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اتـهم احتاد القوى العـراقية جهات
ـزورة ضـمن مـنـظـومـة وصـفـهـا بـا
مـــتــكـــامــلــة حتـــاول خــلط االوراق
ـصــيـر الــعـراقــيـ من لــلـتـالعب 
ـشــهــد الــســيـاسي اجل تــعــقــيــد ا
احلــالي لـلــدخـول بــازمـة خــانـقـة 
فــيـمـا عــدت اجلـبـهــة الـتـركــمـانـيـة
عـملـية استـهداف مخـازن صناديق
االقـــتــراع فـي مــحـــافــظـــة كــركــوك
بـتـفـجيـر اجـرامي فـرصة لـلـمزوين
الخـــفـــاء ادوات الـــتـــزويـــر . وقــال
الــنـائب عن الـكـتـلــة رعـد الـدهـلـكي
لـ(الـزمان) امس ان (هنـاك منظومة
مـتكاملة للتزوير تعمل على تشويه
الــعــمـلــيـة الــســيـاســيــة في الـبالد
بـــســبب االتـــهــامــات الـــتي شــابت
عـمـلـيـة االنـتـخـابـات ومـا اثـار ذلك
من لــغط وشـبـهـات فــسـاد مـتـوجـة
بـأحراق مـخازن صـناديـق االقتراع
فـي جانب الرصافـة في بغداد ومن
ثـم تالهــا اســـقـــاط اجــهـــزة الـــعــد
والــفــرز االلــكــتـرونـي  عـلـى بـعض
ـــوظــفـــ واخـــرهــا الـــتـــفــجـــيــر ا
االجــرامي الـذي اسـتـهـدف مـخـازن
صــنــاديق االقــتـراع فـي مـحــافــظـة
كــركـوك) واضــاف ان (الـكــثـيـر من
الـفائـزين في االنـتخابـات اختـلطت
ــزورين ومن يـحـاول اســمـاؤهم بـا
خـــلـط االوراق جلــعـل الـــعـــمـــلـــيــة
الـسـيـاسـيـة غـيـر مـسـتـقـرة وهـشـة
لــصـعــود اشــخـاص غــيـر مــرغـوب
فــــيــــهم ) واوضـح الــــدهـــلــــكي ان
ــــصــــيـــر (مــــحــــاوالت الـــتـالعب 
ـة خـطـيـرة تـعـقـد الـعــراقـيـ جـر
ـــشـــهــــد الـــراهن وتـــخـــلق ازمـــة ا
سـيـاسيـة خانـقة) داعـيـا احلكـومة
الـى (وقفة جادة واجراءات صارمة
لــلـحــد من تـلـك الـتـجــاوزات وعـلى
الــقـضــاء مـتــابـعــة اجـراءات الــعـد
والـفـرز الـيدوي بـشـكل دقـيق لـقول
كـــــلــــمــــة الـــــفــــصـل).ودان رئــــيس
الــتـحـالف الــوطـني عـمــار احلـكـيم
الـتفـجير االجـرامي الذي أسـتهدف
مــــخـــزن صــــنـــاديق االقــــتـــراع في
كــــركــــوك وخــــلف اصــــابــــات بـــ
كـتبه مـنـتسـبي األمن. ونقـل بيـان 
عـن احلـكـيـم  الـقـول (نــتـابع بــقـلق
بـــالـغ اخلــروقـــات األخـــيـــرة الـــتي
ـلف األمـنـي وآخـرهـا ما شـهـدهـا ا

حـدث من اعتـداء إرهابي اسـتهدفَ
مـكـتب مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات إلى

هجوم مزدوج)
مــــشـــيـــرا الى ان (هــــذا الـــتـــطـــور
ــنــطــقــة اخلــطــيـــر ومــا شــهــدته ا
اجلـغراقيـة الواقعـة ب محـافظاتِ
كــــركــــوك وديــــالـى وصالح الــــدين
مـؤخـراً من أحـداث راحَ ضـحـيـتـها
كـوكبـة من أبنـاء محـافظـتي كربالء
ا واألنـبـار عـلى يد فـلـول داعش إ
يـــدلُ عــلى مـــســعـى ظالمي إلربــاك
ـشهد وإعـادة عقارب الـساعة إلى ا
ـفــوضـيـة الــوراء).  واسـتــنـكــرت ا
الـعــلـيـا حلـقـوق االنـسـان االعـتـداء
االرهـابي الـذي اسـتـهـدف كـركوك .
ــفــوضــيـة وذكــر عــضــو مـجــلس ا
فـاضل الـغـراوي في بـيـان امس ان
(مـــا يــرتــكــبه عـــنــاصــر داعش من
جــرائم ضـد االنــسـانـيــة لـيـست اال
مــحــاولــة خلـلـط االوراق وتـعــكــيـر
صــفـو االمن اجملـتـمــعي ومـحـاولـة
الشـغـال الـرأي الـعـام بـأن لالرهاب
الـــقــدرة عــلى اجـــراء الــعــمـــلــيــات
ـدنـيـ االمـنـي في واسـتـهـداف ا

