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كـشف وزير اخلارجيـة التركي مولود
جاويش اوغلو عن محادثات جتريها
بالده مـع الـعــراق لـلــقـيــام بـعــمـلــيـة
مــشـتـركــة تـسـتــهـدف حـزب الــعـمـال
الــكــردســتــاني في  قــضــاء ســنــجـار
ــحـافــظـة نـيــنـوى  مــؤكـداً تــلـقـيه
تـأكيداً عراقـياً بإحكام الـسيطرة على
احلـدود الـسوريـة عـلى طول سـنـجار
ـــذكـــور وإيـــقــــاف تـــســـلل احلـــزب ا
بــاالضـافــة الى حـزب الــشـعب. وقـال
اوغــلــو بـــعــد عــودته الى انــقــرة في
أعـقـاب زيارته لـلـعراق ان (اجلـانـب
يــجـريـان مـحـادثــات من اجل الـقـيـام
بـعـمـلـيـة مـشـتـركـة ضـد وجـود حـزب
الــعـمــال الـكـردســتـاني احملــظـور في
ســنـجـار بــنـيـنــوى) مـبـيــنـا ان (هـذه
الـقضية هي واحدة من قضايا اخرى
نـاقـشـنـاهـا خالل الـزيـارة). وتابع ان
ـسؤول العراقـي اكدوا لنا انهم (ا
ســيـحـكـمـون ســيـطـرة وأمن احلـدود
الـسوريـة على طـول منـطقـة سنـجار
وســيــوقــفــون تــمــامــا تــســلل حــزب
الـعمال الكردسـتاني وحزب الشعب)
مـضيفاً (اننا ابـلغنا اجلانب العراقي
ــــــنـــــحــــــهـم كل الــــــدعم الـالزم في
جــهـــودهم وبــذل قــصــارى جــهــدنــا
.( لـتنـظيف الـعراق من كل االرهـابي
ووصـف اوغلو حـزب العـمال بأنه (ال
يـختـلف عن داعش ودعونـا للـتعاون
ضـد هـذا الـتـهـديـد). وتـزامـنت زيارة
اوغـلـو الى الـعـراق مع بـدء الـعـمـلـية
الــعــســكـــريــة الــتــركــيــة في عــفــرين
الــســـوريــة الــتي تـــســتــهــدف قــوات
ـدعومة من حـمايـة الشـعب الكـردية ا
ـتـحـدة. في غـضـون ذلك الــواليـات ا
شــنت مـقــاتالت تــركـيـة غــارات عـلى
أهـــداف حلــزب الــعــمـــال عــلى اخلط
احلـدودي مع الـعـراق. وقـالت رئـاسة
األركــــان الــــتــــركــــيـــة فـي بــــيـــان ان
ـقاتالت التركية شنت أمس غارات (ا
عـلى إرهابـي من منـظمة بي كي كي
كـانـوا يـخطـطـون لشـن هجـمـات على
مـخافـر وثكنـات عسكـرية تركـية على
اخلـط احلــدودي مع الــعـــراق وفــقــا
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاراتـية).واضـافت
أن (الـــغـــارات أســفـــرت عن تـــدمـــيــر
مــخــابئ ومــواضع أســلــحــة تــابــعـة
لإلرهـابيـ في منطـقة الـزاب شمالي
الـعراق) على حد تعبـير البيان الذي
اشـار الى (عـودة الطـائـرات احلربـية
ــة بــعـــد إتــمــام إلى قـــواعــدهــا ســـا
مـهامها بـنجاح). الى ذلك أكد رئيس
الـوزراء حيـدر العبـادي رغبـة العراق
بـاســتـمـرار حـلف الـنـاتـو في تـدريب
قـواته .وبـحـسب بـيـان مـكـتب رئـيس
ـة الـوزراء فـقـد تـلـقى الـعـبـادي مـكـا
هــاتـفـيـة من أمـ عــام حـلف الـنـاتـو
يــانس ســتــولــتــنـبــرغ وجــرى خالله

(بـحث زيادة وتسـريع تدريب القوات
ـختـلف صـنوفـهـا فضال الـعـراقيـة 
ـــنـــهج الـــتــعـــلـــيــمي عن تـــطـــويــر ا
ـشـاة الــعـسـكــري اجلـديــد لـيـشــمل ا
واالسـتخبارات وغيرها من الصنوف
مـع بنـاء قدرات وزارة الـدفـاع). ونقل
الـبـيـان عن الـعـبـادي تـأكـيـده ( رغـبة
الـعراق بـاالستمـرار في تدريب قواته
ونـــقل عـــمـــلـــيـــات تـــدريـب الـــقــوات
الــــعــــراقـــيــــة داخـل الـــعــــراق). وفي
كــردسـتــان اعـلـنـت مـديـريــة آسـايش
اقـلــيم كـردسـتـان عن تـنــفـيـذ عـمـلـيـة
امــنـيــة غـداة انــدالع مـواجــهـات بـ
االسـايش ومسـلح مـجهـول يشك
بـإنتمائـهم الى تنظيم داعش. واكدت
ـديـريـة في بـيان امس قـيـام أجـهزة ا
ـو ومـيدان اآلسـايش في كـرمـيـان و
ودربـندخان بتنـفيذ  عملـية أمنية في
ـو وقالت ان (الـعمـليـة جاءت جـبل 
بــعــد انــدالع مــواجــهــات بــ قــوات
االســـايش ومـــجــمـــوعـــة مــســـلـــحــة
مـجـهولـة)  كاشـفة عن (الـعثـور على
سلحـ مجهول في جبل مـخابيء 
ـو خالل الـعمـلـية واالسـتـيالء على
أســلــحــة رشــاشـة ومــواد مــتــفــجـرة
ومــؤن غـذائــيـة).واضــافت ان (هـنـاك
سلحة شـكوكاً بأن تكون اجملـموعة ا
تـابـعة لـتـنظـيم داعش) الفـتة الى ان
ــديـريــة كـانت تــمـتــلك مـعــلـومـات (ا
بـوجود حتـركات جملـموعـات مسـلحة

