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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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افـيا االكـبر في الـعراق بـحسب بـيان انه متـهم بانه زعـيم ا
للـقـوات التـي قامت بـحـمالت مداهـمـة عـلى صاالت الـقـمار
في بـغـداد. اعـتقـاله مـع خـمسـة وعـشـرين من اتـبـاعه من
قبل مديرية امن احلـشد الشعبي و اتهـامه واتباعه بانهم
كانوا يـدعون االنتـماء للـحشد الـشعبي. بـ ليلـة وضحاها
اصـبح حـجي حــمـزة اسـطــورة من اسـاطـيــر الـعـراق الـتي
تظهر وتنحسر بسرعة  اذ  تداول صور له  تظهر لقاءاته
مع شخصيات دينية وسياسية وفنية ورياضية. لكن قضية
حجي حمزة حتمـل ابعادا كبيـرة. فبسرعـة طرحت االسئلة
اذا التركـيز عليه ال على البديهيـة عن احلجي ومن وراءه و
ن هم اكبر واكثـر تأثيرا منه. فالـعراقيون يتداولون غيره 
في العلن اتهامات جلمـاعات مسلحة متـنفذة معروفة  تتهم
فتلك بانهـا ذات عالقة بامـاكن اللهـو غير البـر في بغداد ,
االماكن تـدر اربـاحا طـائلـة وسـهلـة وسريـعـة. اما شـعارات
االسالم والـــتــشـــدد في فـــرض احــكـــام الـــشــريـــعـــة الــتي
مارستها تلك اجلماعات في مرحلة طفولتها السياسية فقد
انتـهت كـمـا يـعـرف متـابـعـو الـواقع العـراقي. لـكن عـمـلـيات
تــربح تــلك اجلــمــاعــات من امــاكن لــعب الــقــمــار و من اي
مـحالت تـمـارس نـشـاطـات تـخــالف الـتـعـالـيم االسالمـيـة ال
كن ان تتم طبعا بطـريقة مباشرة بل يحـتل فيها الوسطاء

مكانة مهمة ويلعبون فيها دورا كبيرا. 
الـبـيـان الـذي صـدر عن مـديـريــة احلـشـد الـشـعـبي فـيه من
السـخاء الـلـفظي الـكـثيـر حـيث وصفت احلـمـلة عـلى اماكن
الحقـة مافيات لعب القمـار بانهـا االكبر في تاريخ الـعراق 
الـرولـيت وجتـار اخملـدرات وبـيـع وشـراء الـنـسـاء. وكل تـلك
نـشــاطــات سـيــئــة لـهــا تــأثـيــر مـدمــر عــلى اجملــتـمع وجتب
مكـافـحـتهـا طـبـعا لـكن ايـضـا يـجب الفـصل بـ كل نـشاط
ـنــوعـة قـانــونـيـا وفـهم الــوضع الـقـانــوني له. فـاخملــدرات 
طبعا لكنـها اصبحت افة كبـيرة في العراق ومن الضروري
كافـحة اخملدرات بعد ان يتم ان يتم دعم جهات مخـتصة 
شكلة الهائل و اعداد خطط ومناهج وحمالت تقييم حجم ا
مـدروسـة حملـاربــتـهـا. لم يــر الـعـراقــيـون ذلك بل ان رئـيس
ـهـدي اطـلق تـصـريـحـا تـعـرض لـلـنـقد الـوزراء عـادل عبـد ا
والـســخــريـة عـن ان اخملـدرات تــأتي من االرجــنــتـ فــيــمـا
تاجرة بالنساء اصبح نكتة سياسية سوف ترتـبط بعهده. ا
ايــضــا حتــتــاج الى جــهــد كـــبــيــر وعــمل جــاد بــعــيــدا عن

االستعراض اللفظي. 
امـا الــقـمـار فــان بـعض صــاالته تـعــمل بـرخــصـة قـانــونـيـة
وابرزها صالة الروليت في فندق فلسط ميريديان الراقي
ـهم طـبـعـا مـتابـعـة احملالت الـتي حتـمل وسط بـغـداد. من ا
رخصا قـانونيـة لكن ليس بـطريقـة الغزوة الـتي جرت والتي
قـال بـيـان احلـشـد الـشـعـبي انـهـا جـرت بـاوامـر من رئـيس
الـوزراء. الـبـيـان حتـدث ايـضـا عن اوامـر قـضـائـيـة لـكن لم
هدي ـهم بالـنسـبة حلـكومـة عبـد ا يبـ ذلك تفـصيال. من ا
وقـد حـقــقت تـقـدمــا واضـحـا حــتى االن في مـجـال تــطـبـيع
احليـاة ان يـكـون هـنـاك استـقـرار فـعـلي يـشعـر الـعـراقـيون
ومن يزور العراق بان التحسن مـستمر وثابت وليس هشا.
هم ان يكـون احلد واضحـا ب مـاهو قانـوني وما هو من ا

