
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6112 Thursday 9/ 8 /2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6112 اخلميس 26 من ذي القعدة 1439 هـ 9 من اب (اغسطس) 2018م

طبعة العراق 

19
o¹d  tł«u¹ jHM «

 w ½u² « f UHB «

qOÐ—√ w

Ê«dNÞ b{ V «dð  «—«dIÐ t «e² ≈ ¡«—“u « fOz— ÊöŽ≈ ‰UOŠ i — Włu

ÊuFDI¹ …dB³ « Ëd¼UE²

W½dI « qIŠ o¹dÞ
 ÊU e « ≠ …dB³ «

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠sDMý«Ë

عـــقـــد مـــجـــلـس األمن الـــدولي امس
جـلسـة  لبـحث  األوضاع فـي العراق
ــمـثل اخلـاص لألمـ قــدم خاللـهـا ا
ـتحدة في الـعراق يان الـعام لأل ا
كــوبـيـتش إحــاطـة لـلـمــجـلس بـشـأن
الـعراق وآخر التطورات فيه  العراق
. وأكــد كـوبـيش في كـلـمـته (ضـرورة
ــقـبل في ان يــكـون رئــيس الـوزراء ا
الــعــراق قــويــا الســيــمــا أن الــواقع
األمــنـي في الــعــراق ال يــزال هــشــا)
مـعـربــا عن (تـرحـيـبه بـعـمـلـيـة الـعـد

والفرز ونزاهة القضاء). 
ــظــاهـرات وأضــاف كــوبـيــتش أن (ا
ـسـتمـرة في احملـافظـات اجلـنوبـية ا
اخلـــــمـس وضـــــعت فـي الـــــصــــدارة
االحـتياجـات التنـموية واالقـتصادية
) الفـتــاً الى أن (رئـيس لــلـمــواطـنــ
الـوزراء حـيدر الـعـبادي بـذل جـهودا
ــــطـــالب كــــبـــيــــرة لالســــتــــجـــابــــة 
ـياه ).وحـذر من  أن (قـلة ا ـواطـن ا
فـي تـلك احملـافــظـات ســيـزداد سـوءاً
وســيـضع نـحـو مــلـيـوني عـراقي في
اخلـــطــر بــاالضـــافــة الى احـــتــمــال

التشرد).
وفـي الـبـصـرة قـطـع مـتـظـاهـرون في
مــحــافــظــة الــبــصـرة امـس الـطــريق
ــؤدي الى حــقـل الــقــرنـة الــنــفــطي ا
ــركـــبــات بـــســـبب عــدم بـــاطـــارات ا
ـــطـــالـــبـــهم. وجـــدد االســـتـــجـــابـــة 
ــتـمــثـلـة ــتـظــاهـرون  مــطـالــبـهم ا ا
بـ(تـــــعــــديل الـــــدســــتـــــور والــــغــــاء
احملــاصـصــة الـطــائـفــيـة  وحتــسـ
اخلـدمات وتـأم الـوظائف لـلشـباب

 .( العاطل
وفـي شأن ذي صلة اعـلن محافظ ذي
قــار يـحـيى الـنــاصـري عن فـتح بـاب

نـطـقة بـأسـرها كـبـيرا عـلى الـعـراق وا
من الـنواحي االقتصادية واالجتماعية
كــونـهـا دولــة جـوار جـغـرافـي مـهـمـة).
واعـرب نائب رئيس اجلمـهورية رئيس
الكي عن ائـتالف دولة القانون نوري ا
رفـضه لــلـعـقـوبـات االمـريـكـيـة  داعـيـا
احلـــكــــومـــة الى ان ال تــــكـــون طـــرفـــا
فـيها.ووصف الـعقوبـات في بيان امس
بـأنها(انتـهاك صارخ للـقانون الدولي)
رافـضا ومستنكرا هذه العقوبات و(كل
عـقوبات احـادية على الشـعوب) داعيا
ــنـطـقــة والـعـالم الى احلــكـومـات في ا
ـــقــاطــعــة (رفــضـــهــا ألن احلــصــار وا
واإلكـــراه إجــــراء غـــيـــر صــــحـــيح أو
قـــانــونـي ويــعـــد عــمـال انــتـــقــامـــيــا
وتـعسفيا خارج الـشرعية الدولية وال
ـا تـنفـيـذه قـد جـرى خارج مـبـرر له طـا
ـتـحـدة).وأشـار نـطــاق مـنـظـمـة األ ا
الى أن (مــعــاقــبــة الــشـعــوب من خالل
فـرض سياسة التـجويع والترهيب هي
سـياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد
الــدول الـــتي تــعـــارض ســيــاســـاتــهــا
الــعـدائــيــة  ولـقــد عــانى شـعــبــنـا من
ســيـاسـيــة الـتــجـويع واحلــصـار إبـان
الـنظام البائد وعبرنا عن رفضنا وعدم
الـتـزامـنـا لتـلك اإلجـراءات النـهـا تـمثل
أبـشع صور الـعقوبـات اجلماعـية التي
ـواد الـغـذائـيـة تـمــتـد لـلـتـأثـيـر عــلى ا
لـلـمـواطـنـ ومـا يـتـرتب عـلى ذلك من
نـتائج مجـتمعـية كارثـية). ومرت امس
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تـــفـــوقي). وتـــابـــعت (كـــمـــا اهــدي
جنــاحـي الى ابي وامي وعــائــلــتي
فــلـهم الـفـضل  الـكــبـيـر في تـفـوقي
الـدراسـي). وعن تـطـلـعـاتـهـا قـالت
(بــــعـــد ان تـــمــــكـــنت مـن حتـــقـــيق
الــنـتـيـجـة الــتي تـؤهـلـنـي لـلـقـبـول
ـهنة ـارسة هذه ا بـكلـية  الطب و
الــتي تـراودني من الـطـفـولـة  ارى
انني اقتربت كثيرا من حتقيق هذا
احلـلـم بـأن اصـبح طـبـيـبـة بـعـد ان
عـملت مـا بوسـعي من اجل حتقيق
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مــــزورة إال أن الـــقـــوات األمــــنـــيـــة
كـشفت أمرنـا ودهمت الـفندق الذي
كـنا نـسكنه).مـن جهة اخـرى عثرت
الــقـوات االمــنــيـة امس عــلى حـزام
نـاسف في قـضـاء تـلـعـفـر بـحـافـظة
ــركـز االعالم نــيــنـوى.وقــال بـيــان 
االمـني ان (مـكـتـب مـكـافـحـة إجرام
ــديـريــة مـكــافـحـة تــلـعــفـر الــتـابع 
إجـرام نينوى وبناءً على معلومات
اسـتخبـارية عثـر على حزام ناسف
يـــحــتــوي مـــادة تي ان تي وكــرات
حـديـديـة صغـيـرة في احد الـبـيوت
ــنـطــقـة حـســنـكـوي في الــفـارغـة 
تـــلـــعـــفـــر ). واضــاف ان (قـــوة من
قـيادة عـملـيات سـامراء تـمكنت من
الــعــثـــور عــلى مــضــافــة مــتــروكــة
وبـداخلـها حـزام ناسف فـي جزيرة
سـامـراء).وتـابع ان (قـوة من قـيادة
عـمـلـيات الـقت ديـالى الـقـبض على
مـطـلوبـة في بـعقـوبـة وعثـرت قوة
أخـرى عـلى عـبـوتـ نـاسـفـتـ في
مـنطـقة الـبو خـيال ). وقـتلت قوات
حــرس احلــدود انـتــحــاريـاً شــمـال
قــضــاء الــقــائم  الــتــابـع حملــافــظـة
االنــبـار.وقـال الـنـاطق بـاسم وزارة
الــداخــلـيــة الــلـواء ســعــد مـعن في
بـــــيــــــان  امس ان (قـــــوات حـــــرس
احلـدود كـشـفت مجـمـوعة إرهـابـية
بــواســطــة الــكــامــيــرات احلــراريـة
داخـل عـــمق األراضي الـــعـــراقـــيـــة
شـمال منـطقة الـقائم فاشـتبكت مع
االرهــابــيـ وقــتــلت أحــدهم الـذي

