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طبعة العراق 
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فازت مسرحية اخملرج العراقي
جـواد األســدي (تــقــاسـيـم عـلى
احلــــيـــــاة) بــــجــــائـــــزة أفــــضل
سينوغرافيـا في ختام مهرجان
ـســرحـيــة الـذي أيـام قــرطــاج ا
أســــدل الــــســـتــــار عــــلى دورته
ـــاضي في الــعـــشـــرين األحــد ا
مــــديـــنـــة الـــثـــقــــافـــة بـــتـــونس
الـعـاصـمـة و تــكـر الـفـنـان
الــعــراقـي الــرائــد ســامي عــبــد
احلــــمـــيـــد مـع عـــدد من جنـــوم
ــــســــرح في حــــفل وصــــنــــاع ا

اخلتام.
فيما فاز عرض (ذاكرة قصيرة)
لــلــمــخـــرج الــتــونـــسي وحــيــد
الــعـجـمي بـجــائـزة أفـضل عـمل
مـتـكـامل.وذهـبت جـائـزة أفـضل

إخــــراج لـــلــــتـــونــــسي حــــمـــاد
لـــوهــــايـــبي عـن مـــســـرحــــيـــته
(جـــــويف) بـــــيــــنـــــمــــا تـــــوجت
مــســرحــيــة (تــصـحــيـح ألـوان)
للـمخـرج السوري سـامر مـحمد

إسمـاعيل بـجائـزة أفضل نص
وذهــــبت جــــائــــزة أفــــضل أداء
لــلـــرجــال لـــلــمـــمــثل الـــســوري
ــــقــــبـل عن دوره في يــــوسـف ا

مسرحية (تصحيح ألوان).
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ـواطـن من حذر مـنـبىء جوي ا
ــدن اجلــنــوب والـوسط الــســفـر 
السـتـمـرار تـسـاقط االمـطار الـتي
قـد يـنـتج عــنـهـا الـسـيـول وكـذلك
طــــفح الـــشـــوارع الـــتـي تـــعـــاني
نـقص اخلــدمـات . وكــتب صـادق
عـطـيــة عـلى  صـفــحـته في مـوقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي فـيـسـبـوك
امس ان (فـرص االمطـار تـسـتـمر
حـتى فــجـر الـيـوم الــثالثـاء عـلى
مدينة البصرة ومدن شرق البالد
مــــــيــــــســـــــان و واسط وديـــــــالى
وسلـيـمانـيـة  اضافـة الى كـركوك
واربيل مع غزارة متوقـعة فيها)
واضـــاف ان (االجــواء تـــصـــحــو
مـــؤقــتــا  خـالل ســاعــات مـــاقــبل
مؤكدا الظـهر او بـعده بـقليل ة) 
(عـدم وجـود انـخـفـاض بـدرجـات
ـقـبـل احلـرارة خالل الـيومـ ا
وان االنـخـفـاض سـيـكـون نـهـايـة
االسـبــوع اجلـاري) مـشــيـرا الى
(تساقط ثلوج  خفيفة شمال مدن

دهـوك واربـيل وسـلـيـمـانـية عـلى
رتـفـعه فـقط وسـتـكون ـناطـق ا ا
الــعـواصـف مـتــوقــعـة فـي بـعض
ـــدن رعــــديـــة رغم ان االمـــطـــار ا
ية) داعا عطية الى تمتاز بـالد
(جتنب السفر اال للضرورة خالل

دن اجلنوب فجر اليوم بالنسبه 
ـــــتـــــوقع ان والـــــوسط النـه من ا
تـكـون هـنـاك غـزارة بـاالمطـار مع
الـعـواصـف الـرعـديـة) وتـابع ان
(السـيول واردة في شـمال مـدينة
واسط جهـة احلدود وكـذلك طفح

الــــشـــوارع فـي حـــالــــة االمـــطـــار
ـدن الــتي تــعـاني الــغـزيــرة في ا
ســوء اخلــدمـات). من جــهــتــهـا 
نــشــرت هــيــئــة االنــواء اجلــويــة
اعامة والرصد الـزالزالي التابعة
لوزارة النـقل  جدوال بالـترسبات

