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طبعة العراق 

من احملــافــظــة بــعــد إزالــة آثـار
الــتــدمــيــر الـــذي خــلــفه داعش.
ـــــتــــحـــــدث الــــرســـــمي وقــــال ا
للـمجـلس  عبـد السـتار بـيرقدار
في بـــــيــــان امـس إن (اجملــــلس
أعــاد افـتــتـاح مــحـكـمــتي بـداءة
ــوصل واالحــداث في نــيــنـوى ا
الـتـابـعـتـ حملــكـمـة اسـتـئـنـاف
نــيــنـــوى االحتــاديـــة بــاجلــانب
ــــوصل) وأضــــاف ن مـن ا األ

أنه (بــجـهــود حــثــيــثـة مـن قـبل
ــتـــابــعــة وإشــراف اجملــلس و
رئيس محكمة اسـتئناف نينوى
نظمات الدولية وبالتعاون مع ا

واحملــافـظـة ودائـرة الــبـلـديـة 
إعادة افـتتـاح محـكمـتي البداءة
واألحــــداث) مــــشـــــيــــرا الى ان
ــواطـنـ (احملــاكم اسـتــقـبـلت ا
لــــلـــبــــدء بــــتــــرويـج الــــدعـــاوى
ـواطن سـعياً من ومعامالت ا
رئـاسة اجملـلس لـتقـد اخلـدمة
نـاطق احملررة القـضـائيـة إلى ا
بـهــدف إعــادة احلــيــاة إلــيــهـا)
ـــرور في وكـــشـــفت مـــديـــريـــة ا
محـافـظة دهـوك عن وقوع 628
حـــادث مـــرور خالل الـــســـبـــعــة
أشــهــر االولى مـن الــعـام 2018
ــديــريـة وقــال مــســؤول اعـالم ا
آزاد طـه في تــــصـــــريح امس ان
صرع (هذه احلوادث تسـببت 
 77 شـــخــــصــــا واصـــيب 589

آخرون بجروح) 
وأضاف ان (مـن ب جـمـيع تلك
احلــوادث  423 مــــنـــهـــا كـــانت
بــســـبب اصـــطــدام الـــســيــارات
بــبــعــضــهــا و 64 كــانت حـادث
انــقالب و 138 كــانـت الســبــاب
واشــــار طه الى ان (من اخـــرى)
بـ تــلك احلـوادث ثالث حـاالت
النـدالع حـرائق). وأعـلـنت دائرة
الـتـحقـيـقات في هـيـئة  الـنـزاهة
ـنــهــا من ضــبط حـاالت عـن تـمــكـُّ
تــــزويــــرٍ وتـالعبٍ فـي ســــجالت
وأضابير عددٍ من قطع األراضي
ـــة في مـالحـــظــــيـــة الـــســــكــــنـــيـَّ
الـتــسـجـيل الـعـقـاري في قـضـاء
الــدور الــتــابع حملــافــظـة صالح
الــدين.وقـالت الـهـيــئـة في بـيـان
امـس ان (الــدائـــرةُ أشـــارت في
مــعـرض حـديـثـهــا عن تـفـاصـيل
ــة الـــضــبـط الــتـي تــمَّت عـــمـــلــيـَّ
وجب مُذكَّرةٍ قـضائيَّةٍ إلى أنَّ
وحدة الـضبط الـقضـائي وجلنة
مُـكــافـحــة الـرشــوة الـتــابـعــتـ
ـــكــتـب حتــقـــيق الـــهــيـــئــة  في
احملـافـظـة الـلـتـ انـتـقـلـتـا إلى
دائــرة الـتــسـجــيل الـعــقـاري في
القضاء تـمكَّنتـا من ضبط مدير

