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لــــلـــحـــزب الـــشـــيــــوعي الـــعـــراقي
نضوي في حتالف سائرون علي ا
مـــــهـــــدي ان انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيس
اجلــمـهـوريـة سـيــكـون أسـهل بـعـد
تــخــطـي مــرحــلـة اخــتــيــار رئــيس
مــجــلس الــنــواب ونــائــبـيـه بـوقت
قـــــيــــاسـي.واضــــاف مـــــهــــدي  في
تـصـريح امس ان (انـتـخـاب رئيس
اجلـمـهـورية سـيـكون أسـهل ايـضاً
لــثـبـات الـطـبـيــعـة الـسـيـاسـيـة في
كــردســتـان والــســيـنــاريـو واضح
فـــاحلـــصـــة ســـتـــكـــون لـــلـــوطـــني
الـــكــردســتــاني).وبـــشــأن مــنــصب
رئــيس الــوزراء قــال ان ( حتــالـفي
اإلصـالح والـبــنـاء اذا اتــفـقــا عـلى
اخـتيار مرشح لـرئاسة الوزراء من
خـارج الـتـحـالـفـ فـسـنـتـجاوز كل
األمـــور) مــشــيــراً الى ان (األقــرب
لــرئــاســة الــوزراء هــو عــادل عــبـد
ـــهــدي لــكــنه وجّه امس رســالــة ا
مـــحـــبــطـــة لألسف بـــتـــخــلـــيه عن
الـتـرشـيح ويـبـدو ان هـنـاك أجـندة
واشـتراطات غير اعتـيادية واعتقد
انـه تــــــلــــــقى إشــــــارات بــــــعـــــودة
احملــاصـصــة وعـودة الـوزراء). من
جـهة اخرى بحث لقاء جمع رئيس
مـجلس الـنواب محـمد احلـلبوسي
بــنـائب رئـيس اجلــمـهـوريـة نـوري
ـالكي امس االثن سير حوارات ا
تـــشــكــيل احلــكــومــة وضــرورة ان
ــقــبـلــة قــويـة. تــكــون احلــكـومــة ا
ـالـكي فـقد كـتب ا وبـحـسب بـيـان 
ـكـتـبه الـرسمي اسـتـقـبل االخـيـر 
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افـــــادت تــــســــريــــبــــات امس بــــأن
الـسكرتـير العام لـلتحالف من اجل
قراطية والعدالة برهم صالح الـد
قـــد يــكــون االوفـــر حــظــا لـــتــســنم
مـنصب رئـاسة اجلمـهورية اذا ما
وافـق عــــلـى الــــعــــودة الـى حــــزبه
الــــــســــــابـق االحتـــــاد الــــــوطــــــني
الـــكــردســتــاني يـــنــافــسه في ذلك
الـقيـاديان في االحتـاد مال بخـتيار
ورشـيد طاهر. وعقـد مجلس قيادة
االحتــاد الــوطـني امس اجــتـمــاعـا
مكمال في السليمانية حلسم هوية
ه ـرشح لـلمـنصب من اجل تـقد ا
ــقـراطي الـى حـلــيــفه احلـزب الــد
الـكردستاني.وكان بـافل الطالباني
جنـل الـــرئــــيس االســــبق واألمـــ
الـــعــام لالحتــاد الــوطــني الــراحل
جـالل الـطــالـبــاني قـد عــقـد مــسـاء
االحـد اجتمـاعا مع صالح من اجل
طــرح اســمه خـالل اجــتـمــاع امس
مـرشحـاً ثالـثاً لـلمـنصب بـاالضافة
الـى بـــخـــتـــيـــار وطـــاهـــر.وحــددت
ــان  اول امس فــتح رئــاســة الــبــر
بـاب الترشـيح لرئاسة اجلـمهورية
ـقـبل . غـيـر ان بــحـلـول الـثالثــاء ا
تـرشيح صالح للـمنصب قد يواجه
عـــراقــيل مــهــمــة اذ اشــار عــضــو
ـكتب السيـاسي لالحتاد الوطني ا
ـــســتــشــار الــقــانــوني لــرئــيس وا
ــان اإلقــلـــيم الونــد جالل آغــا بـــر
الـى أن (تـرشـيح صـالح لـلـمـنـصب
لـم يــحــسم مع تــقــربه مــجــددا من
االحتاد الوطني ونيته العودة الى
صــفـوف احلـزب إذ أن هـنـاك رأيـا
داخـل االحتــــاد مـــــفــــاده ان الــــذي
ـنصب رئـيس اجلـمهـورية يـرشح 
يـجب ان يكـون من ضمـن األعضاء
فـي االحتــاد الـــوطــني وأن يـــكــون
قـــائـــدا مـــنــاضـال لم تـــفــصـــله عن
احلـزب عملـية سياسـية او حركة)
مـضيـفاً انه (في حـال عودة صالح
الـى االحتـاد فــإن مـكــانــته بـاقــيـة
ولــكن بــعض االشــكــالـيــات بــشـأن
تـــولــيه مــنــصــبــا ســواء كــمــرشح
رئـيس جـمـهـوريـة او االمـ الـعام
ــفــاوضـات جــاريـة). لـالحتـاد  وا
ــركــزيــة ورأى عـــضــو الــلــجـــنــة ا
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ريض محمد سنان 25 امس أن (ا
عاماً كان يعاني من انفجار قرحة
االثـني الــعــشـري وبــقي في بــيـته
مـنـذ يـوم اجلــمـعـة ولم يـراجع أي
طبيب و جلـبه مساء أالحد إلى
ـسـتـشـفى وهـو في حـالـة طـبـيـة ا
ريض أدخل حرجة) مضيفاً أن (ا
إلى صالـة الـعمـلـيات وهـو يـعاني
من قـــــصــــور حـــــاد في اجلـــــهــــاز
الدموي مع تسـمم الدم اجلرثومي
وأجريت له العملية وادخل بعدها
إلى االنــعــاش الــتــنــفــسي وفــارق
احليـاة صـباح امس وكـان يـشرف
علـيه اثـنـاء الـعـملـيـة ثالثـة أطـباء
اخــتـصــاص جــراحــة واثــنــان من
االطـبـاء االخـتـصـاص بـالـبـاطـنـية
بـعــد الــعـمــلــيــة و تـقــد كــافـة
اخلدمـات الـطبـيـة الالزمـة من قبل