في منطقة حمرين).
 الـى ذلك اندلـعت في حـلـبـجة  امس
مـــواجــهـــات مــســـلـــحــة وقـــعت بــ
مـجـمـوعة مـسـلـحـة مجـهـولـة وقوات
ـحــافـظـة ــو  أمــنـيــة في مـنــطـقـة 
حـلـبـجـة. وبحـسب مـصـدر امـني فإن
ـواجهات لم تـسفر عن أيـة خسائر (ا
في صــفـوف الــقـوات االمــنـيــة فـيــمـا
تـمــكـنت اجملـمـوعـة من الـفـرار). وفي
ـتـعـلــقـة بـعـمـلـيـة اطـار الــتـطـورات ا
عـــفـــرين اكـــد  أوغــلـــو إن أنـــقــرة ال
تـــســـعى لـــلــمـــواجـــهــة مـع أحــد في
سـوريا منوها بإمكانية شن عمليات
جديدة خارج عفرين. وقال في حديث
مـــتــلــفــز ان(اإلرهـــابــيــ فـي مــنــبج
يـطلقون دوما نيـرانا استفزازية وإذا
ـــتــحـــدة هــذا لـم تــوقف الـــواليــات ا
فــــســــنــــوقـــــفه نــــحن) وأضــــاف ان
(مــســتـقــبل عالقــاتـنــا يــعـتــمــد عـلى
اخلــطـوة الـتـالــيـة الـتي سـتــتـخـذهـا
تحـدة). وشدد على القول الـواليات ا
ان (هـدفنا ليس االشـتباك مع الروس
أو الـــنــظـــام الــســـوري أو الــواليــات
ــتـحــدة ولـكـن مـحــاربـة الــتـنــظـيم ا
اإلرهـــابي) مــضــيـــفــا انه (يــجب أن
نـــتـــخـــذ اخلـــطـــوة الالزمـــة وإذا لم
نـفـعـل سـيـكـون مـسـتـقـبل بـلـدنـا في
خـطـر).وتابع أن (تـركـيا  الـتي نـفذت
عـمـليـة عـسـكريـة دامت سـبعـة أشـهر
في شـمـال سـوريـا قـبـل عـامـ لـطرد

عـــلى آخـــر الـــتــطـــورات  وأكــدوا أن
(الـعـملـية تـسيـر بـالشـكل اخملطط له
ــعــنـويــات في أعــلى مـســتـوى وأن ا
لــهــا).وفـي مــا يــتــعــلق بــحــصــيــلــة
الـــضــحـــايــا  قــالـت مــصـــادر إنــهــا
تـتـلـخص في مـقـتل  19 عـنـصـرا من
ــشـاركــة في الــفــصــائل الــســوريــة ا
الـهجوم التركي مقابل  29 قتيال من
جـانب الـوحـدات الـكرديـة بـاإلضـافة
إلى وجــود جـثـث لـتــسـعــة مـقــاتـلـ

مــجــهــولي الــهـويــة فــيــمــا لـقي 24
مـدنيـا حتـفهم جـراء القـصف اجلوي
ـــدفـــعي.  في غـــضــون ذلـك اعــلن وا
ــتــحـدث بــاسم األمــ الــعـام لأل ا
ـتحدة سـتيفـان دوجاريك عن نزوح ا
أكثر  126 ألف نسمة عن عفرين منذ
انـطالق العمـلية الـعسكـرية وأضاف
بــــأن أكـــثـــر من  300 ألـف نـــســـمـــة
مــهـددون بـالـنـزوح.وتـابع  دوجـاريك
(بدأنا اتصاالتنا في محاولة حللحلة

ـئة ـنطـقة ألن  60 بـا األوضـاع في ا
من أهـالي عفرين بحاجة للمساعدات
الـالزمـة)  مــؤكــداً (ضـرورة حــمــايـة
تـنازعة ـدنيـ واحترام األطـراف ا ا
لـلـقانـون الدولي) مـرجحـا (مواجـهة
حتـــديــــات كـــبـــيـــرة إذا مـــا حـــاولت
ــنـظــمـات اإلغــاثـيــة دخـول عــفـرين ا
ــعــارك مــسـتــمــرة). الى ذلك دعت وا
ارسة تـحدة تركـيا إلى  الـواليات ا
ضـبط النفس وجتنب سقوط ضحايا
.وقـــالت الـــنــاطـــقـــة بــاسم مـــدنـــيــ
اخلـارجية األمريكية هيذر ناورت في
تــصــريح امس (نــحض تـركــيــا عـلى
ــارسـة ضــبط الـنــفس وضـمـان أن
تـبقى عـمليـاتها مـحدودة في نطـاقها
ومـدتها ودقـيقة في أهـدافها لـتجنب
).ودعت ســـقــوط ضــحـــايــا مـــدنــيــ
نـاورت جميع األطـراف الى (مواصلة
تمثل الـتركيز عـلى الهدف الرئـيس ا

