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نـاشدة (األهل واإلخوة داعـياً في ا
فـي دول اخللـيج إلى مـنحه اإلقـامة
ـوقعه ومـكانته مع أسـرته تقـديراً 
االجـتـمـاعـية وعـطـائه الـفـني الذي
اســــتــــمــــر أكـــــثــــر من خــــمــــســــ
).وخــتم مـنــاشـدته  بــتـوجـيه عــامـاً
(نــــســــخـــــة إلى رئــــيس الــــوزراء 
ورئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة ورئـــيس
ـان للعـلم واعتـذاري ألحبتي الـبر
الــــــشــــــعـب الــــــعــــــراقـي األبي ألن
لإلنـسـان صـبـراً وطاقـة خـصـوصاً
أنـني اآلن مـعتـزل الغـناء الـذي كان
مــصــدر رزقي). واكــد نــعــمــة خالل
حــــلـــوله ضــــيـــفـــا عــــلى (حـــصـــاد
الــشـرقــيـة) الــثالثــاء ( سـبق لي ان
ـسؤول حول نـخيت  الكـثير من ا
راتــــبي الــــتــــقـــــــــــاعــــدي الـــذي ال

يتجاوز  400 الف دينار).
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رجع الديني علـي السيستاني حـدد ا
ـمثـلـة اخلـاصـة لألم لـدى لـقـائه بـا
ـتـحـدة رئيـسـة الـبـعـثة الـعـام لأل ا
لحة الـدولية في العراق األولـويات ا
لــدى احلـكـومــة اجلـديـدة  مــوضـحـا
ـناطق انـها تـتمـثل في اعادة إعـمار ا
ـــتــــضـــررة جـــراء احلـــرب واعـــادة ا
الـنـازحـ الـيـهـا فـضالً عـن مـجـابـهة
الـفـسـاد وحتـسـ اخلـدمـات الـعـامة
نـظمات الدولـية ودول العالم داعـيا ا
سـاعـدة في حتـقـيق ذلـك .وقال الـى ا
الــســيــسـتــاني في بــيــان صــدر عـلى
هــامـش لــقــائه بـــجــيــنــ هـــيــنــيس
بـالســـخـــارت في الـــنـــجف  امس ان
(امــام احلـكـومــة الـعـراقــيـة اجلـديـدة
مــهــام كـبــيـرة  ويــنــبـغـي ان تـظــهـر
مالمـح التقدم والنجـاح في عملها في
وقـت قـريـب وبــاخلـصــوص في مــلف
مـكـافحـة الـفسـاد وحتـس اخلـدمات
ـواطـن الـعـامـة وتـخـفيف مـعـانـاة ا

وال ســيـمــا في مـحـافــظـة الــبـصـرة)
مـحـذرا من ان (الـكـتل السـيـاسـية اذا
لم تـغير من منهـجها في التعاطي مع
قــضـايـا الـبـلـد فــإنه لن تـكـون هـنـاك
فرصة حقيقية حللّ االزمات الراهنة).
واضـاف ان (الـعـراقـيـ دفـعـوا ثـمـناً
بــاهـظــاً في دحــر االرهـاب الــداعـشي
تـمــثّل في اعـداد كـبـيـرة من الـشـهـداء
ـعـاق وخـراب مـناطق واجلـرحى وا
واسـعة من البلد وكلفـة مالية هائلة)
مــنـوهـا الى ان (هـنــاك حـاجـة مـاسـة
ـتـضررة ـنـاطـق ا الـى اعادة إعـمـار ا
بـاحلرب وارجاع الـنازح اليـها بعد
الـقيام بتأهيلها ويجب أن يكون هذا
ــا مـن اولــويــات احلـــكــومـــة وهــو 
يـساهم فـي تقلـيل خـطر تنـامي الـفكر
ـناطق مرة اخرى ـتطرف في هذه ا ا
نـظمـات الدولـية ودول كـما ان عـلى ا
ـسـاعـدة في سـرعـة حتـقـيق الـعــالم ا
ذلك).وشـدد السيـستاني عـلى (اهمية
االلــتــزام الـعــمــلي من قــبل اجلــمـيع
ـقـتـضـيـات مـســؤولـ ومـواطـنـ 
الـسـلم االهـلي والـتـمـاسك اجملـتـمعي
وعـدم التفريق ب ابناء البلد الواحد
ورعـايـة االقلـيـات الديـنـية واالثـنـية)
مـؤكـدا وجوب (تـطبـيق الـقانـون على
ــقـــيــمــ بال ــواطـــنــ وا جـــمــيع ا
اســـتـــثــنـــاء وحـــصــر الـــسالح بـــيــد
احلـكومة والـوقوف بوجه الـتصرفات
ومنـها عمليات اخلـارجة عن القانون 
االغـــتــيــال واخلـــطف  ومــحـــاســبــة
فـاعلـيها بـقطع النـظر عن انتـماءاتهم
الـــفـــكـــريـــة والـــســـيــاســـيـــة).وابـــلغ
الــسـيـســتـاني الـبــعـثـة الــدولـيـة بـأن
(الـــعـــراق يـــطـــمـح الى ان تـــكـــون له
عالقــات طـيـبـة ومـتــوازنـة مع جـمـيع
دول اجلـــوار وســــائـــر احلـــكـــومـــات
ـصالح احملـبـة لـلـسالم عـلى اسـاس ا
ـشتركـة من دون التدخل في شؤونه ا
ــســاس بـــســيــادته الـــداخــلــيـــة او ا
واســتـقالله) مــشـددا عــلى الـقـول ان
الــعـــراق (يــرفض أن يــكــون مــحــطــة
لـتوجيه األذى ألي بـلد آخر).بدورها 
اكــدت بالســخـارت ان الــســيـســتـاني
يــريـد أن تــكــون احلـكــومـة اجلــديـدة
قـويـة في مـواجـهـة الـفـسـاد وحتـقيق
االمـن .وقـالت خالل مــؤتـمــر صـحـفي
عــقـدتـه بـعــد لـقــائــهـا الــســيـســتـاني
امس(ســــعــــدنــــا بــــلـــقــــاء الــــســــيـــد
ـثل صوت العقل الـسيسـتاني الذي 
واحلـكمة وقد اعرب  خالل اللقاء عن
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ــنــاطق ــزيـــد مــنــهــا لــلــعـــمل في ا ا
احملـررة). بدوره  اشاد كونـتي بلقائه
هدي  ووصفه بـ(االيجابي) مـع عبد ا
مــؤكــدا الـــعــمل (عــلى تــأمــ الــدعم
ـــــرحـــــلـــــة االســـــتـــــقـــــرار واعـــــادة
االعــــمــــار).ورأى ان (امـــام الــــعـــراق
حتـــديــات مـــهــمـــة وهي االســـتــقــرار
والــرفـاهــيـة لـكــنـنــا واثـقــون بـقـدرة
احلــكــومـة االيــطــالـيــة عــلى حتــقـيق
ذلـك).واكــد ان حــكــومــتـه تــعــمل (من
اجـل دعـم الـــــــعـــــــراق في اجملـــــــاالت
االقـتـصاديـة والثـقـافيـة وأنـها تـعمل
مع الـيونسـكو والبـنك الدولي الجناز
شاريع في العراق) . كما العديد من ا
اسـتقبل رئيس مجـلس النواب محمد
احلـــلــبــوسي امس كـــونــتي والــوفــد
ــكـــتب ـــرافق لـه بــحـــسب بـــيـــان  ا
احلــلـبــوسي لم يــدل بـتــفــاصـيل. في
غـضون ذلك اتهم الـقيادي في ائتالف
الـــوطــنــيــة رعـــد الــدهــلـــكي أطــرافــاً
سـيـاسـية من دون ان يـسـمـيهـا بـعدم
ـضي الـرغــبـة  في تـهـدئـة الـوضع وا
ــرحـلـة الـبـنــاء واإلعـمـار .وقـال في
بـيـان امس إننـا (بـالوقت الـذي نـثني
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بــــحـث رئــــيس الـــــوزراء االيــــطــــالي
جـــوزيــبـي كــونـــتي في بـــغــداد امس
ـزيــد من الــشـركـات امــكـانــيـة عــمل ا
االيـطاليـة في العراق وتـعزيز عالقات
الــتـعــاون بـ الــبـلــدين. ونـقـل بـيـان
رئــاسي تــلــقــته (الــزمـان) عـن رئـيس

