
معصوم،  فؤاد  الجمهورية،  رئيس  بحث 
الوضع  النجيفي،  أسامة  نائبه  مع 
العملية  السياسي واالمني ومستقبل 
المطروحة  والحلول  السياسية 
بما  القائمة  المشاكل  لمعالجة 
وق��ال  ال��م��واط��ن.  مصلحة  يضمن 
أسامة  الجمهورية،  رئيس  نائب  مكتب 
“رئيس  إن  صحفي  بيان  في  النجيفي، 
نائبه  زار  معصوم،  فؤاد  الجمهورية 
اللقاء  خالل  وجرى  النجيفي،  اسامة 
السياسي  الوضع  ومناقشة  بحث 
واالمني ومستقبل العملية السياسية 
لمعالجة  المطروحة  وال��ح��ل��ول 

المشاكل القائمة بما يضمن مصلحة 
العراقي ويشد في عزمه على  المواطن 
المواجهة  في  وبخاصة  التحديات  دحر 

مع تنظيم داعش اإلرهابي”.
الى  اللقاء،  خ��الل  النجيفي  وأش��ار 
“التحديات التي تفرضها أزمة النازحين 
اجل  من  قصوى  جهود  بذل  واهمية 
المحررة  المناطق  ال��ى  عودتهم 
من  والتخفيف  اآلخرين  ومساعدة 
السجناء  “ملف  أن  مبيناً  معاناتهم”، 
تأثير  من  يشكله  وما  والمعتقلين 
وإقامة  المصالحة  تحقيق  في  سلبي 
القانون”. ووفقا للبيان،  العدل على وفق 
اللقاء،  خالل  استعرض  النجيفي  فأن 
تنفيذا  اقرارها  المطلوب  القوانين 

لجوهره  وتحقيقا  السياسي  لالتفاق 
مطالبا  حقيقية،  شراكة  إقامة  في 
الكتل  بوقفة مراجعة تشمل مشاركة 
المؤثرين واصحاب  السياسية والزعماء 
على  معصوم،  اكد  جانبه،  من  ال��رأي. 
تحقيق  اجل  من  الجاد  العمل  أهمية 
األسس  ووض��ع  الوطنية  المصالحة 
الهدف  بتحقيق  الكفيلة  واالساليب 

الوطني.
المراجعة  ضرورة  على  معصوم  واتفق 
على  المهمة  المواضيع  هذه  وط��رح 
جدول اعمال اجتماعات الرئاسات الثالث 
اجتماعات  تحقيق  على  اتفق  كما   ،
الكتل  زعماء  مشاركة  تشمل  موسعة 

السياسية واصحاب الرأي.

اهتمامها  االنسان،   حقوق  وزارة  اك��دت 
أصحاب  أحد  اعتداء  لحالة  ومتابعتها 
محطات الغسل والتشحيم على عدد من 
العمال الباكستايين في محافظة البصرة، 
جزاءهم  المعتدون  ينال  ان  على  مشددة 
بيان  وزارة حقوق اإلنسان في  العادل. وقالت 
البصرة  في  ال��وزارة  مكتب  مدير  عن  نقال 

حيث  المعتدين  ضد  اتخذت  “اج��راءات  إن 
القائمين  بحق  القبض  مذكرات  اصدار  تم 
بالتعذيب وهم االن هاربون”، مبينا ان “هناك 
متابعة مستمرة من مكتب المفتش العام 
العمال  نقابات  واتحاد  الداخلية  وزارة  في 
التابع  البصرة  محافظة  مكتب  وعبر 
“فريقا من  ان  لوزارة حقوق االنسان”. واضاف 
العمال  زار  للوزارة  التابع  السجون  قسم 
بالواقعة  تنديده  عن  واعرب  الباكستانيين 

حقوق  لمبادئ  خطيرا  انتهاكا  وعّدها 
الى  اقرب  وهي  الدائم  والدستور  االنسان 
في  الوزارة  واوضحت  بالبشر”.  االتجار  حالة 
صريحة  مخالفة  تعد  “الواقعة  ان  بيانها 
التفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين 
تعد  الواقعة  اسرهم، فضال عن كون  وافراد 
او  التعذيب  مناهضة  التفاقية  مخالفة 
او  القاسية  المعاملة  ضروب  من  غيره 
الحاطة بالكرامة التي صادق عليها العراق”.

خالل كلمته االسبوعية 

العبادي : حربنا ضد داعش ... لم تنسنا 
االهتمام بقضايا شعبنا 

عازمون على تحرير كل شبر من ارضنا الطاهرة 
على الرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها 
االرهابي  داعش  تنظيم  ضد  حربة  في  العراق 
بسبب نزيف الدعم الذي يلقاه التنظيم وتوافد 
العراق  لكن  الغربية  الدول  من  المسلحين 
يؤكد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  لسان  وعلى 
نجاسة  من  البالد  ارض  تطهير  على  تصميمه 
وبعض  الجنسية  عرب  من  يواليها  ومن  داعش 
الدول االقليمية التي ال يفرحها استقرار العراق 

.
تستعد  ب��الده  ق��وات  ان  العبادي  اك��د  فقد 
في  االرهابي  داعش  تنظيم  على  لالنقضاض 
مواطنيها  مطالبا  يحتلها  التي  المناطق 

بالتعاون في محاصرة عناصره 
 “ العراقيين  الى  االسبوعية  كلمته  وخالل 
لتحرير  قطعاتنا  تقدمت  لقد  العبادي  قال 
تلو  الهزيمة  لتلحق  االراض��ي  من  المزيد 
العمليات  قواطع  في  داعش  بعصابات  االخرى 
لالنقضاض  البطلة  قواتنا  وتتهيأ  المختلفة 
بأبناء  مهيبين  عديدة  مناطق  في  العدو  على 
تلك المناطق التعاون مع اخوانهم في محاصرة 

اإلرهابيين والقتلة”.
انتصارات  “حققوا  المقاتلين  ان  العبادي  واكد   
في  سواء  وحالياً،  الماضية  االيام  خالل  كبيرة 
ميدان المواجهة براً أو في مقاتلتهم من الجو 
قوات  ودعم  الظافرة،  الجوية  قواتنا  ايدي  على 
كان  وحيث  الشقيقة  والدول  الدولي  التحالف 
مع  سيما  ال  واضح  دورٌ  االستخباري  للجهد 
مساندة ابنائنا الغيارى في المناطق المختلفة، 
كان من نتاجها القاء القبض على عدد مهم من 
المجرم  مقدمتهم  وفي  وأذنابهم،  االرهابيين 

عبد الباقي السعدون.
خلية  توجيه  مع  ذلك  يتزامن  العبادي”  واضاف 
على  إطالعكم  تتولى  بأن  الحربي  لإلعالم 
الموقف األمني والعسكري في جبهات المنازلة 
المسلحة  قواتنا  تخوضها  التي  الشريفة 
شعبي  وحشد  وشرطة  جيش  من  الشجاعة 
في  وللوقوف  األخرى  األمن  وقوى  عشائر  وأبناء 
وجه اإلشاعات السود التي تريد العودة بنا الى 

الوراء”. 
تصدر  التي  والتصريحات  البيانات  ان  وقال   
المصدر  تشكل  الحربي،  االع��الم  خلية  عن 
وستوليها  واالخبار  للمعلومات  الرسمي 
العسكرية  للعمليات  المشتركة  القيادة 
اهتماماً خاصاً في رفدها بأدق ما ينبغي ايصاله 
الجهات  على  يتوجب  لذا  الشعب  ابناء  الى 
االمنية والعسكرية افراداً وجهات االلتزام بعدم 
االمني  الجانب  تخص  معلومات  بأية  االدالء 
باستثناء  الخلية  هذه  إطار  خارج  والعسكري 
جانب المكاتب االعالمية للجهات ذات العالقة”.
“وجهنا  الذي  الوقت  في  انه  الى  العبادي  واشار 
الجهات المختصة بالتهيؤ إليواء النازحين في 
وبعد  خدماتها  وتأمين  تأهيلها  يجري  مناطق 
نجاح مساعينا في اللقاءات التي تمت مع قادة 
دول عديدة شقيقة وصديقة، سواء في اللقاءات 
الدعم  لزيادة  الدولية  المؤتمرات  أو  الثنائية 
اإلرهاب  مواجهة  في  للعراق  واإلقليمي  الدولي 
اإلرهاب  بأن  منه  حذرنا  ما  بالفعل  وقع  وقد 
المصلين  ويقتل  مكان  كل  في  يضرب  األعمى 
شهر  الفضيل،  الشهر  هذا  في  المساجد  في 
داعش  من  معلنة  حرب  في  والمغفرة،  الرحمة 

على اهلل ورسوله “.
 واوضح قائال “لقد أكدنا مراراً بأن الفكر االرهابي 
هو المشكلة الحقيقية الذي يجب مواجهته 
على  بالتوقيع  وجهنا  إننا  كما  الوسائل،  بكل 
المتحدة  األم��م  برنامج  مع  مشروع  وثيقة 
مشاريع  تنفيذ  إدارة  سيتولى  الذي  اإلنمائي 
خدمية وإنسانية عاجلة في المناطق المحررة. 
وستنطلق فعاليات هذه المشاريع خالل االيام 
النازحة  العوائل  بدأت  وقد  المقبلة  القليلة 
بدأ  التي  تكريت  في  حيث  مدنها  الى  تعود 
إليها وتتوسع لتشمل  العودة  المواطنين  آالف 
متفق  عمل  لخطة  وفقاً  األخ��رى  المناطق 
عليها حيث زار فريق األمم المتحدة المختص 
كشفاً  وأجرى  الماضي  االسبوع  خالل  المدينة 

على احتياجاتها”.
ثم تطرق العبادي الى الوضع أالقتصادي الحالي 
من  نواجهه  مما  الرغم  على  انه  فقال  للعراق 
عائداتنا  في  الكبير  االنخفاض  إثر  تحديات 
زخم  إلدامة  احتياجاتنا  تزايد  مع  النفطية، 
زيادات  ان  االّ  اإلرهابيين  مقاتلة  في  المعركة 

وفي  النفطي  االنتاج  كميات  في  ملحوظة 
ليس  مراراَ  أشرنا  كما  البلد  ان  تؤكد  صادراته، 
نعيشها  التي  المالية  الضائقة  وان  مفلساً، 
مفاصلها،  بكل  الدولة  جهود  تضافر  تتطلب 
وسيظل الشعب في صموده وتفّهمه، العنوان 

األهم لمواجهة هذا التحدي.
التصّدي  ذلك  مقومات  من  لعل  انه  واضاف   
الذين  اولئك  االقتصادي  بالوضع  للمتربصين 
ومآربهم  الشخصية  مصالحهم  يضعون 
الدنيئة فوق كل االعتبارات.. واللعبة المشبوهة 
ايام  قبل  العملة  صرف  سوق  أربكت  التي 
ان  السيئة، كما  لمراميهم  بائساً  كانت وجهاً 
محاوالت الطفيليين ممن يعتاشون على مثل 
هذه المواقف ويرفعون أسعار السلع والخدمات 
الصلبة  اإلج���راءات  بفضل  بالفشل  ب��اءت 
الصرف  سعر  استقرار  الى  أدت  والتي  المتخذة 
التضخم  معدالت  ان  يعرف  والكل  وانخفاضه 
شهدت  المختصة  الجهات  ترصدها  التي 
واؤكد  الماضية.  الشهور  كبيراً طيلة  استقراراً 
نألوا جهدا مهما كان في مالحقة  اننا لن  هنا 

على  يعتاشون  الذين  والفتنة  الفساد  رؤوس 
دماء الفقراء من ابناء شعبنا”.

واوضح رئيس الوزراء العراقي قائال “لقد أكدنا في 
اجتماع خلية االزمة االخير على أن هدفنا األهم 
ان ال تمس المصاعب والتحديات قوت الشعب 
الطبقات األكثر  ومستوى معيشته وخصوصاً 
عوزاً والنازحين ولم نتردد في البحث عن وسائل 
تأمين ذلك. وقد نجحت الجهات المختصة في 
وصندوق  الدولي  البنك  من  مهم  دعم  ضمان 
على  االيجابية  آثارها  ستترك  الدولي  النقد 
في  بما  البلد،  في  االقتصادي  الوضع  تحسين 
دفع  خالل  من  المشاريع  عجلة  تحريك  ذلك 
االيام  خالل  المقاولين  لمستحقات  جزئي  ولو 
القليلة اآلتية و ضرورة االلتزام ببنود االتفاق مع 
المستحقات  دفع  يضمن  بما  كردستان  اقليم 
الحكومة  فيه  التزمت  والذي  لإلقليم  النقدية 
تسليم  في  اإلقليم  إلتزام  أهمية  مع  بالكامل 
في  والمثبتة  عليها  المتفق  النفط  كميات 
لم  لالسف  والذي   2015 لسنة  الموازنة  قانون 

يلتزم اإلقليم به لحد اآلن”.

نؤيد دعوة
 كمبش

الوسيط  لجريدة  تصفحي  بعد 
استفزتني صفحة كاملة نشرت 
العشرات من عناوين  االستغاثة 
لشباب عاطلين عن العمل و لما 
لكن   “ وغطاه  البير  نعرف   “ كنا 
هي  االعالنات  هذه  في  المؤسف 
جامعي  شباب  عن  صادرة  انها 
خريجين يتوسلون بأبهى عبارات 

الخضوع لتعيينهم .
تقرأ  وانت  امامها  تقف  نماذج 
وعلى  الحكومة  ان  االع���الن 
وضعها منذ عام 2003 لم تعط 
بهؤالء  الهتمامها  مؤشر  اي 
سنوات  قضوا  الذين  الخريجين 

ليحصلوا  الدراسة  مقاعد  على 
لكي  الجامعية  الشهادة  على 
براتب  الصبر  رحلة  يختموا 
الحياة  مصاعب  على  يعينهم 
وايضا يردوا الدين لذويهم  الذين 
حتى  والقلب  العين  ماء  صرفوا 
من  مالنفع  ولكن   .. يتخرجوا 

شهاداتهم .؟؟
خريج كلية ادارة واقتصاد يطلب 
وظيفة في اي شركة  اهلية حتى 
تعرفون  واعتقد  عتاال  كان  ولو 
معنى كلمة عتال يعني بالقلم 

العريض “ حمال “ .
الجامعة  اداب  خريج  واخ��ر 
المستنصرية يستغيث من اجل 

تعيينه بوابا او فراشا او حارسا ..

بنا  االم��ر  وصل  اين  الى  تصورا 
وبالعراق .

بدءا  انبثاقها  ومنذ  فالحكومة 
العرجاء  الحكم  مجالس  من 
ولحد حكومة العبادي لم تفكر 
يوما بوضع خطة مدروسة اليجاد 
يعتبر  ال��ذي  الخدمة  مجلس 
إحصائيات  لتنظيم  و  كونتروال  

الخريجين كل عام .
وهذا ما كان به معموال به قبل ان 
يتولى صدام حسين ادارة البالد .. 
حيث سقطت  حقوق المواطنين 
بعد  الخريجين  وبضمنهم 
الى  تخرجهم  ح��ال  دعوتهم  
بعد  العسكرية  ال��خ��دم��ة 
سلسلة  بسبب  تخرجهم 

االرع��ن  الطاغية   مغامرات 
المخلوع صدام .

ال��ع��راق  اب��ن��اء  م��ن  الكثير 
منهم  كل  ان  خيرا  استبشروا 
سقطت  حتى  حقوقه  سينال 
ورقة التوت عنحكوماتنا لتظهر 
عورات مابعدها عورات من الشلل 
المالي  الفساد  الى  االقتصادي 
واالداري الى “ لفط “ المليارات من 
قبل  وزراء هربوا وعند مساءلتهم 
في المطار جاء “ الكارت االخضر 
االمريكي “  ليصعدوا الى الطائرة 
باعتبارهم  معززين  مكرمين 
اعتمادا  امريكان  مواطنين 
التي  المزدوجة  الجنسية  على 

يحملونها .

الحرامية  ايادي  تناهبته  عراقا  ان 
ومحاصصة السياسيين وعمالء 
العرمرم  والجيش  المنطقة  دول 
النواب  مجلس  اعضاء  لعدد 
بامتيازاتهم الرهيبة لن تقوم له 
الهية  معجزة  بظهور  اال  قائمة 
في  يشعر  وطني  زعيم  ظهور  او 
المربع  اع��ادة  بقيمة  اعماقه 
الذهبي لبلد تطفو خيراته على 
والنريد  االرضية  الكرة  سطح 
تعداد او االعالن عما موجود  فيه 
فوق  وث��روات  ومياه  معادن  من 

وتحت سطح تربة العراق .
فانه  داعش  بحجة  يتذرع  والذي 
ارهابا من داعش الن سنوات  اكثر 
مرت دون ان يقف مسؤول ليوقض 

رئيس  وجدنا  وال  الضمائر  موت 
مواطنا  الن  استقالته  قدم  وزراء 
انتهكت حرمته وضاعت حقوقه 
قد  النواب  من  نائب  نجد  ولم 
الشباب  نصاف   ال  ووقف  ناشد 
على   بل  العاطلين  الخريجين 
من  كل  يهددون  كانوا  العكس 
الشعبية  المعارضة  اصبع  يرفع 
حول امتيازاتهم بان رواتب النواب 
للفقر  احمر  خط  وال  احمر  خط 
نتهاك  ال  الفقر  مستوى  ودون 
رواتب  مساومات  مقابل  االعراض 
الرعاية االجتماعية وال خط احمر 
انتحارا  يموتون    الذين  للشباب 
وقهرا الن  الدولة مؤسسات عندنا 

والهم يحزنون .

العظيم  عبد  الدينية  والشؤون  االوقاف  لجنة  رئيس  اكد 
العجمان،  ان ما بين 38 � 40 نائبا من اتحاد القوى وقعوا 
منصب  الهميم  اللطيف  عبد  تسنم  على  بالموافقة 

رئيس الوقف السني.
وقال العجمان ان “هناك اكثر من 38 نائب من اتحاد القوى 
ارسلوا رسالة الى العبادي بموافقتهم على عبد اللطيف 
الهميم لمنصب رئيس الوقف السني”, موضحا ان “اختيار 

الهميم له بعدان سياسي وشرعي”.
الدينية  المرجعية  يعد  الفقهي  طالمجمع  ان  واضاف 
السنية وصوت عليه مجلس النواب وال يمكن تجاوزه”, الفتا 
لتسنم  ورافض  بين مؤيد  السياسي منقسم  “البعد  الى 

الهميم رئيسا للوقف السني”.
المجمع  الى “عدم تهميش والضغط على  العجمان  ودعا 
صف  ووحدة  سلمي  تعايش  الى  بحاجة  الننا  الفقهي، 

وطني”.
مجلس  في  الدينية  والشؤون  األوقاف  لجنة  عضو  وأكد 
حيدر  الوزراء  رئيس  أن  سابق  وقت  في  العالق،  علي  النواب 
قبل  السياسية  التفاهمات  من  سلسلة  أجرى  العبادي 
تكليف عبد اللطيف الهميم برئاسة ديوان الوقف السني 

بالوكالة.
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القوى  حتالف  عن  النائب  ع�ضوية  د�ضتورية  بعدم  دعوى  رد  عن  االحتادية،  املحكمة  ردت 
عبد  القا�ضي  الق�ضائية  ال�ضلطة  باإ�ضم  املتحدث  وقال  اجلبوري.   م�ضعان  العراقية 
للحكم  املر�ضحني  احد  دعوى  رّدت  "املحكمة  اإن  بيان   يف  بريقدار  ال�ضتار 
البريقدار،  واأ�ضاف  اجلبوري".  ركا�ض  م�ضعان  النائب  ع�ضوية  د�ضتورية  بعدم 
بدال  للقانون  وفقا  ال�ضاغر  النيابي  املقعد  �ضغل  االأخري  اأن  اإىل  ذهبت  "املحكمة  اأن 

عن نائب جرى ا�ضتيزاره من املحافظة 

السلطة القضائية تعلن رد دعوى بعدم دستورية عضوية مشعان الجبوري

االوقاف النيابية : 38 نائبا من 
اتحاد القوى وافقوا على تسنم 

الهميم الوقف السني

معصوم والنجيفي يبحثان الوضع السياسي واألمني

حقوق االنسان تتخذ اجراءات بحق معتدين
 على عمال باكستانيين في البصرة

غرائبية الوضع في العراق 
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الناس  بين  السائدة  الحكمة  تقال 
إنما  بعنوانه  ليس  )الكتاب  ان 
معاٍن  من  يجسده  وما  بمضمونه( 

األفكار  إيصال  في  وتسهم  القارئ  تفيد  ان  يمكن  طروحات  و 
السديدة الى الرأي العام.

ان  يتوقعون  النظر  قصيري  من  البعض  كان  المجال  هذا  وفي 
العراق من أحداث وطروحات تنصب في مجملها  ما يجري في 
في خانة )التضاد( أو التصادم في النوايا وينعكس بشكل كبير 
على طروحات العديد من ساسة العراق والمسؤولين بحيث ان 
يحقق  ان  يمكن  بما  نظرهم(  وجهة  )من  يتحدث  شخص  كل 
له وألهله ولمكونه السياسي او الديني او الطائفي مصلحته 
واحد,  هّم  النجباء  للعراقيين  ان  وتناسوا  فحسب,  الذاتية 
أية  أو  كانت,  اية جهة  ومن  كان  اينما  واالنسان  الوطن  وهو  أال 

طائفة أو مذهب ينتمي.
وال نريد التطرق الى تضحيات ابناء قواتنا المسلحة في سوح 
الدفاع عن العراق واهله في كل مكان او تضحيات ابطال الحشد 
الشعبي في الرمادي وبيجي وقبلها في تكريت وآمرلي, ألن تلك 
التضحيات تم الحديث عنها كثيرا من قبلنا ومن قبل غيرنا, 
ولكن ما لفت نظرنا هو الشعور المسؤول بتلك التضحيات من 
قبل النائبة الدكتورة غيداء كمبش وهي بنت محافظة ديالى 
ومدينتها العزيزة بعقوبة ونائبة عن اتحاد القوى الوطنية والتي 
الشهداء في  ابناء  الوزراء بدعم  طالبت على  اساسه مجلس 
باعتبارها  ودعت  والعشائر  الشعبي  والحشد  االمنية  االجهزة 
عضو لجنة التعليم البرلمانية امس االثنين، الحكومة بدعم 
ابناء الشهداء في تلك االجهزة من خالل اضافة درجات اضافية 
على معدالتهم العامة خاصة في الصفوف المنتهية تكريما 

لهم وعرفانا بتضحياتهم للوطن .
ان  على  الدعوة  تلك  فيه من خالل  نبرهن  الذي  الوقت  في  اننا 
عزيزة على  االخرى  والقوات  الشعبي  الحشد  ابطال  تضحيات 
الشعب  مكونات  جميع  ومن  شعبنا  ابناء  من  منصف  كل 
ونضم  الدعوة  تلك  نؤيد  كافة,  ومحافظاته  وشيعته  بسنته 
تلك  الشهداء من منتسبي  ابناء  النائبة الن  الى صوت  صوتنا 
كما  اصيلة(  وعشائر  شعبي  وحشد  وشرطة  )جيش  االجهزة 
كما  واالهتمام  الرعاية  كل  منا  يستحقون  بيانها  في  اشارت 
يستحقون تثمين مواقف آبائهم المشرفة في الدفاع عن أمن 
العراقيين  ان ينعم جميع  البالد والتضحية من اجل  واستقرار 
التخفيف  بالطمائنية واالسهام في  ومن كل اطياف الشعب 
يتطلب  والتي  الصعبة  اوضاعهم  بسبب  ابنائهم  كاهل  عن 
في  السيما  الحكومية  والدوائر  الوزارات  كل  من  دعمهم  االمر 
القانونية  حقوقهم  على  تحافظ  التي  القوانين  سن  مسألة 
برفع مستواهم  واالسهام  ودراستهم  تعليمهم  اكمال  ومنها 

العلمي بافضل الدرجات واحسن االمتيازات.
خدمة  جوانبها  أحد  في  اخذت  وان  الضرورية  الدعوة  تلك  ان 
مهنية هي )التعليم( لكن في مضمونها أخذت اكثر من ذلك 

بكثير.

رئيس التحرير

اإلفتتاحيـة

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  بغداد

ـ  فؤاد العبودي

ـ المحرر السياسي

البرلمان يعقد أولى جلساته بالتصويت
والقراءة غدا االربعاء

في هذا العدد

الكهرباء ُتغذي الشبكة الوطنية بـ 

200 ميكاواط

التشكيلة المثالية للدور األول 
من كوبا أميركا

كتاب العراق ودبلوماسية 
األفاعي

العراق ودبلوماسية االفاعي كتاب شّيق ال يسعك 

إال أن تقرأه، يذكرنا بكتاب بول بريمر “عام قضيته 

في العراق”.  الكتاب عبارة عن مقاالت وأعمدة رأي 

في  االتحاد  جريدة  في  ونشرت  المؤلف  كتبها 

سنوات سابقة، وضم متابعة لألحداث السياسية 

 -  2004 العراق لألعوام  بها  التي مّر  واالجتماعية 

2010. وألن السيد فرياد رواندزي إعالميا وسياسيا 

كجزء  ويوثقها  االحداث  هذه  يرصد  أن  استطاع 

الحديث،  العراق  تاريخ  من  واالهتمام  للرصد  مثير 

بما  لألحداث  الزمني  التسلسل  على  حرص  وقد 

من  يتكون  الذي  للكتاب  أخرى  أهمية  يضفي 

جزأين وبأربعمائة صفحة لكّل جزء.  

اإلنسان  ليجد  العراق  في  األحداث  تتابعت  لقد 

هي  ضيقة  زاوية  في  محاصراً  نفسه  العراقي 

الحصار  هاجس  عاش  أن  بعد  األمن،  فقدان  زاوية 

السياسي واالقتصادي والثقافي في فترة الحكم 

غير  وهو  تفاجأه  بالديمقراطية  وإذا  الشمولي؟ 

من  صار  األمن  أي  الشيء  هذا  وكأن  لها  مستعد 

تخص  التي  الظروف  ضوء  في  المستحيالت 

معقدة  مركبة  كشخصية  العراقي  اإلنسان 

الواحد  الوطن  في  الشركاء  مع  اتفاقها  يصعب 

من جهة وفي ضوء التدخالت االقليمية من جهة 

شكل  على  الشيق  الكتاب  هذا  عرض  يمكن 

أسئلة أجوبتها من الكتاب نفسه؟. 

* البداية من أين ؟

الحكم  مجلس  تشكيل  يوم  من  االح��داث  تبدأ 

االنتقالية،  للمرحلة  الدستور  وكتابة  العراقي 

ومن بين األمور المهمة التي كانت مطروحة أمام 

وموقع  الكردية  الفيدرالية  هي  الحكم  مجلس 

إن  العراقية،  القوانين  في  اإلسالمية  الشريعة 

الجميع  وكفاح  نضال  نتاج  كان  الحكم  مجلس 

ومنهم الكرد.

اداء  أنه  عليه  يؤخذ  كان  الكردي  لألداء  بالنسبة 

عراقية  وليس  قومية  بدوافع  مدفوع  صرف  كردي 

مع  جلسوا  الكرد  ممثلي  ألن  صحيح  غير  وهذا 

سياسيين تربطهم معهم عالقات صداقة وروابط 

ولم يكن جلوسهم مع خصماء أو أعداء كما في 

السنوات السابقة.

معظم  أن  من  فبالرغم  للشريعة  بالنسبة  أما 

بالديانة اإلسالمية ولكنه  يدين  العراقي  الشعب 

تعود على القوانين المدنية لتنظيم شؤونه.  

* ماذا حدث بعد 2003 ؟

� صدرت أعداد كبيرة من المطبوعات وتحت عناوين 

مختلفة بعد عقود من الحصار الثقافي ولكن في 

ظل التخبط وعدم التوازن الذي تعيشه الصحافة 

التي تعبر عن  القارئ الصحيفة  العراقية ال يجد 

طموحاته وليس غريبا أن تكون اللغة الصحفية 

المهنية  للمقاييس  خاضعة  غير  المستخدمة 

معينة  جهة  أو  شخص  الى  النقد  توجيه  عند 

إلى  تحتاج  التي  السائدة  بالثقافة  مرتبط  وهذا 

استيعاب المفاهيم الجديدة في فهم العالم.     

نشر  على  اقتصر  العربية  الفضائيات  عمل   �

على  التركيز  وعدم  والقتلة  اإلرهابيين  فعاليات 

والمحال  األس��واق  في  للناس  اليومي  النشاط 

اإلعالمية  المعادلة  لتكون  بغداد  في  والشوارع 

على وفق قياسات المهنة متوازنة وغير منحازة.

� استبيحت حدود العراق، ويدخل يوميا من البلدان 

يضربون  الذين  اإلرهابيين  من  كبير  المجاورة عدد 

العنف عند هؤالء  ثقافة  أّن  رحمة،  دون  العراقيين 

وتفكيرهم  عقولهم  في  ومنغرسة  متجذرة 

اللين  باألسلوب  الثقافة  هذه  محو  يمكن  وال 

أمام جولة  نحن  بل  التسامح،  ثقافة  وباستخدام 

وينبغي  واإلرهاب  العنف  الصراع مع  حقيقية من 

كسب الجولة وهذا لن يتحقق ما لم ننتقل الى 

طور المواجهة الحاسمة .

* من سيكون رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء ورئيسا 

للمجلس االستشاري للمرحلة االنتقالية األولى 

بين  للفترة  أشهر  سبعة  حوالي  تستمر  والتي 

حزيران 2004 لغاية نهاية كانون أول 2004 بعد 

إلى  المهام  وتسليمه  بريمر  بول  مهمة  انتهاء 

زميله نيغرو بونتي ؟

تزداد سخونة السباق بين المجموعات السياسية 

مقعد  أو  الرئاسي  بالمقعد  للفوز  المختلفة 

رئاسة الوزراء، وتمكن القادة العراقيون المتمثلون 

بأعضاء مجلس الحكم من فرض إرادتهم وتوصلوا 

الياور  عجيل  غازي  اختيار  حول  إجماع  شبه  إلى 

للوزراء.  رئيسا  عالوي  أياد  والدكتور  للعراق  رئيسا 

عمالً  ذاته  بحّد  الحكومة  تشكيل  إعالن  يعّد 

الحكم  ولمجلس  أوال  للعراقيين  وانتصاراً  ناجحاً 

االستشاري  المجلس  تشكيل  أما  ثانيا. 

يشكل  فال  المؤقتة(  الوطنية  )الجمعية 

رئيس  منصب  أن  باعتبار  صعوبة 

للسياسي  محسوم  الجمعية 

الكردي المخضرم فؤاد معصوم .

األول��ى  الحقبة  ب��دأت  إذن 

للمرحلة االنتقالية .

* ما أولويات الحكومة 
المؤقتة ؟

كانت مسألتا 

اس��ت��ت��ب��اب 

األم��ن وإع��ادة 

القانون والنظام 

الهاجس  هما 

األول فضال عن 

االقتصادية  القضايا 

سياسية  وم��س��ائ��ل 

أكدا  وعالوي  الياور  واجتماعية. 

ديمقراطي  عراق  خلق  ضرورة  العرش  خطاب  في 

فيدرالي تعددي موحد، وهناك نقطتان أساسيتان 

ومحافظة  الفيدرالية  مسألة  هما  الكرد  لدى 
كركوك. 

* ما أهمية قانون إدارة الدولة 

للمرحلة االنتقالية ؟

الحكومة  تراجع  لعدم  ضمانة  الكرد  يعّده 

العراقية القادمة عن تعهدات قطعتها للكرد في 

هذه المرحلة. يقول)توماس فريد من(: أن أصدقاءنا 

بوش  إدارة  من  قوية  ضمانات  الى  بحاجة  الكرد 

بعد  العراق،  في  مستقبلهم  على  يطمئنوا  كي 

إدارة  التوقيع على قانون  الشيعي وعدم  التحفظ 

الدولة إال بعد وقت متأخر.

في  التدخل  الى  المتحدة  األمم  دفع  الذي  ما   *

أعمال  لتأجيل  العراقية  المستويات  أعلى 

المؤتمر الوطني العراقي لمدة اسبوعين ؟

تبرر األمم المتحدة ذلك بأجراء مزيد من المشاورات 

بين األطياف العراقية لكن الحقيقة على ما يبدو 

ليست كذلك. إن السفير االخضر االبراهيمي قد بنى 

الكالسيكية  المفاهيم  على  القومي  مشروعه 

في حين أن العراق مقبل على إعادة بناء نفسه 

ع��ل��ى 
جديدة  أسس 

يتقاطع  م��ا  وه��و 

االبراهيمي  تطلعات  مع 

بصماته  يترك  أن  يريد  الذي 

على الوضع الجديد للبلد.

الوطني  المؤتمر  انعقد  أخيرا 

المنتخبون  األعضاء  وك��ان  العراقي، 

أي  امرأة   )25( بينهم  من  عضو   )100( عددهم 

%25. اليوم تكتمل الصورة العراقية في المجلس 

الوطني المؤقت، ويبقى البرلمان الحالي مجلسا 

مؤقتا ذا صالحيات محدودة وسينتهي عمره بعد 

الفترة  من  الثانية  المرحلة  لتبدأ  أشهر  ستة 
االنتقالية .

* من الذي سيهيئ االرضية الجراء االنتخابات في 
العراق ؟

في  موعدها  تقرر  العراق  في  النيابية  االنتخابات 

31 كانون ثاني /2005 وتتصاعد وتيرة اإلرهاب التي 

الشرطة  ومؤسسات  التحتية  البنى  تستهدف 

والمواطنين .

المؤقتة  الحكومة  على  يجب  المبدأ  حيث  من 

األمنية  الظروف  وخلق  المستلزمات  توفير 

على  العراق  عموم  في  لالنتخابات  المناسبة 

متعددة  والقوات  المتحدة  األمم  تساعدها  أن 

الجنسيات وإدارة بوش المتحمسة جدا لالنتخاب.

* من يقود سفينة العراقيين حقا ؟

إّن الذين يقودون هذه السفينة هم عراقيون ويجب 

أن يعرفوا أن أي انحراف صوب أي جهة هو أمر غير 

تقود  أن  يجب  العراقية  االنتخابات  به،  مسموح 

سفينة العراق الى مجتمع التوافق.

معرضا  االربعاء،  الثقافة،  وزارة  في  المرأة  لجنة  اقامت 

العراقيين  التشكيليين  الفنانين  من  العديد  ضم  فنيا 

في مبنى الوزارة ببغداد تحت عنوان “ نوافذ جمالية”.