قــتل أبي الـذي كـان يـرتـدي حـزامـا
نـاسـفـا وأسـر أمـي وأخـويّ مـحـمد
وأحــمـد. وقــد جـرى االفــراج عـنـهم
بـعد تسعـة أشهر ضمن صـفقة ب

داعـش واخملـــابـــرات الــــتـــركـــيـــة).
وتــابــعت أن (الــعـدنــاني قــتل لـدى
اســـتـــهــداف الـــبـــغـــدادي فــنـــصب
الـبـغـدادي زوجي مـتحـدثـا رسـمـيا
لـلـتـنـظيم عـنـدمـا زارنـا ببـيـتـنا في
ـيـادين وبـعـد اشتـداد الـضـربات ا
اجلــويـة اضــطـررنــا لالنـتــقـال إلى
مـنطقة البو كمال السورية التي لم
ـكث فيها إال شهرا فقد طلب منا
 الـبـغـدادي أن نـنـتـقل إلى مـنـطـقة
الـشعيطـات بعد أن استهـدف بيتنا
الكـــثـــر مـن مـــرة) مـــضـــيـــفـــة (في
الـشـعيـطات  سـكـنا في بـيت حجي
خـلـف  مع عـائـلـة الـبـغـدادي الـتي
تـتـكون من زوجـاته األربع أم خـالد
وأم رقـيـة وأم عـبد الـله وأم عـبـيدة
الــشــيــشــانــيــة. وكــذلك أم وبــنــات
الــبــغــدادي وفــاء ورقـيــة وفــاطــمـة
ـعـتقل وعـائـلـة شـقـيق الـبـغـدادي ا
حـجي شـمـسي). وانـهت اعـتـرافـها
بــــالـــقــــول (بـــســــبب اســــتـــهـــداف
الـشيعطات اضطررنا لالنتقال مرة
رة لم يعد هنالك أخرى لكن هذه ا
من مــكـان يـسـيـطـر عـلـيه الـتـنـظـيم
لـذلك قـصـدنـا مـخـيـمـات الـنـازحـ
بـاالنبار ومنها انتقلنا إلى كركوك
في مـحـاولة الـدخـول إلى مـحافـظة
الـسـلـيـمـانيـة عـبـر اوراق وهـويات

