
واشنطن تعطي الضوء االخضر 

الواليات المتحدة لن تعارض من تدخل ايران في الصراع ضد تنظيم داعش 
فصائل المقاومة عازمة على تحرير االنبار بشكل كامل

ألول مرة تقف الواليات المتحدة االميركية 
بصف واحد مع جمهورية ايران االسالمية 
والعراق على خط التوافق الجبهوي لقتال 

داعش .
اميركا  الذي أضاءته  ويعد الضوء االخضر 
في وجود ايران على جبهة االنبار تحوال ربما 
المجاميع  على  القضاء  بهدف  تكتيكيا 
داعش  تنظيم  من  المسلحة  االرهابية 

وتحرير االنبار .
واعتبر عدد من المراقبين موافقة واشنطن 
داعش  الحرب ضد  تدخل طهران في  على 
انه يأتي من باب عدو عدوي صديقي اشارة 
صدر  الذي  عنها  اللوم  واشنطن  دفع  الى 
االمريكي  الكونغرس  اعضاء  بعض  عن 
بخطأ امريكا االستراتيجي في انسحابها 
من  االرهابية  العصابات  امام  االرض  وترك 

داعش ..
واقترن شرط امريكا بتدخل ايران في حرب 
مع  بالتنسيق  مقترنا  يمون  بان  الرمادي 
الحكومة العراقية وان تكون قواتها تحت 

القيادة العسكرية العراقية .
رفيعا  امريكيان  مسؤوالن   صرح  فقد 
المتحدة  ال��والي��ات  ب��ان   ، المستوى 
ايراني في  أي تدخل  تعارض  لن  االمريكية 

الصراع مع تنظيم داعش .
اوردت��ه  تصريح  في  المسؤوالن  وق��ال 
لسان  على    ،“ ال��ك��اردي��ان  صحيفة  
مسؤوالن رفيعا المستوى رفضا الكشف 
بشكل  االثنان  اعلن  حيث  اسميهما  عن 
المتحدة  الواليات  ان”  عن  رسمي  غير 
ايراني في  أي تدخل  تعارض  لن  االمريكية 
الصراع مع داعش شريطة ان يكون مقترن 
العراقية وتحت  الحكومة  بالتنسيق مع 

قيادتها واشرافها المباشر”.
وياتي هذا التصريح تاكيدا على ما اعلنه 
الجيش االمريكي سابقا في نفس الصدد.

ومدنيون  عسكريون  مسؤولون  وك��ان 
المتحدة  الواليات  أن   ، أكدوا،  أميركيون 
“الصعبة”  ال��ع��راق  معركة  ستدعم 

الستعادة األراضي التي فقدها في مدينة 
مشيرين  المناطق،  من  وغيرها  الرمادي 
تدفع  لم  الميدانية”  “االنتكاسة  أن  الى 

واشنطن لبحث نشر قوات قتالية برية.
ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم البيت 
األبيض إريك شولتز قوله، “ما من شك في 
.. لكن ما من شك  أن هذه انتكاسة حقاً 
على  العراقيين  سنساعد  أننا  في  أيضاً 

استعادة الرمادي”.
تقوده  ال��ذي  الدولي  التحالف  وينفذ 
أشهر  منذ  األميركية،  المتحدة  الواليات 
تابعة  مواقع  تستهدف  جوية  غ��ارات 
دون  وسوريا،  العراق  في  “داعش”  لتنظيم 
التنظيم  خسائر  حجم  عن  اإلفصاح 

البشرية جراء هذه الضربات
المشتركة  القوات  في سياق متصل فان 
تعتزم  خوض حربا موسعة على تنظيم 
القائد  وجه  أن  بعد   , العراق  غربي  داعش 
العبادي   حيدر  المسلحة  للقوات  العام 
الجهود العسكرية صوب محافظة األنبار 
مساحات  على  التنظيم  يسيطر  التي 
قبل  وتحديدا   , أشهر  منذ  منها  واسعة 

سيطرته عل مركزها الرمادي , حيث كانت 
كومة  على  القدح  أثر  تلك  لسيطرته 
المركز  إلى  األنظار  حّول  مما   , القش 
إلى  المحلية  الحكومة  أصوات  وكسب 
الحشد  لدخول  الداعية  األصوات  جانب 

الشعبي .
الحرب  في  فعالة  قوة  الحشد  ويمثل 
إثباته  ما سبق  وهو   , وعّدة  عددا  المقررة 
كان   , التنظيم  مع  جبهة  من  أكثر  في 
لجنة  كشفت   , تكريت  تحرير  آخرها 
خطط  أعداد  عن  النيابية  والدفاع  األمن 
الحشد  قيادات  بين  متبادل  وتنسيق 
وغرفة العمليات المشتركة لبدأ معركة 
مؤكدة   ، داعش  سيطرة  من  األنبار  تحرير 
إن المعركة ستكون لحاسمة وستنطلق 
والدفاع  االمن  لجنة  عضو  وقال  قريبا. 
فصائل   “ إن  سالم,  حسن  النيابية  
المقاومة عازمة على تحرير األنبار بشكل 
تسليحها  إلى  الحكومة  داعيا   ، كامل” 
والمعنوي لها في  المادي  الدعم  وتقديم 
عدد  يقدر  فيما   ,  “ داعش  ضد  معاركها 
عناصر الحشد الذين تم تحشيدهم على 

أبواب مدينة األنبار ب�3 آالف عنصر مدرب .
الحشد  باسم  المتحدث  أكد  جانبه  من 
قناصين  كتيبة  تجهيز  النوري عن  كريم 
محافظة  تحرير  لمعركة  استعداداً 
، مؤكدا إن أعداد مجاهدي الحشد  األنبار 
إنشاء  إلى  أشار  ،فيما  قريبا  ستكتمل 
إرهابيي  لمنع تحرك  ثالثة خطوط للصد 
داعش باتجاه المناطق المحيطة باالنبار.

صواريخا  جهزنا  إننا   “ ال��ن��وري,  وق��ال 
فضال  المفخخة  العجالت  لمعالجة 
العبوات  لتفكيك  هندسية  كتيبة  عن 
الذين  القناصين  من  وكتيبة  الناسفة 
سيكون لهم دور فعال في اإلسراع بحسم 
دخول  مسألة   “ إن  إلى  الفتا   ,  “ المعركة 
 ، دعائية  قضية  ليست  لالنبار  الحشد 
وتخطيط  وتنظيم  إعداد  عملية  هي  بل 

وتحشيد للجهود لحسم المعركة”.
كبيرا  نزوحا  األنبار  محافظة  وشهدت 
تمثل في 25 ألف نازح على أبواب العاصمة 
بغداد بينهم من استطاع دخولها ومن لم 
يستطع , فيما بلغ عددهم في اربيل 14 
الفا خالل النصف األول من العام وبحسب 
العراق  “عين  تابعتها  إعالمية  تصريحات 

نيوز” للمحافظ نوزاد هادي .
لجنة  تكوين  إلى  النواب  مجلس  وسارع 
 , النازحين  مسألة  في  للبحث  رباعية 
والدفاع  األمن  لجنة  من  أعضاء  ضّمت 
القانونية  واللجنة  المهجرين  ولجنة 

باالضافة الى لجنة حقوق االنسان .
المؤسسات  لجنة  طالبت  فيما 
 , النيابية  المدني  المجتمع  ومنظمات 
المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع 
ضرورة  مبينة   , النازحين  بإغاثة  المدني 
ان تأخذ تلك المنظمات دورها في األزمات 

االنسانية التي تواجهها البالد.
 “ ان  عنتر,  ندى  اللجنة  عضو  وقالت 
العراقية  المدني  المجتمع  منظمات 
الخيرية قدمت الى النازحين المساعدات 
لكن الكثير منها وقفت موقف المتفرج 
دون تقديم الخدمات” , مشيرة الى “ العدد 
الكبير للمنظمات المسجلة قياسا بما 

يتواجد منها على ارض الواقع “.

دعا القيادي في ائتالف دولة القانون 
موفق الربيعي، القائد العام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال 
الستعادة  قتالي”  إنقاذ  “فريق 
جثمان الجندي الشهيد الذي قتله 
قضاء  في  “داعش”  تنظيم  عناصر 
الفلوجة التابعة لمحافظة األنبار.

“عملية  إن  بيان  في  الربيعي  وقال 
عصابات  لدى  األسير  الجندي  قتل 
داعش االرهابية في الفلوجة، يندى 

لها جبين اإلنسانية وعلى الجميع 
والشجب  االستنكار  بيانات  إصدار 
من  الفلوجة  دواع��ش  فعله  لما 
داعياً  شنيعة”،  ارهابية  جريمة 
القائد العام للقوات المسلحة إلى 
لتحرير  قتالي  إنقاذ  فريق  “إرسال 

جثة الشهيد من براثن الدواعش”.
القوى  “جميع  أن  الربيعي  واضاف 
ارسلت  المحلية  السياسية 
الطيار  لعائلة  التعزية  برقيات 
االردني الكساسبة، إال أننا اليوم ال 
اتجاه  اإلنساني  الحماس  ذلك  نرى 
قتل جندي عراقي مثل به على مرأى 

وهم  الفلوجة  أهالي  من  ومسمع 
دافع  الذي  الشهيد،  لقتل  يهتفون 
عن أعراضهم وأبنائهم وقاتل إلى أن 

نفد سالحه من الذخيرة”.
ودعا الربيعي الحكومة إلى “تحرير 
منذ  المغتصبة  الفلوجة  قضاء 

شهور من قبل عصابات داعش”.
التابعة  الصفحات  إحدى  ونشرت 
مواقع  على  “داع���ش”  لتنظيم 
فيديو  االجتماعي مقطع  التواصل 
عراقي  جندي  اعدام  لعميلة  وصور 
قضاء  جسور  اح��د  على  شنقاً 

الفلوجة.

وتوحيد  الخالفات  ترك  الى ضرورة  األعرجي،  بهاء  الوزراء  رئيس  نائب  دعا 
الصفوف، فيما أكد أن عملية التحرير التي بدأت، أمس، تحتاج نوعاً من 
االستقرار السياسي من أجل تحقيق أهدافها. وقال األعرجي في بيان ، إن 
“عملية التحرير التي بدأت، أمس، تحتاج نوعاً من االستقرار السياسي 
من أجل تحقيق جميع أهدافها”، مشدداً بالقول “في مثل هذه الظروف 
أن  وأض��اف،  الهمم”.  وشحذ  الصفوف  وتوحيد  الخالفات  ترك  علينا 
التوافقات  مبدأ  وجعل  الدستورية  والمخالفات  السياسية  “الخالفات 
المحاصصة هو السائد في جميع األحوال و األوقات، هو الذي أوصلنا إلى 
إليه”، داعيا الى “االستفادة من هذه التجارب بهدف تصحيح  ما وصلنا 
المسار”. وكان المكتب اإلعالمي للقائد العام للقوات المسلحة حيدر 
االنبار،  محافظة  تحرير  عملية  بدء  عن   ،)2015 أيار   26( أعلن،  العبادي 
المحيطة  المناطق  تطهير  عمليات  استمرار  مع  جاء  ذلك  أن  مبيناً 

بقضاء بيجي.

البياتي، ان عمليات “لبيك  القانون عباس  ائتالف دولة  النائب عن  اعتبر 
الى  “داعش”  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  المناطق  يا حسين” ستحول 
ستعتمد  المشتركة  االمنية  القوات  ان  مبينا  للتجفيف”،  قابلة  “برك 
على استراتيجية “مشاغلة العدو” ومهاجمته في اكثر من محور. وقال 
انطلقت  التي  العسكرية  “العمليات  إن  صحفي  تصريح  في   البياتي 
مؤخرا في االنبار ومناطق شمال غرب صالح الدين، ستساهم استراتيجيا 
في قطع امدادات تنظيم داعش الى مدينة الموصل”. واضاف البياتي ان 
“هذه العمليات ستحول مناطق تواجد داعش الى برك قابلة للتجفيف 
االنبار،  مع  الدين  صالح  شمال  عمليات  “ربط  ان  الى  مشيرا  والتطويق”، 
محاولة لتوسيع جبهة عريضة لتشتيت قوى العدو من خالل ضربه في 
اكثر من مفصل ومشاغلته”. وتابع البياتي أن “القوات االمنية ستعتمد 
في عملياته العسكرية على استراتيجية مشاغلة العدو ومهاجمته 
في اكثر من محور لغرض استنزاف قواته”، الفتا الى ان “التحالف الدولي 
مناطق  في  العراقية  للقوات  الجوي  الغطاء  لتوفير  استعداده  ابدى 
الرسمي  المتحدث  ان  الى  يشار  الدين”.  صالح  شمال  ومناطق  الرمادي 
باسم الحشد الشعبي أحمد األسدي اعلن امس الثالثاء )26 ايار 2015( 
عن بدء عملية عسكرية لتحرير محافظة األنبار ومناطق شمال صالح 
الدين من تنظيم “داعش”، فيما بين ان العملية أطلق عليها اسم “لبيك 
يا حسين”. وتمكنت القوات االمنية والحش الشعبي، اليوم االربعاء )27 
والفرحاتية  وحزرج  والكسارات  النباعي  مناطق  تحرير  من   ،)2015 ايار 
وسيد غريب جنوب غرب قضاء سامراء ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

فيما اعلن عضو مجلس محافظة االنبار راجع بركات العيساوي،

وجه  الزبيدي  جبر  باقر  وزيرها  ان  النقل،  وزارة  اعلنت 
يومي  كربالء  الى  البصرة  من  مسافرين  قطار  بتسيير 
الخميس والسبت من كل اسبوع، مبينة ان ذلك يهدف 

خدمة لزوار العتبات المقدسة.
االلكتروني،  موقعها  على  نشر  بيان  في  الوزارة  وقالت 
ان “وزير النقل باقر جبر الزبيدي وجه بمباشرة السكك 
بتسيير  االربعاء،  اليوم  من  واعتبارا  العراقية  الحديدية 
الى  البصرة  من  للمسافرين   DMU طراز  من  قطار 

كربالء يومي الخميس والسبت من كل اسبوع”.
واضافت الوزارة ان “الهدف من ذلك هو لخدمة زوار العتبات 

المقدسة”، مشيرا الى ان “القطار ينطلق يوم الخميس 
من محطة قطار البصرة الساعة )8:30( صباحا ليصل 

الى محطة قطار كربالء الساعة )5:30( مساءا”.
محطة  من  اخرى  مرة  ينطلق  القطار  “هذا  ان  وتابعت 
 )9( الساعة  اسبوع  كل  من  السبت  يوم  كربالء  قطار 
 )7( الساعة  البصرة  قطار  محطة  الى  ليعود  صباحا 

مساءا”.
للجميع”،  مناسبة  ستكون  “االسعار  ان  الوزارة  واكدت 
افضل  تقديم  لغرض  جاء  التوجيه  “هذا  ان  الى  الفتا 
وتأمين  كربالء  الى  المقدسة  العتبات  لزوار  الخدمات 
الراحة والسفر المريح للزوار من المحافظات الجنوبية 
الى  نقلهم  لتأمين  وبالعكس  المقدسة  كربالء  الى 

محافظاتهم العزيزة”.

قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية 
ان   ، ،االربعاء  طعمة  عمار  النائب 
في  المركزي  البنك  مساهمة 
يجنبنا  المالية  االزم��ة  معالجة 
االق��ت��راض ال��خ��ارج��ي وش��روط��ه 

القاسية”.
انخفاض  مع  انه   “ بيان  في  واضاف 
االقتصاد  واعتماد  النفط  اسعار 
عليه  رئيسي  بشكل  العراقي 
من  كثيرا  فأن   ، لوارداته  كمصدر 
الخدمات  و  المهمة  المشاريع 
تأثرت   ، العمل  فرص  توفير  و  العامة 
ان   “ الى  الفتا  الظروف  بهذه  سلبيا 
يعقبها  ضرائب  لفرض  الدولة  لجوء 
مستوى  انخفاض  و  االسعار  ارتفاع 
 ، للمواطنين  الحقيقي  الدخل 
بروز  يتضمن  بل  سليما  اجراء  ليس 
مشاكل و معاناة اجتماعية واسعة”.
من  االقتراض  اعتماد  ان   “ واض��اف 
النقد  )صندوق  الدولية  المنظمات 

سيفرض  الدولي(  البنك  و  الدولي 
على العراق شروطا قد تنعكس على 
المواطن و تضاعف االعباء و االسعار 

عليه”.
واوضح “ ان من مهام البنك المركزي 
االزم��ات  معالجة  في  المساهمة 
االقتصادية ودعم التنمية ، داعيا الى 
“ سحب مبالغ من الرصيد االحتياطي 
استقرار  على  يؤثر  ال  الذي  بالمقدار 
لنتمكن   ، المحلية  العملة  قيمة 
تعويض  من  المبالغ  تلك  بواسطة 
توظيفها  و  االي��رادات  في  النقص 
في  االستثماري  النشاط  انجاز  في 
قطاع الخدمات العامة و القطاعات 
االنتاجية و تشغيل وتطوير المصانع 
اطالق  في  والمساهمة  الحكومية 
والعاطلين  للخريجين  التعيينات 

عن العمل”.
هذه  يرافق  ان   “ الى  طعمة  ودع��ا 
لبناء  ال��دع��م  توجيه  االج����راءات 
االستراتيجية  للصناعات  قاعدة 
و  الصلب  و  الحديد  مصانع  مثل 

البتروكيمياويات و القطاع الزراعي .

االحمد  صباح  الشيخ  الكويت  امير  اكد 
رئيس  لجهود  دعمه   ، ال   ، الصباح  الجابر 
الوزراء حيدر العبادي في تحقيق المصالحة 

الوطنية.
االجتماع  خالل  له  كلمة  في  الصباح  وقال 

الوزاري 42  لوزراء خارجية دول مجلس التعاون 
االسالمي الذي افتتحت اعماله  في الكويت 
العبادي  حيدر  الوزراء  لرئيس  دعمنا  نؤكد   ،
ابناء  بين  الوطنية  المصالحة  تحقيق  في 

الشعب العراقي.
واضاف ، اننا نتابع بقلق ما يجري في العراق 
في  العراقية  للحكومة  دعمنا  ونؤكد 

مساعيها للمصالحة الوطنية .

الصدري  التيار  زعيم  اقترح 
تسمية  اطالق    ، الصدر  مقتدى 
لبيك   ( الدين(أو  ياصالح  )لبيك 
للعمليات  بديالً  أنبار(اسما  يا 
يخوضها  التي  العسكرية 
لتحرير  الشعبي  الحشد 
داعش  ارهابيي  من  المناطق 
اط��الق  ع��دم  ال��ى  دع��ا  فيما   ،
قد  بشعارات  المعارك  تسميات 
العمل  يجب  بل   ، فهمها  يساء 
محبة  ش��ع��ارات  اط��الق  على 

للوطن ونابذة للطائفية .
سؤال  بعد  الصدر  دعوة  وجاءت 
الحوزة  طلبة  من  لمجموعة 
بشأن  النجف  في  العلمية 
الشعبي  الحشد  هيئة  اطالق 
الجديدة  العسكرية  للعمليات 

اسم ) لبيك يا حسين(”.
ينبغي  ال   : رده  في  الصدر  وقال 
البيت  اهل  أتباع  نحن  علينا 

التفريط  ال��س��الم(  )عليهم 
بسمعة المذهب وسمعتهم .

التسمية  تلك  مثل  ان  واضاف” 
ولذا  محالة  ال  فهمها  سيساء 
للوطن  محب  كل  على  فيجب 
االعتراف  عدم  للطائفية  ونابذ 
ان  يجب  بل  التسميات،  بتلك 
ياصالح  لبيك   ( التسمية  تكون 
فكلها  أنبار(،  يا  لبيك   ( الدين(أو 

في خدمة الوطن”.
نعم   “ بقوله  الصدر  واستدرك 
الوطنية  رم��ز  )ع(  الحسين 
الجهاد  امير  والحسين  واالب��اء 
ان  نريد  ال  اننا  اال  والمجاهدين. 
لجعل  االخر  الطرف  يستغلها 
وطنية  هي  بل  طائفية  الحرب 

اسالمية “.
االستقرار  ان  رأي  بل في   “ واضاف 
التسميات  ه��ذه  مثل  على 
ماحياً  ويكون  الموقف  سيؤجج 
تلك  ان  الى  مشيرا  لالنتصارات، 
وقد  رسمية  ليست  التسمية 

رفضتها السلطة الحكومية”

الكهرباء: بغداد تعاني من قلة خطوط نقل الطاقة وتزويدها ال يتعدى 3500 ميغاواطتحالفا جديدا ائتالف دولة القانون والمواطن واألحرار في واسط

مجدي نجيب يرسم الحياة ب “قصائد ملونة”تعدد االختيارات يصعب مهمة بوغبا لتحديد مستقبله خارج إيطاليا

السنة الرابعة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية للصحافة والنشر العدد )633(  الخميس 28 آيار 2015

املدينة من  الأمنية حتا�صر  القوات  اأن  اأكدت  فيما  الرمادي،  الداخلية، عن حترير ٦٥ كم من مناطق  اأعلنت وزارة 
حمورين مهمني. وقال بيان للوزارة نقاًل عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قا�صم املحمدي، اإن "القوات الأمنية 
"القوات الأمنية حتا�صر املدينة من حمورين مهمني".  اأن  الرمادي"، موؤكدا  متكنت من حترير ٦٥ كم من مناطق 
اأحكمت  الع�صائر  واأبناء  ال�صعبي  احل�صد  مع  وبالتن�صيق  الأمنية  "القوات  اأن  البيان،  بح�صب  املحمدي،  واأ�صاف 
"القوات الأمنية  ال�صيطرة على املنافذ املهمة التي تعتمدها الع�صابات الداع�صية يف التمويل والهروب"، مبينا اأن 

بداأت الآن حما�صرة الرمادي من جهتي اجلنوب والغرب.

الداخلية: القوات األمنية تحاصر الرمادي وتحرر 65 كم منها

الربيعي يدعو الرسال فريق قتالي لجلب جثة الجندي الذي اعدمه “داعش” بالفلوجة

األعرجي: علينا ترك الخالفات وتوحيد 
الصفوف لتحقيق أهداف عملية التحرير

البياتي: عمليات لبيك يا حسين ستحول 
مناطق تواجد داعش الى برك قابلة للتجفيف

الزبيدي يوجه بتسيير قطار من البصرة الى كربالء يومي الخميس والسبت من كل اسبوع

عمار طعمة : مساهمة البنك المركزي في معالجة 
االزمة المالية يجنبنا االقتراض الخارجي

امير الكويت يؤكد دعمه لجهود العبادي
 في تحقيق المصالحة الوطنية

الصدر يقترح تسمية )لبيك يا انبار( اسما 
بديال لعمليات لبيك ياحسين
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تشكيل  ،عن   ، واس��ط  محافظة  في  أعلن 
فائزة  كتل  ثالث  يضم  جديد  سياسي  تحالف 
ائتالف  تمثل   ، المحافظة  انتخابات مجلس  في 
دولة القانون والمواطن وتيار األحرار  وتشمل تلك 
الكتل الكبيرة باقي الكتل المنضوية ضمنها .

الفضيلة  كتلة  عن  المجلس  عضو  وقال   
المنضوية بائتالف دولة القانون عادل الساعدي “ 
ان:” الكتل السياسية التي فازت بأغلبية مقاعد 
 ، األخيرة  االنتخابات  في  المحافظة  مجلس 
جديد  سياسي  تحالف  تشكيل  على  اتفقت 
 ، واسط  في  العراقي  الوطني  التحالف  باسم 
مبينا ان التحالف الجديد يهدف إلى تفعيل روح 
المحلي  القرار  صنع  في  الجماعية  المشاركة 
وتنفيذ القرارات التي تصب في خدمة المواطنين 
السيما في ظل األزمة المالية التي تمر بها البالد 

عموماً والمحافظة بشكل خاص “.
التحالف  في  المشاركة  الكتل  أن   ”: وأضاف 
تضمنت  اتفاقية سياسية  على  وقعت  الجديد 
التي تم االتفاق عليها قبيل تشكيله،  المحاور 
الحكومة  أداء  يعزز  بما  بتنفيذها  للمباشرة 
وتقديم  المحافظة  تطوير  اجل  من  المحلية 

أفضل الخدمات للمواطنين فيها “.

واوضح الساعدي ان “تشكيل االئتالف الجديد 
مطلقة  وباغلبية  واسط  محافظة  مجلس  في 
العضاء المجلس اليعني غياب المعارضة داخل 
باستجواب  االئتالف  سيقوم  وانما  المجلس 
تجاه  مهامه  تنفيذ  في  مقصرا  يراه  من  كل 
الداخلي  للنظام  وفقا  وابنائها  المحافظة 

للمجلس.
خلف  مالك  واسط  محافظ  قال  جانبه  من 
الجمع  هذا  يكون  ألن  يحدونا  األمل   ”: ان  الوادي 
وهذا التحالف حقيقيا ومعطاًء ،وان يأتي بثماره 
على ارض الواقع في إطار مزيد من التوافق لكي 
الوطن  نصنع فريقا قويا منسجم ينهض بهم 
والمواطن ويقع على عاتقه بناء واسط ، وان يكون 
هذا التحالف نموذجا يحتذي به وتجربة ناجحة 

تقتدي بها المحافظات األخرى “.
يتألف  واس��ط،  محافظة  مجلس  أن  يذكر 
ائتالف  عن  سبعة  بواقع  موزعين  عضواً   28 من 
المواطن،  ائتالف  عن  ومثلهم  القانون،  دولة 
وخمسة  الوادي،  خلف  مالك  المحافظ  بينهم 
مازن  المجلس  رئيس  بينهم  الصدري  التيار  عن 
العدالة  دولة  اثنان عن كل من  الزاملي وعضوان 
وعضو  المخلصة،  األيادي  وتجمع  االجتماعية 
واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة 
العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني 

الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء

سياسية2

تحالفا جديدا ائتالف دولة القانون والمواطن واألحرار في واسط

قال مسؤول مكتب المجلس 
االعلى االسالمي في محافظة 
إن  ال��ب��زون��ي،  ج��واد  البصرة 
ماجد  المحافظ  توجهات 
النصراوي ضد اعمال ازالة صور 
بما  متهماً  الثاني،  الشهيد 
ب�”المدسوسين”  اسماهم 

بإزالة الصور.
“قام  أنه  البزوني  وكشف 
بزيارة لمكتب السيد الشهيد 
خاللها  اوضح  الثاني،  الصدر 
الصدري  التيار  في  لقيادات 
خالل  وقع  الذي  الفهم  سوء 
اقامتها  التي  التجاوزات  رفع 
البوسترات  إلزالة  المحافظة 
الصور  وجميع  وال��الف��ت��ات 
والشوارع  االرصفة  على  من 

الرئيسية”.
وتابع “هناك من اساء للرموز 
بتعرضه  والشهداء  الدينية 
لصورهم داخل المدينة”، مبينا 
لتوجيهات  مخالفة  “انها 
للشهداء  وانتقاص  المحافظ 

والمراجع الدينية”.
اسماهم  من  البزوني  واتهم 
صور  بزالة  ب�”المدسوسين 
الشهيد الثاني السيد محمد 
في  ال��ص��در  ص���ادق  محمد 

الفتنة  زرع  اجل  من  البصرة 
ابناء المحافظة  والتفرقة بين 
ظل  في  السياسية  وجهاتها 
والسياسي  االمني  ال��ت��ردي 
بمواجهة  البالد  تشهده  الذي 

التنظيمات االرهابية داعش”.
محافظ  دع��ا  ذل���ك،  ال��ى 
النصراوي  م��اج��د  البصرة 
برس”،  الغد  ل�”  حديث  خالل 
على  المتجاوزين  المواطنين 
والمشاريع  العامة  االماكن 
الحكومة  مع  “التعاون  الى 
المحلية ولجنة رفع التجاوزات 
االستعانة  وع��دم  بالمغادرة 
الى  ت��ؤدي  سياسية  بجهات 
عدم  وبالتالي  االوض��اع  تأزيم 

تقديم الخدمات”.

التجاوزات  “لجنة  أن  واضاف 
وابرزها  كثيرة  صعوبات  القت 
مكي  السابق  رئيسها  مقتل 
“تعرض  عن  كاشفا  التميمي”، 
تهديدات  الى  الجديدة  ادارتها 
مجموعات  قبل  من  بالقتل 

مسلحة”، لم يسمها.
وك���ان م��ص��در ف��ي دي��وان 
محافظة البصرة اكد في وقت 
سابق تعرض منزل احد قيادات 
االسالمي  االعلى  المجلس 
في  التجاوزات  لجنة  ورئيس 
الى  ذيب  محمد  المحافظة 

وترويع  والتخريب  المداهمة 
يد  على  واالط��ف��ال  العائلة 
حماية  م��س��ؤول  مجموعة 
طاهر  محمد  االول  النائب 
للتيار  ينتمي  الذي  التميمي 
وجه  اث��ره��ا  على  ال��ص��دري 
الى  برسالة  االعلى  المجلس 
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
بيان  فيها  مطالبا  الصدر 
اخر  على  وال��وق��وف  الحالة 
شهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات 
والمجلس  االحرار  بين  البصرة 

االعلى االسالمي.
يشار الى ان حكومة البصرة 
إلزالة  حملة  نفذت  المحلية 
التجاوزات اللوحات والبوسترات 
االعالنية الواقعة على الشوارع 
تأهيل  ل��غ��رض  الرئيسية 
الوفود  شارع  السيما  المدينة 
المحافظة  به  تعتني  ال��ذي 

بصورة خاصة.
كتلة  مكتب  مدير  وطالب 
البصرة  محافظة  في  االحرار 
اول  المنصوري،  محمد  وكالة 
االعلى  المجلس  االحد،  امس 
ازال��ة  إزاء  اع��ت��ذاراً  بتقديم 
السيد  الثاني  الشهيد  صور 
الصدر  صادق  محمد  محمد 
اعضاء  أن  مبيناً  البصرة،  في 
للحملة  داعمين  المجلس 

التي يقودها المحافظ.

المواطن  كتلة  عن  النائبة  طالبت 
بضرورة  الخفاجي،  ليلى  النيابية 
الحشد  لدعم  الجهود  تحشيد 
ضد  حربا  يخوض  وه��و  الشعبي 
واسكات  االجرامية  “داعش”  عصابات 

ابواق الفتنة.
إن   ، فيه  قالت  بيان  وفي  الخفاجي 
سكنة  من  السياسيين  بعض  “هناك 
العراقيين  بدماء  المتاجرين  الفنادق 
بين  الطائفة  الفتنة  اثارة  عملوا على 
وعندما  العراقي  الشعب  مكونات 
احتلت داعش بعض المناطق لن نجد 
وال  القتال  ساحات  الفي  حضورا  لهم 

مع النازحين”.
ادرك  العراقي  “الشعب  أن  وأضافت 
جيدا محاوالت ابواق الفتنة ومن الذين 
ولم  العراقي  الشعب  على  يحرضون 
بين  فتنة  باحداث  محاوالتهم  تنطلي 
مكونات الشعب”، مشددة على ضرورة 
ان” يكون الشعب العراقي هو المحامي 
تحشد  ويجب  الحشد  عن  والمدافع 

الجهود ألسكات اصوات الفتنة”. 
الماضية  الثالث  السنوات  وشهدت 
ظهور طبقة سياسية وعشائرية في 
شقت  والشمالية  الغربية  المناطق 
منصات  على  ووقفت  الوطني،  الصف 
بتقسيم  للمطالبة  والمهانة  الذل 
الذي  االمر  الحكومة،  واسقاط  البالد 

االرهابية  التنظيمات  الستفحال  دفع 
حتى  وتناميها  المناطق  تلك  في 

سقطت بيد تلك الجماعات.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب 
وقت  في  طالبوا  قد  والسياسيين 
عربية  ودوالً  كردستان  إقليم  سابق 
العراقي  للقضاء  مطلوبين  لتسليم 
التحريض على االرهاب، ومنهم  بتهم 
الرافعي  ورافع  السلمان  حاتم  علي 

وغيرهم.

