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األخرى وان نـعمل من أجل الـوحدة
ـقدسـات بـعـد عـبادة الـتي هي أهم ا

الله تعالى وتوحيده).
واوضـح اخلـــــالـــــصـي ان ( ذلك قـــــد
جتـلى االبـتـعـاد عن ذكـر الـله تـعـالى
وعن الــثــقـة به والــعــمل بــشـرعه في
هـــذه الــدعــايــات الـــتي جتــري هــنــا
وهنـاك وبإشاعـة الفـاحشة وانـتشار
الــــرذيـــلــــة والـــصــــور الــــهـــابــــطـــة
مارسات اخلاطئـة التي يقوم بها وا
الـكـثـيـر من الـنـاس في زمـانـنـا هـذا
وبــحــجــة الـــعــمــلــيــة الـــســيــاســيــة
واالنـتـخابـات فـإن الـفـاسـد ال يؤدي
إال إلـى الــفـــســـاد كـــمـــا نالحـظ هــذا
بـشـكل واسـع في هـذه االيـام مع مـا
يــوجـد من خـســائـر كــبـيــرة بـالـوقت
ــال ومـا حتـتـاجه االمـة واجلـهـد وا
في احلقـيـقة اصـبح ضـحيـة كل هذه

الشهوات والرغبات).
وتــابـع ان ( اكــثــر الـــذين نــراهم من
الـــنـــاس يـــشـــعـــرون بـــشـــكل دقـــيق

ويــعــلــمـون عــلم احلـق انه ال يــوجـد
شيء حقـيقي في مـثل هذه األالعيب
حتى ان مجـموعة من االشـخاص قد
بــدأوا يــظـــــهـرون عــلى حــقــيــقــتـهم
ـتـردي اخملــطئ الـفـاحش ـظــهـر ا
ـعـارضـ انـفسـهم وقـام كـثـيـر من ا
لــلــتــرشــيـح وغــيــره كــمــا يــزعــمـون
بانكشاف اخلطايا التي يؤمنون بها
ظاهر ويعملون عليـها وبظهورهم 
ـجــتـمــعـنـا وال هــابـطــة ال تـلــيق ال 
بــأمـتــنــا وال بــقــيــمــنــا وال بــديــنــنـا

احلنيف).
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ـسـتـكـبرين أمـا تـهديـدات الـسـاسة ا
فـي الـــعـــالم فـــقــــال اخلـــالـــصي في
خـطــبــــــــته  ان (مـا يــخص الـعـراق
فإنـهم قـد عـملـوا عـلى افراغه من كل
طـاقـــــاته وتـهـد كل بـنـاه والعـمل
هـــذا مــــتـــــــواصل في مـــخـــطـــطـــهم
اخلــبــيث مــا لم يــقـم ابــنــاء الــعـراق
بـتـخــلـيص الـبـلـد من فــتـنـتـهم الـتي

كــشــفه لــلــنــاس وان يــدعــو الــنـاس
جـــمــيــعـــاً إلى الــثــبـــات عــلى احلق
والـــعــــودة إلى االخالق االسـالمـــيـــة
احلقيقـة الصادقة حـتى تتمكن االمة
من الـــنــهـــــضــة ولــكي نــقــتــرب من
الفرج ولكي تزال هـذه الغمة ان شاء

الله).
ركزية في كل واضاف ان ( النقـطة ا
هـذا هو الـثـبـات عـلى اخلط والـهدى
ـسـيرة فـمن يكن مع آل وااللتـزام با
بــــيت رســـول الــــله (ص) هـــو الـــذي
يـلـتزم بـخـطـهم وال يـنـحـرف عن هذا
وصل إلى طاعة الله اخلط العظيم ا
وعبادته. وأصل ذلك كـما هو مـعلوم
الــعـــمل بــشــرع الــلـه تــعــالى وعــدم
االحــتـكــام إلى غــيـر الــله تــعـالى من
الـــطــواغــيت أو االنـــظــمــة واالفــكــار
الــوافــدة وهــذا مــا نــراه ويــعــصف
بأكـثـر النـاس في هـذا الزمـان وعدم
اتبـاع مخطـطات اعـداء االسالم كما
سلم نالحظ في بالدنا وفي بالد ا
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بعالمـة الـدائرة والـتي حتوي شـعار
ـفـوضيـة عـلى ورقـة االقـتـراع التي ا
استبعدت مـنها اشارة - صح - كما
واشار في كل عــمـلــيـة انــتـخــابـيـة) ,
الى  ان (كـل هـذه الــعــمــلــيــات الــتي
ــفــوضــيــة هـي لــضــمـان اجــرتــهــا ا
سالمة العـملية االنـتخابـية وايصال
صــوت الــنـاخـب الى مــرشـحـه الـذي
سيختـاره يوم االقتراع) ,من جانبه
أكـد اخلــبـيـر فـي الـشـأن االنــتـخـابي
كـــــــاطـع الـــــــزوبــــــــعي ان  اخلــــــــتم
االلــكــتــروني ســيــحــد من عــمــلــيـات
الـتزويـر والـتالعب بـأوراق االقـتراع
ودرء أي شكوك لدى الناخب بتزوير
الــعـمــلـيــة االنـتــخـابــيـة اضــافـة الى
اجـــــهــــــزة الـــــتـــــحـــــقـق وتـــــســـــريع

