
الجبوري: هناك تباطؤ في استعادة االراضي المحتلة من قبل “داعش”

االمن النيابية وضع اللمسات االخيرة لالسئلة الموجهة للمالكي والنجيفي وبارزاني
العبيدي: معركة تحرير االنبار تجري بتخطيط عملياتي دقيق

النيابية  والدفاع  االمن  لجنة  رئيس  اكد 
حاكم الزاملي، االثنين، ان لجنته وضعت 
لالسئلة  االخ��ي��رة  اللمسات  ال��ي��وم، 
النواب  مجلس  رئيس  ال��ى  الموجهة 
الوزراء  ورئيس  النجيفي  أسامة  السابق 
اقليم  ورئيس  المالكي  نوري  السابق 
والمتعلقة  بارزاني  مسعود  كردستان 

بسقوط مدينة الموصل.
وقال الزاملي في كلمة له خالل استضافة 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  لجنته مفتشي 
“اللجنة  ان  “العراقية”،  مراسل  وحضرها 
التي  لالسئلة  االخيرة  اللمسات  وضعت 
نوري  السابق  الوزراء  رئيس  الى  ستوجه 
المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود 
السابق  النواب  مجلس  ورئيس  بارزاني 
بسقوط  المتعلقة  النجيفي،  اسامة 

مدينة الموصل”.
وضع  الى  استندت  “لجنتنا  ان  واض��اف 
االسئلة وفقا لالمر النيابي 9 في 11/ 1/ 
االسئلة  حول  االجابة  والمتضمن   2015
حول  لجنتنا  قبل  من  لهم  الموجهة 

اسباب وتداعيات سقوط الموصل”.
خالد  الدفاع،  وزير  أكد  اخر  جانب  ومن 
تجري  االنبار  تحرير  معركة  أن  العبيدي 

بتخطيط عملياتي دقيق.
االنبار  تحرير  “معركة  إن  العبيدي  وقال 
تجري بتخطيط عملياتي دقيق واستثمار 
وقوى  المسلحة  القوات  لقطعات  ناجح 

الحشد الشعبي وابناء العشائر”.
حاليا  يسيطر  “داعش”  تنظيم  أن  يذكر 
االنبار  محافظة  من  كبيرة  أجزاء  على 
وتستعد  األمنية،  القوات  انسحاب  بعد 
الشعبي  والحشد  األمنية  القوات  حاليا 
هجوما  لشن  العشائر  ومسلحي 
مناطق  على  السيطرة  الستعادة  كبيرا 

المحافظة.
سليم  البرلمان  رئيس  انتقد  فيما 
الراهنة  الحكومية  الجهود  الجبوري 
عليها  استولى  التي  المناطق  الستعادة 

تباطؤا  هناك  أن  مبيناً  “داعش”،  مسلحو 
قبل  من  المحتلة  االراضي  استعادة  في 

“داعش”.
وقال الجبوري في مقابلة مع “بي بي سي”، 
سياسية  لتسوية  التوصل  يجب  إنه 
هذه  استعادة  عملية  تكون  ان  تضمن 

األراضي ضمن اتفاق سياسي”.
في  تباطؤاً  “هناك  أن  الجبوري  واعتبر 
الستعادة  الرامية  العسكرية  العمليات 

سقطت  التي  المناطق  على  السيطرة 
محافظة  في  داعش  تنظيم  قبضة  في 

األنبار”.
تلك  امتزاج  “ضرورة  على  الجبوري  وشدد 
العمليات بمساٍع سياسية لكسب دعم 
سكان هذه المناطق للقوات الحكومية 

وحلفائها”.
هو  الجيش  يكون  أن  “يتعين  إنه  وذكر، 
قوة  أي  وليست  العملية  هذه  يقود  من 

شعبية اخرى”.
يتألف  الذي  الشعبي  “الحشد  أن  وأضاف 
من  معظمهم  مقاتل  ألف   124 من 
الفصائل الشيعية ال يضم سوى 14 ألف 

عنصر من السنة”.
لم  الحشد  إن  الجبوري  سليم  وق��ال 
يسمح بعودة السكان العرب السنة من 
تطمين  يجب  وأنه  حررت  التي  المناطق 

العرب السنة بشأن مستقبل أراضيهم.

االعالم  قانون شبكة  اقرار  اهمية  تتجلى 
في  وايجابية  بانه خطوة جديدة  العراقي 
ان  وعد  الذي  الحكومي  العبادي  برنامج 
اليه  تطمح  ما  يحقق  وان  واضحا  يكون 
الهيكل  رسم  من  الوزراء  رئيس  حكومة 
الدولة  مفاصل  لعموم  المؤسساتي 

العراقية .
قانون  بصدد  اليه  االش��ارة  ينبغي  وما 
تضمنه  ما  هو  العراقي  االعالم  شبكة 
ارتباط  فك  اهمها  مهمة  مفردات  من 
وارتباطها  بالحكومة  العراقية  الشبكة 
بالبرلمان .. وهي مرتبة من مراتب الصعود 
نحو تنفيذ اهم بنود البرنامج الحكومي .

يوم  النواب  مجلس  لقره  الذي  فالقانون 
توسيع  شأنه  من  الماضي  الخميس 
مساحة استقالل  شبكة االعالم العراقي 
الى  خاضعة  فيها  تصبح  ال  بصورة 
سياسية  ضغوطات  اية  وال  الحكومة 
وهو  ذاتيا  تمويلها  مصدر  ان  باعتبار 
االعالم  استقالل  في  الصحيح  االتجاه 

وابتعاده عن التبعية الحد ما .
ان االيمان بحرية التعبير وفرض ارادة الراي 
من  بالتأكيد  ينبثق   واحترامها  االخر 

خصوصية  يجسد  الذي  االعالم  شكل 
هذه  وب��دون   .. الديمقراطية  التجربة 
االعالم  وصف  أليمكن  االعالمية  الحرية 
اال اعتباره اعالما يدور في فلك الحكومة 
االعالم  شبكة  قانون  عليه  اكد  ما  وهذا 
العراقي من ان عمل شبكة االعالم ينبغي 
الناس  طموحات  ويرسم  حرا  يصبح  ان 
الحكومة  يمجد  ابدا  شخصانيا  وليس 
ان  .كما  حاالتها  اسوأ  في   وهي  ووزرائها 
حق  البرلمانية  الثقافة  لجنة  تفويض 
الشبكة  ادارة  مجلس  اعضاء  اختيار 
التي  البنود  اه��م  من  يعد  ورئيسها 
تضمنها القانون االخير : برلمانيون عقبوا 
هو  يميزه  ما  اهم  بان  القانون  اقرار  على 
ربط الشبكة بمجلس النواب وان القانون 
الحق  البرلمانية  الثقافة  لجنة  يمنح 
ورئيس  االمناء  مجلس  اعضاء  باختيار 

الشبكة عن طريق السيفيات التي تقدم 
الجديد  االعالم  شبكة   قانون  ان   . لها 
الحفاظ  تم  ما  اذا  الحالية  وبصيغته 
افراغه  سبيل  في  التطاول  وعدم  عليها 
من محتواه الذي يؤكد على عدم خضوع 
الشبكة للحكومة والترويج لها كدعاية 
خائبة من دعاية االعالم هو مهم في اطار 
كانت  التي  القيود  من  الشبكة  تحرير 
بمثابة ضاغط على حركتها والعمل على 
شلل مسيرتها ورسم شكل االعالم الحر 
للجنة  المقرر  وهو  النواب  احد  واشار    .
الهدف  ان  البرلمانية  واالعالم  الثقافة 
يأتي  ذاتيا  الشبكة  تمويل  جعل  في 
سياسية  ضغوطات  اية  ممارسة  لمنع 
عملية  اثناء  الشبكة  ضد  تمارس  قد 
تخصيص الموازنات .. وفي حالة التمويل 
سياسية  جهة  ألية  أليمكن  فانه  الذاتي 

هذه  ك��وادر  على  الضغط  حكومية  او 
الشبكة . اليوم وبعد اقرار قانون الشبكة 
الى  فيها  للعاملين  توصية  من  البد 
العمل على تطوير عملها واالستفادة من 
من  لها  ستقدم  التي  المادية  المعونات 
لدن المنظمات الدولية فضال عن تحويل 
من  المنحلة  االعالم  وزارة  امالك  جميع 
االعالم  الى شبكة  واعادتها  المالية  وزارة 
وعدم  بحريتها  التمتع  بهدف  العراقي 
واالبتعاد  التعبير  حرية  على  المساومة 
يكبل  ال��ذي  الحكومي  الضغط  عن 
الرئيس  قيود  من  التحرر  نحو  تحركها 
كما    . القرابة  بصلة  اليه  يمت  ومن 
ان نسبة تمثيل  القانون على  بنود  اكدت 
االمناء  مجلس  في  بثلث  ستكون  المراة 
وبصريح  منع  القانون  ان  على  ناهيك 
العبارة االقارب من الدرجة االولى والثانية 

اقامة اية عالقات تجاريه ماليه في داخل 
المادة  فان  مهم  توضيح  وفي   , الشبكة 
االمناء  مجلس  منحت   ”3/ ثانيا   15  “
صالحية يانهاء خدمة رئيس الشبكة من 
بقرار  اثبت  اذا  فيما  المحددة  المدة  قبل 
ارتكابه  مختصة  تحقيقية  لجنة  من 
وانتهاكه  الوظيفية  واجباته  يخالف  ما 
المنصوص  المصالح  تعارض  لمبدأ 
او  امتالكه  الشبكة   انظمة  في  عليها 
احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله 
القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او 

مشاريع ذات عالقة بعمل الشبكة .
االع��الم  شبكة  خارطة  تكون  وهكذا 
حرية  يضمن  ال��ذي  باالتجاه  العراقي 
العمل الصحفي بعيدا عن اية تضاريس 
تعبير  من  به  نؤمن  ما   بمصلحة  تضر 

صادق .

الصدر،على  مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم  رد 
بين  ن��زاع  بعد  عشائري  كفصل  ام��راة   50 اقتياد 
تحكيم  الى  العشائر  داعيا  البصرة،  في  عشيريتن 

العقل والشرع “أكثر وأكثر”.
وقال الصدر في معرض رده على سؤال وجهه اليه أحد 
أن  سمعي  العشائرية”طرق  “الفصول  بشأن  اتباعه 
هناك 50 امرأة اقتيدت بسبب فصل عشائري”، مضيفا 
“أهيب بعشائرنا الغيورة المسلمة أن تنظر بهذا االمر 

وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر”.
الى “مراجعة حوزتها ومراجعها  ودعا الصدر العشائر 
في ذلك كما عودونا على طاعة اهلل ورسوله واهل بيته”. 
إلى مقتل  أدى  قد  بصريتين  بين عشيرتين  نزاع  وكان 
متفاوته،  بجروح  أخرين  وإصابة  المدنيين  من  عدد 
أحدى  اخذت  العشيرتين.وقد  هاتين  بين  نار  إطالق  أثر 
إمرأة   50 المتنازعة عنوة من األخرى )فصل(  العشائر 
العشائرية.  القبلية  والتقاليد  العادات  من  كجزء 

لكل شيوخ  دعوة رسمية  توجيه  العيساوي، عن  الشيخ غسان  اعلن 
عشائر وعلماء دين االنبار المتواجدين في كردستان وخارج البالد لعقد 
سيحسم  المؤتمر  أن  إلى  مشيراً  بغداد،  العاصمة  في  موحد  مؤتمر 

الحرب على االرهاب.
في  الشعبي  الحشد  قادة  وأحد  عشيرة  شيخ  وهو  العيساوي  وقال 
الدين  العشائر وعلماء  إننا “وجهنا دعوة رسمية لكافة شيوخ  االنبار 
موحد  مؤتمر  لعقد  البالد  وخارج  في كردستان  المتواجدين  االنباريين 

في العاصمة بغداد”.
موحد  ببيان  والخروج  موحد  موقف  لبلورة  جاء  “المؤتمر  أن  واضاف 
واغتصابه  االنبار  بمحافظة  ومافعله  االجرامي  “داعش”  من  بالضد 
الالراضي وتدمير البنى التحتية في المدن وقتل اهلها بشكل منظم 

وممنهج”.
وفي  االنبار،  ابناء  من  احداً  تستثني  لم  “الدعوات  أن  العيساوي  وأكد 
المؤتمر  التي ستشكل عقب  اللجنة  فان  المدعو  عدم حضور  حالة 
المؤتمر  الن  للدعوة  يستجب  ولم  يحضر  لم  من  كل  ستحاسب 

سيحدد مصير المحافظة والحرب ضد االرهاب فيها”.
االسالمية  المقاومة  فصائل  بمساندة  االمنية  القوات  وأنطلقت 
لتحرير  ياعراق”  “لبيك  بعمليات  العشائر  وابناء  الشعبي  والحشد 
العوائل  عودة  وتأمين  االجرامي،  “داعش”  دنس  من  االنبار  مناطق  كامل 

النازحة إلى مناطق سكناهم وبسط سلطة القانون.

أكد التحالف الوطني،  ان الخالفات حول منصب محافظ ديالى لن تؤثر 
على االتفاقات السياسية المركزية بين القوى المشاركة في حكومة 
ان  كون  التحالف محمد  عن  النائب  وقال  العبادي.  حيدر  الوزراء  رئيس 
“ما جرى في محافظة ديالى عملية ديمقراطية تمت وفقا للسياقات 
فيها  وشاركت  الشفافية  بمنتهى  وكانت  والقانونية  الدستورية 
أزمة سياسية  انها  “البعض يدعي  ان  قوى سياسية مختلفة”، مبينا 
وستغير خارطة التحالفات السياسية المركزية والمحلية وهذا شي 
وكتلها  أبناءها  يخص  ديالى  في  “ما حدث  ان  كون  وبين  غير صحيح”. 
السياسية وعملية تغيير المحافظين حدثت في محافظات مختلفة 
وفقا لالتفاقات السياسية في المحافظات”، مضيفا ان “كل من يحاول 
سحب الخالفات التي حصلت في ديالى الى بغداد مخطأ وسنحمله 
مسؤولية ما سيجري”. وانتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الثالثاء 
األصوات،  بأغلبية  لديالى  محافظا  التميمي  مثنى   ،)  2015 أيار   26(
على  احتجاجا  الجلسة  من  ديالى”  “عراقية  كتلة  انسحبت  فيما 

انتخاب التميمي.

على  الثالث  الرئاسات  ش��ددت 
السياسي  الخطاب  توحيد  ضرورة 
واإلعالمي الوطني بما يضمن دحض 
الشائعات،  وتفنيد  المضاد  اإلعالم 
الموقف  وحدة  أهمية  مؤكدة على 

الوطني.
بيان  في  الثالث  الرئاسات  وقالت 
موسع  اجتماع  عقب  رئ��اس��ي 
جمعهم،  إن “هناك ضرورة لتوحيد 
واالعالمي  السياسي  الخطاب 
االعالم  دحض  يضمن  بما  الوطني 
التي  الشائعات  وتفنيد  المضاد 
شعبنا  وح��دة  من  للنيل  يبثها 

وعزيمة قواته المسلحة”.
الثالث  “السلطات  أن  البيان  واضاف 
الموقف  وحدة  اهمية  على  اكدت 
السياسي  والخطاب  الوطني 

والدولي  االقليمي  الصعيدين  على 
الوحدة  اع��الء  يعزز  بما  اجماال 
ق��درات  من  ويضاعف  الوطنية 
وت��ام  سريع  دح��ر  على  شعبنا 
من  المجتمعون  وحذر  لالرهاب”. 
بعض  من  المغرضة  “الدعايات  أن 
وسائل  وبعض  الخارجي  اإلع��الم 
إلى  تهدف  اإلجتماعي  التواصل 
ألفراد  النفسية  الحالة  إضعاف 
وتحريض  المسلحة  ق��وات��ن��ا 
المواطنين على النزوح من ديارهم”.

“االط���راف  المجتمعون  وح��ث 
معالجات  اعتماد  على  المعنية 
لقضايا  وتوافقية  موضوعية 
المشاركة والتوازن واالسراع باصدار 
الوحدة  من  تعزز  التي  القوانين 
الوطنية فضال عن اهمية التنسيق 
والخالفات  المشاكل  مواجهة  في 
المحافظات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 

والهيئات والمؤسسات كافة”.

الكرد  أن  الشابندر،  عزت  السابق  والنائب  السياسي  أكد 
والمستحقات  الحقوق  ناحية  من  كأقليم  يتصرفون 
الواجبات،  تحقيق  عند  جارة  كدولة  يتنصلون  لكنهم 

مشيراً إلى أن شق الصف العربي سمح لتمادي الكرد في 
كل ذلك، بحسب قوله.

تقرير  في  الُكرد  بحق  نؤمن  “إننا  بيان  في  الشابندر  وقال 
مصيرهم ليس في العراق فحسب إنما في تركيا وغيرها 
والفرس  العرب  االمم،  كسائر  أمة  فالكرد  البالدان،  من 
والترك واألرمن وغيرها من األقوام التي تعيش في المنطقة، 

وجميعها تتمتع بحقها في تقرير مصيرها”.
القيادة  مع  نختلف  نحن  الوقت  نفس  في  “لكن  واضاف 
تتعلق  التي  األمور  من  العديد  في  العراق  في  الكردية 
بطريقة تعامل اإلقليم مع المركز، حيث ان اإلقليم يتصرف 
كإقليم من زاوية الحقوق فقط اما من حيث الحقوق التي 
فهم  والواجبات  المركز  امام  بها  االلتزام  عليه  يتوجب 

يتصرفون كدولة جارة للعراق”.
فهم  في  خلل  وجود  االكراد  “لدى  أن  إلى  الشابندر  واشار 
واقع شراكة االتحاد حجما ونوعا، وصوال الى طريقتهم في 

إدارة الخالف على المناطق المتنازع عليها”.
في  وشارك  كتبه  ومن  “الدستور  أن  السابق  النائب  وأكد 
المتعاقبة مع وجود  المركزية  الحكومات  إقراره، وضعف 
هذا  إلى  وأدى  العربي،  الصف  اضعف  الطائفي  الخالف 

التمادي الذي نعاني منه ومن اثاره اليوم”

استثناء الصحفيين والمعلمين والمحامين من تسلسل استالم قروض صندوق االسكانالحشد الشعبي يتوغل في منطقة سيد غريب ويعتقل عددًا من الدواعش

النواب منجم التحديث بين الريف والمدينةمواجهة أرجنتينة خاصة بين ميسي وتيفيز

السنة الرابعة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر العدد )634(  الثالثاء 2 حزيران 2015

اعلنت وزارة النفط، ، عن ارتفاع الكميات امل�شدرة من النفط اخلام والإيرادات املتحققة ل�شهر ايار املا�شي، م�شرية 
خم�شة  من  اكرث  املتحققة  اليرادات  بلغت  فيما  برميل،  مليون   97 اكرث  النفطية  ال�شادرات  كمية  جمموع  اأن  اإىل 
مليارات دولر. وقال املتحدث باإ�شم الوزارة عا�شم جهاد يف بيان اإن "معدل ال�شادرات اليومية للنفط اخلام �شجل 
"املوانئ  ارتفاعا حيث بلغ قرابة )3.145( ثالثة ماليني وهو ما مل يتم حتقيقه خالل العقود املا�شية"، مبينًا اأن 
اجلنوبية يف الب�شرة اكرث من ) 83.520 ( ثالثة وثمانني وخم�شمائة وع�شرون مليون برميل، فيما بلغت �شادرات 

عرب املوانئ ال�شمالية.

النفط: صادرات الشهر الماضي ارتفعت الى 97 مليون برميل

الصدر: على عشائرنا
 أن تحكم العقل والشرع

العيساوي يوجه دعوات لجميع
 شيوخ وعلماء دين االنبار لمؤتمر موحد

التحالف الوطني: منصب محافظ ديالى لن 
يأثر على االتفاقات السياسية في بغداد

الرئاسات الثالث تشدد على ضرورة توحيد 
الخطاب السياسي والموقف الوطني 

الشابندر: الكرد يتصرفون كأقليم من ناحية الحقوق 
ويتنصلون كدولة جارة في الواجبات 

شبكة االعالم العراقي ... في فضاء االبداع
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العباس  فرقة  أعلنت 
فصائل  إح��دى  القتالية 
عن  الشعبي،  الحشد 
لمسافة  قطعاتها  توغل 
في  كليومترات  ثمانية 
القرى المحيطة بمنطقة 
سيد غريب بعد أن حررتها 
بالكامل من أيدي عصابات 

“داعش” اإلجرامية.
بياٍن  في  الفرقة  وق��ال 
توغلت  “قطعاتها  إن   ،
في  كيلومترات  ثمانية 
القرى المحيطة بمنطقة 
محافظة  في  غريب  سيد 
صالح الدين بعد أن حررتها 
عصابات  م��ن  بالكامل 
وغنمت  اإلجرامية  “داعش” 
وآليات  وأعتدة  أسلحة 
ومعدات  متفجرة  وبراميل 
الزمر  تفخيخ كانت بحوزة 

اإلرهابية المجرمة”.
“ق���رى  أن  وأض���اف���ت 

رفعت  ق��د  الصبيحات 
البيضاء أمام تقدم  الرايات 
للفرقة  المدرعة  القوات 
من  ع��دداً  اعتقلت  حيث 
تخفوا  قد  كانوا  الدواعش 
المدنيين”،  بين  واندسوا 
سيد  “منطقة  أن  مبينة 
المحيطة  والقرى  غريب 
بها بحاجة لوقت على أقل 
التقدير ستة اشهر لتكون 
المدنيين،  لعودة  جاهزة 
تفخيخ  بسبب  وذل���ك 
الطرق  س��واًء  مكان  كل 
المزارع  وحتى  والمنازل 
من  الحيوية  والمنشآت 

قبل الدواعش”.
وأوضحت الفرقة، بحسب 
“التنظيم  أن  ال��ب��ي��ان، 
التفجير  اعتمد  اإلجرامي 
المحمولة،  الهواتف  عبر 
الفرقة  قيادة  طالبت  وقد 
ببذل  الرسمية  الجهات 
جهد اكبر لتقليص الفترة 
إلى  النازحة  العوائل  وعودة 

منازلهم”

سياسية2

الحشد الشعبي يتوغل في منطقة سيد غريب ويعتقل عددًا من الدواعش

دولة  ائتالف  عن  النائب  دعا 
جعفر  محمد  جاسم  القانون 
محافظ  منصب  اسناد  الى   ،
وطنية  لشخصية  نينوى 

تحتضن الجميع.
صحفي  ب��ي��ان  ف��ي  وق���ال 
تزخر  نينوى  محافظة  ان 
كثيرة  وطنية  بشخصيات 
وتحظى  طيبة  سمعة  لها 
جميع  قبل  من  بمقبولية 
السياسية  والكتل  المكونات 

مجلس  يختار  ب��ان  ون��أم��ل 
وطنيا  شخصا  المحافظة 
مسافة  على  يقف  شجاعا 
يدخر  ولن  الجميع،  من  واحدة 
االره��اب  محاربة  في  جهدا 

والمجاميع المسلحة.
نينوى  محافظ  ان  واض��اف 
النجيفي  اث��ي��ل  ال��م��ق��ال 
مع  ب���ازدواج���ي���ة  ت��ع��ام��ل 
تصديه  طوال  نينوى  مكونات 
والسيما  المحافظ  لمنصب 
التركماني  المكونين  مع 
ينظر  يكن  ولم  والشبكي، 
مواطنون  انهم  على  اليهم 

اسوة  وواجبات  حقوق  لهم 
ببقية المكونات.

النجيفي  ان  ال��ى  واش���ار 
قوات  طالئع  وص��ول  دون  حال 
الحشد الشعبي من التركمان 
والكرد  والمسيحيين  والشبك 
من  وتحريرها  مناطقهم  الى 
االرهابية  داعش  عصابات  براثن 
بهدف  معها  والمتحالفين 
في  السكاني  التنوع  انهاء 

نينوى.
وبين انه ومنذ سقوط نينوى 
االرهابي  داع��ش  تنظيم  بيد 
من  عدد  قبل  من  جهود  بذلت 
نواب التحالف الوطني وكذلك 
من نواب التحالف الكردستاني 
البرلمان  القناع  اخرى  وكتل 
النجيفي  اثيل  أهلية  بعدم 
الى  نينوى  محافظ  لمنصب 
وتم  بذلك  الجميع  اقتنع  ان 

التصويت مؤخرا على اقالته.
يذكر ان مجلس النواب صوت 
اقالة  على  الماضي  الخميس 
محافظ نينوى اثيل النجيفي.

دولة  كتلة  عن  النائب  ادان��ت 
القانون حنان الفتالوي , , تصريحات 
وزير الخارجية االماراتي عبد اهلل بن 
مبينة   , العراق  بحق  نهيان  آل  زايد 
انها تنتظر ردا رسما من الحكومة 
الشؤون  ف��ي  االم����ارات  لتدخل 

الداخلية للبالد .
وقالت الفتالوي, ان “ ان تصريحات 
عن  عارية  االم��ارات  خارجية  وزير 
وقد  والدبلوماسية  الموضوعية 
تسبب إساءة العالقات بين البلدين 
في حال تكرارها مستقبال “ , مشيرة 
الى “ انها إعتبرت فصائل المقاومة 
على  بوضعها  ارهابية  منظمة 
يجدر  مما  الدولية  االرهاب  قائمة 
االماراتي  للسفير  عليه  التنبيه 

إليصال مذكرة احتجاج”.
العراق   “ ان  الفتالوي  وأضافت 
الجماعات  من  تضرر  من  أكثر  هو 
حكومة  يمتلك  وه��و  االرهابية 
التدخل  يجوز  ال  منتخبة  شرعية 

أو المساس بسيادتها  في شؤونها 
موقفا  تنتظر   “ انها  متابعة   ,  “
اتهامها  حكوميا رسميا للرد على 
باالرهاب من قبل دولة ال تربطنا بها 

اال العالقات الطيبة “.
وكانت وسائل اعالمية نقلت ، في 
آل  الخارجية  وزير  عن   ، سابق  وقت 
صحافي  مؤتمر  خالل  قوله  نهيان 
“إن محاصرة اإلرهاب والقضاء عليه، 
ال يمكن أن يتم دون معالجة أسباب 
 ، المجتمع  في  وانتشاره  ظهوره 
دمشق  نظاما  أسباب خلقها  وهي 
وبغداد بقمعهما لشعبيهما وعدم 
مواطني  بين  المساواة  تحقيق 
دين  أو  عرق  بين  تمييز  دون  البلدين 

أو طائفة”
وخاطب االعرجي المقاتلين قائال: 
بأسره  العالم  أرعب  الذي  “داعش  ان 
أمام  معدودة  أيام  سوى  يصمد  لم 
العراق  رج��ال  فأنتم  بطوالتكم، 
على  والسرور  الفرح  أدخلتم  الذين 
من  قدمتموه  بما  عراقي،  بيت  كل 
والفداء  التضحية  في  فريد  نموذج 

في سبيل الوطن”.

بهاء  ال��وزراء  رئيس  نائب  اكد 
التنسيق  ضرورة  على  االعرجي، 
بين المقاتلين من القوات االمنية 
والحشد الشعبي وابناء العشائر.

وذكر بيان لمكتبه، ان “االعرجي 
الالين  خط  عمليات  قاطع  تفقد 
على  واطلع  الثرثار،  وبحيرة 
في  العسكرية  العمليات  سير 

العصابات  اندحار  بظل  القاطع، 
قطعات  أمام  وتراجعها  اإلرهابية 
العراقية  المسلحة  ال��ق��وات 
في  المرابطة  الشعبي  والحشد 

المنطقة”.
البيان،  بحسب  االعرجي،  واكد 
والوحدة  التنسيق  “ضرورة  على 
وقوى  األمنية  األجهزة  كافة  بين 
العشائر  وأبناء  الشعبي  الحشد 
داعش  عصابات  ضد  الحرب  في 

اإلرهابية”.

التحالف  ع��ن  النائب  دع��ا 
الى  المولى،   حيدر  الوطني 
قاسم  الكهرباء  وزير  مساءلة 
بتحسن  وعوده  عن  الفهداوي، 
الى  الكهربائية، مشيرا  الطاقة 
من  تعاني  ميسان  محافظة  ان 

انقطاع شبه تام في الطاقة.
وقال المولى في بيان ان “تزويد 
بالطاقة  ميسان  محافظة 
بالفترة  تراجع  الكهربائية 
الوعود  بعد  خاصة  االخ��ي��رة، 
الكهرباء  وزي��ر  اطلقها  التي 
زيارته  خالل  الفهداوي  قاسم 
شباط  شهر  في  للمحافظة 
محافظة  بتجهيز  الماضي 

ميسان ب��24 ساعة يوميا”.
ان  ميسان،  عن  النائب  واضاف 
عن  الكهربائية  الطاقة  “تراجع 
جادة  وقفة  يستلزم  المحافظة 
عن  الكهرباء  وزي��ر  ومساءلة 
الوعود الرنانة التي اعطاءها في 

تحسن الكهرباء”، 
وزارة  “اص���رار  ع��ن  متسائال 
بهذا  التمسك  على  الكهرباء 

الملف؟”.
الحكومة  ال��م��ول��ى  ودع���ا 
الى  ميسان  ف��ي  المحلية 
والتعاقد  المبادرة  زم��ام  “اخ��ذ 
لتجهيز  رصينة  شركات  مع 
الكهربائي  بالتيار  المحافظة 
لقطاع  المخصصة  االموال  من 
تخصيصات  ضمن  الكهرباء، 
وزارة  على  االعتماد  وعدم  الوزارة، 
عاجزة  اصبحت  التي  الكهرباء 

تماما عن االيفاء بالتزاماتها”.
الفهداوي،  الكهرباء  وزير  وكان 
الماضي،  شباط  من   25 في  زار 
والتقى  ميسان  محافظة 
مجلس  ورئ��ي��س  المحافظ 
اعضاء  من  وع��ددا  المحافظة 
لبحث  المحلية،  الحكومة 
التي  والمشاكل  الحلول  ايجاد 
فضال  المحافظة،  منها  تعاني 
عن االستعدادات لفصل الصيف 

الحالي.

اهل  لعصائب  التابعة  البرلمانية  صادقون  كتلة  حملت 
مصطفى  الجندي  اعدام  مسؤولية  الفتنة”  “ساحات  الحق، 
)داعش(،  تنظيم  بدخول  ب�”السماح”  اتهمها  وفيما  العذاري، 
الفاسدة  التسليح  بعقود  المشتركين  “السياسيين  هاجم 
حسن  الكتلة  رئيس  وقال  الطائفية”.  للفتنة  والمؤججين 
“مدينة  إن  البرلمان  بمبنى  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  سالم 
الذي  العذاري  الجندي مصطفى  باستشهاد  الفلوجة تحتفل 
الدفاع  اجل  من  الدواعش  بيد  أسيراً  ووقع  المعركة  ترك  رفض 
عن اهل الفلوجة”. وأضاف سالم أن “الذي قتل الشهيد العذاري 
ساحات الفتنة التي خلقت الفتنة الكبرى واوجدت داعش والتي 
سمحت بدخول العصابات الى ارض العراق اضافة الى القابعين 
يحرك  لم  الذي  السياسي  والصمت  وعمان  اربيل  فنادق  في 

ساكناً”،

الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  دعا 
البرلمانية مثال اآللوسي، دولة االمارات 
الى التمسك بنهج الشيخ زايد وعدم 
اإلساءة الى العراق، مطالباً رئيس الوزراء 
لآلخرين  السماح  بعدم  العبادي  حيدر 

بان يشككوا بالعراق.
وقال االلوسي “على دولة االمارات ووزير 
خارجيتها التمسك بنهج الشيخ زايد 
المسيئة  التصريحات  عن  يكفوا  وان 
الخليج”،  جنة  االخير  ألن  للعراق 
واتهامات  تصريحات  “من  مستغربا 
الى  وصلوا  الذين  االشخاص  بعض 

الحكم االماراتي عن طريق الوراثة على 
دولة منتخبة من قبل شعب وان كانت 

لدينا بعض المشاكل”.
واضاف ان “على السياسيين الصغار 
العراق  الن  العراق  اتهامات  عن  الكف 
ال  “اليوم  ان  الى  مشيرا  منهم”،  اكبر 
توجد دولة شقيقة ودولة غير شقيقة 
بعضها  مع  الدول  جميع  ترتبط  اليوم 
التي  المشتركة  المصالح  طريق  عن 

تتحكم بالوضع”.
حيدر  الوزراء  رئيس  اآللوسي  وطالب 
المقصرين  ب�”محاسبة  العبادي 
لآلخرين  السماح  وعدم  القانون  وفق 
البالد  لحماية  بالعراق  يشككوا  بأن 

ووحدته”.

