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ردت احملـكــمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا دعـوى
وظف الـطعن بقـرار استرجـاع رواتب ا
ـعينـ وفق شهادات مـزوّرة عازية رد ا
ــــوضـــوع لــــيس من الــــطـــعـن لـــكــــون ا
ــتـحـدث الـرسـمي اخــتـصـاصـهـا.وقـال ا
لـلمحكمة إياس الـساموك في بيان تلقته
(الــزمــان) امس أن احملــكــمــة االحتــاديـة
(عـقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت
احملــمــود وحــضــور الـقــضــاة األعــضـاء
دعي كـافة ونظرت دعوى خـاصم فيها ا
رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء/ إضـــــافــــة
ــدعي طـعن لــوظـيــفـته) مــوضـحـاً أن (ا
ـتـضمن اسـتـرجاع ـدعى علـيه ا بـقـرار ا
ـسـتـلـمـة من األشـخـاص الـذين ـبــالغ ا ا
عـــيـــنـــوا بــنـــاءً عـــلى شـــهـــادات مــزورة
واإليـــعـــاز إلـى اجلـــهـــات ذات الـــعالقـــة
ــطـعــون به).وأوضح لــتــنـفــيــذ الـقــرار ا
الـساموك أن احملكمة (ردت الدعوى كون
ـطعـون به إداريًـا رسم الـقـانون الـقـرار ا
طــريــقــاً لــلــطــعن فــيه وذلك يــخــرج عن
ـنـصـوص عـلـيـهـا في اخـتــصـاصـاتـهـا ا
الــدســتــور وقــانــونــهــا رقم  30 لــســنــة
2005). مـن جهـة اخـرى قـضت احملـكـمة
ــركـزيــة الـتــابـعــة لـرئــاسـة اجلــنـائــيـة ا
اســتـئـنــاف بـغــداد الـرصـافــة االحتـاديـة
دة خـمـسـة عشـر عـاما حـكـمـا بالـسـجن 
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طــالـبت حـركـة اجلـيـل اجلـديـد الـكـرديـة
احلـكومة االحتـادية بالتـدخل في قضية
إعـتـقـال رئيـسـهـا شـاسوار عـبـدالـواحد
في الــسـلــيـمــانـيــة امس عــادة عـمــلـيـة
االعـتـقـال بـأنـهـا جـاءت بـنـاء عـلى قـرار

سياسي ال قانوني.
واعـتقلت السلطات االمـنية عبد الواحد
في الـسليمانية بعد مثوله أمام احملكمة
تـنــفـيـذاً ألمـر قـضـائي بـتـهـمـة االعـتـداء
عــلى مـوظــفـ في الــدولـة. وقــال بـيـان
لــلــحـــركــة امس انه (بــعــد مــثــول عــبــد
الـواحد أمـام محـكمة الـسلـيمـانية امس
األحـــد صـــدرت مـــذكـــرة قـــبض بـــحـــقه
وخـالفــــا لـالجــــراءات الـــــقــــانـــــونــــيــــة
واالصـولـيـة) مضـيـفا (ال يـسـاورنا شك
بـأن سلـطة الـقضـاء في اقلـيم كـردستان
مـسلـوبة االرادة واحملـاكم غيـر مسـتقـلة
وانـه يــتـم تــوظـــيف الـــقـــضـــاء كـــورقــة
سـيـاسـية من جـانب االحـزاب لذا نـنـظر
الى اعـــتــقــال عـــبــد الــواحـــد كــخــطــوة
ســيــاسـيــة).وأدان الــبــيـان (اســتــخـدام
الـقــضـاء في اخلـصـومـات الـسـيـاسـيـة)
مــطــالــبــاً (الــســلــطــات االحتــاديــة بــأن
تـضغط  عـلى االقليم البـعاد احملاكم عن

يـحق مدان لقيامهما بتسليب مواطن
اثـنـ لـديهـمـا مكـتب لـصـرف الرواتب -
ركز كـي كارت.واوضح بـيان صادر عـن ا
االعـالمي جملـلس الـقـضـاء األعـلى تـلـقـته
(الــزمــان) امس أن احملــكــمـة اجلــنــائــيـة
(نــظــرت دعـاوى مــدانـ اثــنــ اعـتــرفـا
بـعملية التسـليب التي حدثت بالقرب من
دان خالل ـالية) مضـيفًا أن (ا وزارة ا
اعـترافاتـهما اكدا اطالق الـنار على ساق