ستشفى).  كادر ا
توفي في وقت وقال احد اقربـاء ا
ســـابق من يـــوم امس أن (قـــريـــبه
الــذي يــعــمل مــوظــفــاً في تــربــيــة
ـــســتـــشـــفى كــركـــوك تـــوفي فـي ا
اجلمهوري باحملافظة بسبب خطأ
طبي أثنـاء إجراء عـملـية جـراحية
الســتـخــراج حــصــاة من الــكــلى).
وفي ســـيـــاق االحــــداث االمـــنـــيـــة
ـتــعــلـقــة بـتــنــظـيـم داعش  قـتل ا
واصيب عدد من عـناصـر التـنظيم
امس االثـنـ لـدى انــفـجـار عـبـوة
ـحــافـظـة نـاسـفــة اثـنــاء زرعـهــا 
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أحـبـطت مالكـات مـديـريـة حتـقـيق
هيئة الـنزاهة الـعامة في مـحافظة
الـبــصــرة  مــحــاولـة تــهــريب ست
حــــاويــــات مــــحــــمــــلــــة بــــأدويــــة
ومـسـتـلـزمات طـبـيـة فـي مـيـناء أم
قصر الشمالي.وقال بيان امس أن
(مالكات شـعبـة الضـبط والتـحري
في مـــديــريـــة حتـــقــيق الـــبـــصــرة
الـتـابـعـة لـدائـرة الــتـحـقـيـقـات في
الهيئة استطاعت ضبط احلاويات
الـــتي كـــانت مــــعـــدة لـــلـــتـــهـــريب
يناء بصورة غير وإخراجها من ا
قـانــونـيــة) مـوضــحـاً أن (األدويـة

ـــســــتـــلــــزمـــات الــــطـــبــــيـــة  وا
استيرادها داخل حاويات حديدية
غــيــر مـــبــردة ومــعـــرضــة ألشــعــة
الـــشــمـس واحلـــرارة الـــعـــالـــيــة).
وبحسب البـيان فقد (جـرى تنظيم
ـبرزات محـضـر ضـبط أصـولي بـا
ضبوطة في العملية التي نُفّذت ا
وجب مـذكرة قـضـائيـة وعرضه
عــلى قــاضي الــتـــحــقــيق التــخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة). الى
ـــنــــافـــذ ذلك ضــــبـــطت هــــيـــئــــة ا
احلـدودية  130 مـولـدة ديـزل غـير
ـيـنـاء نـفـسه.وقـالت مـرسـمـة في ا
الهـيئـة في بـيان  امـس إن (شعـبة
الـبــحث والــتــحــري خــارج احلـرم
الـكـمـركي تـمـكـنت من ضـبط 130

مـولـدة ديـزل غـيـر مـرسـمـة بـعـدما
تــبـــ وجــود اخـــتالف في أعــداد
ــعـامـلـة ـذكـورة في ا الـبـضـاعــة ا
ـثـبت الـكـمـركيـة) مـوضـحـة ان (ا
عاملة كان خمس مولدات ما في ا
ـال الــعـام). واكـد يـعـد هــدراً في ا
الــبـــيــان (إحـــالـــة اخملــالـــفــة وفق
محـضـر أصولـي إلى مركـز شـرطة
كمـرك ام قصـر الشـمالي لـعرضـها
أمــام أنـــظــار قـــاضي الـــتــحـــقــيق
واتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
الالزمة). واعـلـنت مـديـريـة شـرطة
الــنــجف عن إلــقــاء الــقــبض عــلى
ســـارق لـــلـــهـــواتـف اجلـــوالـــة في
احملـافـظــة. وقـالت فـي بـيـان امس
ان (مكـتب مكـافـحة اجـرام مـنطـقة
الـوفـاء الــقى الـقــبض عـلـى مـتـهم
ة سرقـة هواتف نقالة ارتكب جر
واعتـرف بارتـكابـه السـرقة وبـيعه
بـلغ  400 الف جمـيـع الهـواتـف 
ديــنـــار) مــشـــيــرة الى (تـــصــديق
ـتـهم قـضــائـيـا حـيث قـرر أقـوال ا
ـادة 443 الـقـاضي تـوقــيـفه وفق ا
من قــــانـــون الــــعــــقـــوبــــات). وفي
محافـظة صالح الـدين لقي مـختار
مـحـلـة مـصـرعه واصـيـبت زوجـته
بــجــروح جــراء تــعــرضه العــتــداء
مسلح. وقال مصدر امني امس ان
(مسلح اطلقوا نيران اسلحتهم
باجتاه حـميد عـرسان عبـد مختار
قريـة شـنـانـة الـتـابـعـة الى جـزيرة
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كـشف نـائـب رئـيس جلـنـة الـتـربـية
في مـجـلس مـحـافـظـة بـغـداد جواد
الــدلـفـي عن مالبـســات قـرار الــغـاء
عـــطــلـــة الـــســبت بـــالـــنــســـبــة الى
ـدارس مؤكـداً أنه (لم يتـم اتخاذ ا
ـــــــا جــــــرت اي قـــــــرار بـــــــذلـك وا
مـنـاقـشـات فـقط). وقـال الـدلـفي في
تـــصــريح صــحـــفي امس إن (قــرار
مـجلس محافظة بغداد بشأن الغاء
عـطـلة الـسبت فـهم خطـأ). وأضاف
أن الـقرار (كان مـطروحاً من رئيس

