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تظاهر موظفو دوائر صحة بغداد
واحملــافــظــات امـــام مــبــنى وزارة
الــصـــحــة لـــلــمــطـــالــبـــة بــزيــادة
مـخـصـصـاتـهـم وتـوفـيـر الـسـكن 
فـيــمـا شــهـد عــدد من احملـافــظـات
االخـرى تـظـاهـرات عــمـالـيـة لـدعم
نـتج احمللي . حقـوقهم وحـمايـة ا
ئات وقال شهود عيان امس إن (ا
من مـوظــفي دوائـر صــحـة بــغـداد
واحملافظات تظـاهروا  امام مبنى
الوزارة ورفعوا شعارات مطالب
عبـرهـا بـتوفـيـر السـكن بـاالضـافة
الى زيـادة مـخـصـصـات اخلـطورة
ــــئـــة). وفـي ديـــالى  الى  80 بـــا
تظـاهر الـعشرات مـن العـمال أمام
مــجــلس احملــافـــظــة لــلــمــطــالــبــة
بـــحــــقــــوقـــهـم وصـــرف أجــــورهم
ــتـأخــرة. وقـال ومـســتـحــقــاتـهم ا
ـــتـــظـــاهـــرين شـــهـــود امس ان (ا
ــصـــانع ودعم طــالـــبـــوا بـــفــتـح ا
ـنــتـج احملـلـي وصـرف اجــورهم ا
تأخـرة). ونظمت ومستـحقاتـهم ا
نقابة الـعمال في محـافظة النجف
ـاثلـة للـمطـالبـة بزيادة تظـاهرة 
. وقال شهود عيان أجور العاملـ
إن (عشرات العمـال تظاهروا أمام
مقر الـنقـابة في الـنجف للـمطـالبة
بــزيـــادة أجــور عـــمــال الـــبــلـــديــة
وضـمــان حـقــوقــهم الـتــقـاعــديـة)
الفـتـ الى ان (الـتـظـاهرة شـمـلت
جـمـيع فـئـات الــعـمـال من سـائـقي
الـــعــــجـالت وعـــمــــال الــــبـــلــــديـــة
ـصـانع لـلــمـطـالـبــة بـحـقـوقـهم وا
ــــنــــتـج احملــــلي). وخــــرج ودعم ا
الــعــشــرات من عـــمــال مــحــافــظــة
كــربالء في تــظــاهــرة امــام احتـاد
النـقـابـات العـمـاليـة في احملـافـظة
ـا وصفـوه بـحقـوقهم للـمطـالـبة 
ـــشـــروعـــة. وقـــال الـــشـــهــود ان ا
ـتـظــاهـرين نــاشـدوا احلــكـومـة (ا
ـشــروعـة بـتــلــبـيــة مــطـالــيــبـهـم ا
وتـفــعــيل الــصـنــاعــات الـوطــنــيـة
ـنـتــوج الـوطـني ودعم وحـمـايــة ا
الــقـــطـــاعــ اخلـــاص واخملـــتــلط
والـتــعــاوني وتــفــعـيـل دورهـا في
دعم الصـنـاعة الـوطـنيـة لتـحـجيم
البـطالـة والسـيمـا من خالل اعادة
ـصـانع والشـركات) العـمال الى ا
واضـــافــــوا (انــــهم شــــددوا عـــلى
حـمــايـة الـصــنـاعــة بـعــده شـعـارا
يـرفــعه عــمــال الــعـراق لــتــحــقـيق
االزدهــار والـــنـــمــو االقـــتـــصــادي
ـــنـــتــوج لـــلـــوطن وان حـــمـــايـــة ا

