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 48 نـــازحــا مـن مــنـــطــقـــة الــشـــرطــة
اخلــامــسـة الى مــنــاطـقــهم في قــضـاء
ـحافـظة نـينـوى) واضاف ان تـلعـفر 
(مـجـموع الـعـائدين   من جـانب الـكرخ
فـي الــعــاصـــمــة بـــغــداد الى مـــنــاطق
ـحافظة سـكناهم االصـلية في الـقائم 
االنـبار و البـعاج و تلـعفر في مـحافظة
مشـيرا الى نـيـنـوى بلغ   271 نـازحـا)
ـبـاشر مع ان ( الـوزارة وبـالـتنـسـيق ا
جلــنـة مــتــابـعــة الـنــازحـ في قــيـادة
عـملـيات بـغداد قـامت بتـام احلـماية
ــنــاطـقــهـا الــكــافـيــة لألســر الـعــائـدة 
االصـلـية). فـيمـا اكدت  قـيادة عـملـيات
نــيــنــوى  انه إســتــكــمــاالً لــعــمــلــيـات
الـتحرير والتـطهير التي قـام بها ابناء
ـوصل ـسـلـحـة في مـديـنـة ا الـقــوات ا

وإلعـادة احلـياة إلى سـابق عهـدها 
ن إفتتاح  أول مدرسة في اجلانب األ
وجـرت مراسم رفع ـكاسب)  (مـدرسة ا
الـعلم الـعراقي وسط أهازيج وأنـاشيد
تــــغـــنـت بـــحـب الـــوطـن رددهـــا طالب
ـدرســة.وقـال بـيـان لـلـقـيـادة امس ان ا
(احلـــفـل تـــخـــلــــله تـــوزيـع الـــهـــدايـــا

حـيث  والـقـرطـاسـيـة بـ  الـتالمـيـذ

ـدرسـة من قـبل مـنـظـمـة تـأهــيل هـذه ا
إنــســانـيــة عـراقــيــة ) مـشــيـرا الى ان
(احلـفل اقيم بـحضـور  شخـصيات من
وزارة الـــتــربـــيـــة وكــذلك مـن تــربـــيــة
فيـما اثـنى  احلضور مـحافـظة نـينـوى
على دور القوات األمنية كافة في بسط
ــديـــنــة األمـن وإعــادة احلـــيــاة إلـى ا
ودعــوا إلى شــهــداء الــقـوات األمــنــيـة
ــغــفــرة والى اجلــرحى بــالـــرحــمــة وا
بالشفاء العاجل وبالصحة والسالمة).
ومـن جانب اخـر أكـدت وزارة التـربـية
ـــواعـــيــد عـــدم وجـــود تــغـــيـــيــر في ا
اخلــاصــة بــاالمـتــحــانــات الـنــهــائــيـة
ــــنــــتـــــهــــيــــة وغــــيــــر لــــلــــمـــــراحل ا
وأصدرت التـعليمات اخلاصة ـنتهية ا
ــديــريـة بــهــا.وقــال بــيــان امس ان ((ا
الـعـامـة للـتـقـو واالمتـحـانـات حددت
مــــوعـــداً ألداء ـــقــــبـل   17مـن آيــــار ا
و27 امــتـحـانـات الــسـادس االبـتـدائي
موعـدا ألداء امتحانات من الـشهر ذاته
ـتـوسط).كـمـا حـددت الوزارة الـثـالث ا
مــوعـدا ألداء ـقــبل  21 مـن حـزيــران ا
امـتحـانات الـسادس االعـدادي بفروعه

