
انطلقت  اق��راأ(  ان��ا  عراقي  )ان��ا  �شعار  حتت 
مبو�شمه  الكتب  ق��راءة  مهرجان  فعاليات 
نوؤا�س  اأب��و  حدائق  يف  التوايل  على  ال�شابع 

بالقرب من متثال �شهريار و�شهرزاد.
ال�شباب  من  جمموعة  الفعاليات  تلك  ينظم 
العراقيني، املتطوعني، بهدف تطوير العالقة 
ال�شباب  وا�شتقطاب  والكتاب،  القارئ  بني 
اإه��داء  على  املهرجان  يقوم  حيث  للقراءة، 
عر�شها  خالل  من  جمانًا  القّراء  اإىل  الكتب 

يف العديد من اأماكن احلدائق.
يف  موؤ�ش�س  ع�شو  وه��و  كامل،  بهاء  وق��ال 
“املبادرة  ان  اقراأ”،  انا  “اأنا عراقي  منظمة 
عام  منذ  انطلقت  ربحية،  غري  �شبابية  هي 

2012، وحتى االن هو املو�شم ال�شابع.
البداية،  يف  كانت  “الفكرة  اأن  اإىل  واأ�شار 
التوا�شل  مواقع  على  امل��ب��ادرة  تبقى  اأن 
االجتماعي، لكن بعدها التقينا وحتولت اإىل 
يزداد  اجلمهور  “تفاعل  اأن  مبينًا  الواقع”، 
اأن  اأكرث من العام الذي قبله. وذكر  كل عام 
“ال�شباب التطوعني للمبادرة يقدرون ب� 60 

متطوع، بني قدمي وجديد.
اأكرث من  “اأوعدنا اجلمهور بتوزيع  واأ�شاف 
25 األف كتاب هذه العام، و�شنفي بوعدنا”، 
من  عليها  نح�شل  “الكتب  اأن  مو�شحًا 
الهاتف  عرب  بنا  يت�شلون  الذين  املتربعني، 
وكتاب(  )قهوة  ومقهى  املتنبي  �شارع  ويف 
اإ�شافة  الن�رش،  دور  واأغلب  االدب��اء،  واحتاد 
ال��دويل  ب��غ��داد  معر�س  م��ن  التربعات  اإىل 

من  املبادرة  مطالبة  كامل  وجدد  للكتاب. 
للقراءة”،  وطني  يوم  ب�”حتديد  الربملان، 
اأيلول  �شهر  من  ال�”29  حددوا  اأنهم  موؤكداً 
لهذا الغر�س، النه يوم انطالقة املبادرة عام 

.2012″
اأح��د  وه��و  الطائي،  عمر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
امل��ب��ادرة،   ملوا�شم  ال��دائ��م��ني  احل��ا���رشي��ن 
وجتمع  للقاء  فر�شة  ه��و  “املهرجان  اإن 
االأ�شدقاء واملعارف، واالإعالميني واالأدباء، 
التي  والكافيهات  املطاعم  اأجواء  عن  بعيًدا 

متالأ بغداد.
يف  للمبادرة  والتن�شيق  “التنظيم  اأن  واأكد، 
تطور م�شتمر كل عام، وناأمل هذه ال�شنة اأن 
يحظى املهرجان بتنظيم اأف�شل، م�شدداً على 
“حر�شه حل�شور املهرجان يف كل �شنة،فهو 

فر�شة ال حتدث يوميًا.   من جهته قال ع�شو 
املبادرة زين يو�شف اإن “العمل بداأ منذ فجر 
جاهز  �شيء  وك��ل  اللحظة،  وحتى  اجلمعة 

ال�شتقبال جمهور القراء.
ولفت اإىل اأن “هناك عدة زوايا يف املهرجان: 
عر�شًا  و�شتت�شمن  الطفل،  زاوي���ة  منها 
زاوي��ة  واأي�شا  للدمى،  وعر�شًا  م�رشحيًا 
ال�رشاي،  عمر  هم:  كتاب،  ل�5  الكتب،  توقيع 
علي ح�شني، حوراء النداوي، مي�شلون هادي، 

واملرتجمني اأحمد و�شارة.
للكاتب  اخ��رى  زاوي��ة  هناك  اأن  اإىل  ون��وه 
احتاد  طبع  حيث  رحيم،  حممد  �شعد  الراحل 
اإىل  500 ن�شخة من روايته )القطار  االدباء 
ين�رشها،  اأن  قبل  تويف  التي  هانا(،  منزل 

حيث �شتوزع جمانا يف هذه الزاوية.

