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محليات
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الياسري يطعن لدى املحكمة االتحادية باملادة
الخامسة من قانون االدعاء العام

االتحادية تؤجل النظر يف دعوى عدم دستورية تعيني مدعي عام
يف مراكز الوزارات

قدم رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري
ام��س االث��ن��ي��ن ،طعنا ل��دى المحكمة
االتحادية بالمادة ( )5من قانون االدعاء
العام رقم ( )49لسنة  2017المتعلقة
بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات.
وق��ال المتحدث باسم المحكمة اياس
الساموك في بيان ان “جلسة اليوم
للمحكمة االتحادية العليا شهدت دعوى
اقامها رئيس هيئة النزاهة /اضافة
لوظيفته على رئيس مجلس النواب/
اضافة لوظيفته ،بطلب الحكم بعدم
دستورية ن��ص البند (الثاني عشر،
والثالث عشر ،والرابع عشر) من المادة
( )5من قانون االدع��اء العام رقم ()49

ـ بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة االتحادية ،إياس الساموك عن تأجيل المحكمة
النظر في الدعوى التي أقامها رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بطلب الحكم بعدم
دستورية تعيين مدعي عام في مراكز الوزارات.
وقال الساموك في بيان إن "جلسة اليوم للمحكمة االتحادية العليا شهدت دعوى أقامها
رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ،اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب،
اضافة لوظيفته ،بطلب الحكم بعدم دستورية نص البنود (الثاني عشر ،والثالث عشر،
والرابع عشر) من المادة ( )5من قانون االدعاء العام رقم ( )49لسنة  2017المتعلقة
بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة ( )102من الدستور".
وأضاف أن "الياسري أدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق
في قضايا الفساد المالي واالداري ،التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك االختصاص
يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء االدعاء العام ،وقد ادخلت رئيس االدعاء العام،
شخصاً ثالث ًا في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها".
وأكد الساموك ،أن "المحكمة االتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم  22من
شهر كانون الثاني المقبل باالستماع إلى اقوال رئيس االدعاء العام.

ـ الديوانية

عمليات ال��ف��رات االوس��ط لتحريك
قوات مشتركة من الجيش والشرطة
لرفع ال��ت��ج��اوزات م��ن على امتداد
االنهر” مضيفا ان “تحريك القوات
االمنية هو االج��راء الوحيد القادر
على انهاء االزمة بأسرع وقت”.

اعلنت ناحية العظيم في محافظة
ديالى أن اربع من مدارسها بدون
معلمين ،مشيرة ال��ى أن مصير
 800طالب على المحك ،فيما
أك��دت أن جميع ال��وع��ود بانقاذ
مستقبل الطلبة “حبر على ورق”.
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ناحية
العظيم ،محمد ضيفان إن “اربع

الزبيدي و اعضاء الشورى املركزية يستقبلون كوكبة
من سرايا عاشوراء

-خاص

شكروتقدير

سيخسرون السنة الدراسة المحالة
في ظل تباطئ اي اجراؤات تسهم
في انقاذ العملية التعليمية في
المدارس االربعة”.
ودع����ا رئ��ي��س م��ج��ل��س ناحية
العظيم ،وزي��ر التربية “للتدخل
وحسم ملف التعليم في الناحية
واعطاء الضوء االخضر لتطبيق
برنامج المحاضر المجاني” ،معتبرا
اياه “الحل االمثل النهاء االزمة”.

بمناسبة ذك���رى المولد
النبوي الشريف مولد خاتم
االنبياء والمرسلين محمد
ص اهلل عليه وسلم تفقد
قائد شرطة بغداد اللواء
الركن علي جاسم الغريري
القطعات المكلفه بتامين
االحتفاليه الشعبيه بهذه
المناسبة ال��ع��زي��زة على
ق��ل��وب العراقيين جميعا
ضمن ق��اط��ع المسؤوليه

شكروتقدير
اكد مدير عام وكالة االنباء العراقية ورئيس جريدة العراقية د.
محمد البدري على الجهود الرائعة التي يبذلها الناطق الرسمي
لوزارة الداخلية العميد سعد معن ومدير قسم الرصد والمتابعة
حسين البطاط والعاملين بمعية البطاط على تعاونهم مع وكالتنا
وجريدتنا د .البدري قال في تصريح خص به ( العراقية ) ان لوزارة
الداخلية دور كبير في بسط االمن وعيون ساهره من اجل راحة
المواطنين اضافة الى رفد االخبار التي تخص الجانب االعالمي
بكل محتوياته الطالع المواطنين على الجهود الكبيرة التي
تتميز فيها وزارة الداخلية واخص بالذكر الناطق الرسمي الذي
كان وما يزال يبذل جهودا من اجل ايصال المعلومة كما هي
الى وسائل االعالم بالتعاون مع قسم الرصد الذي يديره حسن
البطاط مدير قسم الرصد والمتابعة فبارك اهلل بجهودهم
المبذولة خدمة للمواطن العراقي

ودع��م المجتمَع الدولي” ،مضيف ًا انه
“نتطلـع الستمرار وقفة الدول الصديقة
إل��ى جانبنا؛ ليستعيد ال��ع��راق أمنه،
واستقراره ،وازدهاره”.

خريجي كلية العلوم يتظاهرون يف ذي قار
ـ ذي قار
تظاهر العشرات تظاهرة العشرات من
خريجي كلية العلوم في ذي قار للمطالبة
بتعيينهم على المالك.
وق��ال مصدر اعالمي إن العشرات من

خريجي كلية العلوم قسم التحليالت
المرضية في ذي قار تظاهروا ،صباح
اليوم ،أمام مكتب البرلمان في المحافظة.
وأض��اف ،أن المتظاهرين طالبوا بغداد
بتعيينهم على المالك بعد م��رور عدة
سنوات على تخرجهم”.

ـ بغداد

ـ بغداد

عواصف ترابية في بعض االماكن ،فيما
ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات عن
اليوم السابق” ،مشيرة الى ان “الطقس في
المنطقة الشمالية سيكون غائما مصحوبا
بتساقط امطار متوسطة الشدة وتكون
غزيرة في بعض االماكن مع حدوث عواصف
رعدية كما تتساقط الثلوج في االقسام
الجبلية منها تتحول تدريجيا بعد الظهر في
اقسامها الغربية الى صحو”.
وتابعت الهيئة ان “الطقس يوم الجمعة
في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ،فيما
تنخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق
قليال ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة
الصغرى دون الصفر المئوي في بعض
االماكن خاصة االقسام الغربية منها” ،الفتة
ال��ى ان “الطقس في المنطقة الشمالية
سيكون صحوا في االقسام الغربية وفي
االقسام الشرقٌية يكون غائما مع تساقط
زخ��ات مطر خفيفة وثلوج ف��وق اقسامها
الجبلٌية تتحول تدريجيا الى صحو ،فيما
سيكون الطقس صحو ودرج���ات الحرارة
تنخفض عدة درجات عن الٌيوم السابق”.

م��ق��دم��ا اج��م��ل ال��ت��ه��ان��ي
والتبريكات بهذه المناسبة
الشريفة لالمة االسالمية
سائلين اهلل ج��ل جالله
ان ي��ع��ي��ده��ا ع��ل��ى جميع
العراقيين بالخير والبركات
واالم���ان وي��ذك��ر ان مولد
خاتم االنبياء و في كل عام
يحتفل العالم االسالمي به
تخليدا لذكرى لنبينا محمد
ال���ذي ان��ق��ذ البشرية من
الظلمات ال��ى النور و من
الجهل الى نور العلم

شكروتقدير
يتقدم مدير عام المؤسسة العراقية
للصحافة والنشر واالعالن د .محمد البدري
بالشكر والتقدير لألستاذ الفاضل ميثاق
كاظم العبادي ال��ذي يعمل متابع في
مكتب الوزيرة على ما يقوم به من
استجابة لشكاوي المواطنين التي
تعرض على وكالتنا فبارك اهلل بهذه
الجهود ووفقه اهلل لما هو خير
خدمة ألبناء شعبنا الصابر

ص2

ص6
هل يربك الرجل العملية الشرائية ويوتر شريكة حياته؟ ص 10
وق���ال وت���وت “الحكومة
ع��ل��ي��ه��ا رف������ع ج��م��ي��ع
االس���ت���ق���ط���اع���ات م��ن
الموظفين والمتقاعدين
ول��ي��س تقليلها فقط،
خاصة وأن أسعار النفط
حين بدأت االستقطاعات
ك��ان��ت أرب��ع��ي��ن دوالرا
ل��ل��ب��رم��ي��ل ،أم���ا ال��ي��وم
تجاوزت الستين دوالراً”،
مبينا أن “صادرات النفط
العراقية ازدادت أيضا
من مليون ونصف برميل
يوميا واآلن وصلت قرابة
األرب��ع��ة ماليين برميل

يوميا”.
وأض������اف وت�����وت  ،أن
“جميع التغيرات الحالية
بوضع العراق تستوجب
م���ن ال��ح��ك��وم��ة إن��ه��اء
االس���ت���ق���ط���اع���ات م��ن
الموظفين والمتقاعدين
كونها أصبحت غير مجدية
وال ح��اج��ة ل��ه��ا” ،الفتا
ال��ى “ض���رورة تخصيص
درج���ات وظيفية أيضا
وال��ذي��ن
للمفصولين
فسخت ع��ق��وده��م من
القوات المسلحة والقوات
األمنية”.

اهلجرة النيابية تتهم جهات
سياسية باستغالل ملف النازحني
ـ بغداد
اتهمت لجنة المرحلين والمهجرين
النيابية بعض الجهات السياسية
باستغالل عودة النازحين “سياسياً”
قبل االنتخابات ,داعية الحكومة إلى
تشكيل خلية أزمة والتصدي الى تلك
الظاهرة .وقالت عضو اللجنة نهلة
الهبابي إن “بعض الجهات السياسية
تستغل ملف عودة النازحين سياسيا
وتمثله على انه انجاز لها في مناطق
ن��ف��وذه��م والس��ي��م��ا ف��ي الموصل
واالنبار وغيرها”.

