
اكدت النائبة فيان دخيل  ان بعض السياسيين 
عن نينوى نشروا معلومات غير دقيقة مفادها 
لديه،  معتقلين  ايزيديين  اسرى  “داعش”  اعدام 
موثوقة  غير  الخبار  الترويج  رفضت  فيما 

المصادر والتي اربكت الشارع االيزيدي.
ان  اليوم   عنها،  صدر  بيان  في  دخيل  وقالت 
نينوى  محافظة  في  السياسيين  “بعض 
القليلة  االيام  خالل  لالسف  ساهموا  تحديدا، 
ارباك  او عن غير قصد في  الماضية، عن قصد 
غير  معلومات  نشر  خالل  من  االيزيدي  الشارع 
اعدام  مفادها  منها،  التاكد  يمكن  وال  دقيقة 
بضعة مئات من االسرى االيزيديين المعتقلين 

لدى تنظيم داعش االرهابي”.
التنظيم  هذا  ان  نعلم  “كلنا  دخيل  واضافت 
بحق  الوحشية  الجرائم  ابشع  ارت��ك��ب 
لاليزيدية  وكان  االطياف،  كافة  ومن  العراقيين 
نصيب االسد”، مشيرة الى “اننا نتوقع من هذا 
االجرامية  االعمال  بمختلف  القيام  التنظيم 
الترويج  المقبول  غير  من  لكن  والوحشية، 

الخبار غير موثوقة المصادر”.
وتابعت دخيل ان “هذا االمر ايقظ مضجع االالف 
والزوجات  واالباء  االمهات  من  االيزيديين  من 
واالبناء من ذوي اولئك االسرى المنكوبين والذين 
الشديد  لالسف  االحتماالت  كل  يواجهون 
والسلطات  االمنية  الجهات  صمت  ظل  في 
المعاناة  ه��ذه  عن  المختصة  التنفيذية 
االنسانية المريرة”. وأعلن محافظة نينوى أثيل 
تنظيم  قيام  2015(، عن  ايار   1( في  النجيفي، 
اإليزيديين  األسرى  من  المئات  بإعدام  “داعش” 

المحتجزين عنده في المحافظة.
اسامة  الجمهورية  رئيس  نائب  اعتبر  فيما 
ان  يثبت  ذلك  أن  السبت،  امس  اول  النجيفي، 
يشهدها  ارهابية  مجموعة  ابشع  هو  “داعش” 
دعم  الى  الدولي  المجتمع  داعياً  العالم، 
من  واالقتصاص  نينوى  لتحرير  المقاتلين 

“االرهابيين”.
يشار الى أن تنظيم “داعش” يحتجز المئات من 
ابناء المكون االيزيدي في محافظة نينوى وذلك 
عقب اجتياحه مدينة الموصل وقضاء سنجار 

في حزيران من العام الماضي.

إقليم  برلمان  رئيس  نائب  إعتبر 
إيمينكي،  إبراهيم  جعفر  كردستان 
النواب  مجلس  موقف  أن  اإلثنين، 
الكونغرس  قرار  من  األخير  العراقي 
ان  مبينا  لآلمال”،  “مخيب  األميركي 
البرلمان  قرارات  يشابه  الموقف  هذا 
اإلقصاء  بسياسة  تتمحور  التي 
الوضع  أن  الى  اشار  فيما  والتهميش، 

سينحدر نحو الهاوية.
أصدره  الذي  “القرار  إن  إيمينكي  وقال 
قرار  حول  العراقي  النواب  مجلس 
األمريكي  الكونغرس  في  لجنة 
مخيب لآلمال”، مبينا ان “هذا الموقف 
يذكرنا بالقرارات التي تم إصدارها في 
مجلس النواب العراقي والتي تتمحور 

حول سياسة اإلقصاء والتهميش”.
لما  متألمون  “نحن  إيمينكي  وأضاف 
سينحدر  الوضع  وأن  للعراق  يحصل 

في  اإلسراع  يتم  لم  إذا  الهاوية  نحو 
معالجة هذه األزمات التي وصلت إلى 
“الحل  أن  إلى  مشيرا  خطيرة”،  أوضاع 
والتوافقات  الدستور  إلى  العودة  هي 

السياسية وإصالح نظام الحكم”.
إقليم  برلمان  رئيس  نائب  وتابع 
الحلول  عن  نبحث  “نحن  كردستان 
ض��م��ن إط���ار إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان 
الموجود  اإلستقرار  على  للمحافظة 
“المسار  ان  الى  الفتا  اإلقليم”،  في 
متاح  مسألة  ه��و  الديمقراطي 
من   140 وال��م��ادة  للكردستانيين 
اإلستفتاء  بإجراء  تسمح  الدستور 

الذي يحتاج إلى وقت وتحضيرات”.
يمنع  أحد  “ال  انه  إيمينكي  واك��د 
موضحا  دس��ت��وري”،  خيار  ألنه  ذلك 
هناك  يكون  بان  دور  لعبوا  “الكرد  ان 
توازن في السلطات وتطوير العملية 
تم  حيث  العراق،  في  الديمقراطية 
أن  اج��ل  من  ام��ور  بعدة  التضحية 
مزدهرا،  وإتحاديا  موحدا  العراق  يكون 

والتي إنقلبت بالضغط على اإلقليم 
وعقوبة وإتباع سياسات إلضعافه”.

بين  الحالي  “اإلتفاق  ان  الى  واش��ار 
بغداد وإقليم كردستان موجود، لكنه 
لألسف يتعثر مرة بعد أخرى”، الفتا إلى 
“اننا كنا نتوقع بأن الموضوع اليحتاج 
فإن  الثقة موجودة  إذا  ألنه  إتفاق،  إلى 
هذه من مستحقات إقليم كردستان”.

يسعوا  لم  “الكرد  أن  إيمينكي  وبين 
الن��ه��م سعوا  دول���ة،  أن��ش��اء  إل��ى 
لإلحتماء  العراقية  ال��دول��ة  إل��ى 
ظل  في  والعمل  بها  واإلحتضان 
مضيفا  القائمة”،  العراقية  الدولة 
دولة  وإنشاء  اإلنفصال  “موضوع  أن 
العراقي،  الوضع  على  يعتمد  أخرى 
الطائفية  السياسات  إستمرت  فاذا 
اآلخر  قبول  وعدم  الديمقراطية  وغير 
حر  إقليم  هو  كردستان  إقليم  فإن 
طموحات  كردستان  شعب  ول��دى 
السياسية  المؤسسة  وتطوير  بناء 

الموجودة داخل اإلقليم”.

وثقافية  وشعبية  سياسية  اوس��اط  اب��دت 
مختلفة مخاوفها من مغبة االيغال بالمشروع 
التقسيمي الذي تنفذه اجندات دولية واقليمية 
موجة  بعد  السيما  العراق  ضد  المنطقة  في 
المسؤولين  ببعض  المكوكية  ال��زي��ارات 
باالدارة  واجتماعاتهم  واشنطن  الى  العراقيين 
في  المتنفذين  بعض  عن  المريكية,فضال 
على  االن  يعكف  الذي  االمريكي  الكونجرس 
وسنته  العراق  اكراد  مع  فيه  يتعامل  قرار  اصدار 
في  االتحادية  الحكومة  عن  كدولتين,بعيدا 
بغداد, فيما عقدت اللجنة النيابية التحقيقية 
االثنين،  امس  الموصل،  سقوط  قضية  في 
لإلفادة  العبيدي  خالد  الدفاع  وزير  مع  اجتماعا 
من المعلومات التي تتعلق بسقوط المحافظة 
بيد تنظيم”داعش” اإلرهابي , في الوقت الذي اتهم 
بعدم  نينوى،العبيدي  محافظة  مجلس  فيه 
جديته بتحرير الموصل من العصابات اإلرهابية.

محمد  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  وقال 
الصيهود ، االحد، أن الهدف من زيارة رئيس اقليم 
واشنطن  الى  بارزاني  مسعود  العراق  كردستان 
وتسليح  المركز  حساب  على  االقليم  تقوية 

قوات البيشمركة.
كردستان  اقليم  رئيس  “زيارة  إن  الصيهود  وقال 
االمريكية  العاصمة  الى  بارزاني  العراق مسعود 
الدولية،  واالعراف  السياقات  واشنطن تعد خارج 
دون  من  دولة  يزور  ان  اقليم  لرئيس  يحق  ال  ألنه 
“بارزاني  أن  مبيناً  المركزية”،  الحكومة  موافقة 
تابعا  اقليما  وليس  دولة  رئيس  انه  يتصرف على 

للعراق”.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
امس أن العراق يتمتع بالسيادة الكاملة وال يقبل 
الدولي  الدعم  أن  موضحا  للتجزئة،  يتعرض  بأن 
الحرب ضد  أن يكون بحجم تحديات  يتوقع  كان 

“داعش”.
مشترك  صحافي  مؤتمر  في  الجعفري  وقال 
زيجارتو،الذي  بيتر  الهنغاري  نظيره  مع  عقده 
وال  الكاملة  بالسيادة  حاليا”نتمتع  العراق  يزور 
يقررون  من  هم  والعراقيون  باختراقها،  نسمح 
ما يقبلون وما يرفضون وال نتقبل أبدا أن يتعرض 

العراق للتجزئة”.
النيابية  اللجنة  عقدت  اخ��ر  جانب  وم��ن 
التحقيقية في قضية سقوط الموصل، االثنين، 
لإلفادة  العبيدي  خالد  الدفاع  وزير  مع  اجتماعا 
من المعلومات التي تتعلق بسقوط المحافظة 

بيد تنظيم “داعش” اإلرهابي.
اللجنة  رئيس  الزاملي،  حاكم  النائب  وق��ال 
التحقيقية في اجتماع اللجنة مع وزير الدفاع 
خالد العبيدي أننا ساعون إلى االستماع لجميع 

سقوط  من  المستنبطة  واالستبيانات  اآلراء 
المدينة واالستفادة منها كسياق في العمليات 

العسكرية”.
بعدم  العبيدي  نينوى  محافظة  مجلس  وأتهم 
جديته بتحرير الموصل من العصابات اإلرهابية، 
السياسية  الكتل  بعض  هناك  أن  إلى  الفتا 
يُكبل  مما  األمنية  المؤسسات  على  مسيطرة 

عمل مهام تلك المؤسسات.
“وزارة  إن  الزيباري  درلدار  المجلس  عضو  وقال 

تحرير  عمليات  بغرفة  المشتركة  الدفاع 
الموصل غير فعالة في اتخاذ قرار التحرير جراء 
المؤسسات  على  السياسية  الكتل  سيطرة 

األمنية”.
إلى  تحتاج  الموصل  تحرير  “قضية  أن  وتابع 
تنسيق عسكري وتوحيد االطراف السياسية إال 
المصلحة  من  االستفادة  تريد  األطراف  تلك  أن 
لتحرير  العامة  مصلحة  قبل  الشخصية 

الموصل

اذا كان العراق ال يقبل القسمة على اثنين .. كيف 
تشبه  دوي��الت  لعده  تقسيمه  الى  سيصار  اذن 

جمهوريات الموز .
المواطن العراقي الشريف والذي يحترق قلبه على 
على  وصيا  اصبح  بايدن  ان  هل  يتساءل  بدأ  وطنه 
العراق ينفذ ما طاب له من المشاريع االستعمارية 
ان  وهل   .. بيكو  سايكس  بمعاهدة  تذكرنا  التي 
احياء  هو  الجديد  االمريكي  الكونغرس  مشروع 
ارادة استقالل  .. وهل نحن نمتلك  لتلك المشاريع 
حقيقية بحيث نقف من خاللها بوجه المحتلين 

ومن يريد الشر بهذه البالد .
اقرت ونفذت  واذا كانت معاهدة سايكس بيكو قد 
على اساس الحدود فأن مشروع بايدن والمقدم الى 
مذهبي  اساس  على  اعد  قد  االمريكي  الكونغرس 
االهلي  االحتراب  يعيد  ان  شأنه  من  وهذا  وطائفي 
_ الطائفي … ومن المعيب حقا صمت الحكومة 

تجاه ما يقرر بشأن مصير جمهورية العراق .. ومن 
باب اسقاط الفرض خرج العبادي رئيس الوزراء اومن 
بايدن  لقرار  رفضه  ليعلن  االعالمي  مكتبه  نافذه 
بتقسيم العراق الى دويالت كردية وسنية وشيعية 

..
تعبئة شعبية  هناك  تكون  ان  يجب  كان  وقت  في 

عارمه للوقوف بوجه من يتاجر باستقاللنا …
عراقية  جمهورية  في  ارادتنا  نمتلك  كنا  واذا 
الرفض  رصيف  على  نذبح  ان  ينبغي  اما  مستقلة 

القاطع لهذه الممارسات االمريكية ..
لقد ذبح الشعب العراقي وألكثر من مره من الوريد 
الى الوريد منذ عقود وها هو اليوم يذبح بسكاكين 
الدفاع  سوى  لنا  تبقى  ماذا   .. والطائفيين  االرهاب 
الحكومة  تقم  لم  اذا   .. المستقل  كياننا  عن 
واثبات  المصري  بدورهم  والسياسيين  والبرلمان 

حقيقة اننا مستقلين فعال او تابعين ألمريكا ..
الممثلة  العراقية  بالدبلوماسية  ويفترض 
بالدكتور الجعفري طلب عقد جلسة االمن الدولي 

… او منظمة االمم المتحدة … او التحرك النشيط 
لرفض  بحزم  للوقوف   … االورب��ي  االتحاد  بأتجاه 
الوصاية األميركية…. العجيب . ان المناقشات على 
اشدها في اروقة الكونغرس االمريكي .. في حين ان 
اخر …  واد  ودبلوماسية في  وبرلمان  العراق حكومة 
الى  والتوجه مباشرة  الطائرة  العبادي صعود  على 
واشطن ليقف هناك بشموخ العراقيين كافة سنة 
وشيعة واكراد ليقل كلمة الفصل في وقف التمدد 
صامت  يبقى  ان  ال  الداخلية  بشؤوننا  االمريكي 
ليكن   . االمريكية  لالرادة  وخضوع   .. وخنوع  بذل 
تحاك  التي  المؤامرات  كل  من  اكبر  اليوم  العراق 
االرهاب  فيه  نحارب  الذي  الوقت  وفي   .. ابناءه  ضد 
الدموي وجمع شمل العراقيين تحت الفته الوحدة 
بايدن  مشروع  يأتي   … االهلي  السلم  و  الوطنية 
المحاور  سياسة  اعادة  و   … البلد  هذا  لتقسيم 
التي رفضتها الشعوب المحبة للحرية و السالم و 
االستقالل الوطني . ان من بين اهم واجبات العبادي 
يكون  ان  الحكومة  لرئاسة  الشعب  اختاره  الذي 

اليه من مسؤولية  اودع  ما  امينا على  و غدا  اليوم 
العراق  صورة  حفظ  في  تتجلى  ومسؤوليته   .…
الواحد الموحد رغم كل ما يوجه الى هذه البالد من 
طعنات … من اجل ان نكبر بعيون االصدقاء … ومن 

اجل ان نرتفع على جراحنا و نصنع غدنا بأيدينا …
يمكن  ال  العراق  و   … االميركية مرفوضة  فالوصاية 
لنتكاثف  و   … التقسيم  مستنقع  الى  ينجر  ان 
الجهود الوطنية كي ال ينحر الوطن مرة اخرى على 
يد امريكا و داعش … مشروع بايدن الذي خطط له 
منذ فترة و يحاول تنفيذه اليوم … ليس اال صفقة 
الذي من  البلد  االثمان …  بأبخس  العراق  يباع فيها 
الضروري و المهم ان يمتلك مفاتيح مصيره بيده 
ينفذ مخططا صهيونيا  الى من  ان يسلمها  ال   …
تستطيع  لم  اذا  و   … اسرائيل  امن  يثبت  كي 
سيقف  الشعب  فأن   … العراق  حماية  الحكومة 
العمود  لكسر  الحكيمة  المرجعية  ومعه 
االن  بعد  مجال  ال  حيث   … بايدن  لمشروع  الفقري 

للمساومات على مستقبل و مصير العراق …

التغيير  كتلة  عن  النائب  جدد 
وزير  مطالبته  اهلل،  عبد  هوشيار 
الغبان  سالم  محمد  الداخلية 
بصرف مخصصات الخطورة أللوية 
كردستان،  إقليم  في  الحدود  حرس 
األلوية  منتسبي  أن  الى  مشيراً 
حربهم  في  تضحيات  يقدمون 
أزمة  بدء  منذ  “داعش”  تنظيم  ضد 

الموصل وحتى اليوم.
بلجنة  عضو  وهو  اهلل  عبد  وقال 
بيان  في  النيابية  والدفاع  األمن 
خالل  م��ن  طالبنا  وأن  “سبق   ،
ضمن  رسمي  بكتاب  استفسار 
وزير  الى  موجه  برلماني  س��ؤال 
الداخلية بإيضاح أسباب عدم صرف 
لمنتسبي  الخطورة  مخصصات 
الحدود في محافظات  ألوية حرس 
أكثر  مرور  ورغم  كردستان،  إقليم 

شهر على سؤالنا لم نتلق اإلجابة 
منكم حتى اآلن”

األلوية  “منتسبي  أن  وأض���اف 
ال  الذين  الوحيدون  هم  المذكورة 
الخطورة  مخصصات  يتقاضون 
األلوية  بقية  في  بزمالئهم  أسوة 

خارج اإلقليم، 
مباشر  تماس  على  أنهم  رغ��م 
العديد  ويقدمون  القتال  بجبهات 
ضد  حربهم  في  التضحيات  من 
بدء  منذ  اإلرهابي  داعش  تنظيم 

أزمة الموصل وحتى يومنا هذا”. 
وزير  مطالبته  اهلل  عبد  وج��دد 
مخصصات  ب�”صرف  الداخلية 
في  الحدود  حرس  أللوية  الخطورة 

محافظات إقليم كردستان”.
وتابع أن “آالف العوائل تنتظر اتخاذ 
واسترجاع  الخصوص  بهذا  إجراء 
مخصصات  من  كاملة  حقوقهم 
الخطورة وصرفها لهم بأثر رجعي”.

التجارة تدخل نظاما الكترونيا لمتابعة سير وتدفق المواد زيباري يبحث مع وفد الكونكرس مشروع قرار لجنة القوات المسلحة
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السنة الرابعة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

وزير الدفاع بين مطرقة” لجنة الزاملي”وسندان”اهالي الموصل”
العدد )627( الثالثاء 5 آيار 2015

موافقة  عن  عبطان   احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأعلن   
"ب�سكل  العراق  مالعب  عن  احلظر  رفع  على  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
العراقي  املنتخب  بني  ودية  مباراة  اقامة  اإىل  اأ�سار  فيما  اويل"، 
املقبل. ايلول  �سهر  العراقي  االحتاد  �سيحددها  التي  املنتخبات  واأحد 

وزير الشباب يعلن رفع الحظر عن مالعب العراق بشكل اولي

/ كتب المحرر

 /فؤاد العبودي

/ بغداد/ بغداد/ بغداد

الزيارات المكوكية لبعض ساسة العراق
 الى واشنطن .. تنذر ببداية التقسيم

نائب كردي يجدد المطالبة بصرف مخصصات 
الخطورة لحرس الحدود بكردستان

العراق … يتحول الى جمهوريات الموز !
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دخيل: االنباء عن اعدام االيزيديين غير 
دقيقة ونرفض الترويج الخبار غير موثوقة

نائب  : موقف مجلس النواب العراقي
 من قرار الكونغرس مخيب لآلمال

نقاتل على 
امتداد الوطن

عراقي  كل  ان  يظن  من  يخطئ   
تحت  التي  البقعة  ع��ن  ي��داف��ع 
اقدامه, ويذهب بعيداً عن الحقيقة 

من يظن ان ارض العراق مقسمة على سكان محافظة دون 
سواهم .

وها هي جحافل الحق من ابناء العراق الغيارى يخوضون قتاال 
شرسا ضد عصابات داعش في كل شبر من ارض الوطن فابن 
شمال  في  وطنه  ابناء  النقاذ  ساعديه  عن  يشمر  الجنوب 
الوطن وابن بغداد يقاتل دفاعا عن االرض والعرض والمال في 
قبل  من  المغتصبة  والمناطق  الدين  وصالح  االنبار  مناطق 

داعش التكفيري.
الوطن  لحمة  على  جديد  شاهد  الى  االش��ارة  من  والب��د 
بمواطنيه فقد توجه امس فوج قتالي مساند لقوات الجيش 
والحشد الشعبي من محافظة البصرة إلى المناطق التي 

يسيطر عليها التنظيم المجرم .
ومع اننا لسنا بحاجة الى ذكر اي المحافظات قد توجه اليها 
ومن  ابطال  انه يضم  يقين  لكننا على  المبارك,  الفوج  هذا 
لهم  شعاراً  وطنهم  حب  يحملون  وهم  العراق  شباب  خيرة 
ويضعون بين حنايا اضلعهم غاية اسمى من كل ما يشاع 
عنهم بانهم مقاتلون يمثلون فئة و جهة سياسية معينة.

وبشائر  أخبار  من  المقبلة  االيام  ماتحمله  بانتظار  ونحن 
للنصر على أعداء العراق.

ان شرف محاربة داعش وطرده من ثرى العراق الطيبة تستحق 
اهلل  سبيل  في  الجهاد  وتستحق  والنضال  والتعب  العناء 
يستحق  الوطنية  على  والحفاظ  العراق  سيادة  شرف  وان 
العراقيين  المقاتلين  ان  حيث  والرجال  بالمال  التضحية 
قد  محافظاته  كل  ومن  العراقي  الشعب  اطياف  كافة  من 
تكمن  التي  التضحية  وقيم  ووفائهم  بعطائهم  عرفوا 
أساس  على  واخرى  مدينة  بين  اليفرقون  وهم  نفوسهم  في 
جغرافي  , فالجغرافية والتاريخ لديهم هما من يوحد اليفرق 
وارضه  واحد  فالعراق   , الشعب  ابناء  قوى  صفوف  يشق  وال   ,

غير مجزأة  .
ونحن في هذا الموضوع البد من ان نشير الى حقيقة ماثلة 
الحشد  فصائل  ضمن  الشجعان  المقاتلين  أصرار  وهي 
غير  مناطق  في  اإلرهابية  التنظيمات  لمقارعة  الشعبي 
ويبعثون  الوطن  ارادة  يجسدون  لكونهم  سكناهم  مناطق 
امن  حفظ  على  قادرون  انهم  على  العراق  ألعداء  برسائل 

عراقهم وسيادته ضد المخططات المشبوهة.
العراق  في  التقسيمية  المشاريع  مخاطر  الى  نلفت  كما 
حتى على اساس التشكيالت العسكرية, فهناك من يريد ان 

تكون ممثلة لمحافظة دون سواها.
على  الممتدة  واراضيه  الوطن  تخوم  كل  في  نقاتل  نحن   
طول حدوده الشمالية والجنوبية وشرقا وغربا عرضا وطوال,  
الواجب  تأدية  ففي  تنظيمية,  ألغراض  ادارية  حدود  التحدنا 

المقدس ارضنا واحدة, التقبل التقسيم .

رئيس التحرير

اإلفتتاحيـة



مع   ، زيباري  هوشيار  المالية  وزير  بحث 
قرار  مشروع  االمريكي  الكونكرس  وفد 
لجنة القوات المسلحة وانعكاساته على 
المواقف السياسية البرلمانية العراقية .

 ، استقبل  زيباري   “ ان  للوزارة   بيان  وذكر 
مايكل  برئاسة  االمريكي  الكونكرس  وفد 
في  الوطني  االم��ن  لجنة  رئيس  مكول 
الكونكرس وعضوية السناتور بت سشينز 
فلوريدا  عن  بوكانين  فيرن  و  تكساس  عن 
جون  و  شوسيت  مسا  عن  كيتنغ  وليم  و 
كتكو عن نيويورك و ويل هورد عن تكساس 
و بيري لودرميلك عن جورجيا و كاثلين رايس 

عن نيويورك” .
وتابع “انه جرى خالل اللقاء بحث العالقات 
نتائج  ضوء  في  المريكية   – العراقية 
الحكومي  والوفد  الوزراء  رئيس  دولة  زيارة 
قيادات  مع  ولقاءاته  مؤخرا  واشنطن  الى 

الكونكرس “.
دور  استعرض  زيباري  ان   “ البيان  وقال 
والقوات  العراق  دعم  في  الدولي  التحالف 
العراقية في محاربتها كيان داعش االرهابي 
مكافحته  سبل  ال��ى  التطرق  وج��رى   ،

االجانب  المقاتلين  تدفق  من  الحد  ومنها 
تعزيز  ، فضال عن  وتجنيدهم في صفوفه 
الفكر  شرعنة  وعدم  االقليمي  التعاون 
المؤسسات  بعض  قبل  من  الداعشي 

ورجال الدين .
الى  ايضا  اللقاء  تطرق  كما  واض��اف” 
مشروع قرار لجنة القوات المسلحة االخير 
في الكونكرس االمريكي وانعكاساته على 
البرلمانية  للكتل  السياسية  المواقف 
تأمين  سبيل  في  سوية  العمل  واهمية 
العراقية  المسلحة  للقوات  الالزم  الدعم 

وتعزيز الوحدة الوطنية” .
العبادي  الوزراء حيدر  رئيس مجلس  وكان 
مكتبه  في  سابق  وقت  في  استقبل  قد 
الكونغرس  من  وفدا  االحد  اليوم  الرسمي 
االمريكي وجدد رفضه لمشروع الكونغرس 
مؤكدا انه يضعف الحرب ضد داعش ويؤدي 

الى بروز االستقطابات في المنطقة.
على  االول  امس  النواب  مجلس  وصوت 
قرار نيابي ردا على مشروع قرار الكونغرس 

االميركي.
وجاء في نص الرد “ بناء على ما اقره مجلس 
8  من  المادة   احكام  الى  واستنادا  النواب 
الدستور، المادة  149  من النظام الداخلي، 
صدر القرار االتي، اوالً يرفض مجلس النواب 

العراقي مشروع قرار الكونغرس االمريكي 
الشعب  مكونات  بعض  مع  بالتعامل 
االتحادية  الحكومة  عن  بعيدا  العراقي 
العراقي  الشأن  في  سافرا  تدخال  ويعتبره 
ونقضا   ، الدولية  واالعراف  للقوانين  وخرقا 
اللتزام الواليات المتحدة في اتفاقية االطار 
االستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته 

واستقالله.
النواب  مجلس  رئاسة  تتولى   “ وتابع 

االمريكي  الكونغرس  مخاطبة  العراقي 
العراق  بسيادة  يخل  تعامل  أي  برفض 
الداخلية،  والتدخل في شؤونه  واستقالله 
بتوفير  العراقية  الحكومة  تلتزم  و 
لمواجهة  الضرورية  والمعدات  االسلحة 
داعش وتحرير جميع االراضي العراقية، بما 
في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد 

داعش وتعزيزها باالسلحة والمعدات.

أخبار وتقارير2

زيباري يبحث مع وفد الكونكرس مشروع قرار لجنة القوات المسلحة

اطرافا  ان  الحيدري،  رزاق  بدر  منظمة  عن  النائب  اكد 
السابق  النائب  عودة  على  عملت  حكومية  سياسية 
ان  مبيناً  بغداد،  الى  الدايني  محمد  للقضاء  المطلوب 
“داعش”  هذه االطراف متهيئة  لتصالح مع زعيم تنظيم 
ابو بكر البغدادي. وقال الحيدري ، إن “عودة النائب السابق 
المطلوب للقضاء محمد الدايني الى بغداد كان عن طريق 
اطراف سياسية فاعلة بالحكومة”، مبيناً أن “هذه االطراف 

ترى من المصلحة التصالح مع هذا وهذاك”.
الدايني جاء بضغوط واضحة  “عودة  أن  الحيدري  واضاف 
ان  ممكن  االطراف  “هذه  ان  الى  مشيرا  اقليمية”،  دول  من 
تتصالح مع زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، وتتدخل 
الحالية  التداعيات  هذه  ظل  في  الهاشمي،  طارق  لعودة 

والضغط الكبير على الحكومة والشعب”.
عبد  االعلى  القضاء  مجلس  باسم  المتحدث  واكد 

الستار البيرقدار، في 28 نيسان 2015، ان النائب السابق 
الى  القضاء، فيما اشار  الى  الدايني سلم نفسه  محمد 

انه سيتم اعادة محاكمته من جديد.
حاكم  النيابية  والدفاع  االمن  لجنة  رئيس  وكشف 
الزاملي، في )17 نيسان 2015(، عن وصول النائب السابق 
“متخفياً”،  بغداد  إلى  الدايني  محمد  باالعدام  المحكوم 

مشيرا الى انه وصل عن طريق وساطة لتسوية أمره.

الوطني  التحالف  عن  النائب  اكد 
رزاق الحيدري، ان الدورة النيابية الحالي 
جديد  رئيس  اختيار  دون  من  ستنتهي 
للتحالف، عازياً ذلك بسبب االختالفات 

على هذا المنصب.
التحالف  “رئيس  إن  الحيدري  وقال 
السابق  رئيسيه  هو  لغاية  الوطني 
اختيار  يتم  ولم  الجعفري،  ابراهيم 
رئيساً جديداً”، مبينا ان “سبب ذلك هو 
الوطني  التحالف  اطراف  اتفاق  لعدم 

على شخصية لهذا المنصب”.
الدورة  ان  “اعتقد  الحيدري  واضاف 

دون  من  ستنتهي  الحالية  النيابية 
عازيا  للتحالف”،  جديد  رئيس  اختيار 
سبب ذلك الى “التجاذبات واالختالفات 

داخل التحالف على اختيار رئيس له”.
المواطن  كتلة  عن  النائب  وأك��د 
حبيب الطرفي، في 23 نيسان 2015، أن 
رئيس المجلس االسالمي االعلى عمار 
الخاصة  المواصفات  يملك  الحكيم 
الوطني،  التحالف  يحتاجها  التي 
الحكيم  شخصية  أن  الى  مشيراً 
في  التحالف  لرئاسة  المناسبة  هي 

المرحلة الحالية.

الكردية  الوطني  االتحاد  رئيسة كتلة  نفت 
للكتل  جديد  تحالف  تشكيل   ، طالباني،  آال 
وقالت  النواب.  مجلس  في  الكردستانية 
عقد،  الذي  “االجتماع  ان   ، بيان  في  طالباني 
سلسلة  ضمن  كان  الكردستانية  الكتل  بين 
الكتل  تعقدها  التي  الدورية  االجتماعات 
والمهام  الراهنة  االوض��اع  تطورات  لبحث 

محاور  اح��د  “ك��ان  ان��ه  مبينة  النيابية”، 
تحالف  تشكيل  كيفية  بحث  االجتماع 
هذا  تشكيل  يتم  ولم  الكردستانية  للكتل 
التحالف خالل االجتماع”. واضافت ان “تشكيل 
التشاور  يتطلب  الكردستانية  للكتل  تحالف 
وخاصة  الكردية  االحزاب  قيادات  مع  والتباحث 

المكاتب السياسية لالحزاب الكردستانية

النيابية  القوى  تحالف  كتلة  رئيس  كشف 
احمد المساري,  عن وجود محاوالت لمنع مشاركة 
محافظاتهم  تحرير  في  السنية  العشائر  أبناء 
من داعش، معتبرا ان تحرير االرض يأتي عبر نافذة 

تحقيق المصالحة الوطنية.
ان  “العراقية”   تلقته  بيان  في  المساري  وقال 
أبناء  مشاركة  عبر  إال  يكون  لن  األرض  تحرير   “
إال  فاعلة  تكون  لن  العشائر  ومشاركة  العشائر 

بتحقيق المصالحة الوطنية، الفتاً إلى أن العديد 
من الملفات العالقة مرتبطة بأخرى وتحتاج إلى 

تسوية شاملة”.
التي  المناطق  تحرير  أن”  المساري  واعتبر 
تحقيق  عبر  يأتي  داعش  تنظيم  عليها  يسيطر 
تنفيذ ورقة االتفاق السياسي التي على أساسها 
أن تحرير األرض  تشكلت حكومة العبادي، مؤكداً 

يأتي عبر نافذة تحقيق المصالحة الوطنية”.

لتسليح  حقيقة  إرادة  “هناك  ليس  وأض��اف 
مشروع  ضمن  يقع  وهذا  السنية  العشائر  أبناء 
مصالحة  هناك  كانت  ولو  الوطنية  المصالحة 
حقيقة لما كان هناك تباطؤ في عملية تسليح 
، ولكان هناك مشاركة فاعلة  أبناء هذه العشائر 
لهم في تحرير مناطقهم ومحافظاتهم”، مشيراً 
إلى أن داعش بدأت تتمدد في المحافظات الغربية 
بسبب عدم جدية الحكومة في تسليح العشائر”.

وبشأن انخراط أبناء العشائر السنية في صفوف 
 ، العسكرية  المؤسسة  ضمن  لتكون  الجيش 
كما  سنوات  خمس  ومنذ  “حاولنا  المساري  قال 
السابق  النظام  ضباط  من  محاوالت  هناك  كانت 
المؤسسة  إلى  العودة  الغربية  المحافظات  من 
قانون  بسبب  لهم  يسمح  لم  لكنه  العسكرية 
المساءلة والعدالة الذي استخدم بطريقة سيئة 

إلبعاد الكفاءات”.

دولة  ائتالف  عن  النائب  أتهم 
القانون، عبد الهادي السعداوي، 
بالتخطيط  البارزاني،  مسعود 
زيارته  ضمن  العراق،  لتقسيم 
المتحدة  الواليات  إلى  األخيرة 

األميركية.
وقال إن “رئيس إقليم كردستان، 
سيناقش  ب��ارزان��ي،  مسعود 
الواليات  في  المسؤولين  مع 
تقسيم  م��ش��روع  المتحدة 
الكونغرس  أقره  الذي  العراق 
“االتفاق  أن  مضيفا  االميركي”، 
تنفيذه  سيتم  الطرفين  بين 
بعد  المقبلة،  المرحلة  خالل 
البشيمركة  قوات  مع  التعامل 
عن  بمعزل  كدولة،  الكردية 

الحكومة العراقية”.
أمريكا  تنتهجه  “ما  أن  وأكد 
يدعو  التقسيم  سياسة  من 
تغير  إلى  االتحادية  الحكومة 
خالل  من  الخارجية،  سياستها 
كبرى  دول  مع  جديدة  تحالفات 
البالد”.  وسيادة  وحدة  تضمن 
يذكر، ان رئيس اقليم كردستان، 
مسعود بارزاني، توجه على رأس 
االقليم،  حكومة  من  رفيع،  وفد 
لبحث  المتحدة  الواليات  الى 
ملف  أبرزها  القضابا  من  عدد 
البيشمركة  ق��وات  تسليح 
المناطق  اعمار  واعادة  الكردية، 
داع��ش  تنظيم  دم��ره��ا  التي 

االرهابي.

