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بـنـسـخة الـكـتـرونـية وصـور ضـوئـية
ألوراق االقـتراع ونـتائـج االنتـخابات.
مـن جــهــته رفـض االحتــاد الــوطــني
الـــــكـــــردســــتـــــانـي قــــرار مـــــجـــــلس
الـنـواب.وحـمّل رئيـس قائـمـة االحتاد
في كركوك ريبوار طه في بيان رئاسة
ـان مـسـؤولـية (اخلـطـأ الـكـبـير) الـبـر
ــان الـــذي قــد يــنــجم عـن قــرار الــبــر
وتـسـاءل (كيف تـفـسرون عـقـد جلـسة
مـشـكوكـة فـيهـا واصـدار قرار يـقضي
بـالغـاء نتـائج االنتـخابـات علـما انـها
انـية بل قـضائية لـيست صالحـية بر
ــادة  61 من بـــحــتـــة حــيث تـــنص ا
ـان تــسـعـة الــدسـتــور عـلى ان لــلـبــر
اخـتـصاصـات ليس فـيهـا فقـرة تنص
ـان بإلـغاء نـتائج عـلى صالحـية الـبر
االنــتـخـابــات ). وشـدد عـلى ان (قـرار
ـــان بـــاطل وغـــيـــر دســـتــوري الـــبـــر
وجتــاوز عـلى الــسـلــطـة الــقـضــائـيـة
اخملـــولــة في الــبـت بــهــكــذا قــرارات)
ان وتـسـاءل(هل يعـقل ان يـكـون البـر
هــــــو اخلــــــصـم واحلــــــكـم في هــــــذه
ـسـتغـرب هو الـقـضيـة)! وتابع ان (ا
ــان في عــمل مــفـوضــيـة تــدخل الــبـر
االنتخابات وهو باالساس من اختار
وصـــوت عــــلى اعـــضـــائـــهـــا وشـــرع
قـانـونهـا).وأضاف (انـنا اذ نـحذر من
ــسـؤول خــطـورة هــذا الــقـرار غــيـر ا
ـنطق واخملـالف لـلدسـتور والـعقل وا
ونـنـوه الى انـنـا سنـقـوم بـالـطعن في
ـان لـدى احملـكـمة جـلـسـة وقـرار الـبـر
االحتـاديـة وندعـو رئيس اجلـمهـورية
بـصـفته حـامي الدسـتور الى الـتدخل
وضـوع اخلطيـر والذي هو فـي هذا ا
اكـثر خطورة من فـقدان بضعـة مقاعد
خلــاسـرين لم يــجـربـهم الــشـعب مـرة
أخــرى) عــلى حـد تــعــبـيــره. ومـضى
ـان ان يـهتم (كـان األجدر بـالـبر قـائال ً
بـــأمــور الــشــعـب ويــعــالج مـــشــكــلــة
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أثـــار قــرار مـــجــلـس الــنـــواب إلــغــاء
انـــتــخـــابــات اخلـــارج والــتـــصــويت
ـشـروط في مـخـيمـات الـنـازح في ا
االنــــبـــار وصالح الــــدين ونــــيـــنـــوى
وديـالى ردود فعل متباينة ب مرحب
ورافـض فـــــفـــــيـــــمـــــا دعـــــا رئـــــيس
ا فيها عـنية  اجلـمهورية اجلهات ا
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات إلى ا(اللـتزام
الــتـام بـأحـكـام الــدسـتـور والـقـوانـ
الــنـــافــذة في هــذا الــشــأن) واتــبــاع
الـسـبل األصـولـيـة بخـصـوص الـنـظر
فـي الـطـعـون واالعــتـراضـات  سـارع
االحتــاد الــوطـنـي الـكــردســتـاني الى
رفـض الـقــرار  ووصـفـه بـأنه (أخــطـر
إنـتهـاك للـدستـور).وقال بـيان رئاسي
تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) أمس ان رئـــيس
اجلـمــهـوريـة فـؤاد مـعـصـوم ( يـتـابع
بـإهــتـمـام بـالغ وعن كـثب الـتـطـورات
ـستـجدة بـشأن عمـليـة اعالن نتائج ا
انــتـخـابــات مـجـلس الــنـواب بـدورته
الـــرابــعـــة يــثـــار من وجـــهــات نـــظــر
واتـهامات تفيـد بحصول خروقات أو
تـدخالت قـد تـكـون أثـرت في الـنـتائج
في مـركـز انتـخابـي او آخر) مـضيـفًا
ان (رئـاســة اجلـمـهـوريـة تـدعـو كـافـة
ـا فيـها ـعنـية  الـهيـئات واجلـهات ا
ــســـتــقـــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعـــلــيـــا ا ا
لالنتخابات إلى االلتزام التام بأحكام
الـدسـتور والـقوانـ الـنافـذة في هذا
الـــشــأن وتــشــدد عـــلى لــزوم اتــبــاع
الــســبل األصــولــيــة الــتي رســمــتــهـا
الـقـوانـ والـنظـم بخـصـوص الـنـظر
فـي الـطــعــون واالعــتـراضــات وكــافـة
الـقـضـايـا ذات الـصـلـة بـاالنـتـخـابـات
اعـاله). ومـــضى الــــبـــيــــان قـــائالً ان
رئــيـس اجلــمــهــوريــة (حــريص عــلى
اتــخـاذ كــافـة االجــراءات الـضــروريـة
لـــلــحــفـــاظ عــلى سالمـــة الــعــمـــلــيــة
ـقراطـيـة وفقـا ألحـكام الـدسـتور الـد
صـالح الوطنيـة العليا ـا يحمي ا و
لــلــبالد). وكــان مــجــلـس الــنــواب قـد
صــوّت أول أمس األثـنـ في جـلـسـة
اسـتـثنـائيـة علـى قرار نـيابي يـقضي
بـإلغاء انتخابات اخلارج والتصويت
ـشـروط في مـخـيمـات الـنـازح في ا
االنــــبـــار وصالح الــــدين ونــــيـــنـــوى
ــا تــوفــرت عــلـيـه االدلـة من وديــالى 
تــزويـر ارادة الــنـاخــبـ بــإسـتــثـنـاء
ـشمـولـة بالـكـوتا اصـوات االقـليـات ا
ا يقل والـقيام بالعد والفرز اليدوي 
ـئـة من صنـاديق االقـتراع عن  10 بـا
ـراكــز االنــتــخــابــيــة وفـي حـال فـي ا
ئة مع ما ثـبوت تبـاين بنسبه 25  بـا
 فـرزه وعـده يـدوياً يـتم اعـادة الـعد
والــفــرز يــدويـاً جلــمــيع احملــافــظـات
وتـزويـد الكـيـانات الـسـياسـيـة وفوراً

