناني، وها ه��و ينّبه 
الرياض إلى أنه »ال يس��تبعد أن تذه��ب المحطة في مواقفها 

الى التطرف في ما تبّثه ضد المملكة«.
ولش��رح رؤيته تلك عرض الس��فير على خارجيته األس��باب 
الكامن��ة وراء ما فعلته المحطة، فقال إن »إل بي س��ي« »باتت 
متأثرة في مواقفها بالنزاع الدائر بين األمير )السعودي( الوليد 

بن طال وبيار الضاهر«.
وأضاف س��بباً آخر هو »توقف الدعم المالي عن الصحافيين 
واإلعاميي��ن ومحط��ات التلف��زة اللبنانية«، واضع��اً كل ذلك 
وس��ط أجواء »محاولة إيران الس��يطرة عل��ى الفضاء اإلعامي 

العربي«.
ولمواجهة ذلك، اقترح السفير كما تظهر وثيقة “ويكليكس” 
»الضغط على القناة إذا تمادت في مواقفها ضد المملكة عبر 
ش��ركة اإلعانات »شويري غروب« )مجموعة شويري اإلعانية(، 
موضحاً أن األخيرة هي »ش��ركة إعان��ات لبنانية لها مصالح 
واس��عة ف��ي المملك��ة، وتتحكم في جزء واس��ع من الس��وق 

اإلعاني في لبنان«.

وف��ي برقي��ة أخ��رى ينقل الس��فير عل��ي عواض العس��يري 
للخارجي��ة »معلومات« تفيد »أن إيران على اس��تعداد لتمويل 
بيار الضاهر مالك محطة LBC بشرط تركيزها على الشيعة 

في المملكة والخليج ) الفارسي (” حسب قوله.
العسيري أرفق »معلوماته« تلك باقتراح يقول إنه »اذا تعسر 
الوصول الى تسوية مع الضاهر يجري إيقاف اإلعانات التجارية 
وخاص��ة من قبل مجموعة MBC” مع »بحث إيقاف المحطة 
عب��ر أقمار البث العربية«. اقتراح العس��يري الق��ى ترحيباً من 
قبل الخارجية ووزارة الثقافة واإلعام السعودية وصدر »توجيه 

كريم بالموافقة عليه«.
وزي��ر الثقاف��ة واإلع��ام التق��ى ب��دوره كّا من بي��ار الضاهر 
ومساعد الوليد بن طال وليد عرب هاشم، وأفاد بأن قناة »إل بي 
سي اللبنانية المملوكة من الضاهر »ال تمتلك حق البث على 
الفضاء وإنم��ا يقتصر بثها على أراض��ي لبنان فقط، وتخضع 
للقان��ون اللبنان��ي«. ل��ذا، »أّيد« وزي��ر الثقافة واإلع��ام إيقاف 
اإلعان��ات التجارية عل��ى المحطة في حال اس��تمرار الضاهر 
ف��ي موقفه، وكذلك إيقاف بث محطته عبر األقمار الصناعية 

)نورسات(«.

’’ويكيليكس’’: السعودية تهّدد LBC ، إما معنا أو تتوقف اإلعالنات

المؤسسات المعنية بالشأن الديني في تونس على الحد من انتشار 
الفكر الوهابي بين أوساط الشباب والذي شهد انتشاراً خال السنوات 
الماضية نتيجة إفس��اح المج��ال أمام دعاة الس��لفية لبث أفكارهم 
المتش��ددة.. حيث يجمع المختصون والقوى السياس��ية على ضرورة 
إصاح الخطاب الدين��ي واعتماد مقاربات اجتماعية وتربوية للحد من 
ه��ذه الظاهرة. فهن��اك منابر للتفکیر والنقاش والدع��وة إلى االعتدال 

في توجه جديد للمؤسسات المعنية بالشأن الديني في تونس بهدف 
التصدي لمد التيار التكفيري بين أوس��اط الشباب وإعادة ترسيخ قيم 
اإلسام الوسطي. وتتجه البرامج التوعوية خاصة إلى فئات المراهقين 
نظراً لهشاش��ة تكوينهم النفس��ي وسهولة اس��تقطابهم للفكر 
المتطرف. وفي حديث لمراسلنا لفتت أستاذة علم النفس االجتماعي 
فتيحة الس��عيدة إلى طواعية من ينتمون إلى الشبكات اإلرهابية من 
الفئة العمرية بين 15 و25 س��نة، حيث أكدت أنهم يمتلكون نفسية 
هش��ة وصالحة لاس��تمالة بطرق عديدة. ويأتي اتساع نطاق المذهب 

الوهابي بين أوس��اط الش��باب التونس��ي- حس��ب مختصين- نتيجة 
سياس��ة فتح المجال لدعاة الس��لفية وعقد لقاءات ش��عبية مثلت 
منطلقاً لنش��ر دع��وات التكفير اعتماداً على قراءات متش��ددة للنص 
الديني. وأشار رئيس جمعية دارالحديث الزيتونية الشيخ فريد الباجي 
في حديث لمراس��لنا أن “الفكر المتطرف الداعش��ي الوهابي القتالي 
ه��و فكر معروف بالجمود والس��طحية والحش��وية.. يفهم النصوص 
ويأولها بطريقة ظلمانية معكوس��ة.. ويعود ذل��ك باالولوية إلى مرض 

عقلي ونفسي في كل من ينتمون إلى هذا الفكر.”

أعلنت حرك��ة انصار ، أنها أطلقت 70 صاروخا باتجاه مواقع 
عسكرية جنوبي المملكة العربية السعودية.

وذك��رت  مص��ادر اعامي��ة أن وح��دات م��ن الجي��ش واللجان 
الشعبية أطلقت 70 صاروخا على مواقع عسكرية بمنطقة 

جيزان جنوبي السعودية.
 وأضاف��ت، أن الوح��دات المذكورة “اقتحم��ت 5 نقاط حماية 
لموق��ع الجابري الحدودي في جيزان، وأحرقت عربتين مدرعتين 

من نوع “بي إم بي”، وعددًا من الدوريات العسكرية السعودية”.

اک��د الرئی��س االیران��ي حس��ن روحاني ب��ان القضی��ة النوویة 
متعلقة بجمیع ارکان الدولة، موضحا بان المفاوضین االیرانیین 
یتحرکون في االطر المحددة من قبل قائد الثورة االسامیة والتي 

تم اباغها بصورة شفهیة وتحریریة.
وخ��ال االجتم��اع المش��ترك للحکوم��ة ومجل��س الش��وری 
االسامي الذي عقد االحد، اشار الرئیس روحاني الی ان المفاوضات 
النوویة بلغت مرحلة حساس��ة وقال، ان المفاوضات هی قضیة 
الباد کلها ونامل في ظل الدعم من المجلس والشعب وضمان 
حقوق الشعب وتوفیر مصالح الباد ان نصل الی نتیجة مقبولة 

وباعثة علی السرور.
 واكد رئیس المجلس االعلی لامن القومي االیراني المفاوضات 
النوویة بانها احدی اهم المفاوضات الدبلوماسیة للباد واضاف، 
ان ه��ذا العم��ل المه��م تقدم وس��یتقدم ال��ی االمام ف��ی اطار 
توجیهات قائد الثورة االسامیة والمجلس االعلی لامن القومي 

والدستور.
 وف��ی جانب اخر م��ن حدیثه اش��ار الرئیس االیراني الی ش��عار 
الحکومة منذ البدایة بالس��یطرة عل��ی التضخم والخروج من 
النمو السلبي والرکود والتحرك نحو االزدهار وقال، ان الوعود التي 
قطعت ق��د تحققت هلل الحمد، وانخف��ض التضخم في الباد 
خ��ال الع��ام الماضي الی 25 بالمائة وش��هدنا نموا بنس��بة 3 

بالمائة.
 واوضح بان العمل في العام الجاري اصعب بعض الشيء ونحن 

بحاجة الی دعم مجلس الشوری االسامي لمواصلة الطریق.
 وبش��ان صیاغة الئحة الخروج من الرکود قال، انه تمت صیاغة 

عدة بنود من هذه الائحة وسیتم اعداد بقیتها سریعا.
 واکد بان التضامن والتاحم بین الشعب والمسؤولین سیؤدی 
ال��ی ان ال نخش��ی م��ن اي قوة وس��نتجاوز المش��اکل بالتاکید 

بامتاك مثل هذه الروح المعنویة

 شن مسلحون من حركة الشباب اإلسامية الصومالية 
، هجوم��ا انتحاري��ا ضخم��ا عل��ى قاعدة عس��كرية في 
مقديشو، حيث فجروا س��يارة مفخخة قبل أن يقتحموا 
القاعدة، حس��ب مس��ؤولين أمنيين الذين أك��دوا أنه تم 

التصدي للهجوم.
وقال المس��ؤول األمن��ي أدن محمد “هن��اك هجوم على 
قاع��دة تابع��ة لقوات األمن” مش��يرا إل��ى أن المهاجمين 
“استخدموا س��يارة مفخخة للدخول إلى المجمع وجرى 

تبادل إطاق نار كثيف”.
وس��مع ش��هود كانوا خ��ارج القاعدة انفج��ارا قويا تاه 
إطاق نار كثيف.وأعلنت الوكالة الوطنية لاس��تخبارات 

واألمن في بيان مقتضب إحباط الهجوم.
وورد ف��ي البي��ان أن “قواتنا ص��دت الهج��وم بنجاح ولم 
يتمك��ن أحد م��ن الدخول إل��ى مبانينا وال إل��ى قواعدنا”.

وكثفت حركة الش��باب المرتبط��ة بتنظيم القاعدة في 
الس��نوات األخي��رة هذا الن��وع من الهجمات خال ش��هر 

رمضان.
وتشهد الصومال حربا أهلية وال تملك سلطات مركزية 
فعلية منذ س��قوط نظام الرئيس س��ياد ب��ري في 1991.

وتقود حركة الش��باب تمردا مس��لحا من��ذ 2007. وبعد 
هزيمتها العس��كرية عل��ى األرض على يد ق��وات االتحاد 
االفريق��ي ضاعفت الحركة هجماته��ا في الصومال وفي 

كينيا المجاورة.

عينت مصر س��فيرا جديدا لها في إسرائيل، وهو موقع ظل شاغرا 
منذ أن استدعى الرئيس المصري السابق محمد مرسي المبعوث 
المص��ري الس��ابق في إس��رائيل ف��ي ع��ام 2012. وقال��ت  تقارير 
صحفيي��ة مصري��ة  رس��مية إن الرئي��س عبد الفتاح السيس��ي 
اعتمد األحد مس��اعد وزير الخارجية المصري حازم خيرت س��فيرا 
جدي��دا لمص��ر ل��دى إس��رائيل. وقال الس��فير ب��در عب��د العاطي 
المتح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة ل بي بي س��ي بأن��ه ليس لديه 
معلومات عما اذا كان الس��فير الجديد سيبدأ عمله في إسرائيل 
أم س��يظل في القاهرة على غرار س��لفه. وقد س��ارع رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعان ترحيبه بتعيين الس��فير 
المص��ري الجديد، مش��يرا إل��ى أن الحكومة المصري��ة أبلغتهم 
بأنها سترس��ل س��فيرا إلى إس��رائيل. وقال نتنياه��و خال مؤتمر 
صحفي مش��ترك مع وزير الخارجية الفرنس��ي ل��وران فابيوس في 
القدس “ هذا شيء مرحب به بشدة في إسرائيل، واعتقد أنه شيء 

جيد جدا لتدعيم السام القائم بين مصر وإسرائيل”.

أكد أزواج الش��قيقات البريطانيات الثاث اللواتي التحقن مؤخراً 
بتنظي��م “داع��ش” االرهاب��ي في س��وريا م��ع ابنائهن التس��عة أن 
الش��رطة البريطانية لعبت دوراً أساس��ياً في انضم��ام زوجاتهم 

للتنظيم ودفعهن إلى مغادرة بريطانيا.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية “أن ازواج الشقيقات الثاث 
ألقوا باللوم في انضمام زوجاتهم لتنظيم “داعش” على الش��رطة 
البريطاني��ة الت��ي ش��جعت بحس��ب ش��هادتهم عل��ى تواص��ل 
الش��قيقات مع قريب لهن انضم إلى التنظيم في وقت س��ابق ما 

أدى إلى استقطابهن وإغرائهن بالتوجه إلى سوريا”.
وفي رس��الة وجهت إلى وزارتي الخارجي��ة والداخلية في بريطانيا، 
قال المحامون الممثلون ألزواج الشقيقات: “إننا نشعر بالقلق من 
قيام الش��رطة البريطانية بتشجيع االتصال بين زوجات موكلينا 

وقريبهن الذي يقاتل في صفوف تنظيم “داعش””.
وجاء في الرس��الة “يبدو أن الشرطة البريطانية تستخف بعواقب 

هذا النوع من التواصل بين أفراد العائلة واإلرهابيين”.

نقلت مجلة “دير شبيغل” األلمانية عن مصادر 
“خاص��ة”، أن برلي��ن تخش��ى من تح��ول أوروبا إلى 
ساحة مجابهة جديدة بين الغرب والشرق، بحيث 
تصبح ألمانيا رأس جسر لواشنطن. وشدد مصدر 
في وزارة الدفاع األلماني��ة في حديث مع المجلة 
على أنه “ال يمكن الس��ماح بتراكم األسلحة في 
ألمانيا مج��ددا”. وأوضحت المجلة أن واش��نطن 
تخطط لزيادة مخزون األسلحة النووية في أوروبا 
وتتحدث عن ضرورة نش��ر صواريخ نووية مجنحة. 
وذكرت “دير ش��بيغل” أن هذا الموضوع كان حاضرا 
في اجتماع وزراء الدفاع ل��دول الناتو بداية فبراير/ 
ش��باط الماضي، إال أن برلي��ن وباريس رفضتا هذا 
المقترح األميركي. من جانب آخر، أشارت المجلة 

إل��ى أن االس��تخبارات األلماني��ة ال تج��د “تغييرا 
جوهريا في مس��توى التهديد” من جهة روس��يا. 
وقال��ت إنه ف��ي الوقت ال��ذي تزعم في��ه الواليات 
المتح��دة أن موس��كو خرق��ت معاه��دة تدمي��ر 
الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، يشكك 
األعض��اء األوروبيون في حلف النات��و في حقيقة 
بالمس��اعدة  يتعل��ق  وفيم��ا  االتهام��ات.  ه��ذه 
األمريكية للحكوم��ة األوكرانية، كتبت المجلة 
أن واش��نطن تخط��ط لنق��ل مع��دات ثقيلة إلى 
القاع��دة  ف��ي  معظمه��ا  وس��يكون  أوكراني��ا، 
العس��كرية األميركي��ة الواقع��ة عل��ى األراضي 
األلمانية. في هذا الس��ياق، أعربت “دير ش��بيغل” 
ع��ن اعتقاده��ا ب��أن ذل��ك لي��س جيدا بالنس��بة 
للمستش��ارة األلمانية أنغيا ميركل التي “يجب 
عليها أن تخش��ى من أال تظه��ر كدمية ألميركا 

والت��ي لي��س فق��ط تس��مح بالتنص��ت عليها 
بل وتش��اهد قيام واش��نطن باإلض��رار بجهودها 
المبذولة من أجل تحس��ين الروابط مع فاديمير 

بوتين”.

ق��ام وزي��ر الدفاع الس��وري العم��اد فهد جاس��م الفريج 
بجولة ميداني��ة تفقد خالها وحدات الجيش العاملة في 

مطار الثعلة العسكري بريف السويداء.

وق��ال العم��اد الفري��ج: إن “قواتن��ا المس��لحة على أتم 

الجاهزية واالستعداد لردع كل من تسول له نفسه االعتداء 
على أي جزء من أرض الوطن”.

وقد اس��تمع وزي��ر الدفاع م��ن القادة الميدانيين لش��رح 
مفصل عن طبيعة األعمال القتالية التي خاضها الجيش 
في مواجهة التنظيمات اإلرهابي��ة وعن التدابير المتخذة 
للحف��اظ على الجاهزي��ة الدائم��ة للتص��دي ألي اعتداء، 

بحسب موقع سانا السوري.

وجدد العماد الفريج التأكيد على أن تاحم الش��عب مع 
الجيش والقيادة يشكل وحدة ال تنفصم عراها في مواجهة 
االعداء وأن هذا التاحم هو الذي أفشل العدوان االسرائيلي 
سابقا وهو الذي يرس��م معالم النصر على االرهاب حاضرا 

ومستقبا.
بدورهم أكد المقاتلون انهم “سيبقون درع الوطن وحصنه 
المني��ع في مواجهة التنظيمات اإلرهابية والقضاء عليها 

أينما وجدت حفاظا على عزة الوطن وكرامة أبنائه”

دعوات إلصالح الخطاب الديني تجنبًا للمد التكفيري في تونس

الجيش واللجان باليمن يدكان 
المواقع السعودية بـ70 صاروخا

الرئيس االيراني : فريقنا المفاوض 
يتحرك ضمن توجيهات قائد الثورة

إسالميو حركة “الشباب” 
يهاجمون قاعدة عسكرية في 

مقديشو

متظاهرون يحفرون قبورا 
في برلين دعما للمهاجرين

مصر تعين سفيرا جديدا 
لها في إسرائيل

الشرطة البريطانية ساعدت ثالث 
من مواطناتها باالنضمام لـ”داعش”

“دير شبيغل” تحذر من تحول أوروبا إلى ساحة مجابهة بين الشرق والغرب

وزير الدفاع السوري يتفقد مطار الثعلة
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أصدرت وزارة التربية  بياناً تفصيلياً بشأن موعد وأسئلة 
االمتحانات الوزارية العامة، مؤكدة أن مواعيد االمتحانات 
“ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير”، فيما أشارت الى أن طبيعة 
والمهجرين  “النازحين  فئات  بين  تختلف  لن  االسئلة 

والحشد الشعبي”.
 وقالت الوزارة في بيان تفصيلي أصدرته، اليوم، بخصوص 
ثابتة كما  االمتحانات  “مواعيد  إن   ، النهائية،  االمتحانات 
من  االنتهاء  بجهدها  “تسعى  أنها  مؤكدة  سابقاً”،  ثبت 
في  تحقق  ما  وهو  سالسة  بكل  االمتحانية  العملية 

امتحانات الثالث المتوسط وهي على ابواب النهاية”.
وأكدت وزارة التربية أنها “تقف على مسافة واحدة بين كل 
والمهجرين  والنازحين  الدراسة  في  المنتظمين  الطلبة 
جو  اختالف  عن  يشاع  “ما  أن  مبينة  الشعبي”،  والحشد 

االسئلة بين تلك الفئات عار عن الصحة وكذب محض”.
هذه  كل  بين  تختلف  لن  االسئلة  “طبيعة  أن  وأضافت 
الفرصة  نفس  اعطاء  يقتضي  العدالة  مبدأ  الن  الفئات 

للجميع”.
وأوضحت الوزارة أن “إشاعة تسريب االسئلة الوزارية كان 
اشبه بإعالن مدفوع الثمن هدفه الرئيس خلق بلبلة ليس 
إال”، مؤكدة أن “االسئلة محفوظة لم يتسرب منه شيء، 
وربما اشكل على البعض نشر اسئلة االمتحان التمهيدي 
الذي جزى للطلبة الخارجيين المؤهلين، واعتقاد المسرب 
أن هذه االسئلة هي االساس، وتمت عمليات ابتزاز  خاطئاً 

دفع الطالب ثمنها غاليا، كما أنه لم يستفد شيئاً”.
ولم  ثابتة  االمتحانات  “مواعيد  أن  إلى  الوزارة  بيان  واشار 
يطرأ عليها أي تغيير”، نافيا “تأجيلها كون ذلك يضيق من 
فرص الطلبة في القبول بالجامعات نتيجة التاخير كما 

ويحرم الكوادر التدرسية من العطلة الصيفية”.
وئام  على  وهي  الشارع  من  “قريبة  أنها  الوزارة  وأضافت 
وجه  على  والطلبة  المجتمع  شرائح  كل  مع  وتوافق 
الخصوص”، موضحة أنها “لم تغفل النداءات الكثيرة من 
الطلبة انفسهم وذويهم ومن المرجعية الدينية وهي من 
فترة تعقد اللقاءات في هيئة الرأي من اجل الخروج بحل 

توافقي يرضي جميع االطراف”.
بالنسبة  الوزاري  االمتحان  “موعد  أن  الوزارة  بينت  كما 
للطلبة المنتظمين كان مبنياً على استفتاء تم طرحه، 
هذا  وعلى  أخرى،  مواعيد  بين  من  الموعد  اختار  من  وهم 
لجعل  العالي  التعليم  وزارة  مع  التنسيق  تم  األساس 
االعزاء  طلبتنا  مذكرة  الوزاري”،  لالمتحان  مكاناً  الجامعة 
بأن “رمضان يتقدم في كل سنة ميالدية ما يقرب من 10 

ايام وهذا يعني ان امتحانات السنة القادمة والتي بعدها 
يقيناً ستجري في رمضان، وهذا ما حصل سابقاً في سنة 
1984، 1985، 1986، وليست هذه المرة االولى التي تجرى 
التي تمت مراعاتها  الظروف  بمثل هذه  االمتحانات  فيها 
بمواعيد االمتحانات فبين امتحان وآخر يومين او ثالثة وهي 

مدة كافية للمراجعة اثناء الصيام او بعد الفطور”.
المزورة  الصفحات  عشرات  “وجود  إلى  ال��وزارة  ونبهت 
التربية على مواقع  وزارة  او  التربية  وزير  التي تحمل اسم 
منذ  تشهد  “ال��وزارة  أن  الى  الفتة  االجتماعي”،  التواصل 
اشهر استهدافا وحربا تشنها بعض المواقع التي يكمن 
هدفها األساس في التشويش على الطالب بالدرجة األولى 

والعملية التعليمية”.
المعلومات  واستقاء  الحذر  “توخي  الى  الطلبة  ودعت 
من مصدرها الرئيس ال من الصفحات الوهمية والمزيفة، 
وعدم االلتفات الى االشاعات الكاذبة التي يروج لها بعض 

ارباك  الى  اصحابها  ويهدف  االمتحانات  بشأن  المزورين 
الخطوات المتخذة بهذا الصدد”.

الطلبة  المتحان  المحددة  “المواعيد  أن  وتابعت 
موعد  ان  اذ  ثابتة  مواعيد  هي  والنازحين  المنتظمين 
 27(  6/27 يوم  بالدراسة  المنتظمين  الطلبة  امتحانات 
مدارس  في  بالدوام  ينتظموا  لم  والذين  الحالي(،  حزيران 
بغداد والمحافظات للصفوف المنتهية الثالث والسادس 
وجميع الطلبة النازحين في االقليم وخارج العراق سيكون 

في يوم 7/25 )25 تموز المقبل(”.
المؤهلين سيدمجون  الخارجيين  “الطلبة  أن  وأوضحت 
مع نفس هذه التواريخ يوم 25/7 )25 تموز المقبل(، اذا كان 

نازحا، واذا لم يكن نازحا 27/6 )27 حزيران الحالي(”.
وتمنت وزارة التربية للجميع أن “يمر عليهم شهر رمضان 
والتآلف،  للوحدة  شهرا  يكون  وأن  الخير  بكل  المبارك 

ومنطلقا للتسامح والوئام”.

محليـة4

من اجل الخروج بحل توافقي

وزارة التربية تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن موعد وأسئلة االمتحانات العامة

 
المانيا  تلقت وزيرة الصحة عديلة حمود دعوة لزيارة 

لغرض االستفادة من تجربتها في المجال الصحي.
وذكرت وزارة الصحة في بيان ان حمود التقت بالقائم 
سيماندل  ميالن  بغداد  في  االلمانية  السفارة  بأعمال 

وبحثت معه سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم العراق 
في مجال اعادة اعمار البنى التحتية السيما في المجال 
الصحي ومساعدة النازحين. واضافت ، ان القائم بأعمال 
لزيارة  الصحة  وزيرة  دعا  بغداد  في  االلمانية  السفارة 
وشركات  الصحية  المؤسسات  على  لألطالع  المانيا 
من  واالستفادة  الطبية  والمستلزمات  واالجهزة  االدوية 

التجربة االلمانية في المجال الصحي.

اعلن نائب محافظ واسط رشيد البديري 
الشركات  من  العديد  رغبة   ، ،االثنين 
في  نفطي  مصفى  انشاء  في  االجنبية 

المحافظة وفق الية االستثمار.
وقال البديري “،ان شركات متعددة ترغب 
بانشاء مصفى نفطي ومشاريع للسكن 

والكهرباء في محافظة واسط”.
واضاف “ان الحوار قد بدأ فعال مع شركة 
اماراتية امريكية متخصصة وتم االتفاق 
المشروع  لمخططات  تقديمهم  على 
وضع  وت��م  ل��ه،  االقتصادية  وال��ج��دوى 
السماد  مصنع  بانشاء  تنافسي  شرط 
تغطي  كهربائية  ومحطة  الكيمياوي 

المصفى والمحافظة بالتزامن مع انجاز 
المصفى”.