الحــظــيـــة; لــقــيــامه بــتــزويــر ا
ســجالتٍ وأضــابــيـر 17 قــطــعـة
َّ ضــبط ـة كــمــا  أرضٍ ســكــنــيـَّ
ُزوَّرة) الـسجالت واألضـابـيـر ا
ـــــيم وأضـــــاف انـه (   تـــــنـــــظـَّ
ُبرزات محضر ضبطٍ أصوليٍّ با
ـضبـوطـة  وعرضـهـا بصـحـبة ا
ـهم عــلى قــاضي الـتــحــقـيق ُـتـَّ ا
ُـــخـــتص التـــخـــاذ اإلجـــراءات ا
ة الالزمة). وألـقت قوة القـانـونيـَّ
أمــنـيــة الـقـبـض عـلى مــرتـكـبي
ــة مـروعــة في الــعـاصــمـة جــر
بـــغـــداد. وقـــال بـــيـــان لـــقـــيــادة
الـــشـــرطــة االحتـــاديــة امس  ان
(قـوة من الـلـواء الـسـابع شـرطة
احتادية ألقت القـبض على قتلة
ـعالف في االم وابنـها في حي ا
تـمـوز بـغــداد وانه بـتـاريخ  13 
ــــــاضـي وردت  اخــــــبــــــار الى ا
واطن ع ح اللـواء الـسـابع من ا
م  يـــعـــمل ضـــابـــطــاً عـن وقــوع
حادث قـتل لـزوجته وطـفلـها من
زوجــــــهــــــا الــــــســـــابـق في داره
الـواقعه ضـمن قـاطع مسـؤولـية
اللواء) واضـاف  ان (الضـحـية
ربـة بــيت وطــفــلـهــا تـلــمــيـذ في
درسة) مـشيرا الى ان (اإلبالغ ا
أيــضــاً عن سـرقه جــهــاز بالزمـا
ومــصـوغـات ذهـبــيـة ومـبـلغ من
ـال بــقـيــمـة مـلــيـونـي ديـنـار) ا
وتـابع الـبيـان انه (وعـلى الـفور
 تـشـكــيل فـريق عـمل بـرئـاسـة
آمــر الـلــواء الـســابع وعــضـويـة
مـديــر مـكــافـحــة اجـرام الــبـيـاع
ومــديــر شــعـــبــة اســتــخــبــارات
الــــلـــواء ومن خـالل مـــتــــابـــعـــة
ــراقــبــة ومن خالل كـــامــيــرات ا
الــتــحـــري والــتــحـــقــيق وجــمع
ـعـلـومـات واالدلـة  الـتـوصل ا
دعو إلى اجلنـاة وهمـا كل من ا
حـــســـان ع ع  مــــوالـــيـــد 1991
ــدعــوة ش  ج ح وصـــديــقـــته  ا
موالـيد 2003 ) وأشار الى انه
 ( إلــقـــاء الــقــبض عـــلــيــهــمــا
وتـدوين اعـتـرافـاتهـمـا قـضـائـيا
أمام القـاضي اخملتص واعـترفا
ة وأن دوافعها بتفاصيل اجلر

كانت السرقة).
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ناطق كافة اليوم االربعاء تشهد ا
 إنــخــفـــاضــاً نــســبـــيــا بــدرجــات
احلـرارة الـعـظـمى. فـيـمـا تـوقـعت
الـهـيــئـة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
والرصد الـزلزالي الـتابـعة لوزارة
الـنــقل في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
أمس (أسـتـمـرار الـريـاح شـمـالـيـة
غربية خالل النهار وسكونها ليال
 وانــخـفــاضــا نــسـبــيــا لــدرجـات
احلرارة الـيوم االربـعـاء وسيـكون
ــنــطــقــة الــوســطى الــطــقس في ا
صــــــحــــــوا و درجــــــات احلــــــرارة
تخفض قليال  عن اليوم السابق)
وتـابع البـيـان (امـا في الـشـمـالـية
سـيـكـون طقـس صـحـوا و درجات
احلــرارة مــنـــخــفــضـــة  والــريــاح
شمالية غربية خـفيفة الى معتدلة
الـسرعـة وفي اجلـنـوبـيـة سـيـكون
صحـوا ودرجـات احلرارة مـقـاربة

لـلــيـوم الــسـابق).واكــدت تـقــاريـر
ية ان (درجة االنواء اجلوية الـعا
احلرارة في أي مـحافظـة لم تصل
الـى  50مــئــويــة ْ كـــمــا كــانت في
ــاضــيــة) األســابــيع الــقـــلــيــلــة ا
واوضحت ان (مـحـافـظة الـبـصرة
سـتــبــقى في صــدارة احملـافــظـات
بـارتـفـاع احلــرارة فـضال عن مـدن
في الــــعــــالـم وتــــســــجل الــــيــــوم
مـئـويـة). االربـعـاء ب  46 و 47 
ومن جــــانب اخـــر أطــــلـــقت إدارة
ناسا مـسبارا يـقتـرب من الشمس
بدرجـة لم تـصل إلـيـهـا أي مـركـبة
فضـائيـة أخرى مـتحـمال احلرارة
الرهـيـبة أثـنـاء دخوله إلى الـهـالة
احملـيـطــة بـالـشـمس الــتي يـطـلق
عـلـيـها الـبـعض (إكـلـيل الـشـمس)
لـدراسة هـذا اجلـزء اخلـارجي من
غالفـهــا اجلــوي الـذي يــســبب مـا
يعـرف بـالريـاح الـشـمسـيـة.وقالت
نــــاســـــا قي بـــــيـــــان امس ان (من

