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إصدرت محـكمة اجلـنايات اخملـتصة
بـقـضــايـا الـنـزاهـة في بــغـداد حـكـمـاً
غيـابيـاً بالـسجن سـبع سنـوات بحق
مـــديــر الـــعــقـــود الــســـابق في وزارة
الـتـربيـة.وأشـارت هـيـئـة الـنـزاهة في
ـدان الـهـارب بـيـان امس الى (قـيـام ا
بـإحــداث الــضـرر بــأمـوال ومــصـالح
اجلـهــة الـتي كـان يــعـمل فـيــهـا الـتي
رافــــقـت عــــقــــد بــــنــــاء ست مــــدارس
ـبـرم ب بـأسـلـوب الـبـنـاء اجلـاهـز ا
وزارتي الــــتــــربـــيــــة والــــصــــنــــاعـــة
ـــعــادن) وأضـــاف ان (احملــكـــمــة وا
وصلت إلى الـقناعـة الكـافية بـتجر
ـادة  340 من ـتـهم وفــقـاً ألحـكـام ا ا
قـانــون الـعـقــوبـات). وكــشـفت دائـرة
التـحـقيـقات في الـهيـئـة عن تفـاصيل
عـمـلـيـة الـضــبط الـتي نـفـذتـهـا بـحق
معاون مديرعام ومـدير مستشفى في
الـــديـــوانـــيـــة واوضح الـــبـــيـــان ان
(مالكات مكـتب حتقيق الـهيئـة نفذت
ـعاون مدير عام ومدير عملية ضبط 
مـــســتـــشــفى احملـــافــظـــة الى جــانب

نهر ديالى وسط بعـقوبة جاء بسبب
زيــادة اطالقــات مــائـيــة من بــحــيـرة
حــمـرين بــاجتـاه الــنـهــر وفق اوامـر
ـــوارد مــــبــــاشــــرة من قــــبـل وزارة ا
ائـية) واضاف انه (وجه تـعـميـما ا
ناطق عاجال لألهالي في بعـقوبة وا
احملـيـطـة بـهـا بـأن ارتـفـاع مـناسـيب
الـنـهـر ال يـشـكل خـطـورة عـلى حـيـاة
ـناطق) مبـينا ان السـكان فـي تلك ا
(ارتـفـاعـه سـيـبـقى ثــابـتـا اليـام وفق
توفرة). من جانبه  قال علومات ا ا
مـديـر نـاحــيـة قـزانـيـة مـازن اكـرم إن
(وادي تــرلــســاق اكــبــر الـوديــان في
ديالى والقريب من احلـدود العراقية
ــيـاه االيــرانــيــة امــتــلئ بــالــكــامـل 
السيول القادمة من احلدود) مشيرا
الى ان (قـوة الـسـيـول التـزال تتـدفق
صوب وديـان اخـرى بالـوقت الراهن
وان الوضع اليـزال حتت السـيطرة)
وتـابع ان ( (طـريـقـا بـريـا اخر يـربط
القرى احلـدودية ب نـاحيتي ديالى
وواسط قطع هـو االخر بـسبب تدفق
السـيول نـتيـجة غـزارة االمطـار على
احلــدود). وفي مـنــدلي أعــلن عــضـو
ندالوي عن مجلس الناحـية  حيدر ا
تــدفـق الــســيــول فـي حــوض الــنــفط
بأطـراف منـدلي مـنذ سـاعات صـباح
امس . ونبهت قـيادة عـمليـات بغداد
سـائقي الـشـاحـنـات الى سـلك طريق
اخر يـربط بـ بغـداد وواسط. وقال
اعالم الـــقـــيــادة فـي بــيـــان امس انه
(نـظـرا الرتـفـاع مـنـاسـيب مـيـاه نـهـر
ـــائــيــة ديــالى بـــســبـب الــدفـــعــات ا

ـنـحه إجـازة نـصب مـولدة ـشتـكي  ا
أهلية واصـدر قرارا يقضي بـتصوير
حضر بالغ التي سيتم تسـليمها  ا
تـهم باجلرم ضبط أصولي وضـبط ا