واشار “الى ان االنتاج سيكون اقل سعرا 
خصوصا وان واسط التحوي على مصفى 
عالمية  مواصفات  ذو  االنتاج  وسيكون 
على  سيحوي  الذي  البنزين  يخص  فيما 
فما   90 الى  تصل  عالية  اوكتان  نسبة 
بكل  السيارات  زيوت  انتاج  وسيتم  فوق 

انواعها والحبيبات البالستيكية”.
الفرصة  هذه  ان   ، الى  البديري  ولفت 
امام  واسعا  الباب  ستفتح  االستثمارية 
االختصاصات  جميع  في  عامل   5000
من  االرض  بتاجير  المستثمر  وسيقوم 
الموانئ  من  النفط  خام  ويشتري  الدولة 

بالسعر اليومي

لتجارة  العامة  الشركة  وقعت 
التجارة  وزارة  في  الغذائية   المواد 
عقدين لتوريد مادتي السكر والزيت 
احدى   ) سي  تي  )ج��ي  شركة  مع 
والتجارة  الصناعة  وزارة  شركات 
المحسن  عبد  ذلك  اكد  االيرانية  
العامة  الشركة  عام  مدير  الركابي 
بان  واضاف  الغذائية  المواد  لتجارة 
الشركة  زار  الشركة  تلك  من  وفد 
والج���راءات  العقدين  لمتابعة 
وصولها الى مخازن الشركة وحسب 
الحكومتين   بين  تم  الذي  البرتوكول 
السياق  ذات  وعلى   . سابق  وقت  في 

كمية  احالة  ال��ى  الركابي  اش��ار 
السكر  مادة  من  طن  الف   40000
باالضافة  االمارتية  الميمنة  لشركة 
شركات  مع  المنفذه  العقود  الى 
االتحاد  وشركة  وبحرينية  اماراتية 
المحدودة  الغذائية  للصناعات 
العراقية لتوريد وتجهيز مادة السكر 
لتوفيرها  الوزارة  خطة  ضمن  وذلك 
 . التموينية  الحصة  مفردات  ضمن 
بخطتها  ماضية  شركته  ان  مشيرا 
محافظات  لتجهيز  التسويقية 
البطاقة  بمفردات  كافة  البالد 
المناطق  ضمنها  ومن  التموينمية 
الداعشية  العصابات  من  المحررة 
المحاصرة  المناطق  الى  باالضافة 

وزير  السيد  موافقة  حصلت  وقد 
حديثة  مناطق  تجهيز  على  التجارة 
الزيت  بمواد  وب��روان��ة  والبغدادي 
عبر  وذلك  والطحين  والرز  والسكر 
طائرة الشحن بالتنسيق مع االجهزة 
نقلها  تم  اخ��رى  وكميات  االمنية 
التابع  الشاحنات  اسطول  بواسطة 
الى  الحرية  مخازن  ومن  للشركة 
مطار الشهيد محمد عالء. الفتا الى 
مواقع  الى  ميدانية  بزيارات  قيامه 
سير  على  االطالع  اجل  من  الشركة 
العمل واللقاء بالعاملين واالستماع 
الى مقترحاتهم لتطوير العمل وحل 
االشكاالت والمعوقات التي تعيق اداء 

مهام عملهم بالشكل الصحيح .

أطلعت السيدة وزيرة الصحة عديلة حمود حسين  مع 
خميس حسين السعد الوكيل األداري للوزارة على محصلة 
وافتتاح  الدين  صالح  محافظة  الى  الميدانية  زيارته 
وتفقده  تكريت  في  القادسية  بحي  الصحي  المركز 
في  المسؤولين  مع  واللقاء  العام  سامراء  لمستشفى 
أنعاش  التي من شأنها  والرؤى  األفكار  وتبادل  المحافظة 
الواقع الصحي في صالح الدين السيما المناطق المحررة 
وضرورة األسراع بأجراءات عودة المالكات الطبية والصحية 
النازحة الى عملها لتقديم خدماتها الوقائية والعالجية 
الموضوعة العمار  .والخطط  النزوح  العائدة من  للعوائل 

وتأهيل المؤسسات الصحية.
من جانب اخر  اعلنت وزارة الصحة عن حصول الموافقات 
على تشكيل لجان اسناد لغرض متابعة القضايا الخاصة 
بالتحقيق في االخطاء الطبية لغرض االسراع في حسم 

القضايا المتعلقة باالخطاء الطبية.
وقال   الوزارة في بيان اطلعت عليه “ العراقية “”ان  وزيرة 
الصحة الدكتورة عديلة حمود وافقت على تشكيل لجان 

اسناد”.
واضاف ان “هذه اللجان مهمتها متابعة القضايا الخاصة 
بين  تنسيقي  وبشكل  الطبية  االخطاء  في  بالتحقيق 
الممثل القانوني وبين اللجان التحقيقية لغرض االسراع 

في حسم القضايا المتعلقة  باالخطاء الطبية “.
مبيناً ان “هذة الخطوة جاءت من اجل توفير فرص الدفاع 

عن المالكات الطبية والصحية وبالشكل االمثل”.

توقعت الهيئة العامة لألنواء 
الجوية   ان يكون طقس اليوم 
ودرجات  ومغبرا  صحوا  الثالثاء 
وذكر   . مئوية  درجة   42 الحرارة 
يوم  “طقس  ان  للهيئة  تقرير 
مع  صحوا  سيكون  الثالثاء  غد 
تصاعد للغبار وارتفاع قليل في 
المنطقتين  الحرارة في  درجات 
اما  والوسطى  الشمالية 
ْم   26 الصغرى  الحرارة  درجة 

والعظمى 42 ْم. 
غد  ي��وم  “طقس  ان  واض��اف 
كما  صحوا  سيكون  االربعاء 
يتصاعد الغبار في المنطقتين 
اما  والجنوبية  الوسطى 
قليالً  تنخفض  الحرارة  درجات 

الوسطى  المنطقتين  في 
في  مقاربة  وتكون  والشمالية 
اليوم  عن  الجنوبية  المنطقة 

السابق”.
 وبين ان “طقس يوم الخميس  
مع  ص��ح��وا  سيكون  ف��ان��ه 
في  النهار  الغبار خالل  تصاعد 
بعض األماكن من المنطقتين 
الوسطى والجنوبية اما درجات 
في  سجل  لما  مقاربة  الحرارة 

اليوم السابق “. 
وعن جو يوم الجمعة المقبل 
تصاعد  مع  صحوا  سيكون 
بعض  في  النهار  خالل  الغبار 
المنطقتين  م��ن  األم��اك��ن 
الوسطى والجنوبية اما درجات 
في  سجل  لما  مقاربة  الحرارة 

اليوم السابق.

محلي  م��ص��در  أف����اد 
بأن  أرب��ي��ل  محافظة  ف��ي 
خالل  شهدت  المحافظة 
ازمة  الماضيين  اليومين 
السيارات  وق��ود  في  ح��ادة 
وق��ال  مجهولة.  ألس��ب��اب 
المصدر إن “أسعار الوقود في 
كبير  بشكل  ارتفعت  اربيل 
حيث وصل سعر لتر البنزين 
الى اكثر من الف دينار عراقي 
اصحاب  على  اثر  الذي  االمر 
بشكل  المحدود  الدخل 

سلبي واضر برزقهم اليومي”. 
الزال��ت  “األزم���ة  أن  وأض��اف 
قائمة حتى األن في حين لم 
المعنية في  الجهات  تحرك 
وتشهد  ساكنة”.  اإلقليم 
منطق اقليم كردستان ازمة 
في الوقود بين الحين واالخر 
قد  مجهولة  السباب  وذلك 
االمني  الملف  ابرزها  تكون 
اإلجرامي  “داع��ش”  وسيطرة 
المناطق  ب��ع��ض  ع��ل��ى 
من  والغربية  الشمالية 
العراق وأبرزها مصفاة بيجي 

فيما مضى.

 
ديالى  شرطة  مديرية  اعلنت 
كبير  م��س��ت��ودع  ضبط  ع��ن 
والالصقة  الناسفة  للعبوات 
شرقي  شمال  والمتفجرات 

بعقوبة مركز محافظة ديالى.
الداخلية  ل��وزارة  بيان  وذكر 
وبناءا  خاصة  امنية  “ق��وة  ان 
استخباراتية  معلومات  على 
كبير  مستودع  على  عثرت 
وادي  منطقة  في  للمتفجرات 

ثالب بأطراف منطقة إمام ويس 
وأوضح  بعقوبة.  شرقي  شمال 
عبوة   200 ضم  “المستودع  إن 
ناسفة  عبوة   66 و  الصقة 
الى  اضافة  ناسفة  احزمة  و6 
,مبينا  اسلحة وذخيرة متنوعة 
يعد مصدرا  “المستودع كان  ان 
لتجهيز التنظيمات المتطرفة 
بالعبوات  االرهابية  والخاليا 
والمتفجرات  المتنوعة 
الستهداف القطعات والدوريات 

االمنية

منع  عن  االنباء  العامة  المرور  مديرية  نفت 
اقليم  لوحات  تحمل  التي  السيارات  حركة 
المديرية  باسم  المتحدث  وقال  كردستان. 
“ال  صحفي  تصريح  في  وليد  عمار  العميد 
بخصوص  تبليغ  صدور  او  تعميم  لدينا  يوجد 
لوحات  تحمل  التي  السيارات  حركة  منع 
صدر  القرار  وهذا  كردستان  اقليم  تسجيل 

فقط في زيارة استشهاد االمام الكاظم عليه 
امنية معينة  لحالة  الماضي  الشهر  السالم 
وعن  الزيارة”.  بانتهاء  وانتهى  مؤقتاً  قراراً  وكان 
موعد اكمال تغيير لوحات السيارات الفحص 
هدفنا   “ وليد  بين  “المنفيست”  المؤقت 
تسجيل  لوحات  توحيد  هو  المستقبلي 
هي  المؤقت  الفحص  ارق��ام  وان  السيارات 
بصورة  الحالة  هذه  وتنتهي  أشهر  مسألة 

كاملة”.

حفال  الزراعة  وزارة  أقامت 
عام  مرور  بمناسبة  تأبينيا 
على مجزرة سبا يكر األليمة .

بها  افتتح  كلمة  وف��ي 
اوزير  أكد  التأبيني  الحفل 
مجزرة  إن   على  ال��زراع��ة 
لبشاعتها  ونظرا  يكر،  سبا 
الذاكرة  في  عالقة  ،ستبقى 
أن  الزمن  لتقادم  اليمكن 
خسة  مدى  مبينا    ، يمحها 
ألنهم  القتلة  المجرمين  
بارد  بدم  جريمتهم  ارتكبوا 
اليحملون  عزل  شباب  ضد 
إنهم  ذنبهم  ،وكل  سالح  أي 
 ، بلدهم  عن  للدفاع  ج��اءوا 
يحتم  الواجب  بان  مضيفا 
مقاتلة  ال��ج��م��ي��ع   ع��ل��ى 
 ، كان   أينما  اإلرهاب  ومطاردة 
الجهاد  فتوى  بأهمية  مذكرا 
بالدنا  حفظت  التي  الكفائي 

من زحف هؤالء الهمج  
كما اشاد الوزير في كلمته 
والحشد  المسلحة  بالقوات 
العشائر  وأب��ن��اء  الشعبي 

يحققونه  لما  والبيشمركة 
الدواعش  على  انتصارات  من 
وفي   . الجبهات  جميع  وعل   ،
أبيات  تليت  الحفل  نهاية 
المناسبة  من الشعر مجدت 
سقطوا  الذين  والشهداء 
األوغ��اد  بالمجرمين  ون��ددت 
لما ارتكبوه من جرائم بشعة 
هذا   . واإلنسانية  العراق  بحق 
التأبيني  الحفل  حضر  وقد 
العامين  المدراء  من  ع��ددا 

وجمع من منتسبي الوزارة  .

وزيرة الصحة تتلقى دعوة رسمية لزيارة المانيا   واسط تعلن تنافس شركات عربية واجنبية ألنشاء مصفى نفطي في المحافظة

التجارة ... توقيع عقدين لتوريد مادتي السكر والزيت 
االيراني لحساب البطاقة التموينية

وزيرة الصحة تطلع على 
جهود األرتقاء بالواقع الصحي 

في صالح الدين

طقس اليوم  صحو ومغبر والحرارة بمعدل 42 ْم

تفاقم أزمة وقود السيارات
 في اربيل

الداخلية : العثور على مستودع كبير 
للمتفجرات شمال شرقي بعقوبة

المرور العامة: ال منع لحركة سيارات االقليم

وزارة الزراعة تقيم حفال تأبينيا بمناسبة 
الذكرى السنوية األولى لشهداء سبايكر

في خطبة الجمعة الماضية طالب ممثل 
االشرف  النجف  في  الدينية  المرجعية 
وأصحاب  العراقية  العقول  اشراك  بضرورة 
االختصاص في الجامعات لإلسهام في حل 

، وتأتي هذه الدعوة في ظروف صعبة  المشكالت التي يمر بها العراق 
وقاسية يمر بها البلد ويحتاج الى كل القدرات والتخصصات وباألخص 
من  التي  الوطنية  واالندفاعات  والمهنية  التجربة  تمتلك  التي  تلك 
المنجز  تحقيق  صعيد  على  المستويات  بكل  االرتقاء  يمكن  خاللها 
المنش�ود .هذه الدعوة لم تكن األولى من نوعها ، فقد سبق للمرجعية 
انها  يعني  وهذا   ، خطبها  من  العديد  في  الموضوع  لهذا  اشارت  ان 
تفاعلت مع عمق المشكلة العراقية ووقفت على احد اهم مسبباتها 
العراقية في كل المجاالت واالعتماد على  وهو عدم االكتراث للخبرات 
مالكات وظيفية ليس لديها الخبرة والتخصص ، انما جاءت بها الوالءات 
الحزبية والمحاصصة البغيضة واالرتباطات العائلية ، اسهمت كلها 
قيادات  بقوة  منه  الكثير  يحتمي  مترهل  وظيفي  كيان  تأسيس  في 
التخصص  مديات  في  وسطحيته  تخلفه  يخفي  لكي  المؤسسات 
البلد  في  الوضع  على  السياسة  سلطة  لهيمنة  ونتيجة   ، والتجربة 
برنامج  في  األساسية  المعالجات  اجراء  عن  عاجزة  الحكومة  وقفت 
اإلصالح االداري ، واختفت الشروط الواقعية والمنطقية في االختيارات ، 
االمر الذي ضيع الكفاءات الحقيقية وجعلها معطلة مهمشة الحول 
لها والقوة .في مقال سابق قلت نحن نحتاج الى ثورة إدارية في مجال 
وهذه  الجوفاء،  والشعارات  الفضفاضة  الكلمات  نترك  وان  اإلصالح 
الثورة اليمكن ان تنجح اال باألعتماد على ركائز متينة تحددها مفاهيم 
االستحقاق ، وضرورات المرحلة ، واولويات االختيار ، وأن تدرك الحكومة 
ان المجال امامها على االطالق للتبرير، بعد مرور اكثرمن عشر سنوات 
على ماسمي بالعراق الجديد ، صحيح ان هذه الحكومة عمرها مايقارب 
من السنة ، لكن عليها ان تختزل الزمن وتستفيد من أخطاء التجارب 
األخطاء حتى التكرر  تلك  أمر مهم طبيعة  وهذا  تحدد  وان   ، السابقة 
، وبصراحة هذا  األمثل للعمل  وتصبح فيما بعد وكأنها هي األسلوب 
مايحصل االن في بعض مرافق الدولة .وفي هذا الصدد وانطالقا من دور 
االعالم والصحافة في رفد الحكومة والدولة بالمقترحات واألفكار التي 
تعزز مسيرة البناء والتنمية اقترح على األمانة العامة لمجلس الوزراء 
مستوى  على  والتخصصات  الكفاءات  لتقييم  عليا  لجنة  تشكيل 
المالكات الوسطية » درجة مدير عام فما فوق » وربما درجات وظيفية 
الرجل  اشغال  من  للتأكد  الوطني  المنجز  في  أهميتها  لها  اخرى 
المناسب للمكان المناسب ، والتعرف أيضاً على خبراتهم وتجاربهم 
، مع  الحالي  الوظيفي  الموقع  التخصص مع  تجانس  ومدى  السابقة 
والتخصصات  والكفاءات  القدرات  عن  البحث  االعتبار،  بنظر  االخذ 
العراقية المعطلة عن العمل ودعوتهم الشغال مواقع وظيفية تتالءم 
.وليكن  اوداخله  العراق  خارج  كانوا  ، سواء  مع تخصصاتهم  وتنسجم 
العراق للجميع ، بعيداً عن المحاصصة والطائفية والوالءات الحزبية ، 
الكل سواسية تحت القانون ، والفرق بين هذا وذاك ، اال من خالل حجم 

عطائه ، وقيمته الوطنية ووفائه للعراق واهل العراق .

انتباهة المرجعية 
وغفلة الحكومة

رياض عبدالكريم 
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مع  السباحة  وتتمنى  المغامرات  محّبي  من  كنت  إذا 
أسماك القرش، فما عليك إالّ 
كوستاريكا، جزيرة كوكوس

تقع هذه الجزيرة على بعد 340 ميل من شاطئ المحيط 
في  جزيرة  أجمل  بأنها  وتوصف  كوستاريكا،  في  الهادئ 
العالم. تعتبر هذه الجزيرة موطن الكثير من أنواع وفصائل 
هذه  في  يمكنك  المطرقة.  ذي  والسّيما  القرش  أسماك 
الجزيرة المشاركة في واحدة من رحالت الغوص التي تستمر 
المجهزة لممارسة  والقوارب  اليخوت  ألكثر من أسبوع في 

الغوص ومشاهدة القروش.
جزر الباهاماس

منذ  تسكنها  التي  القرش  بأسماك  الجزرة  هذه  تزدحم 
وتتيح  الحّرة.  أمام السباحة  المنطقة  أغلق  60 عاماً، مّما 
داخل  من  الثور  القرش  مراقبة  فرصة  الجزر  هذه  زيارة  لك 
يمكنك  كما  محترفين،  غّواصين  بمساعدة  حديدي  قفص 
مشاهدة الغواصين  يطعمون أسماك القرش التي تتجمع 

في مشهد مخيف.  
جزر فيجي

تجذب هذه الجزر أسماك القرش بسبب نظامها 
إجراءات  تفرض  أنها  والسّيما  المتوازن  البيئي 

السمكية.  ثروتها  على  للحفاظ  صارمة 
إطعام  مشاهدة  الجزر  هذه  في  ويمكنك 
غواصين  أي��دي  على  ال��ق��رش  أس��م��اك 
متراً،   15 إلى  تصل  أعماق  في  محترفين 
على  لتظهر  بالطعام  يغرونها  ثّم   ومن 

السطح.
جنوب أفريقيا

ثماني فصائل من  هل تخيلت مشاهدة 
واحد.  سرب  وفي  واحد  موقع  في  القروش 

تكثر  حيث  أفريقيا  جنوب  بانكس  بروتيا  في 
المطرقة  الرأس  ذي  والسّيما  القرش  أسماك 

الغوص  يمكنك  الجزيرة  هذه  وفي  النمر.  والقرش 
مع مختصين ومشاهدة هذه األسماك.

الفلبين
في  إالّ  األح��ادي  الذيل  ذي  القرش  مشاهدة  يمكنك  ال 
مااللباسكوا في الفلبين حيث المكان الوحيد الذي يتواجد 
ذيله نصف طوله.  يبلغ طول  الذي  القرش  النوع من  به هذا 
وقد يستمر الذيل في النمو بتقدم العمر إلى أن يصل إلى 6 

أمتار.

المكسيك
ج��زي��رة  ت��ج��ذب  ال 

في  فقط، غوادالوبي  المغامرات  محّبي  المكسيك 
من  األبيض  القرش  أسماك  تجذب  ألّنها  أيضاً،  العلماء  بل 
غير سبب واضح. ويمكنك في هذا المكان مشاهدة القرش 

األبيض من القفص.

5معالم سياحية

الرحال  شد  قبل  والسياحة  السفر  عشاق  على  يتوجب 
إلى مدن العالم ودوله المختلفة في هذا الصيف أن يفكروا 
أوجه  عن  والبحث  القراءة  خالل  من  الشخصي  بأمنهم 
ألنه  تهددهم  التي  المخاطر  ومدى  الدول  هذه  في  األمان 
توجد في هذا العالم العديد من المدن التي يعتبر الوضع 
وإطالق  والقتل  الخطف  عمليات  كون  سيئا  فيها  األمني 
النار بين جماعات المافيا يتكرر بشكل خطير وقوي األمر 

الذي يمكن أن يطال السياح األجانب أيضا . 
تلتقي العديد من مكاتب السياحة في العالم مع بعض 
األجهزة األمنية المعنية في التقييم بان المدن التالية في 

العالم تعتبر من األخطر في العالم بالنسبة للسياح .
 

1ــ سيوداد خواريز ) المكسيك (
تسمى  أنها  رغم  نموا  األسرع  من  المدينة  هذه  تعتبر 
تزداد  الجريمة  أن  غير  العالم  في  عنفا  األكثر  المنطقة 
فيها بشكل أسرع من نموها ففي عام 2008 وقعت فيها 

1400 جريمة أما في عام 2010 فقد وقعت 2500 جريمة 
هذه  في  الحياة  فان  ولذلك  المخدرات  مافيات  ارتكبتها 
المدينة مشلولة من الخوف فالناس يخشون من تعرضهم 
للخوف أو تعرضهم لرصاصات طائشة تطلقها العصابات 
المدينة  هذه  في  الماضية  أعوام  العشرة  خالل  توفي  وقد 

400 امرأة نتيجة للعنف الجنسي الذي وقع عليهن .
 

2ــ بوغوتا ) كولومبيا (

في  كولومبيا  في  األمني  الوضع  تحسن 
السنوات القليلة الماضية بشكل ملموس ، غير أن هجمات 
مافيا المخدرات ال تزال تؤرق سكان الريف وسكان العاصمة 
بوغوتا كما توجد تهديدات مستمرة بحدوث انفجارات كالذي 
وقع في أغسطس من العام قبل الماضي أمام محطة اإلذاعة 

الكولومبية كاراكول راديو وأدى إلى جرح أربعة أشخاص
بأنها  الماضي  أكتوبر  في  الكولومبية  السلطات  وقد 
إداريا في  بالقنابل كان سيستهدف مركزا  أحبطت هجوما 
تخطف  اإلجرامية  التنظيمات  بعض  تزال  ال  كما  بوغوتا 

المدنيين وتطالب بفديات مقابلهم من الحكومة .

3ــ سانت لويس ، 
ميزوري ) الواليات المتحدة(

ف������ان وفق أحدث دراسة لمكتب التحقيق الفيدرالي 
المدينة  والية ميزوري هي  الواقعة في  لويس  مدينة سانت 
األكثر خطورة في أمريكا من زاوية أعمال القتل واالغتصاب 
والسرقات والسطو وقد تجاوزت حتى بعض المدن الشهيرة 
دائما  كانت  التي  اورلينز  ونيو  وديترويت  كادين  مثل  بذلك 
فيها  يكثر  التي  بالمدن  الخاص  السلم  قمة  في  تتواجد 
جزائي  فعل   2070 لويس  سانت  مدينة  في  ويقع  العنف 
عنيف بالنسبة لكل 100 ألف نسمة أما لمعدل الوسطي 

فهو 459,4 فعل جزائي .
 

4ــ بورت أو برنس )هاييتي (
والرئيسية  األكبر  تعتبر  التي  المدينة  هذه  ت��زال  ال 
رغم  وللتظاهر  العنيفة  للمواجهات  مركزا  هاييتي  في 
2004 ففي  التي جرت فيها في عام  التغييرات الحكومية 
العنف  أعمال  تراقب  شرطة  قوة  أية  توجد  ال  المدينة  هذه 
ويسيطر المجرمون على الدولة كلها تقريبا وحتى القوات 
المساعدة التي قدمتها األمم المتحدة ال تضمن للزائرين 
واحدة  ذلك  إلى  إضافة  هاييتي  أن  كما  األمان  وللسكان 
الواليات  إلى  المخدرات  تهريب  منها  يجري  التي  الدول  من 
بالموت  والتهديد  والقتل  الخطف  أعمال  أما  المتحدة 
جماعات  بين  الدامية  والمواجهات  المسلحة  والسرقات 
بورت  العاصمة  في  يومي  بشكل  تتكرر  فهي  المخدرات 
اوبرنس كما أن البالد ال تزال تتذكر الزلزال المدمر الذي ضربها 

.
 

5ــ مقديشو ) الصومال (
 تتصف األوضاع السياسية واألمنية في الصومال بشكل 

عام بعدم االستقرار منذ فترة طويلة .
غير  أنها  غير  مركزية  حكومة  شكليا  فيها  يوجد  و 
ولذلك  مقديشو  العاصمة  على  حتى  اإلشراف  على  قادرة 
ينصح بعدم السفر إلى الصومال فأعمال القتل والخطف 
في  كما  مقديشو  في  يوميا  تتكرر  الدموية  والحوادث 
التهديد األكبر فيتعرض  المناطق األخرى من الصومال أما 
له مواطنو الواليات المتحدة أما المشكلة األخرى السائدة 
في الصومال فهي الصراعات المسلحة التي ال يمكن التنبؤ 
بها بين الميليشات المتنافسة كما ال ينصح بالسفر بحرا 
عمليات  تكرار  بسبب  الصومالية  الشواطئ  من  بالقرب 

القرصنة المسلحة التي تتم انطالقا من الصومال .
 

6ــ كاراكاس )فنزويال (
تمثالن نحاسيان في احدى ساحات كاراكاس

العالم  في  مدن  عشر  اخطر  قائمة  إلى  كاراكاس  أدخلت 
كبير  بشكل  مرتفعه  فيها  الجريمة  فنسبة  عامين  قبل 
وتحدث في شوارعها عمليات قتل وهجمات بالسالح بشكل 
 “ عمليات  األحيان  من  الكثير  في  تحدث  كما  يومي  شبه 
الخطف السريع “ حيث يتم خطف السياح األجانب ثم يتم 
إطالق سراحهم بعد تسديد األموال المطلوبة أما الشرطة 
فتعتبر مشكلة كبيرة كونها متورطة في أعمال الخطف 
هذه . ويتم في إطار حملة مكافحة تجارة المخدرات ثقب كل 
الحرس  الدولي من قبل  المطار  أثناء تفتيشها في  حقيبة 
الضرر  إلحاق  إلى  يؤدي  الذي  األمر  فوالذي  بقضيب  الوطني 
النشالين  نسيان  يمكن  ال  كما  أيضا  الحقيبة  بموجودات 

ولصوص الفنادق ومختلف المحتالين في الشوارع .

