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وزارة النفط تعلن عن زيادة حصة المولدات االهلية من الكاز
�أعلنت وزارة النفط عن زيادة احل�صة الوقودية ال�صحاب املولدات االهلية من مادة
زيت الغاز "الكاز" ل�شهر رم�ضان وبواقع  25لرتا لكل واحد  KVAبدال من  20لرتا
وقال املتحدث با�سم وزارة النفط ان زيادة ح�صة لوقود للمولدات االهلية خالل
�شهر رم�ضان ي�ؤكد حر�ص الوزارة يف دعم خطة احلكومة يف زيادة �ساعات جتهيز
الطاقة الكهربائية للمواطنني يف رم�ضان وللتخفيف من معاناتهم  .وا�شار اىل
ان التجهيز �سيتم وفق االليات املتبعة يف �شركة توزيع املنتجات النفطية ..
صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

العدد ( )636الثالثاء  16حزيران 2015

السعر ( )500دينار

السنة الرابعة رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق  -بغداد  1687لسنة 2011

رفض برلماني لتصريحات ملك االردن

المطلك يطالب بتبني مشروع بايدن بتقسيم العراق
ـ كتب المحرر
اعتبر النائب عن التحالف الوطني
حيدر ال ��ف ��وادي ،يوم امس االثنين،
تصريحات ملك االردن بشأن دعم
العشائر في العراق “مرفوضة” ،مشيرا
ال ��ى ان دعمه يجب ان يكون عبر
الحكومة العراقية.
وقال الفوادي ،إن “تصريحات ملك
االردن عبداهلل الثاني بن الحسين التي
اعلن خاللها عن نيته دعم العشائر
العراقية غربي ال ��ع ��راق مرفوضة
رفضا قاطعا” ،مشيرا ً إلى أن “دعمه
لعشائر العراق يجب ان يكون من خالل
الحكومة العراقية “.
وأضاف الفوادي أن “اي دعم ألي طرف
في العراق غير الحكومة العراقية
سنعتبره تدخال في الشأن العراقي”،
مؤكدا ان “هذا الدعم بدون التنسيق
مع الحكومة العراقية من شانه ان
يرتب عليه اثار سلبية على العالقات
العراقية  -االردنية “ .وتابع الفوادي أن
“هذه التصريحات السلبية سوف لن
تزيد الوضع في العراق اال سوأ ً وتكون
منطلقا للطائفية في البالد “.
وكان ملك األردن عبد اهلل الثاني قد
ذكر يوم امس االول االحد أن من واجب
دولته دعم العشائر في شرقي سوريا

وغربي العراق ،وأشار إلى إدراك العالم
ألهمية األردن في حل المشاكل
بسوريا والعراق وضمان استقرار وأمن
المنطقة.
وطالب النائب عن ائتالف الوطنية
ح ��ام ��د المطلك  ،ام��س االثنين
،الحكومة وال ��ق ��وى السياسية
الى تبني نظام اإلقاليم الذي نص
عليه الدستور لضمان المستقبل
والعيش المشترك وتحقيق السلم
االجتماعي .وقال في مؤتمر صحفي
عقده بمبنى البرلمان بعد  12عاما
من االحتالل  ،ي ��زداد وضعنا األمني
واالق ��ت ��ص ��ادي واالجتماعي س ��وءا
وأصبحنا اليوم شعبا محروما مشردا
يحارب بعضه بعضا وال يأوي كالمنا
مواطنيه  ،بل يتنكر احدنا لألخر “.
واضاف  ”:اننا اليوم مشروع لالمتهان
واإلذالل والتجويع والتهجير بفضل
االجندات المشبوهة وبوسائلها
وأدوات ��ه ��ا الخسيسة وشعاراتها
الطائفية “.
واشار المطلك الى “ان المادة ١١٦
من الدستور تنص على ان النظام
االتحادي في جمهورية العراق يتكون
من عاصمة واقاليم ومحافظات ال
مركزية وإدارات محلية  ،كما يقر
الدستور في مادته  ١١٧األقاليم
الجديدة التي تؤسس وفقا ألحكامه “.

الصحافة العراقية..
العطاء والتضحيات
رئيس التحرير

ـ بغداد الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون
المشترك بينهما”.
وأضاف الحديثي ان “العبادي سيناقش
اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ،ايضا الجهود الكفيلة بمكافحة
االثنين ،ان االخير سيتوجه غدا االربعاء االره ���اب ودور اي��ران في دع ��م العراق
الى اي��ران لبحث العالقات الثنائية بمواجهة التحديات االمنية”.
ومحاربة االرهاب.
وكان وزير الدفاع اإليراني قد اكد خالل
وقال المتحدث باسم المكتب سعد لقاءه برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي
الحديثي ان “رئيس الوزراء حيد العبادي في الثامن من ايار الماضي عن دعم بالده
سيتوجه االربعاء (غدا) الى جمهورية الكامل للعراق وللحكومة في محاربة
ايران االسالمية لبحث تطوير العالقات داعش واستعداد طهران لتقديم المزيد

العبادي يهنئ االسرة الصحفية لمناسبة الذكرى
 46بعد المائة لعيد الصحافة العراقية

في هذا العدد

عمليات بغداد تتوعد بحجز السيارات
“غير المرقمة “ شهرا كامال 4
نادي العلوية المؤتمر اإلنتخابي
للهيئة األدارية الجديدة 7
فنان تشكيلي عراقي يصرخ لضحايا
سبايكر :اين انتم؟
10

ـ بغداد واكد العبادي حرصه على ترسيخ هذه المبادىء
وتوفير مستلزمات العمل الصحفي الحر
ودعم الصحافة ،مستشهدا بقرار رفع الدعاوى
هنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي االسرة الصحفية المقامة من قبل مكتبه ضد الصحفيين الذي
بمناسبة الذكرى السادسة واالربعين بعد اعتبره دليال على ما يطمح اليه.
ودعا الى ان تكون احتفالية هذا العام بعيد
المائة لعيد الصحافة العراقية.
وقال العبادي في برقية تهنئة بالمناسبة اوردها الصحافة متميزة عن االعوام السابقة من خالل
مكتبه االعالمي اننا اذ نبارك للصحافة العراقية تبني شعار (صحافة وطنية مسؤولة تساهم
عيدها ونحيي الصحفي العراقي الذي يعمل بتحقيق النصر) الن االعالم الوطني المسؤول
بالرغم من المخاطر الكبيرة التي يواجهها الذي ال تنطلي عليه شائعات العدو سيكسبنا
فأن االمل يحدونا بان تقف السلطة الرابعة ثلثي المعركة.
بمسؤولية تجاه الهجمة االرهابية والتحديات واستذكر العبادي شهداء الصحافة العراقية
العديدة التي يتعرض لها بلدنا العزيز  .واضاف الذين ضحوا بانفسهم وهم يقفون جنبا الى
ان ما شهدته الصحافة العراقية من تكميم جنب مع اخوتهم المقاتلين في ساحات القتال
لالفواه وقمع ومصادرة للحريات اب ��ان فترة من اجل ايصال الحقيقة للمواطنين ودفعوا
السلطة االستبدادية للبعث تجعل الجميع دماءهم الزكية قربانا الوطن وسطروا بذلك اروع
ان ينظر بعين المسؤولية الى اهمية الحفاظ صور التالحم والتضحية.
على المكتسبات المتحققة بعد سقوط وتحتفل الصحافة العراقية في ال /15/من شهر
حزيران كل عام بعيد الصحافة العراقية وهو
الدكتاتورية،
وترسيخ مبدا حرية الصحافة المسؤولة من تأريخ صدور صحيفة ال ��زوراء اول صحيفة في
خالل الحرص على مصلحة البلد ومواطنيه .تأريخ العراق.

مفوضية االنتخابات تدعو المواطنين
لمراجعة مراكز التسجيل البايومتري
ـ بغداد
دعا نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع
الزوبعي جميع الكيانات السياسية واالحزاب
والشخصيات السياسية الى حث المواطنين
من الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل
البايومتري لغرض اخذ بصمات االصابع العشرة
مع الصورة الشخصية لهم لغرض
والتحضير
التسجيل
الع������داد

من الدعم في جميع القطاعات”.
وقام رئيس الجمهورية فؤاد معصوم
في  13ايار الماضي بزيارة طهران والتي
استغرقت ثالثة ايام،
التقى خاللها الرئيس االيراني حسن
روحاني والمرشد االعلى االيراني علي
الخامنئي ،فيما أكد البيان المشترك
الصادر في ختام الزيارة على االلتزام
بجميع االتفاقات الموقعة بين البلدين
ورفض أي تدخل من الدول األجنبية في
عالقاتهما الثنائية.

سجل ناخبين رصين من خالل المعلومات التي
سيتم تخزينها في البرنامج الذي اعد لهذا
الغرض.
واضاف الزوبعي في بيان تلقت( العراقية) نسخة
منه يوم امس ان “ المفوضية شرعت ومنذ مدة
الى تطوير برنامج الكتروني من خالل مشروع
التسجيل الحيوي(البايو متري) لتسجيل
المواطنين ممن يحق لهم االنتخاب” ،مؤكدا ً
ان” المفوضية افتتحت عددا ً كبيرا ً من مراكز
التسجيل في { }15محافظة بينها محافظة
بغداد في جانبي الكرخ والرصافة لغرض
استقبال المواطنين واخذ المعلومات الخاصة
بهم “.
يذكر ان المفوضية تبنت مشروع ا ً وطني ا ً
هو مشروع التحقق والتسجيل البايومتري
حيث تم استخدام البطاقات االلكترونية في
االنتخابات البرلمانية التي جرت في الثالثين من
نيسان من العام الماضي والتي ساهمت بشكل
كبير في تسهيل مهمة الناخبين في الوصول
الى مراكز االقتراع والمشاركة في االنتخابات.

برلمانية تطالب الجبوري
بعدم مطالبة واشنطن
بتسليح العشائر
ـ بغداد
طالبت النائب عن ائتالف دولة القانون عواطف
نعمة  ،االثنين ،
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالتجرد
من طائفيته والعدول عن ق ��راره بمطالبة
واشنطن بتسليح العشائر ،
مؤكدة انها خطوة سلبية تؤدي الى تقسيم
العراق وزعزعه المجتمع.
وقالت نعمه “ اننا نستغرب ونتفاجأ باتخاذ
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هكذا
خطوة الن العراق لديه اتفاقية امنية بتزويد
الجيش باألسلحة والعتاد ،
مبينة ان تسليح العشائر يجب ان اليتم اال عن
طريق الحكومة العراقية>

assad_assad43@yahoo.com

حينما يحتفل أصحاب االق�لام الحرة
بعيد تأسيس الصحافة العراقية تقترن
تلك المهنة بسلسلة من األح ��داث
والمواضيع التي ال يمكن أن تغادرها صفحات تاريخ العراقي الحديث
والمعاصر من عمل وطني وانساني شق طريقه مواجها مصاعب
جمة ,مقرونا بتضحيات جسام ,مشفوعا بمواقف وطنية نبيلة
قلما نجدها في تاريخ الصحافة العالمية ,ال نقول فقط ان الصحافة
العراقية رائدة بانبثاقها من بين نظيراتها العربية واالقليمية بل انها
انبثقت من رحم معاناة االنسان في فترة تاريخية حرجة وفي ظروف
استثنائية فيوم الخامس عشر من حزيران عام  1869ليس يوما عاديا
في مجال الثقافة والفكر الحديث انه يوم االنطالق نحو البناء التوعوي
السليم الذي وضع لمسات التغيير في مدارك ومفاهيم الجمهور
بعدما كان العراقيون شبه منفيين عن العالم الخارجي وما يدور في
اطار بلدهم من حراك سياسي ,وازمات على مستوى االقتصاد والنماء
والتطور االنساني الذي كان ينشده العراقيون لبلدهم ,حيث انبثقت
اول ركائز الصحافة الوطنية من خالل منشور (الزوراء) كاول صحيفة
عراقية وطنية والتي احتفلنا بها يوم امس االثنين بمرور ( )146عاما
على بداية رحلتها في سماء الصحافة العربية وصدرت حينها
باللغتين العربية والتركية وبثماني صفحات تناولت مواضيع عدة
تحاكي ميول الناس وتوجهاتهم .وال نريد في هذا الموضع ان نتناول
الخصائص الفنية لتلك الصحيفة بقدر ما نود ان نشير الى اعالم
الصحافة الوطنية في تلك الفترة واهمية عطائهم وفاعليتهم ،ودرج
تأثيرهم على المتلقي والقارئ في تلك الفترة الزمنية ,فقد كان من
رموزها ومحرريها في ذلك الزمن األديب فهمي المدرس الذي كان يحرر
القسم العربي فيها ،والشاعر جميل صدقي الزهاوي وأعقبه بعد ذلك
الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي .ثم توالت بعد ذلك موجات
تأسيس الصحف العراقية كصحيفتي “الموصل” و”البصرة” وصحف
ومنشورات اخرى كان همها االساس إيصال رسالتها الوطنية الى
عامة الشعب وتحقيق رغبة المواطن في االطالع على كل ما يدور
في بلده وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام ,في الداخل والخارج ليكون
بالصورة ولكي يحدث التغيير المنشود  .عانت صحافتنا منذ انبثاقها
من مضايقات ومشاكل إلرغامها على إخفاء حقائق االمور وتعرض
رؤساء تحريرها ومحرريها الى الكثير من المضايقات واالجراءات
التعسفية وقد اصطبغت صفحاتها باللون األحمر وروت أرض العراق
بدماء الصحفيين بعدما تسلحوا بأهمية الدور الذي يجب ان يأخذه
كل منهم خدمة لوطنه وحماية ألرضه وفدا ًء لشعبه وكان همه نشر
الوعي االجتماعي .إن ما يجب ان يتلمسه الفرد في تاريخ الصحافة
العراقية انها خاضت منذ سنوات والدتها صراعا مستديما مع الواقع
السياسي والمحيط االجتماعي بكل األبعاد ,ومع ذاتها الطامحة
لبلوغ أهدافها الوطنية النبيلة.
وقد ضحى الصحفيون العراقيون بالكثير وسار المئات منهم في
مسيرة الشهادة دفاعا عن الوطن والتاريخ.
ونحن اليوم إذ نحتفل بعيد صحافتنا الغراء ،ندعو الى أهمية احترام
دورها في التطور والبناء الثقافي االجتماعي لذا نطالب جميع
المسؤولين في العراق من حكومة ومجلس نواب وقضاء عراقي
مستقل الى ضرورة دعم الصحافة وتعبيد الطريق أمام أصحاب
عون لكل مسؤول في خدمة العراق وشعبه.
االقالم الحرة ليكونوا خير ٍ
كما ندعو الى دعم نقابة الصحفيين العراقيين في مساعيها
المبذولة لخدمة وتعزيز دور اصحاب الكلمة الصادقة خدمة للوطن و
تقديرا لتضحياتهم الغالية.

رئيس الوزراء يزور ايران  ..غدا

سنعمل على شمول شهداء الصحافة
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معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

عالوي :نعمل بكل السبل
على ايجاد بيئة آمنة لصحافة حرة
ـ بغداد
هنأ نائب رئيس الجمهورية ايــاد عـــالوي ،االسرة الصحفية بعيد الصحافة
العراقية الـ ،146فيما أكد سعيه بالعمل على ايجاد بيئة آمنة لصحافة حرة
وضمان الحماية والعيش الكريم للعاملين فيها .وقال عالوي في بيان  ،إنه “في
الذكرى السنوية المتجددة ﻻحتفال االسرة الصحفية العراقية بعيد تأسيسها،
نتشارك مع ابناء شعبنا الكريم ،في تقديم احر التهاني لجميع العاملين
في حقل الصحافة الوطنية بعيدهم الـ ،”146مبينا أن “الصحافة العراقية
واجهت عبر تاريخها المجيد كل التحديات التي واكبت مسيرة شعبنا وكفاحه
الطويلين لتحقيق الحرية واالستقالل ومقاومة القمع واالستبداد ،والدفاع عن
قضاياه العادلة” .وأضاف “وإذ تقف بالدنا اليوم على اعتاب مرحلة مصيرية في
معاركها مع االرهاب والطائفية السياسية والفساد ،فاننا نتطلع بثقة ﻻن
تلعب الصحافة وعموم وسائل االعالم الوطنية ذات الدور التاريخي المشرف
في تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز المصالحة ،ونشر قيم المواطنة والتسامح
والمساواة ،والتي جسدتها عبر قوافل شهدائها الذين قضوا على درب الحرية،
وذودا عن شرف الكلمة الصادقة والراي الحر” .وتابع “نغتنم هذه المناسبة العزيزة
على قلوبنا لنعبر عن ايماننا العميق بالرسالة العظيمة للصحافة الوطنية
كركيزة ثابتة في ترسيخ الديمقراطية والمدنية ،وان نعمل بكل السبل ،على
ايجاد بيئة آمنة لصحافة حرة ،وضمان الحماية والعيش الكريم للعاملين فيها”.
ويحتفل الصحفيون العراقيون بـ”العيد الوطني للصحافة العراقية” في ذكراها
السادسة واألربعين بعد المائة ،حيث أعلن عن انطالق أول صحيفة “الزوراء” في
العاصمة بغداد العام .1869

الغبان يبحث مع ممثل البنك الدولي توفير الحماية األمنية
لمشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة
ـ بغداد
بحث وزي��ر الداخلية محمد
سالم الغبان  ،م ��ع الممثل
الخاص لبعثة البنك الدولي في
العراق ومنطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا روبرت بوجودة ،
توفير الحماية األمنية الالزمة
لمشاريع إعادة إعمار المناطق
المحررة بما يسهم في اإلسراع
بإعادة تأهيل المناطق التي
لحقها تخريب وأذى داع��ش.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان

الغبان استقبل بوجودة  ،واكد أن
الحكومة العراقية عازمة على
بذل قصارى الجهود من قبل
الدوائر المختصة وبالتعاون مع
بعثة البنك الدولي  ،لوضع آلية
مناسبة تضمن إع��ادة تأهيل
وإعمار المناطق المحررة.

الربيعي :امريكا تحاول ايجاد موطئ قدم لها في االنبار
ـ بغداد
أكد النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي
ان التحالف الدولي وبالخصوص الواليات المتحدة
يريدون ايجاد موطئ قدم لهم في ثابت ودائم في
محافظة االنبار .وقال الربيعي ان هذا التواجد
الذي ترغب الواليات المتحدة بتحقيقه في العراق
وتحديدا في محافظة االنبار هدفه البقاء حجر

عثرة امام وحدة العراق واستقراره .وفيما يخص
المطالبة بتسليح العشائر اشار الى انه ال يمكن
تسليح هذه العشائر إال بشروط اهمها ان يكون
التسليح من خالل الحكومة العراقية ،اضافة الى
ان كل التشكيالت التي ستتشكل منها عشائر
االنبار يجب ان تكون مرتبطة بقطعات الجيش
العراقي والشرطة االتحادية والمتطوعين،
وبخالف ذلك فإنه ال يمكن الموافقة على تسليح
اي عنصر من هذه العشائر.
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لجنة نيابية  :سنعمل على شمول شهداء الصحافة واالعالم بقانون مؤسسة الشهداء

عامل
الزمن

ـ بغداد

محمد عبد الجبار الشبوط

يتحدث بعض العسكريين
عن خطة من خمس سنوات
للقضاء على «داعش» .بغض
النظر عن الضرورات العسكرية فان خطة بهذا
المدى الزمني تحمل إشكاالت سياسية ال بد
من مواجهتها ومعالجتها.
م ��اذا س ��وف يفعل «داع��ش» خ�لال السنوات
الخمس؟
سوف يعمل على تعزيز قوته العسكرية
والمالية وتجنيد المزيد من األشخاص
المتطرفين ومحاولة توسيع نطاق سيطرته في
المجال الجغرافي السني في الشرق األوسط
خاصة في العراق وسوريا وربما االردن والخليج
فضال عن الدول الهشة مثل ليبيا واليمن.
واألخطر من ذلك فانه سوف يستثمر هذه المدة
الطويلة نسبيا في مواصلة بناء «إدارة دولة»
في المناطق التي يغتصبها في العراق وسوريا
وغيرهما .بعد خمس سنوات قد نجد انفسنا
في مواجهة «دول��ة» متطرفة خارجة على
القانون ال يعوزها سوى االعتراف الدولي.
وهذا يعني ان خطط السنوات الخمس منحت
«داعش» ما يحتاج اليه فعال وهو الزمن وهو
أقوى سالح يمكن ان يحصل عليه في خططه
الرامية الى تفتيت دول الشرق األوسط وإقامة
دولة خرافته على أنقاضها .اننا هنا قد نعيد
انتاج قصة قيام اسرائيل دون ان نعي حقيقة ما
تقوم به.
يرى بعض المراقبين السياسيين ان اي تخطيط
يغفل عامل الزمن قد يشكل فرصة ذهبية
بالنسبة لداعش .وعلينا أال نمنحه هذه
الفرصة.

كشفت عضو لجنة الشهداء
والسجناء السياسيين النيابية
زينب ع ��ارف البصري ،عن سعيها
لتعديل قانون مؤسسة الشهداء
لشمول شهداء الصحافة واالعالم
ضمن المؤسسة للحصول على
حقوقهم ،مبين ًة أن عمل مجلس
ال ��ن ��واب المقبل سيشهد حراك
لتحقيق هذه المساعي.
وقالت البصري “نبارك لالسرة
الصحفية عيدهم ه ��ذا اليوم”،
معربة عن املها بـ”المزيد من التالق
والنجاح للصحافة العراقية ،نحو
اعالم حر ومستقل والرحمة والخلود
لشهداء الصحافة االعالم”.
واض��اف البصري “ب��دوري كعضو
في مجلس النواب ولجنة الشهداء
النيابية ،سأطالب وأعمل على
شمول شهداء الصحافة واالعالم
بقانون مؤسسة الشهداء” ،مشيرة
الى ان “الهدف من ذلك هو لكي
التذهب تضحياتهم بدون مقابل”.

نجيبة نجيب  :تعزو ارتفاع الدوالر إلى اضافة  8%كضرائب وكمارك على طلبات الشراء
ـ بغداد
عزت عضو لجنة االقتصاد النيابية النائبة نجيبة نجيب ،ارتفاع
سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي إلى فرض البنك المركزي
نسبة  8%كضرائب وكمارك على طلبات الدوالر ،اضافة الى قلة االيرادات
النفطية ،فيما توقعت استمرار ارتفاعه في ظل هذه االجراءات.
وقالت نجيب إن “ارتفاع الدوالر خالل الفترة الحالية والتي وصلت الى
اكثر من  1136دينار للدوالر الواحد يعود نتيجة قيام البنك باضافة 8%
على الطلبات المقدمة من التجار والشركات لشراء الدوالر” ،مبينة

نعمه  :طلب الجبوري من األمريكان تسليح
العشائر خطوة قد تؤسس لصراع طائفي
ـ بغداد
وصفت النائب عن ائتالف دولة القانون
عواطف نعمة  ،سفر رئيس مجلس النواب
سليم الجبوري الى الواليات المتحدة
األمريكية ومطالبته لألمريكان بتسليح
العشائر بأنها “ خطوة غير محمودة
العواقب قد تؤسس لصراع طائفي يصعب
إخماده “.
وقالت في بيان “ ،ان أبناء العشائر شاركوا
في الحشد الشعبي ويقاتلون اليوم ضد
تنظيم داعش اإلرهابي لتحرير مناطقهم ،
ومن هنا النجد سبب ا ً مقنع ا ً لذهاب الجبوري
الى الواليات المتحدة األمريكية ومحاولته
إقناع األمريكان بتسليح العشائر  ،والندري

وت ��اب ��ع ��ت أن “ش��م��ول ش ��ه ��داء
الصحافة واالعالم بقانون المؤسسة
سيوفر لضحايا الشهداء ،درجات
خاصة بالتعيينات وفي الجامعات
واعطاء قطع اراضي” ،الفتة الى انه
“عند استئناف عمل مجلس النواب،
سيكون هناك ح��راك م ��ن قبلي
لتعديل القانون وشمول شهداء هذه
الشريحة بالمؤسسة”.
وأعلنت النقابة الصحفيين
العراقيين في وقت سابق ،عن مقتل
 14صحفي ا ً وتسجيل  19حادث
اعتداء على الصحفيين تراوحت
بين االختطاف واالعتداء واالصابة
ومهاجمة مقرات خ�لال النصف
االول من العام الحالي ،مشيرة الى
أن ماقدمته الصحافة العراقية منذ
نيسان عام  2003بلغ “ 420شهيدا”،
فيما ح ��ذرت من مخاطر “مازالت
قائمة” على سالمة الصحفيين
في ظل غياب القانون وجهل بعض
مفاصل الدولة بدور العمل الصحفي
“االيجابي”.