سـبار في الـهالة نتـظر دخـول ا ا
الشمـسية حـتى يصل إلى مـسافة
 6.1 مـلـيـون كـيـلـومـتـر من سـطح
الــشــمـس أي أنه ســيـــقــتــرب من
ـسـافة أكـبـر سـبع مرات الشـمس 
ـــا وصـــلـت إلـــيـــة أي مـــركـــبـــة
فضـائـيـة أخرى) واوضح البـيان
ان (إكــلـــيل الــشـــمس يــســـفــر عن
حــــدوث مــــا يــــعــــرف بــــالــــريـــاح
الـشـمـســيـة وهي تـدفق مــسـتـمـر
ــشــحــونـة الــتي لــلــجـســيــمــات ا
تتـخلل الـنـظام الـشمـسي. وتؤدي
ـكن الـريـاح الـشـمــسـيـة الـتي ال 
الــتـــنــبــؤ بـــهــا إلى اضـــطــرابــات
ــغـنــاطــيــسي لــكــوكب بــاجملــال ا
ـكن أن تــلـحق أضـرارا األرض و
بــتـكــنــولــوجـيــا االتــصــاالت عـلى
األرض). وتـأمـل نـاســا أن (تــتـيح
الـــنـــتــائـج لـــلــعـــلـــمـــاء الـــتــكـــهن
بالـتغـيرات في الـبـيئـة الفـضائـية

لألرض).
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ـــركـــزيــة رأى امــ الـــلـــجـــنـــة ا
االيــرانـيــة لـلــزيـارة االربــعـيــنـيـة
شــهــريـار حــيــدري ان تــخــفـيض
الـــعـــراق لـــرســـوم الـــزيـــارة هـــو
مقتـرح ايراني. وقـال حيدري في
تــــصـــريح امـس ان (احلـــكـــومـــة
الــعــراقــيــة وافــقت عــلى اقــتـراح
ايـراني خلــفض تـكـلــفـة تـأشـيـرة
الدخول الى العراق اثناء مراسم
الــزيـــارة االربــعـــيــنـــيــة لـــلــزوار
) واضـــاف ان (هـــذا االيــرانــيــ
القرار لم نبـلغ به رسميا) معربا
عن رغــبــتـه (بــالــغــاء تــأشــيـرات
الدخول الى العراق اثناء مراسم
الــزيــارة) الفـــتــا الى ان (ســـعــر
التأشيرة يبلغ  40 دوالرا ونظرا
لتقلبات اسـعار العملة في البالد
ا يسـبب ذلك مشاكل لـلراغب
بالزيـارة). وكان  مـجلس الوزراء
قــد قــرر في جــلـســته امس االول
تـخـفيض اجـور الـسـيـاحـة لزوار
االربـعيـنـية من اجلـنـسيـات كـافة
لـهذا الـعـام فـقط. واعلـنت كل من
ايران وسـوريا عـزمـهمـا مد سـكة
ــشــاركـة حــديــد بــ الــبــلــدين 
ــواجـــهــة الــعـــقــوبــات الـــعــراق 
االمـريـكـيـة.  وقـال بـيـان امس ان
(لـقـاء عـمل عـقـد بـ وزيـر النـقل
الــســوري عـلي حــمــود ومــعـاون
دن اإليراني وزير الطرق وبناء ا

أمـيــر أمـيـنـي تـطـرق الى تــعـزيـز
التعاون االقـتصادي بـ البلدين
ـشاريع الغـربية وسبل مقـاومة ا
الـــتي تـــتـــخـــذ من الـــعـــقـــوبـــات
واإلجراءات االقتصادية القسرية
وسيلة حملاصرة الشعوب) الفتا
الى ان (الــبــلـديـن يـســعــيـان الى
تــعـــزيــز الــتــعــاون االقــتــصــادي
ــســتـوى ــا يـرتــقي  بــيــنــهـمــا 
العالقات الـسياسـية والعـسكرية
وخاصةً بـعد االجنازات الـنوعية
ـتـواصــلـة الـتي واالنـتــصـارات ا
يــحـقــقــهـا اجلــيش الــسـوري في
احلـرب عـلى االرهـاب واسـتـمرار
التـعاون والـتـنسـيق في مخـتلف
اجملاالت واالسـتعـداد للـمسـاهمة
الـــفـــاعـــلـــة في عـــمـــلـــيـــة إعـــادة
اإلعـمـار) مـبــيـنـا ان (اجلــانـبـ
تـــطــرقــا إلى مـــشــروع مــد ســكــة
حـــديـــديــة تـــربط بـــ الــبـــلــدين
ــــشــــاركــــة الــــعــــراق في هــــذا
ــــــتــــــد من ــــــشـــــروع الــــــذي  ا
الـــشالمـــجــة جـــنـــوب إيــران إلى
مــــيـــنـــاء الـــبـــصــــرة ومن ثم إلى
األراضي الـسـوريـة). في غـضون
ذلك  نــفت وزارة اخلــارجــيــة مــا
نسب للسفير العراقي في طهران
ـسـافـرين  عـلى بـشـأن حتـذيـره ا
خلفية ارتفاع نسبة جرائم القتل
والـسـرقـة الــتي طـالت الـداخـلـ
إلـى مــــــــــنــــــــــاطـق عــــــــــبــــــــــادان
ـتــحـدث بـاسم واحملـمــرة.وقـال ا