اجلــــمـــهـــوريــــة بـــرهم صــــالح خالل
ـرافق له اسـتـقـبـاله كـونـتي والـوفد ا
فـي قصر الـسالم ببغـداد  أن (العراق
يـحرص عـلى اقامـة عالقات فـعالة مع
ايـــطــــالـــيـــا ودول االحتـــاد االوربي)
مـــؤكــــدا (اتـــخـــاذ الـــعـــراق مـــســـارا
بـاالنفتاح عربياً واقليمياً ودولياً بعد

امـــلـه في ان يـــرى مالمح الـــقـــوة في
احلــكــومـــة والســيــمــا في مــكــافــحــة
الـفـسـاد) مـضـيـفـة ان (الـسـيـستـاني
(شــــــدد عــــــلى ضــــــرورة حتــــــســـــ
اخلـدمـات) مـشـيـرة الـى ان (الـصراع
ـكتـسـبات بـ الـسيـاسـي لن عـلى ا
يـــســمح بــالـــتــقــدم). ولـــفــتت الى ان
(الــســيـــســتــاني اكــد اهــمــيــة اعــادة
ــنــاطق الــنـــازحــ وأعــادة اعــمــار ا
احملـــررة الـــتـي يـــجب ان تـــكـــون من
اولوية احلكومة كما شدد على اهمية
الـوقـوف بـوجه الـتصـرفـات اخلـارجة
عـن الــقـــانــون ضـــد اجملــمـــوعــات او
األفـراد ومـتابـعـة احلكـومـة والقـضاء
لـلـفائـمـ بهـا). من جهـته اكـد رئيس
ـــهــدي خالل الـــوزراء عـــادل عــبـــد ا
اســـتــقــبـــاله بالســـخــارت امس عــزم
حـكومته على استتباب االستقرار في
عـمـوم احملـافـظـات واعـادة الـنـازحـ
ــــكـــتـــبه الـى ديـــارهم.وقــــال بـــيـــان 
ـهدي  اعرب (عن اإلعـالمي ان عبد  ا
امــــله في  ان تــــنــــجح بـــعــــثـــة اال
ـتحـدة في مهامـها بـالعراق) مـبديا ا
(تـقـديـره للـدور االنـساني الـذي تـقوم
به الـبـعثـة ودعمـهـا جلهـود احلكـومة
في تـرسـيخ حـالـة التـعـايش الـسـلمي
بـــــ الـــــعــــراقـــــيـــــ وبـــــسط األمن
واالســتــقــرار في عــمـوم مــحــافــظـات
الــــعــــراق واعــــادة الــــنــــازحــــ الى
قابل اكدت بالسخارت ديارهم). في ا
(مـسـانـدة البـعـثـة الدولـيـة لـلحـكـومة
الـعـراقيـة ودعم خطـطهـا وبرنـامجـها
الـذي يـركـز عـلى االستـقـرار واالعـمار
ــصـــاحلــة وتــطــويــر اخلــدمــات) وا
مـــعـــربـــة عن ارتـــيـــاحـــهـــا لـ(حـــالـــة
االســتــقـرار الــتي يـشــهــدهـا الــعـراق
وشـكرها لـلتعـاون والتسـهيالت التي
ـنـظـمـة تــقـدمـهـا احلـكــومـة لـبـعـثــة ا
الـدولـيـة).وقدمـت بالسخـارت تـقـريرا
عن زيارتها القليم كردستان وعدد من
ـنـاطق خالل الـشهـر االول لـتولـيـها ا
مهمتها في العراق .  وبحسب البيان
فــــإنه جــــرى خالل الــــلــــقـــاء (بــــحث
الـتعـاون في اجملاالت االنسـانيـة كما
 اســتــعــراض ايــجــاز بــعــثــة اال
ــتـحـدة بـشـأن الــعـراق الى مـجـلس ا
األمـن الـدولي  وأعـمـال ازالـة االلـغام
وصـل الى جانـب أهم الـبرامج فـي ا
ــســتـقــبــلـيــة لــلـبــعــثـة واألنــشــطـة ا
الـــدولـــيــة). فـي غــضـــون ذلك كـــشف
رئــيس الـلــجـنـة الــدولـيــة لـلــصـلـيب
األحـــمــر بــيــتـــر مــاوريــر عن وجــود