بغداد
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رسـموهـا قـبل االحـتالل بـدعم الـظلم
والــطــغــيــان والـتي رســمــوهــا بــعـد
االحـتـالل بـالــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
الـــفـــاســدة الـــتي عـــصـــفت بـــالــبالد

وباألمة).
وأضـــاف (هــــذا فـــضالً عن تـــهـــديـــد
الـدول اإلسالمـيــة  االخـرى الـعـربـيـة
واإلسالمـيــة كـمـا حــصل في سـوريـا
واالعتـداء علـيهـا والتـهديـدات التي
ـسـتـشـار مـا زالت ومـا يــقـوله هـذا ا
اجلـــديـــد لألمن الـــقـــومي الـــذي هــو
واحــــد من اكــــثـــر احلــــاقـــديـن عـــلى
ـسـلــمـ فـإنه بـدأ يـهـدد اإلسالم وا
هـنا وهـنـاك وكأنـه يتـرجم مـا أوعزه
ـــنــطـــقـــة في مـــســـألــة ألذنــابـه في ا
الــــــصـــــراع مع ايـــــران أو أي دولـــــة
إسالمــيـة اخـرى كــمـا جـرى تــهـديـد
تركـيا بـاالنقالب الـعسـكري وتـهديد
مـــصــر ودول اخلــلــيج بـــالــتــقــســيم

والتخريب).
مـــؤكــداً انه ( البـــد  كــأمـــة الــوقــوف
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تعقـد اليوم نـقابة الـصحفـي العـراقي مـؤتمرها االنـتخابـي العام لدورة
جـديــدة وألخـتــيـار نــقـيب ونــائـبه واعــضـاء مــجـلـس الـنـقــابـة فـي عـمــلـيـة
ـثقـفة والـواعية من ا لـهذه الـنخـبة ا قـراطيـة نعتـقد انـها تـكون كـذلك  د
ـا لـدورهـا الـرقـابي وكـونـهـا ـدنـيـة والـسـيـاسـيـة و دور مـهم في احلـيـاة ا
هنيـة واالنسانية دافـعة عن حقوق االعـضاء ا مثلة لـلسلطـة الرابعة وا ا
ـا اتصفت به النقابـة من عمل جاد وموقف اصيل جتاه وهنالك الكثير 
اعـضـائـهـا ولـكن هـنـالك مالحـظـات من أجل تـطـويـرهـا وتـثـبـيت اركـانـهـا
ـقـدمة مـنهـا اعادة نـتـم الـيهـا ولعل في ا وتقـوية االصـرة بيـنـها وبـ ا
النظر فـي االعداد الكثـيرة التي حتـمل هوية الـنقابة والـغالبـية منـهم بعيد
عن صفـة صحـفي او اعالمي نـعم ازدادت الصـحف والـفضـائيـات ولكن
البـد من رقــابـة صــارمـة عـلى هــذا الـكم الــهـائل مـن اسـمـاء لــصـحف لم
تـصـدر مـنــهـا اال عـددا واحـدا يــتـيـمـا الحتــمل صـفـة صــحـافـة بل اغـلب
موضـوعـاتهـا عـبارة عن نـقل من مـواقع الكـتـرونيـة أو من صـحف اخرى
واشد ايالمـا انـها عـبـارة عن ثـمان صـفـحات سـتـة منـهـا اعالنات بل ان
نـاسبـات حيث االسـتفـادة من اعالنات اغلب هـذه الصـحف تصـدر في ا
تـهانـي الوالدات او الـتـخـرج من مـدارس الـروضـة ونـشـر صـور االطـفال
الحظـة االخرى البد جملـلس النـقابة اجلـديد ان يضع ـيالد . وا واعياد ا
برنـامـجـا لضم رؤوسـاء الـفـروع في احملافـظـات واالعـضاء في الـلـقاءات
ـية وان التكـون فقط العـضاء اجملـلس أو تسـمية ؤتـمرات الـعا الدوليـة وا
ــارســوا الــعــمل انــاس هم اصال لــيــســوا اعــضــاء في الــنــقــابــة او لم 
الصـحفي الن هـنـالك فسـاداً في ذلك الى جـانب ذلك البـد بعـد كل زيارة
ي او عـربي استـدعاء رؤوسـاء الفروع أو مشاركـة في مؤتـمر أو لـقاء عا
ــواقف بــكل أمــانـة وهــنـالـك مالحـظــة مــهـمــة اذا كـانت الطالعـهـم عـلى ا
ثل لهـم في مجلس كردستـان جزءا من الـعراق فالبـد ان يكـون هنـالك 
ـثل لـلـنـقـابـة فـي االقـلـيم الدارة امـور الـصـحـفـيـ الـنـقـابـة أو تـسـمــيـة 
االعضـاء في النـقابـة وهم على كـثرتـهم الن هنـالك فضـائيـات وصحـفي