الـــوزارة احـــمــد مـــحـــجــوب  في
تــــصـــريح امس  ان (نــــنـــفي مـــا
نـــشــــرته بـــعـض وســـائل االعالم
بشأن تـصريح نسب الى الـسفير
الــــــعـــــراقي فـي طـــــهـــــران راجح
وسـوي عن حتذيـره للـعراقـي ا
ـــســـافـــريـن من جـــرائم الـــقـــتل ا

والسـرقـة في عبـادان واحملـمرة).
وكـــانت  تــقــاريــر صـــحــفــيــة قــد
نــســبت تــصــريــحــا لــلــمــوسـوي
تـضـمن دعـوة جـمـيع الـعـراقـيـ
ـــســـافـــرين إليـــران الى تـــوخي ا
احلـيـطـة واحلـذر في الـتـعـامالت
والـتــنـقل والسـيــمـا أثـنــاء الـلـيل

بسبب زيادة حاالت السرقة التي
ــســافـرين تــعــرض لـهــا بــعض ا
ـــدة األخـــيــرة. من جـــهــة خالل ا
اخــــرى أعــــلــــنت بــــعــــثــــة احلج
العـراقـيـة عن نقل اخـر دفـعة  من
ـديـنـة احلـجـاج الـعــراقـيـ من ا
ـكـرمـة. وذكـر ـنـورة الى مــكـة ا ا

بيـان للـبعـثة امس ان (الـفا 810
ــديــنــة حـــجــاج  نــقــلــهـم من ا
ـكـرمة) الفتـا الى ـكـة ا ـنـورة  ا
انه (وبـنـقل هـؤالء احلـجاج فـأنه
ســيــكـتــمل بــذلك وصــول جــمـيع
احلجاج العراقـي البالغ عددهم
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اكـــد رئــــيس الـــوزاء حـــيـــدر
الــعـبـادي الـذي يــزور تـركـيـا
حــالـيـا تـعـهـد انـقـرة بـاطالق
ائية بالكامل حصة العراق ا
وااليــفـاء بــااللـتــزامـات الـتي
وعــــدت بــــهـــا فـي مــــؤتــــمـــر
ـانــحـ بــالــكـويت العــمـار ا
العراق  مشيرا الى الوقوف
مع جـارته بـأزمـتـهـا الـراهـنة
وقال (بـالتعـاون نتـغلب على
الـــــتـــــحـــــديـــــات). واضـــــاف
الـعبـادي في مؤتـمر صـحفي
مـشـترك مع الـرئـيس الـتركي
رجـب طــــــــيـب اردوغـــــــان ان
(تــركــيـــا تــعــهـــدت بــتــزويــد
ـــائــيــة الـــعــراق بــحـــصــته ا
بالكامل وااليفاء بااللتزامات
الـتي وعـدت بـهـا في مـؤتـمـر
ـــانــحـــ العــمـــار الــعــراق ا
ـسـاعـدة فــضال عن  تـقــد ا

فـي جـهـود مـكــافـحـة االرهـاب)
مـشـيـرا الى انه (تـمت مـنـاقـشة
مــلــفــات عــدة وبــشــكل مــفــصل
ـيـاه واالمن والـزراعة ابـرزهـا ا
ـنـافـذ احلـدوديـة) والــطـاقـة وا
واضــاف (نــرحـب بـأعــادة فــتح
الـقــنـصــلـيـتــ الـتـركــيـتـ في
ـا يـسـهم ـوصل  الـبــصـرة وا
في تــــوطـــيــــد الـــعالقــــات بـــ
الـــبـــلــدين) مـــؤكــدا (رفض أي
اعــتـــداء يــنــطـــلق من االراضي
العـراقية بـاجتاه تـركيا) ولفت
الــعــبـادي الـى (وقـوف الــعـراق
مع جـارته فـي ازمـتـهـا الـراهـنة
ـكن ان نــتــغـلب وبــالـتــعــاون 
عـلى الــكـثـيــر من الـتــحـديـات)
وتـابـع (نـعـمل عـلى فـتح مـعـبـر
فـــيــشـــخــابـــور احلــدودي). من
جانبه دعا اردوغان الى زيادة
حــجم الـتــبــادل الـتــجــاري بـ
مـلـيار الـبـلـدين  لـيـتـجـاوز  11 
دوالر. ورأى ان (امـن ورخـــــــــاء

