
عشائر عامرية الفلوجة: فتوى السیستانی أنقذتنا

)العراقیة( ادعاء بعض الدول  رئیس كتلة المواطن لـ
بتهمیش”السنة”مبرر البقاء داعش في العراق

حامد  النيابية  المواطن  كتلة  رئيس  قال 
العربية  الدول  بعض  ادعاءات  ان  الخضري 
عملية  وجود  بعدم  الخارجية  القوى  او 
العراق  في  حكومية  ومشاركة  سياسية 
ال  االخرى  والمكونات  السنة  تهميش  او 
اساس لها وهي مبرر غير صحيح لتقاعس 
داعش  القوى عن مقاتلة  وهذه  الدول  تلك 
هذا  ضد  حربه  في  العراق  ومساعدة 
اتنظيم المجرم واالبقاء عليه في العراق .

واضاف الخضري خالل حديثه لـ )العراقية( 
هذا  برمته  يقاتل  العراقي  الشعب  ان 
التنظيم من كافة طوائفه والعالم يدرك 
الشعبي  الحشد  قوات  وليس  جيدا  ذلك 
حشد  هناك  ان  بل  تقاتله  من  هي  فقط 
التي يسكنها  المنطاق  شعبي من بقية 

ابناء المكون لسني.
وتسائل رئيس كتلة المواطن : كيف يقال 
ان هناك اقصاء لمكونات كثيرة في القوات 
داعش  مقاتلة  في  تشارك  التي  االمنية 
ممثلين  العراقيين  جميع  كان  اذا  الرهابي 

في تلك القوات ؟.
عامر  الشيخ  ــال  ق ــر  اخ جــانــب  ــن  وم
في  البوعيسى  عشائر  من  العيساوي 

الكريمة  المرجعية  ان  الفّلوجة  عامرية 
البّوابة  وهي  العراقّيين  لكّل  النجف  في 
عن  بالنيابة  ونحن  العراق،  ألبناء  الوحيدة 
ونساند  نقف  الفّلوجة  عامرية  أهالي 
الشعبي  والحشد  األمنية  القّوات  أبناء 
األنبار  وتحرير  اإلرهاب  ضّد  معاركهم  في 
والتصّدي للهجمة الشرسة التي يتعّرض 
اإلجرامية  داعش  زمرة  قبل  من  العراق  لها 
ومن لّف لّفهم، وإّن فتوى الوجوب الكفائي 
الُعليا  الدينّية  المرجعية  أطلقتها  التي 
كرامته  وحفظت  وأهله  العراق  أنقذت 

وأعادت هيبة القّوات األمنية.
عامرية  اهالي  استقبال  خالل  ــاف  واض
الفلوجة لوفد ديني يمثل مكتب سماحة 
علي  السيد  األعلى  الدينّي  المرجع 
 : ظّله(  اهلل  السيستانّي)دام  الحسينّي 
في  ــاع  األوض وحمده  تعالى  اهلل  بفضل 
العامرية مستقّرة، وأبناء العشائر واقفون 
للدواعش  يسمحوا  ولن  الساتر  على 

بالتقّدم شبراً واحداً الى أرض العامريةز
خندٍق  في  واقفون  اليوم  كّلنا  ــح  واوض
فنشكرالسيد  األعــداء،  لمواجهة  واحٍد 
والزيارة  االلتفاتة  هذه  على  السيستاني 
العراقّيين  لكّل  المرجعية  أبّوة  عن  تعّبر 

بأطيافهم وانتماءاتهم.

ال عزاء لنا
 إال بالقصاص

دعا النائب عن الفضيلة جمال المحمداوي امس ،الثالثاء ،الى 
شمول كبار المسؤولين باجراءات التقشف وعدم المساس 

برواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود .
اننا  تلقت”العراقية”، نسخة منه  بيان  المحمداوي في  وقال 
نرفض اي قرار بتخفيض األجور اليومية للعاملين بنظامها 
بتحويل  لإلسراع  وندعو  األخرى  والوزارات  الكهرباء  وزارة  في 
وتوفير  للوزارات  الدائم  للمالك  وعقود  بأجور  العاملين 

التخصيصات الالزمة لرواتبهم.

مالحظة  تقتضي  اإلنصاف  مستويات  ادنى  ان   ، واضــاف 
ومراعاة هذه الشريحة وصياغة حلول ومعالجات تخفف من 
معاناتهم وان إجراءات التقشف يفترض ان تتوجه لتخفيض 
امتيازات كبار مسؤولي الدولة والحقوق التقاعدية الضخمة 
التي يتمتع بها “دون وجه حق” كثير من المسؤولين الذين ال 
تتعدى  مدة خدمتهم في مواقع الدولة احيانا بضعة اشهر.

وتابع المحمداوي ، 
سيادي  موقع  في  مسؤول  يتقاضى  ان  المستغرب  من   انه 
ان  دون  الماليين  عشرات  فقط  اشهر  لبضعة  ادارته  تولى 
يقدم خدمة تذكر وفي جانب اخر يتم التضييق على شرائح 
ولكن  للمجتمع   واضحة  وجهود  خدمات  تقدم  واسعة 

تتعرض للغبن واإلهمال في استحقاقاتهم المالية .
 ، طعمة  عمار  النائب  البرلمانية  الفضيلة  كتلة  رئيس  رأى 
التحالف  لدى  المكتملة  االستراتيجية  غياب  ان  الثالثاء، 

الدولي يعكس ضعف جديته في محاربة االرهاب  .
لدى  مكتملة  استراتيجية  توفر  عدم  إن  بيان  في  وقال 
التحالف الدولي يثير مجموعة استفهامات ومؤشرات على 
عدم جدية المجتمع الدولي وضعف اندفاعه في دعم العراق 

ضد االرهاب ،
 الفتا الى ان مسؤولية المجتمع الدولي يجب أن ال تقتصر 
على تنفيذ ضربات جوية متفرقة بل من الضروري بذل جهود 

جادة لمنع تدفق االرهابين االجانب.

القانونية  اللجنة  كشفت 
من   اكثر  وجود  النيابية،الثالثاء، 
العراق  في  سياسي  حزب   300
بالعملية  مشاركة  غالبيتها 
مفاصلها  بمختلف  السياسية 
قانون  ــرار  اق ان  ــدت  اك ،وفيما 
في  دورهــا  من  سيقلل  ــزاب  االح
الحكومة  عمل  على  التأثير 
والبرلمان ، اشارت الى عدم وجود 
خالفات بين الكتل بشأن مسودة 
النواب  مجلس  فــي  القانون 
النائب  اللجنة  عضو  وقالت    .
عالية  الوطني  التحالف  عن 
بين  خــالفــات  التــوجــد  نصيف 
مجلس  في  السياسية  الكتل 
ومن  االحزاب  قانون  بشأن  النواب 
الفصل  في  يشرع  ان  الممكن 
المقبل”،الفتة  التشريعي 

دور  من  سيحد  ان”القانون  الى 
لسياسية  العملية  في  االحزاب 
الحكومة  عمل  على  وتاثيراتها 

والبرلمان”. واضافت ،
300 حزب من  ان” هناك اكثر من 
مشاركة  المكونات  مختلف 
اكثرها  السياسية  العملية  في 
برلمانية  تحالفات  ضمن 
وسياسية”،مشيرة الى ان” القانون 
للخارج  االحزاب  تبعية  سيمنع 
وخاصة  باجندات  وارتباطها 
تمويلها”.  لمصادر  بالنسبة 
اغفل  القانون  ان”  واوضــحــت 
لك  اين  )من  وهي  معينة  نقطة 
هذا ؟( فيما يخص اموال االحزاب 
او  الفساد  بحاالت  والمتعلقة 
من  بتمويلها  يتعلق  مما  غيرها 
الداخل”،مضيفة ان”القانون مهم 
االحزاب  تلك  عمل  لتنظيم  جدا 
وسيخلق  والبرلمان  والحكومة 

بيئة سياسية جديدة”.

،مع  الصدر  السيد مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  بحث 
كوبيتش  يان  المتحدة  لالمم  العام  االمين  ممثل 

االوضاع السياسية واالمني في العراق والمنطقة.
السيد  الصدري  التيار  زعيم  ان”  مطلع  مصدر  وقال 
مقتدى الصدر استقبل في مكتبه الرسمي بالحنانة 
في النجف االشرف ممثل االمين العام لالمم المتحدة 

السيديان كوبيتش”.
ــاع  االوض مجمل  بحث  تم  ــه  ان المصدر  واضــاف 
السياسية واالمنية في العراق والمنطقة، واالنتصارات 
على عصابات داعش االرهابية في صالح الدين ومناطق 

االنبار”.

القوى  لتحالف  النيابية  الكتلة  رئيس  اعلن 
لقرار  تحالفه  رفض  المساري  احمد  العراقية 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعيين رئيس 
السياسي  التوافق  عن  بعيدا  السني  للوقف 
ومن دون الرجوع الى المجمع الفقهي العراقي 

الجهة الوحيدة المخولة للبت بهذا االمر .
هذا  ان”  امس  يوم  بيان  في  المساري  ــال  وق
التي  السياسية  لالتفاقات  خرقا  يمثل  القرار 
وتجاوزا  العبادي  حكومة  بموجبها  تشكلت 
الشرعي  الحق  الفقهي صاحب  المجمع  على 
والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة 

الوقف السني”.
االلتزام  “عدم  وصفه  ما  من  المساري  وحذر 
ذلك  وانعكاسات  السياسية  باالتفاقات 
علية  االتفاق  ماتم  مجمل  على  الخطيرة 
التي  الخطيرة  “التداعيات  ان  مؤكدا  سابقا”، 
يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات خطيرة 
يستدعي  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على 
االتفاقات  تنفيذ  على  المتبادل  الحرص 
السياسية بدقة وحشد كل الطاقات للقضاء 
النائبة  وهنأت  اشكاله”.  بكل  ــاب  االٍره على 
هميم  اللطيف  عبد  باختيار  نصيف،  عالية 
رئيساً لديوان الوقف السني، فيما دعت الى ان 
الصفوف  توحيد  في  إلخوته  عوناً  يكون هميم 
ومحاربة التطرف. وقالت نصيف في بيان نهنئ 

الشعب العراقي وأبناء المكون السني باختيار 
لديوان  رئيساً  هميم  اللطيف  عبد  الشيخ 
محاربة  في  عونا  كان  السني”ولكونه  الوقف 
التطرف ، داعية الى “جعل الوقف منبراً للوحدة 
ان  نصيف  واضافت  والمودة”.  والتآخي  الوطنية 
السني  الوقف  لديوان  رئيساً  الهميم  “اختيار 
اختيار موفق”، معربة عن املها بان يكون “عوناً 

إلخوته في توحيد الصفوف ومحاربة التطرف”.
السني  الوقف  بـ”جعل  نصيف  وطالبت 
بين  والتآخي  والمودة  الوطنية  للوحدة  منبراً 
وأديانهم”،  مذاهبهم  اختالف  على  العراقيين 
في  مؤثراً  دوراً  له  يكون  “أن  مشددة على ضرورة 
المتطرفة  األفكار  واستئصال  اإلرهاب  محاربة 

من جسد المجتمع”.

العراقية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
اصدارها  عن  الثالثاء،  امس  يوم 
 35 واستبدال  بتغيير  يقضي  قراراً 
ذلك  واصفًة  قياداتها،  من  ضابطاً 
دماء  ضخ  الى  يهدف  بأنه  القرار 
الحاصل  الترهل  ومعالجة  جديدة 
تدوير  خــالل  من  االداء  وتحسين 
داخل  والقيادية  االدارية  المناصب 

الوزارة.
“صــدرت  بيان  في  ـــوزارة  ال وقالت 
مقترحات  على  الوزارية  الموافقة 
لتقييم  الدائمية  العليا  اللجنة 
اجتماعها  وفي  واآلمرين  القادة 
األول يوم لسابع من الشهر الحالي 
المشكلة في وزارة الداخلية بشأن 
تغيير عدد من الضباط في مفاصل 

الوزارة”.
يأتي  اإلجراء  “هذا  ان  البيان  واوضح 
الى  تهدف  إجراءات  سلسلة  ضمن 
الترهل  ومعالجة  جديدة  دماء  ضخ 
المناصب  وتدوير  األداء  وتحسين 

اإلدارية والقيادية التي مضى عليها 
فترة طويلة انسجاماً مع توجيهات 
للقوات  العام  القائد  الوزراء  رئيس 
البرنامج  لبنود  وتنفيذاً  المسلحة 
الحكومي”. ومضى البيان ان “الهدف 
هو  اإلجراءات  هذه  من  واألخير  األول 
بمستوى  واالرتقاء  الفاعلية  زيادة 
المفاصل  وتنشيط  الكفاءة 
بما يحقق إستراتيجية  المختلفة 
والمتوسطة  القصيرة  ـــوزارة  ال
تنظيمها  تم  والتي  والبعيدة 
بمسؤوليتها  الوزارة  تنهض  لكي 
الشعب  ينتظره  وبما  الجسيمة 
الخدمات وصيانة  تقديم  منها في 
وااللتزام  النظام  وترسيخ  األمــن 

بالقانون”.
الداخلية  “وزارة  ان  البيان  واضــاف 
ومنتسبيها  ضباطها  “تشكر 
جهود  من  ويبذلونه  بذلوه  ما  على 
تتقدم  أن  تود  فإنها  وتضحيات 
تغيرت  الذين  الضباط  الى  بالشكر 
مسؤولياتهم وتم إعفاؤهم على ما 
قاموا به من أعمال طيلة تصديهم 

لمسؤولياتهم”.

دعت حركة عصائب اهل الحق ، الثالثاء، القائد العام 
للقوات المسلحة الى اشراك جميع الفصائل في 
الحشد الشعبي بمعركة تحرير محافظة االنبار 
من ارهابيي داعش ، وفيما اشارت الى انها ستتجه 
لتحرير مناطق الكرمة والشرقاط من االرهابيين ، 

اكدت اكمال تحرير مناطق بيجي بالكامل .
اهل  عصائب  باسم  العسكري  المتحدث  وقال 
الحق جواد الطليباوي ان على القائد العام للقوات 
فصائل  جميع  اشراك  العبادي  حيدر  المسلحة 
ومنها  االنبار  محافظة  تحرير  بمعارك  المقاومة 

عصائب اهل الحق وكتائب حزب اهلل وقوات بدر “.
الحشد  قوات  الرئيسية من  الفصائل  ان   ، واضاف 
مدينة  تحرير  في  االن  الى  تشترك  لم  الشعبي 
الرمادي من داعش االرهابي وانما وجهت اليها  مهام 

تحرير قضاء بيجي ومناطق صالح الدين االخرى “.
واوضح ان “عصائب اهل الحق ستتجه بعد تحرير 
بيجي الى تحرير مناطق الكرمة والشرقاط “الفتا 
الى”ان تحرير منطقة الكرمة يشكل اهمية كبيرة 

في حجب المخاطر عن العاصمة بغداد.

السنة  اهل  افتاء  دار  نفت 
التي  المغرضة  المعلومات 
تناقلتها بعض وسائل االعالم 
في  الجوامع  استهداف  حول 
محافظة  في  بيجي  قضاء 
الناطق  ــال  وق الدين.  صالح 
عامر  ــدار  ال بأسم  الرسمي 
 ( تلقت  بيان  في  البياتي 
العراقية( نسخة منه”الصحة 

المغرضة  للمعلومات 
مجموعة  تناقلتها  التي 
حول   ، االعــالم  وسائل  من 
الموجودة  الجوامع  استهداف 
في قضاء بيجي”. يشار الى ان 
المشتركة  العمليات  قيادة 
عدم  فيه  اكدت  بيانا  اصدرت 
تناقلتها  التي  االخبار  صحة 
وسائل االعالم المغرضة حول 
استهداف الجوامع في بيجي 
من  للتقليل  خطوة  وانها   ،

انتصارات القوات االمنية.

قانون شبكة اإلعالم مخالف للدستور وإقراره يفتقر للشفافیةالمهندس يتوعد بقطع رأس االفعى

جديد إبراهیم أحمد 66 قصة قصیرة جداد-محمد الشمري الموازنة مضت بإرادة أعضاء المجلس
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تدعو المؤسسة العراقیة للصحافة والنشر واالعالم

مطالب بشمول المسؤولین بالتقشف وعدم المساس برواتب الموظفین

اكثر من 300 حزب سیاسي ينتظر 
م اعماله

ّ
اقرار قانون ينظ

الصدر يستقبل ممثل االمم 
المتحدة في العراق

نصيف : كان عونًا بمحاربة التطرف

الكتل السنیة ترفض تعیین الهمیم لرئاسة الوقف السني

دعوة  الشراك جمیع الداخلیة تعلن تغییر واستبدال 35 ضابطًا قیاديا
الفصائل بتحرير االنبار

اهل السنة تنفي
 استهداف جوامع بیجي
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هو  السماوية  القوانين  في  العدالة 
اعطاء لكل ذي حق حقه وان كان في جوف 
وهذه  الحيتان  او في بطون  األسود  أفواه 

التي  االنسان  ايضا فقوانين حقوق  الوضعية  القوانين  هي حال 
صاغتها المنظمات الدولية قبل اكثر من نصف قرن تقريبا اولت 
االنسان عناية خاصة واوجبت على المجتمع حمايته واعطاء كل 
الحقوق له بما فيها حق العيش بأمان وتمتعه بأجواء االستقرار 
ومنحه كامل حريته في التصرف الشخصي, فضال عن الحقوق 
في تجسيد العدالة واالنصاف واعادة حقه اذا كان مغتصبا من 

قبل اآلخرين.
ومن األمور االخرى التي اقرتها الئحة حقوق االنسان الدولية هي 
واجبات الدولة بكافة رموزها السيادية وافراد حكومتها تحقيق 
التوازن األمني بين افراد المجتمع اي بين الجاني والمجني عليه 
مهما كانا )االثنان(, وتحت مسميات الضحية والجالد فالضحية 
صاحبة الحق االول في القصاص من جالدها, وعلى الدولة القيام 
ضبابية,  والحال  صعوبة  الظروف  بلغت  مهما  االجراءات  بتلك 
اقترفته  ما  جراء  جزاءه  وينال  القانون  يطاله  ان  يجب  فالجالد 

نفسه الشريرة من جرم وما لطخت به يداه من دماء االبرياء.
ونحن بصدد قضية من اكثر القضايا التي احتملت خفايا, وهي 
عدة  تأويالت  نالت  التي  الدين  صالح  في  سبايكر  قاعدة  جريمة 
في تفاصيلها ومن هم الجناة فيها وقد اقترفتها اياد قذرة بحق 
القوة  طلبة  من  فرد   )1700( الـ  اعدادهم  وتعدت  شعبنا  ابناء 
المتعاونون  أبطالها  مسرحية  في  القاعدة  ومنتسبي  الجوية 
غير  “عراقيون”  وهم  داعش  تنظيم  من  االرهابية  المجاميع  مع 
كالخنازير  انقلبت  النجسة  واجساهدم  داعشية  نفوسهم  ان 
أدنى قيم  انستهم حتى  وافكارهم مريضة  ابناء جلدتهم  على 
الى  اعراضهم هبة  أراضيهم واسترخصوا  باعوا  الرجولة حينما 
تكريت  قرب  تقع  القاعدة  أن  األمر  األجانب. في حقيقة  الدخالء 
مركز محافظة صالح الدين وتبعد بنحو 6 كيلومترات إلى الغرب 
تلك  و  بغداد  العاصمة  108 كيلومترات شمال  و  دجلة  نهر  من 
احتل  قد  الذي كان  االرهابي  التنظيم  بعد  لم يصلها  المناطق 
تبعد مئات  التي  نينوى  الموصل مركز محافظة  حينها مدينة 
ويمرح  يسرح  بينما  الجريمة,  مركز  سباياكر  عن  الكيلومترات 
فيها ابناء العشائر من اهالي تكريت, الذين وجدوا طلبة القوة 
سالح,  بال  وهم  عددهم  كثرة  برغم  لهم  سهال  صيدا  الجوية 
السيما بعد ان علموا ان اغلبهم ان لم نقل جميعهم من ابناء 
الجنوب, فقام نفر ضال من المسلحين باستدراجهم الى موقع 
آخر لتنهال عليهم مجموعة كالب أخرى وتحتجزهم فيه قبل 
ان ينادوا على عصابات التنظيم المجرم ويقتلونهم واحدا واحدا 
الفعلة  لتلك  يزغرد  ومن  هناك من يصفق  بينما  رحمة  دون  من 
بما  وشعبه  العراق  حماية  همهم  كان  شاب   1700 الجبانة. 
خارجي,  اعتداء  اي  من  عنهم  والدفاع  الدين  صالح  ابناء  فيهم 
الجنسية”  انظار مسلحين “عراقيي  وامام  النار  ابيدوا في وضح 

من افراد بعض عشائر تكريت.
تقصي حقائق  لجنة  المدينة وشكلت  تلك  ان حررت  بعد  واآلن 
ان  وبعد  فيها  المتورطين  من  عدد  اعتقال  و  الجريمة,  تلك 
انطلقت صباح امس مراسيم التشييع الرمزي لشهداء جريمة 
سبايكر في بغداد, نقول ال عزاء لنا في أبنائنا سوى االقتصاص 

من قاتليهم ومن اي مكون كانوا وألية عشيرة ينتمون.

رئيس التحرير
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فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا الى االحكام املادة »21 » من 

قانون االحوال املدنية رقم » 65 » لسنة 1972 املعدل.

هيئة  رئيس  نائب  وصف 
ابو  الشعبي  الحشد 
مدينة  المهندس،  مهدي 
االفعى”،  “ب��رأس  الفلوجة 
قريبا  قطعها  متوعدا 
يد  من  المدينة  لتحرير 

عصابات داعش االرهابية. 
وذك�����ر  م���ص���در في 
ان  صحفية  تصريحات 
كلمة  في  قال  المهندس 
استذكار  مراسيم  خالل 
سبايكر  مجزرة  شهداء 
في  جرت  التي  تكريت،  في 
الحشد  “ابطال  إن  بغداد 
في  استطاعوا  الشعبي 
ديالى  تحرير  عام   من  اقل 
ومناطق  كركوك  وشمال 
تكريت التي لم يتبَق منها 
سوى الصينية والشرقاط”، 
“سنتوجه  أنهم  مؤكدا 
الى تحرير مدينة الفلوجة 
االفعى  رأس  التي  تعد هي 

للدواعش”.
انه  المهندس  واض��اف 
عصابات  على  “سنقضي 
بهمة  االره��اب��ي��ة  داع��ش 
الحشد  من  المجاهدين 
االمنية  والقوات  الشعبي 
وابناء العشائر لنعيش في 
مكوناته  بجميع  امن  عراق 

واخوة في بلد واحد”.
األمنية  القوات  وألقت 
القبض  الشعبي  والحشد 
وضبطت  داعشيا   33 على 
للتفخيخ  معامل  أربعة 
وصناعة العبوات الناسفة 
في مناطق متفرقة شمال 

محافظة صالح الدين.
في  القيادي  أعلن  فيما 
كريم  الشعبي  الحشد 
اإلم���دادات  قطع  ال��ن��وري 
ع���ن ع��ص��اب��ات داع���ش 
االرهابية، بين قضاء بيجي 
ومحافظتي األنبار ونينوى.

سياسية2

المهندس يتوعد بقطع رأس االفعى

اكد النائب عن تحالف القوى عبد الرحمن 
النجيفي  الثيل  الكردي  الدعم  ان  اللويزي 
من  االيسر  الجانب  على  الحصول  يهدف 
الموصل وضمها إلى كردستان العراق. وقال 
النجيفي  اثيل  ان  الموصلي  النائب  اللويزي 
بطل  أن��ه  على  نفسه  يسوق  ان  يحاول 
ان فقد كل شيء  بعد  دولي  اقليمي  وبدعم 
االجندات  بعض  لتمرير  وذلك  نينوى,  في 

والحصول على مكاسب من قبل الداعمين 
اللويزي  واشار  المحافظة.  في  والطامعين 
المحافظات  تعانيها  التي  المأساة  ان  إلى 
واالعتصامات  التظاهرات  بسبب  الغربية 
سياسي  لمشروع  وضفت  والتي  السابقة 
القيادات  بعض  قبل  من  انتخابية  الغراض 
وتحاول  الواقع  بكشف  اصطدمت  التي 
بعض  ومعاناة  الحالي  الوضع  استغالل 
المناطق, مبيناً ان التسويق لمحاربة داعش 
والوقوف بوجه المتطوعين في صالح الدين 

بذريعة حصول تجاوزات كان دليال على ذلك. 
التفكير  من  البد  انه  إلى  اللويزي  واضاف 
وعلى  السياسية,  التوظيف  وترك  بواقعية 
كافة  يهدد  خطر  ام��ام  التوحد  الجميع 
المكونات وان نتعامل بجدية اكثر واالبتعاد 
ان  موضحاً  السياسية,  المكاسب  عن 
واشنطن  إلى  توجهت  التي  الشخصيات 
والسفارة االمريكية في بغداد لطلب الدعم 
في  كانوا  االنبار  في  داعش  لمحاربة  منها 

موقف مذل ومهين وفاقدين للكرامة.

المجلس االعلى االسالمي  تنظيمات الكرخ المركز وبحضور االستاذ احمد التميمي  
مسؤول فرع المنصورواالستاذ عياد ارحيم فنجان التميمي مسؤول الكرخ المركز  
بزيارة مرقد ومقام الشيخ  معروف الكرخي واقامة الصالة الموحده بامامة الشيخ 

الخطيب  محمود شلكر الدليمي

أكدت مستشارة رئيس مجلس النواب 
وحدة  الوطنية  المصالحة  لشؤون 
الجميلي، أن التاريخ سيشهد لرئيسي 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 
الدولي  المجتمع  التضامن  تحقيقهما 

مع البالد.
“من  إن   ، بيان  في  الجميلي  وقالت 
ان  العراقيين  الساسة  مسؤولية 
مساعدة  في  الدولي  المجتمع  يشركوا 
باإلضافة  االرهاب  ضد  حربه  في  العراق 
النازحين  الى مساعدته في احتواء ازمة 
ومساعدتهم لوجستيا والسماعدة في 
عودة االستقرار الى االراضي المحررة من 

قبضة االرهاب”.
ال��وزراء  رئيس  “تحركات  أن  واضافت 
النواب  مجلس  ورئيس  العبادي  حيدر 
المكوكية  وزياراتهم  الجبوري  سليم 
سواء  العالم  دول  كل  الى  االيجابية 
االمريكية  االدارة  مستوى  على  كانت 
المجتمع  ومنظمات  االوربي  االتحاد  او 

في  سواء  للعراق  الُمساعدة  الدولي 
حربه ضد “داعش” االجرامي او في احتواء 
تعاطف  كسبت  النازحين  قضية 
قضية  مع  الدولي  المجتمع  وتضامن 
العراق على اعتبار ان العراق اليوم ساحة 
مع  العالم  دول  كل  حسابات  لتصفية 
االرهاب وبالتالي اجتمعت كل الدول في 
تحالف دولي مضاد ضد كل قوى االرهاب 
الضالمية المجتمعة في العراق فاصبح 

العراق ساحة لهذا الصراع”.
“ه��ذه  ان  ال��ى  الجميلي  واش���ارت 
تحسب  التي  االيجابية  التحركات 
التاريخ  سيكتبها  والعبادي  للجبوري 
وفي نفس الوقت سيبسق التاريخ على 
جلب  في  سبب  وكانت  اثلت  قد  وجوه 

االرهاب للعراق”.
تحركات  والجبوري  العبادي  ويجري 
المجتمع  حشد  محاولة  بهدف  دولية 
لمحاربة  العراق  مع  للوقوف  الدولي 
أن  إال  البالد،  استهدف  ال��ذي  االره��اب 
العبادي اكد في مناسبات عديدة ضعف 
الدعم الدولي للبالد، السيما على صعيد 

التسليح ومنع تدفق االرهابيين للبالد.