ة تنظيم داعش).  بهز
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نـاقش مجلس الوزراء تخصيص
ــضـمـونـ في رواتـب لـلـعـمـال ا
الـقطاع اخلـاص لتوفيـر الضمان
االجـتمـاعي لهم كمـا صوّت على
ـشـروع . قــانـون الـكــسب غـيــر ا
ـــكــتب ــتــحـــدث بــاسم ا وقـــال ا
االعـالمي لـرئــيس الـوزراء ســعـد
احلـــديـــثي لـ (الـــزمــان) امس ان
(اجملــلس صــوّت خـالل جـلــســته
امـس الــــتي تــــرأســــهــــا رئــــيس
الـــوزراء حــيــدر الــعـــبــادي عــلى
مـــشــروع قــانــون الـــكــسب غــيــر
ــشــروع لــضــمــان مــشــروعــيــة ا
تـمـويل الـتـنـظـيمـات الـسـيـاسـية
ـــنـــظــمـــات غـــيــر احلـــكـــومــة وا
واخـــضــاع الـــذين يـــســتـــغــلــون
مـناصبهم الوظيفية باالثراء غير
ـشـروع لـلـمـسـاءلـة والـقـانون) ا
واضـــاف ان (اجلــلــســـة شــهــدت
ـــوافـــقـــة عـــلـى اجــراء ايـــضـــا ا
الـــتــعــديـل االول لــقــانــون وزارة
الـداخلية والتصويت على قانون
ــرور واحـالـتـهــمـا الى مـجـلس ا
الــنـواب) واوضح احلـديـثي انه
ـــوافــقـــة عــلى تـــرشــيح (تـــمت ا
وزارة الـــزراعــة لــتــكـــون نــقــطــة
االتـصـال احلـكـومـي بـ الـعراق
ـية في ما ومـنظمـة التجـارة العا
ـجـال الـثـروة يــخص الـصـحــة 
احلـيوانـية والقـطاع الـنباتي عن
طـريق دائـرتـي الـبـيـطـرة ووقـاية
ــزروعـات) وتــابع ان (اجملـلس ا
نـــــاقش تـــــوفـــــيــــر الـــــضـــــمــــان
االجــتـمـاعي وتـخـصـيص رواتب
ـضـمـون في مـجـزيـة لـلعـمـال ا
الــــقــــطــــاع اخلــــاص). وبــــشـــأن
ــؤتـــمــر مـــشــاركـــة الـــعــبـــادي 
دافـــــوس االقــــــتـــــصـــــادي اكـــــد
احلـديثي ان (العبادي توجه الى
ـنـتـدى سـويــسـرا لـلـمـشـاركـة بـا
االقتصادي ضمن الدورة الثامنة
ــشــاركـة  70 ب واالربــعــ و
رئـيس دولـة وحـكـومة بـاالضـافة
ــالــيــة واخلــارجــيـة الـى وزراء ا
ورجــال اعــمـال وشــركــات فـضال
عن مـــنـــظــمـــات مـــالــيـــة دولـــيــة
واقـلـيـميـة) مـبـينـا ان (الـعـبادي
سـيبـحث مع عدد من الـقادة على
ـــؤتــمـــر احــتـــيــاجــات هـــامش ا

ـقـبــلـة وسـبل ــدة ا الــعـراق خالل ا
تـطلبـات باالضافة الى تـلبيـة تلك ا
مـناقـشة دور اجملـتمع الـدولي بدعم
جـــــهـــــود احلـــــكــــومـــــة فـي اعــــادة
االســــتـــقــــرار وتـــوفــــيـــر خــــدمـــات
لـلمـواطن). وأنطـلقت امس الـثالثاء
أعـمـال منـتـدى دافوس في  مـنـتجع
دافــوس الـسـويــسـري حتت شـعـار
(بــنـاء مـســتـقــبل مـشـتــرك في عـالم

مفكك). 
وقـالت مديرة صندوق النقد الدولي
كــريــســتــ الغــارد مـن دافـوس ان
(جـمـيع الدالئل تـشـير إلى مـزيد من
ي وهـو أمـر انـتـعـاش الـنـمـو الـعـا
مـشـجع; لـكنـنـا ال يـنبـغي أن نـشـعر
ــئــة من بــاالرتــيــاح; ألن  20  فـي ا
األسـواق النـاشئـة والنـاميـة شهدت
انـخفـاضاً في دخل الـفرد خالل عام
 2017 ومـنـها  15 دولـة من الـعالم
ــــنـــــتــــدى الـــــثــــالـث).ويــــواصـل  ا
قبل اجتماعاته حتى يوم اجلمعة ا
بحضور  3 آالف شـخصية من أكثر
من  100 دولـــة حـــول الـــعـــالم. من
جـهة اخرى رأى الـعبادي ان تـمك
شاركـة باالنتخابات الـنازح في ا
امــر اسـاسي. واكـد  خالل مـؤتـمـره
االســـبـــوعـي قـــبـــيل مـــغـــادرته الى
نـاقشة سـويسـرا امس (استعـداده 
وازنـة مع اللجـان النيـابية قـانون ا
مـن اجل  تـمــريـرهــا) واضـاف (من
واجب احلـكومـة تأمـ االنتـخابات

ـشـاركة وتـمـكـ الـنازحـ من ا
فـــيــهـــا) مــشــيـــرا الى ان (قــرار
احملــكــمـة االحتــاديـة وتــصـويت
ـان اغــلق الــبــاب امـام من الــبــر
يـريـد تـأجيل االنـتـخـابات). وفي
شـــــــأن آخــــــر وجّـه مــــــصــــــرف
الــــرافــــدين فــــروعه فـي بــــغـــداد
واحملــافــظــات بــتــســلم طــلــبـات
تــــرويـج مـــعــــامـالت الــــقـــروض
ـــــواطــــــنـــــ والــــــســـــلـف مـن ا
ـــــكــــتب . وقــــال ا ـــــوظــــفــــ وا
االعـالمي لــلــمـــصــرف في بــيــان

تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه (
اســــتـــئــــنـــاف مــــنح الــــقـــروض
وظـف والـسـلف للـمواطـنـ وا
وبـحسب الضـوابط والتعـليمات
الـقـانـونـيـة الـتي سـيـتـم نـشـرها
ـــقـــبـــلـــة). ودعـــا خـالل األيـــام ا
ــواطــنــ الــراغــبــ الــبـــيــان ا
بـــــاحلــــصــــول عـــــلى الـــــســــلف
والـــــقــــروض الى زيــــارة فــــروع
ــصـرف وتـرويج مــعـامالتـهم . ا
واطـن الى (استقاء كـما دعا  ا
األخـبـار من مـصـادرهـا اخلـاصة
ـــكـــتـب االعالمي ــــتـــمــــثل بــــا ا
لـلــمـصـرف وعـدم االعـتـمـاد عـلى
مـــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
الــتـي يــشــكل  بــعــضــهــا بــيــئــة
لـــتـــرويج الـــشـــائـــعـــات ونـــشــر
مــعــلـومــات ووثـائـق مـزيــفـة عن

صرف ). ا
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دعــا نـائب رئــيس اجلــمـهــوريـة إيـاد
تحدة لإلسهام الفاعل عـالوي األ ا
في تـوفـير األجـواء الضـامنـة لنـزاهة
االنــتـخـابــات وشـفـافــيـتـهــا  مـؤكـداً
ضـرورة تـمـكـ الـقـضـاء من الـرقـابة
عــلى مـفــوضـيـة االنــتـخــابـات. ونـقل
ـكـتب عالوي تـلـقـته (الـزمـان) بـيــان 
امـس عنه دعوتـه خالل استقـباله في
مـكتـبه الرسـمي مسـاعد األمـ العام
ـتـحـدة لـلـشـؤون الـسـيـاسـيـة لأل ا
رافق له مـيروسالف ينـتشا والـوفد ا
ـنظـمة الـدوليـة لإلسهـام الفاعل في ا
(تــوفـيـر األجـواء الــضـامـنــة لـنـزاهـة
االنــتـخـابـات وشـفـافــيـتـهـا) مـشـدداً
عــلـى (ضــرورة الــبــدء بــحــسم مــلف
إعــادة الـنــازحـ وتــعــويـضــهم قـبل
مـوعد االنتخابات كونه أحد الشروط
الـــتي الــزم رئــيـس مــجــلس الــوزراء
وزارتـه بــهــا). وقـــدّم عالوي لـــلــوفــد
ـتــمـثــلـة بـ(قــيـام اال مــقـتــرحــاته ا
ــتـحــدة ورئـاسـة مــجـلس الــقـضـاء ا
ورئـــاســة مـــجــلـس الــنـــواب بــوضع
الـتفـصيالت العـملـية لرقـابة الـقضاء
عـلى مفـوضيـة االنتـخابـات وخاصة
بـعـد ان صـوّت مـجـلس الـنـواب عـلى
ـفوضية) هـذا االمر بالـتنسيق مع ا
مــــــــؤكــــــــدا (ضــــــــرورة ان جتــــــــري
االنـتــخـابـات الـنـيـابـيـة وانـتـخـابـات
مـجالس احملافظات بالتزامن لضمان

مـشـاركـة جـمـاهـيريـة واسـعـة فـيـها).
وجــرى خـالل الــلــقــاء الــذي حــضـره
تـحدة في ـثل االمـ العـام لال ا
الــعــراق يـان كــوبـيــتش. بــحث مـلف
ـقبلـة والسبل االنـتخابـات النيـابية ا
الـكـفيـلة بـتـوفيـر الـبيـئة االنـتـخابـية
الئـمـة الـتي تـوفـر فـرصا مـتـكـافـئة ا
جلــمـيـع الـعــراقـيــ لـلــمـشــاركـة في
االنـتـخـابـات). الى ذلك بـحث رئـيس
الـتـحـالف الـوطـني عـمـار احلكـيم مع
يـنـتشـا الـدعم الذي يـحـتاجه الـعراق
ـرتـقب . وقال ـانـحـ ا في مـؤتـمـر ا
كتبه ان احلكيم ابدى ( تفاؤله بـيان 
بـالتحـالفات الـوطنيـة التي جرت ب
الـكتل الـسياسـية لعـبورها الـعناوين
ـكوناتـية ما يؤهـلها النتـاج حكومة ا
ــعــارضــة االغــلـــبــيــة الــوطــنـــيــة وا
الــوطـنــيـة) داعـيًــا اجملـتــمع الـدولي
لـ(دعـم الـــــعـــــراق فـي مـــــلف اعـــــادة
) مؤكداً (حاجة العراق إلى الـنازح
تحدة للـنجاح في حتدي دعـم اال ا
ــؤســسـات لــيــكـون بــنــاء الـدولــة وا
تــــتــــويـــجــــا لالنــــتــــصـــارات الــــتي
حتــــقــــقت).وعــــدّ احلــــكــــيـم (إجـــراء
االنـتخابات في مـوعدها احملدد عامل
أسـاس لـلـحـفـاظ عـلى االنـتـصارات)
ـتــحـدة الـذي مــثـمـنــاً( مـوقف األ ا
دعــــا إلى احــــتـــرام الــــتــــوقـــيــــتـــات
ـتـعـلـقـة بـاالنـتـخـابات الـدسـتـوريـة ا
ـــــتــــواصل فـــــضال عـن دعــــمـــــهــــا ا
لـلمـفوضـية العـليـا لالنتـخابات). من

