
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6286 - 6287 Saturday-Sunday 2-3 /3/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6286 -6287 السبت - االحد  25 من جمادى االخرة 1440 هـ  2- 3 من اذار (مارس) 2019 م

طبعة العراق 
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يــبــدأ الــرئــيس الــفــلــســطـيــني
مــحـمــود عــبـاس الــيــوم االحـد
زيـارة الى بغـداد  فـيمـا يـجري
اثـلة الرئـيس االيراني زيـارة 
الى الــعــراق في احلـادي عــشـر
ؤمل من الشهر اجلاري ومن ا
ان يصل الـرئيس الـتركي رجب
طيب اوردغـان الى بغداد خالل
الـشــهـر اجلـاري ايـضـا. وكـتب
وزيـر اخلــارجـيــة مــحـمــد عـلي
احلــكـــيم في تـــغــريـــدة له عــلى
تــويـتــر امس (تـســتــمـر بــغـداد
بـاحـتـضـان االخـوة واالصـدقـاء
والتـشاور مـعهم ضـمن احلراك
الــســـيـــاسـي والــدبـــلـــومـــاسي
ــســتــمــر). واضــاف (يــزورنـا ا
الـرئـيس الـفـلـسـطـيـني مـحـمود
عبـاس ووزير خارجـيته رياض
ـالـكـي يـومي الـثـالث والـرابع ا
مـن اجلـــاري وتــــعـــقــــبه زيـــارة
الــــــرئـــــيـس اإليــــــراني حــــــسن
روحــــاني ووزيــــر خـــارجــــيـــته
مـحـمـد جـواد ظريـف يومي 11
و 12 من هـذا الشـهـر). وأجرى
احلــكــيم اتــصــاال هــاتــفــيــا مع
ظــريف امس بـحــثـا خالله آخـر
ـســتـجـدات عــلى الـســاحـتـ ا
اإلقـلـيــمـيـة والـدولــيـة بـحـسب
بيـان للخـارجية قـال ان احلكيم
ة عن (اهتمام كا اعرب خالل ا
بـغـداد بــتـطـويـر الــتـعـاون بـ

الــبــلــديـن في اجملــاالت كــافــة).
واسـتــعــرض اجلـانــبـان وفــقـا
لـــلــبـــيـــان (مـــجــمـل الــعـالقــات
الـثـنـائـيـة الـتي جتـمع الـبـلـدين
شتركة في اجلارين والرغبـة ا
تــدعــيم هــذه الــعالقــات عالوة
ــســتــجـدات عــلى بــحث آخــر ا
عــلـى الــســاحــتــ اإلقــلــيــمــيـة
والـــدولــيـــة). من جـــهــتـه اعــلن

الــسـفــيــر الــتـركي لــدى بــغـداد
فــاحت يــلــدز ان زيــارة أردوغـان
الـى الـــعــراق ســـتـــكـــون  بـــعــد
االنـتـخـابـات الــتـركـيـة احملـلـيـة
قـررة هذا الشـهر . وقـال يلدز ا
في مــقــابـــلــة تــلــفـــزيــونــيــة ان
أردوغـان (سـيـزور الـعـراق بـعد
االنـتـخـابـات الــتـركـيـة احملـلـيـة
قـررة هذا الشـهر). وأكـد يلدز ا
اهــمـيــة تـقــويــة الـعالقــات بـ
العرب من جـهة وتركـيا وايران
من جهة اخرى ورأى ان (اتفاق
الـــعـــراق هـــذه الـــدول الـــثالث 
وتــركــيــا وإيــران ســيــمــنع أي
نـطقة) مشيرا تدخل آخر في ا
الـى ان(زيــــــارة روحـــــــانـي الى
العراق مهـمة جداً وكذلك زيارة
الــرئــيس اردوغـان). ولــفت الى
ان (الزيارة التي قام بها رئيس
اجلــمــهـوريــة بـرهـم صـالح الى
تـركيـا مؤخـرا كانت مـهمـة جداً

ونـحن نـعـمـل عـلى مـخـرجـاتـها
من االولــويـات بـشـأن الـتـعـاون
في احلـــــــرب عـــــــلـى االرهــــــاب
وإعـادة إعــمــار الــعــراق ومـلف
ــيــاه). كــمـــا كــشف يــلــدز عن ا
بعوث اردوغان (زيارة مرتقبة 
الى الــــعــــراق خـالل الــــشــــهــــر
اجلـــاري يـــتم خـاللـــهـــا اجــراء
مباحثات عراقـية تركية تتناول
يـاه). بدوره أعرب وزير ملف ا
اخلـــارجـــيـــة الـــتـــركي مـــولــود
جــاويش أوغــلـو عـن اسـتــعـداد
ـــشــاركـــة جتــاربـــهــا مع بالده 
الـعـراق وأكـد انـهـا سـتـضـطلع
بــدور مــهم في إعــادة إعــمــاره.
وقــال اوغـلــو  فـي كـلــمــة خالل
مـشاركـته في لـقاء مـحـلي جمع
ـثـلـ عن مـنـظـمـات اجملـتمع
دني وعالم األعمال  في والية ا
لك بورصة بتركيا إن(العراق 
قومات ما يـجعله مرشحاً من ا