وقالت مدير عام العالقات واالعالم في وزارة الثقافة زهرة 

ابراز  المعرض  هذا  خالل  من  “حاولنا  اننا  في  الجبوري، 

استحقاقهم  يأخذوا  لم  اللذين  التشكيليين  الفنانين 

 “ بأن  املها  عن  معربة  العراقية”،  المعارض  في  ودورهم 

العراقي   الفن  ابراز  اجل  من  معارض  هكذا  مثل  تستمر 

تحت خيمة وزارة الثقافة”. واضافت الجبوري اننا “ نتمنى 

ان يكون العام الجديد عام حب وسالم لجميع العراقيين 

المهجرين  او  العراقيين  النازحين  بعودة  ذلك  يكون  وان 

اعالم  مدير  اوضح  جانبه،  من  البالد”.  عموم  في  قصرا 

يونس،  ضياء  الثقافة  وزارة  في  العام  المفتش  مكتب 

 “ ان  يونس  وبين  مبهر”.  عراقي  بنتاج  تميز  “المعرض  ان 

الحداثة  مابين  تنوعت  تشكيلية  اعماال  ضم  المعرض 

تحدثت  ذلك،  الى  اقسامها”.  بكافة  ال��رواد  وم��دارس 

عين  ل�”  حمودي،  افراح  المغتربة   التشكيلة  الفنانة 

نوافذ جمالية بلوحتين  نيوز”، عن مشاركتها في  العراق 

تجسد الشناشيل البغدادية، موضحة انها استخدمت 

الفنان  لفت  بدوره،  لوحاتها.  خلفيات  في  جديد  تكنيك 

هذا  في  مشاركته  ان  الى  الطائي،  علي  التشكيلي 

مدينة  سايكولوجية  جسدت  بلوحتين  كانت  المعرض 

الحديث”.   “الواقعي  اسلوبه  بها  استخدم  بعقوبة حيث 

وبين الطائي ان “اعمالي ميزت بااللوان حيث كانت الواني 

تجمع بين االلوان الحارة والباردة مجسدة بذلك  شناشيل 

وازقة بعقوبة “.

رواندزي: وضعنا خطة إستراتيجية ألربع سنوات من أجل النهوض بالواقع الثقافي

وزارة الثقافة تقيم مهرجان “لبيك يا عراق” لدعم 

قواتنا المسلحة والحشد الشعبي

فلمان عراقيان يشاركان 

في مهرجان ميونخ السينمائي

نجاة الهاشمي تفوز بأهم 

جائزة أدبية في كاتالونيا

رحيل الشاعر السوري عمر الفّرا في دمشق
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الثقــافية

قــراءة وتأمـالت

كتاب العراق ودبلوماسية األفاعي
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اضــــاءات

 ، ببغداد  الرسمي  مكتبه  في  رواندزي،  فرياد  الثقافة  وزير  أستقبل 

نصير  المبدع  والموسيقار  سالم  شذى  الدكتورة  الكبيرة  الفنانة 

سالم  شذى  الفنانة  مع  اللقاء  خالل  وجرى  انفراد.   على  وكّل  شمه 

الحديث عن الواقع المسرحي في العراق وكيفية النهوض به، وإعادة 

الحياة إليه رغم الظروف الصعبة التي يمّر بها البلد، فهو يمثل الجزء 

األخرى.  الفنون  باقي  للبلد مع  المشرق  الجانب  الذي يعكس  المهم 

وخالل استقباله الموسيقار نصير شمه أكد الوزير إّن الوزارة وضعت 

خطة إستراتيجية ألربع سنوات، الغرض منها تطوير آليات العمل في 

ولكن  الثقافي،  بالواقع  للنهوض  الوزارة  مؤسسات  بعض 

يبقى للجانب المادي أثره على تطبيق الكثير من الخطط. 

محددة  فلسفة  لديها  توجد  ال  الدولة  أن  إلى  الوزير  وأشار 

يتصور  البعض  ألن  أسفه  مبدياً  بالثقافة،  يتعلق  فيما 

مهمة.  غير  أنها  أو  البلد  في  الثقافة  لوزارة  حاجة  ال  أنه 

نؤكد على مسألة خصخصة  ما  دائما  “أننا   : الوزير  وبّين 

من  فعال  عمل  إلى  بحاجة  ونحن  بها  للنهوض  الثقافة 

يمكن  ال  الدولة  أن  يدركوا  أن  وعليهم  المثقفين،  طرف 

لها أن تعمل كل شئ”. وابدى الوزير استعداده للمساعدة 

وتذليل الصعاب والمعوقات من أجل اقامة بيت العود في 

بغداد والذي يمكنه احتضان الطاقات الشبابية، مضيفاً 

هنالك  تكون  حيث  يكون  الجميل  المجتمع  أن  إلى 

ثقافة جميلة. من جانبه تحدث الموسيقار نصير شمه 

ال  متسامح  مجتمع  خلق  في  الموسيقى  أهمية  عن 

يعاني من اإلرهاب، وقال: “من الممكن أن نحول اإلنسان 

بواسطة الثقافة من إنسان يتعاطى العنف إلى إنسان 

ان  يمكن  ال  والفن  الموسيقى  ان  حيث  تماماً،  آخر 

يخلقا إنسانا متطرفا، وأبدى رغبته بإقامة بيت للعود 

التراثية  البيوت  إلى  الحياة  إلى إمكانية إعادة  في بغداد. وأشار شمه 

من  اإلفادة  الممكن  ومن  اليونسكو،  مع  التعاون  خالل  من  القديمة 

تجربة مصر التي أعادت الحياة ألكثر من 80 بيتا قديما، واسُتغلت في 

إقامة الكثير من الفعاليات الثقافية  وكذلك فعلت بعض دول شمال 

افريقيا. وأضاف شمه إنه من الممكن التعاون مع الكثير من المصارف 

إلقامة المشاريع الثقافية للنهوض بالواقع الثقافي، وهنالك الكثير 

الوزارة.  في  المادي على  العبء  االتجاه لتقليل  الدول تعمل بهذا  من 

العود”  الموسيقار نصير شمه  كتاب “أحالم عازف  اللقاء أهدى  ختام 

بعض  مع  العربي”  الثقافي  “الصالون  من  الصادرين  “أشراق”  وكتاب 

األقراص لقطع موسيقية.

 ، الثقافة،  وزارة  تقيم 

ياعراق”  “لبيك  مهرجان 

الوطنية  ل��ألن��ش��ودة 

االنتصارات  مع  بالتزامن 

القوات  حققتها  التي 

والحشد  المسلحة 

والبيشمركة  الشعبي 

واإللحاد  الكفر  قوى  ضد 

“داعش”  عصابات  والظالم 
اإلرهابية.

“لبيك  مهرجان  وسيقام 

الوطنية  لألنشودة  ياعراق” 

على قاعة الشهيد عثمان 

االعظمية،  في  العبيدي 

عشر  الحادية  الساعة 

عام  مدير  وق��ال  صباحا. 

الموسيقية  الفنون  دائرة 

بيان  في  الشكرجي  حسن 

تلقى  ال��دائ��رة  عن  ص��ادر 

نسخة  اإلع��الم  القسم 

م��ن��ه: “ف��ي ه��ذه األي��ام 

البطولة  أيام  التاريخية، 

فيها  تتعزز  التي  والمجد 

تصدح  الوطنية،  الوحدة 

الفنانون  نحن  حناجرنا 

م��ع رج���ال ال��ع��راق من 

المسلحة  قواتنا  أبناء 

الحشد  م��ن  وشبابنا 

والبيشمركة  الشعبي 

لبوا  الذين  العشائر  وأبناء 

والمرجعية  الوطن  ن��داء 

أعداء  لمقاتلة  الحكيمة 

داعش  عصابات  من  العراق 

اإلرهابية”.

قد  الثقافة  وزارة  أّن  ويذكر 

دأبت على إقامة مهرجانات 

األمنية  قواتنا  ل��دع��م 

وكان  الشعبي،  والحشد 

المسرح  مهرجان  آخرها 

اإلرهاب  ضد  األول  العراقي 

والذي إقامته دائرة السينما 

هذا  بداية  في  والمسرح 

نجاحاً  وحقق  الشهر، 

ساحقاً في هذا الشأن.

ميونخ  مهرجان  في  عراقيان  فلمان  شارك 

السينمائي الدولي خالل دورته ال�33 التي 

لغاية  وتستمر  الماضي  الخميس  بدأت 

“صمت  وهما  القادم،  يوليو/تموز  من  الرابع 

رعد  للمخرج  ال��راع��ي” 

الحجر”  على  منقوشة  و“ذكريات  مشتت، 

امين  شوكت  العراقي  الكوردي  للمخرج 
كوركي.

السينمائي  ميونخ  مهرجان  وسعرض 

الدولي في دورته ال�33 التي بدأت الخميس 

لغاية  وتستمر  الماضي 

من  الرابع 

في  عراقيين  فيلمين  القادم  يوليو/تموز 

للمخرج  الراعي”  “صمت  وهما  مسابقاته 

بغداد  تظاهرة  انتاج  من  وهو  مشتت،  رعد 

عاصمة الثقافة العربية وسبق ان عرض في 

للسينما  امستردام  مهرجان 

العربية كما عرض في تظاهرة 

وحاز  العراقية  السينما  ايام 

على اعجاب النقاد والجمهور، 

فقدان  عن  الفيلم  ويتحدث 

المقابر  ف��ي  ريفية  فتاة 

الجماعية.

المشارك  الثاني  الفيلم  اما 

ف��ه��و ف��ي��ل��م “ذك��ري��ات 

الحجر”  على  منقوشة 

العراقي  الكوردي  للمخرج 

وهو  كوركي  امين  شوكت 

”عبور  بعد  الثالث  فيلمه 

التراب” عام 2006 و”ضربة 

البداية” عام 2009.

عن  الفيلم  ويتحدث 

تحاول  فنية  مجموعه 

تصوير فيلم عن جريمة 

)عمليات  االن���ف���ال 

للنظام  عسكرية 

ضد  السابق  العراقي 

الكورد ذهب ضحيتها 

الف   182 من  اكثر 

وسبق  المدنيين(  من 

في  عرض  ان  للفيلم 

مهرجان  من  اكثر 

افضل  بجائزة  وفاز 

فيلم في العالم العربي بمهرجان 

ابو ظبي السينمائي االخير.

سانت   BBVA األدبية  بالجائزة  الهاشمي  نجاة  المغربية  الكاتبة  فازت 

تصادم  عن  تتحدث  والتي  األجنبية”،  “الفتاة  روايتها  عن  بكاتالونيا،  خوان 

لهذا  األدبي  لإلبداع   BBVA جائزة  الكاتبة  وإستلمت  واألعراف.  التقاليد 

العام في نسختها الخامسة والثالثين والتي تبلغ قيمتها 35 ألف يورو، 

مدينة  في  كايشيس”  آنتيغاس  “مؤسسة  مقر  في  الماضي  الثالثاء  يوم 

عام  المولودة  الهاشمي،  نجاة  وكانت  بإسبانيا.  الكاتالونية  ساباديل 

1979 بمدينة الناظور في المغرب والتي تقيم منذ 1987 في مدينة فيك 

أهم  تعتبر من  التي  لول”  “رامون  جائزة   2008 العام  في  نالت  بكاتالونيا،  

تلك  األخير”،  “البطريرك  روايتها  عن  وذلك  كاتالونيا،  في  األدبية  الجوائز 

األجيال.   وصراع  التقاليد  تصادم  موضوع  األخرى  هي  عالجت  التي  الرواية 

وقالت نجاة الهاشمي في مؤتمر صحفي مؤخراً “يأتي وقت، حينها يفترض 

أن تقرر نمط الحياة الذي تريده حقاً”، رغم عدم إنعكاس ذلك في كتابها 

الذي تدور أحداثه في مدينة فيك في برشلونة، وهي المدينة التي تحتضن 

بالجائزة  الفائزة  وتشير  األصلي.  موطنها  المغرب،  تركت  مذ  الكاتبة 

المبلغ يوفر لها راحة  إلى أن هذا  35 ألف يورو،  التي تبلغ قيمتها  األدبية 

البال التي تحتاجها من أجل اإلستمرار في الكتابة. وقد وقع اإلختيار على 

رواية “الفتاة األجنبية” من بين 55 رواية مرشحة، ولتقرر لجنة التحكيم 

بالجائزة،  السابق  الفائز  كومس،  وميسيور  جيمفيرير  بيري  من  المؤلفة 

فوز رواية الكاتبة المغربية بالجائزة. وسوف تقوم دار النشر “إديسيونيس 

المقبل.  أيلول  سبتمبر/  شهر  من  األول  اإلسبوع  خالل  الرواية  بطبع   ،”62

وتتناول الرواية قضية تصادم التقاليد واألعراف، من خالل قصة فتاة شابة 

من المغرب ترعرعت في كاتالونيا، وتواجه ذاتها عندما تبلغ مرحلة حيوية 

التعليم  التحديد، مباشرة عقب إكمالها مرحلة  من حياتها، وعلى وجه 
الثانوي. 

ع جثمان الشاعر السوري عمر الفّرا )66 عاما( الذي وافته المنية  يُشيَّ

إثر أزمة  يوم األح الماضي د في منزله بالعاصمة السورية دمشق، 

قلبية ألّمت به. وكتب الفّرا -الذي ولد عام 1949 في تدمر- منذ سن 

وعمل  اإللقاء.  بإجادة  تميز  والعامي، كما  الفصيح  الشعر  مبكرة 

بالتدريس لمدة 17 عاما قبل أن يتفرغ للكتابة األدبية والشعرية، 

حيث صدرت له دواوين منها “قصة حمدة” و”حديث الهيل” و”الغريب” 

و”رجال اهلل”. نقلت الوكالة العربية السورية لألنباء عن رئيس اتحاد 

في  صيته  “ذاع  الفرا  أن  جمعة  حسين  سوريا  في  العرب  الكتاب 

اآلفاق، ليس فقط بشعره البدوي أو العامي الذي جاب البالد العربية، 

وإنما بصوته الذي كان يؤدي نغمة وصلت إلى قلوب جميع الناس”. 

وأضاف جمعة أن رحيل الفرا “فقٌد لألسرة األدبية السورية، وخاصة 

في طليعتها اتحاد الكتاب العرب، ولألسرة األدبية العربية”.

تشكيليون: غياب الدور الحكومي وقلة القاعات 

اكثر ما يعانيه الفنان العراقي
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النواب  مجلس  يعقد 
المقبل  االربعاء  غد   يوم 
جلساته  أولى  تموز،  االول 
التشريعية  سنته  في 
بالتصويت  ال��ث��ان��ي��ة 
والقراءة لعدد من مشاريع 

القوانين.
اعمال  جدول  ويتضمن 
بيان  بحسب  الجلسة 
للمجلس “التصويت على 
انضمام  قانون  مشروع 
الى  ال��ع��راق  جمهورية 
للسير  الدولية  االتفاقية 
 1968 لعام  الطرق  على 
المكمل  االوربي  واالتفاق 
 ،2006 ل��س��ن��ة  ل��ه��ا 
مشروع  على  والتصويت 
الخامس  التعديل  قانون 
العامة  الشركات  لقانون 

رقم 22 لسنة 1997”.
“القراءة  يتضمن  كما 
قانون  لمشروع  األول��ى 
التعاون  إتفاقية  تصديق 
حكومة  بين  التجاري 

ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 
الكويت،  دولة  وحكومة 
لمشروع  األولى  والقراءة 
على  المصادقة  قانون 
أجل  من  شراكة  إتفاق 
الثقافي  ال��ت��ع��اوان 
والتقني  وال��ع��ل��م��ي 
بين  التنمية  أجل  ومن 
حكومة جمهورية العراق 
الجمهورية  وحكومة 

الفرنسية”.
ان  ال��ى  البيان  وأش��ار 
لمشروع  األولى  “القراءة 
قانون العطالت الرسمية، 
الثاني�ة  وال���ق���راءة 
انضمام  قانون  لمشروع 
الى  ال��ع��راق  جمهورية 
دستور المنظمة الدولية 
الثانية  والقراءة  للهجرة، 
عقد  ق��ان��ون  لمشروع 
ستكون  المعاهدات” 
م��درج��ة ع��ل��ى ج��دول 

االعمال.
تعقد  ان  المقرر  ومن 
الساعة  في  الجلسة 

الحادية عشرة صباحاً.

سياسية2

البرلمان يعقد غدا  االربعاء أولى جلساته بالتصويت 
والقراءة لعدد من مشاريع القوانين

 
كشف مصدر نيابي داخل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط 
مدينة الموصل بيد داعش، ، عن توسيط نائب رئيس الجمهورية 
لألجابة  بارزاني  مسعود  كردستان  اقليم  رئيس  القناع  عالوي  اياد 

على االسئلة الموجهة اليه من اللجنة.
الخاصة  التحقيقية  “اللجنة  ان  تصريح  في  المصدر  وقال 
عالوي  اياد  الجمهورية  رئيس  نائب  وسطت  الموصل  بسقوط 
ألقناع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لألجابة على االسئلة 
الموجهة من قبل اللجنة للوقوف على اسباب سقوط المدينة 

بيد تنظيم داعش االرهابي”. 
ونوري  النجيفي  اسامة  الجمهورية  رئيس  نائبي  ان  الى  يشار 
اللجنة  قبل  من  اليهما  الموجهة  االسئلة  على  اجابا  المالكي 
بيد  الموصل  سقوط  اسباب  حول  بالتحقيق  الخاصة  النيابية 

داعش

إمكانية  البعض حول  له  يروج  أن  يحاول  ما  عالية نصيف،  النائبة  اعتبرت 
محاكمة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بأنه محاولة “يائسة” لتغطية 
“فضائحهم” المنشورة في ويكيليكس، متهمة جهات سياسية لم تسمها 

بالتخطيط “لمؤامرة” سقوط الموصل مسبقاً. 
وقالت نصيف في بيان إن “بعض الساسة الذين تمرغوا في أوحال العمالة 
اليوم  يحاولون  العراق  ألعداء  ضمائرهم  وباعوا  الشعب  ثقة  خانوا  ممن 
التغطية على فضائحهم المنشورة في وثائق ويكيليكس من خالل الترويج 
إلمكانية محاكمة نائب رئيس الجمهورية المالكي في المحكمة الدولية”. 
وأضافت، “نحن نقف الى جانب الحق والمالكي ليس بحاجة لمن يدافع عنه”، 
موضحة بالقول “إذا تعاملنا مع قضية سقوط الموصل بحيادية وموضوعية 
الخاصة  التحقيقية  اللجنة  يرد على أسئلة  أول من  الرجل كان  أن  فيكفي 

بقضية الموصل في وقت يماطل فيه اآلخرون في إرسال إجاباتهم”.
ألسباب  تسقط  لم  الموصل  أن  جيداً  يدرك  العراقي  “الشارع  أن  وتابعت، 
عسكرية”، مبينة أن “تسليمها بيد عصابات داعش تقف وراءه جهات سياسية 
خططت لهذه المؤامرة مسبقاً لتحقيق مآربها الخطيرة أوالً ولالنتقام من 

المالكي وحكومته ثانياً”.
أن  منهم  األجدر  المالكي  محاكمة  عن  يتحدثون  “من  أن  على  وشددت 
يلملموا فضائحهم المنشورة في ويكيليكس والتي أزكمت األنوف بدالً من 

محاوالتهم اليائسة إلبعاد األنظار عنهم”.
االثنين  اليوم  سابق  وقت  في  كشفت،  النيابية  الدعوة  حزب  كتلة  وكانت 
بعض  بأنهم  وصفتهم  بها  يقوم  “خبيثة”  تحركات  عن   ،)2015 حزيران   29(
رئيس  نائب  تقديم  تحاول  إقليمية  دول  مع  والمتخابرين”  “المتآمرين 
تريد  التي  األيادي  المالكي للمحاكمة، فيما هددت بقطع  الجمهورية نوري 

النيل من المالكي.

التحالف سيجتمع  ان   ، العوادي  الوطني عواد  التحالف  النائب عن  كشف 
ملفات  مناقشة  عن  فضال   ، له  رئيس  اختيار  منصب  حسم  لبحث  قريبا 
ويكيليكس التي نشرت مؤخراً ، فيما اكد ان االجتماع سيتضمن ايضا بحث 

اخر التطورات على الساحة السياسية واالمنية .
بعقد  الجعفري  ابراهيم  الوطني  التحالف  رئيس  طالبنا  العوادي  وقال 
وسيكون  المطلب  لهذا  واستجاب  وقد  للتحالف  العامة  للهيئة  اجتماع 

هناك اجتماعا للهيئة العامة للتحالف بعد اجتماع الهيئة السياسية.
التحالف  رئاسة   الحديث عن  حسم  االجتماعات ستتضمن  انه   ، واوضح 
الوطني بالرغم من ان هذا الموضوع ليس االهم ، واالهم هو ادارة البلد والدولة 

والمسؤوليات ، وبالتالي فان رئاسة التحالف هي مسائل تنظيمية “.
كونه  كبيرة  مسؤوليات  عاتقه  على  تقع  الوطني  التحالف  ان    ، واضاف 
الكتلة االكبر على مستوى البرلمان والحكومة ،وبالنتيجة هو يتحمل عبئا 
كبيرا في عدة قضايا وتقع عليه مسؤولية البلد واالزمات االقتصادية واالمنية 

والتحوالت الموجودة في المنطقة “.
، ان التحالف الوطني والحكومة معنيين بفتح تحقيق بشأن وثائق  واكد 
وفيها  واقعية  الوثائق  هذه  ان   اعتبار  على  مؤخرا  نشرت  التي  ويكليكس 
اجراءات وتلك االجراءات سلبية سواء في موضوع التدخل بالشان العراقي من 
الوثائق  تلك  تعامل  ان  الى ضرورة  ، الفتا  المثال  السعودية على سبيل  قبل 

معاملة جدية وفتح تحقيق بشأنها “.
الكتل  تقارب  هو  الوطني  التحالف  وقوة  ايجابيات  من  ان  العوادي،  واضاف 
المنضوية تحت لوائه ،وهذا التقارب يعتبر قوة للتحالف والشعب العراقي .

اكد القيادي الكردي النائب في البرلمان السابق محمود عثمان ” ان نجاح رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
هذا  بفقرات  الثالث  والرئاسات  السياسية  الكتل  تجاوب  على  يعتمد  الوطنية  المصالحة  بتحقيق 

المشروع الكبير”.
” ان رئيس الجمهورية حاول قدر المستطاع ، خالل مقابالته االخيرة  وقال عثمان  في تصريح اعالمي  
، تقريب وجهات النظر بين الكتل من جهة وبين الحكومة االتحادية واقليم  مع قادة الكتل السياسية 
حاليا  بشدة  يرغب  معصوم  ان   ” الى  الفتا   ،  ” الوطنية  المصالحة  لتحقيق   ، اخرى  جهة  من  كردستان 

بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق “.
واوضح:” ان امام معصوم صعوبات كثيرة وكبيرة في تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في البالد 
، باعتبار ان الفجوات بين الكتل السياسية واسعة ، باالضافة الى ان منصبه بروتوكولي ، ال يستطيع به 

الضغط على الجهات االخرى “.
واشار الى : ” ان معصوم بزياراته واتصاالته االخيرة مع االطراف الخارجية ، خاصة ايران والواليات المتحدة ، 

ربما حصل على الضوء االخضر لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية “.
وكان مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني كشف في وقت سابق عن مفردات ورقة العمل الحقيقية 

لمشروع المصالحة الوطنية التي طرحتها رئاسة الجمهورية في االجتماع االخير للرئاسات الثالث .
وقال ” ان رئاسة الجمهورية اعدت مسودة اولية لمشروع المصالحة الوطنية ، تتضمن الخطوط العامة 
لهذا المشروع واالليات التي يمكن االنطالق منها النجاحه “، الفتا الى ” ان هذه الورقة عرضت في االجتماع 
االخير للرئاسات الثالث ، البداء المالحظات عليها ، وتقديم هذه المالحظات في االجتماع المقبل لها، ومن 

ثم الشروع بتنفيذها “.

اكد االمين العام للمقاومة االسالمية عصائب اهل 
والمقاومة  الشعبي  الحشد  ان  الخزعلي  الحق قيس 
بيجي  الى  دخال  الفلوجة مثلما  االسالمية سيدخالن 

التي كانت عقرا لدار داعش.
كلمة  في  قوله  عنه  الخزعلي  لمكتب  بيان  ونقل 
القاها بمضيف عشائر ال ابراهيم في ناحية المشخاب 
بالنجف إننا أمام مفصل تأريخي أشبه بما حدث بعد 
العراق  يعيشه  لم  اآلن  نعيشه  وما  العشرين  ثورة 

طوال تأريخه فقد أصبح الشعب العراقي يعتمد على 
منذ  األولى  المرة  وهي  الوطني  مشروعه  في  نفسه 
يستوردون  العراقيون  يعد  لم  التي  عام   1400 قرابة 
فيها تجاربهم بعد أن كانوا يستوردونها من األمويين 
ذلك  تجسد  وقد  وغيرهم  والعثمانيين  والعباسيين 
أن  أثبتت  عراقية  تجربة  يعد  الذي  الشعبي  بالحشد 

العراق يمكنه اإلعتماد على نفسه.
في  ثقله  بُكل  زج  االرهابي  داعش  تنظيم  ان  وبين 
المدينة  لهذه  اإلستراتيجية  لألهمية  بيجي  معارك 
 80 بإرسال  تتفاخر  داعش  أن  بحيث  لهم  بالنسبة 

الخالفة  جند  المسماة  قواتها  نخبة  من  عنصرا 
 400 أرسلت  اليوم  هي  بينما  إلحتاللها  الرمادي  إلى 
أبطال  لمواجهة  بالنخبة  تصفهم  الذين  هؤالء  من 
أن  بل  شيئاً  يحققوا  أن  دون  اإلسالمية  المقاومة 
اإلسالمية  المقاومة  أبطال  بيد  أسيراً  وقع  بعضهم 

عصائب أهل الحق.
واشار الى ان المقاومة االسالمية والحشد الشعبي 
دار داعش بعد عام من دخول هذا  باتت تقاتل في عقر 
التنظيم االرهابي الى العراق وااليام المقبلة ستشهد 

دخول ابناء المقاومة الى الفلوجة لتحريرها.

الكهرباء  وزارة   ، االعرجي،  بهاء  الوزراء  رئيس  نائب  دعا 
حصة  ل���م���راع���ات 
الجنوبية  المحافظات 
من الطاقة الكهربائية 
الصيف  فصل  خ��الل 
وت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 
توزيع  في  والمساواة 

أحمال المحافظات.
وقال االعرجي في بيان، 
دائرة  مقر  زيارته  خالل 

“يجب تحقيق  إنه   ، الكهرباء،  بوزارة  والتحكم  التشغيل 
مع  المحافظات،  أحمال  توزيع  في  والمساواة  العدالة 
مراعاة حصة المحافظات الجنوبية بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة فيها”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أننا “نشيد بالجهود المبذولة 
في  والتحكم  التشغيل  دائرة  في  العاملين  قبل  من 
الكهربائية  المنظومة  عمل  استقرار  على  الحفاظ 
الوطنية”، داعياً “جميع مجالس المحافظات التعاون مع 
وزارة الكهرباء وااللتزام بالحصص المقررة لها، من خالل 

إيجاد الضوابط والتعليمات لذلك”. 
وأضاف البيان أن “مدير عام دائرة التشغيل يحيى عباس 
الطاقة  منظومة  واقع  عن  مفصالً  شرحاً  قدم  جابر 

الكهربائية في البالد، من إنتاج واستهالك واستيراد، وآلية 
على  السيطرة  خالل  من  الوطني،  السيطرة  مركز  عمل 
سريان  ومراقبة  اآلمنة،  التشغيلية  الحدود  ضمن  التردد 
األحمال بما يضمن استقرار عمل المنظومة الكهربائية، 
اآلمنة،  التشغيلية  الحدود  ضمن  الفولتية  وتنظيم 
 132( العالي  للضغطي  الطاقة  نقل  خطوط  ومراقبة 
ك.ف(، والفائق )400 ك.ف(، وآلية تنسيق العمل بين مراكز 

السيطرة ومديريات اإلنتاج والنقل والتوزيع”.
وبين مدير عام الدائرة لألعرجي بحسب البيان “المعوقات 
والصعوبات التي تواجه مركز السيطرة الوطني من خالل 
عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها، وبالتالي 

يؤثر على عمل المنظومة الوطنية بشكل عام.

وساطات سياسية ألقناع بارزاني بالرد 
على اسئلة لجنة سقوط الموصل

نصيف: ترويج البعض لمحاكمة المالكي محاولة 
يائسة لتغطية فضائحهم في ويكيليكس

العوادي : التحالف الوطني سيجتمع قريبا لبحث 
حسم منصب رئاسته ومناقشة ملفات ويكيليكس

محمود عثمان : نجاح معصوم بتحقيق المصالحة 
الوطنية يعتمد على تجاوب الكتل السياسية 

قيس الخزعلي: الحشد الشعبي والمقاومة االسالمية سيدخالن الفلوجة مثلما دخال بيجي

األعرجي يدعو لمراعاة حصة المحافظات الجنوبية من الطاقة الكهربائية خالل فصل الصيف

الشعب  عموم  بل  الدولة  مؤسسات  تتعرض   
منهجية  وإعالمية  نفسية  حرب  الى  العراقي 
ثقة  ونزع  المؤسسات  هذه  اسقاط  تستهدف 

الحرب  هذه  وليست  لمنتسبيها.  المعنوية  الروح  في  والتأثير  بها  الجمهور 
الجماعية  واإلب��ادة  العسكري  العدوان  عن  منفصلة  واإلعالمية  النفسية 
لها.  مكمل  جزء  هي  بل  والعراقيين؛  العراق  ضد  االرهابي  داعش  بها  يقوم  التي 
يعلم.  لم  ام  بذلك  علم  داعش  أدوات  من  يكون  ان  من  بد  ال  فيها  ينخرط  ومن 
االعالم  شبكة  له  تتعرض  ما  المنظمة  المنهجية  الحرب  هذه  حلقات  ومن 
والصلب  والسباق  الريادي  الشبكة  موقف  على  ردا  وأضاليل  أكاذيب  حملة  من 
المثال  سبيل  وعلى  السياسية.  العملية  ودعم  االرهابي  للعدوان  التصدي  في 
عزاء  “ال  بعنوان  تقريرا  ٢٢ من حزيران  في  العباسية”  نشر”موقع  فقد  الحصر  ال 
للفنانين العراقيين: شبكة االعالم العراقي تخفض ميزانية انتاج المسلسالت 
الرمضانية الى النصف بسبب الممثلة حنان شوقي” جاء فيه: ان شبكة االعالم 
العراق  لزيارة  الثالثة  الدرجة  “تواصل استضافة ممثالت وممثلين مصريين من 
مطلعة  “مصادر  عن  ونقال  التقرير  ونسب  شعبي(”.  حشد  )كلنا  برنامج  ضمن 
في الشبكة” قولها: “الميزانية التي كانت مخصصة النتاج مسلسالت عراقية 
دينار  مليارات   5 وتبلغ  رمضانية  ومسابقات  ترفيهية  برامج  واعداد  اخرى  وشراء 
قد تقرر تخفيضها الى النصف من قبل هيئة امناء الشبكة الستئجار فنانين 
التقرير  ان  بل  الشعبي”.  للحشد  للدعاية  العراق  في  واستضافتهم  مصريين 
ان  ليزعم  المحاسبة في شبكة االعالم”  دائرة  الى “مستندات  انه استند  يدعي 
“ميزانية الرحلة االولى للفنانين المصريين التي تمت في العشرين من نيسان 
الشبكة  “ادارة  قامت  دينار”  مليون   265 بلغت  قد  اسبوعا  واستغرقت  الماضي 
رسمي  بكتاب  االميركي  الدوالر  الى  العراقي  الدينار  من  اعاله  المبالغ  بتحويل 
للرحلة  بالنسبة  المزاعم  هذه  مثل  التقرير  وذكر  المركزي”.  البنك  الى  منها 
دائرة  بعثتها  مذكرة  الى  “استنادا  وايضاً  دينار  مليون   ٣٣٠ كلفت  التي  الثانية 
“مخرج عراقي معروف”  التقرير عن  ونقل  الشبكة”.  امناء  الى هيئة  المحاسبة 
الغت  الماضي  االحد  الفنانين  بنقابة  عقدت  “في جلسة  قوله:  اسمه  يورد  لم 
انتاجه في منتصف  اتفق معها على  ادارة الشبكة مسلسال رمضانيا كان قد 
الشهر الماضي لعرضه في قناة )العراقية( خالل الشهر الفضيل رغم ان كلفته 
مخصصات  الى  االنتاج  ميزانية  تحويل  بحجة  ساعة  ل�)30(  دينار  مليون   130
ضيافة ومكافآت الفنانين المصريين” مضيفا “انه هيأ للمسلسل المع النجوم 

العراقيين وحشدا من الفنانين الذين يتضورون جوعا وبطالة”.
“وزارة  ان  مفادها  مضللة  كاذبة  معلومة  يذكر  ان  التقرير  بكاتب  الجرأة  وبلغت 
الى  فيه  دعتها  االعالم  شبكة  من  مقترحا  سابق  وقت  في  رفضت  قد  الثقافة 
المساهمة بتمويل جزء من رحالت الفنانين المصريين من ميزانية الوزارة وقال 
الوزير فرياد راوندزي في رد رسمي حمل توقيعه: ان ميزانية وزارته ال تكفي لتغطية 

رواتب موظفيها”!!!.
واختتم موقع العباسية تقريره باالستنتاج النهائي التالي: “ورغم االموال التي 
وتنظيم رحالت  المصريين  الفنانين  دعوة  العراقي على  االعالم  تغدقها شبكة 
النتائج  ان  اال  تذكارية،  وافالم  صور  والتقاط  الشعبي  الحشد  مواقع  الى  لهم 

والجدوى االعالمية لهذه الرحالت الفنية ال أثر لها .....”.
كل ما أورده التقرير عبارة عن أكاذيب تم رصفها و”تسفيطها” بطريقة احترافية 
الشبكة  وثائق  الى  مستندة  موثقة  صحيحة  معلومات  وكأنها  للقارئ  تبدو 
ومخاطباتها الرسمية. أعذر القارئ العادي اذا صدق هذه األكاذيب. فالمثل عندنا 
فقرات  أورد  ان  وتعمدت  المخربط”.  الصدق  من  احسن  المرتب  “الكذب  ان  يقول 
هذا  من  نموذجية  حالة  القرار  اصحاب  يدي  بين  ألضع  التقرير  هذا  من  كثيرة 
وأشخاص  اخرى  مواقع  تنشره  مما  بينة  على  يكونوا  لكي  المسفط”  “الكذب 
رضوا ان يكونوا أدوات بيد داعش وحربها الظالمة. ما اريد قوله هو ضرورة الحذر 
مما ينشره البعض وعدم المسارعة الى تصديق كل ما يقال وينشر دون التأكد 

والتحقيق من صحة “المعلومات” المضللة في هذه المنشورات والكتابات.