7 ــ بورت مورسيبي 
) بابوا غينيا الجديدة (

فيتوجب  المدينة  هذه  إلى  بالسفر  ترغبون  كنتم  إذا 
للمهاجمة  تعرضكم  إمكانية  باالعتبار  تأخذوا  أن  عليكم 
فيها  الجريمة  من  مرتفعه  حالة  تسود  ألنه  لالغتصاب  أو 
في  السياح  بخطف  المجرمون  ويقوم 

السيارات ومهاجمة سياراتهم بالحجارة ويتواجد جزء كبير 
باسم  المعروفة  الشوارع  مافيا  إشراف  تحت  المدينة  من 
التي ال  األماكن  بالتواجد في  السياح  ينصح  وال  راسكولس 
توجد فيها حراسة مثل زيارة المقابر أو الشواطئ أو مالعب 
الغولف كما أن وسائل النقل العامة تعتبر خطيرة أما أكثر 
وسائط النقل خطورة فهي السيارات التي يتم استئجارها 
أن  ولذلك يمكن  زالزل  تتواجد في منطقة  المدينة  أن  كما 

تتعرض إلى زلزال أو تسونامي أو انهيار التربة .

8ــ غروزني ، الشيشان ) روسيا االتحادية (
 ( بأنها   2003 عام  في  غروزني  المتحدة  األمم  وصفت 
المدينة األكثر تدميرا على الكرة األرضية ( وقد شهدت منذ 
حطام  إلى  تتحول  جعالها  فيها  حربان  التسعينيات  بداية 
مرتفعة  فهي  فيها  واالغتصاب  القتل  عمليات  نسبة  أما 
وتمثل عمليات الخطف إحدى المشاكل األمنية الرئيسية 
ويتم منذ فترة إعادة بناء المدينة غير أن الكثير من المباني 
ال تزال بدون كهرباء وماء وقد فر الكثير من الشيشانيين إلى 

داغستان أو أذربيجان الن بلدهم ليس آمنا .

9ــ سانتو دومينغو ) الدومينيكان (
الدومينيكان  جمهورية  إلى  العام  هذا  التوجه  قررتم  إذا 
فيفضل أن تتركوا األشياء الثمينة في بلدكم وبيوتكم الن 
تنامي  في  والسطو  للسرقة  يتعرضون  الذين  األجانب  عدد 
هذه  في  ويحدث  للسيارات  متنامية  سرقات  تحدث  كما 
من  الرغم  وعلى   . متكرر  بشكل  ومظاهرات  اضرابات  البالد 
أن التظاهرات ال تتم عادة في المناطق السياحية وال تكون 
االحتجاجات موجهة ضد األجانب إال انه من الضروري التزام 

الحذر أثناء السفر إلى هذه الجزيرة .

10ــ مظفر آباد ) باكستان (
جنة  باكستان  في  كشمير  أزاد  إقليم  عاصمة  تعتبر   
وأنهارها  الجميلة  ببحيراتها  تفتخر  حيث  األرض  على 
هي  دول   3 بين  مقسمة  وكشمير  الجميلة  وحدائقها 
على  بينها  خالفات  وهناك  والصين  وباكستان  الهند 

الدول  هذه  فان  ذلك  إلى  وإضافة  أراضي 
باكستان  في  وتحدث  نووية  أسلحة  تمتلك  جميعها 
األكبر  المشكلة  أما  واحتجاجات بشكل متكرر  مظاهرات 
السياسي  والعنف  واالبتزاز  المخدرات  تجارة  فهي  هنا 

واإلرهاب والقتل. 

10 دول تتطلب الحذر حين تنوي زيارتها للسياحة

الَمعلَم  إيفل هو  أن برج  أن أظهر مسح حديث  بعد 
أعدت  اإلنكليز،  المسافرين  لدى  األب��رز  السياحي 
بأهم  مصورة  قائمة  البريطانية  التلغراف  صحيفة 

المعالم المميزة حول العالم.
في  له  مماثلة  مباني  وجود  فرغم   : إيفل  برج   1-
إنكلترا مثل بيغ بن وستونهنج، إال أن البريطانيين 
يرون أنه من األسهل لهم أن يميزوا المباني واآلثار 

الموجودة بالخارج. 
-2 وجاءت األهرامات في المركز الثاني، بحسب 
www. موقع  أج��راه  ال��ذي  المسح  نتائج 
sunshine.co.uk كجزء من دراسة جارية عن 
يعيشون  الذين  للناس  الجغرافية  المعرفة 
في المملكة المتحدة، حيث تعرف عليها 

98 % من هؤالء الذين شملهم المسح.
تمثال  ج��اء  الثالث  المركز  وف��ي   3-
في  الرموز  أشهر  من  يعتبر  الذي  الحرية، 
الواليات المتحدة، وقد تعرف عليه بشكل صحيح 96 

% من هؤالء األشخاص الذين شملهم المسح.
-4 وجاء في المركز الرابع سور الصين العظيم الذي 

يمكن مشاهدته كذلك من الفضاء.
-5 وحلت بالمركز الخامس ساعة بيغ بن الشهيرة، 

حيث تعرف عليها 93 % من البريطانيين.
-6 وحل بالمركز السادس تاج محل الذي يعتبر واحداً 

من أبرز وأشهر المباني في الهند.
أشهر  من  وهو  ستونهنج  مبنى  سابعاً  وحل   7-
من   %  77 واختاره  إنكلترا  في  القديمة  المواقع 

المسافرين.
الشكل  ذات  األوبرا  دار  جاءت  الثامن  المركز  وفي   8-

الهندسي المميز في مدينة سيدني االسترالية.
وسط  في  الموجود  العمالق  الروماني  المدرج   9-

مدينة روما والذي يعرف أيضاً باسم الكولوسيوم.
-10 وأخيراً جاء في المركز العاشر ذلك الجسر الذي 
يعرف ب� “غولدن غيت” أو جسر البوابة الذهبية المعلق 
يعتبره  قد  ما  وهو  فرانسيسكو.  سان  في  الموجود 
البعض مفاجأة خاصة وأن الجسر يحتفي هذا العام 

بذكرى إنشائه السنوية الخامسة والسبعين.

الرغم  على  ثابًتا،  نمًوا  وابوظبي  دبي  في  والفنادق  الضيافة  قطاع  يشهد 
األفضل  الفنادق  أداء هذه  ما يجعل  الصيف،  واقتراب  النفط،  من هبوط أسعار 

إقليمًيا.
أن  األوسط  الشرق  في  الضيافة  قطاع  حول  ويونغ”  “إرنست  تقرير  أظهر 
خالل  الفندقي  اإلشغال  حيث  من  األول  المركز  في  حلت  وأبوظبي  دبي  فنادق 
شهر نيسان )أبريل( الماضي، إذ حافظت فنادق دبي على معدالت إشغال جيدة 
بنسبة %84,2 مقارنة بنسبة %85,4 في نيسان )أبريل( 2014، في حين شهد 
 289 إلى   2014 في  دوالرًا   326 من  انخفاًضا  الغرف  اليومي ألسعار  المتوسط 

دوالرا في 2015.
األداء  مؤشرات  جميع  في  إيجابية  زيادة  للضيافة  أبوظبي  سوق  حقق  كما 
إلى %86. وترافق   84 وارتفع اإلشغال من   ،2015 )أبريل(  الرئيسية خالل نيسان 
ارتفاع اإلشغال مع ارتفاع ملحوظ في المتوسط اليومي ألسعار الغرف من 220 
 ،2015 الشهر نفسه من  دوالرًا في   236 ولغاية   2014 )أبريل(  دوالرًا في نيسان 
)أبريل(  المتاحة من %9.1 في نيسان  الواحدة  الغرفة  إيرادات  الزيادة في  بسبب 
2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعزى الزيادة في اإلشغال إلى 

استضافة المدينة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي.
انخفاض طفيف

قال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات االستشارات العقارية لمنطقة الشرق 
األسواق  من  عددًا  أن  الواضح  “من  ويونغ:  إرنست  في  إفريقيا  وشمال  األوسط 
الرئيسية ال يزال يشهد نمًوا ثابًتا في قطاعات الضيافة، على الرغم من هبوط 
أسعار النفط، لكن مع اقترابنا من أشهر الصيف والطقس الحار، من المتوقع 

أن تنخفض معدالت اإلشغال بشكل تدريجي في مختلف أنحاء المنطقة”.
مع   ،2015 في  طفيًفا  انخفاًضا  دبي  شهدت  االماراتية،  “البيان”  وبحسب 
الربع األول  الواحدة المتاحة بنسبة تقارب %6,4 خالل  إيرادات الغرفة  انخفاض 

من العام، وبنسبة %12,5 خالل نيسان )أبريل( 2015.
ومن المرجح أن يتأثر السوق بشكل أكبر بسبب انخفاض السفر من روسيا 
بزيادة  ذلك  تعويض  ويتم  واليورو.  الروسي  الروبل  قيمة  انخفاض  مع  وأوروبا، 
أسعار  من  تستفيد  والتي  والصين،  الهند  مثل  الناشئة  األسواق  من  السفر 

النفط المنخفضة وارتفاع القوة الشرائية.
غرف متاحة

إلى  المسافرين  عدد  نمو  يحافظ  أن  المتوقع  من  عام،  “بشكل  يوسف:  قال 
ذلك  ويعود  المتاحة.  الفندقية  الغرف  عدد  مع  منسجمة  بوتيرة  المنطقة 
ومنافذ  الترفيهية  والمتنزهات  العالجية  السياحة  لتعزيز  الحاجة  زيادة  إلى 
التجزئة، فضاًل عن التحضيرات الحالية التي تقام استعدادًا الستضافة كأس 

العالم 2022، ومعرض دبي إكسبو 2020”.
تقرير  في  الفندقي  األداء  قياس  قطاع ويتم  ح��ول  وي��ون��غ  إرن��س��ت 

ب��اس��ت��خ��دام الضيافة في منطقة الشرق األوسط 
ال���غ���رف���ة العديد من المؤشرات، منها إيرادات 

ومعدالت  المتاحة،  ال��واح��دة 
ومتوسط  اإلش��غ��ال، 

أسعار الغرف.
التقرير  ويغطي 
الفندقي  السوق 
وم��دن  دول  ف��ي 
م���خ���ت���ارة ف��ي 

فنادق دبي و أبوظبيأبرز عشر معالم سياحية حول العالم
ـ متابعة  األفضل أداًء إقليمًيا

ـ متابعة 

ـ متابعة

6 أماكن تتيح لك فرصة السباحة مع القرش
ـ وكاالت
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أن  أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة  
استعداداته  يواصل  الناشئين  منتخب 
تحضيرا  ب��غ��داد  ف��ي  بمعسكره 
العربية  الدورة  بطولة  في  للمشاركة 

في مصر.
المنتخب في  االتحاد سيزج  أن  مبينا 
فئة  على  تقتصر  أنها  رغم  البطولة 

الشباب.
عضو  المنتخب  على  المشرف  وقال   

االتحاد علي رسن   إن “منتخب الناشئين 
تدريبي  يواصل تحضيراته في معسكر 
بطولة  في  للمشاركة  تحضيرا  ببغداد 
الدورة العربية التي ستقام في مصر في 

الثاني من تموز المقبل”.
 وأضاف رسن أن “المنتخب يتدرب بواقع 
ومسائية  صباحية  تدريبيتين  وحدتين 
الالعبين”،  جاهزية  لرفع  يومي  بشكل 
على  تقتصر  “البطولة  أن  إلى  مشيرا 
االتحاد  أن  بيد  الشباب  فئات  مشاركة 
ارتأى زج منتخب الناشئين في البطولة”.

السابق  الوطني  منتخبنا  مدرب  قال     
العراق  في  القدم  كرة  ان  ايفرستو  البرازيلي 
تمر بظروف صعبة جدا.  واضاف  المدرب الذي 
قاد العراق في كاس العالم 1986 : اني اتشرف 

مع  سابق  وقت  في  العراقية  الكرة  بقيادة 
العبين متميزين كان باستطاعتهم تقديم 
المكسيك.  في   86 مونديال  في  االفضل 
العراق  يمتلكها  التي  المواهب  ان  مؤكداً 
منصات  الى  بوصوله  الكفيلة  وحدها  هي 

التتويج و االبداع من جديد.

النادي  فرق  حل  الشمالي  اربيل  لنادي  االدارية  الهيئة  قررت 
بكرة القدم للموسم الحالي)2015-2014(. 

واكد المنسق االعالمي للنادي ريبين رمزي :” لقد قررت االدارة 
حل فريق النادي االول بكرة القدم الذي يلعب في الدوري الممتاز 
العراقي الممتاز والفريق الثاني الذي ينشط في دوري االقليم 

الشمالي وشمل القرار ايضا حل فريق الناشئين”.
واشار رمزي الى ان االزمة المالية وسوء النتائج كانت السبب 

وراء حل فرق النادي للموسم الحالي.
التدريبية  الكوادر  جميع  ايضا  شمل  الحل  قرار  ان  مبينا 

واالجهزة االدارية للفرق الثالثة.
يذكر ان نادي اربيل ودع مسابقة الدوري العراقي الممتاز بكرة 
في  فشل  ان  بعد  الضيق  الباب  من  الحالي  للموسم  القدم 

العبور الى االدوار الختامية من الدوري.
وسبق لنادي اربيل ان توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في 

4 مناسبات سابقة.

  
أعلن االتحاد العراقي للبولينغ  عن تلقيه دعوة رسمية من 
نظيره البحريني للمشاركة في بطولة العرب، مبينا أن أربع 
العبات سيمثلن العراق في البطولة، فيما كشف أن اختيار 

الالعبات سيكون في ضوء اختبارات خاصة.
وقال رئيس االتحاد ليث تومي إن “االتحاد العراقي للبولينغ 
في  للمشاركة  البحريني  نظيره  من  رسمية  دعوة  تلقى 
باللعبة التي ستقام في البحرين  منافسات بطولة العرب 
أربع  “االتحاد سيسمي  أن  مبينا  المقبل”،  أيلول  خالل شهر 

العباتن لتمثيل العراق في البطولة”.
وأضاف تومي أن “اختيار الالعبات سيكون في ضوء اختبارات 
من  الالعبات  تسمية  وسيعتمد  االتحاد  ينظمها  خاصة 
“المشاركة  أن  معتبرا  عليها”،  يحصلن  اليت  النتائج  خالل 
في  اإلنجاز  تحقيق  على  لقدرتهن  تأتي  النسوي  بالعنصر 

البطولة”.

اإلعالم  لوسائل  ستان  ايليا  الروماني  المدرب  زاخو  نادي  قدم 
وبحضور طه  النادي  بمقر  مؤتمر صحفي عقده  في  المحلية 
الزاخولي المنسق اإلعالمي للنادي وعدد كبير من محبي نادي 
زاخو وممثلي وسائل اإلعالم المختلفة وذلك عقب توقيع العقد 
معه لقيادة نادي زاخو لمدة موسم واحد . واشار  المدرب الجديد 
إلى أنه يدرك حجم التحديات المطلوبة من فريق يملك جمهور 
كبير وبنية تحتية رائعة، ويأمل أن يشكل توليفة تكون مزيجا 
بين الشباب وأصحاب الخبرة، وأمامه عمل جبار، وانه يثق كثيرا 
في قدرات فريقه الذي سيواجه العديد من الضغوط للصعود 
إلى منصات التتويج. من جهته قال نائب رئيس نادي زاخو حسن 
صالح، ان “ادارة نادي زاخو الرياضي تعاقدت مع المدرب الروماني 
ايليا ستان لقيادة الفريق في الدوري العراقي الممتاز للموسم 
المقبل 2016-2015 “. وبين نائب رئيس النادي، ان االدارة تعاقدت 
مع المدرب علي وهيب ليكون مديرا لنادي زاخو . واوضح صالح 
غابي  الروماني  المساعد  المدرب  مع  ايضا  تعاقدت  “االدارة  ان 
مارغريت، فضال عن مدرب اللياقة الروماني لوشيان باون”. يشار 
وأبرزها ستيوا  الرومانية  االندية  ايليا ستان مثل افضل  ان  الى 
ان  قبل  كالعب  رومانيا  منتخب  مثل  كما  كالعب،  بوخارست 

يتوجه الى عالم التدريب.

م��روان  الشرطة  ن��ادي  ه��داف  أع��رب 
فريقه  ينجح  ب��ان  أمله  عن  حسن، 
الثالثة،  للمرة  الدوري  بلقب  بالتتويج 
مؤكدا أن الفريق قادر على تحقيق إنجاز 
الفوز باللقب، فيما كشف أن الموسم 

الحالي هو األخير له مع الفريق.
أن  “يتمنى  إنه   ، حسين  مروان  وقال 
تتوج جهود فريقه بالفوز بلقب الدوري 
وإضافة  الحالي  للموسم  الممتاز 
والخامس  التوالي  على  الثالث  اللقب 
يمتلك  “الفريق  أن  مبينا  للفريق”، 
العناصر  عبر  باللقب  الفوز  مقومات 

التي يضمها”.
وأضاف حسين أن “موسمه الحالي هو 
األخير له مع فريق الشرطة وفي الدوري 
رسميا  وقع  أنه  أكد  حيث  العراقي 
إلى  مشيرا  السعودي”،  الخليج  لفريق 
في  السعودي  بالفريق  “سيلتحق  أنه 

معسكره الذي سيقام في اسبانيا بعد 
انتهاء الدوري المحلي”.

انهى فريق نفط الجنوب الرياضي بكرة 
اقيم في  الذي  التدريبي  القدم معسكره 
تركيا مؤخرا، اضافة الى اجراء ثالث مباريات 
الفريق  وان  تركية،  اندية  مع  تجريبية 
منافسات  في  للغور  االستعداد  اتم  على 
اكد  الممتاز،  دوري  من  الثانية  المرحلة 
انهى  قائال  ولي  محمد  النادي  رئيس  ذلك 
التدريبي  معسكره  القدم  بكرة  فريقنا 
الذي اقيم في تركيا اضافة الى اجراء ثالث 

تجريبية  مباريات 
تركية،  اندية  مع 
ال��ف��ري��ق  وان 
للغور  مستعد 
منافسات  ف��ي 
الثانية  المرحلة 
من دوري الممتاز، 
من  استطعنا  اذ 
المعسكر  خالل 
من  ن��رف��ع  ان 
م��س��ت��وي��ات 
الفنية  الالعبين 
كون  والبدنية 

التدريبية كانت مكثفة اضافة  الوحدات 
وتطبيقها  الخطط  من  عدد  وضع  الى 
ثالث  الفريق  اجرى  كما  الملعب،  داخل 
تركية  اندية  ثالثة  مع  تجريبية  مباريات 

اما  الالعبين.  جاهزية  على  للوقوف 
بخصوص مباراتنا امام نادي القوة الجوية 
كما  جيدة  وبحالة  مستعد  الفريق  فان 
والالعبين  التدريبي  المالك  االصرار من  ان 
على ان يخطفوا النقاط الثالث من فريق 
الجوية وتعويض الخسارة السابقة بهدف 
احمد،  حمادي  الالعب  طريق  عن  خطأ 
فريقنا مستعد وصفوفه متكاملة لهذه 
المباراة التي ستكون من نصيبنا بجهود 
ال��الع��ب��ي��ن، 
ان  صحيح 
الجوية  فريق 
م��ن ال��ف��رق 
في  المهمة 
اال  ال����دوري، 
فريقنا  ان 
له  ستكون 
في  ك��ل��م��ة 
المباراة،  هذه 
سنحاول  اذ 
ت��ك��ون  ان 
لنا  االسبقية 
والجمهور  االرض  عاملي  من  مستفيدين 
سيكون  البصري  الجمهور  ان  وخصوصا 
اسعاد  اال  لنا  وما  للمباراة  وبقوة  حاضرا 

هذه الجماهير الوفية.

احرز فريق نادي برشلونة كأس ابطال اوروبا 
للمرة الخامسة في تأريخه بعد فوزه على 
النهائية  المباراة  في  االيطالي   يوفنتوس 
بثالثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة 
النهائية التي اقيمت على ملعب االستاد 

األولمبي بالعاصمة األلمانية برلين.
 ورفع برشلونة رصيده من األلقاب في هذه 
سبق  حيث  ألقاب  خمسة  إلى  البطولة 
 1992 أعوام  في  أيضا  باللقب  التتويج  له 
رصيد  تجمد  فيما  و2011  و2009  و2006 
يوفنتوس عند لقبين فقط في عامي 1985 
الرياضية  الجماهير  تابعت  وقد  و1996، 
الخصوص  وجه  على  والعراقية  العالمية 
بشغف مباريات كأس اوروبا التي تبارت فيها 
األسابيع  مدى  على  األوروبية  األندية  اقوى 
الماضية من حيث االداء الرائع والمستويات 
لقد  المشاركة،  الفرق  لمعظم  العالية 
ربما  التي  والدروس  الكروية  الفنون  تابعنا 
القريب  في  العراقية  الكرة  قاموس  تدخل 
اهمية  من  المباريات  لهذه  لما  العاجل 
والشيء  المستديرة،  عالم  في  كبيرة 
الرياضية  الجماهير  ان  للنظر  الملفت 
أو  عراقيا  دوريا  هناك  ان  )نسيت(  العراقية 
كرة عراقية، لما بينهما من فروقات كبيرة، 
حيث تلعب الفرق العراقية مباريات الدوري 
الكروي تحت درجات حرارة تعادل درجة حرارة 
الذي  اليوم  تلعن  األندية  جعل  ما  )األفران( 
خطط إلقامة دورينا! عن فوز فريق برشلونة 
البداية  فكانت  من محبيه  العديد  تحدث 

مع المتابع مهند سالم عندما قال:
العراقية  انديتنا  فرق  تشجيع  تركنا  لقد   
في  ادائها  تحسن  بعد  العودة  أمل  على 
بشغف  ونتابع  الضعيف  العراقي  الدوري 
كثيرا  وفرحنا  برشلونة  فريق  مباريات 
بالحصول  تحقق  الذي  األخير  باالنتصار 
فريق  على  الفوز  بعد  اوروب��ا  كأس  على 
على  نتحسر  حقيقة  االيطالي،  يوفنتوس 
فرقنا  ومتابعة  العراقي  ال��دوري  )م��وت( 
الرائعة  ومستوياتها  العبيها  احببنا  التي 
المالعب  داخل  النجوم  نرى  كنا  عندما 
كاظم  وعلي  حسن  فالح  امثال:  العراقية 
وعل  وكاظم  حمودي  ورعد  عزيز  وفيصل 

وحسين سعيد وعدنان درجال وناظم شاكر 
وصباح عبد الجليل وعماد هاشم ودكلص 
وفيصل  حسين  وليث  راضي  واحمد  عزيز 
نتمنى  اخرين،  ونجوم  قيس  وسعد  عزيز 
لكن  العراقي،  ال��دوري  لمتابعة  نعود  ان 
يبدو ان الحال ظل كما هو عليه من حيث 
المستويات المتدنية والمالعب التي أكل 

الدهر عليها وشرب. 

   رايات برشلونية 
بعد انتهاء مباراة برشلونة ويوفنتوس خرج 
الرايات  يرفعون  فرحين  البرسا  مشجعو 
بثالثية  تحقق  الذي  الكبير  الفوز  نتيجة 
جميلة، عن هذا الفوز قال المتابع الرياضي 
رفع  على  باألمس  تعودنا  لقد  علي:  كاظم 
لكننا  العراقية  الجماهيرية  األندية  اعالم 
سيما  األجنبية  االندية  اعالم  نرفع  اليوم 
احببناه  الذي  برشلونة  نادي  فريق  أعالم 
الذي يقدمه خالل  الرائع  نتيجة المستوى 
خطفه  ذلك  على  دليل  وخير  المباريات 
عرش  على  وتربعه  االسبانية  للبطوالت 
ناد  انه  حقيقة  لالندية،  االوروبية  الكرة 

مثالي يستحق المتابعة والتشجيع، 

 القاب 
برشلونة  فريق  محبي  من  ناظم  سليم 
اوروبا  كأس  مباريات  في  شيء  أفضل  قال: 
الموسم  بداية  منذ  واحدا  كان  فريقنا  ان  
حقق  لذلك  عالية،  معنوية  روحا  وامتلك 
لقبي  حصد  سيما  المتاحة  األلقاب  كل 
الدوري والكأس في إسبانيا عالوة على دوري 
أبطال اوروبا ليصبح أول فريق في تأريخ كرة 
األلقاب  جمع  يستطيع  اوروبا  في  القدم 
قيادة  تحت  األول��ى  كانت  مرتين  الثالثة 
عام  غوارديوال  بيب  السابق  الفني  المدير 
2009 والثانية هذا الموسم. الحق يقال ان 
رائع من دون جدال في ضوء  فريق برشلونة 
النتائج الرائعة التي حققها في المواسم 
بخطف  األخير  بالفوز  فرحنا  لقد  األخيرة 
كأس اوروبا ورفعنا الريات لهذا الفوز الغالي 

على ايدي مسي ونيمار وساوريز وانيستا. 

 فريق القرن 
تقول ندى محمد ان ولدي الصغير مغرم 

جدا بفريق برشلونة، فهو يعشق الالعب 
مسي وقد اجبرني على مشاهدة مبارياته 
المميزة  بالعروض  حقا  اعجبت  وقد 
اللعب  حيث  من  الفريق  يقدمها  الذي 
أمام  النهائية  المباراة  سيما  المنظم 
فريق يوفنتوس التي قدم فيها البرسا اداء 
رائعا كلل بالفوز الكبير على اقوى فريق 
اوروبي، حقيقة ان الفرق كبير بين األندية 
االوربية واالسيوية وليس كما هو موجود 

اصبحت  التي  العراقية  مالعبنا  في 
صفراء وال اعرف لماذا! والشيء الذي جذب 
انتباهي هو اصرار ولدي على ارتداء فانيلة 
ال  لماذا  له  فقلت  البرشلوني،  الفريق 
ترتدي فانيلة انديتنا  قال بعصبية )ليش 
برشلونة  في  الفن  طوبة(!  عدنه  احنه 
الغير، انه فريق القرن وال احد ينافسه ما 
البرسا في كثير  ينافس  الذي  الريال  عدا 

من المناسبات.

رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

   
الهولندي  نيمغن  ن��ادي  م��درب  منح 
صدى  العراقي  الالعب  فابير  ايرنست 

محمد فرصة للبقاء مع نادي نيمغن.
ايرنست فابير لموقع  النادي  وقال مدرب 
سيتابع  انُه  الهولندي   “  Telegraaf.nl  “
تحت  الفريق  مع  محمد  صدى  الالعب 
عمر 20”عام فأن قدم الالعب االداء المقنع 
لالنضمام  احترافيآ  عقدآ  التوقيع  سيتم 
هذا  من  ابتداءآ  رسميآ  النادي  لصفوف 
الموسم المقبل لالنتقال لصفوف النادي.

جيدآ  محمد  صدى  اع��رف  انا  واض��اف 
نادي  مع  كان  عندما  المواهب  اهم  احد 
مع  احترافيآ  عقدآ  وقع  وعندما  ايندهوفن 

النادي حينها كان في ال�16

صــــدى محـــمـــد
ينضـــم لنـــادي نيمغــــن الهولنـــــدي

االندية العراقية  بين المطرقة والسندان 

 الجمهور الرياضي منقسم بين ريال مدريد وبرشلونة ويتحسر على موت الدوري العراقي

   
للمشاركة  القوى  أللعاب  الناشئين  منتخب  يستعد 
في بطولة العالم التي ستقام شهر تموز المقبل في 
زيدون  الدكتور  لالتحاد  المالي  االمين  وقال  كولومبيا.  
بطولة  في  مشاركته  اكد  الناشئين  منتخب  ان  جواد: 

عبر  تأهيلية  ارقام  خمسة  اح��رازه  خالل  من  العالم 
بطولتي اسيا للناشئين التي اقيمت في قطر وبطولة 
العرب التي اختتمت مؤخرا في تونس وحل بها منتخبنا 
وساما   14 خاللها  من  وحصد  فرقيا  الثالث  بالترتيب 
احرزوا  الذين  الخمسة  الرياضيين  ان  وبين:  متنوعا. 
سباق  في  هيثم  حسين  العداء  هم:  التأهيلية  االرقام 
800م  سباق  في  رحيم  محمد  والعداء  موانع  2000م 

الرقم  الى  اضافة  400م  والعداء طه حسين في سباق 
فالح  منتظر  الرياضي  حققه  الذي  العالمي  التأهيلي 
الوثب  لفعالية  فالح  حسين  والرياضي  بالزانة  بالقفز 
والنقل  والرياضة  الشباب  وزارتي  ان  الى  واشار  العالي. 
ستتكفالن باقامة معسكر للمنتخب في تركيا مطلع 
بطولة  في  المنتخب  مشاركة  وكذلك  المقبل  تموز 

العالم بكولومبيا.

5 العبين يمثلون العاب القوى في بطولة العالم للناشئين

 منتخب الناشئين السلوي يستعد للمشاركة
في الدورة العربية

 ايفرستو : الكرة العراقية تمر بظروف صعبة

 ادارة اربيل تقرر حل
فرق كرة القدم بالنادي

 أربع العبات يمثلن بولينغ
العراق في بطولة العرب

زاخو يقدم الروماني ايليا ستان

مروان حسين يتعاقد مع الخليج السعودي 
والشرطة يمتلك مقومات الفوز بدرع الدوري

نفط الجنوب يعد جماهير البصرة
 بالتفوق على الجوية

المنتخب  ن��ج��اح  ب��ع��د 
نقطة  السنغافوري في خطف 
ثمينة من أرض مضيفه الياباني 
تجددت احزان الجمهور العراقي 

من  نظيفة  برباعية  الوطني  منتخبنا  خسارة  على 
ليست  اليابان  ان  واضحاً  بدى  فقد  الساموراي.  أبناء 
فرض  بدليل  أمامه  الوقوف  يمكن  ال  الذي  البعبع 
بين  مقارنة  ال  أنه  رغم  عليهم  التعادل  سنغافورة 
األمر  والتجربة.  الخبرة  ناحية  من  الفريقين  عناصر 
المدرب  ان من يقود سنغافورة هو  المحزن اآلخر هو 
األلماني ستانغ الذي سبق له أن عمل مع منتخباتنا 
يخدم  من  على  الحفاظ  نجيد  ال  لكننا  الوطنية 

كرتنا.
*** الجولتان األولى والثانية من التصفيات اآلسيوية 
2018 وكأس  المزدوجة المؤهلة الى مونديال روسيا 
النتائج  الكثير من  2019 شهدت  االمارات  في  آسيا 
القارة  منتخبات  بين  الفوارق  ذوبان  الى  تشير  التي 
بين سنغافورة  التعادل  نتيجة  وعالوة على  الصفراء 
كانت  أعاله  السطور  في  اليها  أشرنا  التي  واليابان 
المفاجأة  عنصر  من  تخلو  ال  أخرى  نتائج  هنالك 
على  غوام  وفوز  البحرين  على  الفلبين  تفوق  منها 
الكبير  واالنتصار  الهند  على  ثم  ومن  تركمانستان 
لفلسطين على مضيفه المنتخب الماليزي بنصف 
تركمانستان  مع  ايران  وتعادل  األه��داف  من  دستة 
األنفس  بشق  تغلبت  اخرى  منتخبات  عن  ناهيك 
التصنيف  حسب  والخامس  الرابع  الصف  فرق  على 
المجموعات  على  المنتخبات  بموجبه  وزعت  الذي 
ومنها الفوز القطري على جزر المالديف بهدف قاتل 
وكذلك تفوق عمان على الهند بصعوبة ومن ضربة 
األخيرة  اللحظة  السعودية في  ونجاة منتخب  جزاء 
وبهدف  الفلسطيني  ضيفه  مع  التعادل  فخ  من 
عموري الذي جاء قبل عشر دقائق من النهاية وفازت 
االمارات على تيمور الشرقية وبنتيجة 2 – 1 وانتصر 

بطل القارة الفريق االسترالي على قيرغيزستان.
الصفراء  القارة  ممثلو  منها  خرج  بائسة  نتائج   ***
من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في 
نيوزلندا فمنتخبات ميانمار وقطر وكوريا الشمالية 
خسرت جميع مبارياتها وتذيلت ترتيب مجموعاتها 
هو  الوحيد  االستثناء  وكان  األول  الدور  من  وخرجت 
بعد  ولكن  الثاني  للدور  تأهل  الذي  اوزبكستان  فريق 
فوز وحيد على جزر فيجي بعد أن خسر من الهندوراس 
باألربعة ومن المانيا بثالثية دون رد. وفي الدور الثاني 
تفوق األوزبك على النمسا لكن مشوارهم توقف عند 

الدور ربع النهائي بعد الهزيمة امام السنغال.

التصفيات االسيوية ... 
وعنصر المفاجأة

نعيم حاجم 
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حرم  الحسين  بنت  هيا  األميرة  اختيرت 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة، رئيس 
سيدات  لجائزة  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
لونغين، لعام 2015 المرموقة، خالل الحفل 
القيادات  لتكريم  لندن،  في  جرى  ال��ذى 
سيدات  ورائ���دات  المرموقة  النسائية 
على  الفروسية  رياضة  قطاع  في  األعمال 
األميرة  تكريم  ان   “ وقالت  العالم.  مستوى 
أولمبية  بطلة  وهي  الحسين  بنت  هيا 

للفروسية  الدولي  االتحاد  ورئيسة  سابقة 
لتألقها  تقديرا  جاء  متتاليتين  لفترتين 
وتميزها كفارسة ونجاحها الكبير كقيادية 
الفروسية  رياضة  بتنمية  ملتزمة  رائدة 
كارلوس  جون  السيد  وصفها  كما  عالميا 
التسويق  ومدير  الرئيس  نائب  كابيللي 
السويسرية  الساعات  لمصنع  العالمي 
كلمة  خالل  هيا  األميرة  وأعربت  العريقة.  
بتلك المناسبة عن مدى سعادتها الكبيرة 
بهذا التكريم. وقالت “أشعر بالفخر الكبير 
جميع  وأشكر  الجائزة  ه��ذه  الستالمي 
طوال  الدعم  لي  قدمن  الالتي  السيدات 

لهن  تكريم  هي  الجائزة  تلك  مسيرتي، 
الفروسية  رياضة  أن  إلى  مشيرة  أيضا.. 
تكشف عن أفضل ما في الناس من خصال”.  
للعام  الجائزة  هيا  األميرة  سمو  وتسلمت 
عبارة عن ساعة جيب حصرية  وهي   2015
تصميم  ذات  تريو”  “هورس  طراز  من  وعريقة 
1911 من  تاريخها لعام  الجودة يعود  عالي 
الذهب الوردي عيار 18 قيراطا منقوش عليها 
بحرفية وجمالية عالية ثالثة أحصنة على 
هذا  يتميز  حيث  الشجر..  أوراق  من  خلفية 
وهي  لونجين  صنع  من  يدوي  بلولب  الطراز 

تقنية تتفرد بها ساعاتها. 

البرازيل  منتخب  م��درب  اك��د   
حجم  ي��درك  بانه  دونغا  كارلوس 
التحدي الذي يواجه “سيليساو” في 
كوبا  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور 
الجنوبية،  اميركا  لمنتخب  اميركا 
في  ال�44  نسختها  في  المقامة 
موعدا  ضرب  ان  بعد  وذلك  تشيلي، 

مع الباراغواي.
الجولة  حتى  البرازيل  وانتظرت 
منافسات  من  االخيرة  الثالثة 
لتحجز  الثالثة  المجموعة 
النهائي  ربع  ال��دور  الى  بطاقتها 
التوالي،  الحادية عشرة على  للمرة 
البطولة  ودعت  ان  منذ  وتحديدا 
عام  المجموعات  دور  من  القارية 
حلت  جين  االرجنتين  في   1987
نظام  لكن  تشيلي  خلف  ثانية 
البطولة حينها كان يقضي بتأهل 
ابطال المجموعات الثالث الى الدور 
النسخة  بطل  مع  النهائي  نصف 

السابقة )االوروغواي حينها(.
وبعد ان منيت في الجولة السابقة 
)ص��ف��ر1-(  كولومبيا  ي��د  على 
فوزا   11 مقابل  االولى  بهزيمتها 
مدربها  مع  مباراة خاضتها   12 في 
تمكنت  دونغا،  الجديد-القديم 
البرازيل من استعادة توازنها وتجنب 
للمرة  االول  الدور  من  الخروج  احراج 
على  بفوزها   1987 منذ  االول��ى 
ثياغو  هدفي  بفضل   2-1 فنزويال 

سيلفا وروبرتو فيرمينو.
الى  المجموعة  البرازيل  وتصدرت   
البيرو وكولومبيا  المقبل مع  الدور 
لكن تنتظرها مهمة صعبة للغاية 
في الدور ربع النهائي مع الباراغواي 
في اعادة لمواجهتهما في الدور ذاته 
اقيمت  التي  الماضي  النسخة  من 
االرجنتين حين خرج  2011 في  عام 
بعد  الترجيح  بركالت  “سيليساو” 
الوقتين  في  صفر-صفر  تعادلهما 

االصلي واالضافي.
فريق  الباراغواي  منتخب  ان  “اعتقد 

تكتيكي  مدرب  مع  للغاية  قوي 
جدا”، هذا ما قاله دونغا عن وصيف 
ومدربه  الماضية  النسخة  بطل 
االرجنتيني رامون دياز، مضيفا “امل 
استعادة  من  العبونا  يتمكن  ان 
اظهروا  لقد  الكاملة.  عافيتهم 
ضد  قوتهم  ال��ب��اراغ��واي(  )العبو 
االرجنتين )2-2 في دور المجموعات( 
التي تعتبر مرشحة للفوز باللقب، 
في  كبيرا  ت��ط��ورا  حققوا  وق��د 

المباريات االخيرة”.
تعتبر  النهائية  “االدوار  وواص��ل 
دور  )ع��ن  مختلفة  بحد  بطولة 
المجموعات( وليس هناك اي مجال 

للخطأ”.
وخاض دونغا لقاء فنزويال دون نجمه 
مباريات  ارب��ع  اوق��ف  ال��ذي  نيمار 
لطرده في المباراة ضد كولومبيا ثم 
المؤدي  النفق  في  الحكم  شتمه 
غيابه  يعني  ما  المالبس،  غرف  الى 
وما  النهائي  ربع  ال��دور  عن  ايضا 
نجح  حال  في  البطولة  من  تبقى 

منتخب بالده في مواصلة مشواره.
واعترف دونغا ان غياب نجم برشلونة 
االسباني البالغ من العمر 23 عاما 
المنتخب،  على  الكبير  تأثيره  له 
لكنه اكد في الوقت ذاته ان بامكان 
من  االمام  الى  التقدم  “سيليساو” 

سيؤثر  نيمار  “غياب  مضيفا:  دونه، 
يكون  ال  عندما  فريق.  اي  على 

موجودا عليك ان تجد الحلول.
كوبا اميركا بطولة صعبة جدا ولم 

فارق  سوى  هناك  يكن 
هدف واحد في كل 

ووحدها  مباراة” 
كانت  تشيلي 
السرب”،  خارج 
الى  اش��ارة  في 
اصحاب  ف��وز 
ال��ض��ي��اف��ة 
االكوادور  على 
وب��ول��ي��ف��ي��ا 

انتهت  فيما  و-5ص��ف��ر،  -2صفر 
في  االخ���رى  ال����16  المباريات 
او  بالتعادل  الثالث  المجموعات 

بفوز بفارق هدف وحيد.
“االن،   :1994 مونديال  بطل  وواصل 
الفوز.  اجل  من  نلعب  ان  علينا 
اجل  من  دائما  نعمل  نحن 
العب  على  االعتماد  تجنب 
واحد. نحرص على ان يتمكن 

الجميع من صنع الفارق.
البرازيل  ب��ان  االن  ن��ؤم��ن 
افضل،  بشكل  ستلعب 
وستتمتع بقدرة اكبر وبمزيد 
من الثقة. المباريات في االدوار 
واكثر  دائما  االقصائية اصعب 

تقاربا.
يجب ان نستغل قدراتنا 

الفنية”.

أسم  أختفى   2003 ع��ام  في 
ال��وج��ود  م��ن   ) يوغسالفيا   (
“صربيا  ات��ح��اد  ان��ه��ار  أن  بعد 

من  متحدتين  جمهوريتين  أخر  وهما  واألسود”  والجبل 
الجمهوريات اليوغسالفية التي بدأْت باالستقالل تباعاً 
يظن  أن  وقبل  الماضي.  القرن  تسعينيات  مطلع  منذ 
الرياضة  عالم  عن  بعيداً  “شطحنا”  اننا  الكريم  القارئ 
نقول إنَّ سبب المقدمة التي ذكرناها هو التصريح الذي 
باسم  الرسمي  والناطق  القدم  اتحاد كرة  به عضو  أدلى 
االتحاد السيد كامل زغير والذي قال من على شاشة أكثر 
من قناة فضائية ان االتحاد سيسعى للتعاقد مع مدرب 
أجنبي على أن يكون من الجنسية البلغارية أو الصربية 
أو اليوغسالفية!. ويبدو أنه ال يعلم باختفاء يوغسالفيا 
جزء  هي  صربيا  وأن  السوفيتي  االتحاد  أختفى  مثلما 
حال  حالها  االتحادية  يوغسالفيا  جمهورية  أجزاء  من 
ربطنا  ما  واذا  والبوسنة.  ومقدونيا  وسلوفينيا  كرواتيا 
بين هذا التصريح وبين األخبار التي جاءنا من العاصمة 
الماليزية كوااللمبور اّبان مشاركة عدد من األعضاء في 
اجتماع لالتحاد األسيوي حيث سمعنا حينها أن ممثلونا 
استعانوا بأشخاص من الوفود األخرى من أجل الترجمة 
ال  الموقرين  أعضائنا  ان  كون  األخرين  مع  للتفاهم 
يجيدون التحدث باللغة االنكليزية أو ان حدود معرفتهم 
موضوعة  إلى  وبالعودة   .Noو  Yes ال�  تتجاوز  ال  بها 
اللجوء  ان خيار  البديل نعتقد  واختيار  استقالة سلمان 
الناحية  من  ليس  بالمرة  صائباً  ليس  األجنبي  للمدرب 
نكون  ما  أحوج  باننا  نقر  الجانب  هذا  في  الننا  الفنية 
لمدرب أجنبي كفوء يقود دفة منتخبنا في التصفيات. 
لكن معرفتنا بالظروف المالية التي يعاني منها اتحاد 
كرة القدم والبلد بصورة عامة تجعلنا نعتقد ان تكلفة 
العقد وما يتطلبه تواجد المدرب األجنبي من مصاريف 
مع  التفاق  التوصل  امكانية  في  عائقاً  ستشكل  أخرى 
وزارة  أو  األولمبية  اللجنة  الى  اللجوء  باب  وان  مدرب  اي 
الشباب والرياضة للحصول على التمويل الالزم لم يعد 
استهالك  هو  منه  نخشى  ما  غاية  وبالتالي  مفتوحاً 
وبالتالي  الملف  هذا  في  تقدم  اي  نحرز  أنَّ  دون  الوقت 
سنعود للمدرب المحلي وسنختاره على عجالة مجدداً. 
وحين ذاك سيضعنا االتحاد أمام األمر الواقع بالتعاقد مع 
مثلما  عودة حكيم شاكر  نشاهد  وربما  منه  المقربين 

سربته لنا األخبار.

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضـــة

 قالت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان 
إسبانيا  إلى  والتوجه  الفرنسية  العاصمة  لمغادرة  يتطلع  أصبح  جيرمان 

حيث يحلم باللعب في صفوف برشلونة أو ريال مدريد.
عاًما   22 ال�  صاحب  ويُعتبر 
اإليطالي األكثر طلًبا في سوق 
كما  الصيف  هذا  االنتقاالت 
باهتمام  يحظى  زال  ما  أنه 
األقرب  كان  ال��ذي  يوفنتوس 
لوال  خدماته  على  للحصول 

تدخل أموال الباريسيين.
فإن  الماركا  لصحيفة  ووفًقا 
لمغادرة  يسعى  بدأ  فيراتي 
باريس وأنه يُفضل االنتقال إلى 

برشلونة أو ريال مدريد.
الصحيفة  عنونته  ما  ويأتي 
مع  متضاربًا  اإلسبانية 
الكثيرة  الالعب  تصريحات 
إيمانه  خاللها  من  أكد  التي 
سان  باريس  بمشروع  الكامل 
ج��ًدا  سعيد  وأن��ه  جيرمان 

بوجوده هناك.
أيًضا  يتضارب  الماركا  تقرير 
مع  اتفاقهم  رفضوا  عندما  أيام  عدة  قبل  رسمًيا  مدريد  ريال  نشره  ما  مع 

الالعب وتقديم أي عرض من أجله.

فيراتي
يحلم باللعب لبرشلونة أو 

ريال مدريد!

بعد تأهل البرازيل  

دونغا يدرك حجم التحدي في المواجهة ضد الباراغواي

القدم  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  أهدى 
هدية  ميسي  ليونيل  المنتخب  نجم 
السبت  لخوضه  تكريما  تذكارية 
أمام  التانغو  بقميص   100 رقم  مباراته 
الثالثة  بالجولة  )-1صفر(  جامايكا 
كوبا  ببطولة  الثانية  المجموعة  من 
ميسي  وتسلم  القدم.  لكرة  أمريكا 
في  االتحاد  قبل  من  التذكارية  الهدية 
فيها  يستعد  التي  السيرينا،  مدينة 
التانغو لمباراة ربع نهائي البطولة أمام 
كولومبيا، كما احتفل أعضاء المنتخب 
وكتب  ش��واء.  حفل  بإقامة  األب  بيوم 
على  الشخصي  حسابه  عبر  ميسي 
)فيسبوك(  االجتماعي  التواصل  موقع 
أود  “كنت  المناسبة:  هذه  بخصوص 
منذ  المنتخب  مع  واحدة  مباراة  خوض 
مباراتي  أتممت  وباألمس  صغيرا،  كنت 

المائة وأنا سعيد للغاية لوصولي لهذا 
بهجة  يمألني  شيء  يوجد  ال  الرقم، 
وفخرا مثل تمثيل بالدي، أتمنى مواصلة 
فلنركز على  واآلن  ذلك لسنوات عديدة، 
برشلونة  العب  ويعد  الكأس”.  حصد 
اإلسباني هو خامس أكثر العب يخوض 
المنتخب  تاريخ  في  دولية  مباريات 
عن  بعيدا  اليزال  لكنه  األرجنتيني، 
خافيير  القياسي،  الرقم  صاحب 
زانيتي )142 هدفا(. ولم يتوج ميسي، 
الذي سيكمل األربعاء عامه ال�)28(، 
األول،  المنتخب  مع  كبير  لقب  بأي 
وصنع  هدفا   46 معه  سجل  لكنه 
األرجنتين،  العبو  وخاض  هدفا.   27
مجموعتها  ت��ص��درت  ال��ت��ي 
مرانا  نقاط،  سبع  برصيد  الثانية 
لمواجهة  استعدادا  استشفائيا 
كولومبيا، صاحبة المركز الثالث 

بالمجموعة الثالثة، الجمعة.

   

“فرانك  ميونخ  بايرن  جناح  تقمص 
بايرن  طبيب  عن  المحامي  دور  ريبيري” 
حيث  فولفارت”،  “مولر  السابق  ميونخ 
عن  مسؤوالً  ليس  األخير  أن  على  أصر 
التي  المتالحقة  اإلصابات  سلسلة 
أبعدته عن المالعب لفترات طويلة في 

آخر موسمين.
أن  السابق،  الفرنسي  الدولي  ويعرف 
طبيب البايرن الذي استقال من منصبه 
في شهر ابريل الماضي، حمله البعض 
نجوم  ضربت  التي  اإلصابات  مسؤولية 
الثاني  النصف  في  البافاري  العمالق 
صاحب  أن  إال  الماضي،  الموسم  من 
بقوله  االتهام،  هذا  رفض  عاًما،  ال�32 
في  كاملة  ثقة  “لدي   SportBild ل� 
أنني لم  مولر فولفارت، وأؤكد للجميع 

أر طبيب أفضل منه في مسيرتي”.

“أنه فعل كل شيء معي وحاول إعادتي 
ألرض الملعب مرة أخرى، لكن في بعض 
األحيان تدهور الحالة وال يقدر الطبيب 
على تقديم أي مساعدة، وهذا ما حدي 
معي، لذا ال يُمكن أن أوجه اتهامات ضد 

أي شخص”.
مونديال  عن  غاب  الذي  ريبيري  وكان 
تعرض  قد  اإلص��اب��ة،  بداعي   2014
المتالحقة  اإلص��اب��ات  من  لسلسة 
كانت  المنقضي،  الموسم  بداية  منذ 
منها  تعافى  التي  اإلصابة  آخرهم 
مرور  بعد  تجددت  ثم  أبريل،  بداية  في 
جعل  ما  عودته،  على  أسبوع  من  أقل 
الطبيب  نحو  تتجه  االتهام  أصابع 
مولر فولفارت، الذي وبخه المدرب بيب 
غير  بطريقة  العدسات  أمام  جوارديوال 
منصبه  من  استقال  إثرها  على  الئقة، 
بعد الهزيمة أمام بورتو في مباراة ذهاب 

الدور ربع النهائي لدوري األبطال.

إن  مؤخرا  فيراري  رايكونن سائق  الفنلندي كيمي  قال 
منافسات فورموال 1 تحتاج لمزيد من الخطورة واالثارة 
األحد  اليوم  سلبي  بشكل  تحقق  حلمه  أن  ويبدو 
النمسا  جائزة  سباق  في  مروع  لحادث  تعرض  بعدما 
فرناندو  االسباني  مع  رايكونن  واصطدم  الكبرى. 
الثاني للسباق  الونسو سائق مكالرين في المنحنى 
لفات مع  األمان لخمس  ذلك عن دخول سيارة  وأسفر 
ازالة الحطام من الحلبة. وانتهى الحادث بوجود سيارة 
مكالرين أعلى سيارة فيراري لكن لحسن الحظ دون أن 

يتعرض رايكونن إلصابة في رأسه أو يديه.
وعانى رايكونن الذي انطلق من المركز الرابع عشر من 
القيادة  عجلة  على  السيطرة  وفقد  االطارات  انزالق 
في  الثاني  المنعطف  من  للخروج  تسارعه  أثناء 

فيراري  في  السابق  زميله  الونسو  وكان  األولى.  اللفة 
قد انطلق من الصف الخلفي بعدما عوقب بالتراجع 
المكان  في  وجوده  وتصادف  االنطالق  عند  مركزا   25
السائق  وقال  السيارتان.  لتصطدم  الخطأ  والتوقيت 
التوالي  على  الرابع  السباق  يكمل  لم  الذي  االسباني 
ألول مرة في مسيرته للصحفيين “البداية كانت جيدة 
جدا. فقد كيمي السيطرة على السيارة في المنحنى 
الثاني وكنت أحاول اجتيازه من ناحية اليسار. لم يكن 
بوسعي رؤية أي شيء ونظرت في المرآة ووجدت سيارة 
جنسون  مكالرين  في  زميله  وقال  سيارتي.”  أسفل 
السيارة  على  السيطرة  حاول  رايكونن  أن  “يبدو  باتون 
حادثا  كان  تطاوعه.  لم  لكنها  المسار  وتصحيح 
الشهر  الكبرى هذا  مروعا.” وعقب سباق جائزة كندا 
أشد  من  واحد  وهو   2007 العالم  بطل  رايكونن  قال 
المعجبين بالراحل جيمس هانت الذي اشتهر بقيادته 

الخطيرة إن الرياضة تحتاج لالثارة.