كافة).
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بـــشـــكل مــؤقـت لــغـــايــة  االول من
قـبل الـذي سـيشـهـد بدء نـيـسـان ا
ــلف احلـــلــول اإلســتـــراتــيــجـــيــة 
الـتـنـظـيف)  حـسب قـوله.واضاف
ان (مشكلة النفايات حدثت بسبب
تـوقف شـركة التـنظـيف قبـل موعد
انــتـهــاء الـعــقـد االمــر الـذي فــاجـأ
بــلــديــة احملــافــظــة وأصـبـح االمـر
خـــــــارج ارادتــــــهــــــا وسط قــــــلــــــة
ـالــيــة من قـبل الــتــخـصــيـصــات ا
ـركـزيـة الـتي تـتـحـمل احلــكـومـة ا
شـكـلـة نظـرا لـقـلة ـسـؤلـيـة عن ا ا
الـتـخصـيصـات  واقتـصارهـا على
مـئـت وثـمـانيـة وخمـسـ ملـيون
ديـــنـــار شـــهـــريــا فـي حــ كـــانت
الــتــخــصـيــصــات لــلـشــركــة ســتـة
مـلـيارات وتـسـعمـئة مـلـيون ديـنار
وان هــــــنــــــاك فــــــرقـــــا كــــــبــــــيـــــرا
ـالـيــة) داعـيـا بــالـتـخــصـيـصــات ا
(اصـــحــاب الــقــرار في احلــكــومــة
االحتـاديـة الـى دراسة الـقـرار قـبل
اتـــخـــاذه) أشــار الـى ان (بــلـــديــة
احملــافـظــة  تـمــتـلك  100 كــابـسـة
نـفـايات في حـ حتـتاج الى 270
كابسة وبالتالي نحن  بحاجة الى
تـــأجـــيـــر  170 مـن الـــكـــابـــســـات
شـكلـة التي احملـليـة وهنـا تكـمن ا
تــقـف امــام الــبــلــديــة واحلــكــومـة
و ان بـــعـض اصـــحــاب احملـــلـــيـــة
الـكابسات غير متعاون وآخرون
يــتـعـاونــون لـضـغــوط وتـهـديـدات
تــعـرضـوا لـهـا االمـر الـذي سـيـتم
مـتابعته من خالل اجلهات االمنية
والـقضائية) من جانبه قال عضو
اجملـــلس احـــمـــد الــســـلـــيــطي  إن
(احلـلول ستعالج مشكلة تراكمات
الـنفايات التي انتشرت بعد توقف
عــمل شــركــة الــتـنــظــيف بــعــدهـا
ستأخذ بلدية البصرة زمام االمور
ــديــنــة ) واضـاف فـي تــنــظــيف ا
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بـحثت األمانـة  العامـة جمللس الوزراء
ـــتـــحــدة مـع مـــديــر بـــرنـــامـج األ ا
ــائي فـي الـعــراق  مــنــيــر تـابت اإل
ـتعلقة ـستجدات ا وفـريق عمله اخر ا
بـتنـفيـذ مشـاريع إعادة االسـتقرار الى
ــنــاطق احملــررة.وقـال االمــ الــعـام ا
لـلمجلس مـهدي العالق في بيان امس
ان (مـن االهـــمـــيـــة  الـــعـــمل بـــخـــطط
مـتوازية لتحـقيق االستقرار من جانب
من وإعـــادة االعــمـــار من جـــانب اخــر
ـقرة وبـحسب ـشاريع ا خالل تـنفـيذ ا
االولـويـات الـتي وضـعـتـهـا احلـكـومـة
بـالـتـنـسـيق مع اجلـهـات الـدولـية ذات
الـعالقة)  مـشيـراً الى  ان (  احلـكومة
بـصــدد طـرح مـصـفـوفـة مـتـكـامـلـة عن
أولـــويــــات وأنـــواع مـــشـــاريع إعـــادة
االعــمـار واالســتـقـرار وفــقـا لــسـقـوف
بــعــد ان تــســتــكــمل زمــنــيــة مــحــددة
االســتـمــارات اخلــاصـة بــااللـتــزامـات
الــدولـيــة الــتي أطـلــقت في الــكـويت)
واوضح الـبـيـان ان (اجلـانـبـ نـاقـشا
مـجـمـوعـة من الـتـحـديـات التـي ترافق

االعـمال التي تبـنى البرنامج االشراف
أهمها مبالغ ـوصل عـلى تنفيذها في ا
الـتمـويل التي اعـلنت الـدول الصـديقة
وحتديد مواقع لتجميع األنقاض عنها
ــنـازل ــبــاني وا وركــام ومــخــلـفــات ا
ــهـدمـة وإمــكـانـيــة اسـتـثــمـارهـا في ا
مــشــيــدين بــالــدعم اعــمــال الــتــدويــر
شتركة والـتنسيق العـالي للجـهات ا
ذات الـــعـالقـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع
االسـتقرار). واشـار رئيس فريق إعادة
ــتــحـدة االســتــقــرار لـبــرنــامج األ ا
ـقرر ـشاريع ا ـائي الى ان (عـدد ا اإل
ــوصل تــنــفــيــذهــا في شــرق وغـرب ا
بـــلـــغت   288مـــشـــروعـــاً فـــضالً عن
ــنـاطق ــشـاريع في ا مــجـمــوعـة من ا
ـتــضـررة بـضـمـنـهـا قـضـاء سـنـجـار ا
وتــابع الـبــيـان ان ( االجـتــمـاع نـاقش
ؤتـمر األمـور الـلوجـستـيـة اخلاصـة 
ـزمع عقده في ـصاحلـة اجملتـمعـية ا ا
خـالل الــشــهــر اجلــاري في بــرطــلــة).
ــديـريــة الــعــامـة لــتــربــيـة واعــلــنت ا
ـبـاشـرة بـتـثـبـيت مـحـافـظـة نـيـنـوى ا
حـدود اربع مدارس هدم وبـناء لغرض
وذلك بــاشـراف اعــمــارهــا من جــديــد 

