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تـظـاهـر آالف الـعـراقـيـ االحـد في عـدة
مـدن احتـجاجـا على الـضربـات الغـربية
فـي سـوريــا بــدعــوة من رئــيس الــتــيـار
الـــصــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر وحـــرق
بـــعــــضـــهم الــــعـــلم االمـــريــــكي.وهـــتف
ــتـظــاهـرون في ســاحـة الــتـحــريـر في ا
بـغـداد (تـوقـفـوا عن تدمـيـر سـوريـا كـما
ـشارك دمـر بلـدنا) .ولوح عـشرات ا
بــاعالم عـراقــيـة وسـوريــة فـيــمـا قـامت
نـســاء يـرتـدين  احلـجـاب بـحـرق الـعـلم
االمـريـكي وسط هـتـافـات (ال المـريـكا ال

لقصف الشعب السوري).
وكـان العراق قد اعرب عن القلق بعد أن
ـتـحـدة وفـرنـسـا اسـتــهـدفت الـواليـات ا
وبـريطانيا مواقع فـي سوريا بعد اتهام
الـــرئــيـس بــشـــار االســد بـــشن هـــجــوم
كــيــمــيــائي عــلى دومــا في الــســابع من

نيسان.
وخـالل االحــــتــــجـــــاجــــات فـي بــــغــــداد
والــنـجف والــبـصــرة وديـالى  تـرداد
هــتــافـــات ضــد بــريــطــانــيــا وفــرنــســا.
واحـرقت اعـالم امـريـكـيـة  واسـرائـيـلـية
في الـبصـرة حيث رفـعت صور لـلرئيس
االمـريكي  دونـالد تـرامب علـيهـا صليب

احمر كبير.
وفـي الـنــجف ســار عــشــرات من رجـال
الــدين رافـعـ اعالمــا سـوريـة. وشـارك
مــقــتــدى الــصــدر الــذي خــاضت قــواته
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الـــســنــوات األخـــيــرة وتـــابع (أخــيــرا
اعــتـبــر الـعــالم ان الـكــيل طـفـح). وبـعـد
ســاعـات من الــضـربـات تــقـدّمت الـدول
ـــشـــروع قــرار مـــشـــتــرك إلى الـــثالث 
مــجـــلس األمن يــتــضـــمن إنــشــاء آلــيــة
حتـقيق جديدة حول اسـتخدام االسلحة
الـكـيـمـيـائيـة واألحـد بـدأ فـريق تـقصي
حــقــائق من مــنــظــمـة حــظــر األســلــحـة
الــكــيـمــيــائـيــة عــمـله لــلــتـحــقــيق حـول

فترض في دوما. الهجوم الكيميائي ا
وتـنــفي دمـشق وحـلـيـفــتـهـا الـرئـيـسـيـة
روسـيا أي هجوم باالسـلحة الكيـميائية
فـي دوما. من جهـته قال الـبيت األبيض
ـهمة األمـريكيـة في سوريا لم امس إن ا
تتغير مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب
يـــريــد عــودة الـــقــوات األمــريـــكــيــة إلى
ــــتــــحــــدة في أقــــرب وقت الــــواليــــات ا
ـكن.وبـعد سـاعات من تـأكـيد الـرئيس
ـانـويل ماكـرون أن باريس الـفـرنسي إ
اقـنعت تـرامب بـبقـاء القـوات األمريـكية
ـتحـدثة دة طـويـلة قـالت ا في سـوريـا 
بـاسم الـبـيت األبيض سـاره سـاندرز أن
ـهـمــة األمـريـكـيـة لم تـتـغـيـر مـضـيـفـة ا
(الــرئـــيس كــان واضــحــا إنه يــريــد أن
تــعـود الـقــوات األمـريـكـيــة بـاقـرب وقت
ـــكن إلى الـــوطن).وتــابـــعت ســانــدرز
(نحن عازمون على سحق تنظيم داعش
بــالــكـامل وخــلق الــظـروف الــتي تــمـنع
عـودته. وبـاالضـافـة إلى ذلـك نتـوقع ان
يـتحمل حـلفاؤنا وشـركاؤنا اإلقلـيميون

