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طبعة العراق 
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ـواقف سيـاسية تـرتبط بـالعمـليات
الـعـسـكـريـة واالمـور تـتـطـور بحـسب
تحدة تـطور العالقات ب الواليات ا
وروســيـــا).وكــان شــغــاتي قــد ابــدى
حتــفــظـه إزاء مــا اعــلــنــته ايــران من
وجـود الـبغـدادي في مـنطـقـة احلدود
الـباكسـتانيـة االفغانـية.وعنـدما سُئل
شـغاتي خالل مـقابـلة مع بي بي سي
عن إمــكـانـيـة وجــود الـبـغـدادي عـلى
احلـدود العـراقية  –الـسوريـة أكتفى
عـلومات حتتاج الى بـالرد ان (هذه ا
تـــدقـــيق).وأشـــار الى ان(احلـــرب مع
داعـش كـانت رمـزيـة ولـو بـقي جـامع
الـنـوري - الـذي أعـلن مـنه الـبـغدادي
زعـومة بـعد أحـداث سقوط خالفـته ا
ـنارة ـوصل في حـزيران  2014 وا ا
احلــــدبـــاء ألســـتــــمـــرت هــــجـــمـــات
االرهــابـيـ فـي كل مـكـان فـي الـعـالم
ألنـها حرب هجينة أي ليست نظامية
او تـقلـيديـة بل ال ساحـة لها وال وقت
لـلقضاء على العـدو). وكانت صحيفة
ذا إكـسـبريس تـربـيون الـباكـسـتانـية
اضي قـد اشـارت في نهـايـة الشـهـر ا
الـى ان اخملـابــرات االيـرانــيـة حـذرت
إسـالم أبـاد من خــطــورة داعش عـلى
حـدود باكسـتان وافغـانستـان.ونقلت
الــصــحـيــفـة عـن مـصــادر وصــفـتــهـا
بــالـــرســمــيــة قــولــهــا  أن (مــســؤوال
إيــرانـيــا كـبــيـرا أبــلغ وفـدا بــرئـاسـة
ــدعي الـعـام الـبـاكــسـتـاني عـشـتـار ا
أوســاف بـأن إيــران لــديـهــا تـقــاريـر
مـخـابـراتـيـة مـوثـوقـة تـشـيـر إلى أن
ـتـحـدة قـد نـقـلت عـنـاصر الـواليـات ا
داعـش وزعــــيــــمه الـــــبــــغــــدادي إلى
ـسؤول أفـغـانـسـتـان).وأضـافت أن (ا
ـتـحـدة وإسـرائيل قـال إن الـواليـات ا
تـعـتـزمـان حتـويل بـاكـسـتـان وإيـران
إلـى ســـوريـــا والــــعـــراق ولـــيــــبـــيـــا
وأفـغـانـستـان).وأكـدت الـصحـيـفة أن
(خـــبـــراء الـــســـيـــاســـة اخلـــارجـــيـــة
بـبـاكـستـان أولـوا الـرسالـة اإليـرانـية
اهــتـمــامـا كــبــيـرا) الفــتـةالى الى ان
(وزيـر اخلـارجـية الـبـاكسـتـاني شكك
مـــــــــــــرارا فـي وجـــــــــــــود داعـش فـي
أفــغـــانــســتــان كـــمــا أبــدت روســيــا
وطــاجـيـكـسـتــان مـخـاوف جتـاه دعم
ــتــحـــدة لــداعش).وكــان الـــواليــات ا
ضـابط عـراقي بـرتـبـة لـواء في جـهاز
اخملـابرات الوطنـي قال أن البغدادي
مــوجــود في مــنــطــقــة عــلـى احلـدود
الـعــراقـيـة الـسـوريـة ويـتـنـقل بـرفـقـة
خـــمــســـة أشــخـــاص بــيـــنــهـم جنــله
وصـــهـــره. وأوضح الـــضـــابط الــذي
طــــلـب عــــدم الـــكــــشـف عن هــــويــــته
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عـزا اخلبير العسـكري عماد علو عدم
الــكــشف عـن مـصــيــر زعــيم تــنــظــيم
داعـش أبـو بـكـر الــبـغـدادي أو مـكـان
وجــوده الى ارتـبـاط االمـر بـأجـنـدات
اجـنـبـيـة تـسعى الـى فرض الـهـيـمـنة
ـنـطــقـة وتـقـاسم الــنـفـوذ بـ عــلى ا

تحدة االمـريكية وروسيا. الـواليات ا
وقـال عـلـو لـ (الـزمـان) أمس تـعـلـيـقًـا
عــــلى حتــــفـظ الـــعــــراق عــــلى اعالن
اخملــــابـــرات اإليـــرانــــيـــة عن وجـــود
الـــبـــغـــدادي فـي مـــنـــطـــقـــة احلــدود
علومات الـباكستانية االفغانية ان (ا
عـن الـــبــــغـــدادي التــــزال غـــامــــضـــة
والـتـقـارير الـتي تـتحـدث عن انـتـقاله
الى احلـدود الـباكـسـتانـيـة االفغـانـية
تـبقى غير مؤكدة لكني ارى ان حتفظ
رئـيس جهاز مكافحة االرهاب الفريق
اول ركـن طــــــالب شــــــغــــــاتـي عــــــلى
ـعـلـومـات اإليـرانـيـة في مـحله  ألن ا
االخـــيــر بـــوصــفـه رئــيـــســاً جلـــهــاز
تـلك معلـومات اكثر من اخملـابرات  
دقـــــة مـن االيــــرانـــــيـــــ عـن وجــــود
الــبـغـدادي). وتــابع ان (مـســألـة عـدم
تعلقة بهذا علومات ا االفـصاح عن ا
الـشــأن ـ بـرأيي الـشـخـصي- تـتـعـلق
بــأجـنـدات اجــنـبـيـة ورغــبـات بـعض
الـقـوى االقـلـيـمـيـة  لـتـنـفـيـذ اجـندات
مـعـيـنـة) مـشـيـراً الى ان (االمـريـكـان
سـبق لهم حتديـد اماكن عدد من قادة
داعـش وقـــتـــلـــهم واحلـــصـــول عـــلى
وثـائق مـهـمة تـتـعـلق بـالتـنـظـيم لكن
اخملـابـرات االمـريـكـيـة الى اآلن مـقـلـة
علومات). فـي الكشف عن مثل هـذه ا
واضـاف ان (مـن الواضـح ان الـقوات
االمـــريــكــيــة مـن خالل عــمــلـــيــاتــهــا
االخــيـرة وقــصـفــهـا لــقـوات احلــشـد
الـــشــعـــبي فـي الــقـــائم انـــهــا تـــريــد
اســــتــــمــــرار وجــــود داعـش من اجل
تـنفيذ بـعض االجندات على االرض)
مـؤكداً ان ( الـقوات  االمـريكـية قادرة
على تعقب البغدادي وااليقاع به لكن
ـواقف السيـاسية االمـر خاضع الى ا
والــعـســكــريـة  وتــقـاسـم الـنــفـوذ مع
روسـيـا ). وخلص عـلو الى الـقول ان
( داعـش مخترق من جـانب مخابرات
عـــــدد من الــــدول ومـن ضــــمـــــنــــهــــا
اخملـــابــرات الــعــراقـــيــة والــدلــيل ان
ضــربـات جــويـة اســتـهـدفـت قـيـادات
الــتـنــظــيم من اخلط االول حــتى قـبل
ـــوصل وهـــذه عـــمــــلـــيـــة حتـــريــــر ا
مــؤشـرات عــلى اخـتــراق الـتـنــظـيم)
مـشـدداً عـلى الـقول ان (االمـر يـتـعلق