ـــتــهم  ــشــهــود) وأضــاف أن (ا ا
ضـبـطه مع مـعـاونـيه وكـذلك األوراق
قـدمـة إلى جلنـة الـطاقـة وقـد ضبط ا
بلـغ مخبـأ ب األضـابير في دوالب ا
األضــابـــيــر احملــفــوظـــة في الــغــرفــة
) وتــابع أن ـــتــهـــمــ اخلـــاصــة بـــا
(اإلجراءات القانونية اتخذت بحقهم
وفق إحـكــام الـقـرار  160 ثـانــيـا /1
لــســنـة 1983). واصــدرت مــحــكــمـة
جــنــايــات مــيــسـان حــكــمــا غــيــابــيـا
بــالــســجن  6 ســنــوات بــحق مــديــر
الـتـسـجـيل الـعـقـاري الـسابـق . وقال
ــفــتش الــعـام لــوزارة الــعــدل كـر ا
الغزي في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ـــدان ان (احملـــكـــمـــة قـــررت حـــبس ا
ــدة  6 ســـنــوات الـــهـــارب ع .ع . ع 
ادة  340 من اسـتـنـادا الى احـكـام ا
قانـون الـعـقوبـات واصـدارامـر قبض
وحتـــري مع تــأيـــيــد حـــجــز االمــوال

نقولة للمدان). نقولة وغير ا ا
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ـتــهـمـ الـبــيـان انه (تــمت احــالت ا
ـــبــــرزات اجلـــرمــــيـــة بـــصــــحـــبــــة ا
ــضــبــوطــة إلى قــاضي الــتــحـقــيق ا
اخملتص الذي قرر تـوقيفـهم استنادا
ــادّة  318 من قــانــون إلى أحــكــام ا
الــعــقـوبــات). فــيــمـا بــاشــر مــصـرف
الــرافـــدين بـــصــرف رواتب مـــوظــفي
بـعض مـديـريـات الـتـربـيـة في بـغـداد
واحملـــافــظـــات الــكـــتــرونـــيــاً . وقــال
ــصـرف في بــيــان امس انه (بــاشـر ا
بــــدفع رواتب مــــوظـــفي مــــديـــريـــات
الـتـربـيـة في بـغـداد واحملـافـظـات عن
طــــــــــريـق احـــــــــــدى ادوات الــــــــــدفـع
االلكتروني للـذين  توط رواتبهم
عن طريقه). وفي مـحافظة الـديوانية
اعـــلـن االدعـــاء الـــعـــام في رئـــاســـة  
اســتــئــنــاف الــديــوانــيــة عن نــتــائج
قـدمـة ضـد مسـؤول جلـنة الـقضـيـة ا
الطاقة في ديـوان احملافظة. واوضح
الـبـيـان ان (قـاضـي الـتـحـقـيق صـدق
ـشـتــكي ضـد مـسـؤول جلـنـة أقـوال ا
الــطــاقـة فـي ديـوان احملــافــظــة الـذي
ليون بلغ مـليوني ونـصف ا طالب 
ـواطن ديـنـار لــقـاء اجنـاز مـعــامـلـة ا

طــبــيـبــ القــدامــهـمــا عــلى ارتــكـاب
مخالفات ومغاالة في معامالت شراء
أدويـة ومـسـتـلـزمـات طـبـيـة وأجـهـزة
مـبـيـنـا ان (الـتـحـقـيـقات مـخـتـبـريّة) 
واد األولية أظـهرت أن قـيمـة شراء ا
ــســتـلــزمــات واألجــهـزة الــطــبـيــة وا
اخملتـبـريّـة بـلغت  296ملـيـون ديـنار
في حـ إن قيـمـتـها احلـقـيقـيـة تـبلغ
وتـابع أقل من مــئـة مــلـيــون ديـنـار) 

الـقـادمـة مـن سـد حـمـرين وخلـطـورة
انـــهــيــار جـــســر الــســالم االنــبــوبي
الواقع عـلى الـنـهر  نهـيب بـسـائقي
الـشـاحـنـات سـلك طـريق الـصـويرة-
جـبـلـه ومن ثم الـتـوجـه الى الـطـريق
الـدولي الـســريع بـاجتـاه بـغـداد الى
اشـــعــار اخــر حلـــ زوال اخلــطــر).
وتواصل االجهزة االمنـية واخلدمية
اسـتـعـداداتــهـا مـسـتـنـفـرة جـهـودهـا
ـوجات فـيضـانية وآليـاتهـا حتسـبا 
قــادمــة من ايــران قــد تـتــعــرض لــهـا
واسط  حـيث اعـلــنت تـوفـيـر امـاكن
ـناطق احلـدودية في للـنازحـ من ا
حال تعرض قـراهم الى السيول. في
غـضــون ذلك  ضــرب إعــصــار نــادر