ــائــيــة حملــطــات الـعــراق خالل ا
ـلم. ويـب اضـيـة با السـاعـات ا
اجلدول ان (مدينة تكريت شهدت
اعـــــــلى تـــــــســــــاقـط لالمـــــــطــــــار
وبـكـمـية 17.0مـلم تـلـتـهـا بيـجي
بواقع  11.0مـلم ومن ثم مـديـنـة
كركوك وبواقع  9.0ملم) مشيرة
الى ان (العـاصـمة بـغداد شـهدت
تساقط امطار وبنسبة  8.3ملم).
الى ذلك تعـرض خط نـقل الطـاقة
الكهربائية الضغط الفائق ديالى
 –كـــركـــوك٤٠٠ كي في لـــلـــضــرر
واخلـــروج من اخلـــدمـــة بــســـبب
ســـوء االحــــوال اجلـــويـــةوشـــدة
االمــــطــــار والـــــعــــواصـف الــــتي
تـعــرضت لـهـا مـحــافـظـة ديـالى .
وذكـر بـيـان لـوزارة الـكـهـربـاء ان
(الكشف الذي اجرته فرق صيانة
ديـريـة شبـكة اخلطـوط الـتابـعـة 
كـهــربــاء ديـالى اوضح ان هــنـاك
انـقطـاعـا باالسـالك ب الـبـرج
209 و210 في نـاحـيــة الـعـظـيم
قـرب قــريـة الــبـو شــنـدي مـا ادى
ـنـطـقـة الى انـفـصــال مـنـظـومـة ا

الـــشــمـــالــيـــة وتــوقف مـــحــطــات
الـتـولـيـد فـيـهـا وحـدوث انـقـطـاع
تــام لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في
مـــحــافــظـــات كــركــوك ونـــيــنــوى
واجــــزاء مـن صالح الـــــدين). من
سح جـهـة اخرى أعـلـنت هـيـئـة ا
اجليولوجي األمـريكية عن وقوع
زلـــزال قـــوي بـــلـــغت شـــدته 6.1
ــقــيــاس ريــخــتــر في الــشــمـال
والشمال الغربي من مدينة بيرث
االسـتــرالـيـة. وقـالت الــهـيـئـة في
بـيـان امـس إن (زلـزاال بـقـوة 6.1
درجة وقع عـلى بـعـد حوالي ألف
كـيلـومـتـر إلى الـشمـال والـشـمال
الغربي من مديـنة بيرث) مشيرا
الى ان (الــزلـزال كــان عــلى عـمق
 33كــيــلــومـتــرا). وكــانت هــيــئـة
ـسح اجلــيـولـوجي قــد سـجـلت ا
ـقـيـاس زلـزال بـقـوة  6.2درجـة 
ريختـر ضرب منـطقة جـايلوا في
إندونـيـسـيا. وافـادت بـأن (زلزاال
وقع عـــــلـى بـــــعـــــد نـــــحــــو 168
كيلومتـرا إلى اجلنوب واجلنوب

الغربي من بلدة جايابورا). 
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اوقف فـــريـق الـــقـــوة اجلـــويــة
جنــاحــات فـــريق الــكــرخ بــعــد
تـغلـبه عـليه بـهدف دون رد في
ـــبـــاراة الـــتـي اقـــيـــمت امس ا
االثــنــ عــلى مــلــعب الــشــعب
الـدولي حلـسـاب اجلـولة الـ13

متاز بكرة القدم. للدوري ا
ووصـل فـــــريق اجلـــــويـــــة الى
ـتـصدر الـنـقـطة الـ 27 خـلف ا
تلك 30 فريق الـشرطة الـذي 
نـقـطة فـيـمـا بقي رصـيـد فريق
الكـرخ عـند  27 نقـطـة متـأخرا
بـــــفــــارق االهــــداف عـن فــــريق

اجلوية.
ووقّع على هـدف الفوز الالعب

عــمـاد مـحـسن في الـدقـيـقـة 44
ــــبــــاراة لـــيــــوقف من عــــمـــر ا
سلسلة انـتصارات فريق الكرخ

بعد خمس جوالت متتالية.
وفي مـبـاراة ثـانـيـة قـاد مـهاجم
فريـق النـفط محـمد داود فـريقه
الى فـوز كــبــيـر قــوامه خـمــسـة
اهـداف على حـسـاب فـريق نفط
ـباراة التي جرت اجلنوب في ا
عـلى مـلـعب الـصـنـاعـة. وسـجل
مـحــمـد داود سـوبـر هـاتـرك في
57 ومازن  45  19 الـدقـائق 6