ولـيس كخالفات سيـاسي.وقال في بيان
(نـــتـــمــــنى عـــلى الـــقــــضـــاء في إقـــلـــيم
كـردسـتان أن يـتعـامل مع القـضيـة على
أنـها مُخـالفات قـانونيـة إن ثبتت وليس
عـلى أنـها خالفـات سيـاسيـة) . وأضاف
ان (عـــلى اجلــهـــات الــتــنـــفــيـــذيــة عــدم
الــضــغـط والــتــدخل في عــمل الــقــضــاء

بدأ الفصل ب السلطات). استناداً 
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الــسـلـيـمـانــيـة الـقـاضـي عـمـر أحـمـد أن
(مـحكـمة حتـقيق الـسلـيمـانيـة استدعت
عـبد الواحـد  على خلـفية دعـوى حركها
ضـده مـركـز شـرطـة مـطار الـسـلـيـمـانـية
ــــــادة  229 مـن قــــــانــــــون ـــــــوجب ا
الــعــقــوبــات الـعــراقي رقم  111لــســنــة
 1969مـتـعـلـقـة بـاالعـتـداء عـلى مـوظف
حـكومي أثـناء أدائه الـواجب الرسمي)
مـضيفا أن (الدعوى الثانية حركها أحد
ـــادة  434 من ـــوجب ا ـــواطــــنـــ  ا
الـقـانـون نفـسه وتـتعـلق بـالـسب). وأكد
احــمـد أن (اسـتــدعـاء عـبــد الـواحـد إلى
احملـكـمة جـاء لـلـتحـقـيق معه بـنـاء على
).  مــضـــيــفــا ــذكــورتـــ الـــدعــويـــ ا
ــدة 24  ان(احملــكـــمــة قــررت تــوقــيــفه 
سـاعـة بعـد التـحقـيق مـعه). وأعلن عـبد
الــواحـد تـشـرين األول  2017 تــأسـيس
حـراك اجليل اجلـديد لـلمـشاركـة بقـائمة
انـتخابية في االنتـخابات العامة في كل
مـن إقـلـيـم كـردســتـان والــعـراق وفـازت
ـان قــائــمــته بـثــمــانــيــة مـقــاعــد في بــر
كـردسـتـان وبأربـعـة مقـاعـد في مـجلس
الـنـواب االحتـادي.في غـضـون ذلك دعا
نـــائب رئــيس الــوزراء الـــســابق بــهــاء
األعـرجـي الى الـتـعـامل مع قـضـيـة عـبـد
الـواحـد عـلى أنـهـا مُـخـالـفـات قـانـونـيـة

االمـور الـسـيـاسـيـة واطالق سـراح عـبد
 .( الواحد فوراً

وعـلق عـبد الـواحد عـلى مـذكرة الـقبض
الــصـادرة بـحـقه بــالـقـول (نـعــتـقـد انـنـا
بــريـئــون وسـنــمـثل أمــام الـقـضــاء بـكل
فـخــر) مـضـيـفـا ان (طـريــقـنـا مـحـفـوف
بـاخملـاطر ومـايحـدث متـوقع لنـا).وتابع
أن (أمـر الــقـبض لم يـثـنـنـا عن طـريـقـنـا
ـكن ان نتـعرض لـلمـوت أو التـعذيب و
لـكنـنا لن نـنحـني ولن نتـراجع) .وكانت
الـنائبـة السابقـة سروة عبـد الواحد قد
اضـية شريطا مصورا نـشرت اجلمعة ا
يـظهـر  شقيـقها شـاسوار وهو يـتحدث
قـــائالً (لن أخــاف مـن هــؤالء اجلــبــنــاء
الـذين دمروا شعـبي وخلعوا حـريتنا)
(نحن الشعب دفـعنا ثمناً باهظاً مـضيفاً
لـتحقيق احلريـة).ورأت عبد الواحد أن
(تـهـديد نـائب رئـيس حكـومـة كردسـتان
قـوبـاد الطـالـباني لـرئيـس حركـة اجليل
اجلـــــديــــــد ال يـــــعـــــنـي إال اخلـــــوف من
مـصــيـره) عـلى حـد تـعـبـيـرهـا. وكـتـبت
في تـغريـدة عبـر حسابـها في تـويتر(لن
نـخاف من تـهديداتـكم.. ابنـاء البارزاني
والـطالباني ال يستطيعان فعل أي شيء
فــيه شـجـاعـة) بــحـسب تـعــبـيـرهـا. من
ــتــحــدث بــاسم مــحــكــمـة جــهــته قــال ا