واضافت ان “بعض الجهات المتنفذة
تعمل على ابقاء النازحين خارج
مناطقهم ل��ت��ق��دي��م ح��ج��ة قوية
للحكومة والبرلمان لعدم امكانية
اجراء االنتخابات في موعدها بسبب
العدد الهائل من النازحين”.
وتابعت الهبابي ان “الحكومة مطالبة
بتشكيل خلية ازم��ة لوضع قاعدة
بيانات استخبارية وخدمية إلعادة
النازحين دون م��زاي��دات سياسية
وتعويضهم بمبالغ مالية لتشجيعهم
على العودة شريطة اغالق ملفاتهم
في وزارة الهجرة

تظاهرة يف ساحة التحرير وسط بغداد
ً
تأييدا ملوقف الصدر
ـ خاص

الشهر الحالي سيكون للمشاركة
ب��زي��ارة ش��ارع المتنبي وف��ي نفس
اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصرا
سيقام االحتفال الفني في حدائق
نقابة الصحفيين
اما في اليوم التاسع سيقام االحتفال
المركزي في فندق الرشيد .
اما في اليوم العاشر ستبدأ االمانة
العامة الت��ح��اد الصحفيين العرب
بمشاركة رئيس واتحادات العربية
والمنتمين تحت خيمة الصحفيين
العرب
وفي اليوم ذاته ستبدأ اعمال الندوة
البحثية لمناقشة مستقبل االم��ن
ال��ع��ام ودور االع�ل�ام ف��ي مواجهة
الفكر المتطرف بحضور وزراء الدفاع
والداخلية ومستشار االمن الوطني
ومسؤولين امنين في العراق اضافة
الى باحثين عرب واجانب لمناقشة
اهم ما يتعلق بالحالة االمنية .
هذا وان المؤتمر يعتبر االول من نوعه
تقيمه نقابة الصحفيين العراقيين
لنقل ص���ورة ع��ن واق���ع االم���ن في
العاصمة بغداد

امانة العاصمة تقرر رفع التجاوزات عن االرصفة
مدارس بغداد حتتفل مبولد سيد الكائنات (ص)

دعا النائب عن التحالف
الوطني اسكندر وتوت،
االثنين ،الحكومة الى رفع
جميع االستقطاعات من
الموظفين والمتقاعدين
بعد تحسن أسعار النفط،
عازيا السبب الى أنها باتت
غير مجدية ،فيما أكدت
ضرورة تخصيص درجات
للمفصولين
وظيفية
والذين فسخت عقودهم
م��ن ال��ق��وات المسلحة
والقوات األمنية.

االنواء :امطار ودرجات الحرارة دون الصفر املئوي
توقعت هيئة االن���واء الجوية ان تشهد
المناطق تساقط ام��ط��ار خفيفة ،فيما
ستنخفض درجات الحرارة الصغرى الى دون
الصفر المئوي ابتداء من االربعاء المقبل.
وقالت الهيئة في بيان ان “الطقس ليوم
االرب��ع��اء سيكون في المنطقة الوسطى
غائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة
بعد الظهر ،فيما ستنخفض درجات الحرارة
قليال عن اليوم السابق” ،مبينة ان “الطقس
ف��ي المنطقة الشمالية سيكون غائم
مصحوب بتساقط امطار بعد الظهر وتشتد
خالل الليل مع حدوث عواصف رعدية ،فيما
سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية
غائم جزئًي يتحول تدريجيا الى غائم”.
واضافت الهيئة ان “الطقس في المنطقة
الوسطى ليوم الخميس سيكون غائم جزئي
وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة
تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا وابتداء
من االقسام الغربية الى صحو كما يتصاعد
الغبار في اماكن متعددة مع فرصة لحدوث

منه ذكرت ان البرنامج التي وضعتها
نقابتنا يتضمن العديد من الفعاليات

التي ستنطلق يوم السابع من الشهر
الحالي وخصص الستقبال الوفود

والضيوف العرب واالجانب في مطار
بغداد ال��دول��ي ام��ا ي��وم الثامن من

وتوت يصف استقطاعات املوظفني واملتقاعدين بـ((غري اجملدية))

قائد شرطة بغداد ..يتفقد القطعات االمنية
بمولد سيد الكائنات
-خاص

استقبل م  /باقر الزبيدي وعدد من اعضاء الشورى المركزية في
المجلس االعلى االسالمي العراقي ابطال سرايا عاشوراء وهم
عائدون من محور المقاومة والممانعة في قاطع الحضر _راوة.
وبعد ان استعرض المقاتلون االنتصارات المؤزرة في محور
الحضر _راوة بحث قائد سرايا عاشوراء المجاهد ابو احمد الجابري
العمليات الميدانية في الصحراء الغربية من العراق ودور الحشد
الشعبي في تحقيق االنتصارات النوعية على داعش.
واضاف الجابري..ان الظروف المناخية السيئة والطبيعة الجغرافية
المعقدة لم تحل دون تحقيق االنتصارات المؤزرة على الدواعش
الذين فروا امام شراسة مقاتلينا وكانوا يستخدمون العبوات
الناسفة والمفخخات لتعويق تقدم الحشد الشعبي والجيش.

يتقدم مدير عام المؤسسة العراقية
د .محمد البدري بالشكر والتقدير
لمدير عام تربية الكرخ االولى االستاذ
ثابت حميد الذرب والمعاون مهدي
الطائي للعمل ال��دؤوب والجهد المبذول لمتابعة كوادر
التعليمية في مدارسهم ومتابعة انشطتهم في مجال
التعليم .لقد استنبطت الوكالة من عمل هؤالء وهم
يقومون بواجبهم التعليمية و االدارية على اكمل وجه
وعلى المسار الصحيح في سبيل رفع المستوى التعليمي
في هذه المديرية فبارك اهلل بهذه الجهود ووفقهم
لما هو خير خدمة لطلبتنا االعزاء وللعراق الجديد .

اإلصالح والتصحيح”.
وأضافت حوشي ،انه “إذا كان هناك
توجيهات من قبل السيد الصدر
بحل كتلة األح��رار إذا لم تحقق
اإلص�ل�اح بالشكل ال���ذي يطمح
إليه فسيكون ذلك شرف عظيم”،
مؤكدة “االلتزام بكل ما سيصدر
من السيد الصدر بهذا الخصوص”

دياىل  ..اربع مدارس بـ 800طالب تعاني من غياب املعلمني
مدارس في ناحية العظيم بدون
كادر تدريسي ونحن نقترب من
نصف السنة الدراسية وهم لم
يتعلموا حرفا واح���د” ،مبينا ان
“اجمالي الطلبة ف��ي ال��م��دارس
االرب��ع��ة ي��زي��د ع��ن  800وب��ات
مصيرهم على المحك”.
واضاف العبيدي ،ان “جميع الوعود
الحكومية بانقاذ الطلبة حبر على
ورق” ،موضحا ان “الـ  800طالب

ـ بغداد
تتوافد بعد غد يوم الخميس الوفود
العربية واألجنبية ال��ى العاصمة
الحبيبة بغداد لحضور فعاليات عيد
النصر العراقي الذي سينطلق يوم
الجمعة المصادف التاسع من الشهر
الحالي ببرنامج متكامل وضعته نقابة
الصحفيين العراقيين ومن المؤمل
ان يشارك في هذه الفعاليات 200
شخصية يمثلون دول عربية واجنبية
 ,المؤتمر ينطلق تحت شعار ( بغداد
تحتضن صحفي العالم بانتصارات
العراق ) والذي يجسد انتصارات قواتنا
المسلحة والحشد الشعبي على فلول
عصابات “ “داعش “ االرهابية وتحرير
االراضي التي اغتصبها هذا التنظيم
الذي ال يعرف معنى للحياة االنسانية ..
اليوم اذ نتطلع الى حياة جديدة بعيدة
عن الحروب التي كان لها عنوان بارز
ايام وجود هذه التنظيمات االرهابية
التي قادها ال��ع��راق العظيم وعلى
ضوء ذلك اصدرت نقابة الصحفيين
وفي بيان لها تلقت (العراقية ) نسخة

يف

ـ بغداد
أكدت امانة بغداد ان تطبيق قرار
رفع تجاوزات المحال التجارية على
االرص��ف��ة بمنطقة ال��ك��رادة داخل
سيطبق قريباً ،فيما اوضحت بانها
قامت بنشر الفتات تحذيرية الصحاب
المحال من اجل ان يباشروا برفع
التجاوزات.
وقال المتحدث باسم االمانة حكيم
عبد الزهرة ان “تطبيق قرار رفع
ت��ج��اوزات المحال التجارية على
االرص��ف��ة بمنطقة ال��ك��رادة داخل

سيطبق ق��ري��ب�اً” ،مبينا ب��ان “رف��ع
التجاوزات سوف يشمل جميع المحال
دون استثناء ألي أحد”.
واوض���ح عبد ال��زه��رة ،ان “ام��ان��ة
بغداد قامت بنشر الفتات تحذيرية
الص���ح���اب ال��م��ح��ال م���ن اج���ل ان
يباشروا برفع التجاوزات حيث انها
تبلغ اصحاب الشأن قبل م��دة من
بدأ تطبيق القرارات” ،الفت ًا الى ان
“هناك غرامات مالية ستفرض على
المخالفين قد تصل الى مليونين
دينار عراقي وبحسب التعليمات
والقوانين النافذة”.

ـ بغداد
المحت النائبة عن كتلة األح��رار
انعام حوشي إلى إمكانية اقدام
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر على “حل” الكتلة ،مؤكدة
في الوقت ذاته صحة المعلومات
التي تحدثت عن وجود تحالف مع

لسنة  2017المتعلقة بتعيين مدعي
عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها
المادة ( )102من الدستور”.
وأضاف البيان ان “رئيس الهيئة أدعى أن
المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل
عمليات التحقيق في قضايا الفساد
المالي واالداري ،التي تقوم بها الهيئة
حيث أن ذلك االختصاص يخص هيئة
النزاهة وليس اعضاء االدعاء العام”.
وتابع ان “رئيس االدعاء العام /اضافة
لوظيفته ،ادخ��ل��ت شخصاً ثالثاً في
ال��دع��وى للوقوف منه على م��ا يلزم
لحسمها” ،مبينا انه “تقرر تأجيل النظر
في الدعوى إلى يوم  22من شهر كانون
الثاني المقبل باالستماع إل��ى اق��وال
رئيس االدعاء العام”

ه

امانة بغداد :قرار رفع تجاوزات
املحال على االرصفة يطبق قريباً

األحرار تلمح إىل إمكانية حلها من قبل الصدر
المدنيين خالل االنتخابات المقبلة.
وق��ال��ت حوشي ف��ي تصريح إن
“الجميع في الداخل والخارج بات
على العلم بمشروع السيد مقتدى
ال��ص��در ف��ي اإلص�ل�اح وتصحيح
العملية السياسية وبالتالي فان
أي بيان او توجيه سيصدر منه هو
بالتأكيد سيصب في صالح مشروع

بحضور  200شخصية عربية واجنبية
بعد غد اخلميس  ...الوفود العربية واالجنبية تتوافد على عاصمة دار السالم عرب مطار بغداد الدويل الصحفيني العرب
يف العراق
نقابة الصحفيني العراقيني تقيم فعاليات كربى مبناسبة عيد النصر العراقي

دد

ـ بغداد
أعلنت دائرة اإلصالح التابعة لوزارة
العدل عن موقفها الشهري الخاص
ب��ع��دد المطلق س��راح��ه��م لشهر
تشرين الثاني الماضي ،فيما اشارت
الى االف��راج عن  535نزيال بينهم
 177شملوا بالعفو العام.
وقالت ال��وزارة في بيان ان “العدد
الكلي للمفرج عنهم من سجون
ال���وزارة خ�لال الشهر الماضي بلغ
( )535نزي ً
ال من سجون الوزارة في
بغداد والمحافظات ،بينهم ()177

مشمولون بالعفو العام” ،مشيرة
الى ان “ه��ؤالء توزعوا بواقع ()68
من النساء و( )467من الرجال تم
االف���راج عنهم بعد انتهاء فترات
محكوميتهم”.
واضافت الوزارة ،ان “دائرة االصالح
قطعت اش��واط �اً كبيرة في مجال
عمليات اطالق السراح مع تطبيقها
نظام االرشفة االلكترونية والذي
يتيح امكانية تحديد النزالء المنتهية
احكامهم القضائية ويساهم بحسم
ملفاتهم وف��ق� ًا للمدة القانونية
المحددة إلطالق السراح.