الداخل  تنظيم  الدعوة  كتلة  رئيس  رأى 
زيارة رئيس اقليم كردستان   ، البديري،  علي 
علي البديري الى امريكا تحمل الكثير من 
االقليم  داعيا حكومة  االستفهام،  عالمات 
المركزية  الحكومة  لقرارات  الرضوخ  الى 
وتوحيد موقفهم مع بغداد برفض مشروع 

الكونغرس االمريكي.
وقال البديري في تصريح صحفي إن “زيارة 
االخيرة  االون  في  كثرة  لالسف  المسؤولين 
رسالة  ونقال  طائفية  وجهات  عن  للتعبير 
تخص مكون ما على حساب باقي المكونات 
تتم  الزيارات  هذه  “اغلب  ان  مبينا  االخرى”، 

دون الرجوع الى الحكومة المركزية”.
في  تساهم  ال��زي��ارات  “ه��ذه  أن  واض��اف 
الحكومة  قادة  باعتبار  العراق  قوة  اضعاف 

ال  االخرى  الدول  الى  نظرها  وجهة  تنقل 
بالتالي  االتحادية  الحكومة  نظر  وجهات 
وتقسيمه  البلد  تشتت  على  يساعد  هذا 
وينعكس سلبا على حرب العراق ضد داعش 

.“
اقليم  رئيس  “زيارة  ان  الى  البديري  واشار 
الواليات  الى  بارزاني  مسعود  كردستان 
الريبة  من  نوع  فيها  االمريكية  المتحدة 
وعالمات االستفهام كونها اتت في توقيت 
اجل  من  واشنطن  مع  العراق  فيه  يصارع 
رفض مشروع الكونغرس الهادف لتقسيم 
االقليم  وحكومة  بارزاني  داعيا  العراق”، 
المركزية  الحكومة  لقرارات  “الرضوخ  الى 
وتوحيد موقفهم مع بغداد برفض مشروع 

الكونغرس االمريكي 

وكالة  النزاهة  هيئة  رئيس  اكد 
حسن الياسري،  عزمه على انجاح 
قرب  عن  كاشفاً   ، الهيئة  عمل 
، مشددا  برنامجه االصالحي  اعالن 
على ضرورة تغيير نظرة المجتمع 
سنداً  واعتبارها  النزاهة  لهيئة 

وقوة للموظف النزيه.
الياسري   “ ان  للهيئة  بيان  وذكر 
استقبل وفدا من لجنة منظمات 
البرلمانية ضم  المدني  المجتمع 
فاتكه  الدكتورة  اللجنة  رئيسة 
مناضل  اللجنة  ومقرر  مرزا  احمد 
ونوزاد  اللجنة  وعضوي  الموسوي 
في  الميركسوري  ون��دى  رس��ول 
اشار  حيث   ، الهيئة  رئاسة  مقر 
االساس  الشرط  ان   “ الى  الياسري 
للعمل هو ان يكون بدافع الضمير 
مشددا  والقانون،  للدستور  ووفقا 
المستمر  التعاون  ض��رورة  على 
باعتباره ممثال  النواب  مع مجلس 
للشعب وال يجوز مقاطعة ممثلي 
الهيئة  رئيس  يمارس  وان  الشعب، 

عمله من دون اي ضغوط “.
قرب  عن   “ الياسري  وكشف 
االصالحي  البرنامج  عن  اعالنه 
للهيئة ، مشددا على ضرورة تغيير 
النزاهة  لهيئة  المجتمع  نظرة 
للموظف  وقوة  سنداً  واعتبارها 
النزيه ، مؤكدا اهمية التنسيق مع 
النجاز  البرلمانية  النزاهة  لجنة 

العمل
مع  تتعامل  الهيئة  ان”  .واوضح 
من  المدني  المجتمع  منظمات 
خالل دائرة العالقات مع المنظمات 
الدائرة  هذه  وان  الحكومية  غير 
مايكفي  الخبرة  م��ن  لديها 
منظمات  لجنة  مع  تنسق  الن 

المجتمع المدني البرلمانية”.
او  ندوة  إقامة  الياسري”  واقترح 
 ، الشأن  هذا  في  مشتركة  ورشة 
النزاهة  ثقافة  نشر  الهمية  وذلك 
امكانية  م��ع  المجتمع  ف��ي 
االكاديمية  قاعات  استخدام 

العراقية لمكافحة الفساد”.

المدني  التحالف  عن  النائب  أك��د 
ال  انه  علي”  الشيخ  “فائق  الديمقراطي 
يحبذ شن هجوم على رئيس الوزراء حيدر 
العبادي في المرحلة الحالية او تشكيل 
معارضة ضده. الشيخ علي وفي تصريح 
معارضة  تشكيل  ان  اوضح   “ صحفي  
رئيس  ضد  الحكومة  او  البرلمان  في 
المرحلة  هذه  في  العبادي  حيدر  الوزارء 
الحساسة التي يمر بها البلد اجراء غير 
توليه  على  يمض  لم  انه  مؤكدا  صائب، 
حيث  طويلة  فترة  الوزراء  رئاسة  منصب 
ان توليه لهذا المنصب ال يتجاوز السنة، 
ال  خربة” حيث  دولة   “ ورث  انه  الى  اضافة 
ارهابي  هجوم  عن  فضال  جيش،  وال  مال 

كبير في عدد من المحافظات.
الى  ال��وزراء  رئيس  علي،  الشيخ  ودعا 
المشاكل  البالد، رغم  االوضاع في  اصالح 
والشعب  الحكومة  منها  تعاني  التي 
رئيس  دعم  ضرورة  على  مؤكدا  العراقي، 
هذه  لمواجهة  وتشجيعه  ال���وزراء 
الجمهورية  رئيس  وك��ان  المشاكل. 
من   11 ال�  في  كلف،  قد  معصوم  فؤاد 

الوطني  التحالف  مرشح  الماضي،  آب 
بتشكيل  العبادي  حيدر  الوزراء  لرئاسة 
تكليف  والق��ى  المقبلة.  الحكومة 
حين  في  ودولياً  محلياً  ترحيباً  العبادي 
خطوة  اوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  عد 
العراقية  الحكومة  بدعم  وتعهد  واعدة 
المرشد  ممثل  أعلن  فيما  الجديدة، 
تدعم  بالده  ان  شمخاني،  علي  االيراني 
يخص  فيما  الجارية  القانونية  المسيرة 
انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد كما 
بهذا  أخرى  دول  وعدة  السعودية  رحبت 

التكليف.

العامري،  هادي  بدر  لمنظمة  العام  األمين  أعلن 
بالقول  العراق، مشدداً  “ بتقسيم  “لن يسمح  أنه 
العراقيين،  لتفرقة  تمتد  التي  األيادي”  “سنقطع 
يطالبونه  الغربية  المحافظات  أبناء  أن  بين  فيما 
برسائل يومية بعدم الموافقة على تقسيم البالد.

“لن  إنه   ، صحفي  تصريح  في  العامري  وقال 
األيادي  وسنقطع  العراق،  بتقسيم  ألحد  نسمح 
أن  الى  مشيراً  العراقيين”،  لتفرقة  تمتد  التي 
“السياسي الذي يلعب هذه اللعبة ليس له مكان 

في العراق”.
وأضاف العامري أن “كل الشرفاء من المحافظات 
مضمونها  يومية  رسائل  لنا  يرسلون  الغربية 
على  توافقوا  فال  أعناقكم  في  أمانة  )العراق 
تقسيمه(”، مؤكداً أنه “من جانبنا سنقاتل بدمائنا 
في  خبرتنا  يعرف  والكل  العراق  وحدة  اجل  من 

القتال خصوصاً من اجل ارض الوطن”.
الماضي،  السبت  صوت،  النواب  مجلس  وكان 
على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني، 
بشأن  األخير  الكونغرس  قانون  مشروع  على  للرد 
مباشر،  بشكل  العراق  في  والسنة  الكرد  تسليح 
فيما انسحب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني 

من الجلسة العتراضهما على صيغة القرار.
مجلس  في  المسلحة  القوات  لجنة  أن  يذكر 
الماضي،  الجمعة  يوم  مررت،  األميركي  النواب 
مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري، يفرض 

شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية 
للعراق بقيمة 715 مليون دوالر من ميزانية الدفاع 

لعام 2016.

نائب: اطراف حكومية عملت على عودة الدايني وممكن ان تتصالح مع البغدادي

الحيدري : الدورة النيابية للبرلمان 
ستنتهي من دون اختيار رئيس 

جديد للتحالف

طالباني تنفي تشكيل تحالف 
جديد للكتل الكردستانية

 اتحاد القوى: داعش تتمدد في المحافظات الغربية لعدم جدية الحكومة بتسليح العشائر

دولة القانون: البارزاني سيناقش 
في واشنطن تقسيم العراق

البديري: زيارة البارزاني المركيا تحمل الكثير 
من عالمات االستفهام

الياسري يشدد  على ضرورة تغيير 
نظرة المجتمع لهيئة النزاهة

فائق الشيخ علي : ال نحبذ تشكيل 
معارضة ضد العبادي في الوقت الحالي

العامري: سنقطع االيادي
 التي تمتد لتفرقة العراق

الدول  من  ال��واردة  األنباء  تفيد 
األوروبيين  أع��داد  بان  الغربية 
ترك  يعتزمون  الذين  المسلمين 

االسالم بازدياد مستمر. لألسف. والسبب في ذلك انهم 
تذبح  البشر كما  بذبح  الذي يسمح  الدين  ان  يقولون 
الحيوانات ال يمكن ان يكون دينا إلهيا كما ال يمكن ان 

يكون دينا إنسانيا.
تدعو  كثيرة  ومؤسسات  جمعيات  الغرب  في  وتوجد 
االنسان  يأكلها  التي  تلك  وخاصة  بالحيوانات  للرفق 
هؤالء  ويقول  وغيرها.  والدجاج  واالبقار  كالخراف 
بين  يجمعوا  ان  يمكن  ال  انهم  المصدومون  الغربيون 
إيمانهم بضرورة الرفق بالحيوانات وانتمائهم الى دين 
يسمح بذبح البشر احياء او حرقهم كما يفعل داعش 
االرهابي المتخلف. ويقول علماء دين إسالميون ان اكبر 
االسالم  سمعة  تشويه  هي  داعش  ارتكبها  جريمة 
وصورته امام غير المسلمين في الوقت الذي أصبحت 
البشرية  المسلمات  من  االنسان  حقوق  مسألة  فيه 
الدولية.  العالقات  في  المهمة  والقواعد  الكبرى 
الجزئي  فهمه  الى  للبشر  ذبحه  في  داعش  ويستند 
والمنحرف بل المتخلف للنصوص االسالمية وخاصة 
والصحابة  )ص(  الرسول  الى  المنسوبة  الروايات  تلك 
الى  منسوبة  جملة  النصوص  هذه  ومن  الدين.  وأئمة 
الرسول يهدد فيها سبعة رجال من المشركين ويقول 
نَْفُس  وَالَِّذي  أََما  يٍْش،  ُقرَ َمْعَشرَ  يَا  »تَْسَمُعوَن  لهم: 
علماء  ويقول  بِْح« .  بِالذَّ ِجْئُتُكْم  لََقْد  بَِيِدِه،  ٍد  ُمَحمَّ
يفهم  ال  الحديث  ان  منهم:  السنة  وخاصة  الحديث 
على عمومه ليقال ان االسالم او النبي جاء بالذبح بل 
جاء الحديث واألحداث ليتضح ان المقصود بالخطاب 
صناديد قريش وأئمة الكفر منهم مثل ابي جهل وأبي 
وان  نفر.  سبعة  في  معيط  ابي  بن  وعقبة  خلف  بن 
نحو  على  ذبحهم  ال  واخافتهم  تهديدهم  المقصود 

الحقيقة. بل ان الرسول جاء رحمة للناس كافة.
وجهال  تعسفا  الحديث  معنى  عمم  داع��ش  لكن 
الشيعة  من  المسلمين  حتى  يذبح  وصار  وعصبية 
اتباع  عن  فضال  الرأي  يوافقونه  ال  الذين  من  والسنة 
البشرية  بحق  كبرى  جريمة  مرتكبا  االخرى  الديانات 

وبحق االسالم معا.

جريمة أخرى 
لداعش

محمد عبد الجبار الشبوط

- بغداد 
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تحاول القوى الغربية مثل حلف شمال االطلسي 
االعالمي��ة  الحمل��ة  مواجه��ة  االوروب��ي  واالتح��اد 
الروس��ية التي تتميز بخبرة اكث��ر حول االحداث في 

وكرانيا لكنهم يواجهون صعوبات في ذلك.
 واله��دف هو كس��ب المعركة اليومي��ة لعناوين 
األخب��ار، واب��راز وجهة نظ��ر االتح��اد األوروبي وحلف 
ش��مال االطلسي بان رسالة روس��يا بعيدة جدا عن 

الحقيقة.
وقال روبرت بسيزل، المتحدث باسم حلف شمال 
االطلس��ي في موس��كو ، “ف��ي روس��يا، يتم وصف 
االتحاد االوروبي كانه مؤامرة يدبرها مثليون جنسيا 

)...(نشهد عودة اساطير الحرب الباردة”.
واض��اف ان “الدعاي��ة منتش��رة بق��وة. فحوال��ى 
تس��عين في المئة من الروس يش��اهدون التلفزيون 
الوطن��ي. اما االخرون الذين يتمتعون بحس انتقادي، 

فانهم ال يتابعون االخبار مطلقا”.
وتاب��ع المتحدث “انها عملية س��رد ال هوادة فيها 

تصور العالم الخارجي باعتباره تهديدا لروسيا”.
واسفر ضم روس��يا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا 
العام الماضي في حين اعلنت كييف ان مستقبلها 
يكمن مع االتحاد األوروبي، الى تدهور في العالقة مع 
موس��كو مع عدم وجود اي مؤش��ر على اي تحس��ن 

قريبا.
كم��ا ادى ذلك الى انهاء السياس��ة التي اعتمدها 
حلف ش��مال االطلس��ي واالتحاد االوروبي بمراجعة 
من��ذ انته��اء فت��رة الح��رب الب��اردة، واك��دت ضرورة 
التعامل مع روس��يا واثقة من نفس��ها اكثر فاكثر 

في ظل رئيس قوي.
والجزء االساس��ي م��ن الجهود الروس��ية يتعلق 
بجه��از دعائي متطور يح��اول التش��كيك ب”التيار 
الرئيسي” لوسائل االعالم الغربية، كما يسعى الى 

تقويض فكرة الحقيقة الموضوعية نفسها، وفقا 
لمحللين ومس��ؤولين غربيين.

 وفي مطلع نيس��ان/أبريل الماض��ي، بثت العديد 
من القنوات التلفزيونية الروس��ية تقاريرعن مقتل 
فتاة بنيران المدفعية االوكرانية، ما يشكل انتهاكا 

للهدنة الهش��ة.
واج��رت ب��ي بي س��ي تحقيق��ا حول القص��ة ولم 
يك��ن بامكانها العثور على جثة الفت��اة الى ان قال 

صحافي روسي انها “لم تكن موجودة” اساسا.
وهن��اك ايض��ا م��ن يكت��ب ف��ي مواق��ع التواصل 
االجتماعي مش��يدا بموس��كو ومنددا بالس��لطات 
“الفاش��ية” ف��ي كيي��ف، كم��ا يس��خر م��ن القادة 

الغربيين وشخصيات اخرى.
وال تف��رض التكنولوجي��ا الحديث��ة قي��ودا بحيث 
يمكن االطالع بس��هولة على مثل هذه الروايات من 
قب��ل مواطني االتح��اد االوروبي وبينه��م الناطقون 
بالروس��ية ف��ي دول البلطيق الت��ي حكمها االتحاد 
السوفياتي سابقا ويش��تبه بنوايا الرئيس الروسي 

فالديمي��ر بوتي��ن حياله��ا.
محط��ة  الليتواني��ة  الحكوم��ة  حظ��رت  وق��د 
التلفزيون الروس��ية “ار تي ار بالنيت��ا” متهمة اياها 
ب”التحريض على الفوضى والسلوك العدواني وبث 

المعلومات المغرضة”.
وس��يبحث قادة االتحاد األوروبي خطة عمل خالل 
قمتهم المقبل��ة في حزيران/يونيو بهدف “مواجهة 
حمل��ة التضليل التي تش��نها روس��يا”، لكن هناك 
مخاوف م��ن نقص في الموارد يترك الكتلة االوروبية 

في وضع غير مريح اطالقا.
وقال مصدر دبلوماس��ي في االتح��اد األوروبي” من 
الواض��ح اننا ال نملك الوس��ائل ذاتها الموجودة لدى 
ال��روس”، لك��ن الهدف ه��و تتبع انتاج موس��كو من 
االخب��ار عن كث��ب للرد بش��كل اس��رع، اذا كان ذلك 

ممكنا، وباللغة الروس��ية.
بدوره، قال مس��ؤول في االتحاد االوروبي ان “االمر ال 

يتعلق بمكافحة الدعاية انما تاكيد بعض الوقائع 
والحقائق بوضوح”.

ويقدم حلف ش��مال االطلس��ي هذا النموذج، مع 
مركز صحافي يعمل فيه حوالى 20 من الموظفين 

باس��تمرار في حالة ترقب.
وتحاول المتحدثة باس��م الحلف اوانا لونيسكو 
البري��د  وض��ع األم��ور ف��ي نصابه��ا عب��ر رس��ائل 
اإللكتروني، وتويتر والموق��ع االلكتروني للحلف ردا 
على ما تعتبره اخبارا ومعلومات روسية غير دقيقة 

ومضللة.
وقالت لونيسكو ان ذلك “يستغرق وقتا كما يجب 

ب��ذل الكثير من الجه��ود للرد عل��ى كل كذبة. لذا، 
فاننا نركز على التعامل مع الكذبة الكبيرة”.

كما ان هناك مخاطر الن الذهاب بعيدا جدا يمكن 
ان يص��ب في صالح روس��يا، بحس��ب ني��ك كال من 
جامع��ة كارولين��ا الجنوبية، مش��ددا عل��ى ضرورة 

ضب��ط النف��س.
وق��ال ان “اس��وا ما قد يفعله الغ��رب االن هو لعب 
الدور الذي رس��مه ل��ه المصابون بالرهاب الروس��ي 
مم��ن ال يحترم��ون الثقافة الروس��ية والكنيس��ة 
ف��ي  له��م  مصلح��ة  وال  والتاري��خ،  االرثوذكس��ية 

مس��تقبل مش��ترك”.

الغرب يحاول مواجهة حملة روسية حيال أوكرانيا

تخطت حصيلة الزلزال العنيف الذي وقع في 25 نيسان/ابريل 
الجرحى بحسب حصيلة  واالف  قتيل  االف  النيبال سبعة  في 

جديدة مؤقتة اعلنها المركز الوطني للعمليات الطارئة 
وقتل 7040 شخصا واصيب 14 الفا اخرون في الزلزال بقوة 7,8 
درجات الذي ضرب النيبال لكن مسؤوال في الوكالة الحكومية 

حذر بانه “من المتوقع ان ترتفع هذه االرقام”.
كما قتل اكثر من مئة شخص جراء الزلزال في الصين والهند.

وبعد اكثر من اسبوع على الكارثة فقدت السلطات النيبالية 
العاصمة  في  االنقاض  بين  ناجين  على  العثور  في  االمل 
كاتماندو من جراء الزلزال االكثر دموية في البالد منذ اكثر من 
80  عاما وباتت  الجهود تتركز على الوصول الى المنكوبين في 

المناطق النائية حيث تاخر وصول المساعدات.

حصيلة زلزال النيبال 
تتخطى سبعة االف قتيل

الصين  من  كل  في  المالية  ووزراء  المركزية  البنوك  محافظو  قال 
واليابان وكوريا الجنوبية انهم ملتزمون بسياسات لدعم الطلب في 

ظل معدالت متوسطة ومتفاوتة للنمو العالمي.
في  الثالثة  االقتصادات  في  السياسات  وضع  عن  المسؤولون  وعقد 
شمال اسيا اجتماعا برئاسة نائب رئيس وزراء اليابان ووزير المالية تارو 
اسو على هامش اجتماع البنك االسيوي للتنمية في باكو باذربيجان.

وأشار البيان المشترك الصادر عن االجتماع إلى أن االقتصاد العالمي 
وتنهج  متوسطة  تزال  ال  النمو  معدالت  وأن  ضبابية  بمرحلة  يمر 

مسارات مختلفة.
وتابع البيان “نحن ملتزمون بتنفيذ سياسات اقتصاد كلي فعالة وفي 

الوقت المناسب من أجل المساهمة في تعزيز الطلب.
الرامية  الهيكلية  لالصالحات  القصوى  األولوية  تظل  ان  “ينبغي 

لتعزيز النمو في المستقبل من أجل نمو مستدام ومتوازن.”
الزيادة المتوقعة في أسعار  وحذر عدد كبير من االقتصاديين من أن 
المركزية  البنوك  من  كثير  فيه  يواصل  وقت  في  األمريكية  الفائدة 
اضطراب  في  تتسبب  قد  نقدي  تيسير  سياسات  انتهاج  األخري 

تدفقات رأس المال وأسعار الصرف.
إلى أقل  العالم  ثاني أكبر اقتصاد في  النمو في الصين  ونزل معدل 
مستوى في ستة أعوام مسجال سبعة في المئة في الربع األول من 

العام الجاري.
الربع  الكساد في  العالم من  اقتصاد في  اكبر  ثالث  اليابان  وتعافت 
يظل  ولكن  المئة  في   2.2 نموا  وسجلت  الماضي  العام  من  األخير 
المعدل منخفضا وأمام االقتصاد بعض الوقت قبل أن يتغلب كليا 

على حالة االنكماش التي عانى منها لسنوات.
للصحفيين  هوان  كيونج  تشوي  الجنوبية  كوريا  مالية  وزير  وصرح 
يتغير عن  لن  الحالي  العام  البالد في  النمو في  بأن معدل  باكو  في 

مستواه في العام السابق وهو 3.3 في المئة.
االسيوي  البنك  محافظي  لمجلس  السنوي  االجتماع  ويستمر 

للتنمية الذي بدأ يوم السبت أربعة أيام.

الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
تتعهد بتعزيز الطلب

مدينة  قرب  كهرباء  برج  مجهولون  فجر 
أسيوط،  القاهرة  بطريق  الجديدة  الفيوم 
أدى  مما  األحد،  المصرية،  العاصمة  جنوبي 

إلى إنهيار البرج، 
األسالك  انقطاع  إلى  التفجير  أدى  كما 
الطريق  على  وسقوطها  بالبرج،  المتصلة 
باتجاه  المرورية  الحركة  أمام  أغلق  الذي 

الجنوب.
وخبراء  المدنية  الحماية  قوات  وانتقلت 

المكان،  إلى  األمنية  والقيادات  المفرقعات 
عبوات   3 باستخدام  تم  التفجير  أن  وتبين 
إلى  أدى  مما  قاعدته،  أسفل  وضعت  ناسفة 

إنهياره.
عن  الكهرباء  انقطعت  التفجير  وبفعل 
الفيوم،  من  القريبة  سويف  بني  مدينة 

وبعض القرى المحيطة بها.
مشابهة  تفجيرات  وقعت  أسابيع  وقبل 
أطراف  على  اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة  قرب 
القنوات  عن  البث  انقطاع  إلى  أدت  القاهرة، 

التلفزيونية التي تعمل بالمدينة.

تفجير برج كهرباء جنوبي مصر

تشهد الجزائر منذ اسبوع عمليات كشف غير مسبوقة 
المجلس  وفي  العاصمة  محكمة  في  الفساد،  عن 
سابقون  او  حاليون  وزراء  فيها  تورط  الوطني،  الشعبي 
القضاء  باشر  مضايقة.وقد  ألي  ذلك  مع  يتعرضوا  لم 
26 نيسان/ابريل النظر في ثالث قضايا مهمة ادت  في 
التي  الدوالرات  العامة من مليارات  الخزينة  الى حرمان 
الضوء  الملفات  هذه  وتسلط  ورشى.  عموالت  تبددت 
الكبرى  بالمشاريع  المتصلة  الفساد  ظاهرة  على 
السيما البنى التحتية التي اطلقت منذ بداية رئاسة 
النفطية. العائدات  بفضل  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

وقد اضطلع وزير النقل عمار غول الذي لم يحضر الى 
المحكمة بسبب الحصانة التي يتمتع بها الوزراء، بدور 
تجرى محاكمة  الجنائية حيث  المحكمة  في  النجم 
يطلق  الذي  والغرب  الشرق  بين  السريع  الطريق  حول 
العصر”.ويتعرض  “مشروع  تسمية  العام  الرأي  عليه 
للمالحقة  اجنبية  شركات  وسبع  شخصا  عشر  ستة 
بتهمة الفساد وتبييض االموال وتبذير االموال العامة. 
ومنهم المستشار شاني مجدوب الذي يحمل جنسية 
مزدوجة من الجزائر واللوكسمبورغ، وطلبت المحكمة 
النفاذ.  مع  عاما   20 به  السجن  عقوبة  انزال  الجمعة 
سي.ار. سيتيك  شركتي  ايضا  المحاكمة  وتشمل 

المكلفتين  اليابانية  وكوجال  الصينية  سي.سي 
رئاسة  مشاريع  ابرز  زال  السريع.وما  الطريق  بانشاء 
سنوات،  اربع  لمدة   2006 في  انطلق  الذي  بوتفليقة، 
غير  دوالر،  مليارات  ستة  تبلغ  ميزانية  له  وخصصت 
 11 تكلفته  وفاقت  كثيرة.  عيوب  وتشوبه  مكتمل 
 17 وبلغت  الرسمية،  التقديرات  تفيد  كما  دوالر،  مليار 
غول  ان  االعتقاد  اخرى.ويسود  مصادر  تقول  كما  مليارا 
وحده حصل على ربع المبالغ المدفوعة رشى، كما قال 
المتهم الذي رفض الوزير تأكيداته جملة وتفصيال في 
الوطن  صحيفة  وقالت  المحكمة.  امام  تليت  شهادة 
للسخرية”.ويشغل  “مثيرة  الشهادة  هذه  ان  السبت 
حكومية  مناصب  اسالمي،  حزب  في  العضو  غول، 
االشغال  وزارة  في  فترة طويلة  امضى  وقد   ،1999 منذ 
العامة. وورد اسم وزير العدل السابق والخارجية محمد 
الرشى. من  ايضا  المستفيدين  الئحة  في  بجاوي 

وكشفت المحكمة عن دور مديرية االستخبارات واالمن 
القضية.وقد  هذه  عن  الكشف  في  النفوذ،  الواسعة 
الشرطة  بسلطة  تتمتع  التي  المديرية  هذه  اوقفت 
االقتصادية،  للجرائم  التصدي  والمكلفة  القضائية 
مديرية  االخير  هذا  واتهم   .2009 في  مجدوب  شاني 
االستخبارات واالمن بأنها اوقفته بطريقة سرية طوال 
اعترافات  انتزاع  اجل  للتعذيب من  يوما، وأخضعته   21
سيتيك  لمجموعة  مستشارا  بصفته  دوره  حول 
احد  بالعارف،  الطيب  السلطات.واكد  لدى  الصينية 
محامي مجدوب “لو حصل فساد في هذا العقد، فقد 
مكان  اي  في  وليس  الحكومة،  مستوى  على  حصل 
محكمة  ستبت  حزيران/يونيو،  من  السادس  اخر”.وفي 
المتعلقة  المحاكمة  الجزائية، في  العاصمة  الجزائر 
شركتي  وتشمل  النفطية  سوناطراك  بمجموعة 
سايبم االيطالية وفانكفرك االلمانية. ومن المتهمين 
االدارة  مجلس  رئيس  القضية،  هذه  في  عشر  التسعة 
ابنائه  من  واثنان  مزيان  محمد  للمجموعة  السابق 
وثمانية من المديرين السابقين.وقبل هذه المحاكمة، 
تفتتح في الرابع من ايار/مايو في البليدة التي تبعد 50 
لرجل  جديدة  محاكمة  الجزائرية،  العاصمة  عن  كلم 
االعمال رفيق خليفة، الموقوف في العاصمة الجزائرية 
البعض  2013.لكن  اواخر  في  لندن  سلمته  بعدما 
صحيفة  وتقول  المحاكمات.  هذه  نتائج  في  يشكك 
انها ليست سوى “حفلة مرافعات”  دالجيري”  “لو سوار 
تجرى “لتوجيه االتهام الى بعض الشخصيات الثانوية”. 
انتقل  اين  الى  للرشى:  السريع  “الطريق  وتساءلت 
يجرى  المحاكم،  من  العصابة؟”.وبعيدا  لصوص  كبار 
الكشف عن فضائح الفساد ايضا تحت قبة المجلس 
وزيرة  العمل  حزب  نواب  اتهم  حيث  الوطني،  الشعبي 
القطاع  مشاريع  كل  بتلزيم  العبيدي  ناديا  الثقافة 
الوزيرة  وهددت  االنتاجية.  شركتها  الى  او  اصدقاء  الى 
لويزة حنون  العمل  النائبة عن حزب  برفع شكوى على 
وزير  ايضا،  حنون  لويزة  اتهموها.وتستهدف  الذين  ابرز 
بتلزيم  تتهمه  الذي  بوضياف  المالك  عبد  الصحة 
في  يتدخل  متعهد  الى  اشعة  اجهزة  القتناء  صفقة 
الشؤون االشغال العامة. وهذا المتعهد علي حداد هو 
رئيس ابرز هيئة الرباب العل وواحد من ابرز ممولي حملة 
لفضيحة  الشكوك  الماضي.ووصلت  العام  بوتفليقة 
شركة  حول  الشبهات  تحوم  حيث  ايطاليا  الى  اخرى 
مسؤولين  الى  رشى  دفعت  بأنها  اوغوستاوستالند 

جزائريين لشراء مروحيات.

الجزائر تواصل الكشف 
عن قضايا الفساد

أصيب شرطي سري من قوة مدينة نيويورك 
بجروح خطيرة إثر تعرضه إلطالق الرصاص 
محاولته  أثناء  السبت  أمس  رأسه  في 
استجواب رجل، فيما قالت السلطات إنه 

تم اعتقال المشتبه به.
جاميكا  لمستشفى  ممثل  وق���ال 
للصحفيين الليلة الماضية إن الشرطي 
حالة  في  عاما(   25( مور  بريان  واسمه 
خضع  أن  بعد  مستقرة  لكن  حرجة 
أربع  بعد  وذلك  بالمستشفى،  لجراحة 

ساعات تقريبا من إطالق النار عليه.
دي  بيل  نيويورك  عمدة  قال  جهته،  من 
خطيرة  بجروح  أصيب  مور  إن  بالسيو 
إن  محلية  إعالم  وسائل  وقالت  للغاية. 

الشرطي أصيب بالرصاص في وجهه.
المستشفى  في  صحفي  مؤتمر  وخالل 
األنظار  يركز  الحادث  إن  بالسيو  دي  قال 
على األخطار التي يواجهها أفراد الشرطة، 
مشيرا إلى أن مور ينتمي ألسرة تعمل في 

الشرطة وكان يؤدي عمله بكفاءة كبيرة.
فيه  تزايد  وقت  في  الحادث  هذا  ويأتي 
على  المتحدة  ب�الواليات  العام  التركيز 
القوة،  القانون  إنفاذ  رج��ال  استخدام 
رجال  تقابل  التي  األخطار  ومواجهة 

الشرطة.
ووجهت اتهامات لستة من رجال الشرطة 
بالتيمور  في مقتل رجل أسود من مدينة 

كان أصيب أثناء احتجاز الشرطة له.
شرطة  مع  نيويورك  عمدة  عالقة  وتوترت 
المدينة بعد مقتل رجلي شرطة بالرصاص 

وهما  الماضي  األول  ديسمبر/كانون  في 
وصفه  ما  في  دورية  سيارة  في  يجلسان 

مسؤولون بأنه هجوم متعمد.
شرطة  قائد  قال  األخير،  الحادث  وعن 
نيويورك وليام بارتون إن الشرطة اعتقلت 
ديميتريوس بالكويل )35 عاما( الذي أطلق 

النار على مور وشرطي آخر.
أن  بارتون  أض��اف  صحفي،  مؤتمر  وفي 
الضابطين حاوال استجواب بالكويل الذي 
الحظا  أن  بعد  حافل  إجرامي  سجل  له 

عبثه بشيء في حزام بنطاله.
ناريا  سالحا  ‘سحب  بالكويل  إن  وأضاف 
داخل  مرات  عدة  النار  وأطلق  حزامه،  من 
الضابطين  أن  مضيفا  الشرطة’،  سيارة 
كانا جالسين في السيارة ولم تتح لهما 

فرصة الخروج أو الرد على إطالق النار.

ضرب تسونامي صغير مجموعة جزر يابانية 
في المحيط الهادئ ، وذلك اثر زلزال وقع في 
مؤكدة  السلطات،  افادت  كما  البحر،  عرض 

عدم وقوع اصابات او اضرار.
للرصد  االم��ي��رك��ي  ال��م��رك��ز  وبحسب 
الساعة  في  وقع  الزلزال  فان  الجيولوجي 
 456 بعد  على  السبت(  تغ   16,50(  01,50

كلم جنوب طوكيو.
الجيولوجي  الرصد  وكالة  قدرت  من جهتها 
مشيرة  درجات،  ب5,9  الزلزال  قوة  اليابانية 
الى انه ضرب منطقة ضحلة من قاع البحر، 

يضرب  ان  خطر  من  تحذيرا  بالتالي  وأصدرت 
واحد، كال  متر  إلى  ارتفاعه  يصل  تسونامي، 

من سلسلة جزر إيزو )جنوب طوكيو( وأرخبيل 
اوغاساوارا )اقصى جنوب المحيط الهادئ(.

سنتيمترا   50 ارتفاعها  عال  مد  موجة  ان   
ضربت جزيرة هاتشيجوجيما، احدى جزر ايزو، 
في حين ضربت امواج اصغر سواحل عدد من 
وبعد  المنطقة.  في  االخرى  الصغيرة  الجزر 
الوكالة  ألغت  الزلزال  وقوع  من  ساعتين 
بشأن  أصدرته  ال��ذي  التحذير  اليابانية 

التسونامي.
اربع صفائح  التقاء  اليابان فوق نقطة  وتقع 
البعض  ببعضها  احتكاكها  يؤدي  تكتونية 
الى نشاط زلزالي مكثف. ويسجل االرخبيل 
سنويا %20 من اجمالي الزالزل العنيفة التي 

تسجل في العالم اجمع.