عامل من جميع احملافظات ومقر عملهم محافظات االقليم.
ـكـونـات  كـنت اتـمـنى ان يــفـتح بـاب الـتـرشـيـح لـنـائب ثـان لـلـنــقـيب من ا

االخرى لكي تعطي النقابة لنفسها الصفة اجلمعية وتمثيل اجلميع .
من مـوجبـات عـمل الـنـقـابة تـبـني أقـامـة الـدورات الصـحـفـيـة والتـرفـيـهـية
لـلـزمالء لــتـمـتـ اواصـر الــعالقـة ومـد جــسـور الـتـعـارف بــ صـحـفـيي
احملافـظـات لـلتـدارس فـيمـا بـيـنهم ولـالستـفـادة من خـبرات بـعـضهم وان
تـسـهم الـنــقـابـة في ايـجــاد الـوسـائل الـتي جتــعل من الـصـحـفي
ؤتمر العام . مرتادا لنقابته وليس اقتصار ذلك على ا
نرجو لـلمـؤتمـر النـجاح والـتوفـيق وانتـخاب االفضل
ـهــني ولـيـس االعـتــبـارات االخـرى عـلى االســاس ا

ان واحلكومة  كما هو حال البر

»¼UL‰∫ ساحة الفردوس في بغداد تعاني االهمال منذ عام 2003 برغم الوعود من اطراف متبرعة باعمارها

 { بـغـداد ( أ ف ب ) - كـانت بـغـداد
تـامل االيـفــاء بـوعـود إعـادة اإلعـمـار
اثـر سـقـوط نــظـام صـدام حـسـ في
العام 2003 لكن اليوم فان 15 عاما
ـشـاريع صار لم تـكن كـافـية لـلـبـدء 
اسمنـتها جدرانـا أمنيـة خنقت ثاني
أكـبــر الـعـواصم الـعـربــيـة اكـتـظـاظـا

بالسكان.
ـدينة اليـوم لم يتـغير كـثيـرا شكل ا
الـــتي ال تـــزال حتــتـــفظ بــالـــشــوارع
والــبــنى الــتــحــتــيــة نــفــســهــا مــنــذ

تشييدها ابان عهود أنظمة سابقة.
ديـنـة التي يـعود في بعض أحـيـاء ا
تـاريـخـهـا الكـثـر من الف عـام يـزداد
الــصــدأ بــبطء مــنــذ دخــول الــقــوات
األمــــــيـــــركــــــيــــــة في الــــــتـــــاسـع من
نــيـــســان/أبــريل 2003 كــمــا لــو ان

الزمان توقف.
ـسـجد فال تـزال الـقـبـة اخلـرسـانـيـة 
الــرحـمـن الـذي أراده صــدام حــسـ
االكـبـر في بـغـداد عـالـقـة بـ آلـيات
الـبـناء الـتي تـركت عـلى حـالـهـا مـنذ
االجــتـيــاح كــمـا ســاحـة الــفـردوس
األكـثر رمـزيـة لـلعـهـد الـسـابق حيث
كان الـتمـثال الـضخم لـصدام قبل أن

يسقطه األمريكيون.
WF¹dÝ ‚dÞ

نـاطق احمليـطة تـبدو الـشقوق في ا
واضـحــة عـلى اجلــسـور والــطـرقـات
تـرامية األطراف السريعـة للمـدينة ا
على مساحة 900 كيلومتر دون اي