علي السيستاني
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مــضــاعــفـــات تــذكــر عــلى حــيــاة
ـريـض) . في هـذه االثــنــاء قـرر ا
مــجــلـس مــحــافـظ واسط إعــفــاء
مـعــاون مـديــر تـربــيـة احملــافـظـة
ثامـر الـقـطبي من مـنـصـبه وفتح

باب الترشيح للمنصب. 
وقــال مــصــدر امس إن (مــجــلس
واسط يـقرر إعـفـاء مـعـاون مـدير
تربية احملافظـة ثامر القطبي من

منصبه). 
وأضــاف  أن (اجملـلـس قـرر فــتح

باب الترشيح للمنصب).

ان حــــــــقـق االنـــــــتــــــــصــــــــار عــــــــلى
االرهــــاب). ومــــضى الى الــــقـــول ان
(تـطور  الـعالقات بـ البـلدين يـسهم
ا ـشترك  في تـعزيز آفـاق التعاون ا
( يـخدم مـصلحـة الشعـب الصـديق
مـشـيراً الى ان (الـعـراق يحـرص على
اقــامـة عالقــات فـعــالـة ومـوســعـة مع

ايطاليا ودول االحتاد االوربي عامة).
ووصـل كـونـتي الـى بـغـداد  امس في
زيــارة غـيــر مـعــلـنـة.  واشــاد  صـالح
بـ(مــشــاركـة ايــطــالـيــا في الــتــحـالف
ـــهــا الـــدولي ضـــد االرهـــاب وتــقـــد
االســنـاد لـلـقــوات االمـنـيـة الــعـراقـيـة
شاريع ومـساهـمتهـا في العديـد من ا
ـقـابل جــدد كـونـتي اخلــدمـيـة). فـي ا
(دعـم بالده جـهـود مـحـاربـة االرهاب
ورغـبـتهـا اجلادة في تـعزيـز التـعاون
الـثنائي) مـعرباً عن (سـعادته بزيارة
الـعـراق). وجـرى خالل الـلـقـاء (بـحث
الـعالقـات الـثنـائـيـة وسبـل تطـويـرها
في اجملـاالت االقـتصـاديـة والتـجـارية
واالسـتثمـارية وضرورة تـفعيـلها ب
الــــبـــلــــدين الى جــــانب بــــحث آخـــر
ستجدات واالحداث على الساحت ا
اثل االقـليمية والـدولية). وفي لقاء 
 ابـــدى رئــيس الـــوزراء عــادل عــبــد
ـزيــد من ــهــدي تــرحــيــبه بــقــدوم ا ا
ناطق الـشركات االيطالية للعمل في ا
احملـررة.وقال خالل اجتمـاعه بكونتي
(هـناك الكـثير من الـشركات االيـطالية
الـتي تـعـمل بـالـعـراق ونـرحب بـقدوم
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تـمكـنت خليـة الصقـور االستخـبارية
خالل عــمــلــيــة مــشــتــركــة مـع قـوات
الــــتــــحــــالـف من قــــتـل مــــايــــســــمى
بـ(مـسـؤول تدريب واليـة كـركوك) في
تــنـظـيم داعـش وسـتـة من مــرافـقـيه.
وقـالـت اخلـلـيـة في بـيـان امس انـهـا
نـــــفـــــذت صــــبـــــاح امس مـع قــــوات
الـتـحـالف (واجـبا قـصم ظـهـر الـعدو
في نـــاحــيـــة الــريـــاض- مــحـــافــظــة
كــــركـــوك طــــالت أمــــيــــرهم اجملـــرم
ـكــنى ابـو ابــراهـيم خــلـيـل حـمـيــد ا
الـزبير وهو مسؤول تدريب واليتهم
ـزعومـة مع ستـة من أفراد مـفرزته) ا
مـضيـفة أنـها (أنـهت سجل إجـرامهم
في الــتــعــدي عـلى مــواطــنـيــنــا اثـر
تــفـجـيـرهم لـلــدور واألبـراج الـنـاقـلـة
لـــلـــطــاقـــة والـــعـــبــوات الـــنـــاســـفــة
مــســـتــهــدفــ أجــهـــزتــنــا األمــنــيــة
وعـنـاصـر وطـنيـة). وشـهـدت كـركوك
ــة قــتـل اب البـنـه طــعــنـاً امـس جـر
بـــــــســــــكـــــــ بــــــســـــــبب خـالفــــــات
عـائـلـيـة.وبـحـسب مـصـدر امـنـي فإن
(اجلـاني قـتل ابنه  الـبـالغ من العـمر
 26 عاماً  طعناً بسك في منطقة