ومــتــابــعــة  وزارة  الــتــربــيــة  ضــمن
ـستمر لـترميم وتـأهيل وبناء دعـمها ا
ــؤســســات الــتــربــويــة.وقــال بــيــان ا
لــــلـــوزارة امس ان ( اعــــمـــال الـــهـــدم
والـبـناء تـمت برعـايـة وتنـفيـذ مـنظـمة
اء حيث ـتحـدة للتـطويـر واال األ ا
درسـية وشعبة قـام مهندسـو األبنية ا
ديـريـة بـتـثـبـيت حدود األراضـي في ا
أربـع  مــدارس هـــدم وبـــنـــاء لـــغــرض
دارس هي اعـمـارها) واضـاف  ان ( ا
واإلمام البخاري الوالء حي 30 تـموز 
نـصور في حي و ا فـي حي الورشـان 
ـنـصـور  ومـتـوسـطـة احلـاج يونس ا
ن لـــــلــــبـــــنــــات فـي اجلــــوسـق في ا
ــوصل.مــا مـن شــأنه اعــادة احلــيـاة ا
الـتـربـويـة في احملـافـظـة). ومن جـانب
اخــر أعــلن  مـعــاون مــديـر عــام دائـرة
شــؤون الـفـروع فـي  وزارة الـهـجـرة و
ـهجـرين علـي عباس جـهاكـير عن ان ا
(نــحـو  152 نــازحـا عــادوا من مـخـيم
عـويريج الى ديارهم بقضاء القائم في
مـحـافـظـة االنـبـار فـضال عـن عودة 71
نـازحـا من مـخـيم االهل في ابـو غريب
الـى ديارهم في قـضـاء البـعـاج وعودة
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ي ــرأة الــعـا ــنــاسـبــة يـوم ا
الـــذي صـــادف فـي الـــثـــامن من
اذار اجلاري  شــــــــاركت نحو
من النساء في سباق 300 
في وصل  لـلـجـري في مديـنـة ا
مــبـادرة الـغــايـة مـنــهـا اإلشـارة
الى احلرية التي حصلت عليها
ـة تــنــظـيم الــنــسـاء عــقب هــز
داعـش. ففي الفترة التي سيطر
خـاللــهـــا ذلك الـــتـــنــظـــيم عـــلى
ـديـنـة فـرض شـروطـا قـاسـية ا
جـــدا عــــلى الـــنـــســــاء شـــمـــلت
ازيـاءهن وحـريتـهن في احلـركة
وجـوانب حياتية أخرى. وقالت
مـنظمة السبـاق إنه يعد تغييرا
حــقــيــقـيــا بــالــنــسـبــة لــنــسـوة
ـــــوصل خـــــصـــــوصــــا عـــــقب ا
ــعـانــاة الـتي شــهـدوهـا حتت ا
ظـل ســيــطــرة تــنـــظــيم الــدولــة
االسـالمـيــة ومع أن الــســبـاق -
الـذي لم تتـجاوز مـسافته 900 
مــــتــــر - لـم يــــرق الى ســــبــــاق
ماراثون اال أن منظمته فاطمة
خــلف قــالت إنه يــعـد تــغـيــيـرا
وصل حقيقيا بالنسبة لنساء ا
ـعـانـاة الـتي خــصـوصـا عـقب ا
عــشن في ظــلـهــا أيــام سـيــطـرة
تــنــظــيم داعش.وقــالت فــاطــمـة

الـبالغة من العمر  30 عـاما لوكالة
فــرانس بـرس(إن الـســبـاق يـهـدف
الـى حث الـفـتـيــات والـنـسـوة عـلى

الـتمسك بـحقوقهن).وقـالت الفائزة
فـي الـســبــاق جنالء عــبــدالــهـادي
الـــطـــالـــبـــة في كـــلـــيـــة الـــتـــربـــيــة

يـتخـذن خطـوات فعـالة الحتالل
امــاكـنــهن الـتـي تـلــيق بـهن في

اجملتمع).

(العــودة الى أي شـركـة تــنـظـيف)
مـشـيـراً الـى وجـود جـهـات حتاول
الـدفع باجتـاه التـعاقـد مع شركات
أو جـهـات معـينـة  وقامت بـتهـديد
عـــدد مـن اصـــحـــاب الـــكـــابـــســات
والــعـمـال والـضـغط عـلـيـهم بـعـدم
الـتعامل مع البـلدية وعلى اثر ذلك
 اتـخاذ اجراءات وسـيتم حترير
شـــكــوى قــضـــائــيــة بـــحق بــعض
تورطـة بذلك على ضوء االسـماء ا
االثـــبــاتــات احلــاصــلـــة عــلــيــهم).
وكــــشف نـــائب احملـــافظ مـــحـــمـــد
الـــتــمــيــمـي عن االتــصــال بــوزارة
ـالـية والـتي وعـدت بصـرف جزء ا
مـن اسـتـحـقـاقـات بـلـديـة الـبـصـرة
لــشــهـري كــانـون الــثـاني وشــبـاط
ـاضيـ  كما سـيتم خالل هذين ا
الــيــومـ تــمـويـل دائـرة الــبـلــديـة
بـــاألمــوال إضــافـــة الى وارداتــهــا
ـكن االسـتـعـانـة ــوجـودة الـتي  ا
بــهــا  بــعــدهــا وفي بــدايــة شــهـر
نــيـسـان سـتـتـخـذ بـلـديـة الـبـصـرة
دينة على عاتقها. ملف تنظيف ا

بـاللـجوء الى قطع الـطريق الرابط
بـ بـغـداد واحملـافـظـات وطـالـبوا
ــلك قـرارا ولـيس بــحـضـور وفـد 
لـالستـماع فقـط) وتابع الـبيان ان
( هـذه االعتصامات تاتي بعد أيام
مـن تظاهـرات شعبيـة حاشدة  في
قـضـاء احلسـينـية أجـبرت مـجلس
الــوزراء عــلـى تــلــبـيــة مــطــالــبــهم
اخلـــــدمــــيـــــة). وجتــــمـع عــــدد من
الـشـباب في مـحافـظـة البـصرة مع
اكـــيــاس الــنـــفــايــات امـــام مــبــنى
احملــافـظـة احــتـجـاجــا عـلى تـردي
واقـع التـنظـيف وتـراكم الـنفـايات.
وقــال احملـتـجـون فـي تـصـريـحـات
ـــبــــالغ الــــتي صــــرفت امـس ان (ا
ـاضــيــة كــانت خـالل الــســنــوات ا
كــافـيـة لـشـراء الـيـات تـخـصـصـيـة
جلـمـع الـنـفايـات واالرتـقـاء بـواقع
الـتنـظيف) مؤكـدين ان(الهدف من
جتــمـعــهم هـو ايـصــال رسـالـة من
ـسؤول جـماهـير احملافـظة الى ا
بـــــضـــــرورة اتــــخـــــاذ االجــــراءات
الـالزمـة لتـدارك الـوضع الـراهن ).
فـيمـا اعلـنت احلكـومة احملـلية في
احملـافـطة  عن تـشكـيل خـليـة أزمة
ـتراكـمة ـعـاجلة مـلف الـنـفايـات ا
اثــــر تـــوقف شـــركـــة الـــتـــنـــظـــيف
اعـــمــالــهــا مــؤخــراً واشــارت الى
وضـع احلـلـول لــلـمـبــاشـرة وانـهـا
عـازمـة عـلى  مـقـاضـاة األشـخاص
الــــذين هــــددوا بـــعـض اصـــحـــاب
كـابـسات الـنفـايـات بعـدم التـعامل