لـــرفع الــتـــبــادل الــتـــجــاري مع
تـركــيـا لـيـصل إلى  100مـلـيـار
دوالر مـــرتــفـــعــاً عـن الــقـــيــمــة
الـراهــنــة الـتـي ال تـتــجـاوز 10
مــلــيـارات دوالر) مــؤكــدا (عـزم
بالده فتح مـعبر حـدودي جديد
مع العـراق قرب قـرية أوفـاكُوي
بـواليـة شـرنـاق جـنـوب شـرقي
تـــركـــيـــا عـــلى بـــعـــد نـــحـــو 7
ــــثــــلث كــــيــــلـــــومــــتــــرات عن ا
احلـــدودي الـــتــــركي الـــعـــراقي
الــســوري).وحتــدث أوغــلـو عن
ـــشــــاركـــة (اســـتــــعـــداد بـالده 
جتــاربـه مع الـــعــراق) مـــؤكــدا
ــا (وفــاء بـالده بــالــتـــزامــهــا 
أعـلـنــته خالل مـؤتـمــر الـكـويت
إلعـمـار الـعـراق بـشـان تـقد 5
ملـيـارات دوالر إلعادة إعـماره).
وتــلــقـى الــعــراق تــعــهــدات من
مستثمرين ومانح بقيمة 30
مـــلـــيــار دوالر إلعـــادة إعـــمــاره

ــانــحــ الـذي خالل مــؤتــمـر ا
نـــظـــمــتـه الــكـــويت في شـــبــاط
 2018 . في مـسـار آخـر أفـتتح
حتــالف (كـونــســرتــيــوم) يـضم
شـركــات صـنــاعـيــة تـصــديـريـة
ــحـافـظـة قـزوين شـمـال غـرب
ايران مـكتـبا له في بـغداد.وقال
ــلـحق الـتــجـاري االيـراني في ا
الــعـراق نـاصــر بـهـزاد امس أن
(اول كــونـسـورتـيـوم تـصـديـري
ايــراني بــدعم شــركــات قــزوين
الصـناعيـة بدأ عمـله في بغداد
ســــيــــعـــرض انــــواع الــــزبــــيب
اإليـراني) موضـحـا أن (تطـبيق
مــقــاربــة الـكــونــســورتــيـوم من
شــــــأنه ايــــــجـــــاد الــــــوظـــــائف
ـــســتـــدامــة وزيـــادة الــطـــاقــة ا
التـصديـرية للـشركـات االعضاء
فـيه فــضال عن خـفض تـكـالـيف
شــــحـن وتــــعــــزيــــز الــــدعــــايـــة

التسويقية).
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لف شتركة في إدارة ا اإلدارة ا
األمـني في احملـافـظـة والـشـرطة
احملـليـة). ويـعـقد حـزبـا االحتاد
الــــــوطـــــنـي الـــــكـــــردســــــتـــــاني
ـــقــراطي الــكـــردســتــاني والــد
اجــتـمــاعــا لـهــمــا الـيــوم االحـد
لبـحث مسـألة تشـكيل احلـكومة
في اإلقـــــلــــيم وعــــودة االحتــــاد
ـان الــوطــني الى جــلــســات بــر
ــتـحــدث بـاسم اإلقــلــيم. وقـال ا
اإلحتاد لـطـيف شيخ عـمر امس
قرر أن ــجتمع السبـت ان (من ا
ـــــكـــــتـــــبــــان الـــــيـــــوم األحـــــد ا
الـــــســــــيــــــاســـــيــــــان لـإلحتـــــاد
والـدــمـقـراطي الـكـردستـاني من
اجل بــحـث مــوضــوع تـــشــكــيل
حـكومـة اإلقلـيم ومـنصب وزارة
الـعـدل في احلـكـومـة االحتـاديـة
ومـنـصب مـحـافظ كـركـوك) دون
مـزيــد من الـتـفـاصـيل. من جـهـة
اخــرى قـال الــنـائـب عن حتـالف
االصـالح عالء الـــــربــــــيـــــعي ان
ـوسع (االجــتـمـاع الـتــشـاوري ا
الــــذي عـــقـــد مـــســـاء االربـــعـــاء
ــاضي جــاء لــتــدارك خــطـورة ا