بارقة امل العادة تأهيلها.
في الــــعـــام 2004 ثم الــــعـــام 2007
ـانـح حـشـدت واشـنـطن وبـغـداد ا
والقوى الدولية لعقد مؤتمرات حول
مــسـتـقــبل الــعـراق. لــكن كل اخلـطط
اخلـمـسـية والـتـصـريـحـات والـوعود

األخرى ظلت حبرا على ورق.
وغــالـــبــا فــإن األمــوال اخملــصــصــة
لإلعــــمـــار والــــتــــأهــــيل تــــذهب في

الـــرشـــيـــد" في وسط بـــغـــداد وكــان
يـسـمى "شـانــزيـلـيـزيه الـعـراق" بـعـد
ية األولى. تشييده إبان احلرب العا
تــضــيف الــعـانـي "إنه شيء مــحـزن.
كـــان الــــعـــراق فـي الـــســــابق بــــلـــدا
مـــتــطــورا كــان أول الـــبــلــدان الــتي
اسـتــخـدمت الـطــاقـة الـشــمـسـيـة في
ــنـــازل". بـــعـــد إعالن الـــســـلـــطــات ا
الــعـــراقـــيــة دحـــر تـــنــظـــيم الـــدولــة

اضي انـحـسرت اإلسالمـية الـعـام ا
مــوجــة االعـتــداءات في الــعــاصــمـة
وأعـــيـــد افـــتـــتـــاح عـــدد كـــبـــيـــر من
الــــطــــرقــــات رغـم بــــقــــاء اجلــــدران
االسـمنـتـية.. شـكل بـغـداد لم يتـغـير.
لـكن على الـضـفـة األخرى من الـنـهر
استحدث األمـيركيون منـطقة جديدة
لم تكن مـوجـودة قبل 2003. وباتت
ــنــطـقــة اخلــضـراء" مــديــنـة داخل "ا

ـديـنـة ومــقـرا لـلـسـفـارة األمـيـركـيـة ا
والــســـفـــارات األجـــنــبـــيـــة ومـــنــازل

. سؤول احلكومي ا
واطن محمد األسدي لفرانس يقول ا
ـــر أمـــام بـــرس "قـــبل 2003 كـــنـــا 
الــقــصـر اجلــمـهــوري ونــلـتــقي عــنـد
ـــروريــة بـــأبــرز حــراسه االشــارات ا
بـشـكل طـبـيـعي. اآلن قـطـعت أوصـال
ــسـافـة بـ بـغــداد وبـدل ان تـقـطع ا

ـراسل الـصحـفي الـتـلـفـازي هو ـصـوروا أن الهـدف األسـاس في عـمل ا
طلوبـة للمشاهـد بعد تصويـر كل ما يجري من أحداث علـومة ا أيصال ا
ــشـاهــد ذلك الـكـم من الـصــور واألنـســرتـات وفـعــالـيـات,وذلك العـطــاء ا
صورة بشكل رقمي,الحاطته بكل ما يجري داخل احلدث موضع البث ا

سبق من تفاصيل ونقاشات وذلك بعد االتفاق ا
تقدم هـذه اإلحاطة الـشاملـة والكامـلة لـلمشـاهد من خالل النـاجت الرقمي
الذي يتشـكل من الصورة بواسـطة الكـاميراالتي هي االسـاس ب قطبي
ـراسل ) بـكـلمـاته وجـمـله التـي يسـطـرها عـلى أوراقه وكـانـها احلدث ( ا
ـصور الـتـلفـازي احلريص نوتـة موسـيـقيـة يتـرجـمهـا العـازف الـذي هو ا

على  نضج عمله ,
راسل من أحـرف والى لقـطات من هـنا وهـناك ومن ليـكون كل مـا كتـبه ا
ـشاهـد بـكل شاردة هذه الـزاوية ومـن تلك الـزاويـة التي هـناك ,الحاطـة ا

ا يتناسب وفلسفة التقرير.  .... وواردة 
ـصـور الـذي صورذلك راسل ولـقـطـة ا كيـف يحـدث هـذا ?كـنـاجت جلـهـدا
ه التـقريـر الـذي تتـراوح مدته من دقـيـقتـ  الى دقيـقتـ ونـصف  لتـقد
للمشاهد.vdv في الشاشة الصغيرة ضـمن نشرة االخبار التي حتتوي

