
ع��ن  االربع��اء،  الهولندي��ة،  احلكوم��ة  اأعلن��ت 
افتتحاها قن�صلية فخرية يف حمافظة الب�رصة.

 فيما ن�صبت مدير �رصكة غاز الب�رصة امل�صتثمرة 
من قبل �رصكة �صل �صاميون دامن كقن�صل فخري 
ممث��ا لل�صف��ارة. و�صل��م ال�صف��ر الهولن��دي ي��ان 
فالتمان���س اأوراق االعتم��اد اخلا�ص��ة بدامن اإىل 
حكوم��ة الب�رصة املحلية، ج��اء ذلك خال موؤمتر 
�صحفي عقده اأم�س. وق��ال فالتمان�س، اإن "باده 
تطم��ح لفت��ح اأب��واب التع��اون ب��ن البلدين عرب 
ت�صهي��ل اإج��راءات ح�ص��ول املواطن��ن العراقين 
مم��ن لديه��م اجلن�صي��ة الهولندي��ة عل��ى االإقام��ة 
والفي��زا وبالعك���س، ف�صا عن نق��ل اخلربات من 
الزراع��ي  الواق��ع  لتطوي��ر  الب���رصة  اإىل  هولن��دا 

والرثوة احليوانية".

العام��ة لاأن��واء اجلوي��ة والر�ص��د  الهيئ��ة  توقع��ت 
الزلزايل، االأربعاء، اأن يكون الطق�س �صحواً م�صحوبا 
بالغيوم ودرجات احلرارة ت�صجل 17ْم، خال االأيام 

املقبلة.
وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �صحف��ي، اإن طق���س اليوم 
�صيك��ون يف املناطق كافة �صح��وا مع بع�س الغيوم، 
ودرج��ة احل��رارة العظمى املتوقع��ة يف مدينة بغداد 

17ْم.
واأ�صاف��ت، اأن "طق���س ي��وم غد �صيك��ون يف املناطق 
كاف��ة �صحوا مع بع�س الغيوم كم��ا يت�صكل ال�صباب 
تدريجي��ا،  وي��زول  الباك��ر  ال�صب��اح  يف  اخلفي��ف 
ودرج��ات احلرارة تنخف�س ب�ص��ع درجات عن اليوم 
ال�صاب��ق و�صت�صج��ل درج��ات ح��رارة ال�صغ��رى دون 
ال�صف��ر املئ��وي يف املنطق��ة ال�صمالي��ة ويف بع���س 

االأماكن من املنطقة الو�صطى".
وب��ن، اأن��ه ال يتوق��ع ح��دوث تغ��ر يف حال��ة طق�س 
ال�صبت املقبل عن اليوم ال�صابق، م�صرا اىل اأن "طق�س 
االأح��د املقب��ل �صيك��ون يف املناط��ق كاف��ة �صح��واً، 

ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�صابق".
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 وق��ال رئي���س الهيئ��ة االداري��ة لن��ادي الب��رو 
الريا�ص��ي �ص��امل كاظ��م عب��د اهلل ل�)اجلورن��ال( 
نتمن��ى من احلكوم��ة املحلية دع��م الريا�صة يف 
الب�رصة وانديتها من خال اال�صتثمار، موؤكدا ان 
معوقات كثرة تواجهنا تتعلق من عدم ا�صتجابة 
اجله��ات احلكومي��ة بدع��م الن��ادي بع��د ح�صول 
حري��ق للنادي يف الفرة املا�صية، م�صرا، هناك 
الكث��ر م��ن الكت��ب واملخاطب��ات يت��م التاأخ��ر 
يف املوافق��ة عليه��ا او اجنازه��ا وه��ي يف طور 
الن�صي��ان.  وب��ن" كاظ��م ان الب���رصة هي منجم 
االلع��اب والت��ي تنطل��ق اىل باق��ي املحافظ��ات 
العراقي��ة والع��امل وقل��ة الدع��م املالي��ة لاأندية 