الـكرخ بعد أن ألقت القوات األمنية
الـقـبض علـيـها بـالـقرب من كـركوك
لـتـتـحـدث عن قـصـة انـتـمـاء أبـيـهـا
ـسلـحـة عـقب الـعام لـلـتـنـظيـمـات ا
2003 وأضافت (عندما كنا نسكن
فـي حـلب طــلب الـبــغـدادي من أبي
أن يـزوجـني إلى ابي حـسـان وكان
عـاون اخلاص البي محمد وقـتها ا
ـقـرب له الـعـدنـاني وأحـد أكـثـر ا
بـالـفـعل  الـزواج والبـغـدادي هو
من عـقـد الـقـران بـنـفـسه) مـضـيـفة
(فـي نـهـايـة الـعام  2013 وكـنـا قـد
انــتـقـلــنـا أنـا وزوجي إلى مــنـطـقـة
ــــيــــادين اقــــتــــحــــمت قــــوات من ا
اجلـــيـش احلـــر بـــيت أبـي بـــحـــلب
وبـعـد تـبـادل الـنـيـران تـمـكـنـوا من
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كـشــفت ابـنـة سـمـيـر اخلـلـيـفـاوي 
الــرجل الــثــاني في تــنـظــيم داعش
ـتــحــدث الـرســمي بـاسم وزوجــة ا
الـتـنـظيم عـن جلوئـهـا مع عـائلـتـها
ـحافـظة الى مـخـيمـات الـنازحـ 
ة الـتنظـيم ومنها االنـبار بعـد هز
انــــتـــقـــلـت إلى كـــركــــوك حملـــاولـــة
الـدخول إلى مـحافـظة الـسلـيمـانية
بـــاوراق وهــويـــات مــزورة قــبل ان
تـكــتـشف  الـقـوات األمـنـيـة أمـرهم.
وجــــــاء فـي اعــــــتــــــرافــــــات فــــــاتن
اخلــلـــيــفــاوي ابــنـــة اخلــلــيــفــاوي
ــعــروف بـ(حــجي بــكــر) وزوجـة ا
ــتــحــدث الـرســمي لــداعش انــهـا ا
كــــانت تـــســــمى بـ(بـــنـت احلـــجي)
نـسـبة إلى أبـيـها اخلـلـيفـاوي وهو
ضـابط في أجهـزة النظـام السابق
ـسلحة بعد انـضم إلى اجلماعات ا
قرب عام  2003 ويـعد من أبـرز ا
لـقـيـادات هـذه الـتـنـظـيـمـات إلى أن
وصـل إلى  داعش حيث كان يتزعم
ـســؤولـيـة الـعـسـكـريــة لـلـتـنـظـيم ا
وهـي زوجـة اإلرهــابي أبـو حــسـان
ـتــحـدث الـرسـمي لـلـتـنـظـيم بـعـد ا
مــقـتل أبـرز مـتـحــدثـيه أبـو مـحـمـد
الــعــدنــاني. ومــثــلت فــاتن ســمــيـر
اخلــــلــــيــــفــــاوي ذات الــــســــادســـة
والـعـشـرين من الـعـمـر أمـام قاضي
الـتحقيق بـاحملكمة اخملتـصة بنظر
قـضـايا اإلرهـاب باسـتئـناف بـغداد
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اســـتـــدركت وزارة اخلـــارجـــيـــة امس
تــصـريــحــات لـرئــيس الـوزراء حــيـدر
الـعــبـادي أكـد خاللـهـا الـتـزام الـعـراق
بــالـعــقـوبــات االمــريـكــيـة عــلى ايـران
لـتـعلن صـراحـة رفض الـعراق لـ(مـبدأ
احلـــصـــار عـــلى أيـــة دولـــة) داعـــيــة
اجملـتمع الدولي الى (الضغط من اجل
ثـني االدارة االمـريـكيـة عن االسـتـمرار
بـــهـــذه الــعـــقـــوبـــات) فــيـــمـــا ثــارت
تصريحات العبادي ردود فعل غاضبة
من اوسـاط سيـاسيـة وشعـبيـة متـهمة
ايــاه بــاخلــضـوع لالرادة االمــريــكــيـة
ووصـلت الى حـد الـتـقـلـيل من اهـمـية
تــصــريـحــاته وكــونــهــا غـيــر مــلــزمـة
لـلـحكـومة اجلـديـدة.وكان الـعبـادي قد
اكــــد خالل مــــؤتــــمــــره الــــصــــحــــفي
االســـبــوعـي الــثـالثــاء أن حـــكـــومــته
(التـتفـاعل وال تتـعاطف مـع العـقوبات
االقــتــصــاديــة ضــد ايــران وهي غــيـر
صـحيحة) مـضيفا(لكـننا سنـلتزم بها
النـــنــا النـــريـــد ان نــعـــرّض مـــصــالح
الـعـراقـيـ لـلـخـطـر).  ووجه الـرئيس
األمـريكي دونالد ترامب الثالثاء بقطع
الـعالقـات االقتـصـادية مع الـدول التي
سـتـتعـامل اقـتصـاديـا مع إيران وذلك
بـعد ساعـات من بدء من دخـول الدفعة
األولى مـن اجراءات احلظـر االمريـكية
ضــد إيـــران حــيــز الـــتــنــفـــيــذ. وقــال
ـتــحـدث الـرسـمي بـاسم  اخلـارجـيـة ا
أحــمــد مـحــجــوب في بــيـان امس  إن
(الــعـراق يـرفض مـبــدأ احلـصـار عـلى
أيـــة دولــــة  الـــذي يـــلــــحق الـــضـــرر
بــالـــدرجــة االســاس عــلـى الــشــعــوب
ـختـلف شرائـحها االجـتمـاعيـة كما
ويـســتـحـضـر الـعـراق مـواقف اجلـارة
شـرفة في الوقـوف الى جانبه ايـران ا
فـي االزمـات)  مـشـيـراً الى أن (مـا من
ضــرر يــلــحـق بــبــلــد من الــبــلــدان اال
ويـنـعـكس سـلـبـا عـلى أمن واسـتـقرار
ــنــطــقــة بــرمــتــهــا). وتــابع أنه (في ا
وقف الوقت الذي تشيد فيه الوزارة 
اجلـمهـورية االسالمـية مع الـعراق في
مـواجـهـته اإلرهـاب ودعمـهـا له فـإنـها
تـدعو اجملتمع الدولي الى الضغط من
اجـل ثــــني االدارة االمــــريــــكــــيــــة عن
االسـتـمـرار بـهـذه العـقـوبـات) مـحذرًا
من (ان انـعـكـاسـهـا الـسـلـبـي سـيـكون
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إيــقــاف الـــتــجــار واتــهــامــهم بــانــهم
يــقــومـون بــتــهـريب الــسالح وقــامـوا
بـاقـتيـادهم الى مـنطـقـة مجـهـولة بـعد
تـعصيب أعينهم ثـم قاموا في النهاية
بــســـرقــة الــذهب والــســيــارة).وتــابع
انه(بــعـد مـتـابـعـة وجـهـد كـبـيـرين من
الــقـوات االمــنـيـة والــقـضــاء تـبـ ان
اجلـنـاة يـتـجـولـون في أسـواق بـغداد
لــغــرض بــيع الــذهب وتــصـريــفه الى
عـملة بـالدوالر االمريـكي حتى جنحت
الـــقــوات االمـــنـــيــة بـــاســـتــيـــقـــافــهم
وتــفـــتــيــشــهم في مـــنــطــقــة الــكــرادة
والـعثـور بـحوزتـهم على كـميـة كبـيرة
ــصــوغـات الــذهــبـيــة مع مــبـالغ من ا
مــالـــيــة تــمت ســرقـــتــهــا واعــتــرفــوا
صـوغات بـاالشـتراك بـعمـليـة سرقـة ا
الـذهـبـيـة في مـنـطـقـة احلـسـيـنـيـة مع
ــلــقب بـعــربــيــد الــذي الـقي ــتــهم ا ا
الــقــبض عــلــيه في بــغـداد لــيــعــتـرف
صــراحـة بـالـتـخــطـيط واالشـتـراك مع
مــتـهـمــ عـدة الـقـي الـقـبض عــلـيـهم
جـميعـا بحادث الـسرقة). كـانت حصة
عـربيـد من الـسرقة  11الـف دوالر بعد
ــصـوغــات الــذهـبــيـة بــيع قــسم من ا
ـة قتل وسـبق ان حـكم عـلـيه عن جـر
ادة  405وكــذلك كـان مـوقـوفـا وفـق ا
مـــرات عـــدة عن جــرائـم عــديـــدة وقــد
اعـتــرف بـجـمـيع جـرائـمه لـيـحـال الى
ركزية التي قضت احملكمة اجلنائية ا