مع بلدية البصرة. 
وقــال رئـيس اجملـلس وكـالـة ولـيـد
كـــيــطـــان في تـــصــريح امس ان (
اخلـــلــيـــة تــضم اجملـــلس وديــوان
احملــافــظــة ومــديــريــتـي الــبــلــديـة
والــبــلــديــات والــدوائــر الــســانـدة
ـــوانئ و وشــــركـــتي الـــنـــفط وا
ـعــاجلـة الــنـفــايـات وضـع حـلــول 
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مثلية الدائمة للعراق لدى منظمة اليـونسكو في العاصمة باريس تناقلتها وسائل اعالم محلية كشفت وثيـقة من ا
مـثـليـة (ال يـجيـد اللـغـت االنـكـليـزية ـوظف يـعمل بـصفـة مـستـشـار في ا عـن قيـام وزارة التـربـية بـتـمديـد العـمل 
ـسـتـشار او اعـطـائه إجـازة بـدون راتب كـونه اسـتـنـفد ـمـثـلـيـة الـوزارة بتـحـمل نـفـقـات ا والـفـرنـسـيـة). وطالـبت ا
الـتمديدات القانونية ( 6 أشـهر والتمديد االستثنائي  6 أشهـر أخرى) وكذلك حملدودية الـفائدة منه وعدم إجادته
ألي من الـلـغات احلـيـة (االنكـلـيـزية والـفـرنـسيـة) وذلك مـا يـخــــالف قـانـون اخلـــــــدمة اخلــــــــــــارجـية رقم 45
ـوظف طلب التمـديد لستـة أشهر أخرى بـحجة  مدارس مثـلية العـراقية الى ان (ا لـسنة 2008. وأشارت برقـية ا
ــا يـعــد مـخــالـفــة لـلــقــوانـ والــتـعــلـيــمـات ــدارس الــعـراقــيـة في بــاريس أوالده الــذين هم في يــدرسـون في ا
كـوث بعـد الفـتـرة القـانونـية واالسـتثـنائـيـة فبـأمكـانه البـقاء سـتشـار (وفي حال طـلـبه ا االدارية).ولـفـتت الى ان ا
مثليـة أية نفقات مـالية أو إدارية لهـذا التمديد كونه واعطاءه إجـازة بزون راتب وعلى نفقـته اخلاصة وال تتحـمل ا

مثلية لم تستلم أي تمويل منذ ما يزيد على الستة أشهر). منوهة الى ان (ا يخالف التعلميات )
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لـو ان الـزعـيم عـبـد الـكـر قاسم
حـي يـرزق لــرفض وضع مــتـحف
لـه في بغـداد يعـاني هذا االهـمال
ـقصـود والوضع الـبائس . كان ا
الـراحل منضبـطا ونظيـفا ويدعو
الـى احـتــرام الــرمــوز الــوطــنــيـة
بل النـها جـزء من تاريخ الـعراق 
داللــة عـلى رقـي شـعـبـه. ويـجـمع

وتـتعمـد ترك اوضاعه عـلى حالها من
الـبـؤس واالهمـال والـعزل حـتى يأتي
يـوم يـتـخـذ فـيه قـرار بـاغالقه تـمـاما.
ـتـحف (الــزمـان) جتـولت في ارجـاء ا
الـذي انـقـطع الـتـيـار الـكـهـربائـي عنه
نــتــيـجــة عــدم وجـود مــولــدة وادامـة
الزمـة ويـسـوده ظالم شـبـه تـام يـدعو
الـى االسف ويــــعـــكس بــــؤس دائـــرة
الـتي تـتكـفل به لـكن ال دور لـها االثـار
ـــطــالــبــة فـي تــنــظــيـم اوضــاعه او ا

بـتـحـسـ مـسـتـواه  بـوصـفه بـوابـة
تــطل عــبــرهــا االجــيــال عــلى حــقــبـة
ــا و ســـاخـــنــة مـن تــاريخ الـــعـــراق
يــتــنــاسب مع قــامـة وطــنــيــة يــجـمع
ــؤرخـون عــلى وصـفــهـا بــالـنــزاهـة ا
واالســـتـــقـــامـــة ونـــصـــرة الـــفـــقـــراء
والــتــضــحــيــة في ســبــيــلــهم. تــقـول
ـــتـــحف ان (وزارة ـــســــؤولـــة عن ا ا
وجب تـعلـيمـاتها ـاليـة تسـتحـوذ  ا