جع��ل اأكرث ابط��ال الف��رق يغ��ادرون االندية اىل 
اندي��ة اخرى م��ن اجل حتقي��ق عق��ود اأف�صل من 
املوجودة يف بع�س االندي��ة وهذا يعترب خ�صارة 

لاأندية الب�رصية.
 م��ن جهت��ه قال رئي���س نادي �صف��وان الريا�صي 
عادل الدراجي، ان االندية الريا�صية يف الب�رصة 
تع��اين م��ن م�ص��اكل كث��رة وخ�صو�ص��ا االندية 
االهلية الت��ي �صاعت ببن ال��وزارة واحلكومات 
من�صي��ة  االهلي��ة  االندي��ة  ان  ف��رى  املحلي��ة 
واحلكومي��ة مدعوم��ة باأم��وال طائل��ة رغ��م ان 

االندية االهلية هي �صاحبة االجنازات.
والريا�ص��ة  ال�صب��اب  وزارة  الدراج��ي  وطال��ب   

واحلكوم��ة املحلي��ة ب�صقيه��ا بح��ل الكث��ر م��ن 
امل�صاكل من بينها ق�صاي��ا االرا�صي وعائديتها 
وملكيته��ا الت��ي �صي��دت عليها االندي��ة مبينا ان 
ج��زءا منه��ا للجن��ة االوملبي��ة الت��ي خ�ص�ص��ت 
لوزارة لل�صباب والريا�صة والقانون ي�صمح للجنة 
االوملبي��ة ان تخ�ص�صها لاأندية فيما ان الوزارة 
ا�صتملك��ت االندية وتريد ان تعم��ل على ايجارها 
يف ح��ن ان االندية ال توجد لديها واردات ف�صا 
ع��ن املن��ح التي انقطع��ت او انها قليل��ة ال تكفي 
رغ��م ان االندي��ة الريا�صية هي ع�ص��ب الريا�صة 

العراقية.
ويو�صح معاون حمافظ الب�رصة ل�صوؤون ال�صباب 
والريا�ص��ة مهند ال�صعد ل��)اجلورنال( من واجبنا 
كحكومة حملية متابعة االندية واال�رصاف عليها 
وحالي��ا بع���س االندي��ة ت�صغ��ل من�صئ��ات تابعة 
اىل احلكوم��ة املحافظ��ة او ال�صب��اب والريا�ص��ة 
و�صتك��ون هناك اجراءات قانوني��ة حلل امل�صكلة، 
مبينا ان��ه �صتكون هن��اك اج��راءات قانونية من 
خال مقرحات اىل اللجنة القانونية يف ال�صباب 
والريا�ص��ة تتعل��ق با�صتثمار االندي��ة من�صئاتها 

مل�صلحتها.
درا�ص��ات  املحلي��ة  االندي��ة  ،طالبن��ا  وب��ن   
ومقرح��ات يف كيفي��ة حتقي��ق نتائ��ج لاأندي��ة 
بعد تردي م�صت��وى بع�صها يف حمافظة الب�رصة 
فق�صي��ة التموي��ل اث��ر عل��ى بع�س االندي��ة رغم 
امت��اك بع�س االندية ام��وال متكنها من حتقيق 
اجن��ازات ونتائج واليوم اجلماه��ر تريد حتقيق 

اجنازات .
 ويتح��دث مدي��ر اللجن��ة القانوني��ة يف ال�صب��اب 
والريا�صة عقيل عب��د احل�صن ، ان اكرث امل�صاكل 
الت��ي تع��اين منه��ا االندية ه��ي اجلان��ب املايل 
وهن��اك اندي��ة له��ا ارا�ص��ي تابع��ة اىل ال�صباب 
والريا�ص��ة وم��ن �صاحي��ة ال�صب��اب والريا�صة 
اب��رام عق��ود م��ع تل��ك االندي��ة ،فيم��ا ان هن��اك 
والبلدي��ات  املالي��ة  وزارة  اىل  تابع��ة  ارا�ص��ي 
اليه��ا يف  التط��رق  كث��رة مت  مناق�ص��ات  فله��ا 
االجتماع��ات التي عقدت م��ن قبل مكتب معاون 
املحافظ ل�ص��وؤون ال�صباب والريا�صة ونعمل على 

حتقيق اي �صيء لاأندية م�صتقبا.