مـــعـــارك ضـــد الـــوجــود االمـــريـــكي في
الــعـراق في الــتـظـاهــرة.الى ذلك اعـرب
وزيــر اخلـارجـيــة الـبـريــطـاني بـوريس
جــونـســون األحـد عـن خـشــيـته من أن
(تـسـتـمـر احلـرب في سـوريـا) بـشـكـلـهـا
احلـالي غداة ضربـات جوية غربـية غير
مـسبوقة اسـتهدفت ثالثة مـواقع يشتبه
في أنــهــا مــرتــبـطــة بــبــرنـامـج الـسالح
الـكــيـمـيـائي الـسـوري.وشـنت الـواليـات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا وفـرنـسـا هـجـوما ا
بــــالـــصـــواريـخ الـــســــبت عـــلـى مـــواقع
ســــوريـــة بـــعــــد أســـبـــوع مـن هـــجـــوم
كـيمـيائي مفـترض في دوما في الـغوطة

الشرقية اتهمت دمشق بارتكابه.
ورغـم وصـــفه الـــضـــربــــات الـــغـــربـــيـــة
بـــالـنــاجـحـة قــال جـونـســون إنه لـيس

زيد. هناك خطط لشن ا
وأضـاف لهيـئة اإلذاعة الـبريطـانية (بي
بي سـي) (أخشى ان تكون النتيجة غير
الـسـعيـدة لـهذا انه اذا قـلـنا ان حتـركـنا
يــقـتـصــر عـلى االســلـحــة الـكـيــمـيــائـيـة
...سـيعـني بالـطبع انه يـجب ان تسـتمر

احلرب السورية).
ـستـمر في سـوريا مـنذ وأسـفر الـنزاع ا
ســبع سـنـوات عن مــقـتل أكـثـر من 350
ألف شــخـص لـكـن غـالــبــيــتــهم قــتــلـوا
باالسلحة التقليدية وليس بالرصاص.
وتــابع جــونـســون ان هـدف الــضـربـات
الــغــربـيــة كــان الــرد عـلى ســلــســلـة من
االعـتـداءات بـاالسـلـحة الـكـيـمـيـائـية في
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كــشف مـجــلس الـوزراء عـن الـقـاء الــقـبض
عــلى االمـ الـعـام االســبق لـوزارة الـدفـاع
(ز.ق) وجـلـبه مخـفورا الى الـعراق التـهامه
اليـ الدوالرات فـيـمـا بـصـفـقـات سالح 
تـوصـلت قيـادة شرطـة محـافظـة ديالى الى
خــيـوط مــهـمــة  في حــادثـة اغــتـيــال نـائب
رئـيس محكمة استئـناف احملافظة القاضي

عبود الكرخي.
ـتـابـعـة ـكـتب في بـيــان امس ان (ا وقــال ا
لـفات الـفساد الـتي هدرت اموال احلـثيـثة 
الـبالد وبتـوجيه من رئيس مـجلس الوزراء
حـيدر العبـادي تمت متابعـة والقاء القبض
ـدعو ـتـهمـ بـالـفـسـاد ا عـلى احـد اكـبـر ا
(ز.ق) االمـ الـعـام االسـبـق لـوزارة الـدفاع
في احلــكـومــة االنـتــقـالــيـة) مـوضــحـا أنه
(جـلب مـخـفـورا الى الـعـراق حملـاسبـته عن
ـتـهم بـهـا) مــضـيـفـا انه مـتـهم الـقــضـايـا ا
الي (بـصفـقات سالح فيـها فـساد كبـير 
الـدوالرات وهـو االن بـيـد االجـهـزة االمـنـية
حـيث سـيـنـال جـزاءه الـعـادل بـعـد ان تـمت
مــتــابـعــته في الــدولــة الــتي يـقــيم فــيــهـا
بـالــتـعـاون مع االنـتـربـول) مـشـيـرا الى ان
ــأمن من (كـل من عـلــيه فــســاد لن يــكـون 
دة الـتي حدث الحـقـة بغض الـنظـر عن ا ا
فـيـهـا الـفـساد) وتـابع الـبـيـان ان (االجـهزة
تـابعة ملفات فساد عدة االمـنية مستمرة 
وبـجـهود حـثيـثـة حيث وصـلت الى مراحل