كشف عضو التحالف الوطني في البرلمان، عن نية 
القومية  إلى  األقليات  إقليم كردستان تغيير هويات 
إلى  وفودا  يرسل  كردستان  إقليم  أن  مبيناً  الكردية، 
الوسطى  المحافظات  في  األقليات  من  النازحين 
اإلقليم.  إلى  واللجوء  مناطقهم  بترك  والجنوبية 
البرلمان  في  الشبكي  للمكون  العام  األمين  وقال 
حكومة  بها  تقوم  خطة  “هناك  إن  القدو،  حنين 
من  نينوى  سهل  بفصل  نوابها  وبعض  كردستان 
الحكومة االتحادية وضمها إلى إقليم كردستان من 
والمسيحيين  والتركمان  الشبك  وراء  السعي  خالل 
النازحين في المحافظات الجنوبية بتغيير هوياتهم”، 
النازحين  إلى  وفودا  ترسل  “كردستان  أن  إلى  مشيرا 

األقليات  من  والجنوبية  الوسطى  المحافظات  في 
لغرض دعوتهم بترك تلك المحافظات واستقبالهم 
في مناطق إقليم كردستان”. وأضاف أن “تلك محاوالت 
كردستان  بأن  نينوى  محافظة  من  النازحين  إلقناع 
إلى  هويتهم  تغيير  اجل  من  لهم  الوحيد  الملجأ 
إلحاق  على  تعمل  الخطة  “تلك  أن  إلى  الفتا  كرد”، 
وتابع  الكردستانية”.  بالحكومة  نينوى  سهل  أراضي 
أنُه “بصدد قيام لجنة تحقيقية مع الجهات األمنية 
والنجف  الديوانية  في  المحافظات  مجالس  ورؤساء 
وكربالء وواسط بعد موافقتهم على ترحيل النازحين 
مطالبات  خالل  من  كردستان  إقليم  إلى  نينوى  من 
بعض النواب األكراد”. يذكر أن محافظة نينوى شهدت 
الماضي  حزيران  من  العاشر  في  كبيرا  أمنيا  انهيارا 
إقليم  إلى  االشخاص  من  االف  نزوح  إلى  أدى  مما 

كردستان والمحافظات الجنوبية.

وصل وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، امارة دبي بعد 
فيها  حمل  التي  االماراتي  الخارجية  وزير  تصريحات 
داعش  دخول  مسؤولية  السابقة  العراقية  الحكومة 

الى العراق.
“أفتتح  الجعفري  ان  األثنين  اليوم  للوزارة  بيان  وذكر 
االمارات  بدولة  دبي  في  الجديدة  القنصلية  مبنى 

العربية المتحدة”.
العربية  االمارات  دولة  الى  الجعفري  “زيارة  أن  وبين 
المتحدة استغرقت يوما واحدا التقى خاللها عددا من 

السفراء ورؤساء البعثات العربية في االمارات”.

وأشار البيان الى ان وزي الخارجية “عقد لقاًء منفصالً 
دبي حثهم خالله  في  العراقية  القنصلية  اعضاء  مع 
دولة  في  العراقية  الجالية  الى  الخدمات  تقديم  على 
االج��راءات  عليهم  يسهل  ال�ذي  بالشكل  االم��ارات 

القنصلية ويختصر لهم الوقت والجهد”.
وكان وزير الخارجّية اإلماراتّي عبداهلل بن زايد قال في 
الروسّي  الخارجّية  وزير  مع  مشترك  صحفّي  مؤتمر 
سيرغي الفروف، الجمعة الماضية إن “محاصرة اإلرهاب 
أسباب  معالجة  دون  يتم  أن  يمكن  ال  عليه  والقضاء 
خلقها  أسباب  وهي  المجتمع،  في  وانتشاره  ظهوره 
وعدم  لشعبيهما  بقمعهما  وبغداد  دمشق  نظاما 
تحقيق المساواة بين مواطني البلدين دون تمييز بين 

عرق أو دين أو طائفة

الحكومة  رد   ، الربيعي  موفق  القانون  دولة  عن  النائب  اعتبر 
التي  التهمة  عن  وبعيداً  وباهتاً  االماراتي ضعيفاً  التجاوز  على 

ألقيت على الحكومة العراقية .
خارجيتها  وزير  عبر  العراقية  الحكومة  رد  ان”  بيان  في  وقال 
التهمة  عن  وبعيداً  وباهتا  ضعيفا  رداً  كان  الجعفري  إبراهيم 
ال  “العراق  ان  مبيناً  العراقية”  الحكومة  على  ألقيت  التي 

يرسل  من  عن  المعلومات  من  العديد  لديه  وانما  يستغرب 
ويدعم االرهابيين “.

اتجاه  سياستها  تغيير  الحكومة  على  ان”  الربيعي  واضاف 
الدول الداعمة لالرهاب، وعدم تقديم المصالح الشخصية على 
المفخخون  داعش هم  “ من صنع  ان  الى  العراقي “مشيراً  الدم 
ومئات األطنان المتفجرة اإلماراتية وليست الحكومة العراقية”.

ابراهيم الجعفري عبر عن استغرابه في  وكان وزير الخارجية 
31 من شهر مايس الماضي لما صدر عن وزير خارجّية االمارات 
 ، العراقية  الحكومة  تجاه  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 

ُمعتبراً اياه كالما غير صحيح.
وكان وزير الخارجية اإلماراتي، عبداهلل بن زايد آل نهيان، اكد ان 
“ محاصرة اإلرهاب والقضاء عليه ال يمكن أن يتم دون معالجة 

أسباب ظهوره وانتشاره في المجتمع”.
الفروف  سيرجي  الروسي  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  في  وقال 
بموسكو في 28 من الشهر الماضي ان “ أسباب ظهور االرهاب 
وعدم  لشعبيهما  بقمعهما  وبغداد  دمشق  نظاما  خلقها 
أو  عرق  بين  تمييز  دون  البلدين  مواطني  بين  المساواة  تحقيق 

دين أو طائفة.

نائب عن القانون يدعو السناد
 منصب محافظ نينوى الى شخصية وطنية

الفتالوي تدين تصريحات آل نهيان 
وتطالب بردها “حكوميا”

االعرجي يؤكد على ضرورة التنسيق 
بين المقاتلين ضد داعش

المولى يدعو الى مساءلة وزير 
الكهرباء عن وعوده بتحسن الطاقة

صادقون تحمل “ساحات الفتنة” 
مسؤولية إعدام الصبيحاوي ودخول داعش

اآللوسي يدعو االمارات للتمسك بنهج الشيخ 
زايد وعدم اإلساءة للعراق

القدو: كردستان تسعى لضم سهل نينوى 
من خالل تحويل هويات أهلها النازحين الى الكرد

الجعفري يصل الى دبي بعد تصريحات وزير الخارجية االماراتي

الربيعي : رد الحكومة على التجاوز االماراتي “ضعيف” وباهت

من  غيره  يتميز مجتمعنا عن   
“سلطة”  بوجود  المجتمعات 
نفوذها  تستمد  أخ��الق��ي��ة 

بها  للناس  الديني  اإليمان  التأثير من  وقدرتها على 
المجتمع  تحفظ  ميزة  وهذه  اإلرشادي.  وبموقعها 

من االنحراف وتسدده نحو الصواب.
التي مارست  الدينية  هذه السلطة هي المرجعية 
هذا الدور في العراق وفي غيره من البلدان حيث يمتد 
تأثيرها عبر مئات السنين الماضية االمر الذي كان 
يغيض الحكومات المستبدة ويرشد الشعوب الى 

أقوم السبل.
ممثل  ألقاها  التي  الفائت  الجمعة  يوم  خطبة 
الكربالئي  المهدي  الشيخ عبد  الدينية  المرجعية 
تضمنت  حيث  نقول  لما  نموذجيا  مصداقا  قدمت 
والتحليالت  السديدة  التوجيهات  من  الكثير 
الصائبة التي يتعين على الناس ان يستمعوا اليها 

ويأخذوا بها ان أرادوا اإلصالح لحياتهم.
الناس  المرجعية عموم  التوجيهات دعوة  ومن هذه 
الى الترشيد في استهالك الكهرباء والماء وغيرهما.

الوطنية  المصلحة  تنطلق من صميم  دعوة  وهذه 
من  تحذر  التي  السامية  القرآنية  والمبادئ  العليا 
والهدر  والتبذير  اإليمان،  لصفة  المنافي  اإلسراف، 

للمال الخاص والعام على حد سواء.
وتستعد شبكة االعالم العراقي بكل م�ؤسسات�ها 
وزارة الكهرباء  االع�الم�ية وبالتعاون والتنسيق مع 
ترشيد  على  الناس  لحث  واسعة  حملة  إلطالق 
استهالكهم للكهرباء خاصة كجزء من معالجات 
عاجلة لمشكلة الكهرباء التي تسعى الدولة الى 

حلها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
يتم  التي  الكهربائية  الطاقة  حجم  ان  المعروف 
توليدها اقل من حجم الطلب واالستهالك. ومهما 
بوجود  انها تتضاعف  اال  األمرين  بين  الفجوة  كانت 
الدولة  يجعل  مما  والسرقة  اإلسراف  هما  عاملين 

عاجزة عن التخفيف من وطأة األزمة.
ب�خ�طورة  الناس  تبصير  الحملة  تستهدف 
اإلس�راف والس�رقة وتدعوهم الى محاربتهما. وهذا 

ما دعت اليه المرجعية ايضا.

إرشادات 
المرجعية

محمد عبد الجبار الشبوط

ـ االنبار

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد ـ بغدادـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغدادـ بغداد

ـ بابل
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3عربية و دولية

خالل أسبوع من االشتباكات بين ميليشيات 
م��ن القبائل وعناصر من ش��رطة لي��و في قرى 
بالق��رب م��ن الح��دود الصومالية م��ع إثيوبيا، 
لقي ما ال يقل عن 35 ش��خصا معظمهم من 

المدنيين مصرعهم.
وصرح��ت مص��ادر صومالية أن االش��تباكات 
دارت بين ميليش��يات م��ن القبائل وعناصر من 
شرطة ليو، الوحدة اإلثيوبية شبه العسكرية 
العامل��ة ف��ي منطق��ة صومالي��ة تس��كنها 

جماعة إثنية إثيوبية.
م��ن جانبه، ق��ال حاك��م منطق��ة غالغادود 
حسين ويهليا إريفو، إن وحدة شرطة ليو شنت 
هجوما مس��لحا على مدنيين أبرياء وهاجمت 

قرويين وقتلت رعاة غنم.
أن  إل��ى  وأش��ار حاك��م منطق��ة غالغ��ادود 
الحكومة الصومالية على علم باالش��تباكات 
وق��د دع��ت الحكوم��ة اإلثيوبية وق��وة االتحاد 
األفريقي في الصوم��ال “أميصوم” إلى التدخل 
المستش��فى  مدي��ر  وأك��د  األم��ر.  لحس��م 
الرئيسي في منطقة غوريسيل علي عمر، أنه 
جرى اس��تقبال حوال��ي 30 جريحا معظمهم 
من المدنيين، مش��يرا إلى وجود نساء وأطفال 
بي��ن المصابي��ن، بينم��ا لم يتمك��ن مصابون 
عديدون من الوصول إلى المستش��فى بسبب 
االش��تباكات. وذكرت مصادر ف��ي المنطقة أن 
القتال بدأ قبل أس��بوع وتصاع��د الجمعة 29 
مايو/أي��ار، فيما ذكر محم��د غاراني أحد وجهاء 
منطق��ة “غوريس��يل”، حي��ث تج��ري معالجة 
المصابين في المستشفيات، بأن االشتباكات 
اتس��عت وع��دد الضحاي��ا مرتفع وق��د بلغ 35 
قتي��ال، فيم��ا أش��ار داود معلم عيس��ى إلى أن 

وحدة شرطة ليو قتلت ما يقارب 45 شخصا.
ول��م يتضح س��بب ان��دالع االش��تباكات، إال 
أن مص��ادر ع��دة ألمح��ت إل��ى أن القت��ال ربما 
كان بس��بب اتهامات ألحد عناصر ش��رطة ليو 

باغتصاب امرأة من المنطقة.

مصرع 35 شخصا في اشتباكات بالصومال

اكد امين المجلس االعل��ى لالمن القومي االيراني علي 
ش��مخاني أن ايران لن تسمح بحدوث أي تهديد يستهدف 
حدوده��ا، وق��ال: “إن القوات العس��كرية واالمنية االيرانية 
رص��دت واحبطت جميع التح��ركات االرهابية قرب الحدود 
االيراني��ة، كم��ا أبعدت الجماع��ات االرهابية ع��ن الحدود 
لمئ��ات الكيلومت��رات”. وق��ال ش��مخاني ف��ي ح��وار مع 
التلفزي��ون االيران��ي “إن قضي��ة تواج��د التكفيريين على 
بع��د 40 كيلومترا من الحدود االيراني��ة ال تتعلق بالوقت 

الحاضر بل تعود للماضي”.
واوضح بان “للجمهورية االس��المية في ايران 3 خطوط 
حمراء بش��ان العراق وهي تهديد الح��دود االيرانية وتهديد 
بغ��داد وتهدي��د العتب��ات المقدس��ة”، واض��اف: “ان اي��ران 
وبدعمه��ا للش��عب العراق��ي ب��كل مكونات��ه وفئات��ه، 
ش��يعة وس��نة عربا وكردا وغيرهم، تمكن��ت من إضعاف 
الجماع��ات االرهابي��ة في الع��راق ولوال دعم اي��ران لكانت 
اوضاع الع��راق مختلفة عم��ا هي علي��ه االن”. وتابع امين 
المجل��س االعل��ى لالم��ن القوم��ي االيران��ي، “ان االجهزة 
االمنية والعس��كرية والدفاعية االيرانية رصدت واحبطت 
جميع التح��ركات االرهابية قرب الحدود االيرانية”. واش��ار 
ال��ى محاوالت الجماعات االرهابية للتس��لل الى ايران عبر 
الح��دود الغربية وقال: “ان تواجد الجماعات االرهابية على 
مس��افة 40 كيلومترا من الحدود االيرانية تعود الى العام 
الماض��ي حيث تمكن��ا من ابعادهم مئ��ات الكيلومترات، 
علم��ا بان القوى االمنية االيراني��ة مهيمنة على المقرات 
الش��يطانية للجماع��ات االرهابي��ة والت��ي اصبحت االن 

هشة للغاية”.

أك��د وزي��ر الخارجي��ة الروس��ي س��يرغي 
الفروف، أن الغارات الجوية وحدها لن تقضي 
عل��ى جماعة “داع��ش” االرهابية ف��ي العراق 
وس��وريا، داعيا إلى توحي��د الجهود في هذا 
المس��ار وإش��راك الحكومة السورية فيها. 
وأورد موقع روسيا اليوم نقال عن قناة “روسيا 

24” تصريح��ات الف��روف التي ق��ال فيها إن 
“اإلئت��الف الذي ش��كله األميركي��ون” والذي 
يستهدف مواقع “داعش” في العراق بموافقة 
س��لطات ه��ذا البلد، أم��ا في س��وريا، فهو 
“يعمل دون أن يبلغ السلطات أو يطلب إذنها، 
وذلك يمثل طبعا، انته��اكا واضحا للقانون 

الدولي”.
وبي��ن الف��روف أن “داعش” أعلن قي��ام دولة 
“بمس��احات واس��عة ف��ي س��وريا والع��راق، 

وش��ارك عم��الءه ف��ي بن��اء موطئ ق��دم له 
ليبي��ا، وظهرت قضايا في لبن��ان، وحتى في 
أفغانس��تان أصب��ح وجود أنص��ار” ل�”داعش” 
واضح��ا. وأب��دى الفروف اس��تغرابه من رفض 
واشنطن اعتبار الحكومة السورية شريكا 
ف��ي محارب��ة “داع��ش”، عل��ى الرغ��م من أن 
االميركيي��ن ل��م ي��روا أي عقبات من��ذ عام، 
عندما تعاونت دمشق مع المجتمع الدولي 

في إتالف ترسانتها الكيميائية.

لقي شخصان مدنيان مصرعهما وأصيب آخر بجروح إثر 
قصف للجيش األوكراني على مناطق سكنية في منطقة 

دونباس جنوب شرق أوكرانيا،.
أفاد بذلك إدوارد باس��ورين الناطق باسم قوات جمهورية 

“دونيتسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد.
بدوره، ذكر ممثل عن قوات الدفاع الشعبي في “دونيتسك” 

للصحفيين أن القتيلين هما رجل وابنه.
م��ن جانبه، أكد ممث��ل عن المركز المش��ترك للمراقبة 
على تنفيذ نظ��ام وقف إطالق النار، المك��ون من ممثلين 
عن روس��يا وأوكرانيا ومنظمة األمن والتعاون األوروبية، في 
حديث م��ع “إنترفاك��س”، أن القصف وقع م��ن دبابات داخل 
األراضي الخاضعة لس��يطرة كيي��ف وأدى إلى تدمير منزل 

سكني خاص.

من السعودية إلى كوريا الجنوبية تتواصل رحلة “كورونا” الذي 
يختفي تارة ويظهر أخرى، وبعد ارتفاع عدد المصابين بس��يؤول 
إل��ى 15، ق��ررت وزارة الصحة تش��كيل لجنة خاص��ة لمواجهة 
الفيروس. وصرح وزير الصحة العام��ة والرعاية االجتماعية مون 
هيون��غ بيو، ، ف��ي اجتماع عقد في مقر االتح��اد الكوري لألطباء 
بس��يؤول بحض��ور قائمي��ن عل��ى الصح��ة العام��ة، أن ال��وزارة 
ستش��كل لجنة خاصة لمواجهة فيروس كورون��ا بالتعاون مع 

انتشاره.القطاعي��ن الع��ام والخاص لمنع 
ج��دا وق��ال مون هيون��غ بيو، “من  المؤس��ف 

المصابي��ن  ع��دد  ف��ي وص��ول  بالفي��روس 
تعمل البالد إل��ى 15”، مضيفا  وزارت��ه  أن 
حال��ة  تحس��ين  ودعا عل��ى  المصابين، 
ف��ي  المش��اركين  إل��ى كل  الجلس��ة 
ضحة توفي��ر معلومات طبية  ا و

بش��أن الفيروس لطمأنة 
ومواجه��ة  المواطني��ن 

إش��اعات  تفش��ي 
صحيحة  غي��ر 

ل��ه  حو
م��ن  تزي��د 

قلقهم.

أف��اد مصدر يمني بمقتل العش��رات من عناص��رِ جيِش النظاِم 
الس��عودي وذلك خ��الل هجوٍم للجي��ِش اليمني واللج��اِن الثورية 
اس��تطاعوا خالل��ه الس��يطرة على معس��كرِ العي��ن الحارة في 
منطقة عسير السعودية.ي واضاف ان المعسكر يحتوي على 45 
دبابه و 55 عربه همر وعدد مهول من المدافع واالليات العسكريه 
باالضاف��ة الى عدد 465 ص��اروخ ارض ارض بعيدة المدى وكذا قتل 
اكثر من خمس��ين جندي س��عودي واس��ر اكثر من اربعين اخرين.  
يات��ي هذا في وقت كش��ف قس��م التصنيع العس��كري اليمني 
النقاب ع��ن منظومة صاروخي��ة جديدة محلي��ة الصنع من نوع 
زل��زال. م��ن جانب اخ��ر اكدت مص��ادر طبي��ة استش��هاد امرأتين 
واصابة عش��رة اخرين في ثالث غارات استهدفت منزال في منطقة 
الخفجي  بمحاظفة صعدة ش��مالي اليم��ن . وأفاد مصدر أمني 
أّن القص��ف عل��ى المناط��ق الحدودية بمحافظة حج��ة أّدى الى 
استش��هاد سبعة أشخاص, كما استش��هد اثنان واصيب آخرون 

إثر استهداف الطيران السعودي سّد مأرب التاريخي.

ج��ددت منظم��ة هيوم��ن رايتس 
ووتش اتهاماتها للعدوان السعودي 
عنقودي��ة،  أس��لحة  بإس��تخدام 
تعرض أعدادا كبي��رة من المدنيين 

للخطر في اليمن.
ونقال عن موقع “دويتش��ه فيله”، 
ف��إن منظمة هيوم��ن رايتس ووتش 
اتهمت مجددا العدوان الس��عودي، 
باس��تخدام أس��لحة عنقودية قد 
تعرض أعداداً كبي��رة من المدنيين 

والسيما األطفال للخطر.
تتخ��ذ  الت��ي  المنظم��ة  وأوردت 
نيويورك مقراً له��ا، حالة اثنين من 
المدنيي��ن على األق��ل أصيبا بهذه 
األس��لحة التي تحظره��ا معاهدة 

دولية.
وتحدث��ت هيوم��ن رايت��س ووتش 

ع��ن غارتين أخريين ف��ي ال� 23 من 
أيار/ مايو، في منطقة صعدة أيضاً، 

حيث استخدمت هذه القنابل.
الذخائ��ر  “لك��ن  وأضاف��ت: 
العنقودي��ة الت��ي ال تنفج��ر عل��ى 
الفور قادرة على أن تصيب بجروح أو 

تقتل الذين يلمسونها بعد ذلك”.
وق��ال “اول��ي س��ولفانغ” الباحث 
في هيوم��ن رايتس ووت��ش إن “على 
ال��ذي تقوده الس��عودية  التحالف 
أن يع��رف أن اس��تخدام األس��لحة 
ي��ؤذي  المحظ��ورة  العنقودي��ة 
األطف��ال  وخصوص��اً  المدنيي��ن 

منهم”.
اتهمت  المنظم��ة ق��د  وكان��ت 
الثال��ث  ف��ي  الس��عودي  الع��دوان 
من أيار/ مايو باس��تخدام أس��لحة 
الوالي��ات  مصدره��ا  عنقودي��ة 
المتحدة ف��ي غارات��ه الجوية ضد 

اليمن.

تبنى ما يسمى ب”تنظيم القاعدة في بالد 
المغرب” هجومين اس��تهدفا هذا االس��بوع 
في ش��مال مالي ق��وات االم��م المتحدة في 
مال��ي )مينوس��ما(، كما افادت االح��د وكالة 
انباء موريتانية خاصة. وقالت وكالة “االخبار” 
ان “عبد الرحمن األزوادي المتحدث باس��م ما 
يعرف بإمارة الصحراء في التنظيم بش��مال 
مالي” اعلن في مكالمة هاتفية اجرتها معه 
“مسؤولية مقاتلي التنظيم عن الهجومين 
األخيرين الذين استهدفا قوات حفظ السالم 
الدولي��ة في ش��مال مالي”. ونقل��ت “االخبار” 
الت��ي غالب��ا م��ا تنش��ر بيان��ات لجماع��ات 
مس��لحة، ع��ن األزوادي قول��ه إن “التنظي��م 
يؤكد مس��ؤوليته ع��ن الهج��وم بالصواريخ 
على قاعدة تابعة للقوات الدولية في شمال 
مال��ي يوم 25 اي��ار/ ماي��و الج��اري”. واضافت 
ان االزوداي اعل��ن ايضا “مس��ؤولية التنظيم 
عن اس��تهداف موك��ب قائد الق��وة الدولية” 
لوليس��غارد  ماي��كل  الدنمارك��ي  الجن��رال 
وال��ذي كان يرافق��ه ايضا قائد ش��رطة القوة 
الجيبوتي عوال��ي عبدالنصير، في هجوم تم 

ة بواسطة لغم ارضي واسفر بحسب  لقو ا
الدولية عن اصابة ثالثة من عناصر 

يتح��درون  م��ن الق��وة 
بوركينا فاسو.

اك��د وزي��ر الخارجي��ة االيراني محمد 
االيران��ي  الفري��ق  ب��ان  ظري��ف  ج��واد 
ف��ي  وقت��ه  كل  س��يكّرس  المف��اوض 
الن��ووي  لالتف��اق  المح��ددة  المهل��ة 
النهائ��ي الش��امل والت��ي تنته��ي في 
نهاي��ة حزيران/يونيو الق��ادم، معتبرا ان 
الخالفات المتبقية سياس��ية وليست 

تقنية.
وق��ال ظريف ف��ي تصريح��ه لوكالة 

عق��ب  االيراني��ة  والتلفزي��ون  االذاع��ة 
جلس��ة مفاوضات نووي��ة عقدت امس 
الس��بت لي��وم واح��د في جني��ف: لقد 
قررنا ان نكّرس كل وقتنا خالل االسابيع 
الثالثة واالربع��ة القادمة لنرى ان كانت 
امكاني��ة الوصول الى االتفاق متوفرة ام 
ال. واش��ر وزير الخارجي��ة االيراني الى ان 
الخالفات القائمة بين اطراف التفاوض 
هي تقنية وسياسية ايضا واضاف، يبدو 
انها من مس��ؤولية المفاوضين العمل 
النه��اء صياغة نص االتف��اق النووي عبر 
الحلول التي تم االتفاق عليها في لوزان 

م��ن دون مطال��ب مبال��غ به��ا او اقحام 
قضايا ثانوية.

واش��ار ظريف الى ان��ه مازالت هنالك 
العدي��د م��ن نق��اط الخ��الف واض��اف، 
سيتم السعي في االجتماعات القادمة 
لخف��ض هذه الخالفات الى الحد االدنى 
ودراس��تها ف��ي االجتم��اع الق��ادم على 

المستوى الوزاري.
وردا عل��ى س��ؤال حول نق��اط الخالف 
ق��ال، ان هذه القضايا هي نقاط الخالف 
المناقش��ات  ف��ي  المطروح��ة  ذاته��ا 

العامة.

العلم��اء  بمقابل��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
النوويي��ن االيرانيي��ن وتفتي��ش المراكز 
العس��كرية قال، لقد طرحن��ا في هذا 
الص��دد مواق��ف من قب��ل وق��د اكدها 
س��ماحة قائ��د الثورة االس��المية ايضا 
ونحن نؤك��د ذلك ايضا، وتقررت دراس��ة 

سبل اخرى لحل وتسوية القضية.
ووفقا لما اعلنه المفاوضون االيرانيون 
س��تعقد الجولة النووي��ة القادمة يوم 
الخمي��س م��ن االس��بوع الج��اري على 
مس��توى المس��اعدين والخب��راء ف��ي 

العاصمة النمساوية فيينا.

ف��ي إط��ار اإلج��راءات الموازي��ة للعقوب��ات 
الغربية على روس��يا أعلن��ت وزارة الخارجية 
الروس��ية، األح��د 31، أنها لن تنش��ر أس��ماء 
مواطني االتحاد األوروب��ي الذين منعتهم من 

دخول أراضيها.
وكتب��ت ممثل��ة وزارة الخارجية الروس��ية 
ماري��ا زاخاروفا على صفحتها في فيس��بوك 
أن أصح��اب ج��وازات الس��فر الدبلوماس��ية 
م��ن مواطني االتح��اد األوروبي، إذا ش��كوا في 
عدم وجود مش��اكل متعلقة بدخول األراضي 
الروس��ية، فيمك��ن أن يتصل��وا بالس��فارات 
والقنصليات العامة الروسية للحصول على 

معلومات خاصة بهذا الموضوع.
األوروبيي��ن  نظراءن��ا  “إن  قائل��ة  وتابع��ت 
تلق��وا األجوب��ة عن جميع أس��ئلتهم س��واء 
المتعلقة منها بخصوص أس��باب تش��كيل 
القائمة الروسية ردا على العقوبات الغربية، 

أو المتعلق��ة بخط��وات يج��ب أن يتخذه��ا 
الساس��ة األوروبيون الراغبون في زيارة روسيا، 
س��واء علن��ا أو عب��ر قن��وات دبلوماس��ية )أي 
خالل مباحثات ولق��اءات واجتماعات الهيئات 
الدولي��ة(”. وأضافت أنه “بالرغم من أننا طلبنا 
مرارا وأصررن��ا على مواطني االتح��اد األوروبي 
بأن يس��تعلموا من القنصليات الروسية عن 
المعلومات المتعلقة بهم قبل سفرهم إلى 
روسيا، إال أن كثيرين منهم تجاهلوا دعواتنا”.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الخارجية 
الروس��ية ذكر السبت الماضي، للصحفيين، 
أن موس��كو وجه��ت ل��دول االتح��اد األوروب��ي 
قائم��ة تضم أس��ماء ش��خصيات يمنع لهم 
دخ��ول األراضي الروس��ية إال أنها فضلت عدم 
ذك��ر أس��مائهم. م��ن جهته، ق��ال المتحدث 
باس��م الممثلية األوروبية سورين ليبورويس 
إن القائم��ة تض��م 89 ش��خصا، مضيف��ا أن 
الخارجية الروس��ية لم توضح أس��باب إدراج 
أي م��ن المواطني��ن األوروبيي��ن ف��ي القائمة 

المذكورة.

تج��ري ش��خصيات كبيرة م��ن جماعة 
م��ع  محادث��ات  الحوثي��ة   “ اهلل  “أنص��ار 
مس��ؤولين أمريكيين في ُعم��ان من أجل 

إيج��اد ح��ل للص��راع الدائ��ر ف��ي اليم��ن.
باس��م  المتح��دث  ب��ادي  راج��ح  وق��ال 
الحكومة اليمنية، “بلغنا أن هناك لقاءات 
بطل��ب من أمري��كا وأن طائرة مس��تأجرة 

نقلت مسؤولين حوثيين إلى مسقط”.
وأض��اف “الحكومة اليمنية لن تش��ارك 

ف��ي المحادث��ات... أتمن��ى أن تك��ون ه��ذه 
اللقاءات في إطار الجهود الدولية لتنفيذ 

القرار األممي 2016”،
ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين أو 

المسؤولين األمريكيين.
وإذا تأكد عقد اجتماع عمان فس��يكون 
األول بي��ن الحوثيي��ن والوالي��ات المتحدة 

منذ بدء الحرب.
من جهته، ج��دد مبعوث األمم المتحدة 
الخاص إلى اليمن إس��ماعيل ولد الشيخ 
أحم��د مطالب��ه لتحدي��د موع��د جدي��د 
الجتم��اع الفصائل السياس��ية اليمنية 

لعقد محادثات س��الم ف��ي جنيف، وكانت 
محادثات مقررة في جنيف قد أرجئت ألجل 

غير مس��مى بعد أن طلب هادي تأجيلها.
وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد 
عبد الس��الم في ال���23 م��ن مايو/أيار أنه 
غ��ادر بصحبة وفد رس��مي م��ن الجماعة 
إل��ى عمان لبح��ث الصراع م��ع الحكومة 
العماني��ة التي تق��وم بدور الوس��يط في 

صراع��ات المنطق��ة.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن عم��ان عض��و في 
مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية 
ال��ذي يض��م 6 دول منها الس��عودية إال أن 

الس��لطنة لم تش��ارك في التحالف الذي 
تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي.