حكما عليه بالسجن مدى احلياة.
 الـى ذلـك جنح كـــــــمـــــــ امــــــنـي في
اصــطـيـاد عـصـابـة تــتـاجـر بـاالطـفـال
الـــرضع في  بـــغــداد والــقـــبض عــلى
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ـركـزيـة اصـدرت مـحـكـمـة الـتـحـقـيق ا
حــكـمًــا بـالــسـجن مــدى احلـيــاة عـلى
مــتــهم بــســرقـة  75كــيــلــوغــرامًـا من
الـذهب فـي عـمـلـيات تـسـلـيـب وسـطو
دان من مـسـلح. وقال بـيان آخـر ان (ا
أربـاب الــسـوابق في الـقـتل والـسـرقـة
ـادة  405عن ومــحــكـوم عــلــيه وفق ا
ة قتل لـكنه لم يكـتف بهذا احلد جـر
حـتى شـارك بعـملـيـة سرقـة كبـيرة في
بــغــداد) مــضــيــفًــا ان(اجملــرم ح.ع.ع
ــلـقب بـ"عــربـيـد" نــفـذ سـرقــته  بـعـد ا
اعــتـراضه جتـاراً فـي أحـد الـطـرق في
بـغداد باالتفاق باالشتراك مع متهم
آخـرين).وقال قاضي محكمة التحقيق
ـركزية حس عالء ان (عـملية سرقة ا
ـاضي في الــذهب وقـعت في شــبـاط ا
مـنطقـة احلسينـية ببغـداد بعد ان قام
تهم باالتفاق واالشتراك مع متهم ا
آخـــرين بـــســرقـــة اربـــعــة اشـــخــاص
بــــاالكـــراه وحتـت تـــهــــديــــد الـــسالح
وتـمكـنوا من سـرقة سيـارتهم احملـملة
بــكـمــيـة من الــذهب تــقـدر بــنـحـو 75
كــيـلـوغــرام ومن ثم الـهــرب الى جـهـة
ــشــتــكــ مــجــهــولــة).وأضــاف ان (ا
االربـعة الذين يتاجرون بالذهب كانوا
يــسـتـقـلـون ســيـارة نـوع بـيك اب دبل
قــمــارة مــحـمــلــة بــالــذهب قــادمـة من
السليمانية الى بغداد ولدى وصولهم
الى مـنـطـقـة احلـسـيـنـيـة اعـتـرضـتـهم
سـيـطرة وهـميـة يدعي افـرادها بـانهم

مـــفـــرزة من األمن الـــوطــنـي حــتى 

.( تــبـ أنه يـرتـدي حــزامـاً نـاسـفـاً
وحــررت قـــوة أمــنــيــة خــاصــة في
وزارة الـداخـلـيـة ثالثـة مـخـتـطـف
مـن أهـــالـي قــــضـــاء الــــدجــــيل في
مـحافـظة صالح الدين.وذقـال بيان
كتب وزير الداخلية انه (بإشراف
ومـتابعة وحـضور ميداني من قبل
وزيــر الــداخــلــيــة قــاسم األعــرجي
هـمـات اخلـاصة في تـمـكـنت قـوة ا
الـوزارة مـن تـنـفـيـذ عـمـلـيـة أمـنـيـة
نــاجــحــة تــمـخض عــنــهــا حتــريـر
اخملـــتـــطــفـــ الــثـالثــة مـن اهــالي
الـــدجــيل وهم كـل من قــاسم عــراك
ســـمــيــر وشـــقــيــقه عـــبــاس عــراك
سـمير وعـناد محـمود هزاع الذين
اضي). اخـتـطـفـوا يـوم األربـعـاء ا
وأشـــار الى ان (عــمـــلــيـــة حتــريــر
اخملـتطـف تمت في إحـدى مناطق
حــزام بــغــداد وهم اآلن في صــحـة
جـــــيــــــدة وفي ضــــــيـــــافـــــة وزيـــــر
الــداخـلـيـة).كـمـا ألــقت قـوة أمـنـيـة
الـقبض على أربعـة من عناصر في
ــركـز اإلعالم كــركــوك.وذكـر بــيـان 
األمـــنـي ان (مـــفـــارز جـــهـــاز األمن
الــوطــني في كــركــوك وبــنــاء عـلى
مـعلومـات استخـبارية دقـيقة ألقت
الــقــبض عـلى أربــعــة عـنــاصـر من
عـصابات داعش اإلرهـابية صادرة
بـحـقـهم مـذكـرات عـلى وفق أحـكام
ادة 4/ ارهـاب خالل عـملـية دهم ا
ــكــان جتــمــعــهم في حي نــوعــيــة 

