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عـــزا وزيــــر اخلــــارجــــيــــة اإليــــراني
ــســـتــقـــيل مــحـــمــد جـــواد ظــريف ا
االســبـــاب الــتي دفــعـــته الى تــقــد
نـصب الى ما وصفه استقـالته من ا
بـ(الــــدفـــــاع عن مـــــكــــانـــــة الــــوزارة
ومـوقعـهـا في الـعالقات اخلـارجـية).
وقـال ظـريف فـي تـصـريح امس دون
أن يـحـدد مــصـيـر اسـتـقــالـته بـشـكل
قــاطـع ان (اســتــقــالـــتي جــاءت فــقط
للدفاع عن مـكانة وموقع الوزارة في
الــعالقــات اخلــارجــيــة) داعــيــا الى
(احلفاظ على مـكانة اخلارجـية كأمر
مصيـري للـحفاظ عـلى األمن القومي
اإليــــــــــراني) واضــــــــــاف (رأيـت من
واجــبي أن اسـتــقـيـل لـلــحـفــاظ عـلى
ـصــالح الـقــومـيـة اإليــرانـيـة وقـوة ا
إيــران مــقــابل عــدم مــراعــاة مــكــانــة
اخلارجـية) وتابع (لـست حـزيـنا او
منزعـجا من أحد ولـست بحاجة إلى
تــرضـــيــة من أحـــد). وارجع مــصــدر
اســتـقــالـة ظــريف الى عــدم تـنــسـيق
مــكــتـب رئــيس اجلــمــهــوريــة حــسن
روحـاني مـعه بــشـأن زيـارة الـرئـيس
الـــــــســـــــوري بــــــشـــــــار األســـــــد إلى
ـصــدر في تــصـريح طــهـران.ولــفت ا
امس الى ان (هـنـاك احـتـمـالًـا كـبـيرًا

أن يــتــراجـع ظــريف عن اســتــقــالــته
ويـــســتـــأنف نـــشــاطـه في الــوزارة)
رشد األعلى علـ مرجحا ان يتـدخل ا
ــوضــوع وقــال ان اخلــامــنـــئي في ا
تــدخـله (سـيــكـون الــطـريق الــوحـيـد
إلقـــنــاع ظــريـف بــالــعـــدول عن قــرار
ـــتـــحـــدث االســـتـــقـــالـــة) . وأعــــلن ا
الـرسـمي باسـم اخلارجـيـة اإليـرانـية
بــهـــرام قــاســمـي امس أن روحــاني
رفـض اســتـــقـــالـــة ظــريـف. وأضــاف
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 اختطافهن من نـينوى وقتلهن من
قــبل داعش  فـي الــبـاغــوز يــدل عــلى
بشـاعة واجـرام هذه الـزمرة الـدموية
احلـاقــدة عـلى االنــسـانـيــة جـمـعـاء)
واضـــــــاف (ونــــــحـن  اذ نـــــــشـــــــجب
ـة الـشـنـعـاء ونـســتـنـكـر هـذه اجلــر
الـتي يـهـتـز لـهـا الـضـمـيـر االنـسـاني
نـطـالب اجملـتـمع الـدولي ومـنـظـمـاته
احلــقـوقــيـة واالنــسـانــيـة بــالـتــحـرك
الـعاجل لالنـتـصـاف جلمـيع ضـحـايا
االرهاب والعمل على جتفيف منابعه
ومـــــحـــــاصــــــرة وجتـــــر افـــــكـــــاره

نحرفة).  ا
ــفــوضــيــة الـعــلــيــا حلــقـوق ودعت ا
االنــسـان في الــعــراق احلـكــومـة الى
حتـقـيق مع اسـر داعش  الـتي قـدمت
الى العراق في هذه القضية بحسب
فوضية فاتن احللفي. بيان لعضو ا
وكشفـت محادثـة لقـيادي داعشي أنه
(غــيــر مــســمــوح بــخــروج أيــة فــتـاة
ايزيـدية من شـرق سوريـا بأوامر من
زعــــيم تــــنــــظــــيم داعـش ابــــو بــــكـــر
البغدادي) مشيرا إلى أن (قرار ذبح
االيــزيــديــات  اتــخــاذه قـبــيل رأس
السنـة بأيام) الفتا الى ان (الـعمـلية
جـاءت بـعـد قـصف طـيـران الـتـحـالف
الـــدولي ضــد داعـش وردا عــلـى قــتل