فياض في الدقيقة .35
وبهذا الفـوز رفع النفط رصيده
ــــركــــز الى  23 نــــقــــطــــة في ا
اخلـامس فـيــمـا جتـمــد رصـيـد
نـفط اجلـنوب ب  13 نـقـطة في

ركز الثاني عشر. ا
وتــــمــــكن فــــريق احلــــســـ من
الـظــفـر بــالـنــقـاط الــثالث الـتي
ـيـناء كـسـبـهـا من لقـاء فـريق ا
اذ تــمـكـن عـلي كــر من احـراز
هدف الفوز الوحيد في الدقيقة
 53 لـيــرفع رصــيــد فـريــقه الى
ركز الـ 14فيما  11 نقطة في ا
ـيـنـاء عـند بـقى رصـيـد فـريـق ا

ركز العاشر.  13نقطة في ا
وتختتم مـباريات اجلولة الـ13
الـيـوم الــثالثـاء بـاقــامـة خـمس
لـقـاءات جتـمع فـرق الـطـلـبة مع
الـــســمـــاوة واربـــيل مع امـــانــة
بـغـداد والـديـوانـيـة مع الـنـجف
ونـــفط مـــيــســـان مع الــبـــحــري

ونفط الوسط مع الكهرباء.

فريق نادي
القوة اجلوية
بكرة القدم
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اسـتــبــعـد رئــيس كــتــلـة بــيـارق
اخليـر النـيابـية مـحمـد اخلالدي
حـــــسم احلـــــقـــــائب الـــــوزاريــــة
ان ـتـبـقـيـة خالل جـلـسـة الـبـر ا
ـصالح الـيـوم الثالثـاء بـسـبب ا
احلزبـية الـتي عمـقت الهـوة ب
الــكـتل فــيــمــا حملت كــتــلــة بـدر
الـــنــيــابـــيــة الـى انــتـــهــاء ازمــة
تــرشـيح فــالح الـفــيـاض لـوزارة
الــداخـلـيـة واخـتــيـار شـخـصـيـة
عــســـكــريـــة بــديـال عــنه بـــهــدف
اسـتــكـمــال حــكـومــة عـادل عــبـد
ـــــهــــدي. وقـــــال اخلـــــالــــدي لـ ا
(الــــــزمــــــان) امـس ان (هــــــنـــــاك
خالفـات بـ الــكـتل عـلى بـعض
مــرشــحـي احلــقــائـب الــوزاريــة
تـبقـية ولذلك اسـتبـعد تـمرير ا
ـرشحـ لـتـلك الوزارات خالل ا
جـــلـــســـة الـــيـــوم جـــراء اجلــدل
سـتمـر ب الـكتل) عـازيا ذلك ا
ــصــالح احلـــزبــيــة الــتي الـى (ا
ادت الى تـــأخــيـــر مــنـح الــثـــقــة
ـقابل ). وفي ا ـرشحـ لهـؤالء ا
اكـــد رئـــيـس مـــجـــلس الـــنـــواب
مـحـمـد احلـلـبوسـي في تـصريح
امس أن اســتــكـمــال الــكــابــيــنـة
الــوزاريــة لن يـــســتــغــرق وقــتــاً
طويالً خاصة بعد إرسال رئيس
تـبق الوزراء أسـماء الـوزراء ا
ـان. فـيـمـا كشـف نائب إلى الـبـر
عـن كـتـلـة بـدر امـكــانـيـة انـتـهـاء
أزمـة تـرشـيح الـفيـاض حلـقـيـبة
الــداخـلـيـة وأخـتــيـار شـخـصـيـة
عــسـكــريـة بـدالً عــنه لـلــمـنـصب.
وذكر النـائب فخـري سدخان في
تصريح امس ان (رئيس حتالف
ح الى الــفـتح هــادي الـعــامـري 
إنــهــاء أزمــة تـرشــيح الــفــيـاض
الــشـائــكـة الــتي عـطــلت الـوضع
السياسي واالمـني واالقتصادي
وكل ما يقوم به الوزراء بصورة
عامة فضال عن تعطيلها جلملة
من االمـــــور بــــســــبـب اخــــتالف
الــرؤى واخلالفـات الــسـيــاسـيـة
ـــــــــا دفــــــــعـه الى حـل االمــــــــر
ـراتب وتـرشـيح بـديل عـنه من ا
األمنية) واشار الى ان (حتالف
االصالح واالعـــــمــــار يــــريــــد ان