الـعـاصـمـة الكـوبـيـة هـافـانـا لـيـخلف
أربـعــة قـتـلـى ونـحـو مــئـتي جـريح 
فــيـمـا اقــتـلع أســقف الـبــيـوت وقـلب
الـعــربـات وحــول في مـســاره بـعض
ـــبـــاني إلـى أنـــقــاض. واكـــد عـــالم ا
أرصـاد في الـهيـئـة اجلـويـة خـوسيه
روبــيـيــرا ان (اإلعـصــار شق طــريـقه
سـافة  11.5 كيـلومـتر عـبر هـافانا
ـدة  16 دقــيــقـــة واتــسع مــحــيــطه
لـــيــصـل إلى كــيـــلــومـــتــر فـي بــعض
األوقــات). وتــنــاثــرت قــطع الــزجــاج
احملـــــطـم واألنـــــقـــــاض في شـــــوارع
األحـياء األكـثـر تضـررا والسـيـما في
شــرق ووسط هــافــانـا كــمــا ســقـطت

األشجار وخطوط الكهرباء. 
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أكـدت احملكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
ان احــتـــســاب خــدمـــة احملــاضــر
الغــــراض الــــعـالوة والــــتــــرفــــيع
والــتـقــاعــد وفق قــانـون تــشــغـيل
حـملـة الـشـهـادات الـعـلـيا رقم 59
لـسـنـة  2017 جـاءت جـزاءً عـادالً
ا يـبذله من جـهد الفـتة إلى عدم
تـعـارض ذلك مع الـدسـتـور. وقال
تحدث الرسمي لـلمحكمة إياس ا
الــــســــامـــوك فـي بـــيــــان امس ان
(احملكمـة عقدت جلـستهـا برئاسة
القاضي مدحت احملمود وحضور
الـقـضـاة االعـضـاء كـافـة ونـظرت
ــالـــيــة/ دعـــوى اقــامـــهــا وزيـــر ا
اضـافـة لــوظـيـفـته خــاصم فـيـهـا
رئـيس مــجـلس الـنــواب/ اضـافـة
ـدعي لـوظـيـفــته).  واضـاف أن (ا
طـــلـب في دعـــواه احلــــكم بـــعـــدم
ادة  9 من قانون رقم دستورية ا
 59 لـــســـنـــة  2017 من قـــانـــون
تـشغـيل حـمـلة الـشـهـادت العـلـيا

الــبـــيــان ان (احملــكـــمــة اكــدت ان
احـتسـاب مـدة الـقـاء احملـاضرات
ألغــــراض الــــعـالوة والــــتــــرفــــيع
والـتـقاعـد لـقـاء مـا يـقـوم به يـعد
ا بذلـه احملاضر من جزاءا عـادال 
جـهـد في مـجـال اختـصـاصه رغم
ـالك الـدائم عــدم تـعــيــيـنـه عـلى ا
لــســبب ال دخـل له فــيه). واوضح
ان (احملـكـمـة اشـارت في حـكـمـهـا
الى ان احملـــــاضــــرين مــــلــــزمــــ
بـتـسـديد الـتـوقـيـفـات الـتـقـاعـدية
ـدة مــدة اخلــدمــة وال حتـتــسـب ا
ـــذكـــورة اال ان تــــكـــون بـــشـــكل ا
ـدة ال تــقـل عن ســنـة مــســتــمــر و