اضـاف ان (العبـادي اوعز بتكـثيف اجلهود
ة البشعة لالسـراع بكشف مالبسات اجلر
واعـتــقـال اجلـنـاة وايـضـاح احلـقـائق امـام

الراي العام).
 عــلى صـعــيـد اخــر اشـار الــعـطــيـة الى ان
(الـــشـــرطـــة جنـــحت خالل الـــربع االول من
الـعـام اجلاري في احـبـاط عشـرين مـخطـطا
ارهـابـيا واجـراميـا بعـضـها كـان في نقـطة
ـنـاطق مــتـفـرقــة من احملـافـظـة الــتـنـفـيــذ 
ومـنها بعـقوبة). واضاف ( احـباط جميع
اخملـططات االرهابية بـعد ان  التكتم على
اعالن نــــتـــائـــجـــهـــا من اجل اســـتـــكـــمـــال
الــتــحـقــيــقـات في تــفــاصـيــلــهـا واعــتــقـال
ـتورط بها حـيث كان يستهـدف بعضها ا
) الفـتـا الى ان (اجلـهد مـسـؤولـ ومـدنـيـ
االسـتخـباري كـان العـامل االبرز فـي احباط
تــــلـك اخملــــطــــطـــــات فــــضال عـن تــــعــــاون
ــنــافــذ ).  واعـــتــقــلت هــيــئــة ا ــواطــنــ ا
احلــدوديــة اربـــعــة مــســافــرين صــيــنــيــ
يــحــمــلــون جــوازات ال تــعـود لــهم. وقــالت
الـهيئة في بـيان امس  انها (ضـبطت أربعة
مـسـافـرين يـحـمـلـون اجلـنـسـيـة الـصـيـنـيـة
ـنـفـذ بـحـوزتـهم مـواد واجـهـزة مـخـتـلـفـة 
مـطـار الـبـصـرة) واضـافت انه ( الـكـشف
طار وتب واد في مركز كمرك ا عـلى تلك ا
انــهــا تــخـــتــلف عن مــا  ذكــره في بــيــان
الـتـرسـيم ورقم جـواز السـفـر) مـشـيرة الى
ـسـافرين انه (عـنـد تـدقـيق جـوازات سـفـر ا
تـب انـها ال تعـود لهم). وتـابعت انه (تمت
ـطـار ألتـخـاذ إحـالــتـهم الى مـركـز شـرطـة ا
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مـتقـدمة في الـعديـد منـها  وسـتسهـم بشكل
جـيد فـي مالحقـة الفـاسدين والـقاء الـقبض
عـلـيهم). من جـهـتهـا توصـلت قـيادة شـرطة
مــحــافــظــة ديــالى الى خــيــوط مــهـمــة  في
ـــة اغــتــيــال نــائب رئـــيس مــحــكــمــة جــر
اسـتئناف احملافظة القاضي عبود الكرخي.
تحدث االعالمي بـاسم شرطة ديالى وقـال ا
الـعقـيـد غالب الـعطـية في تـصريح صـحفي
امس ان (فــريق الـتــحـقـيق الــذي امـر قـائـد
شــرطـــة ديــالى الــلــواء فـــيــصل الــعــبــادي
بـتشـكـيله لـكشف تـفاصـيل اغتـيال الـكرخي
قـبـل ثالثـة ايـام تـوصل الى خـيـوط مـهـمـة)
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وافقت جلـنـة تـابـعـة جمللس األمن
الــــدولي عــــلـى إضــــافــــة شــــركــــة
وشـخــصـ عــراقــيـ إلى الئــحـة
ـتــحــدة بـتــهــمـة عـقــوبــات األ ا
بـتــمـويل تــنـظـيـم داعش تـمــهـيـدًا
الـية بـناً على لتجـميـد أصولـهم ا
طلب الـعـراق.وقـال مـسـؤول امني
فـضل عـدم الـكـشف عن هـويـته إن
(جلـنــة مــجــلس األمن لــلــجـزاءات
الـدولــيـة بــشـأن تــنـظــيـمي داعش
والــقــاعـــدة وافــقت عـــلى إضــافــة
شـركــة وشـخــصــ عـراقــيـ إلى
ــتــحــدة الئــحــة عــقـــوبــات األ ا
لألفـــراد والـــكـــيـــانـــات اخلـــاصـــة
الية) موضحاً لتجميد األصـول ا
ذكورة ادرجت فيها ان (الالئحة ا
ـالي شـركــة الـكــوثــر لـلــتــوسط ا
ومــالــكــهــا عــمــر مــحــمــد رحــيم 
إضافة الى سـالم مصـطفى مـحمد
عروف بسالم العفري). نصور ا ا
وجب وأضاف أن (الـقرار صـدر 
الـفـصل الـســابع من مـيـثـاق األ
تـحـدة ومن خالل جهـد حـكومي ا