. غير قانوني وب اجلهات اخملتصة بتطبيق القوان
بغض النظر عن حجم احلملة ضد حجي حمزة وصاالته و
هل كانت االكـبر فـي تاريخ الـعراق او غـيـر ذلك فقـد جاءت
هدي لتظـهر ان فحـوى االمر الديوانـي الذي اصدره عـبد ا
ـاضي عن دمـج احلـشد الـشـعـبي في مـطـلع تـمـوز يولـيـو ا
ـسـلـحـة ال يـعني ابـدا اضـعـاف احلـشـد كـما امل القـوات ا
خــصـوم احلــشــد. بل هــاهي مــديــريــة امن احلــشــد تــقـوم
باعمال امن داخـلي تضاف الى ادوارها الـسابقة في اطار
تبلور لـدورها و خطوة على حتـقيق طموحـها في ان تصبح
ـتلك في مكـانـة و منـزلـة احلرس الـثـوري في ايران الـذي 
اذرعـا عـسـكـريـة وامـنـيـة واقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة. امـا حـجي
حـمـزة فـسـيــحـمل اوزار الـشـبـهــة الـتي تـرددت في ارتـبـاط
مــجــامــيع مــســلــحــة بــالــتــربح من
نـشــاطــات غــيــر قـانــونــيــة او غــيـر
اسالمـيـة وسـيــبـقى الـسـؤال حـول
تــورط من هــو اكــبـر مــنـه من غــيـر
اجــابــة مــثل ســؤال الــفــســاد ومن

يقف وراءه في العراق.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
ية نورماني اصدرت النجمة العا
 Moti- كليب اغنيتها اجلديدة
 vationوالذي طرحته على
قناتها اخلاصة على
يوتيوب.وحتقق هذه األغنية
رواجا واسعا ب اجلمهور اذ
ان عدد مشاهديها وصل في
يوم واحد الى  6مالي
مشاهدة. و نورماني هي مغنية
وراقصة أمريكية اشتهرت
خالل مشاركتها مع فرقة
فيفث هارموني التي بدأت في
وسم الثاني من  2012في ا
نسخة ذا إكس فاكتور
األمريكية. كما شاركت في
وسم  24من النسخة ا
األمريكية لبرنامج الرقص مع
النجوم.وكانت طرحت
ايضا اغنية مع النجم
ي سام سميث العا
بعنوان (الرقص مع
غريب).
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وارتــدى روبــيــر مالبـس بــراقـة
بــاأللــوان الـــقــرمــزي والــوردي
واألخــــضـــر وألـــقت الـــشـــرطـــة
القبض عليه بعد تسلق ناطحة
ـركز شرطة السحـاب و نقله 
قــريب. ويــتـــســلق روبــيــر دون
تــصــريح عـادة وألــقي الــقـبض
عليه عـدة مرات بعضـها بسبب

متلكات. التعدي على ا

تصافح يـدا حمراء على خـلفية
بـــالـــلــــون األبـــيض في إشـــارة
للسالم.وهذه ثـالث مرة يتسلق
روبـيـر فـيـهـا نـاطـحـة الـسـحاب
الـتي تـمـلـكـهـا شـركة تـشـويـنج
كـــوجن هـــولــــدجنـــز. ومُـــنع من
دة ـديـنـة  ـبـاني فـي ا تـسـلق ا
ــاضـي وانــتـــهى عــام فـي آب ا
. هــذا احلــظـــر قــبل أســبــوعــ

انحسارها.وتسلق روبير مبنى
تــشـويـنج كـوجن سـنـتـر الـواقع
في احلـي الــــتـــجــــاري بــــوسط
ـدينـة مـعتـمدا عـلى يـديه فقط ا
ووضع راية كبيـرة على واجهة
بنى.حتمل الـراية علم الص ا
عـــلى جــانــبــهـــا األيــســر وعــلم
هـــونك كـــونـك عــلـى جــانـــبـــهــا
ن وحتــتــهــمــا يــد صــفـراء األ