الــوضع الــســيــاسي وخــطــورة
ــــرحـــــلــــة) كــــاشـــــفــــاً عن ان ا
(اجلـــمــــيع بـــدأوا الــــبـــحث عن
حلول لتـجاوز العقـبات وانهاء
لـفات الـعالـقة من اجل اجناح ا
خـطة رئـيس الـوزراء عادل عـبد
ــهــدي).واوضح الــربــيــعي ان ا
(مــلــفــات عــديــدة طــرحت خالل
االجـتمـاع و مـنـاقشـتـها وهي
واضـحـة النـهـا مـطـالب الـشـعب
العراقي) مشيرا الى ان (الكتل
الـسـيــاسـيـة بــاتت عـلى قــنـاعـة
بــــضـــرورة تـــصـــحـــيح مـــســـار
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وضرورة
ـــكــتـــســـبــات احلـــفـــاظ عـــلى ا
والـبحث عن حـلـول وانهـاء تلك
ــلــفـات من اجـل اجنـاح خــطـة ا
ـضي بـعــمـلـيـة ـهــدي وا عـبـد ا
ســيـاســيــة نـاجــحــةً).وبــحـسب
الربـيعي فإن (اجلـميع يبـحثون
ــصــالح هي عـن حـلــول ولــكن ا
العقبـة الكبيـرة) مشيرا الى ان
ـصــالح شـرطـان ال (احلــلـول وا
يجتمعـان معا). في غضون ذلك
أعــــلن مـــــجــــلس الـــــنــــواب عن

اســتــئــنــاف جــلـســاتـه الـســبت
ـقـبـل. وقـال اجملـلس في بـيـان ا
امـس إنه (ســيـســتــأنف أعــمـال
جـلـســاته لـلـســنـة الـتـشــريـعـيـة
االولى/ الـــفــصل الـــتــشـــريــعي
ـقـبـل الـسـاعة الـثـاني الـسـبت ا
الواحـدة ظهـرا).من جهـة اخرى
شــكــا مـديــر مــصــرف الــرشــيـد
وكــالــةً رشــاد خــضــيــر لــوزيـر
ــالــيــة تــدخالت الــنــائــبــة عن ا
حتـــــالف ســـــائـــــرون مـــــاجــــدة
الــتـمـيـمـي بـشـأن اجـراء اداري
ـصـرف. يــخص احـد مـوظــفي ا
وقال خـضيـر بحـسب وثيـقة إن
( الـــتـــمــيـــمي اتـــصـــلت بــادارة
ـصـرف في الـسـاعـة الـعـاشـرة ا
لـيالً لــتـبــلـغـه بـضــرورة الـغـاء
اجراء اداري خص احد موظفي
ـصرف صـرف).وأضاف ان (ا ا
ابـــلــغـــهــا بـــأن االجــراء خــاص
ــــصـــرف ولن يــــخـــضع الي بـــا
تدخل خـارجي). واشار  الى أن
(الـــتــمـــيـــمي ابـــلــغـــته بـــأنـــهــا
ســتـكـشف مـلـفـات فـسـاد بـشـأن

صرف امام االعالم). ا
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تـشــارك نـحـو  60 من كـبـريـات
صـرية الـعامـلة في الـشركـات ا
ؤتـمر االقتصاد مجال الـبناء 
ــقـرر عــقـده في واالسـتــثـمــار ا
بــغــداد فـي احلـادي والــثـالثـ
من اذار اجلـاري بـرعـايـة وزارة

التجارة.
ـلـحق الــتـجـاري في واضــاف ا
صر حيدر السفـارة العراقيـة 
نــوري  فـي تــصـــريح صـــحــفي
ـثـابـة ـؤتـمـر يـعـد  امس إن (ا
ـــصــريــة نــافـــذة لــلــشـــركــات ا
لـلتـعرف عـلى فرص االسـتثـمار
ــجــال إعـادة إعــمـار والـعــمل 
العراق) موضحا أن (جلنة من
وزارة التجارة العـراقية تشرف
ـؤتــمـر الــذي يـشـارك به عــلى ا
من الـعــراق هـيـئــة االسـتــثـمـار
واحتــاد الــصـــنــاعــات واحتــاد
الغرف التجارية واحتاد رجال

األعـمـال الـعـراقي وغـيـرهـا من
ـــعــنـــيــة). واشــار االحتــادات ا
نــوري إلى أن (عـــمــلــيــة إعــادة
إعـمـار الـعـراق خالل الـسـنوات
قبلة حتتاج  88مليار دوالر). ا