نوال  االح��رار  كتلة  عن  النائب  دعت 
جمعة، مجلس النواب الى عقد اجتماع 
الحكومة  تلزم  بتوصيات  والخروج 
التحالف  مع  التعامل  بعدم  العراقية 
المتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  ال��دول��ي 
االمريكية، مطالبًة العراقيين بالخروج 

بتظاهرات من اجل تحقيق ذلك.
وقالت جمعة في بيان “طالبنا سابقا 
مرة  من  أكثر  التنفيذية  الحكومة 
بضرورة وقف التعامل مع قوات االحتالل 
األمريكية او ما يسمى بقوات التحالف 
من  وهي  داعش  تدعم  من  هي  كونها 
تربك تقدم قواتنا المسلحة ولكن وفي 
مرات عديدة نفت الحكومة وجود دليل 

يثبت كالمنا هذا”.
واضافت “في الفترة األخيرة كان هناك 
أكثر من دليل وبالصور ومقاطع الفيديو 
او  ضباط  او  دين  رج��ال  من  والشهود 

عسكريين ولكن ال حياة لمن تنادي”.
قوات  قصف  وبعد  ‘اليوم  وتابعت 

االحتالل لمعمل تصليح الفرقة األولى 
قرب معسكر طارق حيث خسرنا هناك 
من  كبيرا  وعددا  شهيدا   15 من  أكثر 
يعملون  هناك  كانوا  الذين  الجرحى 
اآلليات  تصليح  إع��ادة  اجل  من  بجد 
المعركة  ارض  الى  لدخولها  المعطلة 
راح  والتي  الكرمة  حادثة  سبقتها  وقد 
الجيش  أبناء  من  اخرا  عددا  ضحيتها 
والتي  النخيب  حادثة  وكذلك  والحشد 
سعودية  ط��ائ��رات  قيام  بعد  ج��اءت 
الشيطاني  التحالف  بهذا  مشاركة 

بتصوير المنطقة”.
لجنة  قيام  وبشدة  ‘نطالب  وتابعت  
األمن والدفاع بضرورة االجتماع والخروج 
بعدها  يتم  وحازمة  حاسمة  بتوصيات 
النواب  لمجلس  طارئ  اجتماع  عقد 
هذه  بتنفيذ  الحكومة  إلزام  اجل  من 

التوصيات”.
العراقي  “الشعب  جمعة  ودع��ت 
هذا  تدخل  لرفض  للشارع  بالخروج 
وأم��وال  أرواح  يسرق  ال��ذي  التحالف 
وخططه  داعش  بها  ويدعم  الشعب 

الخبيثة “

طالب النائب عن التحالف المدني 
رئيس  اآللوسي،  مثال  الديمقراطي 

صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة 
بالكف عن “المتاجرة” بالدم العراقي، 
مبيناً أن للعراق رجال أكفاء يمثلونه، 

وليس بحاجة إلى أمثال أبو ريشة.
العراقية  “الدولة  إن  اآللوسي  وقال 
التشريعية  كافة  بمؤسساتها 
ليست  والقضائية  والتنفيذية 
في  يمثلها  شيخ  إل��ى  بحاجة 
عن  بعاجزين  ولسنا  واشنطن 
الوزراء  فرئيس  هناك،  انفسنا  تمثيل 
ووزير  والبرلمان  الجمهورية  ورئيس 
العالقات  ولجنة  العراقي  الخارجية 
أكفاء  رجال  البرلمان  في  الخارجية 
ويستطيعون الوصول لهناك وليسوا 

بحاجة لمن يمثلهم”.
ابو ريشة يتحدث  وأضاف أن “أحمد 
أي  يمثلوا  أن  قبل  وهؤالء  نفسه،  عن 
أين  يجيبوا  أن  عليهم  عراقية  جهة 
وضعوها؟،  بنوك  أي  وفي  أموالهم 
عليها  حصلوا  التي  األسلحة  وأين 
بالكف  ريشة  “أبو  مطالباً  سابقاً؟”، 
ألنهم  العراقي،  بالدم  المتاجرة  عن 
وفئوية  شخصية  مصالح  أصحاب 

وانتهازية

هميم  اللطيف  عبد  باختيار  نصيف،  عالية  النائبة  هنأت 
هميم  يكون  ان  الى  دعت  فيما  السني،  الوقف  لديوان  رئيساً 

عوناً إلخوته في توحيد الصفوف ومحاربة التطرف.
وقالت نصيف في بيان “نهنئ الشعب العراقي وأبناء المكون 
لديوان  رئيساً  هميم  اللطيف  عبد  الشيخ  باختيار  السني 
الوقف السني”، داعية الى “جعل الوقف منبراً للوحدة الوطنية 

والتآخي والمودة”.
الوقف  لديوان  رئيساً  الهميم  “اختيار  ان  نصيف  واضافت 
السني اختيار موفق”، معربة عن املها بان يكون “عوناً إلخوته 

في توحيد الصفوف ومحاربة التطرف”.
للوحدة  منبراً  السني  الوقف  ب�”جعل  نصيف  وطالبت 
الوطنية والمودة والتآخي بين العراقيين على اختالف مذاهبهم 
وأديانهم”، مشددة على ضرورة “أن يكون له دوراً مؤثراً في محاربة 

اإلرهاب واستئصال األفكار المتطرفة من جسد المجتمع”.
العاني،  ظافر  العراقية  القوى  تحالف  عن  النائب  واعتبر 

امس االثنين )8 حزيران 2015(، اختيار رجل الدين عبد اللطيف 
“قرار جريء” يحسب  السني هو  الوقف  ديوان  لرئاسة  الهميم 

لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأعلن ائتالف متحدون لالصالح،

 استنكاره الشديد لما اعتبره “تجاوز” حق المجمع الفقهي 
في اختيار رئيس للوقف السني، مطالبا بألغاء أي قرار يتضمن 
هذا  أن  حذر  فيما   ، المجمع  اختيار  خارج  شخصية  تعيين 
“التجاوز” الذي من شأنه أن يؤدي إلى “مشاكل كثيرة وانحرافات 

خطيرة” في حفظ أموال الوقف.

نائب موصلي : دعم االكراد ألثيل النجيفي 
يهدف لضم الجانب االيسر لكردستان

الجميلي: التاريخ سيشهد للعبادي والجبوري 
تحقيقهما تضامن المجتمع الدولي

االحرار تطالب البرلمان بتوصيات تلزم 
الحكومة بوقف التعامل مع التحالف الدولي

اآللوسي يطالب أبو ريشة بالكف
 عن المتاجرة بالدم العراقي

نصيف: اختيار هميم لرئاسة الوقف السني موفق وندعوه ألن يكون عونًا بمحاربة التطرف

أطلقت شبكة االعالم العراقي 
وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

على  للحفاظ  ترشيد  حملة  ايام  قبل  الكهرباء 
والسرقة  والضياع  الهدر  من  الكهربائية  الطاقة 
الطاقة  شح  من  المواطنون  فيه  يعاني  وقت  في 
احتياجاتهم  لسد  كفايتها  وعدم  الكهربائية 

خاصة في فصل الصيف واشتداد حرارة الجو.
تدرك شبكة االعالم العراقي حجم معاناة العراقيين 
وكأن  طويلة  لسنوات  الكهرباء  أزمة  استمرار  من 
األزمة اضحت مستعصية على الحل رغم الجهود 

الكثيرة المبذولة في هذا الحال.
الكهربائية  الطاقة  كمية  ان  األزم��ة  وخالصة   
المنتجة اقل من الطلب. ومن اجل تجاوز هذه األزمة 
ال بد من ان تتضافر جهود كل األطراف المعنية وهي 
تحديدا الدولة من جهة والمواطنون من جهة ثانية. 
ودور شبكة االعالم ان تكون وسيطاً بين االثنين من 
حيث المساهمة في الدعوة الى ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية وحث اجهزة الدولة المختلفة 

على تكثيف جهودها لحل األزمة،
ونخوض  استثنائية  بظروف  نمر  أننا  اإلدراك  مع   
الى  الداعشي.وندعو  االره��اب  مع  ضروسا  حربا 
تجري  حتى  الكهرباء  هي  اين  السؤال:  تجاوز 
الدعوة لترشيد استهالكها الن الجواب هو ترشيد 
استهالك ما هو متوفر منها الن المعادلة تقول ان 
وزيادة  القطع  ساعات  تقليص  الى  يؤدي  الترشيد 

ساعات التزويد.
وهذا يعني ان شبكة االعالم عبر قنواتها العاملة 
واالصعدة  الجبهات  مختلف  على  جهودا  تبذل 
واالجتماعية  والسياسية  العسكرية  والمجاالت 
والفنية وغيرها وتحاول تلبية متطلبات المتلقين 
الى  وتسعى  ومشاهدين  ومستمعين  قراء  من 
من  درجة  بأعلى  المتطلبات  هذه  بين  التوفيق 

التوازن واإلنصاف واإلحاطة.

ترشيد

محمد عبد الجبار الشبوط
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ـ بغداد
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3عربية و دولية

تلق��ى حزب العدال��ة والتنمي��ة الحاكم 
ف��ي تركي��ا نكس��ة كبي��رة؛ وس��ط دعوات 
النتخابات مبكرة، ف��ي وقت هبطت بورصة 
إس��طنبول عند االفتت��اح بينم��ا تراجعت 
اللي��رة التركي��ة إزاء ال��دوالر والي��ورو غ��داة 

االنتخابات التشريعية.
وأصاب��ت نتائ��ج االنتخاب��ات البرلماني��ة 
التركية رئي��س حزب الرئي��س التركي رجب 
طي��ب اردوغ��ان وحزب��ه الحاك��م العدال��ة 
والتنمي��ة بنكس��ة كبي��رة حي��ث خس��ر 
األغلبي��ة البرلماني��ة المطلق��ة، وه��و ما 
يق��وض آمال��ه بتعزي��ز س��لطته األحادية.. 
وبهذه الخس��ارة لم يعد ق��ادراً على التفرد 
بالحك��م.. فيم��ا ب��رزت دع��وات النتخابات 

مبكرة.
نح��و 41 بالمائ��ة م��ن األص��وات أي 257 
نائب��اً في البرلمان هي النتيجة التي حصل 
عليه��ا ح��زب العدال��ة والتنمي��ة الحاكم 
في تركيا ف��ي االنتخابات التش��رعية التي 
الش��عب  ح��زب  يلي��ه  الب��اد..  ش��هدتها 
الجمه��وري ب���25 بالمائ��ة أي 132 نائب��اً 
والحرك��ة القومية ب���16 بالمائة ثم حزب 
الشعوب الديموقراطية الكردي الذي حصد 
نحو 13 بالمائة من األصوات متجاوزا ال�10 
بالمائ��ة ليؤمن دخوله إل��ى البرلمان للمرة 

األولى ب�80 نائبا.
وقد بلغت نس��بة المشاركة أكثر من 86 
بالمائ��ة حيث صوت 47 مليون من أصل 54 

مليون مواطن لهم حق التصويت.
ف��وز بطع��م م��ر حقق��ه اردوغ��ان وحزب 
العدالة والتنمية الحاكم.. فوز خسر معه 
األغلبي��ة المطلق��ة الت��ي كان يتمتع بها 
وأجهضت معه تطلعاته لتعزيز س��لطاته 

والتحول بالباد إلى النظام الرئاسي.
وبالنتيجة الت��ي حققها في هذا االقتراع 
يكون الحزب الحاكم قد مني بأسوأ هزيمة 
له منذ إطاحته بالنظام العلماني الموالي 
للجي��ش ع��ام 2002.. يقابله الف��وز الذي 

حققه حزب الشعوب الديموقراطي الكردي 
بتجازوه عتبة عشرة بالمائة ليكون الحزب 

الرابع في البرلمان التركي للمرة األولى.
وف��ي جم��وع موالي��ه بع��د الف��وز وصف 
الش��عوب  لح��زب  المش��ترك  الرئي��س 

الديمقراطي ص��اح الدين دمرتاش االنتصار 
بأنه “انتصار مش��ترك لجميع المظلومين 
األتراك واألكراد والعرب والقوقازيين واألرمن.. 
لقد حققنا نح��ن المضطهدون، والفقراء، 
ومناصروا العدل، والسام، والحرية، نجاحاً 

ونصراً عظيم��ا.. لقد انته��ى النقاش حول 
رئاسة تنفيذية ودكتاتورية في تركيا بهذه 

النتائج.”
الش��عب  بح��زب  كبي��ر  وق��ال مس��ؤول 
الجمه��وري المعارض إن نتائ��ج االنتخابات 
ه��ي تعبير عن رف��ض واضح م��ن الناخبين 
لمس��عى اردوغان لنيل صاحيات واس��عة 

ولنظام رئيس تنفيذي.
وص��رح رئيس ح��زب الش��عب الجمهوري 
كم��ال كليجدار أوغل��و قائاً “لق��د أنهينا 
عهد األغلبية المطلقة من خال الوسائل 
الديمقراطي��ة.. لقد فازت الديمقراطية في 

تركيا.”
ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعني تراجع 
حزب العدال��ة والتنمي��ة، وأن ال مفر له من 
تشكيل حكومة ائتافية، حيث يستوجب 
تش��كيل حكومة بحزب منف��رد الحصول 

على 276 مقعدا على األقل.
وي��رى محللون أن حزب العمل القومي هو 
شريك االئتاف األكثر ترجيحا في البرلمان 

الجديد.
ونقل عن مس��ؤول كبير في حزب اردوغان 
أنه ربما يضطر إلى تشكيل حكومة أقلية 
م��ع ترجيح إج��راء انتخابات مبك��رة بعد أن 
انقلب األتراك على الس��لطان وقرروا حرمان 

إردوغان من الحكم المطلق بعد 13 عاما.
من جه��ة اخ��رى، تراجع مؤش��ر البورصة 
6.1 بالمائة صباح اليوم االثنين بعد نصف 
ساعة على االفتتاح. وسجلت الليرة تراجعاً 
قياس��ياً إذ خس��رت 2.78، و3.1 يورو أي أكثر 
من أربعة بالمائة. وقد أعلن البنك المركزي 
الترك��ي تدخل��ه إلحت��واء انهي��ار العملة، 
وقال إنه خفض نس��ب الفوائد على الودائع 
القصيرة األم��د بالعم��ات األجنبية لمدة 
اسبوع اعتباراً من الثاثاء في محاولة لدعم 
الليرة التي انهارت إلى مس��توى قياسي إزاء 
الدوالر واليورو غداة االنتخابات التشريعية.

دعوات إلنتخابات مبكرة بعد نكسة حزب اردوغان

طال��ب مئات المتظاهري��ن األمريكيين في مس��يرة بمدينة 
مكيني في منطقة داالس بعزل ضابط ش��رطة أبيض ظهر في 
تس��جيل فيديو يصور معاملته العنيف��ة لمراهقة من أصول 

إفريقي��ة ل��م تب��د أي مقاوم��ة.

وقررت الش��رطة منح الشرطي اريك كيس��بولت إجازة إدارية 
لحين اس��تكمال التحقيقات بعد نش��ر فيدي��و يصور الحادث 
الذي وقع الجمعة الماضي إذ تدخلت الشرطة أثناء حفل أقامه 
قاصرون عند حوض س��باحة عام ف��ي مدينة ماكيني بضواحي 
داالس، وذل��ك بع��د تلقي ش��كوى مفادها أن بع��ض المراهقين 

الذين سبحوا في الحوض لم يكونوا من السكان المحليين.
وش��وهد كيس��بولت وهو يوجه ألفاظا بذيئة إلى ش��بان من 

أصول إفريقية في حشد متعدد العرقيات وصوب مسدسه إلى 
آخرين منهم قبل أن يط��رح أرضا فتاة كانت ترتدي لباس البحر 

ويضغط بركبتيه على ظهرها.
وق��ال أح��د منظمي المس��يرة التي ش��ارك فيه��ا نحو 800 
ش��خص رفعوا خالها الفت��ات تطالب بوضع نهاية لوحش��ية 
الشرطة وإخضاعها للمحاسبة: “نحن نطالب بإقالة الضابط 

وتوجيه اتهام إليه باالعتداء على الفتاة.”

س��يطر الجيش الس��وري والمقاومة اللبنانية على قرنة شعبة 
شرف ووادي خشيعة آخر معاقل “جبهة النصرة” في جرود الجراجير 
ف��ي القلم��ون. وبهذا تكون المقاوم��ة والجيش قد ح��ررا  اكثر من 
خمس��ة وس��تين بالمئة من مناطق القلمون التي تسيطر عليها 
الجماع��ات التكفيري��ة.   كما ح��ررت المقاومة مئتين وخمس��ة 
وعشرين كيلومترا من مساحة الجرود اللبنانية بينها مئة وعشرة 
كيلومترات في جرود عرس��ال . اما من ا لناحية الس��ورية فقد حرر 
الجيش م��ع المقاوم��ة مئتين وس��بعة وثماني��ن كيلومترا منها 
خمسون كيلومترا من جرود فليطة، وتمت السيطرة على تسعين 

بالمئة من مواقع النصرة

أصدرت محكم��ة صينية قرارا بتنفيذ حك��م اإلعدام بحق 
الملياردي��ر لي��و هان، وه��و الرئيس الس��ابق إلح��دى كبريات 

الشركات الصينية الستخراج 
.”Hanlong Group“ المعادن

وحكم على 5 من المتهمين 
باإلعدام و5 آخرين باإلعدام مع 
وعلى  التنفيذ لسنتين  وقف 
4 متهمي��ن آخرين بالس��جن 

المؤب��د.
أن  إل��ى  التحقي��ق  وأش��ار 
كانت  اإلجرامية  المجموع��ة 
تم��ارس نش��اطها من��ذ عام 
1993، خاص��ة ف��ي مقاطعة 
س��يطرت  حي��ث  سيش��وان، 
بش��كل غير شرعي على عدد 

م��ن قطاع��ات االقتص��اد المحل��ي.
يذكر أن المحكمة الش��عبية العليا ف��ي مقاطعة هوباي 
بوس��ط الصين قررت إعدام 4 من معاوني هان، وذلك من أصل 
36 متهما في قضية تش��كيل مجموع��ة إجرامية وارتكاب 

جريمة القتل.

اعتبر رئيس وزراء اليابان ش��يندزو آبي أن مش��اركة روسيا 
ضرورية في تس��وية األزم��ات العالمية الكبي��رة، بما فيها 
الس��ورية ومل��ف إي��ران الن��ووي، وتخفيف التوتر في ش��به 

الجزيرة الكورية.
وق��ال آبي ف��ي  تصريح��ات صحفي��ة عقب انته��اء قمة 
مجموعة الس��بع إن��ه “ أخذا باالعتبار الوضع ف��ي أوكرانيا، 
اليمكنن��ا الحديث اآلن ع��ن إمكانية إلج��راء محادثات بناءة 
مع روس��يا في إطار “الثماني”، ولكننا نرى في الوقت نفسه 
أن مش��اركة روسية البناءة في تس��وية المسألة السورية 
والملف النووي اإليراني وكذلك القضية الكورية الشمالية 

ضرورية”.
وحول قمة “مجموعة الس��بع” المرتقبة في جزيرة سيما 
بوالية ميه اليابانية عام 2016 فأكد آبي أن باده “س��تحرص 

على أن يشارك فيها الرئيس بوتين مشاركة بناءة”.
وأوضح قائا: “على س��بيل المثال، فيما يتعلق بالتسوية 
في أوكرانيا، نحن نعمل على خلق الظروف كي تنفذ روسيا 
التزام��ات المفهوم��ة من قب��ل المجتمع الدول��ي، ونود لو 
نبذل جهودا باتجاه يس��مح للرئيس بوتين بالتحرك في هذا 

االتجاه”.
وكان رئي��س ال��وزراء اليابان��ي ق��د أعلن عق��ب القمة في 
مؤتمر صحفي أن الخطط المتعلقة بزيارة الرئيس الروسي 
المرتقب��ة الى اليابان تبقى با تغيير، وع��زا ذلك إلى ضرورة 
تحقيق تقدم ف��ي المباحثات حول المش��كات اإلقليمية 
بين البلدي��ن، التي تحول على مدار 70 عاما بعد الحرب من 

توقيع معاهدة سام بينهما”.
في السياق نفس��ه قال األمين العام للحكومة اليابانية 
يوس��يخيدا س��وغا إن زعماء دول “الس��بع الكب��ار” تفهموا 
موق��ف رئيس الوزراء ش��يندزو آبي بما يخ��ص تطوير الحوار 

المباشر مع روسيا.
وأكد س��وغا في مؤتم��ر صحفي الثاث��اء أن “رئيس الوزراء 
أوجز لزعماء الدول )“السبع”( خال القمة موقفه من أهمية 
الحوار المباش��ر بين زعيمي روس��يا واليابان لحل مس��ألة 
“األراضي الشمالية” )كما تسمي اليابان الجزء الجنوبي من 

جزر الكوريل( وقد اسُتقبل ذلك بتفهم”.

تشهد الحملة الرئاس��ية لوزيرة الخارجية االميركية 
السابقة هياري كلينتون مساهمة متزايدة من النساء 
بتفعيل شبكات عاقاتهن الشخصية ألول مرة، من أجل 
جم��ع التبرعات ومس��اعدتها على إيج��اد مصادر تمويل 
جدي��دة. إعداد عب��د االله مجيد: قال مس��ؤول في حملة 
هي��اري كلينت��ون االنتخابية إن النس��اء يش��كلن أكثر 
م��ن 60 في المئ��ة من ممول��ي الحملة. ويعن��ي هذا أن 
كلينت��ون في طريقها إلى تخطي المس��توى الذي بلغه 
الرئيس اوباما في عام 2012 عندما ش��كلت النس��اء 47 
في المئة ممن تبرعوا بأكثر من 200 دوالر، بحسب مركز 
السياس��ات التجاوبي��ة. ويمكن أن يؤدي تزاي��د التبرعات 
النس��ائية إلى انقس��ام في مصادر التمويل على اساس 
الجنس، فضًا عن البرامج والسياس��ات. وكانت النس��اء 
ف��ي ع��ام 2012 أعطين 52 في المئة م��ن تبرعاتهن إلى 
مرش��حي الح��زب الديمقراط��ي، وهي أفضلي��ة ضئيلة 

حافظ عليها الحزب على منافس��ه الح��زب الجمهوري 
من��ذ ع��ام 1998.  فف��ي والي��ة كاليفورنيا، على س��بيل 
ورج��ال  ُش��كلت مجموع��ة تض��م محامي��ن  المث��ال، 
اعم��ال من مرك��ز الصناعات التكنولوجي��ة في منطقة 
سيليكون فالي وربات بيوت لجمع مليون دوالر على األقل 
لحملة كلينت��ون بحلول نهاية حزي��ران )يونيو( الحالي. 
يأتي تش��كيل هذه المجموعة بمب��ادرة من الخبيرة في 
تخطيط الحمات االنتخابية كارين سكيلتون، تمهيًدا 
الطاق برنامج هدفه تنظيم جيش نسائي مهمته جمع 
التبرع��ات لحملة كلينتون وتش��كيل فرق ف��ي الواليات 

األخرى مماثلة لمجموعة كاليفورنيا، 
الت��ي انضم إليها حتى اآلن 50 امرأة يجمعن التبرعات 

من الرجال والنساء.
وقالت المخططة االس��تراتيجية في مجال االتصاالت 
بران��دي باركر انها بعد أن عملت مع ش��يريل س��اندبيرغ، 
مديرة العمليات التش��غيلية في فايسبوك، بدأت تفكر 
في ضرورة إيصال مزيد من النساء إلى مناصب عامة عن 

طريق االنتخابات، بما في ذلك رئاسة الباد..

أعلنت األمم المتحدة مس��ودة اتف��اق لحكومة وحدة 
وطني��ة لتناقش��ها األط��راف المتنازع��ة ف��ي ليبيا في 
اجتماعها ف��ي الصخيرات في المغ��رب . ورغم أن جوالت 
س��ابقة من المحادث��ات لم تس��فر عن تق��دم يذكر مع 
نش��وب جدال على مدى أش��هر بين الس��لطة الشرعية 
والميليش��يات، إال أن األم��م المتح��دة أك��دت أن ه��ذه 
الجول��ة س��تكون حاس��مة. ويتوق��ع أن يجتم��ع ممثلو 
األطراف المتنازعة األس��بوع المقب��ل، كما انه منتظر أن 
يتوج��ه ممثلون من الطرفي��ن إلى ألماني��ا الجتماع مع 
قادة دول أوروبية وشمال إفريقية قبل العودة للتشاور مع 
قواعدهم السياس��ية ثم الس��فر مرة أخرى إلى المغرب 

لمواصلة المحادثات. وتدعو المسودة  إلى حكومة وفاق 
وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأس��ه رئيس 
لل��وزراء وله نائب��ان بالس��لطة التنفيذية ويك��ون مقره 
طرابلس. وينص االتفاق على أن مجلس النواب - البرلمان 
المنتخ��ب في عام 2014 ومقره اآلن في ش��رق الباد- هو 
الهيئة التش��ريعية الوحي��دة. ويدعو االتف��اق أيضا الى 
مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120عضوا 
م��ن أعضاء برلم��ان طرابلس. ويتناول أيضا ش��روط وقف 
إلطاق النار ونزع س��اح الجماعات المس��لحة وتشكيل 
قوات مسلحة موحدة وانس��حاب الجماعات المسلحة 
من المنش��آت النفطي��ة والمطارات والمنش��ات األخرى 
بعد توقي��ع االتفاق. وج��اءت جولة المحادث��ات الجديدة 
عق��ب دع��وة أطلقتها كل من مص��ر والجزائ��ر وايطاليا 

للتأكيد على الحل السياسي في ليبيا،

ق��دم المدي��ر العام للمؤسس��ة الروس��ية 
للطاقة الذرية )“روس آتوم”( سيرغي كيريينكو 
للرئي��س المص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي 
مقترحا روسيا بإنشاء أول محطة ذرية لتوليد 

الكهرباء في مصر.
ونقل��ت وكال��ة “نوفوس��تي” الروس��ية عن 
المتحدث باسم الرئاس��ة المصرية السفير 
عاء يوس��ف أن المحطة المصري��ة التي تم 
تقدي��م عرض إنش��ائها س��تتفق م��ع “أحدث 

نظم التكنولوجيا العالمية”
وق��ال عاء يوس��ف إن مدي��ر “روس آتوم” نقل 
للرئي��س المص��ري تحي��ات وتقدي��ر نظي��ره 
الروس��ي فاديمير بوتي��ن، “مش��يدا بالتقدم 
ال��ذى تح��رزه العاق��ات المصرية الروس��ية، 
ومنوها باستعداد باده للمساهمة فى تلبية 
احتياج��ات مص��ر م��ن الطاقة، والس��يما فى 

المجاالت التى تتميز فيها روسيا، ومن بينها 
إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية”.

وأض��اف أن الطرفي��ن اتفق��ا عل��ى مواصلة 
مختل��ف  عل��ى  والتنس��يق  المش��اورات 
المس��تويات في إطار س��عي مصر إلى اختيار 

أفضل مقترح دولي إلنشاء المحطة الذرية.
يذك��ر أن الس��لطات المصرية ق��د اختارت 
موقعا لبناء محط��ة ذرية، وهو بلدة الضبعة 
غربي مدينة اإلس��كندرية على ضفاف البحر 
األبيض المتوس��ط، فيما أك��د خبراء للوكالة 
الدولي��ة للطاقة الذرية أن ه��ذه البلدة تراعي 
جمي��ع المعايي��ر الدولي��ة وتصل��ح إلنش��اء 

المحطة فيها.
وف��ي فبراير/ش��باط الماض��ي ق��ال الرئيس 
الروس��ي فاديمير بوتين في خت��ام محادثاته 
مع عب��د الفت��اح السيس��ي إن روس��يا ليس 
باستطاعتها عدم االكتفاء ببناء محطة ذرية 
في مصر فحس��ب بل يمكنها إنش��اء قطاع 

الطاقة الذرية بالكامل في عموم الباد.

أعلنت المستشارة األلمانية أنغيا ميركل 
أن زعماء مجموعة G7 اتفقوا على تش��ديد 
العقوبات حيال روسيا في حال تفاقم الوضع 

في أوكرانيا.
وأك��دت مي��ركل في مؤتم��ر صحفي عقب 
قم��ة مجموعة G7 ف��ي بافاري��ا االثنين، أن 
زعم��اء مجموعة G7 يرون أن��ه ال يمكن حل 
بالط��رق السياس��ية  إال  األوكراني��ة  األزم��ة 

ويدينون ضم القرم إلى االتحاد الروسي.
أن  إل��ى  األلماني��ة  المستش��ارة  وأش��ارت 

سفراء مجموعة G7 سيشكلون فريق دعم 
في كييف للمس��اعدة في إج��راء اإلصاحات 

ومكافحة الفساد.
ووصفت ميركل قم��ة G7 في بافاريا بأنها 
كانت فعالة جدا، قائلة إن “هذا االجتماع كان 

مكثفا ومركزا وكذلك مثمرا جدا”.
وج��اء في البيان الختام��ي الصادر عن قمة 
G7 أن زعم��اء المجموعة يدعم��ون الجهود 
الرامية إلى تسوية النزاع في دونباس سلميا 
في إط��ار “مجموعة النورمان��دي” ومجموعة 
االتص��ال الثاثية ورحبوا ب��دور منظمة األمن 
والتعاون في أوروبا من أجل إيجاد حل س��لمي 

لألزمة.