إنهاء  على  العمل  إلى  المتحدة  األمم  اليمن  في  الحوثيون  دعا 
الضربات الجوية السعودية ضدهم التي وصفوها بالعدوان السافر 

على البالد.
الحوثيين  السعودية  تقوده  لتحالف  حربية  طائرات  وتستهدف 
العاصمة  على  سيطرتهم  بسطوا  والذين  إيران  مع  المتحالفين 

صنعاء ومساحات واسعة من البالد.
وقال حسين العزي رئيس دائرة العالقات الخارجية لحركة أنصار اهلل 
الحوثية في رسالة لألمين العام لألم المتحدة “يؤسفنا أن نبلغكم 
األربع  خالل  بالنفاد  مهددة  الوقود  من  المتبقية  الكميات  بأن 
الجمهورية  مستشفيات  معظم  في  القادمة  ساعة  والعشرين 
اليمنية المكتظة بآالف الجرحى والمرضى مع تناقص مخيف في 
كميات الدواء. كما نؤكد بأن هذه الحالة الخطيرة والمأساوية تأتي 

في ظل استمرار العدوان السعودي السافر على بالدنا وشعبنا.”
ينتصر لألخالق  وبناء  فاعل  إنساني  دور  إلى  “نتطلع  الرسالة  وقالت 
وللقيم اإلنسانية المشتركة ويضع حدا لكل هذا الصلف السعودي 
بحق شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر دون أي مبرر أو مسوغ ماعدا 

كونه يناهض الفساد واإلرهاب نيابة عن اإلنسانية جمعاء.”
جراء  اضرار  بها  لحقت  التي  المناطق  من  عددا  الرسالة  وذكرت 

الضربات الجوية حتى اآلن.
وتقول األمم المتحدة إن الصراع في اليمن خلف 600 قتيل و2200 
100 ألف شخص منذ سيطر الحوثيون المتحالفون  مصاب وشرد 

مع إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول.
بالوكالة  تعمل  الشيعية  الحوثي  جماعة  أن  السعودية  وتعتقد 
لصالح إيران منافستها بالمنطقة. وأثار دعم السعودية للمقاومة 
في جنوب اليمن الذي يغلب على سكانه السنة مخاوف من أن ينزلق 

اليمن إلى حرب طائفية شاملة.

المستحيلة  شبه  حظوظها  رغم 
في  بريطانيا  عرش  تتولى  أن  في 
األميرة  فإن  األوق��ات،  من  وقت  أي 
بالعائلة  التحقت  التي  الجديدة 
الحاكمة في بالدها أصبحت أعلى 
العرش  سلم  في  مرتبة  اإلن��اث 

العريق، كما أنها تشكل 
عاماً(   32( وليام  األمير  يطلق  ولم 
كايت  كامبريدج  دوق��ة  وزوجته 
مدلتون، البالغة من العمر 33 عاماً، 
اسماً على األميرة الصغيرة، الرابعة 

البريطاني،  العرش  تسلسل  في 
في  تصب  الترشيحات  لكن  بعد، 
“تشارلوت”،  أبرزها  من  أسماء،  عدة 

وهو مؤنث االسم “تشارلز”.
يطلق  بأن  أخرى  ترجيحات  وهناك 
عليها اسم “أليس”، وهو اسم واحدة 
من بنات الملكة فيكتوريا، وكذلك 
اسم والدة دوق إدنبره، وهناك اسمان 
إليزابيث  هما  مقترحان  آخ��ران 
األسماء  من  وهما  وفيكتوريا، 

المتكررة في العائلة المالكة.
تحول  الطفلة،  ب��والدة  واحتفاال 
الزهري،  اللون  إلى  لندن  برج  جسر 
األغر  الطرف  ساحة  نوافير  وكذلك 

في لندن.
الصغيرة  األم��ي��رة  والدة  وشكل 
مفاجأة لكل من وليام وكايت، ذلك 
أنهما اختارا أال يعرفا جنس الجنين 

أثناء فترة الحمل.
البريطاني األمير  العهد  وأبدى ولي 
تشارلز سعادة بالغة بوالدة الطفلة، 
ذلك أنها كان قد صرح بأنه يرغب بأن 

يكون الحفيد الثاني له “أنثى”.
البالغ  األمير جورج،  وكان شقيقها 
إلى  حضر  شهراً،   21 العمر  من 
قبل  وجيزة،  لفترة  المستشفى 
خروجه مع والده وظهوره علنياً ألول 

مرة منذ والدته.

أميرة بريطانيا.. احتياطي استراتيجي للتاج الملكي

الحوثيون يدعون األمم المتحدة 
للعمل على إنهاء 

الضربات السعودية

إصابة شرطي في نيويورك بالرصاص واعتقال المشتبه به

تسونامي صغير يضرب جزرا في جنوب اليابان
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تجريف  استمرار  من  البيئة    وزارة  حذرت 
مطالبة   ، والبساتين  الزراعية  االراض��ي 
مع  التنسيق  بضرورة  المختصة  الجهات 
القوانين  وتفعيل  المحلية  الحكومات 
بحماية  الخاصة  البيئية  والتشريعات 
االراضي الزراعية والبساتين وايقاف التجاوزات 

التي تتعرض لها .
تعمل  البيئة  وزارة  ان  للوزارة   بيان  وقال 
الوزارات المختصة منذ سنوات  بالتعاون مع 
منها  يعاني  التي  التصحر  ظاهرة  اليقاف 
وما  الماضي  القرن  تسعينيات  منذ  العراق 
والتجفيف  التجريف  سياسات  به  تسببت 
التي اتبعها النظام السابق وهو ما انعكس 
مختلف  في  البرية  الحياة  على  سلبا 

االقاليم البيئية التي يتميز بها العراق.
استمرار  من  تحذر  البيئة  وزارة  ان  واضاف 
التجاوز على االراضي الزراعية والبساتين وما 
الحياة  على  خطر  من  الظاهرة  هذه  تمثله 

البرية والتنوع االحيائي في العراق.
لتحسين  تسعى  الوزارة  ان  البيان  واوضح 
خالل  من  والبساتين  للغابات  البيئي  الواقع 
ودوائر  المحلية  الحكومات  مع  التنسيق 
مواقع  ايجاد  خالل  من  بغداد  وامانة  البلدية 
التخطيط  بموجب  خدمية  او  سكنية 
العمراني للمدن والمباشرة بايقاف التجاوزات 
منتصف  بداية  مع  الزراعية  االراض��ي  على 

العام الحالي.
ان هناك ضرورة العداد احصائية  الى  واشار 
وناحية  ق��ض��اء  لكل  بيانات  وخ��ارط��ة 
تجريف  تم  التي  المناطق  عن  بالمحافظات 

ألعطاء  العمراني  والزحف  فيها  البساتين 
لتسهيل  الظاهرة  هذه  عن  واضحة  صورة 

معالجتها.
واالسكان  االعمار  وزارة   ، البيئة  وزارة  ودعت 
لغرض  سكنية  مناطق  تخصيص  ال��ى 
الدخل  واص��ح��اب  المتجاوزين  تعويض 
المحدود وازالة العشوائيات التي اثرت بشكل 
سلبي على جمالية المدن وتفعيل القوانين 
المالية  الغرامات  وف��رض  والتشريعات 
تنفيذ  خالل  من  المتجاوزين  لردع  والعقابية 
قانون حماية وتحسين البيئة وكذلك تفعيل 

عدم  الى  باالضافة  البيئية  الشرطة  دور 
السماح بقطع االشجار.

لجنة  شكل  الوزراء  مجلس  ان  الى  يشار 
كل  في  النباتي  الغطاء  على  التجاوز  لمنع 
مديريات  عضويتها  في  وتضم  المحافظات 
الغطاء  على  الحفاظ  بهدف  البلديات 
النباتي وزيادة المناطق الخضراء خاصة بعد 
وزارة  اطلقتها  التي  المتكررة  التحذيرات 
النخيل  بساتين  تجريف  مخاطر  عن  البيئة 
والغابات وتعريض التنوع االحيائي في العراق 

للخطر.

محليـة4

البيئة تحذر من تجريف البساتين 
واالراضي الزراعية

خالل زيارة موسى بن جعفر )ع(
مدير نجدة شرطة قاطع االعظمية يوعز 
باتخاذ االجراءات االمنية لحماية الزائرين 

العقيد  اكد   “ السالم  عليه   “ الكاظم  موسى  االمام  استشهاد  بمناسبة 
انه تم وضع خطة كاملة  صباح عبد الحسين  مدير نجدة قاطع االعظمية 
بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية بهدف حماية الزائرين خالل 

ذكرى الزيارة المليونية لضريح االمام موسى بن جعفر )ع( 
وقال العقيد  انه تم ومن خالل الخطة فتح طرق وغلق بعض  الطرق االخرى 
الزيارة  اثناء  الزائرين  التي يمكن ان يسلكها  الى بعض تحديد الطرق  اضافة 
الزائرين من  نقل  اجل  المواصالت من   الوزارة  تابعة  مؤكدا تخصيص عجالت 
والى االمام . كذلك نشر رجال االمن حول المواكب التي تقدم خدمة للزائرين 
لرصد الذين  يحاولون تعكير اجواء االمن البالد .. وما قد تسبب في حوادث وقد 
والمتابعة  الشوارع  وتنظيف  الخدمات  لتوفير  بغداد  امانة  مع  التنسيق  تم 
الميدانية . هذا واشار السيد العقيد  الى وضع خطة خاصة “ لشرطة النجدة 
“ من اجل التجوال داخل المحالت واالزقة لضمان حماية الزائرين من اصحاب 
النفوس الضعيفة . كما ان هناك خطة محكمة من جميع االتجاهات لحماية 
تحركهم   وحرية  الزائرين   جو  تعكر  التي  التفجيرات  كافة  من  المواطنين 
قاطع   نجدة  شرطة  مدير  وطالب  هذا   . المقدسة  المدينة  الى  وتوجههم 
االمنية بهدف حمايتهم  بالتعاون مع االجهزة  المواطنين  االعظمية وطالب 
من اي مكروه يصيبهم  داعيا  المواطنين االخبار عن اي معلومة تضر بالزائرين 

الكرام .

محمد  العام  مديرها  و  المستقلة  العراقية  االنباء  وكالة  تتقدم 
البدري بالشكر الجزيل للعاملين في مكتب حجز السعدون للخطوط 
التي  الكبيرة  بالخدمات  تفانيهم  و  عملهم  على  العراقية  الجوية 
يقدمها الى الزبائن الكرام وما يسعنا اال ان نتقدم بالشكر و العرفان 
للسادة المدرجة اسمائهم ادناه كل من مدير المكتب  عماد عيسى 
ناصر و سندس حسين و سرمد على من شعبة االصدار و محمد خلف 

و زينب عبد الرحمن و رعد كريم و حيدر طالب
 كما نقدم الشكر و التقدير الخالص الى المحاسبين في مكتب 
الخطوط الجوية العراقية مكتب السعدون وهم عواطف غانم و رجاء 

عبد الصاحب و منى كردي .

تنفذ عدداً  إلوزارة  إن    ، الخيكاني  وزير االعمار واالسكان طارق  اعلن 
من االبنية لشركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط عن طريق شركة 

سعد العامة احدى تشكيالت الوزارة.
المدنية  الهندسة  قسم  أبنية  تنفذ  ال��وزارة  ان”  بيان    في  وذكر 
المؤلف من المكاتب اإلدارية واستعالمات ومرافق عامة والمستوصف 
المرضى  الستقبال  وقاعات  طبية  مختبرات  من  الم��ؤلف  الصحي 
األخرى  الخدمية  المرافق  بعض  الى  إضافة  لألطباء  وغ�رف  وصيدلية 

بكلفة إجمالية بلغت ثالثة مليارات دينار”.
وفق  متصاعدة  بوتائر  يسير  المشاريع  هذه  في  “العمل  أن  واضاف  
مطلع  المشروع  أنجاز  المؤمل  ومن  المطلوبة  الفنية  المواصفات 

العام القادم”

عادل  النفط  وزير  مع  لقاء  ، عن عقد  بابل  كشف مجلس محافظة 
الرسمية  موافقته  استحصال  لغرض  اليوم  مساء  المهدي  عبد 
النشاء مصفى للنفط في ناحية الكفل في المحافظة. وقال رئيس 
لجنة االستثمار في المجلس اسعد المسلماوي في تصريح   “وفدا 
من المجلس سيلتقي مساء اليوم وزير النفط بخصوص استحصال 
موافقته الرسمية  النشاء مصفى للنفط في ناحية الكفل التابعة 
للمحافظة”. واوضح انه” تم اعداد الكتاب الخاص بالموافقة لغرض 
اخذ الموافقة الرسمية التحريرية النشاء المصفى” مبينا ان ا”لدوائر 
المحلية في بابل ابدت استعدادها لمنح الموافقات المحلية وتهيئة 
ان  يجب  انه  اال  وغيرها  اراضي  من  المصفى  مشروع  مايحتاجه  كل 
الخصوص”.  بهذا  النفط  وزارة  قبل  من  مهمة  موافقة  هناك  تكون 
المصفى  النشاء  اجنبية  لشركتين  الدعوة  تقديم  تم  انه”  واكد 
وسيتم اختيار شركة رصينة لتنفيذه واالختيار يقع ضمن عمل هيئة 
بابل  ان “محافظة  واضاف  الوطنية لالستثمار”.  الهيئة  او  االستثمار 
مشاريع  لتنفيذ  تحتاج  لذلك  ماليا  الفقيرة  المحافظات  من  تعد 
ستراتيجية وهذا المشروع سيدر على الموافقة موارد مالية كبيرة”.

محصول  تسويق  لزيادة  ايجابية  مؤشرات  عن  التجارة  وزارة  أعلنت 
في  مخازنها  إلى  ترد  التي  الكميات  ضوء  في  الموسم  هذا  الحنطة 

بغداد والمحافظات.
عليا الستيعاب محصول  لجنة  “ شكلت  انها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
الحنطة من الفالحين والمزارعين هذا الموسم بما يتناسب والكميات 
العراق  محافظات  جميع  في  االستالم  محطات  إلى  ترد  التي  الكبيرة 
الكميات  الستيعاب  سريعة  خططاً  وضعت  اللجنة  بأن  ،مضيفة 
المسوقة والمتوقع وصولها الى مخازن الوزارة بعد اإلعالن عن مؤشرات 
تباشير  وهي  الموسم  لهذا  الحنطة  محصول  أنتاج  زيادة  في  كبيرة 
خير تسعى الوزارة من خاللها إلى سد حاجة البالد من الحنطة والعمل 
األجراءات  إلى”  وأشارت   . الوطني”  المنتوج  الذاتي لدعم  االكتفاء  على 
التي تتخذها اللجان المشكلة في مواقع األستالم من ضمنها الرقابة 

والتدقيق وأجراءات الفحص المختبري حيث اليمكن أستالم أي مادة ما 
الذي تتحمل مسؤوليته مختبرات الفحص  لم تظهر نتائج الفحص 

واللجان الرقابية الموجودة في محطات التسليم “.
واضافت أن” اللجنة المركزية المشكلة ألستيعاب الحنطة المسوقة 
أجراءات فنية  أتخذت  الرقابية  ودوائرها  الوزارة  التي تتكون من شركات 
وأدارية الغرض منها تسهيل أستالم الحنطة المسوقة ورفع معوقات 
على  التشديد  عن  فضال  والمزارعين  الفالحين  معاناة  وحل  العمل 
األجراءات الرقابية والتدقيق في تحديد نوعية المحصول ومالئمته مع 

الضوابط التي تعتمدها وزارة التجارة “
الكبيرة  الزيادة  مع  للتعامل  عليا  لجنة  شكل  التجارة  وزير  وكان 
الحنطة  انتاج محصول  لزيادة  المسوقة في ضوء مؤشرات  للحنطة 

المسوقة من الفالحين والمزارعين.

احمد  البصرة،  في  الجنوب  كهرباء  توزيع  مديرية  اعالم  مسؤول  أكد 
الى  ادى  الصيانة  400 بسبب اعمال  ان، اطفاء خطي عمارة  العاشور، 

زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظتي ميسان وذي قار.
واضاف العاشور ، ان “اطفاء خطي عمارة 400 يأتي لغرض زيادة السعة 

االستيعابية لخطوط نقل الطاقة في محافظتي ميسان وذي قار وهو 
ميسان  لمحافظة  المبرمج  القطع  ساعات  في  زيادة  عليه  ترتب  ما 

ومناطق قضائي الرفاعية والشطرة في محافظة ذي قار”.
واشار الى ان “اعمال الصيانة تستمر لمدة عشرون يوما تقريبا”.

افاد مسؤول بقطاع النفط ان 
الناصرية  نفط  حقول  هيئة 
مع  عقد  على  التوقيع  تعتزم 
لحفر  العراقية  الحفر  شركة 
حقل  ف��ى  ج��دي��دة  بئرا   15
طاقته  لرفع  النفطي،  الغراف 
االنتاجية الى 250 الف برميل 

في العام 2017.
حقول  هيئة  مدير  واش���ار 
، الى ان  الناصرية كريم ياسر 

يشمل  برنامجا  الهيئة  لدى 
القدرة  لزيادة  بئرا   30 حفر 
من  الغراف  لحقل  االنتاجية 
حاليا  يوميا  برميل  الف   100

الى 250 الف برميل يوميا.
الجديدة  االبار  حفر  ان  واوضح 
زمني  ج��دول  وف��ق  سينفذ 
شركتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الماليزية وجايبكس  بتروناس 

اليابانية.

التربية  لجنة  رئيس  اف��اد 
والتعليم في مجلس محافظة 
ذي قار شهيد الغالبي ، بان وفدا 
التربية  وزير  التقى  اللجنة  من 
ابرز  على  واطلعه  اقبال  محمد 
القطاع  تواجه  التي  المشاكل 
التربوي الذي يعاني من االهمال، 
الوزير  على  طرح  الوفد  ان  ذاكرا 
المتلكئة  المدارس  مشكلة 
م��دارس   203 عددها  البالغ 

طينية  مدرسة   90 بينها  من 
بنائها،  اع��ادة  لغرض  هدمت 
مشاريع  ضمن  انها  السيما 
وزارات التربية واإلسكان واالعمار 

والصناعة.
الوزير  طالب  الوفد  ان  واضاف 
الشركات  من  العمل  بسحب 
انجازها  نسب  تتجاوز  لم  التي 
المشروع  واحالة  بالمئة   50

على شركات جديدة.

أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني  
تزويد  عن  تراجعت  الكهرباء  وزارة  أن 
من  لها  المقررة  بالكمية  المحافظة 
الطاقة، ما سبب انقطاع التيار الكهربائي 
لجنة  تشكيل  أكد  فيما  لساعات طويلة، 

لمعرفة أسباب تردي التجهيز.
المحافظة  “حصة  إن  السلطاني  وقال 
المقررة تصل بين K V 400-500، وبالرغم 
الكبيرة  المحطات  من  ع��ددا  وج��ود  من 
محطة  بينها  الكهرباء  بانتاج  والخاصة 
المسيب، إال أن كمية الكهرباء التي تصل 

هي  الماضية  األيام  خالل  المحافظة  الى 
الكهرباء  انقطاع  سبب  ما   ،K V  175

لساعات طويلة في المحافظة”.
وأضاف السلطاني، أن “المحافظة شكلت 
المجلس  في  أعضاء  من  مكونة  لجنة 
وباقي  ال��ف��رات  كهرباء  توزيع  وشركة 
تردي  أسباب  لمعرفة  العالقة  ذات  الدوائر 
أن  مبينا  بالكهرباء”،  المحافظة  تجهيز 
قصيرا  زمنيا  وقتا  منحت  “المحافظة 
في  االنخفاض  ذلك  أسباب  على  للوقوف 

التجهيز”.

اعلن مطار بغداد الدولي ،  قرب انجاز مشروع المنظومة األوتوماتيكية 
لمراقبة األنواء الجوية.

األوتوماتيكية  المنظومة  مشروع  انجاز  نسبة   “ ان  للمطار  بيان  وذكر 
انجاز  %90 وسيتم  بلغت  الدولي  بغداد  الجوية في مطار  االنواء  لمراقبة 

المشروع بالكامل خالل االيام القليلة المقبلة”.
تزودها  التي  المعلومات  انجازه  بعد  يقدم  المشروع  هذا   “ ان  واضاف 
المنظومة االوتوماتيكية من سرعة واتجاه الريح ودرجة الحرارة والرطوبة 
والضغط الجوي ومدى الرؤيا الى المراقب الجوي والذي يقوم بدوره بنقلها 
الى قائد الطائرة والى قسم التنبؤ الجوي والرصد الزلزالي في مطار بغداد 

والتابع الى هيئة االنواء الجوية “.
وكانت المنشأة العامة للطيران المدني قد تعاقدت مع شركة فاينزال 
في  الدول  اشهر  من  فنلندا  باعتبار  المشروع  هذا  لتنفيذ  الفنلندية 
استخدام االجهزة المالحية لالنواء الجوية ، وسيتم إدارة المنظومة بعد 

. AWOS انجازها من قبل قسم اتصاالت الطيران وحدة

وتوزيع  نازحة  أسرة   2,577 تسجيل  والمهجرين   الهجرة  وزارة  أعلنت 
شهر  خالل  وديالى  بغداد  محافظتي  في  في  عينية  حصة  ألف   1,300

نيسان الماضي.  
 “ أن  بيان  في  نوروز  ستار  الوزارة  في  الفروع  شؤون  دائرة  عام  مدير  وقال 
عدد  ليكون  الرصافة  بغداد  في  نازحة  أسرة  ألف   1,886 سجلت  الوزارة 

المسجلين الكلي للنازحين 5,577 أالف أسرة نازحة”.
وبهذا  نازحة  أسرة   691 سجل  ديالى  محافظة  في  الوزارة  فرع  ان”  وبين 
بلغ عدد المسجلين الكلي للنازحين في المحافظة 23,935 ألف أسرة 

نازحة “.

بحثت وزارة السياحة واالثار مع اللجنة النيابية ، تعديل 
قانون اآلثار والتراث وتطوير القطاعين السياحي واالثاري 

.
وذكرت الوزارة في بيان ان “ وزير السياحة واآلثار عادل فهد 
النيابية  واآلثار  السياحة  لجنة  مع  بحث  الشرشاب 
والنائبة  المالكي  شريف  محمد  علي  النائب  برئاسة 
ليلى البرزنجي والنائبة حسين الشريفي تعديل قانون 

االثار والتراث “.
واضاف ان “ تم استعراض الخطط والبرامج المستقبلية 
واالثاري  السياحي  القطاعين  تطوير  اجل  من  للوزارة 

ليكونا رافداً مهماً من روافد االقتصاد الوطني “.
للسادة  تذكارية  دروعاً  الوزير  قدم  اللقاء  ختام  وفي 
وتثميناً  الفاعلة  لجهودهم  تقديراً  اللجنة  اعضاء 
الوزارة  بين  المشترك  العمل  في  التكاملي  لدورهم 

ولجنة السياحة واآلثار.

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في 
وزارة التجارة ، االثنين ، عن تعاقدها مع وزارة الصناعة 
الكتروني  برنامج  لتنظيم  المعلومات  نظم  شركة 

لمتابعة سير وتدفق المواد الغذائية .
من  يبدا  البرنامج  “عمل  ان  بيان   في  الوزارة  وذكرت 
بقسم  م��رورا  العقد  توقيع  عند  االستيراد  قسم 
بيان  بعد  التسويقية  الخطة  اع��داد  و  التسويق 
السيطرة  قسم  قبل  من  ومطابقتها  صالحيتها 

البرنامج احتوى على   “ ان  الوزارة  .” واوضحت  النوعية 
خطط  ونظام  االستيراد  نظام  منها  انظمة  عدة 
والبحري  البري  الحدودية  المنافذ  ونظام  التسويق 
المواد عن  تجهيز  ونظام  المخزنية  السيطرة  ونظام 
طريق الوكالء “ . واشار البيان ان “ الغاية من البرنامج 
السريع  التطور  ظل  في  القديمة  االنظمة  تطوير 
المواصفات  وضمن  المعلومات  تكنولوجيا  في 
الى  المعلومات  ايصال  من  تمكنها  التي  العالمية 

الى  باالضافة  معلومة  اي  على  الحصول  تروم  جهة 
النتائج المرجوة في سهولة نقل البيانات بين اقسام 
حالة  في  كافة  المحافظات  في  وفروعها  الشركة 
تسهم  وكذلك  االخرى  الفروع  في  البرنامج  تطبيق 
والمحافظة  االنجاز  وسرعة  النفقات  تقليص  في 
الحفاظ  ثم  ومن  للمعلومات  االمني  الجانب  على 
اقراص  المعلومات والمستندات بعد خزنها في  على 
مراحله  في  حاليا  البرنامج   “ ان  الى  ونوه   .CD ال��� 

باالضافة  والتسويق  االستيراد  اقسام  في  التجربية 
وتهيئة  االخ��رى  المشروع  اج��راءات  استكمال  الى 

المالكات الفنية للعمل على هذا المشروع “،
واشار الى انه “ في حالة الشروع بتطبيق المشروع 
ستتمكن الشركة من ربط انظمة اخرى بهذا النظام 
كرواتب االفراد واالنظمة المالية وغيرها من االنظمة 
باتجاه نظام  السيطرة عليها مستقبال  يمكن  التي 

الحكومة االلكترونية المتطور”.

شكر و تقدير 

األعمار تعلن تنفيذ عددًا من األبنية 
لشركة نفط الوسط

 بابل تسعى الستحصال موافقة وزير 
النفط ألنشاء مصفى في المحافظة 

التجارة تعلن عن مؤشرات ايجابية
 لزيادة تسويق محصول الحنطة

زيادة ساعات القطع المبرمج في ميسان وذي قار بسبب أعمال الصيانة

هيئة حقول الناصرية تعتزم إبرام 
عقد مع شركة عراقية لحفر 16 بئرًا

لجنة التربية في مجلس ذي قار تطالب 
بسحب العمل من 200 مدرسة متلكئة

محافظ بابل: الكهرباء تراجعت عن تزويد 
المحافظة بحصتها من الطاقة

مطار بغداد الدولي يعلن قرب انجاز 
مشروع المنظومة األوتوماتيكية

الهجرة تسجل أكثر من 2,500 أسرة 
نازحة في بغداد و ديالى

السياحة واآلثار تبحث  مع اللجنة النيابية 
تطوير القطاعين السياحي واالثاري

التجارة تدخل نظاما الكترونيا لمتابعة سير وتدفق المواد الغذائية
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- بغداد- بغداد

-  علي لفته  - بغداد
الشهر  )أيار(  الشهر  هذا  بداية  في 
قامت   2015 سنة  من  الخامس 
بغداد  في  المتحدة  األم��م  بعثة 
في  وكعادتها  يوناني(  )مكتب 

بداية كل شهر بنشر إحصائية عن عدد حاالت االستشهاد 
بالعراقيين في شهر نيسان  اإلرهاب  أوقعها  التي  واإلصابة 
في  عملوا  الذين  المتحدة  األمم  ممثلوا  كان  واذا  الماضي 
الشهر  في  عمله  انتهى  الذي  السابق  ممثله  قبل  العراق 
مثل  تقديم  على  يقدموا  لم   2015 نيسان  الماضي 
اإلحصائية  هذه  وكون  إعالميا  ونشرها  اإلحصائية   هذه 
يوناني  مكتب  الى  نسبة  )يونانية(  بدعة  كانت  الشهرية 
المتحدة  لألمم  العام  لالمين  السابق  الممثل  ابتدعها 
نتمنى  كنا  فلقد  الماضي  الشهر  في  عمله  انتهى  الذي 
واإلدبار  البدعة  هذه  الجديد هجر  العام  األمين  على ممثل 
مجلس  قرار  أن  في  يتمثل  قانوني  لسبب  العمل  هذا  عن 
مكتب  أسس  والذي   10/8/2007 في   )1770( الدولي  األمن 
الصالحية  هذه  مثل  المكتب  يمنح  لم  بغداد  في  يوناني 
ونشرها  إحصائية  تقديم  أن  في  يتمثل  واقعي  ولسبب 
إعالميا في بداية كل شهر عن المصائب التي حصلت في 
ال  نسيانه  يودون  بما  العراقيين  تذكر  الذي يسبقه  الشهر 
سيما اذا كانت األرقام التي ينشرها المكتب في إحصائيته 
باألمم  يرتبط  مكتب  من  المفترض  بالشكل  دقيقة  غير 
في  ينشر  ما  على  واالرقام  اإلحصائية  إلعتماد  المتحدة 
كأرقام  الرسمية  المصادر  على  وليس  اإلع��الم  وسائل 
قرار  أن  الى  باإلضافة  مثال  العدلي  والطب  المستشفيات 
خارجية  وزير  رسالة  على  بناءا  جاء  المذكور  األمن  مجلس 
قيام  المتحدة  األمم  من  الذي طلب   6/8/2007 في  العراق 
البعثة األممية في بغداد بتقديم العون والمساعدة بإقامة 
دولة منتخبة تعيش في وئام مع نفسها وسالم مع جيرانها 
األممية  البعثة  وواجبات  مهمات   )1770( القرار  حدد  وقد 
ومكتبها في العراق بتقديم المشورة والدعم والمساعدة 
ومجلس  االنتخابات  ومفوضية  الحكومة  وخاصة  بالعراق 
والحوار  الداخلي  الحوار  وتمثيل  الدستور  بشأن  النواب 
العهد  وتنفيذ  اإلنسانية  المساعدة  وتنسيق  اإلقليمي 
االقتصادي  واإلصالح  األساسية  الخدمات  وتقديم  الدولي 
والتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون وليس من بين 
مهام وواجبات واختصاصات مكتب يوناني او ممثل األمين 
األممي  القرار  حدد  كما  بغداد  في  المتحدة  لألمم  العام 
ذلك ما يخولهم القيام بمثل هذا اإلجراء الخاص بالتذكير 
بالضحايا والذي نأمله ونرجوه من الممثل األممي الجديد 
اعتزال هذا األمر وإيقافه لألسباب التي لمحنا إليها سابقا .

القرار )1770( عن عدد 
الضحايا من العراقيين

طارق حرب
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نقطة  ل 
ّ

وتشك اسبانبا،  جنوب  األندلس  منطقة  حدود  ضمن  قرطبة  مقاطعة  تقع 
 
ّ
 من الثقافات. ما تزال قرطبة محط

ً
مرجعية ثقافية كبيرة في أوروبا، إذ تحوي خليطا

على  الواقعة  االسبانية  المدن  أشهر  من  واحدة  تعّد  حيث  ودهشته،  العالم  إعجاب 
ضفة نهر الوادي الكبير، وتتمتع بمجموعة من المواقع األثرية، ومنها:

قيد  الروماني  الجسر  يزال  ما  الروماني:  الجسر   -
الوادي الكبير بطول  إذ يعبر نهر  االستخدام في اسبانيا، 
247 متراً وعرض يبلغ حوالي 9 أمتار. تّم بناء هذا الجسر 
من قبل الرومان في القرن األول قبل الميالد، كما تجديده 

الحقاً لمرات عدة.
األق��واس،  من  عشر  ستة  الروماني  الجسر  يضّم 

معظمها نصف دائرية.

مسجد،  أقدم  هو  ميزكيتا(:  الكبير)ال  المسجد   -
وأكثرها إثارة لإلعجاب في أوروبا، إذ يعود تاريخه إلى القرن 
في  اإلسالمية  الموروثات  أروع  من  واحداً  ويعّد  العاشر، 
من  اإلسالمية  معالمه  بكامل  االحتفاظ  ورغم  إسبانيا. 
زخارف وآيات بعد سقوط قرطبة على يد الملك فيرناندو 
الصور  تعرض  الصالة  مكان  جدران  فإن   ،1236 سنة  في 
والرسومات والتماثيل الكاثوليكية، كما تّم تغيير أسماء 

بوابات المسجد ومعالمه.

"دون  ساحة  في  المتحف  يقع  األث��ري:  المتحف   -
الفن  من  كبيرة  مجموعة  ويحضن  باييز"،  خيرونيمو 
المغربي في ثماني غرف وثالث ساحات، بما في ذلك األيل 
المتحف  يهدف  العاشر.  القرن  إلى  تعود  التي  البرونزية 
التاريخ حتى  قبل  ما  مقتنيات عصور  على  الحفاظ  إلى 

فترة الحكم العربية المعروفة باسم األندلس.
الثامنة  حتى  صباحاً  التاسعة  من  يومياً  أبوابه  يفتح 

والنصف مساء.

- "بالزا دي الس فلوريس": تبدو هذه الساحة األكثر زيارة 
في قرطبة، وتطّل مباشرًة على برج الصرح الديني. ينعش 
خرير الماء في نافورة مثمنة وسط المكان، حيث يمكن 
للسائحين التنقل بين ورش عمل مختلفة من الحرفيين.

* لإلقامة في قرطبة:

-"الس كاساس دي ال جوديريا": يقع هذا الفندق الخالي 
من التدخين في الحّي اليهودي، على بعد 10 دقائق سيراً 
على األقدام من متحف مصارعة الثيران، ومسجد قرطبة، 
الهواء  في  ومسبحاً  مطعماً  ويضّم  "كاالهورا".  وبرج 
مقهى،  األخرى  مرافقه  تشمل  فيما  و"الون��ج"،  الطلق 
كالسيكية  غرفة   64 يحوي  هو  السيارات.  ركن  وخدمة 
من  معّدة  أرضيات  إلى  يتكئ  "فنتدج"  بأثاث  مؤثثة 

السيراميك ومحظية بنوافذ فرنسية.
-"هوسبس ديل بايليو": يقع هذا الفندق في قلب مدينة 
الطلق  الهواء  في  بركة سباحة  ويضم  القديمة،  قرطبة 
مساحات  من  العديد  ويقّدم  الخالبة،  الحدائق  وسط 
الشرفة  على  أو  الزهور  حديقة  في  سواء  االسترخاء 
االستمتاع  يمكن  هناك،  البرتقال.  بأشجار  المحاطة 
األطباق  ت��ذّوق  كما  "بودينا"،  منتجع  في  بالعالجات 

االسبانية والمغربية في مطعم "سينزون".

قرطبــــة مدينة تستهوي قلوب العشاق
تحتـــوي خليطــــًا مـــن ثقافـــــات الشعــــــوب

األف���الم  تحقق  مثلما 
ول  عالية  إيرادات  الرومانسية 
األماكن  تحقق  كله؛  العالم 
معدالت  أعلى  الرومانسية 
ومهما  العالم.  في  الزيارة 
تسارع إيقاع الحياة وتراجعت 
مساحات العواطف البشرية؛ 
التاريخي  الخلود  يبقى 
على  تأسست  التي  لألماكن 
اإلنسانية  المشاعر  من  أرض 

الحقيقية.. دعونا نتجّول معكم في خمسة من أجمل األماكن التي بنتها 

حكايات حب كبيرة، فنالت حظ الخلود رغم مرور الزمن.

قلعة سوالو نست – أوكرانيا:
أوكرانيا  محاربي  أحد  يعيش  أن  اختار  األسود؛  والبحر  الزرقاء  السماء  بين 
بعد  الداخلي  وسالمه  بالراحة  شعوره  ليستعيد  البشر  ضجيج  عن  بعيًدا 
إصابة بليغة في إحدى المعارك الحربية، وبسبب إصابته وظروفه الصحية 
الناجمة عن تلك الحرب التي خاضها ببسالة؛ أهداه اإلمبراطور أرًضا مشرفة 
على البحر عند قمة جرف صخري في منطقة “كريميا” الساحلية، فما كان 
منه إال أن بنى بيًتا صغيرًا من الخشب مطلًقا عليه اسم “سوالو نست” أي 
“عش السنونو” وأراد أن يعيش فيه مع أسيرة حرب كان قد وقع في غرامها، لكن 
لم يُكتب لحياتهما مًعا أن تكتمل.. عاش هذا القصر منذ وقت بنائه حتى 
اليوم أكثر من 130 عاًما محاًطا بهالة من السحر والغموض، ال سيما بعد 
الجريمة  بين  التي تجمع  الممتعة  الكتب  أن غدا اسمه ضيًفا على بعض 
واإلثارة والغموض، وتحّول بمرور العقود أشهر المعالم الرومانسية الحالمة 
القريبة من “يالطا”، يأتيه السياح لتناول أشهى وجبات الطعام في مطعمه 

العريق، ويستمتعون بمشهد طبيعة آسرة قل نظيره على وجه األرض.