وفي شــأن مـــتــصل افـــتــتح في
مــحـــافـــظــة الـــنـــجف مـــعــرض
ـصـريـة  ويـسـتـمر ـنـتـجـات ا ا
حــــتى الــــســـابـع من الــــشــــهـــر
اجلــاري بــحـــسب نــوري الــذي

اكـد انه (خـالل الـثـلث األول من
الـشــهـر اجلــاري ســيـتم ايــضـا
ـــــاثل افـــــتـــــتـــــاح مــــعـــــرض 
ـصريـة في األنبار للـمنـتجات ا
وهـــو أول مــــعـــرض مـن نـــوعه

يــــقـــام في االنـــبــــار الـــتي كـــان
تنظيم داعش اإلرهـابي يحتلها
 وتـعـرضت لـتخـريب كـبـير من
جـانـب الـتــنــظـيم) كــاشــفـا عن
ـاثال سـيـقـام في ان(مـعــرضـا 
قبل يليه أربيل خالل نيسان ا
مـعـرض آخـر في الـبـصرة). في
غـضـون ذلك اعـلن األمـ الـعام
ـــنــظــمـــة الــتـــعــاون اإلسالمي
يـوسف بن أحـمـد العـثـيـم ان
األمـــانــة الــعـــامــة تــعـــمل عــلى
تنظيم مؤتمر إعادة اإلعمار في
الــعـراق من خالل الــتـشـاور مع
احلكومة العراقية وبقية الدول
األعــضـاء التـخــاذ مـا يـلـزم من
ــوارد حتـــضــيـــرات وحــشـــد ا
ــــــالـــــيـــــة الـالزمـــــة. واعـــــرب ا
الـعــثــيـمــ في كــلــمـة له خالل
انطالق أعمال الدورة السادسة
واألربـــــــعـــــــ جملــــــــلس وزراء
خــارجــيـة الــدول األعــضــاء في
مـنـظـمـة التـعـاون اإلسالمي في
ـنــظـمـة أبــوظـبي عـن (حـرص ا

عـلى اســتــقـرار الــعــراق وأمـنه
وازدهــــاره) مـــــشــــيــــراً إلى أن
(األمـانـة الـعـامـة تـعـمل جـاهـدة
عـــلى تـــنــظــيـم مــؤتـــمــر إعــادة
اإلعـــمــار في الـــعــراق من خالل
التشـاور مع احلكومة الـعراقية
وبـقيـة الـدول األعضـاء التـخاذ
ما يلـزم من حتضيـرات وحشد

الية الالزمة). وارد ا ا
وشـهـدت اجلـلـسـة االفـتـتـاحـيـة
للمؤتمر الذي يعقد حتت شعار
-  50 عــــامـــــاً من الـــــتــــعــــاون
اإلسالمـي: خـــارطــــة الــــطـــريق
لالزدهـار والـتــنـمـيــة - تـسـلـيم
الــــرئــــاســــة مـن جــــمــــهــــوريـــة
بـــــنــــــغالدش رئــــــيس الـــــدورة
الــســابـقــة إلـى دولــة اإلمـارات
تـحدة رئـيس الدورة العـربيـة ا
الــراهـنــة  وانــتـخــاب أعــضـاء
ـــكـــون من اجملـــلس اجلـــديـــد ا
اإلمـارات رئـيسـا وأفـغانـسـتان
وأوغـــنــدا وفـــلــســـطــ نـــوابــاً