واســـتــقـــرار الـــعـــراق هــو امن
واسـتــقـرار لــتـركــيـا فــمـصــيـر
بــلــديــنــا واحــد) مــشــددا عــلى
(ضـــــــرورة الــــــتــــــواصـل بــــــ
مـسـؤولي البـلـدين في مـخـتلف
اجملـــاالت وتــركـــيــا مــســـتــعــدة
ــســاعـــدة الــعــراق في جــهــود
مــــكـــافـــحــــة االرهـــاب). ووصل
الــــعــــبــــادي الى انــــقــــرة امس
الثالثاء على رأس وفد حكومي
ـشتركة. ـلفات ا ناقـشة ابرز ا
وكـــان الــســفــيـــر الــتــركي لــدى
الـعــراق فـاحت يــلـدز قــد افـصح
عن مــضــمـون زيــارة الــعــبـادي
لـفات التي سيـناقشها. وابرز ا
واكــد يــلــدز في تــصــريح امس
إن (هـنـاك مـسائل مـهـمـة سـتتم
مـنـاقـشـتـهـا خالل هـذه الـزيـارة
أهمـها إعـادة إعمـار البالد بـعد
ـــة داعش والســــيـــمـــا ان هــــز
تــركـــيــا تــعـــهــدت بــتـــوفــيــر 5
مــلــيــارات دوالر إلعــادة إعــمـار

الــعـراق وان ذلـك مـتــوقف عـلى
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديدة في
وأشــــار إلى أن (وفـــد بـــغــــداد)
الـــعــــبـــادي ســـيـــضم عـــدداً من

ــــســــؤولـــــ عن قــــطــــاعــــات ا
ـــيـــاه والــنـــفط الـــكــهـــربـــاء وا
وسيـنـاقش مع اجلانب الـتركي
كيفـية إدارة هذه الـقطاعات ألن

ـدن الـعــراقـيـة شـهـدت بــعض ا
مـظـاهـرات احـتـجـاجـيـة لـتـكـرر
ــيـاه) انــقــطــاع الــكــهــربــاء وا
وتــــابع أن (اجلــــانب الــــتــــركي

ســيـطــرح خـالل االجـتــمــاع مع
الــعـــبــادي مــوضــوع مــحــاربــة
حزب الـعـمال). في غـضون ذلك
ــكــتب االعالمي لــرئـيس نــفى ا
الوزراء وجـود أي زيارة مـقررة
لـلعـبـادي إلى إيران.وقـال سـعد
كتب تحدث باسم ا احلديثي ا
االعالمي لــرئـيس احلـكـومـة (ال
تـــوجــد هـــنــاك نــيـــة او اتــفــاق
لـزيارة الـعـبادي إلى إيـران وما
 إعـالنه هـو تــسـريـبــات غـيـر
مــســؤولـــ عــنــهــا). وحتــدثت
وســائل إعالم عن إلــغــاء زيـارة
مقررة للعبادي إلى إيران كانت
مـحـددة الـيوم األربـعـاء.وبـشأن
اخر اطـلـقت احلكـومة  55 الف
درجــة وظــيـــفــيــة في مــخــتــلف
قرار ـؤسـسـات وتـبـني  200  ا
لـتـوفـيـر اخلـدمات وحتـسـيـنـها
ـــشـــاريع مـن خالل تـــنـــفــــيـــذ ا
الـعـاجـلـة في احملـافـظـات.ونـقل
الـبـيـان عن احلـديـثي الـقـول ان