واطنون الـكهرباء الـتي يعاني منـها ا
بارك ويناقش وهم في شهر رمضان ا
تــوفــيـر اخلــدمـات وعــلى الــبـعض ان
يــهـتم لـلـمـواطن ولــيس لـلـمـنـصب او
ــان) واشـار  طه الى ــقـعــد في الـبـر ا
(احــتــجـاز بــعض صــنـاديق االقــتـراع
ــوظـفـ وعــمـلـيــات تـزويـر تالعب وا
كـــبــــيـــر في الــــنـــتـــائـج في كـــركـــوك)
واضـاف(نؤكـد انه الى اآلن التزال تلك
الـصناديق والرامات اخلاصة باجهزة
االقـــتــــراع بـــحـــوزة بـــعض االحـــزاب
ـوظـفـ الـتـابـعـ لـتـلك االحزاب). وا
قـابل  أكد الـنائب االول لـرئيس فـي ا
مـجلس النـواب همام حـمودي أن قرار
مـجـلس الـنـواب بشـأن االنـتـخـابات ال
يـسـتـهـدف احـداً مـعربـاً عن أمـله  في
ــــوضــــوع الـى جـــدل ان يــــتــــحــــول ا
سـياسي.وقال في بيان إن (على جميع
الـكتل السيـاسية الوقـوف مع الطعون
ـقـدمة من الـنواب بـخـصوص نـتائج ا
اني بـشأن االنـتـخابـات والقـرار البـر
اعــادة عـمـلــيـة الــعـد والـفــرز الـيـدوي
لـصـنـاديق االقـتـراع) مـشـددا عـلى ان
(الـقرار فضال عن الطعون ال يستهدف
احـدا من الـكـتل او الـفـائـزين بـقـدر ما
هـــو تــرصـــ وتــعــزيـــز لــلـــعــمـــلــيــة
االنـتخابية والـتأكد من عدم وجود اية
خـروقـات او اخـتـراق في عـمل اجـهزة
الــتـصــويت االلـكــتـروني).وأضـاف أن
ـفــوضـيــة بــرفـضــهـا الــعـد (تــمـسـك ا
والـــفـــرز الـــيـــدوي يـــعـــزز الـــشـــكــوك
ـــوجـــودة لــدى بـــعـض الــكـــيـــانــات ا
الـسـيـاسيـة بـشأن حـيـاديـتهـا ونـزاهة
عـلـنـة). بدوره اكـد الـنائب الـنـتـائج ا
جـاسم محـمد جـعفـر  شرعـية  قرارات
مـجلس النواب وقال انه صدر بجلسة
 عـقدت بنصاب كامل. وقال جعفر  في
تــصـريح ان (الـقـرارات الـتي اتـخـذهـا
ـان  تــمت بــنــصـاب كــامل بــعـد الــبــر
ان حـضور 165 نـائبـا داخل قبة الـبر
وهي قـرارات صحـيحـة ال غبـار علـيها
ومن يـــشــكك بــعــدد الـــنــصــاب عــلــيه
الـــذهـــاب الـى احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
لـــلــطــعن) واضـــاف ان (الــقــرار الــذي
ــــان كـــــان االولى ان اصـــــدره الــــبـــــر
يـتضـمن فقرة اخـرى تشـير الى سحب
ــفــوضـ مـن االشـراف يــد مــجــلس ا
عــلى االنــتــخـابــات بــعـدمــا اثــيـر من
ــلف الى شــكــوك وظـنــون وتــســلـيم ا
الــلـجــنـة احلــكــومـيــة لـلــبت في امـور
االنـتـخـابـات). واشار الى ان (الـلـجـنة
احلــكــومــيــة الــتي شــكــلــهــا مــجــلس
الـوزراء هي جلنة مهمـة وتب اهتمام
سـتويات كـما تؤكد احلـكومة بـاعلى ا
حــــــــدوث تــــــــزويـــــــر وحتــــــــريـف في
ان االنـتـخابـات االخـيرة) داعـيـا البـر
الى (إقـرار مقترح قانون يؤيد قراراته
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ــــوصل - أ ف ب: ســــحـــور { ا
ســحـور ســحــور. يــصــرخ ريـان
اخلالـدي وعـلي احملـبـوب بـأعلى
صوتـيـهـما إليـقـاظ سـكان مـديـنة
وصل لـتـنـاول وجبـة الـسـحور ا
في شــــهـــر رمـــضــــان عـــلى وقع
ضربات طبل ودف كـانت محرمة
في زمن تـنظـيم داعش قـبل نـحو