ــكـون االيــزيــدي بـأن تــعــزيـز ثــقــة ا
الــصـفـحــات الـسـود الــقـاســيـة الـتي
ـكــونـات تــعـرضــوا لـهــا مع بــقـيــة ا
العراقـية عـلى أيدي داعش اإلرهابي

كن أن تتكرر). ال 
 بدوره اكد رئـيس حتـالف اإلصالح
واالعـــمــار عـــمــار احلـــكــيـم ان قــطع
رؤوس االيـزيــديـات يــتـطــلب حتـركـاً
دوليـاً عاجالً. وقـال احلكيـم في بيان
امس ان (العثـور على خمـس رأسا
مقطوعـة لفتـيات ايزيديـات عراقيات

قـــــــاســــــمـي فـي تــــــصـــــــريـح أن (كل
الــتــفــســيـرات والــتــحــلــيالت بــشـأن
أسباب استقالة ظريف غير صحيحة

وبعيدة عن احلقيقة.
وفي وقت الحق كــتـب رئـيـس مـكــتب
روحاني على حسابه على إنستغرام
ا قـاله روحاني لـيس لدى انه وفقـا 
إيران سوى سـياسة خـارجية واحدة
ووزير خارجية واحد. ونشر محمود
واعــــظـي  صــــورة جتــــمع روحــــاني
وظريف واضـاف ان خطـاب روحاني
فـيـه اشـادة بـوزيــر خـارجــيـته وهـو
دلـــيل واضح عـــلى الـــرضــا الـــكــامل
ـــواقف ــــمـــثـل شـــعـب إيـــران مـن ا
واألداء الذكـي والفـعـال لـظريف ورد
قوي عـلى بعـض التـحلـيالت الكـاذبة
ـنـحـرفـة) عـلى حـد تـعـبـيـره. كـما وا
نفى واعظي في صـفحته عـلى تويتر
صحة األنباء القـائلة بقبول روحاني
اســـتــقــالــة ظــريف وأكــد أنــهــا غــيــر
صـــحــيــحــة.وطــالـب عــدد كــثــيــر من
الـنـواب االيرانـيـ بـبـقـاء ظريف في
تـحدث بـاسم جلنة منـصبه . وقـال ا
االمن الــقـومي في مــجـلـس الـشـورى
االسالمي علي جنـفي خوشرودي إن
(160من النواب بصدد توقيع رسالة
مــوجـهــة لــظـريف يــطـالــبــونه فـيــهـا
ــــــواصــــــلــــــة مــــــهــــــامـه في وزارة

اخلـارجـيــة) مـؤكـداً ان ( 135نـائـبـا
وقـــعــوا عــلـى رســالــة مـــوجــهــة الى
روحــــــانـي يــــــدعــــــمــــــون فــــــيــــــهـــــا
ــوقــعـون ظــريف).واعــرب الـنــواب ا
عـلى الـرسـالـة عن اسـفـهم السـتـقـالة
ظــريف واصــفـ ايــاه بــأنه الــوزيـر
االكـــثــــر مـــصـــداقــــيـــة وكــــفـــاءة في
احلكومـت احلاديـة عشرة والـثانية
عـشـرة في ايــران) واشـادوا بـجـهـود
وزيـر اخلــارجـيــة الـدؤوب; مــؤكـدين
ضـرورة (اســتـمــرار خـدمــات ظـريف
وقـيــادته لـلـدبــلـومـاسـيــة االيـرانـيـة
ـــزيــد من الــتـــنــســيـق في مــجــال وا
الــدبـلــومـاســيـة والــشـؤون الــدولـيـة
لــــلـــــبالد.(ودعـــــا الـــــنــــواب رئـــــيس
ـوافـقـة عـلي اجلـمـهـوريـة الى عـدم ا
االســــتــــقــــالــــة . ومن ردود الــــفــــعل
اخلــارجــيــة عـلـى االسـتــقــالــة  غـرد
رئـيس احلـزب الـتـقـدمي االشـتـراكي
في لبنان وليد جنبالط على صفحته
الرسمـية على تـويتر مـغردا (ستـفقد
الدبلومـاسية اإليرانـية أبرز رموزها
أال وهـو مــحـمــد جـواد ظــريف الـذي
كـان مــهـنــدس االتـفـاق الــنـووي بـ
ايران والـغرب) وأضاف ان (ظـريف
ـتـشـددين في ايـران الـذين ضـحـيـة ا
عــــارضــــوا الـــــتــــســــويــــة أســــاســــا

