
حمثثودي ميتهثثن مهن خمتلفثثة ويكاد يكثثون اكثثر املنت�ضمني 
باال�ضارة املرورية يف التقاطع ولكن بعك�س ما يلتزم به ال�ضواق 
، فعندمثثا ت�ضيثثئ اال�ضارة املرورية احلمثثراء فحمودي يهب اىل 
احلركثثة والتنقل بني ال�ضيارات الواقفة ليعر�س مالديه ويحاول 
ان يقنثثع هثثذا و يلح على ذاك علهم ي�ضثثرون منه . ولكن وما ان 
ت�ضيثثئ اال�ضارة املروريثثة اخل�رضاء حتى يت�ضمثثر حمودي على 

الر�ضيف ليف�ضح املجال امام ال�ضيارات باملرور.
حمثثودي �ضاأنه �ضثثاأن الكثرين ممثثن يرجتون خثثرات رم�ضان 
و�ضثثع خطثثة ا�ضتباقيثثة من بنثثات افثثكاره وباغثثت زمالئه من 
االطفثثال املتواجدين يف التقاطعات واال�ضثثارات املرورية ممن 
مي�ضحون زجاج ال�ضيارات او يبيعون املناديل الورقية او غرها 

، فجاء حمودي بب�ضاعة رم�ضانية بعد جولة ذكية يف اال�ضواق 
كان عامثثل الزمثثن وحولول �ضهثثر رم�ضان املبثثارك هو العامل 
اال�ضا�ضثثي يف اختيارهثثا حيث ب" فواني�س رم�ضثثان امل�ضيئة" 

وظل يتنقل بها ويعر�ضها م�ضيئة الفتة .
* �س���ورته و �س����ألته عل���ى غفل���ة ودون ا�س���ت�أذان ليقيني 
ب�أن���ه يع�ملني وك�أنه يعرفني منذ زمن كم� يع�مل اجلميع 
بهذا اال�س���لوب املعه���ود عنه " حمودي " ان� من �س���حيفة 
اجلورن����ل " م�ل���ذي دع����ك لتغي���ر ب�س����عتك واملت�جرة 

بفواني�س رم�س�ن ؟ 
_ فاأجبني حمودي " ياعم .. انا مثلي مثل اي ان�ضان يبحث عن 
م�ضثثدر رزق يعود به اىل عائلته ونحن على ابواب االيام االوىل 
مثثن �ضهر رم�ضان املبارك ولذلك يجب علي ان احتلى ب�ضيئ من 

الفطنة يف اختيار ما يجذب انتباه النا�س لي�ضروا مني .

* اجلورن����ل " طي���ب ي�حمودي هل تقب���ل ان اجري معك 
حوار �سحفي وان�سر �سورتك معه ؟

_ حمودي " نعم وبكل �رضور احب ان ا�ضبح م�ضهور.
* حدثني عن نف�سك ؟

_ انثثا طفثثل عمثثري اكر مثثن احد ع�رض عثثام فتحثثت عيني على 
الدنيثثا و�ضط عائلة فقرة متكونة مثثن اب معاق ومالزم لفرا�س 
املر�ثثس وام الحثثول لها والقثثوة و�ضبعة اخوة واخثثوات اكربنا 
بنت ورثت املر�س من ابي والباقني ا�ضغر مني ، ولذلك وجدت 
نف�ضثثي امثثام م�ضوؤولية مابني تاأمني ما ي�ضثثد رمق العائلة وبني 
توفثثر ما ميكثثن ان ا�ضري به العالج لوالثثدي بني فرة واخرى 
فراين اعمثثل يف كل �ضيئ واتواجد يف التقاطع اكر مما اتواجد 
يف هيثثكل بيتنا املتهالك والذي من علينا به لل�ضكن احد فاعلي 

اخلر .

* وه���ل �س���تظل تبي���ع فواني�س رم�س����ن يف هذا ال�س���هر 
املب�رك ؟

_ ال .. �ضاأغثثر ب�ضاعتثثي بعد ايام الأن النا�ثثس دائما يحبون كل 
ماهو جديد .

وا�ضتثثدرك حمثثودي بالقول " االن نحثثن يف اوائل �ضهر رم�ضان 
املبارك والنا�س �ضيجدون يف فواني�س رم�ضان وا�ضوائها �ضيئ 
جديثثد وجميل ا�ضب�ضارا ب�ضهر رم�ضثثان املبارك ولكنهم �رضعان 

ما �ضيبحثون عن جديد بعد ايام .
* وهل حتقق ارب�ح� جيدة يف عملك هذا ؟

_ ب�رضاحة احيانا اح�ضل على ما يكفيني وعائلتي ولكن اغلب 
االحيان ال اح�ضل على ما يكفي ولكن لي�س يل خيار اال�ضتمرار .
* واختت���م حم���ودي كالم���ه ب�لق���ول " رم�س����ن ك���رمي .. 