بنجه).
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مـفــاوضـات بـخـصـوص مـجـمـوعـة من
ــسـائل تــشــمل مـســألـة الــعـقــوبـات. ا
وتـستهـدف العقـوبات مشـتريات إيران
ـعـادن من الــدوالر األمـريـكي وجتـارة ا
والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع
الــســـيــارات. وال تـــشــمل الــعـــقــوبــات
صـادرات الـنـفط اإليـراني لـكـن أسـعار
ـيــة ارتـفـعت بــفـعل حـالـة اخلــام الـعـا
ـنـتـظـر أن يـبـدأ سـريان الـتـرقب.ومن ا
الـعقوبات األمـريكية على قـطاع الطاقة
اإليـراني بـعـد انـقـضاء مـدة الـتـصـفـية
الــبـالـغـة  180يــومـا الـتي تــنـتـهي في
الـرابع من تشرين الثاني.واكدت وزارة
اخلـارجـيـة الـصـيـنـيـة  امس إن روابط

الـصـ الـتـجـاريـة مع إيـران مـنـفـتـحـة
وشـفــافـة ومـشـروعـة.وقـالت  في بـيـان
ردا عــلى أســئــلــة بــشــأن الــعــقــوبــات
األمـريـكيـة اجلـديـدة وتهـديـدات ترامب
لـلشركات التي جتري أعماال مع إيران
إن (بــكــ تـعــارض دومــا الـعــقــوبـات
أحـــاديــة اجلـــانب وســـيــاســـة الــذراع
الـــطــويـــلــة).وأضـــافت ان (الــتـــعــاون
الـتـجــاري الـصـيـني مع إيـران مـنـفـتح
وشـفاف ونزيه ومشـروع وال ينتهك أيا
مـن قرارات مـجـلس األمن الـتابع لأل
ــتــحـدة).وتــابــعت (يــتـعــ احــتـرام ا
ـشـروعـة). من جـهـته حـقـوق الـصـ ا
اكـد وزيــر اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمـد

جـــواد ظــــريف  إن خـــطــــة الـــواليـــات
ـــتــــحـــدة لــــوقف صـــادرات الــــنـــفط ا
اإليــرانـيــة تـمـامــا لن تـنــجح وقـال في
تــصــريح امس (إذا أراد األمــريــكــيـون
االحــتــفــاظ بــهـذه الــفــكــرة الــســاذجـة
ـستـحيـلة فعـليـهم أيضـا أن يدركوا وا
ـكـنـهم التـفـكـير في أن عـواقـبـها. فال 
إيـــران لن تــصــدر الـــنــفط وأن آخــرين

سيصدرون). 
وتـابع ان (أمـريكـاأعدت غـرفة عـملـيات
ـــكن أن حـــرب ضـــد إيـــران ولـــكن ال 
واجـهة مع أمريكـا بالسقوط نـستدرج 
في فـخ غــرفــة عــمــلــيــات احلــرب هـذه

واللعب على جبهة قتال).

الــتــقــد عــلـى خــمــســة االف درجـة
وظـيفـية جـديدة ابـتداء من االسـبوع
ـقـبل .وقـال الـنـاصـري في تـصريح ا
امس ان (احملـافـظة سـتبـاشر ابـتداء
ـــقـــبل بـــاالعالن عن مـن االســبـــوع ا
الــدرجـات الــوظـيـفــيـة الــشـاغـرة في
دوائـر الــتـربـيـة والـصـحـة والـزراعـة

وديوان احملافظة). 
واوضـح ان (عدد الدرجات الوظيفية
يـبلغ خـمسـة االف درجة اقـرت ضمن
الك بــعــد مــوافــقــة رئــيس حــركـــة ا
الــــوزراء حــــيـــدر الــــعــــبـــادي عــــلى
ــالـيـة لــهـا وبـعـد الــتـخـصــيـصـات ا
سـلــسـلـة اجـتـمـاعـات مـتـواصـلـة مع

الية). وزارة ا
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قـــوتـــنـــا الـــضـــاربـــة الـــســـاحـــقـــة
وسـنـعرف كـيف نـدافع عن احلدود

في أي حالة.
وفـي مـقـابـلـة جــرت في مـايـو أيـار
قـــال األســـد إن ســـوريـــا حـــســـنت
ــســـاعــدة دفـــاعـــاتــهـــا اجلــويـــة 

روسية.
وقــال قـائـد الــقـوات اإلسـرائــيـلـيـة
ـدرعـة في إفـادة لـلـصـحـفـي في ا
 19 تـــــمــــوز إنه عــــلـى الــــرغم من
احـتـمال عـدم زيـادة عدد الـدبـابات
ـواقع فسـيجري اإلسـرائيـلية في ا
اسـتـخـدام طـراز جديـد مـتـطور من

الدبابات في 2021.
وأطـــــلق اجلــــيـش اإلســــرائــــيــــلي
صــفـارات اإلنـذار قــرب قـطـاع غـزة
امـس األربعاء لـكنه قـال الحقا إنه
مــجـرد خـطـأ. وكــتب اجلـيش عـلى
تـــويـــتـــر كـــان ذلك إنـــذارا كـــاذبــا.
وتـطـلق إسـرائيل صـفـارات اإلنذار
لــلــتـحــذيـر من إطـالق نـشــطـاء في
الـقطـاع الذي تـسيطـر علـيه حركة
ــــقـــاومـــة اإلسالمـــيـــة حـــمـــاس ا
صـواريخ أو قذائف مـورتر. ويأتي
انـــطالق صــفــارات اإلنـــذار فــيــمــا
تــبـحث إســرائـيل وحـركــة حـمـاس
أفــكــارا اقــتــرحـتــهــا مــصـر واأل

ـؤيدة لـلحـكومة وشـملت الـقوات ا
فـي الـــصـــراع الــســـوري فـــصـــائل
مـحليـة أنشأتـها جمـاعة حزب الله
الـلبنانـية بدعم إيراني ومـن بينها