احـد الــضـحـايـا بـسـبب عـدم إعـطـائـهـمـا
ـــبـــلغ) مـــشـــيــرا إلـى أن (احلــكـم جــاء ا
ـادة  442 مـن قـانون اسـتـنـادا ألحـكـام ا
الـعـقـوبـات العـراقي). وأصـدرت مـحـكـمة
جــنـايـات الــنـجف حــكـمـ عــلى مـدانـ
اثــنــ بـالــســجن ست ســنـوات عــلى كل
ـبالغ ـة التـرويج  واحـد مـنهـمـا عن جر
ـركز مـالـيـة مـزيـفـة في احملـافـظـة.وقـال ا
االعالمي جمللس القضاء االعلى في بيان

ثــان تـلــقـته (الـزمــان) امس أن (مـحــكـمـة
ـدانـ كان جـنـايـات الـنجف وجـدت ان ا
بـحوزتـهـما مـبالغ مـاليـة مزيـفة بـالديـنار
الـــــعــــــراقي والـــــدوالر االمــــــريـــــكي وان
حـيازتهمـا كانت بقصد الـترويج فحكمت
عـــلـــيـــهــمـــا بـــالـــســجـن ست ســـنــوات)
مـــوضــحــا أن (األحــكـــام بــحــقـــهم تــأتي
ادة /52/1أ مـن قانون اسـتنادا ألحـكام ا

ركزي العراقي). البنك ا
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الــفـلــســطـيــني). ونـقـل الـبــيـان عن
احلـلبـوسي قوله أن ( الـعراق داعم
لـلــشـعب الـفـلـسـطـيـني وأن شـعـبه
وقف وقـيادته مـلتـزمة ومـوحدة بـا
إزاء الـقـضيـة الـفـلسـطـينـيـة ويرى
أن فــلــســطــ دولــة وعــاصــمــتــهــا
الــــــقـــــدس الــــــشـــــريـف).وتـــــلــــــقى
احلـلـبوسي  في خـتام الـلقـاء دعوة

. من عباس لزيارة فلسط
مـن جـــهـــة اخـــرى أعـــلن مـــســـؤول
ـتـحدة أمـريـكي أن قـرار الـواليات ا
خـفض تمثـيلهـا لدى الفـلسطـيني
سـيدخل حيز التنـفيذ اليوم االثن
عــبـر دمج قـنـصـلــيـتـهـا في الـقـدس

بالسفارة في اسرائيل.
وكــان وزيــر اخلــارجــيــة االمـريــكي
مـايك بومبيو قال عند اعالن الدمج
اضي إن الهدف فـي تشرين االول ا
هـو حتسـ (الفـاعلـية) مـشيرا الى
ان (هـذا االمـر ال يـشكل تـغـيـيرا في

ــــســـؤولـــ الــــســـيـــاســــة). لـــكن ا
الــفـلــسـطـيــنـيــ اعـتــبـروا أن هـذا
الـقـرار يشـكل خـطوة أخـرى ضدهم
مـن قــبل إدارة الــرئــيس األمــريــكي
دونــــالــــد تــــرامـب الــــتي جــــمــــدوا
االتـصـاالت مـعهـا بـعد قـراره الـعام
 2017 االعـتراف بالقدس عاصمة
الســـرائــيل. ولم يـــتم إعالن مــوعــد
لـدمج الـقنـصلـية الـعـامة بـالسـفارة
االمـريكيـة في القدس لـكن مسؤوال
فـي وزارة اخلارجيـة االمريكـية قال
لـوكـالة فـرانس بـرس رافضـا كشف
ـتـوقع أن يـحـصل ذلك اســمه (من ا
في  4 آذار). وقــنــصــلــيــة الــقــدس
الـعــامـة الـتي كـانت تـمـارس بـحـكم
االمــر الـواقـع مـهــام الـســفـارة لـدى
الـسلـطة الفـلسطـينيـة منذ اتـفاقات
اوســلـو في الـتــسـعـيــنـات سـتـحل
مــحــلــهــا وحـدة تــســيــيــر خــدمـات