األعلى  المجلس  رئيس  اكد 
ان  الحكيم  عمار  االس��الم��ي  
الحشد  ب��ن��واي��ا  التشكيك 
بالمليشيا  وتسميته  الشعبي 
سيؤدي  بالطائفية  واتهامه 
اإلره��اب  تقدم  من  المزيد  الى 
المدن  من  ومزيد  وعصاباته 

المنكوبة والنازحين والسبايا .
إننا  بيان  في  الحكيم  وق��ال 
النهاية  في  انتصارنا  من  واثقون 
رغم كل الجراح والمعاناة وثقتنا 
واقعية  ق��راءة  من  نابعة  هذه 
وجدانية  عاطفية  ثقة  وليست 
اسود  ان   ”: وأض��اف   .“ فحسب 

سينتفضون  الشعبي  الحشد 
وطنية  عشق  لوحة  ويرسموا 
جديدة ويثبتوا للجميع ان انبارنا 
الى  والدواعش  صامدة  ستبقى 

لعنة الحاضر ومزابل التاريخ.

كتلة  عن  النائبة  وصفت 
بدر النيابية ميثاق الحامدي، ، 
التحقيق في جريمة سبايكر 
منصف”  وغير  مخجل   “ بانه 
التي  الجريمة  حجم  ام��ام 

ارتكبت بحق االبرياء .
صحفي  بيان  في  وقالت 
لم  سبايكر  لجنة  تقرير  ان 
 ، وذويهم  الشهداء  ينصف 
ولم يكن التحقيق مهنيا ، بل 
كان استهانة بمشاعر عوائل 
من  والمخلصين  الشهداء 

ابناء الوطن”.
بتحقيق  الحامدي  وطالبت 
مجزرة  ف��ي  وش��ف��اف  ع��ادل 

ازالم  متهمة   ، سبايكر 
عصابات  و  السابق  النظام 
العسكرين  والقادة  داع��ش 
ت��أدي��ة  ع��ن  المتخاذلين 
هذه  بارتكابهم  مهامهم 

المجزرة.
مجلس  رئ��اس��ة  وك��ان��ت 
من  العاشر  في  ردت  النواب 
اللجنة  تقرير  الماضي  آذار 
جريمة  ب��اح��داث  الخاصة 
اللجنة  ووجهت  سبايكر 
تحقيقاتها  ب��ت��وس��ي��ع 
بالجريمة.واكد رئيس مجلس 
ان  الجبوري،  سليم  النواب 
يرتقي  ال  سبايكر  تقرير 
يتناسب  وال  الحدث  لمستوى 
الحادثة وخطورتها  مع حجم 

واهمية تفاصيلها

النيابية,  ب��در  كتلة  رف��ض��ت 
االمريكي  الدفاع  وزي��ر  تصريحات 
التي طعنت بها قواتنا  اشتون كارتر 
هي  امريكا  ان  مشيرة  االمنية، 
االمنية  االنتكاسات  وراء  تقف  من 
قواتنا  بتزويد  التزامها  لعدم  وذلك 
تم  التي  باالسلحة  المسلحة 
التعاقد معها منذ مدة طويلة. وقال 
إن  ناجي  محمد  الكتلة  عن  النائب 
بقواتنا  االمريكي  الدفاع  وزير  “طعن 
الواليات  وان  مرفوض  المسلحة 

تتحمل  من  االمريكية هي  المتحدة 
حدثت  التي  االمنية  االنتكاسات 
الرمادي بسبب عدم التزامها بتسليم 
عقود السالح التي ابرمتها الحكومة 
معها منذ فترة طويله وخاصة عقود 
“قواتنا  أن  واضاف   .”16 أف  طائرات  
وابناء  الشعبي  والحشد  المسلحة 
لالمريكان خالل  سيثبتون   العشائر 
شجاعتهم  المقبلة  القليلة  االيام 
ومن  واالنبار  الدين  صالح  تحرير  من 
القوات  وتشن   .“ الموصل  بعدها 
االمنية وفصائل المقاومة االسالمية 
العشائر  وابناء  الشعبي  والحشد 

عملية عسكرية كبرى.

السياسي  المكتب  عضو  عّد 
حيدر  العراقية  القوى  التحاد 
النواب  مجلس  رئاسة  قرار  الُمال، 
مشعان  النائب  عضوية  سحب 
نحو  انطالق  نقطة   ”: الجبوري 
المتهمين  من  البرلمان  تطهير 

بالتزوير “.
قرار  ان   “ بيان صحفي  وقال في 
اخ��راج  النواب  مجلس  رئاسة 
المتهم بالتزوير والمدان بجرائم 
من   ، الجبوري  مشعان  النشر 
عضويته،  وانهاء  النواب  مجلس 
شكل نقطة انطالق نحو تطهير 
بالتزوير  المتهمين  من  البرلمان 

اهلهم  حقوق  على  والمزايدين 
االره��اب  وداع��م��ي  وشعبهم 

وتنظيم القاعدة”.
ان  ح��اول  الجبوري،  ان  وتابع” 
المجلس  في  األزم���ات  يخلق 
ويتهم الشرفاء ويثير الفتن ، في 
جريمة  على  للتغطية  محاولة 

تزويره شهادته الدراسية “.
هذه  النواب  لمجلس  وب��ارك 
الخطوة التي :” اعطت بارقة امل 
للشعب العراقي بان الحق يعلو 

واليعلى عليه “ .
مجلس  رئاسة  هيئة  وكانت 
ام��س سحب  ق���ررت  ال��ن��واب، 
مشعان  النائب  من  العضوية 
تزوير  خلفية  على  الجبوري 

شهادته

الياسري  رشيد  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  اكد 
مع  المعركة  ستحسم  ياحسين  لبيك  عمليات  ان   ،

االرهابيين سريعاً وبوقت قياسي.

وقال الياسري في بيانان “ القوات االمنية البطلة وابناء 
الدفاعي  الوضع  من  اليوم  تحولوا  الشعبي  الحشد 
العمليات  انطالق   “ ان  الى  “,مشيرا  الهجومي  الى 
العسكرية في االنبار دليل واضح على حسم المعركة 
عانى  الذي  العراقي  والشعب  االمنية  القوات  لصالح 

كثيراً من االرهابيين”.

الشعبي  الحشد  ابناء  دعم  ضرورة  على   “ اكد  كما 
والقوات االمنية من كل النواحي لتحقيق االنتصارات”.

الشعبي  والحشد  والداخلية  الجيش  قوات  وكانت 
ورجال العشائر بمساندة القوة الجوية وطيران الجيش 
قد بدات هجومها الواسع النطاق امس لتحرير مدينة 

الرمادي من تنظيم داعش االرهابي

وصل وزير الخارجّية إبراهيم الجعفري، 
تستغرق  زي��ارة  في  الكويت  دولة  إلى 
ِعّدة أّيام للُمشارَكة في الدورة 42 لوزراء 

خارجّية دول مجلس التعاون اإلسالمّي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان “الجعفري 
الدورة كلمة يوضح فيها  سيلقي خالل 

تتعرَّض  التي  يات  للتحدِّ العراق  رُؤي��ة 
إلنهاء  الناجعة  والُحلول  المنطقة،  لها 
المنطقة  ُعُموم  في  الحاصل  ر  التوت�ُّ
التعاون  مجلس  دور  وتفعيل  والعالم، 
بالمسؤولّيات  للنهوض  اإلس��الم��ي 
وحدة  حفظ  في  عاتقه  على  الُملقاة 
إيجاد  على  والعمل  الشعوب  وكرامة 

ُمناخات ُمناِسبة للحوار البنّ�اء”.
“الجعفري سيستعرض في  ان  واوضح 

في  العراقّية  الحكومة  ُجُهود  كلمته 
اإلرهابّية،  داعش  عصابات  على  الحرب 
القوات  مها  تُ�قدِّ التي  والتضحيات 
الشعبّي  الحشد  وأبناء  الُمسلحة 
الدفاع  في  والعشائر  والبيشمركة 
بالنيابة عن أمم العالم في الحرب على 
الُمستلزَمات  وتوفير  داعش،  إرهابيِّي 
ُمعاناة  م��ن  للتخفيف  ال��ض��رورّي��ة 

النازحين”

البزوني: توجهات محافظ البصرة ضد اعمال 
ازالة صور الشهيد الثاني

الخفاجي تشدد على ضرورة تحشيد الجهود 
لدعم الحشد الشعبي واسكات ابواق الفتنة

الحكيم يدعو الى عدم التشكيك 
بنوايا الحشد الشعبي

برلمانية تصف التحقيق بجريمة 
سبايكر بـ”المخجل” وغير المنصف

بدر النيابية تستهجن الطعن 
االمريكي بالقوات االمنية

المال : سحب عضوية الجبوري نقطة 
انطالق نحو تطهير البرلمان

الياسري :عمليات لبيك ياحسين ستحسم المعركة مع اإلرهابيين وبوقت قياسي

الجعفري  في الكويت للُمشاَركة في الدورة 42 لوزراء الخارجّية
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يوميات  في  خفية  تفاصيل   هناك 
مع  المواجهة  جبهات  على  المقاتلين 
تنظيم داعش ... تحكي مرارة الواقع الذي 
االكبر  العبء  ويتحملون  ابناؤنا  يعيشه 
بالقتال  الخاصة  االم��ور  تمشية  في 
قوات  تقدم  وعرقلة  التصدي  زخم  وادامة 
النباعي وغيرها من  .  من  العدو االرهابي 
النوع  التي عاشت  معارك من  المناطق  
الذي يصفه المعنيون بالشان العسكري 
انها مصيرية وذات قيمة لوجستية على 
على  المحتدمة  المواجهة  نتائج  مسار 

خط النار .
اوصلها  التي  المعلومات  تلك  بين  من 

عدد من المقاتلين في القوات العسكرية 
ان   .. العراقية والشرطة واالجهزة االمنية 
ما يمتلكه المقاتل العراقي من عتاد  ال 
داعش  عناصر  بحوزة  ما  يعادل  او  يساوي 
حصلت  ما  ان  تؤكد  المعلومات  واخر   ..
عليه داعش خالل االيام الماضية من عتاد 
معاركها  زخم  يديم  وعجالت  واسلحة 
ضد قواتنا لعام كامل ... مقابل ما بحوزة 

مقاتلينا  ال سبوع واحد ما بالكثير..  
مدنيين  ونحن  المعادلة  ه��ذه  خذ 
نستغرب ذلك كيف بالقادة والقائد العام 
للقوات المسلحة ... اما  ينبغي ان تكون 
يومي  وفحص  دقيقة  استبيانات  هناك 
للسالح والعتاد وكما كان يجري وشهدناه 
بعيوننا في زمن الحرب العراقية االيرانية  

.

كيف تطلب  من المقاتل ليس بجعبته 
عدو  يواجه  ان   ) مخزنين)شاجورين  سوى 
من  عديدة  واكداس  سالح  بأحدث  مدجج 
مخازن العتاد .. كيف تريد منه المقاومة  
التجهيزات  من  البائس  الوضع  هذا  ومع 
مأساوية  يقل  ال  اخر  مشهد   . الفقيرة 
لوضعنا المهزوز في الجبهة ينقله عدد  
داعش  هجوم  اثناء  المقاتلين  من  اخر 
اربعة  ان   ... لألنبار  حينه  في  واحتاللها 
 “ من  اثنين  عدد  تحمل  مدرعة  شفالت  
واسقطت  براحتها  تقدمت  البيكيسي” 

احد عشر برجا للمراقبة العسكرية .
القيادة  أمام  أضعه  التفصيل  هذا  و 
العسكرية ... ولك أن تسمي ذلك ما شئت 
على  مؤامرة   ... الصفات  او  األسماء  من 
وجودنا ترتبط فيها شخصيات متواطئة 

... تقاعس من األدارة و الميرة .. عدم وجود 
الحاجة  متطلبات  ويتابع  يهيء  تنظيم 
البشرية  الموارد  دائرة  ...غياب  القتالية 
التي تقدم إحصاءاتها الدقيقة و اليومية 
وعدد   ... للمقاتلين  الفعلية  االعداد  عن 
الفضائيين  يخص  وما   ... المتسربين 
أنهم  األخيرة  االنبار  نتائج  أثبتت  الذين 
ال��  يقارب  لعدد  برواتب  يتمتعون  مازالوا 
أن  فيه  ثبت  وقت  في  مقاتل  الف   )25(

العدد الفعلي هو خمسة االف مقاتل .
ان هذا االستبيان وباألرقام يعني بصريح 
العبارة أن هناك تخبط و أزدواجية ما بين 
العامة  القيادة  الى  تقدم  التي  التقارير 
عن  التغاضي  بين  و  المسلحة  للقوات 

كل ما يحدث على أرض الواقع .
الهراء  هذا  كل  تحتمل  ال  القضية 

مصيرية  قضية  ألنها   ... التسويف  و 
ترتبط بما نحاول تأمينه لسالمة الوطن 
كل  وان   ... أرضه  كرامة  على  الحفاظ  و 
خسارة تحصل في األرواح و احتالل أراضي 
يؤكد بما ال يقبل الشك أننا ماضون الى 
المجهول ... و الى ما يرمي وطننا في هوة 

سحيقة ال يمكن أدراك نهايتها .
مطالبة  هو   ... المطلوب  التخطيط  و 
تحتاجه  بما  ويوميا  األمنية  القيادات 
االستخبارات  م��ن  عناصر  أش���راك  و 
و  العراق  بقدر  مؤمنة   ... العسكرية 
لمراقبة  سري  بشكل  و  العادلة  قضيته 
ادامة  ومالحظة  العتاد  توزيع  طريقة 
األسلحة ... و كشوفات بأعداد المقاتلين 
... ورفعها يوميا بالبريد العسكري السري 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  لمكتب 

عما  وواضح  حقيقي  بشكل  نقف  لكي 
يجري من حقائق او اخفائها  .

معركة  وليست  حربا  نخوض  اننا 
لألمزجة  خاضع  نسق  وذات  فصلية 
والشد  بالجذب  المرتبطة  واالعتبارات 
االستفادة  باإلمكان  ان  كما   . السياسي 
في  خاصة  السابقة  الحروب  تجارب  من 
تحسب  لم  اذا  ألنك   .. اليومي  الموقف 
التقدم  تستطيع  ال  قائم  هو  ما  حساب 
ونحو  الصحيح  باالتجاه  واحدة  خطوة 
مرارة  بعد  لنكن   .. المطلوب  الهدف 
ماذقناه اكثر صدقا وتعامال مع مستقبل 
العراق.. وان يتم تطبيق القانون العسكري 
بحذافيره الن من امن العقاب .. اساء االدب 
.. مع التأكيد على حقوق المخلصين من 
المقاتلين على وفق مبدا الثواب والعقاب.

ربيعنا الذي لم يزهر على خطوط النار 
ـ فؤاد العبودي



3اقتصادية

ق��ررت لجنة الطاقة ف��ي مجلس الوزراء، 
الخاص��ة  اإلس��تثناءات  جمي��ع  إلغ��اء 
ل��وزارات  الكهربائي��ة  الطاق��ة  بتجهي��ز 
الدولة ومؤسس��اتها ودوائره��ا والمنطقة 
الخض��راء، فيما دعت من الغي إس��تثنائه 
للتعاقد مع وزارة الكهرب��اء لغرض تزويده 
بطاقة مستمرة مقابل سعر تجاري و غير 

مدعوم.
وقال نائب رئيس الوزراء بهاء األعرجي في 
بي��ان صحفي  إن��ه “ترأس لجن��ة  بمكتبه 
الرس��مي ف��ي بغ��داد، اإلجتم��اع الس��ابع 
للجنة الطاقة في مجل��س الوزراء”، مبينا 
أن “اللجنة قررت إلغاء جميع اإلس��تثناءات 
الخاص��ة بتجهي��ز الطاق��ة الكهربائي��ة 
ومنها وزارات الدولة ومؤسس��اتها ودوائرها 
مق��ر  )الخض��راء(  الدولي��ة  والمنطق��ة 

الحكومة والبرلمان”.
وأض��اف أن��ه “يس��تثنى م��ن ذل��ك القرار 
المستش��فيات على أن تسدد ما بذمتها 
من فواتير خالل ثالثة أشهر وإزالة التجاوزات، 
وعلى من يلغى إستثنائه التعاقد مع وزارة 
الكهرباء لغرض تزويده بكهرباء مستمرة 

مقابل سعر تجاري و غير مدعوم”.
يش��ار إلى أن مجل��س الوزراء اص��در قرارا 
ف��ي ش��هر حزي��ران ع��ام 2010، يقض��ي 
بقط��ع التي��ار الكهربائي ع��ن المنطقة 
الخضراء والوزارات والدوائر الرسمية ومنازل 
المس��ؤولين، فضال ع��ن مق��رات األحزاب، 
وهو م��ا يوفر أكث��ر من 1000 مي��كا واط، 
بحس��ب ما ذكر مس��ؤولون، غي��ر أن قطع 
الكهرباء عن المنطقة لم يدم س��وى أيام 
معدودة بعد اعتراض النواب والمس��ؤولين 

الساكنين في المنطقة.
وبي��ن االعرج��ي أن “اللجن��ة وافقت على 
تش��كيل لجنة مك�ّونة من لجنة الطاقة 
وعضوية وزارة الكهرب��اء وممثل عن هيئة 

المش��اريع لوض��ع دراس��ة ح��ول إمكانية 
إدخال ش��ركات القط��اع الخاص في قطاع 

توزي��ع الكهرب��اء”.
وأوض��ح أن “اللجن��ة أوص��ت بُمش��اركة 
المس��تثمرين المختصي��ن لبناء محطة 
مركبة على المحطة البس��يطة الغازية 
المملوك��ة لوزارة الكهرب��اء حالياً على أن 
تدخل الوزارة كش��ريك في اإلستثمار ويتم 
تقييمها من ش��ركة إس��تثمارية أجنبية 

متخصص��ة”.
واش��ار االعرج��ي إلى أن “اللجن��ة وافقت 
على تش��كيل لجن��ة برعاي��ة وزارة النفط 
وعضوي��ة وزارات الزراع��ة والبيئ��ة والموارد 
لمعالج��ة  واآلث��ار  والس��ياحة  المائي��ة 
المحرمات النفطي��ة وتحويلها من حالة 
أو  أراضيه��م  م��ن  المواطني��ن  لتهجي��ر 
لدمار وتصحر األراض��ي العراقية إلى أراض 
ُمس��تثمرة زراعي��اً ورعوي��اً لتطوي��ر األرض 

لمصلحة الس��كان المقيمي��ن فيها مع 
الحف��اظ على المس��تلزمات األساس��ية 
للنش��اطات النفطية والغازي��ة بالتعاون 

مع الحكومات المحلية”.
ويترأس لجنة ش��ؤون الطاقة في مجلس 
ال��وزراء، نائب رئي��س الوزراء به��اء األعرجي 
وتضم في عضويته��ا كل من وزراء النفط 
والم��وارد  العال��ي  والتعلي��م  والكهرب��اء 

المائية والبيئة.

لجنة الطاقة تقرر إلغاء اإلستثناءات الخاصة بتجهيز الكهرباء للوزارات والمنطقة الخضراء

يتواص��ل العمل من قب��ل كوادر الش��ركة العامة 
العام��ة للتصمي��م واالنش��اء الصناعي ف��ي انجاز 
المرحل��ة الثانية في مش��روع المدين��ة الصناعية 
في الناصرية صرح بذلك الس��يد مدير عام الشركة 
المهن��دس عص��ام كاظ��م اجب��ارة قائال:يتلخ��ص 
العم��ل بتنفيذ المرحلة االولى من انش��اء المدينة 
الصناعي��ة خ��ارج مدين��ة الناصرية على مس��احة 
قدره��ا الف��ي دونم. حيث تم��ت المباش��رة بالعمل 
بتاريخ 1/6/2011 وقد كانت المرحلة االولى انش��اء 
البوابة الرئيس��ية للمدينة مع س��ياج امني بطول 
3 ك��م متضمن��ا اعم��ال االعم��دة الكونكريتي��ة 
وقط��ع الس��ياج المس��بقة الصب، وكذلك انش��اء 
البوابة الرئيس��ية للمدينة مع بناية االس��تعالمات 
بمس��احة 119م2 حيث يش��مل االعم��ال المدنية 
الكهربائي��ة والصحي��ة والميكانيكي��ة واالنهاءات 
واعم��ال الكونكري��ت والبن��اء وكذلك تنفي��ذ بناية 
االدارة بمس��احة اجمالية قدرها 920م2 لكل طابق 
وبطابقين مع كاف��ة االعمال الكهربائية والصحية 
والميكانيكي��ة مع تنفي��ذ الط��رق الداخلية حيث 
تبلغ كمية االكس��اء 28000م2 ويش��مل االكساء 
 local road ( وطبق��ة ) primary & collecter (ًاوال
( وعم��ل االرصفة وتركي��ب )curbstone( مع تنفيذ 
ش��بكة خطوط تغذي��ة الكهرباء وتنفيذ ش��بكة 
الهواتف واالنارة للش��وارع مع تنفيذ ش��بكة انابيب 
الماء وكذلك انابيب المجاري ومياه االمطار مع تنفيذ 
خزان��ات الم��اء المتكون من القواع��د الكونكريتية 
 pressd( بمساحة 260م2 وبنوعين الخزان االول من
steel( س��عة 640م3 وخزان ارضي بحجم 50م3 من 
الن��وع ))G.R.P وكذل��ك تنفيذ االعمال االنش��ائية 
لمحطة ضخ المدينة الصناعية بمساحة 100م2 
.اما المرحلة الثانية حيث وصلت نس��بة االنجاز الى 
مراح��ل متقدمة فيها والتي تش��مل انش��اء وحدة 
تصفية مي��اه وبطاقة 1000م3 / الس��اعة وتبليط 
الط��رق مع ابني��ة خدمية وتضم :مص��رف ومطعم 
وبناية للدفاع المدني وبناية ورشة نقليات مع تنفيذ 
ش��بكات الماء والمجاري واالمطار وكذلك ش��بكات 
التغذية الكهربائية واالنارة والهواتف ومحطة ضخ 
مياه االمطار ووحدة معالجة المياه الثقيلة.واضاف 
ان تطورالعمل في هذا المشروع جاء نتيجة الجهود 
المتواصلة من قبل كوادرالشركة وكذلك التنسيق 
الكامل مع المدير العام لتنمية الصناعية التابعة 

لوزارتنا والجهة المستفيدة .

كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار البرلمانية  
ع��ن ان اصدار عمل��ة جديدة فئ��ة 50 الفاً واخرى 
فئ��ة 100 الف ، وفيم��ا اكدت اهميته��ا بتعزيز 
س��عر الدينار من خالل اقبال الناس على التدوال 
، وصفته��ا انه��ا خط��وة مهمة نحو سياس��ية 

نقدية افضل لتحسين القتصاد العراقي.
وقالت عض��و اللجنة نجيبة نجي��ب ان” اصدار 
فئتي الخمس��ين والمائة الف ستعزز االقتصاد 

العراق��ي والس��يولة النقدي��ة لس��هولة النقل 
والت��داول به��ا “،الفتة ال��ى ان” اصحاب االس��هم 
ورؤوس االم��وال يلج��أون ال��ى الدوالر لع��دم وجود 

فئات نقدية كبيرة”.
واضافت ان” الفئات الجديدة خطوة مهمة نحو 
سياس��ية نقدي��ة افضل”،مبينة ان”ق��وة الدينار 
عامل مهمة لالقتصاد العراقي والفئات الجديد 

عام��ل ق��وة ل��ه”.
يذك��ر ان البنك المركزي العراقي اعلن في وقت 
س��ابق عن عزمه اصدار طبعات جديدة من فئتي 

ال� 50 الف دينار وال� 100 الف دينار.

أعلنت وزارة التجارة في بيان صحفي اصدره قس��م االعالم 
واالتص��ال الحكوم��ي  عن ط��رح مناقصة  لتجهي��ز الوزارة 
بكمي��ة 50000 أل��ف ط��ن م��ن م��ادة الحنط��ة لتغطية 

متطلبات البطاقة التموينية من المادة 
ومن  المناشئ ) امريكي-كندي- استرالي - روسي( وحسب 
المواصفات المعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب  

.
وأش��ار البي��ان إلى إن الع��روض نافذة لغاي��ة 11/ 6/ 2015 
على أن تكون العروض مش��فوعة بتأمين��ات اولية بموجب 
كفال��ة مصرفي��ة BIDBOND او ص��ك مص��دق لصالح 
الش��ركة العام��ة لتج��ارة الحبوب ف��ي ال��وزارة إضافة الى 

المستمسكات األخرى  .
ودعا البيان الراغبين بالمش��اركة في المناقصة مراجعة 
قسم العقود في الوزارة لشراء الشروط والمواصفات مقابل 
دف��ع مبلغ قدره خمس��مائة أل��ف دينار ل��كل مناقصة غير 
قابل للرد على أن تقدم العطاءات في موعد أقصاه الس��اعة 
العاش��رة من صب��اح يوم )االح��د( المص��ادف   7/ 6 / 2015 
مشيرا الى ان الوزارة لديها آليات وضوابط مركزية للتعاقدات 
والمناقصات التي تجريها بش��فافية عالية حيث س��تقوم 

بإس��تبعاد اي عطاء غير مستوفي للش��روط والمواصفات 
المعتمدة لديها كونها غير ملزم��ة بقبول اوطأ العطاءات 

، و في حال مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رس��مية في 
البالد فيعتبر يوم عمل رس��مي لغلق المناقصة. 

 حذر رئيس مظلة اإلنقاذ األوروبية )إى إس 
إم(، كالوس ريجلينج، م��ن إفالس محتمل 
لليون��ان فى ظ��ل األزمة المالي��ة الكبيرة 
الت��ى تمر بها الب��الد. وق��ال ريجلينج فى 
يضي��ق”.  “الوق��ت  صحيف��ة  تصريح��ات 

وذكر ريجلينج أنه س��يجرى لذلك العمل 
بش��كل متواص��ل عل��ى اتفاق، ألن��ه بدون 
اتفاق مع الدول المانحة لن تتمكن اليونان 
من اقتراض أموال جديدة، وقال: “س��تصبح 
مهددة باإلفالس، وهذا س��يكون له تأثيرات 
على دائنين آخرين مثلنا” - بحسب وكالة 
األنباء األلمانية-. وأض��اف ريجلينج: “على 
الجانب اآلخر ال تمنح مظلة اإلنقاذ قروضا 

إال عندم��ا يت��م تطبي��ق إصالح��ات، وهذا 
المبدأ سارٍ إلى اآلن أيضا، وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن يتعافى االقتصاد اليوناني”. 
وأكد ريجلينج أن مظلة اإلنقاذ قادرة على 
تس��ديد مس��اعدات جدي��دة بالملي��ارات 
لليون��ان، موضحا فى المقاب��ل أنه يتعين 
عل��ى اليون��ان االتف��اق م��ع الدائنين على 

قائمة إصالحات ملزمة.

 أعلن��ت وزارة التجارة الدولي��ة والصناع��ة الماليزية، أن 
اليابان ستس��تثمر في قطاع البني��ة التحتية في ماليزيا 

بتموي��ل قيمت��ه )110 ملي��ارات دوالر أميرك��ي(.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن هذا األمر س��يكمل الجهود 
التي يقوم بها البنك اآلس��يوي وبنك آس��يا لالستثمار في 

البني��ة التحتي��ة.
وأض��اف البي��ان، والذي صدر خ��الل اجتم��اع وزراء التجارة 
لألبيك ال�/21/ والذي عقد في الفلبين واختتم أمس األحد، 
أن الش��ركات الماليزية س��تكون قادرة على االستفادة من 

هذه الموارد اإلضافية.

أعلنت وزارة التجارة في بيان صحفي اصدره قسم االعالم 
واالتص��ال الحكومي  ع��ن طرح مناقص��ة  لتجهيز الوزارة 
بكمي��ة 50000 أل��ف ط��ن من م��ادة الحنط��ة لتغطية 

متطلبات البطاقة التموينية من المادة 
وم��ن  المناش��ئ ) امريكي-كن��دي- اس��ترالي - روس��ي( 
وحس��ب المواصف��ات المعتم��دة ل��دى الش��ركة العامة 

لتجارة الحبوب  .
وأش��ار البيان إل��ى إن العروض نافذة لغاي��ة 11/ 6/ 2015 
على أن تكون العروض مش��فوعة بتأمينات اولية بموجب 
كفال��ة مصرفي��ة BIDBOND او صك مص��دق لصالح 
الش��ركة العام��ة لتجارة الحب��وب في ال��وزارة إضافة الى 

المستمسكات األخرى  .

ودعا البيان الراغبين بالمشاركة في المناقصة مراجعة 
قس��م العقود في ال��وزارة لش��راء الش��روط والمواصفات 
مقابل دفع مبلغ قدره خمسمائة ألف دينار لكل مناقصة 
غي��ر قابل للرد عل��ى أن تقدم العطاءات ف��ي موعد أقصاه 
الس��اعة العاش��رة من صباح يوم )االح��د( المصادف   7/ 6 
/ 2015 مش��يرا الى ان الوزارة لديها آليات وضوابط مركزية 
للتعاق��دات والمناقص��ات التي تجريها بش��فافية عالية 
حيث س��تقوم بإستبعاد اي عطاء غير مستوفي للشروط 
والمواصف��ات المعتمدة لديها كونها غي��ر ملزمة بقبول 
اوطأ العط��اءات ، و في حال مصادفة ي��وم غلق المناقصة 
عطلة رس��مية ف��ي البالد فيعتبر يوم عمل رس��مي لغلق 

المناقصة. 

 أعلن��ت الحكوم��ة اإليرانية رفع س��عر 
 ،  42.8% بلغ��ت  الوق��ود بنس��بة كبي��رة 
ليصبح س��عر لتر البنزين العادي 10 آالف 
ري��ال إيران��ي، أي ما يع��ادل 30 س��نتا من 
ال��دوالر، والبنزين الممت��از 12 ألف ريال، أو 
36 س��نتا من ال��دوالر، والديزل 3 آالف ريال. 

وكان س��عر البنزين من��ذ أبريل عام 2014 
ق��د حدد ب���7000 ري��ال، أي ما يع��ادل 25 
سنتا من الدوالر، وسعر الديزل 2620 ريال 

أي ما يعادل 7 سنتات. 
من جهته، أعلن داود عرب علي مس��ؤول 
توزي��ع المش��تقات النفطية في ش��ركة 
أن حكوم��ة  اإليراني��ة  الوطني��ة  النف��ط 
طهران ألغت دعمها للمحروقات المتمثل 
بحصة تبلغ 60 لترا من البنزين المدعوم 

لألفراد، ووحدت بالتالي أسعار هذه المادة.
وأض��اف _حس��ب ما نقل��ت عن��ه وكالة 
األنباء اإليرانية_ أن الحكومة ألغت كذلك 
حصة السائقين من البنزين في إيران، وقد 
كانت عبارة عن 60 لترا شهريا من البنزين 
المدع��وم م��ن قب��ل الحكوم��ة مقابل 7 
آالف ري��ال إيراني للتر.ويق��ول المراقبون إن 
حكوم��ة روحاني اتجهت لخط��ة توحيد 
أس��عار الوقود بهدف س��د عج��ز الموازنة 

منذ أبريل 2014 حيث ارتفع سعر البنزين 
المدعوم بنسبة %75، والبنزين الحر 43%.

وبحسب الخطة سترتفع أسعار فواتير 
الكهرب��اء والغاز والكش��از والمي��اه ومادة 
الخبز بشكل تدريجي، مما تسبب بزيادة 
التذمر الش��عبي في ظ��ل ارتفاع معدالت 
وتدن��ي  المعيش��ي  والغ��الء  التضخ��م 
مستوى القوة الش��رائية لدى المواطنين 

اإليرانيي��ن.

تراجع سعر الذهب بأكثر من واحد 
بالمائة ليسجل أدنى مستوى له في 
أسبوعين اليوم الثالثاء مع استمرار 
صعود الدوالر في أعقاب بيانات قوية 
عن التضخم في الواليات المتحدة.

وهبط الس��عر الفوري للذهب إلى 
أدنى مس��توياته في أسبوعين عند 
)األونص��ة(  لألوقي��ة  دوالر   1192.60
ف��ي وق��ت س��ابق ليس��جل تراجعا 
بنح��و واحدا بالمائة إل��ى 1193.73 

دوالر بحلول الساعة 10.03 بتوقيت 
غرينتش.

العقود  في  وانخفض سعرالذهب 
يونيو  تس��ليم  اآلجل��ة  األميركي��ة 
دوالر   1193.60 إل��ى  دوالر   10.40

لألوقية.
وهبطت الفض��ة 2.1 بالمائة إلى 
16.70 دوالر لألوقي��ة مس��جلة أدنى 
مس��توياتها ف��ي أس��بوعين، ونزل 
البالتين 1.7 بالمائ��ة إلى 1128.50 
انخف��ض  ،بينم��ا  لألوقي��ة  دوالر 
البالديوم 0.6 بالمائة إلى 781 دوالرا 

لألوقية. 