عام.
يدور ريـان وعـلي وهمـا يـلبـسان
جالبيت تقليديت ويلفان على
خـصـريـهـمــا كـوفـيـة حـمـراء في
شـــوارع حي الـــبـــكـــر بــاجلـــانب
الـشــرقي لـلــمـوصل كــبـرى مـدن
مــحـــافــظــة نـــيــنـــوى في شــمــال

الـعـراق ويـضـربـان الـطـبل أمـام
مـــــنـــــازل ال تــــزال حتـــــمـل آثــــار
الـرصـاص الـشـاهـد عـلى مـعـارك

دينة. دامية دارت في ا
قـبل اســتـعــادة الـقـوات األمــنـيـة
لــلـــمــديــنـــة من تــنــظـــيم الــدولــة
اإلسالمـيـة الـذي اجـتـاح الـعـراق
في العام  2014 وسيطر على ما
يقـارب ثلث مـساحتـه كانت هذه
التـقـاليـد الـرمضـانيـة "بـدعة" في

شريعة داعش.
يـــقــول اخلـــالــدي الـــذي يـــعــمل
ـطـاعم بـاأليام وزميـله في أحـد ا
العاديـة لوكالـة فرانس برس إن
سحـراتي جزء من تراث "مهنـة ا

ـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة الـــــــــــديـــــــــــنـي ا
واالجـتــمــاعي".ويــضـيف "داعش
ارسـتها اعتبـرها بدعـة ومنع 
لكنـنا الـيوم نعـود بهـا من جديد

ونحييها".
ضــيق الـــتــنــظــيـم احلــيــاة عــلى
وصل منذ سيطرته على سكان ا
ــديـنــة وزاد مـن تـشــدده خالل ا
شــهـــري رمــضـــان في الـــعــامــ
 2015 و 2016 قـــــــبــــــيـل بــــــدء

دينة. عمليات استعادة ا
يــشــيــر األهــالي إلى أن تــنــظــيم
داعش إضافـة إلى حتـر مهـنة
سحـراتي منع عادات وتـقاليد ا
كـثـيـرة في شـهـر رمـضـان مـنـهـا

رفع اآلذان لإلشارة إلى االمـتناع
ـــشــرب قــبل بــزوغ ــأكل وا عن ا
الفـجـر.وفـرض عـناصـره حـيـنـها
إجـــــــراءات حتـــــــد مـن حـــــــركــــــة
ارسة واطنـ وتمـنعـهم من  ا
طـقـوس هـذا الـشـهـر مـا اضـطـر
الـــعــديـــد مـن أصــحـــاب احملالت
ـطــاعم إلى إغالقـهــا وتـوقف وا
االحـتـفــاالت الـديـنـيــة وجـلـسـات

ديح النبوي. ا
يقول ناهـض عبدالله ( 32عاما)
الـذي يـعـمل سـائق سـيـارة أجرة
"كـنت اضـطـر للـذهـاب إلى صالة
التـروايح بعـد اإلفـطار خـوفا من
داعش الـغــالـبــيـة كـانـت تـفـضل

عـــدم الـــذهـــاب حـــتى ال نـــســـمع
خطب وتهديدات التنظيم".

ويضـيف داعش منع خالل شـهر
نزل رمضان خروج النساء من ا
وارتـــيــــاد االســـواق إال حلـــاجـــة
ضرورية وبـصحـبة مـحرم وعلى
أن تــرتـــدي احلــجـــاب واخلــمــار

وقفازي اليدين بشكل كامل.
ــنـــزل أم رغــد (29 تــؤكـــد ربـــة ا
عــامـا) أيــضــا ان الــنــاس كــانـوا
يـخـافــون من عـقـوبــات وتـشـديـد
داعش الذي يتحجج على الناس
ويعـتقـلهم ألبـسط األسبـاب. كان

ال يسمح باختالط العوائل.
وبــعــد نــحـــو عــشــرة أشــهــر من

ــعـارك وإعالن الـقـوات انـتـهـاء ا
العراقية استعادة السيطرة على
عـاصـمـة تــنـظـيم داعش ال تـزال
آثار الدمـار شاخـصة خـصوصا
ــديــنــة في اجلــزء الــغـــربي من ا
حيث تفوح رائـحة جثث متـحللة
من حتت األنــــقـــاض إلـى جـــانب
عــــبـــوات لم يــــتم تـــفــــكـــيــــكـــهـــا
بـعــد.يـشــيـر حــسن عـبــد الـكـر
حسن ( 26 عـامـا) الــذي يـعـيش
في بــقــايــا بـــيت مــليء بــثــقــوب
قـــــذائـف الـــــهـــــاون الـــــتي أودت
بـشـقـيـقـته ذو األعـوام الـعـشـرين
"داعش هدم العـديد من اجلوامع
ــنــطــقــة. كــنــا نــفــطــر عــلى في ا

