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القوات االمنية والحشد والعشائر تحرر منطقة حصيبة الشرقية بالكامل
�أفاد م�صدر �أمني يف حمافظة االنبار ،ب�أن القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي والع�شائر حرروا منطقة
ح�صيبة ال�شرقية يف حمافظة االنبار بالكامل.
وقال امل�صدر �إن "القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي ومقاتلي الع�شائر حرروا منطقة ح�صيبة ال�شرقية
بالكامل من �سيطرة داع�ش".
و�أ�ضاف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن �إ�سمه �أن "هناك تقدم ًا للقوات االمنية واحل�شد والع�شائر
لتحرير منطقة جويبة املجاورة ملنطقة ح�صيبة ال�شرقية".
العدد ( )631االحد  24آيار 2015

السعر ( )500دينار

صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر

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

مصلحة الوطن هي العليا

برلمانيون يدعون لتفعيل قانون رفع الحصانة عن أي عضو يدعم داعش
أو ينتقص من القوات العسكرية و الحشد الشعبي
ـ المحرر السياسي
اكدت الوقائع على األرض ضرورة الحاجة القصوى
الى وجود قوات الحشد الشعبي بعد أن أثبتت
ج ��دارة متناهية و قتال مستميت في قواطع
عديدة من البالد ولم تقف على جبهات القتال
وفي المدن حد ذلك اال بعد تحرير األراضي التي
أنيطت مهمة تخليصها من قبضة داعش
االرهابية بهذه القوات .
و على الرغم من تقديم مقاتلي الحشد الشعبي
تضحيات كبيرة بين صفوفها اال أن النظرة
الطائفية الضيقة ظلت قائمة تجاه اتهام
عناصر الحشد الشعبي بشتى التهم الجزاف
و حسبت الكثير من الممارسات الال مشروعة
لمجرمي التنظيم االرهابي اال ان عددا من النواب
عن الكتل السنية وجهت ما هو غير طبيعي
وال قانوني ضد هؤالء الفتية من أبطال الحشد
الشعبي .
المواقف البطولية للحشد الشعبي و االتهامات
الظالمة ضد هذا التشكيل الشعبي الوطني
الفدائي دفعت بنواب من التحالف الوطني
تلفعيل قانون رفع الحصانة البرلمانية عن كل
عضو يدعم عصابات داعش االجرامية اعالميا
ولوجستينا لألنتقاص من القوات العسكرية و
هيئة الحشد الشعبي الوطني سواء بالقول او
بالفعل .
فقد اع ��رب النائب زاه ��ر العبادي في مؤتمر
صحفي مشترك مع عدد من نواب التحالف عن
استنكارهم للتصريحات التي تصاعدت في
اآلونة االخيرة ضد ابناء الحشد الشعبي والعشائر
الغيارى والبيشمركة الذين يقاتلون عن االرض
والعرض وهذه التصريحات تصدر من ساسة /لم
يسمهم/يتمتعون بالحصانة البرلمانية”.
واضاف ان “هذه التصريحات مضادة لمصلحة
العراق وهي محاولة لتثبيط معنويات المقاتلين
واشاعة الرعب في نفوس المواطنين وهي تصنف
تحت طائلة االرهاب” ،مبينا ان “من يكون نهجه
االرهاب فانه تسقط عنه الحصانة اضافة الى
بعض وسائل االعالم العراقية التي تتعامل مع

حربنا مع داعش من حيث كشف المعلومات
وتحديد المواقع وتهويل بعض المواقف ومازالت
تسمي عصابات داعش بخالفة الدولة االسالمية”.
وطالب النائب المذكور رئاسة مجلس الوزراء
“باعداد قانون يمنح المقاتلين كافة وخاصة
الحشد الشعبي حصانة عسكرية لما قد
يتعرض اليه من تهديدات او متابعات او تهجمات
او ضرب او سب او قذف او اهانة خالل مزاولة
مهامهم العسكرية بمحاربة عصابات داعش
االجرامية او اثناء القيام بهما او بعدها قبل
الشروع بتحرير االنبار اضافة الى غلق القنوات
واالذاع��ات االعالمية التي تساهم في عملية
شرعنة اعمال داعش االجرامية وتزييف الحقائق
من جانبها قالت عضو التحالف عن حزب
الفضيلة االسالمي سوزان السعد ان هناك من
يسعى الى إفراغ جهود مقاتلي الحشود الشعبية
وتضحياتهم الجسيمة من محتواها الوطني
واالنساني واالخالقي فينظرون اليها على انها ال
تمثل الشعب وتمثل جهة واحدة بعد أن لبت
نداء المرجعية الدينية الرشيدة بتشكل الجيش
الرديف والعقائدي ايام من سقوط الموصل التي
دعت جميع اطياف الشعب العراقي الى قتال
اإلرهابيين “
واضافت  ،هناك من يتحدث بأصوات”استفزازية”
من خالل قلب الحقائق رأسا على عقب إلخفاء
معالم وحدة الصف الوطني في عملية الدفاع
عن أرض العراق والمقدسات  ،مشيرة الى إ ّن
تلك التصريحات تصدر من بعض الشخصيات
والجهات التي تنتمي للمكون العراقي وتلك
حالة يؤسف لها “.
ودع ��ت السعد ال ��ى ،أهمية توحيد الخطاب
الوطني من خالل التناغم بشكل ايجابي مع ما
يجري فعال من االحداث في العراق والتفاعل مع
الحاالت المشرقة التي تجسدها تضحيات أبناء
العراق سواء كانوا من قواتنا المسلحة واألمنية
ومن مقاتلي تشكيالت الحشد الشعبي “.
واشارت الى ان  ،تصريحات بعض المسؤولين
تتناغم مع مخططات األع ���داء فبعضهم
يتجاهلون ما يجري في بلدهم من احداث بارزة
تحدث عنها العالم بأسره
كاالنتصارات التي
ّ

بينما يتحدث البعض عما يقلل من قيمتها
بادعاء وجود ميليشيات مسلحة في المنظومة
االمنية “.
وتابعت  ،ان هناك ثمة من يص ّور وحدة المؤسسة
العسكرية بأنها تسير على أسس طائفية غير
وطنية ورغم ما حققته قوات الجيش والحشد
الشعبي من أعمال بطولية باسلة  ،داعية ،الى
ضرورة استثمار قوات الحشد الشعبي التي حررت
مناطق عديدة من سيطرة داعش باعتمادها قوات
اساسية لتحرير باقي المناطق وأهمية اإلشادة
بها وتثمين تضحياتها من قبل اطياف الشعب
كافة “.
و في سياق ذو صلة فقد استضافت اللجنة
البرلمانية المكلفة للتحقيق في سقوط
الموصل ،رئيس مجلس محافظة نينوى بشار
الكيكي ومسؤول الصحوات الشيخ انور الندا
لتحقيق وعددا من امري االفواج في المحافظة
للتحقيق معهم بشأن اسباب سيطرة عصابات

خالطي يحمل “سياسيي الفنادق” مسؤولية
سقوط الرمادي بيد داعش
ـ صنعاء
حم ل النائب عن التحالف الوطني حسن خالطي
ّ
 ،ما سماهم بسياسي الفنادق مسؤولية سقوط
الرمادي بيد عصابات داعش االرهابية .
وقال في بيان ان االصوات النشاز التي تطلق من
سياسي الفنادق والمحرضي على الطائفية  ،هم
يتحملون مسؤولية سقوط الرمادي بيد داعش
االرهابية  ،وذل ��ك لتحريضهم المستمر على
عدم التعاون مع االجهزة االمنية وتقديم الدعم
للعصابات االرهابية “ .
واضاف :ان عملية تحرير مناطق االنبار من عصابات
داعش تحتاج الى مضاعفة الجهود  ،وتقديم الدعم
الالزم للقطعات العسكرية في جميع صنوفها من
جيش وشرطة وحشد شعبي “ .

ما ان دخل الى منطقة اال واستطاع طرد داعش
االرهابية منها “ .
واشار” الى ان توافق مختلف االطراف السياسية
عالوة على موافقة واشنطن على دخول ابناء الحشد
الشعبي سيعجل من عملية تحرير االنبار  ،حاثا
على اهمية دعم الحشد الشعبي والقوات االمنية
بأسلحة حديثة ومتطورة توازي متطلبات المعركة

وتابع :ان دخول ابناء الحشد الشعبي للمشاركة
بعمليات تحرير االنبار سيغير مجرى المعادلة
القتالية على األرض  ،مضيفا ان الحشد الشعبي

داعش على محافظة نينوى.
وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي في
مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان ان  9اعضاء
من اللجنة من اصل  19عضوا صوتوا اليوم على
استضافة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
لالستماع الى افادته بشأن سقوط المحافظة
بيد داعش االرهابي،مؤكدا ان اللجنة استضافت
 100شخصية مسؤولة عن سقوط المحافظة
حتى اليوم .
واضاف الزاملي ،ان” اللجنة ستقدم تقريرها
النهائي قبل نهاية الفصل التشريعي “،الفتا
الى انه”طالب بعدم استقبال الطلبات بشأن
استضافة الشخصيات المسؤولة لكي التؤثر
على سير عمل التقرير”.
واشار الى ان” لجنة التحقيق شرعت بكتابة
التقرير النهائي”،مضيفا الى اننا”النسمح
الي جهة بالتستر على المتورطين بسقوط
الموصل”.

معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

الصدر يدعو السعودية
إلى الرجوع لسرب االعتدال
ـ بغداد
دعا زعيم التيار الصدري ،السيد
مقتدى الصدر ،المملكة العربية
السعودية الرجوع إل ��ى سرب
االعتدال ،مؤكدا ً أنه ال يمكن أن
يعيش األمريكي واألورب��ي في
السعودية بسالم بينما ال ينعم
“محبو الرسول وآله “ بقليل من
السالم.
وق ��ال الصدر في بيان صحفي
ُ
مم ن يتوقع من
“ك نت والزل��ت ّ
الدور الفاعل إلنعاش
المملكة ّ
االعتدال وإنهاء الظلم في البالد
ّ
تدل عكس
إال أن القرائن باتت
ذلك كالتدخل السلبي في اليمن
والبحرين وعدم نصرة شعبها
في اإلحساء والقطيف فنرجو
من المملكة الرجوع إلى سرب
االعتدال”،
وأكد أ ّن “ما حدث في “القطيف”
من تفجير ضد أتباع أهل البيت
(سالم اهلل عليهم أجمعين) ليس
األول وال أظ ّن ُه األخير والسيما
مع عدم وجود الرادع الحقيقي
ضد
من الحكومة “السعودية”
ّ
المتشددين في “المملكة “ بل
ّ
ال يُستبعد أن تكون هناك أطراف
حكومية ت ّ
ُغذي هذا التط ّرف
ضد االعتدال
البائس والمقيت
ّ
عموم ا ً
وضد أتباع المذهب الحق
ّ
خصوص ا”ً.
وتابع “ما يؤيد ذلك هو عدم التوصل
الج ناة أو عدم البحث عنهم
إلى ُ

ضدهم ،بالتالي ف َم ن
إلقامة الالزم ّ
أمن العقوبة لم يرتدع  .ومن هنا
وج ه كالمي إلى محبي اإلعتدال
أُ ّ
في تلكم المملكة ا ّل تي يجب أن
تكون أُسوة حسنة في التعايش
السلمي بين المذاهب واألديان”.
وأشار إلى أنه “ال يمكن أن يعيش
األمريكي واألورب ��ي فيها بسالم
بينما ال ينعم “محبو الرسول
وآله “ بقليل من السالم” ،مشددا
“الس عي الحثيث
على ض ��رورة
ّ
الج ناة ومحاسبتهم
إلى إيجاد ُ
و إلاّ سوف نسعى إلى تدويل تلك
الدماء
االعتداءات للحفاظ على ّ
ّ
الط اهرة”.
وأك���د على ض���رورة “إع ��ط ��اء
الفرصة الحقيق ّي ة ألتباع
المذهب في حماية أنفسهم
ومساجدهم وشعائرهم وإال
ث ُب ت عدم أبو ّي ة الحكومة نحو
أفراد شعبها” ،مضيفا أن “كانت
المملكة من دُعاة الديمقراطية
فعليها فتح باب المجال نحو
ّعددية وشمول تلك المناطق
ال ت ّ
المتض ّر رة السيما اإلحساء
والقطيف بالدخول في العمل ّي ة
الديمقراط ّي ة و إلاّ ث ُب ت أن العدالة
في البين”.
المقدسات
وأشار إلى أن “وجود
ّ
في المملكة أعني ( ّ
مك ة ) و (
المدينة ) ال يعني عدم وجود ربيع
عربي واليعنني خضوع المؤمنين
أو ذ ّل تهم أمام اإلرهاب والعنف
وال ��ت ��ط � ّرف ...ف ��أذن ��وا مع تك ّر ر
الحادثة بربيع قادم”.

الحوثيون :تفجير القطيف يأتي في سياق
استهداف األصوات المتطلعة للحرية
ـ صنعاء

مجلس النواب يصوت من حيث المبدأ على
مشروع قانون ايجار االراضي الزراعية
ـ صنعاء
صوت مجلس ال ��ن ��واب ،من
حيث المبدأ على مشروع
قانون ايجار االراضي الزراعية.
وقال مصدر ان مجلس النواب
صوت من حيث المبدأ خالل
جلسته الـ  40التي عقدها
برئاسة سليم الجبوري رئيس
المجلس وحضور  213نائب ا ً ،
على فقرة مشروع قانون ايجار
االراضي الزراعية.
وتضمن جدول اعمال مجلس
النواب التصويت حيث المبدأ
على مشروع قانون ايجار
االراض��ي الزراعية والقراءة
االولى لمشروع قانون تعديل
قانون ضريبة الدخل رقم

 113لسنة  1982والقراءة
االولى لمشروع قانون تعديل
قانون نقابة المحاسبين
والمدققين رقم  185لسنة
.1969
كما تتضمن جلسة اليوم
لقراءة الثانية لمشروع قانون
اعفاء الشركات االجنبية
والمقاولين الثانويين االجانب
المتعاقدين في عقود جوالت
التراخيص م ��ن ال ��رس ��وم ،
وال ��ق ��راءة الثانية لمشروع
قانون الهيئة العامة لضمان
حقوق االقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم
وال ��ق ��راءة الثانية لمشروع
قانون تثبيت الملكية في
االرضي الزراعية والبساتين
المستثناة م��ن اع ��م ��ال
التسوية.

دان المجلس السياسي لحركة
“أنصار اهلل” العملية االنتحارية
اإلج��رام��ي��ة ال ��ت ��ي استهدفت
المصلين اآلمنين أثناء تأديتهم
صالة الجمعة في مسجد اإلمام
علي بن أبي طالب “ع” في منطقة
“القديح -القطيف” في السعودية
والتي خلفت عشرات القتلى
والجرحى.
وذك��ر بيان ص��ادر عن المجلس
السياسي للحركة “ نحن إذ ندين
ونستنكر هذه العملية اإلجرامية
فإننا نؤكد بأنها تأتي في سياق
استهداف األص��وات المتطلعة

للحرية والعدالة والمساواة داخل
الشعب السعودي”.
وأض��اف البيان “ كما نؤكد بأن
هذه الجماعات اإلجرامية تسعى
الستهداف الشعب السعودي
وزعزعة أمنه واستقراره خدمة
ألجندات سياسية خاصة ومشاريع
مشبوهة  ،وأن الفكر التكفيري
الطائفي النتن الذي يتبناه النظام
السعودي وأدوات��ه يهيئ أرضية
خصبة لهذه الجماعات لتنفيذ
ه��ذه األع ��م ��ال اإلج ��رام ��ي ��ة التي
تخدم مخططات تديرها أجهزة
استخبارات دولية وتنفذها أدوات
إقليمية عبر هذه الجماعات التي
التمت إلی الدين بصلة وتخالف
كل القيم والشرائع السماوية

شنكالي  :توقيت تغيير محافظ
نينوى غير مناسب حاليا
ـ صنعاء
ع��د ال ��ن ��ائ ��ب ع��ن التحالف
الكردستاني من محافظة نينوى
ماجد شنكالي ان الوقت غير
مناسب حاليا لتغيير محافظ
نينوى اثيل النجيفي.
وقال في بيان صحفي ورد ان من
الصعوبة االن اختيار بديل في ظل
الظروف الموجودة من السجاالت
السياسية الن البعض يطالب ان

يكون المرشح من مركز المدينة
وليس من اط ��راف المدينة ومن
العنصر العربي”.
وشدد اهمية التريث بهذا االمر
لحين تحرير المحافظة .معتبرا
ان “مجلس المحافظة الحالي
قادرا على اقالة المحافظ ومن
صلب صالحياته بالرغم من وجود
فقرة في الدستور تعطي لرئيس
مجلس ال��وزراء الحق في اقالة
المحافظ ورفع كتاب الى مجلس
النواب”.

الخونة يلومون  ....وبغداد بين احتماالت عديدة ! ...
/فؤاد العبودي
اذا كانت بغداد العاصمة وكربالء المقدسة
مهددتان بالسقوط من قبل تنظيم داعش
فما ال ��ذي تبقى لنحيمة بعد احتالل
الموصل برقعة مساحتها الكبيرة  ..فاألنباء
التي تواردت من والية نينوى لدولة الخالفة
االسالمية حسب ما ورد في بيانها يذكر
ان التكتيك الجديد الذي اتبعته قيادة
التنظيم هو سحب اعداد كبيرة من مقاتلي
داعش ألضافتهم الى الوية القتال في االنبار
.
التحليل العسكري لهذه الخطوة يؤكد
ان داعش وبعد االنسحاب المهين والمخزي
للقوات العسكرية و االمنية الذي امر به
قائد قوات عمليات االنبار والطبيعة الرخوة
للمقاومة هناك وتحول الموقف الخاص

بالمقاتلين من الهجوم الى الدفاع قد مكن
قوات تنظيم داعش االرهابي الى استغالل
الثغرات الفظيعة وظهور قوات االنبار
بشكل متخاذل ادى بالنتيجة الى الهجوم
الكاسح للتنظيم االرهابي واستيالئه على
مناطق واسعة بدءا من حصيبه وصوال الى
مركز مدينة الرمادي حيث تؤكد التقارير
المتسربة من هناك ان الرمادي اصبحت
في حكم المنتهية حين سقط قائد قوات
عمليات االنبار في فخ الشائعات المعادية
ليفر من ارض المعركة تاركا لداعش احتالل
المباني الحكومية من جديد .
التقارير ذاتها اكدت ان الهدف من وصول
اع ��داد كبيرة من مقاتلي تنظيم داعش
من مواقعهم في الموصل وبعد تكبدهم
بخسائر فادحة خالل هجومهم المفاجئ
قبل يومين على سد الموصل وتصدي
قوات البيشمركة لهم  ...ان ذلك الهدف

هو اسقاط االنبار من خالل االستيالء على
الخالدية وبالتالي ليصبح الطريق سالكا
لداعش نحو ابو غريب وبالتالي تهديد حزام
بغداد الذي يعني وضع العاصمة في دائرة
الخطر الدائم .
وفي الوقت الذي اعلن فيه قائد عمليات
االنبار صراحة انه من قرر االنسحاب وهي
كلمة (مهذبة ) لمعنى الهزيمة  ...تتعالى
اصوات الخونة من عمان من الذين يستلمون
رواتبهم من خزينة الدولة العراقية ليوجهوا
سهام اتهاماتهم نحو مسؤولية الحكومة
عن النتائج المخيبة لآلمال في األنبار .
هنا ومن الواجب توجيه األنذار و دق جرسه
حول التداعيات الخطيرة التي ستحصل
ان لم نتدارك و ندرس و نعالج الموقف الذي
تحاول من خالله داعش فرض سيطرتها
بالكامل على االنبار و طرقها المفضية نحو
كربالء و بابل و بغداد .

أن الضعف و التراجع و االشاعات النفسية
التي رافقت موقف القوات العسكرية
و االمنية في االنبار عوامل ظلت قائمة
و مساعدة لسهولة انقضاض داعش
على مواقعنا الدفاعية في الخطوط
االمامية دونما حساب ألهمية مسك األرض
واالستماتة بالدفاع عنها فضال عن تعالي
األص��وات في حينه لرفض وجود الحشد
الشعبي ومنع دخوله الى أرض األنبار كلها
عوامل اضعاف لجبهة القتال .
وبدءا من خيانة القيادات العسكرية في
الموصل و سبايكر و مصفى بيجي وصوال
الى أرض األنبار لم نجد ما يطمئن المواطن
العراقي على أن هناك مالحقة و مساءلة
قانونية بحق الخونة من القادة العسكريين
و آخرها هزيمة القوات النظامية لعمليات
االنبار أمام داعش و تسليم األراضي و المباني
التي كان قد تم تحريرها من قبل ليزيد

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

 ...و تدليس واشنطن عن ما تقوله و تراه ...
كما أن تسليم مقاليد امورنا المصيرية
بغية ما نتمناه من وقفتها مع العراق بيد
أميركا هو نوع من التخبط السياسي
المحلي  ...وجنون يرتكبه الذين يديرون دفة
البالد ...
لقد آن االوان لكي نتحكم بمصيرنا ..
ونحسب الف حساب لمن يقدم يده لنا دون
ان نتفحص ما اذا كانت تلك اليد بيضاء او
تلبس قفازا من الصوف االسود  ...تذكروا ان
الخطر على االبواب  ..وان المجال للضحك
على الذقون بعد اليوم اطالقا  ..وهذه ليست
اشاعة من االشاعات الداعشية  ..بقدر
ماهي قياس موضوعي لنبض تساؤل الشارع
 ....وهي حقيقة مجردة للتحذير والتأهب ...
ويا ايها السادة المسؤولين في الحكومة
ومجلس النواب  ...كونوا عراقيين حقيقيين
ولو لمرة واحدة حتى يصدقكم الشعب .
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جماعة علماء العراق :تفجير القطيف
يدعونا لالتفاق في القضاء على داعش

المتخاذلون
 -بغداد

محمد عبد الجبار الشبوط

تمـيز الحكومة بـين
نوعـين من منتسبي
القوات األمنـية :فريق
الصامـدين وفريق المتخاذلين.
ولهذا اتخذ مجلس الوزراء في جلسته
االخيرة قرارا “بتكريم المقاتلين الذين
صمدوا في وجه الهجوم االرهابي وإنزال
اشد العقوبات بالمتخاذلين الذين أدى
موقفهم الى تداعيات في الرمـادي”.
وهذا منطقي .فليس من المعقول
ان يتساوى في العقاب والثواب أولئك
المقاتلون الذين صمدوا في الميدان
وواجهوا العدو وقاتلوا بثبات وبأس
وعزيمة وشجاعة ولربما استشهد
البعض منهم مع أولئك الذين
هربوا مع اول شائعة سمعوها او
رسالة نصية تلقوها على هواتفهم
النقالة وتركوا مواقعهم وأسلحتهم
واعتدتهم وجبنوا عن مواجهة العدو
وتخاذلوا وانهزموا.
المقاتلون الصامدون يستحقون كل
تكريم واحترام ومحبة وتقدير من
لدن قياداتهم وعموم ابناء الشعب
العراقي .اما المتخاذلون فهم وصمة
عار ليس لهم اال الذكر المشين
والعقوبات العسكرية الشديدة.
التخاذل والفرار من الميدان هو نصف
السبب في التراجعات والخسائر
التي نشهدها هنا وهناك في قواطع
العمليات ومحاور المواجهة مع
داعش.
ان حربنا مع داعش حرب طويلة قاسية
شرسة .ومن المتوقع ان يكون الخط
البياني في هذه الحرب متعرجا .وفي
هذه الحرب ال يتساوى الصامدون مع
المتخاذلين درج ًة.

قالت جماعة علماء العراق
برئاسة خالد المال ،ان الوقت قد
حان ،كي نفيق ونتفقُ جميعا عربا
ومسلمين كافة لمواجهة الطوفان
المتطرف ،وفضح العصابات
االرهابية وتجفيف منابع الدعمها
المالي والمعنوي واإلعالمي”.
وذكرت الجماعة في بيان ان “في
غفلة من القوم وفي حرمة الصالة،
وفي بيت من بيوت اهلل التي يذكر
فيها اسمه امتدت أصابع الجريمة
وال��غ��در لتوقع اك ��ب ��ر ع��دد من
الضحايا األبرياء العزل ،بين أهلنا
في السعودية في جريمة جديدة
تضاف إلى سجل الجرائم اإلرهابي
للتنظيمات المتطرفة”.
واضافت “اننا في جماعة علماء
العراق إذ نستنكر وندين هذه
الجريمة النكراء ،نعتقد جازمين
أن التنظيم اإلرهابي هو المسؤول
األول والمباشر عنها ،خاصة بعد
أن توعد قائدهم االرهابي أبو بكر
البغدادي (السعودية ) ببحر من
وج ه أنصاره -في وقت
الدماء ،مثلما ّ
سابق -إلى شن هجمات تستهدف
الشيعة في المملكة”.
واش ��ارت الى انه “وبمقدار األلم
الكبير الذي يعترينا ك ّل ما وقفنا
على هذه المآسي ،فنحن نجدد
تحذيرنا من هذا التطرف األعمى
الذي ال يمكن له أن يمثل اإلسالم أو
أهل السنة بأي شكل من األشكال،
فالمطالب والحقوق والمظالم
إن وج ��دت ،فيجب أن نطالب بها
بالحسنى بعيدا عن الظلم وقتل
األبرياء وتدمير المصالح العامة
والخاصة وتدمير البلدان”.

وتابعت “اننا نعتقد جازمين
بحكمة ال ��ق ��ي ��ادة السعودية
وشعبها الواعي الرافض لهذه
الممارسات الباطلة والبعيدة عن
ذوق اإلس�لام ومنهجه المعتدل،
ونثق بقدرة الحكومة السعودية
على تطويق الفتنة بسطوة
القانون ومحاسبة المعتدين
وفضحهم وإيقاع اشد العقوبات
بحقهم”.
واك��دت انه “آن األوان ألن نفيق
ونتفقُ جميعا عربا ومسلمين
كافة لمواجهة الطوفان المتطرف،
فال يزال بعضهم لألسف يدافع
عن عصابات داع ��ش وغيرها من
التنظيمات اإلرهابية الدموية”.
واستدركت جماعة علماء العراق
“أما يكفينا سكوت ا ً وخنوع ا ً عن
تنظيم سرق الطائفة والمذهب
وراح يقتل الناس بشرق الدنيا
وغربها ،أما آن األوان أن نفضح هؤالء
ونضيق عليهم حركتهم ونجفف
منابع الدعم المالي والمعنوي
واإلعالمي ،أعتقد أن الوقت مناسب
لكل ما ذكرت”.
وك��ان انتحاري ي ��رت ��دي حزام ا ً
ناسف ا ً فجر نفسه ظهر امس
وس ��ط المصلين في حسينية
األمام علي بن أبي طالب (ع) ببلدة
القديح القديح التابعة لمحافظة
القطيف بالمنطقة الشرقية
شرق السعودية واسفر باستشهاد
 21شخص ا ً واصابة  102اخرين
ب ��ج ��روح .بحسب وزارة الصحة
السعودية.
وقالت مصادر أمنية سعودية
ان “االنتحاري هو شاب سعودي
الجنسية وليس باكستانيا كما
كان يعتقد ذلك” في وقت تبنى
تنظيم داعش االرهابي التفجير.

الربيعي :العرب السنة لن يثقوا بواشنطن بعد نكسة الرمادي
 بغدادذكر النائب عن ائتالف دولة القانون موفق الربيعي،
ان أبناء المناطق الغربية من العرب السنة لن يثقوا
بأميركا من جديد ،بعد تخاذلهم عن ضرب ارتال
عصابات داعش االرهابية التي اقتحمت الرمادي قادمة
من سوريا ،كاشفا أن واشنطن ضغطت على العبادي
لمنع إرسال الحشد الشعبي للقضاء على داعش في
األنبار خوف ا ً من نجاح المهمة.