�شد  “م�شلحة”  رف�س  م�شاهد  جديد  من  ت��ربز 
توجيه ال�شيول نحو االهوار، فبعد ان ا�شيب �شابط 
يف  م�شلحة  مبواجهة  اجل��اري  ال�شهر  مطلع  يف 
ذي  يف  امل�شهد  تكرار  من  تخوفات  تربز  مي�شان، 
قار لوجود مزارعني مينعون و�شول مياه ال�شيول 

اىل احد االهوار نتيجة ا�شتغالله كاأر�س زراعية.
يف  متنفذين  “مزارعني  ان   ، م�شدر  مطلع  وقال 
قار،  ذي  حمافظة  ���رشق  �شمال  ال��دواي��ة  ق�شاء 

التي  الفي�شانات  موجة  اإي�����ش��ال  مبنع  ق��ام��وا 
و�شلت الق�شاء خالل اليومني املا�شيني اإىل هور 
)الغمو″ه(، خوفا من تلف مزروعاتهم التي ت�شل 
حم�شول  من  زراع��ي  دومن   3000 من  اأك��رث  اإىل 

احلنطة.
قاموا بتحويل  “املزارعني  اأن  اإىل  امل�شدر،  ولفت 
ر�شمية  بعقود  زراعية  اأرا�س  اإىل  االهوار   منطقة 
احلكومة  يف  متنفذين  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن 

املركزية ببغداد.
وقال م�شوؤول حملي بق�شاء الدواية ،اأن”املزارعني 

املحلية  احلكومة  بوجه  ال�شالح  باإ�شهار  ه��ددوا 
باملحافظة اإذا ما فكرت االقرتاب من مزروعاتهم 
اأرا���س  علي  جتاوزهم  رغم  عليها،  املياه  بفتح 
اأن  اإىل  م�شريا  تاريخيا”،  اه��وار  مناطق  تعترب 
من  الق�شاء  الإدارة  و�شلت  م�شددة  “تو�شيات 
م�شوؤولني بوزارتي الزراعة واملوارد املائية بعدم 

التعر�س لهم”.
قار،  ذي  حمافظة  جمل�س  ع�شو  اأكد  جانبه،  من 
ر�شيد ال�رشاي، اأن “املجل�س خول اأدارة خلية االأزمة 
كافة �شالحياته بجل�شته االأخرية”، م�شريا اإىل اأن 

“مناطق اهوار )الغمو″ه وعوينة واملبخرة( �شيتم 
اأن  اإذا ما راأت خلية االأزمة  فتح املياه باجتاهها 
قار  ذي  باجتاه  القادمة  الفي�شانية  املوجات 
اجلنوبية  املحافظة  مبناطق  ا�شتيعابها  يتم  لن 

وال�رشقية.
ت�شحي  اأن  ميكنها  ال  “املحافظة  اأن  واأو���ش��ح، 
حم�شول  ت�شويق  يف  االك��رب  هي  تعترب  مبناطق 

احلنطة لوزارة التجارة �شنويا.
ا�شتوعبت  “املحافظة  اأن  ال�����رشاي،  واأ���ش��اف 
املوجة الفي�شانية االأوىل وهي بانتظار موجتني 

قادمتني، االأوىل من دجلة ويتوقع اأن ت�شل االيام 
املقبلة والثانية عرب الفرات.

قار  ذي  حمافظة  اهوار  اأحد  وهو  الغمو″ة  وهور 
وقد  املحافظة  يف  االهوار  اأهم  من  واحد  ويعترب 
خالل  وذلك  ال�شابق،  النظام  عهد  يف  جتفيفه  مت 
الهور  ويتغذى  الع�رشين،  القرن  من  الثمانينيات 
من نهر البدعة املتفرع من نهر الغراف وي�رشف 
اال  االإ�شالح،  بناحية  املار  اأبو حلية  بنهر  مياهه 
ان متنفذين يف احلكومة املركزية قاموا بتحويله 

اإىل اأرا�س زراعية يف ظروف غام�شة.