جــهـته أبـدى يـنــتـشـا (تـضـامن األ
ـتحـدة مع ملـف النـازح وضرورة ا
عـودتهم إلى ديـارهم ومشـاركتهم في
ـدن ) مـعـربا االنـتـخـابـات واعـمـار ا
ـتــحـدة لـلــعـراق في عـن (دعم األ ا
رتقب في الكويت). انح ا مؤتمر ا
 عــلى صـعـيـد آخــر دعـا عالوي لـبـدء
حـوار عـربي عـربي عاجل وفق أسس
صـحـيـحـة تـنـهي اخلـالفـات الـقـائـمة
وتـضع حال للـمشـكالت التي تـسببت
بـاضـعاف الـبـنـية الـعـربيـة  بـحسب
ـكـتب عالوي  تـلـقـته (الـزمان) بـيـان 
امـس اوضح ان هذه الـدعوة  جاءت
كتـبه الرسمي ذلك خـالل استقبـاله 
الـوفـد اإلعالمي الـكويـتي الـذي يزور
الــعـراق بـرئـاســة امـ سـر جــمـعـيـة
الـصحـفيـ الكـويتـية عـدنان خـليـفة
الراشد. ونقل البيان عن عالوي قوله
مـخاطـباً الـوفد الضـيف ( انتم حـملة
رســالـة سـامـيـة ونــحن نـتـطـلع لـدور
االعالم الــكـويــتي كـمــا نـتــطـلع لـدور
الــقـيـادة في الــكـويت وحـكــمـة سـمـو
الـــشـــيخ صـــبـــاح األحـــمـــد اجلـــابــر
ـشـرف بــالـوقـوف الــصـبــاح ودوره ا
الـى جـــانـب الـــعــــراق ودعم وحــــدته
واسـتقـراره) مؤكداً أن (الـعراق غني
بــــرجــــاله وثــــرواته وان الــــظـــروف
والـتـحـديـات الـتي واجـهته هـي التي
عــوقــتـه ولــوال ذلك لــكــنــا الــيــوم في
ـانـحة) . واوضح ان مـقـدمـة الـدول ا
(مــعـركـة الـعــراق ضـد قـوى اإلرهـاب

والــتـطــرف لم تــنـتـه بـعــد وسـتــأخـذ
أشــكــاال أخــرى بــعــيــدة عن اجلــانب
الــعـســكـري وهي بــحـاجـة الـى جـهـد
اســتــخـبــاري) الفــتــا الى ان (وحـدة
اجملـتمع وحتصينه ضد افكار العنف
والـــتـــطـــرف واالفـــادة مـن األخـــطــاء
الـسابقة ستكون كفيلة بإفشال خطط

االرهاب وأجنداته) . 
مـن جــهــة اخــرى فـــســرت احملــكــمــة
االحتـــاديـــة  مـــصـــطـــلح الـــكـــثـــافـــة
ــنــصــوص عــلــيه في الــســكـــانــيــة ا
الــدســـتــور بــأنه ال يــعـــني غــالــبــيــة
الـسـكـان موضـحـة انه يـنـصرف إلى
اجلـــمــاعــات ذات الــثـــقل والــظــهــور
ــتـــحــدث ــدن. وقـــال ا الـــبــارز فـي ا
الـــرســـمـي بـــاسم احملـــكـــمـــة إيـــاس
الـســامـوك في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس  إن احملــكـــمــة (ســـبق لـــهــا أن
عـرّفت الكـثافـة السـكانـية فـي حكـمها
بــالـرقم 15/  احتــاديـة  عـام 2008 
عـــنــدمــا تـــلــقت طـــلــبــاً مـن مــجــلس
ـقـصود مـحـافـظـة كـركـوك اليـضـاح ا
بـالـكـثـاقـة الـسـكـانـيـة) مـوضـحاً  أن
(الــطـلب كـان ألغـراض كــتـابـة لـوائح
الــدوائــر في احملــافــظــة بــالــلــغــتــ
الـتركـمانيـة والسـريانيـة اضافة إلى
الــلـغـة الـعــربـيـة والـلــغـة الـكـرديـة) .
ـــادة 4/ واضـــاف الـــســـامـــوك أن (ا
رابـعـاً من الـدسـتـور نـصّت عـلى أن :
الـلغـة التـركمانـية والـلغة الـسريـانية
لـــغـــتـــان رســـمـــيـــتــان أخـــريـــان في
الـوحدات االدارية التي يشكلون فيها
كـثافة سكانية) موضحاً أن (احملكمة
عاجم رجـعت إلى احكام الدستور وا
الــلــغــويــة حـيث وجــدت أن تــعــبــيـر
ـنصـوص عـليه الـكـثافـة الـسكـانـية ا
ـادة 4/  رابــعــاً مـن الــدســتـور فـي ا
يـنـصرف إلى اجلـماعـات التي تـشكّل
تكوّنة ـدن ا ثـقالً وظهوراً بارزاً في ا
مـن قــومــيـــات عــدة  ويــكـــون لــتــلك
اجلــمـاعـات تــأثـيــراتـهـا في مــسـيـرة