واحلمد لله على كل ح�ل " .

قاض : الجرائم الجنائية والمخدرات سببت زخمًا 
في سجون  البصرة

خطة أمنية لتحصين محافظات الفرات األوسط

بغداد ث خا�س : عزا القا�ضي العراقي وائل عبد اللطيف ،اليوم ال�ضبت ، التظاهرات 
التثثي انطلقت قرب �ضجثثن الب�رضة القدمي ب�ضبب اكتظاظ عثثدد النزالء يف ال�ضجن 

“نتيجة انت�ضار املخدرات واجلرائم اجلنائية االخرى”.
وقثثال عبثثد اللطيثثف، وهو نائثثب �ضابق عثثن الب�ثثرضة لث»اجلورنثثال«  اإن” �ضجن 
الب�رضة قدمي وال ميكنه ان ي�ضتوعب اعداد النزالء  خ�ضو�ضا بعد انت�ضار اجلرائم 

اجلنائية واملخدرات يف املحافظة خالل فرة االأخرة “.
وا�ضاف ان “اقدام الربملان العراقي على ت�رضيع قانون العفو العام كان الهدف 
منثثه  اىل التخفيف  من عدد النزالء الذيثثن ال تتجاوز حمكوميتهم خم�س �ضنوات 
مثثا يقلل العبء عثثن ال�ضجون “. و تظاهر اليوم ال�ضبثثت، الع�رضات من ذوي نزالء 
�ضجثثن املعقثثل الواقع �ضمن مركز حمافظة الب�ثثرضة،  للمطالبة بعدم غلقه ونقل 

�ضجنائه اىل �ضجن اخر خارج املحافظة.

 الديوانية – خا�س : و�ضعت االأجهزة االأمنية  يف حمافظة الديوانية، خطة امنية 
حلمايثثة حدودها من اخلروقات بالتعاون مثثع املحافظات املجاورة لها، وذلك 

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك.
وقثثال مدير وكالة ا�ضتخبارات ومكافحثثة االإرهاب يف املحافظة العميد ابراهيم 
اال�ضثثدي لث»اجلورنال « ان “القثثوات االأمنية بداأت  اليثثوم ال�ضبت ،حملة م�ضركة 
تت�ضمثثن اجراءات امنية يف ال�ضحراء امل�ضركة مع حمافظتي النجف واملثنى”، 
م�ضثثرا اىل “اأنها تت�ضمن اي�ضا ت�ضديد االجثثراءات االمنية مع حمافظتي بابل و 

وا�ضط �ضمن احلدود االدارية للمحافظة”.
واو�ضثثح اال�ضثثدي، ان “اخلطثثة اجلديدة �ضتكثثون طويلة االمد نظثثر لطول احلدود 

االإدارية يف تلك املحافظات وعمق ال�ضحراء يف حمافظة املثنى” .
وعمدت القثثوات االمنية يف عدد من املحافظات الو�ضطى واجلنوبية، موؤخرا اىل 
تطبيق خطط امنية لتامني حماية املواطنيني يف �ضهر رم�ضان املبارك، ليت�ضنى 

لهم ممار�ضة �ضعائرهم بحرية وامان.

مسؤول محلي يعلن عودة أكثر من 6 آالف أسرة نازحة 
شرقي الرمادي 

بغداد ث متابعة : اأعلن رئي�س املجل�س املحلي لق�ضاء اخلالدية مبحافظة االنبار 
علي داود الدليمي، ال�ضبت، عن عودة اكر من �ضتة االف ا�رضة نازحة اىل مناطق 

�ضكناها �رضقي مدينة الرمادي.
وقثثال الدليمي يف ت�رضيح �ضحفثثي، اإن “مناطق جزيرة اخلالدية �رضقي مدينة 
الرمثثادي �ضهدت عودة 6500 االف ا�رضة نازحثثة اىل مناطق �ضكناها املحررة 
�ضمثثن الوجبثثة احلادية ع�ثثرض وياأتي عثثودة هذه العوائثثل على خلفيثثة �ضيطرة 
القوات االمنية على الو�ضع يف تلك املناطق بعد تطهرها بالكامل من داع�س”.
وا�ضثثاف اأن “عثثودة العوائثثل اال�رض النازحثثة اىل مناطق �ضكناها جثثاء بعد ان 
وفثثرت القوات االمنية وبالتعاون مع احلكومثثة املحلية يف االنبار و�ضائط نقل 
وم�ضتلزمثثات اخثثرى الإجناح عثثودة كافة اال�ثثرض النازحة اىل مناطثثق �ضكناها، 
مبينثثا ان” القوات االمنية تقثثوم بعملية تدقيق االوراق الثبوتيثثة للعوائل التي 
تثثروم الدخثثول اىل تلثثك املناطثثق خ�ضيثثة قيثثام عنا�رض مثثن ع�ضابثثات داع�س 

