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ـلون في حتـديد يحل مـحل احلـبر ا
من أدلى بـصـوته والـذي أصـبح من
ــقـراطـيـة في مـرحـلـة مـا رمـوز الـد
بــعــد صــدام ســيـدخـل الــنــاخــبـون
العـراقيون بـطاقـات هويـتهم في آلة
تربط كـل منـهم بدائـرته االنتـخابـية
بــاسـتــخـدام رمــوز. وبـعــد أن يـدلي
الـــنــاخـب بــصـــوته يـــضع بـــطـــاقــة
الـــتـــصـــويت عـــلى مـــاسح ضـــوئي

حلساب وتسجيل النتائج.
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وقـــال الــبـــدران الــذي عـــرض عــلى
الــصـحـفـيــ  طـريـقـة عــمل الـنـظـام
فوضيـة قامت بتوعية اجلديد إن ا
الناخب وتدريب العامل بها على

استخدامه.
وتـــابع الـــبـــدران أن بـــغـــداد أرست
عقـدا بقـيمة 135 ملـيون دوالر على

شـركــة مـيــرو سـيــسـتــمـز الــكـوريـة
مقابل هذا الـنظام الذي يـشمل نحو
70 ألف جـــهـــاز ســيـــســـتــخـــدم في

مختلف أرجاء البالد.
وأبدت جمـاعات إغـاثة قلـقها من أن
الـنـظـام الـذي يعـتـمـد عـلى بـطـاقات
الـهويـة قـد يـصعب الـتـصـويت على
الـنازحـ بـسـبب احلرب في أراض
جرت اسـتعادتـها من تـنظـيم الدولة

اإلسالمية.
ـتـشـدد الـذي وتــعـرض الـتـنـظــيم ا
ســيـــطـــر عـــلى نـــحــو ثـــلث أراضي
ــة الــعـــراق في عــام 2014 لــلـــهــز
ـاضي لـكن مـا زال أكـثر من الـعـام ا
 2.3مــلــيـــون عــراقي أغــلـــبــهم من
الــســـنــة الـــعــرب وهـم األقــلـــيــة في
الــعـــراق مــهـــجــرين داخـل الــبالد.
والـكثـير مـنهم فـقد بـطاقـات الهـوية

وتابع (وبالـتالي تكـون إن شاء الله
االنــتـخـابـات نــتـائـجـهــا هي نـتـائج
مـعــبـرة تــعـبــيـر حــقــيـقي عن إرادة
الناخب) مضيفا أن (النظام اجلديد
يــقــلل بـــدرجــة كــبــيــرة احــتــمــاالت

التالعب باألصوات.
قبلة ستكون الرابعة واالنتخابات ا
الــتـي جتـرى مــنــذ اإلطــاحــة بـحــكم
صـــدام حـــســـ بـــعـــد غـــزو قـــادته
ــتـحـدة لـلـعـراق في عـام الـواليـات ا
ـؤهـلـ لإلدالء 2003 ويـبـلـغ عـدد ا
ـقبـل أكثـر من بـأصـواتـهم الـشـهـر ا
واطن  24مليون عراقي من عدد ا
البالغ 37 ملـيونـا.وتأمل الـسلـطات
فـي جتـنب الــتــوتـرات الــســيـاســيـة
الـتي كـانـت تـنـتج عن تـأخـر صـدور

النتائج في انتخابات سابقة.
وبـاستـخـدام الـنظـام اجلـديـد الذي

  UÐU ²½ù« ZzU²½ —Ëb  Ÿd ¹ b¹bł w½Ëd²J ≈ ÂUE½ ∫Ê«—b³ «

 dBM « sL{ t ü« b³Ž b dÝË Êu½UI « W Ëœ w  qBO  V UÞ

بغداد

©W³LŽ®Ë Î«—u Ð Ÿ“uð bMN «

 UÐU ²½ù« w

 Íb U)« ÕU³

نيوزيالند
V Š bL×

أثـــنــاء الـــفـــرار. وقـــال الـــبــدران إن
ا(لـنازحـ الـذين يحـمـلون بـطـاقات
انـتـخــابـيـة من انــتـخـابــات سـابـقـة