زي��اد  ال��ن��واب  جمل�س  ع�شو  اأع��ل��ن  جانبه  م��ن 
على  باالإجماع  املجل�س  ت�شويت  عن  اجلنابي، 
من  املت�رشرين  بتعوي�س  يق�شي  نيابي  ق��رار 

ال�شيول والفي�شانات يف جميع البالد.
"جمل�س  اإن  �شحفي،  حديث  يف  اجلنابي  وق��ال 
النواب �شوت، باالجماع على قرار نيابي لتعوي�س 
التي  ال�شيول والفي�شانات  املت�رشرين من موجة 
البالد،واأ�شاف  حمافظات  من  ع��ددا  اجتاحت 
يف  املت�رشرين  جميع  �شي�شمل  "التعوي�س  اأن 

العراق.".
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تتحرك كتل �شيا�شية لها ثقل كبري يف جمل�س النواب 
قوى  من  ن��واب  بها  يقوم  م�شاعي  بع�س  الف�شال 

خمتلفة لعرقلة اكمال كابنية عبد املهدي.
وجمع عدد من اع�شاء جمل�س النواب موؤخرا تواقيع 
ال�شتجواب بع�س الوزراء يف حكومة عبد املهدي على 

خلفية ق�شايا ف�شاد واهدار للمال العام.
"اجلورنال"،  ابلغت  �شيا�شية رفيعة  وبح�شب م�شادر 
خطوات  يدعمون  نائبا   170 من  اكرث  هناك  فان 
عادل عبد املهدي وفريقه الوزاري رغم وجود بع�س 
املالحظات على اداء بع�س الوزراء وتلكئ الربنامج 

احلكومي.
ال�شيا�شية  الكتل  وا�شافت ان هناك توافق بني اغلب 
على عدم دعم اي خطوة يقوم بها نواب من خمتلف 
القوى ال�شيا�شية ال�شتجواب بع�س الوزراء، موؤكدا ان 
يف  تدخل  م�رشوعون  بها  حتدث  التي  اال�شتجوابات 

خانة االبتزاز ال�شيا�شي.
حراك  وجود  عن  نيابية،  م�شادر  ك�شفت  جانبه  من 
داخل جمل�س النواب ل�شحب الثقة عن عدد من الوزراء، 
فيما حذر من ان ذلك قد يوؤدي اىل تاأزم م�شكلة اإكمال 

احلكومة.
على  التوافق  "حماوالت  ان  قولها  امل�شادر  ونقلت 
بني  م�شتمرة  زالت  ما  ال�شاغرة  للوزارات  املر�شحني 
الكتل ال�شيا�شية، واإن كان متعرّثا"، مبينا ان "هناك 
االأربع  للحقائب  املر�شحني  بع�س  لعر�س  حماوالت 

ال�شاغرة للت�شويت.
ل�شحب  ن��واب  قبل  من  حراكا  "هناك  ان  وا�شافت 
الثقة عن عدد من الوزراء"، م�شريا اىل "وجود ملفات 
يعّدها هوؤالء النواب ال�شتجواب بع�س الوزراء داخل 
قبة الربملان وال�شعي الإقالتهم، يتعّلق بع�شها بف�شاد 

مايل واإداري، ويتعلق االآخر باإهمال وعدم كفاءة".

ال���وزراء  م��ن  الثقة  �شحب  "حماوالت  ان  وتابعت 
احلكومية"،  الت�شكيلة  اإكمال  جهود  طريق  تعرت�س 
جديدة  اأزم���ة  مبثابة  احل���راك  "هذا  ان  مو�شحا 
اإىل  بالتايل  �شتوؤدي  الكتل،  بني  جديدة  وخالفات 

تاأزم م�شكلة اإكمال احلكومة".
والكتل  "الربملان  اأّن  اإىل  نف�شها  امل�شادر  ولفتت 
ا�شتجواب  ب�شاأن  جديدة،  دوام��ة  �شتدخل  ال�شيا�شية 
وحماوالت اإقالة الوزارات، و�شتحتاج اإىل وقت طويل 