الشركة العامة للتصميم واالنشاء 

الصناعي تواصل اعمالها في 

تنفيذ مشروع المدينة الصناعية

اصدار عملة نقدية فئة 50 الف ومائة الف قريبا 
واالقتصادية البرلمانية تتحدث عن تحسن السيولة

التجارة تعلن عن مناقصة لتجهيزها كمية 50000 الف طن من مادة الحنطة

   رئيس مظلة اإلنقاذ األوروبية يحذر من إفالس اليونان

   اليابان تستثمر في البنية 
التحتية الماليزية

التجارة تعلن عن مناقصة 
لتجهيزها كمية 50000 الف 

طن من مادة الحنطة

ارتفاع أسعار البنزين في إيران %42 دفعة واحدة

الذهب يتراجع بأكثر من %1 مع 
صعود الدوالر

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

المنطقة الت
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بغداد  ان  الكهرباء،  وزارة  اعلنت 
الطاقة  نقل  خطوط  قلة  من  تعاني 
وان تزويدها ال يتعدى 3500 ميغاواط، 
المشكلة  هذه  حل  ان  الى  مشيرة 

ستكون بعد اشهر الصيف الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
مصعب المدرس ان “الوزارة لديها انتاج 
كاف من الطاقة الكهربائية وان هناك 
اال  للمحافظات،  للطاقة  جيد  تزويد 
نقل  خطوط  قلة  من  تعاني  بغداد  ان 
الطاقة الكهربائية”، مشيرا الى ان “ما 
يتم تزويدها حاليا هو 3500 ميغا واط 
ميغا   5500 هو  تحتاجه  ما  حين  في 
تواجه  “الوزارة  ان  المدرس  وأضاف  واط”. 
تحديات كثيرة بشان ذلك منها عزوف 
اصحاب االراضي من مد هذه الخطوط 
مجالس  من  ضعيفة  اج���راءات  مع 
الى  مشيرا  ذلك”،  بشان  المحافظات 
ان “الوزارة ستقوم بحل هذه المشكلة 

بعد اشهر الصيف الحالي” .
وأكد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
لدى  ان  الحالي  ايار  من  الثالث  في 
وتراكمات  معقدة  مشاكل  ال��وزارة 
يضاف  الماضية  ال��س��ن��وات  م��ن 
للطاقة  المفرط  االستهالك  اليها 

الكهربائية.
منظومة  ان  الكهرباء   وزارة  وأعلنت 
االيام  خالل  فقدت  الوطنية  الكهرباء 
ميغا   2050 بلغت  طاقات  الماضية 
الحرارة  درج��ات  ارتفاع  نتيجة  واط 
الغاز  ضغط  انخفاض  الى  ،اضافة 
وزارة  قبل  من  المجهز  الوقود  وشحة 

النفط.

محليـة4

الكهرباء: بغداد تعاني من قلة خطوط نقل الطاقة وتزويدها ال يتعدى 3500 ميغاواط

في  النازحين  تجهيز  الشعبية عن  الطبية  العيادات  دائرة  أعلنت 
المزمنة  اإلمراض  وادوية  العامة  االدوية  باكثر من طن من  ابي غريب 
لوزارة الصحة عن مدير  بيان  ونقل   . الطبية  الفرق  إرسال  فضال عن 
العيادات   “ ان  قوله  الجميلي  الرزاق  عبد  حازم  العيادات  دائرة  عام 

للمرضى  طبية  فحوصات  أجرت  غريب  ابي  في  الشعبية  الطبية 
النازحين خاصة المصابين باإلمراض المزمنة وأرسلت تقاريرها إلى 
أن  وأضاف   .  “ إليها  بحاجة  التي  الكميات  مقدار  عن  العيادات  دائرة 
اإلمراض  أدوية  من  كبيرة  بكميات  العيادات  تلك  جهزت  الدائرة   “
المزمنة واألدوية العامة تقدر بأكثر من طن لتوزيعها على النازحين 
بتجهيز  الدائرة  استمرار  الجميلي”  وأكد   .  “ غريب  ابي  قضاء  في 
النازحين باألدوية والمستلزمات الطبية في عموم محافظات العراق .

من  االنتهاء  الزراعة  وزارة  أك��دت 
بتسليم  الخاصة  االس��ت��ع��دادات 
محافظة  في  العصرية  القرية 
الزراعيين  للمهندسين  المثنى، 

واألطباء البيطريين.
االداري  الوكيل  العبودي  غازي  قال 
“مشروع  بان  بيان   وفي  الزراعة  لوزارة 
المشاريع  من  هو  العصرية  القرى 
تنفذها  التي  الكبرى  االستراتيجية 
وزارة الزراعة في عدة محافظات، والذي 
الزراعي  القطاع  تطوير  الى  يهدف 
الخريجين  بين  البطالة  وامتصاص 
التصحر  ومكافحة  البيئة  وتحسين 

من خالل زيادة المساحات الخضراء”.
قد  “ال��وزارة  بان  العبودي  وأض��اف 
الفتتاح  الالزمة  االستعدادات  اكملت 
محافظة  في  العصرية  القرية 
المثنى، بعد تجهيزها بكل مقومات 
المتطورة  والمجمعات  ال��ق��رى 

والدوائر  المدارس  انشاء  خالل  من 
الخدمية األخرى”.

“وزارة  ان  الى  االداري  الوكيل  وأشار 
العصرية  القرى  انشأت  قد  الزراعة 
توزيعها  لغرض  المحافظات  في 
الزراعيين واألطباء  المهندسين  على 
البيطريين، وبواقع دار لكل مستفيد، 
ارض  قطعة  تسليمه  الى  اضافة 
باإلنتاج  استثمارها  لغرض  زراعية 
بزيادة  واإلسهام  والحيواني  النباتي 

االنتاج الزراعي”.
العصرية  القرى  مشروع  ان  يذكر 
جاء  بإنجازه،  الزراعة  وزارة  تقوم  الذي 
الواقع  الى  اساسيا  ركنا  ليضيف 
ملحوظا  تطورا  يشهد  الذي  الزراعي 
المدى  بعيدة  الخطط  بفضل 
إلغناء  الزراعة،  وزارة  وضعتها  التي 
بالمنتوجات  المحلية  الغذاء  سلة 
بجودتها  المعروفة  العراقية 
يد  وم��د  الخبرات  من  واالستفادة 
المهندسين  من  للخريجين  العون 

الزراعيين واألطباء البيطريين.

)شركة  الوطنية  التأمين  شركة  اكدت 
على  التأمين  وسائل  تدعم  انها  حكومية( 
المحال  واصحاب  التجار  داعية  الحرائق، 
التأمين  مراحل  الى  اللجوء  الى  المختلفة 
شركة  عام  مدير  وقال  بضائعهم.  لضمان 
“شركات  إن  فاضل،  صادق  الوطنية  التأمين 
فيها  بما  والحكومية  األهلية  التأمين 

حماية  على  تعمل  الوطنية  التأمين  شركة 
تأمينية كاملة ضد الحرائق واضراره بموجب 
االضرار  تلك  تعويض  لغرض  خاصة  وثيقة 
“التأمين  أن  وأضاف  االم��وال”.  تصيب  التي 
السيارات  اصطدام  كحوادث  الحريق  ضد 
فالشركة  الكهربائي  والتماس  واالنفجارات 
الحريق  ضد  التأمين  مبلغ  بدفع  ملزمة 
بما  لديها  المؤمنة  المحال  الصحاب 
نشاطاتهم  لمزاولة  العودة  من  يمكنهم 
للمؤمن  كانت  التي  الحالة  الى  التجارية 

لهم قبل حصول الحريق”.  واكد ان “التأمين 
بصورة  الحريق  ضد  والتأمين  عامة  بصورة 
حيث  النية  حسن  مبدأ  على  يقوم  خاصة 
الناتجة عن تماس كهربائي غير  الحرائق  ان 
مفتعل تلزم شركات التامين بدفع التعويض 
من  التحقيقات  نتائج  اعتماد  بعد  المالي 
الحريق،  حادث  اسباب  على  الجنائية  االدلة 
بمثابة  تعد  المفتعلة  الحرائق  حوادث  لكن 
فان  وبالتالي  التامين  حساب  على  اث��راًء 

الشركات ترفض دفع المبلغ التعويضي”.

باشرت امانة بغداد تنفيذ حملة إلزالة 
للتدخين  المروجة  اإلعالنية  اللوحات 
العاصمة  في  السكائر  وأن��واع  والتبغ 

بغداد .
بلدية  دائرة  مالكات  أن  مصدر  وذكرت 
اإلعالنات  إزال��ة   باشرت  الكرخ  مركز 
وأنواع  للتدخين  تروج  التي  التجارية 

السكائر وإزالة المنصوب منها من أجل 
خلق  و  التدخين  مكافحة  في  اإلسهام 
التبغ  سموم  من  خالية  صحية  بيئة 
بموجب المادة )13( من اتفاقية منظمة 

الصحة العالمية “ .
واضافت أن “ إتخاذ هذا اإلجراء يأتي في 
إطار الجهود المشتركة بين أمانة بغداد 
ووزارة الصحة ومحاولة الحد من الترويج 
خالل  من  وانتشارها  التدخين  لظاهرة 
التي  اإلعالنية  الفليكس  لوحات  ازالة 

لبث  بغداد  مناطق  مختلف  في  نصبت 
ودفعهم  الناس  بين  المضللة  الدعاية 

لشراء هذه البضاعة القاتلة “ .
بإزالة  قامت  بغداد  أمانة  أن  يذكر 
المروجة  المتجاوزة  اإلعالنية  اللوحات 
للسلع والخدمات لمخالفتها القوانين 
بهذا  عليها  المنصوص  والضوابط 
بتشويه  تسببها  عن  فضالً  الصدد 
في  وال��س��اح��ات  ال��ش��وارع  جمالية 

العاصمة بغداد .

ص�����وت م��ج��ل��س 
على  واسط  محافظة 
تتبنى  لجنة  تشكيل 
موظفي  روات��ب  صرف 
العقود للعامين 2013 

و2014.
وق������ال م���س���ؤول 
م��وظ��ف��ي ال��ع��ق��ود 
خالد  المجلس  ف��ي 
“مجلس  إن  العطافي  
صوت  واسط  محافظة 
لجنة  تشكيل  على 
رواتب  موضوع  لدراسة 
االقاليم  تنمية  عقود 
بصرف  ال��ق��رار  وج��اء 
خمسة  لمدة  الرواتب 

 2013 ل��ع��ام  أش��ه��ر 
بالنسبة  أشهر  وأربعة 

لموظفي 2014”.
جاء  “القرار  أن  واضاف 
من الحكومة المحلية 
بعد  واس�����ط  ف���ي 
لهذه  كثيرة  مطالبات 
المحرومة  الشريحة 
استحقاقها  م���ن 
لستة  ممتدة  لفترات 
أشهر أو تزيد على ذلك”.

العطافي  وأش����ار 
روات��ب  “تأخير  أن  ال��ى 
من  ج��زء  هو  العقود 
الراهن  المالي  الوضع 
التي  التقشف  وحالة 
وقلة  البالد  بها  تمر 
وزارة  من  التخصيصات 

المالية”.

في  االجتماعية  الرعاية  مديرية  أعلنت 
الستهداف  ميداني  مسح  بعمليات  بابل 
التي  االعانات  من  المستفيدة  العوائل 
ان  بينت  وفيما  العمل،  وزارة  تقدمها 
العوائل  هذه  شمول  لغرض  جاء  المسح 
الجديد،  االجتماعية  الحماية  بقانون 
اكدت اعادة أكثر من ثالثة مليارات دينار الى 
الخزينة بعد اكتشاف تسليمها الشخاص 
الرعاية  مدير  وقال  المستحقين.  غير  من 
صحفي  تصريح  في  كمر  محمد  بابل  في 
والشؤون  العمل  وزارة  توجيهات  على  “بناء 
بعمليات  دائرتنا  باشرت  االجتماعية 
االقضية  جميع  في  الميداني  المسح 
مع  وبالتعاون  المحافظة  في  والنواحي 
إلستهداف  فيها  المحلية  الحكومات 
اإلعانات  من  المستفيدين  المواطنين 

أن  كمر  وأضاف  العمل”.  وزارة  تقدمها  التي 
بقانون  شمولهم  لغرض  جاء  االجراء  “هذا 
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لسنة 2014 والذي يتضمن زيادة كبيرة في 
مبالغ االعانات والتي ستكون من 105 آالف 
دينار للفرد الواحد ويصل الى 420 الف دينار 
للمستفيد من لديه عائلة بدال من المبالغ 
القديمة التي تتراوح بين 50 الف دينار الى 
“استمارات  ان  كمر  وتابع  دينار”.  الف   150
من  المستفيدين  لجميع  تقدم  خاصة 
اجل  من  االجتماعية  الحماية  شبكة 
المستفيد  قبل  من  دقيقة  بصورة  ملئها 
اي  في  القانونية  المسؤولية  وسيتحمل 
البحث  عملية  وان  حقيقية  غير  اضافه 
توزع  التي  االستمارة  خالل  من  والتقصي 
الرعاية  اعانات  من  المستفيدين  على 
لغرض  فقرا  االقل  العوائل  لمعرفة  هي 
لهم  تقدم  التي  االعانات  بزيادة  شمولهم 

وفق القانون الجديد

الوزير  ان  المالية  وزارة  اعلنت 
هوشيار زيباري بدأ العمل إلرسال جزء 
المتعطلة،  المحافظات  موازنات  من 
مبينة ان سبب تأخير ارسال الموازنات 
وقال  المالية.  السيولة  وجود  لعدم 

“وزي��ر  إن  نبي  فاضل  ال���وزارة  وكيل 
موازنة  لصرف  بالعمل  بدأ  المالية 
مبينا   ،”2015 لسنة  المحافظات 
المالية،  السيولة  في  قلة  “هناك  ان 
موازنات  ص��رف  تأخر  إل��ى  أدى  مما 
“المشكلة  ان  واضاف  المحافظات”. 
قلة  هي  الصرف  لعدم  الرئيسة 
“الوزير  ان  المالية”، موضحا  السيولة 

الموازنات  من  جزء  لصرف  يعمل  اآلن 
للمحافظات لتمشيت امورها لحين 
تعاني  البالد  أن  يذكر  السيولة”.  توفر 
من أزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض 
في  ودخولها  الخام،  النفط  اسعار 
منذ  اإلرهابية  العصابات  ضد  حرب 
أدى إلى ممارسة  ما يقارب سنة مما 

سياسية التقشف.

اكد وزير حقوق االنسان محمد مهدي البياتي ، ان عصابات داعش 
االرهابية فشلت في ضرب النسيج الوطني االجتماعي العراقي “.

الوزير قوله خالل لقائه السفيرة االسترالية في  ونقل بيان عن 
بغداد ليندال ساكس :” ان داعش ، يسعى الى ضرب النسيج الوطني 
ابنائه بعد ان سطروا  انه فشل بجهود  العراق، اال  االجتماعي في 

اروع المالحم الوطنية في القتال ضد العصابات التكفيرية “.
في  العراقية  الحكومة  جهود  اللقاء  خالل  البياتي  واستعرض 
على  العسكري  التقدم  عن  فضالً  الوطنية  المصالحة  مجال 
الدولي  المجتمع  مطالباً  االرهابية،  داعش  عصابات  ضد  االرض 
بضرب هذا الفكر التكفيري واجتثاثه من جذوره وذلك لسعيه في 

تشويه صورة االسالم.
بدورها، استعرضت السفيرة جهود بالدها في مكافحة االرهاب 
 ، والعراق  للقتال في سوريا  بلدها  انضمام عناصر من  والحد من 
اجراءات  اتخذت  االسترالية  الحكومة  ان  ذاته  الوقت  في  مؤكدة 

رادعة من شانها تعزيز االمن الدولي.

اعلنت وزارة التجارة تجهيزها المناطق المحررة في محافظة 
نينوى بكمية 3320 طناً من مادة الطحين عن حصة شهر ايار 

الحالي.
الحبوب  لتصنيع  العامة  ان”الشركة  للوزارة  بيان  وذكر 
في  المحررة  نينوى  محافظة  ونواحي  اقضية  بتجهيز  قامت 
والفاروق  وشيخان  وفايدة  ووانة  والقوش  وتلكيف  وربيعة  زمار 
والحميدات وتلعفر 2 والعياضية وبعشيقة بحصة شهر ايار 
والمتابعة  التخطيط  دائرة  احصائيات  حسب  الطحين  من 

بالوزارة”.
اقليم  مطاحن  من  المناطق  تلك  تجهيز  “تم  انه  واضاف 
للمناطق  الجغرافي  والموقع  الحاجة  وحسب  كردستان 
تصنيع  “شركة  ان  مبيناً   , العاملة  المطاحن  لطاقات  ووفقا 
الحبوب مستمرة بتجهيز المناطق المحررة في المحافظات 
التي شهدت عمليات عسكرية باالضافة الى تجهيز العوائل 

النازحة وحسب االحصائيات الواردة من الوزارة”.

التميمي  محسن  علي  بغداد  محافظ  أبدى 
جميع  مع  للتعاون  المحافظة  استعداد 
المنظمات االنسانية واالغاثية لدعم النازحين 

ومساعدتهم  “.

المنسق  استقباله  خالل  التميمي  وقال 
 “ الكعبي  اسعد  الدكتور  اهلنا  لحملة  العام 
التعاون  اللقاء مناقشة امكانية  انه تم خالل 
القامة  اهلنا  حملة  على  المقيمين  مع 
مخيمات السكان العوائل النازحة من مختلف 
استعداد  مبديا   ، الساخنة  العراق  محافظات 
االط��راف  جميع  مع  للتعاون  المحافظة 

العوائل  الغاثة  الحكومية  وغير  الحكومية 
المحافظة  جهود  من  االستفادة  عبر  النازحة 
النشاء  الالزمة  االراضي  توفير  وكذلك  االلية 

المخيمات السكنية للعوائل النازحة “.
من جانبه اثنى المنسق العام لحملة اهلنا 
محافظ  دور  على   “ الكعبي  اسعد  الدكتور 
النازحين  أزمة  حيال  الجبارة  وخطوته  بغداد 

من  بغداد  محافظة  نفذته  ما  خ��الل  من 
كل  فيها  تتوفر  نموذجية  كرفانية  مجمعات 
سبل العيش الكريم للعوائل النازحة وبجهود 
فردية ، موضحا ان اللقاء تضمن طرح عدد من 
المقترحات اذ رحب السيد المحافظ بها وابدى 
انشاء  اجل  من  للتعاون  المحافظة  استعداد 

مخيمات جديدة للنازحين “ .

الصحة تجهز النازحين في ابي غريب بأكثر من طن من األدوية

الزراعة: تسليم الوحدات  السكنية  للقرية العصرية بالمثنى

التأمين الوطنية: ندعم وسائل التأمين على الحرائق

امانة بغداد :تنفيذ حملة إلزالة اللوحات اإلعالنية

واسط تباشر بصرف 
رواتب موظفي العقود

رعاية بابل تعلن إعادت أكثر من ثالث 
مليارات دينار من مبالغ االعانات

المالية تعلن بدء العمل إلرسال جزء من موازنات المحافظات

وزير حقوق االنسان: داعش فشل 
في ضرب النسيج االجتماعي العراقي

التجارة تعلن تجهيز المناطق 
المحررة في نينوى بمادة الطحين

محافظ بغداد يبدي استعداد المحافظة للتعاون مع جميع المنظمات االغاثية لدعم النازحين

 
اليوم  ذلك  في  النواب  مجلس  جلسة 
وفارقت  الدستور  احكام  عن  ابتعدت 
قواعد النظام الداخلي للبرلمان بما كان 

فيها من خروج عن السمت الدستوري والوقار النظامي الذي يجب ان 
تتصف به جلسات البرلمان وظهر ذلك من ما يلي :

١- ان رئيس البرلمان عاقب احد االعضاء بالمنع من حضور الجلسات 
لغاية الفصل التشريعي وقد حددت المواد )١٣٩-١٤١( من النظام 
البرلمان  بحق  رئيس  يتخذها  التي  االنضباطية  االجراءات  الداخلي 
عضو البرلمان الذي يخل بالنظام وليس من بينها هذه العقوبة اي 
ان العقوبة غير قانونية علما ان هذه العقوبة سيكون اثرها لثالثة 
ايام فقط ذلك ان الفصل التشريعي الثاني ينتهي يوم ٢٠١٥/٥/٣١ 
العطلة  تبدأ  اذ  واحد  ليوم  ولو  حتى  الفصل  هذا  تمديد  يجوز  وال 

البرلمانية طبقا الحكام المادة ٥٨/ ثانيا من الدستور .
٢- قرر رئيس البرلمان الغاء عضوية النائب مشعان الجبوري وفصله 
من البرلمان وال نجد في الدستور او القانون او النظام الداخلي مثل 
هذه الصالحية لرئيس البرلمان وكان االولى تطبيق احكام المادة ٥٢ 
من الدستور والخاصة بعدم صحة عضوية النائب عن طريق الطعن 
امام البرلمان من قبل مفوضية االنتخابات او من قبل اي شخص اخر 
الشهادة  تزوير في  وان هنالك  الشهادة غير متوفر  ان شرط  طالما 
عدم  حالة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  الى  الركون  وباالمكان 
موافقة البرلمان على هذا الطعن وهي دعوى بسيطة ال بد ان يكون 
قرار المحكمة لصالح الطعن طالما ان الشهادة كانت مزورة وبذلك 
والنظام  الدستور  يوافق  قضائي  بقرار  النائب  هذا  عضوية  تنتهي 

الداخلي وليس بقرار من رئيس البرلمان ال يسانده حكم تشريعي .
دون  العراقية  االعالم  قانون شبكة  قراءة مشروع  البرلمان  تولى   -٣
اوجبت دراسة  والتي  الداخلي  النظام  ٩ من  المادة  مالحظة احكام 
جداول  على  درجها  قبل  القوانين  لمشاريع  المختصة  اللجان 
تتولى  لم  البرلمانية  القانونية  اللجنة  ان  تبين  طالما  الجلسات 
التي  التعديالت  في  الحكومة  رأي  يؤخذ  ولم  المشروع  هذا  دراسة 

طرأت على المشروع بعد الزيارات الى المانيا وبريطانيا .
جلسة  يرفع  ان  البرلمان  رئيس  معالي  على  ال��الزم  من  كان   -٤
البرلمان حال شعوره بالموقف المتأزم وحصول االشكال في بدايته 
وعدم االستمرار بالجلسة حيث تجاوز االمر من المشادة الكالمية 
فينا  الشأن  واصحاب  امورنا  بوالة  يليق  ال  ما  من  ذلك  من  اكثر  الى 
ذلك  بعد  البرلمان  رئيس  معالي  يقرر  ان  ال  البرلمان  اعضاء  معالي 
الغاء التصويت ورفع الجلسة بعد اختالل النصاب اثر مغادرة نواب 
ان يطرح  البرلمان  الالزم على رئيس  ٥- كان من   . الوطني  التحالف 
طلب احد االعضاء حول اعتماد التصويت االلكتروني على التصويت 
التصويت  على  بالموافقة  رأيهم  لبيان  البرلمان  اعضاء  بين 
االلكتروني او التصويت باأليدي ويتجنب معاليه انفراده بمثل هذه 
العضاء  اقناعاً  واكثر  ديمقراطية  اكثر  االمر  يكون  ولكي  القرارات 

البرلمان ولغيرهم من المواطنين .

جلسة البرلمان يوم 
٢٠١٥/٥/٢٦ ابتعدت 

عن الدستور والنظام

طارق حرب

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بابلـ واسط
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إيطاليا  في  توسكانا  إقليم  يشتهر 
وبالتراث  الخالبة،  الطبيعية  بالمناظر 
الثقافي الفني والمعماري، الذي الزال يلقي 
هذا  ويعتبر  اآلن،  إلى  اإلقليم  على  بظالله 
العريقة،  اإليطالية  الحضارة  مهد  التراث 
وال عجب في ذلك فقد عاش في هذا المكان 
كافة  على  العالم  فناني  أشهر  من  بعض 
ومايكل  دافنشي  ليوناردو  مثل  األصعدة 

أنجلو.
المتاحف  من  بالعديد  توسكانا  وتموج 
 Palazzo Pitti أو  باالس  بيتي  مثل  الهامة 
في فلورنسا، وأوفيزي بالقرب من نهر ارنو في 
فلورنسا أيضاً، ومتحف شيانشيانو للفنون 
وقصر  أوفيزي  متحف  عن  فضال  سيينا  في 
بيتي ومتحف كياتشيانو للفنون. وال تفتقر 
لجمال الطبيعة فتضم نحو 120 محمية 
لعشاق  مفضلة  وجهة  يجعلها  طبيعية، 

جمال الطبيعة.
وسط   Tuscany توسكانا  منطقة  تقع 
وإلى  روما  من  الشمال  إلى  إيطاليا،  غرب 
مساحة  على  وتمتد  جنوة،  من  الجنوب 
وخضع  مربع.  كيلومتر  ألف   23 حوالي 
الثالث  إبان القرن  الروماني  اإلقليم للحكم 
قبل الميالد، إال أنه ومع انهيار اإلمبراطورية 
ثم  القوطي  للغزو  تعرض  الرومانية 
البيزنطي واللونغوباردي ثم غزو الفرنك، ولم 
الثقافية  وحدته   تحقيق  اإلقليم  يستطع 
والسياسية إال في عهد هوغو دي توسكانا 

في القرن العاشر الميالدي.
وفي عام 1569 تأسست غراندوقية أو إمارة 
توسكانا على يد كوزيمو دي مديتشي، و في 
لورينا  إلى أسرة  الحكم  انتقل   1737 العام 

ذلك  وبعد   .1859 سيطرتها  استمرت  التي 
بعاٍم واحد أي في عام 1860، أصبح اإلقليم 
جزءاً من مملكة إيطاليا وأصبحت فلورنسا 
و1870،   1865 العامين  بين  له  عاصمة 
ولعب اإلقليم دوراً هاماً فى الحرب العالمية 

الثانية في مقاومة الغزو النازي الفاشي.
مطبخ وأزياء

يجد  الذي  بمطبخها  توسكانا  وتشتهر 
صدى في كافة أنحاء أوروبا، ومن أهم عناصره 
الطازجة  والفواكهة  الخضراء  البقوليات 
المنطقة  تُعرف  كما  اللحوم.  ومشتقات 
بثراوتها  وغناها  واألرز،  الزيتون  زيت  بزراعة 
التي  وبمصنوعاتها  المختلفة،  المعدنية 
ما  وخاصًة  المجاورة  الدول  كافة  في  تُروج 
األزياء،  وعالم  المالبس  بصناعة  يتعلق 

ربع  إلى  وصل  قد  توسكانا  إنتاج  أن  حتى 
إنتاج أوروبا من المالبس والمنسوجات.

مواقع أثرية
المواقع  أقدم  من  واحدة  توسكانا  تعتبر 
األثرية في العالم، وُصنفت ستة مواقع فيها 
لليونسكو،  العالمي  التراث  قائمة  ضمن 

ومنها قلب مدينة فلورنسا التاريخي، 
ووسط مدينة سيينا، وساحة الكاتدرائية 
عندما  بيزا..  )ب��رج  بيزا  مدينة  قلب  في 
البناء إلى ميزة(، باإلضافة إلى  يتحول خطأ 
في  جيميغنانو  سان  بلدة  وسط 

سيينا، وبلدة بيينزا، وتالل فال دي أوركيا. وهو 
ما دعم أهمية المنطقة الثقافية، وساهم 
فتجذب  السائحين؛  من  كثير  جذب  في 
عاصمة  وه��ي  وحدها،  فلورنسا  مدينة 
كل  سائح  ماليين  عشرة  حوالي  اإلقليم، 
عام ما يجعلها واحدة من أكثر مدن العالم 
منطقة  وتتكون  للسائحين.  استقطاباً 
تشتهر  مقاطعات  عشر  من  توسكانا 
العاصمة  ففي  والفن؛  بالسياحة  جميعها 

بمثابة فلورانسا،  تعد  التي 
مفتوح،  متحف 

بشرفاتها  البلدية  ساحة  تزور  أن  يمكن 
وسط  إلى  بنظرك  توجهت  وإذا  الكبيرة، 
الساحة ستجد تمثال من البرونز “جيوفاني 
الذي  اإليطالي  المستكشف  فيراتسانو”  دا 
جاب األمريكتين، كما يوجد بها أهم مراكز 

الرسم المائي في العالم.
كما يمكنك أن تتوجه إلى زيارة المناطق 
األذهان  إلى  تعيد  التي  الرائعة  الريفية 
العصور الوسطى والتي ستجدها في قرية 
باديا كولتيبوونو وفيرتيني وغايوله، وال يفوتك 
والكنائس  الرائعة  اآلثار  زيارة  إلى  تتوجه  أن 
ال���روم���ان���ي���ة 

لتي  تقف ا

شاهداً على روعة فن النحت والمعمار، كما 
تتمكن من  دراجة لكي  أن تستأجر  يمكنك 
استكشاف التالل والقرى في شيانتي، أما إذا 
كنت من عشاق الريف فيمكنك تفقد ريف 

توسكانا سيراً على األقدام.
أريزو،  وال تنس مدن الفن المختلفة حيث 
مدينة  وفي  لوكا.  سان  جيمينانو  كورتونا، 
الكبيرة،  الساحة  تزور  أن  يمكن  أريستو 
مقاطعة  وفي  القديم.  المدينة  وحائط 
وبلدة  غروسيتو  مدينة  فستجد  غروسيتو 
أما  المعماري،  بجمالها  المعروفة  سورانو 
لزيارة  فرصة  فلديك  سيينا  مقاطعة  في 
كبيرة  مجموعة  تضم  التي  سيينا  مدينة 
زيارة  وأخيرا يمكنك  القديمة،  الكنائس  من 
بلدة بيسكيا وبيستويا التي تعتبران تحف 

فنية رائعة في في مقاطعة بيستويا.

إقليم توسكانا: تحفة فنية في األراضي اإليطالية

تسعى كل دولة الى ابتكار كل ما يمكنه جذب اكبر عدد ممكن من السواح، 
ال سيما وأن االماكن االثرية واالبنية القديمة لم تعد كافية لجذب من يبحث 
عن الراحة واالستجمام في الطبيعة، لذلك تتنافس الدول في تجهيز أجمل 
أجمل  إليكم  واالماكن.  االعمار  مختلف  من  الناس  الستقطاب  الحدائق 

الحدائق في العالم التي عليكم زيارتها.
    *Torre Guinigi في بلدة لوكا اإليطالية، ويمثل هذا البرج عالمة بارزة 
في وسط البلدة، ويمكن رؤيتها من كل الجهات، ويحوي سطحه العديد من 

األشجار الخضراء، التي تمت زراعتها في أواخر القرن الرابع عشر.
الموجود في مدينة   ”U“ المنحدر على شكل حرف  السكني  المبنى   *    
وهو  واألعشاب،  باألشجار  مليئة  حديقة  من  ويتكون  األلمانية،  دارمشتات 
مؤلف من 12 طبقة، ويضم مقهى مطالً على مناظر رائعة، اكتمل بناءه في 

العام 2000.
هذه  أشكال  إنشاء  وتم  اسكتلندا  في  الكونية  التكهنات  *حديقة      
هذه  وكانت  مصغر،  شكل  في  الكون  جمال  الظهار   1989 سنة  الحديقة 
العالم  في  الوحيدة  هي  الحديقة  وهذه  والتوت.  بالخضروات  مزروعة  االرض 

المستوحاة من العلوم والرياضيات.
   * حديقة كيوكينهوف الهولندية ويطلق عليها ايضا اسم حديقة أوروبا 
بلدة  في  كيوكينهوف  تقع  العالم.  في  األزهار  حدائق  وأجمل  أكبر  من  وهي 
صغيرة من ليسه، وتأسست عام 1949 ويتم زراعة سبع ماليين زهرة سنويا، 
وهي أكثر حديقة يتم تصويرها في العالم وتضم أكثر من مئة نوع من أزهار 
الزنبق التي وصلت أعدادها ألكثر من 4,5 مليون زهرة وأكثر من 2500 شجرة 
من أكثر من 87 نوع مختلف من األشجار، وتحتوي أيضاً على ممرات للمشي.
والية  تقع في مدينة كوريتيبا عاصمة  دي كوريتيبا:  بوتانيكو  * حدائق     
لتشبه  النباتية  الحديقة  إنشاء  تم  البرازيل.  جنوب  في  مدينة  أكبر  بارانا، 
رئيسية،  بوابة  ولها  السواح  لزيارة  اساسي  مركز  وهي  الفرنسية،  الحدائق 
أحواض  كماتتضمن  والبحيرات،  والشالالت  المتنوعة  االشجار  عن  فضال 

مخصصة لنوع من النباتات االستوائية.
   * Gardens by the Bay في سنغافورة، وهذه الحدائق تم افتتاحها عام 
 35 للسواح، وهي عبارة عن برج بطول  2012، وباتت من أهم المناطق جذباً 
متراً يحتوي على النباتات باإلضافة إلى أنه يضم أعلى شالل مائي داخل مبنى 

بالعالم، ويحيط بها بستان من األشجار العالية.
  *  حديقة أوينو في اليابان: تم بناؤها في قلب طوكيو مكان معبد ضخم 
واحة  وهي  عشر،  التاسع  القرن  في  األهلية  الحروب  فترة  خالل  تدميره  تم 
المدينة  تزين  التي  الساكورا  1000 شجرو  اكثر من  تحتوي  خضراء جميلة 
وتحتوي على مساحات خضراء واسعة وعدد من المتاحف ويوجد بها بحيرة 

يمكن للزائؤين القيام بنزحة بواسطة القوارب الصغيرة.
   * High Line Park في الواليات المتحدة: وهي عبارة عن جزء من طريق 
سابق للسكك الحديدية في نيويورك، تم تحويله في عام 2006 إلى حديقة 
ومسار للمشي والركض بطول 2.3 كم، فضالً عن أنها تتمتع بإطاللة مميزة 

على نهر هدسون.
   * حديقة ستانلي: بنيت هذه الحديقة في فانكوفر الكندية عام 1888 
وهي من األماكن المفضلة للزيارة لدى سكان وزوار المدينة، وهي تطل على 
ميناء فانكوفر وهي عبارة عن غابة جميلة مهندمة األشجار وذات مساحات 
خضراء ممتدة، في هذه الحديقة يمكنك أن تشاهد أعمدة الطوطم الطويلة 
األصليين  للسكان  تكريما  الحديقة  في  تم وضعها  والتي   )totem poles(

األوائل والذين كانوا يعيشون على هذه األرض قبل أن تتحول إلى حديقة.
    Kensington Roof Garden* في المملكة المتحدة: تقع الحديقة 
لندن، وهي مليئة  آالف متر مربع في حي كنسينغتون في   6 على مساحة 
باألشجار والنخيل والطيور وتم إنشاؤها خالل الفترة من 1936 و 1938، وتم 

تصميمها بواسطة المهندس رالف هانكوك.