الوطني تـقع مسـؤليـته على عاتق
احلـــكـــومـــة ونـــطــــالب بـــايـــقـــاف
ـمـاثـلـة اضـافة استـيـراد الـسـلع ا
الى القـضـاء عـلى البـطـالـة واحلد
من اسـتـيــراد الـعـمـالــة االجـنـبـيـة
فـــضال تــــثـــبـــيـت عـــمـــال االجـــور
الــيــومـــيــة والــعــقـــود لــلــعــمــال)
ـطالب االخرى واشاروا الى ان (ا
ئة من هي تخفيض نسبة  50 با
الـضــمـان االجـتــمـاعي لــلـعــامـلـ
شمـول بقـانون التقـاعد وكذلك ا
االســـراع بـــتــــوزيع قـــطع االراض
قررة للعمال حسب كتاب رئاسة ا
ـــــرقم  30092 في 25 الــــوزراء ا
ايـلــول عـام  2013 والـدعــوة الى
تـوفـيـر كـراجــات رسـمـيـة بـدال من
الــــســـــاحــــات االهــــلـــــيــــة اســــوة
باحملافظات االخرى وزيادة حصة
الــنـــفط لـــلــمـــخــابـــز واالفــران مع

تخفيض أسعار الوقود).
وشــارك الــعــشــرات في الــبــصــرة
بـتظـاهـرة سـلـمـيـة نـظـمـهـا احتاد
نـقــابــات الــعـمــال بــاالشــتـراك مع
غــرفــة الــصــنــاعــة في احملــافــظــة
نـتج الوطني للمـطالـبة بحـمايـة ا
ودعم قـطـاع الـصـنـاعـة لـلـنـهـوض

باالقتصاد العراقي.
وقـال رئـيس غــرفـة الـصــنـاعـة في
البـصـرة مـاجد رشـد عـبـد الله في
ـشــاركـ في تـصــريح امس إن (ا
ـنـتج الـتـظــاهـرة طـالــبـوا بــدعم ا
احمللي ودعم الصـناعات الـوطنية
وحتـسـ ظـروف الـعـمـال وتـقد
تسـهيالت كـمركـية خالل اسـتيراد
واد األولية) عادا ان (االقتصاد ا
ــــكن أن يــــنــــهض الــــعــــراقي ال 

ويــــتـــــطــــور مـن دون تــــشـــــجــــيع
نتج الصناعة الـوطنية وحـماية ا
ـسـتـوردة ـنـتـجـات ا احملـلي من ا
نـافـسة). من جـانـبه قـال رئيس ا
احتاد نقابات الـعمال في البصرة
جـــاسم مــــحـــمـــد الــــصـــاحلي في
تـــصــــريح امـس إن (مـــطــــلـــبــــنـــا
األســاســـيــة هي دعـم الــصـــنــاعــة
الــوطــنــيــة وتـــمــكــ الــقــطــاعــ
اخلــــاص واخملــــتــــلـط وتــــقــــلــــيل
االعـتـمــاد عـلى الـثــروة الـنـفــطـيـة
وحــمــايــة حــقــوق الــعــامــلــ في
ـشـاريع الـصـنـاعـية) نـشـآت وا ا
وشــــار الـى انه (مـن الــــضــــروري
ـــصــانـع احلــكـــومــيــة تــشـــغــيل ا
عطلة وتفعيل السيطرة النوعية ا
لــــلــــحــــد من تــــدفـق الــــبــــضــــائع
ــســـتـــوردة الــرديـــئــة) واوضح ا
الصـاحلي أن (الـتـظاهـرة تـزامنت
مع تــــظــــاهـــرات مــــشــــابـــهــــة في
مــحـــافــظـــات أخــرى دعـــا الــيـــهــا
االحتـاد الـعـام لـنـقـابـات الـعـمال)
مضـيـفـاً أن (مـطـالبـنـا سـتـقدم من
قـبل االحتـاد الى مــجـلس الـوزراء
وستـكـون لـنـا تـظـاهـرات ووقـفات
أخـرى في حــال عــدم تـلــبــيـتــهـا).
بـدوره  اكــد رئــيس اجلــمــعــيـات
الفالحـيـة في البـصـرة حامـد عـبد
الله إن (تنشيط الـقطاع الصناعي
سوف يقلل البطـالة ويلقي بظالله
بــشــكل ايـــجــابي عــلـى قــطــاعــات
أخرى من ضمنها الزراعة) مبيناً
أن (الـقطـاع الـزراعـي بحـاجـة الى
وجـود مــعـامل لأللــبـان ومــصـانع
للتـعليب وإنـتاج مـنتجـات زراعية