عن أية عشائر يتحدث وهل يقصد العشائر
التي تقاتل اليوم ضد داعش أم عشائر في
المناطق اآلمنة البعيدة عن الجبهات “.
وأضافت  ”:ان تسليح الحشد الشعبي
الذي يضم جميع مكونات الشعب العراقي
جاء بفتوى من المرجعية التي ارتأت ضرورة
إعالن الجهاد الكفائي لدفع األذى وصد
العدوان عن الشعب العراقي  ،فض ال ً عن أن
تسليح الحشد الشعبي للتصدي لإلرهاب
حضي بمباركة دولية  ،أي أن تسليح
الحشد لم يكن عبثي ا ً واليوجد سباق
طائفي للتسلح إال في مخيلة البعض “.
وتساءلت نعمة  ”:هل يضمن الجبوري
ع ��دم تسرب السالح ال��ذي قد يقدمه
األمريكان لبعض العشائر الى جهات
اخرى؟ وهل يتحمل الجبوري المسؤولية
في حال حصول صراع طائفي يدمر النسيج
المجتمعي في العراق؟ وأليس األجدر به
أن يطلب الدعم الدولي للحشد الشعبي
الذي يدافع عن جميع المكونات ؟ “.
وبينت  ”:ان الخطوة التي أقدم عليها
الجبوري غير محمودة العواقب وقد تكون
لها تداعيات خطيرة في المستقبل القريب
 ،وقد تؤسس لصراع طائفي يصعب إخماده
 ،وكان األجدر بالجبوري باعتباره رئيس ا ً
للسلطة التشريعية أن يطرح مسألة
زيارته ألمريكا على مجلس النواب لغرض
التشاور حول المواضيع التي سيناقشها
هناك بدال ً من التصرف بشكل فردي

الكناني  :العراق بحاجة للدعم الدولي
في وقف خطط الجوار لتقسيم العراق

أن “بيع الدوالر مباشرة للتجار والشركات سيتم استيفاء منهم 5%
ضريبة و 3%كمارك”
وتابعت نجيب أن “قيام البنك بأخذ مهام هيئتي الضرائب والكمارك
والتي هي بإمكانها القيام بذلك ،ادى الى ارتفاعه بهذا الشكل”.
وأضافت نجيب ان “االسباب االخرى التي ادت الى ارتفاعه هي قلة
االيرادات النفطية” ،مشيرة الى ان “انخفاض اسعار النفط من  111دوالر
للبرميل الواحد الى اقل من  60دوالر ادت الى تقليل ايرادات العراق من
العملة الصعبة”.
وأشارت نجيب الى ان “الوضع االمني غير المستقر زاد ايضا من
الطلب على شراء الدوالر وبالتالي فان هناك زيادة في الطلب اكثر من

الزاملي يعلن آخر نتائج التحقيق
في سقوط الموصل

النائب المالكي  :البنك المركزي اصبح الحول له والقوة
امام هيمنة مافيات العملة في السوق المحلية

ـ بغداد

ـ بغداد

اكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في اسباب سقوط
الموصل حاكم الزاملي ،انه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا
لعرض آخر نتائج التحقيق في عمل اللجنة ،فيما بين ان
التصريحات التي تصدر من بعض اعضائها” ال تمثل اال
وجهة نظر شخصية”.
وقال الزاملي وهو رئيس لجنة االمن والدفاع النيابية في
بيان انه سيعقد “مؤتمرا صحفيا في الدائرة االعالمية
بمبنى مجلس النواب  ،من اجل توضيح سير عمل لجنة
التحقيق في سقوط الموصل واالع�لان عن آخر نتائج
التحقيق”.
وأشار الى ان “لجنة التحقيق لم ت ُصدر اي تصريحات
رسمية” مؤكدا أن “ما يصدر من بعض االعضاء ال يمثل اال
وجهة نظر شخصية ،وهذا يؤثر على سير التحقيق”.
وكانت رئاسة اقليم كردستان أعلنت الخميس الماضي
رفضها السئلة اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في
سقوط الموصل الموجهة لرئيس االقليم مسعود بارزاني
حول أحداث  10حزيران  2014واحتالل عصابات داعش
االرهابية للمدينة.
وأشارت الى ان “معظم األسئلة ملغومة وفيها الكثير
من الريبة واالتهامات الضمنية التي تواري وتبتعد تماما
عن األسباب الحقيقية لسقوط الموصل ،وال تتوفر فيها
الصراحة والشفافية ،ولذلك ال نرى إنها تخصنا ولسنا
معنيين بها” .فيما تنتظر اللجنة النيابية اجوبة رئيس
الحكومة السابق نوري المالكي ورئيس مجلس النواب
اسامة الجبوري.

قال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية عبد السالم المالكي ،ان البنك
المركزي اصبح الحول له وال قوة امام
هيمنة مافيات العملة في السوق
المحلية.
واشار المالكي في بيان الى ان البنك
المركزي بات غير قادر على السيطرة على
التصاعد المستمر لسعر صرف الدوالر
امام العملة المحلية مما اثر على زيادة
االسعار بشكل مخيف في السوق خاصة
اننا على ابواب شهر رمضان المبارك.
ولفت الى ان البنك المركزي العراقي
اصبح الح ��ول وال قوة له ام ��ام هيمنة
مافيات العملة في السوق المحلية
ناهيك عن عدم وجود سياسة حقيقية
له في التعامل مع المصارف االهلية
ببيع العملة والتي هي االخرى لم تعد
ذات مقدرة على مواجهة تغيرات السوق
اليومية بسبب تلك السياسات الفاشلة
مما جعل سعر الدوالر يرتفع بشكل يومي
حتى وصل الى اسعار اليمكن السكوت
عنها اكثر من ذلك.
وتابع  ،اننا لم ن ��رى من ادارة البنك
المركزي اية اج ��راءات فعلية لمواجهة
التضخم الحاصل واالرتفاع غير الطبيعي
وبشكل يومي لسعر صرف الدوالر وهذا

دليل عدم وجود رؤية واضحة لدى البنك
المركزي لمواجهة الظروف الصعبة”،
متوعدا بأتخاذ اج ���راءات سريعة في
البرلمان والمطالبة باستدعاء ادارة البنك
المركزي لغرض الوقوف على ماهيات هذه
االخفاقات.

الشمري  :هناك فريقان في النظرة إلى مشروع الحرس الوطني
ـ بغداد
ـ بغداد

استهجن القيادي في التيار الصدري أمير الكناني عدم توحيد الخطاب االمني
داعيا الى الوقوف بقوة امام خطط دول الجوار الرامية لتقسيم العراق فيما جددت
لجنة االمن والدفاع النيابية رفضها نشر قوات برية امريكية في محافظة االنبار،
واضاف الكناني ان هناك ضرورة لتعزيز دعم المجتمع الدولي للعراق وسبق ان تم
اطفاء الديون المترتبة بذمة العراق نتيجة مجازفات النظام البائد
وبين الكناني ان العراق ومنذ عشر سنوات دخل بمعركة كبيرة مع التنظيمات
االرهابية لذا فنحن بحاجة للمجتمع الدولي للوقوف معنا خصوصا وان هناك
عددا من دول الجوار تخطط وتسعى لجعل العراق لقمة سائغة بغية تفتيته الى
دويالت
واوضح الكناني ان هناك مشكلة حقيقية في عدم توحيد الخطاب في القرار
االمني مما يؤدي الى مشاكل واضحة في تحرير المناطق من داعش مضيف ا ً ان
طائرات التحالف الدولي تصيب االهداف الداعشية التي تقترب من كردستان بدقة
متناهية
وجددت لجنة االمن والدفاع النيابية رفضها نشر قوات برية امريكية في
محافظة االنبار ،داعية الحكومة العراقية الى الخروج من صومعة الضغوطات
التي تمارسها ادارة البيت االبيض واتخاذ القرار السياسي والعسكري بشكل
مستقل .
عضو اللجنة ماجد الغراوي اكد ان ارسال واشنطن لجنود لمحافظة االنبار
وتحت مسمى المستشارين مرفوض جملة وتفصيال النه غطاء لعملية احتالل
جديدة تحت مرأى ومسمع الحكومة العراقية  ،منوها ان هنالك بعض السياسين
واالحزاب الزالت تراهن على االمريكان ودورهم المزيف في محاربة االرهاب او القضاء
على عناصر داعش الوهابية.
يشار الى ان عضو مجلس محافظة االنبار عيد عماش ،عن وصول  80مستشارا
أمريكيا الى قاعدة الحبانية ،وفيما اشار الى ان هذه الدفعة هي االولى ،اكد أنهم
سيقومون بتدريب القوات االمنية والعشائر وتقديم الدعم اللوجستي والخطط
العسكرية لها في معركتي تحرير الرمادي والفلوجة.

العرض”.
وأكدت نجيب أن “قانون الموازنة للعام الحالي  2015تضمن قيدا ً
أو شرط ا ً ضمن احد مواده ،وهو أن ال يتجاوز البيع في مزاد البنك الذي
يجريه أكثر من  75مليون دوالر يومي اً” ،مبينة أن “اإلجراءات الجديدة
التي اتخذتها الموازنة والبنك المركزي من شانه استمرار ارتفاع
الدوالر”.
وارتفع سعر الدوالر في األسواق المحلية أمام الدينار العراقي
تدريجي ا ً ليصل  1336دينار للدوالر الواحد مقارنة بـ  1225ألف دينار
للدوالر الواحد خالل شهر شباط و 1200دينار للدوالر الواحد خالل
نهاية العام الماضي .2014

أك ��د ائتالف الوطنية  ،إن قانون
الحرس الوطني مختلف عليه من
قبل الكتل السياسية وفيه إشكاالت
كثيرة ولم تحسم لحد االن فيما قالت
دولة القانون ان “تشريع قانون الحرس
الوطني سيفضي الى ترهل كبير في
المؤسسات العسكرية
وأضاف النائب كاظم الشمري عضو
االئتالف ان قانون الحرس الوطني

احيل االم ��ر لهيئة رئاسة البرلمان
بطلب منها للباحث في مع رؤساء
الكتل السياسية وهناك من يحبذ أن
يرتبط برئيس مجلس الوزراء وان يكون
تسليحه أكبر من الشرطة وأقل من
الجيش
واوض��ح النائب الشمري ان هناك
تباين في الرؤى لهذا المشروع منقسم
لفريقين االول منها يريد ارتباطه
برئيس مجلس ال ��وزراء والقائد العام
للقوات المسلحة واالخر يرى ان يكون
ارتباطه بمجلس المحافظة ويكون

حرس ا ً محليا وتسليحه يتناسب مع
المحاطر التي تواجه المحافظة
يذكر ان نائب عن دولة القانون حذر
من اقرار قانون الحرس الوطني بصيغته
الحالية.
النائب عدنان االسدي قال ان “تشريع
قانون الحرس الوطني النه سيفضي
ال��ى ترهل كبير ف ��ي المؤسسات
العسكرية ويتداخل مع المؤسسات
االمنية القائمة ويتسبب بتخبط
في التشريع وفي المؤسسة االمنية
وتدمير لها وللمؤسسة العسكرية”

نائب يكشف عن سعي بعض السياسيين ألحداث فتن في الوسط والجنوب
ـ بغداد
كشف النائب عن ائتالف دولة
القانون محمد الصيهود ،ان بعض
السياسيين يمنون انفسهم
بأحداث فتنة في مناطق الوسط
والجنوب ،مبينا انه من المستحيل
ان يستطيع ه ��ؤالء السياسيين
النجاح في مسعاهم هذا.
وق ��ال الصيهود إن “الكثير من
السياسيين يمنون انفسهم
ويراهنون على اح��داث فتنة بين
اطراف التحالف الوطني وواقع األمر
وايضا زعزعة االمن واحداث الفتن

في محافظات الوسط والجنوب”،
مبينا ان “ابناء الوسط والجنوب
نسيج اجتماعي متكامل وتربطه
الكثير من الروابط التي هي اكبر
من احداث فتنة”.
وضافت ان “التحالف الوطني
يع ُد مرتكز العملية السياسية
وهو المكون األكبر ،كما انه هو
المتصدي لمثل هذه المؤامرات
التي يواجهها العراق” ،الفتا الى
ان “ابناء الوسط والجنوب اليوم
يقاتلون من اج ��ل تحرير األنبار
والموصل ،فمن غير الممكن ان
تنطوي عليهم مؤامرات هؤالء الذين
ال يريدون للعراق خيرا”.

الجاف  :نؤكد بطالن
االتهامات حول تصدير النفط
خارج علم الحكومة االتحادية
ـ اربيل
قالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف
 ،ان االتهامات لكردستان بتصدير النفط خارج علم
الحكومة االتحادية باطلة وال تستند الى دليل
وبينت الجاف ان روات ��ب موظفي كردستان التي
تم ارسالها من بغداد الخاصة بشهر نيسان كانت
منقوصة وهي السبب الرئيس في تاخير توزيع الرواتب
لموظفي كردستان فيما أعلنت وزارة المالية في
حكومة كردستان البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر
نيسان الماضي ،وان وزارة البيشمركة ستكون اول
المستلمين.
واضافت الجاف ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي
ووزي ��ر النفط في الحكومة االتحادية لم يتهموا
كردستان بذلك وانما االتهامات تاتي من غيرهم وهي
باطلة وال تستند الى دليل ومطلقوها ليسوا باحرص
منا
وكانت وزارة المالية بحكومة كردستان في بيان تلقت
“االتجاه برس” نسخة منه ،إن “حصة اقليم كردستان من
الموازنة لشهر ايار والبالغة  508مليارات دينار وصلت
يوم الجمعة الى اربيل مضيفة أن “سيتم البدء بتوزيع
رواتب الموظفين يوم االحد المقبل ،على ان تكون وزارة
البيشمركة هي اول وزارة يتسلم موظفوها رواتبهم”.
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االمم المتحدة تشيد بتشكيل قوة افريقية لمحاربة بوكو حرام المسلحة

حزب الله :التكفيريون مشروع
تدميري والغائي في المنطقة

ـ وكاالت

ـ وكاالت

اش��اد مجلس االمن الدول��ي بالجهود االقليمية
لتشكيل قوة مش��تركة بهدف مكافحة تنظيم
بوكو حرام المسلح.
وج��اء في اع�لان اعتمد باالجماع بعد مش��اورات
ح��ول الوضع ف��ي افريقيا الوس��طى ،ان المجلس
“يدي��ن بش��دة تكثي��ف هجم��ات المجموع��ة
االرهابية”.
واشار الى ان بوكو حرام تنشط “في نيجيريا على
طول الحدود مع الكاميرون وفي االقاليم الشمالية
من الكاميرون وقرب الحدود بين نيجيريا وتشاد”.
واض��اف االع�لان ان المجل��س “يش��يد بالتقدم
المس��جل مؤخ��را م��ن قب��ل دول المنطق��ة ضد
بوك��و حرام” ويش��جعهم على تكثي��ف تعاونهم
العسكري.
وتاب��ع االع�لان “انه يش��يد بهذا الص��دد بتحرك
المنطقة لتش��كيل قوة تدخل مشتركة متعددة
الجنسيات”.
ودع��ت نيجيري��ا الخمي��س ال��ى تول��ي اح��د
مس��ؤوليها العس��كريين قي��ادة ق��وة اقليمي��ة
جديدة قوامه��ا نحو تس��عة االف عنصر للقضاء
عل��ى جماعة بوكو حرام يكون مقرها في نجامينا
وذل��ك خالل قمة جمعت رؤس��اء البلدان المجاورة
(الكاميرون وتشاد والنيجر وبنين) في ابوجا.
وعق��د رؤس��اء دول وحكوم��ات نيجيريا وتش��اد
والكامي��رون والنيج��ر وبني��ن قم��ة ف��ي ابوج��ا،
العاصم��ة الفدرالي��ة النيجيري��ة بع��د يومي��ن
م��ن محادثات تمهيدي��ة بين وزراء الدف��اع والقادة
العسكريين في هذه البلدان.
وستتكون قوة التدخل المش��تركة الدولية من
 8700جندي وش��رطي ومدني ،من نيجيريا وتشاد
وكاميرون والنيجر وبنين.
وس��يكون مقر قيادتها في العاصمة التشادية
نجامين��ا ،وسيرأس��ها الجنرال النيجي��ري توكور
بوراتاي.

اعتبر نائب األمين العام لحزب اهلل الش��يخ نعيم قاسم ان
“ تنظيم القاعدة ومتفرعاته من داعش والنصرة وغيرهما من
التنظيمات هم مشروع تدميري وإلغائي في هذه المنطقة،
بدلي��ل ما فعلوه من تخريب وقتل ودم��ار ،وقلب لحياة الناس
بش��كل غير عادي ،والقل��ق الكبير الذي تعيش��ه المنطقة
بسببهم.
وافاد تصريحات للش��يخ قاس��م ق��ال ان تنظيم القاعدة
ال يقبل إال من كان على ش��اكلته أو يقتلونه ،وال يوجد أفكار
أو آراء أخرى أو حضور إنس��اني خ��ارج عن دائرة قناعاتهم ،وهم
ال يقبل��ون من يخالفهم ،بل يتصرفون مع��ه على قاعدة أنه
مخالف له��م ،فإما أن تكون الناس معه��م  100%أو ال وجود
لهم ،ونحن إذا لم نقل إن القاعدة أس��وأ من إس��رائيل ،لقلنا
إنها تساويها في كل شيء”.
وأض��اف ”:إن اإلرهابيين التكفيريين ال يس��تمعون ألحد ،وال
عه��ود لهم أم��ام أحد ،بدليل م��ا فعلوه مؤخ��را بالموحدين
ال��دروز ،حيث إنهم قتلوهم ذبحا على الرغم من العهود التي
أعطي��ت ليبقوا ف��ي أماكنهم ،وقب��ل قتل ال��دروز قتلوا من
المسيحيين واإليزيديين ،ومن السنة قبل الشيعة ،حيث أن
األعداد التي قتلت من أهل الس��نة على يد داعش تفوق مرات
ومرات ما قتل من كل الطوائف والمذاهب األخرى ،وهذا ما يؤكد
أن ه��ؤالء قتلة مجرمين ال يريدون أحدا ،والحل الوحيد معهم
ه��و قتالهم واقتالعهم من أرضنا ومن أي موقعة نس��تطيع
م��ن خاللها أن نقضي على هذه الجرثومة الس��رطانية التي
تشابه جرثومة إسرائيل ،فال يوجد حل آخر ،وان أي حل يطرحه
بعض المساكين غير قتال التكفيريين ،فإننا نقول لهم أين
أنتم وفي أي قرن تطرحون هذا الحل ،فهؤالء ال يمكن التفاهم
معهم ،وال يقبلون أحدا ،ومشروعهم تدميري ،والحل معهم
ال يكون إال بقتلهم”.

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن
طائرتها الجديدة ميغ 29-K

الجنائية الدولية تطالب جنوب افريقيا توقيف البشير
ـ وكاالت
طالب��ت المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة س��لطات جنوب
افريقيا إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير اثناء زيارته
لحضور قمة االتحاد االفريقي التي تنعقد في جوهانسبورغ.
ودعا رئي��س المحكمة جنوب افريقيا الى االيفاء بالتزامها
تج��اه قان��ون الجنائي��ة “الموقعة عل��ى ميث��اق المحكمة
الجنائية الدولية” وتس��ليم الرئيس البش��ير الذي وصل الى

موقع تركي ينشر فيديو يظهر
صور أسلحة موجهة لسوريا

جوهانس��بورغ ،وع��دم ادخار جه��د لضمان تنفي��ذ مذكرات
التوقيف الصادرة بحق البشير الذي تالحقه المحكمة منذ
 2009بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنس��انية.
ويرف��ض البش��ير االعت��راف بالمحكم��ة ،وي��رى أنه��ا أداة
اس��تعمارية موجهة ضد بالده واألفارقة.
وقيدت مذكرات االعتقال نطاق تحركات الرئيس الس��وداني
بالسفر فقط إلى الدول الصديقة وغير الموقعة على ميثاق
روما.

وضع��ت األحزاب التركي��ة المعارضة عددًا من
الش��روط على حزب العدال��ة والتنمية من أجل
الموافقة على الدخول في ائتالف حكومي بعد
االنتخاب��ات التي جرت االس��بوع الماضي ،ومن
هذه الشروط مغادرة الرئيس التركي رجب طيب
اردوغان قصرة الجديد بدعوى “البذخ المفرط”.
كما تتضمن الش��روط التزام إردوغان كرئيس
للجمهورية بالس��لطات التي حددها الدستور،

نش��ر موق��ع “ اودا تي ف��ي” التركي ش��ريط فيديو
جديدا حول األسلحة التي تم نقلها إلى التنظيمات
اإلرهابية في سوريا بينها مواد كيماوية.
وكان��ت الصح��ف والمواق��ع التركي��ة تناقل��ت
خب��ر ضب��ط حاف�لات تركية نقل��ت إرهابي��ي داعش
وأسلحتهم إلى األراضي السورية وخاصة مدينة تل
أبيض في محافظة الرقة بإشراف جهاز االستخبارات
قبيل اعتداء الجماعة على المدينة العام الماضي.
وافاد موقع س��انا الس��وري انه يظهر في الفيديو
ومدته  48ثانية إرهابيا يس��تعمل س�لاحا رشاش��ا
ثقي�لا بيكيس��ي يطل��ق النيران من فج��وة في أحد
الجدران وصندوق أس��لحة وذخيرة كتب عليها عبارة
باللغ��ة التركي��ة وتعن��ي  100قطع��ة عي��ار 7ر12
إضافة إلى ختم على الصندوق ام كي “آلة الصناعات
الكيماوية”.
وكانت صحيفة جمهورييت نش��رت بداية الشهر
الج��اري ف��ي نس��ختها الورقي��ة وعل��ى موقعه��ا
االلكترون��ي ش��ريط فيدي��و وص��ورا تظه��ر احتواء
الش��احنات التى ت��م توقيفه��ا مطلع ع��ام 2014
والتابعة لجهاز المخاب��رات التركى  ،مئات القذائف
واالس��لحة والمتفجرات للتنظيم��ات اإلرهابية في
س��وريا كما نش��رت صور قذائف ه��اون مخبأة تحت
أدوي��ة في ش��احنات اعترضتها ق��وة درك تركية قرب
الحدود السورية.
وتتوالى التقارير اإلخبارية التي تكشف دعم نظام
أردوغ��ان للتنظيم��ات اإلرهابي��ة في س��وريا وتحول
منطقة فاتح في اس��طنبول إلى مرك��ز لالرهابيين
المتطرفين منذ بدء الهجمة العدوانية ضد س��وريا
وس��ط حمالت قام��ت به��ا المؤسس��ات والهيئات
اإلس�لامية تحت اسم جمع المساعدات لالرهابيين
أو من يس��مون “الجهاديين” وس��ط حماية ش��رطة
أردوغان لنشاطهم رغم علنيته .

تكشف وزارة الدفاع الروس��ية عن طائرتها األحدث ميغ-
 29Kألول م��رة في المعرض الدول��ي (الجيش  )2015الذي
سيقام في ضواحي موسكو من  16إلى  19يونيو/حزيران.
تتمي��ز طائ��رات مي��غ -29Kومي��غ -29KUBبهيكلها
المحسن والمنظومة الرقمية للقيادة ،وبقدرة كبيرة على
االختفاء عن الرادارات،
وزيادة في س��عة خزانات الوق��ود ،والحمولة المجدية ،ما
يمنحه��ا قدرة نوعية على تدمير األه��داف الجوية والبرية
والبحرية.

ونقلت مصادر صحفية  ،أن“ :الرئيس سيجري سلسلة من
اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العالقات
الثنائي��ة والقضاي��ا ذات االهتم��ام المش��ترك باالضافة الى
المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة”.
وبوص��ول الرئيس الس��وداني إلى جوهانس��برغ ،قد تنضم
بذل��ك جنوب إفريقيا إلى عدد من الدول األعضاء بالمحكمة
الدولي��ة ،ف��ي تجاه��ل مذكرت��ي االعتق��ال الصادرتين بحق
البشير.

المعارضة التركية ألردوغان :القصر أو التحالف
ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

إلى جانب إيقاف ما يس��مى بمرحلة الحل (مع
األكراد) ،وإرس��ال الوزراء المتورطين في فضيحة
الفس��اد إلى المحكمة العليا ف��ورا .وتبدأ هذا
األس��بوع عملي��ة تألي��ف الحكوم��ة التركية
الجدي��دة ،وذل��ك باجتم��اع البرلم��ان وانتخاب
هيئات��ه ،ث��م تكليف رئي��س الجمه��وري أكبر
األحزاب تشكيل الحكومة خالل مهلة أقصاها
 45يو ًم ��ا .ونقل��ت مص��ادر تركي��ة أن ش��روط
المعلنة الت��ي يضعها قادة أح��زاب المعارضة
قد ال تس��اهم ف��ي التوصل إلى حل��ول ،محذرة
من محاوالت “إذالل” للرئيس اردوغان الذي انتخب

بأغلبي��ة  % 52من أصوات ناخبي تركيا .وكانت
المص��ادر تتح��دث ردًا على س��ؤال حول ش��رط
حزبي الش��عب الجمهوري والحرك��ة القومية
القاضي بمغادرة إردوغان لـ”القصر األبيض” الذي
انتقل إليه بعد انتخابه إلى القصر الجمهوري
القدي��م من أج��ل التحالف مع ح��زب التنمية
والعدالة الذي ينتمي إليه اردوغان.
كان الحزب��ان المعارض��ان تعه��دا خ�لال
حملتهم��ا االنتخابي��ة بإرغ��ام إردوغ��ان على
مغادرة القص��ر ،الذي أث��ار المعارضون حوله
الكثير من االنتقادات بدعوى “البذخ المفرط”.

الشرطة األردنية يواصل
ممارسة ابشع التعذيب
بحق سجناء جوّ

محادثات سالم اممية
اليوم في جنيف
لتسوية االزمة اليمنية
ـ وكاالت
يعق��د ف��ي مدينة جنيف السويس��رية
مؤتمر لحل االزمة اليمنية بمشاركة وفود
وممثلين عن القوى اليمنية.
واجرى االمين الع��ام لألمم المتحدة بان
ك��ي مون لقاءات عمل ف��ي جنيف تمهيدا
للمؤتمر ،حيث التقى كال من قادة مجلس
التعاون ووفد عبد ربه منصور هادي ،وبحث
الترتيب��ات الت��ي أعدتها األم��م المتحدة
لعق��د المش��اورات ،وجهوده��ا إليص��ال
المساعدات االغاثية للشعب اليمني.
ووصل��ت وفود القوى اليمنية الى جنيف
للمش��اركة في المؤتمر ،وتضم خمس��ة
ممثلي��ن بينه��م اثنين عن حرك��ة انصار
اهلل وذلك عقب استجابة المبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ لمالحظات الحركة.
واك��د رؤس��اء وممثل��و المكون��ات
السياسية اليمنية المشاركة في مؤتمر
جني��ف قبي��ل مغادرتهم صنع��اء أهمية
تص��در قضية إيق��اف العدوان الس��عودي
على اليمن فضال عن رفع الحصار الظالم
على الشعب اليمني.
م��ن جهت��ه اك��د امي��ن ع��ام المؤتم��ر
الش��عبي العام عارف الزوكا ،ان الهدف من
المشاركة هو وقف العدوان الغاشم.
من جانبه شدد ممثل “أنصار اهلل” حمزة
الحوثي أن المشاركة في مشاورات جنيف
ته��دف إل��ى احي��اء العملية السياس��ية
وإيجاد حلول لما يمر به الوطن.
فيم��ا أعرب أمين عام حزب الحق حس��ن
زيد ،عن أمله في ان تكون مشاورات جنيف
منبرا اعالميا دوليا لع��رض حجم العدوان
وآثاره على الشعب اليمني.