ادة. ادة االخبارية اا اجلهود التي تبذل لعرض    ا
ـكـلف النـتـاج الــتـقـريـر الى ضـغط مـن حـيث الـتـنـقل  يـتـعـرض الـفــريق ا
عـادل الصوري لـكل كلمـة وجملة ـناسبـ  وإيجاد ا تـحدث ا وإيجاد ا
وكذلك إيـجـاد مواقع تـصـويـر تنـاسب وفـلسـفـة التـقـرير ومـايـطرح به من

مشكلة وكيفية عالجها  .
ان مدة التقـرير الصـغيرة زمـنيا تـتطلب ساعـات عمل طويـلة نسـبيا ومدة
عـروض في الـتـقـرير ,وهو مـا يـجـعل هنـاك حتـد في الـصورة والـكـلـمة ا
ـخـتـلف ـشـاهـديـن و الثـراء الـتــقـريـر وتـدســيـمه اليـصــال الـفـكـرة الـى ا

توجهاتهم ومستوياتهم االجتماعية والدراسية .
كل ما ذكرنـاه انفا اليـحدث ويكـون ( اال ) نتيـجة للـتفاهم والـتواصل ب
ـصـور ومـعرفـة الـطـرف بـبـعـضهـمـا والـعالقة والـزمـالـة التي راسل وا ا
تنشأ بينهما الـتي تكون واضحة في شكل التقـرير وفلسفته حيث تمازج

تلك روحيهما معا . راسل لينتج تقرير  صور بفكر ا فكر ا
ـصـور عـلى عالقـة ـراسل وا ـمـكن انـتـاج تــقـاريـر ال يـكـون فـيـهــا ا من ا
ببعضـيهمـا جيدة او يـشوبها الـفتور ولـكن عندهـا سيكون الـتقريـر خاليا
ــتـلــقي يـشــوبـهــا عـدم من الـروح و الــتــنـاغم وســتـكــون احملـكــاة لـعــقل ا
الـوضـوح لـقـلـة اإلحـاطـة بـاجملـريـات لـكـون الـصـورة ال تـوافق الـكـلـمـة او

العكس .
سـؤولية وجتاوز أي عـقبة بيـنهما ـستوى ا على الطرفـ أذن ان يكونا 
أوأية مـعرقـالت للـعمل الن في كـل تقـرير تـوجـد صعـوبات وعـقـبات تـنتج
بحـكم شـكل كل تـقـرير واذا لم يـحـدث الـتجـاوزفـستـحل كـارثـة في سرد
التـقـريـر ومايـحـتـويه من مـعلـومـات تـؤدي الى ضعف وركـاكـة في الـطرح
وجـود وهذا يؤدي الى بـذول من قبـلهمـا بحـكم غيـر ا وسيكـون اجلهـد ا

تلقي .  فقد زمني لدى 
وهو مـا سـيـكـون مخـالـفـة حـقيـقـة في أصل الـعـمل اإلعالمي ومـا وجدت
القـنوات الـفضـائيـة من أجله . وهـو ان الدقـيقـة التي تـبث يجب ان تـكون
ـادي وغيـر ذلك هو جتـاوز على عـنوي  وا ذات قيـمة أخالقـية بـبعـديهـا ا
الـعـقل الـبشـري الـذي اوجـد وصـنع  الـقـنـوات الـفـضـائـيـة ليـتـواصل من
خاللها نـاهيك عن الكـلف العـالية الـتي تكلف في انـتاج هذه الـدقيقـة منذ
وضع الكـامـيرا في واسـطة الـنـقل وحتركـهـا الى موقع الـتصـويـر ولغـاية
ـوجودة ـتلـقي من خالل شـاشته الـصغـيرة ا انتـقال الـصورة الى عـقل ا
ـسـمـى تـلـفـاز في مـكــان مـهم في بـيــته ألهـمـيــة مـايـعــرضه هـذا الـلــوح ا

ومراحل اإلنتاج التي تمر بها كل دقيقة صوتيا وصوريا.
 