األرجنتين تقدم هدية تذكارية 
لميسي بعد مباراته المئوية

هل يتحمل طبيب البايرن 
مسؤولية معاناة ريبيري؟

رايكونن يدفع ثمن تصريحاته المثيرة 
للجدل في سباق النمسا للفورموال

األميرة هيا: ترشيحي لجائزة لونغين تكريم لجميع السيدات

يوغسالفيا 
واستقالة 

سلمان!

نافع خالد 

كلمة

أك��د ال��م��داف��ع األوروغ��وي��ان��ي 
تشيلي،  أن  كواتيس  سباستيان 
بطولة  نهائي  ربع  في  منافسه 
كوبا أمريكا لكرة القدم، في حالة 

جيدة.
صحفي:  مؤتمر  في  كواتس،  وقال 

ذلك  النسخة “ب��دا  في 
ضية  لما ا
من المونديال”، 
إلى  مشيرا 
وجود  ع��دم 

التي  المواجهة  قبل  ترشيحات 
دور  في  األرب��ع��اء  بينهما  تجمع 
تشيلي،  أن  إلى  وأش��ار  الثمانية. 
جيدة  بصورة  تلعب  األرض،  صاحبة 
األخيرة  المواجهة  أن  مبرزا  للغاية، 
الالتيني  )الروخ���ا(  جمعت  التي 
بفوز  انتهت  والتي  ببوليفيا، 
أهداف  بخمسة  الضيافة  صاحبة 
قوي  منتخب  أنه  “أثبتت  نظيفة: 

للغاية”.
من  الحد  كيفية  عن  وبسؤاله 
التشيلي،  المنتخب  خ��ط��ورة 
خط  من  سيبدأ  “الدفاع  إن:  قال 
العبو  سيسعى  حيث  الوسط، 
من  الكرة  لقطع  السماوي  وسط 
وفيما  منها”.  وحرمانه  المنافس، 
لمنتخب  الدفاعي  ب��األداء  يتعلق 
المباريات  “بعض  أوضح:  أوروغواي، 
الهجوم”،  من  أكثر  الدفاع  تتطلب 
تمتلك  أوروغ��واي  أن  إلى  مشيرا 
رغم  للغاية،  جيدا  فريقا 
ال  أحيانا  األم���ور  أن 
تسير كما هو متوقع”. 
أننا  “ظ��ه��ر  وأض����اف: 
ندافع بصورة جيدة للغاية، ربما لم 
ولكنها  للتسجيل،  فرصا  نستغل 
ولعب  المباريات”.  في  تحدث  أمور 
بدال  أساسيا  باراغواي  أمام  كوتيس 
عن  غاب  الذي  غودين،  دييغو  من 
بالتعادل  انتهت  التي  المواجهة 
فريق،  لكل  بهدفين  اإليجابي 
“على  وأختتم:  البطاقات.  لتراكم 
شعرت  الشخصي،  الصعيد 
بحالة جيدة للغاية، واألمور سارت 
بالنسبة للفريق على نحو جيد، 
ولم نرتكب أخطاء، وكان هذا هو 

األهم، وحققنا الهدف”.

األوروغوياني كواتيس يغازل تشيلي 
قبل موقعتهما النارية بربع النهائي

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ متابعة
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سنبدأ رحلتنا في الشوارع البغدادية الرئيسية وما تبقى من هديرها وتردداتها وجنباتها, مغزلها ومخيطها, 
المدينة  أحالم  تفككت  أن  منذ  الشوارع  مع  عقدهم  انفرط  سابلة  استووا  الذين  الوفيرة  الخلق  بأعداد 

بنسيانهم ممراتها وأزقتها, سندها وأراجيحها كاطمئنان وشيك وكيان سائر نحو التفتت. 
النتائج,  الراهن, مواجهة معروفة  التاريخ وتسويات  بادعاءات  بأذرعها وتفرعاتها  العميق  بأن الغوص  ويقينا 
في أن بهيا متدفقا, لن يمرق بمواتاة الفرصة في الزمان وأن الغاللة المفروضة على رقبة اليوم, قد تستحيل 

قالدة, غدا.
فقراته  تطحن  عظمي  وهيكل  جلدها  يسلخ  ومدينة  تندثر  تواريخ  على  شرفة  من  إطاللة  ليست  وهي 
وسالمياته, بل نوع من حلول اليقظة وهزاتها العاصفة وإشعال الحياة, مجددا, في الحلم كإبعاد البذرة من 
الصقيع والبحث عن األشرطة المسلوبة لمدونات المدينة التي ما عادت تستيقظ فجرا بالقمصان الملونة 

ولم تتشاجر في سبيل التقاط الحب, ولم تتداع جدرانها من أجل نشوة سرب حمام ضال.
وتراقصت  مجيب,  من  وال  أبوابها  قرعت  وإن  نسيانها  بالمقدور  ليس  أماكن  لصدى  متاًحا  إصغاء  لنجعلها 
ستائرها المغبرة وحبست أوراق سنديانات األميرات الغائبات مع طنين المشاعر المشتركة لكل من كانت 

األقدار تجذبه لهذه الشوارع, آمنا, مطمئنا, لزهوها وحالوة مقبلها.
شارع الرشيد

لتبتكر  المصادفات  فيه  تمسكك  الذي  الشارع  هذا  في  الهادئ  السريان  دون  بغداد,  زيارة  يمكنه  الذي  من 
معك الرغبة في الطواف بالموجودات?! كأن المارة كافة أصحابك, والنهار بطوله والمساء بتخفيه يثقفك 
)ابو  النظارات, قوزي  التوليد وأفضل محالت  والمتسلقة حيطانه, عتبات أطباء  المنثورة  والكتب  : دعاماته 

باسم ( والباقالء مع البيض والباجة وشوربة الجنود الصاحين مبكرا في ساحة الميدان.
يثيرك ويرصف تقلبات اضطرابك, يخلع عنك الضجر  بأنك حي,  المسير,  لكل حصاة فيه معنى, يشعرك 
وازدحام األماني, معقل المتمردين واألشقياء, ومؤسسي األحزاب وكتبة البيانات الشعرية, وقراء المخطوطات 
األدبية ومحامي الدرجة الممتازة, وسينمات العصر الزاهي من هذا الفن, وآخر صيحات األزياء المطلوبة من 
أرستقراطيي العاصمة, وأقدم تسجيالت وأسطوانات ال تجدها حتى عند ورثة عمالقة الغناء العربي. هو جلد 

بغداد وشريانه ومهما فكر أي معماري أو مخطط مدن بغدادي فلن يظفر بمثله كتجسيد لقوى النهر.
يهدي التوازي شارع الرشيد أعذب األنهار, كما لو كانا يتناجيان في رجاء االنزواء. شكله الضاج, برعم المدينة, 
السياسية,  العواصف  شارع  بالقناديل.  مزين  ورقاد  آسر  ليل  تناغم  أطرافه  حماليها,  واستفاقة  حنينها 
وقصائد هجاء الحكومة لشعراء لم يلفظ العراق مثلهم ال قبل وال بعد. بقي األكثر انبساطا, حيث ال يداهمك 

التعب أينما تحل فيه, ومهما قلبت أطراف جفنيك وبؤرة عينيك, تراه نفسه في أي اتجاه.
المواعيد األولى والمطابع وأحرف المصححين, موسيقى مختلف القرون وسجادات ال تتكرر, وأفضل بطانيات 
لفتاح باشا وأخف أحذية لباتا, وأول عواد وأعرق شربات وأكثف لبن, ال تجدها إال في انطالقة الشارع السائر 

بك والمنسل إليك كضوء عشب

بناء على المدونات يعتبر أول شارع يعبد 
 ,1915 عام  إلى  تاريخه  يرجع  العراق.  في 
حيث بدأ كمركز تجاري وثقافي وترفيهي, 
عراقي  معماري  مهندس  يوجد  ال  والذي 

رصين, إال وترك له أثرا فيه.
للشارع  مسجل  المذكور  والتاريخ 
الشارع  وجود  أن  غير  العصري,  المعبد 
كانت  التي  األسواق  من  بالكثير  يرتبط 
موجودة قبل إعالن تأسيس بغداد من قبل 

أبي جعفر المنصور في عام 762 م.
فيه  يجتمع  كان  الذي  الثالثاء,  وسوق 
بضاعتهم  لعرض  ثالثاء  كل  القرويون 
دجلة,  من  الشرقية  الضفة  في  واقع 
استمر نشاطه طوال الخالفة العباسية. 
ويمتد السوق الذي يسمى اآلن سوق باب 
نحو  الرشيد  شارع  نواة  يعد  والذي  اآلغا, 
السلطان  بسوق  ويرتبط  الحيدرخانة, 
الميدان  ساحة  حاليا  عليه  يطلق  الذي 
التي تواجه القلعة التي امتدت فيها وزارة 
الدفاع الحالية التي تشير المخطوطات, 
1338م.  عام  منذ  مبنية  كانت  أنها  إلى 
وألنها  الرشيد,  شارع  مفتتح  والقلعة 
اعتبرت  فقد  للجيش,  مركزا  دوما  كانت 
بعد  وفيما  والسلطة,  للقوة  مركزا 

لالنقالبات والمؤامرات.
وكانت ساحة الميدان مركزا للتجمعات 
وتعلن  واألعياد  واالحتفاالت  الجماهيرية 

فيها بيانات الوالة وقراراتهم.
المسمى  )طغرلبك(,  السلطان  وباب 
حاليا باب المعظم, فيحدد مدخل بغداد 
الشمالي في عهد الخليفة المستظهر, 
اإلمام  مرقد  وفيها  1118م  عام  المتوفي 
األعظم ويبدأ في ساحة الميدان وينتهي 

عند مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني.
إن أزقة شارع الرشيد لم تبدأ منه, خالفا 
شارع  عدا  دجلة,  من  بل  شائع,  هو  لما 
األولى  بغداد  أزقة  انبثقت  فقد  النهر, 
إلى  ومتعرجا  عموديا  وامتدت  النهر,  من 
باب   ( األربعة  أبوابها  باتجاه  المدينة  كل 
المعظم والوسطاني والطلسم وكلواذا(.

دجلة,  نهر  يعتبر  المفهوم,  هذا  من 
الناحية  من  بغداد,  في  الرئيسي  الشارع 
كل  تأثرت  السبب  ولهذا  العملية. 
وبنظرة  دجلة.  بنهر  بغداد  في  الحركة 

ال  الحالية,  بغداد  خارطة  إلى  مباشرة 
يعثر على أي تغيير في الشكل العام لها 
المحصور بين السور والنهر منذ الخالفة 

العباسية حتى اآلن.
تنتمي إلى هذا الشارع الكثير من معالم 
ومكتبات  مساجد  األساسية,  بغداد 
وأسواق  مقاٍه  و  وخانات  ووزارات  وبنوك 

وسينمات ومحال شهيرة. 
حاليا  المسمى  العطارين  سوق  يبدأ 
والمصبغة  التمر  بشريعة  الشورجة, 
حاليا,  الكفاح  شارع  في  معه  ويلتقي 
يضاف إليه درب اإلمام طه, الذي يبدأ من 
جسر القوارب قرب جامع األصفية. وهناك 
السنك  من  يبدأ  ال��ذي  الكيالني  درب 

وينتهي بباب الطلسم.
التي  المناطق  على  تطلق  والشريعة 
لدجلة,  الرئيسية  األزقة  عندها  تلتقي 
والسفن  للزوارق  مراسي  تمثل  وهي 

التجارية والدواب المحملة بالبضائع.
واألوزب��ك  المرادية  جوامع  شيدت  هنا, 
والخاصكي  وم��رج��ان  والحيدرخانة 
والسنك وسيد سلطان وتكية الطالباني 
والصفارين  البزازين  وأسواق  مرجان  وخان 
النصارى  وعكد  الباالت  وباعة  والنجارين 
وسينمات  القاضي  حافظ  محالت  وأزياء 
روكسي والوطني ورويال ومكتبه مكنزي 

القائمة لآلن.
ويعد والي بغداد مدحت باشا أول من فتح 
لتأثره  المدينة  في  مستقيمة  شوارع 
أدخل  من  وأول  األوربية,  المدن  بتخطيط 
ببغداد  الكاظمية  رابطا  الترامواي  خط 
للمرة األولى. وكان مدحت باشا يفكر في 
ربط باب المعظم بالباب الشرقي بشارع 
مستقيم هو الرشيد حاليا, غير أن فترة 
بتحقيق  له  تسمح  لم  القصيرة  واليته 
بالدرجة  غايتها  التي كانت  األمنية  هذه 
القوات  تحرك  سرعة  تحقيق  األول��ى 

العثمانية.
واستطاع خليل باشا في عام 1915

أطلق  لذلك  باشا,  مدحت  فكرة  تنفيذ 
على شارع الرشيد في البداية اسم )خليل 
باشا جادة سي( حتى اختصره العامة إلى 
)جادة( فحسب حتى أسماه البريطانيون 
استعراضهم  بعد  الجديد(  )الشارع 

المعروف في غضون دخولهم بغداد.
وقتذاك  البلدية  رئيس  بنائه  في  وساهم 
رءوف بك الجادرجي, الذي تأثر بما شاهده 
بناء  واستعان  بألمانيا,  دراسته  خالل 
لتنفيذ  ألمان  بخبراء  التأثر  هذا  على 
شق  الذي  الفريق  وواجهت  المشروع. 
شارع الرشيد صعوبات جمة أهمها أنهم 
وهذا  مستقيم,  شارع  بناء  يريدون  كانوا 
دجلة  أزقة  العتراض  تحقيقه  يمكن  ال 
له, خاصة عند شريعة الباججي وجامع 
المقيمية  ومبنى  علي  سلطان  السيد 
رجال  ومعارضة  السنك,  في  البريطانية 
أمالك  يشق  الشارع  أن  باعتبار  الدين 
وجوامع  الحيدرخانة,  كسوق  وقفية 
مرجان والسيد سلطان علي. والمشكلة 
العقارات  أصحاب  تعويض  كانت  األخرى 
الشارع  ليسيل  هدمها  ينبغي  التي 

باستقامة تامة.
والمظاهرات  ب��األف��راح  الشارع  ازده��ر 
واليافطات وصوروا فيه أول األفالم وآخرها 
للسينما  دارا   20 جانبيه  على  وبنيت 
والشعبية  األدبية  بغداد  مقاهي  وأغلب 
دورها,  في  والمجالت  الكتب  واصطفت 
وصناع  وصائغون  وحالقون  خياطون 
بناية  أعلى  فيه  وشهقت  الحلويات 
المتوالية  الحروب  دمرتها  لالتصاالت 

والنهب الناتج عنها.
في  ارتفعت  القاضي  حافظ  تقاطع  بعد 
في  البنوك  وأغنى  أهم  مباني  الشارع 

المركزي  البنك  منها  األوسط  الشرق 
العراقي ومصرف الرافدين. وقطع السنك 
تمثال  وشيد  باسمه  المسمى  الجسر 
لعبد  يشيدون  وربما  وسطه,  للرصافي 
رفع  أن  بعد  آخر  تمثاالً  قاسم  الكريم 
الذي  الغريري  الوهاب  الناس تمثاال لعبد 
وزراء  رئيس  أول  اغتيال  محاولة  أثناء  قتل 

للجمهورية.
مسراته  تشبه  ال  اآلن  الشارع  أوج��اع 
محروق,  سائب,  مهجور,  السابقة, 
ومحالته  أس��واق��ه  معظم  مغلقة 
تعني  ال  فيه  السيارات  حركة  الشهيرة. 
مسيرها  تعلق  قدر  إليه,  النشاط  عودة 
وعبورها إلى جهات أخرى من المدينة. ال 
والباعة  المارة  واستجواب  للسؤال  داعي 
كل  كان  فقد  األسباب,  عن  المتجولين 
الناس  فأدار  الشارع,  مات  واضًحا,  شيء 

ظهورهم إليه.
يمكن  والكفاح  الشورجة  س��وق  في 
مسلحون  يداهمك  أن  لحظة  أية  في 
ليأخذوا ما تحمل حتى لو أزرار قميصك, 
وغذى  العراق  ألبس  الذي  العربي  السوق 
ينقطع  ال  مسود  بالبضاعة,  مدنه  كل 
االتصاالت  مركز  حرائقه.  من  الدخان 
مدمر ومنهوب, األمريكيون قطعوا شارع 
بعشرات  البنوك  منطقة  قبل  الرشيد 
الشائكة  باألسالك  وسيجوها  األمتار, 
في  النهاية  نقطة  ووضعوا  والمدرعات, 
قبل  األولى  الدبابة  عند  الرشيد  شارع 

البنك المركزي.
الشرقية  والمسابح  الكتب  من  بدال 
واألسطوانات  الفنية  واللوحات  والتحف 
المميزة, ينشر باعة السمك بضاعتهم 
الشارع,  في  الشهية  الروائح  آخر  لقتل 
ويعرض اللصوص ما ملكوه قبل لحظات.

أحجاره,  وهدمت  الرشيد  ش��ارع  ضاع 
من  القمامة  وغطته  هيبته  وكسفت 
رجعة  بال  السينمات  تالشت  صوب,  كل 
واختفت مانيكانات آخر صيحات الموضة, 
تجمد الوقود في فوانيسه وتمزق هيكله 

كما لو حرثه محراث عمالق.
تحدق, ترمي ببصرك هنا أو هناك, عّل هذا 
المنظر طارئ والندوب طفيفة واألنقاض 

خدعة سينمائية.
لكن شارع الرشيد كبغداد, جريح, فما إن 
تشف قروح المدينة, حتى تصله الدماء, 
الباشا  ذلك  لحلم  وفقا  لماما,  لعلها 

الذي رحل دون أن يرى شارعه المستقيم
المزين بأنوار دجلة وفيء مائها الرطيب.

وأعمدته  اسمه  بالنهر,  المعلق  الشارع 
والنساء الكثيرات جدا اللواتي استعجلن 
كراديو  باعته,  ضوضاء  وأحببن  ضجيجه 
البنات  أقدام  تراوح  الدوام,  على  مشتغل 
خرير  مع  قريبا  سيولد  طفال  أن  معلنة 
يحجب  ال  الذي  الشارع  وممرات  النهر 
القمر, وتلك التفرعات التي مهما حاولت 
المصب.  في  بك  ستلقي  منها  الزوغان 
ومهما كانت شدة الريح, باردة أم عاصفة, 
وغبارها  رملها  وترطب  األزق��ة  تهدئها 
التي  المحالت  تجاويف  في  لتخبئها 
تلمع ما إن تمر كومة فتيات, ساعد غياب 
التجوال  فرصة  منحهن  على  الكهرباء 
فيه بدال من تعقيدات مختبرات التحليل 

والرسم الهندسي.

المواصالت النهرية
بعد االحتالل البريطاني للعراق, نشطت 
بغداد  إلى  والبصرة  الخليج  عبر  التجارة 
توجد  لم  وألنه  الموصل.  حتى  وشماال 
طرق  الماضي,  القرن  عشرينيات  مطلع 
حتى  وال  حديد,  سكة  أو  برية  مواصالت 
وسائل كافية لنقل البضائع من البصرة 
التجأ  فقد  المذكورة,  المناطق  إلى 

وتجارتها  البالد  شئون  على  القائمون 
ازدهرت  حيث  األنهار,  إلى  ومعيشتها 
الوقت,  ذلك  في  النهرية  المواصالت 
الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  حتى 
طرق  لبناء  مهد  الذي  النفط  واستخراج 

برية حديثة.
دجلة  األنهر,  من  بغداد  نصيب  وك��ان 
فقط, الذي كان عصبها وشريانها, وغذى 
النهر  شارع  يكن  ولم  العاصمة,  النهر 
تنهال  كانت  الذي  المرسى  سوى  وقتها, 
الغذائية  والمواد  والبضائع  السلع  عليه 
ما  وكل  والبخور  واألقمشة  والتوابل 

يحتاج إليه البغدادي.
موقع  أكبر  ليصبح  توسع  والمرسى 
لمخازن البضائع, والمخازن تفرعت لتبنى 
بالجملة  البيع  محالت  منها  بالقرب 
كان  العشرينيات  نهاية  ومنذ  والمفرد, 
بهذه  المقصود   - المستنصر  ش��ارع 
المحطات  أهم   - اليوم  ولغاية  الرواية, 

التجارية العراقية على اإلطالق.

شالل حرير
بالمالبس  الشارع  جذبهن  الفتيات 
القادمة  الموضات  وآخ��ر  الحديثة, 
تقليعات  وآخ��ر  وبومبي,  لندن  م��ن 
وما  والغربية,  الشرقية  اإلكسسوارات 
يصل الى البالد من أحذية مستوردة. كّن 
الباحثات الدءوبات عن المناديل والعطور 
والعباءات والمواعيد الغرامية والمشاريع 
ورقة  جذلها  بداية  على  العاطفية 
ومنبع  الذهب  بريق  متلمسات  أخبارها, 
ونعمة  الحرير  وشالالت  األوائل  الصاغة 
واألشجار,  بالزهور  المقشرة  )النفانيف( 
أعشابهن  لسالمة  الطبيعة  واشتياق 

وشفرة يقظتهن.
خاطر  في  كان  الذي  الطويل  الزقاق  وألن 
الباشا المتقاعد, شارع, تحول إلى مركز 
إناث العاصمة, فاكتسب اسمه الجديد: 
جدا  الصعب  من  لذلك  البنات!  شارع 
العثور على بغدادية لم تسر خالل عمرها 
يتغزل  لم  بغدادي  أو  الشارع,  هذا  في 
النضال  يتعلم  أو  قلبي(,  )رد  حافظا  فيه 

الخاسر مع التمايل.

الخانات األولى
ارتباط كل شيء  أيضا  تعني  الحياة  دورة 
في تطور المدن, فتحول الشارع إلى مركز 
ضخمة,  لمخازن  وموقع  ومرفأ  تجاري, 
يعني كثافة بشرية تتركز فيه, بالقياس 
إلى أحياء العاصمة األخرى. وكثرة الناس, 
العاملين والزائرين, البائعين والمشترين, 
المارة سهوا, والمتعمدين حشو أعينهم 
إلى  والنساء, كل هؤالء يحتاجون  بالرفاه 
ظهرت  السبب  ولهذا  للراحة.  أماكن 
الموازي  النهر,  شارع  في  األولى  الخانات 

أصال لشارع الرشيد ودجلة.
والخان هو فنادق الخمس نجوم في أيامنا, 
فهو الفندق والمطعم والمشرب, يغني 

كل  فيه  وتمارس  المطربين,  أشهر  فيه 
األلعاب الشعبية ويعد مركزا ترفيهيا 

واجتماعيا وحتى سياسيا.
تعتبر  التي  النهر  ش��ارع  خانات  ومن 
خان  منطقيا,  أمرا  بالميناء  إحاطتها 
وخان  التمر  وخان  الباشا  وخان  العادلية 
الدفتردار, التي أكملت صورة شارع البنات, 
ونظرات  السوداء  زائراته  عيون  بهيجان 
األطفال  والمباالة  البوهيمية,  الرجال 
المصحوبين كحجة لخروج المحبوسة 
األثيرية,  تغيراته  األربعة,  الجدران  بين 
مده وجزره الذي انساب منه بفضل النهر 

ونشوء وارتقاء شارع الرشيد.

شارع األنامل
لم يسألوا سابقا عن جمال المخطوبة, 
وال عن شهاداتها, ال عن طولها وال عرضها 
ولم يهمهم وزنها, بل كان أهم سؤال ألم 

العريس : هل تعرف تخيط وتطرز?!
لذلك كانت األمهات يعلمن بناتهن منذ 
الستكمال  والتطريز,  الخياطة  الصغر 
جواز  في  حتى  لها  تثبت  التي  المهنة 

السفر : ربة بيت.
بل  العمليتين,  بإجادة  األمر  ينتهي  وال 
والخيوط  واألقمشة  األدوات  باختيار 
التطريز  وبكرة  والمقص  واإلبرة  الملونة, 
وزجاجيات  والنمنم  والخرز  واألشرطة 
وهذا  المزركشات,  من  وغيرها  معينة, 

االختيار ال يتم, إال بزيارة شارع البنات.
والمحترفون في هذا الشارع قالوا إن غزو 
والهندية  والسورية  التركية  المالبس 
بالمكائن,  والمطرزة  الجاهزة  والصينية 
شراء  فضلن  اللواتي  البنات  من  قلل 
كّن  فيما  أص��ال,  المطرزة  البضاعة 
الوسائد  على  أحالمهن  يطرزن  سابقا 

والشراشف, قلوبا وعصافير وأزهارًا.
في  ساهم  الشتاء,  مقبل  أن  ويبدو 
الفصل  فهذا  الشارع,  في  الجو  تحريك 
يطرح قماشه الذي يساعد على التطريز 
مختلف  تثبيت  يمكن  حيث  كالقديفة 
رسوم  بمساعدة  عليه  النقوش  أن��واع 
السوق  هذا  في  أيضا  تتوافر  جاهزة, 

الناعم.
الفتيات  وتنشغل  الدنيا,  أحوال  تبدلت 
الرسومات  بتثبيت  بالتطريز  المغرمات 
اإلسالمية  الجبة  على  الدينية  واألدعية 
وتتدهور  البلوز,  من  يظهر  وما  والحجاب 
وتطور  الزمن,  م��رور  مع  المهنة  هذه 
الموهوبات  وقلة  الجاهزة,  المالبس 
البضاعة  على  منهن  تبقى  ما  وحرص 

الرخيصة وانتصار المكائن على األنامل.