كذب 
»مسفط«

محمد عبد الجبار الشبوط

ـ بغداد

ـ اربيل

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ اربيل

ـ بغداد

قالت النائبة عن كتلة المواطن المنضوية 
ان    ، الخفاجي  ليلى  الوطني  التحالف  في 
الدكتاتورية  حكم  كرس  الرئاسي  النظام 
النه  الحالي  بالوقت  واليخدمنا  العراق  في 

سيعطي السلطة بيد شخص واحد .
استغرابها  عن  بيان  في  الخفاجي  وعبرت 
اللغاء  البعض  يطلقها  التي  الدعوات   “ من 
الى  الحكم  نظام  وتحويل  النواب  مجلس 
العراقي  الدستور  يقرأوا  لم  وكانهم  رئاسي 

ويطلعوا على اليات تعديل فقراته “.
واالنظمة  القوانين  تغيير  زمن  ان”  وتابعت 
وشكل الحكم بجرة قلم او تصريحات ودعوات 

في االعالم قد ولى مع عهد الدكتاتورية  “.
الرئاسي هو  النظام  بان  نعتقد  “اننا  وذكرت 
الذي كرس حكم الدكتاتورية في العراق حيث 
او  واحد  شخص  بيد  والثروة  السلطة  تمركز 

جهة واحدة “.
الجبوري  سليم  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
الشهر  من   23 في  صحفي  مؤتمر  في  اكد 
الى  برلماني  من  النظام  تغيير   “ ان  الحالي 
رئاسي بحاجة الى تعديل دستوري والى اجراء 
وبالعموم   ، محافظات  ثالث  لثلثي  استفتاء 
كل من يرغب بتغيير شكل النظام ، له الحق 
ولكن  اعالمية  قضية  ليست  وهذه   ، بذلك 
الدستورية  السياقات  اتباع  يتم  ان  يجب 

الالزمة

اآللوسي،  مثال  النيابية  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  دعا 
العراقية باسماء  لتزويد الحكومة  العربية السعودية  المملكة 
ملفات  في  العراق  على  المتآمرين  العراقيين  المسؤولين 

ويكيليكس .
وقال االلوسي في تصلريح صحافي  “اتضح أن هناك وثائق مريبة 
وخطيرة عن تورط الكثير من المسؤولين مع المخابرات السعودية 
تريد  “السعودية  ان  مبينا  وشعبة”،  وسيادته  العراق  على  للتآمر 
بين  العالقات  حسن  بداية  إنها  وتقول  بغداد  في  سفارة  افتتاح 
المسؤولين  وبعض  مخابراتها  تورط  يمنع  ال  هذا  أن  إال  البلدين، 

العراقيين ضد الشعب العراقي”.
تضم  التي  القوائم  جميع  بتسليم  “السعودية  اآللوسي  ودعا 
العراقي  الشعب  ضد  التآمر  في  العراقيين  مسؤولين  تورط 

وسيادته”.

نائب : النظام الرئاسي كرس حكم الدكتاتورية 
في العراق وال يخدمنا بالوقت الحالي

الخارجية النيابية تدعو السعودية لتزويد 
العراق باسماء المتورطين في ويكيليكس

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد
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ه��ددت الحكوم��ة الجزائرية بغل��ق قن��وات التلفزيون التي 
تس��تهين بالعنف خصوصا بعد بث حلقات “كاميرا خفية” 

تجس��د خطف رهائن من قبل متطرفين اس��اميين 
مفترضين.

وه��ددت وزارة االتص��ال ف��ي بي��ان اوردته وكال��ة االنباء 
الحكومية باتخ��اذ “اجرءات قانوني��ة” يمكن ان تصل 
حد “سحب الترخيص” الممنوح لخمس قنوات خاصة 
تخضع لقانون اجنبي. وال يجيز القانون الجزائري حتى 

االن القنوات الخاصة.
وطالب��ت ال��وزارة القنوات ب��ان “تطه��ر” برامجها من 
“المش��اهد المنافي��ة لتقاليدن��ا العريق��ة وقيمنا 

الدينية التي تحرم العنف بكل اشكاله”.
وتبث قناة “الش��روق” الخاصة منذ بداية شهر رمضان 
برنام��ج “الرهائ��ن” في ش��كل كاميرا خفية يجس��د 
عملي��ات خطف رهائن توحي بم��ا تقوم به تنظيمات 

اسامية متطرفة.
واث��ار ب��ث ه��ذا البرنام��ج ردود فعل من��ددة من بعض 
المعلقين وعلى ش��بكات التواص��ل االجتماعي بعد 
“خطف” قائ��د منتخب ك��رة القدم الجزائ��ري مجيد 

بوقرة في دبي.
وتح��ت عن��وان “اوقف��وا تلفزي��ون االره��اب” اتهم��ت 
صحيفة تربيون في افتتاحيتها السبت قناة الشروق 
“بالمش��اركة في االس��تهانة باالرهاب” و”تلميع صورة 

منظمة اجرامية”. 
كما اش��ارت الصحيفة الى “تراخي” الس��لطات و”تساهلها 
ازاء هذه القن��وات المحافظة التي تمنح يوميا منبرا لوجوه 
س��لفية مثل عبد الفت��اح حمداش الذي طال��ب الحكومة 

بالحكم باالعدام على الكاتب الصحافي كمال داود”.

3عربية و دولية

أظه��رت وثيق��ة جدي��دة مس��ربة ضم��ن التس��ريبات التي 
كش��ف عنها موقع “ويكيليكس” محارب��ة المملكة العربية 
السعودية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومنع وصول 
الدعم العس��كري لها المقدم من الجمهورية اإلسامية في 
إي��ران من خال فرض حظر ج��وي على الطائ��رات اإليرانية التي 
تعبر المجال الس��عودي متجه��ة إلى الس��ودان؛ وفقاٌ لموقع 

یمني برس.
ونش��ر موق��ع )ويكيليك��س( برقيات س��رية ضم��ن أكثر من 
نصف مليون برقية ووثائق أخرى للخارجية السعودية تتضمن 
اتص��االت س��رية م��ع س��فارات الرياض ح��ول العال��م، وتحوي 
الوثائق المسربة بحس��ب موقع ويكيليكس أعداداً كبيرة من 
رس��ائل البريد اإللكتروني المتبادلة بي��ن الخارجية والهيئات 

الخارجية.
ومن خال تفحص الوثيقة المسربة الخاصة بهذا الموضوع، 

والتي حملت عنوان “سري للغاية” جاء في نصها ما يلي:
“باإلش��ارة لألم��ر الس��امي الكري��م رق��م 7251/م ب وتاريخ 
2/9/1430ه�، المبني على األمر السامي الكريم رقم 1898/م 
ب وتاريخ 2/3/1430ه� بشأن تشكيل لجنة على مستوى عاٍل 
تضم كاً من وزارة الدفاع والطي��ران ووزارة الداخلية والخارجية 
ورئاسة االس��تخبارات العامة، لدراس��ة موضوع عدم السماح 
إليران باس��تخدام أجواء المملكة لنقل شحنات من األسلحة 
إل��ى حماس م��ن خال الس��ودان وحي��ث قضى األمر الس��امي 
الكريم بما نصه “إعادة دراسة الموضوع من الناحية النظامية 
بشكل مفصل من قبل الجهات المشار إليها وبمشاركة وزارة 
المالية “مصلحة الجمارك” والمؤسس��ة العامة للموانئ في 
ضوء االتفاقي��ات ذات العاقة المتعددة والثنائية التي صادقت 
عليه��ا المملك��ة وم��ا ترتبه م��ن التزام��ات وحق��وق في هذا 
الخصوص واألنظمة واإلجراءات المحلية المتبعة بهذا الشأن 
وأن يت��م الرجوع إلى الس��وابق المماثلة “محلية – دولية” وبيان 
األث��ر النظامي لقرارات مجل��س األمن رق��م 1737 ورقم 1747 
ورقم 1803 الصادرة بش��أن إيران وما ترتبه من التزامات وحقوق 
للمملك��ة في حال��ة ورود مثل ه��ذه الطلب��ات، والرفع بتصور 
نظامي يحدد بشكل واضح حقوق والتزامات المملكة في هذا 

الشأن س��واء في مجال الجو أو البحر أو البر والرفع بالنتيجة”.
أفي��د س��موكم ب��أن اللجنة عق��دت اجتماعات بمش��اركة 
من��دوب عن ال��وزارة، الذي قدم ورقة عمل توض��ح األثر القانوني 

لق��رارات مجل��س األم��ن رق��م 1737 ورق��م 1747ورق��م 1803 
الصادرة بشأن إيران وما ترتبه هذه القرارات من التزامات وحقوق 
للمملك��ة وإعطاء الغطاء القانوني لإلج��راءات التي تقوم بها 
المملكة والتي تدع��م موقفها في مثل هذه الحاالت )مرفقة 

بطية(.
كما أفيد سموكم بأن مشروع المحضر المرفق خضع لعدد 
م��ن التعدي��ات واإلضافات التي بمجمله��ا تصب في مصالح 
المملك��ة وردود الفعل المحلية والدولي��ة المتوقعة وأهمية 
الغطاء القانوني في دعم موقف المملكة في حالة قيامها بأي 
إجراء تجاه إيران في حالة االشتباه بمواد ممنوعة واستعرضت 
النظامي��ة  الوطني��ة  واإلج��راءات  األنظم��ة  كاف��ة  اللجن��ة 
والقانوني��ة ف��ي هذه الحالة وكذل��ك االتفاقي��ات الدولية ذات 
العاق��ة )ق��رارات مجلس األم��ن الدولي ذات العاق��ة، وأنظمة 

الطي��ران المدني ذات العاق��ة وأنظمة الجم��ارك ذات العاقة 
وأنظمة وإجراءات المؤسسة العامة للموانئ ذات العاقة وذلك 
وفق األوراق المقدمة من الجهات المعنية(، وأوصت اللجنة في 
مش��روع المحضر على أن أي إجراءات )للتفتيش( في حالة ورود 

معلومات.. “.
من خال هذه الوثيقة المس��ربة، يستش��ُف بأن السعودية 
عملت م��ن خال أجهزتها المختصة، وباالس��تفادة من قرارات 
مجلس األمن الدولي لمنع وصول المساعدات العسكرية إلى 

غزة.
يشار إلى أن مؤس��س “ويكيليكس” جوليان أسانج قال بعيد 
الكش��ف عن ه��ذه الوثائق إن برقيات الس��عودية تميط اللثام 
عن “نظام دكتاتوري لم يحتفل فقط بإعدام 100 ش��خص هذا 

العام بل أصبح أيضاً يشكل تهديداً لنفسه وجيرانه

ويكيليكس: السعودية عملت على منع وصول الدعم العسكري لغزة

وق��ع المتم��ردون الطوارق ف��ي باماكو اتف��اق الس��ام والمصالحة 
التاريخي الذي من ش��أنه ان يضع حدا لس��نوات من النزاع في مالي.

وكان��ت الحكوم��ة والجماع��ات المس��لحة الموالية له��ا وقعت 
الوثيق��ة ف��ي 15 اي��ار/ مايو اال ان تنس��يقية ح��ركات ازواد، التي تضم 
المجموعات المتمردة الرئيس��ية في شمال مالي، كانت تنتظر اجراء 

بعض تعديات على االتفاق حتى تم التوصل اليها قبل اسبوعين.
ووقع باس��م تنس��يقية ح��ركات ازواد احد قادة حرك��ة ازواد العربية 

س��يدي ابراهيم ول��د س��يداتي وذلك خ��ال احتفال بحض��ور الرئيس 
المال��ي ابراهيم ابو بك��ر كيتا ورئيس بعثة االم��م المتحدة في مالي 

مونغ��ي حم��دي.
وتضم تنس��يقية ح��ركات ازواد ثاث مجموعات اساس��ية في تمرد 
الط��وارق هي الحركة الوطنية لتحري��ر ازواد والمجلس االعلى لوحدة 

ازواد وحركة ازواد العربية المنشقة.
وعل��ت الهتافات في القاع��ة فور توقيع ولد س��يداتي االتفاق. وكان 
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اشاد في وقت سابق بانطاقة 

جديدة لمالي.

وحضر حفل التوقيع ممثلون لفرنسا والواليات المتحدة فيما مثل 
وزراء دوال اخرى من بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.

ويهدف االتفاق الى ارس��اء االستقرار في شمال مالي معقل حركات 
تمرد ع��دة للطوارق منذ الس��تينات فضا عن كون��ه معقا لحركات 

مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة.
وين��ص االتفاق على انش��اء مجالس محلية ذات صاحيات واس��عة 
ومنتخب��ة باالقت��راع العام والمباش��ر، ولكن بدون اس��تقال ذاتي في 
ش��مال الباد او نظام اتحادي. وال اعتراف بتسمية “ازواد” التي يطلقها 

المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو..

   قص��ف طي��ران حكومة الميليش��يات موقع��اً للتنظيم 
اإلرهابي بس��رت وأدى القصف إلى تصاع��د أعمدة الدخان من 
المبن��ى ، ال��ذي يعتبر األهم بالنس��بة للتنظيم اإلرهابي في 
المدين��ة . وأدت االنفج��ارات إلى تدمير عدد م��ن اآلليات ، ومن 
جه��ة أخرى لقي 4 جن��ود مصرعهم من كتيب��ة الجوارح من 
ج��راء انفج��ار س��يارة مفخخة اس��تهدفت تمرك��زاً للجيش 
بمحور غرب بنغازي . وقصفت مقاتات الساح الحربي الليبي 
مواق��ع تابعة لتنظيم “داعش” اإلرهاب��ي في منطقة الصابري 
بمدينة بنغازي ش��رقي الباد . وفي سياق آخر أصيب 10 جنود 
م��ن قوات الجيش الليب��ي من جراء االش��تباكات العنيفة مع 
قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحوري الليثي وسوق الحوت 

في المدينة .

طالب رئيس حركة الش��عب في لبنان نج��اح واكيم، ، وزارة 
الخارجية اللبنانية باس��تدعاء السفير السعودي في بيروت 
واالحتجاج رسميا على ممارسات نظامه الذي يسعى لنشر 

الفوضى والقتل في لبنان ويتدخل في شؤونه.
وق��ال واكيم ف��ي بي��ان إن “بع��ض التقارير الت��ي وضعتها 
المخابرات الس��عودية ونش��رت في وثائ��ق ويكيليكس ذكرت 
اس��مي واس��م نائب رئيس الحركة إبراهيم الحلبي وللوهلة 
األولى اس��تغربت أن يق��دم جهاز المخابرات الس��عودي على 
وضع مثل هذا التقرير الذي ال أس��اس ل��ه من الصحة إطاقاً 

والذي ال يستقيم مع أبسط قواعد المنطق”. 
وأض��اف واكيم ان “هذا التقرير ه��و بمثابة إحداثيات للقتل 
ت��زود به��ا المخابرات الس��عودية منظماته��ا اإلرهابية التي 
أنش��أتها والت��ي تعمل عل��ى رعايتها وتمويله��ا وتوجيهها 
الرتكاب أبش��ع الجرائم كمثل تلك الت��ي ارتكبتها في لبنان 

وسورية والعراق واليمن ومصر وليبيا”.
  واس��تغرب واكي��م “موقف وزارة الخارجي��ة اللبنانية التي 
لم تقم بأبس��ط واجباتها باس��تدعاء الس��فير الس��عودي 
لاحتج��اج على ممارس��ات حكومته لجهة نش��ر الفوضى 
في لبن��ان والتحريض على القتل والتدخل في ش��ؤون لبنان 
الداخلية عن طريق تقديم الرشا لسياسيين ومسؤولين في 

الدولة وإفساد الحياة السياسية”

 عقدت قيادة الفصائل والقوى الوطنية الفلس��طينية اجتماعاً 
طارئ��اً  بمق��ر س��فارة فلس��طين في بي��روت بحضور س��فير دولة 
فلس��طين في لبنان اش��رف دبور ، بحث��ت خاله األوض��اع األمنية 
داخل المخيمات الفلس��طينية في لبنان ، وناقش��ت االشتباكات 
األخيرة داخل مخيم عين الحلوة لاجئين الفلس��طينيين القريب 
م��ن مدينة صيدا اللبنانية . وأكدت قيادة الفصائل إدانتها لألحداث 
األخي��رة في المخيمات الفلس��طينية ف��ي لبنان ، وش��ددت على 
ضرورة معالجتها بالحوار وعدم اللجوء الى الس��اح والعنف . كما 
أك��د البيان تمس��ك الفصائل بالمب��ادرة الموحدة الت��ي اعلنتها 
ودع��ت فيها إلى الحف��اظ على أمن واس��تقرار المخيمات وجوارها 
والحفاظ على العاقات األخوية اللبنانية الفلس��طينية وتفعيل 

القوة األمنية المشتركة .

اقترب “اس��طول الحرية 3” الذي يضم س��فنا تقل 
ناش��طين مؤيدي��ن للفلس��طينيين من اجل كس��ر 
الحصار الظال��م المفروض على قطاع غزة، االحد من 
س��واحل غزة لكن يتوقع ان تعترضه قوات اس��رائيلية 
قبل دخول مياه القطاع، وفق ما افادت قناة اسرائيلية 

االحد.
تصريحات صحفية ذكرت ان الموجود على س��فينة 
“ماريان دو غوتيبرغ” الس��ويدية “نح��ن في البحر منذ 
ثاثة ايام وعلى بعد اقل من 200 كلم من قطاع غزة”.

وقال المراسل ان ركاب السفينة الخمسين يتلقون 
يومي��ا ش��روحات ع��ن كيفي��ة المقاوم��ة دون عنف 
لعناص��ر الكومندس االس��رائيلي الذي��ن يتوقعون ان 

يعترضوا السفينة قبل دخولها مياه قطاع غزة.
واض��اف “نرى على شاش��ة الرادار س��فينة مجهولة 

تتبعنا )..( ويفترض انها تابعة للبحرية” االسرائيلية.
والس��فينة الس��ويدية ه��ي احدى قطع “اس��طول 
الحري��ة 3” المك��ون من اربع س��فن تنقل ناش��طين 
الحص��ار  يري��دون كس��ر  للفلس��طينيين  مؤيدي��ن 
االس��رائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة بينهم 
الرئيس التونسي الس��ابق منصف المرزوقي والنائب 

العربي االسرائيلي باسل غطاس.
وقبل خمس س��نوات جرت محاول��ة مماثلة انتهت 
بهجوم دام نفذه جيش االحتال االسرائيلي استهدف 

سفن االسطول وقتل خاله عشرة اتراك.
وج��رت مح��اوالت مماثل��ة اخ��رى من��ذ 2010 ت��م 

اعتراضها لكن دون سقوط قتلى.
وق��ال متحدث باس��م خارجية االحت��ال ان حكومة 
ب��اده تعتزم تس��ليم رس��الة ال��ى الناش��طين بعد 

توقيفهم.

أعلن��ت وزارة الداخلي��ة الس��عودية أن منف��ذ التفجي��ر االنتحاري 
الذي اس��تهدف مس��جد اإلمام الصادق عليه السام في الكويت 
يوم الجمعة الماضي هو فهد بن س��ليمان القباع )23 س��نة( ولم 
يس��بق للجه��ات األمنية التعام��ل معه في أي نش��اطات تتعلق 

باإلرهاب.
وأف��اد موقع “مرآة البحري��ن” نقا عن الوزارة قوله��ا، أن القباع غادر 
الس��عودية يوم الخميس جواً من الري��اض إلى المنامة على رحلة 
طي��ران الخليج )العربي ( رق��م ١٧٠ وأن التواصل قائم مع مملكة 
البحرين للوقوف على م��ا لديهم عن الفترة الزمنية التي قضاها 
منفذ الجريمة اإلرهابية بالمنامة، حيث لم تس��جل له س��فرات 

سابقة لى خارج المملكة.

وصف الرئيس البوليفي إيفو موراليس 
تش��يلي ب�”إس��رائيل الاتيني��ة” على 
خلفية ما اعتبره طموحات توس��عية 
ورفضها حل مش��كلة إع��ادة األراضي 
المحتلة سلميا ومنح بوليفيا منفذا 

بحريا.
وكانت تشيلي احتلت صحراء أتاكاما 
البوليفي��ة الغني��ة بالملح الصخري 
والنح��اس وحرمت األخي��رة من منفذ 

بح��ري خ��ال ح��رب المحي��ط الهادئ 
الثانية )1879-1883(.

وتتقاضى الدولتان حاليا بهذا الش��أن 
أمام المحكمة الدولية في الهاي.

 La Radio del Sur إذاع��ة  ونقل��ت 
األح��د ع��ن موراليس تأكي��ده أنه اآلن، 
وبع��د م��رور 136 عام��ا عل��ى فقدان 
الش��اطئ، هن��اك قناع��ة ثابت��ة ب��أن 
البوليفيين س��يرجعون الى المحيط 
اله��ادئ “حس��ب قان��ون الع��دل وحق 

العودة التاريخي”.

كرر الملياردير االميركي دونالد ترامب المرشح للرئاسة االميركية 
هجماته على المكسيك، مكررا القول انه في حال فوزه فسيجبر 
مكسيكو على تمويل بناء جدران على طول الحدود بين البلدين. 
وقال ترامب )69 عاما( في تصريح لشبكة سي ان ان انه “سيكون 
قاس��يا جدا” م��ع هذا البلد “ما لم يس��اهم المكس��يكيون في 

اعطائن��ا م��اال لبن��اء ج��دار” عل��ى الح��دود الجنوبي��ة.
ولدى اعان ترش��حه في الس��ادس عش��ر م��ن حزيران/يونيو، وجه 
ترامب االنتقادات الى المهاجرين المكسيكيين واتهمهم بانهم 

“م��ن مهرب��ي المخ��درات والمجرمي��ن والمغتصبي��ن”.
ومما قاله “عندما ترسل الينا المكسيك ابناءها ال ترسل افضل 
الناس. انهم يرس��لون الذين يطرحون المش��اكل والذين ينقلون 

معهم المخدرات والجريمة . انهم مغتصبون”.
واضاف ترامب “سابني جدارا عاليا على حدودنا الجنوبية وستدفع 

المكسيك كلفة بنائه. اذكروا ذلك جيدا”.
وك��رر ترامب الكام نفس��ه االح��د عندما دعا المكس��يك لدفع 
كلف��ة بن��اء هذا الج��دار “النها جن��ت الكثير من الم��ال” بفضل 

االميركيين.

اش��رف الرئي��س التونس��ي والقائد األعل��ى للقوات 
المس��لحة الباج��ي قاي��د السبس��ي عل��ى اجتماع 
مجلس األمن القومي وذل��ك بحضور رئيس الحكومة 
الحبي��ب الصيد ورئيس مجلس نواب الش��عب محمد 
الناص��ر ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرش��اني ووزير 
الداخلي��ة ناج��م الغرس��لي ووزير الش��ؤون الخارجية 
الطي��ب البك��وش وكب��ار المس��ؤولين ف��ي األس��اك 

العس��كرية واألمنية. وحس��ب بيان صادر عن رئاس��ة 
الجمهوري��ة فقد تم تدارس الوض��ع العام للباد على 
ضوء األحداث األخيرة وإقرار كافة االجراءات التي أعلنت 
عنه��ا الحكوم��ة والتوصية والتأكيد عل��ى تفعيلها 
بصف��ة فوري��ة والتباحث ف��ي ق��رارات تكميلية منها 
ما يه��ّم اس��تغال المجموع��ات االرهابي��ة للفضاء 
االفتراض��ي واتخاذ االجراءات الت��ي تحتمها المصلحة 
الوطني��ة ف��ي هذا الش��أن. وأّك��د السبس��ي على أن 
األح��داث األخيرة بّينت ضرورة مزي��د التأهب والحيطة 

الستباق كل المخاطر التي تهّدد أمن الباد.
كما طلب من رئاسة الحكومة تدارس امكانية اتخاذ 
اجراءات اس��تثنائية التي قد تقتضيها المس��تجدات 
بالب��اد وتحديد الحاجي��ات العاجل��ة للجيش وقوات 
األم��ن الوطني والعم��ل على توفيره��ا باالعتماد على 
ما عّبرت عنه الدول الش��قيقة والصديقة من تضامن 
واس��تعداد للمس��اعدة . وكانت دول عدي��دة عبرت عن 
اس��تعدادها لمس��اعدة تونس في حربها ضد االرهاب 
. وق��د عرض الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين الس��بت 

عل��ى تون��س تقدي��م الدع��م ال��ازم له��ا ف��ى جهود 
مكافح��ة اإلره��اب وذلك بع��د الهج��وم االرهابي على 
منتجع سياحي الجمعة الماضية في مدينة سوسة 
الس��احلية وال��ذي أودى بحياة ٣٩ ش��خصاً وعش��رات 
المصابي��ن. واعل��ن الكرملين بان بوتين ذك��ر بان باده 
على اس��تعداد لتقديم أوثق تع��اون ممكن للتعاطي 

مع هذا التهديد، وأعرب الرئيس الروسي
وكان هجوم سوسة االرهابي الذي وقع الجمعة،اسفر 

أيضاً عن إصابة سائحة روسية وأخرى أوكرانية.

المتمردون الطوارق يوقعون اتفاق السالم في باماكو

الطيران الليبي يقصف موقعًا 
للتنظيم اإلرهابي داعش في سرت

حزب سياسي لبناني يطالب 
باستدعاء السفير السعودي على 

خلفية وثائق ويكيليكس

الفصائل الفلسطينية تدين أحداث 
العنف في مخيم عين الحلوة

“اسطول الحرية 3” يقترب
 من سواحل مدينة غزة

الجزائر تهدد بغلق قنوات 
التلفزيون التي تستهين بالعنف

الداخلية السعودية: منفذ 
تفجير الكويت مر بالبحرين أوال

موراليس يصف تشيلي بـ”إسرائيل الالتينية”

مرشح للرئاسة األميركية
 يهاجم المكسيكيين

مجلس األمن القومي التونسي يتخذ جملة اجراءات للتصدي لالرهاب
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إنتاج  مديرية  في  والهندسية  الفنية  المالكات  أدخلت 
كهرباء الفرات األوسط، الوحدة التوليدية األولى في محطة 
كهرباء المسيب الحرارية الى العمل بعد االنتهاء من اعمال 

صيانتها.
وذكر بيان للوزارة، إن “المالكات أنجزت إعمال صيانة وتأهيل 
المسيب  كهرباء  محطة  في  األولى  التوليدية  الوحدة 
العمل  عن  التوليدية خرجت  “الوحدة  ان  الحرارية”، موضحا 
بتاريخ 25 من كانون الثاني الماضي، لغرض التأهيل الشامل 
التأهيل  إعمال  شملت  إذ   IGC اإليرانية  الشركة  قبل  من 
والصيانة أجزاء التورباين والمولدة ومنظومة الزيت، ومبردات 

الزيت، ومضخات الزيت، ومنقية الزيت”.
جميع  على  المحطة  مالكات  قبل  من  “العمل  الى  واشار 
للوحدة،  المساعدة  واألجهزة  والسيطرة،  المرجل  مفاصل 
الوطنية  الشبكة  على  وربطها  للعمل  الوحدة  إدخال  وتم 

وبطاقة 200 ميكاواط”.
الحرارية تقع على ضفاف نهر  المسيب  إن، محطة  يذكر 
المسيب  لقضاء  التابعة  اإلسكندرية  ناحية  في  الفرات، 
في محافظة بابل، أنشئت من قبل شركة هونداي الكورية 
الجنوبية عام 1983، وافتتحت رسميا عام 1989 وهي تتكون 
ميكاواط،   320 وحدة  كل  طاقة  توليدية،  وحدات  أربع  من 

وبطاقة إجمالية مقدارها 1280 ميكاواط.

محليـة4

غذي الشبكة الوطنية بـ 200 ميكاواط
ُ
الكهرباء ت

 بادخال الوحدة التوليدية األولى في محطة المسيب 

اكدت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في 
تيكو  شيري  نوع  سيارات  بيع  اعالنها  عن  التجارة  وزارة 
)2×4( صينية المنشا باالقساط مع اللوحات المرورية 
محرك  ذات  ميكانيكي  اوتوماتيك  كير   2014 موديل 

حجم 2000 ومقاعد جلد وحساسات خلفية
وقال علي هاشم بداي مدير عام الشركة ان هذا االجراء 
وترويج  للتسويق  شركته  وخطط  اهداف  ضمن  يأتي 
السيارات  حيازة  على  المواطنين  لمساعدة  التعامل 

التي  االليات  تنافسية وبموجب ضمانات وفق  وباسعار 
تتبعها الشركة في هذا السياق .

مقر  مراجعة  بالشراء  الراغبين  المواطنين  داعياً 
الشركة الكائن في الوزيرية باالضافة الى فروع الشركة 
في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار لالطالع 
ان  بالذكر  الجدير  ومن   . والشراء  التسجيل  الية  على 
الشركة سبق وان اعلنت في وقت سابق عن بيع سيارات 
هونداي  كورية )سوناتا – النترا – اكسنت – فيرنا ( مع 
تنافسية تحمل مواصفات  وباسعار  المرورية  اللوحات 

عالية ومرغوبة لدى المواطن.

مبنى  في  نشب  الذي  الحريق  ان  الصحة  وزارة  أكدت 
الوزارة كان في منظومة الخدمات قرب المصاعد بالطابق 
حالت  السريعة  المدني  الدفاع  جهود  ان  مبينًة  األرضي، 
الصحة  وزيرة  السيدة  تقدمت  فيما  الحريق  توسع  دون 
بالشكر إلى موظفي الوزارة  الذين تواجدوا منذ اللحظات 
ان  الوزارة   اعالم  مدير  الرديني  احمد  وقال  للحريق.  األولى 
“الحريق نشب في الساعة الحادية عشر ليالَ  في الطابق 

األرضي داخل منظومة الخدمات بالقرب من المصاعد”.
وأضاف ان “ وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود حضرت 
األولى  اللحظة  الوزارة منذ  باقي مسؤولي  الوزارة مع  إلى 
السريعة  “الجهود  ان  مبيناً  الحريق”،  فيها  نشب  التي 

للدفاع المدني حالت دون توسع الحريق”.
وبين ان “األضرار الناجمة عن الحريق بسيطة جدا فقط 

في منظومة الخدمات “، الفتاً إلى ان “التحقيقات األولية 
تشير ان سبب الحريق تماس كهربائي”.

وافاد ان “السيدة الوزيرة تقدمت بالشكر واالمتنان إلى 
الساعات  منذ  الوزارة  إلى  حضروا  الذين  الوزارة  موظفي 

األولى للحريق”.
حمود  عديلة   . د  الصحة  وزيرة  ناقشت   اخر  جانب  من 
ظافر  الهندسية   للشؤون  الوزارة  مستشار  مع  حسين 
في  والتاهيل  الصيانة  باجراءات  االسراع  سبل  الساعدي 
الوزارة  بمبنى  الخدمات  قاطع  من  المتضررة  االماكن 
ليلة  اصابها  الذي  للحريق  نتيجة  ألضرار  تعرضها  بعد 
السبت . واكدت الوزيرة استنفار الجهود والطاقات العادة 
العمل باالجزاء المتضررة من الحريق تمهيدا اللتحاقها 
ومهامها  اعمالها  باشرت  التي  الوزارة  مركز  دوائر  ببقية 
خدماتها  لتقدم  الماضي  االحد   صباح  طبيعية  بصورة 

للمواطنين الكرام .

لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
استمرار  التجارة  وزارة  في  الحبوب 
المحلية  الحنطة  محصول  تسويق 
كوردستان  اقليم  محافظات   في 
محافظة  في  وال��ط��وز   كركوك  و 
بغداد  مواقع  الى  اضافه  الدين  صالح 
وخان  ال��دورة  و  التاجي  سايلوات  في 
الحنطة  الستالم  المخصصة  ضاري  
محافظتي  مزارعي  من  المسوقة 

صالح الدين واالنبار
الحمداني  ف��ارس  سعد  ذلك  اكد 
مدير عام الشركة واضاف ان الكميات 
المسوقة بلغت   2,502,750 طن من 

الحنطة بانواعها  .
في  المسوقة  الكميات  ان  مؤكداً  
بالتسويق   المستمرة  المحافظات 
 82400 الطوز  سايلو  بين  ما  توزعت 
الف   )118256( وكركوك  طن   الف 
طن   ال��ف   )178284( وده��وك  ط��ن  
طن   ال��ف   )99837( والسليمانية 
في  المستلمة  الكميات  بلغت  فيما 

محافظة اربيل )181767( الف طن
واسط  محافظة  ان  ال��ى  مشيراً 
من  المحافظات  مقدمة  في  م��ازات 
توقف  رغم  المنتجة   الكميات  حيث 
التسويق فيها حيث اظهرت  البيانات 
التي اعدها قسم التسويق ان الكميات  

بلغت ) 659797 ( الف طن.

ان  العالي،   التعليم  وزارة  اعلنت 
صادق  الشهرستاني  حسين  وزيرها 
على عزل مدير األقسام الداخلية في 
نهائيا،  الوظيفة  من  بغداد  جامعة 
بأعمال  تورطه  الى  ذلك  سبب  عازية 

غير اخالقية.
“وزير  ان  بيان  في  ال��وزارة  وقالت 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
حسين الشهرستاني صادق على عزل 
جامعة  في  الداخلية  األقسام  مدير 
من  جاري  هادي  أسير  المدعو  بغداد 
“قرار  ان  نهائيا”،مبينة  الوظيفة 
اللجنة  توصية  على  بناء  جاء  العزل 
بخصوص  المشكلة  التحقيقية 
أعمال  بممارسة  اليه  المومأ  قيام 

غير اخالقية في الحرم الجامعي”.