{ هــــــونـغ كـــــونـغ - وكـــــاالت-
تـــســـلق الـــرجل الـــعـــنـــكـــبــوت
الـفـرنــسي أالن روبـيـر نــاطـحـة
سحاب من  68 طابقا في هونغ
ـاضـيـة لـيـرفع كـونغ اجلـمـعـة ا
رايــة تــرمــز لــلــمــصــاحلــة بــ
ــــــديـــــنــــــة وسط الــــــصــــــ وا
احـتــجـاجــات مـتــصـاعــدة مـنـذ
أسابيع ال توجـد مؤشرات على

{ نيـوجيـرزي- وكاالت - سـخر
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
خالل لقـاء في نيـوهامـبشـير من
رجل بسـبب وزنه الزائـد بعد أن
ظن خطأ أنـه من احملتجـ لكنه
عــــلـم في وقـت الحق بـــــأن هــــذا
الـــــرجـل لم يــــــكن ســـــوى أحـــــد
مـؤيـديه.وكــان تـرامب يـتـفـحص
احلــشـد فـي الــلــقــاء الــذي عــقـد
ــاضي ورأى فــرانك اخلــمــيس ا

داوســون يــلــوح بـــقــبــضــة يــده
بينـما كان يـتم اقتيـاد احملتج
كان. وكان داوسون إلى خارج ا
يــرتـدي قــمــيــصــا عــلــيه عــبـارة
تـرامب  2020لــكن الـرئــيس ظن
.وقـال ترامب أنه أحـد احملتـجـ
(هذا شـخص عـنده مـشكـلة وزن
خــطــيــرة. عــد إلى الــبــيـت. ابـدأ
تـدريـبـات. من فـضـلـكم أخـرجوه
من هـــنــا).ثم قــال تــرامب الــذي

أظهـر آخر فحـص طبي له زيادة
مــلـحــوظـة في وزنه(هــذا الـرجل
ــــا لــــديه مــــشـــــكــــلــــة أكــــبــــر 
لـدي).وبـعـد ذلك اكـتشـف ترامب
أن داوسون مـن مؤيـديه فـأجرى
اتـصـاال هـاتـفـيـا به من الـطـائرة
الـــرئــاســيــة (إيــر فــورس  (1في
رحلـة العودة من مـانشـستر إلى
نـيوجـيـرزي حيث يـقـضي عطـلة
في نـادي بــيـدمـنـسـتـر لـلـجـولف
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ــلـــكه.وقـــال مــســؤول الـــذي 
كــبـيــر في اإلدارة األمـريــكـيـة
(إن تــــرامب لـم يـــتـــمــــكن من
االتـصـال بـداوسون وتـرك له

رسالة صوتية). 
وظـهـر داوسـون عـلى شـاشـة
قــــــنـــــــاة فــــــوكـس نــــــيــــــوز
الـتلـفـزيونـيـة وقال (إنه لم
يشعر بضيق من سخرية
تـــــــــــــــــــرامــب مــن وزنـه
الـــــزائـــــد). وأضـــــاف:
أعــتــقــد أنه ظن أنــني
جـزء (من االحـتـجـاج)
لــكــني لم أكن كــذلك...
كل شيء على ما يرام.
أحـب الــــــــرجـل. هــــــــو

أفضل ما حـدث لهذا الـبلد
حتى اآلن.
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الـشـمس.  وبـحـسب خـبـراء في
الــــفـــلك فـــإن (الــــثـــقب األســـود
ـبــيـرغ  15 أي عــبـارة عن هــو
مـجرة إهـلـيجـية عـمالقـة تبـعد
حـــوالي  700 مـــلــــيـــون ســـنـــة

ضوئية عن األرض. 
بـيرغ  15أي واحدا ثل هـو و
من أكبر الـثقوب الـسوداء التي
ـراقبة حركة اكتشفـها مرصد 
الـــــنــــجــــوم حــــولـه ومن خالل
االستعانـة ببيانات فـوتومترية
حتـطم الــصــور لـبــيـانــات عـلى
هـيـئـة بـكـسالت لـلـتـعـرف عـلى