الـعــمــلــيـة االنــتــخــابـيــة وانــتــخـاب
ــــكن ان يـــــحــــقق االصــــلح الـــــذي 

طموحات الشعب).حسب قوله .
ـــرشــحـــة لالنــتـــخــابــات وأعـــلــنت ا
ــانــيـة (أ. أ .  ج )  عـن ائـتالف الــبـر
رئـــيس الــوزراء حـــيــدر الـــعــبــادي
انـســحـابـهــا من االنـتــخـابـات وذلك
بـعد سـاعـات من بـيـان نـشـرته كذبت
فيه ما  نـسبه لهـا وتناقـله نشطاء
عـلى مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي
يــزعم ظــهــورهــا في مــقــطع فــيــديـو
جــنــسـي. وقــالت ( ج ) في تــدويــنــة
ــوقع الــتـواصل عــلى صــفــحـتــهــا 
االجتماعـيان (ابناء الـشعب العراقي
االصـــيل انـــا ابــنــة بـــلــدكـم الــعــراق
خدمت طوال فتـرة تعييـني كأستاذة

ــسـتــنــصـريــة كـلــيـة في اجلــامــعـة ا
االدارة واالقـتـصـاد وتـبـوأت الـعـديد
ــنـاصب في مــسـيــرتي خلـدمي من ا
بــلــدي وشــعــبي اجلــمــيع يــعــرفــني
ــقـربــون مــني ايـضــا لــكن اسـفي وا
عـلى الـشـعـب الـعـظـيم الـذي يـصـدق
فبـركـات السـيـاسيـ العـفـنة ويـتهم
أعــراض االخـــرين ويــنــشـــر مــقــاطع
مـفـبـركة),حـسب قـولـها ,وتابـعت ان
(الكل يـعرف عـائـلتي ويـعرف زوجي
(س . ص . ح ) االســـتــاذ فـي كــلـــيــة
دجـلة االهـلـية مـسيـرتي االنـتـخابـية
مـنـذ الـعام  2010كـنت مـرشحـة عن
القائمة العراقية  بقيادة اياد عالوي
وبـعدهـا ائـتالف العـربـيـة مع صالح
طلك واخـيرا مع العـبادي بائتالف ا
الـنصـر و أنـا ابنـة بـلـدكم ارجوكم ال
تــنـصــتـوا الى االشــاعـات).  . فــيـمـا
ــتـــحـــدث الــرســـمي بـــأسم أوضـح ا
ائـــتـالف دولـــة الــــقــــانـــون عــــبـــاس
ـوسـوي حـقــيـقـة األنـبـاء عن قـيـام ا
ائـــتالفه بـــدفع  153مـــلـــيـــون دوالر
الحــدى الــشـركــات االهــلـيــة من اجل
الـــــدعــــــايـــــة واالعـالن في بــــــغـــــداد
واحملـــافــــظــــات في االنــــتــــخــــابـــات
ـوسـوي في بـيـان الـنـيـابـيـة. وقـال ا
امـس  ان (هــــــذه احلـــــــمالت الـــــــتي
تــقــودهــا جـهــات ســيــاسـيــة لــديــهـا
وسـائـل اعالم صـفــر جـاءت بــسـبب
عـجـزهم عن اقـنـاع الـشـارع العـراقي
ــشــاريـعــهم االنــتــخـابــيــة) حـسب
قوله.وأكد ان (شـعبـية دولة الـقانون
ـالكـي تزداد يـوما وزعيـمـها نـوري ا
بـعـد آخـر وان من يـحـاولـون اسـقاط
دولة الـقانـون عبـر فبـركتهـم وكذبهم

النـتائج.وقـال  الزوبعي فـي تصريح
امس  ان (اخلتم مـستـورد من شركة
يابانـية رصـينة مـعروفة بـصناعـتها
ـثل هـذه االخـتـام عـلى درجـة عـالـية
من االمــان من خالل احلــبــر والــرمـز
ـوجود واخلتم) مـؤكـداً ان (اخلتم ا
ــــكـن مـــــحــــوه أبـــــداً مـن ورقــــة ال 

االقتراع).
Ÿ«d² ô« ‚ËbM

واضـــاف أن (ورقـــة االقـــتـــراع حـــال
ــكـن مــحــوه وســـمــهـــا بــاخلـــتم ال 
اضـــافــــة الى انــــهـــا ســــتــــذهب الى
صـنـدوق االقـتـراع من دون ان يـكون
هـــــــنـــــــالـك اي تالعـب مـن قـــــــبل اي
شخصية) موجها رسالته الى جميع
ـشــاركـة في الــنـاخــبـ (بـضــرورة ا

  dOýQ²K  WO½Ëd²J √ WOMI²Ð  UÐU ²½ù« e «d  œÒËeð WO{uH*«

 ‰œUŽ ¡ULOý ≠ œ«bGÐ

ـرجع الديـني جواد اخلـالصي دعا ا
الشـعب العراقي لـتخـليص الـبلد من
فتنة العملية السياسية التي رسمها
االحـــتـالل فـــيــمـــا أكـــد عـــلـى ان مــا
حتـتــاجه األمـة في احلـقــيـقـة اصـبح
ضحية مخططات االحتالل والعملية