هذا ما يحدث في كردستان صباح كل يوم.. ويهدد بتأجيل العام الدراسي
يت�صلم��وا  مل  كرد�صت��ان  اإقلي��م  يف  التدري�صي��ن 
روات��ب االأ�صهر الثاث االأخرة من العام املا�صي 
2015، كم��ا وارتفعت ن�صب��ة اال�صتقطاعات من 
رواتبه��م ارتفاعًا كبراً، ت��راوح بن %-15-7 
م��ن قيمة الرات��ب الكل��ي، لت�صعهم ام��ام اختبار 
مواجه��ة حكوم��ة عامل��ت التظاه��رات ال�صابق��ة 
بقمع واعتقلت منظموها، اأو القبول باملبلغ الذي 

يت�صلموه من وزارة الربية يف االإقليم على قلته.
ويع��اين اإقلي��م كرد�صت��ان من��ذ منت�ص��ف الع��ام 
بظاله��ا  األق��ت  ح��ادة،  مالي��ة  اأزم��ة  املا�ص��ي 
عل��ى املوظف��ن، لت��وؤدي يف النهاي��ة اىل اع��ان 
اال���رصاب الع��ام يف دوائ��ر االإقلي��م، وخ�صو�صًا 
املدار�س والدوائر التابعة لوزارة الربية، وتو�صع 
التظاه��رات اىل مدين��ة حلبج��ة اي�ص��ًا، م��ا يهدد 
بتاأجي��ل العام الدرا�صي احلايل يف حال مل تتمكن 
احلكوم��ة م��ن توف��ر حلول م��ن �صاأنه��ا اأن تعيد 

التدري�صين اىل �صفوفهم.
اعتقاالت وتهديد

وي�ص��ف مراقب��ون طريق��ة تعاط��ي احلكومة يف 
االإقلي��م مع التظاهرات عل��ى اختافها بالقمعية، 
فيه��ا  ا�صتخدم��ت  �صابق��ة  جت��ارب  اىل  بالنظ��ر 
املي��اه  وخراطي��م  اله��راوات  هن��اك  ال�صلط��ات 
لتفري��ق تظاهرات مطل��ع العام اجل��اري، طالبت 
بو�ص��ع حل��ول لازمة املالي��ة، ومكا�صف��ة الكرد 
مب�صر املليارات م��ن اأموال النفط، لكن احلكومة 
داوم��ت على اللجوء اىل الع��ذر ذاته، وهو "مليون 
ن��ازح ق��دم اليها من املناط��ق ال�صاخن��ة، فاأفرغ 

خزاناتها".
ورداً عل��ى التظاه��رات، اأفاد مكت��ب املدير العام 
مدي��ر  ب��اأن  ال�صليماني��ة،  للربي��ة يف حمافظ��ة 
الربية �صيعل��ن اليوم عن ا�صتقالت��ه من من�صبه، 

على خلفية تظاهرات الكوادر التدري�صية.
وق��ال املكتب يف بي��ان ، اإن "املدير العام لربية 
ال�صليماني��ة دل�صاد عمر، �صيعل��ن اليوم يف موؤمتر 

�صحف��ي ع��ن ا�صتقالت��ه م��ن من�صب��ه". وح��ول 
اال�صب��اب الدافع��ة لتق��دمي دل�ص��اد عم��ر املنتمي 
حلرك��ة التغي��ر اال�صتقال��ة، ق��ال مدي��ر مكتب��ه 
�صادوم��ان �ص��ام، اإن "اال�صب��اب كث��رة و�صيعلن 
عنه��ا بنف�ص��ه". واعتلقت ال�صلط��ات الكردية عدداً 
اث��ارة  بتهم��ة  التظاه��رات  يف  النا�صط��ن  م��ن 
الفو�ص��ى، وحتري�س التدري�صي��ن على احلكومة، 
كم��ا وه��ددت التدري�صين املتظاهري��ن بالف�صل 
م��ن وظائفه��م يف ح��ال مل يع��ودوا اىل املدار�س 
وت�صي��ر الع��ام الدرا�ص��ي، لكنه��م ا�صتم��روا عل��ى 
اال�رصاب ملا ال�صهري��ن، بالتزامن مع التظاهرات 
اليومي��ة. واأقيمت التظاه��رات، الثاثاء املا�صي، 
يف ظل اإجراءات امني��ة م�صددة، اأعقبت قرار وزير 
الربية باتخاذ اإجراءات قانونية بحق املتغيبن 
يف ال��دوام، والتاأكي��د عل��ى الغي��اب يف املدار�س 