وكانت الس��عودية قد ق��ادت تحالفا في 
اليم��ن في ال�19 من م��ارس/آذار في حملة 
تهدف إلعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي 

إل��ى الحك��م.

وغ��ادر ه��ادي اليمن ف��ي م��ارس/آذار بعد 
أن س��يطر الحوثي��ون عل��ى صنع��اء ف��ي 
س��بتمبر/أيلول ث��م تقدم��وا إل��ى وس��ط 

وجنوب اليمن.

شمخاني: حدودنا مؤمنة واالرهاب 
أبعدناه لمئات الكيلومترات

الفروف يدعو إلشراك الحكومة السورية في مكافحة االرهاب

مقتل اثنين وجرح آخر 
بنيران الجيش األوكراني

كوريا الجنوبية تشكل لجنة 
خاصة لمواجهة فيروس كورونا

سقوط معسكر عين الحارة 
السعودي بيد القوات اليمنية

هيومن رايتس تتهم السعودية 
باستخدام أسلحة عنقودية باليمن

القاعدة تتبنى 
هجومين على بعثة 

االمم المتحدة في مالي

ظريف: مفاوضات مكثفة حتى نهاية حزيران، والخالفات سياسية

الخارجية الروسية: موسكو 
لن تنشر أسماء الممنوعين من دخول روسيا

محادثات في مسقط بين حوثيين وأمريكيين لدفع جهود حل الصراع في اليمن
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وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

قسم شؤون المواطنين / الرصافة 

قدم املواطن / احمد صباح مجيد / دعوته 
القضائية لتبديل “ اسم ابنه وجعله “ زيد “ 

بدال من “ انس “ 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عشرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا الى 
االحكام املادة “21 “ من قانون االحوال املدنية 

رقم “ 65 “ لسنة 1972 املعدل .
 

واالسكان  االعمار  وزير  كشف 
استثناء  عن  الخيكاني  طارق 
والمعلمين  الصحفيين 
تسلسل  م��ن  والمحامين 
استالم قروض صندوق االسكان.

تصريح  في  الخيكاني  وقال 
االسكان  “صندوق  ان  صحفي  
بغض  الشرائح  جميع  يشمل 
منه،  المستفيد  عن  النظر 
سواء أكان موظفا أم كاسباً ام 
غير ذلك، لكن هناك تسهيالت 
الصحفيين  ال���ى  ق��دم��ت 
والمعلمين  والمحامين 
من  واستثنائهم  باعفائهم 
تسلم  في  الزمني  التسلسل 

مبالغ صكوك القروض”.
في  قرر  ال��وزارء  مجلس  وكان 
جلسته في 5 من آيار الماضي، 
من  االسكان  صندوق  اق��راض 
والرشيد  الرافدين  مصرفي 
دينار  مليار  مائة  قدره  مبلغا 
لدعم اقراض المواطنين الغراض 
السكن، مع تحمل وزارة المالية 

الفائدة القانونية.
صندوق  ق���روض  أن  ي��ذك��ر 
التعديل،  قبل  كانت  اإلسكان 
في  دينار  مليون   25 بواقع 
مليون  و20  بغداد  محافظة 
و18  المحافظات  في  دينار 
مليون دينار لألقضية والنواحي، 
ارتفعت  القروض  هذه  ان  اال 

لتصل الى 35 مليون دينار.

محليـة4

وزير االعمار : استثناء الصحفيين والمعلمين والمحامين من تسلسل استالم قروض صندوق االسكان

الزبيدي، ان ميناء الفاو الكبير  اكد وزير النقل باقر 
يتطلب مبالغ تصل الى اكثر من 7 مليار دوالر، مبينا 
ان المشروع يحتاج الى مستلزمات مكملة له ابرزها 
اضافة  البضائع  لنقل  متطورة  سكك  مشاريع  بناء 

الى تطوير وتأهيل مشاريع الموانئ.
لقائه  هامش  على  صدر  بيان  في  الزبيدي  وقال 
في  المحراب  شهيد  قاعة  على  العراقية  بالجالية 
لندن إن “الجميع يعلم بالوضع المالي للبلد وسياسة 
التقشف التي عطلت تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة 
الحياة  عجلة  تستمر  ان  البد  ذلك  وازاء  العراق  في 
والبناء فاتجهنا نحو االستثمار والتشغيل المشترك 
الفاو  ميناء  منها  الحيوية  المشاريع  من  كثير  في 
ودعونا  االعالم  وسائل  في  عنه  اعلنا  والذي  الكبير 
أن  الى  مشيراً  فيه”،  لالستثمار  العالمية  الشركات 
“مشروع ميناء الفاو يتطلب مبالغ تصل الى اكثر من 
7 مليار دوالر”. وأضاف أن “المشروع يحتاج مستلزمات 
مكملة له ابرزها بناء مشاريع سكك متطورة لربط 
العراق بدول الجوار في عملية التجارة ونقل البضائع 
رؤية  الموانئ وفق  وتأهيل مشاريع  الى تطوير  اضافة 
للموانئ  الخامس  الجيل  قياسات  وبموجب  متطورة 

وبناء ارصفة حديثة تستوعب السفن والناقالت”.
إلنجاح  ال��وزارة  في  دؤوب��اً  عمالً  “هنالك  أن  وأوضح 
اليومية  “المتابعة  على  حرصه  مؤكدا  المشاريع”، 
افضل  شراء  متابعة  الى  اضافة  النجازها  والميدانية 
الغوارق  ورفع  العراقية  الجوية  للخطوط  الطائرات 
عمل  على  ايجابي  تأثير  من  له  لما  العرب  شط  من 
التي يشرف  النشاطات  والبيئة وغيرها من  الموانيء 

عليها السيد الوزير مباشرة” .

مقرها  يقع  التي  للموانئ  العامة  الشركة  وكانت 
أن   ،)2015 أيار   16( في  أعلنت،  البصرة  محافظة  في 
تجاري  ميناء  أكبر  ثالث  سيكون  الكبير  الفاو  ميناء 
فيما  وشنغهاي،  سنغافورة  ميناءي  بعد  العالم  في 
توقعت أن يكتمل بناء الميناء بكافة مرافقة بحلول 

عام 2030.

صادق وزير التربية الدكتور محمد اقبال عمر 
المقدمة  التعيينات  قائمة  على  الصيدلي 

من قبل المديرية العامة لتربية االنبار.
واكد بيان  للوزارة اطلعت عليه “ العراقية “ 
“ان اقبال وافق على تعيين 42 مدرسا ومعلما 
المحافظة  في  االختصاصات  مختلف  من 
في  مشترطا   ، التعليمية  العملية  لدعم 
الوقت ذاته التحاق المتعينين حديثا بالدوام 
المحافظة  من  المحررة  المناطق  في 
الكوادر  قلة  من  الحاد  النقص  لسد  وذلك 
التدريسية في ظل الظروف االمنية الصعبة 

التي تشهدها المحافظة”. 
يذكر ان الدكتور اقبال قد صادق على قائمة 
وقت  في  التربية  مديريات  من  عدد  تعيينات 

سابق .

المتحدة  األم��م  منظمة  أعلنت 
العراق  حاجة  عن  “يونسيف”،  للطفولة 
تلبية  جل  أ  من  دوالر  مليون   500 إلى 
الظروف  ظل  في  اإلنسانية  متطلباته 
أنها  مبينة  بها،  يمر  التي  الصعبة 
تبرعات لجمع هذه  نداء  تستعد إلطالق 

القيمة.
العراق،  في  اليونيسف  ممثل  وقال 
“الوضع  بيان،إن  في  هيفينك،  فيليب 
الكارثة،  من  قريب  العراق  في  اإلنساني 
إضافية  موارد  إلى  الحاجة  بأمس  نحن 
حل  في  ونساهم  التدخل  نواصل  كي 

أزمته اإلنسانية”.            
ماليين  “ثمانية  أن  هيفينك  وأضاف 
إنسانية  إلى مساعدة  يحتاجون  عراقي 

ماليين  ثالثة  حوالى  خصوصا  عاجلة، 
منذ  سكناهم  مناطق  من  من  نزحوا 
مطلع يونيو 2014، بعد أن شن تنظيم 
النطاق  واسع  هجوما  اإلجرامي  “داعش” 
على  االستيالء  من  أعقابه  في  تمكن 
الغربية  المحافظات  ضمن  مناطق 

والشمالية”.
ولفتت اليونيسف، بحسب البيان، إلى 
أن “المعارك مع عناصر “داعش” اإلجرامية 
إلى  اإلنسانية  الطواقم  وصول  تعيق 
التمويل  “نقص  أن  إلى  الفتة  النازحين”، 
يهدد بقاء بعض التدخالت اإلنسانية”.            
العوامل فإن  انه نتيجة لهذه  وتابعت 
العاملة  اإلنسانية  المنظمات  جميع 
المقبل  الخميس  ستطلق  العراق  في 
في بروكسل نداء لجمع تبرعات بقيمة 
االحتياجات  لسد  دوالر،  مليون   500

اإلغاثية، خالل األشهر الستة المقبلة”

باقر  يحيى  ق��ار  ذي  محافظ  كشف 
من  لوفد  مرتقبة  زي��ارة  عن  الناصري، 
إبراهيم  النبي  بيت  في  للحج  الفاتيكان 
الخليل في مدينة أور األثرية، جنوبي غرب 
الوفد  زيارة  أن  إلى  أشار  وفيما  الناصرية، 
مع  وقعته  تعاون  بروتوكول  ضمن  تأتي 
مؤسسة الحجيج التابعة للفتيكان قبل 
الزيارة ستنعش  أن مثل هذه  أكد  عامين، 
وقال  المحافظة.  في  االقتصادية  األوضاع 
يحيى باقر الناصري إن “وفدا من الفاتيكان 
محافظة  سيزور  شخصية   40 يضم 
ألداء  المقبلة  القليلة  األيام  خالل  قار  ذي 
النبي  بيت  في  الحج  ومناسك  طقوس 
إبراهيم )ع( في مدينة أور األثرية، )18 كم 
“األمن  أن  مبينا   ،”) الناصرية  غرب  جنوبي 
ذي  محافظة  به  تنعم  الذي  واالستقرار 
ما  هو  واألثرية  التاريخية  وأهميتها  قار 
والسياح  الحجيج  ألفواج  قبلة  جعلها 

والبعثات التنقيبية الدولية”.
المحافظة  “إدارة  أن  الناصري،  وأضاف 

سبق وان وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس 
التابعة  العالمية  الحجيج  مؤسسة 
حول  ليبريو  اندرياتا  المطران  للفاتيكان 
تفويج حجيج مسيحيين للحج في بيت 
تدخل  الوفد  هذا  زيارة  وان  إبراهيم  النبي 
هذه  “مثل  أن  مؤكداً  اإلط��ار”،  هذا  ضمن 
األوضاع  على  إيجابياً  ستنعكس  الزيارة 

االقتصادية في المحافظة”.
المحافظة  “ادارة  أن  الناصري  وتابع 
للسائحين  المطلوبة  الخدمات  ستوفر 
وأفواج الحجيج التي تروم الحج إلى بيت 

النبي إبراهيم في مدينة اور االثرية”.
وكان رئيس مؤسسة الحجيج العالمية 
اندرياتا  المطران  للفاتيكان  التابعة 
االثرية ضمن وفد  اور  زار مدينة  ليبريو قد 
يوم  ورسمية  دينية  شخصية   30 يضم 
وبين   ،)2013 األول  كانون  الجمعة،)13 
في  الحج  طقوس  “أداء  الزيارة  هدف  أن 
اور  ابراهيم الخليل في مدينة  النبي  بيت 
االثرية”، وفي حين عد الزيارة بأنها “رسالة 
أن  أكد  الحج”،  بإمكانية  للمسيحيين 
“سينعش  المسيحيين  الحجيج  قدوم 

الوضع االقتصادي للمحافظة”.

قرر مجلس محافظة بابل، ، 
تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة 
غد االربعاء بمناسبة والدة اإلمام المهدي 

)ع(.

“مجلس  إن  المجلس  في  مصدر  وقال 
يوم  اعتبار  اليوم،  قرر،  بابل  محافظة 
وذلك  رسميا  عطلة  المقبل  االربعاء 

بمناسبة والدة اإلمام المهدي )ع(”.
عدم  فضل  ال��ذي  المصدر  وأض��اف 
“القرار ال يشمل  أن  الكشف عن اسمه، 

الدوائر األمنية في المحافظة”.

المسلمين  ماليين  أن  ال��ى  يشار 
شهر  من  عشر  الخامس  في  يحتفلون 
اإلمام  والدة  بذكرى  عام  كل  من  شعبان 
المهدي )ع( حيث يقصد الماليين مدينة 
كربالء الداء مراسم زيارة اإلمام الحسين 
)ع( حيث تعتبر من السنن المؤكدة في 

ليلة الميالد.

اقبال  محمد  الدكتور  التربية  وزير  اكد 
اتخاذ  في  جادة  الوزارة  ان  الصيدلي  عمر 
التي من شأنها  والقرارات  كافة الخطوات 
صرف  في  التأخر  مشكلة  معالجة 

الرواتب...
والمدرسيين  بالمعلمين  الخاصة 

واالداريين المنتسبين للوزارة.
واضاف اقبال ان الوزارة وفي محاولة منها 
لحل هذه األزمة ستوجه المديريات العامة 
استالم  في  الذكية  البطاقة  العتماد 
الرواتب الشهرية للموظفين وذلك النهاء 
وتجنب  الرواتب  صرف  في  التاخير  حالة 
مشكلة نقل المبالغ المالية الكبيرة الى 
باتت  والتي  الساخنة خاصة  المحافظات 
تعرقل عملية الصرف وتؤثر عليها بشكل 

كبير .
ومنذ  شرعت  الوزارة  أن  إقبال  وبين  كما 
والقرارات  التغييرات  كافة  اتخاذ  في  مدة 
للمدرسين  الهيبة  إعادة  شأنها  من  التي 
والمعلمين النهم أساس استمرار العملية 
التربوية وتطويرها في العراق واالرتقاء بهم 

واجب وضرورة
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للتصاميم  العامة  الشركة  حققت 
وزارة  شركات  احدى  المشاريع  وتنفيذ 
انجاز  نسبة  والمعادن،    الصناعة 
المرحلة  تأهيل  اعمال  من   95% قدرها 

االولى من مشروع وحدة المعالجة في 
المجمع الصناعي بالنهروان .

عن  الصناعة   ل���وزارة  بيان  ونقل 
وتنفيذ  التصاميم  شركة  عام  مدير 
الحسين  عبد  الدين  عالء  المشاريع 
حاليا  تواصل  الشركة   “ ان   ، قوله  علي 
اعمالها الميكانيكية المتبقية النجاز 

ان  المؤمل  ومن  كامل  بشكل  العقد 
الكهربائية  باالعمال  المباشرة  تتم 
في االيام المقبلة , مشيرا الى ان قيمة 
العقد بلغت اكثر من 9 مليارات دينار “.

الى  وصلت  الشركة   “ ان  واض��اف 
المرحلة  النجاز  النهائية  المراحل 
خور  في  الصناعية  المدينة  من  االولى 

, حيث بلغت  الزبير بمحافظة البصرة 
لصالح  ينفذ  الذي  العقد  انجاز  نسبة 
الصناعية  للتنمية  العامة  المديرية 
 8 نحو  تبلغ  اجمالية  وبقيمة   98%
العمل  ان  الى  مشيرا  دينار  مليارات 
المدنية  االع��م��ال  النجاز  متواصل 

المتبقية.

وزير التربية يصادقالزبيدي: ميناء الفاو يتطلب مبالغ تصل الى اكثر من 7 مليار دوالر
 على الدرجات التعويضيةلالنبار

اليونسيف: العراق بحاجة إلى 500 
مليون دوالر لسد متطلباته اإلنسانية 

الناصري يكشف عن زيارة
 مرتقبة لوفد من الفاتيكان للحج

مجلس بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي بعد غد بمناسبة والدة اإلمام المهدي )ع( 

اقبال : الوزارة توجه 
باعتماد البطاقة الذكية 

لمعالجة تأخر صرف الرواتب

الصناعة تنجز %95 من مشروع وحدة المعالجة في المجمع الصناعي بالنهروان

الذي  الجديد  باريس  مؤتمر 
من  الثاني  غدا  عقده  سيتم 
حزيران ٢٠١٥ ال يمكن لنا نحن 

العراقيون ان نعلق عليه اآلمال واالماني ألنه سوف 
يكون شبيها لمؤتمرات التحالف الدولي السابقة 
بشأن داعش اذ لم تقدم تلك المؤتمرات على صعيد 
يوازي   واالقتصادي ما  العسكري والسياسي  الواقع 
العضاءه  التحالف  قررها  التي  العظيمة  المهمة 
وهي مقاتلة داعش وال يوازي موقع دول التحالف في 
المجتمع الدولي ال سيما وانها الدول العظمى في 
العالم وال يوازي االثر االعالمي للتحالف ومؤتمراته 
مقاتلة  في  التحالف  دول  من  المشاركة  زالت  فال 
اخذ  التواضع  هذا  ان  بل  ال  جدا  متواضعة  داعش 
العسكرية  المساهمة  ان  بحيث  تواضعا  يزداد 
كانت  كما  ليست  اآلن  اصبحت  الدول  هذه  من 
السنة  في  التحالف  هذا  انشاء  بداية  في  عليه 
القليل  االثر  ذلك  على  للتدليل  ويكفي  الماضية 
ال  بحيث  داعش  ضد  العسكرية  للعمليات  جدا 
تحققه  مما   ٪٥ على  ومساهماتها  تأثيرها  يزيد 
شعبي  وحشد  وشرطة  جيش  العراقية  القوات 
النجدة  تقديم  في  التحالف  هذا  واخفق  وعشائر 
والمساعدة في بعض االحيان كما حصل قبل ايام  
نجدة  من  الجوي  السالح  اخفق  حيث  الرمادي  في 
قطعات الجيش والشرطة في مدينة الرمادي واالمر 
اشبه  فهي  بالسالح  العراق  امداد  عن  يقال  ذاته 
تشبع  ال  قطرات  شكل  على  او  الميتة  بالمسألة 
جائع وال تروي ظمأ ولكن والحق يقال ان هذا التحالف 
ابدع في استصدار قرارات من مجلس االمن الدولي 
 ٢١٧٨ و   ٢١٧٠( كالقرار  االره��اب  على  للتضييق 
و٢١٩٩( وتوصية الجمعية العامة لالمم المتحدة 
نهاية الشهر الخامس ٢٠١٥ ولكن عمل التحالف 
االقتصادية  كاالوجه  االخرى  واالوجه  العسكري 
ونقول  المطلوب  بالمستوى  يكن  لم  والنازحين 
هذه  حضورك  على  اهلل  اعانك  الوزراء  رئيس  لدولة 
المؤتمرات وعلى ما يطلبه منك الحاضرين فيها ال 
سيما بالنسبة للمسائل الدستورية والسياسية 
هذه  نصف  ان  اردنا  واذا  للعراق  الداخلية  واالمور 
من  غر  الذي  كالسراب  انها  نقول  فإننا  المؤتمرات 
رآه واخلف من ترجاه وخاب ما تمناه  فالمعركة مع 
داعش اهل العراق هم الذين يحققون النصر مما ال 

يستطيع التحالف تحقيقه .

ال جديد في مؤتمر 
باريس الجديد
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5معالم سياحية

جادة النجوم جادة النجوم
هونغ  في  السينما  قطاع  جهود  بفضل 
كونغ خالل القرن المنصرم، أصبح كثيرون 
في آسيا وفي أنحاء أخرى من العالم يألفون 
معالم المدينة قبل أن تطأ أقدامهم حتى 
هونغ كونغ. تكّرم جادة النجوم األسماء التي 
“هوليوود  كونغ  هونغ  جعل  في  ساهمت 
الشرق”، وتوّفر للزّوار مشاهد بانورامية ألبرز 
الوقت نفسه: خط  المدينة في  معلم في 

أفقها األخاذ المواجه للقمة.
وبصمات  التذكارية،  اللوحات  خالل  ومن 
أيادي النجوم، والنصوص الوصفية وتذكارات 
األفالم وتمثال البطل السينمائي بروس لي 

حركة ب��ال��ح��ج��م  مؤدياً  الحقيقي 
والشكل  ف��و  كونغ 

ونزي  لبر الرسوم ا لشخصية 
الشعبية  المتحرّكة 
جادة  تضع  ماكدال، 
سحر  ال��ن��ج��وم 
صناعة  قطاع 
األف��الم 
ف��ي 

هونغ 
ك��ون��غ ب��م��وازاة 
ال��ت��أل��ق األّخ���اذ 

لميناء فكتوريا.

هل كنت تعلم؟
إلى  قرن  من  أكثر  إلى  تعود  أن  يمكنك 
جادة  على  كونغ  هونغ  سينما  في  ال��وراء 

هونغ  في  السينما  “أب  من  بدًءا  النجوم 
 1913 عام  أخرج  الذي  م��ان-واي،  الي  كونغ” 
زي  زوانغ  كونغ  هونغ  في  طويل  فيلم  أّول 
الدوليين  النجوم  كبار  إلى  زوجته  يختبر 
في الفترات األخيرة، بمن فيهم جاكي شان 

وتشاو ين فات.
حيث  دائًما،  بالحياة  مفعم  هنا  الجّو 
موسيقًيا  عرًضا   30 تنظيم  يجري 

هذا  ويشكل  شهر.  كّل  وراقًصا،  ومسرحًيا 
لمشاهدة  المثالية  النقطة  أيًضا  المكان 
عرض  يعكسها  التي  األضواء  سيمفونية 

متعدد الوسائط.

القم
القيام بنشاط ممّيز في  إذا ما رغبت في 
وفي  القمة.  بزيارة  ننصحك  كونغ،  هونغ 
حال كان لديك نشاطات كثيرة للقيام بها، 
النقطة  إّنها  القمة.  زيارة  فرصة  تفّوت  فال 
وكانت  كونغ،  هونغ  جزيرة  في  األعلى 
المنطقة األكثر حصرية في المدينة منذ 
الوقت كان الجو  زمن االستعمار - في ذلك 
أما  والمشاهير،  األثرياء  يجتذب  المنعش 
في حقبة ما بعد ابتكار المكيف الهوائي، 
المناظر  أروع  من  باقة  رؤي��ة  فتساهم 
مزيد  استقطاب  في  العالم  في  المدينية 

من الزّوار.
تجعل  التي  هي  المشاهد  هذه  أّن  كما 
السياحية  المعالم  أكثر  أحد  القمة  من 
تسرح  النهار  في  كونغ.  هونغ  في  شعبية 
السحاب  ناطحات  امتداد  على  عيناك 
إلى  وص��والً  فيكتوريا  وميناء  المذهلة 
الجديدة.  األقاليم  في  الخضراء  التالل 
ترتدي  المساء،  من  األولى  الساعات  وفي 
والبرتقالي  الزهري  اللونين  البانوراما  هذه 
مبهراً  شعاعاً  جديد  من  تكتسي  أن  قبل 

ما  وإذا  أمام عينيك.  تلمع  التي  األضواء  من 
دندنة  تسمع  أن  يمكنك  بدقة،  أصغيت 

في  آسيا  في  العالمية  المدينة 
األسفل.

هل كنت تعلم؟
لفيلم  والختامية  االفتتاحية  المشاهد 
المرتزق( من  )الجندي  فورتون  أوف  سولدجر 
بطولة كالرك غايبل، قد جرى تصويرها في 
ترام القمة. يمكنك أن تكتشف المزيد عن 
المعرض  في  القمة  لترام  الباهر  التاريخ 
التاريخي لترام القمة، الذي يقع في محطة 

النهاية السفلى لترام القّمة.

على  المطّلة  المواقع 
مناظر خالّبة

سندان  شكل  على  القمة  برج  يتمّتع 
رائعة  مناظر  على  مطّلة  واسعة  بأرضية 

باإلضافة   ،148 تيراس  سكاي  تسّمى 
ومتاجر  المطاعم  من  مجموعة  إل��ى 
نظرك  تمّتع  أن  ويمكنك  بالتجزئة.  البيع 
و  روود لوكاوت  بمشاهد جميلة في لوغارد 
في  التأمل  وشرفة  بافيون  بوينت  فيو  الينز 
معرض القمة. ولالستمتاع بمشاهد خالبة 
تنكشف بالتدريج، تنزه في المسار الدائري 

نحو القمة الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتراً.

ترام القمة
ركوب ترام القمة تجربة بصرية بحّد ذاتها 
جزيرة  سحاب  ناطحات  تتماهى  حيث   -
هونغ كونغ وراء نافذتك على شكل مناظر 
خالبة عند الصعود إلى القمة على سكة 

الحديد المدينة التاريخية المعّلقة.
في  القمة  لترام  التاريخي  المعرض  يقع 
محّطة النهاية السفلى وتّم إنشاؤه تقديراً 
وتاريخ هونغ كونغ. منذ  وتراثه  القمة  لترام 
عام 1988، وترام القمة يقّدم خدماته لهونغ 
التغييرات  من  عاماً   120 شهد  وقد  كونغ، 
في المدينة. يستحضر المعرض العديد 
فيما  المحليين  للزّوار  الذكريات  من 
كيفية  عن  لمحة  األجانب  الزّوار  يعطي 

بروز لؤلؤة الشرق.

سوق السيدات
المالبس  من  كشك   100 من  أكثر  مع 
يمكن  التي  والتذكارات  واألكسسوارات 
سوق  تمتد  األس��ع��ار،  بأفضل  ش��راؤه��ا 
على  تشوي  تونغ  ش��ارع  في  السّيدات 
اختبار  يمكنك  حيث  كيلومتر  مساحة 
الشارع  يكتسب  المساومة.  في  مهاراتك 
اسمه من المجموعة الكبيرة من المالبس 
للنساء  للبيع  المعروضة  واألكسسوارات 
هذا  لك  يقدم  ولكن،  األعمار.  جميع  من 

جوارب  مجرد  من  أكثر  المكتظ  الشارع 
واسعة  مجموعة  فيه  تتوفر  إذ  نسائية 
التجميل  ومستحضرات  الساعات  من 
واألقراص  المنازل  ومفروشات  والحقائب 
تنتظر  التي  والحلي  المدمجة 

من يشتريها.

شا  ت��س��ي��م 
تسوي برومنايد

الساعة  ب��رج  م��ن  ب���دءًا 
الحقبة  إل��ى  ي��ع��ود  ال���ذي 
إلى  ووص��والً  االستعمارية 
هونغ هوم، تسمح لك النزهة 
في تسيم شا تسوي برومنايد 
بالمرور على مركز هونغ كونغ 
الفضاء  ومتحف  الثقافي 
ومتحف  كونغ  هونغ  في 
وجادة  كونغ  هونغ  في  الفن 

ول����ك����ن ال��ن��ج��وم. 
غ��رار  ق على  لعشا ا

سيحّط  النزهات،  خالل  الهواة  والمصّورين 
الطوبوغرافي  المشهد  على  جنوباً  نظرك 
بخط  المتمّثل  المذهل  والمعماري 
على  تطّل  التي  كونغ  هونغ  جزيرة  أفق 
المياهميناء فكتوريا التي غالًبا ما تملؤها 

القوارب.

برج الساعة
منتصباً بطول 44 متراً، تّم إنشاء 
 1915 عام  القديم  الساعة  برج 
كجزء من محطة النهاية لسكة 
أيام  وّلت  كاولون-كانتون.  حديد 
المحطة الصاخبة، ولكّن البرج الذي 
والصوان  األحمر  القرميد  يكتسي 
عليه  المحافظة  حالًيا  تجري  والذي 
كمعلم أثري مصرّح به، ال يزال شامخاً 
بأناقة ليذّكر بعصر البخار. وشّكل أيًضا 
المهاجرين  لماليين  ينتسى  ال  معلًما 
الذين عبروا من خالل محطة  الصينيين 
النهاية لبدء حياتهم الجديدة ليس في 
أخرى  أرجاء  في  بل  فحسب  كونغ  هونغ 

من العالم عبر ميناء المدينة.

    أهم  معالم سياحية في هونج كونج

أفتتحت في عام 1988 وتقع في مبنها الجديد 

والذي تم تشيديه كمنحة من الحكومة اليابانية 

لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد 

بنيت الدار على الطراز اإلسالمي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح 

يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار األوبرا 

الخديوية التي بناها الخديوى إسماعيل العام 

1869 واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن 
ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

التي  االزدهار  فترة  إلى  القديمة  األوبرا  دار  بناء  تاريخ  ويرجع 
شهدها عصر الخديوى إسماعيل في كافة المجاالت وقد أمر 
األزبكية  بحى  الخديوية  األوبرا  دار  ببناء  إسماعيل  الخديوى 
بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس حيث اعتزم أن 
يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا وتم بناء األوبرا 
المهندسان  تصميمها  وضع  أن  بعد  فقط  أشهر  ستة  خالل 
إسماعيل  الخديوى  رغبة  وكانت  وروس  أفوسكانى  اإليطاليان 
متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار األوبرا الخديوية وهي 
فيردي  االيطالى  الموسيقار  موسيقاها  وضع  وقد  عايدة  أوبرا 
الحفل  افتتاح  وقت  في  تقديمها  دون  حالت  الظروف  لكن 
حضره  الذي  الرسمي  االفتتاح  في  ريجوليتو  أوبرا  فقدمت 
الخديوى إسماعيل واالمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث 

وملك النمسا وولى عهد بروسيا.
أكتوبر   28 فجر  احترقت  التي  الخديوية  األوبرا  دار  وكانت 
العام 1971 تتسع ل� 850 شخصا وكان هناك مكان مخصص 
للشخصيات الهامة واتسمت تلك الدار بالعظمة والفخامة.

التعاون  هيئة  قامت  حيث  االوب��را  دار  لبناء  التجهيز  تم 
الثقافة  وزارة  مع  بالتنسيق   )JICA( اليابانية  العالمية 
مع  ينسجم  تصميم  على  االتفاق  وتم  القاهرة  في  المصرية 
ما يحيط بالدار من مبان وإتسم التصميم بالطابع المعمارى 

اإلسالمي الحديث.
المبنى  يقع  بينما  م2   22772 اإلنشاءات  مساحة  وتشمل 
كحد  متراً   42 بارتفاع  منها  م2   13855 مساحة  على  ذاته 
أقصى وقد كان لتميز هذا الموقع الذي يقع في الجزء الجنوبى 
من الجزيرة ولوفرة ماء النيل في هذه المنطقة وكثرة األشجار 
أن يكون محتواً  أتاح لهذا المكان  في الحديقة المحيطة ما 

طبيعياً ممتازاً لدار األوبرا الجديدة.
ونصف  عاما  استغرق  الذي  التصميم  تم   1985 مارس  وفى 
ثم كان للجهد المترابط لأليدى المصرية بالتعاون مع شركة 
مارس  في31  العظيم  العمل  هذا  إتمام  في  الفضل  كاجيما 

34 شهراً من بدء العمل ليصبح أحدث معالم  1988 أى بعد 
القاهرة الثقافية.