كـــركــوك) مـــشــددا عـــلى (ضــرورة
ـــنـــجــــز االمـــني احلــــفـــاظ عـــلـى ا
اضـية وعدم دة ا ـتحـقق خالل ا ا
ن تـســول له نــفـسه فــسح اجملــال 

.( دني ة بحق ا ارتكاب اجلر
وعـــدت اجلـــبـــهـــة الــتـــركـــمـــانـــيــة
االســـتــهـــداف فــرصـــة لــلـــمــزورين
ـــتــهـم.وقــال إلخـــفـــاء أدوات جـــر
رئـيس اجلبهة أرشد الصاحلي في
تـصـريح امـس إن (اسـتـهـداف مـقر
مــخـــازن نــتــائج االنــتــخــابــات في
كـــركـــوك مــحـــاولـــة خلــلط األوراق
وإعـطاء الفـرصة للمـزورين بإخفاء
ـتهم مـثـلمـا حصل في أدوات جـر
حـرق صـناديق الـرصـافة) عـلى حد
تــعــبــيـره . مــشــددا عــلى (مــجـلس
ــفـوضـ احلـالي مـرعـاة مـطـالب ا
أهـــالي احملـــافــظـــة بـــشــأن  الـــعــد
والـــفــــرز الـــيـــدوي الـــشــــامل لـــكل

صناديق االقتراع). 
ودعــــا  احملــــافظ راكــــان ســـعــــيـــد
اجلــبـوري مـفـوضـيــة االنـتـخـابـات
الـى قطع الـطريق عـلى مسـتخدمي
اإلرهــاب لــعــرقــلــة إجــراءات الــعـد

والــفــرز.وقـال اجلــبــوري في بــيـان
نتدبة الى فوضية ا امس (نـدعو ا
اتـخـاذ االجراءت الالزمـة والفـورية
الكـــمــال عــمـــلــيــات الـــعــد والــفــرز
الــــيـــدوي لــــقـــطع الــــطـــريـق عـــلى
اإلرهــــــاب والـــــذيـن يـــــحــــــاولـــــون
اســـتـــخــــدامه لـــعـــرقـــله إجـــراءات
ـفوضية بالعد والفرز). فيما هدد ا
الــــقـــيـــادي في االحتــــاد الـــوطـــني
الـكردستاني خالد شواني بتحريك
الشارع الكردي اذا استمرت بعض
االطــراف الـــســيــاســيــة الــتــهــديــد
بــتــحــريك الــشــارع فـي حــال قــيـام
ــفــوضـيــة بــالــعـد والــفــرز. وقـال ا
شــــــوانـي في تــــــصـــــريـح امس إن
(هـنــاك مـجـامـيع مـسـلـحـة تـمـكـنت
بـعـد االنتـخـابات بـفتـح الصـناديق
والــتـالعب بــهــا الطــراف وجــهــات
مــعـروفــة لـدى اجلــمـيع) مــطـالــبـا
ـفوضية بـ(نقل صناديق االقتراع ا
مـن كـــركـــوك الـى بـــغـــداد واجـــراء
ــكـتب عــمــلـيــة الــعـد والــفــرز في ا
ـــثــلـي الــكـــيــانــات الـــوطــني الن 
الـسياسيـة الكردية يـتعرضون الى

تـهديدات من قـبل مجاميع مـسلحة
فـي كـــركـــوك ولن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا
احلـــــضــــور الـى الــــعـــــد والــــفــــرز
الــــــيـــــدوي) وتــــــابع أن (الــــــكـــــرد
يـــرفــضــون فــرض االرادة عـــلــيــهم
وســـنــحـــرك الـــشــارع الـــكــردي في
كـركـوك اذا اسـتـمـرت تـلك االطراف
شاكل). وكان  قائد فـي اثارة تلك ا
الـعمـليات اخلـاصة الـثانيـة وخطة
فـرض القانـون في احملافظـة اللواء
الــركن مـعن الـسـعـدي قـد اعـلن عن
احـباط  محاولة اقتحام االنتحاري
لــلــمـخــازن الـذي بــلــغت حــصـيــلـة
االصـابـات نـحـو  عـشرين جـريـحا.
وفـي محـافـظـة ديـالى كـشف عـضو
مـجـلس احملـافـظـة راغب الـعـنـبـكي
عـن اصابـة عـضـو اجملـلس احلالي
والـفائز بـاالنتخابـات النيابـية عبد
اخلـالق العزاوي بحـادث سير على
ـنصـورية. وقال طـريق بعـقوبة  –ا
الـعـنـبكي في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس انه ( نــــقل الــــعــــزاوي الى
طـوار مـسـتشـفى بـعـقوبـة لـتـلقي
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ســجـلت وزارة صــحــة في إقــلـيم
رض كردسـتـان إصابـة واحـدة 
احلــمى الــنــزفــيــة في مــحــافــظـة
اربيل  مـؤكـدة إتخـاذ االجراءات
ــواجــهــة الــوبــاء.وقــال الالزمــة 
ـتــحـدث بـإسـم الـوزارة خـالص ا