رشح لـوزارتي الداخلية يكون ا
هنـي والـكفاءات والدفـاع من ا
العسكريـة والذي له خدمة وباع
طــويل في اجملــال الــعــســكـري)
طروحة مبيـنا ان (الشـخصيـة ا
هــو من احملــالــ الى الــتــقــاعـد
ـساهـمـ في حتريـر الـعراق وا
من داعش). ويـرى مــراقـبـون ان
تـرشــيح شــخــصـيــة بــديــلـة عن
الـــفـــيــــاض جـــاء بـــعـــد اصـــدار
مـحـكمـة الـقـضاء االداري حـكـماً
قــضــائــيـاً بــبــطالن قــرار رئـيس
الوزراء الـسـابق حيـدر العـبادي
بـاعـفـائه من مـنـاصـبه . بدوره 
رأى الـنــائب عن حتـالف الــبـنـاء
ــــوســــوي ان رئــــيس حــــامــــد ا
مـــجــــلس الـــوزراء عــــادل عـــبـــد
ـهـدي اشــار بـكل وضـوح بـانه ا
غــيــر مــســتــعــد لـلــحــضــور الى
مـجـلس الـنـواب من دون ضـمان
االتفـاق على اسـتكـمال الـنصاب
وسوي في اقل تقدير.واوضح ا
فـي تـــصــــريح امـس ان (رئـــيس
الـوزراء اشـار بـكل وضـوح بانه
غــيــر مــســتــعــد لـلــحــضــور الى
مــجـــلس الـــنــواب دون ضـــمــان
االتــــفــــاق عـــــلى اســــتـــــكــــمــــال
النصاب) الفتـا الى ان (االتفاق
ـرشح الشامل والـكامل على ا

لم يـــتــحـــقق حــتـى الــلـــحــظــة)
ـهــدي يـريـد واضـاف ان (عــبـد ا
ضمـان استـكمـال نصـاب جلـسة
ـــان ســواء اتــفـق الــبــنــاء الــبــر
واالصالح او لم يـــتـــفـــقـــا عـــلى
ـرشحـ والـتـصـويت على من ا
يرونه مناسبا) مبينا ان (حسم
وزارتي الـدفــاع والـداخـلـيـة هي
مـعــضـلــة تـكــررت بـاحلــكـومـات
الــسـابــقـة ايــضـا وبـحــاجـة الى
حـــوارات مـــكـــثـــفـــة ومـــعـــمـــقــة
وسوي الى حلسمها) واشار ا
ــــهـــــدي يـــــحــــاول ان (عـــــبـــــد ا
اسـتــكــمـال كــابــيـنــته الــوزاريـة
خالل هـــذا االســـبـــوع). الى ذلك
رجح الــنــائب عن كــتــلــة احملـور
الوطـني فـالح العـيسـاوي  طرح
جــــمــــيـع مــــرشــــحي الــــوزارات
ــتــبــقــيــة بــجــلــســة الــيــوم أو ا
ــــــقــــــبل. وقــــــال اخلــــــمــــــيـس ا
العيـساوي في تصريح امس إن

ـتبـقي من الـكـابـينـة الـوزارية (ا
ر اال ـهـدي لن  حلـكومـة عـبد ا
بـالتـوافق وليس األغـلـبيـة حتى
وان اســتــطــاع حتــالف الــبــنــاء
اســتـكـمــال الـنـصـاب الــقـانـوني
لـــعــــقـــد اجلــــلـــســــة وحتــــقـــيق
األغلـبـية) مبـينـا ان (البـناء في
جــمـــيع اجلــلـــســات الــســـابــقــة
ــان كـانت لــديه الــعــدديـة لـلــبــر
الــواضـحــة داخل الـقــاعـة وكـان
قادرا على تـمرير جـميع الوزراء
ـــــلــــفـــــات في أو الـــــقــــرارات وا
اجلــــلـــــســـــات لــــكـــــنه اخـــــتــــار
الـــــتــــوافـــــقــــيــــة) وأضــــاف أن

(احلـوارات الــتي جتـري ومـا 
التوصل الـيه خاللها هـو تمرير
كـامـل الـكـابـيــنـة الـوزاريـة خالل
جــــلـــســـة الـــيــــوم أو بـــعـــد غـــد