اجملـــــلس فـي اجلـــــلــــســـــة وتـــــمت
مـنـاقـشـته وطـلب االعـضـاء احـالته
الى جلـنة التـربية  ولم يـتم اتخاذ

اي قرار بشأنه).
من جــهـته أكــد اخلـبـيـر الــقـانـوني
عـــلي الـــتــمـــيــمي امـس أن الــقــرار
يـعتـبر غـير قانـوني وسيـفتح باب
الـــطــعـن به. وقـــال الــتـــمــيـــمي في
تــصـريـح ان (الـقــرار الـذي اصـدره
مـجـلس مـحـافـظة بـغـداد بـجـلـسته
تـضـمـن الـغـاء عـطـلة اول امـس وا
يـــوم الــســبـت يــعــتـــبــر مــخـــالــفــة
قــانــونــيــة وذلك الن يــوم الــســبت

l  ÊËUF² « ∫WO½U*_« ŸU b « …d¹“Ë

 ÍdJ F « V½U'« vKŽ dB²I¹ ô W dLAO³ «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

انية أورسوال قـالت وزيرة الدفاع األ
ــانــيـة فــون ديــر الين إن الــقـوات األ
سـتـكـون مـطـلوبـة في الـعـراق لـفـترة
طــويـلـة لـلــمـسـاعــدة في إعـادة بـنـاء
ــنع اجلـــيش الــذي يــعــمـل جــاهــدا 
داعـش من تنـظـيم صفـوفه من جـديد
فـي خاليا سـرية. وقـالت خالل زيارة
ـانيـة في قـاعـدة الـتاجي لـلـقـوات األ
ـانــيـا الـتي تـنـشـر الــعـسـكـريـة إن أ
 125جــنــديـا في الــعــراق مـلــتــزمـة
ـسـانـدة بغـداد خالل عـملـيـة إعادة
اإلعـمـار اآلن بـعـد أن انـتـهى رسـمـيا
الـقتـال الستـعادة األراضي الـتي كان
يـسـيطـر عـلـيهـا الـتنـظـيم. وردا على
ــانــيـا ســؤال عن ســبب اســتــعـداد أ
لـوجود طـويل األمد في الـعراق قالت
فـون دير الين ان (احلرب ضد تنظيم
داعـش خــلــفــــت جــروحـــا عــمـــيــقــة
ونــدوبـا فـي الـبالد. واألمــر يـتــطـلب
الــصــبــر لــتــعــزيــز قــوة الـعــراق من

جديد).
 وأضــافت ان (األمـر يـتــعـلق بـإعـادة
بـــنــاء الــبالد فـي جــمــيع اجملــاالت).
وأضـافت لـلصـحـفيـ أن (الـعراق ال
يـحتاج فـقط إلى االستقـرار بل أيضا
ـو اقتصـادي وتعاون) مـشيرة إلى 
ـانـيا اسـتـثمـرت نـحو 4.1 إلى أن (أ
مـليـار يورو (1. 63 مـليار دوالر) في
الـــعـــراق مـــنـــذ عـــام 2014. وبـــدأت
ــانـيــا هـذا الـعــام في نـقل انــشـطـة أ
تـــدريب اجلـــيش إلى وسط الـــعــراق
بـــعــد أن كـــانت تـــركــز في الـــســابق
بـــدرجـــة أكــبـــر عـــلى تـــدريب قــوات
الـــبــشــمـــركــة الـــكــرديــة فـي شــمــال

العراق). 
انية وتـابعت الوزيرة أن (القوات األ
سـتـقدم الـنـصح كذلـك لوزارة الـدفاع
الــعـــراقــيــة في قــضـــايــا مــثل إزالــة
األلــغـــام وتــطــويــر الــدفــاعــات ضــد
األســلـحـة الـنـوويـة والــبـايـولـوجـيـة
والــكــيـمــيـاويــة). ورحــبت بــتـعــيـ
ان مـحـمـد احللـبـوسي رئـيـسا لـلـبـر

كـركـوك.وقـال بـيـان العالم احلـشـد
الـشـعــبي امس ان (عـبـوة نــاسـفـة
انــفــجــرت اثــنــاء زرعــهــا من قــبل
مجموعة من عناصر داعش شمال
الـــعــظـــيـم مــا اســـفـــر عن مـــقـــتل
واصابة افراد اجملموعة واحتراق
عـجــلـتــهم) مـضــيـفــاً ان (قـوة من
الـلـواء  23 في احلـشــد الــشــعـبي
وصلت الى مـكـان احلادث ونـفذت
ـــصـــابـــ عـــمـــلـــيــــة بـــحث عـن ا

الهارب من االنفجار). 
وفي مـسـار آخـر قـال خـبـيـر امـني
ان عـلى الـقـوات االمـنــيـة اجـتـيـاز
ثالثة حواجز غير سـهلة لالنتشار
عـلـى احلـدود الــتــركــيـة اذا ارادت
فـرض سـيـادتـهـا عـلى احلـدود مع