عراقي مستمر لتجر جميع قادة
وعــــنــــاصــــر عـــــصــــابــــات داعش
االرهـابـيــة واجلـهـات والــشـركـات
ـمول لـها). بدوره واألشخاص ا
أوضح  اخلــبـــيــر األمــنـي هــشــام
الـهـاشـمي بـأن (الــشـخـصـ قُـتال
ـسـلـحـ في ـعـارك ضـد ا خالل ا
الــــعــــراق الــــعـــام 2016) . عـــلى
صعـيد آخـر دعـا ائتالف الـوطنـية
ساءلـة والعدالة الى إنهاء مـلف ا
وحتـــويـــلـه إلى مـــلـف قـــضـــائي 
مـــتـــهـــمـــاً جــــهـــات لم يـــســـمـــهـــا
بـاالســتــفـادة مــاديـاً وانــتــخـابــيـاً
وسياسياً من هـذه القضية.وقالت
تـحدثـة بـاسم االئتـالف ميـسون ا
الـدمــلـوجي في تــصـريح امس إن
ــســـاءلـــة والــعـــدالـــة هي مــادة (ا
دسـتـوريـة انـتـقـالـيـة ونـعـتـقـد أنه
بـعــد مـرور  15عـامــاً فـقــد أصـبح
لف الوقـت منـاسـبـاً إلنـهـاء هـذا ا
وحتـويــله إلى مــلف قــضـائي وأن
يــــذهب كل مـن لـــديـه شــــكـــوى أو
مظلومـية على شـخص من النظام
الــســـابق إلى الـــقـــضــاء وتـــقــد
شــكـــوى ضــده) مــشـــيــرةً إلى أن
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تــــظــــاهــــر الـــعــــشــــرات من مــــرضى
ـنطـقة اخلـضراء في الـسرطـان امام ا
بـغداد لـلمطـالبة بـتوفيـر العالج.وقال
شـهـود عـيـان امس ان (الـعـشرات من
ـــرض ســـرطـــان الـــدم ـــصـــابـــ  ا
خــــرجـــوا امس في تــــظـــاهـــرة امـــام
ـنطقة اخلـضراء  للمـطالبة بـتوفير ا
الــــــــــــــعـالج الـالزم). واضـــــــــــــاف ان
ـتظاهـرين هددوا بتـنظيـم اعتصام (ا
مــفــتــوح في حــال عــدم االســتــجــابـة
عـاجلة ـطـالبـهم) .  وتشـكـو مراكـز ا
ــا يــتــطــلب مـن نــقص في االدويــة 
ــصـــابـــ اشـــهـــرا عــدة انـــتـــظـــار ا
لــلــحـــصــول عــلى الــعالج الالزم. من
جــهــة اخــرى اكــدت مـديــريــة بــلــديـة
كـربالء عـدم تلـقيـها اي اسـتجـابة من
ـــالــيــة بـــشــأن تــعـــطــيل دفع وزارة ا
رواتـب عـمـال الــنـظـافـة ,فــيـمـا طـالب
عــمـال الــنـظـافــة الـعــامـلــ بـاالجـور
ديرية الوزارة بضرورة اليومية في ا