أجمل 10 حدائق في العالم .. يجب زيارتها

بلغارية،  مدينة  أكبر  ثالث  “فارنا”  تعتبر 
وتتمتع بمناخ شبه استوائي رطب، إذ يبدأ 
حتى  ويستمّر  مايو/أيار  أوائل  في  الصيف 
تتراوح  حيث  األول،  أكتوبر/تشرين  أوائل 
درجة  و21   18 بين  ما  عادًة  الحرارة  درجات 
مئوية  و35   25 وبين  الليل  في  مئوية 
البحر  ماء  حرارة  درجة  وتصل  النهار،  خالل 
غالباً لحوالي 23 و27 درجة. خالل الشتاء، 
الليل،  في  الصفر  إلى  الحرارة  تنخفض 
مع  النهار،  خالل  درج��ات   10 إلى  وتصل 
ديسمبر/أيلول  من  الثلج  سقوط  احتمال 

إلى مارس/آذار.
جاذباً  عنواناً  المدينة  ه��ذه  تعّد 
وذلك  العالم،  أنحاء  للسائحين من جميع 
بفضل منطقة الرمال الذهبية السياحية 
تشكل  أنها  علماً  شمالها،  في  تقع  التي 
في  المنتجعات  لجميع  االنطالق  نقطة 

شمال ساحل البحر األسود البلغاري.
“ف��ارن��ا”  معالم  استكشاف  يمكن 

السياحية خالل أسبوع، ومن أبرزها:

المتحف في  تأّسس  األثري”:  “المتحف   -
يعتبر  وكان   ،1888 سنة  يونيو/حزيران   3
جزءاً من مكتبة المدينة، فيما يبدو اليوم 
بلغاريا،  في  المتاحف  أكبر  من  واح��داً 
تاريخي  مبنى  على  محتوياته  تتوّزع  إذ 
كالسيكي”  “النيو  الطراز  وفق  مصّمم 
بيتكو  المعماري  المهندس  قبل  من 
متراً   2150 المتحف  يضّم  مومشيلوف. 
يعرض  الذي  المعرض،  مساحة  من  مربعاً 
التاريخ،  قبل  ما  عصور  من  الكائنات 
من  وكذلك  القديمة،  الرومانية  والفترات 
والبيزنطية  البلغارية  اإلمبراطوريات  زمن 
العثماني  والحكم  الوسطى،  العصور  في 
ويحوي  البلغارية.  الوطنية  والنهضة 

مكتبًة ومتجراً لبيع الهدايا و”كافتيريا”.
)البيداريوم(  المتحف  ساحة  تستضيف 

مهرجان الجاز الدولي الصيفي السنوي.
يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من الثالثاء 
حتى  صباحاً  العاشرة  من  السبت،  إلى 

الخامسة بعد الظهر.
بحيرة  وأعمق  أكبر  هي  “فارنا”:  بحيرة   -
يصل  إذ  األسود،  البحر  ساحل  طول  على 
تصّب  م��ت��راً.   19 إل��ى  عمقها  أقصى 

في  بما  البحيرة،  في  األنهار  من  مجموعة 
ذلك “ديفنيا” و”بروفاديسكا”.

المجمع  افتتح  كان  “دولفيناريوم”:   -
ومذاك،   .1984 سنة  أغسطس/آب   11 في 
السياحية،  “فارنا”  رموز  من  واحداً  يشكل 
الدالفين  ع��رض  مشاهدة  تحلو  حيث 
البلغارية  وه��ي:  أرب��ع،  بلغات  المتوفر 
أن  علماً  واإلنجليزية،  واأللمانية  والروسية 
العرض يستمّر لحوالي 40 دقيقة ويتكّون 
البهلوانية  كاأللعاب  عدة  عناصر  من 
والغناء  والموسيقى  التوازن  وتحقيق 

والرقص واأللعاب مع الجمهور.
يستقبل “دولفيناريوم” الزائرين يومياً، ما 
عدا االثنين، من الحادية عشر قبل الظهر 

حتى الثالثة بعد الظهر.
أشهر  جاردن”  “سي  تعّد  جاردن”:  “سي   -
أنها  كما  “فارنا”،  في  عاّمة  حديقة  وأقدم 
البلقان.  منطقة  في  خضراء  حديقة  أكبر 
المدينة  في  الساحل  طول  على  تقع  هي 
إذ  السائحين،  وتجذب  األسود،  البحر  على 

تشّكل مكاناً رائعاً لالستجمام.
والشاطئ  المتنزهات  عن  النظر  بصرف 
أيضاً  االسترخاء  يمكن  فيها،  والمطاعم 

في مجمع حمامات السباحة في المكان.

اكتشفي “فارنا” في أسبوع

لوحة  ملّونا يشبه  تزور معلما طبيعيا  بأن  يوماً  فّكرت  إذا 
فنّية ممّيزة، فما علّيك سوى التوجه إلى:    

*حقول الخزامى في فرنسا
تخّيل أنك تقف في حقل خزامى بنفسجي اللون ينبسط 
بروفانس  صيف  إّنه  المكان.  تمأل  ورائحته  النظر  مد  على 
جنوب فرنسا  حيث يزهر فصل الصيف خزامى في حقول ّتعد 

وجهة صّناع العطور إلنتاج أروع العطور العالمية.
*بروسيدا، إيطاليا

السكاكر  بألوان  الملونة  البيوت  الجزيرة  هذه  في  تنتشر 
وألوان  البحر  زرقة  فتترك  المتوسط،  األبيض  البحر  على 

البيوت شعوراً رائعاً لدى الزوار.
*نهر كانيو كريستيلز، كولومبيا

الماكارينا  دي  سيرانيا  جبال  سلسلة  في  النهر  هذا  يقع 
األلوان  ب�نهر  يعرف   بوغوتا.  الكولومبية  العاصمة  جنوب 
الخمسة أو “أجمل نهر في العالم” وتعود تسميته إلى ألوان 

الطحالب الموجودة في قاعه.
 *بحيرة ريتبا، السنغال

تقع في شمال شبه جزيرة كاب  التي  البحيرة  تتمّيز هذه 
من  البحيرة  لون  ويتغير  الزهري.  بلونها  السنغال  في  فير 
األرجواني الخفيف إلى الزهري بسبب البكتيريا غير المؤذية 
*الحاجز  البحيرة.  في  الملوحة  عالية  بيئة  في  تنشط  التي 

المرجاني العظيم، أستراليا

يعتبر هذا الحاجز لوحة طبيعّية ملّونة، فهو موطن أكثر 
من 400 نوع من الشعاب المرجانّية و500 نوع من األعشاب 

البحرية و 1500 نوع من األسماك.
تقع  التي  الطبيعية  المناطق  إحدى  كابادوكيا هي 
في قلب تركيا، تشتهر بجمالها الطبيعي حتى تبدو 
فعندما  بديع،  بشكل  مرسومة  فنية  لوحة  وكأنها 
تنظر إليها تشعر بأن كل ما بها يفيض بهاءا ال حدود 

له.
وتعد هذه البلدة التركية القابعة بين أنقرة وسيفاس 
وقونيا وملتايا والمطّوقة بجبال طوروس والتي تقع إلى 
قيصري،  مدينة  الكبرى  المدينة  من  الغربي  الجنوب 
بمطاراتها  الجوية  المواصالت  للمسافرين  توفر  التي 
بأنقرة  لتربطها  وسكتها  بمحطاتها  والبرية 
وإسطنبول من أكثر مدن العالم سحرا لما تحويه من 
حيث  فريدة،  وحضارية  وتاريخية  جيولوجية  مشاهد 
ومنازلها  البركانية  بالحجارة  كبادوكيا  مدينة  تتميز 
قديمة  لحضارات  تعود  والتي  االرض  تحت  تقع  التي 
أكبر  اكتشاف  مؤخرا  كابادوكيا  في  تم  )وقد  جدا. 

مدينة تحت األرض في العالم(
البحيرات  في  الرسوبية  الصخور  تشكلت  وقد 
القديمة  البراكين  ثورة  بالبلدة من  المائية  والمجاري 
تآكل  والتي  9 ماليين سنة مضت،  إلى   3 قبل حوالي 
في  العجيبة  األعمدة  من  مئات  لتصبح  بعضها 
استوطنوا  الذين  الناس  نحت  وقد  المنارات.  أشكال 
قلب كبادوكيا ألنفسهم البيوت والكنائس واألديرة من 

رواسب الطوفة البركانية الخفيفة.
ويصل ارتفاع الصخور واألعمدة أبعين متراً، تشكلت 
طبقات  تآكل  إلى  أدت  التي  واألمطار  الرياح  بفعل 
سطحا  مشكلة  البركان  ورم��اد  الرملية  الصخور 
ميزة  وأكبر  القمر،  لون  لونه  يشبه  فريدا  صخرياً 
الصغيرة  التالل  من  كبير  عدد  وجود  هي  لكابادوكيا 
رواسب  صواعد  وكأنها  تبدو  التي  الشكل،  الغريبة 

كلسية، أو مداخن
وتتجسد في كابادوكيا مزج مذهل لروعة الطبيعة 
األماكن  تلك  من  واحدة  باتت  حتى  البشري،  والعمل 
النادرة التي يجب أن يزورها كل مسافر إلى تركيا، فمع 
الطبيعية  والمناظر  الصخرية،  التكوينات  ارتفاع 
المتموجة بشكل فريد والتي تزيد من جمالها القالع 
التاريخية واألعمدة الجيرية التي تسمى ب� “األعمدة 
عن  فضال  السنين  مئات  منذ  المنتصبة  الساحرة” 
مسارات المشي الرائعة والمدن الغامضة تحت األرض 

تظل هذه المدينة لغزا جميال يجب أن يكتشف.
ويعتبر مرج “غوريِميه” Göreme هو المرج المركزي 
في كابادوكيا وتظهر فيه مناظر طبيعية خالبة حيث 
التي  والضخمة  الشامخة  الحجرية  األعمدة  تظهر 
الذي استمر على مدار السنوات  التآكل  نتجت بفعل 
اكتشف  السنوات  تلك  ومنذ  والرياح،  المياه  بسبب 
للحفر  قابلة  مادة  الجير  بأن  المحليون  السكان 
الحفر  من  عام  آالف   4 حوالي  المكان  في  وجد  حيث 
واستخدمت الحفريات ألهداف متعددة منها التخزين 

واالختباء.
ومن أشهر مدن العالم الموجودة تحت األرض والتي 
الساحرة؛  التركية  المدينة  بهذه  الزيارة  تستحق 
ديرنكويو التي تبعد 30 كيلومتراً عن وسط كابادوكيا، 
في بطن األرض،  بنيت على عمق خمسين متراً  والتي 
حفرها السكان لالحتماء من الغزوات، وكانوا يعيشون 

فيها ردحاً من الزمن عندما تطول الحروب.
وتعرف كابادوكيا في جميع أنحاء العالم باعتبارها 
الهواء،  منطاد  لركوب  األماكن  أفضل  من  واح��دة 
والتكوينات  الطبيعية  بالمناظر  واالستمتاع  
حيث  لإلعجاب،  المثيرة  الوديان  و  الرائعة  الصخرية 

يصل المنطاد الى ارتفاع 400 متر.

إلى  جميعها  تتحول  قلم  كابادوكيا  كهوف  أما 
متاحف، فبعضها ال يزال مساكن وبعضها اآلخر تحول 

إلى فنادق فريدة من نوعها.
سطح  تحت  متراً   40 عمق  على  كابادوكيا  وبُنيت 
األرض، وتتكون من حوالي 18 إلي 20 طبقة، و8 منها 
من  أكثر  المدينة  وتضم  حالياً.  للسياح  مفتوحة 
وحظائر  رئيسية  وغرفاً  وتشمل مطابخ  غرفة،   1200
أقبية وكنائس وأضرحة وغرف تخزين، وتستطيع إخفاء 
منظمة  أدرجت  وقد  شخص.  آالف   10 إلى  يصل  ما 
اليونسكو كهوف كابادوكيا وحديقة جوريم الوطنية 
ثقافيأ  تراثاً  بوصفها  العالمي”  التراث  “قائمة  في 

وطبيعياً في عام 1985

كابادوكيا.. مملكة الكهوف التركيةأكثر األماكن ألوانا في العالم
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لم يوافق االتحاد السوري لحد االن على 
الرياضية وحسب ما  اللعب في المدينة 

السوري  الجانب  فان  معلومات  من  وصلنا 
هذا  في  المباراة  ه��ذه  خ��وض  من  متردد 

التوقيت بالذات ... 
اتحاد الكرة يحاول مخاطبة منتخب اخر 
في  لسوريا  بديال  ليكون  لبنان  يكون  وقد 

حال رفضها خوض المباراة ...... 
هذا وقد ارسل االتحاد العراقي عدة برقيات 
ولبنان  وسوريا  فلسطين   “ لمنتخبات 

والكويت “ للعب في المدينة الرياضية 
وكان االتحاد الدولي للفيفا قد اقترح على 
العراق في حال رفع الحظر اقامة مباراة ودية 
كامل  رفع  اجل  من  القادم  ايلول  شهر  قبل 

الحظر على الكرة العراقية .

شوان جالل يلتحق بتدريبات المنتخب ،، حيث سيصل الالعب الى مدينة 
اربيل صباح يوم السبت القادم  ومنها الى مقر اقامة المنتخب في مدينة 

ان  على  يشترك في المباراة الودية بمناسبة دهوك 
ملعب زاخو اف��ت��ت��اح 

العبا وك��ان   23 ارس���ل  ق��د  منتخبنا 
اليابان  لمباراتين  االسيوي  لالتحاد 
القدم  الشهر  في  وإندونيسيا 
“ريبين  جديد  مغترب  العب  وضمت 
سوالقا “ هذا وتعذر تسجيل جالل 
بسبب تاخر مستمسكات  
المنتخب  مع  الثبوتية 

العراقي .

ان  بيان  في  والرياضة،  الشباب  وزارة  في  االعالمي  المكتب  قال 
“وجود العشوائيات يؤثر بشكل كبير في اتمام المشروع الكبير 
والذي يشكل صرحا رياضيا للمحافظة، والواجب يقتضي من 
جميع المسؤولين في كربالء مساعدة الوزارة حتى تنتهي من 
الوزارة  خططت  والتي  الرياضية  للمدينة  النهائية  االعمال 
ولكن  المقبل  االول  تشرين  شهر  نهاية  في  ملعبها  الفتتاح 
الوقت،  ازاء  حرج  في  الوزارة  يجعل  قد  العشوائيات  هذه  بوجود 
في  االولمبية  المالعب  من  االنتهاء  الى  تسعى  وانها  السيما 
عموم المحافظات لتكون جاهزة بعد رفع الحظر”. واوضح ان “وزير 
االستثمار  دائرة  وجه  عبطان  الحسين  عبد  والرياضة  الشباب 
باالعالن عن الفرص االستثمارية المتوفرة في المدينة الرياضية 
واالكشاك  والملعب  الرياضيين  فندق  في  وتحديدا  بكربالء 
والكراجات وبعض الجوانب االخرى التي يمكن االستفادة منها 
بحيث توفر فرص عمل عديدة  للشباب  الكربالئي من جانبها 
عقدت وزارة الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي االسبوعي في 
بحضور  القدم  لكرة  التخصصية  بالمدرسة  المؤتمرات  قاعة 
والمرئي   المقروء  االعالم  يمثلون  ممن  الصحفيين  من  عدد 
الوزارة.  بما يخص نشاطات  المحاور  ،استعرض خالله عدد من 
وفي مستهل المؤتمر الذي نقل الناطق االعالمي للوزارة احمد 
الى  عبطان  الحسين  عبد  الوزير  وتقدير   شكر  الموسوي 
بأنجاح  الفاعلة  لمساهمته  البصرة  في  الرياضي  الجمهور 
مباراتي الدوري على ملعب جذع النخلة ، الى جانب الحكومة 
اول  ألنجاح  الرياضية  والمؤسسات  البصرة  في  المحلية 
واستعرض   . الرياضية  المدينة  ملعب  على  رسمي  استحقاق 
الموسوي عددا من المحاور في المؤتمر تضمنت اولها التحضير 
والتنسيق  العراقية  المالعب  عن  الحظر  لرفع  الودية  للمباراة 
المفتاح  تكون  مميزة  مباراة  لتقديم  الكرة  واتحاد  الوزارة  بين 
لرفع الحظر عن المالعب العراقية ، اذ بين بهذا الصدد تشكيل 
الوزارة للجنة عليا مشتركة من الوزارة واتحاد الكرة ومحافظة 
البصرة وممثيلة اللجنة االولمبية تأخذ على عاتقها الترتيب 
لهذه المباراة المهمة ، مبينا ان الوزارة وباالتفاق مع اتحاد الكرة 
الكبيرة  المنتخبات  احد  مع  المباراة  هذه  تكون  ألن  تسعى 
بأنتظار  اتحاداتها  مفاتحة  بعد  الالتينية  امريكا  او  اوروبا  من 
وصول الرد من هذه االتحادات، في وقت وافقت منتخبات سوريا 
بأنتظار  المباراة  هذه  لخوض  ومصر  وايران  ولبنان  وفلسطين 
حسم الموضوع بعد التشاور مع اتحاد الكرة، مؤكدا ان الوزارة 
شكلت عدد من اللجان الفنية والتنظيمية واالعالمية واخرى 
تحدث  كما  للمباراة.  التحضير  بدء  اجل  من  العامة  للعالقات 
الموسوي عن اطالق منح الرواد والبدء بتسليم مستحقاتهم 

الفترة  في  العملية  رافقت  التي  االدارية  االشكاالت  حل  بعد 
اذ  المعنية،  الدائرة  مع  الوزير  اجتماع   خالل  من  الماضية 
الى  المعني  االتحاد  تأييد  على  المنح  بتوزيع  الوزارة  اعتمدت 
وبالتالي فأن االمور ستسير  اللجنة االولمبية  تأييد من  جانب 
بالشكل المطلوب وبدون تعقيدات. و اوضح الموسوي ان” الوزارة 
وبعد ان اطلقت االستثمار بالمدينة الرياضية وملعب الشعب ، 
قدمت شركات عالمية 6 عروض استثمارية تتضمن بناء قاعات 
احالتها  بأنتظار  ومتنزهات  تجارية  وموالت  ومسابح  رياضية 
الناطق  واشار  منها”.  االنسب  العرض  المعنية ألختيار  للدائرة 
االعالمي الى تكفل الوزارة بتأمين معسكرات تدريبية خارجية 
بناءا  وذلك  النفقات،  كافة  الوزارة  وتتحمل  االتحادات  لجميع 
وزارة  وقعته  وان  سبق  الذي  المشتركة  التعاون  اتفاقيات  على 
العربية واالجنبية،  الدول  الشباب والرياضية مع نظيراتها في 

مؤكدا عزم الوزارة على المضي قدما بملفات مكافحة التزوير 
اذ كانت لها خطوات عملية بهذا الشأن من خالل االيعاز للجنة 
جادة  ألتخاذ خطوات  رسميا  االتحادات  الى مخاطبة  االولمبية 
بهذا الشأن ، كذلك بما يخص المنشطات الرياضية من خالل 
وبالتعاون  الطبيعي  والعالج  الرياضي  الطب  دائرة  دور  تفعيل 
الختام قدم االعالميون عددا من  . وفي  الرياضية  االتحادات  مع 
اجاب  المؤتمر  محاور  يخص  بما  االعالمي  للناطق  التساؤالت 
عليها  بشكل مستفيض منها ما يتعلق بالتحضير لمباراة 
رفع الحظر واخراجها بشكل مميز من اجل استحصال موافقة 
الفيفا على رفع الحظر، والتي اوضح الموسوي حولها ان الوزارة 
االعداد  خالل  من  طيبة  بصورة  المباراة  اخراج  على  حريصة 
الجيد لها عن طريق تشكيل لجان مختصة تأخذ على عاتقها 

الوصول بالمباراة الى بر االمان”

رياضة6 اعداد: هاشم مهدي عصاد

لمنتخبنا  االداري  المدير  كشف 
كوركيس  باسل  القدم  بكرة  الوطني 
نجوم  خمس  فنادق  وج��ود  عدم  عن 
تشهد  التي  شورابويا  محافظة  في 
السادس  في  اندونيسيا  امام  مباراتنا 
برسم  المقبل  الشهر  م��ن  عشر 
المزدوجة لمونديال روسيا  التصفيات 

ونهائيات امم اسيا.
بغداد  الى  عاد  الذي  كوركيس  وقال 
امس االول “لقد اطلعنا على المنشات 
ان  ووجدنا  المدينة  في  الموجودة 
المباراة  عليه  تقام  ال��ذي  الملعب 
الف  وثالثين  او خمسة  لثالثين  يتسع 
الجامعات  في  مالعب  وهناك  متفرج 
يمكن اجراء الوحدات التدريبية عليها 

الفنادق  ان  في  تكمن  والمشكلة 
القريبة من الملعب كلها ثالث نجوم 
في  اال  نجوم  خمس  فنادق  توجد  وال 
مشكلة  تواجهنا  قد  بعيدة  مناطق 
المدينة  شوارع  الن  فيها  السكن  في 
مزدحمة علما ان الوصول الى المدينة 
من العاصمة جكارتا يستغرق ساعة 

وعشر دقائق طيران.
في  ذهبنا  “لقد  كوركيس:  واض��اف 
جكارتا  جب  محافظة  الى  البداية 
التي  المدينة  هي  انها  اساس  على 
تضيف المباراة وهي مدينة تتوفر فيها 
العديد من الخدمات والفنادق الجيدة، 
تغير  المباراة  مكان  بان  ابلغنا  اننا  اال 
ومن جانبي فاني ساطلع االتحاد على 
هذه التفاصيل وتفاصيل اخرى التخاذ 
سنكمل  وعندها  المناسب  القرار 
التي  االخرى  واالم��ور  الحجز  اج��راءات 

تخص وفد المنتخب.

كوركيس: 
المدينة المضيفة لمواجهة اندونيسيا خالية من فنادق خمس نجوم

6 عروض استثمارية للمدينة الرياضية في البصرة 
الشباب تدعو محافظة كربالء لرفع العشوائيات من امام المدينة الرياضية

الرياضى،  الشرطة  نادي  أعلن 
كرة  فريق  مدرب  عقد  تجديد  عن 
خنفير  ماهر  التونسي  السلة 
ال��دوري  بلقب  الفوز  حقق  ال��ذي 
متعهدا  ال��م��اض��ي،  للموسم 
بتقديم سبل نجاح عمل المدرب 
اإلنجاز،  الفريق للحفاظ على  مع 
المدرب  توقيع عقد مد  أكد  فيما 
كرة  فريق  لقيادة  احمد  قتيبة 
اليد. وقال رئيس النادي رياض عبد 
العباس خالل مؤتمر توقيع العقد 
أن  على  اعتاد  الشرطة  “نادي  إن   ،
يلتقي باإلعالم مع ك حدث رياضي 
الحقيق  للدور  إدراكه  من  انطالقا 
أمام  “النادي  أن  معتبرا  لإلعالم”، 
عقود  توقيع  هو  رياضي  ح��دث 
بوقت  الرياضية  لفرقه  المدربين 
هذه  اع���داد  رحلة  لبدء  مبكر 
أن  العباس  عبد  وأض��اف  الفرق”. 
مدرب  عقد  تجديد  ارتأى  “النادي 
ماهر  التونسي  السلة  كرة  فريق 
تحقيق  بعد  آخر  لموسم  خنفير 
الموسم  بلقب  ال��ف��وز  إن��ج��از 
منذ  اللقب  غاب  ان  بعد  الماضي 
18 عاما عن خزانة النادي”، معتبرا 
المدرب  حققه  الذي  “اإلنجاز  أن 
حريصة  تكون  أن  اإلدارة  من  جعل 
على تجديد التعاقد معه من أجل 
الحفاظ على اإلنجاز الذي يحتاج 
وعزا  مبكرين”.  وجهد  عمل  إلى 
مع  التعاقد  “تأخر  العباس  عبد 
الالعبين المحترفين لعد البت في 
اللعبة  التحاد  النهائية  اللوائح 
فيما يخص الالعبين المحترفين، 
وأن اإلدارة لديها خطوات محسوبة 
الالعبين  مع  التعاقد  أزاء  بدقة 
األخطاء  لتجنب  المحترفين 
من  أو  المالي  الجانب  من  سواء 

نوعية  من  االستفادة  جانب 
أعرب  ب��دوره  الالعبين”. 

خنفير  ماهر  المدرب 
إلدارة  “شكره  عن 

لم  التي  النايد 
أي  ل��ه  ت��رف��ض 
وبالتالي  طلب 
إلغ������ن ه���ذا 
ي���وف���ر م��ن��اخ 
للعمل  ج��ي��د 

النجاح  ومواصلة 
أن  رغم  الفريق  مع 

القمة  في  تقواللبقاء  الحكمة 
أصعب من الوصول إليها”، مشيرا 
متكامل  منهاج  “هناك  أن  إلى 
تدريبية  معسكرات  يتضمن 
ستحدد  نوعية  ودي��ة  ومباريات 
االستقطابات  عن  فضال  الحقا 
وأش��ار  األجنبية”.  او  المحلية 
التي  الراحة  “مدة  أن  إلى  خنفير 
الموسم  دوري  انتهاء  بين  تفصل 
الجديد  الموسم  وبدء  الماضي 
امتدت  ألنها  سلبية  ستكون 
يلغي  ال  هذا  لكن  أشهر  لثمانية 
للفريق”،  المبكر  التحضير 
معسكرات  “هناك  أن  إلى  الفتا 
هي  ال��دول  من  عدد  في  مقترحة 
صربيا وقطر وتونس سيبت فيها 
وفي  النادي”.  إدارة  مع  بالتنسيق 
الهيئة  تعاقدت  متصل  سياق 
قتيبة  المدرب  مع  للنادي  اإلدارية 
احمد لقيادة فريق كرة اليد حيث 
رسمية  بصورة  العقد  توقيع  تم 
خالل المؤتمر. وقال المدرب قتيبة 
مع  بالعمل  الشرف  “له  إن  احمد 
وأن  العراقية  األندية  أع��رق  أحد 
الذي  اليد  كرة  لفريق  مدربا  يكون 
في  صعبا  رقما  يكون  ألن  يسعى 
كاشفا  المحلية”،  المنافسات 
مع  عمله  “استراتيجية  أن 
التفكير  على  تقتصر  ال  الفريق 
في الموسم المقبل فحسب بل 

تمتد لمواسم أخرى مقبلة”.
عالقات  “لديه  أن  احمد  وأوضح 
مساعدا  عامال  ستكون  طيبة 
الالعبين  من  ع��دد  الستقطاب 
صفوف  وتدعيم  المحترفين 
الالعبين  ع��ن  فضال  ال��ف��ري��ق 
أن  على  م��ش��ددا  المحليين”، 
على  سيبنى  الالعبين  “اختيار 
النادي  اسم  عن  يدافع  من  أسس 
وليس النظر من الجوانب المادية.

الطائرة  لكرة  العراقي  االت��ح��اد  أعلن 
للمعاقين ، عن مشاركة العراق ببطولة كأس 
العراقي  االتحاد  رئيس  وقال  لألندية.  العالم 
 ،“ للعبة محمد سلمان توفيق، في تصريح 
بطولة  في  المشاركة  على  وافق  “العراق  ان 
كأس العالم لالندية، التي من المقرر ان تقام 

الخامس  ولغاية  عشر  الخامس  من  للمدة 
والعشرين من شهر ايلول المقبل في مدينة 

مشهد االيرانية”.
للعبة  العراقي  “االتحاد  ان  توفيق  وأوضح 
في  للمشاركة  المجد  وس��ام  ن��ادي  سمى 

البطولة كممثل عن العراق”.
للعبة محمد  العراقي  االتحاد  رئيس  وكان 
سلمان توفيق قد حصل مؤخرا على عضوية 

االتحاد االسيوي للعبة

لكرة  المركزي  العراقي  االتحاد  رشح 
القدم رئيس اللجنة القانونية يحيى كريم 
موسى  فالح  المنتخبات  رجنة  ورئيس 
االتحاد  في  العاملة   اللجان  لعضوية 
االسيوي لكرة القدم وقال الناطق الرسمي 
لرياضة  حديث  في  زغير  كامل  لالتحاد 

وشباب “
اجتماعه  خالل  رشح  الكرة  اتحاد  ان   
ويحيى  موسى  فالح  العضوان  االخير 
االستئناف  لجنتي  في  للعمل  كريم 

واالنضباط في االتحاد 
كتاب  على  بناءا  القدم  لكرة  االسيوي 

االتحاد  عن  ممثلين  ترشيح  في  االخير 

العراقي 
للعمل 

ف��������ي 
ال��ل��ج��ان 

ية  سيو ال ا
اتحاد  ان  واضاف 

فالح  رشح  الكرة 
لعضوية  م��وس��ى 

ل��ج��ن��ة االن��ض��ب��اط 
ترشيح  ت��م  حين  ف��ي 

لجنة  لعضوية  كريم  يحيى 
االستئناف . 

الكرة  اتحاد  ان  زغير  اكد  اخرى  من جهة 
الى  الممتاز  لفرق  الالعبين  عدد  زيادة  قرر 
اعتمادهم  يتم  فريق  لكل  العبا  اربعين 

بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة .

امانة  لنادي  االدارية  الهيئة  عدت 
الكرة  اتحاد  قرار  الرياضي  بغداد 
غانم  االدارة  عضو  بمعابة  المركزي 

عريبي “مساساً بالنادي”.
“ادارة  ان   ، بيان  في  النادي،  وذكر 
استثنائيا  اجتماعا  عقدت  النادي 
في مقر النادي في متنزه الزوراء على 
خلفية قرار االتحاد العراقي المركزي 
بحرمان عضو  القاضي  القدم  لكرة 
غانم  الدولي  الالعب  النادي  ادارة 
على  الجلوس  من  عامين  عريبي 

مصطبة االحتياط”.
االجتماع  عن  “تمخض  وأض��اف 
اتحاد  قرار  وبشدة  يستنكر  ق��رارا 
ادارة  عضو  بحق  الظالم  الكرة 
النادي الالعب الدولي السابق غانم 
عريبي كونه يعد رمزا من رموز الكرة 
الكثير  في  مثلها  والتي  العراقية 
الى  باإلضافة  الدولي  المحافل  من 
النادي  ادارة  بشخص  مساس  انه 
ومساندها  تعاونها  اب��دت  التي 
الفترة  خالل  االتحاد  قرارات  لجميع 

الماضية”.
بغداد  امانة  نادي  “ادارة  ان  وبين 
اتحاد  الى  رسميا  كتابا  سترسل 
الكرة يستوضح فيه ما هي االساءة 
معاقبة  بشان  عليها  استند  التي 
عضو ادارة النادي وانها بصدد تقديم 

تظلم الستئناف هذا القرار الظالم
من جانب اخر أعرب نادي الكهرباء 

ورفضه  استنكاره  عن  الرياضي، 
غانم  السابق  الدولي  لمعاقبة 
عريبي من قبل اتحاد الكرة، معتبرا 
غير  عريبي  طالت  التي  العقوبة  ان 

منصفة.
“النادي  إن  بيان  في  النادي  وقال 
المشهد  كبير  وباهتمام  يتابع 
األحداث  ويقرأ  البلد،  في  الرياضي 
بصفته  دقيقة  بصورة  الرياضية 
الذي  المشهد  هذا  في  فاعال  جزءا 
بما  إظهاره  على  الجميع  يحرص 
لرياضة  العريق  التاريخ  يالئم 

العراق”.
األح��داث  “م��ن  أن  البيان  وأض��اف 
التي  السلبية  واألم��ور  المؤسفة 
المستنكر  بموقف  النادي  تجعل 
والرافض هي العقوبة غير المنصفة 
والمؤسفة التي صدرت بحق الالعب 
الدولي السابق غانم عريبي من قبل 
اتحاد الكرة “، معتبرا أن “هذا القرار 
مؤثرة  تداعيات  سيخلف  المؤسف 
على االتحاد وعلى سمعة الالعبين 

الدوليين” .
المؤسسات  “جميع  النادي  ودعا 
نصب  تضع  أن  الفاعلة  الرياضية 
العراقي  الرياضي  مكانة  أعينها 
التتسرع  وأن  المشرف  وتأريخه 

بقراراتها”.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن معاقبة 
الالعب الدولي السابق غانم عريبي 
لمدة  فريق  أي  مرافقة  من  بحرمانه 
على  تطاوله  ب��داع��ي  موسمين 

االتحاد.

منتخبنا الوطني السلوي يواجه 
لبنان في افتتاح غرب اسيا

الشرطة يجدد عقد مدربه 
السلوي ماهر خنفير ويتعاقد مع 

قتيبة احمد لفريق كرة اليد

العراق يشارك ببطولة كأس العالم
 لألندية بكرة الطائرة للمعاقين

اتحاد الكرة يرشح 
كريم وموسى لعضوية لجان االسيوي

امانة بغداد تستنكر قرار اتحاد الكرة 
بمعاقبة عريبي وتعده “مساسًا بالنادي”

سوريا لم توافق لحد 
االن على اللعب في 
المدينة الرياضية

شوان جالل يلتحق بالمنتخب
 في معسكر دهوك 

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ ايهاب محمد

ـ سيف سالم

ـ سيف سالم

ـ خاص
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يواجه منتخب العراق الوطني  
افتتاح  في  اللبناني   نظيره 
آسيا  غرب  بطولة  مباريات 
للرجال  السلة  لكرة  الـــ15 
العاصمة  في  ستقام  التي 
 29 بين  ما  عّمان،  األردنية 
حزيران/ و2  الحالي  ايار/مايو 

والبطولة  المقبل.  يونيو 
األمم  بطولة  ــى  ال مؤهلة 
في  ستقام  التي  اآلسيوية 
ايلول/سبتمبر  في  الصين 
مسابقة  الى  وأيضا  المقبل 
اولمبياد  ضمن  السلة  كرة 
في  الصيفي  جينيرو  دي  ريو 
وجرت   .2016 عام  البرازيل 
في  القرعة  سحب  عملية 
بحضور  هومنتمن  نادي  مقر 
االمين العام لالتحاد اآلسيوي 
هاغوب خاجيريان وتابت وعدد 

ومندوبي  االتحاد  اعضاء  من 
في  المشاركة  الدول  اتحادات 

البطولة.
من  منتخبات  ثالثة  أن  يذكر 
ستتأهل  آسيا  ــرب  غ دول 
اآلسيوية  األمم  بطولة  الى 
الذي  ايران  منتخب  لمرافقة 
سبق له ان تأهل الى البطولة 
آسيا  لقب  باحرازه  القارية 

منذ سنتين.
وهنا برنامج المباريات:

 :2015 ايار/مايو   29 الجمعة 
 – فلسطين  العراق،   – لبنان 
األردن. السبت 30 منه: سوريا 

– فلسطين، األردن – لبنان.
 األحد 31 منه: لبنان – سوريا، 

العراق – األردن.
حزيران/يونيو:   1 االثنين   
 – سوريا  لبنان،   – فلسطين 

العراق.
 – العراق  منه:   2 الثالثاء   

فلسطين، االردن – سوريا.



لسوق  المتابعون  يترقب 
انتقاالت الالعبين ان يكون نجم 
اليافع  يوفنتوس  وس��ط  خط 
بطل  بوغبا  ب��ول  الفرنسي 
إلى  بالنظر  الصيفي  الميركاتو 
التي  المغرية  المالية  العروض 
وصلته من اكثر من نادٍ حيث فاق 
رغبتها  أبدت  التي  األندية  عدد 
أصابع  عدد  معها  التعاقد  في 

اليد الواحدة.
األوروبية  األندية  كافة  وأعربت 
عن   بالفرنسي  المهتمة 
المطالبة  لتلبية  استعدادها 
لناديه   أو  لالعب  سواء  المالية 
بما أن العقد الذي يربطه بناديه 
يونيو  حتى  يمتد  اإليطالي 
التقارير  وبحسب    .2018 العام 
بلغ  بوغبا  مزاد  فإن  اإلعالمية 
نظير  يورو  مليون   80 االن  لحد 
فسخ عقده مع السيدة العجوز 
من  أعلى  سعراً  تترقب  التي 
الفريق الذي يوافق عليه الالعب.

ف��إن  ف��رن��س��ي  ال��الع��ب  وألن 
األكثر  الفرنسية هي  الصحافة 
الالعب  بمستقبل  اهتماماً 
“لوباريزيان”  صحيفة  ومنها 
فرنسا  بطل  م��ن  المقربة 
األندية  أحد  باريس سان جيرمان 
نجم  مع  بالتعاقد  المهتمة 
الصحيفة  نشرت  وقد  الديوك. 
تقريراً حاولت من خالل بناء على 
أراء عدد من المتابعين للموضوع 
سيحذوها  التي  الوجهة  توقع 
الصيف  هذا  الفرنسي  الديك 
وأخرى  فنية  معطيات  على  بناء 
مالية ستساهم في اقناع بوغبا 

بحسم اختيار مستقبله.
الصحيفة  لتقرير  ووف��ق��اً 
سيغادر  بوغبا  فإن  الفرنسية 

الدوري  باتجاه  اإليطالي  الدوري 
أحد  قميص  إلرت��داء  اإلسباني 
العمالقين برشلونة أو ريال مدريد 
في  لإلقامة  بالده  إلى  العودة  أو 
للدوري  العودة  أو  األمراء،  حديقة 
أل��وان  عن  للدفاع  اإلنكليزي 
مانشستر  مدينة  قطبي  أحد 

اليونايتد أو السيتيزن.
وتباينت اراء الخبراء حول الوجهة 
وبحسب   ، لبوغبا  المفضلة 
السابق  المدرب  هوليي  جيرارد 
ون��ادي  الفرنسي  للمنتخب 
انتقال  احتمال  فإن  ليفربول 
بوغبا لباريس سان جيرمان يبقى 
ان مكانته في  خياراً ضئيال رغم 
وخطة  عليها،  غبار  ال  الفريق 
تناسبه  التكتيكية  الفريق 
الالعب  تطلعات  أن  غير  كثيراً 
تورينو  في  الحاليين  ومسؤوليه 
أكبر  نادٍ  الى  انتقاله  تستهدف 
الناحية  من  جيرمان  سان  من 
الفنية و المالية ، وينافس على 
لقب دوري أبطال أوروبا و يمنحه 
جائزة  على  للمنافسة  فرصة 
المعايير  وهذه  الذهبية،  الكرة 
أن  خاصة  باريس  في  تتوفر  ال 
أفضل  يبدو  العجوز  السيدة 
حاال من سان جيرمان بعدما بلغ 
وأحرز  القارية  المسابقة  نهائي 

الثنائية المحلية.
جون  نظر  وجهة  تختلف  وال 
فرنانديز- المدرب السابق لباريس 
نظيرها  ع��ن  جيرمان-  س��ان 
االنتقال  بأن  يرى  حيث  لهوليي 
إلى حديقة األمراء ممكناً ولكن 
عاماً  ال�22  سن  في  وهو  ليس 
ان  خاصة  االعتزال  قبيل  بل    ،
االولى  الليغ   ( بطولة  مستوى 
مستوى  عن  كثيرا  يختلف  ال   )
يبحث  وق��ت  في  الكالتشيو 
مستواه  تطوير  عن  الالعب  فيه 
للمالعب  عودته  احتمال  وعن   .
بإن  فرنانديز  أكد  اإلنكليزية، 

)البريميير  له  ي��روق  ال  بوغبا 
فرنانديز  فإن  لذلك  و  ليغ( كثيراً، 
لبوغبا  االفضل  الوجهة  يرى 
مع  سواء  اإلسباني  الدوري  هي 
وصيفه  مع  أو  برشلونة  البطل 
جميع  يمتلك  ألنه  مدريد،  ريال 
والبدنية  الفنية  المواصفات 
التي تساعده على فرض نفسه، 
معاقب  برشلونة  البطل  وألن 
العقوبة  بفعل  التعاقدات  من 
اإلتحاد  من  عليه  المسلطة 
الدولي لكرة القدم “الفيفا” فإن 
إلى  النضمامه  مواتية  الفرصة 
تشكيلة  أن  خاصة  مدريد  ريال 
لالعب  تفتقد  الميرينغي 
الذي  المركز  نفس  في  ينشط 
يضاعف  مما  بوغبا  فيه  يلعب 
في  مكانه  حجز  إمكانية  من 

التشكيلة األساسية.
اما نجم الديوك والعب برشلونة 
الفرنسي  المهاجم  السابق 
أن  فيرى  دوغ���اري  كريستوف 
األنسب  هو  اإلنكليزي  ال��دوري 
لالعب مثل بوغبا ألنه سيسمح 
كل  قوية  مباريات  بخوض  له 
الدوريات  بقية  عكس  أسبوع 
بين  المنافسة  تنحصر  التي 
عدد قليل من الفرق مما يقلص 

من فرصه في التألق .
خبراء  أحد  هوكميالر  فرانك  أما 
فيعتقد  الرياضي  التسويق 
الفريق  هو  مدريد  ري��ال  ب��أن 
الناحية  من  لبوغبا  المناسب 
فتواجده  والفنية  المادية 
االساسي  التشكيل  ضمن 
سيدر  الديوك  ولمنتخب  للريال 
النادي  ألن  طائلة،  أمواال  عليه 
هو   - قوله  بحسب  المدريدي- 
باريس  عكس  عالمية  ماركة 

سان جيرمان.
أما صديقه مامادو كونتي فأكد 
فإن  الرياضية  الناحية  من  بأنه 
باريس  ونادي  الفرنسي  ال��دوري 

الوجهة  ليسا  جيرمان  سان 
أن  وعليه  لبوغبا،  المفضلة 
يختار دورياً اخر- أي اإلسباني 
أو اإلنكليزي بعيداً عن بطل 
أجل  م��ن  وذل��ك  فرنسا، 

ليصبح  مستواه  تطوير 
في  كبيراً  نجما 

الساحرة  سماء 
المستديرة.

7 اعداد: هاشم مهدي عصادرياضة

بدأ االسباني رافايل نادال المصنف سادسا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة روالن غاروس 
الغراند  بطوالت  ثاني  المضرب،  لكرة  الفرنسية 
سالم، بنجاح بفوز متوقع على الفرنسي كونتين 
الثالثاء.  االول  الدور  في  و6-4  و6-3   6-3 هاليس 
مواطنه  المقبلة  مباراته  في  ن��ادال  ويلتقي 
االوكراني  على  تغلب  الذي  الماغرو  نيكوالس 
الكسندر دولغوبولوف بصعوبة 3-6 و6-2 و6-4 
لقبه  بتحقيق  االسباني  ويحلم   .)8-6( و7-6 
الفرنسية في فترة حرجة  البطولة  العاشر في 
مقابل  كثيرا  مستواه  تراجع  حيث  مسيرته  من 
اداء منافسه الصربي نوفاك  صعود ملحوظ في 
في  منافسه  يكون  قد  والذي  االول  ديوكوفيتش 
ربع النهائي في حال بلوغهما هذا الدور. يخوض 
المالعب  له على  البطولة مع اسوأ رصيد  نادال 
يحرز  لم  مرة  والول   ،)17-5( الترابية في مسيرته 
احدى بطوالت الماسترز الف نقطة قبل وصوله 
الى شباط/ العام  هذا  لقبه  يعود  اذ  باريس،  الى 

فبراير في بوينوس ايرس االرجنتينية المتواضعة. 
امام  كارلو  مونتي  نهائي  نصف  من  نادال  وخرج 
امام  برشلونة  في  الثالث  والدور  ديوكوفيتش 
امام  روما  نهائي  وربع  فونييني  فابيو  االيطالي 
وخسر  فافرينكا،  ستانيسالس  السويسري 
نهائي مدريد امام البريطاني اندي موراي. ومنذ تتويجه االول في باريس بعد ايام قليلة 
الفرنسية،  البطولة  على  رهيب  بشكل  االسباني  يهيمن  عشر،  التاسع  عيده  على 
روجيه فيدرر.  راح فيه للسويسري   2009 القاب مع استثناء وحيد في  احرز تسعة  اذ 
و6-2  و7-5   3-6 بالذات  ديوكوفيتش  على  بفوزه  الماضي  العام  باللقب  نادال  واحتفظ 
و4-6 في المباراة النهائية، رافعا رصيده في البطولة الفرنسية الى 5 القاب متتالية 
)رقم قياسي( و9 في مسيرته )رقم قياسي ايضا(، متقدما بفارق كبير على االسطورة 

السويدية بيورن بورغ )6 القاب(.

نادال

يبدأ سعيه للقب العاشر بنجاح 

وعبور سهل لديكوفيتش

قطبا إسبانيا ومدينة مانشستر األوفر حظا بضم الالعب لصفوفها

تعدد االختيارات يصعب مهمة بوغبا لتحديد مستقبله خارج إيطاليا

بسائقه  مرسيدس  فريق  أضر  بالتأكيد 
الذي  بالخطأ  هاميلتون  لويس  البريطاني 
ارتكبه في سباق موناكو على مضمار مونت 
كارلو ومهد الطريق أمام فوز زميله األلماني 
نيكو روزبيرغ، لكن هذا الخطأ صب في الوقت 
لسباقات  العالم  بطولة  لصالح  نفسه 
سيارات فورموال1- حيث أشعل المنافسة من 

جديد على لقب فئة السائقين.
وكان هاميلتون في طريقه نحو لفوز بسباق 
الذي   ،2008 عام  منذ  األولى  للمرة  موناكو 
شهد تتويجه بطال للعالم بسيارة مكالرين، 
بداية  في  الصيانة  نقطة  في  دخل  حتى 

التدخل المتأخر لسيارة األمان.
 ، الوضع  تقييم  في  أخطأ  مرسيدس  ولكن 
خلف  نفسه  وجد  هاميلتون  خرج  وعندما 
فيتيل  سيبستيان  واأللماني  روزبيرغ  زميله 

سائق فيراري.
وقال توتو فولف مدير السباقات بمرسيدس: 
مثل  ومر  حلو  شعور  هناك  أنه  أعتقد  “ال 
ذلك، لقد فزنا بسباق موناكو وخسرنا سباق 

موناكو في الوقت نفسه”.
وأضاف: “قبل أي شيء ، يجب أن نعتذر للويس 
أفخر  وما  معا  ونخسر  مع  نفوز  )هاميلتون(، 
المسؤولية  نتحمل  أننا  الفريق  هذا  في  به 
يجب  اليوم  هذا  في  ولكن  جماعي،  بشكل 
ببساطة أن نعتذر لسائقنا، ألن الخطأ الذي 

ارتكبناه كلفه الفوز هنا”.
حادا  هجوما  البريطانية  الصحف  وشنت 
صحيفة  ذكرت  حيث   ، مرسيدس  فريق  على 
“صن” إن ما حدث كان “واحد من أكبر األخطاء 

في تاريخ فورموال1-”.
من  أمله  خيبة  هاميلتون  أبدى   ، جانبه  ومن 
في  وسيدرك   ، متناوله  في  كان  فوز  ضياع 
يكلفه  قد  السباق  هذا  أن  الموسم  بقية 

الكثير في المنافسة على اللقب.
وكان هاميلتون حامل اللقب يتصدر الترتيب 

عن  نقطة   27 بفارق  السائقين  لفئة  العام 
الكبرى  لجائزة  سباق  قبل  منافسيه  أقرب 
ولكن  أسبوعين  قبل  أقيم  الذي  االسباني 
وموناكو  أسبانيا  في  الفوز  حقق  روزبيرغ 
ويمكنه   ، نقاط  عشر  إلى  الفارق  ليقلص 
خالل  من  أكبر  بشكل  الفارق  هذا  تقليص 
في  المقرر  الكندي  الكبرى  الجائزة  سباق 

السابع من حزيران/يونيو المقبل.
للعام  موناكو  بسباق  االحد،  روزبيرغ  وتوج 
الثالث على التوالي ليعادل بذلك رقم آيرتون 

سينا وألين بروست وجراهام هيل.
مرة  أكثر  “إنها  روزبيرغ  األلماني  وق��ال 
حتى  سباق  خالل  فيها  الحظ  يحالفني 
بشكل  )هاميلتون(  لويس  أدى  فقد  اآلن، 
مثالي حتى دخول سيارة األمان، لقد كان 
لذلك  االسبوع،  هذا  مطلع  مني  أفضل 

كان يستحق الفوز بالتأكيد”.
إنذار  بمثابة  السباق  “ه��ذا  واض��اف: 
العمل  علي  يجب  حيث  لي  بالنسبة 
السباق  قبل  جدية  أكثر  بشكل 

المقبل في مونتريال”.
يحتل   ، الصانعين  لفئة  العام  الترتيب  وفي 
فيراري الذي أحرز سائقه اآلخر كيمي رايكونن 
خلف  الثاني  المركز   ، السادس  المركز 
مرسيدس لكنه يتفوق بفارق 77 نقطة أمام 

ويليامز صاحب المركز الثالث.
األمل  مونتريال  في  كندا  سباق  ويحمل 
بالنسبة لفريق مكالرين الذي أحرز أول نقاط 
موناكو  سباق  خالل  من  الموسم  في  له 
في  باتون  جنسون  أنهاه  عندما 

المركز الثامن.

التقارير  من  العديد  اش��ارت 
أن  البريطانية  الصحفية 
يونايتد،  مانشستر  فريق 
على  الرابع  المركز  صاحب 
سلم ترتيب الدوري االنجليزي 
يسعى  القدم،  بكرة  الممتاز 
الفرنسي  ال��دول��ي  لضم 
ريال  مهاجم  بنزيمة  كريم 
فترة  اوروبا، خالل  مدريد، بطل 
االنتقاالت الصيفية المقبلة.

)غارديان(  لصحيفة  ووفقا 
البريطانية في عددها الصادر 
الشياطين  فإن فريق  االربعاء، 
بقيادة  الحمر 

ب  ر لمد ا

غال  ف��ان  لويس  الهولندي 
بطاقة  الستغالل  يتطلع 
دي  ديفيد  االسباني  الحارس 
خيا للضغط على ريال مدريد، 
من اجل التخلي عن الفرنسي 
حزيران/  في  بنزيمة  كريم 
يونيو المقبل. وكان الفرنسي 
زين الدين زيدان، مدرب كاستيا 
ريال مدريد، قد نصح مواطنه 
كريم بنزيمة في االنتقال إلى 
فريق جديد حيث يكون نجما، 
من اجل المنافسة على جائزة 
افضل العب في العالم )الكرة 
ادع��اءات  وحسب  الذهبية(. 
االيام  في  االسبانية  الصحف 
ادارة  فإن  الماضية،  القليلة 
سعر  حددت  الملكي  النادي 
في  بنزيمة  عن  التخلي 

 40 إلى  وصل  والذي  الصيف، 
لكن  استرليني،  مليون جنيه 
ضم  على  مدريد  ريال  اصرار 
اقحام  إلى  يؤدي  قد  خيا  دي 
تبادلية  صفقة  في  بنزيمة 

مع الحمر.
 38 في  بنزيمة  كريم  وشارك 
بكافة  مدريد  ريال  مع  مباراة 
دقيقة   2976( المسابقات 
ومرر  هدفا   22 وسجل  لعب( 
لزمالئه  حاسمة  ك��رة   11
)اسيست(. والجدير بالذكر ان 
عاما(   27( ال�  بنزيمة صاحب 
آرسنال  لفريق  هدفا  يعد 
االنجليزي تحت قيادة المدرب 
آرسين فينغر، لكن  الفرنسي 
دخول مانشستر يونايتد على 
سيؤجج  المفاوضات  خط 
على  الفريقان  بين  الصراع 

ضم الالعب

خطأ مرسيدس يضر هاميلتون في سباق موناكو للفورموال 1

دي خيا طعم مانشستر يونايتد لالنقضاض
 على مهاجم ريال مدريد

ـ نعيم حاجم

قال ميتش كوبتشاك المدير 
أنجليس  لوس  لفريق  العام 
برايانت  كوبي  إن  ليكرز 
المقبل  الموسم  أن  أبلغه 
سيكون األخير له مع الفريق 
السلة  كرة  لدوري  المنتمي 

األمريكي للمحترفين.
إذاع��ة  كوبتشاك  وأب��ل��غ 
“لقد  إكس.إمس:  سيريوس 
لكن  األم��ر”،  هذا  إلي  ألمح 
باالندهاش  يشعر  لم  ليكرز 
وقال إنه كان يتوقع ذلك منذ 

فترة.
المتحدث  بالك  جون  وقال 
“ال  لرويترز:  ليكرز  باسم 

على  األمر  في  جديد  يوجد 
اإلطالق ولم يختلف ذلك عن 
تعليقات ميتش في آخر عدة 

أشهر”.
األخير  العام  “هذا  وأض��اف: 
يظهر  لم  الالعب،  عقد  في 
الالعب أي مؤشرات تؤكد أنه 

يريد اللعب بعد هذا العام”.
انضم  الذي   - برايانت  وأحرز 
لفريق كل نجوم المسابقة 
ال���دوري  لقب   - م��رة   17
ليكرز  مرات مع   5 األمريكي 
قبل   37 عامه  وسيبلغ 
العشرين  موسمه  خوض 

في المسابقة.
الموسم  هذا  ليكرز  وعانى 
 61 مقابل  م��رة   21 وف��از 

هزيمة

السورية  الجماهير  أكدت 
الدمشقي  الوحدة  فريق  بأن 
من  الخسارة  يستحق  ال 
دوشانب  استقالل  فريق 
 16 ال  دور  في  الطاجيكي 
االتحاد  ك��أس  لمسابقة 
اآلسيوي لكرة القدم وبركالت 
انتهى  أن  بعد   5-3 الترجيح 
واإلضافي  األصلي  الوقتين 
 .1-1 االيجابي  بالتعادل 
عبر  الجماهير  ووص��ف��ت 
التواصل  موقع  صفحات 
ب��وك(  )فيس  االجتماعي 
ال��وح��دة خرج  ف��ري��ق  ب��أن 
حيث  وبشرف  الرأس  مرفوع 
وق��دم  رائ���ع   بشكل  لعب 
الفريق  أمام  كبيرة  مباراة 
فشل  ال��ذي  الطاجيكي 
التعادل  ه��دف  بتسجيل 
بهدف  الوحدة  تقدم  أن  بعد 
رس��الن ك��ردي ال��ذي سجل 
في  )بالخطأ(  هدفاً  نفسه 

تسابق  بعدها  فريقه  مرمى 
بإضاعة  ال��وح��دة  الع��ب��ي 
المباراة  لتنتهي  الفرص 
ليحتكم  اإليجابي  بالتعادل 
الترجيح  لركالت  الفريقين 
للفريق  ابتسمت  ال��ت��ي 

الطاجيكي. 
إدارة  من  الجماهير  وطالبت 
الفريق  تكريم  ضرورة  النادي 
والمحافظة  خسارته  رغم 
واإلداري  الفني  الجهاز  على 
بقيادة رأفت محمد والالعبين 
قدموا  الذين  المحليين 
واأله��م  لديهم  ما  أفضل 
النسخة  في  المشاركة 
المقبلة من البطولة القارية 
بالعبين  الفريق  تدعيم  بعد 
محترفين على مستوى جيد. 
وكانت جماهير النادي تابعت 
المباراة الثالثاء عبر شاشات 
وأبدت  النادي  مقر  في  كبيرة 
الفريق  أداء  عن  التام  رضاها 
استقبال  وقررت  وبدنياً  فنياً 
فور  الئ��ق  بشكل  الفريق 

عودته من طاجكستان.

ان  اعالمية،  تقارير  كشفت 
فريق ريال مدريد وصيف بطل 
الدوري االسباني لكرة القدم، 
مع  التوقيع  فكرة  استبعد 
نجم  رويس،  ماركو  االلماني 
فريق بروسيا دورتموند، ويأتي 
ذلك بسبب وجود العبين في 
خط الهجوم امثال البرتغالي 
والويلزي  رونالدو  كريستيانو 
كريم  والفرنسي  بيل  غاريث 

جيمس  والكولومبي  بنزيمة 
رودريجيز.

)اوندا  إذاعة  ذكرته  لما  ووفقا 
الملكي  النادي  فإن  سيرو( 
ماركو  مع  التوقيع  عدم  قرر 
االنتقاالت  سوق  في  رويس 
الصيفية المقبل، رغم وجود 
خيار التوقيع معه، حيث كان 
التفاق  توصل  قد  مدريد  ريال 
عام  قبل  االلماني  النادي  مع 
يسمح له بأن يكون له خيار 

تفضيلي في صفقة رويس.
وحسب االذاعة االسبانية،

مكانه  جيمس  ليبرون  حجز 
السلة  كرة  دوري  نهائي  في 
للعام  للمحترفين  االمريكي 
عندما  التوالي  على  الخامس 
فوزا  كافاليرز  كليفالند  حقق 
هوكس  اتالنتا  على  ساحقا 
ليكمل  ال��ث��الث��اء   118-88
نهائي  في  -4صفر  انتصاره 

القسم الشرقي.
نقطة   23 جيمس  وسجل 
النهائي  كافاليرز  ليبلغ 
 2007 منذ  األول���ى  للمرة 
ستيت  جولدن  سيواجه  حيث 

أو  هيوستون وري����ورز 
روكتس.

وسيظهر 
 - جيمس 

ال���ذي 
ع���اد 
إل���ى 

ز  لير فا كا
ب���ع���د 
ارب���ع���ة 
م��واس��م 
م���������ع 

النهائي  في   - هيت  ميامي 
التوالي  على  الخامس  للعام 

والسادس في المجمل.
 23 لتسجيله  وب��اإلض��اف��ة 
أيضا  جيمس  استحوذ  نقطة 
ومرر  مرتدة  كرات  تسع  على 
مباراة  في  حاسمة  كرات  سبع 
نقاطه  أغلب  وجاءت  الثالثاء 
تقدم  مع  األول  النصف  في 

كليفالند بواقع 59-42.
عودة  من  كافاليرز  واستفاد 
ارفينج  كايري  اللعب  صانع 
مباراتين  اخر  عن  غاب  ال��ذي 
الركبة.  في  اصابة  بسبب 
وشارك ارفينج لمدة 22 دقيقة 

وأحرز 16 نقطة.
وبالنسبة لهوكس - الذي أنهى 
للموسم  التمهيدية  المرحلة 
في  تصنيفا  فريق  كأعلى 
اللعب  صانع  تصدر   - الشرق 
وأحرز  المسجلين  تيج  جيف 
بول  أض��اف  بينما  نقطة   17
واستحوذ  نقطة   16 ميلساب 

على عشر كرات مرتدة.
كرة  دوري  نهائي  وينطلق 
يحسم  الذي  االمريكي  السلة 
سبع  في  األفضل  أساس  على 
يونيو  حزيران/   4 في  مباريات 

المقبل.

برايانت يضع حدا لمسيرته مع ليكرز

الجماهير السورية تصف خروج الوحدة 
من كأس االتحاد اآلسيوي بالمشرف

ريال مدريد يحدد موقفه النهائي
 من التعاقد مع ماركو رويس

كافاليرز يمزق سلة هوكس ويتأهل 

لنهائي دوري كرة السلة االمريكي

ـ نيويورك

ـ دوشانب

ـ مدريد

ـ وكاالت

ـ وكاالت ـ متابعة

ـ متابعة
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سنوات  من  سينقذها  أبيها  من  إرثها  بأن  األولى  للوهلة  “سعاد”  ظنت 
قضتها في استئجار المنازل والسكن فيها، واستبشرت خيرا بحصولها 
بنائها، وطالبت  والعمل على  أرض  يمكنها من شراء قطعة  قد  إرث  على 
أخوتها ببيع بيت العائلة، لتتمكن من تحقيق أحالمها سيما وأن زوجها 
متهمين  اخوتها  قبل  من  شديد  برفض  “سعاد”  .فوجئت  بسيط  موظف 

الزوج  ان  على  ومصرين  إرثها  في  بالطمع  يتكفل زوجها  م��ن  ه��و 
بشتى  حاولت  فقط!  للرجال  واإلرث  ال���ط���رق بالمرأة 

الفتات  فتات  على  أخيرا  فحصلت  إقناعهم 
واضطرت للقبول ألنها لم تشأ إدخال العائلة 
اليد  في  بمبدأ عصفور  وعمال  في مشاكل 

خير من عشرة على الشجرة.
تهديد بالقتل وتوقيع باإلكراه

سعاد ليست الوحيدة التي تنازلت عن 
لنساء  كثيرة  قصص  فهناك  إرثها 
المدينة،  وحتى  الريف  من  عراقيات 

المشروعة،  حقوقهن  عن  تنازلن 
أو  والتهديد  اإلجبار  تحت  ام��ا 

من  الحد  بهدف  اخ��رى  بطرق 
المشكالت والخالفات التي قد 
تستمر لفترات طويلة. قضية 

ومظلوميتها  المرأة  ارث 
قضية  مجمعنا  ف��ي 
ارتبطت  ومهمة  معقده 

ب��ب��ع��ض ال��ت��ق��ال��ي��د 
الخاصة  واالع����راف 

اسس  تخالف  التي 
الشريعة  وقوانين 
كانت  االسالمية، 
الوقفة  هذه  لها 

من  تعرفت  التي 
خاللها على بعض القصص 

واآلراء.
التي تسكن في  النساء  واحدة من  “أم أحمد” 

عمق الريف الكربالئي ويملك والدها مساحات واسعة 
حقها  عن  مكرهة  االخرى  هي  تنازلت  والدور  البساتين  من 

تهديد  تحت  التنازل  على  وقعت   “ وقالت  معانتها  االرث، حيث عن  في 
السالح، فأهلي وزوجي ليسوا على وفاق وعندما طالبت باإلرث عقب موت 
والدّي لتحسين ظروفي المعاشية اخبرني أخي األكبر بالحرف الواحد” ال 

يحق لك اإلرث ولن نمنح اموال ابينا لسارق”.
ويقصدون بالسارق زوجي فهم يعتبرونه محرضا من الدرجة األولى ألنهم 
عندما رفضوا منحي اإلرث هددتهم بإقامة دعوى قضائية ضدهم للحصول 
بالقوة وأجبروني  األيام وسحبوني  على اإلرث فهجموا على بيتي في أحد 

على التنازل عن إرثي تحت تهديد السالح.
لعبة الثعلب

في الوقت الذي سلب أخوة “أم أحمد” إرثها بالقوة، لعب “عالء” لعبة الثعلب 
المناطق  أحد  في  كبيرا  بيتا  تمتلك  فالعائلة  أيضا،  وأخواته  اخوته  مع 

الراقية في المدينة، وبعد موت الوالدين تمكن “عالء” من الحصول على 
أخيه  حصة  فإبتاع  بحصته  للتصرف  المغترب  شقيقه  من  توكيل 
لنفسه بعد أن وعده بتعويضه بقطعة أرض سكنية، بينما راح يتملق 
ويناور أخواته الثالث حتى أقنعهم باسترضائهم بمبلغ من المال يساوي 
ربع حصة كل منهم بعد أن تباكى أمامهم وأقنعهم بان حصولهم على 

هذا المبلغ أفضل من بيع البيت بسعر زهيد.
وبعد أن باع جميع الحصص لنفسه واجه شقيقه األوسط مطالبا اياه 
ببيع حصته ألن أغلب المنزل صار ملكا له وحاول الشقيق الحصول على 
حقه كامال بعد اثاره العديد من المشاكل حتى اضطر أخيرا الى التخلي 
تبدو  التي  الطريقة  .وهذه  زهيدة  سكنية  أرض  قطعة  مقابل  حقه  عن 

أكثر مكرا ودهاءا وغير مباشرة للحصول على اإلرث.
 وتستعمل بشكل أكثر ألن أغلب النساء يخشين من خسارة األخ والبقاء 
إرثها  عن  التخلي  رفضت  ما  إذا  والحياة  الزوج  مواجهة  في  وحيدة 
فتضطر الى الرضوخ مكرهة. كثيرة في القصص التي ترتبط 
هناك  الوقت  ذات  وفي  العراقي،  الريف  بعمق  غالبا 
يحصل  ما  غالبا  المدينة  في  أخرى  قصص 
بيت  في  يبق  الذي  الشقيق  فيه 
بيت  على  أخيرا  العائلة 
تحديدا  العائلة 
ب���ع���د 

إق���ن���اع 
بتضحيته  أخوته 

سنواته  من  الكثير  وإنائه 
في خدمة والديه.