ـ بغداد
اص��درت محكمة جنايات الرصافة
المتخصصة بنظر قضايا النزاهة
في بغداد ،االثنين ،حكماً بالسجن
 10سنوات بحق ثالث متهمين عثر
بحوزتهم على مطبعة متكاملة

للعملة العراقية .وق��ال المتحدث
الرسمي لمجلس القضاء األعلى
القاضي عبد الستار بيرقدار في
بيان ان “ المحكمة أص��درت حكم ًا
بالسجن لمدة  10سنوات وغرامة
مالية مقدارها  25مليون دينار
عراقي بحق ث�لاث متهمين قاموا

بعمليات تزييف للعملة “.واض��اف
بيرقدار ان “ المتهمين عثر بحوزتهم
على مطبعة متكاملة لطبع العملة
العراقية في منطقة األمين الثانية
“ ،الفتًا الى ان “ المحكمة أصدرت
قرارها وفقاً الحكام المادة  52من
قانون البنك المركزي العراقي.

السعر ( )500دينار

اإلفتتاحيـة

لع
ذا ا

العدل :االفراج عن  535نزيال السجن  10سنوات ملتهمني عثر بحوزتهم
على مطبعة للعملة العراقية
خالل الشهر املاضي

السنة السابعة رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق  -بغداد  1687لسنة 2011

معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

ـ بغداد
تظاهر المئات من المواطنين في
ساحة التحرير وس��ط بغداد ،تأييداً
لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر بشأن القدس.
وق��ال مصدر اعالمي ،ان المئات من
المواطنين خرجوا صباح ام��س ،في

تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد،
تاييدا لموقف زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بشأن القدس.
واضاف المصدر ان المتظاهرين رفعوا
الفتات تندد بامريكا واسرائيل ،مشيرا
الى ان القوات االمنية قطعت بعض
الطرق المؤدية الى الساحة ،واتخذت
اجراءات مشددة.

قيادي كردي يكشف عن مساعٍ
لـ((تطبيع العالقات)) بني أربيل و أنقرة
ـ بغداد
كشف األمين العام لحركة اإلصالح والتنمية محمد بازياني عن
مساع لـ”تطبيع العالقات” بين إقليم كردستان وتركيا ،مؤكدا
ضرورة مراجعة بغداد وأربيل وأنقرة مواقفها.
وقال بازياني إن “حركة اإلصالح والتنمية بدأت بمساع من أجل
تطبيع العالقات بين إقليم كردستان وتركيا” ،مبينا أنه “تم إجراء
المباحثات مع مقربين من رئاستي الجمهورية والوزراء التركيتين
بهذا الشأن”.وأعرب بازياني عن أمله بأن “تسفر هذه المحاوالت
عن نتائج إيجابية” ،الفتا إلى أنهم “في تواصل مع المسؤولين
باإلقليم وتركيا” .وأكد “ضرورة أن تراجع بغداد وأربيل وأنقرة
مواقفها” ،مشيرا إلى أن “موقف تركيا كان أكثر مرونة مع اإلقليم
مقارنة مع إيران كون تركيا لم تغلق المنافذ الحدودية وخصوصا
معبر إبراهيم الخليل مع إقليم كردستان”.

ً
اجلامعة العربية ..اجتماعا طارئا لبحث خطة نقل السفارة األمريكية
ـ بغداد
ذك���رت وس��ائ��ل اع�لام��ي��ة ،ان جامعة
الدول العربية ان اليوم الثالثاء سيعقد
إجتماع ًا طارئًا لبحث خطة الواليات
المتحدة األمريكية المتعلقة بنقل

سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى
القدس .وذكر األمين العام المساعد
لجامعة الدول العربية حُسام زكي أن
“الجامعة ستعقد إجتماعاً طارئ ًا حول
مدينة ال��ق��دس ب��ن��ا ًء على طلب من
فلسطين” .من ناحيته ،بعث الرئيس

معصوم يوجه بإطالق التخصيصات املالية إلعمار االنبار
ـ بغداد

وج��ه رئيس الجمهورية ف��ؤاد
معصوم بإطالق المخصصات
ال��م��ال��ي��ة ال��م��رص��ودة إلع��م��ار
محافظة االنبار واعادة النازحين
اليها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان
معصوم بحث مع محافظ االنبار
محمد الحلبوسي سبل دعم
خطط ع��ودة النازحين واع��ادة
االعمار في المحافظة”.

واكد معصوم خالل اللقاء بحسب
البيان على “اهتمامه بحشد
كافة الجهود الوطنية والدولية
للشروع بإعادة اعمار المحافظة
واستكمال عملية عودة النازحين
م��ن اب��ن��ائ��ه��ا ال���ى مناطقهم
ومنازلهم بما يضمن حياة كريمة
لهم” ،مشيدا “بدورهم البطولي
في دحر عصابات داعش”.
ووج��ه “ب��ض��رورة تضافر جهود
جميع المؤسسات الحكومية ذات
ال��ص��ل��ة إلط�ل�اق المخصصات

المالية المرصودة لهذا الغرض
واس���ت���ق���ط���اب ال��م��س��اع��دات
الدولية ،فضال عن وضع خطط
كفيلة بتطوير البنى التحتية
والزراعة والخدمات والمؤسسات
االنتاجية”.
م��ن جانبه استعرض محافظ
األن��ب��ار اح��ت��ي��اج��ات المحافظة
والمشاكل التي يعانيها السكان،
م��ؤك��دا “ال��ح��اج��ة ال��ى استنفار
أق��ص��ى ال��ج��ه��ود خ��دم��ة ألبناء
المحافظة”.

واض��اف المصدر ان “اللجنة
بدورها تجمع جميع المالحظات
وتخول من قبل هيئة الرئاسة
بالتفاهم مع الحكومة الدخال
ال��ت��ع��دي�لات ع��ل��ى ال��م��وازن��ة

واعداد صيغة نهائية” ،مشيرا
الى انه “يتم بعد ذلك اشعار
هيئة رئاسة المجلس من اجل
تحديد جلسة استثنائية اخرى
لعرضها”.

الربملان حييل املوازنة اىل اللجنة املالية

ـ بغداد
اف���اد م��ص��در ب��رل��م��ان��ي بأن
رئاسة البرلمان قررت احالة
مشروع قانون موازنة 2018

ال���ى اللجنة ال��م��ال��ي��ة.وق��ال
المصدر ان “رئيس مجلس
النواب سليم الجبوري وجه
باحالة مشروع قانون موازنة
عام  2018الى اللجنة المالية”.

األعرجي يهاجم الربملان ويتحدث عن تأجيل االنتخابات
ـ بغداد
شن نائب رئيس ال���وزراء السابق بهاء
األع��رج��ي هجوما على مجلس النواب
ال��ع��راق��ي ،بسبب تعطيله دون إق��رار
الموازنة االتحادية لسنة .2018

وقال األعرجي في بيان إن “تعطيل البرلمان
وتمتع أعضائه بالعطلة التشريعية دون
إق��رار الموازنة يُعد مخالفة دستورية ،ال
سيما وإن هذا األم��ر سيؤدي ب��ذات الوقت
إل��ى تأجيل إق��رار مشروع تعديل قانون
االنتخابات”.

وأض��اف األعرجي ،انه “ك��ان على مجلس
النواب ،في هذا الوقت الحساس الحرج ،أن
يتحمل مسؤوليته بإقرار هاذين القانونين
ومن ثم الذهاب إلى العطلة التشريعية ،ال
أن يكون تعطيله خطوة أولية تنذر بتأجيل
إجراء االنتخابات”.

دولة القانون  ..احرتام قرار الغاء االستفاء شيء وقبوله شيء أخر

دع��ا ائ��ت�لاف دول��ة ال��ق��ان��ون حكومة
اقليم ك��ردس��ت��ان ال��ى اع�لان
الغاء االستفتاء واالعتراف
ب��ان اج���راءه ك��ان خطأ،
فيما أك��د ب��ان اح��ت��رام
قرار محكمة االتحادية
العليا بإلغاء االستفاء
وال��ذي اعلنته حكومة

الفلسطيني محمود عباس برسائل إلى
زعماء الكثير من ال��دول و المنظمات
الدولية مطالباً فيها بعرقلة مبادرة
الواليات المتحدة األمريكية الرامية إلى
نقل سفارتها المعتدة في إسرائيل إلى
القدس.

االقليم شيء وقبوله شيء أخر .وقال النائب
ع��ن االئ��ت�لاف ص��ادق اللبان ان “حكومة
اقليم كردستان ما تزال مدعوة الى اعالن
الغاء االستفتاء واالعتراف بان اج��راءه كان
خطأ” ،مبيناً انه “ان كانت هذه الحكومة
ال تستطيع القيام بتلك الخطوات فيجب
ان تشكل حكومة جديدة وبمشاركة جميع
االح��زاب لتكون ممثلة حقيقة عن الشارع

ال��ك��ردي وتتخذ االج���راءات المناسبة التي
تصب لصالحه” .واوضح اللبان ،ان “احترام
قرار محكمة االتحادية العليا بإلغاء االستفاء
والذي اعلنته حكومة االقليم شيء وقبوله
شيء أخر وبالتالي عليها اعالن قبول بالقرار
وتطبيقه ع��دم االكتفاء بإعالن االحترام
فقط” ،الفتاً الى ان “جميع مؤسسات الدولة
مطالبة باحترام سيادة البالد ووحدة اراضيه .