وقال الربيعي في بيان إن “الستراتيجية األميركية
التي اعلنها الرئيس اوباما في منتصف العام الماضي
أثبتت فشلها الذريع ،والتي قال فيها :سوف نعمل
على إضعاف داعش ومن ثم القضاء عليها نهائيا،
بدليل سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار،
على الرغم من انتقال ارتال عصابات داعش االرهابية من
سوريا إلى الرمادي أمام أنظار أميركا ،دون التعرض لها
بضربات جوية كانت قد وعدت بها المجتمع الدولي
والعراق” .واضاف أن “السنة العرب في العراق فقدوا
ثقتهم بالواليات المتحدة األميركية لحمايتهم

ئارام شيخ محمد يدعو العتماد اللغتين العـربية
والكردية في خطاب شبكة اإلعالم العراقي
 اربيلشدد النائب الثاني لرئيس مجلس
النواب ئ ��ارام شيخ محمد ،خالل
لقائه رئيس لجنة الثقافة واإلعالم
البرلمانية ،على اهمية اعتماد
اللغتين العربية والكردية كلغتين
رسميتين في خطاب شبكة اإلعالم
العراقي.
واوضح بيان لمكتب شيخ محمد
إن “نائب رئيس مجلس النواب اكد
على ض��رورة استقاللية شبكة
االعالم العراقي وعدم استغاللها
من أي جـهة كانت،
خالل استقباله لرئيس لجـنة
الثقافة واإلعالم النيابية ميسون
الدملوجي وعضو اللجنة النائب
عبدالوهاب علي عضو اللجـنة”.
واضاف البيان انه “تم خالل اللقاء
بحـث مشروع قانون شـبكة االعالم
العراقي واإلجـراءات التشريعـية
وإزالة المعـوقات األسـاسية وفي
مقـدمتها حـيادية هـذه الهيئة
اإلعالمية واللغــة الرسمية للبث
والنشـــر”.

واوض ��ح البيان ان شيخ محمد
بين ان “النقـطة الجـوهـرية في
تأسيــس شـبكة االعالم العراقي
هي االستقاللية وأبعـادها عن
المشـاكل السياسية وتدخالت
اآلخـرين ،ويجـب عـدم اسـتغالل
هـذه المؤســسة اإلعالمية ،وأن ال
تستخـدم كـأداة لتنفيـذ أجـندات
ألي طرف ،وتبنى على أســاس أنهــا
هــيئة وطنية مستقلة تعـمل
من أجل تلبية حـاجات وتطلعات
المواطنين وبدون أي تمـييز”.
وشدد نائب رئيس البرلمان على
أهـمية “اخـتيار لغـة للبث
والنشــر باالعتماد على الدستور
العراقي الذي نص على أن تكـون
هـما
الرسـميتان
اللغـتان
العـربية والكردية،
على الرغم من محاوالت البعـض
لتوجيه الخطاب اإلعالمي الرسمي
بالعـربية واالنكليزية وهذا مخالف
للدستور” ،مشيرا الى ان “اخـتيار
أعضاء الهـيئة كان سـابقا عبر
السـلطة التنفيذية ولكننا نرى
أن ينتخـب األعـضاء من قـبل
مجـلس النواب.

عواطف نعمة تنفي االتهامات الموجهه
من قبل النائب حنان الفتالوي لالديب
 بغدادنفت النائبة عن ائتالف دولة القانون عواطف
نعمة ، ،أن ما جاء على لسان النائبة حنان
الفتالوي بشأن اتصال رئيس كتلة دولة القانون
النائب علي األديب بنائبات الكتلة ومطالبته
لهن بعدم اإلدالء بتصريحات ح ��ول إس ��اءة
المتحدث بإسم ائتالف المواطن بليغ أبو
كلل للنائبة الفتالوي يفتقر للدقة  ،مجددة
استنكارها لإلساءة التي بدرت من أبو كلل .
وقالت نعمة في بيان لها إن “ رئيس كتلة دولة
القانون لم يتصل بنا ليطلب منا عدم اإلدالء
بتصريحات استنكار إلساءة أبو كلل للنائبة
الفتالوي  ،وما جاء على لسانها عبر فضائية
السومرية غير دقيق “  ،مبينة ان “ ائتالف
دولة القانون يعطي مطلق الحرية ألعضاء
كتلته النيابية بالتعبير عن آرائهم بما يخدم
المصلحة العامة بعيدا ً عن أية ضغوطات أو
تأثيرات “.
وأضافت ان” النائبة الفتالوي معروفة
بمواقفها الوطنية وعدم مجاملتها ألية جهة
على حساب الحق  ،ونحن نعتبر اإلساءة التي
بدرت من أبو كلل التمس بالفتالوي فقط بقدر
ما تسيء الى جميع البرلمانيات من مختلف
الكتل السياسية والى المرأة العراقية بشكل

نجيب  :إطالق البنك المركزي مبلغ ترليون دينار خطوة
ايجابية للحد من تذبذب سعر صرف الدينار
 دهوكع ���دت ع ��ض ��و لجنة االق ��ت ��ص ��اد
واالستثمار البرلمانية نجيبة نجيب
 ، ،قرار البنك المركزي بإطالق مبلغ
ترليون دينار للمصارف الخاصة
وزيادة حصة مبيعات الدوالر لشركات
الصيرفة خطوة ايجابية للحد من
التذبذب في اسعار ص ��رف النقد
العراقي .
وقالت نجيب ان “ قرار البنك المركزي

بإطالق األم��وال هو خطوة ايجابية
للحد من ظاهرة التذبذب في اسعار
صرف الدينار العراقي ،اضافة الى دعم
االنتاج المحلي وتعزيز الدينار مقابل
ال��دوالر “ .وتابعت” ان هذه الخطوة
تعتبر حركة في السوق العراقي من
خالل القروض المعطاة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة في البالد “.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن
في وقت سابق ،عن اتخاذ التدابير
الالزمة لدعم السيولة في النظام
المصرفي ،وقرر تسهيل إجراءات بيع

والدفاع عن مدنهم ،وهذا سوف يجعل مهمة أميركا
صعبة جدا في اقناع ابناء العشائر السنية مرة ثانية
للتدريب لدى القوات األميركية”.
واكد الربيعي أن “أبناء األنبار يحملون أميركا كامل
مسؤولية سقوط مدينة الرمادي بيد الدواعش؛ بسبب
ضغط األميركان على القائد العام للقوات المسلحة
حيدر العبادي؛ لمنع الحشد الشعبي من دخول األنبار
للدفاع عنها قبل سقوطها” ،كاشفا أن واشنطن
ضغطت على العبادي لمنع إرسال الحشد الشعبي
للقضاء على داعش في األنبار خوف ا ً من نجاح المهمة”.

العملة األجنبية إلدامة سعر الصرف.
واعلن البنك المركزي  ،أن االحتياط
المالي للعراق يعادل مرة ونصف
ضعف الكتلة النقدية ،ع ��ادا ً أنها
“أفضل المعدالت” في دول العالم،
فيما أكد أن المؤسسات المالية
العراقية غير ق��ادرة على تغطية
العجز المالي ،مشددا على ضرورة
إع��ادة النظر بهيكلية الموازنة
واإلنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق
االستثمار بشكل أوسع لمعالجة
انخفاض أسعار النفط.

عام “.
وتابعت إذا “ ك ��ان أب ��و كلل يختلف مع
النائبة الفتالوي سياسي ا ً فاإلختالف قد تكون
له مردودات إيجابية طالما أن الهدف تحقيق
المصلحة العامة  ،إذ يقول نبي الهدى والرحمة
محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) (اختالف
أمتي رحمة)  ،والخالف اليبرر ألبو كلل السب
والقذف والتشهير  ،فهذا السلوك محرم
شرع ا ً وعرف ا ً وقانون ا ً  ،قال تعالى (إن الذين يرمون
المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا
واآلخرة ولهم عذاب عظيم)  ،وهذا األمر يجعلنا
نستغرب قيام رجل يمثل تيارا ً إسالمي ا ً باإلقدام
على هذا التصرف

العبودة تدعو الى تشريع قانون
يحمي افراد الحشد الشعبي
 بغداددعت النائبة عن إئتالف دولة
القانون رحاب العبودة رئاسة
البرلمان واللجان المعنية الى
سرعة تشريع قانون يحمي
افراد الحشد الشعبي ويعاقب
من يسيء اليهم  ،مبينة ان
“ الحشد الشعبي مؤسسة
وطنية رسمية  ،واليمكن القبول
ب ��االس ��اءة اليه بعد تحقيقه
انتصارات كبيرة بتحرير االراضي
المحتلة من سيطرة تنظيم
داعش االرهابي”.
وقالت في بيان لها تلقته ان “
االسراع بانجاز القانون وتقديمه
ل ��رئ ��اس ��ة ال ��ب ��رل ��م ��ان لعرضه

للتصويت خطوة مهمة لضمان
توجيه العقوبة لكل من يسيء
الى مجاهدي الحشد الشعبي
في قتالهم البطولي “.
واعتبرت العبودة تصريحات
ومواقف البعض ضد الحشد
الشعبي  ،التصب بمصلحة
الشعب ووحدته الوطنية وتقدم
خدمة للعدو االرهابي بان هناك
خ�لاف ��ات وم ��واج ��ه ��ات جانبية
تضعف العراقيين .
وشددت على “ ضرورة ان يحظى
هذا االمر باالهتمام المطلوب
والسريع من اجل انجاز القانون
واق��راره وتشريعه باقرب وقت
من اجل اسكات ومعاقبة من
يحاول النيل من الحشد وجهاده
البطولي”

الغرابي :الدولة العراقية جادة
في تخليص البالد من الدواعش
 بغدادقالت النائبة عن التحالف
الوطني  ،اقبال الغرابي  ،ان “
الحكومة والبرلمان  ،جادان
في الوصول الى عراق موحد
وامن خالي من عصابات داعش
االرهابية”.
وقالت الغرابي ان “ الحكومة
وال ��ب ��رل ��م ��ان يعمالن بجو
مشحون  ،حيث ان عددا من
االراضي واقعة تحت االرهاب
 ،وان هنالك توجه  ،جدي
لمحاربته وتخليص العراق
منه”.

وت���اب���ع ان “ االره����اب
والمفسدين  ،يعتبران وجهان
لعملة واحدة  ، ،وان الجهات
والتشريعية
التنفيذية
تعمالن بشكل جدي للوصول
الى عراق امن وموحد يحفظ
كامل الحقوق”.
يشار الى ان القوات االمنية
 ،وابطال الحشد الشعبي
والعشائر العراقية  ،تخوض
معارك ضد عصابات داعش
االره ��اب ��ي ��ة  ،فيما تسعى
الحكومة العراقية الى
تسليح الجيش  ،وكسب دعم
دولي عسكري ،في حربها ضد
االرهاب.

التحالف سيصوت االثنين على إقالة النجيفي
 متابعةإق ��ال ��ة محافظ نينوى إل��ى جانب
المطالبة بإحالته الى المحاكم ،نظرا ً
لدوره السلبي في سقوط مدينة الموصل.
قال عضو ائتالف دولة القانون ،المنضوي
في التحالف الوطني ،محمد الصيهود،
السبت ،إن كتل التحالف الوطني
مؤيدة لطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي
بإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي من
منصبه.
وأوضح الصيهود في تصريح ،أن “أعضاء

ائتالف دولة القانون ال ��ـ 103فض ال ً عن
ن ��واب كتل التحالف الوطني األخرى
سيصوتون على إقالة محافظ نينوى إلى
جانب المطالبة بإحالته الى المحاكم،
نظرا ً لدوره السلبي في سقوط مدينة
الموصل”.
وتابع أن “جميع الكتل السياسية
مطالبة اليوم بالتعامل مع القضية من
البعد الوطني وليس السياسي”.
وأض ��اف الصيهود أن “رئاسة مجلس
النواب ملزمة بتضمين طلب التصويت
على إقالة محافظ نينوى االثنين المقبل،
بجدول االعمال خصوص ا ً وان الطلب
المقدم من رئيس ال��وزراء ،عزز بطلب

آخر موقع من  55نائب ا ً قدم إلى رئاسة
البرلمان”.
وتسلمت رئاسة مجلس النواب طلبا
من الحكومة إلقالة أثيل النجيفي من
منصبه ،فيما حددت الرئاسة االثنين
المقبل موعدا ً لطرح الموضوع على
التصويت وفق ا ً للنظام الداخلي وقانون
المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم
 21لسنة  2008المعدل.
وتنص الفقرة ثاني ا ً من المادة ثامن ا ً من
قانون  21لسنة  2008المعدل بان لـ
“مجلس النواب الحق بإقالة المحافظ
باألغلبية المطلقة بنا ًء على طلب يقدم
من رئيس مجلس الوزراء”.
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فشل مؤتمر دولي لمعاهدة حظر االنتشار النووي بسبب خالف حول الشرق االوسط
 /متابعة
انته��ى اجتم��اع لل��دول الموقع��ة على
معاهدة حظر االنتشار النووي في نيويورك
الى الفشل بسبب رفض الواليات المتحدة
وحلفائه��ا مبادرة عربي��ة القامة منطقة
خالي��ة م��ن الس�لاح الن��ووي في الش��رق
االوسط.
وبع��د مفاوضات اس��تمرت زه��اء اربعة
اس��ابيع اعلن��ت كل من واش��نطن ولندن
واوت��اوا رفضه��ا ج��زءا من مش��روع البيان
الختام��ي يحدد االول م��ن آذار/مارس 2016
موعدا نهائيا لتنظيم مؤتمر حول انش��اء
منطق��ة خالية من الس�لاح الن��ووي في
الشرق االوسط ويكلف االمين العام لالمم
المتحدة بان ك��ي مون الدفع لتنفيذ هذه
المبادرة التي اطلقت في .1995
غي��ر ان اس��رائيل الت��ي ل��م توق��ع على
معاه��دة حظر االنتش��ار الن��ووي ولكنها
ش��اركت ف��ي المؤتمر بصف��ة مراقب في
س��ابقة من نوعها من��ذ  20عاما ،رفضت
ان يت��م تحدي��د موعد المؤتم��ر المرتقب
او ج��دول اعمال��ه وكذل��ك وصاي��ة االمم
المتحدة.
وقال��ت مس��اعدة وزي��ر الخارجي��ة
االميركي��ة لش��ؤون ن��زع الس�لاح واالمن
الدول��ي روز اي .غوتميلر “ليس هناك اتفاق
عل��ى ه��ذه الوثيق��ة” ،منتق��دة تضمي��ن
مش��روع البي��ان الختامي “مهل��ة نهائية
عشوائية” ومؤكدة انه “ال يتفق والسياسة
(االميركية) المتبعة منذ زمن بعيد” وانه ال
يحوز “موافقة كل االط��راف المعنية” ،في
اشارة واضحة الى اسرائيل.
وكان��ت الوالي��ات المتحدة ارس��لت هذا
االس��بوع مبعوثا الى اسرائيل في محاولة
للتوصل الى تسوية بهذا الشأن.
واك��دت غوتميل��ر ان الوالي��ات المتحدة

تفض��ل “ان ال تك��ون هناك وثيق��ة نهائية
على ان تكون هناك وثيقة سيئة”.
م��ن جهت��ه اع��رب الس��فير البريطاني
لشؤون نزع السالح ماثيو روالند عن “خيبة
امل��ه لع��دم التمك��ن م��ن ايج��اد ارضية
تفاهم حول الش��رق االوسط” ،مشددا في

الوق��ت عين��ه على ان فش��ل التوصل الى
بي��ان ختامي س��ببه “ه��ذه النقطة وهذه
النقط��ة فقط ال غير” وان هذا الفش��ل “ال
يؤث��ر بأي ش��كل عل��ى المعاه��دة او على
احترام مفاعيلها”.
ومعاه��دة حظر االنتش��ار النووي دخلت

حيز التنفيذ ف��ي  1970وهناك  190دولة
وكيان��ا موقعة عليه��ا وتعقد كل خمس
س��نوات مؤتم��ر متابع��ة .وف��ي مؤتمري
العامين  1995و 2000خصوصا فش��لت
اط��راف المعاهدة ف��ي االتفاق عل��ى بيان
ختامي

عقد ف��ي دائ��رة العالق��ات االقتصادية الخارجي��ة بوزارة
التجارة االجتم��اع التحضيري للجن��ة العراقية -االردنية
المش��تركة للدورة  27عن الجانب العراقي برئاس��ة وكيل
الوزارة الفني محمد الس��امرائي وبحضور هاشم محمد
حات��م مدير ع��ام دائ��رة العالق��ات االقتصادي��ة الخارجية
وممثلي��ن ع��ن وزارات (التخطي��ط و وزارة الم��وارد المائية
والنف��ط واالعمار واالس��كان والصناعة والس��ياحة واالثار
واالتص��االت والمالي��ة والعل��وم والتكنولوجي��ا والزراع��ة
والصحة ووزارة الشباب والرياضة والعدل والنقل وممثلين
ع��ن الهيئ��ة الوطني��ة لالس��تثمار و الجه��از المرك��زي

للس��يطرة النوعي��ة ) وذل��ك للتباحث في تب��ادل وجهات
النظر حول ورق��ة العمل الخاصة باتفاقية التعاون الفني
واالقتصادي المش��ترك بين الجانب العراقي واالردني  .واكد
محمد الس��امرائي وكيل الوزارة الفن��ي ان االجتماع انبثق
تنفي��ذا ً التفاقية التعاون الفني واالقتص��ادي لعام 1980
وهن��اك اجتماع��ات دوري��ة تعق��د مناوبة مابي��ن الجانب
العراقي والجانب االردني يتم من خاللها طرح وجهات نظر
الوزارات العراقية المختلفة مع نظرائها من وزارات الجانب
االردني من اجل تفعيل اتفاقية التعاون الفني واالقتصادي
وان جميع الوزارات مش��مولة بتفعيل االتفاقية باستثناء
الوزارات االمنية .
باالضاف��ة الى مناقش��ة جوان��ب عديدة منه��ا الجانب

البيئ��ي والثقاف��ي والعلم��ي والتكنولوج��ي اضاف��ة الى
الجان��ب التربوي  .مش��يرا ً ال��ى الجدية م��ن قبل ممثلي
ال��وزارات ف��ي تفعي��ل ه��ذه االتفاقي��ة واعداد ورق��ة عمل
متكامل��ة مبينا ان وزارة التجارة وم��ن خالل دائرة العالقات
االقتصادي��ة الخارجية س��تقوم باع��داد ملخص لوجهات
النظر التي تطرح من قبل الوزارات العراقية ثم يتم عرضها
على الجانب االردني بالمقابل سوف نستقبل وجهات نظر
الوزارات االردنية المختلفة فيما يتعلق باالعداد والتحضير
من خ�لال عقد االجتم��اع النهائ��ي مابين وزي��ري التجارة
العراق��ي واالردني ومن المؤمل انعق��اده في الوقت القريب
من االش��هر المقبل��ة لتفعي��ل اتفاقية التع��اون الفني
واالقتصادي للدوره .27

يوني��و  2012او خ�لال لق��اءات تلفزيونية او
حتى على مواقع التواصل االجتماعي.
وم��ن المتوقع ان يظهر المتهمين جميعا
ف��ي قفص واح��د مع بداي��ة المحاكمة اذ ان
“الحض��ور وجوب��ي للمتهمي��ن ف��ي قضايا
الجناي��ات” حس��ب ما افاد مس��ؤول قضائي
وكال��ة فران��س ب��رس .ورأى ش��ادي حمي��د
الباح��ث ف��ي معه��د بروكنغز لسياس��ات
الشرق االوس��ط ان المحاكمة تعد “اختبارا
لطريقة تفكير الس��لطة (في مصر) ،ليس
فق��ط بخص��وص االس�لاميين لك��ن ايضا
بخصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية”.
ووجهت النيابة لمرسي اتهامات بالتهكم
على القضاة واتهام ق��اض علنا بالتزوير في
االنتخاب��ات البرلمانية ف��ي  2005وذلك في
خطاب رئاس��ي القاه قبل اي��ام من عزله في
حزيران/يوني��و.2013
ومن بين المتهمين الناش��ط السياس��ي
المع��روف عالء عبد الفتاح اح��د قادة الثورة
التي اطاحت مبارك قبل اربع سنوات.
وعبد الفتاح االن المحكوم حاليا بالسجن

الشيوخ األميركي يرفض مشروعا
إلصالح وكالة األمن القومي
رف��ض مجل��س الش��يوخ
األميرك��ي مش��روع إص�لاح
يدعم��ه الرئيس ب��اراك أوباما
ويهدف إلى تقييد قدرة وكالة
األم��ن القوم��ي عل��ى جم��ع
بيان��ات خاص��ة بمواطني��ن
أميركيين.
ول��م ينج��ح المجل��س في
تمرير هذا اإلص�لاح الذي كان
يحت��اج إل��ى ثالث��ة أص��وات
إضافي��ة ليحص��ل عل��ى
الستين صوتا الالزمة إلقراره،
حيث صوت  57عضوا لصالح
المشروع مقابل  42عارضوه.
وكان مجل��س النواب صوت
ف��ي  13مايو/أيار على اإلصالح
ردا عل��ى الفضيح��ة الت��ي
أثارته��ا المعلومات الس��رية
الت��ي س��ربها المتعاق��د
الس��ابق ف��ي الوكال��ة إدوارد
س��نودن قب��ل س��نتين .وأقر
أغلب الن��واب الديمقراطيين

والجمهوريي��ن الح��د م��ن
سلطات وكالة األمن القومي
الت��ي تجم��ع معطي��ات عن
ماليي��ن األميركيي��ن الذي��ن
ال عالق��ة له��م بما يس��مى
اإلرهاب.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة
مش��روع آخ��ر ينص عل��ى أن
تم��دد لش��هرين بع��ض بنود
القان��ون الوطن��ي للمراقب��ة
المع��روف بـ’قان��ون باتري��وت
آك��ت’ ال��ذي ت��م تبني��ه بعد
هجم��ات  11س��بتمبر/أيلول
 ،2001وينتهي ف��ي األول من
يونيو/حزيران القادم.
وناق��ش أعض��اء المجل��س
تمدي��د البن��ود التي تس��مح
للهيئ��ات التنفيذي��ة بجمع
الهاتفي��ة
المعطي��ات
وإج��راءات أخ��رى ،لك��ن ه��ذا
التش��ريع رُفض أيضا ألنه لم
يحصل على األصوات الستين
المطلوب��ة بع��د أن صوت 54
عض��وا لصالح��ه مقابل 45
عارضوه.

خمس س��نوات بتهم التظاهر غير القانوني
واالعتداء على ضابط شرطة ،يحاكم في هذه
القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها
على موق��ع تويتر مطلع  2012تعليقا على
قمع السلطة لمنظمات المجتمع المدني
االجنبية قبلها باسابيع قليلة.
وج��رى ادراج اس��تاذ العل��وم السياس��ية
الليبرالي عمرو حم��زاوي على الئحة االتهام
ف��ي القضية بس��بب تعليق ل��ه على تويتر
بخص��وص منظم��ات المجتم��ع المدن��ي
االجنبية.
وع�لاء عبد الفتاح وحم��زاوي من معارضي
حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا وانتهى
باطاح��ة الجي��ش بقي��ادة قائ��ده الس��ابق
والرئي��س الحال��ي عب��د الفتاح السيس��ي
ف��ي تموز/يولي��و  .2013ومن��ذ االطاح��ة
بمرس��ي ،تشن الس��لطة حملة قمع دامية
ضد انصاره الذي��ن يحاكمون في محاكمات
جماعية وس��ريعة شملت عش��رات احكام
االعدام ووصفتها االمم المتحدة بأنها “غير
مسبوقة في التاريخ الحديث”.

 39قتيال في المكسيك في
مواجهات بين الشرطة ومسلحين

 /متابعة
قتل  37مسلحا وشرطيان فدراليان
في مواجه ��ات في غرب المكس ��يك
المنطق ��ة الت ��ي تش ��هد عنفا تقف
وراءه عصابات المخدرات ،وفق ما اعلن
متحدث باس ��م الحكوم ��ة االتحادية
وق ��ال المص ��در ان “ه ��ذه الحصيل ��ة
مؤقتة” للمواجه ��ات التي وقعت في
مدينة تانهواتو في والية ميش ��واكان،
من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتق ��ع تانهوات ��و بالق ��رب م ��ن بلدة
يوريك ��وارو ،حي ��ث قتل زعي ��م محلي
س ��ابق كان مرشحا يس ��اريا لرئاسة

البلدية ويزعم مليشياللدفاع الذاتي
بالرص ��اص خ �لال حمل ��ة انتخابي ��ة
االسبوع الماضي.
وش ��كل المزارع ��ون ق ��وات اهلي ��ة
ف ��ي ميش ��واكان ف ��ي  2013لط ��رد
عصابات فرس ��ان المعبد التي تتاجر
بالمخ ��درات ،والت ��ي تراج ��ع نفوذه ��ا
بس ��بب اعتق ��ال كب ��ار زعمائه ��ا.
وتانهوان ��و تق ��ع ايض ��ا بالق ��رب م ��ن
الح ��دود مع والي ��ة جاليس ��كو ،حيث
تواجه ��ت عصاب ��ة مخ ��درات جي ��ل
جاليس ��كو الجديد القوية مع قوات
االمن في معارك دامية هذا العام.

اعلن��ت الس��لطات الكولومبي��ة ان حصيلة انزالق
التربة ال��ذي حصل االثنين الماض��ي نتيجة فيضان
نهر في س��الغار بش��مال غرب البالد ارتفعت الى 92
قتيال.
وقال معهد الطب الشرعي في بوغوتا ان فرق االنقاذ
انتش��لت حتى الساعة  92جثة ،علما بأن الحصيلة
الرسمية السابقة كانت تفيد بسقوط  84قتيال.
واوض��ح المعه��د ان كل الجثث المنتش��لة نقلت
ال��ى فرعه في ميديين ،عاصم��ة والية انتيوكيا حيث
تقع س��الغار ،مش��يرا الى ان  61من ه��ذه الجثث تم
التعرف رس��ميا الى هويات اصحابها وبينها  54جثة
تسلمها ذووها.
وتواص��ل فرق االغاثة عمليات البح��ث للعثور على
ضحايا آخري��ن قضوا نتيج��ة االنهي��ار االرضي الذي
اتى على عش��رات المنازل حي��ن كان قاطنوها نياما
في س��اعات الفجر االولى مما اس��فر عن مقتل اسر
باكمله��.ا
وتق��ع س��الغار الت��ي تحي��ط به��ا انهار ع��دة ،في
منطق��ة جبلية تبعد  100كل��م تقريبا جنوب غرب
ميديين ،ويقارب عدد س��كانها  18الف نس��مة .وقد
حصل��تالكارث��ةنتيج��ةهط��ولامط��ارغزي��رة.
وغالبا ما تش��هد كولومبيا انزالقات للتربة بسبب
موقعها الجغرافي وتضاريسها.

اكتشاف مخبأين لالسلحة في الجزائر

مرسي وعلمانيون في قفص واحدة بتهمة إهانة القضاء

 /متابعة

اعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارىء في اقليم
ايسالي جنوب البيرو حيث يثير مشروع يتعلق بمنجم
للنح��اس من��ذ ش��هرين تظاه��رات قت��ل فيه��ا اربعة
اشخاص.
وس��قط آخ��ر ه��ؤالء القتلى ف��ي مواجه��ات .وقالت
مص��ادر طبية ان متظاهرا قتل في مواجهة جديدة بين
متظاهرين والش��رطة ضد مشروع تيا ماريا الذي تقوم
به شركة ساذرن بيرو فرع الشركة المكسيكية ساذرن
كوبر وتقدر قيمته ب 1,4مليار دوالر.
ويرف��ض س��كان المنطق��ة المش��روع مؤكدي��ن انه
سيضر بالزراعة والبيئة .وهم يقومون باضراب عام منذ
 23آذار/مارس.
وقال رئيس الوزراء البيروفي بيدرو كاتيريانو في مؤتمر
صحاف��ي ف��ي ليم��ا ان “الحكوم��ة اتخذت ق��رار اعالن
حالة الطوارىء في كل مناطق اقليم ايس�لاي ومويندو
(عاصمة االقليم) لمدة ستين يوما”.
واضاف ان حالة الطوارىء تدخل حيز التنفيذ الس��بت
موضحا ان القوات المس��لحة ستكلف حفظ النظام
العام.
واوض��ح رئي��س ال��وزراء ان هذا الق��رار يعل��ق الحريات
الفردي��ة مثل عدم حرية التنقل والتجمع وعدم انتهاك
حرمة المنازل.