�صواء بالن�صبة للطلبة اأو التدري�صين.
املتظاه��رون ا�صتنكروا الطريق��ة التي حتدث بها 
وزي��ر الربية ب�صتي��وان �صادق معه��م، مطالبن 

اإياه بتلبية مطالباتهم، وت�صديد امل�صتحقات التي 
تدي��ن لهم به��ا احلكوم��ة، فيما اتهم��وا ال�صلطات 
الكردية وعلى راأ�صه��ا رئي�س احلكومة نيجرفان 

بارزاين، ب� "هدر ثروات االإقليم".
االإقليم وبغداد

و�ص��وت جمل���س الن��واب، االأح��د املا�ص��ي، على 
ح�ص��ة االإقليم م��ن املوازنة االحتادي��ة، والبالغة 
%17، لك��ن الت�صويت على احل�صة هو لي�س كل 
ما تطلبه ال�صلط��ات الكردية، حيث تتهم احلكومة 
املركزية بعدم االلت��زام بت�صديد احل�صة يف العام 
املا�ص��ي، والع��ام 2016، وه��و االأم��ر الذي ترد 
عليه احلكومة يف بغداد بذات الطريقة، وهي تتهم 

االإقليم بعد منحها ح�صتها من النفط.
وعل��ى امل�صت��وى ال�صيا�ص��ي، ف��اإن االإقلي��م يعاين 
اأزماٍت �صيا�صية كبرة، اأبرزها اخلاف بن حزب 
ب��ارزاين وحركة التغير، خ�صو�ص��ًا بعد الطريقة 
الت��ي يتعاط��ى به��ا رئي���س االقلي��م م��ع االأزمة، 
والت��ي ت�صفها التغير ب��� "ال�صمولية"، حيث اأدت 

اىل اإيقاف الربملان الك��ردي، الذي ينتمي رئي�صه 
اىل احلركة.

وخ��ال جل�ص��ة الت�صوي��ت عل��ى املوازن��ة، الت��ي 
عقدت م�ص��اء االأحد، ان�صحب ن��واب حزب بارزاين 
م��ن اجلل�صة احتجاج��ًا على ع��دم الت�صويت على 
خم�ص�ص��ات البي�صمركة من املوازن��ة، لكن نواب 
التحال��ف بقوا مبقاعدهم فيه��ا، ما يف�رص العاقة 
ب��ن احل��زب احلاك��م، وباق��ي االأح��زاب االأخرى 
م��ن جه��ة، والظ��رف املايل احل��رج ال��ذي تعي�صه 

ال�صلطات هناك.
و�ص��واء ع��اد التدري�صيون اىل مدار�صه��م بالتهديد 
اأو بتلبي��ة مطالبهم، ف��اإن الرئا�ص��ة الكردية التي 
تن��ادي ب�ص��وت "ال�صع��ب الك��ردي" تثب��ت ي��وم 
بع��د اآخ��ر باأنه��ا تق��ف بال�ص��د م��ن كل مظاه��ر 
الدميقراطي��ة، بوقوفه��ا اأمام الط��رق ال�صلمية يف 
التعبر من جهة، والتعامل ب�صبابية مع مقدرات 
االإقلي��م، للحد الذي بلغ به��ا التطاول على رواتب 

موظفيها، وكفاف يومهم، من جهة اأخرى.

