
المرجعية توجه بأحياء التصنيع العسكري 

الحشد الشعبي هو االقدر على مواجهة داعش العتبارات نفسية وعقائدية 

العراقية / متابعه 
علي  السيد  االعلى  الديني  المرجع  دعا 
الحكومة  مراجعة  ضرورة  الى  السيستاني 
مفاصل  احياء  باتجاه  لخططها  العراقية 
اسلوب  الى  والعودة  العسكرية  الصناعات 
التصنيع العسكري لما له اهمية  في الظرف 
الراهن الذي يواجه فيه العراق هجمة شرسة 
غير مسبوقة تحاول النيل من ارادته الوطنية  

واستقالله التام .
المرجع  ممثل  الصافي  احمد  السيد  واكد 
توجيهات  ان  السيستاني  االعلى  الديني 
داعيا  االزمة  المرجعية هذه تنطلق من عمق 
الى تشكيل فريق من الخبراء الختيار القيادات 
بمستوى  ليس  من  تسلل  ومنع  العسكرية 

المسؤولية للمواقع الحساسة .
يخوض  وقت  في  تأتي  المرجعية  توجيهات 
المجاميع  ضد  واسعة  حربا   العراق  فيه 
التي  االنبار  محافظة  تحرير  بهدف  االرهابية 
داعش  تنظيم  سيطرة  تحت  مجددا  وقعت 
اهل  من  فريق  تشكيل  ضرورة  على  مشددة 

الخبرة الختيار القيادات ...
االستخباراتية  المعلومة   ان  الى  مشيرة 
من  وكم  بجدية  معها  التعامل  الى  بحاجة 
نتائج  لها  كانت  عليها  يعتمد  لم  معلومة 
المهنية  العناصر   اختيار  الى  داعية  وخيمة 
االستخباري  المجال  في  للعمل  والصادقة 
استفادة   بغية  وتوظيفه  جهده  وتوحيد 

الجهات المسؤولة منها .
رئيس  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وكان  
بتكليف  وجه  قد  العبادي   حيدر  ال��وزراء 
العناصر  توفير  العسكرية  الهندسة 
العسكرية  االحتياجات  لتصنيع  االساسية 
للقوات المسلحة ضمن المقاييس العالمية. 
كما وجه العبادي “بتشكيل هيئة رأي لتقييم 
وتشكيل  بمكتبه  ترتبط  االمنية  القيادات 
تعنى  الشعبي  الحشد  هيئة  ضمن  مديرية 

بعوائل وأبناء الشهداء والمقاتلين .
مكتب  باسم  المتحدث  قال  جانبه  من   
تصريح  في  الحديثي  سعد  ال��وزراء  رئيس 
القيادات  لتقييم  الرأي  هيئة  دور  ان  صحفي 
أداء  في  الخلل  “بتأشير  سيكون  االمنية 
ومحاسبة  وتقييمهم  األمنيين  القادة 

المخطئين ومعاقبتهم وفق القانون مع اثابة 
المحسنيين منهم”.

هذا ولم تزل معركة األنبار في مطلعها برغم 
الشعبي  والحشد  األمنية  القوات  تحشد 
, ولم  المدينة بكافة التشكيالت  أبواب  على 
تسارع القوات االمنية الى االشتراك المباشر 
مع عناصر التنظيم بالشكل المتوقع حرصا 
األساسية  ركائزه  من  تجريده  على  منها 
كما   , واألسلحة  الذخيرة  مخازن  فيها  وبما 
الجسور  فيها  بما  تنقلهم  طرق  وتستهدف 
واألنفاق التي يستخدمها التنظيم للتخفي 

بين المناطق وإرباك المهاجمين .
الخبير  الشريفي  احمد  اش��ار  جانبه  من 
الستراتيجي الى   ,  ان “ العمليات العسكرية 
استطالع  عمليات  هي  االن  الى  االنبار  في 
جغرافي وعمليات تجريد النتزاع قدرات داعش 
االرهابي ثم بعد ذلك تباشر القوات المشتركة 
من  المعدة  العسكرية  الخطة  تنفيذ  في 
قبل قيادة القوات في تنفيذ الهجوم الواسع 

لتحرير المحافظة من تنظيم داعش “ .
الدفاع  وزارة  في  عسكري  مسؤول  وكشف 
بعدم  واشنطن  نية   , )البنتاغون(  األمريكية 

جانب  إلى  للقتال  خاصة  ق��وات  أي  إرس��ال 
المحيطة  الجبهات  على  العراقية  القوات 
تنظيم  بيد  سقطت  التي  الرمادي،  بمدينة 
“داعش”، ولكنه أكد أن القرار “قابل للمراجعة” 

بحال حصول تطورات.
االش��ارة  عدم  طلب  ال��ذي  المسؤول،  وق��ال 
إن   ،CNN لمحطة  تصريح  في  اسمه  الى 
من  بطلب  التقدم  يعتزمون  ال  الجيش  “قادة 
على  الحصول  أجل  من  ألوباما  النوع  هذا 
القوات الخاصة األمريكية في  صالحية نشر 
العراقية  القوات  أو حولها لمساعدة  الرمادي 
القيادات  أن  مضيفا  “داعش”،  استهداف  على 
العسكرية، مع إدراكها إلمكانية تبّدل القرار، 

إال أنها لم تلحظ وجود حاجة لذلك حالياً
الحشد  متطوعي  من  قوات  مشاركة  وعن 
القانون  دول��ة  عن  النائب  أك��د  الشعبي 
مؤسسة  الشعبي  الحشد  ان   , راضي  رسول 
حكومية تابعة للهيكل الحكومي وتنضوي 
تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة 
لكن الخالفات السياسية هي من حجب دوره 
موجهة  على  األقدر  هو  الحشد  ان  مؤكدا   ,

التنظيم العتبارات عقائدية ونفسية .

وقال راضي  , ان ” الحشد الشعبي مؤسسة 
ال��وزراء  رئيس  لسلطة  تخضع  حكومية 
ككل  الدولة  ميزانية  ضمن  ادراجها  وتم 
الخالفات   ” ان  مبينا   ,  ” االخرى  المؤسسات 
السياسية هي من حجبت دور هذه المؤسسة 
الى  الدخول  من  ومنعته  حزبية  ألغ��راض 
محافظات عراقية بغض النظر عن االنتماءات 

الفرعية ألهاليها “.
عناصر   ” إن  القانون  دول��ة   عضو  وأض��اف 
تنظيم  مواجهة  على  االق��در  هم  الحشد 
داعش العتبارات نفسية وعقائدية وهم القوة 
البالد  خاللها  من  تستطيع  التي  الضاربه 

تسجيل انتصاراته ” , 
وكان مجلس النواب ، قد صوت  األحد الماضي 
تحرير  في  الشعبي  الحشد  مشاركة  على   ،
للقوات  العام  القائد  وجه  كما   ، المحافظة 
الحشد  هيئة  العبادي،  حيدر  المسلحة 
المسلحة  القوات  مع  باالستعداد  الشعبي 
وأبناء العشائر لتحرير األنبار , في حين توجه 
المحافظة  الى  مقاتل  االف   3 عن  يقل  ال  ما 
مناطق  كامل  تحرير  بعمليات  البدء  بغية 

الرمادي وضواحيها .

عاصمة  هوليود  كانت  مضت  عقود  منذ 
لمنطقتنا  تورد  حينه  في  العالمية  السينما 
تتناول قصصا مثيرة تستهوينا  أفالم  العربية 
قصة   ... األفالم  تلك  بين  ومن   .. الصبية  نحن 
مهنته  ح��دود  يتجاوز  ال��ذي  هايد  الدكتور 
مختبره  في  يعمل  و  الطب  في  االنسانية 
الشخصي لتجميع اجزاء من االعضاء البشرية 
و يشكل منها في النهاية وحش كاسر بعيون 
مخيفة و اطراف مرعبة تسحق اي فرد حتى ولو 

كان بمستوى و ضخامة عمالق ... 
من  فيه  هايد  الطيب  أختراع  فأن  وبالتأكيد 
االفعال الشنيعة الكثير بين جريمة قتل بشر 
اعضائهم  تسخير  اجل  من  الليل  ظالم  في 
و  العداد  غيار  كقطع  استخدامها  و  البشرية 
خلق الوحش الذي يريده ... و عند اكتمال الوحش 
الطبيب  عيادة  في  يتجول  و  بقامته  ينهض 
... حتى يصل األمر  هايد محطما  شيء أمامه 
الوحش  من  نفسه  ليحمي  هايد  يلوذ  أن  الى 

الذي شكله ... واول من يقوم الوحش بقتله هو 
الطبيب هايد الذي قدمه كأختراع قاتل .

هيالري  مذكرات  أقرأ  وانا  هايد  وحش  تذكرت 
كلنتون وزيرة خارجية الواليات المتحدة في دورة 
اوباما الرئاسية  السابقة ... وهي تقول “ أقدمت 
ضد  خفية  قوة  أيجاد  على  المتحدة  الواليات 
 ... الوجود السوفيتي عند احتالله ألفغانستان 
وجدت  الذي  الدن  ابن  على  التأثير  فاستطاعت 
وكان   ... متطرفة  اسالمية  دينية  ميول  لديه 
ذلك بالنسبة لنا ضربة معلم بين عمل اميركا 
مباشر  غير  بطريق  السوفيتي  الوجود  ضد 
المليونير  لدى  الديني  التطرف  استغالل  و 
تنظيم  تشكيل   ... الدن  أبن  أسامة  السعودي 

القاعدة زنموخ على اراضي افغانستان  .
و تستطرد كلينتون “ لكن الوحش الذي خلقته 
قد  المركزية  مخابراتها  بأيدي  وضعته  امريكا 
الى قوة عسكرية  و تحول  أنقلب على صانعه 
القاعدة  لدن  من  االنقالب  هذا  واول  متطرفة 
التجارة  مركز  لضرب  التخطيط  كان  االرهابية 

العالمي في امريكا “ . 
الهجوم العسكري الجوي على مركز التجارة و 

بتخطيط رهيب كان قد أفقد الواليات المتحدة 
لرشدها فأدركت أن مساعيها المخابراتية في 
خلق الوحش الديني المتطرف اصبح خطرا وان 
دطك اذرعه قد تمددت في كافة انحاء العالم ...و 
الغريب هو التغرير و استمالة الشباب االجنبي 
ثم  ومن  القاعدة  تنظيم  صفوف  في  للتطوع 
توسعت رقعة تطوع الشباب العربي لالنضمام  
من  دموية  االكثر  داعش  تنظيم  صفوف  في 
تنظيم القاعدة والذي ليست له خطوط حمراء 
او بيضاء ال يمكن تجاوزها كما دلت  او خضراء 
على ذلك وقائع ويوميات الجرائم التي ارتكبها 
ابشع  كانت  و  العراق  ابناء  بحق  التنظيم  هذا 

بكثير من جرائم النازية .
ما  فان  المجال  هذا  في  صلة  للحديث  وكما 
الداعشية  للمجاميع  خطير  اختراق  من  حدث 
الحكومي  المجمع  على  لالستيالء  وعودتها 
وبعض االحياء السكنية في االنبار وحرق تربية 
الرمادي تطرح سؤاال جوهريا يفرض نفسه بشده 
التحالف  طائرات  اين  وهو  ماحدث  مع  بتساوق 
الدولي الذي دوخنا االعالم  بها وبتأثيرها كيف 
تسنى لمجاميع داعش من االختراق الجهنمي 

وطائرات حلفائها ترصد العصفور الطائر ولقد 
بطريق  اميركا  تعاون  الحقائق  بعض  اثبتت 
بتزويدها  لداعش  لما ماقدمته  مشكوك  فيه 
بأنزال االعتدة واالسلحة والمواد الغذائية وحين 
المتحدة  الواليات  اعلنت  لذلك  االستنكار 
االميركية من جانبها ان ما حصل كان خطأ في 

التوقيت والمكان ...
هذه التهويمات االميركية الصلفة البد ان تجد 
العراقية  الحكومة  من يضع لها حدا من قبل 
وبالذات من جانب وزيري الدفاع والداخلية اللذان 
يجب  ان يكون دورهما حاسما في تقديم وجهة 
النظر العراقية ذات الرفض لممارسات “ المزاج 
فيه  تفور  وقت  في  االميركي  الحربي  الجوي   “
االرض العراقية ببراكين التعرضات والهجومات 
جيشا  يمتلك  التنظيم  هذا  وكأن  الداعشية 
نظاميا او ترسانة ضخمة من السالح  دون اخذ 
ماتتعرض له داعش من تدمير كما تذكر  بيانات 
الجانب  في  العمليات  قواطع  على  الحكومة 
حمرين  جبال  سلسة  وفي  دجلة  لنهر  االيمن 
وماتكبدته  تكريت   وفي  الصخر  جرف  وفي 
قوات وافراد تنظيم داعش االرهابي على واقع ما 

يجري من نقص في عتادها ورجالها  االمر الذي 
 : الجديد  التساؤل  صياغة  الى  ايضا  يدفعنا 
هل ان داعش اقوى من الحشود المؤلفة وخزين 
وبه واجهناها في  الذي نمتلك  والسالح  العتاد 
العديد من الجبهات واخرها كان ما عليه عليه 
تحرير تكريت ومصفى بيجي الذي تم احتالله 

من جديد بقدرة خفية .
لخارطة  وتاشير  توضيح  من  ماطرحناه  كل  ان 
مجلس  ايجاد  يتوجب  العسكري  الفعل 
حساب  على  محايد  غير  عراقي  عسكري 
مصلحة العراق وكرامة ارضه ... مجلس يتوخى 
الصدق في التباحث مع الجانب االميركي وغير 
مجامل اطالقا .. وتأثير  قيمة ما نحن مقدمين 
الموصل على  تحرير  وان معركة  عليه السيما 
االبواب .. وان ما قدمناه من شهداء من متطوعي  
المأساوية  بتلك  يتكرر  ال  ان  الشعبي  الحشد 
الحربي  المجلس  تخطيط  يكون  وان  المؤلمة 
وطني  عراقي  تشكيله  المؤمل  العسكري 
عسكري محترف وان تصبح الجدية المتناهية 
اعتبار  ألي  تغييره  يجوز  ال  برنامج  المتناهية 
وقوع  نتجنب  حتى   .. شاكل  ما  او  مساومة 

المزيد من الشهداء الذين لم يقصروا او كانت 
حياتهم ثمنا ... ثم ضاعت هباء  بعد االحتالل 

المجدد لألنبار ...
تعادل    عراقي  لشهيد  دم  نقطة  كل  ان  وذلك 
لشخصيات  التفاهات  االف 
ومن  طائفية  سياسية 
يشبههم من ممارسي 
 ... اللحى  تبويس  لعبة 
احذية  ومسح 

االجنبي .

الشعبي،  الحشد  هيئة  اعلنت 
مجزرة  في  االول  المتهم  مقتل 
الحسن  سبعاوي  ابراهيم  سبايكر 

في معارك بيجي .
الحربي  االع��الم  فريق  بيان  وذك��ر 
انه  الشعبي  الحشد  لهيئة  التابع 
مجزرة  في  االول  المتهم  قتل  تم 
سبايكر )ابراهيم سبعاوي الحسن( 
يخوضها  التي  بيجي  معارك  في 
والجيش  الشعبي  الحشد  ابطال 
ضد   ، االتحادية  والشرطة  العراقي 

عناصر تنظيم داعش االرهابي”.
شقيق  ابن  هو  السبعاوي  وابراهيم 
قيادي  وهو  صدام  المقبور  الرئيس 
في  المنحل  البعث  ح��زب  ف��ي 

محافظة صالح الدين

طالبت النائبة عن دولة القانون 
الخميس،  نصيف،  عالية 
ووزارة  العراقية  الحكومة 
واضح  موقف  باتخاذ  الخارجية 
باألدلة  اتضح  التي  تركيا  تجاه 
تنظيم  جانب  الى  تقف  أنها 
العراق  في  االجرامي  “داع��ش” 

وتدعمه سراً وعالنية.
وقالت نصيف في بيان إن “هناك 
أن  قطعي  بشكل  تؤكد  أدل��ة 
“داعش”  جانب  الى  تقف  تركيا 
وتدعمه  العراق  في  االجرامي 
مباشر  وغير  مباشر  بشكل 
الحقائق  وهذه  وعالنية،  سراً 
موقف  أمامها  النقف  أن  يجب 
إج��راءات  اتخاذ  دون  المتفرج 

عقابية على الصعد الحكومية 
والدبلوماسية والتجارية”.

االستثمارات  “حجم  أن  وأضافت 
 ١٧ يتجاوز  العراق  في  التركية 
من  تأكل  أنها  أي  دوالر،  مليار 
ظهرنا  في  وتطعننا  خيراتنا 
الذي  لإلرهاب  دعمها  خالل  من 
حصل  ولو  أبنائنا،  دماء  يسفك 
مثل هذا األمر مع أية دولة اخرى 
مثل  مع  عالقاتها  لقطعت 

هكذا جارة فوراً دون تردد”.
“الحرب  أن  إلى  نصيف  واشارت 
الشر  قوى  ضد  نخوضها  التي 
التي  والتضحيات  واإلره���اب 
باهض  ثمنها  يومياً  نقدمها 
التي  الدماء  هذه  كل  وإزاء  جداً، 
وال  تركيا  نجامل  لن  نبذلها 
أمننا  حساب  على  دول��ة  أي��ة 

واستقرارنا”

العراقية  االن��ب��اء  وكالة 
المستقلة / بغداد ...

األمن  لجنة  رئيس  أعلن 
حاكم  النيابية  والدفاع 
شرط  إلغاء  عن  الزاملي،  
األس��ر  ل��دخ��ول  الكفيل 
النازحة من محافظة االنبار 

إلى العاصمة بغداد.
إنه   ، بيان  في  الزاملي  وقال 
قائد  مع  اجتماع  عقد  “تم 
للتباحث  بغداد  عمليات 
من  النازحين  مسألة  حول 
وكيفية  االنبار  محافظة 
بال  للعاصمة  دخولهم 
“قائد  أن  مبيناً  كفيل”، 
بتسهيل  وعد  العمليات 
مع  أمامهم  اإلج����راءات 

للحفاظ  التفتيش  تشديد 
على أمن وسالمة العاصمة 

. “
وأش���ار ال��زام��ل��ي إل��ى أن 
فرضت  بغداد  “عمليات 
بعد   ، الشباب  كفالة 
وجود  عن  معلومات  ورد 
من  النازحين  مع  مندسين 
مهمتهم  الشباب  فئة 
زعزعة امن العاصمة بغداد 
العوائل  أما   ، وسالمتها 
فيدخلوا بال كفيل “ ، مؤكداً 
النازحين  دخ��ول  “ق��رار  أن 
مصادق  ق��رار  كفيل  ب��ال 
ومن   ، البرلمان  من  عليه 
ضباط  من  القرار  ينفذ  ال 
سيعرضوا  ومسؤليين 
أنفسهم للمحاسبة ووفق 

القانون
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ا�ستمرار  بقلق  تراقب  ماتزال  املفو�سية  ان  الغراوي،  فا�سل  االن�سان  حقوق  مفو�سية  جمل�س  ع�سو  ك�سف 
ع�سابات داع�س بارتكاب جرائم ابادة وجرائم �سد االن�سانية بحق املدنيني يف حمافظة االنبار واخرها اعدام 
الغراوي يف موؤمتر  القوات احلكومية. وقال  االوامر والوقوف مع  600 �سخ�س بحجة ع�سيان  اكرث من 
النازحني يف حمافظة  "نحذر من حدوث كارثة ان�سانية بحق املدنيني من  النواب  �سحفي عقده يف جمل�س 
وم�سادرة  ب�سرية  كدروع  واتخاذهم  املدنيني  بح�سار  قامت  االرهابية  داع�س  "ع�سابات  ان  مبينا  االنبار"، 
املمتلكات ودفن الكثريين يف مقابر جماعية والتهجري الق�سري الالف االطفال والن�ساء وكبار ال�سن واختطاف 

اخرين يف الرمادي وجتنيدهم لتنفيذ عمليات ارهابية".

حقوق االنسان: "داعش" اعدم اكثر من 600 شخصا في االنبار

/ بغداد

 /فؤاد العبودي

/ متابعة 
/ متابعة  / متابعة 

مقتل المتهم االول في 
مجزرة سبايكر ابراهيم 

سبعاوي الحسن في بيجي

نصيف تطالب الحكومة باتخاذ موقف 
ازاء الدعم التركي ل� داعش

الزاملي: إلغاء شرط الكفيل لدخول األسر النازحة
 من االنبار باستثناء الشباب

كل نقطة دم لشهيد عراقي تعادل آالف التفاهات السياسية

as
sa
d_
as
sa
d4
3@
ya
ho
o.
co
m

االنبار.. 
دليل وحدتنا

التي  المنازلة  تلك  جديدة  انطالقة 
يخوضها العراقيون حاليا في محافظة 
االنبار الصامدة لتحرير االنسان من براثن 
المارقين  الدواعش  من  والعدوان  االثم 

القتلة االفاقين.
أعماق  حركت  طبيعية  فعل  ردة  هي  المحافظة  تلك  معارك  ان 
جميع  ومصير  الوطن  بوحدة  المؤمن  المجاهد  العراقي  الشباب 
بين  المتآمرين على تجذيرها  دونما تمييز على أسس سعي  أبنائه 
لشق  مقيتة  مناطقية(  مذهبية,  )طائفية,  العراقي  الشعب  افراد 

الصف الوطني.
اي تشكيل كان )حشد شعبي  العراقي من  ان تضحية واستبسال 
في  مقاتل  او  الجيش  في  جندي  او  العشائر  رجال  من  متطوع  او 
الشرطة( من شمال الوطن أو من جنوبه, من شرقة او من غربه, لهو 
دليٌل جديد على أن جميع العراقيين ينبذون المخططات الطائفية. 
وثراه  وطنهم  تراب  تدنيس  الى  يسعى  من  ضد  واحداً  ويقفون صفاً 

الطاهرة.
وابن  عنها  الدفاع  العراقيين  جميع  واجب  ومن  عراقية  أرض  االنبار 
فال   , فيها  حصة  لالنباري  كما  لها  الوفاء  في  حصة  له  الجنوب 
وكرامة  ارضها  حرمة  الدخالء  يهدد  حينما  وانباري  بصري  بين  فرق 
وتهجير عوائلها  رجالها  واهانة  مواطنيها ويسعى لسبي نسائها 
اهلها  وانتماء  عراقيتها  والغاء  بتاريخها  والعبث  منازلها  واحتالل 

لبدلهم.
ان المقاتلين النجباء وهم يقذفون حمم غضبهم باتجاه الدواعش 
الوطني  الصف  وتماسك  الكلمة  وحدة  على  حي  تجسيد  لهو 
بالضد من نعيق الغربان الساعية الى نهش أجساد اطفالنا وزعزعة 
ان  يمكن  ال  لبالد  لقتالهم من كافة مناطق  فالمتطوع  بالدنا,  أمن 
تلك  ابناء  وتخليص  لطردهم  حماسة  الملتهبة  مشاعره  يخفي 
من  اهلها  رقاب  وعتق  الغادرة  شباكهم  من  العزيزة  المحافظة 

خناجرهم المسمومة.
لقد برهن العراقيون من كافة فصائل العزة والكرامة التي تساهم 
في المعركة حاليا , انهم تجاوزوا الخالفات السياسية , وابتعدوا عن 
الخطابات غير السوية التي التسمن وال تشبع من جوع, بل انها يراد 

منها ايقاع المزيد من الخسائر بين العراقيين ومن كافة االطياف.
ان االنتحاري الذي يفجر نفسه في بغداد ينطلق من نفس الدهاليز 
المظلمة التي انطلقت لقتل ابناء الرمادي والفلوجة والبغدادي, وان 
ابن البصرة او ابن ميسان او كربالء الذي يقاتل في االنبار وصالح الدين 
او ديالى او نينوى هو نفس ابن تلك المحافظات, فلهم منطلقاتهم 
المشبوهة, ولنا منطلقاتنا الواضحة, فنحن ننطلق من رحم مدننا 

العراقية األبية العصية على االعداء على مر التاريخ.    
امن  الوطني, فال  باهمية وحدة الصف  الواحد  وننطلق من شعورنا 

وامان لنا سوى العيش تحت خيمة واحدة او الموت في خندق واحد.
وهذا ما يحصل االن على ارض الواقع فأبناء الوسط والجنوب هبوا مع 
ابناء  أبناء االنبار لطرد العصابات الضالة, حيث توجه  إخوانهم من 
وعلماء  العشائر  شيوخ  من  اخوتهم  لمناشدة  استجابة  الحشد 
الدين بالمحافظة النقاذ ما يمكن انقاذه من النساء واالطفال وكبار 
السن, حري بنا ان نفتخر بمقاتلينا في ساحات الجهاد وسواتر العزة 

في مدن وقرى االنبار.
االصوات  وبكل  واالنسان  االرض  لتحرير  الخيرة  بالجهود  اهلل  بارك 

المرتفعة للدعاء بالنصر من عند اهلل ناصر المؤمنين.

رئيس التحرير

اإلفتتاحيـة
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رئيس  الشعبي،  الحشد  قائد  أعلن 

منظمة بدر، هادي العامري، أن معركة 

الدين،  صالح  من  تعقيدا  أقل  الرمادي 

معركة  هي  االنبار  معركة  أن  مبيناً 

الفصل مع “داعش”.

الرمادي  “معركة  إن  العامري،  وقال 

و”داعش”  الدين  صالح  من  تعقيدا  اقل 

سيكون صيدا سهال، مبيناً أن “معركة 

االنبار هي معركة الفصل مع داعش”.

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس 

ان  اك��د   ، الحديثي،  سعد  ال���وزراء، 

في  ستنطلق  الرمادي  تحرير  عملية 

التحشيد  استكمال  بعد  وقت  اقرب 

واسلحة،  مقاتلين  من  للمعركة 

مبيناً أن معركة االنبار ستشارك فيها 

الدولي  التحالف  وطيران  العشائر 

والمستشارون االمريكيون.

أخبار وتقارير2

العامري: معركة الرمادي أقل تعقيدًا من صالح الدين 
وداعش سيكون صيدًا سهاًل

دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، إلى دعم القوات 
محافظة  في  بمعركتهم  الشعبي  والحشد  االمنية 
المنضبطة”،  “غير  التصريحات  عن  واالبتعاد  األنبار، 
الشائعات ممن يحاولون  فيما طالب بمحاسبة مروجي 

“إحباط” عزيمة المقاتلين.
العمليات  انطالق  قرب  “مع  إنه  بيان    في  وقال حمودي 
العسكرية في الرمادي ندعو السياسيين ووسائل اإلعالم 
األمنية  والقوات  الشعبي  الحشد  بجانب  الوقوف  إلى 
عن  “االبتعاد  إلى  داعياً  باألنبار”،  المرتقبة  معركتهم  في 
تؤثر  التي  المنضبطة  وغير  المتشنجة  التصريحات 

سلباً على معنويات الحشد الشعبي وقواتنا األمنية”.

يحاول  من  كل  محاسبة  “ضرورة  على  حمودي  وشدد 
الشائعات  بث  خالل  من  المقاتلين  عزيمة  يحبط  أن 

والتشكيك في والئهم للوطن”.
ورحب حموي، ب�”قرار مجلس محافظة االنبار الذي طلب 
دخول الحشد الشعبي لتحرير بعض مناطق المحافظة 
من العصابات اإلرهابية”، مثمناً “دور العشائر التي جندت 

أبناءها للمشاركة في تحرير مناطقهم”.

محمد  جاسم  الوطني  التحالف  عن  النائب  دعا 
من  المعسكرات  فتح  الى  ،االربعاء،  البياتي  جعفر 
اجل تدريب الشعب العراقي بكل مكوناته، لمواجهة 

عصابات داعش االرهابية.
إلى وحدة  “العراق بحاجة  ان  بيان  البياتي، في  وقال 
وتسليحهم  وتدريبهم  الجماهير  وتعبئة  الصف، 
من اجل التصدي لعصابات داعش االرهابية، وتطهير 
المجاميع  هذه  دنس  من  وتحريرها  االنبار  محافظة 

المجرمة والمتحالفين معها من البعثيين”.
واكد “استعداد التركمان لالنضمام الى المتطوعين 
في المعركة المقدسة ضد االرهابيين، وتطهير مدن 

الطاهرة  العراق  ارض  بقعة من  وكل  االنبار  محافظة 
في  لهم  تصدوا  مثلما  المجرمين،  هؤالء  رجس  من 
مناطق آمرلي وطوزخورماتو وكركوك وبشير وتازة وقره 

تبة”.
ودعا البياتي الجهات المعنية في الجيش والشرطة 
من  المعسكرات  “فتح  الى  الشعبي  الحشد  وهيئة 
اجل تدريب الشعب العراقي بكل مكوناته وطوائفه 
“ضرورة  على  مشددا  المعسكرات”،  بهذه  لاللتحاق 
من  لكل  من حديد  بيد  والضرب  رادعة  اجراءات  اتخاذ 
تسّول له نفسه اضعاف الروح المعنوية للمقاتلين، 
والمواطنين، وتشويه سمعة ابطال الحشد الشعبي 
في وسائل االعالم، وخصوصا في الفضائيات، واحالة 
إلى  العراقي  والدستور  القوانين  يخالف  من  كل 

القضاء”.

وطوارئ  ازمة  خلية  تشكيل  “ض��رورة  الى  واش��ار 
ووقف  العراقية،  الدولة  ومقدرات  جهود  لتوجيه 
الحرب  ادارة  الى  وتحويلها  الضرورية  غير  الموازنات 
بكل  االمنية  االجهزة  قدرات  وتعزيز  االره��اب،  على 
كل  “تحرير  ان  الى  الفتا  وتشكيالتها”،  صنوفها 
ال  ما  إلى  بحاجة  اإلرهاب  دنس  من  العراقية  االراضي 
هذا  تطويع  من  البد  لذا  مقاتل،  الف   300 عن  يقل 
يتم  لكي  والتدريب  واألسلحة  بالعدة  وتزويده  العدد 
تأسيس منظومة أمنية عقائدية قادرة على الحفاظ 

على أمن العراق برمته”.
وطالب البياتي مجلس النواب ب� “إقرار قانون الحشد 
مرتبطة  مستقلة،  أمنية  كمؤسسة  الوطني 
بالقائد العام للقوات المسلحة، حفاظا على حقوق 

منتسبي هذه المؤسسة في الحرب والسلم”.

 
البرلمانية  بدر  كتلة  عن  النائب  قال 
الشعبي  الحشد  دخول  إن  كون،  محمد 
في  ايجابي  تأثير  له  سيكون  االنبار  الى 
االمنية  القوات  لصالح  المعادلة  قلب 
السياسيين  لوال  أنه  مبيناً  داعش،  وطرد 
الدواعش لتحررت االنبار منذ فترة طويلة.

وذكر كون أن “مشاركة الحشد الشعبي 
تأثير  له  سيكون  االن��ب��ار  تحرير  في 
القوات  لصالح  المعادل  قلب  في  ايجابي 
وتحرير  داعش  طرد  في  العراقية  االمنية 

المحافظة من االرهابيين”.
المفترض  “المعركة كان من  أن  واضاف 
لوال  طويلة،  ف��ت��رة  منذ  ت��ك��ون  ان��ي 
بوجه  وقفوا  الذين  الدواعش  السياسيين 

دخول الحشد الشعبي لألنبار”، في اشارة 
دخول  رفضوا  الذين  السياسيين  الى 

الحشد الى المحافظة.
واوضح كون انه “بعد تحقيق النصر في 
االنبار نتوقع ظهور بعض االصوات النشاز 
التي ستسيئ للحشد الشعبي وتاريخه 
الجهادي المقدس، ولكن هذه األصوات لن 
عن  الدفاع  في  الحشد  عزيمة  على  تؤثر 

كل االراضي العراقية”.
يحسم  لم  الدولي  “التحالف  أن  وتابع 
اي معركة ضد داعش، لكن هذا ال يمنع ان 
تتواصل الحكومة العراقية مع التحالف 
الدولي لتسليح الجيش العراقي”، مؤكداً 
الشعبي  الحشد  فصائل  “جميع  أن 
اعلنت استعدادها الكامل لخوض معركة 
داعش  عصابات  سيطرة  من  االنبار  تحرير 

المتطرفة”.

حكومة  األربعاء،  نصيف،  عالية  النائبة  طالبت 
علي  العشائري  الزعيم  بتسليم  كردستان  إقليم 
حاتم السليمان ومفتي الديار العراقية رافع الرفاعي 
الحكومة  الى  اإلقليم  في  تقيم  أخرى  وشخصيات 
الشخصيات  هذه  أن  معتبرة  بغداد،  في  االتحادية 
“إرهابا”.  يمثل  تمارسه  الذي  وال��دور  الفتن”  “تثير 
اقليم كردستان  إن “سماح   ، بيان  وقالت نصيف في 
لمثيري الفتن الذين ساهموا في سقوط محافظات 
خرق  هو  اإلرهابية  داعش  عصابات  يد  في  بأكملها 
اإلقليم  حكومة  كانت  لو  فيما  العراقية  للقوانين 
تعتبر نفسها جزءا من العراق”، مشيرة الى أن “على 
سلطة اإلقليم تصحيح موقفها وتسليم هؤالء الى 
بقاءهم  ألن  اإلقليم  من  األقل طردهم  على  أو  بغداد 
لمشاعر  استفزازا  يعد  العراق  أرض  على  طلقاء 

العراقيين”.

حاتم  وعلي  الميزان  “ناجح  أن  نصيف  وأضافت 
الفتن  مثيري  من  وغيرهم  الرفاعي  ورافع  السليمان 
وثوار الفنادق لن يروق لهم استقرار العراق بأي حال من 
األحوال حتى لو اضطروا الى تحريض البسطاء على 
األمنية  القوات  ومحاربة  داعش  جانب  الى  الوقوف 
والحشد الشعبي من خالل إيهامهم بأن هذه القوات 
طائفية جاءت الحتالل مدنهم واستهداف مكونهم”.