جملموعة من الصحفي خالل إعالنه
الــقـبض عـلى خـمــسـة من كـبـار قـادة
داعـش في ســـوريــا إن (الـــبـــغــدادي
مـوجود في منطقة الشريط احلدودي
الـعراقي الـسوري حـيث تقع مـناطق
نــفـوذ داعش وهي مــنـطـقــة الـهـجـ
الــشـدادي والــصـور ومــركـدة).يــشـار
الى ان الـقوة اجلويـة العراقـية نفذت
سـت ضربات جوية في اوقات سابقة
ـذكورة .من ـناطق الـسـورية ا عـلى ا
جـهـة اخـرى  أعـلنت األمـانـة الـعـامة
جملــــــلـس الــــــوزراء عن فــــــتـح بـــــاب
الـتـرشيح لـلـعمل في فـريق الـتحـقيق
الــدولي بــجــرائم داعـش في الــعـراق
الــذي انــشــائه مــجـلس االمـن.وقـالت
فـي بــيـــان ان الــتـــقــد يـــكــون وفق
االخــتـصــاصـات والــشـروط الـواجب
درجة ادناه رشح وا تـوفرها في ا
(ان يــــكـــون مــــهـــنــــيـــا ولــــديه احـــد

الـتخصصات االتية القانون اجلنائي
الـــدولي قــانـــون حــقـــوق االنــســان
الـقـانـون اإلنـساني الـدولـيـة  قـانون
جـنـائي عراقي اإلجـراءات اجلـنائـية
الــعـراقـيــة الـتــحـقـيــقـات اجلـنــائـيـة
الحـقة الـقضـائيـة حفظ وتـخزين وا
األدلـــة اخــــتـــصـــاص في الـــشـــؤون
الـعسـكرية اجلـنائيـة الرقمـية الطب
الـعـدلي التـصـوير اجلـنـائي حمـاية
الـشـهـود والـضـحـايـا جـرائم الـعنف
ــرأة والــطــفل اجلـــنــسي حــقـــوق ا
ــرتــكـــبــة ضــد األطــفــال  اجلـــرائم ا
جــرائـم االجتــار بــالــبـــشــر حــمــايــة
الـتـراث اآلثاري حـاصل على شـهادة
جـامـعـيـة أولـيـة علـى األقل في مـجال
ـارسة فـعـلـية ال اخـتـصـاصه لـديه 
تــقـل عن خــمس ســنــوات في مــجــال
غـير عـمـله حـسن السـيـرة والـسلـوك
مـحكوم عـليه بجـرائم ضد اإلنـسانية

يــجــيـد وجــرائم اإلبــادة اجلــمــاعـيــة
الــلـغــة اإلنـكــلـيـزيــة لـديه خــبـره في

نظمات الدولية).  التعامل مع ا
ودعــا الــبـيــان الــراغـبــ في الــعـمل
ضــمن فـريق الـتـحــقـيق الـدولي آنـفـا
ـذكورة ن تـتـوافر فـيـهم الـشروط ا
أعـاله الـى ملء اســــــــتــــــــــــــــمـــــــارة
الــــتـــرشـــيــــــــــــــــــح مـع الـــســـيـــرة
ــوقــــع االلـكـتـروني الــذاتـــيـة عـلى ا
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فـي مــوعـــد أقــصـــاه نــهـــايــة الــدوام
الـــرســـمي لـــيـــوم االحــد  15 تـــمــوز

قبل).  ا
ــــرشـــحــــ ســـوف ونــــوه الى ان (ا
يـخـضـعـون لـلـمـقـابـلـة والـتـقـو من
لـلـجــنـة الـوطـنـيـة الـدائـمـة لـلـقـانـون
الــدولي اإلنـســاني الخـتــيـار األفـضل
ن تــتـوافـر فـيـهم الــشـروط لـلـعـمل
ضـــمـن فـــريق الـــتـــحــــقـــيق الـــدولي

والــغـذاء غـيــر الـصـحي واســتـخـدام
ـشـبـعـة وضـعف الـنـشـاط الـدهــون ا
ــنـــظم) مـــشـــيــرا الى ان الـــبـــدني ا
(االحـصاءات اظهرت ايـضا ان نسبة
االصـابة بأمراض ارتـفاع ضغط الدم
ـئـة لالعـمـار من وصـلت الى  35 بــا

 30 الى  70عاما). 
ودعـا كاظم الى (ضـرورة اتباع طرق
الـوقـايـة وتـشـخـيص االسـبـاب الـتي
تـؤدي الى ظـهـور االمـراض السـيـما
الـــــتـــــدخــــ الـــــذي يـــــعـــــد من اهم
ـئـة االسـبـاب) مـوضـحـا ان ( 20 بـا
ـدخن االمر واطن هم من ا مـن ا
الـذي يـشـكل خـطـورة بـالـغـة خـاصـة
بــعـــد ازديــاد اســتــخــدام (االراكــيل)
والسجائر االلكترونية والترويج لها
بـشكل كبـير وانتـشارها بـ الشباب