قـــادر في تـــصـــريح امس أنه (
ـرض احلـمى تـسـجـيل إصـابـة 
النزفـية في أربـيل بعد تـشخيص
ـــــصــــــاب حتت احلـــــالــــــة وأن ا
ـــشــددة)  وأضــاف الـــعــنـــايــة ا
(شــكـــلــنــا غـــرفــة عـــمــلـــيــات في
واجهة الوباء محافظات االقليم 
فــضال عن تـنــفــيـذ حــمالت لـرش
بيدات) واشي با امكان تربية ا
مشيـرا الى (وضع خطط لتـوعية
واطـن بـشأن مـواجهـة الوباء ا
عنية ـؤسسات ا بالتنسيق مع ا
االخرى). واعلنت صحة محافظة
االنــــبــــار عن اتــــخــــاذ جتـــراءات
رض وكذلك ـواجهة ا احترازية 
مــخـاطــبـة  الـقــطـاعــات لـتــفـعـيل
تحدث الرقابة الصحـية . وقال ا
بــــاسم الــــدائــــرة انس قــــيس ان
(صـحـة احملـافــظـة لم تـسـجل اي
حـــالـــة حـــتـى االن كـــمـــا قـــمـــنـــا
ــخــاطــبــة جــمــيـع الــقــطــاعـات
لـتـفـعـيل عـمل الـرقـابـة الـصـحـية
بالتـنسيق مع الـبيطـرة والزراعة
ــواشي وفـــحــصــهــا ـــتــابــعـــة ا
ــصــاب) الفــتــا الى انه وعالج ا
( الـــتــــشــــديــــد عــــلى مــــحالت
اجلـزارة وعـدم الــسـمـاح بـالـذبح
العـشوائي اال من خالل الـبيـطرة
والزراعـة وان يتـم ختم الـذبيـحة
ـعـتـمد) واوضح قيس باخلـتم ا
انه ( مـفـاحتــة قـيـادة الـشـرطـة
وقيادات العمليات بعدم السماح
الي تـاجـر لـلــمـاشـيـة بـادخـال او
ـــاشـــيـــة عـــبـــر حـــدود اخــــراج ا
احملــافـــظــة) مـــؤكــدا  (افـــتــتــاح
سـتـسفـيات ردهات خـاصـة في ا
ـصابـة وعالجها لعـزل احلاالت ا
للـسيـطـرة على الـعدوى) منـوها
الى (بـذل كل اجلـهـود لـلـسـيـطرة
ـــرض ونـــؤكـــد بــان عـــلى هـــذا ا
الـوضع مـسـيــطـر عـلـيه بـتـكـاتف
جـــهـــود الــــصـــحـــة والــــشـــرطـــة
والبيطـرة والزراعة  كمـا سنعمل
عــلى بث رســالـة تــوعــويـة بــهـذا
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تـعـرض مـنـزل امـرأتـ مـسـنـتـ
الى سطـو من عصابـة في منـطقة
الـكـرادة الـشـرقـيـة بـبـغـداد. وقـال
مــصــدر امـنـي في بــيـان امس ان
(عــصــابــة مـســلــحــة سـطـت عـلى
مــنـزل في مــنـطــقـة الــكـرادة قـرب
كـنــيـسـة سـيـدة الـنــجـاة تـسـكـنه
سـيـدتـان كـبـيرتـان في الـسن و
توثيـقهن من قـبل أفراد العـصابة
وضربهن) واضاف ان (العصابة
ســرقت مـبــلغ ١٥ مـلــيـون ديــنـار
نـزل قبل ومخـشالت ذهبـيـة من ا
ان يـــلــوذوا بـــالـــفــرار الى جـــهــة
مــجــهـولــة). وألــقت قـوة أمــنــيـة
الـقبض عـلى ارهـابي بـعـد دقائق
ـنازل في من هـجومه عـلى أحـد ا
مــديـنــة الــرمـادي. وقــال الــنـاطق

بـــــاسـم مـــــركـــــز اإلعالم األمـــــني
الـعــمـيـد يـحــيى رسـول في بـيـان
امس أن (مــــــفــــــارز مــــــديــــــريـــــة
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة في
الـفــرقـة الـعـاشـرة نــفـذت عـمـلـيـة
نوعية وبوقت قياسي لم يتجاوز
الـ  45دقيـقة ألقت الـقبض فـيها
على أحد األرهابي بعد اعتدائه
بالـرمانات الـهجومـية عـلى منزل
ـواطنـ في مـنـطـقـة الـبو أحـد ا
ذيـــــاب قــــــرب جــــــامع الــــــريـــــان
بالـرمادي بـقصـد إشاعـة اخلوف
ــنــطــقـة) والــرعب بــ ســكــان ا
وأضــــاف ان (االرهـــابـي هـــو من
ـطــلـوبـ لـلـقــضـاء بـتـهم عـدة ا
وقـد تــمت إحـالـته جلــهـة الـطـلب
الستـكـمال االجـراءات الـقانـونـية
بحقه) وتابع ان (القوات األمنية
في قـيـادة عـمـلـيـات االنـبارالـقت