 /متابعة

 /متابعة

قضية مرسي هي الخامسة الذي احيلت
اوراقه مع اكثر م��ن مئة متهم اخر للمفتي
االس��بوع الماضي تمهي��دا لتنفيذ الحكم
باعدامه��م في قضية الهروب من الس��جن
ابان الثورة الشعبية التي اطاحت مبارك في
الع��ام  .2011وتضم هذه القضية مرس��ي
و 25متهم��ا اخري��ن م��ن بينهم كب��ار قادة
جماع��ة االخوان المس��لمين الت��ي ينتمي
اليها ،باالضافة لرموز سياس��ية ونش��طاء
علمانيي��ن ممن ق��ادوا الثورة الت��ي اطاحت
مب��ارك وعارضوا مرس��ي نفس��ه اثن��اء فترة
حكم��ه ،ويع��دون اآلن م��ن معارض��ي نظام
الرئي��س عب��د الفتاح السيس��ي .واتهمت
النيابة العامة ف��ي مصر المتهمين باهانة
القض��اء والتط��اول على القض��اة من خالل
كلمات عدد م��ن المتهمين اعضاء مجلس
الش��عب (الغرفة العليا للبرلمان المصري
آن��ذاك) خالل جلس��ة برلمانية ف��ي حزيران/

 /متابعة

ارتفاع حصيلة انزالق التربة في
كولومبيا الى  92قتيال

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

 /متابعة

اعالن حالة الطوارىء في احد
اقاليم البيرو بسبب تظاهرات

 /متابعة
اكتش��ف الجي��ش الجزائ��ري مخبأي��ن كبيري��ن
لالس��لحة ف��ي منطق��ة جبلي��ة ش��رق العاصمة
كانت ش��هدت االسبوع الماضي مقتل  25مسلحا
اسالميا ،وفق ما اعلنت وزارة الدفاع.
ويق��وم الجي��ش من��ذ الثالث��اء بعملية واس��عة
ف��ي البوي��رة التي تقع عل��ى بعد مئة كلم ش��رقي
العاصم��ة بع��د ورود معلومات عن وج��ود مجموعة
مسلحة كبيرة في المنطقة.
ويعتق��د ان االم��ر يتعل��ق بعناص��ر م��ن تنظي��م

القاعدة في بالد المغرب االس�لامي او جند الخالفة
الف��رع المحل��ي لتنظي��م الدولة االس�لامية الذي
كان اغتال س��ائحا فرنس��يا في المنطقة في ايلول/
س��بتمبر  .2014وعثر على المخبأي��ن اثناء عملية
تمش��يط قرب الموقع ال��ذي قتل في��ه الجيش 25
اسالميا على االقل منذ بداية العملية،
بحس��بالبيان.
وضمن المضبوطات خصوصا رش��اش ثقيل واربع
بنادق صيد وقاذف��ة و 38هاتفا جواال معدة للتفجير
و 13قنبلة تقليدية الصنع و 24كلغ من مادة “تي ان
تي” و 12,5كلغ من المتفجرات و 31صاعقا.

مجلس األمن يدين تفجير مسجد القطيف
 /متابعة
أدان أعض��اء مجل��س األم��ن
الدول��ي الهج��وم ال��ذي تبن��اه
تنظيم الدولة اإلس�لامية على
مس��جد ف��ي القطي��ف يرت��اده
الش��يعة ش��رقي الس��عودية
أمس .وأكد المجلس في بيان له
ضرورة ‘هزيمة تنظيم الدول ة’.
ودع��ا فرح��ان ح��ق المتح��دث
باس��م األمي��ن الع��ام لألم��م
المتحدة إلى تقديم المسؤولين
ع��ن هذا الهج��وم إل��ى العدالة

عل��ى جناح الس��رعة .وأضاف أن
األمي��ن الع��ام لألم��م المتحدة
بان كي مون يعتب��ر أن مثل هذه
الهجم��ات على أماك��ن العبادة
‘بغيض ويهدف إلى تعزيز الصراع
الطائفي’.
وحض المجلس كل الدول على
التعاون مع السلطات السعودية
م��ن أج��ل اعتق��ال ومحاكم��ة
األش��خاص المتورطين ‘في هذه
األعمال اإلرهابية المس��تنكرة’.
وش��دد عل��ى ض��رورة تقديم من
يق��ف وراء الح��ادث ومنظمي��ه
وممولي��هإل��ىالعدال��ة.

وقد أدانت تفجير القطيف دول
ومنظم��ات إقليمية م��ن بينها
الجزائ��ر وتون��س ومص��ر واألردن
ومنظم��ة التع��اون اإلس�لامي.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية
أن حصيل��ة ضحاي��ا التفجي��ر
ارتفعت إل��ى  21قتيال وأكثر من
مائ��ةجري��ح.
وقالت إن شخصا يرتدي حزاما
فج ر نفسه في مسجد
ناس��فا ّ
علي بن أبي طالب ببلدة القديح
ف��يمحافظ��ةالقطي��ف،
وتوع��دت مدب��ري التفجي��ر
بمالحقتهم.

متمردو جنوب السودان يتبنون
هجوما خلف ثالثة قتلى
 /متابعة
تبن��ى متمردو جنوب الس��ودان هجوما في جنوب
الب�لاد قت��ل في��ه جندي��ان ونائ��ب محل��ي واكدت
السلطات المحلية وقوعه.
وقتل جندي��ان في كمين نصب لهم��ا في نواحي
مدينة موندري في والية غرب-االس��توائية على بعد
 180كلم غربي العاصمة جوبا.
وحين زار مس��ؤولون محلي��ون مكان الهجوم قتل
ممثل لالقليم ،بحس��ب ما افاد مسؤول االعالم في

المنطقة.
وبقي��ت المناط��ق الجنوبي��ة م��ن والي��ة غ��رب-
االس��توائية حي��ث تقع جوب��ا حت��ى االن بمناى عن
الح��رب االهلية .ويمكن ان تش��كل اعم��ال العنف
في هذه المنطقة مؤشرا مثيرا للقلق بتوسع دائرة
النزاع.
واندل��ع القت��ال في كان��ون االول/ديس��مبر 2013
عندما اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه
الس��ابق رياك مشار بمحاولة االنقالب عليه ،ما ادى
ال��ى دائرة م��ن عملي��ات القتل واالنتق��ام في انحاء
البالد.
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محليـة

التعليم النيابية تشدد على ضرورة االعتراف بالجامعات االهلية في االقليم

هل يجوز دستوريا ان تكون
امتيازات عيال شهيد الحشد
الشعبي اقل من  ٪ ١٠من
امتيازات عيال شهيد ١٩٦٨

طارق حرب

دعوة خطيب كربالء يوم الجمعة ٢٠١٥/٥/٢٢
لدعم الحشد الشعبي ودعوة ممثل احدى
الكتل النيابية الكبيرة في نفس هذا االتجاه
وتشكيل لجنة غير رسمية في البرلمان
لدعم الحشد الشعبي تتوقف امام الواقع البرلماني ذلك ان البرلمان قبل
ايام ناقش مسودة قانون جديد لمؤسسة الشهداء في العهد البائد تتضمن
منحهم امتيازات جديدة دون ان يتضمن هذه المسودة اي امتياز لشهداء
الحشد الشعبي وبذلك فإن امتيازات شهيد الحشد الشعبي والجرحى
والمعاقين والمفقودين منهم اقل من  ٪١٠من شهيد سنة  ١٩٦٨واقل ايضا
من  ٪١٠من امتيازات من تم سجنه اعدة اشهر سنة  ١٩٦٣يضاف الى ذلك
الرواتب المضاعفة والماليين التي تدفع بدال من البناء وقطع االراضي وقبول
في الدراسات داخل العراق وارسال البعثات والزماالت خارج العراق استثناءا
من الشروط القانونية المطلوبة وتخصيص درجات وظيفية بأولوية على
جميع المواطنين كما حصل في اخر قانون للموازنة وهو القانون رقم ٢
لسنة  ٢٠١٥وامتيازات اخرى من حج وسفرات الى خارج العراق ونقل مجاني
في الداخل والخارج طبقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم  ٣لسنة ٢٠٠٦
وقانون الشهداء السياسيين رقم  ٤لسنة  ٢٠٠٦اللذان قررا هذه االمتيازات
لسجين سياسي سنة  ١٩٦٣لعدة اشهر وعيال شهيد سنة  ١٩٦٨ولم
يقرر القانون اعطاء حتى ولو جزء بسيط من هذه االمتيازات الى الحشد
الشعبي سواء الشهداء او المعاقين او غيرهم وحيث ان الفقرة اوال من
المادة  ١٣٢الخاصة بالشهداء والسجناء السياسيين في النظام السابق
وردت في االحكام االنتقالية اي احكام مؤقتة وليست االحكام الدائمية
في الدستور وان حالة عيال شهيد الحشد الشعبي اكثر مرارة وضررا من
عيال الشهيد في سنة  ١٩٦٨ومن السجين السياسي سنة  ١٩٦٣وألن
هذه المدة الطويلة ترتب عليها ان عيال الشهيد هذا والسجين السياسي
رتب اموره ونظمها بعد ان كبر عياله ومضى زمن طويل على الحادثة
خالفا لشهيد الحشد الشعبي في هذه االيام حيث تضطرب امور عياله
بشكل يفوق مثيله السابق وألن الثابت في انظمة الحكم الجديدة التي
تتولى السلطة بعد نظام دكتاتوري كما هو الحال عندنا ان يتم منح هذه
االمتيازات لعدة سنوات فقط كأن تكون لخمس سنوات وليس كما حصل
عندنا حيث مضت  ١٢سنة على صرف هذه االمتيازات ومع هذا فإن البرلمان
يناقش مسودة قانون جديد لزيادة االمتيازات لشهداء  ١٩٦٨وما بعدها فإن
االمر يتطلب من الحكومة والبرلمان تشريع قانون يتضمن تحويل جميع
الدرجات الوظيفية التي قرر القانون رقم  ٢لسنة  ٢٠١٥لعيال الشهداء
وللسجناء السياسيين السابقين تحويل هذه الدرجات الوظيفية الى
عيال شهداء الحشد الشعبي ومقاتلي هذا الحشد والمعاقين والجرحى
والمفقودين طالما ان اللجنة المالية لم تقرر حتى ولو درجة وظيفية
واحدة لعيال شهداء الحشد الشعبي كما ان ما يسمى بمسودة قانون
الحماية القانونية للحشد الشعبي المعروض حاليا امام البرلمان لم
يتضمن اي امتيازات او على االقل مساواة باالمتيازات بين الشهيد السابق
وشهيد الحشد الشعبي وهي دعوة الى الحكومة والبرلمان مع الدعوات
االخرى العتماد المساواة ذلك المبدأ المقرر في المادة  ١٤من الدستور بين
عيال الشهيد لسنة  ١٩٦٨وشهيد الحشد الشعبي .

مجلس نينوى ينقسم بين مؤيد ورافض
لقطع اراضي وربطها بكردستان

في المكاتب االستشارية والبحوث وكل هذه االمور تفيد
 بغدادالوزارة والمواطن” .وختمت بالقول “ناقشنا مع الوزير آلية
القبول المركزي والمشاكل التي تحصل سنويا وبين
شددت عضوة لجنة التعليم العالي النيابية ،بيريوان
لنا بانه علينا ان نوجه الى ضرورة زيادة قبول الطلبة في
خيالني ،على ضرورة االعتراف بالجامعات االهلية في اقليم
كردستان ،ومعادلة شهادات الطلبة الخريجين التي تقوم
بها لجنة متخصصة في االقليم لمعادلة الشهادات.
وقالت خيالني في بيان صحفي “استضفنا في مجلس
النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين
الشهرستاني ووكيلي ال ��وزارة الفني واالداري باالضافة
الى رئيس جهاز االشرف د.نبيل االعرجي الذين يعتبرون
المسؤولين عن االوامر التنفيذية والوزارية بالوزارة ،وجرى
خالل االجتماع الموسع بحث العديد من المحاور التي تهم
الطلبة والجامعات بصورة واسعة” ,مؤكدة على ضرورة
“التعاون بين وزارة التعليم المركزية واالقليم بخصوص
االعتراف بالجامعات االهلية في االقليم واالربع جامعات
الجديدة التي تم تاسيسها حديثا” ,مبينة ان “الوزير
سيرسل لجانا مختصة الى االقليم لغرض مطابقة
الشروط حتى يتم االعتراف بها من قبل الوزارة”.
وتابعت ” كما ناقشنا مع الوزير قضية معادلة شهادات
الخريجين في خارج البلد” ,مبينة ان “اقليم كردستان
لديه لجنة لمعادلة شهادات الطلبة في خارج البلد لكي
يحصلوا على وظيفة في البالد “.
ولفتت الى انه “ناقشنا ايض ا ً آلية توزيع منحة الطلبة
الن الوزارة لديها ثلث كمية المال بسبب وجود التقشف
والعجز في البالد “ ،مبينة ان “الوزارة اذا وجدت دخل الفرد
بالعائلة  150الف دينار فسوف ال يعتبر من الطلبة
المحتاجين ،كما اعطت الوزارة صالحية كاملة لرؤساء
الجامعات لتوزيعها على الطلبة المحتاجين”.
واوضحت بانه “جرى خالل اللقاء ايض ا ً بحث موضوع
طلبة البعثات في تركيا ,وما هو المستوى المعيشي
لديهم وكم يحتاجون من اموال لغرض ديمومة دراستهم
“,موضحة ان” الوزارة قامت بدراسة الموضوع وتم تحديد
رواتب طلبة البعثات في تركيا” ,مبينة “اما بخصوص
موضوع االستثمار فان وزارة التعليم تعمل على البنى
التحتية واالستفادة من الشركات بالدفع االجل واالستثمار

الهجرة  :توزيع مساعدات اغاثية في محافظتي كربالء وذي قار وتسجيل اسر نازحة في ذي قار و الديوانية
 متابعةوزعت وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون
مع المنظمات اإلنسانية مساعدات اغاثية
بين األسر النازحة في محافظتي كربالء

المقدسة و ذي قار .
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة
ستار نوروز أن “ فرع الوزارة في محافظة كربالء
المقدسة وزع مساعدات غذائية بين ()250
أسرة نازحة ،
كما وزع مجلس الالجئين الدانماركي ()drc

أك��د عضو مجلس
محافظة نينوى دل ��دار
زيباري أن بعض الكتل
السياسية في مجلس
ال ��م ��ح ��اف ��ظ ��ة تسعى
لقطع أراض من نينوى
وربطها بحكومة إقليم
كردستان.
وأوض����ح زي��ب��اري أن
“ال��ت��ي��ارات الوطنية
والمثقفين في مجلس
يرفضون
المحافظة
الفدرالية وتجزئة نينوى”.
وأشار إلى أن “األحزاب
اإلسالمية وبعض الكتل
ف��ي ال ��م ��ج ��ل ��س تريد
استقطاع أراض ومناطق
م��ن ن ��ي ��ن ��وى وربطها
بحكومة إقليم كردستان”.
وتابع زيباري أن “هناك حاالت صراع ما بين الكتل السياسية
في المجلس ومشاكل على المناطق المتنازع عليها وفق
المادة .140″
وأكدت النائب عن دولة القانون هناء تركي في وقت سابق،
أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وعدد من الكتل
يسعون لتقسيم العراق بغية الحصول على مناصب
سياسية.

اعلن وزير االعمار واالسكان االستاذ طارق الخيكاني
أن الوزارة تواصل العمل في بناء المجمعات السكنية
واطئة الكلفة في محافظة واسط عن طريق شركة
المنصور العامة احدى تشكيالت ال ��وزارة  .وقال
الخيكاني في تصريح صحافي أن نسبة انجاز

المشروع بلغت 32%ويتضمن العمل بناء ()400
وحدة سكنية )تتكون من غرفة ضيوف وغرفة طعام
وغرفة نوم عدد( )2مع الخدمات الصحية(.
يذكر ان المشروع يسهم في ايجاد الحل
لمعالجة ظاهرة الضغط السكاني عن طريق بناء
المجمعات السكنية ويسهل على المواطن شراء
وحدة سكنية .

دعا محافظ ذي قار يحيى محمد الناصري ،علماء
اآلثار بعثات التنقيب الدولية للقدوم إلى المحافظة
والتنقيب فيها ،مؤكدا وجود نحو  1200موقع اثري
في المحافظة تعود لحقب تاريخية مختلفة ،فيما
أوضح أن التنقيب في ذي قار هو رد على استهداف أثار
العراق في الموصل من قبل “داعش”.
وقال الناصري في بيان إن “محافظة ذي قار تحتوي
على نحو  1200موقع اثري تعود ألحقاب زمنية
مختلفة تعود لحضارات عريقة أقيمت على ارض
الرافدين”.
وأضاف الناصري ،أن “العراق يرحب بكل قوى اإلبداع
والفكر من علماء وباحثين ومنقبين ليسهموا
بالكشف عن الكنوز الحضارية والمعرفية والتاريخية
في مواقعه االثارية” ،داعيا علماء اآلثار وفرق التنقيب
إلى “التنقيب في المحافظة والبحث على اآلثار ردا
على داعش الذي دمر اآلثار العراقية في الموصل”.
وكان مستشار رئيس مجلس محافظة ذي قار
لشؤون السياحة واآلث��ار عامر عبد ال��رزاق أعلن،
الخميس( 29كانون الثاني  ،) 2015عن مباشرة ثالث
بعثات أجنبية للتنقيب في ثالثة مواقع أثرية مهمة،
مبينا ان ذلك جاء ضمن عقد أبرمته وزارة الساحة
لمدة خمس سنوات قابل للتجديد.
وتضم محافظة ذي قار نحو  1200موقع آثاري

ذي قار بالتعاون مع ممثلية الصليب األحمر
الدولي وزع مساعدات اغاثية بين ( )47عائلة
نزحت من محافظة االنبار ،
وتسجيل ( )53أسرة نازحة وبهذا بلغ عدد
المسجلين الكلي للنازحين في المحافظة
( )2,405الف أسرة نازحة “ .

شركة اور توقع عقدا جديدا
لبيع قابلوات لوزارة الكهرباء
بـ  36مليار دينار

محافظ بغداد يطالب اللجنة المركزية الغاثة النازحين
االسراع بتخصيص المبالغ لتوفير الخدمات الطارئة
 بغدادطالب محافظ بغداد علي محسن
التميمي بمخاطبة اللجنة العليا
الغاثة النازحين ووزارة الهجرة
االس ��راع بتخصيص االم ��وال الالزمة
لتوفير جميع المتطلبات الصحية
والخدمية للعوائل النازحة المتواجدة
في المساجد واالماكن العامة «.
وق ��ال التميمي « ان المحافظة
داعمة بكل امكانياتها المتاحة
الغاثة العوائل النازحة من مختلف
محافظات العراق وان لديها العديد
من المبادرات االنسانية والخطط

المتعلقة بايواء واحتواء االزمة اال ان
قلة االموال والتخصيصات المالية
حالت دون العمل بتلك الخطط في
الوقت الذي بادرت المحافظة ومنذ
بداية نزوح العوائل بتهيئة جميع
امكانياتها اذ قامت بانشاء مجمعات
كرفانية نموذجية تتوفر فيها جميع
المتطلبات الخدمية والصحية
واالنسانية والتربوية واالمنية ،
مطالبا اللجنة العليا للنازحين ووزارة
الهجرة والمهجرين االسراع بتوفير
ج ��زء من االم��وال الخاصة باغاثة
العوائل النازحة من اجل توفير تلك
المتطلبات العاجلة «.
في ذات الوقت دعا التميمي « امانة

بغداد والوزارات المركزية الى ضرورة
تظافر الجهود من اجل توفير الدعم
ال�لازم والسريع للعوائل النازحة
والمتواجدة في المناطق العامة
والمساجد وكذلك العوائل النازحة
في قضاء ابو غريب والمتواجدة قرب
جسر بزيبز  ،مبينا ان من اهم االمور
الواجب توافرها هي المستوصفات
الصحية المتنقلة ال��ى جانب
االسهام بتوفير الماء الصالح للشرب
من قبل امانة بغداد في المناطق
التابعة ضمن حدودها االدارية فضال
عن تهيئة جهود الية لرفع النفايات
وك ��ذل ��ك توفير ال ��ح ��اوي ��ات لجمع
القمامة».

محافظ ذي قار يدعو فرق اآلثار الدولية للتنقيب بـ 1200موقع في المحافظة
 -متابعة

مساعدات عينية بين ( )125أسرة نازحة ،
باإلضافة إلى تسجيل ( )154أسرة نازحة
ليكون عدد المسجلين الكلي للنازحين
( )8,716ال ��ف أس ��رة نازحة في محافظة
الديوانية “ .
وأضاف نوروز أن “ فرع الوزارة في محافظة

االعمار واالسكان تواصل العمل في بناء المجمعات السكنية
واطئة الكلفة في محافظة واسط بكلفة  16مليار دينار
ـ بغداد

 -نينوى

الفروع العلمية بدل االدبية بسبب وجود خريجين كثيرين
من الكليات االنسانية وعلينا ان نضع خططا مع التربية
بالنسبة للخريجين ،ألننا اليوم بحاجة الى العلوم
التطبيقية والهندسية وغيرها”.

يعود معظمها إلى عصر فجر السالالت والحضارات
السومرية واألكدية والبابلية واألخمينية والفرثية
والساسانية والعصر اإلسالمي ،وتعد من أغنى المدن
العراقية بالمواقع اآلثارية المهمة ،إذ تضم بيت النبي
إبراهيم (ع) وزقورة أور التاريخية ،فضال عن المقبرة
الملكية ،وقصر شولكي ومعبد (دب الل ماخ) الذي
يعد أقدم محكمة في التاريخ.
يذكر ان البعثة االيطالية األثرية العاملة في تل

أبو طبيرة جنوبي الناصرية ،أعلنت في  4تشرين
األول  ، 2013عن فوزها بالجائزة األولى في مسابقة
تنظمها منظمة إيطالية يدعمها الفاتيكان ،وفيما
لفتت إلى أن اختيارها جاء كـ(أفضل مشروع إيطالي
عراقي تميز بفعاليته التراثية والثقافية لمهنيته)،
أكدت إهداء البعثة فوزها بالجائزة إلى الجهات
واألشخاص العراقيين الذين ساعدوها في عملها
بمدينة الناصرية.

 ذي قارقالت شركة اور العامة في محافظة ذي قار انها ستوقع
االسبوع المقبل عقدا جديدا مع وزارة الكهرباء لتجهيزها
بقابلوات واسالك هوائية بقيمة  36مليار دينار عراقي .
وقال مدير عام الشركة حيدر سهر في تصريح صحافي
ان العقد الجديد يتضمن تجهيز وزارة الكهرباء بقابلوات
واسالك هوائية بطول  5,650كم على مدار عام كامل
وبقيمة اجمالية قدرها  36مليار دينار عراقي .
واوضح ان ابرام العقد ياتي في اطار تفعيل الفقرة  36من
قانون الموازنة االتحادية والذي يشدد على ضرورة االستفادة
من منتجات وزارة الصناعة في تنفيذ المشاريع المحلية .

صحة كربالء تهيئ صالتي طوارئ بمستشفى عين التمر
الستقبال الجرحى من عمليات تحرير األنبار
ـ كربالء
اوصى المدير العام لدائرة صحة محافظة
كربالء المقدسة صباح الموسوي باإلسراع
بتهيئة خيمتين في مستشفى عين
التمر وتجهيزهما بالمستلزمات الضرورية
وجعلهما صالتي طوارئ لغرض تقديم
الخدمات الطبية والعالجية لجرحى
القوات العسكرية واألمنية وفصائل
الحشد الشعبي بسبب قرب القضاء
من الحدود اإلدارية لمحافظة األنبار التي
تشهد مواجهات عسكرية ضد زمرة داعش
اإلرهابية.
وذك��ر بيا ٌن لدائرة صحة كربالء ” أن
“ال ��م ��وس ��وي ق��ام ب ��زي ��ارة تفقدية إلى
مستشفى عين التمر العام رافقه فيها
ممثل وزيرة الصحة للحشد الطبي /مدير
عام صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد
وممثل العتبة العباسية المقدسة /مدير
مركز الكفيل (داينمك) الدكتور أسامة عبد
الحسن لالطالع على طبيعة الخدمات
الطبية والعالجية المقدمة لمواطني

القضاء والنازحين إليه من أهالي األنبار” .
وأوضح البيان أن “الموسوي أوعز بتنسيب
عجلة إسعاف مع مالكاتها الصحية
وجعلها مرابطة في منطقة النخيب”.
وشدد على “أهمية مضاعفة الخدمات
المقدمة لهم وإيجاد الحلول الناجعة
لمشكالتهم”.
وأضاف أن “الموسوي أوضى ضرورة اإلسراع
بتهيئة خيمتين في مستشفى عين
التمر وتجهيزهما بالمستلزمات الضرورية
وجعلهما صالتي طوارئ لغرض تقديم
الخدمات الطبية والعالجية لجرحى
القوات العسكرية واألمنية وفصائل
الحشد الشعبي بسبب قرب القضاء
من الحدود اإلدارية لمحافظة األنبار التي
تشهد مواجهات عسكرية ضد زمرة داعش
اإلرهابية وأذنابها ،إلى جانب إصدار أمر إداري
بتشكيل فريق من مختلف االختصاصات
الطبية والصحية والتمريضية لكل
صالة طوارئ وتجهيزها باألدوية والمعدات
الطبية والمختبرية  ,فض ال ً عن تهيئة
عدد من السيتات الجراحية ومستلزمات
اإلسعافات األولية
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معالم سياحية

“ كيرال الهندية “  ...أجمل بقاع األرض
 /متابعة
تقع في جنوب غرب الهند وتشتهر بكونها
جنة شقها فأس الفارس كما تقول األسطورة
 ،مزيجها الثقافي الرائع الممتزج بسحر
الطبيعة يشكل وجهة سياحية مهمة
في الهند ،واحدة من أجمل عشر جنات في
العالم كما وصفتها ناشيونال جيوغرافيك
وتشتهر بقصورها التاريخية وجبالها
التي تشق السماء ،وبحيراتها الممتزجة
بالسهول الخضراء .

مدينة كوتشي

هي مدينة ساحلية تتميز بساحل ماالبار
الذي يعد سلسلة من البحيرات المالحة
الواقعة بالقرب من ساحل العرب ومن أهم
شواطئه
شاطئ فاركاال
يمتد على بحر ال ��ع ��رب وتحيط به
المنحدرات الخضراء المطلة على الساحل
وهذا الشاطئ عنصر جذب للسياح من كل
بقاع العالم ،حيث يشاع أنه من يستحم
في هذا الشاطئ يغتسل ويتخلص من كل
ذنوبه .كما إن هناك العديد من المطاعم
والمقاهي المنتشرة على الشاطئ تقدم
لكم المأكوالت الخفيفة وأنت تشاهد غروب
الشمس الذي ليس له مثيل .
كما إن من أهم األنشطة التي من الممكن
ممارستها هي التحليق الشراعي ،ويمكنك
كذلك ممارسة كل األنشطة الرياضية
البحرية وكذلك ركوب الخيل في الطبيعة
أو الدخول في إحدى مسابقات القوارب التي
يتم تنظيمها .
وهناك شواطئ أخرى مميزة مثل شاطئ
كاباد ونكيتا و كاليكوت كما إن المنتجعات
تنشر على جميع سواحل كيرال .

معبد سوامي

يقع بالقرب من شاطئ فاركاال ويشتهر
بكونه معبد التخلص من اآلثام والذنوب ،
ويبلغ من العمر مايفوق  2000عام وقد وجد
به تمثال لإلله سوامي في وضعية الوقوف

ويده اليمنى مرفوعة وبالقرب منه فمه
وتقول األسطورة إنه إذا وضع يده في فمه
فسينتهي العالم  .هو مكان رائع الكتشاف
ديانات أخرى والتعرف على تقاليدها .
مدينة مونار – مدينة الماء -
هي مدينة في جنوب غرب والي ��ة كيرال
واسمها يعني المدينة ذات الثالثة أنهار ،هي
مدينة الماء ذات الشالالت والبحيرات  ،تتميز
بطبيعتها الخالبة  ،وكأنها بقعة خضراء من
الجنة استوطنت األرض ،فإذا أردت أن تشاهد
جمال مزارع الشاي فأفضل وجهه لك هي
هذه المدينة  ،كما إنها تضم رموز الديانات
كاإلسالم والمسيحية والهندوسية فتارة
تجد مسجد وتارة تجد كنيسة أو معبد .

حديقة إرافيكوالم

هي حديقة وطنية تضم الغابات الكثيفة
والحياة البرية الجميلة ،وقد تم تسجيلها
في منظمة اليونسكو بسبب ماتحتويه
من آثار وحيوانات تعد من أندر الحيوانات في
العالم  ،كما إن أعلى قمة في جبال الهمااليا
تقع في هذه الحديقة ،وتتخللها أنهار
عديدة كنهر بريار ،واليمكن التجول في هذه
الحديقة بالسيارة بل يجب ركوب الحافلة
الخاصة ودفع مبلغ رمزي،

األماكن األثرية في كيرال

قلعة الخمس أشجار من ج ��وز الهند

Anjengo

تقع في جنوب غرب والي ��ة كيرال  ،وهي
ذات مكانة تاريخية مهمة حيث كانت
المدخل إلى الهند وتعتبر يقايا من االحتالل
اإلنجلنزي للهند ،وقد سجلت في منظمة
التراث العالمي وتحتوي القلعة على قبور
على األرجح تعود إلى سكان القلعة .

