
دع��ت جلن��ة الثقاف��ة والإع��ام الربملاني��ة, رئي���س 
الوزراء حيدر العب��ادي اىل اللتزام بن�صو�س قانون 
�ص��بكة الإع��ام العراقي. فيما اأكدت عدم ت�ص��لمها اأي 

تر�صيح لع�صوية جمل�س اأمناء ال�صبكة.
وقال��ت اللجن��ة يف بي��ان ,اإنه��ا "قدم��ت اىل رئي���س 
ال��وزراء حي��در العب��ادي اأ�صم��اء جمي��ع املر�صح��ن 
مللئ ال�صواغ��ر يف جمل�س اأمناء جمل�س �صبكة الإعام 
العراقي وفقا لقانون ال�صبكة رقم )26( ل�صنة 2015, 
وق��رار املحكم��ة الحتادية بتقلي�س جمل���س الأمناء 
من ت�صع��ة اأع�ص��اء اىل �صتة واختي��ار املر�صحن من 
قبل جمل�س ال��وزراء ليتم عر�س ال�صماء على جمل�س 

النواب للت�صويت عليهم".
يف  ق(  ث  ل   373( "الكت��اب  اأن  واأ�صاف��ت, 
م��ن  ثاني��ا(   8( امل��ادة  عل��ى  اأك��د   31/8/2016
عملي��ة  يف  ال�صفافي��ة  عل��ى  تن���س  الت��ي  القان��ون 
الختيار بعد العان عن ال�صواغر, ويحق لكل عراقي 
تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س عليها يف املادة )9( 

من القانون اأن يقدم طلبا ل�صغل املن�صب".
واأك��د اللجن��ة, اإنه��ا "مل ت�صتلم حلد الي��وم اي تر�صيح 
لع�صوي��ة جمل���س امن��اء ال�صبك��ة", مهيب��ة مبجل���س 
ال��وزراء ورئي�صه "اللت��زام بن�صو�س القانون بعد ان 

اأ�صدرت املحكمة الحتادية قرارها بالطعونات".
ولفت��ت اىل اإنها "�صبق اأن قدمت اللجن��ة طلبا لقراءة 
التعدي��ل الأول عل��ى قان��ون �صبكة الإع��ام العراقي 
ق��راءة اأوىل يف جمل���س الن��واب مب��ا ي�صتجي��ب لقرار 

املحكمة الحتادية".

ك�ص��ف م�ص��در اأمنى يف �رشطة النجف, ع��ن اخاء �صبيل 
النا�صط املدين علي الذبحاوي.

وق��ال امل�ص��در يف حدي��ث �صحف��ي اإن "النا�ص��ط املدين 
املختط��ف علي الذبح��اوي و�ص��ل اىل داره بعد ان رمته 
�صي��ارة يف اح��د ال�ص��وارع القريب��ة م��ن مرك��ز الر�صوية 

مبدينة النجف ال�رشف".
يذك��ر اأن الق��وات المنية يف حمافظ��ة النجف عرثت يف 
ال�27 من اب 2016, على �صيارة النا�صط علي الذبحاوي 
يف ق�ص��اء الكوفة, وقام ذوي��ه بت�صجيل باغ لدى مراكز 

ال�رشطة عن اختفائه يف ظروف غام�صة.

3 محليات Thu. 8 Sep. 2016 issue no 189
الخميس 8 أيلول 2016 العدد 189

ومن��ذ انبثاقه��ا يف بداي��ات الق��رن الع�رشين ال 
انه��ا �رشعان ما متلكت قلوب اجلماهري وا�صحت 
من اه��م ال�صباقات العاملية وه��ي اليوم تت�صدر 
اغل��ب الريا�ص��ات القريب��ة منها ب��ل متكنت من 
اله��ام املتابع��ن والعامين وكاف��ة ال�رشائح 
املهم��ة يف الع��امل وم��ن ه��ذا املنطل��ق �رشع��ت 
�رشكة القمة املا�صية للتج��ارة الدولية )م�رشوب 
ال�صباق��ة لحت�ص��ان  ال�رشك��ة  لتك��ون  الطاق��ة( 
ورعاي��ة ال�صباب يف جمال �صباقات الفورما من 
خال تنظيمها لعدة مهرجانات يف العراق حيث 
كان الول يف اربي��ل والثاين يف العا�صمة بغداد 
والأخ��ري يف حمافظ��ة النج��ف ال���رشف والت��ي 
تواجدت فيه��ا جموعة كبرية من و�صائل العام 
لتغط��ي مهرجان درفت ال��ذي نظمته ال�رشكة يف 
النج��ف هذه املرة �صعيا منها لف�صح املجال امام 
الطاق��ات ال�صبابي��ة يف ميدان �صباق��ات الدرفت 
من اج��ل اظه��ار امكانياتهم واط��اع اجلماهري 
النجفي��ة واجلنوبية على جمالية ه��ذا النوع من 
ال�صباق��ات حي��ث او�ص��ح مدي��ر ت�صوي��ق ال�رشكة 
خمتار �صي��اء ,ان هذا املهرجان ه��و الثالث من 
نوع��ه بعد �صباق اربي��ل وبغ��داد ويت�صمن ثاث 
فئات للقوة �صاركت به ثاث انواع من ال�صيارات 
م��ن ط��راز ال�صتة �صلن��در وثمانية �صلن��در حم�صن 
ويح�ص��ل الفائزي��ن عل��ى مبالغ مادي��ة وعينية 