ويتحكمون بالقرار). 
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محمد جواد ظريف 

االحتـاد الجتياز عملية التدقيق من
قـبل خـبـراء االحتـاد الـدولي لـلـنـقل
اجلــوي)  الفـــتــا الى  انـه (ســيــتم
اجـــراء فـــحص مـــفـــصل إلجــراءات
وتــــدابــــيــــر الــــسـالمــــة اخلــــاصـــة
بــــالـــشـــركـــة) واوضـح نـــاصـــر ان
(الـــشـــركــة مـــاضــيـــة في تـــطـــبــيق
وتــعــزيــز وتــوفــيــر أعــلى تــدابــيــر
وإجـراءات الـسالمـة عـلـى مـسـتوى
كــافـة الـعـمـلــيـات بـهـدف احلـصـول
عـــلى شــهـــادة ايــوســا الـــتي تــعــد
ـــــدخل لـــــعـــــودة اخلــــطـــــوط الى ا
احلـاضـنـة الدولـيـة وأخـذ مكـانـتـها
الــريـاديـة في مـجــال الـنـقل اجلـوي
ـا يـتـناسب مع تـاريـخـها الـدولي 
.( ـمتـد لـعشـرات السـن وعـمـرها ا
وكان الوزير عبد الله لعيبي ومدير
ـديـر عــام اخلـطـوط قـد بـحــثـا مع ا
الـعـام الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لإلحتاد
الــــدولي لــــلــــنـــقـل اجلـــوي إيــــاتـــا
ألـكسـاندر دو جـونيـاك على هامش
اعمال اجللسة 81 للنقل في جنيف
ــشــتــرك وعــودة ســبـل الــتــعــاون ا
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دعــــا الــــنــــائب مــــحــــمــــد شــــيـــاع
الـــســودانـي مــجـــلس الــوزراء الى
االســــــــراع فـي اقـــــــرار قــــــــانـــــــون
ـوحـد الــتـأمـيـنــات االجـتـمـاعــيـة ا
لــــلـــقـــطـــاعــــ الـــعـــام واخلـــاص
موضحا انه يوفر مظلة آمان الكثر
من  5مـاليـــ عــــامل فـي جـــمــــيع

القطاعات. 
وقــال الـســوداني في بــيـان تـلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (اقـــرار قــانــون
الــتـأمـيـنـات االجـتــمـاعـيـة سـيـوفـر
ـة لـفـئة كـثـيرة من حـيـاة حـرة كر
اجملــــتـــمـع تـــعــــمل فـي مـــخــــتـــلف
الـقطاعات ومـنها قطـاع العمل غير
ـــنــظم الــذي يــفــتــقــر الى االمــان ا
االجــتـمـاعي) الفــتـا الى ان (نـظـام
الـتقاعـد احلالي يشوبه الـكثير من
الـسلـبيات مـثل وجود نظـام ثنائي
لـلـتـقاعـد وبـفوارق كـبـيرة مـايـفاقم
ــــســـوغــــة بـــ الــــفــــروق غـــيــــر ا
الــقـطـاعـ الـعـام واخلـاص فـضال
عـن أن هـذا الـنـظــام اليـشـجع عـلى
حـركـة الـعمل) واضـاف انه (بـرغم
ــا يــواجه الــعــراق من حتــديـات
كـبيرة فالبد من االنـتقال إلى نظام
ـــنــافع اخملــصــصــة الــذي يــؤثــر ا
الـية بـشـكل فاعـل في االستـدامـة ا
لـنظام الـتقاعد) مـبينا ان (من أهم
ميزات مشروع القانون هو شموله
فـروع التـأمينـات االجتـماعيـة كافة
ــنــصـوص عــلــيـهــا في قــوانـ وا
مــنـظــمــة الـعــمل الـدولــيـة والــبـنك
الــدولي وتـعــلـيـمــاتـهـمــا والـتي لم
تـكن مؤمنـة في العراق سـابقاً مثل
تـأم األمومـة وتأم الـتعطل عن
الـعمل وتأمـ الضمـان االختياري
ــنــظم) وتـــأمــ الــقــطــاع غـــيــر ا
واوضـح الـســوداني ان (الــقــانـون
ـنـضوين يـتـضـمن تـوسيـع رقعـة ا
حتـت نظام التقـاعد في العراق من
خـالل شمـول العـاملـ في القـطاع
ــــشــــاريع اخلــــاص وأصــــحــــاب ا