تركيا. 
وبــحـــسب اخلــبـــيــر  فـــإن (قــوات
البـيشمـركة تـرفض دخـول القوات
االحتـــــاديـــــة لـإلقـــــلــــــيم وفـــــرض
سيـطرتـها عـلى احلـدود مع تركـيا
أو إيـران الــواقـعــة ضــمن حـدود
اإلقـــلـــيم) مـــوضـــحًـــا ان (هـــنـــاك
مقاتلي حـزب العمال الـكردستاني
الذين يحـتلـون منـاطق واسعة في
قنـديل وسـرمك وآمـيـدي وعـشرات
الـقـرى بـيـنـهـا فـضال عن اجلـيش
التركي الـذي ينـتشـر داخل العمق
ـســافــة ال تــقل عن 30 الـعــراقـي 
كـيــلـومــتــرا في ســيـدكــان وبـرزان

وبرادوست وباسيان).  

سامـراء فقـتـلوه واصـابـوا زوجته
بــــــجــــــروح) مــــــشـــــــيــــــراً الى ان
ـــهــاجـــمـــ  الـــذين لـم تـــعــرف (ا
هـــويـــتـــهـم الذوا بـــالـــفـــرار بـــعـــد
ــة). وأصــدرت ارتــكــابــهـم اجلــر
مـحــكـمــة جـنــايـات بــابل احـكــامـاً
بالـسجن  15 سنـة بـحق شقـيـق
ادينا بقتل عمهما بسبب (خالفات
مـالـيــة).وقـال مـصــدر قـضـائي في
تصـريح امس أن (الهـيـئة الـثانـية
في مـحكـمـة جـنـايـات بـابل نـظرت
دعوى ثالثـة اشـقـاء وجـهت الـيهم
تهمة قـتل عمهم لكـنها افرجت عن
ـة الــثــالث) مــضــيــفــاً ان (اجلــر
حصلت بـعد مـوجة خالفات مـالية
بـــ الـــعــــائـــلـــتــــ اســـفـــرت عن
تهديدات ووعـيد بيـنهما).وأوضح
ــصــدر أن (االدلــة كــانت كــافــيــة ا
ـتـهمـ واحلكم الدانة اثـن من ا
على كل واحد مـنهمـا بالسجن 15
سنـة فـيمـا  االفـراج عن الـثالث
لعدم توفر االدلـة). من جهة اخرى
نفى مستشفى كركوك العام صحة
ان تـــكــــون وفــــاة أحــــد مـــوظــــفي
ـسـتـشفـى نـتـيـجة احملـافـظة فـي ا
ـتوفي خطـأ طـبي مـوضـحـاً أن (ا
كان في حالـة حرجة جـراء انفجار
قـرحــة االثـنـي الـعــشـري وقــصـور
حاد في اجلهاز الدموي مع تسمم
الــدم اجلـــرثـــومي) . وقـــال مـــديــر
ستشفى محمد فريدون في بيان ا

وقــالـت إن (هـذه خــطــوة مــهــمــة في
االجتـــاه الـــصــحـــيح). وقـــالت الين
الــتي جتـري حــكـومـتــهـا مــحـادثـات
ـــانـــيــا في بـــشـــأن دور مــحـــتـــمل أل
ضـربات عـسكـرية ضـد أي استـخدام
لألســلـحـة الــكـيـمـيــاويـة في سـوريـا
مـــســتـــقـــبال إن (جــمـــيع األعـــضــاء
احملــتـمـلـ في احلـكــومـة الـعـراقـيـة
الـقادمة قالوا إنهم يأملون في التزام
ـــانـي طـــويل األمـــد في الـــعـــراق). أ
وقـالت أثناء زيارة قامـت بها للقوات
ـانيـة في األردن (إنهـا ال تسـتبـعد األ
انـية في نـشـرا طويل األمـد لقـوات أ

الشرق األوسط).
ووصــــلت اليـن مـــســــاء األحـــد إلى
سـؤول مـدينـة أربيل لـلقـاء كبـار ا

في إقـليم كـردستان قادمـة من بغداد.
ـــقــــرر أن تــــبــــحث عــــدداً من ومـن ا
الـقـضــايـا الـعـسـكـريـة والـسـيـاسـيـة
ـشـتـركة والـتـنـسيق بـ اجلـانـب ا

حملاربة اإلرهاب. 
وفـي وقت ســــابـق من امس أجــــرت
مــحــادثـات في بــغــداد مع نــظـيــرهـا
عـــرفـــان احلــيـــالي حـــول مــشـــاركــة
ـاني في مـكافـحة داعش اجلـيش األ
وفـي تدريب الـقـوات الـعراقـيـة. وأقر
ـــاني تــوســـيع نــطــاق ــان األ الـــبــر
الـتــفـويض لـلـمـهـمـة كي يـتم تـدريب
مـتـخصـص بـاجليش الـعراقي بـعد
أن جـرى تـدريب قـوات الـبـيـشـمـركة
ـشـورة لـلـحـكـومـة وأيـضـاً لـتـقـد ا

العراقية. 
 ويــسـري الـتـفـويض لــلـمـهـمـة الـتي
تـهدف لتحقيق االستقرار في العراق
حتـت وصف (بـنــاء الـقــدرات  حـتى
ــقــبل وهــو قـابل  31 تــشــرين أول ا

للتمديد).
وكـــشـــفت الين امس عـن أن تــركـــيــز
ـــرحــلــة بـالدهــا ســـيــنـــصب خالل ا
ـــقـــبـــلـــة عــلـى حـــفظ االســـتـــقــرار ا
والــتـنـســيق مع قـوات الــبـيـشــمـركـة
لـتـكـون قـادرة عـلى حـمـايـة مـواطني