(هـنــاك جـهـات مــسـتــفـيــدة مـاديـاً
وسـيـاســيـاً وانـتــخـابــيـاً من مـلف
ساءلـة والعدالـة ونحن جند ان ا
ـسـتـفـيـدة تـدافع بـشدة األطراف ا
ــلف وتـــســعى إلبــقــائه عن هــذا ا
ـومـة مــنـافـعــهـا).وتـابـعت أن لـد
(األجيـال الـشـابـة الـتي سـتـصوت
لـلـمـرة األولى بـانــتـخـابـات الـعـام
اجلـــاري وهي مـــا بـــ مـــوالـــيـــد
1997- 2000 ال تــــعـــــرف حــــزب
البعث وال تتـذكر احلرب الـعراقية
اإليرانـيـة أو انـتـفـاضـة عام1991
وهـذه األجــيـال لــديــهـا تــطـلــعـات
أخـرى وال تــعـنـى بـاحلــاالت الـتي
دأبت عـلـيـهـا األجـيـال الـسـابـقـة)
ـرحلة مضيـفة (اننـا نراهن على ا
ــواطن من أجل ــقــبــلــة ووعـي ا ا
التـغيـير وجتـاوز جـميع سـلبـيات
رحلـة السـابقة ومن بـينـها ملف ا
ـــســـاءلـــة والـــعــــدالـــة بـــشـــكـــله ا
احلـالي).واعــربت الـدمــلـوجي عن
ثقـتهـا بأن تؤدي االنـتخـابات الى
الـتـغـيـيـر وقـالت أن (االنـتـخـابـات
ستـغـيـر الكـثـيـر ونشـعـر أن هـناك
رغبـة قـوية نـلـمسـها بـالـشارع من
أجل التغيير وخاصة باحملافظات
الـغـربـيـة الـتي نـعـتـقـد أن الـرغـبـة
ـــشـــاركــة في لــدى ابـــنـــائـــهــا بـــا
االنــتــخــابــات سـتــكــون أكــبــر من
احملافـظـات اجلـنـوبـيـة لـشـعورهم
بــضــرورة إبـــعــاد الـــوجــوه الــتي

ا حصل لهم). تسببت 
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حـقق فريق الـزوراء فوزا صـعبا
ــنـامــة الـبــحـريـني عــلى فـريق ا
باراة بـهدفـ مقابل هـدف في ا
الــتي جــرت امـس االثـنــ عــلى
مــــلـــعـب كـــربالء الــــدولي وهي
ــؤجـلــة من اجلـولـة ــواجـهـة ا ا
الـثالثة لدور اجملموعات لبطولة

كأس االحتاد اآلسيوي.
وتــــــقـــــــاسم الــــــزوراء صــــــدارة
اجملــمـوعــة الـثــانـيــة مع الـعــهـد
الــلـبـنـاني بـرصــيـد تـسع نـقـاط
غــــيـــر ان فـــارق االهــــداف مـــنح
االفـضليـة للعـهد اذ فاز الزوراء
ـنامـة ذهابا 3 - 1وايـابا عـلى ا
2 - 1 وتـــــــــــعـــــــــــادل فـي ثـالث
مـنـاسـبات مع الـعـهـد اللـبـناني
ذهـاباً وإياباً  1 – 1وسـلبياً مع

اجليش السوري.
وقـــدم الـــزوراء عــرضـــا جـــيــدا
والحـت لالعـــبــــيه الـــعــــديـــد من
الـفرص السانحة لـلتسجيل غير
ان الـنهايات لم تكن سليمة ولم
تـتـرجم سـوى فـرصـة واحدة في

اجلـولـة الـثـانيـة عن فـوز الـعـهد
ـنـامـة ـنـامـة 1 - 0 فـي ا عــلى ا
وتــعـــادل الـزوراء مع اجلـيــــش
0 - 0 فـي الدوحة وفـي اجلولة
الـثالثة تعادل العهد مع اجليش
1 - 1فـي بـــــيــــروت وتـــــأجـــــلت
ـــنـــامــة مـــبـــاراة الـــزوراء مـع ا
وتــــمـــكن الــــزوراء في اجلـــولـــة
ـنامة 1-3 الـرابعـة الفـوز على ا
ـــنــــامــــة والــــعــــهـــد عــــلى فـي ا
ـــنـــامــة اجلـــــــيش 4 - 1 فـي ا
وفـي اجلـولـة اخلــامـســة تـعـادل
الــــزوراء مع الــــعـــهـــد 1 - 1في
نامة كربالء وفاز اجليش على ا