اللجنة  “ق��رار  ان  ال��وزارة  واضافت 
استند الى اعتراف الموظف المعزول 
مشيرة  اليه”،  المنسوبة  بالتهم 
في  الدائم  حرصها  “تؤكد  انها  الى 
الجامعات  حرمة  على  الحفاظ 
للعلم  منابر  كونها  العراقية 
والمعرفة واالخالق وأنها لن تتسامح 
تخل  ان  شأنها  من  ممارسة  أية  مع 

بهذه الثوابت

مديرية  ان  الناصري  باقر  محمد  يحيى  قار  ذي  محافظ  ذكر 
بتطبيق  بعد  تباشر  لم  الجنوبية  المنطقة  كهرباء  توزيع 
الكهرباء  ووزير  المحافظة  ادارة  بين  تم  الذي  الرسمي  االتفاق 
توزيع شمال  قار ومديرية  توزيع كهرباء ذي  حول منح  مديرية 
الناصرية صالحيات مدير عام من الناحية االدارية والمالية كي 
مبينا  المتوقفه،  االعمال  وانجاز  المعوقات  تجاوز  من  تتمكن 
في  الطاقة  لجنة  ورئيس  الوزارة  ستفاتح  المحافظة  ادارة  ان 
مجلس الوزراء لغرض التعجيل باجراءاتها بهذا الصدد. واوضح 
الناصري في بيان ان ” جدول اعمال غرفة عمليات الطاقة تناول 
جملة من القضايا في قطاع الطاقة والسيما مشاكل الطاقة 
الحاصل  والتاخر  الكهرباء  وزارة  التعامل مع  والية  الكهربائية 
اوسع  ومالية  ادارية  صالحيات  الكهرباء  توزيع  دوائر  منح  في 
السيد  الكهرباء  وزير  المحافظة مع  ادارة  اتفاق  ان  الى  “. الفتا 
قاسم الفهداوي كان يقضي بتوسيع صالحية مديريات توزيع 
لتوزيع  العامة  المديرية  عبر  قار  ذي  محافظة  في  الكهرباء 
الكهرباء في المنطقة الجنوبية التي تتبع لها دوائر التوزيع في 
المحافظة اال ان منح هذه الصالحيات تاخر اكثر من المطلوب”. 
الكهرباء  وزارة  ستفاتح  المحافظة  ادارة  ان  الناصري  واضاف 
االعرجي  بهاء  السيد  الوزراء  في مجلس  الطاقة  لجنة  ورئيس 
ذي  اشار محافظ  السياق  ذات  وفي   . االتفاق  لهذا  الراعي  كونه 
قار الى ان  لجنة الطاقة قررت ايضا تشكيل لجنة خاصة من 
مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لحسم الخالف حول 

موقع تنصيب المحطة المتنقلة في قلعة سكر .
وتابع محافظ ذي قار كما تابع المشاركون في اجتماع لجنة 
الطاقة اخر التطورات في قطاع الكهرباء بمناطق سوق الشيوخ 

في  جديدة  محطات  تنصيب  بعد  والسيما  البطحاء  وناحية 
المناطق المذكورة اسهمت في استقرار التيار الكهربائي .

19 كانون الثاني   ( وكان محافظ ذي قار قد اجرى يوم االثنين 
( مباحثات موسعة مع وزير الكهرباء المهندس قاسم   2015
لدوائر  الصالحيات  توسيع  اج��راءات  حول  الفهداوي  محمد 
الكهرباء العاملة في المحافظة  واستحداث مديرية عامة في 
المنطقة  لكهرباء  العامة  بالمديرية  االرتباط  من  بدال  قار  ذي 
الجنوبية، وذلك خالل اجتماع عقد بين الجانبين في مقر وزارة 

الكهرباء بالعاصمة بغداد .

نفذت وكالة االستخبارات في محافظة البصرة حملة لغلق المكاتب 
وقال  الشعبي.  الحشد  صفة  تنتحل  والتي  القانونية  غير  الوهمية 
رئيس اللجنة االمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي  ان 
“هذه الحملة تأتي للحد من المكاتب المزيفة وللحفاظ على قدسية 
الحشد الشعبي الذي يعتبر خط أحمر واليمكن الحد تجاوزه”. واضاف 
الساعدي ان “الحملة تتضمن ايضاً القاء القبض على منتحي صفة 
المكاتب  تلك  قبل  من  الممنوحة  الوهمية  الرتب  واصحاب  الضباط 
ان  الساعدي  وبين  المحافظة”.  امن  على  تهديداً  يشكلون  كونهم 
“الحملة ستسمر حتى االنتهاء من ظاهرة المكاتب والرتب الوهمية 
في المحافظة”. وكانت هيئة الحشد الشعبي في البصرة ) 22 حزيران 
التي  التشكيالت  مقار  بعض  بإغالق  المربد  عبر  اعلنت  قد   ،)2015
أو  دجلة  عمليات  لقيادة  تعود  كتشكيالت  الشعبي  للحشد  تعود  ال 
للقوة  لقيادة  التابعة  الوسط  عمليات  قيادة  أو  بغداد  عمليات  قيادة 
البرية وتستخدم اسم الحشد الشعبي.  وقال مسؤول هيئة الحشد 
الشعبي في البصرة سالم الديراوي  لراديو المربد إن تلك التشكيالت ال 
يسمح لها باستخدام اسم هيئة الحشد وقد تم إبالغ قيادة عمليات 
البصرة بأنه ال ينبغي التعامل معهم داعيا في ذات الوقت المواطنين 
والدوائر الرسمية الى التعامل مع هيئة الحشد الشعبي كما حذر كل 
من يستغل اسم الحشد، وعلى االجهزة االمنية إتخاذ موقف حازم تجاه 
ذلك االمر. ودعا الديراوي المواطنين الى عدم االنضمام لبعض الجهات 
التي تستغل اسم الحشد الشعبي وتحاول تجنيد المواطنين ومنح 
الرتب العسكرية حيث سيلجأ أمن الحشد الشعبي إلى إعتقال أي 
أو  للقانون منحت من مكتب  رتبة عسكرية مخالفة  يرتدي  شخص 

جهة سياسية.

كربالء  محافظ  نائب  أعلن 
الفتالوي،  جاسم  المقدسة 
التي  الكلفة  الواطئة  الدور  أن 
سيتم توزيعها في المحافظة 
وبمعدالت  فئات  أربع  ستشمل 
إنه”  الفتالوي  وقال  مختلفة. 
النائب  بحضور  اجتماعاً  ترأس 
علي  كربالء  لمحافظ  الثاني 
الميالي وعدد من أعضاء لجنة 
في  الكلفة  واطئة  دور  توزيع 
التأكيد  تّم  حيث  المحافظة، 
ذي  كل  يأخذ  وان  العدالة  على 
حق حقه بعيداً عن الوساطات 
التمايز  خلفية  على  واإليثار 

اللجنة  أن”  وأضاف  الطبقي”. 
فئات  أرب��ع  تشمل  أن  ق��ررت 
للتنافس لنيل هذه الدور وهذه 
الفئات هي: ذوي شهداء الحشد 
الشعبي بمعدل 20 % واألرامل 
والمعاقين   %  40 والمطلقات 
 20 الخاصة  االحتياجات  وذوي 
% وذوي الدخل المحدود 20 % “.

هذه  أن”  ال��ف��ت��الوي  وأك���د 
فيما  ستتنافس  الشرائح 
بحسب  لالستفادة  بينها 
نقاط االستحقاق التي حددتها 
شريحة  باستثناء  اللجنة 
الشعبي  الحشد  شهداء  ذوي 
حيث ستكون خارج المنافسة 
لشمولهم جميعاً بهذه الدور”.

إقبال  محمد  التربية  وزير  زار 
جوالته  إط��ار  وف��ي  الصيدلي  
عمليات  لسير  التفقدية 
التصحيح في المركز االمتحانية 
مركز الفحص الرئيسي للدراسة 
اإلعدادية في العراق بحسب بيان 

رسمي أصدره مكتبه اإلعالمي.
إقبال  أن  البيان   في  وج��اء 
من  مفصل  شرح  إلى  “استمع 
آلية  ح��ول  المركز  مدير  ل��دن 
كما  وانسيابيتها،  الفحص 
اطلع على عمل اللجان واألجوبة 

النموذجية”.
ظروف  مراعاة  ب�”ضرورة  ووجه 

الطالب التي ربما تؤثر على أدائه 
“إجابات  أن  مؤكدا  ومستواه”، 
الطلبة جيدة  والسيما في مادة 
سجلت  التي  اإلسالمية  التربية 

أعلى معدالت النجاح”.
وشدد على “عدم البدء بعملية 
التصحيح إال بعد وصول األجوبة 
الطلبة  مطمئناً  النموذجية”، 
الفحص  في  “األسماء  أن  إلى 
مع  تتعامل  واللجان  محجوبة، 
وأن  فقط  التسلسلي  الرقم 
العدالة  مبدأ  تعتمد  ال��وزارة 
والتسجيل  الفحص  في  التامة 
للطالب  يضمن  بما  والتدقيق 
وعدم  كامال  حقه  على  حصوله 

غبنه”.

الزاملي,  حيدر  العدل  وزير  بحث  
مع  وفداً من االمانة العامة لمجلس 
حسن(. )هادي  السيد  برئاسة  الوزراء 

واالداري   المالي  الفساد  مكافحة 
الوزارة  اهداف  من  ان  الزاملي,  واكد 
على  والقضاء  الفساد  مكافحة 
لها  يتعرض  التي  االب��ت��زاز  ح��االت 
الموظفين  بعض  قبل  من  المواطن 
التابعة  الدوائر  في  وج��دت  اينما 
من  ارهاب  الفساد  معتبرا  للوزارة, 
جذريا  معالجته  من  بد  وال  اخر  نوع 
مشروع  نفذت  ال��وزارة  ان  واض��اف,   .

شأنه  من  وال��ذي  السرية  الرقابة 
اي  ورصد  الموظفين  سلوك  مراقبة 
مشروع  ان  مشيرا  مشبوهة,  حالة 
يطبق  الذي  االلكترونية  الحكومة 
ودائ��رة  العدلية  الدوائر  بعض  في 
بشكل  ساهم  العراقية  االص��الح 
المراجع  احتكاك  منع  في  كبير 
بالموظف والتقليل بشكل كبير من 
حجم الفساد. من جانبه اشاد رئيس 
تقدمه  الذي  الكبير  بالدور  الوفد 
في  الوزير  السيد  وجهود  العدل  وزارة 
تحمله للمسؤوليات رغم الصعوبات 
البشرية  الكوادر  ناحية  من  والنقص 

والتخصيصات المالية .

بيع سيارات شيري تيكو باالقساط مع اللوحات المرورية

الصحة  تؤكد ان الحريق في منظومة الخدمات بسبب تماس كهربائي  

التجارة تعلن عن استمرار تسويق محصول الحنطة الى سايلوات بغداد 

الشهرستاني يعزل مدير األقسام الداخلية
 في جامعة بغداد لتورطه بأعمال غير اخالقية

محافظ ذي قار : وزارة الكهرباء لم تلتزم بتعهداتها 
الخاصة بتوسيع صالحيات دوائرها

استخبارات البصرة تنفذ 
حملة لغلق المكاتب التي 

تنتحل صفة الحشد  الشعبي  

كربالء تحدد أربع فئات لشمولهم 
بالدور الواطئة الكلفة

وزير التربية يقّيم إجابات طلبة اإلعدادية 
باإلسالمية ويرفض تصحيح الدفاتر اآلن

وزير العدل: الفساد ارهاب من 
نوع اخر وضعنا حلوال لمعالجته

القوانين  بعض  تشريع  زال  ال  حيث 
الوطني  الحرس  وقانون  العفو  كقانون 
تم  التي  القوانين  من  ذل��ك  وس��وى 
االتفاق السياسي عليها عند تشكيل 

في  ذلك  بعد  ايرادها  وتم   2014 سنة  في  الجديدة  السلطة 
البيان الوزاري الخاص بالحكومة عند منحها الثقة من البرلمان 
الكتل  بين  والنقاش  للجدال   محال  القوانين  تلك  زالت  وال 
السياسية داخل البرلمان دون تشريعها بسبب ان احدى الكتل 
البرلمانية تتطلب ان تكون احكام تلك القوانين كما تريدها وان 
تكون قواعد تلك القوانين خاضعة لمشيئتها دون مالحظة ان 
االتفاق السياسي والمنهاج الوزاري اوردا ذكر اسم القانون فقط 
كذكر قانون عفو وذكر قانون حرس وطني دون التطرق الى احكام 
والمنهاج  السياسي  االتفاق  تنفيذ  فإن  وتفصيالته  القانون 
الوزاري حصل من قبل الحكومة بغداد مشروعات القوانين الواردة 
في االتفاق وفي المنهاج كقانون العفو وقانون الحرس الوطني 
كما ان البرلمان يعتبر منفذا في االلتزام المذكور بسن القانون 
وقواعده  وتفصيالته  القانون  احكام  مسئلة  اما  وتشريعه 
ومبادئه فهي غير مشمولة باالتفاق السياسي والمنهاج الوزاري 
وانما تترك لتقدير الحكومة اوال ولتقدير البرلمان ثانيا وليس الي 
تريد بحيث  القانون كما  بان يشرع  تتمسك  ان  كتلة سياسية 
يتم تغيير احكام القانون طبقا لمشيئتها اعتمادا على توافق 

المنهاج .
بالنسبة  الوزاري  والمنهاج  السياسي  االتفاق  تنفيذ  ان  فمثال 
لقانون العفو يتم بترويج قانون العفو فقط اما تحديد نوعية 
بعفو  المشمولة  غير  الجرائم  او  بالعفو  المشمولة  الجرائم 
اسمائهم  بذكر  العفو  من  استثنائهم  يتم  اشخاص  كتحديد 
في متن القانون باعتبار ان العفو ال يشملهم مسألة ال عالقة 
لها بالتوافق واالتفاق والمنهاج الوزاري كذلك فإن تنفيذ االتفاق 
السياسي والمنهاج الوزاري الخاص بقانون الحرس الوطني يتم 
الوطني  الحرس  ارتباط  تحديد  اما  فقط  القانون  هذا  بترويج 
منتسبيه  وعدد  الحرس  وادارة  المسلحة  للقوات  العام  بالقائد 
وتسريحه وحركته وسوى ذلك من االمور فهي متروكة للحكومة 
اوال وللبرلمان ثانيا عند التصويت على كل مادة من مواد مشروع 

القانون وال عالقة لها باالتفاق والمنهاج .
الوزاري  والمنهاج  باالتفاق السياسي  ان االحتجاج  وبعبارة اخرى 
يتعلق باسم القانون وترويج القانون وال يتعلق باحكام القانون 
وقواعده ومبادئه وتفصيالته وهذه اشارة قانونية دقيقة ولطيفة 
اعتمادها فسيتم  تم  وان  اعتمادها  بد من  ال  تشريعية عميقة 
سن هذه القانون وتشريعها خالف لما حاصل حاليا من االحتجاج 
واضح  والمثل  القوانين  تلك  تشريع  لعرقلة  والمنهاج  لالتفاق 
المحكومين  بعض  اسماء  ذكر  يتم  انه  العفو  قانون  في  لذلك 
العفو  من  مستثنون  وانهم  بالعفو  مشمولين  غير  باعتبارهم 

الوارد بهذا القانون .

التوافق السياسي
 والمنهاج الوزاري
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جنوة مدينة شمال غرب إيطاليا عاصمة إقليم ليگوريا وعاصمة 
مقاطعة جنوا ، ميناءها األهم في إيطاليا وأحد أكبر موانئ البحر 
المركز  الفرنسية،  الحدود  من  مقربة  وعلى  المتوسط  األبيض 
التاريخي للمدينة أعدته اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي 
، سكانها سكانها حوالي 618.438 نسمة وقد كان في منتصف 
المعالم  من  العديد  فيها  يوجد   ،  850,000 يصل  الستينيات 

السياحية. أشهر أبناءها المستكشف كريستوف كولومبوس.
الميالد  قبل  السادس  القرن  في  »جنوا«  مدينة  تأسيس  تم 
باالستيالء  روما  وقامت  األصلية،  »الليگورية«  القبائل  قبل  من 
العصور،  هذه  في  الوقت.  ذلك  من  قرون  أربعة  مرور  بعد  عليها 
في  عادت  أن  إلى  فرعيا  دورأ  جنوا  لقرية  كان  روما،  هيمنة  تحت 
م   476 عام  الرومانية  اإلمبراطورية  سقوط  بسبب  التاريخ  ظالل 
القرنين  خالل  البربر  قبل  من  المرتكبة  الكثيرة  التدميرات  وإلى 
كقلعة  التاسع  القرن  في  المدينة  أهمية  ارتفعت  الالحقين. 
م.   1099 السنة  العرب وكمركز أسقفي؛ في  متراسة ضد غارات 
تم إنشاء البلدية التي تحولت إلى جمهورية بعد ذلك بقليل، و زاد 
الصلبية. مثلْت جنوا  الحمالت  بالمشاركة في  السياسي  وزنُها 
البحر  في  العظمى  المالحية  الدول  إحدى  الوسطى  القرون  في 
األبيض المتوسط بالمنافسة مع البندقية ،وكان لهما »فنادق ـ 
مخازن« كثيرة في اليونان والشرق األوسط، أما األسطول الجنوي 

أوروبا  سواحل  إلى   ً واصال  كله  الرومي  البحر  في  بنجاح  فتاجر 
الشمالية.

»كريستوفر  منهم  مشهورين  بحر  ــراء  أم جنوا  في  ــد  ُول
بإصالح  قام  الذي  دوريا«  و«أندريا  أمريكا  مكتشف  كولومبس« 
النشاط  استبدال  تم  العصر  هذا  في  )1528م(.  الجمهورية 
المالحي بالنشاط المالي: قام صرافو جنوا بإستثمارات شجاعة 
بذلك  و  خاصًة،  اإلسبانية  المملكة  وفي  كلها  أوروبا  في  كبيرة 
بلغت جنوا قمة قوتها والدليل على ذلك ان القرن السادس عشر 
يلقب بـ«قرن الجنويين«. مرت المدينة في القرنين التاليين بأزمة 
نابوليون  ضغوط  تحت   1797 عام  استقاللها  ففقدت  خطيرة 
التاسع  القرن  منتصف  في  الفرنسية.  بالدولة  ألحقها  الذي 
عشر شاعت من جنوا اإلنتفاضات الشعبية على يد »مازيني« و 
التي  جندي«  األلف  »حملة  م  ـّ نظ الذي  هو  واألخير  »گاريبالدي«؛ 
أدت إلى توحيد إيطاليا )في 1861( ومنذ ذلك الوقت انضمت جنوا 

إلى الدولة اإليطالية.
، أصبحت جنوة محمية  نابليون  1797 و بضغط من  في سنة 
فرنسا  ضمتها  والتي   ، الليغورية  الجمهورية  تسمى  فرنسية 
سنة 1805 . خّلد هذه الحادثة بالجملة األولى الشهيرة من رواية 
تولستوي الحرب والسالم . تبلغ مساحة أراضي جنوة البلدية 243 
كيلو متر مربع، وتتكون من واجهة ساحلية ضيقة ترتفع خلفها 
 42 الساحلية من حوالى  الواجهة  يبلغ طول  عالية.  وجبال  تالل 
تنتمي جنوة جغرافياً  أحياءها  من  ين  ـّ ي حـَ وباستثناء  كيلومتراً. 

منطقة ريفييرا ليڤانتي.
الطبيعي،  جنوا  ميناء  مدرّج  ـُفتح  ي ساحلها  منتصف  في 
تحيط به التالل، التي يتدفق خارجها جدوال المدينة الرئيسيين: 

بيزانيو شرقاً ، و بولشيفيرا غرباً.
مناخ جنوة معتدل بحري ، يتحول إلى متوسطي ، وكثيرا ما تتأثر 
 ، اليومي  الحراري  المدى  بانخفاض  يتميز  األطلسية.  بالتأثيرات 
في المتوسط حوالي °6م في كل الفصول ، و يبلغ متوسط درجة 
بين  الموسمية  الحرارة  درجة  تتراوح   ، °15,6+م  السنوي  الحرارة 
°8,0+م في كانون الثاني يناير و °23,9+م في تموز يوليو ، الرطوبة 

النسبية عالية ، خصوصا في الصيف و فصلي اإلعتدال .
تسود الرياح الشمالية في الشتاء، بينما تميل تلك الجنوبية 

تميل لتكون سائدة في الربيع و أوائل الخريف .

رحلة سياحية الى جنوة االيطالية
تحظى جنوا بكون موقعها يشكل ميناًء طبيعيا ووجود جبال 
الميناء  خلف  تل  على  القرية  نشأت  البداية  في  حولها.  حريزة 
واتسعت خالل القرون. ُحصنت المدينة بأسوار مختلفة تم بنائها 
أول مرة في القرن التاسع واألخيرة في القرن السادس عشرو حاليا 
سور  يمتد  المدينة  حول  الجبال  طوال  على  بينما  مدمرة،  كلها 
محصن تم بنائه في 1626 وهو اآلن أطول سور في أوروبا. اتسعت 
المدينة كثيرا في نهاية القرن التاسع عشر بسبب بناء الميناء 

الجديد وبعث النشاط التجاري.

5معالم سياحية

هذه  وتنعكس  الكندية  المدن  وأغنى  أكبر  تورنتو  تعتبر 
عالم  في  األسماء  وأكبر  أعرق  تواجد  خالل  من  السمعة 
الرفيع  بذوقها  المدينة  وتمتاز  والموضة.  التصميم 
ونظافتها وصيفها الدافئ والممتع. ورغم شتائها القارس 
فإن مراكز التسوق والممرات المصممة بذكاء تحت األرض 

تخفف من حدة البرد
ما  يوماً  كان  الذي  أن  سي  برج  المدينة  معالم  أهم  ومن 
المبنى األطول في العالم. لكن هناك أعجوبة أخرى ال تبعد 
نياجارا  المدينة وهي شالالت  بالسيارة عن  سوى ساعتين 

الشهيرة.
بزيارة برج سي  والزائر لهذه المدينة المتألقة مطالب أوالً 
على  يخطو  عندما  خصوصاً  المرتفعات  إثارة  واختبار  أن 
األرضية الزجاجية في قمة البرج ويشاهد معالم المدينة 
واألطباق  الخالبة  بالمناظر  واالستمتاع  مباشرة  تحته  من 
الشهية على ارتفاع 350 متراً في المطعم الذي يدور 360 

درجة أعلى البرج.
قلعة  زيارة  توفر  حيث  تورنتو،  في  نصيباً  للتاريخ  أن  كما 
فورت يورك التي تعود إلى القرن الثامن عشر فرصة للتعرف 

على معالم الحكم البريطاني لهذه البالد.
كما أن التجربة األكثر إثارة تتمثل في زيارة شالالت نياجارا 

األكثر روعة في العالم.
لمشاهدة  جوالت  السفر  لمحبي  للعطالت  االتحاد  وتوفر 
معالم المدينة المختلفة حيث تتضمن الجولة نحو 20 

محطة سياحية داخل تورنتو تشمل برج سي أن.
رحلة  في  السائح  تأخذ  فهي  نياجارا  شالالت  رحلة  اما 
بالباص مرورا بمدينتي هاملتون عاصمة الصلب في كندا 

وسانت كاثارينز التي تعد سلة الفاكهة في اونتاريو.
تلك  بروعة  والتمتع  الشالالت  في  الوقت  قضاء  يمكن 
الجولة  وتوفر  المتساقطة.  المياه  من  الهائلة  الكميات 
جهة  إلى  بالقارب  مثيرة  رحلة  للعطالت  االتحاد  عبر 
الشالالت التي تشكل حدوة الحصان وهناك فرصة لجولة 

بطائرة الهيلوكوبتر.
كما يمكن للزائر المرور على المجتمع التاريخي لنياغارا 

اون ذا ليك.
خيارات  توفر  التي  الفنادق  من  العديد  المدينة  تضم 
في  يورك  رويال  فيرمونت  فندق  أبرزها  لعل  للزوار  واسعة 
ممراً  للضيوف  يوفر  بأنه  الفندق  ويشتهر  المدينة.  قلب 
وقاعة  تجاري  1200 محل  من  أكثر  إلى  األرض يصل  تحت 
هوكي ومركز كندا الجوي ومركز ايتون فضالً عن المطاعم 

والخدمات األخرى.
مثالياً  خياراً  فيعد  فيل  يورك  انتركونتننتال  فندق  أما 
أروع  عن  دقائق  ســوى  يبعد  ال  أنــه  خصوصاً  للسياح 

ويقدم  العالمية.  المعارض  وأشهر  والمتاجر  المتاحف 
الفندق لضيوفه العديد من الخدمات المتعلقة باألطفال 

وحجوزات المسرح والمطاعم المتنوعة فيه.
كما  والمالية،  التجارية  لألعمال  دولياً  مركزاً  تورونتو  تعد 
من  الكثير  على  وتحتوي  لكندا  المالية  العاصمة  تعد 
البنوك والشركات خصوصاً في شارع باي في حي األعمال. 
وتعد بورصة تورونتو سابع أكبر بورصة في العالم من حيث 

القيمة السوقية.
لديها  تورونتو  في  مالية  مؤسسات  خمس  أكبر  أن  كما 
لإلعالم  مهم  مركز  أيضاً  وهي  تورونتو  في  وطنية  مقرات 
كما  األفالم.  وصناعة  المعلومات  وتكنولوجيا  والنشر 
تنتمي إليها العديد من الشركات والمؤسسات الكندية 

البارزة مثل شركة خليج هدسون وفنادق فور سيزونس.
في  الصناعية  األنشطة  من  الكثير  أن  من  الرغم  وعلى 
المنطقة تجري خارج حدود المدينة، ال تزال مدينة تورونتو 
نقطة البيع والتوزيع لصالح القطاع الصناعي، حيث تمتد 
كيبيك  خط  طول  على  االستراتيجي  بموقعها  المدينة 
دعم  في  مهماً  دوراً  لتعلب  كوريدور  ويندسور  إلى  سيتي 
الغذائية،  والمواد  والصلب،  والحديد  السيارات،  صناعة 

واآلالت، والكيماويات، والورق.
األوقات،  بعض  في  الشديدة  بالبرودة  تورونتو  شتاء  يتميز 
حيث تبقى درجات الحرارة أقل من 10- أحياناً، باإلضافة إلى 
أن الرياح الباردة تجعل الطقس يبدو أكثر برودة. كما يمكن 
أن تسبب العواصف الثلجية التي تختلط أحياناً مع الثلج 
أو المطر بتعطيل األعمال ووسائل المواصالت، حيث يمكن 
وحتى  نوفمبر  شهر  بين  ما  الفترة  في  الثلوج  تتراكم  أن 

منتصف أبريل.
لكن بما أن درجة الحرارة تتباين من يوم إلى آخر، فإن الطقس 
يصبح معتدالً في بعض أيام الشتاء، ويسبب إذابة الثلوج 

المتراكمة.
صيف تورونتو رطب في معظم فتراته، وتكون درجة الحرارة 
ومن  مئوية  درجة   31 إلى  مئوية  درجة   23 نطاق  في  عادة 
واضح  ارتفاع  األحيان مع  35 في بعض  تتجاوز  أن  الممكن 
انتقاليان  فصالن  والخريف  الربيع  الرطوبة.  نسبة  في 
تتأرجح درجة الحرارة خاللهما بين االعتدال والبرودة وبين 

الجفاف والرطوبة. تتمتع تورنتو بمناخ قاري رطب. الصيف 
المدينة  وتتعرض  بارد.  فهو  الشتاء  أما  ورطب،  دافئ  فيها 
الحرارة  درجة  في  كبير  تباين  مع  مختلفة  فصول  ألربعة 
من يوم إلى آخر، ال سيما في فصل الشتاء. بسبب تحّضر 
المدينة وقربها من الماء، فإن درجة الحرارة ال تختلف كثيراً 

بين نهار اليوم وليله.
أكثر  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  في  المناخ  يكون 
دفئاً في الليل، وأقل برودة في فصل الشتاء من غيرها من 

المناطق خصوصاً األجزاء الشمالية من المدينة.

تورنتو مدينة كندية بنكهة أوروبية

أجمل  من  اليونان  تعتبر 
المتوسط  البحر  بــلــدان 
األوروبية  والقارة  إيجة  وبحر 
لكونها تحتوي على العديد 
من الجزر التي تكاد ال تعد 
تقريبياً  )وتقدر  تحصى  وال 
فضالً   ،)2000 من  بأكثر 
عن ارتباط مدنها بالتاريخ 
فالعاصمة  وثيقاً.  ارتباطاً 
أثينا مثالً، تبلغ من العمر 
عام  آالف  ثالثة  من  أكثر 
سياحية  معالم  وتضم 
األكروبوليس  آخاذة مثل 
التذكارية  والنصب 
فيلوبابوس  نصب  مثل 
والمتاحف مثل متحف 
وساحة  فويروس  أثينا 
وسط  سينتاغما 
مبنى  ويقع  المدينة. 
البارثينون على قمة االكروبوليس 
وتم بناءه في 447 قبل الميالد. والسير في أثينا له طابع 
خاص بالنسبة للسياح من الشرق األوسط، ألن المدينة تجمع ما بين ميزات مدن 
الضيقة  شوارعها  في  فالتجول  وسحره.  الشرق  ماضي  وعبق  الحضارية  الغرب 
في  والسهر  والسمر  المرصفة  الطرق  جنبات  على  مطاعمها  في  واالسترخاء 

ليالي صيفها بهوائه العليل له نكهة رائعة تنقل السائح إلى تجربة ال تنسى.
وهناك كذلك مدينة سالونيكي وهي ثاني أكبر مدن اليونان وتقع في شمالها 
وتأسست العام 315 قبل الميالد وتمتلك تاريخ عريق وغني بالحضارة وتضم العديد 
من اآلثار اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية وتضم العديد من المعالم 
والمتحف  السادس عشر  للقرن  تاريخه  يعود  والذي  األبيض  البرج  الجميلة مثل 
المرصوفة  والشوارع  التقليدية  القديمة  بالبيوت  المليئة  العليا  والبلدة  األثري 
بالحصى باإلضافة لوجود األسواق والمقاهي والمطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى 
المأكوالت وأطيبها كما يقام فيها العديد من اإلحتفاالت والمهرجانات الدولية 
التي تبعث البهجة والسرور في نفوس زائريها. وبإمكان الزائر اليونان أن يعرج إلى 

عاصمة  وكانت  القديمة  سبارتا  مدينة  من  بالقرب  تقع  التي  ميستراس  مدينة 
للبيلوبونيز ثم دخلت فى الحكم العثماني حتى العام 1832، ما يعني أن التاريخ 

ترك بصمته بين جنباتها بحسب كل حقبة مرت عليها.
وأيضاً، ال بد من زيارة مدينة هيراكليون عاصمة جزيرة كريت وهي األكثر شهرًة 
كموقع للعصر البرونزي. ويعود تاريخ بناءها إلى ما بين 1400 - 1700 قبل الميالد. 
بالمتاحف مثل متحف  وتضج  الطلق  الهواء  في  عبارة عن متحف مفتوح  وهي 
التاريخ الطبيعي ومتحف الهيراكيلون وموقع كنوسوس وهو أكبر موقع أثري في 

العصر البرونزي.
اليونان وهج ال مثيل له. وتتفاوت المسافات فيما بينها، فبعضها يقع  ولجزر 
على مسافة قريبة من العاصمة أثينا والبعض اآلخر يحتاج إلى الطائرات الصغيرة 
ولعل أشهرها جزيرة  السياحية.  والقوارب  السفن  أو  الداخلية  الرحالت  من خالل 
مشهورة  البحر  على  المطلة  البيضاء  ومنازلها  الخالبة  فمناظرها  سانتوريني. 
اليونان  تباع في  التي  البريد  الذي أصبحت معه مالزمة لصور بطاقات  الحد  إلى 
المناظر  أجمل  من  يعد  فيها  الشمس  غروب  مشهد  أن  شك  وال  العالم.  وحول 
الرومانسية في العالم. وتملك الجزيرة طبيعة بركانية جميلة وتنوعاً كبيراً في 

الشواطئ.
وكذلك، فإن جزيرة ميكونوس تعتبر من أجمل مناطق بحر إيجه. وفيها تشكيلة 
بخصوصية   سياحي  جذب  ذات  منطقة  منها  جعلت  الرائعة  العمارة  من  فريدة 
الليلية  وحياتها  جمالها  في  اإلسبانية  ايبيزا  جزيرة  ميكونوس  وتنافس  عالية. 
منحوتات  من  يضمه  بما  هورا  في  األثري  المتحف  معالمها  أبرز  ومن  الصاخبة. 

ومزهريات وتماثيل.
من ميكونوس، إلى كريت التي تعتبر مركزاً اقتصادياً مهماً كما أنها أكبر الجزر 
اليونانية من حيث المساحة وهي أحد معاقل الحضارة اليونانية القديمة، ولها 
والحيوانية  النباتية  الحياة  وتبرز  اليونان.  في صناعة سياحة  الخاصة  مكانتها 
الفريدة في كريت جمال الطبيعة فنجد أشجار األرز والزيتون والنخيل. ويمكنك 

االستمتاع بالشواطئ الجميلة أو زيارة الجبال والوديان الخصبة ومنابع المياه.
الحضاري  المزيج  بين  ما  وتجمع  الغني  بتاريخها  رودوس  جزيرة  أيضاً  وهناك 
واالسترخاء  االستجمام  وواحات  والعثمانية  واإليطالية  اليونانية  بتأثيراتها 
ومقاصد عشاق المتعة والمغامرة، كل ذلك وسط كروم العنب وبساتين أشجار 

السرو والصنوبر والليمون والزيتون الذي تشتهر به اليونان.
وأخيراً وليس آخراً، ال يمكن للسائح أن ال يزور جزيرة كورفو التي تعاقبت عليها 
تتضمنه  لما  الطلق  الهواء  في  مفتوحة  حديقة  وتعتبر  المتنوعة  الحضارات 
العادي  والزيتون  البري  الزيتون  النباتات، السيما  أصناف  واسعة من  من تشكيلة 
زيت  بتجارة  التاريخ  والعنب، حيث اشتهرت عبر  والتين  والتفاح  والرمان  واإلجاص 

الزيت وجوزة الطيب..

 تختزن تايالند روعة الطبيعة الساحرة في كل مكوناتها، وترتدي في الصيف 
حلة شرقية، لترحب بضيوفها العرب على طريقتها، حيث تستقبلهم فنادقها 
الشرقية  أطباقهم  وحتى  وخصوصيتهم،  بعاداتهم  يليق  ما  بكل  المرتبة 

األصيلة..
الساحل  على  الساحرة،  بوكيت  جزيرة  تبرز  الفاتنة،  تايالند  كنوز  بين  ومن 
الغربي لبحر أندامان، التي تغمس فيها الطبيعة ريشتها ألقاً وجماالً، وترسم 
الصغيرة  وخلجانها  الممتدة،  الذهبية  ورمالها  الوارفة،  االستوائية  أشجارها 

اآلسرة، وجزر صغيرة، تكاد تكون حارسة لهذا المكان الفريد.
تبعد بوكيت مسافة ساعة جواً عن العاصمة بانكوك، ويقع مطارها الدولي 
في شمال الجزيرة، وهي موطن للعديد من الطيور والحيوانات المدارية، وعلى 
تشكل  التي  والفنادق،  المنتجعات  من  العديد  يتربع  الغربي  شاطئها  امتداد 
خليجا  الجزيرة  هذه  في  السياحية  الخلجان  أهم  ومن  مهماً،  سياحياً  جذباً 

»باتونغ« و»بانغ تاو« المتناقضان..
فاألول معروف بشواطئه الصاخبة وحياته الليلية، أما »بانغ تاو«، فهو مثالي 
للعائالت التي تبحث عن الهدوء واالسترخاء، وتكثر فيه المنتجعات الراقية من 

فئة الخمس نجوم.
ومن بينها »دوسيت تاني« و»بانيان تري«، وبالقرب منه يقع مجمع ليان، الذي 
ويقع وسط غابة استوائية طبيعية، فيها  العائلية،  الوجهات  أفضل  يعد من 
أنواع فريدة من الطيور والنباتات ذات األلوان الزاهية والجميلة، ويبعد عن مطار 
على  دقائق مشياً   ١٠ الفلل  ليان عن  ويبعد شاطئ  20 دقيقة.  بوكيت حوالي 

األقدام.
تتمتع فيالت ليان برفاهية مطلقة ومجهزة بمسابح خاصة وغرف نوم عدة، 
ومالعب خاصة تابعة للمجمع لمحبي رياضة الغولف، باإلضافة لغرف األلعاب 
لألطفال وحمامات واسعة، ويشرف على خدمة الفيال سيدات محليات وطباخة 
بانكوك  لمستشفى  تابعة  عيادة  المحلي  السوق  من  بالقرب  وتقع  ماهرة. 