ال  هؤالء  يمارسه  الذي  الخطير  “الدور  أن  واعتبرت 
يقل خطورة عن دور اإلرهاب بل هو اإلرهاب نفسه، وما 
اإلرهاب  يحارب  أنه  يدعي  اإلقليم  ان  االستغراب  يثير 
لكنه يسمح لهؤالء بالتواجد والتحرك بحرية على 

أرضه، وهذه ازدواجية مرفوضة”.
الحكومة  قيام  “ض��رورة  على  نصيف  وش��ددت 
مذكرات  بتفعيل  القضائية  والمؤسسة  العراقية 
على  والمحرضين  الفتن  مثيري  بحق  القبض  القاء 
ومطالبة  والمتآمرين،  التقسيم  ودع��اة  العنف 

اإلقليم بتسليمهم لبغداد”.

في ظل المعركة التي تخوضها 
الحشد  ورجال  االمنية  القوات 
المحافظات  لتحرير  الشعبي 
التي سيطر عليها ارهابيو داعش 
بشأن  تحوم  الشبهات  تبقى   ،
الحكومات  من  اط��راف  ت��ورط 
المحافظات  لتلك  المحلية 
 ، اليها  االرهابيين  ادخ��ال  في 
حالة  واعالن  الحرب  ظروف  وفي 
الحكومات  تلك  تفقد  الطوارئ 
رئيس  يرى  حسبما  شرعيتها 
الكتلة الوطنية النيابية محمود 
طالب،  ال��ذي   ، المشهداني 
باتخاذ  والبرلمان  الوزراء  رئاستي 
موقف ازاء ما جرى من احداث في 
محافظتي االنبار و قبلها نينوى 
بعد سيطرة داعش االرهابي على 

المحافظتين.
بيان  في  المشهداني  ويقول 
كلها،  الرمادي  سقطت  أْن  بعد 
وما جرى ايضا في نينوى ، فإني أرى 
محافظة  مجلس  اجتماعات،  أّن 
 ، نينوى  وقبله  قراراته  و  االنبار 
 ، لهما  المحافظين  وسلطات 

فقدْت شرعيتها في اإللزام”.
“السلطات  على  أن  وأض��اف 
حالة  في  هو  كما  اإلتحادية 
ودستوريا  قانونيا  ال��ط��وارئ 
ووطنيا أْن تحلَّ في أوقات األزمات 
المجلس  سلطات  كل  والكوارث 
والمحافظ، وان على رئيس الوزراء 
البرلمان  ورئيس  العبادي  حيدر 
يتحمال  أن  الجبوري  سليم 
السياسي  ال��ق��رار  مسؤولية 
االداري  و  االغاثي  و  والعسكري 
االحتالل  وكارثة  األزمة  زوال  حتى 

“؟
اللجنة  عضو  يرى  حين  في 
القانونية النيابية سليم شوقي 
انه ، ليس من حق مجلس الوزراء 
مجلس  حل  النواب  مجلس  او 

المحافظة اال في حالة ان مجلس 
حل  اراد  نفسه  المحافظة 
المجلس فيحلة بصورة قانونية 
نص  “اليوجد  شوقي  واوض��ح   .“
النواب  لمجلس  يسمح  قانوني 
النه  المحافظة  في حل مجلس 
ابناء  قبل  من  منتخب  مجلس 

واهالي المحافظة”.
الخبير  بين  اخ��ر  جانب  من 
“انه  ان  ح��رب  ط��ارق  القانوني 
مجلس  ثلث  او  للمحافظ  يحق 
الى  طلب  تقديم  المحافظة 
مجلس  حل  بخصوص  البرلمان 
تتوفر  ان  ويجب  المحافظة  
مثل  الطلب  تقديم  في  حاالت 
مقصرا  المجلس  يكون  قد  انه 
للوظيفة  مخال  او  عمله  في 
ثم يصوت  ابناء محافظته  تجاه 
على  باالغلبية  النواب  مجلس 
قبل  من  له  المقدم  الطلب 
المحافظ او ثلث اعضاء مجلس 

المحافظة”.
حق  من  انه”ليس  حرب  واك��د 
الوزراء  اورئيس  الجمهورية  رئيس 
وكذلك رئيس مجلس النواب حل 
النهم  معين  محافظة  مجلس 
القانونية  الصالحية  اليملكون 

في ذلك.
النواب  مجلس  ان  انه”  واوضح 
وكذلك  الحالية  دورت��ه  خ��الل 
له  يذكر  لم  السابقة  دورات��ه 
من  محافظة  مجلس  اي  حل 
قانون  الن  وذل��ك  المحافظات 
مجالس المحافظات فيه شروط 
ومتطلبات شديدة في حالة حل 
نفسه  السياق  وفي  المجلس”. 
الكتلة  عن  النائب  اعتبرت 
العبيدي  جميلة  الوطنية 
حل  في  المشهداني  ان”مطالبة 
القيمة  واالنبار  نينوى  مجلسي 
لها “الفتة ، الى انها التختلف عن 
المطالبات اليومية التي يبديها 
لها  التحسب  والتي  السياسين 

اي قيمة في االستجابة لها”.

 اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن وجود تضخم 
وفائض كبير في موظفي الرئاسات الثالث الى جانب 
سلم  اعداد  ضروة  الى  الفتة  اعلى،  برواتب  تمتعهم 
مقارنة  العدالة  يضمن  الرئاسات  بتلك  خاص  رواتب 

بمؤسسات الدولة االخرى.
اقرار  المعنية  االوس��اط  تنتظر  بينما  ذلك  يأتي 
مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد في البرلمان 

بما يؤدي الى ازالة الفوارق في الرواتب.
مقرر اللجنة، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية، 
رواتب  في  تفاوتاً  هنالك  ان  رستم  حيدر  مسعود 
موظفي الرئاسات الثالث فيما بينهم من جهة وبين 
اقرانهم في مؤسسات الدولة االخرى من جهة اخرى، 
مؤكداً ضرورة اعداد سلم رواتب خاص بتلك الرئاسات 
يراعي العدالة. وأضاف ان اللجنة لديها مالحظات على 
الحاجة التي تحددها الرئاسات الثالث من الموظفين 
في  كبير  وفائض  تضخم  وجود  مؤكداً  وكفاءاتهم، 

عدد الموظفين الموجودين في هذه الرئاسات.

وتابع رستم ان اللجنة ستعمل على تشريع قانون 
الخدمة المدنية االتحادية والعمل على ايجاد بيانات 
المؤسسات،  جميع  في  صحيحة  ومالية  اداري��ة 
ملمحاً الى ان اهم اهداف هذا القانون ضمان العدالة 
على  المؤسسات  بين  الموظفين  رواتب  توزيع  في 
االختصاصات  تعيين  الى  والحاجة  الكفاءة  اساس 

المطلوبة في كل دائرة.
فصوله  احد  في  سيكون  القانون  هذا  ان  واوضح 
توصيفا للوظائف مما يحتم اعداد سلم جديد لرواتب 
الوزراء  العامة لمجلس  ان االمانة  الموظفين، مؤكداً 
شكلت لجنة لهذا الغرض، ومن جانبها فان اللجنة 
للتنسيق  البرلمانية شكلت لجنة مماثلة  المالية 
مع االمانة العامة كونه موضوعا استراتيجيا مهما 
المتمثلة  الشعب  من  واسعة  شريحة  ويشمل 

بموظفي مؤسسات الدولة الرسمية.
نظام  بإعداد  مختصة  لجنة  الوزراء  مجلس  ووجه 
في  الكبير  الفرق  يعالج  الموظفين  لرواتب  جديد 
تحقيق  بهدف  الثالث  الرئاسات  ليشمل  المرتبات 
التوازن والعدالة بين الموظفين في مؤسسات الدولة, 
النظر  العادة  الحكومة  سعي  مصادر  اكدت  فيما 

لمجلس  العام  االمين  معاون  التقاعد.وقال  بقضية 
الحكومة  ان  سابق:  تصريح  في  محل,  عبيد  الوزراء 
بصدد انجاز نظام رواتب جديد عادل يحقق التوازن بين 
الدوائر والمؤسسات الحكومية لكي ال يكون هنالك 
الكبيرة  الفوارق  بسبب  للموظفين  وانتقال  ضغط 
اخرى،  دون  في مؤسسة  والمخصصات  المرتبات  في 
مبينا ان سلم الرواتب السابق تم الغاؤه ولم يحقق 
شيئا كونه كان معالجة لحالة آنية وانتهى.وكشف 
متكامل  جديد  رواتب  نظام  مشروع  وجود  عن  محل 
في  الرواتب  كل  لمعالجة  شأنه  من  االنتهاء  بصدد 
مؤسسات الدولة وبضمنها الرئاسات الثالث, موضحا 
ان اللجنة تعمل االن لوضع واصدار نظام رواتب ولي�س 
قانونا. مذكرا بوجود مشروع قانون للخدمة المدنية 
نظام  اعداد  على  ينص  اقراره  بانتظار  البرلمان  في 

للرواتب يصدر عن مجلس الوزراء,
الرواتب  نظ�ام  س�يصدر  اقراره  بمجرد  انه  مبينا 
الج�ديد من مجل�س الوزراء تنفيذا لقانون الخدم�ة. 
المؤسسات  في  العاملين  طمأنة  محل  وج��دد 
تمس خاصة  لن  الموظفين  رواتب  ان  من  الحكومية 

للدرجات الوسطى والدنيا.

نائب رئيس البرلمان يدعو لدعم القوات االمنية والحشد الشعبي بمعركتهم في األنبار

البياتي يدعو الى فتح معسكرات لتدريب “الشعب العراقي”

كتلة بدر: دخول الحشد الى األنبار 
سيقلب المعادلة لصالح القوات العراقية

نصيف تطالب كردستان بتسليم علي 
السليمان ورافع الرفاعي الى بغداد

مطالبات برلمانية بحل مجلسي االنبار 
ونينوى وتعتبرها حكومات غير شرعية 

المالية البرلمانية: تضخم وفائض كبير في موظفي الرئاسات الثالث

ال��ت��ح��ض��ي��رات ع��ل��ى ات��م 
االنبار. لتحرير  االستعداد 

ويتهيأ  الحزام  يشد  الكل 
ليثبت  االرهابي،  داعش  تنظيم  لقتال  للمشاركة 
للعالم ان الدين االسالمي دين سالم، وهو ليس دينا 

للقتل والذبح!.
دعوة  على   وصارما  قويا  ردا  االنبار ستكون  معركة 
االرهابي البغدادي االخيرة الضالة، عندما تحدث في 
التي  االلكترونية  المواقع  عبر  بث  تسجيل صوتي 
يوماً،  اإلسالم  يكن  “لم   : االهابي  التنظيم  يديرها 
ديناً يدعو للسالم، بل يدعو إلى القتال، وحربنا التي 
اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  حرب  ليست  نخوضها 
قيادتها  يتولى  التي  المسلمين  جميع  حرب  بل 
المسلمين  “حرب  أنها  اإلسالمية”،   الدولة  تنظيم 

ضد الكفار”.
تنظيم  يصدرها  الضالةالتي  االفكار  تاثيرات  ان 
وبين  الغرب  دول  في  خصوصا  االرهابي  داع��ش 
من  والثالثة  الثانية  واألجيال  المهاجرين  أبناء 
بهرجة  ومايرافقها من  الدول،  المسلمين في هذه 
اعالمية متقنة، ستكون احدى االدوات التي تساعد 
الوقوف بحزم ضده  داعش في حال عدم  تمدد  على 

واجتثاث االفكارة المنحرفة .
االرهابي البغدادي الذي نفخ في نار الفتنة الطائفية 
والمذهبية،  والدينية،  العرقية  الصراعات  وإشعل 
العقول  أصحاب  من  هذه  لدعواته  يروج  من  هناك 
عقولهم  غسلت  الذين  والمتشددين  المنحرفة 

االفكار الهدامة والمنحرفة .
داعش يراهن بشكل كبير على قوة االعالم، بل إن اكثر 
جوانب التنظيم قوة تتمثل في اساليبه االعالمية 
وتميز اتباعه في استخدام التقنيات المتقدمة في 
الترويج واالنتشار. االحرى بنا ان نقدم الدعم الكبير 
لجيش اعالمي متميز, الذي هو موجود أصال، ليكون 
اقوى وادهى، وان النعطي فرصة للمجاميع االرهابية 
ان تفرق صفوفنا. وان نتوحد، ونوحد خطابنا ورؤيتنا 
باتجاه االطاحة بالمشاريع التوسعية التي يريد ان 

يصدرها الينا داعش ومن معه.!

االنبارـ تتحرر

حليم سلمان
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3اقتصادية

بلغ إجمال��ي قيمة الت��داول العقاري في 
مناطق إمارة الش��ارقة خالل األشهر الثالثة 
األول��ى من الع��ام الحالي قراب��ة 6 مليارات 
و644 ملي��ون درهم.ومث��ل نش��اط التداول 
في ش��هر مارس الماضي ضعف نظيره في 
شهري يناير وفبراير الماضيين.وشهد الربع 
األول من العام الجاري استقرارا في التداوالت 
بع��د ارتفاع ملحوظ للت��داوالت طوال العام 
الماضي مما يكشف عن حالة من النضج 
واالس��تقرار في الس��وق العقاري في اإلمارة 
ف��ي ظ��ل الظ��روف الراهنة ف��ي المنطقة 

واالنخفاض الكبير في أسعار النفط.
وعزا حمد س��الم الم��زروع مدير عام دائرة 
التسجيل العقاري بالشارقة هذا االستقرار 
العق��اري في ال��دورة االقتصادي��ة الحالية 
إل��ى اتج��اه مالك��ي العق��ارات للتمس��ك 
بعقاراته��م وع��دم الرغب��ة بالتص��رف بها 
أو بيعه��ا باألس��عار الراهنة والتي تتس��م 
باالنخفاض مقارنة بالفترة الماضية منوها 
إل��ى أنه يمك��ن اعتبار ه��ذه المرحلة فترة 
بن��اء قواعد جديدة تش��كل أساس��ا للبدء 
في مرحلة ارتف��اع قادمة.وأوضح المزروع أن 
معامالت سندات الملكية خالل الربع األول 
من 2015 بلغت نحو 4 آالف و289 معاملة 
ش��كلت معامالت البيع منه��ا ألفا و372 
معامل��ة فيم��ا توزع��ت باق��ي المعامالت 
عل��ى معامالت الهب��ة والتحويل من الرهن 
والدم��ج  والتوري��ث  والتن��ازل  والتعوي��ض 
والتعديل والفرز ونقل الملكية وغيرها من 

المعامالت.
وق��ال، إن معام��الت البي��ع ف��ي مدين��ة 
الش��ارقة وضواحيها خالل الفترة نفس��ها 
بلغ��ت ألفا و169 معامل��ة فيما بلغت في 
مدينتي خورفكان ودبا الحصن 102 معاملة 
وح��ازت مدين��ة كلب��اء عل��ى 101 معاملة 
بيع.وبش��أن المناطق األكثر مبيعا كشف 
مدير عام دائرة التس��جيل العق��اري عن أن 
منطقة الخان تبوأت المرتبة األولى من بين 
مناطق مدينة الش��ارقة وضواحيها وبواقع 

228 معامل��ة تلته��ا منطق��ة الصجعة 
الصناعية بع��دد 134 معاملة ثم منطقة 
المج��از 3 بع��دد 122 معامل��ة ث��م جاءت 
منطق��ة الطي ف��ي المرتب��ة الرابعة بعدد 
119 معامل��ة معلال س��بب ازدي��اد التداول 
على ه��ذه المناط��ق إلى كونه��ا تحتضن 
المش��اريع العقارية المفرزة سواء وحدات 
س��كنية أو أراض بالتوازي مع ما تحمله من 
مستقبل اس��تثماري واعد. أما في مدينتي 
خورفكان ودب��ا الحصن فقد حازت منطقتا 

الح��راي التجاري��ة والصناعي��ة بخورفكان 
نصيب األس��د من معام��الت البي��ع بواقع 
55 معامل��ة م��ن أص��ل 102 معامل��ة بيع 
ف��ي المدينتي��ن فيما اس��تحوذت منطقة 
صناعية كلباء عل��ى ربع إجمالي معامالت 

البيع في مدينة كلباء.
وفيم��ا يتعل��ق بتوزي��ع المعام��الت وفق 
أن��واع المناطق ما بين الس��كني والتجاري 
والصناعي والزراعي فقد ارتفعت معامالت 
المناطق السكنية بما يقترب من الضعف 
لتبل��غ ألفي��ن و42 معامل��ة خ��الل الرب��ع 
األول من الع��ام الحالي مقارنة بألف و207 
معام��الت في الفت��رة الماضية نفس��ها.. 
كما ارتفعت معامالت المناطق الصناعية 
اس��تقرت  فيم��ا  معامل��ة   666 لتبل��غ 
معام��الت المناط��ق التجاري��ة م��ع ارتفاع 
طفي��ف لتبلغ ألف��ا و190 معاملة مقارنة 
بألف و78 معاملة ف��ي العام الماضي وأما 
المناط��ق الزراعية فبلغ��ت معامالتها 68 

معاملة فقط.
وش��هد الربع األول من ع��ام 2015 ارتفاعا 
ملحوظ��ا في ع��دد معامالت الره��ن لتبلغ 
ألف��ا و202 معامل��ة رهن وبنس��بة ارتفاع 
بلغ��ت 26.1 ف��ي المائ��ة مقارن��ة بالفترة 
نفس��ها من الع��ام الماضي مس��تندة في 
ذل��ك إلى قي��ام البنوك بفتح التس��هيالت 
للتموي��ل العقاري وازدياد الرغبة الش��رائية 
ل��دى الجمهور..وبلغت معامالت ش��هادات 

اإلفادة عن األمالك 7 آالف و372 معاملة.

6.6 مليار درهم إجمالي قيمة التداول العقاري في الشارقة

أعلن��ت وزارة النف��ط الس��ورية  انها اطلق��ت للمرة االولى 
اس��تدراج عروض لشركات اجنبية الس��تثمار مصفاتين في 
وس��ط البالد وشمال غربها وتش��غيلهما بنفط يستورد من 

الخارج.
وياتي استدراج العروض في حين تراجع االنتاج النفطي في 
سوريا الى تسعة االف برميل يوميا مقابل 380 الفا قبل بدء 

الحرب في اذار/مارس 2011.
وه��ذا العرض لع��ام واح��د ويتعل��ق ب”اس��تثمار امكانات 
التكرير ف��ي المصفاتين” الذي يصل ال��ى 3,3 مليون برميل 
نفط ش��هريا: 1,8 مليون برميل لبانياس )ش��مال غرب( و1,5 

مليون برميل لحمص )وسط(.
وبحسب استدراج العروض الذي نشر على موقع الوزارة فان 
الشركات االجنبية التي س��يتم اختيارها سترخص ل”ادخال 
نف��ط خام موقتا )م��ن الخارج( وتكريره وتصدير المش��تقات 

النفطية الحقا”.
وتكالي��ف النفط الخ��ام والنقل والضرائب س��تكون على 

عاتق الشركة النفطية التي ستفوز باستدراج العروض.
واعلن وزير النفط الس��وري س��ليمان عباس مؤخرا ان وزارته 
تدرس العروض التي قدمتها ش��ركة روسية الستيراد النفط 
الخام على نفقتها الى س��وريا وتكريره في مصاف س��ورية 

بحسب صحيفة الوطن السورية القريبة من النظام.
وتراجع االنتاج النفطي في س��وريا بس��بب الحظر الغربي 
واس��تيالء جهادي��ي تنظيم الدول��ة االس��المية على حقول 

نفطية 

اعلنت وزارة النفط عن دفعها مستحقات المزارعين الذين 
تضررت اراضيهم بسبب المش��اريع النفطية في محافظة 
واس��ط وقدرت مبالغ التعويض اكثر من ثالث��ة مليارات دينار 
عراقي , وقال مدير عام ش��ركة نفط الوسط دلمان نجم عبد 
اهلل ان الش��ركة دفع��ت مس��تحقات )618( م��زارع حيث بلغ 
مجم��وع المبالغ المدفوعة )2( ملي��ار و)12( مليون و)4150( 

الف و)790( دينار عراقي .
 مش��يرا الى ان التعويضات ش��ملت المستحقين لالعوام  

2012 و2013و2014 ولغاية 1/3/2015 .
 واض��اف المدي��ر العام ان الش��ركة كانت ق��د نفذت كافة 
ق��رارات لجنة التعويضات التي اكتس��بت الدرجة القطعية 
وبلغ مجمل مبالغ تلك التعويضات )1(  مليارو)298 ( مليون  

و)(493 الف و) 370( دينار عراقي .
واش��ار المدير العام ان مجموع المبالغ التي تم تسديدها 
كتعويضات للمزارعين من قبل الشركة بلغت )3( مليارات و 

)310( مليون  و)909( الف و)160( دينار عراقي .
 ولفت الى ان ش��ركة  نفط الوس��ط ابلغ��ت مديرية زراعة 
واس��ط بكاف��ة التعويض��ات الت��ي دفعته��ا للمزارعين عن 

اراضيهم التي تدخل ضمن المواقع  النفطية

ق��ررت هيئة ال��راي ف��ي وزارة التجارة 
اتخ��اذ جمل��ة م��ن االج��راءات االدارية 
والمالية المعروض��ة عليها من دوائر 
وش��ركات الوزارة حس��ب الصالحيات 

الممنوحة لها وفق القانون
محم��د  م��الس  المهن��دس  وق��ال 
عبد الكري��م وزير التج��ارة بانه احال 
ع��دة قضايا ال��ى هيئة ال��رأي التخاذ 
قرارات بش��أنها وحس��ب الصالحيات 
الممنوح��ة قانوني��اً له��ذه الهيئ��ة 
التي تمثل تش��كيالت الوزارة والوكالء 

والمستشارين.
واض��اف ان الموافق��ة حصلت على 
لتصني��ع  العام��ة  الش��ركة  قي��ام 
الحب��وب ببيع مادة النخالة وحس��ب 
قان��ون بيع ام��وال وممتل��كات الدولة 
وم��ن خالل لجن��ة بيع اصولي��ة وبعد 
اعتذار وزارة الزراعة تس��لم هذه المادة 
كذل��ك قررت هيئ��ة الرأي وبن��اءاً على 
كت��اب مكت��ب المفتش الع��ام حول 
اجور طعام المش��اركين في الحملة 
الحنط��ة  لمحص��ول  التس��ويقية 
والش��لب ب��ان تص��رف 40 ال��ف دينار 
للمشاركين في الحملة من الصنف 
االول لوجبتي��ن طع��ام و20 الف دينار 
م��ن  االخ��رى  الوظيفي��ة  للصن��وف 
العاملين في حملة التس��ويق وعلى 
ان ال يوث��ر ف��ي المبال��غ المخصصة 

للفالحين والمزارعين.

سوريا تبحث عن شركات 
أجنبية إلستثمار مصفاتين

وزارة النفط : دفع مبالغ التعويض 
للمزارعين في محافظة واسط

هيئة الراي في وزارة التجارة 
تقرر بيع النخالة اصوليًا 

وتحدد اجور وجبات الطعام

عقد ف��ي دائ��رة العالق��ات االقتصادي��ة الخارجية ب��وزارة التجارة  
االجتم��اع التحضيري للجنة العراقية- االردنية المش��تركة للدورة 
27 ع��ن الجان��ب العراق��ي برئاس��ة وكي��ل ال��وزارة الفن��ي محمد 
الس��امرائي  وبحضور هاش��م محمد حاتم مدير عام دائرة العالقات 
االقتصادي��ة الخارجية وممثلين عن وزارات )التخطيط و وزارة الموارد 
المائي��ة والنف��ط واالعمار واالس��كان والصناعة والس��ياحة واالثار 
واالتص��االت والمالية والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ووزارة 
الش��باب والرياضة والع��دل والنقل وممثلين ع��ن الهيئة الوطنية 
لالس��تثمار و الجهاز المركزي للس��يطرة النوعية ( وذلك للتباحث 
في تبادل وجهات النظر حول ورقة العمل الخاصة باتفاقية التعاون 
الفن��ي واالقتصادي المش��ترك بين الجانب العراق��ي واالردني . واكد 
محم��د الس��امرائي وكيل ال��وزارة الفني ان االجتم��اع انبثق تنفيذاً 
التفاقية التعاون الفني واالقتص��ادي لعام 1980 وهناك اجتماعات 

دوري��ة تعقد مناوبة  مابين الجانب العراقي والجانب االردني يتم من 
خاللها طرح وجه��ات نظر الوزارات العراقية  المختلفة مع نظرائها 
م��ن وزارات الجانب االردني م��ن اجل تفعيل اتفاقي��ة التعاون الفني 
واالقتصادي وان جميع الوزارات مشمولة بتفعيل االتفاقية باستثناء 
الوزارات االمنية باالضافة الى  مناقشة جوانب عديدة منها الجانب 
البيئ��ي والثقاف��ي والعلم��ي والتكنولوج��ي اضاف��ة ال��ى الجانب 
الترب��وي . مش��يراً الى  الجدية من قبل ممثلي ال��وزارات في تفعيل 
هذه االتفاقية واعداد ورقة عمل متكاملة مبينا ان وزارة التجارة ومن 
خ��الل دائرة العالقات االقتصادية الخارجية س��تقوم باعداد ملخص 
لوجهات النظر التي تطرح من قبل الوزارات العراقية ثم يتم عرضها 
على الجانب االردني بالمقابل س��وف نستقبل وجهات نظر الوزارات 
االردني��ة المختلفة فيما يتعلق باالع��داد والتحضير من خالل عقد 
االجتماع النهائي مابين وزيري التجارة العراقي واالردني ومن المؤمل 
انعق��اده في الوقت القريب من االش��هر المقبل��ة لتفعيل اتفاقية 

التع��اون الفن��ي واالقتص��ادي لل��دوره 27.

التجارة تناقش ورقة عمل تفعيل اتفاقية التعاون االقتصادي والفني 
للجنة العراقية – االردنية

تق��ول دراس��ة لمنظم��ة العم��ل الدولية إن 
ربع العاملي��ن فقط في أرج��اء العالم لديهم 

وظائف دائمة.
أما الثالث��ة أرباع األخرى من الق��وى العاملة 
ف��ال يتمتعون إال بعقود عمل مؤقتة، أو قصيرة 
األمد، إلى جانب بعض الوظائف غير الرسمية 

التي ليس لها عقود.
وأفادت دراس��ة المنظمة أيضا بأن كثيرا من 
العاملي��ن ممن لي��س لديهم وظائ��ف دائمة، 
لي��س لديه��م أيض��ا تقاع��د، وال يتمتعون بأي 

فائدة أخرى من الوظيفة.
وتغط��ي الدراس��ة نح��و 84 ف��ي المئة من 
الق��وى العاملة في أنحاء العالم، بحس��ب ما 

ذكرته منظمة العمل الدولية.
وتفيد الدراس��ة ب��أن ع��دد الوظائف لبعض 
الوقت قد تج��اوز الوظائف الدائم��ة فيما بين 
عام��ي 2009 و2013 في معظم البلدان، التي 

أتيحت فيها فرصة إجراء الدراسة.
وتق��ول المنظمة إن المرونة ف��ي التوظيف 
لها بع��ض الممي��زات، لكنها أيض��ا تزيد من 

خطر سوء استغالل العمال.
وتظه��ر الدراس��ة تنوع��ا متزايد ف��ي القوى 
العاملة عالميا، بحس��ب م��ا يقوله مدير عام 
المنظم��ة، غاي رايدر، مع وجود بعض أش��كال 
األعم��ال “غير المعت��ادة” التي تس��اعد الناس 

على االنضمام إلى سوق العمال.
وأضاف “لكن تلك االتجاهات الجديدة تعكس 
أيضا عدم األمان الواسع النطاق والذي يؤثر في 

كثير من العاملين في العالم هذه األيام”.
وتمثل النساء جزءا كبيرا من االتجاه الحالي 
المتمث��ل في زي��ادة الوظائف لبع��ض الوقت، 

بحسب ما تقوله المنظمة.
وتش��ير الدراس��ة إلى أن نح��و 24 في المئة 
من األش��خاص الذين خضعوا لها يعملون 30 
ساعة في األسبوع عبر 86 بلدا، وهذه النسبة 
تعد ضعف نسبة الرجال، وهي 12.4 في المئة.
كم��ا تفيد الدراس��ة أيض��ا بأن الف��روق في 
الدخل بي��ن أصح��اب الوظائ��ف الدائمة، ومن 

يعملون في وظائف لبعض الوقت في ازدياد.
أم��ا الفوائ��د الت��ي يجنيه��ا العامل��ون من 
البطال��ة،  وب��دل  التقاع��د،  مث��ل  الوظائ��ف، 
فليس��ت متاح��ة أساس��ا إال للعاملي��ن ف��ي 

وظائف دائمة.
وتدع��و منظمة العم��ل الدولية الحكومات 
إل��ى تبن��ي سياس��ات تضمن الدخ��ل لجميع 
أنواع العاملين، وليس لمن لديهم “عقود ثابتة” 

فقط.
وقال ريموند توريس، رئيس قسم البحوث في 
المنظمة، “القضية الرئيس��ية ه��ي مواكبة 
قواعد العمل للتنوع المتزايد في سوق العمل”.
ويضيف “أن القوانين المحكمة قد تس��اعد 
االجتماع��ي  والتماس��ك  االقتص��ادي  النم��و 

كليهما”.

اعلن وزير التجارة المهندس مالس محمد 
عب��د الكري��م ع��ن اس��تعداد وزارة التجارة 
لتجهيز العوائل العراقية )5( كغم من مادة 
الطحي��ن الصفر وتوزي��ع مادة ال��رز العنبر 
المحلي ضمن مفردات البطاقة التموينية 
في ش��هر رمض��ان   وقال عب��د الكريم في 
بيان صحفي نقله القس��م االعالمي لوزارة 
التج��ارة ب��ان هيئة ال��رأي في ال��وزارة قررت 
الموافق��ة عل��ى تجهي��ز اكثر من س��بعة  
ماليي��ن ونصف عائل��ة بالطحي��ن الصفر 

وال��رز العنب��ر وتوزيعه��ا قبل حلول ش��هر 
رمض��ان المبارك. واضاف الوزي��ر بان كميات 
الرز المحل��ي العنبر المس��وقة هذا العام 
تف��وق كل االعوام الس��ابقة وتغطي جميع 
المحافظ��ات العراقية. مضيفاً بان مالكات 
الوزارة س��تبدأ اجراءات س��ريعة اليصال الرز 
المحل��ي ال��ى جمي��ع المحافظ��ات فضالً 
ع��ن تكلي��ف الش��ركة العام��ة لتصني��ع 
الحب��وب بطحن اكثر م��ن 55 الف طن من 
الحنطة وتحويلها الى طحين صفر لغرض 
استخدامها من قبل المواطنين خالل شهر 

رمضان الكريم.

البورصة  مؤشرات  واصلت 
ل��دى  ارتفاعه��ا  المصري��ة 
مدعوم��ة  الي��وم  إغ��الق 
بعملي��ات ش��راء م��ن قب��ل 
الع��رب  المس��تثمرين 
والمصريي��ن م��ع اس��تمرار 
حال��ة التفاؤل التي س��ادت 
بق��رار  المس��تثمرين  بي��ن 
بتأجيل  الخ��اص  الحكومة 
األرب��اح  قان��ون  تطبي��ق 
الرأس��مالية عل��ى تعامالت 
األوراق المالية لمدة عامين.

وربح رأس المال الس��وقي 
ألسهم الش��ركات المقيدة 
بالبورصة نحو مليار ونصف 

الملي��ار جنيه ليبلغ 502.7 
مليار جنيه وس��ط تعامالت 
921.2 مليون  بلغ��ت نح��و 

جنيه.
البورص��ة  وارتف��ع مؤش��ر 
الرئيس��ي /إيج��ي إكس 30/ 
بنسبة %0.9 ليبلغ مستوى 
ارتف��ع  كم��ا   8877.68
الصغيرة  األس��هم  مؤش��ر 
والمتوس��طة /إيج��ي إكس 
70/ بنس��بة %0.97 ليبل��غ 

مستوى 472.63.
االرتفاع��ات  وش��ملت 
مؤش��ر /إيج��ي إك��س 100/ 
األوس��ع نطاقا ال��ذي أضاف 
نحو %1.09 ليبلغ مس��توى 

.990.46

زي��ادة  العراق��ي  المرك��زي  البن��ك  ق��رر 
حصة مبيع��ات الدوالر لش��ركات الصيرفة 
والتحوي��ل الخارج��ي، مش��يرا ال��ى وضعه 
اج��راءات لمعالجة اوض��اع بعض المصارف 

الخاصة والتي تعاني نقصا في السيولة.
وق��ال البنك ف��ي بيان ل��ه إنه “ق��رر خالل 
المرك��زي،  البن��ك  ادارة  مجل��س  اجتم��اع 
الي��وم الثالثاء، زيادة حص��ة مبيعات الدوالر 
لش��ركات الصيرف��ة والتحوي��ل الخارج��ي 
وتقلي��ص المدة الزمني��ة لتنفيذ الحواالت 

الخارجية.” وأضاف البنك أنه “قرر أيضاً وضع 
االجراءات الكفيل��ة لمعالجة اوضاع بعض 
المصارف الخاصة والت��ي تعاني نقصاً في 

السيولة بما يكفل معالجة اوضاعها”.
وكان محافظ البنك المركزي علي العالق 
ق��د اعل��ن ف��ي الثال��ث م��ن اذار الماضي ان 
“التعليم��ات الجديدة الت��ي وضعها البنك 
ه��و ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات 
لبيع العملة بالمزاد”، مش��يرا الى ان “آليات 
جدي��دة وضعت لبيع ه��ذه العملة وخاصة 
ان م��ن وظائف��ه توفي��ر العمل��ة للتج��ارة 

الخارجية” .