والشابات).
ــئــة مـن الــشــبـاب واكــد ان ( 33 بــا
ـئـة يــعـانــون من الـســمـنـة و 35 بــا
ــتـبـقــيـة تـعـانـي من زيـادة بـالـوزن ا
نــظـرا النــخـفــاض الـنــشـاط الــبـدني
وعــدم وجـود بــرامج تــوعـويــة بـذلك
الـشأن) الفـتا الى ان (هنـاك امراضا
تـنتـقل عن طريق اسـباب تتـدخل بها
وزارات ودوائـر اخـرى مـنـهـا وجود
ـيــاه او الـطــعـام مــواد مـلــوثــة في ا
وهــــــــو االمــــــــر اخلــــــــارج عن ارادة
الــوزارة مــا يــســتـلــزم وضع خــطط
صـحية تشـترك بها جـميع اجلهات).
من جــهــتــهم شــكك خــبـراء بــصــحـة

ـية من واقع ـنظـمة الـعا مـعلـومات ا
احـــصـــائـــيـــات وزارة الـــتـــخـــطـــيط
العراقية التي تشير الى وقوع نسبة
ـواطن حتت خـط الفقر كـبيرة من ا
ـوارد وشـيـوع نــتـيـجـة مـحــدوديـة ا
ـــــاط مـن االمـــــراض . وأعـــــلـــــنت ا
مـــســتــشـــفى اإلمــام زين الـــعــابــدين
الـتابع للعتبة احلسينية بكربالء عن
اجراء اكثر من  185 عـملية جراحية
مــجـانـيـة خـالل ثالثـة اشـهـر بــكـلـفـة

اجمالية بلغت  481 مليون دينار. 
ـــســتـــشــفى وقـــال مــســـؤول اعالم ا
وسوي في تصريح امس مـصطفى ا
إن (مـسـتـشـفى اإلمـام زين الـعـابدين
شـهـدت اجـراء اكـثر من  185عـمـلـية
جـراحـية مـجـانيـة خالل اشـهر رجب
وشـــعــبــان ورمـــضــان) مــبـــيــنــا أن
(الـتـكلـفة االجـمالـيـة لهـذه العـملـيات
بـلغت  481 مـلـيون ديـنار). وأوضح
أن (هـذه الـعـمـليـات شـمـلت مـخـتلف
االخــــتــــصــــاصــــات الــــطـــبــــيــــة في
ـسـتـشـفى ومـنـهـا عـمـلـيـات نـادرة ا
فتوح ومـعقدة مـثل عملـيات القـلب ا
ـفـتـوح لالطــفـال وعـمـلـيــات الـقـلب ا
لـلــكـبـار وعـمـلـيــات جـراحـة الـعـمـود
الـــفــقـــري والـــوالدات الــقـــيــصـــريــة
والـطبيـعية وعمـليات تـبديل مفاصل
الــركـــبــة الــورك وعــمـــلــيــات اخلــلع
الـوالدي لالطـفال بـفضل مـا تمـتلـكة
مـن كوادر طبـيه مـتخصـص واجهزة

حديثة ومتطورة).
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كـشف مسـؤول محـلي في محـافظة
ديــالى عن تـفـاصــيل اجملـزرة الـتي
إرتــكــبت بــحق عــائــلـة مــوظف في
مـفـوضـيـة االنـتخـابـات بـاحملـافـظة
وتـمثـلت بنـحر افـراد االسرة. وقال
مـديــر نـاحـيـة الـسـعـديـة في ديـالى
أحـــمـــد الـــزركـــوشي لــ( الـــزمــان )
ـــــوظـف في امـس ان (عـــــائــــــلـــــة ا
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات بـديــالى
غـزوان مـجـيـد عـبـد  الـله تـعـرضت
الى مــجـزرة فـظـيـعــة لـدى إقـتـحـام
مـنـزلـهـا) مـوضـحًـا إن (مـجـهـول
نزل الـواقع في حمرين اقـتحمـوا ا
ونـفذوا بـأطـراف نـاحـيـة السـعـديـة
ــكـونـة من ـة بـحق عــائـلـته ا جــر
والـدته وثالث  شـقـيـقـات).وأضاف
ـــة نــفــذت الـــزركــوشـي أن (اجلــر
نــحــرا وراحـت ضــحــيــتــهــا والـدة

ـوظف وإحـدى شقـيقـاته فيـما  ا

نـــقل شـــقـــيـــقـــتــيـه األخــريـــ الى
ــسـتــشـفى بــعـد أن تــبـ إنــهـمـا ا
كـانـتـا مـا تـزاالن عـلى قـيـد احلـيـاة
ولــكن حــالــتــيــهــمــا خــطــرة جـدا)
مـشيراً  الى (فتح حتقيق باحلادث
ـــــعـــــرفـــــة الــــدوافـع واالســـــبــــاب
والــتـوصل لـلـجـنـاة). بـدوره أعـلن
قـائـد عمـليـات ديـالى الفـريق الركن
مـزهـر الـعزاوي عن انـتـهـاء عمـلـية
حـــمــرين الـــعــســكـــريــة و تـــدمــيــر
(احملـكمـة الشرعـية) لتـنظيم داعش
حتـت األرض. وقـــال في تــــصـــريح
شـتركة امس إن (الـقوات األمنـية ا
انـتـهت مـن تـنـفيـذ عـمـلـيـة حـمـرين
الـعسـكريـة التي انـطلـقت من ثالثة
مـحاور بـإسناد من طـيران اجليش
وشـمــلت مـنـاطق واسـعـة ومـعـقـدة
من نــاحــيــة الــتــضــاريس لــتـعــقب
خاليا داعش).وأضاف أن (العملية
أسـفرت عن تـدمير مـعسـكر لداعش
وعــشــر مـضــافـات بــاإلضــافـة إلى