الطبي والشهير ببانكوك..

شركة  مع  اتفاقية  توقيع  عن  أمس  انتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  أعلنت 
»دايموند ديفلوبرز« العقارية، الفتتاح ثاني فندق يحمل عالمة »هوتيل إنديغو« 

في اإلمارات.
العام  من  األول  الربع  خالل  غرفة   170 سيضم  الذي  الفندق  افتتاح  وسيتم 
في  نوعه  من  األول  المشروع  المستدامة،  المدينة  ضمن  وسيقع   ،2017
المنطقة، والذي يلبي أعلى المعايير البيئية واالجتماعية والتجارية من خالل 
اتباع نهج مستدام، ليكون بذلك واحداً من أهم المشاريع الرائدة على مستوى 

المنطقة في السياحة البيئية وحماية البيئة عالمياً.
وسيكون مبنى الفندق مكتفياً ذاتياً العتماده على موارد الطاقة الشمسية، 
وستتم إعادة تدوير المياه التي سينتجها، إضافة الى إعادة فرز النفايات عند 
المصدر بهدف إعادة تدويرها. كما سيوفر الفندق خدمة الحافالت التي تعمل 
بالطاقة الشمسية لضيوف الفندق للتنقل إلى منطقة »داون تاون« القريبة. 
ومركزاً  للبيئة  صديقة  ومدرسة  سكنية  مناطق  الفندق  مجمع  وسيضم 
ستوفر  عضوية  ومزرعة  مغطاة  سيارات  ومواقف  للفروسية  ونادياً  مجتمعياً 
حاجات مجتمع الفندق من األعشاب، إضافة إلى مرافق جذب سياحية من بينها 
مثالياً  الفندق  ويعتبر  الفعاليات.  الستضافة  عشبي  ومدرج  السماوية  القبة 
للمسافرين الستكشاف أحدث المشاريع المستدامة في إمارة دبي، سواء كان 
مقصدهم قضاء األعمال التجارية أو السياحة أو لحضور فعاليات اكسبو دبي 

.2020
والوجبات  األطباق  من  بمجموعة  التمتع  من  الفندق  ضيوف  وسيتمكن 

الخفيفة في أجواء عائلية خالية من المشروبات الكحولية.

خلجان لعشاق االسترخاء اليونان .. بالد الجزر الفريدة والتاريخ العريق
والصخب في تايالند

   تمتع مع فنادق 
انتركونتينتال في االمارات 

ـ متابعة 

ـ متابعة 

ـ متابعة 

ـ متابعة

تمتع بالسفر الى مدينة جنوة االيطالية 
ـ وكاالت
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لم  أنه  محمد  عماد  الزوراء  فريق  مدرب  أكد 
مع  عقده  تجديد  بعدم  رسمية  بصورة  يبلغ 
الفريق لموسم آخر، مبينا أنه باق في مهمته 
ووضع شروطا لإلستمرار مع الفريق، فيما أشار 

إلى أنه سيستقيل في حال لم تلبى طلباته.
لم  الزوراء  نادي  “إدارة  إن  محمد    عماد  وقال 
مع  عقده  تجديد  عدم  رسمي  بشكل  تبلغه 
الفريق لموسم آخر بعد انتهاءه مع آخر مباراة 
مهمته  في  “مستمر  أنه  مؤكدا  الدوري”،  في 
مع  لالستمرار  النادي  إدارة  أمام  شروطا  ووضع 

الفريق”.
وأضاف محمد أنه “سيقدم استقالة رسمية 
في حال لم تلبى طلباته وشروطه التي وضعها 

أمام اإلدارة”.

مع  الرياضي    الشرطة  نادي  تعاقد 
اليد  دوري  في  لتمثيله  العبين  ستة 

العراقي الممتاز للموسم المقبل.
بنادي  اليد  فريق  المشرف على  وقال 
توقيع  “تم  انه  جواد،   محمد  الشرطة 
النادي  لتمثيل  العبين  ستة  عقود 
2015- المقبل  الممتاز  اليد  دوري  في 

تم  الذين  “الالعبين  ان  وأوضح   .”2016
التوقيع على عقودهم هم علي عدنان 
وجاسم  صاحب  ومحمد  حسن  وبالل 
الدين  وبدر  الرضا  عبد  وعلي  غصاب 
سيتم  “النادي  ان  جواد  وتابع  حمودي”. 
في  الالعبين  من  آخر  عدد  مع  التوقيع 

وقت قريب”

يشارك المنتخب العراقي للنساء في 
البطولة العربية للبولينغ التي ستجري 

في البحرين في شهر آب المقبل
المركزي  االتحاد  سر  امين  وق��ال   .
هذه  ان  اسطيفان:  نديم  للبولينغ 
 4 فيها  ال��ع��راق  ستمثل  البطولة 
العبات. واضاف اسطيفان: انه تم اختيار 
تصفيات  خ��الل  من  الالعبات  افضل 
عامر  المنتخب  مدرب  باشراف  طويلة 
اربعة  اختيار   تم  حيث  عبدالحسين 

العبات لهذه البطولة 
الفئات  لكل  منتخباتنا  ان  وتابع:   
التدريبية  وحداتها  تجري  العمرية 
التحاد  التدريبي  المركز  في  اسبوعياً 
ميرديان.  فلسطين  فندق  في  البولينغ 
في  سيقوم  االتحاد  ان  حديثه:  واختتم 
بطولة  باقامة  المقبل  ايلول  شهر 

التحدي لكل اندية العراق.

بغداد  امانة  كرة  على  المشرف  ابدى 
استغرابه الشديد على خلفية ابعاده من 
الشرطة  مباراة  اثناء  فريقه  مع  الجلوس 
التي جرت مساء امس االول ضمن الدوري 
صدرت  التي  العقوبة  ان  موضحا  الكروي 
بحقه لم ترفع بخالف ما صرح به االتحاد 
بالكيل  اياه  الغائها متهما  مؤخرا بشأن 
نادي  في  واالداري  المدرب  وقال  بمكيالين. 
انه  تصريح  في  عريبي  غانم  بغداد  امانة 
من  ابعاده  بعد  شديدة  اهانة  الى  تعرض 
التي جمعت فريقه  المباراة  قبل مشرف 
االخير  بفوز  انتهت  التي  الشرطة  بنادي 
بهدف نظيف على الرغم من التطمينات 
المستشار  من  اللقاء  قبل  وصلته  التي 
الثاني  والنائب  الشباب  لوزير  االعالمي 
لرئيس اتحاد الكرة علي جبار”. واضاف انه 
“ شعر باهانة كبيرة لشخصه ولتاريخه 
مع  باالنجازات  الناصعة  ورحلته  الكروي 

المنتخبات  مع  سواء  العراقية  الكرة 
خالل  مثلها  التي  االندية  او  الوطنية 
مسيرته مع المنتخبات الوطنية “. واتهم 
والكيل  باالزدواجية  الكرة  اتحاد  عريبي 
االدارية  العقوبات  تطبيق  في  بمكالين 
المدربين  من  وبعدد  بحقه  صدرت  التي 
هادي  حمزة  المدرب  زميله  ان  مضيفا 
الجوية  القوة  فريق  رافق  ايضا  المعاقب 
احدهم  يقم  ولم  االخيرة  مبارياته  خالل 
لنفس  تعرض  قد  انه  السيما  بإخراجه” 
العقوبة.  وطالب نجم المنتخب العراقي 
الكرة  اتحاد  الثمانينيات  حقبة  خالل 
اكثر  يكون  وان  مضايقاته  عن  بالكف 
صدقية في قراراته وتعامالته مع الجميع 
في  واالنتقائية  المحسوبية  عن  بعيدا 
تخص  التي  الرياضية  القضايا  مختلف 
االتحاد  ان  الى  االش��ارة  تجدر   . اللعبة 
قرارا  اصدر  قد  كان  القدم  لكرة  العراقي 
ومن  المدربين  من  مجموعة  بمعاقبة 

ضمنهم الكابتن غانم عريبي.

الجوية  القوة  نادي  مهاجم  اعترف 
مصطفى كريم بان النادي االزرق يواجه 
منافسة قوية من اندية  الميناء ونفط 
المباراة  بغية حجز مقعد في  الجنوب 
بكرة  الممتاز  العراقي  للدوري  النهائية 

القدم, 
تصريح  في  كريم   مصطفى  وقال 
اعالمي  ان القوية الجوية منافس قوي 
لبلوغ نهائي الدوري الممتاز على  الرغم 
فيها  يتواجد  التي  المجموعة  قوة  من 
المعنوية  الحالة  ان  اال  الزرق  الصقور 
عن  ناهيك  لالعبين  الفني  والمستوى 
الدعم الكبير المقدم من انصار النادي  

الذي يوازر الفريق بكل قوة 
 مشيرا الى ان نادي الشرطة الرياضي 
حضورا  المحلية  الفرق  ابرز  من  يعد 
وتأثيرا وحظا للتتويج باللقب المحلي 
الن النادي االخضر يضم قرابة 10 العبين 

العراقي  الوطني  المنتخب  يلعبون في 
االول عالوة على تواجد العبين محترفين 

لرئيس  االول  النائب  اك��د 
ان  حيدر  شرار  الكرة  اتحاد 

االثنين المقبل سيشهد 
ت��س��م��ي��ة ال��م��درب 

لقيادة  ال��ج��دي��د  
الوطني  منتخبنا 
في  تصفيات كاس 

العالم واسيا 
حيدر  وق���ال    
الكرة  اتحاد  ان 
األثنين  سيجتمع 
في  ال��م��ق��ب��ل 
بحضور  ب��غ��داد 
عبد  االتحاد  رئيس 

مسعود  الخالق 
وض��ع  لمناقشة 

الوطني  المنتخب 
المدرب  اع��ت��ذار  بعد 

مواصلة  عن  سلمان  اكرم 
الرافدين  اسود  مع  المهمة 

اثر الخسارة االخيرة امام منتخب 
اليابان

التنفيذي  المكتب  ان   “ واضاف   
سيرة  ثالثين  من  اكثر  سيناقش 
شكل  حيث  اجانب  لمدربين  ذاتية 
االتحاد مؤخرا لجنة الختيار المدرب 

المناسب 
ضمت  وال��ت��ي 
ورئيس  الثاني  والنائب  االتحاد  رئيس 
اللجنة  ورئيس  الفنية  اللجنة 

القانونية في االتحاد .

تشهدها  لم  مسبوقة  غير  حالة  في 
المالعب العراقية خالف فريق نفط الوسط 
التكهنات ولخبط الحسابات عندما نهض 
النسيان ليقدم نفسه نجما فوق  من ركام 
العادة في صراع االقوياء ويتصدر مجموعته 
وامانة  وال��زوراء  الشرطة  فرق  حساب  على 
االول  يمضي موسمه  الفريق  ان  رغم  بغداد 
المدرب  قيادة  تحت  الممتازة  الدرجة  في 
جعبته  مافي  افرغ  الذي  شهد  الغني  عبد 
منافسات  خالل  كبيرة  تدريبية  خبرة  من 
الى مصاف  فريقه  لينقل  الحالي  الموسم 
وقد  حساب  الف  لها  يحسب  التي  الفرق 
المنافسة  في  طرفا  للدخول  به  يذهب 
اسما  بات  وانه  السيما  ال��دوري  درع  على 
بالعراقة  تفوقه  التي  االخرى  الفرق  يرعب 

واالنجازات والقواعد الجماهيرية.
اجتهد فريق نفط الوسط وهو يدخل اجواء 
والشهرة  االضواء  حيث  الممتازة  الدرجة 
فاستعد  المميزة  االعالمية  والتغطية 
استنشق  التي  الكبار  لمنافسات  جيدا 
هواءها الول مرة في تاريخه متسلحا بخبرة 
العامرة  وخزائنه  شهد  الغني  عبد  مدربه 
العبين  مع  التعاقد  فرصة  له  وفرت  التي 
سوبر قادرين على احداث الفارق ، والحقيقة 
برهنت نتائج الفريق على قيمة االداء الفني 
الذي قدمه خالل الموسم الحالي سواء في 
حتى  النخبة  مرحلة  في  او  الممتاز  الدوري 
لقب  على  للمنافسة  ساخنا  مرشحا  بات 
الدوري ونقل الدرع الى محافظة النجف بعد 
ان عاد لالستقرار في بغداد خالل الموسمين 
الفريق  عود  قوي  وقد  السيما  الماضيين 
عمر  تقادم  مع  العبيه  خبرة  وتضاعفت 
الصراع النخبوي المقرر ان يستمر حتى اول 

ايام عيد الفطر المبارك.
جاءت صدارة نفط الوسط لفرق المجموعة 
االولى في مرحلة النخبة جديرة ومستحقة 
تاركا   15 اصل  من  نقطة   11 جمع  ان  بعد 
خلفه الشرطة واالمانة والزوراء وهي لعمري 
تالمذة  ليسجل  شيء  بكل  تفوقه  فرق 
يتوقعه  يكن  لم  اعجازا  شهد  الغني  عبد 
للتو  الخارج  الفريق  بكرة  المتفائلين  اشد 
من  ما  والحقيقة   ، المظاليم  دوري  من 

منافسه  الوسط  نفط  يهزم  ان  يتوقع  احد 
على صعيد  ثقل  من  مايحمله  بكل  الزوراء 
التاريخ واالنجازات والقاعدة الجماهيرية ثم 
اللقب  حامل  الشرطة  على  بعدها  يجهز 
المنتخب  نجوم  من  بكوكبة  المتسلح 
الوطني االول بعد عروض نارية اشعلت فتيل 
بالفوز  ثالثيته  ويكمل  التنافسي  الصراع 
على االمانة ، وماكان ذلك يتحقق لوال حنكة 
المدرب شهد في بناء ترسانة دفاعية متينة 
الشباك  الى  الوصول  من  المنافس  تحرم 
فاعلة  هجومية  قوة  مع  مترادفة  الخضراء 
العمليات  منطقة  على  السيطرة  تكرس 
مدرب  عليها  راهن  طالما  لتي  الميزة  وهي 

الفريق ونجح في كسب الرهان.
 اثبت نفط الوسط انه فريق متكامل يمتلك 
مايخص  السيما  التفوق  مقومات  جميع 
تركيبته البشرية التي اليستهان بها ، ففي 
حراسة المرمى هناك الحارس الدولي الكبير 
فذاد  العادة  فوق  نجما  كان  الذي  صبري  نور 
عن شباكه ببسالة نادرة ولالمانة استحق ان 
يكون افضل حارس مرمى في دوري الموسم 
دعوته  جاءت  لذلك  منافس  دون  الحالي 
جديرة  الرافدين  اسود  عرين  لحماية  مؤخرا 
الوسط  نفط  استقطب  كما   ، ومستحقة 
الثالثي الدولي السوري عالء الشبلي وعدي 
االحتفاظ  مع  محمد  الحاج  وسامر  جفال 
التي كانت  بمعظم عناصر توليفة الفريق 
وراء تاهله لدوري االضواء امثال سالم مطلب 
في حراسة المرمى ومعه قائد الفريق نبيل 
عباس وعلي جاسم وامجد عطوان ومحمد 
ناصر وعلي كاظم وعصام ياسين واياد خلف 
كريم  ووليد  محمد  وجاسم  حسون  وفارس 
صباح  وامير  رحيم  وعلي  حسين  وعقيل 

وغيرهم.
جاء  الممتاز  الكرة  دوري  منافسات  بانتهاء 
نفط الوسط بالمركز الرابع في المجموعة 
االولى وله 28 نقطة خلف الجوية المتصدر 
والزوراء الوصيف ونفط الجنوب الثالث وهو 
الضيف  وان  السيما  بالتاكيد  مرموق  مركز 
الجديد على الدوري المتقدم قد ترك خلفه 
فرقا لها ثقلها الكبير كاربيل والكرخ وزاخو 
وكربالء والكهرباء والمصافي ، ومن حق نفط 
الوسط ان يفخر بانه استطاع ان يهزم الزوراء 
واربيل وزاخو والكرخ ونفط الجنوب ويتعادل 

بان  تدلل  كهذه  ونتائج  الجوية  القوة  مع 
وراءها مدرب حاذق ومجتهد وتركيبة بشرية 
مبدعة تمكنت من ترجمة افكاره الى واقع 
دعم  على  فضال  الميدان  ارض  على  عملي 
في سبيل  تدخر جهدا  لم  التي  النادي  ادارة 
توفير جميع وسائل النجاح لفريقها الكروي 
التي حققها  االيجابية  النتائج  وان  السيما 
مواصلة  على  وشجعتها  االدارة  اغرت  قد 
 ، والمعنوي  المادي  الصعيدين  على  الدعم 
وتقول لغة االرقام ان نفط الوسط خاض 18 
منها  بثمان  فاز  الممتاز  الدوري  في  مباراة 
وسجل   ، بست  خسر  فيما  باربع  وتعادل 
 12 مرماهم  دخلت  بينما  هدفا   16 العبوه 
كرة منحت الفريق لقب صاحب ثاني افضل 
مرحلة  في  اما   ، المجموعة  في  دفاع  خط 
النخبة فتبوأ نفط الوسط قمة المجموعة 
االولى بعد ان لعب خمس مباريات فاز بثالث 
فيما  واالمانة  والشرطة  الزوراء  على  منها 
11 نقطة  الزوراء و االمانة جامعا  تعادل مع 
مبتعدا عن الشرطة بفارق نقطة واحد وهذا 
يعني انه سيدخل مباراة الفريقين الفاصلة 

بخياري التعادل والفوز.

ومن عوامل نجاح الفريق في موسمه االول 
االنسجام  دور  الى  هنا  نشير  الكبار  بين 
المدرب  بين  العالقة  يؤطر  الذي  والتفاهم 
نجم  حيدر  ومساعديه  شهد  عبدالغني 
وعلي هاشم الى جانب مدرب حراس المرمى 
شهد  ان  المالحظ  وم��ن  كاظم  صفاء 
االسماء  هذه  اصطحاب  على  دائما  يصر 
وهذا  التدريبية  مهماته  اغلب  في  بمعيته 
جهازا  يشكل  المذكور  الرباعي  جعل  ما 
الى  وبالعودة   ، المقاييس  بكل  ناجحا  فنيا 
الماضي القريب نجد بان نفط الوسط قدم 
جديرا  فريقا  الماضي  الموسم  في  نفسه 
بالتاهل لمصاف الكبار في ضوء النجاحات 
الظفر  الى  وصوال  سجلها  التي  المتكررة 
الممتاز  للدوري  المؤهلة  البطاقات  باولى 
ان  بعد  الكبار  بين  االول  الحضور  وتسجيل 
25 مباراة  خاض الفريق في دوري المظاليم 
جرت على ثالث جوالت متفردا عن جميع فرق 
الدوري االخرى بعدم تعرضه الية خسارة في 
سابقة يندر تكرارها حيث فاز في 18 مباراة 
هدفا   45 العبوه  وسجل  سبع،  في  وتعادل 

مقابل 12 كرة دخلت مرماهم.

رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

عبدالخالق  الكرة  اتحاد  رئيس  أكد 
ضمانات  على  حصل  اتحاده  إن  مسعود 
والرياضة  الشباب  وزارتي  من  حكومية 
األجنبي  المدرب  مبلغ  لتأمين  والمالية 
الوحيد  الخيار  اصبح  ال��ذي  الجديد 
ادارة  مجلس  اعضاء  ل��دى  المفضل 
فكرة  استبعاد  تم  ان  بعد  االت��ح��اد 
المدرب المحلي. وقال مسعود ان اتحاده 
االجنبي  المدرب  تسمية  سيحسم 
في  الوطني  منتخبنا  سيقود  ال��ذي 
للتصفيات  الثاني  ال��دور  منافسات 
 2018 العالم  كأس  لبطولة  المشتركة 
من  بدالً   2019 آسيا  أمم  كأس  وبطولة 
المدير الفني السابق اكرم سلمان الذي 
بعد  المهمة  مواصلة  عن  اعتذاره  قدم 
امام  بها  ُمني  التي  الثقيلة  الخسارة 
نظيره الياباني )4-0( في المباراة الدولية 

نيسان  نادي  ملعب  ضيفها  التي  الودية 
الدولي بمدينة يوكوهاما اليابانية

فترة  تعد  الباقية  المدة  أن  الى  وأشار 
أجل  من  الجديد  المدرب  امام  كافية 
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تحضير 
للمباراة الرسمية االولى التي سيخوضها 
ايلول   3 يوم  تايبيه  الصين  منتخب  مع 
ضمن  طهران  نفط  ملعب  على  المقبل 
الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة 
فيتنام  منتخبات  تضم  التي  السادسة 
تم  ان  بعد  تايبية فقط  والصين  وتايالند 
الدولي  االتحاد  قبل  من  اندونيسيا  إبعاد 
بسبب  اتحادها  إليقاف  نتيجة  باللعبة 
التدخل الحكومي في عمل االخير والتي 
الفوز  تحقيق  الى  خاللها  من  نطمح 
ستعطينا  التي  االهداف  من  غلة  بوافر 
دفعة معنوية كبيرة في المباراة المهمة 
التي سنواجه فيها المنتخب التايالندي 

المتصدر 

مسعود : 

اتحاد الكرة حصل على ضمانات حكومية لتامين مبلغ المدرب الجديد

خالفا للتكهنات 

 نفط الوسط ينهض من ركام النسيان ليقدم نفسه نجما فوق العادة في صراع االقوياء

أحرز  الوطني  المنتخب  أن  الجمناستك  اتحاد  أعلن 
مراد  بطولة  منافسات  في  فرقيا  الثالث  المركز 
الدولية المقامة حاليا في تركيا، مبينا أن المنتخب 
جاء بعد تركيا صاحبة المركز األول وصربيا الوصيف.

وقال عضو االتحاد صالح مهدي  إن “المنتخب الوطني 
تمكن من إحراز الوسام البرونزي في منافسات بطولة 
بمشاركة  تركيا  في  حاليا  المقامة  الدولية  مراد 
واسعة”، مبينا أن “المنتخب جاء في الترتيب الثالث 

بعد تركيا صاحبة المركز األول وصربيا الوصيف”.
مثلوا  الذين  األربعة  “الالعبين  أن  مهدي  وأض��اف 

المسابقات  في  األجهزة  في  سينافسون  المنتخب 
في  األوسمة  غلة  بزيادة  “أمله  عن  معربا  الفردية”، 

البطولة”.
يذكر أن المنتخب شارك بأربعة العبين والعبة واحدة 
برونزية  أوسمة  ثالثة  أحرز  أن  له  البطولة، وسبق  في 

في النسخة السابقة.

منتخب الجمناستك يحرز المركز الثالث فرقيا في بطولة مراد الدولية

 عماد محمد : وضعت شروطا
 للبقاء في مهمتي كمدرب للزوراء

 يد الشرطة تتعاقد
مع ستة العبين جدد

 نساء البولينغ في
البطولة العربية

غانم عريبي: االتحاد يتعامل بمبدأ الكيل بمكيالين

مصطفى كريم : نواجهة منافسة شرسة 
لخطف مقعد النهائي

شرار : االثنين المقبل تسمية 
مدرب المنتخب الوطني

تام  بشكل  الصورة  توضحت 
من  األول��ى  المجموعة  في 
للدوري  النهائية  المرحلة 
وباتت  القدم  بكرة  الممتاز 

التأهل  أدق  بمعنى  أو  الصدارة  على  المنافسة 
المتصدر  بين  محصورة  ال��دوري  ختام  لمباراة 
يتخلف  الذي  الشرطة  ومالحقه  الوسط  نفط 
الذي  اللقاء  وسيكون  فقط  واحدة  بنقطة  عنه 
األخيرة  وهي  القادمة  الجولة  في  سيجمعهما 
بالنسبة  حاسمة  مواجهة  المنافسة  عمر  من 
للفريقين ولكنها تاريخية من ناحية فريق نفط 
سنوات  سبعة  قبل  تأسس  الذي  الفتي  الوسط 
فقط من اآلن ، وعلى الرغم من أنه ضمن التواجد 
بالنسبة  كبير  شيء  وهو  الذهبي  المربع  في 
ان  اال  الكبار  بين  األول  موسمه  يخوض  لفريق 
طموح كتيبة المدرب المجتهد عبد الغني شهد 
بدأ يكبر خاصة ان تحقيق حلم الوصول للنهائي 
ان  بل  الى معجزة  يحتاج  وال  اليد  متناول  في  بات 
الفريق  ببقاء  كفيلة  ستكون  التعادل  نقطة 
المجموعة.  لترتيب  األول  المركز  في  النفطي 
معجزة  الى  يحتاج  ال  األمر  هذا  ان  نقول  وعندما 
فاننا في نفس الوقت نعترف بان المهمة ليست 
مدجج  فريق  أمام  ستكون  المباراة  ألن  سهلة 
بنجوم المنتخب الوطني ولديه تشكيلة تحسده 
وبصراحة  لكنه  الفرق  بقية  احتياطها  دكة  على 
شديدة ومنذ اقالة مدربه المصري محمد يوسف 
االداء  يقدم  لم  جسام  ثائر  بالكابتن  واالستعانة 
االتحاد  بدليل خروجه من مسابقة كأس  المقنع 
اآلسيوي ونتائجه المتواضعة في الدوري باستثناء 
الكبيرة  نتيجتهما  جاءت  اللتين  الزوراء  مباراتي 
بسبب أخطاء ساذجة وقع بها العبوا الخصم. اذاً 
نحن بانتظار تسعين دقيقة من المتعة والترقب 
وعشاق  عناصر  ستنتاب  التي  والمشاعر  والقلق 
الطرفين وبالتالي نتمنى أن نرى لقاء على مستوى 
عال من الناحية الفنية واألهم من ذلك أن يبتعد 
عن  للفريقين  الفني  الجهاز  وقبلهم  الالعبون 
النفسي  التوتر  ادخال  ومحاوالت  العصبي  الشد 
على أجواء المباراة لكي ال نصل إلى أمور ال يحمد 
عقباها كما حصل في لقاء الذهاب الذي رافقته 
من  ونتمنى  الرياضية.  الروح  عن  بعيدة  أحداث 
على  دولي  تحكيم  تسمية طاقم  الحكام  لجنة 
لقاءات  هكذا  ادارة  في  الخبرة  من  عال  مستوى 
أن تكون األخطاء معدومة  الضروري  حساسة من 

فيها.

لقاء الحسم

نعيم حاجم 
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جاستن  للجدل  المثير  العداء  جهز 
في  مرتقبة  لمواجهة  المسرح  جاتلين 
بطولة العالم أللعاب القوى مع يوسين 
بولت بعد فوزه بسباق 200 متر في زمن 
قدره 19.57 ثانية بالتصفيات االمريكية 

المقامة في اوريجون 
بينهم  من  فقط  عدائين  أربعة  وهناك 
العالمي  القياسي  الرقم  حامل  بولت 
سبق لهم الركض أسرع من جاتلين )33 
عاما(، الذي كان أفضل زمن شخصي له 

19.68 ثانية.
وقال جاتلين، الذي أمضى عقوبة ايقاف 
“أردت  المنشطات:  بسبب  عامين  لمدة 
أن أنطلق وأوضح سرعتي وهذا ما فعلته، 
أستطيع القول إن هذا أكثر سباق 200 
الناحية  من  مشواري  في  اكتماال  متر 

الفنية”.
عن  الناس  من  كثير  “سألني  وأض��اف: 
الزمن الذي يمكنني تسجيله اذا وصلت 
 19.5 ألسجل  وركضت  النهاية،  لخط 
من  أفضل  تحقيق  أتمنى  لذلك  ثانية 

هذا”.

االرهاق  عليه  بدا  الذي  جاتلين،  وتابع 
لم  مؤلم،  “هذا  السباق:  بعد  الشديد 
قبل،  من  الحد  هذا  إلى  جسدي  يصل 

لكن هذا شعور رائع”.
وسبق للجاميكي بولت ومواطنه يوهان 
بليك اضافة لالمريكي مايكل جونسون 
زمن  تسجيل  ديكس  والتر  ومواطنه 

أفضل من جاتلين في سباق 200 متر.
في  جاتلين  زميل  يانج  اسياه  واحتل 
واالس  ثم  الثاني  المركز  التدريبات 

سبيرمون )30 عاما( في المركز الثالث.

الحارس: سيرجيو روميرو:
اإليطالي  ساهم حارس سامبدوريا 
األرجنتين  بالده  منتخب  تأهل  في 
لبطولة  النهائي  ربع  ال��دور  إلى 
بفضل  القدم،  لكرة  أميركا  كوبا 
 6 بلغت  التي  الحاسمة  تصدياته 
تصديات، نصفها كان أمام منتخب 
روميرو  زمالء  تجاوزه  الذي  أوروغواي 
سيرجيو  سجل  نظيف  بهدف 

أغويرو.
الدفاع: تياغو سيلفا:

رغم أنه لم يشارك إال في مناسبتين 
استطاع  األول،  ال��دور  خالل  فقط 
مدافع المنتخب البرازيلي أن يثبت 
فاعليته العالية، وقاد بالده إلى فوز 
الفنزويلي  المنتخب  على  صعب 
األول  الهدف  سجل  أن  بعد   ،)2-1(
مدافع  قيمة  أبرزت  رائعة  بطريقة 
باريس سان جيرمان الفرنسي، كما 
تميز بثباته في اللحظات الحرجة 

من المباراة.
جوزيه ماريا خيمينيز:

لفت مدافع أتلتيكو مدريد األنظار 
الدور األول لبطولة كوبا  إليه خالل 
في  الكبيرة  بمساهمته  أميركا، 
بلوغ منتخب أوروغواي دور الثمانية 
العريقة،  القارية  للمسابقة 
ما  في  الشاب  المدافع  نجح  إذ 
واستطاع  المهاجمين  فيه  فشل 
تسجيل هدف وتمرير كرة حاسمة 
األول  الدور  نجوم  أحد  بذلك  ليكون 

بامتياز.
جايسون مورييو:

بالرغم من مركزه المتأخر في قلب 
أن  إال  الكولومبي،  المنتخب  دفاع 
مورييو كان صاحب الهدف الوحيد 
الدور األول من  لمنتخب بالده خالل 
أنهى  الذي  الهدف  وهو  البطولة، 
23 عاماً  برازيلية دامت  به سيطرة 
يعود  إذ  المنتخبين،  مباريات  على 
 1992 إلى عام  آخر فوز لكولومبيا 

في كوبا أميركا بتشيلي أيضاً.

وسط الميدان:  أرتورو فيدال:
يوفنتوس  ميدان  متوسط  أث��ار 
اإليطالي جدالً كبيراً، إذ لفت أنظار 
التي  الشهيرة  بالحادثة  النقاد 
كوبا  في  مشواره  تنهي  أن  كادت 
الشرطة  أوقفته  أن  بعد  أميركا 
إعجاب  ون��ال  م���روري،  إث��ر ح��ادث 
مع  المميز  بظهوره  الكرة  عشاق 
الدور األول  التشيلي في  المنتخب 
نجم  تمكن  فقد  المسابقة،  من 
 3 تسجيل  من  العجوز”  “السيدة 
الهدافين  ترتيب  ليتصدر  أهداف، 
تمريرة  منح  كما  البطولة،  في 

حاسمة إلدواردو فارغاس.
جورج فالديفيا:

يعّول  التي  العناصر  أبرز  أحد  هو 
التشيلي  المنتخب  مدرب  عليها 

يتميز  إذ  سامباولي،  خ��ورخ��ي 
فالديفيا بمهاراته العالية ولياقته 
من  تمكنه  التي  المميزة  البدينة 
بالملعب،  مكان  كل  في  التواجد 
إذ  الهجومي،  الشق  في  خاصة 
ساهم في صناعة هدفين لمنتخب 
حاسمتين  تمريرتين  بمنحه  بالده، 
لكل من ألكسيس سانشيز وغاري 

ميديل.
شارل أرانغيز:

يعتبر متوسط ميدان إنترناسيونال 
في  الالعبين  أبرز  أحد  البرازيلي، 
المسابقة  من  الحالية  النسخة 
القارية العريقة، فقد تميز الالعب 
الذهني  بحضوره  عاماً   26 البالغ 
والبدني الكبيرين، ما جعله يشارك 
إذ  أميركا،  كوبا  نجم  لقب  فيدال 

سجل أرانغيز هدفين ومنح تمريرة 
كبير  بقسط  مساهماً  حاسمة 
حلم  تحقيق  نحو  بالده  تقدم  في 

الفوز بكوبا أميركا.
أنخيل دي ماريا:

المخّيب  موسمه  عكس  على 
يونايتد  مانشستر  ن��ادي��ه  م��ع 
ماريا  دي  أنخيل  أظهر  اإلنكليزي، 
األول  الدور  خالل  جيدة  مستويات 
من  وبالرغم  أميركا،  كوبا  من 
دي  أن  إال  التسجيل،  عن  غيابه 
التي  سمعته  على  حافظ  ماريا 
وتمّيز  المونديال  خالل  بها  ظهر 
ونشاطة  السريعة  بتحركاته 
لدى  ارتباكاً  خلق  ما  المستمر 
األرجنتيني،  المنتخب  منافسي 
الصعب  الفوز  في  ساهم  كما 

جامايكا  على  “التانغو”  لمنتخب 
لغونزالوا  حاسمة  تمريرة  بمنحه 

هيغوايين.
الهجوم: نيمار داسيلفا:

للمنتخب  األول  النجم  سيغيب 
البرازيلي وأحد الفاعلين الكبار في 
ما  عن  اإلسباني،  برشلونة  ثالثية 
أميركا  كوبا  منافسات  من  تبقى 
سّلطها  التي  العقوبة  بسبب 
لكن  “كونميبول”،  اتحاد  عليه 
ترك  البرازيلية  للكرة  المدلل  االبن 
المباراتين  خالل  واضحة  بصمة 
البطولة،  في  خاضهما  اللتين 
الفضل  يعود  األولى  المباراة  ففي 
في فوز البرازيل على بيرو )1-2( إلى 
التعادل  هدف  سجل  الذي  نيمار 
مباراة  في  أما  الفوز،  هدف  ومنح 
بكل  نيمار  حاول  فقد  كولومبيا، 
الطرق أن يصل إلى شباك الحارس 
أوسبينا وكان األكثر محاولة على 
للفرص،  صناعة  واألكثر  المرمى 
منتخب  وخسر  يوفق  لم  لكنه 

بالده المباراة.
سيرجيو أغويرو:

األضواء  أغويرو  سيرجيو  خطف 
مع  األبرز  الالعب  كان  ميسي،  من 
المنتخب  تشكيلة  في  ماريا  دي 
نجم  تمكن  إذ  األرجنتيني، 
من  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر 
تسجيل هدفين في غاية األهمية 
لمنتخب بالده خالل مباراتين فقط 
خاضهما في مرحلة المجموعات، 
كان  والثاني  باراغواي،  أمام  األول 

هدف الفوز على أوروغواي.
لوكاس باريوس:

باريوس في كل  لم يشارك لوكاس 
باراغواي،  بالده  منتخب  مباريات 
إذ  عالية،  بفعالية  تميز  لكنه 
الفرنسي  مونبلييه  العب  سجل 
فقط  دقيقة   83 خ��الل  ثنائية 
الهدف  أميركا،  كوبا  في  لعبها 
الثمين  التعادل  هدف  كان  األول 
أمام األرجنتين، أّما الثاني فأدرك به 
باريوس التعادل أيضاً أمام أوروغواي.