إقليم كردستان.
ـسـتــشـارين وقــالت خالل زيــارتـهــا 

ـان في قـاعـدة عسـكـرية عـسـكـري أ
بـنـاحـية بـحـركـة في محـافـظـة أربيل
عـنويات اضـية بفـضل ا ـدة ا (في ا
الـعالية لـقوات البيـشمركة تـمكنا من
دحــــر داعش والــــوقـت الـــراهـن هـــو
احلــــفــــاظ عــــلى ذلـك االنــــتــــصـــار).
ــانـيـا وأضــافت أن (الــتـعــاون بـ أ
وقـوات الـبـيـشـمركـة ال يـقـتـصـر على
اجلـــانب الــعـــســكـــري فــاجلـــانــبــان
الـلـوجـسـتي والـصـحـي أيـضـاً لـهـما

موقع في عالقاتنا). 
 وأوضـــحـت (حـــالـــيـــاً يـــعـــمل 150
انـيا في إقـليم مـستـشـاراً عسـكريـاً أ
كـردستان إال أننا ندرس تقليص هذا
الـــعــدد إلى  100مـــســتـــشــار وهــذا
الـــقــرار يــأتي بـــعــد أن تــراجع قــوة
داعـش في الـعـراق) مــشـيـرة إلى أن
ــانــيـا ســتــزيــد من مــسـاعــداتــهـا (أ
ـعـاجلة لـلـمراكـز الـصـحيـة وتـقد ا
جلـــرحى الـــبـــيــشـــمـــركـــة في حــرب

داعش). 
 وبـــشـــأن الـــقـــصف اإليـــراني عـــلى
مـقـرات احلـزبـ الـكـردسـتـانـي في
كــويـسـنـجق قــالت إن (هـذه مـسـألـة
داخـلـيـة وينـبـغي أن تـقوم احلـكـومة

بحلها).

 أورسوال فون دير الين

الــرئـيس اجلــديـد جملــلس الـنـواب
وقــــدم لـه الـــتــــهــــاني وتــــمــــنى له

النجاح في مهمته. 
ــالـــكي قــوله ونـــقل الـــبــيــان عـن ا
ـقـبـلـة ـرحــلـة ا خـالل الـلـقـاء أن (ا
زيـد من التكاتف تـتطلب حتـقيق ا
والـتآزر ب القوى الـوطنية بهدف
الـــــنــــهــــوض بــــالــــواقع اخلــــدمي
واالقــتــصـادي وتــشــكـيـل حـكــومـة
قــويــة قــادرة عـلى تــلــبـيــة طــمـوح
الـــشــعب الــعــراقي).بــدوره أشــاد
ـالـكي في احلــلـبـوسي بـ(جــهـود ا
دعـم الـعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة).وكـان
احلـلـبـوسي قد الـتـقى الـليـلـة قبل
ــــــاضـــــيـــــة بــــــرئـــــيـس حتـــــالف ا

الـفتح هـادي العامـري وبحث معه
خــفض رواتب الــنــواب ومـحــاربـة

الفساد . 
ـقــرر أن يـقــوم احلـلــبـوسي ومـن ا
بـزيارة الى البصـرة اليوم الثالثاء
عــــلـى رأس وفـــد يــــضم عــــدداً من
أعــضـاء مـجـلس الـنـواب لـلـوقـوف
تعلقة عـلى االجراءات احلكومية ا

بأزمة احملافظة. 
ان عن الـبصرة وقـالت عضـو البـر
زهـرة الـبجـاري في تـصريح امس
أن (الــــزيـــارة تـــهـــدف الى االطالع
عـلى أوضاع احملافظـة وما تعانيه
مـن أزمات ومـشاكل واجـراء تقو
ألداء بـعض الـوزارات في الـتـعامل

شاكل وتثبيت مع تلك األزمات وا
مـدى الـتقـصـير وحـاالت اخللل في

عملها).
 وبــحــسب الـبــجــاري فـإن (الــوفـد
يـهـمه التـأكد مـن مصـداقيـة رئيس
الـوزراء حيدر العبادي الذي صرح
مـــؤخـــراً بـــأن احلــكـــومـــة صــرفت
أمـواال لـلبـصـرة لتـنـفيـذ مـشاريع).
ــوعـد وبــشــأن الـلــبس احلـاصل 
الــزيـارة قـالت أن (مــوعـد الـزيـارة
كــان مـقــرراً مـنــذ الـبـدايــة في يـوم
الـــثالثــاء ولـــيس االثــنـــ ولــكن
رئــيس مــجــلس الــنــواب قــال يـوم
اول أمـس مـجــازيـاً انــهـا ســتـكـون
). الى ذلـك وجــــهت رئــــاســــة غـــــداً

مــجــلس الـنــواب بـتــشــكـيل جلــنـة
ــانــيــة لإلشــراف عــلى تــوزيع بـــر
ـــان بــ الـــلــجــان أعـــضــاء الـــبــر
الـتخصـصية كل وفق اخـتصاصه.
وقـالت النائـبة عن سائـرون مناهل
احلـــمـــيـــداوي في بـــيـــان امس ان
احلـــلــبــوسـي وجه بــعــد تـــســلــمه
الـرئاسـة بـ(تشـكيـل جلنـة مشـتركة
ــان تـشـرف عـلى مـن أعـضـاء الـبـر
توزيع أعضاء مجلس النواب  ب
الـلجان التخصصية) موضحة ان
(الــلـجـنـة لم تـشـكل حـتى االن وقـد
تـرك أمرها لهيئـة الرئاسة) مشيرة
الـى ان (التوزيـع سيكـون كل نائب