بغداد ـ متابعة

منذ ما يزيد عن ال�شهرين،  
والتظاهرات يف حمافظة 

ال�شليمانية، اإحدى حمافظات اإقليم 
كرد�شتان الثالث، ت�شهد تظاهرات 
حا�شدة للتدري�شيني والرتبويني، 

للمطالبة ب�شرف رواتبهم واإيقاف 
االدخار االجباري الذي ي�شتقطع 

ن�شبًا خيالية من الرواتب، دون 
جدوى، بل ان احلكومة الكردية 

عو�شًا عن حتقيق مطالبهم، ذهبت 
نحو تهديدهم بالف�شل اإذا مل 

يعودوا اىل وظائفهم.

طالبت جمموعة 
من اندية الب�شرة 
احلكومة املحلية 

بدعمها وم�شاعدتها 
يف ق�شية حل الكثري 

من العرثات القانونية 
واملالية يف ظل 

الظروف املالية التي 
مير بها العراق.

بحر النجف وهور الدلمج ومناطق الشعب 
المرجانية محميات طبيعية

إطالق مشاريع إيواء عوائل الشهداء وتدريب وتأهيل اليتامى 

سجن عراقي في السويد نشر صورًا بجانب جثث مقطوعة الرؤوس

في البصرة.. أزمة كبيرة بشأن مشاكل األراضي التابعة لوزارات الدولة 

بغداد� متابعة : با�رصت وزارة ال�صحة والبيئة درا�صة امللفات اخلا�صة بتحويل 
ال�صع��ب املرجانية وبحر النجف وه��ور الدملج اىل حمميات طبيعية وحتويلها 
ملناط��ق ا�صتثماري��ة و�صياحي��ة مبوا�صف��ات تخدم البيئ��ة العراقي��ة .  الوكيل 
الفن��ي ل��وزارة ال�صح��ة والبيئة جا�صم الفاح��ي خال تراأ�ص��ه اجتماع اللجنة 
الوطنية للمواقع املحمية، ان ال�صعب املرجانية عند �صاحل العراق على اخلليج 
باالإ�صاف��ة اىل منطق��ة بح��ر النجف وه��ور الدملج ت�ص��كل مناط��ق ذات تنوع 
احيائ��ي تتطلب حمايته��ا وا�صتثمارها بال�صكل الذي يحف��ظ التنوع االحيائي 
للعدي��د من انواع الطي��ور واحليوانات الربية واملائية. وم��ن جانبه قال مدير 
ع��ام دائ��رة التوعية واالعام البيئ��ي امر علي احل�ص��ون،" ان االجتماع الذي 
ح�رصه ممثلي الوزارات املعنية وممثل منظمة �صون طبيعة العراق باالإ�صافة 
اىل مرك��ز عل��وم البحار ناق�س تذلي��ل املعوقات التي حت��ول دون حتويل هذه 
املناط��ق اىل حمميات طبيعي��ة ت�صاهم يف ادامة التن��وع االحيائي وا�صتعادة 

النظم الطبيعية التي كانت مهددة بخطر االنقرا�س خال العقود املا�صية".
وكان الع��راق جنح يف ادراج االهوار واثارها �صمن الئحة الراث العاملي يف 

متوز املا�صي.

بغ��داد � متابع��ة  اأعلن��ت موؤ�ص�ص��ة الع��ن للرعاي��ة االجتماعية، ع��ن انطاق 
م�صاريع ال�صدقة اجلاري��ة الإيواء عوائل ال�صهداء الذين يفتقرون ل�صكٍن مائم 
وتدري��ب وتاأهيل اليتامى يف بغ��داد واملحافظات. وقالت املوؤ�ص�صة يف بيان 
، اإن امل�صاري��ع تهدف اىل اإيواء عوائل ال�صهداء يف بغداد وجميع املحافظات، 
مبين��ة ان "االأولوية يف هذه امل�صاريع تك��ون لعوائل �صهداء احل�صد ال�صعبي". 
واأ�ص��اف البيان اأن "امل�صاريع تت�صمن اي�صًا مراكز لتدريب وتاأهيل اليتامى 
واإعدادهم نف�صيًا، من خال توفر ور�س تدريبية لتطوير مواهبهم، ف�صا عن 

توفر اق�صام للرعاية ال�صحية والتاأهيل النف�صي".