ودع��ا البي��ان جمي��ع األط��راف إل��ى تنفيذ 
اتفاق��ات مينس��ك الموقعة في ال���12 من 
فبراير/شباط، بما في ذلك مجموعة اإلجراءات 

المتعلقة بتطبيقها بشكل كامل.
وأش��ار البي��ان إلى إم��كان رف��ع العقوبات 
المفروض��ة عل��ى روس��يا ف��ي ح��ال “نفذت 

التزاماتها” واحترمت سيادة أوكرانيا.
دع��م   G7 بي��ان  أك��د  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
المجموع��ة لجه��ود السداس��ية الدولي��ة 
وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
البرنامج النووي اإليراني قبل ال�30 من يونيو/ 
حزي��ران الج��اري لضم��ان الطابع الس��لمي 

المطلق لهذا البرنامج.

من جانبه دعا الرئيس الفرنس��ي فرانس��وا 
هوالند كا جانبي النزاع إلى االلتزام باتفاقات 
مينس��ك، قائ��ا: “اتفاق��ات مينس��ك تبقى 
إط��ارا يجب أن يس��تمر فيه النق��اش، ويجب 
أن يلت��زم به��ا االنفصاليون الذي��ن تدعمهم 
روسيا وكذلك الس��لطات األوكرانية”، مؤكدا 
أن باري��س س��تدعم تش��ديد العقوبات على 

روسيا في حال تفاقم الوضع.
تج��در اإلش��ارة ف��ي ه��ذا الص��دد إل��ى أن 
موس��كو أعلنت أكث��ر من مرة أنها ليس��ت 
طرف��ا في النزاع األوكران��ي الداخلي وال تدعم 
قوات دونباس وال ترس��ل ق��وات تابعة لها إلى 

منطقة النزاع.

محتجون يطالبون بعزل شرطي تعامل بعنف غير مبرر مع فتاة من أصول إفريقية 

الجيش السوري والمقاومة يسيطران 
على مواقع جديدة بجرود فليطة

الصين تعدم مليارديرا

آبي: مشاركة روسيا ضرورية
 لحل األزمات العالمية

كلينتون تعّول على تمويل نسائي لحملتها االنتخابية

 النزاع  الليبي وتدعو الى حكومة وفاق وطني
ّ

إعالن أممي لحل

“روس آتوم” تعرض على مصر 
االقتراح الروسي ببناء أول محطة نووية

ميركل: G7 اتفقت على تشديد العقوبات على روسيا
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وصف مرصد الحريات الصحفية  قانون شبكة اإلعالم العراقي 
بـ”المخالف” للدستور العراقي ومرر بطريقة “تفتقر” للشفافية، 
“صراعات  ستخلق  الشبكة  رئيس  منصب  شروط  أن  بين  وفيما 
الخبرات  وليس  السياسية  بالجوانب  اهتمت  كونها  كبيرة” 
اإلعالمية، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى عدم المصادقة 
“مسودة  إلنضاج  تجميده  إعــادة  الى  والبرلمان  القانون  على 

متكاملة” توفر استقالل ومهنية الشبكة.
إن  “ على نسخه منه   “العراقية  بيان اطلعت  المرصد في  وقال 
نموذجا  يقدم  ال  الحالية  بصيغته  العراقي  اإلعالم  شبكة  “قانون 
واضحا لضمان استقالل األداء الصحفي للشبكة رغم تحريرها من 
هيمنة السلطة التنفيذية”، موضحا أنه “منح اللجنة البرلمانية 
الفرعية المختصة بالثقافة واإلعالم سلطة كبيرة وواسعة لفرض 
وصايتها على مجلس األمناء ورئيس الشبكة، وهو ما سيؤدي الى 
البرلمانية  اللجنة  القانون  يمنح  اذ  السلطات،  بعمل  التداخل 

سلطات تنفيذية، وهو مخالفة الصول الدستور العراقي”.
وأضاف أن “القانون الجديد ينص في المادة 8/ أوال، على ان يتكون 
تنفيذيين،  غير  جميعهم  اعضاء  تسعة  من  االمناء  مجلس 
واضحا  تعارضا  تكشف  مادة  وهي  النساء،  من  االقل  على  ثلثهم 
دون  النواب فقط  النساء في مجلس  الذي حدد كوتا  الدستور  مع 
غيره، واعترف بان للمرأة فرصا مكافئة لفرص الرجل”، مشددا على 
أن “حقوق النساء مصانة على اساس الكفاءة واالستحقاق وليس 

عبر فرض كوتا”.
لمنصب  معينة  شروطا   14 مادته  في  حدد  “القانون  أن  وتابع 
رئيس الشبكة ولم تأخذ الشروط العامة بنظر االعتبار المحددات 
المهنية واالحتراف الصحفي واالعالمي الواجب توفرها في المرشح 
لرئاسة الشبكة”، موضحا أنها “اهتمت بالجوانب السياسية دون 
االشارة للخبرات الصحفية المكتسبة لمن يتولى او يترشح لهذا 
المنصب وهو ما سيخلق صراعات سياسية كبيرة داخل مجلس 

األمناء”.
للبيروقراطية  تذكر  أهمية  يول  لم  “القانون  أن  المرصد  وبين 
للضوابط  وخضوعها  الشبكة  منها  تعاني  التي  القانونية 
اإلنتاج اإلعالمي”، الفتا  التعاقدات وعملية  الحكومية في عملية 
المفتش  مهام  على  أبقت  الشبكة  قانون  من   18 “المادة  أن  الى 

ويعود  التعاقدات  جميع  ويعرقل  يعيق  ان  شأنه  من  الذي  العام 
بعمل الشبكة لقوانين الرقابة الحكومية التي ال تتوافق مع عمل 

المؤسسات اإلعالمية المستقلة”.
القوانين  مع  “يتعارض  الشبكة  قانون  المرصد  واعتبر 
لمراجعة  تخضع  ال  الشبكة  ان  إذ  األخرى،  اإلعالمية  والتشريعات 
واالتصاالت مما يهدد مستقبال بمنح  األداء من قبل هيئة اإلعالم 
شرعية لوسائل إعالم أخرى تعمل خارج المدونات المهنية”، مبديا 
استغرابه من “الطريقة التي مرر بها قانون مهم كـ)قانون شبكة 
االعالم العراقي(، والتي تفتقر للشفافية وأسفرت عن انتاج تشريع 
لن يساعد على تنظيم العمل االعالمي وتعزيز معايير االستقالل 

والمهنية لوسائل االعالم الرسمي”.
ودعا المرصد رئيس الجمهورية “بوصفه حاميا وراعيا للدستور، 
االنتقادات  واخذ  للجدل  المثير  القانون  على  المصادقة  عدم  الى 
حاثا  االعتبار”،  بنظر  والصحفي  اإلعالمي  الوسط  يوجهها  التي 
مجلس النواب والكتل السياسية ولجنة الثقافة واالعالم النيابية 
على “إعادة تجميد القانون ريثما يتم إنضاج مسودة متكاملة توفر 

الضمانات المطلوبة الستقالل ومهنية شبكة االعالم العراقي”.
االحد،  امس  انتقدت،  االنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وكانت 

بعض  على  تحفظها  ابدت  وفيما  العراقي،  االعالم  شبكة  قانون 
التي  االستماع  جلسات  في  إشراكها  عدم  من  استغربت  مواده، 

عقدتها لجنة الثقافة واالعالم النيابية حول القانون.
واعتبر عضو مجلس األمناء في شبكة اإلعالم العراقي مجاهد 
بأنه  العراقي  اإلعالم  شبكة  قانون   )2015 أيار   30( في  الهيل،  أبو 
“ارتجالي”، وفيما لفت الى أنه مكتوب بطريقة “مصلحية” ويفتقر 
الى “االستقاللية والمهنية”، طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 

بعدم المصادقة عليه.
كما اكد نواب في ائتالف دولة القانون، في )30 أيار 2015(، أن قانون 
شبكة اإلعالم الذي صوت عليه البرلمان يخالف مضمون القانون 
أن  الى  مشيرين   ،2012 عام  في  للبرلمان  الحكومة  من  المرسل 
فقرات  صاغت  الدملوجي  ميسون  واإلعالم  الثقافة  لجنة  رئيس 

القانون بالتعاون مع شبكة الـ”بي بي سي” البريطانية في لندن.
واعتبر النائب عن التحالف الوطني عباس الخزاعي، في )31 أيار 
2015(، أن مجلس النواب خالف قرارات المحكمة االتحادية بإقراره 
قانون شبكة االعالم العراقي، فيما كشف عن عزم عدد من اعضاء 
لغرض  االتحادية  المحكمة  لدى  القانون  في  الطعن  المجلس 

اعادته للحكومة.
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في  شحة  وجود    ، بابل  محافظة  مجلس  كشف 
المياه  بالمحافظة ، فيما طالب بنصب مضخات رفع 
بمحطات  والمسماة  الحلة  شط  جداول  على  عائمة 
الشحة. وقال عضو المجلس احمد الغريباوي ان هناك 
شحة كبيرة في المياه حتى في وقت الوفرة في بعض 
المناطق في جنوب بابل والتي يعاني اهلها من الشحة 
في مياه الشرب والري. واوضح ، ان عددا من المواطنيين 
تقدموا بشكاوى للحكومة المحلية بشأن معاناتهم 
الشحة  في  المشكلة  ان  الى  ،الفتا  المياه  شحة  من 
من  تمر  التي  العبارات  على  تعارضات  وجود  في  تكمن 
الذي  السريع  الطريق  على  الجداول سواء  مياه  خاللها 
سكك  الى  اضافة  بالجنوب  الوسط  محافظات  يربط 
المياه لم  ان مشكلة شحة   ، الغريباوي  واكد  الحديد. 
تتخصص في منطقة واحدة وانما بمناطق المحافظة 
الدوائر  من  لجان مشتركة  الى تشكيل  ، مشيرا  كافة 
القليلة  االيام  خالل  وانجازها  الحلول  اليجاد  المعنية 
على  حريصة  المحلية  الحكومة  ان  واضاف،  المقبلة. 
التعاقد مع مختصين في مجال ازالة التجاوزات وانشاء 
تمتلك خبرات  الى جهات  تحتاج  عبارات جديدة كونها 
عالية بهذا المجال. من جانبه قال مدير الموارد المائية 
على  المحافظة  اعتماد  ان  الحسيني  عدنان  بابل  في 
شط الحلة فقط يعد احد اسباب شحة المياه ،مبينا 
ان نسبة تصريف شط الحلة تبلغ بالوقت الحالي 90 
م3\ث   40 الى  سابقة  فترات  في  وصل  قد  وكان  م3\ث 
والديوانية  بابل  محافظات  على  يتوزع  التصريف  وهذا 

والسماوة.
واوضح ، ان حصة المحافظة من المياه والبالغة 45% 

تعتبر قليلة جدا مقارنة بالتصريف التصميمي لشط 
الحلة المقرر والذي يبلغ  303 م3  /مؤكدا ان معالجة 
عائمة  رفع  مضخات  نصب  تتطلب  المياه  شحة 
محطات  نصب  تم  ان  مبينا  الحلة  شط  جداول  على 
وتم  العراق  الغير مسبوقة في  االزمة  جديدة لمواجهة 

تشغيلها االسبوع الماضي بشكل تجريبي.

دعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، الى 
عمالة  بتشغيل  االستثمارية  الشركات  الزام 
وطنية بنسبة %50 مقابل تشغيل ذات النسبة 
للعمال االجانب .  وقال المتحدث باسم الوزارة 
ان”    “ العراقية   “ تلقته  بيان  في  منعم  عمار 
دائرة التشغيل والقروض تتابع بشكل مستمر 
القضايا المتعلقة بالعمالة االجنبية الوافدة 
الى العراق ومدى التزام الشركات االستثمارية 
لدى  بها  المعمول  والتعليمات  بالضوابط 
الوزارة المتمثلة باستحصال موافقات العمل 
واجازة ممارسة المهنة وتشغل عمالة وطنية 
اجنبية  عمالة  تشغيل  عند   50% بنسبة 
بقانون  شمولهم  خالل  من  العمال  وتضمين 
وبين  للعمال”.   االجتماعي  والضمان  التقاعد 
االستثمارية  الشركات  الزمت  ــوزارة  ال ان” 
بالضمان  االجنبي  العامل  بالتاكد من شمول 
اوراق  تقديم  خالل  من  بلده  في  االجتماعي 
ثبوتية بهذا الخصوص وفي حال عدم ضمانه 

االجتماعي  بالضمان  شموله  يتم  بلده  في 
وعودته  المبلغ حال سفره  ويسترد  العراق  في 
بشكل نهائي الى بلده”.  واكد ان” الوزارة اتخذت 
الوافدة  بالعمالة  المتعلقة  االجراءات  جميع 
بشكل عشوائي ومالحقة الشركات الوهمية 
المرور  دون  من  اجنبية  عمالة  تستقدم  التي 
بوزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال 
 )28( تشكيل  خالل  من  االصولية  الموافقات 
ــارات  زي تجري  بغداد  في  تفتيشية  لجنة 
المتواجد فيها عمال  العمل  ميدانية لمواقع 
اجانب للتاكد من موقفهم القانوني ومالحقة 
العمل  وزير  وكان    . الشرعية”  غير  العمالة 
السوداني  شياع  االجتماعية محمد  والشؤون 
قد شدد في وقت سابق على الشركات االجنبية 
العاملة في محافظة البصرة ومنها الشركات 
النفطية االلتزام بقرار االمانة العامة لمجلس 
 50% بتشغيل   2013 لعام   )80( رقم  الوزراء 
في  الشركات  تلك  في  العراقيين  العمال  من 
خطوة تهدف الى تنفيذ ستراتيجية الوزارة في 

مكافحة البطالة . 
والقروض  التشغيل  دائرة  عام  مدير  وبين 

التنسيق  الى  تسعى  الوزارة  ان  حسن  رياض 
والمختلط(  والخاص  )العام  القطاعات  مع 
اليجاد فرص عمل للعاطلين ومنها ما يتعلق 
السكني  بسماية  مشروع  ضمن  بالعاملين 
ــوزارة  ال تامل  التي  المشاريع  من  وغيرها 
اطالقها  فضال  خاللها  من  البطالة  امتصاص 
وفر  الذي  للدخل  المدرة  الصغيرة  القروض 
قاعدة  في  المسجلين  للعاطلين  عمل  فرص 

بيانات الوزارة . 
يذكر ان دائرة التدريب المهني التابعة لوزارة 
من  عددا  نسبت  االجتماعية  والشؤون  العمل 
المهني  التدريب  مركز  في  للعمل  موظفيها 
مع  بالتعاون  السكني  بسماية  مجمع  في 
لتقديم  الجنوبية  الكورية  هانوا  شركة 
قضاء  في  العمل  عن  الباحثين  الى  الخدمات 
الفعلي  االحتياج  تقويم  خالل  من  المدائن 
والكفاءات  العاملة  لاليدي  الشركة  قبل  من 
بسماية  مشروع  عمل  موقع  في  المطلوبة 
عن  الباحثين  تشغيل  الى  مشيرا  السكني 
العمل بعد تخرجهم من المركز وتوقيع عقود 

عمل معهم من قبل شركة هانوا .

ابراهيم  الخارجية  وزيــر  بحث 
الجعفري في مكتبه في وزارة الخارجية 
لألمم  العام  األمين  مساعد  مع  اليوم 
ستيفن  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة 
الدولي  المجتمع  حشد  سبل  اوبرين 

لمساعدة النازحين في العراق.
“شدد  الجعفري  أن  للوزارة  بيان  وذكر 
العراق  به  يمر  ما  ان  على  اللقاء  خالل 
حالياً هو ظرف استثنائي وحرج,” مشيرا 
الحالية  المشاكل  أهم  “من  ان  الى 

الحكومة  وان  النازحين  مسألة  هي 
العراقية تتطلع الى ان تلعب منظمة 
ملف  في  مهما  دورا  المتحدة  االمم 
الخبرات  تقديم  خالل  من  النازحين 
ومساندة  االنسانية  والمساعدات 
جهود الجانب العراقي في هذا المجال,” 
مطالباً “ بتشكيل حشد دولي انساني 

لمواجهة مشكلة النازحين”.
األممي  المسؤول  اكد  جانبه  من 
للمنظمة  االنساني  “العمل  ان  على 
الدولية لن ينقطع وان االمم المتحدة 
تعمل ضمن أعلى درجات التنسيق مع 
في  االختصاص  ذات  العراقية  الجهات 

“مشكلة  ان  الى  المجال,” مشيرا  هذا 
العراق  في  برزت  العراق  في  النازحين 
الماضية  شهراً   15 الـ  فترة  خالل 
وبشكل غير مسبوق عندما نزح سكان 
الى  مدنهم  من  عراقية  محافظات   3

مناطق اخرى”.
لألمم  العام  األمين  مساعد  وأوضح 
المتحدة للشؤون اإلنسانية ان “االمم 
مصادر  توفير  الى  تسعى  المتحدة 
قبل  من  النازحين  لمساعدة  تمويل 
عقدت  حيث  الدوليين  المانحين 
السياق  هذا  في  مؤتمرات  المنظمة 

كان اخرها مؤتمر بروكسل”.

الفهداوي  قاسم  الكهرباء  وزير  أثنى 
اجل  من  اطلقت  التي  الحملة  عللى 
الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة  إشاعة 
استهالك  تقليل  أن  مبينا  الكهربائية 
الطاقة يَصب في مصلحة المواطن وزيادة 
التنمية في جميع المجاالت.   الفهداوي، 
زيارته  هامش  على  صحفي  تصريح   وفي 
مع  االتفاقيات  من  عدد  لتوقيع  للقاهرة 
الجانب المصري للنهوض بواقع الكهرباء 
في العراق قال: ان “حملة الشبكة ستأتي 
بنتائج طيبة الن االستهالك كبير جدا في 
المنطقة”،  في  اخر  بلداً  يشبه  وال  العراق 
مثنياً على “الجهود التي تبذلها الشبكة 
المبادرة  لهذه  منتسبيها  وجميع 
أن  إلى  واشار   الكبير”.  والجهد  الطيبة 
عدم  هي  السباب  يسّر  ال  الكهرباء  “وضع 
ما  النفقات  تغطي  مالية  موازنة  وجود 
اخرج  والذي  الوقود  شراء  عدم  على  اجبرنا 
المنظومة  من  واط  ميغا   2100 بحدود 
االمر  هذا  لمعالجة  ونسعى  الكهربائية 
الوقود  توفير  خالل  من  النفط  وزارة  مع 
على  وكذلك  المحلي  االنتاج  من  البديل 
أن  مبيناً  اآلجل”،  بالدفع  الوقود  استيراد 
ــاع  األوض تحسين  الى  تسعى   “ ــه  وزارت

الديون  وبشأن  رمضان”.  شهر  حلول  قبل 
التي  الكهرباء  ــورة  ــات ف في  الكبيرة 
تسديدها،  عن  المواطنين  بعض  يحجم 
يمكن  المبالغ  “هذه  أن  الفهداوي  أوضح 
من  التهرب  يمكن  ال  لكن  تقسيطها 
الحالية  زيارته  أهداف  وبخصوص  دفعها”. 
“تهدف  بأنها  الكهرباء  وزير  أفاد  للقاهرة، 
لالستفادة من الخبرات المصرية وخاصة 
والتقينا  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  في 
عقد  الى  اضافة  المصري  الكهرباء  بوزير 
الصناعات  اتحاد  مدير  مع  مهم  لقاء 
المصري الذي التقى بنظيره العراقي وتم 
االتفاق على عقد مؤتمر في بغداد من اجل 
وانشاء صناعات  اقامة مشاريع مشتركة 
خاصة بالطاقة الكهربائية لتزويد الوزارة 
بمواد احتياطية واستهالكية”، مشيراً إلى 
مجال  في  واسعة  خبرات  مصر  “امتالك 
انتاج الكهرباء نفتقر لها وتوجد امكانية 
مجال  في  والعراق  مصر  بين  للتكامل 
حاجة  لدينا  المستقبل  وفي  الطاقة 
مصر  من  والمتجددة  الجديدة  للطاقة 
لتبادل  الكهربائي معهم  للربط  ونسعى 

الصناعات والخبرات الكبيرة”.
مؤكدا ان لقائه مع وزير الطاقة المصري 
تم  وأنه  للغاية  مثمراً  كان  شاكر  محمد 
طرحها  سيتم  نقاط  عدة  على  االتفاق 
خالل اجتماع اليوم الثالثاء لوزراء الكهرباء 

وخاصة  العربية  الدول  جامعة  في  العرب 
العربية  ــدول  ال بين  الكهربائي  الربط 
انتاج  في  الوقود  بدائل  من  واالستفادة 
الطاقة وهي الطاقة النظيفة والمتجددة 
والرياح.  الشمسية  الطاقة  خالل  من 
شاكر أضاف ان “العراق يمتلك حقوالً كبيرة 
ومهمة النتاج الغاز يمكن أن يكون للخبرة 
هذه  من  االستفادة  في  دور  المصرية 
الحقول وانتاج وتعمير الطاقة في العراق”، 
العراقي  الجانب  مع  “بحث  أنه  مؤكداً 
الداعمة  وتبادل الصناعات  عملية تصدير 
نوه  حين  في  الكهربائية”.  الطاقة  النتاج 
رئيس مجلس االعمال الوطني العراقي داود 
االستثمار  “العراق يشجع  ان  إلى  زاير  عبد 
الطاقة  مجال  في  وخاصة  المصري 
لها”،  المرافقة  والصناعات  والكهرباء 
لمس حماسة  العراقي  “الجانب  ان  مبيناً 
تصدير  في  المصري  الجانب  من  عالية 
الهندسي  والجانب  االحتياطية  االدوات 
عن  كشف  زاير  للعراق”.  العاملة  وااليدي 
سيتم  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية  “هناك  أن 
وزارة  تأمين  الجانبين تخص  بين  توقيعها 
الكهرباء بصناعة محلية عراقية مصرية 
متكاملة فالعراق من الممكن ان يستورد 
ومن  من مصر  وحاجاته  متطلباته  جميع 
بما  المصرية  القطاعات  يزود  ان  الممكن 

تحتاجه من العراق”.

أتهم النائب االول لمحافظ 
التميمي،  محمد  البصرة 
السياسية  الجهات  بعض 
مسؤولية  يسمها  لم  التي 
الذي  المتعمد  التخريب 
خطوط  من  عدد  له  تعرضت 
في  الكهربائية  الطاقة  نقل 

البصرة.
بيان  في  التميمي  ــال  وق

“هناك  إن  العراقية”   “ تلقته 
السياسية  الجهات  بعض 
التخريب  عمليات  وراء  تقف 
طالت  ــي  ــت وال المتعمدة 
في  حلوة(  )البو  متنقلة 
وبعض  الكرمة  منطقة 
ــة  ــطــاق ــل ال ــق ــوط ن ــط خ
الخط  ومنها  بالمحافظة، 

اإليراني للكهرباء”.
االيراني  “الخط  أن  وأضــاف 
وقت  اي  في  بالقطع  مهدد 
إلطالقات  تعرضه  نتيجة 

على  ـــدداً  ـــش م ـــة”،  ـــاري ن
من  كل  محاسبة  “ضـــرورة 
الدولة  بممتلكات  يعبث 
يتعرض  من  كل  وبالخصوص 
الكهرباء  مشاريع  على 

بالمحافظة”. 
أن  ــى  إل التميمي  واشـــار 
في  المحلية  “السلطة 
مدير  ستستدعي  البصرة 
لغرض  الكهرباء  شرطة 
الحادث  تفاصيل  مناقشة 
ووضع  الكرمة،  في  وقع  الذي 

لمنع  محكمة  امنية  خطة 
الناقلة  بالخطوط  العبث 

للطاقة”.
جهات  ماتعمد  ــاً  ــم ودائ
مجهولة في مناطق الجنوب 
شمال  في  ارهابية  ومجاميع 
إلى  وشرقها  البالد  ــرب  وغ
الحيوية  بالمنشآت  االضرار 
الكهربائية، وتخريب خطوط 
ــن خــالل  ــة م ــاق ــط نــقــل ال
خطوط  وتفجير  استهدافها 

النقل.

لعقد  النيابية،  والمياه  الزراعة  لجنة  دعت 
لتنظيم  المصب  دول  مع  االمد  طويلة  اتفاقية 
قطعت  تركيا  ان  مؤكدة  المائية،  العراق  حصص 
المياع بحجة سوء ادارة العراق لالطالقات المائية. 

تصريح  في  التميمي  فرات  اللجنة  رئيس  وقال 
ان “الوضع المائي في حوض الفرات قلق  صحفي 
 10 من  اكثر  قبل  الحالة  هذه  وشخصنا  جدا 
على  سلبا   انعكس  النقص  “هذا  ان  مبينا  ايام”، 

المحافظات الواقعة حول الفرات”. 
سوريا  مع  منها  جزء  “المشكلة  ان  واضــاف 
كون سدود الفرات في سوريا تقع تحت سيطرات 

على  التنظيم  سيطرة  الى  باالضافة  داعــش  
سدود الرمادي وتحويله مجرى المياه نحو بحيرة 
شحة  من  يعاني  “الفرات  ان  مؤكدا  الحبانية”، 
والمناطق  والنجف  كربالء  ومحافظة  كبيرة 

الجنوبية المتضرر االول”. 
ما  الجوار  دول  مع  “عالقتنا  ان  التميمي  واكد 
الى  رصينة  باتفاقيات  تنظم  لم  المياه  يخص 

المياه  التركي قطع  “الجانب  ان  الى  االن”، مشيرا 
واستخدام  تصريف  في  العراق  ادارة  سوء  بحجة 

المياه”.
العراق  “توقيع  إلى  الزراعة  لجنة  عضو  ودعا 
بشكل  المتحدة  االمم  باشراف  دولية  اتفاقية 
تركيا لتحديد  رسمي مع دول المصب وخصوصاً 

حصص العراق المائية” .

بابل تشكو شحة المياه وتطالب
 بنصب مضخات عائمة لتدارك الجفاف

العمل تدعو الشركات النفطية الى االلتزام بتشغيل العمالة الوطنية بنسبة %50

وزير الخارجية يدعو لدور مهم لألمم المتحدة في حشد الدول 
لمساعدة النازحين

الفهداوي: الترشيد سيسهم في تقليل استهالك الكهرباء

حكومة البصرة تتهم جهات سياسية بالوقوف 
وراء تخريب الطاقة الكهربائية في المحافظة

الزراعة البرلمانية تدعو لعقد اتفاقيات مع دول المصب للمياه

الدعوى ضد  اقامة  الالزم عدم  -1 كان من 
رئيس التحرير والجريدة واالكتفاء باقامة 
المقالة  كتب  الذي  الكاتب  ضد  الدعوى 

يكتبها  التي  المقاالت  في  يتدخل  ال  جريدة  اي  تحرير  رئيس  الن 
اصحابها باسمائهم الصريحة كما هو حاصل في هذه الدعوى الن 
مسؤولية رئيس التحرير تتحقق بالنسبة للمقالة التي يكتبها هو 

وليس غيره او المقالة غير معروفة الكــــــاتب .
 1969 لسنة   111 رقم  العقوبات  قانون  من   80 المادة  ان  صحيح 
المشتكي  على  ولكن  الشكوى  في  طرفا  التحرير  رئيس  تجعل 
والمدعي ان يحصر شكواه ودعواه بكاتب المقال فقط ال سيما وان 
احكام هذه المادة جاءت على وفق ما كان سائدا سابقا من ان رئيس  
التحرير في الوسيلة االعالمية هو االمر الناهي في كل كلمة تكتب 
بالجريدة وهذا غير موجود حاليا في وسائل االعالم من جرائد واذاعات 
وان  سيما  ال  الضيف  او  الكاتب  يكتب  او  يتكلم  عندما  وفضائيات 
بالتعويض  تلزم  المدني  القانون  الواردة في  المالي  التعويض  احكام 
هذه  حصر  يتم  الن  مناسبة  وهي  شخصيا  والمتعدي  المعتدي 
الدعوى بكاتب المقال دون جريدة الدستور او رئيس تحريرها وننصح 
بعدم اقامة اي دعوى او شكوى ضد المؤسسة االعالمية جريدة كانت 
او فضائية او اذاعة وتوجيه الدعوى والشكوى فقط ضد ما صدر منه 

ما يعتبر تجاوزاً لحرية االعالم والحق في التعبير .
قضية  هي  وانما  اعالمية  قضية  ليست  المذكورة  المسألة  ان   2-
ادارية كان من الالزم حسمها من قبل الجهات االدارية في الوزارة فهي 
وادعاء  الوزارة  االعالم في  دائرة  بتقصير  الوزارة  تفتيش  دائرة  ادعاء من 
التفتيش  دائرة  من  كان  التقصير  بأن  الوزارة  اعالم  دائرة  من  مقابل 
بين طرفين  الجريدة في مسائل شخصية  تزج  ال  ان  الالزم  وكان من 
بحيث تستخدم الجريدة لترجيح احدى الكفات على الكفة االخرى 
حكوميين  موظفين  طرفين  بين  بالخصومة  لها  عالقة  ال  بمسائل 

في وزارة واحدة .
قانونية صائبة  نظرة  واالعالم صاحبة  النشر  قضايا  ان محكمة   3-
االعلى  الموضع  في  انه  لالعالم  تنظر  حيث  سديدة  واقعية  ونظرة 
والمكان االسمى لكن هنالك عالقة مالزمة بين الحرية والمسؤولية 
يقابله   38 المادة  في  الوارد  والتعبير  الرأي  في  الدستوري  الحق  وان 
 17 المادة  في  الواردة  الشخصية  الخصوصية  في  الدستوري  الحق 
العالقة  ذات  التشريعات  باحكام  تلتزم  المحكمة  وان  الدستور  من 
باالعالم والنشر والرأي والتعبير والتعويض والتعدي بحيث يتم تدقيق 
ما اذا كانت االقوال تشكل قذفا او تشهيرا او سبابا او شتيمة تخرج 
عن اطار حرية الرأي والتعبير ومن خالل متابعتنا لهذه المحكمة نرى 
ان اغلب الشكاوي والدعاوي التي تقوم على هذا االساس كان مصيرها 
ان  بمـــــــعنى  فيه  الحكم  يتم  مما  القليل  وان  والرد  الرفض 
المحكمة اعلت وقدمت حرية الرأي والتعبير واالعالم والصحافة عند 

اصدار احكــــامها .