قلعة بولدت- نيويورك :
حبهم  التاريخ  يُخلد  الذين  األزواج  حكايات  اهتمامه  تجذب  ال  منا  من 
عابرًا القرون؟ قلعة “بولدت” التي تقف شامخة بهيئتها الفكتورية األنيقة 
وطوابقها الستة وسط جزيرة “هارت آيالند” السابحة في نهر “سانت لورنس” 
السياح  يزورها  الزال  التي  الملموسة  الحكايات  تلك  أجمل  من  النيويوركي 
السياحية  بقيمته  ليحظى  كان  وما  األرضية،  الكرة  بقاع  مختلف  من 
والتاريخية العالية لوال أن شيده السيد “جورج سي بولدت” تعبيرًا عن عشقه 
عامل   300 إنجازه  على  وعمل   ، 1900م  عام  “لويز”  الغالية  لزوجته  الهائل 
120 غرفة  وبناء  ونّجار محترف اجتهدوا لتصميم  وبّناء  بين مهندس وفّنان 
يضمها القصر، عدا عن األنفاق، والحدائق اإليطالية، والجسر المتحرك، وبرج 
الحمام، ما جعل منه مقصًدا للراغبين في إقامة حفالت زفافهم بين جدرانه 

النابضة بالمحبة، والفخامة، والجمال.

قلعة كازالوما- تورنتو :
وعد الجنرال السير “هنري ميل ببالت” زوجته ماري ببناء قصر ضخم كالقلعة 
الجنرال  يخلف  ولم  العصر،  لذاك  المالئم  القوطي  النمط  على  1911م  عام 
وعده، بل نفذه بكلفة خمسة ماليين دوالر لبنائه وتجميله وتأثيثه، أي ما يعادل 
65 مليون دوالر في وقتنا الراهن، وأقام الزوجان فيه براحة وسعادة لقرابة العشرة 
األزمة االقتصادية  العلني بعد  بالمزاد  إلى بيعه  الجنرال  أن يضطر  أعوام قبل 

الحادة التي واكبت الحرب العالمية الثانية ب� 250 ألف دوالر فقط!

قصر تاج البحيرة – أودايبور :
في مدينة “أودايبور” الهندية، كان هناك أميٌر عاشق للهو والمرح وإقامة حفالت 
الشواء الليلية الصاخبة تحت ضوء القمر في قصره على إحدى جزر “جاغ ماندير”، 
وما أن اكتشف والده األمر حتى منعه من إقامة مثل تلك الحفالت التي غدت مثارًا 
لألقاويل، فقرر األمير بناء قصر خاص به على إحدى جزر بحيرة “بيشوال” وتسميته 
“جاغ نوانس” تيمًنا بالشاعر المعروف في تاريخ األدب العربي “أبو نواس”. فيما بعد غدا 
اسم القصر “تاج البحيرة”، وتحّول إلى فندق فخم من 83 غرفة يقصده المشاهير 
“إليزابث”، كما  والملكة  السيدة “جاكلين كينيدي”  الذين كان منهم  العالم  حول 

صّور فيه أحد أفالم بطل المغامرات الشهير “جيمس بوند” عام 1984م.

تاج محل- الهند :
باسمه  “تاج محل”؟ لكن هل كل من سمع  الدنيا  بأعجوبة  مّنا لم يسمع  من 
الراسخ على مر السنين بني  المعلم  الجمال فيها؟ هذا  يعرف حكايته ومواطن 
بها  أغرم  التي  لزوجته  جهان”  “شاه  اإلمبراطور  شّيده  إذ  حب،  قصة  إثر  اآلخر  هو 
إلى  تحّول  ثم  لذكراها،  تخليًدا  وفاتها  بعد  محل”  “ممتاز  السيدة  كبير  حد  إلى 
لرؤية تفاصيله  زائر  أكثر من ثالثة ماليين  يزوره سنويًا  رفاتهما مًعا  ضريح يضم 
المعمارية الخالدة والتجّول في حديقته الشهيرة بأنهارها األربعة ال تضّيعوا أيها 
السادة فرصة زيارة هذه األماكن الجميلة وقضاء أوقات ال تنسى فيها مع زوجاتكن 
التي  بالصور  مرفقة  شاهدتموه  ما  إزاء  مشاعركم  إرسال  تنسوا  وال  المحبوبات، 
ستلتقطونها ألجمل لحظات حياتكم فيها. أّما أنتن أّيتها السّيدات فال تتأخرن 
يخّلدها  التاريخ  لعل  يدري؟  من  لكم..  مثلها  ببناء  أزواجكم  إقناع  محاولة  عن 
صفحات  على  مستقبالً  عنها  ونكتب  أسماءكن،  يحمل  شهيرًا  معلًما  فتغدو 
“موسوعة المسافر”. تحولت قلعة “كازالوما” إلى فندق فخم يضم 98 غرفة عام 
يرتاده محبو  1920م، ثم تحّولت في عصرنا الحاضر إلى متحف ومعلم سياحي 

األماكن الرومانسية األنيقة.

قالع وقصور للسّياح الرومانسيين:
وتنعم تأسست على حكايات حب كبيرة خلدها التاريخ مقاطعة،   12 إلى  "هولندا"  تنقسم 

معتدل.  وشتاء  بارد  صيف  مع  محيطي،  بمناخ 
صحيح أن العديد من السائحين يقصدون "هولندا" 
معالم  من  الكثير  هناك  أن  إال  "أمستردام"،  لزيارة 
الجذب السياحي خارج العاصمة، أهمها: القنوات، 
التاريخية،  المدن  ومراكز   ، الطبيعية  والمناظر 

وطواحين الهواء الكالسيكية ...
إلى  ربيعية  سياحية  برحلة  يرافقك  ان��ت" 

"هولندا".

*من أهم معالم "هولندا":
في  الحدائق  هذه  تقع  "كيوكينهوف":  حدائق   _
هولندا الجنوبية، وتحديداً في بلدة صغيرة جنوبي 
الوصول  يمكن  "أمستردام"؛  غربي  وجنوبي  "هارلم" 
القطار من  الحافالت من محطات  إليها عن طريق 
من  واحدة  الحدائق  هذه  تعتبر  و"شيفول".  "هارلم" 
أهم المعالم السياحية وأكثرها زيارًة في "هولندا"، 
حيث يُزرع سنوياً ما يقرب من 7 ماليين زهرة منوعة 
أزهار  وغيرها من  والنرجس  واألقحوان  الزنبق  بين  ما 
 32 نحو  على  تمتد  مساحة  على  الملونة  الربيع 

هكتاراً.
في  سنوياً،  أبوابها  "كيوكينهوف"  حدائق  تفتح 
مايو/أيار،   17 إلى  مارس/آذار   20 من  الممتدة  الفترة 
والنصف  السابعة  حتى  صباحاً  الثامنة  من  وذلك 
حوالي  الزنبق  لعرض  وقت  أفضل  أن  علماً  مساًء، 

منتصف أبريل/نيسان.
المتحف  يقع  الوطني:  "ريجكس"  متحف   _
ويعّد  "أمستردام"،  جنوبي  المتحف"  "ساحة  في 

"هولندا".  في  والتاريخ  للفن  متحف  وأعرق  أكبر 
إلى  وانتقل   ،1800 سنة  "الهاي"  في  تأسس  كان 
"أمستردام" سنة 1808، وفتح أبوابه للزائرين سنة 

.1885
من  واسعة  مجموعة  على  المتحف  يحتوي 
قطعة  ماليين   7 من  تقرب  تكاد  الفنية  األعمال 
ذلك  في  بما  الهولندي،  الذهبي  العصر  إلى  عائدة 
فيرمير،  ويوهانس  هالس  وفرانس  رامبرانت  روائع 
 250 من  أكثر  في  موزعة  لوحة   5000 عن  فضالً 
35000 كتاب. ويقّدم  غرفة، ومكتبة واسعة تضم 

والثقافة  الفن  لتطور  شامالً  عرضاً  أيضاً  المتحف 
اليدوية  الحرف  مجال  في  خصوصاً  "هولندا"،  في 
العصور  في  والنحت  الهولندية،  التقليدية 

الوسطى، والفن الحديث.
التاسعة صباحاً  من  يومياً  المتحف  زيارة  يمكن 
دوالراً   18.5 مقابل  الظهر،  بعد  الخامسة  حتى 

أمريكياً للبالغين.
مقاطعة  في  القلعة  تقع  ه��ار":  "دي  قلعة   _
قبل  من   1892 سنة  بنيت  كانت  "أوت��رخ��ت"؛ 
اتش.  جي.  بيترس  الهولندي  المعماري  المهندس 

الفخمة  القالع  أكثر  من  واحدة  وتعّد  كويبرس، 
والجسور  واألسوار  والخنادق  األبراج  تزين  أوروبا.  في 
من  الحدائق  تحوطه  فيما  المكان،  المعلقة 
جوانبها كافة، وتكسو دواخله المفروشات الفخمة 

والثريات المستوحاة من العصور الوسطى.
يتم تنظيم، على مدار العام، العديد من األنشطة 
في "دي هار"، مثل: الحفالت الموسيقية والمعارض 

الكبيرة والعروض المسرحية.
صباحاً  العاشرة  من  يومياً  أبوابها  القلعة  تفتح 

حتى الخامسة بعد الظهر.
سنة  في  المتنزه  تأّسس   :" "افتلينغ  متنزه   _
بين  من   " "افتلينغ  يعّد  "هولندا".  جنوب   1952
أقدم الحدائق في العالم واألكثر جاذبيًة في البالد، 
وينقسم إلى مجاالت أربعة مختلفة: عالم الجنية 
الساحرة والمغامرات واإلثارة والسفر . باإلضافة إلى 
فضالً  الموسيقية،  الحفالت  المتنزه  ينّظم  ذلك، 

عن مجموعة كبيرة ومنوعة من األنشطة.
من  يومياً،  زائريه،   " "افتلينغ  متنزه  يستقبل 

العاشرة صباحاً حتى السادسة بعد الظهر.
من  واحدًة  السوق  هذه  تشكل  الجبن":  "سوق   _
"هولندا"،  في  شهرة  األكثر  السياحية  المعالم 
سنة  إلى  يعود  الذي  الطويل،  تاريخها  إلى  نظراً 
من  ملحوظاً  جزءاً  أصبح  أن  لبث  ما  حيث   ،1593

الثقافة الهولندية.
إبريل/ في  األول  الجمعة  الجمعة"  "سوق  ينّظم 
سبتمبر/ من  األول  الجمعة  حتى  ويستمر  نيسان، 

"هولندا"،  شمال  في  "الكمار"  مدينة  في  أيلول، 
من  الغربي  الشمال  إلى  كيلومتراً   40 بعد  على 

"أمستردام".

رحلـــــــــة ربيعيــــــة إلــــــى "هولنــــــدا"

"داكار"  السنغالية  العاصمة  إن 
تقّدم  وجذابة،  دافئة  سياحية  وجهة 
ناعمة،  رملية  شواطئ  للسائحين 
الرياضات  لمزاولة  ممتازاً  ومناخاً 
المائية والنشاطات في الهواء الطلق، 
وسط ترحاب خاص من سكانها. هناك، 
واالستعمارية  اإلفريقية  اآلثار  تمتزج 
هانئة  مساحة  فتنتج  الفرنسية 
هواة  الستقبال  ومفتوحة  بالشمس 
"داكار"  تقع  والمغامرة.  االكتشاف 
البركانية  فير"  "كاب  جزيرة  في شبه 
الغربية  ال��ح��دود  على  الضيقة، 
تشّكل  البقعة  هذه  كانت  إلفريقيا. 
موقعاً جذاباً ألوائل المستعمرين، ثم 
الجديد.  العالم  مع  التجاري  للتبادل 
االقتصادي  المركز  اليوم  "داكار"  تعّد 
المؤتمرات.تتأثر  ومدينة  للبالد، 
حيث  ساحلي،  بمناخ  "داكار"  مدينة 

النسمات بحرية والرياح موسمية.
10عناوين في "دكار"

للفن  ال��وط��ن��ي  "ال��م��ع��رض   -
سنة  "المعرض"  تأّسس  المعاصر": 
الرئيس عبدو ضيوف.  1983 في عهد 
لفنانين  تظاهرات  يحضن  وه��و 
برنامج  ضمن  وأج��ان��ب،  محليين 

منّظم.
هذا  يعتبر  الكبير:  "داكار"  جامع   _
واألكثر  السنغال،  في  األكبر  الجامع 
في  المعمارية  الناحية  من  جماالً 
1964، بعد  افتتح سنة  إفريقيا. كان 
أن قّدمه ملك المغرب الراحل الحسن 
معهداً  يضّم  وه��و  للبالد.  الثاني 
إسالمياً مخّصصاً للبحوث والتعليم.

إقامة  مقّر  إن  الرئاسي:  القصر   -
وفق  مبني  السنغال  جمهورية  رئيس 
الخطوط  بين  ما  يمزج  معماري  طراز 

"القصر"  يقع  والفرنسية.  اإلفريقية 
قبالة  رائ��ع  طبيعي  متنزه  ضمن 

المحيط.
للسكة  القديمة  "داكار"  - محطة 
"المحطة"  هذه  بناء  يعود  الحديد: 
إلى سنة 1885، وهي تمّثل واحدة من 
االستعمارية،  العمارة  هندسة  نماذج 
اليوم،  العمل  عن  متوقفة  أّنها  علماً 
ومن المتوقع أن يتّم بناء مسرح ضخم 

في محيطها.
يتسع  الكبير:  الوطني  المسرح   -
ويضم  شخص،  ل���1800  المسرح 
206 غرف مخّصصة إلقامة الفنانين 
تقديم  بهدف  "داكار"  إلى  القادمين 

العروض.
- جزيرة "نور": قرية للصيادين، تقع 
في عرض "داكار"، إال أّنه على الرغم من 
ما  السحر  من  تمتلك  حجمها  صغر 

يجعلها تفتن زائرها!
هذه  تقّدم  ال��وردي��ة":  "البحيرة   -
تجربة  "رتبا"  تسّمى  التي  البحيرة، 
بالعوم في مكان  إذ تسمح  مدهشة، 
مليء بأوراق تويجات الزهر الوردي اللون!

- "غوري": جزيرة خالبة بمشاهدها، 
مياهها  في  السباحة  للسائح  تتيح 
متن  على  بجولة  والقيام  الهادئة، 
المراكب، والتمتع بوجبة غداء في أحد 

مطاعمها.
الجبالن  - جبال "ماميل": يقع هذان 
في رأس "آلمادي"، أي في النقطة التي 
على  إفريقيا  غرب  أقصى  في  تتمركز 
ارتفاعهما  ويصل  "دكار"،  من  مقربة 
إلى مائة متر. إن تسلق هذين الجبلين 
نشاط رائع، ويعد بإطالالت فريدة على 

المحيط والشاطئ والمنارة.
تفويت  يمكن  ال  الرقيق":  "منزل   -
السياحة  عند  المكان،  هذا  زي��ارة 
 3 يبعد  هو  لرمزيته!  "داك���ار"،  في 
على  ويقع  المدينة،  عن  كيلومترات 
سوقاً  كانت  التي  "غوريه"،  جزيرة 
في  عصور.  مدى  على  الرقيق  لتجارة 
الرقيق،  ينتظر  المنزل، كان  داخل هذا 

قبل رحيلهم إلى الواليات المتحدة.
إن المنزل تحّول، اليوم، إلى متحف، 
يكسر  لرّق  نصباً  مدخله  في  ويضّم 

أغالله!

تقع "تورينو" شمال غرب إيطاليا، على بعد ساعة بالسّيارة من الحدود الفرنسية، 
وتعّد مركزاً رئيساً للمتاحف الثقافية، كما تمتاز بالهندسة المعمارية "الباروك" 
الفنية ومتنزهاتها  التاريخية، وتشتهر بمعارضها  المتمظهرة من خالل القصور 
بالمناخ  شبيه  مداري،  شبه  رطب  بمناخ  المدينة  تتمتع  ومكتباتها.  ومسارحها 

القاري بسبب قربها من جبال األلب.

من أهم المعالم السياحية في "تورينو":
وتعّد  ب��"تورينو"،  القديمة  المدينة  قلب  في  الساحة  تقع  القلعة":  "ساحة   -
يمكن  حيث  المدينة،  أرجاء  في  القدمين  على  سيراً  جولة  في  االنطالق  نقطة 
في  المشروبات  أحد  بتناول  واالستمتاع  المعمارية،  الروائع  معاينة  بعد  االسترخاء 
المستوحاة  العمارة  تزينها  التي  الشوارع،  أطراف  على  المترامية  المقاهي  أحد 

الساحة  تتوّسط  "الباروك".  عصر  من 
الثالث  القرن  إلى  عائدة  قديمة  قلعة 
عن  واضحًة  فكرًة  للزائرين  تقّدم  عشر 
المصري":  "المتحف   - المدينة.  تاريخ 
سنة  في  المؤّسس  المتحف  يتخّصص 
واألنثروبولوجيا  اآلث��ار  علم  في   1824
مجموعات  أكبر  ثاني  ويضّم  المصرية، 
القاهرة،  بعد  المصرية  اآلثار  من  العالم 
إذ يحوي قطعاً أثرية من الذهب والتوابيت 
المصري"  "المتحف  يفتح  والمومياوات. 
األحد،  إلى  الثالثاء  من  للزائرين،  أبوابه 
حتى  صباحاً  والنصف  الثامنة  من  وذلك 
 7.95 مقابل  مساء،  والنصف  السابعة 
دوالرات  و3.7  للراشدين،  أمريكية  دوالرات 

أمريكية للذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين من عمرهم، 
هذا  بني  كان  الملكي":  "القصر   - عشر.  الثامنة  دون  هم  لمن  مجاناً  الدخول  فيما 
تّم  أّنه  علماً  "تورينو"،  شمالي  يتمركز  عشر؛  السادس  القرن  في  التاريخي  المبنى 
تحديثه الحقاً في القرن السابع عشر، وزُّين بتصاميم المهندس المعماري الباروكي 
فيليبو يوفارا. تمتلك الحكومة المبنى، الذي تحّول إلى متحف. يعتبر األخير واحداً 
من أبرز مخازن األسلحة في أوروبا، حيث يعرض األسلحة األصلية المستخدمة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر، التي تظهر القوة العسكرية ل��"تورينو". تحوي 
غرف المتحف المفروشات األنيقة ومجموعة نادرة من الزهريات الصينية واليابانية. 
الطبقة  نحو  الزائر  يقود  فيري  دومينيكو  قبل  من  مشّيد  ضخم  سّلم  ثمة  هناك، 
األولى، حيث تبدأ الجولة. - "متنزه فالنتينو": يعتبر "فالنتينو" إحدى األماكن العاّمة 
المتنزه  يغّطي  "بو"،  لنهر  الغربية  الضفة  طول  على  المدينة،  في  شعبيًة  األكثر 
مساحة 500000 متر مربع، مّما يجعله ثاني أكبر حديقة في المدينة. ان الدخول 
إلى المتنزه مجاني، علماً أّنه يضّم قلعة تفتح أبوابها من الثالثاء إلى األحد، وذلك من 

العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، مقابل 5.3 دوالرات أمريكية للبالغين.

"تورينو" عنوان سياحي لهواة الثقافةالسياحة وسفر "داكار" مغامرة سياحية في إفريقيا

/ متابعة
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رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

علي  الزميل  معاناة  عن  كتبوا  وان  االجتماعي  التواصل  مواقع  في   ، لزمالء  سبق 
مع  مشرف  موقف  تسجيل  اجل  من  جادة  بوقفة  يطالبون  كانوا  هم   ، القريشي 
ومازال  كان  من  هناك   ، محنته  في  القريشي 
مستعدا لتبني هذا الموضوع من جميع جوانبه 
المبادرة  بهذه  معه  يسهم  من  هناك  ان  لمجرد 
قائما  م��ازال  المشروع   ، الكبيرة  االنسانية 
للصحافة  العراقي  االتحاد  ان   ، نقول  نحن  وها 
العظيمة  المهمة  بهذه  يقوم  ان  قادر  الرياضية 
الرسمية  الرياضية  الجهات  مع  التنسيق  بعد 
ومنها وزارة الشباب والرياضة واللجنة االولمبية 
بال  مقدرتها  وحسب  الرياضية  االتحادات  وبقية 
احراجات وتكلف ، او على االقل تشكيل وفد من 
اعضاء الهيئة العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية يمكن ان تتبناه نقابة الصحفيين االم 
الالمي  مؤيد  الزميل  ان  فيه  النعتقد  وقت  في   ،
سيكون ممانعا لهذه الزيارة او المساهمة فيها 
دائما مايسجل مواقف شجاعة وكبيرة مع  وهو 
الجميع سواء كانوا من داخل االسرة الصحفية او 
من خارجها ، كلنا ممكن ان نتعرض الى ماتعرض 
له الزميل علي القريشي وعندما نجد جحودا من 
الغرباء قد يكونوا   ، الزمالء فال نسميهم كذلك 
هناك  مازال   ، الشدة  وقت  في  الزمالء  من  افضل 
متسعا من الوقت من اجل اخذ هذا المقترح على 
محمل الجد والنظر له بعين االعتبار ، قلوبنا يعتصرها االلم ونحن نقف عاجزين 
امام موضوع يكاد يكون بسيطا ولكنه بالوقت ذاته كبير ويترك اثر نفسيا ايجابيا 
سيبقى موجودا دائما .هناك جهات كثيرة تتبنى طبع كتاب واخرى تتبرع للرياضيين 
المتميزين والفائزين وثالثة تبحث عن هكذا مواضيع من اجل الترويج لشركتها او 
منتوجها ، وهو االمر الذي حصل في الكثير من المناسبات ، لم اليتبنى مجموعة 
من اعضاء الهيئة العامة التحاد الصحافة الرياضية مخاطبة احدى هذه الجهات 
جميعا  معاناتنا  هي  معاناته  ان  القريشي  لعلي  نبرهن  ان  اجل  من  كثيرة  وهي 
منها  مفروغة  وتكون  جدا  متاخرة  المبادرة  هذه  تصبح  ان  قبل  يصيبنا  ومايصبه 
ونحن نستطيع القيام بها في الوقت الحاضر ، نتمنى ان نجد من يسمعنا ويهتم 
يستحق  زميل  اسعاد  اجل  من  كانت  جهة  اية  من  مسؤول  وانساني  جدي  بشكل 
ان نسجل معه وقفة تضامنية ونكسر حاجز الصمت الذي طال كثيرا ، هي دعوة 
للجميع بال استثناء وسنكون في المقدمة ونتحرك في هذا االتجاه من االن ، ماذا 
هذا  تبني  وزارته  في  االعالمي  للمكتب  اوعز  والرياضة  الشباب  وزير  ان  لو  يحصل 

الموضوع ويشاطره رئيس اللجنة االولمبية ونقيب الصحفيين ؟

علي القريشي

- نافع خالد

من يعيد مدرسة عمو بابا الى سابق عهدها ..؟

الدعوة للعمل بكل قوة من أجل ابقاء هذا الصرح الرياضي الكبير

اختتم منتخب رواد واسط زيارته الى مدينة 
ايالم االيرانية بعد ان خاض مباراة واحد انتهت 

بالتعادل بهدفين لكل منهما 
قال  واسط حسين كامل عطية   رواد  مدرب 
تلقى   واسط  اندية  مجلس  ان   “ “للعراقية  
دعوة من رواد محافظة ايالم على اقامة مباراة 
ودية بين رواد المحافظتين والذي تأتي لتعزيز  

التعاون الرياضي  بين المحافظتين  
واضاف كامل ان رواد المحافظة خاض مباراة 
في  جرت  والتي  ايالم  رواد  منتخب  امام  واحدة 
غفير  جمهور  بحضور  الرئيسي   الملعب 
والمسؤولين  وشباب  رياضة  مدير  يتقدمهم 
في الحكومة المحلية  حيث  انتهت بالتعادل 

بهدفين لكل منهما  

ونائبه  عيسى  عزيز  الوفد  رئيس  ان  واوضح 
محمد طاهر محمد كاظم بحث مع الجانب 
االيراني افاق التعاون الرياضي بين المحافظتين 
وسبل تطويرها من خالل تبادل الزيارات واقامة 
المعسكرات التدريبية بين محافظتي واسط 

وايالم 
في   االندية  مجلس  رئيس  ان  ا  الى  مشيرا 
المحافظة  وجه دعوة رسمية الى رواد منتخب 

ايالم   لخوض مباراتين وديتين مع رواد واسط  
وبين كامل ان  الجانب االيراني استقبل وفد 
المحافظة في منفذ مهران الحدودي بحفاوة  
كافة  المستلزمات  االيراني  الجانب  وفر  حيث 
عمق  عن  تعبر  التي  ال��زي��ارة   هذه  إلنجاح 
وكذلك  الشعبين  بين  التاريخية   العالقات 
تعزيز التعاون الرياضي بين محافظتي واسط 
اصطحب  االيراني  الجانب  ان  الى  واشار  وايالم 
اهم  في جولة سياحية  شملت   واسط  وفد 

وسد  المدينة  تراث  منها  التاريخية  المواقع 
ايالم والجبال الشاهقة المحطة بالمحافظة 
الرائعة   والشالالت  الخالبة   الطبيعة  ذات  
والقاعات  المالعب  على  االط��الع  وكذلك 
الحكومة  واسط  رواد  مدرب  ودعا  الرياضة  
ماديا  الفريق  بدعم  واس��ط  في  المحلية 
ومعنويا النهم سبق وان مثلوا  المحافظة في 
العديد من البطوالت وتحقيق  انجازات كبيرة  
سوى داخل المحافظة او على مستوى العراق  
رئيسا  تالف من عزيز عيسى  الوفد  ان  يذكر 
نائبا  كاظم  محمد  طاهر  ومحمد  للوفد 
للفريق  مدربا  عطية  كامل  وحسين  للرئيس 
كاظم  وميسر  دلي  محمد  هم  والالعبون 
وعماد زيدان ونزار مراح ونوري كاظم ومهند دلي 
وسعيد حسان وحسين طويش وعماد سلمان 
حميد  وري��اح  سمير  واحمد  اهلل  عبد  ورائ��د 

وداشور عبد حمزة ..

   
من  السلة  بكرة  الناشئين  منتخب  تأهل 
المزمعة  اسيا  نهائيات  الى   1999 مواليد 
اقامته في ماينمار خالل تشرين االول المقبل 
منافسات  في  االول  بالمركز  حل  ان  بعد 
بطولة غرب اسيا بمشاركة اربعة منتخبات 

هي العراق واالردن ولبنان وايران، 
الى ذلك عد االتحاد وزارة الشباب والرياضة 
تحقق  الذي  االنجاز  في  حقيقيا  شريكا 
لقيه منتخب  الذي  الكبير  الدعم  من خالل 
الناشئين من الوزارة. وجاء تأهل منتخبنا الى 
النهائيات بعد ان حقق فوزا غاليا على لبنان 
بنتيجة 74 – 63 نقطة في الجولة الثانية 
تضيفه  التي  الثاني  التجمع  منافسات  من 

العاصمة االردنية عمان، ليحصل بهذا الفوز 
اية  ويتفادى  البطولة  في  االول  المركز  على 
وايران،  لبنان  مع  النقاط  لتساوي  احتماالت 
بيد ان االخيرة االقرب للتاهل وحصد البطاقة 
الثانية بعد فوزها على البلد المنظم االردن، 
احد  لتاهل  واردة  االحتماالت  تبقى كل  فيما 
المنتخبين )ايران او لبنان( على وفق معطيات 

ونتائج الجولة االخيرة من البطولة. 
الوفد علي رسن  رئيس  االتحاد  وقال عضو 
ثناء  نال  كبيرا  مستوى  قدموا  ناشئينا  ان 
القوي  المتابعين بعد االداء واالندفاع  جميع 
في المباراة امام لبنان، مشيرا الى ان العبي 
الحصول  على  حريصين  كانوا  المنتخب 
كي  المنافسات  في  االول  المركز  على 
يتفادون مالقاة المنتخبات القوية في القارة 

الصفراء عند اجراء قرعة النهائيات.

والرياضة  الشباب  وزي��ر  دع��ا 
الحكومة  عبطان  الحسين  عبد 
البصرة  محافظة  في  المحلية 
المدينة  ع��ن  ال��ت��ج��اوزات  لرفع 
ض��رورة  على  مشددا  الرياضية، 
تعاون المحافظة مع وزارة الشباب 
والرياضة إلظهار المدينة الرياضية 

بالصورة الجميلة.
وقال وزير الشباب والرياضة عبد 
تلقته  بيان   الحسين عبطان في 
محافظة  على  أن”  “العراقية”  

البصرة رفع التجاوزات عن الميدنة 
الرياضية خالل عشرة أيام”،مشددا 
على “ضرورة أن تتعاون المحافظة 
مع وزارة الشباب والرياضة من أجل 
إظهار المدينة بالصورة الجميلة”.

وأضاف عبطان أن “هذه التجاوزات 
في  العمل  سير  في  سلبا  تؤثر 
الفتتاحها  تمهيدا  المدينة 
عن  الحظر  ل��رف��ع  واس��ت��ع��دادا 
عن  معرب  العراقية”،  المالعب 
التجاوزات  تلك  ب��إزال��ة  “أم��ل��ه 
وم��الك��ه��ا  ل���ل���وزارة  ليتسنى 
واستكمال  بها  العمل  الهندسي 

نواقصها”.

منتخب  مرمى  ح��راس  م��درب  اك��د 
أن  على  سالم،  ابراهيم  سابًقا  الشباب 
أربيل ال يستحقون تمثيل  بعض العبي 
تنكروا  أن  بعد  الكبير  النادي  هذا  مثل 
تناسوا  أو  ونسوا  عليهم  النادي  لفضل 
التي  اإلداري��ة  الهيئة  لهم  قدمته  ما 
يرأسها الدكتور عبداهلل مجيد من دعم 
الماضية  المواسم  ومعنوي طوال  مادي 
البطولة  في  لهم  اداء  أسوأ  ليقدموا 

اآلسيوية.
من  صحافي  تصريح  وف��ي  سالم    
نادي  العبي  بعض  أن  القول  المؤسف 
يرغب  ال  ألنه  سيئة  بصورة  ظهر  أربيل 
من  يعاني  الذي  الفريق  مع  باالستمرار 
أزمة مالية وفوز الفريق وتأهله إلى األدوار 
الالحقة من كأس االتحاد اآلسيوي تعني 
الشهر  حتى  معه  الالعبين  استمرار 
العاشر وهو ما لم يرغب بعضهم بذلك، 
األمر الذي قاد أربيل لتوديع البطولة من 
تاريخ  في  األولى  للمرة  المجموعات  دور 

مشاركات نادي أربيل في البطولة .

من  وموثوق  مطلع  مصر  اك��د 
ان  االولمبية  اللجنة  مقر  داخل 
التنفيذي  المكتب  اعضاء  اغلب 
مجلس  عمل  مناقشة  رفضوا 
عضو  يرأسه  والذي  العراق  اندية 
جميل  التنفيذي  المكتب 
اغلب  ان  المصدر  وقال  العبادي 
اعضاء المكتب التنفيذي رفضوا 
مناقشة  االخير  االجتماع  في 
عمل مجلس اندية العراق واضاف 

يعنى  العراق  اندية  مجلس  ان 
ترتبط  والتي  الرياضية  باألندية 
دخل  وال  والرياضة  الشباب  بوزارة 
دعا  ما  عملها  في  لالولمبية 
الى  التنفيذي  المكتب  اعضاء 
مجلس  عمل  مناقشة  رف��ض 
في  ل��ه  التطرق  وع��دم  االن��دي��ة 
التنفيذي  المكتب  اجتماعات 
االهتمام  على  والتركيز  االولمبي 
لواء  تحت  المنضوية  باالتحادات 
عدم  لضمان  االولمبية  اللجنة 

تشتيت العمل االولمبي .

منتخب رواد  كرة واسط  يختتم زيارته الى مدينة ايالم االيرانية 

ناشـؤوا السلــــة يتأهلــــون الــى 
نهائيـــات آسيـــا

وزير الشباب والرياضة يطالب محافظة البصرة 
بإزالة التجاوزات عن المدينة الرياضية

سالم: الالعبون تنكروا لفضل اربيل

اللجنة االولمبية ترفض مناقشة 
عمل مجلس اندية العراق !

/لؤي عمران الشمري
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تغافل  او  نسيان  بأماكنه  من 
مؤيد  المعلقين  شيخ  ابتسامة 
علينا من خالل  يطل  وهو  البدري 

شاشة تلفاز العراق  عبر برنامجه الذي ال يتكرر “الرياضة 
في اسبوع “ .هذا الرائد الرائع الذي ملك قلوب الجماهير 
و اكد حضوره المبدع ... وحين يحن موعد البرنامج ترى 
الشباب الرياضي يومذاك وقد امتلت بهم المقاهي ... و 
بخشوع و حب  وكأن الطير على رؤوسهم ينصتون لتلك 
عن  ...ذكريات  مؤيد  البدري  صوت  في  الجميلة  البحة 
الرياضية الى جنب مؤيد البدري حيث كانت  الصحافة 
الصحافة  رواد  بين  اشدها  على  الشريفة  المنافسات 
ويمر  يعاني  ما  رغم  الربيعي  صكبان  امثال  الرياضية 
به من ظروف صحية صعبة اال انه لم يغادر عمله ك�� 
صحفي رياضي في بالط صاحبة الجاللة  والمرحومين  
ابراهيم اسماعيل وشقيقة شاكر اسماعيل والمرحوم  
و صبحي   .. زكي  يحي  المرحوم  و  الجليل موسى   عبد 
الدراجي وسعدون جواد الذي مازال يعمل بشكل مستمر  
والمرحوم فيصل  هادي عبد اهلل  الدكتور  زميلة  بمعية 
صالح ... و ضياء المنشىء ... الذي  كان سفرا خالدا  في 
تاريخ الصحافة الرياضة  ... ولما لنا  اال ان نتذكر المرحوم 
سلمان علي وسامي عبد االمام واموري اسماعيل الغازي  
واحمد اسماعيل ومحمد ابراهيم  وعبد الخالق مال اهلل 
وأمين عبد الوهاب ومنذر الخطيب الذين عبروا من خالل 
العراق  ونحن  الرياضية في  ابرز االحداث  كتاباتهم  عن 
جاسم  خالد  ايضا  نتذكر  ذكرهم  على   ... بهم  نفخر 
ومحمد عبد الوهاب وشقيقة احمد عبد الوهاب وعدنان 
وعلي  خليل  وهيثم  لفته  وعلي  حسن  وحسام  لفته 
غيرهم  و    ... العتابي   وعادل  السلمان  وهشام  حنون 
صحافة  معالم  ارسوا  الذين  ...هؤالء  الكثير   ... الكثير 
رياضية حقيقية من خالل معاناتهم اليومية ... يوم لم 
يسألوا عن جهودهم جزاء وال شكورا ... سوى ان يكتبوا 
الخضراء  المستطيالت  من  الجميل  الوصف  يقدموا  و 
ظلت  و  الصخر  على  اسمائهم  كتبوا  ...صحفيون 
يدخل  ان  يحاول  شاب  صحفي  لكل  مدارس  و  شواخص 
مدرسة  بحق  كانت  ...ايام  الرياضية  الصحافة  عالم 
مجانية لمن يستوعب دروسها و مفرداتها ... خلق رفيع 

و مستوى تعبير صحفي يصل الى القمة ...
عليه   ... التعلم  الشباب  الصحفيين  من  يريد  ومن 
المخملي  عالمهم   ... االفذاذ  اولئك  عالم  الى  العودة 
المعالم  كل  على  احتوت   ... عريضة  شاشة  كان  الذي 
القيمية بمستوى اقالمهم . وقد أدى هؤالء  الصحفيين 
أن  بعد  المهني  األداء  تطور  في  مهما  دوراً  الرياضيين 
اختاروا  الذين  الشباب  من  عدد  أيديهما  على  تتلمذ 
الصحافة  عالم  في  لهم  طريقا  الرياضية  الصحافة 

الرياضية .