متنوعة .
واكد خمتار على اهمية الهتمام بتلك ال�صباقات 
م��ن اجله��ات املعني��ة يف الريا�ص��ة م��ن خ��ال 
العتن��اء يف البن��ا التحتي��ة وتوف��ري م�صام��ري 
ال�صباقات وكما ترون نحن اليوم هنا يف النجف 
ال�رشف ن�صتخدم طريق��ا عاديا معبدا خم�ص�س 
للم��ارة ولي���س لل�صباق��ات كم��ا ه��و معم��ول به 
يف الع��امل وا�صاف مدي��ر الت�صوي��ق ,ان �رشكتنا 
الريا�ص��ة وال�صب��اب ووجودن��ا  تدع��م �رشيح��ة 
يف ه��ذا املهرج��ان يوؤك��د م��دى حر�صن��ا عل��ى 
دع��م هذه اللعبة الت��ي يقد�صها ال�صب��اب العراقي 
ويهت��م به��ا كثريا, وم��ن جهته اك��د رئي�س جلنة 
الريا�ص��ة يف النجف ال���رشف ان هذا املهرجان 

م��ن املهرجان��ات املهم��ة يف املحافظ��ة ملا له 
م��ن خ�صائ���س فنية واداري��ة وريا�صي��ة تخدم 
الريا�ص��ة يف النج��ف ال�رشف وتع��د خطوة نحو 
التق��دم يف جم��ال �صباق��ات هذا الن��وع وا�صاف 
ان ابن��اء النجف �صغوفن بهذه اللعبة ويتطلعون 
اىل ا�صتمراره��ا وان �صاء اهلل �صت�صتمر يف النجف 
نثم��ن  بدورن��ا  ونح��ن  الخ��رى  واملحافظ��ات 
ال�رشك��ة الراعية للمهرج��ان وحر�صها على دعم 
الريا�صة وال�صباب يف عموم الباد والنجف على 

وجه اخل�صو�س
وتعتم��د فورم��ا يف خطته��ا الت�صويقي��ة عل��ى 
الطاق��ات  لتطوي��ر  ال��ازم  الدع��م  تخ�صي���س 
ال�صبابي��ة ومتكنيها م��ن ممار�صة اللع��اب التي 
جتد له��ا م�صاح��ة وا�صعة يف باقي بل��دان العامل 

ونقلها اىل م�صمارات العراق النا�صئة
هذا وقد ح�رش املهرجان عدد غفري من اجلماهري 
التمثي��ل  اىل  بالإ�صاف��ة  وال�صعبي��ة  الريا�صي��ة 

الر�صمي وو�صائل العام.

مارثون بغداد للسالم.. فعالية ضد العنف 
 حي��ث يعترب مبادرة وطني��ة وثقافية ملا يحمله 
م��ن اه��داف �صامي��ة تعم��ل عل��ى انعا���س الروح 
الوطنية وتر�صيخها يف عقول وقلوب امل�صاركن, 
وه��ذه لي�ص��ت امل��رة الوىل الت��ي يتح��دى فيه��ا 
جمموعة من الن�صط��اء املدنين الظروف المنية 
التح�ص��ري  تراف��ق  الت��ي  والتعقي��دات  ال�صعب��ة 
ملث��ل ه��ذه الن�صط��ة وخ�صو�صا احل�ص��ول على 
املوافق��ات الازم��ة وتاأمن امل�صاح��ة املطلوبة 
للرك���س ولتنظي��م فعالية من هذا الن��وع. هوؤلء 
“فري��ق ريا�ص��ة  ال�صب��اب يجتمع��ون يف اط��ار 
�صد العن��ف – العراق” هو امل���رشف على تنظيم 
ماراث��ون بغ��داد لل�ص��ام وه��و اي�ص��ا امل���رشف 
عل��ى م�ص��ار الريا�ص��ة �ص��د العن��ف يف املنتدى 
الجتماع��ي العراق��ي.  ويف اجتماعه��م الخ��ري 
ببغ��داد ق��رر الفريق اقام��ة ن�ص��ف ماراثون هذا 