ـ وكاالت
أف��ادت مص��ادر محلي��ة أن المعتقلين في
س��جن ج ّو المركزي ال زالوا يتعرضون ألبش��ع
أنواع التعذيب واإلهانات على يد الدرك األردني،
والذي ف��اق ما حص��ل لهم أثناء اع�لان (حالة
الطوارئ).
ونق��ل موق��ع “منام��ة بوس��ت” ع��ن تل��ك
المص��ادر قوله��ا :ض��رب  8م��ن المرتزق��ة
األردنيي��ن المعتقلي��ن “رائد الفردان وجاس��م
ف�لاح” ورموهم��ا على وجهيهما عل��ى الجدار
دون اكت��راث إلصابتهم��ا ،حي��ث تع��رض اح��د
المعتقلي��ن إلصاب��ة ش��ديدة في ي��ده ،فيما
تع��رض المعتق��ل جاس��م ف�لاح إل��ى إصابة

بصدره ويده ،كما ت��م منعهما من العالج في
عيادة السجن دون سبب.
وأضاف��ت ،أنه عندم��ا أراد المعتقالن تقديم
ش��كوى لدى إدارة الس��جن عما حصل لهما،
منعه��م المرتزق��ة األردني��ون ،وهددوهم بأنه
في حالة تقديم ش��كوى فإنهما سيتعرضان
ألكثر مما أصابهما.
وأوضح��ت المص��ادر أن المرتزق��ة األردنيين
مس��تمرون بتوجي��ه اإلهان��ات للمعتقلي��ن
كما يعمدون إلى إيقافهم ظهرا ً تحت أش��عة
الش��مس الحارق��ة وف��ي الح��رارة المرتفعة،
بداع��ي التفتي��ش ودون س��بب ،وق��د س��قط
العديد من المعتقلين من حرارة الشمس ،دون
اكتراث من المرتزقة.

مقتل  6جنود أوكرانيين وإصابة
 14خالل 24ساعة الماضية
ـ وكاالت
أعل��ن الجي��ش األوكران��ي
أن س��تة م��ن جن��وده قتل��وا
وأصي��ب  14اخرون خ�لال األربع
والعشرين ساعة الماضية في
مناطق انفصالية بشرق البالد
عل��ى الرغ��م م��ن اتف��اق وقف
إطالق الن��ار الذي بدأ س��ريانه
قبل أربعة أشهر.
وكب��ح اتف��اق الهدن��ة الذي
توص��ل إلي��ه ق��ادة أوكراني��ا
وروس��يا وألماني��ا وفرنس��ا
القتال على نطاق واس��ع لكن
اشتباكات يومية تقريبا ال تزال
توقع قتلى من الجانبين.
وح��ذر المراقب��ون الدولي��ون
من أن الوض��ع على أرض الواقع
مهدد باالشتعال.
وق��ال أندري��ه ليس��ينكو
المتح��دث باس��م الجي��ش

األوكران��ي إن الوض��ع متوت��ر
بش��كل خ��اص ح��ول المط��ار
عل��ى مقرب��ة م��ن مدين��ة
دونيتسك التي يسيطر عليها
االنفصاليون.
وأض��اف “لق��د أش��رك العدو
دباب��ات وناق�لات جن��د مدرعة
ومدفعي��ة ثقيلة في المعارك.
ونش��دد عل��ى أن المتمردي��ن
يطلق��ون النار عل��ى المناطق
المأهولة بالسكان”.
وتاب��ع أن الضحايا س��قطوا
ج��راء قص��ف مدفع��ي م��ن
االنفصاليي��ن الموالين للروس
فضال عن انفجار ألغام.
وذك��رت منظم��ة األم��ن
والتع��اون ف��ي أوروبا أن��ه على
الرغ��م م��ن ادع��اءات الطرفين
غي��ر أن أيا منهما لم يس��حب
كام��ل األس��لحة الثقيلة من
منطق��ة الص��راع كم��ا تنص
اتفاقية الهدنة.

ّ
ّ
هستيرية النظام
الجنسية عن  56بحرينيا يدل على
االئتالف :إسقاط
ـ متابعة
اعتبر ائتالف ش��باب ث��ورة  14فبراير أ ّن
ُح ك��م المحكم��ة البحرين ّي ��ة القاضي
بإس��قاط الجنس�� ّي ة ع��ن  56مواط نً��ا
والسجن ما بين  10س��نوات إلى المؤبد،
يد ّل ��ل عل��ى حال��ة الهس��تيريا الت��ي
الشعبي
يعيش��ها النظام ج ّراء الحراك
ّ

الث��وري .وافاد مصادر عن االئتالف في بيان
ّ
اصدره إ ّن اللجوء إلى هذه األس��اليب ،لم
يعد مجدي ًا ،فالقمع المق نّع تحت عنوان
يس��م ى باألح��كام القضائ ّي ة ،لم يعد
ما
ّ
قادرًا على إس��كات األصوات الح ّرة وإخماد
المتجدد والمستم ّر ،بل إ ّن
الحراك الثوري
ّ
هذه األساليب من ش��أنها أن ت ّ
ُحف ز على
االستمرار والصمود ،وتزيد وعي الجماهير
بحقيقة النظام الفاسد.

وأوض��ح أ ّن تس��خير القض��اء لقم��ع
المعارضين السياس ّي ين ،وإمالء األحكام
عل��ى القضاة ،أصبح أم رًا مكش��و ًف ا لدى
ّ
كل األوس��اط القانون ّي ��ة والحقوق ّي ة في
العالم ،مشي رًا إلى أ ّن األحكام التي صدرت
بحقّ  56مواط نًا ،دليل على وضع القضاء
المزري ،م��ا يجعل ّ
كل ه��ذه األحكام من
والقانون��ي باطل��ة
الحقوق��ي
المنظ��ار
ّ
ّ
وليس لها أدنى اعتبار -وف ًق ا للبيان.

ّ
وأك ��د االئت�لاف تضامن��ه الكام��ل مع
كاف��ة المواطني��ن المحكومي��ن ظل ًم ا
حد وصفه -مش��ي رًا
بأح��كام جائرة -على ّ
ٍ
إلى أ ّن هذه األح��كام بُنيت في معظمها
اعتراف��ات ان تُزع��ت تح��ت وط��أة
عل��ى
ٍ
التعذيب الممنهج ،وهو ما جعل النظام
ي ُماطل من ُذ س��نوات في السماح لمق ّر ر
األمم المتحدة الخاص بالتعذيب «خوان
منديز» بزيارة البحرين.
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محليـة

عمليات بغداد تتوعد بحجز السيارات “غير المرقمة “ شهرا كامال

مجانين
 5نجوم

ـ بغداد
قررت قيادة عمليات بغداد  ,فرض اجراءات
جديدة بحق العجالت التي ال تحمل لوحات
تسجيل  ,مبينة انها ستقوم بحجز العجالت
غير المرقمة لمدة اقصاها شهر واحد .
وأعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد
سعد معن في بيان له تلقت “العراقية”
نسخة منه  ,انه “بالنظر لما تمثله العجالت
التي ال تحمل لوحات تسجيل (ارق��ام)
من مخاطر على الوضع االمني من خالل
استخدامها من قبل الجماعات االرهابية بعد
تلغيمها  ،واستخدامها من قبل عصابات
الجريمة المنظمة في عمليات (الخطف
السطو المسلح –التسليب) واالعتداءعلى السيطرات والمرابطات التابعة للقوات
االمنية من خالل اط�لاق النيران بواسطة
االسلحة الكاتمة للصوت”.
واضاف معن بحسب البيان ان “منع حركة
هذه العجالت باستثناء التي تحمل اوراقا
ثبوتية تبين ان صاحبها يقوم باجراءات
التسجيل خالل اوقات الدوام الرسمي فقط ،
وخالف ذلك سيتم حجز العجلة لمدة شهر
كامل من قبل مفارز قوات الجيش العراقي
والسيطرات والشرطة والنجدة وحماية
المنشأت فضال عن باقي التشكيالت االمنية”
.
واضاف العميد معن ان “هناك اشخاصا
يعمدون ايضا على اخفاء بعض معالم
العجالت منها صبغ العجلة او اخفاء معالم
لوحاتها  ،وعليه سيتم محاسبتهم وحجز
مركباتهم لشهر كامل ايضا في حال تم
ضبطهم من قبل مفاصل القوات االمنية”

حازم الساعدي

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه
تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
قد يجبر احدنا ان يختار المرء على
االمر كاختيار الموت والحياة على االعاقة على السالمة لكن
ان يختار الجنون على العقل هذا من فرائد االمور وعجائبها
فربما يجرع المرء بغية الخالص وكم تعرض اخواننا وقاسي
جالوزة النظام المقبور في السجون وتمنوا الموت بدل
الحياة حتى باتوا يضنون الموت في الموت خالصهم من
االم التعذيب المتواصل وحتى السالمة قد يستغني عنها
حينما تقحم في اروقة الحروب المفروضة يوميا يغتال
السليم اعضاءه بغية الفرار من قادسية هنا او ام معارك
هناك ومن المشاهد لمسناها وعشناها معا لكن ان ان
يختار زيد او عمر الجنون على العقل هنا ينابيع التوقف
عند محطة االستفهام ونقاط االفتراق تميز هذا من ذاك
فالجنون قد فقد عقله اي افرغ من االحاسيس والمشاعر
وحبل الوصال بين االعضاء ومركز االعصاب قد قطع واصبح
الكيان عائما كالسفينة بال شراع وضغوط الحياة المليئة
باالحتياجات ولت بال رجعه وسنن التكاليف الدينية وحج
وزكاة  ...ليس المجنون حرج المميزات بالنسبة اليه ال
ترتقي من صوم وصالة وحج وزكاة في عالم المسؤول عنه
ويعتقد انه الحر الطليق الذي تثنيت له الوسادات وهو ايضا
ال يحتاج الى المسكن والينتظر مشروع بسمايه وال ينتظر
مشرع بسمايه فجناية امين عاصمة الجزرات الوسطية
التي يفترشها متى يشاء  ..ال بعبئي بنوع المأكل والمشرب
فكسرة الخبز التي يجدها وسط اكوام القمامة التي تعادل
نفر قوزي الحاج قدوري واما اعتدى على احد فليس من حق
العاقل الرد على المجنون فهو يمتلك حصانه ال يمتلكها
اي انسان يصرخ موبخا “ شبيك خال عقلك وي مجنون “ حر
الصيف وبرد الشتاء ال يستبدلها الخالص وزحمة المواصالت
ال تهمه ايضا مادات قصوره المنيفة قريبة واعني كل زاوية
وجزيرة وقمامة .
كركوك ال تهمه ايضا وألنقطها وعرب الحويجة واستقالل
االكراد وسرقة النفط والتعريفة الكمركية ألتمثل مشكلة
بالنسبة اليه الن تقسيم العراق ال يعني الغاء الجزرات
الوسطية يعني اقتصاد كلش قوي عنده ألنه احيانا يجد في
قمامته الرز والسكر وحتى الكباب فلماذا النزاع واالختالف
هو ليس طائفيا ولم يمانع من دخول الحشد الشعبي الى
االنبار فعلى نغمات االنتصار سيرقص ويصفق بال هواده .
ولسان حال المجنون ال يخلو من الحكمة كما ورد خذوا
الحكمة من افواه المجانين وليس البليه في ايامنا عجبا ..
بل السالمة فيها اعجب العجب .

واسط تطالب الحكومة المركزية بتطبيق قانوني حماية المستهلك وحماية المنتج
ـ واسط
طالب نائب محافظ واسط رشيد البديري،
الحكومة المركزية بضرورة تطبيق قانوني
حماية المستهلك والمنتج وقانون التعرفة
الكمركية وذلك لتطوير القطاعين الخاص

والمختلط في هذه الضروف االقتصادية
الحساسة .وقال البديري اننا ندعو الحكومة
المركزية الى تطبيق قوانين حماية المستهلك
والمنتج وقانون التعرفة الكمركية وذلك لما
لهذه القوانين من تاثير كبير في تطوير القطاع
الخاص والمختلط في هذه الفترة االقتصادية
الحرجة التي يمر بها البلد” .جاء ذلك خالل

البيئة تعلن خلو منطقة القاهرة في بغداد من التلوث باالشعاع
ـ فيصل سليم
أعلنت وزارة البيئة ،خلو منطقة
القاهرة في بغداد من التلوث باالشعاع،
وفقا للتقارير الفنية لعمليات المسح
االشعاعي التي ينفذها مركز الوقاية من
االشعاع في الوزارة.
وقال الوزارة في بيان تلقته “العراقية”
إن “المسوحات االشعاعية التي اجرتها
الفرق الفنية التابعة لمركز الوقاية من
االشعاع لمنطقة حي القاهرة وفحص
نماذج تربة عائدة لها في مختبرات مركز

الوقاية من االشعاع أظهرت سالمتها من
الناحية االشعاعية”.
واوضحت الوزارة أن “التنسيق والتعاون
بين المركز ومديريات البيئة في بغداد
والمحافظات شكل نموذجا جيدا
للتنسيق العالي بهدف النهوض
بالواقع البيئي االشعاعي” ،مشيرا الى ان
“المركز حرص على دعم جميع مديريات
البيئة فيما يتعلق بجهود الوقاية من
االشعاع بمختلف المجاالت كالتدريب
واالستشارة”.
ولفت البيان الى ان “مركز الوقاية من
االشعاع استجاب لشكاوى المواطنين

في هذه المنطقة في اط ��ار تحقيق
االهداف المشتركة الرامية الى حماية
المواطن والبيئة من المخاطر التي
تنجم عن التعرض لإلشعاع او التلوث
به”.
وكانت وزارة البيئة عن افتتاحها بداية
العام الحالي منظمة االن ��ذار المبكر
للتحسس االشعاعي في مركز الوقاية
من االش ��ع ��اع تتولى مهمة مراقبة
النشاطات االشعاعية في العراق واعداد
خارطة بيانات يتم تحديثها بشكل
يومي للتعرف على المتغييرات التي قد
تطرأ على النشاط االشعاعي.

النفط تستعد لتوسعة محطات الوقود المحسن
ـ بغداد
كشفت وزارة النفط ،انها
تستعد للتوسع في منافذ بيع
البانزين المحسن كمرحلة
اولى في العاصمة بغداد.
وق ��ال وكيل ال��وزارة لشؤون
التصفية والغاز فياض حسن
نعمة في تصريح صحافي
“ب ��ع ��د ن ��ج ��اح اف ��ت ��ت ��اح ثالث
محطات وقود تعمل بالبانزين
المحسن اثنين في قاطع
الرصافة وواح��دة في الكرخ،
تستعد ال��وزارة الى توسعة

ذلك المشروع في العاصمة
كخطوة اولى”.
وأض��اف ان “التوسع يكون
من خ�لال افتتاح مزيد من
المحطات التي تعمل بالبانزين
المحسن” ،مبينا ان “لدى الوزارة
خزين كافي لهذا النوع من
المنتوج الذي اخذ حيز جيد”.
واك��د الفياض ان “ال ���وزارة
توجهت خالل الفترة الماضية
بتأهيل العديد من المحطات
ال ��وق ��ود ،لتكون مالئمة مع
متطلبات العصر الحديث من
خالل اضافات تكنولوجية فنية
لكل محطة”.

التجارة توقف تسويق الحنطة المحلية في محافظات الوسط والجنوب
ـ بغداد
اعلنت الشركة العامة
لتجارة الحبوب في وزارة التجارة،
ان اللجنة العليا للتسويق قررت
ايقاف استالم محصول الحنطة
من الفالحين والمسوقين في
محافظات الوسط والجنوب.
مدير عام الشركة ،رئيس
اللجنة العليا للتسويق
سعد ف��ارس الحمداني في
بيان صحفي تلقته “العراقية
“ ان “اللجنة العليا للتسويق
قررت ايقاف استالم محصول
ال ��ح ��ن ��ط ��ة م��ن الفالحين
والمسوقين في محافظات ذي
قار والنجف اﻻش ��رف و كربالء
المقدسة و المثنى و ميسان
و واسط والديوانية اضافة الى
سايلو الرفاعي”.
وأشار إلى أن “القرار جاء بعد
ان بينت تلك المواقع اتمام
الحملة التسويقية بنجاح
رغم الصعوبات التي رافقتها
والمتمثلة بتامين الطاقات
الخزنية في اغلب المحافظات

مما تطلب استنفار كل
اسطول النقل ال ��ذي ساهم
بعملية المناقلة للحنطة
المستلمة في عدد من المواقع
لفتح منافذ استالم خالل ايام
التسويق”.
وأوضح ان “اللجنة كانت قد
اوقفت التسويق في محافظة
البصرة بداية الشهر بناء على
طلب ادارة الفرع وبعد استعراض
لمعدﻻت
العليا
اللجنة
التسويق اليومية وعلى ضوئها
اتخذ القرار بانتهاء التسويق
في المحافظة”.
وأض�����اف ان “ال��م��وس��م
التسويقي الذي بدء منتصف
نيسان ف��ي وس��ط وجنوب
ال ��ع ��راق انجز بنجاح ت ��ام من
حيث الكمية والنوعية”,
مبين ا ً “اس ��ت ��م ��رار التسويق
في محافظات بابل وديالى و
مواقع بغداد و الطوز و كركوك
و محافظات اقليم كوردستان
العراق” ،مشيرا ً ان “الكميات
المسوقة في عموم محافظات
البالد بلغت  2073104طن من
الحنطة بانواعها”

وزير الدولة لشؤون المحافظات يهنئ
الصحافة العراقية بمناسبة عيدها الوطني
ـ بغداد
هنأ وزي��ر الدولة لشؤون
المحافظات ومجلس النواب
أحمد عبد اهلل الجبوري،
األسرة الصحفية العراقية

بمناسبة عيدها الوطني،
فيما تمنى لها المزيد من
“التألق واإلبداع”.
وقال الجبوري في بيان إنه
“يهنئ األس��رة الصحفية
العراقية بمناسبة عيدها
الوطني الـ.”146
وأضاف الجبوري ،أنه “يتمنى
للصحافة العراقية المزيد
من التألق واإلبداع”.
الصحفيون
ويحتفل
العراقيون بـ”العيد الوطني
للصحافة العراقية” في
ذكراها السادسة واألربعين
بعد المائة ،حيث أعلن عن
انطالق أول صحيفة “الزوراء”
في العاصمة بغداد العام
.1869

مشاركته في مؤتمر شركات القطاع المختلط
االول الذي اقامته رابطة التنمية الصناعية
على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد.
واضاف “ان هذه الفترة االقتصادية الصعبة التي
يمر بها البلد تحتاج الى اقتصاد سوق حقيقي
وانظمة مصرفية ق ��ادرة على ادارة العملية
الصناعية واالستثمار في البالد” .ودعا البديري

خالل لقائه برئيس هيئة االستثمار سامي
االعرجي ووزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد
فهمي “الى طرح توصية ضمن توصيات المؤتمر
تتضمن السماح للمحافظات بعقد شراكة
مع القطاع الخاص كشخصية معنوية بغرض
تكوين شركات قطاع مختلط سواء برؤوس
اموال او شراكة خدمة”

مدارس الوقف الشيعي تحقق نسبة
نجاح عالية للمرحلة االبتدائية في النجف
ـ النجف االشرف
حققت مدارس الوقف الشيعي في النجف االشرف
نسب نجاح عالية على مستوى الصفوف المنتهية
للمرحلة االبتدائية
وقال مدير الوقف الشيعي في النجف االشرف
كمال الفضلي بيان تلقته “العراقية” “ ،ان مدرسة
فدك حصلت على نسبة نجاح  90%محققة بذلك
اعلى نسبة نجاح في مدارس الوقف الشيعي في
المحافظة والمرتبة االولى على مستوى مدارس
التربية في الكوفة والمرتبة الرابعة بالنسبةلمدارس
التربية في عموم المحافظة كما حققت مدرسة
سيدة النساء على نسبة نجاح ،81%وحققت الطالبة
(آالء محمد رضا) من مدرسة سيدة النساء االبتدائية
للبنات معدل 98.75%متصدرة بذلك المرتبة االولى
على طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة االبتدائية
لمدارس الوقف الشيعي في المحافظة ومن الطلبة
العشرة االوائل على المحافظة ،وحققت الطالبة
فاطمة معين اسماعيل من مدرسة فدك االبتدائية
للبنات معدل  .98.13%فيما حققت مدرسة وليد
الكعبة (ع) االبتدائية للبنين المرتبة االولى على
المدارس االهلية في نسب النجاح اذ بلغت نسبة
النجاح للصفوف المنتهية في المرحلة االبتدائية
.77%
وأك ��د الفضلي ان هذه النسبة ج ��اءت نتيجة
للمتابعة المستمرة من قبل المديرية لتذليل
كافة الصعوبات وتوفير اجواء امتحانية مالئمة
للطلبة الممتحنين ومتابعة وجهد الكادر التربوي

والتدريسي في المدارس الذي انجح العملية التربوية
في العام الدراسي الحالي.
يذكر ان مدارس الوقف الشيعي في النجف االشرف
حققت في السنوات السابقة تسلسالت االولى على
مدارس التربية في المحافظة في نسب النجاح
لجميع المراحل المنتهية.

السكك تؤكد قرب االنتهاء من مشروع ربط كربالء
والنجف بالمحافظات الجنوبية
ـ كربالء
كشفت الشركة العامة لسكك الحديد ،عن قرب االنتهاء من
تنفيذ مشروع ربط محافظتي كربالء والنجف بالمحافظات
الجنوبية.
وقال مدير عام الشركة سالم جبر بتصريح صحافي إن “الوزارة
اوعزت الى الشركة الى قبول عروض الشركات المحلية واالجنبية
من اجل تنفيذ مشروع سككي يربط محافظتي كربالء والنجف

بالمحافظات الجنوبية” ،مبينا ان “الفكرة من المشروع هو تخفيف
الزخم على هذه المحافظتين خالل مواسم الزيارات المليونية”.
واضاف ان “المشروع لم يتم من اموال الموازنات ،وانما من خالل
نظام الدفع باآلجل ،بسبب ما تعانيه الدولة من ضائقة مالية” ،الفتا
الى ان “الشركة ستدرس العروض بشكل دقيق”.
وأكد جبر ان “الخط سيبدأ من خط أم قصر مرورا بخط الشالمجة
ـ البصرة امتدادا بمحافظة السماوة لينتهي عند محافظتي
النجف وكربالء” ،مؤكدا “قرب االنتهاء من تنفيذ المشروع”.