منظمة العمل: ربع العمال 
فقط يعملون في وظائف دائمة

وزير التجارة.. توزيع 5 كغم طحين صفر
 في رمضان والعنبر المحلي الى جميع المحافظات

البورصة المصرية
 تربح 1.5 مليار جنيه

المركزي يقرر زيادة حصة مبيعات الدوالر لشركات 
الصيرفة والتحويل الخارجي

تراجع��ت اس��عار النف��ط ا مع وج��ود طفرة في 
االس��واق وضع��ف ف��ي الطل��ب حجب��ا التأثي��ر 
المحتمل للتوترات الجيوسياس��ية في منطقة 

الشرق االوسط.
في سوق لندن، تراجع سعر نفط وست تكساس 
االميرك��ي المرجع��ي تس��ليم حزيران/يوني��و 43 

سنتا الى 59 دوالرا للبرميل.
وتراجع نفط برنت بحر الش��مال تس��ليم تموز/
يولي��و 63 س��نتا ال��ى 65,64 دوالرا للبرمي��ل في 

تعامالت بعد الظهر في لندن.
االرق��ام  “تفي��د  ويق��ول محلل��و كومرس��بنك 

الرس��مية ان الس��عودية ص��درت 8 ماليين برميل 
يومي��ا في اذار/مارس وهي الص��ادرات االكبر حجما 

منذ تس��ع س��نوات”.
وقال برنارد أو المحلل االستراتيجي لدى “أي جي 
ماركتس” في س��نغافورة ان “الطفرة في االس��واق 
العالمي��ة م��ع ضعف الطلب” يواص��الن الضغط 
عل��ى االس��عار رغ��م القل��ق م��ن التوتر بس��بب 

النزاعات في الشرق االوسط.
واض��اف ان س��وق النف��ط ب��ات “معت��ادا” عل��ى 
التوتر في المنطقة حيث س��يطر تنظيم الدولة 
االس��المية االحد عل��ى مدينة الرم��ادي على بعد 

110 كلم غرب بغداد.

ويشهد اليمن كذلك نزاعا يخشى المحللون ان 
يتطور، حيث تقود السعودية حملة عسكرية ضد 
المتمردين الحوثييين الذين تتهم ايران بدعمهم.

ولي��س اليم��ن بين ال��دول الرئيس��ية المنتجة 
للنفط لكنه يطل على باب المندب الذي يشكل 
المدخل االس��تراتيجي للبحر االحم��ر وتمر عبره 
4,7 ماليي��ن برمي��ل من النفط يوميا على س��فن 

تنتقل من او الى قناة السويس.
وق��ال محلل��و كومرس��بنك ان “االش��هر االثني 
عش��ر الماضية بينت ان المخاوف من تأثير النزاع 
في اليم��ن والعراق على ضخ النف��ط كان مبالغا 
به��ا )...( لق��د ازداد ضخ النفط م��ن المنطقة في 

الحقيقة”.
االس��بوع  للطاق��ة  الدولي��ة  الوكال��ة  وقال��ت 
الماض��ي ان انتاج النفط من الدول الرئيس��ية في 
منظم��ة اوبك اي الس��عودية والكوي��ت واالمارات 
قري��ب من اعلى مس��تويات االنتاج لديها منذ 30 
س��نة. وتراجعت اسعار النفط باكثر من %60 بين 
حزيران/يوني��و وكانون الثاني/يناي��ر مع رفض اوبك 

خفض االنتاج رغم الطفرة في السوق.
وت��م تفس��ير موقف اوب��ك التي توف��ر %30 من 
النف��ط العالم��ي على رغبة ال��دول المنتجة في 
اخراج منتج��ي النفط الصخ��ري االميركيين من 

السوق، نظرا الرتفاع كلفة انتاجه.

   تراجع أسعار النفط مع استمرار ارتفاع االنتاج
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انجاز  عن  الخيكاني  طارق  االعمار  وزير  اعلن 
%75 من مشروع المجمع السكني في محافظة 
البصرة لصالح وزارة الهجرة والمهجرين عن طريق 
المالكات الفنية والهندسية في شركة المعتصم 

العامة احدى تشكيالت الوزارة .
انجاز  نسب  حققت  الوزارة  أن  الخيكاني   وقال 
ويعد  السكني  المجمع  مشروع  في  متقدمة 
محافظة  في  المهمة  المشاريع  من  المشروع 
43 مليار  ان كلفة المشروع بلغت  البصرة ويذكر 

دينار عراقي .
سكنية  وحدة   )300( أنشاء  المشروع  ويشمل 
على شكل نموذجين من العمارات متعددة الطوابق 
تحتوي  سكنية  عمارة   )15( يتضمن   )A( النموذج 
كل عمارة على ثالثة طوابق وكل طابق على اربعة 
تحتوي  120م2  الشقة  ومساحة  سكنية  شقق 
وحمام  ومطبخ  استقبال  مع  نوم  غرف  ثالثة  على 
النوع  )2( ومجموع الشقق من هذا  وصحيات عدد 
عمارة   )10( يتضمن   )B( النموذج  أما   , شقة   180
وكل  ثالثة طوابق  على  تحتوي كل عمارة  سكنية 
طابق على اربعة شقق سكنية ومساحة الشقة 
أستقبال  مع  نوم  غرفتي  على  تحتوي  105م2 
ومطبخ وحمام وصحيات عدد 2 ومجموع الشقق 

من هذا النوع 120م2 شقة .
روضة   , )مدرسة  الخدمية  االبنية  الى  باإلضافة 
 , بلدي  مجلس   , صحي  مركز   , ,جامع  سوق   ,
الموقع  وأعمال   ) غرفة صيانة   , استعالمات  بناية 
كهرباء  أمطار,  مياه   , ماء  )محطات  والمحطات 
 , السيارات  ومواقف  الطرق  شبكة  مجاري(,   ,

والسياج الخارجي.

محليـة4

وزير االعمار واالسكان انجاز %75 من مشروع المجمع السكني
 في محافظة البصرة بواقع )300( وحدة سكنية

دينار  ترليون  اطالق  العراقي على  المركزي  البنك  وافق 
بعد  بالمواطنين،  الخاصة  المشاريع  قروض  لتمويل 
القروض  ضمان  شركات  عمل  تنظم  تعليمات  اقراره 

المصرفية.
مجلس  عقده  اجتماع  خالل  الموافقة  ق��رار  وج��اء 

ان  البنك،  اصدره  بيان  بحسب  وتضمن   ، البنك  ادارة 
الصغيرة  المشاريع  قروض  لتمويل  مخصص  المبلغ 
الخاص،  القطاع  مصارف  عبر  للمواطنين  والمتوسطة 
ضمان  شركات  عمل  تنظيم  تعليمات  البنك  اقر  كما 
الخبير  مباشرة  الى  مشيراً  المصرفية،  القروض 
االقتصادي ماجد محمد حسن الصوري، كعضو بمجلس 
ادارة البنك المركزي العراقي ممثال عن المصارف الخاصة 

بعد حصول الموافقات االصولية بذلك.

ان  الزاملي   حيدر  العدل  وزير  أكد 
االلكترونية  المواطن  حكومة  مشروع 
بمجال  البالد  في  الرائدة  المشاريع  من 
وتقديم  المواطنين  مع  التواصل 
الالزمة  الحلول  وايجاد  لهم  الخدمات 

لشكاواهم.
ونقل بيان للوزارة ،ان مشروع الحكومة 
تديره  خدمي  برنامج  هو  االلكترونية 
والعالقات  المواطنين  ش��ؤون  دائ��رة 
ويسعى  ال��وزراء،  مجلس  في  العامة 
في  الحديثة  التكنولوجيا  العتماد 
وشكاواهم  المواطنين  طلبات  استالم 
والعمل على تأسيس عالقة وثيقة بين 

الحكومة والمواطن”.
ووجه الوزير “ الدوائر العدلية بضرورة 
الحتياجات  السريعة  االستجابة 
بشكل  طلباتهم  وتلبية  المواطنين 
مباشر واإلفادة من هذا المشروع ليكون 
حلقة وصل في تقليل الروتين وخفض 
زخم المعامالت في الدوائر ذات التماس 
ان   “ مبينا  المواطنين،  مع  المباشر 

الوزارة باشرت العمل بهذا المشروع منذ 
باستقبال  وبدأت  الحالي  العام  بداية 
الى  وإحالتها  المواطنين  طلبات 
اإلجابات  تقديم  ويتم  العدلية  الدوائر 
والحلول المتعلقة بطلبات المواطنين 
في  الرئيسي  المركز  الى  وشكاواهم 

األمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأوضح “ ان الوزارة خصصت ممثال في 
مكتب الوزير يتولى مسؤولية ادارة هذا 
العدلية  الدوائر  البرنامج ومتابعته مع 
واألمانة العامة لمجلس الوزراء ، مبينا 
الخاصة  المعلومات  استمارة  ان   “
بمشروع حكومة المواطن االلكترونية 
تتضمن نسخة المعلومات الشخصية 
لمقدم الطلب والجهة التي يروم ارسال 

الطلب اليها من مؤسسات الدولة”.
ه��ذا  ان   “ ال���ى  ال��زام��ل��ي  ول��ف��ت 
الحيوية  المشاريع  من  المشروع 
الحالية  الحكومة  استخدمتها  التي 
والتي  المتقدمة  الدول  في  والمعتمدة 
ستساهم بخلق حالة من التواصل بين 
الوزارة ودوائرها ذات التماس المباشر مع 

المواطن”.

وال��ش��ؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
برنامج  في  المشاركة  االجتماعية، 
السياسة الوطنية إلدارة ملف النازحين، 
سياق  وفق  العمل،  سوق  في  لدمجهم 

مهني وانساني .
النازحين  “ملف  ان  للوزارة،  بيان  وذكر 
الوزارة،  قبل  من  واسعا  اهتماما  يلقى 
بها  العمل  تم  سياقات  ع��دة  ضمن 
يتعلق  ما  منها  النازحين،  ملف  تجاه 
العراقي”،  العمل  سوق  في  بإدماجهم 
النازحين  اعفت  “ال���وزارة  ان  مضيفا 
ب��ال��دورات  المشاركة  في  الراغبين 
التدريب  دائرة  تنظمها  التي  المهنية 
المهني للباحثين عن العمل من شروط 
بأخذ  واكتفت  الدورات  تلك  في  القبول 
يدلون  التي  المعلومات  حول  تعهدات 

بها”.
التي  االجراءات  اهم  “من  ان  الى  واشار 
الزيارات  هي  الصدد  بهذا  اتخاذها  تم 
البحث  فرق  تجريها  التي  الميدانية 
السكنية  المجمعات  الى  االجتماعي 

منهم  المستحقين  وشمول  للنازحين، 
ومتابعة  االجتماعية،  الحماية  بإعانة 
المركز  قبل  من  الصحية  اوضاعهم 
المهنية،  والسالمة  للصحة  الوطني 
عن  فضال  عينية،  مساعدات  وتقديم 
التابعة  الخياطة  ورش  منتجات  توزيع 

للوزارة بين النازحين”.
تمت  االجراءات  “تلك  ان  البيان  واوضح 
ال��وزارة  وضعتها  التي  السياقات  وفق 
النازحين”،  ملف  مع  الفوري  للتعامل 
سوق  في  النازحين  “اش��راك  ان  مبينا 
تنفيذ  في  كبير  بشكل  يساهم  العمل 
على  القضاء  في  ال��وزارة  استراتيجية 
الى  ذاته  الوقت  في  ويهدف  البطالة، 
جراء  بالنازحين  الم  الذي  الحيف  رفع 
العمليات االرهابية التي تعرضوا لها في 

مناطق سكناهم”.
عاتقها  على  تحمل  “ال��وزارة  ان  وتابع 
االنسانية  الملفات  م��ع  التعامل 
المحرومين  المواطنين  تخص  التي 
من  جزء  وتعتبرها  والمستضعفين 
سياقات  في  بها  تهتم  التي  الواجبات 

عملها تجاه الفئات التي ترعاها”.

في  المحلية  الحكومة  افتتحت 
إلصدار  مركزين  البصرة،  محافظة 
التي  الموحدة  المدنية  البطاقة 
بعض  محل  تحل  أن  المقرر  م��ن 
فيما  الشخصية،  الثبوتية  الوثائق 
العامة  الجنسية  مديرية  أك��دت 
البطاقات  تلك  بإصدار  شروعها  قرب 

للمواطنين.
ماجد  ال��ب��ص��رة  محافظ  وق���ال 
المحلية  “الحكومة  إن  النصراوي 
تابعة  جديدة  دوائ��ر  أرب��ع  افتتحت 
لمديرية السفر والجنسية منها إثنان 
ومنطقة  السيبة  ناحية  في  تقعان 
تخصيصهما  تقرر  وقد  المعقل، 
المدنية  البطاقة  اص��دار  لمشروع 
وعدتنا  وقد  للمواطنين،  الموحدة 
باصدار  العامة  الجنسية  مديرية 
الحالي”،  العام  خالل  البطاقات  تلك 
تم  الجديدة  “المباني  أن  مبينا 
إنشاؤها وتجهيزها من قبل الحكومة 

المحلية بكلفة 20 مليار دينار”.

“الحكومة  أن  النصراوي  وأض��اف 
المحلية تعول على مشروع البطاقة 
تخليص  ف��ي  الموحدة  المدنية 
عن  الناجمة  المعاناة  من  المواطنين 
الشخصية  الثبوتية  الوثائق  كثرة 
التي عليهم امتالكها وتقديمها عند 
الى  مشيرا  رسمية”،  معامالت  اجراء 
أن “المشروع ينطوي أيضا على فائدة 
أمنية، إذ يوفر قاعدة بيانات تفصيلية 

عن جميع المواطنين”.
مديرية  عام  مدير  قال  جانبه،  من 
تحسين  اللواء  والجنسية  السفر 
أصبحت  “المديرية  إن  ال��رزاق،  عبد 
تمكنها  جيدة  تحتية  بنية  تمتلك 
أفضل  بشكل  خدماتها  تقديم  من 
أن  بعد  البصرة  في  المواطنين  الى 
الماضية  األعوام  خالل  تعاني  كانت 
معتبرا  المباني”،  في  نقص  من 
اص��دار  على  عازمة  “المديرية  أن 
أقرب  في  الموحدة  المدنية  البطاقة 
في  ستكون  والبصرة  ممكن،  وقت 
التي ينفذ فيها  المحافظات  طليعة 

المشروع”.

بابل،  محافظة  مجلس  اك��د 
لها  يمكن  الحكومية  الدوائر  ان 
وزارة  منتجات  من  االستفادة 
تمتلك  التي  المختلفة  الصناعة 
التصنيع،  في  كبيرة  امكانيات 
دوائر  جميع  الزم  انه  الى  مشيرا 
شركات  مع  بالتعامل  المحافظة 

الوزارة عبر شراء منتوجاتها.
حسن  المجلس  عضو  وق��ال 
كمونة  ان “شركات وزارة الصناعة 

في  كبيرة  امكانيات  تمتلك 
المختلفة  المنتوجات  تصنيع 
من  سيارات  وتجميع  اقمشة  من 
ومواد  وفرنسية  كورية  مناشئ 
زراعية  حديثة  واجهزة  كيميائية 

واليات زراعية من جرارات”، 
الحكومية  “الدوائر  ان  مبينة 
تلك  من  االستفادة  لها  يمكن 
المنتجات في تغطية حاجتها من 

المواد المذكورة”. 
“مجلس  أن  كمونة  واض���اف 
الدوائر  جميع  ال��زم  المحافظة 
منتجات  مع  للتعامل  الحكومية 

الصناعة  لوزارة  التابعة  الشركات 
البنى  واعمال  مشاريعها  ضمن 
من  الكثير  لتحقيق  التحتية 
في  والمساهمة  الجودة  ضمانات 
الى  الفتا  المحلي”،  المنتوج  دعم 
والسيارات  النسيج  “شركات  ان 
والكيمياوية  والميكانيكية 
التي  الرصينة  الشركات  من  هي 
تعمل ضمن نظام التمويل الذاتي 
الدعم  من  المزيد  الى  وتحتاج 
مفاصل  لتطوير  واردات  لتحقيق 
العاملين  اجور  وتغطية  االنتاج 

فيها”.

باسم  المتحدث  اعلن 
العلي  التعليم  وزارة 
كاظم  العلمي  والبحث 
االجراءات  اتخاذ  ان،  العمر 
الطلبة  بحق  ال��الزم��ة 
بالحشد  المشاركين 
دعا  فيما   ، الشعبي 
ما  تقديم  الى  الطلبة 
لقوات  انضمامهم  يؤيد 
اداء  اج��ل  م��ن  الحشد 

امتحاناتهم النهائية.
وزارة  ان”  العمران  وقال 
والبحث  العالي  التعليم 
السماح  قررت  العلمي، 
في  المنضمين  للطلبة 
صفوف الحشد الشعبي 
بأداء االمتحانات النهائية 
واشترطت   ،100% من 

على المشمولين بالقرار استيفائهم نصاب الدوام بنسبة 
%60 وتقديم ما يؤيد انضمامهم الى الحشد الشعبي من 

هيئة الحشد الشعبي حصراً”.
باالمتحانات  رسبوهم  حال  في  الطلبة  “هؤالء  ان  واكد 

تعتبر سنه عدم رسوب”.
عن  سابق،  وقت  في  الشعبي،  الحشد  هيئة  أعلنت  و 
الطلبة  امتحان  على  العالي  التعليم  وزارة  موافقة 
المتطوعين في هيئة الحشد الشعبي من 100 درجة في 

الكليات اإلنسانية فقط.

خلو  البيئة  وزارة  اكدت 
محافظة  في  الشرب  مياه 

النجف من التلوث .
وقالت الوزارة في بيان   ان “ 
نتائج التحاليل المختبرية 
الفنية  الفرق  اجرتها  التي 
بيئة  لمديرية  التابعة 
النجف على  176عينة من 
مناطق  في  الشرب  مياه 
المحافظة  من  مختلفة 
العينات  هذه  خلو  اثبتت   ،

من التلوث”.
 “ انها  البيئة  واك��دت 
حريصة على استمرار هذه 
بأجراء   المختصة  اللجان 
والفحوصات  المسوحات 
ال��م��خ��ت��ب��ري��ة ب��ه��دف 
سالمة  على  االطمئنان 

المصادر المائية وتشديد الرقابة “، مشيرة الى ان “ االجراءات 
ان  شأنها  من   ، المختصة  الفنية  الكوادر  تتبعها  التي 
بشكل  المائية  للمصادر  البيئي  الواقع  تغيير  في  تسهم 

افضل مما هو عليه االن”.
يذكر ان وزارة البيئة نشرت العديد من محطات التحسس 
النائي في االنهار والجداول لمراقبة مياهها بصورة مستمرة 
في  اعتمادها  يتم  المحطات  لهذه  بيانات  خارطة  ووضع 

عمليات الفحص والتحليل.

المفتوحة  التربوية  الكلية  عمادة  اعلنت 
للعام  السنة  نهاية  امتحانات  بدء  موعد 

الدراسي 2014-2015

وقالت سالمة الحسن المتحدث باسم وزارة 
المفتوحة  التربوية  الكلية  عمادة  ان  التربية 
 28/5/2015 المصادف  الخميس  يومي  حددت 
الموافق  الجمعة  وي��وم  االول��ى  للوجبة 
صباحا  التاسعة  الساعة  من   29/5/2015

وحتى الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الوجبات 
االمتحانية، واشارت الحسن الى ان امتحانات 
يوم  امتحانها  يكون  التي  االول��ى  الوجبة 
والرياضيات  )التاريخ  اقسام  تضم  الخميس 

والتربية الرياضية والعلوم والتربية الفنية(

اما الوجبة الثانية التي ستكون امتحاناتها 
))التربية  اق��س��ام  فتضم  الجمعة  ي��وم 
االطفال- )رياض  التربوية  والعلوم  االسالمية 
واللغة  العربية  واللغة  االول(  الصف  معلم 

االنكليزية واالرشاد التربوي((.

البنك المركزي: تخصيص ترليون دينار كقروض 
للمواطنين

وزير العدل يؤكد ان مشروع حكومة المواطن 
االلكترونية من المش��اريع الرائدة في البالد

شارك في برنامج السياسة 
ُ
العمل ت

الوطنية إلدارة ملف النازحين
البصرة تفتتح مركزين إلصدار البطاقة 

المدنية الموحدة

بابل تلزم دوائرها بشراء منتجات الشركات التابعة لوزارة 
الصناعة والمعادن

التعليم : على الطلبة تقديم ما يؤيد 
انضمامهم الى الحشد الداء االمتحانات النهائية

البيئة تؤكد خلو مياه الشرب
 في النجف من التلوث

التربوية المفتوحة تعلن مواعيد امتحانات نهاية السنة
- متابعة

- متابعة- متابعة - متابعة

- متابعة

- متابعة- متابعة- متابعة

- بغداد

من  خاليا  الدستور جاء  ان  كما 
منح البرلمان اي سلطة رقابية 
التنفيذية  السلطة  على 

والسلطة التشريعية القليم كردستان او اي اقليم 
ايضا  جاء  الدستور  فإن  ذلك  بعد  تأسيسه  يتم 
على  السلطة  هذه  مثل  البرلمان  منح  من  خاليا 
المحافظات  في  المحافظة  ومجلس  المحافظ 
المحافظات  قانون  ولكن  باقليم  المنتظمة  غير 
 ٢٠٠٨ سنة   ٢١ رقم  اقليم  في  المنتظمة  غير 
وقيود  بشروط  السلطات  من  بعض  البرلمان  منح 
كما  المحافظ  اقالة  سلطة  فللبرلمان  متعددة 
 ٢١ رقم  القانون  من  ثامنا/٢   /٧ المادة  في  مقرر 
لسنة ٢٠٠٨ المعدل بثالثة شروط اولها ان تتحقق 
في المحافظ احدى الحاالت الواردة في تلك المادة 
وهي عدم النزاهة او استغالل المنصب الوظيفي او 
التسبب في هدر المال العام او فقدان احد شروط 
المنصب او االهمال او التقصير المتعمدين في اداء 
تقديم  الشروط  هذه  وثاني  والمسؤولية  الواجب 
هذا  اقالة  على  للبرلمان  الوزراء  رئيس  من  مقترح 
البرلمان  تصويت  الشروط  هذه  وثالث  المحافظ 
للموافقة على اقالة المحافظ باالغلبية المطلقة 
الحاضرين  النواب  عدد  نصف  من  اكثر  موافقة  اي 
الحاضرين  عدد  ان  فرضنا  فلو  النصاب  تحقق  بعد 
على  نائب   )١٠١( موافقة  يجب  فإنه  نائب   )٢٠٠(
االقل اما سلطة البرلمان على مجلس المحافظة 
فقد نظمته المادة عشرين من قانون المحافظات 
اول  ايضا  ش��روط  ثالثة  بتحقق   ٢٠٠٨ سنة   ٢١
والمهام  باالعمال  الجسيم  االخالل  الشروط  هذه 
الموكلة لمجلس المحافظة او مخالفة الدستور 
والقوانين او فقدان ثلث اعضاء مجلس المحافظة 
لشروط العضوية وثاني هذه الشروط يجب ان يقدم 
من  المحافظة  مجلس  حل  طلب  البرلمان  الى 
المحافظ او من ثلث عدد اعضاء مجلس المحافظة 
وقالث هذه الشروط هي التصويت بالموافقة على 
ذكرناها  التي  بالكيفية  المحافظة  مجلس  حل 
وهي  المذكورة  المطلقة  االغلبية  توفر  اي  سابقا 

اكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان الحاضرين .
الدستور  قرره  الذي  التشدد  مدى  نالحظ  ذلك  من 
االتحادي  البرلمان  من  اجراء  اتخاذ  في  والقانون 
تجاه السلطة التنفيذية والتشريعية في االقليم  
والمحافظ ومجلس المحافظة االمر الذي يتطلب 

التعديل بما يؤمن سلطة البرلمان االتحادي .

تشدد الدستور والقانون 
في اقالة المحافظ وحل 

مجلس المحافظة

طارق حرب
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تونس الخضراء، تونس السياحة الثقافية، أرض 
التاريخية  المواقع  عشرات  والحضارة،  التاريخ 
لتعريفهم  السواح  تنتظر  والمتاحف  والمعالم 
والوندال  والرومان  والبونيق  األمازيغ  بحضارات 
يهتم  حيث  المسلمين،  والعرب  والبيزنطيين 
بتطوير هذا النوع من السياحة وكالة إحياء التراث 
منتزهات  بإنشاء  تقوم  التي  الثقافية  والتنمية 
وترميم  وبإصالح  الموجودة،  المواقع  حول  أثرية 
المتاحف  شبكة  وب��إدارة  التاريخية،  المعالم 
كنابل،  واألثرية  وقرطاج  ب��اردو  مثل  الوطنية 
صفاقس، قفصة والمكثر وغيرها، متحف الفنون 
رقادة  متحف  بالمنستير،  الشعبّية  والتقاليد 
برباط  اإلسالمي  والمتحف  اإلسالمية،  للفنون 
المنستير .. ومن المتاحف المنتشرة عبر مناطق 
المتحف  سوسة،  بوالية  متحفان  هناك  تونس 
داخل  األثري بسوسة  والمتحف  النفيضة،  األثري 

القصبة.
الخضراء،  لتونس  الشرقية  السواحل  وسط 
البحر  على  مطلة  س��وس��ة  مدينة  تقع 
المدن  أكثر  عرش  ضمن  متربعة  المتوسط، 
الرملية  سواحلها  جاذبية،  الساحلية  التونسية 
وتضاريسها السهلية ومناخها المعتدل جعلها 
“جوهرة  األوروبيين،  السياح  من  لكثير  وجهة 
تقع  أنها  سيما  ال  الكثيرين  مقصد  الساحل” 
قريبة من المدن السياحية األخرى، على بعد 140 
شمال  كلم  و120  تونس  العاصمة  جنوب  كلم 
صفاقس، 50 كيلومترا عن القيروان العريق، و 65 

كلم عن منطقة الحمامات.
ندخل هناك في سوسة حيث المدينة العتيقة 
والمصنفة في قائمة التراث العالمي، نتجول بين 
التي  )القصبة(  قلعتها  وداخل  وعمرانها  تراثها 
بناها األمير األغلبي أبو العباس محمد سنة 851 
م جنوب غرب المدينة، هناك يوجد المتحف األثري 
الجديد الذي أعيد افتتاحه في يونيو 2012 بعدما 
لتردي  نظرا  سنوات  خمس  طيلة  ترميمه  أعيد 
تم  الذي  المتحف  وهو  مساحته،  ولضيق  حالته 
كبيرة  مجموعة  ليعرض  1897م  سنة  إنشاؤه 
تاريخية  فترات  من  الفسيفسائية  اللوحات  من 

وحضارات مرت على منطقة سوسة.

مخلفات تاريخية وآثار تروي تاريخ “أدريم” االسم 
البونيقي  العصر  في  “سوسة”  لمدينة  القديم 
الحضارة  أي��ام  “هدرومتوم”  إلى  تحول  وال��ذي 
الحقبة  في  “هونيريكوبوليس”  ثم  الرومانية 
الوندالية وفي عصر البيزنطيين تحول اسمها إلى 
ترويها  وحضارات  عصور   ، نوبوليس”  “جوستينيا 
العديد من الّلوحات الفسيفسائية والمنحوتات 
والنصب  والمسالت  والتماثيل  الجنائزي  واألثاث 

النذرية الحجرية.
في جناح االستقبال الموجود بمدخل المتحف 
الرئيسي توجد مكتبة صغيرة تعرض لمحة عن 
تاريخ منطقة “الساحل” التونسية خالل العصور 
مكان  يوجد  أيضا  هناك  واإلسالمية،  القديمة 
حجز التذاكر، حيث يمكنك الحصول على تذكرة 
فإن  وللعلم  تونسية،  دنانير   9 مقابل  الدخول 
المتحف يفتح أبوبه كل يوم ابتداء من التاسعة 
صباحا إلى السادسة مساًء، في الفترة الممتدة 
ومن  م��ارس،  نهاية  إلى  سبتمبر  منتصف  من 
الفترة  في  السابعة مساء  إلى  التاسعة صباحا 

من أبريل إلى سبتمبر.
تحيط  مربع  بهو  شكل  في  فهو  المدخل  أما 
يُعرض به نحٌت  ترميمها،  أعيد  به أعمدة قديمة 
الميالدي،  الثالث  القرن  من  روماني  نصر  لموكب 
الثقافية،  والندوات  المعارض  قاعة  إلى  ويفضى 
وتوجد القاعات الرئيسة للعرض في طابق أرضي 
تحت أرضية الفناء األكبر للقلعة، تغلب العتمة 
الضوء  ويدخله  المتحف  على  المهيب  والجو 
للقلعة،  الجانبية  الفتحات  خالل  من  الطبيعي 
تبرز  اصطناعية  أض��واء  العرض  قاعات  وتغمر 

المجموعات الثرية الموجودة.
ثالث قاعات أخرى تقوم بعرض القطع المرتبطة 
والرومانية  البونيقية  الجنائزية  بالطقوس 
القاعة  توجد  القديمة،  الحقبة  أواخر  من  وأخرى 
البونيقية التي تعرض مجموعة من مسالت وجرار 
جنائزية عثر عليها في معبد التوفيت بمنطقة 
في  عليه  عثر  جنائزي  أثاث  على  وأيضا   ، سوسة 

الحفريات التي أجريت داخل القصبة.
أما القاعة الرومانية فهي تعرض مجموعة من 
التماثيل الصغيرة وأشهرها تمثال “المرأة الثملى” 
الوثنية واألواني الفخار ذات  والمسالت الجنائزية 
آثار  وهي  النافرة،  والزخارف  الفاتح  األحمر  اللون 
من  مختلفة  أثرية  مواقع  في  عليها  العثور  تم 

منطقة الساحل التونسية، وقد عرضت اللوحات 
للزوار  يسمح  بشكل  الرومانية  الفسيفسائية 
بمشاهدتها بسهولة حيث وضعت على مستوى 
حركتهم، فأحيانا تجد لوحات على أرضية القاعة 
في مستوى منخفض، وأحيانا في مستوى مرتفع 
على حوامل قائمة. ينتهي المسير داخل المتحف 
لوحة  تتوسطها  التي  المسيحية  القاعة  في 
الجنائزية”،  الطعام  “مائدة  هي  جدا  مشهورة 
اللوحات  من  مجموعة  أيضا  القاعة  في  يعرض 
الجنائزية  والنقوش  والمسالت  الفسيفسائية 
المسيحية التي وجدت في سراديب تحت األرضية 
بمدينة سوسة، وهي مجموعة تعتبر الثانية من 
حيث األهمية في العالم القديم بعد المجموعة 
على  المتحف  يحتوي  روما.  بمدينة  الموجودة 
أسطورية،  وأخرى  تاريخية  فسيفسائية  لوحات 
“نبتون”  فيها  يبدو  التي  المشهورة  اللوحة  مثل 

الذي يعتبر حامي المدينة وهو يركب عربة يجرها 
حصانان بحريان، وتلك اللوحة التي تصور العجوز 
الدالفين  ظهور  على  “أوسيون”  وحفيدات  “نيري” 
أحيانا، وعلى أحصنة البحر وحيوانات أخرى، وتبدو 

أيضا أسطورة “فينوس” في كثير من اللوحات.
لوحات  من  المتحف  يحتويه  ما  بين  ومن 
الحجم  نادرة عمالقة  لوحة  توجد  فسيفسائية، 
يغطى  كان  كبير  فسيفسائي  بالط  شكل  في 
منزل  في  النوم  غرفة  أو  الكوبيوكولوم  أرضية 
 – ديونيزوس  أسطورة  اللوحة  تصور  “فيرجيل”، 
اليافع  الشاب  ديونيزوس  انتصر  حيث  ياخوس 
أربعة  تجرها  عربة  على  واقف  وهو  الهنود  على 
“ستير”  تسمى  خرافية  شخصية  وتقودها  نمور 
كأس  يحمل  طويل  ذيل  ذو  شخص  من  وبالقرب 

االنتصار، وخادمة تضرب على الطبل.
للسياحة  العاشق  سوسة،  لمدينة  الزائر 

القديم،  التاريخ  لمعرفة  والمتطلع  الثقافية، 
سيستمتع بدون شك باإلطالع على واحدة من أهم 
األبيض  البحر  منطقة  في  المجموعات  وأضخم 
ذات  فسيفسائية  لوحات  مجموعة  المتوسط، 
فنية  وتشكيالت  بالحياة  نابضة  بديعة  ألوان 
واأللعاب  المختلفة  المعتقدات  تبرز  جذابة، 

والنشاطات الفنية والحياة اليومية.
على  القائمين  جهود  إلى  ننوه  أن  بنا  حري 
شؤون  وعلى  تونس  في  الثقافية  السياحة 
المكان  هذا  محيط  في  يوفرون  حيث  المتحف، 
التثقيفي للسائح مرافق سياحية أخرى، تمثلت 
موقف  و  كافيتيريا، مصعد  مغازة،  في حمامات، 
يغادر  لن  الزائر  وأن  سيما  بالسيارات،  خاص 
المكان عند الخروج من المتحف مباشرة، ولكن 
والمدينة  والجامع  الرباط  مشاهدة  باستطاعته 

العتيقة.