اسبوع البدري 
الرياضي 

نعيم حاجم 

مـرحبـًا

القائمون  بلغ  ثالث سنوات  من  اكثر  قبل 
بأخالئها  الكروية  بابا  عمو  مدرسة  على 
حيث  الشباب.  وزارة  توجيهات  حسب 
تضمن الكتاب الموجه في وقتها والموقع 
من قبل الوزير السابق ان الملعب سيهدم 
حديث  بطراز  نموذجي  ملعب  بدله  وينشأ 
على اثر توقيع بروتكول تعاون بين المدرسة 

البرشلونية والعراقية
الساعة  هذه  وال��ى  الوقت  ذلك  ومنذ 
مرور  رغم   !  ) حرث   ( حالة  في  والملعب 
عليه  هو  كما  ظل  الحال   ! أع��وام  ثالثة 
االستعانة  على  المدرسة  العبو  واجبر 
بمالعب اخرى كالتارتان والساحة الصغيرة 
الخلفية لملعب الشعب التي التتسع اال 
لبضع العبين والندري متى تنفذ االتفاقية 
المدرسة  فرق  وان  سيما  )البرشلونية( 
)التفليش(  بسبب  جيدة  غير  حالة  تعيش 

الذي طال ملعبها .
الكروية  المدرسة  لمسيرة  فالمتتبع 
التي انشأها المرحوم عمو بابا يجدها من 
أجدر وأرقى المدارس الكروية على الصعيد 
خرجت  حيث   ، االسيوي  وحتى  العربي 
العديد من نجوم الكرة العراقية ، فمنتخب 
الشباب العراقي الحالي جميع العبيه من 
المدرسة الكروية والحال نفسه بالنسبة 
اذ   ، واألشبال  الناشئين  منتخبي  لالعبي 
اشراف  حيث  من  كبير  المدرسة  فضل  ان 
اللعبة  مجال  في  طويل  باع  لهم  مدربين 
وفاة  بعد  المدرسة  ان  اال  الالعبين،  على 

المدربين  من شيخ  اه��م��ل��ت 
الجهات  لمعنية قبل  ا
بحالة  وتعيش 
رغم  جيدة  غير 
ت��خ��ري��ج��ه��ا 
ال���ك���ث���ي���ر 

م���ن ال��ن��ج��وم 
اصبحوا  ال��ذي��ن 

الرئيسة  األعمدة 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 

عن   .. العراقية  الوطنية 
أخرى  وأم��ور  الموضوع  هذا 

حدثنا عنها الالعب الدولي السابق 
بابا  عمو  مدرسة  في  الفني  الخبير 

الكروية كاظم صدام قائال :
بعد  الكثير  الكروية  المدرسة  عانت 

فيه،  المواهب  ندرب  الذي كنا  المكان  ترك 
موهبة   300 من  اكثر  تجمع  فالمدرسة 
 2007 الى   2000 عام  من  لالعمار  كروية 
معروفون  مدربون  تدريبهم  على  ويشرف 
السابقين  الدوليين  الالعبين  من  أغلبهم 
وقد تخرج من كنف المدرسة الكروية مئات 
التي أخذت اماكنها في  الكروية  المواهب 
المنتخبات الوطنية واالندية الكبيرة لكن 
المدرسة لم تحظ بذلك الدعم الذي يوازي 
تخريج  ناحية  من  أهميتها  رغم  الطموح 
الذي  التهجير  الغيث  أول  فكان  الالعبين 

حصل للمدرسة واليكم القصة :
منذ اكثر من سنتين كان هناك بروتكول 
برشلونة  ونادي  الشباب  وزارة  بين  تعاون 
يرعاها  كروية  مدرسة  بناء  أساس  على 
نادي البرشا وبلغنا في وقتها باالنتقال الى 
الملعب الثاني الذي كان قد بني واكسيت 
اوامر  حسب  وتحولنا  بالتارتان  ساحته 
ملعبنا  يبنى  ان  نتمنى  كنا  كوننا  الوزارة 
باحدث الطرازات و)فلش( الملعب الذي زرعه 
المرحوم عموبابا  األخيرة  أيامه  فيه  وعاش 
نر  ولم  أخرى  وبعدها  وأخرى  وانتظرنا سنة 
أي منشأت على ساحة الملعب وانما كانت 
وعودا ليس أكثر.. فعلى الرغم من مراجعاتنا 
السابق  الويز  عهد  في  للوزارة  المكوكية 
لكن كانت دون جدوى فقد ظل الحال كما 
 .. الذي جعلنا في حال غير جيدة  األمر  هو 
ملعب  في  التارتان  من  انتقلنا  أخرى  مرة 
األخرى  التارتان  الى ساحة  الدولي  الشعب 
وهي  القدم  كرة  اتحاد  خلف  تقع  التي 
صغيرة ودائما ما نجدها مكتظة بالالعبين 
وحدة  نصف  اج��راء  النستطيع  بحيث 
 13 أكثر من  فيها  المدرسة  تدريبية كون 

فريقا وبهذه الحالة البد من ساحة 
ك��ب��ي��رة 

نعطي  جعلنا  األمر  وهذا  الفرق  الحتواء 
يومين  بين  راحة  للمدرسة  التابعة  الفرق 
جميعا  الالعبين  تدريب  نستطيع  لكي 

السلبي  تأثيره  له  وهذا طبعا 
في  كنا  حيث  علينا 

السابقة  ساحتنا 
أما  يوميا،  نتدرب 

الحال  اختلف  االن 
وجود  عدم  بسبب 
التابع  الملعب 

لنا..
كاظم  واضاف 
ص������دام ام���ا 
الشباب  وزي���ر 
الحسين  عبد 
فقد  ع��ب��ط��ان 

بالمدرسة  رحب 
وك���ادره���ا خ��الل 

مؤكدا  له  زيارتنا 
ت��ع��اون ال���وزارة مع 

الكروية  المدرسة 
التي  الصعاب  وتذليل 
تواجهنا  ومازالت  كانت 
فخصص الوزير سيارتين 

لنقل الالعبين األطفال 
السيارتين  ل��ك��ن 

بعد  منا  سحبتا 
اسبوع وال ندري ما 

فضال  ..؟  السبب 
كله  ذل��ك  عن 

ميزانيتنا  ان 
ق��ل��ص��ت 

انها كانت  رغم  االولمبية  اللجنة  قبل  من 
والمهرجانات  التغذية  ناحية  من  تدعمنا 
هنا  يطرح  الذي  والسؤال   .. والمعسكرات 
هل هناك محاولة اللغاء المدرسة 
للكرة  مواهب  انجبت  التي 
منتخب  واخرها  العراقية 
يشرف  الذي  العراق  أشبال 
فيصل  ال��م��درب  عليه 
من  العبيه  فمعظم  عزيز 
وقبله  الكروية  المدرسة 
اش��رف  ال��ذي  المنتخب 
سعد  ال��م��درب  عليه 
حسن  وقبله  ه��اش��م 
 … جثير  وقحطان  احمد 
هذه  كل  رغم  ولكن  ؟ 
قوة  بكل  نعمل  نحن 
هذا  ابقاء  أجل  من 
الرياضي  الصرح 

الكبير .



برشلونة  لنادي  الهجومي  الثالثي  أصبح   
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  من  والمتشكل 
واألوروغوياني  سيلفا  دا  نيمار  والبرازيلي 
هجومي  ثالثي  وأفضل  أقوى  سواريز  لويس 
في الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى لهذا 
الموسم و خالل البطوالت المحلية والقارية.

للبارسا  الهجومي  الثالثي  تصدر  وجاء 
في  هدفا   102 سجل  بعدما  الترتيب  هذا 
برشلونة  فيها  التي شارك  الثالث  البطوالت 
وكأس  اإلسباني  ال��دوري  في  الموسم  هذا 
الثالثي  ليصبح   ، أوروبا  أبطال  ودوري  الملك 
  “ أن  أس  أم   “ بأسم  المعروف  الكتالوني 
على بعد “ 7 “ أهداف فقط من كسر الرقم 
الهجومي  الثالثي  سجله  الذي  القياسي 
بفضل  هدف   108 والبالغ   مدريد  لريال 
والفرنسي  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
كريم بن زيمة واألرجنتيني غونزالو هيغوايين 
وهو الرقم الذي سجله الثالثي المدريدي في 

موسم 2011-2012.
الثالثي  باسم  المسجلة  األهداف  وتتوزع   
الذي  ميسي  على  الكتالوني  الهجومي 
و   ، هدفا   49 سجل 
هدفا  ب�32  نيمار 
ب�  وس��واري��ز   ،
 ، ه��دف��ا   21
حقق  ك��م��ا 
الثالثي  هذا 
أقوى وأفضل 
م����ع����دل 
ت��ه��دي��ف��ي 
 2.90 يبلغ  
ه������دف ف��ي 
ال���م���ب���اراة  
ال����واح����دة 
ب��ع��دم��ا   ،
هذا  خاضوا 
ال��م��وس��م  
مباراة   30
كافة  ف��ي 
ال��ب��ط��والت ، 
سجلوا  حيث 
م��ع��اً خ���الل 6 

فرص  البارسا  ثالثي  أمام  تزال  وال  مباريات.  
انه  بما  التهديفي  رقمه  لتحسين  كبيرة 
تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا ضد اتلتيك 
في  مباريات  أربع  له  تبقى  بينما   ، بيلباو 
الليغا ، فضال عن خوضه مبارتين على االقل 
في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن 
ميونخ ، وفي حال نجح الفريق الكتالوني في 
إقصاء نظيره البافاري وبلوغ النهائي األوروبي 
9  مباريات يخوضها قبل  ، سيصبح أمامه 

إنقضاء الموسم.
 ريال مدريد

الهجومي  الثالثي  جاء  الثانية  المرتبة  وفي 
“89” هدفا  الذي سجل  لريال مدريد اإلسباني 
2.71  هدف في المباراة  بمعدل تهديفي بلغ  
كريستيانو  البرتغالي  نال  حيث   ، الواحدة 
رونالدو حصة األسد بعدما بلغ سقف ال� 50  
دفا ، يليه الفرنسي كريم بن زيمة ب� 22 هدفا 

، ثم الويلزي غاريث بيل ب� 17 هدفاً .  

بايرن ميونيخ 
الهجومي  الثالثي  نجد  الثالث  المركز  وفي 
لبايرن ميونيخ األلماني ، والمكون من البولندي 
مولر  توماس  واأللماني  ليفاندوفسكي،  روبرت 
والهولندي آريين روبن بتسجيلهم ل� 62 هدفا 
المباراة  2.54  هدف في  بلغ  تهديفي  بمعدل 
هدفا   23 البولندي  سجل  بعدما  الواحدة، 
بينما وقع األلماني على 20 هدفا ، والهولندي 

على 19 هدفا.

باريس سان جرمان
باريس  لنادي  الهجومي  الثالثي  رابعاً  وجاء 
بفضل  هدفا   60 ل�  بتسجيله  جرمان  سان 
سجل  الذي  ابراهيموفيتش  زالتان  السويدي 
كافاني   إدينسون  واألوروغوياني   ، هدفا   28
االرجنتيني  يليه  هدفاً   24 على  بتوقيعه  

إزيكييل الفيتزي ب� 8 أهداف.

توتنهام هوتسبير وأتليتكو مدريد
 وفي المركز الخامس جاء الثالثي الهجومي 
لنادي توتنهام هوتسبير اإلنكليزي الذي خاض 
منافسات الدوري االوروبي، باإلضافة إلى الثالثي 
الهجومي لنادي اتلتيكو مدريد اإلسباني الذي 
خاض منافسات دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج 
بعدما   ، المسابقة  من  نهائي  الربع  الدور  من 

سجل كل ثالثي من الفريقين 55 هدفا  .

اإلنكليزي  الفريق  ثالثي  أه��داف  وج��اءت 
 31 ب�  كين  هاري  اإلنكليزي  من  كل  بواسطة 
ب�12 هدفاً،  ناصر شاذلي  والبلجيكي    ، هدفا 
ثم الدنماركي كريستيان إريكسن ب�12هدفاً  
، أما أهداف ثالثي الفريق اإلسباني ،  فسجلها 
كل من الفرنسي أنطوان غريزمان  ب� 25 هدفا 

 20 ب�  ماندزوكيتش   ماريو  والكرواتي   ،
هدف ،  و راؤول غارسيا ب� 10 أهداف . 

 أولمبيك ليون
لنادي  الهجومي  الثالثي  وحل 
سابعاً   الفرنسي   ليون  أولمبيك 
بعد تسجيله 51 هدفا ، سجلت 
الفرنسي  من  كل  بواسطة 
 30 بواقع  الغازيت  اليكسندر 
الجزائري  الفرنسي-  و   ، هدفا 
ثم   ، هدفا   14 ب�  فقير  نبيل 
ب�  توليسو  كورينتين  الفرنسي 

7 أهداف . ً

أرسنال 
الثالثي  حل  الثامن  المركز  وفي   

أرسنال  لنادي  الهجومي 
شارك  والذي  اإلنكليزي، 

دوري  بطولة  في  ايضا 
قبل   ، أوروب��ا  أبطال 

الدور  من  يخرج  أن 
النهائي  الثمن 
المسابقة  م��ن 
سجل  ح��ي��ث   ،
خط هجومه  50 
كل  بفضل  هدفا 
التشيلي  م��ن 
ال��ك��س��ي��س 
الذي  سانشيز 
 23 وق���ع ع��ل��ى 
هدفاً و الفرنسي 
جيرو  أوليفييه 
ه��دف��اً،   18 ب��� 
آرون  والويلزي 

الذي سجل  رامزي 
9 أهداف .  

نابولي  
ًالثالثي  تاسعا  وح��ل 

والذي  اإليطالي،  نابولي  لنادي  الهجومي 
بعدما  األوروب��ي  الدوري  لقب  على  ينافس 
نجح هجومه في تسجيل 49 هدفا بفضل 
األرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 26 
هدفا واإلسباني خوسيه كاييخون بتوقيعه 
على 12  هدفا ثم الصربي ماريك هامسيك 

الذي سجل 11 هدفاً.

مانشستر سيتي
وأخيراً  ع��اش��راً  وج��اء 
الهجومي  ال��ث��الث��ي 
سيتي  مانشستر  لنادي 
اإلنكليزي بعد تسجيله 
ج��اءت   ، ه��دف��ا   48
األرجنتيني  بواسطة 
الذي  اغويرو  سيرجيو 
 ، ه��دف��ا   27 س��ج��ل 
واإلسباني دافيد سيلفا 
بتوقيعه على 11 هدفا  ، 
ب�  توريه  يايا  العاجي  ثم 

10 أهداف 

في زمن رئيس االتحاد الكروي 
سعيد  حسين  ال��س��اب��ق 
تصريح  من  اكثر  سمعنا 

المفروض على مالعبنا سيرفع  ان الحظر  مفاده 
تدريجيا وانقضت السنوات القمرية والشمسية 
! الواحدة تلي االخرى ولم نرى بصيص من االمل في 
رفعه ، في البداية وافق الفيفا على الرفع  الجزئي 
نادي  بعده  ومن  الفلسطيني  المنتخب  وجاء 
وبشرنا  اللبناني  العهد  وحتى  المصري  الزمالك 
عربية  وبوصاية  رفضا  ظل  الفيفا  ان  اال  بخير 
والغايات طبعا معروفة لبعض  ابقاء الحظر  في 
للدولة  االنتخابات االخيرة  ! وبعد  العرب  االشقاء 
الحسين  عبد  الرياضية  ال��وزارة  رئاسة  تسلم 

عبطان وتوعد في انهاء مشكلة رفع الحظر عن
هذه  حل  في  كبير  جهد  بذل  انه  بل  مالعبنا 
لمسيرة  فالمتتبع   ، ازلية  باتت  التي  المعضلة 
الكرة  عشيرة  رئيس  لمالقاة  تذهب  التي  الوفود 
العالمية يرى ان ذهابها وعودتها ) صارت عادية ( ! 
يذهبون ويعودون او ) كلشي ماكو ( ! وال ندري على 
اي رفع حظر يتكلمون مع فيفا سيما وان مالعبنا 
منها  البعض  ان  بل  للعب  صالحة  غير  الزالت 
تركيع  االخر  والقسم  كامل  تفليش  الى  يحتاج 
الهرج  ان  !! كما  الخلفة  ابو سوادي  على طريقة 
والمرج واالعتداءات ودخول الجماهير ارض الملعب 
هذا جانب اخر ! حقيقة رفع الحظر عن مالعبنا 
يحتاج الى دراسة طويلة ال ان نذهب يوميا نترجى 

بالتر بلكت يرفع الحظر !
عشيرة  رئيس  زيارة  في  مستمرة  الوفود  عموما 
الطوبة العالمية واليوم هناك وفد ضخم سيزور 
بالتر من اجل افهامه ان مالعبنا صارت اضبط من 
من  اي  استقبال  وباستطاعتنا  جيبوتي  مالعب 
منتخب حتى وان كان من كوكب اخر الن تقنياتنا 
بطرق  المالعب صممت وشيدت  داخل  الموجودة 
بالشتايكر  المدرجات  بناء  اولها  عادية  غير 
الصحية  المرافق  بينما  بالحصو  المطعم 
للمالعب فحدث وال حرج صممت باحدث ما يكون 
جوري  الورد  رائحة  تشبه  التي  الراوئح   حيث  من 
نتمنى ان يرفع الحظر عن مالعبنا بصاية اهلل او 

صاية الوفود اليومية !!!

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضة

نفى فريق مكالرين المنافس في سباقات سيارات فورموال1- الشائعات التي 
تحوم حول رحيل السائق األسباني فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين عن 

الفريق في حالة عدم تحقيق النجاح بسيارته.
وقال رون دينيس رئيس مكالرين في 
فورموال1-  موقع  نشرها  تصريحات 
ثالثة  لمدة  بعقد  معنا  مرتبط  “إنه 

أعوام، وال يوجد خيارات أخرى،
 هذا هو األمر ببساطة، هذا ما كنا 
يريده  ، وهذا ما كان  إياه  نريد منحه 

هو”.
إلى  ع��ام��ا”،   33“ ألونسو  وع��اد 
مكالرين هذا الموسم بعد رحيله عن 
المركزين  فقط  أحرز  لكنه  فيراري، 
12 و11 هذا الموسم بسيارة الفريق 

المتعثر في بطولة العالم. 
ولم يحرز ألونسو أو زميله جنسون 
سباقات،  أربعة  خالل  نقاط  أي  باتون 
المقبل  للسباق  حاليا  ويستعدان 
من  العاشر  في  أسبانيا  في  المقرر 
إن  دينيس  وقال  الحالي.   ايار/مايو 
الشريك  “هوندا”  بتواجد  مكالرين، 
المزود بالمحركات، يتطور من سباق آلخر ويمكن أن يبدأ عند نقطة معينة 
فرق  أنجح  من  واحدا  مكالرين  ويعد  المبذول.  الجاد  العمل  ثمار  جني  في 

الفورموال1-، 
12 مرة لفئة السائقين وثماني مرات لفئة  فقد أحرز لقب بطولة العالم 
الصانعين،  لكن آخر تتويج كان قبل سبعة أعوام حيث فاز لويس هاميلتون 
بلقب السائقين وفاز مرسيدس في فئة الصانعين كشريك مزود بالمحركات.

رئيس مكالرين: 

ألونسو سيكمل معنا األعوام الثالثة بموجب العقد

في الدوريات األوروبية 

ميسي- نيمار- سواريز... أقوى ثالثي هجومي في أوروبا

فريق  رغبة  عن  االعالم  وسائل  من  العديد  اشارت 
المصري  المهاجم  مع  بالتعاقد  االنجليزي  توتنهام 
محمد صالح، المعار إلى فيورنتينا االيطالي خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ووفقا  لتقارير عالمية المصداقية، فإن ادارة توتنهام 
االنجليزي خاطبت ادارة تشيلسي لضم محمد صالح 

في حزيران/ يونيو المقبل، لتوجه ادارة السبيرز ضربة 
مع  النهائي  بالتعاقد  الفيوال  احالم  إلى  موجعة 
ال�  صاحب  صالح  محمد  وانضم  المصري.  المهاجم 
)22 عاما( إلى تشيلسي االنجليزي في كانون الثاني/ 
يناير من العام 2014 قادما من بازل السويسري مقابل 
الفرصة  يجد  لم  لكنه  استرليني،  جنيه  مليون   12

الكافية على ملعب ستامفورد بريدج.
العام  الماضية من  الشتوية  االنتقاالت  وخالل فترة 
2015، نجح فيورنتينا بالتعاقد مع المهاجم المصري 

البلوز  من  قادما  شهر،   18 لمدة  االعارة  سبيل  على 
جديد  من  مستواه  صالح  استعاد  حيث  تشيلسي، 
مع  خاضها  مباراة   14 من  الفيوال  مع  اهداف   7 واحرز 

الفريق في مختلف المسابقات المحلية واالوروبية.
اجواء  إلى  اعادة محمد صالح  إلى  توتنهام  ويسعى 
لكن  مجددا،  القدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي  الدوري 
خطط مورينيو على المدى الطويل قد توجه صفعة 
المهاجم  مع  بالتعاقد  وفيورنتينا  توتنهام  لفريقي 

المصري في الصيف المقبل.

خيا  دي  ديفيد  االسباني  احدثه  الذي  الضجيج  كثر 
حارس مرمى مانشستر يونايتد االنجليزي في آخر عامين، 
إلى  انتقاله  الصحفية  التقارير  العديد من  ربطت  بعدما 
لكرة  االسباني  الدوري  ووصيف  اوروبا  بطل  مدريد،  ريال 
خيا  دي  المقبلة.  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  القدم، 
انفجرت في وعاء االنتقاالت، حيث  .. )فقاعة من الصابون( 

خالفة  من  جدا  قريب  عاما(   25( ال�  صاحب  الحارس  بات 
الملكي  النادي  عرين  حماية  في  كاسياس  ايكر  مواطنه 
يونايتد،  مانشستر  جماهير  وتترقب  المقبل.  بالموسم 
االوروبية مجددا، مصير  الواجهة  الى  للعودة  المتعطشة 
دي خيا حول بقاءه في مسرح االحالم، أو الرحيل إلى ملعب 
التقرير  ريال مدريد. وفي سياق  بيرنابيو معقل  سانتياغو 
التالي  يستعرض 4 مؤشرات تبشر بقرب رحيل دي خيا إلى 
ريال مدريد في الصيف: -1 الميرينغي امام فرصة تاريخية 
تجديد  االخير  رفض  بعدما  الصيف  في  خيا  دي  لخطف 

عقده مع الشياطين الحمر، حيث ينتهي عقده في حزيران/ 
يونيو 2016، فضال عن رفضه عرضا خياليا من ادارة الحمر 
بحصوله على راتب اسبوعي يصل الى 200 الف باوند. 2 
إلى  الرحيل  ايكر كاسياس من  الحارس االسباني  اقتراب   -
صفوف آرسنال االنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل، 
هوغو  الفرنسي  مع  يونايتد  مانشستر  ادارة  ومفاوضات 
لوريس حارس توتنهام، تنذر بقرب رحيل دي خيا بالصيف. 
3 - وضع مانشستر يونايتد الحالي، حيث ال تبدو هناك أي 
مؤشرات تنذر بقدرة المانيو في المنافسة على البطوالت 

وااللقاب، باالضافة إلى احتمالية غياب الشياطين الحمر 
بالموسم  التوالي  على  الثانية  للمرة  التشامبيونز  عن 
المقبل بعد تعثره امام ويست بروميتش. 4 - رغبة دي خيا 
بالعودة إلى مسقط رأسه مدريد، باالضافة إلى أن مغنية 
الراب االسبانية إدورني، صديقة دي خيا ال زالت تسكن في 
اسبانيا، حيث تسافر كل فترة الى مانشستر من اجل زيارة 
دي خيا وهو ما يعد امرا شاقا، فضال عن حبها لفريق ريال 
اسبانيا  إلى  خيا  دي  عودة  مسألة  يجعل  ما  وهو  مدريد، 

مسألة وقت ليس إال

انجليس كليبرز  أطاح لوس 
سبيرز  انطونيو  ب��س��ان 
ل��أدوار  األول��ى  الجولة  من 
كرة  دوري  ف��ي  االقصائية 
السلة االمريكي للمحترفين 
على   111-109 تغلب  بعدما 
حامل اللقب في اللقاء األخير 
المباريات  سلسلة  ضمن 
القسم  في  بينهما  السبع 

الغربي 
رمية  ب��ول  كريس  وسجل 
ثانية  قبل  لكليبرز  الحسم 
ليصعد  النهاية  من  واحدة 
هيوستون  لمواجهة  فريقه 
نهائي  قبل  ف��ي  روك��ت��س 

القسم الغربي.
وأنهى بول اللقاء برصيد 27 
بليك  زميله  وأض��اف  نقطة 

كما  نقطة   24 جريفين 
استحوذ على 13 كرة مرتدة.

27 نقطة  دانكن  تيم  وأحرز 
11 كرة مرتدة  واستحوذ على 
زميله  مع سبيرز فيما أضاف 
 20 باركر  توني  الفرنسي 

نقطة.
 102-101 كليبرز  وتقدم 
جريفين  س��ج��ل  ع��ن��دم��ا 
رميتين حرتين قبل ثالث دقائق 
لكن  النهاية  على  ثانية  و35 
أضاف  ثم  سريعا  رد  دانكن 
رمية  ليونارد  كاوهي  زميله 
سبيرز  ليتفوق  أخرى  ثنائية 

.105-102
ليتعادل  االث��ارة  واستمرت 
 8.8 قبل   109-109 الفريقان 
بول  لكن  النهاية  على  ثانية 
كليبرز  لصالح  اللقاء  حسم 

برمية ثنائية.

الشاطئ  دفاع  نجم  موسم  االصابة  انهت 
في  لكسر  تعرض  وال��ذي  السدودي،  محمد 
ضمن  السبت،  الهالل،  لقاء  في  األيسر  ساقه 

منافسات الدوري الفلسطيني لكرة القدم.
للغاية  سيء  توقيت  في  االصابة  وج��اءت 
حدثت  فاالصابة  الشاطئ،  لفريق  بالنسبة 
والفريق خسر أمام الهالل وتجمد رصيده عند 
اآلن،  البقاء حتى  يؤمن  والفريق لم  23 نقطة، 

وإن كان قريب منه.
فإن  المعالج،  الطبيب  تصريحات  وحسب 
لمدة  الفريق  عن  السدودي  ستبعد  االصابة 
لمزاولة  بعدها  يعود  األقل،  على  أسابيع   5
تدريباته، وهو ما يعني انتهاء الموسم بشكل 

رسمي.
 وقال السدودي “أنا حزين لالبتعاد عن صفوف 
أبناء البحرية  في هذا التوقيت الدقيق للغاية، 
وإن شاء اهلل  وقدر،  االصابة قضاء  بالنسبة لي 

نجوم الفريق قادرون على التعويض”.
وسجل السدودي هدفين لفريقه في المباراة 
السابقة أمام خدمات خان يونس، كما ارتطمت 
احدى تسديداته في عارضة الهالل قبل الخروج 

مصاباً من اللقاء.
زال  وما  بأبنائه،  غني  الشاطئ  فريق  واضاف، 
أمامنا 3 مباريات في الدوري، وهنالك فرصة في 
الثمانية  بلغ دور  الفريق  ان  الكأس على اعتبار 
الدوري  متصدر  الشجاعية  مواجهة  وتنتظره 

الممتاز

للمنتخب  الفني  المدير  بادو  الزاكي  المدرب  قرر 
المغربي اإلكتفاء بمعسكر تدريبي طويل يبدأ نهاية 
شهر ايار/ مايو الحالي ويستمر لغاية منتصف حزيران/ 
يونيو المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المغربي أمام 
التصفوية  المجموعة  جوالت  أولى  في  الليبي  نظيره 

السادسة المؤهلة ألمم أفريقيا 2017 بالغابون.
ونفى الزاكي ل أن يكون قد تلقى اتصاال من أي احد 
من  هو  أنه  قال  كما  وديا،  مصر  منتخب  لمواجهة 
يرغب  التي  المنتخبات  ونوع  الوديات  مواعيد  يحدد 

بمواجهتها.

واضاف: “ليس صحيحا ما روج له اإلعالم، لم أبدي أي 
هو  األول  لسبببين،  مصر  منتخب  مواجهة  في  رغبة 
عدم وجود أجندة مباريات معترف بها من الفيفا بهذه 
الفترة، والسبب الثاني هو رغبتي في تفادي أي نوع من 

اإلصابات التي قد تطال الالعبين”.
بمدينة  تدريبي  بمعسكر  “سنكتفي  الزاكي:  وأكد 
منتخب  مباراة  ستحتضن  التي  المدينة  وهي  أكادير 

ليبيا وسيكون مهما للغاية”.
قبل  تكفي  أسبوعين  فترة  أن  “اعتقد  واختتم: 
الكثير  يلبي  هذا  جيدا،  التحضير  اجل  من  المواجهة 

من حاجاتنا”.
من  كال  أيضا  السادسة  المغرب  مجموعة  وتضم 

منتخبي الرأس األخضر وساو تومي.

قوة  بكل  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  إدارة  تسعى 
نجم  سترلينج  رحيم  اإلنجليزي  الدولي  مع  للتعاقد 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  اإلنجليزي  ليفربول 
للظفر  كبيرة  صفقة  لتقديم  ومستعدة  المقبلة، 

بخدماته.
إدارة  أن  إلى  أشارت  البريطانية  ميرور”   “ صحيفة 
إسترليني  مليون   55 لتقديم  مستعدة  “السيتزين” 
يقرب  ما  الالعب  ومنح  الصغير،  النجم  مع  للتعاقد 

من 200 ألف إسترليني إسبوعًيا.
التقرير أوضح إلى أن هذا العرض سيكون من الصعب 
راتب  أحبط  أنه كان  الالعب، وخاصة  رفضه من جانب 

100 ألف جنيه إسترليني للبقاء مع الريدز.
الصحيفة ألمحت إلى أن الراتب المقدم من جانب 
والتألق،   الفوز  السماوي يشمل على مكافأت  الفريق 
االنتقال  على  عاًما  ال20  صاحب  النجم  إلقناع  وذلك 

خالل الصيف المقبل.
مستقبله  عن  الحديث  فضل  قد  سترلينج  وكان 
برندان  مدربه  وأخبر  الجاري،  الموسم  انتهاء  عقب 

رودجرز بأنه لم يحسم مصيره بعد.

توتنهام يقترب من التعاقد مع محمد صالح

كليبرز يطيح بسبيرز حامل 4 مؤشرات تؤكد قرب انتقال دي خيا إلى ريال مدريد
اللقب من األدوار االقصائية

االصابة تنهي موسم 
السدودي مع الشاطئ 

الفلسطيني

المغرب يدخل في معسكر طويل قبل مواجهة ليبيا

مانشستر سيتي يغري سترلينج 
ب200 ألف إسترليني اسبوعًيا
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ي�ض���يف  و
ل�ض���بكة  الجاب���ري 
النب���اأ: فم���ا اجمل ان 
االن�ض���ان  ي�ض���تيقظ 
ي�ض���م  وه���و  �ض���باحا 
رائح���ة زكية تب�ض���ر 
ب���والدة ي���وم جديد 
وجميل، علما بان 
النا����س  امزج���ة 
فته���ا  ثقا و
طبيعته���ا  و
المناخي���ة ه���ي 
تح���دد  الت���ي 
العط���ور  ن���وع 
مة  لم�ض���تخد ا
ف���ي  والمحبب���ة 
او  الدول���ة  ه���ذه 

تل���ك. ام���ا اكث���ر ال���دول انتاج���ا وت�ض���ويقا للعط���ور فتعتبر 
فرن�ض���ا، في المقام االول ومن ثمة تاأتي بريطانيا ،ا�ضبانيا 
الم�ض���توى  ���ى  عل ام���ا  االورب���ي  الم�ض���توى  ���ى  عل ،الماني���ا، 
اال�ض���يوي فالهند وبعدها تاأتي ال�ضعودية، ومن ثم االمارات 
العربي���ة المتح���دة.  ام���ا بالن�ض���بة الأ�ض���ل العط���ور فيق���ول 
كالبخ���ور  االخ�ض���اب  بع����س  م���ن  تاأت���ي  بانه���ا  الجاب���ري: 
والحيت���ان  كالغ���زالن  الحيوان���ات  �ض���حوم  وم���ن  والقرنف���ل 
واالزه���ار واالوراد كالجوري والرازقي وبعد ذلك تاأتي عملية 
الت�ض���نيع وهي ذات طاب���ع كيميائي.  ويتاب���ع: واكثر الدول 
ا�ض���تخداما للعط���ور ه���ي البلدان المتدينة وم���ن لها طابع 
القدا�ضة الن العطر يعتبر طاردا لل�ضيطان اوال ولكي تلقى 
اهلل �ضبحانه وتعالى عند العبادة وانت ذا رائحة زكية وطيبة 
ويجوز ال�ضارع المقد�س ا�ضتخدام العطور الزيتية والمركزة 
���باب وغيرها ه���ي التي جعلت م���ن العطور مثل  وه���ذه اال�ض
الم�ض���ك والعنبر والورد المحمدي هي ال�ضائعة في �ضعوب 

تلك المنطقة.