قلعة بيكال

هي أكبر قلعة في والية كيرال وتقع في
شمالها في محافظة كاسارأجود ،وقد
شيدت القلعة في القرن السادس عشر ،وقد
اكتشف فيها أثناء عملية التنقيب على
العديد من التحف والذهب التي تعود إلى

تيبو سلطان الذي قاد حملة عسكرية إلى
ماالبار.

كهوف إدككل

هي كهوف طبيعية في منطقة نائية
بالقرب من سواحل ماالبار  ،وتحتوي الكهوف
على رسوم طبيعية تعود إلى  6000عام قبل
الميالد.
قصر كيلونغ غود

“تولوز” موطن اآلثار والفنون الجميلة
 /متابعة
تقع مدينة “تولوز” الملقبة بــ”المدينة
الوردية” في جنوب غرب فرنسا ،بالقرب من
الحدود االسبانية ،على ضفاف نهر “جارون”،
وتبعد  680كيلومترا ً من العاصمة
الفرنسية “باريس” ،وتتمتع بمناخ معتدل.
ّ
تشك ل موطن ا ً لآلثار والفنون الجميلة،
علم ا ً أنّها تجذب السائحين بالعناوين
اآلتية:
تأس س المتحف
 متحف “دي تولوز”:ّ
سنة  1796من قبل عالم الطبيعة
فيليب إيزيدور بيكو دي البيروز ،فيما افتتح
للجمهور سنة  1865في موقعه الحالي،
صم مه المهندس المعماري
المبنى الذي ّ
جان بول فيغييه .ي ُص نّف “دي تولوز” من بين
المتاحف األقدم في العالم ،ويحوي أكثر
من مليوني ونصف مليون قطعة!
تمتد القناة على نحو
 قناة “ميدي”:ّ
 240كيلومتراً؛ كانت بنيت في القرن
السابع عشر بهدف تجنب إبحار السفن
في جميع أنحاء شبه الجزيرة اإليبيرية،
التي كانت عرضة لهجمات القراصنة .في
الوقت الحاضر ،تحضن “ميدي” المراكب،
التي تأخذ السائحين بجولة مح ّب بة فيها.
 “بالس دو ال كابيتول” :تقع هذه الساحةوسط مدينة “تولوز” ،وتحظى بمساحة
 12000متر مربع .كان الف نّان ريمون
موريتي رسم الجداريات في أروقة معرضها

الشهير ،ومن بينها  29جدارية ملونة
تشير إلى بعض األحداث الهامة في تاريخ
“تولوز”.
تم إنشاء هذه
 “الحديقة اليابانية”ّ :الحديقة سنة  ،1981استجاب ًة لرغبة بيير
بوديس ،خالل فترة واليته كرئيس لبلدية
تقدم “الحديقة اليابانية”
“تولوز”.
ّ
على مساحة 7000
متر مربع مشاهد
ط��ب��ي��ع��ي��ة
“ مستو ر د ة ”
من الشرق
ا أل قصى،

مترو “الكابيتول” ،و 5دقائق سيرا ً على
القدمين من “غاليري الفاييت” الشهير.
يعود تصميم الفندق إلى سنة .1930
 فندق “باالديا” :يقع الفندق المص نّف 4نجوم على بعد  5كيلومترات من وسط
ويضم حوض سباحة في الهواء
“تولوز”،
ّ
يقدم مطعم
الطلق ومركز “سبا”.
ّ
المأكوالت
الفندق
الشهية.

تم بناء القصر عام  1904لصاحبه رجا على النطاق المعماري للوالية ويحتوي على
كيلونغ ثم أعطاه البنته ولكن في عام  1975فناء يضم معبد صغير ،كما يتميز بعناصر
استولت الحكومة على القصر وحولته إلى العمارة المدهشة كأرضيته السوداء التي
متحف وطني كما عرضت فيه بعض التحف تشابه الرخام ولكن في الواقع صنعت بمزيج
التي تعود إلى صاحبه رجا ويتميز هذا القصر هندي سري تميزوا فيه ذاك الوقت وهو عبارة
عن قشور جوز هند محروقة وفحم وجير
ببنائه المعماري الفريد .
وعصائر طبيعية وبيض.
أما اآلن فالقصر يعرض الفنون المختلفة
قصر ماتانشيري
يعرف بقصر البرتغالية حيث تم بناؤه على التي تع ّب ر عن الديانات وكذلك التحف
يدهم في القرن الخامس عشر ،القصر بني الثمينة .

المتحف االستكشافي ..متعة معايشة الظواهر الطبيعية
 /متابعة
نتقل المتحف االستكشافي بسان فرانسيسكو إلى إحدى
قاعات المرفأ بعد تجديدها على رصيف  ،15ويمتاز المقر الجديد
بمساحته الكبيرة األكثر إشراق اً ،فض ال ً عن أنه يتوسط كورنيش
المرفأ السياحي ،ويبعد المقر الجديد للمتحف االستكشافي دقائق
معدودة سيرا ً على األقدام عن رصيف الصيادين ،الذي يحظى بإقبال
كبير من السياح.
 وقد تم نقل مكان المتحف االستكشافي نظرا ً لضيق المكان
الذي ظل يشغله طيلة  44عام ا ً في «قصر الفنون الجميلة» المشيد
منذ عام  .1915ويمتد المقر الجديد على مساحة  30ألف متر مربع،
ويستوعب ما يزيد على  600من المعروضات والقطع الفنية ،أي ما
يعادل ثالثة أضعاف مساحة المتحف القديم.
وعلى الرغم من انتقال المتحف االستكشافي إلى مقر جديد
لم تتغير فكرته األساسية التي وضعها فرانك أوبنهايمر ،والذي
فكر خالل عام  1969في إنشاء متحف للمعايشات ،أي مكان يتيح
لألطفال والبالغين معايشة ظواهر العلوم الطبيعية مع إمكانية
تجريبها ،ولذلك يرفع المتحف الجديد شعار «برجاء اللمس».

معرض الشرق
ويتمكن الزوار في «معرض الشرق» ،الذي يتمتع بإطاللة رائعة على
خليج سان فرانسيسكو ،من الدخول إلى جذع شجرة ضخم يزيد
عمرها على  330سنة ،وإلى جانب ذلك يبرز  24عمودا ً زجاجي ا ً مملوءا ً
بالماء من األرض ،وتقوم هذه األعمدة بقياس مستوى الماء في أوقات
مختلفة من اليوم.
وتعتبر هذه األعمدة الزجاجية من ضمن المعروضات التي تم
إبداعها حديث اً ،والتي يبلغ عددها  150قطعة فنية ،وهناك أكثر
من  500من الفنانين والعلماء والمهندسين يفكرون في تقديم
معروضات جديدة باستمرار ،وبدال ً من االعتماد على المرشدين
السياحيين في المتحف ،يوجد العديد من الشباب ،وأكثرهم من

و تستقبل
ال��زائ��ري��ن
يومي اً ،وذلك
م��ن الثامنة
ص��ب��اح��ا ً حتى
السابعة مساء.
*أين تقيمين؟
 فندق “لو جران بالكون” :يقع الفندقّ
محط ة
وسط “تولوز” ،ويبعد  3دقائق من

اليخوت البرية  ..متعة التخييم على الطرقات
 /متابعة
لم تعد رحالت التخييم تقتصر في الوقت الراهن
على خيمة ومرتبة هوائية وموقد غاز؛ حيث بات
السياح ينعمون بمختلف وسائل الراحة والترفيه
أثناء االنطالق في الرحالت وسط المناظر الطبيعية
الخالبة .وتشهد الفترة الحالية ظهور اتجاه جديد
يعرف باسم اليخوت البرية ( ، )Land Yachtingوالذي
يتمثل في سيارات الكارافان أو المنازل المتنقلة،
التي توفر للسياح على الطرقات نفس وسائل الراحة
والمتعة ،التي تمتاز بها اليخوت البحرية على سطح
الماء.
وأوضح كريستوف شوتنير ،خبير تسويق العطالت
في سيارات الكارافان الفاخرة بشركة توي األلمانية،
أن الفترة الحالية تشهد ازدياد الطلب على االنطالق
في رحالت التخييم بواسطة المنازل المتنقلة
الفاخرة وسيارات الكارافان المتطورة؛ نظرا ً ألن الكثير
من السياح ال يرغبون في التخلي عن وسائل الراحة
المألوفة في حياتهم اليومية أثناء االنطالق في
رحالت التخييم.

أجنحة فندقية
وأضاف الخبير األلماني أن الموديالت ،التي تستوفي
اشتراطات مفهوم “اليخوت البرية” توفر مساحة

رحبة للغاية في مقصورتها الداخلية ،ويمكن القول
بأنها أجنحة فندقية فاخرة تسير على عجالت.
وهناك العديد من الشركات السياحية العالمية توفر
ضمن برامجها سيارات تختلف عن موديالت الكارافان،
بحيث يتم بناؤها على شاسيه السيارة بدون وجود
مقصورة قيادة ،وبالتالي ينشأ نطاق متصل يضم
مقصورة القيادة ونطاق المعيشة على غرار تصميم
مقصورة الحافالت السياحية.
وأش��ار بيير إيليان ،مدير المنتجات بشركة
ديرتور األلمانية قائ الً“ :يعتبر الحجم من العوامل
المهمة لدى معظم العمالء” ،وبالتالي فإن الشركة
المتخصصة في تأجير سيارات الكارافان توفر في
أمريكا الشمالية بصفة خاصة موديالت تضم نافذة
بارزة يمكن فردها مع منطقة جلوس ،ويصل عرض
هذه الموديالت في ساحات االنتظار إلى ثالثة أمتار
ويبلغ طولها عشرة أمتار.

تجهيزات فاخرة
وتزخر هذه السيارات بالعديد من التجهيزات
الفاخرة ،التي تضم مقاعد جلدية وباقة متنوعة
من وسائل الترفيه والراحة .وي ��زداد الطلب حالي ا ً
على ضرورة توافر شبكة واي فاي لسهولة االتصال
باإلنترنت ،وأضاف بيير إيليان قائ الً“ :يرغب السياح
أثناء رحالت التخييم أن يكونوا على معرفة واتصال
دائم بالعالم الخارجي ،ولم يعد باإلمكان التخلي عن

االتصال باإلنترنت في أي مكان”.
وإذا كان طول سيارة الكارافان يزيد على  10أمتار،
فإنها تحتاج إلى مساحة كافية .وأشار خبير
السياحة بشركة ديرتور قائ الً“ :إذا كان يتم حجز أرض
المخيم بشكل مسبق ،فإنه يتعين على السياح
مراعاة حجم السيارة عند القيام بالحجز .وأضافت
مونيكا بيركهولز ،من شركة بيرينز لسيارات
الكارافان قائلة“ :تشتمل الموديالت الحديثة على
العديد من التجهيزات اإلضافية مثل نظام الطاقة
الشمسية وخزانات كبيرة لمياه الشرب والصرف
تكفي لثالثة أو أربعة أيام.
وتعتبر شركة موناكو كاوتش بوالية أوريغون األمريكية
من الشركات الرائدة في مجال سيارات الكارافان الفاخرة،
والتي تقوم بإنتاجها منذ ما يقرب من  40عام اً .وتروج
الشركة األمريكية لمنتجاتها بأن أصغر سيارة تنتجها
يبلغ طولها  10أمتار وتبلغ تكلفتها حوالي  350ألف
دوالرا ً أمريكي اً.
وتقدم الشركة األمريكية سيارتها (Monaco
 )Executiveالفاخرة بطول  12متراً ،مع تجهيزها بأرضية
من الخشب الفاخر ونطاق معيشة مع جهاز تلفاز في
غرفة نوم منفصلة .وتنطلق هذه اليخوت البرية على
الطرقات بإطارات مزدوجة ومحور مزدوج ،وقد يصل طولها
إلى أقل من  20متر وبوزن يصل إلى  17طن اً .ونظرا ً لقائمة
التجهيزات المتوافرة يمكن أن يصل تكلفة سيارات
الكارافان إلى نصف مليون يورو.

الطلبة ،يقومون بشرح المعروضات للزوار والسياح.


قبة اللمس

وقد تم بناء «قبة اللمس» في معرض السلوك البشري بحجم
أكبر من السابق ،وهذه القبة عبارة عن متاهة حالكة الظالم يضطر
الزوار فيها إلى لمس األشياء أثناء الزحف في بعض األحيان ،ويقدم
المعرض االستكشافي إجابات عن الكثير من األسئلة ،مثل كيف
تنشأ األعاصير والزوابع؟ وما هو الخداع البصري؟ ويتمكن الزوار في
المتحف االستكشافي من سحب األسالك ،فتتحرك المرآة ويتأرجح
البندول ويتم فحص الحشرات تحت المجهر.
وقد تجاذب الجيوفيزيائي األلماني سيباستيان مارتن أطراف
الحديث مع زوار المعرض ،وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم،
وقدم العالم األلماني مجسم ثالثي األبعاد لمنطقة خليج سان
ّ
فرانسيسكو ،وعن طريق ضغطة زر يتم محاكاة حركة الضباب على
مدار اليوم في الخليج ،وكيف تحدث الزالزل ،إضافة إلى توزيع السكان
في المدينة.
ويعمل سيباستيان مارتن منذ ست سنوات كموظف دائم
بالمتحف االستكشافي بسان فرانسيسكو ،ويتوقع العالم األلماني
إقبال المزيد من الزوار على المتحف بعد انتقاله إلى المقر الجديد
بالمنطقة السياحية بكورنيش المرفأ ،والتي تشهد إقباال ً كبيرا ً من
السياح.

جسر الضباب

كما ي ُقام معرض الهواء الطق  Outdoorحول مبنى معرض
االستكشاف ويسمح للزوار بدخوله مجان اً ،ويشتمل هذا المعرض
على العديد من النماذج ومنها جسر الضباب  Fog Bridgeالذي
ينبعث منه بخار كثيف .وفي جسر المشاة يتم تحويل الماء من
الخليج إلى بخار ينبعث من حوالي ألف فوهة صغيرة ،ومن المتوقع
أن يساعد هذا المشهد البديع على جذب أكثر من  1.5مليون زائر
سنوي ا ً للمتحف االستكشافي بسان فرانسيسكو.
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اعداد :هاشم مهدي عصاد

االندية العراقية تفتقده حاليًا

مركز الحارس يحتاج للتمرس والتجربة ..
ماسة للتدريبات المستمرة.

 /خاص
قيل الكثير ع��ن ح ���راس مرمى
المنتخبات الوطنية العراقية لكرة
القدم ،بل ان البعض من جمهورنا
الرياضي مازال يردد األسماء التي لمعت
في سماء الكرة والتي كانت متألقة
في جميع الظروف الصعبة ،نذكر
منهم الحارس العمالق حامد فوزي
بعده جاء الحارس الذهبي رعد حمودي
ليستمر جيل الحراس مثال أبو حديدة
ومن ثم فتاح نصيف ليأتي جيل جديد
دافع بكل شراسة عن مرماه أمثال
هاشم خميس وعماد هاشم وعامر
عبد الوهاب ليأتي بعد ذلك الحارس
نور صبري الذي كان شعلة من نار في
حراسة الشباك العراقية ،بل انه شارك
انتصارات الكرة العراقية في أمم آسيا
عندما كان سبب ا ً رئيس ا ً في حصول
العراق على لقب أمم آسيا ( )2007اال
ان حراسة المرمى العراقي أصبحت في
خطر بعد االخفاقات األخيرة للحراس
سيما وان األسود تنتظرهم مشاركة
في التصفيات األسيوية المؤهلة
الى مونديال روسيا التي سيستهل
العراق مشوارها بمواجهة اندونيسيا
منتصف شهر حزيران الحالي  ..عن
سبب ازمة حراس الشباك يقول مدرب
منتخب الشباب هاشم خميس :ان
الجميع يتحدث عن وجود مشكلة
في حراسة المرمى خاصة بعد حالة
عدم التوفيق التي صاحبت اداء حارسي
المرمى جالل حسن ومحمد حميد
في نهائيات كاس أمم اسيا األخيرة
في استراليا ,لكن ذلك ال يعني وجود
ازمة في عدد حراس المرمى المميزين،
فالمنتخب العراقي افتقد لالعب
القائد في الخط الخلفي الذي يتحمل
مسؤولية التنظيم الدفاعي ومراقبة
المنافسين اثناء تنفيذ الكرات الثابتة
التي تسببت بمشاكل كثيرة خالل
المباريات ودخ��ول األه��داف واض ��اف
خميس اننا نمتلك قاعدة كبيرة من
حراس المرمى وعلى مختلف أعمار
الفئات العمرية ,اال ان هؤالء بحاجة

ال توجد اشكاالت
فيما كان لمدرب ح ��راس المنتخب
األولمبي صالح حميد رأي عندما قال:
حارس المرمى جزء من فريق يضم 11
العبا ،وبالتالي فان تميزت نتائج الفريق
من شأنه ان ينعكس على أداء حارس
المرمى ،حقيقة ان منتخباتنا الوطنية
ال تواجه اشكاال في هذا األمر ،فان مركز
حراسة المرمى يحتاج للتمرس والتجربة،
واهتمام بطول فترة تواجد المدرب الذي
من شأنه خلق استقرار في الفريق ،وهذا
ما نفتقده حاليا في االندية العراقية،
واضاف حميد ان حارس األولمبي جالل
حسن هو افضل الموجودين في الساحة،
على اننا ال نغفل دور نور صبري ومحمد
كاصد ،مع توقعي لمحمد صالح وعمر
كاظم مستقبال كبيرا في هذا المركز.
أخطاء كارثية
جابر محمد مدرب الفئات العمرية
في نادي القوى الجوية يقول :ال يمكن
ان يكون هناك تراجع اداء حراسنا في
الدوري الممتاز وبالتالي اخفاقهم مع
المنتخبات الوطنية ما لم تكن هناك
اسباب حقيقية تؤدي الى حصول التراجع
بالمستوى للحراس ،كون الحارس يملك
ميزة تختلف عن باقي العبي الفريق
والجانب النفسي واالعداد البدني هما
ما يؤهالنه للظهور بمستوى طيب من
عدمه واعتقد ان حراسنا يمرون بفترة
تذبذب بالمستوى فتارة تجدهم في
القمة ومرات تجدهم يخطأون بطريقة
تكاد تكون مستغربة وهو ما حصل
مع حارسي فريق الشرطة في البطولة
االسيوية وكالهما يمثل المنتخب
الوطني وال يمكن ان يرتكبا تلك األخطاء
التي ادت الى زيادة االنتقادات كذلك ظهر
جليا االرتباك الواضح وعدم االنسجام
بين الحراس والمدافعين ما سبب بوقوع
اخطاء كارثية .وعن رؤيته لمستوى حراس
المنتخب الوطني في بطولة كأس
اسيا ومباراتي الكونغو التجريبيتين
ومستواهم في الدوري المحلي قال ان
مستوى حراس مرمى منتخبنا الوطني

ضعيف للغاية وحقيقة يعد من أهم
نقاط الضعف منذ أكثر من عام تقريبا
لمنتخباتنا الوطنية ،وأرى ان هناك
عددا من الحراس المميزين في دورينا
الممتاز ممن هم قادرون على الوجود
مع المنتخب الوطني منهم جالل
حسن ومحمد حميد ونور صبري وبرغم
تحفظنا على مستوياتهم لكنهم
حاليا األفضل في الساحة العراقية.
تراجع خطير
وقال الحارس الدولي السابق والمدرب
الحالي معن جميل :البد ان نعترف بأننا
نعاني تراجع مستوى حراسنا في االندية
المحلية التي تلعب في الدوري الممتاز
بسبب مسألة عدم االستقرار في هذا
المركز بأغلب االندية واالعتماد علی مبدأ
المناوبة في حاالت عديدة ،أما بمجرد
خطأ الحارس األساس بمباراة أو إرضاء
الحراس اآلخرين وهذا يلقي باللوم علی
مستوى الحراس ألن مركز حراسة المرمى
يحتاج الی االستقرار وثانيا مع احترامي
للكثير من مدربي االندية اؤكد ان هناك
ضعف االعداد الفني والخططي وحتی
الجسماني بتهيئة الحراس وما يتناسب
مع التطور الحاصل وأيضا هناك نقطة
آخرى هو ضعف الدوري وعدد المباريات
القليلة والتأجيالت ،واضاف ان مستوى
حراس المنتخب الوطني في بطولة كأس
اسيا ومباراتي الكونغو التجريبيتين
وصل الى درجة المقبولية بالرغم من
الهفوات التي حدثت في المباراة األخيرة
ونحتاج الی عمل كبير لتقليل األخطاء،
في مباراتي الكونغو كان األداء جيدا وكان
بصراحة تطور كثير خاصة بجانب الكرات
العالية وامتالك جالل حسن الحرية
داخل منطقة الجزاء بشكل جيد ،اقولها
بصراحة لألسف حاليا اليوجد بالدوري
المحلي حارس يكون بمواصفات عالية
كحارس منتخب وطني مع احترامي لكل
حراس الدوري لعدم ثبات مستواهم وكثرة
األخطاء ولكن يبقى األقرب الحارس جالل
حسن لحراسة العرين وأيضا الحارس
الشاب فهد الذي اتمنی مواصلة استقراره
وثبات مستواه واتمنى للحارس شوان أن
يكون بمستوى الطموح واالستفادة منه

منى خوشو :تحضيرات البولنغ مكثفة ونتطلع الى تحقيق اإلنجاز
 /خاص
قدمت الالعبة منى خوشو بولص نفسها بقوة في
البطوالت المحلية التي نظمها اتحاد البولنغ ،مما
اسهم في التحقاقها بصفوف المنتخبات الوطنية
منذ مدة ليست بالقصيرة ،فقد استحقت تسجيل
الحضور الفني االيجابي في ارتدائها قميص المنتخب
الوطني النسوي ضمن اكثر من محفل عربي وقاري،
وحازت خوشو على لقب فضية الماستر في منافسات
البطولة العربية التي اقيمت في العام  2013بدولة
االمارات العربية المتحدة.
مؤخرا ً جاءت بالمركز االول في بطولة العراق لالندية
التي اقيمت في المركز التدريبي لالتحاد لحساب
فريقها نادي أمانة بغداد ،عن تفوقها قالت منى :برغم

خبرتي في رياضة البولنغ ،اال انني اواجه منافسة قوية
من زميالتي الالعبات االء عبد الحسين وسارة حمزة
التي بدات تخطو بثقة من اجل الوصول الى افضل
المستويات الفنية ،في حين تؤدي العبات شابات من
العنصر الجديد ادوارهن بالنحو االمثل وهو ما يضعنا
في دوامة منافسة مستمرة مما يؤدي بالتالي الى
تطور اللعبة.
واوضحت ان البطولة االخيرة التي نظمها اتحاد
البولنغ ،شهدت مشاركة العديد من الوجوه الجديدة،
مما اسهم في ارتفاع حدة المنافسة بين الالعبات،
فضالً على اهتمام العديد من االندية بتشكيل فرق
رياضية بالبولنغ وهذا يؤدي الى تقدمها واكتشاف
العديد من العناصر الجديدة لكال الجنسين.
وعن تفوق العبي نادي أمانة بغداد ،اشارت الى ان
التفوق لم يكن وليد اليوم ،فقد شهدت السنوات

قصي منير يجري
عملية جراحية ناجحة في أبوظبي
 /بغداد
أج��رى نجم المنتخب الوطني
ال ��س ��اب ��ق ،ون���ادي ال �����زوراء ،قصي
منير ،عملية جراحية ناجحة في
مستشفى “هيلث بوينت” في
العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وقال الغزال األسمر إن العملية

تكللت ب ��ال ��ن ��ج ��اح ،وأن ���ه يشعر
بتحسن .وأض��اف أنه سيقيم في
المستشفى لغاية االنتهاء من فترة
العالج التأهيلي والتي قد تستمر
لمدة شهر تقريباً .وأكد قصي أنه
سيواصل تمارين استعادة لياقته
البدنية باسرع وقت ممكن للعودة
إلى النوارس ،واسعاد جهوره .نبارك
لنجمنا الكبير قصي منير نجاح
العملية ،ونتمنى له شفا ًء عاجالً.

السابقة شهدت اداء فنيا متميزا لالعبي النادي
ولجميع الفئات “رجاال ونساءً” ،وهذا يعود الى االهتمام
الذي توليه ادارة النادي وتحرص على ايالء فريق البولنغ
متابعة دؤوبة اسوة بالفرق االخرى التي يضمها النادي.
وبينت منى :انها تستعد للمشاركة في البطولة
العربية التي ستقام في البحرين شهر آب المقبل،
الى جانب زميالتها وطموحها كبير في التفوق واحراز
احد اوسمة المقدمة بعد سلسلة النجاحات التي
حققتها في المحافل الخارجية بينها الوسام
البرونزي للفرقي في البطولة العربية التي اقيمت
في دولة االمارات العربية المتحدة ،وفي البطولة ذاتها
نالت الوسام الفضي في بطولة االساتذة “الماستر”
للنساء وهو إنجاز تعتز به كثيرا ً النه يؤكد مقدرة
اللعبة في العراق ومدى جدارتها في المنافسة على
اعتالء منصات التتويج في البطوالت الخارجية.

 10العبين يمثلون العراق في بطولة انطاليا بالقوس والسهم
 /بغداد
قال رئيس االتحاد المركزي للقوس والسهم سعد
المشهداني ان ستة العبين واربع العبات سيشاركون
في بطولة كاس العالم (المرحلة الثانية) التي
ستقام منافساتها في العاصمة التركية انقرة مابين
الخامس والعشرين من شهر ايار الجاري ولغاية
االول من شهر حزيران المقبل .واضاف المشهداني:
ان المنتخب انهى مؤخرا استعداداته لبطولة كاس
العالم من خالل المعسكر الذي اقيم لهم في تركيا
بغية الوصول بهم الى قمة الجاهزية المثلى التي

تمكنهم من اعتالء منصات التتويج وخطف احد
المراكز الثالثة االولى.واشار الى :ان الوفد مؤلف من
شذى علي ادارية وفدات ارباي مدرب تركي الجنسية
ويساعده توفيق محمود وحنان جاسم مدربة وستة
العبين هم :محمد محمود واحمد شاكر وعلي حمد
وعلي عدنان وعلي محيي واسحق ابراهيم واربع العبات
هن رند سعد وفاطمة سعد وفرح عالء وغزوة اسماعيل.
معربا عن ثقته بالمالك التدريبي في رفع قدرات العبي
المنتخب فنيا وبدنيا والوصول بهم الى الجاهزية
المثلى لتحقيق نتائج جيدة عند المشاركة في
البطولة المذكورة التي سيشارك فيها عدد كبير من
دول العالم التي تمتلك العبين كبارا بفن اللعبة.

االزمة المالية تعرقل مشاركة مدرسة عمو بابا في بطولة هنغاريا الدولية غانم عريبي يعرب عن
استغرابه لقرار معاقبته
/متابعة
وقفت االزمة المالية عائقا امام مشاركة احفاد
عمو بابا في بطولة هنكاريا الدولية التي تبدأ
في .15/7/2015
اعلن ذلك الخبير الدولي كاظم صدام نائب
رئيس مجلس االدارة رئيس الوفد  .واض ��اف ان
البطولة تعد مرحلة جيدة لالعبين الصغار
ليكون مستقبلهم كبيرا في الكرة العراقية ،
علما ان الوفد قد هيأ كل سبل النجاح للوفد
من تاشيرات الدخول وتكاليف الضيافة ولكن
المفاجأة كانت بصعوبة المشاركة بسبب
الضائقة المالية.
واضاف صدام  :نحن بدورنا نناشد المسؤولين عن
الرياضة العراقية بمساعدة هؤالء الصغار لغرض
مشاركتهم في البطولة التي تعتبر حافزا لهم
للتقدم والتطور اضافة الى رفدهم المنتخبات
باجيال جديدة خاصة وان المشاركين من تولد
 2004ومشاركة  60فريقا تمثل دول اوربا وامريكا
والفريق العراقي الوحيد المشارك كفريق عربي
ويمكن ان تعود المشاركة باكتساب خبرة كبيرة
نتيجة االحتكاك باكثر من مدرسة.

/متابعة
أعرب الالعب الدولي السابق غانم عريبي
عن استغرابه قرار اتحاد الكرة بمعاقبته
بداعي التهجم على التحاد ،مطالبا االتحاد
بعرض أي تسجيل فيه تجاوز على االتحاد.
وقال غانم عريبي إن “قرار العقوبة الصادر
من االتحاد كان مفاجئا لي وليس لدي أي
علم مسبق بمثل هذه العقوبة” ،معتبرا أن
“العقوبة ظالمة ومجحفة بحقه سيما
وهو لم يتعرض ألي عقوبة طوال مشواره
الرياضي”.
وأض��اف عريبي أن “ك ��ان االتحاد يدعي
تجاوزي عليه عبر وسائل االع�لام فليأت
بالدليل وليعرض التجاوز المزعوم” ،مشيرا
إلى أن “ما يمليه عليه ناديه أمانة بغداد
سيمتثل لتطبيقه ولن يكون خلضعا
لالتحاد”.
وكان عضو اتحاد الكرة كامل زغير أعلن
عن معاقبة الدولي السابق غانم عربي
بحرمانه من مرافقة أي فريق.