العام يف بغداد ل�صعوبة تاأمن م�صافة املاراثون 
 42.195 م�صاف��ة  وه��ي  الكامل��ة  القيا�صي��ة 
كيلوم��ر. وخال الجتماع مت��ت مناق�صة مكان 
وقت تنظي��م املاراثون و كيفية جت��اوز العقبات 
الت��ي تواج��ه اقامة املاراث��ون ومنه��ا احل�صول 
عل��ى املوافقات المني��ة بالتن�صيق م��ع اجلهات 
المني��ة احلكومية لتاأمن املنطق��ة املراد اقامة 
املاراث��ون فيه��ا. واتف��ق ال�صب��اب عل��ى تق�صي��م 
املتطوع��ن على �صكل ف��رق وتوزيع املهام فيما 
بينه��م  ومن اهدافه اأي�صا التعارف والتاآخي بن 
امل�صارك��ن ونحن باأم�س احلاج��ة من اجل ر�س 
ال�صفوف وتقوية الأوا�رش املجتمعية مبثل هكذا 
حمافل يقودها ال�صباب الواعي املثقف احلري�س 
على مل �صمل �صعب��ه وتنويره بالثقافات العاملية 
الهادف��ة, خ�صو�ص��ا واأن الريا�ص��ة تعم��ل عل��ى 
ار�ص��اء ال�صلم املجتمعي وك�رش احلواجز والفوارق 
الطبقي��ة وتعزي��ز الخ��وة م��ن خ��ال املناف�ص��ة 

ال�رشيفة وللمارثون جانب اخر مهم وهو اجلانب 
ال�صحي حيث يعمل عل��ى تن�صيط الدورة الدموية 
وتقوي��ة ع�ص��ات القل��ب واجل�ص��م والأجم��ل من 
ذل��ك ا�صتن�صاق الهواء العذب الق��ادم من احلدائق 
الواقعة عل��ى جانب الطريق املروي��ة مباء دجلة 
الع��ذب, واأن الهدف الأ�صمى لهذا املارثون والذي 
نعم��ل م��ن اجل��ه ه��و اأن امل�صارك��ون في��ه م��ن 
خمتلف الفئ��ات و اجلن�صيات والأع��راق والألوان 
دون متيي��ز وه��ذا م��ا يعم��ل القائم��ن عليه من 
اأج��ل اأن يع��م الأمن والأمان وينت���رش ال�صام يف 
ربوع وطننا احلبيب وبنف�س الوقت نقوم باإر�صال 
ر�صائل اىل العامل اجمع من خال و�صائل الأعام 
وال��وكالت الت��ي �صتغط��ي ه��ذه الفعالي��ة ب��اأن 
الع��راق واأهل��ه م��ن اعظ��م ال�صع��وب الت��ي تع�صق 
احلي��اة واحلرية وال�صام بغ���س النظر عما فعله 

املخربن واحلاقدين على هذا ال�صعب ال�صابر.
بالإ�صاف��ة اىل ان ,اإج��راءات ال�صام��ة �صتك��ون 

مرافق��ة للمارث��ون م��ن خ��ال ف��رق الإ�صعافات 
الأولي��ة النقالة ف�صا عن تواج��د القوات الأمنية 
الت��ي لها دور كب��ري يف تاأمن املكان لتايف اي 

حالت طارئة يف حال حدوثها. 
ي�ص��ار اىل " فري��ق ريا�صة �صد العن��ف – العراق 
” جمموع��ة م��ن ال�صب��اب والن�صط��اء املدني��ن 
والاعن��ف  بال�ص��ام  املوؤمن��ن  والريا�صي��ن, 
الأف�ص��ل,  نح��و  الب��اد  م�ص��رية  لدع��م  ك�صبي��ل 
واملوؤمن��ن ب��اأن بغ��داد, يج��ب اإن تك��ون مدينة 
لل�ص��ام. نعم��ل جلع��ل ماراث��ون بغ��داد لل�ص��ام 
حدث عراقي دويل �صنوي مفتوح. ماراثون بغداد 
لل�صام وعم��وم فعاليات واأن�صط��ة فريق ريا�صة 
�صد العنف هي فعاليات جمانية غري ربحية غري 
مرتبطة بجهة �صيا�صية, حزبية, اأو دينية ومتاحة 
جلمي��ع العراقي��ن والدولي��ن للم�صارك��ة فيه��ا.  
وه��و اأحد م�صارات املنت��دى الجتماعي العراقي 
الذي عقدت دورت��ه الأوىل يف عام 2013 داخل 

