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اأعاد رئي�س الوزراء العراقّي عادل عبد املهدي 
ت�سكي��ل املجل���س الأعلى ملكافح��ة الف�ساد يف 
حماول��ة من��ه للإيف��اء بوع��وده يف الك�س��ف 
ع��ن الفا�سدي��ن، فيم��ا ال�سك��وك ت�س��اور نّوابًا 
ومراقب��ن ع��ن ج��دوى الهيئة اجلدي��دة وعدم 
وال�سخ�سّي��ات  الأح��زاب  ل�سغ��وط  تعّر�سه��ا 

املتنّفذة.
اأعاد رئي�س الوزراء العراقّي عادل عبد املهدي 
ت�سكي��ل "املجل���س الأعلى ملكافح��ة الف�ساد"، 
ال��ذي اأ�ّس�س��ه رئي���س ال��وزراء ال�ساب��ق حي��در 
العب��ادي يف ت�رشي��ن الأّول/اأكتوب��ر م��ن عام 
2015، واأ�سار يف 9 كانون الثاين/يناير من 
ع��ام 2019 اإىل اأّن��ه �سي�ّسخ��ر كّل الإمكان��ات 
لإجناح��ه، بع��د اأن اأّكد يف 31 كان��ون الأّول/
م��ن  اله��دف  اأّن   2018 ع��ام  م��ن  دي�سم��ر 
اإع��ادة ت�سكيله هو "اّتخاذ الإج��راءات الرادعة 
وتوحي��د جه��ود اجله��ات الرقابّي��ة للت�س��ّدي 

للف�ساد وحماية املال العام".
ت�سكي��ل املجل���س يتزامن م��ع اعتب��ار منّظمة 
ال�سفافّي��ة الدولّي��ة، العام املا�س��ي، يف تقرير 
اأّن الع��راق يحت��ّل املرتب��ة 169 م��ن اإجمايّل 
180 دول��ة مدرج��ة يف موؤ���رّش الف�ساد، فيما 
قال ع��ادل عبد امله��دي، يف 4 كانون الأّول/
دي�سمر من عام 2018: "هناك 13 األف ملف 

ف�ساد مفتوح يف هيئة النزاهة".
ومل��ف الف�ساد يف الع��راق �سائ��ك تتداخل فيه 
م�سال��ح الأحزاب املتنّفذة، الأم��ر الذي يجعل 
م��ن مكافحت��ه جمازف��ة ك��رى لأّي حكوم��ة 
من��ذ عام 2003، اإذ ف�سل��ت كّل احلكومات يف 
ح�سم ق�ساي��ا الف�ساد رغم وجود هيئة النزاهة 

وموؤ�ّس�سات رقابّية اأخرى،
 وتكّل��ل الف�س��ل يف اإقدام رئي�س هيئ��ة النزاهة 
ح�س��ن اليا���رشي يف 9 اأّيار/ماي��و م��ن ع��ام 
2018 عل��ى تق��دمي ا�ستقالته، عازي��ًا ال�سبب 

اإىل اأّن "ال�سلط��ات مل تّتخذ اإجراءات، اإّل يف 15 
باملئ��ة من 12 األف ق�سّية ف�ساد اأجرت الهيئة 

حتقيقات ب�ساأنها واأحالتها على الق�ساء".
هذا العجز عن مكافح��ة الف�ساد يطرح ال�سكوك 
حول قدرة املجل�س اجلديد على ح�سم املعركة، 
اأّوًل  تب��داأ  اأن  اأّن احلكوم��ة عليه��ا  خ�سو�س��ًا 
بج��رد النفق��ات وامل�ساريف الت��ي ت�ستنزفها 
الرئا�سات الثلث )اجلمهورّية وجمل�س النّواب 
�س��ات اخليالّية  وال��وزراء( والروات��ب واملخ�سّ
الرائج��ة فيه��ا، ث��ّم حتا�س��ب ملّف��ات الف�س��اد 

الأخرى.
ين�سجم هذا الت�ساوؤل مع وجهة نظر النائب عن 
"�سائرون" �سباح العكيلي، اإذ �سّكك ب�"جدوى 
املجل���س اجلدي��د"، وقال: "ه��ذا الكيان اجلديد 
هو حلقة زائدة واختلف يف العناوين ل اأكرث، 
و�س��وف يثقل كاه��ل املوازنة الت��ي ل تتحّمل 

زيادة اأعباء حلقات جديدة من موؤ�ّس�سات".
اأ�ساف: "هيئة النزاهة واملفّت�سون العمومّيون 
ميّث��لن منظوم��ة كامل��ة ملكافح��ة الف�س��اد، 
ويفرت�س برئي�س الوزراء اأن ي�ستعن بها ل اأن 
يوؤ�ّس�س جمال�س، فالق�سّية لن حتّل بها، ولي�ست 
الإ�سكالّية يف املوؤ�ّس�سات، واإّنا يف التطبيق".