قوات الدفاع الوطني.
وقـال لـيـبـرمـان لـلـصـحـفـي خالل
جـــولـــة في هـــضـــبــة اجلـــوالن في
ـــقــابـــلـــة نـــرى اجلــيش اجلـــهـــة ا
الــــــســــــوري الــــــذي لـم يــــــكــــــتف
بــــالـــســـيـــطـــرة عـــلى كل األراضي
الـسـوريـة لـكـنه يبـني جـيـشـا بـريا
جـديـدا له قـاعـدة عـريضـة سـيـعود
إلـى حــجـــمه الـــســـابق إن لم يـــكن
أكــبــر.وتــراقب إســرائـيل عـن كـثب
الـقـدرات العـسـكريـة لـسوريـا التي

اشتبكت معها في ثالثة حروب.
 وحتــــتـل إســــرائــــيل شــــطــــرا من
هــضــبــة اجلــوالن الـســوريــة مــنـذ

حرب 1967.
ومـع اســـــتــــــعـــــادة األســـــد زمـــــام
الــســيــطـرة اآلن تــبــدى إســرائـيل
قــلـقـهـا مـن احـتـمـال خــرقه اتـفـاقـا
لـفض االشتـباك في اجلـوالن عمره

 44 عاما.
وقـال ليبرمان في بـيان على تويتر
إن الــــدبـــابـــات الــــتي نـــشــــرتـــهـــا
إسـرائيل في منـاطق باجلوالن هي

{ (هــضــبــة اجلـوالن)  – وكــاالت:
قـــال وزيـــر الـــدفــاع اإلســـرائـــيــلي
أفـيجدور ليـبرمان امس إن سوريا
عــــززت حـــجم قـــواتـــهـــا الـــبـــريـــة
سـتوي الذي كـان عليه لـيتـجاوز ا
قــــبل احلـــرب األهـــلـــيـــة وذلك في
تـــقـــيـــيم يـــشـــيـــر إلى أن اجلـــيش
الــسـوري تـعـافى من تـراجع كـبـيـر
ـراحل األولى فـي عدد أفـراده في ا

من احلرب.
وتــأثـر اجلــيش الـســوري نـتــيـجـة
هـروب أعداد كبيرة من اخلدمة في
الـسـنـوات األولى مـن احلرب الـتي
بـدأت عـام 2011. وبـحـلـول 2015
أقر الرئيس بشار األسد بأن نقص
الـقوة البشـرية أدى إلى عدم تمكن
اجلـــيـش من الـــقــتـــال فـي جــمـــيع
ــنـاطق خـوفـا من خـسـارة أراض ا

مهمة.
وتـدخلت روسيـا عسكـريا بعد ذلك
بـفتـرة قصـيرة لـتحـول دفة احلرب
وتـــســـاعــد فـي تــســـلــيـح وتــدريب
اجلــيش الــسـوري. ودعــمت إيـران
األسـد أيضـا وأرسلت مـستـشارين
عـــســكـــريــ وفــصـــائل شــيـــعــيــة
مــتــحــالــفــة مــعــهــا من كـل أنــحـاء

نطقة لدعم اجليش السوري. ا

ــتـحـدة لــلـتـهــدئـة بـعــد تـصـاعـد ا
ـواجهات ب اجلانب ألكثر من ا
ثـالثـــة أشـــهــر عـــلـى حـــدود غــزة.
وقــصــفت إسـرائــيل يـوم الــثالثـاء
مـوقـعـا تـابـعـا حلـمـاس في شـمال
ـقتل عضوين ا أدى  قـطاع غزة 
فـي احلــركـة. وقــالـت إسـرائــيل إن
جـنـودهـا تعـرضـوا إلطالق نار من
ـوقع لكن حماس نفت ذلك قائلة ا
إن الــعـضـوين كـانــا يـشـاركـان في

تدريب على إطالق النار.
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اشـخاص يـبحثـون عن اطفال فـاتفقت
قـوة امنيـة مع عناصـر تابعـة لها على
اصـطـيـاد الـعصـابـة ووفق مـصـادرها
الــسـريـة حـدد يــوم ومـكـان الــتـسـلـيم
ـنطقـة السكـنية التي والـتسلم. وفي ا
ـشـتـبه بـهم  الـتـخـطـيط يـقـطـنـهـا ا
الــكـامل لـعـمــلـيـة الـقـبـض عـلـيـهم في
الــيــوم احملــدد ). وافــاد الــبــيــان بـأن
ــتــهم كــان يــقــود ســيـارة مـن نـوع (ا
سـتـار اكس بـيـضـاء وبـجـانبـه والدته
الــتي حتـمل الـطــفـلـة الــصـغـيـرة ذات
ـشترين االيـام الثالثـة وعند حـضور ا
وهم مـن عناصر القوة االمنية واثناء
الي وتسـليم الـطفلة عـمليـة التبـادل ا
تــمـت عــمــلــيـــة الــقــاء الـــقــبض عــلى
ـتهمان الى محاكم ).واحيل ا ـتهم ا
الـتحـقيق وسـلمت الـطفـلة الـى شرطة
احـداث الـكرخ لـيـتم اتخـاذ االجراءات
الالزمـة اليـداع الطـفـلة بـدور الـدولة).
تهم اعترفا واشار البيان الى ان (ا
في الــتــحــقــيــقــات االولــيــة صــراحــة
بـاالتـفاق عـلى تـسلـيم الطـفـلة لـغرض
ــتـــاجــرة والــنــفع وان لــهم شــركــاء ا
هـاربـ وعنـد مثـولهـمـا امام مـحكـمة
جـنايـات الكـرخ تراجـعا عن االعـتراف
ـــة بـــقـــصـــد الـــتـــهـــرب من بـــاجلـــر
ـســؤولـيـة اجلـزائـيـة والـقـانـونـيـة  ا
وادعـيا انه قد انـتزع االعتراف مـنهما
بـــاالكــراه) مــوضـــحًــا ان (احملـــكــمــة
دمج اطلعت على افادتهما والقرص ا
الـذي يحتـوي على اعتـرافاتهـما  كما
بـيّن مـحـضـر ضبط الـطـفـلـة االصولي
ــفــرزة االمـــنــيـــة واخلــطــة واقـــوال ا