غرناطة وسط كركوك نتيجة خالفات
عــائـلــيـة). وفي بــغـداد لــقـيت طــفـلـة
مــصـرعـهـا جـراء احــتـراق مـنـزل في
مــنــطــقــة الــشــيــشــان بــحي طــارق
ضــمن مـديـنـة الــصـدر صـبـاح امس
بـحسب مصدر في الشرطة اشار الى
ــدني بــإخــمـاد قــيــام فــرق الـدفــاع ا
ـكتب اإلعالمي في احلـريق.وأعلن ا
رئـاسـة مـحـكـمـة استـئـنـاف الـبـصرة
االحتــاديـة عن الـقــبض عـلى مـوظف
بتهمة الرشوة في دائرة كاتب العدل

في قضاء الفاو. 
ــــكـــتـب في بــــيـــان امس إن وقــــال ا
(مـعلومـات وردت الى شعبة مـكافحة
اإلجـــرام في الــفـــاو تــفــيـــد بــوجــود
تـعـامالت ماديـة مـشبـوهـة من جانب
بـعض موظفي دائرة كاتب العدل في
الـقـضاء تـمـثـلت بأخـذ مـبالغ مـالـية
لـــــقـــــاء تـــــرويج وكـــــاالت خـــــاصــــة
ـالك بــالـسـيـارات مـن دون حـضـور ا
ــســتــمــســكــات الــشــرعي وتــقــد ا
الــرســمــيــة) مــؤكــداً (تــوقــيف أحــد
ـشـهـود وضبط ـوظـفـ بـاجلـرم ا ا
مـــبــالغ مـــالــيــة لـــديه). واضــاف انه
(اعــتــرف صـراحــة بــتــرويج وكـاالت
ومــعـامالت في الــدائـرة الـتـي يـعـمل

فـيها مـقابل أخذ مـبالغ بالـتعاون مع
الـكاتب العدل فـي القضاء).وصادقت
مـحكمة الـتمييـز االحتادية على حكم
اصـــدرته في وقت ســـابق مــحـــكــمــة
جـــنــايـــات بــابل بـــالــســـجن خــمس
ســنـوات وشـهــرا واحـدا ضــد مـتـهم
انتحل صفة ضابط رفيع في اجليش

العراقي
ــــركــــز اإلعالمـي جملــــلس  وقـــــال ا
الـقضـاء األعلى في بـيان إن (الهـيئة
األولـى في مـحــكــمــة جـنــايــات بـابل
أصـــدرت حــكــمــا بــالـــســجن خــمس
ســنـوات وشـهـرا واحـدا  ضـد مـتـهم
أقــدم عـلى انـتـحــال صـفـة فـريق أول
ركـن طــيـــار في اجلـــيش الـــعــراقي)
مـــوضـــحـــا أن (احملـــكـــمـــة أصــدرت
حــكــمـ آخــرين بــاحلـبـس الـشــديـد
ـدان نـفـسه عن ثـالث سـنـوات ضـد ا
ـة تـزوير هـويـات على أن تـنـفذ جـر
ادة 142 الـعـقـوبـة األشـد بـحـسـب ا
مـن قـانــون الــعــقــوبــات). وبــحــسب
الــبــيــان فــإن (مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز
االحتــاديـة وجـدت أن جـنـايـات بـابل
راعت فـي حـكـمـهـا تـطـبـيق الـقـانـون
تـطـبـيـقـا صـحـيـحـا وقـررت تـصـديق

احلكم).
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خـطف فـريق نفط مـيسـان نقـطة
ثـــمــيــنــة مـن نــادي الــزوراء في
الـلقاء الذي جرى امس االربعاء
فـي مـــلــــعـب الـــشــــعب الــــدولي
وانـتـهى بـالـتـعـادل االيـجـــــابي
 1-1 حلـساب اجلولـة اخلامسة
عـشـرة من الـدوري فـيـمـا تـعـثر
الـطلبة أمـام مضيفه الـصناعات
ـبـاراة الـتي الـكــهـربـائـيـة في ا

لعب التاجي. أقيمت 
وسـجل هدف الـتقدم حـسن عبد
الــزهـــرة لــنــفط مــيــســان بــكــرة
ســاقـــطــة اوصــلت الــفــريق الى
ركز اخلامس الـنقطة  25 فـي ا
وعــادل الــنـتــيـجــة عالء عــبـاس
لــيــرفع رصــيــد الـزوراء الى 32
ـــركــــز الــــثــــالث وغــــابت فـي ا
االهـــداف عن مــبــاراة الـــطــلــبــة
الـذي اصبـح رصيده  23 نـقـطة
ركز الـسابـع بينـما وصل فـي ا
الــصــنـاعــات الـكــهــربـائــيـة إلى
ركز اخلامس الـنقـطة  12 فـي ا

عشر.
وفـي مبـاراة ثـالـثـة تـغـلـب نادي
الـكـهربـاء عـلى مـضيـفه الـنفط
بـهـدفـ مقـابل هـدف واحد في
ـباراة الـتي أقيمت عـلى ملعب ا

الصناعة.
 وافــــتــــتح الــــتـــســــجــــيل العب
الــكـهــربـاء مـرتــضى هـديب في
الـــدقــــيـــقـــة الـــعـــاشـــرة وعـــدل
الـنتيـجة للنـفط مازن فياض في
الـدقيـقة  45 غـير ان هـديب عاد

وحــقق نـفـط اجلـنــوب فـوزا مــهـمـاً
عــلى ضــيــفـه الــســمــاوة بــهــدفـ
ــبـــاراة الــتي مـــقــابـل هــدف فـي ا
ـــلـــعـب الـــفـــيـــحـــاء في أقـــيــــمت 
الـــبــــصـــرة وافـــتـــتـح الـــســـمـــاوة
الــتــســجــيل في الــدقــيــقـة  14 عن
طــــريـق الالعـب حــــســــ يــــونس
وعـدل لنـفط اجلنـوب الالعب باسل