االفتتاح

الرئيس  بحضور  الدار  هذه  افتتاح  تم   1988 أكتوبر  وفى 
األمير  اإلمبراطورى  السمو  وصاحب  مبارك  حسني  السابق 
توموهيتو أوف ميكاسا وهو الشقيق األصغر لصاحب السمو 
والعالم  مصر  في  مرة  ألول  اليابان  شاركت  كما  اإلمبراطور. 
بعرض  الثقافى  الصرح  هذا  افتتاح  في  وأفريقيا  العربى 
فنانين  إلى  باإلضاف�ة  عضواً  خمسين  يضم  الذي  الكابوكى 
من أعلى مرتبة في مجاالت الموسيقى واألوبرا والباليه. وهكذا 
ظهر هذا الصرح الكبير إلى الوجود مرة أخرى لتكون مصر هي 
واحد  عقد  في  مرتين  لألوبرا  داراً  تقيم  المنطقة  في  دولة  أول 

من الزمان.
مقعد،   1200 الكبير  هي:  مسارح   3 الحالية  األوبرا  وتضم 
دورًا  ولعبت  مقعد،   600 والمكشوف  مقعد،  والصغير500 
فرقة  تضم  حيث  مصر  في  الفنية  الحركة  إثراء  في  مهًما 
باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوركسترا القاهرة السيمفوني، 

والفرقة القومية للموسيقي العربية، وفرقة الرقص
المسرحي الحديث. وتقيم األوبرا صالونات ثقافية ومعارض 
الهواة،  لفرق  صيفية  موسيقية  ومهرجانات  تشكيلي  فن 
كما تعرض أعمال كبار الفنانين والفرق العالمية باتجاهاتها 

المختلفة.

المراكز الثقافية باألوبرا
لكافة  ضخما  معرضا  ويعد  ثقافي  مركز  وهو  الفنون  قصر 
مكتبة  بالقصر  ملحق  وكذلك  التشكيلية  الفنية  االعمال 

فنية تهتم باألساس بالفنون التشكيلية.
ومسرح  عرض  قاعة  على  ويحتوى  للفنون  الهناجر  مركز 

صغير للعروض الحرة.

نقابة الفنانين التشكيلي
مكتبة األوبرا الموسيقية وملحق بها قاعة للعرض الفنى.

مركز األبداع الفني التابع لوزارة الثقافة المصرية.

متحف الفن المصري الحديث
والغنائية  األوبرالية  بالعروض  الخاص  الكبير  المسرح 
ضد  أمنيا  تجهيزه  تم  قد  رسمية  تكون  وجميعها  الضخمة 

الحرائق ويسع 1200 مقعد.
واألمسيات  الندوات  بعرض  ويختص  الصغير  المسرح 
الرسمية  وغير  الصغيرة  الفنية  العروض  وكذلك  الثقافية 

ويسع حوالي 500 مقعد.
المسرح المكشوف خصص هذا المسرح للعروض الصيفية 
عليه  تمت  وقد  مقعد  حوالي600  سعته  وتيلغ  والشبابية 

عروض محلية وعالمية عديد.

دار األوبرا المصرية
 أو المركز الثقافي القومي

ـ القاهرة

ـ هونج كونج
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ساعة بيغ بن أو بيج بن )باإلنجليزية: Big Ben( الشهيرة في لندن، بدأ 
إلى اختصار اسم بنجامين هول  1859، يرجع اسمها  يونيو عام   3 عملها 
الساعة  مشروع  تنفيذ  على  أشرف  والذي  آنذاك،  البريطاني  األشغال  وزير 
وتصميم برجها، و تزن الساعة حوالي 12.5 طن و هي مثبتة في برج لندن 
إليزابيث(  )برج  إلى  اسمه  بتغيير  م   26/06/2012 الثالثاء  يوم  اإلعالن  وجاء 
وهذا بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث، وذلك بعد أربعة 
السائحين على  يحرص  التي  المعالم  أهم  والبرج من  االحتفاالت،  أيام من 
زيارتها. وهي أشهر جهاز لقياس الزمن في العالم، وتعتبر من أهم المعالم 
تنفيذها  على  أشرف  وقد  بريطانيا.  في  زيارتها  على  السياح  يحرص  التي 
 Benjamin Hall وتصميم برجها وزير األشغال البريطاني بنيامين هول
آنذاك، ولّما كان بنيامين ضخم الجسم، كانوا يطلقون عليه لقب بيج 
بن، وقد أُطلق اسمه تكريماً له على جرس الساعة الضخم وفي ما بعد 

ليشمل الساعة نفسها، وبدأ عمل الساعة منذ 3 يونيو عام 1859م.
تشتهر الساعة بدقتها المتناهية في قياس الوقت، وتعتبر دقاتها 
ويبلغ  طناً،  عشر  ثالثة  حوالي  جرسها  ويزن  العالمي،  للتوقيت  رمزا 
طول عقربيها 9 و14 قدماً. وتوجد الساعة في برج القديس استيفان 
في  ويستمنستر  دائرة  في  البرلمان  مبنى  من  الشمالي  الجزء  في 
قام  وقد  قدماً.   320 طوله  الساعة  وبرج  البريطانية،  العاصمة 
ابتكر  الذي  إدوارد دنت  ، وصنعها  إدموند بكيت  بتصميم الساعة 
تأثير  أي  وعن  الجاذبية  عن  وحركتها  الساعة  عمل  يعزل  نظاما 
خارجي من خالل فصل البندول أو رقاص الساعة عن عمل الساعة 
قام  حيث  البطء،  يولد  الذي  لالحتكاك  تخفيفا  الميكانيكي، 
بتركيز البندول في صندوق عازل ُوضع تحت الساعة في ذلك البرج 
1924م بدأت دقات  الكبير.ومن بعد وفاته فردريك دنت.. ومنذ عام 
بيج بن تعلن الوقت عبر إذاعة ال�»بي.بي.سي« BBC يومياً. واعتاد 
كثير من الناس حول العالم أن يسمعوا دقاتها قبل نشرات أخبار 

اإلذاعة البريطانية.

صيانة الساعة
إلى  وبالنظر  القرن،  ونصف  قرن  حوالي  اآلن  الساعة  عمر  ويبلغ 
تتعرض  أن  ويمكن  جيدة،  حال  في  الساعة  تظل  الطويل  عمرها 
الحوادث  ومعظم  سنوات،  سبع  حوالي  كل  مرة  مفاجئ  لعطل 
التي تعرضت لها كانت بسيطة وقعت عام 1977م، حيث توقفت 
كامل.  أسبوع  مدة  إصالحها  واستغرق  العمل  عن  كلياً  الساعة 
التي  القطع  إبقاء  على  الوقت  طوال  الصيانة  فريق  ويحرص 

الذي  األمر  التاريخية،  لقيمتها  هي  كما  تماماً  الساعة  منها  تتشكل 
استبدال  المسؤولين  وبإمكان  ألخرى،  فترة  من  األعطال  بعض  عنه  ينتج 
األجزاء الميكانيكية للساعة بأخرى جديدة، لكنهم ال يفعلون ذلك لكون 
أن الساعة جزء من التراث التاريخي لبريطانيا.. ومن الطريف أنه قد حدث 
في يوم من األيام أن وقف عدد من طير الزرازير على عقرب الدقائق فمنعها 
األثير.. عبر  دقاتها  تنقل  ولم  اليوم،  ذلك  في  الساعة  وتأخرت  التحرك،  من 
قطعا  البندول  تحميل  على  قائمة  فريدة  طريقة  الساعة  عمل  ولتعديل 
نقدية قديمة متعادلة الوزن، وعند سحب إحدى تلك القطع أو زيادتها، 
في  الثانية  أعشار   2,5 بمقدار  الساعة  سرعة  تغيير  إلى  ذلك  يؤدي 
مبنى  بريطانيا سمحت سلطات  تاريخ  في  مرة  وألول  الواحد.  النهار 
الشهيرة  بن  بيج  لساعة  حي  تلفزيوني  بنقل  البريطاني  البرلمان 

وهي تعلن قدوم األلفية الثانية.

البرلمان البريطاني
البريطاني  البرلمان  أبراج  أحد  على  ووضعت  صنعت  بن”  “بيغ 
 ،1843 عام  القديم  المبنى  النيران  التهمت  أن  بعد  الجديد 
مجلسي  ويحوي  عليه،  يطلق  كما  منستر”  “ويست  قصر 
ويضم  طوابق،  أربعة  من  مؤلف  وهو  واللوردات،  العموم 
من  ونصف  كيلومترات  وأربعة  سلم،  و100  غرفة،   1100
الممرات. يقع القصر في ساحة “ويست منستر” الشهيرة 
 1843 عام  أكتوبر  وفي  التايمز.  ضفة  على  لندن  قلب  في 
منستر”  “ويست  قصر  معظم  على  أتى  هائل  حريق  شب 
الكبيرة داخل القصر.  فيما صمدت قاعة “ويست منستر” 
في  تهدم  ما  اعمار  اعادة  لدراسة  ملكية  لجنة  ألفت  وقد 
ذلك الوقت، وقد خاضت هذه اللجنة نقاشات علنية كثيرة 
دارت حول النمط المعماري الجديد للقصر، وانقسمت اآلراء 
النيو  بالنمط  األخذ  بوجوب  تقول  األولى  نظر.  وجهتي  إلى 
كالسيكي في العمارة، وهو نمط كان جديدا في ذلك الوقت 
على غرار ما شيد به البيت األبيض والكونغرس األمريكيان، 
وهو نمط معماري يحمل في نسقه الفني وجها من وجوه 
فقد  الثانية  النظر  وجهة  أما  الجمهوري.  والفكر  الثورة 
كانت نظرة محافظة، ودافعت بشدة عن النسق “الغوتي”، 
ذلك  على  سنة  مرور  بعد  الجديد.  القصر  وجهة  وأرادته 

واالعتراض  المسألة، الجدل  اللجنة  حسمت 
وأعلنت أن القصر سيشيد على 
ال��ط��ري��ق��ة 

الغوتية.

و  1200 سنة  من  أكثر  عمره  بروبودور،  معبد   -1
هو مالذ المئات من معتنقي البوذية في اندونيسيا 

و هو أكبر نصب تذكاري بوذي
2- محمية جزر فينيكس وسط المحيط الهاديء 
لمساحة  مماثلة  مساحتها  هاوي،  و  فيجي  بين 
يقارب  ما  على  تحتوي  األمريكية  كاليفورنيا  والية 
والعديد من الشعب  الماء  بركان مغمور تحت   30

المرجانية المغمورة
معالم حضارة  أهم  أحد  هو  و  كاستيلو  هرم   -3

المايا في المكسيك
أثري  قصر  هو  الحمراء  قصر   -4
االمازيغي  الملك  شيده  وحصن 
مملكة  ف��ي  ح��ب��وس  ب��ن  ب��ادي��س 
من  الثاني  النصف  خالل  غرناطة 
الميالدي. وهو من أهم  العاشر  القرن 
ويقع  بأسبانيا  السياحية  المعالم 
كيلومتر(   430( ميالً   267 بعد  على 
جنوب مدريد. تعود بداية تشييد قصر 
الهجري،  الرابع  القرن  إلى  الحمراء 
الميالدي،  العاشر  للقرن  الموافق 
وترجع بعض أجزائه إلى القرن السابع 
الثالث عشر  الهجري الموافق للقرن 

الميالدي.
 ( اثينا  اكروبول  او  كروبوليس   -5

هضبة  هي   )  Ακρόπολη Αθηνών  : باليونانية 
صخرية عالية وسط اثينا . مصطلح “اكروبوليس” 
 ἄκρος من  يأتي  أكروبوليس(   /  ἄκρόπολις(
إسم   πόλιςو  )“ وارتفاع  ‘عالية،   Akros( صفة 
المدينة  يعني”  وهذا   ،)“ بلدة  أو  مدينة  )بوليس” 
العليا “ . وهو معبد يوناني قديم يقع في العاصمة 
اليونانية أثينا على قمة تل، يعد من أشهر المعابد 
 Acropolis اليونانية القديمة وكلمة أكروبوليس
وقد  العالية،  المدينة  تعني  قديمة  يونانية  كلمة 
لكل  أكروبوليس  لبناء  القدماء  اليونانيون  اعتاد 

مدينة ذات أهمية .
 Portuguese: Cristo( الفادي  المسيح   -6

“آرت  فن  طراز  على  ضخم  تمثال  هو   ،)Redentor
جانيرو  دي  ريو  بمدينة  المسيح  للسيد  ديكو” 
فقط  وحدها  للمدينة  ليس  رمزا  ويعد  بالبرازيل. 
العالم  في  وللمسيحية  كلها  للبرازيل  ولكن 
قدماً(،   125( متراً   32 التمثال  ارتفاع  يبلغ  أجمع. 
كوركوفادو  جبل  قمة  على  ويقع  طن   1000 ويزن 
البرازيلي  الفنان  التمثال  صمم  وقد  متراً(.   710(
النحات  بتنفيذه  وقام  كوستا،  سيلفا  دي  هيتور 
الحديقة  على  يشرف  الندويسكي  باول  الفرنسي 
مطالً  العالم،  في  األكبر  تيجوكا  لغابة  القومية 

على المدينة.
7- مدينة شيشن-إيتزا في المكسيك فقد بنيت 
شمال  الميالد  قبل   500 العام  في 

شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. 
يبلغ  الذي  الهرم  إلى  وباإلضافة 
المرصد  يعتبر  مترا,   54 ارتفاعه 
الذي  المحاربين  ومعبد  الفلكي 
قبل  من  يوكاتان  اجتياح  قصة  يروي 
من  أتت  التي  التولتك  مجموعات 
مباني  اب��رز  من  المكسيك,  وسط 
المدينة  اكتشاف  تم  المدينة.  هذه 
هربرت  إدوارد  األمريكي  األثري  يد  على 
تومبسون عندما تسلق هرم المدينة 
القرن  اواخ��ر  في  الليالي  إحدى  في 
مغطى  الهرم  وكان  عشر  التاسع 
الصباح  وتبين معالمه في  بالنباتات 

التالي.

ساعـــــة  بيــــــغ  بــــــــــــن

معالم  وحضارات حول العالم 

ـ لندن

ـ وكاالت



السابق  الوطني  منتخبنا  مدرب  تلقى 
من  احترافيا  عرضا  شاكر  حكيم  الكابتن 
نادي الشعب اإلماراتي لقيادة فريقه الكروي 

الموسم المقبل.
الشعب  نادي  أن  على  موثوق  مصدر  واكد 
االماراتي فاتح مدرب منتخب العراق السابق 
حكيم شاكر لقيادة فريقه الكروي الموسم 

المقبل .
باب  فتحت  الشعب  ن��ادي  ادارة  أن  وزاد 
شاكر  حكيم  ال��م��درب  مع  المفاوضات 
ان  ويبدو  مصطفى  طارق  المغربي  والمدرب 
اماراتية  مصادر  اكدت  ان  بعد  االقرب  شاكر 
مراحل  الى  معه  وصلت  المفاوضات  بأن 
المقبلة سيتم  القليلة  االيام  وان  متقدمة 

االعالن عن التعاقد.
الكابتن  أقال  العراقي  االتحاد  ان  يذكر 
الغضب  بعد  منصبه  من  شاكر  حكيم 
الجماهير العارم عقب مشاركتنا المخزية 
في خليجي 22 التي اختتمت في العاصمة 

السعودية )الرياض( نهاية العام الماضي.

أكد مدرب المنتخب الوطني وصفي مطرود أنه تم ترشيح سباحين اثنين 
بالعاصمة  المقبل  آب  في  ستنطلق  التي  العالم  بطولة  في  للمشاركة 

الروسية موسكو وهما حسن عصام ومصطفى محمود.
ومصطفى  حسن  الناشئين  السباحين  اعتماد  تم   : مطرود  وق��ال 
البطولة  ما حققاه في  لهما على  العالم مكافأة  بطولة  للمشاركة في 
العربية االخيرة التي جرت في البحرين بحصولهما على ميداليات ذهبية 
العالم  سباحي  بكبار  يحتكان  لجعلهما  منا  وسعياً  وبرونزية  وفضية 
لكونهما مستقبل اللعبة في العراق وسنعّول عليهما كثيراً في البطوالت 

المقبلة.
واضاف: ان اتحاد السباحة قرر أن يكون هناك معسكر تدريبي مطلع تموز 
ان  اجل  من  العالم  لبطولة  تحضيراً  التركية  انطاليا  مدينة  في  المقبل 

ُنهيئ سباحينا للمنافسة ومقارعة أعتى سباحي العالم.
األول من  لدنيا بطولة آسيا في  العالمية ستكون  البطولة  بعد   : وتابع 
تشرين االول المقبل وهي مهمة جداً بالنسبة لنا وأهميتها تفوق بطولة 
العالم لما تشهده من منافسة شرسة بين المنتخبات المشاركة على 

العكس من بطولة العالم التي يُهيِمن عليها بعض المنتخبات .

اختتمت امس منافسات بطولة كاس العالم 
مدينة  احتضنتها  التي  والسهم  بالقوس 
 600 من  اكثر  بمشاركة  التركية  انطاليا 
وقد  العالم  بلدان  مختلف  من  والعبة  العب 
بخمسة  البطولة  هذه  في  العراق  ش��ارك 
العبين واربعة العبات ،ففي التصفيات االولية 
وعلي  عدنان  علي  الالعبون  خرج  للبطولة 
محمد وعلي حمد واحمد شاكر اما الالعبات 
اسماعيل  غ��زوة  المنافسات  من  فخرجت 
فاطمة  الالعبة  وتاهلت  ورند سعد  وفرح عالء 
القوس  في  محمد  اسحاق  والالعب  سعد 
المحدب الكمباوند و بعد ذلك تاهل الالعبان 
محمد  اسحاق  الالعب  ليالقي  ال32  دور  الى 
اربعة  بفارق  عليه  ويفوز  النرويجي  الالعب 
نقاط ويتاهل الى الدور 16 لكنه قابل الالعب 
نقاط  ثالث  بفارق  امامه  وخسر  السلوفيني 
المراكز  عن  وابتعاده  العبنا  خسارة  وكانت   ،
لعب  التي  المهشمة  السهام  بسبب  االولى 
المنتخب  العبو  اكثر  منها  عانى  والتي  بها 
سعد  فاطمة  الالعبة  تالقت  بينما  العراقي 
فازت  عندما  العالمية  المنافسات  هذه  في 
كم  وسط  االولية  التصفيات  في  بجدارة 
كانت  انها  بل  العالميات  الالعبات  من  هائل 
 32 دور  الى  االصغر عمرا بينهن حيث صعدت 
الالعبة  امام  الفردي  التسقيط  مباراة  ولعبت 
 138  /140 بنتيجة  عليها  وتغلبت  التركية 
انها القت بطلة هولندا  اال   8 دور  الى  وتاهلت 
هذه  تعتبر  حيث  االربعين  عمرها  تجاوز  التي 
التي  الوحيدة  الرياضية  االلعاب  من  اللعبة 
 139 النتيجة  فكانت  العمر  فيها  يستثنى 
فخرج  الهولندية  الالعبة  لصالح   136  /
باداء  البطولة  هذه  من  العراقيون  الالعبون 
وان  سيما  العراقي  والسهم  للقوس  مشرف 
مهمة  مشاركة  تنتظره  الوطني  منتخبنا 
ويسعى  البرازيل  اولمبياد  تصفيات  هي  جدا 
من  التامة  الجاهزية  الى  للوصول  الالعبون 
اجل المشاركة وبالتالي التاهل الى االولمبياد 
دون االعتماد على البطاقات المجانية ....... عن 
قال  العالمية  البطولة  هذه  في  المشاركة 

ايربي  فدات  التركي  الوطني  منتخبنا  مدرب 
مثمرة  كانت  البطولة  هذه  في  المشاركة  ان 
حيث قدم الالعبون العراقيون مستويات جيدة 
في  بقوة  للتنافس  منهم  البعض  تاهل  وهي 
االولمبياد  تصفيات  من  المقبلة  البطولة 
تنقصه  العراقي  المنتخب  ان  اال  البرازيل  الى 
فرصة  فقدان  في  السبب  وهي  التجهيزات 
ان  كاد  الذي  محمد  اسحاق  لالعب  التاهل 
به  لعب  الذي  المهشم  السهم  لوال  يتاهل 
وتغير مساره اثناء الرمي وادى به الى الخسارة 
يجهز  ان  اتمنى  السلوفيني  الالعب  امام 

التنافس  اجل  من  االجهزة  باحدث  المنتخب 
يمتلك  حيث  المتقدمة  المراكز  على  بقوة 
العراق العبون مميزون وباستطاعتهم تحقيق 
وخاصة  المقبلة  البطوالت  في  االنتصارات 
البرازيل  اولمبياد  الى  المؤهلة  التصفيات 
تموز  خالل  الدنمارك  في  ستقام  التي   2016

المقبل ..
انطلقت  العالم  بطولة  منافسات  ان  يذكر 
التركية   انطاليا  مدينة  في  الماضي  االربعاء 
بمشاركة  اكثر من 40 دولة من اوربا وافريقيا 
االوسمة  على  تنافس  حيث  وامريكا  واسيا 

المتنوعة ما يقارب ال600 العب والعبة بينهم 
العالمي  المحفل  هذا  في  العراق   منتخب 
واربعة  العبين  بخمسة  شارك  الذي  الكبير 
العبات ويشرف على تدريب المنتخب العراقي 
المدرب التركي فداد الذي حقق لمنتخب بالده 

نتائج جيدة في االولمبياد الماضية ، 
هذا وقد مثل العراق في هذا المحفل الكبير 
محي  وعلي  عدنان  علي  الالعبين   من  كال 
حمد  وعلي  شاكر  واحمد  محمود  ومحمد 
والالعبات رند سعد وفرح عالء وغزوة اسماعيل 

وفاطمة سعد.

رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

الفني  ال��م��دي��ر  وص���ف    
اك��رم  ال��وط��ن��ي  للمنتخب 
المنتخب  استعدادات  سلمان 
الحالية بانها ليست بمستوى 
الذي  التأخير  بسبب  الطموح 
التدريبية  العملية  في  حصل 
الالعبين  تجميع  وصعوبة 
الدوري بسبب  وتداخل مباريات 
وفق  على  المسابقة  اقامة 
اضافة  واالي��اب  الذهاب  نظام 
مغتربين  العبين  وج��ود  ال��ى 
في  ت��واج��ده��م  الصعب  م��ن 
معرفتي  وعدم  الحالية  الفترة 
وم��دى  بظروفهم  الكاملة 
والفني  البدني  استعدادهم 
لمباراتنا مع اليابان في الحادي 
عشر من الشهر الجاري والتي 

مفتاحا  ت��ك��ون  ان  يفترض 
االول��ى  الرسمية  لمباراتنا 
منتخب  مع  التصفيات  في 

اندونيسيا.
االتحاد  ايقاف  اخبار  وع��ن 
التدخل  بسبب  االندونيسي 
الحكومي وما يترتب على ذلك 
من الغاء المباراة المقررة معه 
شيء  يصلنا  ..لم  سلمان  قال 
رسمي بخصوص ذلك وسمعنا 
ان  وعلينا  االخبار  نشرات  من 
االعداد  موضوع  في  نتهاون  ال 
تلك  على  بناء  المباراة  لتلك 
مواصلة  علينا  كما  االخبار 
والمباريات  االع���داد  م��ش��وار 
اليابان  مع  المقررة  التجريبية 
جدا  مفيدة  ستكون  التي 
باعتبار ان اليابان هي من افضل 
واللعب  االسيوية  القارة  فرق 

معها فيه فائدة كبيرة.

اكرم سلمان:
استعدادات منتخبنا الوطني ليست بمستوى الطموح 

في ختام منافسات بطولة العالم بالقوس والسهم  ...

ثالث نقاط تبعد فاطمة واسحاق من التأهل الى النهائي

القدم  بكرة  الوطني  منتخبنا  دش��ن 
اجرى  حينما  الجديد  الدولي  زاخو  ملعب 
على  تدريبية  وح��دة  اول  الماضي  االح��د 
الالعبين  كافة  بحضور  المذكور  الملعب 

باستثناء  الوطنية  للقائمة  المدعوين 
سيلتحقون  الذين  المغتربين  الالعبين 
بالفريق في اليابان في التاسع من الشهر 
الحالي ..كما التحق بالفريق مدرب الحراس 
فريق  من  ثمانية  العبين  مع  عماد هاشم 
الشرطة الذين شاركوا الول مرة في تدريبات 

المنتخب العراقي ...

الطائرة  بالكرة  الناشئين  منتخب  يواصل 
التخصصي  المركز  في  اليومية  تدريباته 
وحدتين  وبواقع  الرياضية  الموهبة  لرعاية 
في  للمشاركة  ومسائية  صباحية  تدريبيتين 

البطولة العربية التي ستحتضنها المغرب.
يحيى  سعد  الوطني  المنتخب  مدرب  وقال 
يواصل  الطائرة  بالكرة  الناشئين  منتخب  إن 
التخصصي  المركز  في  اليومية  تدريباته 
وحدتين  وبواقع  الرياضية،  الموهبة  لرعاية 
في  للمشاركة  ومسائية  صباحية  تدريبيتين 
المغرب  ستحتضنها  التي  العربية  البطولة 
15 آب المقبلين. واضاف:  4 ولغاية  للفترة من 
للناشئين  الوطني  المنتخب  إعداد  فترة  إن 
المرحلتان  تتمثل  حيث  مراحل،  ثالث  تتضمن 
االولى والثانية بإقامة معسكرين داخليين في 

بغداد واربيل ، مشيراً الى ان المنتخب سيدخل 
معسكراً خارجياً في تموز المقبل في البحرين 
ليكون آخر محطاته االستعدادية قبيل السفر 

الى المغرب.

 أوض���ح ال��الع��ب ال��دول��ي 
الشرطة  ون����ادي  ال��س��اب��ق 
الكابتن سعد قيس ، بان اقالة 
المصري   ، الكرة  فريق  مدرب 
بديال  وتسمية  يوسف  محمد 
اسوأ  من  هو  جسام  ثائر  منه 
أدارة  اتخذتها  التي  القرارات 
غير  من  قيس  وقال   . الشرطة 
المعقول ان يتم ابعاد المدرب 
الحرج  التوقيت  السابق بهذا 
مستقرا  الفريق  كان  ان  بعد 
الصحيح،  باالتجاه  ويسير 
للفريق  كبوه  وان حدثت  حتى 
العالم،  نهاية  يعني  ال  فهذا 
ف��ك��ان 

على االدارة النظر بشكل اكبر 
للفريق  النفسي  لالستقرار 
المالك  تغيير  ارى  انا  ولذلك   ،
الفني هو السبب الرئيس في 
خروج الفريق )اسيوياُ(. وأضاف 
ان ما يتحمل هذا االمر واسلوب 
االخيرة  المرحلة  في  الفريق 
وسوء ادائه هو المدرب وبشكل 
التنظيم  فغياب  اس��اس��ي 
يتحمله  ك��ارث��ي  خطأ  ه��و 
ال  واالخ��ط��اء  الفني  المالك 
الذين  الالعبون  يتحملها 
مباراة  في  عليهم  ما  قدموا 
والزوراء وأحرزوا  الجزيرة األردني 
 . مباراة  كل  في  أهداف  أربعة 
ولكني  قائال،  تصريحه  وختم 
على  خطورة  ارى  ال  ذلك  برغم 
بالدوري  الشرطة  نادي  موقف 
امكانيه  بسبب  المحلي 
الكفوءة  واألسماء  الالعبين 
الفريق  يلعب  وقد  الموجودة 
وسمعتها  االس��م��اء  بهذه 
بالمنتخبات  ووج���وده���ا 
الوطنية وبعيدا عن لمسات 
تم  ما  اض��اع  ال��ذي  المدرب 
المصري  المدرب  مع  بناؤه 
الشرطة  ادارة  اضاعت  كما 
بقراراتها  والعصفور  الخيط 

المتسرعة.

بكرة  الوطني  المنتخب  تلق 
في  الثانية  ال��خ��س��ارة  السلة، 
آسيا  غربي  بطولة  منافسات 
بعد  األردن،  في  حاليا  المقامة 
ب�86  االردن��ي  نظيره  أمام  أخفق  أن 
نقطة مقابل71 نقطة، فيما حقق 
الثالث  ف��وزه  اللبناني  المنتخب 

ليتوج باللقب مبكرا.
وجاءت خسارة المنتخب العراقي 
 86 بنتيجة  االردن��ي  نظيره  ام��ام 
71 نقطة، حيث بات واضحا  مقابل 
عن  فضال  االردن��ي  المنتخب  تفوق 

تمتعه بميزتي األرض والجمهور.

العراق  منتخب  على  ويتوجب 
على  المقبلتين  مباراتيه  في  الفوز 
منتخبي سوريا وفلسطين لضمان 

التأهل الى نهائيات اسيا.
قد  العراقي  الفريق  وك��ان  ه��ذا 
خسر مباراته االولى امام المنتخب 
 67 مقابل   85 بنتيجة  اللبناني 

نقطة.
المنتخب  وفي سياق متصل توج 
قبل  البطولة  بلقب  اللبناني 
الثالث  أن حقق فوزه  نهائيتها بعد 
المنتخب  على  تغلب  عندما 
مقاال  نقطة   76 بنتيجة  السوري 
56 نقطة، وبقيت لديه مباراة واحدة 
لن  الفلسطيني  المنتخب  أم��ام 

تؤثر على موقفه.

ال��دوري  في  المحترف  الالعب  أك��د 
أن  االثنين،  عباس،  علي  األسترالي 
قرب  بع  وشيكة  باتت  للمالعب  عودته 
اإلاصبة  معتبرا  اإلصابة،  من  شفاءه 
سببا رئيسا في عدم دعوته للمنتخب 

الوطني.
إن “عودته للمالعب  وقال علي عباس 
ب��ات��ت وش��ي��ك��ة ف��ي ظ��ل م��راح��ل 
االستشفاء من اإلصابة التي لحقت به 

وأبعدته عن المالعب”، مؤكدا أن “ثالثة 
اإلصابة  الشفاء من  أشهر تفصله عن 
الدوري  مباريات  خالل  لها  تعرض  التي 

األسترالي”.
التي  هي  “اإلصابة  أن  عباس  واعتبر 
دعوته  عدم  في  رئيسا  سببا  كانت 
أن  بعد  الوطني  المنتخب  لتشكيلة 
الكرة  ألوان  عن  للدفاع  مستعدا  كان 
“الدعوة  أن  إل��ى  مشيرا  العراقية”، 
بطولة  منافسات  قبل  إليه  وجهت 
آسيا لكن اإلصابة حالت دون انضمامه 

للمنتخب”.