مــطــالــبــة مــحـــدودة االنــتــشــار 
بـتخـصيص مبـالغ تلك االعالنات
لـتنظـيف متحف الـزعيم او شراء
الــوقـود الالزم لــتـشــغـيـل مـولـدة
الـكهـرباء الـعاطـلة واصالح بالط
غـرفـه ) ودعا وزيـر الـثـقـافـة الى
ـرفق (حتـرك عـاجل النـقـاذ هـذا ا
الـذي كـان في يوم من االيـام احد
ــــعـــالـم الــــســـيــــاحــــيـــة ابــــرز ا
والـتـرفـيهـيـة للـبـغـدادي عـنـدما
كـــان في مـــوقـع بـــيت احلـــكـــمــة
ـعـظم ). ورأى احلــالي بـالـبــاب ا
الـذي زائــر ثــالث كــان الـوحــيــد 
بـقي يـتـجـول مـسـتـعـيـنـا بـضـوء
هـــاتـــفـه الـــنـــقـــال لالطالع عـــلى
بنى مـقتنيات مـوزعة ب غرف ا
الـتراثي العائد للحقبة العثمانية
ــرفق يــعــكس ان (اهــمــال هــذا ا
جــهال مـطـبــقـا تـتـصف به  ادارة
هـــيـــئـــة االثــار والـــتـــراث وعــدم
احــتــرام غــيــر مــحــمــود لــرمــوز
الــعـراق في مــاضـيـهـم الـقـريب).
ودعـــا (مــســؤولـي الــهــيـــئــة الى
زيـــارة بـــعـض عـــواصم الـــعـــالم
لـرؤيـة مـدى احـترامـهـا لـرمـوزها
الـوطـنيـة وكيف يـتم التـعامل مع
ـقـتنـيـاتهم ـتـاحف اخملـصصـة  ا
ومــســيـــرة حــيــاتــهم وبــالــتــالي
الــوفــاء الى الــوظــيــفــة الــعــامــة

كلف بها).  ا

إنــهــا ســـعــيــدة جــدا الـــريــاضــيـــة
بـفـوزها ألنه (سـيبـعث برسـالة الى
ـوصل مـفـادهـا ضرورة أن نـسـاء ا
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أقـدم مـسـلـحـون مجـهـولـون عـلى قتل
زوج وزوجـته نحـراً في منطـقة بغداد
اجلــديـدة في حـادثـة هي الـثـانـيـة من
نـوعـها بـعـد قتل اسـرة مـسيـحـية في
فـيـمـا انـتـقـد سـكان ـشـتـل  مـنـطـقـة ا
ـــنـــطـــقــة ضـــعف االداء االمـــني في ا
مــكـافـحـة اجلـرائـم اجلـنـائـيـة . وقـال
مـــــــصــــــدر فـي تــــــصــــــريـح امس ان
(مـسـلحـ أقتـحـموا مـنزالً في بـغداد
ــة بـشــعـة اجلــديـدة وارتــكـبــوا جـر
مـــبــــيـــنـــا ان بــــذبح رجـل وزوجـــتـه)
(الـــزوجــة تــعــمل مــوظــفــة في وزارة
الصناعة والزوج لديه محل في سوق
ة الـثانية ـنطقـة). وتعد هـذه اجلر ا
الــتي تــشــهــدهـا بــغــداد خــاصـة في
جــــانـب الـــرصــــافــــة بـــعــــد ان أقـــدم
مــسـلـحـون مـجـهـولـون يـوم اجلـمـعـة
ـاضية على اقتحام منزل في منطقة ا
شتل وقتلوا طبيباً وزوجته ووالدة ا
ــسـيــحـيـ طــعـنـاً زوجــته وهم من ا
بـــالـــســـكـــاكـــ وســـرقــوا أمـــوالـــهم

نزل قبل ان يلوذوا ومـقتنياتـهم من ا
ـنـاطق بـالـفـرار.وأنـتـقـد سـكـان تـلك ا
ضـعف أداء اجـهـزة مكـافـحـة اجلرائم
اجلــنـائــيـة واالرهـابــيـة والســيـمـا ان
الـبلـد مقـبل على اسـتحـقاق انـتخابي
مـا يـلـزم بتـوفـيـر بيـئـة آمـنة لـلـناخب
ـــواطـــنــ عـــلى وأجـــواء تـــشـــجع ا
ـشاركة. واعلنت الوزارة عن اعتقال ا
مـجمـوعة اشـخاص يشـتبه بـتورطهم
ـسـيـحـيـة ـة قـتل الـعـائـلـة ا فـي جـر
تحـدث باسم الوزارة بـبغداد. وقـال ا
الــلـواء سـعـد مـعن في تـصـريح امس
ـــتـــابــعـــة مـن الــوزيـــر قـــاسم انـه (

االعـرجـي وقـيـادة عـمـلـيـات بـغداد 
اعــتـقـال عـدد من االشــخـاص يـشـتـبه
ـــة قــــتل تـــلك بــــتـــورطـــهـم في جـــر
عتقل الفتا الى ان (هؤالء ا العائلة)
هـم مطلوبون للـقضاء) واضاف معن
ــــعـــتــــقــــلــــ الى انـه ( احــــالــــة ا
الـتحقـيق). وكان بطريـرك الكلدان في
الـعـراق والعـالم لويس سـاكو قـد عزا
ـسـيـحـيـة الى وجود مـقـتل الـعـائـلة ا
ـتـابـعـة األمـنـيـة ومالحـقـة خــلل في ا