عالقة رئيس 
التحرير بدعاوى 

النشر 

طارق حرب

ـ بغداد

ـ بابل

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ البصرة
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 اكد رئيس نادي زاخو عبد الوهاب محمد ان ادارة فريقه ستسعى للظفر 
بلقب الدوري الكروي المقبل 

 محمد وفي تصريح صحافي قال  ان الهيئة االدارية  لنادي زاخو الرياضي 
من  السابق  عن  مغايرة  جديدة  بحلة  الكروي  فريقها  اظهار  على  عازمة 
خالل استقطاب العبين جدد ومحترفين بارزين بهدف تشكيل فريق قوي  

ومنافسا شرسا  على لقب الدوري الممتاز 
باستطاعتنا  بات  للنادي  الجديد  الملعب  افتتاح  بعد  انه   “ واضاف   
العمليات  على  االعتماد  خالل  من  للفريق  الجيدين  الالعبين  نهيئ  ان 
التي من  بالقصيرة  ليس  فتر  العمل فيها متذ  باشرنا  التي  االستثمارية 
شانها ان تسد الجزء االكبر من عقود الالعبين حيث سيكون زاخو محطة 
جيدة لالعبي كرة القدم خالل الفترة المقبلة وطموحنا هو الظفر بدرع 

الدوري العراقي .

 من المقرر ان تُسحب يوم غد االربعاء في مدينة اصفهان 
االيرانية قرعة بطولة االندية االسيوية بخماسي الكرة 
بمشاركة 12 فريقا بضمنهم فريق نفط الوسط بطل 

الدوري الممتاز للموسم الماضي.
  عضو الهيئة االدارية للنادي هيثم عباس في تصريح 
سحبها  سيتم  االندية  بطولة  قرعة   “ ان  قال  صحفي 
يوم غد االربعاء   في قاعة الرينا بمدينة اصفهان االيرانية 
الوسط بصفته  فريق نفط  العراق فيها  حيث سيمثل 

بطال للدوري الممتاز”.
على  سلبا  يؤثر  قد  المالي  “التقشف  ان  واض��اف 
اي  اقامة  في  ننجح  ال  وقد  المقبلة  الفريق  مشاركة 

معسكر خارجي للفريق نتيجة السبب ذاته”.
من  عدد  إلضافة  تسعى  “االدارة  ان  الى  عباس  واشار 
الالعبين المحليين والمحترفين امال في ظهور ايجابي 
للفريق في البطولة التي ستنطلق في الحادي والثالثين 

من تموز القبل في مدينة اصفهان”.

قدم اقليم  كوردستان  اعتذاره لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين 
عبطان عما بدر من تصرفات غير مقبولة من قبل البعض من الجماهير 
زاخو  ونادي  الوطني  منتخبنا  مباراة   لمتابعة  حضرت  التي  الرياضية 

التي جرت مؤخرا  في افتتاح ملعب  زاخو .
دوسكي   الرحمن  عبد  خالد  كوردستان   والشباب   الثقافة  وزير  قال 
التصرفات  تشجب  كردستان   حكومة  ان   “ عنه  صدر  بيان   في  قال 
الالمسؤولة للبعض من  الجمهور وذلك عبر ترديد عبارات غير الئقة ال 

تنسجم مع توجهات حكومة وشعب االقليم .
واشار البيان الى ان مثل هذه التصرفات المرفوضة تحدث في العديد 
الحكومة  قبل  من  المرفوضه  العبارات  وهذه  الرياضية  المالعب  من 

الكردستانية جملة وتفصيال 
يذكر ان مباراة المنتخب الوطني العراقي ونادي زاخو الشمالي والتي 
جرت بمناسبة االفتتاح الرسمي لملعب نادي زاخو الجديد قد شهدت 

احداثا مؤسفة تسببت بردود افعال رسمية وشعبية قوية.

القدم  لكرة  العراقي  المنتخب  كثف 
مدينة  في  المقام  معسكره  في  تحضيراته 
يوم  الياباني  نظيره  مواجهة  قبل  يوكوهاما 
غد الخميس  في إطار التحضير للتصفيات 
المونديال  نهائيات  إلى  المؤهلة  المزدوجة 
وآسيا المقبلتين ، إذ أدى وحدتين تدريبيتين 
الفني  المدير  من  المقرر  للبرنامج  وفقا 
المساعد  التدريبي  وطاقمه  سلمان  أكرم 
أصل  من  العبا  عشر  سبعة  بحضور  وذلك   ،
وعشرين  واحدا  تضم  التي  المقررة  القائمة 
العبا ، بعد التحاق سيف سلمان بالتدريبات 
قاسم  ياسر  ينضم  أن  ينتظر  فيما   ، مؤخرا 
يوم  وصوله  المؤمل  ومن  المعسكر   إلى 
الالعبون  يتبعه  أن  على   ، الثالثاء   امس 
سوالقا  وريبين  ياسين  أحمد  اآلخرون  الثالثة 
اليوم  سيصلون  الذين  ميرام  وجيستين 
التدريبية الوحيدة  االربعاء وسيؤدون الوحدة 
أمام  المهمة  الدولية  المباراة  خوض  قبل 
التي  التدريبيتان  الوحدتان  وتركزت  اليابان. 
بدأت منذ االثنين على زيادة الحمل التدريبي 
اللياقة االسباني  صباحا تحت إشراف مدرب 
إدارة  على  حرص  ال��ذي  رودريغيز  غونزالو 
على  والتركيز  والسرعة  المطاولة  جرعات 
اليومين  تدريبات  أن كانت  الالعب بعد  جهد 
 ، السفر  طول  بعد  استشفائية  السابقين 
المسائية  التدريبية  الوحدة  شهدت  فيما 
الجوانب  عليه  طغت  تدريبا  المذكور  ليوم  
اليابان  أمام  بالمباراة  المتعلقة  التكتيكية 
للطريقة  سلمان  أكرم  الفني  المدير  ورؤية 
التي ستدار بها هذه المواجهة. لكن الالفت 
يعّدها  التي  العناصر  من  عدد  غياب  أن 
تحقيق  يحول  عائقا  يظل   ، مهمة  سلمان 
يتمنى  كان  أنه  إلى  فأشار   ، تصوراته  كامل 
التحقوا  الخارج قد  المحترفون في  أن يكون 
هنا  لوجوده  األول  اليوم  منذ  بالمنتخب 
أنديتهم  مع  التزاماتهم  ولكن   ، اليابان   في 
فهو  لهذا   ، ذلك  دون  حالت  السفر  وظروف 

في  الموجودين  الالعبين  إعداد  على  حريص 
لخوض  جاهزا  منهم  كل  ليكون  يوكوهاما 
الساموراي.  منتخب  أمام  الودية  التجربة 
سلمان  سيف  أبدى   ، صحفي  حديث  وفي 
سعادته  السعودي  ال��دوري  في  المحترف 
في  المنتخب  بصفوف  لاللتحاق  الكبيرة 
يوما  أمضى  إنه  وقال  اليابان  في  معسكره 
لكي  دب��ي  مطار  في  االنتظار  من  كامال 
يتمكن من السفر الى اليابان ، وذلك نابع من 
زمالئه  جانب  إلى  وجوده  بضرورة  احساسه 
الالعبين ، وبأهمية ان يكون أي العب محترف 
أية  في  المنتخب  تصرف  تحت  الخارج  في 
لحظة ، ألن تسجيل الحضور في المنتخب 
تجربة  اية  في  العب  أي  لنجاح  االساس  هو 
جهته  ومن    ، جهته  من  خارجية.  احترافية 
المنتخب  على  المشرف  زغير  كامل  ذكر 
العراقي ان االتحاد حريص في كل وقت على 
أي  باستدعاء  المدرب  لطلب  االستجابة 
وقال   ، المعسكر  إلى  وصوله  وتأمين  العب 
إن بعضا من الالعبين المحترفين في حاجة 
إلى إدراك أهمية تمثيل المنتخب إلى جانب 
المستوى  على  الظهور  فلوال   ، واجبا  كونه 
الدولي ما تحقق لهم حلم االحتراف ، معترفا 
المحترفين  الالعبين  تجاوب  مستوى  بأن 
تمكن  جادة  وقفة  من  البد  لهذا   ، متفاوت 
العب  أي  قدرات  من  االستفادة  من  المنتخب 
تأخير.  أو  تردد  دون  من  الصعيد  هذا  على 
وأضاف زغير : مباراتنا المقبلة مع اليابان هي 
ارتباط  المحك وهي المؤشر الحقيقي على 
 ، الرافدين  أسود  بمنتخب  محترف  العب  أي 
ونحن كاتحاد ننظر الى الالعبين المحليين 
التكافؤ  من  واحدة  درجة  على  والمحترفين 
أفضل  تقديم  على  يحرص  من  ان  واألهم   ،
عطاء للمنتخب هو الذي ينال الحظوة لدى 
االتحاد والطاقم التدريبي . على صعيد آخر ، 
بدأ االهتمام االعالمي الياباني بزيارة منتخب 
أسود الرافدين ومباراته المرتقبة مع منتخب 
الساموراي يتبلور ، إذ حفلت بعض الصحف 
الرياضية والصفحات المتخصصة بإشارات 
يومية  فأكدت   ، العراق  مع  للمباراة  موسعة 

العراقي  المنتخب  ان  الرياضية  سبو(  )صان 
غياب  على  وشددت  نجومه  بكامل  يأت  لم 
 ، ابراهيم  وأحمد  وعلي عدنان  يونس محمود 
وقالت إن الصربي وحيد خليلوزيتش سيحرم 
 ، محترفيه  من  العب  من  أكثر  خدمات  من 
لما  قوية  تبقى  العراق  مع  المواجهة  لكن 
لها من عمق تاريخي يقدره اليابانيون جيدا. 
ونوهت يومية رياضة أخرى هي )تو سبو( بأن 
كل  برغم  قوي  منتخب  لديه  مازال  العراق 
الظروف التي يمر بها ، وذكّ�رت بأن رفاق هوندا 
في  المثيرة  األخيرة  المباراة  يحسموا  لم 
 ، نهائيات أمم آسيا إال بهدف من ركلة جزاء 
وقالت إن المنتخب العراقي يستحق االحترام 
ألنه يجيد الحضور الدولي متجاوزا كل ما يمر 
به البلد كدليل عى تواصل نبض الحياة. وفي 
سفارتنا  تبديه  الذي  العالي  االهتمام  إطار 

مساء  أقامت  طوكيو  أم��س في 

أكد   ، الكروي  وفدنا  على شرف  مأدبة عشاء 
الهاشمي  عالء  العراقي  السفير  خاللها 
المنتخب  وجود  يلعبه  الذي  الدور  أهمية 
على  المشرقة  الصورة  لتقديم  اليابان  في 
الواحد  الوطن  أبناء  وتماسك  الحياة  تواصل 
الوفد  في  عضو  كل  يعتبر  أنه  إلى  مشيرا   ،
سفيرا مهما لبلده ، لهذا فالبد من تسهيل 
فيما   ، المتاحة  االمكانات  بكل  مهمته 
شكره  العراقي  الوفد  رئيس  حيدر  شرار  قدم 
السفارة  وأركان  للسفير  العاليين  وامتنانه 
تذليل  على  وحرصهم  الرائع  تواصلهم  على 

أن ال��ص��ع��وب��ات  م��ن  منطلقين 
خدمة  يؤدي  الجميع 

لبلدنا العراق األبي.

الهيئة  رئ��ي��س  اك���د 
فالح  الزوراء  لنادي  االدارية 
اصبحت  االمور  ان  حسن 
سرا  يعد  ول��م  واض��ح��ة 
النادي  ويعانيه  عاناه  ما 
المالية  ازم��ت��ه  بسبب 
مستحقات  صرف  وتاخر 

الالعبين.
  فالح حسن وفي تصريح 
المال  ان  ق��ال  صحافي 
واصبح  الحياة  عصب 
في  ورئيسا  مهما  عامال 
كرة القدم وبالتالي عندما 
ال تملك المال ال تستطيع 

االخ��رى  الفرق  مواجهة 
سيما التي تحظى بدعم 
العبين  وت��ض��م  م��ال��ي 
الوطني  المنتخب  من 
تكون  حتما  والنتيجة 
ما  اذا  صالحك  غير  في 
مثل  في  وان��ت  واجهتها 

هذه الظروف ،
هذا  ك��ل  ورغ���م  لكن   
االدارة  بين  االنسجام  فان 
وال���م���درب وال��الع��ب��ي��ن 
وال��ج��م��ه��ور ج��ع��ل من 
االدوار  الى  يصل  الفريق 
وهو  الدوري  من  النهائية 
غير  ظروف  في  تحقق  ما 
االفتقار  بظل  طبيعة 

للدعم المالي

فالح حسن :
 المال عصب الحياة واصبح 

عامال مهما في عالم الكرة 

بعد التركيز على الجوانب التكتيكية...

منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة اليابان غد الخميس

الجوية  القوة  فريق  مدرب  اكد 
يسعى   فريقه  ان  عطية  عباس 
لقب  ع��ل��ى  االن��ق��ض��اض  ال���ى 
الثانية  المرحلة  ف��ي  ال���دوري 
ضعف  نقاط  على  تعرف  بعد 
وقال   . المنافسة  الفرق  وق��وة 
ان  صحفي  تصريح  في  عطية 
االنقضاض  الى  يسعون  الصقور 

المرحلة  في  ال��دوري  لقب  على 
يمتلكون  ك��ون��ه��م  ال��ث��ان��ي��ة 
اسعاد  على  والتصميم  االرادة 
واض��اف   . الكبيرة  جماهيرهم 
انتهاء  وبعد  الفريق  العبي  ان   :
االدوار  م��ن  االول����ى  ال��م��رح��ل��ة 
نقاط  على  تعرفوا  الحاسمة 
ضعف وقوة الفرق المنافسة وهو 
درع  اح��راز  عملية  سيسهل  ما 
الدوري الذي غاب طويال عن خزائن 

النادي.

االولمبية  للجنة  التنفيذي  المكتب  قرر 
الوطنية العراقية عدم البت بأي من النزاعات 
بين أعضاء اللجنة االولمبية كمؤسسات أو 
المحكمة  الى  النزاعات  وإحالة جميع  أفراد 
المدير  وقال  المختصة.  العراقية  الرياضية 
التنفيذي للجنة االولمبية جزائر السهالني، 
نسخة  على   “ “العراقية  اطلعت  بيان  في 

منه،
توجيهات  على  بناًء  جاء  القرار  “ذلك  أن   
اجتماعها  في  الدولية  االولمبية  اللجنة 
بالمحاكم  االع��ت��راف  والمتضمن  األخير 
ال��دول  بجميع  المختصة  ال��ري��اض��ي��ة 
االولمبية  اللجنة  ل��واء  تحت  المنضوية 

الدولية”.
اللجنة  “ق��رار  أن  الى  السهالني  وأش��ار 
االولمبية الدولية تضمن أيضا عدم اعترافها 
غير  الهيئات  قبل  من  الصادرة  بالقرارات 
التحكيم  لجان  باستثناء  المنتخبة 
العمومية  الجمعيات  قبل  من  المنتخبة 
تحت  المشكلة  الرياضية  والمحاكم 

سلطة القضاء المستقل”.
يستند  حيثياته  بجميع  “القرار  أن  وبين   
الى مبادئ الميثاق االولمبي للجنة االولمبية 
اللجنة  يبعد  انه  الى  باإلضافة  الدولية 
االولمبية الوطنية عن إجراءات تولد اعتراضا 
واضحا من قبل االولمبية الدولية، قد يعّرض 
الى  العراقية  الوطنية  االولمبية  اللجنة 

عقوبات تهدد الحركة االولمبية العراقية”.

البطل  م���درس���ة  ت��ق��ي��م 
من  مباشر  وبأشراف  الموهوب 
التدريبية  الدورة  الشباب  وزارة 
الدولية االولى بكرة اليد للمدة 
الشهر  من   18 11ولغاية  من 
مدرسة  ق��اع��ة  ف��ي  ال��ح��ال��ي 
م��دارس  بمجمع  ال��م��وه��وب 

الشباب 
والمدرب  الخبير  ذلك  اعلن 
مدرسة  مدير  صاحب  ظافر 
ان  واض��اف  الموهوب  البطل 
نوعها  من  االولى  تعتبر  الدورة 
من حيث عدد المشاركين حيث 
مدربا    40 نحو  عددهم  يبلغ 

ال�������ى اض���اف���ة 

لمدربي  اج��ب��اري��ة   مشاركة 
بغداد  في  المنتشرة  المدارس  
 16 بواقع  ديالى  وفي  وكربالء 

مدربا
مدرسة  ان  صاحب  واوض��ح 
الخبير  اخ��ت��ارت  ال��م��وه��وب 
ياكوس  بونتس  ال��س��وي��دي 
حيث  ال���دورة   لهذه  محاضرا 
متعددة  اختبارات  سيجري  
المذكور  الخبير  بها    يقوم 
تدريبية  شهادة  سيمنح  اذ 
البطل  م��درس��ة  ق��ب��ل  م��ن 
عليها  تشرف  التي  الموهوب 
وكذلك  والرياضة  الشباب  وزير 
عالء  الدكتور  المدارس  مشرف 
للمشرف  اضافة  عبدالقادر 

على الدورة 
السويدي  الخبير  ان  مبينا 
س��ي��ق��وم  ب��اع��ط��اء ال��ط��رق 
الالعبين  الع���داد  الكفيلة 
الرائع  بالمحتوى  الدخول  قبل 
بالدورة  الخاصة  للمعلومات 
ستكون  متطورة  دورة  فهي 
بشكل  مفيدة  معلوماتها 
كبير للمشاركين لما يمتلكه 
الخبير السويدي من معلومات 
من  ب��الده  تعتبر  حيث  قيمة 
والنساء  بالرجال  العالم  اسياد 

في عالم اللعبة .

هيئة  ان  االثقال  لرفع  المركزي  العراقي  االتحاد  أكد 
من  العراق  حرمت  للشباب  العالم  بطولة  في  الجوري 
نيل وسامين فضي وبرونزي باحتسابها خطأ غير موجود 
اتخاذ  من  بالرغم  ياسين  عباس  سجاد  الرباع  على 
الحكام القرار الصحيح. وقال امين سر االتحاد العراقي 
المركزي لرفع االثقال مصطفى صالح في بيان تلقته “ 
بطولة  في  الموجودة  الجوري  لجنة  “قرار  ان  العراقية”  
سجاد  الرباع  رفعة  احتساب  بعدم  للشباب  العالم 
عباس لوزن 62 كغم أثار ردود افعال كبيرة لدى القائمين 
الرباع  نجح  أن  فبعد  المنافسات،  على  والمشرفين 
145 كغم  برفع  تبعها  119كغم  سجاد عباس بخطف 
ودخل منافسة قوية على المركز الثاني في رفعة النتر مع 
والكولومبي  الشمالي  والكوري  والتركي  األوزبكي  الرباع 

الثالث  الحكام  أقر  وقد  كغم   151 يسجل  أن  استطاع 
بإعطاء اللون األبيض”. وأضاف “بعد أن عمت فرحة الوفد 
النتر  لرفعة  الفضي  الوسام  على  بحصولنا  العراقي 
بقرار  الحاضرين  تفاجأ  المجموع  في  البرونزي  والوسام 
الجوري باعتبار المحاولة فاشلة بالرغم من أن الحكام 
بعد  حتى  خطأ  أي  من  خالية  الرفعة  أن  على  أصروا  قد 
استغراب  آثار  الجوري  هيئة  إصرار  لكن  استدعائهم 
الجميع”. واوضح البيان  ان “رئيس االتحاد محمد كاظم 
مزعل وامين السر مصطفى صالح قدموا اعتراضا شديد 
اللهجة لدى رئيس اللجنة الفنية االسترالي سام كوفا 
التسجيل  معه  مستصحبا  الدولي  االتحاد  ورئيس 
الكامل للرفعة والذي يثبت أن الرفعة صحيحة وخالية 
يقبل  ال  االثقال  رفع  قانون  أن  الرد  لكن كان  األخطاء،  من 
الطعن أو االعتراض حتى وإن كانت الرفعة صحيحة وقرار 

الجوري هو القرار النافذ.

الصقور يسعون الى االنقضاض
 على لقب الدوري في المرحلة 

الثانية

االولمبية تقرر عدم البت بأي نزاعات بين أعضاء اللجنة

مدرسة البطل الموهوب تقيم 
دورة تدريبية دولية بكرة اليد

اتحاد االثقال: هيئة الجوري تحرم العراق من وساميين في بطولة العالم

رئيس نادي زاخو: طموحنا الظفر 
بدرع الدوري الممتاز 

غدا : خماسي كرة نفط الوسط 
يشارك بقرعة االندية االسيوية

كوردستان تقدم اعتذار رسمي 
لوزير الشباب والرياضة

عاما  ع��ش��را  اث��ن��ا  م��ن��ذ 
تعاني  العراقية  والرياضة 
السلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن 

بعدم  وتسببت  السطح  على  طفت  التي 
لربما  بل  ننشده  كنا  تقدم  ألي  رياضتنا  احراز 
عانت  الذي  التراجع  من  أكثر  تراجعاً  شهدت 
مواطن  نحو  التأشير  أردنا  ما  واذا  سابقاً.  منه 
رأس  إلى  تأكيد  بكل  سنشير  فأننا  الخلل 
الهرم ونقصد الجانب اإلداري الذي يشهد حالة 
فوضى أصابت الجانب الفني وجعلتنا نتحسر 
على رؤية انجاز يثلج الصدور اللهم إال ما ندر. 
الفوضى  لهذه  الحقيقي  السبب  ان  ونعتقد 
اإلدارية هي تغليب المصالح الشخصية على 
المصلحة العامة ومحاولة التمسك بكراسي 
مشروعة  غير  بطرق  التسلق  أو  المسؤولية 
للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار ال من أجل وضع 
ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق  بل  الرياضة  خدمة 
السبب  هذا  وقبل  الشخصية  المكاسب  من 
هنالك سبب رئيس يعتبر بمثابة المظلة التي 
القوانين  غياب  وهو  اال  الفساد  تحتها  تكاثر 
األميين  وتمنع  الواقع  تحاكي  التي  الرياضية 
المناسب  غير  المكان  في  الجلوس  من  إدارياً 
لهم وتغير من خارطة االنتخابات التي تعتمد 
مثل  الرياضي  االط��ار  عن  خارجة  أمور  على 
الزاوية  في  تعقد  التي  المشبوهة  الصفقات 
المظلمة  لإلطاحة بالكفاءات وفسح المجال 
أمام من عاثوا بالرياضة العراقية فساداً. ان ما 
ونقد  وتكتالت  تقاطعات  من  اليوم  نشاهده 
أعضاء  بين  التجريح  بند  تحت  يدخل  “هدام” 
االتحاد الواحد كل هذا لن يسمح لنا بالتقدم 
ولو خطوة واحدة إلى األمام والمصيبة األعظم 
السلبية  التأثيرات  هي  رياضتنا  تنتظر  التي 
لسياسة التقشف التي ستنال الرياضة حصة 
مشاركات  والغاء  ميزانيات  تقليص  من  منها 
كان  التي  االمتيازات  هذه  وكل  وفود  وتحديد 
يستفاد منها السواد األعظم من قادة الرياضة 
ستقل فجأة فال يجد من ال يملكون ما يقدموه 
على  االبقاء  محاولة  غير  شيئا  للرياضة 
تحميل  ومحاولة  يجري  عما  بعيداً  المنافع 
الثقيلة,  األعباء  لكافة  األخرى  اللعبة  عناصر 
ولهذا األمر صرنا نسمع اعتذارات بالجملة عن 
المشاركة في بطوالت دولية بينما لم نسمع 
عن اي مبادرة بتخفيض الرواتب أو المخصصات 
الذين  الفراعنة  التي تمس  أو غيرها من األمور 

ابتلت بهم رياضتنا ..

رياضتنا ... 
فوضى ادارية

نعيم حاجم 

مـرحبـًا

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ دهوك

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ خاص

ـ خاص

ـ بغداد



في  الشمري  د.محمد  النائب  استفاض  
التي خرجت من  الموازنة  واقع ما بعد  شرح  
اغلب  موافقة  إلى  المحاصصة  شرنقة  
أن  مؤكدا  العراقي،  النواب  مجلس  أعضاء 
األزمة  تطويق  باتجاه  حثيثة  خطوات  هناك 
بعض  تشريع  على  والعمل  االقتصادية 
ألنها  إقرارها  تنتظر  التي  المهمة  القوانين 
الشعب  أبناء  من  عريضة  بشريحة  تهتم 
في  صريحا  كان  الذي  الشمري  العراقي. 
تناول مجمل القضايا ذات الصلة  حواره قد  
ما  وكذلك  العليا  الوطنية  بالمصلحة 
الوطني  الحرس  قانون  حول  نقاش  من  يدور 
حرسا  يكون  أن  نظرة  وجهه  من  يريد  الذي 
مجير  أو  اقليات   حرس  وليس  برمته  للوطن 
شرط  للمحاصصه  خاضعا  أو  معينة  لفئة 
وفنيا  المركزية  بالحكومة  إداريا  يرتبط  أن 

بالمحافظات.
يضئ  أن  العراقية  لجريدة   فرصة  وكانت 
وهو  الشعب  أصوات ممثلي  احد  صفحاتها 
يتحدث بلغة اقرب إلى القلب والوجدان، فكان 
من  العديد  تناول  الذي  الموسع  الحوار  هذا 
القضايا المختلف عليها داخل قبة البرلمان 
العراقي والذي امتد لساعات التمسنا خالله 
والمقترحات  المشاكل  لتلك  الحلول  ابرز 

التي يجب أن تطبق.
ابتدأ  حوارنا وكما ذكر أنفا عن قانون الموازنة 
وما هي المشاكل والتداعيات قبل وبعد إقرار 

القانون؟
هذا  يخص  فيما  الشمري  محمد  د.  قال 
واجهت ضغوطا   2015 “موازنة  فأن   القانون 
عديدة وصعبة منها تدني أسعار النفط إلى 
غير المتوقع خاصة وان العراق يعتمد بنسبة 
العامة،  الموازنة  في  المورد  هذا  على   81٪
شهدتها  التي  األمنية  الظروف  إلى  إضافة 
المناطق الجنوبية وما زالت تشهدها حيث  
لتلك  النفط  تصدير  عملية  بتوقف  سببت 
مستوى  بتدني  تدني   الى  ادى  المناطق 
موازنة  أن”  مبينا   ،“ المصدرة  النفط  كميات 
2015 هي موازنة )تمشية حال او وضع حال( 
الموازنة  أن  معتقدا  النائب  عنها   عبر  كما 
والمصاعب  العقبات  من  الكثير  تحدت 
أعضاء  اغلب  لرغبة  ذلك  ويأتي  الخطيرة 
يحصل  لم  وهذا  الموازنة  بتمرير  المجلس 
الوضع  كان  عندما  الماضية  السنوات  في 

االقتصادي أفضل “.
حسب   انجاز  يعد  الموازنة  “إق��رار  إن  وأكد 
التي  الكتل  الن  الرأي  وأصحاب  المختصين 
العجز  رغ��م  الموازنة  إق��رار  على  وافقت 
الموجود فيها عملت وفق الميثاق السياسي 

الذي وفقه تم تشكيل الحكومة”.