ـشــاريع والــشــركــات وأصــحــاب ا
الــفـرديــة حتت مـظـلــة الـتـأمــيـنـات
االجــتـمــاعـيــة مـا يــضـمن الــعـيش
الـكر لـهم ولعـوائلهم) مـؤكدا ان
(اقــرار الــقـانــون سـيــنـعــكس عـلى
تطوير االقتصاد العراقي واصالح
مــنــظــومــة مــوارد الــدولــة واعـادة
هــيـكــلـة الــقـطــاعـات االقــتـصــاديـة
ــا يـضـمـن ارسـاء مـسـار ــهـمـة  ا
اقتصادي صحيح يقوم على ركائز
جـديدة تعتـمد الشراكـة مع القطاع
اخلـاص وتـنـشـيـطه بـالـشـكل الذي
يـحفز الـدورة االقتصاديـة ويساعد
فـي إيـجــاد فـرص الــعـمل ويــحـقق
قـفـزة نـوعيـة في سـوق العـمل كـما
ســـيــفــتح األبـــواب مــشــرعــة أمــام
الـــعــامــلــ فـي الــقــطــاع اخلــاص
ـــهن احلــرة لـــلــدخــول في وذوي ا
إطـار منظومة الـضمان االجتماعي
األمـــر الـــذي يــدعـم قــيم الـــتـــكــافل
االجــتــمــاعي بــ فــئــات اجملـتــمع
كــافــة) مــشــيــرا الى ان (الــقــانـون
يــنص  ايـضـا عــلى ضـمـان الـدخل
لـلمؤمن علـيهم في القـطاع العام
واخلـــاص ولــورثـــتــهـم في حــاالت
الـــتـــقــاعـــد والــعـــجــز  واإلصـــابــة
والـشـيـخـوخـة  والـوفاة). واوضح
ــوجـب أحــكــام الـــســودانـي انه (
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بـدأت اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة
الــتـابــعـة لــوزارة الـنـقـل بـتـطــبـيق
اعــلى تـدابـيـر واجـراءات الـسالمـة
عـلى مستوى العمليات كافة بهدف
الــعــودة الى احلــاضــنـة الــدولــيـة.
وقــال مــديــر عــام الـشــركــة عــبـاس
نـــاصــر في بــيــان امس ان (ورشــة
عــمل تــعــريــفــيــة لــغــرض تــهــيــئـة
الـشـركـة الجـتـيـاز تـدقـيق الـسـالمة
سـمى الـتـشـغـيـلـيـة الحتـاد أيـاتـا ا
أيـوسا تتـضمن إلقـاء محاضرة من
قـــبل نــائب الـــرئــيس الــتـــنــفــيــذي
نطقة لـلسالمة والعمليات اجلوية 
الــشـرق األوسط وشــمـال أفـريــقـيـا
ـشـاركة اخلـبـيـر جـهـاد الـفـقـيـر و
ـــعــــنــــيـــ في مــــدراء األقـــســــام ا
األنـشـطـة الـتشـغـيـلـية والـرقـابـية)
مــــشـــيـــرا الى ان (ورشــــة الـــعـــمل
تــســتــمـر يــومــ يـتـم من خاللــهـا
اطـالع رؤسـاء االقــســام اخملـتــصـة
ـطــلـوبــة من قـبل ـعــايـيــر ا عــلى ا
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ة أدان حتـالف القـرار الـعـراقي جـر
داعش بقتل  50 أيزيدية من السبايا
في آخـر جيب له في مـديـنة الـبـاغوز
بـــســوريــا. ودعـــا رئــيس الـــتــحــالف
اســـامــة الــنـــجــيــفي فـي بــيــان امس
احلـــكـــومــة الى (اتـــخـــاذ االجــراءات
الضرورية العاجلة التي تفكك األزمة
ـة لاليــزيــديـ ومــعـاجلــة مـلف ــؤ ا
اخملـطـوفـ والـشـهـداء والعـمل عـلى