نحو  العبينا  خطى  تسارعت   
األي��ام  خ��الل  السعودي  ال��دوري 
انضم  حيث  الماضية  القليلة 

الفتح  الى  حسين  ومروان  شاكر  سالم  الشرطة  ثنائي 
أربيل سعد عبد  وقع العب  بينما  التوالي  والخليج على 
أمجد  إلى  لينضما  القادسية  كشوفات  على  األمير 
االنتقاالت  فترة  خالل  رحال  اللذين  سلمان  وسيف  راضي 
واالتحاد ومن هذا  الرائد  الماضية صوب فريقي  الشتوية 
األخير انتقل سيف الى صفوف نادي هجر. هذا الخماسي 
سيكون بمثابة أول الغيث في قائمة هجرة نجومنا نحو 
الهجرة  لسيناريو  اعادة  في  جديد  من  االحتراف  مالعب 
منتصف  منذ  قصيرة  غير  لفترة  مالعبنا  ضرب  الذي 
تسعينيات القرن الماضي والى غاية ما قبل ثالث أو أربع 
سنوات عندما بدأت أنديتنا تبذخ في منح العقود لتنتفي 
اليوم  لكننا  الغربة.  مشاق  تحمل  الى  الالعبين  حاجة 
وفي ظل األزمة المالية التي يعيشها البلد والتي دفعت 
المؤسسات الحكومية إلى ممارسة سياسة التقشف 
ما  على  تعيش  التي  أنديتنا  على  بظاللها  القت  التي 
بات  وبالتالي  لها من منح  الراعية  المؤسسات  به  تجود 
ان الموسم المقبل سيكون بداية السنوات  واضحاً جداً 
أعلنت  االن  ومنذ  ستستمر  كم  نعلم  ال  التي  العجاف 
بل  عقودا  الالعبين  تعطي  لن  انها  األندية  من  الكثير 
مقربة  بينما كشفت مصادر  برواتب شهرية  ستكتفي 
من أندية أخرى ان قيمة أعلى عقد لن تتجاوز الخمسين 
مليون دينار عراقي وهو رقم ضئيل جداً اذا ما قارناه باألرقام 
المواسم  خالل  لالعبين  تدفع  كانت  التي  الفلكية 
األخيرة. المصيبة التي ستواجه أنديتنا ليست االحتراف 
تعويضهم  يستطيع  من  ولكن  الالعبين  ألبرز  الخارجي 
فالنجوم السوبر المتواجدون على خارطة الدوري يكادون 
للمنافسة  يعطون  من  وهم  اليد  أصابع  على  يحسبون 
للمستوى  المريع  االنخفاض  ظل  في  وجمالية  نكهة 
الفني وبرحيلهم سيصبح الدوري بال لون أو طعم أو رائحة 
وربما ستضطر األندية الى االتجاه نحو الفرق الشعبية 
من أجل سد النقص الحاصل لديها أو التعاقد مع العبين 
ال يقدمون االداء الذي يتناسب مع مسابقة يطلق عليها 
السابق  في  براء!.  منها  واالمتياز  الممتاز”  “الدوري  اسم 
كان الحل يكمن باالتجاه نحو دوري الشباب الصطياد أبرز 
المواهب فكيف بنا اليوم وسط غياب مسابقات الفئات 

العمرية منذ أكثر من موسم؟!.

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضـــة

 قال المرشح لرئاسة نادي برشلونة اإلسباني خوان البورتا ان العب الفريق السابق، 
فوزه  حال  بالبرسا  الفني  السكرتير  منصب  سيشغل  أبيدال  اريك  الفرنسي 

بالمنصب.
وقال البورتا الذي سبق له رئاسة النادي 
أبيدال  لكون  يرجع  قراره  أن  الكتالوني 
معه  فاز  حيث  النادي”  أبطال  “أح��د 
“نقل طاقة  على  القدرة  ولديه  بالكثير 

كبيرة”.
وصرح أبيدال من جانبه “البرسا أكثر من 
مجرد ناد ودائما ما قلت أنني سأعود هنا 

بعد اعتزالي”.
ورافق البورتا أثناء تقديم الحملة العبون 
والسلة  واليد  القدم  كرة  في  سابقون 
رامون  وخوسيه  جيلي  لودوفيتش  مثل 
وانريك  نوريس  وأودي  أليكسانكو 

ماسيب.
لرئاسة  يسعى  أنه  المرشح  وأوض��ح 
خبرة”  “أكثر  أصبح  ألنه  مجددا  النادي 

لقيادة “أفضل ناد في العالم”.
أن  حول  تدور  سابقة  شائعات  وكانت 
بويول  كارليس  السابق  الفريق  قائد 
سيكون المدير الرياضي الجديد للنادي 
حال فوز البورتا في االنتخابات ولكن رئيس البرسا السابق قال اليوم أن بويول أبلغه 

بعدم رغبته في وجود ارتباط من هذا النوع على المدى القصير مع النادي

البورتا: 
أبيدال سيشغل منصب 

السكرتير الفني في برشلونة

بغياب ميسي وحضور نيمار 

التشكيلة المثالية للدور األول من كوبا أميركا

ي��ع��ود ال��م��داف��ع ال��ب��رازي��ل��ي 
المخضرم لوسيو، الذي كان أحد 
الفائز  السامبا  منتخب  عناصر 
الخامسة  للمرة  العالم  بكأس 
في تاريخه بكوريا واليابان 2002، 
في  وهو  أخرى  مرة  المالعب  إلى 
السابعة والثالثين من عمره، عبر 
بوابة نادي جوا الهندي نزوال على 
البرازيلي  الالعب  مواطنه  رغبة 
المدير  زيكو،  السابق  الدولي 

الفني لجوا.
بتحفيز  الهندي  النادي  وق��ام 
صفوفه  إلى  لالنضمام  لوسيو 
عبر رسالة أطلقها عبر صفحته 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
“انضم  بوك(:  )فيس  االجتماعي 
لنا حتى نتمكن من تحية الالعب 

الفائز بكأس العالم والمدافع 
الرائع لوسيو”.

تألق  ال��ذي  لوسيو  وابتعد 
بايرن  فريقي  صفوف  في 
وإنتر  األلماني  ميونيخ 
عالم  عن  اإليطالي،  ميالن 
أول/  كانون  في  القدم  كرة 
بعد  الماضي  ديسمبر 
نادي  مع  تعاقده  أنهى  أن 

بالميراس البرازيلي.
مشاركته  إلى  وباإلضافة 
كان   ،2002 مونديال  في 
أساسيا  عنصرا  لوسيو 
البرازيل  منتخب  ف��ي 
 2006 بطولتي  ف��ي 
بجنوب  و2010  بألمانيا 
كان  حيث  أفريقيا، 
قائدا لمنتخب بالده في 

البطولة األخيرة.

التقارير  من  العديد  اش��ارت 
مانشستر  ادارة  أن  الصحفية 
بصدد  االنجليزي  يونايتد 
لفريق  رسميا  عرضا  تقديم 
حارسه  ضم  اجل  من  توتنهام 
خالل  لوريس،  هوغو  الفرنسي 
الصيفية  االنتقاالت  فترة 

الحالية.
)ليكيب(  لصحيفة  ووفقا 
ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ي ع��دده��ا 
االلكتروني الصادر الثالثاء، فإن 
ينوي  يونايتد  مانشستر  فريق 
الدارة  ملموسا  عرضا  تقديم 
الحارس  السبيرز من أجل ضم 
الفرنسي صاحب ال� )29 عاما( 

في الصيف.
الحمر  الشياطين  وي��ن��وي 

االسباني  حارسه  إستبدال 
قريبا  بات  الذي  خيا،  دي  ديفيد 
مدريد  ريال  إلى  االنتقال  من 
الفرنسي  بالحارس  االسباني، 
 3 قضى  ال��ذي  لوريس  هوغو 
مواسم مع توتنهام في ملعب 

وايت هارت لين.
ويعد هوغو لوريس الخيار االول 
فان  لويس  الهولندي  للمدرب 
الرحيل  تعويض  أجل  من  غال، 
االسباني  للحارس  المنتظر 
معرفته  بسبب  خيا  دي  ديفيد 
بأجواء اللعب الخاصة ببطولة 
أن  إلى  باالضافة  البريميرليج، 
لفريق  السابق  الحارس  رغبة 
تتناسب  الفرنسي  ل��ي��ون 
الشياطين  طموحات  م��ع 
دوري  بطولة  في  بالمشاركة 

أبطال اوروبا لكرة القدم.

بالتفاؤل  انجلترا  مارك سامبسون مدرب  يشعر 
باردسلي من  الحارسة كارين  تجاه فرص تعافي 
اليابان  أمام  والمشاركة  العين  في  مشكلة 
العالم  كأس  نهائي  قبل  في  اللقب  حاملة 
سامبسون  واضطر  للسيدات   القدم  لكرة 
الستبدال باردسلي في الدقيقة 52 من المباراة 
في  كندا  على   2-1 انجلترا  فيها  فازت  التي 
في  بالتهاب  اصابتها  بعد  السبت  فانكوفر 
العين لتشارك سيبوهان تشامبرلين بدال منها. 
يتحدث  وهو  لباردسلي  وقال سامبسون مشيرا 
اآلن”.  حاال  أحسن  “انها  األح��د:  للصحفيين 
وأضاف: “التورم أصبح أحسن حاال اآلن، أعتقد أنه 
يمكنها المشاركة في التدريبات غدا وأن تصبح 

ضمن خياراتنا في مباراة مهمة بالنسبة لنا”.
من  تعاني  باردسلي  بأن  اعالم  وسائل  وتكهنت 
للمالعب،  الصناعية  األرضية  تجاه  حساسية 
سبب  بعد  يتضح  لم  أنه  أكد  سامبسون  لكن 
المشكلة. وقال سامبسون: “مازلنا ال نعلم في 
الوقت الحالي، نثق بشدة في أنها حساسية ضد 
شيء ما”. وأضاف: “أجرينا بعض الفحوص وأرسلنا 
كي  المتحدة  المملكة  إلى  المعلومات  بعض 
حدوث  حالة  في  التصرف  يمكننا  حتى  نتأكد 
األمر مرة أخرى”. وتابع مشيرا للحارسة المولودة 
في الواليات المتحدة: “لكنها أفضل حاال اليوم 
عما كانت عليه باألمس”. وشاركت باردسلي )30 
لقاء  كل  في  سيتي  مانشستر  حارسة  عاما( 
المقامة  العالم  البداية في كأس  النجلترا منذ 

حاليا في كندا.

البرازيلي لوسيو يعود
 إلى مالعب كرة القدم

مانشستر يونايتد ينوي تقديم 
عرضا رسميا لضم هوغو لوريس

انجلترا تأمل بتعافي باردسلي قبل مواجهة 
اليابان في مونديال السيدات

جاتلين يفوز بسباق 200 متر في التصفيات االمريكية

مصيبة 
االحتراف

نافع خالد 

ق��������ال 
لريال مدريد  الجديد  الفني  المدير 
ال  إنه  بينيتيز  رافائيل  اإلسباني 
باللعب في  أي العب يطالبه  يوجد 
تحسين  أن  معتبرا  معين،  مركز 
الفريق الحالي للنادي الملكي يعد 
كثرة  بسبب  للغاية”  صعبا  “أمرا 

النجوم الموجودين فيه.
موقع  نشره  حوار  في  بينيتيز  وقال 
النادي “سواء كان األمر يتعلق بإيكر 
أو سرجيو أو كريستيانو أو إيسكو 
يقال  ما  عكس  شيء  فكل  بيل،  أو 
يطالب  أحد  يوجد  ال  الخارج،  في 
لم  ألننا  معين،  مركز  في  باللعب 
المناسبة  المنظومة  بعد  نقرر 
التي سنلعب بها الستغالل أقصى 

قوة موجودة لدى الفريق”.
الذي  ب�”االستعداد”  المدرب  وأشاد 
للعمل  الالعبين  أغلب  أظهره 
لمعرفة  لهم  استمع  أنه  موضحا 
“األمور الجيدة والسيئة خالل العام 
وأرائهم  وانطباعاتهم  الماضي 

لتطوير الفريق”.
وأضاف بينيتيز “فعلت نفس الشيء 
وعن  ومسؤوليه،  النادي  مدربي  مع 
سنقرر  المعلومات  هذه  طريق 
للفريق  بالنسبة  األفضل  هو  ما 
أيضا  نحن  العبيه،  من  واحد  ولكل 
الكتساب  بالمصابين  اتصال  على 

بدء  قبل  ال��وق��ت  م��ن  ال��م��زي��د 
التدريبات”.

اللعب  فكرة  أن  إلى  المدرب  وأشار 
الفريق  م��ع  سيتبعها  ال��ت��ي 
للطابع  نظرا  “هجومية”  ستكون 
المدير  وأردف  لالعبيه.  الهجومي 
نموذج  بين  التفريق  “يجب  الفني 
الكثير  اللعب،  ومنظومة  اللعب 
 3-3-4-1 أو   2-4-4-1 أن  يعتقدون 
صحيحا،  ليس  وهذا  للعب  نموذج 
على  سيرتكز  اللعب  في  نموذجنا 
هنالك  كانت  كلما  الكرة  امتالك 
فرصة والهجوم سريعا دون االخالل 
الدفاعية  النواحي  مع  بالتوازن 
والتحلي بعدائية ايجابية والتأقلم 
ما  اذا  مختلفة  لعب  أنظمة  على 

استدعت الضرورة”.
فرض  “سنحاول  بينيتيز  وأكمل 
في  ولكن  بنا  الخاصة  القدم  كرة 
لدينا  تكون  أن  يجب  الوقت  نفس 
أخرى  بدائل  استخدام  على  القدرة 
مناسبة، هذا هو الفارق بين نموذج 
رئيس  بشكل  الهجومي  اللعب، 
التي  اللعب  ومنظومة  حالتنا،  في 
في  الالعبين  بتمركزات  تتعلق 

الملعب”.
المحتملة  الصفقات  وبخصوص 
دانيليو  مثل  المؤكدة  تلك  بجانب 
النادي  أن  إلى  أش��ار  وكاسيميرو 
رفع  لمحاولة  ي��وم  ك��ل  “يعمل 
جديدة  بصفقة  الفريق  مستوى 

تساعده في مواجهة التحديات”.
هذا  من  الرغم  “على  بينيتيز  وتابع 
هو  عما  الفريق  مستوى  رفع  فإن 
عليه اآلن يعد أمرا صعبا، إنه فريق 
فاز بكل شيء وأظهر مستوى كبيرا، 
يجب على الجماهير التأكد من أن 
مستوى  قدر  على  سيكون  الفريق 

التنافس الذي يطلبه هذا النادي”.

رافا بينيتيز يكشف عن فلسفته 
التكتيكية في ريال مدريد
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رمضان أيام زمان في بغداد

رمضان شهر الطاعة والعبادة والغفران  
 رمضان بين الماضي والحاضر في بغداد 

رمضان  في  الدينية  السياحة  انحسرت 
على  لتقتصر  األمنية  األوضاع  بسبب 
المقامات الدينية الكبيرة التي تتمتع 
كثيرة،  أمنية  بحراسات  الغالب  في 

وتتوفر فيها الخدمات بدرجة عالية.
لجنة  عضو  فيه  أك��َد  وق��ت  في 
 ، الزاملي  حاكم  النيابية  األم��ن 
معلومات  وج��ود  االس��ب��وع  ه��ذا 
نوايا  بوجود  تفيد  استخبارية 
إره��اب��ي��ة الس��ت��ه��داف األس��واق 
شهر  خالل  المزدحمة  واألماكن 
يسعون  العراقيون  فان  رمضان، 
والتفجيرات  العنف  تجنب  الى 
أما  البيوت،  في  وقتهم  جل  بقضاء 
بعد االفطار فان الوقت المفضل هي 
التي  األماكن  في  المقدسة  العتبات 
االمنية  االوضاع  وبسبب  فيها.  تتواجد 
رمضان  في  الدينية  السياحة  انحسرت 
الكبيرة   الدينية  المقامات  على  لتقتصر 

, ك�” النجف االشرف 

الكاظمية  الروضة   , المقدسة  كربالء 
االماكن  من  وبعض   “ سامراء   , المقدسة 
السيد  ك�”  والمحافظت  بغداد  في  االخرى 
االمام علي في  , خطوة  براثا  , جامع  ادريس 
 , كربالء   في  السهلة  مسجد   , البصرة 
االماكن  من  وغيرها  الكيالنية   الحضرة 
المقدسة “ المنتشرة في كافة العراق  التي 
كثيرة،  أمنية  بحراسات  الغالب  في  تتمتع 
وألن  عالية.   بدرجة  الخدمات  فيها  وتتوفر 
ندرتها  على  الخضراء  واألماكن  الساحات 
الى  الناس  سعى  فقد  لالرهاب،  هدفا  باتت 

تجنبها، قدر االمكان.

الخدمات في المقامات الدينية
وعدا ذلك فان ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع 
الى  يهرعون  الناس  تجعل  الكهرباء 
الكهرباء  تتوفر  حيث  الدينية  المقامات 
من  توفره  عما  ناهيك  التكييف  وأجهزة 
في  المسلم  عليها  يحرص  دينية  أجواء 

رمضان.
وتقول ام عصام ان أفضل مكان لقضاء فترة 
ما بعد االفطار في المدن التي تضم مقامات 
دينية تضم الساحات الواسعة التي تحيط 
بتلك المراقد والمقامات. وتضيف : يجلس 
الناس يؤدون الصلوات ويتسامرون، ويتعرفون 

على بعضهم ويتبادلون االحاديث.
وتتابع : في مدن مثل كربالء والنجف)جنوب 
بغداد( والكاظمية في العاصمة، وهي التي 
تضم أكبر المقامات الدينية يتوافد الناس 
وبحسب  رمضان.  لقضاء  العراق  أنحاء  من 
البرلمانية  واالثار  السياحة  لجنة  رئيس 
بكر صديق، في تصريحات صحفية له ذكر 
من  تعاني  العراق  في  الدينية  السياحة  إن 
 : وقال  ايضاً.  والتنظيم  االستثمار  ضعف 
او  العلوية  سواء  الدينية  السياحة  ذروة 
الحسينية او الكيالنية، تبلغ ذروتها في أيام 

المناسبات الدينية مثل رمضان.
: في شهر رمضان هناك ضعف في  وأضاف 
ضعف  وايضاً  الدينية،  السياحة  استثمار 
بالتنظيم، مما يؤثر على السياحة بالبالد.  
أعداد  في  ال��دول  أكثر  من  العراق  ويعتبر 
المراقد والمقامات الدينية االسالمية سواء 
الديانات  وكذلك  شيعية،  أم  سنية  كانت 
فيه  الدينية  السياحة  تزدهر  ولهذا  االخرى، 
في  اكثر  بدرجة  وتتعزز  العام  مدى  على 

المناسبات الدينية السيما رمضان.

أهم األماكن الدينية في العراق

من أهم األضرحة والمقامات التي يقصدها 
ضريح  العالم،  أنحاء  مختلف  من  السواح 
وضريحا  النجف،  في  طالب  أبي  بن  علي 
الحسين وأخيه العباس في كربالء، وكذلك 
ومحمد  الكاظم  موسى  اإلمامين  ضريح 
وكذلك  بغداد،  في  الكاظمية  في  الجواد 
والحسن  الهادي  علي  اإلمامين  ضريح 
حنيفة  أبو  وضريح  سامراء،  في  العسكري 
بغداد،  في  الكيالني  القادر  وعبد  النعمان 
وضريح الصحابي الجليل سلمان المحمدي 
في منطقة المدائن قرب بغداد. وغيرها من 

عشرات األضرحة في المدن المختلفة.
الجمعة  يومي  فان  فراس  البو  وبالنسبة  
أوقات  األنسب لقضاء  الوقت  والسبت هما 
والتعارف  العبادة  في  وممتعة  مفيدة 
الدينية.  المقامات  في  الثوابات  وتوزيع 
مجال  في  يعمل  الذي  حيدر  سليم  ويؤكد 
الفندقة في الكاظمية في بغداد ان رمضان 
يعزز السياحة الدينية لالماكن المقدسة. 
ويتابع: باإلضافة الى العامل الروحي والوازع 
لزيارة  األس��اس  الدافع  هو  ال��ذي  الديني 
المقدسة  واألضرحة  المقدسة  العتبات 
من  الخدمات  وتوفر  األمن  استتباب  فان 
تبريد وكهرباء ومرافق خدمية، تدفع الناس 
اليها اكثر. وال يقتصر األمر على العراقيين، 
بلدان  أنحاء  من  السواح  من  الكثير  ان  بل 
االماكن  هذه  يقصدون  المختلفة  العالم 

في رمضان بصفة خاصة.
نبهت  العراقية  األمنية  الجهات  وكانت 
المواطنين الى ان المجاميع االرهابية غّيرت 
ليالً  بتنفيذها  وبدأت  التفجيرات  توقيتات 
حيث يخرج الناس بعد زوال حرارة الجو الى 

المناطق الترفيهية واألسواق.

السياحة الداخلية والخارجية
بين  األش��د  العام  ه��ذا  رمضان  ويعتبر 
ارتفاع درجات  ناحية  السابقة من  السنوات 
الظل  في  الحرارة  درجة  تصل  حيث  الحرارة 
ذلك  لكن  مئوية.  درجة   45 إلى   41 بين  ما 
التمتع  دون  يحول  ال  االسدي  رحيم  بحسب 
الكريم،  الشهر  فضائل  من  واالستفادة 
كونه مناسبة للصيام واإلطعام والتسبيح 
والمروءة. وفي أغلب مدن العراق فان المكان 
المساجد  هي  رمضان  في  أمنا  األكثر 
استهدافها  من  الرغم  على  والحسينيات 
من قبل االرهاب السيما في ديالى والموصل. 
ويقول األسد ان السياحة الدينية الداخلية 

والخارجية تتعزز بشكل كبير في رمضان.

دأبت  الناس  فان  ذلك  الى  اضافة   : ويتابع 

على جعل المساجد سواء كانت صغيرة ام 

كبيرة، مفتوحة الى وقت متأخر. ويضيف : 

في االيام الخوالي فان الكثير من المساجد 

بعد  ما  الى  تبقى  االجتماعية  والمنتديات 

منتصف اليوم بسبب استتباب االمن، لكن 

وتتميز  الحاضر.  الوقت  في  يصعب  ذلك 

جلسات  بعقد  ابضا  الدينية  المقامات 

ويتعاظم  الوعظ،  مجالس  و  القران  قراءة 

التزاور بين الناس. وفي رمضان أيضا يتكافل 

الناس في هذه المقامات لمساعدة الفقراء 

عبر التبرع بإقامة الوالئم لهم وتوزيع المواد 

الغذائية على العوائل المتعففة.

الجمعة  يومي  فان  علي   ألم  وبالنسبة 

أوقات  األنسب لقضاء  الوقت  والسبت هما 

والتعارف  العبادة  في  وممتعة  مفيدة 

الدينية.  المقامات  في  الثوابات  وتوزيع 

مجال  في  يعمل  الذي  حيدر  سليم  ويؤكد 

الفندقة في الكاظمية في بغداد ان رمضان 

يعزز السياحة الدينية لالماكن المقدسة. 

ويتابع: باإلضافة الى العامل الروحي والوازع 

لزيارة  األس��اس  الدافع  هو  ال��ذي  الديني 

المقدسة  واألضرحة  المقدسة  العتبات 

من  الخدمات  وتوفر  األمن  استتباب  فان 

تبريد وكهرباء ومرافق خدمية، تدفع الناس 

اليها اكثر. وال يقتصر األمر على العراقيين، 

بلدان  أنحاء  من  السواح  من  الكثير  ان  بل 

االماكن  هذه  يقصدون  المختلفة  العالم 

في رمضان بصفة خاصة.

التي  االشهر  من  رمضان  شهر  ويعد  هذا 

بركة  خير  من  يحمله  لما  الناس  تنظره 

لالمة االسالمية جميعا وهو شهر اهلل ومنه 

التعاليم  وكذلك  الصبر  المؤمن  يتعلم 

االسالمية بالشكل الصحيح ك�” الصالة , 

“ اهلل يعد  “ ونقولها  العمرة  , وحتى  الزكاة 

 “ والبركة  واليمن  بالخير  رمضان  عليكم 

ويتقبل منكم الطاعات .

كان البغداديون يستقبلون هذا الشهر المعّظم بكل ترحاب 
واحترام ، فقبل عشرة أيام من طلوع هالله تلبس أسواق بغداد 
لذ  ما  الضرورية  اللوازم  محاالتها  في  فتعرض  جديدة  حلة 
رأس  وعلى   ، واألمسيات  اإلفطار  طعام  مشهيات  من  وطاب 
األطعمة أنواع التمور واأللبان فضالً عن الشوربة وما يدخل في 

المشويات والمقليات وغيرها من المخلالت والحلويات.
أما عامة الناس في بغداد ومنهم غير المسلمين ال يجاهرون 
تجاهر  إذا  ألحدهم  والويل   ، غيرهم  لشعور  احتراماً  باإلفطار 
الدولة  وعقوبة  الناس  لغضب  فيتعرض  الناس  أمام  باإلفطار 
فيمسك على المتجاهر ويحبس وال يخرج من الحبس إال بعد 

عيد الفطر.
كان المسلمون يتخذون من هذا الشهر ميداناً للعبادة واالستزادة 
من ذكر اهلل بالصالة وقراءة القرآن وإطعام الطعام ويلتمسون 
فيه التقرب إلى اهلل اقتداًء بالرسول الكريم صلى اهلل عليه 
وس��ل��م 

وصحابته الغر الميامين ..
ب��غ��داد وقد كانت المدن اإلسالمية في رمضان ومنها 

الخاطفة  األنوار  أمسياتها  في  تتألأل  ر المجد  بصا لأل
بالفوانيس والقناديل والشموع وتتنّور فيها المساجد وقصور 
باألطفال  الطرقات  وتزدحم   ، الدولة  رجال  وكبار  السالطين 
الذين يحملون القناديل والشموع وتقام السرادقات فتتجاوب 

أصوات القراء الكبار الذين يتلون القرآن بأعذب األلحان.
فوق  من  المؤذنون  فيرحب  رمضان  هالل  استهالل  قبل  أما 
يودعونه  أيام من غيابه  ثالثة  وقبل   ، بقدومه  ويهللون  المآذن 
بالحزن واألسى لما وجده المسلمون في أيامه من لذة روحية 
غير  اللذة  بهذه  يشعر  وال   ، جميعاً  الدنيا  لذات  تضاهيها  ال 

الصائمين القائمين الملتزمين بآدابه وحرمته فقط ..
تنشط مجالس الوعظ في رمضان في بغداد.

وتكون أوقات هذه المجالس بعد صالة كل جمعة وبعضها بعد 
صالة العصر أو بعد صالة التراويح، ففي الكرخ اشتهر بالوعظ 
الشيخ نجم الدين الواعظ في جامع الشيخ صندل بعد صالة 
التراويح ، أما في الرصافة فقد اشتهر الشيخ قاسم القيسي 
جامع  في  االعظمي  نعمان  والشيخ  الكيالنية  الحضرة  في 
القبالنية  جامع  في  الشيخلي  مصطفى  والشيخ  السراي 

والشيخ فؤاد اآللوسي في جامع مرجان والشيخ عبد الوهاب 
النائب في جامع الفضل.

أحداث رمضانية يحتفل بها كل عام ..
1. نزول القرآن الكريم في ليلة القدر ، ورّجح ابن عباس 

أن تكون في ليلة السابع والعشرين منه.
2. غزوة بدر الكبرى وتكون في 17 رمضان.
3. فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.

 .. الذكريات  بهذه  تحتفل  الكبيرة  بغداد  مساجد  وكانت 

واعتادت جمعية اآلداب اإلسالمية منه تأسيسها يعد رئيسها 
الملك  قاعة  في  االحتفال  هذا  الطائي  الدين  كمال  الشيخ 
فيصل في الباب المعظم ، )قاعة الشعب حالياً( حيث يلقي 
المناسبات  بهذه  تذكير  من  عندهم  ما  والشعراء  الخطباء 
الكريمة وفي خاللها توزع الحلويات وغيرها من الهدايا وتنقل 

من إذاعة بغداد على موجات االثير..
صالة التراويح

، وقد  صالة التراويح سنة مؤكدة وصالتها في جماعة أفضل 
مرات  ثالث  التسبيح   ، خاصة  بغداد  في  المسلمون  اعتاد 
بالباقيات الصالحات وهي )سبحان اهلل ، والحمد هلل ، وال إله 
، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم(  ، واهلل أكبر  إال اهلل 
يدعو  أن  واعتادوا  استراحة،  الخامسة  والترويحة  الوتر  وبين 

أحدهم بصوت جهوري هذا الدعاء ..
“اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا قديم الفضل واإلحسان يا 
اهلل .. اللهم إنا نسألك األمان .. األمان ، من زوال اإليمان والعفو 

عما مضى منا وكان من الزلل والخطأ والتقصير والعصيان.

ـ احمد الياور

تحقيقـــــــــات8

السياحة الدينية تنحسر في رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة 

مقامات اضرحة األئمة تصبح مالذا سياحيا للزائرين في رمضان
 - سيف ســـالم 

صالة التراويح اهم 
ما يميز رمضان 
في ايام زمان
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ربما لم يدر في بال متابعي حلقة »بيضة 
»سيلفي«  مسلسل  ضمن  الشيطان« 
بأن  رمضان،  شهر  في  للجدل  إثارة  األكثر 
الذي تضمن  الحلقة  المشهد األخير من 
»داعش«،  تنظيم  إلى  ينتمي  شاب  قيام 

بطلها   واقعية،  حكاية  نحراً،  أبيه  بإعدام 
سعوديون  لها  روج  الجنسية،  س��وري 

منتمون للتنظيم.
قيام  عن  أشهر  قبل  »داع��ش«  أعلن  إذ 
في  والده  بقتل  سورية،  في  عناصره  أحد 
ساحة اإلعدام بتهمة الردة، قبل أن يفجر 
استهدفت  انتحارية  عملية  في  نفسه 
نيسان  النصرة«  »جبهة  تنظيم  من  قادة 

)إبريل( الماضي. فيما بث عدد من عناصر 
التنظيم السعوديين – حينها – تغريدات 
أسموه  بما  ذلك  مبررين  فعله،  تؤيد 

ب�»عقيدة الوالء والبراء«.
ووفقا لصحيفة الحياة كتب منذر الزعبي، 
إعالمي  وهو  المهاجر«،  »أبوغادة  المكنى 
التواصل  موقع  في  سعودي،  »داعشي« 
االجتماعي »تويتر«، مبرراً قتل زميله جراح 
حقيقة  عرف  »عندما  وال��ده:  األنصاري 
عن  ردة  الساحر  فعل  أن  وأدرك  التوحيد، 
)والده( فقتله  إليه  باألقربين  بدأ  دين اهلل؛ 
ُقربًة هلل والء وبراء«. فيما كان أحد شرعيي 
حرض  الجنسية(  )سعودي  التنظيم 
دعوية  محاضرة  عبر  معه  المتعاطفين 
مصورة، بُثت أخيراً بقتل األقارب والوالدين 

قبل االنضمام لصفوف التنظيم.
»جراح  أو  األنصاري«،  »جراح  السوري  ويعد 
العسكريين  القادة  أبرز  أحد  الشامي« 
ُعرف  رغم صغر سنه،  التنظيم، على  في 
بتهمة   – نحراً   – والده  قتله  بعد  إعالمياً 
ضد  معارك  في  الشامي  وش��ارك  ال��ردة. 
إياهم  واصفاً  »الثوار«،  السوريين  أخوته 
آخرها  كان  المرتدين«،  ب�»الصحوات 
االنتحارية  العمليات  أكبر  إحدى  تنفيذه 
)أبريل(  نيسان  شهر  في  للتنظيم 
»جبهة  في  قيادياً  مستهدفاً  الماضي، 
النصرة« )التنظيم التابع لقاعدة الجهاد 
تنظيم  من  عنصراً  و13  سورية(،  في 
مارع  منطقة  في  الشامية«،  »الجبهة 

بريف حلب.
وفي الحلقة ذاتها التي دارت أحداثها حول 
للقتال  القصبي  ناصر  الممثل  ابن  ذهاب 
أن  محاوالً  به  ليلحق  الصراع،  مناطق  في 

من  مجموعة  مع  يتورط  أن  قبل  يعيده 
تمزيق  مشهد  ظهر  »داع��ش«،  تنظيم 
ذاته  األمر  قسراً،  سفره  جواز  القصبي 
قبل  سعوديين  قياديين  فيه  ظهر  الذي 
الزعبي  فيه  وظهر  مصور،  بمقطع  أشهر 
والده  السوري جراح  الذي رحب بقتل  ذاته، 
شاب  والزعبي  وصفه.  حد  على  »المرتد« 
سعودي ينحدر من مدينة الخفجي، ولّقب 
خالل  من  أوضح  المهاجر«.  غادة  ب�»أبي 
رسالة  السفر  جواز  تمزيق  أن  المقطع 
إلى السعودية. وكان خلفه مجموعة من 
الهواء،  في  الرصاص  يطلقون  األشخاص 
ويمزقون  فعله،  بما  فرحتهم  عن  تعبيراً 

جوازاتهم أيضاً.
ناصر  طفلي  مع  ظهر  من  هو  والزعبي 
الشايق في أول صورة تم تداولها لهما بعد 
الطفالن  وكان  المملكة.  من  خروجهما 
الزعبي  وعمل  أسلحة،  فيها  يحمالن 
النفطي  السفانية  حقل  في  »مشغالً« 
يُعرف  ولم  السعودية«.  ل�»أرامكو  التابع 
إلى  سفره  حتى  الديني  التشدد  عنه 
مفاجئاً«  »أمراً  كان  الذي   .2012 سورية 

بالنسبة لزمالئه وذويه.
من  عدد  ذات��ه  المقطع  في  ظهر  كما 
التنظيم  مفتي  بينهم  من  السعوديين 
أخيه  مع  أخيراً  قتل  الذي  نازح،  آل  عثمان 
خالد في غارة جوية بعين العرب، وعنصر 
المسلسل  وكان  الحارثي.  فهد  التنظيم 
الرمضاني »سيلفي« من بطولة السعودي 
ناصر القصبي وتعرضه قناة »إم بي سي«، 
انتقد في حلقتيه الثانية والثالثة تنظيم 
تجنيد  في  بسلوكياته  اإلرهابي  »داعش« 

الشباب وزجهم في عمليات إرهابية.