ثائر جسام األسلوب الدفاعي ألمانة
بغداد وتعمد السقوط سبب التعادل
 /بغداد
أكد مدرب فريق الشرطة ثائر جسام أن
فريقه قدم مباراة طيبة مع أمانة بغداد
ال تقل عما قدمه أم ��ام ال��زوراء ،معتبرا أن
األسلوب الدفاعي وتعمد السقوط كان
السبب في الخرج بنقطة واحدة .وقال ثائر
جسام إن “فريقه قدم مباراة طيبة أمام
أمانة بغداد في دوري الكرة الممتاز وماقدمه
اليقل عما ظهر عليه أمام ال��زوراء” ،مبينا

أن “درجة الحرارة المرتفعة أثرت على عطاء
الالعبين خالل المباراة” .وأضاف جسام أن
“فريق أمانة بغداد انتهج األسلوب الدفاعي
وتكتل في منطقته وكذلك تعمد العبيه
السقوط لقتل الوقت وامتصاص زخم فريق
الشرطة ما تسبب بفقدان نقطتين” ،مشيرا
إلى أن “الفريق مازال متصدرا ومن الممكن أن
يعوض في المباريات المقبلة” .وكان فريق
الشرطة تعادل بدون أهداف أمام أمانة بغداد
في مباراتهما التي جرت عصر أمس الجمعة
على ملعب الشعب الدولي.

اتحاد القوة البدنية ينظم
بطولة العراق رغم األزمة المالية
 /بغداد
أعلن االتحاد العراقي للقوة البدنية عن تنظيم
منافسات بطولة العراق للمنطقة الجنوبية
في محافظة واسط ،مبينا أنه أصر على إقامة
البطولة رغ ��م االزم��ة المالية .وق ��ال المنسق
االعالمي لالتحاد محمد حسين مخيلف إن
بطولة أندية العراق للمنطقة الجنوبية انطلقت
أمس الجمعة ،في محافظة واسط وفي قاعة
نادي الكوت الرياضي” ،مبينا أن “البطولة شهدت

مشاركة  23ناديا” .أضاف مخيلف أن “االتحاد
أصر على إقامة البطولة رغم الصعوبات المالية
التي تواجه االتحاد في الفترة الحالية” ،مشيرا
إلى أن “االتحاد اعتمد نظام المناطق حيث تم
اختيار مدينة الكوت الحتضان بطولة المنطقة
الجنوبية لألندية وهو حريص على استمرار إقامة
البطوالت لرفع المستوى الفني لالعبين”.
وت ��اب ��ع مخيلف أن “البطولة شهدت ب ��روز
مواهب رياضية واعدة في اللعبة يمكن االعتماد
عليها في بناء منتخبات وطنية تمثل العراق في
المحافل الدولية”.

حسن احمد

يتعهد بدراسة اسباب اخفاق كرة النفط
/متابعة
أكد مدرب فريق النفط حسن احمد أنه بصدد
اعداد بحث خاص عن االخفاقات التي تعرض لها
النفط في المواسم السابقة ،متعهدا بدراسة
االسباب ومن ثم معالجتها خالل شهرين ،فيما
أشار إلى أنه سيعتمد على الالعبين الشباب لقلة
التخصيصات المالية.
وقال حسن احمد إن “متابعته لفريق النفط دفعت
به العداد دراسة عن الفريق والبحث باسباب االخفاق
في الموسام السابقة رغم توفر األم ��وال والغدارة
الجيدة واالسماء الكبيرة من الالعبين والمدربين”.
وأضاف احمد أن “النادي يمتلك ادارة جيدة وبنية
تحتية جيدة وسنعمل على تالفي األسباب التي أدت
الى االخفاق والعمل على تصحيحها وممكن منح
شهرين لمشاهدة النتائج المتحققة من البحث”،
مشيرا إلى أن “جهازه الفني أجرى تقويما لالعبين
ومدى االستفادة من بعضهم وابعاد بعض آخر وانتقاء
العبين بدال عنهم من الشباب بعد تقليص الميزانية
إلى النصف”.
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كلمة

في الدوريات األوروبية الكبرى

اتحاد
الحكام

ثالثي هجوم برشلونة سجل أكثر مما سجله  145ناديًا
 /متابعة
كشفت إحصائيات أوردها موقع
االتحاد األوروب ���ي لكرة القدم
وتناقلتها وسائل اإلع �لام بأن
الثالثي الهجومي لنادي برشلونة
والمكون من األرجنتيني ليونيل
ميسي واألوروغ ��وي ��ان ��ي لويس
سواريز والبرازيلي نيمار دا
سيلفا قد سجل أكثر مما
سجله  145فريق ا ً في
ال��دوري��ات األوروب��ي��ة
الكبرى في إسبانيا
وإي ���ط ���ال ���ي ���ا
وإن��ك��ل��ت��را
وأل ��م ��ان ��ي ��ا
وف ��رن ��س ��ا
والبرتغال
وهولندا
وروسيا.
وأشارت إلى
أنه لو احتسبت
دوريات أوروبية آخرى
الرتفع العدد الخاص
ب ��ال ��ث �لاث ��ي الهجومي
للعمالق الكتالوني إلى
أكثر من  145نادي ا ً بكثير.
وس ���ج ���ل ال��ث�لاث��ي
للبارسا
الهجومي
ه��ذا ال ��م ��وس ��م 115
هدف ا ً في المسابقات
الثالث التي خاضها
ه ��ذا الموسم ،منها
 79هدف ا ً في بطولة
الدوري اإلسباني ،فيما
سجل ميسي لوحده
 41هدف اً ،ونيمار ،22
وأخ��ي��را ً س ��واري ��ز 16
هدف اً.
وبحسب األرق����ام فإن
خمسة أندية أوروبية
فقط تفوقت تهديفي ا ً
على الثالثي الهجومي

المرعب ال ��ق ��ادم م ��ن أمريكا
الجنوبية  ،وه ��ذه األندية هي
برشلونة الذي سجل في الليغا
 108هدف ا ً  ،وريال مدريد الذي
سجل  111ه ��دف �اً،
وب����اري����س س ���ان
جيرمان بطل الدوري
ال ��ف ��رن ��س ��ي ب��ـ80
هدف ا ً  ،وبنفيكا بطل
ال���دوري البرتغالي
وإي ��ن ��ده ��وف ��ن بطل
الدوري الهولندي
بواقع 92

ه��دف��ا ً لكل
منهما.

ال ����دوري اإلنكليزي
نادي تشيلسي الذي
يدربه البرتغالي جوزيه
مورينيو ،والذي اكتفى
مهاجموه وعلى رأسهم
اإلس��ب��ان��ي دييغو
كوستا بتسجيل
 70هدف اً ،كما تفوق
الثالثي الكتالوني
ع ��ل ��ى الهجومي
البافاري لبايرن
م ��ي ��ون ��ي ��خ
ب���ط���ل

وال ��غ ��ري ��ب
أن الثالثي
ا لهجو مي
ال ��م ��ع ��روف
ب��ـ (أم أس
أن) ت ��ف ��وق
ت��ه��دي��ف��ي��ا ً
ع ��ل ��ى بطل

ال��دوري األلماني وال ��ذي سجل
 78هدف ا ً أي بفارق هدف أقل عن
أهداف الثالثي الكتالوني.
وتفوق ميسي وزميليه تهديفي ا ً
على  18فريق ا ً في ال��دوري
اإلسباني ،وعلى جميع
األن���دي���ة ال ��ع ��ش ��ري ��ن
للبريميير ليغ  ،وعلى
 19فريق ا ً في الليغ األولى
الفرنسية  ،وعلى 17
فريق ا ً هولندي ا ً و 17آخر
برتغالي ا ً وعلى  16فريق ا ً في
ال ��دوري الروسي ،إلى جانب
تفوقه كذلك على جميع
أندية ال ��دوري اإليطالي بما
فيهم البطل يوفنتوس -الذي
سيواجه البارسا على نهائي
أبطال أوروبا  -الذي سجل خط
هجومه  67هدف اً.
وتكشف ه ��ذه األرق��ام
ال��ت��ف��وق ال ��ره ��ي ��ب
للثال ثي

و قد رته

كشفت تقارير صحفية ان البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،نجم فريق ريال مدريد ،حامل لقب دوري
ابطال اوروبا ووصيف بطل الدوري االسباني لكرة
القدم ،يثير شكوك كبيرة بشأن مستقبله مع
النادي الملكي ،وقد يستغل ذلك نادي باريس سان
جيرمان الفرنسي لإلنقضاض عليه هذا الصيف.
وذكرت صحيفة “ماركا” ان رونالدو يريد اللعب مع
ريال مدريد الموسم المقبل ،ولكنه يهدف إلى
تسوية بعض االمور مع فلورنتينو بيريز رئيس
النادي خصوصا بشأن مستقبل الفريق ،إذ من
المحتمل ان تكون هناك العديد من التغييرات
وابرزها رحيل كارلو انشيلوتي ،المدير الفني
االيطالي .ويريد النجم البرتغالي معرفة اين
سيسير مشروع الفريق ،واكد ذلك لفلورنتينو

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

ال ��ه ��ج ��وم ��ي
ل�����ن�����ادي
ب ��رش ��ل ��ون ��ة
على حسم
ا لمبا ر يا ت
كما تعكس
ال ��ن ��ت ��ائ ��ج
ال���ت���ي

ل��وح��ده ،
أي����ض����ا ً
ال��ج��ي��دة
ح ��ق ��ق ��ه ��ا
الفريق هذا
ال ��م ��وس ��م،
حيث دفعت
ه ���ذه األرق���ام ا لتهد يفية
للثالثي الهجومي لبرشلونة إلى
تصنيفه كفريق لوحدهم.

كامبل ينصح فينغر بضم  3العبين
العادة آرسنال إلى منصات التتويج

باريس سان جيرمان يرصد مبلغا ضخما لإلنقضاض على كريستيانو رونالدو
 /متابعة

نافع خالد

بيريز ،ويسعى لمعرفة هذه المعلومات ومن هناك
سيتخذ قراره النهائي بشأن استمراره مع بطل
اوروبا  10مرات .وحسب الصحيفة االسبانية ،فقد
تلقى رونالدو عروضا للرحيل عن ريال مدريد ،ولعل
الفريق الذي اظهر اهتماما كبيرا هو باريس سان
جيرمان الفرنسي ،النادي الباريسي مستعد لبذل
مجهود كبير من اجل التعاقد مع الحائز على
الـ 3كرات ذهبية ،إذ يسعى بطل فرنسا إلى تعزيز
فريقه للنمو في دوري ابطال اوروبا وهو اللقب
الذي يرغب في حصده ناصر الخليفي رئيس سان
جيرمان.
ورغم الصعوبات التي يجدها سان جيرمان في
سوق االنتقاالت بسبب اللعب المالي النظيف،
اال انه على حد قول “ماركا” النادي الباريسي على
استعداد لدفع حوالي  125مليون يورو للتوقيع
مع رونالدو هذا الصيف .واش��ارت الصحيفة
االسبانية ان فلورنينو بيريز يريد االبقاء على

هداف اشبيلية على رادار مانشستر يونايتد
 /متابعة
ذكرت تقارير صحفية بريطانية ان فريق مانشستر يونايتد ،صاحب المركز الرابع في
الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم ،يخطط للتعاقد مع الدولي الكولومبي كارلوس باكا،
هداف فريق اشبيلية االسباني برصيد  20هدفا ،في سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وتسعى ادارة الشياطين الحمر لترميم جميع خطوط الفريق في الصيف ،حتى يعود يونايتد
الى مكانه المعهود ،ويعد هداف ابناء االندلس احد االسماء المطلوبة للمدرب الهولندي
لويس فان غال .ويرغم المدرب الهولندي تعويض رحيل الكولومبي رادميل فالكاو الذي قدم
موسما مخيبا مع الشياطين الحمر ،وفان بيرسي الذي قد يخرج هو االخر بنهاية الموسم،
حيث عانى فان بيرسي مهاجم المنتخب الهولندي ،من تراجع كبير هذا الموسم بسبب
كثرة االصابات وتقدمه بالعمر .وذكرت صحيفة (مترو) البريطانية ان مانشستر يونايتد
مستعد لتقديم مبلغ  18مليون جينه استرليني من اجل الظفر بخدمات كارلوس باكا،
الذي قدم موسم اكثر من رائع مع اشبيلية صاحب المركز الخامس في الليغا .ووصل باكا
مع ابناء االندلس الى نهائي الدوري االوروبي ،حيث سيقابل اشبيلية في النهائي فريق دنيبرو
االوكراني ،االربعاء  27ايار /مايو الحالي ،على الملعب الوطني في وارسو .ومن المرجح ان
يواجه المانيو صعوبة بالغة على صفقة مهاجم كولومبيا ،المطلوب الندية النخبة في
القارة العجوز ،وباالضافة الى ان فريق اشبيلية ال يرغب بالتفريط في باكا هذا الصيف .

االتحاد يحقق رقما قياسيا بمعدل
الحضور الجماهيري في الدوري السعودي
 /متابعة
انتصر فريق االتحاد السعودي في حرب الجمهور بالموسم الحالي في دوري عبداللطيف
جميل السعودي للمحترفين بكرة القدم .وبلغ اجمالي الحضور الجماهيري في البطولة
التي توج بلقبها النصر  1663652مشجع ،بمعدل حضور جماهيري بلغ  9191مشجع
للمباراة الواحدة .وبلغت نسبة الحضور الجماهيري هذا الموسم  ،% 35.93وشهد لقاء
االتحاد والهالل اكثر معدل حضور جماهيري هذا الموسم بواقع  60134مشجع بنسبة
حضور بلغت  .% 96.99ويملك االتحاد افضل حضور جماهيري على ارضه بإجمالي 550822
مشجع بمعدل  42371مشجع للمباراة الواحدة .وتفوق االتحاد على جاره االهلي الذي حل
وصيفا بإجمالي جمهور وصل الى  443161مشجع ،ثم النصر برصيد  210416مشجع،
والهالل  169086مشجع والعروبة  47539مشجع والرائد  43046مشجع والشباب 42767
مشجع وثم الفتح برصيد  36096مشجع وبعده الخليج برصيد  34901مشجع ،ليحل
التعاون عاشرا برصيد  33908مشجع .وفي حين يعد استاد الملك فهد اكبر ملعب من
حيث السعة الجماهيرية بإستيعابه لـ  62685مشجع،

رونالدو في الفريق ،ويعتقد قادة النادي الملكي
ان البرتغالي بامكانه ان يقدم اداء كبير لبضعة
مواسم ،ولكن ليست لديهم النية إلجبار الالعب
على البقاء ،حيث بالنسبة لهم الالعب الوحيد
الذي يعتبر في يومنا هذا غير قابل للرحيل هو..
الويلزي غاريث بيل.
ومن جهة اخرى ،يضع رونالدو هدفه القادم في
ريال مدريد وهو تحطيم رقم راؤول جونزاليس
ليصبح الهداف التاريخ للنادي ،إذ لم يعد بعيد
جدا لتحقيق ذلك.
وسيجد باريس سان جيرمان منافسة شرسة من
مانشستر يونايتد االنجليزي ،الشياطين الحمر
قد يعتمدون على ماضي البرتغالي في ملعب
“اولد ترافورد” للتوقيع معه ،في صفقة قد تناهز
الـ 300مليون يورو اذا آخذنا في عين االعتبار راتب
النجم البرتغالي الذي يناهز الـ 20مليون يورو
سنويا.

 /متابعة
قدم المهاجم االنجليزي السابق ،كيفن كامبل ،نصيحة للمدرب
الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني لفريق ارسنال ،صاحب المركز
الثالث في البريميرليج ،بالتعاقد مع  3اسماء من العيار الثقيل
حتى تقدم لتشكيلة الفريق االتزان المطلوب في الموسم المقبل.
وقدم فريق ارسنال اداءا مميزا في النصف الثاني من الموسم ،وحاول
منافسة فريق تشيلسي  -بطل الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم
 لكن االصابات وعدم وجود بدالء على مستوى خط الوسط والهجوم،القت بطموح ارسنال إلى المركز الثالث ويرى كامبل نجم الغانرز
السابق ،ضرورة التعاقد ،مع الحارس التشيكي بيتر تشيك حامي
عرين فريق تشيلسي ،ورمانة خط وسط فريق موناكو الفرنسي،
جيفري كوندوغبيا ،والدولي السويدي زالتان ابراهيموفيتش او الدولي
االوروغوياني ادينسون كافاني ،نجما فريق باريس سان جيرمان

مصاعب مالية تعرقل عودة بوشكريو
لتدريب المنتخب الجزائري لكرة اليد
 /متابعة
أسفر العجز المالي الذي يعاني منه
اتحاد كرة اليد الجزائري عن تأخر
التعاقد مع صالح بوشكريو ،كمدرب
جديد لمنتخب الرجال خلفا لرضا
زجيلي ،الذي انتهت مهمته بنهاية
مشوار الخضر في مونديال الدوحة.
وكان االتحاد الجزائري اعلن في وقت
سابق أن بوشكريو هو المرشح
األول لتدريب المنتخب االول للرجال
مجددا .لكن رئيس االتحاد سعيد
بوعمرة،
يرغب في الحصول على دعم مالي
قبل التعاقد مع المدرب الجديد،

لقناعته بان االيرادات المالية الحالية
لالتحاد ال تسمح ل ��ه بالتكفل
بمزيد م ��ن النفقات .وكشفت
مصادر مطلعة ان الراتب الشهري
لبوشكريو ،سيتجاوز بال شك مبلغ
خمسة أالف يورو ،وهو تقريبا نفس
المبلغ الذي كان يتقاضاه سلفه
زجيلي،
مشيرا إلى انه وافق مبدئيا على
عرض االتحاد الجزائري وانه بدأ متابعة
العبين محترفين في الدوري المحلي.
يشا ر إلى ان بوشكريو ،اشرف على
تدريب المنتخب الجزائري مرتين،
االول��ى بين عامي  1995و ،1996
والثانية في الفترة من  2009الى
 ،2013وحقق معه نتائج طيبة.

برايانت يضع حدا لمسيرته مع ليكرز
 /متابعة
قال ميتش كوبتشاك
المدير العام لفريق
لوس أنجليس ليكرز
إن كوبي برايانت أبلغه
أن الموسم المقبل
سيكون األخير له مع
الفريق المنتمي لدوري
كرة السلة األمريكي
للمحترفين.
وأبلغ كوبتشاك إذاعة
سيريوس إكس.إمس:

“لقد ألمح إل ��ي هذا
األم��ر” ،لكن ليكرز لم
يشعر باالندهاش وقال
إنه كان يتوقع ذلك منذ
فترة.
وق�����ال ج����ون ب�لاك
المتحدث باسم ليكرز
لرويترز“ :ال يوجد جديد
في األمر على اإلطالق
ولم يختلف ذلك عن
تعليقات ميتش في آخر
عدة أشهر”.
وأض���اف“ :ه��ذا العام
األخير في عقد الالعب،

لم يظهر الالعب أي
مؤشرات تؤكد أنه يريد
اللعب بعد هذا العام”.
وأح��رز برايانت  -الذي
انضم لفريق كل نجوم
المسابقة  17م ��رة -
لقب الدوري األمريكي 5
مرات مع ليكرز وسيبلغ
عامه  37قبل خوض
موسمه العشرين في
المسابقة.
وع��ان��ى ل ��ي ��ك ��رز ه ��ذا
الموسم وفاز  21مرة
مقابل  61هزيمة.

الفرنسي .واكد كامبل “ :في حال تم التعاقد مع هذه االسماء
سيصبح ارسنال منافسا شرسا على لقب البريميرليج ،تشيك
سيكون احد اهم االسماء التي ستساعد ارسنال في المنافسة
على اللقب ،في حال تم التعاقد معه خالل سوق االنتقاالت الصيفية
المقبلة ،لما يمتلكه من خبرات ومستوى مميز جدا” وبالرغم من
امتالك ارسنال الحارس الكولومبي ديفيد اوسبينا ،اال انه ال يعد حارس
مرمى مميز بالنسبة للمدرب الفرنسي فينغر الطامح في حصد
البطوالت بالموسم المقبل وبالنسبة لخط الدفاع فإن كامبل يرى
ان ارسنال لديه اسماء جيدة ،وبينها تفاهم كبير ،وال يحتاج الضافة
اسماء دفاعية اخرى ،في سوق االنتقاالت المقبلة ،ولكن هذه العناصر
الدفاعية تحتاج الى العب ارتكاز مميز وهو الالعب الفرنسي جيفري
غوندوغبيا العب موناكو الذي سيضيف االتزان لمنطقة الوسط
وسيساعد التعاقد مع غوندوغبيا  ،اوزيل وكازورال في التحرك الى
االمام بشكل اكبر مما سيساهم في تقديم الدعم الكامل لخط
الهجوم.

مويس

يبدي رضاه عن الموسم األول
مع ريال سوسييداد
 /متابعة
أب ��دى المدرب االسكتلندي
ديفيد م ��وي ��س رض���اه عن
موسمه األول مع فريق ريال
سوسييداد اإلسباني ،مؤكدا
أن ��ه ب ��دأ التجهيز بالفعل
للموسم المقبل.
وأوض ��ح مويس خالل مؤتمر
صحفي أن��ه حقق الهدف
الرئيسي ه��ذا الموسم
بـ”البقاء في الليجا دون
مشاكل” ،مبينا“ :عندما
وصلت الى هنا كان الفريق في
منطقة الهبوط ،كان الوضع
صعبا ولم نتعاقد مع أي العب
جديد ،اعتمدنا على أنفسنا”.
وأك���د ال��م��درب السابق
لمانشستر يونايتد وإيفرتون
اإلنجليزيين وص ��ول العبين
جدد في الموسم المقبل،
كما فتح الباب أمام رحيل
بعض العناصر ،مشددا على
أن الهدف سيكون “المنافسة
على مراكز متقدمة”.
وينهي ريال سوسييداد الموسم غدا بزيارة ملعب رايو فايكانو في الجولة
األخيرة من الليجا ،ويحتل حاليا المركز الـ.12
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والدات أنوار اإلمامة في عيون زوار كربالء المقدسة

ترسيخ العالقة االجتماعية بزيارة االرحام وارضاء المتخاصمين
 /سيف سالم
نُحيي مناسبات والدات ائمتنا االطهار بكل ايمان
واخالص واشتياق ونستغل هذه المناسبات من اجل
ترسيخ العالقات االجتماعية ونسعى لزيارة االرحام
واالصدقاء ونحاول إرضاء المتخاصمين
ّ
المعظ م بالشرف والرفعة وهو
يتميز شهر شعبان
منسوب الى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وقد
كان رسول اهلل يصوم هذا ّ
الش هر ويوصل صيامه
بشهر رمضان ،وكان لهذا الشهر فيما بع ْد شرف
احتواء والدات العديد من أئمة أهل البيت عليهم
السالم ،حيث يصادف في اليوم الثالث منه والدة
سيد الشهداء السبط االم ��ام الحسين عليه
السالم ،وفي اليوم الذي يليه يصادف والدة االمام ابي
الفضل العباس ابن امير المؤمنين عليه السالم،
اما اليوم الخامس فيصادف والدة االمام علي بن
الحسين السجاد عليه السالم .وتستمر األفراح
وبركات اإلمامة التي يتضمنها شهر شعبان
حيث يشهد اليوم الحادي عشر منه والدة علي
األكبر عليه السالم ،ومن ثم والدة االمام المهدي
المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف في
منتصف شعبان حيث يحيي مح ّب و وأتباع اهل
الحج ة مبتهلين الى اهلل عز وجل
البيت ليلة والدة
ّ
يرتلون القرآن ويطلبون المغفرة والرضوان من رب
العالمين...
وألجل إلقاء الضوء على المراسيم والشعائر التي
يحيي بها محبو وأتباع اهل البيت عليهم السالم
هذه المناسبات العطرة كان االستطالع التالي
مع زائري كربالء الوافدين من مختلف المناطق في

داخل العراق وخارجه:
سيد عبد االله  ،زائر من أهالي بغداد  /حي العامل
 ،قال عند سؤاله عن مراسيم إحياء والدات االئمة
وال ِع بر المستخلصة منها ،اننا نحيي مناسبات
والدات ائمتنا االطهار بكل إيمان وإخالص واشتياق،
ونحن دائما نستغل هذه المناسبات من اجل
ترسيخ العالقة االجتماعية حيث نسعى لزيارة
االرحام واالصدقاء ونحاول إرضاء المتخاصمين.
واضاف عبد االله  ،في اغلب االحيان نحيي والدات
ائمتنا في مناطقنا ولكن بالنسبة لوالدة االمام
الحجة سالم اهلل عليه فإننا نحييها في النصف
من شعبان في كربالء المقدسة بمنطقة مابين
الحرمين حيث نؤدي الزيارة ونقرأ القران واالدعية
طلبا للثواب والمغفرة من اهلل تعالى.
عباس سلمان حسين من الشعلة  ،قال ،لقد دأبنا
منذ صغرنا على أن نحيي والدات ائمتنا االطهار
وخاصة ال��والدات في شهر شعبان ،وفي اغلب
االحيان نحيي هذه المناسبات العزيزة بمجيئنا
الى كربالء وخاصة في الزيارة الشعبانية حيث والدة
االمام المهدي المنتظر عجل اهلل فرجه الشريف
وفي بعض المناسبات االخ ��رى نفسح المجال
ّ
نظل
ألخواننا اآلتين من المحافظات البعيدة حيث
في منطقتنا ونحيي مواليد االئمة بتجمعات
بسيطة تتخللها المجالس الحسينية واالهازيج
الدينية...
محمد كاظم داود ،زائر من الكاظمية ببغداد ،قال
مستذكرا بحسرة كبيرة ،في ايام النظام البائد
لم تكن السلطات تسمح لنا بإحياء ذكرى مواليد
ائمتنا االطهار وال حتى اقامة مجالس الذكر او
المجالس الحسينية بل كانت االجهزة القمعية

وتزج نا في السجون لمجرد ذهابنا ألداء
تطاردنا
ّ
الزيارة الى كربالء المقدسة.
وأضاف محمد ،أما االن فرغم موجات التكفير
والعنف واالرهاب فإننا نحيي مراسيمنا الدينية
والشعائرية تجاه ديننا الحنيف وائمتنا االبرار بكل
وهم ة...
حرية ونشاط ّ
وعن جوانب الخدمات المق َّدمة من ِق بل العتبتين
المقدستين الحسينية والعباسية قال المنتسب
ابراهيم نعمة ،تحرص إدارة العتبتين المقدستين
الحسينية والعباسية وبتوجيه من أمينيها
الشيخ عبد المهدي الكربالئي والسيد احمد
الصافي على توفير افضل سبل الراحة للزائرين
طيلة ايام السنة ،ولكن شهر شعبان تكون له
أهمية خاصة بفضل والدات االئمة االطهار التي
تصادف فيه ،وايضا تنطلق فعاليات مهرجان (ربيع
الشهادة) العالمي خالل هذا الشهر الفضيل ،فلذا
ترانا نكون قمة بالسعادة والغبطة لما نقدمه
للزائرين وهذا العمل ياتي بتضافر جهود كل االخوة
العاملين بالعتبتين ومنهم االستاذ حسن هالل
رئيس قسم بين الحرمين والسيد حيدر ،واليفوتني
بهذه المناسبة أن اقدم ازكى آيات التهاني والوالء
لموالنا صاحب العصر االمام المهدي المنتظر
(ع ��ج) ومرجعيتنا الدينية العليا المتمثلة
بسماحة اية اهلل العظمى السيد علي الحسيني
السيستاني دام ظله.
ماجد حميد نعمة البيضاوي ،مسؤول مؤسسة
الحوراء الثقافية في مدينة الصدر ببغداد ،تحدث
عن تفاصيل إحياء مناسبات مواليد االئمة االطهار
قائال ،نحيي هذه المناسبات بقراءة القرآن والدعاء
والزيارة واقامة المجالس الحسينية ،ونساعد
بعض الهيئات الدينية بتوفير تقنيات الصوت
الحتفاالتهم وايضا تشهد هذه المناسبات العزيزة
مشاريع صلح بين المتخاصمين من الناس.
الشيخ صادق آل شنيشل ،شيخ عشيرة الشرنابه
في البصرة ،ق ��ال ،نحتفل بمناسبات مواليد
ائمتنا االطهار كل عام ونواظب على اقامة الوالئم
ومجالس الذكر ،ونجهد في اصالح ذات البين.
واض��اف شنيشل ،ونحن على مشارف الزيارة
الشعبانية بو ّدي االلتفات الى نقطة مهمة وهي
ضرورة استعداد اجهزة الدولة الخدمية واالمنية
لهذه الزيارة العظيمة القدر ،من ناحية توفير
المناس بة وإعداد الخطط الكفيلة
وسائط النقل
ِ
بانسيبابية اعداد الزائرين الهائلة تالفي ا ً للحوادث
ّ
تعك ر
واالختناقات المرورية التي من الممكن أن
أجواء الزيارة .الزائر السيد كامل يعقوب البطاط،
طالب من خالل حديثه أصحاب الفنادق في ان
َ
يكونوا ُم تسامحين و ُم راعين للزوار من ناحية عدم
استغالل الزحام الذي تحدثه الزيارة ومطالبة الزوار
بأجور عالية قد تصل الى عشرة أضعاف االجور في
االيام العادية.
وأضاف البطاط ،كما أطالب االخوة المسؤولين
عن السياحة والفنادق في المحافظة بمنع حاالت
استغالل الزوار ومراقبة مستوى النظافة والخدمة
المطلوبة التي يجب على الفنادق تهيأتها .الشيخ
عماد االسدي ،قال فيما يخص التصرفات التي قد
تب ُدر من بعض الذين يحيون والدات االئمة االطهار
والسيما في الزيارة الشعبانية ،االمور في هذا
الميزان يجب ان تكون بالمعقول ،فأي عمل يسود
فيه العقل فإنه مقبول من اهلل ،وعلينا ان نلتزم
بتعاليم ديننا وارش ��ادات مراجعنا ،وال ننجر وراء