ــتـهـمـ الـقــبض عـلى عـدد من ا
بقضايا اإلرهاب وعلى مشتبه به
خالل عملـيات أمنـية في صحراء
الضـبعـة ومـنطـقتي الـبو عـساف
والـطـاش في احملـافظـة) واوضح
رســول ان (الـــقــوة تــمـــكــنت  من
تــفــجــيـر  15عــبــوة نــاســفــة من
مـــخـــلــــفـــات عـــصــــابـــات داعش
االرهــابـــيــة فـي مــنـــطـــقــة الـــبــو
شعـبـان). وشرعت قـوات احلـشد
الشعبي بـتنفيـذ عمليـة عسكرية
الحقة فلـول داعش في محافظة
ديـالى.وقـال بـيـان العالم احلـشـد
امس ان (ألـويـة احلـشد -23-24
  110أنطـلـقت بعـمـليـة عـسكـرية
من محورين لـتطـهير وادي ثالب
في نـاحـيـة الـسـعـديـة من جـيوب
داعش) وأضــــاف انـه (وبــــنــــاء
على معلومات استـخبارية دقيقة
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انــطــلق الــلـواء الــرابع لــلــحــشـد
بــعـمـلــيـة تــطـهـيــر جـبــال قـضـاء
خـــــانـــــقــــــ من فــــــلـــــول داعش
االجــرامي). وأصــدرت مــحــكــمــة
جـنايـات مـحافـظـة ذي قار حـكـما
ــــؤبـــد عــــلى احـــد بـــالــــســـجن ا
اإلرهـــابــيــ حلــيـــازته أســلــحــة
حــربــيــة مع عــتــادهـا فـي مـنــزله
ــديـنــة اخلــالص الـتــابــعـة إلى
ـتـحـدث مـحــافـظـة ديـالى.وقــال ا
الـرسمي جملـلس الـقـضـاء األعلى
عـبــد الـسـتـار بـيــرقـدار في بـيـان
امس إن (احملــــــكــــــمــــــة قــــــضت
ــــؤبـــد عــــلى احـــد بـــالــــســـجن ا
اجملـرمــ بـعـد ان الــقي الـقـبض
عليه وبحوزته أسلحة حربية مع
عـــتــادهـــا في اخلـــالص بــقـــصــد
ـــديـــنــة) إشـــاعـــة اإلرهــاب في ا
واضـــاف (انه  الـــعـــثــور عـــلى

ـــواد االســــلــــحـــة واالعــــتــــدة وا
ستخدمة لغرض التفجير ا

و حـــكــــمـت جـــنــــايــــات الــــكـــرخ
بـالسـجن  76عـامـا ضـد عـصـابة
إتــاوات في الــعــاصــمــة بــغـداد .
وأفاد مـصدر محـلي في محـافظة
ديــالى بـان مــدنــيـا قــتل بـنــيـران
مـجهـولـ في منـطـقة شـيخ بـابا
الـتـابـعــة لـنـاحـيـة جـلـوالء. وقـال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس ان ا
(مــدنــيــا فـي الــعــقــد الــثــالث من
عــمـره يـعــمل حـارســا لـيــلـيـا في
ـنـطقـة  قـتل بـنـيران مـجـهـول ا
قـرب إحـدى نـقـاط احلـراسـة وان
االجـهزة االمـنـية فـتـحت حتقـيـقا

باحلادث). 
واعلنت قيادة عـمليات بغداد عن
افتتاح شارع مغلق منذ  11عاما
في مــنــطـقــة الــزيـدان بــبــغـداد و
عـــزت ســـبـب فـــتح الـــشـــارع الى
الـــــــــتـــــــــحـــــــــسـن االمـــــــــنـي  في
ــنـــطــقـــة.وقـــال قــائـــد الــفـــرقــة ا
الــــســـادســـة اجلـــيـش الـــعـــراقي
الـعـمـيـد الــركن سـعـد عـريـبي في
تـصريـح امس ان (قائـد عـمـلـيات
بـــغــــداد الـــفـــريق الـــركن جـــلـــيل
الربيعي افتتح طريقا مغلقا منذ
عام  (2007مـوضـحـا أنه (يـربط
بــ مـــنــطــقــة الــزيــدان وقــضــاء
الفـلوجة وقـضاء ابـو غريب على
طريق مـنـطقـة الـنصـر والسالم)
واضـاف أن (سـبـب فـتح الـشـارع
يــــعـــود الى الــــتـــحـــسـن االمـــني
واســـتــقـــرار االوضـــاع االمــنـــيــة
نطقة والعاصمة). والعامة في ا
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اخلــــصـــوص مـن اجل تـــوعــــيـــة
ـرض ـخـاطـر هـذا ا ـواطـنـ  ا
وطــرق الـــوقــايـــة من االصــابــة).
وفي محافـظة ميـسان نفت دائرة
صـحــة احملـافــظـة االنـبــاء بـشـأن
وجـــــود اصــــــابـــــات بــــــاحلـــــمى
النزفـية.وقال مـدير اعالم الدائرة
مـحـمـد الـكنـاني فـي تصـريح  ان
(االنـبـاء التـي اشارت الـى وجود
رض احلـمى الـنزفـية اصابـات 
في احملافظة عارية عن الصحة)
واضــــــــــاف انـه ( اتــــــــــخــــــــــاذ
االجـــراءات االحـــتـــرازيـــة لـــعـــدم
ــــــــــرض الى وصـــــــــول هــــــــــذا ا