نسائم السياحة الثقافية في تونس عبر المتحف االثري في سوريا

تعد ديربان أكبر مدينة في جنوب أفريقيا، بل هي أيضا ثاني أهم 
تشتهر  بعد جوهانسبرغ، كما  أفريقيا  في جنوب  مركز صناعي 
بكونها الميناء األكثر ازدحاما في جنوب أفريقيا وأفريقيا عامة. 
وينظر لها أيضا بأنها واحدة من المراكز الرئيسية للسياحة نظرا 
لدفىء جوها وشواطئها واسعة النطاق.  فمع الطقس الحار على 
مدار السنة، ترحب ديربان بزوارها الباحثين عن االسترخاء، ونمط 
الحياة الهادىء في الهواء الطلق حيث الشواطئ، وحفالت الشواء، 
والمأكوالت البحرية والمطاعم والنوادي ومؤسسات الترفيه التي 
تقدم كل شيء مما يحعل من زيارة هذه المدينة تجربة ال تنسى.
تشتهر  حيث  األم��واج”،  “مدينة  باسم  أيضا  ديربان  وتسمى 
تمتد على  والتي  الجميلة،  بين شواطئها  األمواج  ركوب  برياضة 
طول ميناء دوربان في الجنوب. كما ستشاهد ما يجعلك تشعر 
وكأنك في أحد اللقطات السينمائية القديمة عندما ترى العربات 
التقليدية والتي يضع سائقوها قبعات جميلة ذات ألوان متنوعة 
الرائعة.  وال يفوت  المدينة  وهي تقل السائحين في جوالت حول 
تمتد  التي  الذهبي”  “الميل  منطقة  يزور  أن  المدينة  لهذه  الزائر 
المحمية  الشواطئ  من  سلسلة  وهي  كيلومترات  أربعة  على 
الناس  والتي يشاهد فيها  القرش من خالل الشباك،  من أسماك 
يقودون دراجاتهم في فرحة وسعادة وسط الهواء الطلق، وتشاهد 
فيها من يمارسون التمارين الرياضية بعد الظهر، وكأنها قطعة 
من  وبالقرب  المدينة.  في  والترفيه  للنشاط  مخصصة  حيوية 
الميناء، ستجد “منتزه أوشاكا البحري” والذي يضم أكبر حديقة 
مائية على مستوى العالم، بما في ذلك حوض )األسماك والدالفين 
على  يطل  مطاعم  ومجمع  وغيرها(  البطريق  وطيور  والفقمة 

المحيط، ويقدم ساعات من وسائل الترفيه لجميع أفراد األسرة.

مناحي  كافة  في  الهندية  التأثيرات  من  مزيج  ديربان  وتمتلك 
الحياة، إذ تعتبر هذه المدينة الجميلة بوابة العبور إلى مملكة 
الغنية  الزولو  حضارة  اكتشاف  للسياح  يمكن  حيث  الزولو، 
الهندسة  في  ترد  والتي  وتقاليدها،  وطقوسها  وعاداتها  بتراثها 
المعمارية والمطبخ والمأكوالت البحرية وشعبية في المطاعم 

على شاطئ البحر.
الرائعة تجربة تسوق فريدة من نوعها  وتوفر لك هذه المدينة 
و”لوس  مول”،  “ميدالندز  مثل  العالم  في  التسوق  مراكز  بأفضل 
انجليس لوسيا مول”، وكذا “مجمع ذا بافليون التجاري” الذي يجمع 
ما بين مرافق التسوق والمرافق الترفيهية مما يسهم في توفير 
كل احتياجات السائح في مكان واحد، كما يعد “سوق فيكتوريا 
الهندي  الطابع  بين  التسوق  لمحبي  فرصة  ماركت”  ستريت 
المميزة.  التوابل  رائحة  محبي  وخاصة  واحد،  آن  في  واألفريقي 
بمشاهدة  مثيرة  تجربة  ديربان  لهم  تتيح  المتاحف  ولمحبي 
هيكل عظمي كامل يعود إلى طائر “الدودو” المنقرض وكذا نماذج 
العلوم  “متحف  زيارة  عبر  وذلك  الديناصورات  لهياكل  مختلفة 
الطبيعية” الذي يعود تاريخه إلى عام 1887. كما يسمح “متحف 
والسفن  القوارب  بمشاهدة  التاريخ  لمحبي  البحري”  ناتال  بورت 
القديمة في هيئتها الطبيعية. وال يفوتك أيضا زيارة “متحف كوا 
المدينة وتطورها عبر العصور.  تاريخ  الذي يصور  مولي ميوزيوم” 
ولمزيد من المتعة لمحبي المغامرة يمكنهم زيارة “كروكودايل 
إلى  9000 تمساح، باإلضافة  يأوي نحو  الذي  المكان  كريك” وهو 
الثعابين وغيرها من الزواحف، وهناك يمكنك شراء بعض الهدايا 
التذكارية المصنوعة من جلود التماسيح وغيرها. وتمتلك ديربان 
ستجذبك  التي  المدهشة  الطبيعية  المتنزهات  من  العديد 
حتما إلى زيارتها بما في ذلك “منتزه أومجيني ريفر للطيور” الذي 
يعد من أفضل منتزهات الطيور في العالم، وكذا “منتزه بلو الجون 

بارك” المكان المثالي لمحبي الطبيعة والطيور فال تفوته.

ديربان “مدينة األمواج” .. والعواطف الجياشة

آسيا؛  “الوس” في جنوب شرق  تقع 
الصين  وجمهورية  “بورما”  تحّدها 
الغربي،  الشمال  من  الشعبية 
و”فيتنام” من الشرق، و”كمبوديا” من 

الجنوب، و”تايالند” من الغرب.
وغابات  جبال  من  البالد  تتكّون 
استوائي  بمناخ  وتمتاز  كثيفة، 
األمطار  موسم  يمتّد  إذ  موسمي، 
أكتوبر/ حتى  مايو/أيار  من  فيها 
موسم  يحّل  بينما  األول،  تشرين 
نوفمبر/تشرين  منذ  والجفاف  البرد 
فبراير/شباط.  حتى  ويستمر  الثاني 
إال أن موجة الحر تسيطر على البالد 

في مارس/آذار وأبريل/نيسان.
التي  السياحية  المواقع  أهم  من 
علماً  “الوس”،  في  الزيارة  تستحق 
من  السائحين  تستقطب  البالد  أن 
برابانغ”:  “لوانغ   - االكتشاف:  هواة 
تعتبر “لوانغ برابانغ” واحدة من المدن 
آسيا،  شرق  جنوب  في  الساحرة 
السياحية  الجذب  نقطة  وتمّثل 
كانت  “الوس”.  في  شعبية  األكثر 
“الوس”  عاصمة  برابانغ”  “ل��وان��غ 
يقع   .1975 سنة  حتى  الملكية 
على  المدينة  من  الرئيس  الجزء 

خان”  “نام  نهري  بين  جزيرة،  شبه 
من  مجموعة  ويضّم  و”ميكونج”، 
والبيوت  الذهبية  الدينية  الصروح 
المواقع  بين  م��ن  الخشبية... 
المكان:  في  الطبيعية  السياحية 
“باك  وكهوف  سي”  “كوانغ  شالالت 
أويحيي”. - “ميكونغ”: يبدو “ميكونغ” 
األطول في جنوب شرق آسيا،  النهر 

إذ يقّدر طوله ب��4350 كيلومتراً.
تعتبر  السياحية،  الناحية  من 
النهر  من  العلوي  الجزء  في  الرحلة 

نشاطاً ممتعاً في “الوس”.
من جهة ثانية، تحلو الرحلة على 
متن قارب من “هواي خاي”، وذلك على 
الحدود مع شمال “تايالند” إلى “لوانغ 

برابانغ”، أو بالعكس.
- “فانغ فينغ”: تتمركز مدينة “فانغ 
نام”  “سونغ  نهر  ضفة  على  فينغ” 
في وسط “الوس”؛ يستوجب بلوغها 
نحو 4 ساعات بالحافلة من شمالي 
الشارع  تزّين  “فيينتيان”.  العاصمة 
بيوت  فينغ”  “فانغ  في  الرئيس 
والمقاهي  والمطاعم  الضيافة 
ووكاالت السياحية... هناك، تحظى 
بشعبية  الجيري  الحجر  جبال 
حين  في  الصخور،  متسلقي  لدى 
والكهوف  األنفاق  من  العديد  أن 

والمغاور لم تُكتشف بعد!

خاي”  “فينغ  تمّثل  خاي”:  “فينغ   -
الكهوف  م��ن  واس��ع��ًة  شبكًة 
كانت  التي  الكهوف  المخفية، 
لعبت دوراً محورياً في المدينة، في 
أثناء حرب فيتنام. كانت المنطقة 

الشيوعيين،  لجيش  موطناً 
يحاربون  كانوا  الذين 

القوات الملكية، 
ف��ت��ع��رض��ت 

للقصف 
قبل  من 

لجيش  ا

 ، يكي ألمر ا
أن  ع��ل��م��اً 

 23000 حوالي 
ن��س��م��ة ك��ان��وا 

يعيشون في الكهوف، 
المستشفيات  تضّم  التي 

والمخابز  العسكرية  والثكنات 
وحتى  ال��ت��ج��اري��ة،  وال��م��ح��الت 
“الوس”  حكومة  تأمل  المسرح! 
السياحية،  الكهوف  تعزيز وظيفة 

على غرار األنفاق في “فيتنام”.

“الوس”خارطة لهواة االكتشاف

 

للوهلة  سماعه  لحظة  الوحوش”  “حديقة  اسم  يبدو  قد 
األولى موحًيا بُمغامرة هائلة تجمع بين الرعب واإلثارة في وسط 
الحديقة   هذه  يزور  من  لكن  والّزمان،  المكان  ُمتشابكة  غابٍة 
اإليطالّية؛  “فيتربو”  مقاطعة  في  “بومارزو”  هضبة  على 
سيجد نفسه أمام مكاٍن هو أشبه بمتحٍف طبيعي هائل في 
الفنان  حاول  التي  المنحوتات  من  لمجموعة  الطلق  الهواء 
نعمة  تحرمها  أن  دون  مخيفٍة  صورٍة  في  إبرازها  “أورسيني” 
الجمال؛ حين عمد إلى تصميمها عام 1552م وهو يقول بثقة: 
من  متعددة  الضخمة  التماثيل  نحت  نحب  الفنانين  “نحن 
الحيوانات والناس، وحتى البهائم”. تحتضن “حديقة الوحوش” 
أو “باركو دي مونستر” كما يسميها عامة الناس في إيطاليا؛ 
تصّور  منحوتات  منها  رئيسًيا،  فنًيا  عمالً  عشرين  من  أكثر 
قتال شخصّية التنين مع األسود والذئاب، ومنها ما يصّور عددًا 
من شخصّيات األساطير الرومانّية واليونانّية القديمة، والتي 
كبيٌر  وتمثاٌل  اإليطالّية،  الثقافة  قيمة  من  ثميًنا  جزًءا  تعتبر 
وحوت  هائل،  ودب  الشهير،  التاريخي  الحرب  فيل  هيئة  على 
ُسلحفاة،  ظهر  على  ُمجّنحة  وامرأة  عمالقة،  وثمرة  ضخم، 
وتماثيل أخرى وحشّية تتناثر هنا وهناك في فوضى هندسّية 
على  موزعة  صغيرة  أخرى  ومباٍن  تماثيل  جانب  إلى  خالقة، 
الغطاء النباتي الطبيعي بين األشجار والشجيرات. ويُقال أّن 
الفنان الذي اهتم بتصميم هذه الحديقة في القرن السادس 
إلرضائهم  يسعى  أو  المشاهدين  برأي  يهتم  يكن  لم  عشر 
باستخدام  نفوسهم  في  الدهشة  إلثارة  ما كان ساعًيا  بقدر 
المألوف  عن  خروجها  في  تبالغ  غريبة  كاريكاتيرّية  أشكاٍل 
أّنه  آخرون  مؤّرخون  يظن  كما  الناس،  عاّمة  لدى  والمعروف 
انكّب على هذا العمل الكبير في محاولٍة للسلوى عن أحزانه 
أدركتها  التي  فارنيزي”  “جوليا  المحبوبة  زوجته  على  الكبيرة 

تعّرضت  العظيم.  العمل  بهذا  ذكراها  وتخليد  باكرًا،  الوفاة 
وبدايات  التاسع عشر  القرن  بين  إهماٍل  لفترة  الحديقة  هذه 
القرن العشرين، لكّن عائلة “بيتيني” اإليطالّية تبنت برنامجا 
جذب  نقطة  لتغدو  1970م،  عام  بها  والعناية  لترميمها 
سياحّية رئيسّية، ومعلًما جغرافًيا هاّما. دخول الحديقة ليس 
مجانًيا، وقد ال يجد المولعين بالطعام والشراب بغيتهم من 
مقاهي الساندويتشات والمقرمشات هناك، كما أّن تعليمات 
النظافة والحفاظ على بيئة الحديقة قد ال تروق ألولئك الذين 

أطفالهم  وترك  وهناك  هنا  أوساخهم  من  التخّلص  اعتادوا 
أّي  على  أو  شجرة  أّي  تحت  البيولوجّية  حاجاتهم  يقضون 
ُمسّطٍح ترابي، لكّنها بيئة مثالّية ألولئك الذين يبحثون عن 
دون جهٍد  الّروح  وتثقيف  االستجمام  فكرتي  بين  تجمع  بيئة 
كبيٍر في الوقت ذاته. وهي هادئٌة ظليلة، واسعة المساحة، مع 
عددٍ ال بأس به من المسارات الُمريحة، ومواقع مثيرة الهتمام 
الهواء  في  أبصارهم  بتثقيف  للزّوار  تسمح  وأجواء  السّياح، 

الطلق العليل.

 zell am see  زيالمسي أو تسيل أم زيه ، باأللمانية
هي مدينة صغيرة في النمسا، ولكنها تأتي في المرتبة 
الثانية ألشهر الوجهات السياحية في هذا البلد، بعد 
وتوفر  زيل  بحيرة  ضفة  على  وقوعها  فيينا،  العاصمة 
الطبيعة  واخضرار  واألنهار  والشالالت  الينابيع  مياه 
المرتبة  هذه  تحتل  جعلها  مكان،  كل  في  والجبال 
المميزة لدى السياح، احزم أمتعتك ولنغادر إلى أفضل 
7 أماكن وهبها اهلل لهذه المدينة الجميلة زيل آم سي. 
* لن تفوت بدون شك التمتع بالمناظر الخالبة للبحيرة 
الرائعة التي توجد على ضفتها مدينة زيالمسي، بحيرة 
واحد من عديد  ركوب  تفوت  أال  أيضا  األهم  ولكن   ، زيل 
القوارب الموجودة بمنتزه اليزابيث وأخذ جولة بواسطة 
أو  يورو/ساعة   20 مقابل  لشخصين  كهربائي  قارب 
يورو،   12 مقابل  البحيرة  حول  الجماعي  القارب  على 
الزوارق وركوب  أيضا ممارسة السباحة وركوب  يمكنك 
البحيرة  حول  المشي  أو  الماء  على  والتزلج  األمواج 
في  جولة  *ُخذ  الهوائية.  بالدراجة  أو  ساعات   3 لمدة 
ارتفاعها  البالغ  هوه  قمة جبل شميتن  إلى  التلفريك 
تحظى  سوف  وهناك  البحر،  سطح  فوق  متر   2000
ومعانقتها  زيالمسي  مدينة  على  المناظر  بأجمل 
التوقف  يمكنك  الخضراء،  والطبيعة  الزرقاء  للبحيرة 
بالتلفريك عند ارتفاع 1400 متر، أو المواصلة إلى أعلى 
األماكن  أفضل  في  وتزلج  *زُر  هوه.  شميتن  جبل  قمة 
وايس  مرتفعات  المنطقة،  في  للتزلج  الطبيعية 
قمتها  تقع   gletscherwelt-weissee للتزلج  سي 

مشاهدة  هناك  وتستطيع  متر،   3000 ارتفاع  على 
نصف  المكان  ويبعد  البيضاء،  والبحيرة  األلب  جبال 
من  دقيقة   30 مسافة  *على  زيالمسي.   عن  ساعة 
ناحية   670 رقم  بالباص  أو   بالسيارة  زيالمسي  مدينة 
الوطنية  الحديقة  عالم  مركز  يقع  كريمل،  شالالت 
مكان  وهو   ، ميترسل  في   Nationalparkzentrum
 4 و  للبالغين  يورو   8.50 بمقابل  لالستكشاف  فريد 
يورو لألطفال أو مجانا عن طريق بطاقة زيالمسي، )وهنا 
*إذا  الوطنية(.  الحديقة  مركز  عن  المعلومات  بعض 
كنت برفقة أطفالك، فلن يسمحوا لك بتفويت مدينة 
مناسبة  وهي  زيالمسي  من  بالقرب  الموجودة  األلعاب 
لهم، ويوجد بها “مزلقة الرعب” لعبة للجريئين فقط 
جنبات  بين  ضيقة  حديد  سكة  على  يسير  وقطار 
المنتجع، وحديقة حيوان بها ماعز وارانب ودجاج وخيول 
 familienland قزمة وقرود. كل هذا في ال�فامليانالند
ولنغادر   ، صغيرة  حقيبة  *احمل  العائلة.  بالد  مالهي  أو 
بالكثير  فيه  ستحس  لكنك  خانق”  “ضيق  مكان  إلى 
ونزوال  صعودا  األدراج  على  تتمشى  وأنت  الراحة  من 
وأيضا الكثير من المتعة واإلطالالت على الوادي الضيق 
يبعد  تاكسنباخ،  في   kitzlochklamm كيتسلوخ 
حوالي 20 دقيقة عن زيالمسي ويمكن الوصول عن طريق 
هنا.  تنظرك  فريدة  طبيعية  مناظر   ،640 رقم  بالباص 
 liechtensteinklamm هناك أيضا واد ضيق آخر اسمه*
.. “ليختنشتاين كالم” من أجمل و أطول الوديان و أعمق 
المصبات المائية في منطقة جبال األلب، ويقع بالقرب 
من مدينة سانكت يوهان إم بونقاو، مسافة 30 دقيقة 
شالل  زيارة  فرصة  تفوت  ال  إذن،  زيالمسي،  مدينة  من 

الوادي الضيق ليختنشتاين كالم.

أفضل 7 أماكن سياحية يمكنك زيارتها في زيالمسيتمازج مدهش بين عبقرّية الفن وسحر الطبيعة في حديقة الوحوش
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ذكر مدرب فريق دهوك حازم صالح ان نتيجة مباراة 
على   1-1 بالتعادل  انتهت  التي  الميناء  امام  فريقه 
من  الميناء  صالح:  وتابع  جيدة.  نتيجة  هي  ملعبه 
خطف  على  للتنافس  والمرشحة  الكبيرة  الفرق 
لزيادة  فقط  فمشاركتنا  نحن  اما   , ال��دوري  لقب 
انني  واض��اف:  واالحتكاك.  الشباب  الالعبين  خبرة 
راضون كل الرضا عن النتيجة في ظل الظروف التي 
اثرت  التي  المالية  الفريق واكبرها الضائقة  يمر بها 
قبل  الننا  نعانيه  الذي  االجهاد  كذلك   , عليه  كثيراً 
الكردستاني. الدوري  في  مباراة مهمة  يومين خضنا 

ظهر  الذي  والتعب  الظروف  تلك  كل  برغم  واضاف: 
هدف  خطف  من  قريبين  كنا  لكننا  الالعبين  على 
حديثه:  الضائع.واختتم صالح  بدل  الوقت  في  الفوز 
في  الجنوب  نفط  امام  السبت  الفريق  مباراة  ان 
البصرة ستكون صعبة جداً بكل المقاييس الن نفط 
الجنوب قادم من خسارة مع الجوية ويريد التعويض 
اذا خرجنا  للمباراة وحتى  , لكننا حسبنا كل شيء 
بالتعادل فتلك ستكون نتيجة جيدة في ظل ظروفنا 

الحالية.

مــــدرب دهـــوك: راضـــون عــن 
التعــادل مـــع المينــاء

حارس مرمى المصافي عباس طالب في حوار خاص مع” العراقية” 

تمثيل المنتخبات الوطنية حلم يراود الجميع , وجعفر عبد هاشم علمني ابجديات اللعبة

نظيره  اعتذار  عن  القدم  لكرة  المركزي  االتحاد  كشف 
المنتخب  مباريات  استضافة  إمكانية  عدم  عن  اإليراني 
تتصل  ألسباب   2018 مونديال  تصفيات  في  العراقي 

بالتزامات منتخب إيران في هذه التصفيات.
وقال الناطق الرسمي بإسم االتحاد كامل زغير “تسلمنا 
عدم  عن  اإليراني  االتحاد  اعتذار  رسمياً  االثنين  أمس  اول 
في  العراقي  المنتخب  مباريات  استضافة  في  إمكانيته 
العاصمة  في  آزادي  استاد  على   2018 مونديال  تصفيات 
في  اإليراني  المنتخب  مباريات  عليه  ستقام  الذي  طهران 
ذات التصفيات”.وأضاف زغير “بعد هذا االعتذار اخترنا ملعب 
المنتخب  لمباريات  مكاناً  ليكون  اإليرانية  األهواز  مدينة 
هناك”,  مبارياتنا  إلقامة  يشجعنا  ما  وجود  من  وتأكدنا 
تنتهي  أن  يأمل  القدم  لكرة  العراقي  “االتحاد  أن  إلى  مشيراً 

على  المفروض  الحظر  من  العراقية  المنتخبات  معاناة 
قد  االتحاد  إليه”.وكان  المباريات  لتعود  العراقية  المالعب 
التصفيات  في  منتخبه  مباريات  الستضافة  ايران  اختار 
2018 نتيجة استمرار الحظر  إلى مونديال روسيا  المؤهلة 
العراقية  المالعب  على  ]فيفا[  الدولي  االتحاد  يفرضه  الذي 
على  سابق  وقت  في  ال�]فيفا[  .واشترط  الحاضر  الوقت  في 
تحت  تكون  المنتخبات  أحد  مع  ودية  مباراة  تنظيم  العراق 
إمكانية  مدى  بتقويم  تقوم  لي  منه  لجنة  ومتابعة  مراقبة 
إقامة المباريات في المالعب العراقية تمهيداً لرفع الحظر.

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  كشف  اخرى  جهة  من 
الفلسطيني جبريل  االتحاد  رئيس  ان  الخالق مسعود  عبد 
كردستان  اقليم  اتحاد  ولرئيس  له  وجه  ان  سبق  الرجوب 
دعوة لزيارة فلسطين خالل فترة تواجد رئيس االتحاد الدولي 
جوزيف بالتر اال انه اعتذر عن تلبيتها في الوقت الذي تمت 
تلبيتها من قبل رئيس اتحاد االقليم وقال مسعود في تصريح 
وجود  بسبب  جاء  الدعوة  تلبية  عن  اعتذاره  ان  للمالعب 

بعض االلتزامات خالل هذه المدة االمر الذي حال دون تمكنه 
تردد حول نية رئيس  الى فلسطين مستغربا ما  من السفر 
اتحاد اقليم كردستان مناقشة فتح قنوات لغرض انضمام 
االتحاد الكردستاني الى االسرة الدولية النه ال يمكن ان تمثل 
اذا كان  ما  اجابته عن سؤال عن  وفي معرض  باتحادين  دولة 
يؤثر  والزوراء  الشرطة  مباراة  خالل  الكهربائي  التيار  انطفاء 
على موضوع التهيؤ لمباراة رفع الحظر عن الكرة العراقية 
اننا تحدثنا عن  تاثير علما  : اليوجد لهذا الموضوع اي  قال 
انه  اكد  الذي  والرياضة  الشباب  وزير  السيد  مع  الموضوع 
حرص  هناك  وان  الموضوع  حول  تحقيقية  لجنة  شكل 
شديد على عدم تكرار مثل هذه الحاالت مستقبال .واختتم 
لمنتخبنا  االداري  المدير  ان  الى  باالشارة  تصريحه  مسعود 
الوطني باسل كوركيس سافر الى اندونيسيا من اجل تهيئة 
الذي  المنتخب  وفد  باقامة  المتعلقة  االدارية  االمور  كافة 
لمونديال  المزدوجة  التصفيات  مبارياته ضمن  اولى  يخوض 

روسيا ونهائيات امم اسيا .

  عاد امس الى ارض الوطن وفد منتخبنا الوطني 
بكرة السلة بعد اختتام معسكره التدريبي الذي 
لمدة  واستمر  التونسية  اقيم في مدينة سوسة 
بطولة  في  للمشاركة  استعداده  ضمن  يوماً   20
منتخبات غرب آسيا التي ستقام في االردن نهاية 
المركزي  االتحاد  سر  امين  واعلن  الجاري.  الشهر 
الوطني  منتخبنا  ان  نجم  خالد  السلة  لكرة 
امام  المعسكر  خالل  تجريبية  مباريات   6 خاض 

مباريات وخسر   5 في  فاز  التونسية  االندية  فريق 
بطل  امام  نقطة   13 بفارق  االخيرة  مباراته  في 
العبين   6 تشكيلته  في  ضم  الذي  تونس  دوري 
والعبين  الوطني  تونس  منتخب  تشكيلة  من 
االسباني  الخبير  ان  وقال:  امريكا.  من  محترفين 
الذي  الفني  المستوى  عن  راض  بوفيا  مانوئيل 
الجميع  استفاد  ان  بعد  المنتخب  العبو  قدمه 
لالعبين  راحة  التجريبية وستمنح  المباريات  من 
بعدها  يغادر  ايام   4 لمدة  تونس  من  عودتهم  بعد 
المنتخب الى العاصمة االردنية عّمان يوم 24 آيار 

الجاري لدخول منافسات بطولة غرب آسيا.

استغربت ادارة نادي الشرطة من القرارات التي اتخذها مؤخراً 
المنتخب  مرمى  حراس  مدرب  منع  بخصوص  الكرة  اتحاد 
على  اشرافه  عدم  خالل  من  هاشم  عماد  المعار  الوطني 
تدريب حراس مرمى نادي الشرطة في االطار المحلي, مشيرة 
كافة  على  تحصلنا  وان  سبق  اننا  الى  الى  ذاته  الوقت  في 
الموافقات الرسمية في الخصوص المذكور ولكن اتحاد الكرة 
ذاته  الوقت  في  مؤكدة  الغموض,  يلفها  السباب  بقراراته  عاد 
على ان مثل هذه القرارات قد يكون لها تأثير مباشر على كرة 

الشرطة على الصعيدين االسيوي والمحلي.

الزهرة  عبد  علي  الشرطة  لنادي  االدارية  الهيئة  عضو  وقال 
استغربنا كثيرا من القرار الذي اتخذه مؤخراً اتحاد الكرة بمنع 
مدرب الحراس المعار لتدريب حراس مرمى فريقنا عماد هاشم 
االمر  المحلي  االطار  في  الحراس  تدريبات  على  إشرافه  بعدم 
سابق  وقت  في  عليها  تحصلنا  التي  الموافقة  ينافي  الذي 
الكرة  لواء  يحمل  الفريق  وان  سيما  ال  الكرة  اتحاد  قبل  من 
الذي يحتم على كافة  االمر  االسيوي  الصعيد  العراقية على 
المفاصل الرياضية ومنها اتحاد الكرة إبداء كافة طرق التعاون 
الطرق  كافة  اتبعت  النادي  ادارة   : وبين  للفريق.  والمساعدة 
المدرب  العارة  الكرة  اتحاد  مفاتحة  يخص  ما  في  القانونية 
من  الرسمية  الموافقات  على  وحصلت  شهر  لمدة  المذكور 
قبل مشرف المنتخب الوطني عضو اتحاد الكرة كامل زغير 
وكذلك رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود 
من  هاشم  بمنع  الكرة  اتحاد  بقرار  مؤخراً  تفاجئنا  ولكن   ,

االشراف تدريبات حراس مرمى فريقنا الكروي .
الكرة  اتحاد  قرار  ازدواجية  قائالً:  الزهرة حديثه  واختتم عبد 
قد تفسر لدى االوساط الرياضية بأنه محاولة لوضع العراقيل 
امام المسيرة المتميزة على مستوى النتائج لفريقنا الكروي 
في  تقف  الشرطة  كرة  وان  سيما  ال  الحالي  الموسم  خالل 
صدارة المجموعة االسيوية والمحلية وكان االجدى من اتحاد 
الكرة ان يمد يد العون والمساعدة للفريق ال ان يضع المعرقالت 
كانت  سوى  المنافسات  من  الحساس  الوقت  هذا  في  امامه 
تعديل  بانتظار  ونحن   , الممتاز  او  المحلي  المستوى  على 
التي يمثلها  العراقية  في قرار جمهورية القدم خدمة للكرة 
الشرطة في المحفل االسيوي وان ال يتخذ موقف سلبي في 

هذا الوقت الهام من المنافسات .

اكد مدرب نفط الوسط عبدالغني شهد 
ان غياب العب الوسط الشاب فارس حسون 
بسبب وفاة والده اثر كثيرا على عطاء فريقه 
كثيرا في مباراته االولى التي تعادل فيها اول 
الشعب  ملعب  في  بغداد  امانة  امام  امس 
لدوري  االول��ى  الجولة  ضمن   1-1 الدولي 
يعتمد  الذين  الالعبين  من  كونه  النخبة 
عليهم في تطبيق التكتيك الذي يحتاجه 
في المباريات السيما المهمة . مشيرا الى 
ان ذلك ال يمنعه من االشادة باداء فريقه امام 
في  الكبيرة  الفرق  احد   , بغداد  امانة  فريق 
محليين  العبين  من  يمتلكه  بما   , الدوري 
ومحترفين ومدرب شاب له طموحات كبيرة 

في النجاح . 
: ان استراتيجيته في دوري  واضاف شهد 
في  الخسارة  ع��دم  على  ترتكز  النخبة 
المباريات التي تجرى خارج ملعبه والتعويل 
على المباريات الثالث التي سيخوضها في 

ملعب النجف  

ضد  قراراتها  اص��دار  الحكام  لجنة  واصلت   
حكامها جراء االخطاء المؤثرة التي ارتكبوها في 

مباريات التصفيات النهائية للدوري الممتاز.
وقال عضو االتحاد كامل زغير: ان لجنة الحكام 
قررت اعفاء الحكم المساعد حيدر حميد من ادارة 
اية مباراة حتى انتهاء الموسم على خلفية الغاء 
االحد  امس  اول  مباراته  في  للميناء  شرعي  هدف 

امام فريق دهوك ضمن منافسات الجولة االولى.
وفق  على  جاءت  الحكام  معاقبة  ان  واض��اف: 
دائرة الحكام وال تشكك  معايير مهنية اتخذتها 

بنزاهة اي حكم وهذه اخطاء غير مقصودة.
امس  اول  عاقبت  الحكام  لجنة  ان  الى  يشار 
نفسها  بالعقوبة  خماط  ميثم  الدولي  الحكم 
الجوية  للقوة  صحيح  غير  هدفا  الحتسابه 
التصفيات  افتتاح  في  الجنوب  نفط  فريق  على 

النهائية لمباريات الدوري الممتاز.

أعلن االتحاد المركزي لكرة اليد، تسمية 
مشرفي ومدربي منتخبات الوطني والشباب 
لالستحقاقات  تحضيرا  وذلك  والناشئين، 

المقبلة.
االتحاد  ان  عواد  سالم  االتحاد  رئيس  وقال 
سمى محمد جواد مديراً للمنتخب الوطني 
تسمية  تمت  كما  مدربا  احمد  وقتيبة 
لمنتخب  مديراً  الشمري  لطيف  ياسين 
وليد  وتسمية  مدربا  غازي  وحيدر  الشباب 

وعاطف  الناشئين  لمنتخب  مديراً  حسين 
جبار مدربا.

الحرية  منح  االتحاد  ان  ع��واد  وأض��اف 
اختيار  في  الفنية  لألجهزة  المطلقة 
اختار  حيث  لهم،  المساعدة  الطواقم 
المساعد  الجهاز  احمد  قتيبة  المدرب 
ناصر  وكاظم  عدنان  خالد  من  المؤلف 
الفني  المالك  الشباب  مدرب  اختار  فيما 
وياسر  غزاي  حيدر  من  المكون  المساعد 
سعيد فيما أعلن مدرب منتخب الناشئين 
وعلي  فيصل  زاهد  وهم  المساعد  جهازه 

حنون وحازم نذير .

ملعب األهواز يستضيف مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم

بوفيا راض عن أداء منتخب السلة في معسكر تونس

نادي الشرطة  يستغرب  من قرارات اتحاد الكرة بتناقض 
قراراتهم بخصوص المدرب عماد هاشم

شهد : غياب 
فارس أثر على 

العبي نفط الجنوب 

اتحاد اليـــد يسمـــي األجهـــزة 
الفنيـــة للمنتخبات الوطنية

مسلسل عقوبات القضاة يتواصل 
وحميد يحرم لنهاية الموسم

/متابعة

/ خاص

/ دهوك

/ خاص

/  بغداد

/  بغداد

/  بغداد

/  بغداد

المتابعين  انظار  لفتت  التي  االسماء  بين  من   
فريق  مرمى  ح��ارس  هو  الممتاز  العراقي  للدوري 
قدم  ان  بعد  طالب  عباس  الحارس  الوسط  مصافي 
مستوى كبير في لقاءات فريقه وهو يلوذ عن شباكه 
استحسان  بسالة مقدما  صورة جميلة القت  بكل 
جمهوره , الحارس صريح وخفيف الظل استضافته ) 

رياضة وشباب ( وكان الحوار التالي :

حدثنا عن خطواتك االولى ؟
 كانت البداية مع الفرق الشعبية ومن ثم اتجهت 
صوب نادي الكوفة تحت قيادة المرحوم حسن جالب 
ذلك في عام  الحراس كان  وجعفر عبد هاشم مدرب 
2005 وبعد المستوى الجيد الذي قدمته مع الفريق 
على  النجف  نادي  لتمثيل  استدعائي  تم  المذكور 
فريقي  مع  اساسي  العب كحارس  واالن  عامين  مدى 

المصافي الذي ما زال الوذ عن عرينه بكل بسالة .
هل حصلت على فرصة اللعب في ناديك الحالي ؟

المصافي كحارس  اللعب مع  حصلت على فرصة 
بالتشكيلة  وج��ودي  أثبت  حيث  للفريق  اساسي 
خاضها  التي  المباريات  من  العديد  في  األساسية 
للموسم  المحلي  الدوري  منافسات  ضمن  فريقنا 
بمستوى  اظهر  ان  اهلل  بفضل  واستطعت  الحالي 

متميز اشاد به المتابعين للشأن الكروي .