منتخبنا الوطني يدشن ملعب زاخو الدولي
 بأول وحدة تدريبية

الناشئين للكرة الطائرة يواصل تدريباته 
للبطولة العربية

قيس: الخروج اآلسيوي سببه 
ابعاد المصري

العراق يتلق الخسارة الثانية ولبنان يتوج 
بلقب غربي آسيا بكرة السلة

المحترف علي عباس يؤكد قرب عودته 
للمالعب  العراقية

حكيم شاكر ينتقل 
الى الدوري االماراتي

العراق في بطولة العالم
 للسباحة آب المقبل

ما  اقل هو كل  أو  واحد  شهر 
مباراة  موعد  عن  يفصلنا 
للموسم  ال���دوري  نهائي 

المسابقات  لجنة  تصريحات  وبحسب  الحالي 
في  سيجري  الختامي  اللقاء  فان  االتحاد  في 
النظر عن طرفي  الدولي وبغض  الشعب  ملعب 
يهمنا  ما  فان  القب  سيحرز  ومن  المواجهة 
الئقة  بصورة  الختامي  المشهد  يخرج  أن  هو 
الماضي  سلبيات  تجاوز  خاللها  ويتم  وجميلة 
القريب بكل ما يحمله من فوضى وعدم تنظيم، 
وهذا األمر ال يتحقق عبر اطالق األماني فقط بل 
اآلن  منذ  تتحرك  عمل  خلية  تشكيل  يتطلب 
لوضع كافة الترتيبات المناسبة للحدث والبد ان 
تتشكل لجنة تضم أطرافا من اتحاد كرة القدم 
وأول  الداخلية  ووزارة  والرياضة  الشباب  ووزارة 
أرضية  اخالء  هو  عنده  الوقوف  الضروري  من  أمر 
الملعب لالعبين والحكام واألجهزة الفنية فقط 
ارضية  الى  بالنزول  للجماهير  السماح  وعدم 
مرتعا  االخيرة  األوانه  في  اصبحت  التي  الملعب 
لكل من هب ودب  ..األهم من ذلك السيطرة على 
حمايات المسؤولين الضيوف ممن يحملون باجاً 
من الوزارة الفالنية أو المؤسسة العالنية وهؤالء 
كما  للفوضى  األول  العامل  يشكلون  بنظرنا 
يجب االنتباه إلى المصورين الذين يقفون خلف 
المرميين وهم في حقيقة األمر ليسوا أكثر من 
مشجعين وال يعلمون في أي وسيلة اعالم وتراهم 
األخضر  المستطيل  داخل  إلى  المهرولين  أول 
السيطرة  أجل  ومن  النهاية  صافرة  اطالق  بعد 
نقابة  مع  التنسيق  من  البد  الجانب  هذا  على 
الصحفيين العراقيين عبر عدم ادخال اي مصور 
النقابة يثبت فيه  ما لم يأت بكتاب رسمي من 
أنه يعمل في مؤسسة اعالمية وأن يكون الدخول 
هذا  وينظم  اعالم  وسيلة  كل  من  واحد  لمصور 
خاصة  باجات  ويمنحون  مبكر  بوقت  الموضوع 
الحمايات  من  أفواجا  نرى  ال  أن  نتمنى  وأيضاً 
المسؤولين  السادة  وعلى  الملعب  أرضية  داخل 
ترك حماياتهم خارج المدرجات أو الجلوس على 
األمر وكأننا في جبهة  المدرجات لكي ال يظهر 
لمسات  وهنالك  قدم.  كرة  مباراة  وليس  حرب 
جمالية البد أن تتوفر مثل تهيئة منصة تتويج 
وال  للحدث  المصاحبة  والكماليات  الفائزين 
بأس أن توكل لشركة أو جهة معينة تأخذ على 
غير  من  ألنه  الحفل  متطلبات  تهيئة  عاتقها 
القدم  كرة  اتحاد  أعضاء  نطالب  ان  الممكن 

بعمل كل شيء لوحدهم.

اتحاد الكرة والمشهد 
الختامي للدوري 

نعيم حاجم 

مـرحبـًا

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بمتابعة

ـ بمتابعة

ـ خاص

ـ خاص

ـ خاص
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أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  يشهد 
بين برشلونة اإلسباني ويوفنتوس 
، والذي سيقام السبت  اإليطالي 
االولمبي  الملعب  في  المقبل 
ببرلين ، مواجهة أرجنتينة خاصة 
الفريق  مهاجم  ميسي  بين 

هداف  وتيفيز   ، الكتالوني 
حيث   .. العجوز  السيدة 

الكاميرات  ستترقب 
نية  يو لتليفز ا

أي  والفوتغرافية 
حديث أو مشاركة 
اي  في  بينهما 
، م��ن ال��ك��رات 
أن  ينضما ق����ب����ل 

للمنتخب 
األرجنتيني 

لإلشتراك م���ع���ا 
ك���وب���ا ف����ي 

يكا  مر ا
أي�������ام بعد 

قليلة .
األض�������واء 

على  المسلطة 
واألباتشي  البرغوث  مواجهة 

منهما  ك��ا  ألن  ت��ات��ي  ل��ن 
بل   ، فقط  فريقه  وه��داف  نجم 
الاعبين  بين  المتوترة  للعاقة 
بعض  جلبتها  التي  والشائعات 
في  لتيفيز  النارية  التصريحات 
الجميع  ينتظر  ولذلك   ، السابق 
المواجهة  ما ستسفر عنه هذه 
التصريحات  رغ��م  ال��ن��اري��ة 
الدبلوماسية التي سبقت اللقاء 

 .
طاردت  التي  الشائعات  بداية 
كوبا  في  كانت  وتيفيز  ميسي 

أمريكا الماضية العام 2011 ، 
عندما صرح تيفيز بأن اللعب 
األرجنتيني  المنتخب  في 
نجوم  قابله  ما  وهو   ، غباء 
ليتم  باإلستياء  التانجو 
وعدم   ، ذلك  بعد  إستبعاده 

اخرى  م��رة  دعوته 
في  للمنتخب 
سابيا  عصر 
تألقه  فرغم   ،
يوفنتوس  م��ع 
ال���م���وس���م 

الماضي 

في  للمشاركة  يستدعيه  لم 
المونديال .

وب���ع���د 

أكال  سنوات   4 منذ  إستبعاده 
ميسي  إلى  اإلتهامات  األباتشي 
من  إستبعاده  سبب  بأنه   ،
الاعبين  أثار  وأنه   ، المنتخب 
وإستشهد   ، عليه  وال��م��درب 
إستبعده  بأنه  سابيا  بتصريح 
وجود  ع��دم  في  رغبته  بسبب 

خ��اف��ات 
مستواه  رغ��م  الفريق  في 

الجيد . 
الخافات  ح��دة  وتواصلت 
صرح  أن  بعد   ، الاعبين  بين 
زميله  أن  ي��رى  بأنه  تيفيز 
مانشستر  ف��ي  السابق 
رونالدو  كريستيانو  يونايتد 
، هو أفضل العب في العالم 
وإتهمه  ميسي  ول��ي��س 
بينما   ، بالديكتاتورية 
نشرت الصحف األرجنتينة 
تيفيز  بأن  للبرغوث  تعليق 
في  المشاكل  يثير  دائما 
 ، بها  يلعب  التي  الفرق 
التانجو  منتخب  وليس 

فقط .
الخافات  ان  تيفيز  أدرك   
في  تضعه  لن  المتتالية 
 ، الضحية  او  الرابح  موقف 
منه  للمقريبين  فإستجاب 
 ، النارية  تصريحاته  من  وعدل 
مونديال  نهائيات  قبل  ذلك  وبدأ 
تمنى  حيث   ، مباشرة  البرازيل 
تألقه  وتوقع  لميسي  التوفيق 
أنه العب  ، وقال  وبدل من موقفه 
من كوكب أخر ، وأفضل العب في 
تصريحاته  تماما  ..ونفى  العالم 
وراء  البرغوث  ب��أن  السابقة 

إستبعاده من اللعب الدولي .
ميسي  قابلها  التصريحات  هذه 
وبين  بينه  العاقة  إن  وقال  بود 
أي  وج��ود  ونفى   ، جيدة  تيفيز 
دوري  نهائي  ليأتي   .. خافات 
على  األضواء  وتسلط   ، األبطال 

الصحف  ونقلت   ، الاعبين 
بعد  تصريحاتهما  العالمية 
كوبا  في  للمنتخب  تيفيز  عودة 
اعلم  ال   “ تيفيز  وقال   ، امريكا 
لماذا هذا التركيز على مواجهتي 
العب  أفضل  فهو   ، ميسي  مع 
ونحن   ، ال��ع��ال��م  ف��ي 
سنوات  منذ  أصدقاء 
ولكن   ، المنتخب  في 
في  ي��رغ��ب  منا  ك��ا 
ميسي  قال  بينما   ..“ الفوز 
وسريع  متميز  العب  تيفيز   ”:
 ، ممتعة  ستكون  ومواجهته 
ولكن سينصب تركيزنا مع فرقنا 

وليس مع العبين بعينهم “.
االرجنتيني  الجمهور  سيراقب   
أن  يأملون  وهم   ، المواجهة  هذه 
فهم   ، مشاكل  أي  بدون  تنتهي 
وميسي  تيفيز  يكون  أن  يتمنون 
في أوج تألقهما قبل كوبا أمريكا 
 22 الغائب  اللقب  لتحقيق   ،
يلعب  بأن  التكهنات  عاما وسط 

الاعبان دورا رئيسيا في ذلك .
المدير  مارتينو  تاتا  وجاء تصريح 
ليعكس  للمنتخب  الفني 
الجميع  أصاب  الذي  التوتر  ذلك 
مراقبة  هو  دوري   ”: ق��ال  حيث 
االبطال  دوري  نهائي  في  الاعبان 
اإلنسجام  يحدث  أن  وأتمنى   ،
 ، الملعب  وداخل  خارج  بينهما 
ألن ذلك سينعكس على األداء في 
منتخب التانجو “. الجدير بالذكر 
يعيشان  والبرغوث  االباتشي  أن 
 ، الموسم  هذا  أيامهما  أفضل 
تحقيق  ميسي  إستطاع  فقد 
لقبي الدوري ، وكأس اسبانيا مع 
برشلونة وتأهل للنهائي االوروبي 
، وسجل 43 هدفا في الدوري و10 
في  و5   ، االبطال  دوري  في  أهداف 
الكأس ، وإحتل المركز الثاني في 
قائمة هدافي الليغا .. وهو نفس 
الثنائية  حقق  الذي  تيفيز  إنجاز 
وينتظر   ، يوفنتوس  المحلية مع 
 20 وسجل  التاريخية  الثاثية 
الثالث  المركز  بهما  إحتل  هدفا 

في قائمة هدافي الكالشيو .

المقبل  ايلول  لشهر  تبق  لم 
العمل  حسابات  في  طويلة  ايام 
على  يستند  ال��ذي  المخلص 

ارضية صلبة ويعتمد على مختصين في مجال عملهم 
، وزارة الشباب والرياضة اعلنت ان عملية اكتمال ترميم 
ايلول المقبل  الدولي ستكون في شهر  ملعب الشعب 
التقويم  لجنة  قدوم  قبل  جاهزا  سيكون  والملعب   ،
الدولية التي من المفترض ارسالها من قبل فيفا ، لو كنا 
نعمل بالشكل الصحيح او اتفقنا مع شركة مختصة 
لكان ملعب الشعب الدولي جاهزا منذ مدة طويلة ولكن 
 ، فائدة  اية  بدون  وهناك  هنا  الطائلة  االموال  تبذير  تم 
الحديث عن هدر المال العام سيحتاج الى مساحة اكبر 
بالنسبة  ، سيكون مهما  هنا  لنا  المخصصة  من هذه 
للوزارة ان تفي بوعدها امام الجماهير الرياضية والتسوغ 
التأخير بسبب نقص االموال وهي تدرك اكثر من الجميع 
الروح في جسد هذا  الترقيع اليمكن ان تبث  ان عمليات 
الملعب الذي لم تستطع اية حكومة عراقية ان تجعل 
له اخا في العاصمة الحبيبة بغداد ، قرار اعادة الملعب 
نحن  خاصة   ، فائقة  شجاعة  الى  يحتاج  الخدمة  الى 
 ، اخرى  تتكرر مرة  لم  ربما  تأريخية عظيمة  امام فرصة 
هل ستتغير معالم الملعب وسنراه مختلفا عن المدة 
الماضية ، لو كانت االنارة جاهزة وارضية الملعب صالحة 
للعب لربما ماكنا سنحتاج الى كل هذه االموال والجهد 
والوقت الطويل.كان يفترض من اتحاد كرة القدم والوزارة 
معا ان يضمنا وجود التيار الكهربائي في ماعب دهوك 
الكهرباء  وزارة  مع  االتفاق  خال  من  وبغداد  والبصرة 
واقليم كردستان العراق لغرض تجنب الوقوع بمثل هذه 
االن  فيفا   ، الحل  مستعصية  اصبحت  التي  المشكلة 
اصبح قويا بل باتر اصبح االن كذلك بسبب تربعه على 
بمنح  واالتحاد  للوزارة  تعهد  من  وهو  جديد  من  العرش 
 ، العراقية  الماعب  احد  في  دولية  مباراة  خوض  فرصة 
وسيكون مطلوبا من الطرفين الوزارة واالتحاد التحضير 
في  جاهزا  الشعب  ملعب  يكون  ان  سبيل  في  االن  من 
شهر ايلول المقبل الن الكام قد يذهب ادراج الرياح ولم 
يحصل شيء ونبقى نتحسر على هذه الفرصة ، سمعنا 
الماضية  المدة  الملعب خال  جاهزية  عن  كثيرا  كاما 
ان  برغم  الكاشفة مظلمة  النتيجة كانت االضواء  وفي 
ارادتها  عن  خارج  فني  انه خلل  على  االمر  الوزارة سوغت 
اكتمال  بعد  خلل  اي  بوجود  نسمع  ان  مقبوال  يعد  لم   ،
ترميم الملعب ، لنكن جادين هذه المرة ونثبت النفسنا 
الن  االختبار  هذه  في  ننجح  ان  نستطيع  اننا  ولاخرين 

الفشل لو حصل سيكون هناك كام كثير عنه.

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضـــة

ميونيخ  بايرن  فريق  إن  األحد  اليوم  الفرنسية  “ليكيب”  صحيفة  ذكرت 
بضم  مهتم  األل��م��ان��ي 
الدولي  التونسي  المدافع 
أيمن عبد النور إلى صفوفه.
الصحيفة  موقع  وذك��ر 
إن  االنترنت  شبكة  على 
بطل  ميونيخ  بايرن  فريق 
يستعد  البوندسليجا 
إلى  محوري  مدافع  لضم 
المدافع  وضع  وقد  صفوفه 
النور  عبد  أيمن  التونسي 
العب موناكو الفرنسي بين 

اهتماماته.
ويرتبط عبد النور 25/ عاما/ 
بعقد يمتد حتى عام 2019 

مع فريقه الفرنسي.
إن  الصحيفة  وأش���ارت 
األلماني  فولفسبوج  نادي 
الكأس  لقب  على  الحائز 
بضم  أيضا  اهتمامه  أبدى 

الاعب. 
وكان عبد النور اختير لثاث 
مرات هذا العام ضمن قائمة 
مسابقة  في  فريق  أفضل 

دوري أبطال أوروبا.
وصرح مدير أعمال الاعب في وقت سابق لوسائل إعام إيطالية عن رغبة 

ناديي انتر ويوفنتوس في التعاقد مع عبد النور.

بايرن ميونيخ
مهتم بضم التونسي

 عبد النور من موناكو

 توتر في نهائي دوري األبطال

مواجهة أرجنتينة خاصة بين ميسي وتيفيز

اقتسم منتخب الهندوراس مع نظيره األلماني صدارة 
للشباب  العالم  كأس  في  السادسة  المجموعة 
)تحت 20 عاما( لكرة القدم، المقامة في نيوزيلندا، 
بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-4، 

في الجولة األولى من مباريات المجموعة.
وتقدم  قوية  بداية  الهندوراس  منتخب  وحقق 
جوي  سجلهما  دقيقة،   20 أول  خال  بهدفين 
األوزبكي  المنتخب  رد  ثم  روكيز  وبريان  بينافيديز 
بهدف أحرزه دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 

.31
وعززت الهندوراس تقدمها بالهدف الثالث بعد 
وسجله  الثاني،  الشوط  بداية  من  دقائق  ثاث 
شامرادوف  إل��دور  أضاف  ثم  ألفاريز،  كيفين 

الهدف الثاني ألوزبكستان في الدقيقة 79 .

وشهدت  مثيرة،  المباراة  من  األخيرة  الثواني  وجاءت 
الرابع  الهدف  روكيز  بريان  سجل  حيث  هدفين 
ثالث  أورينبويف  زابخيلو  أضاف  ثم  للهندوراس، 

أكد غسان معتوق المدرب الجديد أهداف أوزبكستان.
أن  السوري  المحافظة  لفريق 
قوته   بكل  سيلعب  الكرامة  فريق 
الرابحة لخطف  أوراقه  وسيزج كل 
الفوز اليوم ضمن مواجهات الجولة 
من  الثانية  للمجموعة  السادسة 

الدوري المحلي لكرة القدم .
الدرس  في  لاعبيه  معتوق  وقال 
نقاط   6 ب  اليوم  فوزكم  النظري: 
وصافة  يشارككم  الكرامة  حيث 
نقطة   18 برصيد  المجموعة 
بتركيز  اللعب  عليكم  ولذلك 
المغامرة  وعدم  وبواقعية  شديد 
إغاق  ذلك  من  واألهم   , بالهجوم 

جيد  بشكل  الدفاعية  المنطقة 
فأي هفوة قد تتسبب بهدف يربك 
بحصد  مهمتنا  ويعقد  حساباتنا 
الوحيد  هدفنا  وهو  الثاث  النقاط 
خاصة وأن المباراة ال تقبل القسمة 

على اثنين .
“ عليكم   : لاعبيه  وأضاف معتوق 
س��رق��ة ال��ف��وز وذل���ك م��ن خال 
مثالي  بشكل  الفرص  استغال 
وعدم  األول  الشوط  في  وخاصة 
الثاني  الشوط  مفاجآت  انتظار 
يمتلك  الكرامة  ب��أن  ولتعلموا 
ولذلك  الخبرة  تنقصهم  العبين ال 
بشكل  المباراة  مع  سيتعاملون 
أهم  ومن  استعجال   وبدون  ذكي 
في  العددية  الكثافة  واجباتكم 

الحالة الدفاعية والهجومية”.

حّقق منتخب لبنان األحد، فوزه الثالث على التوالي 
السوري  نظيره  حساب  على  وجاء  ساعة،   48 في 
 26  – و39   10  –  23(  59  –  76 نقطة   17 بفارق 
بطولة  منافسات  من  الثالث  اليوم  في   )45  – و65 
تستضيفها  التي  السلة  لكرة  ال�13  آسيا  غرب 
العاصمة األردنية عّمان، في قاعة النادي االرثوذكسي، 
بمشاركة خمسة منتخبات هي لبنان والعراق واالردن 

وفلسطين وسوريا.
ويتأهل الى نهائيات كأس األمم اآلسيوية المنتخبات 
بطل  األيراني  المنتخب  جانب  الى  االولى،  الثاثة 
آسيا، علماً ان الصين تستضيف النهائيات في وقت 
الحق من هذا العام ويتأهل بطل المسابقة اآلسيوية 
ريو  في  الصيفية  االولمبية  االلعاب  الى  مباشرة 
يتأهل  بينما   ،2016 العام  في  جينيرو)البرازيل(  دي 
المنتخب الوصيف الى تصفيات ثانية.وبفوزه األحد 

احرز لبنان لقب بطولة غرب آسيا بنسبة كبيرة.
وهذا الفوز الثالث للمنتخب اللبناني في 48 ساعة، 
بعد االول على المنتخب العراقي الجمعة الماضي، 
المنتخب  على  والثاني   ،)67  –  85( نقطة   18 بفارق 
 18 عينه  بالفارق  السبت،  الضيافة  صاحب  االردني 
ضمن  اللبناني  المنتخب  وكان   ،)74  –  92( نقطة 

ال�تأهل للنهائيات بعد الفوز الثاني.
الثامنة  مشاركته  في  لبنان  منتخب  وسيخوض 
والوصافة  مرات  ثاث  اللقب  )احرز  البطولة  هذه  في 
المنتخب  امام  االثنين  الرابعة   مباراته  مرات(  اربع 

الفلسطيني )فوز وخسارة(.
المدير  دفع  فقد  سوريا  ضد  المباراة  الى  وبالعودة 
فاسيلين  الصربي  اللبناني  للمنتخب  الفني 
بالخماسي  الثالثة،  اللبنانية  مباراته  في  ماتيتش 
ونديم  بوجي  وباسل  محمود  وعلي  الخطيب  فادي 
عدة  مراحل  على  ودفع  يونجبلود،  وجاسمون  سعيد 
وهم  االول  الربع  منتصف  من  بدءاً  العبين  بخمسة 
حيدر  وعلي  رستم  وايلي  عرقجي  وائل  التوالي  على 

وامير سعود وشارل تابت ونديم حاوي. 

المنتخب  يجد  لم  األوليين  مباراتيه  في  وكما 
السوري  المنتخب  تخطي  في  صعوبة  اللبناني 
للمباراة  االولى  الدقائق  منذ  ايقاعهم  افراده  وفرض 
عبر  منه  االول  النصف  في   6  –  15 سريعا  وتقدموا 

الخطيب )5 نقاط( وبوجي )4( ويونغبلود )6(.
العبي  اصغر  عرقجي  وائل  بقيادة  األرز  رجال  وتابع 
النصف  في  نزوله  فور  و1.93م(  )20 سنة  المنتخب 
الثاني للربع االول ونجح و”كتيبته” في توسيع الفارق 
 ،)10  –  23( نقطة   13 الى  االولى  الحصة  انتهاء  مع 
وواصل عرقجي قيادة المنتخب في الربع الثاني ومعه 
حيدر وحاوي ويونغبلود ورستم، ونجحوا في تسجيل 
14 نقطة في الدقائق الخمس االولى مقابل 6 نقاط 
في  االوسع  وهو   16  –  37 نقطة   21 والفارق  سورية 

دقائق المباراة ال�40.
كفة  رّجحت  الثاني  للربع  الثاني  النصف  وفي   
المنتخب السوري عبر ثاث ثاثيات بواسطة رضوان 
ونجحوا  بكرلي  ديار  وعلي  ورامي مرجانة  حسب اهلل 
في تقليص الفارق مع انتصاف المباراة الى 13 نقطة 
سلة  مقابل  نقاط   10 سجلوا  بعدما   ،)39  –  26(

لرستم. 
مستهل  اللبنانية  االساسية  التشكيلة  وعادت 
الربع الثالث باستثناء حاوي مكان سعيد، فتكافأت 
في  السوري  المنتخب  نجاح  بسبب  الكفتان 
في  نجحوا  اذ  البعيدة،  المسافة  من  التسجيل 
تقليص الفارق الى 10 نقاط  39 – 49 في منتصفه 
بعدما سجلوا 13 نقطة مقابل 10 نقاط لبنانية عبر 
ماتيتش  الفني  المدير  ليعود  ويونغبلود،  الخطيب 
المباراة،  في  االولى  للمرة  وتابت  عرقجي  اشراك  الى 
فعاد الفارق لارتفاع مجددا حتى وصل الى 20 نقطة 
)65 – 45(، قبل الدخول الى الحصة االخيرة، والنقاط 

ايضا وايضا عبر الخطيب ويونغبلود.
ولعب افراد المنتخب اللبناني بهدوء في الربع االخير 
ال�20 نقطة  فارق  وحافظوا في معظم فتراته على 
ويونغبلود  الخطيب  وكان  الثالث،  الربع  انتهاء  مع 
لاول   26 نقطة  ب�50  المباراة  في  تسجيا  االفضل 
و24 للثاني، ثم نجح المنتخب السوري في تقليص 

الفارق في الدقائق االخيرة الى 17 نقطة )59 – 76(.

الهندوراس تهزم اوزبكستان
 وتتقاسم صدارة المجموعة مع المانيا

مدرب المحافظة يطالب العبيه 
بخطف الفوز من الكرامة

لبنان بطاًل لسلة غرب آسيا
 بفوز ثالث على سوريا

متــــى 
يرفع الحظر 

نافع خالد 

كلمة

سجل بينسي ميرفو ثاثية 
المنتخب  بها  قاد  )هاتريك( 
على  الفوز  إل��ى  المجري 
الشمالي  الكوري  نظيره 
األولى  الجولة  في   ،  ،1-5
المجموعة  مباريات  من 
كأس  ببطولة  الخامسة، 
 20 )تحت  للشباب  العالم 
المقامة  القدم  لكرة  عاما( 

حاليا في نيوزيلندا.
المجري  المنتخب  وتصدر 

بفارق  المجموعة،  بذلك 
نظيره  أمام  فقط  األه��داف 
على  فاز  ال��ذي  البرازيلي، 
نيجيريا 4-2. وسجل ميرفو 
الدقائق  في  الثاثة  أهدافه 
كان  بينما  و82،  و49   17
للفريق  اآلخ��ران  الهدفان 
شولت  نصيب  من  المجري 
فورجاكس  وديفيد  كالمار، 
الدقيقتين  في  وسجاهما 
37 و60 . أما الهدف الوحيد 
في  فجاء  الشمالية  لكوريا 
شول  وسجله   32 الدقيقة 

سونغ جو.

فاز فريق ريفر بليت على ضيفه 
دون  بهدفين  سنترال  روساريو 
وصافة  مقعد  إلى  ليتقدم  رد، 
لكرة  األرجنتيني  ال���دوري 
خلف  نقاط  ثاث  بفارق  القدم 

المتصدر سان لورنزو.
واصل  األحد،  مباراة  في  وبفوزه 
الذي تأهل  )المليونيرات(،  فريق 
الدور  إلى  الماضي  األربعاء 
كأس  لبطولة  النهائي  قبل 
ليبرتادوريس، مسيرة انتصاراته 

في الدوري المحلي.
ول��ع��ب م��ع ف��ري��ق ال��م��درب 
حقق  الذي  جاياردو،  مارسيلو 
في  انتصاراته  ثامن  بذلك 

النجم  األرجنتيني،  الدوري 
بابلو أيمار بعد  المخضرم 

الماعب  ع��ن  غ��ي��اب 
استمر ألكثر من عام.

جماهير  وق��دم��ت 
إلى  ريفر تحية كبيرة 

وريال  فالنسيا  ألعاب  صانع 
السابق،  وبنفيكا  ساراجوسا 
قميص  ارت��داء  إلى  عاد  ال��ذي 
 14 غياب  بعد  المليونيرات 

عاما.

االنتصار  في  سجل  أن  وبعد 
كروزيرو  على  بثاثية  الكبير 
األربعاء  داره  عقر  في  البرازيلي 
عاد  ليبرتادوريس،  كأس  في 
تيوفيلو  الكولومبي  المهاجم 
مجددا  التألق  إلى  جوتييريز 
عند  الفوز  هدفي  أول  بإحراز 
يعزز  أن  قبل   ،14 الدقيقة 
مايادا  كاميلو  األوروغوياني 
النتيجة بأول أهدافه مع فريق 
في  األرجنتينية  العاصمة 

قيقة  لد األخ��ي��رة ا
اللقاء.م�������ن 

هاتريك ميرفو يقود المجر لسحق 

كوريا الشمالية في مونديال الشباب

ريفر بليت يواصل التألق وبوكا 

يتراجع في الدوري االرجنتيني

ـ وكاالت
ـ وكاالت

ـ وكاالت
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“لم يكن مقلقا بالنسبة لي ان ترفض ابنتي 
الزواج وهي في سن العشرين بحجة اكمال 
الدراسة وما ان تجاوزت الخامسة والعشرين 
تقدموا  من  لجميع  الرفض  حالة  وتكررت 
لخطبتها بدا القلق يساورني من ان تداهمها 
مرحلة العنوسة وقد عجزت عن إقناعها وال 
ام محمد حكاية  روت  “. هكذا  إجبارها  أريد 
ابنتها العازفة عن الزواج وهي تستدرك سن 
السادسة والعشرين. وكثيرا ما تتردد بعض 
التساؤالت حول إذا كان الذكور العازفون عن 
الزواج بسبب قلة اإلمكانيات وعدم توفرهم 
العيش  لضمان  األساسية  الشروط  على 
الفتيات  ترفض  فلماذا  لزوجاتهم  الكريم 

الزواج؟
ليست  شاب  لخطبتهن  تقدم  وإن  وحتى 
بيت  لبناء  وال معنوية  مادية  أي عقبة  لديه 
أسباب  هناك  هل  والحنان.  الدفء  يسوده 
خاصة يعرفها البنات لوحدهن؟؟ أم أن هناك 
عائق نفسي يحول دون قبولهن بالخطيب؟ 
ترى هل أصيبت فتياتنا بحمى انتظار الزوج 
من عالم آخر أم ماذا هناك؟ تلك المجموعة 
من األسئلة  المهمة لبعض أصحاب الشأن 
في سبيل الوصل ألجوبة قد تفيد في تحديد 

األسباب ومعالجتها. 
الخوف والتردد

التي  األسباب  احد  يكون  قد  والتردد  الخوف 
اآلراء  بعض  بحسب  الزواج  من  الفتاة  تمنع 
ابنته  ان  يقول  موظف  وهو  اشرف  أبو  فهذا 
بسرعة  النضر  وتلفت  واجتماعية  جميلة 
مقابلة  على  البداية  في  توافق  وهي  فائقة 
الحالة  تصل  وقد  معه  والتحدث  العريس 
الى لقاء تعارف مع اهله وبعض المرات تصل 
الى تحديد موعد لعقد القران او شراء ذهب 
)النيشان( وعندما يصبح الموضوع جدي وال 
مفر منه تتراجع قائله:ال اريد ان ارتبط االن،ال 
ابدا  برجل  لالرتباط  مستعدة  نفسي  ارى 
عند  للنزول  اضطر  وعندها  ؟  لماذا  ادري  وال 
ال  ان  وتتوسل  مرعوبة  تبكي  وهي  رغبتها 
اجبرها، حتى مللت منها ولم يعد يفرحني 
رجل مناسب يتقدم لها فأقول له: اذهب اوال 

واقنعها.
سميرة /30 سنه /محامية: سألتها هل من 
والمكانة  الجمال  هذا  في  وانت  المعقول 
نعم  قالت  ؟؟  رجل  لك  يتقدم  لم  المرموقة 
تقدم لي بعضهم ولكن وكما قلتي وانا في 
االرتباط  أستطيع  ال  والمكانة  السن  هذا 
وأصبحت  اإلنفاق  او  اإلنجاب  لمجرد  برجل 
وبينه  بيني  رجل  من  البد  أصعب  شروطي 

يجعل  رجل  وعائلي،  وثقافي  نفسي  تكافؤ 
حياتي افضل وليس اسواء، رجل يكمل معي 
مشوار العمل والحياة الناجحة وال ابدا معه 

من جديد.
جارتي أم كرار تقول ان ابنتها خطبت مرتين 
ال  وتركتها  يئست  ان  وبعد  مرتين  ورفضت 
المحاولة  تكرار  احدهم  حاول  كيف  اعرف 
قبل  لها  تقدم  ان  بعد  ثانية  مرة  وخطبها 
فقد  ذلك  نتوقع  ولم  ورفضته  سنوات  عدة 
أكثر  او  عام  عشر  بستة  يكبرها  رجال  كان 
النيشان  وجلب  فاسرع  الرجل  يصدق  فلم 
واستجاب لجميع شروطها وصارت الخطبة 
االن  وهي  شهر  من  باقل  وال��زواج  والمهر 
تعيش معه سعيدة. وكان السبب ان ابنتي 
ومحرومة  األب  يتيمة  عمرها  طول  عاشت 
النهاية  في  اختارت  لهذا  وأبوته  حنانه  من 
سعيدة  هي  لهذا  والدها  سن  يقارب  الرجل 
معه أالن وأنجبت منه ولد وبنت.شهر واحد 

زواج
رواء /19 سنة التقيتها في المحكمة وهي 
ترفع دعوى للتفريق من زوجها تقول: حاولت 
والدي  البداية،  منذ  ال��زواج  وعدم  الرفض 
الني  وانهارت  تبكي  صارت  ووالدتي  هددني 
شاب  مع  عالقة  على  اني  وتصورت  رفضت 
ليست  اني  لهم  اثبت  حتى  ووافقت  آخر 
االستمرار  استطع  ولم  بأحد  عالقة  على 
الى  وعدت  الشاب  زوجي  مع  انسجم  ولم 
اهلي بعد شهر واحد فقط وحاولت االنتحار 
الدرجة  هذه  الى  وصلت  وعندما  وفشلت 
وافق ابي على التفريق وتنازلت له عن جميع 
حقوقي والحمد هلل لم احمل بطفل يعقد 

المشكلة.
وتضيف رواء  أرجو من كل ام وأب ان ال يجبروا 
هذا  الن  شخص  اي  من  الزواج  على  بناتهم 
حملت  االن  انا  عكسية  بنتائج  ويأتي  حرام 
زواجي  على  اصرارهم  بسبب  مطلقة  لقب 
ثانية  مره  للزواج  مستعدة  نفسي  ارى  وال 

مطلقا.
الدكتور عامر الحيدري رئيس قسم األمراض 
النفسية في مستشفى الحسيني،  يعتبر 
عند  شائعة  مشكلة  ال��زواج  من  الخوف 
فشل  من  عديدة  حاالت  يفسر  وهو  المرأة. 
الخطوبة، أو الطالق السريع، وأيضاً يمكن أن 
يفسر هذا الخوف عدداً من حاالت العنوسة 
في  واضح  بشكل  منتشرة  أصبحت  والتي 
انتهاء  عن  نسمع  ما  وكثيراً  مجتمعاتنا. 
الشابة  الفتاة  رأي  تغير  بسبب  ما  خطوبة 
تقدم  وهي  موافقتها،  بعد  سناً  األكبر  أو 

تبريرات واهية غير مقنعة.
الذي  السريع  الطالق  حاالت  تنتشر  وكذلك 
لزوجها  المرأة  رفض  بسبب  أياماً  ي��دوم 

بشكل مفاجئ وتكثر التفسيرات والتبريرات 
واالحتماالت. والتفسيرات النفسية لحاالت 
على  تؤكد  المرأة  عند  ال��زواج  من  الخوف 
هذه  وأسباب  خلفية  تشكل  نقاط  عدة 

المشكلة الشائعة..
عند  داخلية  نفسية  وصراعات  عقد  وجود 
وأمها: حيث  بأبيها  بعالقتها  تتعلق  المرأة 
باألب وقرباً منه  نجد أن هناك تعلقاً خاصاً 
مع ابتعاد نسبي عن األم وعن تمثلها داخلياً
ضعف الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي: 
القضايا  في  المهارات  نقص  يؤدي  حيث 
مهارات  ونقص  واالنفعالية،  العاطفية 
االجتماعية  والمهارات  اآلخر  مع  التعامل 

شديدين  وخوف  قلق  حدوث  إلى  المتنوعة، 
من االقتراب من الخاطب أو الزوج...
اضطرابات الشخصية المتنوعة

وبشكل عام فإن اضطراب شخصية الفتاة 
يكون  وأن  الزواج،  يبدو كخوف من  أن  يمكن 
أو  الخطبة  إنهاء  إلى  يؤدي  واضحاً  سبباً 
الصفات  بسبب  مفاجئ  بشكل  ال��زواج 
وانفعاالتها  شخصيتها  في  المضطربة 
تعودت  التي  الغريبة  وأساليبها  المتغيرة 
الخطبة  إنهاء  تكرر  يجعلها  مما  عليها.. 
للرجل  صعبة  شريكة  ويجعلها  الزواج  أو 
الخوف  حالة  وفي  الزوجية..  الحياة  في 
من  البد  السبب  بهذا  المرتبطة  الزواج  من 

التفاصيل  وتفهم  والحوار  المناقشة 
الشخصي  وتاريخها  الفتاة  وخلفيات 
تعديلها  ضرورة  حول  معها  والحديث 
والسيطرة  وتفهمه  وقلقها  لمخاوفها 

عليه.
تاهيل  بضرورة  عامر  الدكتور  وأوصى 
مؤسسات  في  الزواج  قبل  الخطيبين 
قبل  الشخصية  لألحوال  تابعة  خاصة 
القران  عقد  على  القاضي  موافقة 
اجتماعيا  صالحيتهم  من  للتأكد 
ولتالفي  للزواج  وعاطفيا  ونفسيا 
عدم  بسبب  الحاصلة  الطالق  حاالت 

التوافق.