. للرئيس وبنغالديش مقرراً
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عـــــقـــــدت االحـــــزاب والـــــقـــــوى
السياسـية التركمـانية واعضاء
مـجــلــسي الــنـواب واحملــافــظـة
التـركمـان اجتـماعًـا في اجلـبهة
الـتـركـمانـيـة الـعـراقيـة بـكـركوك
امس الـســبت عـشــيـة اجــتـمـاع
مـــهـم لـــلـــحــــزبـــ الــــكـــرديـــ
الـرئــيـسـ في االقـلـيم رافـضـة
إدراج قـضـيـة كـركـوك وتـشـكـيل
احلـــكــومـــة احملــلـــيـــة في اطــار
صـفقـة سيـاسـية بـ احلزبـي
الـكــرديـ خالل مـفـاوضـاتـهـمـا
لـتـشـكيـل حكـومـة اإلقـلـيم .وأكد
بيـان صـادر عن اجتـماع الـقوى
الـتـركمـانـيـة (عدم إدراج قـضـية
كـــركــوك وتــشـــكــيل احلـــكــومــة
احملـلـيـة في احملـافـظـة كـصـفـقـة
ســـيــــاســـيـــة بــــ احلـــزبـــيـــ
الـكــرديـ خالل مـفـاوضـاتـهـمـا
لـــتـــشـــكــيـل حـــكـــومــة اإلقـــلـــيم
ومــجــريــات إكــمــال الــكــابــيــنـة
الــوزاريــة في بـــغــداد) مــؤكــداً
(رفض االحــزاب الــتــركــمــانــيــة
جميعًا بـشكل قاطع ألي انتشار
لــقــوات امــنــيــة خــارج ســلــطــة
احلـكومـة االحتاديـة في كـركوك
ـــنــــاطق االخــــرى وضـــرورة وا
انــسـحـاب ايــة قـوات خـارج عن
سـلطـة احلـكومـة االحتـادية الى
خـــــــــارج احلـــــــــدود االداريـــــــــة
لـلـمـحـافـظــة ).وتـضـمن الـبـيـان
ايـضـا (دعـوة قــائـد الـعــمـلـيـات
ـشـتـركـة في احملـافـظـة الـلـواء ا
سـعـد حـربـيـة إلى احلـفـاظ على
ثــروات كــركــوك الــنــفــطــيــة من
عـملـيـات التـهـريب والسـرقات)
مشـيـراً الى ان (جمـيع االحزاب
الـتـركـمـانـيـة تـدعـو إلى تـطـبيق
ـــشـــتــركـــة بــ مـــبــدأ اإلدارة ا
≈ŸUL²ł∫ قادة اجلبهة التركمانية خالل اجتماع امسمـكـونــات احملـافــظـة وتــطـبـيق

اخملالفـة).وكشفت قـيادة عمـليات
بــغــداد عن رفع 4 و 462 كــتــلــة
كـونـكــريـتـيـة من 40 مـنـطـقـة في
بــــغـــــداد في جـــــانـــــبي الـــــكــــرخ
والـرصـافــة خالل شـهـري كـانـون
اضـي بحسب الثاني وشـباط ا

بيان إلعالم عمليات بغداد.
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة وأعـــلـن ا
الصحة سيف البدر ان احلصيلة
الــنـهـائــيـة لــلـتــفـجـيــر الـذي وقع
ـــوصل مـــســــاء اخلـــمـــيـس في ا
بلغت شهـيدا واحدا واصابة 24
اخــريـن بــجــروح ســبـــعــة مــنــهم
بـــحـــالـــة حـــرجـــة. واســـتـــهـــدف
الــتــفــجــيــر الــذي نــفــذ بــعــجــلــة
مــفــخــخـــة مــنــطــقـــة اجملــمــوعــة
الـثقـافـيـة قرب بـاب كـلـية الـعـلوم

وصل. بجامعة ا
ــــمـــلــــكــــة الـــعــــربــــيـــة وأدانت ا
الــســعـوديــة بــشــدة الـهــجــومـ
ـوصل الـلـذين وقـعـا في مـديـنة ا
والعاصمـة الصوماليـة مقاديشو
وأســـفــــرا عن ســـقـــوط عـــشـــرات
الشهداء واجلـرحى.وجدد مصدر
مــــســـؤول بــــوزارة اخلـــارجــــيـــة
ـملـكة السـعـودية (تـأكيـد رفض ا
لـهـذه األعـمـال اإلرهـابـيـة اآلثـمة
ووقــوفـهــا إلى جــانب الــدولــتـ
الـشـقـيـقـتـ ضـد جـمـيع مـظـاهر
الــعـــنف واإلرهــاب والـــتــطــرف)
ـواسـاة لـذوي مـقــدمـا الـعــزاء وا
الـضـحـايــا وحلـكـومـتي وشـعـبي
جـمـهوريـتي الـعـراق والـصـومال
الــشــقـــيــقــتـــ مع الــتــمـــنــيــات

للجرحى بالشفاء العاجل). 

ضـبط أبـراج رئـيـسـة في مـنـطـقة
نــــائـــيـــة عـــلـى طـــريق كـــركـــوك-
وصل كـانت تـستـخـدم لتـهريب ا
سـعــات االنـتــرنت.واوضـحت في
بـيـان امس أنه (بـعـمـلـيـة نـوعـيـة
من خالل جـــرد ابــراج االنــتــرنت
الــتي قـامت بــهـا كــوادر مـديــريـة
اتـصـاالت نـيــنـوى بـالـتـعـاون مع
جهـاز االمن الـوطني  الـتوصل
الى ابـراج رئــيـسـيـة في مــنـطـقـة
نــــائـــيـــة عـــلـى طـــريق كـــركـــوك-
ــوصل قـــرب مــحــافــظــة اربــيل ا
تـــســـتــخـــدم لـــتـــهـــريـب ســـعــات
االنترنت) واضافت انه ( خالل
الـعمـلـيـة ضبط وسـائل الـتـهريب
واتــخـاذ االجــراءات الــقـانــونــيـة
واقـامـة الـدعـاوى ضـد الـشـركـات