هل اضاف االحتراف الكروي للدوري الممتاز 
شيء يذكر ؟

العراقي  للدوري  شيء  أي  المحترفين  يضيف  لم 
لسبب بسيط ان ادارات االندية عجزت على استقدام 
عالية  وامكانيات   ذو مواهب  االول  الطراز  العبين من 
حيث لم نشاهد هناك محترف مؤثرا مع فريقه وعدم 
بروز أي العب اخر من المحترفين الذين يمثلون االندية 
بأعتقادي  وانا  الحالي  الدوري  خالل  وخاصة  العراقية 
القريبة  الدول  في  الدوريات  لكن   . للمال  هدرا  يكون 
منا نجد ادارات األندية تتعاقد مع العبين ذات مستوى 
كبير ويكون مؤثرا في نتائج فريقه في تلك الدوريات 
من  العديد  يستقطب  الذي  القطري  الدوري  وخاصة 
الالعبين المعروفين على المستوى القاري والعالمي 

.

برأيك كيف تنظر الى مستوى التحكيم 
للموسم الحالي ؟

مستوى الحكام في هذا الموسم متذبذب وال يلبي 
سببا  كانت  التي  األخطاء  كثرة  حيث  من  الطموح 
في تغيير نتائج الفرق رغم انها ربما تكون مقصودة 
واخرى غير مقصودة وهنا ال اريد ان اقلل من مستوى 
المباريات  يدير  الذي  الحكم  الن  العراقيين  الحكام 
في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق اال 

وهنا  المباريات  من  العديد  في  متميزا  اداءه  كان  انه 
اناشد لجنة الحكام على اقامة معسكرات تدريبية 
ودورات تطويرية في دول لها باع طويل في عالم الكرة 
حتى يتسنى لنا ان نشاهد الحكم العراقي يبدع في 

المباريات الخارجية  .

 ماهي اهم العقبات التي واجهت الدوري 

الممتاز للموسم الحالي ؟
المالعب وهي غير صالحة  ومنها  العقبات كثيرة 
المستمرة  التأجيالت  وكذلك  القدم  كرة  لمباريات 
الكروي   الجمهور  او غير مبرر فضال عن عزوف  بمبرر 
وغياب التخطيط الصحيح وعدم وضع منهاج خاص 
للدوري وهذا يقع على عاتق اتحاد الكرة الذي لم نرى 
يؤخر  بالتاكيد  لدى اعضاءه وهذا  أي خطيط مسبق 

كرتنا خطوة للوراء .

وبماذا تفسر ظاهرة عزوف الجماهير عن 
حضور منافسات الدوري ؟

في  سببا  لها  التي  الظواهر  من  الكثير  هنالك 
الدوري  منافسات  حضوره  عن  الكرة  جمهور  عزوف 
بالجمهور  تليق  اماكن  وجود  عدم  منها  الممتاز 
العديد  تنقصها  االندية  مالعب  وخاصة  فمالعبنا 
التي  االوس��اخ  مثل  االساسية  المستلزمات  من 
ان  يستحق  وجمهورنا  المالعب  تلك  مدرجات  تعم 
لنا  يتسنى  عالمية حتى  مواصفات  ذات  يرى مالعب 
الن  الكرة  ملح  تعتبر  التي  الجماهير  تلك  حضور 
جانب  ومن  جماليتها  تفقد  جمهور  بدون  المباريات 
وخاصة  االندية  ألغلب  الفني  المستوى  تراجع  اخر 

اندية المقدمة .

ما هو السر اصابات الالعبين العديدة في 
هذا الموسم ؟

يعمل  البدنية  للياقة  مدرب  وجود  عدم  لألسف 
على  يؤكد  وهذا  فرقنا   مع  علمية  عقلية  وفق 
االندية  ادارات  قبل  من  علمي  منهاج  وضع  عدم 
الن  الالعبين  لدى  كثيرة  االصابات  تكون  وبالتالي 
كرة القدم اصبحت علما وكذلك غياب دور الطبيب 
او المعالج المتخصص لتشخيص االصابات التي 
بها  تقع  التي  االخطاء  وهذه  بالالعبين  تلحق 
االصابات  من  كبير  عدد  بروز  في  ساهمت  االندية 
هذا الموسم , كذلك توقف الدوري بصورة متكررة 
يتسبب في مضاعفة الجهد واستنزاف القوة لدى 

العبي االندية .
برأيك من هو الفريق المرشح للقب الدوري ؟

الفرق  مستوى  وتبيان  المعطيات  حسب 
اتوقع  الممتاز  للدوري  االخيرة  للمرحلة  المؤهلة 
اريد  ال  وهنا  البطولة  بلقب  الجوية  القوة  تتويج 
مستوى  قدم  الذي  البصري  الميناء  نادي  انسى  ان 
كبير وهو من الفرق المؤهلة النتزاع اللقب لثاني 

عرفت  ادارته  الن  العام  الدوري  في  مشاركاته  عبر 
المالية  وخاصة  والمشاكل  العقبات  تذلل  كريف 
الجوية  القوة  نادي  على  تنطبق  الحالة  وهذه 
منهاج  وضع  على  قادرين  مدربين  يمتلكان  اللذان 
متميزين  العبين  وجود  عن  فضال  عالي  تدريبي 
بطل  الشرطة  نادي  استبعد  وهنا  صفوفهما  في 
النسخة الماضية عن حصوله على بطولة الدوري 
اإلدارية  والمشاكل  والتخبطات  االخطاء  لكثرة 

وتغير االدارة وقله الدعم المادي بالوقت الحالي .

هل يراود االحتراف مفكرة عباس طالب  
؟

االحتراف مع اندية متقدمة في الدوريات العربية 
الشديد  لألسف  ولكن  العب  أي  حلم  والعالمية 
احتراف حارس المرمى صعب الن تلك االندية تبحث 
ان  رغم  السوبر  الالعب  او  القناص  المهاجم  عن 
هنالك فوارق كبيرة بين مستوى الحارس المحلي 
ال��دوري  مستوى  الى  يعود  وه��ذا  االخرين  وبين 
ثابت  ومنهاج  برنامج  وضع  عدم  بسبب  الضعيف 
وعلمي وهذا عمل مشترك بين ادارات االندية واتحاد 

الكرة .

ماذا عن تمثيل المنتخبات الوطنية ؟
المدرب  قبل  من  لي  وجهت  واحدة  دعوة  هنالك 
حكيم شاكر كان ذلك عام 2012 لتمثيل االولمبي 
المنتخب  تمثيل  ان تم استبعادي عن  اال  العراقي 
في  واحدة  بعين  ينظرون  المدربين  اغلب  ان  حيث 
مستوى  وعلى  كبار  انهم  يقال  حراس  وجود  ظل 
ومحمد  حسن  وج��الل  صبري  نور  أمثال  عالي 
كاصد وعالء كاطع واخرين وانا أتمنى أن يحالفني 
الحظ لتمثيل المنتخبات العراقية في المحافل 
االسيوية والعربية والدولية وهذا حلم يراودني منذ 

زمن .
كيف تنظر الى حظوظ العراق في تصفيات كأس 

العالم المقبلة ؟
يترأسها  مجموعة  في  انصفتنا  القرعة 
المنتخبات  وأسماء  المعطيات  منتخبنا وحسب 
االخرى فأن الفرق التي سنواجهها في التصفيات 
حظوظنا  من  يعزز  وهذا  المستوى  دون  العالمية 
في نيل البطاقة االولى وعلى اتحاد الكرة ان يقيم 
تلك  مناخات  الى  مشابهة  تدريبية  معسكرات 
المذكورة  التصفيات  في  سنواجهها  التي  الدول 
تفوق  قوية  فرق  مع  تجريبية  مباريات  اقامة  مع 
تعطي  التجريبية  المباريات  الن  لعبا  منتخبنا 
يتسنى  المنتخب حتى  مدرب  لدى  جيدا  انطباعاً 
له وضع خطة وطريقة لعب تخدم العبي منتخبنا 

في تلك التصفيات .
من هو صاحب الفضل عليك ؟ ومن ظلمك ؟

علي  الفضل  واصحاب  كثيرة  اسباب  للنجاح 
الذي  هاشم  عبد  جعفر  المدرب  واولهم  كثر  هم 

علمني حرف الراء في عالم وكان سبب في اكتشاف 
انى  وال  الجيدة  بالصورة  وصقلها  مبكرا  موهبتي 
تدريبي  على  أشرف  الذي  هاشم  عماد  المدرب  دور 
النجف  نادي  غزالن  مع  مختلفة  بصوره  وقدمني 
الخلوق  للمدرب  يعود  واالخير  االول  الفضل  اما 
عبد الكريم سهيل حيث انصفني في العديد من 
المباريات وعلمني كيف اتصدى للكرات الصعبة 
تدريب  ذو عقلية كبيرة في  المدربين  يعتبر من  وهو 
لي  قدمه  الذي  االخوي  الدور  وكذلك   . المرمى  حراس 
الكابتن محمد عبد الزهرة الذي اقنعني بالرجوع إلى 
معشوقتي بعد ما تركتها لمده موسم كامل بسبب 
ارادتي وانا ال انسى هؤالء المدربين  ظروف خارجة عن 
الذين اشرفوا على تدريبي , والحمد هلل ال يوجد مدرب 
الفرص على طبق من  ظلمني وجميعهم قدموا لي 

ذهب .

ما هو طموحك ؟
االندية  أحد  أمثل  إن  وامنيتي  له  الحد  طموحي 
في  الوطني  المنتخب  فانيلة  وارتداء  الجماهيرية 
الجهود  مضاعفة  يتطلب  االمر  وهذا  االيام  قادم 
مع  تواجدي  اضمن  حتى  التدريب  على  والموضبة 
االندية التي ذكرتها سلفاً وهذا امنيتي التي اسعى 

الى تحقيقها في المستقبل القريب .

كلمة عتب لمن توجهها ؟
لم  الذي  المركزي  القدم  كرة  اتحاد  على  عتبي 
يعتني بمسابقة الدوري واتبع سياسة التأجيل التي 
وعلى  الدوري  فرق  جميع  عند  المنافسة  روح  قتلت 
للموسم  جديدة  استراتيجية  وضع  على  االتحاد 
رافقت منافسات  التي  المقبل وعدم  تكرار االخطاء 
منافسات  مستوى  على  كبير  بشكل  واثرت  الدوري 

الدوري .

ثالث باقات ورد لمن تهديها ؟
العراقي  الجيش  إلى  واهديها  ازفها  الباقات  أول 
الباسل والحشد الشعبي المناضل وكل من وقف في 
جبهات القتال للدفاع عن أرض العراق ومحاربة فلول 
داعش  بتنظيم  والمتمثلة  والظالمية  الشر  قوى 
االرهابي , والبطاقة الثانية اهديها الى عائلتي النها 
 , والضراء  السراء  اول من دعمتني ووقفت معي في 
المرحوم  قبر  الثالثة اضعها على  االخيرة  والبطاقة 
وطيب الذكر ) حسن جالب ( واقول لهذا االنسان الذي 

فارقنا لن ننساك وسنبقى نذكرك الى يومنا االخير .

 من هو ناديك المفضل ؟ وماهي المنتخبات 
التي تشجعها ؟

ومتابع  مدريد  ريال  الملكي  النادي  عشاق  من  انا 
ما  كبار  نجوماً  قدم  الذي  االيطالي  للمنتخب  كبير 
زال جمهور الكرة العالمي ينظر بعين االحترام للكرة 

االيطالية .
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تفادي  على  أندية  ست  تتصارع 
األلماني  ال���دوري  من  الهبوط 
الجولة  في  القدم  لكرة  الممتاز 
ال�34، اليوم األخير من المسابقة، 
السبت  مبارياتها  تقام  التي 

المقبل.
هي  للهبوط  المرشحة  واألندية 
هيرتا برلين، صاحب المركز ال�13، 
ال�14،  المركز  صاحب  وفريبورج 
ال�15،  المركز  صاحب  وهانوفر، 
وشتوتجارت صاحب المركز ال�16، 
ال�17  المركز  صاحب  وهامبورغ 

وبادربورن، صاحب المركز ال�18.
المباريات  هذه  إثارة  من  يزيد  وما 
المباشرتين  المواجهتين  هي 
بين هانوفر وفريبورج وبين باردبورن 

وشتوتغارت.
وسيهبط مباشرة الفريقان اللذان 

األخيرين  المركزين  سيحتالن 
صاحب  الفريق  سيلعب  بينما 
)من  فاصلة  مباراة  ال�16  المركز 
سيحتل  الذي  الفريق  ضد  دورين( 
الدرجة  دوري  في  الثالث  المركز 
فريق  أي  يحتله  قد  )والذي  الثانية 
وكارلسروه  دارمشتات  فرق  من 

وكايزرسالوترن(.
الفاصلتان  المباراتان  وستقام 
من  األول  و  /مايو  أي��ار   28 يومي 

حزيران / يونيو.
األخ��ي��رة:  ال��م��ب��اراة  سيناريو 
برلين،  هيرتا  ضد  -هوفنهايم 
ينزلق  قد  نقطة:  ال���35  صاحب 
هيرتا برلين للعب المباراة الفاصلة 
على  بهدفين  الخسارة  حالة  في 
األقل )في حالة افتراض أن المباراة 
أن  على  كثيرة(،  أهداف  تشهد  لن 
ويفوز  فريبورج  مع  هانوفر  يتعادل 

شتوتجارت على بادربورن.
نظريا فإن فريق هيرتا برلين يمكن 

حدوث  حال  في  ولكن  يهبط  أن 
نتائج غير متوقعه فقط، فيتعين 
ضيفه  على  الفوز  هامبورج  على 
12 هدف  شالكه بفارق بأكثر من 
هامبورج  بين  األه��داف  فارق  وهو 

وهيرتا برلين. 
يحقق  ال��وق��ت  ن��ف��س  وف���ي 
هانوفر  ويتعادل  الفوز  شتوتجارت 
مع فريبورج وهيرتا يخسر بهدفين 

على األقل.
، ضد  نقطة   34 برصيد   ، -هانوفر 

فريبروج ، برصيد 34 نقطة أيضا.
حالة  ف��ي  ف��ري��ب��ورج  سيهبط 
الخسارة من هانوفر وفوز هامبورج 

وشتوتجارت.
فريبورج  فريق  التعادل  وسيبقي 
يجبر  ال��ذي  المركز  عن  بعيدا 
المباراة  لعب  على  صاحبه 
مجموعة  حدثت  إذا  إال  الفاصلة، 
بها في  المرغوب  النتائج غير  من 
وشتوتجارت  هامبورج  مباريات 

وهيرتا برلين.
وسيهبط هانوفر مباشرة لو خسر 
هامبورج  وفاز  فريبورج  ضيفه  من 

وشتوتجارت.
سيهبط هانوفر مباشرة لو خسر 
بهدفين أو أكثر وتعادل شتوجارت 

وفاز هامبورج.
قد ال يكون التعادل كافيا للهروب 
من المباراة الفاصلة ولكن عندها 
ممكن  المباشر  الهبوط  يكون 

نظريا.
-هامبورج ، الذي يمتلك 32 نقطة 

في مواجهة شالكه.
تعادل  أو  إذا خسر  هامبورج  يهبط 
سيهبط  وأي��ض��ا  شالكه،  م��ع 
وفاز  شاكله  على  فاز  إذا  الفريق 
وتعادل  بادربورن  على  شتوتجارت 
لديهم  وهانوفر)الذين  فريبورج 

فارق أفضل في األهداف(.
نقطة   31 يمتلك  الذي  -بادربورن، 
صاحب  شتوتجارت  مواجهة  في 

ال�33 نقطة.
خسر،  لو  شتوتجارت  سيهبط 
سيهبطان إذا تعادال وفاز هامبورج 
تغلب  لو  ولكن  فريبورج  على 
أو  بهدفين  هانوفر  على  فريبورج 

أكثر لن يحدث هذا.
أو  خسر  إذا  بادربورن  وسيهبط 
فاز  ولو  شتوتجارت..  مع  تعادل 
وفاز  شتوتجارت  على  بادربورن 
فسيودع  شالكه  على  هامبروج 

بادربورن الدوري الممتاز.
فإن  األه��داف،  فارق  على  وبنظره 
لتفادي  الحقيقي  بادربورن  أمل 
في  المسابقة  انهاء  هو  الهبوط 
المباراة  للعب  يؤهل  الذي  المركز 

الفاصلة.
المواجهات المباشرة

المسابقة  فريقان  أنهى  ل��و 
فارق  وفي  النقاط  في  متساوين 
 .. المسجلة  واأله��داف  األه��داف 
للمواجهات  االحتكام  سيتم 

المباشرة.
يهبط  قد  متوقع  سيناريو  وفي 
خسر  إذا  الثانية،  للدرجة  هانوفر 
وانتهت  فريبورج  ضيفه  من   2-4
بادربورن  مع  شتوتجارت  مباراة 
هامبورج  وفاز  السلبي  بالتعادل 
وأنه  على ضيفه شالكه، السيما 
في  شتوتجارت  مع  سيتعادل 
 34 ستصبح  التي  النقاط،  عدد 
إلى  باإلضافة  فريق،  لكل  نقطة 
المسجلة  األهداف  في  تعادلهما 
ليصبح  مرماهما  دخلت  والتي 
وتلقى  هدف   40 سجل  فريق  كل 
قد  أخر،  سيناريو  وفي  هدف.   59
الدوري  وهانوفر  برلين  هيرتا  ينهي 
أهداف  وبفارق  متساوية  بنقاط 
أيضا،  متساوية  مسجلة  وأهداف 
خسر  لو  ذل��ك  على  مثال  وف��ي 
هيرتا برلين 5-3 وتعادل هانوفر مع 

فريبروج سلبيا. 
سيصبح  ال��ح��ال��ة  ه���ذه  ف��ي 
نقطة   35 وهانوفر  هيرتا  رصيد 
األه��داف  ف��ارق  في  ومتساويين 
وسينهي  المسجلة،  واأله��داف 
هانوفر الدوري متقدما على هيرتا 

برلين.

ال يستطيع أحد اال ان يفرح وهو 
يشاهد أو يسمع تحقيق فريق أو 
رياضي عراقي النجاز في بطولة 

البلد فوق منصات  خارجية ألنه بهذا الفوز رفع علم 
التتويج. وكلنا يتذكر كيف ان احراز المنتخب الوطني 
لبطولة كأس أسيا 2007 جعل األفراح تعم الشوارع 
الشرق حتى  ومن  الشمال  الى  الجنوب  العراقية من 
جروح  من  الوطن  فيه  يآن  كان  عصيب  بوقت  الغرب 
القادمة  ان سطورنا  نقول  المنطلق  كثيرة. ومن هذا 
ال تأتي من باب محاربة النجاح والناجحين بل لوضع 
مغلوطة  أوض��اع  وتصحيح  الحروف  على  النقاط 
الرياضة العراقية بصورة عامة وكرة القدم  تعيشها 
على وجه الخصوص. فقبل أيام أحرز منتخب األشبال 
 14 تحت  لمنتخبات  األولى  أسيا  كأس  بطولة  لقب 
ايران والكل طبل وزمر لهذا  سنة والتي استضافتها 
يستحق  عظيما  كرويا  فتحا  اياه  معتبرين  االنجاز 
من  ان  الشديد  لالسف  لكن  والتعظيم.  التهليل 
الفيديو  لقطات  حتى  أو  الفريق  هذا  صور  الى  ينظر 
الخاصة ببعض مبارياته يدرك جيداً اننا ال زلنا نسير 
في نفق التزوير المظلم الذل لن نجد في نهايته نوراً 
مهاجم  للتخطيط.  الصحيح  الطريق  على  يدلنا 
الشرطة منذ  فريق  يلعب في  المنتخب مهند علي 
 ، الموسم الماضي وشارك في بعض مباريات الدوري 
فها تعقلون ان العب من المفترض ان ال يتجاوز عمره 
الثالث عشرة سنة يستطيع ان يحجز له مكاناً في اي 
فريق من فرق الدوري الممتاز؟! وهل لالعب بهذا العمر 
االول  الخط  فريق  صفوف  الى  الزوراء  فريق  يضمه  ان 
ليكون احد العبي النوارس في الموسم المقبل وهنا 
ضحكاً  كفانا  اذاً  خالد؟!.  سيف  الالعب  عن  نتكلم 
على الذقون فانجازاتنا الموهومة في بطوالت الفئات 
العمرية كلها جاءت بفضل تزوير األعمار وهو المرض 
عقود  أربع  منذ  العراقية  للكرة  المصاحب  المزمن 
وكما  ثالثين  أو  عشرين  الدليل  بدل  ولدينا  أكثر  أو 
متوالية  تأتي  واالعترافات  األدلة  سيد  االعتراف  يقال 
الجيل  أما  الموضوع  من نجوم سابقين يؤكدون هذا 
الحالي او العبي العقد األخير فينطبق عليهم المثل 
الشعبي “ولد الكريه كلمن يعرف اخيه”. نتمنى من 
الكباتن  الجدد  العمرية  الفئات  منتخبات  مدربي 
أن يضعوا  عزيز  وفيصل  رحيم حميد وقحطان جثير 
حداً لهذه الظاهرة السيئة ويقدموا لنا نجوما بأعمار 
وال  تغني  ال  انتصارات  عن  البحث  من  بدالً  حقيقية 

تسمن.
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بتعيين  بالفيفا  الحكام  لجنة  قامت 
منهم  )واحد  مراقبين  و7  حكماً   22
مساعداً  حكماً  و22  م��ح��ّل��ي( 
المشاركة  أجل  من  دولة   49 يمثلون 
المحتملة في كأس العالم للسيدات 

والمقامة في كندا 2015. 
يونيو/حزيران  ال��س��ادس  وح��ت��ى 
سيشارك الحكام الذين تم اختيارهم 
 24 إلى   18 من  بزيوريخ  ندوتين  في 
أبريل/نيسان وفي ندوة أخرى بفانكوفر 
انطالق  من  أيام  عشرة  قبل  ستنظم 
 ،2015 للسيدات  العالم  ك��أس 
الحكام  هوية  تحديد  سيتم  حيث 

ومساعديهم والمراقبين.
وقد تم اختيار هؤالء الحكام بناًء على 
شخصيتهم وجودة أدائهم وفهمهم 
وللمقاربات  القدم  ك��رة  لقواعد 
الفرق في  التي تعتمدها  التكتيكية 

كّل مباراة.
برنامج  بتطبيق  الفيفا  وقامت 
يكون  أن  ضمان  أج��ل  م��ن  شامل 
الحكام المرشحون لهذه المسابقة 
قبل  لياقتهم  كامل  في  العالمية 

موعد إنطالق العرس الكروي النسوي.
وسيتم مراقبة مستوى الحكام ومساعديهم الذين وقع عليهم االختيار طيلة تلك 
الذي يحتاجونه لكي يستعّدوا  بالدعم  لتزويدهم  الفيفا مستعداً  المدة، ويبقى 

في أحسن الظروف للحدث العالمي.

 في كندا 2015 

تعيين حكام كأس العالم للسيدات

ضمن منافسات الدوري االلماني 
6 أندية ترفع شعار أكون أو ال أكون في الدوري األلماني

كوريا  من  سوون  مدرب  وون  جونج  سيو  سيحتاج 
بدور  العودة  لقاء  في  بضراوة  للهجوم  الجنوبية 
الستة عشر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم خارج 
أرضه من أجل التعويض بعدما تسببت سلسلة 
من األخطاء الدفاعية في هزيمة الفريق 2-3 أمام 

ضيفه كاشيوا ريسول الياباني الثالثاء.
لسوون  مشكلة  أي  األهداف  تسجيل  يمثل  وال 
األعلى  األندية  قمة  على  وجوده  مع  الموسم  هذا 
مع  بالتساوي  الجنوبية  كوريا  دوري  في  تهديفا 
لكن  المحلية  المسابقة  متصدر  تشونبوك 
غاليا  الفريق  كلفت  المتكررة  الدفاعية  األخطاء 

مع قلة التركيز.
بداية  أفضل  األرض  أصحاب  هون  كي  يوم  ومنح 
في  لسوون  التسجيل  افتتح  عندما  ممكنة 

الدقيقة الثانية لكن اكيمي بارادا تعادل لكاشيوا 
بعد عشر دقائق اثر تمريرة متقنة من لياندرو.

وحصل كاشيوا على ركلة جزاء بعد تدخل متهور 
تاكيتومي  كوسوكي  ضد  مين  سانج  يانج  من 

ليضيف لياندرو الهدف الثاني للفريق الياباني.
لصالح  تماما  المواجهة  حسم  لياندرو  أن  وبدا 
كاشيوا بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الثاني 
عندما فشل دفاع سوون في ابعاد تمريرة عرضية 

لكريستيانو.
الشمالية  كوريا  مهاجم  سي  تاي  جونج  وقلص 
لكن  األخيرة  الدقائق  في  األرض  لصاحب  الفارق 
األسبوع  اليابان  في  مميز  ألداء  اآلن  يحتاج  سوون 

المقبل من أجل تعويض الهزيمة.
وقال سيو: “أنا حزين للغاية الليلة .. بدأنا بشكل 

جيد عن طريق هدف مبكر وسارت األمور جيدا”.
األول  بالهدفين  اهتزت  شباكنا  “لكن  وأض��اف: 
رغباتنا   .. الدفاعية  الدقة  عدم  بسبب  والثاني 

الهجومية ليست سيئة لكن المتاعب جاءت في 
الدفاع”.

وتابع: “حتى في المواقف التي كان ال تمثل خطورة 
منحنا المنافس فرصة لتسجيل أهداف”.

ويتعاون يوم وجونج بشكل جيد في هجوم سوون 
سواء في المسابقة المحلية أو البطولة اآلسيوية 
ويعتقد سيو أنه يجب على الثنائي تقديم أفضل 
الفريق على  المقبل من أجل حفاظ  أداء األسبوع 

فرصه في بلوغ دور الثمانية.
وقال سيو: “لعب جونج ويوم كي هون جيدا وتعاون 
والثاني  األول  الهدفين  في  مذهل  بشكل  االثنان 

أيضا. نريد المزيد من هذا”.
لقاء  في  الهجوم  علينا  يجب  أنه  “نعلم  وأضاف: 

العودة وستعكس تشكيلة الفريق هذا األمر”.
وسنقدم  وقوة  بتفاؤل  المباراة  “سنخوض  وتابع: 
كل ما عندنا من أجل الحصول على النتيجة التي 

نحتاجها”.

مع  جاروس  لروالن  الترابية  المالعب  إلى  المقبل  االسبوع  موجهة  االنظار  كل  كون 
إنطالق ثاني بطوالت )الجراند سالم( لعام 2015، وستعرف هذه النسخة مفاجآة، حيث 
 9 الذي حققها في  وهو  البطولة  لنيل  االول  المرشح  نادال  رافائل  االسباني  يعتبر  ال 

مناسبات.
من  تمكن  واحد  العب  فقط  جاروس،  روالن  في  مرة  الول  نادال  ان شارك  ومنذ 
تغلبه  بعد   2009 عام  في  فيدرر  روجر  السويسري  وهو  البطولة  تحقيق 
على روبن سودرلينغ في النهائي، السويدي سودرلينغ كان قد فجر 
مفاجآة من العيار الثيل باقصائه لنادال في دور ال16.  وحتى 
يومنا هذا، فيدرر كان الوحيد الذي تمكن من تحقيق اللقب 
في فترة هيمنة الماتادور االسباني في المالعب الرملية في 
باريس، وكان السويسري قد إنهزم في 4 مانسبات امام نادال 
قبل تحقيق اللقب )من 2005 حتى 2008(، انذاك كان على 
لروالن   2015 نسخة  وفي  ال28.  سن  بلوغ  من  شهرين  بعد 
جاروس، والتي ستنطلق رسميا االحد المقبل، أوجه التشابه 
بين السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش أمر 
ال مفر منه، الصربي خسر أمام نادال في آخر 3 نسخ )6 هزائم 
امام نادال في المجموع بروالن جاروس(، وسيكمل عامه ال 
28 الجمعة المقبل، كما كان الحال مع فيدرر في عام 
االسبوع  هذا  باريس  إلى  ديوكوفيتش  2009.وسيصل 
اصبح  إذ  ن��ادال،  امام  االنتصارات  من  سلسلة  مع 
يتغلب عليه حتى في المالعب الترابية، كما كان 
كارلو،  مونتي  بطولة  في  اسابيع   3 قبل  الحال 
ويقول الصربي: “أنا لست بحاجة إلى أن افعل 
أي شيء خاص للنجاح في روالن جاروس، لقد 
كنت قريبا جدا من تحقيق هذا اللقب في 
مباريات  عدة  لعبت  لقد  الماضي، 
بحاجة  فقط  أنا  نهائية، 
إلى مواصلة التحضير 
كما  للبطولة 
اي  ف���ي  أف��ع��ل 

بطولة اخرى”.

 ، الجنوبية  امريكا  في  القدم  كرة  اتحاد  قال 
االرجنتيني  جونيورز  بوكا  استئناف  رفض  إنه 
ضد قرار استبعاده من كأس ليبرتادوريس هذا 

العام.
البطولة بسبب رش  بوكا من  استبعاد  وتقرر 
الفلفل في وجوه العبي  لرذاذ  أحد مشجعيه 
ريفر بليت بين شوطي المواجهة االرجنتينية 
دور  الفريقين في  بين  التي جمعت  الخالصة 
الستة عشر من كأس ليبرتادوريس الخميس 

الماضي.
دوالر  ألف   200 بغرامة  بوكا  عوقب  كما 
بدون  أرضه  على  مباريات  أربع  لخوض  اضافة 
جمهور وأربع مواجهات بعيدا عن ملعبه بدون 

مشجعيه أيضا.
وقال اتحاد امريكا الجنوبية في بيان إن لجنة 
االنضباط التابعة له: “رفضت االستنئاف الذي 
القرار  يتأكد  ولذلك  جونيورز،  بوكا  به  تقدم 

تماما”.
ريفر  فوز  الجنوبية  امريكا  اتحاد  واحتسب 
االرجنتيني  الفريق  وسيتقابل  باللقاء  بليت 

مع كروزيرو البرازيلي  اليوم الخميس.

في  ك��وري  ستيفن  تفوق 
مع  الشخصي  ص��راع��ه 
قاد  بعدما  ه���اردن،  جيم 
للفوز  واريورز  ستيت  غولدن 
هيوستون  على   110-106
الدور  افتتاح  في  روكتس، 
الغربي  للقسم  النهائي 
االمريكي  السلة  كرة  بدوري 

للمحترفين الثالثاء.
نقطة   34 ك��وري  وسجل 
كرات  ست  على  واستحوذ 

خمس  لزمالئه  وأهدى  مرتدة 
ليتقدم  حاسمة  تمريرات 
-1صفر في سلسلة  واريورز  
أم��ام  السبع  المباريات 

جماهيره.
واري���ورز  مشجعو  وت��وت��ر 
بفارق  الفريق  تأخر  بعدما 
الثاني  الربع  في  نقطة   16
نقطة   16 يسجل  أن  قبل 
لمنافسه  نقطتين  مقابل 
مجريات  على  ليسيطر 
األول  النصف  بنهاية  اللعب 
المباراة  هاردن  وأنهى  للقاء. 
كما  نقطة   28 برصيد 

11 كرة مرتدة  استحوذ على 
روكتس  في  لزمالئه  وأهدى 
تسع تمريرات حاسمة وسط 
النصف  ف��ي  واض��ح  تألق 

الثاني من اللقاء.
إلى  الفارق  روكتس  وقلص 
من  ثانية   14 قبل   108-106
النهاية بعدما سجل الفريق 

سبع نقاط متتالية دون رد.
اللقاء  حسم  ك��وري  لكن 
لصالح  حرتين  برميتين 
يستضيف  ال��ذي  واري���ورز 
في  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��ب��اراة 

السلسلة الخميس.

األخطاء الدفاعية تتسبب بسقوط سوون على أرضه في البطولة اآلسيوية

هل يكرر ديوكوفيتش انجاز فيدرر في 

بطولة روالن جاروس 2015؟

اتحاد امريكا الجنوبية يرفض استئناف

 بوكا جونيورز

واريورز يهزم روكتس في افتتاح نهائي 

القسم الغربي بدوري السلة االمريكي
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زوجة األب امرأة ال تختلف عن غيرها من النساء إال في 
أنها تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها ولديه أطفال, 
وماتت زوجته أو طلقها وبقي األطفال في حضانته, ثم 
تزوج بالتي صارت زوجة أب، فكيف رسخ المجتمع صورة 
الطرف  على  بينما  األطفال؟  لدى  بالسيئة  األب  زوجة 
أب  زوجات  مع  يعشن  لفتيات  رائعة  نماذج  توجد  اآلخر 
مثل أمهاتهن تماما ولكن ورغم ذلك تبقى زوجة األب 
دوما في قفص أالتهام والدليل أن الكثير من األبناء فور 
تظل  فعلت  ومهما  أي سبب  دون  يرفضونها  تدخل  ما 

في األنظار قاسية.
السيدة  بمظهر  وظهورها  األب  زوجة  وقسوة  وبطش 
بشكل  زوجها  أبناء  وتستخدم  تكره  التي  المتجبرة 
سيئ قد يعود إلى األساطير والحكايات الشعبية التي 

وال  المرأة،  تلك  شخصية  عن  خيال  قصص  نسجتها 
يوجد طفل في العالم لم يقرا قصة سندريال او األميرة 
تبالغ في  التي  الحكايات  السبعة وغيرها من  واألقزام 
وتغير  المجتمع  تغير  وبعد  لكن   . األب  زوجة  قسوة 
وهل  األب،  زوجة  دور  تغير  هل  الحياة  وتغير  المفاهيم 
تغيرت مشاعر أوالد الزوج تجاهها. سنتابع ذلك مع عدة 
قصص روايات على لسان زوجة أب او ابنة زوج او ابن زوج.