النهائها.
عادل  ال��وزراء  رئي�س  احلكمة،  تيار  عن  نائب  دعا  و 
اختيار  "بدعة"  �شماها  ما  ت��رك  اإىل  املهدي  عبد 
اإياه  مطالبًا  ال���وزارات،  ملر�شحي  ال�شيا�شية  الكتل 
ب�"عدم انتظار الكالم من اأفواه روؤ�شاء الكتل" وحتمل 
وخربة  كفاءة  ذات  اأ�شماء  بتقدمي  كاملة  امل�شوؤولية 

ولي�س عليها اأية موؤ�رشات.
ال�شيا�شية  الكتل  "تر�شيح  اإن   ، فدعم  ح�شن  وق��ال 
عليها  تعودت  بدعة  هي  الوزارية  الكابينة  ملر�شحي 
على  نتمنى  وكنا   2003 عام  منذ  ال�شيا�شية  القوى 
املعني  هو  يكون  واأن  بها  يلتزم  ال  اأن  املهدي  عبد 
مر�شحي  باختيار  العراقي  ال�شعب  اأم���ام  الوحيد 
من  اختيار  عليه  املهدي  "عبد  اأن  مبينًا  حكومته"، 
يعتقد بكفاءتهم واأن يربئ ذمته اأمام اهلل واأمام �شعبه 
الكرة مبلعب الربملان للت�شويت على من  واأن يرمي 
يرونه منا�شبًا كي يتحملوا هم امل�شوؤولية عن عرقلة 

ا�شتكمال الكابينة الوزارية.
كرمي  حممد  الفتح  حتالف  ع��ن  النائب  اك��د  فيما 
الدفاع  حلقيبتي  املر�شحني  مترير  اإمكانية  البلداوي 
كبري"،  "توافق  لوجود  �شهولة"  "بكل  والداخلية 
مو�شحًا اأن ال�شبب الرئي�س لعدم طرح االأ�شماء داخل 
اأ�شماء  الوزراء بعر�س  قبة الربملان هو رغبة رئي�س 
عليها  والت�شويت  املتبقية  الوزارات  مر�شحي  جميع 

يف جل�شة واحدة.

بغ��داد - اجلورن��ال : ك�ش��ف النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نين��وى حن��ني الق��دو،، ع��ن و�ش��ول م�ش��ودة ق��رار 
القانوني��ة  اللجن��ة  اىل  العم��ل  ع��ن  نين��وى  جمل���س  ب�ش��منه  حمافظ��ات  جمال���س  ع��دة  عم��ل  جتمي��د 
تق��دمي اخلدم��ات. اإخفاقه��ا يف  ب�ش��بب  املجل���س ج��اء  ان مق��رتح جتمي��د عم��ل  اىل  م�ش��ريا   النيابي��ة، 
جمل���س  عم��ل  جتمي��د  ق��رار  م���رشوع  حول��ت  الن��واب  جمل���س  “رئا�ش��ة  اإن  الق��دو،  وق��ال 
الق��رار”. قانوني��ة  يف  للنظ��ر  القانوني��ة  اللجن��ة  اىل  اأخ��رى  جمال���س  وع��دة  نين��وى   حمافظ��ة 
واأ�ش��اف ان “الق��رار ه��و اإجراء عقاب��ي لتلك املجال���س كونها مل تق��دم اي خدمات خالل اخلم�س �ش��نوات 
 املا�ش��ية “، م�ش��ريا اإىل ان “اختي��ار املحاف��ظ �ش��يكون وفقا للد�ش��تور من خ��الل رئي�س جمل���س لوزراء”.