اصل العطور وانواعها

حديثنا التالي كان مع ال�ض���يد ابو انور وهو �ضاحب 
ا�ض���ل  ع���ن  و�ض���األناه  المرك���زة  العط���ور  لبي���ع  مح���ل 
العط���ور ون�ض���اأتها فاأج���اب قائ���ا: كل العطور ا�ض���لها 
طبيع���ي تقريب���ا م���ن االزه���ار) كالقرنف���ل والنرج����س 
واليا����س والقداح واأنواع اأخرى( ومن ثمة تجرى عليها 
عمليات ت�ضنيع وخلط مجموعة مع مجموعة اخرى 
فينتج �ض���نف جديد من العطور وهذا الت�ضنيع اكثر 
�ض���يوعا في الدول الغربية، اما الدول العربية فباقيه 
���ى اال�ض���ل الطبيع���ي للعط���ور ويعتبرون���ه ا�ض���لي  عل
���ي،  الن ال�ض���رقين بطبيعته���م يحبون التراث والما�ض
وي�ضتر�ض���ل اب���و ن���ور: و �ض���بب رواج العط���ور المرك���زة 
كونها تلبي حاجة الم�ضتهلك العراقي �ضاحب الدخل 
المح���دود. ح�ض���ام البك���ري اح���د الم�ض���توردين للمواد 
اال�ضا�ض���ية لهذه العطور تح���دث الينا قائا: ان جودة 
العط���ر المرك���ب، تعتم���د على م�ض���در "االأ�ض���ان�س" 
الم���ادة اال�ض���ا�س، م�ض���يرا الى انه يتم ا�ض���تيراد الزيوت 
العطرية المركزة من فرن�ض���ا واإ�ض���بانيا والهند، ودول 
الخليج التي ي�ضتورد منها عطور مركزه مثل الم�ضك 
والعنب���ر .  وع���ن طريقة تركيب العطور يبين البكري 
: انه���ا "تت���م بخلط الزي���ت العطري المرك���ز مع الماء 

المقط���ر والمثب���ت و"اال�ض���بيرتو" - الكح���ول، وم���ادة 
ت�ض���مى الف���واح لنث���ر العطر ف���ي االأج���واء ". ابو عمار 
�ض���احب محل للعطور  �ض���األناه هو االخر عن اف�ض���ل 
انواع العطور فاأجاب: كل منطقة لها عطرها الخا�س 
و�ض���امراء  والكاظمي���ة  والنج���ف  به���ا فمث���ا كرب���اء 
تحب���ذ العط���ر المحمدي والم�ض���ك والعنب���ر، اما دول 
الخلي���ج فت�ض���تخدم الع���ود باأنواعه كالع���ود الكمبودي 
والع���ود االمارات���ي والع���ود البحريني ومخل���ط العنبر 
ومخل���ط المل���وك، علم���ا بان ه���ذه العط���ور تميل الى 
عط���ور الهند وباك�ض���تان ويوجد نوع اخ���ر من العطور 
���ى الماب����س  ه���ي الم���واد ال�ض���معية وه���ي تو�ض���ع عل
وتبق���ى فترة طويلة من الزمن وتعطيها رائحة زكية. 
وي�ض���يف ابو عمار ل�ض���بكة النباأ: تنق�ضم العطور الى 
ق�ضمين وهي العطور القديمة وا�ضلها معروف طبعا 
م���ن بع����س الحيوانات وا�ض���ناف االوراد، اما بالن�ض���بة 
للعطور الحديثة فهي نتاج تطور الكيمياء الع�ضوية 
وخلط بع�س االنواع. اما انواع العطور فهناك العطور 
الزيتي���ة المرك���زة والعط���ور الزيتي���ة المخفف���ة حي���ث 
وهن���اك  ت�ض���اف له���ا ن�ض���بة كح���ول اق���ل م���ن 20% 
عط���ور ال�ض���بريه الم�ض���تخدمة بكث���رة عالمي���ا، مث���ل 
اله���اواي والك�ض���مير وفيج���ي ودنه���ل وباري����س وب���روت 
واأنم���ل و�ض���ائيل وجورجي���ا وهوك���و وازاو وغيره���ا م���ن 
الم���اركات.  اب���و رقي���ه بائ���ع عطور متج���ول وهو يعزي 
رخي�ض���ة  لكونه���ا  المرك���زة   العط���ور  انت�ض���ار  �ض���بب 
الثم���ن وذات رائح���ة زكية وتوفر لم�ض���تخدميها حرية 
خل���ط ومزاج ا�ض���ناف العط���ور المختلف���ة وبما يائم 
م���ع رغبتهم ولي�ض���ت فيها ا�ض���رار �ض���حية. علما بان 
ا�ض���تخدام العطر اكثر رواجا في ف�ض���ل ال�ض���يف منه 
الى ال�ضتاء ب�ضبب التعرق. وي�ضيف: ان �ضعر العطور 
الزيتي���ة والمرك���زة العادي���ة تت���راوح م���ا بي���ن 150 ال���ى 
���ي الواحد. وقد ي�ضل �ضعر بع�س انواع  750دينار لل�ض
العطور الفاخرة الى 200 دوالر للقنينة ال�ضغيرة من 
مث���ل الع���ود الكمب���ودي او مخل���ط المل���وك... ومع ابو 
رقيه نختم ما بدئنا في عالم وا�ض���رار العطور الوا�ضع 

والمت�ضعب حديث نختمه بعطر الحب وامل القاء.

جودة العطر المركب 
تعتمد علـى المـــادة 

االساس

وم���ن  واال�ض���وريون  البابلي���ون  عن���ى  ولق���د 
قبله���م ال�ض���ومريون بالنخل���ة وكانت اكثر من 
�ضجره عاديه بل كانت �ضجره مقد�ضه لديهم.
لك���ن م���ع اال�ض���ف ن���رى ف���ي الوق���ت الحالي 
ع���دم احترام لتلك ال�ض���جرة المباركة وال حتى 
احت���رام لحديث الر�ض���ول)�س( ال���ذي قال فيه 
)اكرم���وا عمتك���م النخلة ( وع�ض���رات االحاديث 

االخرى.
وكان نخي���ل الع���راق ق���ي ع���ام 1970م يقدر 
ب34ملي���ون نخل���ه والي���وم يق���در ب 9 ملي���ون 
ب�ض���بب  وذل���ك  ر�ض���مية  اح�ض���ائية  ح�ض���ب 
قب���ل  م���ن  واالإهم���ال  والح���روب  االمرا����س 

الكثيرين.
اب���و محم���د �ض���احب مكت���ب لبي���ع و�ض���راء 
���ي يق���ول : انن���ي اعم���ل في بيع و�ض���راء  االرا�ض
م���ع  الب�ض���اتين  ابي���ع  ال  لك���ن  الب�ض���اتين 
قط���ع  ال���ى  بتقنينه���ا  اق���وم  وانم���ا  ا�ض���جارها 
���ى رغب���ة الم�ض���تري لك���ن ب���كا  �ض���غيره او عل
الحاالت انا اقوم بازاحة ما فيها من اال�ض���جار 
مهم���ا كان���ت انواعها وا�ض���نافها لغر�س الربح 

طبع���ا، وي�ض���يف ب���اأن ه���ذه الب�ض���اتين اكثرها 
طابو زراعي ولي�ض���ت طابو �ضرف لكن الزيادة 
ال�ض���كانية جعل���ت م���ن المواط���ن ان يلجاأ الى 
اي م���كان لك���ي ي�ض���تقر ه���و وعائلته.ه���ذا من 
جان���ب وم���ن جان���ب اخ���ر ه���و م���وت ا�ض���جار 
النخيل وا�ض���بحت اأالأرا�ضي جرداء لي�س فيها 
�ض���وى نخل���ه واح���ده فيق���وم �ض���احبها ببيعها 

واالإ�ضتفادة من اموالها.
وا�ض���اف مدير �ض���عبة زراعة الهندية مهدي 
المو�ض���وي ان تق���دم البل���دان يقا����س بتطورها 
الزراعي وال�ضناعي وت�ضعى الدول والحكومات 
لتاأمين الغذاء ل�ضعوبها وبذلك ت�ضمن حرية 
قرارها ال�ضيا�ضي، ما ناحظه اأالآن من ظاهرة 
تجريف النخيل ظاهرة غير ح�ضاريه خطيرة 
ت���وؤدي ال���ى انخفا����س المنت���وج اال�ض���تراتيجي 
م���ت التم���ور الت���ي تعتب���ر ث���روة وطني���ه هامه 
وبع���د ان كان العراق من اول الدول الم�ض���درة 
للتمور ا�ضبح االن في الموؤخرة بكمية التمور 
المنتج���ة ونوعيته���ا واالأخط���ر م���ن ه���ذا ه���و 
ظاهرة التجريف الع�ض���وائي لبع�س المناطق 

العام���رة، وم���ن  النخي���ل  الزراعي���ة وب�ض���اتين 
���ى ه���ذه الظاه���رة الخطي���رة  اج���ل الق�ض���اء عل
يج���ب تكات���ف الجه���ود من قب���ل ال���كل ابتداءا 
م���ن الم���زارع ال���ى ال�ض���لطة الت�ض���ريعية فف���ي 
هذا المجال يجب ت�ض���ريع القوانين ال�ضارمة 
والق�ض���وة ف���ي تطبيقها من اج���ل حماية هذه 
الثروة او تحديد مناطق فارغة وتوزيعا كقطع 

�ضكنية للمواطنين.
���ى ال�ض���لطة اأالأداري���ه  وا�ض���اف قائ���ا ان عل
متابعة المجرفين ولي�س ا�ضحاب القطع الأن 
فيه���ا ورث���ة كثيرون ي�ض���عب ماحقتهم واخذ 
التعه���دات م���ن ا�ض���حاب المكات���ب العقاري���ة 
للح���د من ه���ذه الظاه���رة. وا�ض���اف ان مبادرة 
الحكوم���ة العراقي���ة ودوائر الزراعة م�ض���تمرة 
ال�ض���عب  وان  الب�ض���اتين  الإدام���ة  بالت�ض���ليف 
م���ن  النخي���ل  بمكافح���ة  مهتم���ة  الزراعي���ة 
اأالأمرا�س و�ض���بق وان با�ض���رنا بحملة مكافحة 

الدوبا�س عن طريق الر�س بالطائرات.
كاظ���م عبد الزهرة )م���زارع( 70 عاما يقول: 
ان ب�ضتاني ن�ضفه يروى ب�ضورة جيدة واالخر 

ال ي���روى وذل���ك ب�ض���بب االنقط���اع الم�ض���تمر 
الب�ض���تان  ب�ض���قي  اق���وم  الكهربائ���ي  للتي���ار 
م���رة واح���دة في ال�ض���هر وقد نوف���ق في بع�س 
م�ض���تمر  الكهربائ���ي  التي���ار  يك���ون  االحي���ان 
فاأ�ض���قي الب�ض���تان مرتي���ن بال�ض���هر ب���دال من 
م���رة، وان ا�ض���جار الفاكه���ة من برتق���ال وعنب 
ورم���ان التي زرعها اهلنا تحت ا�ض���جار النخيل 
هلك���ت ب�ض���بب قل���ة مي���اه ال�ض���قي وبال�ض���ورة 
نف�ض���ها بع�س ا�ضجار النخيل على الرغم من 
انه���ا ال تحتاج �ض���وى مقدار قلي���ل من المياه، 
���ى  ناهي���ك ع���ن الم�ض���اريف الت���ي ت�ض���رف عل
النخل���ة الواح���دة م���ن تنظي���ف وادام���ه تكل���ف 
الفاح مبلغ مالي كبير خا�ض���ة اذا كان يملك 
عدد كبير من النخيل وبالتالي عندما يحين 
موع���د جن���ي المح�ض���ول ال يقدر ه���ذا التعب 
وال الخ�ض���ائر عندم���ا تري���د بيع���ه مم���ا جع���ل 

الفاح يقوم ببيع االر�س وما فيها.
ان  )م���زارع(  الح�ض���ناوي  محم���د  وي�ض���يف 
ب�ض���تاني في���ه اف�ض���ل ان���واع ا�ض���جار النخي���ل 
ويبل���غ عم���ر ه���ذه اال�ض���جار اكثر م���ن 30 عام 

واجدها واح�ضب ها واحدة من اوالدي الأني قد 
زرعته���ا بي���دي و�ض���اهدتها وهي تكبر، وتب�ض���م 
قائ���ا ان اي احد من ابنائ���ي ال يريد ان تكون 
ل���ه عاقة مع الب�ض���تان ال���ذي تملك���ه العائلة 
الكب���رى  وابنت���ي  �ض���يدالني  الكبي���ر  فابن���ي 
مهند�ض���ة، ويقول محمد ان ب�ض���تانه �ض���يموت 
مع���ه ويت���م بيع���ه ال���ى قط���ع �ض���غيرة كبقي���ة 
الب�ض���اتين القريب���ة م���ن المدن و�ض���يكون من 
���ي  ���بة لي ان اقوم بتق�ض���يم ار�ض الموؤلم بالن�ض
عائلت���ي  ازاء  بواجب���ي  قم���ت  ولكن���ي  وبيعه���ا 
اق���وم بقط���ع نخل���ة  وتقالي���دي وال يمك���ن ان 

واحدة مهما كلف اأالأمر.
وم���ن هذا كل���ه يت�ض���ح امامنا مهم���ة كبيرة 
وم�ضوؤولية اكبر اتجاه احت�ضان زراعة النخيل 
ال�ض���ناعات  وتطوي���ر  بمنتجات���ه  واالهتم���ام 
القائم���ة علي���ه وذل���ك من اجل تحقي���ق اأالأمن 
الغذائي من خال االنتاج لمحلي وللح�ض���ول 

غلى عوائد اقت�ضادية مجزيه.

تــزرع  بغــداد  امانــة 
النخيل وتتركه يموت 

بطيئا دون ماء

بالد السواد االعظم تتحول الى ارض جرداء
اكرمــــو عمتكــــم النخلـــــــة

ان عالم النخيل يمللا تاريخنا مجدا وجماال، حيث 
ارتبط اسم العراق بالنخيل قبل ان يرتبط باي شيء 
فللا نفطنللا يعللادل النخيللل وال قحطا مللع النخيل، 
وسللمي العراق بلد السللواد بسللبب نخيله، وقيل ان 
النخلة خلقت مع ادم )عليه السللام( ولذلك سماها 
النبي)ص( بالعَمه وهذا تشللبيه رائع جدا حيث انها 
تشللبه ادم في الخلق والتشللبه هنا ماديللا ومعنويا, 
والنخل كان معروفا في باد الرافدين قبل الطوفان، 
وقللد ثبت ان مدينللة اور وهي من مدن قبل الطوفان 
وكانللت مأهولة فللي حوالي القرن الرابللع قبل المياد 
وكانللت زاخرة بالنخيل بل واعتبروا النخل الشللجرة 

الرئيسية في الزراعة حينها.

عالم العطور وتنوع االذواق :

عنـــاق الرائحـــة الطيبـــة بيـــن المصنــــوع والمتلــــقـــي

)لو تشللابهت األذواق لبارت السلللع( شعار كان ينبغي ان يكون حاضرا في تلك 
الساعة وفي هذا المكان بالذات ليرصد من هناك مبررات وأسباب ذلك التجمهر 
امللام احد محات الجملللة التي تخصصت ببيللع العطور المركللزة أو المركبة أو 
الزيتيللة كما تسللمى ، شللبكة النبللأ المعلوماتيللة  دخلت عالم العطللر من اجل 
لتتعرف عبى بعض اسللرار هذا العالم الرائع وقفتنا االولى كانت مع االخ عقيل 
الجابري 35 عاما الذي وصف العطور بانها عالم جميل يبعث في النفس الراحة 
والحيوية والنشللوة وهذه ليست فلسللفة معاصرة او اجتهادا شخصيا بقدر ما 
يتعلللق االمر كونها حقيقة واقعه نلمسللها في ثنايا البعد القرآني، 
حللال تعرضه ألجواء الجنة وعطرها االخاذ وهذه التفاته موكدة 

تصب باتجاه استحسان وجواز العطور.

/ الهام حاتم

/ فيصل سليم
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ما  عصر  المحمولة  الهواتف  تدخل 
بعدما  الخفية  بالتكنولوجيا  يعرف 
والسماعات  الساعات  بالفعل  ظهرت 

الذكية.

الجديدة  أبل  ساعة  استحواذ  ورغم 
على اهتمام المستهلكين بالساعات 
الهواتف  ب��دور  تقوم  التي  الذكية 
وتراجع  التطوير  وتيرة  فإن  المحمولة 

المكونات  حجم  وصغر  التكلفة 
ستجعل الهواتف أصغر لدرجة دفعت 
للقول  الصناعة  في  العاملين  بعض 

إنها لن ترى اي “خفية”.
ففي غضون خمس سنوات ستطغى 
رقائق  من  تتكون  التي  الهواتف 
يمكن   - الحجم  دقيقة  ومجسات 
الساعات  على   - األذن  في  تدخل  أن 
الذكية. لكن هذه الهواتف قد تتراجع 
في  تدس  تكنولوجيا  عليها  لتتفوق 

مالبسك أو حتى داخل جسمك.
الذي  الرجل  هفيد  نيكوالي  ويقول 
الذكية  األذن  سماعات  فكرة  ابتكر 
ننظر  “عندما  داش  باسم  تعرف  التي 
فإن كل  بعد خمس سنوات  الوراء  إلى 
ما نراه )اآلن( سيصنف حتما كألعاب.. 
األمر  لفعل  جدا  أساسية  كخطوات 

على النحو الصحيح.”
جي.إم.بي.إتش  براجي  شركة  وطورت 
وهي  داش  سماعات  ميونيخ  ومقرها 
األذن  داخل  توضع  سماعات  عن  عبارة 
الالسلكية  بالتكنولوجيا  وتعمل 
وكأنها أجهزة سرية للمساعدة على 
الذكية  السماعات  وتحتوي  السمع. 

على مشغل موسيقى وسعة تخزين 
وسماعة  جيجابايت  أربعة  إلى  تصل 
ومجسات  المكالمات  الستقبال 
القلب  نبضات  ومعدل  الموقع  تراقب 
يتطلب  ولن  الجسم.  ح��رارة  ودرج��ة 
من  هزة  سوى  المكالمة  استقبال 

رأسك.
داش  إن  استشاري  وهو  هن  نيك  ويرى 
تهيمن  أن  ويتوقع  بداية.  مجرد  هي 
مبيعات  على  الذكية  الساعات 
الجسم  على  توضع  التي  األجهزة 
ثم  المقبلة  الثالث  السنوات  خالل 
تتفوق عليها األجهزة التي تدخل األذن 
نصف  من  أكثر  األخيرة  تمثل  أن  على 
30 مليار دوالر  سوق يصل حجمه إلى 

بحلول عام 2020.
السريع  التغير  هذا  إن  هن  ويقول 
الرقائق  من  بفضل جيل جديد  يحدث 
بطريقة  االتصاالت  تستخدم  التي 
كمية  وتستهلك  الالسلكية  بلوتوث 
مقارنة  الكهرباء  من  بكثير  أق��ل 

بسابقيها.
أن  ح��دي��ث  تقرير  ف��ي  ه��ن  وك��ت��ب 
األذن  “أن  اآلن  يدركون  المصممين 

االستماع  تتعدى  إمكانات  لديها 
مثالي  مكان  فهي  الموسيقى..  إلى 

لقياس مختلف اإلشارات الحيوية.”
بفضل  ممكنا  ه��ذا  ك��ل  ويصبح 
المجسات  في  موازية  تكنولوجيا 
االلكترونية التي تصبح أصغر وأصغر 

في الحجم.
حجم  أصبح  المثال  سبيل  فعلى 
بيانات  يعطي  الذي  التسارع  مقياس 
على  واالتجاه  والحركة  الموقع  عن 
واحدا  مربعا  ملليمترا  المثال  سبيل 
مع  جوجل  شركة  وتعمل  فقط. 
الصقة  عدسات  ابتكار  على  نوفارتس 
في  الجلوكوز  مستويات  لقياس 
التي  المجموعة  واستثمرت  الدموع. 
تعمل في مجال الرعاية الصحية في 
الحيوية  للتكنولوجيا  جديد  مشروع 
الكترونية  رقائق  ابتكار  على  يعمل 
نقل  ويمكنها  الرمل  ذرة  حجم  في 
البيانات عن طريق تكنولوجيا بلوتوث.

شركة  م��ن  شيهي  أن���درو  وي��ق��ول 
ثورة  إلى  “نتطلع  ريسيرش  جينيريتور 
ثورة  حجم  في  كبيرة  تكنولوجية 

الهواتف المحمولة.”

بعد الساعات والسماعات الذكية
 الهواتف المحمولة ستصبح خفية

 51% نحو  يستخدم 
اليابان  في  األطفال  من 
متكرر  ن��ح��و  ع��ل��ى 
الهواتف الذكية وأجهزة 
األخرى حتى  المعلومات 
ليالً،  للنوم  الذهاب  قبل 
وفقا ألحدث دراسة لوزارة 

التعليم.
الكثير  أن  تبين  وعندما 
م��ن ه���ؤالء األط��ف��ال 

يميلون للنوم لفترة أطول أو يغلب عليهم النعاس في الصباح، نشرت 
والطالب  للمدرسين  اإلرش��ادات  من  مجموعة  اإلنترنت  على  ال��وزارة 
لتحسين عاداتهم الخاصة بالنوم، حسبما ذكرت وكالة »جي جي برس« 

اليابانية في موقعها اإللكتروني أمس.
وأجرت الوزارة دراسة بشأن نوم األطفال في شهر نوفمبر الماضي شملت 
األساسي  بالتعليم  الخامس  الصف  من  وطالبة  طالب  ألف   23 نحو 

وحتى الصف الثالث في المدارس العليا.

 الكثيرون يعرفون البطاطا الحلوة لكن لم يجربوا تذوقها أو لم يتطلعوا 
البطاطا  األغلب ستجعل  الفوائد على  قراءة هذه  بعد  فوائدها،  حتى على 
الحلوة حاضرة دائما في منزلك.  البطاطا الحلوة مفيدة للصحة عالوة على 
أنها لذيذة الطعم ويمكن تناول نيئة أيضا وعندها تكون مليئة بالعصارة 
موقع  ينقله  ما  وفق  الحلوة  البطاطا  فوائد  أهم  بين  ومن  الجزر.  من  وألذ 
تحمي   .1 األلماني  دير غيسوندهايت”  “تسينتروم  فيله عن موقع  دويتشه 
القلب: البطاطا الحلوة مفيدة في الوقاية من أمراض القلب. وألنها تحتوي 
أو  قلبية  نوبة  وقوع  تجنب  في  مفيدة  فهي  البوتاسيوم،  من  الكثير  على 
سكتة دماغية. كما أن البوتاسيوم ينظم كهرباء الجسم وتوازن السوائل 

فيه، وبهذا يستقر ضغط الدم، وتنتظم وظائف القلب.
النباتية  الكيميائية  والتركيبات  الفيتامينات  تعمل  المناعة:  تقوي   .2

الموجودة في البطاطا الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم.
رائعا  مصدرا  الحلوة  البطاطا  تمثل  الدم:  في  السكر  مستوى  تنظم   .3
للكربوهيدرات خاصة بالنسبة لمن لديهم مشاكل مع مستويات السكر 
في الدم. ويمكن للبطاطا الحلوة تنظيم مستويات السكر في الدم، وبذلك 
اإلصابة  من  وتحمي  لإلمساك  عالج   .4 لألنسولين.  مقاومة  حدوث  تمنع 
تؤكل  عندما  خاصة  باأللياف  غنية  الحلوة  البطاطا  األمعاء:  بسرطان 
بقشرها. وفي هذه الحالة ال تعمل فقط على عالج اإلمساك وتعزيز الهضم 
على  تقضي   .5 األمعاء.  بسرطان  اإلصابة  من  تقي  أيضا  وإنما  السليم، 
المرتبطة  األعراض  عالج  في  كثيرا  الحلوة  البطاطا  تفيد  والتوتر:  اإلجهاد 
بالتوتر. فجسم اإلنسان يميل إلى استهالك كميات كبيرة من البوتاسيوم 
والمعادن األخرى الهامة، عندما يكون واقعا تحت ضغوط. وفي هذه الحالة 
تمد البطاطا الحلوة الجسم بمواد فعالة ومعادن مضادة لإلجهاد، بحيث 
ما  على  بسهولة  الحصول  من  والضغوط  للتوتر  تعرضه  عند  يتمكن 
يحتاجه من تلك المواد فيتمكن من تخطي المشاكل بكل راحة، حسب ما 

ذكر موقع “تسينتروم دير غيسوندهايت”.
تحتوي  عادي  غير  بشكل  لألكسدة:  المضادة  بالمواد  غنية   .6

البطاطا الحلوة على مواد مضادة لألكسدة. ولهذا 
فهي تقي الجسم من االلتهابات وبالتالي تقيه 
االلتهابات  تسببها  التي  المشاكل  من  أيضا 
مثل الربو، والتهاب المفاصل، والنقرس، وغيرها 

من األمراض األخرى. 
اإلنجاب:  تريد  ومن  للحوامل  مفيدة   .7

مناسب  طعام  الحلوة  البطاطا 
يريد  من  أو  الحوامل  للنساء 

تحتوي  فهي  اإلن��ج��اب، 
حمض  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
الطبيعي.  الفوليك 
الفوليك  أن  ومعلوم 

ضروري لعملية نمو صحية 
لخاليا األجنة وأنسجتها.

نصف اطفال اليابان 
يستخدمون الهواتف الذكية قبل النوم

 The World Happiness السنوية  الدراسة  إلى  استناداً 
 United Nations Sustainable التي تصدر عن   Report
Development Solutions Network ، تبّين أّن سويسرا 
هذا  ويشير  للعيش.  العالم  في  سعادة  األكثر  البلد  هي 
التقرير إلى أّن الذين يقطنون أمام البحيرات، هم في المعّدل 
أّما  البلد.  أنحاء  سائر  في  يسكنون  الذين  من  سعادة  أكثر 
البلد الثاني األكثر سعادة فهو إيسلندا، يليهما الدانمارك، 
االسكندينافّية  البلدان  تفّوق  إذاً،  نرى،  فكندا.  نروج  ثم 

وحلولها في المراتب العشرة األولى.
االعتبار  بعين  الباحثون  أخذ  السعادة،  معنى  لتحديد 
الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  السّكان،  حياة  نمط 
الدعم  الفساد،  كمية  الحياة،  وأمد  الصحة  الواحد،  للفرد 
االجتماعي، الحرّية في التعبير. وقد تبّين إجماالً أّن النساء 

هّن أكثر سعادة من الرجال في جميع أنحاء العالم.
غينيا،  تشاد،  فكانت:  العالم  في  حزناً  األكثر  البلدان  أّما 
ساحل العاج، بوركينا فاسو، أفغانستان، رواندا، بنين، سوريا، 

بوروندي، توغو

ما هو البلد األكثر 

سعادة في العالم؟

43 بيضة ديناصور متحجرة  عثر عمال إنشاءات على 
تطوير  أثناء  الصين  جنوب  “غواندونغ”  مقاطعة  في 

طريق في مدينة هيوان.”
بيض  من  مجموعة  أكبر  إل��ى  الكشف  ويضاف 
أطلقت  التي  المدينة،  متحف  يحتضنها  الديناصور 
أهلها  ما  الديناصورات”،  “موطن  لقب  نفسها  على 
عام  القياسية  لألرقام  “غينيس”  موسوعة  لدخول 

.2004
إنها  ل�  “يوان”  متحف  مدير  نائب  زيكينغ،  هوانغ  وقال 
المرة األولى التي يكتشف فيها بيض ديناصورات في 

وسط المدينة المزدحم.
المجموعة سليمة  بيضة من   19 إن  زيكينع  وأوضح 
 13 إلى  حجما  أكبرها  قطر  ويصل  شروخ،  دون  تماما 
فصائل  أي  إلى  لتحديد  العلماء  ويعمل  سنتيمترا. 

الديناصورات ينتمي البيض.
“موطن  لقب  نفسها  على  هيوان  مدينة  وتطلق 
الديناصورات”، إذ وجد بها، منذ أول اكتشاف آلثار هذه 
الزواحف الضخمة المنقرضة، حوالى 17 ألف قطعة 

من بيض الديناصورات المتحجرة منذ عام 1996.

العثور على بيض 

ديناصورات في الصين

7 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة

وعاء  داخل  لطفالن  جثتان  لبنان،  جنوب  صيدا  مدينة  في  عثر 
بالستيك يحتوي على مواد حافظة.

وبعد حضور القوى االمنية، تم إخذهما إلى مستشفى رمزي الشاب 
الطبيب  تبين بعد كشف  الفوقا، حيث  البوابة  المهجور في محلة 

الشرعي انهما متروكتان منذ نحو عشرين سنة داخل مواد حافظة.

واشارت الوكالة الوطنية انه بناء الشارة المدعي العام االستئنافي 
في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم نقل الجثتين الى مستشفى 
القيمين  استدعاء  وكذلك   ،dna ال�  فحوص  الجراء  الحكومي  صيدا 
المواد  في  تركهم  مالبسات  لمعرفة  الشاب  مستشفى  على 

الحافظة طيلة هذه السنوات.

الفيل، يعتقد  نادرة لطائر  تباع بيضة 
أنها ترجع إلى أكثر من 400 عام، ويزيد 
حجم  على  مرة   200 بنحو  حجمها 
هذا  لندن  في  مزاد  في  الدجاجة،  بيضة 
األسبوع بسعر يقدر بنحو 76 ألف دوالر.

البيضة  إن  سوذبي  مزادات  دار  وقالت 
-التي يزيد ارتفاعها على 30 سنتيمترا- 
وهو  انقرض،  الذي  الفيل  لطائر  تعود 

األصلي  موطنه  يطير  ال  عمالق  طائر 
مدغشقر.

وانقرض الطائر -الذي يعتقد أنه األكبر 
ويبلغ  األرض  وجه  على  اإلط��الق  على 
ارتفاعه نحو ثالثة أمتار ووزنه نصف طن- 
عشر  الثالث  القرنين  بين  الفترة  في 

والسابع عشر بسبب الصيد.
الكتب  قسم  مديري  كبير  وق��ال 

والمخطوطات في سوذبي، ديفيد غولد 
ثروب: “إنها أكبر بيضة ألكبر طائر وجد 
والنعام  الكاسوري  يشبه  اإلطالق،  على 

وهما ال يزاالن معنا اليوم”.
في  للبيع  البيضة  سوذبي  وتعرض 
سعرها  أن  إلى  الفتة  الخميس،  المزاد، 
جنيه  أل��ف  و50  ألفا   30 بين  يقدر 

إسترليني )نحو 76 ألف دوالر(.

مستخدمو  تمكن 
مؤخرا  فيسبوك  موقع 
ماليين   10 نحو  جمع  من 
دوالر لصالح جهود اإلغاثة 
زلزال  بضحايا  الخاصة 

نيبال.
نصف  من  أكثر  وتبرع 
مستخدمي  من  مليون 
االجتماعية  الشبكة 
زر  عبر  العالم  في  األولى 
)تبرع   ”Donate Now“
جمع  واستطاعوا  اآلن(، 
دوالر،  ماليين   10 من  أكثر 
من  فقط  يومين  بعد 

توفير الزر.
تتولى  أن  المقرر  ومن 
الدولية  الطبية  الهيئة 
إنفاق  أوجه  على  اإلشراف 

الخاصة  التبرعات  أموال 
الزلزال، وفقا لما  بضحايا 

ورد على موقع “ماشبل”.
نيبال  قوي  زلزال  وضرب 
عن  أسفر  عدة،  أيام  قبل 
تجاوز  وضحايا  هائل،  دمار 
عددهم 6 آالف قتيل، وآالف 

المشردين والجرحى.
ليست  أنها  إلى  يشار 
التي يساهم  المرة األولى 
بجمع  فيسبوك  فيها 
ضحايا  لصالح  تبرعات 
مختلف  في  عدة  كوارث 
آخر  كانت  إذ  األرض،  بقاع 
التواصل  موقع  إسهامات 
ضحايا  لصالح  الشهير 
وب���اء إي��ب��وال، وإع��ص��ار 

الفلبين.

عن  األط���ب���اء  ع��ج��ز 
تشخيص الحالة المرضية 
واجهت  أميركية  لشابة 
صعوبة  أع��وام  عدة  طيلة 
أن  غير  والكالم،  القراءة  في 
دقيق  لفحص  خضوعها 
مفاجأة  عن  كشف  أخيرا 

غير متوقعة.
خضعت  لمصادر  ووفقا  
ياميني كارانام، البالغة من 
لعملية  عاما،   26 العمر 
بأحد  الدماغ  في  جراحية 
مستشفيات لوس أنجلوس، 
وذلك بعد أن اشتبه األطباء 
وفوجئ  كبير.  ورم  بوجود 
أثناء إجراء العملية  األطباء 
الورم  هذا  إلزالة  الجراحية 
هيكل  بوجود  المزعوم، 

وأسنان  شعر  له  لجنين 
ياميني،  دماغ  في  وعظام 
الورم  عليه  يطلق  ما  وهو 
 .”teratoma“ المسخي 
هذه  على  ياميني  وعقبت 
لتلفزيون  بالقول  المفاجأة 
“توأمها  إن  “أن.ب��ي.س��ي” 
كان  م��ن  ه��و  الشيطان” 
عاما  ال�26  طيلة  يعذبها 

الماضية.
هراير  الطبيب  وق���ال 
معهد  م��ن  شاهينيان، 
لوس  ف��ي   Skullbase
أنجلوس، إن هذه ثاني حالة 
يتعامل  مسخي”  “ورم 
 8000 أص��ل  م��ن  معها 
ورم  إلخراج  أجراها  عملية 

من الدماغ.

العثور على طفالن رضيعان داخل وعاء يحوي موادًا حافظة!

مزاد لبيع بيضة نادرة لطائر الفيل المنقرض

10 ماليين من مستخدمي 
فيسبوك ضحايا نيبال

شابة أميركية 
حامل بجنين في رأسها

كشفت األبحاث الطبية الحديثة التأكيد على 
دراسة  كشفت  حيث  للزبادى،  الصحية  الفوائد 
جامعة  من  علماء  عليها  أشرف  مثيرة  علمية 
فى  فاعليته  بخالف  الزبادى  أن  الهولندية  ليدن 
فهو  بأمعائنا،  النافعة  البكتيريا  أعداد  زيادة 

يساهم أيضاً فى تعزيز القدرات العقلية أيضاً.
وكشفت النتائج التى شملت 40 رجالً وامرأة أن 
إضافة بعض أنواع الخمائر الحيوية بروبيوتك إلى 
الزبادى، مثل بكتيريا Lactobacillus ، وبكتيريا 
 Bifidobacterium ، وبكتيريا   Lactococcus

اليومية  الغذائية  الحمية  ضمن  وتناوله   ،
باالكتئاب،  اإلصابة  فرص  من  الحد  فى  يساهم 
السلبية  األفكار  معدل  تقليل  طريق  عن  وذلك 
األحداث  مع  تفاعله  وتقليل  اإلنسان،  تراود  التى 
الحزينة التى يمر بها. وتابعت الدراسة أن الزبادى 

فى  أيضا  يساهم  البروبيوتك  على  المحتوى 
الحد من اضطرابات المزاج التى تتحول إلى نوبات 
أنه  البحث  المثير فى هذا  أن  اكتئاب، مضيفين 
تعزيز  فى  البروبيوتك  فاعلية  األولى  للمرة  ثبت 

وظائف اإلدراك والحد من اضطرابات المزاج.