األنتيكات
حافظ شارع النهر على صاغته الصابئة 

محالتهم  حولوا  الذين  أولئك  الماهرين, 
زجاجات  فعبر  حقيقية,  متاحف  الى 
القرآنية  اآلي��ات  مختلف  تجد  العرض 
وأسماء  الراهنات  الفتيات  تفضلها  التي 
وعبارات حب وإهداءات مختلفة, ينقشون 
عليها ما يطلب منهم المشتري, صورًا أو 
عبارات أو أسماء, وتواريخ وأمكن,. ساعات 
فضية,  وعصافير  غ��زالن  على  تثبت 
أغاني  أجراسها,  وردي��ة,  أوراد  تحيطها 
الحركة  هادئ.  ليل  وصبا  الحلوة  العرس 
مبكرا  تبدأ  شارعنا  في  النشيطة 
لتتراجع ظهرا, بسبب الشمس وقيظها, 
بيوتهن  إلى  يعدن  أن  البد  الزائرات  وألن 
لهم  يحلو  ال  الذين  الرجال  بانتظار عودة 

خلو البيت من النساء.
والمطر  الصيف  في  الشمس  وبسبب 
في الشتاء, فقد قاموا بتسقيف السوق, 
هذا  من  كبير  جزء  على  أطلقوا  لذلك 
المتخصص  )المسكف(,  سوق  الشارع 
األندلسية  النقوش  ذات  الستائر  ببيع 
إلى  باإلضافة  والعباسية,  والمغربية 

اشتهاره بتغليف األثاث المنزلي.
الى  نسبة  )المميز(  سوق  الشارع  وفي 
فيه  تنتشر  التي  ومالكته,  مؤسسته 
وأدوات  الجاهزة  النسائية  المالبس 
ورش  وفيه  واإلكسسوارات  التجميل 
باأللبسة  العراق  تمول  التي  الخياطة 

النسائية.
وال يقتصر شارع البنات على المالبس 

ففي  فقط,  النسائية  والتجهيزات 
)السموأل(  س��وق  ثمة  تفرعاته  أح��د 
الرجالية  المالبس  بخياطة  المتخصص 
أنشئ   إنه  ويقال  منها,  الجاهز  وبيع 
المتخصصات  أو  للراغبات  خصيصا 

بشراء مالبس أزواجهن.
فيها  التي  )الخفافين(,  سوق  وهناك 
اإلسم  يحمل  أدب��ي  ومقهى  مسجد 
نفسه أنشئ من قبل 800 عام, وتفسير 
األشياء  ببيع  يهتم  أن��ه  اإلس��م  ه��ذا 
)الريافة(  بمهنة  ويشتهر  الخفيفة, 
وغيرها  والعقال  الرجالية  والعباءات 
فيه  وبيعت  الشعبية.  المالبس  من 
الجلدي  الرجالي  والخف  األحذية  سابقا 
اعتبار  ويمكن  بيضاء,  بخيوط  والمغزول 

التسمية مفهومة اآلن.

الكفاية,  فيه  بما  هرم  النهر  شارع 
الناس  ويهجرها  أيضا  تشيخ  فاألماكن 
الشارع  فليس  ذلك,  تماما.ومع  كالناس 
الدهور  وعلمته  واح��دة,  شاكلة  على 
والظروف  العصر  متطلبات  مع  التكيف 
تركيز  إلى  الصدد,  هذا  في  ويشيرون 
اإلسالمية  الجبة  على  حاليا  الفتيات 
في  الحجاب  أن  مفسرين,  والحجاب, 
بمنزلة  البالد,  بها  تمر  التي  الظروف 
أن  إلى  األمر  ووصل  للنساء,  أمان(  )صمام 
البالد  فتيات  من  وصابئات  مسيحيات 
يقبلن على شراء الحجاب ويرتدين الجبة 
الشرور  عنهن  ليبعدن  أيضا  اإلسالمية 
مسار  على  المبني  باعتقادهن  واألشرار, 

الحياة وتقلباتها المضنية.
وشارع البنات أصابته عدوى شارع الرشيد 
ونساؤه  فتياته  هجرته  فقد  وخموله, 
والمنصور  العرصات  أسواق  على  ليقبلن 
و 14 رمضان وشارع فلسطين, فالكثيرات 
الفضائيات(  )مالبس  غزو  من  يعانين, 
لألسواق, األمر الذي جعل التقاط مالبس 
غيره,  أو  البنات  ش��ارع  من  )مناسبة( 

اختيارا صعبا.

شارع أبي نواس 
الوحيد الذي تبقى أنواره وأوتاره تتكئ على 
الصيف  في  السماء,  مع  المتوازن  النهر 
ينشط وفي الربيع يزدهر كسطوح القلب 

ونجمة أطلقت سراحها غيمة عابرة.
ليس  بغدادي  اصطياد  الممكن  غير  من 
األمواج  يبلغ  لم  أو  فيه,  ذكريات  لديه 
النيران  إلى  يتطلع  أو  وأمانيه,  دع��اؤه 
أمسياته  من  منتزعا  مائدته,  تعد  التي 
األحالم  آالف  السحر,  البالغة  الصيفية 
مطيع  واستسالم  المحسوبة  غير 
المؤرق  والليل  المتعب  اليوم  لهجران 

والفضاء المسجون باألكاذيب.
التأمل  يوحي  كان  كما   � الشارع  هذا 
النهر  وخاتم  أسفنجة  زبد   � دوماً  فيه 
واشتياق  النمو  بطيء  وأقحوان  المنتظر 
تمل  ال  طيور  من  وسراج  األخيرة  الرغبة 
تلقيه من  ما  واثبات على  الدوران وقطط 

باطن السمكة وذيلها.
إنه النشوة للعريسين المغطيين بالورد 
وصور  الجديدة  الحياة  قبل  ما  ونزهة 
ومقاييس  المغشوشة,  غير  الكاميرات 
ووثبة  واالنسجام  والهزل  والجد  الفعل 
الغصن المزين بالحب وأنشودة الحديقة 
التي  الخالدة واألرجاء الحبيبة للمدينة, 
هذا  وأنوار  نهارا  الشمس  عليها  تسطع 
مباحة  أجنحته,  جّياشة  ليال,  المكان 

ملذاته, بريء ليله الغابر.
الى  نقله  يمكنك  ال  الذي  الشارع  وهو 
وال  قناًعا جديًدا  إلباسه  وال  آخر  أي مكان 
وال  هندسته  تغيير  وال  نشاطه  تحويل 
يصلح إال لينتشي هنا, وفي هذا المكان 
المصنوع منه كيانه وإرثه وتاريخه وخلود 
في  حكمت  غني  محمد  النحات  رائعة 
سرده البرونزي العميق لملحمة شهرزاد 
وشهريار المعانقين كلمات ذلك الشاعر 
عصارتنا  المضيع  شارعا,  أمسى  الذي 
الباقية قرنا بعد قرن  القصائد  والناسج 
والتشكيك  الفرح  من  حفنة  مودعها 
التي  والفوضى  وال��ع��ذاب  والسقم 
والوجوديين  السرياليين  قبل  اخترعها 

والهيبزيين.

ال يمكن المرور 
ببغداد من دون 

مشاهدة شارع 
الرشيد 

سوق الثالثاء, الذي 
كان يجتمع فيه 

القرويون كل ثالثاء 
لعرض بضاعتهم 

واقع في الضفة 
الشرقية من دجلة

ساحة الميدان 
مركزا للتجمعات 

الجماهيرية 
واالحتفاالت واألعياد 

تحقيقـــــــــات8

بغداد بين الماضي والحاضر 

أسواق وشوارع بغداد ماذا تبقى منها ....
هل تصبح بغداد مدينة السالم بعد ان كانت ام الدنيا 
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حصول  عن  رسمياً  مايكروسوفت  أعلنت 
مستخدمي النسخة التجريبية من نظام 
منه،  النهائية  النسخة  على   10 ويندوز 
يملك  المستخدم  يكون  أن  بشرط  مجاناً، 

 Windows برنامج  في  مسجالً  حساباً 
.Insider Program

عن  سابقاً  مايكروسوفت  أعلنت  وقد 
 8.1 وويندوز   7 ويندوز  مستخدمي  حصول 
عند  وذلك  مجاناً،  الجديدة  النسخة  على 
يوليو   29 يوم  رسمياً  الجديد  النظام  توفر 

القادم.

ويُتاح اآلن لجميع المستخدمين الحصول 
على النسخة األصلية من ويندوز 10 مجاناً، 
عبر تحميل النسخة األخيرة التجريبية من 
ويندوز 10، والتي تحمل رقم البناء 10130، 
والتسجيل بحساب مايكروسوفت ُمسجل 
 Windows Insider برنامج  في  مسبقاً 
على  المستخدم  وسيحصل   ،Program

ويندوز 10 بشكل مجاني كامل.
مدونتها  عبر  مايكروسوفت  وقالت 
النسخة  تستخدم  أنت  “طالما  الرسمية: 
التجريبية من نظام ويندوز 10، ومتصل مع 
حساب مايكروسوفت، ستستقبل اإلصدار 
النهائي من ويندوز 10، وستبقى النسخة 

مفعلة”.
 Windows برنامج  ويمكن التسجيل في 
الرابط  عبر  مجاناً   Insider Program
 ،  https://goo.gl/LcOVs0 التالي: 
التجريبية  النسخة  ويمكن تحميل ملف 
الرابط  من   ISO بصيغة  ملف  هيئة 
ومن   ،http://goo.gl/9rLTSn التالي: 
 DVD اسطوانة  على  الملف  حرق  ثم 
االسطوانة  من  الجهاز  إقالع  عبر  وتنزيلها 
بالحساب  والتسجيل  النسخة،  وتثبيت 
 Windows Insider الُمسجل في برنامج

.Program
وتتيح الخطوة الجديدة لمستخدمي 

إصدارات ويندوز األقل من إصدار 
على  الحصول   7 ويندوز 
بشكل  الجديد  النظام 
ن��ظ��ام مجاني، مثل مستخدمي 

ويندوز فيستا، أو نظام ويندوز إكس بي.
في  وضحت  مايكروسوفت  أن  يذكر 
النسخ  مستخدمي  وضع  سابق  وقت 
 8.1 ويندوز  أو   7 ويندوز  من  المقرصنة 
الجديد  النظام  إلى  التحديث  عند 
سيحصلون  أنهم  وذكرت   ،10 ويندوز 
على التحديث بشكل طبيعي ومجاني، 
الدعم  يتمتعوا بخصائص  لن  لكنهم 
مايكروسوفت  ستقدمها  التي  الفني 

لمستخدمي النظام..

9منوعـــــات

كشف أميت سينغال نائب رئيس بحث جوجل عبر 
أنها  عن  العامة،  للسياسات  الرسمية  مدونتها 
طلبات  باستقبال  القادمة  األسابيع  في  ستبدأ 
إلزالة المحتوى االنتقامي من نتائج البحث الخاصة 

بها.
وقالت جوجل أنه في األسابيع القادمة سيتم تحديد 
االنتقامي  المحتوى  حذف  طلب  الستمارة  رابط 
الموجود  المنشور  وستحدث  البحث،  محرك  من 

رابط  فيه  وتضع   ،http://goo.gl/mhHytr حالياً: 
االستمارة لطلب حذف المحتوى االنتقامي الذي تم 
نشره بدون إذن أو معرفة الضحية من نتائج محرك 

البحث “جوجل”.
 CCRI وتذكر مبادرة الحقوق المدنية على اإلنترنت
من  المستهدفين  من   90% أن  إحصائياتها،  في 
 93% أن  كما  النساء،  من  هم  االنتقامي  المحتوى 
منهم يتعرضون لضغوطات ومشاكل بسبب نشر 
هذه الصور والمواد، و%49 يتعرضون لمضايقات على 

اإلنترنت من الذين شاهدوا المواد الخاصة بهم.
سيبدأون  القادمة  األيام  في  أنهم  جوجل  وتقول 

أو  اإلباحية  الصور  إزالة  على  طلبات  باستقبال 
من  الضحية،  موافقة  بدون  تمت  التي  المسيئة 

على نتائج البحث،
بها  يحذفون  التي  الكيفية  بنفس  هذا  وسيتم   
رقم  مثل  النتائج،  على  من  الشخصية  البيانات 

الحساب البنكي أو التوقيع الشخصي.
المشكلة  يُنهي  لن  هذا  أن  إلى  جوجل  وتشير 
على  سلطة  لهم  ليس  أنهم  حيث  بالتأكيد، 
يأملون  لكنهم  المحتوى،  لحذف  المواقع  أصحاب 
بأن تساعد إزالة الروابط من على محرك البحث، ولو 

بنسبة قليلة.

الكهرباء  بانقطاع  سنجاب  تسبب 
سان  مدينة  في  المشتركين  آالف  عن 
ارتفاع  تسبب  بينما  فرانسيسكو، 
الحرارة بانقطاع الكهرباء عن مدن أخرى، 
بحسب مسئولين ووسائل إعالم محلية 

في المدينة األميركية.
“كونترا  وصحيفة  المسئولون  وق��ال 
سنجاباً  إن  المحلية،  تايمز”،  كوستا 
تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 
نحو 45 ألف مشترك في منطقة خليج 

سان فرانسيسكو.

آند  ج��از  “باسيفيك  شركة  أن  وم��ع 
المشتركين  ت��زود  التي  الكتريك”، 
على  تغريدة  في  قالت  بالكهرباء، 
عادت  الكهرباء  إن  تويتر  على  موقعها 
من  المتضررين  المشتركين  لجميع 
10:15 مساء  الكهرباء الساعة  انقطاع 
، إال أن الشركة لم تذكر سبب االنقطاع.

من جهته قال المتحدث باسم الشركة 
جيه.دي جويدي لصحيفة كونترا كوستا 
تايمز إن الكهرباء انقطعت عن مدن تقع 
إلى الشرق من سان فرانسيسكو، ومنها 
بيركلي وأوكالند، الليلة الماضية بعد ان 
محطة  في  بمعدات”  سنجاب  “اصطدم 

محوالت إل سيريتو.

التهديدات  من  أستراليون  خبراء  حذر 
البيئية، التي يمكن أن تشكلها سمكة 
لمدة  اليابسة  على  العيش  يمكنها 

تصل إلى 6 أيام.
وأكد الباحثون في جامعة جيمس كوك 
السلحفاتي”  “األناباس  سمكة  قدرة 
على العيش خارج الماء وافتراس الطيور 

واألسماك األخرى.
وأضافوا أن السمكة تمثل تهديدا بيئيا 

شمال  البرية  الحياة  تنوع  على  خطيرا 
عددها  قلة  من  الرغم  على  أستراليا، 

حاليا.
الجديدة  غينيا  بابوا  شرق  مياه  وتعتبر 
لهذه  األصلي  الموطن  وإندونيسيا 
طولها  يصل  أن  يمكن  التي  السمكة، 
األخيرة  السنوات  أن  إال  سم،   25 الى 

شهدت وصولها لألراضي األسترالية.
 وأكد عالم البيئة ناثان والتمان أن “تزايد 
السلحفاتي”  “األناباس  أسماك  أعداد 
خارج بيئتها الطبيعية من شأنه أن يخل 

بالتوازن البيئي في المناطق الجديدة”.

على  فيديو  مقطع  األب  دافور  دافيد  األمريكي  نشر 
زيارة طبيب األسنان”  يوتيوب تحت عنوان “دافيد بعد 

حيث لعب ابنه دورا رئيسا فيه.
األمريكية   ”  Business Insider  ” ونشرت صحيفة 
مقطع  أن  فيه  ورد  الموضوع،  هذا  في  مثيرا  مقاال 
الرجل  مّكن  يوتيوب  على  المنشور  الوحيد  الفيديو 
من ترك العمل والحصول على العائدات الناجمة عن 
اآلن  الفيديو حتى  التجارية. وقد جنى  الدعاية  عرض 
الفيديو  ويعرض  مشاهدة.  مليون   130 عن  يزيد  ما 
لطبيب  زيارته  بعد  الصغير  لالبن  غريبة  تصرفات 

اإلسنان، وتوقف تأثير التخدير الطبي.
وكانت الصحيفة قد اتصلت بدافيد عام 2010 حين 
مرور  وبعد  دوالر.  ألف   150 له  جلب  الفيديو  إن  قال 
خمسة أعوام ال يزال الرجل عاطال عن العمل ويعيش 

على العائدات الناتجة عن نشر مقطع الفيديو.
شركة  تعقدها  التي  االتفاقيات  شروط  أن  يذكر 
تمنى  التي  الفيديو  مقاطع  مؤلفي  مع  “يوتيوب” 
 55  – 45% بشعبية فائقة تقضي بأن يحصلوا على 

% من المداخيل الناجمة عن نشر الدعاية التجارية.
وعملت الصحيفة حسابات بينت أن دخل األب دافيد 
من اإلعالنات بلغ خالل الفترة المذكورة 370 الف دوالر. 
وعالوة على ذلك فإن ابنه قد شارك في تصوير بعض 
دخال  ألبيه  جلب  ما  األخرى،  التجارية  الفيديوهات 

إضافًي.

السابقة  خطيبته  من  باالنتقام  ألماني  شاب  قام 
قّررت  أن  بعد  قسمْين  إلى  المنزل  في  ما  كل  بشطر 

فسخ خطوبتهما واالنفصال عنه.
وحسب  تقارير صحفية جاء في تقريٍر أوردته صحيفة 
“ديلي ميل”، أن الشاب استخدم أدوات كهربائية لشطر 
كل األجهزة الغالية التي كان قد اشتراها.. ومن بينها 
محمول  وكمبيوتر  فون  آي  وهاتف  تلفزيون  شاشة 

حتى سيارة.
وأرسل الشاب بالبريد إلى خطيبته السابقة نصيبها 
من كل جهاز، بينما قام هو بعرض الئحة نصيبه من 

التجهيزات للبيع في موقع شهير عبر اإلنترنت.
للبيع،  الشاب  عرضها  التي  الالئحة،  ضمن  ومن 
جنيهين  من  بأقل  للشراء  متاح  وهو  السيارة  نصف 

إسترلينيين.
نصفين:  شطرت  التي  األخ��رى  األشياء  تضم  كما 
وأشرطة وأقراص “دي  مقاعد ودراجة ودمية دب وسريراً 

في دي” وأريكة حتى صندوق بريد وخوذه .

الوزراء  رئيسة  ب��أوراق  التبرع  تم 
مارغريت  السابقة  البريطانية 
مليون  مقابل  األمة،  إلى  تاتشر 
ضرائب  من  استرليني  جنيه 

التركات.
تصل  مذكرات  الوثائق  وتشمل 
عن  كلمة  أل��ف   17 نحو  إل��ى 
عام  في  كتبت  الفوكالنذز  حرب 
وقال  الصراع.  من  عام  بعد   1983
إنها  إنجلترا  في  الفنون  مجلس 

تاريخية  وثيقة  أهم  كانت  “ربما 
كتبتها مارغريت تاتشر”.

األوراق  قبل  إنه  المجلس  وق��ال 
ضيعة  من  الضرائب  عن  بديال 
تاتشر التي توفيت في عام 2013 

عن عمر يناهز 87 عاما.
مركز  إلى  األوراق  تذهب  وسوف 
جامعة  في  لألرشيف  تشرشل 
أدت  التي  تاتشر  وتظل  كامبردج. 
الحرة  السوق  حول  سياساتها 
بريطانيا في  إلى تحول كبير في 
الثمانينيات، شخصية سياسية 

مثيرة لالنقسام.

عثر في المكسيك على جمجمة تعود إلى ما قبل 12 ألف عام، قد تكون أقدم بقايا 
بشرية يعثر عليها في األميركيتين. ونقلت تقارير صحفية ان  الدراسات األولية 
للجمجمة، التي تم العثور عليها في كهف على ساحل تولوم في والية كوينتانا 
روو بمنطقة الكاريبي المكسيكية، أنها تعود إلى ما بين 10 و12 ألف عام خلت، 
عمليات  وحددت  المكسيكية.  أوتونومس”  “ناشيونال  جامعة  ذكرته  لما  وفقاً 
الترميم للجمجمة، التي قامت بها مؤسسة “أتليه داين” المتخصصة بهذا النوع 
من العمليات وتتخذ من باريس مقراً لها، أنها تعود ألنثى، كما حددت عمرها ومزايا 
“شينخوا”.  الصينية  األنباء  وكالة  نشرته  الذي  التقرير  بحسب  أخرى،  وخصائص 
على  والعثور  الحفريات  في  شاركت  التي  األلمانية،  هايدلبرغ  جامعة  وتعتقد 
الجمجمة، أن هذا االكتشاف يلقي الضوء على أوائل عمليات االستيطان البشري 
في األميركيتين. وقال المسؤول في معهد األبحاث األنثروبولوجية في الجامعة، 
أليخاندرو تيرازاس ماتا إنه ال يمكن تأكيد أن الجمجمة تعود إلى أجداد األميركيين، 
إلى أن األمر مازال يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. وقال الباحثون إن  مشيراً 
من  أي  إلى  تعود  ال  الموقع  في  عليها  العثور  تم  التي  األخرى  والبقايا  الجمجمة 
األجناس والشعوب األصلية التي تعيش في األميركيتين حالياً، موضحين أن هذا 

يعود جزئياً إلى أن الجمجمة ال تشبه أياً من جماجم الشعوب األصلية الحالية.

العمل  زوجان صينيان عاطالن عن  قام 
بعرض طفلتهما الرضيعة للبيع عبر 
صيني  يوان  ألف   50 مقابل  اإلنترنت 
من  وذلك  دوالر(،  آالف   9 من  يقرب  )ما 
أجل التسوق وشراء العديد من السلع 

الباهظة من بينها هاتف آيفون.
فإن  صينية،  إعالمية  مصادر  وبحسب 
في  شرعوا  و”زيهانغ”  “تينغ”  الزوجين 
اإلعالن عن نيتهما في بيع الطفل الذي 
لم يولد بعد في شهر يونيو الماضي، 
المنزل  في  تمت  التي  ال��والدة  وبعد 
الطفلة  تسليم  تم  الجريمة،  إلخفاء 
المبلغ،  على  والحصول  للمشترين 
للتسوق  استخدامه  في  شرعوا  الذي 

عبر اإلنترنت في نفس يوم البيع.
بعد  للمحققين  الوالدان  أكد  وقد 

به  قاما  ما  أن  عليهما  القبض  إلقاء 
الرضيعة،  الطفلة  مصلحة  في  يأتي 
أسرة  وسط  العيش  لها  يضمنا  لكي 
مستوى  لها  توفر  الحال  ميسورة 

معيشي مرتفع، كما ورد في أقوالهم.
التي  األسباب  المحققون  ويرفض 
طريقة  أن  مؤكدين  الوالدان،  ساقها 
تمت  التي  التمويه  وعملية  البيع 
التصرف  كيفية  وأيضا  ال��والدة،  قبل 
تؤكد  عناصر  وتوقيته،  األم��وال  في 
لألبوين  الرئيسي  الهدف  أن  جميعها 
أي  بدون  فقط  المادية  االستفادة  هو 

اعتبار لمستقبل الطفلة الوليدة.
وكانت الصين قد شهدت حالة مماثلة 
العام الماضي، عندما ُحكم بالسجن 
في  ت��ورط��وا  أشخاص  سبعة  على 
السابعة  في  فتى  كلية  شراء  عملية 
المال،  من  مبلغ  لقاء  العمر  من  عشر 

شراء  في  الحقا  الفتى  استخدمه 
هاتف آيفون وجهاز آيباد.

جوجل تعتزم حذف المحتوى االنتقامي من نتائج البحث

أستراليا تحذر من تهديداتسنجاب يقطع الكهرباء عن مدينة أمريكية
 يشكلها سمك يعيش خارج الماء

أمريكي يربح مئات آالف 
الدوالرات بعد نشره مقطع 
فيديو لطفله على يوتيوب

ألماني يقسم بالمنشار أثاث 
المنزل مع خطيبته بعد أن تركته

التبرع بأوراق تاتشر بدال من دفع الضريبة

العثور على أقدم جمجمة في األميركيتين يبيعان طفلتهما من أجل آيفون

من  بريطانيان  عجوزان  يقترب 
دخول موسوعة جينيس لألرقام 
القياسية؛ بسبب سن العريس 
والعروس  أعوام   103 يبلغ  الذي 

91 عاماً.
“الديلي  صحيفة  وحسب   
جورج  البريطاني  تزوج  ميل”، 
الكي،  دورين  بحبيبته  كيربي 

استمرت  بينهما  عالقة  بعد 
27 عاماً. 

القفص  “ال��ك��ه��الن”  ودخ���ل 
في  الماضي،  السبت  الذهبي، 

مدينة أيستبورن البريطانية. 
معاً  الزوجين  مجموع  ويبلغ 
بذلك  متفوقين  عاماً،   194
على فراسوا فيرناند )96 عاماً(، 
عاماً(،   94( فرانسينو  ومادلين 
عام  فرنسا  في  زواجهما  عند 

.2002

في الطريق إلى موسوعة جينيس.. 
العريس 103 أعوام والعروس 91!

مايكروسوفت تتيح لمجربي ويندوز 10 الحصول على نسخته النهائية مجانًا
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لمصادفتهم  بالذعر  بدبي  التجارية  المراكز  أحد  زوار  أصيب 
السيارات.  مواقف  ومن  السينما  قاعة  من  يخرج  ديناصورا 
ويظهر من خالل الفيديو عددا من المتسوقين حاملين أكواب 
الفشار استعدادا لدخول السينما لمشاهدة فيلم “جوراسيك 
تفاجؤوا  ولكنهم  ريكس”،  “تي  الديناصور  وبطله  وورل��د” 

يخرج  م���ن ال��ق��اع��ة بالديناصور 
مالحقتهم.  ظهر ويحاول  كما 
السيارات الديناصور في مواقف 
ضحاياه  جانب  وال إل��ى  محا

المارة  على  االنقضاض 
اآلخرين.