اخلميس) مرجحا انه (في حال
حــدوث اخـتالف بــالـتــوافـقـات 
فــانه لن يــتـجــاوز وزارة واحـدة
او اثــنــتــ كــحــد اقــصى ويــتم
تـمـريـر الـبـقـيـة بالـتـوافق). وفي
تــطــور الفت اعــلـن الــنــائب عن
االحتــاد الـوطــني الـكــردسـتـاني
ريـبـوار طه عـزم حـزبه مـقـاطـعـة
ـان الـتي ســتـعـقـد جــلـسـة الــبـر
الــيـوم.وقــال طه في بــيـان امس
ان (االحتــاد يــعــتــزم مــقــاطــعــة
ـقــرر عـقـدهـا ـان ا جــلـسـة الــبـر
الــيــوم في حــال تــضــمـن جـدول
أعــــمـــالـــهـــا الـــتـــصــــويت عـــلى
ـتـبقـيـة وعـدم تـقد الـوزارات ا
مـرشـحـنـا خـالـد شوانـي لوزارة
الـعـدل).  وفـي سـيـاق اخـر وجه
احلــــــلــــــبـــــوسـي خالل زيــــــارته

الـــريــاض امس دعـــوة رســمــيــة
لنـظيـره  السـعودي عبـد الله بن
محـمد آل الشـيخ لزيـارة العراق
ــــكـــتـب رئـــيس . وقــــال بـــيــــان 
ــان امس ان (احلـلــبـوسي الــبـر
ـرافق التـقى آل الشيخ والوفد ا
ــــلــــفـــات وبــــحــــثــــا عــــددا من ا
شترك والقضايا ذات االهتمام ا
والعالقات الثـنائية بـ البلدين
وضـرورة تــفـعـيـل عـمل اجملـلس
التـنسـيقي الـعراقي- الـسعودي
ـانــيـة) وجلــان الــصـداقــة الـبــر
واكد احللبوسي (أهمية توسيع
آفاق الـتعـاون في اجملاالت كـافة
والسيـما ملـف اإلعمار من خالل
ــسـتــثـمــرين ورجـال تــشــجـيع ا
األعـــمــــال الـــســـعــــوديـــ عـــلى
االســـتــثــمـــار في الــعــراق ودعم

ـدن الـسـعــوديـة إلعـادة إعـمـار ا
ـــدمــــرة بـــعــــد أن حتـــررت من ا
إرهـــــاب داعـش وكــــــذلك الــــــتي
تعـاني من نقص في اخلـدمات)
مــوجـهــا (دعـوة رسـمــيـة الى ال

الشيخ لزيارة بغداد).
كـــمـــا نــــاقش احلـــلــــبـــوسي مع
الــعـاهل الــسـعـودي ســلـمـان بن
عــبـد الـعـزيـز تــطـويـر الـعالقـات
الـثــنـائــيــة من خالل الــتـنــسـيق
ستويات كافة . شترك وعلى ا ا
وتــابع الـــبــيــان ان (اجلـــانــبــ
بــحـثـا الــعالقـات الـثـنــائـيـة بـ
ـا الــبــلـدين وســبل تـعــزيـزهــا 
يـــضـــمن مـــصـــالح الـــشـــعـــبــ
ـســتـجـدات الــشـقــيـقـ وآخــر ا
عــــلى الــــســـاحــــتـــ احملــــلـــيـــة

واإلقليمية).
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العـمال الـكردسـتاني فـي شمال
الـــــعـــــراق وســــنـــــجــــار بـــــرغم

االحتجاج العراقي.
ــــرشح لـــوزارة الى ذلك عــــاد ا
الـداخـلــيـة فـالح الــفـيـاض الى
ــة. وأصـدرت مــنـاصــبه الــقــد
مـحكـمة الـقضـاء االداري حكـماً
قـضـائــيـاً بـبــطالن قـرار رئـيس
الوزراء السابق حـيدر العبادي
بـاعـفـاء الـفـيـاض من مـنـاصبه.
وقررت احملكمة إعادة الفياض
الى مناصبه وألـزام تمكينه من
ـــارسه أعــمـــاله مــســـتــشــاراً
لالمن الـوطـني ورئـيـساً لـهـيـئة
احلشد الشعبي ورئيساً جلهاز
األمن الوطني. وحضر الفياض
أمس األحــد اإلجــتـمــاع الـدولي
جملـلس االمن الـوطـني بـرئـاسة
رئــيس مــجــلس الــوزراء عـادل
ـهـدي كـمـسـتـشـار لألمن عــبـدا

الوطني.