السياسية واالنتخابات.
وقال في بـيان تـلقتـه (الزمان ) امس
خالل خــطــبــة اجلــمــعــة فـي مــديــنـة
نـطق األهم لصـيانة الكـاظميـة ان (ا
األمـة هـو بـصـيـانـة الـفـرد واإلنـسان
وبـنـاء الـذات وبـنـاء االنـسـان وهـذا
يـكـون بـصـون الـبـشـر من االنـسـيـاق
خلف الـدعـوات الفـاسقـة والشـهوات
التي يـثيـرها االعداء كـما نالحظ في
مــســألــة نــشــر اخلــمــور واخملــدرات
الهـي والــــتــــبـــــرج والــــســــفــــور وا
واسـتـيـراد كل مـا هـو خلـيع وكـل ما
هـو فـاسق هـذا مــا يـنـبـغي ان يـقف
في وجهه الـعلـماء وان يـعمـلوا على
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الشيخ جواد اخلالصي

لـهـكـذا اخـبـار فـهم يـقـدمـون خـدمات
مجـانيـة لالئتالف ولـلمـالكي دون ان
يعلموا انه من خالل محاوالتهم تلك
تـزداد شــعـبـيـة االئـتـالف يـومـا بـعـد

آخر) حسب قوله .
من جـــانب اخــر مــنح مــديــر بــلــديــة
الـنـجف وسـام سـاجت سـقـفـا زمـنـيا
دة 48 ساعة الزالة لـوحات الدعاية

ثبتة باالرض . االنتخابية ا
„d²A  dC×

وقــال سـاجـت لـ( الـزمــان ) أمس انه
ــــوجب االتـــفــــاق الـــذي ابـــرم مع )
ــســـتــقـــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيـــا ا ا
لالنـتـخـابــات في احملـافـظـة صـادقت
مديرية الـبلديـة على محضـر مشترك
بغـية تـنـظيم احلـملـة الدعـائيـة التي
انطلقت وان احملضر تضمن ضرورة
ا ـديـنـة و احلـفـاظ عـلى جـمـالـيـة ا
ــفـــوضــيــة يــنـــســجم مـع قــوانـــ ا
الـنـافـذة) ,واضـاف ان ( الـكــثـيـر من
ـــرشــحـــ بــدأوا يـــزحــفـــون عــلى ا
اجلزرات الوسـطية اخلـضراء والتي
ا يـؤثر فيـهـا منـظومـة ري وسـقي 
بشـكل واضح علـيهـا ).  قال الـناطق
الـرسـمي بـاسم قـائمـة تـيـار احلـكـمة
ياحي في تصريح الوطني  محمـد ا
امـس ان (مــــوقع رئــــاســــة مـــجــــلس
الــوزراء يـحــتــاج مـنــهــجـا جــديـدا),
وقع بحاجة لشخص واضاف  ان( ا
قادر على تـنفيـذ البرنـامج احلكومي
ن ــقــرر وأعــطــاء دور  في الــوقت ا
ـقدرة في مجاالت االعمار تلكون ا
ــقــبــلــة ــرحــلـــة ا واخلـــدمــات وان ا
حتتاج الى رجال خدمة وليس رجال

شعارات).  

زواريب غيـر معـلومة فـي دولة حتتل
يا على الئحة الفساد رتبة 12 عا ا

نظمة الشفافية الدولية. وفقا 
درس األربعيني زهير وسمي يقول ا
لوكالة فـرانس برس مقارنـا فترة ما
قبل 2003 بـالـفـتـرة الـتي تـلـتـها إن
"مــغــارة عــلي بــابــا ومــا حتــوي من
الـكـنـوز كــانت بـيـد حـاكم جـائـر. أمـا
ـغـارة بـيد بـعـد سـقـوطه أصـبـحت ا
أربـــعــ ألف حـــرامي يــنـــهــبــون كل

شيء".
nMŽ ‰ULŽ«

ارتــفـع عــدد ســكـــان بــغــداد إلى 7,2
مالي نـسـمة حـالـيا في مـقابل 4,7
مليون نـسمة العام 2003 مع تكدس
النـازح بـسـبب أعمـال العـنف. لكن
بـاني والطـرق لم تزدهـر مع ازدياد ا

اعداد السكان.
وكـانت نـحو 250 ألف سيـارة تـعـبر
شـوارع بــغـداد الــعـام 2003 لـكــنـهـا
. وال الـيـوم تـعج بـأكـثـر من مـلـيـون
تزال مسألة استـهالك الكهرباء مثال
تمـثل مـشكـلة خـصوصـا بعـد دخول
الهواتف النـقالة والصـحون الالقطة

واألجهزة الكهربائية.
ولذا يعتمد البغداديون منذ سنوات
ــولـدات الــكــهــربــائــيــة الــتي عــلـى ا

دينة. جتدها في كل ركن من ا
ال يـــزيـــد ذلك إال من ازدحـــام بـــغــداد
الـــتي اخـــتـــنـــقـت خالل الـــســـنـــوات
اضية باحلواجز األمنية واجلدران ا
اإلســمـنـتــيـة بــسـبب الــوضع األمـني
تدهـور بفـعل هجمـات دامية شـنها ا

تنظيم الدولة اإلسالمية.
غتربة ريا عـمارية ا هندسة ا ترى ا
الـعاني أن وضـع بغـداد مـتـرد بـشكل
ـهـنـدسـة األمـيـركـيـة كـبـيـر. وتـقـول ا
ـالـكـة لــشـركـة هـنـدسـيـة الـعــراقـيـة ا
"شـــاهــدت الـــكـــثـــيـــر مـن احلـــواجــز
الــكــونــكــريـتــيــة والــدمــار في شـارع

جـــامــعــة بـــغــداد والــبـــاب الــشــرقي
(وسـط) بـــــخـــــمـس دقـــــائق صـــــرت

بحاجة إلى ساعة كاملة أو أكثر".
بـالــنـسـبـة إلـى رجل األعـمـال صـادق
الــشـمـري فــإن "الـصـحــة والـتــعـلـيم
والصناعة والـزراعة أصبحت أسوأ"

ا كانت عليه ابان عهد صدام.
ويـضــيف "هـنــاك شيء واحـد تــغـيـر

فقط: نتكلم ونشتم براحتنا".
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بوجه كل هذه اخملططات مهما كانت
ـسـتـهدف ـستـهـدفـة ألن ا اجلـهـات ا
بــالــنــهـايــة ســيــكـون مــشــروع االمـة
ـــســـتـــهــدف ويـــكـــون االسالم هـــو ا
االكـبــر وذلك لـضـرب مــصـالح األمـة

وقدراتها).
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كـشـفـت مـفـوضـيـة االنــتـخـابـات عن
اسـتـخـدامـهـا تـقـنـيـة ألـكـتـرونيـة في
التأشير على ورقة االقتراع اخلاصة
ـقررة بـانتـخـابـات مـجلس الـنـواب ا

قبل. في 12 من آيار ا
ـــفـــوضــ وقـــال عـــضـــو مــجـــلس ا
ـفــوضـيـة الـنــاطق الـرســمي بـاسم ا
كر التـميـمي في تصريح امس  إن
ــفـــوضـــيـــة وضـــمن اجـــراءاتـــهــا (ا
حلــمـايـة الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيـة من
التـزوير سـتـجهـز محـطات االقـتراع
بــأقـالم الــكـتــرونــيــة تــســتــخــدم في
,( الـــتـــصــويت مـن قــبل الـــنــاخـــبــ
وأضــاف إن (هــذا الـــقــلم ســيــؤشــر
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طـبـات واحلفـر في الـشوارع فـيـما تـعج أزقـة بغـداد بـالـنفـايـات وتكـثـر ا
رشحـ لالنتـخابات الـتشريـعية وتخـتفي معـالم العاصـمة وراء صـور ا
قـبلة ينطلق الـيوم االثن مهـرجان بغداد الدولي العـاشر للزهور الذي ا

تقيمه امانة بغداد  في متنزه الزوراء. 
ودعت األمـانــة في بـيـان امـس (وسـائل االعالم كـافــة لـتـغــطـيـة احــتـفـال
انـطالق فـعـالـيـات مـهـرجـان بـغـداد الـدولي الـعـاشـر لـلـزهـور عـلى أرض
متـنزه الـزوراء الـذي سيـقـام برعـاية رئـيس الـوزراء في السـاعـة الرابـعة
ــهـــرجــان ). وأشـــارت الى  ( ان ا عــصـــراً من مـــســاء  الـــيــوم االثـــنــ
سـيتـضـمن فـعـالـيـات ثـقافـيـة وفـنـيـة مـتنـوعـة الى جـانب اجـنـحـة الـزهور

بحضور رسمي رفيع)
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