تـدمـيـر عشـر دراجـات نـارية وأربع
ســيــارات وثـالثــة أكــيــاس كــبــيـرة
ـــتــــفـــجـــرات).وافـــاد لـالعـــتـــدة وا
الــعـــزاوي بــأن (الــقــوات االمــنــيــة
حـكمة داعش ضـبطت مـا يسـمى 
حتـت االرض التابـعة لـوالية ديالى
وفــيــهــا آثــار دمـاء و تــدمــيــرهـا
بـالكـامل إضافة إلى تـفكـيك عبوات
مع ضـبط منظومـة متكاملـة للطاقة
الـشـمـسـيـة). وفي مـحـافـظة صالح
الـــــدين شــــرعـت قــــوات احلــــشــــد
الـــشـــعـــبـي امس بـــعـــمـــلـــيـــة دهم
ــنـطــقـة حـاوي وتــفـتــيش واسـعـة 
بـسـاط في سـامـراء بـحـسب  بـيان
إلعـالم احلــشــد الــشــعــبي قــال انه
(بـنـاء على مـعـلومـات اسـتخـبـارية
دقـيقة نـفذ اللواء  313 فـي احلشد
الــشــعــبي عــمـلــيــة دهم وتــفــتـيش
ـنـطـقــة حـاوي بـسـاط في واســعـة 
مــــديـــنــــة ســـامـــراء لــــلـــبــــحث عن
) ,الفـــتـــا الـى ان (هــذه مـــطــلــوبــ

الــعــمــلــيــة تــأتي ضــمـن ســلــســلـة
عــمـلـيـات تــقـوم بـهــا قـوات الـلـواء
ـديـنـة لــلـحـفــاظ عـلى أمن وأمــان ا

.( دني قدسة وا ا
 الـى ذلك أنــــهـت قــــوات احلــــشـــد
الــشــعـبـي واجلـيـش امس عـمــلــيـة
تــطـهــيـر  40 كــيـلــومـتــراً من عـمق
صــــــــحــــــــراء احلــــــــضــــــــر غـــــــرب
ـوصـل.وذكر بـيـان إلعـالم احلـشد ا
ان ( قـــوات الــلــواء  44 بـــاحلــشــد
الــشــعـبـي والـفــرقـة  20 بــاجلـيش
الـــعـــراقي انـــهــتـــا صـــبــاح  امس
تـطهير وتفتـيش مساحة بعمق 40
 كـيـلو مـتـرا في صحـراء احلـضر )
سك مـبـيـنـاً ان (الـقـوات بـاشـرت 
نــقـــاط عــدة في صــحــراء احلــضــر
فـضال عن انتـشار القـطعات فـيها).
ونـــفـى مـــصـــدر في مـــركـــز االعالم
االمـني الـقـاء الـقـبض عـلى مـنـفذي
حـــادثــة االخـــتــطـــاف عــلـى طــريق
ــصـدر ان بــغــداد- كــركـوك.وقــال ا
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شــكك خــبــراء في قــطـاعي الــصــحـة
عـلومات افادت بان 35 واالجـتماع 
ـئــة من الــعـراقــيــ يـعــانـون من بــا
ثل منظمة الصحة الـسمنة . وكان 
ـــيـــة في وزارة الـــصــحـــة عن الـــعـــا
حـصــيـلـة الـوفـيـات في الـعـراق مـنـذ

 . 2015 
ـــــئــــــة من واشــــــار الى ان  35 بــــــا
الـــعــــراقـــيـــ يـــعــــانـــون من زيـــادة
الـوزن.ونــقـلت تـقـاريـر صـحـفـيـة عن
ـنـظـمـة اسـتـشـاري االمراض ـثل ا
زمنة ثامر كاظم قوله ان الوبائية وا
(نـوعيـة االمراض االنـتقـاليـة تغـيرت
بـــشـــكل مـــلـــحـــوظ في الـــبالد خالل
االونـة االخيرة) مبـينا ان (االمراض
كانت تقتصر فقط على: داء السحايا
الريا والكوليرا فيما لم والـتدرن وا
ـزمـنة وهي تـكن االمـراض االربـعـة ا
الـضـغط والسـكر والـقلب واالوعـوية
الـدمـوية تـشـكل خطـورة بـالغـة على

الصحة العامة).
واضـــاف ان (هـــنـــاك احــصـــائـــيــات
اعـــدتـــهــا االجـــهـــزة اخملـــتــصـــة في
الـوزارة تـشـيـر الى ان عـدد الـوفـيات
ارتـــفع مـــنـــذ الـــعــام  2015 وحـــتى
منتصف العام احلالي الى  170ألف
ئـة منهـا حصلت حـالة وفاة  62 بـا
ـــزمـــنـــة الـــتي بـــســـبـب االمـــراض ا
انــتـشـرت نـتـيــجـة الزديـاد الـتـدخـ

مـــعــلــومـــات غــيــر دقـــيق وعــار عن
الــصــحــة) مــضــيــفــة ان (الــرسـوم
الــكـمــركــيـة تُــفـرض وفــقــاً لـقــانـون
الـتـعرفـة الـذي بدأ تـطـبيـقه بـتاريخ
2016/1/18   وال يــــوجــــد فــــرض
رسـوم جديـدة) مشـددة على ان (ما
اشـيع عن تطـبيق رسـوم جديدة في
قـبل غـير صـحيح االول مـن تمـوز ا
جـمـلـةً وتفـصـيالً). واهـابت الهـيـئة
ـواطـنـ عـدم اإللـتـفـات بـ(جـمــيع ا
ـغـرضـة الـتي إلـى هـذه اإلشاعـات ا
يـروج لـهـا الـبعض لـتـضـلـيل الرأي
الـعام) مؤكدة(حرصـها العالي على
تـطبـيق القوانـ والتـعليـمات التي
من شأنها تعزيز الرقابة والسيطرة
وتــنـظـيم الــتـبـادل الــتـجـاري ومـنع
قـلدة مـنوعـة وا دخـول الـبضـائع ا
وغــيـــر اخلــاضــعــة لــلــفــحــوصــات
ــتــعـــلــقــة بـــحــمــايــة والـــقــرارات ا
ـنــتـجـات الـوطـنـيـة) مـشـيـرة الى ا
انـها(سـتتـخذ اإلجـراءات القـانونـية
عــبــر الــقـضــاء بــحق مــطــلـقـي تـلك
األخـبـار الـكاذبـة). الى ذلك تـظـاهر
ـواطـنـ امس امام الـعـشـرات من ا
ـركـزي الـعـراقي في بـوابــة الـبـنك ا
شـارع الـرشـيـد في بغـداد مـطـالـب
ودعه مـصـرف الـوركاء بـامـوالـهم ا
لـديه منذ ثمـاني سنوات. وقال احد
ــــشـــــاركــــ بــــالـــــتــــظــــاهــــرة ان ا
ـــتــظــاهـــرين يــنـــاشــدون رئــيس (ا
الــوزراء حــيــدر الــعــبــادي الـتــدخل
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ـنـافـذ احلـدودية شـهـد مـقـر هـيئـة ا
فـي  بـغـداد امس تـظــاهـرة حـاشـدة
احـتـجـاجًـا عـلى مـا تـردد عـن زيادة
الـرســوم الـكـمـركـيـة فــيـمـا تـظـاهـر
ــركــزي مـــواطــنـــون امــام الـــبــنـك ا
ـودعة مـطالـب بـتسـديد امـوالهم ا
ــصــارف مــنــذ ثــمــاني لــدى أحـــد ا
سـنوات في وقـت  تظـاهرخـريجون