واإذ توّقع "الف�سل له��ذا املجل�س لأّن "زعامات 
�سيا�سّية متوّرطة يف الف�ساد، ولن ت�سمح بح�سم 
امللّف��ات"، ك�سف ع��ن اأّن "اأح��د اأ�سباب ت�سكيل 
املجل���س هو حاج��ة حكومة عب��د املهدي اإىل 
ك�سب اجلهات الداعمة واملمّولة التي ترتّدد يف 
ال�ستثمار ويف تقدمي الأموال لإعمار املناطق 
املح��ّررة خلوفه��ا من ف�س��ل امل�ساري��ع ب�سبب 

الف�ساد".
�سب��ب اآخ��ر دع��ا عب��د امله��دي اإىل التحقي��ق 
يف ملّف��ات الف�س��اد واإع��ادة ت�سكي��ل املجل�س، 
يتج�ّس��د يف ال�سغ��وط. ففي 3 كان��ون الثاين/
201، دع��ا النائ��ب هّم��ام  يناي��ر م��ن ع��ام 
التميم��ي عبد امله��دي اإىل "التحّلي بال�سجاعة 
والق��ّوة وفت��ح ملّف��ات �سابقة بح��ّق م�سوؤولن 
مّتهم��ن بالف�ساد"، م�س��راً اإىل "�سدور العديد 
م��ن مذّك��رات القب���س يف ف��رتات �سابقة بحّق 
العدي��د من امل�سوؤول��ن، مل تفّعل نتيجة �سعف 

القانون".
وقال املفّت�س الع��ام يف وزارة الداخلّية جمال 
الأ�س��دي، الذي اختاره عب��د املهدي من�ّسقًا يف 
املجل�س الأعل��ى ملكافحة الف�ساد،: "املفّت�سون 
العمومّي��ون م��ن اأ�سح��اب اخل��رة يف ملّفات 
الف�س��اد �سيكون لهم دور رئي�س��ّي يف املجل�س، 

ال��ذي �سيك��ون هدف��ه الرئي���س توحي��د عم��ل 
اجله��ات الرقابّي��ة يف برنام��ج موّح��د للعمل 
وتن�سيق اجلهود املتبعرثة بن جهات وهيئات 

عّدة".
ويتو�ّسع ع�سو جلنة النزاهة الرملانّية النائب 
ح�سن �ساكر تو�سيح عمل املجل�س، كا�سفًا عن 
اأّن "اآلّي��ات املجل���س الأعلى ملكافح��ة الف�ساد 
كمة مع  ه��ي يف اإر�ساء ميكانيكّي��ة تن�سيق حمحٌ
جلن��ة النزاه��ة النيابّي��ة، وتاأ�سي���س ف��روع له 
يف املحافظ��ات تتاأّل��ف من ممثل��ن عن هيئة 
النزاه��ة وجه��از الأم��ن الوطن��ّي واملخابرات 
وهيئ��ة امل�ساءلة والعدالة وق�س��اة واملفّت�سن 

العمومّين".
ولف��ت ح�س��ن �ساك��ر اإىل اأّن "الآلّي��ة العملّي��ة 
النزاه��ة  ل��دى  امللّف��ات  �ستك��ون يف حتوي��ل 
اأخ��ذ  بع��د  اجلدي��د،  املجل���س  اإىل  الرملانّي��ة 

موافقة رئي�س الوزراء".

 ويف اّتاه ي�سّب يف عدم اجلدوى من املجل�س، 
قال الرئي�س الأ�سبق لهيئة النزاهة مو�سى فرج 
"اإّن مواجه��ة الف�س��اد يف العراق تتطّلب توافر 
ال���رشوط الآتي��ة: دول��ة املوؤ�ّس�س��ات و�سي��ادة 
القان��ون، اأو العزمية يف راأ�س ال�سلطة ملواجهة 
حقيقّي��ة للف�ساد اأو وجود جهاز مكافحة ف�ساد 
م�ستقّل وق��وّي، لكّن ال�رشوط ال�3 غر متوافرة 
حالّي��ًا". اأ�ساف: "الفو�س��ى ال�سيا�سّية وغياب 
القانون باتا ال�سمة ال�سائدة، والراأ�س التنفيذّي 
له  يف كّل احلق��ب احلكومية خذل اجلميع بتن�سّ
عن وعوده ب���رشب الف�ساد، وعهد عبد املهدي 