ً
السياحة تؤكد ان لديها سجال
عن اآلثار المسروقة من متحف الموصل
ـ بغداد
أكد وكيل وزارة السياحة لشؤون اآلثار والتراث قيس حسين رشيد ،ان
الوزارة لديها قوائم تفصيلية بالوصف والرقم عن اآلثار التي سرقت من
متحف الموصل ,مؤكدا وجود تنسيق عالي مع وزارة الخارجية واالنتربول
الدولي العادة االثار العراقية .رشيد وفي تصريح صحفي قال إن “الوزارة

اطلقت حملة وطنية لحماية اثار العراق ,وال يمكن نجاحها اال بمشاركة
الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمواطن” ,داعيا “الوزارات
المعنية كالبيئة والزراعة والموارد المائية للتعاون مع الفرق الميدانية
وتقديم المعلومات التي تساعد في نجاح الحملة” .وبين ان “هناك عمال
متواصال مع وزارة الداخلية والقضاء لحسم بعض الدعاوى ضد مهربي
االثار” ,الفتا الى “وجود تنسيق مع القوات االمنية وطيران الجيش لتوثيق
المواقع االثرية واالضرار التي لحقت به جراء جرائم داعش”.
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بلنسيه :اسالميتها تدل على ثرائها التاريخي

تورينو المدينة االيطالية الساحرة
بنى المعماري الصقلي فيلي ّب و
ـ تورينو
يوفارا الكثير الساحات العامة،
والقالع ،والحدائق ،والقصور في
تورينو (باإليطالية Torino :تورينو .وقد استخدم في بنائه
تلفظ [ ،]toˈri:noبالبيدمونتية :النمط الباروكي ،ونمط فرساي
 Turinتلفظ [ )]tyˈɾiŋهي الكالسيكي .وم��ن النماذج
مدينة تقع في شمال غرب إيطاليا ،والشواهد على استخدام النمط
وتقع تحديدا ً على الضفة الغربية المعماري الفرنسي في تورينو
لنهر ب��و ،وت ُعد مدينة تجارية هو القصر الملكي ،وباالتسينا
وثقافية مهمة .تورينو هي عاصمة دي كاكشيا في ستوبينيجي،
إقليم بييمونتي وأكبر مدنها ،وبازيلكية سوبيرغا الواقعة على
حيث تبلغ مساحتها  130.17جبل ساسي بالقرب من مركز
كم .2يبلغ عدد سكانها حوالي تورينو ،وتع ُد مقصد كثير من
 900ألف نسمة ،ومع ضواحيها الحجاج المسيحيين.
يبلغ العدد حوالي مليون ونصف
ت ُسمى تورينو أحيان ا ً “مهد الحرية
نسمة .تورينو هي أيضا عاصمة اإليطالية” ،نظرا ألنها كانت وطن
مقاطعة تورينو وأول عاصمة العديد من السياسيين البارزين،
إليطاليا الموحدة بين عامي واألشخاص الذين ساهموا في
 1861و .1865تبعد عن الحدود توحيد إيطاليا ،أمثال كافورتضم
الفرنسية والسويسرية حوالي ت��وري��ن��و أف��ض��ل ال��ج��ام��ع��ات،
 100كم ،من الغرب والشمال على والكليات ،واألكاديميات ،وقاعات
التوالي.
األلعاب الرياضية في إيطاليا.
تورينو هي إحدى المدن األوروبية ومن أهم هذه الجامعات جامعة
المزدهرة ،حيث تتمتع بأحدث البوليتكنيك في تورينو ،التي ت ُعد
التطورات التقنية والمعمارية .أيض ا ً واحدة من أرقى الجامعات في
وتتمتع تورينو بثقافة وتاريخ جميع أنحاء العالم في مجاالت
ثريين ،وهي معروفة بمعارضها الهندسة المعمارية والهندسة.
الفنية ،ومطاعمها ،وكنائسها،
كما تضم تورينو متاحف مهمة
وقصورها ،ودور األوب��را ،ساحاتها ،ورفيعة المستوى كالمتحف
ومتنزهاتها ،وحدائقها ،ومسارحها ال��م��ص��ري ف��ي ت��وري��ن��و،وم��ول
ومكتباتها ،ومتاحفها ،وأماكنها أنطونيليانا الذي يشكل معلم ا ً
األخ��رى .كما هي مشهورة بفن بارزا ً في المدينة ،ويضم المتحف
الروكوكو الخاص بها ،الباروكية ،الوطني للسينما .وتتمتع تورينو
والحركة الكالسيكية الحديثة ،بعدة مشاهد ومعالم جعلتها
واألرت نوفو.
واحدة من أعلى مائتي وخمسين

وجهة في العالم ،وعاشر أكثر
مدينة زيارة في إيطاليا في عام
.2008
ك��ان��ت ت��وري��ن��و ت ُعدالمركز
السياسي الرئيسي األوروبي ،كما
أنها كانت أول عاصمة إليطاليا
ف��ي ع��ام  ،1861وق��د سكنت
تورينو ساللة سفويا وهي األسرة
المالكة في إيطاليا آن��ذاك .قد
فقدت تورينو أهميتها السياسية
بسبب الحرب العالمية الثانية.
وأصبحت مفترق طرق رئيسي
للتجارة والصناعة في أوروبا ،وت ُعد
حالي ا ً واحدة من المراكز الصناعية
الرئيسية في إيطاليا ،كونها جزءا ً
جنب ا ً
من “المثلث الصناعي”،
مع ميالنو
إل���ى جنب
وج���ن���وة.
في القوة

االقتصادية تحتل تورينو المرتبة
الثالثة بعد العاصمة روم��ا،
وميالنوحيث أن ناتجها المحلي
اإلجمالي يبلغ  58مليار دوالر،
وتورينو تحتل المرتبة  78أغنى
مدينة في العالم من حيث القوة
الشرائية .وتورينو هي مركز صناعة
المركبات في إيطاليا
تشتهر تورينو باحتضانها لكفن
راشد الدوخي تورينو ،ولفريقي كرة
القدم يوفنتوس وتورينو ،وكونها
المقر الرئيسي لعدد من شركات
صناعة المركبات اإليطالية
كفيات ،والنشيا ،وألفا روميو.
واستضافتها لأللعاب األولمبية
الشتوية عام  .2006واشتهرت
تاريخي ا ً بكونها عاصمة لدوقية
سافوي منذ عام  ،1563ثم عاصمة
لمملكة سردينيا ،وأخيرا أول
عاصمة إليطاليا بعد
توحيدها .

ميدان تقسيم

الحيوي والمفعم
مركز المناطق السياحية في إسطنبول
ّ
ّ
محط ة المترو المركز ّي ة في المدينة
بال نّشاط .حيث تقع
األوروبي للبوسفور،
الرئيسي على الجانب
وعرق مواصالتها
ّ
ّ
ّ
وتشك ل مركز إسطنبول الحديثة .تجد إلى جانبها العديد
من المرافق الحيو ّي ة واألماكن السياحية كشارع إستقالل
الغني عن التعريف ،وال ّرئة الخضراء للمدينة في منتزه غازي.
ّ
أهم مرافق إسطنبول اليوم ّي ة من
حول هذا الميدان تتمحور ّ
عام ة
شوارع تس ّوق ،ومطاعم ومقاهي ،وقاعات وصاالت ثقاف ّي ة ّ
وخاص ة.
ّ

مضيق البوسفور

البوسفور هو المضيق “الفاصل والواصل” ،فهو يقسم
وآسيوي ،ويوصل البحر األسود
أوروبي
إسطنبول إلى نصفين:
ّ
ّ
بحر مرمرة .ال تغادر إسطنبول دون أن تقوم بجولة في البوسفور،
حيث تبدأ رحلة القارب من ميناء أمينونو .تشعر خالل الجولة
ّ
فكل شيء حولك وأنت في البوسفور
أنّك في حلم جميل،
وخاص.
مدهش
ّ

تلة بيير لوتي

تلة بيير لوتي تقابل القرن الذهبي وتوفر مشهدا طبيعيا
ساحرا لمدينة اسطنبول .لذا فأنها تعتبر مقصدا للكثير
من السكان المحليين والسواح الذين يبحثون عن مشهدا
بانوراميا رومانسيا مذهال

حديقة ييلديز

حديقة كبيرة تقع بالقرب من قصر يلدز ،وتحتوي على عدد
كبير من األشجار والنباتات .كانت في الماضي ُم عدة الستعمال
السلطان فقط .يوجد في الحديقة مطعم وهي نظيفة ج ًدا
وهادئة ،تتيح لك فرصة التمتع بالطبيعة الخالبة.

فتحها المسلمون عام  714م ،وأرسى فيها وفي
مدائن شاطبة ودانية وساجنتوم قواعد الحكم
اإلسالمي .ولم يسايروا اإلسبان في إطالق اسم اإلشبان
على تلك المدينة ،بل غيروا بعض حروفه وأدخلوا
ْس ية” ،وأوردوه بهذا
تعديال علي رسمه فأصبح “ب ُلَ ن ِ
الرسم في مؤلفاتهم التاريخية والجغرافية .وإلى
المسلمين في عهد دولتهم باألندلس يرجع الفضل
في ازدهار سهل بلنسية ،فقد شقوا على جانبي النهر
أو الوادي األبيض إحدى وثالثين ترعة ،وأجروا منه المياه
لري أراضيه كلها بالراحة .وكانوا يسمون هذه الترع
السواقي .ودخل هذا االسم العربي في لغة اإلسبان،
وبقى ماث الً فيها حتى اآلن .وقد كانت في العهد العربي
ثالثة مدائن األندلس في الترتيب بحسب عدد سكانها
الذي تجاوز آنذاك ربع مليون نسمة.

مملكة إسالمية

تأسست مملكة إسالمية في بلنسية عام 401هـ
 -1010م على يد اثنين من موالي (المنصور بن عامر)،
ولم يكن عملهما بهذه المملكة يعدو تفقدهما
لشئون الري والمحافظة على نظامه في منطقة
بلنسية ،لكنهما تمردا وأعلنا استقاللهما على أن
يكون الحكم شركة فيما بينهما،
ولم يلبث أن توفي أحدهما ،فأبعد أهلها اآلخر
عن المدينة ،وصارت بلنسية خاضعة لحكم حاكم
برشلونة إلى أن فتحها (عبد العزيز بن عبد الرحمن)
حفيد المنصور بن عامر .ووقعت بلنسية في القرون
التالية تحت سيطرة حكام (ملوك الطوائف) .ثم
(المرابطين) ،ثم (الموحدين) ،إلى أن استردها الفرنجة
عام  1238م بعد سقوط قرطبة بسنتين.

مملكة بلنسية

انشئت مملكة بلنسية رسمي ا ً في  1237م في
سياق عملية االسترداد عندما فتح على بلنسية من
ملوك الطوائف .وقد انهى فيليب الخامس مملكة
بلنسية في  1707م ،عن طريق مراسيم ،نتيجة لحرب
الخالفة اإلسبانية .خالل فترة وجودها ،كانت تحكم
مملكة بلنسية القوانين والمؤسسات وذكر في ميثاق
بلنسية منحها حكومة ذاتية واسعة ،في البداية من
تاج أراغون ،وفي وقت الحق من المملكة اإلسبانية .هناك

اسطنبول غنية بحدائقها ومتنزهاتها
ـ اسطنبول

ـ متابعة

تلة العرائس

ديزني الند باريس

خليج مائي طبيعي يبلغ طوله ستة كيلومترات ،يفصل بين
إسطنبول األوروبية القديمة وإسطنبول األوروبية الحديثة.

قصر فرساي

حديقة جولهان

حديقة حضرية تاريخية تقع في منطقة أيمينونو بالقرب
من قصر توبكابي .في الماضي كانت تابعة لقصر توبكابي أما
اليوم فهي حديقة عامة مفتوحة للجميع .تحتوي الحديقة
على أشجار معمرة وكبيرة ،كما وتحتوي على الكثير من
المقاهي .تطل على مشاهذ ساحرة من البوسفور.

توركوازوو أكفاريوم

أول حوض أسماك ضخم في تركيا ،يقع في منطقة بايرام
باشا في المجمع التجاري فوروم (أحد أكبر المراكز التجارية
في أوروب��ا) .يوفر هذا الحوض مشاهدة بانورامية للحياة
البحرية ،حيث يضم أكثر من  ١٠٠٠٠مخلوق بحري ،منها
أسماك القرش ،واألخطبوط وغيرها الكثير .هنالك ممشى
متحرك يأخذ الزوار ألى عمق  ٨٠متر تحت الماء.

الهندسة المعمارية لبلنسية

الشوارع القديمة للباريو ديل كارمن تحتوي مباني
يعود تاريخها إلى الرومانية والعربية .بنيت كاتدرائية
بلنسية (كاتدرائية العذراء) بعد االسترداد بين القرن
الثالث عشر والقرن الخامس عشر ،في المقام األول من
النمط القوطي ولكن يحتوي على عناصر من التكلف
وعمارة رومانسكية.
اعترف اليونسكو ب ( )Lonja de la Sedaكموقع
تراث عالمي .السوق المركزية ()Mercado central
هي واحدة من أكبر في أوروبا .كما يتواجد في بلنسية
مدينة الفنون والعلوم ،وهي مجموعة بنايات ثقافية
حديثة.

ابرز معالم مدينة باريس

أعلى ّ
تل في القسم اآلسيوي .يصل ارتفاعها إلى قرابة
 ٢٦٧مت رًا ،حيث المشهد الساحر والطبيعة الخالبة وصورة
ّ
التل .المشهد
بانورامية للجزءين اآلسيوي واألوربي من أعلى
البانورامي للجسر المعلق واللتقاء القارتين أكثر من رائع.
المطاعم هنا تقدم طعا ًم ا ترك ًي ا شعب ًي أ شه ًي ا ج ًدا.

القرن الذهبي

ك��ث��رة
من الفتوحات من السكان
المور ضد القاعدة المسيحية ،وأخطر تلك التي
رأسها زعيم مور محمد أبو عبد اهلل المعروف أيضا
باسم األزرق .قاد تمرد هام في  1248 ،1244و  1276م.
وخالل أول فتح المسلمين بايجاز االستقاللية لألراضي
الجنوب من خوكار (،)Júcar
ولكن اضطر إلى االستسالم بعد فترة وجيزة .خالل
الثورة الثانية ،وقتل الملك جيمس األول تقريب ا ً في
المعركة ،ولكن األزرق خضع أخيراً ،حياته فقط ألن
يدخر وقت ا ً طوي الً من العالقة مع العاهل المسيحية.
وخالل المرحلة الثالثة واألزرق نفسه ولكن قتل ابنه
واصل المسلمين تشجيع االضطرابات والفتوحات
المحلية ظلت دائم ا ً في االفق .عندما اندمج تاج أراغون
مع تاج كاستيا لتتكن مملكة إسبانيا ،أصبحت
مملكة بلنسية عضوا ً في الملكية اإلسبانية.

ـ وكاالت
ديزني الند باريس هو اكبر مجمع لاللعاب الترفيهية في اوروبا .يصلح
للصغار والكبار على حد سواء..
يقع قصر فرساي حوالي  25كم جنوب غرب باريس .بني في عهد الملك
لويس الرابع عشر وهو رمز قوة وجبروت فرنسا.

بلدية باريس

تقع بلدية باريس على ضفة نهر السين ,العمارة تم بنائها من جديد
على مدى ثمانية أيام سنة
عام  1882بعد أن أن احترقت
....1871

سترابنسكي

نوافير

س��اح��ة إيجور
ستر ا بنسكي
ال��م��وج��وده
بجا نب
مر كز

ف��ي

بمبيدو توجد نوافير سترابنسكي .النوافير مبنيه بأشكال مختلفه...
الصليب البرونزي تقدمة نابوليون
كنيسة نوتردام  -الجرس عمانوئيل

شارع الشانزه ليزه

شارع الشانزه ليزه هو اشهر الشوارع في باريس ,ويضم افخم متاجر
العاصمه الفرنسيه .يحتوي الشانزه ليزه علي مطاعم ,مقاهي ,مراقص
ومحال تجاريه....

مونتمارتر

تقع منطقة مونتمارتر على رأس تله خالبه في باريس .باإلضافه الى
الكنيسه الرائعه ,كنيسة القلب المقدس Basilique du Sacre
 ,Coeurهنالك منطقة السوق التي ما زالت حتى اآلن محافظه على
الطابع الفرنسي القديم...
تماثيل الرؤساء ميركيل ,اوباما ,سركوزي ,بوتين

نهر السين

يعتبر نهر السين من أهم المعالم في باريس .جزيرة “ايل دو ال سيت”
الواقعه بقلب النهر تضم أماكن سياحيه هامه مثل كنيسة نوتردام.
هنالك  37جسرا ً في باريس فوق نهر السين....
شوارع مونتمارتر

قوس النصر

بني قوس النصر سنة 1806
لجيوشه “سترجعون

حديقة أيميرجان

هي واحدة من أكبر الحدائق العامة في اسطنبول ،تضم
الحديقة أشجار كثيفة وكثيرة ،نباتات متنوعة ومميزة جدا،
بعض األشجار النادرة ،نوافير ،مغارة ،أماكن تنزه هادئة ،ثالثة
مطاعم ،مالعب ،مسارات للركض . ،تتميز حديقة أيميرجان
بموقعها حيث تطل على البوسفور وتعتبر حديقة حضرية
تاريخية مهمة جدا.

باندونج الجرف الساحلي في اندنوسيا
ـ اندنوسيا
أيض ا باندونق) هي عاصمة مقاطعة
باندونج (ويسمونها ً
غرب جاوة ،وتحتل المكان الثالث بين مدن أندونيسيا من حيث
أهميتها .الجبال البركانية تحيطها من كل جانب ،مما وفر
أيض ا
لها حماية من االعتداءات على م ّر التاريخ ولكنه ع ّرضها ً
للكوارث البركانية.
تأسست ب��ان��دون��ج سنة
 ،1906بعد توحيد مجموعة
م��ن ال��ق��رى ،ح��ي��ث ش��رع
المستعمرون الهولنديون
ب��زراع��ة ال��ش��اي ُ
فش قت
الطرق لوصلها لجاكرتا
العاصمة التي تبعد
عنها ق��راب��ة 180
كيلومت رًا .إنها مدينة
ساحرة بحسب ما
جميع
يصفها
زواره�������ا وه��ي
تحظى باللقب
الرفيع “باريس
ج����اوه” ،رغم
مشا كلها
ال��ع��دي��دة
مثل فوضى حركة
السير والفيضانات .ففي
نهاية األسبوع يؤمها عشرات اآلالف
من جاكرتا ،إلى جانب السياح الدوليين،
للسياحة والتمتع بفوائد العيون الحارة البركانية
والكبريتية .ويبرز في هذا السياق منتجع ساري آتر (شياتر).
كما تبرز منطقة تشيويدي التي تحوي مسابح ساخنة
وفتحات بركانية كبريتية ،ومن حولها مزارع ّ
الش اي والفراولة،
التي يمكنكم شراءها طازجة من هناك وحتى التقاطها
بأنفسكم.
وإلى جانب “باريس جاوا” حظيت باندونج بكنية أخرى وهي

“كوتا كيمبانج” ،أي مدينة الزهرة ،وذلك تأث رًا باألزهار الكثيرة
التي كانت تمأل المدينة .ونظ رًا لموقعها الجغرافي فإ ّن مناخ
باندونج معتدل ولطيف .وقد اشتهرت المدينة بجامعاتها
ومالبسها وأطعمتها الشهية والكثيرة.
اليوم ،يبلغ عدد سكان باندونج قرابة  2.7مليون نسمة،
ويمكن الوصول إليها من جاكرتا إما عبر طريق الرسوم أو
عبر الطائرة .وعبر الطريق البرية تجدون الكثير من الحافالت
الصغيرة التي تصل بين المدينتين .كما أ ّن المطار المحاذي
للمدنية ( 4كيلومترات عن مركز باندونج) صغير ويستقبل
رحالت محدودة ،وهناك قرابة  10شركات طيران محلية وآسيوية
تعمل على هذا الخط .وبالطبع يمكنكم استئجار سيارة
من جاكرتا والسياقة لساعتين ،ولكن عليكم
التفكير بعدها باألزمات المرورية التي تميز
شوارع باندونج .كما أ ّن التنقل في
المدينة نفسها أمر غير
سهل وليس هناك
حافالت أو مترو.
أم���ا بالنسبة
ل��م��ع��ال��م ه��ذه
الجميلة
المدينة
فهي تتبع من الناحية
المعمارية إلى الطراز
الهولندي ال��ذي بينت
باندونج بحسبه وقت
االستعمار ،وت��ع��رف هذه
الفترة على أنها باندونج
(Bandoeng
ال��ق��دي��م��ة
 .)tempo doeloeوهناك
الكثير من الفعاليات التي يمكن
القيام بها داخ��ل المدينة ومن
حولها .الفعاليات خارج باندونج
تتركز باألساس في فعاليات جبلية،
المغامر .أما في المدينة فيمكن
مثل رياضة
الخروج إلى فعاليات تتعلق بالطعام ،أو بشراء المالبس
المستعملة ،ومتاجرها منتشرة بكثرة .ومن يحب تسوق
المالبس فعليه زيارة شارع “الجينز” ،أو “شيهامبالس”.

في فترة نابوليون األول الذي قال
إلى البيت عبر أقواس
النصر”....
يمتد برج ايفل
إلرتفاع  324متراً,
وي��ح��ت��وي على
ث�ل�اث ط��ب��ق��ات.
ساعات الزياره:
م��ن التاسعه
والنصف صباح ا ً
ح��ت��ى ال��ح��ادي��ه
عشره وخمسه
وأرب��ع��ون دقيقه
لي الً...

زوال اهم المدن البولندية
ـ وكاالت
خصوص ا،
منذ انضمامها إلى االتحاد األوروبي،
ً
تشهد بولندا إقباال ً متزاي ًدا من السياح ،الذين
يؤمون باألساس مدنها الشهيرة والمركزية:
وارسو وفروتسواف وكراكوف وبوزنان ولوبالن وتورون
وغدانسك ووودج .كما تشتهر في بولندا منطقة
بحيرة «مازوري» وبحر البلطيق وجبال تاترا وغابة
بيلويزي والجبال الجنوبية الرائعة التي أقيمت
فيها أوليمبيادة الشتاء مرة .السياحة في بولندا
تدمج بين المناظر الطبيعية والتاريخ والثقافة،
وهي جذابة بشكل خاص ألنها غير مكتظة
بالسياح أكثر من الالزم.
ويحب الحياة والطبيعة
الشعب البولندي مرح
ّ
فيها أكثر من رائعة ،وهم ودودون ج ًدا للعرب
وثقافتهم .أكثر من  15مليون سائح في السنة
(وفي تزايد) ال يخطئون.

غدانسك

هي أهم مدينة ميناء في بولندا ،وهي سادس
مدينة من حيث الكبر وعاصمة لواء بومرانيا ،وكان
اسمها األلماني القديم «دنتسيغ» .وتقع غدانسك
جنوبي بحر البلطيق وهي
على شاطئ خليج
ّ
قائمة في ضمن مجموعة مدن من بينها مدينة
االستجمام «سوبوت» ( )Sopotومدينة «غيدينيا»
( ،)Gdyniaحيث يزيد عدد سكان غدانسك

الكبرى عن مليون نسمة (قرابة  460000نسمة
مصب
في المدينة وحدها) .وتقع غدانسك عند
ّ
نهر فيستوال ما يمنحها أفضلية كبيرة كمركز
تجارة بحرية ونهرية .وعلى امتداد تاريخها
كانت غدانسك مدينة تجارية .وقد كانت في
العصور الوسطى جز ًءا من رابطة المدن الهانزية
اليوم مركز تجاري
األل��م��ان��ي��ة ،وهي
ك���م���ا
هام ج ًدا.

اعتنق سكان غدانسك المسيحية على يد القديس
إدلبرط من براغ ،الذي أرسله ملك بولندا بولسالف
الشجاع .وفي القرن الرابع عشر سيطر الفرسان
التبتانويون على المدينة ،فيما واصلت غدانسك
التطور باألساس بفضل مكانتها الحرة ودعم
ملوك بولندة وروسيا البيضاء الذين دعموا فيها
التجارة الحرة .وي ُعد القرنان السادس عشر والسابع
عشر الفترة الذهبية لغدانسك حيث استوطن
فيها عدة شعوب وقوميات من خارج بولندا ،فيما
أكسبها مسحة متعددة الثقافة والحضارات .ومن
ضمها إلى روسيا البيضاء في القرن الثامن عشر،
إلى االحتالل النازي ،ثم ترميمها وتوطين الجئين
بولنديين فيها ثم االحتالل السوفييتي.

كراكوف

مد ينة
شهدت
ومصانع بناء
غ��ي��دي��ن��ي��ا
السفن فيها والدة حركة لخ فلنسيا ،التي لعبت
دورًا ها ًم ا في إنهاء االحتالل السوفييتي لبولندة في
نهاية سنوات الثمانين.
وبنا ًء على الموجودات األثرية فإ ّن حصن غدانسك
تأسس على يد مايشكو األول ،ملك بولندة ،في
سنوات الثمانين من القرن العاشر .وفي عام 997

هي ثاني أكبر م��دن بولندة وإح��دى مدنها
العريقة .تأسست في القرن السابع وتقع على
ضفاف نهر فيستوال .كانت عاصمة بولندة بين
السنوات  ،1596-1038وهي اليوم عاصمة لواء
« »Małopolskaالصغير .وما تزال كاركوف حتى
اليوم مركز العلوم والثقافة والفنون في بولندة.
وإلى جانب تاريخها الفاخر ،ظلت كاركوف طيلة
الوقت القلب الروحاني للدولة بأسرها ،ومن
هنا أهميتها .وهي مدينة جذابة ج ًدا للسياح
المحليين واألجانب ،بسبب المواقع التراثية
واألثرية الموجودة فيها وقد أعلنتها اليونسكو
عام  1978موق ًع ا عالم ًي ا للتراث
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اعداد :هاشم مهدي عصاد

نادي ديوان يعج بالعديد من الطاقات الشابة ...

ودية اليابان
كشفت عورات
المنتخب الوطني

اإلمكانيات المالية اصبحت ضرورية ملحة لخلق جيل قادر على اعتالء منصات التتويج...

كشفت ودية اليابان كل عورات
المنتخب الوطني وعرفنا من
خاللها الحجم الحقيقي
للكرة العراقية .ول ��ن أكون
متشائم ا ً اذا ما دعيت الى نصب سرادق الحزن من اآلن
على اخفاقنا في الوصول إلى مونديال روسيا 2018
ألن ما حدث في ملعب “نيسان” يوم الخميس الماضي
لم يكن حدثا عابرا أو مباراة تجريبية سنخرج منها
بجملة من الفوائد كما يحاول البعض أن يهون من
وقع الهزيمة المخجلة بل ان هذا اللقاء أسقط
ورقة التوت التي كان البعض يحاول أن يستر بها
أخطاء المنظومة الكروية العراقية بصورة عامة.
فالموضوع ال يتعلق بغياب يونس محمود أو عدم وجود
فالن واصابة عالن بل انه نتاج طبيعي لعشوائية في
عمل االتحاد الكروي وغياب التخطيط منذ سنوات
وعدم وضع منهاج علمي العداد المنتخبات الوطنية
 ،والنتيجة اف ��راز طبيعي لوجود أجسام غريبة
متطفلة على جسد الكرة العراقية ال تاريخ لها وال
حاضر يمكن أن تقدم من خالله اي شيء عدا اختالق
األزمات والبحث عن المنافع الشخصية الضيقة.
خسارتنا الرباعية متوقعة والنتائج السلبية
المقبلة متوقعة كذلك ,بوجود مدرب أبعد ما يكون
عن هذه المهمة .خسرنا أمام اليابان وسنهزم في
قادم األيام ما دامت تشكيلتنا ال تعرق الستقرار اي
عنوان فقائمة المنتخب تضم  35العبا تارة و70
العبا تارة أخرى  ،االستدعاء للمنتخب لم يعد حسب
الكفاءة بل وفق ا ً للعالقات الشخصية وتدخالت اهل
االتحاد في استدعاء الالعبين وفق المصالح وبالتالي
الكرة العراقية هي الخاسرة بوجود اشخاص ال
يعرفون معنى الرياضة  ،وهذه الدعوات تبخس حقوق
المتميزين وتطلب و ّد من ال يمتلكون المستوى
الذي يؤهلهم الرتداء قميص المنتخب بل لديهم
من يضغط على المدرب ويفرض عليه هذا االسم
أو ذاك .الكرة العراقية ستتراجع أكثر فأكثر كلما
يمر يوم على دورينا غير المنظم والذي يعتبر أحد
أهم أسباب هبوط أسهمنا بين بقية المنتخبات
وسيكون القادم أسوأ ما دمنا قد توجهنا في رحلة
للبحث عن المجهول عبر فتح ملف المغتربين
الذي ال تحكمه اي قوانين سوى محاوالت التسويق
التي يقوم بها وكالء الالعبين فبقينا نلهث وراء
هذا السراب لعل األقدار تجود علينا بميسي عراقي
في أمريكا أو سيرجيو راموس بنسخة عراقية في
السويد وفي النهاية عجزنا عن ايجاد بديل للسفاح
الذي بات على شفا اعتزال الكرة نهائيا...