والداه من االختالف في  يعاني فيها  م. ن( في عائلة  ولد )محمد. 
الطبية  الفحوصات  يجرا  لم  ذلك  بالرغم  لكنهما  الدم،  عناصر 
الالزمة قبل الزواج، فكانت إن النتيجة إن يولد )محمد م .ن( وهو 

معاق يعاني من العوق الذهني والبدني.
م  )محمد  ولدها  إن  بالدموع  عيناها  امتألت  إن  بعد  والدته  تقول 

.ن( ليس مجنونا او مشلوال، لكنها يعاني من بعض االضطرابات 
العقلية والبدنية التي تجعله أحيانا طريح الفراش.

االن  بلغ  عندما  ومعاناتي  ألمي  من  ويزيد  يؤذيني  ما  إن  وتضيف 
تزوجوا  قد  واخواله  أعمامه  ابناء  يرى  وهو  العمر،  من  العشرين 
جميعا، ولكن ليست هناك من توافق على الزواج به من الفتيات.

وتلفت ام )محمد م .ن( خالل الى انه بدون أي شك إن رفض الفتيات 
جزئيا  كان  وان  الذهني  او  البدني  العوق  بداعي  ولدي  من  الزواج 
إنسان غير  انه  انه يشعر  اذ  يزيد من معاناة ولدي،  انه  إال  ووقتيا، 

نظرة  المجتمع  له  ينظر  حيث  المجتمع،  من  مرفوض  سوي 
انتقاص وعنصر غير مرغوب به، ليس ن حق االنخراط مع المجتمع 
ويعيش حياته شانه شأن اقرانه، وهذا بحد ذاته احساس مميت، 

يزيد من حاالته ونوباته الصحية.
أكثر  رفض  من  بغداد  محافظة  في  المعاقين  شريحة  وتشكو 
ذلك  معتبرين  منهم،  الزواج  من  البغداديات   والنساء  العوائل 

ظلما وتحقيرا لهم.
التي  واالجتماعية  اإلنسانية  الروابط  أقدس  من  الزواج  ويعتبر 
األول  العامل  باعتبارها  لها  ودعت  السماوية  الشرائع  أقرتها 
البشري حيا على وجه  الجنس  بقاء  لتعاقب األجيال واستمرار 
الجنسين  بين  العالقات  تنظيم  على  يعمل  وكذلك  األرض 
ينشأ  التي  الصالحة  األسرة  لبناء  اجتماعية  بأطر  وتأطيرها 
الغريزة  ماهية  من  يحمله  عما  فضال  الواعي،  الجيل  منها 

الجنسية.
وذكر رئيس جمعية المعاقين في بغداد صالح عبد الرزاق ناصر 
أن شريحة المعاقين من اكثر الشرائح االجتماعية المظلومة، 
كون اغلبهم ال يتمكن من ممارسة حقه الطبيعي في االرتباط 
بيتا  ويؤسسان  والجسد،  واألحاسيس  المشاعر  يبادلها  بأنثى 
زوجيا ينجبان فيه االوالد ويكونان االسرة شأنهما شأن أي اسرة 

اخرى.
من  للزواج  الفتيات  اغلب  رفض  األسف  مع  نواجهه  ما  ان  وقال 
المعاقين، وان صادف ان وافقت إحداهن لسبب او آخر فأن ذويهن 
ال يوافقون، وبالتالي فأننا نعيش إحساسا مؤلما برفض الفتيات 

وذويهن تزويجنا.
رفض  ان سبب  الى  22 عاما،   / المعاق علي عباس  يذهب  فيما 
وقال  لنا،  بالنسبة  مقنعا  غير  سببا  يكون  يكاد  منا  الفتيات 
بالغا  الرجل  كون  بأن  تتمثل  الزواج  شروط  عن  “المعروف  ان 
على  المالية  القدرة  ويملك  باألخالق  ومعروفا  ورشيدا  وعاقال 
توفير مستلزمات العيش السليم، اضافة الى انه ال وجود لمانع 
يؤثر على حق  لن  وبالتالي  الجنسي  يمنعه عن ممارسة حقه 

الفتاة في الجنس او االمومة.
ويعتقد عباس ان الثوابت االجتماعية ال تتقاطع إذا كان الراغب 
العائل  بعض  ترفض  “فلماذا  متسائال  معاق”،  شخصا  بالزواج 
كثيرة طلب  أحيانا  النساء  تقبل  ال  وكذلك  بناتها  من  تزويجه 

الزواج منه.
المادية  قدرته  او  أخالقه  في  لعيب  ال  دائما  الرفض  ان  الى  الفتا 
يخرجه عن دائرة )الكفء( بل ألنه إنسان معاق ال غير، بالرغم من 
أنه قادر على توفير كل متطلبات الحياة الزوجية”، ليتساءل مرة 

أخرى “فما ذنبه إن شاءت األقدار إن يفقد أحد أعضائه.
معقول  مانع  ال  انه  رسن  عارف  االجتماعي  الباحث  يؤكد  فيما 
اسرة  تأسيس  يعنيه  فيما  يعني  الزواج  الن  المعاق،  تزوج  من 
مستقرة وممارسة حقوق شرعية، وال أتصور ان العوق يحول دون 
ذلك اللهم إال إذا كان العوق يصل الى درجة كبيرة بحيث يمنع 
صاحبه من ممارسة حق الفتاة الشرعي في المضاجعة وغيرها 

او انه يعيقه عن العمل وتوفير مستلزمات العيش.
مشيرا الى ان صور الحياة حافلة بكثير من التجارب التي اثبت 
النفس  على  االعتماد  في  كبيرة  جدارة  المعاق  اإلنسان  فيها 
مع  التعامل  تستطيع  التي  والواعية  القوية  الشخصية  وبناء 
جميع الجوانب العلمية في المجتمع حتى أفضل من أقرانهم 

األصحاء في بعض األحيان.
وهنا توقف رسن ليتساءل فما فائدة أن يكون الرجل قوي البنية 

أو  ينبغي،  المرأة ويمنحها حقها كما  يقّدر  صحيح الجسم وال 
أطفاله  تربية  ويهمل  يحترمها  وال  الزوجية  الحياة  يقدر  ال  انه 
ويجعلهم عرضة لالنحراف وال يعير أي اهتمام ألسرته ومستقبل 
عائلته وال يستطيع إن يوفر لهم ابسط المتطلبات الضرورية في 

حياتهم اليومية.
معتبرا ان معيار الزوج الحقيقي في انتقاء ذات اإلنسان وجوهره 
الكامن في أخالقه وخلقه وأسلوبه في الحياة ومدى قدرته على 
الجوانب  إلى  النظر  دون  الكرامة ألسرته  والحب  األلفة  خلق جو 
الشرعية  واجباته  أداء  على  ق��ادرا  دام  ما  جسمه  في  األخ��رى 

واإلنسانية.
أما الخريجة زهراء حسين 24 عاما فأنها تبرر رفضها الزواج من 
المعاق، بقولها لم تعد الفتاة هذا اليوم على ما كنت عليه قبل 
تغيرت  قد  وظروفها  فوعيها وطموحها  الزمن،  من  بضعة عقود 

تماما، فليست فتاة اليوم فتاة األمس.

تعرف  ال  الفتاة  كانت  الزمن  من  عقود  بضعة  قبل  ان  وأوضحت 
شأن  شأنها  والوظيفة  التخرج  ثم  والجامعة  التعليم  معنى 
وحدائق  األلعاب  كمدن  الترفيهية  الوسائل  تكن  ولم  الرجل، 

الحيوان والمتنزهات والسفر خارج العراق متاحا.
وتابعت بالقول ولذلك كان دورا المرأة يتجسد في الزواج ثم تولي 
واإلنجاب  حقه  الزوج  ومنح  والتنظيف  بالطبخ  المنزل  مهام 
رعي  او  فالح  من  تزوجت  اذا  المزرعة  في  العمل  وربما  والتربية 
االغنام، فهي لم تتصور ان تعيش اكثر من هذه الحياة ولذلك ربما 

كانت الكثير من النسوة بالزواج من المعاق.
الفتة الى انه بصفتي فتاة واستطيع ان اقول فتاة عصرية، فاني 
لم اخلق ألن اكبر ثم أتزوج وأعيش بقية عمري اخدم زوجي وحسب 

وعلّي قبول كل ظروفها رغما على انفي.
يمثل طموحي  الذي  باإلنسان  ارتبط  ان  وأردفت حسين من حقي 
وقناعاتي واحالمي، من حقي ان اخرج معه نسير معا في النزهات 
وقضاء اوقات الراحة، من حقي ان اعيش مع الرجل الذي اشعر بأنه 
ارتبط بي ليعتني بي يغمرني بعنايته وحبه وعطفه ورعايته، ال 
عوقه  ان  بل  ورعايته،  بعنايته  ملزمة  اكون  معاق  برجل  ارتبط  ان 
يحرمني عن الكثير من الوسائل الترفيهية واألشياء التي أتمناها.

“العوق”  يكون  أن  الطائي  محمد  ابو  الدين  رجل  نفى  جانبه،  من 
عامال ينقل الزواج من الحلية الى الحرمة، وقال يرتكز الزواج على 
ومتعددة منها  إنسانية كثيرة  أسس متينة مبنية على جوانب 
)هو  قوله  في  تعالى  أورده  ما  وهذا  الزوجين  بين  والرحمة  المودة 
الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

مودة ورحمة(”.
ونقل الطائي ان التاريخ اإلسالمي حافل بقصص فيها الكثير من 
العبر بخصوص هذا النوع من الزيجات، ومنها زواج امراة فائقة في 

الجمال من رجل قبيح، او زواج امرأة معافاة من رجل بصير.
ان  تؤكد  القصص،  هذه  نقلت  التي  الروايات  فحوى  ان  موضحا 
)ص(  النبي  تفسير  ان  مبررا  الزوجين.  نصيب  من  كانت  الجنة 
وجه  قبح  على  صبرت  الجميلة  الزوجة  ألني  الجنة،  لدخولهما 
انعم اهلل  التي  النعمة  بينما هو حمد اهلل وشكره على  زوجها، 
ان  معروف  هو  وكما  الحسناء،  المرأة  هذه  من  بزواجه  عليه  بها 

جزاء الصابرين والشاكرين هو الجنة.
وأردف الطائي إن من هذه الروايات والقصص والعبر، نستنتج انه 
ال فقط هناك إباحة لتزوجي الفتاة من المعاق بل هناك ترجيح 

إسالمي لجانب إنساني ودافع األجر والثواب.

ـ سيف سالم

تحقيقـــــــــات8

فتيات على طريق العنوسة!

الخوف والتردد قد يكون احد األسباب التي تمنع الفتاة من الزواج 

معاقون يشكون التمييز

رفض الفتيات الزواج من المعاق بداعي البدني والذهني

 - فيصل سليم
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نيتها  السيارات  لصناعة  “شيفروليه”  شركة  أعلنت 
للسيارات  جوجل  بمنصة  تعمل  سيارات  إلطللاق 
“أندرويد أوتو”، ومنصة آبل للسيارات “كار باي”، في عام 

.2016
سيارات  من  نموذج   14 أن  إلى  “شيفروليه”  وأشارت 
للسيارات  وآبل  جوجل  منصتي  ستدعم   2016 عام 
العادية  السيارات  بما فيها  باي”،  “كار  و  أوتو”  “أندرويد 

كل  وستدعم  أوفر”،  “الكروس  وسيارات  والشاحنات 
حسب  على  المنصتين،  كلتي  النماذج  هذه 

نوع هاتف المستخدم
في  معاً  المنصتين  سيارة  كل  وتدعم 
نوع  على  السيارة  تتعرف  حيث  واحد،  آٍن 
ثم   ،USB الل  طريق  عن  الموصل  الهاتف 
أنه عند  أي  المناسب،  النظام  تقوم بعرض 
إلى  السيارة  تتحول  آيفون  هاتف  توصيل 
منصة “كار باي”، وكذلك عن توصيل هاتف 
السيارة  فإن  أعلى(  أو   5.0 )إصللدار  أندرويد 

تتحول لمنصة “أندرويد أوتو”.
بشاشة  إما  الجديدة  السيارات  وستأتي 

بقياس 7 إنش أو 8 إنش مع نظام شيفروليه الترفيهي 
مع  المتوافق   ”MyLink infotainment systems“
مثل:  عديدة  مميزات  المنصتان  وتوفر  المنصتين، 
النصية،  والرسائل  للموسيقى،  واالستماع  الماحة، 

من  بضوابط  لكن  التطبيقات  واستخدام 
تضعها  أن  المتوقع 

وآبللل  جوجل 

لمنع حدوث الحوادث.
وستتوفر المنصتان في النماذج التالية:

 Camaro - Camaro Convertible – Colorado –
 - Corvette - Corvette Convertible – Cruz

 Impala – Malibu - Silverado - Silverado HD -
.  Spark - Suburban   – Tahoe - Volt

إقبال الناس على تناول الوجبات السريعة وكما يقول بعض 
الخبراء ازداد بشكل كبير في السنوات األخيرة وخصوًصا 
تحدي  البعض  اعتبره  ما  وهو  واألطفال،  الشباب  عند 
جديد يضاف الى جملة التحديات الكثير التي يشهدها 
العالم، حيث يرى العديد من األطباء والباحثين في مجال 
الصحة العامة ان الوجبات السريعة باتت تمثل 
خطيرا  تهديدا 
علللللللى 
صحة 

الى  والدراسات  البحوث  اشارت  فقد   ، البشر  من  الكثير 
يؤدي  الازم  أكثر من  بمعدل  السريعة  الوجبات  تناول  أن 
سوء  البدانة،  مثل  الصحية  المشاكل  من  العديد  إلى 
الدماغية  والسكتة  السكر  القلب،  أمراض  التغذية، 
كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية وكميات كبيرة 

من الدهون.
عالية  نسب  على  ايضاً  السريعة  الوجبات  وتحتوي 
أن  يمكن  التي  الضارة  الكيماوية  واألصبغة  المواد  من 
لذلك  الطويل،  المدى  بالسرطان على  باإلصابة  تتسبب 
ينصح باإلقاع عنها واستبدالها بأطعمة صحية طازجة 
معروفة المصدر. هذا باإلضافة الى اضرارها االجتماعية 
والنفسية كون انتشار مطاعم الوجبات السريعة وتغير 
الروابط  تفكيك  على  ساعد  قد  والعمل  الحياة  نمط 

االسرية بين ابناء المجتمعات.
وتعرف الوجبة السريعة بأنها الوجبة التي تحتوي على 
أطعمة سريعة التحضير مثل شطائر الشاورما والبرجر 
مع  المقلية،  الدجاج  وقطع  والبيتزا  والفطائر  والفافل 
البطاطس  أو كأس من العصير وشرائح  مشروب غازي 
ال  أنها  السريعة  الوجبات  يميز  ما  وأهم  المقلية، 
تؤكل  وأنها  والسلطات،  الفاكهة  على  تحتوي 
على  إقباال  الناس  أكثر  أن  والماحظ  عجل.  على 
الوجبات السريعة هم االطفال والشباب، اللذين 
روتينهم  من  جزءا  السريعة  الوجبات  صارت 

اليومي.

9منوعـــــات

بمغامرة  أفغاني  مقيم  قيام  فيديو  كشف مقطع 
الهدا  جبال  أعلى  من  بمظلة  بالقفز  خطيرة، 

بالطائف، وسط تشجيع وهتافات الحضور.
المقيم األفغاني  ثانية(،   38( المقطع، ومدته  وبّين 
المنطقة  في  الهدا،  جبل  أعلى  من  يطير  وهو 
مكة  على  تطل  التي  الحلواني”،  بل”دكة  المعروفة 

المكرمة وضواحيها.
ويُعد الطيران من خال “المظلة” عماً خطيراً جداً، 
خاصة العشوائي منه، الذي يقوم به غير المتدربين، 
حاالت  في  الجيد  التصرف  بطرق  علمهم  لعدم 
المظلة،  الرياح، وتمزق جزء من  الطوارئ، من تحرك 

وموقع الهبوط.

الغريب  من  خالية  شطحات  لهم  يكون  الفنانون 
أنها تحقق و تتحول لواقع جديد و جميل بالرغم من 
غرابته الشديدة هذا ما قام بيه الفنان اإلسترالي بوف 
إلنتاج  الصقة  أشرطة  يستخدم   Buff Diss ديس 

أعماله الفنية هربًا من القانون ..!!
و  األسواق  و  المباني  و  الشوراع  في  العلن  في  يعمل 
القطارات و األماكن العامة تركز جميع أعماله على 

الجماجم و خط اليد هذا الفن موجود في العام منذ 
عام 1989 و لكنه غير منتشر بصورة كبيرة إال على 
بالصدفة  الفن  لهذا  تحول  أنه  يقول  الذي  بوب  يد 
حيث أراد أن يستخدمها بداًل الجرافيتي العادي يقول 
أن الشريط يحفظ الوقت كما أنه ال يزول مع الوقت 
أحيانًا  و  العام  فوق  الزجاج  على  يستمر  أن  فيمكن 
تصبح دائمة يقول أيًضا أن هناك التي تزول في الشارع 
األحوال  كًا  في  األفراد  حال  حسب  الثاني  اليوم  من 
المدهشة  الدقة  بهذه  للرسم  الشرائط  استخدام 

فيه شيًئا من الغرابة و اإلبهارأيًضا..

هاتفها  إطاق  عن  جي  إل  شركة  أعلنت 
الجديد “جي4” في أسواق المنطقة، حيث 
بدءا  اإلمارات  أسواق  في  الهاتف  سيتوفر 

من األسبوع األول من شهر يونيو المقبل.
من  األول  الجديد   LG G4 هاتف  ويعتبر 
 IPS نوع  من  بشاشة  يتمتع  الذي  نوعه 
مقاسها  ويبلغ   ،Quantum Display
5.5 إنش، وتبلغ دقة عرضها 2560×1440 
بدقة Quad HD.ويزخر بمعالج سداسي 
شركة  من  جيجاهيرتز   1.8 بتردد  النوى 
 ،Snapdragon 808 طراز  من  كوالكم 
الذي يمنح الهاتف إمكانية تصوير فيديو 
للماحة  متقدمة  وتجربة   ،4K بدقة 
حساس  على  معتمدة   Navigation
ذاكرة  إلى  باإلضافة  هذا  ومتقدم.  محسن 
باإلضافة  هذا  جيجابايت،   3 عشوائية 
 32 بسعة  داخلية  تخزين  مساحة  إلى 
من  الخارجية  للذاكرة  ومنفذ  جيجابايت 
تيرابايت   2 حتى  يدعم   micoSD نوع 

لتخزين البيانات.

خلفية  بكاميرا  الجديد  الهاتف  ويتمع 
 8 بدقة  وأمامية  ميجابيكسل   16 بدقة 
 LG G4 هاتف  ويجمع  ميجابيكسل، 
والتجربة  والراحة  األناقة  بين  الجديد 
البصرية المميزة وتجربة االستخدام التي 

تركز على العنصر البشري.
سعة  ببطارية  مزوداً  أيضا  الهاتف  ويأتي 
3000 ميلي أمبير قابلة لاستبدال، وهي 
 LG ذات سعة البطارية في سلفه هاتف
ولعل   ،G3

الجودة  ذات  الذكية  الجلدية  اللمسات 
 LG G4 الجديد  الهاتف  تمنح  العالية 

عنصرا جماليا وعمليا راقياً.
الجهاز  تصميم  إن  الشركة  وقالت 
متانة  الهاتف  يمنح  والنحيف  المنحني 
الهواتف  من  بالمائة   20 بمعدل  أكثر 
سماكة  وتبلغ  العادية،  المسطحة 
الجهاز 10.16 ملم والوزن الكلي 156 غرام.

أندرويد  التشغيل  بنظام  الهاتف  ويعمل 
إصدار 5.1. وقال دي واي كيم، رئيس إل جي 
بوعدنا  نفي  “نحن  الخليج:  إلكترونيكس 
في االبتكار من أجل حياة أفضل لعمائنا، 
يمتاز  فاخراً  ذكياً  هاتفاً  لهم  ونقدم 
أفضل  تنافس  متوازنة  استخدام  بتجربة 
الهواتف الموجودة حالياً. وقد أردنا أن نوّفر 
لمسة  يمنحهم  جهازاً  للمستخدمين 
التجربة  بين  تجمع  فعلية  شخصية 
للوصول  الفائقة  والتقنيات  الحّسية 
إلى أفضل أداء ممكن. وقد اعتنينا بكافة 
إلى  والكاميرا  التصميم  من  التفاصيل، 
وأستطيع  االستخدام.  وواجهة  الشاشة 
الذي  طموحاً  األكثر  الهاتف  أنه  القول 

قدمته إل جي حتى اليوم”.

طائلة  أموال  عن  بالحديث  األمر  يتعلق  حينما 
سيتجه  بالعالم  شخص  أي  فان  فارهة  وسيارات 
بتفكيره وأعينة صوب منطقة الخليج العربي ذات 
بسياراتها  يتعلق  فيما  خاصة  الواسعة  الشهرة 
وأرقام لوحاتها التي تعد األميز واألغلي في العالم .

صحف  كبري  شغلت  التي  المواضيع  أهم  أحد 
العالم هو الحديث عن أغني طفل عربي في العالم 
للوحات  أقيمت  التي  المزادات  أحد  في  والذي ظهر 
السيارات في العاصمة أبوظبي حيث كان الحديث 
عنه مضاهياً للحديث عن سعر أغلي لوحة سيارات 
درهم  مليون   52.2 مقابل  بيعت  والتي  العالم  في 
في  أيضاً  نجح  الذي  الحمادي  هزاع  الطفل  بجانب 
 2 مقابل   51 الرقم  تحمل  لوحة  علي  الحصول 
مليون درهم وعن سؤاله بما سيفعله بتلك اللوحة 
فانه ذكر بأنه ينتوي وضعها علي سيارة أو سيقوم 

باالستثمار في العالم العربي 

إثار إطاق صفحة على موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” منذ 
الوسط  للبيع من سوريا” ضجة كبيرة في  “آثار  أيام تحت اسم 

السوري ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي .
لمجموعة  صوراً  نشرت  الصفحة  ان  نت”  “العربية  موقع  وذكر 
“للبيع، المصدر  أنها من سوريا، وكتب تحتها  أثرية قالت  قطع 

سوريا والبيع والتسليم في تركيا”
حيث  العريقة،  البلد  هذا  حضارة  ترحم  لم  سوريا  في  فالحرب 
تناقل ناشطون صورة إشعار يسمح لحامله بالتنقيب عن اآلثار 
في محافظة حماة وعليها موافقة “جبهة النصرة” فرع تنظيم 

القاعدة في سوريا، والتي تسيطر على تلك المنطقة.
يأتي هذا بعد أن نشرت مواقع على اإلنترنت ورقة أصدرها “قسم 
مفادها  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  التابع  الركاز”  “ديوان  من  اآلثار” 
تقديم تسهيات وعدم التعّرض لحامل الورقة كونه “خبير آثار”، 

وحملت أختام التنظيم المتطرف إضافة إلى صورة رايته.
وتنظيم  السوري  النظام  بين  التماس  مناطق  أن  مراقبون،  ويرى 
األهمية  ذات  المناطق  في  إال  نسبياً،  هدوءاً  عادة  تشهد  “داعش” 
ضباط  بين  دارت  اقتصادية  حروباً  أن  ناشطون  يقول  إذ   ، المادية 

النظام السوري وتنظيم “داعش”.
على  فعلية  حرباً  تشن  لم  النظام  قوات  أن  ذكره  الجدير  من 
تنظيم داعش، فالحرب لم تندلع بينهم إال في المناطق الغنية 
بالنفط والفوسفات والغاز أو المناطق األثرية، وهي عموماً وجهة 

التنظيم ، بحسب ناشطين من داخل سوريا.
بسرقة  سوريا  في  الناشطة  المتطرفة  التنظيمات  تكتفي  وال 
الماضي  لتسرق  تمادت  بل  مستقبلها،  وتشويه  حاضرها، 
رحمة  تحت  السورية  اآلثار  وباتت  السنين،  آالف  إلى  يعود  الذي 
اليوم  تتجه  العالم  أنظار  مناطق سيطرتهم.  في  “المتطرفين” 
المتطرف  التنظيم  تدمر متوجسة مما قد يفعله  نحو مدينة 
العالمية  اليونسكو  منظمة  قائمة  في  المدرجة  بالمدينة 

للتراث العالمي.

أفغاني يقفز بمظلة 
من أعلى جبال الهدا بالطائف

أشرطة الصقة بدل الدهان على الحوائط

إل جي تطلق هاتفها الذكي LG G4 في أسواق المنطقة

أغني طفل عربي في العالم

صفحة على اإلنترنت 
لبيع اآلثار المنهوبة من سوريا

عنزة  و30  خروفاً  و70  بقرة   50 شاب  كيني  محام  عرض 
القبول  مقابل  أوباما،  بللاراك  األمريكي  الرئيس  على 
بتزويجه ابنته مالياً، التي تبلغ من العمر 16 سنة، وفق 

صحيفة ذي نايروبيان الكينية.
نشرتها  مقابلة  في  كيبرونو،  فيليكس  المحامي،  وقال 
 ،2008 منذ  إليها  “انجذبت  الثاثاء:  اليوم  الصحيفة 
وكانت  األولى  الرئاسة  حملة  يخوض  أوباما  كان  عندما 

ابنته في العاشرة”.
ولم  الحين،  ذلك  منذ  لها  وفياً  بالبقاء  “التزمت  وأضاف 

مستعدون  وهم  بذلك  عائلتي  أخبرت  أحد.  مع  أخرج 
لمساعدتي في جمع المهر”.

يوليو  في  ابنته معه  أوباما  أن يحضر  “يأمل  أنه  وكشف 
يعتزم  وأنه  ابيه،  بلد  لكينيا  األولى  زيارته  خال  )تموز( 
تجاوزت  التي  أوباما  جدة  تزال  وال  حينها.  يدها  يطلب  أن 

التسعين عاماً تعيش في كوغيلو في غرب كينيا”.
بثروة  مهتم  أني  البعض  يعتقد  “قد  المحامي:  وقال 

العائلة. ولكن هذا غير صحيح. أنا أحبها حقاً”.
أنه “يحلم بحياة بسيطة، وأنه يريد تعليم  وأكد ختاماً 
الذرة(،  )من  األوغالي  ،وتطبخ  البقرة  تحلب  كيف  ماليا 
نساء  كل  مثل  المخيض(  اللبن  )وهو  المرسك  وتحضر 

قبيلة كالنجين”

محام كيني يعرض 150 رأس ماشية
 مهرًا البنة أوباما بعدما أكد أنه انجذب إليها منذ 2008

شيفروليه تعتزم إطالق سيارات بنظام أندرويد أوتو و آبل كار بالي في 2016

الوجبات السريعة.. لذة موهومة تحقن البطون بالسموم القاتلة
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الدكتور  ظل  شهور  طوال 
الباحث  كلللراو  جيمس 
بجامعة فاندربيلت يسعى 
دم  الللى  للحصول  يائسا 
أمل  االيبوال على  ناجين من 
التي  البروتينات  استخاص 
االفللات  على  ساعدتهم 
الفتاك  الللفلليللروس  مللن 
عقاقير  في  الستخدامها 
لعاج  محتملة  جديدة 

المرض.
في  جهوده  نجحت  وأخيرا 
نوفمبر  شهر  منتصف 
بالحصول  الثاني  تشرين 
الدكتور  دم  من  عينة  على 
الطبيب  سللاكللرا  ريلللك 
ماساتشوستس  بجامعة 
اللللذي أصلليللب بللااليللبللوال 
ليبيريا.  في  عمله  أثناء 
وبللحللصللوللله علللللى هللذه 
يتصدر  كراو  أصبح  العينة 
لعاج  جديد  نموذج  جهود 
عن  المسؤول  الفيروس 
غرب  دول  في  إصابات  أسوأ 
وفاة  في  تسببت  أفريقيا 

نحو 7000 شخص.
مقابلة  في  ساكرا  وقللال 
االجسام  أخذ  “يمكنهم 
المضادة التي يجدونها في 
انهم  بدقة.  ويفرزونها  دمي 
يبحثون عن تلك المسؤولة 
على  القضاء  عللن  أكثر 

الفيروس.”
يعمل  الللذي  ساكرا  وذكللر 
إس.آي. جماعة  لدى  طبيبا 

المسيحية  التبشيرية  إم 
انه  المتحدة  الواليات  في 
تبرع بعينة الدم دون “انتظار 
يحصل  لن  وانه  مقابل”  أي 
تم  اذا  مللادي  ربح  أي  على 
يعتمد  منتج  الى  التوصل 
المضادة  األجللسللام  على 
وطرحه  دمه  في  الموجودة 

في االسواق.
شركة  مع  كللراو  ويعمل 
الللللدواء الللخللاصللة مللاب 
التي  بيوفارماسيتيكال 
ستصنع  انللهللا  يللقللول 
الجراء  المضادة  االجسام 
عليها  التجارب  من  مزيد 

تابع  معهد  اشللراف  تحت 
للمنح  الوطنية  للمعاهد 
شركة  وتختبر  الصحية. 
ماب حاليا عقارها )زي-ماب( 
وهو مزيج من ثاثة أجسام 
واعدة  بنتائج  جاء  مضادة 
من  ضئيل  عللدد  عللاج  في 

مرضى االيبوال.
ويأمل كراو في تطوير عقار 
من  االحسن  الى  زي-مللاب 
خال عزل االجسام المضادة 
لناجين من المرض والتوصل 
الى عقار يكون فعاال مع كل 

ساالت االيبوال.
وتبنى عدد من كبار العلماء 
االجسام  استخدام  فكرة 
في  الموجودة  المضادة 
المرض  من  الناجين  دم 
واعللدة  طريقة  كأفضل 
وكراو  االيبوال.  لمكافحة 
من  كبيرة  مجموعة  ضمن 
في  والشركاء  االكاديميين 
على  تعمل  أدوية  شركات 
أجسام  واختبار  تطوير 
مضادة بشرية استخلصت 
عولجوا  ناجين  دم  مللن 
تقوم  إيموري  جامعة  في 

بتجميعها وزارة الدفاع.
المسعى  هلللذا  يللجلليء 
لتطوير  سباق  اطللار  في 
المرض  لتفشي  عاجات 
وليبيريا  سيراليون  في 
شركة  تجرب  كما  وغينيا. 
فارماسيتيكال  تكميرا 
لايبوال  عاجا  الكندية 
دواء  شركات  تعمل  بينما 
منها جاكسوسميثكاين 
وشللركللة ملليللرك آنللد كو 

للتوصل الى لقاح لايبوال.
الشهر  رويللتللرز  وقللالللت 
الماضي إن عددا من العلماء 
ثاثة  بينهم  من  البارزين 
نوبل  جائزة  على  حاصلين 
االمريكية  الحكومة  حثوا 
مضادات  أبحاث  دعم  على 

األجسام.
نهار  ليل  “نعمل  كراو  وقال 

على هذا.”
هي  المضادة  واالجللسللام 
المناعي  الجهاز  بروتينات 
الغزاة  وتدمر  تطارد  التي 
الفيروسات  مثل  االجانب 

والبكتيريا.