واحدة). 
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بـداعـي ان هـذه الــفــقـرة ســتـؤدي
ستفيد منها بوظيفة الى تعي ا
تقـع بدرجـة اعـلى من اسـتـحـقاقه
وفـقـا لـلـقـانـون وان تـطبـيـق هذا
القانون سيرتب اعـباء مالية على
اخلــزيــنـــة الــعــامــة).  وتــابع أن
ـدعي ذكـر في دعـواه ايـضـاً أن (ا
هذا الـقـانون لـم يقـدم من مـجلس
الـوزراء وأنه عـبــارة عن مـقـتـرح
قــدمـه عــدد من اعـــضــاء مـــجــلس
ـادة الــنــواب). وأشـار إلـى أن (ا
طعون بـعدم دستوريـتها نصت ا
عـــــلى ان حتـــــسب مـــــدة الـــــقــــاء
احملاضرات بـشكل مسـتمر مدة ال
تــقـل عن ســـنــة واحـــدة الغــراض
العالوة والـتـرفيع والـتـقاعـد بـعد
حـسم الــتـوقــيـفـات الــتـقــاعـديـة).
وذكـــر ان (احملـــكـــمـــة وجـــدت في
حكمها ان النص موضوع الطعن
ال يخالف احكـام الدستور ذلك ان
احملــاضــر يـشــارك في الــعــمــلــيـة
التـربـوية شـأنه شـأن زميـله الذي
الك الـدائم). واضاف عُيّـن علـى ا
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كـشفت النابئـة السابقة عن احلزب
ـقـراطي الـكردسـتـاني جنـيـبة الـد
جنــيـب عن اتــفــاق بــ احلــكــومـة
االحتـاديـة واقلـيم كـردسـتان بـشأن
ـنـافـذ احلـدوديـة مـشـيـرة الى ان ا
ـوجـودة في احملــافـظـات ــنـافــذ ا ا
االخــرى تــســيــطــر عــلى وارداتــهـا
جــهــات مــتــنــفــذة مــنــذ ســنــوات .
وقــالت جنـيب لـ (الـزمـان) امس ان
(هــنــاك اتــفــاقــا ابــرم بــ وزيــري
الــتـجـارة االحتــادي والـتـجـارة في
االقــلـيم عـلى تـنــسـيق اجلـهـود في
وجـودة في االقـليم ـنـافـذ ا ادارة ا
والــعــمل عــلـى تــوحــيــد الــتــعــرفـة
الـكــمـركـيـة فـضال عن الـغـاء بـعض
وجـودة ب احملـافظات) ـنافـذ ا ا
ـنـافذ الـبـرية واضـافت ان (اغـلب ا
ـوجـودة في احملـافـظـات تـسـيـطر ا
عـليـها جهـات متنـفذة منـذ سنوات
طـويلة وخارجة عن سيطرة الدولة
ـنـافـذ بــحـسب مـا افـاد به رئـيس ا
احلــدوديـة خالل تــضـيــفه بـلــجـنـة
االســتــثـمــار واالقــتـصــاد بــالـدورة
الـنيابيـة السابقة) مـشيرة الى انه
(فـي كل مـوازنـة مــالـيـة يـدرج نص
ئة من واردات لـتخـصيص  50 بـا
ـنـافـذ الى احملـافـظـات حـتى تــلك ا
تــــســــتـــــطــــيع جــــبــــايــــة االمــــوال
والـسـيطـرة عـليـها مـن الفـاسدين)
واكـدت جنـيب ان (كـردستـان تـمثل
االقـــلـــيم الـــفـــدرالـي الــوحـــيـــد في
ــادة 114 الــعــراق والســيــمــا ان ا
ــــشـــتــــركـــة تــــنص عــــلى االدارة ا
ـادة  115 تـنص عـلى لـلـمـنـافـذ وا
ادة ان اي صـالحـية لـم تـذكر فـي ا
 110 مـن الــدســتـور  فــهي تــدخل
ضــــــمـن صـالحــــــيــــــات االقــــــلــــــيم
رتـبطة بأقليم) واحملـافظات غير ا
نـافـذ تـعاني وتـابـعت ان (جـمـيع ا
االهــــمـــال وعـــدم وجــــود مـــنـــاطق
لـالسواق احلرة والتبادل التجاري
والبـد ان تلـتفـت احلكـومة احلـالية
كن وضـوع الن تطويـرها  لـهذا ا

ــوازنـة بــأمـوال ان يــســهم بـرفــد ا
تـساعـد على تـغطيـة العـجز). واكد
الـنـائب فـالح اخلزعـلي عـدم وجود
سـيــطـرة كـامـلـة عـلى مـنـافـذ اقـلـيم
كـردسـتـان سـبب هـدر كـبـيـر لـلـمال
ــوانـئ في الــبـــصــرة وأثـــر عــلـى ا
.وقـال اخلـزعـلي فـي بيـان امس ان
(خــمس مـنــافـذ غــيـر أصــولـيـة في
اإلقــلـيم مع دول اجلــوار وعـشـرات
ـعابر غير نظامية اثرت على دعم ا
ـــــا في ذلك ـــــنــــتـج الــــوطـــــني  ا
نتجات الزراعية ومنها محصول ا
الـــطــمـــاطــة ومـــازالت احملـــاصــيل
تـتـدفق لالسـواق رغم قـرار مـجلس
( ـنـعهـا دعـما لـلـفالح الـوزراء 
وأضــــاف انه (بـــســـبـب مـــافـــيـــات
ــنـظــمــة وعــدم تــفـعــيل الــفــســاد ا
الـــقـــوانــ الـــنـــافــذة والـــرغـــبــات