المجلس  في  المالية  “اللجنة  إن  وأوضح 
المختصة  اللجان  مع  كبير  بجهد  عملت 
بتقنين  الحكومية  والهيئات  ال��وزارات  في 
الكبير  العجز  وتقنين  الموازنة  مصروفات 
غير  المصروفات  منع  خ��الل  من  فيها 
الضرورية ومعرفة األولويات في الصرف وهذا 
الموازنة  قانون  استالم  تم  لمسناه حيث  ما 
للبرميل  دوالر   60 بسعر  الوزراء  مجلس  من 
استالمها  بعد  ولكن  بالمائة   25 وبعجز 
ما  وهذا  دوالرا   45 إلى  البرميل  سعر  تراجع 
دعت  التي  المشاكل  من  الكثير  سبب 
اجل  من  اإلعمال  من  بعدد  للقيام  اللجنة 
إخراج قانون الموازنة بالفائدة المرجوة وقليل 
رأيناه  ما  وهذا  ضرورية  الغير  الخسائر  من 
خالل عرض الموازنة حيث بنيت على 40 دوالر 
بالمائة   25 العجز  ونسبة  الواحد  للبرميل 

وهذا يعد انجاز بحد ذاته “.
وبين الشمري أن “الوضع االقتصادي الضاغط 
أدى إلى ضغط الموازنة بشكل كبير حيث تم 
استثمارية  كموازنة  تريليون   41 تخصيص 
المشاريع  إلى  سيذهب  المبلغ  هذا  وان 
فيها  العمل  الستمرار  القديمة  التكميلية 
فقد  الجديدة  االستثمارية  المشاريع  إما 
خصص لها ا 10 بالمائة من نسبة الموازنة 
المتوقع  ولكن من  بالتأكيد،  وهذا غير كاف 
زيادة  شأنه  من  وهذا  النفط  أسعار  ارتفاع 

الحصة االستثمارية “.
حصة  توزيع  في  العدالة  عن  وبالحديث 
غير  المحافظات  حصص  وايضا  اإلقليم 
النفط  قانون  إلى  بإقليم أضافه  المنتظمة 
رفوف  على  مكانه  يراوح  زال  ما  الذي  والغاز 
“حصص  أن  قال  العراقي  النواب  مجلس 
داخل  بإقليم  المنتظمة  غير  المحافظات 
كل  سكان  عدد  وفق  جاءت  الموازنة  قانون 
حصته  فأن  كردستان  إقليم  إما  محافظة 
الخطوة  ويعد  سياسي  اتفاق  وفق  جاءت 
األولى لحل المشاكل بين اإلقليم والمركز “.

إما عن قضيتي التصويت باأليدي والتصويت 
أعضاء مجلس  أن بعض  االلكتروني وقضية 
قانون  من  نسخة  على  يحصلوا  لم  النواب 
المشاكل  حولهما  أثيرت  واللذين  الموازنة 
للطعن  تواقيع  بجمع  األعضاء  بعض  وراح 
ضيفنا  تحدث  المحكمة  لدى  بالقانون 
ووضوح حول  بكل صراحة  الشمري  د.محمد 
الموافقين  “من  إني  قائال  القضيتين  هاتين 
اسأمه  السابق  النواب  مجلس  رئيس  مع 
باأليدي  التصويت  يكون  أن  على  النجيفي 
الذي  من  العراقي  الشعب  ليعرف  ولذلك 
حياة  يمس  قانون  أهم  على  التصويت  يريد 
ذلك  على  التصويت  يريد  ال  ومن  المواطن 
الشعب  يرى  ان  الضروري  من  انه”  موضحا   ،“
ومن  المجتمع  بشرائح  يهتم  من  العراقي 

ال يكترث لها”.
أعضاء  “بعض  أن  إلى  الشمري  وأشار 
على  يتغلب  العراقي  النواب  مجلس 
مستطردا  التكسب   مواقفهم 
السياسي، موضحا أن الوقت الذي 
التصويت  أو  إقرار  عملية  سبق 
شهد  الموازنة  قانون  على 
هوالء  الن  وتنازالت  مزايدات 
األعضاء يستغلون القوانين 
المهمة للتأثير على بعض 
الكتل السياسية”، قوله 
أن “األعضاء الذين وافقوا 
كانوا  الموازنة  إقرار  على 
إقرارها  أهمية  إلى  ينظرون 
إليها  الشعب  حاجة  بسبب 
يهتم  ال  المواطن  وان  وخاصة 
النائب  يراعيها  التي  بالتفاصيل 
لتوفير  الموازنة  إق��رار  يهمه  بل 
سبل العمل والعيش وإنعاش السوق 

.“
قضية  عن  حديثة  الشمري  واختتم 
بأن  ادعى  بالقول من  وتداعياتها  الموازنة 

جلسة  قبل  عليه  يعرض  لم  الموازنة  قانون 
يفتعل  ان  وحاول   “ أن  ك��اذب    فهو   اإلق��رار 
ليعيق  الجلسة  داخل  والصياح  المشاكل 
“قانون  ان  الى  مشيرا  التصويت”،  عملية 
الموازنة عرض على جميع الكتل السياسية 
قبل  من  المتعلقة  المشاكل  اصالح  وتم 
اللجنة المالية والتي عرضت من قبل رؤساء 
تم  الموازنة  قانون  ان  قوله”  مؤكدا   ،“ الكتل 
عملية  قبل  ونوابها  الكتل  كل  على  عرضه 

التصويت “.
الوطني  الحرس  قانون  عن  سؤال  جاء  وقد 
تم  التي  الكثيرة  األسئلة  وسط  ومشاكله 
الذي فتح قلبه ليتحدث  توجيهها لضيفنا 

بكل صدق لمجله العراقية.
بنود  احد  الوطني  الحرس  “قانون  أن  قال 
تشكيل  وفقه  تم  الذي  السياسي  االتفاق 
تم  وقد  إتمامه  من  البد  أمر  وهو  الحكومة 

تخصيص أموال له حسب ما جاء في قانون 
الوطني  “الحرس  أن  مضيفا  الموازنة”، 

في  عسكري  تشكيل  عن  عبارة  هو 
حدودها  لحماية  محافظة  كل 

اإلدارية” .
قانون  حول  له  رأي  في  وأش��ار 

“هذا  أن  إلى  الوطني  الحرس 
يرصن بعدة  أن  القانون يجب 

ووض��ع  ض��روري��ة  قوانين 
ال  حتى  عمل  ض��واب��ط 

تتحول هذه القوة فيما 
تواجه  قوة  إلى  بعد 
االتحادية  الحكومة 
الحكومة  من  بأمر 

المحلية، لذلك ينبغي 
تشكيالته  ت��ك��ون  أن 

المالي  وصرفة  وقياداته 
الحكومة  سيطرة  تحت 

الفنية  األمور  إما  المركزية 
من  تكون  التشكيل  لذلك 

صالحيات الحكومات المحلية “.
إلى  ليصل  الحديث  امتد  فيما 

الوقت  في  العالقة  القضايا  أهم 
والحكومة  المحافظات  بين  الحاضر 

االتحادية وهي قضية توسيع صالحيات 
الخدمات  أفضل  لتقديم  المحافظات 
المقبلة  الموازنات  تمويل  مصادر  ولتنويع 
من خالل تنمية قدرات المحافظات المنتجة 

وتشجيع االستثمار
غير  “المحافظات  أن  الشمري  د.محمد  قال   
صالحياتها  تأخذ  أن  يجب  بإقليم  منتظمة 
المادة  وحسب  العراقي  الدستور  اقرها  التي 
وزارات  سبع  صالحية  تعطي  التي   )111(
بين  االختالف  حل  وإذا  المحلية  للحكومة 
الحق  فأن  والمحلية  االتحادية  الحكومة 
حسب  المحافظة  حكومة  كفة  يرجح 

المادة )115( حسب الدستور العراقي “.
وأضاف أن “المحافظة لديها سلطة تنفيذية 
وتشريعية ويجب ان تتحمل هاتان السلطتان 
الدستور  به  جاء  ما  حسب  مسؤوليتهما 
القوانين  تلك  تفعيل  يجب  اذ  العراقي 
مجلس  لدى  يكون  وان  النواب  مجلس  في 
المحافظة وديوان المحافظة صالحية البناء 
والتربية  الصحة  وأيضا  واالستثمار  واألعمار 
والمجاري  البلدية  والخدمات  والتعليم 
والنقل وذلك ليتم اختصار الوقت في تقديم 
الخدمات الضرورية البناء هذه المحافظات “.

السلطة  “تمسك  أن  إلى  الشمري  وأش��ار 
توسيع  بقانون  الطعن  وق��رار  االتحادية 
قبل  من  جاء  الذي  للمحافظات  الصالحيات 
كبيرة  مشاكل  ولد  قد  السابقة  الحكومة 
وخير  والمحافظات  المركز  بين  االتفاق  حول 
مثال على ذلك محافظة البصرة ومطالبتها 
نفسها  تعتبر  ألنها  إقليم  تكون  ب��أن 
تمثل  البصرة  “موارد  أن  موضحا  مظلومة”، 
ما يقارب 70 بالمائة من موارد الموازنة حيث 
تنتج 85 بالمائة من النفط يكون عن طريق 

المالية  تخصيصاتها  فأن  ذلك  مع  البصرة 
إقليم  لتخصيصات  بالنسبة  جدا  قليله 
كردستان “، معتقدا أن” مظلومية محافظة 
الحكم  سدة  يعتلوا  من  على  تقع  البصرة 
استلمت  البصرة  الن  المحافظة  في  والقرار 
الماضية  السنوات  خالل  قليلة  غير  أموال 
لكن سوء التخطيط والعمل لم يترجم تلك 

األموال في االتجاه الصحيح “.
قديمة تحكم عملية  قوانين  “هناك  أن  وأكد 
االتحادية  الحكومة  بين  السلطة  تقاسم 
تعمل  حيث  تغييرها،  يجب  والمحافظات 
لجان مجلس النواب وكال حسب اختصاصها 
شأنها  من  جديدة  لقوانين  سبل  إيجاد  على 
توسيع صالحيات المحافظات من حيث األمور 
اإلدارية والمالية حتى تستطيع بناء نفسها 
والتوصل إلى أفضل النتائج وتفادي التعطيل 
العامل السياسي  والتخلص من  والمماطلة 

يفرض  ال��ذي 
المحاصصه في تبديل المدراء العامين الذين 

يمثلون الوزارات في المحافظات “.
الوقت  في  األقاليم  “إقامة  أن  قوله  واستطرد 
الدستور  علية  نص  ما  وحسب  الحاضر 
العراقي يسبب الكثير من المشاكل ويؤسس 
إلى تكريس قضية تقسيم العراق الى دويالت 
صغيرة كال على حدة، إذ أن األقاليم تحتاج إلى 
رؤى ناضجة وقلوب تؤمن وتعرف معنى الحرية 

والفدرالية في حكومة واحدة ومتكاملة” .
الصالحيات  “اع��ط��اء  رأي  الشمري  وفند 
اعطائهم  اجل  من  المحافظات  لمجالس 
فرصة لبناء محافظاتهم حسب ما يرون فيه 
لتحويل  وايضا  لذلك  الضرورية  المصلحة 
محافظاتهم من محافظات مستهلكة الى 
بالنسبة  ممكن  وهذا  منتجة  محافظات 
مصادرهم  تنوع  بسبب  المحافظات  لكل 
ذلك  والى  والصناعة  والنفط  الزراعة  من 
الكثير، فيجب على اللجان في مجلس النواب 
والحكومة االتحادية العمل من اجل تكريس 
مفهوم العمل من اجل تنويع مصادر التمويل 
للسنوات  الحكومة  موازنة  تكون  حتى 
القادمة موازنة مرنة وال تعتمد على مورد واحد 

.“
كالمه  الشمري  د.محمد  النائب  ختم  وقد 
الدورة  هذه  خالل  يحدث  الذي  التغيير  عن 
الشعب  ممثلي  أن  بين  حيث  االنتخابية 
على  بينهم  فيما  يتنافسون  بداو  العراقي 
تغيير اإلرادة السياسية لتغيير المواقف وان ال 
يكون النائب رقم أو شخص ينفذ أوامر كتلة 
أو مجموعة وخير مثال على ذلك عملية إقرار 
النواب  بقبول  حظي   الذي  الموازنة  قانون 

وليس الكتل.

اعداد: هاشم مهدي عصاد6

في حوار امتد لساعات غلب عليه الطابع التفصيلي  
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* حدثنا عن واجبات دائرتكم ؟
تعتبر دائرة المرور في مدينة الكاظمية من 
بغداد  العاصمة  في  المرورية  الدوائر  اهم 
حيث تقوم هذه الدائرة  بواجبها في انجاز 
يستغرق  لم  استثنائي  بوقت  المعامالت 
وواج��ب  واجبنا  الن  ساعة  نصف  س��وى 
عمل  تسهيل  علينا  يحتم  المنتسبين 

مراجعة المواطنين لهذه الدائرة التي تقوم 
بتسجيل السيارات ذات اللوحات  القديمة 
الحاسوب  اجهزة  على  البيانات  ادخال  بعد 
سريع  ودقيق  حديث  ارشفة  برنامج  ضمن 
باسترجاع المعلومات الخاصة بالمركبة .

في  تنجز  التي  المعامالت  عدد  ماهي   *
اليوم الواحد ؟

تقوم دائرتنا بإنجاز اكثر من 600 معاملة في 
اليوم الواحد ونعمل كخلية نخل من  قبل 
الضباط والمراتب الموقع إلكمال  وتسهيل 
اذ  بالمواطنين   الخاصة  االج��راءات  كافة 
نعمل يوميا وبشكل روتني متطور بتدقيق 
ال��واردة  المعامالت  جميع  على  قانوني 
بالنسبة  الزمني  التسلسل  وفق  الينا 
الضوابط  ضمن  نعمل  ونحن  للمراجعين  

المرورية التي ال نحيد عنها ..
سيارات  تخص  معوقات  هنالك  *ه��ل 

المنفست ؟
يحص  ما  في  الوزراء  رئاسة  موافقة  بعد  

سيارات المنفست على نقل الملكية الى 
صاحبها  “المشتري” وبشكل قانوني اذ نقوم 
بإجراءات االصولية وحسب الضوابط اما عن 
النوع  هذا  من  العديد  فهنالك  المعوقات 
الذي يصادفنا يوميا  مثل مراجعة اصحاب 
اشخاص  قبل  من  المشترين   السيارات 
لكننا  يوميا  يحدث  وهذا  معروفين  غير 

االصولية  بإجراءات  نقوم  حقوقيين  ك�� 
الشرعيين  اصحابها  لمعرفة  والقانونية  
مثل   المعاملة  إلكمال  وقتا  يتطلب  وهذا 
تفاصيلها  بكل  المركبة  اضبارة  تصوير 
الحاسبة  على منظومة  المالك  اسم  من 
ضمن قاعدة بيانات  حديثة تسهل عملية 

ادخال البيانات الدقيقة لمالك المركبة
القانونية حول اضبارة  * ماهي إجراءاتكم 

السيارات المفقودة ؟
القانونية  االج��راءات  من  العديد  هنالك 
منها التأكد من االضبارة  واوليات المركبة 
الحسابات  او  القيود  سجل  في  المفقودة 
الكثير من  المواطن ال يضيع الن  وهنا حق 
هذه االمور قد حصلت وبشكل كبير حيث 
نقوم بإجراءاتنا القانونية وحسب الضوابط  
منها  المرور   دوائ��ر  في  فيها  المعمول 
من  والتأكد  السيارة  عائديه  الى  الرجوع 
العراق بصورة قانونية ومن ثم  الى  دخولها 

تسجيلها باسم صاحبها الشرعي ..

احمد  االول  المالزم  تتدخل  اللقاء  وخالل 
المديرية  في  االدارة  مسؤول  شهاب 
غاية  في  على مسالة  اكد  الذي  المذكورة 
االهمية والتي ترتبط بعمل المديرية حيث 
يمكن  ال  القديمة  السيارات  ارقام  ان  قال 
تحويلها من البائع الى المشتري بالنسبة 
الى الحاالت المفقودة وعدم وجود اي سند 
اوليات  عن  البحث  اال  للمركبة  اصولي 
المركبة منذ دخولها البلد وفي مضيفا ان 
في حالة تسجيلها اول مرة  للمواطن عليه 
سحب استمارة وادخال معلومات الخاصة 
المال  من  مبلغ  ودفع  والمشتري  للبائع 
المبلغ هو دعم  دينار وهذا  الف   15 مقداره 
االنتهاء  وبعد  العراقية  الشرطة  لشهداء 
السنوية  بصرف  نقوم  االج��راءات  هذه  من 
ان  موضحا  المشتري  باسم  وتسجيلها 
السنوات الماضية كانت السنويات تسجل 
مادة  على  وتطبع  اهلية  شركات  قبل  من 
ورقية كارتونية اما في القوت الحالي تغير 
وبشكل  السنويات  لطبع  بالنسبة  الحال 
الحصول على  يروم  الذي  للمواطن  مجاني 

تلك السنويات 
الكاظمية  مرور  دائرة  لمدير  سؤالنا  وعن 
ان  ذكر   المراجعين  حركة  تسهيل  حول 
سحب  سيشهد  المقبل  تموز  شهر 
لتسهيل  الموقع  داخل  من  االستمارات 
نحو  وضع  سيتم  حيث  المراجعين  حركة 
المعامالت  انجاز  لسرعة  حاسبة    25
خطة  وضعنا  حيث  القانونية  االطر  وفق 
ومحاسبة  الحاسبات  عمل  لمراقبة  عمل 
دوائر  عن  المفسدين  وابعاد  المقصرين 
المرور الننا  خاضعين الى لجان تفتيش من 

كافة المؤسسات االمنية ..
* كيف يتم تسقيط السيارات ؟

الى  القديمة  السارة  بسحب  نقوم 
االجراءات  اكمال  وبعد  غريب  ابو   موقع 
القانونية لتسقيط السيارات القديمة 
مرور  الى  المعاملة  بنقل  نقوم  حيث 
عن  الينا  اعادتها  ثم  ومن  الزعفرانية 

طريق الجهاز الرسمي ...
الى  المواطنين  دعا  حديثة  ختام  وفي 
عدم الشكوى عن عمل المنتسبين اال 
التأكد على وجود حالة تستدعي  بعد 
مدير  امام   الصورة  ووضوح  ذلك  الى 
العام لهذه الدائرة التي تقدم وبشكل 
للمواطنين  مجانية  خدمته  جلي 

واستماع  الجميع  امام  مفتوحة  وبوابنا 
اريد  وال  العراق  تخدم  التي  مطالبهم  الى 
من  يعد  الذي  العام  المدير  دور  انسى  ان 
الذين  والمهنيين  القانونيين  االشخاص 
ذات  رجل  كونه  العام  للصالح  يعملون  
بدونا  ونحن  المرور  في مجال  نيرة   عقلية 

النيرة  الجهود  ببذل  الجميع  على  نشد 
لخدمة المواطن  ..

وقبل اجراء اللقاء مع مدير مرور الكاظمية 
الموقع  اروق��ة  داخ��ل   تجولت  العراقية 
المنتسبين  من  عدد  مع  واتقت  المروري 
وكان اول المتحدثين الشرطي االول  محمد 
احمد جاسم حيث قال ان عملي يصب في 
الينا  الوردة  المعامالت  في  التدقيق  مجال 
والتأكد  المعاملة  بفحص  اق��وم   حيث 
الخاصية  ومعلومات  البائع  اسم  من 
بالمركبة ثم احفظها في قاعدة  البيانات  
صادق  علي  الثاني  الشرطي  وبمساعد 
كريم  سامي  الشرطي  وكذلك  طالب 
بشفافية  المراجعين  يستقبلون  الذين 
وتسجيل  بتايد  يقومان  اذ  عالية  واخالق 
المركبة اذا كانت ضمن الحاسبة الخاصة 
بعد  البائع  اسم  التاكد من  بالمديرية مع 
مثل   به  الخاصة  المستلسكات  تقديمة 
والتموينية  السكن  والبطاقة  الجنسية 
السبابة  بصمات  مع  الشخصية   والصور 
ضمن  البيانات  هذه  تأخذ  واأليسر  االيمن 
المنظومة الرئيسية للحفظ واالسترجاع 
الخصوصي  للسيارات  السنوية  وأعطاء 

واألجرة  .

انجاز اكثر من 600 معاملة يوميا ...

رئيس التحرير د-محمد البدري يلتقي مدير مرور الكاظمية

 ارقام السيارات 
القديمة ال 

يمكن تحويلها 
من البائع 

الى المشتري 
بالنسبة للحاالت  

المفقودة ... 

 تموز المقبل 
سيشهد سحب 
االستمارات من 

داخل موقع 
المرور وبشكل 

مجاني .... 

نعمل ضمن 
الضوابط 

القانونية ....

 سحب استمارة 
وادخال 

معلومات 
الخاصة للبائع 

والمشتري

ـ فيصل سليم 

تعمل  مديرية مرور الكاظمية  على تسهيل الحصول على السنويات الخاصة بالمركبات الحديثة ضمن مشروعها الجديد ذات 
المصدات األمنية ، التي تحافظ على دقة المعلومات في ادخال  البيانات على اجهزة الحاسوب ضمن برنامج ارشفة حديث ودقيق 
سريع باسترجاع المعلومات، يحفظ تصوير اضبارة المركبة بكل تفاصيلها من اسم المالك على منظومة الحاسبة ضمن قاعدة 
بيانات  حديثة تسهل عملية ادخال البيانات الدقيقة لمالك المركبة، من االسم والعنوان  والمستمسكات من الجنسية وبطاقة 
السكن والبطاقة التموينية والصور الشخصية  مع بصمات السبابة االيمن واأليسر تأخذ هذه البيانات ضمن المنظومة الرئيسية 
للحفظ واالسترجاع وأعطاء السنوية للسيارات الخصوصي واألجرة  “العراقية “ التقت مدير مرور الكاظمية لتسجيل المركبات 

المقدم الحقوقي  حسن لطيف الخفاجي وكان الحوار التالي ...



من  نوعا  االيام  هذه  العراقية  العائلة  تعيش 
القلق النفسي الذي يتزامن مع بداية اول يوم من 
االعدادي  السادس  للصف  النهائية  االمتحانات 
وعائلته  الطالب  فيه  يتشارك  والخوف  ,فالقلق 
وااليام  اليوم  ستطرح  التي  االسئلة  نوعية  من 
االمتحانات  هذه  الطلبة  سيجتاز  ,وهل  اآلتية 
نوعية  من  تنتج  مشاكل  هناك  ام  بانسيابية 
ينتج عنها  وما  نراها في كل عام  التي  االسئلة 
وزارة  تطال  التي  االتهامات  من  سلسلة  من 
االسئلة  تضع  التي  المختصة  واللجان  التربية 
ابنائها  على  تبخل  لم  العراقية  فالعوائل   ,
والتي  المواد  ألغلب  الخصوصيين  بالمدرسين 
كلفتهم ماليين الدنانير من اجل نجاح ابنائهم 
التي  الكليات  في  للدخول  تؤهلهم  بمعدالت 
طموح  تابعت   ) .)العراقية   اليها   يطمحون 

وهموم اولياء االمور واعدت التحقيق االتي :

 العوائل والخوف

 من المجهول في االمتحانات 
من  اثنين  لدي  يقول:  محمد  اوس  المواطن 
من  بالرغم  العلمي  السادس  مرحلة  في  االبناء 
من  متخوف  انني  اال  دروسهم  في  اجتهادهم 
في  هناك مشاكل  عام  ,فكل  االمتحانات  نتائج 
من  انها  اهمها  عديدة  السباب  االسئلة  نوعية 
خارج المنهاج وفيها اجتهادات من قبل اللجنة 
اغلبها  في  التي  االسئلة  بوضع  المختصة 
التراعي الظروف الصعبة التي يعيشها الطالب 
في  يعيشون  االسئلة  واضعي  وكأن  العراقي 
:ان مشكلة طلبة المراحل  . واضاف  كوكب اخر 
كانت  التي  الخصوصية  الدروس  هي  المنتهية 
ان  عليوي  وبين   , زماننا  في  سابقا  موجودة  غير 
الطلبة  ذوي  كاهل  اثقلت  االجور  هذه  ارتفاع 
اكثر  دفعت  فأنا  الدراسية  المرحلة  تلك  في 
ابنائي  اجل  من  للمدرسين  دينار  مليون   16 من 
مما  الدولة  دوائر  في  موظفا  اعمل  انا  وخاصة 
اجبرت على االقتراض من اخوتي من اجل تحقيق 
الجيدة  الكليات  الى  ابنائي  دخول  في  طموحي 
.محمد علي طالب مرحلة منتهية يقول : نحن 
محدودي الدخل التستطيع عائلتي توفير مبالغ 
تجاوزت  االسعار  ألن  الخصوصيين  المدرسين 
والرياضيات  الفيزياء  مواد  في  الف  التسعمائة 
االعدادية  لمدرسي  مستسلمون  نحن  لذلك 
المادة  ايصال  اليستطيعون  اغلبهم  الذين 
الدروس  اجل  للطلبة وقسم منهم متعمد من 
بالكليات  النطمح  نحن  لذلك  الخصوصية  
والهندسة  كالطب  بها  نحلم  التي  المرموقة 
وعلينا ان نفكر بالنجاح فقط فهو ما يتالءم مع 

محدودي الدخل.
 