(بــنــاء عـــلى اعــتــداء أحــد أفــراد
حمايـة محافظ نـينوى عـلى مدير
مدرسـة الفـتوة في احملـافظـة فقد
بادرت مديريـة الشؤون الـداخلية
عـــلـى الـــفــــور بــــاســـتــــحــــصـــال
ـوافـقــات الـقـضـائــيـة وتـوقـيف ا
ـــعــتـــدي) وأشـــار الــبـــيــان الى ا
عني(في موقف وضع الشخص ا
انـضـبـاط الـشـرطـة وفـقـا ألحـكـام
ادة 229 من قـانون الـعـقـوبات ا
الـــعــــراقي تــــمــــهـــيــــدا التــــخـــاذ
اإلجـراءات الـقانـونـيـة األصـولـية
بــحــقه). وبــحــسب الــبــيــان فــقـد
اتخذت اإلجراءات بتعاون مطلق
من احملـافظ ومـتــابـعـة مـسـتـمـرة
من قائد شـرطة محـافظة نـينوى.
وأعـــلـــنت وزارة االتـــصـــاالت عن

مـــحــــافــــظــــة االنــــبــــار).وشـــارك
ـعـارك ـعــتـقالن بــالـعـديــد من ا ا
ضـد الـقـوات االمـنـيـة في االنـبـار
ــطـلــوبــ لـلــقــضـاء وهــمــا من ا
ادة وجب مـذكرة قـبض وفق ا
 4 إرهــاب.من جـهــة اخــرى أقـدم
شاب عـلى اإلنتـحار في مـحافـظة
الـبـصـرة.وقـال مـصـدر مـحـلي ان
(شاباً أقدم على شنق نفسه على
عــمـــود كــهــربــاء بــســبب الــفــقــر
وعــطــله عن الــعــمل) وأضـاف ان
(الـــــــضــــــحــــــيـــــــة أب لــــــثـالثــــــة
أطفـال).وأوقفت مـديريـة الشؤون
الداخلية في وزارة الداخلية أحد
أفراد حمـاية محـافظ نينـوى بعد
ان اعتـدى عـلى مديـر مـدرسة في
احملافظة.وقـال بيان  للوزارة انه
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شـنت قوات من احلـشـد الـشـعبي
واجلــيش امس الــسـبـت عـمــلــيـة
نـطقة أمنـية لـتمشـيط وتطـهيـر ا
مـتدة من حدود مـدينـة سامراء ا
وصــــوال الى شــــرق مـــحــــافـــظـــة
االنــبــار.وقـــال إعالم احلــشــد في
بيان ان (قـوة مشتـركة من اللواء
 27 والـلـواءين الـثانـي والسـابع
باحلشد الشـعبي واجليش نفذت
صبـاح امس عمـليـة عسـكرية من
ثـالثــــة مـــــحـــــاور ضــــمـن قــــاطع
الحـقة مـسـؤوليـة شـرق االنـبـار 
عـــصــــابـــات داعش االجـــرامـــيـــة
وتــــمـــشـــيط مـــنــــاطق بـــني زيـــد
والرفـيعـات حـتى حدود عـملـيات
سـامـراء) مـضـيـفـا ان (الـعـمـلـيـة
مستمرة حـتى االن إلنهاء تهديد
ــنـاطق). وألـقت داعش في تـلك ا
مــفــارز مــديـريــة االســتــخــبـارات
العسكرية الـقبض على عنصرين
من مـجـمـوعـة جـنـد اخلالفـة بـعد
نــصب كــمــ لـهــمــا في االنــبـار.
وبحسب بـيان فقـد جنحت مفارز
مديريـة االستخـبارات العـسكرية
في مــــقـــر الــــفـــرقــــة الـــعــــاشـــرة
بـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لواء
ـــشــاة  40 ووفق مـــعـــلـــومــات ا
اسـتـخـبـاريــة دقـيـقـة في الـقـبض
ـا يــســمى بــجــنـد عــلى اثــنــ 
اخلالفــــــة .واوضـح الــــــبــــــيــــــان
ان(عــمــلـــيــة الــقــبض تــمت بــعــد
نـــصب كــمــ مـــحــكم لـــهــمــا في
منطـقة الـشيحـة بالـصقالوية في

والــكــلــور فـي احلــرب األهــلــيــة
السورية.