هل يمكن استخدام دم 
الناجين من االيبوال كعالج ؟

ـ متابعة



المالكي,  االمير  عبد  التشكيلي  الفنان  كشف 
جداريات  لعمل  بغداد  محافظ  مع  اتفاق  وجود  عن 
االحداث  تترجم  بغداد  ساحات  وسط  سيراميكية 
التي يمر بها البالد لتكون بصمة عراقية حديثة في 
تاريخ العراق. وقال المالكي في تصريح  صحفي ان” 
من  افضل  لكونها  التاريخ  سيرت  تؤرخ  الجداريات 

ممكن  انه  الى  اضافة  تزور,  ان  ممكن  التي  االوراق 
للحكام يزوروها وفق منهاجهم الذي يحتاجوه حيث 

انها تبقى عبر التاريخ الشاهد على تلك المرحلة
منحت  العراق  بها  يمر  التي  االح��داث  ان”  واض��اف 
ارض  على  لتجدسيدها  الفرصة  العراقي  للفنان 
الواقع “ مبينا انه”  كفنان تشكيلي عراقي قد جسد 
كالنازحين  البالد  في  مرت  التي  االحداث  من  العديد 
االطفال  كذلك  والفقر   الباسل  جيشنا  وصوالت 
تصلهم  لم  والذين  العشوائيات  يسكنون  اللذين 

الجداريات  هذه   “ ان  الى  المسؤولين”,مشيرا  ايادي 
التقل عن ثالث الى ستة امتار واشار المالكي الى ان 
ضمن  بالعالم  عربي  فنان  كافضل  ترشيحيه  تم   “
العالية  بالدقة  اعمله  المتياز  كروب  عرب  مجموعة 
مفهوم  الغير  الفني  العمل  ان”  موضحا  والواقعية 
لم  عمل  يعتبره  األمي  الشخص  اليفهمه  بحيث 
يؤدي رسالته”. يذكر ان “ المالكي  فنان واقعي شجع 
هي  الواقعية  اعتبر  حيث  عام  كخط  الواقعيه  على 

القاعدة الخرسانيه لكل فنان”.

عراقيتان تفوزان بجائزة” كتارا” 
الدولية للرواية العربية في قطر

األدب وعالقته بالمجتمع

وزير الثقافة والسفير التركي يبحثان 
جوانب التعاون الثقافي بين البلدين

غيالن  كاظم  واالعالمي  والباحث  الشاعر  أصدر 
متناوالً سيرة  النواب،  الجديد عن مظفر  كتابه 
بالخبرات  الممزوجة  الشعرية  الكبير  الشاعر 
الفنية والسياسية الفائقة التي رافقت مراحله 
المسيرة  مع  تتواءم  الذي  الوقت  في  االدبية 
النضالية الطويلة حتى غدت التجربة النوابية 
منجماً  وتفاصيل  دقائق  من  مافيها  بكل 
وبنية  الريف  عفوية  بين  ،مزج  واسعاً  تحديثياً 
خبرات  غيالن  حسب  النواب  جمع  المدينة.لقد 
الريفية  البيئة  عفوية  تبتكر  التي  المدينة 

وتوظفها في منجم الشعر. 
الكبير  العراقي  الشاعر  محيط  وهو  ال  وكيف 
الحداثة  امبراطور  يعد  الذي  النواب  مظفر 
سهل  ما  العامي،لكن  الشعر  في  الشعرية 
الرفقة  تلك  هي  المهمة  تلك  شاعرنا  على 
الطويلة والعالقة الحميمية والحب الذي يربط 
وغيالن  الكبير  النواب  بين  بمعلمه  التلميذ 
المبدع،الذي راقص قلوبنا وكحل عيوننا بكتابه 

الجديد”مظفر النواب... 
وقصائد  دراسات  وهي  االستثنائية”  الظاهرة 
بيده  ومخطوطات  منشورة  وغير  منشورة 
للشاعر  تاريخية  صور  عن  فضال  وح���وارات، 

والمؤلف في بغداد ودمشق. 
الكتاب الذي يتألف من )146(صفحة يبدأ باهداء 
مميز وملفت لكونه قصد رجالً قدم روحه قربانا 
“عدنان سلمان  الشهيد  وهو  العراقية  للثقافة 
استشهد  الذي  عدنان  مكتبة  صاحب  خفي” 
المتنبي،  الذي طال شارع  التفجير االرهابي  في 
ويبين المؤلف ان االهداء ليس الستشهاده فقط 
،وانما باعتبار الشهيد اول من حفزه على تأليف 
يطبع  ان  الشاعر  حرص  الكتاب،ولذلك  هذا 
والنشر  للطباعة  دار مكتبة عدنان  الكتاب من 
االهداء  ياسروشمله  ولده  يديرها  التي  والتوزيع 
تطل  االهداء  االوفياء،بعد  ديدن  هو  ايضا،وهذا 
بمقدمة”  عليها”ليست  كتب  مقدمة  علينا 
وهي بالفعل ليس كذلك لكونها ليست كباقي 
ان  على  مؤلفوها  يحرص  التي  الكتب  مقدمات 
تكون من حصة هذا االديب او ذاك سعيا منهم 
لسرد  استثمرها  القارىء،لكنه  انتباه  لجذب 
على  الحصول  كيفية  في  لمعاناته  تاريخي 
مفردات هذا المنجز،وكيفية المطاولة بالجهد 
ذلك  يؤكد  الحلة،وما  بهذه  اظهاره  سبيل  في 
اعتراف المؤلف بقوله”المزاج وطقوس الحديث 

والكتابة من ابرز مايمتاز به ابو عادل،فقد حاولت 
مرات،اغادر  خمس  من  ألكثر  معه  حوار  اجراء 
بطريقة  لدمشق،فيعتذر  في  بغداد  من 
زيارته  اثناء  الصدفة  شاءت  ان  تخجلني،الى 
اختارني  الحظ  2011ولحسن  مايس  لبغداد 

لمرافقته طيلة فترة اقامته. 
وقبل ان يغادر بيوم حصل الحوار،وحتى اللحظة 
الذي  الجهد  مايصور  ادري كيف حصل؟”وهذا  ال 
بذله المؤلف في تحقيق الهدف،ويذكر المؤلف 
اهم الخصال الحميدة التي يتمتع بها صاحبه 
مقدمته  في  رتوش،منوها  او  مكياج  غير  من 
معدة  سلسلة  ضمن  من  هو  الكتاب  هذا  ان 

ستنشر الحقا. 
“دراسات”  اسماه  آخر  قسم  الى  مبدعنا  ينتقل 
تحت  االولى  حلقات،جاءت  ثالث  الى  وقّسمه 
ومالمسة  عجيب  النواب..منجم  “مظفر  عنوان 
دقيق  بشكل  فيها  يؤرشف  للوجدان”  هائلة 
وتاريخي بداية حركة التجديد في شعر العامية 

بالعراق. 
المعترك  هذا  في  ب��ارزة  باسماء  ويستشهد 
سعدي  محاوالت  ذلك  والمحبب،مثال  المخيف 
ما  يقول)مثل  حين  14تموز  ثورة  عقب  يوسف 
الوردة...شعبنه  متفتح  االنهار....مثل  تمتلي 
تحرر اوسار(لكنه يركز في هذا التجديد وبداياته 
السماوي”قد  عزيز  الراحل  الشاعر  قاله  بما 
نستغرب اذا قلت كانت وحدة التفعيلة ظهرت 
شعر  في  ظهورها  قبل  الشعبي  الشعر  في 

الشعر  الحداثة ظهرت في هذا  ،واول  الفصحى 
بعشرينيات هذا القرن مع ثورة العشرين،اي قبل 
ان تظهر عند السياب ونازك باكثر من 25 سنة. 
يغنى  الشعبي  الشعر  ان  لهذا  وتفسيري 
بها  )الهوسة(دخلت  المسمى  الفن  وطبيعة 
التفعيلة لتطويل  مقاطع اعتمدت على وحدة 
نفس الشاعر اثناء االلقاء”وهذا الحديث منقول 
المهمة  االشارة  السماوي،وهذه  مع  حوار  من 
تجاهلها اغلب النقاد سواء المبحرون بالعامي 

او الفصيح،وهي انتباهة 
أثار  لطالما  أمر  الى  الكتاب  صاحب  ينتقل  ثم 
التساؤل وهو كيف تمكن هذا الشاعر البغدادي 

يتحدث  يصبح  والتكوين،ان  والجذور  اللهجة 
الجنوبي،ويستثمر  الريف  ابن  بلهجة  شعريا 
لهجته لتحتل صدارة اجمل قصائده السياسية 
من  اال  اللغز  ذلك  يفك  ان  واليمكن  والوجدانية؟ 
قبل صاحبه حين يقول”رحت عام 1956-1955الى 
المنطقة  في  بمغنين  العمارة،والتقيت  اهوار 
فعال  ذهلت  فالح،وقد  وسيد  غريروجويسم  هم 
للغنى الموجود في غنائهم،وتكشف لي منهم 
من  بالجمال  مملوء  عالم  مهمل،ولكنه  عالم 
الصعب ان تجد عالما بديال عنه،ويمكن ان يسد 
لدي”فهنا  الخلق  امكانيات  في  كبيرة  حاجة 
وتطويعها  اللهجة  تلك  السر سرعشق  يكمن 
التي  وحداثتها  قصائده  جماليات  يخدم  بما 
الكبير  الناقد  دعا  ما  الجميع،وهذا  ابهرت 
الكبير(  دراسته)المنجم  في  مبارك  محمد 

للقصيدة  النواب  بريادة  العلني  االعتراف  الى 
تقترب  مرة  يقول”ألول  حيث  الحديثة  الشعبية 
مظفر  يد  على  الشعبي  الشعر  في  القصيدة 
مما  ذهنية  ورؤيا  تشكيلية  رؤية  من  النواب 
الشعر  في  القصيدة  نماذج  افضل  اليه  انتهت 
الشعبي الفصيح،حتى إنك لتستقرىء مفردات 
بنية القصيدة الحديثة ،كما ولدت في أرفع آثار 
الحيدري،وبذلك  وبلند  والبياتي  ونازك  السياب 
العراق  في  الشعر  مسيرة  في  النواب  احدث 
الحداثة  رواد  احدثها  التي  ذاتها  االنعطافة 
الشعرية في مسيرة الشعر العربي الفصيح”. 

)ال متت انته....وال آنه احتييت( 
الدراسة  من  االولى  غيالن حلقته  يختم كاظم 
للقاص  نقدية  مقاالت  ضمن  من  بشهادات 
والكاتب زعيم الطائي الذي بين لنا”كان اهتمام 
اعطى  جديد  لفظي  قاموس  باكتشاف  النواب 
داخليا  وايقاعا  جديدة  خصوصية  لقصيدته 
الشعرية  لجملته  الالمألوف  االيقاع  مخاطبا 
أكثر  وفعالية  جمالية  لشعريته  فأضاف 
للنواب  ابيات  بعدة  الطائي  عمقا”ويستشهد 
والويت  وبطلت  روحي  مقولته:الروح  لبرهنة 
أجذبك  ياحزنها،بطليت...ما  اكلك  اذنها....شرد 

آني ناسيك وبجيت... 
ارتجيت.... الريح  على  المحجر  مثل  حاير  وآنه 

المتت انته...وال آنه احتييت. 
)ما أظن أرضا رويت بالدم كأرض بالدي(هكذا يبدأ 
المؤلف حلقته الثانية من دراسته التي جعلها 
والهوية  العراقي  الشعبي  عنوان”الشعر  تحت 

الوطنية... 
هذه  النواب...نموذجا”في  ومعاصرة...مظفر  تراثا 
التأسيس  اعماق  الى  غيالن  يدخل  الدراسة 
الذي  الشعري  الجنس  لهذا  البداية  ومرحلة 
الى تحبيذه  الناس،ويشيرهنا  الدنيا وشغل  مأل 
بقية  في  بتسميته  اسوة  بالعامية  تسميته 
البلدان العربية،ويؤكد ان منهله االول هو وطني 
البلد  بها  مر  التي  التاريخية  المراحل  عبر 
كثورة العشرين ،ودور االهازيج في شحذ الهمم 
عن  الثوار،فضال  عند  الحماسة  روح  واشاعة 
الثورة،ويستشهد  تلك  في  ودوره  الديني  المنبر 
فرض  مثل-حل  البارزة  بالهوسات  المؤلف 
الخامس كوموله..يالترعد بالجو هز غيري...بس 
الى  االشارة  غيالن  يغفل  آنه-ولم  موش  اليتعذر 
القصيدة الحسينية غير البكائية والمستمدة 
من اعماق الثورة كقصيدة )يحسين بضمايرنه(

للشاعر الراحل عبد الرسول محيي الدين. 
شاعر اعاد الشعر الى نفسه
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كتاب يتناول حياة المجموعة الشعرية له 

النواب منجم التحديث بين الريف والمدينة
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تمكنت روائيتان عراقيتان من الفوز  بجائزة كتارا  الدولية للرواية العربية 
والتي اقيمت في دولة قطر ، بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية  
حيث فازت ضمن الجائزة االولى الروائية ميسلون هادي فئة الروايات غير 
منشورة برواية )العرش والجدول (، وفازت الروائية ناصرة السعدون ضمن 

رواية )دوامة الرحيل( فئة روايات منشورة . 
و شهد مسرح االوبرا في المؤسسة العامة للحي الثقافي حفل توزيع 
من  حشد  حضور  وسط  األولى،  دورتها  في  العربية  للرواية  كتارا  جوائز 
المدعوين من داخل وخارج قطر، الذي اعلن فيه أسماء الفائزين بالجائزة، 

والتي تعد االضخم من نوعها على مستوى الوطن العربي.
وشمل الحفل توزيع جوائز فئة الروايات المنشورة وعددها خمس جوائز 
. كما يشمل فئة الروايات غير المنشورة وعددها خمس جوائز للروايات 
إلى  للتحويل  قابلة  رواية  أفضل  جائزة  توزيع  تم  فيما   ، تنشر  لم  التي 
عمل درامي من بين الروايات الفائزة مقابل شراء حقوق تحويل الرواية إلى 
تنشر  لم  التي  الفائزة  األعمال  وتسويق  طباعة  إلى  فضالً  درامي.  عمل 
وترجمة الروايات إلى خمس لغات هي اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية 

والصينية والهندية.

من البداية نقول إن موضوعا كهذا يخلق كثيرا من التساؤالت. وهذا شيء 
حسن في األدب والفكر. وهذا الموضوع أخذ قسطا وافرا من البحث مّمن 

سبقونا.
بمجتمعه  األديب  عالقة  تشمل  بالذات  هي  بالمجتمع  األدب  عالقة  إن 
على  يخفى  وما  المجتمع  يخصُّ  ما  وكشفه  حوله  يجري  لما  ووعيه 
التي  الوظيفة  يحقق  أن  يمكنه  وكيف  ووظيفته؟  األدب  ما  إذاً  اآلخرين. 

حملها على عاتقه؟
الحياة  مظاهر  من  مظهرا  يعكس  الجميلة  الفنون  من  فن  فاألدب 
المعبرة  الكلمة  القيم  تلك  عن  التعبير  في  وسيلته  االجتماعية. 
“ إنه تعبير فني  الموحية، هذا التعريف البسيط يلتقي بتعريف آخر.. 
ورائها  من  ويبغي  األديب  ينقلها  إنسانية  تجربة  أو  إنساني  موقف  عن 

المتعة والفائدة “.
فالتعريف يؤكد على دور الكلمة وأثرها في التعبير ومكانتها لما فيها 
من سحر وقوة مؤّثرة في نفس المتلقي وهذه الكلمة وراءها مبدع مرهف 
الفنية  بريشته  يستشّف  الحساسّية  شديد  الطبع  ورقيق  الحس 

وبوسيلته الخاصة..
فللكلمة دور في بناء المجتمعات وأكثر ما يظهر في المواقف العصيبة 
بالوعي  متسّلحا  واعيا  عقال  ملك  أديب  الكلمة  هذه  وصانع  واألزمات 

واإليمان بالهدف..
فهل  ومجتمعه،  األديب  بين  العالقة  طبيعة  عن  أنفسنا  نسأل  ولكن 
أفراد المجتمع؟ وهل عالقته عالقة  العالقة طبيعية وعادية كغيره من 

توجيهية بّناءة؟
صفات  من  يملكه  لما  نظرا  قيادّية  توجيهية  عالقة  إنها  يقيني  في 
ل المسؤولية ولذلك يطلب منه أن يكون أكثر  له على تحمُّ وإمكانات تؤهِّ

شيء  فكل  مؤثرة،  وسيلة  يملك  الذي  وهو  مجتمعه  بقضايا  التحاما 
ألم  الكلمة؟  إال عن طريق  يتغّير شيء  الكلمة وال  أثر  إال  يزول  أن  يمكن 

يقل التوراة “ في البدء كانت الكلمة “؟
وترسيخه  وكشفه  بالحاضر  الماضي  ربط  على  القدرة  يملك  فاألديب 
لقيم الخير وهذه أمور أساسية في األدب ومن أهدافه. فاألديب له عين 
تكشف الغطاء عن روح األمة، ويد تربط بين أجزاء شخصيتها ومراحل 
ر أدباء  تطورها، وله قدم تسعى إلى مستقبل أرحب. وهذا ال يتحقق إال بتوفُّ
ناضجين مسؤولين واعين لقضايا أمتهم ومؤمنين بمعالجتها، فاألديب 
ثقافيا وفكريا يغني تجربته  زادا  الرسالة تتطلب منه  له رسالة، وهذه 
ويعمق رؤيته للمجتمع واإلنسان وال نفهم عالقة األديب بمجتمعه أنها 
انخراط بمشاكل المجتمع، بل نفهمها إحساسا صادقا مفعما بالحب 
عالقة  بمجتمعه  األديب  فعالقة  مجتمعه،  تطّور  في  والرغبة  والغيرة 
ويتفاعل  االجتماعي  بالوسط  ويتأثر  وأحداثه  بالمجتمع  يتأثر  تفاعلّية 

معه مما يزيد انتماءه وإحساسه.
ويأتي إلينا سؤال: ما هي وظيفة األدب؟ وما هو دوره في حركة المجتمعات؟ 
فأرى أّن األدب انعكاس لرؤية األدباء وتصّوراتهم المستقبلية، فإليكم ما 

قاله القاص المبدع يوسف إدريس عن عالقته بالمجتمع.
“ أما نحن فإننا ندعو من أجل تدعيم هذا األدب وتركيزِه وتوضيح اتجاهاته 
الذي  الحّي  األدب  هو  ذلك  شئتم،  ما  سّموه  االلتزام.  سبيل  سلوك  إلى 
ينبع من المجتمع ويصب فيه فيكون صورة حية له، وذلك هو األديب الذي 
يصهر عواطفه جميَعها في بوتقة الناس وحاجاتهم، فينفذ إلى أغوار 
في  والمشاركة  عنها  التعبير  وفي  اإلحساس  في  فيصدق  مشكالتهم 

إيجاد حلول لها “.
يعيشوا  أن  األدباء  المجتمع، فعلى  أدب ليس معزوال عن  الصادق  فاألدب 
الجديد  ترسيَخ  متوّخين  أعمالهم  في  ويعكسوها  عصرهم،  تجربة 
أن  دون  نحو قضايا مجتمعه  اجتماعية  ولألديب وظيفٌة  الفاسد.  ونفي 
ولو  عاديا.  ليس  يقوله  ما  ألن  الفنية  العمل  ومقومات  إطار  تخرجه عن 

أن  لألدب  يمكن  وال  الشعب  أفراد  باقي  عن  األديب  تمّيز  لما  عاديا  كان 
يؤدي وظيفته بعيدا عن مقومات اإلبداع الفنية من خيال ورؤية وأسلوب 
فهو  اإللزام.  عن  بعيدا  بحريته  ويرسمه  عنه،  يعبر  لما  وتصور  مناسب 

مسؤول أمام التاريخ عن كل كلمة عّبر عنها.
ٌه أم قائد؟ وهل لألدب  ويخطر على بالي سؤال يلحُّ علّي كثيرا: األدب موجِّ
وظيفة سياسية مباشرة؟ إلى ما هنالك من تساؤالت؟ وأجيب عن هذه 
أدلى  التي  األسئلة بما تمليه قناعتي معتمدا على بعض التصريحات 
بها األدباء في مقابالتهم، فقد ُسئل توفيق الحكيم لماذا تكتب؟ فكان 
الناس  وفي  الحياة  له وجهة نظر في  ّأن يكون  بد  ال  الفّنان  “ ألن  جوابه: 
وفي األفكار. الفنان ليس مّجرد متفرّج. إنه متفرج وصانع لمجتمعه في 

وقت واحد “.
الفكري  غذائها  في  رخاء  إلى  بحاجة  النفس   “ يقول:  قول  وهناك 
المادية،  حياته  في  النعيم  من  شيء  إلى  الجسم  كحاجة  والعاطفي 
واألدباء والفنانون يجلبون هذه الحقيقة، ويقّدمون هذه الوجبة الغنية 
مونها وجبة أّولية، ويرشدون إليها، ويلفتون  للمجتمع “ ونحن نقول: يقدِّ

نوها بالفم. األنظار نحوها موّضحين أهميتها دون أن يلقِّ
فوظيفة األدب محّصلة لوعي األديب وإيمانِه بدور الكلمة. فاألدباء رُسل 
المجتمع، وهداة البشر بما يملكون من قدرات ومواهب، فاألدب ليس حزبا 
سياسيا أو قيادة عسكرية أو حلفا. بل مؤّشرا لزرع قيم نتوّخاها، ونسعى 
الكاتب  فرسالة  تحريضّي،  تكوينّي  تهذيبي  دور  فدوره  لتحقيقها. 
األلماني  الفيلسوف  عنه  عبر  ما  وهذا  الحقيقة،  عن  للناس  الكشُف 
الحقيقة كاملة فليستمْع ما  “ فمن لم يكن يحيا لكشف  )نيتشه(: 
ور ال قْدرَ  أّفاك مزِّ الدنيا لن يكون ذلك كاتبا وإنما هو  طاب له من نعيم 
وهذا  ودورَه،  األديب  وظيفة  يُبّين  الصريح  اإلدالء  هذا  إن   .“ له  مقام  وال  له 
لتحّرر  تحتاج  وتعريتها  وكشُفها  فالحقيقة  األديب.  بتحّرر  إال  يأتي  ال 
عن  تخلٍّ  إّنها  األديب  حياديَّة  نفهم  وال  وقناعاتِه  فكرِه  من  سوى  األديب 
رسالته ومجتمعه. فاألدب ألصق الفنون بالحياة اإلنسانية وأقدرُها على 

اإلبداع واإلمتاع، وأحّبها إلى األذواق وأشهرُها شيوعا بين الناس، وهذا ما 
يحّدد مسؤولية األديب أمام هذه الثقة الممنوحة له من فئات المجتمع 
المختلفة. فال أدب من دون هدف ورسالة، يصبو إليها األديب فاألديب الحرُّ 

م من إبداع. مسؤول أمام ضميره عّما يكتب ويقدِّ
األدباء  أمام  األدباء  دور  ما  األدبية:  المجالس  في  تترّدد  التي  األسئلة  ومن 
الشباب الذين ينطلقون بعفوّية وحرارة، ويبحثون عن مكان لهم؟ فاألدباء 
عبء  لحمل  األساسي  ودورهم  أهميتهم  حول  اآلراء  تختلُف  ال  الشباب 
الدرب برؤية واقعية تفاؤلية متسّلحة بالحفاظ  من سبقهم ومتابعة 
معاصرتِهم  تناسي  دون  بتراثهم  متمسكين  والمثل،  القيم  على 
ومتطلباتهم. فعليهم أن يجّددوا ما شاء لهم التجديد، ولكن داخل إطار 
األولى.  بالدرجة  النية  وحسن  والمعقولية  والتجويد  والقواعد  اإلتقان 
إال  تتّحق  ال  األمور  وهذه  واالستهتار،  واالبتذال  االستخفاف  عن  بعيدين 
بتعميق الصلة والعالقة بين األجيال وزرع االحترام المتبادل، فعلى األدباء 
أن يفتحوا صدرَهم لتجارب الشباب، ويناقشوها، وعلى دور النشر أن تأخذ 
وهذه  وجودهم.  عن  وتبحث  ُههم  وتوجِّ النشر،  على  تساعدهم  بأيديه، 

مسؤولية ضرورية لئال تكون هناك قطيعة ٌ، وعندها الطامة الكبرى.
إليهم  نتوجه  أن  ويجب  واجبات،  وعليهم  حقوق  لهم  الشباب  فاألدباء 

لنحافظ عليهم، فالمحافظة عليهم تمّسك بوحدتنا وأصالتنا.
فواجبنا – معشر األدباء – أن نرّسخ فيهم إيمانَهم بعروبتهم ومثلِهم، 
والكلمات  بالخطابات  يأتي  ال  وهذا  وثبات،  بثقة  الوقوف  من  ونمّكنهم 
لمن  بحاجة  فهم  بالمسؤولية.  الحّس  وتنمية  باإليحاء  بل  الجوفاء، 
يأخذ بأيديهم قبل أن تستهلكهم األفكارُ الدخيلة واألغاني السخيفة 
واألزياء المتدفقة من المفاهيم، فإني على ثقة بأن بذرة الخير والعمل 
والعطاء،  بالماء  يمّدها  لمن  محتاجة  لكنها  أعماقهم،  في  مغروسٌة 

لكي ينعشها ويخرجها من األزمات والمواقف العصيبة.
في  وأطفالنا  لشبابنا  قّدمتم  ماذا  أدبائنا:  أمام  مطروحا  سؤاال  وأترك 

م لهم هل يكفي ويغني؟ المرحلة الراهنة؟ وما ُقدِّ

بحث وزير الثقافة فرياد راوندوزي مع السفير التركي ببغداد فاروق 
قيماقجي ، جوانب التعاون الثقافي بين البلدين.

راوندوزي  على  عرض  التركي  “السفير  ان  بيان  في  ال��وزارة  وذكرت 
العراق وتركيا واتفقا على  الثقافي بين  مشروع بروتوكول للتعاون 
توقيعه بعد دراسة مضامينه من قبل الجانب العراقي وبعد اجراء 

االنتخابات التركية”.
واسباب  العراقية  داراألوب��را  مبنى  تشييد  سير  الجانبان”  وبحث 
اعمال  عرض  في  والتنسيق  تنفيذه  في  التركية  الشركات  تلكؤ 
فنية تسهم في توسيع دائرة التفاهم وتعميق عالقات الشعبين 

الصديقين

فنان تشكيلي يجسد االحداث التي مر بها العراق بجداريات وسط ساحات بغداد

كلمة في قصيدة / حسن الخزاعي 
انريد خطوة ابخطوة 

 نمشي ابعد درب 
كلنه احنه ندور 

 وكلب واحد
انريد كلنه نعيش .. وانحس ابعضه 

ابد مو منه اليساوم عالحقيقه
انريد كلنه اكلوب بيضه 

انريد حاسدنه نغطيه 
واليرمي بالسر الحجر 

 مو من اهلنا 
.............................

صرخة يتيم / عبد الرضا العقابي 
صبحت ابيتم اعيونه تجدح ضيم 

صاح ابصوت عالي والوجه ذبالن 
تعبني البجي والبطن جوعانه 

اتعشه صبر والهم هموم الليل 
عيون امي عمت من البجي والنوح

والصاحي ضمير التسمع اذانه
حته اطيورنه شالت حزن وياي 

واكلوب االكابر قاسية اويانه 
من لحم الغزال البطن مليانه 
الهمهم فقير او حمل مطروح 

همهم قصر عالي او ذهب ابينانه 
ماتكسر كلبهم صرخة المجروح 
ملتهيه االكابر بالكراسي شلون 

غلطانه الظالم او صار حفنه سنين 
اشوكت الشمس تطلع فوك دنيانه 

خلصنه العمر وانعيش باالحالم 
ياحلم انشوفه الضيم يلفانه 

وامطر خير لو تصعد على اسمانه
التمطر حزن امطر ورد وهيل 

كلمن شيخ صار او صدر ديوان 

على اعكاله كتب احمي االمانه 
.............................

ابو ذيات  /“ الشيخ خزعل امير االهواز “
ابزلفك مسبح يامدلول ياهيل 

يمن خدك اهالل العيد ياهيل 
احبك من جنت بالمهد ياهل 

دكلي شغيرك هسه عليه 
.............................

الشيخ راضي علي بيج 
ابد مليزلزلك حالي وهدك

عفاه شيحمل الكفه وهدك
كصدي بس اصيدنك وهدك

واريد تصير حر وترد اليه
.............................

طحت الحيل بيه كعد والكوم 
والخوان فزعولي والقوم 

الني بصلح وي وكتي والكوم 
اراضيه ويرد يزعل عليه

.............................
اعرف الناس / عارف شلش الساعدي 

يلودك تخالط الناس ... تلكاهم معادن 
من تماشيه

...وصيحت  اشراد  ادرسه  اوياه  المشيت 
ابهل الوكت الطمع بيه
اعز الناس عندك وبيك ...