االجرامية من الت�ضلل اىل تلك املناطق للقيام بعمليات ارهابية”.
وا�ضثثار الدليمثثي اإىل اأن “عثثودة اال�ثثرض النازحثثة اىل مناطق �ضكناهثثا املحررة 
م�ضتمثثرة بالتزامثثن مع عودة التيثثار الكهربائي و�ضخ امليثثاه ال�ضاحلة لل�رضب 

اىل االحياء ال�ضكنية”.

توقعثثت الهيئثثة العامة لالأنثثواء اجلويثثة والر�ضد 
الزلثثزايل، ال�ضبثثت، ان يكثثون الطق�ثثس �ضحثثوا مع 
ارتفثثاع درجات احلثثرارة اإىل 39ْم خثثالل االأيام 

االأربعة املقبلثثة. وقالت الهيئة يف بيان �ضحفي، 
اإن "طق�ثثس اليثثوم ، �ضيكثثون يف املناطثثق كافثثة 
�ضحثثواً مثثع قطثثع مثثن الغيثثوم، ودرجثثة احلرارة 

العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 39ْم".
واأ�ضثثاف البيثثان، اأن "طق�س غثثد االإثنني، �ضيكون 

يف املنطقتثثني ال�ضماليثثة والو�ضطثثى �ضحواً، ويف 
املنطقثثة اجلنوبيثثة �ضحثثواً مع بع�ثثس القطع من 
الغيثثوم، ودرجات احلثثرارة ترتفع قليال عن اليوم 

ال�ضابق".
واأو�ضثثح، اأن "طق�س الثالثاء �ضيكون يف املناطق 

كافة، �ضحواً، مع بع�س الغيوم، ودرجات احلرارة 
ترتفثثع قلياًل عن اليثثوم ال�ضابق". واأ�ضثثار اإىل، اأنه 
"ال يتوقع حدوث تغر يف طق�س االأربعاء املقبل 
باملناطثثق كافة عن اليثثوم ال�ضابق عدا انخفا�س 

قليل يف درجات احلرارة يف املنطقة اجلنوبية".

وتردد اأثنثثاء الربنامج اأغنية يثثروي فيها املغني 
اأنثثه عا�س اأهواال كثرة حثثني كان �ضغرا ومل يكن 

يريد اأن يكرب كي ال يرى املزيد منها.
تت�ضّمثثر اأنظثثار االأ�ضخا�ثثس الثالثة الذيثثن ي�ضكلون 
الت�ضجيثثل،  اإىل  ي�ضتمعثثون  التحكيثثم، وعثثم  جلنثثة 

ويهّزون بروؤو�ضهم ويكتبون بع�س املالحظات.
ومثثا اإن انتهثثت االغنية حتى �ثثرضع املحّكمون يف 

اإطالق التعلقيات امل�ضّجعة.
وقال اأحدهم "هذا النوع من االأغاين يجعلني واثقا 

من اأن املو�ضل �ضتنه�س".
ومغنثثي الراب هذا "ماك ريكو" واحد من 93 �ضابا 
اأعمارهم بني اخلام�ضة ع�رضة واخلام�ضة والع�رضين 
�ضاركثثوا يف برنامج "الغد �ضتثثار"، وواحد من �ضتة 
فقثثط انتقلوا اإىل الثثدور ن�ضف النهائثثي يف احللقة 

املرتقبة ال�ضبت.
يثثذاع هثثذا الربنامثثج عثثرب اأثثثر اإذاعة الغثثد، وهي 
حمطثثة �ضغثثرة اأن�ضاأهثثا يف اأربيل عا�ضمثثة اإقليم 
كرد�ضتثثان العثثراق، �ضثثكان فروا مثثن املو�ضل بعد 
�ضيطرة تنظيم داع�س االأرهابي عليها يف حزيران/