وفـي يـونــيــو حـزيــران حــصـلت
ــنـظـمـة عـلـى سـلـطـات جـديـدة ا
سـؤول عن الهـجمات لتـحديـد ا
بـأسـلـحـة كـيـماويـة لـكن ذلك لم
ـمـنـوح يـكن ضـمن الـتـفـويض ا
لــلــفــريـق الــذي أجــرى حتــقــيق

دوما.
ـسـؤول وقــال لـوي شـاربــونـو ا
في مـــنــظـــمــة هـــيــومـن رايــتس
ووتش في نــيـويــورك إن أحـدث
ـنـظـمـة حـظـر األسـلـحـة تــقـريـر 
الكيميائية ”يضيف حالة أخرى
إلى العشرات من الهـجمات غير
الـقـانـونـيـة بـأســلـحـة كـيـمـاويـة

التي تأكدت منذ 2013 .
وأضـاف ”من الــواضح أن عـمل
ـكلـفة نـظمـة اجلـديدة ا وحـدة ا
ـسؤول عن الهـجمات بتـحديد ا
الكيماويـة في سوريا قد توقف.
يـــــجب كـــــشف ومـــــحـــــاســـــبــــة
ــسـؤولــ عن اســتـخــدام تـلك ا

األسلحة احملظورة.“
وحتـقق مـنظـمـة حـظر األسـلـحة
الـكـيـمــيـائـيـة أيــضـا في هـجـوم
مــزعـــوم بــالــغــاز فـي نــوفــمــبــر
تـشـريـن الـثـاني في حـلب ذكـرت
تــقـاريــر أنه تــسـبب في إصــابـة
نــحـو  100 شــخص. واتــهــمت
احلـكـومـة الـسـورية وحـلـيـفـتـها
سـلحة بشن ـعارضة ا روسيا ا

الهجوم.

”أسسـا مـعقـولة لـلقـول إن مادة
كــيــمــاويــة ســامــة اســتــخــدمت
كـــسالح في الــســـابع من أبــريل

عام .2018
ـادة وأضـافت في بـيـان ”هـذه ا
الـكـيـمـاويـة الـسـامـة كـانت عـلى

األرجح الكلور اجلزيئي.
واســـتــخـــدام الـــكـــلــور كـــسالح
ـــوجب مـــعـــاهـــدة مـــحـــظـــور 
األســلــحــة الـكــيــمــيــائــيـة الــتي
صـدقت عــلـيـهـا سـوريـا في عـام
 2013 كـــــمـــــا أنـه مـــــحـــــظــــور
ــوجـب الــقـــانـــون اإلنـــســاني

الدولي العرفي.
ووثـقت مـنـظـمة حـظـر األسـلـحة
الكـيميـائية اسـتخدامـا منهـجيا
لـــــغــــاز األعــــصــــاب الــــســــارين

ألهـــداف تـــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومــة
الـــســـوريـــة. وألـــقت واشـــنـــطن
ــســؤولــيــة عــلى احلــكــومــة بــا
السورية وقالت إنها استخدمت
أسلـحة كيـماوية. وتـنفي دمشق
استخـدام أسلحـة كيمـاوية على

اإلطالق.
وخالل حتــقـــيق فـي مــنـــتــصف
أبريل نـيـسان زار مـحقـقون من
مـــنــــظـــمــــة حـــظــــر األســـلــــحـــة
الـكـيـمـيـائـيـة مـوقـعـ في دومـا
إلجـــراء مــــقـــابالت مـع شـــهـــود
وأخذ عينات جرى حتليلها في

معامل تابعة للمنظمة.
ولم يــحـمل الــتـحـقــيق أي جـهـة
نظمة قالت إن سؤولية لكن ا ا
عـلومـات التي جمـعتـها قدمت ا
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كتب  قال مصطفى بالي مدير ا
اإلعـالمـي لــــــقــــــوات ســــــوريــــــا
ــدعـــومــة من ـــقــراطـــيــة ا الــد
ـتـحـدة امس الـسبت الـواليات ا
إن الــقـوات تــتــوقـع أن تـنــتــهي
ـعركـة من أجل الـسيـطـرة على ا
آخـــر جـــيب لـــتــنـــظـــيم الـــدولــة

اإلسالمية قريبا.
وبـــــــــدأت قـــــــــوات ســـــــــوريــــــــا
ــقـراطــيـة هــجـومــا أخـيـرا الـد
لـــلـــســيـــطـــرة عـــلى اجلـــيب في
الباغوز يوم اخلميس حملو آخر
تشدد بقايـا لسيطـرة التنظـيم ا
على أراض امتدت يـوما لتشمل

ثلث مساحة سوريا والعراق.
وقـالت مـنـظـمـة حـظـر األسـلـحـة
الكيميائية إن مفتشيها خلصوا
إلى أن ”مـادة كـيـمـاويـة سـامة“
حتتـوي على الكـلور اسـتخدمت
في هجوم في دومـا بسوريا في