شاركة في حركته).  اجملتمع وا
وتـابع الـسامـوك أن (احملكـمة وجدت
أن ذلك يـنـطبق عـلى الـتركـمـان وعلى
الــنـاطــقـ بــالـلــغـة الـســريـانــيـة في
مـحافـظة كركـوك حيث يكـونان ضمن
نصوص مـفهوم الـكثافة الـسكانيـة ا
ــادة 4/  رابـــعـــاً من عـــلـــيـــهـــا فـي ا
الـدستور) مـضيفـاً أن (احلكم أكد أن
الـكثافة السكانـية ال تعني بالضرورة
غـالـبـيـة عـدد الـسـكـان ومن ثَم هـناك
امــكــانــيـة لــكــتــابـة لــوحــات الــداللـة
لــلــدوائــر في مــركــز احملــافــظــة وفي
الــقــضــاء وفي الــنــاحـيــة بــالــلــغـات
الـعربية أو الكرديـة أو التركمانية أو

السريانية).
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ضــبـطت هــيـئــة الـنــزاهـة أضــابـيـر
قـروض زراعيـة بقـيمـة ملـيار و200
مـليون دينار  منـحها في البصرة
ولم يــتم تــســديـدهــا  فـيــمــا كـشف
ـــفـــتش الـــعـــام في وزارة مـــكـــتب ا
الـداخلـية عن ضـبط عمـليـات تزوير
ــعـــامالت نــقـل مــلـــكــيــة وتـالعب 
عـجـالت ومبـالـغ وصـوالت اجلـبـاية
فـي مــديـــريـــة مـــرور صالح الـــدين.
وقــالت الــنــزاهــة فـي بـيــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (فــريق مــديــريـة
حتــقـيق الــبـصـرة الــذي انـتـقل إلى
ــصـرف الــزراعي الــتـعــاوني فـرع ا
الـــبـــصـــرة تـــمـــكن من ضـــبط 147
إضـبارة خاصة بالـقروض الزراعية
الـــتي تــخـص الــقــروض احملـــمــيــة
الـطـمـاطـم وقـروض زوارق الـصـيد)
ضبوطة مـبينا أن (قيمة القروض ا
بــلـغت نـحــو مـلـيـار و 200 مــلـيـون
ديـنـار). واضـاف (لم تـسـدد من قبل
ــقــتــرضــ مــنــذ عـام  2011 ولم ا
صـرف الـزراعي الـتـعاوني يـتـخـذ ا
فـرع البـصرة أية إجـراءات قانـونية
السـتـرجـاعـهـا). وأوضح الـبـيان أن

وجب مذكرة (عملية الضبط تمت 
قــبض قــضــائـيــة).  وكــشف مــكـتب
ــفـتش الـعـام في وزارة الـداخـلـيـة ا
عـن ضبـط عـملـيـات تـزويـر وتالعب
فـي مـــديـــريـــة مــــرور صالح الـــدين
وذكـر بيـان للوزارة تـلقـته ( الزمان)
امـس ان (عــمــلــيــة الــضــبط جــاءت
ـــكــتب اخلــاصــة ــصــادر ا وفـــقــاً 
والـتي أفادت بقـيام ضابط وموظف
قــسـم الــرســوم بــعــمـــلــيــات تالعب
وتـــزويـــر فـي وصـــوالت اجلـــبـــايــة
اخلــاصـة بــنـقل مـلــكـيــة الـعـجالت
األمـــر الـــذي اســتـــدعى مـن مــكـــتب
ـــفــتش الـــعــام بــتـــشــكـــيل جلــنــة ا
تـدقــيـقـيـة قـامت بـتـدقـيق مـعـامالت
ــلـكــيــة ووصـوالت اجلــبــايـة نــقل ا
ـركبات ـجمع تـسجـيل ا اخلـاصة 
واجـازات السياقـة في مديرية مرور
صالح الدين حيث اكتشفت اللجنة
عامالت وجـود تالعب وتزوير في ا
وفـي مــــــــــــــبــــــــــــــالــغ وصـــــــــــــوالت
ـــفـــرزة اجلـــبــــايـــة).وأضـــاف أن (ا
نـــظّـــمت مــحـــضـــر ضــبـط أصــولي
ودونـت افــــادتي ضـــــابط ومــــوظف
الـرسـوم وعرضـتـهمـا أمـام مديـرية
تـفـتـيش احملـافـظـات بـغـيـة تـشـكـيل

مـجـلس حتـقيـقي بـالـقضـيـة لـكشف
ــتـورطـ فــيـهـا).من جــانـبه نـفّـذ ا
ــفـــتش الــعـــام في صالح مـــكــتـب ا
الـــدين مــذكــرتـي قــبض قـــضــائــيــة
صـادرة عن قـاضي مـحـكمـة حتـقيق
ســامــراء بــحق مــنــتــســبــ اثــنـ
أحدهما منسوب الى مديرية شرطة
صـالح الدين  قوة حماية احملافظة.
ــنــافــذ احلــدوديــة والــقت هــيــئــة ا
الــقـبض عــلى مـســافـرين ايــرانـيـ
بـــحــوزتــهـــمــا مــواد مـــخــدرة نــوع
كـرسـتال وتـرياك احـدهمـا في منـفذ
زربــاطـــيــة واالخــر في الــشالمــجــة

احلدودي
. وقــــال بـــيـــان لــــقـــسم الــــعالقـــات
واالعالم لــلـهــيـئــة تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (مـســافــرا ايــرانــيـا ضــبط
بــحـوزته مـادة مــخـدره نـوع تـريـاك
حـــــــيـث  أتـــــــخـــــــاذ االجــــــراءات
الــقــانــونــيــة بــحــقــة وأحــالــته الى
الـــقــــضـــاء) واضـــاف ان (مالكـــات
الـهيئة في الـشالمجة تمـكنت ايضا
من ضـبط مـسـافر يـحـمل اجلنـسـية
ذاتـهـا بـحـوزته مـادة نـوع كـرسـتال
تـــقــدر بـــنـــحــو خـــمـــســة غـــرامــات
ونــصف الــغـرام مع ادوات تــعـاطي