يو�سف باأّنه اأ�سعف العهود".
وتاب��ع مو�سى فرج: "يبقى ال���رشط الثالث يف 
وجود جه��از م�ستقّل وق��وّي ملكافحة الف�ساد، 
حي��ث اأّن هيئ��ة النزاه��ة ه��ي هيئ��ة م�ستقّل��ة 
تخ�س��ع لرقابة جمل�س الن��ّواب مبوجب اأحكام 
الد�ست��ور، اإّل اأّن��ه وخلفًا لذلك مّت��ت ال�سيطرة 

عليه��ا م��ن قب��ل الراأ���س التنفيذّي من��ذ حقبة 
املالك��ي ال��ذي جع��ل مهّم��ة مكافح��ة الف�ساد 
مرتبط��ة باأمن ع��ام جمل���س ال��وزراء التابع 
ل��ه، واعُترت هيئ��ة النزاهة جزءاً من��ه، الأمر 
ال��ذي جعلها مغلولة الي��ّد ت�ستخدم يف ت�سفية 

اخل�سوم".
واع��رتف رئي���س هيئة النزاه��ة القا�سي عّزت 
توفي��ق جعف��ر يف ت�رشيح��ات اإعلمّي��ة، باأّن 
"هيئ��ة النزاه��ة الت��ي تاأ�ّس�س��ت ع��ام 2004 
تواجه ال�سغوط وحماولت التدّخل يف عملها، 
وه��ي مثل كّل الهيئات الرقابّية الأخرى تعمل 
يف بيئ��ة غر اآمنة"، الأمر ال��ذي يطرح ال�سوؤال 
ع��ن ال�سب��ب ال��ذي ل يجع��ل املجل���س اجلدي��د 
م�سيط��راً علي��ه اأي�س��ًا م��ن الأح��زاب والكت��ل 
اأّن  كم��ا  املتنّف��ذة.  وال�سخ�سّي��ات  ال�سيا�سّي��ة 
التوافق��ات وال�سغوط �ستمنعه كذل��ك عن اأداء 

دوره الذي ت�سّكل من اأجله.

هل سينجح المجلس األعلى العراقي لمكافحة الفساد في مهمته؟
بغداد -  متابعة

القاعات الرياضية .. بين االحتياجات المتنبي .. شارع يختزل التاريخ
المتعددة و مخاطر الهرمونات

�سارع املتنبي احد ا�سهر معامل العا�سمة بغداد 
،يقع و�سطها بالقرب من �سارع الر�سيد ،وي�سهد 
ايام اجلمع من كل ا�سبوع تظاهرة ثقافية من 
غر موعد م�سبق اذ يجمع الدباء و ال�سعراء و 
الكتاب و الفنانن و الباحثن عن الثمن من 

الكتب و املطبوعات القدمية و احلديثة. 
ال�ساعر ال�ساب حممد ال�سيد احد اع�ساء رابطة 
�سعراء املتنبي ، يقول "اجد يف �سارع املتنبي 
ان�سد  اق��ف  وان��ا   ، اح��زاين  و  لهمومي  تعبرا 
اأن   ، مبينا   ، حويل"  النا�س  يتجمع  اذ  ال�سعر، 
الق�سلة  و�ساعة  املتنبي  �سارع  يف  "احل�سور 
يحر�س  التي  اجلميلة  ال��ع��ادات  من  ،ا�سبح 
الكثر على ا�ستمرارها  ملا يف ذلك من مواكبة 
للحركة الثقافية  ف�سل عن عر�س الكثر من 
و  النحت  و  كالر�سم  الفنية  لأعمالهم  الفنانن 
امل�رشح و الغناء يف اروقة ال�سارع املخ�س�سة 

لذلك" .
"لي�س    : ال�ساعر علوي  كاظم ك�سي�س  ويقول  
غريبا  على من ين�ساأ قرب دجلة و الفرات ، ان 
تلقى  الذي  كاملتنبي  �سخ�سا  ينتج   او  ينبت 

علومه يف الكوفة وبغداد ". 
الق�سلة  يربط مبنى  الذي  ال�سارع  واطلق على   

الر�سيد  ب�سارع  العثماين(  العهد  يف  )املحكمة 
1932 يف عهد امللك في�سل  ا�سم املتنبي يف 
ابو  وال�سجاعة  احلكمة  ب�ساعر  تيمنا  الول 