احملـافــظـة) الفــتـا الى (تــشــكـيل
ـتـابـعـة جلـنـة بـرئــاسـة احملـافظ 
ــــرض). وكــــان الــــنــــائب هـــــذا ا
الـــســـابـق عن احملـــافـــظـــة نـــاظم
الـساعـدي قـد كـشف عن تـسـجيل
حـــالـــتي اصـــابـــة شـــبه مـــؤكــدة
ـــرض  فــيــمـــا دعــا الى مــنع بــا
اســـتــيـــراد حلـــوم الــعـــجــول من
ن يـشتـبه الـصـومـال وغـيـرهـا 
بــوجـود الــفـايــروس فـيــهـا.وقـال
الـســاعـدي في تــصـريح امس ان
ــرض (هــنــاك حــالــتي اصــابــة 
احلمى النزفية  الكشف عنهما
بــعــد نــقــلــهــمــا الى مــســتــشــفى

احلــــمــــيـــات في حـي الـــقــــاهـــرة
بــاحملــافــظــة) مــبــيــنــا ان (هــذه
احلـــاالت تـــســـتـــوجب اجـــراءات
ســـريـــعـــة من وزارتـي الـــصـــحــة
والزراعة عن طريق منع استيراد
حلــوم الــعـــجــول من الــصــومــال
وغـــيــرهــا والــتي يــعــتــقــد انــهــا
السـبب في نقل هـذا الفـايروس).
ولم يـتسن لـ (الـزمـان) احلـصول
عـلى مــعـلـومـات اضــافـيـة بـشـأن
ــرض عـــدد حــاالت االصــابـــة بــا
ــتــكــررة بــرغـم من االتــصـــاالت ا
ــــتــــحــــدث االعالمـي لـــوزارة بــــا

الصحة والبيئة سيف مطلك. 
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في الـعـام  1988 انـطـلـقت (دار احلـيـاة) في لـنـدن
وباتت بـعـد عـام مـلـكاً لألمـيـر الـسعـودي خـالد بن
سلـطان. وعلى مدى عـقود شكلت صحـيفة (احلياة)
التي اتـخذت من لندن مقـراً رئيسياً لـها منبراً ألبرز
ـثــقـفـ الـعـرب وعـمـلـت فـيـهـا نـخـبـة من الـكـتـاب وا
الصـحافـي الـلبـنانـي والـعرب. واتـسمت بـتوجـهها

الليبرالي العام وبتنوع خلفيات كتابها.
اضية على إصدار ودأبت الـصحيفة خالل العـقود ا
نـسخت األولى دولية انطالقاً من بيروت وتوزع في
أنـحـاء الـعــالم والـثـانـيــة سـعـوديـة مـحــلـيـة. وبـحـسب
عــامــلــ في الــصـحــيــفــة في بــيـروت ســيــتم ابــقـاء
النـسخـة الـسعـودية عـلى حـالهـا فيـمـا سيـتم اصدار
النـسخة الدولـية عبـر االنترنت. كمـا ستطبع في دبي

حيث مقرها الرئيسي.
وفيـما قررت الصـحيفـة إبقاء تعـاونها مـؤقتاً مع عدد
وظـف على أن يعملوا خالل فترة جتريبية من من ا
مــنـازلــهم ووفق شــروط جــديــدة أعـلـن صـحــافــيـون

آخرون انتهاء عالقتهم بالصحيفة.
ويـاتـي اقفـال مـكـاتـب صـحـيفـة (احلـيـاة) فـي بـيروت
بـعـد تـوقف جريـدة (الـسـفيـر) الـلـبنـانـية الـعـريـقة عن
الـصدور نـهـاية الـعام  2016 جـراء مـصاعب مـالـية

بعد  42 عاماً على تأسيسها.
ويـشـهـد قـطـاع الـصـحـافـة في لـبـنـان أزمـة مـتـمـاديـة
ترتـبط بشكل خـاص بتراجع الـتمويل مـا دفعها الى
االستـغناء عن صحافيـ وموظف يعمـلون فيها منذ