وسـجل الهدف الثاني للكهرباء في
الـوقت بـدل الضـائع للـشوط األول
ولم تــتـغـيــر الـنـتـيــجـة في الـشـوط
الـــــــثـــــــانـي واصـــــــبح رصـــــــيـــــــد
ــركــز الــثــالث الـــكــهــربــاء 14فـي ا
عــشـر فـيــمـا تـوقف رصــيـد الـنـفط
ـــركـــز عـــنــــد الـــنـــقـــطـــة  23 فـي ا

السادس.
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عـد حزب تـركمـان ايلى الـتفـاهمات
واالتـفـاقات اجلـاريـة ب احلـكـومة
ـثـابة ـركـزيـة واقلـيم كـردسـتان  ا
ومـا وصفـه بـ (اشعـال حربٍ اهـلية
مــسـتـقـبــلـيـة).  وقــال الـقـيـادي في
ــفــتي فـي تـصــريح احلــزب عــلي ا
امـس إن (تــــنـــــاقض احلـــــكـــــومــــة
الـعـراقـية مـع الدسـتـور امـر خاطئ
واجلـميع ملزم باحـترام الدستور)
عـــادا (الــتــفــاهـــمــات واالتــفــاقــات
ـركز واالقلـيم لعودة اجلـارية ب ا
قـــوات الــبــيــشـــمــركــة الى اطــراف
ـثـابة مـحـافـظـة كـركـوك سـيـكـون 
اشـعـال حـربٍ اهـلـيـة مسـتـقـبـلـية).
ودعـا (احلكومة االحتادية الى عدم
تــســـلــيح مــنــاطـق حــســاســة مــثل
كـــركــوك) مـــشــددا عـــلى (ضــرورة
ــواطـــنــ احلـــفـــاظ عــلـى ارواح ا

خـصوصـاً بعـد احداث 16 تـشرين
ـــــــفــــــــتي االول 2017).  واكــــــــد ا
ضـرورة (اشراك احلشد التركماني
عند تشكيل قيادة عمليات مشتركة
فـي اطراف احملافـظة وهـي خطوة
نــراهـا مـصـيــريـة لـعــدم االحـتـكـاك
ـسـتـقـبلي) داعـيـا (اجلـهات ذات ا
الـعالقـة والـقـيـادات االمـنـيـة لرسم
اسـتــراتـيـجـيـة امـنـيـة سـلـيـمـة من
خـالل حتـــقـــيق ادارة مــــشـــتـــركـــة
ـفتي ان (على حـقيقـية). واضاف ا
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
قـبـول طـلب الـتـركـمـان في تـشـكـيل
قـيــادة عـمـلـيـات كـركـوك تـكـون من
ابـنـاء احملـافـظـة حـصـرا وبـنـسـبـة
ـئـة لـكل مـكـون وعـدم جـعل 32 بــا
مـحافـظة كركـوك شبـيها بـالثـكنات

العسكرية).
ـــقـــراطي واتـــفـق احلـــزبـــان الـــد
الــكــردســتــاني واالحتــاد الـوطــني

الــكــردســتــاني عــلى عــقــد جــلــسـة
ــان االقــلـيـم واخـرى جملــلس لــبــر
مــحــافـظــة كــركـوك في  18 شــبـاط
اجلـــاري. وقـــال مـــصـــدر امس  إن
(احلزبان الرئيسان عقدا اجتماعا
في اربـيل حلـسم عدة مـلفـات منـها
تــشـكـيل حـكـومــة اقـلـيم كـردسـتـان
ومـــــنــــصـب مــــحـــــافظ كـــــركــــوك).
وأوضـح أن (ابـرز االتـفــاقـات الـتي
نـتــجت عن االجـتـمـاع عـقـد جـلـسـة
ـان اقـلـيم كــردسـتـان وايـضـا لــبـر
عـقد جلسة جمللس محافظة كركوك
الخـتيار محافظ جديد) مشيرا الى
أن (جــلـســة كـركــوك سـيــحـضــرهـا
قـراطي الـذين غادروا احلـزب الـد
كــــــركـــــوك في 16 تــــــشـــــرين االول
تحدث باسم 2017).  هذا وعقد ا
االحتـــاد الــوطـــني الـــكــردســـتــاني
سـعدي احمد بيره مؤتمرا صحفيا
عـــقب االجـــتـــمـــاع انه (فـي االيــام

ــقـبــلــة ســتـبــدأ جلــنـة الــقــلـيــلــة ا
مــشــتــركــة من احلــزبـ فـي اعـداد
ـشروع الـسيـاسي حلكـومة اقـليم ا

قبلة). كردستان ا
 مبينا انه (سيتم بذل اجلهود لكي
تــنـــتــهي الــلــجـــنــة من اعــداد تــلك
الــورقـة والــبـرنـامج احلــكـومي في
وقـت قصير وخـالل هذا االسبوع).
واكــــد بـــيـــره انـه (ســـيـــســــعى مع
احلـكومة االحتـادية حلل اخلالفات
والــقــضــايــا الــعــالــقــة بــ اربــيل

وبغداد).
 مـشـيـرا الى ان (كـركوك تُـعـد أكـثر
مـحـافـظـة غـير مـسـتـقـرة أمـنـيا في
الـعراق وكذلك) مـؤكدا انه (يسعى
إليــقـاف عــمـلــيـات الــتـعــريب الـتي
تـشهدها احملافظة. وضم االجتماع
قـيـادات في الـصف االول لـلـحـزب
بــإشـراف مــبـاشـر من نــيـجــيـرفـان
الـــبــارزانـي الــنـــائب االول لـــزعــيم