في مــحـافــظـة مــيـســان لـلــمـطــالـبـة
ــئـات من بــتــعـيــيـنــهم. وتــظـاهــر ا
ــنــافـذ الــتــجـار امــام مــقـر هــيــئـة ا
احلـدودية في مـنطقـة الكرادة وسط
بـغـداد لـلـمـطـالـبـة بـالـغـاء الـتـعـرفـة
الـــــكــــمــــركـــــيــــة اجلـــــديــــدة.ودعــــا
ــتــظــاهــرون رئــيس الــهــيـئــة الى ا
مــقــابــلــتــهم لــلــســمــاع الى وجــهـة
نــظــرهم وحـاولــوا اقــتـحــام بــوابـة
الـــهـــيـــئـــة اال ان افـــراد احلـــمـــايـــة
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ولـالســتــعـالم االتــصــال عـــلى الــرقم
 07709477889) .  فـي غــــــضـــــون
ذلـك أعــلــنت وزارة اخلــارجــيــة  عن
ـان االوربي على مـقترح مـوافقـة البر
ي الـــعــراق بـــتـــخــصـــيص يـــوم عــا
لــــضــــحــــايـــا ارهــــاب داعـش. وقـــال
ــــتـــحـــدث بـــاسـم الـــوزارة احـــمـــد ا
ان مـحجوب في بيـان  امس ان (البر
األوربـي وافق بجـلسـته الـعامـة التي
عـــقــدت في الــعــشـــرين من حــزيــران
اجلــاري عــلى إدراج مــقــتــرح عـراقي
تــقــدمت به الــســفـارة الــعــراقــيـة في
ي بــروكــسل البـتــخـصــيص يــوم عـا
لــــــضـــــــحــــــايـــــــا إرهــــــاب كـــــــيــــــان
داعـش).واضـــــــــاف انه (ســـــــــيـــــــــتم
قـتـرح فـي جـلـسة الـتـصـويت عـلـى ا
ــــان الـــــتي ســـــتــــعـــــقــــد في الـــــبــــر
ســتـراسـبــورغ لـلـمـدة من 2-6 تـمـوز

قبل). ا

 WKŠd*« ZzU²½ ÊöŽ≈ ∫WOÐd² «

 Ÿu³Ý_« W¹UN½ WDÝu²*«
ÊU e «  ≠  œ«bGÐ

رجــحت وزارة الــتــربــيــة اإلعالن عن
ـتـوسط نـتـائج امـتـحـانـات الـثـالث ا
نهاية األسبوع اجلاري. وقال مصدر
فـي الــــوزارة في تــــصــــريح امس ان
(الــوزارة ســتـــعــلن نــتــائج مــرحــلــة
ـتـوسط لـلـدور األول لـلـعام الـثـالث ا
الدراسي اجلاري خالل االيام القليلة
ـقـبلـة) مشـيراً الى ان (الـنتـائج قد ا
تـعـلن نـهـايـة األسـبـوع اجلاري). من
جـــهـــة اخــرى وصـف نــائـب رئــيس
ــان هـــمــام حــمـــودي ظــاهــرة الـــبــر

تــســريب االســئــلـة بـ(الــفــضــيــحـة)
تـورط في مـطـالبًـا باقـالة جـمـيع ا
ذلـك.وقال حمودي في بيان  ان (على
مـجـلس الـوزراء فـتح حتـقـيق عـاجل
مع وزارة الـتربية بوزيرها ووكالئها
ومــدرائــهــا واجلــهــات ذات الـعـالقـة
فــيـهـا عـلى خـلـفــيـة ظـاهـرة تـسـريب
اســـئــلــة االمـــتــحــانـــات الــوزاريــة)
واصــــــــفـــــــا هــــــــذه الـــــــظــــــــاهـــــــرة
بـ(الــفــضــيـحــة).ودعــا حــمـودي الى
ـتـسـبـبـ فـيـها (إقـالـة ومـحـاسـبـة ا
وإحـالـتـهم لـلـنـزاهـة وفـق الـقـانون)
مــسـتـغــربـا من (الـصــمت احلـكـومي
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هـــنـــأ رئــــيس اجلـــمـــهـــوريـــة فـــؤاد
مـعـصوم نـظيـره التـركي رجب طيب
اردوغــان بـإعـادة انــتـخـابه رئــيـسـا
لــتــركـيــا االحــد. وقـال مــعــصـوم في
بـرقـيـة  وجـهـهـا الى اردوغـان امس
االثــنــ (يــســعــدني ان اغــتـنـم هـذه
ـناسبة الطيبة لتأكيد حرصنا على ا
ــشــتـرك من أجل مــواصــلـة الــعـمل ا
تـمـتـ أواصر الـصـداقـة التـاريـخـية
والـــتـــعـــاون الـــواسع بـــ الـــعــراق
ــا يـخـدم واجلــمـهــوريـة الــتـركــيـة 
تــطـلـعـات الـشـعــبـ الـصـديـقـ في
االســـتــقــرار واالزدهــار ويـــســهم في
تـعزيز االمن والسـالم والتعاون على
ي. كـمـا ــسـتـوى االقــلـيـمي والــعـا ا
تـمـنى مـعـصـوم التـوفـيق والـنـجاح
ألردوغـان في عمله وللـشعب التركي

اضطراد التقدم واالزدهار) .
وهــــنـــأ الــــرئـــيـس االيـــرانـي حـــسن
روحــاني أردوغـان عـلـى الـفـوز الـذي