الرضع وياك بالك من تجافيه 
مدام الطمع دومع ايفسد الناس .. 
ايغرك بالحجي والفلوس تعمينه 

اخوه بالجذب اليوم تنقاس 
تنسه ذيج االخوة دنيه مانسيه 

اخوك المايفيدك ساعة الضيج 
لتعتبره اخو والتنشد اعليه 

يلودك تخالط اعرف الناس 

تلكاهم معان من تماشيه 
.............................

الوداع / فالح هادي الفتالوي 
وصل حد الوداع وانهة الشوك 

وذن دربين كل ما عدنه دربه
وشد اعليه الرحيل وحمل النوك 

ومن نتالكه نشبه غركنه
اسطورة  الجان  والحنان  الحب  انتهى 

الناس 
وسالوفة عشك تملي الدواوين 

   عشك وبطيب صافي 
    يعلمك ان توافي

ابد ثوب الغدر وياه مليوك 
ومثلج ماكو احد خان حبه 

فيض امن السنين وعشك طاهر 
ونتراجف لمن لحظه انتالكه 
وال بينه الغفله والليلة ساهر 

وبشوفك انغلب من الرفاكه 
عشك واشواك وادموع 
وكلبي ايشك الضلوع 

وكل موعود علينه اطوط ابطوك 
وبحبنه اليخون اهواه عجبه 

عطاء ابشوكته ويفيض خنياب 
والعاشك شبهنه وشوك محبوب

الهوه مابيه غدار 
ثلج يلهب لبنار 

ومن مجنون بيه ممتد العروك 
وسكني بجدم حبلج كل محبه

واحدنه اعلى االخر شوك مسحور 
والف صورة الحبيبه بكلبه مرسوم 

عشك واهموم واهات 
وكسر مابين الشمات 

وسالوفه عشك مابين الحلوك 
وتالي بسجة الشمات صحبه 

إعداد الشاعر : حسن الخزاعي
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وصخ: وسخ
أصوله: قال الجاحظ:

لم يسم النبي صلى اهلل 
الذهب  وآله وسلم  عليه 
أال  بالحجرين  والفضة 
من  يضع  أن  يريد  وه��و 
فتنة  وم��ن  أق��داره��م��ا، 

الناس بينهما
تسلم  يكثر  منشؤه: 
اصحاب الحوانيت النقود 
المعدنيه من المشترين 
بعضها،  لهم  ويعيدون 
فتسود أصابعهم وباطن 

كفوفهم.

الشيء  نفس  ويحصل 
كفوف  وباطن  أصابع  في 
الصرافين عندما يكونون 
على  أو  حوانيتهم  في 
فإنهم  الطريق  قارعة 
معدنية  نقوداً  يضعون 
م��ن اك��ب��ر ال��ح��ج��وم 
الى  يد  من  ويحركونها 
فتنبعث  وبسرعة  يد 
التحريك أصوات  من هذا 
انتباه  تجلب  متعاقبة 

المارة الى وجودهم.
كنوا عن النقود ب� )وصخ 
بالوسخ  ووصفوها  دنيا( 
وباطن  اصابع  التساخ 
متسلميها،  ك��ف��وف 

فقالوا هذا القول.

11إستراحة القارئ

لشبه  غزوها  تكمل  الروسية  اإلمبراطورية   -  1771
جزيرة القرم.

1800 - ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية ألول 
مرة.

في  الحرية  دستور  عن  يعلن  بونابرت  نابليون   -  1815
فرنسا.

المخترع  يد  على  مرة  ألول  الهاتف  ظهور   -  1875
ألكسندر جراهام بيل.

كليفالند  جروفر  المتحدة  الواليات  رئيس   -  1886
يتزوج من »فرنسيس فولسوم«، ليكون بذلك أول رئيس 

أمريكي يتزوج أثناء وجوده في البيت األبيض.
اختراع  ب��راءة  يتسلم  ماركوني  غولييلمو   -  1896

المذياع.
1910 - تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر 

بحر المانش.
1930 - نشوب تمرد في المملكة المتوكلية اليمنية 

بقيادة محمد الدباغ الحجازي، ضد اإلمام يحيى حميد 
إعادة  إلى  يهدف  والذي كان  البيضاء  الدين في مدينة 
حكم الحجاز من عبدالعزيز آل سعود إلى األشراف آل 

الحسين بن على.
1932 - الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة وسط احتفال 
شعبي كبير ويستقل فيه أول 3 طيارين مصريين بأول 

طائرات مصرية.
- 1946

إلغاء الملكية في إيطاليا واإلعالن عن قيام الجمهورية 
وذلك بعد خلع الملك فيكتور عمانويل الثالث ونفيه 
إلى مصر وصدور حكم بعدم دخول الذكور من العائلة 

الحاكمة السابقة إلى إيطاليا.
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة تعيدان »قاعدة 
األزور« إلى البرتغال، وتقع هذه القاعدة في جزر األزور في 
المحيط األطلسي، وكانت هذه الجزر إحدى المحطات 

الهامة في تجارة الرقيق األسود من أفريقيا.

سلطان  الثاني،  مصطفى  السلطان   -  1664
عثماني.

1740 - ماركيز دي ساد، روائي فرنسي.
الكنيسة  بابا  العاشر،  بيوس  البابا   -  1835

الرومانية الكاثوليكية.
1840 - توماس هاردي، روائي إنجليزي.

حاصل  دنماركي  شاعر  غيلوروب،  كارل   -  1857

على جائزة نوبل في األدب عام 1917.
1921 - عبد اهلل الطيب، أديب سوداني.

1930 - أحمد توفيق، ممثل ومخرج مصري.
1931 - فيكتور تساريف، العب كرة قدم سوفيتي.
1940 - الملك قسطنطين الثاني، ملك اليونان.

1941 - ستيسي كيتش، ممثل أمريكي.
1945 - زيزي مصطفى، ممثلة مصرية.

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

اليوم  في التاريخ  2  حزيران

مواليد هذا اليوم 2  حزيران

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور
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يلزمك فترة طويلة لتصحو من النوم، فأنت طوال النهار تفكر بالرجوع الى 
سريرك، يوم ممل ويتابع مسلسل المشاكل الذي يعرض جزءه الثاني اليوم، 

ال تتعب نفسك وخذ االمور بسهولة الن الكثير من االحداث المتضاربة قد 
ترافقك طول اليوم . في المساء ما زالت االمور مع حبيبك سيئة فحاول ان ال 

تراه هذا اليوم أفضل لك و ايضا عليك الحذر على صحتك . 

كثير من االمور والتحديات قد تواجهك هذا اليوم لكنك سوف تبدع فيما تفعله 
والنجاح سوف يكون حليفك و من المؤكد من الحظ الذي ما زال يدعمك منذ 

االمس . في فترة ما بعد الظهر تتعرض لكالم من قبل شخص في العمل سوف 
يجعلك عصبيا لكن تهدأ امورك سريعا و المساء جيد للتفرغ للعائلة فهنالك 

موضوع مهم للمناقشة معهم. 

تابع تقدمك يا مولود الميزان فالكل يدعمك و باالخص شخصيتك و كالمك 
المعسول . حاول ان تكون اكثر دبلوماسية في الصباح وباالخص مع زميل لك 

سيستفزك فال تخرب عليك هذااليوم الجيد . اما في الظهيرة فإن العمل يحوز على 
اهتمامك بشكل كبير وقد ال تجد الوقت لمواعيدك االخرى، المساء غير جيد بتاتا 

للتكلم مع من تحب، فالعالقة ال تزال متوترة بينكما

العمل و ليس اي شيئ غيره…. فهو يأخذ تفكيرك يا عزيزي الجدي فانت لديك الكثير منه 
في صباح اليوم و ال تدري كيف ستنهيه . لكن مع كل هذا امورك جيدة جدا و الحظ قد 

يبدي تعاطفه معك قليال ليسمعك بعض االخبار الجيدة . في فترة ما بعد الظهر عليك 
بانهاء اعمالك المتراكمة الن غدا قد ال يخدمك، المساء جيد لقضاء الوقت مع من تحب 

لتغيير االجواء حولك

انت حساس جدا وعاطفي الى اقصى درجة فأي كلمة ليست في محلها سوف 
تجرحك . يوم هادئ جدا على نطاق العمل و قد ال تلحظ اي شيئ جديد و قد 

تضغط عليك االعمال في فترة الظهيرة لبرهة قصيرة . العائلة ما زالت تحوز على 
اهتمامك وخاصة في فترة المساء ألن بعض االحداث المهمة قد تحدث. 

فترة جيدة لتثبت نفسك على صعيد العمل فامامك فرص كثيرة لتثبت نفسك وباالخص في 
فترة الصباح والظهيرة فحاول ان تأخذ ما تستطيع من نجاحات . اما في فترة ما بعد الظهر فقد 

تشعر بالتعب ينال منك فانتبه على معدتك و حاول ان تنهي اعمالك باكرا . الخروج من البيت 
قد يكون بالنسبة لك مستحيال في المساء النك تريد الراحة. 

تصحو باكرا ونشيطا تتحرش بالجميع من حولك وعلى سبيل المزاح، فأنت 
مبتسم وال تعرف لماذا ولكن قد يكون الجواب ان هناك تقدما في االعمال 
والحالة العاطفية مستقرة، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر من بعيد 
وتكثر اتصاالتك و كالمك فاحذر من الكالم الزائد . اما في المساء فهنالك 

دعوة اجتماعية تنتظرك 

نهار جيد يا مولود الدلو فكل االمور تسير لصالحك، لكن خبرا تسمعه في 
الصباح قد يغير مزاجك لفترة قصيرة و يجعلك تعيد حساباتك و قد يخص 

عالقاتك الشخصية . اما في فترة ما بعد الظهر فاالمور ترجع الى وضعها 
الطبيعي وخاصة ان اعمالك تسير على ما يرام مع بعض التأخير . المساء 

للحبيب دون منازع وخاصة اذا كان الطرف االخر من برج االسد او العقرب. 

على الناس ان يتجاهلوك يا عزيزي ألن اليوم ال يقدر احد ان يتكلم معك، في فترة 
الظهيرة يتراكم العمل لديك بشكل مخيف النك ال تفكر في انهائه و ليس لديك 
الرغبة بفعل اي شيئ . في فترة المساء تصبح االجواء كئيبة اكثر فحاول ان تكون 

واعيا لما تقوله و باالخص لمن تحب و افراد عائلتك. 

عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي العذراء فأنت ما زلت في الدوامة والتعب الذي شعرت 
به منذ أمس ما زال مستمرا . حاول ان تنتهي من اعمالك و ال تؤجل الن االعين عليك 
اليوم و قد تلقى بعض االنتقادات . فترة المساء غير مناسبة على االطالق ألي شيء 

وخاصة ان التعقيدات سوف تزيد امامك فاالفضل مشاهدة التلفاز بالمنزل 

اوضاعك ما زالت بحاجة الى ترتيب فأنت في عجقة من امرك وقد يالحظ ذلك على 
مكتبك ايضا من كثرة االوراق و االعمال المعلقة . االخبار التي ال تسر ما تزال في 

طريقها اليك في فترة ما بعد الظهر . اما في المساء لديك العديد من االمور 
لمعالجتها على المسار العائلي فاستخدم دبلوماسيتك للقيام بها الن ما ستواجهه 

قد ال يروق لك بتاتا

انت ما تزال في صدارة االبراج يا صديقي الحوت فقوة شخصيتك و سيطرتك 
على االمور حولك تجعلك في المقدمة باعمالك . يوم جيد للمبادرة و 
القرارات و ايضا للبيع و الشراء . اما في فترة ما بعد الظهر فقد تحدث 

مشكلة معك على الصعيد العاطفي فحاول ان تهدأ الوضع و باالخص اذا 
اكان الشريك من برج العذراء او القوس وبخاصة لمواليد 9 الى 16 أذار. 

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

الفلوس وصخ دنيا
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فلم  اول  ،بعرض   ١٩٥٦ عام  أفتتاحها  وتم 
وبلغت  الطرواده(  بطلة  هيلين   ( هو  فيها 
تكاليفها ٣٠٠٠٠٠ ثلثمائة الف دينار عراقي 
من  مقعد   ١٥٠٠ على  ،واحتوت  حينه  في 

النوع الجيد ... 
زينت  حيث  خاصه  ميزة  ولديكوراتها 
ألوان مقاعدها  تتناسب مع  أنيقة  بلوحات 
أضاف  موقعها  فأن  الحال  ،كذا  المتحركه 
رونقا خاصا ،حيث مطاعم األكالت السريعه 
المتنوعه المحببه لدى أهالي بغداد بسبب 

جودتها ورخص ثمنها، وبفالفل ابوسمير، 
الفرنسي  الطراز  على  رومانس  بار  يجاورها 
الركن  ب��ار  االخ��ر  جانبه  ف��ي  ويقابله 
باتجاهين  يطل  الفرعي  الهادىء،وشارعها 

)الرشيد والجمهورية(.. 
التجارية  المحالت  أفضل  فيه  ويتداخل 
المختلفه المستوردة من مناشىء عالميه 
،كأنك  الدؤوبة  للحركة  تنبهر  مرورك  ،عند 
بغداد  بنكهة  ممزوج  اوربي  عالم  تعيش 

،بعد عام ١٩٥٨، 
دخلها أول رئيس للوزراء المرحوم عبدالكريم 

 ١٩٥٩ الهند( عام  ،مفتتحا فيلم)أم  قاسم 
المميزه  القاعة  كونها  تألقا  زادها  ،مما 
،على أثر ذلك بدأت حركة السينما العراقيه 
النصر  سينما  بإنشاء  ..وازدادت  التألق  نحو 
من  ،مستفيدة  الكثير  وغيرها  ،وغرناطة 
تجربة سينما الخيام ،اال أن الخيام حافظت 

على مستواها االجتماعي والفني . 
في  األيرانيه   / العراقيه  الحرب  بدء  عند 
للظروف  ونتيجة  الماضي  القرن  ثمانينات 
الخيام  ومنها  السينما  بدأت  االجتماعيه 
باالضمحالل تدريجيا ،كباقي المهن األخرى 
ومفارقاتها  بالحرب  المجتمع  ألنشغال 
حولت  المتعاقبه  الحروب  ،واستمرارية 
وورشات  مخازن  الى  العرض  دور  معظم 
عمل اخرى ،أضافة الى التوسع الحاصل في 

بغداد. 
المترديه  االمنيه  الظروف  بله  الطين  وزاد 
عموم  في  الكهربائي  القطع  واستمرارية 
،نجد  زمنين  بين  للمقارنة  ،ولو عدنا  العراق 
وتألقها  الفنيه  بمعالمها  تزهو  بغداد  أن 
الذي  الحاضر  الزمن  عكس  على  الحضاري 
واآلخر  مهجر  منهم  االحبة  فيه  تفرق 
تحت  رقودا  ،وآخرون  الحدود  خلف  مهاجرا 

التراب ...
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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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سينما الخيام بين زمنين

السينما العراقية تاريخ زاخر بالمفارقات المتنوعه

اول  الفنان حكيم تسجيل  بدأ 
واختار  الجديد،  البومه  اغنيات 
أولى  بها  ليبدأ  مين”  “انا  اغنية 
الحان  من  وهي  األلبوم،  أغنيات 
عصام  وكلمات  حجاج  تامر 
البرنس  اش��رف  وتوزيع  حجاج، 
اغنية  بعد  لهما  تعاون  ثاني  في 

“حالوة روح”.
اغنية “انا مين”، تنتمي لنوعية 

االغنيات الدرامية ومطلعها:
“انا مين انا مين

انا اللي تملي قلبي حزين
وبضحك بس علي نفسي علي 

امل اني اعيش لي يومين”.
اغنيات   10 يضم  حكيم  البوم 
 Lion of“ شركة  انتاج  من  وهو 

.”egypt

ومدير  الثقافة  وزارة  وكيل  أكد 
والمسرح  السينما  دائ��رة  عام 
ضرورة  الدليمي،  مهند  وكالة 
بين  التعاون  سبل  جميع  توفير 
العراقية  والمؤسسة  الدائرة 
أجل  من  السينمائية  للتنمية 
لمهرجان  السابعة  الدورة  أنجاح 

بغداد السينمائي.
جاء ذلك خالل لقائه  بالدكتور 
طاهر علوان والدكتورعادل العرادي 

السينما  ب��دائ��رة  مكتبه  في 
والمسرح. وجرى االتفاق على وضع 
بروتوكول  لتوثيق  الفنية  األسس 
يتضمن  المشترك  للتعاون 
المختلفة  المساعدة  تقديم 
بغداد  لمهرجان  السابعة  للدورة 
مساهمة  وإمكانية  السينمائي 
المتطلبات  توفير  في  الدائرة 

اإلدارية والفنية والتنظيمية.
استعداده  الدليمي  وأب��دى 
من  ال��دورة  هذه  لدعم  الكامل 
بهاًء  أكثر  وجعلها  المهرجان 

وتميزاً.

عبد  سيرين  النجمة  تتعّرض 
من  سيكون  محرج  لموقف  النور 
الصعب عليها الخروج منه، وذلك 
برنامج  من  السابعة  الحلقة  في 
هذا  وسبب  ح��دود”.  “ب��ال  الواقع 
الموقف هو زميلها الفنان ميشال 
زيتوني الذي دّبر الموضوع لتعيش 
القريبة  النور” مع صديقتها  “عبد 
حالًة  كوليت،  شعرها  ومصففة 
الصعبة،  والمفاجأة  الذهول  من 
تعرفان  ال  فعل  رّدة  لهما  وستكون 
أنها  علماً  منها.  تتخّلصان  كيف 

وصفت هذا الموقف بال�”فاجعة”.
الحرجة  المواجهة  هذه  ويسبق 
التحضير  خالل  التوّتر  من  أوقات 
“عادي”  أغنيتها  كليب  لتصوير 

شويري،  جاد  والفنان  المخرج  مع 
معه  الكاميرا  سترافقها  حيث 
لتالحقها  التصوير،  كواليس  في 
كواليس  الى  المشاهدين  عيون 
الذي  والوقت  الطويل  التحضير 
كليب  لتصوير  الفنان  يستغرقه 
بضعة  العرض  عند  مدته  تصبح 

دقائق.
من  حدود”  “بال  برنامج  أن  يُذكر 
ستار  “ناتشورال  شركة  إنتاج 
صّممت  التي   ”National Satar
تعيشه  الذي  الواقع  نقل  عملية 
للمشاهدين  لتنقله  النور”  “عبد 
شفافية  بكل  والصورة  بالصوت 
أنه  تمثيل. علماً  أو  أي تصّنع  ودون 
اإلماراتية  “اآلن”  قناة  على  يُعرض 
أربعاء  الثاني، مساء كل  للموسم 
بتوقيت  العاشرة  الساعة  في 

السعودية.

سمية  المصرية  الفنانة  فاجأت 
بارتداء  والجمهور  الحضور  الخشاب 
من  قيراط   200 ب�  مرصع  فستان 
كبيرة من  إلى كمية  إضافة  األلماس، 
اللؤلؤ، حيث وصلت قيمته إلى مليون 
بهذا  ليدخل  دوالر،  المليون  ونصف 

موسوعة غينيس.
المصمم   تصميم  من  والفستان 

اللبناني الشهير وليد عطاهلل.
جاء ذلك في عرض خاص باألزياء في 
مسقط بحضور نخبة من المهتمين 

واإلعالميين.
 وحدثت المفاجأة  بعد أن تم عرض 
تتناسب  التي  العباءات  من  مجموعة 

دار  قدمتها  والصيف،  الربيع  ألوان  مع 
العمانية  للمصممة  لألزياء  هالة 
مصممة  قامت  ثم  البلوشية”  “هالة 
الزبير” بتقديم مجموعة  األزياء “كنزة 
من األزياء المقدمة من التراث المغربي 
“نهاد  المصممة  وقامت  القديم، 
آلسعيد” بتقديم مجموعة من األزياء 
المصممة  خاللها  من  حاكت  التي 

النمط الحديث العماني.
 بعد ذلك تم تقديم 10 قطع عمانية 
مطرزة باألحجار الكريمة بألوان هادئة.
المصمم  بعرض  الحفل  واختتم   
أذهل  ال��ذي  عطااهلل  وليد  اللبناني 
الحضور بمجموعة فريدة من فساتين 
بمفاجأة  اختتمت  والتي  األع��راس، 
سمية  الفنانة  فستان  الحفل 

الخشاب المرصع باأللماس.

هيفاء  اللبنانية  الفنانة  تواصل 
الجديد  مسلسلها  تصوير  وهبي 
شهر  خالل  عرضه  المقرر  “مريم” 
سيستمر  حيث  المقبل،  رمضان 
من  األول��ى  األي��ام  حتى  التصوير 
حالياً  تركز  وهي  الكريم،  الشهر 
مشاهدها  م��ن  اإلنتهاء  على 
بالنصف الثاني من أحداث العمل. 
الخاصة  المشاهد  تصوير  ويتم 
مع  بالقاهرة  الذكية  القرية  داخل 
اإلعالمية الشابة هند رضا والفنان 
الشركة  بديكورات  لينر  رم��زي 
بشخصية  “وهبي”  تمتلكها  التي 
الغموض  يسود  فيما  “م��ل��ك”، 
ظل  في  خاصًة  األح��داث  طبيعة 
وجود اللغز الذي ال ينكشف إال في 

الحلقات األخيرة للعمل.
إخراج  من  المسلسل  أن  يُذكر 
سالمة،  أيمن  وكتبه  علي  محمد 
ويشترك في بطولته خالد النبوي، 
حسني  حسن  السعيد،  عمر 
وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن 
المتبقية  المشاهد  تصوير  يتم 

منه في القاهرة.
“وهبي”  حصلت  أخرى،  جهٍة  من 
في  ممثلة  أفضل  جائزة  على 
 Big Apple“ األوس��ط  الشرق 
 ”Music Awards Foundation
تصويت  على  تعتمد  وال��ت��ي 
 12 يوم  ستسافر  فيما  الجمهور، 
سبتمبر)أيلول( المقبل إلى مدينة 
في  الستالمها  األلمانية”  “هامبرغ 

الحفل الذي سينظم للمناسبة.

بات  الدرامية  األعمال  تترات  غناء  أن  يبدو 
منافسة جاذبة للنجوم، خاصًة أنها تؤمن 
معها،  الجمهور  وتفاعل  األغنية  انتشار 
العمل  أح��داث  مع  الذاكرة  في  وترتبط 
فرق  ال  المجال،  هذا  وفي  نفسه.  الدرامي 
بين نجٍم صاعد ومطرب محترف، بل األهم 
بسبب  باألغنية  المشاهدين  تعّلق  هو 
اعتيادهم سماعها، األمر الذي قد يساهم 
قّدم  فقد  الشابة.  المواهب  بعض  بشهرة 
تترات  وأهم  أفضل  آدم  اللبناني  الفنان 
بالنسبة  الحال  وكذلك  الدرامية،  األعمال 
ل�”شيرين عبدالوهاب، محمد عدوية ووائل 
جسار” وغيرهم. لكن الظاهرة الجديدة هي 
توّجه النجوم الكبار لغناء التترات، ومنهم 

المجال  هذا  في  األولى  تجربته  من سّجل 
فموسم  الرباعي”.  وصابر  عالمة  ك�”راغب 
جديدة  أسماء  سيشهد   2015 رمضان 
في هذا المضمار. “إيالف” تستعرض بعض 

النماذج في التحقيق التالي: 
عندما  جمهوره  عالمة  راغب  الفنان  فاجأ 
 24“ تتر مسلسل  تعاقده على غناء  أعلن 
قيراط”. حيث كانت التجربة األولى له منذ 
إقدامه  من  الرغم  وعلى  الفنية.  بدايته 
الغنائية  بعد مسيرته  الخطوة  على هذه 
فتح  ما  أسبابه،  يُعلِن  لم  فهو  الطويلة، 
فقبل  مؤخراً.  دارت  التي  التكهنات  باب 
إعالنه عن غناء تتر المسلسل، سرت أخبار 
سُيغّني  الذي  هو  خوري  مروان  الفنان  بأن 
في  مقرراً  كان  أنه  علماً  قيراط”،   24“ تتر 
تترات  على  صوته  يضع  أن  الماضي  العام 
الشركة  أنتجته  ال��ذي  “ل��و”  مسلسل 

وضع  الذي  هو  “خ��وري”  أن  كما   ، نفسها 
كلماته وألحانه على هذه األغنية التي لم 
بّد  وال  اآلن.  حتى  اسمها  عن  اإلفصاح  يتم 
من التذكير أن مسلسل “24 قيراط” هو من 
بطولة سيرين عبد النور، عابد فهد وماغي 
ويشارك فيه عدد كبير من نجوم  بوغصن 

الوطن العربي. 
فعلى  الرباعي،  صابر  التونسي  الفنان  أما 
التي  األولى  المرِة  ليست  أنها  من  الرغم 
أنها  إال  درامي،  مسلسل  تتر  فيها  يغني 
كانت مشاركته األولى في أداء تتر مسلسل 
مصري وهو “ذهاب وعودة” الذي يؤدي بطولته 
أسعد  الذي  األمر  السقا.  أحمد  الفنان 
ووضع  سبق  أنه  علماً  مصر،  في  جمهوره 
التونسية.  المسلسالت  أحد  على  صوته 
إلى  سريعة  بزيارٍة  قام  قد  “الرباعي”  وكان 
ثم  الماضية،  القليلة  األيام  خالل  مصر 

غادر عائداً إلى تونس الستكمال مشاريعه 
األغنية  بتسجيل  وقام  األخ��رى،  الفنية 
عنوان  تحمل  والتي  بالمسلسل  الخاصة 

“بنتخلق”.
 وقام الفنان الشاب محمد المجذوب بغناء 
حالياً  المعروض  “شطرنج”  مسلسل  تتر 
على إحدى الفضائيات المصرية والعربية، 
حيث كانت التجربة األولى له في غناء تتر 
مسلسل مصري. فحققت األغنية نجاحاً 
حيث  إيجابيًة،  أصداؤها  وكانت  كبيراً 
على  صفحته  خالل  من  “المجذوب”  أعلن 
“فيسبوك” أنه سعيد للغاية بهذه التجربة 
والجديدة”، مع  ب�”المختلفة  التي وصفها 
اإلشارة إلى أن مسلسل “شطرنج” هو من 
ريم  الشافعي،  نضال  عامر،  وفاء  بطولة 
البارودي وأميرة نايف، وهو من تأليف وإخراج 

محمد حمدي وإنتاج محمد فوزي.

في  األخ��ي��رة  مشاركته  بعد 
مسلسل “شوارع الذل” وبعده في 
“ياسمينا”، ورغم مشاركته أيضاً 
مسلسلين  في  شرف  كضيف 
اللبنانية  الدراما  أعمال  ضمن 
اعتبر  المشتركة،  العربية 
ل�”النهار”  سعيد  جوزف  الممثل 
أن “اليوم هو عصر الشباب ونحن 
راحت علينا”، معّبراً عن امتعاضه 
للواقع الذي وصلنا إليه في الفن 
التمثيلي في لبنان. وتابع: “بعد 45 
عاماً ال زالت حقوقنا مهدورة ولم 

يطرأ أي جديد سوى أننا أصبحنا 
مستحقاتنا”.  بدفع  نتكّفل 
في  مشاركته  صعيد  على  أما 
ابتعاده  مسألة  فاعتبر  المسرح، 
“نقّدم  و  “محلولة”  المسرح  من 

ل����ك����م 
بأّن  وط��ن” 
س  لحما ا “
يعد  ل���م 
م��وج��وداً 
ب��س��ب��ب 
ان���ع���دام 
االق���ب���ال 
ع����ل����ى 

المسرح”.

اللبناني  ال��ف��ن��ان  اع��ل��ن 
نه وائ�������ل ج��س��ار  با

ي���س���ت���ع���د 
ل��ت��س��ج��ي��ل 
غنائي  دويتو 
جانب  إل��ى 
ال��ف��ن��ان��ة 
ية  لمصر ا

آم�����ال 
هر  ما

ستوديو”  “كوك  برنامج  ضمن  وذلك 
وفي   .MBC عبر  يعرض  ال��ذي 
المناسبة قالت ماهر انها واحدة من 
عشاق صوت وائل، وأن هذه الخطوة 
القترابهما  نظرا  كثيرا،  تأخرت 
بعضهما  من  فنيا 
يذكر  البعض. 
كان  جسار،  أن 
ق����د رش���ح 
ليقوم  ماهر، 

بتسجيل 
دوي����ت����و 
غ��ن��ائ��ي 
معها.

حكيم يسجل ألبومه الجديد

تعاون مشترك بين دائرة السينما والمسرح 
والمؤسسة العراقية للتنمية السينمائية

سيرين عبد النور تتعّرض لموقف محرج

سمية الخشاب تدخل غينيس بفستان
من األلماس ثمنه 1.5 مليون دوالر

هيفاء وهبي تواصل تصوير 
“مريم” وتفوز بالتفاحة الكبيرة

نجوم يغنون شارات مسلسالت رمضان للمرة األولى

جوزيف سعيد: “راحت علينا”

دويتو يجمع وائل جسار بآمال ماهر

 - بغداد

من السهل أن نتغاضى عن بعض األخطاء التي وردت في كليب “يا مرايتي” وخصوصاً 
التي جرت فيها أحداث  الستينات  اليوم وحقبة  بين تكنولوجيا  المفارقات ما  تلك 
كبيرة  تكون  قد  صغيرة  تفاصيل  إلى  إضافة  كونترول”  “الروموت  وأبرزها  الكليب 

ألصحاب المهنة، لكنها تمر مرور الكرام لدى المشاهد الذي 
انبهر بصدق الرسالة التي جسدتها مخرجة العمل 

أنجي جّمال.
فيها  تفاجئنا  التي  األولى  المرة  ليست  هي 

بصدق  الوتر”  على  “تضرب  بأعمال  جّمال 
قد  المرة  هذه  أظنها  لكن،  الفت. 
تخّطت نفسها لتقدم حكاية عن 

العنف ضد المرأة المست فيها حتى 
المرأة القوية والمستقلة، مركزة على 

تفاصيل صغيرة حّولت فيها 
قضية  إلى  القضية  تلك 
أف��راد  كل  تعني  ع��ام  رأي 

خالل  من  وذل��ك  المجتمع، 
وبساطة  الموضوع  عمق 

من  بعيداً  أنجي  طرحه. 
بسرد  اكتفت  الوعظ 
تعاني  ام���رأة  حكاية 

زوجها،  من عنف  أعوام  منذ 
ما  لحظة  ف��ي  لكنها 
الواقع.  وترفض  تنتفض 
تلك  ال��ق��رار  لحظة 
في  أنجي  جسدتها 
األكثر  ه��و  مشهد 
أي  الكليب،  في  تأثيراً 
الذي  العنف  لحظة 
إليسا.  له  تتعرض 
وقد أضاءت بحرفية 
عالية  ومهنية 
تفاصيل  على 
مهمة،  نفسية 
وخ���ص���وص���اً 
ف���ي ن��ظ��رات 
التي  الطفلة 
ع���ك���س���ت 
كل  رغم  خوفاً 
ال��م��ح��اوالت 
أج��واء  إلخفاء 
عنها  العنف 
وعن شقيقها.

ك������ل ه����ذه 
ال���م���ش���اه���د 

أنجي  جسدتها 
من  ان��ط��الق��اً  ب��ج��م��ال 
في  التصوير  موقع  اختيار 
اللباس  إلى  وصوالً  صربيا، 
وحركة  واألك��س��س��وار... 
ترجمت  التي  الكاميرا 

األحاسيس بصدق.

يا مرايتي” إلليسا: التورط في قضايا
ـ وكاالت العنف ضد المرأة
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