ــقــراطي وكــوســرت احلـــزب الــد
رسـول علي نـائب الـسكـرتيـر العام

لالحتاد الوطني).
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أسـعد في الدقيقة  49 ثم تمكن
فــراس زامل من تـسـجـيل هـدف
الفوز لنفط اجلنوب في الدقيقة
79. ورفع نفط اجلنوب رصيده
ـــركــز إلـى الــنـــقـــطــة  16 فـي ا
الـثاني عشر فيما جتمد رصيد
الـسـمـاوة عـند الـنـقـطة  12 في

ركز السابع عشر. ا
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مـلـيون و 800 ألـف شـخص مـا زالوا
نـازحـ داخـل الـعـراق.وقـال مـاورير
في تـقرير  أن (اللجنـة الدولية طالبت
الـسـلطـات العـراقيـة خالل عام 2018
بــإيـــضــاح مــصــيــر أكــثــر من 1050
مــفـقـوداً وفـتح  5250 طــلـبــاً جـديـداً
ـفـقـودين) مـشـيـرا إلى لـلــبـحث عن ا
(الـتحديـات االستثـنائيـة التي ال تزال
تـواجه اجملتـمعـات احمللـية فـي عموم
مـحـافـظات الـعـراق بـضمـنـهـا وجود
 1.8مليون شخص ما زالوا نازح

داخـل الــعـــراق وأن واحــدا من أصل
ثالثـة نـازحـ تـقـريـبـاً يـعـيـشـون في

اخمليمات).
 ورأى ان (الــعــراق إذا أراد الــوقـوف
عـلى قدميه مـجدداً فعـلى اجملتمع أن
ـصـاحلة مع ضـمان يـعـمل لتـحـقيق ا
الـعودة اآلمـنة والـطوعيـة دون تمـييز
جلــمـيع الـنـازحـ الــعـراقـيـ الـذين
يـرغبـون بالعـودة إلى منازلـهم مؤكدا
ـاسـة لـلـكـشف عن مـصـير (احلـاجـة ا
ـفـقـودين نـتـيـجـة أعـداد كــبـيـرة من ا
سلحـة اخملتلفة عـقود من النزاعـات ا
ـئـات اآلالف).وفي وتــقـدر أعــدادهم 

هدي ان العراق سـياق آخر اكد عبد ا
لن يـكون جزءاً من منظومة العقوبات
ـــكـــتـــبه عـــلى ايـــران. ونـــقـل بـــيــان 
اإلعـالمي عــنه قــوله لــدى اســتــقــبـاه
ركزي امـس االربعاء مـحافـظ البنـك ا
االـــراني عـبـد الـنـاصــر ــمـتي والـوفـد
ـرافق له إن (الـعراق تـمـكن من دحر ا
عــصـــابــة داعش االرهــابــيــة بــفــضل
بــطــوالت ابــنــائه والــدمــاء الــغــالــيـة
ـضح ودعم لـلشـهداء واجلرحى وا
اصـدقائنـا وفي مقدمـتهم اجلـمهورية
االسالمية) مضيفا أن (شعب العراق
عــانى احلـصـار ويـدرك الـضـرر الـذي
يـلـحق بالـشعـوب من جرائه) مـشددا
عـلى القول ان (العراق لن يكون جزءاً
من مــنـظـومــة الـعـقــوبـات ضـد إيـران
وأي شـعب آخر). بدوره أعرب همتي
ـزيــد من الــتـعــاون بـ عـن (أمـله بــا
الـــــبــــلــــديـن وبــــاألخـص في اجملــــال
ـصرفي). وعدّ مفتي الديار العراقية ا
مـهدي الـصمـيدعي  أن الـعالـم تشرف
بـاسم (اجلـمـهوريـة االسالمـيـة) الذي
اطـلقته ايران علـيها متمـنيا أن يحذو
الــعـراق حــذو ايـران فــيـصــبح اسـمه

(اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة الـعـراقـيـة).
وقـال الصميـدعي في مقابلـة صحفية
إن (إيــران تـشــرّف الـعــالم بـاســمـهـا
كــونـهــا ارتـضت أن تــسـمـي نـفــسـهـا
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة اإليــرانــيـة
وبـهــذا االسم تـشـرّف الـعـالم) مـعـربـاً
عـن أمله في أن (يسمي الـعراق نفسه
اجلــمـهـوريــة اإلسالمـيـة الــعـراقـيـة).
وتــابع ( يـشــرفـني أن أجــد اسم بـنت
مـسـلمـة فـاطمـة وال يـشرفـني أن أجد

اسم رانيا مثالً  على بنت مسلم).
(حتى لـو عـدوني مقـربا ومـضى قـائالً
من إيـران فأنا أبقى مـسلماً وأتشرف
بـإسالمي وعراقيتـي فقد امرني ديني
سلم على  بـأن أتعامل مع جميـع ا
وجــــه األرض وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
ارتــضت اإلسالم اســمــاً لـهــا ونـحن

نرتضيها صديقة لنا). 
وبــشـأن لــقـائه بــقـائــد فـيـلـق الـقـدس
اإليـرانـي قـاسم سـلـيـمـاني في بـغـداد
ــاضـي قــال مـــطـــلع كـــانـــون األول ا
الـصميدعي أن (سلـيماني أحد القادة
ــوجـــودين في الــعــالم وهــو الــذي ا
طـلب زيـارتي وعنـدما زارني في مـقر