حققه في االنتخابات .
وأفـــادت وكــــالـــة مـــهـــر لألنـــبـــاء أن
روحــاني بـعث بــبـرقـيــة تـهــنـئـة الى
اردوغــان بـــفــوزه في االنــتــخــابــات
الــرئــاسـيــة مــتــمـنــيــاً له الــتــوفـيق
والـــنــجـــاح في الـــدورة الــرئـــاســيــة
اجلــــديــــدة آمالً تــــعــــزيـــز عـالقـــات
الـصداقـة واألخوة بـ البـلدين أكـثر
وأكـثـر واستـمـرار التـعـاون الثـنائي
ستجدات بـ طهران وانقرة جتاه ا
ـــنـــطـــقـــة والـــعـــالم االسالمي فـي ا
نـطقة لـتحـقيق الـسالم واالزدهار بـا
حـل االزمات االقليـمية.وقال إردوغان
في خــطـاب الـنـصـر في االنـتـخـابـات
امـس االثـنــ إن تــركــيــا سـتــواصل
حتـــريـــر األراضي الــســـوريـــة حــتى
يــتـسـنى لالجــئـ الـعــودة لـسـوريـا

بأمان.
 وقـال ألنـصاره من شـرفـة مقـر حزب
الــعـدالـة والــتـنـمــيـة في أنـقــرة بـعـد
ـانـية االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة والـبـر

الــــتـي أجــــريت األحــــد إن تــــركــــيــــا
سـتـتـحـرك بـشـكل أكـثـر حـسـمـا ضـد
ــنــظــمــات اإلرهــابــيــة. (تــفــاصــيل ا

ص4).
وكـان الـرئيس الـسـوري بشـار األسد
قــد قـال في مـقــابـلـة تــلـفـزيــونـيـة إن
اجلـــيش الـــســـوري ســـيــســـتـــعـــيــد
الـسـيطـرة عـلى شمـال الـبالد بالـقوة
ـــــســـــلـــــحـــــون هـــــنــــاك إذا رفـض ا

االستسالم.
وجــاءت تــصــريــحـات األســد لــقــنـاة
(إن.تـي.في) الـــروســيـــة عـــقب إعالن
دمـــشـق رفـــضـــهـــا وجـــود الـــقـــوات
ـحيط مـديـنة الـتـركيـة واألمـريـكيـة 
مـنـبج الـشـمـالـيـة وذلك بـعـد يوم من
بـــدء جـــنــود مـن الــبـــلـــدين دوريــات

نطقة. با
ـقــابــلـة (اخــتــرنـا وقــال األســد في ا
ـصاحلة : األول واألهم هو ا طـريقـ
والـــطــريق الـــثــاني هـــو مــهـــاجــمــة
اإلرهـــابــيـــ إذا لم يـــســتـــســلـــمــوا

ورفضوا السالم).
وأضــاف ردا عــلى ســؤال عـن اجلـزء
الـشـمـالي من سـوريـا حـيث تـسـيـطر

ـيدانـية بالـتنـسيق مع قـائمقـامية ا
خانق ومختاري  حي توله فروش
واحملــطـة ويـوسف بـيـك والـسـايـلـو
وعــــلي مــــراد وزعت  651 حــــصـــة
 ( غـذائـيـة وصـحـيـة بـ الـنـازحـ
مـؤكـدا (بـانـهم مـسـتـمـرون بــــــدعم
سـاعدات الـنـازح والـعائـــدين بـا
اإلنــسـانـيــة ) . عـلى صـعــيـد آخـر 
افـادت مـديريـة تـوزيع الكـهـرباء في
الـبـصـرة بـتـعرض قـابـلـو كـهـربائي
لـلتـخـريب على يـد مجـهولـ للـمرة
الــثـانــيـة خـالل يـومــ مـا تــسـبب
بــانـقــطـاع الــتــيـار الــكـهــربـائي عن
ـديـريـة في أحـيـاء سـكـنـيـة.وقـالت ا
بـيـان امس أن (تـستـنـكـر مديـريـتـنا
ـحـاولة ـتمـثل  الـعـمل اإلجـرامي ا
سـرقـة قابـلو  33 كـي في القادم من
مـحـطـة باب الـزبـيـر ويغـذي مـحـطة
الــبــريــد الــثـانــويــة) مــوضــحـة أن
(الــقــابــلــو  تــخــريــبه ومــحــاولـة
ســــــرقـــــــته مـن جــــــانـب زمــــــرة من
اجملـــرمـــ وهـي ثـــاني مـــحـــاولـــة
تـــخــريب تـــتــعـــرض لــهـــا خــطــوط
).وأكد الـبـيان الـشـبـكة خالل يـومـ
أن (احلــادث تـســبب بـخـروج اخلط
ـواطـنـ من عـن الـعـمل وحـرمــان ا
الــتـيــار الـكـهــربـائي عـن أحـيـاء في
الكات مـنطقة القبلة) مضيفًا أن (ا
الــهـنــدسـيــة والــفـنــيـة هــرعت عـلى
الـفور إلصالح الـقابـلو وإعادته إلى

العمل).

شــــــخـــــصــــــيـــــا) مــــــشـــــيــــــراً الى
ــركـزي لم ان(مــنـاشــدتـهـم لـلــبـنك ا
جتــد نـفـعًـا سـوى الــوعـود الـزائـفـة
بـتـسـديـد امـوالـهم). وفـي مـحـافـظة
مــيــســان  تــظــاهــر الــعــشــرات من
اخلـريـجـ أمـام مـبـنى شـركـة نـفط
ميسان مطالب بحقهم في التعي
بــالـشــركـات األجـنــبـيــة.في غـضـون
ذلـك دعـا مـجــلس مـحـافــظـة ديـالى
ـتـظـاهريـن الى عدم عـلي الـدايـني ا
ــســاس بــاألمــوال الــعــامــة .وأكـد ا
رئـيس اجمللس علي الدايني (توفير
احلـمـايـة لـلـمنـشـآت ودوائـر الـدولة
ـظــاهـرات الــســلـمــيـة وان تــكــون ا
ــــســــاس لألمــــوال بــــعــــيــــدة عـن ا
الـــعــامـــة) مــشــددًا عـــلى (ضــرورة
وضـع خــطـط كــفـــيـــلـــة ومـــدروســة
حلـــمــايــة االهـــالي وعــدم االجنــرار
وراء الـــدعـــوات الــتي مـن شــأنـــهــا
اثــــارة الــــعــــنف والــــتــــخــــريب في
اجملـتمع) . واكد الدايني لــ(الزمان)
امـس (ضـرورة عــقـد مــؤتـمــر أمـني
مـوسع  في ديـالى بالـقريب الـعاجل
ـــنــاقـــشــة وضـع احلــلـــول لــكـــافــة
واالمـور األمـنـيـة والـتـحـديـات التي
تـواجه احملـافظـة) . من جـانب آخر
وزعـت دائــرة الـهــجــرة فـي  قــضـاء
خـانــقـ مـسـاعـدات بـ الـنـازحـ
الى الـقـضـاء .  وقـال مديـر الـهـجرة
فـي الــــقــــضـــــاء عــــلـي غــــازي اغــــا
لـ(الـــزمــان ) امس  ان ( مالكــاتــنــا