تركمان كركوك منقسمون وعربها
يريدون بقاء الوضع على حاله
اعلنت قائمة التآخي استمرار ترشيحها رزكار علي لمنصب
محافظ كركوك بدال من المحافظ المقال ،مبينة ان هذا
الترشيح باالتفاق من االتحاد الوطني الكردستاني.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخى احمد
العسكري انه “لحد االن لم يحصل اتفاق بين القوائم العادة
مجلس المحافظة لجلساته االعتيادية بسبب عدم وجود
محافظ او نائب عنه” ،مشيرا الى ان “قائمة التاخي رشحت
رزكار علي ليحل محل المحافظ المقال نجم الدين كريم،
ولم يتغير اي شيء بخصوص هذا الترشيح من قبل القائمة
واالتحاد الوطني الكردستاني”.
واضاف العسكري ان “الكتل التركمانية ال تزال منقسمة بشان
ترشيح أحد اعضائهم لشغل منصب رئيس المجلس

رئيس التحرير

الخميس يبدا توافد ضيوف ال��ع��راق من كل
ب��ل��دان ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالورب���ي���ة بحضور
اج��ت��م��اع��ات الصحفيين العراقيين وال��ع��رب
وألول م���رة ف��ي ال���ع���راق م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا .
وال ن��ري��د ف����ي ه����ذا ال���وض���ع ان ن��ت��ن��اول
ال��ن��ش��اط��ات الصحفية وال��ث��ق��اف��ي��ة فحسب .
بقدر ان حالها مكانه ف��ي العالم ب��ان ينجح
العراق ب استضافة مجموعة كبيرة جدا تزيد
اكثر من  200شخصية صحفية واعالمية ...
رؤس�������اء ن���ق���اب���ات وف�������روع وش��خ��ص��ي��ات
ف������ي وزراء االع�����ل�����ام ال����ع����رب����ي .
كل ذلك لم يحصل لوال تظافر الجهود من قبل
السيد نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس
اتحاد الصحفيين العرب االستاذ مؤيد الالمي .
وق��د كانت نقابتنا منذ انبثاقها م��ن طاقات
ومشاكل إلرغامها على اخفاء من حقائق وامور
وتعرض رؤساء التحرير ومحرريها الى الكثير من
المضايقات واالج��راءات التعسفية وقد احيطت
صفحاتها بلون االحمر وروت ارض العراق بدماء
الصحفيين بعد ما تسلحوا بأهمية الدور الذي يجب
ان يأخذ كل منهم خدمة لوطنه وحماية ارضه
وفداء شعبه وكان همة نشر الوعي االجتماعي ...
ان ما يجب يتقمصه الفرد في تاريخ الصحافة
العراقية انها خاضت منذ سنوات والدتها مع
الواقع السياسي والمحيط االجتماعي بكل االبعاد
ومع ذاتها لبلوغ اهدافها الوطنية النبيلة ...
وق�����د ض���ح���ا ال���ص���ح���ف���ي���ون ال���ع���راق���ي���ون
بالكثير وس���ار ال��م��ئ��ات منهم ف��ي مسيرة
ال��ش��ه��ادة دف���اع���ا ع���ن ال���وط���ن وال���ت���اري���خ .
ون��ح��ن ف���ي ه���ذه االي�����ام ت��ح��ت��ف��ل ب��أس��ب��وع
الصحافة العراقية لفترة من  7ال��ى  11بكل
هيبة ورف��ع��ة راس لجميع العراقيين بهذا
االن��ج��از الكبير ال���ذي حققه االس��ت��اذ مؤيد
ال�لام��ي رئ��ي��س ات��ح��اد الصحفيين ال��ع��رب .
وم�����ن ان����ج����از ال�����ى ان����ج����از اك���ب���ر خ��دم��ة
ل���ع���راق���ن���ا ال���م���ن���ت���ص���ر ب����ع����ون اهلل .

assad_assad43@yahoo.com

مديرية الموارد المائية لمحافظة
الديوانية مع قيادة عمليات الفرات
االوس���ط لتحريك ق��وات مشتركة
لرفع التجاوزات على امتداد االنهر.
وقال النائلي ان “االطالقات المائية
عادت الى محافظة الديوانية وبواقع

 170م��ت��راً ،وه��ي ت��ق��ارب الحصة
الكاملة للمحافظة من المياه ،ولكن
المشكلة بالتجاوزات الموجودة على
االنهر وهي ال تحصى وال تعد” مبينا
ان “ضعف االجراءات القانونية يؤخر
عملية رفع التجاوزات الن إج��راءات

القضاء تحتاج الى وقت طويل من
حيث رف��ع ال��دع��وى وك��ش��ف دالل��ة
والتدقيق وهي عملية طويلة وهذا
امر صعب تحقيقة”.
وتابع ان “مديرية الموارد المائية
لمحافظة الديوانية ،اتفقت مع قيادة

وجه وزير الخارجية ابراهيم الجعفري،
االثنين ،دعوة لنظيره االيطالي أنجيلينو
ألفانو لزيارة العاصمة بغداد لتعزيز
التعاون بين البلدين ،فيما أكد الوزير
قرب تلبية الدعوة.
وذك��ر بيان ل��وزارة الخارجية ان “وزير
الخارجية إبراهيم الجعفري التقى
نظيره االيطالي أنجيلينو ألفانو ،لبحث
العالقات الثنائية والتأكيد على أهمـية
تعزيز التعاون المشترك في المجاالت
كافة ،في ختام مشاركته لمنتد حوار
المُتوسِّط “روما-ميد .”2017
وق��ال الجعفري خ�لال اللقاء بحسب
البيان ،اننا “خرجنا تواً من معركة عالمية
مصيرية تجسدت بالحرب ضد عصابات
داع���ش اإلره��اب��ي��ة ،وحققنا النصر
بجهود وحدة مكونات الشعب العراقي،
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الجعفري يوجه دعوة لنظريه االيطالي
لزيارة بغداد

الديوانية  ...قوات مشرتكة لرفع التجاوزات على مياه املحافظة
اع��ل��ن ع��ض��و م��ج��ل��س محافظة
ال��دي��وان��ي��ة ،ع��ن��اد النائلي ع��ودة
االط�لاق��ات المائية ال��ى المحافظة
وبحصة كاملة ،فيما كشف عن اتفاق

انباء مؤكدة عن مقتل
الرئيس اليمني السابق
علي عبد اهلل صالح

العبودة  ..إجراءات وزارة العمل سليمة
وضمن معايري القانون
ـ بغداد

أكدت عضو لجنة المرأة واألسرة والطفل في مجلس النواب رحاب العبودة
انه ال غبار على اإلجراءات التي قامت بها وزارة العمل والشؤون االجتماعية”،
مبينة ان تلك االجراءات تحتكم إلى معايير إدارية وتقويمية سليمة وتطبيق
للقانون المشرع من قبل البرلمان.
وقالت العبودة في بيان إن “ما صدر من استنكار لإلجراءت التي قامت بها
وزارة العمل في بعض مفاصل العمل بهيئة الحماية اليمثل رأي لجنة
المرأة واألسرة والطفل وإنما يمثل اراء شخصية” ،معتبرة ان “ذلك ال صلة
له بالدور الرقابي لمجلس النواب باعتبار أن العديد من اإلجراءات تبقى
محكومة بسياقات عمل طبيعية”.
واضافت انه “ال غبار على أي رأي يمكن أن يصدر عن أي نائب سواء في
إطار ما يريد التعبير عنه كجزء من حريته الشخصية أو دوره الرقابي،
لكن ان يصادر عمل اللجنة التي هو عضو فيها ويختزلها بشخصه وكأن
ماصدر عنه يمثل رأي لجنة برلمانية وهو ما يعني رأي البرلمان برمته إنما
هو عمل اليصب في مصلحة الدور الرقابي للبرلمان كما يمثل تدخال غير
صحيح في عمل الوزارات”.

دعوات نيابية لربط مكاتب املفتشية
بالربملان بدال من الوزارات
ـ بغداد
دعا النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر ,االثنين ,إلى ربط مكاتب
مفتشية الوزارات بمجلس النواب بشكل مباشر إلنهاء الضغوط على المكاتب
من قبل ال��وزارات ,مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في اعادة االموال
المسروقة قبل صرفها.
وقال جعفر إن “جميع المكاتب المفتشية العامة ترتبط بالوزير واالدارة في
الوزارة ما يعني انها مقيدة قانونيا وال يمكنها محاربة الفساد في المؤسسة
فضال عن تسلط الوزير على عملها بشكل مباشر”.
واضاف ان “الحل الوحيد تمكينها من ممارسة عملها الرقابية السناد ديوان
الرقابة المالية وهيئة النزاهة هو ربط تلك المكاتب بالبرلمان او رئيس
الوزراء النهاء اي ضغط عليها من داخل الوزارة”.
وتابع جعفر ،أن “تلك الخطوة ستسهم في إعادة االموال قبل سرقتها فضال
عن تمكن المفتشية من فضح اي صفقة مشبوهة بشكل مباشر دون مجاملة
كونها مستقلة”

األسدي يؤكد انضمام كتل سياسية جديدة
إىل ائتالف دولة القانون
ـ بغداد

اكد المتحدث باسم ائتالف دولة القانون النائب خالد األسدي ،األحد ،إن كتال
سياسية جديدة ستنضم إلى ائتالفه خالل الفترة المقبلة تمهيدا لخوض
االنتخابات المقبلة.
وأوض��ح األس��دي في بيان انه “من الطبيعي أن تتغير مسارات التحالفات
االنتخابية ،ألنها بالتالي هي ائتالفات وليست احزابا أو كتال ،مؤكدا أن ائتالف
دولة القانون باق”.
وأضاف ان كتال سياسية جديدة ستنضم إلى ائتالف دولة القانون خالل الفترة
المقبلة لخوض االنتخابات.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم ائتالف دولة القانون خالد االسدي ،أكد في
وقت سابق ،أن كتلته لم ترشح حتى اآلن أي شخصية لرئاسة ال��وزراء في
الدورة المقبلة ،مشيرا إلى أنه بحسب المسار الدستوري فأن رئيس الحكومة
سيكون من الكتلة األكبر في البرلمان.

رياضـــة
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يف ذكرى رحيله ...........
عمو بابا رسخ مفهوم احلب واحلرص الوطني وعالمة مضيئة يف تاريخ الرياضة العراقية
مرت ذكرى رحيله بصمت ومدرسته تعيش يف اسوأ حاالتها من االهمال املقصود و املتعمد

ـ نعيم حاجم
حينما نتذكر عمو بابا فأننا حتما
نتذكر واق ��ع ��ا ري ��اض ��ي ��ا قريبا الى
نفوسنا وطموحنا ...حيث بالرغم من
االمكانيات الفقيرة التي كان يعاني
منها الوسط الرياضي وبخاصة مجال
كرة القدم  ...اال ان عمو بابا خلق اجواء
من االرتياح بعد ان رسخ مفهوم الحب
والحرص الوطني للعراق ...ولم يكن
عمو بابا مدربا وحسب بل كان عالمة
مضيئة في تاريخ الكرة العراقية
ب ��دءا من بداياته كالعب للمنتخب
العراقي الوطني مع اقرانه هشام
عطا عجاج وجمولي ومحمد نجم
“شعيطة “ وصاحب خزعل وكوركيس
اسماعيل وستار خلف وجبار رشك
عبد كاظم واحسان بهيه وحسن بله
وصبيح عبد علي ومجيد علي وودود
خليل وتوما عبد االحد وجليل شهاب
ورحومي جاسم وحوشابا الو وطه
عبد الجليل وسعدي يونس وفالح
حسن وصالح عبيد لطفي عبد القادر
وعلي طريم ويورا وهرمز ميخائيل
وادي ��س ��ون والمعلم حسين هاشم
شامل فليح وشدراك يوسف ودكلص
عزيز وباسم مهدي وصباح نوري
وقيس حميد وشامل طبرة وطارق
محمد صالح وطارق جحا ونوري ذياب
وشاكر اسماعيل ومحمود اسد والبرت
خوشابا وقاسم زويه ووغيرهم من
الرعيل االول الذين كانوا يحققون
انجازات رياضية بفوزهم على االغلب
...لم يكن مدربا فقط بل كان هاجسه
االكبر خلق العبين متميزين في
ظل وجود المنتخبات وفرق الدوري
 ...ولهذا اتجه الى تأسيس مدرسته
لألشبال والناشئين التي كان يهدف
من خاللها ال ��ى جعل ه ��ؤالء قاعدة
رصينة يتم بعد تدريبهم ومتابعتهم
لتغذية مالعبنا على طريق زجهم
في منتخبات كرة القدم ...