كنهم استخدامها). 
وتــــابع أن (الـــذيـن يـــقــــيــــمـــون في
ــلــكــون بــطــاقــات مــخــيــمــات وال 
سـتــتــاح لــهـم سـبـل أخــرى إلثــبـات

هويتهم واإلدالء بأصواتهم.
وأضاف (مـا يتـعلق بـالنـازح هذا
ـــوضـــوعـــات الــتي مــوضـــوع من ا
حتـظى بـاهتـمـام خـاص من مـجلس
) مشـيرا إلى أن (التـمثيل فوضـ ا
ـان الــعـادل مــهم لـكي يــعـكس الــبـر

اجملتمع العراقي).
وهــنــاك نــحــو ســبــعـة آالف مــرشح
يتنـافسون على 329 مقعدا في 18
مـحافـظة بـاستـخدام نـظام الـتمـثيل

تبع في العراق. النسبي ا
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وتون والصغار سوف ينسون الكبار سوف 
بن غوريون
لتـأريخـنا كـتب حُـرقت بعـود ثقـاب سـكائـرنا الـرخيـصـة. فالـشعـوب التي
تسـتـورد الـسجـائـر بكـمـيـات اكبـر من اسـتيـرادهـا االقالم هي شـعوب ال

تستحق ان تعيش اال يوماً واحداً وبعذاب ابدي. 
كيفما ذهبتُ باحثاً عن الشـرف واهله تهتُ في ضيعة االذلة. فاألصحاب
اخلـسـة واهل الـذل والـهـوان بـسـاتـ مـخـضـرة عـلى دوام الـفـصـوالنـهم
ا ال يـحظى به الـشـرفاء او هـكذا نـخـطأ بـتوقـعاتـنـا البـسيـطة يتـمتـعـون 
فـأهل احلق والـعــفـة ال ذخـائـر لــهم وال خـضـرة سـوى غــابـة من الـتـأريخ

وت. انه ازلي كما احلياة.  احلي الذي لم ولن 
كيف ال ورمـوزه احـياء فـهـذا احلسـ ابن سـيـدنا عـلي حي عـلى جدران
ثل اولـئك الذين لوالهم ـشرف واولئك الـبشر بـاقون على قـيد ا التأريخ ا

ا كنا.
الزمن احلاضر جاف جداً شرفاًوحار لكـثرة الرذائل التي نرتكبهاورطب
دينة لسذاجة حـماقاتنـا وسطحيـتنا انه يـشبه اجواء بيـروت صيفاً تـلك ا
ذات اللطافة واالناقة الـتي اغتصبتهـا االيادي االمبرياليـة التوسعية حتى
غتـصبون وزرعوا فقدت عذريـتها وصـارت ارملة الـفرح بعدمـا هجرهـا ا
خبـاثة ثـقـافاتـهم اجلـديدة عـلى ارصفـة شـوارعهـا الـعربـية بـالـضبط كـما
دينـة التي تُغتـصب كل عصر وزمان من رجاالت يحدث لبغـداد االنتلك ا

خالء من الرجولة. 
أنه المـر تـعـرق له جـبـاه الرضـعـلـمـا نـرى بـأعـيـنـنـا الـتي يـبـست دمـوعـها
ـستقـبل فكـلمـا اطلعت التفـاهة الـتي حلت عـلى شبـاب احلاضر وعـماد ا
على نـافـذة الفـيـسبـوك ال اجـد سوى شـراذم االخالق فـهذا يـهـتف بأسم
ـشــهـد لـلـنــاظـر وكـأنه حـرب حق فالن وذاك يـهـتف بــأسم عالن ويـكـاد ا
تـأريـخي بـ الـطـرف ومـا الـطـرفـان اال خـوة في الـدين والـوطن والـنـطق
ـنطق يـرفض الـتبـعيـة والذل نـطقـهـذا ان كان لـلمـنطـق مكـان بيـنهـم فا وا