الصيحات التي تريد لنا السوء بحجة االنفتاح
والتواصل مع الديمقراطية العالمية ،يجب ان
تكون االحتفاالت وسطية فال إفراط وال تفريط...
واضاف الشيخ االس ��دي ،مما جرت عليه العادة
ان أتباع أه ��ل البيت عليهم السالم يحيون
ذكرى استشهاد ووالدة ائمتهم المعصومين،
ومن هنا يجب ان يركزوا على عدة امور حتى ال
تكون ممارساتهم تهوينا للمذهب واستهانة
بالمعصومين عليهم السالم ،ألن هذه الشعائر
هي شعائر اهلل ومصاديق لقوله تعالى “ومن يعظم
شعائر اهلل فانها من تقوى القلوب”.
وتابع االس ��دي ،لذا يجب أن نبتعد عن أي عمل
يتشابه مع مجالس الفسوق والعصيان بإسم
إحياء أفراح أهل البيت عليهم السالم ،فهنالك
بعض مراسيم الفرح تدخل في محور الشبهات،
الموج ب
ومنها على سبيل المثال االختالط
ِ
للوقوع في المعصية ،النساء يختلطن مع الرجال
واألنفاس مع األنفاس ،واألبدان مع األبدان ،هذا كله
يؤدي للوقوع بالعمل المح رَّم ،باعتبار أن هذه
مناسبة كبيرة ،والحضور فيها يكون مليوني اً.
والمعالجة تأتي من خالل معرفة الرجل والمرأة بأن
ستح ْب بينما
إحياء هذه الشعيرة في ذاته أمر ُم
َ
الموج ب للوقوع في الحرام هو أمر مح رَّم،
االختالط
ِ
ستح ب ونحن
وهنا ال يجوز لنا أن نتوسل باألمر ال ُم
َ
نقع في األمر المح رَّم ،فلنحافظ على عدم االختالط
ولنحافظ على االجواء القدسية التي تصون حرمة
هذه الشعائر من خالل منع هذا االختالط...
واضاف االسدي بالقول ،أيض ا ً هنالك بعض األعمال
تُمارَس من ِق بل بعض األفراد وتؤدي إلى هتك حرمة
المذهب من خالل بعض المصاديق التي يريدون

أن يع ّب روا من خاللها عن فرحهم وشوقهم للقاء
اإلمام عليه السالم
وعند سؤاله عن كيفية نشر التعاليم الصحيحة
سواء بالمناسبات او بدونها ودور القنوات االعالمية
في ذلك قال االسدي ،مثل هكذا أنشطة ال بد أن
تكون خاضعة لمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والذي من مصاديقه تعليم الجاهل وبث
أمور الخير في المجتمع ،فالدعوة إلى الخير من
مصاديق االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء
المناسبات الخاصة باألئمة المعصومين عليهم
السالم من أوضح مصاديق الخير ،والمسؤلية هنا
ملقاة على عاتق كل إنسان مك لَّ ف او ُم حب لهذه
الشعائر ،فالقنوات الفضائية مدعوة إلى هذا األمر
وخطباء الجمعة من خالل الفرصة التي تتاح لهم
بين الصالتين ،بل على كل مؤمن أن يث ِّق ف نفسه
حتى يعرف ماذا عليه أن يفعل.
وعن قضية االستعانة بعالمات الداللة التي توضِّ ح
للزائر مفردات الشعيرة الهامة وكذلك االماكن
والطرق التي يسلكها إلتمام مراسيم الزيارة قال
مم ن ال يقرأون أو ال ينتبهون،
االسدي ،هناك الكثير ّ
وهذه الالفتات والعالمات التي فيها هكذا تعليمات
ال تؤدي الغرض كامال ،ربما هي جزء من الحلول ،ألننا
نريد أن نعالج المسألة في يوم الزيارة ،فال نتوقع
االلتزام واألثر الكبير الذي قد يظهر من عالمات
الداللة في الشارع ،البد من حملة أيمانية تبتدأ
مع قرب الزيارات المخصوصة ،نحن نسير وفقا
للحكمة القائلة ..الوقاية خير من العالج...

الحب والحنان بين العطاء والفقدان

ليس بوسع االعمى اعطاء نور عينيه لألخرين
ـ فيصل سليم
ت بحسرة وعيون دامعة عن حنان األبوين الذي فقدته ولم تشعر
تحدث َ ْ
به مع وجودهما معها حتى ساعة حديثها!!
تخف ألمها وحسرتها وفقدانها للحنان حتى مع وجود أمها
نعم لم
ِ
وأحس ت بذلك ،فانشغال األب وعدم
الصغر
منذ
عانت
لقد
وأبيها،
ّ
اكتراثه لما يدور في البيت جعل من األم إنسان متسلط ا ً ودكتاتورا
متجبرا ال يهتم بأحد ،همه الوحيد الوصول الى مايريد من قرارات ,كل
ّ
محط م القلب يائس من
ذلك جعل من هذه الفتاة مخلوقا ضعيفا
الحصول على مايريد من حب وحنان ..وهذا ما دفعها الى ان تعطي
مافقدت الى أخوتها الصغار حتى ال يحسوا بما أحسته هي!
أم ا ً حنونة وأب ا ً بارا ً رحيم ،فتحت لهم قلبها
لذا كانت معهم ّ
فمنحتهم الحنان وشاركتهم همومهم واستمعت لمعاناتهم
ووفرت لهم كل شيء لغرض إسعادهم .تلك كانت معاناة األخت( س.م)
التي أعطت لغيرها مافقدت من حنان.
هذه القصة الرائعة جعلتنا نتسائل هل من الممكن ان يعطي فاقد
الشيئ ما فقده!! لهذا قررت ان اجرى هذا التحقيق ونتعرف على بعض
اآلراء بهذا الخصوص.

التقينا أوال ً مع األخ رياض أبو احمد والذي قال :نعم قد يبحث الشخص
الفاقد عن ما فقده فيعوضه لمن يريد لكن مع فارق قد يزداد او ينقص
بحسب حجم الشيء المفقود ،كما وقد يتمنى من فقد الحب
والحنان او أالمان ان يحصل عليه وبأي طريق للتعويض ،هذا من وجهة
نظري الشخصية.
مؤيد ،شاب عشريني يقول :كيف يمكن ان تعطي ما ال تملك؟
هذا شيء محال وصعب التحقيق نعم قد نبحث عن ملئ بعض
الفراغات في حياتنا لكن ليس بذلك التصور الذي قد يتخيله القارئ
او المستمع أي ان من فقد الحب والحنان ال يمكن ان يعطيه كام ال ً
لكونه لم يحسه ولم يشعر به لذا تكون المعادلة منقوصة ،وهذا هو
تحليل العقل والمنطق ،لذا انا اعتقد ان فاقد الشيء ال يعطيه وال
يمكن ان يعوضه لآلخرين أبدا!!
األخ مهند جبار يخلفه الرأي ويقول لـ شبكة النبأ :نعم فاقد الشيء
يستطيع ان يعوضه لآلخرين ويعطيه بشكل اكبر ،ويستشهد
بنفسه حيث يقول انا شخصيا فقدت حنان األب منذ صغري وقد
عانيت وتألمت كثيرا وكنت أتحسر عندما أرى أي طفل يحتضن والده
ويمازحه ويخرج معه ،كل ذلك كان دافعا ومحفزا ألن أعوض أبنائي بعد
فقدت.
زواجي ما
ُ
اضاف مهند ،اعتقد أني أعطيته بإسراف ومبالغه لكوني أحس باني
اخذ من هذا الحب وهذا الحنان أكثر مما أعطيه ..ففاقد الشيء

يمكن ان يعطيه
وبجداره!.
احمد  30سنة،
كاسب اً،
يعمل
يرى ان هذا الشيء
متروك الى المرء
نفسه فهو من
ي��ح��دد اإلج��اب��ة
عليه م ��ن خالل
تصرفاته ويرجع
ذل����ك ألس��ب��اب
وعوامل نفسيه
ق ��د يتعرض لها
ف��اق��د ال��ش��يء
قد توثر سلبا او
إيجابا بتصرفاته
لمستقبلية
ا
ويقول بهذا الشأن
قد يحقد الطفل
ال ��ف ��اق ��د لحنان
األبوين على المجتمع الذي عاش فيه ألسباب متعددة ،أولها شعوره
بنقص وهذا سيؤدي الى حاالت ال يحمد عقباها ،وفي هذه الحالة من
الصعب عليه ان يعطي ما فقده او يعوضه لآلخرين ،ومع ذلك قد تكون
تشع ر المحروم بأن عليه إعطاء ما
هنالك حاالت معاكسة ومغايرة
ِ
فقد لغيره كي يعوض ما في داخله ويريح نفسه فكما أسلفت هذا

ما فقدته ضاع مني فكيف
سأهبه لشخص آخر

األمر يحدده الشخص والمجتمع!
رعد جعفر يقول :كيف أعطي ما الاملك هذا مستحيل وما فقدته
ضاع مني فكيف سأهبه لشخص آخر ،هذا قد يحدث ان عثرت عليه
بعد فقدانه ..قالها مبتسم ا ً من دون ان نعرف معنى البتسامته!!
تحس رَ ،ال اعتقد ان من السهل ان تعطي اآلخرين
أبو نداء يقول بعد ان
ّ
ما فقدت فليس من السهل ان تعطي الحب المفقود لغير أهله.
ويضيف ،انا صاحب تجربة حب قديمة انتهت بالفراق ألسباب كثيرة،
وال زلت أعيش هذا الحب في مخيلتي مع من أحببت لكني لم استطع
ان أعطيه لمن معي واعني بذلك زوجتي الحالية ..نعم أحبها لكن
ليس بمقدار ما افتقتده من حب ،كم أتمنى ان تحصل هي على نصف
ذلك الحب القديم الذي في قلبي ،ومع هذه التجربة أقول ليس من
السهل ان نمنح األخر ما فقدنا ألنه صعب التعويض!!
يشاركه الرأي األخ صالح أبو نور والذي انا اعتبر هذه الكلمات غير
واقعيه وليس لها صحة ،أوجدها بعض الناس عن طريق الصدفة
فتداولناها نحن ،نعم هذه المقولة واضحة وال تحتاج الى تغير فهي
تؤكد على ان فاقد الشيء ال ولن يعطيه ابدا مهما فعل.
يضيف ابو نور ،هل من الممكن ان يعطي األعمى النور لعيون اآلخرين
او ان يعطي المريض الصحة لمريض اشد منه مرضا او او ...فكيف
تعطي ما ال تملكه؟ سؤال طرحه ابو نور ،الذي انهينا معه تحقيقنا
المختصر ،لكون قسم من اإلجابات كانت متشابهة او بنفس
المضمون ،لذا قررنا االختصار تاركين الرأي لقارئنا العزيز الذي نتمنى
ان يشاركنا بإجابته ورأيه الذي الغنى عنه...
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سلبيات النجاح التي تواجه الشركات الكبرى
/متابعة
في أعقاب االضطرابات التي تمخض عنها
االنهيار المالي العالمي عام  ،2008كانت هناك
مخاوف عديدة تجاه قدرة أكبر المصارف األوروبية
على الصمود.
وبالنسبة إلى أولئك األشخاص شديدي القلق،
كانت هناك بعض األخبار الجيدة إلى حد ما .إذ
أشارت نتائج اختبار التوتر التي أعلنها المصرف
المركزي األوروبي فيما يتعلق بمصارف منطقة
اليورو إلى أن أربعة من كل خمسة مصارف
نجحت في االختبار .ويعد ذلك إيجابيا ،وهو ما
جعلني أفكر :ماذا لو خاضت الشركات الكبيرة
حول العالم اختبارا مماثال؟
هل ستكون النتائج حسنة؟
هناك اختبار مماثل للتوتر للشركات العامة ،وهو
اختبار يجري تطبيقه يوميا في أسواق األسهم.
ولسوء الحظ ،فعلى مدار األسبوعين الماضيين
بدأ عدد هائل من الشركات العمالقة في تسجيل
نقاط سلبية في ذلك االختبار.
فعلى سبيل المثال ،أعلنت شركات آي بي إم،
وماكدونالدز ،وأم ��ازون ،وكوكا كوال مؤخرا أنها
لم تتمكن من تحقيق أهدافها المالية ،وأعادت
ذلك إلى مخاوف عدة ،بداية من مخاوف متعلقة
بمشكلة البدانة سمنة ،إلى مخاوف من سوء
الممارسات الصحفية في الصين ،وجميعها
مخاوف تقول تلك الشركات إنها السبب في
المشاكل التي تمر بها.
وقد برزت تساؤالت حول آفاق النمو لدى شركات
مثل “وول مارت” و “إيه تي أند تي” وبالطبع ،فإن
شركة “تيسكو” البريطانية ألسواق التجزئة
غارقة في الهبوط منذ أكثر من عام.
ما األسباب؟ هل يلقى اللوم على االنتعاش
االقتصادي العالمي المعتدل؟ وهل التحديات
القاسية التي تشهدها أماكن مثل أفريقيا
وروسيا تستهلك جزءا من الموازنة؟
ال ،فقد تعاملت الشركات العالمية العمالقة مع
الصعوبات ذات البصمة العالمية من قبل.
المشكلة مع الشركات الكبرى هي أنها في
معركة دائمة مع ما يعرف بالقوى األساسية في
مجال األعمال ،وهي اآلن خاسرة .فهناك خمسة

من تلك القوى أو المبادئ األساسية التي تؤثر
على بقاء الشركات.
 1إنها مهمة صعبةتعد إدارة شركة عالمية معقدة في عام 2014
هي واحدة من أصعب التحديات اإلدارية والقيادية
التي يمكن تخيلها .وفي نهاية المطاف ،فإن
الكوال تباع في كل دول العالم؛ و تستخدم وول
مارت  2.2مليون موظف.
وبالنسبة لشركات كهذه ،ال يقتصر األمر على
إدارة األعمال وحسب ،بل يحتاج األمر أيضا إلى
التفكير في كيفية التغيير التام أحيانا .فقليل
هو عدد الشركات الكبيرة البارعة في استخدام
هاتين الحيلتين .وربما كان هذا سبب تخلف آي
بي إم عن تقديم خدمات كالود والهواتف النقالة،
وهما أهم التغييرات في عالم تكنولوجيا
المعلومات.
وتتطلب هذه التغييرات هياكل تنظيمية
مختلفة وحتى مواهب للنجاح تختلف عن
األعمال األساسية لشركة آي بي إم .الشركات
الناجحة تبني ثقافات قوية تعزز ذلك النجاح.
وغالبا ما يتطلب التكيف مع التغيير قادة
يمكنهم تغيير ثقافة ما .وهذا ليس باألمر
السهل.
 2صيغة النمو ليست أبديةهناك مسارات واضحة لنمو األعمال التجارية.
وبمجرد أن يكون لديك منتج أساسي أو خدمة
أساسية ،تتوفر لديك الفرص من خالل بيع هذه
المنتجات أو الخدمات إلى عدد أكبر من الزبائن.
وفي النهاية ،فإن السعي لكسب الزبائن يؤدي
إلى إيجاد أسواق جديدة .وفي الوقت ذاته ،تسعى
الشركات إلى التوسع .وربما تبحث عن طرق
جديدة لتعزيز منجاتها الرئيسية ،أو تسعى إلى
تقديم خدمات جديدة.
وهذا كل ما في األم ��ر .إذ يتحقق النجاح من
خالل بيع المنتج ذاته إلى عمالء جدد أو بيع
منتجات جديدة إلى العمالء الموجودين أو بكال
الطريقتين .فما الذي يحدث عندما تلعب شركة
ما أو رؤساؤها بكل هذه البطاقات؟ في أي أماكن
أخرى يمكن لشركة الكوال بيع منتجاتها؟ هل

قرر مطعم في سنغافورة استخدام الطائرات الصغيرة
بديال عن “الجارسونات” والعمال ،ليحل مشكلة نقص
العمالة الموجودة بالبالد ،والتي أدت إلى إغالق العديد
من المطاعم .ويعد هذا المطعم األول من نوعه الذي
يستعين بهذا القدر من التكنولوجيا واألجهزة الذكية،
حسب ما أشار موقع  Oddity centralفسيحظى
زوار المطعم بتجربة جديدة ،حيث ستحضر لهم هذه
الطائرات الصغيرة طعامهم على الطاولة ،بنفس
الكفاءة التي يؤدي بها “الجرسون” مهامه ،حيث زودت
هذ الطائرات بالعديد من التقنيات واستخدام أجهزة
استشعار باألشعة تحت الحمراء ،لتتمكن من السير
بسهولة والوصول إلى وجهتها دون عوائق ،إضافة إلى تميز
هذه الطائرات بالسرعة والسهولة ،حيث يمكنها العمل
طوال اليوم دون تعب أو ملل ،ويمكنها حمل ما يصل إلى
 2كلغ من الطعام والشراب .وخشية تحطمها أثناء نقل
الطعام والشراب ،زودت أيضا بمجموعة من الكاميرات
والخصائص التي توفر للمستخدم أقصى سبل الحماية
الممكنة ،وتحميها من المخاطر المختلفة.

ـ وكاالت
أفاد تقرير جديد بأنه ومع تزايد قضاء
المستهلكين المزيد والمزيد من
الوقت على اإلنترنت ،فإن اإلنفاق اإلعالني
على شبكة اإلنترنت سيفوق اإلعالنات
التلفزيونية بحلول ع ��ام  2016في
الواليات المتحدة.
ووفقا لشركة أبحاث السوق “فوريستر”
 ،Forresterيتوقع أن يبلغ ما ينفق
للتسويق عبر اإلنترنت  103مليار دوالر
بحلول عام  2019وبزيادة سنوية قدرها
 13بالمئة ،مقارنة بـ  86مليار دوالر
ستنفق للتسويق عبر التلفزيون.
وسيشكل ما ينفق على اإلعالنات
الرقمية ،بعد خمس أع��وام ،نحو 36
بالمئة من إجمالي نفقات اإلعالنات ،وهو
أكثر مما ستشكله إعالنات التلفزيون
في ذلك الوقت والتي ستقدر بـ 30

/متابعة
تحولت حياة سكان مدينة “جولبورن” األسترالية إلى
كابوس يومي بسبب تعرضهم لهجوم عنيف من قبل
“قافلة عناكب” تمطر عليهم من السماء .وقال أحد
السكان “إن كل المنطقة تغطت بالعناكب وعندما
نظرت للشمس كانت كمثل هذا النفق المليء ببيت
العناكب .إن الشيء المزعج أنك ال تستطيع الذهاب
خ ��ارج المنطقة دون أن تلصق بك اآلالف من بيوت
العناكب”.
وأوضح الخبراء أن الزيادة الكبيرة في أعداد العناكب
يأتي كنتيجة مباشرة لهجرة العناكب من منطقة إلى
أخرى خالل هذا الموسم ،حيث إنه يمكنها أن تغطي
مناطق بأكملها ،وتظهر خيوطها واضحة مع شعاع
الشمس.
وفي الوقت الذي يمكن أن تعتبر فيه هذه الظاهرة
غريبة في بعض البلدان ،إال أن هذا المظهر أمر مألوف
بالنسبة لسكان بعض المناطق في أستراليا .ومن
المعروف أن العناكب تهاجر إلى قمم النباتات واألشجار
وتقفز باستخدام شبكاتها كالمظالت.
وتعد هذه التقنية في الهجرة التي يطلق عليها
العلماء ظاهرة التضخم السبب الذي يساعد على
العثور على العناكب في كل قارة من قارات العالم

بالمئة.
واليوم ال يزال التلفزيون أكبر منصة
إعالنية ،ولكن شركات البث والكابل
تواجه ضغوطا متزايدة للتكيف مع
تغير العادات االستهالكية .حيث غدت
الجماهير اآلن ترغب في خدمات “حسب
الطلب” لمشاهدة الفيديو واالستماع
إل��ى الموسيقى ،وه��و األم��ر ال ��ذي
ساعد خدمات جديدة مثل “يوتيوب” ،و
“سبوتيفاي” على النمو.
وفي الواليات المتحدة ،وجدت شركة
“فوريستر” أن البالغين يقضون بالفعل
ما نسبته  52بالمئة من إجمالي
الوقت الذي يقضونه على وسائل اإلعالم
أسبوعيا ،هو على اإلنترنت ،وبزيادة قدرها
 45بالمئة مقارنة بعام  .2009كما
تراجعت ساعات مشاهدة التلفاز إلى 32
بالمئة هذا العام مقارنة بـ  34بالمئة
قبل خمس سنوات.
وتدفع زيادة الوقت المخصص لإلنترنت

المزيد من المعلنين إلنفاق المزيد على
التسويق عبر البريد اإللكتروني ،واإلعالم
االجتماعي ،وإعالنات العرض والبحث
والتسويق ،بعيدا عن جماهير قراءة
الصحف أو االستماع إلى الراديو ،الذي
أخذت أعدادهم بالتقلص.
وتوقع شركة “فوريستر” أن يزيد
المعلنون ميزانيات اإلعالن على اإلنترنت
نظرا لقدرتهم شراء المزيد من مواضع
اإلعالنات على شبكة اإلنترنت ،مثل على
“تويتر” ،الذي كان في السابق يقدم خدمة
اإلعالن مجانا.
كما تتوقع الشركة أن تبقى اإلعالنات
عبر محركات البحث أكثر ما يحظى
باإلنفاق عبر اإلنترنت ،ولكن اإلعالن عبر
شبكات التواصل االجتماعي ستنمو
على نحو أسرع من أي شيء على اإلنترنت،
وذلك سيصب في مصلحة “فيسبوك”
التي تعد أكبر شبكة اجتماعية في
العالم

بعد عسكرة األرض سباق عالمي لعسكرة الفضاء
ط

السماء تمطر عناكب في
مدينة استرالية

 4مقدار المتعة بالمنافسة يقل عندما يتباطأالنمو
النمو أمر عظيم ،ولكن عندما يتباطأ مسار

اإلنفاق اإلعالني على اإلنترنت سيتجاوز إعالنات التلفزيون بحلول 2016

مطعم يقدم األكل للزبائن عبر
طائرات كبديل للجارسونات
/متابعة

هناك فئات أخرى من المنتجات يتعين على وول
مارت وتيسكو الكشف عنها؟
 3فرص النمو الجديدة تنطوي عادة على المزيدمن المخاطر
بمجرد بدء شركة ما باستنفاد صيغة نموها
األساسية ،عليها أن تنظر إلى أبعد من ذلك.
وذلك يعني التوسع في أعمال تجارية متصلة
إلى حد ما ،بحيث أنها قد تفقد ميزتها األصلية.
شركة أمازون مثال مثير بشكل خاص ألن مديريها
يأخذون على عاتقهم كافة أن ��واع المخاطر
الجديدة من خالل التوسع ،رغم أن تجارتها
األساسية -التجارة اإللكترونية -متنامية

بشكل كبير.
ليس من المستحيل تحقيق النجاح في هذا
التوجه ،بيد أن درجة الصعوبة تزداد بشكل هائل
عندما تدخل سوقا أو تتعامل مع فئة إنتاجية
دون أن تكون المهيمن عليها .ولعل فشل أمازون
في عدد متنوع من المشاريع الجديدة ،من
الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر الصغيرة
المحمولة خير مثال على ذلك.

/متابعة

يرى الكثير من الخبراء ان العالم
اليوم ومع تفاقم الصراعات واألزمات
السياسية واالقتصادية المتواصلة،
يعيش سباقا محتدما م ��ن اجل
السيطرة على الفضاء الخارجي الذي
كان حتى وقت قريب حكرا على بعض
الدول الكبرى ،حيث شهد العقد األخير
وكما تنقل بعض المصادر تقدما
كبيرا في النشاط الفضائي في الكثير
من ال ��دول في آسيا وأوروب��ا وأمريكا
الالتينية ،والتي سعت إلى تعزيز دورها
العالمي من خالل امتالك التقنيات
الفضائية وإنتاج األقمار الصناعية

وإطالق المركبات الفضائية ،بهدف
فرض نفسها كقوة فضائية عالمية،
وبحسب بعض الخبراء لم يعد الهدف
من سباق الفضاء مجرد السيطرة على
القمر أو استكشاف الكواكب خارج
المجموعة الشمسية ،بل ان هناك
اتجاهات متزايدة لعسكرة الفضاء،
بما يهدد بتحوله لساحة حرب في
المستقبل.
ويشهد الفضاء الخارجي تزايد عدد
األقمار الصناعية لدرجة غير مسبوقة،
فهناك وكما تنقل بعض المصادر،
ما بين  40و 50دولة تمتلك أقمارها
الخاصة حالي اً ،ويذكر أنه في عام
1986م تم إطالق  3200قمر اصطناعي
إلى مدارات حول األرض من أجل غايات

مختلفة ،من بينها  2000قمر
أطلقها االتحاد السوفييتي ،و2001
أطلقتها الواليات المتحدة األمريكية،
واليوم صار الفضاء مليئ ا ً بعدد غير
معروف من األقمار االصطناعية65% ،
منها أقمار تجسس ،وهناك 270
قمرا ً اصطناعي ا ً تستخدم ألغراض
عسكرية بحتة ،وهي اآلن في مدارات
فضائية وغالبيتها العظمى أميركية،
كما أن هناك في الوقت نفسه حوالي
 600قمر تجاري مزدوج االستخدام ،أو
مملوك لمنظمات غير حكومية ،ومن
المحتمل أن يزداد ذلك العداد حثيث ا ً
سيما وأن حجم األقمار االصطناعية
أصبح أصغر ،كما أن إطالقها للفضاء
أصبح أسهل من ذي قبل.

