
العبادي يتعهد باستعادة الرمادي “خالل أيام”

بشائر النصر ستزف للعراقيين بالتخلص من داعش
خيارنا الوحيد االنتصار في معركة الشرف والكرامة

سي  بي  بي  مع  مقابلة  في  العبادي  عبر 
الدفاع  وزير  تصريحات  من  الدهشة”  عن 
العراقي  الجيش  بأن  كارتر  آش  األمريكي 

“يفتقد اإلرادة” لقتال تنظيم “داعش”.
وجاءت تصريحات العبادي بعد انتقاد وزير 
بأنه  العراقي  للجيش  األمريكي  الدفاع 

يفتقد اإلرادة لقتال تنظيم “داعش”.
وعبر أشتون كارتر عن اعتقاده بأن “افتقاد 
اإلرادة” هو “سبب رئيسي لتمكن مقاتلي 

التنظيم من التقدم”.
االن��س��ح��اب )م��ن ال��رم��ادي( ل��م يكن 
قرروا  المحليون  القادة  للقوات...  انهيارا 
االنسحاب بالطبع بدون إذن بهدف تقليل 
اآلن  ونحقق  تقديرهم”،  حسب  الخسائر 

في ذلك
وقال الوزير األمريكي إنه رغم أن عدد أفراد 
الجيش العراقي يفوق بكثير عدد مقاتلي 
التنظيم في الرمادي، فإن قواته انسحبت 

ببساطة عندما هوجمت.
العراقي  الجيش  باسم  متحدثا  أن  غير 

رفض هذا االنتقاد.
سي  بي  لبي  معن  سعد  العميد  وقال 
أحيانا  تفرض  وال��ظ��روف  المعركة  إن 

انسحابات تكتيكية.
وقال العبادي إنه “فوجئ” بتصريحات وزير 

الدفاع األمريكي.
“اإلرادة  العراقي  الجيش  لدى  أن  وأضاف 

لقتال داعش”.
عن  تخلى  قد  العراقي  الجيش  وك��ان 
سيطرة  إلى  أدى  ما  الرمادي،  في  مواقعه 
تقارير  قدرت  التي  التنظيم،  مسلحي 

عددهم بمائتين فقط، عليها.
أن  يعني  ال  هذا  إن  قال  العبادي  أن  غير 

الجيش يفتقد إرادة القتال.
انهيارا  يكن  “ل��م  االنسحاب  إن  وق��ال 

للقوات”.
ق��رروا  المحليون  “ال��ق��ادة  أن  وأض��اف 

االنسحاب بالطبع بدون إذن بهدف تقليل 
الخسائر حسب تقديرهم”.

في  تحقيقا  العراقية  الحكومة  وتجرى 
االمر، كما قال العبادي.

قد  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وكان 
للدبابات  مضادة  صواريخ  بتصدير  سمح 
التغلب  من  لتمكينه  العراقي  للجيش 
الشاحنات  داعش  تنظيم  استخدام  عن 

المفخخة الضخمة في المعارك.
وفي مقابلته مع بي بي سي، قال العبادي 
مسلحي  تجعل  الشاحنات  هذه  إلى 

التنظيم “أشبه بقنابل نووية محلية.”
شاحنة   27 نفذوا  المسلحين  إن  وقال 

مفخخة خالل 3 أيام فقط في الرمادي.
واعترف بأن هذا كان “أثر هائال سيئا للغاية 
الشاحنات  ألن  العراقية  القوات  على 

تسقط عددا كبيرا من الضحايا.”
للغاية  “داعم  كارتر  أن  إلى  العبادي  وأشار 
بمعلومات  زُود  أنه  من  واثق  وأنا  للعراق 

خاطئة.
الرمادي  أن  العراقي  ال��وزراء  رئيس  وأكد 

سوف تُستعاد “خالل أيام”.
وقال إن لدى حكومته والجيش والمجندين 
“خطة”  له  المساندين  المتطوعين 
“ظهور  إلى  مشيرا  الهدف،  هذا  لتحقيق 

بوادر على أنها تحقق نجاحا.” 
واكد العبادي  خالل استقباله قائد شرطة 

النصر  بشائر  إن  رزيج  هادي  اللواء  االنبار 
من  بالتخلص  جميعا  للعراقيين  ستزف 

عصابات داعش االجرامية.
“العبادي  أن  الوزراء  رئيس  مكتب  واوضح 
االنبار  شرطة  قائد  مكتبه،  في  استقبل 

اللواء هادي رزيج، 
الخطط  مناقشة  اللقاء  خالل  وج��رى 
واهلها  االنبار  لتحرير  واالستعدادات 
ودور  االرهابية  داعش  عصابات  دنس  من 

الشرطة المحلية في االنبار”.
“االنبار  إن  قوله  العبادي  عن  البيان  ونقل 
ستحرر بتكاتف جهود الجميع وان بشائر 
وللعراقيين جميعا  النصر ستزف الهلها 

بالتخلص من هذه العصابات االجرامية”.

هاني العقابي .. 
الصحفي واالنسان

اذا كانت بغداد العاصمة وكربالء المقدسة  
داعش  تنظيم  قبل  من  بالسقوط  مهددتان 
احتالل  بعد  لنحيمة   تبقى  ال��ذي  فما  
الموصل برقعة مساحتها الكبيرة .. فاألنباء 
تواردت من  والية نينوى لدولة الخالفة  التي 
يذكر  بيانها  في  ورد  ما  حسب  االسالمية 
قيادة   اتبعته  الذي  الجديد  التكتيك   ان 
التنظيم هو سحب اعداد كبيرة من مقاتلي 
داعش ألضافتهم الى الوية القتال في االنبار 

.
يؤكد  الخطوة  لهذه  العسكري   التحليل 
ان داعش  وبعد االنسحاب المهين والمخزي 
به  امر  الذي   االمنية  و  العسكرية   للقوات 
قائد قوات عمليات االنبار والطبيعة الرخوة 
الخاص  الموقف  وتحول  هناك  للمقاومة 

بالمقاتلين من الهجوم الى الدفاع قد مكن 
استغالل  الى  االرهابي  داعش  تنظيم  قوات 
االنبار  قوات   وظهور   الفظيعة   الثغرات 
بشكل متخاذل ادى  بالنتيجة  الى الهجوم 
الكاسح للتنظيم االرهابي  واستيالئه على 
مناطق واسعة  بدءا  من حصيبه وصوال الى 
التقارير  تؤكد  حيث  الرمادي   مدينة   مركز 
اصبحت  الرمادي  ان  هناك  من  المتسربة 
في حكم المنتهية حين سقط  قائد قوات 
المعادية  الشائعات  فخ  في  االنبار  عمليات 
ليفر من ارض  المعركة  تاركا لداعش احتالل  

المباني الحكومية من جديد .
وصول  من  الهدف  ان  اكدت  ذاتها  التقارير 
داعش  تنظيم  مقاتلي  من  كبيرة  اع��داد 
تكبدهم  وبعد  الموصل  في  مواقعهم  من 
المفاجئ  هجومهم  خالل  فادحة  بخسائر 
وتصدي  الموصل  سد  على  يومين   قبل 
الهدف  ذلك  ان   ... لهم  البيشمركة   قوات 

على  االستيالء  خالل  من  االنبار  اسقاط  هو 
الخالدية وبالتالي  ليصبح الطريق سالكا  
لداعش نحو ابو غريب  وبالتالي تهديد حزام 
دائرة  في  العاصمة  وضع  يعني  الذي  بغداد 

الخطر الدائم .
عمليات  قائد  فيه  اعلن   الذي  الوقت  وفي 
وهي  االنسحاب  قرر  من  انه  صراحة  االنبار 
كلمة )مهذبة (  لمعنى الهزيمة ... تتعالى 
اصوات الخونة من عمان من الذين يستلمون 
رواتبهم من خزينة الدولة العراقية ليوجهوا 
سهام  اتهاماتهم نحو مسؤولية الحكومة 

عن النتائج المخيبة لآلمال في األنبار .
جرسه  دق  و  األنذار  توجيه  الواجب  ومن  هنا 
ستحصل  التي  الخطيرة  التداعيات  حول 
ان لم نتدارك و ندرس و نعالج الموقف الذي 
سيطرتها  فرض  داعش  خالله  من  تحاول 
بالكامل على االنبار و طرقها المفضية نحو 

كربالء و بابل و بغداد .

النفسية  االشاعات  و  التراجع  و  الضعف  أن 
العسكرية  القوات  موقف  رافقت   التي 
قائمة  ظلت  عوامل  االنبار  في  االمنية  و 
داعش  انقضاض  لسهولة  مساعدة  و 
الخطوط  في  الدفاعية  مواقعنا  على 
االمامية دونما حساب ألهمية مسك األرض 
بالدفاع عنها فضال عن تعالي  واالستماتة  
الحشد  وجود  لرفض  حينه  في  األص��وات 
األنبار كلها  أرض  الى  الشعبي ومنع دخوله 

عوامل اضعاف لجبهة القتال .
في  العسكرية  القيادات  خيانة  من  وبدءا 
وصوال  بيجي  مصفى  و  سبايكر  و  الموصل 
الى أرض األنبار لم نجد ما يطمئن المواطن 
مساءلة  و  مالحقة  هناك  أن  على  العراقي 
قانونية بحق الخونة من القادة العسكريين 
النظامية لعمليات  القوات  آخرها هزيمة  و 
االنبار أمام داعش و تسليم األراضي و المباني 
ليزيد  قبل  من  تحريرها  تم  قد  كان  التي 

الطين بلة .
وكان من المفروض الحفاظ على ثمار النصر 
و التحرير التي تحققت في االنبار و تكريت 
عملية  نحو  فعالة  انطالق  قاعدة  وجعلها 
تحرير الموصل ... لكن العكس حصل تماما 
صرت  بوحده  كنت  حسين  أم   “ أن  بحيث 
بأثنين “ و على الجميع التنبه لما تخطط 
خطورة  الى  العمالء  و  االمريكية  الدوائر  له 
وضع بغداد التي ال سامح اهلل ستكون مرصد 
لداعش ونقطة وثوب عليها بتمدد التنظيم 
وجود  ال  أرض  على  يوم  بعد  يوما  يقفز  الذي 
القيادات  غياب  و  عنها  الدفاع  لمصدات 
و   ... القتال  لفنون  المحترقة  العسكرية 
تعدد الخطاب السياسي بلهجة بعيدة كل 
البعد عن نهج المصلحة الوطنية و وحدة 

البالد .
التي  الخطيرة  االحتماالت  نخشى  أننا 
تحملها لنا مفاجآت األرض و القدرة القتالية 

 ... تراه  و  تقوله  واشنطن عن ما  تدليس  و   ...
المصيرية  امورنا  مقاليد  تسليم  أن  كما 
بيد  العراق  مع  وقفتها  من  نتمناه  ما  بغية 
السياسي  التخبط  من   نوع  هو  أميركا 
المحلي ... وجنون يرتكبه الذين يديرون دفة 

البالد ...
 .. بمصيرنا  نتحكم  لكي  االوان  آن  لقد 
ونحسب الف حساب لمن يقدم يده لنا دون 
او  بيضاء  اليد  تلك  اذا كانت  ما  نتفحص  ان 
ان  ... تذكروا  تلبس قفازا من الصوف االسود 
للضحك  المجال  وان   .. االبواب  على  الخطر 
على الذقون بعد اليوم اطالقا .. وهذه ليست 
بقدر   .. الداعشية  االشاعات   من  اشاعة 
ماهي قياس موضوعي لنبض تساؤل الشارع 

.... وهي حقيقة مجردة للتحذير والتأهب ...
الحكومة  في  المسؤولين  السادة  ايها  ويا 
ومجلس النواب ... كونوا عراقيين حقيقيين 

ولو لمرة واحدة حتى يصدقكم الشعب .

ألتخاذ  الجعفري،  ابراهيم  الخارجية  وزير  دعا 
التي  التحديات  االعتبار  بنظر   2 مكة  مؤتمر 
يواجهها العراق، داعيا الى االنتقال إلى فضاءات 

أوسع لتحقيق مصداقيًة وحضوراً نوعياً.
ونقل مكتب الجعفري عنه خالل توديعه مدير 
حامد  العراق  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
بغداد،  في  انتهاء مهام عمله  بمناسبة  التني 
في بيان ، إن على “مؤتمر مكة 2 المزمع عقده 
االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  المقبلة  الفترة  خالل 
إلى  ينتقل  وأن  العراق  بها  يمر  التي  التحديات 
وحضوراً  مصداقيًة  لتحقيق  أوسع  فضاءات 

نوعياً وأن يكون مكمال لمؤتمر مكة 1”.
المبادرة  المنظمة  تأخذ  أن  “ضرورة  إلى  واشار 
المنطقة  منها  تعاني  التي  المشاكل  لحل 
الذي  التحدي  التوتر والعبور من واقع  وتخفيف 
واالستقرار  األمن  واقع  إلى  البلدان  منه  تعاني 
“العراق  أن  وأضاف  الشعوب”.  مصالح  وحفظ 

المصالحة  وتحقيق  مكوناته  بوحدة  تمسك 
الوطنية من خالل تشكيل حكومة امتدت لكل 
الذي  المجتمعي  التنوع  وحفظ  الشعب  أبناء 
يتميز به العراق”، مؤكداً أن “العراق يعي أنه ليس 
بمعزل عن األحداث التي تمر بها مختلف الدول 
على  أخذ  وأنه  الجوار  ودول  واإلسالمية  العربية 
العالقات بما يصب في  االنفتاح وتعزيز  عاتقه 
دعم االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي”.

أن  البيان  بحسب  التني  أك��د  جانبه  من 
البرامج  ودعم  إقامة  في  مستمرة  “المنظمة 
من  للخروج  ال��ع��راق  بمساعدة  الخاصة 
“عمل  أن  مؤكداً  يواجهها”،  التي  التحديات 
النازحين  مشكلة  حل  في  يصب  المنظمة 
العراق،  اعمار  وإعادة  والتنمية  التسامح  ونشر 
مشيدا بالتسهيالت التي قدمها العراق إلنجاح 

عمل المنظمة”.

التي  التصريحات  األعرجي  بهاء  الوزراء  رئيس  نائب  فند 
داعش  إن عصابات  “لم يسمهم”  صدرت من سياسيين 
خطر  أيُّ  وجود  عدم  مؤكدا   ، بغداد  أبواب  على  اإلرهابية 
القوات  أبطال  ان  الى  الفتا   ، وضواحيها  العاصمة  على 
المسلحة والحشد الشعبي يتمركزون على إمتداد 50 

إلى 60 كم عن بغداد وبمختلف اإلتجاهات .
قيادة  مقر  في  عقده  ُصحفي  مؤتمر  في  االعرجي  وقال 
عمليات سامراء بحسب بيان نحن اليوم في زيارة تفقدية 
مناطق  إلى  بالذات  و  الدين  صالح  عمليات  قاطع  إلى 
لمحافظة  المحاذية  والمناطق  واإلسحاقي  سامراء 
صدرت  التي  التصريحات  بعض  حقيقة  لبحث   ، األنبار 
اإلرهابية  داعش  عصابات  إن  من  السياسيين  بعض  من 
تلك  كذبت  حقائق  من  وجدناه  وما   ، بغداد  أبواب  على 
وال  المناطق  جميع  في  متواجدون  فاألبطال   ، اإلدعاءات 
يوجد أيُّ خطر على العاصمة وضواحيها ، وأبطال القوات 
المسلحة والحشد الشعبي يتمركزون على إمتداد 50 

إلى 60 كيلو مترا عن بغداد وبمختلف اإلتجاهات .

وأضاف: لقد إعتمد بعض السياسيين على بعض وسائل 
اإلعالم المغرضة فيما صرحوا من معلومات غير دقيقة ، 
وعلينا أن ال ننجر لمثل هذه التصريحات ، و نحن نطمئن 
العراقيين أن بغداد آمنة وستظل آمنة بل سيكون هناك 
عصابات  قبل  من  المغتصبة  األراضي  لباقي  تطهير 
داعش اإلرهابية على يد القوات األمنية العراقية والحشد 

الشعبي وأبناء العشائر وقوات البيشمركة ،
 و ال أسمح لنفسي و ال لغيري بالتدخل بالعمل الخاص 
بالقوات المسلحة لكن بشائر النصر تلوح باألفق وهي 

آتية بكل تأكيد .
وفي ما يتعلق بالنازحين من محافظة صالح الدين أكد “ 
إن النازحين كبقية العراقيين لكنهم يحتاجون لعناية 

خاصة بسبب الظروف التي مروا بها ، 
إلى  بإرجاعهم  مآسيهم  من  نُ�زيد  أن  نريد  ال  نحن  و 
إلى  يتعرضون  وبالتالي  أمنياً  رخوة  زالت  ما  مناطق 
مجلس  يقرر  عندما  وعليه   ، أخرى  عدوانية  محاوالت 
النازحية  العوائل  عودة  بضرورة  الدين  صالح  محافظة 
الالزمة  الحماية  وتوفير  المناطق بشكل كامل  وتأمين 
اإلتحادية  الحكومة  من  أمر  هناك  سيكون  للعوائل 

بإرجاعهم .
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الجعفري يدعو التخاذ مؤتمر مكة 2 بنظر االعتبار تحديات العراق  األعرجي : بغداد آمنة وعلينا ان ال ننجر وراء تصريحات السياسيين

الخونة يلومون .... وبغداد بين احتماالت عديدة ... !
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أربعينية  باألمس  علينا  م��رت 
المرحوم فقيد الصحافة العراقية 
)رحمه اهلل(  العقابي  الزميل هاني 

أودى  أليم  حادث  اثناء  الصحفية  االسرة  فقدته  الذي 
التي  االيام  طيلة  والحزن  باالسى  واشعرنا  بحياته 
امس سجايا  استذكرنا  وقد   , الحادثة  تلك  على  مرت 
وخصال المرحوم على مدى مسافة الطريق الى مدينة 
النجف االشرف الحياء ذكراه مع اهله ومحبيه, لجملة 
الصحفيين  بين  من  اننا  اهمها  لعل  االسباب  من 
كان  فقد  الزميل,  مع  صحفية  تجربة  عاشوا  الذين 
صحفيا صادقا في قوله ملما بكل ما يحتاج االخرون 
منه, متعاونا في العمل االعالمي مع من يطلب منه 
اي  انجاح  في  اآلخرين  ودور  دوره  ألهمية  مدركا  العون, 
كان  فقد  المهم,  الحيوي  القطاع  هذا  في  مشروع 
نؤسس  ونحن  عملنا  بداية  في  لنا  مالزما  العقابي 
لمنفذنا االعالمي الحر, يرفدنا بكل ما يجود به فكره 
نحو  ويدفعنا  الثقة  فينا  ويعزز  للعطاء,  المتفتح 
العمل بروح وثابة محبة للخير, وبذل جهودا مضنية 
وتحمل مشاق العمل االعالمي وقد سخر الكثير من 
المؤسسة  خدمة  في  وخبرته  الفكرية  امكانياته 
وكان حريصا في مواصلة الحضور الينا وال يدخر وسعا 
متوان  غير   , صعبة  كانت  مهما  المعونة  ابداء  في 
وحينما  الينا  يحضر  حينما  الشخصي,  عطائه  في 
يبتعد عن ساحة عملنا , كان كثير السؤال عنا وكثير 
لبنة  ويكون  المشروع  ينجح  ان  همه  بنا  االتصال 
والمستقل,  الحر  الوطني  االعالم  جدار  في  اساسية 
شاركنا  وقد  جميلة  لحظات  الفقيد  مع  عشنا  لقد 
كل  صاحب  وكأنه  احزانا  و  افراحا  همومنا  العقابي 
بنا, بكل  بنا, قريبا منا, مالزما لنا, شاعرا  موقف يمر 
جوارحه, وانبل احاسيسه, وكان يفرح حينما يبدي اي 
رأيناه مسرورا وهو  عمل فيه سعادة  لالخرين, طالما 
يسعى الى ان يعضد عملنا بكل مالحظة او معلومة 
ان تكون جميع طروحاته فاعلة  او فكرة, كان حريصا 
تطلعاته  ابرز  وكانت  واقعية,  وافكاره  سديدة  وآراؤه 
خدمة  في  تنصب  موضوعية  الصحفي  العمل  في 
انه  وقد الحظنا عليه  وزمالئه,  واصدقائه  الصحفيين 
لن يتعجل بإصدار اآلراء عن االخرين, مبتعدا عن حالة 
التسرع في الحكم على اي نشاط اعالمي في الفشل 
في  خبرته  يوظف  ان  على  حريصاً  كان  بل  النجاح,  او 

خدمة الجميع وإبداء الرأي.
خاللها  من  لمسنا  أخوية  تجربة  الفقيد  مع  عشنا 
“الصداقة” بكل ماتحمله الكلمة من معان وما تجود 

به من اعتبارات قلما نجدها في غيره من االصدقاء.
ابا اديب.. قليل ما جدنا عليك بالدموع .. وكثير ما جدت 

علينا حباً وعطاءً.
ابا اديب.. نم قرير العيون تحت رحمة الباري فكثير من 

ترحم عليك وآلمه مصابك.
اللهم ارحم فقيدنا وجميع شهداء الصحافة العراقية 

انك ارحم الراحمين. وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.

رئيس التحرير
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ـ فيصل سليم  ـ ايهاب محمد

ـ المحرر السياسي
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القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  حّملت 
ابتسام الهاللي، ما اسمته بـ”التصريحات غير 
سقوط  وراء  السياسيين  لبعض  المسؤولة” 
االجرامي،  “داعش”  تنظيم  بيد  الرمادي  مدينة 
الى  الشعبي  الحشد  دخول  أن  إلى  مشيرة 

محافظة األنبار سيغير المعادلة القتالية.
“االصــوات  ان  تصريح  في  الهاللي  وقالت 
الفنادق  سياسي  من  تطلق  التي  النشاز 
سقوط  وراء  الطائفية،  على  المحرضة 
الرمادي بيد داعش”، عازية ذلك الى تحريضهم 
االجهزة  مع  التعاون  “عدم  على  المستمر 

االمنية وتقديم الدعم للعصابات االرهابية”.
واضافت ان “عملية تحرير مناطق االنبار من 
عصابات داعش تحتاج الى مضاعفة الجهود 
، وتقديم الدعم الالزم للقطعات العسكرية 
في جميع صنوفها من جيش وشرطة وحشد 

شعبي” .
الحشد  ابناء  ــول  “دخ ان  الهاللي  ــدت  واك
االنبار  تحرير  بعمليات  للمشاركة  الشعبي 
سيغير مجرى المعادلة القتالية على األرض”، 
مضيفة ان “الحشد ما ان دخل الى منطقة اال 

واستطاع طرد داعش االرهابية منها”

سياسية2

الهاللي :دخول الحشد الى األنبار سيغير المعادلة القتالية 

محافظة  عن  النائبة  دعت 
 ، الزركاني  فاطمة  البصرة 
العالمية  النفطية  الشركات 
الى  المحافظة  في  العاملة 
أجنبية  عمالة  إستقدام  عدم 
المسموح  الحد  من  أكثر 
ابناء  بتوظيف  وااللتزام  به، 
القضاء  اجل  من  المحافظة 
على البطالة التي تعاني منها 
الزركاني  وقالت  المحافظة. 
“القوانين  إن  تصريح  فــي 
الشركات  تلزم  العراقية 
يقل  ال  ما  بتوظيف  األجنبية 
عن %50 من العمالة الوطنية”، 
االجنبية  الشركات  داعية 
“إلتزامها  الى  المحافظة  في 
شركاتها  ــد  ورف بالقوانين 

تحتاجه  بــمــا  النفطية 
دون  ماهرة  عاملة  ــاد  أي من 
من  استقدامها  الى  الحاجة 
“البصرة  ان  واضافت  الخارج”. 
في  تتمثل  مشكلة  تواجه 
الذين  األجانب  العمال  كثرة 
نفطية  شركات  في  يعملون 
“األولوية  أن  موضحة  أجنبية”، 
تكون  أن  يجب  التوظيف  في 
ألبناء  ثم  ــن  وم للبصريين، 
يذكر  ــرى”.  األخ المحافظات 
صناعة  مركز  تعد  البصرة  أن 
أهم  ومن  العراق،  في  النفط 
المدن النفطية في العالم، إذ 
تمتلك نحو %59 من إحتياطات 
العراق النفطية، وتضم أضخم 
العراق،  في  النفطية  الحقول 
وغرب  والرميلة  مجنون  منها 
المحافظة  خالل  ومن  القرنة، 
النفط  كميات  معظم  تصدر 

موازنة  تعتمد  التي  العراقي 
بشكل  عوائدها  على  الدولة 
تصدر  حيث  ــل،  ــام ك شبه 
بواسطة  النفط  كميات 
من  أجنبية  بحرية  ناقالت 
والبصرة  العمية  خالل مينائي 
فضالً  سابقاً(،  العميق  )البكر 
عن ثالث منصات أحادية عائمة 
والفيحاء(،  وجيكور  )المربد 
للمنصات  النفط  ويضخ 
والمينائين  الجديدة  الثالث 
أنابيب  شبكة  عبر  القديمين 
وتتصل  الــمــاء  تحت  تمتد 
ساحلية  خزن  بمستودعات 
الفاو  قضاء  مركز  قرب  تقع 
وبالرغم  الخليج،  المطل على 
سكان  فــإن  ذلــك  ــل  ك ــن  م
من  بشدة  يعانون  المحافظة 
وأزمة  والبطالة  الخدمات  تردي 

سكن خانقة.

استنكر ائتالف دولة القانون ، ،موقف 
ومشاركتهم  العراقيين  المسؤولين 
االقتصادي  الميت  البحر  مؤتمر  في 
واصفا   ، االردن  في  مؤخرا  انعقد  الذي 

هذا االمر بغير المقبول.
النائب عن االئتالف محمد الصيهود 
اكد ان مشاركة المسؤولين العراقيين 
حجم  عــن  كشف  المؤتمر  بهذا 
بالمسؤولية  الشعور  وعدم  الالمباالة 
ان  خصوصا  عاتقهم  على  الملقاة 
البلد منشغل بمحاربته لالرهاب وصد 
الهجمة الشرسة التي يتعرض اليها 
الوهابية فضال  من قبل عناصر داعش 
مشيرا   ، العام  للمال  اهدارهم  عن 
وكل  كبار  مسؤولين  ستة  ان  الــى 
واحد منهم ترأس وفدا مكون من عدة 
خصص  الواحد  الوفد  وان  شخصيات 

في  مفتوحة  وامكانيات  طائرة  له 
هذه  الى  مايكون  احوج  العراق  ان  وقت 
ان  واضاف  لالرهاب.  االموال في مقاتله 
مشاركة ستة وفود محتلفة تعني ان 
وان  موحدة  سياسة  يمتلك  ال  العراق 
االخر  عن  بمعزل  يتصرف  مسؤول  كل 
العراق  ان  مفادها  رسالة  اوصلوا  قد 
يحكمه قادة االحزاب والطوائف وليس 
قبل  من  منتخبة  موحدة  حكومة 
الشعب . وتابع الصيهود ان وجود رئيس 
وزراء الكيان المحتل في المؤتمر وعدم 
على  يدل  العراقية  الوفود  انسحاب 
بالدم  العراقين  المسؤولين  استهانة 
العراقي  ان  الى  اشارة  في   ، العراقي 

يقتل بالسالح الصهيوني واالمريكي.
بهاء  الوزراء  رئيس  نائب  أن  إلى  يشار 
المسؤولين  بين  الوحيد  هو  االعرجي 
مؤتمر  قاعة  من  انسحب  العراقيين 
البحر الميت بعد حضور رئيس الكيان 

الصهيوني شيمون بيريز .

دولة  ائتالف  عن  النائبة  انتقدت 
قيام    ، نعمة  عواطف  القانون 
في  القيادي  البصرة  محافظ 
النصراوي  ماجد  األعلى  المجلس 
إعدام  على  التوقيع  صورة  بإزالة 
الطاغية لدوافع سياسية ، مبينة 
ان هذا التصرف يمكن تفسيره على 
أنه استهانة بضحايا النظام البائد 
صــورة  ان  بيان  فــي  ــت  ــح وأوض
النظام  رئيس  إعدام  على  التوقيع 
في  ليس  خاصة  رمزية  لها  البائد 
لدى  بل  فقط  البصريين  نفوس 
يتذكرون  الذين  العراقيين  جميع 
أعاد  الــذي  التاريخي  اليوم  ذلك 
البسمة الى وجوه األرامل والثكالى 
لكل  وثأراً  نصراً  إعدامه  كان  فقد   ،

الشهداء والسجناء “.
يترّفع  أن  نأمل  كنا   ”: وأضافت 
هكذا  مثل  عن  البصرة  محافظ 
تصرفات يمكن تفسيرها على أنها 

البائد  النظام  بضحايا  استهانة 
هو  الصورة  إزالة  سبب  كان  وإذا   ،
نوري  السابق  ــوزراء  ال رئيس  وجود 
ينم  السلوك  فهذا  فيها  المالكي 
في  حزبياً  المحافظ  تعصب  عن 
كل  المحافظ  يمثل  أن  يجب  حين 
المجلس  واليمثل فقط  البصريين 

األعلى “.
أن  المؤسف  من   ”: أنه  وبينت 
حزبية  بنزاعات  البعض  ينشغل 
إنجازات  تقديم  من  بدالً  كتلوية 
 ، المحافظة  ألبناء  ملموسة 
سيما وأن معظم ما نراه اليوم في 
البصرة من خدمات وإعمار إنما هو 
المحلية  حكومتها  إنجازات  من 

السابقة “.
ضرورة   “ على  النائبة  ــددت  وش
تصرفه  البصرة عن  تراجع محافظ 
الذين  للبصريين  اعتذاراً  وتقديمه 
مع   ، الخطوة  هــذه  استفزتهم 
ضرورة أن ينأى بنفسه عن التعصب 
الكتلوية  والتوجهات  الحزبي 

الضيقة

النيابية،  والدفاع  االمن  لجنة  كشفت 
عن اعداد خطط متكاملة وتنسيق متبادل 
العمليات  وغرفة  الحشد  قيادات  بين 
االنبار  تحرير  معركة  لبدء  المشتركة 
رئيس  داعية  “داعش”،  تنظيم  سيطرة  من 
الدعم  تقديم  الى  العبادي  حيدر  الوزراء 

المادي واللوجستي لفصائل المقاومة.
ان  سالم  حسن  اللجنة  عضو  وقــال 
داعش  سيطرة  من  االنبار  تحرير  “معركة 
“وجود  الى  مشيرا  قريبا”،  ستبدأ  االرهابي 
قيادات  بين  المستوى  عالي  تنسيق 
العمليات  وغرفة  الشعبي  الحشد 
المعركة  خطط  ــداد  الع المشتركة 

ميدانيا”.
االسالمية  المقاومة  ان”فصائل  واضاف 
كامل”،  بشكل  االنبار  تحرير  على  عازمة 
وتقديم  “تسليحها  الى  الحكومة  داعيا 
الدعم المادي والمعنوي لها في معاركها 

ضد داعش االرهابي”.
حيدر  ـــوزراء،  ال مجلس  رئيس  وعقد 

سابق  ــت  وق فــي  اجتماعاً  الــعــبــادي، 
بالقيادات العسكرية واألمنية لمناقشة 
وزيري  بحضور  الرمادي  أحداث  تداعيات 
من  المزيد  ببذل  وأوعز  والداخلية،  الدفاع 
الجهود في محاربة داعش االرهابي وطرده 

من محافظة األنبار.