مرت ذكرى الراحل عمو بابا ومدرسته
تعيش في اسوأ حاالتها من االهمال
المقصود والمتعمد  ...عمو بابا
لم يكن ظاهرة عابرة  ...بل كان
معلما وري ��اض ��ي ��ا وح ��ت ��ى سياسيا
وطنيا بالفطرة ...بمعنى انه كان
يحب العراق ولهذا لم يغادره رغم ما
كان يالقيه من عنف خالل مسيرته
الرياضية ..مع ه ��ذا بقى ارتباطه
قائما وقلبة مشدود الى العراق ...
وألننا دائما في العراق ننكر على
المبدعين في اي مجال وهو في حياته
ننكر عليه قيمته ومثابرته وابداعه
 ...هكذا تعاملنا مع عمو بابا  ...الذي
رس ��م لنا ص ��ورة الرياضة العراقية
وك ���رة ال ��ق ��دم خ ��اص ��ة ف ��ي مخططه
بإيجاد المالذ االمن للناشئين والمثال
على ذل ��ك مدرستهم التي اهملها
المسؤولون بدءا من اتحاد كرة القدم
واالولمبية وغيرها ك��وزارة الشباب
والرياضة ...
ل ��م يجن عمو ب ��اب ��ا م ��ن محاوالته
ألثراء كرة القدم بمعلوماته وخبرته
ايه اموال ولم يبني القصور  ...ولم
يستلم الرواتب الضخمة  ...كان فقط
يمتلك قلبه وابتسامته رغ ��م كل
الظروف العصيبة التي كانت تمر
به  ...وفي احد لقاءاته التلفازية ...
مع فضائية الحرة عراق وتحديدا في
برنامج ستوديو الرياضة الذي يعده
ال�لاع ��ب السابق حسام حسن من
واشنطن  ...قال عمو بابا ان مدرسته
ألعداد وتأهيل الناشئين هي امنانه
في عنق المسؤولين ...ول ��ك ��ن مع
االسف الشديد ما ان رحل عن دنيانا
 ...حيث اهملت المدرسة وتوقفت
روات��ب المشرفين رغ ��م ضالتها ...
واشار التقرير المصور عن المدرسة
ذل ��ك المشهد الحزين للمدرسة ...
في وقت كان يفترض من ان يبادر
اتحاد كرة القدم واللجنة االولمبية
ووزارة الشباب والرياضة على تعضيد
وادامة المتابعة لمدرسة عمو بابا ...

الجيش يواصل صدارته
لدوري النخبة بكرة اليد
ـ بغداد

واصل فريق الجيش بكرة اليد صدارته
لدوري النخبة اثر فوزه الكبير على فريق
بلدية البصرة بنتيجة  31-23هدف ًا في
المباراة التي جرت بينهما امس االول
ضمن ال��دور الخامس .وك��ان شوطها
االول قد انتهى لصالح الجيش 13-10
اه��دافً ،كما انتزع فريق النجف فوزه
الثمين من فريق السنية  29-26هدف ًا
في المباراة التي ج ��رت بينهما ضمن
ال ��دور الخامس ايض ًا وانتهى شوطها
االول لصالح النجف  16-13ه ��دف �اً.

ألنه لم يؤسسها ألغراض مصلحية
وذاتيه ...ول ��م يهدف من ورائها ضخ
االموال ...
هكذا كان عمو بابا  ...شارة للمجد
ال ��ري ��اض ��ي ال��ع��راق��ي ...وعلما من
اعالمها  ...وانسان بمعنى الكلمة ...
ووطنيا من طراز خاص ...
عمو بابا قل نظيرة في بلد ينظر الى
الكفاءات الوطنية نظرة اسقاط لها ..
وكنا ننظر اليه في ايه مباريات دولية
وعربية واسيوية واقليميا لمنتخبنا

الكروي الوطني  ...مشدود االعصاب
 ...وال يجلس مرتاحا اذ يظل واقفا
على خط التماس قلقا وهو يعطي
تعليماته وتوجيهاته السديدة الى
الالعبين ...
كان مدربا من ط ��راز خ��اص ...يضع
خطته المعروفة “ ”4-2-4وهي على
ما اعتقد خطة برازيلية خالل حقبة
السبعينات من القرن الماضي ...
ويتصرف وفق نظرته لمسار اللعب
داخل المستطيل االخضر ...واحيانا

الكرة الشاطئية تقرر عقوبة  6من
حكامها ملخالفتهم اللوائح القانونية
ـ بغداد

ق ��ال رئيس الحكام في
لجنة ال ��ك ��رة الشاطئية
ضياء عبد الحسين إن
ل ��ج ��ن ��ة ال��ع��ق��وب��ات في
ال ��ك ��رة الشاطئية ق ��ررت
م ��ع ��اق ��ب ��ة س��ت��ة ح ��ك ��ام
بسبب مخالفتهم اللوائح

القانونية عندما ق ��ادوا
مباريات بطولة خماسي
الكرة النسوية دون علم
اللجنة .وعلى اثرها تم
حرمانهم من التحكيم
أول جولتين من ال ��دوري
الممتاز للكرة الشاطئية”.
وأضاف عبد الحسين ,أن
“العقوبات أيض ًا شملت

ع��دم م ��ش ��ارك ��ة الحكام
المخالفين ف ��ي ال��دورة
التحكيمية اآلس ��ي ��وي ��ة
المقبلة” .يشار إل ��ى أن
الحكام الستة ه ��م كل
من الدوليين احمد عباس
وأغر مزاحم وإكرام مهدي
وح ��س ��ي ��ن أم ��ي ��ر ومحمد
عدنان وأمل صدام.

الشرطة بطال ألندية بغداد بالتايكواندو

ـ بغداد
اح�������رز ف ����ري ����ق ال ���ش ���رط ���ة
للتايكواندو بطولة أندية بغداد
للمتقدمين بالتايكواندو التي
اختتمت منافساتها على قاعة
عبد كاظم المغلقة لأللعاب

ال ��ري ��اض ��ي ��ة ب ��ن ��ادي الشرطة،
بمشاركة  110العب ًا يمثلون
 20نادي ًا يمثلون ف ��رق بغداد
وجاء تتويج الشرطة باللقب بعد
نيله خمس ميداليات ذهبية،
وثالث فضيات ،فيما حل فريق
الكهرباء بمركز الوصافة بعدما

جمع ذهبيتين ،فيما احتل
فريق أمانة بغداد المركز الثالث
بذهبية واحدة ومثلها فضية.
وف ��ي ض ��وء النتائج النهائية
للبطولة سيقوم اتحاد اللعبة
باختيار العبي منتخب بغداد
للمشاركة في االستحقاقات

المقبلة وف��ق ن ��ظ ��ام بطولة
م��ن��ت��خ��ب��ات ال��م��ح��اف��ظ��ات.
وت���م اخ��ت��ي��ار م����درب ف ��ري ��ق
الشرطة نبيل قاسم العقابي
ليكون مدرب ًا لمنتخب بغداد
إضافة الى منصبه كمدير فني
للمنتخب الوطني باللعبة.

اليوم ..الصناعات تلتقي السماوة والحسني مع الحدود
ـ بغداد

تتواصل اليوم الثالثاء مباريات دوري الكرة الممتاز لدور الرابع بألقاء فريق الصناعات الكهربائية بمنافسه السماوة في ملعب
الصناعة ،بينما سيحتضن ملعب التاجي مباراة الكهرباء مع ضيفه النجف .وستجري وتستكمل مباريات الدور الرابع غد االربعاء بأجراء
مباراة واحدة فقط حيث سيواجه فريق الحدود فريق الحسين في ملعب التاجي.

مجهولون يحطمون تمثال ميسي للمرة الثانية منذ تشيده
ـ بغداد
ح��ط��م م��ج��ه��ول��ون ت ��م ��ث ��ال
الع ��ب المنتخب االرجنتيني
وب���رش���ل���ون���ة االس ���ب ���ان ���ي
ل ��ي ��ون ��ي ��ل م ��ي ��س ��ي ال ��م ��وج ��ود

ب��ال��ق��رب م ���ن ض��ف��اف نهر
ال ب�ل�ات���ا ف ����ي ال��ع��اص��م��ة
األرجنتينية بوينس آي ��رس.
وذك �����ر م ���وق ���ع “ت ����ي واس ���ي
سبورتس” ،أن “تمثال النجم
األرج��ن��ت��ي��ن��ي وج ����د ملقى
على األرض بعد أن قامت
مجموعة من األف ��راد بقطع

ساقيه من بعد كاحل القدم”.
وتعد هذه هي المرة الثانية
ال ��ت ��ي يتعرض فيها تمثال
ميسي ف ��ي بوينس آي ��رس
وك ��ان ��ت ال ��م ��رة السابقة في
ي ��ن ��اي ��ر ال ��م ��اض ��ي ح ��ي ��ث ت ��رك
ال��م��خ��رب��ون ت��م��ث��ال نجم
المنتخب ب�لا رأس وأذرع.

ويوجد تمثال ميسي بجوار
تماثيل أخ ��رى لمشاهير في
عالم الرياضة العالمية من
بينهم العب السلة األرجنتيني
ايمانويل خينوبيلي ،وسائق
ف ��ورم ��وال 1-مانويل فانخيو
وب ���ط �ل�ا ال��ت��ن��س ج ��وي ��رم ��و
فيالس وغابريال ساباتيني.