خمطط  وج��ود  من  رفيعة  امنية  م�شادر  حتذر 
داخلية  وق��وى  متعددة  دول  فيه  ت�شرتك  كبري 
لتنظيم  مهمة  وعنا�رش  ق��ي��ادات  تهريب  م��ن 
ياتي   ، العراقية  ال�شجون  من  االرهابي  داع�س 
ذل��ك تزامنا م��ع احل��دي��ث ع��ن وق���وع ح��وادث 
خالل  متكررة  ه��روب  ح��االت  ت�شجل  متفرقة 

احلكومة  واأع��ل��ن��ت  املا�شية،  ال�شتة  االأ���ش��ه��ر 
عنا�رش  من  جديدة  وجبة  ت�شلمها   ، العراقية 
�شوريا  قوات  لدى  املعتقلني  “داع�س”  تنظيم 
با�شم  للناطق  بيان  وبح�شب  الدميقراطية. 
فاإن  ر�شول  يحيى  العميد  امل�شرتكة  العمليات 
الفرقة الثامنة يف اجلي�س العراقي ت�شلمت نحو 
200 عن�رش من تنظيم داع�س من قوات �شوريا 
اإىل  نقلوا  العنا�رش  اأن  م�شيًفا  الدميقراطية”، 

بغداد  العا�شمة  اإىل  لرتحيلهم  ع�شكرية،  قاعدة 
القوات  وت�شلمت  وحماكمتهم.  معهم  للتحقيق 
املا�شية  االأ�شابيع  خ��الل  العراقية  االأمنية 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يف  امل��ئ��ات م��ن مقاتلي داع�����س 
امل�شادر  وت�شيف  فرن�شًيا.   13 بينهم  �شوريا، 
واأن  انتهى،  بلدانهم  اإىل  ت�شليمهم  خيار  اأن 
احلكومة العراقية ت�شع اللم�شات االأخرية ب�شاأن 
حماكمتهم. وبح�شب تقرير لوكالة فران�س بر�س 

دول  على  اقرتحت  “بغداد  ف��اإن  م��وؤخ��ًرا،  ُن�رش 
التحالف توّليها حماكمة امل�شلحني واملعتقلني 
يف �شوريا والعراق مقابل بدل مايل، يف خطوة 
الذين  مواطنيها  ا�شتعادة  ع��دة  دواًل  جُت��ّن��ب 
اأرا�شيها،  ت�شّنفهم اإرهابيني، وحماكمتهم على 
لكن اأّيًا من دول التحالف مل ترّد حتى االآن على 
مقرتح بغداد، الذي ي�شمل نحو األف م�شلح اأجنبي 

بيد قوات �شوريا الدميقراطية.

توافق نيابي يفشل محاوالت عرقلة إكمال حكومة عبد المهدي

القانونية النيابية تتسلم مسودة قرار تجميد 
عمل مجالس محافظات

مع تكدس عناصر داعش .. مخاوف من تكرار سيناريو سجن أبي غريب

اعلنت وزارة الرتبية موافقة جمل�س الوزراء على تخويلها 
للعام  النهائية  االمتحانات  متطلبات  �رشاء  �شالحية 
الدرا�شي 2019-2018 من اال�شواق املحلية مبا�رشة.

وذكر بيان للوزارة، اإن جمل�س الوزراء وافق على تخويل 
�رشاء  ال�شهيل �شالحيات  ق�شي  اأ.د  وكالة  الرتبية  وزير 

الدرا�شي  للعام  النهائية  العامة  االمتحانات  متطلبات 
2019-2018 من االأ�شواق املحلية مبا�رشًة".

تخ�شي�شات  م��ن  ت�����رشف  "املبالغ  ان  وا����ش���اف 
االمتحانات يف املوازنة لل�شنة املالية 2019"، م�شريًة 
يف  للرتبية  العامة  املديريات  اأبلغت  "الوزارة  اأن  اإىل 
بهذا  كرد�شتان  اإقليم  ع��دا  كافة  واملحافظات  بغداد 

االإجراء".

شراء متطلبات االمتحانات النهائية 
من االسواق المحلية

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد - حنين الخليلي

بغداد – الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير
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الكهرباء: نبذل جهوداً إستثنائية 
إلرضاء المواطنين في الصيف 

أبو نؤاس يحتضن الموسم السابع من مبادرة "أنا عراقي أنا أقرأ" 

الرفض المسلح يهدد عمل خلية مواجهة السيول في ذي قار وميسان 

الزوراء يواجه بغداد اليوم في اخر 
مباريات دوري الكرة الممتاز
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حتويل م�شارات ال�شيول يف مي�شان


