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ــســتــشــفــيـات وتــنــفــيــذ هـذه وا
ـهنـيـة عالـية) وتابع شـاريع  ا
ان (هــنــاك حتــديث اجملــتــمع من
خالل بـــرامج تـــوعــيــة ومـــنــاهج
تعليم معدة بدقـة إلشاعة الثقافة
الــعـامــة و احلـوار وكــذلك قــبـول

اآلخر).
 موضحا ان (اصالح الدستور
والـــقــوانــ لـه اهــمــيـــة كــبــيــرة
ـواطــنــة واالنــتــمـاء بــاعــتــمــاد ا
ـــــطـــــلـق الـى الـــــوطـن ولـــــيس ا
ـــذهــبي االنـــتــمـــاء الــديـــني أو ا
وتــقـلـيـص عـدد الـنــواب الـكــبـيـر
وإعـدادهم لـلـعـمل ضـمن بـرنامج
دقــــيق وواضح كـــمــــا تـــعـــمــــــل
وزارة اخلـــــــــــــارجـــــــــــــيــــــــــــة مـع

دبلوماسييها).
 في غـــضـــون ذلـك نــفـت رئـــاســة

مـــجــــلس مــــحـــافــــظـــة كــــركـــوك
ماتداولته تقـارير بشأن  تصريح
منسوب لعضـو مجلس احملافظة
مــعـن احلــمــدانـي مــفــاده وجــود
قـــرار المــــانـــة مـــجـــلس الـــوزراء
بــسـحب يــد ريـبــوار الـطـالــبـاني

وحجب صالحياته كافة.
 واكدت رئـاسة اجمللـس في بيان
امس ان (هــــذا اخلـــبــــر عـــار عن
الصحة وال اسـاس له ونستغرب
ثل من  قيام احلمداني باالدالء 
هذا التصـريح دون االستناد الى
ايــة حــقــائق او اوامــر صــادرة)
واضــــاف ان (رئــــاســــة اجملــــلس
سـتــتـخـذ االجــراءات الـقـانــونـيـة
ــطـلـوبــة لـلــتـحـقـق من اسـبـاب ا
ــــــــــــثـل هـــــــــــذا ودوافـع االدالء 

التصريح). 
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قررت السلطـات العراقية اعفاء
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيــة
ومــــنــــظــــمــــات ووكــــاالت اال
ــتـحـدة الـعـامـلـة داخل الـبالد ا
اعـــفـــاءهــا مـن رســوم الـــســـفــر
ـاليـة وفق قانون والتـأميـنات ا
ـتـحدث اقـامـة االجانب. وقـال ا
بأسم وزارة الـداخلـية في بـيان
امس ان (الوزارة اصـدرت أمرا
ـــدنـــيـــة ـــديـــريـــة األحــــوال ا  
واجلوازات واإلقامة ينص على
إعـــفــــاء مـــوظـــفي الــــبـــعـــثـــات
الـدبــلـومـاسـيــة والـقـنــصـلـيـات
ومــــنــــظــــمــــات ووكــــاالت اال
تحـدة العامـلة في العراق من ا
ـالــيـة أو تــذكـرة الــتـأمــيـنــات ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـسـفـر ا
ادة 18 ثـالـثـا بـاء  من قـانون ا
إقــامـة االجــانب رقم 76 لـســنـة
2017) الفتـا الى ان (هذا األمر
جاء لعدم شمـول هؤالء بأحكام
الـقــانـون الـذي نص عـلى انه ال
تــســري أحــكـــامه عــلى رؤســاء

الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيــة
عتمدين وموظفيها الرسمي ا
ن هم ــــعـــتـــمــــدين  وغـــيـــر ا
سـؤوليـتهم من أفـراد اسرهم
ثل قـابلـة با مع مراعـاة مبـدأ ا
عــلى أن يــزود هــؤالء بـهــويـات
خــاصـة من وزارة اخلــارجـيـة).
ــنـافـذ الى ذلك اعـلــنت هـيــئـة ا
احلـدودية عن ان عـدد احلـجاج
غـادرين الى الديار العراقـي ا
ـطـارات ومـنـفذ ـقـدسـة عـبـر ا ا
عرعر احلدودي  8 االف و 937
حاجـا. وذكر بيـان للهـيئة امس
ان (إعـداد احلـجـاج الـعـراقـيـ
ــــنــــافـــذ ــــغــــادرين وعــــبــــر ا ا
احلـدودية اجلـويـة من مـطارات
بــغــداد  والــبــصــرة و الــنــجف
نـفذ الـبري بلغ  8 االف وعبـر ا
و  937 حـــاجــا والـــعـــمل جــار
بــــتـــوديـع بــــاقي الــــدفــــعـــات)
واضـــاف ان (الـــهـــيـــئـــة أعــدت
ــســعى خــطــطــا إلجنــاح هـذا ا
اإلنـــــســــاني مـن خالل تــــقــــد
اخلـدمـات وتـسـهـيل االجـراءات
وتـذلــيل الـصــعـوبـات الــتي قـد
تعتـرض احلجاج) مشـيرا الى

(بـــــذل جـــــهـــــود مـــــضـــــنـــــيـــــة
واسـتثـنائـيـة من قبل مـنتـسبي
الهيـئة  كافة) واكد  الـبيان ان
(الــهـــيــئــة مـــشــرعــة أبـــوابــهــا
اخلـدمــيــة بـكـل تـفــاصــيل عـمل
ا يـضمن رضـا الناس نـافذ  ا
وتــــقــــد اخلــــدمــــات ألبــــنــــاء

شـعـبـنـا). وبـشـأن اخـر تـمـكـنت
الـهيـئـة من ضبـط مواد مـخدرة
بـــحــوزة مــســافـــرين احــدهــمــا
عــراقـي في مـــنـــفـــذ زربـــاطـــيــة
حافـظة واسط. وتابـع البيان
ـنـفـذ إن (مـالكـات الـهـيـئـة في ا
ضــبـطت مـواد مــخـدرة بـحـوزة

مـــســـافــريـن احــدهـــمـــا عــراقي
واآلخـــر أجـــنـــبي نـــوع تـــريــاك
بـالـتعـاون مع شـبـعـة اخملدرات
نفذ) الفتا الى واستخبـارات ا
انه ( احــــالــــة شــــاحــــنــــتـــ
للقضاء وذلك لوجود فرق كبير
ـــثـــبت في عن قـــيـــمـــة الــوزن ا

مضـيفا التـصاريح الـكمـركية) 
انـه ( اتـــــــخــــــاذ اإلجــــــراءات
الــــقـــانــــونــــيـــة بــــحق جــــمـــيع
اخملـالفـات واحالـتهـا للـقضاء).
وفي عـمــان اكـد رئـيس الـوزراء
األردن عــمــر الـرزاز قــرب عـودة
ــعـابــر احلـدوديــة مع الـعـراق ا
وسوريا لطبـيعتها.وقال الرزاز
خالل لـــقــائه بـــاعــضـــاء غــرفــة
صـــنــاعـــة األردن أنه (ومع بــدء
استتبـاب األمن واالستقرار في
كال الـبـلـدين  سـيـتم إعـادة فتح
ـنــافــذ احلــدوديــة بـ األردن ا
وهـاتـ الـدولـتـ الـشـقـيـقـت

وستعود األمور الى طبيعتها)
مـــشـــددا عـــلى (حـــاجـــة الــدول
الــثـالث الى تــرابط اقــتــصـادي
نطقة) قوي يعيد الثـقل لهذه ا
وتـابع انه (بـرغم  من الـظـروف
الـــــســـــوداويـــــة الـــــتي حتـــــيط
ـنــطـقــة إال أن هــنـاك تــفـائل بــا
ــيــة بــوجـــود  مــتــغـــيــرات عـــا
وإقليـمية ستـساعد األردن على
االرتــقـاء بـاقـتـصـاده والـدخـول
في اقـــتـــصـــاد يـــعـــتـــمـــد عـــلى