نعيم حاجم

ـ طارق الطائي
خالل السنوات االخيرة اصبح العراق يعج
بالعديد من االندية والتي ربما القسم
منها يفضل المسير في هذا المجال من
اجل بعض االمتيازات الشخصية واإلطراء
وبعض السمعة التي ينوي من ورائها
مقاصد ال نعلمها...هذه مقدمة عن بعض
االندية التي طفت في االعوام القليلة
الماضية
ومنها ناد ديوان الذي اصبح له عنوانا للرقي
والمثابرة وااللتزام االخالقي والرياضي
رغم حداثة تأسيسه ال ��ذي ال يتجاوز
بضع سنوات  ..نادي ديوان الرياضي حقق
وبامتياز عالي العديد من البطوالت على
مستوى الفئات العمرية والمتقدمين في
لعبة المصارعة واأللعاب القتالية ومنها
الكيوكوشنكاي فنادي ديوان أالن ال يفارق
المراكز الثالثة االولى منذ سنتين وفي
كافة الفئات العمرية التي يحتضنها
النادي...
مواهب شابة حققت االنجازات الرائعة
خصوصا في لعبة المصارعة التي اضحت
وأمست اللعبة االولى لمنطقة االعظمية
هذه المنطقة التي تخرج منها اغلب
ابطال العراق الذين كتبوا اسمائهم على
حروف من الذهب ..
“العراقية” تجولت في قاعات وتدريبات
نادي ديوان والتقت مع رئيس النادي ونائب
رئيس الهيئة االدارية ومجموعة كبيرة من
المدربين والالعبين اتبعناها بتسلسل
من بداية الهرم الرئيسي مع رئيس الهيئة
االداري ��ة لنادي ديوان (محمد عدنان) في
مكتبه والذي عندما تشاهد انشغاالته
الكثيرة في ديوان الوقف السني بصفته
المستشار االول لرئاسة الوقف ال تتصور
انه مهتم بهذه الدرجة الكبيرة بطاقات
شبابية ورياضية ولديه من الحضور
والمتابعة الرياضية بشكل الفت جدا...
حيث حدثنا في البداية عن فكرة تأسيس
نادي ديوان فقال ان الفكرة كانت في البداية
تشكيل لجنة رياضية تابعة للوقف ومن
ثم بعدها شاركنا في بعض البطوالت
وكان لنا حضور مميز فيها تبلورت فكرة
انشاء وتأسيس ن ��ادي رغم االمكانيات
المتواضعة ورغم ان النادي يحتاج الى

بعد فوزها ببطولة العالم ...تنفيذي األولمبية
يهنئ العبة المنتخب الوطني فاطمة سعد
ـ محمد فرحان
هنأ المكتب التنفيذي للجنة االولمبية
الوطنية العبة المنتخب الوطني بالقوس
والسهم فاطمة سعد لفوزها بذهبي بطولة
العالم للشباب التي جرت احداثها في الواليات
المتحدة األمريكية  -داكوتا الجنوبية –
ينكتون.
وقال نائب رئيس اللجنة االولمبية الوطنية
فالح حسن :ان وصول الالعبة الى البطوالت
العالمية وتحقيق المركز االول بعد ان قطعت
اشواطا مميزة من المنافسات مع العبات
العالم يؤكد علو كعب رياضتنا وانها تسير
باالتجاهات الصحيحة برغم كل العقبات التي
تقف حائال امام جميع اتحاداتنا الرياضية.
واشار حسن الى ان اللجنة االولمبية ستكون
حاضرة على رأس مستقبلي البطلة فاطمة
سعد النها تستحق من الجميع الدعم
واالسناد كونها مشروع بطل قادر على
تحقيق االنتصارات للرياضة العراقية
كم ا من الخبرات
بعد ان اكتسبت
ّ
في البطوالت العالمية برغم صغر
سنها ,ما يؤكد انها قادرة على تحقيق
افضل مما تحقق في االيام المقبلة,
النها تمتلك من القدرات والمؤهالت
العالية ما يسعفها للوجود باستمرار
على منصات التتويج في ظل دعم واسناد
المكتب التنفيذي للجنة االولمبية التحاد

نور صبري

ـ خاص

دعا مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة
القدم عماد هاشم ،اليوم االثنين ،الحارس نور
صبري بديال عن علي ياسين في مباراة سورية
الودية.
واف��اد مصدر اعالمي ان الكادر التدريبي
لمنتخبنا الوطني اعلن دع ��وة الحارس نور
صبري بناء على طلب م ��درب الحراس عماد
هاشم ليحل بدال عن علي ياسين في مباراة
سورية الودية”.
واضاف المصدر ان مدرب منتخبنا الوطني
اكرم سلمان وجه دعوة جديدة لالعبين {علي
حصني وعلي قاسم وحسين فالح ومحمد عبد
الزهرة} ،فيما تم استبعاد بعض الالعبين عن
قائمة الثالثين العبا في مباراة سورية الودية
ابرزهم {سالم شاكر}

وأش��اد رئيس النادي بجهود الخيرين
من ابناء النادي واإلخوة من خارج النادي
لسعيهم معنا في انشاء هذا النادي الذي
يعج بالعديد من المواهب الرياضية رغم
حداثة تأسيسه فضال عن النتائج الرائعة
التي سطرها ابناء النادي في البطوالت
المحلية وخاصة في لعبة المصارعة
والفنون القتالية ونحن ماضون ببناء الفرق
الرياضة وفي االلعاب كافة وما نحتاج
له اال المكانيات المالية التي اصبحت
ضرورية ملحة لخلق جيل قادر على اعتالء
منصات التتويج ...

في البطوالت وحتى في المباريات الودية
لفريق النادي بكرة القدم كان لنادي ديوان
حضور وإش ��ادة من الفرق واألندية التي
لعبنا معها مثل نادي الطلبة ونادي الزوراء
ونادي الصناعة كانت هناك اشارات اعجاب
من قبل المدربين والهيئات االدارية لتلك
االندية وكل المتابعين لعمل هذا النادي
الذي اصبح يمارس العديد من العاب رغم
الوضع المادي التي تعيشها اغلب الفرق
الرياضية .
فيما ذك��ر البطل ال��دول��ي السابق
بالمصارعة وم��درب منتخب الشباب

حصول ثالثة عراقيين
على شهادة تدريب اسيوية

القوس والسهم.
فيما وصف االمين العام الدكتور عادل فاضل
فوز الالعبة فاطمة سعد ليس بالغريب على
العبة تخرجت في بيت رياضي له تاريخ مشرف
في فعالية القوس والسهم ,وان تكون امتدادا
لتلك العائلة التي استطاعت ان توظف قدرات
البطلة فاطمة سعد بالشكل االمثل.
وعبر االمين المالي سرمد عبداالله عن فرحته
بهذا االنجاز الكبير لالعبة فاطمة سعد.
مشيرا الى ان التتويج بذهبي الشباب العالمي
يعد بابا لصناعة مشروع بطل اولمبي قادر
على ان يحقق ما تطمح اليه الرياضة العراقية
التي تترقب ان يتم الفوز بوسام اولمبي للعراق
برغم كل الصعوبات التي تقف امام طموحات
رياضيينا.

بديال عن علي ياسين في مباراة سورية الودية

مالعب وقاعات ومجموعة من المدربين
اضافة الى تتضافر جميع الجهود لوضع
اليه ومنهاج وفق الضوابط الرياضية حتى
نتمكن من بناء متكامل للنادي
وأضاف عدنان كانت البداية في عام 2006
ومن ثم استمر العمل حتى عام  2014اذ
حصلت الموافقة الرسمية من قبل وزارة
الشباب والرياضة على القبول باإلعالن عن
نادي ديوان كنادي رسمي ادرج ضمن وزارة
الشباب والرياضة.

لقائنا االخر كان مع نائب رئيس الهية
االدارية لنادي مازن حسين عيسى :الذي
تحدث لنا عن اب ��رز نتائج الفرق خالل
السنوات االخيرة قال اولى مشاركات
نادي ديوان كانت في بطولة المصالحة
الوطنية لكرة القدم في عام 2007
والتي استطاع نادي دي ��وان من الوصول
الى نهائي البطولة ثم توالت االنجازات
وان كانت في فترات متفاوتة ولكن في
جميع مشاركاتنا كان لنا نصيب السبق

ـ خاص
حصل ثالثة مدربين عراقيين  ،على شهادات تدريب اسيوية
بكرة القدم .وقال غيث عبد الغني ،في تصريح ان حصولي على
شهادة تدريبية مع مع زمالئي عبد الوهاب ابو الهيل واحمد كاظم
تعد لي الخطوة االولى في عالم التدريب
وأوضح عبد الغني ان ان الدورةى التدريبية اختتمت مؤخرا في
مدينة اردبيل في ايران ،باشراف االتحاد االسيوي لكرة القدم “.

اليوم  ...نفط الوسط يواجه الشرطة
ـ خاص
يض يّف ملعب النجف اليوم الثالثاء أخر مباريات المرحلة
األولى لدوري النخبة بكرة القدم في مباراة مؤجلة من الجولة
الثالثة بين نادي نفط الوسط ثاني المجموعة األولى برصيد
أربع نقاط من مباراتين  ،وضيفه نادي الشرطة الذي يتصدر
فرق المجموعة بنفس الرصيد لكنه يتقدم بفارق األهداف
 ..المباراة ستكون على قدر كبير من األهمية للفريقين ،
ألن الفائز بنقاطها الثالثة سيحلق وحيدا بصدارة فرق
المجموعة  ،وهذا ما يدركه جيدا المدربان عبد الغني شهد
وثائر جسام ويحاوالن وضع التكتيك المناسب للتغلب على
منافسه وقطع نصف طريق التأهل إلى المربع الذهبي .

قرعة ريو دي جانيرو تضع يد العراق
في المجموعة االولى
ـ متابعة
احتضنت العاصمة القطرية الدوحة فعاليات قرعة التصفيات اآلسيوية
المؤهلة إلى اولمبياد ريو دي جانيرو  2016لكرة اليد ،التي ستقام خالل
الفترة من  9إلى  20تشرين الثاني المقبل ،واوقعت القرعة منتخب العراق
في المجموعة االولى.
من البحرين وإي��ران وكوريا
وت ��ش ��ارك منتخبات كل
ال ��ع ��رب ��ي ��ة السعودية
والمملكة
الجنوبية
عمان واليابان والعراق
وال ��ك ��وي ��ت وسلطنة
وق��ط��ر وأس ��ت ��رال ��ي ��ا
والصين وأوزباكستان
جميع المنتخبات
وق ���د ت��م تقسيم
مجموعتين ..
ال ��م ��ش ��ارك ��ة إل ��ى
القرعة عن وقوع
واس������ف������رت
ف��ي المجموعة
المنتخب العراقي
منتخبات البحرين
األول��ى ال ��ى جانب
والكويت والصين
وكوريا الجنوبية
واستراليا.
المجموعة الثانية
ف ���ي ���م ���ا ض��م��ت
قطر وإيران والسعودية
ك��ل م��ن منتخبات
وأوزباكستان.
وع ����م ����ان وال���ي���اب���ان

الحالي ونادي ديوان مصطفى عباس ان
فريق المصارعة استطاع وفترة زمنية
قصيرة من الحصول على المركز الثاني
في بطولة الناشئين بالمصارعة لعموم
العراق..
واض ���اف البطل العراقي ان االندية
المشاركة في هذه البطولة التي تعد
من افضل البطوالت التي ينظمها اتحاد
اللعبة حيث برزت بعض الحاالت غير
مقبولة بخصوص الشك بتالعب باعمار
بعض الالعبين المشاركين وهذه الخطوة
لألسف موجودة وهنا اعني التزوير في
اعمار الالعبين من اجل الضفر بالبطولة
وبهذه الطريقة نبتعد عن االه��داف
السامية للرياضة وبالتالي نخسر جيل
رياضي واعي وعلى االندية العمل وفق
الضوابط القانونية واالخالقية حتى نبني
رياضتنا واعدتها الى سابق عهدها..
وأضاف عباس ان نادي ديوان احرز المركز
الثاني في بطولة شباب العراق بالمصارعة
الحرة والتي جرت في بداية شهر اذار
الماضي بواقع اربع ذهبيات وفضيتان وجاء
ترتيبنا بالمركز الثاني فرقي بعد نادي
االعظمية ..
وف��ي الختام ك��ان لقاءنا م ��ع بطل
الكيوكو شنكاي ومدرب نادي ديوان احمد
جمال ...حيث تحدث عن نتائج الفريق
بالكيوكوشنكاي في بطولة العراق
للناشئين باللعبة والتي جرت في قاعة
الشعب ببغداد..
قال ان النادي احرز المركز الثاني فرقي بعد
نادي الشرطة بواقع اربع ذهبيات وثالث
فضيات ومراكز متقدمة اخرى مضيفا
ان النادي كان من المفترض ان يشارك
ببطل شباب العراق باللعبة ليث محمد
في بطولة العالم لالندية والتي ستقام
في تايلند بعد ترشيحة من قبل االتحاد
المعني ولكن اجراءات التاشيرة والدخول
حالت دون المشاركة  ...في الختام ال بد من
االشارة الى االخالق والروح العالية التي كنا
نشاهدها عندما قابلنا جميع المتواجدين
في هذا النادي اضافة الى االندفاع الكبير
من الشباب المتواجدين في النادي ومنهم
ابطال المصارعة وابطال الكيكو شنكاي
والالعبين في كرة القدم ،رغم قلة القاعات
التدريبية وكذلك االمكانيات المادية
المطلوبة.

اخفاقات السلة
ـ نافع خالد
فشل السلة العراقية في بطولة غرب اسيا لم يكن وليد صدفة وال هو
محض مفاجأة بل حالة طبيعية جدا ان تظهر اغلب منتخباتنا الوطنية
وفي العاب ورياضات متنوعة  ،فردية او جماعية بهذه المستويات
الفنية المتواضعة في مشاركاتها الخارجية  ،هناك اخفاقات كثيرة
لم يتم التركيز عليها بسبب انشغال الجميع بكرة القدم وقد تغطي
الخسارة الثقيلة امام اليابان على تعثر المصارعة والسلة وهو ماكان
متوقعا  ،النتفق مع من يقول ان دوري كرة السلة جميل وممتع وحتى لو
كان كذلك فهو بفعل وجود الالعبين المحترفين  ،نحن نبحث عن دوري
يسهم بشكل واقعي بتطوير او صناعة منتخب وطني عراقي يكون
منافسا في البطوالت العربية واالسيوية واليظهر وهو خائر القوى
واالمكانات امام منتخبات غرب اسيا  ،قد يكون المدرب االسباني
صفقة خاسرة وهو كذلك بدليل انه سوغ فشله بقيادة المنتخب
الى امور الكثير منها يتحمل مسؤوليتها وبعضها يتحملها اتحاد
اللعبة  ،لو كان مدربا عراقيا موجودا مع المنتخب العراقي في بطولة
اسيا لما خرجنا بهذه الطريقة المذلة  ,ولكن كيف نقنع االتحاد
ان المدربين المحترفين اليمكن ان يخدموا السلة العراقية في ظل
اجواء يتكيف معها المدرب المحلي بشكل كبير وهو يتفهم اوضاع
ونفسيات الالعبين بسبب قربه منهم  ،هذه ليست بدعة ولكنها
الحقيقة  ،ماذا سيقول اتحاد كرة القدم عن تعاقده مع مدرب اظهر
ضعفا واضحا امام الالعبين وهو لم يستطع التأقلم معهم بالصورة
التي تساعده على العمل بطريقة صحيحة ؟ نجاح اية لعبة ورياضة
من نجاح االتحاد المسؤول عنها  ،لو كان هناك عمل منظم وتخطيط
مسبق من االتحادات الرياضية وهي تعتمد على كفاءات وخبرات
وبرامج مستقبلية  ,لما حصلت هذه القطيعة مع االوسمة واالنجازات
عربيا وقاريا ودوليا  ،ثمة من سيقول  :ان كل هذا موجود ونحن نقول
لو كان موجودا لما حصلت االخفاقات والفشل  ،البد من اعادة النظر
بعمل جميع االتحادات الرياضية من اجل الخروج بحصيلة مهمة من
ال��دروس برغم ان هناك
من يستخف بحديثنا
ويعده بطرا  ،فيما لم تعد
االتحادات النائمة عملها
غير المجدي عبارة عن هدر لالموال
وضياع للوقت وه ��ي لم تحرك ساكنا
وكانها غير معنية بما يجري من عمل
عشوائي وغير منظم  ،المؤلم ان تحمل
المسؤولية اصبح ضربا من الخيال بل
هو تهرب من واجب مهم  ,ومن يتهرب
من مسؤوليته اليستحق ان يجلس
فوق كرسي  ,بل يجب ان يترك
عمله ويعترف ان العمل
المخلص يحتاج الى ناس
وليسوا
مخلصين
عالة على اتحاداتهم
 ،لسنا محملين
ع ��ل ��ى ات��ح��اد ك ��رة
ال���ق���دم وع��ل��ى
اي���ة شخصية
رياضية اخ��ر ,
ول ��ك ��ن عندما
تصل الرياضة
العراقية الى
ه��ذه الدرجة
م ��ن الضعف
 ,فعلينا ان
نتحدث بشكل
واضح وصريح

A-PDF Image Downsample DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

نشاط

7

العدد ( )636الثالثاء  16حزيران 2015
Tue : 16 Jun 2015 issue no.636

نجاح كبير لكرنفال رائع لنادي العلوية

المؤتمر اإلنتخابي للهيئة األدارية الجديدة
ـ رئيس تحرير
وسط حضور كبير للهيئة العامة لنادي العلوية والذين
توافدوا من الساعات الصباحية األولى لألدالء بأصواتهم
والتي فتحت الصناديق لها منذ الساعة العاشرة صباحا»
وتم غلقها الساعة الخامسة مساءا «وقد شهدت أروقة
النادي أعدادا» هائلة من األعضاء المنتمين له مع عوائلهم
وهم يحتفلون بطريقة حضارية صانعين كرنفال رائع
وسط بغداد التي احتضنت هذا الصرح الثقافي العائلي
منذ تأسيسه في عام  1924ويعتبر األقدم بين كافة األندية
العراقية وقد كان الفضل يعود الى األنكليز لكونهم أول من
وضعوا حجر األساس له ليكون مرفق تتواجد فيه العوائل
التي تمثل الطبقة الراقية آنذاك وقد حافظت جميع
الهيئات المتعاقبة على توليها أدارته وحتى يومنا هذا بعد
مرور( )91عام من عمره الطويل
وقال امين سر النادي في االدارة السابقة فالح كمونة لـ(
للعراقية) ان النادي أجرى أنتخابات الهيئتة األدارية منذ
الساعة العاشرة صباحا» ليوم الجمعة الماضي وأغلقت
الصناديق الخامسة مساءا»وصوال» الى عمليات الفرز
التي أنتهت بخير وسالم والتي أسفرت نتائجها بفوز
كل من فارس أحمد عبد الرحمن وحصوله على ()1419
صوتا» ومصطفى سعيد عطا العاني بحصوله()1251
صوتا» وشامل غاوي العاني بحصوله () 1193صوتا» وفالح
مرزة عبود كمونه بحصوله على () 927صوتا» ومحمد
فاروق الشهواني بحصوله على( ) 704صوتا» ومصطفى
فايق الجبوري بحصوله على( ) 630وهاني عبد المحسن
الشيخ راضي بحصوله على(  )599صوتا» وعبير محمد
رجب بحصولها على( ) 591صوتا» فضال» على احمد راهي
آل شبل بحصوله على( ) 522صوتا» وهؤالء الفائزين هم
يمثلون الهيئة األدارية الجديدة مضاف عليهم ان (لجنة
انتخابات رشحت أربعة أسماء أخرى لإلحتياط .
ثم عقدت الهيئة المنتخبة اجتماعا مغلقا وذلك النتخاب
القيادة التي تقع عليها مهمة المناصب القيادية للدورة
الحالية وقد اسفرت هذه االنتخابات عن فوز السيد فارس
احمد عبد الرحمن رئيسا للهيئة االدارية للنادي
وفوز السيد شامل غاوي زيدان بمنصب النائب االول لرئيس
النادي ود .هاني عبد المحسن الشيخ راضي بمنصب النائب
الثاني للرئيس وفاز السيد مصطفى سعيد عطا بمنصب
امين السر .
صحيفتنا العراقية ورئيس تحريرها د  .محمد البدري تبارك
وتهنئ نجاح المؤتمر االنتخابي لنادي العلوية االجتماعي
وتقدم التهنئة الى كافة الفائزين في هذه االنتخابات التي
تعد ظاهرة ديمقراطية كبيرة شهدتها اروقة عميد االندية
العراقية والعريق في تاريخه نادي « العلوية « العائلي ومزيدا
من التقدم واالزدهار في ظل الهيئة االدارية الجديدة وحظا
سعيدا لكافة المرشحين الذين تنافسوا في هذا الكرنفال
والمحفل الجميل .

دور فعال للعراق في المؤتمر الثامن عشر
للجراحه الناظورية وجراحة االورام
السرطانية

ممثل العراق للمؤتمر الدكتور عقيل شاكر محمود يؤكد
على اهمية المستجدات الطبية في عالم الجراحة الناظورية

ـ بيروت
شارك العراق في الموتمر السنوي الثامن
عشر للجراحة العامة والجراحة الناظورية
وجراحة االورام السرطانية والذي عقد في
العاصمة اللبنانية بيروت في الحادي عشر
من الشهر الجاري .
وكانت مشاركة العراق في المؤتمر المذكور
فعاله من خالل الطروحات الطبية العلمية
والمقترحات الداعية الى تطوير هذا المجال
في طب الجراحة وكان لدور ممثل العراق
الدكتور االستاذ عقيل شاكر محمود استاذ
الجراحة في كلية الطب  /جامعة بغداد
والمشرف على البورد العراقي لالختصاص
الدقيق لجراحة الجهاز الهضمي في
المجلي العراقي لالختصاصات الطبية في

وزارة التعليم العالي  /دائرة مدينة الطب
التعليمية في وزارة الصحة .
وفي حديثه للعراقية قال د .عقيل ان اهداف
هذا المؤتمر هوتناول كل ماهو جديد في عالم
الجراحة ووضع هذه المستجدات الجراحية
الحديثه في متناول االطباء لتطبيقها على
ارض الواقع .
ويعتبر هذا المؤتمر احد المعالم البارزة
في بحوث طب الجراحة العامة والجراحة
الناظورية والذي اطلقته الجمعية اللبنانية
للجراحة العامة وال��ذي يعتبر المؤتمر
الجراحي الثامن عشر وذلك بالتعاون مع كلية
الجراحين االمريكية  /فرع لبنان وجمعية
الجراحين الفرنسية في العاصمة اللبنانية

بيروت واستمر لثالث ايام وللفترة من الحادي
عشر الى الثالث عشر من شهر حزيران لسنة
الفين وخمسة عشر .
حيث تناول المؤتمر محاور واختصاصات عدة
على قدر كبير من األهمية الطبية والصحية
وال سيما أن الجراحات الناظوريه وجراحات
إصابات الحوادث ،وجراحة الجهاز الهضمي،
وج��راح��ة األورام السرطانية وام��ت��دادات
السرطان ،وأيضا جراحة المنطقة الشرجية
وجراحة الكبد والقنوات الصفراوية والسمنة،
كما تناول المؤتمر المستجدات الحديثة
االصطناعية في عالم الجراحة والعناية
بالجروح وغيرها من األمور التي تعنى بصحة
المريض من مختلف الجوانب

وحضر المؤتمر الذي أمتد لثالثة أيام ،كبار
الباحثين والجراحين من القارة األميركية
وأوروبا وآسيا باإلضافة إلى رؤساء الجمعيات
الجراحية في العديد من البلدان العربية،
الذين قدموا العديد من البحوث العلمية
الرصينة وخبرتهم المتميزة في هذا المجال و
أمكانيه نقل هذه الخبرات بين الدول العربية
من خالل إقامة ورشات العمل والتدريب على
إجراء هذه العمليات المتميزة والمتطورة.
كما أكد ممثل العراق في المؤتمر الدكتور
عقيل شاكر محمود والذي يشغل منصب
رئيس مجلس االنضباط في نقابة األطباء،
أنه تخللت خالل المؤتمر ندوة طبية تحت
عنوان”الطب في االعالم” شارك فيها نقيب
األط��ب��اء في لبنان البروفيسور أنطوان
البستاني ،ونقيب المحامين جورج جريج،
ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان
هارون ،ونقيب المحررين إلياس عون ،وتناولت
هذه الندوة العالقة التفاعلية بين الطبيب
واإلعالم وكيفية مقاربة األمور الطبية على
اختالفها إعالميا مع احترام القوانين حفاظا
على حقوق المريض وحقوق الطبيب في
آن معا مع التشديد على دور القضاء في
تبيان الحقائق وعدم األخذ باجتهادات بعض
اإلعالميين ال سيما وأن لإلعالم دورا رئيسا
ومهما ومحترما ومقدرا.
وأكد الدكتور عقيل انه قد تخللت المؤتمر
ن��دوة للكادر التمريضي بالتعاون بين
الجمعية اللبنانية للجراحة العامة ونقابة
الممرضين والممرضات تناولت مواضيع
مهمة وال سيما التعامل مع االلتهابات
ومشاكل تفويه األمعاء الخارجي وغيرها...