ـعـلـومـات الـتي لـديـنـا اال انه ا
احلـق أضـراراً كـبـيـرة بـالـبـيـئـة
نطقة).  وقال أيضاً وبطبيعة ا
ان (طــــائـــرات مـــراقـــبـــة كـــانت
ــنــطــقـة في حتــوم في سـمــاء ا
الـــســــاعـــة  6:00مـن مـــســـاء).
وكــــانت تـــركــــيــــا قـــد أعــــلـــنت
مواصـلتـها قـصف مواقع حزب
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قـامت طـائــرات حـربـيــة تـركـيـة
مــســاء األحــد ولــلــمــرة األولى
بـقــصف قـريــة بـحــدود نـاحــيـة
سيدكان التابعة لقضاء سوران
في محافظة أربيل. وقال مغديد
خـورشـيد مـختـار قـرية لـيـتاني
بــنـاحـيـة سـيـدكـان في تـصـريح
صــحــفي امـس ان (الــطــائــرات
احلربـية التركـية قصـفت مساء
اليوم قرية سوربـابير على بعد
كـيــلـومـتــر واحـد عن قـريــتـنـا).
وأضـــاف ان (اجلــيش الـــتــركي
يـقـوم بقـصف هـذه الـقـرية ألول
مـرة االمـر الـذي خـلق مـخاوف
كبيرة لالهالي القريب من تلك
الـقـرية). وبـشـأن األضـرار التي
خـــلــفـــهـــا الــقـــصف اوضح ان
(الــــقــــصف لم يــــســــفـــر عن اي
أضـــــرار بـــــشــــريـــــة بــــحـــــسب
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الــقت الـقـوات االمـنـيـة الـقـبض
عـلى ثالث داعــشـيـات يــنـتـمـ
الى الـــعــضــاضـــات في قــضــاء
ــركـز احلـويــجــة. وافـاد بــيـان 
االعـالم االمــــني امـس ان (قـــوة
من جهاز األمن الوطني تمكنت
من الــقـــاء الــقــبـض عــلى ثالث
مـتـهــمـات في الـقــضـاء صـادرة
بــحــقــهـن مــذكــرات قـــضــائــيــة
النتمائهن لعصابات داعش في
مـــا يــســمـى بــالــعـــضــاضــات)
واضــاف ان (الـعــمــلــيــة جـاءت
وفق مــعـلــومـات اســتــخـبــاريـة
ومــتـابـعـة مـسـتـمـرة ومن خالل
نـــصب ســيـــطــرة اعــتـــراضــيــة
وإجــــراء عـــمــــلـــيــــات تــــدقـــيق
االسماء وقـد  تسلـيمهن الى
اجلـــهـــات اخملـــتــصـــة التـــخــاذ
اإلجـراءات القـانـونيـة الالزمة).
وأعــــلـن آمــــر الــــلــــواء  40 في
احلـــشــد الــشـــعــبي رائـــد عــلي
الكـروي عن القـضاء عـلى قطاع
الطرق في جزيرتي البعاج وتل
عــبـطــة في مـحــافـظــة نـيــنـوى.
وقــال الـكــروي في بــيـان العالم

احلشد إن (قـوات اللواء اعادت
انــــتـــشــــارهـــا فـي تل عـــبــــطـــة
ـناطق احملـيـطة بـهـا وصوال وا
الى جـزيـرة الـبـعـاج لـتـأمـيـنـها
بــشـــكل كــامل والـــقــضــاء عــلى
عصابـات قطاع الـطرق في هذه
مـــــشــــيـــــرا إلى ان ـــــنــــاطـق) ا
(الــــوضع األمــــنـي مــــســــتــــتب
بــــالـــكــــامل). في غــــضـــون ذلك
اعـــتــقـــلت قـــوة امــنـــيــة اخــرى
مـتـهـمـة بـبيع الـفـتـيـات بـجانب
الـكــرخ في بــغــداد. وقـال بــيـان