نامة. 1 - 0 في ا
وتـشـهـد الـبـطـولـة مـنـافـسـة ب
 36 نـاديـاً فـي دور اجملـمـوعات
مـن أجل الــفــوز بــالــلــقب الــذي
احـــرزه الــقـــوة اجلــويـــة الــعــام
ــــاضي. ويـــتـــأهـل إلى نـــصف ا
نـــهــائي مـــنــطـــقــة غـــرب آســيــا
ـــــركـــــز األول في كل صـــــاحـب ا
مـــجــمـــوعــة إلى جـــانب أفــضل
ــــركـــز فــــريق يــــحــــصل عــــلى ا

الثاني.

الــــشـــــوط االول حــــيــــنــــمــــا جنح
مــــصـــطــــفى جــــودة في افـــتــــتـــاح
الــتـسـجــيل في الـدقــيـقـة  40 بــعـد
مــتـابـعــته لـكــرة ارتـدت من حـارس
نامة اشرف وحيد.ودخلت مـرمى ا
كـــتــيــبــة ايـــوب اوديــشــو الــشــوط
الـثاني بطموحـات تعزيز االهداف
ولـم تمر سوى دقيقت حتى وضع
ابــراهـيـم بـايش اســمه في مـفــكـرة
احلـكم العماني يعقوب عبد الباقي
بـاحـرازه الهـدف الثـاني ثم توالت
الــفـرص الـضـائــعـة ومع اهـدارهـا
تـمكن الضيوف من تـقليص الفارق
في الـدقـيـقة االخـيـرة براسـيـة علي
ــــ احلـــارس جالل حــــرم عــــلى 

حسن.  
وتـقـام اجلولـة السـادسة واألخـيرة
مـن مـنـافـســات اجملـمـوعـة يـوم 24
نــيـــســان اجلــاري حــيث يــتــقــابل
ــنــامـــة في بــيــروت الـــعــهــد مـع ا

نامة. واجليش مع الزوراء في ا
وكــــانت اجلـــولــــة األولى شـــهـــدت
تـعادل الـعهـد مع الزوراء 1 - 1في
ـنـامـة مع اجلـيش 0-0 بــيـروت وا
ـــنــــامـــة فـي حـــ اســــفـــرت فـي ا

صــرف رواتـبـهم لــشـهـر كـانـون االول
مـن العام2017  مـندديـن باالجراءات
ــتــبــعــة من الــزارة وتــســبــبـهــا في ا
ضــيـاع حــقـوقــهم. وقـال مــديـر اعالم
بـلدية كـربالء ماجد نـاجي لـ (الزمان)
امس ان (احملافظة سبق لها وفاحتت
ــالــيــة في الــثــاني عــشــر من وزارة ا
ــاضي بــضــرورة تـــشــرين الــثــانـي ا
ارســــال الــــتــــمـــــويل اخلــــاص لــــكن
احملـافـظـة لم تـتلـق اية اجـابـة تـذكر)
سـتحـقات مـلـفتـا الى (ضرورة دفـع ا
نــظـرا النه امــر مـتــعـلـق بـارزاق اسـر
كـادحة).وطالب عمال النظافة االجراء
الية في مـديرية بلدية كربالء وزارة ا
بــصـرف رواتـبـهم لــشـهـر.وقـال عـامل
الـنـظـافة احـمـد اجلبـوري لـ (الـزمان)
امـس (نحن نـقـدم خـدمـات يـومـية في
احملـــافـــظـــة مـن اجل احلـــفـــاظ عـــلى
الــنـظـافـة والزلـنـا نـعــمل في تـنـظـيف
ـنـاطق الـسـكـنـيـة فـضال الـشـوارع وا
عن تـعـامـلـنـا مع الـنـفـايـات الـتي لـها
تـأثـير شيء عـلى سالمتـنا الـصحـية)
مـضيـفا (نعـمل باجور ال تـتناسب مع