صـوت آذان بـعـيـد.ويضـيـف هذا
الــشــاب الــعــاطل عن الــعــمل في
غــــالـب األحــــيــــان نـــــصــــوم بال
سـحــور. فال كـهــربـاء أو هـواتف
أو ســـاعــات نـــضـــبط بـــهــا وقت
الـــســحـــور والـــفــطـــور.خـــســرت
عائالت كثـيرة مـنازلهـا ومصادر
ـعـارك والضـربات رزقهـا بـفعل ا
اجلــــويــــة.مـن بــــ هــــؤالء أبــــو
سلمان ( 45 عاما) الذي عاد إلى
مـديــنــته بـعــد ثالث ســنـوات من
الــنـــزوح لــيـــجــد جـــنى حـــيــاته
مــدمــرا.يــســـتــذكــر الــرجل الــذي
يــعـــمل بــائـــعــا لــلـــخــبــز أوقــات
الـصيـام في الـسـنـوات الـسـابـقة

منـتـظـرا مـوعد اإلفـطـار في بـيته
مع الـعــائـلــة.لـكــنه يـتــابع الـيـوم
فقدت بـيتي. وشـهر رمـضان كان
يـعــني لي الـكــثـيــر وكـان دخـلي
يزداد مع دخول هذا الـشهر لكن
فــقـــدان مــتـــجــري مـــصــدر رزقي
الــوحــيــد جــعــلـنــا نــعــيش عــلى

صدقات اخليرين.
ولهذا تـنشط مـنظمـات إنسـانية
ـساعدات على وخيريـة لتوزيع ا
األهالي مع حلول شهر رمضان.
لــكـن األكــثــر شـــيــوعــا تـــنــظــيم
وائد إفـطار جماعية في خيرين 
ـنـكوبـة وهو ة ا نـطـقة الـقـد ا
ـدينة منذ تقليـد كان سائدا في ا

ســــنـــــوات وتــــوقـف مع دخــــول
اجلـــهـــاديـــ وتــدهـــور الـــوضع
األمـــنـي.في حـي بـــاب لــــكش في
ة تمتد طاولة على دينة القد ا
أمتار عدة عليها صحون الطعام
وكـاسـات الـعـصـائـر قـرب رجـال
يحـضـرون األرز والـدجـاج قـبيل
موعد اإلفطار. جتلس أم محمود
( 46 عـــــامــــــا) إلى الــــــطـــــاولـــــة
مـحـتـضـنـة أحـد أطـفـالـهـا قـائـلـة
"نــحن سـعــداء جــدا نــتــمـنى أن
ـبــادرات الـطــيـبـة تـتــكـرر هــذه ا
التي تعـكس التـكافل االجـتماعي
ــوصـلـيـون أيـام الـذي عـرف به ا

الشدائد والنكبات".
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اكــدت وزارة الـنـفط حــرصـهـا عـلى
ـعـنـيـةً في ـشـاركـة مع اجلـهـات ا ا
احلـفاظ على التـراث العراقي النها
مـن مسـؤولـيـة اجلمـيع  وذلك  من
خالل مـشـاريع التـاهيل والـصيـانة
والــتــطــويــر لــلــمــواقع  واألبــنــيــة
الـتـراثـيـة في بـغـداد واحملـافـظـات.
ـــتـــحــــدث بـــإسم الـــوزارة وقــــال ا
عـــاصم جــهـــاد  في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس إن (وزيـــر الـــنــفط
جــبـار عـلي الـلـعــيـبي يـضع الـيـوم

ـــبــنى االربـــعــاء حـــجـــر االســاس 
ــتـصـرفــيـة الـتــراثي في الـقــشـلـة ا
تـنبـي ضمن مـشروع الق بـشـارع ا

بغداد). 
واضـــــــاف جــــــهــــــاد ان (الــــــوزارة
بــالــتــنــســيق مـع االمــانــة الــعــامـة
جملـــلـس الـــوزراء وامـــانـــة بـــغــداد
والـسياحة واالثار ومحافظة بغداد
 سـتـقـوم بـتـغـطيـة تـكـالـيف تـنـفـيذ
ــوقع مــشــروع تــاهــيل وتــطــويـر ا
الـذي تعرض الـى الدمار واحلرق).
ويـــتـــضــمن  مـــشـــروع عــمـــلـــيــات
الـتاهيل والـصيانـة  الذي وضعت

الـــتــصــامـــيم اخلــاصـــة به شــركــة
ــشــاريع الـنــفــطـيــة ويـنــفــذ عـلى ا
مـساحة  3000 مـتر مـربع  انشاء
ـسـقـفـات لـهـذا عـدد من األبـنـيـة وا
ـــوقع وفـق رؤيــة وطـــابع تـــراثي ا
عـصري يهـدف الى  توظيـفه إلقامة
ـعارض واسـتـضافـة الفـعالـيات وا
ـعـروضـات الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة  وا
واالسـواق الـتـراثيـة والـسيـاحـية 
مـن اجل تـعــزيـز تــوافـد اجلــمـهـور
وقع تاريخيا والـسائح الهمية ا

وسياحيا وترفيهيا  .
 وتـابع جـهـاد ان (الـوزارة سـتـقوم

ايــضـا بـتـغـطـيــة تـكـالـيف مـشـروع
تـــاهـــيل وتـــطــويـــر مـــوقع الـــبــاب
الـــوســـطـــاني فـي بـــغـــداد بـــهــدف
حتـــــويـــــله الـى مــــوقـع ســــيـــــاحي
واقع وتـرفيهي عصري وهو احد ا