ــشــاريع (هــنــاك الــكــثــيــر من ا
ــتــوســطــة الــســتــراتــيــجــيــة ا
دى بـاشرت احلكومة وبعيدة ا
بـتنـفيـذهـا وفي محـافظـات عدة
( لـتوفـير اخلـدمـات للـمواطـن
ـــشــــاريع واضــــاف ان (هــــذه ا
سـتقـدم حلـوال جـذرية ونـهائـية
ـتعـلقـة باخلـدمات لـلمـشكالت ا
الـتي حتــتــاج الى مــدة زمـيــنـة
لالجناز اضافة إلى الصعوبات
الـيـة  التي تـرافق تخـصيص ا
ـالـيـة  لــتـنـفـيـذهـا الـسـيــولـة  ا
مــعـظــمـهــا الــذي يـعــتـمــد عـلى
ـنح ـســاعـدات وا الــقـروض وا
ـيـسـرة  من قـبل دول الـعالم) ا
واوضح احلديثي ان (احلكومة
قـرار اصــدرت اكــثــر من   200 
ـــــــشـــــــاريع بـــــــشـــــــأن تـــــــلـك ا
واالحـتـيـاجـات لــلـبـدء بـصـورة
فورية وبخطوات عاجلة لتنفيذ
ــقـررة) مــؤكـدا أن ــشــاريـع ا ا
(اخلـطـوات العـاجـلة لـلـحكـومة

شـمـلت ايـضـا اطالق درجات
وظــــيــــفـــة عــــلى مــــســــتـــوى
الـــــوزارات ومــــــؤســــــســـــات
الـــدولــة احلــكــومـــيــة وغــيــر
احلــكــومــيـة وصــلت الى 55
الـف درجـة وظـيـفــيـة اضـافـة
الى تـنشـيط  قطـاع االقراض
الـــــداخـــــلي لـــــلـــــمـــــشـــــاريع
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــزراعـــيـــة
ـــــيــــســــرة الــــصــــغــــيــــرة وا
ـــتـــوســطـــة الـــتي تـــخــدم وا
ـواطـنيـ وكـذلك لتـحـس ا
عـيشـية) وتابع اوضاعـهم ا
ـــوافــــقــــة عـــلى انـه (تـــمـت ا
تــــــدريب  40 الـف شــــــخص
خلـرطـهم في قـطـاع الـتـأهـيل
ـــهـــني واحلـــرفي من خالل ا
وزارة الـــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجــتــمـاعــيــة مــقــابل اجـور
يـــومـــيـــة فــضـال عن اتـــخــذا
اجـــراءات عــــديـــدة بـــاجتـــاه

حتفيز االقتصاد الوطني). 
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رواتب مــــــوظـــــفي لـ  10 وزارات
لـــلـــشـــهـــر احلـــالـي والـــتي يـــقع
مــــواعــــيـــد صــــرفــــهــــا مع عــــيـــد

االضحـى. 
الى ذلك صـدّقت مـحـكـمـة حتـقـيق
البياع اعـترافات مـتهمـ بتزوير
العملة احملـلية والدوالر االميركي
ـــواطــــنـــ في وبـــيــــعـــهــــا الى ا
الـعــاصـمــة بــغـداد.وقــالت  دائـرة
اعالم مجـلس الـقـضـاء االعلى في
بيـان امس  إن (احملـكـمة الـتـابـعة
لرئـاسة محـكمـة استـئنـاف الكرخ
االحتاديـة صـدقت اقـوال متـهـم
قـامـوا بتـزويـر الـعـمـلـة الـعـراقـية

والدوالر االميركي).
ــتـهــمـ اعــتـرفـوا واضـاف ان (ا
ـزورة يتـم الـتداول بـان االمـوال ا
بـهــا مـنــذ عـام 2015  ) واوضح
البيان انه  ( ضبط مبلغ 9500
دوالر أمـريــكي فــضال عـن عـمالت
.( تـهـم عراقـيـة أخرى بـحـوزة ا
فــيــمــا ســجــلت أســواق الــعــمــلـة
األجـنــبـيـة فـي بـغـداد أســتـقـراراً
بـــســـعـــر صـــرف الــدوالر مـــقـــابل

الدينار العراقي.
وقـال مـتـعـامـلـون امس ان (سـعـر
الـــســـوق فـي بـــورصـــة الـــكـــفـــاح
دنــانــيــر بــبــغـــداد ســجل  1208 
ألــفـاً لــلــدوالر الــواحـد أي  120 

و 800 دينار للمئة دوالر).