االبتكار بشكل كبير). 
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أنــطـلــقت امس تــظــاهـرات
امام مبنى مجلس محافظة
ـحاسـبة الـبصـرة تطـالب 
الـــــفــــاســـــدين وتـــــوفـــــيــــر
اخلـــدمـــات. وقـــال شـــهــود
ـــتـــظـــاهـــرين عـــيـــان ان (ا
رددوا شــــعـــاراتٍ تــــطـــالب
بـتوفـيرِ اخلـدمات واصالحِ
مــــنـــظــــومــــةِ الـــكــــهــــربـــاء
ومحاسبـةِ الفاسدين الذين
ـالَ الـعـام). فـيـمـا اهـدرّوا ا
كــشــفـت آخــر إحــصـــائــيــة
رسـمـيـة عن عدد الـضـحـايا
في الـــــتــــظــــاهــــرات الــــتي
تــــشـــهـــدهــــا احملـــافـــظـــات
اجلــــنــــوبـــيــــة ضــــد ســـوء
اخلـدمـات والـبـطـالـة. وقـال
مــديــر مـــكــتب مـــفــوضــيــة
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وجه مـجـلس الـوزراء الوزارات
ــؤسـســات كــافــة بــتــطـبــيق وا
ـــطــالب الــقـــرارات اخلــاصــة 
ـــتـــظـــاهــــرين بـــشـــكل فـــوري ا
شـاريع اخلدمية في ومتابـعة ا
احملـافــظـات وســيـشــرع بـنــشـر
ـسـؤولـ من لـوائح بـأسـمـاء ا
اصـــحــاب الــدرجــات اخلــاصــة
احملـال لـلـنزاهـة بـتهم فـساد .
ـتـحدث وقـال سـعـد احلـديـثي ا
ـكـتب االعالمي لـرئـيس بـأسم ا
الــــوزراء لـ (الــــزمــــان) امس ان
(اجمللس اسـتمر بـرئاسـة حيدر
الـــعــبـــادي مــنــاقـــشــة مـــطــالب
ـتظـاهريـن وتدارس الـقرارات ا
ـتـخـذة لـكل مـحـافـظـة والـبـدء ا
بـالـتـطبـيق الـفـوري لـهـا وكذلك
ـسـتـمرة ـتـابـعـة ا الـتـوجـيه بـا
كما جرى التصويت على تأم
مـــبـــلغ مـــالي لـــوزارة االعـــمــار
واالســكـان والـبـلــديـات لـغـرض
اجـراء عمـلـية صـيـانة مـحـطات
الــــــــصـــــــرف الــــــــصــــــــحـي في
احملـــــافـــــظـــــات) واضـــــاف ان
(اجمللـس قرر تـخصـيص مـبالغ
مـاليـة لتـمويـل مشـاريع خدمـية
ثنى في محـافظات الـبصـرة وا
وذي قــار والــنــجـف بــاالضــافـة
الى الـــتـــصــويـت عــلـى تــذلـــيل
مـــــــــعـــــــــوقـــــــــات مـــــــــشــــــــروع
الـبـتـروكيـمـيـاويـات ودعم بذور
مـحـصـولي احلـنـطـة والـشـعـيـر
فــضال عن تـــخــصــيـص مــبــالغ
ــائـيــة الجـراء ـوارد ا لــوزارة ا
صـــيــانـــة لـــلــســـدة احلـــدوديــة

االمــنــيــة بـ الــعــراق وايـران)
واكـــد احلــــديــــثي ان (اجملــــلس
وافـق عــلى تــعــويض اصــحــاب
ــتـضــررة من مـرض ــشـاريع ا ا
انـفـلـونـزا الـطـيـور و تـسهـيالت
االجــــراءات االمــــنــــيــــة بــــشـــأن
احلصول على مـوافقات الالزمة
لـلــعــجالت احملـمــلــة بـاالســمـدة
ـســتـوردة اجملــهـزة احملــلـيــة وا
) وتـابع ان (اجلـلـسـة للـفالح
ـــوافـــقـــة عـــلى فـــتح شـــهـــدت ا
قــنـصــلــيــة عـامــة لــبـنــانــيـة في
الــنـجف وكـذلك تـغــيـيـر ارتـبـاط
دائـرة رعـايـة ذوي االحـتـيـاجات
اخلــــاصــــة لـــــتــــصــــبـح ضــــمن
تـشـكـيالت هـيـئـة ذوي االعـاقة)
وبـشـأن اصــدار لـوائح بـأسـمـاء
اصــحـــاب الــدرجـــات اخلــاصــة
اشـــــــــار احلـــــــــديــــــــــثـي الى ان
(احلــكـومـة بــصـدد نــشـر لـوائح
ـسـؤولـ فـيــمـا يـخص اعـداد ا
الــذين  الــتــحــقـيـق مـعــهم من
ـــســـؤولـــة في قـــبل اجلـــهـــات ا
اجملـلس و احــالـة مـلـفـاتـهم الى
هيـئة الـنزاهة وحـاليـا في عهدة
الـــــقــــضـــــاء الصـــــدار احـــــكــــام