مـتـهــمـة وابـنـهـا وبـحـوزتـهـمـا طـفـلـة
رضـيـعـة يـنـويـان بـبـيـعـهـا. وبـحـسب
بــيــان جملــلس الــقــضــاء االعــلى فــقـد
(نـصبت قوة امنـية من مكتـب مكافحة
اجـــرام الـــدورة كـــمـــيـــنـــاً فـي احــدى
الـعمارات السكنية الشخاص ابلغ عن
ـتاجـرة بـاالطـفـال حـديثي قـيـامـهم بـا
الــوالدة لـتــسـفـر الــعـمــلـيــة عن الـقـاء
الـــقـــبض عـــلـى مـــتـــهـــمـــة وابـــنـــهــا
وبـحـوزتهـما طـفـلة رضـيعـة مـجهـولة
االسم ال تـتجـاوز الثالثـة ايام يـنويان
بـبـيـعـهـا). واشـار الى ان (مـعـلـومـات
امـنية وردت الى مكتب مكافحة اجرام
الـدورة بـاالشتـبـاه في قيـام اشـخاص
بـــبــيـع اطــفـــال حــديـــثي الــوالدة الى

صدر السري ـوضوعة والشهـود وا ا
ــعـلــومـات الــكـامــلـة ). الــذي ادلى بـا
وافـاد البـيان بـأنه (بعـد عرض جـميع
الــدالئل والـقـرائـن واحملـاضـر واقـوال
الــشـهـود اصـدرت احملـكــمـة حـكـمـهـا
الـقــاضي بـالـسـجن ست سـنـوات لـكل
مــنـهــمـا وغــرامـة مــالـيــة تـقـدر بـ 15
مـليون ديـنار تؤخـذ كايرادات خلـزينة
ـادة الـسـادسة الـدولـة وفـقـا الحكـام ا
من قـانـون االجتار بـالبـشر وفي حـالة
عــدم دفع أي مــنـهــمـا لــلــغـرامــة فـانه
دة سنة على ان تنفذ االحكام يحبس 
بـالــتـعـاقب) .  وفي شـأن آخـر شـكـلت
وزارة الــداخـلــيــة جلـنــة لـوضع آلــيـة
لــلـعــمل بــجـواز الــسـفــر االلـكــتـروني
ــعـــتــمـــد في عــدد من دول اجلـــديــد ا
الــعـالم.وقـال مـديـر شـؤون اجلـوازات
الـعـمـيد أحـمـد عـبـد السـتـار الـعزاوي
في  تصريح امس ان مديريته (شكلت
بــالـتــعـاون والــتــنـســيق مع مـديــريـة
ـوحـدة شــؤون الـبـطــاقـة الــوطـنـيــة ا
جلـنة مـهمتـها وضع االليـات اخلاصة
الطـالق الـعـمل بــاجلـواز االلــكـتـروني
ـستـخـدم في عـدد من الدول اجلـديـد ا
ـــتــطــورة) مـــوضــحًـــا  ان (الــعــمل ا
بـاجلواز اجلديـد سيبدأ حـال االنتهاء
من االعـمـال اخلـاصـة بتـوأمـة الـنـظام
ــديـــريـــتي اجلــوازات االلـــكـــتــرونـي 
وحدة اذ سيباشر به بعد والبطاقة ا
ـدنـية حتـويل جـمـيع دوائـراالحـوال ا
وحدة في عـموم البـالد الى البطـاقة ا
الــتي وصـل الـعــمـل بـهــا الى مــراحل

متقدمة).

ذكـرى انتهاء احلرب العراقية االيرانية
الــتي اســتــمــرت ثــمــاني ســنــوات في
نـصرم وتسببت في ثـمانينـات القرن ا
وقـوع خـسـائر بـشـريـة وماديـة كـارثـية
ـالـكي في بـيـانه بـ الـبــلـدين. ودعـا ا
احلــكـومــة الى ان (ال تــكـون طــرفـا في
هـذه العقوبات) . بـدورها اعربت حركة
ـــوقف عــــصـــائب اهـل عن أســــفـــهــــا 
الـعـبـادي بـشـأن الـعـقـوبـات.وقـالت في
بــيـان  امس (انـنـا في حــركـة عـصـائب
اهل احلـق نـأسف لــصـدور مـثـل هـكـذا
مـوقف من رئيس الوزراء  ونـعتقد انه
لم يــكن مـحـتـاجـا إللـزام نـفـسه والـزام
ــثل هـكـذا الـتـزام الـدولــة الـعـراقـيـة 
وخـصـوصـا ان حـكـومـته تـعـمـل خارج
اني مـدتها االنتخابية وبدون غطاء بر
وبالتالي التخاذ قرارات بهكذا اهمية)
ـوقف غيـر ملزم مـشددة عـلى أن (هذا ا
ـقبـلـة التـي نأمل مـنـها ان لـلـحكـومـة ا
تــكـون قــراراتــهـا مــبـنــيــة دائـمــا عـلى
مـراعاة سـيادة العـراق ومصـلحته وان
ال تـكـون تابـعـة إلدارة ترامب الـهـوجاء
ـــنــطــقــة والــعــالم) بــدوره جــدد في ا
رئـيس التـحالف الوطـني عمـار احلكيم
الــــدعــــوة حلــــوار جــــدي بــــ ايـــران
ـتحدة ومـغادرة سـياسات والـواليات ا
الــتـصـعــيـد وجتـويع الــشـعـوب .وقـال
احلـــكـــيم في بـــيـــان امس  (نـــؤكــد أن
منطق احلصار والعقوبات سيقود إلى
مـزيـد من الـتـعـقـيـد لـلـخالفـات ويـؤثر
ســـلــبـــاً في حــيـــاة الــشـــعب اإليــراني
ـنطـقة) مـجددًا الـدعوة إلى وشـعوب ا
(مـغادرة سـياسـات التـصعـيد وجتويع
الـشـعـوب والـتـوجه نـحـو حـوارٍ جدي
ومــثــمــر بـ الــطــرفــ من أجل خــيـر
ـنطقة والعالم).وعـد القيادي في تيار ا
احلــكـمـة  عــبـاس الــعـيـســاوي الـتـزام
الـعبادي بـعقوبـات ترامب بانه (موقف
لـيس فـيه وفـاءً لـدولة صـديـقـة وجارة)
.وقــال في بـيــان امس( خــضـنــا حـربـا
فـــوقـــفت ايـــران مـــعــنـــا  وحـــيـــنـــمــا
يـخـوضـون حـربـا اقـتـصـادية نـقف مع
عــدوهم فــاحلــرب هي احلــرب).ولــفت
الـباحث في الشـؤون السيـاسية مـحمد
ـــكن حـــسن الـــبـــحـــراني الى انه  ال 
لـلـعبـادي وحده أن (يـتـخذ قـرار تـنفـيذ
عـقوبـات بحق بلـد جار ومسـلم كإيران
ان بـجـرة قـلم دون الـرجوع لـرأي الـبـر
ومــجــلس األمن الــوطــني أو شــركــائه