الفلسطيني ضمن السفارة.
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ـفـوضــيـة الـعـلــيـا حلـقـوق اتــهـمت ا
اإلنــســان في الــعــراق وزارة الــعـدل
بـإنتـهاك حقـوق االنسـان في إدارتها
لــــلــــســــجــــون من خالل قــــرار مــــنع
ـــعـــتـــقـــلـــ من زيـــارة ذويـــهم من ا
فوضـية هيمن الـرجال.وقال عـضو ا
بـاجالن في بـيـان امس ان (استـمرار
ـعتقل من وزارة الـعدل بقرار منع ا
زيــــارة ذويـــهم مـن الـــرجــــال يـــعـــد
ـعـايـيـر مـخـالــفـة كـبـيـرة وانـتـهـاكـا 
حـقـوق االنـسـان) مـؤكـدا ان (الـقرار
غـير مسـوغ ومناف لالتفـاقيات التي
صــادق الـعــراق عـلــيـهــا والـصــكـوك
ـعـنـيــة بـحـقـوق االنـسـان الــدولـيـة ا
وحـــقــوق الـــســجــنـــاء ولــلـــقــوانــ
عـنيـة). واضاف  باجالن الـعراقـية ا
ودع ان (قـانون اصـالح النـزالء وا

ـــادة 26 رقم  14 لــــســـنـــة  2018 ا
الـفقـرة الثـالثـة يعـد انتـهاكـاً حلقوق
الـسجـناء وفـقاً لـلقـواعد الـنمـوذجية
ـعــامـلـة الـســجـنـاء) داعـيـاً الــدنـيـا 
مــجـلس الــنـواب الى (مـراجــعـة هـذا
ـا يـتـنـاسب مع الـقـانـون وتـعـديـله 
مـعـايـيـر حـقـوق االنـسـان).وتـابع ان
ـــفـــوضــــيـــة قـــد اشـــرت من خالل (ا
ــسـتـمــرة لـفــرق الـرصـد الــزيـارات ا
ـيـدانيـة التـابعـة لهـا الى السـجون ا
االصالحــيـة الـتـابــعـة لـوزارة الـعـدل
عـتقـل مـنع االخـيرة زيـارات ذوي ا
الـى الـسـجـون من الـرجـال) مـشـيـرا
فوضـية تلـقت شكاوى من الـى ان (ا
ـعـتـقـلـ ومنـاشـدات انـسـانـية من ا
ذويــهـم لــلــســمــاح لـــهم بــالــزيــارات
الــدوريــة) مــطـالــبــا رئــيس الـوزراء
هـدي بـ(التـدخل العاجل عـادل عبـد ا
إللـغـاء هـذا الـقرار والـسـمـاح لـهؤالء
بــالـزيـارات االعـتـيــاديـة الـذي نـصت
عـليـها الـقوانـ العـراقيـة). من جهة
ـفـتش الـعام اخـرى  أصـدر مـكـتب ا
لـوزارة الـعدل تـقريـره السـنوي لـعام
 2018 وتـــضـــمـن أبـــرز نـــشـــاطــات
ـكـتب من نـاحـيـة احملـافـظة أقـسـام ا