طـائـرات الـتـحـالف الـدولي لـقـيـادات
بـــــارزة فـي داعش) الفـــــتــــــا الى ان
(قـيــادات في داعش يــرتـدون أقــنـعـة
نـفـذوا عـمــلـيـة ذبح ونـحـر الـفـتـيـات

اضية).  االيزيديات خالل األيام ا
سـؤول االيزيـدي احلصول وحاول ا
على مـعلـومـات أكثـر خالل محـادثته
مـع احـــد االرهـــابـــيـــ بـــشـــأن عــدد
ـــقـــاتــلـــ فى صـــفـــوف داعش فى ا
الـبـاغوز وجـنـسـيـاتـهم والذي رفض
االفــــــصـــــــاح عـن عــــــدد الـــــــدواعش
تمركزين شرق سوريا بذريعة عدم ا
مـعرفـته بـعـددهم كـاشـفـا عن وجود
مقاتـل فى صـفوف داعش يحـملون

اجلنسية الكندية.
وكــــانـت صــــحـــــيــــفـــــة ديــــلـي مــــيل
الــبــريــطــانـيــة قــد اعــلــنت ان وحـدة
القوات اجلوية البـريطانية اخلاصة
عثرت أثناء هجومها على آخر معقل
لداعش شـرق سـوريـا على 50 رأسا
لفتيات إيزيـديات ملقاة في صناديق

قــمـامــة. وقـالـت الـصــحـيــفـة انه (
ـروع عـنـدما رصـد هـذا االكـتـشـاف ا
دخـلت الـقــوات الـبـريـطـانـيـة مـديـنـة
بـاغـوز احملـاصـرة عـلى ضـفـاف نـهر
الـفرات فـي شرق سـوريـا آخـر مـعقل

لداعش). 

اســــتـــشـــاريـي اإليـــاتـــا وتــــمـــكـــ
اخلـطـوط من اسـتـعادة عـضـويـتـها
الـكـامـلة فـي اإلحتاد . واكـد لـعـيبي
أن (الـلقـاء عكس مـستـوى التـعاون
الـــكـــبـــيـــر بـــ الـــوزارة واالحتـــاد
ـــــدني اخملـــــتص بـــــالـــــطـــــيــــران ا
واالهــتـــمــام الــعــالي لـــلــمــضي في
تــنـفـيــذ عـودة االسـتــشـاريـ الـذي
ســيــســاعــد في عـودة عــضــويــتــنـا
الــكــامـلــة الحتـاد االيــاتــا وتـنــظـيم
ــعــايــيــر الــدولــيــة عــمــلـــنــا وفق ا
الـــــقـــــيـــــاســـــيــــة) وأشـــــار إلى أن
(اخلــطــوط ســتــقـوم بــاالســتــعــانـة
بـاجلـنـاح االسـتـشـاري لـدى االيـاتـا
ـــشــاريع لـــتــنـــفــيـــذ الــعـــديــد من ا
الـتـطـويـريـة سـواء في مـرافـقـهـا أو
أنـظمة الـتشغـيل لديها) داعـيا إلى
(تــعــزيـز الــتــعــاون بـ اجلــانــبـ
وخــاصـة في مــا يـتــعـلق بــاجلـانب
الـفـني الـتـشـغـيـلي واالسـتـفـادة من
خـبرات االحتاد الدولي في مساندة
تـطلبات برنامج اخلـطوط للوفاء 