مـطـالـبـا احلــكـومـة بـاتـخـاذ اجلــنـاة 
ـواطـنـ اإلجــراءات كـافـة حلـمــايـة ا
ــتـلـكـاتـهم. وقـال سـاكـو في بـيـان و
امـس (بـبــالغ احلـزن واالسـى نـتــلـقى
ـة عن اغـتـيـال أشـخـاص اخــبـاراً مـؤ
لـالسـتــيالء عـلى أمــوالـهـم او بـهـدف
اخـذ الـثـأر واالنـتـقـام ومن بـ هؤالء
االشـخـاص الـذين  قتـلـهم بـدم بارد
خـالل األيام األخـيـرة طبـيـبان اضـافة
( ـسـيـحـي الـى والـدة الـزوجـة من ا
مـشـيرا الى ان (هـذا دليل عـلى وجود
ـتـابـعـة األمـنـيـة ومالحـقـة خــلل في ا
لذا نـطـالب احلكـومـة باتـخاذ اجلـنـاة
ـواطن اإلجـراءات الالزمة حلـماية ا
ـــتـــلــكـــاتـــهم ومالحـــقــة اجلـــنــاة و
داعيا هم للـعدالة ومعاقـبتهم) وتـقد
اجلـــهـــات الـــديـــنـــيـــة والـــتـــربـــويـــة
واإلعـالمية الى (إشـاعة ثقـافة السالم
واحلــيــاة واحــتــرام اآلخــر والـعــيش
وتـابع ان (ثقـافـتنـا بحـاجة ـشـترك) ا
ـعـقـول الـى الـتـحـديث النه من غـيـر ا
ــة تــعـود الى تــطــبــيق تـقــالــيــد قـد
اجلـاهـليـة كالـثـأر واالنتـقام والـفصل

ــكن اطالق احلـريـة لألشـخـاص وال 
ألخـذ حقـهم بأنـفسـهم في حـ توجد
مـحاكم رسميـة لتحقـيق العدالة). الى
ذلـك افـاد مــصــدر بــأن صـاحـب مـحل
قـتل واصيب جنله باعتداء مسلح في
ـصدر في تصريح امس بـغداد.وقال ا
إن (مــسـلـحـ مــجـهـولـ اقــتـحـمـوا
نطقة تل واد الغذائية  محال لبيع ا
مــحــمـد الــتــابـعــة لــبـغــداد اجلــديـدة
واطـلـقوا الـنـار من اسـلحـة كـاتمـة ما
ادى الـى مقتل صاحب احملل واصابة
مـــوضــحــا أن (قــوة جنـــله بــجــروح)
امـــنــيــة وصــلـت الى مــكــان احلــادث
ستـشفى وجثة صـاب الى ا ونـقلت ا
الـــقـــتــيل الـى دائــرة الـــطب الـــعــدلي
وفــتــحـت حتــقـيــقــا بــاحلــادث). وفي
نـاحيـة اليوسـفية اعـلن مصدر عن ان
مــدنــيــا قــتل واصــيب ثـالثــة اخـرون
بــانـفـجــار عـبـوة نـاســفـة قـرب سـوق
ـصدر شـعـبي جـنوبي بـغـداد. وقال ا
فـي تـصـريح امس  إن (عـبـوة نـاسـفة
مــوضـوعـة عـلى جـانب الـطـريق قـرب
ســوق شـعــبي بــنـاحــيـة الــيـوســفـيـة

انـــفــجــرت مــا ادى الى مــقــتل مــدني
مـبينا واصـابة ثالثة اخـرين بجروح)
ان (قـــوة امــنــيــة وصـــلت الى مــكــان

ــــصــــابــــ الى احلــــادث ونــــقــــلت ا
مــسـتـشـفى قـريب وجـثـة الـقـتـيل الى

دائرة الطب العدلي). 

ــــــتــــــحف بــــــرغم عــــــلى ايــــــرادات ا
تــواضــعـهــا). وتــأتي هــذه االيـرادات
عــادة من تـذاكـر دخــول الـزوار الـذين
نـتيـجة يـتـقاطـرون علـيه كـقلـة قلـيـلة 
ــتــحف مــهــمل وان شــعــورهم بــان ا
بـوابة دخـوله من جهـة شارع الـرشيد
الــغـيت وفـتــحت عـلى ضــفـاف الـشط
ــا يــتــطــلب مــرور الـزوار فـي ازقـة
وولـوج اكــوام من الـنـفـايـات تـتـجـمع
مـن اصحاب احلوانيت

واحملال التجارية .
وقـال عـبـاس عـبـد احد
ــتــحف انه (من زوار ا
ـــــؤسـف ان يــــهـــــمل ا
مـــــــرفـق ســـــــيـــــــاحي
ـــســـتـــوى اهـــمـــيــة
الـــشـــخــصـــيـــة الــتي
انه مـنـاسب ـثـلـهـا 
ـقـتـيـنات فـي عرض ا
الـــعـــائـــدة لـــلـــزعـــيم
الـراحل لـكنه ال يـليق
بــبــغــداد وبــالــهــدف
الـــــذي افـــــتـــــتح من
اجــله). ويــؤكـد زائـر
اخـر ان (دائرة االثار
ـشـغـولـة والــتـراث ا
بــــــوضـع اعـالنـــــات
تــــدعــــو الـى زيـــارة
مـرافـقـهـا في بـعض
الـصـحف احملـلـية 
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زار وفــــد مـن شـــيــــوخ ووجــــهـــاء

مــحــافـظــة واسط يـرافــقه الــنـائب
عـبد الكر النقيب والشيخ وثاب
شـاكـر الـدلـيـمـي مـحـافـظـة االنـبار