ادة). وفي محافظة كربالء تمكنت ا
دوريـات النجـدة النهريـة باإلشتراك
مـع مـفــارز فـوج طــوار احملـافــظـة
الثاني انقاذ امرأة في العقد الثالث
من الـعمـر بعـد محـاولتـها االنـتحار
من عـلى جسر الهندية. واعلن مدير
اعـالم شــــرطـــــة احملـــــافــــظـــــة عالء
ي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) الـغــا
امـس عن (انـــقـــاذ امــرأة تـــبـــلغ من
الــعـمـر  32 عــامـا من سـكـنـة مـركـز
احملـافظة ارادت انهاء حياتها اثناء
مــحـاولــتـهــا االنـتــحـار من اجلــسـر
الـذي يـبـلغ ارتفـاعه نـحو  20 مـترا
وذلك بـــســبب اصـــابــتــهـــا بــحــالــة
اكـتئـاب نتـيجـة ظروفـها الـعائـلية)
وتـابع  ان (الدوريات النـهرية وبعد
ســمــاع الــنــداء عن طــريـق اجلــهـاز
راة الـالسلكي حتـركت اثناء قـيام ا
بـالقـفز وسط نـهر الـفرات وإنـقاذها
قـــبل الـــغـــرق والـــتـــوجه بـــهـــا الى
ـسـتشـفى وتـلقي الـعالج). واعفى ا
مـــــحــــافـظ الــــديـــــوانـــــيــــة ســـــامي
احلـسنـاوي ثالثة مـديري دوائر في
احملـافظة بسبب تقصيرهم بالعمل.
وقــال بــيــان امس ان (احلــســنـاوي
اصـــدر ثالثـــة اوامــر اداريـــة اعــفى

ــدني ــوجـــبــهــا مــديـــر الــدفــاع ا
الـعـمـيـد سـمـيـر رزاق ومـديـر دائـرة
الــتـســجــيل الـعــقــاري لـؤي مــجـبل
مـجيد ومديـر البلديـة عصام فرحان
الــگـرعـاوي من مــنـاصـبـهم نــتـيـجـة
تـقصـيرهم بالـعمل وسـوء اخلدمات
) الفـتا الى انه ـقـدمـة لـلمـواطـنـ ا
(وجه مـجلس احملـافظة بالـتصويت
عــــلى اقـــالــــة هـــؤالء رســـمــــيـــا من
مناصبهم)  مـبينا ان (عملية اعفاء
ــــديــــرين تــــأتـي ضـــمـن اخلــــطـــة ا
االصـالحــيــة الــتـي اعــلــنـت عــنــهــا

حكومة احملافظة). 
فـي غــــضـــون ذلـك اصــــدرت دائـــرة
صـــحــة احملـــافــظـــة قــرارا يـــقــضي
بـاعـفاء مـديـر مـستـشـفى الديـوانـية
التعليمي احمد رحمن اخلزاعي من
مـنصـبه بنـاء على طـلبه.وقـال مدير
صـحـة احملـافـظـة عـبـد الـكـاظم عـبـد
الــزهـرة االسـدي بــكـتـاب رسـمي إن
(الــدائــرة قــررت تــسـمــيــة ســلــمـان
عـباس بادي مديرا للـمستشفى بدال
عـن اخلــــزاعـي) مــــشـــــيــــرا الى ان
(بـادي تــسـلم مـهـام عـمـله  بـصـورة
رســـــمـــــيـــــة مــــنـــــحـت له جـــــمـــــيع

الصالحيات القانونية). 
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كــشف الــنــائب عن دولــة الــقــانـون
جـاسم مـحـمـد جـعـفـر عن مـطـالـبة
رئـيس جـهـاز اخملـابـرات مـصـطفى
الـــــكــــاظــــمي خـالل زيــــارته االردن
ــعـــلــومــات عن اجلـــانب األردني 
وجــود مـطـلـوبــ لـلـقـضــاء فـيـمـا
كـشــفت تـقـاريـر اعالمـيـة عن تـلـقي
احلـــكـــومـــة األردنـــيـــة رســالـــة من
نـظـيـرتـهـا في بـغـداد بـشـأن وجـود
قـوات احلشـد الشعـبي في صحراء
األنـبار مشيرة إلى أن بغداد أكدت
لـــعــمــان أن احلـــشــد ســيـــبــقى في
الــصـحــراء وقـرب مــنـفــذ طـريــبـيل
حلــمــايــة حـركــة الــبــضــائع. وقـال
جـعفر في تصريح  امس ان (زيارة
رئـيس جـهـاز اخملـابـرات مـصـطفى
الـكاظمي إلى األردن جاءت لتسليم

دعـــوة من رئـــيس الـــوزراء حـــيــدر
ـلك عبد الـله الثاني الـعبادي الى ا
بـــشــأن حـــضــوره مـــؤتــمـــر اعــادة
االعـــمـــار في الـــكـــويت فـــضال عن
مــــنــــاقــــشـــــة قــــضــــايــــا أمــــنــــيــــة
اخــرى).وأضـاف أن (رئــيس جـهـاز
اخملـابرات بـحث ايضـا مع اجلانب
األردنـي الــــقــــضـــــايــــا األمـــــنــــيــــة
قـيم ومـعلومـات عن العراقـي ا