دار اإلفـتاء في بـبغداد كـان معه نائب
رئــيس هـيــئـة احلـشــد الـشــعـبي أبـو
هـندس) مـوضحـا ان (سبب مـهـدي ا
الـزيــارة هـو كـونه مـفـتي جـمـهـوريـة
الـــــعــــراق). وتــــابع (خـالل احلــــديث
تــــطــــرقـــنــــا إلى رؤيــــته عـن الـــواقع
السياسي وتشكيل احلكومة. والرجل
كــان قـلـيـل الـكالم خالل الـلــقـاء الـذي
اســـتـــمـــر عــــلى مـــا أذكـــر أكـــثـــر من
ســـاعــة).وعن الـــلــقـــاء الــذي جـــمــعه
بـالـسـيـستـاني قـال (الـتـقـيـته في عام
ـــــثل  2003 مـن خالل وفــــــد كـــــان 
عــلـمـاء الــسـنّـة في وقــتـهـا بــرئـاسـة
الـدكتور مـحمد عـبيد الـكبيسي ودار
احلــــوار بـــشـــان الــــعـــراق واألخـــوة
والـــــتــــــعـــــايش وقــــــد كـــــان لـــــقـــــاءً
بــروتـوكـولـيـاً) مــسـتـدركـاً ان (هـنـاك
رجعية  تواصال روحيا وفكريا مع ا
ونــحن مـتـواصــلـون مـعــهـا عـلى قـدمٍ
وســـاق خـــصـــوصـــاً أن لـــقـــاءاتـــنــا
ـثـلي الـسيـسـتاني  - مـسـتـمرة مع 
ـــهـــدي أحـــمـــد الــــصـــافي وعـــبـــد ا
الـكربالئي- كل عـشرة أيـام تقـريباً أو

أقل).
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مــــنح رئـــيـس مـــجـــمــــوعـــة االعالم
ـستقل االستـاذ سعد البزار قالدة ا
ـطرب الـكـبيـر حـس االبـداع الى ا
نـعمة ووصـفه بـ(فنان الـشعب).كما
اســتـجــاب رئـيس مــجـلـس الـنـواب
ـنـاشـدة نـعـمة مـحـمـد احلـلـبوسي 
الــذي شــكـا ضــعف احلـال والــعـوز
عـلى صفـحته في (فـيسـبوك) .وذكر
ـكتب احللـبوسي ( إن رئيس بـيان 
مــــجـــلـس الـــنــــواب اطــــمـــأنَّ خالل
اتــــصــــال هــــاتــــفي عــــلى الــــوضع
االجتماعي والصحي للفنان الكبير
حـسـ نعـمة ولـعـائلـته فـيمـا حدد
ـكتبه في األيام مـوعدا الستـقباله 
ـــقــبـــلــة). وكــان نـــعــمـــة قــد وجه ا
الـثالثـاء دعـوة إلـى دول خـلـيـجـية

رارة مع التـهابـات مـتكـررة في ا
ارتفـاع ضـغط الـدم ادخـلت على
اثــرهــا الـى صــالــة الــعـــمــلــيــات
وأجـريت لــهـا عـمــلـيـة بــواسـطـة
الـنـاظـور  خاللـهـا اسـتـئـصـال
رارة الـتي أصـبـحت عـبارة عن ا
كـــــــيس فـــــــيـه أكــــــثـــــــر من 250

حصاة). 
واشــار مــلك الـى ان (الــعــمــلــيــة
اجــريت حتت الـــتــخــديــر الــعــام
واستغرقت  40 دقيقة  و تكللت
بــــالـــنــــجـــاح الــــتـــام وبـــدون اي
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جنح فــــريق طــــبـي جــــراحي في
مستـشفى الزهـراء التعـليمي في
مـحـافـظـة واسط بـرفع أكـثـر من
 250 حــصــاة مـن مــرارة امــرأه
سـبــعـيــنـيـة بــواسـطــة اجلـراحـة

الناظورية . 
ستشفى نصير عبد وقال مدير ا
الكر في تصريح صحفي امس
ان (الـــفــريـق الــطـــبي اجلـــراحي
تـمـكن من اجـراء عـمـلـيـة نـوعـيـة
نـــاجـــحـــة لـــرفع أكـــثـــر من 250
حـــصـــاة بــــواســـطـــة اجلـــراحـــة
الــــنـــــاظــــوريــــة تـــــكــــلــــــــــــــلت

بالنجاح). 
فـيـمــا قـال رئـيس الــفـريق حـسن
ريضة (ك . ك من خليل ملك ان ا
اهــالي قـــضــاء الـــكــوت ادخــلت
ـــســـتـــشـــفى وهـي تـــعـــاني من ا
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سعد البزاز
وأوربـية من أجل منحه إقامة فيها
مـع أفراد أسـرته بسـبب مـا وصفه
بـضـنك الـعـيش فـي العـراق.وأطـلق
نـعـمـة مـنـاشدة وصـفـهـا بـ (نـخوة
عـزيز قـوم) قال فـيهـا (طال صـبري
وبـلغ الـسـيل الـزبى وأشـرف ضنك
الـعـيش يهـدد كـرامتـي لذل احلـاجة
والــعـوز بــسـبـب عـدم قــدرتي عـلى
تـعـيـ أوالدي الثالثـة الـذين نـالوا
شــهـادات جــامـعــيـة مــنـذ أكــثـر من
ثـالث سنـوات وأكيـد القـادم أسوأ
فـضالً عن راتبي التـقاعدي البائس
الــــبـــالغ  400 ألـف ديـــنــــار فـــقط )
مـــــؤكــــدا (مـن حــــقـي اإلنــــســـــاني
خــصـــوصــاً أني اعــتــزلت الــغــنــاء
ـئــة أن أقـرر بــنـســبــة تـســعـ بــا
الـهـجرة مـع عائـلـتي الى وطن آخر
ـكن أن نـعـيش فيه أعـزاء كـراماً)