الشرع والقضاء
كافة  في  للمرأة  الشرعي  الحق  الكريم  القرآن  شرح 

الشرعية  وعرفها على حقوقها  اإلرث،  ومنها  الحياتية  المور 
وتعالى  سبحانه  اهلل  يرتضي  وال  شرعا،  عليها  تحصل  أن  يجب  التي 

الظلم للمرأة، في الوقت الذي وجد الرجل ليكون حاميا لها ووصيا عليها 

وظالما  لحقها  ال مغتصبا  وسندا 
“عبد  الشيخ  .يستغرب  لها 
دين  رجل  وهو  الحائري”  الكريم 
تلك الظاهرة التي ال تمت لإلسالم 
بالظاهرة  اي��اه��ا  واص��ف��ا  بصلة 
المقيتة مؤكدا أن االسالم يحرم على 
في  حقها  وسلب  المرأة  ظلم  الرجل 

ميراثها الشرعي وال يجوز له ذلك.
أحد  القطب”  “ع��الء  السيد  راح  بينما 
، “ان  الدين إلى أبعد من ذلك موضحا  رجال 
منتشرة  ظاهرة  المرأة  ميراث  سلب  ظاهرة 
شرعاً  مرفوضة  وهي  الرجولي  مجتمعنا  في 
وعرفاً واخالقياً... وال يعترف بها شرعنا المقدس، 
حيث ان المرأة اكد حقها القران الكريم ان للمرأة 
 ُ )) يُوِصيُكُم اهللهَّ نصف حق الرجل في قوله تعالى 
وكذلك  َيْيِن....((  َْث اأْلُن َحظِّ  ِمْثُل  َكرِ  لِلذهَّ أَواَْلدُِكْم  ِفي 
تفضيل  وهناك  الطاهرة  الشريفة  النبوية  السنة 

مثبت لبقية حياتها كزوجة.
فان  الشرعي  للحكم  وبالنسبة   “ القطب   “ ويضيف   
والعقوبة   .. قطعياً  وحرام  شرعاً  مجرم  حقها  مغتصب 
كبيرة في يوم القيامة اليوم الذي ال ينفع به مال وال بنون 
ودستورية حين يثبت موقعها كأخت وزوجة وأم يأخذ الشرع 
حقها غير منقوص. ونرى إن المرأة في العراق يجب الوقوف الى 

جانبها لنرتقي بها لمصاف المجتمعات الراقية في العالم”.

القاضي “عباس الدليمي” اكد عدم وجود نص في القانون يشير الى سلب 
القسام  في  القانون  فان  ذلك  من  العكس  على  الميراث،  في  المرأة  حق 
مع  ساواها  حيث  شرعا،  تستحق  مما  اكثر  حق  للمرأة  اعطى  النظامي 
دعاوى  إحالة  حال  وفي  حقها  من  يقتص  ولم  الميراث  اي  االرث  في  الرجل 
من قبل نساء مغبونات في مجال اإلرث فان المحكمة تمنحهن حقوقهن 
األدلة  ثبوت  حال  في  شرعا،  حقها  من  اإلرث  ألن  الدعوى  وتكسب  كاملة 
ووجود الشهود سيما في حالة إجبار المرأة على التنازل عن حقها والتوقيع 
التكتم على مثل هكذا ممارسات ضد  ما يحدث هو  ولكن  التنازل،  على 
وتجنبا للمشاكل وهذا  االجتماعي  الشكل  ان وجدت حفاظا على  المرأة 
عائد إلى موروثات العادات والتقاليد. آثار نفسية يعلل الدكتور “عبد عون 
المسعودي” أستاذ علم النفس في جامعة كربالء اثار النفسية التي تترتب 
على المرأة عند فقدانها إلرثها مشبها فقدان اإلرث بفقدان الثقة باألهل 
والشعور بالوحدة واإلحساس المباشر بالضعف أمام الزوج، مشيرا إلى أن 
العراقي  المجتمع  دواخل  في  مبطنة  ولكنها  مخفية  تكون  قد  الظاهر 
وتحتاج الى ادراك وفهم حقيقي لحقوق المرأة، وتبتعد غالبية النساء عن 
اآلثار  ولكن  باألشقاء  والعالقة  العائلة  تقديم شكوى حفاظا على شكل 
الحماية  عنوان  قام  ان  بعد  نسيانها  يمكن  وال  تبقى شاخصة  النفسية 
بالنسبة لها وهم أشقاؤها او أقاربها بحرمانها من حقها في اإلرث. واخيرا 
تكون  ان  وعليها  المادية  الحقوق  جانب  في  تثقيف  إلى  المرأة  تحتاج 
شجاعة في طرح مشكلتها حتى وإن كانت تمس العراف والتقاليد، هذا 
ما قالته “علياء حسن” وهي الناشطة في مجال حقوق المرأة حول ضرورة 
تثقيف المرأة من خالل اقامة الندوات وورش العمل حول حق المرأة في إرثها 
وضرورة المطالبة به وعدم الخضوع الى سلطة الرجل ابا او أخا أو اي من 

األقارب في هذا المجال .

ـ العراقية

تعد مرحلة المراهقة من المراحل الحرجة 
الشاب  شخصية  خاللها  تتشكل  التي 
من  كثير  وفي  وطباعه،  هويته  وتتحدد 
األحيان يميل األوالد الى العصيان في تنفيذ 
وتلبية  بالهدوء  االلتزام  من  العائلة  وصايا 
الطلبات، ويحاول بعض الشباب ان يتصرف 

وفق رغباته.
مرحلة  ان  النفس،  علم  خبراء  وبحسب 
المراهقة تعرض الشباب لتغيرات هرمونية 
من  الكثير  عنها  ينتج  كبيرة،  وجسدية 
واألحاسيس  اآلراء  وتذبذب  المزاج،  تقلبات 
الى  الشباب  خاللها  ويفتقر  واالنفعاالت، 
والتردد،  بالخوف  والشعور  بالنفس  الثقة 

والخروج على العادات والتقاليد.
المرحلة  هذه  في  االكتئاب  يعتبر  كما 
تسبب  أن  يمكن  خطيرة  صحية  مشكلة 
مشكالت طويلة األمد جسدية وعاطفية، 
مسيرتهم  عالقة  على  سلباً  يؤثر  حيث 
بالعادات  تأثرهم  عن  فضال  الحياتية، 

السيئة.
األم��ور  أول��ي��اء  من  ع��دد  ال��ى  استمعت 

ومعاناتهم مع أوالدهم المراهقين من أجل 
تسليط الضوء على هذه المشكلة وطرح 

الحلول المناسبة لها.
هموم عائلية

أمٌّ  أنا  قالت:  شمخي(  )سهيلة  السيدة 
ألربعة أوالد جمعيهم من الذكور، ومشكلتي 
مع ولدي األكبر، فانه يشعر قد أصبح رجال، 
إلى  توجيهه  أو  معه  التحدث  أستطيع  وال 
أي شيء، ويكون دائماً في حالة غضب، كما 
أنه يؤثر على اخوته الذين يحاولون تقليده 
في بعض التصرفات، حتى بدأت المشكلة 
تتوسع وبدأ يقلل احترامه، وإذا حاولت معه 
الحوار والتفاهم ال يتقبل ذلك، وعند ضربه 

للتأديب أخذ يتشابك معي.
والمشكلة اني ال أستطيع إيصال كل شيء 
إلى زوجي ألنه عصبي جدا وعقابه صارم قد 

اليتناسب مع حجم المشكلة.
اكتئاب بسبب الحب

اصغر  ان  تقول  موظفة  عام(   45( احمد  أم 
بناتها البالغة من العمر 15 عام تقدم لها 
وهي  عاما،  عشر  بخمسة  يكبرها  شاب 
التزال طالبة في المتوسطة وبعد ان رفض 
والدها كونها طالبة ولصغر سنها علمنا 
أنها على عالقة معه وال اعرف كيف حصل 
أصيبت  الرفض  أثر  وعلى  وأين؟  ومتى  هذا 

على  الدراسة  تركت  شديد  باكتئاب  ابنتي 
من  حيرة  في  ونحن  وتدهورت صحتها.  أثره 
تحت  الزيجة  هذه  على  نوافق  هل  أمرنا 
والمستوى  العمر  حيث  من  ضغطها 

الدراسي؟.
الحوار والتفاهم

جمانه مال اهلل )40 عاما( باحثه اجتماعية 
قالت:  فتيان  اربعة  ولديها  متزوجه  وهي 
من  ابنائي  منع  في  االستمرار  ان  تعلمت 
وإصدار  األفعال  او  التصرفات  من  الكثير 
األوامر واالنتقاد المباشر في كثير من األمور: 
واإلنفاق  والتصرفات،  والعمل،  كالدراسة، 
ذلك  كل  الشعر،  وقصة  واللباس،  المالي، 
يدفعهم الى التمرد ورفض االنصياع الوامرنا 

وارائنا.
وتؤكد: ان لغة الحوار هي من أفضل السبل 
لغة  اما  المراهق،  الطفل  مع  للتعامل 
تجدي  ال  والشتائم، فهي  والتوبيخ  الضرب 

في هذه المرحلة.
نحن  نعاني  )مدرس(:  شهاب  احمد  ويقول 
والتمرد  العناد  مشكلة  من  كمدرسين 
تنتاب  التي  االكتئاب  وحاالت  والعصيان، 
على  وتؤثر  المرحلة  هذه  في  المراهق 
تركه  الى  ت��ؤدي  وقد  الدراسي  مستواه 
الى  االكتئاب  به  يؤدي  وقد  نهائيا  الدراسة 

نحو العادات السيئة مثل التدخين او تناول 
الحبوب المخدرة.

في  الشخصية  لتقلب  نظرا  صفاء  ويقول 
اولياء  من  فالكثير  ولألسف  المرحلة،  هذه 
االمور ال يعرفون كيف يتعاملون مع ابنائهم 
في سن المراهقة واليتعاونون معنا لتدارك 

مشاكل الطلبة ومعالجتها.
قصص أخرى

وفتى،  بنات  ألربع  أب  عاما(   50( سامر  أبو  
قال أرى ان معاملة الطفل الوحيد تختلف 
انثوية  بيئة  في  ينشأ  النه  كلياً،  اختالفا 
مختلفة عن أقرانه، كونه يعيش حالة من 
الوحدة من بني جنسه. وهنا يقع على عاتق 

األهل الدور األكبر من حيث متابعتهم.
يكذب  المرحلة،  هذه  في  ابني  ان  ويضيف: 
كثيرا وعنيد جدا، ويخفي أشياء كثيرة عنا، 
حيث  وقعنا،  كثيرة  أخطاء  هناك  ولألسف 
اننا نلبي كل طلباته، فهذه مشكلة كبيرة 
التعامل  في  لجهلنا  نتيجة  بها  وقعنا 

معه.
لثالثة  أب  وهو  )ح.خ(  يقول  آخر  جانب  من 
تالزم  االكتئاب  من  شديدة  حالة  ان  أوالد 
ابني األصغر عند قطع االنترنيت وخصوصا 

يجرح  الحاالت  بعض  وفي  االمتحانات  ايام 
الضربات  فيكيل  عنيفا  يصبح  او  نفسه 
المبرحة إلخوته الصغار ويخرج خلسة من 

البيت ويغلق هاتفه حتى النتصل به.
نصائح طبية ونفسية

الشريفي  حسين  شافي  الدكتور  ويقول 
التربوي/ النفس  علم  قسم  في  االستاذ 

جامعة كربالء: ان االكتئاب هو مرض نفسي 
لوجود  جسمي  مرض  الى  يتحول  خطير 
ويصيب  والجسم  النفس  بين  العالقة 
رغباته  يشبع  من  اليجد  عندما  المراهق 
االحيان.  بعض  في  التعجيزية  وطلباته 
العصبية  بالشخصية  المراهق  فيصاب 
الكئيبة ويتحول الى شخصية سوداوية قد 

تؤدي الى االنتحار في بعض األحيان.
االهل  الشريفي،  شافي  الدكتور  وينصح 
بعدم إهانة المراهق وخصوصاً عند جلوسه 
العائلة.  اف��راد  مع  حتى  أو  اصدقائه  مع 
وله  محترم  بانه  الطفل  يشعر  ان  وينبغي 

شخصية.
واألخالقية  الدينية  القيم  ان  على  مؤكدا 
الثقافات  وتأثير  االكتئاب  من  االوالد  تحمي 
الدخيلة على قيمنا الدينية عبر االنترنيت 

على  سلبا  تؤثر  أفكار  عبره  تبث  ال��ذي 
شبابنا.

ان  االب��اء  على  يجب  الشريفي  وأض��اف 
يحددوا وقتا يوميا للتحدث مع المراهقين 
واالستماع منهم لكل ما يجول بخاطرهم، 
الن هذه الخطوة مهمة وعدم ترك الشباب 

في عزلة.
اسقاطات  المراهقة  لمرحلة  ان  ويتوضح 
النفسية  ال��ش��ب��اب  تكوينة  ع��ل��ى 
وبالمحصلة فان ذلك اسقاط على السلوك 
عن  فضال  هذا  الشاب  لمستقبل  اليومي 
في  وانسيابه  الزمن  من  الراهن  في  تأثره 
عنيفة  تكون  التي  السوية  غير  الطرق 
ومتمردة على الواقع كرد فعل مستتر يلقى 

متنفسه عبر تلك السلوكيات.
أمر  المرحلة  هذه  ألهمية  االنتباه  ولعل 
مرحلة  فان  الصحية  التربية  أجل  من  هام 
الرعاية  من  الكثير  الى  تحتاج  المراهقة 
لكي  والمجاالت  األصعدة  مختلف  على 
يسجل لها نهوضا وتنمية يعتد بها وهذا 
يتوقف على تظافر الجهود المخلصة والى 
عبر  الحكومية  المشاريع  تسانده  فعل 

مؤسساتها المتنوعة.
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المراهقون ... مشكلة تمشي على االرض بنتائج خطيرة على حياتهم 
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يبدو أن الحرب ضد البدانة وكما يقول بعض الخبراء سوف 
تستمر لفترة طويلة، خصوصا وان التقارير الخاصة تشير 
الى إن عدد األشخاص الذين يعانون من السمنة يصل حاليا 
إلى اكثر من 2مليار شخص، أي %30 من عدد سكان العالم، 
كما يتوقع أن تنمو المشكلة في السنوات المقبلة ألبعاد 
نصف  يصاب  أن  يتوقع  الحالية  للبيانات  ووفقا  إضافية، 
وهو   ،2030 عام  بحلول  بالسمنة  العالم  في  البالغين 
الصحة  على  السلبية  النتائج  من  الكثير  له  ستكون  ما 
الصحية  المشكلة  هذه  كلفة  تقدر  حيث  واالقتصاد، 
دوالر سنويا، وتظهر  ترليوني  بنحو  العالمي  االقتصاد  على 
األبحاث أن تكلفة البدانة في العالم تماثل تكلفة التدخين 
أو النزاعات المسلحة وأنها أكبر من كلفة ادمان الكحول 
عنها  ينتج  أمراض  إلى  البدانة  وتؤدي  المناخي.  والتغير 
خسارة في أيام العمل وفي الناتج العام كما انها تتسبب 

في نحو خمسة في المائة من حاالت الوفاة عالميا.
مشكلة  المصادر  بعض  تذكر  كما  السمنة  ومشكلة 
معقدة لها العديد من االسباب من اهمها توفر “الوجبات 
الدهون  نسبة  فيها  تزيد  التي  الرخيصة  السريعة” 
طبيعة  وأيضا  العالية  السعرات  ذات  واألمالح  والسكريات 
الحياة التي تقل فيها الحركة، هذا باإلضافة الى المسببات 
االخرى التي دعت الخبراء الى اجراء بحوث ودراسات اضافية 

في سبيل الحد من تفاقم هذه المشكلة الخطيرة.
وفي هذا الشأن قال أطباء إن النشاط البدني يساهم بدور 
بسيط في عالج السمنة، مشيرين إلى أنه ينبغي التركيز 
الصحي. وفي  الطعام غير  تناول  بشكل مباشر على عدم 
ثالثة  قال  الرياضي،  للطب  البريطانية  الدورية  افتتاحية 
خبراء دوليين إن الوقت قد حان “لتحطيم خرافة” ممارسة 
الرياضة  أن ممارسة  بالرغم من  إنه  الخبراء  وقال  الرياضة. 
السكري  مثل  األم��راض،  من  الوقاية  في  هاما  دورا  تلعب 
السمنة  خفض  في  تأثيرها  فإن  والخرف،  القلب  وأمراض 
الزائد والكربوهيدرات  محدود. وبدال من ذلك، يلعب السكر 
ذلك  في  بما  الخبراء،  وألقى  السمنة.  في  أساسيا  دورا 
طبيب القلب بالعاصمة البريطانية لندن عاصم مالهوترا، 
باللوم على صناعة المواد الغذائية ألنها تروج لالعتقاد بأن 
عن  الناتجة  التأثيرات  يبطل  أن  يمكن  الرياضة  ممارسة 
تناول الطعام غير الصحي. وقالوا إن هذه الطريقة “تشبه 
صناعة  شركات  عليها  تعتمد  التي  المروعة”  األساليب 
لالعتقاد  الترويج  بعدم  مطالبين  التدخين،  بشأن  التبغ 
المشروبات  على عالج مفعول  قادرة  الرياضة  بأن ممارسة 

السكرية والوجبات السريعة.
بالمئة   40 نحو  أن  على  أدلة  هناك  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
ممن هم في نطاق الوزن الطبيعي يعانون من مشاكل في 
التمثيل الغذائي كالتي يعاني منها المصابون بالسمنة. 
لكن على الرغم من أن هذه الرسائل الصحية العامة تركز 
“بشكل غير مفيد” على الحفاظ على وزن صحي من خالل 
عد السعرات الحرارية وأن مصدر هذه السعرات هو الشيء 
األهم، فقد أظهرت األبحاث أن مرض السكري يزيد أحد عشر 
مقارنة  السكر  من  إضافي  حراري  سعر   150 لكل  ضعفا 

بالسعرات الحرارية من الدهون
أن  تظهر  البريطانية  “النسيت”  لمجلة  أدلة  إلى  وأشاروا 
الشخص الذي يتناول طعاما غير صحي يتأثر سلبيا أكثر 
من الشخص الذي يمارس النشاط البدني ويتناول الكحول 
ويدخن. وقال مالهوترا: “الشخص الذي يعاني من السمنة 

ليس في حاجة للقيام بأي تمرينات رياضية إلنقاص الوزن، 
لكنه في حاجة إلى تناول كمية أقل من الطعام. أكثر شيء 
يثير قلقي هو أن الرسائل التي يتلقاها العامة تقول لهم 
يمارسون  أنهم  طالما  يريدون  ما  يأكلوا  أن  بإمكانهم  إنه 
ال  صحيح.  وغير  علمي  غير  شيء  “هذا  وأضاف:  الرياضة.” 
يمكن غض الطرف عن نظام غذائي سيء.” بحسب بي بي 

سي.
ومع ذلك، قال آخرون إنه ال ينبغي التقليل من دور دور ممارسة 
للصحة  الوطني  المعهد  من  بيكر،  مارك  وأشار  الرياضة. 
والرعاية المتميزة، التي توصي باتباع “نظام غذائي متوازن 
جنبا إلى جنب مع النشاط البدني”، إلى أنه من “الحماقة” 
أن نستبعد أهمية النشاط البدني. وقالت متحدثة باسم 
البدني  النشاط  “فوائد  البريطاني:  والشراب  الطعام  اتحاد 
جانب  من  المؤامرة  أو  التهويل  أشكال  من  شكال  ليست 

الحياة  نمط  لكن  يشار،  كما  األغذية،  صناعة  شركات 
متوازن  غذائي  نظام  اتباع  بين  يمزج  أن  ينبغي  الصحي 
ذلك  جانب  الى  الوقت.”  نفس  في  الرياضة  وممارسة 
البحر  منطقة  من  غذائيا  نظاما  إن  بارزون  أطباء  قال 
المتوسط قد يكون أفضل في عالج البدانة من أنظمة 
تقليل الوزن من خالل حساب السعرات الحرارية. وفي 
أن  األطباء  أوضح  الطبية”،  العليا  الدراسات  “دورية 
النظام الغذائي الخاص بمنطقة البحر المتوسط 
اإلصابة  احتماالت  من  سريعا  التقليل  في  نجح 

باألزمات القلبية والسكتات الدماغية.
من  أفضل  يكون  قد  النظام  هذا  أن  إلى  وأشاروا 

تناول  على  تعتمد  التي  الغذائية  األنظمة 
أطعمة ذات كمية منخفضة من الدهون 

مستدامة.  بصورة  ال��وزن  لتقليل 
االفتتاحية  المقالة  وأوضحت 

أعدها  التي  الطبية  للدورية 
التركيز  أن  البارزون  األطباء 

هو  الطعام  نوعية  على 
في  األفضل  السبيل 

البدانة،  مع  التعامل 
من  ح��ذرت  لكنها 

وجود أضرار لإلنقاص 
من  للوزن  السريع 
نظام  اتباع  خالل 
وقت  في  مكثف 

قصير.
وم������ن ب��ي��ن 
الموقعين على 
المقالة  ه��ذه 
“أكاديمة  رئيس 
ال��ك��ل��ي��ات 

ال��م��ل��ك��ي��ة 
تيرنس  الطبية” 

س��ت��ي��ف��ن��س��ون، 
ماهيبن  وال��ط��ب��ي��ب 

مسؤوال  كان  الذي  ماروثابو 
بارزا في هيئة الخدمات الصحية 

األطباء  وانتقد  البريطانية. 
إنقاص  بمجال  العاملة  الهيئات 
الحد  على  التركيز  بسبب  الوزن 
الحرارية  السعرات  تناول  من 
“الغذاء  على  التركيز  من  بدال 

لمنطقة  غذائي  نظام  اتباع  أهمية  األطباء  وأكد  الجيد”. 
البحر المتوسط يشمل الفاكهة والخضروات والمكسرات 
وزيت الزيتون. ودلل األطباء على هذا ببحث يشير إلى أن هذا 
النظام يقلل سريعا من احتمال اإلصابة باألزمات القلبية 
األنظمة  من  أفضل  يكون  قد  وأنه  الدماغية،  والسكتات 
الغذائية التي تقوم على تناول كميات قليلة من الدهون من 
أجل فقدان الوزن بصورة مستدامة. وأوضح كبير المشرفين 
أن  مالهورتا  عاصم  الدكتور  القلب  وطبيب  الدراسة  على 

األدلة العلمية على مدى فاعلية هذا النظام قوية جدا. 
الناس  من  نطلب  أن  هي  األكبر  “المسؤولية  إن  وق��ال 
التركيز على تناول أطعمة مليئة بالمواد المغذية”. وأضاف 
جدا.  سريعا  صحتهم  على  تأثير  النظام(  )لهذا  “سيكون 
نعلم النظام الغذائي التقليدي بمنطقة 
البحر المتوسط - والذي أثبتت تجارب 
على  احتواءه  عشوائية  عينات  على 
يقلل   - الدهون  من  أعلى  نسبة 
أو  قلبية  بأزمة  اإلص��اب��ة  خطر 
دماغية حتى في غضون  سكتة 
وأوض��ح  اتباعه”.  من  أشهر 
تبني  أن  المقال  في  األطباء 
نظام غذائي للبحر المتوسط 
قلبية  ألزمة  التعرض  عقب 
يكون فعاال في تقليل عدد 
ثالث  يعادل  بما  الوفيات 
عقار  تناول  تقريبا  مرات 
نسبة  لخفض  ستاتين 
 . ل و ليستر لكو ا
بي  بي  بحسب 

سي.
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كاذباً  بالغاً  قدم  رجالً  الفرنسية  السلطات  أوقفت 
إحدى  إقالع  ليؤخر  بوردو،  مطار  في  قنبلة  بوجود 
الرحالت إلى حين وصول صديقته العالقة في زحام 
القضائية  السلطات  أعلنت  ما  بحسب  مروري، 

األحد.
وقال  بالمطار  اتصل  الثالثيني  الرجل  هذا  وكان 
توقف  السلطات  جعل  الذي  األمر  قنبلة”،  “يوجد 

العمل بأقسام من المطار وتطلق حملة تفتيش.
الشرطة  تمكنت  كاذب،  البالغ  أن  تبين  وبعدما 
نحو عشرين  بعد  على  المتصل  موقع  تحديد  من 
ذمة  على  وأوقفته  ب��وردو،  مدينة  من  كيلومتراً 

التحقيق.
وهو أقر بفعلته، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 

بقيمة  غرامة  ودفع  ألف عامين  ثالثين 
بحسب  ال��ن��ي��اب��ة ي��ورو، 

العامة.

السعودية   في  طبي  فريق  نجح 
فهد  المريض  حياة   انقاذ  في 
توقف  من  الرغم  على  العبدلي 
قلبه عن العمل نحو أربع ساعات.

لصحيفة  وفقا  التفاصيل  وفي 
إلى  المريض  نقل  فقد  عكاظ 
المستشفى  في  الطوارئ  قسم 
قريات العام بالسعودية لمعاناته 
على  وج��رى  الصدر،  في  آالم  من 
الطبي  العالج  في  البدء  الفور 
وفقاً لآللية المتبعة، ليجرى عمل 

صدمات كهربائية.
المريض  حالة  س��اءت  أن  وبعد 
اإلنعاش  عمل  تم  خطير  بشكل 
استمرت  التي  الرئوي  القلبي 

رصد  تم  حتى  ساعات  أربع  لمدة 
وبدأ  للمريض  الحيوية  العالمات 
ليتم  بالتحسن  ال��دم  ضغط 

بعدها تثبيت أنبوب للتنفس.
ونقل بعدها المريض بطائرة إخالء 
فيصل  الملك  لمستشفى  طبي 
الرياض،  بالعاصمة  التخصصي 
أنبوب  عن  االستغناء  تم  وق��د 
وأصبحت  يوم  ثالث  في  التنفس 
المريض مستجيبة للعالج  حالة 
العناية  بوحدة  منوماً  ي��زال  وال 
خطير  بالمستشفى.  المركزة 
الرئوي  القلبي  اإلنعاش  عمل  تم 
ساعات  أربع  لمدة  استمرت  التي 
الحيوية  العالمات  رصد  تم  حتى 
ال��دم  ضغط  وب���دأ  للمريض 
تثبيت  بعدها  ليتم  بالتحسن 

أنبوب للتنفس.

أثار  أريزونا  من  ام��رأة  على  حكم 
إعالمياً  اهتماماً  الشديد  بكاؤها 
واسع النطاق بالوضع تحت المراقبة 
في  ابنيها  لتركها  عاماً،   18 لمدة 
إلجراء  ذهابها  خالل  ساخنة  سيارة 

مقابلة لاللتحاق بعمل.
كما تلقت شانيشا تايلور التي القت 
انتشار  بعد  كبيرين  ودعماً  تعاطفاً 
صورة لها دامعة العين إثر اعتقالها، 
أوامر بحضور دروس في األمومة خالل 
المحاكمة التي عقدت بالمحكمة 
في  ماريكوبا  مقاطعة  في  العليا 
عاماً(   36( تايلور  وكانت  فينيكس. 
مارس  في  مذنبة  بأنها  أق��رت  قد 
ألطفال  اإلساءة  وهي  واحدة  بتهمة 
االدعاء  ممثلي  مع  اتفاق  بموجب 
من  مكنها  ما  وهو  بالمقاطعة، 
الشديد  بكاؤها  أثار  قضاء  تجنب 
النطاق  واس��ع  إعالمياً  اهتماماً 
 18 لمدة  المراقبة  تحت  بالوضع 
سيارة  في  ابنيها  لتركها  عاماً، 
ساخنة خالل ذهابها إلجراء مقابلة 

لاللتحاق بعمل.فترة بالسجن.

قبل  االتفاق  لهذا  التوصل  وت��م 
المحاكمة  موعد  من  أسبوعين 
البالغ  طفليها  لتركها  المقرر 
عمرهما 6 أشهر وعامين في سيارة 
متوقفة العام الماضي وسط درجة 
100 درجة  حرارة تصل إلى أكثر من 
قد  السلطات  وكانت  فهرنهايت. 
في  مربوطين  الطفلين  وج��دت 
بشدة  ويتعرقان  لألمان  مقعدين 
محاميتها  وقالت  كرب.  حالة  وفي 
األم  إن  للمحكمة  ليولين  فاليريا 
تايلور  صورة  وكانت  بشدة”.  “نادمة 
ودموعها تنهمر من وجهها قد أثارت 
اإلنترنت  عبر  تبرعات  لجمع  حملة 
من جانب امرأة في نيوجيرسي، حيث 
جمعت 114 ألف دوالر كتبرعات من 

أشخاص في كل أنحاء البالد.
توصلوا  قد  االدع��اء  ممثلو  وك��ان 
بعد  أبطل  لكنه  تايلور  مع  التفاق 
اعتماد  تخصيص  في  أخفقت  أن 
ممثلو  وق��رر  ألطفالها.  ائتماني 
توجيه  مواصلة  أكتوبر  في  االدعاء 
أن  بعد  للطفلين  باإلساءة  اتهام 
بمهلة  الوفاء  في  تايلور  أخفقت 
كصندوق  دوالر  أل��ف   40 إلي��داع 

ائتماني ألطفالها بموجب االتفاق.

ذاتية  صورة  التقاط  خالل  بريطانية  شابة  توفيت 
الذي  بخطيبها   جمعها  لقاء  أول  في  “سيلفي” 

تعرفت عليه عن طريق االنترنت .
 23( نيكولس  جيمس  أن  “ميرور”  صحيفة  وذكرت 
ديربيشاير،  عاما(، من مدينة آشبورن في مقاطعة 
التواصل  مواقع  من خالل  هالووي  على شين  تعرف 
السفر  قرر  وبعد شهور   . بها  واعجب  االجتماعي،  

إلى جنوب افريقيا للقائها بعد أن وقع في حبها .
ذهب الشابان إلى جرف في منطقة سياحية حيث 
مغيب  لحظة  “سيلفي”  صورة  اللتقاط  توقفا 
الصخور  أن  إال  جوهانسبورغ.  مدينة  في  الشمس 
إلى  قدما   50 لتهوي  الشابة  أقدام  تحت  انهارت 

األسفل وتفارق الحياة.