عــــلى األمـــوال الــــعـــامــــة وإحـــالـــة
ـوظف اخملالف الى هيأة النزاهة ا
فتش العام للوزارة والـقضاء.وقال ا
كـر الغـزّي في بيان امس أن (قـيمة
األمـوال العامـة احملافظ عليـها بلغت
 61 مــلــيـاراً و 166 مــلـيــونـاً و198
ألــفــاً و 254 ديــنــاراً) مــوضــحـا  أن
ـثل إسـترجاع ـبلغ  (مـجمـوع هذا ا
 206 مليارات و 388 مليوناً و254
ألـف دينـار الـى خـزينـة الـدولـة أتى
مـن زيادة في الـصـنـدوق أو غـرامات
تــأخــيــريــة عــلى شــركــات اإلطــعــام
إضـافـة الى مـبـلغ  60 مـلـيـاراً و959
ـثل مــلــيــونـا و 810 اآلف ديــنــار 
ـوصى بـاسـتـرجـاعـهـا من األمــوال ا
ـوصى بــإبــطـال أقــيــام الـعــقــارات ا
قـيودهـا إلعادة مـلكيـتهـا الى الدولة
ـمـنوحـة بـضـمان وقـيـمـة القـروض ا
عــقـارات مُـبـالـغ في تـقـديـر أقــيـامـهـا
كــضـمـانـة عـقـاريــة لـتـلك الـقـروض).
ـــشــــمــــولـــ وافـــــاد بـــــأن (11مـن ا
ــهم قــد أفـصــحـوا بــالــكـشف عن ذ
عــنــهــا من مــجــمـوع 18 مــشــمـوالً)
صـادقة خالل  2018 عـلى مـؤكـدا (ا
الـتحقيـقات والتوصـيات بنسـبة مئة
ـكـتب أحال ـئة) كـاشـفاً عن أن (ا بـا
 82 مــوظـــفــاً الى هــيـــئــة الــنــزاهــة
وثـمـانيـة موظـفـ الى القـضاء). في
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اسـتـقـبل رئيـس الوزراء عـادل عـبد
ــهــدي الــرئــيس الــفــلــســطــيــني ا
مــحـــمــود عــبــاس الــذي وصل إلى
بـغـداد عصـر امس االحـد في زيارة
رسـمـيـة.ويـرافق عـبـاس في زيارته
رئـــــــيـس جـــــــهـــــــاز اخملـــــــابــــــرات
الـفـلـسـطيـنـيـة الـعامـة ومـسـتـشار
الــرئــيس الـفــلــسـطــيـنـي لـلــشـؤون
االقـتـصاديـة ومسـتشـاره للـشؤون
الـدبلوماسية.وكان وزير اخلارجية
مــحـمــد عــلي احلـكــيم قــد كـتب في
تــغـريــدة له عـلى تــويـتـر اول امس
(تـسـتمـر بـغداد بـاحـتضـان االخوة
واالصـدقاء والـتشـاور معـهم ضمن
احلـراك الـسـيـاسي والـدبـلـومـاسي
ــــســـتــــمـــر). واضــــاف (يـــزورنـــا ا
الــرئــيس الــفــلـســطــيــني مــحــمـود
عــبــاس ووزيــر خــارجــيـتـه ريـاض
ــالــكـي يــومي الــثــالث  و الــرابع ا
وتــعــقـبـه زيـارة الــرئــيس اإليـراني
حــسن روحـانـي ووزيـر خـارجــيـته
مـــحــمــد جــواد ظـــريف يــومي 11
و 12 مـن هـــذا الــــشـــهــــر). وكـــان
عـبــاس قـد الـتـقى بـرئـيس مـجـلس
الــنــواب مــحــمــد احلــلـبــوسي اول
امـس الـسـبـت عـلى هــامش أعـمـال
اني  بحضور مـؤتمر االحتاد البـر
وفـد نــيـابي وسـفـيـرة الـعـراق لـدى
األردن وفـلـسـط صـفـية الـسـهيل
كتب احللبوسي قال بـحسب بيان 
انه(جـرى خالل اللقاء مـناقشة آخر
تـطــورات الـقـضـيـة الـفــلـسـطـيـنـيـة
والـظـروف الـتي يـعـانـيـهـا الـشـعب
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شهدت مـدينة الديوانـية امس األحد ثالث تظاهـرات احتجاجية. وقـال شهود عيان ان (أصـحاب العقود في ديوان
ن  اعطاؤهم إجازة إجبارية منذ عام ضمن عقود تنمية االقاليم بينهم حملة شهادات عليا محافظـة الديوانية 
الك الدائم). كمـا تظاهر منتـسبو الصحوات تظاهروا صـباح امس للمطـالبة باعادتهم الـى اخلدمة وتثبيـتهم على ا
ديـنة ن فسـخت عقـودهم العـادتهم الى اخلـدمة. فـيمـا شهـدت ا ـنتـسـب االمـنيـ  لـلمـطالـبة بـصرف رواتـبهم وا
أيضاً (تـظاهرة أخرى لـذوي السجنـاء واحملكوم بـالتهم اجلـنائية أمـام مبنى احملـافظة لشـمولهم باجـراءات العفو
ن سفكوا دمـاء العراقي ضـمن صفقات سيـاسية) بحسب العام أسـوة باالجراءات التي تتـخذ بحق االرهابيـ 
هـندس الزراعـي واصحاب ـاضي زيادة مخصـصات ا قولهم.وكـان مجلس الـوزراء قرر في جلسـته الثالثاء ا
هندس الزراعي بقرار مجلس وافقـة على شمول ا اضي حيث تمت ا هن الصـحية الذين تظاهروا االسبوع ا ا
هن الـصحـية ئـة من الراتب االسـمي لـذوي ا الـوزراء رقم  233 لـسـنة  2008 ومـنح مخـصـصات بـنسـبة  30 بـا
هـن الصـحـيـة وصـوال الى الدرجـة الـثـالـثة وجلـمـيع الـعـناويـن على ان اليـتـرتب اسـتـحداث ورفع الـتسـكـ لـذوي ا

عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك.
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غـــضــون ذلك عــزا نــائـب عن كــتــلــة
اإلصـالح تـنـامي ثـقـافـة الـفـسـاد الى
غـيـاب مـبـدأ الـثـواب والـعـقـاب.وقـال
ـعـمـوري في بـيـان امس إن بـرهـان ا
(الـــفـــســاد أخـــذ حـــيــزا كـــبـــيــرا في
مـؤسسات الدولة كافة وأصبح ثقافة
ســـائــــدة وسط غـــيـــاب احملـــاســـبـــة
الـصارمة) مضـيفًا إن (السبب االول
إلنـتـشار ثـقافـة الـفسـاد هو الـضعف
فـي تـــطــــبــــيق الــــقــــانــــون). وحـــذر
ـعـموري من (اسـتمـرار غـياب مـبدأ ا
الـثواب والـعقاب في ظل تـنامي هذه
الــثـقــافـة) مــؤكـدا(ضــرورة تـطــبـيق
الــقــوانــ ودعم تــنــفــيــذهــا)عــازيــا
(اسـتـفـحـال ثـقـافـة الـفـسـاد الى عـدم
). وكشف تـفـعيل أغـلب تلك الـقوانـ
نــائب رئــيـس هــيــئـة الــتــمــيــيــز في
ـشرف احملـكـمة اجلـنـائيـة العـلـيا وا
شـــخـــصـــيـــاً عــلـى إعـــدام الــرئـــيس
الـــســابق صــدام حـــســ الــقــاضي
الـسـابق مـنـيـر حـداد عن ان رئـاسة
اجلــمـــهــوريــة كــانت تــرى ان اعــدام
صــدام لم يـكن بــحـاجــة الى مـرسـوم

جمهوري. 
وقـال حداد في مقـابلة تـلفزيـونية ان
تنع (مـجلس رئاسة اجلمهورية لم 
عـن اعـدام صـدام حــسـ فــقـد بـعث
الــرئــيس الـراحـل جالل الـطــالــبـاني
رســالـة الى رئـيس الـوزراء حـيـنـذاك
تـضمنت حرفيـا : ان قرارات احملكمة
اجلـنائـية الـعلـيا بـحسب قـانون رقم
ادة  27 بأنه  10لسنة  2005 في ا
ال يـجوز تخفيف االحـكام او الغاؤها
وبــهــذا ال يـحــتـاج إعــدام صـدام الى

مرسوم جمهوري).
 مــضـيـفًــا (انـا كـتـبـت وصـيـة صـدام
المـــتــنــاع رجــال الــديـن الــســنــة عن
احلـضور لـكتـابة وصـيته قـبل تنـفيذ
ـوصى بـتـنـفـيذ حـكم اإلعـدام وانـا ا
حــــكم االعـــدام وقــــد قـــلت لـه مـــاهي
وصــيـتـك فـرد عــليَّ حـرفــيـا :تــعـيش
ابـني) وتابـع  ان( صدام كـان يعرف
جــمــيع قــضــاة الــتــحــقــيق ويــعـرف

عوائلهم) .
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خـسر فريق الـقوة اجلويـة امام نظـيره نفط مـيسان
ـبـاراة بـنـتــيـجـة ثالثــة اهـداف مـقـابل هــدفـ في ا
ــؤجــلــة الــتي جــرت في مــلــعب الــشــعب الــدولي ا
ـرحلـة االولى للدوري حلـساب اجلولـة الثـالثة من ا