همة في بغداد).  التاريخية ا
ويــــذكـــر ان وزارة الــــنـــفـط تـــقـــوم
بـــتـــغــطـــيــــــــة تـــكــالـــيف عـــدد من
ــشـاريع اخلــدمـيــة والـصــــــحـيـة ا
والــــتـــــعــــلــــيـــــمــــيــــة فـي عــــدد من
ـساهـمة في احملـافـظات من اجل ا
قدمة ستوى اخلدمات ا االرتقاء 

للمواطن .
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الـقت الـقـوات االمـنـيـة الـقبـض على
سـلح تنـشطان عـصابـت لـلسطـو ا
وسـط بغـداد وفي اطراف الـعاصـمة
.وقــال الـنــاطق بـاسم مــركـز اإلعالم
األمــني الــعـمــيـد يــحــيى رسـول في
بـــيــان ان (مـــفــارز االســـتــخـــبــارات
الـعـسـكـريـة في الـفـوج الـثـالـث لواء
ـعـلـومـات  54الـفـرقـة الـسـادسـة و
استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة
تـــمــكــنـت من إلــقـــاء الــقـــبض عــلى
ــســـلح بــعــد عــصـــابــة لــلـــســطــو ا
مــحــاصـــرة الــعــجــلــة الــتي كــانــوا
يـسـتـقلـونـها في مـنـطـقة الـطـوبجي
في بــغـداد) مـوضــحًـا ان الـعــمـلـيـة
تـمت ( اثناء محاولتهم السطو على
نطقة وضبط عامل في هذه ا احد ا
بـحــوزتـهم بـنـدقـيـة كالشـنـكـوف مع
مــخـازن عـتــاد). وألـقت قـوة تــابـعـة
لـقيـادة عمـليـات بغـداد القـبض على
مـتـهـمـ أثـنـ بـاالرهـاب واخلطف
.وذكـر بيان العالم عمليات بغداد أن
(قـــوة مـــشـــتـــركـــة مـن الـــلــواء 44 
وخـلــيـة مـكـافـحـة اخلـطف الـتـابـعـة
لـقيادة عـمليـات بغداد ألـقت القبض
عـــلى مــتـــهــمـــ اثــنـــ بــاإلرهــاب
واخلــــطف في حــــيي الــــبـــســــاتـــ
والـتجار) موضحًا ان العملية تمت
(بـنـاءً على مـعلـومـات استـخبـارية).
وأعـلنت مـحكـمة حتـقيق الـبياع عن
الـقبض علـى عصابـة نفذت عـمليات
تـسـليب ألكـثر من  25 شـاحـنة بـعد
اعـتـراضهـا في ساعـات متـأخرة في

الـلــيل في الـشـوارع الـسـريـعـة عـلى
أطـــراف الـــعــاصـــمـــة.وقـــال قــاضي
حتـقيق محكمة البياع رائد الدليمي
فـي تـصــريـح إن (احملــكـمــة صــدقت
أقــوال عـصــابـة مــكـونــة من سـبــعـة
أشـخـاص اعتـرفـوا بارتـكـاب جرائم
ـال مـن أصــحــاب ســيـارات ســلـب ا
نــقل الــبـضــائع ) وأضــاف أن (هـذه
اجملـموعـة عصـابة منـظمـة مخـتصة
بـالــتـسـلـيب في أوقـات مـتـأخـرة من
الـــــلـــــيل بـــــحـــــسب مـــــا أوردوا في
اعـتـرافاتـهم اذ بيـنوا أنـهم ارتكـبوا
الـسرقات ب الساعـة الثانية عشرة
والـرابـعـة صـبـاحـاً وبـالـتـحـديـد في
اخلــطــوط الــســريــعــة عـلـى اطـراف
الـعاصمة). وأكد أن (أفراد العصابة
قـاموا بارتـكاب نحو  25 عـملية في
مـختلف أماكن بغداد وبتنسيق عال
مــنــهــا  23 عــمــلــيــة تــمت بــنــجـاح
وعـمـليـتـان فشـلـتا بـعد أن الحـقـتهم

األجـهزة األمنية).وأشار إلى أنه (
إلـــقـــاء الـــقــبـض عــلـــيـــهم بـــجـــهــد
اسـتثـنائي ومـتابـعة شـخصـية مني
ـكافـحة وفي بـالـتنـسيق مع جـهاز ا
لـيـلـة واحـدة  الـقـاء الـقـبض عـلى
اربـعـة مـنهم وبـعـد الـتحـقـيق مـعهم
اعـترفوا على امـاكن باقي اجملموعة
و إصــدار اوامـر قــبض بـحــقـهم)
مـضـيـفًـا انه (بـعـد نـصب كـمـائن 
إلـقاء القـبض على الـبقيـة واعترفوا
جــمــيـعــهم امــام قـاضـي الـتــحــقـيق
وتـــمـت إحـــالـــتـــهـم الى مـــحـــكـــمـــة
ـــادة  442 من اجلــــنــــايـــات وفـق ا
قـانون العقـوبات العراقي). وحررت
قــوة أمــنـيــة مـخــتــطـفــاً جــنـوب في
مــحـافـظــة مـيــسـان بـحــسب  بـيـان