(2018  وأشــار إلى أنـه (ســيــتم
صــرف رواتب  وأجــور شــهــر اب
يـوم غـد اخلـمــيس ورواتب شـهـر
ايـلول ايـلـول يوم اخلـمـيس  20 
ـنـاسـبـة قـرب حـلـول عـيـد وذلك 
األضـحى). وفـي الـكــويت ســيـتم
صــــرف رواتـب الــــعــــامـــــلــــ في
ؤسـسات الوزارات والـهيـئـات وا
احلكـوميـة يـوم غد اخلـميس 16
اب اجلاري قبيل بـدء عطلـة العيد
وقــال  بـــنك بـــوبــيـــان الــكـــويــتي
اإلسالمي في بيان امس بأنه (من
ــتـــوقع إيـــداع رواتب اجلـــهــات ا
احلـــكــــومـــيـــة بــــتـــاريخ  16 اب)
.وتقرر صرف رواتب العامل في
حـــكـــومـــة إمـــارة رأس اخلـــيـــمــة
اخلــلــيــجـيــة عـن شـهــر اب قــبل
إجازة الـعـيد تـنـفيـذا لـتوجـيـهات
عضـو اجمللس األعـلى حاكم رأس
اخلــــيــــمــــة ســــعــــود بـن صــــقـــر
ـتــابـعــة ولي عـهـد الـقــاسـمي و
رأس اخليمة محـمد بن سعود بن
الـية صقـر القـاسـمي. قال وزيـر ا
االردني  عــز الـدين كــنــاكــريـة في
تصـريح امس ان (الوزارة سـتبدأ
بـــــصــــرف رواتـب شــــهـــــر اب في
الــــــفـــــتــــــرة من  16 إلى  19 من
الــشــهــر اجلــاري). كــمــا اصـدرت
اليـة العـراقية في  9 اب وزارة ا
احلــــالي قــــرارا بــــشــــان تــــوزيع
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ـاليـة توزيع رواتب قررت وزارة ا
موظـفي الـدولـة قـبل حلـول عـطـلة
عـــيــــد االضــــحى . وقـــال  بــــيـــان
ـــنـــاســـبــة لـــلـــوزارة امس انـه (
حلول عيد االضـحى سيتم توزيع
رواتب مـــوظــفي الـــدولــة لـــعــشــر
وزرات قـبل الـعـيد) واضاف  انه
( تـقـد صـرف الـرواتب لـعـشر
وزارات قـــــــــبـل تــــــــــاريخ  21 اب
اجلــــاري  وذلك لــــتـــازمـن صـــرف
رواتـــبـــهـــا مـع عـــيـــد االضـــحى)
واضــاف ان (تــاريـخ تــوزيع هــذه
الـرواتب ســيـكــون ابـتـداء من 15
اب ويـنـتـهي فـي الـعـشـرين مـنه).
فــــيــــمــــا اعــــلن  عــــدد مـن الـــدول
الــــعـــــربــــيــــة عـن صــــرف رواتب
العامل في أجهـزتها احلكومية
بشكل مبـكر قبل موعـدها الثابث
وذلك بـــهـــدف تـــوفـــيـــر ســـيـــولــة
لـلــمـواطــنـ تـمــكـنــهم من شـراء
مسـتلـزمات عـيد األضـحى.وأكدت
ـصـرية فـي بـيان ـالـيـة ا وزارة ا
امس (صـــرف الــرواتـب واألجــور
لــلــعــامــلــ في اجلــهــاز اإلداري
ــا فــيــهــا احملـول عــلى لــلــدولـة 
الـبـنــوك اخلـاصــة وكـذلك صـرف
الــنــفــقــة عن شــهــري آب وأيــلـول

لـفـرانس بـرس دون أن يـوضـحـوا ان كـان األمر يـتـعـلق
بقتلى أو جرحى.

وأعرب وزيـر النقل اإليطالي دانيلو تونينللي عن خشيته
من مأسـاة فادحة بعد انهيار اجلسر. وقال الوزير على
مـوقع تـويـتـر (أتـابع بـخـوف كـبـيـر مـا حـدث في جـنوى

وما يبدو أنه مأساة فادحة).
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{ رومــا (أ ف ب) - أدى انــهــيــار جــســر هــو امــتـداد
لـطريق سـريع امس الثالثـاء في جـنوى في إيـطالـيا إلى
ســقـوط اكـثــر من ثالثـ قــتـيال وفـق مـا نـقــلت وسـائل
اإلعالم عن مـسـعـفـ ومــصـادر في الـشـرطـة. وحتـدث
مــديـر مـركـز الــطـوار في جـنــوى لـوسـائل اإلعالم عن
عشـرات الـضحـايا وهـو ما أكـده مـسؤولـون في مكـتبه
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وأكــدت ضـرورة تـبـلــيغ الـقـوات
األمــنـيـة عن االجـســام الـغـريـبـة
ــشــبــوهــة الــتي والــعــنــاصــر ا
تـــنــتــهــز الــفـــرص لــلــمــتــاجــرة
ــرخــصــة). بــاألســلــحـــة غــيــر ا
وأعـلن مــجـلس الـقـضـاء األعـلى
إعـادة افــتـتـاح مـحـكـمـتي بـداءة
ــوصل واألحــداث الـتــابـعــتـ ا
حملــكـــمــة اســتــئـــنــاف نــيــنــوى
ن االحتـــاديـــة فـي اجلـــانب األ