ارتفاع اجور الدروس الخصوصية
نبهان احمد  )والد طالب في السادس العلمي( 
كفوء  وهو  االعدادي  السادس  في  ابني   : يقول 
في مادة الرياضيات لكنه اصر على الدخول في 
مجموعة خصوصي مع ذات المدرس ال لشيء اال 
لمواكبة زمالئه وكما يقول هو »احب ادرس على 
الواهس«. والرأي االخر يقول ان الطالب يلجأ الى 
الدرس الخصوصي بسبب القصور في المدرس 
داخل الصف. واضاف ان طموحي ان يحقق ابني 
هدفه بااللتحاق بكلية الطب وهو حلمي ايضا 
,لكن نحن لدينا هاجس الخوف من االمتحان قد 
توارثناه من االباء الذين سبقونا ,لذا نطالب وزارة 
المنهاج حصرا  االسئلة من  تكون  بأن  التربية 
حتى التكون هناك مشاكل جديد كما هي في 
الخارجية  االمتحانات  الماضية.لطلبة  االعوام 
محمد  يقول  حيث  االمتحانات  في  رأي  لهم 
في  مشاكل  تحصل  ما  دائما  )موظف(  جاسم 
االمتحان  على  المقبلين  ان  بسبب  المراقبة 
بيئات  وم��ن  مختلفة  اعمار  من  الخارجي 
عند  عليهم  السيطرة  يصعب  مما  مختلفة 
الى  نحتاج   ولذا  يدعون،  كما  االساتذة  بعض 
اساتذة من نوع خاص اي كبار في العمر يجيدون 
ادارة  في  خبرة  اصحاب  الناس  مع  التعامل 
االمن  حالة  عن  ناهيك  للخارجيين،  االمتحان 
خالل  من  باالستفزازية  الطلبة  يصفها  التي 
دخول رجال االمن الى داخل المدرسة في حالة 
ناتج  نشوب اي خالف، كأن يكون خالف بسيط 
عن سوء فهم بين الطالب والمراقب ناهيك عن 
مما  التأهيلي  االمتحان  في  االسئلة  صعوبة 
دفع الطلبة الى المطالبة بالتخفيف من حدة 
االسئلة في هذا االمتحان .وتستمر جولتنا في 
الطالب  مع  االخر  لقاؤنا  ليكون  بغداد  مدارس 
التحضير  عملية  أن  سعد   سيف  يقول: 
استغالل  على  والحرص  المادة  وهضم  اليومي 
طريق  عن  الذات  من  ينبع  أن  البد  يوميا  الوقت 
على  الملقاة  الكبيرة  بالمسؤولية  الشعور 
عاتقنا نحن الطلبة ال عن طريق سلطة األهل 
االمتحانات  ضغوطات  من  ،بل  منهم  والخوف 
بالثقة  الطالب  يشعر  أن  والبد  منها،  والخوف 
وإنما عن طريق  فراغ  يأت من  لن  وهذا  بالنفس 
كامل  عام  مدى  على  والسهر  والتعب  الكد 
بالنفس  والثقة  فقط  االمتحانات  أيام  وليس 
المرحلة المصيرية  عامل مهم في عبور هذه 
في  يساهموا  أن  لآلباء  والبد  الطالب  حياة  من 
خلق الثقة لدى أبنائهم من خالل االهتمام بهم 
يخوضوها  التي   المرحلة  بأهمية  وتبصيرهم 
جولتنا  وخالل  مستقبلهم.  على  وتأثيراتها 
ادخال  عدم  من  االم��ور  اولياء  بعض  اشتكى 
بالرغم  البكلوريا  امتحانات  الى  ابنائهم 

وحرمانهم  الدوام  على  ابنائهم  مواظبة  من 
النهائية  االمتحانات  الداء  فرصة  اعائهم  من 
المشرف التربوي حسين الحج يقول : ان اغلب 
الطلبة الذين لم يتم ادخالهم للبكلوريا هم 
بالمدرسة  الدوام  على  يواضبون  ال  الذين  من 
وسجلت  اليومية  ال��دروس  في  يشاركون  وال 
»كيف  متسائال  غيابات،  عدة  بحقهم  ايضا 
غير  مع  الجيد  الطالب  بمساواة  نقوم  ان  لنا 
الجيد. ويضيف زامل نحن مع مراعاة  الظروف 
احوالهم  طلبة  هناك  ان  اال  الصعبة  االمنية 
المعيشية سيئة جدا اال انهم مواظبون على 
الدوام ومجدون .بدورها، تؤكد المتحدثة باسم 

قرار  وجود  »عدم  الحسن  سالمة  التربية  وزارة 
المتحانات  العام  بالدخول  يسمح  الوزارة  من 
البكالوريا«، مبينة ان »ما يتناقله بعضهم غير 
صحيح، لكون القرار اذا ما اجمعت عليه الوزارة 
وتضيف  الرسمية«.  القنوات  عبر  يكون  فأنه 
الحسن اننا نعلم يقينا ان ظروف بعض الطلبة 
التي  المناطق  في  السيما  ومقلقة  صعبة 
تحدث فيها خروقات امنية، اال ان مجلس الوزراء 
العام  السماح  بخصوص  قرارا  اي  يصدر  لم 
السماح  حال  وفي  البكالوريا  امتحان  بدخول 
فوري«. وبشكل  عنه  فسنعلن  بذلك  لهم 

المدرسة  بتول عبد النبي تقول: تؤكد ان طلبة 

المرحلة المنتهية يشكلون قلق لدى عوائلهم 
فهم ايضا مع ابنائهم في دوامة هاجس الخوف 
ونتائجها  السابقة  ,فالتجارب  االمتحانات  من 
تدعوا لهذا القلق الذي نراه غير مبرر. واضافت: 
ان ظاهرة الدروس الخصوصية سببها ان بعض 
المطلوب  بالشكل  دورهم  اليؤدون  المدرسين 
وهذا بسبب ضعف  للطلبة  المادة  ايصال  في 
الرقابة التربوية من قبل ادارات المدارس واليوجد 
الوضع  وكأن  التربية  مديريات  قبل  من  رقابية 
اليعنيهم .المواطنة ام علي  تقول : ان ظاهرة 
المدرسين  اجور  وارتفاع  الخصوصية  الدروس 
ألنها  جمة  اقتصادية  مشاكل  لنا  سببت 

المحدود  دخلنا  على  إضافيا  عبئا  تشكل 
وبسبب حرصنا على ولدنا ومستقبله نضطر 
الخصوصية   ال��دروس  ظاهرة  في  زجه  إلى 
من  العيش  لقمة  قطع  إلى  معها  ونضطر 
أصحاب  الى  ونعطيها  أطفالنا  وأفواه  أفواهنا 
الذين  التربوية  والمهنة  والشرف  المبادئ 
يبخلون على إعطاء المعلومات لطلبتهم من 
الرقابة  ضعف  ظل  ,في  دنيوية  مكاسب  أجل 
اغلب  ان  نرى  التي  المدارس  على  التربوية 
الدروس  اعطاء  المدرسين فيها يحرصون على 
الخصوصية فيجب ان يكون هناك منع رسمي 

من وزارة التربية .

القواعد  أنواع  أبسط  يدركون  ال  األيام  هذه  السائقين  من  كثيرا 
المرورية، خصوصا أنهم لم يدخلوا أي دورة ولم يتدربوا على أي منهج 
فوضوية  ظاهرة  حدوث  الى  تسبب  مما  السياقة،  لتعلم  علمي 
ملحوظة في اغلب شوارع مدن العراق، حتى بات النزول إلى الشارع 

أشبه بالدخول إلى حلبة صراع.
أكثر  تخلى   2003 بعد  الشوارع  عمت  التي  الفوضى  أثر  وعلى 
السائقين عن سياراتهم، ولم ينزلوا إلى الشارع إال نادرا وذلك بسبب 
ما يحصل من اختناقات مرورية في الشوارع على مدار الساعة، الى 
والذوق  القيادة  الى أخالق  الجدد  السيارات  جانب جهل معظم قادة 
العام التي يجب ان تراعى، مما افضى الى ما هو قائم من اختناقات 

المرورية قاتلة.

أبو سمير يبلغ من العمر)55 ( عام، وهو سائق قديم استذكر خالل 
حديثه حول ما كان قائما عندما اراد استصدار او اجازة مرور فيقول، 
المرور  تتطلب  السوق  اجازة  الحصول على  “قبل عشرون عاما كان 
واختبار  والعملي  )النظري  االختبار  وهي  لالختبار  مراحل  ثالثة  في 

الوقوف كشرطي مرور في الشارع(.
 ويضيف ابو محمد خالل “اتذكر ان في االختبار النظري طلب مني 
الجسور  احد  إلى  وصلنا  وعندما  بيته  إلى  أوصله  أن  المرور  ضابط 

ال  انك  لي  فقال  فعلت،  أمر  وكما  ينزل  حتى  التوقف  مني  طلب 
تحصل على إجازة السوق حتى أحال على التقاعد”.

ويؤكد ابو محمد، “بالفعل بسبب االختبارات الصعبة لم انجح في 
االختبار العلمي النظري وال العملي إال في المرة الثالثة بالرغم من 

اني كنت أمارس السياقة منذ فتره قبل االختبار”.
ويضيف ساخرا، “ما نشاهده االن في الشوارع سائقين آخر الزمان”.

ويتابع، “لذلك أنا تركت السياقة ألنني لست مستعدا للدخول في 
حلبة الصراع، إذ أصبح السائق الماهر في هذا العصر هو الذي يملك 
نفسه  يحترم  الذي  وليس  لسان طويل وصاحب عضالت مفتولة، 
ويحترم اآلخرين، وال نعرف ماذا نفعل مع المصيبة الجديدة وهي 
سياقه األطفال الذين اليتجاوزون الخامسة عشر من العمر وتأثير 

األفالم”.
التهور عند الشباب

احد السواق الشباب بدى خالل حديثه انه ترعرع في بيئة مملوءة 
األيام  هذه  في  أصبح  الشارع  ان  يعتبر  حيث  والجهل،  بالتخلف 
اليتحمل احد يبيع فيه احد األخالقيات والكالم الطيب؟! فضال عن 

تسبب السائقون القدامى باالختناقات المرورية على حد زعمه.
فيقول الشاب الذي كان يعمل سائق باص صغير، “أكثر االزدحامات 
أطيق وجودهم في  “ال  ويضيف،  القدامى”.  السائقون  بها  يتسبب 
الشوارع أبدا وهم دائما الذين يتسببون بالمشاكل التي تحدث في 

الشوارع”.
من  يخاف  وال  المقدمة  في  تجعله  دائما  السائق  ويتابع، “شطارة 
احد ابدآ، فأفضل من أن أصل متأخرا ويأخذون دوري في الكراج, إن رأي 
في المقولة التي تقول إن السياقة فن وذوق وأخالق هي أن ال أخاف 
أو أتردد وال اجبن، حينما أكون في الشارع فأن الشارع وجد لألقوياء 

ال الذين يخافون”.
ويختتم, “منذ صغري وأنا سائق فأصبحت محترف, ولكنني واهلل 
اعرف  المرور ولم اسمعها! ألنني لم  أي قاعدة من قواعد  اعرف  ال 
القراءة وال الكتابة, لكنني عندما أصل إلى المرور البس حزام أألمان 

مع العلم إنني أسير في الشارع كالطلقة.
النقل كسائق  وزارة  في  يعمل  كان  الذي  )52( سنة  ابو جعفر  اما 
لنا  اعرب  العراق،  في  الملكي  العهد  منذ  اإلجازة  على  وحصل 
المروري  واالنفالت  الشارع،  في  يحدث  عما  وسخطه  ضجره  عن 
الحاصل، فيقول، “لم أرى في حياتي انفالت كهذا في الشوارع فال 

احد يحترم اإلشارات المرورية، وال حتى المرور نفسه”.
ويشير، “من الطبيعي أن أتعرض في الشارع للمضايقات من قبل 
التزمت  فإذا  عني  أعمارهم  تقل  الذين  الشباب،  السائقين  بعض 
بالقواعد المرورية أتعرض للشتم وبعض الكلمات أال أخالقية  فال 

نعرف متى يسن قانون يحترم فيه القانون”.
هذا  معالجة  على  عواد  القادر  عبد  ثابت  المقدم  يحض  ذلك  الى 
التخبط المرور الواقع في العراق عبر تنظيم دورات تأهيلية سريعة 
تحد من تلك الظاهرة السلبية، فيقول، “على وزارة التربية وبالتعاون 
مختلف  على  للطالب  دورات  بفتح  تقوم  ان  المرور  مديرية  مع 
أألجناس )ذكور وإناث( من اجل توعيتهم على عالمات المرور وحركة 
المترتبة  العقوبات  الى  وتنبيههم  السياقة،  وتعليمهم  المرور 
تواجههم  التي  بالمعوقات  ايضا  وتعريفهم  المخالفين،  على 
أثناء القيادة وشروط الحصول على إجازات السوق ضمن الشروط 

المقررة لإلجازات”.
ويضيف على الدولة العراقية وقف كل من ال ينخرط في تلك الدورات 
اجازة سوق  االختبار لمنحة  بعد  النجاح  وتحتم عليه  التأهيلية، 

اصولية، اذا كنا حريصون على حياة المواطنين وممتلكاتهم”.

ـ سيف سالم
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الطلبة متخوفون من نوعية األسئلة في االمتحانات الوزارية 

العوائل تشكو من ارتفاع أجور الدروس الخصوصية باهضة الثمن 

السياقة ... فن واخالق

تهور قادة العجالت فوضى عارمة في شوارع بغداد 

 - فيصل سليم
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تعرضت  الذي  المسبوق  وغير  الضخم  إلكتروني  الهجوم 
يزال  ال  المتحدة،  الواليات  في  بيكتشورز”  شركة”سوني  له 
الواليات  في  خصوصا  كبير  وإعالمي  دولي  اهتمام  محط 
مسؤولية  الشمالية  كوريا  رسميا  حملت  التي  المتحدة 
الوقوف وراء هذا الهجوم التخريبي الكبير، والذي جاء على 
يروي  الذي   The Interview فيلم  “سوني”  إنتاج  خلفية 
قصة خيالية لعملية اغتيال زعيم كوريا الشمالية “كيم 

جونغ اون”.
اإللكتروني  الهجوم  هذا  فأن  المراقبين  بعض  وبحسب 
بعد  خصوصا  جديدة،  عالمية  أزمة  بخلق  سيسهم  ربما 
اتساع لغة التهديد والوعيد بين الواليات المتحدة و كوريا 
الشمالية التي نفت ضلوعها في الهجوم اإللكتروني الذي 
استهدف شبكة حواسيب شركة سوني، وهدت برد انتقامي 
ضد البيت األبيض وغيره من األهداف األمريكية إذا ما فرضت 
عليها واشنطن عقوبات بسبب الهجوم المعلوماتي على 
أن  للتقرير  وفقا  الشمالية  كوريا  وادعت  سوني.  شركة 
مؤكدة   ، الهجوم  عن  مسؤولة  نفسها  المتحدة  الواليات 

أنها لديها “أدلة واضحة” تشير الى ذلك.
وهذه القرصنة التي قامت بها مجموعة تطلق على نفسها 
العمليات  اكبر  من  تعد  السالم(،  )حراس  بي”  أو  “جي  إسم 
التي تعرضت لها شركة في الواليات المتحدة على اإلطالق 
تسببت بتخريب النظام المعلوماتي لشركة سوني لألفالم 
وسرقة المعطيات السرية لـ47 ألف موظف وأطراف أخرى 
على عالقة بالشركة بينهم مشاهير، وبثها على االنترنت، 
االنترنت  على  الكترونية محرجة، كما عرضت  رسائل  وبث 
خمسة أفالم لالستديو بعضها لم يعرض بعد. ويقدر خبراء 
دوالر.  مليار  نصف  بنحو  العملية  هذه  في  سوني  خسائر 
الذي  “المقابلة”  فيلم  عرض  إلغاء  الشركة  قرار  وضاعف 
المدير  بأنه خاطئ من خسائر الشركة. وقال  اوباما  وصفه 
العام لسوني مايكل لنتون ان الكلفة قد تصل الى “500 

مليون دوالر”.
ممنوع من العرض                  

وفي هذا الشأن فقد تخلت “سوني بيكتشرز انترتاينمت”عن 
حول  يدور  والذي  أنتجته  الذي  إنترفيو”  “ذي  فيلم  عرض 
المركزية األميركية  مخطط متخيل لوكالة االستخبارات 
)سي آي ايه( الغتيال الزعيم الكوري الشمالي، بعد تهديدات 
باسم  الناطقات  إحدى  وقالت  معلوماتية.  قراصنة  من 
“سوني  إن  التفاصيل  من  مزيد  تقديم  دون  من  المجموعة 

المجموعة  وكانت  الفيلم”.  عرض  تنوي  تعد  لم  بيكتشرز 
قد نشرت قبيل هذه التصريحات بيانا أشارت فيه إلى إلغاء 

عرض الفيلم في الواليات المتحدة.
ويبدو اآلن أن هذا اإللغاء يطال أيضا العروض الدولية وأشرطة 
هذا  ويتناول  الرقمية.  الفيديو  وأقراص  المطلوبة  الفيديو 
كيم  الكوري  الزعيم  الغتيال  متخيال  مخططا  الفيلم 
الصاالت  في  بعرضه  البدء  المفترض  من  وكان  أون  جونغ 
)اس  انترتاينمت”  بيكتشرز  قرار “سوني  أتى  وقد  األميركية. 
كبيرة،  أميركية  سينمائية  مجموعات  إعالن  بعد  إي(  بي 
من قبيل “ريغال” و”إيه إم سي”، عن نيتها عدم عرض الفيلم 
السينمائي  اإلنتاج  استوديوهات  وكانت  للجدل.  المثير 
أو  والتلفزيوني قد تلقت تهديدات جديدة من جماعة “جي 
بي” )حراس السالم( التي تبنت الهجوم المعلوماتي الكبير 

الذي استهدف “سوني”.
الشمالية  كوريا  بأن  قناعة  األميركيون  المحققون  ويزداد 
ما  على  النطاق،  الواسع  الهجوم  هذا  دبــرت  التي  هي 
بالتالي  مؤكدا   ، المسألة  هذه  على  مطلع  مصدر  كشف 
وأكدت  األميركية.  اإلعالم  وسائل  في  متداولة  معلومات 
لها  شأن  ال  أن  جهتها  من  الشمالية  الكورية  السلطات 
في هذه القرصنة، معتبرة في الوقت عينه أن هذه العملية 

“مشروعة”.
وكانت جماعة “حراس السالم” قد نشرت على االنترنت عدة 
مستندات ورسائل إلكترونية وعنواين وأرقام ضمان اجتماعي 

و  االستوديوهات.  في  موظف  ألف  واربعين  لسبع  تابعة 
نشرت أيضا رسائل إلكترونية سرية ومحرجة متبادلة بين 
مدراء “سوني” والمتعاونين معها، فضال عن خمسة أفالم، 
من بينها إنتاجات لم تعرض بعد في الصاالت. وتعد عملية 
لشركات.  المستهدفة  العمليات  أكبر  من  هذه  القرصنة 
تهدديات لألشخاص  المعلوماتية قد وجهوا  قراصنة  وكان 
الراغبين في مشاهدة فيلم “ذي إنترفيو” الذي كلف إنتاجه 

42 مليون دوالر.
وجاء في بيان صادر عنهم نشرته عدة وسائل إعالم أميركية، 
نريكم  “سوف  مفاده  ما  تايمز”  أنجليس  “لوس  بينها  من 
بنهج  االستهزاء  يريدون  الذين  لهؤالء  المأسوي  المصير 
الترهيب ... تذكروا هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
مواقع  عن  بعيدين  تبقوا  بأن  نوصيكم  ونحن   .2001
وإذا كانت منازلكم على مقربة منها،  الفيلم(.  )عرض هذا 
فغادروها. وكل ما سيحدث خالل األيام المقبلة مرده جشع 

سوني. والعالم برمته سيدينها”. بحسب فرانس برس.
واألسف  الغضب  بين  هوليوود  في  الفعل  ردات  وتراوحت 
إلغاء  الكبيرة  السينمائية  والمجموعات  “سوني”  قرار  إثر 
أن  مخز  ألمر  “إنه  أباتوو  جاد  المخرج  وقال  الفيلم.  عرض 
وهل  إنترفيو.  ذي  فيلم  عرض  عن  السينما  صاالت  تمتنع 
تتلقى  التي  األفالم  جميع  اآلن  الصاالت  من  سيسحبون 
تهديات من جهات مجهولة؟”. وغرد الممثل ستيف كاريل 
على حسابه في “تويتر” كاتبا “إنه يوم حزين لحرية التعبير”.

9منوعـــــات

خبر رائع لجميع معجبي السلسلة! بعد نجاح مبيعات 
شركة  قررت  العام  هذا  سابقاً  األول  الجزء  إصدار  إعادة 
أجزاء  ألحد  الجودة  عال  إصدار  في  العمل  بدء   Capcom
عنه  يعلم  ال  والتي   Resident Evil الرعب  سلسلة 
أحداثه  تجري  والذي   Resident Evil 0 وهو  الكثيرون، 
 Resident Evil شهرة  عدم  سبب  األول.   الجزء  ُقبيل 

السابق بشكل حصري  في  قد صدر  أنه  إلى  يعود   Zero
أي  ير  ولم  بنينتندو  الخاصة  كيوب  الجيم  لمنصة 
بتجربته  ليقوموا  للجميع  فرصة  فهذه  لذا  آخر،  إصدار 
 Resident Evil 0 HD بدايتها.  من  المغامرة  وعيش 
اكسبوكس  الشخصي،  للحاسب  سيأتي   Remaster
أوائل  في  العالية  بالدقة   3/4 والباليستيشن  ون/360 
 Resident ألعاب  منتجي  رسالة  شاهد  القادم.  العام 

Evil للمعجبين.

ذكرت وسائل إعالم رسمية صينية يوم 
شخصا   11 اعتقلت  الشرطة  أن  األحد 
مجموعة  تحطيم  إثر  البالد  غرب  في 
من الزبائن الغاضبين متجرا لألطعمة 
الحالل يشتبه في سوء مطابقة بضائعه 
مجموعة  ودخلت  اإلسالمية.  للشريعة 

عاصمة  شينينغ  في  األشخاص  من 
في  المتجر  إلى  تشينغهاي  مقاطعة 
بعد  وخ��رب��وه  أي���ار  م��اي��و  م��ن  األول 
وأوصل  القوانين  انتهك  أنه  اكتشافهم 
إلى  الزبائن  إلى  حالل  غير  أطعمة 
تلفزيون  وذكر  الحالل.  األخرى  جانب 
شينينغ الرسمي أن تحقيقات السلطات 
المتجر  بيع  حيال  الشكوك  أن  أظهرت 

نقانق غير حالل ليست صحيحة. وتبذل 
الصين جهودا لتهدئة االضطرابات في 
بعض المناطق التي يسكنها المسلمون 
التي  شينجيانغ  مقاطعة  وخصوصا 
التي  العرقية  الويغور  أقلية  تسكنها 
بالغضب  أف��راده��ا  من  الكثير  يشعر 
حيال الضوابط الصارمة التي تمارسها 

السلطات الصينية في مناطقهم.

الفوز  من  عاماً،   16 باتمان”،  “توم  الفرنسي  تمكن 
بلقب “صاحب أكبر صورة سيلفي في العالم”، وذلك 
بعد أن جمع 2530 شخصاً في صورة سيلفي واحدة. 
الفرنسية،  نيس  مدينة  في  السيلفي  التقطت 
بعد دعوة أطلقها الطالب الفرنسي لتصوير أكبر 

سيلفي في العالم.
شركتي  نصيب  ــن  م ــان  ك اللقب  أن  ــذكــر  ي
 1151 مايكروسوفت وكوكاكوال، وهي صورة ضمت 
كسر  في  الفرنسي  الطالب  نجح  ولكن  شخصاً، 

هذا الرقم بـ2530 مشاركاً في صورته.

العلمية  للتجارب  بحبه  المعروف  البريطاني  أطلق 
النارية  المفرقعات  صواريخ  من   300 فورز،  كولين 
دفعة واحدة احتفاالً بوصول عدد متابعيه اإلى مليون 

على حسابه في يوتيوب.
ونالت هذه االحتفالية رواجاً كبيراً على اإلنترنت، حيث 

أضاءت تلك األلعاب النارية سماء المنطقة.

  فوجئت امرأة عندما وجدت صغير فقمة في منزلها بعد 
أن تسلل إلى داخل المنزل قادماً من  شاطئ مجاور.  عثرت 
كلير كريستيان على صغير فقمة على الشرفة األمامية 
آيالند  في  نورث  “روامتي”  منطقة  في  الواقع  لمنزلها 
صباح  والنصف  التاسعة  الساعة  حوالي  في   ، بنيوزلندة 
السبت. وبعد أن أطعمته بعض  السمك، تسلل إلى داخل 
وأصيبت  بجانبه.    ليرتاح  النار  موقد  نحو  واتجه  المنزل، 
رأته  الذي  الطارئ  الزائر  هذا  لدخول  بالصدمة  كريستيان 
على الشرفة أثناء  جمعها لبعض الحطب من أجل الموقد 
صغير  رأت  بأنها  كريستيان  السيدة  وقالت  الخارج.  في 
المنزل  إلى  توجهت  ولكنها  قليالً،  وتراجعت  الفقمة، 
بسرعة إلحضار الكاميرا اللتقاط بعض  الصور له.   وأضافت 
كريستيان بأن صغير الفقمة أمضى حوالي 10 دقائق داخل 
من  بالقرب  جلس  لذا  الشديد  يشعر  بالبرد  وكان  المنزل، 
الموقد حتى شعر بالدفئ. إال أنه فيما يبدو شعر بالحنين 
قامت  لذا  البحر،  باتجاه  النافذة  عبر  ينظر  لموطنه  وبدأ 
بإرشاده إلى الشاطئ حيث عاد إلى مياه البحر.  من الجدير 
تقترب  ما  عادة  نيوزلندة  في  الفقمة  حيوانات  بأن  بالذكر 
من الشاطئ في فصل الشتاء،  وتترك صغارها وحيدة هناك 
الفقمة  أعداد  وتتزايد  الطعام.  عن  تبحث  بينما  ألسابيع 
 200000 حوالي  إلى  عددها  يصل  مطرد  حيث  بشكل 
ميل”  “دايلي  صحيفة  بحسب  وحدها.  نيوزلندة  في  فقمة 

 البريطانية.

برسالة قصيرة واحدة ترسلها من هاتفك إلى أي جهاز أيفون، يمكنك 
إطفاؤه على الفور، والسبب، هو علة في نظام التشغيل ألجهزة أبل، 
إلى  بل  الرسالة،  فتح  إلى  بحاجة  لست  أنك  هو  ذلك،  من  واألسوأ 

استقبالها فقط لتخسر هاتفك.
وتتضمن الرسالة كلمتين باإلنجليزية، وبعضا من األحرف العربية 

واليابانية، التي ال يبدو أنها تعني شيئا.
وقد قامت شبكة CNN بإجراء اختبار هذه الرسالة، وتم التأكد من 
الجهاز  فيطفأ  الرسالة،  بإرسال  تقوم  أنك  إذ  أعاله،  ذكر  ما  صحة 

المستقبل لها، ومن ثم يعايد تشغيل ذاته بعد 15 ثانية.
مفصال عن سبب  اآلن شرحا  أبل حتى  تقدم شركة  لم  من جهتها، 
هذه المشكلة، ولكنها قالت في بيان أصدرته: “نحن ندرك المشكلة 
التي يعاني منها نظام الرئاسل القصيرة في هواتف أيفون، بسبب 
النظام  في  المشكلة  إصالح  على  وسنعمل  الرموز،  من  مجموعة 

سريعا.”
ولم يتضح ما إذا كان أحدهم قد اكتشف أضرار هذه الرسالة بالصدفة، 

أم أنه قد قام بوضعها عامدا تخريب أجهزة أبل.

صنع  في  قياسيا  رقما  “جيمونة”  مدينة  سجلت 
الحلويات  أشهى  من  وهي  “تيراميسو”  كيكة  أكبر 
الكاكاو. وكريمة  السكر  من  المصنوعة  اإليطالية 

القهوة  بنكهة  العمالقة  الكيكة  وتفوقت 
الرقم  على  كيلوغراما   3015 وتزن  األسبريسو، 
الماضي  مارس  شهر  في  سابقا  المسجل  العالمي 

في موسوعة جينيس 
القياسية  لــألرقــام 
ألف  على  يزيد  بما 
ــارك  وش كيلوغرام. 
نحو 200 شخص من 
طهاة  من   30 بينهم 
جميع  من  الحلويات 
المنطقة  ــاء  ــح أن
بالمساعدة في صنع 

كانت  والتي  بالكريمة  الغنية  الدسمة  الحلوى 
المحلية  المتاجر  أصحاب  بين  مسابقة  من  جزءا 
من  العديد  المشروع  على  أشرف  حيث  البلدة،  في 
الكيك.  بيع  محال  ضمنها  ومن  المحلية  الشركات 
الرافعة  لمشاهدة  شخص  ألف   20 نحو  وحضر 
العمالقة المستخدمة في وزن كيكة “التيراميسو”، 
تمنح  ألنها  معنوياتي”  “ارفع  حرفيا  تترجم  التي 
الطاقة لإلنسان عند تناولها لتأثير السكر والكاكاو 
بسكويت  من  تتكون  فهي  العصبي،  الجهاز  على 
ــت”  ــس ـــع ال ـــاب “أص
في  ــة  ــوس ــم ــغ ــم ال
اإلسبريسو  قهوة 
وتغطى  اإليطالية 
بطبقات من مزيج من 
المخفوقة  الكريمة 
والسكر  والــبــيــض 
“الماسكربون”  وجبن 

بنكهة الكاكاو.

أقامته  خاص  حدث  خالل  أسوس  شركة  كشفت 
 2015 إطار مشاركتها بمعرض “كمبيوتكس  في 
Computex 2015، عن الجيل الثاني من ساعتها 
الذكية “زين ووتش” ZenWatch. وتأتي “زين ووتش 
الهكيل  حيث  من  اثنين  بقياسين  الجديدة   2
 45 أو  ميليمترا   22 مع  ميليمترا   49 والسوار، 
ميليمترا مع سوار عرضه 18 ميليمترا. كما تأتي 
المقاوم  الفوالذ  من  ألوان  بثالث  الذكية  الساعة 
تأتي  كما  والرمادي.  والذهبي،  الفضي،  للصدأ، 
لون  الذكية بعدة خيارات من حيث  ساعة أسوس 
األسورة، بما في ذلك أسورة مطاطية باللون األزرق، 
وأسورة  الداكن،  والرمادي  واألحمر،  والبرتقالي، 
واألزرق،  والرمادي،  والبني،  الخاكي،  باللون  جلدية 
تعمل  التي   ،2 ووتش  “زين  وتملك  والبرتقالي. 
باإلصدار األخير من منصة “أندرويد وير” من جوجل، 

على  الموجود  الزر  يشبه  األيسر  جانبها  على  زرا 
ساعة آبل الذكية، “آبل ووتش”، لكنه ال يؤدي نفس 
ساعتها  في  أسوس  شركة  وتستخدم  الوظيفة. 
إنها  قالت  مغناطيسي،  شحن  موصل  الجديدة 
وتقدم  الشحن.  جودة  كبير  نحو  على  سُيحسن 
“زين ووتش 2 شاشة AMOLED مغطاة بطبقة 
حماية من زجاج “جوريال جالس 3.هذا ولم تكشف 
الثاني  الجيل  طرح  وموعد  سعر  عن  ــوس  أس
أسوس  ساعة  تأتي  كما  الذكية.  ساعتها  من 

حيث  من  خيارات  بعدة  ــــون الذكية  ل
األسورة، بما في ذلك أسورة 

األزرق،  باللون  مطاطية 
واألحمر،  والبرتقالي، 
ــداكــن،  ــادي ال ــرم وال
وأسورة جلدية باللون 
والبني،  الــخــاكــي، 

واألزرق،  ـــرمـــادي،  وال
والبرتقالي .