ويحارب من اجل االستدالل بالشيء عن االشياء. 
انـنــا فــقـدنــا الـنــطق الــسـلــيم وعُــمـيـت اعـيــنـنــا امــام ثـروات االذلــة الـتي

يتصورون بأنهم يشترون بها ضمائر الشباب. 
يا سـادتي الـذل.. مـهمـا وصـلـتم في مراتـبـكم ومـكانـاتـكم الـواطئـة بـأع
ـفهـناك رجـال كمـا اجلبال الشـرفاء الـقلـة لم تقـدروا على شـراء كل الذ
الـعـوالــيال مـطـالب لــهم سـوى احلق واحلــقـيـقـة ال اهــداف لـهم سـوى ان

يصنعوا اسماء لهم على جدران االماكن التي تكفلت برعياتهم. 
امـا انــتم االذلــة فــرغم قـصــوركم الــبــاسـلــة فال تــطـالــون قــمم اهــدافـكم

ورغباتكم القذرة. 
بـأخـتـصـار شـديـد انـتم عـلى مـوعـد مع الـنـهـايـة حـسب الـتـوقـيت احملـلي

للضمير العربي احلي.

نتخب العراقي باسل كوركيس في اربيل رشح جنم ا لصق الدعائي حلملة ا f∫  مواطنون ينظرون الى ا UMð

بغداد) ,أ ف ب) - في العام ?1986
ـــنــــتـــخب الــــعـــراقي دافع جنـــمــــا ا
الـــســـابــقـــان أحـــمــد راضـي وبــاسل
ـنـتخب كـوركيس سـويـة عن ألـوان ا
الــعــراقـي خالل كــأس الــعــالم لــكــرة
ــكــســيك مــرتــديـن الـزي الــقــدم في ا
نــفــسـه. الــيــوم يــتــواجه الــزمــيالن
الـسـابـقـان في الئـحـتـ مـخـتـلـفـتـ

قبل. ان ا حلجز مقعد في البر
ـانـية ويـشارك فـي االنتـخـابـات البـر
ـقـررة في  12أيـار/مـايـو ـقـبــلـة ا ا
الالعب السـابق شـاكر مـحـمد صـبار
ـنتـخب العراقي الذي خـلفهـما في ا
كــمــرشح عـن مـحــافــظــة األنــبــار في

غرب البالد.
وليست كرة القدم الرياضة الوحيدة
الـــتي يــــخـــوض العـــبــــوهـــا غـــمـــار
االنـتــخـابـات فـيـشــارك في الـسـبـاق
رئـيس االحتــاد الـعـراقي لــلـسـبـاحـة
ـكــتب الـتـنــفـيـذي لــلـجـنـة وعــضـو ا
ــبــيـــة ســرمــد عــبــد االله ضــمن األو
قائـمة "الـنصـر" التي يـرأسهـا رئيس
الـــوزراء احلــالي حــيـــدر الــعــبــادي
إضـافـة إلى رئـيس االحتـاد العـراقي
ونـــائـب رئـــيس االحتـــاد االســـيـــوي
أللــعــاب الـقــوى طــالب فــيـصـل عـلى
الئحة "دولـة القانـون" التي يتـزعمها
رئــــيس الـــــوزراء الــــســـــابق نــــوري

الكي. ا
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كل تــلك الــشــخــصــيـات الــريــاضــيـة
تخوض السباق االنـتخابي استنادا
إلى سمعـة وشهرة كـبيرتـ في بلد
يدين فيه محتجون من سنوات سوء

. إدارة الدولة وفساد السياسي
ــوظف حـــســ حــسن (45 يــقـــول ا
عـامـا) أحـد الــنـاخـبـ في بـغـداد إن
"العــــبي كـــرة الـــقـــدم وخـــصـــوصـــا
ـنتخب الـعراقي السـابق أعضاء ا

مـعـروفـون ولـهم جـمـهور صـفق لـهم
في مناسبات عدة".