يونيو من العام 2014.
واإذا كانثثت االإذاعة مفتوحة اليثثوم اأمام كل �ضكان 
ال�ضمثثال العراقثثي، اإال اأنهثثا بثثداأت كمحطثثة تتوجه 
اإىل ال�ضبثثاب الهاربني مثثن املو�ضل، حيث تخو�س 
القثثوات العراقيثثة حاليا معثثارك �ضاريثثة الإخراج 

مقاتلي التنظيم منها.
ويقول خمثثرج احللقة الذي يقدم نف�ضثثه با�ضم رعد 
املو�ضثثالين وال يرغب يف ك�ضثثف ا�ضمه احلقيقي اأو 
ت�ضوير وجهثثه اإن امل�ضاركني يف الربنامج "اأنا�س 
�ضعثثروا بطعثثم احلرية بعد ثثثالث �ضنثثوات من ظلم 

داع�س والكبت".
وي�ضيف "اإنهم مواهب �ضادقة، ال يريدون ال�ضهرة 

بقدر ما يريدون التعبر عما يف داخلهم".
وتختلثثف املواهب امل�ضاركة يف هذا الربنامج بني 
من يوؤدون اأغاين من الكال�ضيكيات العربية، اأو من 
يعلقثثون على مبثثاراة لكرة القثثدم، اأو مثثن يقراأون 
ال�ضعثثر، على غثثرار اأحد �ضكان منطقثثة من املو�ضل 
مثثا زالت حتثثت �ضيطرة تنظيم داع�ثثس يت�ضل ويقراأ 

ب�ضوت منخف�س بع�س اأبيات ال�ضعر على الهواء.
ويقثثول مثثراد خان مقثثدم احللقثثات واأحثثد اأع�ضاء 
جلنثثة التحكيم "هذه املواهثثب ولدت يف املعاناة..
اأن تكون جريحا ومتاأملا وتغني، هذا هو ال�ضعب".
ويروي اأن برناجمثثه كثرا ما يتلقى ات�ضاالت من 

�ضثثكان ما زالوا يف املو�ضثثل، وُي�ضمع يف ات�ضالهم 
�ضوت املعارك ودوي القنابل.

ومثثن املر�ضحثثني الذيثثن اأثثثاروا االهتمثثام الكبر 
الفتثثاة نثثور الطائثثي ذات اخلم�ضثثة ع�ثثرض عامثثا، 
وهثثي تقثثراأ كتاباتها حثثول املجتمع..وقثثد اأثارت 
هثثذه الكتابثثات اإعجابا كبرا، اإ�ضافثثة اإىل ق�ضتها 

ال�ضخ�ضية.
فهثثذه الفتاة االآتيثثة من غرب املو�ضل بثثداأت تفقد 
ب�رضها تدريجا اعتبارا من اآب/اغ�ضط�س من العام 
2015. وهي مل ت�ضثثاأ اأن ت�ضارح والديها..اإىل اأن 

�ضار االأمر متاأخرا جدا.
بذلثثك مل تعثثد نثثور قثثادرة علثثى ممار�ضثثة اأحثثب 
الهوايات اإليها، القثثراءة وامل�ضل�ضالت التلفزيونية، 

فبداأت تتعرف على االإذاعة.
وتقثثول "الراديثثو عامل ثثثان.. اأي �ضخ�ثثس يقدر اأن 

ي�ضتمع له، حتى لو كان �رضيرا".

وت�ضيثثف "لذلك اأرغثثب يف اأن اأكون جثثزءا من هذا 
العامل اخلا�س، اأن اأكون مذيعة يف امل�ضتقبل".

وتثثروي اأن عائلتها تثثرددت اأول االأمر حني اأرادت 
امل�ضاركثثة يف الربنامج، وقالوا لها "كيف تريدين 
اأن ت�ضبحثثي �ضحافيثثة ومل ي�ضمثثع اأحثثد �ضوتك"..

لكنها كانت م�ضممة على حتقيق هذا احللم.
ويقثثول املو�ضالوي اإن مداخالت نور على االإذاعة 
جتعل امل�ضتمعني يت�ضلون ويتفاعلون ب�ضكل كبر 

جدا.
وي�ضيثثف "اإنها تعرف كيف حتثثرك م�ضاعر النا�س 

رغم �ضنها ال�ضغرة".
يحب�س امل�ضاركون ال�ضتثثة اأنفا�ضهم قبل حلقة يوم 
ال�ضبثثت، ويف ر�ضيثثد كل منهثثم اآالف مثثن اأ�ضوات 
امل�ضتمعثثني. لكثثن نور تبثثدو االأوفر حظثثا، ال للفوز 
بامل�ضابقثثة، بثثل لتحقيثثق حلمهثثا يف اأن ت�ضبثثح 

مذيعة..يف هذه االإذاعة نف�ضها.