دولة  ائتالف  عن  النائب  طالب 
القانون كاظم الصيادي،  مجلس 
بتشريع  النواب  ومجلس  الوزراء 
القنوات  فتح  يجرم  ــون  ــان ق
سلبا  تؤثر  التي  الفضائية 
مؤكدا   ، العراقي  الشارع  على 
هذه  من  الرئيسي  الغرض  ان 
القنوات هي بث النعرة الطائفية 

وتزييف الحقائق .
وقال الصيادي ان “ على القيادات 
رئيس  وحكومة  العسكرية 
ومنظمات  العبادي  حيدر  الوزراء 

دورات  اقامة  المدني  المجتمع 
التأثيرات  صد  قضية  بشأن  
ان  مبينا   ،“ واإلشاعة  اإلعالمية 
كبيرة  تعتبر  القضية  هذه   “
الشارع  على  المعنوي  لتأثيرها 

العراقي “.
بغلق  المعنية  الجهات   “ ودعا 
سلبا  المؤثرة  القنوات  جميع 
التي  على الشارع والرأي العراقي 
وتثير  الحقائق  تزييف  تحاول 
الى  الفتا   ، الطائفية  النعرة 
مع  السياسيين  تعاون  ضــرورة 
المعنية  والجهات  الحكومة 
وغلقها  القنوات  هــذه  برصد 

باعتبارها “صحافة صفراء”

أكد النائب عن محافظة بغداد 
كاظم الشمري،  أن العاصمة أقوى 
االجرامي،  “داعــش”  تهديدات  من 
جاهزة  بغداد  عمليات  أن  مؤكداً 
خرجت  باالصل  وهي  معركة  الي 

لضرب االرهاب خارج العاصمة.
وقال الشمري في بيان ، إن “قيادة 
من  اقوى  اصبحت  بغداد  عمليات 
المتشرذمة  االرهابية  المجاميع 
ان  هجومها  في  تصمد  لن  التي 
خاصة  قليلة  لساعات  به  فكرت 
محمية  ومازالت  كانت  بغداد  ان 
تتاثر  ولم  كامل  بشكل  ومأمنة 
حصلت  التي  االمنية  باالنهيارات 
الماضي  ــام  ــع ال ـــط  اواس ــي  ف
لعدة  ــش  ــدواع ال اجتياح  بعد 

محافظات”.
عليهم  بغداد  “اهالي  ان  واضاف 
بتلك  االهتمام  وعدم  االطمئنان 
يحاول  التي  الرخيصة  االشاعات 
مواقع  عبر  بثها  الدواعش  طبول 
قنوات  او  االجتماعي  التواصل 
مجرد  وهي  لهم  التابعة  االعالم 
باالصل  ــم  ه ـــام  واوه ــات  ــراف خ
ان  جيدا  ويعلمون  بها  اليصدقون 

بغداد هي حلم لن ينالوه مطلقا 
وهي خارج حساباتهم في الواقع”.

وبين الشمري أن “قيادة عمليات 
وضباطها  بقائدها  ــداد  ــغ ب
ومنتسبيها يعملون بكل اخالص 
اصبحت  حتى  نهارا  ليال  وتفاني 
ضرب  في  المبادرة  صاحبة  هي 
وخرجت  استباقيا  االرهاب  اوكار 

من موقع الدفاع للهجوم”.
استمرار  “ضـــرورة  على  ــد  واك
العاصمة  ابناء  بين  التالحم 
واالجهزة االمنية وان يكونوا عيونا 
لكشف اي تحركات غريبة او مثيرة 
واالبــالغ  هناك  او  هنا  للشبهة 
الفوري باي معلومات مهما كانت 
يتم  كي  بمنظورهم  بسيطة 
االجهزة  قبل  من  معها  التعامل 
المختصة لتفويت الفرصة على 
غاياتهم  لتحقيق  العراق  اعداء 

المريضة”.
االجرامي  “داعش”  زعيم  أن  يذكر 
قد  بالبغدادي  الملقب  االرهابي 
بالهجوم  قليلة  أيام  قبيل  هدد 
الوقت  في  بغداد،  العاصمة  على 
عمليات  قيادة  فيه  تخوض  الذي 
بغداد عمليات عسكرية تمكنت 
داعش  ــار  اوك ضــرب  من  خاللها 

االجرامي في مناطق حزام بغداد

عن  البرلمانية  والطاقة  النفط  لجنة  عضو  رأى 
تكرار  ان   ، المحمداوي  جمال  النائب  الفضيلة  كتلة 
قبل  من  بيجي  مصفى  على  االرهابية  الهجمات 
ارهابيي داعش بسبب االهمية النفطية التي يحققها 

يسعى  حيث  ومشتقاته  ــوارده  وم المصفى  هذا 
الى تمويل عملياتهم بمحاولة السيطرة  االرهابيون 
على المصفى  . وقال المحمداوي ان “  مصفي بيجي 
يعتبر موردا نفطيا مهما وموارده ومشتقاته مهمة 
يسعى ارهابيو داعش الى تمويل للعمليات االرهابية 
التي تنفذ ضد االبرياء “، مبينا ان “ هنالك الكثير من 
تحوي  التي  والقرى  بيجي  قضاء  بمحيط  الحواضن 

العديد من االرهابيين وخاصة بعد عمليه تحريره “.
الشعبي  الحشد  تشكيالت  اهمية   “ الى  واشار 
وابناء  االمنية  القوات  جانب  الى  قدرتها  اثبتت  التي 
العشائر بتحرير العديد من االراضي العراقية من دنس 
الدواعش السيما في بيجي “، معرباً عن ثقته  بقدرة 
من  كامل  بشكل  المصفى  تحرير  في  القوات  هذه 

االرهابيين “

انعدام  ان   ، النيابية،  المواطن  كتلة  اكدت 
بحق  الصارمة  والعقوبات  الحازمة  االجراءات 
حزيران  في  الموصل  بسقوط  تسبب  من  كل 
2014 كان سببا رئيسيا لما حصل في الرمادي 

.
وقال بيان للكتلة ان المواقف السيئة لبعض 

رؤساء العشائر والسياسيين التي كانت تصب 
األثر  لها  كان  اإلجرامية  داعش  مصلحة  في 
البالغ في االنكسارات التي حدث مؤخرا ، واليوم 
ان لم تؤخذ الدروس والعبر مما حصل “ محذرا 
أمنية  وخروقات  وانهيارات  خيانات  حدوث  من 

جديدة.
وطالب البيان ، الجهات المعنية بإنزال اشد 
الموصل  سقوط  في  تسبب  بمن  العقوبات 
والرمادي ليكون درسا لآلخرين وان يكون اختيار 

المهنية  المعايير  وفق  العسكرية  القيادات 
واإلخالص والشجاعة والوالء للوطن ال غير ، وان ال 
يكون اختيارها وفق المحسوبية والمنسوبية 

والوالء المصطنع المزيف ، بحسب البيان.
الشعبي  الحشد  دعم  ضرورة  على  وشدد 
من  كل  وتجريم  ومعنويا  وتسليحيا  ماديا 
في  واإلســراع   ، منه  النيل  ويحاول  له  يسيء 
تشريع قانون الحرس الوطني وحسم موضوع 
الفضائيين الذي أعلن عنه رئيس الوزراء القائد 

العام للقوات المسلحة سابقاً.
وكما شدد على ، ضرورة رفع جاهزية القوات 
المعنوية  الروح  ورفع  القتالية  المسلحة 
وتبديل  والتدريب  التنظيم  إعادة  خالل  من 
القيادات الفاشلة وتفعيل التوجيه العقائدي 
، باإلضافة إلى التعامل بحزم مع وسائل اإلعالم 
العراقي  الشعب  إلى  تسيء  التي  المغرضة 
عبر  األمنية  القوات  معنويات  اضعاف  وتحاول 

نشر األكاذيب واإلشاعات المغرضة

الزركاني: دعوة  الشركات النفطية األجنبية 
لاللتزام بتوظيف ابناء المحافظة 

الصيهود : من شارك بمؤتمر “دافوس” 
ال يمتلك الشعور بالمسؤولية

عواطف محمد :  “ممتعضة” من اجراءات 
النصراوي برفع صور اعدام المقبور صدام

االمن النيابية تدعو العبادي لتقديم الدعم المادي 
واللوجستي لفصائل المقاومة

الصيادي يطالب بتشريع قانون يجّرم فتح 
الفضائيات المؤثرة سلبا على الشارع العراقي

الشمري: العاصمة أقوى 
من تهديدات الدواعش 

جمال المحمداوي : داعش يسعى لتمويل عملياته االرهابية بتكرار الهجوم على مصفى بيجي

المواطن البرلمانية : انعدام االجراءات الحازمة بحق متسببي سقوط الموصل ادى الى سقوط الرمادي

  خالل االسابيع الماضية قفز اسم جسر 
من  الهاربون  النازحون  يعبره  الذي  بزيبز 
صوب  العزيزة  االنبار  في  داعش  جحيم 

االعالم  وسائل  اهتمام  ليحتل  آمن  مالد  عن  بحثا  بغداد  العاصمة 
نشرات  يتصدر  ايضا  االسم  وصار  والمقروءة  والمسموعة  المرئية 
االخبار ومانشيتات الصحف المحلية والعالمية على حد سواء نظراً 
الرجال  من  السن  كبار  حيث  بامتياز  مأساوية  صور  من  يمثله  لما 
يقطعون  وهم  االمرين  عانوا  الذين  والمرضى  والمعاقين  والعجائز 
وان  عطشاً  اكبادهم  وتتقطع  حارقة  شمس  لهيب  تحت  المسافة 
بعض المرضى واالطفال لقوا حتفهم وشيعوا هناك بالقرب من جسر 
المعمارية  او  الهندسية  بالمفاهيم  جسراً  يكن  لم  الذي  )بزيبز(.. 
للجسور كما هو في الحال بالنسبة للجسر المعلق او الجمهورية 
فوق  يطفو  هندسي  هو جسر  وانما  المتقدم  العالم  او حتى جسور 
في  العسكرية  الهندسة  صنف  يستخدمها  التي  تلك  من  »دوب« 
تهمنا  ال  المعارك..  في  االنسحاب  او  التقدم  اثناء  الجسور  اقامة 
تفاصيل الجسر كونه من حديد او خشب او كونه من فلين لكن ما 
فوقه  تطرح  التي  الساخنة  العراقية  االسئلة  سيل  هو  حقاً  يهمنا 
تساقطت  بزيبز  جسر  فوق   .. ووافية  شافية  اجابات  عن  تبحث  وهي 
اوراق توت كثيرة وبانت عورات قبيحة لساسة ومسؤولين وحتى شيوخ 
عشائر في االنبار ظلوا لوقت طويل يتاجرون بقضايا اهلنا في االنبار.. 
حاتم  علي  امثال  الفنادق«  »ثوار  حقيقة  انكشفت  الجسر  وفوق 
السليمان والالفي وابو ريشة والذين ما انفكوا لحظة وهم يطلقون 
بياناتهم المعبأة بالبارود والحقد االصفر ويوجهون الشتائم التي ما 
الذي يدافع عن حياضهم  العراقي  انزل اهلل بها من سلطان للجيش 
جيش  اخرى  وتارة  المالكي  جيش  تارة  ويسمونه  ووجودهم  وشرفهم 
العبادي وثالثة جيشا صفويا رافضيا ال يمت للعراق بصلة اما الحشد 
الشعبي الذي هب لنصرة العراق وشعبه فأن دخوله لألنبار خط احمر. 
من  والخارجون  الضيم  من  المتعبون  النازحون  بزيبز صب  فوق جسر 
الذين  المحافظة  ونواب  الصدفة  ساسة  على  اللعنات  الركام  تحت 
اكتفوا بـ«كشخة القاط والرباط« ولم يعرفوا الميدان ونسوا ان هناك 
ودفنوا  بالصمت  الذوا  فقد  الشيوخ  بعض  اما  المحنة  يعيش  شعباً 
قبل  من  الرمادي  استباحة  ان  النعامة  تفعل  كما  بالرمل  رؤوسهم 
للقيم  تنكروا  الذين  اولئك  كل  يتحملها  جريمة  الدواعش  االوغاد 
وفي  بالسم..  منقوعاً  مكرراً  يجترون كالماً  وظلوا  الوطنية  والثوابت 
بأنفسهم  القوا  االنبار  وراء نكسة  الذين كانوا  اقول ليت كل  الختام 
من فوق جسر بزيبز كي يبتلعهم الماء غير مأسوف عليهم وتلك هي 

العقوبة التي يستحقون.

تساؤالت فوق 
جسر بزيبز

عبدالزهرة البياتي
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تس��تمر االش��تباكات العنيف��ة ف��ي جنوب 
اليمن الس��يما في مدينة تعز بي��ن الحوثيين 
والمقاتلين الموالين لحكومة الرئيس عبدربه 
منص��ور ه��ادي ما اس��فر ع��ن مقت��ل واصابة 

العشرات بحسب مسؤول محلي وسكان.
وياتي استمرار هذه المعارك فيما تقرر تأجيل 
المحادث��ات اليمني��ة الت��ي دع��ت اليها االمم 
المتحدة في جنيف الى اجل غير مسمى بعد 
تمس��ك ه��ادي بش��رط تراج��ع الحوثيين على 

االرض.
وقت��ل 35 ش��خصا بينهم 30 مس��لحا من 
المتمردين الحوثيين ومن عناصر قوات الجيش 
الموالية للرئيس الس��ابق علي عبداهلل صالح 
في مع��ارك بمناط��ق متفرقة م��ن مدينة تعز 

حسبما افادت مسؤول محلي.
وذك��ر المس��ؤول ان المعارك بي��ن الحوثيين 
وحلفائه��م، و”المقاومة الش��عبية”، احتدمت 
خصوصا في شارعي الستين والخمسين وفي 
حوض اإلش��راف بوس��ط المدينة وفي اطرافها 

الشمالية والغربية.
وذكر المس��ؤول ان “خمس��ة مس��لحين من 

المقاومة قتلوا واصيب ستة اخرون”.
وأف��اد س��كان ان ق��وات الحوثيي��ن وصال��ح 
تقص��ف منذ س��اعات الصباح االول��ى االثنين 

بالدبابات وقذائف الهاون احياء سكنية.
وقال بس��ام القاضي، وهو احد س��كان شارع 
المغتربين، “لقد اس��فر القصف عن س��قوط 
قتلى وجرحى كما ان الدمار هائل في المباني”.

واض��اف “ما يح��دث في تعز هو مج��زرة بحق 
أبناء ه��ذه المدينة التي تعد ن��واة لالنتفاضة 
الت��ي أطاح��ت بحك��م صال��ح وهو الي��وم مع 

الحوثيين ينتقم منها”.
ال��ى ذلك، اك��دت مصادر محلية ف��ي مدينة 
عس��كرية  مواق��ع  ان  الجنوبي��ة  الضال��ع 
الحوثيين  تابع��ة لميليش��يات  ومعس��كرات 

وقوات صالح سقطت بيد المقاتلين الموالين 
لهادي بعد معارك شرسة.

واضافت المصادر ان موق��ع المظلوم ومبنى 
االم��ن الع��ام وموقع القش��اع وموق��ع الخزان 
الرئيس��ي التاب��ع لمعس��كر الجرب��اء، كلها 

سقطت بيد “المقاومة الشعبية”.
وبحس��ب المص��ادر، ف��ان المع��ارك ال زال��ت 
مستمرة في محيط معسكر عبود التابع للواء 
33 مدرع المنهار وموقع الخربة، وهما موقعان 

تسيطر عليهما القوات الموالية لصالج.

وذك��ر مص��در ف��ي المقاوم��ة ان المقاتلين 
المنامئي��ن للحوثيي��ن س��يطروا على س��ت 

دبابات من داخل معسكر الجرباء.
وق��د ارجئت مفاوضات الس��الم ح��ول اليمن 
الت��ي كانت مقررة في جنيف ف��ي 28 ايار/مايو 
برعاية االم��م المتحدة م��ن دون تحديد موعد 

جديد لها.
وق��ال مس��ؤول في االم��م المتح��دة لوكالة 
فران��س برس االحد “اس��تطيع التاكي��د انه تم 

ارجاء االجتماع” من دون مزيد من التفاصيل.

وكان االمي��ن العام لالمم المتح��دة بان كي 
مون اعلن هذا االجتماع االربعاء امال بان يساعد 
“ف��ي احي��اء العملية السياس��ية ف��ي اليمن 
والح��د من اعم��ال العن��ف وتخفي��ف العبء 
االنس��اني الذي بات ال يحتم��ل”. وكان مقررا ان 
يبدأ المؤتمر الخميس المقبل ويس��تمر ثالثة 
ايام وسط غموض حول هوية المشاركين فيه. 
لكن الحكومة اليمنية اشترطت للتوجه الى 
جنيف ان ينس��حب المتم��ردون الحوثيون من 

المناطق التي احتلوها. 

عشرات القتلى في معارك عنيفة بجنوب اليمن

 بعد ثالثة أيام على حادثة التفجير االنتحاري الذي راح ضحيته 
٢٢ مواطنا سعوديا في بلدة القديح، وبعد أن استكملت عينات 
الحم��ض النووي، أت��م أهالي البلدة اس��تعداداتهم لتش��ييع 

ضحايا الحادثة. 
وأعلنت اللجنة اإلعالمية التي ش��كلها األهالي اس��تكمال 

كافة اإلجراءات الرسمية واالستعدادات اللوجستية.
ولفت��ت اللجن��ة المنظمة إل��ى أن التحضي��رات تجري على 
قدم وس��اق عبر تش��كيل لجان متعددة تتول��ى عملية اإلعداد 

للتشييع. 
واس��تنفرت الجهات األمني��ة، إذ لوحظ تواجدها على مداخل 
البل��دة وش��وارعها الرئيس��ية والفرعية، فيما وق��ف محافظ 

القطيف عبدالعزيز الصفيان على جهوزية االستعدادات. 
وس��تكون س��احة س��وق الخميس العريقة تاريخي��اً مكانا 
لمصل��ى ص��الة الجن��ازة عل��ى ومحط��ة النط��الق النع��وش 
واس��تقبال الوفود المش��يعة الذين وصل بعضهم من مناطق 

في المملكة ودول خليجية.
وت��م تش��ييد ثالث��ة مخيمات ضخم��ة الس��تقبال المعزين 
والمش��يعين ف��ي بل��دة القدي��ح على مس��احة واس��عة جداً 
بمش��اركة مئات المتطوعين، وس��يكون أحد هذه المخيمات 

مخصص للنساء.
  ورف��ع األذان إلقامة الصالة في مس��جد اإلمام علي الذي وقع 
في��ه التفجي��ر االنتحاري  بع��د االنتهاء من أعم��ال التنظيف 
والترميم بمش��اركة أكثر من ١٠٠ متطوع بادروا إلزالة اإلنقاض 

ورفع األشالء. 
إلى ذل��ك فقد غادرت ٤٣ حالة المستش��فى حتى اآلن، فيما 
ال ت��زال ٤٢ حالة تتلقى الع��الج في العديد من مستش��فيات 
المنطق��ة الش��رقية ف��ي التفجي��ر اإلرهابي ال��ذي وقع ظهر 
الجمعة الماضية في مسجد اإلمام علي بالقديح بمحافظة 

القطيف وشهد ردود فعٍل محليٍة وعالمية

أعل��ن خفر الس��واحل االيطال��ي، األحد، أن قوات��ه أنقذت 70 
مهاج��راً بينهم عراقيون من قارب مكتظ قبالة س��احل جنوب 

شرقي ايطاليا.
وقال خفر السواحل في بيان صحفي إن “قوات خفر السواحل 
أنق��ذت، الي��وم، 70 مهاجراً أفغاني��اً وعراقياً من ق��ارب مكتظ 

قبالة ساحل، جنوب شرقي ايطاليا”.
وبي��ن خفر الس��واحل أن “قطعتين بحريتي��ن تابعتين لخفر 
السواحل االيطالي نقلت المهاجرين إلى ميناء سانتا ماريا دي 
لوتشيا في بوليا”، مشيراً الى أن “امرأتين وأربعة قصر كانوا بين 
المهاجرين”. وكان خمس��ة تونسيين غرقوا، أمس السبت، بعد 
انقالب قاربهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، كما غرق نحو 
800 ش��خص، الشهر الماضي، في أس��وأ كارثة من نوعها في 

التاريخ الحديث، بحسب مصادر إعالمية.

القطيف تستعد لتشييع ضحايا 
حادثة القديح

خفر السواحل االيطالي ينقذ 70 مهاجرًا 
بينهم عراقيون جنوب شرقي البالد

اعل��ن رئي��س ال��وزراء البريطان��ي ديفي��د كامي��رون، إنه 
س��يجري تجميد الزيادة في رواتب الوزراء لخمس س��نوات 

جديدة مع سعي الحكومة لتقليص عجز الميزانية.
وكت��ب كامي��رون “س��أواصل اتخ��اذ الق��رارات الصعبة 

الضرورية لخفض اإلنفاق وحماية اقتصادنا”.
وأض��اف كاميرون “قررت تجميد الزي��ادة في رواتب الوزراء 

في الحكومة”، مشيرا الى ان “الدولة تواصل خفض اإلنفاق 
وسيؤدي كل منا دوره”.

مجلس الوزراء 134 ألفا و565 جنيها اس��ترلينيا )208 
آالف دوالر( س��نويا ويتضمن ذلك راتبه م��ن البرلمان ،وتقرر 
تجمي��د الزي��ادة في مرتب��ات ال��وزراء من��ذ 2010 حينما 
خفض��ت خمس��ة بالمئ��ة ف��ي إط��ار جهود التقش��ف 

للحكومة اإلئتالفية حينئذ.
وتعه��د حزب المحافظين برئاس��ة كامي��رون والذي فاز 
بأغلبية مفاجئة في االنتخابات هذا الشهر بإجراء خفض 

ف��ي اإلنفاق ق��دره 25 ملي��ار اس��ترليني )39 ملي��ار دوالر( 
عل��ى م��دى العامين القادمي��ن في إطار س��عيه لتحويل 
عجز الميزانية البالغ خمس��ة بالمئ��ة إلى فائض بحلول 
2019-2018. وب��دأت أزم��ة مالية عالمية ف��ي عام 2008 
والتي اعتبرت األس��وأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير 
س��نة 1929م، والت��ي ظهرت في ب��ادى االمر ف��ي الواليات 
المتح��دة األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليش��مل 
الدول األوروبية والدول اآلس��يوية والدول الخليجية والدول 

النامية واستمرت هذه ولو بنسبة قليلة  

رئيس الوزراء البريطاني: سنجمد زيادة رواتب الوزراء لمدة خمس سنوات

 قت��ل ثالث��ة اش��خاص واصيب اربع��ة عند اس��تهداف 
انفصاليي��ن م��ن قومي��ة البل��وش موكب نج��ل الرئيس 
الباكس��تاني في بلوشس��تان جنوب غرب البالد في وقت 

متاخر االحد، بحسب الشرطة.
وصرح مسؤول الش��رطة في المنطقة غالم مصطفى 
شاه لفرانس برس االثنين “تم تفجير دراجة نارية مفخخة 
كانت مركونة الى جانب الطريق، عن بعد عند مرور موكب 
س��لمان ممن��ون نجل الرئي��س ممنون حس��ين، في وقت 
متاخر ليل االحد في منطقة هاب الصناعية قرب الحدود 
مع كراتش��ي”.  واضاف ان نجل الرئيس لم يصب باذى نظرا 
ال��ى تفجير الدراج��ة بعد مرور س��يارته، لكن الش��ظايا 

اصابت دراجة ريكشو والسيارة االخيرة في الموكب.
وتابع ان “س��ائق الريكشو وطفال في الثانية عشرة كان 
على متنه��ا، واحد الم��ارة قتلوا على الف��ور فيما اصيب 
اربعة ش��رطيين بجروح طفيفة”.  واكد المسؤول الكبير 
في الش��رطة زاه��د اهلل الحادث موضح��ا ان نجل الرئيس 

يملك مزرعة البان في المنطقة وهو يزورها باستمرار.
واعلن المتحدث باس��م جيش التحرير البلوشي ميراك 

بلوش عن المسؤولية عن التفجير 
وقال “نتبنى الهجوم، وهو رد على العملية العس��كرية 

الجارية في عدة مناطق في بلوشستان”. 
وبلوشس��تان الغنية بالغاز والمع��ادن هي اكبر مناطق 
باكس��تان االربع لكن س��كانها البال��غ عددهم 7 ماليين 
شخص تقريبا يشتكون منذ زمن طويل من عدم الحصول 

على حصة عادلة من ثرواتها. 

اعلن مس��ؤول كبير ف��ي الش��رطة الماليزية 
العث��ور عل��ى 139 مقبرة جماعي��ة و28 مخيم 
احتج��از انش��اها مهرب��ون ف��ي منطق��ة نائية 

بشمال البالد على الحدود مع تايالند.
وصرح قائد الش��رطة الماليزي��ة خالد ابو بكر 
ام��ام صحافيين ان الس��لطة “عث��رت على 139 
مقب��رة مفترض��ة لكن ال نعلم ع��دد الجثث في 
كل منه��ا”. واضاف ان اكب��ر مخيم احتجاز عثرت 
عليه الس��لطات كان يمكن ان يضم حتى 300 
ش��خص بينم��ا س��عة مخي��م اخر كان��ت مئة 

شخص والبقية 20 شخصا لكل منها.
ورفض خالد التعليق على س��ؤال حول كيفية 
انش��اء مثل هذه المجموعة من المخيمات دون 

علم الس��لطات واذا ما كان هناك اشتباه بتورط 
مسؤولين في القضية.

وكان رئيس ال��وزراء الماليزي نجي��ب رزاق اعرب 
ع��ن “قلقه الش��ديد” االثنين بعد العث��ور للمرة 
االولى ف��ي ماليزيا على مقابر جماعية يمكن ان 

تضم جثث مهاجرين. 
وكت��ب رزاق على فيس��بوك وتويت��ر “ان العثور 
على مقابر جماعي��ة في ماليزيا على عالقة دون 

شك بتهريب البشر امر يثير القلق الشديد”.
وكان وزير الداخلية زاهد حمدي اعلن الس��بت 
العث��ور عل��ى مقاب��ر جماعية في ش��مال البالد 
بالق��رب من مخيم احتجاز انش��أه مهربون على 

مقربة من الحدود مع تايالند.

عينت الس��لطات االسترالية 
بمكافح��ة  مكلف��ا  منس��قا 
االره��اب وتعاني اس��تراليا على 
تهدي��د  م��ن  اخ��رى  دول  غ��رار 
اراضيها  عل��ى  ولدوا  متطرفين 
ويش��تبه في انه��م يخططون 
واعلن��ت  ارهابي��ة.  العت��داءات 
الس��لطات في الفت��رة االخيرة 
مخطط��ات  ع��دة  افش��ال 

مستوحاة من تنظيم “داعش”.
وفي اط��ار برنام��ج خصصت 
ملي��ارات  الس��لطات  ل��ه 
الدوالرات االس��ترالية لمواجهة 
يطرحه��ا  الت��ي  المش��كلة 
ينتقل��ون  الذي��ن  االس��تراليون 
ال��ى التط��رف و/او يع��ودون من 
القت��ال ال��ى جان��ب “جهاديين” 
في العراق او س��وريا، تم تعيين 
غريغ موريارتي السفير السابق 
الى اندونيس��يا وايران منس��قا 

لمكافح��ة االره��اب.
الخارجي��ة  وزي��رة  وصرح��ت 
جولي بيشوب لالذاعة الوطنية 
ال��وكاالت  م��ن  ع��دد  “لدين��ا 
المكلفة االمن واالس��تخبارات 
موريارتي  ودور  القانون،  وتطبيق 
الجهود  سيكون تنس��يق هذه 

واطالع رئيس الوزراء عليها”. 