إعادة اإلصدار RESIDENT EVIL ZERO HD في الطريق

الصين تعتقل 11 شخصا لتخريبهم متجرا لبيع األطعمة الحالل

الفرنسي الذي فاز بلقب صاحب 
“أكبر سيلفي في العالم”

بريطاني يطلق 300 صاروخ 
احتفااًل بمليون متابع على يوتيوب

صغير فقمة يدخل منزاًل 
بحثًا عن الدفء والسمك

هل تحمل جهاز أيفون؟ رسالة لن 
ترغب أبدا باستقبالها على هاتفك

أسوس تكشف عن الجيل الثاني من ساعتها الذكيةأكبر كيكة “تيراميسو” تسجلها مدينة “جيمونة”

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظام التشغيل الجديد 
يوم  العالم  حول  للجميع  متاحا  ″10سيكون  “ويندوز 
لمستخدمي  مجانية  كترقية  القادم،  تموز/يوليو   29
أحدث نظم تشغيلها. وكانت مايكروسوفت التي تعد 
كبرى شركات البرمجيات في العالم قد وعدت في وقت 
سابق من هذا العام بأن ويندوز 10 سيكون متاحا خالل 

هذا الصيف.
على  العمل  يدعم  ــذي  ال  ،10 ويندوز  نظام  ويُعد 
الحواسيب الشخصية والحواسيب اللوحية والهواتف 
مثل  الجديدة،  المزايا  من  الكثير  ويقدم  الذكية، 

جانب  إلى   ،Edge “إدج”  كليا  الجديد  الويب  متصفح 
مايكروسوفت  محاوالت  أحدث  الشهير،  “إبدأ”  زر  عودة 
للظفر بمستخدمي األجهزة الذكية. وسيكون ويندوز 
10 الجديد متاحا مجانا لمن يملك نسخا أصلية من 
نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1، وهي إستراتيجية أعلنت 
الماضي،  الثاني/يناير  كانون  في  مايكروسوفت  عنها 
وذلك بغية جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين. 
وأعلنت مايكروسوفت أيضا أن الحواسيب الشخصية 
والحواسيب اللوحية العاملة بنظام ويندوز 10 سيبدأ 
إطالق  مع  بالتزامن  تموز/يوليو   29 يوم  للبيع  طرحها 
ويندوز  نظام  سيكون  بينما  الجديد،  التشغيل  نظام 
10 المخصص لألجهزة األخرى، مثل الهواتف الذكية 

متاحا في وقت الحق من هذا العام.

مايكروسوفت تحدد موعد إطالق ويندوز 10

هجوم ألكتروني على سوني بيكتشورز و أزمة تلوح في األفق
ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالتـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ألقت السلطات الهندية القبض على “حمامة” مشكوك أنها مرسلة 
وسلكاً  قدميها  في  رسالة  حاملة  باكستان،  لصالح  للتجسس 
رصدت  الحمامة  إن  السلطات  وقالت  صغير.  تجسس  جهاز  يشبه 
على مقربة من الحدود الباكستانية، تحمل عالمات تشير إلى عنوان 
ورقم هاتف، وبفحص المحققين للغة التي كتبت بها الرسالة تبين 
لرقم  يعود  والرقم  لباكستان،  الرسمية  اللغة  األوردوة،  باللغة  أنها 
في  عاماً   14 عمره  طفل  الحمامة  على  عثر  وقد  باكستاني.  هاتف 
قرية مانوال على بعد 4 كيلومتر من الحدود الباكستانية الهندية، 
تحفظت  لكنها  سلبية،  رسالة  أي  تجد  لم  إنها  السلطات  وقالت 

على الحمامة، بحسب موقع ميرور البريطاني.

أطلقت شركة جهاز إنذار ذكي باسم “فلير Flare”، يحتوي على تقنية 
“فلير  جهاز  ويتميز  المنزل.  في  لوضعه  فائقة،  وتكنولوجيا  عالية 
Falre”، باحتوائه على مستشعرات، وميكروفون ورادار، ومكّبر صوت، 
وصافرات إنذار. وتقوم الكاميرا بتغطية المكان الذي توضع فيه بقدر 
وأيضاً  اللصوص،  الكشف عن  الجهاز على  ويساعد هذا  درجة.   170
معرفة من هم ضيفوك، حيث تساعد الكاميرا التي يحتويها الجهاز 
على تمييز من في خارج المنزل. باإلضافة إلى إمكانية التعّرف على 
ورادار، ومكّبر صوت،  الوجوه، باحتوائه على مستشعرات، وميكروفون 
وصافرات إنذار. وتقوم الكاميرا بتغطية المكان الذي توضع فيه بقدر 
170 درجة.واألصوات، ويمكن وصله من خالل اإلنترنت عن طريق تطبيق 
بإصدار  الجهاز  ويقوم  الضيوف.  لتمييز  اإلنترنت،  على  تحميله  يتم 
وجود  عند  كلب  نباح  أصوات  أو  الصحون،  غسل  أصوات  مثل  أصوات 

لصوص، او إصدار أصوات إنذار.

الهند تعتقل حمامة 
“تجسست” لصالح باكستان

جهاز إنذار ذكي للمنازل.. 
يستطيع الكشف عن اللصوص

ـ الهند

ـ وكاالت 
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السينمائي؛  كان  مهرجان  هامش  على  سنويًا  العادة  جرت  كما 
وبحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، أقيم حفل عشاء منظمة 
“amfAR” الُمعنية باألبحاث الخاصة بمرض اإليدز، والتي تساهم في 
العام  حفل  ونجح  الخطير.  المرض  مكافحة  أجل  من  الماليين  جمع 
 3 يورو خالل  30 مليون  ، حيث جمع  رقًما قياسًيا  الحالي في تحقيق 
من   ، شخصية   900 نحو  العام  هذا  الحضور  تضمن  حيث  ساعات، 
بينهم ليوناردو دي كابريو وأنتونيو بانديراس وأندريا بوتشيلي وغيرهم. 
عشاء  لمأدبة  للبيع  دعوتين  بطرح  قام  بوتشيلي  “أن  ان  الى  باالضافة 
بيعت  بينما  يورو،  بمليون  منهما  كال  بيعت  حيث   ، منزله  في  معه 
يورو،  ألف   250 بسعر  تروبيه  سان  في  كابريو  دي  مع  ألمسية  بطاقة 
كما دفع شار آخر مليون يورو القتناء قطعة لبانكسي قدمها النجم 
في  شاركوا  هوليوود  نجوم  من  العديد  أن  ويذكر  للجمعية”.   الشهير 
إدارة المزايدات التي جرت في الحفل، ومن ضمنهم من مايكل فاسبندر 
وماريون كوتيار وأدريان برودي وميشيل رودريجزز، حيث ساهموا في رفع 
يورو عن  4 ماليين  بلغت  بزيادة   ، يورو  مليون   30 إلى  لتصل  المزايدات 

حفل الماضي.

الثقافي البابلي يكرم
 الشاعر الرائد كريم النور

 رواية
ّ

 ليست ككل
ٌ

كتاب توثيقي عن المركز الثقافي البغدادي“شتاُء اللقالق”... رواية

فيلم “الوهراني” ينسحب من مهرجان اشدود باسرائيل

الفانوس السحري يشهد افتتاح 
دوراته الصيفية

العربية  والدار  والتوزيع  للنشر  العرب  دار  عن 
أحمد  إبراهيم  للكاتب  مؤخراً  للعلوم صدرت 
مجموعة قصصية بعنوان “66 قصة قصيرة 
في  والجديدة  القديمة  قصصه  تضم  جداً” 
أحمد  أبراهيم  ويعد  القصة.  من  النمط  هذا 
رائدا في هذا الفن القصصي في العراق حيث 
مجموعته   1977 عام  بغداد  في  له  صدرت 
القصصية األولى عشرون قصة قصيرة جدا، 
على  تحمل  قصصية  مجموعة  أول  وهي 

غالفها اسم القصة القصيرة جدا، 
لم يلبث هذا النمط القصصي أن أضحى في 
العقود األخيرة تيارا كبيرا واضحا ومتميزا في 
القصة القصيرة في العراق. وصدرت للكاتب 
القصصية  المجاميع  من  العديد  ذلك  بعد 
التي  الهدهد”  “ليلة  اخرها  كان  روايات،  وثالث 

صدرت العام الماضي.
الكبير في  66 قصة قصيرة جدا من القطع 

188 صفحة وصفحة للفنان جواد سليم.
من أجواء الكتاب قصة “قلوب األمهات”:

كانت األم العجوز األرملة منذ شبابها المؤود 
تعيش لوحدها في البيت بعد أن تركها ابنها 
الوحيد وهاجر. وألنها ال تعرف القراءة والكتابة 
فلم  المتواصل  السهاد  أجهدهما  ،وبعينين 
تر وجوه الكثير من العجائز الوحيدات مثلها 

المطالت عليها من رفوف الكتب،
وكيف هن يتحرقن شوقاً للحديث معها عن 
واألوفياء  منهم  العاقين  وأزواجهن  أبنائهن 

ولياليهن الدافئة والباردة معهم،
أو  عليهم  المفروض  وبعادهم  هجرهم  وعن 
الذي هفت إليه قلوبهم الجامحة والمنجذبة 

للمجهول، 
التي  الكرة  هذه  على  بعيد  من  يرينه  وما 
باأللوان  بلورة ساحر تضج  أمامهن مثل  تدور 

والدخان والوعود واألوهام.
والشك  بالنفور  تحس  العجوز  األم  كانت   
التي جعلت  الكتب  بالحقد على هذه  وربما 
ابنها يضل طريقه ويسافر بعيداً . خطر لها 

أن تتخلص منها .
في قلوب األمهات أن األبناء يعودون عادة بعد 
أن تغدوا الكتب قديمة حائلة وصفراء وتالفة 

وال تصلح لشيء. 
موت  بعد  ع��ادة  األبناء  يعود  الكتب  وفي 
األمهات! تحاملت العجوز على نفسها ودعت 
وتشعل   ، الكتب  من  تريد  ما  لحمل  جارتها 
بها تنورها . فكرت العجوز أنها بهذا حققت 

شيئين عظيمين.
 فهي ربما عجلت بمجيء أبنها الغائب الذي 
ال بد أن قلبه قد تعب من التطواف وراء البراري 
والبحار وأسقطت دليالً على أن ابنها ما يزال 

بعد عودته يقرأ أو يفكر،
الذين  األمن  رجال  ذلك  يرى  أن  المفيد  ومن 
مازالوا يترصدون بيتها رغم أن ابنها غادرها 
منذ أكثر من عشرين سنة.الجارة فكرت أن 
تريد  فهي  صمتها  رغم  المهجورة  المرأة 
بهذه الكتب ثالثة أرغفة من الخبز ،لكنها 

قررت أن تعطيها رغيفاً واحداً!

الثقــافية10

صدرت له العديد من الروايات 

جديد إبراهيم أحمد 66 قصة قصيرة جدا

رؤى ثقافية
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اضــــاءات

الشعراء  جمعية  مع  بالتعاون  البابلي  الثقافي  البيت  نظم 
النور  كريم  الرائد  الشعبي  بالشاعر  إحتفالية  الشعبيين 

تثمينا لدوره وعطاءه الثر للمشهد الثقافي في المحافظة.
الشعراء  جمعية  مع  بالتعاون  البابلي  الثقافي  البيت  نظم 
النور  كريم  الرائد  الشعبي  بالشاعر  إحتفالية  الشعبيين 

تثمينا لدوره وعطاءه الثر للمشهد الثقافي في المحافظة.
الثقافي  البيت  مدير  ألقاها  بكلمة  االحتفالية  واستهلت 
العالقات  دائرة  حرص  على  فيها  أكد  العزاوي  معن  البابلي 
الثقافية على االحتفاء بالرموز الثقافية من الرواد الذين اغنوا 
بعدها  متميزة،  وإنسانية  أدبية  بنتاجات  الثقافي  المشهد 
المحتفى  دور  ثمنت  شعرية  وقصائد  شهادات  عّدة  قدمت 
في  الشعبية  للقصيدة  اإلبداع  من  الكثير  إضافة  في  به 

المحافظة. 
الشعراء  جمعية  لرئيس  بشهادة  الشهادات  واستهلت 
تبعتها  الجبوري  كعيد  حامد  الشاعر  بابل  في  الشعبيين 
الشاعر محمد  قدم  بعدها  الوطيفي  عامر  للشاعر  قصيدة 
به  المحتفى  بحق  وقصيدة  شهادة  شعابث  المحسن  عبد 
ثّم قدمت بقية الشهادات من رئيس جمعية الرواد الثقافية 
اللبان ورئيس اللجنة اإلستشارية  المستقلة الشاعر صالح 
والشاعر  خليل  عباس  الصحفي  البابلي  الثقافي  البيت  في 

حامد كرين الكعبي.
الجهات  جميع  جهود  النور  كريم  الشاعر  ثمن  جهته،  من 
االحتفالية  إقامة  إلى  بادرت  التي  الثقافية  والشخصيات 

متوجها بالشكر إلى جميع الحضور.
وفي ختام االحتفالية التي حضرها مثقفون وشعراء وأساتذة 
من  به  للمحتفى  تقديرية  وشهادات  هدايا  قدمت  جامعيون 
الشعبيين  الشعراء  وجمعية  شعابث  الستار  عبد  الشاعر 
من  تقديرية  وشهادة  كعيد  حامد  الشاعر  رئيسها  قدمها 
جمعية الرواد الثقافية قدمها رئيس الجمعية الشاعر صالح 
اللبان وهدية من الباحث فالح أمين الرهيمي وهدية من البيت 

الثقافي البابلي قدمها الصحفي عباس خليل.
الثقافي  البيت  مدير  ألقاها  بكلمة  االحتفالية  واستهلت 
العالقات  دائرة  حرص  على  فيها  أكد  العزاوي  معن  البابلي 
الثقافية على االحتفاء بالرموز الثقافية من الرواد الذين اغنوا 
بعدها  متميزة،  وإنسانية  أدبية  بنتاجات  الثقافي  المشهد 
المحتفى  دور  ثمنت  شعرية  وقصائد  شهادات  عّدة  قدمت 
في  الشعبية  للقصيدة  اإلبداع  من  الكثير  إضافة  في  به 

المحافظة.

قرأتُها، فتتالت أحداثُها عبر واعية صبّي 
عاش  مدن  أربع  في  كان  ما  ورأى  سمع 
النابهين  من  الكاتُب صبّياً  اختار  فيها. 
الذين تجاوزوا الزمَن فيما يُفّكرون. شدَه 
ال  التي  بتساؤالته  حوله  َمْن  الصبيُّ 

تنتهي.
الكثير،  قرأ  رجل  عن  أسئلُته  وتُفِصُح 
في  الزمْته  التي  جّدتُه  قرأ.  مّما  واختار 

رحلة الُمدن بعيدة ٌ عن عالمه،
وبالطناطل  بالّسعالي  ت��ؤم��ن   
وبالحشرات الناطقة وبالجن. تحكي له 

الكثير عنها.
ادراكها  فوق  بأسئلة  يُفاجئها  لكّنه 
اسكاته  تحاوُل  به.   تؤمن  مّما  وأعمق 
ُمقنع.  ج��واب  إيجاد  عن  تعجُز  حين 
وظيفة  ظروف  اضطرت  التي  فالمدائُن 

أبيه للتنقل فيها هي: قرة تو، بعقوبة، 
السامرائي  ,أج��اد  بغداد،السليمانية 
الصبّي/  بها  مّر  التي  الطرق  وص��َف 

نعمان/ مع جّدته،
وجعل  عبرَالكاميرا.  سجّلها  وكأّنما 

نعمان  مع  يمشي  أّنه  يُحسُّ  القاريء 
وجّدته،  ويسمُع صّفارة القطار وأصوات 
حاذق.  موسيقّي  باقتدار  قلدها  الطيور، 
بريشة  والمعالم  ال��دروَب  رسَم  كما 
رسام ُمبدع.  وأجاد التحّدَث بلغة وثقافة 
كّل َمْن وردَ اسُمه في هذه الرواية. كثيرٌة 
عن  لحفيدها  الجّدة  حكاياُت  هي 
خرافات تؤمُن بها، تسردُها على مسامع 
الصبي نعمان وهو يقوُم بتفنيدها / ص 
62، 63 / وكما نجح الكاتب في وصفه 
قد  وجدتُه  واألصوات  لألماكن  العميق 
البعض  لحركات  الدقيق  الوصف  أجادَ 
عن  يكشفون  وهم  وجوههم  وتغّير 
وجه القتيل/ ص73 /.. فتلمسنا الصدق 
على  به  أشعرنا  الذي  اإلنساني  والحسَّ 
لسان الصبي وهو يقول :/ األكراد يذكرون 
ولم  نفدت  قد  الحنطة  أّن  للمسؤول 

يتبَق لهم حّبٌة واحدة، 
يقول  كيف  األكراد.  كالم  يؤّكُد  وخالي 
مملوٌء  وبيُتنا  خالي  الكالم  هذا  مثل 

بالحنطة والطليان،
فُتسكُته الجّدُة/ ص 100/ وهي في قرارة 
بيَد  األك��راد  جوع  مع  تتفاعُل  نفسها 
أّنها عاجزة عن فعل أّي شيء أماَم ابنها 

الذي بيده األمرُ.  ومن اآلراء التي طرحها 
لألطفال  توضيحه  روايته  في  الكاتُب 
ذبحوا  الذين  الصهاينة  بين  الفرق 
وبين  أرَضهم  واحتلوا  ألفلسطينيين 
بعقوبة،  في  معنا  الساكنين  اليهود 
وفي    ./ ص172  مثلنا/  عراقيون  فهؤالء 
صفحة / 289 / أظهرَ سياسة المحتل 
يصنعوا  لْم  لَم  نعمان:  سأله  عندما 
ضدَّ  ألّنه   : أجابه  غازي؟  للملك  تمئاالً 
الُمحتل،  لذا رّتبوا له مقتالً... ولم يُفِت 
الكاتُب كشَف الحقيقة وهو يرى وطننا 
أّجَجها  الطائفية  بنار  يضطرُم  الذي 
يلتفتوا  أن  دون  من  المصلحة  أصحاُب 
المؤمن  اآلمَن  الشعَب  يُصيُب  ما  الى 
عن  صادقة  صورًة  لنا  قّدَم  كما  باآلخر. 
ص  في/  ص��ّورَ  حين  آن��ذاك.  العراقيين 
294/ كيف أّن الناَس لم يبتلوا بالتزمت 
وشيعًة،   ً سنة  يزورون،  فهم  الطائفي، 

المراقد الدينية المقّدسة كافًة.
بأن  يؤمنون  وهم  لها  النذور  ويُقّدمون 

ذلك قادرٌ على تلبية حاجاتهم.
للمراقد  الدقيق  الوصف  هذا  اّن  أخيراً، 
وما يحدُث فيها يوحي بأّنه عاش قربها 
زمناً حتى ظلْت عوالمها عالقًة بذهنه.

عن  توثيقي  كتاب  اول  حديثا  صدر 
شارع  في  البغدادي  الثقافي  المركز 
عبد  التراثي  الباحث  اعده  المتنبي 
الحاج حمود الكناني الذي تولى رئاسة 
التي  البغدادية  الثقافة  جريدة  تحرير 
عامين  مدى  على  المركز  عن  صدرت 

منذ تأسيسه.
بين سبعة  المصور  الكتاب  هذا  وتوزع 
الفعاليات  غطت  وملحق  فصول 
السنتين  في  المركز  في  اقيمت  التي 
 168 بواقع  الماضيتين)2013-2014( 
وتوزعت   . الكبير  القطع  من  صفحة 
مابين  الكتاب  فصول  بين  المواد 
وبرنامج  واحتفالية  ون��دوة  محاضرة 
واالت��ح��ادات  للمنظمات  اسبوعي 
والمنتديات وجهات  والروابط  والهيئات 
المؤسسات  وحتى  المدني  المجتمع 
الحكومية الثقافية والعلمية والفنية 

.
والمهرجانات  المؤتمرات  عن  فضال 

نظمها  التي  الموسعة  والمعارض 
عهد  في  البغدادي  الثقافي  المركز 
الدكتور صالح عبد الرزاق محافظ بغداد 
المركز  بتأسيس  اوعز  والذي  السابق 
اصبح  حتى  وتأهيله  مسيرته  ورعى 
صرحا ثقافيا كبيرا وأحد معالم بغداد 

الجديدة المهمة اليوم .
البغدادي  الثقافي  المركز  ان  يذكر 
في  القديمة  المحاكم  بناية  شغل 
في  استخدمت  التي  السراي،  منطقة 
عسكرية  مدرسة  تأسيسها  بداية 
تأهيلها  بعد  الرشدية(  )المدرسة  هي 
التراثي  الباحث  وصيانتها، حيث كلف 
ب��ادارة  عاشور  الجبار  عبد  محمود 
فيه  واسست  العامين  طيلة  المركز 
اعالم  من  عدد  باسم  سميت  قاعات 
تقام  التي  الفعاليات  الحتضان  العراق 
مصطفى  الدكتور   : قاعات  وهي  فيه 
والشاعرة  الوردي  علي  والدكتور  جواد 
الخالد  المالئكة والفنان  نازك  الكبيرة 

جواد سليم . 
التشكيلية  الفنون  قاعة  عن  فضال 
المعارض  وقاعة  الشناشيل  وقاعة 

اطلق  الذي  المركز  ومسرح  الكبرى 
عليه مسرح سامي عبد الحميد .

ومكتبة المركز”مكتبة بغداد” ومتحف 
المركز  استقطب  وقد  عواد.  ميخائيل 
الثقافية  النخب  تأسيسه  منذ 
والجمهور واصبح من تقاليد الجمعة 

المهمة في بغداد وشارع المتنبي .

الياس  الفرنسي  الجزائري  “الوهراني”  فيلم  اعلن مخرج 
سالم عن انسحابه من مهرجان اشدود االسرائيلي بعد 

واسعة  الثقافة انتقادات  وزارة  من 
التي  الجزائرية 
من  ج��زءا  مولت 

الفيلم،
ما  ب��ح��س��ب   
رسالة  في  جاء 
ن���ش���رت���ه���ا 
صحيفة الوطن 
االح���د. وج��اء 
الرسالة  في 
من  “طلبت 
لين  و لمسؤ ا
مهرجان  في 
اش�������دود 
س���ح���ب 
الفيلم من 
ب��رن��ام��ج” 
التظاهرة 
ة  ر لمقر ا

بين 8 و11 حزيران/يونيو.
“ليس  والفرنسيين  الجزائريين  المنتجين  ان  واضاف   
المهرجان”.  في  المشاركة  في  مسؤولية  اي  لديهم 
وشاركت الجزائر في التمويل بنسبة %21 والباقي دفعته 

شركة فرنسية.
وال تشارك في  اسرائيل  باي عالقة مع  الجزائر  ترتبط  وال 
اي تظاهرة في هذا البلد. كما ان الرياضيين الجزائريين 
الرياضية  المنافسات  في  المشاركة  من  ينسحبون 
عندما يتقابلون مع اسرائيليين.  واوضح الياس سالم في 
وقت سابق انه قبل في مرحلة اولى الدعوة للمشاركة في 
والثقافة  الفن  ان  معتقدا  نية،  بحسن  “ربما  المهرجان 
االوسط.   الشرق  في  السياسية  االمور”  تغير  ان  يمكن 
اشدود،  الى  ليتنقل  ابدا  يكن  لم  انه  المخرج  واكد 
المدينة االسرائيلية الواقعة على بعد 40 كيلومتر عن 
الثقافي  لالشعاع  الجزائرية  الوكالة  وكانت  غزة.  قطاع 
ممولة الفيلم من الجانب الجزائري،  “نددت بشدة بهذه 
الجزائري”  السياسي  والموقف  تتنافى  التي  المشاركة 
المخرج  وكشف  الصحف.  نشرته  بيان  في  جاء  كما 
الفرنسي-الجزائري انه اتصل بسينمائيين فلسطينيين 
قبل اعالن انسحابه.  وختم رسالته بالقول “مع اقتناعي 
ليس  لكن  االشياء  من  الكثير  نقاطع  ان  يمكن  بانه 
)الفلسطينيون(  جانبهم  الى  اصطف  فاني  الثقافة،  
اقدمها  ان  يمكن  التي  المالحظات  من كل  بالرغم  ألنه 

فانا قبل كل شيئ في صفهم”.

االطفال،  ثقافة  دار  عام  مدير  رغيف  ابو  نوفل  برعاية 
شهد المركز الثقافي للطفل العراقي في المنصور 
للعام  الصيفية  دورته  افتتاح  السحري  الفانوس   -

2015م.
رافق االفتتاح في يومه االول اقبال عدد كبير من  وقد 
واللغات  والرسم  الحاسوب  محاضرات  على  االطفال 

والمطالعة الحرة في مكتبة المركز.
المركز باستقبال االطفال من اعمار  هذا وسيستمر 
في  الراغبين  من  الجنسين  ولكال  سنة،   )7-14(
اسمائهم  لتسجيل  الصيفية  الدورة  في  المشاركة 

في مقر المركز الكائن في المنصور.

أرقام مجنونة في كان ... 
مسية  مع دي كابريو ولوحة 

ُ
أ

لتايلور بـ800 ألف يورو

كلمة في قصيدة  حسن الخزاعي 

عين  وفتحت   .. الخجل  عيني  غمضت 
الشوق 

ابكلبي  يسحك   .. يمر  صوتك  تانيت 
الخوف

واحسب 
واحسب الك 

كل ساعة 
اظنك جاي 

ثاريك كلك خجل 
وطبع الخجل 

بالخجل 
يكبر يورد خوف 

عروس / بالل الجبوري 
باعدني الزمن شبيدي انه وياك 

     كلي شلون يمته اشوفك ونتالكه 
اجيت بلهفتك شايل خناجر طيش 

           الفهن عالظهر واتحزم ابطاكه 
شميتك نفس من فتحت التابوت 

       وضعت عندي غصة بركبة الناكه 
ردت منك محنه والدة مفقود 

          وضيمك هدف من عين تفاكه 
ضيعتك مطر من غيمة فوك البور 

    مطرت والعطاشه عليك سباكه 
شفت يم باب بيتك ناك شماتين 

     وشفايف تبتسم وجفنك صفاكه 
ابوذيه / ابراهيم السلمان 

تعبت ومالكيت الزين شرواك 
ريح مايعرف الخسران شرواك 

وانه زمزم عذب ما نشف بيه 
,,,,,,,,

ابو ذيات البو معيشي 
ابد ماتم فكر عندي وال داري 

\فديت  والدراي  دمعي  اشبهت  والمرنه 
العين والجبده والداري 

هيجي انه العلي واجب عليه 
,,,,,,,,,

وحك من خالج النيران واراك 
المصايب نحلتني الحيل واراك 
بعد يوم الحشر وحساب واراك 

وارعظم سنسلة ام سبعين اذيه 
اغاني خالده :

جبوري   / تاليف   ... واشلون  حالي  اشلون 
النجار 

اشلون حالي واشسلون ... اسليماني وال 
فركاهم 

الكلب  اش��ل��ون  ماسيبونه  وعسه 
يسالهم 

درب بغداد امشينه .. كله زرع ليموني \
غنيت كالوا فرحان واسكتت كالوا حزنان 
وصليت كالوا تايت .. من افراك الحبايب 

من يوم علمي وعلمك ... للميل ماخلينه 
ولمن كالوا تزوج .. كحل الحجر 

افراكك  على   ... سايب  ياكلبي  سليب 
الحبايب 

/موال وابوذيه /عبد الرضا العقابي 
عاشرني دوم السهر وبعيني ساكن ملح 

صح انته يحلو والوجه احلى 
بس ابداخلك بيه دغش بمحنتك مالح 

لنك نكرت الوفه او غدرك الي وديت 
ياوسفه غشني الكشر من انه الن وديت 

او ندامات مابدلت بيض الوجه بملح 
صرت فانوس لدروبه وشعه 

خدعني ابلمعة اخدودة وشعه 
حذرت ناظور لكيته وشمعه 

طلع غدار ماعنده حميه 
ماملت / مصطفى ناصر البهادلي 

مد على سجينتك شبعي الموت 
واهلل ليهسه انه منك ماتبت 

خضر عيون يلغالي بكفاي  
حتى ما اتعب وكل ساعه التفت 

عشرتك جانت ظفيره اجبيره حيل 
ردت احبك رغم كل الشائبات 

وفضلت حبك على اعناد الوكت 
حطوا اكبالك ذهب بس قايضوك 

وما اجه ابالك حناني ومخجلت 
شنو هوه الذهب خاطر بيه اضيع 

  والهفت العاشك على مودة بعت 
يل بعتني بوكت انته البيه رخيص 

وانه ارخصلك عمر لو فاركترك 
والتظن بعدك دمع اهمل اهواي 
 والتظن بالفركه حيل اتمرمرت 

اباشر  ضحكة  يومي  يخلص  عادي 
ليل 

ولجي وجهك لو بذكراك سكرت 
وابتدي اسمع اغاني وبيها شوك 

وطيفك يمليني لكن مامليت 
ابتديها ابيا حريمه وبيها نار 

واختتمها هنا يمن جنه وجنت .