حدائق جامعة بغداد وانتقلت فعالياته اىل بناية 
الق�صل��ة واملرك��ز الثق��ايف البغ��دادي يف �ص��ارع 
املتنب��ي. وعق��د مو�صمه الث��اين يف العام ٢٠١٥ 
يف حدائ��ق اأبي نوؤا�س وح���رشه اأكرث من 3000 
نا�ص��ط �صمنهم ن�صط��اء دولين, كما �ص��م اأي�صًا 
اأك��رث من ٢٠٠ ن�ص��اط متنوع اأقيم��ت جميعًا يف 

اآٍن واحد.
 يف ع��ام 2015 اأطلق �صباب ريا�صة �صد العنف 
اول ماراث��ون لل�ص��ام يف بغ��داد وبالتزام��ن مع 
فعاليات املو�صم الث��اين من املنتدى الجتماعي 
العراق��ي و ذل��ك على حدائ��ق اأبو نوؤا���س ببغداد, 
بينما ُنظم��ت طيلة ال�صن��وات املا�صية عدد كبري 
م��ن الن�صط��ة التح�صريية �صمن حمل��ة مارثون 
بغداد لل�صام.  وم��ن اأهم منجزات حملة مارثون 
بغ��داد م�صاهمته��ا الفعال��ة يف اإط��اق ماراثون 
اربي��ل ال��دويل وال��ذي يع��د الول م��ن نوع��ه يف 

العراق.

بغداد ـ خاص 

مل يتبقى �سوى ايام 
معدودة تف�سلنا عن اجمل 

حدث ميداين يرتقبه 
الكثري من حمبي احلياة 

، حدث جماهريي يقام 
�سنويا يف اغلب دول العامل 

و�سوال اىل العراق انه 
املارثون، حيث �سينطلق 

ماراثون بغداد لل�سالم يف 
2016/9/24 وعلى �سارع 

ابو نوؤا�س البهي.

ال تختلف �سباقات ال�سيارات 
عن الريا�سات االخرى بل 
اأ�سبح �سغفها يغزو ار�س 

املعمورة وقد ا�سهمت 
ريا�سة ال�سيارات يف النمو 

االقت�سادي للبلدان التي 
ازدهرت بها تلك الريا�سة 
و�سباقاتها املتنوعة وتعد 

م�سامري ال�سباقات العاملية 
االكرث �سخبا للجماهري 

العا�سقة لتلك اللعبة وحمط 
انظار ال�سركات الكربى 

وا�سحاب االموال والتجار 
على حد �سواء 

مجلس نينوى يعلن قرب انطالق عمليات 
عسكرية جديدة

الموافقة على انشاء الطريق المؤدي لمطار 
الناصرية المدني

بدء عودة النازحين الى مناطقهم المحررة 
باألنبار عبر بزيبز

محافظات عراقية تحتضن مهرجان سباق الفورمال 

بغ��داد � متابع��ة: اعل��ن جمل���س حمافظة نين��وى , عن ق��رب انطاق 
عملي��ات ع�صكري��ة جدي��دة لتحرير الق��رى جنوبي مدين��ة املو�صل , 
فيم��ا اكد م�صارك��ة اأبناء املحافظ��ة بتلك العملي��ات ومن خال عدة 

ت�صكيات.
وق��ال نائ��ب رئي���س املجل�س نور الدي��ن قب��ان اإن "حمافظة نينوى 
�صت�صهد قرب انطاق عملي��ات ع�صكرية جديدة لتحرير القرى جنوبي 
مدين��ة املو�صل" , مبين��ًا ان "ال�صتع��دادات والتح�صيدات جتري الن 

من اجل تلك العمليات".
واأو�ص��ح قبان ان " اأبناء املحافظة �صي�صاركون بتلك العمليات ومن 
خ��ال عدة ت�صكي��ات" , م�ص��رياً اىل ان "احل�صد الع�صائ��ري وال�رشطة 
املحلية من اأبناء نينوى �صيكونون يف تلك املعارك اىل جانب اجلي�س 

العراقي وال�رشطة الحتادية وبقية القطعات الع�صكرية".
وكان رئي���س ال��وزراء حيدر العبادي ق��د اأكد , م�صارك��ة هياأة احل�صد 
ال�صعب��ي يف عمليات حترير املو�صل, فيما نوه باأهمية ح�صورها يف 

هذه العملية على م�صتوى دعم القوات العراقية. 