كبار الباحثين
والجراحين
من القارة
االمريكية و
اوربا واسيا
يشاركون
في البحوث
العلمية
الرصينة
ويسخرون
خبرتهم
المتميزة في
مجال الجراحات
الطبية
المتنوعه
وجراحة االورام
السرطانية
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تحقيقـــــــــات

مع قرب حلول شهر الطاعة والغفران

العراقيون يستقبلون شهر البركة وااليمان بمزيد من ارتفاع االسعار
 فيصل سليميستقبل المواطن العراقي خالل بعد ايام
شهر رمضان المبارك في ظل ظروف صعبة
جدا يعيشها البلد من الناحيتين األمنية
واالقتصادية لن تثنيه عن تأدية فرائض
وشعائر هذا الشهر ،وما يثقل كاهل
المواطنين هو ارتفاع األسعار بشكل
كبير ومبالغ فيه من قبل التجار الذين
عملوا على استغالل
عدم استقرار الوضع
األمني لتحقيق
ارباح كبيرة على
حساب المواطن
المغلوب على
أمره ،فيما ستكون
ضعف الطاقة
الكهربائية في
ظل ارتفاع درجات
الحرارة العالية
مصاحبة لغالء
األس���ع���ار ،وه��و
م��ا اش ��ت ��ك ��ى منه
المواطنون مطالبين
وزارة الكهرباء بزيادة ساعات العمل
لخلق الراحة للصائم ،وبين هذا عملت
على االق ��ت ��راب اكثر من الموضوع من
خالل استطالع اراء عدد من الشخصيات
حول متطلبات العائلة العراقية في ظل
الظروف الراهنة لتخرج بهذا التحقيق:
ارتفاع االسعار لدرجة خيالية
اول المتحدثين كانت ام عبد اهلل والتي
قالت :ارتفاع اسعار الغاز ،والخضروات
االساسية ،اضافة ال ��ى ارتفاع اسعار
الطحين والسكر وشحتهما في االسواق
،كل هذه االمور تلوح الى ازم ًة في االفق
القريب ،خاصة مع اقتراب شهر رمضان
الكريم ،ظاهرة ارتفاع االسعار في شهر
رمضان كانت وما زالت تلقي اثارها على
المواطن البسيط والكادح ،فارتفاع سعر
المواد الغذائية الى اكثر من نصف سعرها
الحقيقي ادى الى زي��ادة االعباء على
المواطن الفقير تحديدا .
وتساءلت ام عبد اهلل  :من المسؤول
عن هذه الظاهرة ولماذا في هذا الشهر
بالتحديد ؟ لعل في مقدمة المسببات هو
غياب الرقابة وعدم تسعير المواد الغذائية
منع ا ً لعمليات التالعب من قبل ضعاف
النفوس اضافة الى عدم توفير مفردات
البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة
لكل ما سبق دور رئيسي بغالء األسعار
وندرة بعض المواد الغذائية أحيانا.
واض ��اف ��ت :وم ��ن ثم يأتي طمع التجار
ومسعاهم للحصول على ارباح إضافية
مستغلين حاجة المواطن الى المواد
الغذائية في هذا الشهر  ،و يوعز التجار
(تجار الجملة) سبب هذا االرتفاع
الى األوض��اع التي يمر بها
البلد و الصعوبة في
استيراد هذه المواد
التي يعتمد العراق
على استيرادها
 ،وعدم وجود
اإلن���ت���اج
ا لمحلي

يبيعون المواد الغذائية بأسعار مرتفعة
ومغايرة على ما هي عليه في باقي األشهر
و بالتالي يضطر بائع المفرد الى بيعها
بسعر اعلى لتحقيق شيئ ا ً من الربح .
وختمت :من اج ��ل معالجة ه ��ذا االمر
تقتضي الضرورة بإنشاء جهاز رقابي
حكومي معني باألسعار من واجباته
تسعير المواد الغذائية و مراقبة عمليات
بيعها ومحاسبة المخالفين للتسعيرات،
فضال عن قيام وزارة التجارة بتوفير مفردات

شهر رمضان هدى للناس ورحمة
للعالمين

والعمل على زيادة الحصة التموينية التي
باتت مغيبة تماما .

االفراط في استهالك المواد
الغذائية

م ���ن ج��ان��ب��ه ت ��ح ��دث
باسم محمد وامير
ص��ل�اح وم ��ح ��م ��د
محي ،موظفين
:
حكوميين
بالرغم من
ا لعر ض
الوافر
م���ن

شهر رمضان كان وما زالت تلقي اثارها
على المواطن البسيط والكادح

الذي
م����ن
ش ��أن ��ه
ان يقلل
من االرتفاع
ال �����ع �����ام
لألسعار ،ولكن
السؤال األهم هو
لماذا يكون االرتفاع
ف��ي ش ��ه ��ر رم ��ض ��ان
؟ فالظروف التي يمر
بها البلد ليست بجديدة
وصعوبة االس ��ت ��ي ��راد كذلك
،بينما تجار المفرد (باعة المحالت)
يلقون اللوم على تجار الجملة كونهم

التموينية
البطاقة
لكي ال يتحمل المواطن
أعباء إضافية وتضطره الحاجة
الى شراء المواد التي يحتاجها

شهر العائلة العراقية بال منازع

ام بشار وحسناء مبارك ولمياء عبد
الرحمن (رب��ات بيت) يقولن حول هذا
الموضوع  :شهر رمضان هو شهر العائلة
العراقية ،فالجميع يجتمع على طاولة
واحده لتناول طعام االفطار وتبادل الحديث
،ويتطلب هذا الشهر كميات اكبر من
المواد الغذائية خالف ا ً لألشهر األخرى كون
هذا الشهر تكثر فيه الحلويات وما شابه
لتعويض السكريات التي فقدها الجسم
إثناء فترة الصيام ،خاصة وان شهر رمضان
يتزامن مع فصل الصيف الذي ترتفع فيه
الحرارة الى اكثر من  48درجة.
و اكملن الحديث عن الموضوع  :نحن مثل
باقي االسر العراقية نقوم باالستعداد
لهذا الشهر الكريم من خ�لال شراء
المواد الغذائية الالزمة قبل مجيئه اذ
كلما قرب كلما ارتفعت االسعار  ،وهنا
تكمن مشكلتنا وبقية العوائل العراقية
البسيطة التي ال تقدر على توفير
متطلباتها في الشهر الفضيل بسبب
غالء االسعار وجشع التجار ،ويجب ان تكون
هنالك رقابة مشددة من قبل المختصين
في وزارة التجارة

ال ��م ��ن ��ت ��ج ��ات
ال ��غ ��ذائ ��ي ��ة في
األسواق المحلية
لكن األسعار تأخذ
في بداية شهر رمضان
منحى تصاعديا تفسره
زي��ادة في الطلب ناجمة
عن تغيير في نمط االستهالك
خالل شهر الصيام من خالل ظاهرة
التخزين ،وما شابه ذلك.
واك��دوا :ان قبل أي��ام من حلول شهر
رمضان ترتفع أسعار المنتوجات الفالحية
الطازجة (الفواكه والخضراوات) ،بزيادة
مفرطة في األسعار ،وهذا يزيد من كاهل
المواطنين ذوي الدخل المحدود ويثقل
كاهلهم ،مبينا أن تذبذب األسعار يعود
جزئيا إلى المضاربة ،مضيفا أن مهمة
وزارة التجارة في مجال مراقبة األسعار
تقتصر على مراقبة األسعار الخاضعة
للتنظيم  .وأض ��اف ��وا :ان بعض التجار
يريدون تحقيق مزيدا من الربح (خالل هذه
المناسبات) .الفتا الى ان الناس تقبل في
هذا الشهر على شراء المواد الغذائية
والخضار بصورة أكثر من األيام العادية في
بقية اشهر السنة.
وأوضح ان هذا الشهر له عادات وتقاليد في
تناول المواد الغذائية والفواكه التي تفرض
صرف أموال إضافية لتغطية نفقات هذا
الشهر ،واإلقبال الكثير على أسواق المواد

الغذائية
والخضار يجعل
التاجر يرفع من أسعار هذه المواد.
مشيرا الى السبل والحلول التي من
شأنها ان تساعد على استقرار السوق،
قائال :يجب على
وزارة التجارة
ان تشكل
غ ������رف
عمليا ت
ت ���ق ���وم
بمر ا قبة
ال ��س ��وق
خ��ل��ال
ش ���ه ���ر
ر مضا ن ،
وت��ض��ع
غ��رام��ات

ع��ل��ى
التجار وأصحاب المحال في حالة
ثبوت وأدلة تؤكد انهم يستغلون الوضع
لزيادة أرباحهم المادية .

غياب الرقابة وعدم تسعير المواد الغذائية منعًا
لعمليات التالعب من قبل ضعاف النفوس
المختصين في وزارة التجارة العمل على زيادة
الحصة التموينية التي باتت مغيبة تماما في هذا
الشهر الفضيل

طمع تجار الجملة

الوقفة التالية كانت مع (ابو سمير )
صاحب محل لبيع المواد الغذائية وحمل
تجار الجملة مسؤولية ارتفاع االسعار في
شهر رمضان المبارك ،والذي تحدث قائال :
إن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
يعود لتجار الجملة ،الذين رفعوا من
االسعار ،لذلك نحن بدورنا نقوم برفع
اسعار المفرد ،التي يتحملها المواطن
العراقي الكادح والفقير  .وأض ��اف في
حديثه :المستورد الرئيسي يبرر سبب
ارتفاع األسعار بإجراءات السيطرة النوعية
والكمارك ،التي جعلت التجار يغيرون سير
طرق استيرادهم قبل مدة من الموانئ الى
البر ،وهو ما تأثر أخيرا أيضا في ظل صعوبة
نقل المواد الغذائية المستوردة من شمال
العراق الى بقية المحافظات بسبب سوء
األوضاع األمنية في الوقت الراهن .
وزاد  :كأصحاب محال بسيطة للمواد
الغذائية نتمنى ان تنخفض األسعار.
كون هذا األم ��ر سيقلل الضغط على
المواطن الكادح ويزيد من ارباحنا،فاإلقبال
يزيد على البضائع كلما قلت األسعار .
ضعفاء النفوس والمكسب الغير محدود
وقفتنا االخيرة كانت مع اإلعالمي نعيم
حاجم والذي تحدث قائال  :في ظل األوضاع
االمنية التي يعشها البلد والتي تعد
مكسبا كبيرا لبعض ضعفاء النفوس
من تجار المواد الغذائية المتصيدين
في الماء العكر والذين دائما ما يهللون
لمثل هكذا أزم��ات تعطيهم فسحة
الستغالل المواطن البسيط الذي ينتظر
شهر رمضان الفضيل بدعوات الخير التي
يفتقدها الكثير من أصحاب االسواق
التجارية والمحتكرين متناسين الشهر
الكريم الذي يجب ان يكون فيه اإلنسان
رحيما كريما باخيه السيما واننا نعيش
في ظل مجتمع اسالمي من المفترض ان
يكون مبني على كل ماهو خير  .واضاف
في حديثه  :ان العائلة العراقية باتت
على دراي ��ة كاملة بحقيقة هكذا امور
كونها تعيش المأساة ذاتها في كل عام
مع قرب حلول شهر رمضان الذي يمثل
موسما مميزا لجني حصاد السحت
وسرقة قوت العائلة في وضح النهار دون
رقيب او محاسب  .فباتت العائلة العراقية
متحسبة لمثل هكذا امور واضعة في
رأسها جميع احتماالت هذه الممارسات
التي ال تمت لإلسالم واألخالق بصلة تذكر
في ظل ارتفاع األسعار المقصود بعد ان تم
احتكار المواد منذ اشهر مضت تحسبا
وترقبا للحظة المنشودة وهي استغالل
المواطن الذي ال يمتلك ال حول وال قوة .
وختم قوله  :البد من إيجاد حلول كفيلة
والتدخل من اجل القصاص من مرتكبي
هذه الظواهر السلبية السيما من وزارة
الداخلية ومديرية االمن الغذائي التي
تعنى بمراقبة األس ��واق لحظة بلحظة
ومحاسبة المقصرين وذل ��ك من اجل
االلتفاف حول المواطن الذي لم يجد عونا
وال نصير في ظل تغاضي الجهات المعنية
عن هكذا ممارسات ال أخالقية استنزفت
قوت العائلة العراقية  .فمع ازدياد الطلب
على شراء المواد الغذائية تعيش االزمات
في ظل عامل االحتكار ،فالطلب يكون
في األوقات التي تأتي قبل شهر رمضان
يكون اقوى من العرض وهذا ما يبحث عنه
ضعفاء النفوس.
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العمال المسنون أكثر صحة ونشاطا من الشباب
ـ لندن غيابهم عن العمل بدواعي المرض ضعف المدة التي
يأخذها المسنون ،كما أنهم أكثر تمارضا للتهرب من
كشفت دراسة إلحدى شركات التأمين البريطانية أن العمل.
يجدون وقد أظهر إحصاء في هذا الشأن أن ربع كبار السن
العمال الذين تفوق أعمارهم سن الخمسين
ّ
في عملهم أكثر من زمالئهم الشباب الذين هم دون أخذوا إجازات مرضية في العام الماضي مقارنة بنصف
الشباب بين سن  20و.29
الثالثين.
وقالت الدراسة إن العمال الشباب يأخذون إجازات كذلك كان كبار السن أقل احتماال ألخذ إجازة بسبب
مرضية أكثر من نظرائهم المسنين ،وتبلغ مدة علة بسيطة مثل نزلة البرد ،وكانوا أسرع في العودة

 .الوقوف” يقلل اإلصابة
بالسكري والسرطان

للعمل بعد المرض.
ووجدت الدراسة أن  44%من الشباب يتظاهرون بالمرض
لتجنب العودة للعمل مقارنة بـ 12%فقط بين كبار
السن.
وأشار الباحثون إلى أن هذا التفاوت يمكن أن يعزى إلى
سن التقاعد العالي ،وقالوا إن كبار السن ربما يأخذون
إجازات مرضية أقل رغبة في االحتفاظ بوظائفهم
لفترة أطول.

ـ وكاالت
كشفت دراسة جديدة عن مساهمة الوقوف على القدمين لساعتين
يوميا على األقل بالتقليل من فرص إصابة اإلنسان باألزمات القلبية،
أو السرطان ،أو مرض السكري.
وبحسب الدراسة المنشورة في الدورية البريطانية للطب الرياضي،
فإنه من المفضل الوقوف لمدة  4ساعات يوميا لتفادي اإلصابة بهذه
األمراض ،وخصوصا ألصحاب الوظائف المكتبية.
كما نصحت الدراسة أصحاب تلك الوظائف بضرورة القيام بنشاط
خفيف كالسير خالل ساعات الوقوف ،كأحد أهم التعليمات التي
وردت ضمن تعليمات أول دليل بريطاني يستهدف تقليل المخاطر
الصحية للجلوس لفترات طويلة ،بحسب وسائل إعالم بريطانية.

محتال يرمي بنفسه على السيارات
للحصول على تعويض مالي
ـ وكاالت
تناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
ل���رج���ل ي��رم��ي
بنفسه أم��ام
س��ي��ارة يقودها
رجل.
وي�����ب�����دو م��ن
الفيديو أن الرجل
ات��ج��ه مباشرة
ن��ح��و ال��س��ي��ارة
ورم���ى بنفسه
عليها متعمدا ً
للحصول على
تعويض مالي من
سائقا.

بمطار المنامة الدولي  ..ضبط
أضخم شحنة مخدرات في العالم
ـ متابعة
أعلنت السلطات األمنية في البحرين ، ،ضبط أكبر
شحنة مخدرات على مستوى العالم ،بالتعاون مع
إدارة مكافحة المخدرات السعودية ،تحتوي على 24
مليون قرص كبتاجون ،بقيمة تبلغ نحو ملياري ريال.
وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في البحرين،
العقيد مبارك المري أن العالم وصف الشحنة التي
ضبطت بالتعاون مع أشقائنا بمكافحة المخدرات
بالمملكة بأنها األكبر على مستوى العالم ،الفت ا ً إلى
ضبط  24مليون قرص كبتاجون بقيمة ملياري ريال،
حسبما أوردت
وأشار المري إلى أنه من بداية أول معلومة وردت من
مصادرنا السرية تمت متابعة الشحنة على مدى
أسابيع طويلة ،منذ خروجها من بلد المنشأ مرورا ً
بعديد من موانئ البحر المتوسط واألحمر والخليج،
وتم التأكد أن البحرين مستهدفة كنقطة دخول
فقط لتعبر الشحنة الجسر إلى السعودية ،ومن ثم
نسقنا مع المملكة وتم التخطيط بدقة حتى تم
السماح للشحنة بالدخول بأمان وسط مراقبة تامة،
وسمح لها بالمرور في الشاحنات التي كانت تحملها،
وتم إلقاء القبض على األشخاص الذين سيتسلمون
الشحنة هناك ،وحققت العملية أهدافها.

لوحات جدارية عمالقة تزين شوارع طهران
ـ وكاالت
اإلبداع والتفكير ..سمات تميز اإلنسان عن غيره من
سائر المخلوقات ،لذك يجد متعة حقيقية وهو يقدم
إنجازاته لآلخرين،
باعتباره باعث السعادة فى قلوبهم.

الفنانة اإليرانية  Mehdi Ghadyanlooقدمت
مجموعة من الرسومات المجسمة ثالثية األبعاد على
جدرا المباني بمدينة طهران،
لوضع لمساتها الفنية الخاصة ،والتي بدت معها
الجدران تتحرك وتتفاعل مع المارة بالشوارع .شاهد
بنفسك وتخيل شوارع مصر وهى تزين برسومات
مماثلة..ترى كيف تكون؟

أمريكي يطلق النار على قدمه بدافع الفضول
ـ وكاالت
دفع الفضول رج ال ً أمريكي ا ً إلى القيام بعمل متهور
عندما أراد أن يجرب شعور األلم الذي يصاب به المرء
عندما يتعرض إلطالق النار.
قام آدم هيرتل ( 34عام اً) من والية كولورادو األمريكية
بخلع حذائه وإطالق النار على قدمهاألمر الذي ألحق
أذى كبيرا ً بقدمه ،ونقل هيرتل إلى مستشفى سانت
فرانسيس وصرح األطباء بأن حالته مستقرة وأن
إصابته ال تشكل أي خطرعلى حياته.
وحضرت الشرطة إلى المستشفى للتحقيق
بالحادث ،واكتشفت بأن السالح الذي استخدمه

هيرتلغير مرخص وأن لديه أسبقيات جنائية ووجهت
له تهم ا ً باستخدام السالح بشكل غير شرعي،
والتهور وتشكيل الخطر على حياة األطفال وذلك
لوجود عدة أطفال في الجوار أثناء الحادث.
وقال هيرتل بأنه كان في جراج منزله عندما خطرت له
الفكرة وأنه لم يتردد للحظة في تنفيذها ،وأنه قام
بإطالق النار على قدمه ألنه أراد أن يختبر شعور األلم.
ولم تصرح الشرطة بعد عن نوع السالح الذي
استخدمه هيرتل في إطالق النار على نفسه ،ويعتقد
بأن الشرطة ستلقي القبض عليه بعد أن تشفى
قدمه ،وسيخضع إلى محاكمة وفق التهم الموجهة
إليه،بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

منح لقب دكتورا في العلوم الطبية بعد بلوغها 102عام
ـ وكاالت
ُم نحت طبيبة األطفال إنغيبورغ رابوبورت
( 102سنة) لقب دكتوراة في العلوم الطبية
في مستشفى تابع لجامعة هامبورغ ،
بعد مرور  77عاما على استحقاقها لهذا
اللقب .فقد رفض النظام األلماني النازي
آنذاك دفاعها عن إطروحتها العلمية لنيل
لقب الدكتوراة في العلوم الطبية .وقالت
رابوبورت إنها تكرس هذا اللقب اآلن لكل من
كافح نظام هتلر والنازية .وبعد أن علمت

نصب تذكاري
للكالب في أميركا!!
ـ نيويورك
على الرغم من أن نحو  4آالف كلب نفقوا في الحروب التي
خاضتها الواليات المتحدة خارج حدودها خصوصا في
فيتنام فإن نصبا تذكاريا واحدا فقط ينتصب في إحدى
الساحات العامة لتكريمها.
وينتصب صرح ‘كالب الحرب في فيتنام’ قرب موقع لتكريم
الجنود األميركيين القدامى في مدينة (سينسي ناننتي)،
و لكن أحدا لم يتنبه إلى الظلم الذي لحق بهذه الكالب
إال بعد المسح الذي أجرته مصادر صحيفة لمعرفة عدد
ومواقع النصب التذكارية في أميركا بمناسبة يوم تكريم
الجنود األميركيين الذين سقطوا في الحروب.
ويكرم النصب  4آالف كلب شاركوا في المعارك التي
خاضها الجنود األميركيون في فيتنام ،ولم تكتب النجاة
إال لنحو  200فقط منها بعد أن نفق القسم الباقي خالل
عمليات البحث عن األلغام واألفخاخ التي كان مقاتلو
(الفيت كونغ ) ينصبونها لهم.

إدارة جامعة هامبورغ بشأن إنغيبورغ قررت
السماح لها بالدفاع عن أطروحتها بعد
 77عاما من جاهزيتها ،وهكذا أصبحت
هذه المعمرة أكبر شخص سنا يدافع
عن إطروحته العلمية وينال عليها لقب
الدكتوراة في العلوم .وفي التفاصيل،
قدمت إنغيبورغ رابوبورت أطروحتها في
مرض الخناق للدفاع عنها عام  ،1938ولم
يسمح لها بذلك انطالقا من قوانين هتلر
العرقية ،ألنها كانت هجينة يهودية .بعد
ذلك هاجرت إنغيبورغ إلى الواليات المتحدة

حيث عملت في نيويورك وبالتمور وأكرون
بوالية أوهايو .ولكنها في أمريكا أيضا لم
تسلم من المطاردة ،فقد علمت “لجنة
مكافحة الميول الشيوعية المعادية
ألمريكا” بميولها الشيوعية عندما
ضبطت أثناء توزيع نسخ لصحيفة
“دايلي ووركر” لسان حال الحزب الشيوعي
األمريكي ،فاضطرت للذهاب مع زوجها إلى
ألمانيا الشرقية ،حيث أقيمت في برلين
وأسست أول مستشفى للمواليد الصغار
في ألمانيا.

هل اشتريت جهاز كمبيوتر «أبل» قبل عام؟
احذر من هذا الخلل الخطير
ـ وكاالت من توقعه .قد يكون هناك أمر غريب يحدث في
الكمبيوتر ولن أتمكن أبدا من معرفة السبب».
من جهته ،قام بيدرو فيالثا الذي اكتشف هذا
في حال اشتريت كمبيوتر أبل منذ عام أو أقل ،الخل بتحذير شركة أبل ،التي لم تجب بدورها عن
احذر من خلل برمجي يجعله قابال للقرصنة األسئلة الموجهة لها بخصوص هذا العيب أو عن
بسهولة .إذ اكتشف باحث أمني أن بعض أجهزة خططها إلصدار تحديث إلصالحه.
كمبيوتر أبل تحتوي على عيب كبير يسمح العديد من الخبراء الماليين أكدوا أنها مشكلة
للقراصنة بالتسلل إليه دون أن يتم اكتشاف جدية ،والمستهدف األكثر عرضة لألذى هو ليس
ذلك ،مما يمكنهم من إيقاف الجهاز عن العمل .المستخدم العادي ،بل الشركات الكبيرة التي
هذا الخلل سيجعل أجهزة كمبيوتر أبل عرضة من الممكن أن تتعرض للسرقة واالختراق ،مثل
للتجسس بشكل ال يمكن أن توقفه أفضل الذي حصل مع شركة سوني في ديسمبر/كانون
برامج الحماية قبل فوات األوان ،ويزيد عمق الخلل الثاني عام  .2014وهذا الخلل هو الثاني الذي
بعد أن ينشط في أي جهاز أب��ل .وقالت سارة يتكم اكتشافه في أجهزة أبل خالل األسبوع
إدواردز ،المحللة القضائية في معهد «سانس» الماضي ،بعد اكتشاف بعض المستخدمين أنه
المتخصص بمراجعة أجهزة الكمبيوتر للحصول من الممكن تعطيل هاتف آي فون بإرسال رسالة
على أدلة االختراق« :هذا أمر مخيف ،لن أتمكن أبدا ً نصية قصيرة إليه.