مـنعـوهم.  من جـهتهـا نفـت الهـيئة
حـصـول تـغـييـر في الـتـعـرفـة. وقال
قــسم اإلعالم واالتــصـال احلــكـومي
في الـهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس انه (ردا عـــلى مـــا تـــنـــاقــلـــته
بـــــعـض وســـــائل اإلعـالم ومـــــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـأن فرض
رسـوم كمـركيـة إضافـية عـلى بعض
االسـتـيـرادات فـان الـهـيـئـة الـعـامـة
لــلـــكــمــارك تــؤكـــد بــأن مــا ذكــر من
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نتخب الـسعودي تاخره قـلب ا
بـهدف الى فوز معـنوي بهدف
مـــــقـــــابل هـــــدف واحـــــد عـــــلى
صـري امس االثن ـنتـخب ا ا
في خـتـام منـافـسات اجملـمـوعة
االولـى في نــــهـــائــــيــــات كـــاس
الـعالم  2018 بـكرة الـقدم التي
شـهدت خـسارة منـظم البـطولة
ـــنــتــخـب الــروسي بـــثالثــيــة ا

نظيفة امام االورغواي.
وتــــقــــدمت مــــصــــر عن طــــريق
ـهاجم محـمد صالح احملترف ا
في صـفوف ليفربـول االنكليزي
فـي الـدقــيـقـة  22 فــيــمـا تــمـكن
ـنـتـخب الـسـعـودي من احراز ا
هـدف التعـادل بواسطـة سلمان
الـــفــــرج من ضـــربـــة جـــزاء في
الـدقـيـقـة 45 + 6 وقـبـلـهـا اهـدر
ــنــتــخـب الــســعــودي ضــربـة ا
ولد تصدى لها جزاء من فهد ا

احلارس عصام احلضري.
وتــواصـلت فـصــول الـنـديـة في
الـــشــوط الــثــاني حـــتى تــمــكن
ســــالـم الـــدوســــري مـن احـــراز
هـدف الفـوز في الدقـيقة  4+90
وبـــهـــذه الـــنــتـــيـــجـــة احــتـــلت

ـديــر الـفـني الــسـعـوديــة بـقــيـادة ا
اإلسـبـاني خـوان أنـتـونـيـو بـيـتزي
ــركــز الــثــالث بــرصــيـد  3 نــقــاط ا
وجتـمد رصيد مـصر بال رصيد في
ـــركـــز األخـــيـــر بـــقـــيـــادة مـــدربه ا
األرجــنـتـيـني هـيــكـتـور كـوبـر وفي
ـــبــاراة الـــثـــاني الــتـي جــرت في ا

نـفس الـتوقـيت احلـقت االورغواي
خـسارة كبـيرة بتامـنتخب الروسي
بــنــتــيــجــة 3-  0 وافـــتــتح لــويس
سـواريز أهـداف اللـقاء في الـدقيـقة
10 فـــيــمـــا ضـــاعف تــشـــيـــرشــيف
الـنتـيجـة بهدف بـاخلطـأ في مرماه
فـي الـدقــيـقـة 23 وأخــتـتم كــافـاني

باراة في الدقيقة 90. أهـداف ا
وتــصــدرت االورغــواي تــرتـيب
فــرق اجملـمــوعـة االولى بــتـسع
نـقاط لـيتاهل إلى الـدور الثاني
نـتـخب الـروسي الذي بـرفـقـة ا
ـــركـــز الـــثـــاني بـــست احـــتل ا

نقاط.

(االنـــبــاء الــتي اشـــارت الى الــقــاء
الــقَـبض عــلى عـدد من اإلرهــابـيـ
الـذينـلهم صلـة بإختـطاف  عدد من
ـنتسبـ الَتي حصلت ـدني وا ا
عـلى طـريـق بـغـداد  كركـوك لـيـست

صحيحة). 
وكـان مركـز االعالم األمني قـد أعلن
. عـن القـاء الـقـبض عـلى اخلـاطـف
واشــــار في بــــيـــان الـى تـــشــــكـــيل
الحـقـة االرهـاب عـمـلـيـات خـاصـة 
عـلى خـلـفـيـة االجـتـمـاع الـذي عـقـد
بــرئـــاســة رئــيس الــوزراء الــقــائــد
ــســلــحــة حــيـدر الــعــام لــلــقـوات ا
الـعـبادي مع قـادة االجهـزة االمنـية

واالستخبارية.
وأضـاف انه ( عـلى الفـور تـنفـيذ
الحقـة العـناصـر االرهابـية حـملـة 
وتـــمــكـــنت هــذه الـــقــوة مـن الــقــاء
الـــقـــبض عــلـى عــدد مـن عــنـــاصــر
ـة التي عـصـابات االرهـاب واجلر
لـهـا صلـة بحـادثة االخـتطـاف التي

حـــصــلت عـــلى طـــريق مــحـــافــظــة
كــــــركـــــوك مـــــؤخــــــراً وبـــــاالخص
ــــدنــــيـــ اخــــتــــطــــاف عــــدد مـن ا