وياتي تعيين موريارتي المحلل 
االس��تخبارات  ل��دى  الس��ابق 
الحكوم��ة  تس��تعد  بينم��ا 
لتبن��ي قان��ون جدي��د يس��مح 
بسحب الجنس��ية االسترالية 
الذين يقومون  المواطني��ن  من 
بالدعاية او الدع��م او يرتبطون 
باي ش��كل باالره��اب ويحملون 

جنس��ية ثانية.
وقال��ت بيش��وب “لق��د تبنت 
بريطانيا قانونا مشابها وكندا 
تدرس��ان  المتح��دة  والوالي��ات 

االمر”.
وعلى س��ؤال من الصحافيين 
ح��ول م��ا اذا كان ه��ذا االج��راء 
س��يطبق على االستراليين من 
الجي��ل الثاني الذي��ن يحملون 
جواز س��فر واحد وس��يضطرون 
جنس��ية  اخ��ذ  ال��ى  عنده��ا 
ذويهم االصلية، اجابت بيشوب 
“س��حب الجنس��ية لي��س امرا 
يت��م باس��تخفاف. لك��ن ع��دد 
يري��دون  الذي��ن  االس��تراليين 
التوج��ه للقتال ف��ي الخارج ال 
يتراجع وعلين��ا القيام بكل ما 

بوسعنا لنحافظ على االمن”.
وكان��ت اس��تراليا رفع��ت في 
2014 مستوى  ايلول/س��بتمبر 
وتق��در  االره��اب  ض��د   االن��ذار 
الس��لطات ب��ان اكثر م��ن مئة 
بصف��وف  التحق��وا  اس��ترالي 

الجهاديين في سوريا والعراق.

ثالثة قتلى في هجوم استهدف نجل الرئيس الباكستاني العثور على 139 مقبرة جماعية في ماليزيا

   استراليا تعين منسقا
 لمكافحة االرهاب 

 ق��ال مص��در برئاس��ة األركان العامة للجي��ش الليبي إن 
“طائرة مقاتلة قصفت ناقلة النفط اليونانية )أنوار 1(، أثناء 
رس��وها على ش��واطئ سرت، لش��بهة نقلها سالحا وذخائر 

للجماعات اإلرهابية”.
وأش��ار المصدر، إلى أن “مدينة س��رت خارجة عن س��يطرة 
الدولة، وتحت قبضة تنظيم الدولة اإلس��المية ومليشيات 
فج��ر ليببيا، لذل��ك نعتبر أي أعمال وتح��ركات قطع بحرية 
أو برية نحوها، يعد مش��بوها في حال لم يتم التنسيق مع 

الجيش، في أي تحرك من قبل مليشيات فجر ليبيا”.
وق��ال مس��ؤولون إن طائ��رات حربي��ة تابع��ة للحكوم��ة 
المعت��رف بها دولي��ا هاجمت ناقلة نفط رس��ت خارج ميناء 
س��رت يوم األحد مم��ا أدى إلى إصابة ثالثة أش��خاص وإضرام 

النار في السفينة.
وهذه ثالث ضربة تم تأكيدها من جانب الحكومة المعترف 
به��ا لناقالت نف��ط في إطار ص��راع بي��ن إدارتي��ن وبرلمانين 
متنافسين متحالفين مع فصائل مسلحة تتقاتل من أجل 
الس��يطرة على البالد بعد أربعة أعوام على اإلطاحة بمعمر 

القذافي.
وتعم��ل حكومة عب��د اهلل الثني المعترف بها في ش��رق 
الب��الد من��ذ أن فقدت الس��يطرة عل��ى العاصم��ة طرابلس 
في أغس��طس آب لصالح تجمع مناف��س. ويتبادل الطرفان 

الهجمات بالطائرات
ونتيج��ة للتحالف��ات الفضفاضة مع متمردين س��ابقين 
مناهضين للقذافين فقد تش��كلت ع��دة جبهات قتال في 

البالد.
وق��ال رئي��س اركان س��الح الج��و الليبي صقر الجروش��ي 
لرويت��رز إن الطائ��رات المقاتلة حذرت س��فينة ال ترفع علما 
قبالة مدينة سرت لكن السفينة تجاهلت التحذير. وأضاف 
أن الق��وات الجوية منحت الس��فينة فرصة لتقييم الوضع 

ثم هاجمتها ألنها كانت تنزل مقاتلين وأسلحة.

وأضاف ان النيران اندلعت في الس��فينة. وقال إن الحكومة 
المعت��رف بها دوليا في حالة حرب وال تس��مح بأي انتهاكات 

امنية ال برا وال بحرا.
وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية 
للنفط الت��ي مقرها طرابلس إن ناقلة النف��ط الليبية أنوار 
أفريقي��ا كان��ت تحمل وق��ودا لمحطة كهرباء س��رت. وقال 
مس��ؤول آخر ف��ي المجال إن حجم الش��حنة بل��غ 25 ألف 
ط��ن. وتمكن مصادر صحفية  من رؤية الناقلة راس��ية قرب 
محطة كهرباء س��رت. وقال محمد عب��د الكافي المتحدث 
العس��كري في طرابلس في س��اعة متأخرة مساء االحد إنه 

تم إخماد النيران بالسفينة.
وق��ال عامل ف��ي المين��اء إن الناقلة تعرض��ت لهجومين 
حي��ث أطلق��ت طائرة صواري��خ على قمرة الس��فينة وغرف 
أف��راد الطاقم “ث��م هاجمت الطائرة الس��فينة باألس��لحة 

الرشاشة”. مضيفا أن هناك خطورة في أن يتسرب الوقود.

وأضاف العامل “هاجموا )الناقلة( بعد أن أفرغنا الصهريج 
األول وكنا نستعد لتفريغ الثاني.”

وتسيطر القوات الموالية للحكومة الموازية في طرابلس 
على محطة كهرباء سرت على المشارف الغربية للمدينة. 
وس��قط باق��ي المدينة ف��ي أي��دي مقاتلي تنظي��م الدولة 
االسالمية الذين استغلوا الفوضى والفراغ األمني في ليبيا.

وهاجم��ت الحكوم��ة المعترف بها دوليا ف��ي يناير كانون 
الثاني ناقلة تديرها شركة يونانية أثناء رسوها في درنة مما 
أدى إل��ى مقتل اثني��ن من البحارة واتهمت مالك الس��فينة 
بارس��ال أس��لحة. وقال��ت المؤسس��ة الوطني��ة للنفط إن 

الناقلة كانت تحمل وقودا لمحطة كهرباء.
وقبل أسبوعين قصفت قوات موالية للحكومة المعترف 
بها دوليا سفينة تركية قبالة سواحل ليبيا بعد أن حذرتها 
م��ن االقتراب. وقتل أحد أفراد طاقم الس��فينة فيما وصفته 

تركيا بأنه “هجوم حقير”.

هرب سالحا 
ُ
الطيران الليبي يقصف ناقلة نفط ت

 قتل 37 مسلحا وشرطيان فدراليان 
ف��ي مواجه��ات ف��ي غرب المكس��يك 

المنطقة الت
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محمد  خلف  كريم  بغداد  لمحافظ  االداري  النائب  اكد 
القانونية  االج��راءات  تفعيل  في  االس��راع  ض��رورة  على 
اتساعها،  من  والحد  بالبشر  االتجار  ظاهرة  لمكافحة 
لغرض  المحافظة  في  فرعية  لجنة  تشكيل  عن”  معلنا 

هذا الموضوع”.
اهداف  تحقيق  تتولى  اللجنة  ان”  بيان   في  وقال محمد 
واالليات  البرامج  و  الخطط  وضع  االهداف  هذه  بين  ومن 
انتشارها  من  والحد  بالبشر  االتجار  جريمة  لمكافحة 
ومعاقبة مرتكبيها وفق اليات و ضوابط مدروسه بعنايه 
ورد  بالبشر وكما  االتجار  ان”  المشروع”، مبينا  النجاح هذا 
بالقانون رقم 82 لعام 2012 هو تجنيد اشخاص او ايوائهم 
او المتاجرة بهم من خالل استعمال القوة او االختطاف او 
االحتيال او الخداع بهدف بيعهم او استغاللهم في اعمال 
المتاجرة  او  التسول  او  الجنسي  االستغالل  او  الدعارة 

باعضائهم البشرية او الغراض التجارب الطبية”.
واوضح ان” تشكيل اللجنة الفرعية في محافظة بغداد 
وعضوية عدد من الوزارات والدوائر من بينها وزارة الداخلية 
والهجرة  االجتماعية  والشؤون  والعمل  االنسان  وحقوق 
لمكافحة  والبرامج  الخطط  وضع  اجل  من  والمهجرين 
هذه الظاهرة والتعاون والتنسيق بين الدوائر المعنية من 

اجل الوصول الى حلول ناجعة وسريعة”.
سنوات  خمسة  من  العقوبات  حدد  القانون  ان”  واضاف 
الى عشرون سنه الى االعدام وبغرامات تصل الى عشرون 
مليون دينار كل من ارتكب جريمة تنطبق عليه في قانون 
االتجار بالبشر”، الفتا ان” القانون شمل ايضا الذين صنعوا 

مواقع الكترونيه تروج او تعلن او تدعم االتجار بالبشر”.
حمالت  لعمل  تسعى  اللجنة  ان”  االداري  النائب  واشار 
بالبشر  االتجار  مخاطر  من  للتحذير  وتثقيفية  توعوية 
بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ورجال 
الدين ووسائل االعالم المختلفة والمؤسسات االكاديمية 
للتعريف بهذه الظاهرة المشينة والعمل على محاربتها 
بكل الطرق واالساليب والوسائل التي تساعد على الحد 

من هذه الظاهرة وصوال الى القضاء عليها “

محليـة4

محافظة بغداد تعلن تشكيل لجنة للحد من اتساع ظاهرة االتجار بالبشر

المواطن،  كتلة  عن  النيابية  النزاهة  لجنة  عضو  أكدت 
منى الغرابي ان لجنتها ستضرب الفاسدين بيد من حديد 

ولن نسمح باي جهة سياسية التدخل بعملها.
وقالت الغرابي في بيان صحفي ان “لجنة النزاهة النيابية 
اللقاء  خالل  وجرى  علوش  ذكرى  بغداد،  امين  استضافت 
والتجاوزات  بغداد،  امانة  في  الفساد  مكافحة  الية  بحث 

التي  المشاريع  ادامة  وكيفية  الخضراء  المساحات  على 
تخدم المواطنين”.

االنقاذ  رفع  الية  “مناقشة  جرى  كما  الغرابي،  وأضافت 
واالهتمام بنظافة العاصمة الحبيبة بغداد”، مشددة على 
البالد ألنه ال يقل اهمية من  الفساد في  “ضرورة مكافحة 
النزاهة  لجنة  عضو  وقال  البالد”.  في  االرهاب  مكافحة 
ستستضيف  لجنته  إن  العبطان  الكريم  عبد  النيابية، 
أمين بغداد، ذكرى علوش، لبحث عدة ملفات فساد ومتابعة 

توزيع األراضي، فضال عن الجانب الخدمي في العاصمة.

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث 
على  التقديم  من  الطلبة  العلمي، 
غير  االهلية  والمعاهد  الكليات 
اعتماد  الى  داعية  بها،  المعترف 
لمعرفة  االليكتروني،  الوزارة  موقع 
المعترف  االهلية  الكليات  اسماء 
بذلك  للراغبين  والتقديم عليها  بها 
الكليات  تلك  اسماء  ادرجت  بعدما 

على موقعها الرسمي.
كاظم  الوزارة،  باسم  الناطق  وبين 
“على  ان  صحفي  تصريح  في  عمران، 
على  التقديم  يعتزم  الذي  الطالب 
الدراسة في الكليات االهلية الرجوع 
الجهة  يعتبر  الذي  الوزارة  موقع  الى 
الكليات  اسماء  لمعرفة  الرسمية 
الوقت  في  مستغربا  بها،  المعترف 
من  الكثير  الطلبة  بعض  انفاق  ذاته 
في  الدراسة  على  والجهد  االم��وال 

كليات غير معترف بها”.
نفي  قررت  “ال��وزارة  ان  عمران  وتابع 
اعترافها بمعهد الفارابي، بعد توجه 
للتقديم  الطلبة  من  كبيرة  اعداد 
التي  “الشهادة  ان  مؤكدا  عليه”، 

معترف  غير  المعهد  هذا  يمنحها 
بها”.

كما أعلنت الوزارة ان “قبول الطلبة 
الكليات  في  المقبل  العام  في 
على  سيكون  بها  المعترف  األهلية 

وفق نظام القبول االلكتروني”.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، حيدر 
اطلعت عليه  بيان  في  العبودي،  جبر 
في  الطلبة  “قبول  ان  “المسلة”،  
نوافذ  عبر  سيكون  األهلية  الكليات 
الكترونية، وبإشراف مباشر من الوزارة 
في  بها  المعمول  االليات  لتطوير 
القبول بالشكل الذي يخدم توجهات 
نسب  ما  نافيا  العلمية،  الرصانة 
الطلبة  قبول  وضعت  بأنها  للوزارة 
للكليات  بالنسبة  القادم  للعام 
األهلية ضمن خطة القبول المركزي”.
والتقويم  اإلش��راف  جهاز  وك��ان 
العلمي في وزارة التعليم العالي، قد 
امتحان  عمل  اليات  العام  هذا  أعلن 
الكليات  في  العلمية  الرصانة 
ستجرى  حيث  واألهلية،  الحكومية 
ثالث  بواقع  مشتركة  امتحانات 
ومادتين  الطبية  للمجموعة  مواد 
واحدة  ومادة  الهندسية  للمجموعة 

للتخصّصات االخرى.

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
عن مباشرتها بانشاء مشروع )مساحات 
مجمعات  داخ���ل  للطفل  صديقة 
الدعم  لتقديم  بغداد  في  النازحين( 
النازحين  لالطفال  واالجتماعي  النفسي 
المتحدة  االمم  منظمة  مع  بالتعاون 
للطفولة ) اليونسيف (.   وقال المتحدث 
رعاية  ان هيئة  الوزارة عمار منعم  باسم 
انشاء  الطفولة قدمت مقترحا يتضمن 
مشروع يحمل اسم )مساحات صديقة( 
يتولى  النازحين  داخل مجمعات  للطفل 
ادارتها باحثون اجتماعيون من وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية من خالل التنسيق 
المتحدة  االمم  منظمة  مع  والتعاون 
والمجلس  )اليونسيف(  للطفولة 
 )DRC(الالجئين لمساندة  الدنماركي 
الى  الدعم  اشكال  مختلف  لتقديم 

االطفال النازحين .
بانشاء  باشرت عملها  الوزارة  ان  وبين    
من  عدد  في  تمثلت  المساحات  تلك 

مجمعات النازحين في بغداد هي )مجمع 
القرى  ام  جامع  ومجمع   ، الجامعة  حي 
حي  ومجمع   ، البراق  جامع  ومجمع   ،

الخضراء ،
 ومجمع جامع النداء ، ومجمع الرشيد( 
داخل  الالزمة  المتطلبات  تامين  بعد 
تجهيزها  خالل  من  المجمعات  هذه 
العاب  من  الضرورية  بالمستلزمات 
تسلية وموادا تتعلق بانشطة وفعاليات 

الدعم النفسي واالجتماعي .
االهتمام  تولي  الوزارة  ان  منعم  واضاف 
من  العراق  في  الطفولة  بملف  البالغ 
خالل عمل هيئة رعاية الطفولة وتقديم 
النفسي  ال��دع��م  اش��ك��ال  مختلف 
التابعة  االيوائية  الدور  في  واالجتماعي 
لها فضال عن قيام فرق البحث االجتماعي 
النازحين  لمجمعات  دورية  زيارات  باجراء 
تلك  في  الطفولة  واقع  على  لالطالع 
المجمعات وتلبية احتياجاتهم الفتا الى 
ان الوزارة تسعى الى التنسيق المشترك 
والمؤسسات  الدولية  المنظمات  مع 
الوضع  لتحسين  بالطفولة  المعنية 

االجتماعي والنفسي لهم . 

من  االنتهاء  الزراعة  وزارة  اكدت 
بتسليم  الخاصة  االستعدادات 
محافظة  في  العصرية  القرية 
الزراعيين  للمهندسين  المثنى 
غازي  وقال   . البيطريين  واألطباء 
لوزارة  االداري  الوكيل  العبودي  راضي 
الزراعة بان مشروع القرى العصرية 
االستراتيجية  المشاريع  من  هو 
الزراعة  وزارة  تنفذها  التي  الكبرى 
في عدة محافظات والذي يهدف الى 
وامتصاص  الزراعي  القطاع  تطوير 
وتحسين  الخريجين  بين  البطالة 

البيئة ومكافحة التصحر من خالل 
زيادة المساحات الخضراء .

بان  االداري  الوكيل  السيد  وأضاف 
االستعدادات  اكملت  قد  ال��وزارة 
العصرية  القرية  الفتتاح  الالزمة 
في محافظة المثنى بعد تجهيزها 
والمجمعات  القرى  مقومات  بكل 
المدارس  انشاء  خالل  من  المتطورة 

والدوائر الخدمية االخرى.
االداري  الوكيل  السيد  وأش��ار 
انشأت  قد  ال��زراع��ة  وزارة  ان  ال��ى 
المحافظات  في  العصرية  القرى 
المهندسين  على  توزيعها  لغرض 
البيطريين  واألط��ب��اء  الزراعيين 
اضافة  مستفيد  لكل  دار  وبواقع 

زراعية  ارض  قطعة  تسليمه  الى 
النباتي  باإلنتاج  استثمارها  لغرض 
االنتاج  بزيادة  واإلسهام  والحيواني 

الزراعي .
العصرية  القرى  مشروع  ان  يذكر 
جاء  بانجازه  الزراعة  وزارة  تقوم  الذي 
الواقع  الى  اساسيا  ركنا  ليضيف 
الزراعي الذي يشهد تطورا ملحوظا 
المدى  بعيدة  الخطط  بفضل 
الغناء  الزراعة  وزارة  وضعتها  التي 
بالمنتوجات  المحلية  الغذاء  سلة 
بجودتها  المعروفة  العراقية 
يد  ومد  الخبرات  من  واالستفادة 
المهندسين  من  للخريجين  العون 

الزراعيين واألطباء البيطريين .

بحق  حازمة  اج��راءات  ستنفذ  انها  بغداد  امانة  اكدت 
المخالفين لألنظمة والقوانين ويتسببون في تلويث البيئة 

بحرق النفايات عشوائيا.
بيان حرق  االمانة في  واالعالم في  العالقات  وعدت مديرية 
النفايات عشوائيا وبدون شروط سليمة ظاهرة خطرة تؤثر 
سلبا في بيئة العاصمة وصحة االنسان الى جانب تأثيرها 
تسعى  التي  بغداد  امانة  لمالكات  الخدمية  الجهود  على 

الى الحفاظ على جمالية ونظافة العاصمة”.
عن  االب��الغ  المواطنين  بجميع  بغداد”  امانة  واهابت 
ليتسنى  السلبي  العمل  بهذا  يقومون  الذين  المخالفين 

لمالكاتها اتخاذ االجراءات الصارمة بحقهم”.

اعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف  ، ان االسبوع 
المقبل سيشهد صرف مستحقات منحة المليون دينار ألكثر من 

.sms�99 الف عائلة نازحة واشعار العوائل عن طريق رسالة ال
وقال الجاف خالل افتتاحه مخيماً لالجئين السوريين في ناحية 
المبلغ  حددت  الوزارة   “ ان  بيان  بحسب  اربيل  بمحافظة  باسرمة 
الذي يستقطع من المنحة عن طريق البطاقة الذكية ب� 3500 
دينار فقط وان اي منفذ من منافذ االستالم يتالعب بهذا التحديد 

يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون “.
والخدمية  الصحية  خدماته  مع  المخيم  جاهزية  واشار”الى 

وشبكات المياه والكهرباء الذي تضمن 372  خيمة” .
متابعتنا  ضمن  تأتي  اربيل  محافظة  الى  زيارتنا   “ ان  واضاف 
على  واالط��الع  احوالهم  وتفقد  النازحين  لقضايا  الرسمية 
يمكن  ما  كل  بتقديم  حلها  على  والعمل  مباشرة  مشاكلهم 
محافظات  في  المعنية  بالجهات  االجتماع  عن  فضالً  لهم، 
االقليم والمنظمات الدولية العاملة هناك من اجل وضع الحلول 

االنية وتقديم االحتياجات الضرورية لهم”.
الذكية   البطاقة  لها  صدرت  التي  العوائل  عدد   “ ان  الى  ولفت 
الوزارة  وان  البالد  عموم  في  عائلة  الف   265 بلغت  كارت   الكي 
جديدة  منافذ  بفتح  الذكية  البطاقة  اصدار  مكاتب  وجهت 
الستيعاب العوائل النازحة “، عازياً التلكؤ الذي “حصل في عملية 
وجود  عدم  االقليم سببه  في محافظات  الذكية  البطاقة  اصدار 
تخاويل مسبقة لفتح منافذ االصدار، فضالً عن عدم وجود فروع 
اصدار  عملية  اعاق  مما  االقليم  في  والرافدين  الرشيد  لمصرفي 

البطاقة الذكية “.

رفع  امر  البصرة  محافظة  مجلس  اعتبر 
الصور من شوارع المحافظة تصرف غير صائب 
في الوقت الحالي ، مبينا ان رفع الصور تسبب 

والسياسية  الدينية  االحزاب  بين  بحساسية 
في المحافظة.

الفضيلة  كتلة  عن  المجلس  عضو  وقال 
ال  المحافظة  مجلس   “ ان  الحساني   مجيب 
غير  كان  والتصرف  الصور  رفع  بقرار  له  علم 
بعض  بين  بحساسية  تسبب  كونه  صائب 

على  عمل  الن  والسياسية   الدينية  الجهات 
رفع صور تابعة لشخصيات وجهات وترك اخرى”.
وبين الحساني ان “ الوضع االمني ال يسمح 
هذا  وان  خاصة  امور  هكذا  بمثل  بالتصرف 
الدينية  لألحزاب  الحساسية  يثير  الموضوع 
الموضوع  تأجيل  االول��ى  وكان  والسياسية 

الصور  لرفع  الجهات  او مفاتحة  اخر  الى وقت 
ماجد  البصرة  محافظ  وكان  لها”.  العائدة 
توجيه  عن  سابق  وقت  في  اعلن  قد  النصراوي 
لجنة رفع التجاوزات في المحافظة رفع جميع 
الموضوعة  والصور  والملصقات  الفلكسات 

في شوارع المحافظة.

النزاهة بحثت “مكافحة الفساد” بأمانة بغداد

العمل تباشر بانشاء مشروع باسم )مساحات صديقة(التعليم تحذر الطلبة من الجامعات الغير معترف بها
  لرعاية االطفال داخل مجمعات النازحين في بغداد

وزارة الزراعة :االنتهاء من االستعدادات الالزمة لتسليم القرية العصرية 
في محافظة المثنى للمهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين

اجراءات صارمة المانة بغداد بحق 
من يحرقون النفايات عشوائيا

وزير الهجرة يعلن عن صرف 
مستحقات منحة المليون دينار 
ألكثر من 99 الف عائلة نازحة

مجلس البصرة: رفع الصور من الشوارع سبب حساسية بين األحزاب  

المطالبات  ازدادت   ٢٠١٥/٥/٢٣ يوم  في 
بحق  القانونية  االج����راءات  بإتخاذ 
االمن  ق��وى  ومنتسبي  العسكريين 

الداخلي المنسحبين من الرمادي قبل عدة ايام حيث اختفت عبارات ) 
انسحاب تكتيكي( التي كان يرددها بعض المسؤولين وسادت عبارات 
)االنسحاب خالفا( لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمسك 
االرض او ان االنسحاب لم يكن مبررا ال بل ان البعض استعمل عبارة 
الذي  المعيار  فإن  االحوال  جميع  وفي  المنسحبين  على  )الهاربون( 
حدده قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ في المادة ٢٨ 
هو معيار االنسحاب بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية 
الخاص  الحكم  لتطبيق  ومراتبا  ضباطا  للعسكريين  بالنسبة 
االمن  قوى  عقوبات  قانون  حدده  اللذي  والمعيار  االنسحاب  بعقوبة 
الداخلي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨  في المادة الثالثة منه معيار يماثل ما 
ورد بقانون العقوبات العسكري حيث استخدم عبارة االنسحاب بصورة 
تخالف ما تتطلبه الضرورات االمنية وهذا المعيار ينطبق على جميع 
منتسبي قوى االمن الداخلي ضباطا ومراتب في الشرطة المحلية او 
الشرطة االتحادية او اي تشكيل اخر لقوى االمن الداخلي وسيكون هذا 
الشرط المتطلبات المواقف العسكرية ومتطلبات الضرورات االمنية 
او عدم معاقبتهم ال  مؤقرا في معاقبة منتسبي الجيش والشرطة 
المنسحبين  العسكريين  اتهام  عليه  يترتب  االنسحاب  وان  سيما 
جريمة  وعن   ٢٨ المادة  وفق  على  وتسليمها  االماكن  ترك  بجريمة 
الهروب عند مجابهة العدو وفق المادة ٣٥ وعن جريمة عدم االطاعة 
وفق المادة ٤٢ وعن جريمة ترك واتالف المواد العسكرية وفق المادة 
المنسحبين  الى  االتهام  ويوجه  العسكري  العقوبات  قانون  من   ٦٢
من الشرطة على وفق احكام قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 
١٤ سنة ٢٠٠٨ طبقا للمادة الثالثة منه عن جريمة الترك والتسليم 
الثامنة  للمادة  ووفقا  الغياب  جريمة  عن  الخامسة  للمادة  ووفقا 
جريمة  عن  وعشرين  سبعة  للمادة  ووفقا  االطاعة  عدم  جريمة  عن 
فقدان واتالف المواد كما اننا ال بد ان نالحظ ان هنالك تهم مشتركة 
للمنسحبين من الشرطة والجيش على وفق احكام قانون العقوبات 
٢٨٦ وما بعدها عن جربمة  ١٩٦٩ وفق المادة  ١١١ سنة  العراقي رقم 
تمكين المحكومين والموقوفين من الهروب من السجن او الموقف 
التحقيق  في  االختصاص  ان  علما  اهماالً  او  عمدا  الفعل  كان  سواء 
للعسكريين سيكون على  بالنسبة  والتمييز  والحكم  والمحاكمة 
٢٠٠٧ حيث  ٣٠ لسنة  وفق قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 
الدور الكبير للمجلس التحقيقي العسكري والمحكمة العسكرية 
ومحكمة التمييز العسكرية ويكون االختصاص بالنسبة لمنتسبي 
رقم  الداخلي  االمن  قوى  محاكمات  اصول  قانون  الداخلي  االمن  قوى 
١٧ لسنة ٢٠٠٨ بالنسبة للمجلس التحقيقي ومحكمة قوى االمن 
الداخلي ومحكمة تمييز قوى االمن الداخلي وفي جميع االحوال فإن 
تحقيق الشرط االساس من عدمه اي شرط متطلبات المواقف الذي 
يكون اساسا في جميع الجرائم والتهم هو مسألة قانونية عسكرية 

نأمل ابتعادها عن اي تأثير سياسي او هدف سياسي .

متطلبات المواقف 
الشرط الذي قرره قانون

طارق حرب
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مجلس القضاء االعلى
محكمة االحوال الشخصية في الشعب 

رئاسة محكمة استئناف / الرصافة االتحادية 

م/ نشر 

قدم املستدعي " قاسم اسماعيل احمد " 
طلبا الى هذه احملكمة يروم فيه بتنصيبه 

قيما على ولده " عصام قاسم اسماعيل " 
لفقدانه بتاريخ 6/ 3 / 2006 فعلى من تتوفر 

لديه املعلومات حول الطلب اعاله احلضور 
الى هذه احملكمة لألدالء بها واقتضى النشر  

مع التقدير .
 

  القاضي 
سعد عبد المحسن عبد الغني

التاريخ / 20 / 5 / 2014                       
العدد / 6942
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سوق  في  تجولُت  إذا  السفر  أثناء  كثيراً  أتمتُع 
أتعرُف  ففيه  الطلق؛  الهواء  في  مسقوف  غير  كبير 
مع  أتفاعُل  وكذلك  الشعوب،  وتقاليد  عادات  على 
غيرهم،  عن  تميزهم  التي  الخاصة  منتجاتهم 

وبالتأكيد أشتري ما يروق لي.
بيع،  منصات  من  رصات  هي  العادة  في  األس��واق 
أو  الشارع،  في  البعض  بعضها  بجوار  مرصوصة 
متباعد  كبيرة  محالت  أو  متالصقة،  صغيرة  محالت 
اليوم مختلٌف تماماً؛ فهو  نزوره  الذي  ، ولكن السوق 
سوق عائم مكشوف تتجول فيه فوق الماء، وتشتري 
في  يتجول  قارب  على  الماء  في  وأنت  أيضاً  وتأكل 

السوق.
 Damnoen العائم”  سادواك  “دامنيون  سوق  إنه 
Saduak Floating Market  الذي يقع في مقاطعة 
مسافة  على   Ratchaburi Province راتشابوري 
التايالندية  العاصمة  غربي  جنوب  كيلومتراَ   110
أزهى  من  تتألف  فنية  لوحة  عن  عبارة  وهو  بانكوك. 
مع  والفاكهة  الخضروات  ألوان  المتداخلة؛  األلوان 
التأثير  ذات  المتناغمة  وأصواتهم  البائعين،  أزياء 

العذب على اآلذان.
الصغير،  كالنهر  قناة  في  العائم  السوق  يقع 
عسكريون  القناة  حفر  فقد  تاريخية؛  قصة  ووراءه 
وسكان محليون في عهد الملك راما الرابع بطول 32 
كيلومتراً، وأسموها Damnoenssadua  حيث واجه 
استحالة  عليه  ترتب  مما  االزدحام  مشكلة  الملك 
الحركة  لتسهيل  القناة  فحفروا  والحركة،  النقل 
والتنقل في المنطقة لينشيء بنية أساسية تلبي 
وكان  إليه  تطلعوا  الذي  اإلقتصادي  النمو  مطالب 
تاتشن  بنهر  القناة  وتتضل  1866 ميالدية.  عام  ذلك 
 Ta Chin River in ساموتساكورن  بمقاطعة 
في  ميخلونج  ونهر   ،Samutsakorn Province

مقاطعة ساموتسونجكرام.