ي ��ض ��ع ب��دائ��ل  ...ل ��ي ��خ ��رج منتخبنا
الوطني في النهاية فائزا بجهود
مدربنا المحلي الوطني ...عمو بابا
طيب الذكر ستبقى لمسات الراحل
عمو بابا  ...على شريط ذاكرتنا
جميعا  ..مع التوصية بإعادة العمل
فيما تركه من ورائه ...
سالما عليك يا عمو بابا  ...ونحن
نعيش ذكرى هذا الرجل الذي ادمى
قلوب عشاق ك ��رة القدم  ..ومحبة
للمدرب المتميز..
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كلمة
احتاد الكرة ...
بيانات غائبة

نعيم حاجم

مرت العديد من السنوات ومصطلح الالعبين المغتربين
لم يكن بحجم االنتشار الذي عليه اآلن ،غير ان الخط
البياني لهذا الملف لم يستقر على حال واحد ،فتارة نرى
استفادة قصوى من المواهب العراقية المنتشرة في بالد
الغربة ،بينما ينزوي هؤالء في أحيان أخرى .وبين الحالتين
يوجد مجموعتان متطرفتان في ال ��رأي ،األول ��ى توصم
الالعبين المعنين بعدم الوالء المطلق لشعار الوطن،
واألخرى ترى في كل من يمتلك جواز سفر أجنبي مشروع
نجم كروي كبير علينا االستعانة به ف ��وراً .ولكن هذه
الفوضى والتشابك في االراء يتحمل مسؤوليتها اتحاد كرة
القدم الذي لم يتخذ اي خطوة فعلية في هذا االتجاه وترك
األمر مرهون باألهواء واألمزجة والعالقات .فكل الوسط
الكروي نادى بضرورة تشكيل لجنة مختصة بالالعبين
المغتربين ،تكون لديها بيانات دقيقة وكاملة عن عددهم
ومحل اقامتهم والمراكز التي يلعبون فيها والفرق التي
يمثلوها ،فض ً
ال عن جمع أكبر عدد ممكن من المقاطع
الخاصة بالمباريات التي يخوضونها لكي توضع تحت
تصرف مدربي المنتخبات الوطنية من أجل انتقاء األنسب
منهم دون اي مضيعة للوقت في البحث واالستقصاء
واالختبار .أما أن يتحول الموضوع إلى مادة دسمة لصفحات
مواقع التواصل االجتماعي فهذه قمة الفوضى .لدينا
أشخاص أكفاء في موضوع االحصاء والتحليل من الممكن
االستعانة بهم في اللجنة فض ً
ال عن نجوم الكرة العراقية
السابقة المتواجدين في الخارج لكي يكونوا بمثابة حلقة
وصل بين االتحاد والالعبين ،كما أن على الجمهور أن ال
يهين كرتنا عبر المطالبة بضم العبين يلعبون في دوري
الهواة او الدرجة الرابعة والثالثة ،فمثل هؤالء لو كانوا
بمستوى التمثيل الدولي لوجدوا ألنفسهم فرق ًا بدرجات
أفضل ،وليس كل العب نشاهد له مقطع من عدة دقائق
يعتبر سوبر ستار ،فهذه الحركات الجيدة التي تم اختزالها
في دقائق مجمعة من عدة مباريات يصل وقتها إلى
ساعات .نحن هنا لسنا مع أو ضد ،بل نريد عمال ممنهجا
يعطي لكل ذي حق حقه ،ويجعلنا نكسب الطاقات التي
(ترغب) بخدمة الكرة العراقية مع ض ��رورة مراعاة فارق
الثقافة العامة بين الالعب المغترب ونظيره المحلي.

رئيس اللجنة االوملبية يؤكد ضرورة
إلتزام اإلتحادات بتقديم برامجها الفنية
ـ بغداد

ش���دد رئ��ي��س ال ��ل ��ج ��ن ��ة االول ��م ��ب ��ي ��ة
الوطنية رعد حمودي ،على ضرورة
ال ��ت ��زام االت ��ح ��ادات الرياضية ،التي
اعلنت مشاركتها ب ���دورة االلعاب
االسيوية العام  2018في عاصمة
اندونيسيا جاكارتا ،بتقديم برامجها
الفنية التي تتضمن المعسكرات
التدريبية ال ��داخ ��ل ��ي ��ة والخارجية
واعتماد المدربين االكفاء والجلوس
مع لجنة الخبراء بغية االتفاق على
عملية االستعداد والتحضير للدورة.
واشار حمودي ،خالل االجتماع الذي
ع ��ق ��ده م ��ع لجنة ال ��خ ��ب ��راء بحضور
االمين العام حيدر حسين والمدير
التنفيذي جزائر السهالني ومدير

اللجان تحسين الحسون ،ال ��ى :ان
على االت ��ح ��ادات ان تقدم برامجها
الفنية بالسرعة القصوى لغرض
التحضير واالستعداد لتلك ال ��دورة
االسيوية المهمة التي من المؤمل
المشاركة فيها لتحقيق االنجاز
وليس للمشاركة فقط ،ما يجعلنا
ن ��ؤك ��د ع ��ل ��ى ال ��م ��ش ��ارك ��ة النوعية
وليست الكمية .وت ��اب ��ع :ان هناك
ات ��ح ��ادات تحتاج ال ��ى برامج تأهيل
الى الدورة عن طريق نظام التأهيل
الخاص بكل فعالية ،ما يتطلب منها
االستعداد العالي لغرض حجز بطاقة
ال ��وص ��ول .مبينا :ان الوقت قصير
جدا وعلى جميع االتحادات التعاون
بغية اختزال الوقت لغرض الوصول
بالالعبين الى مستوى جيد يؤهلهم

للمشاركة ب ��ال ��دورة من خالل
االستعداد والتحضير العاليين.

الديوانية يختار ملعب النجف وينتظر
موافقة اتحاد الكرة

أفاد نائب رئيس الهيئة االداري ��ة لنادي الديوانية الرياضي حميد
الحمداني بتقديم النادي طلب اً رسمي ًا إلى اتحاد كرة القدم لنقل
مبارياته في الدوري الممتاز من ملعب عفك إلى ملعب النجف.
وقال الحمداني ان “ادارة النادي قررت نقل مباريات الفريق
الكروي الى ملعب النجف الرياضي ،على اعتبار ان النادي لن
يستفيد من عائدات ملعب عفك ،في حين باالمكان االستفادة
من عائدية اللعب على أرضية ملعب النجف”.

الجوجيتسو يرفض اللعب امام اسرائيل يف بطولة العالم
ـ بغداد
انسحب العب منتخبنا الوطني للجوجيتسو ،امير
يحيى ،صاحب ذهبي دورة االلعاب االسيوية االخيرة
التي اقيمت في تركمانستان من بطولة العالم
الجارية احداثها في كولومبيا بسبب القرعة
التي جعلته في مواجهة العب الكيان الصهيوني.
وقال رئيس اتحاد اللعبة الدكتور ،مخلص حسن

ان البطل العالمي امير يحيى ،في وزن  62كغم،
قد حرم من ذهبي بطولة العالم بالجوجيتسو
بسبب ثوابتنا الوطنية التي تؤكد عدم اعترافنا
بهذا العدو المحتل .كاشفا ع ��ن :ان ه ��ذا االمر
تكرر ايضا مع العبي منتخبنا الوطني سفيان
ناظم ومحمد اسماعيل اللذين رفضا مواجهة
العبي الكيان الصهيوني في تايلند عام . 2015
واش��ار رئيس االت ��ح ��اد ال ��ى :ان بعض االت ��ح ��ادات

العربية قدمت طلبا رسميا الى االتحاد الدولي
بضرورة مراعاة المنتخبات العربية واالسالمية
اثناء االستحقاقات الدولية بعدم مواجهة العبي
منتخبات الكيان الصهيوني ،ولكن ولألسف
الشديد ل ��م يؤخذ ذل ��ك الطلب بنظر االعتبار
بسبب التعليمات ال ��دول ��ي ��ة ،م ��ا يجعلنا نتخذ
القرارات الشخصية الوطنية باالنسحاب بسبب
ثوابتنا الوطنية اتجاه القضية الفلسطينية.

زيدان ينفجر بوجه العبيه :مصدوم باكو تحضر سباحة املعاقني لبطولة أسياد آسيا للشباب
من عدم التسجيل

ـ بغداد
أبدى مدرب ريال مدريد
االسباني لكرة القدم زين
ال ��دي ��ن زي ���دان انزعاجه من
تعادل فريقه مع أتلتيك بلباو
دون أهداف ،وهو ما حرم حامل
اللقب من تقليص فارق
ال��ن��ق��اط ال ��ث ��م ��ان
ال �������ت �������ي

تفصله عن المتصدر برشلونة.
وح��مّ��ل زي����دان خ��ط هجوم
ف ��ري ��ق ��ه م ��س ��ؤول ��ي ��ة ال ��ت ��ع ��ادل
بعد أن أصاب كل من رونالدو
وب ��ن ��زي ��م ��ة ال��ق��ائ��م وأض��اع��ا
ف��رص��ًا محققة للتسجيل.
وق �����ال زي�����دان “ن ���ح ���ن خلف
برشلونة بثمان نقاط ،ألننا لن
نسجل بشكل ك��افٍ ،مقارنة
بالعام الماضي النتائج تغيرت”.
وأضاف زيدان “شاهدت مباراتنا

أمام بلباو وال يمكنني القول
أننا لعبنا بشكل مختلف عن
العام الماضي ،بذلك الموسم
فزنا ببعض المباريات بالدقيقة
األخيرة ،وهذا العام لم يحدث
هذا األمر ،أنا لست قلق ًا لكنني
م��ص��دوم بسبب ال�لاع ��ب ��ي ��ن”.
وعن المرحلة القادمة قال زيدان
ان “وظيفتي هي التأكد من أن
الفريق يمر بحالة إيجابية
وي ��ل ��ع ��ب واأله �����داف س ��ت ��أت ��ي”.

ـ بغداد
باشر منتخبنا بالسباحة للمعاقين وحداته
التدريبية المنظمة ف ��ي معسكره التدريبي
الخارجي المقام حاليا في العاصمة االذربيجانية
استعدادا للمشاركة في بطولة االسياد للشباب
ال ��ت ��ي س ��ت ��ق ��ام ف��ي االم�����ارات ال ��ش ��ه ��ر ال ��ح ��ال ��ي.
وقال رئيس اتحاد سباحة المعاقين ،هاشم فرز ،في
اتصال هاتفي” مع العراقية “ من العاصمة باكو:
يواصل منتخبنا لسباحة المعاقين للمتقدمين
والشباب وحداتهم التدريبية في مسبح العاصمة
باكو بمعدل وحدتين تدريبيتن صباحية ومسائية

قبل ال ��ت ��وج ��ه للمشاركة ف ��ي بطولة االس ��ي ��اد
التي ستنطلق االس ��ب ��وع المقبل في االم ���ارات.
واضاف فرز :التقى الوفد العراقي السفير العراقي
في اذربيجان الدكتور فاضل الشويلي ،وقد تم
خالل اللقاء شرح انجازات رياضة المعاقين بشكل
ع ��ام والسباحة بشكل خ ��اص ،وم ��ا وصلنا اليه
من انجازات على الصعيد العالمي ،وبدوره اثنى
السفير العراقي على جهود الوفد العراقي ،متمنيا
لهم تحقيق افضل االنجازات في بطولة االسياد،
كما اب ��دى السفير الشويلي تعاونه معنا عبر
توفير كل سبل التعاون لغرض انجاح المعسكر
ال ��ت ��دري ��ب ��ي ووص���ول سباحينا ال��ى الجاهزية.