نافذ وفرض الـسياسية في إدارة ا
الـسـلطـة االحتاديـة وجـودها يـهدر
لـيارات في إدارة يـومـيا عـشـرات ا
ـنافذ وعـلى رئيس الوزراء حتمل ا
مــســؤلــيــاته جتــاه ذلك). وطــالـبت
كـتـلـة الـتـغـيـيـر الـكـرديـة احلـكـومة
اإلحتــــاديــــة ومــــجــــلـس الــــنـــواب
بـالتدخل لالفـراج عن معتقـل عند
ســــلـــطـــات كـــردســــتـــان شـــاركـــوا
بـتظاهرات واحـداث معسكـر تركيا

في محافظة دهوك.
وقال النائب عن الكتلة كاوة محمد
فـي بـــيـــان انه (بـــعـــد تـــظـــاهـــرات
اضي في ناحية ـواطن األحد ا ا
شــيـالدزي الــتــابــعــة لــدهــوك ضـد
الــقــوات الـتــركــيــة قـامت حــكــومـة
كــردسـتــان بـاتــخـاذ مــوقف وعـدت
ـالحـقة هـؤالء مـشـاغـبـ وقـامت 

uOÝ‰∫ مياه االمطار تتحول الى سيول في شالل كلي علي بيك

كر الغزي 
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رجح مــنـبىء جـوي اســتـقــرار حـالـة
الـطـقس في اغـلب مـدن الـعـراق بـعـد
انـتهـاء حـالـة االمطـار الـتي تـسـببت
بسيول جارفة في بعض احملافظات.
وكتب صادق عطية في صفحته على
فـيـسبـوك ان (فـرص االمـطـار أنـتهت
ـدن واالجـواء صـافـيـة عـلى عـمــوم ا
عـدا بـعض مـنـاطق من شـمـال البالد
الفتا الى يكون فـيها الـطقس غائـما)
ان (درجـــــــــات احلــــــــرارة تـــــــــبــــــــدأ
باالنخفاض اليوم االربعاء)  وتوقع
عــطـيــة ان (يـســتـمــر االسـتــقـرار في
االجـواء ايــام عـدة عـدا حــالـة جـويـة
ـطــرة سـريـعــة سـتـؤثــر عـلى مـدن
قبل).وتسببت الشمال يوم السبت ا
مـوجـة الـسـيـول الـتي شـهـدتـهـا عدد
ــدن بــيـنــهـا مــحـافــظـة االنــبـار من ا
وواسط واربــــيـل بــــقــــطـع الــــطــــرق
وعرقلة حركة الـسير.واظهرت مقطع
فــديــو سـيــول االمــطـار وقــد قــطـعت
الـطـريق الـرابـط بـ مـديـنـة حـديـثـة
ومــنـــطــقــة آلــوس غــرب احملــافــظــة.
ووجـهت قائـمـقـاميـة قـضـاء بعـقـوبة
في مـحـافـظـة ديـالى تـعـمـيـما عـاجال
لألهـالي حول ارتـفـاع مـناسـيب نـهر
ديالى  فيمـا اعلنت نـاحيتي قـزانية
ومــنــدلي بــان ســيــوال قــويــة التــزال
تـــتـــدفق صــوب وديـــانـــهــمـــا. وقــال
قـائـمـقـام الـقـضـاء عـبدالـلـه احليـالي
لـ(الزمان) امس ان (ارتفـاع مناسيب