 200 من  أكثر  األهالي  حفر  الرئيسية  القناة  ومن 
زراعتهم  لري  الالزمة  بالمياه  لتمدهم  فرعية  قناة 
لنقل  وسيلة  لتكون  وأيضاً  القناة،  ضفتي  على 

محصوالتهم إلى السوق العائم لبيعها هناك.
القناة  ضفتّي  على  المنطقة  أهالي  يعيش 
والخضروات  الفاكهة  بزراعة  ويقومون  بطولها، 
المتنوعة وال يستخدمون إال األسمدة الطبيعية في 
زراعتهم، وهؤالء المزارعون هم أنفسم باعة السوق، 
قواربهم  في  صباح  كل  القناة  في  يومهم  ويبدأون 
األلوان  ذات  المتنوعة  بالبضائع  المكتظة  الصغيرة 
الزاهية، والمذاقات المختلفة من األطعمة والخضر 

والفاكهة الطازجة وأغطية الرأس.
تزدحم صفحة الماء بمئات القوارب التي ال تتوقف 
صباحاً  السابعة  من  يبدأ  الذي  العمل  وقت  طوال 
وحتى الثانية عشر ظهراً، وتتنوع القوارب بين الطراز 
تعمل  محركات  تستخدم  حديثة  وأخرى  القديم 

بالوقود.
من  واحد  العائم”  س��ادواك  “دامنيون  سوق  ويُعد 
آسيا  قارة  في  له  مشابهة  أسواق  خمسة  أشهر 
من  العديد  وج��ود  ورغ��م  عالمية،  بشهرة  تتمتع 
أكثرهم جذباً  من  أنه  إال  تايالند  في  الماثلة  األسواق 

للسائحين.
يُفضل زيارة السوق في الصباح الباكر قبل االزدحام 
وارتفاع درجة حرارة الجو إلى درجة ربما لن تتحملها. 
الطريق  وعلى  بالسيارة  بانكوك  من  الوصول  ويُمكن 
بواسطة  أو  كيلومتراً،   110 لمسافة   4 رقم  السريع 
مثل:  السوق  من  قريبة  فنادق  عدة  وتوجد  الحافالت. 
ميكاو  Maikaew Damnoen Resortمنتجع 
وفندق   فقط،  متراً   190 مسافة  على  دامنيون 
 The Great Hotel & الفخم   والفندق  المنتجع 

Resort على مسافة عشرة كيلومترات.
األماكن  بعض  راتشابوري  منطقة  في  توجد  كما 
الجذابة والجديرة بالزيارة كالكهوف مثل تشومفون 
Chomphon Cave، وكهف خاوبين، وكهف رويسي 

خاو نجو، وجبل جونج فران.

سوق دامنيون سادواك.. سوق فوق الماء في بانكوك

والمدن  الصيف،  في  بحق  المثالي  المكان  موسكو  تكون  ربما 
الروسية بشكل عام. فمهما ارتفعت درجة الحرارة فيها تظل ربيعية 
آب  أو  يوليو  والساحرة في شهر  العريقة  زيارة موسكو  ببالدنا.  مقارنة 

أفضل الخيارات واألوقات.
وراكبو  ملونة،  بفساتين  الطرقات  في  يتهادين  الروسيات  الجميالت 
الدراجات الهوائية وألواح التزلج يقطعون األرصفة والطرق المعبدة كل 

هنيهة.
نهر  جانب  فإلى  النهاء  خالل  لطيف  وقت  لقضاء  مكان  أفضل  أما 
الروسية  العاصمة  المدينة، وكانت  الذي يخترق  أو موسكو  موسكفا 

بنيت على ضفافه وسميت باسمه.
توفرها  التي  التراس  مساحات  في  الوقت  قضاء  كذلك  ويمكن 
لشمس  المرء  يترك  حيث  المدينة،  أرصفة  على  الممتدة  المقاهي 
موسكو اللطيفة في الصيف تترك آثار خطواتها على بشرته دون خوف.

وبالنسبة للتسوق في المدينة فإن أشهر موالتها يسمى “غووم” الذي 

الروسية.  التاريخية  المعالم  أحد  الشهيرة،  الحمراء  الساحة  يقابل 
والمول والثاني يدعى “ستووم” وربما يكون من المفارقة أن هذا المركز 

التجاري االستهالكي الكبير يقف أمام ساحة كارل ماركس.
وإذا مشى السائح حتى ساحة بوشكين التي أخذت اسمها من اسم 
الشاعر الروسي الكبير، فسيجد عشرات األشخاص الواقفين بأكياس 
بعض  الحمامات  إلقام  يحاولون  بالحبوب  مليئة  أيديهم،  في  صغيرة 
الطعام. المنظر األخاذ لحركة الحمام البطيئة بين الناس، وبين طيرانه 
المفاجئ في حركة متوالية يطير ويحط فيها يذكر بقصيدة الشاعر 

الفلسطيني محمود درويش “يطير الحمام يحط الحمام “.
وإذا تنزه المرء من ساحة بوشكين روحة وذهاباً باتجاه “البولفار” فال 
إنه  لألنظار،  والفت  جميل  مطعم  إلى  األمر  نهاية  في  سينتبه  أنه  بد 
مطعم “جان جاك” أحد أشهر المطاعم التي تقدم المطبخ الفرنسي 

في موسكو.
أما إذا اراد المرء رؤية موسكو من األعلى فما أكثر المطاعم وأماكن 
السهر التي تطل على المدينة من أسقف األبراج واألبنية، يمكن مثالً 
أعلى  على  الراقية  الموسيقية  العروض  حيث  الموسيقى”  “بيت  زيارة 

بقعة تطل على أحياء مسوكو وتفاصيلها الساحرة.

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

لممارسة الغوص ومشاهدة القروش.

جزر الباهاماس
التي  القرش  بأسماك  الجزرة  هذه  تزدحم 
تسكنها منذ 60 عاماً، مّما أغلق المنطقة 
هذه  زيارة  لك  وتتيح  الحّرة.  السباحة  أمام 
داخل  من  الثور  القرش  مراقبة  فرصة  الجزر 

قفص حديدي بمساعدة غّواصين محترفين، 
كما يمكنك مشاهدة الغواصين  يطعمون 
مشهد  في  تتجمع  التي  القرش  أسماك 

مخيف.  

جزر فيجي
بسبب  القرش  أسماك  الجزر  هذه  تجذب 
أنها  والسّيما  المتوازن  البيئي  نظامها 
ثروتها  للحفاظ على  إجراءات صارمة  تفرض 
السمكية. ويمكنك في هذه الجزر مشاهدة 
غواصين  أيدي  على  القرش  أسماك  إطعام 
محترفين في أعماق تصل إلى 15 متراً، ومن 
ثّم  يغرونها بالطعام لتظهر على السطح.

جنوب أفريقيا
من  فصائل  ثماني  مشاهدة  تخيلت  هل 
واحد.  سرب  وفي  واحد  موقع  في  القروش 
في بروتيا بانكس جنوب أفريقيا حيث تكثر 
المطرقة  الرأس  ذي  والسّيما  القرش  أسماك 

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

األسماك.

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

العمر إلى أن يصل إلى 6 أمتار.

المكسيك
في  غ��وادال��وب��ي  ج��زي��رة  ت��ج��ذب  ال 
بل  فقط،  المغامرات  محّبي  المكسيك 
العلماء أيضاً، ألّنها تجذب أسماك القرش 
األبيض من غير سبب واضح. ويمكنك في 
هذا المكان مشاهدة القرش األبيض من 

القفص.

موسكو المثالية في الصيف

6 أماكن تتيح لك فرصة السباحة مع القرش

ساحل  على  “أنطاليا”  مدينة  تقع 
البحر األبيض المتوسط، في جنوب غرب 
ب��”أجمل  وصفها  أتاتورك  كان  تركيا؛ 
تمتاز  هي  األرض”!  وج��ه  على  مكان 
وبشتائها  وال��ج��اف،  الحار  بصيفها 
المعتدل والممطر، علماً أن أبريل/نيسان 
يعّد األفضل لزيارتها، حيث يكون المناخ 

ألطف بالمقارنة بصيفها الحار.
في ما يأتي، 6 عناوين جاذبة للسائحين 
يحلو  القديمة”:  “البلدة   - “أنطاليا”:  في 
“البلدة  في  القدمين  على  سيراً  التنّزه 
البيضاء  ال��ج��دران  حيث  القديمة”، 
والشوارع  العثمانية  والقصور  والحمراء 
المكان  أن  علماً  بالحصى،  المرصوفة 
الفنادق  من  كبيراً  عدداً  حالياً  يحضن 
الهدايا  تعرض  التي  والمتاجر  الفخمة 
الفنّية،  المعارض  عن  فضالً  التذكارية، 

والمطاعم.
أهم  من  واح��دة  هي  “أدري��ان”:  بوابة   -
“كاليسي”.  منطقة  إلى  الدخول  بوابات 
من  كبيرة  مساحات  على  الحفاظ  تّم 
والرومانية  الهلنستية  المدينة  أسوار 
“البلدة  من  الشرقي  الجانب  على 
تشّكل  “أدريان”  بوابة  أن  علماً  القديمة”، 
البوابة  كانت  المكان.  في  األبرز  القسم 
أُقيمت تكريماً لزيارة اإلمبراطور الروماني 
الرخام،  من  وُشّيدت  المكان،  “أدري��ان” 

وزُينت بالزخارف والمنحوتات.
- متحف “أنطاليا”: لإلطالع على بعض 
زيارة  ان  التركي،  التاريخ  من  المحّطات 
أكبر  من  واحداً  يعّد  الذي  المتحف،  هذا 

وأهم المتاحف في تركيا، ال تُفّوت!
تضّم  13 صالة عرض  المتحف  يحوي 
تحت سقوفها أكثر من 12000 قطعة 
البرونزي  العصرين  إل��ى  تعود  أثرية 
والبيزنطي، مع التركيز بشكل خاص على 
المنطقة  في  عليها  المعثور  األنقاض 
قبل  ما  للمتحف خالل عصور  المجاورة 

التاريخ، بما فيها الفخار، والفسيفساء، 
والتماثيل، والتوابيت، والنقود المعدنية، 
والمجوهرات، والمجموعات اإلثنوغرافية.
الهواء  في  العرض  صاالت  أيضاً  هناك 

الطلق وسط الحديقة.
 1.6 نحو  “أنطاليا”  متحف  يبعد 

الغرب  إلى  كيلومتراً 
م����ن وس���ط 

 ، ينة لمد ا

يفتح  و
أب����واب����ه 

ط��ي��ل��ة أّي���ام 
)م��ا عدا  األس��ب��وع 

التاسعة  من  االثنين( 
صباحاً حتى السابعة والنصف 

مساءً.
مركزاً  الميناء  يعّد  القديم:  الميناء   -
وهو  “أنطاليا”،  في  رئيساً  اقتصادياً 
عبارة عن تجّمع من المحالت والمقاهي 

و”البازارات”. 
للتسّوق  المكان  السائحون  يأتي 
أثناء  في  الشمس  غ��روب  ومشاهدة 
بنزهة  االستمتاع  أو  القهوة،  احتساء 

على متن أحد القوارب!

- مسجد “منارة يلفلي”: يبدو المسجد 
“أنطاليا”،  في  تميزاً  األكثر  المعلم 
بالبالط  المزدانة  المنارة  تتأّلق  حيث 
تشّكل  التي  المنارة  الداكن،  األزرق 
السلطان  بناه  كان  المسجد.  مئذنة 
خالل  كيكوباد،  الدين  عالء  السلجوقي 
م   1219 بين  الممتدة  الفترة 

و1236م.
“أوليمبوس”:   -

تحلو الرحلة في 
“التلفريك”، الذي تّم افتتاحه سنة 2007، 
في  الرئيسة  المعالم  من  اليوم  وأصبح 
طيلة  عادًة  “التلفريك”  يعمل  “أنطاليا”. 
في  االستثناءات  بعض  مع  السنة،  أيام 
عربة  تصل  الجوية.  األحوال  سوء  حال 
حيث  الجبل،  قّمة  إل��ى  “التلفريك” 
تتمركز المقاهي والمطاعم ومتاجر بيع 

التحف التذكارية.

سافري إلى “أجمل مكان على وجه األرض”

الموضة  عاصمة  االيطالية  ميالن  مدينة  تعتبر 
تقدمها  التي  السياحية  المغريات  ولكن  والجمال، 
هذه المدينة ال تقتصر على الموضة، اذ يتوجب على 
زائر هذه المدينة وخصوصاً في هذا الوقت من العام 
آخر.  أماكن سياحية لن يجدها في مكان  زيارة عدة 

وتستضيف مدينة
ميالنو فعاليات معرض اكسبو، الذي بدأ في أول أيار 
وسيستمر إلى 31 تشرين األول )اكتوبر(. ويعتبر هذا 
المعرض جاذباً للسياح من مختلف أنحاء العالم ما 
الوقت  هذا  في  السائح  على  ضرورة  حضوره  يجعل 
من العام. وشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 140 
دولة، وتتوقع المدينة وصول 40 مليون زائر خالل فترة 

المعرض.
المدينة  هذه  تستضيف  “اكسبو”،  إلى  اضافة 
والمفروشات  الديكور  معرض  فعاليات  االيطالية 
الذي يقام سنوياً في شهر نيسان، حيث تشارك فيه 

آالف الشركات العاملة في هذه المجاالت.
عن  الغني  االيطالي  الطعام  ننسى  أن  يمكن  وال 
في  السائح  على  بد  ال  السياق،  هذا  وفي  التعريف، 
ينتجها  التي  األطعمة  يتذوق  أن  ميالنو  مدينة 

اوسو  أو  كالريسوتو  الشمالي  االيطالي  المطبخ 
بوكو.

اضافة إلى الطعام، على السائح أن يزور مقاطعة 
على  والمطاعم  المقاهي  تصطف  حيث  نافيغلي 
ضفاف النهر الذي يمر فيها، ما يضفي جماالً ورونقاً 

على هذه التجربة.
ولمحبي الفن، ال تستقيم  الرحلة إلى ميالنو من 
دون زيارة دار االوبرا الشهير “ال سكاال” حيث تعتبر من 
أشهر دور األوبرا في العالم واستضافت أهم المغنين 

منذ العام 1778.
المحب  السائح  على  يتوجب  االوبرا،  إلى  اضافة 
فن  رؤية  يستطيع  حيث  نيوفا  بورتا  يزور  أن  للفن 
المدينة  هذه  وقرب  في  وتتواجد  االيطالي.  العمارة 
فازت  والتي  األشجار  بمئات  المغطاة  األبنية  مئات 

بجائزة ناطحات السحاب العالمية.
وفي السياق الفني، ال يمكن أن ننسى زيارة لوحة 
ولكن  األخير”.  “العشاء  فينشي  دي  ليوناردوا  الفنان 
دخول  أن  البطاقة مسبقاً، خصوصاً  تأكد من شراء 

السياح إلى الدير الذي يضم هذه اللوحة محدود.
ستأسرك  المدينة،  ه��ذه  مغادرة  عند  وحتى 
بسحرها الطبيعي والخالب، اذ يطل المسافر منها 
تعد  والتي  التعريف  عن  الغنية  األلب  جبال  على 

مقصداً للعديد من السياح في العالم. 

وسط المحيط األطلسي وخليج المكسيك تسبح 
والجزر  المد  لحظات  األمواج  تتسابق  فردوسية  جزيرة 
على لثم شطآنها اللؤلؤية، فكأنه لقاء عشق سرمدي 
يسكن في ذاك المكان البعيد من العالم الجديد. إنها 

الباهاماس.
البحر  جزر  إح��دى  الباهاماس  أن  الكثيرون  يظن 
الكارييبي الذي تشرف عليه أميركا الجنوبية، في حين 
أنها تقع في أميركا الشمالية، رغم أنها سياسًيا تعتبر 
جغرافية  تكن  ومهما  الكارييبي.  األرخبيل  من  جزًءا 
أو الطبيعية، فهي بالد  أقل ما  الباهاماس السياسية 
يمكن القول عنها إنها تختصر جمال العالم في جزرها 

السبعمئة الصغيرة.
التاريخ  تناقضات  كل  تحضن  التي  العاصمة  ناسو 

والهندسة 
رغم الطابع األميركي الذي يطغى على نمط الحياة 
في ناسو، تملك عاصمة الباهاماس طابًعا فريًدا يذّكر 
بمدن الكارييبي. وهي تستمد سحرها من التناقضات 
القديمة  المعمارية األسبانية  بين هندستها  الفريدة 

وحيوية األطالل التي خّلفها القراصنة.
الفنادق الفخمة،  البحرية  تنتشر على واجهة ناسو 
السياح  يقصدها  التي  السياحية،  والمنتجعات 
وتحتضن  البحرية.  النشاطات  مختلف  لممارسة 

شوارعها الداخلية المعالم التاريخية الجميلة، ولعّل 
القديمة،  األبنية  تنتشر  حيث  البرلمان  ساحة  أهمها 

والدوائر الرسمية وتتحّلق حولها مقاهي الرصيف.
كوينز  ممر  الجنوبي  المدينة  كورنيش  وعبر 
الثامن عشر، تتحّول  القرن  إلى  الذي يعود  ستيرزكيس 
من  تخلو  ال  فريدة  تاريخية  متعة  إلى  المشي  رياضة 

الرهبة.
أيسالند،  ببارادايس  ناسو  مدينة  بحري،  جسر  يصل 
والمنتجعات  الساحرة،  الشواطئ  مملكة  حيث 
الفخمة، أهمها رويال فيكتوريا غاردن، الذي يغمر عشاق 
النبات اإلستوائية ب� 300 نوع، مما يُشعر نزالء الفندق 

بأنهم وسط غابة استوائية، بنمط حياة مخملية.
السمرة  هواة  فردوس  الكبرى  باهاما  أو  باهاما  غراند 

والتسّوق في آن
تعّد غراند باهاما ثانية جزر الباهاماس، التي يقصدها 
السياح بكثرة خصوًصا األميركيين خالل فصل الشتاء. 
وتتميز بطبيعتها الخالبة التي يجد فيها هواة السمرة 
اللؤلؤية،  مرتًعا لهم، فيستلقون على رمال شواطئها 

ويتفيأون بغاباتها الصنوبرية الكوبية.
ويجد هواة التسّوق في سوقها الحّرة متعة الحصول 
يعتبر  و  زهيدة.  بأسعار  العالمية  الماركات  أهم  على 
رغم  السياحية  المواقع  أهم  العصري  لوكايا  فريبورت 

أنه ال يتضمن الكثير من المعالم التاريخية.
الحقيقي  المعنى  إلى  الجزيرة،  هذه  زائر  ويتعّرف 
لألدغال في متنّزه راند ميموريال ناتتشور سنتر، الواقع 
متنّزه  في  ويختبئ  للجزيرة،  الجنوبي  الساحل  شرقي 

فيه  يجتمع  صغير،  أخضر  فردوس  غروفز،  ذا  أوف  غاردن 
5000 نوع من النبات الغريب من جميع أنحاء العالم.

يروي  الذي  باهاما،  غراند  متحف  المتنّزه  يضم  كما 
متنّزه  ويضم  اللوقايا،  هنود  عصر  خالل  الجزيرة  تاريخ 
عمق  في  يقبع  بحري،  غار  أروع  بارك  ناشونال  لوقايان 

البحار.
بيميني جزر أرنست همنغواي المفّضلة

الكاتب  لدى  المفّضل  المكان  البيميني  جزر  كانت 
على  البيميني  تشرف  همنغواي.  أرنست  األميركي 
خليج المكسيك، وتبعد مسافة 80 كيلومترًا عن غرب 

ميامي.
مربًعا،  كيلومترًا  ثالثين  الجزر  هذه  مساحة  تبلغ 
 11 بطول  السلطعون  مشبك  شكل  شمالها  ويأخذ 
جنوبها  ويشبه  مترًا،   366 يتعدى  ال  وعرض  كيلومترًا، 
مدينة  فهو  ارتيادًا،  األكثر  المكان  أما  كبيرة،  صدفة 
في  رغبته  يحقق  أن  السائح،  يمكن  حيث  أليس، 
شجرتي  بين  معلقة  شبكية  أرجوحة  على  االستلقاء 
الفواكه  من  بكوكتيل  وينعم  الشاطئ،  على  نخيل 
يتباهون  الذين  الصيادين  بحوار  ويستمتع  االستوائية، 
بما اكتشفوه في عمق البحر، أو يكتفي بمشهد غروب 
قارة  إلى  رود”  “بيميني  طريق  وتقود  الخاّلب.  الشمس 
أطلنتس الشهيرة التي ال يزال اختفاؤها سرًا من أسرار 
مسابقة  إلى  الخليج  في  السباحة  وتتحّول  التاريخ. 
التي  والدالفين  السباحون  خاللها  يتنافس  “أولمبية”، 
وكأنها  األمواج،  فوق  لتقفز  مستمر  شكل  في  تظهر 

تحّيي السباحين.

لماذا يجب أن تزور مدينة ميالن 
االيطالية في هذا الوقت؟

الباهاماس فردوس يختصر جمال الجزر
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عبد  مهند  الوطني  منتخبنا  العب  تمكن 
القبائل  شبيبة  فريقه  انقاذ  من  الرحيم 
من  تمكن  ان  بعد  الهبوط  من  الجزائري 
اتحاد  فريق  ضد  المباراة  في  هدف  تسجيل 
مقابل  واح��د  بهدف  انتهت  والتي  ح��راش 
في  للفوز  القبائل  شبيبة  واحتاج   ، الشيء 
هذه المباراة من اجل البقاء في الدوري ، ولن 
الفريق  مع  عقده  الرحيم  عبد  مهند  يجدد 
ذلك  في  رغبته  لعدم  المقبل  للموسم 
خالل  به  تمسكت  النادي  ادارة  وان  خصوصا 

الفترة الماضية ،
من  العديد  الرحيم  عبد  مهند  وتلقى   
االسماعيلي  اندية  من  االحترافية  العروض 
رغبة  الى  باالضافة  اماراتية  واندية  المصري 
الموسم  خالل  اليه  بالعودة  ال��زوراء  فريق 

المقبل ،

الرحيم  عبد  يدرس مهند  ان  المؤمل  ومن   
اجل  من  اليه  المقدمة  االحترافية  العروض 

تحديد وجهته في الموسم المقبل.

قدمت رياضة العاب القوى العراقية نجوما مازالت أسماؤهم 
تتردد في كل مناسبة رياضية، ومن بين ابرز هذه األسماء العداءة 
ايمان صبيح التي تألقت في لعبة الساحة والميدان لتصبح 
اال  تمتلكها،  التي  الموهبة  نتيجة  العراق  في  األولى  العداءة 
تحقيق  في  لنفسها  رسمته  الذي  مشوارها  تواصل  لم  انها 
الحلم االولمبي بسبب االصابة التي ابعدتها فاتجهت بعدها 
هذا  في  وابداعها  تألقها  مسيرة  لتكمل  االداري  العمل  الى 

المجال ... “العراقية التقت ايمان صبيح وكان الحوار التالي ...

   حدثينا عن بداياتك؟
القرن  المدارس في ثمانينات  - من خالل سباق بطوالت 
من  اكثر  في  اشتراكي  خالل  من  البداية  كانت  الماضي، 
كانت  حيث  و800م  و400   200 لفعاليات  مسابقة 
سنة  وخالل  المسافات،  لمتوسط  مخصصة  تدريباتي 
من التدريب استطعت ان احطم األرقام، حيث كنت امثل 
نادي الطلبة اذ ما زال سباق 800م مسجال باسمي، وفي 
عام 1984 استطعت ان احصل على الميدالية الذهبية 
البطوالت  مستوى  على  أما  العرب،  شباب  بطولة  في 
بعد  الثاني  المركز  على  احصل  كنت  األخرى  الخارجية 
العداءة المغربية نوال المتوكل، كما حصلت في بطوالت 
في  مشاركة  من  اكثر  ولي  الثاني  المركز  على  العرب 

بطولة العالم ايضا .

  لماذا الساحة والميدان؟ 
العبة كان مصادفة، فقد كنت اشارك  - اختياري لهذه 
في كل الفعاليات الرياضية المتنوعة، وفي أحد سباقات 
الشيخلي   شاكر  المدرب  شاهدني  والميدان  الساحة 
لذا  اللعبة  هذه  الى  بالتفرغ  ونصحني  بتوجيهي  فقام 

اعتبر ذلك انطالقتي الحقيقية.

    هل يعني ان الشيخلي من صنعك؟ 
-المدرب شاكر الشيخلي له الفضل الكبير في وصولي 
الى درجات عالية في هذه العبة وهو من اكتشفني كما 
ان لالعالم دورا ايضا في ما حققته من نتائج رائعة في ذلك 

الوقت.

   برأيك هل ان االعالم مبتعد عن الرياضة النسوية؟ 
الرياضي في  ان االعالم له فضل كبير صناعة  - اعتقد 
الماضية افتقدنا الشخص  القليلة  ، لكن في السنوات 
المتابع للموهبة حيث يبحث االعالم اليوم عن النتيجة 
ابواب  يطرق  الثمانينات  في  االعالم  كان  بينما  فقط 

التعريف بهم وتسليط الضوء على  الرياضيين من اجل 
انجازاتهم والحصول على المعلومة من اجل نشرها.. 

  ما سبب ابتعادك  عن الساحة والميدان؟ 
الساحة  بلعبة  انجازات كبيرة  1985 حققت  عام  -في 
والميدان سواء على الصعيد المحلي أم الخارجي لكني 
لي  حصلت  التي  االصابة  بسبب  مجبرة  اللعبة  تركت 
حينها وكانت في درس الجمناستك بالقفز على الحصان, 
سيما وانا كنت في قمة عطائي الرياضي ,االصابة اوقفت 
على  بالحصول  النفس  امني  كنت  ان  بعد  مسيرتي 

الوسام االولمبي وكان باستطاعتي خطف الوسام.

  بعد االصابة هل تركت الرياضة؟ 
دراسة  الكمال  اتجهت  بل  الرياضة،  اترك  لم  ابدا   -
االوائل  من  فكنت  والدكتوراه  والماجستير  البكلوريوس 

حيث عينت معيدة في كلية التربية الرياضية . 

  ما قصتك مع لعبة التنس؟ 
- مارستها ألجل الترفيه وقطعت فيها مراحل متقدمة 

ودعيت الى المنتخب ولكن لم اشارك . 
 لماذا ؟ 

- لم استمر في لعبة التنس من اجل الحفاظ على اسم 
العداءة ايمان صبيح . 

  هل عملت في اللجنة االولمبية؟ 
- قبل 2003 لم اعمل ولم اكن قريبة من االحتاد ولكن بعد2003 
استدعيت من قبل اللجنة االوملبية وعملت بكل طاقتي العادة 

رونق الرياضة العراقية. 
  هل صحيح ان الرياضة النسوية مغيبة..؟ 

على  بالحصول  العراقية  للموهبة  الفرصة  تتح  لم   -
طاقات  من  تمتلكه  وما  بالموهبة  مؤمنة  وانا  فرصتها 
يؤهلها العتالء الصدارة  فالظروف التي مرت وتمر بالبلد 
ابعدت المواهب النسوية من الظهور بالشكل الذي كنا 

عليه في ثمانينات القرن الماضي.

  ما حكاية المدارس التخصصية معك؟ 
- هي البحث عن املواهب الشابة واجلديدة من اجل بناء 
مشروع كبير وانا اضع امال كبيرا فيه ولكن االن انا خارج 

هذه املدارس. لقد بدانا في خمس مدارس تخصصية حيث 
وانا متفائلة بهذا املشروع في  اثنتا عشرة مدرسة  يوجد لدينا 
متنوعة  العابا  املدارس  وقد ضمت  احملافظات  وفي جميع  بغداد 
عديدة  بدنية  الختبارات  خضعوا  اجلنسني  من  رياضيون  وفيها 

واخترنا املتميزين منهم  كي يخضعوا ملناهج تدريبية خاصة.
  هل باستطاعة العراق خطف وسام اولمبي؟ 

عدة  بل  االوملبي  الوسام  خطف  رياضيينا  باستطاعة  نعم   -
مع  نتنافس  فنحن  مدروس..  تخطيط  هناك  كان  اذا  اوسمة 
مستوى  على  سهلة  ليست  االوملبياد  والعاب  متقدم  عالم 
العالم والشباب الرياضي .. فاغلب الدول تتمتع باالمن والتطور 
التفوق  يستطيع  العراقي  ولكن  واالقتصادي  التكنولوجي 

مبوهبته اذا ماخطط لذلك .  
  اين انت االن؟ 

كلية  ف��ي  اس��ت��اذة  الرياضية -  التربية 
الوزيرية  في  واح����د اع��ض��اء للبنات 
اللجنة ل��ج��ن��ة ال��خ��ب��راء  ف��ي 
العراقية  وع���ض���و ف��ي االولمبية 
االستشارية  الرياضة اللجنة  العادة 
الشباب  وزارة  والرياضة . ف��ي  

  مشاريعك؟ 
يكون  ان  اط��م��ح  ال���ع���راق - 

آم��ن��ا وم��زده��را في 
ومتفوقا  شيء  كل 
اتمنى   .. رياضيا 
من  شيئا  اق��دم  ان 
خالل لجنة الخبراء 
النسوية   للرياضة 
من اجل خلق جيل 

رياضي جديد.

رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

   
الشرطة  فريق  م��درب  اكد 
فريقه  مباراة  ان  جسام  ثائر 
في  الكويتي  الكويت  ام��ام 
منافسات بطولة كاس االتحاد 
االسيوي مهمة للفريق سيما 
على  القسمة  تقبل  لن  وهي 
سيودع  فيها  والخاسر  اثنين 

البطولة.
الفريق  ان  جسام  واض��اف 
يسعى الن يبقى في البطولة 
فيها  نقطة  بعد  ال  والوصول 
الكويت  فريق  تابعت  وبدوري 
التي  الجيدة  الفرق  من  وهو 
باللقب  التتويج  لها  سبق 
تحقيق  على  عازمون  ولكننا 
الفريق  م��ن  وال��ث��أر  ال��ف��وز 

الكويتي.

جسام :
 نسعى للثأر من الكويت الكويتي

العداءة ايمان صبيح 

 االعالم له فضل كبير في صناعة الرياضي...
المالعب العراقية ماتزال  منجم للمواهب والطاقات الشابة ..

مدرب  يكون  ان  ال���زوراء  ن��ادي  نفى 
استقال  محمد  عماد  الكروي  فريقه 
نفط  مع  الخسارة  عقب  مهمته  من 
الوسط، مؤكدا أن المدرب باق مع الفريق 

حتى نهاية الموسم.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي عبد 
الرحمن رشيد   إن “األنباء التي تتحدث 
عن استقالة مدرب الفريق عماد محمد 

“المدرب  أن  مؤكدا  الصحة”،  عن  عارية 
الموسم  نهاية  حتى  الفريق  مع  باق 

الحالي”.
الموسم  “بانتهاء  أن  رشيد  وأض��اف 
من  مكثفة  اجتماعات  اإلدارة  ستعقد 
الموسم  استراتيجية  تحديد  أج��ل 
نتائج  من  تحقق  ما  ضوء  وفي  المقبل 
بالموسم الحالي”، كاشفا أن “من أهم 
ما سيطرح في االجتماعات هو تسمية 

الجهاز الفني للفريق

   
السابق  الوطني  منتخبنا  العب  قال 
امانة بغداد غانم عريبي  ومدير فريق كرة 
ان عقوبة اتحاد الكرة التي اصدرها بحقي 
عريبي  واضاف  مبيت.  أمر  سابق  وقت  في 
وال  الديمقراطية  عهد  في  يمر  البلد  ان 
ان يستعمل سياسة  يمكن ألي شخص 
العقوبة  اصدار  ان  مبينا  األفواه.  تكميم 

وان  جاء بسبب تصريحي في وقت سابق 
االتحاد لم يتعلم من اخطاء الماضي في 
تنظيم البطوالت وهذا ما اثار حفيظتهم  
. مؤكداً ان اصدار هذه العقوبة المجحفة 
لشرعية  معارضتي  بسبب  جاء  بحقي 
وقت  في  كشف  والذي  الكرة  اتحاد  مدة 
سابق انه لسنة واحدة خصوصاً وان رئيس 
يطبق  لم  مسعود  الخالق  عبد  االتحاد 
البرنامج الذي جاء من أجله قبيل الوصول 

الى كرسي زعامة اتحاد كرة القدم .

هنالك  ان  زغير  كامل  الكرة  اتحاد  عضو  اكد 
فرص  توفير  دون  حالت  االندية  في  مزاجيات 
يتاهب  الذي  الوطني  للمنتخب  امثل  استعداد 
كاس  لنهائيات  المشتركة  التصفيات  لخوض 
االتحاد  كان  لقد  زغير  وقال  اسيا.  وامم  العالم 
الموسم  دوري  منافسات  اختتام  الى  يسعى 
بدال  واحدة  لمرحلة  النهائيات  بإقامة  الحالي 
هنالك  ان  اال  واالياب  الذهاب  بنظام  اقامتها  من 

مزاجيات في االندية ترغب في تفضيل مصالحها 
لم  بذلك  وهي  الوطن  مصلحة  حساب  على 
تسمح لمنح المنتخب الوطني فرصة اكثر من 
واضاف  المقبلة.  لالستحقاقات  والتهيؤ  االعداد 
نظيره  الى  شكره  يقدم  الكرة  اتحاد  ان  زغير 
الرافدين  امام اسود  اللعب  لتلبية دعوة  السوري 
حزيران   27 يوم  “فيفا”  يترقبها  دولية  مباراة  في 
المقبل في ملعب المدينة الرياضية بمحافظة 
البصرة، بعد رفض اكثر من منتخب عربي بينها 

قطر واالمارات اجراء اللقاء الدولي الودي.

    
الخالق  عبد  الكرة  اتحاد  رئيس  أع��رب 
التي  للصورة  الشديد  ارتياحه  عن  مسعود  
بدا عليها ملعب جذع النخلة خالل مباريات 
ساهم  نجاحا  تحقق  ما  أن  معتبرا  الدوري، 
ساع  االتحاد  أن  أكد  فيما  الجميع،  فيه 
للمنتخب  الودية  المباراة  إلنجاح  بجدية 

الوطني.
“النجاح  إن   ، مسعود  الخالق  عبد  وقال 

مباريات  اقامة  في  تجسد  الذي  التنظيمي 
النخلة  جذع  ملعب  على  الكروي  ال��دوري 
العراق  قدرة  يثبت  إنما  الرياضية  بالمدينة 
“العراق نجح في  أن  التنظيم”، معتبرا  على 
أن  بعد  ملفت  بشكل  المباريات  تنظيم 

ساهمت جميع االطراف بهذا النجاح”.
من  تظافرت  “الجهود  أن  مسعود  وأضاف 
وأن  العراقية  الكرة  يخدم  بما  تكلل  أن  اجل 
انجاح  أجل  من  سعيه  في  ماض  االتحاد 
الوطني  للمنتخب  الودية  المباراة  تجربة 

التي ستقام في ملعب جذع النخلة”.

الزوراء ينفي استقالة مدربه ويؤكد 
تمسكه به حتى نهاية الدوري

عريبي : عقوبتي مبيتة ..
 ولن أسكت

أتحاد الكرة يحمل األندية مسؤولية ضياع 
فرص اإلعداد األمثل ألسود الرافدين

اتحاد الكرة يؤكد سعيه إلنجاح المباراة 
الودية في ملعب جذع النخلة

مهند عبد الرحيم ينقذ فريقه من الهبوط 
وينهي  عقده مع القبائل  الجزائري 

 الوصول إلى العمل االحترافي 
في مجال الرياضة يحتاج الى 
التي  المتطلبات  من  العديد 

صحيح  لعمل  خصبة  أرضية  تهيء  أن  يفترض 
لعبة  ان  وبما  ايجابية.  نتائج  النهاية  في  يعطي 
العالم  األكثر شعبية في  اللعبة  القدم هي  كرة 
ووضع  تطويرها  تخص  التي  األفكار  سيل  فان 
مسابقاتها على جادة الصواب لم ينقطع وأصبحنا 
وتعليمات  وقانون  فكرة  عن  نسمع  يوم  كل  في 
جديدة. ومن بين هذه األفكار ما تم العمل به منذ 
اتحاد  بتشكيل  والمتمثل  انكلترا  في  سنوات 
القدم وفي  اتحاد كرة  الحكام مستقل تماما عن 
انكلترا مهد كرة القدم انطلقت هذه الفكرة التي 
إلى  الساعية  الدول  بقية  البرق  تالقفتها بسرعة 
الحكام  اتحاد  وتجربة  الناجحة.  التجارب   تقليد 
نعتبرها  ان  الممكن  من  ..بل  االيجابيات  من  لها 
نوع  أي  عليها  نؤشر  ان  يمكن  وال  برمتها  ايجابية 
منح  هي  الخطوة  هذه  فوائد  وأول  الخلل.  من 
الضغوط  عن  تبعدهم  تامة  استقاللية  الحكام 
أن تؤثر على عملهم بالمالعب  التي من الممكن 
لجنة  لواء  تحت  ينضوون  الحكام  كان  ما  فاذا 
ربما سيتعرضون  فانهم  القدم  كرة  التحاد  تابعة 
الذين  االتحاد  أعضاء  قبل  من  ضغوطات  إلى 
الفالني  والنادي  الفالني  الفريق  بمجاملة  يرغبون 
لصوت  محتاجا  يكون  ربما  االتحادي  العضو  ألن 
نعيش  اننا  وبما  االنتخابات  في  النادي  هذا  ممثل 
في مجتمع يقدس الجلوس على كرسي الوجاهة 
الضغوطات  من  النوع  هذا  فان  المسؤولية  وليس 
التي من  األخرى  األمور  وبقوة. من  سيكون موجود 
الممكن االستفادة منها في تجربة اتحاد الحكام 
أجور  النعاش  الالزمة  المالية  السيولة  توفير  هي 
التحكيم وبدالً من وجود قناة واحدة للتمويل، وهنا 
نتحدث عن الوضع العراقي، سيكون بمقدور االتحاد 
التعاقد مع شركات راعية ونشاهد اعالنات تجارية 
على قمصان الحكام الذين يدرون منافسات الدوري 
“اتحاد  تجربة  في  الحكم  الالعبين.  حال  حالهم 
تطبيق  هو  واألخير  األول  همه  سيكون  الحكام” 
القانون من أجل ارضاء المسؤولين عنه والذين هم 
العمل  يتفهمون  اختصاص  أصحاب  تأكيد  بكل 
كما  القدم  كرة  اتحاد  أعضاء  من  أكثر  الميداني 
متجردين  سيكونون  الحكام”  “اتحاد  أعضاء  ان 
في  اللغط  يثير  ربما  لألندية  سابق  انتماء  اي  من 
الشارع الكروي. على العموم هي تجربة نتمنى ان 
يناقشها أصحاب الشأن لعلها ترى النور وتساهم 

في تقدم وتطور الكرة العراقية.

حكام الكرة ... 
والتجربة االنكليزية 

نعيم حاجم 

مـرحبـًا

حضور اكثر من اربعين الف متفرج في ملعب جذع 
من  اكثر  مشهدا  كان  الرياضية  بالمدينة  النخلة 
رائع ، هو رسالة مهمة لالخوة في الخليج وللفيفا 
واالتحادين االسيوي والعربي ، كم رسالة سنبعثها 
لشخص  ولو  واحدة  زيارة  اجل  من  الدولي  لالتحاد 
به  ذهب  وقت  في  للعراق  بها  يقوم  يمثله  واحد 
جديد  ملعب  افتتاح  بمناسبة  فلسطين  الى  بالتر 
، دخول وخروج هذه الحشود الكبيرة جدا من  هناك 
العالي  واالنضباط  االنسيابية  بهذه  المشجعين 
يؤكد ان هناك عمال كبيرا تقوم به الجهات المعنية 
الجماهير  هذه  بتذكير  لنا  الحاجة  فان  وبالتالي 
ان  على  الجميع  من  احرص  كانت  النها   ، بواجبها 
تسجل حضورها الواسع هنا في البصرة ، حقيقة ان 
كرة القدم العراقية يمكنها ان تقفز الى العالمية 
من خالل لمسات مهمة وجادة ، خاصة على مستوى 
المنتخبات الوطنية ، فيما لو كانت الهيئات االدارية 
جدي  بشكل  وتعمل  جديد  من  ذاكرتها  تستعيد 
وتوظف كل خبراتها لحدثت تغييرات اكثر من مهمة 
في رياضتها ، متى تحصل هذه الثورة االصالحية في 
االندية المحلية وهي تواجه انتقادات شديدة بسبب 
كونها نائمة والتشعر بأية مسؤولية ؟ ليس مهما 
من يفوز ببطولة الدوري الممتاز بقدر مايكون اكثر 
من  ثمة   ، الماضية  الدروس  من  نتعلم  ان  اهمية 
كان متوجسا من خلو المشجعين في ملعب جذع 
وهي  بالمرصاد  له  كانت  الجماهير  ولكن  النخلة 
تكسر كل حواجز الخوف والتوجس والقلق . ارضية 
جميلة  من  اكثر  كانت  الرياضية  المدينة  ملعب 
بكثير  افضل  تكون  ان   ، االدامة  خالل  من  وممكن 
لما  بيد مختصين  ادامة صحيحة  هناك  كانت  ولو 
وجهت الكثير من االنتقادات الرضية ملعب الشعب 
الدولي بسبب عدم صالحيتها للعب ، امر مؤكد ان 
رفع الحظر مطلب جماهيري ورسمي ويخص اغلب 
المؤكد  االمر  ولكن   ، العراقي  المجتمع  شرائح 
الجاهزة  المالعب  من  العديد  لدينا  تكون  ان  ايضا 
، االهتمام بموضوع الحظر  وفي اكثر من محافظة 
امرا  اليكون  جدا  اساسية  بأمور  اهتمامنا  من  اكثر 
مجديا ، بدليل ان الفيفا مازال لم يقتنع بوجود بنية 
، وهي كذلك ولم  تحتية رياضية رصينة في العراق 
تكن مخفية على احد ، سيأتي اليوم الذي سينتهي 
الحديث به عن رفع الحظر وسيكون من الماضي يوم 
اكثر  في  عالمية  بمواصفات  بوجود مالعب  نتفاخر 
رقعة جغرافية فضال على وجود ساحات كثيرة  من 
جدا للتدريب ويكون الدوري المحلي بكامل عافيته 
وهو يبدأ وينتهي بأوقات معلومة للجميع بعيدا عن 

التأجيالت واالمور االخرى ، متى ياتي هذا الوقت؟.

رسالة
 الى الفيفا 

نافع خالد 

كلمة
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في ذكرى اربعينية الراحل هاني العقابي :
مازال مكانك محفوظا ... في قلوبنا 

اربعون يوما تم على رحيلك ايها االخ والصديق 
االخوة  بقية  مع  اتذكرك  واذا  العزيز  والزميل 

الطيبة  نتذكر  فأننا  الصحفيين  زمالءك  من 
التي تجسدت في  المخلص  والعمل  والوفاء 

مسيرة حياتك ..
المؤلم  من   .. اديب  ابا  يا   .. واخي  ياصديقي 
عز  اهلل  مشيئة  ..لكنها  عنا  رحلت  تقول  ان 
الصادقة  وابتسامتك   .. ..بالفعل  وعال  شأنه 

الصادقة ال تفارق محياك ...ايها الزميل ورفيق 
بين  تعيش  مازال مكانك   ... الطيبة  الكلمة 
وعطر   .. االلسن  بذكراك  وتلهج   .. الجوانح 
وجودك يبقى مالئا جوا اجتماعاتنا ولقاءاتنا 
والصداقة   .. والمحبة  التسامح  تمثل  كنت 

الحقيقية وكل ما يتمنى   الى االنسانية ...

اليك ياهاني العقابي .. في ذكرى اربعينك كل  
ما يعزز فراقك بالذكر الطيب .. وانا من جانبي 
تدخل  وانت   .. الوكالة  في  اطاللتك  اتذكر 
وخفيف   .. الحب  ورشاقة   .. المالئكة  بخفة 
...اليك  الفراشات  ووداع��ة   .. الشجر  اوراق 
ويتغمدك  ليرحمك  اهلل  الى  اتوجه  بدموعي 

بواسع المغفرة .. وجنات الخلد 
وانا هلل وان اليه راجعون 

7 اعداد: هاشم مهدي عصادتأبينيـة

كادر العراقية تشارك عائلة المرحوم هاني العقابي في اربعينيته 

اربعينية باكية من بغداد الى النجف االشرف
دموع االهل واالحفاد واالصدقاء تستذكر الرحيل المأساوي للزميل المرحوم هاني العقابي 

مسيرة صحفية َعمدها الراحل بالجهد والصدق والمثابرة

محمد البدري 
المدير العام

 لوكالة االنباء العراقية المستقلة
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 مع بدء االستعدادات لالمتحانات الوزارية للصفوف 
المنتهية اصابت اولياء امور الطلبة ,والطلبة خيبة 
بالدخول  السماح  بعدم  التربية  وزارة  قرار  من  امل 
المنتهية  للصفوف  النهائية  لالمتحانات  الشامل 
,خاصة ان العراق يمر بظروف امنية صعبة, خصوصا 
ان بين الراغبين باداء هذه االمتحانات بعض الطلبة 
الشعبي  الحشد  مع  يشاركون  االمورالذين  واولياء 
االجرامية,  داعش  لعصابات  التصدي  في  المقاوم   
كما ان صعوبة الظروف االمنية ادت الى عدم انتظام 
التربية  وزارة  قرار  وكأن  الرسمي.  الدوام  في  الطلبة 
االمور  اولياء  ناشد  !وقد  الحسبان  يأخذ هذا في  لم 
عن  بالعدول  التربية  وزارة  برلمانيين  الى  باالضافة 
االمتحانات  بأداء  الطلبة  لجميع  والسماح  قرارها 
النهائية, الن هناك متسع من الوقت امام وزارة التربية 
لمراجعة قرارها, معللين ذلك بأن العمل التربوي هو 
واليحق  صحيحة  علمية  اسس  وفق  الطالب  لبناء 
االمتحانات  اداء  من  الطلبة  من  كبيرة  اعداد  حرمان 
تابعت  المستشار  الحالية,  العراق  ظروف  ظل  في 

هذا الملف واعدت التحقيق االتي:

المستوى العلمي والعطل الدينية 
الصعبة  االمنية  الظروف  ان  الفاضلي:  كمال  الطلبة  احد  امر  ولي  يقول 
الطلبة  لبعض  النفسية  االمراض  من  حاالت  ولد  العراق  بها  يمر  التي 
’فاالنفجارات واالعمال االرهابية اثرت على دراسة ابنائنا بالرغم من كونهم 
لم  وبالتالي  العلمي  مستواهم  على  اثر  به  نمر  ما  ان  اال  المتفوقين  من 
يحققوا نتائج تؤهلهم لدخول االمتحانات النهائية ,لذا نطالب وزارة التربية 
محمد  الطالب  اما  النهائية.  االمتحانات  باداء  الطلبة  لجميع  بالسماح 
طه يقول: ان االوضاع االمنية وخاصة االنفجارات اثرت على نفسيتنا مما 

جعلنا نتخوف من الذهاب الى المدرسة وبالتالي لم يحضروا االمتحانات 
الشهرية والنتيجة عدم استطعتنا دخول االمتحانات النهائية ,لذا اطالب 
الشامل  بالدخول  والسماح  قرارهم  عن  بالعدول  والحكومة  التربية  وزارة 
لالمتحانات ,فنحن نطالب بفرصة اخيرة. من جهته يقول  حيدر الشمري  
كلما  الطلبة  نحن  علينا  النفسية  التأثيرات  تزداد   :  ) إعدادية  طالب   (
أقترب موعد االمتحانات في حين تكون االمتحانات الشهرية أقل تأثيراً وال 
نعطيها تلك االهمية حالها حال غيرها،مما يؤثر على نتائج االمتحانات ، 
فاالستعدادات لالمتحانات وصلت ذروتها وقد دخلت عوائلنا في إنذار شديد 
وهي تقوم باعداد أجواء مريحة لنا ، النجاح العملية من أجل مستقبلنا 
. من  الدراسي  العام  تعبهم طيلة  بعدم ضياع  أهلنا  ويفرح  ينفعنا  الذي 
دخول  وجود  من  االعالم  وسائل  ماروجته  بعض  التربية  وزارة  نفت  جهتها 
شامل لطلبة الصفوف المنتهية من الثالث متوسط والسادس االعدادي، 
مشيرة الى ان قرار الدخول يخص طلبة الصفوف السادس ابتدائي فقط.

تم  »ما  ان   ، عون  عبد  نعمة  شاكر  واالمتحانات  التقويم  عام  مدير  وقال 
تداوله في مواقع التواصل االجتماعي بشأن دخول شامل لطلبة الصفوف 
الصحة«،  عن  عار  هو  اعدادي  والسادس  متوسط  الثالث  من  المنتهية 
الموضوع لغاية االن«.وجدد عبد عون  انه »الوجود الي جديد عن هذا  مبينا 
تأكيده عن »السماح لطلبة السادس اإلعدادي الراسبين بثالثة دروس بأداء 

»قرار  ان  الى  مشيرا  لهم«،  درجات  عشر  إضافة  مع  النهائية  االمتحانات 
ما  وهو  فقط  ابتدائي  السادس  الصفوف  طلبة  يخص  الشامل  الدخول 
محمد  التربية  وزير  أعلن  جانبه  من  السابقة«.  السنوات  في  به  معمول 
بأداء  دروس  بثالثة  الراسبين  اإلعدادي  السادس  لطلبة  السماح  إقبال،عن 
تنظر  الوزارة  أن  درجات لهم، مؤكدا  إضافة عشر  النهائية مع  االمتحانات 
وانعكاساتها  العراق  بها  يمر  التي  االستثنائية  للظروف  االهتمام  بعين 
السلبية على الطلبة.كما اعلنت الوزارة،ان االمتحانات النهائية للدراسة 
االعدادية للعام الحالي ستكون بالنسبة للذكور في الجامعات والمعاهد، 
فيما اشارت الى ان االمتحانات بالنسبة لالناث ستكون بالمدارس.يذكر ان 
وزارة التربية اعلنت، عن جدول امتحانات النهائية للدراسة االعدادية للعام 
الحالي 2015-2014، فيما حددت الـ27 من حزيران المقبل موعدا لبدئها.

عن  النظر  بغض  كبيرة  تخوفات  هناك  فاطمة  الطالبة  والد  قال  بدوره   
مصير  وتحديد  الطالب  مستقبل  تحديد  ايام  النها  النفسي  الجانب 
منها  هائلة  مصاريف  المحك  على  ونضع  والدراسة  التعب  من  سنوات 
ابنائنا من  المحصلة حرمان  وفي  وغيرها  الخصوصية  بالدروس  مايتعلق 
الصبر  بفارغ  ننتظر  يقول:نحن  انمار حاتم  الطالب  .اما  االمتحانات  دخول 
ابائنا وأمهاتنا على ما ماقدموه لنا  النجاح وان نرسم الفرحة على وجوه 
خالل حياتنا الدراسية وبين إنما أن الوضع األمني المضطرب له تأثير كبير 

رجوعه  موعد  عن  الطالب  يتأخر  دقيقة  كل  في  وعوائلهم  الطلبة  على 
وخاصة  أوالدها  تمنع  العوائل  بعض  أن  .كما  ساعة  بمثابة  تكون  للبيت 
البنات من أداء االمتحان النهائي بسبب األوضاع االمنية المتردية في بعض 
المناطق وفي األحيان بعد المراكز االمتحاني عن مساكن الطالبة وفيما 
العامة ستجري  أن االمتحانات  للتربية  البرلمانية  اللجنة  أكد عضو في 
في المدارس وليس في الجامعات .وأضاف أن هناك إمكانية لتجهيز المراكز 
االمتحانية بمولدات كهربائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع 
موعد بداية االمتحانات .اما المواطن خالد صاحب يقول:املنا كبير بوزارة 
التربية بتعديل قرارها ليشمل دخول جميع الطلبة لالمتحانات للصفوف 
المنتهية ,فاوالدنا ادوا ما عليهم اال ان الخوف من االنفجارات وما تخلفه 
من شهداء وجرحى ادى الى عزوف لعض الطلبة من الذهاب الى مدارسهم 
التربية فهناك  وزارة  والتي يجب مراعاتها من قبل  ذويهم  بسبب مخاوف 
محافظات تضررت من جراء االعمال االرهابية ,فكيف سيتعامولون معهم 
التي  بالقرارت  اوالدنا  بشمول  نطالب  لذلك  لهم  سيسمحوا  ,بالتاكيد 

سيشمل نلك المحافظات .
المنتهية  المراحل  لطلبة  السماح  ،الى  الوطني  التحالف  عن  نواب  دعا 
من النازحين وغير النازحين بدخول االمتحانات الوزارية بشرط ان ال يكون 
صحفي  مؤتمر  في  المالكي  حسين  النائب  رابع.وقال  او  ثالث  دور  هناك 
الى  النواب  من  مجموعة  باسم  طلبا  قدمنا   « اخرين  نواب  مع  مشترك 
االمتحانات  الى  بالدخول  الطلبة  لجميع  بالسماح  البرلمان  رئاسة 
 « انه  ».واضاف  االعدادي  والسادس  المتوسط  الثالث  للصفين  النهائية 
ونظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد واالحداث االمنية وحمالت 
قدمنا   ، اإلرهابي  داعش  بها  يقوم  التي  االرهابية  العمليات  النزوح بسبب 
منى  النائب  دعت  ».بدورها  النجاح  الحراز  فرصة  هناك  لتكون  الطلب 
ان يكون السماح بدخول طلبة  الى  التربية  وزارة  الرأي في  العميري هيئة 
او  ثالث  دور  يكون هناك  ان ال  االعدادي بشرط  والسادس  المتوسط  الثالث 
النازحين  النازحين وغير  السماح للطلبة  الطلب يشمل   « ان  رابع.واكدت 
ان » الطلب قدمه  البالد » مبينة  بسبب الظرف االستثنائي الصعب في 
نائبا وارسل الى رئاسة المجلس .من   30 النواب وموقع من  مجموعة من 
جهتها تقول المواطنة جنان محمد :نحن نتساءل لماذا التستجيب وزارة 
,وما هو هدفها بعدم دخول  والبرلمانيين  االمور  اولياء  التربية لمناشدات 
طلبتها  الداء  المحافظات  لبعض  وتسمح  لالمتحانات  الطلبة  جميع 
لالمتحانات ,اليس طلبتنا ايضا تضرروا من عمليات االرهاب لذا على وزارة 

التربية انصاف الجميع وليس محافظة دون اخرى.

البيع  جمعيات  العراق  مدن  في  انتشرت 
من  شريحة  تمثل  ــي  وه بالتقسيط 
لترويج  فرصة  وجدها  البعض  المجتمع  
انتاجية  حكومية  شركات  ان  بل  تجارته 
المرة  هذه  البيع  ,لكن  الخط   على  دخلت 
تسديد  يضمنوا  حتى  فقط  للموظفين 
االقساط بدون مشاكل وهذه  الظاهرة التي 
وجدت اقباال كبيرا من لدن بعض الموظفين 
عملية  يتكفل  الــذيــن  المواطنين  او 
شرائهم للسلع موظف حكومي  الذين لم 
السلع  من  حاجاتهم  دفع  من  يستطيعوا 
تحميل  من  الرغم  وعلى   . نقدا  الضرورية 
السلعة مبلغا اضافيا على سعرها االصلي 
اال ان ذلك لم يجد اعتراضا من قبل المواطن 
عريضة  قاعدة  وجد  بيع  هكذا  وان  خاصة   .
معظم  ان  .كما  للسلع  سريع  وتصريف 
السلع المطلوبة وفق نظام التقسيط هي 
حاجات المطبخ تليها االجهزة الكهربائية 
ثم   . والمبردة  والمكيف  الثالجة  وخاصة 
ظهرت الحاجة الى السيارة فظهرت شركات 
االمر  تطور  ثم   . بالتقسيط  بالبيع  خاصة 
البيت  وبناء  اإلنشائية  المواد  الى  ليصل 
الملف  تابعت هذا  .المستشار  بالتقسيط 

واعدت التحقيق االتي : 

تحريك اقتصاد البلد 
المحمداوي  طه  االقتصادي  الخبير  يقول 
مجمعات  ظهور  االخيرة  االونة  في  ازدهرت   :
للبيع  عديدة  مسميات  تحت  تجارية 
بالتقسيط لموظفي الدولة وهذه الظاهرة 
ارجاء  كل  في  موجودة  بالتقسيط  البيع 
تعمل  المتقدمة  الدول  وحتى  المعمورة 
اقتصاد  لتحريك  مهمة  حالة  النها  بها 
اقتصادية  حالة  تعد   : ــاف  واض البلد. 
تصريف  في  تسهم  النها  جداً  صحيحة 
التجار  مخازن  في  المتكدسة  البضائع 
فضالً على انها تساعد في استيراد او انتاج 
ان   : مبيناً  مؤجلة.  بارباح  جديدة  بضائع 
هذه العملية ليست وليدة الساعة ولكن 

ظروف البلد االقتصادية اضطرت البعض 
او قلة  انعدام  التصرف بسبب  الى هذا 

الموارد المالية للعائلة . 
الجمعيات   تأسيس هذه  ان   واوضح: 

الشهري  الدخل  لقوة  نتيجة  جاءت 
هذه   تمكنت  اذ  الموظفين  لعموم 
واألجهزة  السلع  استيراد  من  الجمعيات  
العالمية  المناشئ  ولمختلف  المنزلية 
وااليطالية  واإليرانية  الصينية  فمنها 
والدخل  تتناسب  وبأسعار  والمصرية 
أن  إلى  ،مشيرا  الشريحة  لهذه  الشهري 
عدد الزبائن يزدادون يوما بعد اخر حاصة عند 
فتلجىء  ابنائها  احد  وزواج  االسرة  انشطار 
من  حاجتهم  لسد  بالتقسيط  للشراء 
البضائع والسلع  .وأضاف »أن أسعار المواد 
أخرى،  إلى  سلعة  من  تختلف  المنزلية 
فمثال أن سعر مبردة الهواء يصل إلى 240 
أشهر  ستة  مدى  على  مقسمة  دينار  ألف 
وان سعر المجمدة يصل إلى 330 ألف دينار 
فيما  أشهر  ستة  على  توزع  كذلك  وهي 

يكون مبلغ الطباخ االيطالي هو 510 آالف 
دينار وهو كذلك مقسم لمدة ستة أشهر 
العموم  الموظف.وعلى  مع  مايتالءم  وهذا 
اضافته  الذي  ارباحها  حسمت  الجمعيات 

على اسعار البضائع مقدما. 