حسب تخصصه).
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تــنـصح دراسـة صــغـيـرة أجـريت في
الــيـابــان بـأن أفــضل طـريــقـة إلعـادة
شـحذ العقل خالل ساعات العمل هي
دة قصيرة دون أن يتطلب الـتمرين 
ذلك الـكـثيـر من الـتـركيـز. وقـال كيـتا
كـاميـجو كـبير بـاحثي الـدراسة وهو
أســـتــاذ مــســاعـــد في كــلـــيــة عــلــوم
الــريــاضــة في جـامــعــة واســيـدا في
طــوكــيـو في تــصـريـح امس (تـشــيـر
ــران الـــدراســـة احلـــالـــيـــة إلـى أن ا
الـبسـيط أفضل من ذلك الذي يـتطلب
جـهدا إدراكـيا متـعمقـا خالل ساعات
الـعمل). واسـتعان كـاميجـو وشريكه
فـي الـبــحث ريــوجي آبي بــثـمــانــيـة
وعــشـرين رجال وطــلـبــوا مـنـهم أداء
مــهـام تـخــتـبـر مــا يـعـرف بــالـذاكـرة

الـعامـلة الـتي تسـمح للـناس بـاحلفاظ
علومات وتطويرها في عقولهم عـلى ا
بــشـأن مـا يــعـمـلـون عــلـيه من أهـداف
ـشـاركــون اخـتـبـارات ومــهـام. وأدى ا
لــلـذاكــرة الــعـامــلـة قــبل ثالث فــتـرات
اخـتبار مخـتلفة في ثالثة أيـام متفرقة
وبــعـدهـا مــبـاشــرة وبـعـدهــا بـثالثـ
دقـيـقـة.  و اختـيـار فـترات االخـتـبار
عـشوائيـا واستغرقت  25 دقـيقة. وفي
شاركون على أحـد االختبارات تمـرن ا
دراجــة ثـابــتــة وفي تـمــرين آخـر أدوا
مهمة إدراكية خالل جلوسهم على تلك
الــدراجـــة دون الــتــمــرن عــلــيــهــا أمــا
االخـتبار الثالث فقـد مزج ب التمرين
ـهـمـة الــعـقـلـيـة. وكـانت الــريـاضي وا
دراســـــات قــــد أظــــهــــرت مـن قــــبل أن
الـتمرين الريـاضي له أثر إيجابي على
قـدرة النـاس على الـتخـطيط واالنـتباه

والـتـذكر والـتعـامل مع عدة مـهام في
وقـت واحد. وحذرت دراسـة أمريـكية
/ أســتــرالــيــة حــديــثــة كــبـار الــسن
األصـحاء من تناول األسبرين يوميا
رغـم إثــبــات فــوائــده لــلــمــرضى في
أعـقاب األزمـات القـلبيـة أو السـكتات
الــدمـاغــيـة. وبــحـسب الــدراسـة فـإن
(الـتـجارب لم تـؤكـد فوائـد األسـبرين
لـألشـــخــــاص األصـــحــــاء فـــوق سن
الـسبع بل زادت هذه األقراص من
ـيت). خــطـر حـدوث نـزيف داخـلي 
ووصـف اخلـبــراء الــنــتــائـج بــأنــهـا
(مـهــمـة لـلـغـايـة وحـذروا من الـعالج
الـذاتي بـاألسبـرين). ويصف األطـباء
األسـبرين لـلمـرضى بعـد نوبـة قلـبية
أو ســكـتـة دمـاغـيــة ألنه يـخـفف الـدم
ويــقـلـل جتـلــطه وبـالــتـالي يــحـد من

فرص تكرار اإلصابة.
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أعـلن مسـؤول في نادي احلسـ عن إرجاء مـباراة  فـريقه الكـروي ضد مـضيفه
ـرحــلــة األولى من نــفط اجلــنــوب الــتي كــانت مــقــررة  امس االثــنــ في إطــار ا
الدوري الـعـراقي لـكرة الـقـدم بـعد تـسـمم عـشرة من العـبـيه في مـديـنة الـبـصرة
الـتي تـشـهـد أزمـة صـحـيـة.وقـال مـديـر فـريق احلـسـ فـاضل زغـيـر إن (عـشـرة
العب من الفـريق إضافة إلى إداريـ تعرضوا األحـد حلاالت تسمم نـقلوا على
ـدينـة لتـلقي الـعالج وتوصل الـفريـقان إلى اتـفاق أثـرها إلى أحـد مـستـشفـيات ا

عـطلـة رسمـية وفـقا لـقانـون العطل
الــرســمـيــة). واضــاف ان (مــجـلس
بـــــغــــداد لــــيـس من حــــقـه الــــغــــاء
الـقانون) مبيـنا ان (مجلس النواب
اجلــهـة الــوحـيـدة الــتي من حــقـهـا
الــغــاء الــقــوانـيــ او تــعــديــلــهـا)
واشــــار الـى ان (اصــــدار اجملــــلس
لـقـرار عـطـلـة الـسـبت سـيـفـتح باب
لــــلــــطـــعـن به ويــــعـــرض اجملــــلس
لــلـــمــســاءلــة الــقـــانــونــيــة). وكــان
اجملـلس قـد اصـدر قـرارا بـشـأن عد
يـوم الـسبت دوامـا رسمـيـا بجـميع