حثثذرت جلنثثة الثقافة واالعثثالم يف جمل�ثثس النواب، 
ال�ضبثثت، من الربامج التلفزيونية التي ت�ضيء للمواطن 

العراقي خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
وقالثثت رئي�ضثثة اللجنثثة مي�ضون الدملوجثثي يف بيان 
�ضحفثثي ، اإنهثثا “وجهثثت كتابني ر�ضميثثني اىل هيئة 
االت�ضثثاالت واالعثثالم و�ضبكة االعالم العثثراق اأكدت 
فيها علثثى �رضورة تدقيق الربامج التي �ضتعر�س يف 
�ضهثثر رم�ضان املبارك ومنع ايثثة ا�ضاءة او ا�ضت�ضغار 

او ايحاء �ضلبي للمواطن العراقي”.
واأ�ضافثثت الدملوجي، اأن “هذا التنبيه جاء بعد ظهور 
م�ضاهثثد تلفزيونيثثة يف بع�ثثس القنثثوات تنتق�س من 

ال�ضخ�ضية العراقية اجلنوبية”. 

اعلثثن رئي�س الهيئة العليثثا للحج والعمثثرة ال�ضيخ خالد 
العطيثثة، ال�ضبثثت، عثثن تفويثثج نحثثو 160 الثثف معتمر 
عراقثثي لغايثثة نهايثثة �ضهر �ضعبثثان، متوقعثثا ان ي�ضل 

العدد حتى 200 الف معتمر عند نهاية املو�ضم.
“نتيجثثة  انثثه   ، �ضحفثثي  بيثثان  يف  العطيثثة  وقثثال 
لال�ضتعثثدادات املبكثثرة التثثي قامت بها الهيئثثة ملو�ضم 
العمثثرة احلثثايل، وو�ضع خطة ال�ضتيعثثاب اكرب عدد من 
املعتمريثثن من خالل ت�ضخر جميثثع امكانيات مكاتب 
ت�ضجيثثل  بغثثداد واملحافظثثات يف عمليثثة  الهيئثثة يف 
املقد�ضثثة  الديثثار  اىل  ذهابهثثم  وتي�ضثثر  املعتمريثثن 
باالتفاق مع اخلطوط اجلوية العراقية ا�ضتطاعت تفويج 

ما يقارب 160 الف معتمر حتى االن”.
وتوقثثع العطيثثة “زيادة عثثدد املعتمرين خثثالل �ضهري 
رم�ضثثان و�ضثثوال الثثذي ا�ضيثثف ملو�ضثثم العمثثرة بقرار 
اىل  ي�ضثثل  بحيثثث  ال�ضعوديثثة،  العربيثثة  اململكثثة  مثثن 
200 الثثف معتمثثر، اي ان الزيادة عثثن العام املا�ضي 
�ضتكون بحوايل 50 الثثف معتمر، وهذه فر�ضة النعا�س 

االقت�ضاد العراقي وال�ضياحة الدينية”.

األنواء: الطقس صحو مع ارتفاع الحرارة إلى 39ْم خالل األيام المقبلة

مواهب فنية تخرج من تحت ركام الموصل إلى أثير شمال العراق 

في أول أيام الشهر .. فوانيس رمضان بصيص األمل في الرزق 

الثقافة النيابية تحذر 
من اإلساءة للمواطنين 

خالل برامج رمضان

الحج والعمرة تعلن تفويج 
160 ألف معتمر عراقي حتى 

نهاية شعبان

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

كركوك - فراس الحمداني

لعل امل�رين من التق�طع 
الرئي�سي و�سط حم�فظة 

كركوك يعرفون اغلبهم من 
هو حممد او ) حمودي ( كم� 

ين�دونه.فقد اعت�د اه�يل 
املح�فظة ان يرونه يف هذا 
املك�ن منذ �س�ع�ت ال�سب�ح 

الب�كر حتى �س�ع�ت مت�أخرة 
من الليل .

يبدو "الغد �ست�ر" كغره من 
الربامج االإذاعية الكت�س�ف 

املواهب، غر اأن الق�ئمني عليه 
حددوا ر�س�لة له تق�سي ب�إظه�ر 

ط�ق�ت ال�سب�ب العراقي يف 
املو�سل املنهك جراء �سنوات 

ثالث من حكم اجله�ديني 
وم� تاله� من مع�رك �س�رية 
ال�ستع�دة القوات احلكومية 

ال�سيطرة على املدينة.
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