العالم مـكـافـحـة بـغـداد انه ( 
الـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهـمـة من
قـبل جلـنـة االجتـار بـالـبـشر في
جــانب الـكــرخ لـقــيـامــهـا بــبـيع
وشـراء الفـتيـات لـغرض اعـمال
وتـابع الــسـمــســرة والــبــغـاء) 
(كــمــا  الــقـــبض عــلى مــتــهم
مطـلوب بقـضيـة خطف شخص
في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة). وأفـاد
مـصـدر امـني بـاعـتـقـال شخص
بـعـد سـاعات من سـرقـته عـجـلة
جـــنــوب شـــرقي بــغـــداد. وقــال
ـصــدر إن (مــعــلــومـات وردت ا
الى االجـهــزة االمـنــيـة بــحـادث
ســــرقـــة وقع فــــجـــر يـــوم امس

لعـجلـة نوع بـيك اب في منـطقه
اخلـــــنــــســــاء ضـــــمن نـــــاحــــيه
الــنــهـروان) مــبــيـنــا أن (فـريق
عـمل امـنـيـا تــمـكن من مـتـابـعـة
الـشــخص الـذي قــام بـتـســلـيب
العجلـه والقاء القبـض تسليمه
راكز االمنـية). و تمكنت ألحد ا
ــدني مـن انــقـاذ فــرق الـدفــاع ا
عـائـلـة حـاصـرتـهـا الـنـيـران في
منزلها شرقي العاصمة.وكشف
مصدر عن ان (حـريقا اندلع في
مـخــزن لالخـشــاب يـضم غــرفـة
تـتخـذها عـائـلة مـسكـنا لـها في

مـنــطـقـة بــغـداد اجلــديـدة الـتي
كانت محـتجزة وسـط النيران)
دني واضاف ان (فرق الـدفاع ا
تــمــكـــنت من انـــقــاذ الــعـــائــلــة
كونة من اربعة افراد واخماد ا
الــنــيــران). الى ذلك أكــد مــديــر
جنــدة بـغــداد الــعـمــيــد مـحــمـد
الـربـيـعي وجـود تـنـسـيق كـامل
بــ االجـهـزة االمـنـيـة وشـيـوخ
الـعـشـائر لـلـقضـاء عـلى ظـاهرة
. وقــال الـــدكـــة الـــعـــشـــائـــريـــة
الـربيـعي خالل لـقـائه وفدا ضم
شــيــوخ عــشــائــر من مــخــتــلف
احملـافظـات (تمـكـنا من الـقبض
عـلى اشـخـاص يرومـون تـنـفـيذ
الدكـة العـشائريه ضـمن منـطقة
الــرشــاد بــبــغــداد) مــؤكــدا أن
(عـشـائـر الـعراق مـصـمـمـة على
احلـــــد مـن  ظـــــاهـــــرة الـــــدكـــــة
العشـائرية عن طريق الـتنسيق
الــكــامل مع جــمــيع الــقــطــعـات
ــاســكـة لالرض) من جــانـبه ا
اعـــــرب الـــــوفـــــد  عـن (رفـــــضه
لــظـاهــرة الـدكــات الـعــشـائــريـة
التي تـعد سلـبيـة في اجملتمع)
واشـــاروا الـى ان (االشـــخــاص
ـثـلـون الـذين يـفـعـلـون الـدكـة 

انفـسهم وهم لـيسـوا بعـشائر)
مــطــالـبــ الــقــضــاء بـ(اصـدار
اوامـر قـبض عـلى مـن يـعـمـلون
الـــدكــــة ونـــحـن عـــلى تــــعـــاون
واسـتـعـداد لـتـنـفـيـذ الـقـانـون)
مــــتــــهــــمــــ بــــعض االحــــزاب
الـســيــاسـيــة بـ (الــوقـوف وراء

الظاهرة). 
ـنـافذ الى ذلك ضـبـطت هـيـئـة ا
احلـدوديـة ثالث عـجالت حتـمل
مواد خارج الضـوابط في منفذ
سـفـوان احلـدودي مع الـكـويت.
وقــــــالـت فـي بــــــيـــــــان امس ان
(مالكــات الــهـيــئــة تــمـكــنت من
ضـــــبط ثـالث عـــــجالت حتـــــمل
مواد مـختـلفـة غذائـية ومالبس
ـنفذ) واضاف مستـخدمة في ا
انه ( ضـــبط تـــلك الـــعــجالت
خـارج احلــرم الـكــمـركي وعــنـد
الــتـــدقــيق اتـــضح عــدم وجــود
شهـادة منشـأ وأجازة اسـتيراد
وهــــذا مـــخــــالـف لـــلــــضــــوابط
والـــتـــعــلـــيـــمــات) واشــار الى
ضـبوطة ـواد ا (أحالـة جميع ا
الى مــركـز شـرطـة سـفـوان وفق
مــــحــــضـــــر أصــــولي التــــخــــاذ