كيف سيصبح تفكير اإلنسان
في المستقبل؟
ـ وكاالت
توقع مدير الهندسة بشركة غوغل ،راي كورزويل ،في مؤتمر اقتصادي
بنيويورك األربعاء أن التفكير البشري سيتطور بشكل رهيب مع
حلول عام .2030
وقال كورزويل إن عقولنا ستكون قادرة على االتصال بسحابة
مرتبطة بآالف أجهزة الكمبيوتر التي ستعمل على “تضخيم ذكائنا
األصلي” .وتربط روبوتات صغيرة مصنوعة من جدائل الحمض النووي
أطلق عليها اسم “نانوبوتس” العقل بهذه السحابة ،مشيرا ً إلى أنه
كلما زادت السحابة حجم ا ً وتعقيدا كلما تطور تفكيرنا.
وقال مورزويل“ :سيكون تفكيرنا حينها عبارة عن هجين بين
التفكير الطبيعي واالصطناعي”،
متوقع ا ً أنه في نهاية  2030سيصبح أغلب التفكير اإلنساني
اصطناعيا ،و”سنتمكن تدريجيا من دمج وتطوير أنفسنا” حسب
قوله ،وحتى عمل نسخ احتياطية من األفكار والمعلومات في
عقولنا.
وهذه ليست أول تجربة لكورزويل في تكهن المستقبل ،فقد أعطى
 147توقعا في تسعينات القرن الماضي عما سيكون عليه شكل
الحياة عام  ،2009وفي مراجعة لهذه التوقعات في عام  ،2010وجد
أن  86في المائة منها تحقق بالفعل.
وللقلقين من سيطرة الذكاء االصطناعي على العالم ،قال كورزويل
إن لدينا واجبا أخالقيا لتطوير التكنولوجيا دائما ،مع الحرص على
إدراك مخاطرها المحتملة ،مضيفا“ :حافظت النار على دفئنا
واستعملناها في طبخ طعامنا ،لكنها أيضا تسببت بإحراق الكثير
من بيوتنا .لكل تكنولوجيا فوائد ومخاطر.

اتهام سائحة بريطانية بالتسبب بزلزال في ماليزيا
ـ وكاالت
تواجه سائحة بريطانية مع مجموعة من
السياح الغربيين عقوبة السجن لمدة
 3أشهر في ماليزيا بتهمة التعري فوق
أحد الجبال والتقاط الصور الفاضحة،
في حين يتهمهم السكان المحليون
بالتسبب بحدوث زلزال بعدما تعروا على
جبل مقدس .وكانت الشرطة الماليزية
اعتلقت إليانو هوكينز ( 23عام اً) ووجهت
لها تهمة التعري من بين  10سياح
غربيين على جبل كينابالو في  30مايو
(أي��ار) الماضي .وبعد ستة أيام شهدت
البالد واحدا ً من أقوى الزالزل خالل عقود
راح ضحيته  16قتي الً على األقل ،مما دفع
السكان المحليين إلى إلقاء اللوم على
السياح .وقال محامي الدفاع عن إليانور
السيد روني شام إن موكلته ال تزال في
حالة صدمة ،إال أن القنصلية البريطانية

في ماليزيا تقوم برعايتها بحسب ما
ذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية.
وألقي القبض على إليانور بصحبة 3
متهمين آخرين في مطار ت��اواو أثناء
محاولتهم صعود الطائرة المتوجهة إلى
العاصمة الماليزية كوااللمبور ،ووضعوا
بعد ذلك قيد االعتقال بمركز للشرطة ،إال
أن إليانور تم فصلها عن باقي السجناء
الماليزيين .وأشار المحامي إلى أن إليانور
وباقي المتهمين الغربيين سيبقون رهن
االعتقال إلى أن يتخذ المحامي العام
قرارا ً بشأنهم ،وسيواجهون تهم ا ً تتعلق
بارتكاب أعمال شائنة في مكان عام،
وفي حال ثبات هذه التهمة سيواجه
المتهمون عقوبة السجن لمدة  3أشهر
ودفع غرامة مالية تحددها المحكمة.
إال أن السكان المحليين في مدينة صباح
اعتبروا أن السياح الغربيين أغضبوا روح
الجبل بفعلتهم بعد أن انتشرت صورهم
على مواقع التواصل االجتماعي.

ك
أق
“ك
ع
“ز
2

A-PDF Image Downsample DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

10

الثقــافية

العدد ( )636الثالثاء  16حزيران 2015
Tue : 16 Jun 2015 issue no.636

اضــــاءات

تزامنا مع الذكرى االولى

لوحات أفراح حمودي تجسد
شعاروحدة العراق كال للتقسيم

فنان تشكيلي عراقي يصرخ لضحايا سبايكر :اين انتم؟
ـ عبدالجبار العتابي
عشر لوحات ..لكنها زرعت المكان بالحزن،
جعلت القاعة تكتظ باالسى ال ��ذي تفجر
ذكريات توجهت نحو المجزرة التي ارتكبت بحق
اكثر من  1700شاب عراقي!
على اروقة قاعة ألق للفنون والعمارة ببغداد،
اقام الفنان التشكيلي العراقي احمد صالح
المالكي معرضا تشكيليا استذكر فيه
الفاجعة “ سبايكر “ حمل عنوان ( أين انتم ؟)،
تزامن مع الذكرى االولى لهذه الفاجعة التي ما
زالت دماؤها تسيل على خدود االمهات ومن قلوب
المحبين وتنز بها االرض ،فيما كان هذا التساؤل
ي��ردده الجمهور ال ��ذي احتشدت في نفسه
الذكرى ،ليثني على الفنان الذي استجمع جرأته
وألوانه وصرخته ليقول الذي ال زال يقوله اهل
الضحايا الحبتهم :اين انتم ؟
وقال الفنان احمد صالح المالكي اين انتم،
خطاب ا ّم وهي تناشد نهر دجلة وتخاطبه
باللهجة العراقية المحببة “ يمه وين انتم “،
من صراخ االم وحشرجتها ودموعها ووجعها كان
معرضي اين انتم.
واضاف :ضم المعرض عشر لوحات اعمال
بقياس ثابت هو 140 ×100مع شاشة فيديو
ارت عرضت فيه مقطع فيديو ألم تناشد النهر
بالبحث عن ابنها مع موسيقى ،مقطع حزين
جدا.
وتابع :االعمال جديدة في اسلوب التشكيل
العراقي،طرح جديد ،امتزج بين الفن الرقمي
والتشكيل ،هي عشرة اعمال تحمل ثيمة
الجسد،ايقونة حملت وثائق بصرية تحمل
شواهد عما جرى في سبايكر ،اي انني مزجت
بين الفن الرقمي الديجتال والتشكيل من خالل
ايقونة الجسد وتوظيف ما وجد من المقابر
لشهداء سبايكر،صورهم واسمائهم ورفاتهم
وختم حديثه بالقول :المعرض هو حفل تأبين
لشهداء سبايكر ،و سوف اعرضه في اماكن
اخرى ومن اهمها المكان الذي ازهقت فيها
ارواحهم الطاهرة في تكريت.

من جانبه قال الفنان التشكيلي واالعالمي
فهد الصكر :جاء معرض التشكيلي أحمد
صالح المالكي “ إين أنتم “ متزامنا مع فاجعة
ضحايا “ سبايكر “تلك الجريمة التي هزت
الضمير العراقي بوجع.
واضاف :يعد المعرض صرخة الفنان أحتجاجا
وأستحضارا ألرواح الضحايا وهم في مقابرهم
“اآللهية “ وهي أعمال تحاكي أكبر مأساة طالت
 1700شاب بفعل األرهاب الداعشي ،كان الفنان
أحمد قريبا من وجع األمهات والزوجات واألخوات
واألطفال،هو أراد أن يضعنا أمام مسؤوياتنا في
حدث أسدل الستار عنه ،وربما سجلت القضية
ضد مجهول.
وتابع :وظف الفنان أحمد “ الجسد “ كثيمة
أساسية لكل أعماله مستخدما “ الفوتو آرت
“ يرافقها “ فديو آرت “ كتوأمان لقضية الحزن
األنساني ،عبر صراخ األمهات الثكالى بأوالدهن.
ووظف عبر مشاهده البصرية تلك “ نصب
الحرية “ لجواد سليم من خالل الجندي ،كرمز
لبطولة الضحايا .وإيضا العلم العراقي ،تلك
المرموزات كانت واضحة بشكل متداخل مع
الثيمة الرئيسية للوحة ،ليوصل لنا فكرته
ورسالته باألنتصار إلى هؤالء الضحايا في
ظل صمت رسمي وعلى مستوى الفعاليات
الرسمية والشعبية.
وأوضح :كنت أتمنى أن يكون هناك حضور لوزارة
حقوق األنسان كونها المعنية باألمر وكذلك
وزارة الثقافة بأعتبار المعرض وثيقة تشكيلية
من الممكن توظيفها أعالميا في محافل دولية،
لكن لألسف تأكدنا اليوم من خالل المعرض “
الوثيقة “ إن الضحايا ال ينتمون أال لنا ولوجعنا،
بأعتبارها قضينتا حين ندرك أي حنين داهم أم
إلى مهد طفولة وليدها وقد غاب على أديم وجع
عراقي بأمتياز.
وختم بالقول :معرض الفنان أحمد أوقظ
البطولة أمام مذبح الشهادة بفعل بصرياته
وهي يهجس بالدمع.
الى ذلك قال الفنان التشكيلي علي عبدالكريم:
اين انتم..؟ ،قالها بصدق أحمد المالكي الفنان

ـ بغداد
نظمت دار ثقافة األطفال معرض ا ً تشكيلي ا ً مشترك ا ً
لثالث فنانات وذلك ضمن مهرجان “وحدة العرق” الذي
أقيم تحت شعار “كال للتقسيم” ،وفي مقر الدار.
قالت الفنانة التشكيلية المغتربة أفراح حمودي،
إن لوحات المعرض
إحدى المشاركات في المعرضّ ،
الذي شاركت به مع فنانتين تشكيليتين وضمن
مهرجان “وح ��دة العراق” هو وقفة تضامنية ضد
تقسيم العراق ووحدته وتضامن ا ً مع قواتنا األمنية
ورجال الحشد الشعبي.
وأضافت “جسدت اللوحات وحدة العراق التي من
شماله إلى جنوبه مرورا ً بوسطه ،كما جسدت في
ّ
وكل ماموجود في العراق”.
لوحاتي المرأة والطفل
والفنانة المغتربة أفراح حمودي مارست الرسم ورغم
بعدها عن العراق إال أن لوحاتها تزخز بتفاصيل العراق,
وألوان لوحاتها الزاهية تتغزل بالعراق.
أن حمودي حاصلة على شهادة بكالوريوس
ويذكر ّ
من كلية التربية /جامعة بغداد عام  1984ودبلوم فن
تشكيلي معاصر من استراليا .وشاركت في جميع
المعارض المشتركة المقامة في والية غرب استراليا
منذ عام .2007

اختيار التشكيلى سيلست بورسيه
موجونو لتمثيل فرنسا في بينالي الفن
ـ وكاالت
الشاب الواعد حين سطر بلوحاته الرائعه التي
زينت جدران قاعة ألق للفنون التشكيلية،
أين أنتم...؟ يامن تنتحلون السفاهة في كل
تصرفاتكم التي تسيء لقيمنا واعرافنا وديننا
السمح...أين أنتم من الخجل والضمير وحساب
النفس قبل حساب األخرة.
واضاف :الفنان احمد المالكي ...ليس لديه أي
انتماء سياسي واليمثل أي تيار تشددي فقط
هو مواطن عاش عذابات إحساسه وصرخ بقوة

كتاب جديد ألورهان باموقا
اإلبادة الجماعية لألرمن في ٍ
ـ وكاالت

إعداد الشاعر  :حسن الخزاعي

واحة شعر

كلمة في قصيدة  /حسن الخزاعي
انريد خطوة ابخطوة
نمشي ابعد درب
كلنه احنه ندور
وكلب واحد
انريد كلنه نعيش  ..وانحس ابعضه
ابد مو منه اليساوم عالحقيقه
انريد كلنه اكلوب بيضه
انريد حاسدنه نغطيه
واليرمي بالسر الحجر
مو من اهلنا
.............................
صرخة يتيم  /عبد الرضا العقابي
صبحت ابيتم اعيونه تجدح ضيم
صاح ابصوت عالي والوجه ذبالن
تعبني البجي والبطن جوعانه

رؤى ثقافية

يقف الكاتب التركي أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل لآلداب
ليضم صوته إلى األصوات التي تدين مذابح
عام  ،2006وبكل جرأة،
ّ
األرمن التي قتل فيها مليون ونصف مليون من األرمن على يد
القوات التركية العثمانية قبل قرن.
أن اللقاء بين الشرق والغرب ،بين المسلمين والمسيحيين في
التأريخ والثقافة ،كان واليزال موضوع ا ً متكررا ً في روايات الكاتب
التركي ،الذي قالت عنه األكاديمية السويدية عند منحه جائزة
نوبل لآلداب عام “ 2006أورهان باموق إكتشف رموزا ً روحية جديدة
للصراع والتشابك بين الثقافات ،في معرض بحثه عن الروح
الحزينة للمدينة التي هي مسقط رأسه”
أن السياسة في بلد أورهان باموق ،المقسمة بين اإلسالميين
الراديكاليين والمعتدلين ،هي من الموضوعات التي تتكرر في
موقف مستقل “ 1مليون أرمني،
كتبه أيض اً ،والتي ينظر إليها من
ٍ
و 30.000كردي قتلوا على أيدي قوات االمبراطورية العثمانية،
ولكن ال أحد يجرؤ على الكالم” ،هذا ما قاله الكاتب التركي في
شباط /فبراير  2006إلحدى الصحف السويسرية  .ونظرت
وسائل اإلعالم الوطنية في تركيا إلى هذه التصريحات بعدائية،
إجراءات قضائية ،والتي خرج منها
وكلفته
ٍ
سالم ا ً بفضل التضامن الدولي لعددٍ من
أبرز الك تّاب العالميين ،مثل ساراماغو،
وغونتر غراس ،وكذلك الضغط األوروبي على
تحم ل
الحكومة التركية ،بيد أنه إضطر إلى
ّ
الشتائم وإتهامه بأنه “خائن الوطن”.
وفي المقابل ،ذاع صيته و ُع رف عنه دولي ا ً
دفاعه عن حقوق اإلنسان وإدانته لإلرهاب.
ولكن ليس ب ��ام ��وق فقط م ��ن تالحقه
السلطات الحكومية التركية بسبب حرية
التعبير ،إذ توجد هناك  185دعوى قضائية
ضد عددٍ من الك تّاب والمفكرين واألساتذة.
ّ
تم فصل أتيال يايال ،أستاذ العلوم
فقد ّ
السياسية في جامعة أنقرة ،لتحدثه علن ا ً
عن كمال أتاتورك ،مؤسس تركيا الحديثة
وصاحب قرار إلغاء الحروف األبجدية العربية
في اللغة التركية ،وإستبدالها بالحروف
تم مالحقة كل من
الالتينية .وكذلك ّ
الروائيين المعاصرين أحمد أوميت ،وإيلف
شفق قضائي ا ً  ،إلستخدامهما التشويق
واإلثارة في تفسير التأريخ التركي .وتقول
الكاتبة بيريهان ماندين ،إثر تبرئتها من
تهمة التشهير بالقوات المسلحة “نحن
نتعرض للتعذيب النفسي .وإنهم قبل أن
يجرجروننا في المحاكم ،يلقوننا درس ا ً في
الشارع” .ووفق ا ً لمادة من قانون العقوبات
للعام الماضي ،أن تهمة إهانة الوطن
عقوبتها السجن.

وقد إزدادت هذه الحالة سوءا ً في يناير /كانون الثاني  ،2007عقب
إغتيال المفكر التركي هرانت دينك ،رئيس تحرير صحيفة “آغوس”
اإلسبوعية ،المطبوع الوحيد المخصص للجالية األرمنية ،والذي
لمرات عديدة بسبب كتاباته عن اإلبادة الجماعية لألرمن.
ُح كم
ٍ
وكان باموق قد أدان هذه الجريمة ،وأصابه حزن كبير .وفي أواخر شهر
يناير /كانون الثاني الماضي كانت دار نشر باموق قد قامت بإلغاء
زيارته إلى ألمانيا ،حيث كان سينال شهادة دكتوراه فخرية من
جامعة برلين ،ويقوم بقراءة مقاطع من كتبه ،وكان متوقع ا ً أن يكرر
ذلك في هامبورغ ،وكولونيا ،وشتوتغارت ،وميونيخ .وتؤكد بعض
تهديدات بالقتل من قبل أحد المشتبه
المصادر أن باموق تلقى
ٍ
فيهم في مقتل الصحافي دينك .وفي شهر شباط /فبراير الماضي
كانت صحيفة “الباييس” اإلسبانية ذكرت أن الكاتب التركي إضطر
وقت طويل ،بسبب إستمرار التهديدات.
إلى أن يغادر تركيا منذ
ٍ
وإستقل طائرة متوجه ا ً إلى الواليات المتحدة ،مع إعالن قيامه
محاضرات في جامعة كولومنيا ،في نيويورك حيث أصبح
بإلقاء
ٍ
أستاذا ً فيها .وفي الثامن من نيسان /أبريل  ،2007كانت وكالة
األنباء اإلسبانية “إيفي” أشارت إلى عودة باموق إلى إسطنبول،
ورغبته في المكوث هناك حتى أيلول /سبتمبر ،ومراجعة روايته
الجديدة آنذاك “متحف البراءة” التي صدرت في .2008

بريشته الناطقة مجسدا باللون جريمة العصر
(سبايكر)..دمار انسان...هدم حضاره ،انتزاع الحياة
من كل قيمها االنسانية النبيلة ،لوحاته التي
تجاوزت حدود النمطية واألسلوب المتكرر الذي
اعتدنا أن نراه في أغلب المعارض التشكيليه..
تجاوزت أيضا بمضمونها الصارخ بوجه وحوش
العصر وسياسي الهزيمة وماسحي أكتاف
الذل والمهانة والذين اليريدون لعراقنا سوى
التقهقر والعودة لعصور الجاهلية وماقبلها.

وقع االختيار على الفنان التشكيلي والموسيقار الفرنسي
المعاصر سيلست بورسييه موجونو من قبل وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس ووزيرة الثقافة الفرنسية اوريلي
فيليبيتي لتمثيل فرنسا في البينالي الخامس والعشرين
للفن في فينيسيا والذي يقام في الفترة من التاسع من
ايار القادم حتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني الفين
وخمسة عشر .وقد ولد الفنان الفرنسي في مدينة نيس
وشغل منصب موسيقار فرقة باسكال رامبير في الفترة من
 1985حتى ,1994ودرس في المعهد الوطني للموسيقى
وأصبح الملحن لمصممة الرقصات.

الخيط أبيض وخط أحمر...
في مهرجان وحدة العراق
ـ جاسم حيدر
عرضت على خشبة مسرح النوارس في دار ثقافة
األطفال أوبريت” الخيط أبيض” ومسرحية “خط
أحمر”  .وذلك ضمن مهرجان “وحدة العراق” الذي
نظمته الدار .وقال المخرج محمد حداد إ ّن هذا
األوبريت الشعري والغنائي ،يتحدث عن الوضع
الراهن الذي يم ّر به البلد ،ويحث على اللحمة
الوطنية ونبذ الفرقة ويدعو إلى التكاتف ،كما
أنه يمثل وفقة تضامنية لمساندة قواتنا األمنية
والحشد الشعبي .وأضاف حداد إ ّن اختيار العنوان
“الخيط أبيض” نعني به إخراج العراق إلى يوم
جديد مع إشراقة شمس ،أما “خط أحمر” فهي
ترمز للطائفية وتقسيم العراق .وذلك ضمن
مهرجان “وحدة العراق” الذي نظمته الدار أمس
األربعاء.وقال المخرج محمد حداد إ ّن هذا األوبريت
الشعري والغنائي ،يتحدث عن الوضع الراهن الذي
يم ّر به البلد ،ويحث على اللحمة الوطنية ونبذ

الفرقة ويدعو إلى
التكاتف ،كما أنه
يمثل وفقة تضامنية
لمساندة قواتنا األمنية
وال ��ح ��ش ��د الشعبي.
وأض��اف ح��داد إ ّن اختيار
العنوان “الخيط أبيض”
نعني به إخراج العراق
إلى يوم جديد مع
إشراقة شمس،
أم����ا “خ��ط
أح ����م ����ر”
فهي ترمز
للطا ئفية
و تقسيم
العراق.

النائب كاظم الشمري :الفنان يضاهي دور المقاتل في ساحات القتال
ـ بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن
ّ
ائتالف الوطنية النائب كاظم الشمري،
إ َّن للفنان دورا ً يضاهي دور المقاتل في
سوح القتال ،مبارك ا ً الجهود المبذولة
من وزارة الثقافة في إقامة مهرجانها
األ ّول ضد اإلرهاب ،مشددا ً على ضرورة
تكاتف الجهود وتوحيد مواقف الجميع
لدعم القوات األمنية والحشد الشعبي
والبشمركة في حربها ضد اإلرهاب.
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن
ّ
ائتالف الوطنية النائب كاظم الشمري،
إ َّن للفنان دورا ً يضاهي دور المقاتل في
سوح القتال ،مبارك ا ً الجهود المبذولة
من وزارة الثقافة في إقامة مهرجانها
األ ّول ضد اإلرهاب ،مشددا ً على ضرورة
اتعشه صبر والهم هموم الليل
عيون امي عمت من البجي والنوح
والصاحي ضمير التسمع اذانه
حته اطيورنه شالت حزن وياي
واكلوب االكابر قاسية اويانه
من لحم الغزال البطن مليانه
الهمهم فقير او حمل مطروح
همهم قصر عالي او ذهب ابينانه
ماتكسر كلبهم صرخة المجروح
ملتهيه االكابر بالكراسي شلون
غلطانه الظالم او صار حفنه سنين
اشوكت الشمس تطلع فوك دنيانه
خلصنه العمر وانعيش باالحالم
ياحلم انشوفه الضيم يلفانه
وامطر خير لو تصعد على اسمانه
التمطر حزن امطر ورد وهيل
كلمن شيخ صار او صدر ديوان

على اعكاله كتب احمي االمانه
.............................
ابو ذيات  “/الشيخ خزعل امير االهواز “
ابزلفك مسبح يامدلول ياهيل
يمن خدك اهالل العيد ياهيل
احبك من جنت بالمهد ياهل
دكلي شغيرك هسه عليه
.............................
الشيخ راضي علي بيج
ابد مليزلزلك حالي وهدك
عفاه شيحمل الكفه وهدك
كصدي بس اصيدنك وهدك
واريد تصير حر وترد اليه
.............................
طحت الحيل بيه كعد والكوم
والخوان فزعولي والقوم

تكاتف الجهود وتوحيد مواقف الجميع
لدعم القوات األمنية والحشد الشعبي
والبشمركة في حربها ضد اإلرهاب.
وقال الشمري خالل حضوره افتتاحية
مهرجان المسرح األول ضد اإلرهاب في
المسرح الوطني لمحرر قسم اإلعالم
واالتصال الحكومي والجماهيري :إ َّن
قواتنا األمنية والحشد الشعبي وأبناء
العشائر يقاتلون اليوم بالنيابة عن ّ
كل
دول العالم المحبة للسالم والحياة
وأن
الكريمة ضد قوى الظالم والقتل ّ
جميع أبناء الشعب مطالبون بدعم
ّ
كل من مكانه وهنا يأتي
المقاتلين
دور الفنان مكم ال ً في الدعم المعنوي
واإلعالم التعبوي.
وقال الشمري خالل حضوره افتتاحية
مهرجان المسرح األول ضد اإلرهاب في
المسرح الوطني لمحرر قسم اإلعالم

الني بصلح وي وكتي والكوم
اراضيه ويرد يزعل عليه
.............................
اعرف الناس  /عارف شلش الساعدي
يلودك تخالط الناس  ...تلكاهم معادن
من تماشيه
المشيت اوياه ادرسه اشراد ...وصيحت
ابهل الوكت الطمع بيه
اعز الناس عندك وبيك ...
الرضع وياك بالك من تجافيه
مدام الطمع دومع ايفسد الناس ..
ايغرك بالحجي والفلوس تعمينه
اخوه بالجذب اليوم تنقاس
تنسه ذيج االخوة دنيه مانسيه
اخوك المايفيدك ساعة الضيج
لتعتبره اخو والتنشد اعليه
يلودك تخالط اعرف الناس

واالتصال الحكومي والجماهيري :إ َّن
قواتنا األمنية والحشد الشعبي وأبناء
العشائر يقاتلون اليوم بالنيابة عن ّ
كل
دول العالم المحبة للسالم والحياة
وأن
الكريمة ضد قوى الظالم والقتل ّ
جميع أبناء الشعب مطالبون بدعم
ّ
كل من مكانه وهنا يأتي
المقاتلين
دور الفنان مكم ال ً في الدعم المعنوي
واإلعالم التعبوي.
وأضاف الشمري :إ َّن للفنان دورا ً قيادي ا ً
في توجيه الرأي العام وتحشيده من
خالل الدور المناط به ،مؤكدا ً إ َّن الفنان
هو الظهير األخر للمقاتل في سوح
الوغى.
ويذكر أ َّن المهرجان األول ضد اإلرهاب
يأتي بمشاركة  11محافظة ويشارك
في عروضها المسرحية كبار الفنانين
العراقيين...

تلكاهم معان من تماشيه
.............................
الوداع  /فالح هادي الفتالوي
وصل حد الوداع وانهة الشوك
وذن دربين كل ما عدنه دربه
وشد اعليه الرحيل وحمل النوك
ومن نتالكه نشبه غركنه
انتهى الحب والحنان الجان اسطورة
الناس
وسالوفة عشك تملي الدواوين
عشك وبطيب صافي
يعلمك ان توافي
ابد ثوب الغدر وياه مليوك
ومثلج ماكو احد خان حبه
فيض امن السنين وعشك طاهر
ونتراجف لمن لحظه انتالكه
وال بينه الغفله والليلة ساهر

وبشوفك انغلب من الرفاكه
عشك واشواك وادموع
وكلبي ايشك الضلوع
وكل موعود علينه اطوط ابطوك
وبحبنه اليخون اهواه عجبه
عطاء ابشوكته ويفيض خنياب
والعاشك شبهنه وشوك محبوب
الهوه مابيه غدار
ثلج يلهب لبنار
ومن مجنون بيه ممتد العروك
وسكني بجدم حبلج كل محبه
واحدنه اعلى االخر شوك مسحور
والف صورة الحبيبه بكلبه مرسوم
عشك واهموم واهات
وكسر مابين الشمات
وسالوفه عشك مابين الحلوك
وتالي بسجة الشمات صحبه
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اللي مايعرف الصقر يشويه

قصة مثــــل

ـ متابعة
يحكى أن رج ال ً كان يملك صقرا ً نادرا ً وثمين ا ً ..
يحبه كحبه ألبنائه فهو مصدر رزقه بعد اهلل
..
خرج الرجل ذات يوم غائم وأطلق طيره على
مجموعه من الحبارى رغم عدم مالئمة الجو
للصيد ..
فغاب الصقر وطالت غيبته ..
وأمضى صاحبه نهاره يصيح ويراقب ويبحث
عنه دون جدوى ..
وبعد طول المسير والتعب والعطش رأى من
بعيد راعيا يرعى إبله ..
فلما وصل إليه وجلس عنده وسلم عليه
سأله عن الطير ..