الزبادى يحمى من اإلصابة باالكتئاب

وزارة  أجرَتها  معّمقة  دراس��ٍة  في 
الصحة النروجية، الحظ الباحثون أن 
النوم  وكمية  بين جودة  هناك عالقة 
وتصرفاتهم  الرُّّضع  األطفال  عند 

عمر  بلوغهم  عند  السلوكية 
أخبار  موقع  نقل  سنين.  الخمس 
على  المشرف  الباحث  عن   Yahoo
“كنا  أننا  سيفرستن  بورج  الدراسة 

الرضيع  نوم  بين  ما  عالقة  نتوقع 
أن  نتوقع  لم  لكن  الحقاً،  وسلوكه 
ومستمرة  متوافرة  المخاطر  تكون 

إلى هذا الحد”.

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد 
إطالق برامج من شأنها تيسير استخدام 
آبل  بنظامي  تعمل  التي  التطبيقات 
التي  المحمولة  األجهزة  في  وأندرويد 
إن  الشركة  وقالت  ويندوز.  بنظام  تعمل 
تطبيقات  ينتجون  الذين  المبرمجين 
سيمكنهم،  آب��ل  نظام  على  تعمل 
أن  طفيفة،  تغييرات  بعض  اجراء  بعد 
نظام  تحت  للعمل  مالئمة  يجعلوها 

ويندوز 10 على األجهزة المحمولة.
أندرويد،  تطبيقات  من  العديد  أم��ا 
ويندوز  مع  العمل  بامكانها  فسيكون 
إن  يقولون  خبراء  ولكن  تغيير.  دون   10
لمشكلة  ناقصا”  “حال  تعتبر  الخطوة 
اقناع  في  المتمثلة  مايكروسوفت 
ويندوز  نظام  باستخدام  المستهلكين 
هواتف  من  المحمولة  األجهزة  في 

وألواح.

خالل  مايكروسوفت  شركة  كشفت 
فعاليات مؤتمر Build عن أداة جديدة 
تحمل اسم How-Old، والتي تهدف 
إلى تقدير أعمار مستخدمي األداة من 

خالل صورهم الشخصية.
موقع  عبر  المتوفرة  األداة  وتعمل 
على   ،How-Old.net بها؛  خاص 
قام  حال  في  المستخدم  ُعمرْ  تقدير 
باإلضافة  الشخصية،  صورته  برفع 
إلى تحديد جنس صاحب الصورة، مع 
وجه  من  أكثر  على  الّتعرف  إمكانية 
الصورة  في  متواجدين  كانوا  حال  في 

المرفوعة.
برفع  لمستخدميه  الموقع  ويسمح 
يصل  التي  الشخصية  ص��وره��م 
مع  ميجابايت،   3 حتى  حجمها 

الجاهزة  الصور  أحد  اختيار  إمكانية 
ألشخاص يتم عرضها ضمن رئيسية 
الموقع، في حال لم يرغب المستخدم 
بتجربة األداة على صورته الشخصية.

الستخدام  خيارًا  الموقع  يوّفر  كما 
بحيث   ،Bing “بينج”  بحث  محرك 
أي  ع��ن  البحث  بسهولة  يمكن 
الصور  نتائج  ليظهر  شخصية 
باإلمكان  ليصبح  بها،  المتعلقة 
النتائج  ضمن  من  الصورة  اختيار 

لتقدير ُعمرْ صاحب الصورة.
وقد أشاد بعض المستخدمين الذين 
أدائها،  بقوة  األداة  بتجربة  قاموا 
فرق  وجود  اآلخر  بعضهم  فيما الحظ 
والعمر  الحقيقي  عمرهم  بين  كبير 

التقديري الذي أظهرته األداة.

الفلبيني  المالكم  ابتكر محبو 
جديدة  طريقة  باكياو  ماني 
وذلك  له  حبهم  عن  للتعبير 
بالحجم  ك��ع��ك��ة  ب��ص��ن��ع 

الطبيعي على شكله.
يونزون  زاك  الخباز  قام  حيث 
أف��راد  من  وستة  إي��ال  وزوج��ت��ه 
طاقم العمل لديه بصنع كعكة 
167 سنتيمترا  شكوالتة بطول 
 24 لمدة  العمل  بعد  السبت 
ساعة في مقهى باني بيكر في 

مدينة كويزون.

فكرة  كانت  إنها  يونزون  ويقول 
احتفاء  كعكة  يخبز  أن  زوجته 
ضد  الشهيرة  باكياو  بمباراة 
فلويد مايويزر التي ستذاع صباح 

األحد بتوقيت الفلبين.
وقال “ماني باكياو شهير عالميا، 
لذا أردنا أن نقوم بشيء على نفس 
مستوى ذلك، والطريقة الوحيدة 
غير  كعكة  صنع  هي  لذلك 
الكعكة  هذه  وستكون  عادية”، 
الزوج  وأصدقاء  زبائن  انتظار  في 

بعد المباراة.

قلة النوم لدى الطفل تؤدي إلى مشكالت سلوكية الحقًا

ويندوز 10 سيتاح
 لتطبيقات آبل وأندرويد

أداة جديدة لمعرفة ُعمْر 
المستخدم من صورته

خباز يصنع كعكة بحجم المالكم باكياو
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حدي���ث العم���ر .. من البرام���ج التلفازي���ة الجميلة والتي 
تبثها قناه العراقية وهو من اعداد وتقديم – عبا�س حمزة  
رغم انه ال يوجد اعداد م�سبق  لنوع اال�سئلة بداية الحديث 

النهاية .
���ى التلقائي���ة ويعتم���د على عن�س���ر المفاجاأة  يعتم���د  عل
ف���ي  اال�سئل���ة التي يوجهها المع���د والرجل مثقف ومتمكن 

... انتقاالت ا�س���اعت ا�س���تباكات تجاربي وعالقاتي الهائلة 
والكبيرة والعديدة والمنوعة ع�س���رات الملحنين وع�س���رات 
ع�س���رات   .. والمعجبي���ن  اال�س���دقاء  ومئ���ات  المطربي���ن 
ال�س���نين ال�س���ائعة والكثي���ر م���ن االغان���ي والت���ي ظلمه���ا 

خطاط  التايتل اآنذاك .
لق���د تذك���رت ابع���د النا����س ون�س���يت اق���رب النا����س كي���ف 
ح�س���ل هذا ... ال ادري ؟ قد يكون �س���عوري  بان من ذكرتهم 
ان���ا ون�س���يتهم في خ�س���م  الح���وار ولكن كل ه���ذا ال يعو�س 
كم���ا ق���ال ل���ي الفنان العزي���ز نجاح عب���د الغفور  ان���ا انحني 
معت���ذرا لقامة المرحوم �س���ديق العمر �س���الح عبد الغفور 

وان الده�سة  تكمن روحي منذ يوم اللقاء الى االن فليتقبل 
احبابي اعتذاري .

فلق���د �س���اركني المرح���وم ف���ي هم���ي وحزن���ي عندما غرق 
ول���دي المرح���وم )رائ���د ( و�س���جل ل���ي م���ن اجم���ل اغاني  – 
���ي وهي م���ن الحان �س���ديق العم���ر الوفي  ماأ�س���اة ف���ي داخل
المو�س���يقار والملح���ن والمط���رب نج���اح عب���د الغف���ور ... 
لي�س���امحوني م���ن ن�س���يتهم ب���ال ق�س���د والدلي���ل ان���ي بعد 
االنته���اء ات�س���لت باالأخ نجاح عبد الغف���ور ... فرحا وقلت له 
�س���اهد لقائ���ي ف���ي برنامج – حدي���ث العمر .. وه���ذا يعني 
باني لم اتذكر ماذا تحدثت قائمة الفنانين وال�سعراء  وهي 

طويلة ولم ت�سعفني او خانتني الذاكرة لذكرهم جميعا .
فتحية للفنان الكبير ح�س���ن ال�س���كرجي ويحي الجابري 
وعب���د الح�س���ين ال�س���ماوي وحمي���د من�س���ور ول���كل من لم 

اذكره من االحبة  .

االتروشي يشارك في المهرجان 
السنوي الثامن لكلية االعالم

ظاهرة فنية للنحت والخزف 
في دائرة الفنون التشكيلية

قبل ايام قليلة مضت خس��رت االس��رة الفنية والعراق واحدا من اب��رز مبدعيه انه الفنان 
والمخرج الكبير خليل شوقي عن عمر ناهز احدى وتسعين عاما.

دار الثقافة والنش��ر الكردية اس��تذكرت الراحل الفنان الرائد خليل ش��وقي بحفل تأبيني 
اقامته في مقرها ببغداد.. 

الحف����ل التاأبين����ي ال����ذي ب����داأ بكلم����ة ترحيبي����ة 
لق�س����م العالق����ات واالع����الم ف����ي الدار ا�س����ارت الى 
الع�س����ر التنوي����ري العراق����ي للثقاف����ة وه����ي تل����ك 
الفترة الذهبية التي انجبت اعالم الفن والثقافة 
�س����واء فناني����ن اأو ادباء والذي����ن قدموا في مجمل 
اعماله����م النموذج ال�س����ادق واالمين لل�سخ�س����ية 

العراقية اال�سيلة.
بعده����ا ب����داأت االعالمي����ة االء الجب����وري ب����ادارة 
الحف����ل فقدم����ت وكي����ل وزارة الثقاف����ة مدي����ر عام 
)ف����وزي  ال�س����يد  الكردي����ة  والن�س����ر  الثقاف����ة  دار 
����ي( ال����ذي ب����داأ كلمت����ه مرحبا بالح�س����ور  االترو�س
قائ����ال: نرح����ب اليوم بال�س����يدة الرائع����ة الجميلة 
التي اأ�س����اءتنا بنورها والثاقبة الب�سر والب�سيرة 
بتواجده����ا  فخوري����ن  ونح����ن  البا�س����قة  والنخل����ة 
وي�س����تمر  الرم����اح(  )ناه����دة  الفنان����ة  انه����ا  بينن����ا 
وكي����ل وزارة الثقاف����ة بتقدي����م رواد الف����ن العراق����ي 
ليق����دم لن����ا قام����ة با�س����قة اخ����رى اال وه����و الرائ����د 
الم�س����رحي الفنان العمالق �س����امي عبد الحميد 
والذي عرفه العراقيون ب�سخ�س����ية )ابو عطية(، 
����ي( اأو  ف�س����ال ع����ن ترحيب����ه المو�س����ول  ل� )عبو�س
الفن����ان الدكتور )حمودي الحارثي( الذي و�س����فه 
����ي( بانه عا�س����ق الحياة الذي ادخل الينا  )االترو�س
الفكاهة من اجمل ابوابها وف�س����اءاتها، كما رحب 
اي�س����ا ب�س����يخ الملحنين )مح�س����ن فرحان( الذي 
����بابه،  م����ا زال يب����دع كم����ا ل����و كان ف����ي عنف����وان �س
م�ستدركا بترحيبه المو�سول بعميد كلية االداب 
بجامع����ة بغداد �س����ابقا اال�س����تاذ الدكت����ور )لطيف 

العاني(.
����ي( ان هذا الك����ردي الجميل  وت�س����اءل )االترو�س
والعراق����ي واله����وى الفن����ان الراحل خليل �س����وقي 
الراج����ع حين����ا ال����ى ج����ذوره والعائ����د ال����ى هويت����ه 
����بح عنوانا لمكان  الوطني����ة، فهل نودع ان�س����اناً ا�س

و�س����وءا للزمان؟ م�س����يفا ان الفاجعة لي�ست في 
الم����وت ولك����ن الفجيع����ة م����ن ي�س����تطيع ان يم����الأ 

الفراغ الذي تركه هذا الرجل.
����ي( اننا بحاجة الى ا�سخا�س  وا�ساف )االترو�س
م����ن نم����ط خلي����ل �س����وقي ت����ذوب فيه����م الهوي����ات 
ال�س����غيرة دون ان تختف����ي ولك����ن تبق����ى الهوي����ة 
العراقي����ة هوي����ة �س����ومر وبابل واكد وا�س����ور وبالد 
الرافدي����ن وه����و ما فعل����ه الراحل العم����الق خليل 
�س����وقي ال����ذي حم����ل الوط����ن مع����ه ال����ى الغرب����ة، 
م�س����تدركا ان خليل �س����وقي عاد الى الوطن لي�س 
الذكري����ات  م����ن  مهرجان����ا  وانم����ا  هام����دة  كجث����ة 
عب����ر ادواره الت����ي تقم�س����ها �س����واء ف����ي الم�س����رح 
والتلفزي����ون وال�س����ينما تل����ك االدوار الت����ي بقي����ت 

را�سخة في اذهاننا ومذ كنا �سغارا.
واكد )االترو�سي( ان دار الثقافة والن�سر الكردية 
فخ����ورة بتواج����د القام����ات العالي����ة م����ن الفنانين 
العمالقة الذين عا�س����روا وزامل����وا الراحل الفنان 
خليل �س����وقي، مطالب����اً اياهم ان يخل�س����وا وعبر 
كلماته����ا ال����ى نتيج����ة مفاده����ا كيفي����ة ان يخل����د 
العراقيين هذا الفنان وغيره من الفنانين الرواد 

�سواء على الم�ستويات الحكومية اوالحزبية.
����باح  �س اال�س����تاذ  الفناني����ن  نقي����ب  وا�س����تذكر 
المندالوي الفنان الراحل خليل �سوقي من خالل 
اداه����ا  الت����ي  وادواره  الطوي����ل  الذكري����ات  �س����ريط 
واعماله التي ما تزال باقية في اذهان العراقيين 

�س����غيرهم وكبيرهم.
وا�ساف )المندالوي( ان فنانا مثل خليل �سوقي 
لن ياأفل نجمه حتى وان هوى فمثله يظل خالدا 

في ذاكرة النا�س وذاكرة الم�سرح العراقي.
عبدالحمي����د(  )�س����امي  العم����الق  الفن����ان  ام����ا 
والن�س����ر  الثقاف����ة  ل����دار  وامتنان����ه  �س����كره  فق����دم 
الكردي����ة على ه����ذه المبادرة قائ����ال: ان هذه الدار 

����ي بالمبدعين ادباء  ����ى اهتمامها الجل عودتن����ا عل
كان����وا ام فناني����ن، م�س����يفا ان اقام����ة مث����ل ه����ذا 
الحف����ل التاأبين����ي للراح����ل الفنان ال�س����امل خليل 
�س����وقي يعد اح����دى العالمات الب����ارزة لعمل هذه 

الموؤ�س�سة الثقافية الرائعة.
وا�س����اف الفنان )�س����امي عبدالحميد( ان رحيل 
الفنان خليل �سوقي هو خ�سارة كبيرة لنا جميعا 
وخا�سة للو�سط الفني بل للعراق جميعا، م�سيرا 

الى ادائه الذي تميز بالتلقائية.
وا�س����تذكر )عبدالحمي����د( الراح����ل م����ن خ����الل 
االدوار الت����ي جمعت����ه ب����ه �س����واء ف����ي الم�س����رح او 
التلف����از او ال�س����ينما وحب����ه واخال�س����ه لر�س����الته 
ومهنت����ه وحب����ه الكبي����ر لوطن����ه ال����ذي تمن����ى ان 

يموت فيه ولكنها امنية لم تتحقق.
ام����ا الفنان����ة المتاألق����ة التي فقدت ن����ور عينيها 
����ى الم�س����رح فا�س����تذكرت الفن����ان الراح����ل  وه����ي عل
خليل �سوقي عندما قالت: ان الفنانين العظماء 
والمبدعي����ن النق����ول عنهم مات����وا او رحلوا النهم 
خالدي����ن ف����ي قلوبنا وقل����وب النا�����س ويجب ان ال 
يك����ون هناك حفل تاأبين����ي بل حفل تكريم ويجب 

ان يكرم الفنان قبل موته.

وا�س����افت )الرم����اح( ان الراح����ل الفن����ان الكبي����ر 
خلي����ل �س����وقي ل����م يم����ت الن����ه باق����ي ف����ي االذهان 
����ى  وعب����ر م����ر االجي����ال الن����ه مدر�س����ة �س����املة وعل

الجيل الجديد من الفنانين التعلم منه.
وا�س����تمتع الح�سور باحدى ادوار الفنانة ناهدة 
الرم����اح عندما قدمت حواراَ الحدى �سخ�س����ياتها 
التمثيلية والتي نالت ا�ستح�س����ان وت�س����فيق من 

كان حا�سراَ .
حبه����ا  ع����ن  الرم����اح  ناه����دة  الفنان����ة  وعب����رت 
والن�س����ر  الثقاف����ة  دار  مب����ادرة   ����ى  عل وتقديره����ا 
الكردي����ة با�س����تذكار الفناني����ن واالدب����اء واعمالهم 
التي مازال العراقيون ي�ستح�سرونها حتى االأن .
و�س����هد الحفل التابيني مداخلة �سعرية القاها 
المحام����ي جلي����ل �س����عبان ال����ذي عا�س����ر الفن����ان 
الراح����ل خالل مراحل الدرا�س����ة فرثاه بابيات من 

ال�سعر.
ام����ا الفنان الدكتور )حم����ودي الحارثي ( والذي 
����ي( في م�سل�سل  عرفه النا�س ب�سخ�س����ية )عبو�س
����ى الحالق ( فراح ي�س����رد لنا ذكرياته  ) تحت مو�س
ع����ن عالقته بالراح����ل الفنان خليل �س����وقي واهم 

االعمال التي جمعته به 

الثقــافية10

بحضور عمالقة الفن العراقي

الثقافة والنشر الكردية تؤبن الراحل الفنان الكبير خليل شوقي

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

احتف����ت كلية االع����الم جامعة بغداد ق�س����م العالقات العامة 
الي����وم بمهرجانه����ا ال�س����نوي الثام����ن وتحت �س����عار )العالقات 

العامة م�س����وؤليتنا( .
  واأ�س����اد عمي����د كلي����ة االع����الم الدكتور ها�س����م ح�س����ن خالل 
كلمة االفتتاح   بدور ق�سم العالقات العامة وتطور امكانياتهم 
والجه����ود الت����ي تب����ذل لخدمة المجتم����ع العراق����ي من خالل 
عملهم مل�س����قات متنوعة تتناول ق�سايا حياتية مهمة منها 
)متالزمة داون، مر�س التوحد، وامرا�س ال�س����منة، باال�س����افة 
الى مل�س����قات �سهداء �س����بايكر والح�سد ال�س����عبي ومل�سقات 

عن العالقات االجتماعية، والغ�س( 
واأكد ها�س����م ح�س����ن باأن الطالب الجامعي اأذا لم يتح�س�����س 
ع����ن  بمع����زل  �س����يكون  ويتبناه����ا  والمواط����ن  االأم����ة  ق�س����ايا 
المجتمع����ات وبمع����زل ع����ن الحي����اة والم�س����تقبل المحيط به 
ولذل����ك احي����ي فيك����م ه����ذا التوج����ه واعتق����د ان بناء م�س����تقبل 
الع����راق به����ذه الروحي����ة �س����يكون خط����وة  لتقدم����ه وعلين����ا اأن 
ننظ����ر لالم����ور بطريق����ة موح����دة فالع����راق اوال وروح المواطنة 

هي االأ�سا�س.
����ي  االأترو�س ف����وزي  الثقاف����ة  ذك����ر وكي����ل وزارة  وم����ن جانب����ه 
ال����ذي كان �س����يفاً ف����ي المهرج����ان الق����ول الماأث����ور )اعطن����ي 
اعالم����اً حراً وخذ من����ي الديمقراطية( فاالإعالم الحر اأ�س����ا�س 
����ى قدميها وغير  ابق����اء الديمقراطي����ة فاعلة موؤثرة قائمة عل
ه�س����ة ول����ن تتعر�����س ال����ى التهمي�����س واالق�س����اء وربم����ا لفع����ل 
التغطي����ة، ق�س����م العالق����ات العامة معني ب�س����عبوية الحقيقة 
تبق����ى الحقيق����ة مل����ك الجميع ومل����ك المواط����ن ولي�س ملك 
الم�سوؤول ح�سراً في اأي مكان ويعد هذا الق�سم الم�سوؤول عن 
نقل المنجز التي تقوم به الموؤ�س�سات والوزارات الى المواطن 
واأخي����راً اأتمن����ى لك����م المزي����د م����ن التق����دم والنجاح ف����ي مجال 

العمل والتعليم.
عر�����س خالل المهرجان فل����م وثائقي بعن����وان )الكلية االأم( 
وفلم )المعلم الكبير( من اأعمال طلبة كلية االعالم وعر�ست 
م�س����رحية بعنوان )مهنة ومعاناة( وقدمت اأعمال متميزة في 
المجال االعالمي ووزعت دروع تقديرية لال�س����اتذة و�س����هادات 
تقديري����ة على الطلبة الم�س����اركين الإف�س����ل اعالنات وجرائد 

ومجالت واأفالم م�سورة ومل�سقات. 

تقيم دائرة الفنون الت�س���كيلية في وزارة الثقافة معر�س للنحت والخزف على قاعات 
مرك���ز ال���وزارة. واأعلن مدير المعار�س ح�س���ين موحي باأن المعر�س �سي�س���ارك فيه اأكثر 
م���ن )105( فن���ان و )132( عم���ل، م���ن اأ�س���اتذة معهد وكلي���ة الفنون الجميل���ة وتكون 
الم�س���اركة م���ن اأجي���ال متع���ددة وبمختل���ف االأتجاه���ات، واأن ه���ذه التظاه���رة الفني���ة تعد 
االأول���ى م���ن نوعه���ا منذ اأكثر م���ن 30 عاماً. وقال موحي" اأن النح���ت العراقي لم ينل ما 
ناله الر�س���م من معار�س متعاقبة وم�س���اركات متعددة ومعار����س جماعية، وكانت اأعمال 
الر�س���م هي الغالبة على الم�س���هد الت�سكيلي، لذا داأبت دائرة الفنون الت�سكيلية متو�سمة 
بمديره���ا الع���ام الدكت���ور �س���فيق المه���دي، اأقامة مث���ل هكذا معار����س، والفت���رة المقبلة 
�س���تكون ال�س���احة مفتوح���ة لعر�س االأعم���ال النحتية العراقي���ة بكل اأ�س���اليبه واتجاهاته 
واأفكاره وروؤاه لتمثل الواقع الذي ينطوي عليه الم�سهد الفني من مهارات وتجارب تعبر 
عن جيل ينت�سب اإلى �سبعة اآالف �سنة من ح�سارة وادي الرافدين. وا�سافموحي اأن هذا 
المعر����س يع���د م���ن اأهم االأن�س���طة الثقافية التي ت�س���تعد له���ا دائرة الفنون الت�س���كيلية، 
���يء لثقافتن���ا وفنوننا الوطنية، ومن اجل تر�س���ين  حر�س���ا منه���ا على اإبراز الوجه الم�س
التقالي���د الفني���ة وتاأكيدها لتكون حالة من التحدي الفني والجمالي �س���د كل عنا�س���ر 

القبح والظالم وتبقى ثقافتنا متطلعة للغد المتفائل. 

غلطة عمر ... في حديث العمر 

كلمة في قصيدة 

لتدوخ  ماكو ابجمالك
 حقك تزيد ابداللك

�سنهو العيون اللطيفة 
والتعابير الظريفة ما كذب .. اهلل بدالك 

  *******
لتدوخ روحي خذتها 

ودينتي اب�سخ�سك �سفته 
كل االماني عفتها 

ما ابغي اال و�سالك
  ******

لتدوخ انت حياتي 
�سفت اب�سفاتك �سفاتي

بالم�سري اكلك يبا�سا 
بال�سام اكلك ي�سيدي 

وعراقي اكك اغاتي
    ح�سن لخزاعي 

 ********************

عمري والوطن                بشير العبودي 

الدمعة ... لو طاحت لمن 
والروح .. لو حنت لمن 

والدنيه ... ن�سكيها لمن 
والح�سره من تاكل �سلوعك 

وتحرك ابروحك لمن 
علي  ياهي اعيونك الحلوة عمن 

وعلى �سنهي اغ�سان روحك 
ه�سه ذبلن والتون 

ايام و�سهور وليالي 
ب�سوغة وبح�سرة ك�سن 

على �سان .. ي�سونا عيون الوطن 
وحتى  تبقى الب�سمه 

بعيون الوطن 
عاند .. وحط  روحك .. بحر حارة ايدك 

واوكف  بوجه المحن 
اذا ما يذكر وجودك ها لزمان 

ما يذكرك كل زمن 
ادري  ما طخيت را�سك 

      ال ولن تركع ولن 
انه  من اتخله عنك 

وجهي وين انطيه 

و�ستن�س بمن 
عمري .و يخل�ست عمرك 

كلي تتعذب لمن 
عمري و�سنينك 

غ�سب عنك م�سن 
ادري  بيك بن�س ببجرهن 

ال�سفن والما �سفن 
ودري  بيك تموت وكفه 

وما تجدي قما�س كبرك
جلدك ت�سويه جفن

ولو تدور الدنيه كلها 
عن مدينة .. وعن  �سديق  وعن �سكن 

عمري يلما الك احد 
ما الك واحد يح�سك

ب�س ح�سن هذا الوطن 
ما الك واحد يدفنك 
ب�س ح�سن هذا الوطن 

اوتار الصبر               محمد  جواد الدخيلي 

م�سيت بغرتبي وحدي
           وم�سه وياي ب�س خوفي 

وحديت ابيل  وحدي 
                او �سادفتني اهموم 

ب�س ما دوهننتي .. او ذلن  اجفوفي 
وثكل بيه الحزن ..

 ما �سحت منه ادخيل .. ال طيح دمعتي  وال�سلب �سوفي 
فز �سيطان �سعر .. وفززاني اواه 

  ردت اكتب ق�سيدة .. او �ساعت احروفي 
 هدل حيلي غفل 

والكاع بيه اتروط ..
وعلى اوتار ال�سبر  غنيت معزوفي 

اخيط الجرح كوه
او نفتك  جرحين 

اروف اجروح كلبي وما نفع روفي 
اتزعت ثوب ال�سبر ..!!

ب�س البنت ثوبين 
 ثوب ا�سمه ل�سمير ..  او ثوب معروفي 

اختب�س كلبي ...
وندهيني  وهاج بيه الغي�س 

طك في�س  الزماط      
او هدم اجروفي 

ماهمني الحجي 
وال  دنكت للكاع 

و�سيوف العده ما ثلمت ا�سيوفي   
 ************************

ماغزر الماعون   كاظم احمد كاظم 

كل م�سكلة ايها الوكت ... يحلوله القانون 
اونا�س طيبة تجي ... وعالحك �سوه يكعدون 

ب�س اواجه ب�سر .. وبيناتنه يحكمون 
واليقره فاقد ب�سر ... وعرابهم مجنون 

واترجه يم�سي عدل ... وبوجهه ماكوا عيون
ايدي ابحلكهم عمر ... وبعيوني ايطبون 
توزوعوني واني عدل .. لو متت �ست�سوون 

والريد منكم دمع ... بفاتحتي لتح�سرون 

ضمير الماي   كامل الناصري ...

�سكرا ياحبيبي اوجرت نيراني 
وزيدت الجروح العايزه ابثاني 

وبجيت العيون كبال هاي النا�س 

وطولت ال�سهر ليلين يامعود 
عفية �سنين عمري البظالم تفوح 

�سحت خم�سين مره الروج غطاني 
و�سباح الق�سيدة اعله ال�سواطي يحوم 

يريد ابو�سط هاي الروح يلكاني 
والماي الهذاك ال�سوب وداني 

وجلب بالق�سيدة من حالة الروح 
ب�س الموج عالي ويهد ذرعاني 

واظل معاند وي الماي ادور الكي�س 
ولو محد �سالني وكال �ستعاني 
المن ا�ستكي والنا�س كلها اني 

ام�سكل بالعذاب العا�س " حجله " اوياي 
من زغري الحزن " تواته " م�ساني 
كمطني الدمع زاندار م�سغة عين 
وعلى ح�س البواجي المهد رباني 

م�سقط را�س حزني " كرمة بن �سعيد " 
ب�س �سار الحزن واكتمل ديواني 

وع�ست بوالية كل�سي الجان بيها منعجن من طين 
ربيت ويه الورد ب�س ما جنت ورده 

الن جان النده ميطيح بح�ساني .

له����ا  كان����ت  الما�س����طه  اأن����وار  الت�س����كيلية  الفنان����ة  الدكت����ورة  االأ�س����تاذة 
خا�س����ة"  والن�س����اء  غالبيتن����ا  يعي�س����ه  ال����ذي  العتم����ة  زم����ن  ف����ي  م�س����افة  ا�س����راقة 
����ى  عل المق����ام   ) تحوالت����ي   ( بعن����وان  ����ي  ال�سخ�س معر�س����ها  ف����ي  ج�س����دته  ال����ذي 
�س����جرة  ال����ى  الم����راأة  تح����ول  ه����و  هن����ا  والتح����ول   ، والعم����ارة  للفن����ون  األ����ق  قاع����ة 
تعن����ي  كثّيم����ة  وحده����ا  فالم����راأة   ، مورق����ة  واغ�س����ان  بعم����ق  مغ����روزة  بج����ذور 
ال�س����نين  قاب����ل  ف����ي  اأم  ال�س����نين  اآالف  قب����ل  �س����ومر  ثقاف����ة  ف����ي  كان����ت  ان  الحي����اة 
توؤم����ن  وال����ذي  اآدم  تفاح����ة  مثلت����ه  ال����ذي  االأغ����واء  اأّم����ا   ، والديموم����ة  للعط����اء  كرم����ز 
ال����ى  لهم����ا  ال�س����يطان  غواي����ة  ح����ول  الج����دل  يلغ����ي  ل����م  اأن����وار  الفنان����ة  بجدليت����ه 
االأق����رار  يلغ����ي  اأن  اأيظ����ا" اليمكن����ه  ه����و  وال����ذي  وعن����ت  تع�س����ب  ال����ى  تح����ّول  ث����م  خ����الف 
ثقاف����ة  ف����ي  بالث����ور  له����ا  يرم����ز  كان����ت  ان  للديموم����ة  وحاجات����ه  الج�س����د  بهيمن����ة 
كديموم����ة  الم����راأة  ال����ى  الرم����ز  اأم  والخ�س����وبة  الج�س����دية  الق����وة  لتعن����ي  �س����ومر 
وظيف����ة  ����ى  عل الخ����الف  ه����ذا  لك����ن   ، والمعنوي����ة  المادي����ة  حاجاته����ا  ب����كل  الحي����اة 
األي����ه  الينظ����ر  وتط����رف  تع�س����ب  اأف����رز  ق����د  واقعي����ة  من����ه  اأكث����ر  كجدلي����ة  الج�س����د 
كواق����ع  ب����ه  االأق����رار  القري����ب  الم����دى  ����ى  عل ول����و  يوم����ا"  و�س����ياأخذ  �سينح�س����ر  باأن����ه 
ال�س����يما  الم����راأة  يكم����ل  الرج����ل  وكذل����ك  الرج����ل  تكم����ل  الم����راأة  اأن  وه����و  حقيق����ي 

التغيي����ر  ه����و  والتح����ول   ، ال�سيا�س����ية  والطائفي����ة  الدي����ن  بث����وب  تغل����ف  ق����د  واأن����ه 
األ����وان  ج�س����دته  وال����ذي   والمعنوي����ة   المادي����ة  ووظائف����ه  المخل����وق  ج�س����د  ف����ي 
ث����م  باأم�س����ياته  النه����ار  انح�س����ار  اأو  نه����ار  ا�س����راقة  بي����ن  اللوح����ات  وخط����وط 
للمحتفلي����ن  الح�س����ور  زحم����ة  وم����ع   . االأ�س����راقة  تبّي����ن  جدي����د  م����ن  لتب����دا  العتم����ة 
م����ا  وه����و  الن�س����وة  م����ن  كان  الح�س����ور  غالبي����ة  اأن  لوح����ظ  فق����د  المعر�����س  بافتت����اح 
مائ����ة  م����ن  الأكث����ر  فني����ة  ت�س����اهرة  هن����اك  كان����ت  فقبله����ا   ، عمق����ا"  المعن����ى  يزي����د 
الت�س����كيليين  الفناني����ن  جمعي����ة  قاع����ة  ����ى  عل اقام����ة  ت�س����كيلية  فنان����ة  وع�س����رون 
الم����راأة  ي����وم  بمنا�س����بة  وال�س����يراميك  والنح����ت  الر�س����م  ف����ي  عرظ����ا"  العراقيي����ن 
من����ى  الت�س����كيلية  للفنان����ة  ����ي  ال�سخ�س المعر�����س  كان  وقبله����ا  العالم����ي 
�س����هى  الت�س����كيلية  للفنان����ة  ����ي  ال�سخ�س المعر�����س  وكذل����ك  مرع����ي 
الم����راأة  ب����اأن  دال����ة"  يعط����ي  م����ا  وه����و  بغ����دادي  زه����راء  وقبله����ا  االأطرقج����ي 
لدوره����ا  المتعم����د  التغيي����ب  محاول����ة  م����ن  الرغ����م  ����ى  عل حا�س����رة"  العراقي����ة 
ف����ي  وردت  الت����ي  الحق����وق  حت����ى   ، الما�س����ية  ال�س����نوات  طيل����ة  المتمي����ز 

الد�ستور العراق فقد كان الواقع غير ذلك . 
����ون  الّل م����ع  و�س����فر  وقن����وت  حي����اة  الما�س����طة  اأن����وار  الفنان����ة  وج����دان  ف����ي  ����ون  الّل
ف����ي  العراقي����ة  الم����راأة  لنج����اح  متمي����زة  ا�س����افة  اأيظ����ا"  والمعر�����س  الرمزي����ة  ودالالت����ه 

يعي�س����ها  والزال  عا�س����ها  الت����ي  ال�س����عبة  ال�س����روف  كاف����ة  وف����ي  المواق����ع  كل 
عميق����ة  بج����ذور  و�س����جرة"  و�س����ديق  واأخ����ت  واأب����ا"  اأّم����ا"  تك����ون  ب����اأن  الع����راق 

مزهرة ودائمة العطاء. 
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ان�ساأ هذه ال�ساقية ال�سلطان مراد الرابع عند تجديده 
1048هــــ  �ســـنه  الكيالنـــي  القـــادر  ال�ســـيخ عبـــد  لجامـــع 
ـــى �ســـاطئ دجلـــة عند  /1637 م. تقـــوم هـــذه ال�ســـاقية عل

متحـــف االزيـــاء فـــي جـــوار قبـــر ابـــن الجـــوزي. 
الـــى جامـــع  )ب�ســـتان اكريبـــوز ( وتمتـــد حتـــى ت�ســـل 
الكيالنـــي فتقطـــع محلـــة ال�ســـنك والمحـــال التـــي تليها 
ب�ســـورة م�ســـتقيمة تقريبـــا حتـــى تنتهي عنـــد الكيالني 
ف�ســـميت المحلـــة با�ســـم را�ـــس ال�ســـاقية ومـــا زالـــت بهـــذا 
اال�ســـم فتمـــون محلـــة الكيالنـــي والمحال التـــي تمر بها 
بالماء وعرفت هذه ال�ســـاقية عنـــد اهالي بغداد )المزملة 

البرانية( وذلك لوقوعها خارج ا�ســـوار جامع الكيالني. 
ومن ال�ســـواح او الرحالة الذين و�ســـفوا هذه القناة هو 
الرحالة الدانماركي كار�ستون نيبور الذي زار العراق �سنة 
1180هـ /1766 م عند و�ســـفه التكية القادرية.. ان لهذه 
التكيـــة التـــي تقـــع على م�ســـافة بعيدة مـــن دجلة مجرى 
خا�ســـا يجلـــب لهـــا المـــاء مـــن النهـــر ( كمـــا ا�ســـار اليهـــا 
فيلك�ـــس جون�ـــس فذكـــر ان فـــي جامـــع ال�ســـيخ الكيالني 
قنـــاة تحمـــل اليـــه الماء من نهـــر دجلة على انه لم ي�ســـر 
اليها في خريطته غير انه ر�ســـم الدرب الذي ت�ســـير فيه 

ال�ساقية كما ذكرعقد محلة را�س ال�ساقية. 
ـــي ر�ســـا با�ســـا والـــي بغداد ان�ســـاأ  ـــي ان عل وذكـــر االلو�س
�ســـاقية اخـــرى لجامـــع الكيالنـــي وكانـــت غزيـــرة المـــاء 
كبيرة االرواء واجرى اليها جدوال من نهر دجلة. غيراننا 
النعـــرف لجامـــع الكيالنـــي �ســـاقية اخرى �ســـوى �ســـاقية 
واحـــدة وهـــي التـــي بناهـــا ال�ســـلطان مـــراد الرابـــع. ولعـــل 
تعميرهـــا وتح�ســـينها مـــن قبـــل الوالـــي علي ر�ســـا جعل 

االلو�سي ين�سب ان�ساأها اليه. 
ان لل�سقاية بقايا �ساخ�سة يمكن تق�سيمها الى: 

1 – البئر تقوم عند �ســـاطئ دجلة وهي بئر بي�ســـوية 
ال�ســـكل مبنيـــة باالجـــر وال�ســـاروج قطرهـــا 3 /5م �ســـمك 
جدارها 85 �ســـم االجر 10�ســـم وطوله 36�ســـم تت�سل من 
ا�سفلها قناة مبنية باالجر وال�ساروج اي�سا توؤدي الى نهر 
دجلة لحمل المياه الى البئر اما ال�ساقية يت�سل بها من 

االعلى جدار يرتفع عاليا وهو مبنى من االجر وال�ساروج 
يلتف من الجانب ال�ســـرقي من فوهة البئر وياخذ نف�س 
الميـــاه  لتجميـــع  حو�ســـا  الجـــدار  هـــذا  ليكـــون  ال�ســـكل 
المرفوعـــة من البئر لتن�ســـاب في �ســـاقية مبنية باالجر 
وتتجـــه  12م  لم�ســـافة  تمتـــد  35ر2  ارتفاعهـــا  والج�ـــس 
الـــى ال�ســـرق باتجـــاه جامـــع الكيالني وهي تحتـــوي على 
عقـــود �ســـعة العقـــد 85ر1 م و�ســـمك جدار العقـــدة 55ر1 

والم�سافة بين االقوا�س 90�سم عند بداأ التقو�س وقد تم 
فر�ـــس المجرى نف�ســـه بطبقة من القير �ســـمكها حوالي 

7�سم خ�سية ت�سرب الماء او �سياعة اثناء الجريان. 
ويـــدل هـــذا على روعـــة وجمالية الهند�ســـة التي عملت 
ال�ســـاقية في تلك الفترة التاريخية المهمة في الع�سور 
المتعاقبـــة التي حكم بها العثمانيـــون العراق التي دامت 

�ستة قرون جثمت على �سدور العراقيين.