وبيّن فرز :ستتم تسمية  5سباحين من الشباب
للمشاركة في بطولة االس ��ي ��اد ،وسيتم اختيار
السباحين من قبل المدرب سفيان عبد الكريم،
السيما وان عددا من منتخبات اللجنة البارالمبية
س ��ت ��ش ��ارك ف ��ي ��ه ��ا ،وم ��ن ��ه ��ا ال��ع��اب ال��ق��وى ورف��ع
االثقال وتنس الطاولة ،اضافة ال ��ى السباحة.
وان ��ه ��ى ف ��رز حديثه بالقول :ان تلك البطولة
ستكون خاتمة مشوارنا للموسم الحالي ،وكلنا
طموحات كبيرة ف ��ي تحقيق افضل االن ��ج ��ازات
ليس في السباحة فحسب ،بل بالفعاليات االخرى،
وحصد احد المراكز االول ��ى في البطولة في ظل
مشاركة خيرة المنتخبات االسيوية عربيا واسيويا.

االخـــرية

مدير التحرير
حسن محمد مهدي
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معتمدة لدى ناقبة الصحفيين العراقيين

كيت وينسلت نجمة سلسلة  Avatarالجديدة
بعد م ��رور عقدين على
دوره ��ا الشهير بفيلم
ت��ع��ود
،Titanic
الممثلة البريطانية
ك ���ي ���ت وي ��ن ��س ��ل ��ي ��ت
للتعاون مع المخرج
ج ��ي ��م ��س ك ��ام ��ي ��رون
ف ��ي سلسلة أفالمه
الجديدة من Avatar

وال ��ت ��ي سيصل عددها
إلى اربعة سينتجها مع
ج ���ون الن ����دو م��ن خ�لال
شركتهما Lightstorm
Entertainment
.company
وذك ��ر موقع  Varietyأن
ع ��رض أول ه ��ذه األج ��زاء
سينطلق في ديسمبر

م ��ن ال ��ع ��ام  .2020يليه
الجزء الثالث في الشهر
ذات���ه م��ن ع ���ام ،2021
ث ��م ال��راب��ع ف ��ي  20من
دي ��س ��م ��ب ��ر ف���ي ال��ع��ام
 ،2024أما الجزء الخامس
فسيُع رَض ف ��ي العام
.2025
ولقد ص �رّح “كاميرون”

للموقع ن ��ف ��س ��ه“ :لقد
اس ��ت ��م ��ر ب ��ح ��ث ��ي وك ��ي ��ت
لمدة  20سنة لنجد عم ً
ال
يجمعنا مجدداً بعد فيلم
 Titanicالذي اعتبره أحد
أجمل أفالم حياتي .وأنا
أتشوق حتى أراه ��ا تبث
ال��ح��ي��اة ف ���ي شخصية
رونال التي ستؤديها”.

غوغل يحتفي بالفنانة اللبنانية
الراحلة صباح

ميسان  /علي االزهري

احتفى محرك
البحث العالمي
العمالق غوغل
ب���ال���ف���ن���ان���ة
اللبنانية الراحلة
ص ����ب ����اح ،ح ��ي ��ث
زي ����ن صفحته
الرئيسية برسم
ل��ـ”ال��ش��ح��رورة”،
كما يطلق عليها
الجمهور.
وه �����ي م ����ن أب ����رز
الفنانين العرب في
القرن العشرين ،حيث
كانت بدايتها الفنية
في صغرها في لبنان،
واس ��ت ��ط ��اع ��ت أن تميز
بشهرتها المحلية ،حتى
استطاعت لفت انتباه

المنتجة السينمائية اللبنانية
األصل آسيا داغر والتي كانت
تعمل في القاهرة.
وكلف الملحن رياض السنباطي
بتدريبها فنيًا ووض ��ع األلحان
التي ستغنيها في الفيلم ،وفي
تلك الفترة اختفى اسم “جانيت
الشحرورة” وح ��ل مكانه اسم
“صباح” في فيلم القلب له واحد
عام 1945م ،وكان عمرها وقتها
حوالي  18عام.
وت ���م ع ��م ��ل مسلسل يحكي
قصة حياتها اسمه “قالب لس”
عرض في رمضان عام 2011
وجسدت كارول سماحة دورها.
شاركت في السينما المصرية،
ول ��ه ��ا ع��دد كبير م ��ن األف�لام
التي تعدهي إح ��دى نجماتها،
ذلك باإلضافة لعدد كبير من

األغاني ،فتعتبر صباح من أهم
رم��وز الفن العربي وعمالقة
من عمالقة لبنان و قد دخلت
موسوعة غينيس كأكبر إرث
فني في التاريخ.
ل ��ه ��ا  83ف ��ي ��ل ��م ب ��ي ��ن مصري
ولبناني ،و 27مسرحية لبنانية،
ومايزيد عن  3000أغنية بين
مصري ولبناني.
وتعتبر ثاني فنانه عربية بعد
أم كلثوم في أواخر الستينات
تغني على مسرح األولمبيا
ف ��ي ب ��اري ��س م ��ع فرقة روميو
لحود االستعراضية وذل ��ك في
منتصف سبعينيات ال ��ق ��رن
ال ��ع ��ش ��ري ��ن ،ولكنها أول من
وق ��ف ��ت على م ��س ��ارح عالمية
أخرى “كأرناغري” في نيويورك
ودار األوبرا في سيدني ،وقصر

الفنون ف ��ي بلجيكا و قاعة
ألبرت هول بلندن ،وكذلك على
مسارح الس فيغاس وغيرها.
كما ش ��ارك ��ت ف ��ي الكثير من
المهرجانات أم ��ث ��ال :بعلبك،
ج ��ب ��ي ��ل ،ب ��ي ��ت ال���دي���ن .وم ��ن
المسرحيات.
“ك ��ن ��ز األس ���ط ���ورة” ،وه��ي آخر
مسرحياتها وك ��ان إلى جانبها
بالمسرحية الفنان جوزف عازار
وزوج ��ه ��ا السابق ف��ادي لبنان
والفكاهي كريم أبو شقرا وورد
الخال واألمير الصغير.
وك ��ان أخر أعمالها هي أغنية
“ي ��ان ��ا ي ��ان ��ا” ،وال ��ت ��ي سبق لها
تقديمها بالسابق ،إال أنها عادت
وقدمتها ب ��ت ��وزي ��ع موسيقي
جديد وشاركت معها الغناء روال
سعد.

فايا يونان تثري غضب السوريني
بإحراج معجب!

يبدو أن شخصية
الفنانة السورية
الشابة فايا يونان
ل���م ت ��ن ��ض ��ج بما
ي ��ك ��ف ��ي ل ��تُ��ت ��قِ��ن
ل ��ع ��ب ��ة ال��ت��واص��ل
ال �����خ �����ط �����رة م��ع
ال ��ج ��م ��ه ��ور .أو أنها
ع ��ل ��ى م��ا ي��ب��دو قد
ت��اه��ت ب ��ي ��ن خطي
الغرور والثقة العالية
بالنفس بعد أن حققت
انتشاراً واسع اً -ال يصح
وصفه بالنجومية حتى
الساعة!
فقد تصرفت هذه الشابة
�رور غير مبرر م ��ع أبناء
ب ��غ � ٍ
بلدها ،وكانت حركتها فاقعة

عندما أدارت وجهها ه ��رب �اً من
التقاط ص ��ورة “سيلفي” مع أحد
المعجبين الذي نجح بالصعود إلى

المسرح ،وقالت وهي تبتسم”:هلق
ك لّن بيجوا”!
ه ��ذه الواقعة ربما كانت ستمر

وجهت الفنانة نادية الجندي الشكر للفنانة
الشابة ياسمين صبري بعد إشادتها باألفالم
السينمائية التي قدمتها الفنانة الكبيرة في
مسيرتها الفنية.
وأع��ادت نشر مقطع الحلقة ال ��ذي تحدثت
فيه عن إعجابها بأفالمها عبر حسابها على
“إنستغرام” أمس بعدما احتلت حلقتها من
برنامج “صاحبة السعادة” المرتبة المتقدمة
بين المواضيع األكثر تداو ً
ال على “تويتر” في
مصر.
وكتبت نادية معلقة“ :بشكرك ياحبيبتى
انتى فنانة جميلة وموهوبة وشاطرة والنَّاس
بتحبك اوى وبتمنالك مزيد م ��ن النجاح
والتوفيق فى كل أعمالك القادمة”.

بعد الجدل الكبير في الفترة األخيرة
ح ��ول مشاركة الفنان ماجد المهندس
ف ��ي ال ��م ��وس ��م ال ��ث ��ان ��ي م ��ن ب ��رن ��ام ��ج “ذا
فويس كيدز ″وخصوصا بعد اعتذاره عن
المشاركة في الموسم ال ��ق ��ادم ،حسم
الساهر مشاركته في البرنامج وأعلن أنه
سيكون رسميا في الموسم الجديد.
ونشر المهندس عبر حسابه الخاص
على “فيسبوك” ص ��ورة له من الموسم
األول وعلق عليها قائال“ :كاظم الساهر
سيشارك في الموسم الثاني من برنامج
”MBC The Voice Kids

هنا الزاهد تُلبّي دعوة طفل مريض بالسرطان
لبّت الفنانة الشابة هنا الزاهد
دع��وة الطفل محمد المريض
بالسرطان ال ��ذي رغب بلقائها.

وزارت ��ه في المستشفى حيث يتلقى
ال ��ع�لاج .فبعد س ��اع ��اتٍ م ��ن نشرها
للفيديو ال ���ذي طلب فيه زيارتها،

عادت ونشرت مقطع فيديو يجمعها
فيه خالل الزيارة التي احتضنته فيها
وقبلته والعبته باهتمام كبير
ٍ

ترشيح هبة مجدي لبطولة “خيانة عظمى”
رشح المخرج أحمد
ح ���س ���ن ال��ف��ن��ان��ة
الشابة هبة مجدي
لإلشتراك في بطولة
م ��س ��ل ��س ��ل ��ه ال ��ج ��دي ��د
“خيانة عظمى” الذي

تعطل ت ��ص ��وي ��ره بسبب
اعتذار عدد من المرشحين
للمشاركة فيه .علم اً أنه تم
ترشيح أحمد صفوت وهالة
فاخر ألدوار البطولة ،ومن
المقرر عرض هذا العمل

خالل الربع الثاني من العام
المقبل ،مع اإلشارة إلى أن
عدد حلقاته يصل إلى .45
يُذكر أن المسلسل يناقش
ق��ض��ي��ة ال��ج��اس��وس��ي��ة،
ويشارك في كتابته عبد

اهلل ح ��س ��ن ،أم ��ي ��ن جمال
ومحمد م ��ح ��رز ،ول��م يتم
اإلس ���ت ���ق ���رار ع ��ل ��ى م ��وع ��د
النطالق تصويره بانتظار
اإلنتهاء من توقيع العقود
مع الفنانين.