(الـزمان) امس عن مدير عام الدائرة
عـلي جعـفر احلـلو قـوله (ان الدائرة
حــددت الــثــالث مـن شــبــاط مــوعـدا
ـضمـون لـصـرف رواتب  العـمال ا
لـفئتي ( الـصرف اليـدوي  وحاملي
الــبـطـاقــة الـذكــيـة) بـعــد اسـتــكـمـال
جــمــيع االجـراءات الـالزمـة لــتـوزيع
الـــرواتب بـــالـــتــنـــســـيق مع االدارة
صرف الرافدين) .  واضاف العامة 
ـضــمـون الـذي لـديه ــتـقـاعـد ا ان (ا
خـدمــة ثالثـون سـنـة فـاكـثـر يـسـتـلم
مبلغا قدرة  600الف دينار لشهرين
ـتـقـاعـد الذي فـقط  فـيـمـا يـسـتـلـم ا
لـديه خـدمة اقل من  30 سـنة مـبلـغا
قـــدره  540 الـف ديــنـــار).  واوضح
توفى الـتي لديها احلـلو ان عائـلة ا
اكـثــر من ثالثـة مـسـتـحـقـ تـسـتـلم
راتـبـا قدره  500 الـف دينـار  فيـما
تـــســتـــلم الـــعـــائــلـــة الــتـي لــديـــهــا
مـسـتحـقان راتـبا مـقداره  480 الف
ـتوفى ـتقـاعد ا ديـنـار  اما عـائلـة ا
الـتي لديـها مـستحق واحـد فتـستلم

راتبا مقداره  460الف دينار).
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كـشـفت مـديـرية عـام دائـرة صـندوق
احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة في وزارة
الـــعــمل والـــشــؤون االجـــتــمـــاعــيــة
ـــبــالغ جـــاكــلـــ صـــلــيـــوا عن ان ا
ـستردة الى الـصندوق بـلغت نحو ا
مــلــيــار ديــنــار خالل شــهــر كــانــون
الـــثـــانـي اجلـــاري. ونـــوهت الى أن
ــتـجـاوزين ــسـتـردة من ا ــبـالغ ا (ا
عــلى رواتب اإلعــانــة االجــتـمــاعــيـة
شـملت بغداد واحملافظات عدا اقليم
كـــردســـتـــان). وقـــالـت صـــلـــيــوا ان
ـــســـتــردة من ـــبــالغ ا (مـــجــمـــوع ا
ــتــجــاوزين بــلــغت اكــثـر من 900 ا
مـلــيـون ديـنـار مـضـافـا الـيـهـا مـبـلغ
اكــثــر من  422 مــلــيــون ديــنــار من
نــســبــة حــسـاب 0.25)  وبــيــنت ان
(دائـــرة الــصــنــدوق مـــســتــمــرة في
ــتــجـاوزين اســتــرداد االمــوال من ا
عــلى االعـانـة وبــوتـيـرة مــتـصـاعـدة
تـنفيذا لتوجيهات الوزير باسم عبد
الــزمــان). وحــددت دائـرة الــتــقــاعـد

واعـتــقـال الـعـشـرات من الـنـشـطـاء
ــــدنــــيـــ و الــــســــيــــاســــيــــ و ا
الــصــحــفــيـ و هـم حلـد االن رهن
االعـتـقال)  الفـتـا الى ان (مـهاجـمة
الـثكـنة الـعسكـرية الـتركـية من قبل
ــتــظــاهــرين جــاء بــســبب تــكـرار ا
عـملـيات قـصف الطـائرات الـتركـية
لــلــمـنــطــقــة واسـتــشــهـاد خــمــسـة
مـواطنـ قبل ايـام فبدل ان تـتخذ
حــكـومـة االقـلـيم مــوقـفـا مـشـرفـا و
تــقــوم بــحــمــايــة حــيــاة مــواطــني
االقـلـيم والـسـيادة الـعـراقـيـة قامت
بــاعـتـقــال الـعـديــد مـنـهم) وطـالب
مــحـمـد احلـكــومـة و اال الـتـحـدة
ـــنـــظــمـــات الـــدولــيـــة حلـــقــوق وا
االنـسان بـ(التـدخل الفوري الطالق
ــــعـــتـــقـــلـــ ووضع حـــد ســـراح ا
ـواطن لـسلطـات االقليم بـاهانة ا