9منوعـــــات

اللواتي  النساء  أن  كبيرة  تحليلية  دراسة  أظهرت 
احتماالت  تتزايد  السمنة  أو  الزائد  الوزن  من  يعانين 
إصابتهن بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث مقارنة 

بالنساء ذوات الوزن العادي.
بالسرطان  اإلصابة  خطر  أن  إلى  الباحثون  وتوصل 
يعانين  اللواتي  النساء  أن  كما  الوزن  زيادة  مع  يرتفع 
من السمنة المفرطة تزيد احتماالت اصابتهن بالنوع 
أكثر  أخرى  وأنواع  الثدي  سرطان  من  شيوعا  األكثر 

تقدما بنسبة 86 في المئة 

وأشارت الباحثة ماريان نيهاوزر المشرفة على الدراسة 
أبحاث فرد  السرطان في مركز  الوقاية من  برنامج  في 
سرطان  بين  الصلة  أن  إلى  سياتل  في  هاتشنسون 
الثدي والوزن الزائد ظهرت في دراسات سابقة لكن من 
بالنسبة  خصوصا  العالقة  هذه  مثل  تأكيد  المهم 
إلى عامل متغير مثل الوزن ألنه “يشير إلى أن النساء 

قادرات على فعل شيء بخصوصه.”
جاما  دورية  في  نشرت  التي  الجديدة  الدراسة  وفي 
من  جمعوها  معلومات  الباحثون  حلل  األورام  لعلم 
مبادرة  أجرتها  النطاق  وواسعة  األمد  طويلة  دراسة 

صحة النساء.

وفحص الباحثون معلومات عن 67 ألف و142 إمرأة من 
و79   50 بين  أعمارهن  تتراوح  المتحدة  الواليات  أنحاء 
عاما في فترة ما بعد انقطاع الطمث وتتبعوا أحوالهن 

الصحية على مدى 13 عاما 
وقسمت النساء في الدراسة إلى أربع مجموعات وفق 

معدل أوزانهن نسبة إلى الطول 
وفي اإلجمالي أصيبت 3388 منهن بالسرطان بحلول 
2010. وشخصت اصابة حوالي خمسة في المئة من 
فترة  خالل  الثدي  بسرطان  مجموعة  كل  في  النساء 
بالسرطان  االصابة  خطر  ارتفاع  لوحظ  كما  الدراسة 

مع ازدياد الوزن.

أثارت هذه الصورة لرضيع عالق في أنبوب 
بالستيكي، مع نظرة ذهول على وجهه، 
مع  االنترنت،  مستخدمي  ماليين  حيرة 
البعض  اعتقاد  منها  غريبة  تكهنات 

أنها ربما تكون آلة لتعذيب األطفال
واسع  بشكل  انتشرت  الصورة  وكانت   
أحد  قبل  من  نشرها  بعد  االنترنت  على 
مستخدمي موقع “ريديت”، واتضح الحقا 
الستينيات من  إنتاجه في  إنه جهاز تم 
أجل  من  الرضع  لتثبيت  الماضي،  القرن 

تصويرهم باألشعة السينية،
الحاضر،  وقتنا  في  مستخدما  زال  وما 

ميل”  “ديلي  صحيفة  أوردت  ما  بحسب 
التعليقات  أح��د  وم��ن  البريطانية 
والتي القت  الطريفة على هذه الصورة، 

إعجابا كبيرا،
“لقد  االنترنت  مستخدمي  أحد  كتب 
قمت بحفظ هذه الصورة على حاسوبي، 
سؤال  إجابة  في  الستخدامها  وذلك 
8 سنوات عن  العمر  البالغة من  ابنتي، 
كيفية إنجاب األطفال”، وأضاف المعلق 
بالقول “سأشرح لها أن األطباء يقومون 
ثم  األنبوب،  هذا  في  الطفل  بتحميل 
وبعد  الجهاز بضغطه، وتصغيره،  يقوم 
العالي  الضغط  األطباء  يستخدم  ذلك 

إلدراجه في بطن أمك”.

اآللي  اإلنسان  بيع  اليابان  في  المقبل  السبت  يبدأ 
التكنولوجيا “سوفتبانك”  تنتجه شركة  الذي  “بيبر” 
من  لتمكينه  فقط  ليس  ومصمم  “قلب”  ب�  والمزود 
بمحاكاة  بالرد  بل  اإلنسانية،  المشاعر  إلى  التعرف 

مشاعر الغضب والفرح واالنفعال.
والروبوت ليست له أرجل بل يتحرك على دواليب، لكنه 
مزود بذراعين متحركتين ورأس بال شعر. وعرض للمرة 
طوكيو  مسرح  منطقة  في  الصحافيين  أمام  األولى 
بعد  عاماً  تطويره  استغرق  بعدما  )الخميس(،  اليوم 

اإلعالن عنه للمرة األولى.
وأدى  العرض،  خالل  الضيوف  كبار  إلى  “بيبر”  وتحدث 
كيف  وأظهر  بيرثداي”  “هابي  أغنية  وأنشد  رقصة 
دور  يلعب  وأن  صور،  في  العائلة  حياة  حفظ  يمكنه 
الرفيق. كذلك أظهر فرحه عندما امتدحه البعض أو 

ربت عليه.
إلطالق  تستعد  أنها  المصنعة  الشركة  وأعلنت 
بابا”  “علي  مجموعتي  مع  عالمية  مبيعات  حملة 
الصينية و “فوكس كون” في تايوان، اللتين تمتلك كل 
منهما 20 في المئة من أسهم وحدة الرجال اآلليين 

في “سوفتبانك”.
اليابان،  في  دوالر   1600 الروبوت  سعر  وسيبلغ 
وسيعرض ألف نموذج منه للبيع كل شهر. لكن لم 

تحدد مواعيد وأمكنة عرضه خارج اليابان.
وتقول الشركة إن “بيبر” قادر على تطوير شخصيته 
معه،  يتعاطون  الذين  األشخاص  مع  تفاعله  عبر 
وبإمكانه حفظ الوجوه، وهو مبرمج بحيث يعبر عن 
سعادته عندما يلقى اهتماماً، لكنه “يشعر” بالحزن 
عند إهماله. وهو معد أيضاً للتخفيف عن الشخص 

الحزين.
يبلغ ارتفاع بيبر 121 سنتيمتراً ووزنه 28 كيلوغراماً، 

ولونه أبيض.

واحد بساد  العمر عام  البالغة من   ” ليلى   ” الطفلة  ولدت 
في العين اليسرى، وهو عبارة عن بقع قاتمة في العدسة 
يمكنها أن تجعل الرؤية غير واضحة وضبابية؛ ما يضطرها 
اليوم؛  في  ساعتين  عينها  على  صغيرة  رقعة  الرت��داء 

لتصحيح الرؤية.
وذكر موقع مترو أن الطفلة ستستمر في ارتداء هذه الرقعة 

حتى سن الرابعة لتجنب إجراء عملية جراحية في العين.
ونظرًا لطول المدة، قرر والدها أن يبتكر شيًئا خالًقا ليحول 
على  لها، فطبع  بالنسبة  تجربة ممتعة  إلى  مرضها  من 
الرقعة أشكال طريفة ومضحكة، وقام بتصويرها كل يوم 
في  واسعة  شهرة  نالت  حيث  اإلنترنت  على  صورها  ونشر 

جميع أنحاء العالم .

بويا،  كاتي  أمريكية،  زوجة  قررت 
صفحات  عبر  للبيع  وجها  عرض 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  موقع 
فيسبوك بمبلغ لم يتعد 20 دوالر 
عدم  على  لمعاقبته  ولك  فقط، 

معايدته لها في عيد األم.
قالت  زوجها،  لبيع  إعالنها  وفي 
وهو  رائع،  رجل  “زوجي  عنه:  كيتي 
على  ويحرص  للغاية،  وسيم 

شيء،  كل  ف  كثيراً  مساعدتي 
ولكنه ارتكب غلطة كبيرة ونسي 
أن يعايدني بمناسبة عيد األم هذا 
أن  أطفالنا  ولم يطلب من  العام، 
معايدة  بطاقة  بإعداد  يقوموا 
على  اعتدت  ما  وهو  لي،  خاصة 
لذلك  عام،  كل  عليه  الحصول 

أعرضه للبيع ب�20 دوالر”.
سنوات   8 “بعد  بويا:  وأضافت 
يقدر  ال  وجي  أن  الواضح  من  زواج، 

تضحياتي”.

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية عزمها إطالقة خدمة لبث المحتوى التلفزيوني 
على اإلنترنت، وهي الخدمة التي ستطلق عليها اسم “تي بي أو” TBO، اختصارا 

.Tmall Box Office لجملة
عند  الصيني  السوق  ستستهدف  أو”  بي  “تي  خدمة  أن  المجموعة  وأوضحت 
محتوى  مشاهدة  إمكانية  هناك  اإلنترنت  لمستخدمي  ستوفر  حيث  إطالقها، 

تلفزيوني صيني وعروض أخرى من جميع أنحاء العالم.
سيتاح  أو”  بي  “تي  خدمة  على  المتوافر  المحتوى  من  جزء  أن  بابا  علي  وكشفت 
بشكل مجاني، والذي سيشكل، حسب تقرير لوكالة رويترز اإلخبارية، نسبة 10%، 

فيما ستتوافر بقية نسبة ال� %90 من العروض بمقابل اشتراك مدفوع.
بابا، أن شركته تسعى  ومن جانبه، أكد باتريك لو، مدير الترفيه الرقمي في علي 
مماثلة  منها  تجعل  وأن  الجديدة،  الخدمة  عبر  المنزلي  الترفيه  مفهوم  لتغيير 

لخدمتي “إتش بي أو” HBO ونتفليكس الشهيرتين في الواليات المتحدة.
 iQiyi وستنافس خدمة “تي بي أو” حين إطالقها خدمات مماثلة في الصين، مثل
المملوكة لشركة بايدو، أو LeTV أو Sohu؛ كما ستأتي في الوقت الذي كشفت 
فيه خدمة نتفليكس، التي تعد أحد أكبر الخدمات في تلك الفئة على اإلنترنت، 

عن رغبتها في الدخول للسوق الصيني.
يذكر أن علي بابا لم تكشف ما إذا كانت تنوي االكتفاء بطرح الخدمة الجديدة في 
السوق الصيني، أم تتوسع بها عالمياً، كما لم تحدد موعد إلطالق الخدمة رسميا، 

مكتفية باإلشارة إلى أنها ستتوافر للمستخدمين خالل شهرين.

 
لم شمل  الصينية  الشرطة  أعادت 
23 عاما، مع  العمر  يبلغ من  شاب، 
على  عقدين  من  أكثر  بعد  عائلته 
الكبرى،  وأخته  وبيعه هو  اختطافه 

التي ما زالت مفقودة.
“شانغاهايست”  موقع  وبحسب 
الصيني، ولد وان شوانغجيان وأخوه 
التوأم وان شوانغلونغ، في عام 1992، 
وفي 28 نوفمبر من عام 1995، كان 
فناء  في  الكبرى  أخته  مع  يلعب 
اختطافهما  تم  عندما  منزلهم، 
قيلولة  بأخذ  والدتهما  قيام  أثناء 
تتوقف  ولم  غرفتها،  في  الظهيرة 
عائلة الشاب عن البحث عنه طيلة 
العشرين سنة الماضية، ولكن دون 
استخدمت  الشرطة  أن  إال  جدوى، 

صورة ألخيه التوأم للعثور عليه من 
الوجوه،  على  التعرف  تقنية  خالل 
تتصل  أن  قبل  ذلك  في  ونجحت 
بوالده في 22 ماي لتنقل له “الخبر 

السعيد”، وفقا للموقع الصيني.
مدينة  شرطة  في  مصادر  وقالت 
النووي  الحمض  اختبار  إن  شنتشن 
يتم  أن  قبل  توائم،  األخوين  أن  أثبت 
يوم  عائلته  مع  الشاب  شمل  لم 

يقرب  ما  بعد  الجاري،  ج��وان   18
اختطافه.  على  عاما  عشرين  من 
تم  أنه  إلى  المصادر  نفس  وأشارت 
اختطفت  التي  المرأة  على  القبض 
شوانغجيان  وباعت  الطفلين، 
دوالر(،  )ألفي  يوان  ألف   13 بمبلغ 
قادرة  غير  وأنها  ابنها،  أنه  مدعية 
مصير  يزال  ال  فيما  رعايته،  على 

أخته مجهوال.

الوزن الزائد يرتبط بخطر االصابة بسرطان الثدي لدى المسنات

رضيع مضغوط في أنبوب بالستيكي يجتاح االنترنت

يغضب ويفرح.. الروبوت 
الياباني بيبر يمتلك قلبًا

أب يحول رقعة على عين طفلته 
إلى أشكال طريفة

أمريكية تعاقب زوجها فتعرضه للبيع 
على فيسبوك بـ20 دوالر فقط!

علي بابا الصينية تجهز إلطالق خدمة 
للبث التلفزيوني على اإلنترنت

عودة شاب صيني إلى والديه بعد 20 عاما من اختطافه

عن  رسمياً  بالس”  “ون  شركة  أعلنت 
القادم “ون بالس  الرئيسي  دعم هاتفها 
نوع  من  لمنفذ   OnePlus Two تو” 
أعلى  وأداء  يقدم سرعة  الذي   ،USB-C

عند تنفيذ المهام المختلفة.
كشف  بعد  الجديد  اإلع��الن  ويأتي 
سيأتي  الهاتف  أن  عن  سابقاً  الشركة 
كوالكوم  شركة  م��ن  معالج  م��ع 
“سنابدراجون ″810، وبهذا يكون اإلعالن 
الجديد هو الجزء الثاني من مواصفات 
حيث  عنها،  الكشف  تم  التي  الهاتف 
بسرد  ستقوم  أنها  الشركة  ذك��رت 
على  للهاتف  التقنية  المواصفات 
 USB-C منفذ  ويقدم  فترة.  كل  أجزاء 
أو  البيانات،  نقل  عند  أعلى  سرعة 
بالمنفذ  مقارنَة  الهاتف،  شحن  أثناء 
يو  “مايكرو  حالياً  المنتشر  التقليدي 

.microUSB ”إس بي

وقالت “ون بالس” عبر صفحتها الرسمية 
“فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
سيكون  تو”  بالس  “ون  هاتف  أن  بوك”، 
الهاتف الذكي األول الذي يأتي مع دعم 
رائداً  سيكون  والذي   ،USB-C لمنفذ 
قد  جوجل  أن  يُذكر  االتصال.  قوة  في 
 I/O للمطورين  مؤتمرها  في  أعلنت 
عن  الماضي،  مايو  شهر  في   2015
دعم نظامها الجديد للهواتف الذكية 
“أندرويد إم” لمنفذ USB-C، الذي ذكرت 
الشحن  عملية  من  يسرع  أنه  حينها 
من 5-3 مرات، كما أن يسرع من عملية 
يتيح  وأنه  األخ��رى،  بالوظائف  القيام 

فعل مهام أخرى غير الشحن.

USB-C ون بالس تكشف عن دعم هاتفها القادم لمنفذ

سيلفي: نحر االبن أباه حكاية واقعية نفذها الداعشي جراح الشامي
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ـ متابعة

ـ وكاالت

الثانية  في  تشيلية  َجّدة  أْجرَتها  روتينية  فحوصات  أظهرت 
والتسعين من العمر، أنها تحمل في رحمها جنيناً ميتاً منذ 

50 عاماً، على أقل تقدير، وفق ما كشفته مصادر طبية.
إلذاعة  )غرب(  أنتونيو”  “سان  مستشفى  في  مسؤول  وصرّح 
“راديو بيو بيو”، أن “األمر اكُتشف بالصدفة، وليس له أي عالقة 

بالفحوصات التي أجرتها المريضة”.
في  الطوارئ  قسم  إلى  نُقلت  قد  التسعينية  الجدة  وكانت 

المستشفى؛ إثر تعرضها لسقطة.
واكُتشف الجنين الذي كان في شهره السابع، ويزن كيلوغرامين، 

بعد إجراء تصوير باألشعة لمنطقة الوركين.
أنها  تجهل  المرأة  وكانت  محددة،  غير  ألسباب  الجنين  ومات 

حامل في تلك الفترة.
وعادت إلى منزلها بعد بضع ساعات من نقلها إلى المستشفى.

ة تحمل في رحمها 
ّ
امرأة ُمِسن

جنينًا ميتًا منذ 50 عامًا

ـ وكاالت 
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العراق ودبلوماسية االفاعي كتاب شّيق ال يسعك 
إال أن تقرأه، يذكرنا بكتاب بول بريمر “عام قضيته 
في العراق”.  الكتاب عبارة عن مقاالت وأعمدة رأي 
في  االتحاد  جريدة  في  ونشرت  المؤلف  كتبها 
سنوات سابقة، وضم متابعة لألحداث السياسية 
 -  2004 العراق لألعوام  بها  التي مّر  واالجتماعية 
2010. وألن السيد فرياد رواندزي إعالميا وسياسيا 
كجزء  ويوثقها  االحداث  هذه  يرصد  أن  استطاع 
الحديث،  العراق  تاريخ  من  واالهتمام  للرصد  مثير 
بما  لألحداث  الزمني  التسلسل  على  حرص  وقد 
من  يتكون  الذي  للكتاب  أخرى  أهمية  يضفي 

جزأين وبأربعمائة صفحة لكّل جزء.  
اإلنسان  ليجد  العراق  في  األحداث  تتابعت  لقد 
هي  ضيقة  زاوية  في  محاصراً  نفسه  العراقي 
الحصار  هاجس  عاش  أن  بعد  األمن،  فقدان  زاوية 
السياسي واالقتصادي والثقافي في فترة الحكم 
غير  وهو  تفاجأه  بالديمقراطية  وإذا  الشمولي؟ 
من  صار  األمن  أي  الشيء  هذا  وكأن  لها  مستعد 
تخص  التي  الظروف  ضوء  في  المستحيالت 
معقدة  مركبة  كشخصية  العراقي  اإلنسان 
الواحد  الوطن  في  الشركاء  مع  اتفاقها  يصعب 
من جهة وفي ضوء التدخالت االقليمية من جهة 
شكل  على  الشيق  الكتاب  هذا  عرض  يمكن 

أسئلة أجوبتها من الكتاب نفسه؟. 

* البداية من أين ؟
الحكم  مجلس  تشكيل  يوم  من  االح��داث  تبدأ 
االنتقالية،  للمرحلة  الدستور  وكتابة  العراقي 
ومن بين األمور المهمة التي كانت مطروحة أمام 
وموقع  الكردية  الفيدرالية  هي  الحكم  مجلس 
إن  العراقية،  القوانين  في  اإلسالمية  الشريعة 
الجميع  وكفاح  نضال  نتاج  كان  الحكم  مجلس 

ومنهم الكرد.
اداء  أنه  عليه  يؤخذ  كان  الكردي  لألداء  بالنسبة 
عراقية  وليس  قومية  بدوافع  مدفوع  صرف  كردي 
مع  جلسوا  الكرد  ممثلي  ألن  صحيح  غير  وهذا 
سياسيين تربطهم معهم عالقات صداقة وروابط 
ولم يكن جلوسهم مع خصماء أو أعداء كما في 

السنوات السابقة.
معظم  أن  من  فبالرغم  للشريعة  بالنسبة  أما 

بالديانة اإلسالمية ولكنه  يدين  العراقي  الشعب 
تعود على القوانين المدنية لتنظيم شؤونه.  

* ماذا حدث بعد 2003 ؟
� صدرت أعداد كبيرة من المطبوعات وتحت عناوين 
مختلفة بعد عقود من الحصار الثقافي ولكن في 
ظل التخبط وعدم التوازن الذي تعيشه الصحافة 
التي تعبر عن  القارئ الصحيفة  العراقية ال يجد 
طموحاته وليس غريبا أن تكون اللغة الصحفية 
المهنية  للمقاييس  خاضعة  غير  المستخدمة 
معينة  جهة  أو  شخص  الى  النقد  توجيه  عند 
إلى  تحتاج  التي  السائدة  بالثقافة  مرتبط  وهذا 
استيعاب المفاهيم الجديدة في فهم العالم.     

نشر  على  اقتصر  العربية  الفضائيات  عمل   �
على  التركيز  وعدم  والقتلة  اإلرهابيين  فعاليات 
والمحال  األس��واق  في  للناس  اليومي  النشاط 
اإلعالمية  المعادلة  لتكون  بغداد  في  والشوارع 

على وفق قياسات المهنة متوازنة وغير منحازة.
� استبيحت حدود العراق، ويدخل يوميا من البلدان 
يضربون  الذين  اإلرهابيين  من  كبير  المجاورة عدد 
العنف عند هؤالء  ثقافة  أّن  رحمة،  دون  العراقيين 
وتفكيرهم  عقولهم  في  ومنغرسة  متجذرة 
اللين  باألسلوب  الثقافة  هذه  محو  يمكن  وال 
أمام جولة  نحن  بل  التسامح،  ثقافة  وباستخدام 
وينبغي  واإلرهاب  العنف  الصراع مع  حقيقية من 
كسب الجولة وهذا لن يتحقق ما لم ننتقل الى 

طور المواجهة الحاسمة .

* من سيكون رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء ورئيسا 
للمجلس االستشاري للمرحلة االنتقالية األولى 
بين  للفترة  أشهر  سبعة  حوالي  تستمر  والتي 
حزيران 2004 لغاية نهاية كانون أول 2004 بعد 
إلى  المهام  وتسليمه  بريمر  بول  مهمة  انتهاء 

زميله نيغرو بونتي ؟
تزداد سخونة السباق بين المجموعات السياسية 
مقعد  أو  الرئاسي  بالمقعد  للفوز  المختلفة 
رئاسة الوزراء، وتمكن القادة العراقيون المتمثلون 
بأعضاء مجلس الحكم من فرض إرادتهم وتوصلوا 
الياور  عجيل  غازي  اختيار  حول  إجماع  شبه  إلى 
للوزراء.  رئيسا  عالوي  أياد  والدكتور  للعراق  رئيسا 
عمالً  ذاته  بحّد  الحكومة  تشكيل  إعالن  يعّد 
الحكم  ولمجلس  أوال  للعراقيين  وانتصاراً  ناجحاً 

االستشاري  المجلس  تشكيل  أما  ثانيا. 
يشكل  فال  المؤقتة(  الوطنية  )الجمعية 

رئيس  منصب  أن  باعتبار  صعوبة 
للسياسي  محسوم  الجمعية 

الكردي المخضرم فؤاد معصوم .
األول��ى  الحقبة  ب��دأت  إذن 

للمرحلة االنتقالية .

* ما أولويات الحكومة 
المؤقتة ؟

كانت مسألتا 
اس��ت��ت��ب��اب 

األم��ن وإع��ادة 
القانون والنظام 

الهاجس  هما 
األول فضال عن 

االقتصادية  القضايا 
سياسية  وم��س��ائ��ل 

أكدا  وعالوي  الياور  واجتماعية. 
ديمقراطي  عراق  خلق  ضرورة  العرش  خطاب  في 
فيدرالي تعددي موحد، وهناك نقطتان أساسيتان 
ومحافظة  الفيدرالية  مسألة  هما  الكرد  لدى 

كركوك. 

* ما أهمية قانون إدارة الدولة 
للمرحلة االنتقالية ؟

الحكومة  تراجع  لعدم  ضمانة  الكرد  يعّده 
العراقية القادمة عن تعهدات قطعتها للكرد في 
هذه المرحلة. يقول)توماس فريد من(: أن أصدقاءنا 
بوش  إدارة  من  قوية  ضمانات  الى  بحاجة  الكرد 
بعد  العراق،  في  مستقبلهم  على  يطمئنوا  كي 
إدارة  التوقيع على قانون  الشيعي وعدم  التحفظ 

الدولة إال بعد وقت متأخر.

في  التدخل  الى  المتحدة  األمم  دفع  الذي  ما   *
أعمال  لتأجيل  العراقية  المستويات  أعلى 

المؤتمر الوطني العراقي لمدة اسبوعين ؟
تبرر األمم المتحدة ذلك بأجراء مزيد من المشاورات 
بين األطياف العراقية لكن الحقيقة على ما يبدو 
ليست كذلك. إن السفير االخضر االبراهيمي قد بنى 
الكالسيكية  المفاهيم  على  القومي  مشروعه 

في حين أن العراق مقبل على إعادة بناء نفسه 

ع��ل��ى 
جديدة  أسس 
يتقاطع  م��ا  وه��و 
االبراهيمي  تطلعات  مع 
بصماته  يترك  أن  يريد  الذي 

على الوضع الجديد للبلد.
الوطني  المؤتمر  انعقد  أخيرا 
المنتخبون  األعضاء  وك��ان  العراقي، 
أي  امرأة   )25( بينهم  من  عضو   )100( عددهم 
%25. اليوم تكتمل الصورة العراقية في المجلس 
الوطني المؤقت، ويبقى البرلمان الحالي مجلسا 
مؤقتا ذا صالحيات محدودة وسينتهي عمره بعد 
الفترة  من  الثانية  المرحلة  لتبدأ  أشهر  ستة 

االنتقالية .

* من الذي سيهيئ االرضية الجراء االنتخابات في 
العراق ؟

في  موعدها  تقرر  العراق  في  النيابية  االنتخابات 
31 كانون ثاني /2005 وتتصاعد وتيرة اإلرهاب التي 
الشرطة  ومؤسسات  التحتية  البنى  تستهدف 

والمواطنين .
المؤقتة  الحكومة  على  يجب  المبدأ  حيث  من 
األمنية  الظروف  وخلق  المستلزمات  توفير 
على  العراق  عموم  في  لالنتخابات  المناسبة 
متعددة  والقوات  المتحدة  األمم  تساعدها  أن 
الجنسيات وإدارة بوش المتحمسة جدا لالنتخاب.

* من يقود سفينة العراقيين حقا ؟
إّن الذين يقودون هذه السفينة هم عراقيون ويجب 
أن يعرفوا أن أي انحراف صوب أي جهة هو أمر غير 
تقود  أن  يجب  العراقية  االنتخابات  به،  مسموح 

سفينة العراق الى مجتمع التوافق.

معرضا  االربعاء،  الثقافة،  وزارة  في  المرأة  لجنة  اقامت 
العراقيين  التشكيليين  الفنانين  من  العديد  ضم  فنيا 

في مبنى الوزارة ببغداد تحت عنوان “ نوافذ جمالية”.
وقالت مدير عام العالقات واالعالم في وزارة الثقافة زهرة 
ابراز  المعرض  هذا  خالل  من  “حاولنا  اننا  في  الجبوري، 
استحقاقهم  يأخذوا  لم  اللذين  التشكيليين  الفنانين 
 “ بأن  املها  عن  معربة  العراقية”،  المعارض  في  ودورهم 
العراقي   الفن  ابراز  اجل  من  معارض  هكذا  مثل  تستمر 
تحت خيمة وزارة الثقافة”. واضافت الجبوري اننا “ نتمنى 
ان يكون العام الجديد عام حب وسالم لجميع العراقيين 
المهجرين  او  العراقيين  النازحين  بعودة  ذلك  يكون  وان 
اعالم  مدير  اوضح  جانبه،  من  البالد”.  عموم  في  قصرا 

يونس،  ضياء  الثقافة  وزارة  في  العام  المفتش  مكتب 
 “ ان  يونس  وبين  مبهر”.  عراقي  بنتاج  تميز  “المعرض  ان 
الحداثة  مابين  تنوعت  تشكيلية  اعماال  ضم  المعرض 
تحدثت  ذلك،  الى  اقسامها”.  بكافة  ال��رواد  وم��دارس 
عين  ل�”  حمودي،  افراح  المغتربة   التشكيلة  الفنانة 
نوافذ جمالية بلوحتين  نيوز”، عن مشاركتها في  العراق 
تجسد الشناشيل البغدادية، موضحة انها استخدمت 
الفنان  لفت  بدوره،  لوحاتها.  خلفيات  في  جديد  تكنيك 
هذا  في  مشاركته  ان  الى  الطائي،  علي  التشكيلي 
مدينة  سايكولوجية  جسدت  بلوحتين  كانت  المعرض 
الحديث”.   “الواقعي  اسلوبه  بها  استخدم  بعقوبة حيث 
وبين الطائي ان “اعمالي ميزت بااللوان حيث كانت الواني 
تجمع بين االلوان الحارة والباردة مجسدة بذلك  شناشيل 

وازقة بعقوبة “.

رواندزي: وضعنا خطة إستراتيجية ألربع سنوات من أجل النهوض بالواقع الثقافي

وزارة الثقافة تقيم مهرجان “لبيك يا عراق” لدعم 
قواتنا المسلحة والحشد الشعبي

فلمان عراقيان يشاركان 
في مهرجان ميونخ السينمائي

نجاة الهاشمي تفوز بأهم 
جائزة أدبية في كاتالونيا

رحيل الشاعر السوري عمر الفّرا في دمشق
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اضــــاءات

 ، ببغداد  الرسمي  مكتبه  في  رواندزي،  فرياد  الثقافة  وزير  أستقبل 
نصير  المبدع  والموسيقار  سالم  شذى  الدكتورة  الكبيرة  الفنانة 
سالم  شذى  الفنانة  مع  اللقاء  خالل  وجرى  انفراد.   على  وكّل  شمه 
الحديث عن الواقع المسرحي في العراق وكيفية النهوض به، وإعادة 
الحياة إليه رغم الظروف الصعبة التي يمّر بها البلد، فهو يمثل الجزء 
األخرى.  الفنون  باقي  للبلد مع  المشرق  الجانب  الذي يعكس  المهم 
وخالل استقباله الموسيقار نصير شمه أكد الوزير إّن الوزارة وضعت 
خطة إستراتيجية ألربع سنوات، الغرض منها تطوير آليات العمل في 

ولكن  الثقافي،  بالواقع  للنهوض  الوزارة  مؤسسات  بعض 
يبقى للجانب المادي أثره على تطبيق الكثير من الخطط. 
محددة  فلسفة  لديها  توجد  ال  الدولة  أن  إلى  الوزير  وأشار 
يتصور  البعض  ألن  أسفه  مبدياً  بالثقافة،  يتعلق  فيما 
مهمة.  غير  أنها  أو  البلد  في  الثقافة  لوزارة  حاجة  ال  أنه 
نؤكد على مسألة خصخصة  ما  دائما  “أننا   : الوزير  وبّين 
من  فعال  عمل  إلى  بحاجة  ونحن  بها  للنهوض  الثقافة 
يمكن  ال  الدولة  أن  يدركوا  أن  وعليهم  المثقفين،  طرف 
لها أن تعمل كل شئ”. وابدى الوزير استعداده للمساعدة 
وتذليل الصعاب والمعوقات من أجل اقامة بيت العود في 
بغداد والذي يمكنه احتضان الطاقات الشبابية، مضيفاً 
هنالك  تكون  حيث  يكون  الجميل  المجتمع  أن  إلى 
ثقافة جميلة. من جانبه تحدث الموسيقار نصير شمه 
ال  متسامح  مجتمع  خلق  في  الموسيقى  أهمية  عن 
يعاني من اإلرهاب، وقال: “من الممكن أن نحول اإلنسان 
بواسطة الثقافة من إنسان يتعاطى العنف إلى إنسان 
ان  يمكن  ال  والفن  الموسيقى  ان  حيث  تماماً،  آخر 
يخلقا إنسانا متطرفا، وأبدى رغبته بإقامة بيت للعود 

التراثية  البيوت  إلى  الحياة  إلى إمكانية إعادة  في بغداد. وأشار شمه 
من  اإلفادة  الممكن  ومن  اليونسكو،  مع  التعاون  خالل  من  القديمة 
تجربة مصر التي أعادت الحياة ألكثر من 80 بيتا قديما، واسُتغلت في 
إقامة الكثير من الفعاليات الثقافية  وكذلك فعلت بعض دول شمال 
افريقيا. وأضاف شمه إنه من الممكن التعاون مع الكثير من المصارف 
إلقامة المشاريع الثقافية للنهوض بالواقع الثقافي، وهنالك الكثير 
الوزارة.  في  المادي على  العبء  االتجاه لتقليل  الدول تعمل بهذا  من 
العود”  الموسيقار نصير شمه  كتاب “أحالم عازف  اللقاء أهدى  ختام 
بعض  مع  العربي”  الثقافي  “الصالون  من  الصادرين  “أشراق”  وكتاب 

األقراص لقطع موسيقية.

 ، الثقافة،  وزارة  تقيم 
ياعراق”  “لبيك  مهرجان 
الوطنية  ل��ألن��ش��ودة 
االنتصارات  مع  بالتزامن 
القوات  حققتها  التي 
والحشد  المسلحة 
والبيشمركة  الشعبي 
واإللحاد  الكفر  قوى  ضد 
“داعش”  عصابات  والظالم 

اإلرهابية.
“لبيك  مهرجان  وسيقام 
الوطنية  لألنشودة  ياعراق” 
على قاعة الشهيد عثمان 
االعظمية،  في  العبيدي 
عشر  الحادية  الساعة 
عام  مدير  وق��ال  صباحا. 
الموسيقية  الفنون  دائرة 
بيان  في  الشكرجي  حسن 
تلقى  ال��دائ��رة  عن  ص��ادر 
نسخة  اإلع��الم  القسم 
م��ن��ه: “ف��ي ه��ذه األي��ام 

البطولة  أيام  التاريخية، 
فيها  تتعزز  التي  والمجد 
تصدح  الوطنية،  الوحدة 
الفنانون  نحن  حناجرنا 
م��ع رج���ال ال��ع��راق من 
المسلحة  قواتنا  أبناء 
الحشد  م��ن  وشبابنا 
والبيشمركة  الشعبي 
لبوا  الذين  العشائر  وأبناء 
والمرجعية  الوطن  ن��داء 
أعداء  لمقاتلة  الحكيمة 
داعش  عصابات  من  العراق 

اإلرهابية”.
قد  الثقافة  وزارة  أّن  ويذكر 
دأبت على إقامة مهرجانات 
األمنية  قواتنا  ل��دع��م 
وكان  الشعبي،  والحشد 
المسرح  مهرجان  آخرها 
اإلرهاب  ضد  األول  العراقي 
والذي إقامته دائرة السينما 
هذا  بداية  في  والمسرح 
نجاحاً  وحقق  الشهر، 

ساحقاً في هذا الشأن.