مدارس العاصمة.
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تـــوقـــعت مـــديـــريــة االنـــواء اجلـــويــة
والـرصـد الزلـزالي في اقـليـم كردسـتان
ســــقــــوط امـــطــــار غــــزيــــرة وحـــدوث
فـيضـانات في االقـليم والـعراق بـسبب
ارتــفــاع درجــات احلــرارة عـلـى سـطح
ـــتــوسط مـــا ادى الى عــدم الـــبــحــر ا
اسـتقرار احـوال الطقس في الـبحر مع
ـنطـقة. تـوقـعات بـإمتـداد تأثـيره الى ا
ـــديـــريــة فـي بــيـــان امس ان وقـــالت ا
لفت لـدرجات احلرارة على (االرتـفاع ا
ـتـوسط االن لم يـحدث سـطح الـبـحـر ا
منذ  1982حتى  2012) موضحة انه
(تـــســبـب في عــدم اســـتــقـــرار احــوال
تـوسط وسـيمـتد الـطـقس في البـحـر ا
ــنـطـقــة الـتي ســتـشـهــد تـسـاقط الى ا
امــطــار غــزيــرة وحــدوث فــيــضــانــات

ـنـخـفض الـقـادم من الـبـحـر بـتــأثـيـر ا
توسط).  ا

واضـافت ان (نـظام الـطـقس في البـحر
ـتـوسط له تـأثيـر مـباشـر عـلى طقس ا
نـطقة مع اقـليم كـردستـان والعـراق وا
ارتــفــاع انـخــفــاض جـوي في الــبــحـر
ـتوسط فـان تسـاقط االمطـار سيـتاثر ا
ـنـخـفض). من جـهـتـها بـامـتـداد هـذا ا
تـوقعت الهـيئة الـعامة لـالنواء اجلوية
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ارتـفـاع طـفيف
وجـزئي في درجـة احلـرارة مع تـساقط
زخــات مـطـر خـفــيـفـة الــيـوم الـثالثـاء.
وقـــالت في نــشـــرتــهــا اجلـــويــة الــتي
اطـلعت عليها ( الزمان) امس ان طقس
نطـقة الوسطى الـثالثاء سيـكون  في ا
صـــحــو الـى غــائم جـــزئي مع فـــرصــة
لـتـساقط زخـات مـطر خـفـيفـة ودرجات
احلـرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق

والـريـاح شـمـالـيـة غـربـيـة خـفـيفـة الى
نطقة مـعتدلة السرعة) مـوضحة ان (ا
الـشمالية سيكـون الطقس فيها صحوا
ودرجـــات احلـــرارة مــقـــاربـــة لــلـــيــوم
الــســابق والــريــاح مــتــغــيــرة االجتـاه
خــفـيـفــة الـسـرعـة فــيـمـا يــكـون طـقس
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة صـحـوا مع بعض ا
الـغيوم ودرجات احلرارة مقاربة لليوم
الـسابق والرياح شمالية غربية خفيفة
الى مــعــتــدلــة الــســرعــة تــتـحــول الى
جـنـوبـيـة شرقـيـة خـفـيفـة الى مـعـتـدلة
الـسرعة مع فرصة لتساقط زخات مطر

خفيفة).
ــنـطــقـة  وتــوقـعـت الـنــشـرة لــطـقس ا
الــوسـطى يــوم غـد االربـعــاء ان يـكـون
(غـائـما بـشـكل جزئي واحلـرارة تـرتفع
قـــلـــيال عن الـــيـــوم الــســـابق وطـــقس
ــنـطــقـة الـشــمـالــيـة غــائم جـزئي مع ا

فــرصـة لـتـسـاقط زخـات مــطـر خـفـيـفـة
مــتــفــرقــة واحلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم
ـنـطـقة الـسـابق) مـضـيـفـة ان (طـقس ا
اجلـنوبيـة سيكـون غائمـا بشكل جزئي
مع فـرصة لتـساقط زخـات مطر خـفيفة
مـتفرقة ودرجات احلرارة مقاربة لليوم
الــسـابـق والـريــاح جـنــوبـيــة شـرقــيـة
خـفيـفة الى مـعتـدلة الـسرعـة) من جهة
اخـــرى وضـــربت هـــزة أرضـــيـــة امس
االثـنـ مديـنـة أربيل فـي حدود قـضاء
شــــقالوة. وذكــــر مـــوقع ايــــرث كـــواك
الـــدولي اخلـــاص بــالـــزالزل ان (هــزة
بقوة  3.2 عـلى مقياس ريـختر ضربت
قـضاء شقالوة التـابع حملافظة اربيل).
ولم تــعــلن الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلــويـة والــرصـد الــزلـزالي الــتـابــعـة
لـوزارة النقل عن اي مـعلومـات رسمية

بشأن الهزة االرضية في حينه.
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 أكـد رئـيس حتـالف الـقـرار الـعراقي
أســامــة الــنــجـيــفي خـالل لـقــائه مع
ـبــعـوث الـرئـاسي األمـريـكي بـريت ا
مـاكـغـورك والـسـفـيـر األمـريـكي لـدى
بــغـداد دوغالس سـيـلـيـمـان ضـرورة
عـدم الـسـمـاح بـ (كـسر االرادات) من
اجـل الوصـول إلى حتـقيق غـايات ال
ــواطــنـ . ونــقل تــخــدم الــوطن وا
ـكـتب الـنـجـيـفي عـنـه تـأكـيده بـيـان 
خـالل الـلــقــاء (ضــرورة االسـراع في
انـتخاب رئـيس اجلمهوريـة وتكليف
رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء بـــحـــسب
الـتوقيـتات الدسـتورية) مـشيراً الى
(احلـــرص عـــلى حتـــقــيـق الــتـــوافق
الـــوطــني وعــدم الـــســمــاح بـــكــســر
االرادات وصـوال إلى حتـقيق غـايات