معاناة وقسوة
 وقفتنا األولى كانت مع )ع .ه( 32 سنه  والتي تحدثت 
للعراقية عن معاناتها مع زوجة األب بالقول: “تزوج ابي 
بعد  او  وتهديد  إنذار  او  مقدمات  بدون  غريبة  امرأة  من 
اضطرتها  التي  والدتي  وبين  بينه  متكررة  شجارات 
ظروفها الى تركنا انا وإخوتي الخمسة مع والدي وكل 
يوم مع زوجة ابي كان مرا قاسيا مشوها”، وسأذكر قصة 
واحدة من هذه القصص حيث كنت في الثانية عشر من 
عمري حاولت إقناعي بان ابن الجيران معجب بي ويريد 
ان يتزوجني بعد 
ان يلتقي بي 
لنا  ودبرت 
م��وع��د 
ف�����ي 
م��ك��ان 
م������ا 
ث  نتحد
ف��ي��ه 

وكنت ارغب التخلص منها بأي طريقة.
وعلى خلفية تشويه صورتي أمام والدي وشت بي أليه 
وضبطني بالجرم المشهود في موعد مع شاب فنلت 
ضربا مبرحا من والدي الريفي األصل وزوجني على الفور 
الى  بأعبائه  أنوء  الزلت  فاشال  زواجا  أقربائها  احد  من 
اليوم، وعدا ذلك أجبرتني على ترك المدرسة وكنت أقف 
وتوليت  عمري  من  الثامنة  في  وأنا  واخبز  التنور  على 

رعاية إخوتي الخمسة األصغر مني سنا.
الموت  لها  وأتمنى  ابي  زوجة  األيام مع  تلك  أنسى  ولن 
كلما رأيت صديقاتي مدرسات او موظفات او ربات بيوت 

ابي  زوجة  “كانت  متزوجات،  غير  حتى  او  سعيدات 
شيطانه في جسم امرأة”

)علي. ك( يصف معاناته ومعاناة أمه وإخوته مع امرأة 
عاما  األربعين  عمري  تجاوز  وقد  اليوم  حتى  قائال”  األب 
بالحقد والكراهية  تولد عندي إحساس مقيت مملوء 
البلوى  تلك  من  لمعاناتنا  نظرا  األب  المرأة  الشديدة 
التي حلت علينا وهي تحمل اسم زوجة األب، فبسببها 
كانت أمي تتعرض لإلهانة والشتم والضرب على يد أبي 

جراء الشكاوى الكيدية التي كانت تقدمها.
وتضامنا مع أمنا كان سببا كافيا لحرماننا من األكل 
والمصروف اليومي وغياب فرحة العيد بل وحتى الطرد 
المال لبنائه،  البيت الذي شقيت أمي وهي تجمع  من 
“أن  األيام  تلك  مرارة  يستذكر  وهو  .ك(  )علي  وأضاف 
ونحن  العمل  ساحة  إلى  ننزل  جعلنا  والطرد  الحرمان 
وأخرى  ننجح  فمرة  دراستنا  في  نتأخر  وجعلنا  صغار 
التي  الصغيرة  األب  زوجة  بسبب  ذلك  وكل  نرسب، 
كانت  لقد  لصالحها،  بيتنا  وصادر  علينا،  أبي  فضلها 
لعنة حلت علينا، فهي شيطان “ وختم حديثة قائال “يا 

لمكر الضرة ويا لتعاسة األبناء “.
شخصية  عن  اخرى  صورة  لنا  نقلت  سنه   26. )د.س(   
في  ام��رأة  ممن  وال��دي  تزوج  تقول:  حيث  األب  زوجة 
الخامسة واألربعين بعد خمسة أعوام من وفاة والدتي 
وقد عرضنا عليه نساء كثيرات اقل عمرا وأكثر جماال 
ألوالدي”.  ثانية  أماً  أريد  بل  دمية  أريد  “ال   : يقول  وكان 
وقد تخوفنا منها في البداية ألنها كانت صارمة فهي 
وكانت  أصدقاء  أصبحنا  الزمن  وبمرور  لكن  محامية.  
دائما تقف الى جانبنا عندما كان والدي يختلف معنا 
وزوجت اثنتين من أخواتي على معرفتها وكانت كثيرا 

ما تنفق من مالها الخاص 
وطالما  احتياجاتنا  على 
حفظت أسرارنا وساعدتنا 
اصحبنا  ال��دراس��ة.  في 
واهتماماتها  حياتها  كل 
ودائما كان أقربائنا يقولون 
ان اهلل عوضنا عن والدتنا 
صالحات  بنات  كنا  ألننا 
والدي رجل  ومتدينات والن 
وانتظر  وصالح  ملتزم 
الزوجة  ليختار  طويال 

الصالحة .
أما اإلعالمية شيماء البطاط تقول للعراقية : أنها لم 
تعلم ان والدتها متوفية أال حين بلغت الثالثة عشر من 
عمرها وقد تربت مع اخوين من زوجة أب، كانت تعاملها 
 . أوالدها  بنفس االهتمام والعاطفة بل أكثر أحياناً من 
وتضيف شيماء: والدي كان رجالً مزواجا وقد تزوج مرتين 
ومؤثرة  قوية  شخصية  ذو  كان  لكنه  والدتي  وفاة  بعد 
األثر  لألب  ان  شيماء  وتعتقد   . األسرة  توازن  على  وقادر 
وغير  ضعيفا  الزوج  كان  وكلما  األمور  توازن  في  األكبر 
بالطغيان فاألثر األكبر  لزوجة األب  واعي أعطى فرصة 

واالهم للرجل .
علم  أستاذ  الكريم  عبد  ناهده  الدكتورة  وتصف 
النظرة  بغداد  /جامعة  اآلداب  كلية  في  االجتماع 
وحسب  العراقي  مجتمعنا  في  السائدة  العامة 
الموروث الثقافي ان زوجة األب تمتاز بصفات سلبية 
توارثت  التي  النظرة  وهذه  للبنات  بالنسبة  خصوصا 
ميدانية  مؤشرات  او  مواقع  لها  تجد  قد  األجيال  عبر 
زوجات  جميع  على  بالتعميم  ليس  ولكن  ذلك  تؤيد 
اآلباء فهناك الزوجة العطوف وهذا ما تنقله لنا وقائع 

الحياة االجتماعية.
وتعلق عبد الكريم برفض ما يقدم من بعض وسائل 
ادوار  يعرض  الذي  التلفزيون  مقدمتها  في  اإلعالم 
وتركز على  تنتقص من مكانتها  بطريقة  األب  زوجة 
مشاعر  يثير  ما  بشخصيتها  السلبية  الجوانب 
الجميع  أذهان  في  ترسخ  بل  منها  وتخوفهم  األبناء 
على انها شخص شرير، في حين ان العكس يجب ان 
يكون لتغيير هذه الصورة وتقريب المسافة بين أفراد 

األسرة الواحدة للحفاظ على التماسك األسري .
القطب  رجاء  االجتماعية  الباحثة  توضح  بالمقابل 
المتعلقة  المشاكل  من  تخلو  ال  األسر  بعض  بان 
كان  إذا  السيما  الشرقي  مجتمعنا  في  األب  بزوجة 
من  خشيته  لدرجة  زوجته  مع  جدا  متعاطفا  األب 
الميزان  كفة  فتميل  الزوجية  منزل  وتركها  تمردها 
تحت  األولى  زوجته  من  أوالده  يصبح  وهنا  لصالحها 
فتتأثر  والضعيف  المتوازن  غير  قاموسه  هامش 
زوجة  من  والكراهية  الحقد  نحو  حياتهم  بذلك 
تعاملهم  فتبدأ  بأطفال  رزقت  إذا  السيما  أبيهم، 
األوالد  من  الكثير  ان  والحقيقة  رعاية  ودون  بقسوة 
على  تقوم  ايجابية  عالقات  يبنون  البديالت  واألمهات 
خالل  من  أنكر  وال  والطيبة  والتقدير  االحترام  أساس 
األيتام  ودور  اإلصالحيات  من  العديد  في  مشاهداتي 
والجريمة  االنحراف  طالها  فئة  هناك  ان  والمشردات 
المتفهمة  غير  األب  زوجة  وعنف  تعسف  جراء  من 
ولكن  والطالق  اليتم  لمعنى  الجاهلة  واألم  لدورها 
الحاالت ليست كثيرة إذا ما قورنت بمستوى الحاصل 
األسرية  الرعاية  فاقدي  األطفال  الحتواء  البيوت  في 
الوصول  نريد  التي  الخالصة  البديالت.  أمهاتهم  من 
مالئكة  لسن  اآلباء  زوجات  بأن  التأكيد  ليست  إليها 
بشر  إنهن  اإلطالق.  على  شياطين  أو  اإلطالق،  على 
الطيبات،  الفاضالت  منهن  عاديات  نساء  طبيعيات، 
منك  المطلوب  كل  الشريرات.  القاسيات  ومنهن 
أبدا  تبدأ  أال  أب،  زوجة  مواجهة  في  القدر  وضعك  إذا 
بالكراهية والعداء،  امنحها فرصة عادلة، وكن حياديا 
نحوها، وانتظر لترى كيف ستتعامل معك، فإذا كنت 
مبتليا بفقدان األم، قد تجد فيها تعويضا عما فقدت 
الحياة،  قيد  على  والدتك  كانت  وإن  وحنان،  رعاية  من 
األب  زوجة  مع  بعالقات طيبة  االحتفاظ  من  مانع  فال 
أو اكتسابها كصديقة إذا أمكن ألن هذا سيساعدك 

كثيرا في االحتفاظ بعالقة إيجابية مع والدك.

مهمة  األطفال  ري��اض  عاتق  على  تقع 
مع  تشارك  كونها  الحساسية،  في  غاية 
القاعدة  بناء  في  رئيس  بشكل  األس��رة 
النفسية والمعرفية األساسية في مرحلة 
الطفولة المبكرة وأثرها على حياته الفرد 

المستقبلية.
بالصغار  األطفال  رياض  مراحل  وتختص 
عمرهم  من  الرابعة  السنة  أكملوا  الذين 
تضم  أي  االبتدائية  المرحلة  تسبق  وهي 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )4 – 6( 
وهي  سنتان،  فيها  الدراسة  ومدة  سنوات 
المخصصة  الروضة  هما  مرحلتين  على 
من  الرابعة  سن  أكملوا  الذين  لألطفال 
للذين أكملوا السنة  والتمهيدي  عمرهم، 
الدراسة  وتجري  عمرهم،  من  الخامسة 
التربية  وزارة  من  مقرر  لمنهج  وفقاً  فيها 

هذه  من  انتهائه  بعد  الطفل  وينقل 
حيث  االبتدائية،  المدرسة  إلى  المرحلة 

يسجل بالصف األول االبتدائي.
األطفال،  رياض  بعض  عند  لنا  وقفة  وفي 
روضة  عند  االول��ى  محطتنا  في  توقفنا 
حيث  النموذجية،  األهلية  العراق  جنة 
مرحلة  “ان  شعواط  أشواق  مديرتها  ذكرت 
ألنهم  للطفل  جدا  مهمة  األطفال  رياض 

في هذه الفترة يكونون قادرين على حفظ 
إلى  إضافة  يتعلمونها  التي  المعلومات 
وحفظها،  لتلقيها  السريع  استيعابهم 
رياض  أهمية  تعي  أن  األسرة  على  ويجب 
وتهذيبهم  تعليمهم  في  ودورها  األطفال 
التقدم  تواكب  بصورة صحيحة  وتربيتهم 

والتطور الحديث في مجتمعاتنا”.
زيارة  تشهد  روضتنا  “إن  شعواط  وقالت 
مرة،  شهرة  كل  في  التربوي  المشرف 
لالطالع على النقص الموجود في الروضة 
من  ذلك  وغير  العلم  رفعة  على  وتأكيده 
زيارة  تشهد  انها  كما  الروضة،  ش��ؤون 
مسؤول من الصحة كل شهر مرتين أو مرة 
لالطالع على صحة االطفال وجدول اللقاح 
من  تفقدنا  غير  هذا  األسر،  مع  بالتعاون 
لدن طبيب أسنان كل شهر مرة اضافة الى 
ممثل من حقوق اإلنسان ومكتب المفتش 

العام”.
إدارة  “أن  العراق  جنة  روضة  مديرة  وأضافت 
حصص،  عدة  إلى  الوقت  تقسم  الروضة 
حصة  وبعدها  لألناشيد،  ساعة  نصف 
للطعام،  وقت  التلفاز  ومشاهدة  الدرس، 
في  كذلك  ولدينا  لأللعاب،  حصة  وأيضا 
قاعة  في  نعرضها  مسرحية  مرة  األسبوع 
الطفل  عقيدة  خاللها  من  ننمي  المسرح 

بتناول بعض قصص األنبياء واألئمة )ص(”.
وأوضحت “أن المنهاج الذي ندرسه لألطفال 
الذي  التربية  منهاج  من  استعارة  نأخذها 
باإلضافة  الحكومي،  األطفال  لرياض  أعد 
إن  بشرط  االنترنيت  من  نأخذها  أفكار  إلى 
ويستوعبها  الطفل  لعمر  مناسبة  تكون 

بسهولة”.
مشيرة الى توفير سيارات نقل مع معلمة 
طريق  عن  العوائل  مع  تتواصل  ومربية 
االتصال بهم واخذ أرقام الموبايل والسؤال 
الى  ولفتت  خاللها،  من  مستواهم  عن 
وفترة  فترة  بين  الهدايا  بتوزيع  قيامهم 
وأخذ  المجتهدين،  المميزين  لألطفال 
للمنتزه  مرة  شهر  كل  في  أيضا  األطفال 
أن  إلى  باإلضافة  لترفيههم،  والكورنيش 
في  ميالد  عيد  بإقامة  تقوم  الروضة  إدارة 
هذا  في  مولود  طفل  لكل  مرة  الشهر 

بجمعهم  الشهر 
حفل  غير  هذا  معاً، 
الذين  تخرج األطفال 
الروضة  من  تخرجوا 

تكريما لهم.
زينب  ذك��رت  فيما 
معلمة  ع��ي��س��ى 
أنها  العربية  اللغة 
ساعة  خصصت 
لتعليمهم  للدرس 
أوال  ت��ب��دأ  ال��ل��غ��ة، 
بعد  ث��م  ب��ال��ح��رف 
كل  بمقاطع  ذل��ك 
ثم  ح��رف��ي��ن م��ع��ا 
ك��ل��م��ة ك��ام��ل��ة، 
تعليمنا  غير  ه��ذا 
ل��ه��م ال��ح��اس��وب 
واللغة  والرياضيات 
والعلوم  االنكليزية 
وكانت  واإلسالمية. 
مع  الثانية  وقفتنا 
ري����اض األط��ف��ال 

ال��ح��ك��وم��ي��ة 
روض��ة  واخترنا 
ال����ج����زائ����ر، 

معاونة  فالتقينا 
م��دي��رة ال��روض��ة 

لنا  ذكرت  التي  زيدان  جاسم  نادية 
 )6_4( الروضة تستقبل فقط من عمر  أن 
سنوات تحضيري وتمهيدي، ندرسهم فيها 
مجموعة من الدروس منها اللغة العربية 
والرياضيات واالجتماعية والفنية والرياضة 
القاعة،  وألعاب  والرمل  التربوية  واأللعاب 
هذا غير دروس علمية ودينية، وأوضحت “ان 
مدة كل درس تبلغ نص ساعة بدون فرصة، 
ومن  ساعة،  نصف  تغذية  حصتين  فقط 
خالل الدرس تقوم المعلمة بمجموعة من 

األنشطة والفعاليات”.
المعلمة  دور  اهمية  “ان  زي��دان  وأضافت 
يكمن في تعليم وتهذيب الطفل، فبعض 
لذا  جدا،  و)حركين(  الفهم  قليلي  االطفال 

ه���ذا ال��ن��وع 
منا  يتطلب 
اس��ت��ي��ع��اب��ه 

ب��دون وت��ع��ل��ي��م��ه  وتهذيبه 
ضرب”.

مشاكل  حل  الى  التربية  زي��دان،  ودع��ت 
الروضة التي تعاني من مسألة نقص الماء 
ألنه ال توجد خزانات للمياه عند انقطاعها، 
وكذلك  ماء،  بدون  األطفال  يبقى  حيث 
فأن هناك مساحة كبيرة  الحائط  مسألة 
من الساحة بدون حائط مما يسمح بدخول 
الحيوانات.  من  وغيرها  السائبة  الكالب 
حسين  لقاء  الروضة  معلمة  لفتت  فيما 
الى أنهن وبمجهودهن الشخصي في كل 

سنة، يخصصن من رواتبهن 50 الف دينار 
بين  يصرفونها  للروضة،  تبرعا  األقل  على 
وطباشير  ولوحات  ونشرات  وصور  أصباغ 
وغير ذلك من األمور التي تحتاجها الروضة .

في  التعليمي  المنهج  ان  الى  ولفتت 
الروضة يبدأ في الساعة الثامنة، فمن هذه 
والنصف،   الثامنة  الساعة  وحتى  الساعة 
هناك درس أناشيد دينية وقراءة دعاء الفرج 
من  أحداث  من  اليوم  هذا  يخص  ما  وكل 
عاشوراء،  في  وخاصة  والوفيات  ال��والدات 
القضية  يخص  ما  كل  األطفال  تعليم  أي 
التي  األمور  بعض  غير  هذا  الحسينية، 

تنمي العقيدة لديهم.
نفذت  التربية  “أن مديرية  وأضافت حسين 

الخبرة  لكسب  للمعلمات  تدريبية  دروس 
ومعلومات جديدة، حيث أشركت المديرية 
معلمة  روضة  كل  من  ال��دروس  هذه  في 
ديني  تدريبي  درس  لدينا  كان  حيث  واحدة، 
الزهور في المعامل،  جميل جدا في روضة 
الدرس  أعطتنا  التي  المعلمة  وكانت 
استفدنا  عالية  خبرات  وعندها  نشيطة 

منها كثيرا”.
وأكدت لقاء على أهمية حرص األسرة ودورها 
بإدخال أبنائهم إلى رياض األطفال، ألهمية 
بنظر  أخذنا  ما  إذا  العمرية  المرحلة  هذه 
دروس  من  األطفال  سيتلقاه  ما  االعتبار 
للمرحلة  تمهيدا  الروضة  في  مختلفة 

االبتدائية.

رياض األطفال الحكومية واألهلية

الصعود بمرحلة الطفولة المبكرة الى افاق النضج المستقبلي

زوجة األب بين الواقع واألساطير

معاناتنا انا وامي واخوتي من سيطرة قاسية بمباركة والدي

ري��اض االطف��ال مهم��ة 

الت��ي  للمعلوم��ات  ج��دا 

يتعلمونها

زوجة االب تمتاز بصفات 

س��لبية خصوصا بالنسبة 

للبنات 

م��ن  التخل��و  االس��رة 

المشاكل المتعلقة بزوجة 

مجتمعن��ا  ف��ي  االب 

الشرقي
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عدد  يؤثر 
األط��ف��ال 
ف���������ي 
لضغط  ا
ال�������ذي 
به  يشعر 
الوالدان في 
يتهم  عا ر
 ، بيتهم تر و

وخ��ص��وص��اً 
األم���ه���ات. 

ويبدو أن هناك عدداً 
لألطفال  معيناً 
معدل  من  يخّفف 
اإلج���ه���اد ال���ذي 
وِفق  األم،  تعانيه 
آالف  ل�7  استفتاٍء 

برنامج  أجراه  وال��دة، 
الصباحي   Today

التاسعة  القناة  على 
األوسترالية.

اللواتي  الوالدات  أن  تبين 
هّن  أطفال  ثالثة  لديهّن 

يكون  فيما  إجهاداً،  األكثر 
معدل اإلجهاد أقل عند الوالدة 

طفلَين.  أو  طفل  لديها  التي 
ولدَن  اللواتي  األمهات  لكن 

أربعة أو خمسة أطفال هّن األقل 
وقوعاً تحت الضغط.

أطفال أكثر... 
ضغط أقل؟!

بفريق  الفاتيكان،  بابا  فرانسيس،  البابا  التقى 
هارلم جلوبتروترز، وهو فريق استعراضي في لعبة 

كرة السلة.
األربعاء  يوم  الفاتيكان  إلى  وصل  قد  الفريق  وكان 

الماضي  في إطار جولة في إيطاليا.
كرة  مهارات  بعض  البابا  لتعليم  محاولة  وفي 
بمساعدة  إصبعه  على  الكرة  تدوير  حاول  السلة، 

أحد العبي الفريق.
وقدم  عاما   85 من  أكثر  قبل  نشأ  الفريق  أن  يذكر 

حوالي 20 ألف مبارة استعراضية في 118 دولة.

بواسطة  األمريكيين  الفلك  علماء  من  فريق  اكتشف 
التلسكوب الفضائى “هابل” والتلسكوب “سبيتزر” أبعد 
مجره كونية تعرف باسم “اى. جى. اس. زد. اس 1-8”، وتقع 
على بعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، معتمدين على 
سرعة الضوء التى يفرضها الوقت الذى يقضيه الجزء 
حتى  الكونية  األداة  يبعثه  الذى  الضوئية  الطاقة  من 

يصل إلينا.
من  جديدا،  قياسيا  رقما  ضربوا  الذين  العلماء  وتمكن 
تحديد عمر هذا المجرة فى الوقت الذى بدأ فيه الجزء 
الضوئى رحلته حتى يصل إلينا وهو حوالى 100 مليون 

سنة ضوئية.

البابا فرنسيس يدير كرة 

على اصبع واحد

اكتشاف أبعد مجرة 
كونية.. تبعد 13 مليار 
سنة ضوئية عن األرض

استنباط طريقة  باحثون من  تمكن 
المورفين،  بإنتاج  األفيون  نبات 
التكنولوجيا  أن  من  حذروا  لكنهم 
إلى وضع  تحتاج  إليها  توصلوا  التي 

قوانين وتشريعات عاجلة.
أنواع  أحد  إلى  التقنية  وتستند 
بتطويرها  قاموا  التي  الخميرة 
إلى  السكر  تحويل  ويمكنها 
من  نابع  تحذيرهم  لكن  مخدرات، 
حقيقة أن التكنولوجيا التي توصلوا 
استخراج  إمكانية  تتيح  إليها 

وتصنيع المخدرات منزلياً.
ويشكل هذا التطور أول اختراق علمي 
الطريقة  بذات  المخدرات  لتصنيع 

التي تعمل بها نباتات األفيون.
التكنولوجيا  وبحسب  ونظرياً، 
استخالص  يكون  ل��ن  ال��ج��دي��دة، 
شخص  ألي  ويتيح  صعباً،  األفيون 
إلنتاج  إلى معمل  يحول مطبخه  أن 

المخدرات.

في  العامة  الصحة  أستاذة  وقالت 
في  والمشاركة  ألبيرتا  جامعة 
نشرت  التي  الدراسة  على  التعليق 
تانيا  العلمية،  “نيتشر”  مجلة  في 
بوبيال “مبدئياً، يستطيع أي شخص، 
ولديه  هذا  الخميرة  نوع  إلى  يصل 
أن  التخمير  األساسية في  المهارات 
للمورفين  المنتجة  الخميرة  يصنع 
منزلية،  التخمير  أدوات  باستخدام 
مثل تلك التي تستخدم في تصنيع 

البيرة”.
قبل  بحثهم  العلماء  وأوق���ف 
قيام  بانتظار  النهائية  المرحلة 
بوضع  القوانين  تطبيق  هيئات 

تشريعات وقوانين مالئمة.
وقال عالم األحياء الجزيئية بجامعة 
بكندا  كيبيك  ف��ي  كونكورديا 
فينسنت  البحث  في  والمشارك 
نستهدف  ال  بالتأكيد  “نحن  مارتن 
الشرعية..  غير  المخدرات  سوق 

جديداً  عالماً  نقتحم  أننا  ندرك  إننا 
وزمالئي  أنا  وشعرنا  هنا..  بالكامل 
التشريعية  الهيئات  على  ب��أن 
المختلفة أن تكون موضع استشارة 
إلى  نتوصل  أن  وينبغي  ومحادثات، 
الخطوة  هذه  اتخاذ  بشأن  إجماع 

والمضي قدماً”.
الهندسة  في  االختصاصي  وأشار 
في  المشارك  دوبير،  جون  الحيوية، 
الدراسة، إلى أن هناك عدة أنواع من 
إلى  تؤدي  أن  يمكنها  التي  الخميرة 

إنتاج المخدرات.
علمية  منظور  ومن  أن��ه،  وأوض��ح 
يحتاجه  ما  كل  ف��إن  التخمير، 
تغذية  على  قادراً  يكون  أن  هو  المرء 
جلوكوز الخميرة، التي تعتبر مصدراً 
الخميرة  تتولى  ثم  للسكر،  رخيصاً 
لصناعة  الكيماوية  العمليات  كل 
العالج  في  المستخدمة  المخدرات 

الطبي.

علماء يتوصلون لخميرة تحول السكر إلى مخدرات

اسمها  اإلكوادور  دولة  سجلت 
لألرقام  غينيس  بموسوعة 
القياسية، ، بعدما قامت بزرع 
يوم  في  شجرة  ألف   250647
إلعادة  جهودها  ضمن  واح��د 

التشجير.
لسان  على  اإلع���الن  وج���اء 
رافائيل  اإلك���وادوري،  الرئيس 
منظمي  مراعاة  مؤكدا  كوريا، 
مجموعة  استعمال  المبادرة 
واألشجار،  النباتات  من  منوعة 
مناطق  جميع  في  زرعها  جرى 

البالد.
فيما أكدت وزيرة البيئة، لورينا 
تابيا، عبر حسابها الشخصي 

شارك  المبادرة  أن  تويتر،  على 
فيها أكثر من 44 ألف شخص، 
من  أكثر  على  النباتات  زرعوا 

ألفي هكتار.
في  المشاركون  واستطاع 
الرقم  على  التفوق  المبادرة 
باسم  المسجل  السابق 
مجموعة من المتطوعين في 

الفلبين.
زراع��ة  أن  العلماء  ويعتقد 
يمكنها  والنباتات  األشجار 
آثار  تقليل  في  تساهم  أن 
لقدرتها  الحراري  االحتباس 
ثاني  انبعاثات  خفض  على 

أكسيد الكربون في الجو.

خطف بيماكس نجم فيلم )بيج هيرو 6( لشركة والت ديزني قلوب الماليين 
في شتى انحاء العالم لكن رغم ان هذا االنسان اآللي )الروبوت( الذي يشبه 
البالون ويتابع أحوالك الصحية هو من صنع الخيال العلمي يعمل الباحثون 

االن على تحويل هذا الروبوت الصديق لالنسان الى حقيقة.
كانت بحوث كريس اتكيسون في مجال تصنيع روبوت من مواد طرية هي 
بارك  لي  يونج  والباحث  ويقول هو  بيماكس  ابتكار شخصية  ألهمت  التي 
واالثنان عالمان في علوم الكمبيوتر بجامعة كارنيجي ميلون ان المفهوم 
العام بدأ يتغير مع الوعي بأن الروبوت ليس بالضرورة كائنا يسعى للسيطرة 

على العالم.
افالم عن  انتاج  تمنع هوليوود من  ان  يمكن  انك  أعتقد  “ال  اتكيسون:  وقال 
الروبوت القاتل لكني أعتقد ان الناس يريدون التكنولوجيا كي تساعدهم”.

220 مليون دوالر في  6( لديزني أكثر من  )بيج هيرو  2015 حقق  ايار  وحتى 
في  )دي.في.دي(  الرقمية  الفيديو  أقراص  ومبيعات  التذاكر  شباك  مبيعات 

الواليات المتحدة وحدها.
ويقول بارك: “منذ عشر سنوات كان الناس يصنعون الروبوت لكنهم كانوا 
قريب  وقت  حتى  انه  وأضاف  قوية”.  وآآلت  مواد  صلبة  مواد  من  يصنعونه 
كانت غالبية البحوث وتطوير روبوت الفضاء قاصرة على القطاع الصناعي 

والقطاع العسكري.
في  كعمال  المستخدم  االلي  واالنسان  طيار  بال  للطائرات  خالفا  لكن 
المصانع وهو من مواد معدنية صلبة ينتج العالمان اتكيسون وبارك روبوتا 
بالنسبة  أمنا  أكثر  يجعله  ما  وهو  والبالستيك  المطاط  من  مصنوعا 
الروبوت  تزويد  على  أيضا  الباحثان  ويعمل  معه.  يتعاملون  الذين  للبشر 
مجال  في  الجاري  التطور  بفضل  ممكن  شيء  وهو  اللمس  بحاسة  اللين 

علم المادة.
ويقول كامل مجيدي استاذ الهندسة الميكانيكية المساعد ان الخطوة 
اآلتية على طريق تصنيع روبوت آمن ودود هي تطوير تكنولوجيا تسد الثغرة 

بين المواد اللينة ومعدات الكمبيوتر.
وقال: “ستكون هناك بعض المكونات الصلبة في هذه االلكترونيات واالالت. 
ولذلك هدفنا الكبير هو تطوير مواد تتوافق مع معدات كمبيوتر أكثر نضجا 

توفرها هندسة االلكترونيات الدقيقة”.
وهناك حاجة لتحقيق تقدم كبير في االالت لتحويل روبوت مثل بيماكس 
اللين أصبحت قريبة  الروبوت  الى واقع، لكن تكنولوجيات أخرى تستخدم 

من السوق خاصة في مجال االجهزة الذكية التي يرتديها المستخدم
ومراقبة  الناس  مع  التعامل  على  بالقدرة  بيماكس  يتمتع  الفيلم  وفي 
أحوالهم الصحية. ويقول اتكيسون ان هذه التكنولوجيا آخذة في التطور، 
يرتديها  وأجهزة  فون  آي  في  سيري  خدمة  الى  المثال  سبيل  على  مشيرا 

المستخدم مثل فيتبيت.
انه مصدر  الى حقيقة هو  بيماكس  تحويل  المهم في  العنصر  ان  ويقول 

الهام للجيل القادم من الباحثين.

بالتنر في  اخترع فريق علماء من معهد هاسو 
نقل  يتيح  نظاما  األلمانية  بوتسدام  مدينة 
الجسم  مسح  طريق  عن  األثير  عبر  األجسام 
وتكوين نسخة ثالثية األبعاد عنه في مكان آخر.
ورقة  المكون من ستة علماء في  الفريق  وقال 
مقدمة لمؤتمر “التفاعل المجّسد والمضّمن” 
أجهزة  نقدم  “نحن  ستانفورد  بجامعة 
األشياء  بنقل  تسمح  ذاتيا  مكتفية  بسيطة 
يقوم  حيث  المسافات،  عبر  الجامدة  المادية 
اإلرسال،  وحدة  في  كائن  بوضع  المستخدمون 

وبعدها  االستقبال،  وحدة  عنوان  يدخلون  تم 
مكان  إلى  الكائن  لينقل  زر  على  يضغطون 

جديد”.
األبعاد،  ثالثية  الطباعة  تقنية  على  واعتمادا 
أخرى  تلو  طبقة  الكائن  بمسح  النظام  يقوم 
ثم نقلها عبر اتصال مشفر إلى طابعة ثالثية 
األصلي  للكائن  نسخة  ببناء  تقوم  األبعاد، 
بنفس الطريقة، ما يتيح نقل هذا الكائن عبر 

األثير من مكان إلى آخر.
عليها  أطلق  الذي  النظام  فإن  للعلماء،  ووفقا 
النظم  عن  يختلف   ،Scotty “سكوتي”  اسم 
السابقة التي تسمح فقط بنسخ كائن مادي 

نقله  ثم  أخرى،  تلو  تفكيكه طبقة  عن طريق 
على نحو مشفر يضمن أن تكون هناك نسخة 

واحدة فقط من الكائن في وقت واحد.
النوع  لهذا  الفعلية  التطبيقات  كانت  ولما 
جدا،  قليلة  البناء  إع��ادة  ثم  التفكيك  من 
يمكن أن تكون عملية التشفير ونقل األجسام 
أساسية  األبعاد  ثالثي  بشكل  طباعتها  ثم 
للشركات الراغبة في بيع السلع عبر الطابعات 
ثالثية األبعاد المنزلية، وضمان طباعة نسخة 
واحدة فقط في كل عملية شراء، مما يسمح 
المطبوعة  لألجسام  الرقمية  الحقوق  بإدارة 

بهذه التقنية على نحو فعال.

يختبر “فايسبوك” خدمة محرك بحث داخلي أطلقه عبر هواتف آيفون، 
ستكون  الميزة  وهذه  “غوغل.  محرك  منافسته  إمكانية  يطرح  ما 
بمتناول المستخدمين في الواليات المتحدة حصراً، حيث ستمكنون 
المخوَّلة  األزرار  جانب  إلى  الموجودة  رابط”  “إضافة  خاصية  اختيار  من 
إضافة الصور ومكان الشخص. كما يمكن المستخدمين البحث عن 
الكلمات المفاتيح في خانة الرابط، وسيقترح “فايسبوك” بدوره جملة 

من المواقع والمقاالت ذات الصلة.
التي  الروابط  من  مطابقة  قائمة  المستخدم  لدى  يبرز  ذلك  وبعد 
بإمكانه مشاركتها على صفحته، ما يتيح له إمكان متابعة مضامين 
مع  “فايسبوك”  عبر  “حالته”  إلى  عليها إلضافتها  الضغط  أو  الروابط 
المستخدمون  يستطيع  كذلك،  معينة.  توضيحات  أو  مقتطفات 
أخرى،  ومحتويات  األخبار  المزيد من  رابط”، مشاركة  “إضافة  عبر خيار 
وسيسمح هذا الخيار بتنظيم البيانات وفقاً الهتمامات المستخدم 

وأصدقائه.