11إستراحة القارئ

749 - �سقوط الدولة االأموية.
يطالبـــون  وفرن�ســـا  واألمانيـــا  رو�ســـيا   -  1895
اليابان باإعادة �سبه جزيرة لياودونغ اإلى ال�سين 

وذلك بعد المفاو�سات الثالثية بينهم.
1904 - الواليات المتحدة تح�ســـل على ملكية 

�سركة قناة بنما من فرن�سا.
1945 - قـــوات الحلفـــاء ت�ســـل اإلـــى "بـــو" فـــي 

اإيطاليا اأثناء الحرب العالمية الثانية.
ني�ســـان  ببيـــع  تبـــداأ  موتـــورز  ني�ســـان   -  1966

�سني.
1985 - اإطـــالق نـــار على رئي�ـــس تحرير جريدة 

ال�سيا�ســـة الكويتيـــة اأحمـــد الجـــار اهلل اأدت اإلـــى 
اإ�سابته بجروح بليغة.

جميـــع  تغلـــق  ال�ســـينية  ال�ســـلطات   -  2003
المدار�س والجامعات في البالد لمدة اإ�سبوعين 

ب�سبب انت�سار وباء �سار�س.
االإ�ســـالمين  مـــن  خم�ســـة  مقتـــل   2004
ـــى يـــد قـــوات االأمن ال�ســـعودية  المت�ســـددين عل
في مدينة جدة بعد مطاردة بال�ســـيارات. �سركة 
فولك�ـــس فاجن لل�ســـيارات تعلن عـــن نيتها بيع 
 1.9 بقيمة  اأبوظبي  ال�سركة الإمارة  %10 من 

مليار دوالر.

المبنـــى  تفجيـــر  عـــن  الم�ســـوؤول  فـــاي،  مـــك   -  1968
الفيدرالي في والية اأوكالهوما.

1974 - اأ�سرف م�سيلحي، ممثل م�سري.
1977 -لي يونغ بو، العب كرة قدم كوري جنوبي

1982 - اأحمد عزمي، ممثل م�سري.
1988 - فيكتور اأنيت�سيبي، العب كرة قدم نيجيري.

1989 - نيكول فايدي�سوفا، العبة كرة م�سرب ت�سيكية.
من المنت�سر وكم من الحركات متبقية للفوز؟1990 - ديف باتل، ممثل اإنجليزي.

اليوم  في التاريخ                      5 آيار

مواليد هذا اليوم               5 آيار
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�سكلك اخاذ واعتناوؤك بمظهرك الخارجي له اثر كبير على النا�س 
حولـــك فاأنـــت مـــن اال�ســـخا�س المميزيـــن ولديـــك جاذبيـــة تجـــذب 
الجن�س االخر اليك . نجاح في االعمال و اي�سا في المبادرات التي 
تقوم بها فا�ستعجل و ال توؤجل اي �سيئ . في الم�ساء االو�ساع ت�سب 

في �سالحك مع حبيبك فحاول ان تتطلب منه ما تريد.

قـــوة، طمـــوح، وانجـــاز هـــذا ما �سيح�ســـل لـــك اليـــوم فالكثير من 
االمور الجيدة والتي �سوف تعمل تاأثير على حياتك وباالخ�س في 
فتـــرة الظهيـــرة التي ت�ســـهد العديد من المفاجاآت ال�ســـارة في فترة 
مـــا بعد الظهر قد ي�ســـيبك بع�س ال�ســـياع لكن الم�ســـاء واعد وبه 
كثير من االمور قد تنال اعجابك فكل �سيء قد ي�سير كما ترغب.

عليـــك بالتركيز اكثـــر يا مولود الميزان الن اليوم �ســـعب وعليك 
المرور به ال محالة، االعمال �سوف ت�سغط عليك  في فترة ال�سباح 
وحتـــى مـــا بعـــد الظهر حـــاول ان تكون اكثـــر هدوءا عند مناق�ســـتك 
امرا مع رئي�سك بالعمل وال تفقد  هدوءك المعروف به، الم�ساء لن 

يكون ا�سهل لكنه اف�سل من الظهيرة بكثير .

ان او�ســـاعك العملية هي اكثر ما تهمك اليوم يا مولود الجوزاء، 
فاأحذرك ان تقوم بها على ال�ســـكل ال�ســـحيح الن �ســـغوطات العمل 
�ســـوف تنال منك في فتـــرة الظهيرة، ال تفقد دبلوما�ســـيتك عندما 
ي�ســـتفزك احد زمالئك في فترة ما بعد الظهر، الم�ساء جيد لتقوم 

بالترفيه عن نف�سك وخا�سة ان هنالك دعوة �ستوجه اليك فجاأة.

يوم ثقيل من نوعه على كل مواليد الثور الذين يعانون من تعب 
في انحاء ج�سمهم ومنذ ال�سباح الباكر حيث ال رغبة لك بالذهاب 
ـــيء، ال تكـــن ح�سا�ســـا الي كلمة ت�ســـمعها  الـــى العمـــل او فعـــل اي �س
فـــي فتـــرة الظهيرة، الم�ســـاء قـــد يكون اف�ســـل لكن الغيـــوم ما زالت 

متواجدة في �سمائك فاالف�سل عدم المبادرة باأي �سيئ .

عليـــك باالنتباه الى افعالك جيدا وعدم الت�ســـرف بطي�س وهبل 
الن ما تفعله هذا ال�سباح ال ينم عن ان�سان متعقل ابدا، انتبه اي�سا 
مـــن الخيانـــة اكانت من جهتك او من جهة من تحب الن هذا اليوم 
اي خطـــاأ �ســـوف يرتكـــب �ســـوف يظهـــر للعيان مما ي�ســـبب م�ســـاكل 

بينكما وخا�سة في فترة الم�ساء التي تعد اال�سواأ بالن�سبة اليك .

امـــورك في العمل جيدة جدا بل ممتـــازة وانت تتحرك بكل حرية 
ـــى مـــن حولـــك واآراوؤك  وكالمـــك  و�سخ�ســـيتك تفر�ـــس نف�ســـها عل
ـــى  م�ســـموع عنـــد االخريـــن، فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الظهـــر حافـــظ عل
االولويات وال تكن ثقتك بنف�سك اكثر مما يجب فتدخل في نقا�س 

انت الخا�سر به.

مـــا زال م�سل�ســـل المفاجـــاآت معـــك م�ســـتمرا فـــي جزئـــه الثانـــي، 
فحـــاول ان تهدئ من �ســـير االمـــور حولك وال تجعـــل الدنيا تاأخذك 
في دوامتها، الن التردد قد ي�ســـيطر عليك في فترة ما بعد الظهر 
ويجعلـــك تائهـــا نوعـــا مـــا، مـــا زال يجب عليـــك ان تنتبه ل�ســـحتك 

وخا�سة النك اكثر مزاجية لهذا اليوم .

�ســـغوط العمل تقابلك عند و�سولك الى عملك في ال�سباح، لن 
تجد الوقت لحك راأ�سك او التفكير باأي �سيء اخر، �سوف تكافاأ على 
االنجازات الجيدة التي �ستقوم بها وخا�سة في فترة ما بعد الظهر، 
الم�ســـاء جيد للتعبير عن عواطفك وحل اال�ســـكال بينك وبين من 

تحب.

وانـــت في العمل في ال�ســـباح قد ت�ســـعر بنف�ســـك انـــك في البيت 
لقلة االعمال او االحداث لكن ال تقلق فالخير امامك  في الظهيرة 
لكنـــك �ســـوف تكـــون على قدر الم�ســـوؤولية، في فترة مـــا بعد الظهر 
والم�ســـاء تتفـــرغ المـــورك ال�سخ�ســـية والعائليـــة النـــك مهمـــل فـــي 

هذين االمرين هذا الم�ساء.

ترتـــاح لديـــك االو�ســـاع المالية بعد فتـــرة من المعانـــاة على هذا 
ال�ســـعيد فقـــد ياأتيـــك مـــال مـــن جهـــة غيـــر متوقعـــة، في فتـــرة ما 
بعد الظهر تتح�ســـن االو�ســـاع بينك وبين من تحـــب بعد فترة من 
االنقطـــاع او عدم التفاهم، فترة الم�ســـاء �ســـوف تكـــون لعائلتك الن 

مو�سوعا هاما �سوف يطرح.

الحـــظ فـــي �ســـفك اليـــوم، فباإمكانـــك فعل مـــا تريد والبـــدء باأي 
م�ســـروع تريـــده فاالو�ســـاع جيـــدة وخا�ســـة في فتـــرة النهـــار بطوله 
حيـــث ت�ســـير معـــك االمـــور كما ترغـــب وت�ســـتهي، في فتـــرة ما بعد 
الظهر ي�سلك خبر ي�سعدك كثيرا وخا�سة على المجال العاطفي، 

التح�سن ملحوظ في عالقتك مع من تحب.

لغز في صورة

ماهو رقم ال�سورة المختلفة

1 - عرو�س البحر االبي�س المتو�سط
2 - بنف�سج - بيت االأ�سد

3 - مدينــــة �ســــميت با�ســــمها اأهــــم قنــــاة بحريــــة - رائحــــة الزهــــور 
المنت�سرة

4 - قلعة في اال�ســــكندرية بنيت اأيام المماليك - كد�س
5 - واحد باالنجليزية - "اأبو ....." قرية �ســــاحلية م�ســــرية تبعد 

عن اال�سكندرية 23 كم
6 - واحدة الرنين )معكو�سة(

7 - مهرب
8 - ملك فرعوني حكم م�سر قبل اأكثر من 33 قرنا ومات �سغيرا
9 - من اأهم المعالم االقت�سادية على نهر النيل في جنوب م�سر

10 - من اأبواب القاهرة القديمة

1 - عا�سمة م�سر القديمة ومن اأبرز االأماكن االأثرية في م�سر 
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3 - ميدان �سعبي قديم في القاهرة - ت�ستم
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الفنانات  احدى   .. الوائلي  ايمان  الفنانة 
العراقيات الالتي استمدن وجودهن عمق 
ومن   .. والكتب  بالرسم  المؤثث  البيت 
هنا شقت طريقها نحو عالم التشكيل 

لتستوعب هموم المحيط بها ..
 .. االسئلة  بعض  في  العراقية  التقتها 
ايمان  الوائلي  سألنا  اللقاء  هذا  فكان 
والتشكيل  الفن  بين  نفسها  تجد  اين 

والتدريس ؟
لكنني  شاعره  لست  بالتاكيد   / اجابت 
الى  اتجهت  والدي رساما  ان وجدت  وبعد 
مازالت  وانا  تلمسنه  التشكيل  عالم 
طريقي  ووج��دت  المدرسة  في  طالبة 
مفروشا بااللوان ورغم اني لست الطفلة 
المدللة لكن تلك االلوان بهرتني حقيقة 
الثمانينيات عبر  والدي يرسم في  وجدت 

مجلة المزمار .

هل لديك كتابات معينة ؟
شعرية  مجموعة  وكذلك  دراسات  لدي 
 1999 العام  وفي  االن  الطبع  تحت  هي 

قمت بتاليف قصص لالطفال .

ماذا يعني شارع المتنبي لك ؟
المتنبي الشارع يعني لي الكثير حياتنا 
جنيعا فهو مركز الثقل الثقافي وان الذي 
في  تجول  من  مايشغله  سيجد  يطوف 
.. انه اكبر من ان يكون  تفاصيل يومياته 
شارعا او سوقل للكتب فهو واحة فكرية 

وثقافية ...

من هم اقرب الفنانين الى نفسك 
؟

ومن  البغدادي  ضمياء  بالفنانة  تاثرت 
العطار  ليلى  التشكيلين  الفنانيين 
معايشة  وبعد  انه  ةاعتقد  اهلل  رحمها 
للواقع التشكيلي ان 10 بالمائة من هن 
يرسمن لوحاتهن اما ال99 بالمائة فهن 

من نتاج رسم اخرين .

اهتماماتك بالموسيقى ؟

وهي  الروح  غذاء  هي  فالموسيقى  اجل 
تركبية سحرية لمن يسمع الموسيقى 
حالمة  اج��واء  ال��ى  بك  تصعد  النها 
االنغام  مع  وتتفاعل  تطرب  وتجعلك 
احد  اليقاومه  الذي  السحر  ذاك  وسريان 

خاصة اذا كان مهتما بالموسيقى .
للمويقى  المكمل  الجزء  هي  وتالغاني 
ومطربات  مطربين  وهناك  معها  هي  او 
فخري  وصباح  اسماعيل  قاسم  امثال 
لها  كان  جيدة  واسماء  نزهت  ومائدة 

الحضور على الساحة الغنائية 
بصلة  اليمت  فهو  الحديث  الغناء  اما 
الغناء الجيد وكذلك ماكان عليه الفنان 
اجمل  غنى  الذي  حافظ  الحليم  عبد 
عربيا  حضورا  وحقق  وااللحان  االغاني 

شامال .

ال��دراس��ة  ب��ي��ن  تقفين  اي���ن 
والموهبة ؟

وجود  منها  والبد  مطلوبة  الدراسة  نعم 
الشخصية  تستكمل  حيث  الموهبة 
الفنية جوانبها العديدة في وحدة كاملة 

ما ذا عن نشاطاتك االخرى ؟
واالهتمام  لالعتناء  سباير  روضة  االن  ادير 
باالطفال من اجل تنشئتهم تنشأ سليمة 
المستقبل  رجال  منهم  تجعل  وتربوية 
ابتدائية  مدرسة  افتتاح  الى  اطمح  .كما 
من اجل استكمال مشروعي التربوي الذي 
االهتمامات  جانب  الى  اليه  اطمح  كنت 

الفنية والتربوية االخرى.

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

طبع�����ت بمطابع شركة األنس للطباع�������ة والنش����ر

12
منوعات

خالل  غيابها  أن  ماهر  آمال  الفنانة  صّرحت 
تقديم  في  لرغبتها  كان  الماضية  الفترة 

فترة  أن  واعتبرت  لجمهورها.  ممّيز  عمل 
التريث إلصداره كانت بمثابة حملة ترويج 
وأضافت  التشويق.  عنصر  وتعزيز  له 
البوستر  نشر  أن  ل�”إيالف”  حديثها  في 
الدعائي قبل عدة شهور جاء أيضاً ضمن 
حملة الترويج لأللبوم الذي تأجل طرحه 
سياسية  بظروٍف  البالد  م��رور  بسبب 

ردود  ألن  ولفتت  الفن،  عن  الناس  شغلت 
الفعل جاءت إيجابية عليه.

وشرحت “ماهر” أسباب نشرها بوستر “الكعب 
وال��ذي العالي” قبل شهور عبر صفحتها على “فيسبوك”، 

أن  على  فأكدت  بالتعالي،  واتهامها  بانتقادها  كان تسبب  الهدف 
فقط تشويق الجمهور للعمل الفني الجديد دون الكشف عنه.

األوراق  تنته  لم  إحداهما  ألن  حصل  األلبوم  من  األغنيتين  حذف  ألن  وأشارت 
الخاصة بها، واألخرى تم حذفها من أجل التوازن الموسيقى فيه. ونفت علمها 
الفنان عمرو مصطفى في تسجيل حقوق  “تباطؤ مقصود” من  تردد عن  بما 
التنازل عن تلحين األغنية التي قدمتها وكان يفترض أن تصدر به. وأكدت على 
أنها وعدت محبيها بأن تصدر األغنيتين قريباً جداً في النسخة الجديدة منه، 
الفتة ألن الموضوع لم يتجاوز األمور اإلدارية والقانونية التي تقوم بها الشركة.

التي عاشتها في اختيار األغاني كانت السبب  التردد  أن حالة  وفيما شرحت 
في تأخير صدور عملها الجديد، أشارت ألنها بذلت مجهوداً كبيراً حتى تصنع 
لها  منحها  التي  المسؤولية  قدر  على  ولتكون  جيدة،  موسيقية  توليفة 
جمهورها، مما جعلها تشعر بقلٍق شديد حتى وقت صدوره ومعرفة رأيه فيه.

على  حرصت  أنها  أوضحت  فقط،   10 إلى  األلبوم  أغاني  تقليص  سبب  وعن 
اللذين  العملين  اختارت  أن تكون جميعها بمستوى جيد وممّيز، الفتة ألنها 
وبين  بينها  دار  نقاٍش  بعد  كليب”  “الفيديو  طريقة  على  تصويرهما  سيتم 

المخرج محمد سامي والمنتج محسن جابر.

نقل أمس الفنان القدير حسن مصطفى )82 عاماً( إلى غرفة العناية المركزة 
من  مبكرة  ساعة  في  حادة  قلبية  بأزمة  وإصابته  الصحية  حالته  تدهور  إثر 

صباح أمس.
ورافقت الفنانة القديرة ميمي جمال زوجها بالمستشفى، فيما أجرى نقيب 
الممثلين وعدد كبير من الفنانين إتصاالت عديدة بها لإلطمئنان على حالة 

زوجها خاصة وأن حالته الصحية غير مستقرة.
وقدم   1957 عام  المسرحية  الفنون  معهد  من  مصطفى  حسن  وتخرج 
العشرات من األعمال السينمائية والمسرحية الناجحة من أبرزها مسرحيات 

“مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”.

تمثل ساعة DYLOS الجديدة من فرساتشي لمسة العالمة الفريدة وروح 
الصنعة السويسرية األصيلة، كما تحمل أيقونات فرساتشي الخالدة، وتتوفر 

للرجال والنساء.
السوار  وروابط  األضالع،  ثمانية  بعلبتها   DYLOS ساعات  عائلة  تشتهر 
التي تمثل شعار المفتاح اليوناني الذي تشتهر به فرساتشي، إلى جانب رأس 

الميدوزا الذي يتربع عند موضع الساعة 12.
 وتحمل الساعة رسالة قوية إلى عالم األزياء واألناقة، إذ كانت جزءاً من عروض 

أزياء فرساتشي الرجالية والنسائية لربيع وصيف 2015.
المفتاح  برمز   )DYLOS LADY( الساعة  من  النسائية  النسخة  وتتميز 
اليوناني المنقوش على القرص، واألزرار المميزة عند المؤشرات، وتأتي بعلبة 
مع  تأتي  أن  ويمكن  نماذج،  بستة   DYLOS LADY وتتوفر  ملم.   35 بقطر 

سوار جلدي بألوان فرساتشي المميزة من األسود واألبيض والوردي.
ملم،   44 بقطر  بعلبة  فتأتي  الضخمة،   DYLOS CHRONO نسخة  أما 
مع مؤشر ثواني صغير ثماني األضالع، إلى جانب عقربي ساعات ودقائق زمنيين 
ومؤشر تاريخ كبير عند موضع الساعة 6. ويمثل مقياس سرعة الدوران على 
القرص الروح الديناميكية للساعة، التي تتوفر بأربعة نماذج، مع علبة ذهبية 

وسوار جلدي يحمل المفتاح اليوناني الشهير كخيارات إضافية.

الخشاب  سمية  الفنانة  صالح  حسني  المخرج  إستبعد 
من اإلشتراك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “حدائق 
الثنائي  ببطولة  السابق  في  تصويره  تم  الذي  الشيطان” 
10 سنوات  جمال سليمان وسمية الخشاب قبل أكثر من 

تقريباً وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على الشاشات.
يشارك  الشيطان”  “عودة  عنوان  سيحمل  الذي  المسلسل 
سارة  الغفور،  عبد  ريهام  الخولي،  ري��اض  بطولته  في 
سالمة، أميرة العايدي، باإلضافة إلى الفنانة القديرة انعام 
سالوسه، فيما انتهى السيناريست ناصر عبد الرحمن من 
كتابة نصف حلقات الجزء الجديد من المسلسل، ويتوقع 
أن يبدأ تصويره نهاية الصيف الجاري وينتجه أحمد الجابري 
الذي لم يحدد موعداَ لعرضه سواء في رمضان 2016 أو خارج 

السباق الرمضاني.

وح��اول��ت 
إي�������الف 
اإلت���ص���ال 

نة  لفنا با
س���م���ي���ة 

ال���خ���ش���اب 
فعلها  رد  لمعرفة 

إستبعادها  قرار  سمياً على  ر
ضمن  وضعها  المرشحين وع���دم 

هاتفها  لكن  بالعمل  وقالت لإلشتراك  أمس،  يرد  لم 
مسلسلها  بتصوير  مشغولة  أنها  أعمالها  مسؤولة 
 15 من  ألكثر  التصوير  تواصل  حيث  أنت”  يا  أنا  “يا  الجديد 

ساعة يومًيا.

آمال ماهر: هذا ردي على شيرين 
د سميرة سعيد

ّ
ولم أقل

تدهور الحالة الصحية
 للفنان حسن مصطفى

سمية الخشاب مستبعدةساعة ديلوس من فيرساتشي
 من “حدائق الشيطان 2”

نبيلة عبيد 
ترقص في “نجمة العرب”

ايمان الوائلي 

10 بالمائة فقط من الفنانات الحقيقيات والبقية الشيء

المغربية  للفنانة  اإلعالمي  المكتب  وزع 
من  حذر  صحفياً  بياناً  سعيد  سميرة 
عمليات  من  واإلع��الم  الجمهور  خالله 

الفنانة  شخصية  بإنتحال  تتم  نصب 
الكبيرة فيما يلي نصه:

للديفا  اإلعالمي  المكتب  يهيب 
ووسائل  بالجمهور  سعيد  سميرة 

نصب  لمحاوالت  التنبه  كافة  اإلعالم 
نمت إلى علمنا تجري عبر حسابات 

الديفا  شخصية  تنتحل  وهمية 
عبر  س��واء  سعيد،  سميرة 
أو  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 

البريد اإللكتروني أو غيرها.
يرد  ما  إال  تصديق  راجين عدم 
الرسمية  حساباتها  عبر 
على  والموثقة  المعروفة 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
اإللكتروني   البريد  وعناوين 

الخاصة بمكتبها.

قيراط   8,72 وزنها  استثنائية  زهرية  ماسة  تعرض 
االول،  نابليون  شقيق  البنة  ملكا  كانت  انها  يرجح 
قبل  من  جنيف  في  أيار)مايو(   12 في  مزاد  في  للبيع 

دار سوذبيز.
حصريا  الخميس  عرضت  جدا  النادرة  الماسة  وهذه 
بين  الماسة  سعر  ويقدر  برس.  فرانس  وكالة  على 
باهر  ولونها  جدا  صافية  وهي  دوالر  مليون  و18   14

ومصنف “فانسي فيفيد بينك”.
االميرة  الماسة كانت ضمن مجموعة  ان هذه  ويبدو 
ماتيلد ابنة شقيق نابليون االول على ما افاد المعهد 
مالكاتها  ومن  الكريمة.  االحجار  لعلم  االميركي 
كالرك  هوغيت  األميركية  الوريثة  أيضا  السابقات 

التي توفيت العام 2007 عن 105 اعوام.
مصدر الماسة ال يزال غامضا مما يزيد من جاذبيتها. 
اال ان ميزاتها التقنية وقدمها تدفع الى االعتقاد انه 
تم العثور عليها في مناجم غولكوندا الشهيرة في 
القسم  رئيس  بينيت  ديفيد  اوضح  ما  على  الهند 
واوضح  دار سوذبيز.  الفاخرة لدى  الدولي للمجوهرات 
بينيت ان هذه الماسة “هي اول ماسة “فانسي فيفيد 

بينك” مصقولة على شكل وسادة كالسيكية تعرض 
للبيع”.

الكريمة  واالحجار  الملون  الماس  سوق  وتشهد 
انتعاشا كبيرا على ما تفيد دار سوذبيز فيما تعتبر 
تشرين  في  العالم.  في  االندر  من  الزهرية  الماسات 
 17,8 بسعر  سوذبيز  دار  باعت   2014 االول)أكتوبر( 
مليون دوالر ماسة زهرية مصقولة بطريقة مختلفة 
وزنها 8,41 قيراط. وستعرض قطع رائعة اخرى للبيع 
خالل مزاد المجوهرات الراقية الذي تنظمه دار سوذبيز 

في 12 اذار)مارس( في جنيف.
وتعرض الدار ياقوتة بورمية حمراء من 25,59 قيراطا 
وهذه  لياقوتة.  بالنسبة  استثنائي  حجم  وهو 
على  موضوعة  روبي”  رايز  “صن  المسماة  الياقوتة 
خاتم من تصميم كارتييه ويقدر سعرها بين 12 و18 

مليون دوالر.
ويعرض أيضا عقد من الماس من توقيع كارتييه يزيد 
على  وهو  قيراطا.   190 عن  مجتمعة  حجارته  وزن 
ويقدر  الوسط.  في  زهرة  مع  الماس  من  شالل  شكل 

الخبراء سعره بين ستة وعشرة ماليين دوالر.

مسلسلها  تصوير  من  م��روى  اللبنانية  الفنانة  إنتهت 
األردن  في  تصويره  تم  والصمرقع”  “زنوبيا  الجديد  التليفزيوني 

خالل الشهور القليلة الماضية.
أراراد تم تصويره في بمنطقة  الذي كتبه وأخرجه كارو  العمل 
بيرين باألردن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين 

من ١١ دوله عربية.

وعبرت مروى  “ عن سعادتها باالشتراك في المسلسل، مشيرة 
إلي أن أحداثه تدور بين مدينتين يتصف أهلها بالغباء حيث تقع 

بينهم مواقف “كوميديا سوداء”.
من  وهي  “زيزي”  شخصية  تقدم  أنها  قالت  دورها  طبيعة  وعن 
إلى  الوصول  النساء  تحاول  والتي  المدينة  في  الفتيات  أجمل 
جمالها خاصة وأنها تسحر كل من يراها بجاذبيتها، الفتة إلى 

أن العمل ينتمي لنوعية الفانتازيا الكوميدية التاريخية.
وأشارت إلى أن المسلسل يتطرق أيضا إلى المشاكل واألزمات 
مع  يتكلم  غبي  لحاكم  شخصية  يتضمن  فهو  الحالية، 
الحارس الخاص به عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدة أن هناك 
الواقع  على  اسقاطات  تحمل  متعددة  ساخرة  لمواقف  تطرق 

الحالي.

سميرة سعيد تحذر
 من منتحلي شخصيتها

ماسة زهرية كانت ملكًا 
ربما لعائلة بونابرت معروضة للبيع

مروى تشارك في بطولة “زنوبيا والصمرقع”

العدد )627( الثالثاء 5 آيار 2015
Thu: 5 May 2015 issue no.627

شبكه  من  مدعومة  تمثيلية  مواهب  يُخرّج  الذي  العرب”  “نجمة  برنامج  وصل 
إعالن  على  يتبَق  فلم  النهائي،  النصف  مرحلة   إلى  وروتانا ستوديوز،  روتانا  قنوات 
إسم الفائزة باللقب والتي ستوّقع عقداً للمشاركة في عمل من إنتاج روتانا سوى 

حلقتين فقط.
الرابع منه وهّن “أماني الصيد” و”فرجانيه  البرايم  وتنافست المتباريات الست في 
بن حمزه” من تونس، “هبة رحال” و”شيرين سيف النصر” من مصر، “ماري يزبك” من  
لبنان، و” كاميليا مجاهد “ من المغرب. فقدمت كّل منهن المشاهد الصعبة التى 
أُسندت اليهن من أفالم “الرسالة” لمصطفى العقاد وبطولة عبداهلل غيث ومنى 
واصف بنسخته العربية، و “موعد على العشاء” لمحمد خان، بطولة سعاد حسني 
وقصة  سيف  سمير  إخراج  والسياسي”،  “الراقصه  و  زكي،  وأحمد  فهمي  وحسين 

وحيد حامد وبطولة نبيله عبيد وصالح قابيل.
وكان التسابق بين كل إثنين من المتباريات أدت كل منهما نفس المشهد، فتبارت 
من  مشهد  على  وفرجانيه  وماري  “الرسالة”،  فيلم  مشاهد  أحد  على  وأماني  هبة 
إلحدى  مشهد  على  وكاميليا  شيرين  تبارت  فيما  العشاء”  على  “موعد  فيلم 

الرقصات وما تاله من حوار من فيلم “الراقصة والسياسي”.
أما مفاجأة البرايم الرابع فكانت بإعادة رئيس لجنة التحكيم البرنامج، نبيلة عبيد، 
“الراقصة والسياسي” قبل سنوات  الذي  قدمته في فيلم  تقديم نفس المشهد 
بناًء على طلب المخرجة إيناس الدغيدي والجمهور، فرقصت بكل رشاقٍة وخطفت 
األضواء من كل المتسابقات.  وكان إعالن نتيجة البرايم الرابع صعباً للغاية حيث 
تم إقصاء المصرية هبة رحال رغم آدائها الدرامي الممتاز لمشهد فيلم “الرسالة”،  
وكانت على مدار الحلقات الماضية “كوميديانة” بارعة، كما تم إقصاء المغربية 
كاميليا مجاهد رغم براعتها في الرقص الشرقي عندما أعادت تقديم مشهد 
والسياسي”،  “الراقصة  في  عبيد  نبيلة 
الدغيدي  إيناس  المخرجة  ثناء  رغم 
بالنجمة  وتشبيهها  أدائها  على 

اإليطالية مونيكا بيلوتشي.
البرايم  ف��ي  وستتبارى  ه��ذا 
األربع  النهائي،  قبل  الخامس، 
انتقلن  اللواتي  متسابقات 
أماني  وهّن  التالية  للمرحلة 
من  وماري  تونس  من  وفرجانيه 
يُذكر  مصر.  من  وشيرين  لبنان 
كل  يُعرَض  العرب”  “نجمه  أن 
مساًء  الثامنة  في  أربعاء 
والتاسعة  القاهرة،  بتوقيت 
على  السعودية  بتوقيت 
وتضم  سينما”  “روتانا 
كّل  تحكيمه  لجنة 
عبيد  نبيلة  م��ن 
إيناس  والمخرجة 
والفنان  الدغيدي 
التمثيل  وم��درب 
رمزي لينر فيما 
بالل  يقدمه 

العربي. 

- قاسم اسماعيل 

غنائياً  الفنان هاني شاكر حفالً  أحيا 
األوبرا  دار  داخل  أمس  مساء  حاشداً 
المصرية بحضور فاعليات إجتماعية 
ورسمية منهم وزير الشباب المصري 
خالد عبد العزيز وعدد من المسؤولين 

السابقين بالحكومة.

وقّدم للمرِة األولى أغنية “سامحتك يا 
حسين  الشاعر  كتبها  التي  حبيبي” 
السيد ولحنها الموسيقار السعودي 
من  حاد  بتصفيٍق  وحظيت  “ط��الل”، 
أغانيه  من  لباقٍة  باإلضافة  الجمهور. 
أغنيات  وبعض  والحديثة  القديمة 

العندليب األسمر.
تعاقد  قد  “شاكر”  ألن  اإلشارة  وتجدر 
“High qualityهاي  شركة  مع  مؤخراً 
كواليتي” إلطالق ألبومه الجديد الذي 
األخيرة  اللمسات  وضع  على  يعكف 

عليه خالل الفترة الحالية.

هاني شاكر يغني ألحان “طالل” في األوبرا