.( نتسب وا

مزهر العزاوي

لــفــضــائح تــسـريب االســئــلــة وعـدم
االكــتـراث لإلهـمـال الــواضح لـقـطـاع
الــتــربـيــة).وأكــد  حـمــودي (ضـرورة
ـقصرين عن ضعف األداء مـحاسبة ا
ـســؤولـ عن الـتالعب الــتـربـوي وا
ـشـاعـر الـطالب خالل االمـتـحـانات
واضــاعت جـهــدهم) مـشــيـراً الى ان
(ظــاهـرة تـسـريب األســئـلـة وآخـرهـا
الــتـربــيـة االسالمــيـة أعــطت لـلــعـالم
اجــمع انـطـبــاعـا سـيـئــا عن الـقـطـاع
الـتـربـوي في الـعراق والـتـشـكيك في

إجراءاته).
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جـماعات مـسلحـة مدعومـة من تركيا
عــلى بــعـض األراضي (ســنــقـاتــلــهم
) ونـسـتـعــيـد الـسـيـطـرة ـســلـحـ (ا
بـالـقـوة. هذا بـالـتـأكيـد لـيس اخلـيار
األفــضل لـنـا لـكـنه الــطـريق الـوحـيـد

للسيطرة على البلد).
وتـعـهـد األسـد في وقت سـابق بـدحر

سلح من جنوب البالد. ا
ـــرصـــد الـــســـوري حلـــقــوق وقـــال ا
اإلنــسـان يــوم اجلـمــعـة إن طــائـرات
هـليكـوبتر تـابعة للـحكومـة السورية
أسقطت براميل متفجرة على مناطق
ـعارضـة في جنوب تـسيـطر عـليـها ا

غرب البالد.
ــقــابـلــة ذاتــهـا إن وقــال األســد في ا
ســوريــا لن تـقــبل أي أمــوال غـربــيـة
لــلـمـسـاعـدة فـي إعـادة إعـمـار الـبالد
الـتي تعرضت لدمار واسع بعد سبع

سنوات من احلرب.
وقال األسد (لدينا ما يكفي من القوة
إلعـادة بناء الـبلد. وإذا لم يـكن لدينا
ـال فسـنقتـرض من أصدقـائنا ومن ا
الـــســوريـــ الـــذين يــعـــيـــشــون في

اخلارج).
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الــعـمـر  26 عــامـا في مــنـزلــهـا بـحي
قـركـة. وفي بغـداد اقتـحمت مـجمـوعة
مـسـلـحـة مـنزال وسـرقت مـبـالغ مـالـية
ومـصوغات ذهـبية.وقـال مصدر امس
إن (مــجـمـوعـة مـســلـحـة اقـدمت عـلى
اقتحام منزل ضمن منطقة البنوك في
بـغداد وقامت باحتجاز افراد العائلة
بـاحـدى الـغرف وسـرقت مـبالغ مـالـية
ومــصـوغـات ذهــبـيـة قــبل ان يـلـوذوا
ــصـدر أن (قـوة بــالـفــرار). وأضـاف ا
امــنـيـة وصـلت الى مـكـان الـدار الـذي
ـعرفة تـمت سرقـته وفتـحت حتقيـقا 
اجلـهة التي تـقف وراء ذلك). من جهة
اخـرى نفت قـيادة العـمليـات اخلاصة
الثانية في جهاز مكافحة االرهاب في
كـــركــــوك امس وجـــود أي عـــمـــلـــيـــة
ارهــــابــــيــــة او اطـالق نــــار من قــــبل
عـــنــــاصـــر اجلـــهـــاز داخل األحـــيـــاء
ـديـنـة داعـيـاً وسائل الـسـكـنـيـة في ا
اإلعـالم الى تــــوخي احلــــذر في نــــقل
ــعــلــومــة. وقــال قـائــد الــعــمــلــيـات ا

اخلـاصة الثانية وقائد فرض القانون
الـلـواء الركن مـعن الـسعـدي في بـيان
امـس (إنـنــا نــنــفي وجــود اي حـادث
ارهـابي او اطالق نار من قبل عناصر
جــهـاز مـكـافـحــة االرهـاب في مـنـاطق
كــــركـــوك). واضـــاف الــــســـعـــدي أن
(اطـالق نــار حـــدث لـــيــلـــة امس في
مـنـطـقـة حي عـدن بـالـقـرب من مـديـنة
االلـعـاب من قـبل اشخـاص مـحتـفـل

ــنـاسـبــة زفـاف و اتـخـاذ الالزم).
ودعــا الـــســعــدي وســائل اإلعالم الى
ــعــلــومـة (تــوخي احلــذر فـي نــشــر ا
والــتـعـامل مع إعالم جــهـاز مـكـافـحـة
ـعنيون بحفظ االرهـاب حصراً الننا ا
ـديـنـة) مـؤكـدا االمـن والـقـانـون في ا
أنـه (سـتـتم مـحـاسـبـة كل من يـحـاول
زعــزعـــة أمن كــركــوك من خالل نــشــر
االشـاعات التي تزرع اخلوف بنفوس
اهـــالي كــركـــوك من الــعـــرب والــكــرد
والـتـركمـان والكـلدوا اشـورين وباقي

االديان واالقليات). 
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أعــلــنت مــديــريــة شــرطــة مــحــافــظـة
الـسلـيمـانيـة امس االثنـ عن مقتل
شــــخـــصـــ أحــــدهـــمـــا ضــــابط في
الـبيشمركة خالل نزاع عائلي وقع في
ـديرية في نـاحيـة تاسلـوجة. وقالت ا
بــيــان إن (شــخــصــ قــتال بــهــجـوم
مـسلح في نـاحية طـاسلوجـة أحدهما
ضـابط في الـبيـشمركـة). وأضافت أن
(مــشـــكــلــة اجــتــمـــاعــيــة وقــعت بــ
اجلــــانـــبـــ تــــطـــور إلى اشــــتـــبـــاك
بــاألسـلــحـة). وأوضــحت أنه ( نـقل
اجلــثــتـ إلـى دائـرة الــطب الــعـدلي
عـرفة فـيمـا فـتحت الـشرطـة حتقـيقـا 
ـديـريـة أســبـاب احلـادث). وأشـارت ا
إلـى ان الـقــوات األمــنــيــة احــتــجـزت
ثالث  سـيارات وثالث قطع من سالح
. وكــانت كـالشـيــنــكــوف ومــســدســ
شـرطـة الـسـليـمـانـيـة أعلـنت في وقت
ســابق عـن انــتـحــار فــتــاة تــبــلغ من
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