بغ��داد � متابعة :ق�صت حمكمة �صويدي��ة، ب�صجن عراقي ملدة �صتة اأ�صهر، ن�رص 
�ص��ورا على في�صبوك ظهر فيها اإىل جانب جث��ث مقطوعة الراأ�س. ويزعم اأنه 
كان ي�صتغ��ل يف جي�س باده، والتقط له ال�صور جمربا.وذكرت و�صائل اعام 
اجنبي��ة، انه "حكمت حمكمة يف ال�صويد على عراقي بال�صجن �صتة اأ�صهر بعد 
اإدانت��ه بارتكاب جرمي��ة حرب، اإثر ن�رصه على في�صب��وك �صورا له اإىل جانب 
جث��ث مقطعة لعنا�رص من تنظي��م داع�س".وقام رائد عبد الكرمي )24 عاما( 
ال��ذي يقول، باأن��ه كان جنديا يف �صف��وف اجلي�س العراق��ي، ن�رص �صورة له 
يف متوز/يولي��و 2015 يظهر فيه��ا اإىل جانب راأ�س مقطوع ومو�صوع على 
طبق، اإ�صافة اإىل �صور اأخرى له اإىل جانب جثث من دون روؤو�س.وو�صل عبد 
الكرمي اإىل ال�صوي��د يف العام نف�صه وطلب اللجوء اإىل ال�صويد.وعرثت ال�رصطة 
عل��ى ال�ص��ور م�صادفة بينما كان��ت حتقق يف ق�صية �رصق��ة مي�صي ب�صببها 
حالي��ا عقوبة �صجن.وا�صتندت حمكم��ة كارل�صكرونا )جنوب( يف حكمها اإىل 
القوان��ن ال�صويدي��ة واتفاقية جنيف التي تفر�س اح��رام "كرامة االإن�صان" 

حتى بعد وفاته. 

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ــ متابعة

البصرة ـ محمد الجابري

اأعل��ن جمل���س الق�ص��اء االأعل��ى، االأربع��اء، ع��ن 
الن���رص  لق�صاي��ا  متخ�ص�ص��ة  حماك��م  ت�صكي��ل 
واالإع��ام جدي��دة يف ثاث رئا�ص��ات ا�صتئناف. 

وق��ال املتحدث الر�صم��ي لل�صلط��ة القا�صي عبد 
ال�صت��ار برق��دار يف بيان �صحف��ي، اإن "جمل�س 
الق�ص��اء االأعل��ى اأ�ص��در بيان��ًا يتعل��ق بت�صكي��ل 
حماك��م متخ�ص�ص��ة لق�صاي��ا الن���رص واالإع��ام 
يف مراك��ز رئا�ص��ات ا�صتئن��اف الب���رصة وبابل 

وكرك��وك". واأ�ص��اف برق��دار، ه��ذه املحاك��م 
تت��وىل النظ��ر يف ق�صاي��ا الن���رص واالإع��ام يف 
اجلانب��ن املدين واجلزائي، الفت��ًا اإىل اأنه "بذلك 
ي�صبح ل��دى جمل�س الق�صاء االعلى اربع حماكم 
وكرك��وك  وباب��ل  بغ��داد  يف  واالإع��ام  للن���رص 

والب���رصة". واأو�ص��ح القا�ص��ي، اأن البيان �صدر 
اإىل اح��كام املادت��ن )22(، و )35/ ا�صتن��اداً 
ثانيًا( من قانون التنظيم الق�صائي رقم )160( 
ل�صن��ة 1979 وبداللة اح��كام الق�صم ال�صابع من 

االمر رقم )12( ل�صنة 2004.

القضاء يشكل ثالث محاكم جديدة للنشر واإلعالم في ثالث محافظات
بغداد ـ متابعة 

هولندا تفتتح قنصلية 
في البصرة

األنواء الجوية: طقس صحو 
مصحوب بالغيوم والحرارة 
تسجل 17ْم األيام المقبلة