التواصل  مواقع  وتداولت 
االجتماعي اليوم فيديو 
الديناصور”  “خدعة 
حقق  ال����ذي 

تقريبا نصف 
مليون مشاهدة على 

يوتيوب.
وك���ان���ت ه��ذه 
جزء  المطاردة 

حملة  إلعالنية م���ن  ا
“دو”  لفيلم برعاية  للترويج 
سيك  ا ر جو وورلد” الذي يعرض في “
بالدولة.دور السينما 

»ديناصور« 
يفزع سكان دبي

ـ وكاالت 
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أنها  الثقافية  “كتارا”  مؤسسة  أعلنت   
في  الرسول  لشاعر  “كتارا”  جائزة  ستطلق 

مسرح األوبرا بالعاصمة القطرية الدوحة.
بن  خالد  للمؤسسة  العام  المدير  وقال 
صحفي  تصريح  في  السليطى  إبراهيم 
محمد  حب  تعميق  إلى  تهدف  “الجائزة  إن 
األجيال  قلوب  فى  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
واألخذ  الشابة وصقلها  المواهب  وتشجيع 
أشعار  إلى  نبوغهم  ليترجموا  الشباب  بيد 
تخدم اإلسالم”. وأضاف السليطى أن “الجائزة 
الشعر  حفظ  على  للتشجيع  تسعى 
زرع  فى  طيب  أثر  من  له  لما  به  واالهتمام 
القيم اإلسالمية األصيلة فى نفوس الشبان 
اإلسالمى  العربى  التراث  على  والمحافظة 

وتناقله عبر األجيال”.
الشعر  “استثمار  إلى  السليطى  وأش��ار 
والذود  السمحة  اإلسالم  رسالة  إبراز  فى 
النفوس  أصحاب  من  المغرضين  ضد  عنها 
صورة  تشويه  إلى  يسعون  الذين  المريضة 

الدين اإلسالمى الحنيف.
على  العام  المشرف  أوض��ح  جهته،  من 
الجائزة خالد عبد الرحيم السيد، أن “شروط 
على شعر  الجائزة مقصورة  فى  المشاركة 
الشعر  أو  التقليدي  العمودي  الفصحى 
النثر،  قصيدة  تقبل  وال  التفعيلة،  أو  الحر 
وأال تكون القصيدة المقدمة مكررة أو حائزة 

على جوائز أخرى”.
مفتوحة  “الجائزة  أن  السيد  خالد  وأكد 
سن  من  العالم  أنحاء  كافة  من  للشعراء 
عشرين إلى ستين عاما، وآخر موعد الستالم 

القصائد هو 31 ديسمبر 2015”.

نسخة نادرة من رواية سيلفيا بالث “الجرة الجرسية”

دار ثقافة االطفال في بابل ينظم مهرجانا ترفيهيا لألطفال النازحين براعم صغيرة واعدة في المرسم الحّر

رواندزي : محور عمل وزارة الثقافة اعتماد2015 عام للقراءة

وزارة الثقافة تستذكر الشاعرة نازك 
المالئكة في الذكرى الثامنة لرحيلها

هاربو  فون  ثيا  المؤلفة  ستوكهولم  كالرا  مسرح 
أندرس  والسينوغراف  ستينبري  مولين  المخرجة 
يصادفنا  المسرح  أروقة  ندخل  ونحن  أوستبري 
ماريا   وتبقى  السفلي  والعالم  الظالم  عالم 
تحمل الشموع لكي تضيئ الظالم الدامس رجل 
بال قلب ومستبد يحكم ويدير مدينة متروبوليس 
١٩٢٧ اخرجها كفلم صامت المخرج فيرتز  سنة 
النغ ونحن نشاهدها كمسرحية عبارة عن تحفة 
قريبة  ربما  الخيال  أفالم  وعالم  تعبيرية  ومدينة 
من العالم االفتراضي لفلم ماتريكس. المسرحية 
والتي نحن في صدد تحليلها عبارة عن بناء وتأثيرات 
الروبوتات  وطريقة  ايقاع  على  ورقص  بصرية 
واشخاص  االلكترونية  الموسيقى  واستخدام 
االزياء  عرض  وصورة  الفضاء  عالم  بدالت  يرتدون 

وفتاة تدخن على خشبة المسرح عالم ومستقبل 
مجهول مطّعْم بمسرح مابعد الحداثة ومحاولة 
الطبقة  من  مجاميع  الجنسين  ماين  الفصل 
العاملة تعيش في حالة بؤس وقوى فوقية تتحكْم 
بالحياة ويبقى الحاكم فريد راين يحاول إكتشاف 
أالت  ويدير  الناس  بحياة  ويتحكم  الحياة  ماهية 
المرأة  تجابه  وهي  العذراء  وتظهرماريا  التشغيل 
مسرح  من  قريبة  مشاهد  نجد  وربما  الشريرة 
كما  سترندبري  أوغست  ومسرجيات   بريخت 
نجد  الحلم  مسرحية  في  أغنيس  شخصية  في 
عناصر الرقص واالثارة تبقى مسرحية متروبوليس 
والثورة  التمرد   أجواء  نيش  الغموض  تجاوزت  قد 
الصعبة  والحياة  العمال  تجمعات   . والدراما 
والقاسية وتمرد االبناء على االباء أطفال يصرخون 
نريد الشمس لكونهم يعيشون في ظالم العالم 
إلنقاد  وإمومتها  ماريا  هي  والمنقد  السفلي 
الشباب  إنتفاضة  ومساندة  االنهيار  من  العالم 

والمسرحية  والعبودية  العمل  قوانين  ورفض 
البصرية  الصور  هائلة من  مبنية على مجموعة 
التعبيري  المشروع  جاذبية  وتحمل  والتعبيرية 
وتبقى المسرحية عبارة عن درس حي لحياة الناس 
يخرجون من  بمالبس سوداء  البشر  من  مجموعة 
رياضية  تدريبات  ويمارسون  الحديدية  االنفاق 
يعيشون  وهم  بتدريبات عسكرية  ماتكون  اشبه 
بغموض  تعمل  اخ��رى  ومجاميع  االرض  تحت 
مع  ويتعاملون  العمل  في  والمهانة  الذل  وتعيش 
البشركروبوتات  وأالت وماكنات وفي الفصل الثاني 
المجاميع  لكل  والحوارات  الحركات  ايقاع  تطور 
ويعلق  الشريرة  النوايا  العمال وظهرت  وتجمعات 
الحاكم على صليب في عمق المسرح ويجرد من 
كل شيئ ويفقد السيطرة وقوة التحكم بااالخرين 
وثيرة  وتصاعدت  الدرامي  المشهد  .واختلف 
من  االولى  المشاهد  بداية  عكس  على  االحداث 
المسرحية كانت عبارة عن ميزانسين لمجاميع 
سبورت  مالبس  يرتدون  والشباب  الشابات  من 
وهو  سوداء  نظارات  ذو  شخص  يقودهم  رياضية 
ويأمر  المسرح  خشبة  على  العرض  طوال  يدخن 
الجلدية  المالبس  ترتدي  اخرى  ومجاميع  الجميع 
طويل  شعر  صاحب  وشخص  والغامقة  السوداء 
القوة  واستخدام  العنف  ممارسة  على  يدربهم 
العضلية عالم مجهول يعيش تحت االرض اطفال 
يصرخون نريد الشمس في هذا العالم االفتراضي 
على  تتحرك  شخصيات  نرى  بالخوف  والموبوء 
الماكنة  مثل  تعمل  وشخصيات  روبوتات  شكل 
والرقابة  والتفتيش  والقتل  الرعب  يسوده  عالم 
،ربما تبقى ماريا الوحيدة والمنقدة تحمل الضوء 
الزمن  هذا  في  المفقود  الحب  عن  تبحث  وهي  
وخاصة  الجميع  انقاد  تحاول  وهي  المجهول 
من  والخالص  االرض  تحت  من  واخراجهم  االطفال 
حكم االستبداد في ظل حاكم مستبد وبدون قلب 
ومؤسساته البيروقراطية وفي مدينة متروبوليس 
بارادة  يتصرف  االنسان  والغرائب  العجائب  تجد 
مجموعة  وأمان  أمن  بال  مدينة  االخرين  واوام��ر 
ضحايا يومية بشر تعمل وتتحول الى ماكنات في 
زمن التكنولوجيا  كل شيئ وارد وكل االمور مبهمة 
تحت  الدينية  والسلطة  فوق  الحاكمة  السلطة 
من يحكم ومن الحاكم؟ النعرف تتداخل وتختلط 
فرصة  المخرجة  لنا  وفرت  ذلك  ومع  علينا  االمور 
المتابعة وبشكل رائع من خالل وجود سايك خلفي 

لتوضيح  عليه  تظهر  ووثيقة  شاشة  عن  عبارة 
ماذا يحصل في المشهد القادم ونحن نغوص في 
بالشر  وعالم موبوء  المبهمة  عالم بشخصياته 
الرقص  المخرجة على مجاميع مسرح  واعتمدت 
وحركة االجساد وفي مشهد ماريا تقود المجاميع 
سطح  من  تنزل  ملونة  شراشف  وسط  للرقص 
االخرى  الجهة  وفي  المسرح  ارضية  الى  المسرح 
إمرأة تصرخ بهيستريا إقتلوني; الأريد أن أعمل وال 
أريد أن أكون ماكنة وليس هناك شيئ جميل هنا. 
بحثآ  يهرب  الجميع  نشاهد  الختام  وفي مشهد 
االطفال  وموت  القاتل  المطر  وهطول  االمان  عن 
جميل  مشهد  في  االطفال  انقاد  ماريا  ومحاولة 
وخالب من السينوغرافيا وحركة المجاميع ودوران 
خشبة المسرح المتحرك ونزول هيرسات  االضاءة 

الى ارضية المسرح .
أجواء  عشنا  متروبوليس  مسرحية  عرض  وفي 
الفعالة  السينوغرافيا  خصوصية  تقنيات 
الجمهور  من  الكثير  االس��ف  وم��ع  والخالبة 
مهمة  أسماء  لمعرفة  أهمية   اليعير  المسرحي 
المتلقي  ويبقى  السينوغرافيا  مجال  في 
الدراماتيكي  المشهد  اهمية  يدرك  المختص 
بجهد  فقط  ليس  المسرحي  العرض  وجماليات 
المخرج أو الممثلين قد شكل فنان السينوغراف 
حيويآ  عنصرآ  متروبوليس  مسرحية  في  وخاصة 
في علم الجمال والفنون المختلفة وكل الفنون 
هكذا  مثل  وفي  الروح  الى  تتوجه  التي  الرفيعة 
عروض تبقى السينوغرافيا حاجة ملحة لتكوين 
ويعززها  التعبير  واقعية  ويقوي  المسرح  خشبة 
قادر  والمسرحي  السينوغرافي  الفنان  دور  ويبقى 
مضمون  مع  تنسجم  فنية  حقيقة  خلق  على 
له  عصرنا  في  المسرح  يبقى  المسرحي  العرض 
خصوصيته ويجب إستيعاب جماليات فن العمارة 
ووجود  منها  جزء  أو  المسرح  خشبة  واستغالل 
الممثل والمجاميع وهي تتحرك في االجزاء االخرى 
من  سينوغرافي  فراغ  المسرحي  الفراغ  وتحويل 
والفراغ  والحجم  وااليقاع  والتقنية  االضاءة  خالل 
أولوية  وتبقى  دقة  أكثر  بشكل  العالم  وتصوير 
البحث  المعاصرة  أوالمخرجة  المعاصر  المخرج 
نصير  خير  ويبقى  أفكاره  لتحقيق  وسائل  عن 
يستوعب  وهو  السينوغراف  هو  ذلك  لتحقيق 
مسرحية  في  وخاصة  المسرحي  الفراغ  بناء 

متروبوليس .
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ُعثر على نسخة نادرة ُطبعت لغرض المراجعة والتصحيح من رواية 
غرفة  في  رف  على  مركونة  كانت  الجرسية”  “الجرة  بالث  سيلفيا 
مهجورة منذ 25 ساعة. وكُتب على النسخة غير النهائية من رواية 
 1962 عام  في  النسخة  وُطبعت  للبيع”.  “ليست  انها  الوحيدة  بالث 
عام  الرواية  به  نُشرت  الذي  المستعار  االسم  لوكاس  فكتوريا  باسم 
1963 قبل فترة قصيرة على انتحار بالث في سن الثالثين من العمر. 
ولم تصدر الرواية باسم بالث إال في عام 1966. وتدور الرواية التي تقرب 

من السيرة الذاتية حول شابة وقعت ضحية الكآبة في نيويورك.
وقالت دار بونهامز للمزاد التي ستطرح هذه النسخة من الرواية للبيع 
في 24 حزيران/يونيو ان أكثر من 70 تغييرا أُجريت على النص ما بين 
النسخة غير النهائية لعام 1962 والنسخة التي صدرت عام 1963 
لوكاس  مس  الرواية  بطلة  اسم  ان  النسخة  وتبين  هاينمان.  دار  عن 
غير  النسخة  من  صفحتين  في  يتغير  لم   � المستعار  بالث  اسم   �
كان  النهائية  النسخة  في  البطلة  اسم  ان  حين  في  المصححة 

في  بالث  بطلة  كانت  حين  األسم  استبدال  ويحدث  غرينوود.  ايستر 
المستشفى بعد محاولتها االنتحار بابتالع حفنة من الحبوب. كما 
الرواية  تبين النسخة كيف قررت بالث تغيير اسم احدى شخصيات 
هيلي  ماثيو  عن  الغارديان  ونقلت صحيفة  الى سقراط.  افالطون  من 

رئيس قسم الكتب في دار بونهامز للمزاد انها نسخة نادرة جدا. 
وقال الخبير المختص بأعمال بالث بيتر ستينبرغ ان االختالفات بين 
اجرتها  تحريرية  تعديالت  نتيجة  هي  النهائي  والنص  النسخة  هذه 
بالث نفسها حين كانت تراجع النسخة المعدة للتصحيح أو اجراها 
بعناية.  الجرسية”  “الجرة  قرأت مسودة  بالث  ان  تبين  وهي  المحررون 
العملية  “توسع فهمنا لدور بالث في  التعديالت  ان  واضاف ستينبرغ 

االبداعية ما بعد انجاز العمل نفسه”. 
بيت  احتياطية في  25 عاما في غرفة  النسخة مركونة منذ  وكانت 
انها  ويذاواي  لوسي  السابقة  الموظفة  وقالت  متقاعدة.  موظفة 
اشترتها من متجر للكتب المستعملة حين كانت طالبة في الكلية 
عام 1985 ألن قراءتها كانت ضمن المنهج. واضافت انها كانت تأخذ 
األخرى.  كتبها  تعامل  كما  وتعامله  المحاضرات  الى  معها  الكتاب 

ويُقدر ان تباع النسخة مقابل 3 آالف جنيه استرليني.

مهرجانا   ، بابل  في  االطفال  ثقافة  دار  نظم 
النازحين  لألطفال  وترفيهيا  وفنيا  ثقافيا 
بعض  وتقديم  وغنائية  فنية  عروضا  تضمن 
تحاكي  التي  التركماني  الفلكلور  اغاني 
اكد مثقفون  الفنية لألطفال, فيما  الذائقة 
مهرجانات  هكذا  مثل  اقامة  اهمية  على 
التي تنمي مخيلة االطفال وتساعد في بناء 

شخصيتهم.
بابل سالم  في  االطفال  ثقافة  دار  مدير  وقال 
حسين إن “دار ثقافة االطفال في المحافظة 
نظم مهرجانا ثقافيا وفنيا وترفيهيا لألطفال 
النازحين تضمن عروضا فنية وغنائية والقاء 
قصائد شعرية تهدف لتنمية الذائقة الفنية 
“المهرجان تخلله  ان  الى  لدى االطفال”, الفتا 

توزيع بعض الهدايا واللعب بين األطفال”.
واضاف ان “دار ثقافة االطفال يحرص باستمرار 
والفنية  الترفيهية  المهرجانات  اقامة  على 
الطفل  شخصية  تنمي  التي  والثقافية 
العراقي وتساعده في قضاء اوقات من الفرحة 

والمرح”.
على  بالعمل  بدء  “ال��دار  ان  حسين  واوضح 
انطالق  منذ  النازحين  االطفال  مساعدة 
الشمالية  المحافظات  من  النزوح  عملية 
مناطقها  معظم  خضت  التي  والغربية 
وباشرت  االرهابي  داعش  تنظيم  لسيطرة 
بحمالت تثقيفية وتوعوية لألطفال النازحين 
دون  العيش  مواصلة  في  لمساعدتهم 
وبين  بينهم  مجتمعية  فوارق  بأي  الشعور 

اطفال المحافظة”.
حقوق  مجال  في  الناشط  اكد  ذل��ك،  الى 

هكذا  مثل  “اقامة  أن  السبتي  رزاق  االطفال 
مهرجانات ضروري ومن شأنه ان ينمي مخيلة 
شخصيتهم”,  بناء  في  ويساعدهم  االطفال 
خلفها  التي  المرعبة  “المشاهد  ان  مبينا 
ربما  االط��ف��ال  ذاك��رة  في  داع��ش  تنظيم 
على  سلبا  وتنعكس  مستقبال  بهم  تضر 
على  العمل  الضروري  فمن  لذا  شخصيتهم 
بمثل  االطفال  ذاكرة  من  الصور  جميع  محو 

هكذا فعاليات فنية”.
عام  بشكل  العراق  “اطفال  ان  الى  ولفت 
غياب  ظل  في  صعبة  اوضاعا  يعيشون 
العمل  وتردي  بهم  تتعلق  التي  التشريعات 
ورياض  كالمدارس  المعنية  المؤسسات  في 
االطفال وانعدام المؤسسات الحكومية التي 
والقدرات  المواهب  تنمية  عاتقها  على  يقع 

لدى االطفال”.

بفرشاتها..  الحياة  ترسم  صغيرة  براعم 
تنكب على لوحاتها لتنقش األلوان الزاهية.. 
والحب..  والصدق  البراءة  بأناملها  ترسم 
مواهب  عن  هذه  برسوماتها  فكشفت 

فطرية واعدة.. 
بفرشاتها..  الحياة  ترسم  صغيرة  براعم 
تنكب على لوحاتها لتنقش األلوان الزاهية.. 
والحب..  والصدق  البراءة  بأناملها  ترسم 
مواهب  عن  هذه  برسوماتها  فكشفت 

فطرية واعدة.. 
الصغار،  الموهوبين  م��ن  مجموعة 
ألتقيناهم في دورة نظمها مؤخراً المرسم 
التشكيلية،  الفنون  لدائرة  التابع  الحّر 
ندى  الفنانة  المرسم  م��دي��رة  وق��ال��ت 
واالتصال  اإلعالم  قسم  لمحررة  الحسناوي 
الحكومي والجماهيري في وزارة الثقافة، إّن 
الحّر يقوم بمتابعة وبكّل اهتمام  المرسم 
البراعم التي تمتلك طاقات مميزة وفاعلة، 
تحتاج  فطرية  مواهب  المرسم  واكتشف 

الرعاية واالهتمام.
وأكدت الحسناوي إّن المرسم الحّر وبتوجيه 
التشكيلية  الفنون  دائ��رة  عام  مدير  من 

إلقامة  يسعى  المهدي  شفيق  الدكتور 
معارض للوحات الموهوبين الصغار في مقر 

الوزارة.
الموهوبين:  األطفال  بين  من  إّن  وأضافت 
الطفلة رفقة محمد، التي أمتازت بقدرتها 
فائقة،  ومهارة  ودقة  بسرعة  الرسم  على 
التي  األسماء  ضمن  تكون  أن  أهلتها  مما 
القطر،  خارج  بدورات  للمشاركة  رشحناها 
الموهوبة  الطفلة  أعمال  إّن  مبينة 
المرسم  في  الفنانين  أعجاب  على  حازت 
أمتازت  فرسومها  تدريبها،  على  والقائمين 
بالدقة من ناحية الخطوط واأللوان في رسم 

الدمى وكارتون األطفال. 
رفقة  الموهوبة  الطفلة  قالت  جانبها  من 
من  تعلمت  أنها  سنوات(   5( ياسر  محمد 
ورسم  الحيوانات  وجوه  رسم  ال��دورة  هذه 

النخيل ونهر دجلة.
 4( جلوب  وليد  ميثم  الطفل  عبر  كما 
بهذه  المشاركة  في  سعادته  عن  سنوات( 
الدورة، وأنه تعلم استخدام األلوان وطريقة 

مزجها.
أما الموهوب حسين وليد جلوب )5سنوات( 
فقد تعلم الفنية في رسم القارب، وخطوط 

الشجرة وألوانها.
ويذكر أّن وكيل وزارة الثقافة فوزي األتروشي 

ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور 
المشاركين  كّرما  قد  كانا  المهدي  شفيق 
نظمها  التي  للصغار  الرسم  دورة  في 

المرسم الحّر مؤخراً.
الصغار،  الموهوبين  م��ن  مجموعة 
ألتقيناهم في دورة نظمها مؤخراً المرسم 
التشكيلية،  الفنون  لدائرة  التابع  الحّر 
ندى  الفنانة  المرسم  م��دي��رة  وق��ال��ت 
واالتصال  اإلعالم  قسم  لمحررة  الحسناوي 
الحكومي والجماهيري في وزارة الثقافة، إّن 
الحّر يقوم بمتابعة وبكّل اهتمام  المرسم 
البراعم التي تمتلك طاقات مميزة وفاعلة، 
تحتاج  فطرية  مواهب  المرسم  واكتشف 
إّن  الحسناوي  واالهتمام.وأكدت  الرعاية 
دائرة  عام  مدير  من  وبتوجيه  الحّر  المرسم 
الفنون التشكيلية الدكتور شفيق المهدي 
الموهوبين  للوحات  معارض  إلقامة  يسعى 
بين  من  إّن  الوزارة.وأضافت  مقر  في  الصغار 
رفقة محمد،  الطفلة  الموهوبين:  األطفال 
بسرعة  الرسم  على  بقدرتها  أمتازت  التي 
تكون  أن  أهلتها  مما  فائقة،  ومهارة  ودقة 
للمشاركة  رشحناها  التي  األسماء  ضمن 
بدورات خارج القطر، مبينة إّن أعمال الطفلة 
في  الفنانين  أعجاب  على  حازت  الموهوبة 
المرسم والقائمين على تدريبها، فرسومها 
واأللوان  الخطوط  ناحية  بالدقة من  أمتازت 
من  األطفال.  وكارتون  الدمى  رسم  في 
رفقة  الموهوبة  الطفلة  قالت  جانبها 
من  تعلمت  أنها  سنوات(   5( ياسر  محمد 
ورسم  الحيوانات  وجوه  رسم  ال��دورة  هذه 
ميثم  الطفل  عبر  دجلة.كما  ونهر  النخيل 
في  سعادته  عن  سنوات(   4( جلوب  وليد 
المشاركة بهذه الدورة، وأنه تعلم استخدام 
األلوان وطريقة مزجها.أما الموهوب حسين 
الفنية  تعلم  فقد  )5سنوات(  جلوب  وليد 
في رسم القارب، وخطوط الشجرة وألوانها.

ويذكر أّن وكيل وزارة الثقافة فوزي األتروشي 
ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور 
المشاركين  كّرما  قد  كانا  المهدي  شفيق 
نظمها  التي  للصغار  الرسم  دورة  في 

المرسم الحّر مؤخراً.

الثقافة  وزي��ر  وج��ه  
رواندزي  فرياد  األستاذ 
ب����أن ي���ك���ون ع��ام 
2015ع���ام ال��ق��راءة , 
لتكون المحور االساس 
لعمل وزارة الثقافة دون 
اغفال المحاور االخرى , 
انطالقاً من إدراك الوزارة 
بناء  في  القراءة  لدور 
والمجتمع  االنسان 
ول��خ��ط��ورة ت��راج��ع 
في  القراءة  مستويات 
المنصرمة,  السنوات 
آليات  اعتماد  وسيتم 

من شأنها المساهمة 
المكتبات  اغناء  في 
والمكتبات  العامة 
عن  فضالً  المدرسية 
وسائل  اس��ت��ح��داث 
لتشجيع  ج��دي��دة 
وترسيخ  ال���ق���راءة. 
المطبوع  م��ك��ان��ة 
بالتنسيق  ال��ورق��ي. 
المعنية  ال��وزارات  مع 
والمؤسسات المعنية 
الثقافي,  ب��ال��ش��أن 
ليكون للكتاب حضوره 
في  والمؤثر  الفاعل 
االنسان  حياة  مفردات 

في عراقنا الحبيب.

أقامت دائرة العالقات الثقافية العامة إحدى دوائر وزارة 
في  المالئكة  نازك  الشاعرة  الستذكار  حفالً  الثقافة، 
الذكرى الثامنة لرحيلها، في قاعة عشتار بمقر الوزارة.
وقال وكيل وزارة الثقافة في كلمته التي ألقاها بهذه 
المناسبة: “نستذكر اليوم نازك المالئكة ليس كعنوان 
عملن  كثيرات  نساء  فهناك  شعري،  أو  بحثي  أو  أدبي 
ضمن هذا الحقل، وإنما ألنها الناشطة النسوية األولى 

من بين النساء اللواتي اقتحمن الساحة”.
على  نؤكد  الذكرى  هذه  في  إننا  الوزارة  وكيل  وأضاف 
ريادة النساء العراقيات في الساحة الشعرية العربية”، 
وحّيا المرأة المقاومة والشجاعة التي أصبحت ضحية 
الحروب، الفتاً إلى ضرورة إيجاد مخرج لها من هذه األزمة.
فيما قال مدير عام دائرة العالقات الثقافية العامة فالح 
العاني “احتفلنا اليوم برائدة الشعر الحّر نازك المالئكة 
وكسرت  الشعر،  في  الذكورية  الصبغة  أنهت  التي 
النسق المهيمن وأسهمت مع شريكها الرجل في رفد 
بعد  وخصوصا  العربية،  القصيدة  في  الكبير  التحول 
ظهور قصيدتها “الكوليرا” في نهاية النصف األول من 

القرن العشرين”.
المالئكة  نازك  منتدى  رئيسة  أكّدت  ذاته  السياق  في 
البدران  ايناس  العراق  في  والكّتاب  األدب��اء  اتحاد  في 
هذه  إّن  االستذكار:  بحفل  ألقتها  التي  كلمتها  في 
االستذكار مبادرة رائعة من وزارة الثقافة، ووفاًء وعرفاناً 
قامة  المالئكة  فنازك  الرائدة،  بالشاعرة  ال��وزارة  من 
عراقية سامقة في سماء الشعر العربي الحديث، وأّن 
المنتدى منذ تأسس حمل اسمها تشرفاً بها، مضيفًة 
إّن الشاعرة الراحلة كانت شخصية إستثنائية جمعت 
مما  األكاديمي  والتحصيل  والثقافة  الموهبة  بين 
أهلها للريادة التي جعلتها تكسر قوالب الكالسيكية 

التي دامت طويالً.
الشاعرة  “إّن  السلمان:  علوان  الناقد  قال  جانبه  من 
بريادتها  الثقافي  المشهد  “شغلت  المالئكة  نازك 
الشعرية التي عززتها برؤية نقدية تجاوزت فيها القيود 

الفراهيدية نحو التجديد المعاصر”.
الوثائقي  الفيلم  كما تم خالل حفل االستذكار عرض 
من  المالئكة،  نازك  الشاعرة  حياة  عن  الغياب”  “صوت 
العالقات  دائرة  وإنتاج  اآللوسي  مضر  وإخ��راج  إعداد 

الثقافية العامة.
وتضمن الحفل قراءات شعرية للشاعرات: أفياء االسدي، 

وراوية الشاعر، وسالمة الصالحي.