والــتـواطئ مع احلـكـومــة الـتـركـيـة
وقـواتهـا الستمـرارها بـالتدخل في
تكرر االراضـي العراقيـة واخلرق ا
لـسـيادة الـدولـة) على حـد تـعبـيره.
وأعــتـقــلت الـسـلــطـات االمــنـيـة في
ـــاضـي حـــاجي دهــــوك االثـــنــــ ا
ريــكــاني عــضــو اجملــلس الــوطـني
حلـركـة تغـييـر عـلى خلـفيـة احداث
حــــرق مـــعـــســـكــــر تـــركي.واوضح
مـــصــدر ان (الــســلـــطــات االمــنــيــة
اعـتقـلت ريكـاني الى جانب الـعديد
مـن الناشط قبل انطالق تظاهرة
تــنــدد بـاســتــشــهـاد مــواطــنـ في
الــنـاحـيـة جـراء الـقـصف الـتـركي)
مـشـيرا الى ان (الـسلـطـات اعتـقلت
ايـضا ايـهان سـعيـد مسـؤول هيـئة
ـديـنـة). وكـانت اعـالم تـغـيـيـر في ا
مــجـــمــوعــة من ســكــان احملــافــظــة

هــاجـمت قــاعـدة عـســكـريـة تــركـيـة
بـشـيالدزي الـتـي تـقـطـنـهـا أغـلـبـية
كــرديـة خالل مـظـاهــرات مـسـتـمـرة
انـــدلــعت عــلـى خــلــفــيـــة الــقــصف
الــــتـــركي الــــذي أودى بـــحـــيـــاة 5
نطـقة حيث مـدنيـ من مواطنـي ا
ـــتــظـــاهـــرون الــقـــاعــدة اقـــتـــحم ا
ـعـدات واآللـيات وأحـرقـوا بـعض ا
الـعسكريـة واستولوا عـلى بعضها
اآلخر في تصعيد تمت تهدئته بعد
تـــدخل مـن قـــوات الــبـــيـــشـــمـــركــة
الـتـابـعـة لـكردسـتـان.وأكـدت تـركـيا
الحــقـا أن الـهـجــوم أسـفـر فـقط عن
ــعــدات أضـــرار مــاديـــة بــبــعـض ا
الـعـسـكـريـة مـتهـمـة حـزب الـعـمال
الـــكــــردســـتـــاني بـــالـــوقـــوف وراء
احلـــــــــــادث مـن خـالل حتــــــــــريـض

األهالي على االعتداء.
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باسم عبد الزمان
والـضـمـان االجـتـمـاعي لـلـعـمـال في
ــقـبل الــوزارة الــثــالث من شــبــاط ا
مـــوعـــدا لـــصـــرف رواتب الـــعـــمــال
ــسـتــحق ــضــمــونــ وخــلــفـهـم ا ا
لـفئتي ( الـصرف اليـدوي  وحاملي
الـبــطـاقـة الـذكـيـة ) لـشـهـري كـانـون
الـــثـــاني وشـــبــاط لـــعــام  2019في
ـــنــحــة بـــغــداد واحملـــافــظـــات مع ا
الـــشــهــريــة .  ونـــقل بــيــان تـــلــقــته
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تأهـل منتخب قـطر بكرة الـقدم  امس الثالثاء إلى
بـاراة الـنهـائـية لـلمـرة األولى في تـاريـخه بعـدما ا
تــغـلب عــلى مـنــتـخب  اإلمــارات  بـاربــعـة اهـداف
بـاراة الـتي جرت عـلى مـلعب مـقابل الشيء فـي ا
مــحـمـد بن زايـد فـي أبـو ظـبي ضـمـن قـبل نـهـائي

كأس آسيا  2019 في اإلمارات.
وسـجل من الـعـنـابي الالعـبـون بـوعالم خـوخيـفي
ـعز علي في الـدقيقة 37  وحسن الـدقيقة  22 وا
الـهـيـدوسـفي الـدقـيـقـة 80 وحـامـد إسـمـاعـيل في

الدقيقة 90+3. 
وأكمـل منتخب اإلمارات بعشرة العب عقب طرد
إسماعيل أحمد في الدقيقة األولى من الوقت بدل

الضائع للشوط الثاني.
ـــعــز عـــلي رصـــيـــده في صـــدارة هــدافي ورفع ا
الــبــطــولــة إلى  8 أهـــداف لــيــتــســاوى في الــرقم
الـقيـاسي التـاريـخي مع اإليراني عـلي دائي الذي

سجل  8 أهداف في نسخة عام  1996
ــبـاراة الـنــهـائـيـة مع ويـلـتــقي مـنـتــخب قـطـر في ا

قبل . نظيره  الياباني يوم اجلمعة ا
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