فقال الراعي ال أعرف طيرك ..
ولكن جاءني طيران ووقعا تحت هذه الشجرة
!!
وأخذا يتعاركان فاقتربت منهما وضربتهما
بالعصا ثم ذبحتهما وها هما في النار ..
بعد قليل ينضجان فنأكلهما مع ا ً ..
ذهب الرجل إلى النار وحفر التراب بيديه وإذا
بطيره و معه حبارى ..
صعق الرجل وقال :يا مجنون هذا طيري و هو
ال يؤكل !!
الحبارى تؤكل فقط ..
قال الراعي و ما الفرق بين الحباري والصقر
كالهما في النهاية مجرد طيور !
حزن الرجل وبكى حيث ال يفيد البكاء والندم
ثم أطلق المثل المشهور ..
“اللي ما يعرف الصقر يشويه.

كلمة في اربع صور

الغاز شطرنج

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

لغز في صورة

كلمات متقاطعة

ماهو الفرق بين الصورتين

أبــراج اليــوم

مهني اً :ال تستخف بالنصيحة التي قد يق ّدمها إليك األصدقاء فهم يؤ ّدون
دورا ً في توجهاتك ،ربما تشاركهم اهتمامات موحدة عاطفي اً :الشريك
ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع األمور في نطاقها
الصحيح صحي اً :قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم ،وأنك
تأخرت في معالجة وضعك الصحي

مهني اً :ال تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد ضرراً ،فالمعالجة الهادئة هي
األنسب عاطفي اً :ال تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم ،بل سارع إلى االطالع على
كامل التفاصيل صحي اً :تقرر السهر مع األصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح
للتخفيف من ضغوط الحياة

مهني اً :استشر اآلخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك المهنية وال تتص ّرف من تلقاء
نفسك عاطفي اً :البعد لن يحل المشاكل ،بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي
وصدق وصراحة صحي اً :قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت ما أنت عليه من
استهتار وعدم الوقاية

مهني اً :األنانية تؤ ّدي إلى صدامات مع محيطك ،وهذا يؤ ّدي إلى عواقب غير
متوقعة مع الزمالء في العمل عاطفي اً :الحذر واجب مع الشريك ،وخصوص اً
أ ّن سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العالقة بينكما صحي اً :ال تترك
االنعكاسات السلبية تؤثر في صحتك ،وتخلص منها بالترفيه والتسلية

مهني اً :قد ينشب خالف حول بعض القناعات واالعتبارات ،وتتع ّرض جهودك ومحاوالتك للعرقلة
وتواجه خصم اً اومنافس اً شرس اً عاطفي اً :الغيرة من األسباب السلبية في العالقة بالشريك،
حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر صحي اً :ينتابك شعور بالتعب واإلرهاق بسبب زيادة
ساعات العمل إلنجاز أحد مشاريعك

مهني اً :تنعم بيوم ج ّي د من المزاج الرائع يزيدك اناقة وجاذبية ،فتعيش حالة من
االنسجام عاطفي اً :الحظ في طريقه إليك ويز ّودك قدرات معنوية وثقة بالنفس
فتتحرك مشاعرك على نحو مميز صحي اً :ال تقدم األعذار والحجج الواهية لعدم
قدرتك على ممارسة الرياضة

مهني اً :عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية،
وخصوص اً بعد الجهد االستثنائي الذي بذلته عاطفي اً :ال تحكم على الشريك بتس ّرع،
فهو شفاف وحساس إلى ح ّد كبير صحي اً :أمامك الئحة طويلة من االطعمة المفيدة
والفواكه فاختر منها ما يناسبك وضعك الصحي

مهني اً :مهما سمعت من انتقادات ال تستسلم ،فالشجرة المثمرة وحدها
تحم ل الشريك هموم المستقبل،
تبقى عرضة للرشق بالحجارةعاطفي اً :ال ّ
فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها صحي اً :ال تكثر من شرب المن ّب هات،
فهي تسبب لك آالما في المعدة وأرق ا ً وقلة نوم

مهني اً :تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة
وال تعرف من أين تبدأ التنفيذ عاطفي اً :عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك
المخطئ وسبب ما وصلت إليه العالقة من تأزم صحي اً :بعض األورام المفاجئة في
القدمين سببها إما كثرة الوقوف واإلرهاق حييت

مهني اً :ال حدود لطاقتك وال من يقف بوجه إبداعك ،لكن كن حذرا ً في خطواتك التي
تتخذها فالعيون عليك عاطفي اً :تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معينة ال
يستطيع الحبيب أن يغيرها صحي اً :سارع إلى دعوة األصدقاء للقيام بالمشي صباح اً
قبل بدء العمل أو أي نشاط مهني

مهني اً :بعض األمور التقنية تعيق تقدمك في العمل ،لكنك قادر على
بت األمور
تخطي المصاعب مهما بلغ ح ّدهاعاطفي اً :كثرة التأجيل في ّ
المصيرية تهدد عالقتك بالشريك ،وتدفع إلى مزيد من التأزم صحي اً :اعتمد
شرب العصير الطبيعي بدال ً من الذي يحتوي على مواد ملونة وسكريات

مهني اً :تعاني من ابتعاد الزمالء ر ّب ما ألسباب قسر ّي ة ال عالقة لك بها فيزداد
شعورك بالوحدة وبعدم القدرة على مواجهة يوم جديد عاطفي اً :مواقف غير
مب ّر رة من الشريك ،بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيرا ً منك صحي اً :حاول
أن تتج نّب اإلرهاق وكثرة المجهود غير المب ّر ر ،ألنك ستواجه بعض التعب في
األيام المقبلة ،ويستحسن أن ترتاح
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طبعـــــت بمطابع شركة األنس للطباعـــــــة والنشــــر

ُ
منى زكي  :أنفقت
على “السندريال” ضعف أجري

وكالة االنباء العراقية المستقلة التي تمنح فنان الشعب ياس خضر درع االبداع

ندائي الى القنوات العراقية عدم أعطاء الفرصة
للمغني المسئ للذوق العام
 حمودي عبد غريبيعتبر الفنان (ياس خضر ) أحد أعمدة الغناء العراقي والذي
تسيد الساحة الغنانية منذ مطلع عام  1970وحتى وقتنا
الحاضر وقد أجاد في الغناء الريفي المتنوع األطوار و باألداء
الذي جعل منه مشهورا” على المستوى المحلي والعربي وقد
تالقف الشباب ماغناه لتكون لهم خير زاد ما يغنون في تلك
الفترة الجميلة التي أظهرت قمة من األصوات التي ارتقت بها

*يقال أنك كنت من قراء تالوة القرآن الكريم؟
ــ نعم في بداية حياتي كنت من الذين يجيدون تالوة القرآن
الكريم وفي حسينية الهندي بمدينة النجف األشرف هي التي
شهدت هذه التجربة ولكني لم أستمر.
*كيف تعاملت مع قصائد الشاعر الكبير مظفر النواب؟
ــ هي مجازفة ألداء أغاني من أشعار هذا األنسان الكبير مظفر
النواب وفعال” هي من أوصلتني للشهرة وأخذت تذاع يوميا”
لمرات عدة لكونها تحمل الغزل ومعاني الحب للوطن وللناس
لذلك ظهرت بقوة في الشارع العراقي وهي تحسب للتيار
اليساري آنذاك أنتصار لهم وقد تسابق الشباب في حفظها
وأخذت تغنى في الحفالت واألعراس والكثير منهم حاول أن
يختبر قدراته الصوتيه من خالل ترديدها ..
*ماهي المواقف التي مرت بك وتتذكرها الى اآلن؟
ــــ ذات يوم طلب مني أن أعيد تسجيل أغنية (دوريتك)من أحد
األشخاص وفعال” تم ذلك وأستلمت منه ظرف كان فيه ساعة
يدوية مع مبلغ قدره  600دينا ر فقلت ماهذا فرد علي بجواب من
أجل سماع مقطع  (..ولك لو تسوه العتب جا عاتبيتك) ويتضح
أن هذا الشخص له قصة في الموضوع.

مكانة األغنية العراقية ومنهم مطربنا (أبو مازن ) الذي ألتقيناه
مؤخرا” في قاعة الجواهري بمقر األتحاد العام لألدباء والكتاب
في العراق بعد أن حل ضيفا” على الملتقى اإلذاعي والتلفزيوني
وكانت الحصيلة أهم ما جاء به فناننا الكبير الذي حضر مبكرا”
ظهيرة التاسع من حزيران الحالي وبتواضع ينم على خلقه
الرفيع وهو يجلس وكالمعتاد بالزي العربي الذي أصبح األكثر
مالئمة له في الظهور في الجلسات والحوارات والمهرجانات
التي تقام على شرفه وكان هذه المحاورة معه.
*أهال” بفنان الشعب ولك الكالم ما تقول للقراء؟
ــ الحقيقة اليوم أن سعيد مع جمهوري العزيز وأكاد أن أقول أن
هذه األجواء تساهم في أزالة الغمة عن صدري وأعتزاي بالجميع
وأنا معهم اليوم وجها” لوجه وأن طالتني الشائعات مرات ومرات
لكن تفاعلهم وسؤالهم عني صحتي أزالة كل الظنون عني
وأثناء وعكتي الصحية ملؤني حبا” في كل لحظة سؤال ترد
منهم وساهمت بشكل كبير على شفائي.
*جمهورك يريدون معرفة ياس خضر
ومشاهد من رحلتك األولى؟
ــ أنا ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني المشهور بياس
خضر ولدت بمدينة النجف عام  1938و لقبت بصوت األرض
أعتزازا” بي كعراقي تواصلت مع الغناء األصيل ولي الحظوظ
بأن أغني ألول مرة لملحني الراحل الكبير محمد جواد أموري
نهاية الستينيات أغنية (الهدل) حتى أصبحت كنيتي (مطرب
الهدل) لياس خضر وغنيت بعدها (أبو زركه) وعام 1969
التقيت بالملحن كمال السيد الذي قدم لي أغنية (المك َّي ر)
للشاعر زامل سعيد فتاح لتصبح ألغنيتي هذه شهرة واسعة
وعدت الى الراحل طالب القرة غولي ليلحن لي (البنفسج)
من كلمات الشاعر الكبير مظفر النواب وهي قمة في األعنية
العراقية والتزال المتربعة على العرش الغنائي وأستمر التعاون
مع القرغولي لتكون أغنية (مرينه بيكم حمد) للشاعر (النواب)
أيضا ثم إعزاز للشاعر المبدع زامل سعيد فتاح ألكون نجم
غنائي مشهور ضاع صيته.
*كبف وجدت نفسك مع الجمهور المتواصل معك؟
ــ هذا كالم يقال للحق أني مدين للجمهور الذي أحبني طيلة
مسيرتي وهم جزء من حياتي الفنية واليوم هم معي يدخلون
القلب بال إستئذان لكونهم هم الجزء في نجاحنا لمشولرنا
الفني وتحية لهم دوما” على هذا التواصل .

منوعات

ـ القاهرة

سحيق ومنها (بسبس ميوي ...والدفان يغمزلي ..وغيرها) وأطلب
من محبي الغناء تنظيف الساحة الغنائية منهم لتبقى
ألصوات عراقية ذات خلق فني رصين وندائي الى القنوات العراقية
عدم أعطاء الفرصة للمغني المسئ للذوق العام في الظهور أن
كان في أغنية أو برنامج حفاظا” على تراثنا الجميل.
*أحب أغانيك الى نفسك.
ــ أغنية ( أعزاز ) هي ياس خضر و(حن وآنه حن) شعر ولحن
تكتمل فيه الصورة والوصف وغنيته وخرج الكالم من صميم
القلب و(البنفسج)دخول األغنية العراقية الى مرحلة األغنية
الطويلة وكذلك (ياحمد) و( مرينه بيكم حمد) وللحقيقة كلها
روعة وتاريخ جميل للغناء العراقي ساهمت فيه والحمد هلل
بنجاح.
*أغنية أردتها لك وبصوتك حبا” بالكالم واللحن؟
ـــ نعم أغنية (جذاب) عندما غناها الراحل بصوته أعجبتني
ولكن كانت بصوت المطربة (مائدة نزهت) ورأيت لفظ كلمة
(كذاب ) بالكاف التعطي شئ لهذه القطعة الجميلة فطلبت
من ( القرغولي ) أن أغنيها باللفظ الحقيقي المتداول بين
العشاق( جذاب ) لذلك كانت في منتهى الروعة وهذا فرق كبير
أن تغنى ( كذاب ..وجذاب) ونجحت بين الناس نجاح باهر.

*ماذا تقول عن هذه األسماء؟
ــ مظفر النواب :كبير في كل شئ ....كوكب حمزه:ملحن قدير...
زامل سعيد فتاح:ترك خزين من كلمات األغاني الجميلة العالقة
في الذهن...كمال السيد:فنان وأنسان وملحن من طراز جيد..عبد
الحسين السماوي:ملحن جيد وأجمل ما قدمه للمطرب جميد
منصور أغنية ..سالمات الممتعة.

*كلمة أخيرة لضيفنا العزيز؟
ـ شكري لوكالة االنباء العراقية المستقلة التي منحتني درع
االبداع الذي اعتز به كثيرا على مسيرتي الفنية وقبالتي على
جباه كل الجماهير التي حضرت وصفقت لي وعشقوني من
أول خطواتي والى وقتنا الحاضر وهم سر نجاحي هذا وشكرا”
للعراقية لتواصلها مع أهل الفن.

*ماذا عن جمهورك العربي ومن أين كانت الشهرة معهم؟
ــ دول الخليج يعشقون صوتي بشكل كبير السيما الكويت
والبحرين وكثيرا” ماسافرت لهم ألحياء الحفالت وفي أحداها
وأنا أغني ومع المشاعر الهياجة لهم وكلمات األغاني الجميلة
وذات اللحن الرائع وهم يستمعون يصغون بكل حب وشغف
وأذا بهم يرمون ..العقال العربي وهو زيهم الرسمي من رؤوسم
لتتطاير ( العقل) بعد أن تكاثر الحماس وشاهدتها تصطدم
بالسق وتتساقط أرضا” مرددين كلمات الثناء والتعبير وحبي لي
وللغناء العراقي األصيل وأنا غنيت في كل ارجاء العالم وكافة
الدول العربية.
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*ماذا عن األغاني التي تفضلها عربيا” منذ عقك للغناء في
المراحل األولى؟
ــ أنا مستمع وعاشق صوت كوكب الشرق ومغرم بملحن
األجيال محمد عبد الوهاب بكل ما غنته السيدة أم كلثوم
من أغانيها وما قدمة هذا الملحن الخالد في مسيرة الغناء
العربي.

تحدثت النجمة العالمية “انجلينا جولي” البالغة من
العمر  40عام ا ً والتي تعمل سفيرة لألمم المتحدة لشئون
الالجئين بخطابها الذي القته في المؤتمر النصف سنوي
الذي أقيم المؤتمر بجنوب أفريقيا عن دعمها للمرأة في
جميع أنحاء العالم.
ووصفت “جولي” العنف ضد المرأة بالوباء ،سواء داخل
المجتمعات التي تعاني الحروب أو المجتمعات والدول
المستقرة ،وبأنه ال يزال يعامل كجريمة صغرى وال يولى
اإلهتمام المناسب.
وأكدت الممثلة األميركية أن مرتكبي جرائم العنف ضد
المرأة يفلتون من العقاب في جميع أنحاء العالم وفي
مناطق النزاع بوجه خاص وأن النساء والفتيات يقعن تحت
وطأة المتطرفين ويعاملن بوحشية ويرتبط هذا إرتباطا
وثيق ا ً مع فشلنا الشامل في منع وإنهاء الصراعات في
جميع انحاء العالم  ،ويسبب هذا معاناة إنسانية لم
يسبق لها مثيل.
وأبدت جولي إحترامها للضحايا األفارقة معتبرة أنهن
مثال للصمود والكرامة والقوة في مواجهه أزمات من
الممكن أن تكسر وتدمر أي إنسان.
وأضافت “جولي” أنها إلتقت بنساء مثيرات لإلعجاب
ويستحقون ما هو أفضل من الحياة والمواقف التي
إختبروها ،وأشارت إلى أن الحل يكمن في إيجاد سياسات
أمنية لحماية النساء ،تضعها المرأة وتنفذها المرأة ،ليس
على حساب الرجل وإنما جنب ا ً إلى جنب معه ،فال يوجد
أفضل من المرأة القوية الحرة المتعلمة عمودا ً لإلستقرار،
وال يوجد مثل أعلى أفضل من رجل يحترم ويقدر المرأة ،ويال
يجد ضيرا ً من تواجدهن في مراكز صنع القرار والمراكز
القيادية.
وقد إصطحبت برفقتها إبنها “ماكس” البالغ من العمر
 11عام ا ً حيث وصال سوي ا ً إلى مطار تامبو الدولي يوم
الخميس الماضي .فيما حققت “جولي” في الفترة

ـليلى مراد
وس���ط ت��ج��م��ع ك��ب��ي��ر من
للغناء
المحب
الجمهور
الريفي االصيل الذي حضر امس
االثنين في دار الثقافة الكوردية
للطباعة والنشر يتقدمهم
السيد ف��وزي االتروشي مدير
ووكيل وزير الثقافة وذلك لمرور
 110عام على والدة نجم االغنية
الريفية “ حضيري اب��و عزيز
“ تقديرا وتثميننا لما قدمه
الراحل على الساحة الغائية
العراقية ويعد فنانا حضيري ابو
عزيز اول مطرب عراقي اشتهر

في الوطن العربي ه��ذا وقد
قدمت الفرقة الغنائية الريفية
بقيادة المطرب “ رعد ميسان “
ونجل الفنان “ مجيد الفراتي “
كافة اغاني المحتفى به وسط
تراقص الجمهور على االغاني
التي التنسى وبقيت خالدة في
المكتبة الغنائية العراقية .

عالء حسين العبيدي

*كيف تتعامل مع الغناء في الوقت الحاضر؟
ـــ مع شديد األسف وصل حال ذوق بعض من الشباب لسماع
أغاني تكاد تكون سكاكين في خاصرة الغناء العراقي األصيل
لقتله عمدا” ولكن نحن موجودين على الساحة وأصواتنا تصدح
مع عدد من المطربين الذين أسسنا مكانة لألغنية العراقية
التي أشتهرت في كل بقاع الدول العربية وما نسمعه اليوم هي
المهازل المؤلمة وقذارة الكلمات وصناعة لحنية مقززة وأداء

ـ وكاالت

الثقافة الكردية تحتفل بـ” ابن الجنوب “
حضيري ابو عزيز مع التراث” في “أربيل”

فرحة وتهنئة بنجاح الطالب

*من هم جمهورك؟
ـــ كل فئات الشعب العراقي وهذا ما لمسته من خالل تجوالي
وتنقلي بدءا”من الحكام الى الوزراء الى الشخصيات المرموقة
وكل فئات الشعب من الشمال الى الجنوب ولكال الجنسين
لطيلة مسيرتي الغنائية.

انجلينا جولي العنف ضد
المرأة جريمة كبرى

الص ّرحت الفنانة منى زك��ي أن
تقديمها لمسلسل “السندريال” جعلها
تنفق على العمل ضعف ما حصلت
عليه من أجر وقت تقديم المسلسل،
مشير ًة ألنه ال وجه للمقارنة بينها وبين
سعاد حسني .وأضافت خالل ظهورها
مع اإلعالمية منى عبد الوهاب في
برنامج “مصارحة حرة” مساء أمس أنها
اصيبت باكتئاب بعد اإلنتهاء من تصوير
المسلسل بسبب معايشتها ألجواء
حياة السندريال ،مشير ًة ألن إحساسها
يقول بأنه من الصعب أن تكون السندريال
قد انتحرت ،لكنها ال تملك معلومات.
واعترفت بأنها لم تستطع الحفاظ على
وجودها في السينما والدراما بسبب
ارتباطها بما هو أهم بعائلتها ،مشير ًة
ألنها تقبل األدوار التي تحبها وتحاول
بشكل جيد لتصل إلى
أن تقدمها
ٍ
الجمهور .وأكدت على أن فيلم “إحكي يا
شهرزاد” جريء بأفكاره وليس بمشاهده،
الفتة ألنها لم تتلقَ أية أدوار جريئة بعد

ا لفيلم .
وع��������ن
األع��م��ال
ال����ت����ي
ش���ع���رت
ب��ال��ن��دم
عليها ذكرت منها “الحب األول”“ ،أحالم
عمرنا” ،و”من نظرة عين” .الفتة ألن هناك
عنصر خطأ في مسلسل “آسيا” تم
اختياره ولم يكن موفق ا ً لكنها رفضت
اإلفصاح عنه خالل اللقاء .وإذ قالت أنها
ال تفضل إنتاج فيلم لنفسها ،ذكرت أنها
ال تمانع تقديم فيلم من إنتاج زوجها
الفنان أحمد حلمي ،موضحة أنها ال
تشعر بالحماس لإلنتاج ،بسبب رغبتها
في التركيز على التمثيل الذي تحبه
فحسب وأش��ارت ألن الفنان رامز جالل
أطلق بحفل الزفاف شماريخ(مفرقعات)
جزء من الفستان
أشعلت النيران في
ٍ
ولم تفعل معه شيئ ا ً خاصة وأنها لم
تكن بأفضل حاالتها في الحفل بسبب
معانتها من كدمات مشاهد األكشن
التي قدمتها في فيلم “مافيا” الذي
كانت تقوم بتصويره وقتها.

أفالم عراقية تشارك في الدورة األولى
لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي
لعام 2015
ـ بغداد
يشارك العراق ضمن فعاليات “مهرجان الخرطوم للفيلم
العربي بدورته األولى  ، ”2015والذي ينطلق للفترة من
الحادي والعشرين ولغاية السابع والعشرين من تموز
المقبل ،في العاصمة السودانية الخرطوم .ونقل
بيان لوزارة الثقافة عن إدارة المهرجان قولها” أ ّن
العراق شارك بأكثر من عشرة أفالم ضمن هذا
المهرجان ومنها:لحود النوارس البو القاسم
الزهيري ،ودموع دجلة لعباس العبودي ،وكانوا
يوما هنا لوارث كويش ،وقدمي اليمنى أليمن
التميمي ،وأبناء النهر للمخرج عمر فالح”.
يع د
وأضاف البيان” أ ّن هذا المهرجان ّ
األول من نوعه في ال��س��ودان ،فهو غير
تنافسي يستضيف األفالم والمخرجين
السينمائيين وه��واة السينما العرب ،
مبين ًة أنها تسعى إلى أن تكون له مكانة
دولية ،ليصبح أحد أهم المهرجانات
السينمائية في العالم العربي ،ولتقديم
أفضل األفالم المعاصرة التي توفر نظرة
ثاقبة في الجمال والتعقيد والتنوع في
العالم العربي جنب ا ً إلى جنب مع وجهات
نظر واقعية على الناس ،والثقافة ،والفن،
والتاريخ”.
وأشار إلى” شروط المشاركة في المهرجان
وهي:أن يكون أحد العناصر الرئيسية في
إنتاج الفيلم عربي اً ،وأن ال يكون إنتاج الفيلم
قبل العام  ،2013وأن ال يكون الفيلم قد تم
عرضه او جزء منه على أية قناة تلفزيونية أو
على االنترنت”.

لمناسبة نجاحه وتفوقه في
الصف الثاني االبتدائي الى الصف
الثالث االبتدائي
نبروك للطالب
عالء استقبلها
والده من مدرسة
التسامي
االبتدائية
المختلطة
ومعلمة بشرى
كر يم بعد
ان حقق نجاح
وبدرجة امتياز
الف الف مبروك
لوالد الطالب عالء حسين العبيدي
بهذا النجاح المتميز .

فرحه غامره بنجاح الطالب
ايمن محمد هارون

بفرحة قلبية غامرة استقبلت
الزميلة زينب جبار نبا نجاح ولدها
ايمن من مدرسة
ماريو حنا
الحبيب وصعوده
الى الصف
الخامس  ..بعد ان
حقق مرتبة نجاح
عاليا مضيفا الى
سجله الشخصي
بر يقا للطالب
المثابر والمجتهد
.
الف  ..الف مبارك
للطالب ايمن ولوالدته الصحفية
زينب مل التهنئة واالعتزاز لكم

تهنئة وفرحة لنجاح

محسن اكرم محسن

تكللت عينا الوالد الزميل اكرم محسن
ووالدته الفاضلة بنجاح ولدهما محسن
من الصف االول الى الثاني متوسط من
مدرسة القعقاع
في شارع المشاتل
بالمشتل .
وبهذه المناسبة
نقدم الشكر
واالعتزاز الى
ادارة المتوسطة
ولجهودهم
المبذولة التربوية
والتعليمية ,
مبارك لعائلة
الطالب محسن والى مز يد من النجاحات
المستمرة ان شاء اهلل