اضـية. وقال مصدر في اجلـمعة ا
الوفد ان (الهدف من الزيارة يأتي
لـــتـــقـــد الـــشـــكــر واالعـــراب عن
االمـــتــنــان والـــتــقــديــر لـــلــمــوقف
ـــواطن الــــوطـــني الـــذي قـــام به ا
احـمـد هالل الـدليـمي بـاستـضـافة
وعـالج اربعة من منتسبي القوات
ـالحــــقــــ مـن قــــبل االمـــــنــــيــــة ا
عــــــصـــــابـــــات تــــــنـــــظـــــيـم داعش

االرهابية).
ـبــادرة تـمت  واضــاف (ان هــذه ا
ـــواطن ابــان ســـيــطــرة مـن قــبل ا
الــتــنــظــيم عــلى احملــافــظـة حــيث
تــولى مــعـاجلــة اجلــنـود االربــعـة
الــذين اصــيـبــة بـعــضـهم بــجـراح
وتـأمـ سالمـتهم وايـصـالهم الى

.( ذويهم سا
وكــان بـاسـتــقـبـال الــوفـد عـدد من
وجـهـاء وشيـوخ االنبـار يـتقـدمهم

الشيخ فارس الفارس.
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يـجري الـرئيس األمريـكي السابق
بــاراك أوبــامــا وزوجــته مــيــشـيل
حـالـيـا مفـاوضـات من أجل إنـتاج
بـرامـج لـصـالح شـركـة نـتفـلـيـكس
الــــتي تــــزود خـــدمـــة الــــبث احلي
والـــفــيــديــو حــسب الــطــلب وذلك
وفــقــا لــصــــــــــحــيــفــة نــيــويــورك

ز. تا
وأشـــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلى أن
الـــزوجــ ســيــنــتــجــان مــحــتــوى
حـــصـــريـــا لــصـــالح مـــوقع الـــبث
األمـريكي يركز على قصص جناح
مـــؤثـــرة.وأكـــدت الــصـــحـــيـــفــة أن
ــيـة االتــفــاق سـيــوفــر مـنــصــة عـا
لــعـائـلــة أوبـامـا تــتـجـاوز وسـائل
اإلعـالم األمريـكيـة الـتقـلـيديـة مثل

قناة فوكس نيوز.
وقـالت شركـة نتفـليكس إنـها ليس

لديها تعليق على هذه التقارير.
ولـم يــؤكــد إيــريـك شــولــتــز وهــو
مـسـتـشـار بـارز لـلـرئـيس الـسـابق
صـحـة هذه األنـباء لـكـنه قال إنـها

منطقية.
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عتصمون فـي منطقة جسر هـدد ا
ديــالى الــتـابــعـة حملــافـظــة بـغـداد
بــقـطع الـطــريق الـرئـيــسي تـمـامـاً
غــــــدا الــــــثالثــــــاء بـــــ بــــــغـــــداد
واحملــافــظــات اجلـنــوبــيـة .فــيــمـا
طـالـبت مفـوضـية حـقوق اإلنـسان
ــطـالب احلــكــومـة بــاالسـتــجــابـة 
ــتــظـاهــرين وتــرجــمـة وعــودهـا ا
بــتــحــســ اخلــدمـات عــلى أرض
الـواقـع في مـنـاطق أطـراف بـغداد
وحتــسـ واقــعـهــا بـشــكل عـاجل
ـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمي .وقــــــال ا
لـلـمـفـوضـيـة   عـلي الـبـيـاتي في
فوضـية تـابعت بـيان امـس  إن (ا
ومــن خـالل فــــــــــرق الـــــــــــرصــــــــــد
ـئات الـتـظـاهـرات الـتـي نـظـمـهـا ا
مـن أهـالـي مـنــطــقـة جــســر ديـالى
وحتــولت بـعــد ذلك الى اعــتـصـام
ـــطــالـــبــهـم وكــانت واســـتـــمــعت 
أغـلبها تـتعلق بتـحس اخلدمات
األسـاسـيـة كـتـوفـيـر مـيـاه الـشرب
وتـــعــبـــيــد الـــطــرق وغــيـــرهــا من
ـــشـــروعــة الـــتي تـــقع ـــطـــالب ا ا
مـسـؤولـيـة مـعاجلـتـهـا عـلى عاتق
احلــــكـــومــــة وجـــمـــيـع دوائـــرهـــا
وخـاصة اخلدميـة منها) واضاف
(لـكـون تـوفيـر اخلـدمات يـعـد أحد
احلــقـوق األسـاسـيـة الــتي كـفـلـهـا
ــواثـــيق الـــدولــيــة الـــدســتـــور وا
لـلمـواطنـ كمـا أن حق التـظاهر
لـلـحـصـول عـلى هـذه احلـقـوق في
إطـار الـقـانـون مـكـفـول لـلـجـمـيع)
واوضـح الـبــيـاتي  أن (احلــكـومـة
ــــــــاضي وعــــــــدت األســــــــبـــــــوع ا
طـالب أهالـي قضاء بـاالستـجابـة 
احلـسـيـنـيـة الـواقـع شـمـال بـغداد
الذين تظاهروا للمطالبة بتحس
الـواقع اخلـدمي لـكن هـذه الـوعود
مـــازالت بــحــاجــة إلى أن تــتــرجم
عـــلى أرض الــواقـع بــأســرع وقت
والبـد ان  تــشـمل إجـراءات ــكن
احلــكــومــة بــقـيــة مــنــاطق بــغـداد
خــــاصــــة الــــواقــــعـــة فـي أطـــراف
الـعاصـمة التي هي بـحاجة مـلحة
لـتـحـسـ اخلـدمـات والـعمـل على
ــــلف إيــــجــــاد حــــلــــول جــــذريـــة 
اخلــــدمـــات في جــــمـــيع مــــنـــاطق
بـغداد). فـيما كـشف النـائب الفني
حملــافظ بـغـداد جـاسم الـبـخـاتي
ــعـتــصــمـ عـن تـســلم مــطــالب ا
ألهـالي نـاحـيـة جـسـر ديـالى.وقال
الــــبـــخـــاتي فـي بـــيـــان ســـابق ان
(مــــطـــالب أهـــالـي جـــســـر ديـــالى
مــشــروعـة وســنـحــصل بـهــا عـلى
مـوافـقـة مـحـافظـة بـغـداد ورفـعـها
الـى رئاسـة الوزراء) واضاف  ان
ـطـالب هي تبـلـيط شوارع (أبـرز ا
ــنـطـقــة بـحـدود  11كــيـلـو مـتـرا ا
وبـــــنـــــاء مــــســـــتــــوصـف صــــحي
ومشروع ماء) واوضح البيان ان
ـــعــتــصــمــ في جــســر ديــالى (ا
امـهـلوا احلـكومـة يـوم مـهددين