الطيب املتنبي.
 ، عريقة  ثقافية  �سوقا  املتنبي   �سارع   ويعد  
ي�سم  حمال  تارية  حتت�سن  بن  رفوفها  
عديد  الكتب  و املوؤلفات  النادرة والثمينة التي  
تتذب  ال�سياح  و املثقفن  من داخل  و خارج  

العراق  .  
وداد حجاج ، اديبة و �ساعرة من لبنان ، تزور  
�سارع   يف  ح��ا���رشة  كانت   ، حاليا  ال��ع��راق  
و  اأكرمني  العاملن   "رب     : تقول   ، املتنبي 
راأيت  هذا  ال�سارع  الرائع  الذي يجعلك  ت�سعر  
 ، التاأريخ    و انت مت�سي  فيه  انك  يف  قلب  
فان  ال�سور  ترتاكم  يف  راأ�سك و خميلتك  و 
ترتاجع  معها للوراء  اىل  ايام  �سوق  عكاظ  و 
العبا�سين  ، ف�سل عن ان الثقافة و احل�سارة  
يف  العراق  ت�ساهدهما  على الر�س و الواقع 
عر هذا  ال�سارع "،مبينة  انه " �سارع  يختزل  

التاأريخ ".
  تعر�س ال�سارع  كغره  من الماكن  يف  بغداد  
بعد  العام  2003م  اىل  تفجرات  ارهابية ، 
الركود  و  ال�سكون  من  ف��رتة  ذل��ك  اث��ر  ف�سهد 
�رشعان  لكنه   ، ارتياده  عن  البع�س  وع��زوف 

ما عاد طق�سًا ثقافيًا ا�سبوعيًا ي�ستيقظ �سباح 
لل�سعراء  املتنوعة  بفعالياته  جمعة  يوم  كل 
و  بالفنانن  الحتفاء  اىل  بالإ�سافة  والدباء 
العلمين الرواد  ليعطي  �سورة ان ال�سارع و 
اروقته مل يعد مكانا لبيع و�رشاء الكتب فح�سب  
من  املثقفن  اغلب  فيه  يجتمع  ملتقى  وان��ا 

بغداد و املحافظات بل موعد.
"كل ما   : اديبة  عراقية، تقول   البدري  �سلوى 
تبحث  عنه تده يف  �سارع  املتنبي  وكذلك 
ال�سارع   هذا  والجنبية  العربية  الوفود  تزور 
القه  ي��دل  على  وذل��ك   ال��ع��راق   قدومها  عند 
وعودته  بعد  �سنن  من الرهاب  و احلرب".  

رواد   قبل   من  اقتنائها   و  الكتب   بيع   وعن 
ال�سارع  و القراء.

 التقينا  �ساحب  ا�سهر  دار كتب يف  ال�سارع 
،احمد  عبد  الوهاب  را�سي ،الذي ميلك  ويدير 
دار الكتب  العلمية  للطباعة و الن�رش و التوزيع  
ع�رشات  ت�سم   "مكتبتي   اإن   : قائًل  حت��دث  
خمتلف  تطال  لكتب  العناوين  م��ن  اللف 
قد   وال��دي  واإن  امل��ج��الت،  و  الخت�سا�سات 
القرن   ثمانينيات   يف   املكتبة   ه��ذه   ا�س�س 
املا�سي ،وبعد  اكرث  من ع�رشين  عاما اديرها 

اليوم  بنف�سي".
ال�سارع   يف   الكتب   "مبيعات   اأن  وا�ساف   

يف  �سنن  قبل  تاأثرت  انها  ال    ، جدا  جيدة  
الأعمال  الرهابية  لتنظيم  القاعدة املتطرف 
، وكذلك  بعد  ظهور  تنظيم  داع�س  الرهابي 
هزَّ   ،  2007 ع��ام   اذار  من  اخلام�س   ،ففي  
ع�����رشات   خملفا  ال�����س��ارع   اره��اب��ي  تفجر 
موظفون   بينهم   من  ،كان  واجلرحى  ال�سهداء 
يف  مكتبتي ،ا�سافة  اىل  خ�سائر  مادية  تقدر 
مبلين الدنانر للمكتبات الخرى، و اليوم و 
بعد  الق�ساء  على تنظيمي  القاعدة و  داع�س 
ال�سارع  حركة   تعود   ، نهائيا  الرهابين 
واملبيعات ملا كانت عليه و اف�سل" ،مبينا  اأن 
"ا�ستراد  الكتب  براً  من بروت  ي�ستغرق  7 