متاز لكرة القدم. العراقي ا
وسـقـطت الـصـقــور في ابـار نـفط مـيـسـان بـالـوقت
الـقاتل وذلك عن طـريق ركلـة جزاء فـي الدقـيقة 93
نـفـذها الالعب احـمـد سـعيـد بـنـجاح وكـان الـفريق
الـضـيف قــد افـتـتح الـتـسـجــيل في الـدقـيـقـة  4عن

طـريـق الالعب وسـام ســعـدون ثم اعــقـبه بــالـهـدف
الــثـاني في الــدقـيــقـة  21 عن طــريق الالعب ثــامـر
بـرغش لـيـنـتهـي الشـوط األول بـهـدفـ مـقـابل طرد

لالعب القوة اجلوية سعد ناطق في الدقيقة 44.
وعـــاد اجلـــويـــون فـي الـــشـــوط الـــثــــاني من خالل
تـسجيل هـدف األول بالـدقيقة  76 بـتوقيع الالعب
عـماد مـحسن ثم عـاد الالعب نفـسه بـأحراز هدف
الــتــعـــادل في الــدقــيــقــة  81 اال ان ركــلــة اجلــزاء
ـفــاجـأة لـنـفط اجـهـضـت حـلم الـصـقــور وحـقـقت ا

ميسان.
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ـديرية العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي في اقليم  توقعت ا
كـردسـتـان بدء هـطـول األمـطـار والـثـلـوج.وقالـت في بـيان امس ان
(االقـلـيم وقع حتت تـأثـيـر مـنـخـفض جـوي بـارد) مـشـيـرة الى ان
ـناطق اجلبلية (التأثيـر األكثر في محافـظة دهوك فيمـا ستشهد ا

في اربيل ودهوك تساقطا للثلوج).
ورجـحـت هـيــئــة االنـواء اجلــويــة ارتـفــاع درجــات احلـرارة الــيـوم
ــنـاطـق. وقـالت في االثــنـ مـع تـســاقط زخــات مـطــر في بــعض ا
ـنطـقة تـقريـر اطـلعت عـلـيه(الزمـان) امس األحـد ان (الطـقس في ا
الوسـطى سـيكـون الـيوم االثـنـ غائـمـا جزئـيـا واحيـانا غـائـما مع
فـرصة لـتسـاقط زخات مـطر خـفيـفة في امـاكن متـفرقـة واحلرارة
نطـقة الشـماليـة غائم جزئي ترتفع قـليال عن اليـوم السـابق وفي ا
الى غائم مع تسـاقط زخات مطر تكون رعدية احـيانا كما تتساقط
نطقة الثلـوج على االقسام اجلبلـية منها) مشيـرة الى ان (طقس ا

اجلنوبـية سيكون صـحوا مع بعض الغيـوم واحلرارة ترتفع قليال
تنبئ اجلوي صادق عطية في عن اليوم السابق).من جهته قال ا
مـنـشور عـلى صفـحته في فـيسـبوك امس ان (االجـواء غائـمة الى
غائمـة جزئيا في بـعض مدن الشمال بـسبب تأثيـر منخفض جوي
ــتـــوسط حــالــيـــاً مع هــطــول يــتــمـــركــز عــلى ســـواحل الــبـــحــر ا
ـوصل ودهـوك وشـمـال اربـيل خالل مـتـوقع لالمـطـارفي شـمـال ا
الـنـهـار) . وأضـاف (أمـا خالل الـلـيل فـمـتوقـع ان تـشمـل االمـطار
ايـضـا مـديـنـة االنـبـار وبـعض االمـاكن في صالح الـدين وكـركـوك

وصل وأربيل ودهوك).  اضافة الى ا
دن ستـكون صافيـة نسبـيا يتخـللها وتابع ان (االجواء في بـاقي ا
ظـهـور بعـض السـحب). وبـحـسب عـطـيـة فـإنه (ال تـوجـد اي حـالة
طرة اليـام عدة مقبلة بسبب سيطرة مرتفع جوي عنيد) مشيرا
الى ان (درجات احلـرارة ستـبقى مسـتقـرة مع ارتفـاع طفيف في

قبلة).  األيام ا
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