ـرجـعـيـة فـيـه ونـشـيـد بـتـوجــيـهـات ا
الـرشيدة بشأن عـودة النازح وكبح
جـمـاح اخلارجـ عن القـانـون فانـنا
نـــؤكــد أن تــلك الـــتــوجــيـــهــات الــتي
ـرجـعـيـة دائـما هي عـودتـنـا عـلـيهـا ا
ؤسسات الـسبيل األمثل لبـناء دولة ا
ـنـاسـبـة لــلـتـعـايش وخــلق الـبـيـئــة ا
الـسلمي بـ أبناء الـوطن الواحد من
مـختلف مكـوناته). وأضاف أن (هناك
أطـرافـاً سيـاسـية ال يـروق لـها تـهـدئة
ـرحـلـة ـضي إلى األمـام  الــوضع وا
الــبـنـاء واإلعـمــار ألن هـذا الـطـريق ال
يــخـدمـهـا في فــسـادهـا ومـكــاسـبـهـا
وبـالـتـالي فهي تـسـعى دائـما لـلـعزف
ــكـونــاتـيـة). عــلى وتـر الــصـراعـات ا
وخـــلـص الـــدهـــلـــكي الى الـــقـــول أن
ــرجــعــيــة جــاءت في (تــوجـــيــهــات ا
ـنــاسـبـ وعـلى مــكـانـهـا ووقــتـهـا ا
الـــقــوى والـــزعــامــات الـــســيـــاســيــة
اعـتمادها كخـارطة طريق للمضي في
ـؤسـسـات ووأد الـفـتـنـة بـنــاء دولـة ا
وأن تـكون األسـاس الفعـلي في العمل
احلـكـومي ضـمن منـهـاجهـا لـلمـرحـلة

قبلة). ا
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وعــدت مــديــريــة مــاء بــغــداد اهــالي
ـاء عـند ـدائن بـإعـادة ضـخ ا قـضـاء ا
االنـــتـــهــاء من فـــحص الـــنـــمــاذج في
اخملـتبر الـوطني فيـما اليزال االهالي
ياه مـنذ ايـام يعـانون جراء انـقطـاع ا
عـن دورهم وجلـــــوئــــهم الـى شــــرائه.
ــديــريــة في مــنــشـور عــلى وكــتــبت ا
صـفحـتهـا في فيـسبـوك انهـا ستـعيد
ـاء (حـال االنــتـهــاء من فـحص ضـخ ا
الـنماذج في اخملتبـر الوطني) مشيرة
الى ان (ارتــفـاع نـهــر دجـلـة مــسـتـمـر
والــــســـيــــارات احلـــوضــــيـــة تــــقـــوم
دائن بـواجـبـها). كـمـا اكـدت ألهـالى ا
اء والـنـواحي التـابعـة لـلقـضاء بـأن ا

اء الـصـالح للـشرب لـلـمديـرية لـنـقل ا
لـسكان القـضاء) على حد قـوله.وللحد
مـن االزمـــة  وجــــهت مــــديـــريــــة مـــاء
  فـيـما بـغداد  45  سـيـارة حـوضيـة
ارســـلت امــانــة بــغــداد  28 ســـيــارة
دائن والنواحي حـوضية إلى قضاء ا
الــتـابــعـة لــهـا . كــمـا  قــام مـركــز مـاء
ـسـاعـدة ألهـالى ـد يـد ا احملـمـوديـة 
ـا يـتـمكن من ـدائن عـبـر تـزويدهم  ا
ــاء. من جـهـته وجه مـحـافظ بـغـداد ا
فـالح اجلـــــزائـــــري امـس االربـــــعـــــاء
بــاســتــنــفـار الــســيــارات احلــوضــيـة
ـــــدائن.وقــــال ـــــاء الى ا اليـــــصــــال ا
اجلـزائري في بيان (وجهنـا باستنفار
جــمـيع حــوضـيــات مـحــافـظــة بـغـداد
ـــدائن ـــاء الى قــــضـــاء ا اليــــصـــال ا

يوزع مجانا بأمر من مدير ماء  بغداد
وســيـحـاسب اخملــالف وفق الـقـانـون.
دير وفي مـنشور آخر نقلت تصريحا 
مـاء مـحـافظـة بـغـداد رعد خـيـري عـبد
الــلـه اعــلن فــيه عن (ضخ  100 مــتــر
مـكعب بالثانـية من سدة سامراء و50
مـترا مـكعـبا بـالثـانيـة من نهـر ديالى)
مـوضحا ان (هذه الكميات كفيلة بدفع
ـياه اآلسنـة). وأكد عبـد الله (ارتفاع ا
مـنسوب الـنهر مـترا واحدا وانـحسار
ــئــة). وكـان نــســبـة الــتــلـوث  30 بــا
الـنائب زياد اجلـنابي قد طالب امس
 بــتــغــيــيــر مــديــر مــاء بـغــداد كــونه
دائن الـسبب في ما يحـصل لسكان ا
مــشـيـرا الى أن (االخــيـر رفض تـقـد
ــسـاعـدة وارسـال االلـيــات الـتـابـعـة فتيا علي ا
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والــنـواحي الــتـابـعــة له)  مـؤكـدا انه
ـشكـلة بـشكل ـتابـعة حل ا (سـيقـوم 
اء الى مـباشر لالسراع باعادة ضح ا
دن). وأوضح أن (سبب انقطاع تـلك ا
ـياه ـنـاطق من جـراء ا ـاء في تـلك ا ا
االسـنة والـتكتالت الـطينـية التي ادت
ـاء) الفـتا الـى توقـف مـشاريـع ضخ ا
الى أن (احملـافـظـة تعـمل وبـالتـنـسيق
مع مـديرية ماء محافظة بغداد وامانة
ــــاء الى تــــلك بــــغــــداد بـــايــــصــــال ا

ناطق).  ا
ـائـيـة ــوارد ا واضــاف أن (مـديـريـة ا
ـياه سـتـقـوم بـزيـادة ضخ مـنـاسـيب ا
ــيـاه الــثــقـيــلــة والـتــراكــمـات لــدفع ا
الـطـينـيـة ليـتـسنى لـنـا اعادة تـشـغيل

اء). محطات ضخ ا
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