ايام  ".
وعن الكتب  القدمية  او�سح احمد  "لدي  كتب  
تعود  ل� 400 �سنة ، مكتوبة  بخط  اليد وذات  
قيمة  عالية  جدا "، موؤكدا ،اأن "العراق  قيا�سا  
لباقي  البلدان  العربية ، هو الكرث قراءة  من 

بينها ،و�سوقه القوى بالبيع"  .           
ام��ت��دت الف   ع��ب��ق  مي��ت��د  ع��ط��ره  حل�سارة 
ي�سعر   و  يتن�سمها  اأن  الزائر  باإمكان    ، ال�سنن 
ال�سارع  الذي   بها بن  اروقة  وجدران  هذا  
يحت�سن  متثال  املتنبي  الواقع  على �سفاف 
نهر  دجلة ، لروي  حكاية  �سعر  وادب  وفنون 

ابتداأت و ل نية  لها  ان تنتهي.

املدن  اغلب  يف  الريا�سية  القاعات  انت�رشت 
معها  وات�سعت  بغداد،  يف  خ�سو�سا   العراقية 
ملحوظ،  ب�سكل  الغذائية  املكملت  بيع  تارة 
جهز  فبع�سها  بينها  فيما  القاعات  وتتباين 
،او  الج�سام  لبناء  ملمار�سة  حديثة  باأليات 

�سالت متخ�س�سة  للر�ساقة .
 ا�سباب عدة تدفع ال�سباب و ال�سابات للإقبال 
البطالة  ارتفاع ن�سبة  القاعات منها  على هذه 
، خ�سو�سا يف طبقة  اخلريجن ما يولد وقت 

فراغ كبر لهم.
ريا�سية  قاعة  ، �ساحب  �ساكر  الكابنت حممد 
يف بغداد يقول: اإن " تزايد اقبال ال�سباب هذه 
ا�ستتباب  مقدمتها  يف  لأ�سباب  ياتي  الفرتة 
بع�سهم  يجعل  ما   ، بغداد  العا�سمة  المن يف 
هذا  هواية  ملمار�سة  القاعات  هذه  اىل  ياأتي 
البع�س  و  ج�سمه  لبناء  الريا�سة  من  النوع 
الوزن  لتخفيف  كعلج  القاعة  يحتاج  الخر 
يف   ، ال�سمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  خ�سو�سا 
وقت  من  يعاين  املرتادين  من  جزء  ان  حن 
مبينا    . الريا�سية  التمارين  يف  يق�سيه  فراغ 
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ا�سهر" .   
ال�ساب  الريا�سية  القاعات  هذه  مرتادي  احد 
قال    ، زيونة  من   ، عاما   )28(، ح�سن  فريد   ،
البايلوجي  ق�سم  العلوم  كلية  من  متخرج  "انا 
اح�سل حتى  �سنوات و مل  اربع  اكرث من  ، منذ 
على  اح��ر���س  ل��ذا  تعين  فر�سة  على  الن 
لل�سحة  الريا�سة  ممار�سة  و  للقاعة  املجيء 
اول وال�ستمتاع بها  ثانيا ، فهي اف�سل بكثر 
او  للمقهى  كالذهاب  اخرى  امور  ممار�سة  من 
الكازينو وتدخن الركيلة امل�رشة بال�سحة".

الريا�سية  الج�سام  بناء  قاعات  ت�سهد  كذلك   
و  ال�سابات  قبل  من  متزايدا  اقبال  الن�سوية 
و  قوية  ج�سمية  بنية  على  للح�سول  الفتيات 

جذابة.
الكابنت هدى املر�سومي �ساحبة نادي ر�ساقة 
على  اليوم  ال�سابات  "اقبال  ان  تقول  ن�سوي 
املراكز و القاعات و الندية الريا�سية اخلا�سة 
اقبال  عن  يقل  ل  الر�ساقة  و  الج�سام  ببناء 
او  النادي  يحوي  عندما  خ�سو�سا   ، ال�سباب 
معروفن  و  حمرتفن  م��درب��ن  على  امل��رك��ز 
، ا�سافة  الريا�سية املختلفة  التمارين  باأنواع 
اىل وجود الجهزة احلديثة و املتطورة لذلك "، 
و  فيه  مدربن عراقين   "ناديها   ان  مبينة  

�سورين  و اجانب" . 
بع�س مرتادي هذه القاعات ل يتبعون نظاما 
غذائيا او ميتلكون �سرا كافيا لنمو اج�سامهم 
يعمدون  فهم    ، طبيعي   ب�سكل  بنائها  و 

�سلبية  اثار  لها  التي  و  الهرمونات  ل�ستخدام 
على ال�سحة ، تو�سف  باخلطرة جدا . 