“أوبو  هاتف  عن   ”OPPO “أوب��و  شركة  كشفت 
Oppo R5” العام الماضي، لتلعن عن إطالق هاتف 

“أوبو Oppo R7” في األسواق يوم 20 مايو الجاري.
وقد أّكدت التسريبات أن الجسم المعدني للهاتف 
الجديد ال يشببه أي جسم آخر، كما يعد من أكثر 
مللي،   4.85 بسمك  يأتي  حيث  نحافًة،  الهواتف 
هاتف  ويأتي  السابق.  الهاتف  سمك  نفس  وهو 
“أوبو Oppo R7” بشاشة يبلغ قياسها 5 بوصات، 
تك”،  “ميديا  نوع  من  النواة  ثماني  بمعالج  ويعمل 
كما  بت،   64 معمارية  طريق  عن  العمل  ويدعم 
بوب”،  لولي   5.0 “أندرويد  تشغيل  بنظام  ويعمل 
دقة  وتبلغ  بايت.   جيجا   3 عشوائية  ذاكرة  ويحمل 
كاميرته الخلفية 20.7 ميجا بكسل، واألمامية 8 
ميجا بكسل، كما لدى الكاميرا قدرة على 
بتقنية  فيديوهات  تصوير 

.2K

األميركية  أوكالهوما  والية  في  يقيم  رجل  قضى 
يومين تحت األرض في شبكة للصرف الصحي

إثر مطاردته لورقة نقدية من فئة 20 دوالر
وقال الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، للشرطة 
لذلك  و  المال  إلى  ماسة  حاجة  في  كان  إنه 
اضطر إلى أن يرمي بنفسه داخل شبكة الصرف 
النقدية  الورقة  منه  سقطت  ان  بعد  الصحي 
داخل إحدى فتحات شبكة صرف صحي، حسبما 

ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.
وأفادت تقارير بأن الرجل سرعان ما ضاع في شبكة 
أرضية واسعة من المصارف، ولم يستطيع العثور 

على مخرج.
سمعت  بعدما  إنقاذه  تم  المطاف  نهاية  وفي 
صرخاته  المدارس  أحد  طالب  من  مجموعة 

للحصول على مساعدة.
استدعاءه  تم  الذى  تشيلينزا،  الرقيب جون  وقال 
إلى مكان الحادث: “سمعنا رجل يصرخ للحصول 
على النجدة”، مضيفا: “رأينا رجال في أحد مجارير 
الصرف الصحي، ويبدو أنه حوصر في هذا المكان 

لبضعة أيام”.
استغرابه  ردينغ،  أليسيا  الشرطة،  ضابط  وأبدى 
وسألت  الدهشة،  “أصابتني  قائال:  الحادثة  من 
نفسي كيف سقط  هذا الرجل في فتحة الصرف، 

واألغرب أنه خرج من الحادثة سالما معافى” 
بعد  إنه  الرجل،  يقول  كما  األمر،  في  والمؤسف 
كل ذلك التعب واإلرهاق لم يتمكن من استرجاع 

نقوده

فرنسي يقدم بالغًا كاذبًا 
بوجود قنبلة في مطار بوردو 

ليؤخر إقالع طائرة

سعودي يعود للحياة 
بعد توقف قلبه 4 ساعات

18 عاما مراقبة ألم أميركية تركت 
طفليها بسيارة ساخنة

فتاة تموت بسبب صورة 
“سيلفي” في أول لقاء مع 

خطيبها

 OPPO إطالق هاتف أوبو
R7 الصيني في األسواق قريبًا

20 دوالر تسببت بإحتجازه 
لمّدة يومين تحت األرض

كشفت شركة “جوجل” 
ع��ن خ��دم��ة ج��دي��دة 
ل��م��ش��ارك��ة ال��ص��ور، 
بشكل  ستعمل  والتي 
منّصة  ع��ن  مختلف 
المعروفة  “ج��وج��ل” 
 Google بلس  “جوجل 
ستأتي  ب��ل   ،”Plus
عن  منفصل  بشكل 
بلس  “جوجل  خدمات 

.”Google Plus
وس�����ت�����ت�����ي�����ح 
ال��خ��دم��ة ال��ج��دي��دة 
ل��ل��م��س��ت��خ��دم��ي��ن 
م��ش��ارك��ة ال��ص��ور 

التواصل  مواقع  على 
مثل  االج��ت��م��اع��ي 

“فيسبوك” و “تويتر”. 
خدمة  فإن  يبدو  وكما 
م��ش��ارك��ة ال��ص��ور 
“جوجل”  من  الجديدة 
نظيرتها  ستنافس 
التواصل  م��وق��ع  ف��ي 
االجتماعي “إنستجرام”. 
تقييم  أي��ض��اً:  اق���رأ 
من   ”Layout“ تطبيق 
إنستغرام: الجزء الثاني

تعلن  جديدة  خاصية 
لعرض  يوتيوب  عنها 

اإلعالنات
اآلن يمكنكم استخدام 
التعبيرية   Emoji رموز 

على إنستجرام

خدمة جديدة من جوجل لمشاركة الصور تنافس إنستجرام

الحرب على البدانة.. خسائرها تفوق الصراعات الدامية
ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالتـ وكاالت
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استديو  ك���ان  لطالما 
من   Naughty Dog
التي  التطوير  استديوهات 
تدفع بعجلة التطور التقني 
الرسوميات  م��ج��ال  ف��ي 
منصات  على  األم��ام  إل��ى 

الباليستيشن،
ول��ع��ب��ت��ه��م ال��ق��ادم��ة 
 Uncharted 4: والمنتظرة 
ليست   A Thief’s End

باستثناء.
إح��دى  م��ع  مقابلة  ف��ي 
 Josh المواقع تحدث الكاتب
Scherr و رئيس المصممين 
عن   Ricky Cambier
 Nathan بطلنا  مغامرة 
من  األخ���ي���رة   Drake
مدحا  حيث  تقني،   منظور 
التي  الجديدة  بالمجاالت 
خالل  من  لالستديو  اتيحت 
لجهاز  العتادية  ال��ق��وة 
بالمقارنة   4 الباليستيشن 
 ،3 الباليستيشن  م��ع 
سيسمح  الجديد  فالجهاز 
أكثر  وجوه  تحريك  بتقنية 
من  بكثير  ودق��ة  ت��ط��وراً 

األلعاب السابقة.
ستكون  ال��وج��ه  م��الم��ح 
خالل  دقيق  بشكل  ظاهرة 
اللعبة بكاملها، ستسطيع 
أثناء  الكاميرا  تحرك  ان 

ما  لشيء   Nathan تسلق 
والتعب  المعاناة  ومشاهدة 
بفضل  وذل��ك  وجهه  على 
في  المبذول  الكبير  الجهد 
وجوه  على  المشاعر  إبداء 
بالمقارنة  الشخصيات. 
فإن   The Last of Us مع 
اإلفتراضية  العظام  ع��دد 
حركات  ع��ن  المسؤولة 
 300 مابين  يتراوح  الوجوه 
إلى 500 مقابل 90 إلى 100 

في تلك األخيرة.
“فكر بذلك، تذكر كم كانت 
 Ellie و   Joel مالمح وجهي 
تم  ق��د  ذل��ك  ك��ل  دقيقة، 
تقنية  باستخدام  صنعه 
في  الوجوه  اآلن،  قديمة. 
على  تحتوي  هذه  لعبتنا 
 500 إلى   300 بين  مايتراوح 

عظمة.”
تم ذكرها  أخرى قد  تفاصيل 
كتسجيل التحريك الرقمي 
في   30 إط���ارات  بمعدل 
أو   10 ع  عوضاً  اآلن  الثانية 
حيلة  لقلة  السابق  في   15

التقنية القديمة،
بتأثيرات  يسمح  م��م��ا 
بكثير  سالسة  أكثر  حركة 
المحيطة  البيئة  ف��ي 

وللشخصيات.
 Uncharted 4: A Thief’s
ح��ص��ري��اً  ق��ادم��ة   End
العام   4 للباليستيشن 

المقبل.

ت����داول ع���دد ك��ب��ي��ر من 
التواصل  مواقع  مستخدمي 
مصوراً  مقطعاً  االجتماعي 
طريفاً التقطته اماً لطفلها 
6 أشهر  الذي لم يبلغ سوى 

مواهبة  يستعرض  وه��و 
والغريبة فوق كف  الطريفة 
وكأنه يطير في  والده، فبدى 
مهارة  الطفل  أظهر  الهواء. 
كف  على  االتزان  في  عالية 
والده بالرغم من أنه لم يبلغ 
أشهر،   6 سوى  العمر  من 

فشاهدها بنفسك معنا

 Uncharted 4 الوجوه في
مكونة مما يقارب ال 500 

من العظام الرقمية

طفل بعمر 6 أشهر يستعرض 
مهاراته.. على كف والده!

ـ وكاالت

ـ وكاالت



الخاصة  المنحة  اليومية موضوع صرف  الصحف  بعض  تناولت 
لهذا  المواطن  جريدة  نشرت  إذ  والفنانين,  واألدباء  بالصحفيين 
اليوم مقاالً تحت عنوان )ما هكذا يكافأ الصحفيون في العراق( 
إلى  فيه  يشير  رواندزي  فرياد  الثقافة  لوزير  تصريحاً  فيه  ذكرت 
تصرف  التي  السنوية  التشجيعية  المنحة  إلغاء  إحتمال 
لها  تتوفر  ال  المالية  وزارة  أن  بحجة  عام  كّل  نهاية  للصحفيين 

التخصيصات المالية لهذا الغرض.
الخاصة  المنحة  اليومية موضوع صرف  الصحف  بعض  تناولت 
لهذا  المواطن  جريدة  نشرت  إذ  والفنانين,  واألدباء  بالصحفيين 
اليوم مقاالً تحت عنوان )ما هكذا يكافأ الصحفيون في العراق( 
إلى  فيه  يشير  رواندزي  فرياد  الثقافة  لوزير  تصريحاً  فيه  ذكرت 
تصرف  التي  السنوية  التشجيعية  المنحة  إلغاء  إحتمال 

لها  تتوفر  ال  المالية  وزارة  أن  بحجة  عام  كّل  نهاية  للصحفيين 
التخصيصات المالية لهذا الغرض.

أسماء  اختيار  آلية  حول  مقاالً  “كتابات”  موقع  في  ورد  كما 
المشمولين بهذه المنحة.

اإلشارة  تمت  التي  المقالتين  في  وردت  التي  النقاط  ولتوضيح 
العليا  اللجنة  ورئيس  الثقافة  وزارة  وكيل  التقينا  أعاله،  إليها 
إذ  الحمود،  ناصر  طاهر  والصحفيين  واألدباء  الفنانين  لمنحة 

تحدث قائالً:
أقدم  أن  أستطيع  ال  العام  لهذا  المنحة  صرف  يخص  فيما 
تصريحاً جازماً بهذا الشأن، فالصرف متوقف على التخصيصات 
)اإلعالميين  بالفئات  الخاصة  المنحة  أّن  مضيفاً  المالية، 
التي  القوائم  خالل  من  تُصرف  ,الفنانين(  والصحفيين,األدباء 
ترسلها الجهات المعنية إلينا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى 
أسماؤهم  تدرج  لم  للذين  عديدة  أسماء  لقبول  فهناك مساحة 
يتعلق  فيما  أما  المذكورة,  الجهات  المرسلة من  القوائم  ضمن 
النسبة  وضمن  األسماء  تقر  أن  فبعد  المنحة  توزيع  بآلية 

خالل  من  الصرف  يتم  المالي  التخصيص  وحسب  المحددة 
أو  الرافدين  البطاقة الذكية للمشمولين بالمنحة من مصرف 
من مكاتب الصرف سواء في بغداد أو المحافظات, أما الذين لم 
يتاح لهم استالم البطاقة الذكية وعددهم قليل جداً، ما يقارب 

نسبة ال)%10( فيتم صرف المنحة لهم بالطريقة اليدوية. 
المعنيين  بموضوع شمول  الوزارة متشددة جداً  أّن  الوكيل  وأكد 
بهذه المنحة ووفقاً للشروط األساسية الموضوعة، فيجب على 
بالمنحة ما يثبت  أن يرفق مع االستمارة الخاصة  مقدم الطلب 
منجزه إن كان إعالمياً أو فناناً أو أديباً )سواء كان كتاباً مطبوعاً, أو 

ديوان شعر, أو مشاركة بمعرض فني(.
فالوزارة ال تكتفي بالهوية الخاصة بالنقابة أو اإلتحاد أو الجمعية, 

فالهوية قد تمنح لشخص ليس بالضرورة أن يكون مهنياً.
موضحاً أّن  الوزارة تعتمد األسماء الواردة من االتحادات والنقابات، 
والمرسلة من قبلهم مع وجود استمارة يتحمل رئيس الجهة أو 
المعلومات  صحة  عن  القانونية  المسؤولية  النقابة  أو  االتحاد 

المدرجة فيها.
مبيناً في حالة اإلخالل بهذه الضوابط المعتمدة، قد يتطلب األمر 
االلتزام  على  الوزارة  تحرص  إذ  بشأنها.  القانونية  اإلجراءات  إتخاذ 
بالشروط والضوابط المهنية لكي تضمن حقوق المهنيين فعالً 

وعدم ضياعها.

سوينكا يتصدر المتنافسين على 
منصب استاذ الشعر باوكسفور

مسية مع دي 
ُ
أرقام مجنونة في كان ... أ

كابريو ولوحة لتايلور بـ800 ألف يورو

السعفة الذهبية من نصيب 
ديبان و موج في اختتام كان

أدونيس يكتب عن بؤس التاريخ “حب في بغداد” معرض تشكيلي في باريس
في »غبار المدن«

األتروشي: العراق حقق نجاحًا في كشف جرائم داعش على التراث المادي وغير المادي

حرص نجم الغناء العربي محمد منير “الكينج” 
والتشكيلي  الشاعر  صديقه  مشاركة  على 
معرضه  بافتتاح  احتفاءه  نجيب  مجدي  القدير 
وسط  مصر  بجاليري  ملونة”  “قصائد  الجديد 
حضور عدد كبير من رموز ونجوم الحركة الفنية 
بينهم  من  العربي  والوطن  مصر  في  واألدبية 
الشاعر فاروق شوشة ود.شاكر عبدالحميد وزير 
والفنان  التوني،  والفنان حلمي  األسبق،  الثقافة 

وجيه عزيز، والشاعر عنتر هالل، والفنان رمسيس 
الجاليري،  مدير  طلعت  محمد  والفنان  مرزوق، 

ولفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.
غمرت القاعة أجواء احتفالية مثالية، واستمتع 
الفنان  أعمال  من  متميزة  بمجموعة  الحضور 
مجدي نجيب الذي قدم تجربة فنية راقية تنتمي 
لعالم الفنان الخاص الحالم والمفعم بالبهجة 
نحو  وتدفع  بالحياة  لالستمتاع  وتدعو  واألمل 
تخطي كل محطات اليأس أو الضعف أو الحزن، 
عالم خيالي يتمنى الفنان صناعته لنعيش فيه، 
وطهرها  وبراءتها  الطفولة  مالمح  يحمل  عالم 

وخيالها وسحرها أيًضا.
رحلة  الفنان  فيه  جسد  ملونة”  “قصائد  في 
فيها  سارت  عاماً..  الخمسين  تتجاوز  طويلة 
والرغبة  الواقع  تجاوز  محاوالت  بين  ما  الحياة 
اليومية  التفاصيل  ضغوط  بين  ما  الحلم..  في 
وفنتازيا الخيال.. من التعثر في الخطى والتحليق 
في آفاق قد تكون جديدة.. رحلة كان فيها الفنان 

موزع هنا وهناك مابين الريشة والقلم.
أعرب الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر 
لشاعر  المعرض  هذا  باستضافة  سعادته  عن 
األلوان الفنان القدير مجدي نجيب بما يمثله من 

التصوير  مجال  في  سواء  رفيعة  إبداعية  قيمة 
بالكلمة أو التعبير بالرسم.

من  شهرة  أكثر  نجيب  مجدي  الشاعر  ويُعد 
الفنان التشكيلي حيث تغنى بأشعاره مطربين 
مصريين كبار وذاع صيت بعض أغانية وباتت من 
والعربي،  المصري  الوجدان  في  الخالدة  األغاني 
تناغمت  عاًما،   50 من  أكثر  رحلته  وتمتد 
مع  الرسم  مجال  في  موهبته  فيها  وتكاملت 
أكثر  ورسم  فكتب  المتفردة  الشعرية  ملكته 
مجالت  في  وش��ارك  لألطفال،  كتابًا   70 من 
بأشعاره كبار  تغنى  ميكي وسمير وكروان، كما 

لعين  “قولوا  أغنية  المطربين منهم شادية في 
حافظ  وعبدالحليم  القمر”،  و”غاب  الشمس” 
منير  والكينج  األوص��اف”،  “كامل  له  غنى  الذي 
وعمل  لمسة”،  أول  و”من  و”شبابيك”  “ممكن”  في 

كذلك مخرًجا فنًيا لمجلة الكواكب الفنية وكل 
الناس.

الممتعة  الفنية  التجربة  هذه  عرض  يستمر 
بصريًا ووجدانًيا حتى 4 يونيو القادم.

الثقــافية10

رحلة طويلة تتجاوز الخمسين عامًا

مجدي نجيب يرسم الحياة بـ “قصائد ملونة”

ية
قاف

ى ث
رؤ

اضــــاءات

المتنافسين  قائمة  سوينكا  وولي  النيريجي  والشاعر  الكاتب  يتصدر 
ويعتبر  اوكسفورد.  جامعة  في  الشعر  استاذ  منصب  على  الثالثة 
المنصب الذي استحدث قبل 300 سنة أعلى درجة أكاديمية بريطانية 
في الشعر. وممن تولوا المنصب الذي يُشغل باالنتخاب دبليو. اتش. اودن 
وشيموس هيني وبول ملدون وماثيو ارنولد وسيسيل داي لويس. ويتعين 
جامعة  خريجي  من  األقل  على   50 المنصب  لتولي  المتقدم  يرشح  ان 
ترشيح  سوينكا  والشاعر  المسرحي  والكاتب  الروائي  ونال  اوكسفورد. 
أكثر من 90 اوكسفورديا ، بينهم الكاتبان ميلفن براغ وروبرت ماكفارلين.
استاذ  1986 على منصب  عام  نوبل  بجائزة  فاز  الذي  ويتنافس سيونكا 
الشعر في اوكسفورد مع الشاعر والناقد األدبي واستاذ الكتابة االبداعية 
54 خريجا  الذي رشحه   ، ايان غريغسون  البريطانية  بانغور  في جامعة 
ألكبر  سيتصدى  بالمنصب  فاز  إذا  انه  غريغسون  واعلن  اوكسفورديا. 
قضية تواجه الشعر المعاصر وهي ما تكبده الشعر من خسارة كارثية 
في السمعة الثقافية والشعبية خالل العقود األخيرة. غريغسون قال “ان 
500 عام قام خاللها الشعر بل الشاعر بدور مركزي في الثقافة وصلت 
تراجع  عن  بالمسؤولية  الشعبية  الثقافة  صعود  متهما  نهايتها”  الى 
مكانة الشعر ، بما في ذلك التلفزيون الذي قال انه احدث تغيرا اصبحت 
القسط  االنترنت  حمل  ولكنه  الشفاهي.  على  للبصري  الغلبة  معه 
االنترنت  محتوى  ليست  المشكلة  ان  موضحا  المسؤولية  من  األكبر 
بمنزلة  الكلمة  تضع  الكترونية  واسطة  االنترنت  ان  وقال  الشكل.  بل 
الثالث  المتنافس  هائلة.  بسرعة  الصور  هذه  وتقدم  الصورة  من  أدنى 
على منصب استاذ الشعر في اوكسفورد الشاعر والروائي شون هالدين 
الذي رشحه 51 اوكسفورديا. وكان هالدين تنافس على المنصب في عام 
بيري استاذ  ونقال عن شيموس  الشاعر جيفري هيل.  به  فاز  2010 حين 
األدب االنكليزي في جامعة اوكسفورد ان استاذية الشعر في اوكسفورد 
عدد  الكرسي شغله  هذا  وان  األدب  عالم  في  المناصب  وأرفع  أشهر  من 
من أعظم الكتاب ، شعراء ونقادا على السواء. وكان سوينكا ُسجن في 
من  استمرت  التي  نيجيريا  في  األهلية  الحرب  خالل  االنفرادي  الحبس 

1967 الى 1970 وُهربت قصائده من السجن على ورق تواليت.

كما جرت العادة سنويًا على هامش مهرجان كان السينمائي؛ وبحضور عدد كبير من 
النجوم والمشاهير، أقيم حفل عشاء منظمة “amfAR” الُمعنية باألبحاث الخاصة 

بمرض اإليدز، والتي تساهم في جمع الماليين من أجل مكافحة المرض الخطير.
ونجح حفل العام الحالي في تحقيق رقًما قياسًيا ، حيث جمع 30 مليون يورو خالل 3 
ساعات، حيث تضمن الحضور هذا العام نحو 900 شخصية ، من بينهم ليوناردو دي 

كابريو وأنتونيو بانديراس وأندريا بوتشيلي وغيرهم.
باالضافة الى ان “أن بوتشيلي قام بطرح دعوتين للبيع لمأدبة عشاء معه في منزله 
كابريو  دي  مع  ألمسية  بطاقة  بيعت  بينما  يورو،  بمليون  منهما  كال  بيعت  حيث   ،
قطعة  القتناء  يورو  مليون  آخر  شار  دفع  كما  يورو،  ألف   250 بسعر  تروبيه  سان  في 

لبانكسي قدمها النجم الشهير للجمعية”.
ويذكر أن العديد من نجوم هوليوود شاركوا في إدارة المزايدات التي جرت في الحفل، 
رودريجزز،  وميشيل  برودي  وأدريان  كوتيار  وماريون  فاسبندر  مايكل  من  ضمنهم  ومن 
حيث ساهموا في رفع المزايدات لتصل إلى 30 مليون يورو ، بزيادة بلغت 4 ماليين يورو 

عن حفل الماضي

اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الثامنة والستين بعد 
جوائز  لنيل  السينمائية  العروض  فيها  تنافست  يوما  عشر  ثالثة 

المهرجان.
“جاك  الفرنسي  المخرج  العام  هذا  الذهبية  بالسعفة  فاز  وقد 
أوديار” عن فيلمه “ديبان “، وجاك أوديار يطرح في فيلمه تلك القضية 
الباحثين  أوروبا  الوافدين على  أو  بالمهاجرين  المتعلقة  الشائكة 

عن حياة أفضل بعيدا عن مآسي الحروب.
“اشكر  أوديار  جاك  الذهبية  بالسعفة  الفائز  الفيلم  مخرج  وقال 
ديبان بطل فيلمي وجميع الممثلين الرائعين من سيرالنكا واشكر 
جويل وايثان كوهين واللجنة التحكيمية واشكر من ساعدني في 

انتاج هذا الفيلم”.
المخرج  قصير  فيلم  ألفضل  الذهبية  السعفة  بجائزة  فاز  وايضا 

اللبناني “أيلي داغر” عن فيلمه “ويف أو “موج”.
التي  التحكيمية  واللجنة  المهرجان  “أشكر  أيضا  داغر  وقال 
سيساكو”.  الرحمن  عبد  الموريتاني  المخرج  العام  هذا  يتراسها 
قصير  عربي  فيلم  بها  يفوز  التي  االول��ى  المرة  هذه  ان  ويذكر 

بالسعفة الذهبية.
كما فاز المخرج التايواني “هو هسياو هسين” بجائزة أفضل إخراج 
الجمالية  بلغته  تميز  والفيلم  “القاتل”،  فيلمه  عن  سينمائي 
السينمائية العالية وتحدث بلغته التايوانية قائال “سبق وان فزت 
بإحدى جوائز المهرجان ولكني ال اتذكرها عن اي فئة، ولكن جوائز 
على  ويحفزني  يسعدني  ما  وهذا  مهمة  قيمة  لها  كان  مهرجان 

المشاركة في هذه المدينة الجميلة”

شاركت الفنانة مالك جميل في معرض تشكيليي أقيم في باريس 
تحت عنوان “حب في بغداد”. 

وقالت الفنانة مالك جميل لمحررة قسم اإلعالم واالتصال الحكومي 
الذي أقيم مؤخراً :إن مشاركتي في هذا المعرض الشخصي ال� 38 
قائمة  مدينة  قصة  تحكي  التي  ومدنه  العراق  عن  بلوحات  كانت 

منذ الف عام وستبقى رغم ظروفها األمنية.
وأضافت جميل حاولت أن أربط في أعمالي التشكيلية بين الماضي 
والحاضر مع الحفاظ على روحية كل عصر, وأتبع في ذلك منهجية 

تواكب العصر الحديث.
وعبرت الفنانة في لوحاتها عن الدور الحضاري المتميز الذي احرزته 
المرأة في المجتمع العراقي ومساهمتها الفاعلة في إدامة الحياة 
أشكال  من  تكونت  الفنية  اللوحات  أّن  وبنت  اإلرهاب،  ومواجهة 
نظرة  تمثل  التي  المختلفة  األلوان  تسودها  هندسية  وخطوط 

متفائلة نحو المستقبل والغد المشرق. 
أّن الفنانة مالك جميل عضو جمعية الفنانين الفرنسيين  ويذكر 
ورئيس فرع جمعية كهرمانة للفن التشكيلي التي تقوم بالتواصل 

فنياً مع العالم عربياً ودولياً.

صدر حديثاً عن دار الساقي اللبنانية 
 ” التاريخ  بؤس  المدن  ”غبار  كتاب 
ينال  عربي  أديب  أول  وهو  ألدونيس، 
»أهم  ك�   2011 للعام  غوته  جائزة 
ترجمت   ، عصرنا«  في  عربي  شاعر 
الفرنسية،  إل��ى  أعماله  معظم 
النرويجية،  السويدية،  اإلنجليزية، 
االسبانية،  اإليطالية،  األلمانية، 
اليونانية،  الفيتنامية،  التركية، 

البولونية.
يكشُف  المؤلف:  مقدمة  وم��ن 
عريٍق  هياٍم  عن  العربي”  “الربيُع 
االنشقاق  هيام  هو  العرب،  عند 
تاريخنا  عرفه  الذي  ذلك  والرفض، 

في جميع مراحله. فهو جزٌء عضوي 
العربية، منذ  السياسية  البنية  من 
دولة  األولى،  اإلسالمية  الدولة  نشوء 

الخلفاء.
وكان جمهور هذا الهيام اثنين: األول 
األفراد،  من  مجموعاٌت  منّظم،  غيُر 
تطالب بمزيٍد من الحريات والحقوق، 
دون  بخاصٍة،  المعرفية  الميادين  في 
والثاني  بالّسلطة.  مباشٍر  اهتماٍم 
ُمنّظم يعمل، أساسياً، على الُوصول 

إلى السلطة واستالِم مقاليدها.
الثورة  أَّن  التاريخي  الواقع  هذا  يؤّكد 
إذا  إال  تتّم  ال  العربي  المجتمع  في 
كانت قطيعًة مع ماضيه المتواصل: 
مع  وإنما  وحَدها،  السلطة  مع  ال 
االجتماعية  والمؤّسسات  الُبنى 

والثقافية والدينية.

في  تدريبية  عمل  ورشة  أّن  األتروشي  فوزي  الثقافة  وزارة  وكيل  أكدَّ 
التراث غير المادي العراقي ستعقد في شهر أيلول المقبل

وستحدد األمم المتحدة مكان الورشة الحقاً بعد االطالع على التقرير 
الخاص باألوضاع األمنية.

مشدداً على أّن العراق يتعرض لهجمة شرسة على تراثه غير المادي، 
فالتهجير الذي طال مكونات الشعب العراقي على يد داعش التكفيري 
يستهدف الذاكرة وماتحمل من عادات وشعائر وتقاليد وأشعار وغيرها.

جاء ذلك في لقاء مع وكيل وزارة الثقافة فوزي األتروشي بعد مشاركته 
ضمن الوفد الذي ترأسه وزير الثقافة فرياد رواندزي إلى إيران للمشاركة 
في إجتماع المركز األقليمي لألبحاث في مجال التراث غير المادي في 

طهران للفترة من )6-4( من الشهر الجاري.
مضيفاً أنَّ العراق سيكون في العام القادم مرشح لنائب مدير المركز 
تراثه  العراق, وتعرض  بلدنا  وذلك ألهمية  المادي  للتراث غير  األقليمي 
الثقافي غير المادي إلى التدمير والتخريب على يد العصابات اإلرهابية، 
فهو  العالم،  في  الديانات  من  للعديد  أساسية  مرجعية  العراق  وألن 

المرجعية األساسية للديانة الصابئية والديانة األيزيدية وغيرها.
أنَّ االجتماع األقليمي للتراث غير المادي حضره  )10( دول وهي  مبيناً 
طاجاكستان،  قطر،  لبنان،  عمان،  العراق،  المضيفة،  الدولة  )إيران 

كازاخستان، تركيا، أرمينيا، ووفد من فلسطين.
 وسبق وأن شارك العراق في ورشة تدريبية معنية بالتراث غير المادي 

قبل حوالي )سنتين( في قطر.
 )25( من  المؤلفة  الحصرية  القائمة  قدم  العراق  أنَّ  األتروشي  وأشار 
اإلجتماعات  في  لدراستها  المادي  غير  التراث  عناصر  من  عنصراً 
الهيوه،  رقصة  الكردية،  الدبكة  المحيبس،  )لعبة  منها  القادمة، 
صناعة  المندائيين،  الصابئة  زواج  تقاليد  النبوي،  المولد  إحتفاالت 

العباءة الرجالية، اللغات واللهجات العراقية( وغيرها.
إعتداءات  إبراز  فيما يخص  العراق حقق نجاحاً  أّن  الوزارة  وأوضح وكيل 
غير  التراث   وأنَّما على  العراقي  المادي  التراث  ليس فقط على  داعش 

المادي أيضاً.
وبّين األتروشي أّن من الضروري أن تقوم المؤسسات العراقية  المعنية 
بالتراث غير المادي بالتواصل مع الموقع األلكتروني للمركز األقليمي 
المادي   غير  بالتراث  مايتعلق  بكّل  لموافاتهم  المادي  غير  للتراث 
واغاني  ودبكات  ورقصات  حياة  ومظاهر  وعادات  طقوس  من  العراقي 
وطقوس  عقائد  وخاصة  للتدمير،  المعرَّض  التراث  السيما  وأشعار، 

األضواء  عليها  سلطنا  التي  األيزيدية  الديانة  وأتباع  المسيحيين، 
في الكلمة التمهيدية للوفد العراقي في اجتماع إيران وفي الكلمة 
الحاضرة  الوفود  أكثر  من  واسع  بدعم  حظيت  التي  أيضاً  الختامية 

السيما اإليراني والعماني واللبناني والقطري والتركي.
وأكدَّ األتروشي بأنَّ األتفاقية الخاصة بالتراث غير المادي تعتمد على 

أربعة مراحل:
والثانية  المادي  غير  التراث  مظاهر  وحصر  المواقع  حصر  األولى:   
تقديم المواد الخام حول كّل مظهر من مظاهر التراث غير المادي أما 
الثالثة فهي االستعانة بأشخاص من هذه الفئة أو الطائفة للحديث 
غير  للتراث  األقليمي  المركز  من  تقام  التي  التدريبية  الورشة  ضمن 
الرابعة ذهاب متخصصين الى المناطق المقترحة  المادي والمرحلة 

لمعايشة هذه الفئات.
العناصر  جمع  وهو  الثانية  المرحلة  في  فنحن  العراق  يخص  وفيما 
الملفات  ضمن  “ن��وروز”  عيد  نجعل  أن  ومايعنينا  التفصيلية، 
وليس  الشعوب  من  للعديد  قومي  كعيد  معروف  فهو  المحسومة، 
وأن  وأفغانستان،  وباكستان  إيران  في  بل  العراق  كردستان  في  فقط 
نجعل طقوس “خضر الياس” ضمن المواقع المهمة، وهنا نحن بحاجة 
هذا  تعريف  لغرض  معلومات  وجمع  أكثر  تعريفية  مادة  تقديم  الى 

العنصر.