التفتيش للطائرات). 
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هـــذا الــقــانــون ســتــؤسس هــيــئــة
الـتـأميـنات االجـتـماعـية وصـندوق
الـتـأميـنات االجـتمـاعيـة الحتـساب
ؤمن ـبـالغ  الـتي تـسـتـقطـع من ا ا
ـئـة من عـلـيـه وتـقـدر بـنـسـبة  7بـا
مـجـمـوع مـا يـتـقـاضـاه  وسـيـسهم
ـئـة صـاحـب الـعمـل بـنـسـبة  13بـا
من ?األجـر الـشهـري للـمؤمن عـليه
وصـــرف احلـــقـــوق الـــتـــقـــاعـــديـــة
لـــلـــمــؤمـن عــلـــيـــهم احملـــالــ الى
الــتــقــاعــد) وتـــابع ان (الــتــشــريع
يـضـمن للـمؤمن عـليه لـدى صاحب
الـعمل مـنحـة إجازة مـرضيـة بأجر
ـــعـــدل ثالثـــ يـــومـــا في كـــامـل 
رأة الـسنة اضافة الى استحقاق ا
ؤمن عـليها لدى صاحب الـعاملة ا
الــعـمل األجـازة اخلــاصـة بـاحلـمل
والـــــوضـع مــــدة اربـــــعـــــة عـــــشــــر
أسـبـوعا) مـنـوها الى ان (تـطـبيق
ـا هو جزء من ردم هـذا القـانون إ
الــفـوارق وحتـقـيق الـعـدالـة البـنـاء

اجملتمع وضمان حقوقهم). 
مـن جــهـــة اخــرى الى ذلك اعـــلــنت
وزارة الـــنـــفط عن مـــوافــقـــة نــائب
رئـــيس الــوزراء لــشــؤون الــطــاقــة
ثـــامـــر الــغـــضـــبــان عـــلى شـــمــول
خـريـجي مـعاهـد الـتدريب الـنـفطي
لــلــعـام  2018 – 2017بــالـتـعـيـ

والـــبــالغ عــددهم  1598خـــريــجــا.
وقــالت الــدائـرة اإلداريــة بـالـوزارة
فـي بـيـان امـس ان (قـرار الـتــعـيـ
ـوازنـة جــاء بـعــد صـدور قـانــون ا
االحتـاديـة لـعـام  2019وفـي ضوء
تـعـلـيـمـات االمـانـة الـعـامـة جملـلس
الــوزراء بـشـمـول خـريـجي مـعـاهـد
الـتـدريب النـفطـي بااللـية اخلـاصة

بالتعي ).
ـــشـــمـــولــ في  واشـــار الى ان (ا
الــتـعـيــ سـيـتم تـوزيــعـهم حـسب
احلــاجـة الــفـعـلــيـة لـكـل شـركـة من
شـركات الـقطاع الـنفطي) واوضح
البيان ان (الدائرة وضعت شروطا
خـــاصــة بــتـــعــيــ خــريـــجي تــلك

عاهد).  ا
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ـــــبــــاراة الــــتـي أقــــيــــمـت في مـــــلــــعب هـــــدف في ا

الســـــماوة . 
ـركز ورفع الـكهربـاء رصيده إلى الـنقطة  22 في ا
احلادي عـشـرة فـيمـا جتـمد رصـيـد الـسمـاوة عـند

ركز 17 . النقطة السادسة عشرة في ا
ــهـاجم عالء مــحـيـسن في وتـقــدم الـكـهــربـاء عـبـر ا
باراة لكن السماوة عـــــــــــاد الدقيقة الرابعة من ا
بـاراة بهـدف التـعادل في الـدقيـقة 35 إلى أجـواء ا
بـواســطـة الالعب عـبــــــاس عـبـد الــعـزيـز لـيــنـتـهي
الـــشــوط األول بــالــتـــعــادل اإليــجــابـي بــهــدف لــكل

منهــــما.
باراة وعند الدقيقة 85 تمكن الكهرباء وفي نهاية ا
من خـطف هدف مـتـأخر عـبـر الالعب مراد مـحـمد

ليقتنص نقاط اللقاء.
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سقط فـريق القوة اجلوية بكرة القدم  بفخ التعادل
امس الـثـالثـاء بـنــتـيـجــة هـدف لــكل مـنـهــمـا  أمـام
ـباراة الـتي جرت مـضيـفه فريق نـفط اجلـنوب في ا
ــديـنــة الـبــصــرة بـاجلــولـة عــلى مــلـعـب الـفــيـحــاء 