وقـال شـولتـز للـصـحيـفة (الـرئيس
وزوجـته يؤمنون دوما بقدرة سرد
الــقــصص عــلى اإللــهــام).وأضـاف
(عـــلى مـــدار حـــيـــاتــهـــمـــا أبــرزوا
قـــــصـص أشـــــخـــــاص صـــــنـــــعت
جــهـودهم فــارقـا أو غـيــرت الـعـالم
تـــمــامــا نــحــو األفــضل. وبــيــنــمــا
يــدرسـان خـطــطـهـمــا الـشـخــصـيـة
ـــســـتــقـــبــلـــيــة يـــســتـــمــران في ا
ـسـاعدة اسـتـكـشاف طـرق جـديدة 
اآلخــــرين عـــلى ســـرد ومـــشـــاركـــة

قصصهم). 
ز إن وقـالت صحيفـة نيويورك تا
قترحة هي إحـدى أفكار البـرامج ا
أن يــديـر أوبــامـا مـنــاظـرات حـول
قــضـايــا مـثل الـرعــايـة الـصــحـيـة
ــنـــاخي والــهـــجــرة والـــتـــغــيـــر ا
وجــمــيــعــهــا قــضــايــا طــغت عــلى
الـسـنـوات الـثـمـاني الـتـي قـضـاها
فـي البـيت األبيض.لـكن الصـحيـفة
قــــالت إنه لـــيس هـــنـــاك خـــطـــطـــا
ـهـاجـمة السـتـخـدام تـلك الـبـرامج 
الــنــقــاد احملــافــظــ أو الــرئــيس

دونالد ترامب.
وجتـمع شركة نـتفليـكس للبث ب

الـــــــدرامــــــا واألفالم والـــــــبــــــرامج
األخـــرى وحــازت عـــلى شــعـــبــيــة
كـبيـرة على مـستـوى العـالم حيث
وصل عدد مشتركيها إلى ما يقرب
من  118مـلـيـون مـشـتـرك بـنـهـايـة

عام 2017.
وتـــســتـــثــمــر الـــشــركـــة بــقــوة في
احملــتـوى حـيث تـســعى لـتـوسـيع
ـشـتــركـ ومن ذلك عـلى قــاعـدة ا
ـثــال الـبـرامج الــنـاجـحـة ســبـيل ا
مــثل سـتـريـنـجــر ثـيـنـغس (أشـيـاء
ــرايــا غـــريــبـــة) وبالك مــيـــرور (ا
الــــــــســــــــوداء) فـــــــضـال عـن أفالم

ووثائقيات.
ـــبـــلغ الـــذي ولـم يـــتـــضح بــــعـــد ا
سيتقاضاه أوباما وزوجته إذا ما

 التوصل التفاق مع الشركة .
وينخرط أوباما بالفعل في اتصال
مـباشـر مع اجلـماهيـر عبـر مواقع

التواصل االجتماعي.
 ولـــديـه أكــثـــر من  100 مـــلـــيـــون
مـتابع حلـسابه عـلى موقع تـويتر
بـيـنـمـا حتـوز صـفـحتـه علـى موقع
فـيسـبوك عـلى إعجاب  55 مـليون

مستخدم.

b∫ وجهاء وشيوخ واسط يصلون االنبار وسط اهازيج اقرانهم Ëغدورة سيحية ا bſ—∫ افراد االسرة ا

زائــرو مــتــحف الـزعــيم الــذي تــديـره
هـيـئة االثـار والتـراث التـابعـة لوزارة
الــثـقـافـة عـلى وجــود تـوجه حـكـومي
ــتــحف من اي مــقــصــود بــحــرمــان ا
وبالتالي مسعى للتطوير او النظافة 
اعـاقة جعله معلما تاريخيا وسياحيا
يـستقطب الزوار من الداخل واخلارج
ـتحف نـبيل .وبـرغم ان هـدف اقامـة ا
اال ان الــنــظــرة االداريــة مـن الــدائـرة
ــعــنـيــة ال تــرتـقي الـى هـذا الــهـدف ا