بحقـــهم). 
ـــة الـى ذلك ضـــــبــــطـت مــــديـــــريـَّ
الــتـحـقـيق بـهـيـئـة  الـنـزاهـة في
الــــبـــصـــرة مـــوادا تـــســـتـــخـــدم
لـــلـــفــــحـــوصـــات اخملــــتـــبـــريـــة
مـسـتـوردة مـنـذ عام  2013 ولم
ا يتم اسـتـخدامـها حـتى اآلن 
ـــال أدى إلـى إحـــداث ضـــررٍ بـــا
الـعام. وقـالت  الـهـيئـة في بـيان
ـة أشـارت إلى ُــديــريـَّ امس ان (ا
قـيــام مالكـاتــهـا بــاالنـتــقـال إلى

ــركـز اإلنــشـائي في احملــافـظـة ا
ـواد الـتي وتـمـكـنت من ضـبط ا
تُستخدَمُ للفـحوصات اخملتبرية
اإلنــشـــائــيـــة اجملــهـــزة من قــبل
إحـــدى الــشـــركـــات األجــنـــبـــيــة
للمحافـظة بقيمـة أكثر من مليارٍ
وثالثـــمـــائـــة مــلـــيـــون ديـــنــارٍ)
وأضاف ان (التحقيقات األوليَّة
قـادت إلى وجــود حـاالت إهـمـالٍ
مُتعمَّدٍ تمثلت في عدم استخدام
ـواد مـنـذ اسـتـيـرادهـا في تـلك ا
عـــام  2013 إذ  تــــركـــهـــا في
الـعــراء عـرضـة ألشـعـة الـشـمس
ا ـدة   والـرطوبـة طيـلـة هذه ا
ادى الندثارها).وصدّقت محكمة
ـركــزيــة الــتــابــعـة الــتــحــقـيـق ا
لـرئــاسـة اســتــئـنــاف الـرصــافـة
اعـترافـات عصـابـة مسـؤولة عن
العـديد من عـملـيات اخلطف عن
طـريق استـدراج الـضـحايـا عـبر
مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي.
تـحـدث الـرسـمي جمللس وقـال ا
الـقــضــاء األعـلى عــبــد الـســتـار
بــــيـــرقــــدار فـي بـــيــــان امس إن
(احملكـمة صـدّقت أقوال عـصابة
تتكون من امرأة وثالثة متهم
آخــرين ارتـكــبـوا مـجــمـوعـة من
جــــرائم اخلـــــطف).وأضــــاف أن

(إلقاء الـقبض على الـعصابة 
بـــعـــد حتـــريـــر مـــجــمـــوعـــة من
اخملـــطـــوفـــ وان الـــعـــصـــابـــة
استـدرجت ضـحايـاها من خالل
إقــــامــــة عالقــــة مــــعــــهـم عــــبـــر
فـيــسـبـوك وتـمـكـنت من الـقـيـام
بعدة عملـيات خطف في مناطق
مـخـتـلـفـة من العـاصـمـة السـيـما

 .( منطقة األم
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كـــشـف رئــيـس حـــكـــومــة إقـــلـــيم
كـردسـتان نـيـجـيـرفـان الـبارزاني
لفات التي  طرحها خالل عن ا
لـــقــائه بـــرئــيس الـــوزراء حــيــدر
الـــعــــبــــادي في بــــغــــداد . وقـــال
الـبــارزاني في تــصـريح امس إن
(الـلقـاء شـهـد طرح مـجـمـوعة من
ـلـفـات بعـضـهـا تـتـعـلق بـاربيل ا
وبــغــداد وهي فــتح الــطــرق بــ