إعداد الشاعر : حسن الخزاعي

ـ بيروت

ـ وكاالت

ـ متابعة

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد

ـ بغداد
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ويقال لمن ال راي له وال حظ حيث انه افلس من كل شيء 
وقد كان مخيرا بين امرين

قصة المثل :
أن إمرأة مليحة حسناء ، ذات طهر وعفاف ، كانت قد زُّوجت 
ودودا  وكان   . اليد  ذات  ضيق   ، الرزق  قليل   ، فقير  رجل  إلى 
جهده  وسع  ما  وسعادتها  هنائها  على  حريصا   ، لزوجته 
على  سنوات  بضع  مرور  وبعد   . حالته  به  وماتسمح   ،
، وضيق عيشها  ذرعا بفقر زوجها  المرأة  زواجهما ضاقت 
فذهبت   . معه  العيش  من  ونفرت   ، عشرته  فمّل   ، معه 
تفّتش عن فتاح فال يكشف لها طالعها ، وطالع زوجها 
حياتها  مستقبل  عن   – منها  إعتقادا   – لها  ويكشف   ،
معه . فدّلتها بعض النسوة على مال إسمه السيد علي 
، كان مشهورا بقراءة الفأْل . فرأى سيد علي حسن المرأة 
وجمالها ، فزاغت عينه .. فقرر أن يستحوذ عليها لنفسه 

النجم وسأل لها  لها  .. فحِسب  براثنه  بين  يوقعها  وأن   ،
ملك الجن ، ثم أخبرها أن نجمها ونجم زوجها ال يتال ئما 
.. وأن الطالق من زوجها هو خير ماتستطيع أن تفعله ، وإن 
كان الطالق هو أبغض الحالل عند اهلل . ثم لّمح لها في 
حديثه أنه مستعّد للزواج منها وإسعادها ، إذا ما افترقت 
عن زوجها وأكملت عّدتها . فصّدقت المرأة كالمه ، ووثقت 
 ، الطالق منه  إلى زوجها فطلبت  . فذهبت  من وعده لها 
فطّلقها مرغما أِسفا . ثم أن المرأة عادت إلى سيد علي 
، وطلبت منه أن يبّر لها بوعده فيتزوجها. فراح يماطلها 
بخداعه  وعلمت  بمكره  المرأة  ت  أحس  حتى   ، ويدافعها 
زوجها  إلى  ، فرجعت  الزواج منها  ووثقت من عزوفه عن   ،
آِسفة ، نادمة ، باكية ، وطلبت منه أن يعيدها إلى عصمته 
إباٍء  ذا   ، الرجل – من شدة فقره – عفيفا  . وكان  مّرة أخرى 
وشمٍم ، فأبى ذلك . فعادت المرأة إلى أمها حزينة باكية ، 
لتعيش م عها ، ولتقاسمها قسوة الفقر ، وأهوال الفاقة . 
وعلم الناس بذلك األمر ، فقالوا المرأة )) ال حضت برجيلها 

.. وال خذت سيد علي (( ،

11إستراحة القارئ

من المنتصر وكم من الحركات متبقية للفوز؟

الغاز شطرنجكلمة في اربع صور

وم
يــ
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ج

را
أبــ

بإمكانك أن تحّس بالحّب، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب 
المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحّب، فإنك ستكون ملفتاً لألنظار اليوم 

، و ستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. ال تتردد باظهار حبك 
لآلخرين الذين سيلتفون حولك تمتع بالحياة اليوم 

أنت بحاجة لبعض البصيرة ، أعِط اهتماماً اليوم لمن حولك. ال تصرف انتباهك 
بسهولة عن األمور المحيطة بك، وال تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد 

يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ. و قد تتفاجئ بسرعة تجاوبهم مع افكارك

احساسك باألخالق قد يكون معّكراً بعض الشيء ، كن حذراً … و صريحاً إذا اقتضى 
األمر . أنت تكره أن تكون شكاكاً باآلخرين ، لكن بعض األمور تقول لك أن تختبر هذا 

الحافز و تتصرف بشكل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا الصوت الخافت و ال تمانع من 
الحصول على بعض األجوبة المباشرة .

تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك 
في البحث وطّور خطتك إلى مدى أبعد ، هذا ينطبق على مساعي العمل وأمور القلب 

على حد سواء. اجمع كمية أكبر من المعلومات قبل إجراء ذلك التعديل. التأني خير من 
العجلة عندما يكون االمر مهما .

الحب المفقود الذي كنت تبحث عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، انت في قمة 
نشاطك العاطفي و الجميع يريد ان يراك بأحسن حال، في العمل هنالك خبر قد 
يغير من بعض الخطط التي كنت قد رسمتها ال تضايق و كن مرنا مع المتغيرات 

الجديدة .

حّرك دماغك سريعاً. لقد حان الوقت لتتأّمل. ستتعّلم من خالل المالحظة أكثر بكثير مما 
ستتعلمه باالندماج في القضايا المطروحة ، الترّوي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافالً عنها. فقط ال تدع جّل همك انهاء العمل بل كيف تنهيه بالشكل االمثل . 

أنت تتحّرك بسرعة كبيرة، ال يمكن أن يجاريك أحد. ال تنظر إلى الوراء ، فقط 
انطلق إلى األمام. أنت ال تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في 

البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة االستجواب ، و تحب االنطالق دون أية قيود 
، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

كن صبوراً وال تستسلم لإلغراء. ال تكن سريعاً جداً في القفز إلى تسّلق 
األعالي. اآلخرون لديهم الحق في آرائهم، وإذا أتقنت االستماع بدالً من أن 

تنهمر بالوصايا على من حولك ، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جداً . 
عليك ان تستفيد من تجارب اآلخرين كي ال تقع في اخطائهم .

العمل يريد ان يأخذ منك وقتا اطول من الذي تخصصه له، عليك بذلك ألن هذه الفترة 
هي فترة نشاطك الذهبية و التي قد ال تتكرر كثيرا، ستجد الكثير من االمور السارة 
في العمل و التي ستجعل حياتك االجتماعية و حتى العاطفية افضل من السابق 

إن جوهر النجاح يكمن في فريق العمل. جد من يشاطرك الّرأي إلحراز التقّدم اليوم. 
تنقل عالقتك مع أشخاص اليوم من زمالء عمل إلى أصدقاء ربما، أو رّبما من أصدقاء 
إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً 

عن المكتب أو العمل. 

الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار نظرية 
إلى واقع ملموس . إنك تعمل بجّد، رغم ذلك تشعر كما لو أّنك ال تجني شيئاً. ال تفقد 

ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة األجل تحتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها. 
امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة األكبر.

إركب الموجة! أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدماً. أنت 
مزاجي كثيراً اليوم ، فمرة هنا و مرة هناك ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ 

بعض الوقت لترتيب أفكارك و تطلعاتك . في العمل سيصل شخص جديد 
يدعي انه يريد مساعدتك عليك ان تحذر منه 

لغز في صورة

ماهو الفرق بين الصورتين

) ال حضت برجيلها وال خذت سيد على(
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الفتاة التي حلمت أن تكون طبيبة ونالت حلمها بالذكاء 
دراستها  سنوات  طيلة  المستمر  النجاح  مع  والتواصل 
وبمعدالت عالية لتدخل الطب وتتخرج منه طبيبة جراحة 
في  لتنبهر  الصين  بلد  تزور  وهي  الظروف  وقادتها  عامة 
بادر  بالتجميل وهنا  أحد األمكنة الضخمة المتخصصة 
وتنقله  الساحر  النموذج  هذا  بكين   من  تأخذ  أن  خيالها 
الى بلدها العراق ومن نقطة الصفر تبنت المشروع جديد 
وبحلم شباب متوهج واثق عما يريد أن يعمله ألول مرة في  
الوطن وكانت عيادة )باربي ( للتجميل والليزر بأحد محال 
الصغيرة وهي تعيش لحظات أجمل أحالم فتاة بعمر )30( 

عام  تترأس مركز طبي يختص بعالم الجمال في العراق  .
*نود  أن تعودي بنا وما تحتفظ به الذاكرة لحياتك األولى ؟

ياسر(  )آل  الى سادة  نسبي  يعود  عراقية   عائلة  من  أنا  ــ 
بقضاء  يقطنون  كانوا  الذين  وأجــدادي  والدي  جذور  ومن 
 1985 عام  بغداد  في  ولدت  ولكني  الكوت  بمدينة  الحي 
درست المرحلة اإلبتدائية بمدرسة أبن الرشد المختلطة 
وتم  للبنات  القناة  أعدادية  الى  وأنتقلت  أور  ثم متوسطة 
قبولي بكلية طب الكندي بعد أن كنت من أوائل الطلبة 
سنوات  ستة  لمدة  العام  الطب  ودرســت   99% بمعدل 

وتخرجت بصفة طبيبة جراحة عامة .

*من أين جاءت فكرة )باربي( للتجميل والليزر؟
زوجي  مع  كنت  الشعبية  الصين  عاصمة  بكين  في  ــ 
أحد  في  كبيرة  الفتة  نظري  ولفتت  سياحية  جولة  في 
الواجهات المطلة على الشارع العام كتبت عبارة )باربي( 

سار  الذي  الحلم  بمثابة  وكانت  للتجميل 
الواقع  ليكون حقيقة على  األوقات  معي بكل 
ومشروعي القادم الذي أصبح الحلم ومع مرور 
 ) )باربي  بنقل  تحقق  الكبير  حلمي  الوقت 
من بكين الصينية الى بغداد العراقية وهذه 
التسمية )باربي تعني الدمية الجميلة( وأنا 

سعيدة بهذا المنجز.

عمليات  أجراء  في  رغبة  األكثر  هم  *من 
التجميل بالوقت الحاضر؟

التجميل  عمليات  عليكم  أخفي  ال  ــ 
والى  الكبار  من  الناس  كل  تشمل 
من  وهنالك  ظروفهم  وحسب  الصغار 
على  المعروفة  المرموقة  الشخصيات 
كل  الى  أضافة  مختلفة  مستويات 

فئات المجتمع العراقي ولكال الجنسين.

بأجراء عمليات  المراجعين  مع طلبات  تتعاملين  *كيف 
التجميل؟

ــ الحقيقة هذا العمل يتطلب مني ومن العاملين معي 
نعمله  ما  بأتخاذ  المعنية  أنا  وكوني  تنفيذه  في  الدقة 
هنا في العيادة عندما يتقدم المراجع بطلبه لغرض أجراء 
الالزم نحاول قدر األمكان أيصال ما نود أن نطرح عليه من 
تناول  نعطيه كيفية  بأن  النصح  تقديم  مالحظات منها 
رجل  كان  أن  الوزن  تخفيف  يريد  لمن  بنظام خاص  الغذاء 
أو أمرأة وبدون ممارسة الرياضة قبل الترشيق لكن هنالك 
من يريد أجراء عملية ليخضع للفحوصات وما تترتب عليه 
وتكون نصيحتنا مجانية من جانب الحفاظ على رشاقته.

 
*ماذا عن النساء وطلباتهن في التجميل؟

يوم  بأستثناء  لهن  واألسبوع  مستمر  النساء  طلب  ــ 
في  العملية  يكون  والكثيرات  للرجال  مخصص  الثالثاء 
حيث  العملية  أجراء  في  خيارات  وهنالك  الوزن  تقليل 
اليتم  منهن  البعض  حيث  الجسم  لمواصفات  تخضع 
اال بعملية جراحية وبأجهزة طريقة الحقن ومن الصعب 
وقسم  الجراحة  بطريقة  اال  التمكن  عدم  قناعتها 
بذلك  يقوم  العيادة  ولدينا جراح مختص في  تتفق  منهن 
أو  أهلها  تعجب  ال  العملية  لهن  أجرينا  ممن  والبعض 
وتطلب  ثانية  لتعود  علمهم  بدون  جاءت  لكونها  زوجها 
زوجها  أو  أهلها  ألرضاء  ويتناسب  يرضي  ما  أضافة  منا 
ونقوم بذلك منها التقليل او التغيير ولدينا مواد متطورة 
عالميا”لبريق الوجه وهكذا يكون عملنا فيه من المتاعب 
الكثيرة ونهايتها ينتهي األمر بقناعة الجميع ألننا نسعي 

للبهجة وأيصالها للمراجع .

*ماهي أهم العمليات التي تقومون بها في التجميل؟
أحداث  من  ناتجة  وحاالت  والتشوه  الحروق  حاالت  ـــ هي 

األنفجارات 
بكيفية  ــوم  ــق ن ــن  ــح ون

أسترجاع  في  نتمكن  ما  وأعادة  لها  المعالجة 
الجمالية لها وهنا يحتاج المصاب الى جراحة تخصصية 
نظام  ووفق  لدينا  المختص  الجراح  الى  تحويلهم  ليتم 
الحالة  تحسن  لحين  المصاب  مع  وبجلسات  متبع 
وبالنسبة للحروق تعتبر الدرجة األولى هي )حمرة الجسد( 

.

*هل لديك نصيحة للنساء؟
الصحة  وتعطيها  للمرأة  مهمة  الرياضة  مزاولة  ــ 

والسالمة بدون األطباء والبد من ممارستها بكل الطرق .

*أين تقضين وقت الفراغ؟
به  نشعر  وقت  هنالك  ولكن  بالتحديد  فراغ  اليوجد  ــ 
بعيدا”عن العمل ويقربني أنا وزوجي من األسترخاء والراحة 
أو  للسياحة  العراق  خارج  سفرنا  خالل  من  أيام  لبضعة 

حضور مؤتمر في مجال الطب بدولة معينة.

*ماذل تقولين عن السيا سة وآخركتاب كان بين يديك ؟
لمعرفة  اليومية   حياتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  السياسة   ــ 
يومياتي  من  جزء  والقراءة  البلد  في  الجارية  ــداث  األح
أحمد  للكاتب  بغداد(  في  )فرانكشتاين  قرأته  وآخركتاب 

السعداوي.

*بماذا تصفين نفسك اليوم؟
والتي  الذي  منحني الشجاعة  بالذكاء  أتمتع  ـــ بالغرور 
طموحة  بأنني  ذاتي  أكتشاف  في  القدرة  أعطتني  بدورها 
أيامي  منذ  طفولتي  حلم  لتحقيق  ماأريد  الى  للوصول 
عبر  الطب  مجال  بدخولي   2003 عام  وحققته  األولى 

دراستي في الطبية.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978
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عمليات تجميل أطفالنا مجاني من تشوهات حوادث األرهاب رسالة أنسانية

داغر  جويل  الممثلة  انضمت 
“الحرام”  مسلسل  بطولة  إلى 
إنتاج  جبران  فراس  كتابة  )من 
وإخراج إيلي معلوف(. إلى جانب 
نذكر  الممثلين  مــن  نخبة 
أبو  وهيام  حنا  ــام  وس منهم 
طراد  وجو  السيد  وخالد  شديد 

مبارك  وباتريك  الخليل  وعلي 
ورفقة الزير وأنطوان الحجل والرا 
أشقر  ورين  جميل  وكارال  خوري 

وغيرهم كثر...
القصة اجتماعية تنقل أوجه 
بين لحظات  المختلفة  الحياة 
واإلنتقام  ــب  ــح وال العشق 
عبر  عرضه  وسيتم  والخيانة... 
الخريف  فــي   LBC شاشة 

المقبل.

حياته  جينر”  “بروس  وّدع 
غالف  على  وظهر  كرجل 
 Vanity Fair مجلة 
في  كإمرأة  األولى  للمرِة 
عددها الصادر عن شهر 
المقبل،  يوليو)تموز( 
بجلسة  قـــام  فيما 
ــر مــذهــلــة مع  تــصــوي

الفوتوغرافية  المصورة 
Annie Leibovitz وأجرى 

مقابلة صرّح بها عن مشاعره.
الواقع  تليفزيون  نجم   وأعاد   
عاماً   65 العمر  مــن  البالغ 
أن  بعد  مجدداً  نفسه  تسمية 
الجميع  وطالب  ــرأة  إلم تحّول 
جينر”،  “كيتلين  باسم  بمناداته 
الضمائر  اآلن  يستخدم  وهــو 
الذي  األمر  حديثه  في  النسائية 
أثناء  عليه  جديداً  شيئاً  يُعد 
يمّر  التي  اإلنتقالية  المرحلة 
الغالف  على  بدا  أنه  علماً  بها، 
ــدى  ارت فيما  جميلة،  كــإمــرأة 

“كورسيه” كريمي اللون.
جينر”  “كيتلين  ــت  ــّرح وص
مع  أجرتها  التي  المقابلة  في 
المجلة قائلة: “إذا كنت سأكذب 
اقتربت  أو  الموت  فراش  علي  وأنا 
السر  بهذا  احتفاظي  مع  منه 
سأصبح  كنت  تحولي  بشأن 
شخصاً كاذباً، وهذا الشيء الذي 

أراه مدمراً وكارثة”.
على  ستظهر  أنها  علماً 
مذهلة  بصورٍ  العدد  غالف 
في  األخير  خروجها  بعد 
الماضي  أبريل)نيسان( 
بعد  الجمهور  على 
األمر  ــرأة،  إلم تحولها 

الذي 
ـــــد  ت أك ئعا لشا ا

السنوات  ــي  ف ـــرددت  ت ــي  ــت ال
تحدثت  كما  ذلك.  حول  األخيرة 
مقابلة  في  التحول  هــذا  عن 
 20/20 التليفزيوني  للبرنامج 
حيث  سوير.  ديان  اإلعالمية  مع 
تشعر  كانت  ما  أنها  شرحت 
وأكــدت  بصدق.  تعيش  بأنها 
حقاً  أنها  بداخلها  تشعر  أنها 
ما  يوماً  ــِد  ارت لم  قائلة:  ــرأة،  ام
حياتي  وقد قضيت  إمرأة  مالبس 

بأكملها وانا أرتدي مالبس رجل.
“جينر”  حديث  أثناء  وفي  هذا 
عائلته  تستقبل  تحوله،  عن 
“كيم  أعلنت  حيث  مفرحاً  خبراً 
حملها  تتوقع  أنها  كارداشيان” 
زوجها  من  الثاني  طفلها  في 
تتواجد  فيما  ويست”.   “كاني 
الصحف  أكشاك  في  صورتها 
مجلة  غــالف  على  والمجالت 
غالف جانب  ــى  إل  Glamour

Vanity Fair الذي يظهر عليه 
“جينر”، حيث تُصرِّح حول حملها 

قائلة “أنا متحمسة وسعيدة”.

أصالة  السورية  النجمة  كشفت 
نصري خالل المؤتمر الصحفي الذي 
في  “موازين”  مهرجان  قبل  عقدته 
شاب  حب  في  وقعت  أنها  المغرب 
مدينة  من  ــادل  ع يسمى  مغربي 
“لقد وقعت في حب  وقالت  الرباط!. 
المراهقة  ــام  اي في  مغربي  شاب 
وان  الرباط،  مدينة  من  عادل  يسمى 
زوجها طارق العريان الذي يرافقها ال 
مبينة  األمر”،  بهذا  تصرح  أن  يزعجه 
ان “األمر طبيعي وأنه هي تعلم أيضاً 
قصص حبه األولى”. وعن إمكانية أن 
العريان  طارق  المخرج  زوجها  يقوم 
فقالت  لها  سينمائي  فيلم  بإخراج 
زوجها(  لطارق  الدلع  )اسم  تيتو   “
“هناك  ان  مبينة  ممثلة”،  بي  يرى  ال 
تحضيره  على  طارق  يعمل  برنامجاً 
لي  أمنيات  تحقيق  بمثابة  ليكون 
وكل  الناس  مع  مباشر  تفاعل  وهي 
حلقة من العالم”. وسئلت أصالة إذا 
ستكون أحد أعضاء لجنة التحكيم 
في برنامج “ذا فويس” بدالً من شيرين 

قائلة: “ أوالً أنا لست بديالً ألحد ثانياً 
.“ mbc لم أتفق مع الـ

نضال  اإلعالمية  أصالة  ووصفت 
عقلياً  بـ”المتخلفة  األحمدية 
النجمة  األخيرة  اتهمت  بعدما 
الشعب  على  متأمرة  بأنها  أصالة 
ثمن مواقفها  تقبض  وأنها  السوري 
أمامها في  وأن ذلك حصل  من قطر 
قطر”. وقالت أصالة “لو أنها ال سمح 

وتقبض  جاسوسة  اهلل 
فهي  مواقفها  ثمن 

تفعل  لن  بالتأكيد 
نضال  أمـــام  ـــك  ذل
األحمدية وما أدراك ما 

نضال األحمدية”.

الخشاب  سمية  النجمة  نشرت 
الرسمي  حسابها  على  لها  صور 

على تطبيق إنستجرام.
سمية ظهرت في الصور وهي في 
مهبط إحدى الطائرات الخاصة في 
بداخل  لها  أخرى  وصورة  أسبانيا، 

الطائرة قبل الطيران.
سمية  لحلقة  كانت  الصور 
“التجربة”  برنامج  من  الخشاب 
الذي يعود مرة أخرى هذا العام ومن 
المقبل  رمضان  في  عرضه  المقرر 

على قناة النهار المصرية.
قررت  التي  التجربة  أن  ويبدو 
تجربة  خوضها  الخشاب  سمية 
تكشف  لم  أنها  ــم  ورغ خطرة، 
سمية  أن  يبدو  لكن  شكلها،  عن 

ستقفز من الطائرة.
الصور كتبت سمية  وعلى إحدى 
من  صورة  دي   “ فيه  قالت  تعليقاً 
أسبانيا في تصوير برنامج التجربه 
شاء  إن  رمضان  في  حيتعرض  اللي 
برنامج  هو  النهار  قناه  على  اهلل 
بتحس  ساعات  بس  مجنوووووون 
في  كتيرة  حاجات  تجرب  الزم  إنك 
الحياة حتي لو كانت خطر المهم 

تكون جريء”.

وســاخــرة،  ممازحة  بطريقة 
إليسا  اللبنانية  المغنية  نظرت 
لتهنئته  عالمة  راغب  لمواطنها 
عطا  ندجيم  متسابقه  أداء  على 
وتبعتها  “بابي”  له  قائلة  اهلل، 
إليسا  مازالت  حيث  بضحكة!، 
غانم  سمير  دنيا  إحراج  على  تصر 

خالل البرنامج.
الحلقة  أثناء  إليسا  وكشفت 

برنامج  من  الثامنة  المباشرة 
The XFactor أنها تقصد تقليد 
تحكيم  لجنة  بعضوية  زميلتها 
سمير  دنيا  المصرية  البرنامج، 
على  تنادي  كانت  عندما  غانم 
والدها الممثل القدير في الحلقة 

السابقة.

التي  األولى  المرة  هذه  وليست 
سمير  دنيا  زميلتها  إليسا  تقلد 
غانم، ففي الحلقة السابعة أيضا 

قلدتها بنفس الكلمة.

جويل داغر تنضم إلى “الحرام”

بروس جينر يعلن تحّوله لـ”إمرأة”

أصالة نصري: وقعت في حب شاب مغربي!

سمية الخشاب في مهمة خطرة

إليسا تسخر من دنيا 
بـ”اكس فاكتور”

-  حمودي عبد غريب

ـ وكاالت

الذي  “لهفة”  لمسلسل  الترويجي  اإلعالن  أشعل 
غانم  سمير  دنيا  الشابة  الفنانة  ببطولته  تقوم 
في أولى بطوالتها المطلقة بالدراما التليفزيونية 
أظهرت  بعدما  أمس،  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
مما جعل  عديدة،  ومواقف كوميدية  دم  فيه خفة 
الكثيرين يراهنون عليه باعتباره الدراما الكوميدية 

األكثر منافسًة في رمضان المقبل.
تجاوزت  مشاهدة  نسبة  الدعائي  “التريلر”  وحقق 
وهو  واحد  يوٍم  “YouTube” خالل  عبر  ألفاً  الـ155 
رقم كبير للغاية. فيما سُيعرَض حصرياً عبر قناة 
كبير  عدد  فيه  ويظهر  رمضان،  شهر  خالل   TeN
الفنانين كضيوف شرف منهم محمد رمضان،  من 

محمد حماقي، أكرم حسني، وأحمد السقا.
هذا ويواصل المخرج معتز التوني تصوير المسلسل 
البالتوهات،  داخل  رمضان  شهر  منتصف  حتى 

شخصية  المسلسل  في  “غانم”  د  تُجسِّ فيما 
ويعمل  التمثيل  في  ترغب  التي  الفتاة  “لهفة” 

ويقومان  ريجسير،  وخالها  كومبارس  والدها 
عبر  ظل  بخفة  فتظهر  بمساعدتها، 

المشاهد الكوميدية والغناء والرقص.

للمرة األولى تحدثت النجمة غادة عادل عن األسباب التي 
دفعتها إلى االعتذار عن الجزء الثاني من مسلسل “سرايا 

عابدين”.
“شمس  شخصية  في  شيء  كل  قدمت  أنها  أكدت  غادة 
قادين” في الجزء األول من المسلسل، مشيرة إلى أنها لم 
تشعر بأي إضافة جديدة ممكن أن تضيفها للشخصية.
وأضافت عادل “نجمة غالف ليالينا لعدد شهر يونيو “ردود 

الجزء  عرض  وقت  دوري  حول  والنقاد  الجمهور  أفعال 
“كيف  األفعال  ردود  تمحورت  حيث  ترضني،  لم  األول 
أقدم مثل هذا الدور؟”، لم أكن سعيدة بردود األفعال 

على شخصية “شمس قادين”، النقطة الثانية لم 
يكن هناك الوقت الكافي لقراءة الدور ومناقشته، 
الحقيقة أن الجهة االنتاجية كانت متعاونة إلى 
األقصى وطلبوا مني إبداء مالحظاتي على الدور، 
تسمح  تكن  لم  المحيطة  الظروف  كل  لكن 

التصوير  بدأ  الثاني، حيث  الجزء  باستكمال 
من  انتهينا  قد  وكنا  مباشرة  رمضان  بعد 
الجزء األول قبل أقل من شهر، ولم أستطع 
الحصول على فترة من الراحة، خاصة أنني 

لدي أبناء وزوج لديهم حقوق”.

غادة عادل تكشف للمرة األولى أسباب
 اعتذارها عن الجزء الثاني من “سرايا عابدين”

ـ وكاالت

ـ وكاالت

ـ القاهرة

ـ بيروت

ـ بيروت
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تهنئة من القلب 
للحبيب علي محمد 

البدري .. لمناسبة 
نجاحه وبتفوق وما 

نجاح علي هذا اال 
دليل التربية الفاضلة 

وطموح الوالدين 
ليكون الولد على سير 

ابيه اسما مرموقا 
في مجتمعنا البهي 

... والتهنئة موصولة 
الخينا الدكتور محمد 

البدري لنجاح عالوي 
نتمنى له النجاح الدائم 

والشهادة الكبيرة 
باذن اهلل 

قاسم اسماعيل

بطاقة تهنئة ...
 بمناسبة  النجاح

“لهفة” دنيا سمير غانم
 يشعل مواقع التواصل