اثبت علماء في جامعة سنغافورة الوطنية أن الصراخ 
يزيد من مقاومة الجسم لأللم  بنسبة تصل الى 20 
أقسام،   5 من  تتكون  تجربة  العلماء  أجرى  بالمائة. 
اشترك في كل منها 55 متطوعا، طلب منهم وضع 
يمكنهم  مدة  ألطول  مثلج،  ماء  فيه  إناء  في  يدهم 
األول  القسم  في  للمشتركين  وسمح  األلم،  تحمل 
القسم  وفي  األلم،  بسبب  بالصراخ  التجربة  من 

الثاني طلب منهم الهدوء وعدم الصراخ.
الهدوء مع حقهم  الثالث طلب منهم  القسم  وفي 
في  أما  باأللم،  شعرو  اذا  خاص  زر  على  الضغط  في 

القسمين الرابع والخامس فاستمعوا إلى صراخهم 
بقائهم  مع  مسجل،  من  المنبعث  غيرهم  وصراخ 

هادئين.
سجل العلماء الفترة الزمنية لكل قسم من أقسام 
التجربة، التي تحمل فيها المشتركون األلم الناتج 
ان  النتائج،  بينت  المثلج.  الماء  في  اليد  وضع  من 
حالة  في  وهم  لأللم  المشتركين  تحمل  معدل 
لهم  السماح  عند  أما  فقط،  ثانية   24 كان  الهدوء 
بالصراخ فهو 29 ثانية، وعند السماح لهم بالضغط 

على الزر الخاص كان التحمل 28 ثانية.
صراخ  لفعالية  علمي  اثبات  أول  هذا  العلماء،  يقول 

اإلنسان المسكنة لأللم.

اإلكوادور تدخل غينيس
 بـ600 ألف شجرة في يوم

المستقبل هو للروبوت اللين
 ال المصنوع من مواد معدنية صلبة

علماء ألمان يخترعون نظامًا ينقل األجسام عبر األثير

هل يستطيع “فايسبوك” منافسة “غوغل”؟

علماء: الصراخ يساعد في تخفيف األلم
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جراح إيطالي يقطع رأس روسي ويزرعه بجسد آخر
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صدق او التصدق ...

الرؤوس  قطع  موضة  انتشار  مع 
مهندس  في  الشجاعة  دب��ت 
 30 عمره  روس���ي،  كمبيوتر 
إال  منه  أم��ل  ال  ب��داء  ومصاب 
أنه  فأعلن  إلهية،  بمعجزة 
المقبل  العام  رقبته  سيسلم 
إلى سكين جراح إيطالي، ليقطع 
بها رأسه ويقوم بزرعه في جسد 
آخر، ينتظرون أن يتبرع به صاحبه 
قبل موته، في عملية ‘تبادل’ بين 
البشر هي األولى في التاريخ، وقد 

تستغرق36 ساعة.
فاليري  الكمبيوترات  مهندس 
بالجراح  يثق  سبيريدونوف، 
كانافيرو،  سيرجيو  اإليطالي، 
لصحيفة  أعلن  م��ا  بحسب 
البريطانية،  م��ي��ل’  ‘دي��ل��ي 
المزيد  أخ��رى  إع��الم  ولوسائل 
في  المقيم  سبيريدونوف  عن 
‘فالديمير’ وبعيدة  مدينة اسمها 
موسكو،  عن  كيلومترا   120
يعتقد  الذي  الجراح  وعن  كما 
 10 ستكلف  التي  العملية  أن 
 100 إلى  ستحتاج  دوالر،  ماليين 
مراحل  بكافة  ومختص  طبيب 
أن تنجح خطته،  آمال  الجراحات، 
لنرى بعدها إنسانا ‘مصنوعا’ من 

جسدين.
الجراح  يقطع  بأن  فاليري  قرار 
رأسه ‘نهائي وال أنوي تغييره، ألني 
بجسد  اإلحساس  فرصة  أري��د 
لما  طبقاً  أموت’،  أن  قبل  جديد 
قال، في إشارة إلى موته المرتقب 
يسمونه وعضال  نادر  مرض  من 
ويعل   Werdnig-Hoffman
بضمور  ويصيبها  بالعضالت 
أعضاء  ي��ط��ال  عندما  ق��ات��ل 
كالقلب  الجسم،  في  رئيسية 
اعترف  ذلك  مع  والرئتين،  والكبد 
وصفها  عملية  من  خائف  بأنه 

وال  لالهتمام،  جدا  ‘مثيرة  بأنها 
أملك فرصة سواها’، كما قال.

اإلنسان  سبقت  وق��ردة  ك��الب 
بالرؤوس المزروعة:

لم  الذي  كانافيرو،  الدكتور  أما 
يراجع  ولم  بسبيريدونوف  يلتق 
سجالته الطبية، بل تحدث إليه 
عبر اإلنترنت فقط، فأبلغ محطة 
‘سي أن أن’ التلفزيونية أنه تسلم 
كما  اإللكتروني،  بالبريد  رسائل 
استفسروا  آخرين  من  وبريدية، 
شدد  لكنه  الجراحة،  عن  أيضا 
على أن األولوية ‘ستكون لمرضى 
أن  مضيفاً  العضلي’،  الضمور 
‘كل التقنيات الضرورية لزرع رأس 
وفق  موجودة’،  متبرع  على جسد 

زعمه.
ونجحت،  العملية  أج��رى  وإذا 
فإنها ستكون األولى بين البشر، 
من  واحدة  الكائنات  بين  لكنها 
جرت  كثيرة  جراحية  عمليات 
قرأت  ما  حد  على  الماضي،  في 
في  ال���رؤوس  زرع  ج��راح��ات  عن 
المعلوماتي،  ‘ويكيبيديا’  موقع 
العالم   1908 في  أجراها  وأولها 
تشارلز  األميركي  النفساني 
عنق  في  زرع  وبها  غوثري،  كلود 
بجعله  ونجح  آخر،  رأسا  كلب 

كلباً برأسين.
كاملة،  زرع  عملية  أول  أن  إال 
كانت لرأس كلب في آخر بال رأس، 
الخمسينيات  بأوائل  وأجراها 
فالديمير  السوفيتي  الجراح 
 1954 في  وتالها  ديميخوف، 
بعملية ثانية، وبعدها في 1959 
زرع  بعمليتي  الصين  نجحت 
رأسين في جسدي كلبين آخرين، 
األميركي  األعصاب  جراح  قام  ثم 
من  فريق  بقيادة  واي��ت،  روب��رت 
رأس  زرع  من  تمكنوا  الجراحين 
ومع  آخ��ر.  ق��رد  جسد  في  ق��رد 

تلك  أن  إال  أيام،   9 بعد  مات  أنه 
العملية كانت األولى لحيوان هو 
التي  وهي  بالبشر،  األكثر شبها 
على  اإليطالي  الجراح  شجعت 

ما ينويه العام المقبل.

الجراح  يقارنون  معترضون 
يصفه  وآخ��ر  بفراكنشتاين 

بمختل:
المنتقدون  أط��ل  وس��ري��ع��ا 
خنادق  من  برؤوسهم  للعملية 
قائلين  ‘فيسبوك’  ونظيره  ‘تويتر’ 

خيال’  ‘مجرد  كانافيرو  خطة  إن 
‘فرانكنشتاين’  بالمرعب  وقارنوه 
في أفالم هوليوود المستمدة من 
ماري  البريطانية  ألفتها  رواية 
197 سنة،  أكثر من  قبل  شيلي 
وكانت عن طالب سمته فيكتور 
ألمانية  جامعة  في  واكتشف 
مكنته  طريقة  فيها  يدرس  كان 
‘من بعث الحياة’ بأعضاء جمعها 
منها  جعل  ثم  عدة،  أجساد  من 

جسدا واحدا حيا.
وصف  رب��م��ا،  السبب  ل��ه��ذا 

الطبية’  ‘األخالقيات  مسؤول 
النغون  ‘مركز  في  كابالن  آرث��ر 
نيويورك،  التابع لجامعة  الطبي’ 
ومثله  بمختل.  كانافيرو  الجراح 
األميركية  الجمعية  رئيس  ذكر 
لجراحي األعصاب، الدكتور هانت 
باتجر، لمحطة ‘سي أن أن’ أيضا، 
زرع رأس أي كان في  أنه ال يتمنى 
ألحد  أسمح  ‘وال  كان  أي  جسد 
هناك  ألن  لي،  العملية  بإجراء 
الموت’،  من  أفظع  كثيرة  أشياء 

لكنه لم يشرح معنى ما قال\

/متابعة



بالجائزة  المبخوت  شكري  للتونسي  “الطلياني”  رواي��ة  ف��ازت 
يوم  مساء  أعلنت  والتي   2015 )البوكر(  العربية  للرواية  العالمية 
روايات  ست  ومؤلفي  التحكيم  لجنة  بحضور  أبوظبي  في  األربعاء 
أول  والمبخوت  الثامنة.  دورتها  في  للجائزة  القصيرة  القائمة  بلغت 
“دار  عن  صدرت  األولى  روايته  هي  و)الطلياني(  بالجائزة  يفوز  تونسي 
التنوير” اللبنانية. والبوكر العربي “الجائزة العالمية للرواية العربية” 
الروائية  األوساط  في  للجدل  مثار  وهي   2007 عام  في  نشأتها  منذ 
العربية، إيالف طرحت تساؤالً على الروائيين العرب، عن رأيهم بجائزة 
الكتاب  بعض  اإلجابات،  تباينت  كروائيين؟  لهم  تمثل  وماذا  “البوكر”، 
ويتهم  وشفافيتها،  بمصداقيتها  مشككاً  سنوياً  الجائزة  يقاطع 
للنجومية  بابا  فيها  يرى  واآلخر  الجائزة،  بتسييس  التحكيم  لجنة 
والعالمية ومبيعات أكثر ألعمالهم، وقسم يؤيد الجائزة ولكن يقول 
بأنها تخضع لسيطرة أهواء دور النشر ولجنة التحكيم. واآل، لنقرأ آراء 

عدد من الروائيين حول هذا الموضوع:
برهان الشاوي )كاتب وروائي عراقي(: بغض النظر عن اللغط الذي يثار 
حول جائزة البوكر بنسختها العربية، فهي جائزة أفادت السرد الروائي 
فهي  العرب،  للناشرين  جائزة  الجوهر هي  في  لكنها  كثيراً،  العربي 

نشر  دار  كل  قبل  من  روايات  لثالث  ترشيحات  على  تعتمد  باألساس 
ومزاجه  الروائي  الفن  إجمالي  الناشر  لفهم  تخضع  أنها  أي  عربية، 
الخاصة  الروائيين، وحسابات  بالكتاب  الخاصة  الشخصي وعالقاته 
لجان  لهيمنة  الجائزة  تخضع  أخرى  ناحية  من  والخسارة،  بالربح 
تكون  ما  كثيرا  هي  والتي  الخاصة،  النقدية  ومفاهيمها  التحكيم 
مثيرة للتساؤل والريبة خلفتها النقدية وسطية تبريراتها لخفتها 
ليس  األمر  هذا  لكن  الجائزة  منح  في  تبريراتها  وسطحية  النقدية 
مطلقا فقد ساعدتنا الجائزة في كشوفات روائية جميلة في بعض 

دوراتها.
النشر  دور  أو  للكتاب  السياسية  المعتقدات  ربما  الشاوي  ويضيف 
سلعته  تاجر  النهاية  في  فالناشر  الفائز،  هوية  تحديد  في  دور  لها 
الكتاب ولديه حساباته، وكذا لجان التحكيم التي تخضع لخلفياتها 
بانها  اعالنها  عن  النظر  بغض  الفكرية.  ومرجعياتها  السياسية 

محايدة ومهنية.
هذه  بكل  رأيي  سعودي(:  وروائ��ي  مسرحي  )كاتب  العثيم  محمد 
دقيق  تقييم  بدون  تعطى  ألنها  ترويجية  عامة  عالقات  أنها  الجوائز 
ولكن بتدخل ناشرين وأمرها مثل أمر التكريمات المجانية ال تعنيني 
شخصياً، أتمنى أن توجد جوائز دولة حقيقية محكمة لدعم الكتاب 
والمال  فالجهد  كتبهم.  عائد  حقهم  يوفيهم  ال  الذين  والمؤلفين 
الذي يصرفه الكاتب العربي ال تعوضة ورقة أو درع في حفلة وكل هذا 

الضجيج المصحوب بالبوكر وغيرها ال يفعل شيئا للكاتب.
)روائية مصرية(: ال أظن أن أحدا يختلف على أهمية  منى الشيمي 
مسابقة الرواية العربية، سواء اختلف في تقييم نتائجها أو اتفق، 
الساحة  على  بقوة  الواصلين  الكتاب  اسم  تطرح  المسابقة  هذه 
الشعراء  تحول  إذا  حتى  اإلبداعي،  الحراك  في  وتساهم  العربية، 
وكتاب القصة القصيرة إلى الرواية، في النهاية ثمة كتابات، وثمة 
عظمى  كدولة  يجعلها  بالساحة  انفرادها  لكن  به،  بأس  ال  نقاش 
وحيدة ومتجبرة، توجه القراء يمينا ويسارا، وفق ما تضعه من معايير 

تراها هي فقط.
للجوائز  جزائري(:  وأكاديمي  )روائي  “الزيواني”  أحمد  حاج  الصديق 
األدبية نكهتها المتمّيزة، وللتكريمات طعمها الخاص، وهي حقيقة 
ورنينها  وقعها  أن  بيد  كان،  كيفما  الكّتاب  من  كّذاب  إال  ينكرها  ال 
لكونها  المغمور؛  الشاب  الكاتب  لدى  واحتفاال  احتفاء  أكثر  يزداد 
كما  أعماله،  طبع  إلى  النشر،  دور  فتتسابق  الضوء،  عليه  تسّلط 
الظفر بحوار حصري معه، مما يفتح  إلى  والقنوات،  المجاالت  تهرع 
يغدو وجها مستملحا  البّراقة، حتى  والنجومية  الشهرة  له شهية 

لعدسات الكاميرات.
يستطرد الصديق قائالً: عندنا في الوطن العربي تجربة الجوائز األدبية، 
بدأت متأخرة، وأعني بذلك الجائزة األبرز واألهم)البوكر العربية(، وقد 
كان السباق نحوها في بدايتها قليال وغير متزاحم، ومع مرور السنين، 
بها، في تقديم  العربية  النشر  دور  بالغ من لدن  اهتمام  بدأنا نلحظ 
والطويلة  القائمة  إعالن  أن  كما  للجائزة،  يطبع  مما  منتقياتها 
والفائز بالجائزة، شّكل مادة دسمة لحبر الصحافة والمتتبعين، من 
راض وناقم على االختيار، كما أن لجان التحكيم المنتقاة، هي األخرى 

لم تنُج من ألسنة األقالم الصحفية والندوات الصحفية.

“مراحل الدواعش” في مهرجان 
شرم الشيخ الدولي

كلية الفنون الجميلة تنظم 
مهرجانها السينمائي والتلفزيوني

سين ا أو طابقين مكدَّ
ً

عمارة روائية من 99 طابق

رابطة السينمائيين العراقيين تعقد ندوة تحضيرية لمؤتمرها “حب في بغداد” معرض 
تشكيلي في باريس

تعبق لوحات الرسامة المحترفة بوال شاهين بشيء من ذاتها 
ضمن  المدرجة  الرسومات  هذه  بعض  تطوف  ذاتنا.  من  وبجزء 
صاالت  كبريات  في  رحالها  لتحط  العالم  السرمدي  الظالم  فن 
شاهين  تشق  وسواها.  وسنغافورة  لندن  في  الفنية  العروض 
المباشر  محيطها  على  معتمدة  الرسم  في  طريقها  وحدها 

المؤمن كلياً بريشتها المفعمة بنبض الحياة وحتى نقيضها.
لبنانية.  المطّعم بهندسة  لوحاتها جدران محترفها  تسكن 
تبرز في  لتواكب مسار لوحة  أريكة من طراز قديم  تجلس على 
زواياها وجوهاً وعيوناً تشبهنا أو تقارب اآلخر البعيد. تعّرف شاهين 
عن نفسها بأنها “امرأة متمردة وحالمة ومرهفة اإلحساس”. ترى 
من  ومحطات  ومزاجها  ذاتها  عن  للتعبير  وسيلة  ريشتها  في 
لوحاتها  تعكس  برأيها،  والسلبية.  اإليجابية  بمراحلها  حياتها 
اشتاقت  وأماكن  وجوهاً  ترسم  تعود،  لن  أنها  يقيناً  تعلم  أوقاتاً 

إلى بعضها وتتمنى عدم رؤية بعضها اآلخر من جديد.
تعتمد شاهين للعيش على عملها كمتخصصة في التصمي 
القدس  الروح  جامعة  في  درسته  والذي  والديكور  مالداخلي 
الكسليك. وجدت هذه المرأة الحالمة نفسها أمام ريشة تعكس 
قصصاً عن الناس كأنها نصوص تخّلد لحظات لن تعود. لشاهين 
ميل إلى تخطي األنماط التقليدية في مضمون اللوحة. فلوحة 
العروس، مثالً، لوحة حرة تلبس فيها فتاة فستان زفافها من دون 
أن تحمل بطاقة الورد في يدها. بالنسبة إلى شاهين، ترمز هذه 
اللوحة إلى ضغط المجتمع التقليدي لحض الفتاة على الزواج. 
قالت: “أرسمها بفستان عرس من دون باقة الورد ألترك لها فرصة 

االختيار، فرصة لحرية االختيار والتمرد على تقاليد خانقة...”.
عرفت عن أعمالها الفنية بأنها تعتمد على تقنيات جديدة في 
اللوحة.  األلوان في  التقليدي في محاكاة  النهج  الرسم تكسر 
تتصدر هذا الجدار لوحة عن “االعيب من الحياة” وهي تضج بنا 
ونحن ال نرى بوضوح إال وجوهنا، ومنهمكون بالحياة نالحق فرصاً 

ما فيها أو شيئاً ما أو أحداً ما.
تحاكي  فقد  الرجال  من  سرباً  فيها  تلخص  التي  اللوحة  أما 
آخر  وشغف  “الرجولة”  لوحة  بين  المتناهية.  غامضة  أنماطاً 
للوحة “للقبلة” والحب وقفة وطنية أرادتها شاهين لوحة باسم 
والذين  األبرار  وشهداؤه  البطل  جيشنا  فيها  حيت  اللبنانيين 

يسهرون على أمننا.
الظالم  بفّن  تعرف  فنية  لمدرسة  وفقاً  الرسم  شاهين  تحّب 
السرمدي. تشعر بأنها تمزج من خالله الخيال والواقع معاً. تأثرت 
كثيراً بالرسام البريطاني فرانسيس بيكون، فناسه هم أنا وأنت 
وقدرية...  وجودية  عزلة  في  بإهمال  جميعاً  حشرنا  وقد  واآلخر 
القهر  من  ألواناً  فعانينا  أحياء  ونحن  الجحيم  إلى  قالت:”أنزلنا 
واأللم، وطرح بنا على سرير بروكرست، ومزقت أجسادنا بسياط 
تعذيب  أو  السادية  منه مصطلح  اشتق  الذي  دي ساد  الماركيز 
سياط  فّتتتها  بل  فرشاة،  تصورها  لم  أجساد  إنها  نعم  اآلخر، 
تنهال ضرباً على أجساد ضحاياها فتتلوى ويتناثر دمها ولحمها 

أصباغاً كامدة، ونتفاً الذعة، وبقعاً براقة”.

لها  وفقاً  فهو  شيلي  إيغون  النمسوي  التشكيلي  الفنان  أما 
ملهمها الثاني. تسهب الكالم عنه، وعن قبضته المحكمة على 

مواضيعه وتحول لوحاته الى توصيف دقيق لروحه وتناقضاتها.
طريقها  بلوحاتها  جمهورها  شغف  يُسّهل  آخر،  صعيد  على 
معرض  في  مشاركتها  إلى  وصوالً  لندن  فمن  العالمية.  نحو 
لبنانيتان في  أنا ورسامتان  عالمي في سنغافورة. قالت:” أشارك 

ومارسيل  ساروفيم  نايلة  وهما  العالمي  الفني  المعرض  هذا 
راشد”. في التفاصيل أن المعرض يحمل عنواناً الفتاً “الوقت” وفيه 
لوحات تستمد واقعها من االنساء والرجال، من الناس والبحر، من 
لوحة  أن  يلفت  ما  أكثر  لكن  واإلنسان.  االآلت  من  وذويهم،  األوالد 
شاهين تصدرت غالف الدعوة لحضور افتتاح هذا المعرض وهي 

تختصر بخطوطها موضوع “التناغم”... إن شئنا...
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اضــــاءات

بلوحتها  العراق  عن  الجواري  لميعة  العراقية  الفنانة  شاركت 
الدولي  الشيخ  لشرم  الثالث  المهرجان  في  الدواعش”  “مراحل 
للفنون التشكيلية والذي استمر من 27 نيسان لغاية الثالث من 
ايار لعام 2015 .  وحصلت الجواري على درع شرم الشيخ مع شهادة 
تقديرية عن لوحتها “مراحل الدواعش” اذ وصفت فيها ظروف العراق 
بلده  ضد  االرهاب  مواجهة  في  لها  يتعرض  التي  الدامية  والمحن 
الحبيب. وافتتح السمبوزيوم رئيس المهرجان الفنان مرتضى انيس 
مع ضباط وزارة الداخلية المصرية اللواء “خالد فودة” محافظ جنوب 
سيناء وعدد من نوابه، كما شارك في المهرجان قرابة احد عشر دولة 

عربية تنوعت مشاركاتهم في سمبوزيوم شرم الشيخ.
اثناء تكريم  إذا قال  العراقية  بالمشاركة  اللواء فودة إعجابه  وأبدى 

الفنانة “هذا هو العراق الذي شاهدته انتم اهل الحضارة والفنون”.
وفي حوار خاص مع الفنان لميعة قالت “ كان مهرجان جميل جدا، 
وكل الزمالء فيه كانوا فرحين بمشاركة العراق وتلقيت تهنئات من 
عدد كبير من الفنانين التشكيليين المصريين وعمداء الجامعات 
القماش  سيد  والدكتور  الشيمي  عمرو  منهم  كان  المصرية 
والفنانة  شوقي  حنان  الفنانة  حضرت  كما  النمر”  رباب  والدكتور 
 - المهرجان  اختتام  حفل  في  الحكيم  وفاء  والفنانة  فتحي  اميرة 
ومن الجدير بالذكر ان الفنانة لميعة الجواري هي ماجستير فنون 
منها  كان  الدروع  من  عدد  على  وحاصلة  الفنية  التربية  قسم 
“ملتقى فناني القصبة في فرنسا ودرع الغردقة في مصر عام 2014 

، ولها مقتنا واحد في المتحف الكوري.

معرض  في  جميل  م��الك  الفنانة  شاركت 
تشكيليي أقيم في باريس تحت عنوان “حب في 
بغداد”.  وقالت الفنانة مالك جميل لمحررة قسم 
اإلعالم واالتصال الحكومي الذي أقيم مؤخراً :إن 
 38 ال�  الشخصي  المعرض  هذا  في  مشاركتي 
تحكي  التي  ومدنه  العراق  عن  بلوحات  كانت 
قصة مدينة قائمة منذ الف عام وستبقى رغم 
ظروفها األمنية. وأضافت جميل حاولت أن أربط 
والحاضر  الماضي  بين  التشكيلية  أعمالي  في 
مع الحفاظ على روحية كل عصر, وأتبع في ذلك 

منهجية تواكب العصر الحديث.

الدور الحضاري  الفنانة في لوحاتها عن  وعبرت 
المجتمع  في  المرأة  احرزته  ال��ذي  المتميز 
العراقي ومساهمتها الفاعلة في إدامة الحياة 
الفنية  اللوحات  أّن  وبنت  اإلره��اب،  ومواجهة 
تسودها  هندسية  وخطوط  أشكال  من  تكونت 
األلوان المختلفة التي تمثل نظرة متفائلة نحو 

المستقبل والغد المشرق. 
جمعية  عضو  جميل  مالك  الفنانة  أّن  ويذكر 
جمعية  فرع  ورئيس  الفرنسيين  الفنانين 
كهرمانة للفن التشكيلي التي تقوم بالتواصل 

فنياً مع العالم عربياً ودولياً.
من  غفير  جمع  التشكيلي  المعرض  وحضر 

الشخصيات الثقافية والفنية واإلعالمية. 

احتضنت قاعة الحكيم في جامعة بغداد أمس فعاليات مهرجان 
بدورته  الجميلة  الفنون  لكلية  والتلفزيونية  السينمائية  الفنون 

الثالثين وبمشاركة 90 فيلماً.
لمحرر  مؤنس  قاسم  الدكتور  الجميلة  الفنون  كلية  عميد  وقال 
قسم اإلعالم واالتصال الحكومي والجماهيري، إن المهرجان عرض 

90 فيلماً، فيما قدمت الكلية في العام المنصرم 136 فيلماً .
وأضاف أّن األفالم التي أنتجت هي 90 فكرة ل90 طالباً، أي أن هناك 
90 آلية مختلفة وأن التجريد يحتل مسافة واسعة من هذه األفالم 
باإلضافة إلى أن الطرح يشمل على معالجة للمشاكل: العراقية 

والعربية واإلنسانية بشكل عام.
مبيناً أّن هذه األفالم تحاكي األوضاع التي يمّر بها البلد والتضحيات 
عن  الذود  في  الشعبي  والحشد  األمنية  القوات  من  المستمرة 
الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل مواجهة الهجمة الشرسة 

التي يتعرض لها عراقنا.
المهرجان هو حفظ  الجميلة في هذا  الفنون  دور كلية  أّن  مؤكداً 
وتوثيق وأرشفة هذه األنشطة تثميناً لجهود األساتذة في ترسيخ 

المبادئ المهنية والعلمية لدى الطلبة الخريجين.

)اتحاد  العراقيين  السينمائيين  رابطة  تعقد 
السبت  يوم  سابقاً(،  العراقيين  السينمائيين 
ليلة  ألف  قاعة  في   ،23/5/2015 الموافق 
ندوتها  البغدادي  الثقافي  المركز  في  وليلة 
التحضيرية األولى لعقد مؤتمر السينمائيين 

العراقيين األول وذلك في آب 2015 .
)اتحاد  العراقيين  السينمائيين  رابطة  تعقد 
السبت  يوم  سابقاً(،  العراقيين  السينمائيين 
ليلة  ألف  قاعة  في   ،2015/5/23 الموافق 
ندوتها  البغدادي  الثقافي  المركز  في  وليلة 

التحضيرية األولى لعقد مؤتمر السينمائيين 
العراقيين األول وذلك في آب 2015 .

ألعراقيين”  السينمائيين  “رابطة  رئيس  وأكّد 
سينظم  الندوة  ه��ذه  أّن  محبوب،  محمد 
جميع  إشراك  بهدف  الحقتان  ندوتان  بعدها 
ناجح  لمؤتمر  التحضيرات  في  السينمائيين 

يحقق األهداف المرجوة منه.
السينمائيين  مؤتمر  أَن   “ محبوب:  أضاف   
الثالثة  التحضيرية  )والندوات  األول  العراقيين 
رؤية  وضع  إلى  يهدف  إنعقاده(  تسبق  التي 
وتشريع  العراقية،  للسينما  إستراتيجية 
قوانين، وإصدار تعليمات، وإقرار آليات من شأنها 
العراقيين،  السينمائيين  أوض��اع  تحسين 
والنهوض بالسينما العراقية إنتاجاً وتسويقاً، 

خاصة  برعاية  يعقد  المؤتمر  هذا  أن  مبيناً 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  قبل  من 
المحاور  بعض  إلى  محبوب  وأشار  الدولة.  في 

المقترحة للندوة التحضيرية األولى منها:
* أفالم مهرجان بغداد عاصمة للثقافة العربية.

 *دائرة السينما والمسرح.
الفنون  ومعاهد  كليات  في  السينما  *أقسام 
بغداد  في  السينمائية  العرض  *دور  الجميلة. 
والمحافظات. وأكّد رئيس “رابطة السينمائيين 
الندوة  هذه  أّن  محبوب،  محمد  ألعراقيين” 
إشراك  بهدف  الحقتان  ندوتان  بعدها  سينظم 
لمؤتمر  التحضيرات  في  السينمائيين  جميع 
أضاف  منه.  المرجوة  األه��داف  يحقق  ناجح 
العراقيين  السينمائيين  مؤتمر  أَن   “ محبوب: 

األول )والندوات التحضيرية الثالثة التي تسبق 
إستراتيجية  رؤية  وضع  إلى  يهدف  إنعقاده( 
وإصدار  قوانين،  وتشريع  العراقية،  للسينما 
تحسين  شأنها  من  آليات  وإق��رار  تعليمات، 
والنهوض  العراقيين،  السينمائيين  أوضاع 
مبيناً  وتسويقاً،  إنتاجاً  العراقية  بالسينما 
قبل  من  خاصة  برعاية  يعقد  المؤتمر  هذا  أن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة.
المقترحة  المحاور  بعض  إلى  محبوب  وأشار 
للندوة التحضيرية األولى منها:* أفالم مهرجان 
بغداد عاصمة للثقافة العربية. *دائرة السينما 
والمسرح.*أقسام السينما في كليات ومعاهد 
في  السينمائية  العرض  الجميلة.*دور  الفنون 

بغداد والمحافظات.

“بين  بعنوان:  السفير  جريدة  في  مقااًل  كتبُت   ،2009 عام 
ريتا وإياد قبلة أطلقت عليها نارًا طائفية”، ها أنا أراه ينمو 
في  مرمية  »المعاني  أن  هي  واهية  بحجة  ويكبر  أمامي 
التي  األفكار  قيمة  من  أبًدا  انتقاًصا  ليس  هذا  الطرقات«. 
العكس  على  بل  اليومية،  الحيوات  أرصفة  على  تصادفنا 
أو  الحياة  يد  ما سقط من  التقاط  في  التحدي  إّنه  تماًما، 
إعادة  عن  مبتعدين  جديد،  من  فيه  النبض  وضّخ  لها  ِسجِّ
التوسيع  »بوتوكس«  بحقن  منتفًخا  الماضي  شريط 
منتج  أو  عمل  أي  سنقيس  كنا  إن  ألننا  العبثي،  الروائي 
إبداعي بعدد الصفحات، مدة البث،.. الخ، فمن األجدر بنا أن 
نسّميه »سوق اإلبداع« – كما قالت الناقدة مريم مشتاوي 

ذات مرة في تعليق لها على فايسبوك.
وللمصادفة الصرفة، كانت مشتاوي قد دعت، في مقالها 
النقدي عن »طابق 99« المنشور في جريدة الشرق األوسط، 

قصيرة  قصة  أو  ل�»نوفيال  تحويلها  إلى  الرواية  صاحبة 
هي  به،  مبالغ  الطوابق  عدد  أّن  تقول  بها  وكأّني  طويلة«، 
ما  على  لكّنها  الرواية،  عنوان  إلى  هنا  تشير  ال  بالطبع 
بالعودة  النقدية أن هذا ما كان. أما  أدركت بحنكتها  يبدو 
ال�ُمنتج  هوية  تحديد  علم  إلى  واستنادًا  للتسمية، 
لها  اتصال  ال  دعائية،  محض  فهي   ،»Brand Identity«
على  العلو،  حيث  من  حتى  المذكورة،  الرواية  بموضوع 

اعتبار أن أحداثها تدور في نيويورك.
بعيًدا عن االسهاب في التفاصيل، نستنتج مًعا أننا أمام 
تصادفنا  األول،  الطابق  في  فقط.  بطابقين  روائية  عمارة 
يحب  عرجاء  وَق��َدٍم  الوجه  في  بندبة  رجل  المرايا،  لعبة 
ب�أن  يؤمن  ألّنه  معها،  المرايا  لعبة  ويدمن  الباليه  راقصة 
هي  به«؛  شبهاً  أكثر  األوقات  غالبية  فى  المرء  »احتماالت 
المرايا عينها التي تَُعدُّ تيمة أساسية في أعمال »خورخي 
من  خوفها  في  هيلدا  مع  يتساوى  الذي  بورخيس«  لويس 

المرايا وانعكاساتها:
»حين كنت طفالً، كنت أخشى المرايا،

وأن أرى فيها وجهاً آخر غير وجهي،
أو قناعاً أعمى غير شخصي

يخفي دون شك شيئاً فظيعاً«.
الكاتب  بقلم  غراي«  دوري��ان  »صورة  رائعة  تحاكي  كما 
يعتبر  إذ  بورخيس،  قصيدة  وايلد«  »أوسكار  والمسرحي 
الخصوصية  وخفايا  خبايا  عن  بالكشف  تهدد  المرآة 
اإلنسانية، األمر الذي تتشاركه معه هيلدا أيًضا في رهابها 

من نفسها ومن المرآة:
»اآلن،

أخشى أن تخّبئ لي المرآة،
الوجه الحقيقي لروحي،
مخدوًشا بِظّل وخطايا«.