ويــضـــيف "الــيــوم جـــاء الــدور عــلى
هؤالء النـجوم خلدمـة أبناء شـعبهم
أعـتقـد انهـم يتـمتـعـون بثـقـة مقـارنة

جماهيرية في مدينة األنبار.
قرر صبـار التـرشح في الرمادي رغم
حتــذيـرات تــلـقــاهـا من أســرته الـتي
نـصحـته بـ"عـدم خـوض االنتـخـابات
واالنسـحاب لقـناعتـهم بغـياب فرص

التغيير".
ويـــرى ابن كـــبــرى مـــدن مــحـــافــظــة
األنبار التي طرد منـها تنظيم الدولة
اإلسالميـة في العام " 2016واجهت
مـــراحل صـــعــبــة وقـــاســيـــة وعــانى
الــنــاس فــيــهـا كــثــيــرا. حــان الـوقت
للمطـالبة والدفـاع عن مصالح هؤالء
." الناس شأنهم شأن بقية العراقي
ولم تـكـتف الــقـوائم االنـتـخـابـيـة من

أسماء وجنوم كرة قدم عراقية تعود
إلى األمـس الـــقـــريب بل هـــنـــاك من
ـنـتخب الـعراقي حمل شـارة قـيادة ا
لسنوات عديدة في سبعينيات القرن
اضي ومن بيـنهم الـدولي السابق ا

حسن فرحان.
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وفـرحـان حـامل اإلجـازة في الـعـلوم
الـسيـاسـيـة والعـسـكـرية من جـامـعة
بــغــداد هــو أحــد مــرشــحي قــائــمــة
ـعـتـمدة ـستـقـلـة ا ـدني" ا "احلـزب ا

على التكنوقراط.
ـتـقـاعـد ( 65عـامـا) إنه يـقـول هــذا ا
قـــــرر وضع شـــــهـــــرتـه في خـــــدمـــــة

الـسـيـاسة ألن "الـنـاس بـاتـوا يـثـقون
بـالـريـاضـيـ أكـثـر من الـسـيـاسـيـ

الذين أضعفوا الدولة".
وإذا كـــان اجلـــمــيـع يــقـــولـــون إنــهم
يعملون لصالح الناخب فإن بعض
ان الـريـاضيـ يـرى في دخـول الـبـر
وسيـلة السـتعـادة مجـد الريـاضة في
بلـد أدمته الـنزاعـات خالل السـنوات
األخيـرة والبـنى الـتحـتيـة التي عـفا

عليها الزمن.
يـقـول عـبـد اإلله إن الـعـراق "تـخـلص
مـن حـــقـــبـــة اإلرهـــاب ومن تـــنـــظـــيم
داعش. ننـتظـر واقعـا جديـدا للـعراق
نسـتطـيع من خالله العـمل علـى بناء

ـرشح سوف تستـفيد منها الدول يبدو أن األفكار االنتـخابية  لبعض ا
ا فـيها من ـا تناقش في أطـروحات دراسـية  قـراطية في الـعالم ور الد
طبخ واال .. خاصة من  ابتكر توزيع أكياس معان عميقة لها عالقة مع ا
خـيار بـ الـنـاخـبـ وآخـر أكيـاس بـصل يـابس و سـلـة غـذائـيـة واحدهم
يوزع ..كوجة. .. مـع ملح وثالث لـفات فالفل وآخر يـحلق رؤس األطفال.
ضـحكـة الـتي يتـداولـها مـواقع الـتواصل .وغيـرهـا من ...التـقـليـعـات. ..ا
ـقبـلة في بـريـطانـيـا وفي امريـكا االجتـماعـي ..ما يـعني أن االنـتـخابـات ا
رشحـون ب نـاخبيـهم اكايـسا من جبس انـيا سوف يـوزع ا وفرنسـا وأ
ليز مع بطل بـيرة ..أما في الهـند والباكـستاني سيـوزعون اعواد بخور و