حـجم الـعـمل الـذي نقـوم به والسـيـما
ــلــيـونــيــة الـتي في ايــام الــزيـارات ا
تـشهـدها احملافـظة وتـوافد عدد كـبير
مـن الـــزوار بـــشــــكل يـــومـي ومع ذلك
النـأخذ اجورنا ). واضاف زميله علي
الــــتـــمـــيــــمي ان (الـــوزارة لـم تـــرسل
قررة الـينا ضـمن الدفعات الـرواتب ا
الـتي كـانت تـرسـلـهـا في الـسابق الى
احملـافظة وهذا يعد ضـياعاً حلقوقنا)
مـــطــــالـــبـــاً (الـــوزارة بـــدفـع جـــمـــيع
االسـتحقاقات اخلاصة بهؤالء العمال
والسـيما ونحن مـسؤولون عن عوائل
كـبـيـرة بـحـاجـة الى قـوت يـومي لـكي
نــتـمــكن من مـواصــلـة الــعـمل بــشـكل
صـــحــيح) . فـي حــ اشــار الـــعــامل
طـالب ما هي مـاهـر حسـ الى ان (ا
اال اسـتحقاقـات طبيعيـة مقابل تقد
خـدمـات للـمـحافـظـة اذ ان اغلـبـنا من
الـطـبـقـات الـفـقـيـرة ومن اسـر كـادحـة
ـــواجــهــة تـــســتـــحق تــلـك الــرواتب 
صـعوبـات احليـاة) الفتـا الى ان (عدم
ستحقات يعد اهماال دفع الرواتب وا

متعمدا).
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تـــوقـــعت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويــة
والــرصــد الـزلــزالي ارتــفــاع درجـات
احلــرارة نــهـايــة األسـبــوع اجلـاري
راتب فـيمـا سجلت مـحافظـة اربيل ا
االولـى في هــــطـــول االمــــطـــار خالل
.وقال بيان لـلهيئة اضـي الـيوم ا
لـحوظ في مناخ امس ان (الـتغيـير ا
الــبـالد بــعــد هــطــول االمــطــار خالل
ـاضي هو ارتـفاع درجات االسـبوع ا
احلـرارة نـهايـة االسبـوع اجلاري مع
سـماء صافية خالـية من قطع الغيوم
لـتــصل الـعـظـمى الـيـوم الـثالثـاء في
بـغداد  28 درجـة مئـوية  والـصغرى
 14 درجــــة مــــئــــويــــة) واضـــاف ان

(االرتـــــفــــــاع في درجـــــات احلـــــرارة
مــســتــمــر لـيــصل نــهــايــة االســبـوع
اجلــمـعـة الى  35 درجــة مـئــويـة مع
صـحــو في اغـلب مـنـاطق الـعـاصـمـة
بـغداد) فيما تصـدرت محافظة اربيل
ــرتــبـة االولى في حــصــولـهــا عـلى ا
اعـــلى كـــمـــيـــات من االمـــطـــار خالل
. واوضح الـبـيان ـاضيـ الـيـومـ ا
ان (اعـــلى كـــمـــيــات االمـــطـــار الــتي
ـناطق كـانت في محـافظة شـهدتـها ا
اربــيل وبـكــمـيـة  20.0 مــلم تـلــيـهـا
محافظة واسط بواقع  11.6 ملم ثم
الــسـلــيــمـانــيـة بــكـمــيـة  11.0 مــلم)
واضـاف ان (العاصمـة بغداد شهدت
تــهــاطل امــطــار بـكــمــيـة  0.7 مــلم).
واعـلن قـسم الرصـد الـزلزالي الـتابع