تدرجات الظل). 
ـرصـــد ويـأمل الـبـاحـثـون في ا
أن (يــسـاعـدهم هــذا االكـتـشـاف
ــــزيــــد مـن األبــــحــــاث بــــعـــــد ا
ـزيـد والـدراســات في مـعـرفـة ا
عـلومات عن كـيفيـة تشكل من ا
الـــثـــقـــوب الـــســـوداء وتـــعــداد
الــثـقــوب الــتي لم تــكــتـشف

بعد في الكون).
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اكـتشف عـلـمـاء فلك
وجــود ماليــ من
الثـقوب الـسوداء
في مــجــرة درب
الـــتــبـــانــة من
بــيــنــهــا ثــقب
عــمالق يــصل
حـــــجـــــمه 40
مـلـيـار ضـعف
حــــــــــــــــــــــــجــم

{ جـــــنـــــيـف - وكـــــاالت - قـــــال
مـــســؤولـــون (إن مــصـــيــر قــرش
ـــاكــو والـــفــيـل األفــريـــقي ومــا ا
يحمله من عاج وأنواع نادرة من
األخـــشــــاب الـــنــــفـــيـــســــة الـــتي
وسيقية تستخدم لصنع اآلالت ا
مــدرج عــلى أجــنــدة الـدول الــتي
تـشـارك في مــفـاوضـات تـعـقـدهـا
ـراقـبـة احلـياة ـعنـيـة  اجلـهـة ا
ـتـحـدة الــبـريـة الـتــابـعـة لـأل ا
والـــتي بــدأت الـــســبت).وتـــنــظم
ــعــاهـدة الــدولــيـة لـالجتـار في ا
ـــهـــددة بـــاالنـــقـــراض األنـــواع ا
(ســايــتس) شــراء وبـيـع األنـواع
ــعـــرضــة خلــطــر الــزوال حــول ا
الـــعـــالم مـن خالل فـــرض حـــظــر
مـبـاشر أو بـأن يـتـطـلب الـتـعامل
فـــيـــهــــا تـــصـــاريـح خـــاصـــة في
ـنع الـصـيـد واحلـصاد مـحـاولـة 
اجلـــائــــر ألنــــواع احلـــيــــوانـــات
والــنــبــاتــات الــنــادرة.ويــجـتــمع
ـثـلـون عن  183 دولـة مـوقـعـة
ــعـــاهــدة في جـــنــيف في عـــلى ا
الـــفـــتـــرة من  17وحـــتى  28آب
اجلـــاري لــبـــحث  56مـــقــتـــرحــا
لـزمة ـعاهـدة ا لتـوسـيع نطـاق ا
قانونيا والتي تغطي بالفعل 36
ألف نـــوع.وقــال بن ريـــنــســبــرج
عاهدة رئيس إدارة دعم التنفيذ 
ســــايـــــتس فـي تــــصـــــريح قـــــبل
ـشـاورات الــتي تـعـقـد كل ثالث ا

ســــنــــوات: الــــصــــيــــد اجلــــائــــر
والــتـجــارة غـيــر الـقــانـونــيـة في
(أنـــواع) من احلــــيـــاة الــــبـــريـــة
ة تـشارك فـيهـا جـماعـات لـلجـر
ـنـظـمة وهـو مـا يـشـكل تـهـديدا ا
بـالغ اخلـطــورة عـلى الـكـثـيـر من
األنـواع احلـيـوانـيـة والـنـبـاتـيـة.
ـهم لـذلـك الـسـبـب سـيـكــون من ا
مــنـــاقـــشـــة هــذا األمـــر مـــجــددا.
ــــــعـــــاهـــــدة الــــــفـــــيل وأدرجت ا
األفريقي فـي قائمـة األنواع التي
تواجه وضعا مـقلقا أي التي لم
ــــهـــددة تــــصل بــــعــــد لــــفــــئــــة ا
بــاالنـــقــراض في عــام  1977ثم
يـا على جتارة فرضت حـظرا عـا
الـعـاج في  1989لـكـبـح الـصـيـد
اجلــائـر لــكـنــهـا ســمـحت لــلـدول
األفريـقـية بـبـيع اخملزونـات التي
لديـها من الـعاج لـليـابان في عام
 1999ولـــلــصــ والـــيــابــان في
.2008 ويــــقـــول مـــراقـــبـــون (إن
بــتــسـوانــا ونــامـيــبــيـا وجــنـوب
بـابوي تسعى لفتح أفريقيا وز
الـــتـــجـــارة في الــعـــاج بـــشــروط
محـددة إذ تـقول تـلك الدول إنـها
تـديـر أعـداد الـفـيـلـة بـشـكل جـيـد
اآلن). في حـ تسـعى عـشر دول
أخـرى من بــيـنـهــا سـاحل الـعـاج
وكينيا إلنهاء كل أشكال التجارة
في الــعــاج إذ تــقــول (إن الـطــلب
هو الدافع وراء الصيد اجلائر).
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دن القـامة خلـت قائـمة افـضل ا
الـــــطـالب في الـــــعـــــالـم من اي
ـا فيـها ديـنة عـراقـية  وجـود 
الـعـاصمـة بغـداد فـيمـا احـتلت
دبـي االفــضل عـــربــيـــا تــلـــيــهــا
الشـارقـة وعجـمان ثم ابـو ظبي