ميونخ  مهرجان  في  عراقيان  فلمان  شارك 
السينمائي الدولي خالل دورته ال�33 التي 
لغاية  وتستمر  الماضي  الخميس  بدأت 
“صمت  وهما  القادم،  يوليو/تموز  من  الرابع 

رعد  للمخرج  ال��راع��ي” 

الحجر”  على  منقوشة  و“ذكريات  مشتت، 
امين  شوكت  العراقي  الكوردي  للمخرج 

كوركي.
السينمائي  ميونخ  مهرجان  وسعرض 
الدولي في دورته ال�33 التي بدأت الخميس 

لغاية  وتستمر  الماضي 

من  الرابع 

في  عراقيين  فيلمين  القادم  يوليو/تموز 
للمخرج  الراعي”  “صمت  وهما  مسابقاته 
بغداد  تظاهرة  انتاج  من  وهو  مشتت،  رعد 
عاصمة الثقافة العربية وسبق ان عرض في 
للسينما  امستردام  مهرجان 
العربية كما عرض في تظاهرة 
وحاز  العراقية  السينما  ايام 
على اعجاب النقاد والجمهور، 
فقدان  عن  الفيلم  ويتحدث 
المقابر  ف��ي  ريفية  فتاة 

الجماعية.
المشارك  الثاني  الفيلم  اما 
ف��ه��و ف��ي��ل��م “ذك��ري��ات 
الحجر”  على  منقوشة 
العراقي  الكوردي  للمخرج 
وهو  كوركي  امين  شوكت 
”عبور  بعد  الثالث  فيلمه 
التراب” عام 2006 و”ضربة 

البداية” عام 2009.
عن  الفيلم  ويتحدث 
تحاول  فنية  مجموعه 
تصوير فيلم عن جريمة 
)عمليات  االن���ف���ال 
للنظام  عسكرية 
ضد  السابق  العراقي 
الكورد ذهب ضحيتها 
الف   182 من  اكثر 
وسبق  المدنيين(  من 
في  عرض  ان  للفيلم 
مهرجان  من  اكثر 
افضل  بجائزة  وفاز 
فيلم في العالم العربي بمهرجان 

ابو ظبي السينمائي االخير.

سانت   BBVA األدبية  بالجائزة  الهاشمي  نجاة  المغربية  الكاتبة  فازت 
تصادم  عن  تتحدث  والتي  األجنبية”،  “الفتاة  روايتها  عن  بكاتالونيا،  خوان 
لهذا  األدبي  لإلبداع   BBVA جائزة  الكاتبة  وإستلمت  واألعراف.  التقاليد 
العام في نسختها الخامسة والثالثين والتي تبلغ قيمتها 35 ألف يورو، 
مدينة  في  كايشيس”  آنتيغاس  “مؤسسة  مقر  في  الماضي  الثالثاء  يوم 
عام  المولودة  الهاشمي،  نجاة  وكانت  بإسبانيا.  الكاتالونية  ساباديل 
1979 بمدينة الناظور في المغرب والتي تقيم منذ 1987 في مدينة فيك 
أهم  تعتبر من  التي  لول”  “رامون  جائزة   2008 العام  في  نالت  بكاتالونيا،  
تلك  األخير”،  “البطريرك  روايتها  عن  وذلك  كاتالونيا،  في  األدبية  الجوائز 
األجيال.   وصراع  التقاليد  تصادم  موضوع  األخرى  هي  عالجت  التي  الرواية 
وقالت نجاة الهاشمي في مؤتمر صحفي مؤخراً “يأتي وقت، حينها يفترض 
أن تقرر نمط الحياة الذي تريده حقاً”، رغم عدم إنعكاس ذلك في كتابها 
الذي تدور أحداثه في مدينة فيك في برشلونة، وهي المدينة التي تحتضن 
بالجائزة  الفائزة  وتشير  األصلي.  موطنها  المغرب،  تركت  مذ  الكاتبة 
المبلغ يوفر لها راحة  إلى أن هذا  35 ألف يورو،  التي تبلغ قيمتها  األدبية 
البال التي تحتاجها من أجل اإلستمرار في الكتابة. وقد وقع اإلختيار على 
رواية “الفتاة األجنبية” من بين 55 رواية مرشحة، ولتقرر لجنة التحكيم 
بالجائزة،  السابق  الفائز  كومس،  وميسيور  جيمفيرير  بيري  من  المؤلفة 
فوز رواية الكاتبة المغربية بالجائزة. وسوف تقوم دار النشر “إديسيونيس 
المقبل.  أيلول  سبتمبر/  شهر  من  األول  اإلسبوع  خالل  الرواية  بطبع   ،”62
وتتناول الرواية قضية تصادم التقاليد واألعراف، من خالل قصة فتاة شابة 
من المغرب ترعرعت في كاتالونيا، وتواجه ذاتها عندما تبلغ مرحلة حيوية 
التعليم  التحديد، مباشرة عقب إكمالها مرحلة  من حياتها، وعلى وجه 

الثانوي. 

ع جثمان الشاعر السوري عمر الفّرا )66 عاما( الذي وافته المنية  يُشيَّ
إثر أزمة  يوم األح الماضي د في منزله بالعاصمة السورية دمشق، 
قلبية ألّمت به. وكتب الفّرا -الذي ولد عام 1949 في تدمر- منذ سن 
وعمل  اإللقاء.  بإجادة  تميز  والعامي، كما  الفصيح  الشعر  مبكرة 
بالتدريس لمدة 17 عاما قبل أن يتفرغ للكتابة األدبية والشعرية، 
حيث صدرت له دواوين منها “قصة حمدة” و”حديث الهيل” و”الغريب” 
و”رجال اهلل”. نقلت الوكالة العربية السورية لألنباء عن رئيس اتحاد 
في  صيته  “ذاع  الفرا  أن  جمعة  حسين  سوريا  في  العرب  الكتاب 
اآلفاق، ليس فقط بشعره البدوي أو العامي الذي جاب البالد العربية، 
وإنما بصوته الذي كان يؤدي نغمة وصلت إلى قلوب جميع الناس”. 
وأضاف جمعة أن رحيل الفرا “فقٌد لألسرة األدبية السورية، وخاصة 

في طليعتها اتحاد الكتاب العرب، ولألسرة األدبية العربية”.

تشكيليون: غياب الدور الحكومي وقلة القاعات 
اكثر ما يعانيه الفنان العراقي

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد
ـ وكاالت
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يحكى أن رجالً كان متزوجاً من امرأتين ولدت إحداهما ولداً 
أسماه أحمد

وولدت األخرى بنفس السنة أيضاً ولداً أسماه )محمداً(
ولما كبرا ادخلهما المدرسة سوية لتقاربهما في السن 

فكان المعلم يعتقد أنهما توأم،
لكسله  المدرسة  مدير  إلى  أحمد  قدم  يوم  ذات  وفي 

ولمشاكسته
وصادف أن كان المعلم جالساً فاستغرب وقال له أو ليس 

محمد شقيقك
فلماذا ال تكون مؤدباً مطيعاً شاطراً مثله؟

فأجابه المدير إنه ليس شقيقه بل أخاه من أبيه
وإن أمه بنت فالن

وأصدر  فإنه مشابه ألخالق خاله فالن  المعلم حقاً  فقال 
هذا القول:

ثلثا الولد على الخال،
فذهب قوله مثالً يضرب لمشابهة الولد صفات خاله

وقد طورت العامة صيغته بقولهم
)ثلثين الولد على خاله(

الزوجة  اختيار  على  يضرب  فصار  استخدامه  واتسع 
الشريفة لكونها تورث ابنها صفات أخواله،

وضمنه الشاعر بقوله:
وتعرف في جود امرئ جود خاله
وينذل أن تلقى أخا أمـه نـذال

ايضا يقااال ان المثل له رواية ثانية وهي...
يُحكى ان رجالً مات وخلف ولد صغير .. كبر الولد

, فقالت  والده  التي كان يمتهنها  المهنة  وسأل أمه عن 
له: كان فالحا فعاد الى امه وقال ليست هذه مهنة ابي

اصدقيني القول , قالت كان نجاراً .. وهكذا صارت أمه
اي  في  الولد  يفلح  فلم  أخرى  الى  مهنة  من  بـه  تتنقل 

مهنة

منها .. حينها ذهب الى خاله فسأله واستحلفه أن يُخبره
بمهنة ابيه .. فأخبره خاله بأن

مه هذه المهنة .. ـّ ابوه كان لصاً وأنه الذي عل
فقال الولد لخاله : علمني انا هذه المهنة !!

قال حسنا نبدأ اآلن , فذهب به الى نخلة وقال
انظر يا ولد الى ذلك العش فيه حمامة وتحتها بيضتان

الحمامة  تشعر  أن  دون  تحتها  من  البيضتان  سأسرق 
وتطير

فصعد وأخذ البيضتين من تحتها دون ان تتحرك الحمامة
ـيري البيض ـُ ونزل وهو قابض على البيضتين ففتح يدُه ل

للولد ولكن البيض أختفى من يد الخال حينها قال الولد 
ما بك ياخالي ؟ قال عجيبه ! البيض أختفى من يدي , فقال 
الولد ياخالي أثناء نزولك سرقت منك البيض دون أن تشعر !

فقال الخال : حسناً فأنت حقا أبن أختي
وثلثين الولد على خاله

طلع الولد ابلى من خاله.

11إستراحة القارئ

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

ألغازكلمة في اربع صور

 سلوفينيامصر فى العصر الجليدىاألنفاق فى تايالند

الغاز شطرنج

فرق في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

ثلثين الولد لخاله
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الرازق(   )غادة عبد  ترى فيه مشيرة  “الكابوس” بمنام مزعج  األولى من مسلسل  الحلقة  تبدأ   
إبنها فارس )كريم قاسم( وهو يحاول أن يوحي لها بالذهاب الى مكان ما ويرفض في نفس 
اليها فتصحو منزعجة، لتكتشف مقتله بعدها بساعات قليلة يوم وقفة  الوقت النظر 
لحمه  وتوزيع  ذبح عجل  لتشرف على  تملكه  الذي  البالستيك  تزور مصنع  العيد، عندما 

على الفقراء،
 وهو تقليد تتبعه سنوياً، وتقرر المرور على “مقلب النفايات” وهو المكان الذي توفي فيه 

زوجها،
 وهي حامل، بصعقة كهربائية وهو يحاول فصل التيار عن الكسارة التي كان قد إشتراها 

كخطوة أولى لتحقيق حلمه بإنشاء مصنع لتدوير النفايات البالستيكية، وال يعيدها من 
ذكرياتها إلى الواقع اال مشادة بين زبالتين تتصارعان على كيس نفايات يتمزق ويتدحرج منه 

رأس فارس ليستقر أمامها فتنهار وتفقد الوعي،
وتتوالى الكوابيس التي يزورها فيها إبنها المقتول ليرسل إليها رسائل تساعدها في البحث 

عن قاتله.
من خالل  يتكشف  الذي  والماضي   ، الحاضر  متوازيين  زمنيين  بخطين  المسلسل  ويسير 
“فالش باك” يحركه مكان أو موقف أو غرض ما في كل حلقة، فنفهم بأن عالقة فارس بوالدته 

مضطربة جداً، 
وبأنها حرمته من الزواج بالفتاة التي كان يحبها وبدأ ينهار ويدمن المخدرات ولم ينفع 

زواجه بـفتاة تدعى “ريماس” في تغييره.
الشرطة بقيادة الضابط )محمد شاهين( ال تزال تبحث عن بقية جثة فارس باإلضافة 
الى قاتله، مسرح الجريمة شاليه تمتلكه العائلة في العين السخنة، إرسلته إليه 
والدته ليقضي مع زوجته ريماس إجازة العيد أمالً في إصالح العالقة المضطربة فيما 
بينهما.  خصوصاً وأن مشادة كبيرة حصلت قبلها بيوم، وكانت ريماس خاللها مرعوبة 
ومنهارة وترفض اإلفصاح لمشيرة عن فحوى رسالة قرأتها على حساب زوجها فارس 

على الفيسبوك وكانت سبباً في المشكلة التي إندعلت بينهما.
ال تعثر الشرطة على ريماس في الشالية الذي يعتقد أنه موقع الجريمة لوجود 
أثار دماء على األرض، ويتوصلون إليها الحقاً وهي في حالة يرثى لها بعد تعرضها 
إلى  نقلها  وتم  المنطقة،  من  القريبة  المستشفيات  أحد  في  شديد  إلعتداء 

المستشفى بعد أن وجدها أحدهم فاقدة للوعي على قارعة الطريق، 
ولم يتم التعرف على شخصيتها إال بعد إستعادتها لوعيها، تحاول الشرطة 
الوقت معرفة تفاصيل ما حصل لكن دون جدوى، فالزوجة  ومشيرة في نفس 

الشابة تعيش حالة من الرعب تجعلها تدخل في حالة هستيرية كلما طلب 
اإلنتحار  تحاول  أنها  لدرجة  المشؤوم  اليوم  ذلك  وقائع  سرد  أحدهم  منها 

بقطع شرايينها لتهرب من اإلستجواب.
 لمشيرة  إبنة تدعى زيزي )آيتن عامر( تعيش في كندا وتعود إلى مصر بعد 

معرفة خبر وفاة شقيقها، 
ال  أنها  يتضح  كما  كذلك،  مضطربة  والدتها  وبين  بينها  العالقة  وتبدو 

تحب شقيقها كثيراً، 
وكانت هي في  الوقت،  والدته طيلة  بإهتمام  وتحقد عليه ألنه كان يستأثر 

خلفية المشهد دوماً، فرغم أنها أكبر منه سناً، لكن والدتها كانت تخضعها 
لسيطرته ألنه “رجل البيت”.  ولزيزي خط درامي خاص بها فهي أيضاً تحيطها 

أحداث تتسم بالغموض لم تتكشف تفاصيلها بعد.

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

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

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

12
أخيرة

رّد الفنان المصري مصطفى قمر على االتهامات 
أن  قال  حيث  “أماني”،  شقيقته  أشاعتها  التي 
بأن  يتشرف  وأنه  الحميدة  األخالق  علمته  أمه 

يشبهها، حسبما ورد في “البوابة نيوز”.
الرسمية على موقع  رد قمر، عبر صفحته  وجاء 
“فيسبوك”، حيث كتب: “شرف ليا إني أكون شبه 
علمتني  ولكنها  بجمالها  لست  ولكن  أمي 
ولكن  بها  وعملت  منها  وتعلمتها  ــالق  األخ
المدعوة أختي لم تتعلمها رغم أنها شبه أمي 

ولألسف شبهي أيضا ولكن في الشكل فقط”.
الحق في  ولكي كل  أمي  يا  “رحمك اهلل  وأضاف: 
أن تكوني غير راضية عنها حتى وفاتك وصدقتي 
الحيوان  السلعوة  اسم  عليها  إطالقك  في 
وصدقت  الجوع  عند  أوالده  يأكل  الذي  الوحيد 

عندما أسميت زوجها ابن عمتي بالثعبان”.
وتابع: “أما أنت يا أبي فال تحزن على ابنتك العاق 
وخرجت  ظلما  قضية   12 في  اتهمتك  التي 
زورتها هي  بأوراق  اآلن  تتهمني  بريئا كما  منهم 
لك  إهانتها  على  تحزن  وال  ومحاميها  وزوجها 
والتطاول باأليدي فأوالدك جميعا دافعوا عنك وأنا 
أدفع ثمن هذا ولست نادما ومتأكد أن عدم رضاك 

عنها سيؤذيها في الدنيا واآلخرة”.
أبي  يا  لك  وتحية  العظيمة  ألمي  “تحية  وأردف: 
العظيم وتحيه عظيمة إلخوتي جميعا وعائلة 
قمر جميعها التي نبذت هذه الحاقدة الشريرة”. 
من  فعلته  ما  كل  على  نادما  “لست  واستطرد: 
أجلها وإنقاذها من المآزق الجمة سنين طويلة 
من أشخاص وشاهدين أحياء يرزقون هي وزوجها 
ولست  علينا  جميعا  تطاولهم  رغم  وأوالدهــا 
نادما على إخراجها هي وزوجها من السجن أكثر 
أربع مرات خالل األعوام الماضية وذلك بدفع  من 
أوالدي  أموال  من  قيمتها  كبرت  مهما  الكفاالت 
رغم أنه ال يوجد ورث أصال ألنه ال يوجد أي أصول 
فقد  ذلك  ورغم  عليها  اهلل  رحمة  أمي  باسم 
وأخوتي ولكني  أنا  أيًضا  بتزوير إمضاءاتنا  قامت 
التي  الطويلة  السنين  على  الندم  أشد  نادما 
حق  تقدس  التي  أسرتنا  وسط  معنا  عاشتها 
األبوين واألخوة”. واختتم قمر قائالًً: “حسبنا اهلل 

ونعم الوكيل”.
النسب  قضية  في  الحكم  نطق  قمر  وينتظر 
المزعومة التي قامت شقيقته أماني قمر الفترة 
أمام  صورته  لتشويه  ضده  بإثارتها  السابقة 
طويلة،  سنوات  مدى  على  أحبه  الذي  جمهوره 
كما نشر مصطفى قمر صورة من شهادة ميالده 
وتم  أيضا  الرسمية  صفحته  عبر  الحقيقية 

تحديد جلسة القضية يوم 15 مارس المقبل.

عبر  شريهان  المصرية  الفنانة  كتبت 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
المجزرة  على  تعليقاً  “فيسبوك”  االجتماعي 
في  مصرياً   21 بحق  داعــش  بها  قام  التي 
اإلنسانية  ضد  مذبحة  أمــام  “نحن  ليبيا: 
وإقامة  دول،  محو  السماوية،  األديان  وجميع 
لََها  ُجِهزَ  المنطقة من جديد،  دول، وتقسيم 
في  العربيــــة  والشعوب  اإلسالم  طويالً، 
رؤوسنا  وضعوا  ُحَكام  إغماء  بَِسَبب  كارثة 
في التراب عقوداً، داعش وغيرها ليست وَليدة 

اليوم”.
أن  البلد”،  “صدى  بحسب  شريهان،  وأكدت 
تحصد  العربيــــة  والشعوب  ــالم  اإلس
وَماتِها  وُحُكُ ُحَكامها  وفساد  وجشعا  إغماًء 

قبلها  وما  داعش  وأعواما،  أعواماً 
وَليدة  ليست  بعدها  َسَيكون  وما 
وانسوا  ــالث،  ث أو  اثنتين  أو  سنة 
اسًم  ألف  له  وحطوا  داعش  ُمسمى 
ومصالح  وأمــوال  دول  هناك  واسم، 
َصَنُعوا عدوا وهميا أوالً لإلسالم وثانياً 
للوطن العربي والشعوب العربيــــة 

وسموه داعش”.
برجالها  ُصِنَعت  ــش  “داع وأضافت: 
ودولها ومناطقها وحكامنا في الفساد 
ويُغذي  ويُمول  يــدرس  ــاب  إره نائمون، 
الملَثٍمون  ورجاله  طويل،  زمن  منذ 
العرب  الصغر على كراهية  ُمدرَبون منذ 

المسلمين وغير المسلمين”.
واستكملت شريهان: انظروا إلى الحركة 
والخطوة والهيئة والبنية وفرقوا بين من 
ومن  البيان  يُلقي  ومن  يخطط  ومن  يفكر 
وأقول  يذبح؟!!  الذي  ومن  ويَُمنِتج  يُخرِج 
وشركائها  ووجــه  وجه  األلــف  ذات  ألمريكا 
اإلنسان  ــن  ع تتكلموا  ال  األساسيين، 
واإلنسانية وحقوق اإلنسان، أنتم كذبة. ونحن 
التسامح  بمنتهى  العربيــــة  الشعوب 

والسذاجة صدقناها”.
واختتمت حديثها قائلة “فتعلموا اإلنسانية 
تناول  والذي  اإلســالم  من  اإلنسان  وحقوق 
حقوق اإلنسان، وفصل ما له وما عليه تفصيالً 
الرحمن  اهلل  بسم  الحياة..  جوانب  شتى  في 
ْبَنا َعلَى بَِني إِْسرَائِيَل  الرحيم.. ِمْن أَْجِل ذَلَِك َكَت
ِفي  َفَسادٍ  أَوْ  نَْفٍس  بَِغْيرِ  نَْفًسا  َقَتَل  َمْن  َُّه  أَن
اَس َجِميًعا وََمْن أَْحَياَها  اأْلَرِْض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّ
َجاَءتُْهْم  وَلََقْد  َجِميًعا  اَس  النَّ أَْحَيا  َفَكأَنََّما 
ذَلَِك  بَْعَد  ِمْنُهْم  َكِثيرًا  إِنَّ  ثُمَّ  َناِت  َبيِّ بِالْ َنا  رُُسلُ

ِفي اأْلَرِْض لَُمْسرُِفوَن. صدق اهلل العظيم”.

واإلعالم  للثقافة  كلكامش  مؤسسة  تقيم 
لألفالم  مهرجاناً  المثنى،  محافظة  في 
لمدة  آب  شهر  مطلع  في  القصيرة  العربية 
عن  الثقافة،  لوزارة  بيان  ونقل  أيام.  خمسة 
السينمائي  والمخرج  المثنى  مهرجان  مدير 
فيلماً   120“ ان  قوله،  ــودي،  االج مصطفى 
المهرجان، من مختلف  قصيراً ستشارك في 
عراقياً”.  فيلماً   15 منها  العربي  الوطن  دول 
بجهود  سيقام  “المهرجان  إن  وأضـــاف 
المثنى  محافظة  من  شباب  سينمائيين 
التقديم  باب  وفتح  بسيطة،  وبإمكانيات 

لجنة  وستقوم  الجاري،  الشهر  بداية  منذ 
التحكيم المشاركة في المهرجان المكونة 
العراق فراس الشاروق،  اللجنة من  ، رئيس  من 
المخرج  مصر،  من  شلبي  نيفين  والمخرجة 
السوري المهند كلثوم ، بتقييم األفالم التي 

ستشارك في المهرجان”.
بدعم  شاركت  عربية  “جهات  إن  وتابع 
السينمائيين  جمعية  منها،  المهرجان 
المستقلين من مصر، وجمعية بحارة للفنون 
السودان،  من  الشباب  ومؤسسة  المصرية، 
ومنظمة البحرين السينمائية، وبالتعاون مع 
ستوفر  التي  المحافظة  في  المحلية  اإلدارة 

قاعات العرض”

 
العام  هذا  رمضان  برامج  تتمّيز 
برامج  ثالثة  في  الطائرة  بوجود 
الموسم  في  واحدة  دفعة  للمقالب 
بين  المقارنة  يحتم  ما  الحالي، 
تعرض  وأنها  خاصة  الثالثة  األعمال 
يفصل  وال  متنافسة  محطات  على 
قليل  وقت  سوى  العرض  في  بينها 
تشابه  هو  الالفت  لكن  للغاية. 
الجو”  واكل  “رامز  برنامجي  فكرتي 
و”هبوط  جــالل  ــز  رام يقدمه  ــذي  ال
رمزي  هاني  يقدمه  الذي  اضطراري” 
تفاصيلهما  تكاد  برنامجين  وهما 
تتشابه إلى حد التطابق مع اختالف 
اضطراري  هبوط  ففي  التنفيذ.  آلية 
من  الطائرة  الحلقة  ضيف  يركب 
لإلتفاق  قبرص  إلى  متجهاً  بيروت 
على حملة دعائية وتتعطل الطائرة 
أن  قبل  الجو  في  الهتزازات  وتتعرض 
أحيانا  يكون  بينما  بسالمة،  تهبط 
ضيف  للنجم  مرافقاً  رمزي  هاني 
ويكتفي  الطائرة  متن  على  الحلقة 
أحياناً بالجلوس في المطار للتعليق 
خالل  من  يراها  التي  المشاهد  على 

الكاميرات السرية.
وفي برنامج “رامز واكل الجو”، يصل 
دبي  إلى  الحلقة  ضيوف  النجوم 
يتبع  فندق  افتتاح  حضور  أجل  من 
بمشاركة  عالمية  فنادق  سلسلة 
يقوم  والذي  العالميين  النجوم  أحد 
مالبسه  بارتداء  العمل  فريق  أحد 
النجم  لمالمح  متقن  ماسك  مع 
إلى  الفنانين  مع  ويتوجه  العالمي 
تتعرض  خاصة  بطائرة  الفندق 
“جالل”  يكون  بينما  عدة  لمشاكل 
ضيف  للفنان  المجاور  المقعد  في 
إال  المقلب  ينكشف  وال  الحلقة 
بعد وصول الطائرة إلى األرض بسالم 
أما  الماكياج.  قناع  رامز  يخلع  حيث 
المقارنة  الثالث فهو خارج  البرنامج 
“التجربة  لكونه  البرنامجين  بين 
منصور  خالد  يقدمه  الذي  الخفية” 
بإيهام  فيقومان  الفونس،  وشــادي 
بتجربة  قيامه  خالل  بأنه  الفنان 
القفز من الطائرة يتعطل البراشوت 

الذي يهبط به.
التشكيك  يبقى  أخرى،  جهٍة  من 
مؤكداً  أمراً  البرنامجين  بمصداقية 
ــداول  ت ــه  أن خاصة  كثيرين  ــدى  ل
فترة  قبل  اإلنترنت  عبر  أفكارهما 
أن  يعني  ما  وهو  التصوير،  بداية  من 
مسبقة  معرفة  على  كانوا  النجوم 
الرهان  لكن   ، البرامج  بنوعية 
سيبقى على االكثر إقناعا للجمهور 
وهو األمر الذي نجح به “جالل” بشكٍل 

متميز وخسر فيه “رمزي” كثيراً.
جرت  التي  الرأي  استطالعات  وفي 
بشكٍل  “جــالل”  تفوق  اإلنترنت  عبر 
ر أسماء  واضح، وقد ساعده أيضاً تصدُّ
نجوم حلقته للـ”Trend” على تويتر 
فضالً  الحلقة  عرض  مع  بالتزامن 
عبر  البرنامج  بصفحة  اإلهتمام  عن 
الحلقة  تفاصيل  ونشر  فيسبوك 
فور  بها  الخاصة  الفيديو  ومقاطع 
ما  وهو  التلفزيون،  على  عرضها  بدء 
يُبنى  نجاحه  من  جزء  أن  عن  يعّبر 
بعد  بالتفاصيل حتى  اإلهتمام  على 
برنامج  عكس  على  التصوير  انتهاء 
“هبوط إضطراري” الذي لم تهتم قناة 

الحياة بحملته الدعائية.
رامز  تفوق  اإلبهار،  تفاصيل  وفي 
بفضل الميزانية الكبيرة التي رصدت 
ولم  صورة  بأفضل  فخرج  لبرنامجه، 
يشاهد الجمهور الكاميرات السرية 
التي يتم التصوير بها على العكس 
الذي  اضطراري”  “هبوط  برنامج  من 
ظهرت الكاميرات السرية الخاصة به 
بشكٍل مبالغ فيه مما أفقد البرنامج 
وأن  خاصة  كبير،  بشكٍل  مصداقيته 
الضيف  أن  يعني  الكاميرات  وضوح 
يسحب  ما  وهو  بالمقلب  علم  على 
البرنامج  مشاهدة  نسبة  من  كثيراً 
على العكس من جالل الذي يحتفظ 
بنسبة المشاهدة المرتفعة نتيجة 
للحلقات،  المصاحبة  الجدل  حالة 
هل  بسؤاله:  حائراً  المشاهد  ليبقى 

المقالب حقيقة أم باتفاٍق مسبق؟
في  أيضا  ـــزي”  “رم واخــفــق  ــذا  ه
يحدث  ما  على  الصوتية  تعليقاته 
يكن  لم  فهو  لضيوفه،  الطائرة  في 
الحلقات  نصف  يكون  ألن  مضطراً 
مشاهداً لما يحدث في الطائرة ألنها 
هذه  بها  يخوض  التي  األولى  المرة 
أداؤه  جاء  لذا  البرامج  من  النوعية 
مفتعالً على العكس من “جالل” الذي 
ضيوفه  لمرافق  الماكياج  استخدم 
رغم أنها السنة السابعة التي يقدم 
فيها هذه النوعية من البرامج. كما 
جرأة  أكثر  “جــالل”  تعليقات  جاءت 
وتميزاً واختالفاً وبعيدة عن النمطية 

بشكٍل كبير.

مصطفى قمر يرد
 على اتهامات شقيقته!

شريهان: حكامنا في الفساد نائمون

العراق يقيم مهرجانا لألفالم العربية 
القصيرة في آب المقبل

رامز جالل يتفوق 
على هاني رمزي في رمضان

ـ وكاالت

ذخائره  بإطالق  القصبي  ناصر  السعودي  الفنان  نجح 
تجاوزات  على  الضوء  وسلط  ــاب،  اإلره بوجه  الفنية 
الدين اإلسالمي حتى في  الذين يستغلون  المتأسلمين 
الشهر الفضيل وقدم رسالة توعية ارتدت عليه بإتهامات 
بالكفر والتجذيف وانهالت عليه التهديدات بالقتل في 

شهر السماح والزكاة والبركة! 
وال شك أن “القصبي” وفق في هز شباك اإلرهاب وسجل 
هدفا توعويا استدعى تلك الردود القاسية عليه ومؤلف 
يتحدث  لم  موتورة  حساباٍت  من  الحربي  خلف  العمل 
بكل  هو  لعب  فيما  الحقيقية،  باسمائهم  أصحابها 
هدوء دور “الوعاء األكبر الذي يستوعب األصغر” بحكمة 
تسببت له بجراٍح معنوية ضمدها بجرأة تقبله للحملة 
الكوميدي  “الرمضاني”  عمله  طالت  التي  الشعواء 
الدولة  تنظيم  من  للسخرية  التي خصصها  “سيلفي” 
اإلسالمية “داعش” منتقداً طريقة سيطرته على أتباعه 
بناءة وضع من  التي قدمها بصورة حسية  والممارسات 
خاللها اإلصبع على جرح التجاوزات ألصول الدين والقيم 
اإلنسانية عبر استرقاق البشر وتكفيرهم واستغاللهم 
النكاح”  “جهاد  حول  مغالطات  إلى  الشباب  وتوجيه 

و”الغزو” والسبي”.
القصبي  ــاد  أع لقد  اإلجتماعي،  الفني،  الشق  في 
للكوميديا دورها الهادف البناء عبر “سيلفي”، بمشاهد 
القدر،  يجسد سخرية  بعمل مشهدي  الكوميديا  تلّون 
يقتل  مؤلمة حين  إجتماعية  أبعاداً  يحمل  العمل  لكن 
اإلبن والده إليمانه بأنه يفعل الصواب حسب الشرع، في 
الدين اإلسالمي بشكٍل خاص  وقت تناسى ما يوصي به 
عن احترام وتقدير للوالدين! فقد تناولت الحلقة الثالثة 
هذه  وبعد  الداعشي،  ابنه  يد  على  اهلل”  عبد  “أبو  إعدام 
أحد  في  الجمعة  خطباء  إحدى  خرج  بساعات  الحلقة 
واتهامات  بإهانات  القصبي  الممثل  ليكّفر  المساجد 
بالتعدي على الدين، لكنه سرعان ما اعتذر عنها مساًء 
موضحاً أنه أخطأ في مسألة التكفير! األمر الذي يطرح 

السؤال ما هي معايير التكفير بعيداً عن أصول الدين؟!
“القصبي”  بعمل  المندد  الهاشتاغ)الوسم(  أن  والالفت 
قليلة،  غير  لفترة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  تصدر  قد 
عدة  فانطلقت  له  مناهض  “وسم”  إنشاء  استدعى  ما 
ليتحّول  المعتدل  نهجه  وعن  عنه  لتدافع  حسابات 
في  واإلعتدال  التطرف  بين  واسع  جدل  إلى  المشهد 
بين حقيقة  المخاض مستمراً  ليبقى  اإلسالمي،  الدين 

التفسير واإلجتهادات المشوهة لعمق الدين!
لقد أشعل القصبي وفريقه مواقع التواصل اإلجتماعي 
المرتبة  إلى  وصل  قد  #سيلفي  فالوسم  بالتعليقات، 
األولى عالمياً كأنشط المواضيع تداوالً عبر “تويتر”. لكن، 
في الميزان بين المنددين بـ”القصبي” والمدافعين عنه، 

عددياً،  المدافعين  داعش  بإسم  المهاجمون  فاق  ربما 
لكن معظم حسابات هؤالء ال تحمل أسماًء رسمية وال 
هوية ألصحابها، في وقت جاهر المدافعون عن “سيلفي” 
“القصبي  عن  بدفاعهم  أنهم  وأعلنوا  بأسمائهم 
وبرنامجه إنما يدافعون عن إيمانهم ودينهم قبله. فقد 
كافية  كانت  فقط  األولى  :لحلقات  قائالً”  البعض  علق 
القصبي،  ناصر  على  واالهتمام  الضوء  كل  لتسليط 
الكوميدي،  اإلجتماعي  المسلسل  هذا  عمل  وفريق 
فيما علق البعض أن “الغياب الذي طال سنة، كان كفيالً 
السبب  ولهذا  بأعلى مستوى،  بتقديم منتوج كوميدي 
بعد حلقة واحدة فقط من “سيلفي”، تم تجنيد وسائل 
التواصل االجتماعي، و”الهاشتاقات” في حرٍب على بطل 
كما  الحربي”.  خلف  والمؤلف  القصبي  ناصر  العمل 
اتهم بعض المغردين القصبي بـ”الكفر” وترددت أنباء عن 
أن  المغّردين  بعض  رأى  حين  في  أمنية،  تهديداٍت  تلقيه 
القصبي إنما كان ينقل ما يجري في التنظيم، وبالتالي 

فإن “ناقل الكفر ليس بكافر.”
قدرات  “الكوميدي”  عمله  في  “القصبي”  أظهر  وفيما 
“التنظيم المتطرف” العالية في استخدام وسائل اإلعالم 
ونشر  ‘’الذبح’’،  لعمليات  الجودة  عالية  لقطات  بعرض 
الترويج  في  ساهمت  التي  الحرب  عن  الوثائقية  األفالم 
لفكره المتطرف، جاءه الرد سريعاً من أحد أنصار تنظيم 
“أقسم  قائالً:  “تويتر”  الذي هدده عبر  اإلسالمية”  “الدولة 
باهلل لتندم يا زنديق.” وأضاف في تغريدة تم تداولها أكثر 
الجزيرة  في  للمجاهدين  بال  يرتاح  “لن  مرة   3000 من 
ذات  بيننا.” وفي  واأليام  رأسك عن جسدك  حتى يفصلوا 
السياق، غّرد أحد الدعاة قائالً: “القصبي يستهزئ برجال 
الشيعة!  بمعممي  يستهزئ  أن  يستطيع  هل  الدين، 
انتشار  أسباب  أعظم  من  أمثاله  إن  واهلل 

الغلو والتطرف.”

ناصر القصبي يغزو “تويتر”
 في مواجهة مع اإلرهاب

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

غادة عبد الرازقكابوس
 يعيدها لصدارة المشهد الدرامي
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