للهيئة عن تسجيل هزة ارضية بقوة
 4.4 عــلى مـقــيـاس ريــخـتــر ضـربت
محافظة اربيل. وقال القسم في بيان
ان (مــراصــدنــا الــزلــزالــيــة ســجــلت
صـباح يوم امس حدوث هزة ارضية
مـركـزهـا في اربـيل) مـبـيـنـا ان (قوة
الــهـزة تــبـعـد 17 كــيـلــو مـتــرا غـرب
دوكـان في السـليـمانـية). واضاف ان
(قـوة الـهزة بـلغت  4.4 درجـات على
مــقــيــاس ريــخــتــر) مــشـيــرا الى ان
ـواطـنـ في اربيل والـسـلـيمـانـية (ا
ـنــاطق احملـيـطـة شـعـروا بـالـهـزة وا
دون حــدوث اضـرار مـاديــة ) داعـيـا
ـواطــنـ الى (االلـتـزام بـالـوصـايـا ا
الـزلزاليـة وعدم االستـماع لالشاعات

واالخبار الكاذبة).

مـسؤولية اكبر عـسكريا وماليا من اجل
ـنطـقة).وفي وقت سـابق األحد تـأم ا
أكّـد ماكـرون في مقـابلـة مع قناة بي إف
إم الـــتـــلــفـــزيــونـــيـــة وإذاعــة آر إم سي
ومـــوقع مــيــديــابـــارت اإللــكــتــروني أن
تــرامـب بــات اآلن مــقــتـــنــعــا بــضــرورة
اإلبـــقـــاء عــلى الـــوجـــود األمــريـــكي في
سـوريـا.وقـال مـاكـرون (قـبل عـشـرة أيام
قــــال الــــرئــــيس تــــرامـب إنّ الــــواليـــات
تحدة تريد االنسحاب من سوريا. لقد ا
أقنعناه بضرورة البقاء هناك..أؤكد لكم
ـدة أنــنــا أقــنـعــنــاه بــضـرورة الــبــقــاء 

طويلة).

االجـراءات الـقانـونـيـة بحـقـهم) فيـمـا القت
وزارة الـــداخــلــيـــة الــقــبض عـــلى عــدد من
ــطــلــوبــ وعـــثــرت عــلى نــفق من ثالثــة ا
طـوابق كـانـت تسـتـخـدمه عـصـابـات داعش
ــوصل. وقــالت االرهــابــيـــة كــمــقــر غــرب ا
الـوزارة في بـيـان امـس ان (شـرطـة نـيـنوى
ــطــلــوبــ الــقـت الــقــبض عــلـى عــدد من ا
وعـثرت عـلى نفق من ثالثـة طوابق في احد
تـالل قــريــة تــمــارات فـي احملــافــظــة كــانت
تــسـتــخـدمـه عـصــابـات داعش مــقـراً إلدارة
عـملياتهـا االجرامية ) موضـحاً  ( تفجير
أربع عـبوات نـاسفـة كانـت معـدة للـتفـجير)
بـينما بـاشر  احلشد الشـعبي بتطـهير أكثر
من 66 قـرية في جزيـرة صالح الدين. وقال
إعـالم احلـشــد الـشــعـبي في بــيـان امس ان
(الـلـواء الـسادس في احلـشـد الـشعـبي نـفذ
عـملية واسـعة لتطهـير جزيرة صالح الدين
مـن خالل تفتـيش اكثر من 66 قـرية لـلبحث
ـطـلـوبـ واخلاليـا النـائـمـة من فـلول عن ا
داعش). واضـــاف ان (عـــمــلـــيـــة تــطـــهـــيــر
اجلـزيـرة جاءت بـعد ان اكـدت اسـتخـبارات
الـلـواء وحسب مـصـادرها عن وجـود خاليا
لـداعش تـخـتـبئ في عمق اجلـزيـرة والـقرى
شتبه الـنائية) مبينا ( اعتقال اثن من ا
بهم وتدمير أربعة إنفاق ومضافات لداعش
والـعثور على عبـوات ناسفة ومالبس الزي
الــداعـشي). واوضح ان (الـعــمـلـيـة شـاركت
فــيـهــا صـنــوف الـلــواء الـسـادس كــافـة من
هـنــدسـة مـيـدان وقـوى صـاروخـيـة وتـدخل

سريع والفوج الرابع واآلليات والطبابة).

مقتدى الصدر

فيصل العبادي
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