االجراءات القانونية). 
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فـتـحت قــيـادة عـمـلــيـات بـغـداد
شــارع اخـر مـغــلـقـا من شـوارع
مـنـطـقـة احلـارثـيـة. وذكـر بـيـان
امس انـه (تـنـفـيـذاً لـتـوجـيـهات
قـائــد عـمــلـيــات بـغـداد الــفـريق
الـركن جـلـيل الـربـيـعي يـواصل
اجلـهـد الـهـنــدسي في قـيـادتـنـا
فـتـح جـمـيع الـطـرق والـشـوارع
الرئيسـة والفرعيـة منها ضمن
احـيـاء الـعـاصـمـة بـغـداد حيث
 صــبــاح امـس االثـنــ فــتح
آخـر شــارع مـغـلـق في مـنــطـقـة
احلـارثـيـة الـشـارع الـرابط ب
شارع الـكنـدي وشارع الـزيتون
مــــروراً بـــجـــامـع اخلـــنـــســـاء).
وأضــــــاف ان (هــــــذا االجــــــراء
ســيـــســاهم بــتــخـــفــيف الــزخم

روري في شارع الكندي). ا
كما رفـعت قيادة قـوات الشرطة
االحتاديـة عددا من الـسيـطرات
ــــرابـــــطــــات ضـــــمن قـــــاطع وا
الـشـرطة االحتـاديـة اضـافة الى
فــــتح طــــريق مــــغــــلـــقــــة وسط
الـعـاصــمـة بـغــداد. وذكـر بـيـان
امس ان (قـوات الـشـرطـة بـدأت
بـــتـــنـــفـــيـــذ رفع الـــســـيـــطــرات
ــرابـــطـــات الـــتي  االعالن وا
عـنهـا سابقـا ضمـن خطـة الغاء

اجتـــــاه شـــــارع ابـــــو نــــواس).
وأشـار الى (رفع مـرابـطـة سـيـد
أدريس وفــتح الـشــارع بـاجتـاه
رقد ضمن كرادة داخل وفتح ا
ـنطـقـة في محـلة طـريق آخر بـا
905 زقـاق 21 من كـرادة داخل
بـــاجتــاه كـــرادة خـــارج ووضع
مــرابــطــة الغــراض الــتــفــتــيش

للعجالت الداخلة فقط).

WOŁ—U(« w  oKG  Ÿ—Uý dš¬ `²

غلقة Ÿ—«uý∫ عمليات بغداد تفتتح مزيداً من الشوارع ا

فالح الفياض 

‰UI²Ž≈Ë W{UCFK  5L²M¹  UOAŽ«œ vKŽ i³I «
  UO²H « lO³Ð WLN²  …√d ≈

محمد الربيعي 

عـسـكــرة الـعـاصــمـة واحلـد من
ـرورية). وأضاف االختـناقات ا
الــبـــيــان انه ( رفع ســـيــطــرة
مــلــعب الـــشــعب قــاطع الــفــوج
الثاني اللواء الثالث وحتويلها
الى مــرابــطـة وبــاشــراف قــائـد
عـــمـــلـــيـــات بـــغــداد ورفـع عــدد
ثمـانيـة كتل كونـكريـتية مـنها).
وتابـع البـيان ان (قـوة من فوج

ـغـاويـر الـفـرقـة االولى فـتحت ا
طــريق ضـــمن الــكــرادة مــحــلــة
909 ز49 مـن كــــــــــــــرادة داخـل
باجتاه اخلارج ووضع مرابطة
لتـفتـيش العـجالت كما  رفع
عـــارضــة حــديــديـــة لــطــريــقــ
مــغـلــقـ في مــحـلـة 907 االول
في ز49 والـثــاني في زقـاق 47
مـن اجتــــــاه كـــــــراده داخـل الى
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