لــشـرطــة احملـافــظـة اوضح ان (قـوة
من الـشرطة حررت مواطناً مخطوفاً
في ناحية العزير التابعة إلى قضاء
قـلعة صالح خالل ساعات قليلة بعد
ـــنـــاطق ان  خـــطـــفه فـي إحــدى ا
الـــــتـــــابـــــعــــة إلـى قـــــضـــــاء اجملــــر
الـكــبـيـر).وأشـار الـبـيـان الى (تـوفـر
مـعلومات دقـيقة لدى مـفارز مكافحه
اإلجـرام بـشأن وجـود اخلاطـف في
إحـدى مناطق ناحية العزير فقامت
ـكان وحتـريـر اخملـطوف بـتـطـويق ا
وإلــقــاء الــقــبض عــلى مــتــهم داخل
ـداهـمـة تـب ـنـزل إثـنـاء عـمـليـة ا ا
انـه مــطـــلـــوب وفـق جــرائـم ســـرقــة
وهـروب اخلاطف قبـل وصول القوة
ـــذكـــورة).ولـــفت الـــبـــيـــان الى ان ا
(مـفارز الـشرطـة الزالت مسـتمرة في

عـمـليـات الـبحث والـتـحري من اجل
إلــــقـــــاء الــــقــــبض عــــلـى اخلــــاطف
ه للـعدالـة).وتابع ان (مـفارز وتـقـد
الـــشــرطــة ألـــقت الــقـــبض عــلى 21
ــواد قـانــونـيـة مــتـهــمـاً مــطـلــوبـاً 
مـخـتـلفـة من بـينـهم أربـعـة متـهـم
بـــجـــرائـم تـــزويـــر وثالثـــة آخـــرين
بـــجــرائم شـــروع والــقـــتل الـــعــمــد
وخــمـسـة مـتـهـمــ بـجـرائم تـهـديـد
وإيــذاء عـمــد ومـتــهم آخـر مــطـلـوب
وفـق جـــــرائـم اخملـــــدرات). وألـــــقت
الـقـوات األمنـية في نـيـنوى الـقبض
عــلى ثـالثـة عــنــاصــر من داعش في
ـوصل.وقال ـدينة ا ن  اجلـانب األ
الـنـاطق بـاسم مـركـز اإلعالم األمـني
فـي بـيــان امس ان (مـفــارز مـديــريـة
االسـتخبـارات العسـكرية في الـفرقة
ـعلـومات اسـتخـباريـة دقيـقة  20و
وكــمــ مــحــكم تــمــكــنت مـن الــقـاء
الــقــبض عــلى ثالثــة إرهــابــيـ في
ن من مـنـطقـة العـبور بـاجلانب اال
تـهم (هم ـوصل) موضـحاً ان ا ا
ـطـلـوبـ للـقـضـاء وفق احـكام من ا
ادة 1/4 إرهـاب). وتواصـل شرطة ا
مــحــافــظــة ديــالى تــنــفــيــذ االوامــر
طـلوبـ للـقضاء الـقضـائيـة بحق ا
واخملـالف للقـانون . وقالت القيادة
فـي بيـان تـلـقـته ( الـزمان ) امس ان
(دوريـات ومـفـارز من اقـسـام شـرطة
بــعــقــوبــة وبــهــرز وجــلــوالء وفــوج
طــوار ديــالى الـنــمــوذجي وشـعب
مكافحة االجرام في اخلالص وبهرز
ــنــصــوريــة وشــعــبــة مــكــافــحــة وا
اخلـــطف واصــلت تـــنــفــيــذ االوامــر
ــارسـاتــهـا الــقـضــائـيــة من خالل 
االمــنــيــة). واضــافت انه (  الــقـاء

الـقـبض على  13 مـطـلوب عـلى عدد
من الـقـضـايـا اجلـنـائـيـة في مـناطق
عـدة من احملافظة من بينهم مطلوب
ــــــادة  4 ارهـــــــاب). واحـــــــد وفـق ا
وكـشف رئـيـس جلـنة األمـن والـدفاع
ـــانـــيـــة حـــاكم الـــزامـــلي عن الـــبـــر
مــعـلــومـات اســتـخــبـاريــة وصـفــهـا
بـ(اخلـطـيـرة) بـشـأن التـفـجـيـر الذي
شهدته بعقوبة .وقال في بيان امس
ان (هـنـالك مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة
تـــــشــــيـــــر إلى ان بـــــعض اخلـاليــــا
االرهـابـية تـنـشط في منـاطق شـمال
بـغداد وديـالى ومنـطقـة الزركـة قرب
طــوز خـرمــاتـو واطـراف احلــويـجـة
ومـناطق مـطيـبيجـة وسلـسلـة جبال
حـــمـــرين والــبـــعـــاج جــنـــوب غــرب
ـــنــاطق احلـــدوديــة مع ـــوصل وا ا
سـوريـا). واضاف ان (هـنـاك نشـاطا
لإلرهـابـيـ في الـصـحـراء الـغـربـية
لألنـبـار بـالـتحـديـد عـلى احلدود مع
سـوريا والسعـودية) مشيراً إلى ان
(هـــذا يــحـــتــاج الى خـــطــة أمـــنــيــة
وعـسكـرية إلنـهاء هـذه اخلاليا التي
بـــدأت تــنـــشط وتـــهــدد أمن وأرواح
).ودعــا الـزامــلي الـقــائـد ــواطـنــ ا
ـسـلـحة الى (وضع الـعـام لـلقـوات ا
خــطــة واإلشــراف عــلــيــهـا فـي هـذه
ـنــاطق) مـطـالـبـاً بـ(مـحـاسـبـة أي ا
قــائـد أمـني أو عـســكـري يـحـدث في
قـاطعه خرق بـعد توفـير اإلمكـانيات
والـــدعم الالزم في هـــذه الــقــواطع).
وادى تفجير عبوة ناسفة موضوعة
بــالــقــرب من احــد احملــال في سـوق
بــعــقـــوبــة الــقــد الى اســتــشــهــاد
مـواطن واحد واصابة عشرة آخرين