وصل) ا كـركـوك اربـيل ودهـوك 
واضـــاف انـه ( االتـــفـــاق عـــلى
االســراع بــفــتــحــهـا) مــؤكـدا ان
(اللـقاء تـطرق  الى بحـث العالقة
ــشــكالت بــ اجلــانـــبــ وحل ا
عـلى اسـاس الدسـتـور بـاالضـافة
الى االسـراع بـتـشـكـيل احلـكـومة
اجلــديـدة) وتــابع (لــيس هــنــاك
فـيتـو لالكـراد عـلى أي شخـصـية
او حتــــالف ولـــكن مــــا يـــهم هـــو
تـــشــكــيل كــتــلـــة تــمــثل الــشــعب
الـعـراقي وتـوفـر اخلـدمـات لـهم).
واتـفق اجلــانـبـ فـي لـقـاء امس
ـــا االول عــــلى ادامـــة احلــــوار 
ــشـتـرك يــعـزز الـعــمل الــوطـني ا
ويحـقق وحدة ومصـلحـة العراق
باالضافة الى معـاجلة التحديات
ـرحـلـة الـتي يـواجـهـهـا الـبـلـد وا
ـقـبـلــة والـسـيـر قـدمـا لـتـشـكـيل ا
ــا يــحــقق مــطــالب احلــكــومـــة 
الــــشــــعـب في دعم االقـــــتــــصــــاد
واالعمار وتقد اخلدمات وخلق
فــرص عــمـل. ووصف مــراقــبــون
ــهــمـة الــزيــارة بــااليــجــابــيــة وا
لـتـسـويـة الـقـضـايـا الـعـالـقـة بـ
ـــركـــزيـــة واقـــلـــيم احلـــكـــومـــة ا

كردستان .
الى ذلك ذكــرت تــقــاريــر ان ابــرز
شــروط كــردســـتــان لــلــحــوار مع
بغـداد هي عودة البـيشـمركة الى
كركوك وكذلك منصب احملافظ .
ونقـلت التـقاريـر عن مصـدر قوله
ان (االكراد وضعـوا شروطاً على
الكتل الـسياسـية في بغداد ألجل
احلـوار والتـحـالف مـعـها) الفـتا
الـى ان (الـــشــــروط ركــــزت عــــلى
عــــودة قــــوات الـــبــــيــــشــــمــــركـــة
واألســـايش إلى كـــركـــوك وكــذلك

روفــــائـــيل ســـاكــــو قـــد دعـــا إلى
تشـكيل حـكومـة مدنـية قـوية قبل

فوات االوان .
 واكـد ســاكـو في بــيـان امس انه
(يــجب تـدارك األمــور قــبل فـوات
األوان و اإلســـــراع بــــتــــشـــــكــــيل
حــكــومــة ائــتالف مــدنــيــة قــويــة
إلدارة شـــــؤون الــــبـالد والــــبــــدء
ـــشـــروع نــهـــضــوي مـــتـــكــامل
لــلــتـغــيـيــر والـتــطــور والـتــنـاغم
الـوطـني والـدولي) مـشـددا عـلى
(ضرورة  تـوفيـر األمن واحلقوق
دنية والسياسية وتعزيز القيم ا
اإلنسـانية األسـاسيـة اضافة الى
حـــصـــر الـــسـالح بـــيـــد الـــدولـــة
ـؤسسة العـسكرية وتعزيز دور ا
وابــــــــعــــــــادهــــــــا عـن األحـــــــزاب
واحملاصـصة الـطائـفية) وطالب

ســـاكــــو بـ (تــــطـــبــــيق ضــــوابط
صـارمــة في اخـتـيــار األشـخـاص
لــلــمـنــاصب الــعــلـيــا والــدرجـات
اخلـاصــة اسـتـنــاداً الى االقـتـدار
واخلــــــــــــبـــــــــــرة ولــــــــــــيـس وفـق
احملـسـوبـية) داعـيـا الى (إحـالة
الـــــفـــــاســــــدين الـى الـــــقـــــضـــــاء
ـال العـام وتوظيف واستـرجاع ا
أكـبر عـدد من الـشـباب الـعـاطـل
وتـقــويـة االقــتـصـاد الــوطـني من
خالل إحـــيــاء مــشـــاريع زراعــيــة
وصـنـاعيـة وسـيـاحـيـة فضال عن
ـيـسـورين ـواطـنــ ا تـشــجـيع ا
على االسـتثـمار) مؤكـدا (اهمـية
حتديث البـنى التحـتية من خالل
تـــخـــصــــيص أمـــوال لــــضـــمـــان
ــــاء وحتــــســـ الـــكــــهــــربـــاء وا
دارس الـشـوارع واجلـامـعـات وا