تخاطر فظيع بين »فوبيا« هيلدا وبورخيس، وبين مخاوفها 
المرايا  لعبة  أّن  يبدو  أيًضا..  »غراي«  تشغل  التي  ذاتها  من 
بنية  تشّكل  المرآة  أمام  الجنس  بممارسة  الممزوجة 

منفصلة ال تضيف وال تنتقص من محتوى الرواية. 
يسُط  لم  لو  ا  أمنيًّ مربًَّعا  يكون  فكاد  الثاني،  الطابق  أما 

فخورة  بقواتّية  مغرم  فلسطينيٌّ  الحب؛  جبروت  عليه 
بصليبها المشطوب جهارًا، وآخر مولع بكتائبّية من عائلة 
النيويوركيان  وهيلدا  مجد  هما  إذًا  المجازر.  في  متورطة 
البرجوازيان استضافا ريتا وإياد في الطابق الثاني، وكأّنهما 

يحتاجان لَفأْرَي تجربة.
أنه  اعتبار  تبرير حبها إلياد على  إلى  ريتا  في اإلطار، تعمد 
“ليس من ألحق فيها وبوطنها األذى«، كذلك تستمع هيلدا 
آلالم حبيبها، تتعاطف معه، إلى حّد أنها تتوه بين ماضيها 
غير حاسمة حتى حقائبها،  لبنان  إلى  فتذهب  وحاضرها، 

لتجد إجابات لنفسها عن نفسها.
والمستغرب أن حيثيات حكاية ريتا وإياد التي طغت عليها 
قوة الحب والتطورات السريعة في العالقة، جاءت مماثلًة 
لسان  على   »99 »طابق  في  الروائية  أيًضا  إليه  أشارت  لما 

مجد: »كانت األوقات تمّر بسرعة وأنا أنتظر لقائي بها«.
الحب،  لينضج  المقال  من  تتغذى  راحت  الرواية  أن  يبدو 
العشق  إلى قوة  وإياد  ريتا  إشارة واضحة في قصة  إذ نجد 
ويقول  والحواجز؛  المعتقدات  أسر  التي حررت نفسها من 

مجد بطل »طابق 99« انسجاًما مع ما تقّدم: »نسيت أمورًا 
كثيرة مع هيلدا كأنها لم تكن يوًما: أسواق صبرا وشاتيال 
بعلب  األشبه  الضيقة  المنازل  فيها،  المارة  عرق  ورائحة 
أهل  بناها  التي  العشوائية  والغرف  متالصقة  كرتونية 

المخيم الحًقا حين ضاقت األرض بهم«.
بطريقتين  فيزيولوجًيا  أيضاً  هنا  الغرابة  عناصر  تكتمل 
»المصعد«؛  في  إياد  مع  القبل  تتبادل  ريتا  هجينتين، 
سيارة.  في  الجنس  تمارس  عندما  عذريتها  تفقد  وهيلدا 
السماء  في  جنة  بين  كبيرًا  صراًعا  تعيش  الفتاتين  فكال 
المّتقدة  إليها، وأخرى على األرض تجرفها مشاعرها  تتوق 
لو  حتى  الصليب،  على  فداها  مسيًحا  تخاف  ريتا  نحوها. 
اضطرت لصلب مشاعرها، ولكنها ما تلبث أن تعود للتعبير 
خالل  من  لخياراتها  حسمها  وعدم  ذلك  بعد  إرباكها  عن 
بالعجائب  تؤمن  ال  التي  وهيلدا  فديته«.  إياد  »هذا  قولها: 
الطقسية، تخاف أن »تزعل العدرا«..  »كانت تصرخ دخيلك 
يا عدرا« وتكرر فعل الندامة لتردع نفسها دائًما، مستذكرة 
حديث مدرّستها: »هيلدا لماذا ال ترددين معنا فعل الندامة؟ 

روائيون: هل للعالقات دور كبير في نيل “البوكر”؟
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يُضربُ  للرجلِ  الصادقِ  األمينِ  ، 
يَخشاهُ  الناسُ  لصدقهِ  وأمانته 
و “ الطاگيه “ : هيَ  غطاء للرأس 
ُ “ العرَقچين “ ، ولكنها  ِ تشبه 

أخف ُ منه ُ .وأصله ُ :
 ُ َ نفسه  َ قد عاهد  ً كان  أن رجال 
على أن اليقول َ كذبا ً في حياته 
 َ الصدق   ُ قوله   َ فكان   ..  !! قط   ِ
مشاكل  في   ُ يُوقعه  ما   ً كثيرا 
جراء  من  يتلقى  كان  وم��آزق   َ
 ِ الكفخات   “  َ بعض  بعضها 
على   ُ يضع   َ وكان   ِ رأسه  على   “
 “ فانبثقت   “ طاگيه   “  ِ رأسه 
من  وسطها  وتمزق   “ طاگيته 
كثرة ِ ما نال َ من “ الكفخات “ . 
وكان َ مع ذلك يأبى إال قول الحق 

والصدق ِ .

امرأة   ُ صادفته   ٍ يوم  ذات  وفي 
ُ َحسنا  ، فرأت هندامه   ُ حسناء 
 ...  “ “ طاگيته منگوبه  ولكن   ،  ً
َ ، فقال  ، فسأله عن سبب ذلك 
 ... الُصدگ  “ واهلل ألني أحچي   :  َ
وآكل كفخات !! ... “ . فقالت ْ له 
 َ فقال   .  “  ... ؟  يَعني  اشلون   “  :  ُ
 ِ إنت   ... ُس��ؤال  أسالچ   “  : لها 
نعم   : فقالت  ؟   ... ؟  متزوجه 
 َ فقال   .  “  ...  !! مطلگه  لكن   ...
غير   ... ؟  ْمطلگه  ليش   “  : لها 
فرفعت   .  “  ..  !! خي��ر  بيچ  َما 
كفخته   “ ف���  يَدها   ُ المرأة 
 : لها   َ ... فقال   “  ..  !! راَسه  َعلى 
“ ها ... شفتي اشلون ] إليحچي 
[ من  َمنگوبَه  الصدگ طاگيته 
صدگتي  هسه   ...  !!! الكفخات 

؟ ..” .
فذهب قوله مثال ً

11إستراحة القارئ

تدوين  من  ينتهون  وفريقه  تسورايوكي  نو  كي   -  905
كوكين واكاشو.

يستردون  قالوون  األشرف  بقيادة  المسلمين   -  1291
على  قضي  وبذلك  الصليبيين،  أيدي  من  صيدا  مدينة 
الوجود الصليبي تماًما في الشام بعد أن ظل نحو مائتي 

عام.
1471 - قتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه.

1851 - كولومبيا تلغي الرق.
1864 - إعالن روسيا نهاية الحرب الروسية الشركسية، 
وإجبار الكثير من الشركس على مغادرة وطنهم. يعرف 

هذا اليوم باسم يوم الحداد الشركسي.
1871 - الحكومة الفرنسية تغزو كومونة باريس وتقاتل 

سكانه لتقتل منهم نحو 20000 في أسبوع دامي.
إيكيكي«  »ميناء  تغلقا  تشيليتان  مدمرتان   -  1879
أثناء  وذلك  بيروفيتين  مدمرتين  مع  وتشتبكا  التشيلي 

حرب المحيط الهادئ )1879-1884(.
1881 - تأسيس الصليب األحمر األمريكي.

في  فيفا   / القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  تأسيس   -  1904
باريس.

عبر  الفردي  طيرانه  يكمل  لندبرغ  تشارلز   -  1927
المحيط األطلسي من الواليات المتحدة.

1932 - أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر 
المحيط األطلسي من الواليات المتحدة.

1936 - اعتقال سادا أبه بعد تجوالها في أحياء طوكيو 
وهي  أيام،  لعدة  لحبيبها  الجنسية  األعضاء  حاملة 
الحادثة التي أصبحت ملهًما للعديد من األعمال األدبية.
سفينة  تغرق  بوت«  »يو  األلمانية  الغواصات   -  1941
وذلك  البرازيل  950 ميل من سواحل  بعد  أمريكية على 

أثناء الحرب العالمية الثانية.
1980 - الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.

427 ق.م - أفالطون، فيلسوف إغريقي.
1471 - آلبرخت دورر، رسام ألماني.

1527 - الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا.
1688 - ألكسندر بوب، شاعر إنجليزي.

1792 - غاسبارد-غوستاف كوريوليس، مهندس 
وعالم رياضيات فرنسي.

1843 - شارل ألبير غوبا، سياسي سويسري 
حاصل على جائزة نوبل للسالم عام 1902.

1851 - ليون بورجوا، سياسي فرنسي حاصل على 
جائزة نوبل للسالم عام 1920.

1860 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل 
من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟على جائزة نوبل في الطب عام 1924.11.

اليوم  في التاريخ                     21 آيار

مواليد هذا اليوم               21 آيار

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور
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اً بما  مهنياً: يدخل جوبيتير برج األسد فيدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّ
تريد، ُكن منتبهاً إلى طريقة تصّرفاتك وإلى كل كلمة تتفّوه بها واصِغ 

إلى حدسك! عاطفياً: التفّرد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، وال سيما 
إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العالقة مع الشريك صحياً: 

نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل اإليجابية في 
استقرار وضعك الصحي 

مهنياً: يخرج جوبيتير من برجك إلى برج األسد قيطرأ تغيير يربكك قليالً. إنه 
يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خالف عاطفياً: قد تخوض معارك 

بسيطة مع الشريك إلقناعه بالتخلي عن أنانيته، وقد تنجح حيناً وربما تفشل 
حيناً آخر صحياً: خّفف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض 

التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتالحظ الفرق سريعاً 

مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى برج األسد ويساهم في تغيير الوقائع، فيكون 
لمصلحتك من دون شك عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها 

في النهاية ستحدد طبيعة العالقة مع الشريك صحياً: الجلوس خلف 
المكاتب وقتاً طويالً ليس جيداً، فحاول ان تغّير هذا النمط 

مهنياً: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع ال يرضيك 
أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات عاطفياً: ال تغامر بعالقة 
عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل 

على ذلك صحياً: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال 
من اإلرباك والقلق 

مهنياً: يدخل جوبيتير منزلك الرابع، ويفرض عليك التركيز على األمور 
األساسية وعدم االنشغال باألمور الثانوية ألنها لن تفيدك عاطفياً: قد 

تواجه مواقف صعبة، لكن الشريك سيقف الى جانبك ويساعدك كثيرا 
صحياً: ال تفّوت عليك فرصة االستفادة من التمارين الرياضية الصباحية 

قبل التوجه إلى العمل 

ا للتحّرك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين، لكنني أنّبهك إلى بعض  جدًّ
المماطلة أو التأخير في المعامالت عاطفياً: تسامح مع الشريك ألنه عفوي وطيب القلب، وال 

تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها 
العمل، قد تشكو تشنجاً في األعصاب 

مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى منزلك العاشر، أي إلى األسد، فيخلق من ال 
شيء مشروعاً يثير دهشة زمالئك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية 

لمواجهة األمور عاطفياً: اذا كنت غير قادر على االرتباط الرسمي، فال تطلق 
الوعود ألنك لن تنفذها صحياً: شرب المياه بمعّدالت عالية مهم جداً، وهذا 

إيجابي من أجل صحة أفضل 

مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى برج األسد، مهما عاندتك الظروف في العمل، 
ال تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل يكون أفضل 

عاطفياً: ال تترك الشكوك تؤثر في عالقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن 
يوصلك إلى أماكن ال ترغب في الوصول اليها صحياً: تفكر في التخلص من 

العمل اإلضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة

مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى برج األسد وتبدو متهّوراً في تصرفاتك خالل هذا 
اليوم وال تعرف اتخاذ القرار السليم عاطفياً: إقبل النقاش وال تفرض آراءك 
على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه صحياً: تقرر مع بعض 

األصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك 
المفضلة 

مهنياً: ينتقل كوكب جوبيتير إلى منزلك الثاني عشر، أي إلى األسد، ما 
يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل فهذا يفيدك كثيراً ويسّهل مهمتك 
أكثر مما كنت تتصور عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما 

ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة صحياً: أنت مقبل على 
مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق

مهنياً: يترك جوبيتير برج السرطان لينتقل إلى موقع مناسب لك، فال 
تغير من قراراتك لترضي اآلخرين بها عاطفياً: تطرح مجموعة من األفكار 

وتناقشها مع الحبيب وتتوصالن إلى النتائج المرجوة صحياً: تستفيق من 
سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يومياً

مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى منزلك السادس، أي إلى األسد، وتكون أجواء 
العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز األعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح 
عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات األساسية، لذا 
عليك عدم االستهتار بأي شيء صحياً: حاول تطبيق اإلرشادات الطبية 

التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حاالتك الصحية

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصور

إليحچي الُصدگ طاگيته َمنگوبه ..
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تُوفي الفنان القدير حسن مصطفى عن عمٍر يناهز 82 عاماً، فيما 
محمود  مصطفى  مسجد  من  الراحل  جنازة  تخرج  أن  المقرر  من 
المعهد  1933. تخرّج من  المهندسين. وهو من مواليد عام  بحي 
بالمشاركة في  وبدأ حياته   1957 المسرحية عام  العالي للفنون 

الفرق الغنائية منها فرقة اسماعيل يس وفرقة التليفزيون.
مميزة،  أدوار  عدة  عبر  المسرح  في  كبيراً  نجاحاً  “الراحل”  وحقق 
المشاغبين”  “مدرسة  مسرحية  في  دوره  اإلطالق  على  أشهرها 
عندما قدم شخصية الناظر، كما شارك أيضا في عدة مسرحيات 
هامة منها “حواء الساعة 12”، “سيدتي الجميلة”، “والعيال كبرت” 
التي حققت نجاح الفتاً وتعتبر من كالسيكات المسرح المصري. 
كما شارك في أكثر من فيلم سينمائي منهم “نص ساعة جواز”، 

“يوميات نائب في األرياف”، و”مرجان أحمد مرجان”.
جمال  ميمي  الفنانة  من  تزوج  قد  “مصطفى”  أن  بالذكر  والجدير 
استمرت حياتهما  له، حيث  الوحيدة  الزيجة  وهي  الستينات،  في 
في  ترافقه  زوجته  وكانت  اليوم،  صباح  وفاته  حتى  الزوجية 

المستشفى حتى أنفاسه األخيرة.

تايلور  األميركية  البوب  نجمة  نالت 
من  “بيلبورد”،  جوائز  ثماني  سويفت 
وانتهزت  فنانة،  أفضل  جائزة  بينها 
الس  في  الموسيقي  الحفل  ه��ذا 
المصورة  أغنيتها  لتقديم  فيغاس 
البالغة  المغنية  وانتقلت  األخيرة. 
“باد  أغنية  في  عاما   25 العمر  من 
إلى   ”1989“ ألبوم  من  المأخوذة  بالد” 
الهيب  هو  جديد  موسيقي  أسلوب 
هوب، إلى جانب مغني الراب كندريك 
المار. والشريط المصور لهذه األغنية 
مصغر  تشويق  فيلم  عن  عبارة  هو 
فيه  تتواجه  كان  جوزيف  إخراج  من 
نساء  برفقة  األش��رار  مع  سويفت 
سام  وح��از  باألسلحة.  مدججات 
سميث، الفائز الكبير بجوائز “غرامي” 
فنان  أفضل  جائزتي  الموسيقية، 

وأفضل فنان جديد. وتعذر على مغني 
السول المشاركة في الحفل بسبب 
خضوعه لجراحة في األوتار الصوتية، 
لكنه وجه رسالة شكر عبر الفيديو 
وفازت  الفتات.  على  يدويا  مكتوبة 
البريطاينة  دايركشن”  “وان  فرقة 
وذلك  ثنائي/فرقة،  أفضل  بجائزة 
انسحاب  على  شهرين  من  أقل  بعد 
عند  باين  ليام  وقال  منها.  مالك  زين 
اآلخرين  األعضاء  مع  الجائزة  تسلم 

“نود تشاركها مع أخينا زين”.
الموسيقية  “بيلبورد”  جوائز  وتكرم 
“بيلبورد”  مجلة  تقدمها  التي 
الموسيقى  قطاع  في  المتخصصة 
الفناين بناء على مبيعات أعمالهم، 
التي  العريقة  “غرامي”  لجوائز  خالفا 

تستند إلى عمليات تصويت.

من  الشاشة  على  للظهور  الشربيني  دينا  الشابة  تعودالفنانة 
النقض  محكمة  فصل  تنتظر  فيما  “التجربة”،  برنامج  خالل 

بالقضية التي اتهمت فيها بتعاطي المواد المخدرة.
من  حلقة  مؤخراً  الشربيني  دينا  الشابة  الفنانة  صّورت  القاهرة: 
أن  على  إسبانيا  في  وذلك  “التجربة”،  لبرنامج  الثاني  الموسم 
ويعتبر  المقبل.  رمضان  شهر  في  البرنامج  حلقات  ضمن  تُعرَض 
السجن  من  خروجها  منذ  الشابة  للفنانة  األول  هو  الظهور  هذا 
تعاطي  بتهمة  عام  لمدة  بعد حبسها  الماضي  العام  نهاية  في 
تصاريح  على  الحصول  من  بحرمانها  تسبب  ما  المخدرة،  المواد 
بالعمل في المشاريع الدرامية الجديدة، بسبب  اإلحتكام لقانون 
مثل  في  أدينوا  لمن  التصاريح  يُحّظر منح  الذي  الممثلين  نقابة 

هذه القضايا.
جهة  النقض)أعلى  محكمة  حكم  “الشربيني”  وتنتظر  هذا 
إلغاء  لها  يحق  والتي  في قضيتها،  المقبل  الشهر  في  قضائية( 
لتستكمل  البراءة  حكم  تنتظر  أنها  علماً  وتبرأتها،  إدانتها 
مشكلة  ستواجه  إدانتها  حال  في  أنها  إال  الفنية،  مسيرتها 

بخسارة مهنتها الفنية في مصر.

بتروثيال  الممثلة  جيرهارد  الممثل 
باركر والكاتب االلماني هاينر موللر 
المخرجة   إخراج  من  والمسرحية 
السويدية صوفيا جوبيتر والمسرح 
مدينة  م��س��رح   ف��ي  الصغير 
الفراق  يكون  عندما  ستوكهولم 
االرستقراطيين  زمن  في  والحب 
وفي القرن السابع عشر في فرنسا 
هاينر  مثل  الماني  كاتب  ويحاول 
الى  والمكان  الزمان  تحويل  موللر 
بعد  ما  مسرح  وبطريقة  خ��واء 
الحداثة فموت الحب هل فعآل يموت 
مابين  الجفاف  وييدآ موسم  الحب 
سلوك  الى  االمر  وينتهي  الحبيبن 
الى  واالنجراف  والرغبات  االنحرافات 
في  والتقطيع  الكتابة  اسلوب 
الحوار  فن  على  والتركيز  الحوارات 
تتحول  وعندما  والمنولوج  الداخلي 
مشاعر الحب الى حجر كيف نختار 
إم��رأة    ، طقوسه  ونمارس  الحب 
المكعبات  من  ديكور  وسط  تنتظر 
والمربعات في فضاء  شبه مظلم 
الرمل  من  بسياج  المكان  ويحيط 
كل  المسرح  أرضية  يمأل  والحصى 
شيئ غامق اللون حتى تيابها فيها 
مسحة ورائحة الحداد والسواد امرأة 
والذي  المفقود  الحب  زمن  تناجي 
اصبح رمادي اللون والطعم والرائحة 
مدرسة  صاحب  وهو  ممثل  يدخل 
في  يلتقيان  القديم  والوجع  الحب 
الحب يجمعهم  المكان كان  ظالم 
في يوم ما لكنه إختفى وحل محله 
والجسد  المفقود  الحواس  لغة 
إيروتكية  شبه  ومشاهد  المنهك 
نواجه  ،”كيف  االثنين  مابين  وحوار 
هاوية  في  نعيش  ونحن  الموت 

التركيز  الرجل  ومحاولة   “ الحب 
الجنسية  االث���ارة  عوامل  على 
ألوام��ره   تنصاع  وال��م��رأة  واالغ���واء 
الذكورية  السيطرة  فرض  ولعبة 
في  الجنسي  والشبق  والهوس 
والرجل  المرأة   القطبين  عالم 
الذي  الرجل  سلطة  فيه  تتحكم 
اما لغة  اللعبة  إدارة  يدير ويقود فن 
الحوارات  في  محصورة  الجنس 
،وه��ل  الجسد  مالمسة  وب���دون 
هادئة  مأساة  في  الحب  ينقرض 
العالقات  وتبقى  إنسانية  لحالة 
يجتمع  وهل  ؟  ومتشابكة  خطرة 
وكل  والجنس  والكراهية  الحب 
وهي  ؟  والمشاعر  العواطف  هذه 
بيننا  الحب  اليكون  “لماذا  تسأل 
لكي يتقبل بعضنا البعض ونعيش 
إالختالف”؟  ودون  االنسجام  حالة 
شخص  الى  الرجل  يتحول  وعندما 
وضيع  ونزق او ربما سلبي أو لطيف 
في نظرالمرأة ، في هذه المسرحية 
صالة  في  أنفسنا  وجدنا  الرباعية 
المسرح   وخشبة  الغرفة  ومسرح 
يردد  الكل  ورُجْل  إمرأة   نتأمل  ونحن 
ونحب  الحب  على  النجرأ  “لماذا 
نجد  “ل��م��اذا  ؟  البعض”  بعضنا 
للبعض  بعضنا  تقبل  في  صعوبة 
وقصة  الحكاية  هذه  وتبقى  االخر؟ 
الحبيب  فالمونت  دي  الكونت 
التدميرية  الحب  وحكاية  السابق 
والكراهية  الذل  قصة حب يسودها 
الحب  ربما  والمحبة  والجنس 
وتناشده  تتألم  ال��م��رأة  وتبقى 
،لقد قتلت الحب  أنا  “البارحة بدأت 
انا  أحب  االن  ولكن  قلبي  في  الذي 
مثلك وإذا مت سوف أنادي بأسمك .

طافش  نسرين  الفنانة  ب��دأت 
القصة  تصوير  الماضي  األسبوع 
ليلة  “ألف  سلسلة  من  الثانية 
ناير  محمد  كتبها  الذي  وليلة” 
العزيز  عبد  رؤوف  ويخرجها 
ليتم  سينرجي  شركة  وتنتجها 
عرضها في رمضان 2015. وتلعب 
المصري  الفنان  مع  بطولتها 
توأم  شقيقتين  ب��دور  يس  آسر 
مختلفتين في الطباع، وعنوانها 

“سعد وأفنان”.
عن  “ط��اف��ش”  وكشفتت  ه��ذا 
كواليس  من  لها  األول��ى  الصور 
الشخصية  بمالبس  التصوير 
علماً  العمل.  في  تؤديها  التي 

الرقص  في  دروس��اً  تلقت  أنها 
يد  على  والفالمنكو  التعبيري 
مدربة إسبانية باإلضافة للمدرب 
فيما  ضياء،  محمد  المصري 
سيكون تصوير القصة بين مصر 
سعادتها  عن  عّبرت  وقد  وبولندا. 
بكل  العمل  هذا  في  بالمشاركة 
فيه  والمشاركين  مقوماته 

والقيمين عليه. 
يُذكر أن القصة األولى من بطولة 
والفنانة  ك��رارة  أمير  الفنان 
يلعب  فيما  عائشة،  التونسية 
وش��ه��رزاد  شهريار  دور  فيها 
منير  شريف  المصري  الفنانين 

واللبنانية نيكول سابا.

الشابة  المغربية  الفنانة  زارت 
األطفال  سرطان  مستشفى  جنات 
57357 حيث اطمأنت على عدد من 
لهم  وقدمت  المصابين  االطفال 
الهدايا، والتقطت الصور التذكارية 
ضمن  الزيارة  هذه  وجاءت  معهم. 
حملة  على  تعاقدها  الحملة 
سُتطلَق  للمستشفى  دعائية 
عبر  المقبل  رمضان  شهر  خالل 

الشاشات.
األطباء  من  جنات  واطلعت  هذا 
العالج  ط��رق  على  المعالجين 
ونسب الشفاء لألطفال المصابين.

وتوزيع  الرحمن،  عبد  محمد  الشاعر  كلمات  من 
المايسترو وليد فايد، أطلق الفنان وليد الشامي 
ألبومه  أغنيات  بين  من  المصورة  أغنياته  أحدث 
األخير “مبروك للحزن” مع المخرج ياسر الياسري، 
معظم  رسمية،  سيمفونية  فرقة  اختار  الذي 
لفرقة  الدائمين  األعضاء  من  هم  فيها  العازفين 
احدى  في  بتصويرها  وقام  فيروز،  الكبيرة  الفنانة 
دور األوبرا في أوروبا، بمشاركة ما يقارب 50 عازفاً، 
أيام  سبعة  خالل  كومبارس،   400 عن  يزيد  وما 

عمل.
تولى  التي  للحزن”  “م��ب��روك  أغنية  وتحمل 
تلحينها وليد الشامي نفسه، اللون الموسيقي 
تحمل  التي  األغنيات  من  وهي  الكالسيكي، 
الدور  لها  كان  التي  كلماتها  في  متعددة  معاني 
الكبير بفكرة األغنية التي وضعها المخرج ياسر 
الياسري في السيناريو الذي يدور حول فتاة يطارده 
طيفها دائما وأينما ذهب، ليكتشف أن األمر عبارة 

عن تهيؤات ال وجود لها على أرض الواقع.
التلفزيونية  “روتانا”  قناة  عبر  األغنية  عرض  وبدأ 

في “يوتيوب”، ومن خالل قنوات “روتانا” الفضائية.

وفاة الفنان القدير
 حسن مصطفى

تايلور سويفت تنال حصة 
األسد من جوائز “بيلبورد”

دينا الشربيني تعود
 في “التجربة”

مسرحية الرباعية ومسرح 
ما بعد الحداثة

نسرين طافش تكشف الصور 
األولى من “سعيد وأفنان”

جنات تزور مستشفى سرطان 
األطفال

وليد الشامي يطلق “مبروك للحزن” سيلين ديون: زوجي
 يريدني قوية

إنتهى من تسجيل أغنية للزوجة مؤخرًا

رضا الخياط ينتقد غياب األنشودة الوطنية

زواج  على  ع��اٍم  م��رور  بعد 
“كيم  الواقع  تليفزيون  نجمة 
المغني  وزوجها  كاردشيان” 
قرر  ويست”،  “كاني  األميركي 
المألوف  عن  الخروج  الزوجان 
طاولة  على  مجدداً  والجلوس 
بينهما  العهود  لتجديد  الزواج 

بمزيٍد من الرومانسية.
لن  الزوجين  ان  تقارير  ذكرت  وقد 
السنوية  بالذكرى  اإلحتفال  يجعال 
وإنما  عادياً،  احتفاال  لزواجهم  األولى 
ثاني  لعرٍس  حفالً  يكون  أن  ق��ررا 
سيتبادالن فيه عهود الزواج في برج 
إيفل بباريس، علماً أنهما استضافا 
خالل  وأصدقائهما  عائلتيهما 
وقبل  األسبوع  نهاية  عطلة 
عهودهما.  بتجديد  اإلحتفال 
في  معاً  سُيطاّلن  أنهما  كما 
السينمائي  “كان”  مهرجان 
بعيد  اإلح��ت��ف��ال  ق��ب��ل 

زواجهما في باريس.

كيم كارادشيان 
وكاني ويست 

يجددان عهود 
الزواج

ديون”  “سيلين  الكندية  المغنية  عادت 
أخذتها  طويلة  إج��ازٍة  بعد  الغناء  إلى 
لإلعتناء بزوجها المغني الكندي ومدير 
أعمالها “رينيه أنجيليل” بسبب إصابته 
للصحفيين  وصرحت  الحلق.  بسرطان 
 Billboard Music حفل  بكواليس 
Awards 2015 يوم االحد الماضي أنها 
زوجها،  سوى  الحضور  كل  بين  ترى  ال 

فتشعر أنها تغني له فقط.
وأعلنت أنها ستعود للغناء على مسرح 
يوم  سيزر  قصر  في   The Colosseum
“سوف  قائلة:  القادم،  أغسطس)آب(   27
أعود لعملي من أجله فأنا أريده أن يراني 
قوية على المسرح مجدداً ألنني المغنية 
أصبحت  أنني  وأشعر  له،  المفضلة 
تماثله  مع  يريد  ما  لتحقيق  جاهزة 
“ أنجيليل” قد ساند  أن  يُذكر  للشفاء.   
وهي  أعمالها  بإدارة  بدأ  ان  منذ  زوجته 

المراهقة، وفي مختلف مراحل  في سن 
حياتها، علماً أنها تقول أنها معجبة به 
اآلن أكثر من أي وقٍت مضى. فعلى الرغم 
إال  الحلق  من معاناته مع مرض سرطان 
منها  طلب  بل  أنانياً  شخصاً  ليس  أنه 
أن  لحياتها  يريد  ألنه  بعملها  االهتمام 
تسير بشكٍل أفضل، و يقول لها أنا معك 
وبجانبك وأريد أن أراك قويًة كما كنِت في 

كل وقت وأريدك على المسرح مجدداً.
والجدير بالذكر أيضاً هو أن “ديون” البالغة 
نجاحاً  حققت  قد  عاماً   47 العمر  من 
قدمته  الذي  الغنائي  العرض  في  كبيراً 
لم  ولكنها  الماضي،  أغسطس)آب(  في 
بسبب  وقتذاك  ذلك  تكمل  أن  تستطع 
أوضحت  حيث  زوجها،  م��رض  ظ��روف 
للعودة،  نفسياً  مستعدة  تكن  لم  أنها 
لي  بحاجة  كانوا  وعائلتي  زوجي  وقالت: 

والزالوا كذلك”.

- عبدالجبار العتابي 

ال  أن  الخياط  رضا  العراقي  الفنان  صرّح 
الوقت الحالي وذلك ألن  جديد لديه في 
لسيولة  يحتاج  الجديد  الفني  اإلنتاج 
وقال:  متوفرة.  غير  السيولة  بينما 
عاطفية  أغنية  مدة  منذ  سجلت  لقد 
من   وهي  حياتي”.  “شريكة  عنوانها 
كلمات كريم العراقي وألحاني وغنائي. 
أم  حياتي  “شريكة  مطلعها:  ويقول 
وسوف  الزوجة،  عن  وهي  وبناتي”.  ولدي 
أصورها قريباً. فلم يسبق ألحد أن غنى 
ملحم  اللبناني  الفنان  عدا  للزوجة 
حلوة”،  “مرتي  أغنية  قدم  الذي  بركات 
والتقدير  الوفاء  تحمل  األغنية  وهذه 

لكل زوجة وأم.
إنتاج  عن  إجابته  معرض  في  وأض��اف 
الوطنية: ال يوجد دعم لألغاني  األغنية 
أو األناشيد الوطنية. ألنه ليس هناك أي 
وهناك  الوطنية.  لألعمال  داعمة  جهة 
وبين  المآتم  و”قوالت”  أهازيج  بين  فرق 
وطنه”.  يا  ..جنة  “جنة  مثل  أنشودة 
اإلقتراحات  من  الكثير  قدمت  وأوضح: 
يقولون  وكلهم  القنوات،  من  وللعديد 
لي تعال وتفضل وأهال بك. ولكن عندما 
يطالبوننا  اإلتفاق  من  قريبين  نصبح 
للملحن  المدنية  األح��وال  بهويات 
والشاعر والمطرب من أجل صرف األجور 
المفروض  فمن  غريب.  أمر  وهذا  لهم. 
في  “التلفيات”  حال  األناشيد  إطالق 
ودروع  دبابات  تحترق  حيث  المعركة، 
األخ��وة  لألسف  ولكن  أرواح.  وتزهق 
يجلسون  المحطات  في  المسؤولين 
ومع  ببرجوازيتهم  مكاتبهم  خلف 

سكرتيراتهم بصراحة.

مواصفات  ح��ول  الخياط  وأوض���ح 
األولى  بالدرجِة  أنها  الوطنية  األنشودة 
تحمل  وأن  الوطن،  لكل  تكون  أن  يجب 

بمضمونها صدق “الوطنية” وأن ال يكون 
استنهاضاً  بل  وقتالً  دماً  كلماتها  في 
باإلتجاه الصحيح. وقال: ال توجد أنشودة 
وطنية في الوقت الحالي. فالموجود هو 
“هوسات، أهزوجات عشائرية ولطميات”، 
أهزوجة”   / “هوسة  تقدم  قناة  وك��ل 
وتابع:  للعموم.  وليست  هي  تخصها 
أنتجتها  للدم”  “ال  األخيرة  أنشودتي 
قناة العراقية بثالثة ماليين دينار عراقي 
دوالر  ألفي  من  “اقل  يعادل  ما  أي  فقط، 
يكفي  هل  أتساءل  ولكنني  ونصف”، 
األنشودة ثالثة ماليين فيما يُصرَف على 
وننتقدها  نستهجنها  التي  األغاني 

قرابة ال�20 ألف دوالر؟!
أول عملية لقتل  قائالً:  وعّبر عن أسفه 
نفسه  يجد  عندما  تتحقق  للفنان 
حاله  المحطات  أبواب  لطرق  مضطراً 
معاملة  إلكمال  يراجع  مواطن  أي  حال 
من  بينما  الدولة،  دوائ��ر  إحدى  في  له 
المعنية  الجهات  تتصل  أن  المفروض 
قسم  هناك  أن  خاصة  عنه،  وتسأل  به 
وأنا  للمتابعة.  وآخ��ر  للموسيقى 
أن  إال  الوطنية،  باألنشودة  لي  مشهوٌد 
القائمين بالمسؤوليات ال يجيدون إدارة 
بل  مختصين،  غير  ألنهم  أعمالهم 
المناسبة  غير  المواقع  في  موظفين 
لهم. ولفت ألنه يوجد في قناة العراقية 
االستديوهات  أكثر  من  يَُعد  استوديو 
بعدم  تكمن  المشكلة  أن  إال  تطوراً، 
الكورس  وغياب  موسيقية  فرقة  وجود 
الرسمي، وسأل: ما نفع وجود الفرن دون 

عجين ووقود لصناعة الخبز؟!
إذا  أنه  على  مؤكداً  “الخياط”  وختم 
لواء   20 ستعادل  فأنها  أنشودًة  قدم 
عنده  كلمة  كل  ألن  القتال،  جبهة  في 
مشيراً  العدو،  باتجاه  الرصاص  تحمل 
يسمح  وال  سنة   42 منذ  يعمل  ألنه 
أنشودة  آخر  بأن  وذّكر  بالفشل.  لنفسه 
أشعلت  قد   2013 العام  في  له  صدرت 

الحماس عند الناس.

العدد )630(  الخميس 21 آيار 2015
The: 21 May 2015 issue no.630