.( واطن ال تخدم الوطن وا
 ولـفت الـى أن (الـعـراق بحـاجـة إلى
رئـيـس جـمـهـوريـة يـتـمـتع بـاخلـبـرة
والـكفـاءة ويكـون قادرا عـلى احلفاظ
عـلى الدسـتور والسـهر من أجل عدم
الـــتــــجـــاوز عـــلـــيـه) مـــضـــيـــفـــاً أن
(الــضـــرورة تــقــتــضي الــنــجــاح في
اخـتيار رئـيس مجلـس وزراء معتدل
ومــــقـــبــــول يــــنـــآى بــــالــــعـــراق عن
الـصـراعـات الدولـيـة ويـتمـتع بـقدرة
اقــامـة أوسع الـعالقـات مع اجملـتـمع
ا يخـدم مصلـحة العراق). الـدولي 
بدورهما أعرب ماكغورت وسيليمان

عن (تـــقــديــرهـــمــا خلــبـــرة وكــفــاءة
الــنـجـيـفي واحلـاجــة إلى نـصـائـحه
سـيرة السـياسية وارشـاداته لدعم ا
فـي الـعـراق) بـحـسـب الـبـيـان الـذي
اوضـح ان الـلـقـاء نـاقش (الـبـرنـامج
احلــــكـــومـي وســـبل الــــوصـــول إلى
تـشكـيل حكـومة قـادرة على مـواجهة
مـتطـلبـات البـلد والـنهوض به). الى

ـشاكل) مـشيراً الى أن حلـل جميع ا
(الـــوضـع يـــســـيـــر ضــــمن األســـقف
الـدستورية وبـشكل صحيح).وأعرب
احلـكـيم عن أمـله بـ(تـشكـيل حـكـومة
بـرؤى وطموحات جـديدة قادرة على
ـرحلـة االزدهار واإلعـمار نـقل البـلد 
وحتـــــقــــيـق مــــا يـــــتـــــــطـــــلع إلـــــيه

واطنون). ا

ذلـك بحث رئـيس التـحالف الـوطني
عـمـار احلـكـيم مـع السـفـيـر الـروسي
لــدى بـغـداد مـاكــسـيم مـاكــسـيـمـوف
ــشــهــد الـــســيــاسي في تـــطــورات ا
ـنــطــقــة وسـبل تــعــزيـز الــعــراق وا
الــعالقـات بـ الــبـلـدين.ونــقل بـيـان
ــكــتب احلــكـيم عــنه تــأكــيـده خالل
الـلـقـاء (أهـمـيـة تـغـلـيب لـغـة احلوار
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قـــال الــــرئـــيس الـــتـــركـي رجب طـــيب
أردوغــــان امس االثــــنــــ إن بـــيــــانـــا
مـشتـركا سـيصدر بـعد لـقائه بـالرئيس
ـير بـوت بـشأن األزمة الـروسي فالد
فـي ســـوريـــا ســـيـــمـــنح أمال جـــديـــدا
لـلـمـنـطقـة. وكـان أردوغـان يـتـحدث مع
الـصـحفـيـ قبل مـحـادثات مـع نظـيره
الـروسي في منـتجع سـوتشي الروسي
ـــطـل عــلـى الـــبـــحـــر األســـود. وقــال ا
أردوغــان ان (الـبـيـان الــذي سـنـصـدره
بـعــد االجـتـمـاع في سـوتـشي سـيـمـنح
أمال جـديدا للمـنطقة). ولم يـكشف عما
ســيـتـضـمـنه الـبــيـان. وجتـري تـركـيـا
ـــعــارضــة الـــتي تــســـانــد مــقـــاتــلي ا
الـسورية محـادثات مع روسيا وإيران
نـاطق احملـيـطة حـول مـصـير إدلـب وا
بــهــا الـتـي تـعــهــد الـرئــيس الــسـوري
بـاستعـادتها. وسـاعد الدعم الـعسكري
الـروسي لـلـحـكـومـة الـسـورية فـي قلب
دفـــة احلــــرب لـــصـــالح األســـد. وقـــال
أردوغـان قـبل القـمـة إن (دعوات تـركـيا
لــوقف إطالق الــنـار في مــنـطــقـة إدلب

تــؤتي ثــمـارهــا بـعــد أيـام من الــهـدوء
ـزيـد من الــنـسـبي لــكن هـنـاك حــاجـة 
الــعــمل). ورفض بــوتــ عالنــيــة هـذا
الـشـهـر اقـتـراح أردوغان بـوقف إطالق
الـنار هناك حينمـا اجتمعا مع الرئيس
اإليراني حسن روحاني في قمة ثالثية

في طهران.

رجب طيب اردوغان
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ـباراة حتى إشـعار آخر ويـحدد الوقت الحقـا بعد مـوافقة االحتاد عـلى تأجيل ا
العراقي).

وأوضح زغيـر أن (الفـريق كان يـقيم في أحـد فنادق الـبصـرة حتضيـرا للـمباراة
وقد اصـطحبـنا معـنا من بـغداد كمـيات من ميـاه الشـرب الستخـدامها لـكن يبدو
ـاحلــة الـتي تـسـتـخـدم لالسـتـحـمــام وغـسل األواني تـسـبـبت في ذلك ـيـاه ا أن ا
سـتـشـفـى لـيـلـة األحد إال أن الـتـسـمم).وأكـد زغـيـر أن (العـبي الـفـريـق غـادروا ا
حالتهم غير مستقرة وال تسمح بعودتهم إلى العاصمة وننتظر حتسن حالتهم).