بجروح امس الثالثاء.
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اغـاث رئـيس مـجـمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز ا
عـائـلـة ام مـهدي من الـكـاظـمـية
الـتي تسكن مع بـناتها اخلمس
وابــنـهـا مــهـدي في غــرفـة عـلى
ـــر ضــيـق ومــتـــهــالك شـــكل 
بــتـأمــ مــسـكن لــهــا مـتــكـامل
ـستلـزمات وذلك ضمـن حلقة ا
جـديدة من الـبرنـامج االنساني
(فريق االمل) التي عرضت على
قـناة (الـشرقـية) مـساء االثـن

وام مـهدي التي هجرها زوجها
مـنـذ سـنـوات طـوال  مـتـخـلـيـا
عـن مـســؤولـيــته جتـاه اطــفـاله
تـعـتـاش من جـمع بقـايـا اخلـبز
في الفضالت واعادة بيعه. كما
تــكـفل الـبـزاز بــنـفـقـات عــمـلـيـة
تــــصـــحـــيح بــــصـــر رسل وهي
احـدى بنات ام مـهدي وشكرت
ام مــهـدي الـتــفـاتـة الــبـزاز لـهـا
الــتي شــمــلت ايــضــا مــنــحــهـا
مـاكنـة خيـاطة وخـمسـة مالي
ديـنـار السـتـخـدامـهـا في تـأم

مصدر رزق للعائلة.

عـــوائل من ابـــنــاء واحـــفــاد ام
عــثـمــان. كـمـا  اجنــاز اعـمـار
مـنزل عـائلـة ابو عـمار وهو من
ـنـطـقة الـبـيـوت الـتـراثـيـة في ا
ويـعـود بـنـاؤه الى  300 سـنـة.
و تــأمـ كــافـة مــسـتــلـزمـات
ـــــعـــــيـــــشـــــة فـــــيه مـن اثــــاث ا
وكـــهـــربــائـــيـــات مع الـــتـــكــفل
ــصـاريف زواج ابن الــعـائـلـة
(عـمـار) بـضـمـنـهـا اثـاث لـغـرفة
نـــــوم الـــــعـــــروســـــ ومـالبس
لـــلــعــروس واعـــلــنت مـــقــدمــة
الـبـرنامج (ان االحـتـفاء بـزفاف
عـمـار سيـتم عـند اجنـاز تـرميم
الزقاق كله) .  وشكرت العوائل
التي اغاثها البزاز عبر برنامج
(خـيـرات رمـضـان) مـتـمـنـية له
دوام الـصـحـة ومـنهـا عـائـلة ام
ـوصل الـتي تـمت شـيـمـاء من ا
دة سنت بعد اغـاثتها براتب 
ان تـعـرض مـسكـنـهـا لـلتـفـجـير
بــعــمل ارهــابي. وكــذلـك احلـال
مـع عـائــلــة عــمــاد ابـراهــيم من
حـي الــرافــدين بــبــغــداد الــتي
تـشكـو العـوز وتسـكن في منزل

متهالك .

وواصـل بـرنــامج (كــرسـتـه وعـمل)
اعــمــار الــبــيــوت فـي زقــاق حــمـام
ــوصل الــذي ن ا مــنـــقــوش في ا
تـكـفل البـزاز بـاعادة احلـيـاة اليه 
حــــيث  اجنــــاز اعــــمـــار مــــنـــزل
ـــواطن نــزار(ابــومـــحــمــد) الــذي ا
تـــعـــرض الضـــرار فـــادحـــة بــفـــعل
الـعمليات العسـكرية التي شهدتها
ــوصل ومــنـزل ام عــثـمــان الـذي ا
يـتكون من طـابق وتـسكنه خمس

سعد البزاز
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لــقـي طــفل وضــابط في الــشــرطــة في
مـحـافـظة الـديـوانيـة مـصـرعيـهـما في
نـهاية مأساوية في اثـر سقوطهما في
فـوهة تصريف مجار. وبحسب مصدر
أمــني فــإن (طــفالً ســقـط في بــالــوعـة
تــابــعـة الى مــشــروع مـجــاري شــركـة
الــرافـديـن في حي الـصــدر األول قـرب
فـلـكة الـعـلـماء بـالـديوانـيـة فيـمـا كان
يـلعب بـقربـها مع صـديق له).وأضاف
ان (صـاحب مـنـزل قـريب مـن احلادث
ـراقبة شـاهد سـقوط الطـفل بكـاميرا ا
فـحـاول إنـقـاذه لـكـنه سـقط أيـضـاً في
الــبـالــوعــة نـفــسـهــا مـا تــســبـبت في
صدر ان (الـضحية وفـاته). وأوضح ا
ــنـزل هــو مـسـؤول الــثـاني صــاحب ا
الــبـنى الـتـحـتـيــة في مـديـريـة شـرطـة
الــديــوانــيـة الــعــقــيـد حــســ مــنـفي
تـحـدة قال شـنـاوة). وفي الـواليـات ا
مـسؤولون إن مـذيعا لنـشرات األخبار
حطة تـلفزيون ومـصورا تلـفزيونيـا 
في واليـة نـورث كـارواليـنـا األمـريـكـية