عمبه هندية. من باب نقل التجارب وتبادل اخلبرات ...
ويـشــهـد الـســبـاق االنــتـخـابي ســخـونــة عـالـيــة سـواء في ســرعـة تــعـلـيق
هـمة في الساحـات العامة واجلزرات ناطق ا االعالنات والتسابق عـلى ا
يـسورين استأجر شاشات الوسطية وعلى اسطح الـعمارات ومنهم من ا
ـرشح واجنازاته في اختـراع (القوري ) و ضوئيـة تبث ليل نـهار صور ا
الي عـلى بعض الـفضـائيات (الصحن الـفرفـوري ). ومنـهم من اغدق ا
رشح كان بطال مغـوارا وقد تميز لتصوير لـقطات (سينـمائية) عـلى ان ا
ـالحقـات مع انه تـاريخـه النـضـالي !!بـكـذا وكـيت وتـعـرض العـتـقاالت وا
كان اذا حـضـر اليـعـد واذا غـاب اليـفتـقـد .. ولـكن يـريـدون بـتـلك االموال
السالـيب الـدعـاية جـعـله فتـى الشـاشـة االول بدال من الـفـنـان الـراحـل
رشـدي اباظـه  واحمـد مـظـهـر ونـور الـشـريف ومـحـمـود مرسـي في فـيلم

(شيئ من اخلوف) !!
ومع انغماس اجلميع في حالوة الـعودة من جديد ذهب البعض الى عدم
فـترض الى نهاية حزيران ان والذي من ا حضور ما تبقى من عمـر البر
ان قـبل ايام لم تـعقـد لـعدم اكـتمـال النـصاب مع اال ان اخر جـلسـة للـبـر
بوجـود عشرات الـقوانـ ومشـاريع قرارات مـهمـة يتـعلق بـحيـاة اجملتمع
...ولـكن لم تـعـقـد جـلـسـة ولـن يـعـقـد ألن األعـضـاء مـشـغـولـون بـالـدعـايـة
ــاني ?? مع انه حــسب الــدســتـور االنــتـخــابــيــة كــمـا أوضح مــصــدر بــر

استمرار اجللسات إلى نهاية حزيران ...
نـعم .نـهـايـة حــزيـران ..إال أن مـشـاريع تـلـك الـقـرارات سـوف تـرحل إلى

قبل ..ألن (اجلماعة ماعندهم وقت لعقد جلسة )... ان ا البر
السؤال كيف تـريدون للـعراقيـ إعادة انتخـابكم مرة أخـرى اليست هذه
(..عجيب أمـور غريب قـضيـة )...كان الـله بعونـنا نـحن فقـراء العراق من
ـانيـة جديدة وحـكومـة وموازنة السواد األعـظم هل سوف نـنتـظر دورة بر
وتمـنـيات فـرص عـمل او خدمـات في مـجال الـصـحة والـتـعلـيم وبـحبـوحة
للعـيش الرغيـد كل تلك التـي غدت احالماً ورديـة غير قـابلة لـلتحـقيق ولو
لونة ـرشح ا طرزة على صور ا بنسب ضيئـلة مع ان معظم عبـارات ا

تؤكد !!
ـعــوزين وجــاءوا من اجل نــعم تــؤكـد ..وتــصــر انــهم مع الــــــــفــقــراء وا
ــدن الــنــائــيـة انــقــاذهم وتــلك الــزيـارات (احلــــــــــبــيــة) الــودودة !! في ا
سؤول كبار جدا!! لم يـصل اليهم سابقا حـتى موظف بسيط من بلدية

ناحية !!
ــتــواصل عــلى هي صــور تــتــزاحم مــســاء كل يـــوم في ســاعــات الــبث ا
تـفائـلة وتـصبح الفـضائـيات بـحيث تـمسي وانـت مشـبع بالـتصـريحـات ا
والناس متوجه الى كـسب رزقهم وتواجهك الصور
ـلـونـة وتـلك الـضـحـات الـعـريـضـة والـبـدلـة االنـيـقة ا
للـمـرشــــح تشـعـر عـندهـا ان ( الـدنيـا ربـيع واجلو
ـواضـيع او (دك ..عـيـني .. بـديع واقـفل عـلى كـل ا