عملية الشراء سهلة 

 : يقول  )موظف(  البغدادي  زهير  المواطن 
أنا  السكن  إلى  واضطررنا   ، حديثا  تزوجت 
مما  لوحدنا.  بيت  في  وطفلتي  وزوجتي 
الشراء  إلى  فلجأنا  تجهيزه.  منا  اقتضى 
وأسدد  بفائدة  وبدون  المريح  بالتقسيط 
هذا  أفادنا  وقد  تمكنت  كلما  األقساط 
لنا  ووّفر  حياتنا  وسّهل  الشراء  من  النوع 

نبالغ  لم  أننا  سيما  ال  ء الراحة،  قتنا با
نحتاجه  ال  ــا  وم نحتاجه  ما 

فما  بالضروريات.  واكتفينا 
يعرض من بضائع ليس له أول 

لما  بالشراء  يغري  آخر  وال 
في أسواقنا من تنوع هائل 

ضبط  ولكن  بالبضائع 
 . التهور  وعدم  النفس 

بالمعقول  والشراء 
وما ال يضر بميزانية 

ـــؤدي  ــت وي ــي ــب ال
ـــــى الـــعـــوز  إل

هو  واالستدانة 
الصواب  عين 

ـــاف: ن  .واض
ـــرة   ـــاه ظ

ــع  ــي ــب ال

لتقسيط  با
اخذت بالتوسع خاصة 

بعد توسع االسواق فظهرت 
والسلع  البضائع  لبيع  المنافسة 

الظاهرة  لهذه  والمتتبع  بالتقسيط 
ثم  المطبخية  بالسلع  بدأت  انها  نجد 
مثل  الكبيرة  االجهزة  الى  ــر  االم تطور 
الرغم  وعلى   . وغيرها  والثالجة  التلفزيون 
كبير  مبلغ  السلعة  سعر  تحميل  من 
اال  سعرها  ضعف  االحيان  بعض  في  يصل 
كثير  وان  سيما  كبيرا  اقباال  وجدت  انها 
السلع  شــراء  من  التستطيع  االســر  من 

ايرادات  لضعف  الكامل  بالنقد  المطلوبة 
زوجي  تقول:  بيت  ربة  احمد  .ام  ــرة  االس
يكفي  ال  مضى  ما  في  راتبه  وكان  موظف 
لسد متطلبات معيشتنا األساسية. مما 
دفعه إلى العمل بعد الدوام، لذا لم نضطر 
زاد  وبعدما  إال ما هو ليس ضرورياً.  بيع  إلى 
المهمة  الحاجات  بعض  اشتريت  راتبه، 
البيت حاجة  الثمن مما يحتاجه  والغالية 
بدل  والتلفزيون  المكيف  مثل  ملّحة 
التلفزيون القديم، باألقساط المريح وبدون 
دفع  من  أتمكن  التي  الحاجات  أما  فوائد، 
يحمل  ما  وأتجنب  نقداً  فاشتريها  ثمنها 
إضافي.  فائدة كربح  من  عليها  التقسيط 
البيوت  ــات  رب بعض  من  أتعجب  وإنني 
اللواتي يسرفن بشراء حاجات غير ضرورية 
األخص  وعلى  عنها  االستغناء  يستطعن 
باألقساط ، وكأنها تأخذها مجاناً وال تفكر 
أن تسدد أقساطها من ميزانية  بأن عليها 

البيت. 

التقسيط المريح 
محسن عبادي )موظف( 
يقول: إن »مشروع 
الــزواج صار 

صعبا 
الــــيــــوم 

اسعار  غالء  امــام 
غرفة  واهمها  السوق 

هذه  »وفرت  قائال  النوم«.وتابع 
إمكانية  نحو  خطوة  الجمعيات 

ــاء  ــف أسعارا اإلي تحمله  أنها  ولو  األسعار  بتلك 
الشرائح.  كل  تمس  ال  أنها  مقابل  مبالغة 
نعمد أحيانا إلى الوساطات مع الموظفين 
نريدها«. التي  البضائع  نشتري  كي 

راتبا  أتقاضى  انني  ــاف:  واض
دينار  ألف   600 مقداره 
وهو مبلغ يدفعني 
بعض  ــراء  ــش ل
المنزلية  المواد 
وباسعار  المهمة 
ــي  ــن ــة وإن ــص ــي رخ
المواد  تلك  أن  اعلم 
ماذا  لكن  مغشوشة 
افــعــل عــلــي  شــراؤهــا 
تتناسب  أسعارها  أن  وارى 
حيث  راتب  من  ومااتقضاه 
وبسعر  مجمدتين  اشتريت 
ليصبح  واحـــدة  لكل   300
تم  ديــنــار  ــف  أل  600 المبلغ 
أشهر  ستة  على  تقسيمه 
ليصبح بإمكاني دفع 100 ألف دينار 
سبلت  اشتريت  وكذلك  شهر  لكل 
660 ألف دينار ليصبح المبلغ  بسعر 
110 آالف في الشهر وهذا يجعلني أوفر 
باقي الراتب وهو 440 ألف دينار ألمور أخرى 
الركابي  حيدر  نفس  علم  في   .«الباحث 
يقول: ظاهرة البيع باألقساط لها فوائدها 
ما  إذا  المنخفض  الدخل  ألصحاب  خاصة 
تعامل معها بشكل معقول وكبح جماح 
الضروريات،  من  يلزمه  ما  بشراء  رغباته، 
ولكن هناك من يبالغ ويسرف حتى يتحول 

أو شرك  إلى مصيدة  الشراء  من  النوع  هذا 

يقع فيه ال يمكنه التخلص منه. خاصة إذا 

تحّول لديه إلى عادة يمارسها . فتراه يدفع 

السنة،  مدار  على  المالي  مورده  من  جزءا 

من  يعانيه  ما  سببه،  رأيي  حسب  وهذا 

ال  يجد  لذا  الحسر،  أو  باالضطهاد  شعور 

شعوريا أن اندفاعه ،

يعانيه.  لما  متنفسا  السبيل  هذا  في   

وهذه الظاهرة شائعة لدى كثير من الناس 

. وهناك أشخاص تسببوا بإفالسهم وهدم 

باألقساط  الشراء  تعاطيهم  جراء  أسرهم 

يشتري  كان  شخصاً  أعرف  مثل  وأقرب   .

بسعرها  ويبيعها  باألقساط  بضائع 

عليه  تشابكت  ولما  بأقل،  أو  الحقيقي 

ال  بشكل  الديون  عليه  وتراكمت  األمور 

يصدق ، هرب وترك عائلته، تواجه الدائنين. 

اإلنشائية  المحال  أعداد  كثرة  الى  شيرا 

التي  السيارات  ومعارض  والكهربائية 

السوق  ظل  في  كبيرا  تنافسا  خلقت 

االساسية  سماتها  من  والتي  المفتوحة 

وتقديم  والطلب  العرض  في  التنافس 

او  المحال  هذه  قبل  من  االفضل  الشرط 

البيع  عملية  الى  تلجأ  لذلك  المعارض 

بالتقسيط بالمقابل فأن المواطن يرى من 

السهولة عليه الشراء بالتقسيط .

تحقيقـــــــــات8

البيع بالتقسيط 

جمعيات تساهم بتوفير السلع والبضائع بشكل انسيابي للعائلة العراقية 

وزارة التربية معنية باالمر 

لجميع طلبة الصفوف المنتهيةاولياء امور الطلبة يناشدون بالسماح للدخول الشامل 
الظروف االمنية الصعبة ساهمت بتدني المستويات العلمية للطلبة
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تغيير إستراتيجيتها مع  تعتزم منظمة موزيال 
أو  “فايرفوكس  خاصتها،  الذكية  الهواتف  نظام 
التركيز  الشركة  تنوي  Firefox OS، حيث  إس” 
بإنتاج  االهتمام  من  بدالً  الهواتف  جودة  على 

نسخ منخفضة التكلفة منها.
وتسعى المنظمة غير الربحية إلى إنتاج هواتف 
الرئيس  ذكر  حيث  مميزة،  وإمكانيات  قدرات  ذات 
التنفيذي لشركة موزيال “كريس بيرد” في رسالة 
أن المستخدمين  إلكترونية لموظفي الشركة 
بتجربة  تمتعهم  منتجات  رؤية  إلى  يتطلعون 
التكلفة  قبل  األول،  بالمقام  متميزة  استخدام 

القليلة.
حتى  فايرفوكس  هواتف  مبيعات  أرقام  وتبين 
لمجاراة  الربحية  غير  المنظمة  قدرة  عدم  اآلن 
الذكية،  الهواتف  سوق  في  العمالقة  الشركات 
توفير  المنظمة  ه��ذه  تستطيع  ال  حيث 
اإلمكانيات الالزمة إلنتاج هواتف منافسة، فقال 
العالم  “تغيير  أن  لموظفيه  التنفيذي  المدير 
يبدو عظيماً ورائعاً جداً، لكنه يتطلب السير في 

ممر طويل محفوف بالمخاطر”.
ويصعب عمل طفرة كبيرة في سوق ضخم مثل 
مبيعات  سجل  والذي  الذكية،  الهواتف  سوق 
تقدر بنحو 96 مليار دوالر، مع شحن 310 مليون 
هاتف ذكي في الربع األول من عام 2015 الجاري.

ويرى بعض المحللين أن لكي تدخل موزيال إلى 
توفير  على  بالتركيز  تقوم  أن  يجب  المنافسة 
يجعل  سبب  أول  وهو  غني،  تطبيقات  متجر 
يعمل  هاتف  شراء  على  يقبلون  المستخدمين 
أكبر  تطبيقات  متاجر  تتجاوز  حيث  نظام،  بأي 
المليون   iOS و  أندرويد  مثل  الذكية  األنظمة 

تطبيق على أقل تقدير.
بينها  الفجوة  لتقليل  تسعى  موزيال  أن  يذكر 
إذ   ،iOS و  أندرويد  وقوة  وأرقام  مبيعاتها  أرقام 
على  كبير  بشكل  يسيطر  أندرويد  نظام  أن 
هواتف  وتتوفر  والقوية  المتوسطة  الهواتف 
دون  ولكن  عام،  بعد  عاماً  أرخص  بسعر  جديدة 
بإيصال  األساسية  رسالتها  عن  تتخلى  أن 
عدد  أكبر  إلى  واإلنترنت  الحديثة  التكنولوجيا 
المناطق  في  يعيشون  الذي  البشر  من  ممكن 
من  العديد  بها  تتوفر  ال  التي  والفقيرة  النامية 

اإلمكانيات.

9منوعـــــات

اليابان  في  مزاد  في  “يوباري”  نوع  من  شمامتان  بيعت 
يعشق  بلد  في  يورو(   11100( ين  مليون   1.5 بسعر 
الفاكهة الفاخرة ذات الشكل الممتاز والطعم اللذيذ.
المركزية في مدينة سابورو  السوق  المزاد في  ونُظم 
يوباري  مدينة  حيث  الشمالية  هوكايدو  جزيرة  على 
هذا  إلى  اسمها  منحت  التي  السابقة  المنجمية 

النوع من الشمام، وهو األفخر في البالد.
إال  باهظ جداً  بالشمامتين بسعر  بالجملة  بائع  وفاز 
الذي  يورو(   18600( ين  2.5 مليون  يقارن بسعر  ال  أنه 

ُسجل العام الماضي والعام 2008.
 300 بسعر  مانجا  حبتا  بيعت  إبريل  منتصف  وفي 
ألف ين )2230 يورو( في ميازاكي على جزيرة كيوشو 

)جنوب غرب(.
أو  لشراء  كبيرة  مبالغ  دفع  في  اليابانيون  يتردد  وال 

تقديم الفاكهة هدية إلى أصدقاء وأقارب.
 شمامتان من نوع يوباري بيعتا ب�11 ألف يورو في مزاد

على  البلجيكي  “مالينوا”  نوع  من  كلب  اعتاد  أن  بعد 
بالتلفزيون  بعد  عن  التحكم  جهاز  مثل  أشياء  التهام 
الكلب  هذا  تفوق  صدر،  وحمالة  العشب  جزازة  وفلتر 
“بينو” على نفسه بإقدامه على ابتالع أكثر من عشرين 

رصاصة تقريبا.
أركنسو  بوالية  هوم”  “مونتين  من  براسفيلد  الري  وقال 
إن  الجمعة  يوم  بينو  الكلب  مالك  وهو  األميركية 
مضيفا  تقيأ”  حتى  عادي  بشكل  يتصرف  “كان  الكلب 
أنه اكتشف حينئذ رصاصة طولها 3 بوصات تقريبا في 

البركة.
 308 براسفيد اختفاء عدة طلقات من عيار  كما الحظ 
وحينها أسرع بنقل الكلب بينو إلى طبيب بيطري حيث 
كشفت أشعة إكس عن وجود ترسانة صغيرة في معدة 

الحيوان.
وقالت الطبيبة البيطرية الدكتورة سارا شيلتون التي 
األحماض في  تفاعل  تأثير فتاك بسبب  خشيت حدوث 
معدة بينو مع المعدن “مخاوفي األولى لم تكن حدوث 

انفجار بل تسمم”.
وتركت  بينو  معدة  من  خرطوشة   16 شيلتون  وأزالت 
التي  الجراحة  فترة  إطالة  من  بدال  المريء  في  اثنتين 
استمرت ساعتين حيث قدرت بشكل صائب أن الحيوان 
سيتخلص من هاتين الرصاصتين سريعا، وكان إجمالي 

ما ابتلعه الكلب 23 رصاصة.
إلى  عاد  أنه  إال  للكلب،  الصعبة  التجربة  تلك  ورغم 
تصرفاته القديمة حيث يقول براسفيلد إنه التهم منذ 
خاصة  أخرى  صدر  حمالة  اآلن  وحتى  الجراحة  أجرى  أن 
الرابعة على  المرة  “هذه هي  براسفيلد  ويقول  بزوجته. 

األقل” التي يلتهم فيها حمالة صدر.

هدية األصدقاء.. شمامتان بـ 

11 ألف يورو في مزاد باليابان

جراحة ناجحة لكلب 
ابتلع 23 رصاص

القصاص،  إبراهيم  التونسي،  السياسي  َعرَض 
كليته للبيع؛ بسبب “الفقر وعدم قدرته على 
خاصة  ألسرته؛  الضرروية  الحاجيات  تلبية 
متابعة  من  الصغار  وتمكين  الطعام،  توفير 
دراستهم”؛ وذلك حسب ما نشره على صفحته 

الرسمية على “فيسبوك” األربعاء الماضي.
ونقل موقع “ سي إن إن بالعربية” عن التدوينة 
في  السابق  النائب  القصاص،  نشرها  التي 
المجلس الوطني التأسيسي، أن الدولة تركته 
تأسيس  في  سابقاً  ساهم  بعدما  لمصيره، 
الجمهورية الثانية، وأن هناك من َشّوهه ونعته 

بالسرقة واستباح عرضه بالباطل.
في  “وأنا  ذاتها:  التدوينة  في  “القصاص”  وكتب 
كليتي  أعرِض  والبدنية،  العقلية  قواي  كامل 
مواصلة  من  وليتمكنوا  أوالدي،  ألطعم  للبيع 
أريد  ال  شهيد،  أقول  ما  على  واهلل  دراستهم، 
فقط  يكون،  من  كائن  من  تعليقاً  وال  عطفاً 

الشاري يتصل بي”.
وحسب “سي إن إن”، أكد القصاص صحة هذه 
التدوينة في تصريحات له صباح اليوم لجريدة 
إلعالن  اضطر  إنه  فيها:  قال  نيوز”،  “الصباح 
بيع كليته من أجل مواجهة حالة الفقر التي 
أن  كما  عمل،  أي  يملك  ال  إذ  أسرته؛  تعيشها 
أنه  إلى  مشيراً  الدراسة؛  عن  انقطعوا  أبناءه 
بالعاصمة  أجنبية  دولة  سفارة  إلى  سيتقّدم 

تونس؛ لطلب اللجوء السياسي. وكان إبراهيم 
القصاص نائباً عن قائمة “العريضة الشعبية” 
التأسيسي،  الوطني  المجلس  انتخابات  خالل 
ثم انضم فيما بعد إلى حزب “نداء تونس”؛ غير 
أنه استقال منه عام 2013. وقد ُعرِف بتدخالته 
بعمله  اشُتهر  كما  المجلس،  داخل  القوية 
سائقاً  كان  إذ  المجلس؛  دخوله  قبل  السابق 
لسيارة أجرة في والية قبلي بجنوب غرب تونس.

سياسي تونسي يعِرض كليته للبيع على فيسبوك بسبب الفقر

إعالم  وسائل  سلطت 
مؤخرا  الضوء  صينية 
في  تعلن  فتاة  على 
لوحة ضخمة تحملها 
عن استعداداها للزواج 
من أي شخص يقبل أن 
يتحمل مصاريف عالج 

شقيقها.
وتقف فان بي يانغ )25 
ميادين  أحد  في  عاما( 
“ج��ي��ن��ان”،  بمدينة 
حاملة  الصين،  شرقي 
في يدها الفتة مكتوب 
زواج  “ع��رض  عليها 

إلنقاذ أخي”.
فان لصحف  وكشفت 
أزمتها،  عن  محلية 
في  تتلخص  ال��ت��ي 
ال  مسنين  وال��دي��ن 

العمل،  على  يقدران 
من  ي��ص��ارع  وشقيق 
يعاني  حياته  أج��ل 

السل.
العالج  فاتورة  وبلغت 
من  أكثر  اآلن  حتى 
صيني،  يوان  ألف   150
على  تماما  قضت 
البسيطة  المدخرات 
تملك  ال  التي  لألسرة، 

أي دخل حاليا.
أي  تقدم  ع��دم  ورغ��م 
ش���اب ب��ع��رض ج��اد 
عالج  أو  للزواج  سواء 
اآلن،  حتى  فان  شقيق 
التبرعات  بعض  أن  إال 
تصلها  البسيطة 
في  ل��م��س��اع��دت��ه��ا 

محنتها.

رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي إنه 
ال يجيد اللغة اإلنجليزية، خالل طرح 
الحكومي،  التعليم  بشأن  إصالحاته 
أعترف  أن  “يمكنني  “رينزي”:  وق��ال 
جيًدا  اإلنجليزية  تعلم  إلى  بالحاجة 

منذ سن مبكرة”.
مؤتمر  في  يتحدث  “ري��ن��زي”  وك��ان 
صحفي بعد أن وافقت حكومته على 
المدارس  لتحسين  إصالحات  حزمة 
من المتوقع أن تركز بشكل أكبر على 
لألطفال  اإلنجليزية  اللغة  تعليم 

المراهقة،  سن  قبل 
ض��م��ن إص��الح��ات 

أخرى.
لدراسة  وطبًقا 
معهد  أج��راه��ا 
باروميتر”  “ي��ورو 
الس��ت��ط��الع��ات 
عام  منذ  ال���رأي 

 %  62 ف��إن   2012
ال  اإليطاليين  من 
التحدث  يمكنهم 
وهي  أجنبية،  بلغة 
ثاني أكبر نسبة في 

االتحاد األوروبي.

كأي  األول��ى،  للمحة  أوك��ادي  إستر  تبدو 
طفلة عادية في العاشرة من عمرها، لكن 
عدا عن حبها ألفالم ديزني وباربي، ما يمّيز 
الخارق،  ذكاؤها  هو  بالفعل  الطفلة  هذه 
حسب شبكة “سي إن إن” اإلخبارية. تدرس 
هذه الطفلة البريطانية من أصل نيجيري 
في  األولى  كانت  يناير  وفي  الجامعة،  في 
في   100 نتيجة  على  وحصلت  دروسها 
أي  ليس  لكنه  امتحاناتها،  بأحد  المائة 

امتحان، بل امتحان في الرياضيات.
مثيٌر  مساٌق  “إن��ه  تضحك:  وهي  تقول 
التي  الرياضيات  نوع  يحوي  إذ  لالهتمام، 
مثل  الحقيقية،  الرياضيات  أحبها، 

هذه  وكل  المعقدة  واألرق��ام  النظريات 
للغاية،  سهلة  “إنها  وتضيف:  األم��ور”، 
وأش��ارت  جيد”.  بشكٍل  أم��ي  عّلمتني 
الدراسة  إنهاء  في  ترغب  أنها  إلى  الفتاة 
“بعدها  مضيفة:  عامين،  خالل  الجامعية 
الدكتوراه  شهادة  على  ألحصل  سأخّطط 
أُنشئ  أن  وأرغب  المالية،  الرياضيات  في 
بنكاً خاّصاً بي بعمر 15؛ ألنني أحب األرقام 
وأحب الناس والبنوك تعد طريقة عظيمة 
أن  الناس  اعتقد  حال  وفي  لمساعدتهم”.  
النتيجة،  إلى هذه  أّدى  ما  األهل هو  ضغط 
أبدأ  أن  في  رغبت  “لقد  نافيًة:  إستر  تقول 
الجامعة بعمر السابعة، لكن أمي رفضت 
وقالت لي: )أنت صغيرة، تمهلي(، وبعد ثالث 
على  إيف  أمي  وافقت  اإلصرار،  من  سنوات 
امتحان  إستر،  اجتازت  الفكرة”.  البحث في 

GSCE” في الرياضيات بعمر السادسة،   “
المرحلة  لطالب  مخّصص  امتحان  وهو 
الثانوية في بريطانيا، حصلت على درجة “ 
 “ بعد عام وتحصل على عالمة  لُتعيد   ”C
A” التي حلمت بها. األم انتبهت إلى قدرات 
بتعليمها  بدأت  عندما  العجيبة  إستر 
لتلحظ  سنوات،  ثالث  بعمر  المنزل  في 
رغبتها في تعلُّم األرقام، وعندئذ ألحقوها 
في  والدموع  الفتاة  عادت  خاّصة؛  بمدرسة 
إلى  العودة  في  أرغب  “ال  قائلة:  عينيها 
لي  يتركون  ال  إنهم  مجّدداً،  المدرسة  تلك 
في  تبدأ  المدارس  وألن  للحديث”؛  المجال 
في  األم  فكرت  الخامسة،  بعمر  بريطانيا 
الطفلة  لكن  المنزل،  في  ابنتها  تدرس  أن 
مباشرًة  لتتوّجه  البسيطة،  األرقام  فاقت 
إلى الجبر والمعادالت الحسابية المعقدة.

برج  محيط  في  والنشالين  النشل  مشكلة  تفاقمت 
إيفل، األمر الذي دفع الموظفين إلى اإلضراب احتجاجاً، 
والمطالبة بنشر أعداد إضافية من رجال الشرطة، في 

محيط أبرز معالم العاصمة الفرنسية باريس.
تسبب في  إضراباً  إن  واتحادات عمالية  وقال مسؤولون 
إغالق برج إيفل، معظم ساعات الجمعة، بعد أن طلب 
الموظفون مزيداً من المساعدة للتعامل مع النشالين 

المنتشرين في محيط البرج.
الجمعة،  صباح  والنصف  التاسعة  من  البرج  وأغلق 
بحسب التوقيت المحلي، وأعيد فتحه أمام السائحين 
دائماً  هناك  “كان  االتحادات  ألحد  ممثل  وقال  مساء. 

شبكة  نواجه  اآلن  لكننا  إيفل،  برج  عند  نشالون 
من  إضافية  أعداد  نشر  المضربون  ويريد  منظمة”. 

رجال الشرطة.
وقالت الشركة التي تدير البرج إنها تتعاون بالفعل 
أهم  من  واحد  في  األمن  لتحسين  الشرطة  مع 

المقاصد السياحية في العالم.
وجاء االحتجاج بعد يوم من قيام سلطات باريس 

السائحين،  حماية  سبل  لتحسين  بحملة 
محيط  في  السرقة  عمليا  أن  وإعالنها 

في  الرئيسية  السياحة  المقاصد 
باريس تتراجع مقارنة بالعام الماضي.

متحف  أغلق  عامين  نحو  وقبل 
إضرابات  بسبب  واحد  ليوم  اللوفر 

نشل  عمليات  على  احتجاجاً 
السائحين  استهدفت  واسعة 

والموظفين بالمتحف.
وط��ب��ق��ا ل��إح��ص��اءات 

فرنسا  تعد  الحكومية 
السياحي  المقصد 

األول في العالم، 
نحو  يزورها  إذ 
م��ل��ي��ون   85

أجنبي سنوياً.

مواصلة  األميركية  “آب��ل”  شركة  تعتزم 
من  جديدين  بطرازين  بالدفع  سياستها 
سلسلة هواتفها الذكية، آيفون، خالل عام 
إس   7 آيفون  هاتفي  طرح  عبر  وذلك  واحد، 

وآيفون 7 في األسواق عام 2015.
وتحاول “آبل” دعم مبيعات سلسلة هواتف 
التي  المنافسة  ظل  في  خاصة  آيفون 
“سامسونج”  مثل  شركات  من  تواجهها 
الشركات  وهي  و”ه��واوي”،  سي”  تي  و”إتش 
التي توفر أكثر من طراز جديد من هواتفها 
خالل العام الواحد، بحسب البوابة العربية 

لألخبار التقنية.
الدفع  سياسة  ب��دأت  قد  “آب��ل”  وكانت 

واحدة  دفعة  آيفون  هواتف  من  بطرازين 
عندما  وذلك   ،2013 في  العام  نفس  خالل 
 ”5 “آيفون  هاتفي  عن  الستار  كشفت 
و”آيفون 5 سي”، ثم واصلت تلك السياسة 
هاتفي  عن  بالكشف  الجاري  العام  خالل 

“آيفون6” و”آيفون 6 بلس”.
للعام  آبل  خطة  على  مطلع  مصدر  وقال 
الستار  إزاحة  تعتزم  الشركة  إن  المقبل 
 ،iphone 6S إس”،   6 “آيفون  هاتف  عن 
قبل  وذل��ك  المقبل،  الربيع  فصل  خالل 
على   ،2015 عام  من  األول  النصف  نهاية 
من  الجديد  اإلصدار  عن  معه  تكشف  أن 

ساعتها الذكية.
لحدث  ستجهز  آبل  أن  المصدر  وأض��اف 
العام  نفس  من  سبتمبر  شهر  خالل  أخر 
 ،iphone 7  ،7 آيفون  هاتف  عن  للكشف 

بمواصفات  سيتميز  الذي  الهاتف  وهو 
كما  إس   6 آيفون  طراز  من  أفضل  تقنية 

سيكون أغلى سعراً.
للتقليل  تسعى  آبل  أن  المصدر  وأك��د 
يستغرقها  التي  الزمنية  ال���دورة  من 
جديد  طراز  إلى  للتحديث  المستهلكيون 
التي  ال��دورة  وهي  الذكية،  هواتفها  من 
في  المستهلكين  لدى  مدتها  تتراوح 

السوق األمريكي بين 18 و24 شهراً.
أكتوبر  أعلنت شهر  آبل كانت قد  أن  يذكر 
هاتف  مليون   39.3 نحو  بيع  عن  الماضي 
من سلسلة آيفون خالل الربع المالي الرابع 
للشركة، لتصل إجمالي مبيعات هواتفها 
خالل  وحدة  مليون   169.22 لنحو  الذكية 
بنهاية  والمنتهي   2014 المالي  العام 

شهر سبتمبر الماضي.

رُزقت سيدة ألمانية في 
من  والستين  الخامسة 
توائم،  بأربعة  عمرها 
األنباء  لوكالة  وفقاً 

األلمانية.
البروفيسور  وص��رح   
رودي���ج���ر من  م��اري��و 
الجامعي  المستشفى 
شرقي  دري��س��دن  ف��ي 
ألمانيا بأن المضاعفات 
الحياة  على  الخطيرة 
األول  المقام  في  تظهر 

بعد  األول��ى  األي��ام  في 
يوم  كل  وتابع:  ال��والدة. 
مخاطر  من  يقلل  يمر 
القول  وبإمكاننا  الوفاة. 
بحظون  ال��ي��وم  إنهم 

بصحة جيدة.
ال��س��ي��دة  وك��ان��ت    
وضعت  قد  األلمانية 
)ثالثة  األربعة  توائمها 
بعملية  وأنثى(  ذك��ور 

قيصرية، 
 26 نحو  أتمت  أن  بعد 
أسبوع حمل، بينما تبلغ 
الطبيعية  الحمل  مدة 

40 أسبوعاً.