) .وقال الـعبادي في مؤتمر الـسياسي
ــبــدأ نــحن ضـد صــحــفي (من حــيث ا
ــنــطــقــة. احلــصــار الــعــقــوبـــات في ا
والــعــقــوبــات تــدمــر اجملــتــمــعـات وال
تــضـــعف األنــظــمــة).وفي اطــار ردودد
الـفعل الدولية قال وزيـر الطاقة التركي
يـز امس األربعـاء إن( تركـيا فـاحت دو
ســتـواصل شـراء الـغـاز الــطـبـيـعي من
إيــران رغم الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة 
تـمـاشيـا مع اتـفـاق توريـد طـويل األمد
مـع طــهـــران) وأشـــار الــوزيـــر إلى أن
ـرتـقـبـة مع واشـنـطن قـد (احملـادثــات ا
ـسألـة).وزار وفد تـسـفر عن حل لـهذه ا
ـتـحـدة امس  الجراء تـركي الـواليـات ا

5Ð —UD  WKŠ— ‰Ë√ ‚öD½≈

ÎU³¹d  X¹dJðË œ«bGÐ 
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تطـلق وزارة النـقل اول رحلـة قـطار بـ بغـداد ومديـنة تـكريت خالل
ــقـبــلـة. وقــال بــيـان امس ان (قــاطـرة الــفــحص الـهــنـدسي االيـام ا
وصلت الى محطة قطار تكريت مساء امس وسنزف البشرى قريباً
بانطالق الـرحالت لقـطاراتـنا بـ تكريت وبـغداد في غـضون بـضعة

أيام).
ـؤكـد ان  وأضـاف انه (بـعـد جنــاح خط قـطـار فـلـوجــة بـغـداد من ا

النجاح سيكون حليفنا في احياء محطات تكريت وبيجي).

احمد عبد الستار العزاوي

هــذه االمـنــيـة). في ســيـاق مــتـصل
وجه وزيـر التعليم العالي والبحث
الــعـــلــمي عــبــد الـــرزاق الــعــيــسى
بـاسـتثـناء الـطلـبة احلـاصلـ على
ـن اجــتـازوا مــعــدل  90 فــأعــلى 
االمـتحانات اخلارجية في الدراسة
اإلعـداديـة مـن شـرط الـعـمـر إلكـمال
دراســتـهم اجلــامـعـيــة عـبــر بـوابـة
ـركزي.وقال بـيان للوزارة الـقبول ا
امـس  ان( الـــعــــيــــسى اســــتـــقــــبل
الـطـالب عـدنـان فـلـيح جـالب عـبـيد
احلـــاصل عــلى مــعــدل  97,29 في
االمـــتـــحـــان اخلـــارجي لـــلـــدراســة
االعــداديـة ومــنـحه االســتـثــنـاء من
ـــثل قــصــة شـــرط الــعــمـــر كــونه 
جنـــاح عــراقــيـــة تــســتـــحق الــدعم
وتـزرع األمل لـدى الشـباب الـطامح
الـى إكــــــــــمـــــــــــال مــــــــــشــــــــــوارهـم
الــعـــلــمي).واضــاف ان (الــعــيــسى
كـشف عن قـرار بـاسـتـثـنـاء الـطـلـبة
احلـاصـل عـلى مـعدل  90 فـأعـلى
ن اجـــتــازوا مـن شــرط الـــعـــمـــر 
االمـتحانات اخلارجية في الدراسة
اإلعـــــداديــــة إلكــــمــــال دراســـــتــــهم
اجلــامــعــيــة عــبــر بــوابــة الــقــبـول

ركزي وعلى وفق االستحقاق). ا
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 حــصـــلت الــطــالــبــة هــدى مــهــدي
ــرتــبــة األولى بــ شــعـالن عــلى ا
عــمــوم مــدارس مـحــافــظــة ذي قـار
لــطـلـبــة الـصف الـســادس الـعـلـمي
ـنــصـرم بــعـدمـا لــلـعــام الـدراسي ا
ئة لـتكون حـققت معدل  99,86 بـا
ايـضا من ب أفضل عـشرين طالبا
وطــالــبــة عــلى مــســتــوى الــعـراق.
وقـالت هـدى انـهـا تـهـدي جنـاحـهـا

الــــبـــاهـــر وتــــفـــوقــــهـــا الى (إدارة
مـدرسـتـهـا ثـانويـة الـرازي األهـلـية
لــلـبـنـ والـبـنــات  حلـرصـهـا عـلى
ـــطـــلـــوبـــ ـــدرســـ  ا تـــأمــــ ا
والـتـعـاون  مع  الطالب وعـوائـلهم
فـي تأمـ األجـواء الـدراسـيـة التي
ســـاهــمـت في رفع قـــدرات الــطالب
الـعلمية وانا منهم) مضيفة (كذلك
ـدرسـة الـتي احـتفت أشـكـر إدارة ا
بي وقامت بتعليق الفتة عند بوابة
ـدرسـة حتـمل اسـمي وتـشـير الى ا

يان كوبيتش