مـــريــدي ضـــمن قـــاطع مـــديـــنــة
الـصـدر) واضـاف انه (  نـقل
سـتـشفى لـتـلقي اجلـرحى إلى ا
الـــــــعالج) مــــــشـــــــيــــــرا الى ان
عـرفة مالبسات (التحـقيق جارٍ 
احلـــادث) وتـــابع الــــبـــيـــان ان
(عـملـيـات بغـداد نـفذت أكـثر من
ـصـادرة األســلـحـة غـيـر حــمـلـة 
ـــنــطـــقــة ـــرخــصـــة في هــذه ا ا
وغــيـــرهــا من مـــنــاطـق بــغــداد
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أعلنت قـيادة عملـيات بغداد عن
إستشـهاد وجرح سـبعة مـدني
في االنـفجـار الـذي شهـده سوق
ـديـنة الـصـدر بـبـغداد شـعـبي 
وقـال  بيـان لـلـعمـلـيات امس ان
(ثالثـة مــواطــنــ اسـتــشــهـدوا
وجــرح أربــعــة اثـر انــفــجـار في
احـــدى الـــبـــســطـــات فـي ســوق
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قـــال بـــيـــان لـــوزارة اخلـــارجـــيــة
األمــــريـــكــــيـــة إن الـــوزيــــر مـــايك
بـومـبـيـو حتـدث هـاتـفـيـا مع ولي
العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان يوم االثن لبحث الوضع
في سوريا والـعراق وأفغـانستان

واليمن.
 وأضاف أن بومـبيـو شكـر األمير
مــحــمــد ”عــلى دعم الــســعــوديــة
ــلـحـة لــتـحــقـيق لالحــتـيــاجـات ا
االستقرار في شمال شرق سوريا
.وقــال إنـهــمـا (نــاقـشــا دعـمــهـمـا
لــــــــــوقـف إلطـالق الــــــــــنــــــــــار في
أفـغـانـسـتان خـالل عـيد األضـحى
والـسالم فـي أفـغــانـسـتــان بـوجه

عـام). واسـتــعـرضـا أيــضـا (عـمل
ــتـحــدة اخلـاص مـبــعـوث األ ا
حلل الـــــــصــــــــراع في الــــــــيـــــــمن
والقـضايـا األخـرى ذات االهتـمام

ــــشــــتـــــرك). ونــــقــــلـت وكــــالــــة ا
اجلمـهـوريـة اإلسالمـية اإليـرانـية
لألنبـاء عن مـسؤول إيـراني قوله
امس الـــثالثـــاء إن الـــســـعـــوديــة
أفـــــرجـت عن ثـالثـــــة صـــــيـــــادين
إيراني اعـتقلهم خـفر السواحل
ـاضـي بــعـد الــســعــودي الــعــام ا

. مفاوضات ب اجلانب
وزاد الــــــتـــــــوتــــــر بـــــــ إيــــــران
والـــســعــوديـــة خالل الـــســنــوات
اضية. وتدعم كل منهما أطرافا ا
مـــخــتــلـــفــة في حــروب بـــأنــحــاء

الشرق األوسط.
وقال أردشـيـر يار أحـمـدي رئيس
قـطـاع الـثـروة الــسـمـكـيـة بـإقـلـيم
بـوشــهـر اإليـراني إن الــصـيـادين
يـاه السـعودية في اعتـقلـوا في ا

بـعــدمـا يـونــيـو حــزيـران  2017 
ـــــيــــاه اجنـــــرف قـــــاربـــــهم إلـى ا
السـعـوديـة. وأضاف يـار أحـمدي
أنه جـــرى إطالق ســراحـــهم هــذا
األسـبــوع (بــعـد مــفـاوضــات بـ
مــســؤولي وزارة اخلــارجــيــة في
ــســؤول الــبـــلــدين). ولم يـــذكــر ا
اإليـــــرانـي مـــــوعـــــد اإلفـــــراج عن
الـــصــيـــادين الـــثالثــة عـــلى وجه
الــتـحــديــد. وأفــرجت الـســلــطـات
السـعـودية في فـبـراير شـباط عن
تـســعـة صــيـادين إيــرانـيــ بـعـد
ــدة عـامــ بــتــهــمـة اعــتــقــالـهـم 
ــــيـــاه اإلقـــلــــيـــمـــيـــة انـــتـــهـــاك ا
الـسـعـوديـة. وقـطـعت الـسـعـودية
كل عـــالقـــاتــــهـــا مـع إيـــران عـــام

. 2016 محمد بن سلمان 

dLðR∫  رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان


