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تـوقـع خـبـيـر قـانـوني اصـدار رئـيس
اجلـمـهوريـة فؤاد مـعصـوم مرسـوما
يـدعـو فـيه الـى عـقد اجلـلـسـة االولى
ان الداء اليـم الدسـتورية في لـلبـر
وقت قــريب لــلـغــايــة بـعــد مـصــادقـة
احملـكمة االحتادية العليا على نتائج
االنــتــخـابــات الـنــيــابـيــة يـوم امس
مـــشـــيـــراً الـى احـــتـــدام الـــتـــنـــافس
واحلـــــراك الـــــســـــيـــــاسـي مع اعالن
ــصـادقـة عـلى االنـتــخـابـات سـعـيًـا ا
لـتـشــكـيل الـكـتـلـة الـكـبـرى واخـتـيـار
ـقـبل . وقـال طـارق رئــيس الـوزراء ا
ـراحل حــرب لـ (الــزمـان) امـس ان (ا
ـعقـدة التي تضـمنت تدقـيق اسماء ا
ــرشـحـ وعـمــلـيـات الــعـد والـفـرز ا
ــوجب مـصــادقـة الــيــدوي انـتــهت 
احملـكمة االحتادية العليا على نتائج
االنـتخـابات)  واضـاف ان (االحزاب
ــدة الــســيـــاســيــة تــخــلــفت طــوال ا
ـاضـية عن تـشـكيل الـكتـلـة الكـبرى ا
او تـشـكـيل حتـالف يسـتـقـطب بعض
ـكن ان تـفضي الى الـقـوى االخـرى 
صادقة على جرد ا الـكتلة الكبـرى 
الـــنــــتـــائج)  ولـــفـت الى انه (بـــعـــد
ــصــادقـة عــلى الــنــتـائـج أمس بـدأ ا
احلــراك الـسـيـاسـي لالحـزاب يـتـسع
بـشكل مـلحـوظ للـتنـافس والـتصارع
عـــلى تـــكـــوين حتــالـف يــضـم اغــلب
الــقـــوى الــتي تــســتــطـــيع من خالله
اعالن الـكـتـلـة الكـبـرى داخل مـجلس
الـــنــواب)  واوضـح حــرب ان (هــذه
ــرحــلــة تـتــضــمن تــولي مــعــصـوم ا
بــتـــحــديــد مــوعـــد اجلــلــســة االولى
ــرســوم اجلــمــهــوري في بــاصــدار ا
الــيــوم الـــذي يــلي عــطــلــة الــعــيــد)
مــؤكـدا ان (الــدسـتــور أجـاز حتــديـد
مـوعد اجلـلسـة وتكـون برئـاسة اكـبر
االعــــضـــــاء ســــنــــا الداء الـــــيــــمــــ
ـرسوم الى الـدسـتوريـة وال يحـتاج ا
أي اجـــــراء من تـــــدقـــــيق قـــــوائم أو
انـــتــــظـــار اجـــراء اخـــر). وصـــادقت
احملــكــمـة االحتــاديــة عـلى الــنــتـائج

الـــنــهـــائــيــة النـــتــخـــابــات مـــجــلس
تحـدث باسم احملكمة الـنواب.وقال ا
إيــاس الــسـامــوك في بــيـان امس ان
(احملـكـمة عـقـدت جـلسـتـها بـحـضور
كــامل اعــضـائــهـا ونــظــرت في طـلب
تـصديق النتائج النهائية النتخابات

مـجلس النواب)  واشار الى انه (
 الــتــدقــيق في االســمــاء الـواردة من
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا ا ا
لـالنـتــخــابــات)  واضــاف انه (بــعـد
ـداولـة بـشـأن  االسـمـاء الـتــدقـيق وا
الــواردة واالعـتــراضـات عــلى بـعض
مــنــهــا  اصــدرت احملــكــمــة قــرارهـا
ــصـادقــة عـلى االســمــاء بـاتــفـاق بــا

اآلراء). 
فـي غضون ذلك اعـلن حتالف الـنصر
عن تـمـسـكه بـتـرشـيح رئـيـسه حـيدر
الــعـبــادي لـواليـة ثــانـيــة في رئـاسـة
الـوزراء . وقال القيـادي في التحالف
فـالح الـفـيـاض في بـيـان مـشـترك مع
اعـضاء في التحـالف انه (من منطلق
احلــــرص عـــلى وحــــدة الـــتــــحـــالف
ومـسـاره الوطـني  نؤكـد ضرورة ان
ـتـخـذة فـيه ضـمن تـكـون الـقـرارات ا
الــسـيـاقــات الـصـحــيـحـة)  واضـاف
عنية (نـحرص ألوسع تمثيل للكتل ا
رشح لرئـاسة الوزراء مع بـاختيـار ا
عـدم استبعـاد اَي طرف معني بذلك)
ا  مـشيـرا الى (عدم الـتزام الـنصـر 
يـتردد عن دخوله فـي حتالف محدود
مع بـعض الكتـل السياسـية)  وتابع
الـفيـاض ان (التحـالف متـ وموحد
ـبـاحـثات في سـيـاسـته ومـسـتـمر بـا
لـتشـكيل الـكتلـة الكـبرى مع الـتمسك
بـترشـيح العـبادي لـرئاسـة الوزراء).
ــتـحــدث بـاسـم تـيـار بــدوره كـشف ا
احلــكـمــة الـوطــني نـوفل أبــو رغـيف
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عـادت اكـثر من  500 عـائـلـة نـازحة
الـى قــريـــة اجلـــغـــيــفـي في قـــضــاء
ـحــافـظــة  نـيــنـوى بــعـد الــبـعــاج 
جنــاح الــقـوات االمــنـيــة في تــأمـ
مـنـاطـقهـا. وقـال نائب رئـيس جلـنة
ـــانــــيـــة في االمـن والـــدفـــاع الــــبـــر
ـان السـابق عن نـيـنـوى نايف الـبـر
الـــشـــمــري في تـــصـــريح امس  انه

(بــجـهـود كــبـيــرة من رئـيس اركـان
اجلـــيش الـــفــريـق الــركـن عــثـــمــان
ي وقـائـد عـمـلـيـات اجلـزيرة الـغـا
والـــبـــاديــــة الـــلـــواء الـــركن قـــاسم
احملــمـدي وقـائـد الـفــرقـة الـسـابـقـة
بـــاجلــيـش الــلـــواء الــركن نـــومــان
ــنـاطق الــزوبــعي فـقــد  تــأمـ ا
احلـــدوديـــة الــقـــريــبـــة من قـــضــاء
ـا ساهم بـعودة اكـثر من الـبـعاج 
 500 عـائلة نازحة الى منازلها في

مــجــمع اجلــغــيــفي فـي الــقــضـاء)
واضـــاف  ان (الــــقـــوات االمـــنـــيـــة
وبــجــهـود مــسـتــمــرة  خالل االيـام
اضـية اسـتـطاعت تـأم االربـعـة ا
مـناطق غـرب نيـنوى احلـدودية مع
ـا سمح بـعودة الـنازح سـوريا 
الى قـراهم لـيـكـونـوا سـنـد لـلـقوات
االمــــنـــيـــة).ورأى  ان (عـــودة هـــذه
الـعوائل سيكـون له مردود ايجابي
عـلى تشجيع الـعوائل االخرى على

الـعودة الى مناطقـها)  مشيراً الى
ان( مـناطق العوائل العائدة التبعد
سافة سبعة كيلو عن احلـدود اال 
مـتران مـا يعـني ان احلدود مـؤمنة
بـشـكل كبـير جـدا). ودعـا  الشـمري
احلـكومة احملـلية  حملـافظة نـينوى
الـى (االســـراع بــــتــــوفــــيـــر الــــدعم
الـلـوجـسـتي واخلـدمي واسـتـكـمال
ـنـاطق احملررة الـبـنى الـتحـتـيـة با
لـتـشـجـيع بـاقي الـعـوائل لـلـعودة)
ـوصل مــشــددا عــلى ان (تــامــ اا
وعــودة عــوائــلــهــا مــعــنــاه تــأمـ
ـا خــاصـرة الـعـراق الـشــمـالـيـة و
يــؤمن كل مـنــاطق الـعـراق ويــبـعـد
شـبح اجتياح اجلمـاعات االرهابية
لــلـمـحــافـظـات كـمــا حـصل في عـام
2014). مـن جــــــهـــــة اخــــــرى دعت
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق االنـسان ا
ـواطـنـة االيـزيـديـة اشـواق حجي ا
حـميـد الى زيارتهـا وتقـد شكوى
بــحق خــاطــفــهــا الـداعــشي وقــاتل
ـانـيا من ذويـهـا الـذي ألـتـقـته في ا
أجل إلــقــاء الـقــبض عــلـيـه  فـيــمـا
طالبت احلكومة العراقية والقضاء
ــنع بـــاتـــخــاذ االجـــرءات الالزمـــة 
افالت مــرتـكـبي انـتـهـاكـات حـقـوق
االنــسـان من الــعـقــاب.وقـال  نـائب
ـفوضـية عـلي عـبد الـكر رئـيس ا
مــيـزر الــشـمـري فـي بـيـان امس ان
ـتــابـعـة اجلـادة والـفـاعـلـة كـانت (ا
وراء  الـقـاء الـقـبض عـلى مـخـالفي

عـن إعالن نــــواة الــــتـــحــــالف الــــتي
تـنـتهـي إلى تشـكـيل الكـتـلة الـكـبرى.
وذكــر ابـو رغـيف في بـيـان امس  ان
ـكونات الـعراقيـة ستكـون حاضرةً (ا
في لـقاء القـوى واإلئتالفات الـوطنية
إلعـالن نـواة الـتـحـالف الـتي تـنـتـهي
إلى تـشـكـيل الكـتـلة الـكـبرى ). ورأى
رئـيس ائـتالف دولـة القـانـون  نوري
ــــالـــكي ان مــــشـــروع األغـــلــــبـــيـــة ا
الـسياسـية ما يـزال هو احلل األمثل.
وقــــال مـــكـــتــــبه في بــــيـــان امس ان
ـبـعـوث اخلاص ـالـكي بـحث مع ا (ا
تـحدة االمـريكـية لـرئـيس الواليـات ا
بـريت مـكـغـورك مـسـتـجـدات الـوضع
الـــســـيـــاسـي واالمـــني في الـــعـــراق
ــنـطــقـة وسـبل تــعـزيــز الـعالقـات وا
( الـثـنـائـيـة ب الـبـلـدين الـصـديـق
ــــالــــكـي خالل الــــلــــقــــاء ان واكــــد ا
(مـشروع األغلبية السياسية ما يزال
هــــو احلل األمـــثـل لـــلـــتــــخـــلص من
االزمـــات الـــســـيــاســـيـــة واالمـــنـــيــة
ـزمـنة واالقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية ا
الــتي يــعـيــشـهــا الـعــراق واالنـطالق
لــتـشـكـيل حـكــومـة قـويـة قـادرة عـلى
حــفظ األمن واالسـتـقــرار واسـتـعـادة
هـيبة الـدولة والنهـوض باخلدمات).
مـن جــهــته افــصح عــضــو االئــتالف
وسوي عن ابرز القوى ذاتـه محمد ا
ـنـضـويـة في الـكتـلـة الـكـبـرى التي ا
يـــــصـل عـــــدد نـــــوابــــــهـــــا الى 200
ــوســوي في تــصــريح نــائب.وقــال ا
امس ان (تــشـكــيل الــكـتــلـة الــكـبـرى
اصـــبح قـــاب قــوســـ او ادنى وقــد
ـهــا بـشــكل كـبــيـر) تــوضـحـت مـعــا
ـفـتـرض اعالنـها واضـاف (كـان من ا
اضي او خالل فـي خالل اليوم ا
الـعيد)  وتابع ان (عدد نـواب الكتلة
الـكـبرى الـذين حصل بـيـنهم االتـفاق
وصـل الى  200 نــــــــائب)  ولــــــــفت
ـشارك بـالكـتلة ـوسوي الى ان (ا ا
هـم دولـة الــقــانــون وحتــالف الــفـتح
واالحتـــــــاد الـــــــوطــــــــني واحلـــــــزب
ـقـراطي الكـردسـتـانيـ اضـافة الـد
الـى عــــــدد مـن اعــــــضـــــــاء احــــــزاب
ــعـارضــة الـكــرديـة)  مــوضـحـا ان ا
(الـكتـلة ستـضم ايضا  32 نـائبا من
سـمياتهم الـشخصية و34 الـنصر 
نــائـبـا من ائـتالف احملـور الـوطـني)
مـنـوهـا الى ان (كل كـتـلـة كـان لـديـها
بــرنـامج ســيـاسي وسـيــتم جـمــعـهـا
بــبـرنـامج مـوحــد وفق رؤيـة وطـنـيـة
ـرجــعــيـة تــنــسـجـم مع تـوصــيــات ا

ومتطلبات اجملتمع العراقي). 

كرمة امس pÝUM∫ حاجان في طريقهما الداء مناسك احلج في مكة ا
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ـدة فــتح  121 طــريــقـاً مــغـلــقــاً في ا
األخـيـرة) فـيـمـا أعـلـنت أمـانـة بـغداد
تــــهــــيـــئــــتــــهـــا عــــدداً من احلــــدائق
ـتـنزهـات ضمن قـواطعـها الـبلـدية وا
االربـعة عشر إلستقبال العوائل خالل
أيــام الـعـيـد .وقـال  بــيـان لألمـانـة ان
(مالكـات االقـسـام الـزراعيـة بـالـدوائر
الـــبـــلــديـــة قـــامت بـــإدامـــة احلــدائق
ـتنزهات وصـيانة منـظومات الري وا
وتـشـغيل الـنـافورات وصـيـانة الـعاب
االطـفال ونـصب ألعـاب اطفـال جديدة
إلسـتقبـال العوائل خالل ايـام العيد)
وأضــاف ان (األمـــانــة هــيــأت أيــضــاً
حـدائق شـارع أبـي نؤاس وكـورنـيش
األعــظـمــيــة ومـرافق مــتـنــزه الـزوراء
ـواطن طوال ايـام العيد إلسـتقبال ا
رافق الـترفيـهية االخرى الى جـانب ا
الـتـابـعة لـقـطـاع االستـثـمار)  وأشـار
الــبـيـان إلـى ان (مـديـريــة احلـراسـات
واألمـن في االمانة  أعدت خـطة امنية
بـالـتنـسيـق مع قيـادة عمـلـيات بـغداد
حلـماية هـذه األماكن وتهـيئة األجواء
ناسبة وان اآلمـنة للمواطـن خالل ا
اجلـهد اخلـدمي سيـستـمر طـوال أيام
الــعـيــد في تـقــد خـدمــات الـنــظـافـة
ــــاء واجملــــاري ألهـــالـي مـــديــــنـــة وا

بغداد).
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بـعــد مـصــادرة اسـلــحـة الــكـثــيـر
مـنــهم من قــبل الــقـوات االمــنــيـة
خالل الــعـمــلــيـات الــعــسـكــريـة)
مــــشــــيــــرا الى (عــــدم تــــطــــبــــيق
تـعـلـيـمـات وزارة الداخـلـيـة الـتي
تـــســمـح لـــكل عـــائـــلــة بـــامـــتالك
قــــطــــــــعــــة سـالح لــــلــــدفــــاع عن
النفس). ودعا الكيالني  اجلهات
االمـنـيـة   الى (الــسـمـاح ألهـالي
حـوض الــنــدا بـامــتالك اســلــحـة
ــــــواجـــــــهــــــة اي حتــــــد امـــــــني
يـــتـــعـــرضـــون له   وفق الـــيـــات
ا تضـعـهـا االجـهـزة االمـنـيـة   
يتالءم مع الـتعـليـمات والـقوان

النافذة بهذا الصدد).

بقـضـاء بـلـدروز   بـهـدف الـدفاع
عن انــفـســهم ضــد خاليــا داعش
الـــنــائـــمـــة.  وقـــال الـــكـــيالني لــ
(الزمـان) أمس ان (سكـان حوض
الـنـدا  في اطـراف قـضـاء بـلدروز
الـتـابع لـلـمـحـافـظـة  بـدون سالح
ـــا تـــفـــاجئ وهـــذه حـــقـــيـــقـــة ر
الـكـثـيـرين لـكن هـذا هـو الـواقع)
مـشـيـرا الى ان (احلـوض سـاخن
ويـشـهـد خـروقــات امـنـيـة وبـروز
خلاليا داعش النـائــــمـة ب مدة
واخــــرى). واضـــــاف ان (اهــــالي
الــنــدا ايــديــهـم مــقــيــدة امــام اي
هــجــوم من قــبل اي تــنــظــيــمــات
لـكون السالح متطرفـة النهم ال 

االرهـــابــــيــــة في مــــنـــاطـق غـــرب
االنبار).واشار الـى ان (االجتماع
بـحث ايـضـا وضع خــطط امـنـيـة
ـبـارك خـاصــة بـعـيــد االضـحـى ا
وتــأمـــ احملـــافــظـــة من اعـــمــال
ارهابية)   واضاف ان (عمـليات
اسـتــطالع خـاصــة بـيـنـت لـنـا ان
ـــــــنــــــاطق هــــــنــــــاك عـــــــددا من ا
الصحـراوية غرب االنـبار حتتاج
ـنع تــسـلل الى سـيــطـرة أمــنـيــة 
االرهابيـ وتكـوين خاليا نـائمة

 .( دني واستهداف ا
وفي ديــالى دعــا عــضــو مـجــلس
احملـافـظـة عـامـر الـكـيالني   الى
تــســـلــيح ســـكــان حـــوض الــنــدا

باحلكم كمـا طالبـنا بإالسراع في
تنفيذ احلكم بأقرب وقت).

 ومن جـــانب اخــر حـــثت قـــيــادة
احلــشــد الـــشــعـــبي حملــور غــرب
ـشترك االنبار   عـلى التـنسيق ا
الحــــقــــة اخلاليــــا االرهــــابــــيـــة
النـائـمـة في منـاطق غـرب االنـبار
ـسـؤوليـة. وقال وتأمـ قواطع ا
قائد عمـليات احلـشد حملور غرب
االنـبــار قــاسم مــصــلح في بــيـان
امس انه ( عقـد اجـتـمـاع امني
موسع ضم الـقيـادات االمنـية في
مـحـور غــرب االنـبــار من احلـشـد
واجليـش للـمـنـاقـشـة والـتـنـسيق
ـالحــــقـــــة اخلاليــــا ــــشـــــتــــرك  ا

ــــجـــزرة بــــإعـــدام 14 مــــدانــــا 
سبايكر   داعية الى االسراع في
تنـفـيذ االحـكـام االخرى الـصادرة
بــحق مـــرتـــكــبي اجملـــزرة. وقــال
رئيس اللجنـة مع الكاظمي في
تــــصـــريـح امس  ان (الــــقــــضـــاء
صادق على احلكم باإلعدام بحق
14 مــدانــا رئــيــســاً شــاركــوا في
مجزرة سبايكر)   مشيرا الى ان
(اعـضــاء جلـنــة تـخــلـيــد مـجـزرة
تـكــريت حــضـرت اجلــلـســة الـتي
تهم وفق تمت فيها محـاكمة ا
مواد قـوانـ مـكـافـحـة االرهاب)
واضــاف (نـــقــلــنـــا شــكـــر اهــالي
غدورين الى القضاء ألنصافهم ا

عـلى مـتـهم بـاخلـطف في مـنـطـقة
ــنـــصـــور ومـــتــهـم اخــر ضـــمن ا
منـطـقة هـور رجب بـتهـمـة الغش
واالحتـيـال ومـتـهم ثـالث في حي

الزهـور بتـهـمة الـتهـديـد فيـما 
الــقـاء الــقــبض عــلى مــتــهم رابع
بـــتـــهـــمــــة اإلرهــــــــــــــاب ضـــمن
منـطقـة السـعـدون بالـتنـسيق مع
مــــــفـــــــرزة من االمـن الــــــوطـــــــني
باإلضافـة الى القبض عـلى متهم
ــــدائن/ حي ضـــمـن مـــنـــطــــقـــة ا
الشهداء   ضبطت بحوزته 100

حبة مخدرة). 
من جــهـــة اخــرى اعــلـــنت جلــنــة
تخليد مجزرة سبايكر عن احلكم

االجتـار بـاألعـضـاء الـبـشـريـة في
بغداد).

وأشـار الى ان (عــمــلـيــة الــقـبض
جاءت بعـد متـابعة ونـصب كم

ـشـهـود) مـحـكم لـهـمــا بـاجلـرم ا
وألـقت الـقــوات االمـنـيــة الـقـبض
عــلى خـــمــســة مـــتــهــمـــ بــتــهم

مختلفة في بغداد. 
وقـــال مـــركـــز اإلعالم األمـــني في
بـيـان امـس ان (الـقـوات األمــنـيـة
في قيـادة عمـليـات بغـداد تمـكنت
من الـقــاء الــقـبـض عـلى خــمــسـة
متهم بتهم مـختلفة في مناطق

مختلفة من بغداد). 
واضــاف انه ( الــقـــاء الــقــبض
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الــقـت اســتـــخـــبــارات الـــشـــرطــة
االحتادية   القبض على امرأت
 تــمـتــهــنــان االجتــار بــاألعــضـاء

البشرية في بغداد.
وقـــــال الــــــنــــــاطق بــــــاسم وزارة
الـداخـلـيـة الــلـواء سـعـد مـعن في
بــيـــان امس  ان (اســـتــخـــبــارات
الشرطة االحتاديـة العاملة ضمن
وكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتــاديــة في الــوزارة تــمــكــنت
خالل عـمـلـيـة أمـنـيـة نـاجـحـة من
القـبض عـلى امـرأتـ  تـمـتـهـنان
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يـقف اكـثـر من مـلـيـوني مـسـلم قـدموا
من مـخـتلف بـقاع األرض عـلى صعـيد
عـرفة الـيوم االثنـ غداة بـدئهم بأداء
مـــنــاسك احلـج امس االحــد فـي مــكــة
مـلكـة الـعربـية الـسعـودية ـكـرمة بـا ا
فـي أجــواء من احلــر الــشــديــد. وأدى
احلــجـاج الـطــواف حـول الـكــعـبـة مع
بـداية الشعـائر ثم قاموا بـالسعي ب
ــروة قـبل  تــوجــهـهم إلى الــصــفـا وا
مــنـى في يــوم الــتــرويــة ومــنــهــا إلى
عـرفات عـلى بعـد عشـرة كيـلو مـترات.
وبـعـد يـوم الـوقـوف في عـرفـات يـنـزل
احلـجــاج إلى مـنـطـقـة مـزدلـفـة في مـا

يـعـرف بـالـنـفـرة ويـجـمـعـون احلـصى
فـيـهـا السـتـخـدامـهـا في شـعـيـرة رمي
اجلـمـرات اي في اليـوم األول من عـيد
األضــــحـى حـــيـث يــــقــــوم احلــــجـــاج
بـالـتضـحـيـة بكـبش ويـبدأون شـعـيرة
رمـي اجلمرات في منى. ويشكل احلج
حتـديـا لـوجـسـتـيـا كـبـيـرا لـلـسـلـطات
الــســعــوديــة الــتي أعــلــنت اجلــمــعـة
ـاضـية أنـها مـستـعدة لـتأمـ حسن ا
ســـــيــــره من خـالل اطالق مــــبــــادرات
(احلج الـذكي) الذي يتمثّل بـتطبيقات
هـاتفـية تـساعد احلـجاج في كل شيء
من الــتـرجـمـة إلى اخلــدمـات الـطـبـيـة
ـنـاسك احلج. ووضع الـهالل مـرورا 
األحـمـر السـعودي تـطبـيق (أسعـفني)

ـســاعـدة احلـجـاج الـذين يـحـتـاجـون
إلى مـسـاعـدة طـبـية عـاجـلـة وبـامـكان
الــســلــطــات حتـديــد مــكــان احلــجـاج
بـاستخدام التطبيق.كما أطلقت وزارة
احلج والــعـمـرة تـطـبــيق (مـنـاسـكـنـا)
لـلتـرجمـة للـحجـاج الذين ال يـتكـلمون
الـعربية وال االنكليزية.ويعدّ احلج من
أكـبر الـتجـمعـات البـشريـة سنـويا في
الـعـالم ويشـكل أحـد األركـان اخلمـسة
لـإلسالم وعـــــلى مـن اســــتـــــطــــاع من
ـــؤمــنــ أن يــؤديـه عــلى األقل مــرة ا
واحـــدة في الــعــمـــر. ويــتــرافق احلج
عــادة مع تــدابــيــر أمـنــيــة مــشـددة إذ
اضية حوادث تـخللته خالل أالعوام ا
تـــــدافـع أودت بــــحـــــيـــــاة الف و300

شـخص فـي عام  2015  بـيـنـهم عدد
.ويشارك كـثيـر من احلجاج اإليـرانيـ
حــجــاج إيــرانــيــون في مــنــاسـك هـذا
الــعــام بـعــد أن كــانت طـهــران عــلـقت
مــؤقـتـا إرسـال مـواطــنـيـهـا إلى احلج
بــعـد تـلك احلـادثـة. ومـرّ مـوسم احلج
ـاضي من دون حـوادث كبرى الـعام ا
إال أن األزمــة مع قـطـر ألــقت بـظاللـهـا
عــلى هــذا احلــدث الـديــني الــســنـوي
وتـبادلت الرياض والدوحة االتهامات
ـنـاسك. وكـانـت اإلمارات بـتـسـيـيس ا
ـــتــحـــدة والــســـعــوديــة الـــعــربـــيــة ا
والـبحرين ومـصر قد قطـعت عالقاتها
مـع قطر في اخلامـس من حزيران عام
 2017 بـــعـــدمـــا اتـــهـــمـــتــهـــا بـــدعم

مع الكاظمي

(اإلرهـــــاب). وأكــــدت الـــــســــلـــــطــــات
الــســعــوديــة هــذه الــســنــة الــســمـاح
ـنـاسك. لــلـحـجـاج الـقـطــريـ بـاداء ا
وتـأتي مناسك احلج هـذا العام بـينما
تـشهد السعـودية موجة غيـر مسبوقة
من الـتـغـيـيـرات  بـيـنـهـا صـدور قـرار
الـسـماح لـلسـيدات بـقيـادة السـيارات
اضي الـذي بدأ تطبيقه في حزيران ا
 وانـفـتاح عـلى اخلـارج  ووسط أزمة
سـيــاسـيـة مـسـتـمــرة بـ الـسـعـوديـة
وقـطـر. في غـضـون ذلـك أعلـنـت بـعـثة
احلـج الـعـراقــيـة ان جــمـيـع احلـجـاج
الـعـراقـيـ سـيـكـون سـكـنـهم فـي أيام
الــتـشــريق ضــمن احلـدود الــشـرعــيـة
ـقدسـة. وبدأ ـشـعر مـنى في الـديار ا

ضــيــوف الـرحــمن فـي الـتــوافــد عـلى
مـشـعر مـنى لقـضـاء يوم الـترويـة قبل
الـتوجه فجر اليوم االثن التاسع من
ذي احلــجـة إلى صـعـيـد جـبل عـرفـات
الــذي يــعــد الــركن األهم من فــريــضـة
احلـج. وبـــــادرت وزارة االتـــــصــــاالت
ـعـلـومـات في تـقـد هـديـة وتـقـنـيـة ا
لك لـلحـجاج انـطالقا من تـوجيـهات ا
ســلــمـان بـن عـبــدالــعـزيــز.وتــتــضـمن
الـهديـة مليـوني غيـغا وذلك بالـشراكة
مع مـجـمـوعـة االتـصـاالت الـسـعـوديـة
وشــركــة احتــاد اتـصــاالت مــوبــايـلي
ــتــنــقــلــة زين وشــركـــة االتــصــاالت ا
وشـركة فيرجن مـوبايل وشركة احتاد

جوراء ليبارا. 
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الـقانـون ومنتـهكي حقـوق االنسان
وخـاصـة مـجرمي عـصـابات داعش
الـــذين تـــلـــذذوا بـــارتـــكــاب ابـــشع
ـواطنـ العزل من اجلـرائم بحق ا
تــهـــجــيــر وتــعــذيـب وقــتل وســبي
وانـــتــهـــاك اعـــراض وغــيـــرهــا من
كن التهاون فيها اجلـرائم التي ال
مـعـهـم ابدا)  واضـاف أن (الـكـثـيـر
مـن عناصـر تنظـيم  داعش مازالوا
يـتـمــتـعـون بـاحلـريـة الـكـامـلـة كـمـا
ـواطـنـة اشـواق حجي حـصل مع ا
حـمـيـد  الـتي ألتـقت بـقـاتل ذويـها
انـيا بعد وخـاطفهـا الداعشي في ا
 3ســنـوات من اسـتـعــبـاده لـهـا في
نـيـنـوى). ورأى الـشـمـري  أن (هـذا
يــدل عـلى ان احلــكـومــة الـعــراقـيـة
والـــقــضــاء لم يـــتــخــذا االجــراءات
نع الالزمـة والـتـدابيـر الـقـانونـيـة 
افـالت اجملـــرمــــ من الــــعــــقـــاب)
ـفوضـية داعـيا حـميـد الى (زيارة ا
وتــقـد شـكـوى بـهـذا اخلـصـوص
حــتـى يــتم اســتــكــمــال االجــراءات
الــقـانـونــيـة ورفـعـهــا الى اجلـهـات
ــعـنـيــة ألجل الـقـاء الــقـبض عـلى ا
ـعـني وحتـقيق الـعـدالة االرهـابي ا

وانصاف الضحايا)  
مـــطــالـــبــا احلـــكـــومــة الـــعــراقـــيــة
والــــقـــضـــاء بـ(اتــــخـــاذ االجـــرءات
ـــــنع افـالت اجملـــــرمــــ الـالزمـــــة 
ومـــرتـــكـــبي انـــتــهـــاكـــات حـــقــوق

االنسان من العقاب).

اعتـرافـات ثالثـة مـتـهـمـ بـعد ان
الـقي الـقـبض عـلــيـهم وبـعـهـدتـهم
مـخـطـوطــات ديـنـيـة اثــريـة تـعـود
وصل.وقال إلحدى الكنـائس في ا
ـتـحـدث الـرســمي بـاسم مـجـلس ا
القـضاء عـبـد السـتـار بيـرقدار في
بـيــان امس  ان (الـقــوات االمـنــيـة
وباشراف مـباشر مـن قبل محـكمة
حتقيق نـينـوى القت الـقبض على
مــتـــهـــمـــ ضــبـــطت بـــحـــوزتــهم
مــخــطـوطــات تــعــود الى مــتــحف
ــوصل كــنـــيــســة مـــارتــومـــا في ا
ــوصل الــتــابــعــة الـى ابــرشــيــة ا
للسريان الـكاثوليك)  وأضاف أن
ـــضـــبــــوطـــات هي عــــبـــارة عن (ا
مخطـوطات ديـنيـة أثريـة كانت قد
فقـدت بـعـد ان استـولت عـصـابات
داعش عـلــيـهـا)   مـشــيـرا إلى أن

(احملـــكـــمـــة صــــدقت اعـــتـــرافـــات
تهم واتـخذت االجراءات كافة ا
بــغـــيــة احـــالــتـــهم الى احملـــكــمــة
اخملـتـصـة). من جـانب اخـر كـشف
مصـدر امـني عن تـفاصـيل جـديدة
عن حـادثـة مـحــاصـرة قـوة امـنـيـة
لـــعـــدد من االشـــخـــاص حـــاولـــوا
اقـتــحــام مــنــزل في بــغــداد. وقـال
ـصـدر في تــصـريح إن (خــمـسـة ا
من افـراد عـشـيـرة كـانـوا يـرومون
مهاجمة منزل في حي اور لوجود
خـالف ســــــــابـق مع اهـل الــــــــدار)
مضـيفـا أن (دوريـة للـشرطـة كانت
قـريـبـة من احلـادث قـامت بـاطالق
). واوضح أن هاجم النار على ا
ـهاجمـ الذا بالفرار (اثن من ا
ــنــزل  فــيــمــا عن طــريق ســطح ا
القى عناصر الدورية القبض على
ـصـدر ثالثـة آخـرين)  وبــحـسب ا
فـــان (الـــشـــخــصـــ الـــلـــذين الذا
بالفرار قاما بسرقة مبلغ قدره 25
نزل)  موضحا مليون دينار من ا
نزل الذي يعود الحد التجار أن (ا
كـان خــالــيــا من ســاكــنــيه). وكـان
مــصـدر أمــني قــد افــاد في مــوقت
سابق من يـوم امس بـان (عصـابة
مكونة من ستة اشخاص اقتحمت
منزال فـي حي اور بهـدف سرقته)
مـــوضـــحـــا الى ان (قـــوة امـــنـــيــة
ـنزل حـاصـرت الـعصـابـة داخـل ا

واشتبكت معهم).
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اعادت هـيـئـة الـنـزاهـة الى الـدولة
مـلــكـيــة عـقــار مــسـاحــته خـمــسـة
مليار دينار ات وقيمته 5. 2   دو
في محافظة كـركوك  فيما اشارت
الى ضبط ثمانية مُتَّهم لقيامهم
باالستيالء عليه.وقالت الهيئة في
بــيـــان امس  إن (مالكـــات مـــكــتب
حتــقــيق الــهـــيــئــة في احملــافــظــة
ــفـتش وبـالــتـنــســيق مع مـكــتب ا
العام في وزارة الداخلية  تمكنت
من ضبط ثمانية مُتَّـهم لقيامهم
ــلــوك بــاالســتــيالء عــلى عــقــار 
ات للدولـة تبلغ مـساحته  5 دو
وقيـمـته الـتـقـديـرية مـلـيـارا ديـنار
ـــلـــيـــار)  واضــاف أن ونـــصف ا
(دائـرة الــتـحـقــيـقــات في الـهــيـئـة
أشارت  في مـعـرض حديـثـها عن
تفاصيل عملـية الضبط التي تمَّت
وجب مُـذكَّـرة قـضـائـيَّة  إلى أن
تـابـعة ـكـتب ونـتيـجـة ا مالكات ا
والـــتـــدقـــيق تـــمـــكَّـــنت من ضـــبط
ُتَّـهمـ الذيـن قامـوا باالسـتيالء ا
عـلى الـعـقـار الـذي تـعـود مـلـكـيـته
ــالــيـــة ويــقع في حي إلى وزارة ا
الـــواســــطي فـي مـــركــــز مـــديــــنـــة
كـــركــــوك)  واوضح الــــبـــيـــان أن
ـتـهـمــ قـامـوا بـدون وجه حق (ا
بـعـمـلـيـة فـرز وهـميـة لـلـعـقـار إلى