النمو الطبيعي ،عليك التنافس بالسعر وميزات
أخرى .وهذا يقلل من االستمتاع بالتجارة ألنك اآلن
تقاتل في لعبة حصيلتها صفر للحصول على
نقاط في حصتك بالسوق وهذا أقل ربحية بكثير.
وال يؤدي هذا إلى أن يصبح إنجاح استراتيجيتك
التجارية أصعب عندما يتباطأ النمو وحسب،
بل إن إدمان الشركة على تلبية توقعات سوق
األسهم والتوافق عليها يخلق كل أنواع اآلثار
الجانبية السلبية .ومنها أن خفض التكاليف
يبدأ بالهيمنة ،على سبيل المثال .وهذا ليس
بالضرورة شيئا سيئا ،إلى أن تصبح االستراتيجية
المفضلة للنمو بزيادة أرباح األسهم

تسعينية تقفز من أعلى
ً
جسر احتفاال بعيد ميالدها
/متابعة
اح ��ت ��ف ��ل ��ت تسعينية
نيوزيلندية بعيد ميالدها
ال����ـ 91ب ��ق ��ف ��زة مثيرة
ومخيفة من أعلى جسر
بقلب شجاع وج ��رأة وروح
مفعمة بالتفاؤل وهي أم
ل  7وجدة ل  18حفيد,,,
خلينا نشوفو الفيديو
سوا...
الطريف بالموضوع انو
الدافع اللي خالها تقوم
بالهقفزة حسب تصريح
الها ه ��و ان��و زوج ��ه ��ا ما
ك ���ان يسمحال تعمل
م ��غ ��ام ��رات خطيرة ومن
لما توفى وهيه بتحس
بالشباب والشقاوة ،يعني

وافد مصاب باإليدز مرمي بأرضية
الطوارئ يثير الهلع في مستشفى صبيا
/متابعة
أكدت مصادر أن مصاب باإليدز «من
الجنسية األفريقية» أثار حالة من
الهلع ل ��دى مراجعي مستشفى
صبيا العام ،واستغربوا عدم اتخاذ
الجهات المعنية اإلجراءات النظامية
للتعامل معه.
وق��ال عبداهلل الحازمي“ :راجعت
طوارئ مستشفى صبيا العام مساء
أم ��س واستغربت لوجود شخص
مرمي على األرض ،وكأنه يعاني
من تشنجات ،وعندما سألت أحد
موظفي المستشفى أخبرني بأنه

لبناني قتل زوجته بـ  30رصاصة وجلس ينتظر الشرطة

ـ بيروت
أيقظ الرصاص ،فجر  ،بعض سكان ضاحية “دوحة
عرمون” في بيروت على جريمة من األبشع ،وفيها
أطلق لبناني “ما يزيد عن  30رصاصة” من رشاش
حربي على زوجته أمام أوالدها ،فأرداها للحال “ثم
أشعل سيجارة وجلس بدم بارد ينتظر الشرطة”،
على حد ما ورد في واح ��د من مواقع إخبارية
عدة راجعتها “ إضافة إلى اتصال أجرته بإحدى
المقيمات في “الدوحة” المطلة على مطار رفيق
الحريري الدولي.
وذكرت المواقع اإلخبارية ،وبعضها نقل خبره
الصغير جدا ً عن الوكالة الوطنية لألنباء ،كما
وعن الصليب األحمر اللبناني ،أن “ع.ز” قتل زوجته
“س.أ” داخل منزلهما “بطلق ناري ،فتم نقلها إلى
مستشفى بالمنطقة” وهي قتيلة .ثم حضرت
إلى المكان األدلة الجنائية والطبيب الشرعي
“والعمل جار على توقيف زوجها الذي فر إلى جهة
مجهولة” ،وفق الوارد في معظم المواقع التي أتت
على خبر الجريمة.

إال أن موقع “التيار الوطني الحر” اختلف عن سواه
بذكره أن الزوج أطلق  30رصاصة على زوجته،
وأشعل سيجارة ينتظر قدوم الشرطة ليسلم
نفسه ،فيما ذكر موقع “النشرة” أن الزوج استخدم
رشاش ا ً لقتل زوجته ،ونقل عن وكيلها المحامي
أشرف الموسوي أن خالفات عائلية كانت بين
الزوجين طوال  20سنة،
وتعرضت خاللها “للعذاب والقهر” ،وأن توقيفه
تم أمام دائرة للشرطة في منطقة بعبدا ،حيث
يخضع اآلن للتحقيق.
روى المحامي أن الزوجة سبق “وتقدمت بدعوى
قضائية بحقه ،إال أنه استدرجها بغية مسامحته
مع أوالده ��ا منه ،وعمد إلى إطالق النار عليها
برشاش حربي في جميع أنحاء جسمها فأرداها
على الفور” ،فيما أكدت مقيمة في المنطقة
اتصلت بها “العربية.نت” وطلبت عدم ذكر
اسمها ،أن الزوج أطلق “رصاصات كثيرة بالفعل،
يعني عشرات الرصاصات” ،وفق تعبيرها بالهاتف.
ذكرت المقيمة أن اسم الزوج علي الزين ،وهو
بالخمسينات من عمره .أما زوجته سارة األمين
فعمرها  47سنة ،وكانت تتعرض للضرب كلما

شكال خجلت تقول انها
مبسوطة /طبعا انتشرت
هي الموضة مؤخرا ً بين
فسبقتها
المسنات،
األمريكية جورجيانا هاروود
باالحتفال بعيد ميالدها ال
مئة من فترة ،واختارت انو
تقفز بمظلة في كيب تاون
بالوقت اللي نحنا منزعل
كل ما كبرنا سنة  ..طب
ليه ما نحاول نغير مفهوم
األعياد ميالد التقليدية
ونعمل ش ��ي جنوني ...
والسؤال الكم:
كيف ستحتفل بعيد
ميالدك ال  ،60هل سيكون
االحتفال عبارة عن مغامرة

غضب زوجها من أمر ما ،فهربت إلى بيت عائلتها،
لكنها عادت أمس االثنين إلى البيت ،وفيه قتلها.
أما عن إشعاله للسيجارة وانتظار رجال الشرطة
ليعتقلوه “فهي معلومات لست متأكدة منها،
لكني سمعت أنهم اعتقلوه في بعبدا” القريبة
من دوحة عرمون
الشيء نفسه تقريب ا ً ذكره “تلفزيون الجديد”
الذي أضاف جديدا ً عن لسان أحد أبناء القتيلة،
وهو أن زوجها قتلها في الخامسة فجراً ،بإطالقه
الرصاص من رشاش على وجهها “واستيقظنا،
وكان يريد إطالق الرصاص علينا ،لكننا هربنا من
المنزل” ،ونفى االبن أن يكون والده يعاني من أي
أمراض.
واعترف االبن أن والده كان يضرب والدته ويمنعها
من رؤية أخواتها “ومنذ شهر فقط تعرفنا إلى
خاالتنا” ،فيما ذكر محامي المغدورة أن الدعوى
التي أقامتها منذ أسبوعين ضد زوجها كانت
متسلحة بقانون العنف األسري ،لكنه تهرب من
التحقيق ولم يتواجد في البيت .ثم أبلغت الزوجة
محاميها،
أمس االثنين ،أنها قررت أن تعود إلى منزلها وإلى

مصاب باإليدز ،فاستغربت لتركه
مرمي بهذا الشكل على األرض”،
وذلك حسب “المدينة” .وأف ��اد أحد
منسوبي مستشفى صبيا العام
أنه تم مخاطبة شرطة صبيا وال زلنا
ننتظر التحرك منهم وأفاد الناطق
اإلعالمي لشرطة منطقة جازان الرائد
محمد الحربي بأن دور الشرطة في
نقل مريض اإليدز هو أن تكون وسيط
لتسليمه للجوازات ،وه ��ي تقوم
بنقله وتسليمه لمستشفى الملك
عبدالعزيز بجدة ،وقال :سأتواصل مع
المسؤولين في شرطة صبيا لمعرفة
اإلجراءات التي تم اتخاذها.

ز و جها
وأوالده ������ا
ال��س��ت��ة.
ووص�������ف
ال ��ت ��م ��ث ��ي ��ل
ال����ذي لحق
بالجثة بأنه “أمر
مريع جداً” ،مؤكدا ً أن أكثر
من  30رصاصة اخترقت
ج ��س ��ده ��ا .إال أن موقع
صحيفة “النهار” اللبنانية،
قلل من ع ��دد الطلقات،
30
فذكر أنها كانت  20وليس
ع��م��ر
رصاصة ،كما قلل عامين من
القتيلة،
فنشر أنه  45وليس  47سنة ،من دون أن يأتي على
انتظار الزوج القاتل للشرطة بعد أن جلس بدم
بارد وراح يدخن سيجارة
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الثقــافية

حكايات الجن والشياطين العربية

اضــــاءات

أفكار بين التراث والمعاصرة  ..رسالة الغفران أنموذجًا
 بغدادحرص االديب والباحث التراثي الدكتور نجاح هادي
كبة على ان تكون مباحث كتابه الجديد ،الموسوم
(افكار ورؤى ادبية بين التراث والمعاصرة ) شاملة
ومتنوعة تغطي مراحل التاريخ العربي واالسالمي
على امتداد اكثر من ( )1400سنة .مع انه ع رَّج احيانا
على تاريخ العراق من خالل مقارنات تاريخية وتراثية،
السيما في بحثه (هل لرسالة الغفران جذور في
اساطير وادي الرافدين) والذي س لَّ طنا الضوء عليه من
خالل التساؤل الذي طرحه في هذه المسألة يقول -:
ان حكايات الجن والشياطين العربية المنتشرة
في الجزيرة.فضال عن رحلة االسراء والمعراج اوحت
صح التعبير)
الى ابي العالء في رحلته السريالية (ان َّ
الى العالم االخر .وانطلق في ماق َّدمه من افتراضات
في رسالته الشهيرة (رسالة الغفران) .ولكننا نجد
ان المؤلف يشير لنا الى اسطورة نزول الملك (اور
نمو) الى العالم السفلي كما حدثتنا به االلواح
السومرية ..التي كشف لنا من خاللها تواصل الرؤى
واالفكار بين المراحل التاريخية من خالل هذه الع ِّي نات
والنماذج وغيرها في نصوص وصور اخ ��رى ..بجدول
اعتمده في ذلك في حالتين (رسالة الغفران ) واساطير
وادي الرافدين إذ يخلص الى:
ان في الرسالة انتقال من الحياة الدنيا الى الحياة
االخرى حيث الجنة والنار .فالحياة مستمرة للبشر،
رح ل ابو العالء،الشعراء والنحويين واللغويين..الخ
اذ َّ
الى العالم االخروي .في اساطير وادي الرافدين االنتقال
من العالم العلوي وانكيدو-اورنمو-الى عالم االموات..
وفي رسالة ابي العالء المعري.االيمان بالبعث والنشور
وهو كذلك في اساطير بالد وادي الرافدين حيث االيمان
بالبعث بعد الموت كما في عودة (دموزي) من عالم
االموات الى عالم االحياء .عالوة على ان الموتى يعودون
الى العالم العلوي (عالم االحياء )..

وحليها عندما تمرعشتار في كل باب من ابواب العالم
السفلي السبعة حينما كانت تبحث عن تموز في
العالم السفلي ويكشف الباحث :عن اشارة الرسالة
الى وجود الشفاعة .فالشاعرالحطيئة مث الً يدخل
الجنة ويسكن فيها ولو ببيت بسيط لصدقه في بيت
شعر هجا به نفسه ،ودخول اعشى قيس الجنة ،وقول
النابغة الجعدي له إ َّن دخول الجنة من المكرمات
وح َّق ه ان يكون في الدرك األسفل من النار..
في حين أشر وجود (المكافأة) في األساطير ،حيث
نجد أن األموات يعودون من العالم السفلي (عالم
األموات) الى العالم العلوي00عالم األحياء) في حاالت
معينة كما في عودة دموزي في الربيع ،اذ ربط سكان
وادي الرافدين بين حصول الجفاف وقتل الزرع والضرع
في الخريف الختفاء دموزي في العالم السفلي وبين
عودة الخصب والنماء الى العالم العلوي لرجوع دموزي
الى هذا العالم وقت الربيع .ثم يالحظ :ان ابن القارح
الذي رافق المعري في رحلته الى العالم العلوي كان
يجول في الجنة وهو راكب جمل .ومرور ابن القارح
بروضة مونقة فرأى ح َّي ات يسبحن فيتحدث مع
احداهن “ذات الصفا” وكيف يحفظ االنسان العهد
مع الحية ،فقالت:ال أفعل وان طال الدهر ...ونرى في
االساطير الرافدينية الى العام السفلي عالم االموات
بوساطة قارب يمخر عبر عباب نهر.

ونسجت االساطير في ملحمة جلجامش العداء
بين الح َّي ة واالنسان ،فعندما نزل جلجامش الى بئر
باردة ليغتسل ش َّم ت الح َّي ة شذى نبات الخلود الذي
جلبه بشق األنفس فتس لَّ لت واختطفت النبات منه.
ومع كل هذه التشابهات وهذا التالقي بين الرسالة
واالساطير الرافدينية ،يعتقد المؤلف ان هذه المقارنة
يحتاج دعمها الى دراس ��ة سلسلة من الحلقات
المتصلة والمفقودة بين التاريخين العباسي
والرافديني ،بل بين التاريخين العربي والرافديني
ألن َّهما بمستويين افقي وعمودي متقاطعين
ومتوازيين .وهذا اليقلل من قيمة البيئة العربية في
ظهور رسالة الغفران وما صاحب ذلك من االعتقاد
بالجن والشياطين (شياطين الشعراء والغول) وكلها
كائنات غير مرئية تتصل بالبشر .كما اليقلل من
قيمة قصة (االسراء والمعراج) في التأثير في ظهور
رسالة الغفران ألبي العالء المعري.
ويخلص الباحث الى ان اساطير وادي الرافدين ورسالة
الغفران قد دلَّ تا على البحث في الحقيقة الكامنة في
نفوس البشر ،وعن وجود حياة ما بعد الموت واستمرار
الحياة وااليمان بالخالق..
يكتف الباحث بهذه االضواء واالستنتاجات
ولم
ِ
والفرضيات عن الرسالة من خالل مقارنتها باالساطير

الرافدينية .بل يذهب الى تأثيرها في االدب الغربي
واآلداب العربية.
حيث يقول :لقد تأثر االدب الغربي برسالة الغفران،
ويرى بعض الباحثين :ان االديب االندلسي ( ابو عامر بن
شهيد) قد تأثر برسالة الغفران عندما كتب رسالة(
التوابع والزوابع) وأن تأثير هذه الرسالة قد وصل الى
اوروبا فتأثر بها الشاعر االيطالي (دانتي) في ملحمته
(ثورة الجحيم) المشهورة بـ (الكوميديا اإللهية).
والشاعر االنكليزي ملتن قي ملحمته (الفردوس
المفقود والفردوس الموجود) .وهو من اشهر الشعراء
االنكليز في القرن السابع عشر وهي ملحمة تشبه
في مضمونها تقريبا رسالة الغفران البي العالء
المعري في أنها رحلة خيالية الى الدار اآلخرة اعتمد
فيها دانتي على اشهر الشعراء دليل وهو الشاعر
الالتيني فرجيل .واعتماد ابو العالء على الشاعر ابن
القارح...
ان كتاب الدكتور نجاح ه ��ادي كبه كان شامال
ومتنوعا في أضوائه غير أن َّنا أخذنا (رسالة الغفران)
البي العالء المعري أنموذج ا ً لعمق تناوالته وابعاده
حولها .مع انه ع رَّج على قضايا تاريخية وتراثية ع َّدة
عبر فصول كتابه الخمسة .ومنح حقبة التاريخ
المعاصر مساحة واسعة في ابحاث واشارات تض َّم نت
جوانب نقدي َّة لظواهر أدبية وشعرية معاصرة.

“ثالثية جاليري” ترجمة تؤرخ
لمصر اجتماعيا
 القاهرةيحتفل المركز القومي للترجمة بصدور الطبعة العربية من
ثالثية كاليرى ،بحضور فريق العمل الذى قام بإعداد النسخة
العربية :سهير فهمى ،نجاة بلحاتم،ماجدة الريدى وأمينة
رشيد ،وتدير الندوة د .رانيا فتحى المشرف على المكتب
الفنى واستاذة اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة،وتقام
الندوة بقاعة طه حسين.
ثالثية كاليرى هى سيرة ذاتية من ثالثة أج��زاء تأتي
بعنوان(حدائق الزمن الماضى-رحلة السجون-من موت الَخر)
وجليبرى أفالطون مؤلفة هذا الكتاب ،هى ليست فقط أخت
الفنانة التشكيلية الكبيرة إنجى أفالطون،وزوجة المناضل
واالقتصادى المعروف إسماعيل صبرى عبد اهلل،فهى كاتبة
مصرية تكتب بالفرنسية،كما كتبت قصصا ومقاالت
متنوعة في الصحافة الفرنسية والفرانكفونية.
وتعتبر هذه الثالثية بحق وصف دقيق للتاريخ االجتماعى
لمصر الحديثة ،والتحوالت التى عرفتها بعد ثورة يوليو،من
تراجع االرستقراطية القديمة وظهور األغنياء الجدد،الخوف
من الشعب ومن الديمقراطية،انتشار النزعات االستهالكية
بجوار تشدد ليس للدين بل لشكلياته،تحالف البيروقراطية
ومجتمع العقاب بجميع ادواته،وتدريجيا تحول المجتمع
الذى ولد من ثورة يوليو  1952الى مجتمع تسوده المصالح
وتحكمه” أمن الدولة”.

الزعيم أألول عالميًا في الرسم
باألقالم الخشبية

كما ان في الرسالة مبدأ (الثواب والعقاب) في
العالم العلوي ومحاسبة البشر على افعالهم من
اهلل سبحانه وتعالى..
فهناك اشارات في االساطير الى وجود قاض يحاسب
البشر (جلجامش) في العالم السفلي (عالم االموات)
وقد حصل هذا القاضي على االنظمة والتعليمات
من االله (اورنمور) .وهنا نالحظ ان (اورنمور) يوزع الهدايا
على االلهة في العالم السفلي ونرى حارسة االموات
(ايرشكيحال) قدعاقبت (انانا) عشتار حينما سجنتها
في العالم السفلي ،وكانت تجردها من مالبسها

سمفونية الطفل تقيم مهرجانها األول في البصرة
 -البصرة

رؤى ثقافية

نظمت السمفونية الوطنية العراقية بالتعاون مع قصر
الثقافة والفنون في البصرة إحدى الدوائر التابعة لدائرة
العالقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة
مهرجانها الموسيقى لتأسيس سمفونية الطفل وتحت
شعار (بالطفل نغير المفاهيم ونصنع الحياة).
المهرجان الذي أقيم على قاعة المركز الثقافي النفطي
وبالتعاون مع جمعية االقتصاديين العراقيين بالبصرة,
بدا بكلمة عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد أكد
أن انطالق هذا المهرجان في مدينة البصرة يؤكد عبق
فيها ّ
الماضي الثقافي والفني للمدينة.
وأضاف شداد :أن المهرجان تظاهرة ثقافية وفنية ليست
تقليدية خصوصا وإنها إشراقة مهمة في المجال الفني,
مشيرا إلى أن تأسيس سمفونية الطفل خطوة مهمة
لتدوير عجلة التقدم واالرتقاء بذائقة األطفال.
من جانبه ,قال قائد السمفونية الوطنية العراقية

المايسترو محمد أمين عزت أن البصرة ومنذ األزل معروفة
جدا باحتضانها لإلبداع والمبدعين وتأسيس سمفونية
الطفل بالبصرة إشارة واضحة إلى إننا جميعا ماضين في
طريق اإلبداع والسمفونية حريصة على التنوع اإلبداعي
بكل مفاهيمه وتسعى دائم ا ً لوضع أحلى لمسات الجمال
أن إطاللة سمفونية الطفل
الفني في طريق الطفل ,مبين ا ً ّ
هنا في البصرة ستكون مبادرة الفعل المطلوب في مجال
تعزيز الصورة الفنية لدى البصرة إذ أن تراثها الفني ال
يشبهه شيئ ا ً بهذا التخصص في المنطقة او العالم فهي
تنفرد بخصوصية فنية متعددة األشكال والتنوع.
أن البصرة البد أن تستعيد تراثها الموسيقى
وأضاف :عزت ّ
وتطوره وهذا يحتاج الى إستراتيجية لغرض إعداد خطة
العمل ومناهجها لخمس سنوات مقبلة ومن ثم نحث
الخطى باتجاه السنوات األخ ��رى عبر الدعم واإلسناد
المدروس موضح ا ً أن الفرقة السمفونية الوطنية ستدعم
هذا المشروع كثيرا من كافة النواحي اللوجستية والثقافية
وستكون كل الفرقة السمفونية في خدمة فرقة البصرة
عبر الدورات الموسيقية والعزف الجماعي .

انطالقة المزاد الربيعي لألعمال
الفنية في نيويورك
ـ وكاالت
يبدأ المزاد الربيعي لألعمال الفنية بلوحات
للفنانين بابلو بيكاسو والبرتو جياكوميتي
وفنست ف ��ان غ ��وخ ورسامين انطباعيين
وحديثين ومعاصرين آخرين.
ويقدر ان ت ُباع لوحة بيكاسو “نساء الجزائر”
بأكثر من  140مليون دوالر لتصبح أغلى عمل
فني ي ُباع في مزاد .ويمكن ان يسجل عمل
جياكوميتي “رجل يؤشر” رقما قياسيا في

تاريخ المزادات الفنية للمنحوتات إذا صدقت
التوقعات ببيعه مقابل  130مليون دوالر.
وي ُعرض العمالن للبيع في مزاد دار كريستي
في نيويورك ابتداء من  11ايار/مايو  ،كما افادت
وكالة اسوسيتد برس.
ويبدأ المزاد الربيعي في دار سوذبي حيث تعرض
للبيع لوحة فان غوخ “طريق في اليكامبس”
ذات األجواء الخريفية التي انجزها عام 1888
عندما عمل الفنان لفترة قصيرة مع صديقه
بول غوغان في ارليس جنوب فرنسا .ومن
المتوقع ان تباع بأكثر من  40مليون دوالر.

من جانبه ,قال مدير المهرجان عدنان ساهي :إن مقومات
البناء التي تحققت قد بدأت بالطفل ولهذا سيكون
للمهرجان وقفة راقية ومدروسة للنهوض بالطفل عبر هذا
العطاء الفني والتواصل اإلبداعي مع حرص إدارة المهرجان
لإلفادة من التجارب العالمية في هذا اإلطار فالبداية مع
الطفل تعني البداية مع حياة جديدة.
بدوره ,أكد مدير قصر الثقافة والفنون بالبصرة عبد الحق
المظفر :أن المهرجان إطاللة جميلة على تراث البصرة
الذي مازال مثار اهتمام المتابعين له والدارسين لشأنه
وخصوصياته بما تحلى به من ذائقة فنية وأبعاد إنسانية,
مشيرا إلى أن فعاليات مهرجان سمفونية الطفل حظيت
بمباركة وزير الثقافة فرياد روان��دزي وامتنانه من خالل
متابعته وتعرفه على أنشطة القصر إضافة إلى حضوره
الميداني لقصر الثقافة والفنون بالبصرة خالل تواجده في
المدينة الفيحاء على رأس وفد وزاري في الشهر الماضي
ومشاركته بالحضور ألكثر من فعالية نالت إعجابه وإعجاب
الوفد.
واختتمت فعاليات الجلسة الصباحية الفتتاح المهرجان
الموسيقي لتأسيس سمفونية الطفل بتكريم
المساهمين في إنجاح المهرجان كما تم تكريم مدير قصر
الثقافة والفنون في البصرة عبد الحق المظفر.
وستتواصل فعاليات المهرجان في جلسات صباحية
ومسائية

 فيصل سليمحصل الفنان العراقي حيدر الزعيم  ,على المركز األول
بالرسم باألقالم الخشبية في المسابقة التي نظمتها
شركة “بريزما كلر” لصناعة األفالم  ،والتي شارك فيها 243
فنانا من جميع أنحاء العالم.
وقال الفنان حيدر الزعيم في تصريحات صحفية  ،إنه “سعيد
وفخور بهذه الجائزة التي أتت بعد أن قرر االنتفاض من بين
األنقاض ليشق طريقه للوصول إلى النجومية “ معربا عن
سعادته بالحصول على الجائزة األولى في المسابقة .
يذكر أن المسابقة التي تنظم كل خمس سنوات تقدم إليها
هذا العام  500متسابق ليتم اختيار  243فنانا من بينهم
للتنافس على الجائزة التي تعد األهم في هذا المجال الفني

العثور على بورتريه شكسبير الوحيد الذي رسم إبان حياته
ـ وكاالت
ُع ثر على ص ��ورة يُعتقد انها بورتريه وليام
شكسبير الوحيد الذي أُنجز حين كان حيا في
كتاب عن النباتات نُشر في القرن السادس عشر.
ويقول عالم النبات مارك غريفيثس انه تعرف
على صورة رجل بمظهر نجم سينمائي هي في
الواقع البورتريه المعاصر الوحيد لشكسبير
مؤكدا انه حقق “اكتشاف القرن في مجال
األدب”.
وكان غريفيثس يدرس مجلدا يقع في 1484
صفحة عن تاريخ النباتات ُك تب عام  1598حين
وقع على البورتريه .وقال العالم النباتي ان الرموز

التي أُضيفت الى البورتريه على شكل أزهار
وخضروات هي في الواقع اشارات مشفرة الى
هوية شكسبير.
وأكد غريفيثس انه لم يصدق في البداية ان
تكون شخصية أدبية مشهورة مثل شكسبير،
الكل يبحث عن اصولها ،مرسومة في كتاب
على مرأى من الجميع.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن غريفيثس
ان بورتريه شكسبير “صورة مشفرة باسلوب
األذكياء في عصره وهي تقول وليام شكسبير
وأتوقع ان يقول كثيرون انها ليست صورته ولكن
ليس هناك تأويل آخر لحقائق الشفرة” .واضاف
“انها ليست فرضية تقول انه شكسبير بل
معادلة ال تحتمل الخطأ” .وقال مارك هيجيز

رئيس تحرير مجلة “حياة الريف” المتخصصة
بالنباتات ويساهم فيها العالم غريفيثس
بانتظام ان صورة شكسبير التي رُسمت حين
كان في سن الثالثة والثالثين “هي البورتريه
الوحيد ال ��ذي رُس ��م في زمن حياته ويمكن
التحقق منه” .واضاف هيجيز “ان ثلثي العالم
يدرس شكسبير والكل يعرف شكسبير ولكن
ال احد يعرف كيف يبدو” واصف ا ً الصورة بأنها
“اكتشاف القرن الذي ال يضاهيه اكتشاف” في
عالم األدب .وكان شكسبير وقت رسم صورته
انجز العديد من أشهر أعماله ،بما فيها روميو
وجوليت وحلم ليلة منتصف الصيف .وتحقق
من صحة االكتشاف البروفيسور ادوارد ولسون
من جامعة اوكسفورد ال ��ذي قال ان غريزته

األكاديمية كانت تميل الى دحض نظرية عالم
النبات مارك غريفيثس ولكنه خلص الى ان
ما يقوله غريفيثس اكتشاف “مثير ونحن
ال نعتقد بأن أي حد سينفيه” .ولكن باحثين
آخرين متخصصين بحياة شكسبير أبدوا
بعض الشك .وقال الدكتور بول ايدمونسون
انه ينظر بعين الشك الى كل نظرية تعتمد
على تفكيك شفرات سرية .واضاف ان ما يراه
في الصورة هو بورتريه عام لشاعر كالسيكي.
في هذه األثناء وعد مارك هيجيز رئيس تحرير
مجلة “حياة الريف” المتخصصة بالنباتات بأن
ينشر اكتشافا آخر توصل اليه العالم النباتي
غريفيثس ال يقل إثارة هو مسرحية لشكسبير
ليست معروفة من قبل.