أبريل نيسان .2018
وكــــانت دومـــــا في ذلـك الــــوقت
خـاضعـة لـسيـطـرة جمـاعات من
ـسـلـحة ومـحـاصرة ـعـارضة ا ا
من قــوات مــوالــيــة لــلــحــكــومـة

السورية.
وأســفـر الــهـجــوم الـذي وقع في
الــسـابـع من أبـريـل نـيــسـان عن
ــدنــيـ ودفع مــقــتل عــشــرات ا
بـريــطـانـيـا وفـرنـسـا والـواليـات
تـحدة لتـوجيه ضربـات جوية ا
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رجــحت هــيــئــة االنــواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
الــنــقل ارتــفــاع درجــات احلـرارة
الــيـوم االحــد مع تــســاقط زخـات
ـنـاطق. وقـالت مـطـر في بــعض ا
في تـقـرير اطـلـعت عـلـيه(الـزمان)
امس الـــســـبـت ان (الـــطـــقس في
نـطقـة الوسـطى سيـكون الـيوم ا
االحـد صحـوا مع بـعض الـغـيوم
ودرجــات احلــرارة تـرتــفع بــضع
درجـات عن الـيـوم الـسـابق فـيـما
نطقة الشمالية غائما يكون في ا
جزئيا واحيانا غائما مع تساقط
زخـات مطـر ابـتداء مـن اقسـامـها
الغربية) مـضيفة ان(الطقس في
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة ســيــكــون ا
صــــحــــوا مع بـــعـض الـــغــــيـــوم
واحلرارة تـرتفع قـليال عن الـيوم
الـسـابق).وبـشـأن طـقس يـوم غـد
االثــنــ قــالت انه (ســيــكــون في
ـنطـقـة الوسـطى غـائـما جـزئـيا ا

واحـــيــانـــا غـــائـــمـــا مـع فـــرصــة
لـتسـاقط زخـات مـطر خـفـيـفة في
امـاكن مـتفـرقـة واحلـرارة تـرتفع
قــلـــيال عن الــيـــوم الــســابق وفي
ـنـطـقـة الــشـمـالـيـة غـائم جـزئي ا
الى غائم مع تـساقط زخـات مطر
تكون رعدية احيـانا كما تتساقط
الـثــلـوج عـلـى االقـسـام اجلــبـلـيـة
مـــنــهـــا) مــشـــيــرة الـى ان(طــقس
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة ســيــكــون ا
صــــحــــوا مع بـــعـض الـــغــــيـــوم
واحلرارة تـرتفع قـليال عن الـيوم
السـابق). وبـلغت درجـة احلرارة
الـصــغـرى في بــغـداد امس ثالث
درجات مئويـة فيما بلـغت العليا
 18درجــــــة. من جــــــهـــــة اخـــــرى
تـعـرضت ثالث دول أسـيـوية الى
ثالث هــــــــزات أرضـــــــيــــــــة خالل
الــســاعــات االربــعــة والــعـشــرين
ـاضـيـة دون تـسـجـيل خـسـائـر. ا
فــقــد اعـــلن مــركــز رصــد الــزالزل
بـجـامـعــة الـسـلـطـان قـابـوس عن
رصد زلـزال بـقـوة خـمس درجات

عــلى مــقـيــاس ريــخـتــر في بــحـر
العرب.

ــعــنــيــة في وأعــلــنت اجلــهــات ا
ايـــــــران امـس عن وقـــــــوع هــــــزة
أرضـيـة بـقوة  4.5 عـلى مـقـياس
ريـخـتـر ضـربت مـحـافـظـة كـرمان
وسط الـــبالد.كــمـــا ضــرب زلــزال
قوي بلغت قوته  6.9 درجة على
مقياس ريختـر الساحل الشمالي
للـيـابان. ووقع الـزلـزال على بـعد
 114مـيـلًـا جـنـوب شـرق مـديـنـة
نـــيــمـــور عــلـى عــمق  10كــيـــلــو
مــتـرات. وقــدرت وكـالــة األرصـاد
اجلـويـة الـيــابـانـيـة قـوة الـزلـزال
ــــبـــدئــــيـــة بـ  6.9درجـــة عــــلى ا
مـقيـاس ريـختـر مـشـيرة إلى أنه
(من غـيـر احملـتـمل وقـوع أضـرار
وخسـائر خـطـيرة كـما لم تـصدر
أي حتذيرات من تسونامي.وكان
علماء جـيولوجيون يـابانيون قد
حذروا من أن زلزاال قوته  7أو 8
ـــرجح أن يـــضــرب درجـــات من ا

اليابان .
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