دك )!! 
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قــال ريـاض الــبــدران رئـيس اإلدارة
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا االنـتــخــابـيــة بـا
ـستـقـلة لالنـتـخابـات الـعراقـية إن ا
نـظـامـا إلـكـتـرونيـا جـديـدا سـيـظـهر
قـبلة نتـائج االنتـخابـات الوطـنيـة ا
في غـــضــون ســـاعـــات بـــعــد إغالق
صناديق االقتراع في تطور ملحوظ
عـن األعـوام الــســابـقــة عــنـدمــا كـان

إعالن النتائج يستغرق أسابيع.
ـــقـــرر إجــراء االنـــتـــخـــابــات ومن ا
ـــقـــبل الـــعـــراقـــيـــة يـــوم 12 أيـــار ا
وســيــسـتــخــدم الــعــراقــيــون نــظـام

التصويت اإللكتروني ألول مرة.
وقــال الـبـدران في مــقـابـلــة في مـقـر
فوضية في بـغداد (إعالن النتائج ا
سـيكـون خالل سـاعـات وليس خالل

رياض البدرانأيام).

وضـــرب زلــــزال بـــقـــوة 5.1 درجـــات عـــلى
مــقــيــاس ريـخــتــر  واليــة أديـامــان جــنـوب
شــرقي تــركــيــا.وقـال بــيــان لــرئــاسـة إدارة
الـطــوار والـكـوارث الـطــبـيـعـيــة الـتـابـعـة
لـرئـاسـة الـوزراء الـتـركـية امـس  أن (زلزاالً
بــقـوة 5.1 درجــات عـلـى مـقــيــاس ريـخــتـر
ضـرب والية أديـامـان جـنوب شـرقي تـركـيا
بالساعة  3.34بالتوقيت احمللي). وأضاف
أن (مركـز الـزلزال كـان في بـلـدة صامـصات
التابعة للوالية) موضحاً أن (مركز الزلزال
يـقـع عـلـى عـمق 9.17 كــيــلــومـتــرات حتت
ســـــطح األرض) ,وتـــــابـع ان ( عـــــدة زالزل
وهزات ارضية ضربت ايـران وتركيا وتاثر
ــا اوقـع بــعـض االضــرار بـــهـــا الـــعـــراق 

ادية والبشرية). ا UÐU ∫ جانب من انتخابات نقابة الصحفي التي جرت اول امس ²½«

بـبقـيـة الـسيـاسـيـ الذي فـشـلوا في
صـنع الـتـغيـيـر".وهـو مـا يـراه أحـمد
راضي ( 54عـامــا) الـدولي الــسـابق
وأفــضـل هــداف في تـــاريخ الــعــراق

منطقيا.
ــرشـح عــلى قـــائــمــة ويـــرى راضي ا
"ائتالف الوطنية" التي يتزعمها إياد
واطن الـعراقي بـحاجة عالوي أن "ا
إلى من يشـعـره بأن هـناك من يـخاف
عـــلى مـــصــاحلـه ويــطـــالب بــتـــأمــ

مستلزمات عيشه".
ولــــهـــذا يــــقـــول راضي إنـه اخـــتـــار
قـــائــمـــته "ألنــهـــا تــضم مـــزيــجــا من
القـوميـات والـطوائف اخملـتلف وهي
قـائـمـة لـيـبـرالـيـة عـابـرة لـكل أشـكـال

الطائفية".
أمـا زمـيـله الـسابـق باسـل كوركـيس
(57 عامـا) فانـضم إلى الئحـة "أبناء
الــرافــدين" الــتي تــضم مــســيــحــيـ
كـلـدانـيـ وآشـوريـ وسريـان وهم
أقـــلــيــة انــخــفـض عــددهــا من نــحــو
مــلـــيــون قــبل  15عــامـــا إلى أقل من