طاهر الحمود: صرف المنحة متوقف على التخصيصات المالية

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ متابعة

ـ بغداد
ـ عواطف الدسوقي

العدد )633(  الخميس 28 آيار 2015
Thu : 28 May 2015 issue no.633



يحث لؤي جبار، الخطى باتجاه “سوق الغزل” قبل ساعات الصباح 
والدته،  كلمات  ناسيا  محبوبته،  للقاء  يتهيأ  عاشق  مثل  االولى، 
التي تنصحه بعدم االقتراب من الطيور بسبب انتشار “االنفلونزا” 
في دول إقليمية.دخل المكان الذي أحبه منذ عام، مأخوذا بأصوات 
والمتوحشة على حد سواء، فضال عن  األليفة  والحيوانات  الباعة 
كائنات غريبة، ال مسماة.. أسيرة السالسل واالقفاص والمتفرجين.
والده، وصف  المهنة عن  وارثا  األحياء،  الباعة  أقدم  محمد سالم.. 
ضجيج  وسط  بضاعتنا  لعرض  الرصيف  “نفترش  قائال:  المكان، 
يعرفه الجميع نهار كل جمعة, فالدجاج والبط واالرانب والعصافير 
وغيرها.  والقرود  والقطط  والكالب  والنسور  والصقور  والسالحف 
اطراف  جميع  من  ومحترفون  هواة  عليها  ليقبل  فيه  تجتمع 
“منذ  مضيفا:  والبعيـدة”  القريبـة  والمحافظات  بغداد  وضواحي 
مطلع الخمسينيات اختص “الغزل” بعرض الحيوانات بعد ان كان 
“حمام  قال:  الطيور  انواع  وصناعتهـا”.عن  بالغـزول  خاصـا  مكانا 

واالزرق  والقبرصي  والهنداوي  والباكستاني  وااللماني  االورفلي 
والريحاني والهومر الذي يعد اغلى األنواع..

وصل سعره الى 300 $ وطيور الحب بانواعها والفنجس والكناري 
الواقعة  الزينة  واسماك  والبجع  والطواويس  والببغاوات  والبالبل 

محالها في الجانب االيمن من السوق”.
كائنات مبهمة

زجاجية. قارورة  يحمل  الثالثين من عمره،  تجاوز  برجل  الرواد  دهش 
أغلقت بإحكام، على أفعى رمادية، قال عنها: “حية سيد دخيل التي 
ارعبت سكان الجنوب وكثرت الحكايات حولها”.اجتمع حوله شباب 
ادعوا أنها لدغت اباًء وأعماماً ومعارف مات بعضهم بعد سـاعـات.. 
من  تفرقوا  وقد  قال  الصحراوية”  والمناطق  المقابر  في  “تعيش 
عندما  نفعوك  لما  بقربك  اطباء  عشرة  كان  “لو  مواصال:  حوله، 
“الوحيدون  الصيدلة..  راسه؛ يبحث عن طلبة كلية  رافعا  تلدغك” 

الذين يعرفون اهميتها”.
كالب خارج الخدمة

يجرجر جاسم عطية )42عاما( كالبا بوليسية، بسلسلة جلدية، 
الدوبرمان  منها..  والذئبي  العادي  وبيع  شراء  مهنة  “أمارس  قائال: 

والبوكسر والهوشار والدلف والجاوجاو، للحراسة، واليتريار والبودل 
واليوكشاير والفوكس والسيروز، للزينة” مؤكدا: “فقد الكثير منها 
حاسة الشم، التي تعتمد عليها، اال انها ما زالت تصلح لحراسة 

البيوت واالشخاص
كاوسكا

رياض هادي، صاحب “جمباز” يعرض طيورا نادرة؛ فالببغاء االفريقي 
“الكاوسكا” تعد من االنواع المهددة باالنقراض. وصل سعرها الى 
خمسة ماليين دينار والديك الهراتي، نزل سعره بسبب وصول اعداد 
كبيرة منها من محافظات الجنوب عكس الغزال الذي ال يقل عن 
المليون وربع المليون.. “بيعت قطة صغيرة بيضاء االسبوع الماضي 

بـ 500 الف دينار، تسمى “شيلر” وهي نوع الماني نادر”.
ال سياسة

منذ  “الغزل”  جمعة  عن  ينقطع  لم  نعمان،  اهلل  عبد  التدريسي 
سنوات، قال: “يغادره الزبائن بعد صالة الظهر، التي تنطلق تكبيرتها 

من جامع “الخلفاء” القريب”.
عده مكانا سياحيا وتراثيا، يجب االعتناء به وادامته..

“عشاقه من شرائح اجتماعية وانتماءات متنوعة.. طبيب واعالمي 

واستاذ جامعي ومتقاعد وتاجر وشاب..
المكان الوحيد في العراق الذي يغيب عنه الحديث في السياسة 

ومشاكلها اليومية؛ لتبقى محصورة بشؤونه”.
تغريد ومواء

يزورونه  الناس،  من  مئات  رصد  الناصر،  جواد  االكاديمي  الباحث 
ليندسوا مع الجموع في الزحام وسط نداء الباعة وتغريد الطيور 

وعواء الكالب ومواء القطط وصياح الديكة..
والهاوي  المحترف  فيها  ينتظم  به،  خاصة  بتقاليد  “يتمتع 

والمتفرج.. السيما يوم الجمعة؛ إذ يعد مركزا اجتماعيا”.
وبيعا  وتكثيرا  عناية  علما..  تعد  الحيوانات  “تربية  الناصر:  أوضح 

وشراء.. حياة ممتلئة، تشكل مرفأ مهما”.
وعن تاثير تربية الحيوانات في البيوت يتابع االكاديمي مضيفا:

“وجودها في البيت يعد مشكلة، وخاصة بالنسبة لالطفال. فهم 
الطيور  تحملها  التي  باالمراض  لإلصابة  غيرهم  قبل  معرضون 
تخلق  قد  التي  المستمرة،  مالمستها  بسبب  والقطط؛  والكالب 
الرئوي  وااللتهاب  اللمفاوية  والغدة  الجلد  حساسية  من  نوعا 

وديدان البطن”.

11إستراحة القارئ

االميركي  الرئيس  الثانية:  العالمية  الحرب   1941-
بنجامين فرانكلين يعلن

“حالة طوارىء غير محددة زمنيا”.
السفينة  اغراق  الثانية:  العالمية  الحرب   1941-
يودي  االطلسي  المحيط  في  “بيسمارك”  االلمانية 

بحياة 2100 شخص.
الرئيس  يطيح  تركيا  في  عسكري  انقالب   1960-

جالل بايار والحكومة المنتخبة ديموقراطيا.
قصف  تبدأ  االميركية  القوات  فيتنام:  حرب   1965-

مواقع جبهة التحرير الوطنية في الجنوب.
-1968 اجتماع التحاد الطالب في فرنسا بمشاركة 
باستقالة  طالبوا  الطلبة  من  الفا  خمسين  حوالي 
بداية  شكل  ما  في  انتخابات  وبتنظيم  الحكومة 

حركة احتجاج واسعة.
زيد  برئاسه  أردنية  حكومة  أول  تشكيل   1973-

الرفاعي ضّمت 19 وزيرا.

ابوحمزة  تعتقل  البريطانية  الشرطة   2004-
في  الجنسية”  وبريطاني  المولد  “مصري  المصري 
إطار طلب مقدم من أميركا لتسلمه ومحاكمته في 
تومسون  جيمس  اسمه  مسلم  شاب  إرسال  قضية 

إلى والية أريغونا إلقامة معسكر هناك.
وإعالن  بريطانيا  عن  أفغانستان  استقالل   -  1918

نظامها الملكي.
1 - فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن 

العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.
1906 - بداية تشغيل القطار السريع من شينباشي 

إلى كوبه في اليابان.
فالديمير  البلشفي  الشيوعي  الحزب  زعيم   -  1917
بعد  بيتروجراد  الروسية  العاصمة  إلى  يعود  لينين 
الثورة  مقاليد  ليتسلم  المنفى  في  كامل  عقد 
نيقوال  القيصر  عزل  من  شهر  بعد  وذلك  الروسية 

الثاني.

1332 - مولد مؤسس علم االجتماع ابن خلدون ، 
ولد بتونس، واشتهر بمقدمته.

كورنيلوس  األميركي  المليونير   -  1794
الملح  بوضع  واشتهر  بقوته،  عرف  فانديربلت، 

تحت سريره لطرد األرواح الشريرة.
1872 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.

هولندي  فيزياء  عالم  زيرنيكه،  فريتس   -  1888

حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.
1896 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين 

عام لألمم المتحدة.
أمريكي حاصل  كيمياء  عالم  روز،  إروين   -  1926

على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.
1936 - ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان.

1939 - ليدو فييري، العب كرة قدم إيطالي.
من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

اليوم  في التاريخ 28 آيار

مواليد هذا اليوم 28 آيار

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور
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مهنياً: يوم مناسب لمالحقة بعض األعمال واالتصاالت المهنية وتظهر عن 
شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف

عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة إلحداث تغيير كبير، 
أو للقاء حبيب أو لإلقدام على مغامرة استثنائية

صحياً: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك 
الضغط الكبير

مهنياً: كن عاقالً وال تتسّرع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة 
واستشر األصدقاء المخلصين أو الذين تثق بهم وبآرائهم

عاطفياً: تجّنب الخالفات والكالم الجارح وال تتطّرق إلى موضوعات حّساسة 
تزعج حبيبك 

صحياً: قد تعاني وعكة صحية او تعّرض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم

مهنياً: قد تفكر في في كسب أحد األشخاص أو أحد المناصب أو ربما تنفيذ أحد 
المشاريع التي تحلم بها

عاطفياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي 
واجهتك سابقاً مع الشريك

صحياً: تعاني تراجعاً بسيطاً في المعنويات وقد ترفض المشاركة في أي نشاط 
بسبب افتقادك الحماسة

مهنياً: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو 
عدّو لك

عاطفياً: الفراغ العاطفي يسيطر عليك، فحاول أن تخرج من هذه األزمة باصطحاب 
الشريك في مشروع ترفيهي

صحياً: تخّف حماستك تدريجياً لممارسة الرياضة، وهذا أكبر خطأ ترتكبه بحق صحتك

مهنياً: كرمك وجودك وإحسانك إلى اآلخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين 
الزمالء وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة 
والتفاهم بينكما

صحياً: ال تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله

مهنياً: قد تعرف تطوراً في شؤونك المالية والمهنية، أو في شراكة لك، وتستثمر كل ما تملكه 
في مشروع العمر

عاطفياً: تكون سّباًقا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقّدم له أفضل ما لديك وتتحّمس 
لبدء مشروع جديد معه

صحياً: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة السباحة أو التنزه على شاطئ البحر

مهنياً: تحّلل وتفّكر وتذهب نحو استنتاجات تعّقد االمور، وقد يمّل المحيط من 
أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم األمان والثقة 

عاطفياً: قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته، لكن ما قام به ال يبّرر رد فعلك 
تجاهه، وقد تدفع ثمنه الحقاً

صحياً: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة 
أو التنزه على شاطئه

مهنياً: تبدو سعيداً بلقاءات وتطورات وتبدأ جديداً بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة األولى 
وتنجز عمالً حلمت به بعدما وظفت كل طاقتك من أجله

عاطفياً: ال تكن اتكالياً وقم أنت بالمبادرة تجاه الحبيب، وابحث عن االستقرار وعن عالقة تستطيع 
االستمرار بها

صحياً: ال تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق

مهنياً: الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، 
بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً

عاطفياً: التصّرفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو 
االلتزام الجدي ومراعاة مشاعره

صحياً: تبدو عليك عالمات التعب واإلرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات

مهنياً: مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعامالت واألحكام والنتائج، استمهل 
الفرص والمواعيد، وادرس جدول أعمالك وابدأ بالمهم

عاطفياً: ال تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما 
يعتبره حقاً له 

صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، ألن ردة فعلك 
غالباً ما تكلفك الكثير

مهنياً: أنت متفائل جداً فظروفك تتحّسن على نحو واضح وتناسبك المستجدات 
وتتعامل معها بانفتاح

عاطفياً: تمّر بأزمة في عالقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة 
صدرك

صحياً: يتحسن وضعك الصحي شيئاً فشيئاً وتتعافى من مرض ألزمك الفراش طويالً

مهنياً: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث 
عن الحقيقة

عاطفياً: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في األفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة 
معه وال تفتعل المشاكل

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من اآلخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة 

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

طيور شتى يألفها سوق الغزل
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احتجاجية  وقفًة  العراقيون  الفنانون  نظم 
بغداد  في  الوطني  المسرح  مبنى  مدخل  عند 
الحكومة.  فرضتها  التي  التقشف  حالة  ضد 
يمّر  التي  البطالة  من  استيائهم  عن  وعّبروا 
بالعبارات  الفتات  وحملوا  العراقي.  الفن  بها 
الحرب  تجار  على  سينتصر  “الفن  التالية: 
بوجه  حق  كلمة  قول  و”المهم   ،  ”.. والمّدعين 
سلطان جائر” و”العراق بلد الحطارات، فلنحمي 
اإلحتجاجية  العبارات  من  وغيرها  مستقبله”، 
وقفتهم هذه  وقفوا  العراق  فناني  أن  موضحين 
إنكم  مسموع  بصوٍت  وقالوا  الحكومة،  بوجه 
تسرقون أحالمنا. ولم يصمت هؤالء من حرصهم 
بالتغريدات  يكتفوا  ولم  فنهم،  رسالة  على 
اإلحتجاج  وتدوينات  “التويتر”  على  اإلعتراضية 
يقولون  الشارع  إلى  نزلوا  بل  “الفيسبوك”،  على 
والحضارة.  والفن  الثقافة  بتمويل  نطالب  نحن 
اليوم اكتفينا بوقفتنا هنا، وغداً سنعتصم في 

مواقع القرار إن غيبتمونا أيها الساسة.

“محسن” يتلو البيان:
الفنانين  بيان  محسن  كريم  الفنان  وتال 
عنوان  وحمل  الرسمية،  الجهات  إلى  الموجه 
فيه:  وجاء  والفن”،  الثقافة  على  للتقشف  “ال 
الكبير  البلد  هذا  العراق،  ومثقفو  فنانو  نحن 
وبشكٍل  نُدرك  الحاضر،  في  كما  التاريخ  في 
جلي محنة هذه اللحظة التي تهدد المعنى 
العميق لبالدنا التي صار يعبث بأمن وسالمة 
شعبها اإلرهاب والتطرف الذي تغذيه مختلف 
مواجهة  وفي  واألثنية.  الطائفية  العصبيات 
هذا الخطر الداهم، نحن نرى أن إعادة اإلعتبار 
للثقافة والفنون العراقية الرفيعة، والتي هي 
جوهرياً  أمراً  الدنيا،  وفنون  ثقافات  أعرق  من 
المواجهة المصيرية والتي ال يمكن  في هذه 
في  تساهم  جمعي  وعي  دون  لها  التصدي 
الطليعة منها  المجتمع وفي  بنائه كل قوى 
الثقافة  دور  تغييب  إن  والمثقفون.  الفنانون 
القانونية  الوثائق  أهم  من  واحدة  في  والفنون 
الرسمية للبالد أال وهي الدستور العراقي الذي 
أغفل بقصد وبغيره ذكرهما، هو في الحقيقة 
إشارًة خطيرة تُعّبر عن التهميش الذي يواجهه 
األلوف من المبدعين العراقيين في طول البالد 
السياسية  المؤسسة  قبل  من  وعرضها 
بعدة  البيان  وطالب  توجهاتها”.  بمختلف 
اجراءات أوالً: “استثناء وزارة الثقافة ومؤسساتها 
واعتمادها  السياسية  المحاصصة  من 
والكفاءة  الخبرة  تعتمد  مستقلة  كهيئة 
والنزاهة في اختيار الكوادر التي يمكن أن تقود 
 1 العمل الثقافي في البالد” ثانياً: “تخصيص 
% من ميزانية العراق السنوية لدعم وتفعيل 
شأنها  من  التي  القوانين  وتشريع  الثقافة، 
السينمائي  اإلنتاج  وديمومة  استمرار  ضمان 
الشعبية  والفنون  والتلفزيوني  والمسرحي 
ويتجلى ذلك في اقرار قانون “التمويل المركزي” 
المالية لدائرة  واإلطالق الفوري للتخصيصات 
السينما والمسرح”، ثالثاً: “إطالق تخصيصات 
باإلنتاج  يتعلق  فيما  العراقي  اإلعالم  شبكة 
بالنزاهة  يتمّيز  للدراما  مدير  وتعيين  الدرامي 

وتدقيق ملفات  الدقيق.  والتخصص  والكفاءة 
وإطالع  العربية”  للثقافة  عاصمة  “بغداد 
والفنية  الثقافية  الجدوى  عن  العام  الرأي 
السينما  دائرة  إعمار  وإعادة  المشاريع  لتلك 
العرض  ودور  الثقافية  والمؤسسات  والمسرح 
التشكيلية  والفنون  والمسرحي  السينمائي 

والموسيقية”. 
والمسرح  السينما  لدائرة  العام  المدير  وأكد 
التظاهرة  ه��ذه  ه��دف  أن  الدليمي  مهند 
المأساوية  الحالة  على  الضوء  تسليط 
السينما  دائرة  فنانو  وقف  لقد  وقال:  للفنان، 
وضٍع  على  احتجاجية  بصرخٍة  والمسرح 
مأساوي هو ليس وليد اليوم بل أزمة عاشوها 
على طول السنوات الماضية، حيث أن هنالك 
إهمال حكومي ونظرة قاصرة الى دور الثقافة 
والفنون في المجتمع التي هي قادرة أن تفعل 
ما ال تستطيع السياسة أن تفعله. فالثقافة 
قادرة على قلب المشهد سياسياً، اجتماعياً، 
أن  يعقل  هل  سائالً  واشتكى  وأمنياً.  ثقافياً 
السينما  مثل  مهمة  دائ��رة  ميزانية  تكون 
في  هذا  يحدث  لم   وأجاب:  صفر؟  والمسرح 
تاريخ “الدائرة” منذ تأسيسها في العام 1958. 
ولم تُهمل بهذه يوماً بهذه الطريقة، وكأنهم 
يقولون  لها اذهِب أنت وربك. وهذا تصرف غير 
تتدخل ألنه من غير  أن  الدولة  صحيح. فعلى 

المعقول أن تترك الدائرة عاجزة عن إنتاج مادة 
فنية مدتها خمس دقائق!

“سالم”: دعوة لإلعتصام 
ودعت الفنانة نغم فؤاد سالم لتنظيم اعتصام، 
وقالت: ال نأمل من هذه الحكومة خيراً كما لم 
نأمل من سابقاتها، وكما هو عهدي بالحكومات 
جديدة  مستقبلية  رؤية  أنتظر  وال  المتالحقة. 
الثقافية  والحركة  العراقي  الفن  واقع  لنهوض 
أي  اهتمامات  آخر  ألن  خيراً،  أرتجي  وال  العراقية 
وأضافت:  والثقافة.  الفن  هو  عراقية  حكومة 
التظاهرة ال تكفي ويجب أن يكون هناك ضغط 
وإن  حتى  أكثر،  جهود  تكثيف  والمفروض  أكبر. 
لجأنا لإلعتصام واتباع شتى السبل الحضارية 
أن نقول من خاللها  والتي تمكننا من  المتاحة 
السياسة  وجه  على  صفعة  تكون  حق  كلمة 
وهي  جداً  مهمشة  لفئة  تنتبه  لكي  العراقية 

فئة الفنان العراقي .

“هاشم”: الثقافة خط أحمر 
يجوز  ال  أنه  على  هاشم  محمد  الفنان  وشدد 
يقف  اليوم  وقال:  الفنان،  تهمل  أن  للحكومة 
من  كان  احتجاجية  وقفًة  العراقي   الفنان 
المفروض أن يقفها منذ أن تم قطع التمويل 

عن الثقافة والفن. فنحن نقول دوماً أن الثقافة 
صّمام  وهي  البلد  واجهة  هي  والرياضة  والفن 
الشيء  هذا  تعي  أن  الحكومة  وعلى  له.  األمان 
بدالً من أن تصرف ماليين الدوالرات على مكافحة 
اإلرهاب والسرقات والمشاريع الوهمية. وعليها 
وقفة  تكون  ربما  وأضاف:  الثقافة.  دور  تعزز  أن 
باعتصام،  غداً سنقوم  ولكن  احتجاجية،  اليوم 
وبعده سنحذر الحكومة العراقية من أن الفنان 
العراقي خط أحمر والثقافة خط أحمر وال يجب 

إهمالهما أبداً.

آراء مؤيدة للتقشف:
أن  الفنانين  بعض  رأى  عينه،  الوقت  في 
يمّر  العراق  التظاهرة غير صحيح ألن  توقيت 
الشرسة  الحرب  وأهمها  صعبة  بظروٍف 
وأشاروا  اإلرهابي.  داعش  تنظيم  ضد 
له  ليس  العراقي  الفنان  ألن 
وأن  األح��داث،  في  دور 
أم��واالً  هناك 

ضخمة ُصرَِفت في السابق وذهبت إلى جيوب 
الفاسدين. وقالوا: إن دائرة السينما والمسرح 
الذي  اإلفالس  بعد  كبيرة  مالية  بمعاناٍة  تمّر 
أصابها من الممارسات السابقة والميزانيات 
مستوى  تراجع  الى  أدت  التي  المدروسة  غير 
تكون  أن  يتطلب  الذي  األمر  واإلبداع،  اإلنجاز 
وزارة  مسؤولي  قبل  من  جادة  وقفًة  هناك 
الدراما  ألن  وذلك  الوزراء،  ورئاسة  أوالً  الثقافة 
العراقية معطلة هذا الموسم وليس هنالك 

من جديد. 
مع  أنه  صالح  عزام  المخرج  أكد  جهته  من 
وقال:  الحالي،  الوقت  في  للفن  التقشف 
ولقد  معها.  ولست  التظاهرة  ضد  لست 
وقفت مع المتظاهرين ألنني أؤمن أن األغنية 
وتعطي  والجيش  الشعبي  الحشد  تسند 
معنويات، وألنني مؤمن أن الدراما من الممكن 
أن  المفروض  ومن  الهمم.  تستنهض  أن 
نقدم للناس قصصاً ال يعرفونها. فهل يعلم 
أن  يعتقد  الخارجي  العالم  أن  العراقيون 
سُتوِضح  وكيف  سنية؟  شيعية  حرباً  هناك 
أن  األج��دى  من  أليس  للناس؟  الحقيقة 
إلى  يذهب  سينمائي  فيلم  هناك  يكون 
العالم  ليعّرف  العراق  من  المهرجانات 
على واقع حال البالد؟ وأن تكون هناك دراما 
تتحدث عن هذا الوضع ومسرحيات تشرح 
مهرجانات  في  وتشارك  يجري  ما  حقيقة 
لست  أنا  وأضاف:  ذلك؟  لتوضيح  مسرحية 
يحتاج   العراق  ألن  معه،  بل  التقشف  ضد 
أن يعطه  الفلس اآلن لشراء رصاصة بدالً من 
للثقافة، ألن البالد تواجه قتالً جماعياً وحرباً 
بحاجة  أننا  كبير  بشكٍل  وأٍعتقد  شرسة. 
الترفيهي.  وليس  والتعبوي  الهادف  للفن 
يتجه  ظروف  بهكذا  يمر  حين  كله  فالعالم 
للعمل التعبوي ومساندة القوات المسلحة 
أن  بشرط  لميزانيات  يحتاج  هذا  أن  شك  وال 

تكون في أيدي المخلصين واألمناء.
أن  محمد  عماد  المخرج  أكد  جانبه،  من 
التظاهرة،  لتنظيم  صحيح  غير  التوقيت 
الدراما  دعم  التظاهرة  هذه  هدف  وق��ال: 
الموضوع  وهذا  العراق.  في  الفني  والنشاط 
يحيلنا إلى سؤاٍل آخر. فهل يعقل أنه ال يوجد 
التظاهرة  هذه  أو  المطالب  هذه  يوازي  ما 
والمثقف  الفنان  دور  ضعف  عن  تعبيراً 
وفي  شرسة،  حرباً  تعيش  دولة  في  والمعدم 
المستوى  على  تاريخها  من  خطرة  مرحلٍة 
تقشف؟  حالة  ظل  وفي  واإلقتصادي،  األمني 
الماضية  المدة  خالل  قدمت  الدولة  وأضاف: 
الدراما  مستوى  على  جداً  كبيراً  مادياً  دعماً 
هذه  كل  لألسف  ولكن  والسينما،  والمسرح 
األموال ذهبت لجيوب الفاسدين والمنتفعين 
واإلنتهازيين. وبالتالي يُفترض أن يكون توقيت 
نفعاً  تعطي  حتى  صحيحاً  التظاهرة  هذه 
الدولة  ما  إذا  اآلن  الضامن  من  وسأل:  مرجواً. 
جيوب  إلى  األموال  تذهب  ال  أن  الفنان  دعمت 
السينما  دائرة  في  وبالذات  أيضاً،  الفاسدين 
والمسرح التي لم تقدم إنتاجاً مرضياً وكانت 
مليار  يدخلها  كان  وقٍت  في  معطلة  شبه 
كسلفة  سنويا  عراقي  دينار  ألف  و600 
تشغيلية. وختم قائالً: أعتقد أنه ال يوجد دور 
أن تكون القضية مجرد  للفنان اآلن. وأخشى 

صرف أموال تذهب هدراً.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978
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البعض يرى أن التوقيت غير مناسب

فنانو العراق يتظاهرون ضد تقشف الحكومة

سوزان  السورية  الفنانة  تبدأ 
المقبل  الخميس  الدين  نجم 
مسلسلها  حلقات  أولى  تسجيل 
اإلذاعي الجديد “الصبية والميجور” 
اإلذاع��ة  أثير  عبر  إذاعته  المقرر 
فريق  سيحتفل  حيث  المصرية 
الحلقات  تسجيل  ببداية  العمل 
والتليفزيون  اإلذاع��ة  مبنى  داخل 
في  ويُ��ش��ارك  ال��ق��اه��رة.  بوسط 
ومحيي  سالمة  أحمد  المسلسل 
السيناريو  كتب  فيما  إسماعيل، 
هشام  ويخرجه  القصبي  أحمد 
محب، علماً بأن تسجيل الحلقات 
رمضان  شهر  بداية  قبل  سينتهي 

لعرض  المحدد  الموعد  وه��و 
العمل، كما سُتطلق اإلذاعة حملة 

ترويجية له فور انطالق تسجيله. 
“نجم  أن  هو  بالذكر  والجدير 
صحفياً  مؤتمرًا  ستعقد  الدين” 
في  المقبل،  الخميس  ي��وم 
بمبنى  ظهراً،  الواحدة  الساعة 
عن  لإلعالن  والتليفزيون،  اإلذاع��ة 
أنها  علماً  المسلسل.  تفاصيل 
الغردقة  مدينة  في  حالياً  تتواجد 
الخارجية  المشاهد  تصور  حيث 
تاني”  “وش  الجديد  لمسلسلها 
كريم  مع  ببطولته  تقوم  ال��ذي 
التي  فضالي  ومنة  العزيز  عبد 
نشرت صورة تجمعهما على مأدبة 
كواليس  في  بحرية  ألسماٍك  غداء 

المسلسل. 

األولى  بخطوتها  الفنّي  طريقها  شّقت  بعدما 
لبنان  جمال  ملكة  هي  ها  دايبي”  “أنا  أغنية  عبر 
جّديًة في خوض  تظهر  السابقة كريستينا صوايا 
أغنيتها  بإطالق  اإلستمرار  خالل  من  المجال  هذا 
وإّنما  أغنية،  أّي  كريستينا  تُطلق  ولم  الثانية، 
بتوزيع  “موطني”  نشيد  ب��آداء  الصعب  إختارت 
مختلف تعاونت فيه مع الملّحن والموزّع اللبنانّي 
إتُهمت   أّن كريستينا  من  الرغم  وعلى  زّياد.   هيثم 
من  جّو  لخلق  األغنية  تلك  آداء  إلى  سعت  بأّنها 
أخبارها  تتصّدر  وكي  إليّسا،  وبين  بينها  المقارنة 
ومع  الخطوة،  بهذه  قيامها  بعد  الجرائد  صفحات 
أّنها نجحت في ذلك فعالً، وخصوصاً بعدما إّتهما 
البعض بأّنها تعّمدت لفظ حرف الطاء بشكل نافر 
طالتها  التي  اإلنتقادات  إثر  إليسا  قناة  من  غامزًة 
أّنه ال بّد من  على لفظ حرف “الطاء” وكأنه “تاء”، إالّ 
التنويه بصوت كريستينا الذي فاجأ بعض الفّنانين 
والخبراء في الشأن الفنّي.  أّما على صعيد الجديد 

بشكل  توزيعها  تّم  فقد  األغنية  في 
أن  سبق  الذي  التوزيع  عن  مختلف 

قّدمه كّل من مراد السويطي، وناصر 
أّدتها  التي  النسخة  في  األسعد 
األغنية  فبدأت  بصوتها،  إليّسا 
شكل  على  كريستينا  بصوت 
نشيد لُتكمل بنغمات مختلفة 
رومانسّية،  بأغنية  أشبه 
لُتختتم بعد ذلك باإلعتماد على 
يرافقه  فقط  كريستينا  صوت 

عزف البيانو التي غلبت نغماتها 
وكانت  النسخة.  تلك  على  أيضاً 

تحضيرات  ص��ّورت  قد  كريستينا 
كليب  الفيديو  طريقة  على  األغنية 

المنذر،  إحسان  الملّحن  إستوديو  في 
على  الخاّصة  قناتها  على  وأطلقتها 
الفيديو  )تشاهدون  “يوتيوب”  موقع 

أغنية موطني  أّن  يُذكر  أدناه(.   الرابط  في 
إبراهيم  الفلسطينّي  الشاعر  كلمات  من 

طوقان،

ال��ب��ارودي  ري��م  الفنانة  ع��ادت 
لحضور حفالت الفنان أحمد سعد 
بعد غيابها عنها ألكثر من عامين، 
وذلك بعد عودة خطوبتهما مجدداً. 
على  حضورها  خالل  حرصت  وقد 
الجلوس برفقة والدته في الصفوف 
القاهرة  جامعة  مسرح  من  األولى 
أمس،  مساء  الحفل  احتضن  الذي 
سمير  الفنان  أيضا  حضر  فيما 
اإلبراشي  وائل  واإلعالمي  صبري 
فريق  مع  الصور  التقطا  اللذين 

الكورال.
“سعد”  وش��ارك  هذا 

الشهري  الحفل  ف��ي  بالغناء 
بقيادة  مصر”  “أطفال  كورال  لفريق 
المايسترو سامح سليم، حيث قدم 
التي  أغانيه  من  كبيرة  مجموعًة 
بتصفيٍق  حظيت 
ح�������اد م��ن 
ال��ح��ض��ور، 
وال��ت��ق��ط 
ال���ص���ور 
التذكارية 
م��������ع 
ر  لجمهو ا
وبعد  قبل 

الحفل.

سوزان نجم الدين بطلة “الصبية والميجور”

ما قصد كريستينا صوايا من آداء “موطني”؟

ريم البارودي تعود لحضور حفالت 
أحمد سعد
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كشف نجل الفنان عمر الشريف ،  أن والده يعاني من مرض الزهايمر، 
حيث يكافح من أجل تذكر أكثر أفالمه شهرة، حسبما 

ذكرت صحيفة ذي ديلي تليغراف البريطانية، امس.
يبلغ  الذي  الفنان   “ إن  الشريف  طارق  وقال 

من العمر 83 عاما يعاني المرض منذ ثالثة 
بسبب  العمل  من  حاليا  تقاعد  وأنه  أعوام، 
المرض الذي جعله يرتبك في تذكر أسماء 

أفالمه األكثر شهرة وأين تم تصويرها “ .
ذاع  الذي  العالمي  الفنان  نجل    ، وأضاف 
لورنس  بفيلم  الرئيسي  دوره  في  صيته 
عام  زيفاغو  ودكتور   1963 عام  العرب 
1965، أن “ عمر الشريف يعرف أنه ممثل 
المعجبين  بين  يخلط  لكنه  مشهور 
وبين  معه،  صور  التقاط  يطلبون  الذين 

األشخاص الذين يعرفهم “ .
عمر  ينساها  التي  األح��داث  بين”  ومن 
الشريف هي وفاة “حب عمره” كما يفضل 
الراحلة  الممثلة  وهي  عليها،  يطلق  أن 

 17 توفت في  التي  فاتن حمامة 
يناير الماضي “ .

وأوض�����ح ط���ارق 
أن  ال��ش��ري��ف 
م��ازال  وال���ده   “
أحوال  عن  يسأل 
حمامة،  ف��ات��ن 
إلى  تحول  التي 
أجل  من  اإلسالم 

أن يتزوجها “ .
الشريف  وك��ان 
أنه  دائما  يؤكد 
ام��رأة  يحب  لم 
مثل فاتن حمامة 
لذا لم يتزوج بعد 

انفصالهما.

عمر الشريف يعاني من الزهايمر عن عمر يناهز 83 عاما

ـ وكاالت
ـ بيروت

ـ بيروت

ـ القاهرة