اعادة منـصب احملافظ) وأضاف
أن (اجلــــانب الـــكــــردي اشـــتـــرط
ــنـاطق أيــضـاً حــسم مــوضـوع ا
ادة 140 ـتنـازع عـلـيـهـا وفق ا ا
من الـدسـتور) مبـيـنـا ان (بعض
اجلـــهــات الــســيـــاســيــة تــســاوم
اجلـانب الــكـردي من أجـل كـسـبه
إلى صفوفـها) عـلى حد تعـبيره 
وتـــــــابـع أنّ (احلــــــوارات الـــــــتي
اجريت مـؤخـرا مع االكـراد ركزت
وضوع حيث حصلوا على هذا ا
عــلـى تــعـهــدات بــتــنــفــيــذ أغــلب
شروطهم مقابل التحالف معهم)
مـشــيـرا الى ان (الــبـعض قــبـلـوا
بـــــتــــلـك الـــــشــــروط خـــــوفـــــاً من

خسارتهم).
 وكان بـطريـرك الـكلـدان بالـعراق
والـــعــــالم الـــكــــرديـــنــــال لـــويس

حـقــوق االنــسـان في اجلــنـوب
مـهـدي الــتـمـيــمي في تـصـريح
امس  ان (احلـصيـلـة النـهائـية
لــــــعـــــــدد قــــــتـــــــلى وجـــــــرحى
الــتـظـاهــرات الـتي جـرت خالل
شــهـر تــمـوز احلــالي بــلـغت 3
قـــتـــلى و  147 مــصــابــا بــ
مدني وعسـكري فيـما بلغ عدد

ـعــتــقــلـ  110 مـــعــتــقل  ا
اطالق ســــراح  105مــــنــــهم),
وأضــــــــاف ان (اثــــــــنــــــــ من
دنـيـ يـرقدان في ـصـابـ ا ا
مـسـتـشـفى الـصـدر الـتـعـلـيـمي
بـعـد اصـابـة احـدهـما بـالـشـلل
النصـفي واآلخر  اسـتئصال
إحـدى عــيــنــيه فــيــمــا تـمــاثل
جــمـــيع مـــنــتـــســبي االجـــهــزة
ــصــابـــ والــبــالغ االمــنــيـــة ا
عـــددهم  35مـــنــــتــــســـبــــاً الى
الشـفاء) ,وأشـار التـمـيمي الى
ـفــوضـيـة  يـرحب ان (مـكـتب ا

بـقـدوم اي قـوات عـسـكـريـة من
بغداد حلفظ االمن في محافظة
الــــبـــصـــرة شــــرط ان تـــلـــتـــزم
بالقانون خالل قيامها بحماية
الـتــظـاهـرات ومــايـرافــقـهـا من
عـمـلـيـات فض االشـبـاك والـقاء
الــقــبض). فــيــمــا اكــد مـجــلس
الــــقـــضــــاء األعــــلى عــــلى حق
التظـاهر بصورة سـلمية وعدم
مـتلكات العامة االعتداء على ا
واخلاصة. وقال بيان للمجلس
امـس ان (رئــــــيـس مــــــجـــــــلس
الـقـضـاء فـائق زيـدان اسـتـقـبل
ــــادة 38 وفـــــدا من حتـــــالف ا
الدستورية وناقش معهم عددا
ــواضــيـع الــتي تـــتــعــلق مـن ا
بــحــريــة الـتــعــبــيــر عـن الـرأي
وحـق الـتــظــاهـر) ,واضـاف ان
(زيـدان اكـد على حـق التـظـاهر
بصـورة سلـمية وعـدم االعتداء
ـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة عـــلى ا

واخلــاصـة فـي مـقــابل تــوفــيـر
األجــهــزة االمـــنــيــة احلـــمــايــة
لـلـمــتـظـاهــرين وعـدم االعـتـداء

عــلــيــهـم او مــنــعــهم من احلق
ـوجـب الـدســتـور). ــكـفــول  ا
ـثنى وقـرر مـجـلس مـحـافـظـة ا

عقد جـلسة اسـتثنائـية يوم غد
اخلـمـيس السـتـكـمـال مـنـاقـشة
تـظاهرين .وقال بيان مطالب ا