الفيديو  مشاركة  موقع  ب��دأ 
عرض  دع��م  يوتيوب  الشهير 
 60 بسرعة  المباشرة  األح��داث 
مرور  بعد  وذلك  الثانية،  في  إطارا 
التقنية  ه��ذه  دع��م  على  فترة 
التي  الفيديو  لمقاطع  بالنسبة 
تنشر على عليه. وابتداًء من  االيام 
متاحة  الميزة  ستكون  القادمة 
األولية”،  “التجريبية  مرحلتها  في 
حدث  أي  بعرض  يوتيوب  ليقوم 
مباشر بسرعة 60 إطارا في الثانية 
بدقة 720 بكسل أو 1080 بكسل 

بالنسبة  وذلك  السرعة  بنفس 
وغيرها من  الفيديو  ألعاب  ألحداث 
تتطلب  التي  الحركية  األح��داث 

سرعة عرض عالية.
األح��داث  أن  الشركة  وأوضحت 
بسرعة  أيضا  سُتعرض  المباشرة 
للمشاهدين  الثانية  في  إطارا   30
الذين ال تتوفر لديهم أجهزة تدعم 
عرض الفيديو بسرعة 60 إطارا في 

الثانية.
من  تأتي  الخطوة  هذه  أن  ويُعتقد 
البث  خدمات  لمنافسة  يوتيوب 
من  الكثير  جذبت  التي  األخ��رى 
ألعاب  هواة  وخاصة  المشاهدين، 

.Twitch ”الفيديو، مثل “تويتش

صينية ستتزوج أي 
شخص يعالج شقيقها

رئيس وزراء إيطاليا: أحتاج إلى مدرس 
م اإلنجليزية

ّ
لتعل

طفلة عبقرية في الرياضيات تدخل الجامعة بسن العاشرة

إغالق برج إيفل.. بسبب 

قريبًا آيفون 7

ستينية ألمانية ترزق بـ 4 
توائم: ثالثة ذكور وأنثى

يوتيوب يبدأ عرض األحداث المباشرة 
بسرعة 60 إطارا في الثانية

موزيال تنوي إنتاج هواتف عالية الجودة بنظام فايرفوكس

ـ بكين

ـ تونس

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ باريس

ـ وكاالت

ـ وكاالت ـ دريسدن

ـ طوكيو
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بروتوكوال  االتحادية،  وروسيا  العراق  الثقافة في  وزارتا  وقعت 
للتعاون الثقافي لألعوام 2015-2017.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، ان “وزير الثقافة فرياد رواندزي،  في 
العراق  جمهورية  بين  الثقافي  للتعاون  بروتوكوالً  موسكو، 

وروسيا االتحادية، لألعوام -2015 2017”.
تنظم  مادة  عشرة  إحدى  شمل  “البروتوكول  ان  واوض��ح 
الفنون،  منها:  المجاالت،  مختلف  في  الثقافية  العالقات 
وتطوير  والمتاحف،  والمسرح،  والسينما،  والمكتبات، 

االتصاالت، في مجال إبداع الطفل”.
ثقافة  وزارة  على:  نص  “البروتوكول  ان  الى  البيان  واشار 
جمهورية العراق ووزارة ثقافة روسيا االتحادية المشار اليهما 
الثقافي  التعاون  اتفاقية  الى  واستناداً  “الطرفين”,  الحقاً 
جمهورية  وحكومة  االتحادية  روسيا  حكومة  بين  والعلمي 

من  وانطالقاً   ,1997 اذار  من   20 بتاريخ  الموقعة  العراق 
االهتمام المتبادل بالمزيد من تطوير وتعزيز التعاون الثنائي 
الحوار  بأن  بينهما  وباالتفاق  والفنون,  الثقافة  مجال  في 
الشعبين  بين  الودية  العالقات  اقامة  على  يشجع  الثقافي 

وتقدمهما”.
يعمل  ان،  على  نصت  االتفاق  من  االولى  “المادة  ان  واضاف 
الطرفان على تشجيع التعاون في مجال المكتبات واالرشيف 
على نحو تبادل المطبوعات والكتب والمنشورات االخرى في 
مجال الثقافة والفنون، وتبادل زيارات الخبراء والمتخصصين 
المؤتمرات  في  والمشاركة  واالرشيف،  المكتبات  مجال  في 
والندوات ذات العالقة بالثقافة والفنون واالرشيف، فضال عن 

التعاون في مجال الفهرسة واالرشفة والتصنيف”.
على  الطرفان  “يعمل  ان  على  نصت  الثانية  المادة  ان  وبين 
والمتاحف  والمسرح  السينما  مجال  في  التعاون  تشجيع 
الخبراء في مجال  زيارات  تبادل  الشعبية على نحو  والفنون 
ومهرجانات  منتديات  في  المشاركة  و  والمسرح،  السينما 

الفنون الشعبية، و المشاركة في المهرجانات الموسيقية 
الدولية، فضال عن تشجيع اقامة المعارض”.

فيما نصت المادة الثالثة من االتفاق، بحسب البيان، على 
الفنون  التعاون في مجال  الطرفان على تشجيع  ان يعمل 
التشكيلية  الفنون  اقامة معارض  نحو،  على  التشكيلية 
والفنون الشعبية، و اقامة دورات تدريبية للفنانين العراقيين.
يعمل  ان  الى  لفتت  الرابعة،  “المادة  ان  الى  البيان  واشار 
الطرفان على تشجيع التعاون لتطوير االتصاالت في مجال 
الدولية  المؤتمرات  في  المشاركة  خالل  من  الطفل  ابداع 
اراضي  في  والمقامة  الطفل  بابداع  العالقة  ذات  والندوات 
يتم  ان  الى  الخامسة  المادة  اشارت  فيما  الطرفين،  بلدي 
التعاون الثقافي بين الطرفين على اساس المعاملة بالمثل 
ووفقاً للشروط التنظيمية والمالية، في ان يتحمل الطرف 
لفرقه  الدولية  بالسفرات  المتعلقة  النفقات  المرسل 
واياباً  ذهاباً  والمتعلقات  الملحقات  ونقل  ومبعوثيه  ووفوده 
المطارات  ورسوم  القنصلية  والرسوم  الكمركية  والنفقات 

على ارضه واجور المؤدين والتأمين الصحي”.
الوزراء  رئيس  رافق  رواندزي،  فرياد  الثقافة  وزير  ان،  الى  يشار 
حيدر العبادي، االربعاء الماضي في زيارته الى موسكو التي 

استغرقت يوما واحدا

فوزي االتروشي يحضر المؤتمر 
الدولي البادة االرمن االرثوذكس

ورشة عمل لمفوضية 
االنتخابات في وزارة الثقافة

“السلطان والملك” فيلم عن القائد 
التأريخي صالح الدين األيوبي

الفنانون التشكيليون يعبرون عن فرحهم بافتتاح قاعة كولبنكيان

أقام الفنان التشكيلي العراقي صالح هادي معرضا 
شخصيا يحمل عنوان )فراديس( على قاعة ألق للفنون 
في مقرها الكائن بمنطقة الوزيرية قرب كلية الفنون 
الجميلة. على جدران قاعة الق للفنون والعمارة، اقيم 
هادي،  التشكيلي صالح  للفنان  الشخصي  المعرض 
تجاوزت  كبيرة  بقياسات  لوحة  عشرين  ضم  الذي 
والفنانين  النقاد  من  العديد  انظار  المترين،لفتت 
ان  اكدوا  والذين  المعرض  حضروا  الذين  واالعالميين 
الفنان صالح فنان متجدد متميز بالوانه لم يكن يوما 
نفسه  قدمه  مستمر  وعطاؤه  اعماله  في  متكررا 
بخطوطه  دائما  الجميع  استحسان  نالت  باعمال 
واعطائه  به  امتاز  الذي  البنفسجي  ولونه  المميزه 

للمرأة حيزا كبيرا في لوحاته.
حلمية  صورا  نقل  انه  هادي  صالح  الفنان  اكد  وقد 
بهذه  نقلها  يعيشها  ان  يتمنى  لالنسان  وامنيات 
الطريقة اللونية بمجموعة من جنات خيالية. وقال: 
خصوصية  له  )فراديس(  اسم  الفنية  الناحية  من 
فهو  المعنى  اما  بالفن،  يليق  ومصطلح  شعرية 
دخولك  عند  إليك  فيخال  الفنية،  تجربتي  في صلب 
تتجول في حدائق  كأنك  اعمالي  ومشاهدة  المعرض 
صور  الفنان  وعي  في  تنمو  ُحلمية  ذاكره  حلمية، 
وأماني ومشاهد سحرية، حدائق وقرى وأقمار وامكنة 
توجد في الذاكرة حول الجانب الرومانسي. واضاف: لي 
أسلوبي الخاص في الرسم، والسمة البارزة للمعرض 
هي العوالم الحلمية، ايقونتها حيوانات قسم منها 
خرافية وقسم منها لها وجود في الخارج، اما اختياري 
بالذاكرة  تكون  ان  ممكن  ألسباب  األيقونات  لهذه 
الفنية  الناحية  من  اما  نفسي،  او  فلسفي  بعد  لها 
هو  الرسم  الن  موفق  اختيار  اعتقده  فني  كخبير  انا 
مساحه وخط ولون ان وجدت في ايقونه تلك الكائنات.
 وتابع: ال توجد هناك مدارس اكثر من انتهاج أساليب 
خاصة  تعبر عن وعي الفنان، فالفن الحديث له آفاق 
واسعة ال يمكن تبويبه، اما اللون فهو مقياس لخبرة 
الفنان وقياس نجاح العمل الفني، الالفت للنظر هي 
الحبكة والدراسة والتوزيع الصحيح، اما االلوان لربما 
عدم الخبرة تزعج الناظر، فعندما تكون االلوان موزعة 
تدير  خفية  خبره  هناك  بان  توعز  صحيحة  بصوره 

العملية الفنية.
للنظر  الفتة  كانت  التي  البنفسجية  االلوان  وعن 
في لوحاته، قال: هذا اللون اشغلني واشغل الباقين، 
فأنا ابدأ اعمالي بالوان اخرى وانتهي بالبنفسجي الذي 
اعشق،  والبنفسجي بالمرموزات هو المثالي وربما انا 
اطمح للمثالية. وأوضح: للمعرض عدة رسائل منها 
تخلقه  االبداع  الظروف،وان  رغم  اليموت  االنسان  ان 

الظروف، وفيه رسالة سالم ضد العنف والكراهية، روح 
ينتج ال لغرض  الفنان  وان  انحرمنا منها،  الوان  األمل، 

البيع بل لنفسه اوال وللفن ثانيا.
    فقد اكد الناقد صالح حسن، رئيس تحرير مجلة 
التعبيرية  المواضيع  يعالج  الفنان  ان  تشكيل، 
حركة  على  االبقاء  عملية  على  مؤكدا  حرة  بطريقة 
به  يتسم  لما  مميز..   معرض  وقال:  الرسم،  فرشاة 
عن  عرف  فكما  الجودة,  عالية  فنية  مواصفات  من 
اللوني،  التجريب  باتجاه  ميوالته  هادي,  صالح  الفنان 
معالجة  وسبل  التقنية,  باالمور  منشغل  انه  ذلك 
اللوحة,  سطح  على  وتحريكها  اللونية  الخامات 
الخاصة  االشكال  بصناعة  معني  الفنان  ان  كما 
لفردانيته  المؤكد  االسلوبي  المغزى  الى  وصوال  به 
في  البارزة  السمة  ان  واضاف:  لشخصيته.  والمؤطر 
المواضيع  يعالج  تكمن في كونه  اعمال صالح هادي 
االبقاء  عملية  على  مؤكدا  حرة  بطريقة  التعبيرية 
االحوال  كل  في  وتابع:  الرسم.     فرشاة  حركة  على 
بالمحافظة  وذلك  وتجريداته  تعبيرياته  يرسم  فانه 
على اتجاه اللوحة والرسم بالنسبة له يعني الرسم 
, وال مجال لتخطي قواعده واسسه الثابتة, وال مجال 
مثل   , الفنية  المغامرات  معترك  في  للخوض  ايضا 
اللوحة  معادلة  زحزحة  او   , المختلة  المواد  توظيف 
ذات االتجاه الواحد , ونقصد بذلك انه يرسم بطريقة 
اغلب  نرى  حين  في  الصور,  حامل  على  اللوحة  وضع 
المنهاج  على  اشتغل  ممن  او  التعبيرين  الرسامين 
الخام  المواد  طاقة  بستثمرون  فانهم   , التجريدية 
اصال  تصنع  لم  انها  بيد   , مناسبة  يجدونها  التي 
اللوحة  التجاه  وزنا  اليقيمون  انهم  او   , فنية  كمواد 
وربما يضعون قماشة الرسم على االرض ويرسموننها 
من  عليها  معمول  السياقات  وهذه  االتجاهات,  بكل 

لدن الكثير من الفنانين العراقيين.
يسمي  اشرنا  وكما  هادي  صالح  ان  ايضا:غير  وقال   
الثوابت, ولكنه  الرسم رسما وال مجال لتخطي هذه 
استطاع  الرسم  مع  اليومية  المواصلة  وباسباب   ,
تفهم خصائص االلوان وتعرف لسبل تحريكها ولكن 
والتجريدي  التعبيري  المنهجين  وفق  على  الرسم 
مسايرة  ورؤية  موقفا  ويتطلب  مكرسا  انتباها  يلزم 
صالح  والفنان  عليها  المعمول  الفنية  لالتجاهات 
وربما  اليومي  الواقع  مع  مندمج  شعور  له  هادي 
مشفرات المواضيع التي يطرق ابوابها على تماس مع 
الواقع المرير الذي نكابد محنته جميعا , فهو اذا يلوذ 
العراقية  الحياة  مع  المتفاعلى  المواضيع  قيم  الى 
على  يه  الخاص  الرسم  من  جديد  لون  ايجاد  ويحاول 
بتجارب  وتاثراته  الفنية  مرجعياته  وضوح  من  الرغم 

االخرين القريبين من خطواته.
بتجربة  اعجابه  اكد  فقد  جبار   علي  الفنان  اما   
والقيمة  الروعة  قمة  في  المعرض  وفقال:  الفنان 

الفنية..سواء على مستوى الوعي او القيمة الجمالية، 
وتبهرني  سنوات  منذ  صالح  لتجربة  دائما  متابع  وانا 
كان  المعرض  هذا  واضاف:  وافكاره.  والوانه  خطوطه 
مميزا بكل ما تحمل الكلمة من معنى على مستوى 
لونية  هارمونية  تحمل  تجربة  فقدم  واللون/  الشكل 
ويعيش  ومحيطه،  بيئته  يرسم  دائما  صالح  مميزة، 
حالة من االحالم الجميلة من خالل تزيين واقعه كما 
مهم  رقم  صالح  وتابع:  وطموحاته  احالمة  يرسم  انه 
بمعادلة التشكيل العراقي وتجربة تستحق االحترام.

الفنان  ان  المعموري،  مازن  الشاعر  اكد  جانبه  من 
صالح هادي يبتكر اسلوبه الخاص بجهد ومثابرة حية 
ال تعرف التوقف، وقال: االشكال والتكوينات تصنعها 
تبدو  انها  لدرجة  هادي  صالح  الفنان  لدى  المهارة 
بسيطة وموحية حد الدهشة, كما لو انك امام حفل 
ثقافية تسحبنا  بريقا بصريا وشذرات  يمنحنا  لوني 
لمرجعيات  الذاتية  االشارات  من  متداخل  عالم  الى 
الذي  الرمزي  التكثيف  فعل  يأتي  هنا  ومن  كائناته, 
يستبدل المساحة اللونية بالخط والكتلة بالحركة 
التي  اللون  غنائية  الى  ومنها   , بالنقطة  والبقعة 
بين  منسابة  خطوط  الى  اللقالق  اشكال  تحول 
احيانا  الحاد  التكنيك  وعنف  اللونية  البقع  طبقات 

وميوعته في احيان اخر.
)فراديس( معنية  التي في معرضه  االعمال  واضاف: 
سمة  تكتسب  التي  الشعرية  الفنان  بروح  تماما 
عزلتها من المكان الشخصي لصورة الغرفة واالشياء 
المزدحمة  واالكسسوارات  كالطاولة  المحيطة 
افتراضيا  كائنا  بصفته  الفنان  شخص  مع  ببعضها 
يلقي  واحد  شخص  وكأنها  االخر  نحو  للتمدد  قابال 
وقسوة  الذات  بعزلة  المحيطة  االشياء  على  ظالله 
الفراغ الصامت من الداخل, وعند ذلك سيكون علينا 
المتعلقة  الفكرة  ادوات  ولمس  السطح  الى  الولوج 
على شمس مشرقة  تطل  نافذة  عبر  بفضاء محدود 
العام  الجو  الحالتين يمنحنا  , ال فرق, ففي  او غاربة 
الروحي, لكنه مقنع بقوة  مخمال متوازنا من الهدوء 
وجدانية تجبرنا على التساؤل والتوقف مرارا عند كل 

عمل من االعمال.
يبتكر  هادي  صالح  الفنان  ان  اقول  ان  يبقى  وتابع: 
التوقف  الخاص بجهد ومثابرة حية ال تعرف  اسلوبه 
المعاصر  العراقي  الفن  في  كأستاذ  منفردا  يسير   ,
ويقدم لنا في كل مرة اطاللة على عالم ابتكره بروحه 
عمق  الى  تشير  رصينة  بثقافة  ومغمسا  وفرشاته 

اعماله واصالة تجربته..
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برعاية مطرانية االرمن االرثوذكس في العراق وبمشاركة سفارة 
الخاص  الدولي  المؤتمر  اقيم  العراق  في  ارمينيا  جمهورية 
باالبادة  )االعتراف  شعار  وتحت  االرمنية  الجماعية  باالبادة 

الجماعية االرمنية خطوة نحو السالم العالمي(.
جاء ذلك صباح في فندق المنصور، وقد تميز الحضور بتنوعه 
وانتماءاتهم  الفكري  توجههم  وبمختلف  والقومي  الديني 
الثقافية فكان من السياسيين واعضاء البرلمان والوزراء ووكالء 
الوزراء وسفراء عدة سفارات في العراق ورجال الدين والمطارنة 
وشخصيات  المدني  المجتمع  ومنظمات  والقساوسة 
اكاديمية وعلمية والعديد من المهتمين بقضية االرمن، كما 
حضرها وكيل وزارة الثقافة فوزي االتروشي. وقد جاؤوا لمساندة 
السالم  نحو  خطوة  لتكون  المئوية  الذكرى  احياء  في  االرمن 

العالمي.
كانت الكلمة االولى لرئيس طائفة االرمن االرثوذكس في العراق 
الذي تناول تاريخ تواجد االرمن منذ الحقبة البابلية وقد امتدت 
العراق آلالف السنين، مستعرضا دورهم في  ارض  جذورهم في 

اغناء الحضارة العراقية ثقافيا واقتصاديا وعلميا وفنيا.
وقد شدد في كلمته على اهمية ان تعترف الحكومة العراقية 
والبرلمان العراقي باالبادة الجماعية موضحا )ان االعتراف بهذه 
الجرائم احد اهم مقومات الردع امام تكرارها، فاالعتراف يسهم 
بما  مرتكبيها  ومحاسبة  الجرائم  على  الضوء  تسليط  في 

يجعلهم عبرة لآلخرين(.
العلوم  وزي��ر  القاها  التي  الكلمات  بقية  اك��دت  فيما 
واخرون  كنا  يونادم  البرلمان  وعضو  ججو  فارس  والتكنولوجيا 
ليكون  القضية،  بهذه  االعتراف  دون  حقيقي  سالم  ال  ان  على 
المؤتمر رسالة الى العالم للتوقف عن الصمت امام المجازر 
واالبادات الحاصلة بحق الشعوب على اساس عرقي او طائفي 

او ديني.
وقد تضمن المؤتمر ثالث جلسات نقاشية تناولت 30 مبحثا 
في علم االجتماع والتاريخ والسياسة والالهوت للوقوف على 

اسباب االبادة وعواقبها وتاريخها.
من الجدير بالذكر ان المؤتمر رفع شعار )اتذكر واطالب( في اشارة 
االرمن لكي التتكرر لشعوب  باالعتراف بحقوق  المطالبة  الى 
قد  )التنساني(  زهرة  رمز  الشعار  وحمل  اخرى.  دول  في  اخرى 
رسم في وسطها النصب التذكاري لشهداء االبادة الجماعية، 
وتتكون من اربعة الوان رئيسية هو االسود يرمز لمآسي االبادة، 
والبنفسجي الفاتح ليمثل وحدة االرمن، والبنفسجي الغامق 
الساقفة  الكنسي  الديني  الزي  في  المستخدم  اللون  وهو 
االرمن، اما البتالت الخمس للزهرة فترمز الى القارات الخمس 
التي استقر فيها االرمن الناجون من االبادة، واخيرا اللون االصفر 

والذي يرمز الى الخلود ولون الشمس واالبداع واالمل.

في  العمليات  دائرة  مع  وبالتعاون  الثقافة  وزارة  في  االجتماعي  النوع  شعبة  نظمت 
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ورشة عمل عن التسجيل البايومتري

من  كل  تناوب  وقد  ال��وزارة   مقر  في  الكترونياً(  الناخبين  بيانات  تسجيل  )عملية 
المحاضرين داود سلمان وانتصار غازي من المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
بإدارة ورشة العمل وبحضور مدير عام الدائرة اإلدارية والمالية وكالة غنية ياسين ومدير 
قسم اإلعالم واالتصال الحكومي والجماهيري زينب فخري ومجموعة من الموظفين 
الحكومي  واالتصال  اإلعالم  قسم  لمحرر  داود  المحاضر  وأفاد   . الثقافة  وزارة  في 
الناخبين  تثقيف   ( هي  العمل  لورشة  الرئيسية  األهداف  أن  الوزارة  في  والجماهيري 
على إجراءات التسجيل البايومتري وبيان مدى أهميته وضمان حق الناخب للتصويت 

في يوم االقتراع، وإنشاء سجل للناخبين رصين يضمن حق التصويت للناخب(.
وأضاف أن من األهداف األخرى للورشة المحافظة على سّرية المعلومات عن الناخب 
في التسجيل البايومتري وأن هذه المعلومات مشفرة وال يستطيع أي شخص الوصول 

إليها .

أنتهى المخرج السينمائي الكردي حسن سونبل من تصوير 
“السلطان  عنوان  يحمل  الذي  األسترالي  الفيلم  وإخراج 

والملك”.
وأطلع محرر قسم اإلعالم واالتصال الحكومي على تصريحات 
صحفية أكدت أّن الفيلم عالج قصة القائد التأريخي صالح 
الدين األيوبي، ولكن برؤية وزاوية مختلفة عن األفالم التاريخية 
والسير الذاتية، وسيكون أقرب إلى الفانتازيا  والحلم الفني. 
77 دقيقة، استمر العمل  أّن الفيلم الذي بلغت مدته  يذكر 
فيه عامين، ومن المؤمل أن يعرض  الفيلم بعد شهر من األن 

في صاالت السينما األسترالية.
ويعّد فيلم “السلطان والملك” أول تجربة سينمائية للمخرج 
أن  بعد  واألكشن  الطويلة  األفالم  مجال  في  سونبل  حسن 

أخرج 20 فيلماً قصيراً وتسجيلياً.

مختلف  من  التشكيلين  الفنانين  من  عدد  شارك 
قاعة  على  اقيم  ال��ذي  بالمعرض  العراق  أنحاء 
التشكيلية  الفنون  دائرة  افتتحته  والتي  كولبنكيان 

إحدى دوائر وزارة الثقافة.
في  حضورمتميز  التشكيليات   للفنانات  وك��ان 
مالك  التشكيلية  الفنانة  قالت  إذ  المعرض  هذا 
الحكومي  واالتصال  اإلعالم  قسم  لمحررة  جميل 
والجماهيري في وزارة الثقافة إّن معرض “الشناشيل 
مختلف  من  مبدعون  فنانون  فيه  شارك  البغدادية” 

األجيال تناولت الحياة اليومية للمراة العراقية.
للتواصل  يأتي  المعرض  افتتاح  أنَّ  الفنانة  وأضافت 
البغدادي  المشهد  إلحياء  أسس  ووضع  الفن  مع 
وتأسيس تقاليد عمل جديدة من ثقافتنا الفنية في 
العراق ولتعريف المتلقين للفنون بأهمية المنتجات 

الجديدة لفنانينا المبدعين.
المغتربة  التشكيلية  الفنانة  قالت  جانبها  من 
للفن  الوطني  المتحف  قاعة  إفتتاح   عبود:إّن  افراح 
الحديث حدث مفرح للغاية وكأنها خلقت من جديد 
في بغدادألنها كانت مهملة من سنوات عدة وشاركت 
بلوحة تجريدجديدة تعبر عنى الشناشيل البغدادية.
إّن  القيسي  دنيا  التشكيلية   الفنانة  قالت  بدورها 
الشناشيل العراقية هي طراز معماري كان سائدا في 
البيوت العراقية حتى اواسط القرن الماضي وشاركت 

بلوحتي عن المرأة  البغدادية وحبهن للموسيقى.
دورا  لعب  الحديث  للفن  الوطني  المتحف  ان  ويذكر 
.فقد  العراق  في  الفنية  الحركة  تشجيع  في  مهما 
ورعاية  تشجيع  في  الزاوية  حجر  بمثابة  ظهوره  كان 
النواة  تأسيس  شهد   1960 عام  ففي  العراقي,  الفن 
االولى للمتحف من قبل مديرية المعارض الفنية في 
وزارة االرشاد بمبادرة من الفنان الرائد نوري الراوي حيث 
الفنانين  من  لوحات  اول مجموعة  بشراء  الوزير  أقنع 

نزيهه   , سليم  ,سعاد  سليم  جواد  بينهم  من  الرواد 
حنا, شاكر  ,عيسى  ,فائق حسن  ,عطا صبري  سليم 

حسن , واخرين, وأفتتح بشكل رسمي عام 1962.
قسم اإلعالم واالتصال الحكومي والجماهيري

في  حضورمتميز  التشكيليات   للفنانات  وك��ان 
مالك  التشكيلية  الفنانة  قالت  إذ  المعرض  هذا 
الحكومي  واالتصال  اإلعالم  قسم  لمحررة  جميل 
والجماهيري في وزارة الثقافة إّن معرض “الشناشيل 
مختلف  من  مبدعون  فنانون  فيه  شارك  البغدادية” 

األجيال تناولت الحياة اليومية للمراة العراقية.
للتواصل  يأتي  المعرض  افتتاح  أنَّ  الفنانة  وأضافت 
البغدادي  المشهد  إلحياء  أسس  ووضع  الفن  مع 
وتأسيس تقاليد عمل جديدة من ثقافتنا الفنية في 
العراق ولتعريف المتلقين للفنون بأهمية المنتجات 

الجديدة لفنانينا المبدعين.
المغتربة  التشكيلية  الفنانة  قالت  جانبها  من 
للفن  الوطني  المتحف  قاعة  إفتتاح   عبود:إّن  افراح 

الحديث حدث مفرح للغاية وكأنها خلقت من جديد 
في بغدادألنها كانت مهملة من سنوات عدة وشاركت 
بلوحة تجريدجديدة تعبر عنى الشناشيل البغدادية.
إّن  القيسي  دنيا  التشكيلية   الفنانة  قالت  بدورها 
الشناشيل العراقية هي طراز معماري كان سائدا في 
البيوت العراقية حتى اواسط القرن الماضي وشاركت 

بلوحتي عن المرأة  البغدادية وحبهن للموسيقى.
دورا  لعب  الحديث  للفن  الوطني  المتحف  ان  ويذكر 
.فقد  العراق  في  الفنية  الحركة  تشجيع  في  مهما 
ورعاية  تشجيع  في  الزاوية  حجر  بمثابة  ظهوره  كان 
النواة  تأسيس  شهد   1960 عام  ففي  العراقي,  الفن 
االولى للمتحف من قبل مديرية المعارض الفنية في 
وزارة االرشاد بمبادرة من الفنان الرائد نوري الراوي حيث 
الفنانين  من  لوحات  اول مجموعة  بشراء  الوزير  أقنع 
نزيهه   , سليم  ,سعاد  سليم  جواد  بينهم  من  الرواد 
حنا, شاكر  ,عيسى  ,فائق حسن  ,عطا صبري  سليم 

حسن , واخرين, وأفتتح بشكل رسمي عام 1962.

العراق وموسكو يوقعان بروتوكوال للتعاون الثقافي لألعوام 2015-2017

كلمة في قصيدة 
حر يعراقنه اتظل رايتك حره 

من زاخو الشمال ... النخلة البصره 
حر اجنوب و اشمال 

من هورك للجبال
حر و دوم باقي 

وتسلم يا عراقي 
و الشعب الوفي راياته منتصره 

هويتنه العراق و غيره مزيد 
يجمعنه باحضانه و ايد بااليد

مع الكل احنه اخوه و اكثر انزيد
و نصحي للوطن و العمر جم مره 

                                         حسن الخزاعي 
///////////////////////////

انه و امي فالح هادي الفتالوي 
   ياحنين الفوك تابوت امه مات 

    ويا حروف التوصف االم يا نقط
ويا مجرتنا وكل مسره الحياة ..

         وانه و امي بهذه الدنيا فقط

انه و امي و عشت بحشاها جنين 
     ويا مشيمه اللي احظ من كل قصر

وياغذاري بروحهه شوك و حنين 
         و عايش بجو يذهل عقول العصر 

بيت دافي هادي و كلش امين 
       بس اللي يا صاح مبني و مختصر 

الفراش اجالها و اعليهن ابات 
         و الرئه بصفاحي مفرشه بسط

وسري في شريانهه اتغذه الحياة 
        و تحت راسي اكليبها و سادة تحط

تحملتني بروحهه تسعه شهور 
         و تحسب احسابي لون رادت تنام 

بالهداوه وياي لورادت تدور 
    وانه بحشاها مثل طير الحمام 

اسبح براحتي في كل السرور 
     و هي تعيش وياي لحظات جسام 

اومن وصل يوم الوالده البيه صفاة 
           و بينها و بين الحياه و الموت خط

لحظه تتنفس و لحظه تمر ممات 

            و لحظه تسمع صوت لبنيها تغط
/////////////////////////////////

مو كتلك جاسم الساعدي 
 موكتلك يجيلك يوم تحتار 

عينك عالثلج و ايدك على النار 
اخليك ابقلق متنام ليلك

واخليها ابسهر كل ليله عينك 
متفيدك بعد صدكني االعذار 
مو كتلك بعد ال تلعب اوياي 

ما تكدر ابد صدكني ابهاي 
اوصلك للبحر و ترد بالماي 

و عنك ما اغض يا خلي االنظار 
موكتلك يجيلك يوم تندم 

و تبجي ادموع يا محبوب من دم 
اخذ هذا الطريق و الك اسلم
 تره طبع الزمن يا صاح دوار 

////////////////////
رثاء للشاعر كاظم اسماعيل الكاطع 
                        من صاحب القريشي

مو ميت يكاظم حتى انه ارثيك 
         حي انته ابكلبنه و اسمك امعليك

اشما نكتب شعر ال و الله ما نوفيك
حي انته بصفاتك و الشهامه البيك
عمت عين المنيه اشلون اجت ليك

 اشلون ابال وصيه ... ابال وداع اتروح
يا بحر الشعر يمعجز السابوح

ضل يبجي الشعر و كل القوافي اتنوح
واحنه انون عليك ... ابون حمام الدوح

يبو حجي الذهب ... يا بو حجي المملوح
مو وكت الرحيل ... و ترحل ابها ليوم

ما تدري برحيلك حيل آذانه 
يتمت الشعر ... و اهل الشعر يبجون 

و اتنوح القوافي ... و تبجي حزنانه
ما يحله الشعر لو ما اسمك يحليه 

يمحلي الشعر و امعدل اوزانه 
متنه بموتتك ... و الشعر مات اوياك

يا ملهم شعرنه ... و انته عنوانه 
///////////////////////////

  نين  حكيم عبد الواحد
ارسم اعيونج قصيده 

عشك و دموع و حنين 
وانتظر جيتج محبه 

وخاف اتاني وما تجين 
انتي يل عينج آذيه 

واني خايف من العين
مشبك بنظرات عينج
كلبي ليهسه سجين 

يلي سالفتج قظيه
يلي نضراتج دوه 

حني يا كلشي الى بيه 
يصيح خل نمشي سوه

جني مو ورث اكليبي 
ونار نضراتج قوه

ضاعت اوراق المحبه ... و احنه بايام البدايه 
لملمتهن طشرتهن ... حتى نوصل للنهايه 

/////////////////////////////////

عذاباتك بشير العبودي 
الدمع و العين ... وانته

و الصبر و الروح ... وانته 
و الليالي الساهره بجفني عليك 

كمر ... حب كل النجم ...
    بس ما لكه اوياهن نجمته 

و سافر بليلك ...
حلم باول محطه ...