طلوبـ للقضاء ). فـي األردن من ا
مـؤكدا (وجـود بعـثيـ نشـط في
األردن).وبـــــشــــأن االنـــــبــــاء الـــــتي
حتـــدثت عـن تـــســلـــيـم رســالـــة من
احلـكـومـة الـعـراقيـة إلى نـظـيـرتـها
األردنــيـة بـشـأن وجـود احلـشـد في
صــحــراء األنــبــار قــال جــعــفــر أن
(الــعـراق ال يـقـبـل بـتـدخل اآلخـرين
فـي هــويــة الـــقــوات الــتـي تــمــسك
احلـــدود). الى ذلك ذكــرت تــقــاريــر

اعـالمـيــة  ان (احلــكـومــة األردنــيـة
ـغادرة نـقـلت تـطـمـينـات عـراقـيـة 
تـاخـمة احلـشـد  صـحراء األنـبـار ا
لـلـحـدود األردنـيـة الـعـراقـيـة عـقب
نطقة من انـتهاء مهـمتها بـإخالء ا
أيــــة جـــيـــوب لــــعـــنــــاصـــر داعش.
وأفـادت رسالـة تسـلمتـها احلـكومة
األردنـيــة من نـظـيـرتـهـا الـعـراقـيـة
بحسب التقارير بأن (وجود قوات
احلـشـد إلى جـانب وحـدة مـكـافـحة
اإلرهـاب في مـناطـق األنبـار وقرب
مـــعـــبــر طـــريــبـــيل احلـــدودي بــ
الـبـلـدين حلـمـاية حـركـة الـبـضائع
والـــطــريق الـــدولي بــعــد افـــتــتــاح
ـعـبر وإعـادة احلـياة إلى احلـركة ا
الـتـجـاريـة بـ عـمّـان وبـغداد). في
غـضـون ذلك تـعـهد الـعـبـادي بدمج
ـنظـومة قـوات احلـشد الـشـعبي بـا
قـبلـة عادا األمـنـية خالل الـفتـرة ا

ذلـك حال نــــوعـــــيــــا لــــوضـــــعــــيــــة
احلـشـد.وقـال في تـصريح امس ان
(إقـــرار قــانــون احلـــشــد ســـيــمــكن
الـدولة من السيطـرة على الفصائل
ــسـلـحــة في بـغـداد واخــضـاعـهـا ا
لــــــلــــــقـــــوانــــــ احلــــــكــــــومــــــيـــــة
والـعسكرية).وأضاف أن (احلكومة
لـم تــكن راغـــبــة بـــســحـب الــسالح
ــدة وحـــصـــره بــيـــد الـــدولـــة في ا
الــســابــقــة ألن تــهــديـد داعـش كـان
قـائما أما اآلن فهناك رغـبة حقيقية
من كـل الـكـتل الـسـيـاسـيـة بـسـحب
ـنـاطق ذات الـسـالح). مبـيـنـا أن (ا
ـكون الـشيعـي التي ينـتمي إلـيها ا
ــنـاطق مــعـظم احلــشـد هـي أكـثـر ا
رغـبة بذلك النـهم ال يريدون سالحا
غـير مـنضـبط).وأشار الـعبادي إلى
أن (الــبـعض يـريــد أن يـسـرع بـحل
مــسـألـة احلـشـد الـشـعـبي إال أنه ال

يــريـد حــركــة خـارج وحــدة الـبــلـد)
مـشيـرا إلى أن (احلل قـادم بطـريقة
نــــوعــــيـــــة وعــــبــــر دمج احلــــشــــد

نظومة األمنية). با
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داعـش ومــقــاتـــلي وحــدات حـــمــايــة
الـشعب الكرديـة ستستـمر في القيام
بـــــــكل مـــــــا تــــــعـــــــده ضــــــروريــــــا).
وأضــاف(سـواء مــنـبج أو عــفـرين أو
شـرقي الـفرات أو حـتى تهـديدات من
شـمال العراق ال يـهم  إذا كان هناك
إرهــابــيــون عــلى اجلــانب اآلخــر من
حـدودنـا فسـيـمثل ذلك تـهـديدا لـنا).
مـــيــدانـــيــاً واصـل اجلــيش الـــتــركي
ـدعـومـة مـنه والـفــصـائل الـسـوريـة ا
عـمـلـيـة غـصن الـزيـتـون ضـد الـقوات
الـكـردية في عـفـرين للـيـوم الرابع من
دون حتــقــيق تـقــدم مــلـمــوس. ونـقل
ـركزي عـن مـصادر اإلعـالم احلربـي ا

ــنــاطق كــرديــة قـــولــهــا أن جــمــيع ا
احلــــدوديـــــة في عــــفـــــرين شــــهــــدت
اشــتـبـاكـات عــنـيـفــة وخـصـوصـا في
نـاحيـتي بلـبلـة وراجو شـمال وغربي
عــــفـــريـن وسط قـــصـف عـــنــــيف من
ـدفــعـيـة والـدبـابـات الـتـركـيـة.وقـال ا
نـاشـطـون سوريـون إن قـوات سـوريا
قـراطيـة نفـذت هجـوما مـضادا الـد
اسـتطاعت خالله اسـتعادة الـسيطرة
عـلى هـضبـة برصـايا االسـتراتـيجـية
عــقب ســاعـات من ســيــطـرة الــقـوات
الـــتــركــيـــة عــلـــيــهــا.وذكـــرت وكــالــة
األنـاضـول أن قادة عـسـكريـ أتـراكا
أطـلعوا الـرئيس رجب طيب أردوغان
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