امس ان ( مــجــلس احملــافــظــة
قـرر عــقـد جـلـسـة اســتـثـنـائـيـة
الســتــكـمــال مـنــاقــشـة مــطـالب
تظـاهرين وإجراء إصالحات ا
إدارية تـتمثل بـإقالة وانـتخاب
ــــــــدراء). الـى ذلك عـــــــدد مـن ا
أعــــــلــــــنت وزارة الــــــهــــــجـــــرة
ـهجـرين عن عـودة أكـثر من وا
الــــــفي نــــــازح إلـى مــــــنــــــاطق
سـكـنـاهم في أقـضـيـة ونواحي
ومركـز محافـظة نيـنوى . وقال
معـاون مدير عـام دائرة شؤون
الفروع في الوزارة علي عباس
جـــهـــاكــيـــر في بـــيــان امس إن
(مخـيمات الـوزارة في محوري
شــــرق وجــــنـــوب احملــــافــــظـــة
شــــهـــدت عــــودة الـــفي و 594
نـــازحــا الى امـــاكن ســكـــنــاهم
االصـلـيـة في مــنـاطق سـاحـلي
ن ـــــــوصل وجـــــــانــــــبـي اال ا
وااليسـر و تل عبـطة و الـكسك

ومــــجـــارين  وكــــذلك بـــادوش
واحلــــمـــيــــدات و االنـــتــــصـــار
والـسـمـاح  بـاالضـافـة الى حي
الــــزهـــــراء و الــــعــــيـــــاضــــيــــة
واحملـلـبـيـة فــضال عن اقـضـيـة
سـنــجـار و مــخـمـور والــبـعـاج
واحلـضـر ونــواحي تـلــكـيف و
ربــيــعــة و زمــار والــقــيــروان),
مبـينـا ان (الوزارة و بالـتعاون
مع وزارة الــنـقل والــعــمـلــيـات
ــشـــتــركــة خــصــصت لألســر ا
الـــعـــائــدة حـــافالت وبـــاصــات
ــتــلـكــاتــهم لــنــقــلـهـم و نــقل 
مجانا) ,وأضاف ان (مخـيمات
جــنــوب احملـــافــظــة مــتــمــثــلــة
ـدرج ــخــيــمــات اجلــدعــة وا
واحلـاج عـلي قد شـهـدت عودة
الفي و 142نازحـا كمـا شهدت
مـخـيمـات اخلـازر وحـسن شام
شــرقي احملــافــظــة عــودة 452
نـــازحــا) ,مـــؤكــدا (اســـتـــمــرار

الـوزارة بـعادة االسـر بـشكل
طـــــوعي إلـى مــــنـــــاطــــقـــــهم
األصــلــيــة). وفي مــحــافــظــة
ديـالى أكــد مــسـؤول مــحـلي
ـــوافــقـــة عـــلى عــودة 189 ا
اسـرة نــازحـة إلى مــنـازلــهـا
في نـاحـيـة السـعـديـة . وقال
رئـيس مجـلس النـاحيـة عبد
السالم اخلالدي في تصريح
ــركـزيـة امس ان (الـلــجـنـة ا
لف الـنـازح في ـعنـيـة  ا
احملـــافــظــة اعـــطت الــضــوء
األخــضـر بــعـودة 189اسـرة
نـــازحــة إلـى مـــنــازلـــهـــا في
الــنـاحــيـة بـعــد إكـمــال مـلف
تـــــدقــــــيـق األســــــمــــــاء وفق
الــضـوابـط والـتــعــلـيــمـات),
وأضـاف انه (تقـرر أن يـكون
موعد عودة تلك االسر اليوم
االربـــعــــاء بـــعــــد تـــهــــئـــيـــة

اإلجراءات كافة ). 