وحالة اليبدي السفر ...
لو حتى ما يوصل ... ترى ايكمل سفرته 

و انته خليت الليالي ...
الذابله ابروحي ...

جفن ... خلص على الما مش دمعته
و كطره كطره ...

الندى ... حتى الندى ...
من ينجرح ... ترى يشابك وردته

و انه غنيتك ... جرح يا ماي عيني 
ومرت بروحي مواسم

يابسه بروحي المواسم

ـ متابعة

ـ بغداد

ـ حمودي عبد غريب

ـ زاهر محمود

ـ حسن الخزاعي

ـ محمد قاسم

ـ عبد الجبار البياتي

واحة شعر
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للرجل   ُ يُ��ض��رب 
 ،  ً ذن��ب��ا   ُ ي��ذن��ب   ِ
 ِ بذنبه  فيجازى 
إن   ، األوف��ى  الجزاء 

عاجال ً أو آجال ً .
ومعنى المثل ِ : 

ما  إذا  العنز  أن 
 ٍ زرع  على  أعتدى 
يعود ُ لغير صاحبه 
أو   ُ منه  فأكل   ،  ِ
اتلف بعضه ُ ، فإنه 
لينمو   ُ يأكل  إنما   ُ
فُيذبح   ، ويسُمن 
 ً آجال  أو   ً عاجال   “  َ

 ، جلده   ُ فيدفع   “
 ..  ُ لحُمه   ُ ويُؤكل 
 ُ الدباغ   ُ فينتقم 
ُ لَما أكل ولما  منه 

أتلف َ ..
ومغزاه ُ :

الذي  اإلن��س��ان  أن 
أو   ،  ُ غيره   ُ يظلم 
األذى   ُ له   ُ يسبب 
في  يسعى  أو   ،
 ِ زوال  أو   ، له  الكيد 
نعمته ِ ، فإنه ُ “ وإن 
ينال في ذلك مناله 
بما  سُيجزى   “  ُ
اقترفتْ  يداهُ  عاجال 
ً في الُدنيا ، أو آجال ً 

في اآلخرة

11إستراحة القارئ

752 - بدأ مراسم افتتاح دايبوتسو في تودائي-جي في 
نارا.

1312 - السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو 
يقوم بحملة عسكرية لالستيالء على بالد الشام.

التي  األمريكية  األهلية  الحرب  انتهاء   -  1865
سنة  الجنوب  وواليات  الشمال  واليات  بين  اشتعلت 
الحرب  هذه  وأدت  الشمالية،  الواليات  بانتصار   1861
وإنهاء  أمريكي  مليون  نصف  من  يقرب  ما  مقتل  إلى 

الرق في الواليات المتحدة.
البارودي  سامي  محمود  مصر  وزراء  رئيس   -  1882
يستقيل إحتجاًجا على قبول الخديوي توفيق مطالب 

إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر.
1908 - اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران.

األردن  أن يكون شرق  تقرر  المتحدة  المملكة   -  1923
عبد  األمير  يحكمها  الذاتي  بالحكم  متمتعة  دولة 

اهلل بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق 
األردن.

لفائدة  الريف  ماركيس  النبالة  لقب  إنشاء   -  1926
القائد العسكري اإلسباني خوسي سانخورخو.

1937 - مصر تنضم لعصبة األمم.
عين  معركة  بدء  الثانية:  العالمية  الحرب   -  1942

الغزالة.
1954 - كمال المالخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم.
1959 - اللجنة األولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو 

لعقد دورة األلعاب األولمبية لعام 1964.
1961 - إسرائيل تتخلى عن مشروعها تحويل مجرى 
الشرقي  الجانب  من  المياه  ضخ  وتبدأ  األردن  نهر 

لبحيرة طبريا.
المملكة  عن  غويانا  استقالل  عن  اإلعالن   -  1966

المتحدة.

1478 - البابا كليمنت السابع، بابا الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية.

1566 - السلطان محمد الثالث، السلطان العثماني 
ال13.

1667 - أبراهام دي موافر، عالم رياضيات فرنسي.
1867 - الملكة ماري، زوجة جورج الخامس ملك 

المملكة المتحدة.

- 1907
الشيخ أحمد حسن الباقوري، رجل دين مصري.

جون وين، ممثل أمريكي.
1909 - مات بسبي، العب كرة قدم إسكتلندي.

1928 - جاك كيفوركيان، طبيب أمريكي.
1946 - عزيزة راشد، ممثلة مصرية.

1951 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.
من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

اليوم  في التاريخ 26 آيار

مواليد هذا اليوم 26 آيار

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور

وم
يــ

 ال
ج

را
أبــ

مهنياً: يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً باألحداث المتالحقة 
والمناخ المتوتر عاطفياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة 

جديدة، وإذا كنت تبحث عن عالقة فقد تتوافر لك فرص جيدة صحياً: قد 
يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان او تطالب بحّق وتُقابل برفض فتنفعل 

وتنهار 

مهنياً: ينتقل مركور إلى برجك، فيحقق لك دفعاً حيوّياً جديداً ويبّشر بيوم ممتاز 
يجعلك االقوى واالشد نفوذاً عاطفياً: حب مفاجىء ولقاءات رومانسية متعددة، 

لكنك حذار التطّرق الى بعض المواضيع الحساسة مع الشريك صحياً: كن 
حريصاً على شرب أكبر كمية كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك 

مهنياً: ينتقل مركور إلى منزلك العاشر فتتخلص من معاكسة شديدة 
تزعج بعض مشاريعك وتربكك قليالً عاطفياً: قد تجبر على حسم مسألة 
عاطفية ملّحة أو تصحيح بعض األخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون 

في هذه األثناء صحياً: استمتع بأوقات فراغك قدر اإلمكان واستغلها للقيام 
بنشاطات ترفيهية مسلية 

مهنياً: تقوى الطموحات وتكون اتصاالتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة 
ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد عاطفياً: 

تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح األخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل 
جدارة واحترام صحياً: قد تنقلب األوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، ال تتوتر 

بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة 

مهنياً: دع المقربين يشاركون في فرح أو مناسبات جميلة، قد تبالي بأمر 
أحد الجيران أو األقرباء أو ترفض دعوة عاطفياً: قد تضع على الطاولة 

مشكلة مع الشريك، فعليك مواجهة المصاعب بدّقة وروّية صحياً: إذا 
أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب المناخ الحار أو تناولك مأكوالت 

حامية

مهنياً: إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعّد من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن 
واألناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم إلطالق جديد عاطفيياً: كن صريحاً مع الشريك ألّن 

القدر دوالب، فقد تنقلب األمور عليك وتجد نفسك عاجزاً عن تحّمل ردات الفعل صحياً: تقرر 
ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك 

مهنياً: ال تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق 
ما ستناله عاطفياً: مرحلة ضبابية في العالقة مع الشريك، لكن المهم 
التريث حتى جالء الغيوم صحياً: السير في الطبيعة مصدر مهم للتزود 

بالطاقة، وال سيما في مجال الذاكرة 

مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمّهد لمشروع ويحمل بعض 
اآلفاق الجيدة عاطفياً: قد ال تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي 
تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها صحياً: 

اعتمد على الخضراوات المزروعة بطريقة خالية من األسمدة والكيماويات 

مهنياً: تكثر أحالمك خالل هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من 
الطموحات عاطفياً: ال تتجادل كثيراً مع الحبيب لئال يبتعد عنك وتصبح 

وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته صحياً: ال تدع الهواجس تسيطر 
عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية

مهنياً: يخّف الضغط تدريجياً، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس وتنطلق 
قادراً ومدعوماً من اجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها عاطفياً: بعض 

الفتور في العالقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة 
انشغاالتك العملية صحياً: أنت بحاجة ماّسة إلى الراحة للتخلص من 

الضغوط المهنية والعاطفية 

مهنياً: ينتقل كوكب مركور الى برج السرطان فيخّفف من الضغوط السابقة 
لتنقشع السماء قليالً عاطفياً: تتخذ ابتداًء من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من 

عالقة ناشئة أو تغّير اتجاهك صحياً: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة 
ويسبب لك صداعاً 

مهنياً: ينتقل مركور إلى منزلك الخامس، فتميل الى الجدال والنقاش 
بحّدة وقد ترفض الحوار كلياً مسبباً اإلحراج أو القطيعة أو العالقة 

عاطفياً: قد تجد الكثير من المعترضين على عالقتك بالشريك، فتحلَّ 
بالصبر لتتوضح الصورة أكثر صحياً: قد تسمع بخبر يتعلق بوضع 

صحي أو مهني يجعلك مهتماً جداً. لكن تجّنب النزاعات مع المقّربين 

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

اللي ياكله العنز .. يطلعه الدباغ
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كنت اتابعه من خالل عدد من الفضائيات ابرزها 
النقاد  من  مجموعة  مع  عراق   – الحرة  قناة 
وكان    .. العراقية  األغنية  مجال  في  العراقيين 
فقط  ليست  المعلوماتية   بتلك  معنا  يبحر 
األرشيفية وانما بطروحات علمية  استقاها من 
منابعها االصلية ذات الجذور العميقة في تاريخ  

األغنية العراقية .
يعد  الذي  الجابري  حسن  وليد  د.  هو  ذلكم  
واول  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  عراقي  اول 
الموسيقية  الفنون  فلسفة  في  تخصص 
بين  يجمع  انه  التخصص  هذا  في   والمثير 
تجويد  في  والتعبير  للنغم   الفني  التوظيف 

القران الكريم .
ادعو الدكتور وليد وهو ايضا عازف الناي المحترف 

ليحدثني عن  تخصصه الذي تفرد به ... قائال :
من  جانبين  على  تعتمد  دراستي   كانت    -
التحليل  الجانب التعبيري والجانب التنغيمي .
منهج  اول  هي  االطروحة  هذه  ان  واعتقد    -
والمراكز  المناهج   ضمن  سيكون  مستقبلي 

التي تقوم بتدريس علوم القران .

*ماذا يعني هذا ...؟ اسال د. وليد ليجيب :
-بأعتبار  ان التجويد هو عملية تعتمد اعتمادا 
جانب  من  التجويد  احكام  جانب  على  كليا  
تتناسب   بطريقة  والتعبير  النغم  واستخدام  

مع النص القرآني من جانب  اخر .
في  تقليديا   يكن  لم  الجابري   وليد  والدكتور 
وضع اطروحة الدكتوراه بل سعى بكل مايمتلك 
برنامج  لالعتماد على  وعلمية   وجهد  من صبر 
رقمي تحت اسم ) كيوبنر ( حيث ان هذا  البرنامج 
في  التعبيرية  الظواهر   استخدام  على  ساعد 

تالوة القران الكريم ووضعها وضعا اكاديميا .
واعقب .. ماذا تقصد بالظواهر التعبيرية ...

من  مجموعة  ه��ي  التعبيرية  -ال��ظ��واه��ر 
العنبراتو   ( بها  ونعني  االستخدامية   الحاالت 
 ) واالباجتورا   / والديمنوندو   / والكليساندو   /
معا  والموسيقى  االكاديمي  ويستطرد صديقي 

ليقول :
عند  تستخدم  التعبيرية  الظواهر  هذه  ان   -
دون   , عفوية  بطريقة   المجودين  من  العض 

معرفة اصول هذه  الظواهر .

* يبدو انك تعمقت كثيرا في الوصول الى ماوصلت اليه 
للدكتوراه .. ولم  تمر على ذلك مرورا  ضمن اطروحتك  

تقليديا او اعتياديا ....
بشكل  ضحت  او  دراستي  ففي   .. بالتأكيد    -
ليتسنى  الظواهر  لهذه  وتوضيحي  تحليلي 
ماهية  على  التعرف  والمجودين  للقراء 

استخدامهم لهذه الظواهر التعبيرية . 

* اذن .. نأتي للجانب الثاني  من دراستكم ...
- نعم .. فالجانب  الثاني والذي  اعني به “  التنغيم 
وانتقاالت  معينة  مساحات  هناك   ان  حيث   “
هذا   في  ذلك  وغير  فواصل  واستخدام  مقامية 
للدراسة  حاجة  هناك  كانت  وايضا  الجانب.. 
المستفيضة عبر هذا المجال لتيسنى للقراء 

ادراك الجانب التنغيمي في قراءاتهم . 

* وتعتبر ذلك طموحا ..
العراقية  المدرسة  ضمن  لقراؤنا  نطمح  نحن 
للتجويد القرآني  بأن يكونوا مثاال يحتذى  به في 
حالوة القراءة من بين مختلف المدارس  القرآنية 
افضل  هو  ما  باستخدام  وليتميزوا    .. االخرى 
و  بأفكاره  الكريم   القران  بالتعبير عن مكنون  
عند  القدسية  الروحية   ذات  الطيبة  المشاهد 

سماعها من قبل المتلقين . 

التنغيم  بين  الدراسة  في  المزج  هذا  تعتقدان  *هل  
والتجويد هو جرأة منكم  في الدراسة ؟

العلم  الن   .. قبلي  من  جرأة  اعتبرها  انا  -نعم 
علم   اي  حال  حاله  مجرد  علم  هو  الموسيقى 
ان جميع   الرغم من  والرياضيات على  كالفيزياء 

هذه العلوم ترتبط بمفاصل معينة .
بأعتبار ان العلم  الموسيقى بات اليوم يستخدم 
ولمصلحة   البشرية  المجتمعات  لمصلحة  
انتاجيا  والحيوانية   النباتية  االحياء  كافة 

ومايدخل  في هذا من مضامير اخرى .
حتى اننا اليوم بدانا بأ شراك العلم  الموسيقي 
هي   . مهمة   كحالة   الكريم  القران  تالوة  في 
صحيح مستخدمة  لكن  بعفوية .. قمنا نحن 
وأكاديمية  علمية  دراسة  خالل  من  بتقويتها 

اكدنا فيها  على مضمون هذه المشتركات 

وتنغيماته  القران  وبينها  الموسيقى  عن  تتحدث  *انت 

التالوية  فأتصور لو انك اصبحت شيخ بالموسيقى ..؟
اعتزاز  ايما  يعتز  واراه   بجدية  ولكن  يبتسم 

بتخصصه  فيقول :
- ال ..  انما اخضاع التجويد الى نوع من العلمية 
ان  حيث   .. الواضح  القصد   هو  الموسيقية 
بطريقة  يجودون  المقرئين  من  الكثيرين 
تعتمد  التجويد  او  التالوة  ان  صحيح   عفوية 
ان يعتمد على  ان ذلك البد  اال   .. المقامات  على 
اسس موسيقية علمية وهذا ماكدت  عليه في 

شهادة الدكتوراه .

*انت فنان ..؟
- انا قبل كل شيء .. عازف  لدي عدد من المؤلفات  
و  كرد  وسماعي   .. عتاب  منها  الموسيقية 

سماعي مخالف .. وكثير  غيرها .
بغداد   ( منهاج  ضمن   آلبومين   انتجت  كذلك 
عاصمة الثقافة العربية ( بطريقة العزف على 

الناي ..
االولى )صوفيات الناي ويحتوي على 8مؤلفات (

اما الثاني فكان ) الناي يداعب انغام الرواد (
كما قدمت اكثر  من )50( امسية على آلة   الناي  
 – بيروت   ( مثل  الثقافية  المراكز  من  عدد  في 

عمان - القاهرة (.
وكنت  قائد فرقة في مهرجان بابل... حيث اقود 
الفرقة المركزية للمهرجان بمصاحبة عدد من 
المطربين بينهم ) رضا الخياط- حميد منصور 
– امل خضير – قاسم السلطان – احمد الصياد 

– وصالح عبد الغفور (.
عام  الموسيقية  الجديد  النهار  فرقة  وترأست 
خاصة  فرقة  وهي  النهرين  فرقة  ورئيس   1990
امهر  من  بحق  كانوا  عازفا   )50( من  تتألف  بي 

العازفين .  
و قدمت مع المطربة الفرنسية ) سافو ( برنامجا 
الثقافي  البرنامج  خالل  قبلي  من  عزف  تخلله 

للسفارة الفرنسية في العراق .

تهمة  عنك  تدفع  انت  الرائع  الموسيقي  النشاط  *بهذا 
شيخ بالموسيقى ...

أمازحه بسؤالي ... فيجيب :
رئيس  نائب  منصب  أشغل  صديقي  يا  -أن��ا 
التي  للموسيقى  العراقية  الوطنية  اللجنة 
يمثل رئيسها صديقي الفنان حسن الشكرجي 

المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية .

*اذا عدنا الى الوراء قليال ... فما الذي تحتويه مفكرتك 
الشخصية في مجال الموسيقى ...

-في العام 1980 كنت عازفا ومنشدا في الفرق 
 1983 عام  دخلت  حتى  الشبابية  الموسيقية 
عام  منه  تخرجت  و  النغمية  الدراسات  معهد 
1989 و كنت االول على دفعتي التي كانت تضم 
كل من الفنان كاظم الساهر و المطربة فريدة 
... و الفنانة شعاع ... وأنور أبو دراغ ... و رائد خوشابا 

.
بعدها اكملت كليه الفنون الجميلة و تخرجت 

منها عام 1994-1995 .
حتى نلت شهادة الدكتوراه كأول تخصص مثلما 

ذكرت عام 2015 .
 2000-2003 ع��ام  في  اي  ذل��ك  قبل  وكنت 
و  األنشادية  التلفزيون  و  االذاعة  لفرقة  رئيسا 

الموسيقية . 

دفعة  ضمن  كان  الذي  الساهر  كاظم  الفنان  ذكر  *على 
تخرجك و بما انك ناقد موسيقي معروف ... ما هو رأيك 
فيما   ) الله  رحمه   ( الهاشمي  عادل  الراحل  الناقد  برأي 
يخص امكانية صوت الساهر وبأنه  ال يمتلك طبقة صوت 

عالية ..
يجيب د. وليد حسن الجابري قائال :

االغاني  برنامج  احدى حلقات  في  و   2006 -عام 
عراق   – الحرة  قناة  عادة  تقدمه  الذي  العراقية 
الفضائية كل يوم احد كنت أنا و الناقد الراحل 
العزاوي  الرزاق  عبد  االستاذ  و  الهاشمي  عادل 
مشادة  حدثت  قد  و   ... تحكيم  لجنة  نشكل 
في  انتقد  حيث  الهاشمي  الراحل  بين  و  بيني 
من  فوجدت   ... الساهر  كاظم  صوت  حينه 
امكانية  حول  عليه  الرد  و  مناقشته  الضروري 

مطربنا الساهر وصوته العراقي المهم .
و بالفعل قلت وسأقول أن الساهر يتمتع بأخالق 
تعبيريه  صوتية  مزايا  وله  الحقيقي  الفنان 
الكلمة  بمعنى  فنان  أنه  عنه  القول  تستحق 
يعرف  ال  صوته  وان  الرائعة  ألحانه  عن  فضال 
النشاز على المسرح و في أي محفل موسيقي 
فيه  االستطراد  و  الغناء  القدرة على  يمتلك  و 
حالة  اعتبرها  انا  و   ... باألداء  طويلة  لفترات 

ليست سهلة اطالقا ...

*ما دمت يا صديقي تمتلك هذه الخبرة و كونك عازف 
لنا معرفة  ناي ... و قائد لعدة فرق موسيقية ... هل 
رأيك بما يدور حاليا على الساحة الغنائية من أصوات ؟

يكاد  اليوم  الغناء  و  الموسيقى  أن  رأي  -في 
يكون منحرف عن طريقه الطبيعي في تطريب 
الناس بطريقة مهذبة ال تخدش مشاعر الناس 
. و تتجلى مكانة الغناء الحقيقي في كيفية 
المالئمة  الكلمات  او  الغنائي  النص  اختيار 
احترام  اطار  عن  تخرج  وال  المجتمع  و  لألسرة 

هذه المكونات االجتماعية .
وأما في الجانب الثاني للبناء اللحني الصالح 
كوامن  و  شجون  أثارة  في  المطلوب  هو  فهذا 

الروح باتجاه المسالمة مع الذات البشرية .
الغناء  ان   ) الجابري  وليد  د.  ) يضيف  بأختصار 
اليوم هو بحاجة الى غربلة تبعد عن ساحته 
الطارئين و الذين أساؤوا للغناء الحقيقي اكثر 

مما احسنوا اليه .

*ماذا تقول عن لقائك هذا ..
لجريدة  و   ... شخصيا  لكم  تقديري  -أوال 

العراقية على هذه  الفرصة .
وان  طيبا  اللقاء  يكون  أن  أتمنى   ... ثانيا  و 
هي  مفاهيم  من  ماطرحته  القراء  يستوعب 
في غاية االهمية كما أعتقد ...وتهم شريحة 

ومثقفة من ابناء العراق.مهمة  

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

تص��در  عام��ة  يومي��ة سياس��ية  جري��دة 
ع��ن المؤسس��ة العراقية للصحافة والنش��ر

طبع�����ت بمطابع شركة األنس للطباع�������ة والنش����ر
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منى  الفنانات  تُشارك 
وكنده  شلبي،  منه  زكي، 
علوش كضيوف شرف في 
التليفزيوني  المسلسل 
المقرر  “استيفا”  الجديد 
عرضه خالل شهر رمضان 
مسلسل  وهو  المقبل. 
ببطولته  يقوم  جديد 
الحسن  أبو  عباس  الفنان 
إط��ارٍ  في  أحداثه  وت��دور 
حلقات  عبر  بوليسي 
منفصلة متصلة يُجّسد 
شخصية  عباس  فيها 
الذي  المباحث  ضابط 

غموض  لكشف  يسعي 
التي  ال��ق��ض��اي��ا  أح���د 
كل  يظهر  فيما  تواجهه، 

فنان في أحد القضايا.
العمل  فريق  واتفق  هذا 
الفنانين  م��ن  ع��دد  م��ع 
المسلسل  في  للظهور 
منهم أيضا أحمد السقا، 
الصاوي،  خالد  رزق،  أحمد 
فيما  س��ع��د،  وع��م��رو 
يباشر 3 مخرجين تصوير 
حلقات العمل هم محمد 
علي،  حسام  خليفة، 
للحاق  البنداري  وشريف 
علماً  الرمضاني،  بالعرض 
بأن العمل تدور أحداثه في 

15 حلقة فحسب.

صّرحت الفنانة نادية الجندي أنها انتظرت 
بشغف رد الفعل على مسلسلها الجديد 
مع  ممتاز  بشكٍل  ج��اء  وال��ذي  “أس���رار” 
على  مؤكدة  منه،  األولى  الحلقات  عرض 
هو  لها  بالنسبة  عمل  كل  أن  تعتبر  أنها 
العمل األول في مسيرتها الفنية، وتعيش 
فعل  رد  تستقبل  حتى  القلق  من  حالًة 
ل�”إيالف”  حديثها  في  وأضافت  الجمهور. 
السينما  جمهور  اختالف  جيداً  تدرك  أنها 
من  يزيد  ما  وهو  التليفزيون.  جمهور  عن 
خاصًة  جديد،  عمل  ألي  اختيارها  صعوبة 
يتابع مسلسل على مدار  لن  الجمهور  أن 
جّيد  العمل  بأن  يشعر  لم  ما  حلقة   30
وشّيق وأنه سيكتشف في كل حلقة أموراً 
وقتاً  تستغرق  جعلها  الذي  األمر  جديدة، 
“أسرار”  مسلسل  على  عثرت  حتى  طويالً 

الساحة  عن  طويل  غياٍب  بعد  به  لتعود 
الفنية. وأكدت “الجندي الملقبة ب�”نجمة 
صعبة  ليست  اختياراتها  أن  الجماهير” 
ولكنها تتأنى لتختار األفضل دوماً وترفض 
أعمالها  مستوى  دون  عمل  أي  تقديم 
باستمرار  يضعها  ما  السابقة،  الفنية 
أن  على  وشددت  نفسها.  مع  دائم  بتحٍد 
الجديدة  تجربتها  اختيار  في  الصعوبة 
على  ومحافظتها  نجاحها  س��ّر  هي 
مكانتها الفنية منذ انطالقها وحتى اآلن. 
من  االنتهاء  تتعجل  ال  ألنها  أشارت  كما 
العرض  مواعيد  ضغوط  بسبب  التصوير 
وبالتالي  جمهورها.  تحترم  ألنها  وغيرها، 
أجل  من  سريع  عمل  أي  بتقديم  تقبل  ال 
التواجد في توقيٍت محدد، الفتة ألن خروج 
“أسرار” من السباق الرمضاني الماضي لم 
يُغضبها على اإلطالق، ألنها أرادت أن يخرج 

العمل بشكٍل جيد ودون أخطاء.

“أس��رار”  لقصة  اندفاعها  سبب  وع��ن 
أن  شرحت  الشاشة،  على  وتقديمها 
السلبيات  من  عدداً  ويتناول  شّيق  العمل 
لكونه  باإلضافة  بالمجتمع،  الموجودة 
الشارع  واقع  من  يومية  قضايا  يناقش 
باستمرار،  أعمالها  يمّيز  وهو  المصري، 
التردد في خوض هذه  دائرة  أخرجها من  ما 
المسلسل  هذا  ألن  أشارت  كما  التجربة. 
مّرت  التي  االكتئاب  حالة  من  أخرجها  قد 
التي  السياسية  الظروف  بسبب  بها 
الماضية.  السنوات  خالل  مصر  عاشتها 
للحركة  جيدة  متابعة  أنها  على  وأكدت 
األعمال  من  الكثير  هناك  أن  وترى  الفنية 
الجيدة التي ال تخرج إنتاجياً بشكٍل جّيد، 
كشريك  الدخول  تقرر  جعلها  الذي  األمر 
في إنتاجه، مع المنتج محمد مختار الذي 
على  يشجعه  ما  أيضا  العمل  في  وجد 

العودة لالنتاج،

الفنانة حنان مطاوع  تعود 
القدير  الفنان  مع  للتعاون 
يحيى الفخراني بعد نجاح 
تجربتهما الدرامية األخيرة 
في “دهشة” العام الماضي، 
ال��م��رة م��ن خالل  وه���ذه 
المسلسل اإلذاعي الجديد 
المقرر  شهرزاد”  “أح��الم 
إذاعته عبر أثير الراديو خالل 

شهر رمضان المقبل.
أمس  العمل  فريق  وب��دأ 
حلقات  أول��ى  تسجيل 
يُشارك  الذي  المسلسل 
رات��ب،  أحمد  أيضا  فيه 

محمد  لبيب،  لطفي 
صيام،  أحمد  ال��ص��اوي، 
وسليمان  متولي،  محمد 
إنتاج  من  أنه  علماً  عيد. 
ش����ادي م��ق��ار وإخ����راج 
فيما  إب��راه��ي��م،  حسين 
أثير  عبر  إذاع��ي��اً  سيَبث 
سّجل  وقد   ،90.90 إذاعة 
اإلعالنات  العمل  فريق 
خالل  لطرحها  الترويجية 

األيام المقبلة.
أن  هو  بالذكر  والجدير 
“مطاوع” ستعود الستئناف 
“أنا  مسرحية  في  دوره��ا 
الفطر،  عيد  خالل  الرئيس” 
فيما ستغيب عن الظهور 

بالدراما الرمضانية.

منى ومنة وكندة ضيوف 
“استيفا”

نادية الجندي “أسرار” أخرجني من اإلكتئاب

حنان مطاوع تتعاون 
مع “الفخراني” في “أحالم شهرازاد”

د. وليد حسن الجابري .. الحاصل على الدكتوراه في اول تخصص بفلسفة الفنون الموسيقية 

انا اول من جمع بين التوظيف الفني للنغم والتعبير في تجويد القران
 كاظم الساهر فنان متكامل  اخالقيا وغنائيا ولحنيا

أفجين”  “فهرية  التركية  الممثلة  ق��ررت 

أوزجفيت”  “بوراك  التركي  الممثل  وحبيبها 

أكثر  مّر  أن  بعد  وذلك  معاً،  للعيش  اإلنتقال 

من عاٍم على بدء عالقتهما حسبما ذكر موقع 

Ensonhaber التركي.
بمبلغ  الجديد  منزلهما  الثنائي  أستأجر  وقد 

وشراء  بالتسوق  وقاما  تركية  ليرة   4000
ونقال حقائب مالبسهما  والحاجيات  األثاث 

وأغراضهما الخاصة والشخصية إليه.

فهرية أفجين وبوراك 
أوزجفيت انتقال 

للعيش معًا

 - فؤاد العبودي
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