عقود
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أقفـلت صحـيفـة (احليـاة) الـعريـقة مـكتـبهـا في لبـنان
الـسـبت بــعـد شـهـر من تـوقف طـبــعـتـهـا الـورقـيـة في
بـيــروت حـيث تـأسـست قـبل أكــثـر من سـبـعـة عـقـود
جراء أسباب مالية وفق ما  ابالغ العامل فيها.
وقـال موظف مـسـؤول في الـصـحيـفـة رفض الـكشف
عن اسـمه لـوكـالـة فـرانس بـرس (الـيوم يـغـلق مـكـتب
بـيـروت أبـوابه بـعـدمـا احـتجـبت الـطـبـعـة الـورقـية عن

الصدور مطلع الشهر احلالي).
ــكــتب يــنــدرج فـي اطــار قـرار وأوضح أن (اقــفــال ا
كـاتب اخلـارجيـة لـلصـحـيفـة ألسـباب بإغالق كـافـة ا
قر الرئيسي من لندن الى مالـية ويأتي بعد انتقـال ا

دبي) مطلع العام.
ويعـمل في مكـتب بيـروت التـابع لـ (دار احليـاة) نحو
مئـة موظف نصفهم من الصحـافي الذين يتوزعون
عـــلى جـــريـــدة (احلـــيــاة) ومـــجـــلـــة (لـــهــا) الـــفـــنـــيــة

تنوعة. واالجتماعية ا
وتأسـست صـحيـفة (احلـياة) الـواسعـة االنتـشار في
العـالم العربي وبلدان االغتراب في بيروت في العام
 1946عــلى يـد الــصـحــافي كـامل مــروة الـذي كـان
يعـد من أبرز رواد الصـحافـة اللبـنانيـة والعربـية قبل
أن يــتم اغـــتــيــالـه داخل مــكـــتــبه فـي الــعــام .1966
وأقـفــلت الـصــحـيــفـة أبــوابـهـا فـي بـيـروت فـي الـعـام
 1976بـعد عام من اندالع احلـرب األهليـة في لبنان

. 1999 - 1975
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استعرض وزيـر العمل والشؤون
االجـــتـــمــــاعي مـــحــــمـــد شـــيـــاع
الـــســـوداني خـــطط الـــتـــنـــمـــيـــة
الوطنية الـتي نفذها العراق رغم
الــتـــحــديــات مـــوضــحـــا رؤيــته
لـلـتكـنـولـوجـيا من اجـل التـنـمـية
ستدامة. وقال السوداني خالل ا
مشاركته في حلقة نقاشية ضمن
اجــتــمــاعــات الـلــجــنــة الــوزاريـة
االقــتـــصـــاديــة واالجـــتـــمــاعـــيــة
نعقدة في بيروت ان (االسكوا) ا
(العراق عانى ظـروفا استثـنائية
صعبة ورغـم تلك الظروف اال انه
لـم يــــتــــخـلَ عن اعـــــداد اخلــــطط
والستراتـيجيات والـبرامج طيلة
ــتـعــلـقـة ـاضــيـة وا الــسـنــوات ا

بـخطـة التـنـميـة الـوطنـيـة ومنـها
ستـراتيجـية الـتخـفيف من الـفقر
الــــتي انـــتــــجت واحــــدة من اهم
ــتـعــلــقـة بــاحلـمــايـة الــقــوانـ ا
االجـتـمـاعـيـة وهي جتـربـة رائـدة
تستحق االسـتفادة مـنها من قبل
( ــشــاركــ الــدول الــعــربــيــة وا
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) أمس
عن السـوداني قـوله ان (القـانون
كـــــان مـــــحط اشـــــادة عـــــربـــــيــــة
واقـلـيــمـيـة) مـشـيــرا الى (خـطط
الـتـنـمــيـة الـوطـنـيـة الـتي نـفـذهـا
الـعــراق رغم الـظــروف الـصــعـبـة
وخـصــوصـا في مـرحــلـة احـتالل
داعش واحلرب ضد االرهاب وما
اســـــــفــــــــرت عـــــــنـه من جــــــــرائم
وانتـهـاكات) مـوضـحا ان (خـطة
الـتـنـمــيـة الـوطـنـيـة الـتي اعـدهـا
الـــعــــراق لالعـــوام 2018-2022

ـنـهجـية كانت طـمـوحة ومـعدة 
عــلـــمـــيـــة صـــحـــيـــحـــة ومن اهم
مــحـــاورهــا االســاســيــة يــتــعــلق
بــاحلــوكــمــة الــرشــيــدة واعــمــار
احملافظات واعادة تفعيل القطاع
اخلـــاص بـــوصـــفه شـــريـــكـــا في
ـتـعلق الـتنـمـيـة وكذلك احملـور ا
ــثل بـــاحلـــد من الـــفــقـــر الـــذي 
مؤشـرا تنمـويا اسـاسيا) وتابع
الـــــــبـــــــيـــــــان ان (الـــــــســـــــوداني
اســتـعــرض خالل احلــلـقــة رؤيـة
الـعـراق لــلـتـكـنــولـوجـيـا من اجل
ـسـتـدامـة) مـؤكدا ان الـتـنـمـيـة ا
ــعــدة لــهــذا الــغــرض (اخلــطــة ا
ـتطـلـبـاتـها من خالل مـستـوفـيـة 
تـعـزيـز احلــوكـمـة اداريـا ومـالـيـا
فضال عـن التـواصل واالسـتغالل
االمـثـل لـلـتـكــنـولـوجــيـا كـاسـاس
لـلــتـطـويــر والـتـغـيــيـر فـضال عن