لـقيا حـتفهمـا لدى سقـوط شجرة على
سـيـارتــهـمـا أثـنـاء تـغـطـيـتـهـمـا آلثـار
ـــطــــرة في مـــقــــاطـــعـــة عـــاصــــفـــة 
بــــــــــولـك.وقــــــــــالـت مــــــــــحــــــــــطـــــــــة
(دبـلـيو.واي.إف.إف) الـتلـفـزيونـية إن
ــصــور ـــذيع مــايك مـــكــورمـــيك وا (ا
الـصـحفي آرون سـميـلتـزر توفـيا بـعد
أن سقطت شجرة على سيارتهما على
طـريق سـريع). وقـال جـيفـري تـيـنانت
مـدير اإلطفاء في تـريون إن (مكورميك
كـان قـد أجرى مـعه مـقابـلـة للـتو وإنه
ة عن احلادث). تـلقى بـعد دقـائق مكـا
ـوقع لـيـكـتشف ووصـل تيـنـانت إلى ا
أن الـضـحـيـتـ هـمـا الـرجالن الـلـذان
الــتـقـيـا مـعه لــلـتـو.وقـالت احملـطـة إن
مـكورميك كـان يعمل معـها منذ 2007
كــمــراسل في الــبـدايــة ثم مــذيع بــعـد
ذلك فـيـمـا انضم سـمـيـلتـزر لـلمـحـطة

ــــاضي. وكالهــــمـــا من فـي شـــبـــاط ا
مــوالــيــد 1982  . مـن جــهــة اخـرى 
قـــالـت إدارة األرصـــاد الـــهـــنـــديـــة إن
وسـمـية الـتي تـشكل نـحو األمـطـار ا
ـــئـــة من مــــعـــدل األمـــطـــار  70 فـي ا
السنوي في الهند وصلت الى ساحل
واليــة كـيـراال في جــنـوب الـبالد امس
ا يحسن الـتوقعات بزيادة الـثالثاء 
اإلنـتاج الـزراعي والنـمو االقـتصادي.
وأوضـــحت إدارة األرصــاد فـي بــيــان
ــوســمــيــة اجلــنــوبــيـة ان(األمــطــار ا
الـــغــربــيــة وصــلـت واليــة كــيــراال في
اجلـنـوب قـبل ثالثـة أيـام من مـوعـدها
الــطــبــيــعي).وكــانت اإلدارة قــد قـالت
اضي إن الـهند الـتي تفـتقر الـشهـر ا
نـصف أراضيـها الـزراعيـة لنـظام ري
ســتـشـهـد عـلـى األرجح مـوسم أمـطـار

موسمية عاديا هذا العام.
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حـددت دائـرة التـقـاعـد والـضـمـان االجـتـماعـي للـعـمـال الـتـابـعـة لوزارة
قـبل مـوعداً لـصرف الـعمل والـشـؤون االجتـماعـيـة االول من حزيـران ا
سـتحـق لفـئتي الـصرف الـيدوي ضـمـون وخـلفـهم ا رواتب الـعمـال ا
وحـاملي البطـاقة الذكيـة لشهري أيـار وحزيران لعام  2018 فـي بغداد

نحة الشهرية. واحملافظات مع ا
ونـقل بيـان امس عن مـدير عـام الـدائرة عـلي جـعفـر احلـلو ان (الـدائرة
ـضـمـونـ حـددت االول من حـزيـران مـوعـداً لـصـرف رواتب الـعـمـال ا
لـفئتي الـصرف الـيدوي وحامـلي البطـاقة الـذكية بـعد اسـتكمـال جميع
االجـراءات الـالزمــة لــتـوزيـع الــرواتب بــالــتــنـســيـق مع االدارة الــعــامـة

صرف الرافدين).

ضمون الذي لديه خدمة  30 سنة فاكثر يستلم تقاعد ا واضاف ان (ا
تـقاعد الذي مـبلغا قدره  600 الف ديـنار لشـهرين فقط فيـما يسـتلم ا

لديه خدمة أقل من  ثالث سنة مبلغا قدره  540 ألف دينار).
ـتوفى الـتي لـديـها اكـثـر من ثالثـة مسـتـحـق تـسـتلم وبـ ان (عائـلـة ا
راتبا قدره  500 ألف ديـنار فيما تستلم العائـلة التي لديها مستحقان
تـوفى التي لـديها تـقاعـد ا راتـبا مـقداره  480 ألف ديـنار امـا عائـلة ا

مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره  460 ألف دينار).
ـصارف ـضـمـونـ الى مـراجـعـة ا ـتـقـاعـدين ا ودعـا (جـمـيع الـعـمال ا
حـسب مـنـاطق سـكـنــــــــــاهم لـغـرض اسـتالم رواتـبـهم مـسـتـصـحـب
ـتمـثـلة بـالـهويـة الـتـقاعـديـة او البـطـاقة ـسـتمـسـكات الـثـبوتـيـة ا معـهم ا

الذكية).

حاكم الزاملي

ريبوار طه