وكــــلـــــهــــا مـن دولــــة االمــــارات
واختيرت العاصمة البريطانية
لـندن كـأفضل مـديـنة في الـعالم
إلقـامــة الــطالب وذلك لــلــســنـة
الـثـانيـة عـلى الـتـوالي.جاء ذلك
في تـصنـيف اإلصـدار الـسادس
ـدن الـطالبـية من دلـيل أفـضل ا

الـذي يـعــده مـركـز اســتـشـارات
ي.وجــــاءت كــــيـــــو أس الــــعـــــا
العـاصمة الـيابـانية طـوكيو في
ـركــز الـثــاني تـلــيـهـا مــديـنـة ا
مـــلــبــورن األســـتــرالـــيــة. ووقع
االخـتيـار على لـندن نـظرا لـعدد
ـوجودة ـرمـوقـة ا اجلـامـعـات ا

ـتـوفـرة فـيـهــا وفـرص الـعـمـل ا
وتـنـوع مـنـاشئ الــطـلـبـة الـذين
يتلقون علومهم فيها واالحترام
الذي حتـظى به من لدن الـطلـبة
ـيــا وجـاذبـيـتـهــا بـالـنـسـبـة عـا
لـهم.وتـتـغـلب هـذه اإليـجـابـيات
على ارتفاع تـكاليف العيش في

ـــدن لـــنــــدن. و تـــصــــنــــيف ا
اعتمادا على عدد من العناصر
مــنـهـا عـدد اجلــامـعـات وجـودة
أدائـــهــا وفـــرص الـــعــمـل الــتي
ـشـغّـلـون وتـكـاليف يـعـرضـهـا ا
ـــعـــيــشـــة وجـــودة مــســـتــوى ا
الـعيش وتـنوع مـنـاشئ الطالب
الـدارســ وعـوامل أخـرى مـثل
األمان ومسـتوى التـلوث ومدى
ـدن . كما وجود في ا الفسـاد ا
تـؤخـذ في احلـسـبـان آراء أكـثـر
من  87,000طـــــــــالـب حـــــــــالي
ـدن ومـســتــقــبــلي من خــار ج ا
ــعــنـيــة. وقــال رئــيس بــلــديـة ا
لـندن صـادق خان مـعـلقـا على
ـــدن تـــفـــوق مــــديـــنـــتـه عـــلى ا
األخــــرى (إن اخـــتــــيـــار لــــنـــدن
كـــأفــضل مـــديــنــة لـــلــطالب في
الـعـالم خـبـر رائع ولـكـنه لـيس
ـفـاجئ نـظـرا لـوجـود بـاخلـبـر ا
الـعـديـد من اجلـامـعـات الـرائدة
فــيـــهـــا عالوة عـــلى حــيـــاتـــهــا
الـثـقـافـية الـنـابـضة بـاحلـيـوية.
هذا االختيار بـرهان جديد على
أن لـنــدن مـفــتـوحــة السـتــقـبـال
بـدع من كل أنحاء الطلـبة وا
ــــدن الــــعــــالـم). أمــــا أفـــــضل ا
الــعــربــيــة لــلــطــلــبــة فــهي دبي
والـشـارقة وعـجـمـان الـتي جاء
ركز  60 تلـيها تصنـيفهـا في ا
ـــركـــز  88 ثم أبـــو ظـــبـي في ا
ـــــــركــــــز 101 بـــــــيــــــروت فـي ا
ـــركــز .107  والــقـــاهــرة في ا
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