بغ��داد � متابع��ة:  اك��د النائب الول ملحاف��ظ ذي قار ع��ادل الدخيلي , على 
ح�صول موافقة وزارة البلديات وال�صغال العامة على ان�صاء الطريق املوؤدي 

اىل مطار النا�رشية املدين .
وق��ال الدخيل��ي يف بي��ان , اإن جه��ود احلكومة املحلية  ب�صقيه��ا الت�رشيعي 
والتنفيذي اثمرت عن ح�صول موافقة وزارة البلديات وال�صغال العامة على 
ان�ص��اء الطري��ق املوؤدي اىل مط��ار النا�رشية املدين وم��ن املتوقع العمل به 

خال اليام القليلة القادمة .
واو�ص��ح الدخيل��ي " ان العمال باأن�صاء مط��ار النا�رشية املدين و�صلت اىل 
مراحل متقدمة حيث مت ن�ص��ب ال�صا�س لبناء القاعات املخت�صة لاإدارين 

وامل�صافرين اىل ذلك تهياأة مدرج املطار ب�صورة كاملة .
وكان��ت وزارة النق��ل العراقي��ة قد اعلنت يف وق��ت �صابق ع��ن افتتاح مطار 

النا�رشية املدين قبل نهاية هذا العام .

بغ��داد � متابع��ة  اأفاد م�صدر اأمني عن بدء عودة النازحن اىل مناطقهم املحررة 
بالأنبار عرب معرب بزيبز. وقال امل�صدر اإن "عملية عودة النازحن اىل مناطقهم 
املحررة بالأنبار بداأت, عرب معرب بزيبز". ي�صار اىل اأن القوات الأمنية متكنت من 

حترير مناطق وا�صعة من حمافظة الأنبار.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

يدع��ون  اأ�صخا���س  م��ن  الع��دل,  وزارة  ح��ذرت 
املواطن��ن  لبت��زاز  وزيره��ا  ملكت��ب  انتماوؤه��م 

واجناز معامات غري اأ�صولية.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان , اإن��ه "يف خ�صم العمل 
لتح�ص��ن اخلدم��ات املقدمة للمواطن��ن واحلفاظ 

على كرامتهم وممتلكاتهم واإبعاد يد الف�صاد عنهم 
والق�صاء عل��ى املف�صدين". واأ�صاف, "وبن احلن 
والآخر يظهر بع���س الأ�صخا�س الفا�صدين والذين 
يدع��ون انتماوؤه��م اىل مكت��ب الوزي��ر او قربه��م 
م��ن بع���س ال�صخ�صي��ات القيادية يف ال��وزارة او 
انتمائهم لبع���س اجلهات ال�صيا�صية وي�صعون لبث 
�صمومه��م وابت��زاز املواطن��ن وتهدي��د املوظفن 

لإجن��از بع���س املعامات الغ��ري اأ�صولية وخارج 
ال�صواب��ط مما يوؤدي اىل ا�صاع��ة الف�صاد والتجاوز 
على حقوق املواطن��ن". وتابع, "واإذ اأننا ن�صنف 
ه��ذه الأفع��ال على انه��ا نوع اخر م��ن الرهاب", 
مهيبة باملواطن��ن واملوظفن اىل "عدم التعامل 
مع من ل يحملون تخوي��ًا ر�صميًا وب�صكل �رشيح 

بنوع املهمة املكلفن بها".

ونوه��ت ال��وزارة اىل اأن "املوظف املتعاون معهم 
�صيتحمل كاف��ة التبعات القانونية, وان يتم اإباغ 
اجلهات الأمنية وعلى الف��ور عن هوؤلء الفا�صدين 

مهما كانت انتماءاتهم التي يدعونها".
ونا�صدت املواطنن, ب�"الباغ وب�صكل وا�صح عن 
حالت البتزاز التي يتعر�صون لها من قبل هوؤلء 

الفا�صدين وعدم الجنرار ورائهم".

العدل تحذر من أشخاص يدعون انتماؤهم لمكتب وزيرها البتزاز المواطنين
بغداد ـ متابعة

الثقافة البرلمانية تدعو العبادي الى 
االلتزام بقانون شبكة اإلعالم العراقي

إخالء سبيل الناشط 
المدني علي الذبحاوي 

في النجف