�سيف   الدكتور  ال�سحة  با�سم  وزارة   املتحدث 
الهورمونات دائما   "مو�سوع   ان  ، قال   البدر 
ما يثر  اجلدل  بن  اللعبن  ، كما ان الكثر 
م��ن الب��ط��ال  امل��ح��رتف��ن ب��ري��ا���س��ة  كمال 
الج�سام ، واملدربن يف ال�سالت الريا�سية ل 
يتحدثون به ، لأن اغلب هذه  املواد الهرمونية  
العراق فح�سب   لي�س  يف  التداول   ممنوعة من 
بل يف العديد من دول العامل  اي�سا ، ا�سافة اىل 
انها تارة مربحة  فاأ�سعارها عالية  و باه�سة 
الثمن ،  فالكثر من م�ستخدمي  ومتعاطي  هذه  
)�سورت  خمت�رش  انها  يعتقدون  الهرمونات 
خلل  م��ث��ايل   ج�سم   على  للح�سول   ك��ات( 
الهرمونات على  ان  ، و احلقيقة   فرتة ق�سرة 
هي   و  )النبولك(  و  )ال�سترويز(  منها  انواع 
مركبات  م�سابه ل)الت�ست�سترون( او قد تكون 
)ت�ست�سترون(  بحد  ذاتها ، ب�سيغ  كيميائية  
اجل�سم   داخل   )دوزات(  تراكم  وهذه   ، خمتلفة 
توؤثر على الن�سجة  املختلفة  ، بزيادة الدهون 
الثلثية  و التاأثر على الكلى  و الكبد و ت�سمع 
البنكريا�س ، و ت�سبب كذلك العقم  ، و ال�سلع  ، 

وامرا�س ت�سل  خماطرها  لل�رشطان ".
 و ا�ساف البدر: ان "القانون  العراقي  يحا�سب  
على  ا�ستخدام  تلك الهرمونات كما املخدرات" 
ي�ستخدمونها  القاعات  ان"بع�س  اىل  م�سرا    ،
�رشية  ب�سورة  او   ، غذائية  مكملت  ب�سكل  
ل  دوائرها  خ��لل   من  ال�سحة   وزارة   ،وان  
ال  بعد  الريا�سية   القاعات  متنح اجازة فتح 
تنفذ  اذ   ، ال�سحية  ال�رشوط   التثبت من وجود 
وزارة   مع  بالتعاون   حملت   ال�سحة  وزارة 
يخالف  القب�س على من  فيها  تلقي  الداخلية  
و  الهرمونات  تلك  يبيع  و  ال�سحيحة  ال�رشوط 

تغلق  قاعاتهم نهائيا " .           
القا�سي  حافظ  ���س��ارع  يف  توالنا  وخ��لل 
، ح��ي��ث حم���ال ب��ي��ع الج��ه��زة ال��ري��ا���س��ي��ة ، 
ب�  ر�ساقتها،  و  الج�سام   بناء  يف  امل�ستخدمة 
علء ر�سا  �ساحب  حمل  هناك  فحدثنا  عن  
ا�سعار اجهزة اجلري ، قائل : ان هذه  الأجهزة 
 )200_20( من  فتبداأ  ال��وزن   ح�سب   تكون 
منها  متعددة  منا�سىء  من  تكون  و   ، كيلو 
مباركات  و  المريكي   و  التايواين  و  ال�سيني 
)اجوجا(  و  )�سبورت(  و   )ايوبا(  خمتلفة هي  
وغرها  ، مبينا  ان "بع�س تلك النواع  فيها  

�سمان  ملدة �سنة  و الخرى  بل �سمان ".
املنا�سىء  ذات   "النواع  ،اأن  اىل  وا���س��ار 
ال�سينية  و التايوانية  ت�ستخدم يف املنازل  اما  
المريكية  فهي  خم�س�سة  للقاعات الريا�سية 
كونها كبرة  احلجم و ان ا�سعارهن  تبداأ من 

)1500_5000 ( دولر ".

بغداد - عدنان أبو زيد 

بغداد - متابعة