اعتـماد مـحـور التـنمـية الـبشـرية
االجــتـمــاعـيــة وتـطــويـر قــطـاعي
الــتـربـيــة والـصــحـة بـاســتـخـدام
الــتـــكــنـــولــوجـــيــا كـــاحــد اسس
سـتدامة) واضاف ان التـنميـة ا
(الــسـوداني تــتــطـرق ايــضـا الى
سـيـاسـات احلمـايـة االجـتـمـاعـية
بــشـكـل مـفــصل من حــيث آلــيـات
االستـهـداف التي تـعـتمـد خرائط
الفقر والبحث االجتماعي فضال
عن مـشـروع القـروض الـصـغـيرة
وانـعـكـاسـاته عـلى تـولـيـد فـرص
عـــــمـل) واشــــــار الـــــبــــــيـــــان ان
(االســتــعـــراض كــان وافــيــا الهم
ســتــراتـيــجــيـات وخــطط الــدولـة
الـــــعــــــراقـــــيـــــة رغـم الـــــظـــــروف
ــؤمل ان االســتــثـــنــائــيــة ومن ا
تـقـوم (االسـكـوا) بـدور تـنـسـيـقي
ب الوزارات واجلهات الرسمية

في الدول الـعـربيـة للـوصول الى
افضل النتائج). واطلقت الوزارة
دفعة جـديدة من رواتب االعانات
االجـتــمـاعـيــة لـلـرجــال والـنـسـاء
الكــثــر مـن مــلــيــون اســرة .وقــال

بـــــيـــــان لـــــلـــــوزارة امس انه (
إطالق دفعـة جديـدة من االعانات
االجـتــمـاعـيــة لـلـرجــال والـنـسـاء
لـــــنــــحـــــو مــــلـــــيــــون اســـــرة من
). فيما بحثت الوزارة شــمول ا
ثلي شركة (كنديان ليدرز)  مع 
الــكـــنـــديـــة (كـــلك) ســـبـل والـــيــة
االرتقـاء بالـقـطاع اخلـاص ضمن
مـــتــطــلـــبــات خـــطــة الــوزارة في
االسـتـعـانـة  بـاخلـبـرات الـدولـيـة
ــنــظــمـات لــهــذا اخلــصـوص. وا
تـحدث باسم ونقل الـبيـان عن  ا
الــوزارة عــمــار مــنــعم الــقــول ان
(الوزارة متمثلة بوكيلها لشؤون

العمل عبد الكر عبد الله شالل
كلـفة من قبل نـظمـة ا بحث مع ا
وزارة اخلــــارجـــيـــة والــــتـــجـــارة
الدولـيـة الهـولـنديـة سـبل تطـوير
الـقـطاع اخلـاص من خـالل اعداد
دراسـة مـوسـعة فـي هذا اجلـانب
تتـضمن تـطويـر القـطاع اخلاص
الئــمـة لـلــمـؤسـسـات والـبــيـئـة ا
ـتوسـطة وامـكانـية الصـغيـرة وا
واضاف الـتوظـيف والـتـشـغيل) 
ان (الـدراســة تـشـمل مــحـافـظـات
بغداد والبصرة واربيل  كنموذج
لـتـعمـيـمه عـلى بـاقي احملـافـظات
كـمـا   تـوضــيح رؤيـة مـفـصـلـة
للـمنـظمـة عن البـيئـة التـشريـعية
والــقـانــونـيــة والـتــنـظــيـمــيـة في
الــــعــــراق بــــخــــصــــوص دخـــول
ــــســـتــــثــــمــــرين والــــشــــركـــات ا
الــهـــولــنــديــة ) مــشــيــرا الى ان

(اجلانب الهولندي قدم استبيانا
بــشــأن  الــيــة الــعــمـل وطــبــيــعـة
ـهـا ــكن تـقــد اخلـدمــات الـتي 
ـعــلــومـات مـن قـبل و تــدوين ا
ــــثــــلي دائــــرتي عــــبـــد الــــلـه و
الـتــدريب والـتـشــغـيل والــتـقـاعـد
والـضــمـان االجـتــمـاعي لــلـعـمـال
كـجـزء من مـتـطـلـبـات الـدراسة )
ونقل البيـان عن عبدالله قوله ان
( الـوزارة تـبدي اهـتـمـامـا كـبـيرا
ـقــبــلـة بــتــنــشـيط ـرحــلــة ا فـي ا
القـطاع اخلـاص من خالل تـنفـيذ
الـسـتـراتـيـجـيـات واخلـطط الـتي
مـن شــأنـــهـــا دعم هـــذا الــقـــطــاع
ـزايــا الـتي تـهـدف الى ورفـده بـا
اســتــكــمـال مــنــظــومـة احلــمــايـة
االجــتـمـاعـيــة لـلـطــبـقـة الــفـقـيـرة
بـالتـعـاون مع الـشركـاء احملـلـي