البيت الثقافي النجفي يشارك جمعية األمل العراقية في ندوة حول المرأة
ـ فراس الكرباسي
شارك وفد البيت الثقافي النجفي
التابع الى دائرة العالقات الثقافية
العامة في وزارة الثقافة في الندوة
الحوارية التي إقامتها جمعية
األمل العراقية وبالتعاون مع كلية
الهندسة في جامعة الكوفة حول
اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة
العنف ضد المرأة في الحادي عشر
من ايار .2015
ـ مدير جمعية األمل العراقية صفاء
المحنه قال “ نحن ومن خالل جمعية
األمل نعمل على كسر حاجز الصمت
ل ��دى ال ��م ��رأة وفتحنا ع ��دة مراكز
توعية للنساء ومن واجب اإلعالم
ومسؤوليته ان يبين أو يبرز عن وجود

مؤسسات تعمل على حماية األسرة
والمرأة من العنف وعملنا على انشاء
دار إيواء للمعنفات “ .
وبينت السيدة وس ��ن الموسوي
ــ عن جمعية األمل العراقية “ ان
السبب الذي وراء العنف واإلهانات
التي تتعرض لها المرأة هو المجتمع
الذكوري ومن األمور المهمة غياب
اإلحصاءات وتقييم المدى الحقيقي
النتشار هذه الظاهرة “ .وقال المحنة
ــ مدير جمعية األمل العراقية “
نحن ومن خالل جمعية األمل نعمل
على كسر حاجز الصمت لدى المرأة
وفتحنا عدة مراكز توعية للنساء
ومن واجب اإلع�لام ومسؤوليته ان
يبين أو يبرز عن وج ��ود مؤسسات
تعمل على حماية األس ��رة والمرأة
من العنف وعملنا على انشاء دار
إيواء للمعنفات “ .وبينت السيدة

وسن الموسوي ــ عن جمعية األمل
العراقية “ ان السبب الذي وراء العنف
واإلهانات التي تتعرض لها المرأة
هو المجتمع الذكوري ومن األمور
المهمة غياب اإلحصاءات وتقييم
المدى الحقيقي النتشار هذه
الظاهرة “ .
من جانبه أكد السيد صفاء مهدي
السلطاني ــ مدير البيت الثقافي
النجفي “ ألجل القضاء على ظاهرة
العنف ضد المرأة نحتاج الى تثقيف
المرأة لتدافع عن نفسها وإقامة
حملة توعوية واستخدام وسائل
اإلعالم المتنوعة يعطي للمرأة نوافذ
تستطيع من خاللها المطالبة
بحقوقها وإبرازها “ .
يذكر ان البيت الثقافي شارك
جمعية األمل العراقية العديد من
الندوات التي تهتم بشؤون المرأة.
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ُ ُ
ْ
َ
انهجم بيتها للباميه ْ  ...شگد ْ تنفخ ْ
 /متابعة

قصة مثــــل

يُضرب ُ للرجل ِ يكتشف ُ خ ْد َع ة ً
أو كذبة ً .
وأصله ُ :
أن امرأة ً تُوفي َ
زوج ها وترك َ لها بنتا ً  .وكانت
ُ
موراح ه ْ “  ,وذات يوم ٍ رأت ْ
ألبنت ُ “
َ
أُمها “ بط نْها عالية ْ “  ,فاستعاذت ْ
باهلل من َ الشيطان الرجيم  ,ثم رأت
ْ أن تُسرع ْ بتزويجها من “ َف د َغ شيم
“  ,سترا ً لها وتفاديا ً للفضيحة .
وذات يوم ٍ َع َث رت ْ على شخص ٍ
غريب ٍ  ,فقير  ,ف َدعته ُ الى بيتها ,
وعرضَ ت ْ عليه أن تزوجه من أبنتها
 ,ليصبح هو “ الوالي “ في البيت
ألنها “ ماع ْدها والي “  .ووافق َ الرجل
ُ على ذلك َ ,ف َدع تْه ُ الى الغذاء ,
َ
وط بخَ ت ْ له “ مرگه ْ َم ال

باميه ْ “  .ثم َج لس َ الرجل ُ يأكل ُ
 ,فقالت ْ له ُ المرأة ُ َ “ :ع ْي ني  ...دي ْرْ
ب َلك ْ  ...ت َره ْ الباميه ْ هواي َه ْ تنفخ ..
ال تاكل هوايه ْ
 . “ ..ولما انتهى الرجل ُ من ال َغ ذاء
حانت ْ منه التفاتة الى “ بطن ِ
البنية ْ “ فرآها “ عاليه ْ “ ف “ َح س
بالنفع ْ “  .فنهض َ على قدميه ,
وأخذ َ عباءته  ,وقال :
وهو اليزال ينظر ُ الى بطن ِ “ البنيه
ْ “  “ :خاله  ...تره كالمچ ْ َص حيح ...
ْهج م ْبي تْها للباميه ْ  ...شگد
[ ان َ
تُنفخ ْ ] “ .
ثم فر من َ البيت ِ هاربا ً  ,ولم يعد ْ .
فذهب َ قوله ُ مثال ً .
[حرصا ً مني على على أصالة
المثل وعمقه وتأثيره بالنفوس
لذا عمدت على نقله كما هو دون
(( تصرف )) ]

اليوم في التاريخ  24آيار
 670ميالدية  -احتراق هوريو-جي بالكامل.
 905ميالدية  -الحصول على الموافقة اإلمبراطورية
بكتابة كوكين واكاشو.
 1218ميالدية  -الحملة الصليبية الخامسة تغادر
عكا إلى مصر.
 1247ميالدية  -سفارة مسيحية من البابا إنوسنت
الرابع إلى المغول تعرض التعاون م ًع ا في القضاء على
المسلمين.
 - 1571العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة
دامية مع الروس قتل فيها  8آالف روسي ويقومون
بإحراق سراي كرملين بمساعدة خان القرم دولت كيراي
الذي حصل على لقب تخت آالن وهو يعني كاسب
العرش.
 - 1841السلطان العثماني عبد المجيد األول يصدر
فرمان مصر الذي نص على إعطاء محمد علي باشا

كلمة في اربع صور

الغاز شطرنج

والية مصر والسودان وراث ًي ا ،وقد بقي هذا الفرمان مرع ًي ا
في مصر كدستور حتى نهاية عام  1914حين أعلنت
الحماية البريطانية.
 - 1844سامويل مورس مخترع التلغراف يرسل أول
برقية في التاريخ بين واشنطن وبلتيمور وكتب فيها:
“هذا ما عمل اهلل”.
 - 1883افتتاج جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد
 14عا ًم ا من البناء.
 - 1937مجلس مديرية الدقهلية في مصر يمنح
شعبة اإلخ ��وان المسلمون المنصورة دع ًم ا مال ًي ا
سنوي ًا ،وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن
للجماعة.
 - 1946إخراج إمارة شرق األردن من االنتداب االنتداب
البريطاني على فلسطين ،وتأسيس الجيش األردني
بقيادة جون غلوب باشا.

مواليد هذا اليوم  24آيار
 - 1686دانيال فهرنهايت ،عالم فيزياء ألماني.
 - 1811تشارلز كالرك ،سياسي أمريكي.
 - 1819الملكة فيكتوريا ،ملكة المملكة المتحدة.
 - 1870جون سموتس ،رئيس وزراء جنوب أفريقيا.
 - 1899سوزان لنجلن ،العبة كرة مضرب فرنسية.
 - 1901خوسيه ناسازي ،العب كرة قدم أوروغواياني.
 - 1905ميخائيل شولوخوف ،أديب روسي حاصل على

جائزة نوبل في األدب عام .1965
 - 1935لبنى عبد العزيز ،ممثلة مصرية.
 - 1940جوزيف برودسكي ،شاعر روسي حاصل على
جائزة نوبل في األدب عام .1987
 - 1941بوب ديالن ،مغني أمريكي.
 - 1949جيم برودبنت ،ممثل إنكليزي.
 - 1953ألفريد مولنا ،ممثل إنكليزي.

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

لغز في صورة

كلمات متقاطعة

ماهو الفرق بين الصورتين

أبــراج اليــوم

مهني اً :حاذر عدم االستقرار وتج نّب التن ُّق الت غير المدروسة ،وحاول أن تجد
أمنك بالقرب من المحيط الض ّي ق عاطفي اً :ال يجوز التأجيل واإلهمال في
الحب بعد اليوم ،تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال خطواتك
صحي اً :تناور بعض الشيء قبل التقيد باإلرشادت الطبية ،لكن سرعان ما
تلتزمها حرفي ا ً

مهني اً :قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدم ،لكنك قادر على تخطي
الصعوبات مهما كانت عاطفي اً :المزاج الهادئ واألجواء الجيدة هما الحل
األنسب ،ألفضل عالقة ممكنة مع الشريك صحي اً :تكون عرضة النتكاسة
صحية نتيجة فيروس معين يصيب معدتك

مهني اً :قد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة تقوم بها ابتدا ًء من اآلن
أو إلى عملية بيع وترويج تخوضها بشكل صلب ومتين عاطفي اً :عالقة
صداقة تتحول الى حب حقيقي ،فتنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك
تتفق معه صحي اً :األمر الوحيد الذي ال ّ
تخل به هو ممارسة الرياضية يومي ا ً
تحت أي ضغط أو ظرف

مهني اً :تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة ،وهذا يساعدك
لمزيد من التطور والتقدم عاطفي اً :تعاون ج ّدي مع الشريك من اجل مستقبل
افضل ،وذلك سببه التفاهم التام بينكما صحي اً :تعامل بروية وحكمة من أجل
الحفاظ على رشاقتك ،وال تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك

مهني اً :أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل ،وحاول االستفادة من ذلك وال تف ّوت
الفرصة عاطفي اً :قد يكون تغاضي الشريك عن ته ّورك ،هو المرحلة الهادئة قبل االنفجار ،وهنا
يفرض الحذر نفسه صحي اً :تشنج األعصاب الذي ينتابك قد يصيبك بالكآبة لعدم إيجاد الحل
المناسب

مهني اً :ال تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل ،في الحياة عوائق كثيرة
والبقاء فيها لصاحب اإلرادة الصلبة عاطفي اً :التعامل باستخفاف مع
الشريك يرخي بظالله على العالقة ،سارع إلى تدارك األمور قبل تفاقمها
صحي اً :وفر نشاطك لممارسة الرياضة وال تستهلكه في ساعات عمل
إضافية قد تنهكك

مهني اً :مهما تكن الظروف ،ال تترك العصبية تسيطر عليك حتى ال تدفع
الثمن غالي ا ً عاطفيا :محاوالت الشريك للضغط عليك لن تنفع ،ويجب
ان تتعامل مع االمر بروية صحي اً :بعض الوقاية سيكون مفيداً ،وهذا ما
ستلمسه في االيام القليلة المقبلة

مهني اً :تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة بين السهر والغلط،
ما يستدعي وقاية وحرص ا ً على عدم ارتكاب األخطاء عاطفي اً :ال تف ّرط في
الشريك مهما حصل ،فهو األقرب منك وأكثر من يفهم مشاكلك الحياتية
صحي اً :التع ّرض ألشعة الشمس بكثرة ،يزيد نسبة األضرار التي قد تصيب
بشرتك الحساسة جداً ،فحذار

مهني اً :كن أكثر جدية والتزام اً بقوانين العمل ،وتح َّل بالقوة وواجه اآلخرين بآرائك وبما
تعتقد أنه الصواب عاطفي اً :ال تدع لبعض الحاقدين مجاال ً إلفساد عالقتك بالحبيب،
وحدها الصراحة تبقي العالقة أقوى من كل شيء صحي اً :تنتقل من مرحلة التأجيل
إلى التنفيذ الفوري على الصعيد الرياضي بعدما وصلت األمور إلى حدها

مهني اً :تنفتح امامك ابواب كثيرة ،وتعرف لقاءات مثمرة تساعدك على تعزيز
الروابط ،ال تض ّي ع عليك الفرصة عاطفي اً :عليك أن تبعث برسالة واضحة
وحاسمة إلى الشريك قبل فوات األوان صحي اً :ال تكثر من الصراخ فقد يرتفع
ضغطك وتزداد عصبيتك

مهني اً :المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح،
كما تخلق نوع ا ً من االنسجام التام بين الزمالء عاطفي اً :أي نجاح للعالقة
بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازالت ،وهذا ليس معيب ا ً أو مهينا صحي اً:
تقيد بنصائح خبير التغذية بحذافيرها وطبقها بال مخالفات ولكن تكون
النتائج إال كما تريد

يعد مكسب ا ً لك
مهني اً :األمور أصبحت أكثر تنظيم ا ً من السابق ،وهذا ّ
ونقطة إضافية تسجل في مصلحتك عاطفي اً :تعجبك رومانسية
الشريك ،لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف ،حتى تتوضح النيات
على نحو كامل صحي اً :حاذر التحديات لئال تع ّرض نفسك للحوادث ،خذ
األمور على بساطتها وال ترهق نفسك من أجل مسائل سطحية
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طبعـــــت بمطابع شركة األنس للطباعـــــــة والنشــــر

شريف رمزي :طليقتي
حضرت زفافي وهنأت زوجتي

ضمن مهرجان فجر

الفنانة عواطف السلمان تشارك في
لجنة تحكيم بمهرجان سينمائي دولي

 وكاالتتحدث الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة الشابة ريهام أيمن عن
قصة تعارفهما ونشأة الحب بينهما للمر ِة األولى بعد زواجهما
في الشهر الماضي ،وذلك خالل برنامج “معكم” على قناة CBC
مساء أمس مع اإلعالمية منى الشاذلي .وقال أن بداية عالقته مع
زوجته كانت خالل تصوير مسلسل “الع ّراف” ،مشيرا ً ألن قصة
حبهما تُعتبر من أغرب قصص الحب في الوسط الفني ،خاص ًة
وأن الفنان الكبير عادل إمام شعر بوجود العالقة بينهما خالل
فترة تصوير المسلسل .وأوضح أنه انفصل عن طليقته منة
حسين فهمي منذ العام  2011مستنكرا ً المقارنة بين زوجته
السابقة وزوجته الحالية ،خاصة بعد أن تح ّول األمر ليكون
“نميمة” على مواقع التواصل اإلجتماعي ،فض الً عن األخبار التي
انتشرت بأنه متزوج من سيدتين في نفس الوقت.
وأش��ارت “أيمن” لحضور “فهمي” إلى زفافهما ومباركتها
لزواجهما ،ما دفع البعض لإلعتقاد بأنهما صديقتين .وشرحت
أن زواجها من شريف حصل بعد تعاونهما بفيلم ومسلسل،
الفتة ألن هناك الكثير من األمور المشتركة بينهما ،ما جعلهما
مناسبين لبعضهما.

 بغدادتشارك الفنانة العراقية عواطف السلمان في لجنة التحكيم بمهرجان
فجر السینمائي الدولي في ايران بنسخته الـ.33
وقالت السلمان “انها جاءت من العراق تحمل تفاصیل عن السینما
و الدراما اإلیرانیة المتطورة التي استطاعت الوصول الی العالمیة
من خالل األوسكار”.
وأضافت “انها تحمل في المقابل خبرة وثقافة لخمسة وثالثین
عاما في مجال السینما و اإلذاعة و المسرح العراقي”.
و عبرت الفنانة العراقیة “المتألقة عن سعادتها بوجود بلد
جار کأیران له مشترکات کبیرة مع العراق خاصة وانه یحمل
الكثیر من الرقي و التطور في کافة المجاالت منها الفنیة”.
وعن مراحل تطور السینما اإلیرانیة قالت السلمان “في
تقدیري أن في هذا البلد قیادة سیاسیة تعرف ماذا تعمل،
قیادة یحسب علیها أنها دینیة بحتة و لكنها من الذکاء
عرفت بأن الفن و الثقافة هو وجه لهذا البلد ال یقل عن
الملف النووي”.
و وصفت السلمان السینما االیرانیة “بالمجتهدة
حیث استطاعت غزو االوسكار من خالل االصرار و
استثمار کل الطاقات”.
و عن السینما العراقیة المعاصرة و ابرز المصاعب
التی تواجهها قالت الفنانة العراقية “أوال السینما
العراقیة هي وجه من اوجه البلد المتعددة و کل
جوانب الحیاة العراقیة أصابها الظلم  ،والحروب ،
والخوف ،والحصار و بالتالي وجه السینما العراقي
تأثر کثیرا  ،فكانت هناك سینما عراقیة لو استمرت
لكانت الظروف مختلفة  ،و تم القضاء علیها
نهائیا و لكن هناك تجارب وخطی حثیثة تحتاج الی
دعم و مساندة لتقف السینما العراقیة شامخة
مرة ثانیة”.
و عزت السلمان “نقص و تدهور السینما العراقیة الی
عدم وجود دور عرض بالشكل المطلوب”

ُ
سيرين عبد النور تط ِلق كليب “عادي”
 وكاالتأطلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور
حصري ا ً
ولمدة أسبوع ،أغنيتها المنفردة
ّ
الجديدة بعنوان “عادي” عبر تطبيق أنغامي
للهواتف المحمولة ،فيما تستكمل تصوير
مشاهدها في مسلسل “ 24قيراط” لرمضان
المقبل .أطلقت الفنانة اللبنانية سيرين
عبد النور حصري ا ً
ولمدة أسبوع ،أغنيتها
ّ
المنفردة الجديدة بعنوان “ع��ادي” عبر
تطبيق “أنغامي” للهواتف المحمولة .وهي
من كلمات وألحان الفنان الشامل مروان
خوري بعد نجاحهما مع ا ً في أغنية “عيون

منوعات

العسلية” ،بينما أخرج الكليب اللبناني
تستعد إلطالقه في
جاد شويري ،علم ا ً أنها
ّ
األسابيع المقبلة على  YouTubeوكافة
المحطات التلفزيونية.
والجدير بالذكر هو أن “عبد النور” سبق
وأعلنت أن هذا الكليب سيشكل مفاجأ ًة
كبيرة للجمهور ،وذلك عبر الصورة التي
نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع
التواصل اإلجتماعي “فيسبوك” وكتبت
عليها “كليب عادي قري ًب ا”.
وهي من ناحية أخرى تواصل تصوير مشاهدها
في مسلسلها الجديد “ 24قيراط” الذي
س ُي ع رَض في شهر رمضان المقبل.

ما هي فرص نجاح “حدائق الشيطان ”2
بدون سمية الخشاب؟

دينا الشربيني تعود في “التجربة”
 وكاالتص�� ّورت الفنانة الشابة دينا
الشربيني مؤخرا ً حلقة من
الموسم الثاني لبرنامج
“التجربة” ،وذلك في إسبانيا
على أن تُع رَض ضمن حلقات
البرنامج في شهر رمضان
المقبل .ويعتبر هذا الظهور
هو األول للفنانة الشابة منذ
خروجها من السجن في نهاية
العام الماضي بعد حبسها
لمدة عام بتهمة تعاطي المواد
المخدرة ،ما تسبب بحرمانها
من الحصول على تصاريح

ُ ميريام فارس
طلق كليب “أمان”
ت ِ

زينة ترد على شائعة طردها من المحكمة
 القاهرةحددت محكمة األسرة موعدا ً للنطق في
الحكم بدعوى إثبات النسب التي أقامتها
الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز ،وذلك يوم
جلسات
 25يونيو(حزيران) المقبل ،وذلك بعد
ٍ
ماراثونية استمرت ألكثر من عام واستنفذت
فيها كافة طرق رد المحكمة وتعطيل
إجراءاتها.
ي ُذكر أن الفنانة زينة هي التي أقامت الدعوى
ضد “عز” تطالب فيها بإثبات نسب الطفلين
ال��ت��وأم اللذين أنجبتهما في الواليات
زواج عرفي
المتحدة ،وتقول أنهما إبنيه من
ٍ
حصل ع ّز على األوراق الخاصة به من شقة
الزوجية التي كانا يقيمان فيها بضاحية
المعادي بالقاهرة .وقالت في الدعوى
القضائية أن الزواج بينهما استمر لنحو
عام ،وأنها رفضت كافة محاوالت عز إلجهاض
الطفلين ،فيما رفض هو الخضوع لتحليل
الح مض النووي الذي طلبته المحكمة،
ُ

سعد الصغير
يعترف بزواجه من
شمس أمام النيابة
 -مصر

ولم يذهب لمصلحة الطب الشرعي ،وهي
الجهة الحكومية المختصة بإجراء مثل
هذه التحاليل.
زينة ترد على شائعة طردها:
وترددت أنباء أمس عن قيام رئيس المحكمة
بطرد الفنانة زينة من الجلسة بعد مغادرتها
القاعة خالل نظر الدعوى وخالل اشتباك
لفظي بينها وبين محامي عز ،لكن لم يتم
سم ح
التأكد من هذه األخبار ،خاص ًة وأنه ال ي ُ َ
لوسائل اإلعالم بحضور الجلسات .إال أن زينة
ردت على هذه األخبار عبر حسابها الشخصي
على “إنستغرام” ،حيث كتبت“ :انا هنام
شويه ،بس أحب اقولكم ان القضية اتحجزت
للحكم باذٍن اهلل  ٦/٢٥يعني في شهر رمضان
الكريم ،قولوا يارب وانا رميا حمولي عليك
يارب ،اما عن طردي من المحكمة فأنا اطردت
وأضربت بسكينه واخدت  ١٥٠طلقه في
دماغي وقومت اجري راحو ضربني تاني ١٥٠
طعنه علي  ٦٠٠رصاصه ،بالش تفاهه ،شك رًا
لكل اللي دعولنا ،رينا مايحرمني منكم

 بيروتأطلقت شركة “ميريام ميوزيك”
كليب “آمان” للفنانة اللبنانية
ميريام ون��ش��رت ال��راب��ط على
مواقع التواصل اإلجتماعي ،فيما
ستقوم بجولة بين الكويت ،دبي
والدوحة إلحياء حفالت زفاف.
أط��ل��ق��ت ش��رك��ة “م��ي��ري��ام
ميوزيك” كليب “آم��ان” للفنانة
اللبنانية ميريام فارس ونشرت
ال��راب��ط على مواقع التواصل
اإلجتماعي من خ�لال الوسم
 ،AmanMusicVideo#علم ا ً أن
هذه األغنية كانت ومازالت تالقي
رواج ا ً كبيرا ً على أثير اإلذاعات وفي
النوادي الليلية كما حققت

جنيفر لوبيز تتجاهل
ماريا كاري في حفل
Billboard
 -وكاالت

 مصرمع إستمرار التحضيرات لتقديم جزء ثاني من مسلسل “حدائق الشيطان “ تثار عدة تساؤالت
عن فرص نجاح العمل بدون بطلته سمية الخشاب التي إستبعدها المخرج حسني صالح،
وتقول الشركة المنتجة أنها لم تحسم موقفها منها بشكل نهائي.
القاهرة :مع إستمرار التحضير لتقديم الجزء الثاني من مسلسل “حدائق الشيطان” بعد 10
سنوات تقريب ا ً من عرض جزئه األول ،الذي تقاسم بطولته جمال سليمان وسمية الخشاب،
تثار تساؤالت عدة عن فرص نجاح الجزء الجديد دون وجود بطلته ،وفي ظل إخفاقات بطله
التلفزيونية في تجاربه الالحقة التي لم تحظ بنفس النجاح والبريق.
الموقف لم يحسم بعد
تبدو فرصة موافقة سمية على العودة للعمل في الفترة الحالية ضعيفة نسبي اً ،خاصة وأن
المخرج حسني صالح صاحب فكرة تقديم الجزء الجديد يستبعدها في تصريحاته ،بينما
يقول منتج العمل أحمد الجابري أنها بإنتظار إنتهاء الحلقات لحسم موقفها بشكل نهائي.
شروط سمية
وتفيد معلوماتنا أن أبرز أسباب تعثر اإلتفاق حتى اآلن مطالبة الممثلة المصرية برفع أجرها،
باإلضافة إلى طلبها بأن تكون عدد مشاهدها في العمل مساوية لعدد مشاهد سليمان.
البدائل المطروحة
األسماء التي طرحها المخرج في الجزء الجديد هي يسرا اللوزي ،وسالفة معمار من الفنانات،
وهو ما فسره البعض باإلستبعاد العمدي للخشاب بسبب تصريحاتها في البداية عن عدم
تحمسها للفكرة.
مجازفة تخصم من فرص النجاح
الشيء المؤكد أن الخشاب أحد أركان نجاح المسلسل ،خاصة وأن البطولة التي تقاسمتها مع سليمان
ساهمت في تقديمه آنذاك للجمهور ،في أول بطولة له في الدراما المصرية ،باإلضافة إلى أن هذا العمل يعتبر
أنجح ما قدم سليمان في الدراما المصرية.
ويتخوف البعض من فشل الجزء الثاني في حال قرر سليمان وفريق العمل المضي بإنتاجه بدون بطلته،
ليس فقط ألنها شريكة النجاح ،ولكن ألن الجمهور إرتبط إرتباط ا ً كبيرا ً بالثنائي مع ا ً على الشاشة وربما
لن يتقبل التغيير ،وسيتكرر خطأ الفنانة فيفي عبده عندما قررت اإلستعانة بالفنانة نبيلة عبيد كبديلة
لسمية الخشاب في مسلسل “كيد النسا  ”2مما أدى لتراجع نسب مشاهدة المسلسل وإخفاقه ،فهل
ينجح الممثل السوري في تقريب وجهات النظر وإقناعها بالعدول عن موقفها إلستكمال مشوار النجاح أم
ينضم المسلسل لسلسلة األعمال التي تخفق عند محاولة صناعها إستغالل نجاح أجزائها األولى؟

على ال��رغ��م م��ن نفي الفنان
الشعبي سعد الصغير ارتباطه
بالراقصة شمس في أكثر من
مناسبة واتهامه لها بأنها تدعي
زواجها منه دون أن يحدث ،إال أنه
اعترف أمام النيابة بأنها زوجته
بعد بالغها للشرطة في ساع ٍة
متأخرة من مساء أم��س األول.
حيث وصل رجال الشرطة لمنزل
الراقصة بنا ًء على استغاثات
جيرانها الذين اتصلوا بعد ارتفاع
صوت الشجار بينهما ،حيث اعتدى
عليها بالضرب بحسب رواي��ات
شهود العيان في التحقيقات .وتم
اعتقالهما ونقلهما إلى قسم
التحقيقات حيث ح��ررت شمس
محضرا ً بوجه “الصغير” بالتعدي
عليها ،فيما دافع عن نفسه بدوره
أنه قام بزيارتها ألنها زوجته منذ
العام  2009ومن حقه أن يقوم
بزيارتها في أي وقت ،فيما تدخل
عدد من األصدقاء المشتركين
بينهما الحتواء الموقف حيث عادا
وتنازال عن البالغات التي حرراها
ضد بعضهما ،وتم سحبها من
النيابة بعد التصالح الودي الذي
توصال إليه بفضل األصدقاء الذين
استمروا معهما ما بين القسم
والنيابة حتى الساعات األولى من
صباح اليوم التالي.

بالعمل في المشاريع الدرامية
الجديدة ،بسبب اإلحتكام
لقانون نقابة الممثلين الذي
يُ ّ
حظ ر منح التصاريح لمن
أدينوا في مثل هذه القضايا.
هذا وتنتظر “الشربيني” حكم
محكمة النقض(أعلى جهة
قضائية) في الشهر المقبل
في قضيتها ،والتي يحق لها
إلغاء إدانتها وتبرأتها ،علم ا ً
أنها تنتظر حكم ال��ب��راءة
لتستكمل مسيرتها الفنية،
إال أن��ه��ا ف��ي ح��ال إدانتها
ستواجه مشكلة بخسارة
مهنتها الفنية في مصر.

إلتقطت عدسات الصحافة النجمة العالمية “جنيفر لوبيز” وهي
تتصفح هاتفها الذكي في الوقت الذي كانت تغني فيه النجمة
“ماريا كاري” على المسرح خالل حفل توزيع جوائز Billboard
ما يؤكد المصادر التي تتحدث عن استمرار الخصومة والعداء
بينهما.
وكانت “لوبيز” قد تناولت هذا األمر إعالمي اً ،وأنكرت أي دورٍ لها في
الخالف الواقع بينهما حيث أخبرت “آندي كوهين” أثناء اطاللتها في
برنامجه  What Happensأنها ال تعرف ما حدث ،وقالت :لقد قرأت
نلتق أبدا .وأضافت :نحن ال نعرف بعضنا
ما قالته عني ،لكننا لم
ِ
البعض وال أعرف حق ا ً ما سبب كل هذا .وأنهت حديثها حول ذلك
الخالف قائلة :أحزن حق ا ً عندما أسمع أي شيء سلبي من “كاري”
ألنني حق ا ً من معجبيها.
بدورها “كاري” ليست من النوع الذي يناقش هذه الخالفات
في المقابالت الصحفية أو التليفزيونية ،فقد تجاهلت الرد
على السؤال الذي ُو ِّج ه لها حول خالفها مع “لوبيز” في أحد
الفيديوهات المنشورة لها على الـ .YouTubeوعندما سألها
اإلعالمي “الري كينغ” عن التنافس بينها وبين “لوبيز” ،أجابت:
هناك منافسة ،ولكن ال أعتقد أن لي عالقة بذلك .وأنا حق ا ً ال
أهتم ،فليس لديها ما تفعله معي .وأضافت :إن الغناء وكتابة
األغاني هي مواهب قد منحها اهلل لي .والغناء هو كل حياتي.
وأنا ممتنه لذلك ألنني أقدم شيئ ا ً مختلف اً.
هذا وتقيم “كاري” بقصر “سيزر” في “الس فيغاس” من أجل
حفالتها الغنائية ،ومن المقرر أنها ستتنافس مع “لوبيز” في
العام المقبل هناك .علم ا ً أنه في عام  2012قد حلت “كاري”
مكان “لوبيز” كعضو لجنة تحكيم ببرنامج المواهب
لموسم واحد ،ثم عادت
“ ،”American idolإال أنها استمرت
ٍ
“لوبيز” إلى موقعها في اللجنة مجددا ً في العام ،2013
علم ا ً أنها أطلقت مؤخرا ً أغني ًة منفردة لها بعنوان .Infinity

نسبة مشاهدة عالية فور طرحها
على القناة الرسمية لـ”فارس”.
من ناحي ٍة أخرى ،تتوجه “فارس”
إلى الكويت إلحياء حفل زفاف،
وبعدها في دب��ي أيض ا ً إلحياء
حفلي زفاف في األسبوع نفسه،
كما أنها ستختتم هذا الشهر
في العاصمة القطرية الدوحة
إلح��ي��اء حفل زف��اف للعائلة
الحاكمة “آل ثاني” .علم ا ً أن @
 MyriamMusicofficialوهو
الحساب الرسمي لشركة “ميريام
ميوزيك” على “إنستغرام” سيقوم
بنقل تفاصيل هذه الرحلة من
خ�لال ص��ور وفيديوهات
حصرية.