مؤسسة كتارا تطلق جائزة “شاعر الرسول”

ـ وكاالت

ـ جاسم حيدر

ـ وسام قصي

ـ بغداد

ـ وكاالت

ـ وكاالت
ـ بغداد
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على  حنينا  اإلسكافي  أعرابي  س��اوم 
طويل  جدل  بعد  يشتريهما  فلم  خفين 
الى طريق  أغاظ حنينافذهب حنين  مما 
سار  ثم  الخفين  أحد  وط��رح  األعرابي 
مسافة وطرح األخر ثم أختبأ وعندما مر 
ما أشبه  الخفين فقال  أحد  رأى  األعرابي 
هذا بخف حنين ولو كان معه اخر ألخذته 
فندم  مطروحآ  األخر  رأى  سار  وعندما 
وربطها  ناقته  عن  فنزل  االول  تركه  على 
ثم رجع الى األول فخرج حنين من مخبأه 
فحل الناقه وأخذها وعندما رجع االعرابي 

الى بلده وليس معه اإل الخفان قالوا رجع 
بخفي حنين

طبعا هذا المثل يضرب فيمن كان يعول 
على امر ما ويرجو ان ينال من ورائه الشيء 
الكثير لكن المفاجأة انه لم يظفر بشيء 

من كل ذلك فيقال عاد بخفي حنين 
ويستفاد من هذا المثل ان ال نندم على ما 
فات فاالعرابي عندما ندم على تركه احد 
الخفين لم يجد امامه للخروج من حالة 
الندم هذه اال ان يعود ادراجه متخففا من 
الذي  الخف  هذا  اصطياد  في  امال  ناقته 
اراد لكن  بخل بدفع ثمنه وقد كان له ما 

الثمن الذي دفعه كان غاليا جدا ..

11إستراحة القارئ

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

كلمة في اربع صور

الغاز شطرنج

وم
يــ

 ال
ج

را
أبــ

مهنياً: قد تواجه بعض خيبات األمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً 
والسير قدماً في رسمته لمستقبلك وتحقيق أفضل النتائج 

عاطفياً: حاول أال تكون استفزازياً مع الشريك، ألن رد فعله سيكون مكلفاً 
لكما، ويصبح من العسير االلتئام مجدداً

صحياً: ال تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، ألن الصحة هي األغلى

مهنياً: االنضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجاباً، وهذا يساعدك في التعامل مع 
الزمالء بثقة أكبر

عاطفياً: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويالً
صحياً: أنت بغنى عن المشكالت الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص 

من المتاعب

مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا سيؤدي الى تعزيز موقعك 
ومركزك والحصول على الراتب الذي كنت تطالب به 

عاطفياً: تكتشف أّن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، 
فترتاح نفسياً وتقرر أن تمضي معه أجمل األوقات وأمتعها

ً صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، ألّن الوزن الزائد يضّرك كثيرا

مهنياً: عوامل إيجابية وجّيدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية 
المحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً

عاطفياً: في األجواء عشق وتعّلق وكالم كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما 
حللت

صحياً: الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في االنزواء واضطراباً نفسياً

مهنياً: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى 
من أجل ترقية أو منصب

عاطفياً: تسير األمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، ال تدع اآلخرين يدخلون على خط 
االنسجام بينكما

صحياً: بعض التوّرم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل

مهنياً: تجّنب النزاعات والصراعات، وُكن دقيقاً جّداً وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما 
يجري بهدوء

عاطفياً: تعيش ظروًفا جميلة وداعمة من األحّباء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك 
اليومية، وتكون على استعداد إلقامة عالقة جديدة وإنما ثابنة هذه المرة

صحياً: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح اآلخرين للتمثل بك

مهنياً: دراسات مستقبلية قد تغّير مجرى عملك، واألمور ليست سوى 
مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع

عاطفياً: ال تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فاإلحساس المتبادل يسّهل 
التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما

صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية

مهنياً: ال تقّدم خدمات مّجانية اال لمن يستحّق ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، وال 
تضع ثقتك إال بالزمالء الذين خبرتهم على مدى سنوات

عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو 
أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقاً

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي

مهنياً: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معّينة أو دراسة أو 
مشروع سفر

عاطفياً: يتصّرف الشريك بليونة تجاهك وبال استفزاز وتحّديات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر 
على المصاعب

صحياً: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكالت الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة

مهنياً: تعّلم أن تفاوض بهدوء، لن يدعك تسّرعك في الحكم تحصل على مرادك، بل قد 
يوقعك في مطبات وحفر

عاطفياً: يسّبب لك لسانك السليط المشكالت، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد 
عنك، فعندها تصبح وحيداً وال سنيد لك

صحياً: كن معتدالً في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكوالت التي تتناولها في كل وجبة

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكّثف اتصاالتك، وتكّرر المحاوالت وتمارس 
جميع صالحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر

عاطفياً: يوم أكثر من رائع ألّنه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء 
لطيفة ومشّجعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل اآلخرين يجارونك 
في كل ما تقوم به رياضياً

مهنياً: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس 
المال الالزم له

عاطفياً: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن 
ارتباط جّدي

صحياً: وّفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس

فرق في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

رجع بخفي حنين
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كلمات متقاطعة
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خالل  من  الفني   مشواره  بداء  عمله  مميزفي  فنان   
الكبير  الفنان  يعده  كان  الذي  شابة  اصوات  برنامج 
فاروق هالل وله انجازات في مجال البحوث الموسيقية 
وهو يتميزبين اقرانه الفنانين ومن مواليد محافظة 

بابل قضاء المسيب ١٩٥٦ 
 وبعدها انتقل عام ١٩٥٩ الى العاصمة بغدادوحصل 

على شهادة
دبلوم الدراسات الموسيقية وكلية الفنون الجميله 
العليا  دراسته  كمال  إل  ..ويطمح  موسيقيه  ..فنون 
لألسباب  منها  حرمت  ..التي  والدكتوراه  الماجستير 
موسيقية  ومقطوعات  الحان  وله  انذاك  سياسيه 
رئيس   ) ديوان  )كريم  الفنان  مع  اللقاء  هذا  لنا  وكان 
رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة في هذا 

الحوار 

*حدثنا عن الرابطة ومن هم موسسيها؟
رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميله ..تعنى 
باإلبداع والمبدعين في المجالت الفنية ..مؤسسها 
من  المؤسسه  اللجنه  ..وتتالف   .. ديوان  كريم  االول 
 . المهدي  شفيق  الدكتور  و  االتروشي  فوزي  االستاذ 

واالستاذ كريم ديوان . تتكون هيئتها االداريه 
.. رئيسآو د. شفيق المهدي  من كريم ديوان 

نائبآ و الفنانه زهره الربيعي امين سر.

*وماذا عن اللجان في الرابطة؟
الفنون  لجنة  هي  الرابطة  في  اللجان   -
الجبوري  محمد  د  ا  يراسها  المسرحية 
د  يرسها  الموسيقية  الفنون  ولجنة 
السينما  الفنون  ولجنة  الظاهر  حبيب 
ولجنة  الجبوري  طارق  يراسها  والتلفاز 
الفنون التشكيلية يراسها جواد الزيدي 

*كيفية الية التقديم للرابطة ؟
المخصص  الفايل  وامالء  تقديم  يتم 
الفنانين  قبل  وم��ن   .. للرابطه 
الفني  المنجز  ذوي  من  المبدعين 
والعلمي او من الرواد او من الموهوبين 
من  االوائ��ل  والخريجين  الشباب 
الجميلة  الفنون  ومعاهد  الكليات 
والموهوبين  الفناتين  من  والهواة 
على  تقتصر   .. ايضا     المتميزين 

حملة الشهادات فقط 
من هم من المطربين  والملحنين 

عاصروك في الفن؟*
احمد نعمه و محمود انور و كاظم 

الساهر كريم محمد
الملحنين  م��ن   تسمع  لمن 

العراقيين والعرب؟*
الملحنين  اسمع  العراقيين  من 
المرحوم عباس جميل والمرحوم 

رضا علي والملحنين..

سرور ماجد وكريم هميم و علي سرحان .. وغيرهم 
فريد  بكثره  اسمعهم  الذين  العرب  الملحنين  و 

االطرش والسنباطي وامثالهم ..

*بمن تاثرت من الملحنين ؟
فريد  الكبير  منهم  الملحنين  من   بكثير  تاثرت   -
االطرش و رضا علي وعباس جميل وحضيري ابو عزيز 

.و عبد الجبار الدراجي وغيرهم .

*هل قمت بتلحين مثال للفنانين؟
في  رسميآ  وملحنآ  مطربآ  اصبحت  من  .بالرغم 
ان البحوث اخذتني كثيرآ..فلم  االذاعه والتلفزيون اال 
القليل  اال  باسمي مشهوره  والحان  اغاني  لدي  تكن 
للفنون  القوميه  والفرقه  الموسيقيه  للفرق  منها 

الشعبيه وبعض الشباب ..ولظروف آخرى .

*كيف تنظر لالغنية العراقية االن؟
- االغنيه العراقيه بدات بانحدار من الثمانينات ولحد 

االن ولظروف البلد..

*كيف تنظر لنقابة الفنانين ؟
 نقابة الفنانين ..كانت صرحآ كبيرآ واالن بدا عملها 

ينحصر لظروف البلد.

 *حدثنا عن عملك بنقابة الفنانين؟
للشعبه  رئيس  النظام  سقوط  بعد  فيها  عملت   .
..بعده  منتخب  متتاليه  ولدورتيين  الموسيقيه 
رابطه  بتاسيس  وقمت  لظروف  منها  انسحبت 
المبدعين لتكون صرحآ جديدآ للفنانين المبدعيين .

 *برايك كثرة النقابات والمنظمات والروابط صحية ؟
-نعم كثر وجود المنظمات المجتمع المدني ظاهره 

صحيه .شرط متابعتها ورعايتها من قبل الدوله.

 .*اهم الجوائز في مشوارك؟
ابتكاراتي  هي  عليها  حصلت  التي  الجوائز  -اهم 
واكتشافاتي في مجال علم الموسيقى.. التي وهبني 
المعرض  بالعديد من  اشارك  لم  انا  ..علما  اياها  اهلل 

سابقآ لعدم اتاحه الفرص لي
استاذ سالم  الموسيقار  الكبير  المبدع  بزمن  فقط 
الدراسات  مديرمعهد  كان  عندما  عبدالكريم 

الموسيقية.

*كلمة اخيرة؟
واستفساركم  الرواد  للفنانين  لمتابعتكم  شكرا 
وانا سعيد بهذه  وانا بدوري اشكركم جدا  الدائم لنا 
يحذوا  انا  الصحف  لباقي  وانتمنى   الجميل   اللقاء 
لكم  واتمنى  الرواد  الفنانين  مع  باللقاء  بخطوتكم 

الموفقية والنجاح بعملكم الصحفي.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978

تص��در  عام��ة  يومي��ة سياس��ية  جري��دة 
ع��ن المؤسس��ة العراقية للصحافة والنش��ر
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الفنان كريم ديوان  رئيس رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة 

االغنيه العراقيه بدات بانحدار من الثمانينات ولحد االن
 نقابة الفنانين ..كانت صرحآ كبيرآ واالن بدا عملها ينحصر لظروف البلد

احمد نعمه و محمود انور و كاظم الساهر كريم محمد كانوا معي في برنامج اصوات شابة

يقوم  الذي  قسم”  ورئيس  “أستاذ  مسلسل  يواجه 
عدة  من  حادة  انتقادات  إمام  عادل  الفنان  ببطولته 
جهات، لكن الفنان الملقب بالزعيم يرى أنها ليست 
في محلها، مستغرباً في تصريٍح مقتضب ل�”إيالف” 

اإلستعجال في الحكم على العمل.
القاهرة: يواجه مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” الذي 
يقوم ببطولته الفنان الكبير عادل إمام مع مجموعة 
فنانين شباب انتقاداٍت حادة من قبل اليسار المصري 
بعد  لهم  إس��اءة  العمل  حلقات  في  وجد  ال��ذي 
يسهر  يساري  جامعي  أستاذ  شخصية  تجسيده 
ويتناول الخمور ويتعرف على فتيات الليل. والغضب 
نفسه امتد ألستاذة الجامعة ومجلس هيئة علماء 
مصر وهو أحد الكيانات اإلجتماعية التي تجمع عدد 
لمخاطبة  األمر  وصل  حتى  الجامعات،  أستاذة  من 
قناة mbc مصر التي تعرض المسلسل حصرياً على 
فيه  يقّدم  الذي  المسلسل  عرض  لوقف  شاشتها 
شخصية األستاذ فوزي جمعة، الذي ينتمي لليسار 
ويساعد  الجامعية  قياداته  أحد  ويعتبر  المصري 
الطالب باستمرار في الحصول على حقوقهم ويكون 
له قدرة على إقناعهم بفض التظاهرات أحيانا، حرصاً 
على سالمتهم بينما يتعرض للتنكيل به من قبل 
السياسي  موقفه  بسبب  واألمن  الجامعة  قيادات 
جهاز  ويطارده  كتبه  تصادر  حيث  للنظام  المعارض 

مباحث امن الدولة للقبض عليه.
“يا جماعة  “إمام”:  قال  هاتفي مقتضب  اتصاٍل  وفي 
المسلسل  كده،  مينفعش  ليه،  انتوا مستعجلين 
وأنا  اتهامات،  على  أرد  “لن  مضيفا  أوله”  في  لسه 
مشغول بتصوير الحلقات األخيرة”. والجدير بالذكر 
تجاه  إج��راءات  أي  اتخاذ  تعتزم  ال   mbc إدارة  أن  هو 
وأنها  خاصًة  المقبلة  الفترة  خالل  المسلسل 
من  غضب  فيها  يحدث  التي  األولى  المرة  ليست 

األعمال التي يقدمها “الزعيم”.

هاجم المخرج السينمائي محمد خان الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بشكٍل مفتعل 
عبر حسابه على “فيسبوك” بعدما وجد بعض المشاهد من فيلمه األخير “فتاة المصنع” 
أحد  خالل  من  ذ  نُفِّ المشاهد  تركيب  بأن  علماً  مكانك”  كنت  “لو  أغنيتها  على  مركبة 

معجبيها.
فوجئ جمهور الفنانة دنيا سمير غانم بمهاجمة المخرج القدير محمد خان عليها في 

نسبة وقٍت يسجل مسلسلها  “لهفة”  الجديد  التليفزيوني 
رغم  مرتفعة  زح��م��ة األع��م��ال مشاهدة 
كتب  فقد  عبر صفحته على الرمضانية. 
“يا  يقول  دنيا “فيسبوك”  تتعلم  ري��ت 
معنى  غانم  األدبية، سمير  الحقوق 
والدها  تسأل  .. ممكن  حيفهمها  أكيد 
فيلمى  على  بهذا التعدى  المصنع  فتاة 
دليل  والكم  والفوضى الشكل  الهمجية 
اليوم  نعيشها  حسام التى  ه��و  م��ن   ..
تجرء  ال��ذى  وكأنه الدين  اسمه  وض��ع 
اللقطات  من أخ���رج  ال��م��س��روق��ة 
مثال  وهو  للفشل وعدم اإلحترام الفيلم 
النقابات  اي��ن  من ..  ال��ت��ى  الفنية 

حقوق  حماية  الفنان .. محمد خان”.واجبها 

“أنجيلينا  النجمة  إصطحبت 
لبنان  إلى  “شيلوه”  ابنتها  جولي” 
لتقضيا بعض الوقت مع فتاة سورية 
تدعى “هال” وتبلغ من العمر 12 عاماً. 
والديها  توفي  سورية  طفلة  وهي 
الخمسة  أشقائها  مع  وتعيش 
قد  وكانت  “البقاع”.  مخيمات  في 
كسفيرة  مهمتها  خالل  التقتها 
لألمم المتحدة أثناء رحلتها لمخيم 
أن  بعد  وذلك  السوريين،  الالجئين 
األخيرة  زيارتها  منذ  عنها  سمعت 
بها  تلتقي  أن  فقررت  لبنان،  إلى 

وإخوتها.
وم���ن ال��م��ع��روف ع��ن “ج��ول��ي” 
اهتمامها بالعمل الخيري ومساعدة 
الالجئين في جميع أنحاء العالم، وها 
هي اليوم تنقل حب األعمال الخيرية 
الجيد  من  أن��ه  وت��رى  ألطفالها. 
األطفال  بهؤالء  ابنتها  تلتقي  أن 
سمعت  لقد  وتضيف:  معاً.  ليلعبوا 
ألماً  األكثر  الشيء  أن  منهم  كثيراً 
فقدانهم  فقط  ليس  وضعهم  في 

لمنازلهم بل ألصدقائهم”.
ابنتها  أن  إل��ى  “جولي”  ولفتت 
األسئلة  من  العديد  عليها  طرحت 
وعائالتهم،  األطفال  ه��ؤالء  ح��ول 
اإلجابة على كل  أستطع  لم  وقالت: 
الحقائق  شرح  عن  وعجزت  األسئلة 
فقد  والنزاع.  الحرب  عن  القاسية 
من  كثيراً  بالحزن  “شيلوه”  شعرت 
سعيدة  كانت  ولكنها  أجلهم 
بالذهاب  بالتعرف عليهم وهي تأمل 

لزيارتهم مجدداً.
ابنتها  مع  “جولي”  سافرت  بعدها، 
العالمي  باليوم  لإلحتفال  تركيا  إلى 
للالجئين ثم احتفلت أمس مع باقي 

أفراد عائلتها و”براد بيت” بعيد األب. 

الجزء  أبوظبي  قناة  تعرض   
الثاني من المسلسل الكوميدي 
البسمة  ليرسم  “دُنيا”،  الشهير 
خالل  المشاهدين  وج��وة  على 
شهر رمضان المبارك، المسلسل 
عرفة  أمل  النجمة  بطولة  من 
تستعرض فيه أمل عرفة بشكل 
االجتماعية  المشاكل  محبب 
السوري  للمواطن  والمعيشية 
بعيد  كوميدي  إطار  في  اليوم 
المسلسل  يعرض  التهريج.  عن 
يومياً في تمام الساعة الخامسة 
اإلمارات  بتوقيت  عصراً  والنصف 
بتوقيت  والنصف  )ال��راب��ع��ة 

السعودية(.
الخادمة  ج��دي��د  م��ن  ت��ع��ود 
الفضولية “دنيا” )أمل عرفة( التي 
تتسبب دائماً بمشاكل ال تنتهي 
فضولها  يسببها  ما  غالباً  التي 
بسبب  وأيضاً  الزائدة  وثرثرتها 
دائماً  للخير،  وحبها  طيبتها 
تنصر الضعيف، وتحاول مساعدة 
السذاجة  ينقصها  وال  المحتاج، 
بشكل  تصنع  التي  والطرافة 
ال  مضحكة  مواقف  مفبرك  غير 
معها  المشاهد  تنقل  تنتهي. 
من قصة إلى قصة مع صديقتها 
مرتجي(  )شكران  طرفة  الصدوق 
دائماً معها في رحلتهما للبحث 
فكلتاهما  واألم��ان  الشبع  عن 

الكريم.   العيش  لمجرد  تسعيان 
أحياناً،  وتهرب  غالباً،  فتطرد 
مكان  عن  البحث  رحلة  لتبدأ 
هائل  ترقب  ضمن  للعمل.  جديد 
الثاني  للجزء  العربي  الوطن  من 
الشعبية  القاعدة  بسبب  وذلك 
الواسعة جدا الذي حققها الجزء 

األول عام 2000.
قنوع  زهير  إخ��راج  من  العمل 
عرفة،  أم��ل  وبطولة  وتأليف 
عبد  النجوم:  من  نخبة  ويضم 
المنعم عمايري، أيمن رضا، تولين 
جيانا  مرتجى،  شكران  البكري، 
عيد، نزار أبو حجر، وفاء موصللي، 
ديمة  السيد،  يزن  األطرش،  ليليا 
معتصم  بشور،  غادة  قندلفت، 
ندين  ق��زق،  فايز  نادين،  النهار، 
تحسين بك، إلى جانب عدد كبير 
ضيوفاً  يحّلون  سوريا  نجوم  من 

على حلقات العمل. 
مواضيع  يتناول  المسلسل 
وقصص  بسيطة  معيشية 
وسط  الوجع  من  تخلو  ال  جذابة 
كوميديا  والواقعية،  الضحك، 
قريبة من قلب المشاهد العربي 
ألنها تأتي على لسان شخصيات 
عمل  وهو  )البسطاء(.  العمل 
بالبطولة  يتصف  ال  جماعي 
جميع  وإنما  يوحى،  كما  الفردية 
حتى  أب��ط��ال  الشخصيات 
العالمة  وهي  منهم  الضيوف 

الفارقة للدراما السورية  .

عادل إمام يرفض الرد 
على منتقديه في “أستاذ 

ورئيس قسم”

هجوم مفتعل من محمد خان
 على دنيا سمير غانم

أنجلينا جولي تزور أطفال الالجئين 
في لبنان مع ابنتها 

الكوميديا والمواقف الطريفة 
تعود مجددًا مع “دنيا”

ـ جاسم حيدر

تقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دورها بأداٍء تمثيلي 
السيناريست  كتبه  الذي  “مريم”  مسلسل  في  جيد 
الحلقات  في  التحدي  يبقى  بينما  سالمة.  أيمن 
المقبلة مع تصاعد التصارع بين الشخصيتين التي 

تقوم بتقديمهما.
على  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  ره��ان  يبدو 
األولى  فالحلقات  اآلن،  حتى  ناجحاً  “مريم”  مسلسل 
من المسلسل نجحت في جذب الجمهور ليكون من 
بين أكثر األعمال مشاهدًة عبر قناة “النهار” المصرية 
للمسلسل في مصر. فقد نجحت  الحصري  العارض 
عن  فيها  ابتعدت  جيدة،  درامية  تجربة  على  برهانها 
عن  بعيداً  أداؤها  فجاء  التمثيل،  على  وركزت  الغناء 
المبالغة والتكّلف ما يجعل دورها في “مريم” بمثابة 

استمرار لتقديمها ناجحة تؤكد من خاللها موهبتها 
التمثيلية التي تحتاج للمواضيع المناسبة إلظهارها.

المسلسل  في  التصويرية  الموسيقى  تبدو  تقنياً، 
أعلى من المفترض في بعض األحيان، وهو ما ظهر في 
الحلقات األولى. إال أنه تم تداركها بعد ذلك، بينما جاء 
النبوي  اختيار فريق عمل جيد للمسلسل مثل خالد 
عبد  ريهام  واختيار  األعمال  رجل  فخري  نديم  دور  في 
لقدرتها  نظراً  أيضا  زوجته موفقاً  بدور  لتقوم  الغفور 
المستهترة  الخائنة  الزوجة  شخصية  تقديم  على 
بصورٍة تُحسب لها وتضيف لها قبل أن تضيف لفريق 
العمل المزيد من النجاح. إال أن أداء خالد النبوي حتى 
اآلن لم يضف له أي جديد على المستوى الفني، فهو 
عكس  على  كبير،  حٍد  إلى  السابقة  ب��أدواره  شبيه 
األعمال  سيدة  لشخصية  أداؤها  جاء  التي  “وهبي” 

“ملك” جيد لحٍد كبير.
سيدة  لكونها  اآلن،  حتى  األحداث  محور  هي  وملك 
أعمال ذكية وماهرة في عملها بالدعاية واإلعالن. ورثت 
عن والدها ثروة، لكن عمها يسعى للحصول على جزء 
منها بحسب الشرع نظراً لعدم وجود أشقاء ذكور لها، 
التركة بشكٍل كامل، مما يدفع  لكن والدها ترك لها 
مريم  شخصية  في  أما  القضاء.  إلى  للجوء  عمها 
الشقيقة التوأم التي تصاب بالخرس نتيجة صدمتها 
فقد  السيارة،  في  معها  والدها  وفاة  بعد  العصبية 
المشاكل  عن  بوجهها  التعبير  في  “وهبي”  نجحت 
خارجة  صوراً  لها  التقط  فزوجها  منها،  تعاني  التي 
مقابل  جنيه  مليون   5 على  الحصول  ويحاول  لهما 

تطليقها.
التي  القصة  تتمّيز  اآلن،  حتى  أنه  القول  ويمكن  هذا 
كتبها السيناريست أيمن سالمة بوجود حبكة درامية 
يكن  لم  لو  حتى  حلقة  كل  في  تصاعدية  وأح��داث 
اإلحساس  للمشاهد  يعطي  ما  وهو  “ملك”،  محورها 
فحسب،  البطلة  لصالح  مكتوباً  عمالً  ليس  بأنه 

ولكنه عمل جماعي بامتياز.

هيفاء وهبي 
في “مريم”: أداء تمثيلي جّيد وقصة محبوكة
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