متاز. التاسعة عشرة من الدوري العراقي ا
وافــتـتـح الـتــسـجــيل فــريق نــفط اجلــنـوب  الالعب
باراة وفي الشوط بـاسل اسعد في الدقيقة 6 من ا
الــثـاني تــمـكن كــرار نـبـيـل العب الـقــوة اجلـويـة من
ـبـاراة تــعـديل الــكـفــة في الـدقــيـقـة 63  لـتــنـتـهـي ا

 . بالتعادل اإليجابي بهدف لكال الفريق
 وحلسـاب ذات اجلولة حسم التعادل السلبي لقاء
 فيـمـا خـطف فـؤيق الـكـهــــــرباء الـطـلـبـة واحلـسـ
فوزا مـتأخرا من مـضيفه السـماوة بهـدف مـــقابل
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لــ (الزمـان) ان (الـقوات األمـنـية
شتـركة وبالـتعاون مع قـطعات ا
احلــشـد الـشــعـبي أمـنـت نـاحـيـة
أبـي صــــيـــدا ووصــــول ودخـــول
ــــزارعـــ الى الـــعــــشـــرات من ا
بـسـاتــيـنـهم في حـوض الـوقف)
مـشيـرا الى ان ( الـبسـاتـ التي
ـــزارعـــ جــرى فِـــتَـــحت أمـــام ا
تأمـينهـا من أي ألغـام أو عبوات
نـاســفــة أو مــقــذوفــات حــربــيـة
قــبـــل إعــطــاء الـضــوء األخــضـر
بدخـولهـا ألصحـابهـا).  واضاف
الــربـيــعي إلـى إن ( إعـادة االمن
لـلـبـسـاتـ وإحـيـائـهـا من جـديد
سـتكـون محـورا مـهمـا للـعـملـية
اجلاريـة في الـوقف )  الفـتا الى
( ضــــرورة دعـم الـــــدولــــة مـــــلف
تــعـويـض أصــحــاب الــبــســاتـ
ـنازل ـتضـررة بـاإلضافـة الى ا ا
وتــامــ اخلــدمـــات األســاســيــة
إلعـــادة شــامـــلـــة لــكـل الــعـــوائل

النازحة) 
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اعـــلـن مـــحـــافـظ ديـــالى مــــثـــنى
ان مــــلف عــــودة الــــتـــــمــــيــــمـي 
الــعــوائل الــنـازحــة مــفــتـوح في
مـنـاطق احملـافـظـة حـسب االلـيـة
ـتـبـعـة نـافـيـا االنـبـاء األمـنـيـة ا
الـتـي حتـدثت عن وجـــــود مـانع
امــــنـي . وقــــال الــــتــــمــــيــــمي لــ
(الـــزمــــان) ان  (االنـــبــــاء الـــتي
حتــدثت عـن وجــود مــانع امــني
من عودة الـعائالت الـنازحة الى
احملافـظـة  ال صحـة له )  مـبيـنا
انه  ( ال يوجد أي مانع أمني أو
سـيــاسي يـعـوق عــودة الـعـوائل
الـنـازحــة الى ديـارهـا). واضـاف
ــنــازل الـــتــمــيــمي أن  ( دمــار ا
والبنـى التحـتية هـو السبب في
عـــدم عــــودة بــــعض الــــعـــائالت
النـازحة) مـشيـرا الى ان  (ملف
الــعــودة مــفــتــوح حــسب االلــيـة
ـــتـــبــعـــة) . واوضح األمـــنــيـــة ا

التميمي ان  ( احلـكومة احمللية
في مـحـافـظـة ديـالى عـازمـة عـلى
ـدمـرة وفق ـدن ا إعـادة إعـمــار ا
ـوازنـة اخملـصـصة لـلـمـحـافـظة ا
خالل هــذا الـعــام) .  ومن جـانب
آخر اعلـن رئيس اللـجنة االمـنية
في نــــاحــــيـــة ابـي صـــيــــدا  في
مـحـافظـة ديـالى عـواد الـربـيعي
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