عاصي الحالني يفتتح حفله بدار األوبرا بـ “كبرية يا مصر”
أح��ي��ا ال��ف��ن��ان ع ��اص ��ي
لا ح ��اش ��داً
ال ��ح�لان ��ي ح ��ف� ً
ف ��ي دار األوب���را المصرية
ضمن فعاليات مهرجان
الموسيقى العربية بدورته
ال ��س ��ادس ��ة والعشرين.
وافتتح ليلته الخاصة
بأغنية كبيرة يا مصر

التي أشعلت األجواء منذ بداية
الحفل .علم ًا أنه حيا الجمهور،
وتمنى لهم س ��ه ��رًة ممتعة
معه بقدر م ��ا يستمتع هو
لوجوده بينهم .وقال“ :أتشرف
بمشاركتى ف ��ي المهرجان
وبكل سعادة وس ��رور ،ودائما
أس ��ع ��ى ألن أك ���ون م ��ت ��واج ��داً

معكم ف ��ي المهرجان ب ��دار
األوبرا ،وسأكون على المسرح
لمدة ساعتين ألق ��دّم أغانى
جديدة لمصر ولشعبها”.
ه��ذا وغ ��نّ��ى ال ��ح�لان ��ي ع��دداً
كبيراً من أعماله ،نذكر منها:
“وأن���ى م ���ارق م��ري��ت”“ ،ست
الستات” ”،يا نسايم الحرية”،

“الهوا طاير” ،إلى جانب عدد
من األغاني الشهيرة للراحل
عبد الحليم حافظ .أما مفاجأة
الحفل ،فكانت أغنية ‘’نسايم
ال ��ح ��ري ��ة” ال ��ت ��ي ح��رص على
أدائها ألول م ��رة على مسرح
دار األوبرا العريق كهدية منه
لجمهوره في مصر.

ملــــــاذا جردوا فيفيان سليماني
على لقب ملكة جمال العراق؟
أكدت منظمة ملكة جمال العراق تجريد “فيان نوري السليماني” من
لقبها كملكة جمال العراق لعام  ،2017ومن واجباتها المرتبطة بهذا
اللقب ،بعد اكتشاف حقيقة أنها كانت متزوجة .وجاء في بيان
المنظمة ،أن “القرار اتخذ بعد مخالفة اآلنسة سليماني لقواعد
المسابقة والتي توجب على المشاركة أال تكون متزوجة .سليماني
قالت أثناء التسجيل إنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخها ،لكنها
في الحقيقة كانت مرتبطة بعالقة زواج من شخص يدعى طالب
عزيز ،وهي اآلن منفصلة أو مطلقة .في هذه الحالة فإن سليماني
خالفت قواعد المنظمات الدولية التي تحظى منظمة ملكة جمال

العراق برخصة منها ،وفيما يتعلق بلقب ه ��ذا العام سيبقى
مجردا حتى اختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات
الجدير بالذكر أن القرار القى انتقادات ح ��ادة من
ال ��دول ��ي ��ة”.
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ،الذين وصفوه بأنه “تالعب
بالمسابقة وأهدافها” ،خاصة بعد المشكالت التي أثيرت حول ملكة
الجمال السابقة شيماء قاسم .وقد حصدت فيان سليماني لقب
ملكة جمال العراق لعام  2017خالل حفل أقيم في العاصمة بغداد
في مايو الماضي ،بمشاركة واسعة لمتسابقات من مختلف مناطق
العراق ،وبحضور عدد من الفنانين العرب .

الخالف يتجدد بني ليلى إسكندر
ومريم حسني

مرور الكرام لو أنها تداركت األمر،
أو أقله لم تبتسم فرح ًا عندما قام
أحد الحراس بانزال الشاب المعجب
بقوة عن المسرح! لكنها تجاهلت
مشاعر الشاب المُح رَج ،وع ��ادت
لتكمل الغناء بدلع المطمئنة
جُرحَت مشاعره!
لنجوميتها بعد أن ِ
ه��ذا المشهد استفز الجمهور
المتابع بشدة ،فانفجر غضب ًا على
مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث
سخر كثيرون من تصرفها ،وسألوا:
هل تظن نفسها السيدة فيروز أم
هي أم كلثوم حتى تتصرف بغرور
مع الجمهور؟! وتوالت التعليقات
بين من انتقدها لقلة خبرتها في
التواصل مع الجمهور مثنيا على
موهبتها ،وآخر أكد أنه لم يسمع
بها قبل هذه الحادثة!

رانيا فريد شوقي تنضم لـ”أبو العروسة” ماجد املهندس يحسم الجدل حول
مشاركته ذا فويس كيدز

السعر( )500دينار

بعد يومين فقط على مصالحتهما ،عاد الخالف ليشتعل مجددا
بين مريم حسين وليلى أسكندر وعلى مايبدو أن الجماهير هذه
المره هي من ساهمت في تأجيج الخالف بينهم من جديد  ،وكان
أحد المواقع اإللكترونيه قد أجرى مصالحه بين ليلى إسكندر
ومريم حسين وعانقت كل منها األخرى إال أن الخالف عاد من جديد
حيث تحدثت “حسين” مساء أمس عبر “سناب شات” وقالت أن هناك
بشكل
من نقل قبل أسبوعين كالم ًا لفنانة ،وفهمت الموضوع
ٍ
خاطيء .فكان يجب عليك أن تتأكدي مما قلتي ألني إنسانة أفكر
ورأسي ليس مثل العجينة” .
هذه الفيديوهات دفعت “إسكندر” لترد برسائل بدورها عبر
“سناب شات” ،حيث قالت فيها“ :أنا يوم إنحطيت في موقف محرج
معها أمام اإلعالم صافحتها ألني “كالس ومتربيه .مو ألني غبيه
وبصير صديقتها .ألن عمري ماصرت صديقتها في يوم من األيام،
والعمري طلعت معاها حتى وال على فنجان قهوة فيا حبايبي خل
تقول اللي تقوله”

اسماء صفاء يف مسلسل مصري
برمضان القادم

اتفق المنتج المصري
تامر مرسي مع الفنانة
العراقية اسماء صفاء
على القيام بالبطولة
ال��ن��س��ائ��ي��ة للفيلم
ال��ج��دي��د ال ����ذي يقوم
ب ��ال ��ع ��م ��ل ع ��ل ��ي ��ه خ�لال
ال��ف��ت��رة ال ��ح ��ال ��ي ��ة مع
الفنان يوسف الشريف.
وال������������ذي ي���ب���اش���ر
ال ��س ��ي ��ن ��اري ��س ��ت عمرو
سمير عاطف كتابته
خ�لال الفترة الحالية،
ويخرجه أحمد ن��ادر ج�لال،

وي ��ت ��وق ��ع ان��ط�لاق تصويره
بداية العام الجديد للعرض

خ�لال موسم الصيف
المقبل.
الزاهد انتهت مؤخراً
م ���ن ت��ص��وي��ر أول ���ى
بطوالتها السينمائية
ف���ي ف ��ي ��ل ��م “ع��ق��دة
الخواجة” مع الفنان
حسن ال ���رداد المقرر
عرضه خ�لال موسم
أج���ازة نصف ال ��ع ��ام،
ف ���ي ���م ���ا س ��ت ��ن ��ط ��ل ��ق
االف ��ي ��ش ��ات الدعائية
ل ��ل ��ف ��ي ��ل ��م ب ��غ ��ض ��ون
منتصف الشهر الجاري.

حبيب ناسليهان أتاغول السابق يتهمها بالغرور!

بعد ترشيح مسلسلها Kara
 Sevdaال��م��ع��روف ع ��رب ��ي �ًا
بتسمية “ح ��ب أعمى” كأول
مسلسل تركي يترشح لجائزة
 Emmyالعالمية ع ��ن فئة
“تالنوفيال” ،أطل شاب يقول
أنه كان حبيب النجمة التركية
ناسليهان أتاغول سابق اً.

ون ��ش ��ر ص���ورة تجمعه بها
وقال أنها تغيرت كثيراً عندما
وص��ل��ت ل ��ل ��ش ��ه ��رة وقطعت
عالقتها بأصدقائها .كما أنها
لم تزر والدها الذي اشتد به
حال المرض ومات قهراً.
إال أنها لم ت ��رد على كل ما
ورد باتهاماته ،لكنها نشرت

صورًة لغالف النسخة التركية
م ��ن مجلة ،Marie Claire
ال ��ذي ظهرت عليه .علم ًا أن
مسلسلها سيتنافس مع
مسلسلين م ��ن ال ��ب ��رازي ��ل،
وآخ��ر م ��ن ك ��ن ��دا ،ويشاركها
بطولته النجم التركي بوراك
أوزجيفيت.

أعلنت شركة نتفليكس أنها
ستوقف مسلسل “House
 ”of cardsرغم نجاحه ،وذلك
ف��ي ال��ي��وم ال ��ت ��ال ��ي النتشار
األخبار عن اإلدعاءات بالتحرش
الجنسي ال ��ت ��ي ط ��ال ��ت بطله
كيفن سبيسي .ح ��ي ��ث أنها
اعتبرت التهمة التي وجهها له
الممثل أنتوني راب بالتحرش
ب ��ه جنسي ًا عندما ك��ان في
الرابعة عشر من العمر مشكلة
كبيرة.
ورغم أن “سبيسي” نفسه غرّد

مستغرب ًا عبر حسابه على
“تويتر” موضح اً أنه “مصدوم
ب ��ش ��دة” م ��ن سماع رواي ���ة راب
للواقعة ،مؤكداً أنه ال يتذكرها.
وكتب أنه مدين لـ”راب” باعتذار
شديد معتبراً أن ما حصل ربما
يكون سلوك ًا غير الئ ��ق تحت
تأثير السكر! إال أن القائمين
على نتفليكس ق ��د ات ��خ ��ذوا
القرار بوقف المسلسل رغم
نجاحه.
ه��ذا وي��ت��ردد أي ��ض ��ا أن فيلم
سبيسي بعنوان “ ”Goreحول

الكاتب أسيربيك غور فيدال
قد يتم إيقافه أيض اً .فيما لم
تظهر حتى الساعة مدى جدية
ادع ���اءات راب بحق “سبيسي”
وتداعيات اتهامه القانونية.
إال أن الالفت في اإلعتذار الذي
دون ���ه سبيسي ه ��و اعترافه
ال ��م ��رف ��ق ب ��أن ��ه س ��ب ��ق وع��اش
ع�لاق ��ات حميمة م ��ع ال ��رج ��ال
والنساء على حدٍ سواء .حيث
أعلن أيض اً أنه اختار مؤخراً أن
يتابع حياته بعالقات جنسية
“مثلية”

نتفليكس تُوقف مسلسل “”House of cards