qðUI*« ∫© ÊU e «® ‡  dO³š

 WOÝËd « W×KÝ_« Â«b ²Ý≈ v ≈ qO1

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكد اخلـبـيـر االمني عـمـاد عـلو ان
ـئات فائـدة صفـقـة شراء الـعراق 
الـدبـابـات الـروسـيـة تـكـمن في ان
مـعـظم تـسـلــيح اجلـيش الـعـراقي
قـبـل عـام 2003 كـان مـن مـنــاشئ
روسية فيمـا  كشفت  تقارير عن
ـئـات الدبـابات من شراء الـعراق 
روســيـا . وقــال عــلــو لـ (الــزمـان)
أمس أن (هــذه الــصـفــقــة مــفــيـدة
للـجانب الـعراقي الن مـعظم افراد
اجلـــــيش الـــــســــابـق لـــــهم اطالع
وخبرة واسـعة بـالسالح الروسي
الن العـقـيدة الـعـسكـريـة الشـرقـية
كانت مـستخـدمة من قـبل اجليش
العـراقي لـغـايـة عام 2003 و كان
يـشكـل العـمـود  الـفـقـري لـلـجيش
الـــــســـــابق) ,واضـــــاف ان (هــــذه
الصـفقـات تـعطي اشـارة لـلمـقاتل
ـعـرفة سـابـقـة لنـوعـية العـراقي 
تـــــلـك االســـــلـــــحـــــة وســـــهـــــولــــة
اســتـخــدامــهــا وســهــولـة اصالح
الــعـــطالت ومـــراقــبــتـــهــا بـــشــكل

مـتـيـسر) ,موضـحـا ان (االسـلـحة
ــصـدر الــغــربي من دبــابـات من ا
بـرامــز وغـيـرهــا تـعــد جـديـدة من
قـبل اجلـيش الـعـراقي مـقارنـة مع
الـسالح الــروسي). فـيـمــا كـشـفت
ـــركــبــات تــقـــاريــر روســـيــة ان (ا
القتالية اجلديدة لـبي . أم .بي-3
التي سيزود بها اجليش العراقي
في مــــصـــنـع كـــورغــــان الـــروسي
لــآلالت واسـتــنــتج اخلــبــراء هـذا
الــشـيء بــفـــضل الـــلــون الـــرمــلي
للـمـركـبات) ,واوضحت الـتـقـارير
ـصـادر أن انه (عـرف من بــعض ا
ـركـبات ـئات من ا العـراق طـلب ا
الـقــتـالــيـة اجلـديــدة  وأن حـوالي
 300 مركـبة ستـسلم إلـى العراق
ـــدة من  2018 الى 2022). في ا
وتـــابــعـت ان (اجلــيـش الــعـــراقي
سيحصل على نسخة محسنة من
مـــركـــبـــات الـــقـــتـــال بي أم بي-3
ومــنـظــومــة إضــافـيــة لــلـحــمــايـة
ـكـبـات احملـدثـة قوة وتـملك تـلك ا
نـيــران أكــبــر وحـمــايــة لـذلك وان
فــعـــالــيــتــهـــا الــقــتــالـــيــة أعــلى),

واضافت التـقارير ان (بي أم بي-
ــــركـــبـــات  3واحـــدة مـن أكـــثـــر ا
الـقـتــالـيـة تــسـلـيـحــا فـهي مـزودة
ـــدفع 2أ 70 عـــيـــار  100 مـــلم
وصـــواريـخ مـــوجــــهـــة مــــضـــادة
لـلـدبـابــات وثالث مـدافع رشـاشـة
بـي كي تـي). وكـــــــشـف جـــــــهــــــاز
اخملـابـرات الــوطـني الــعـراقي عن
شبكة إحتيال يقوم أفرادها بنشر
اخبار غير الصحـيحة ومعلومات
مــلــفـقــة لــغــرض ابــتـزاز عــدد من
صـارف الـلـبـنانـيـة. وقـال  بـيان ا
لـلـمـكـتب االعـالمي لـلـجـهـاز امس
انه (في نـطاق الـتـنـسـيق والـعمل
ـشـتـرك بـ الـعراق ولـبـنـان في ا
ـلفات اجملاالت اخملتـلفة السـيما ا
والـقـضـايـا األمـنـيـة تمـكـن جـهاز
اخملـــابــــرات وبـــالـــتـــنــــســـيق مع
ــديـــريــة الــعـــامــة لألمـن الــعــام ا
اللبنـاني من كشف شبكـة احتيال
يـقوم افـرادهـا بـنـشـر اخـبـار غـير
الـصـحــيـحـة ومــعـلـومـات مــلـفـقـة
ـصارف لغـرض ابـتـزاز عـدد من ا

اللبنانية).
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