.( محمد شياع السوداني والدولي
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نـتخب الـروسي بكرة الـقدم أمس االحـد مفـاجاة مـدوية بـإقصاء حـقق ا
مـنتخب إسبانيـا من دور ثمن النهائي بـكأس العالم بعـد الفوز بضربات
الـتـرجـيح بـنـتـيـجة  3-4 بـعـد انـتـهـاء الـوقت األصـلي بـنـتـيـجـة الـتـعادل

االيجابي بهدف لكل منهما .
باراة لصـالح إسبانيا أفـتتح  الالعب سيرجي إيـنياتشـيفيتش أهـداف ا
بـهـدف عـكسـي في مرمـاه بـالـدقـيـقة 12 ثم عـادل الالعـب أرتـيم دزيـوبا

ـنـتخب الـروسي في الـدقيـقة 41 بـهـدف من ضربـة جزاء الـنتـيـجة من ا
وتــنــتـظــر روســيـا في دور ربع الــنــهـائـي الـفــائـز مـن مـنــتـخـب كـرواتــيـا

ارك. والد
ـدرب فرنـانـدو هـيـيـرو تـغـيـيرات عـلى مـسـتـوى الـتـشـكـيـلة في واجـرى ا
ـبـاراة  حـيث قـرر االعـتـمـاد عـلى مـاركـو أسـيـنسـيـو وكـوكي بـدال من ا
ن تـياجو ألكـانتارا وآنـدريس إنييسـتا مع عودة نـاتشو في اجلانب األ

بدال من داني كارفاخال.

الــهـيـئــة الـعـامــة لالنـواء اجلـويــة والـرصـد الــزازالي الـتــابـعـة لــوزارة الـنـقل
نطقت الوسطى واجلنوبية مع ارتفاع لدرجات احلرارة تصـاعد غبار في ا
في عـمـوم الـبالد ابـتـداء من يـوم غـدالــثالثـاء.وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
ـنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة (الـزمـان) امس  ان (الـطـقس سـيـكـون في ا
صحـوا مع غبـار متصـاعد فـيمـا سترتـفع درجات احلـرارة قلـيال عن اليوم
الـسـابق) واضـاف ان (الـطقس في الـشـمـاليـة سـيـكون صـحـوا مع ارتـفاع
قـبل في عموم قلـيل لدرجـات احلرارة). واضاف ان (طـقس ليوم االربـعاء ا
البالد لن يـطرأ عـليه اي تـغيـير وان مـدى الرؤيـة في الغـبار سـتكـون ما ب
 6-4 كـيـلـو مـتـرات) واوضح الـبـيـان  ان (الـطـقس سـيـكـون في الـوسـطى
ـقـبل صـحـوا مع غـبـار مـتـصـاعـد ودرجـات واجلـنـوبـيـة من يـوم اخلـمـيـس ا
احلـرارة مـقـاربة لـلـيـوم الـسابق وفي  الـشـمـالـية صـحـوا ودرجـات احلرارة

مقاربة لليوم السابق).
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أعلـنت مديريـة االنواء اجلويـة والرصد الـزلزالي في اقلـيم كردستان عن أن
مـوجـة ارتـفـاع لـدرجـات احلـرارة ســتـجـتـاح اإلقـلـيم بـدءا من الـيـوم االثـنـ
ديـريـة في بيـان امس  إن (درجات ـقبل.وقـالت ا وتسـتمـر حـتى اخلمـيس ا
احلـرارة سـتــسـجل إرتــفـاعــا اعـتـبــارا من الـيــوم االثـنــ مـابـ  44ــ 46
ــتـوقع أن تــسـجل درجــات احلـرارة في درجــة مـئــويـة) وأضـاف ان (من ا
مـراكـز مـحـافـظات اربـيل والـسـلـيـمـانـيـة ودهـوك وحـلـبـجـة مـاب  44ــ 46
قـبل وسيشهد يوم وجة  ستـستمر لغايـة يوم اخلميس ا درجة مـئوية وان ا
اجلـمعة إنخفاضـا ملحوظا من  4ــ  5 درجـات مقارنة مع االيـام السابقة)
واوضح البـيان ان (شهري تموز واب يشهدان إرتفاعا ملحوظا في درجات
ـناطق اجلبـلية ـواطن الـتوجه الى ا ا يدفع ا احلرارة بـإقليم كـردستـان 
ـصـايف هـربـا من مـوجـات احلـرارة التي جتـتـاح االقـلـيم).فـيـمـا تـوقعت وا
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