قطع أرضٍ سكنيـةٍ تمهيداً لـبيعها
ـتـهـم )  واكد أن (ا للـمُـواطـن
 ضـبــطــهم مــتـلــبــسـ بــاجلـرم
ادة 240 شـهـود وفـقاً ألحـكـام ا ا

من قــانــون الــعــقــوبــات  كــمـا 
ضـــبط جــــمـــيع األولــــيـــات غـــيـــر
سـتـخدمـة في عـملـية األصولـيـة ا
االستـيالء عـلى الـعـقـار  وتـنـظيم
مـــحــضـــر ضـــبطٍ أصـــوليٍّ بـــذلك
وعــرضه عــلى قــاضي الــتــحـقــيق
ُــــخــــتـص التــــخــــاذ اإلجــــراءات ا
ُـنـاسـبـة). ويُـذكَـرُ أنَّ الـقـانـونـيَّـة ا
الهـيئـة أعلـنت  في الـسابع عـشر
ـاضي  عن إعادة من شهـر أيـار ا
أراضٍ بـقـيـمـة 3  مـلـيـارات ديـنـارٍ
إلى مـلـكـيَّـة الـدولـة في احملـافـظـة.
واعلن مـجـلس القـضـاء االعلى ان
مـحـكـمــة حتـقـيق نــيـنـوى صـدقت
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أعــلن قـائــد عـمـلــيـات بـغــداد الـفـريق
الـركن جليل الربيعي  اخلطة األمنية
ـبـارك في اخلـاصـة بـعـيـد األضـحى ا
الـعـاصـمـة بغـداد. وقـال الـربـيعي في
تــصــريح امـس ان (اخلــطــة األمــنــيـة
لــلــعــيــد ال تــشــمل قــطــعــاً لــلــطـرق)
مــوضـحـا ان (طــريق مـتــنـزه الـزوراء
سـيـبـقى مـفـتـوحـا خالل الـعـيـد ولكن
سـيـمـنع دخـول أي شـخـص لـلـمـتـنزه
بــعــد مـنــتــصف الــلـيل)  وأشــار الى
(مــنع دخـول الــدراجـات الــنـاريـة الى
ـزدحـمـة خـالل أيـام الـعـيـد االمــاكن ا
وكــذلك مــنع جتــوال الــعـجـالت الـتي
الحتـمـل ارقـامـا او مـظـلـلـة خالل تـلك

االيـــام)  واوضـح الــربـــيـــعي انه (
إعـداد خـطـة مـحـكـمة خـاصـة بـالـعـيد
دون قــطـع الــطـرق)  عــادا (اخملــاوف
االمــــريــــكــــيــــة من عــــودة داعش الى
الـعـراق بـانهـا غـير واقـعـية)  مـؤكداً
(إسـتتبـاب الوضع األمني)  واضاف
الــربـيــعي ان (اجلــهـد االســتـخــبـاري
جــيــد وجــمــيع شــوارع بــغــداد حتت
ــواطــنـ الى ــراقــبـة  لــذا نــدعـو ا ا
نـصب كـامـيـرات مراقـبـة في مـنـازلهم
لــتـعـزيـز األمن)  مــشـيـرا الى (إعـادة

تـتـقـدم (الـزمـان) لـلـمـسـلـمـ عـامـة والـعـراقـيـ خـاصـة بـأصدق
ـبـارك ـنــاسـبـة حـلــول عـيـد األضــحى ا الــتـهـاني وأرق االمــاني 

وتتمـنى للـعراقيـ جميـعا اوقاتـا طيبـة وأياماً
مـلــؤهـا األمن والـسـالم ضـارعـة ان يـعــيـده الـله
على امتينا العربـية واإلسالمية باليمن واخلير
نـاسبة حتـتجب (الزمان) عن والبركـة. وبهذه ا
ـوافق الــصـدور ابـتــداءً من يـوم غــد الـثالثــاء ا
احلـــادي والــعــشـــرين من آب اجلـــاري عــلى أن
ـقبل تعـاود اإلطاللة عـلى قـرائهـا يوم االثـن ا

وافق للسابع والعشرين منه. ا
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