300 ألف شخص اليوم.
ـــديــر اإلداري ويـــراهن كـــوركــيس ا
احلــالي لــلـمــنــتـخـب الـعــراقي لــكـرة
الــقــدم عـلى ثــقــة أجــيـال مــشــجـعي
نـتخب واهـتمـامهم بـنجـومه الذين ا

تركوا بصمة.
ــرشح عـن أربــيل في إقــلــيم يــقــول ا
كــردســتـان الــعــراق إن تــرشــحه هـو
سيحي ومراعاة حلماية "مصالح ا
حقوقـهم وإعادة استـحقاقـاتهم التي
ــتــلــكــاتـهم فــقــدوهــا وخــصـوصــا 
الـشـخـصـيـة. عـلـيـنـا أن نـدافع عـنـهم
مــــثــــلـــمــــا نــــدافـع عن كل مــــصــــالح

." العراقي
ــصــالح هــو أيــضــا هـدف حــمــايــة ا
رشـح السـني شـاكر مـحـمد صـبار. ا
يـخوض الـكـروي الوحـيـد الـذي لعب
ـهـاراته مـا ـراكـز نـظـرا  في جـمـيع ا
ــــرمـى الــــســــبـــاق عــــدا حــــراســـة ا
االنتـخابي ضـمن قائـمة "تـمدن" التي
تـعـد الـعــاصـمـة بـغـداد مـركـز ثـقـلـهـا
األســـاسي مـــســـتــــنـــدا إلى قـــاعـــدة

مـــســــــــــتــقــبل أفـــضل لــلــريــاضــة".
ويـــــشــــيــــر إلى أنـه "خالل الــــدورات
اضيـة واجهت الرياضة انـية ا البر
الــعـراقــيـة الــكـثــيـر من الــتـعــقـيـدات
بـــــســــــبـب عـــــدم وجــــــود قـــــوانـــــ
ــؤســســاتــهــا نــتــيــجــة عــدم وجـود
شـــخــصــيـــات ريــاضــيـــة حتت قــبــة

ان". البر
لـــكن الــشــهـــرة لــيـــست كل شيء في
االنتخابات وفق النـاخبة البغدادية
ــان كـــاظم الــتي تـــقــول إنه خالل إ
ـاضية فـقدنـا الثـقة بكل "السـنوات ا
ـان. فاحلال من يتـرشح لدخول الـبر

يتغير بعد فوزهم".
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قـيمون في وسيـتمـكن العـراقيـون ا
اخلــارج مـن اإلدالء بــأصــواتــهم في
ــتـحـدة  19دولــة مـنــهـا الــواليـات ا

وبريطانيا وكندا.

بحصوله على 590 صوتاً وفاز بعضوية
اجملـلس الـزمالء سـعـد مـحـسن بـحـصوله
عـــلى 755 صـــوتـــاً و حـــسن الـــعـــبـــودي
بــــحـــصـــوله عـــلى 742 صـــوتـــاً و نـــاظم
الــربــيــعي بــحــصــوله عــلى 553 صــوتـاً
وسـنــاء الـنــقـاش بــحـصــولـهــا عـلى 508
أصـوات و بـان القـبـطان بـحـصولـهـا على
492 صوتاً  محـمد حنون كـر بحصوله

.( على 476 صوتاً
واضـاف ان ( سبـعة زمالء تـنـافسـوا على
منصب النقيب  ضمن 69 زميال  مرشحًا
خملـتـلف مـناصب الـنـقـابة في انـتـخـابات
الــنــقــابـة بــدورتــهـا  21 بــأشـراف جلــنـة

قضائية).
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احــتــفظ مــعـظـم اعـضــاء مــجــلس نــقــابـة
ناصبهم السابقة الصحفي العراقي 
بـعـد انـتـهـاء انـتـخـابـات الـدورة 21 التي

جرت امس االثن .
ـشرفـة على وأعـلنت الـلـجنـة الـقضـائيـة ا
االنـتـخــابـات بــعـد فـرز االصــوات أسـمـاء

الفائزين برئاسة وعضوية النقابة.
وقـالت الـلـجـنـة في بـيـان امس ان (نـتائج
االنتـخابـات افرزت عن فـوز  مؤيد الالمي
نـقـيـبـا للـصـحـفيـ بـحـصـول على 1093
صــوتــا والـزمـالء  خــالـد جــاسـم بـنــصب
النائـب األول للنـقيب بحـصوله على 700
صـــوت وجـــبـــار طـــراد الـــنـــائب الـــثـــاني
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ـراصد  الزلـزالية الـتابعـة للهـيئة سجلت ا
العامة لـالنواء اجلوية حـدوث هزة أرضية
صباح امس قوتها 5,1 درجة على مقياس
رخـتـر في الـسـاعـة   03:34:31بـالـتوقـيت
احمللي في ضـمن نطـاق بحـيرة سـد أتاترك

الواقع على نهر الفرات  شمال سوريا . 
وقـالت في بـيان تـلـقـته ( الـزمان ) أمس ان
(مركز الـهزة يـبعد  288 كيلـو متـرا شمال
غـرب احلـدود الـعـراقـيـة مع سـوريا  و400
كيـلو متـرا  شمـال غرب مركـز مديـنة دهوك
وصل و440 كيلـو متراشـمال غرب مـركز ا
ولم يـرد خبـرشـعـور بالـهـزة أوعن حـصول
ــواطـــنــ الى أضــرار) ,ودعـــا الــبـــيــان (ا
احلـيـطـة واحلـذر واالبـتـعـاد عن االشـاعات
واالخــبــار الــكـاذبــة وااللــتــزام بـالــوصــايـا

الزلزالية).
ـنبئ اجلـوي في الهـيئـة صادق فيـما قـال ا
العطية على صـفحته في فيسبوك امس ان
(موجـة الـغبـار انـتهت مـعهـا ايـضا انـتهت
احلـالـة اجلـويــة االولى هـذا االسـبـوع كـمـا
ترصدها صورة القمر الصناعي وجتاوزت
مـعظـم اراضي الكـويت  ولـكن هـنـاك غـباراً
ـنـطـقـة خـفـيـفـاً يـسـود بـعض االمـاكن في ا

اجلنوبية ).
واضاف ان (طـقس اليـوم االربعـاء سيـكون
غـائـمــا مع مـطـر خـفــيف عـلى مـدن جـنـوب
غــرب الـــبالد مـــنــهـــا الــبـــاديــة الـــغــربـــيــة
والسـماوة وذي قـار وجنـوب االنبار  خالل
ــســاء والـلــيل الــنــهــار ثم تــتــوسع خالل ا
لتشـمل االمطار اخلفـيفة مـناطق عديدة من

الوسط واجلنوب ).
واوضح عـطـيــة ان (االضـطـرابـات اجلـويـة
مــاتــزال مــسـتــمــره مــابـ نــشــاط الــريـاح
وجـات الغـبـاريه كذلـك ستـعود الواسـع وا

ـــقـــبـــلـــة  فــرص من جـــديــد خـالل االيــام ا
االمطار الـغزيرة  في مـناطق وسط وشمال
الـبالد ). وشـهـدت بـدايـة االسـبوع احلـالي
تــســاقط امــطــار لــيــلــيــة مع حــدوث زوابع
رعــديــة يــصــاحــبـهــا انــخــفــاض بــدرجـات

احلرارة.
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وقـال بـيـان سـابق لـلـهـيـئة ان (الـطـقس في
ـنــطـقـتـ الـوسـطى واجلــنـوبـيـة شـهـدت ا
بــدايـة االســبـوع اجلــاري  تــسـاقط امــطـار
غــزيـرة فـي بـعـض االمـاكـن وحـدوث زوابع
رعدية فيمـا كانت  اجلنوبية غـائما جزئيا
الى غـــائم مع زخـــات مـــطــر مـــتـــفــرقـــة مع
انخفاض في درجات احلرارة الى معديتها

السابق ).
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