من بينها معجون الطماطم). 
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يعقد مجلس النواب اليوم الثالثاء
جـلـسـة بـعـد انـهـاء مـنـاقـشـة ثالثـة
مـشـاريع قـوانـ وتـأجـيل مـعـاجلة
دة اسبوع الـتجاوزات السكنية 
ـوضـوع. وقـال بـيـان حلــسم هـذا ا
ــان عــقــد جــلـســته امـس ان (الـبــر
بـرئـاسـة مـحـمـد احلـلـبـوسي اجنـز
خـاللــهـــا الـــقـــراءة االولى لـــثـالثــة
قـوانـ هي التـعـديل االول لقـانون
هـــيــئــة الــنــزاهــة رقم  30 لـــســنــة
 2011 وتــعـديل قـانـون الـغـرامـات
الــواردة بــقــانــون الــعــقـوبــات رقم
ـــــعـــــدل  111 لـــــســـــنـــــة  1969 ا
والـتعديل االول لقانــون اجلنسيــة
كــمــا صــوت اجملــلس عــلى تــعـديل
ادة  72 اوال مـن النظام الداخلي ا
ــرآة واالسـرة واســتــثـنــاء جلــنـة ا
والـطفـولة من النـصاب الـقانوني)
واضــــاف ان (اجلـــلـــســــة شـــهـــدت
تـأجيل قـانون مـعاجلـة التـجاوزات
الـسـكـنـية ومـنح جلـنـتي اخلـدمات
واالعـــمـــار والــقـــانـــونـــيــة مـــهـــلــة

اســبــوعــ لـدراســة  الــقــانـون من
ـــضي بـــقــــراءته او اعـــادته اجـل ا
لــلـحـكـومـة وكــذلك تـأجـيل الـقـراءة
االولـى لـــقــــانـــون الــــكـــسب غــــيـــر
ــشـروع) وتــابع انه (تــقـرر عــقـد ا
ـنـاقـشـة اجلــلـسـة الـيـوم الـثـالثـاء 
ـهـمـة). وتـلقى عـدد من الـقـوانـ ا
احلـــلـــبــوسـي دعــوة رســـمـــيــة من

رئـــيس مــجــلـس الــدومــا الــروسي
فــيــاتـشــيــسالف فـولــودين لــزيـارة
ــؤتــمـر ــشــاركـة في ا مــوســكـو وا
ـي بـدورته .23 االقــتــصــادي الــعـا
وقــال بــيـان امس ان (احلــلــبـوسي
بــحث مـع الـســفــيــر الــروسي لـدى
بـــغــداد مــاكـــســيم مـــاكــســـيــمــوف
الـعـالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين
والـــتــأكــيــد عـــلى جــهــود تـــفــعــيل
ـانية) واضاف الـدبلـوماسيـة البر
ان (مـاكسـيموف قـدم دعوة من قبل
رئــيس فــولـودين إلـى احلـلــبـوسي
لــزيــارة روســيــا فــضــلًـا عـن دعـوة
ـــؤتــمــر أخـــرى لــلـــمــشــاركـــة في ا
ي بــدورته 23 االقــتـــصــادي الــعــا
الـــــــذي ســــــيُــــــعـــــــقــــــد فـي ســــــان
بـــطـــرســــبـــورغ). وكـــشف ائـــتالف
ســائــرون عن اجــتــمــاع حــاسم مع
الــفـتح لـوضـع الـلـمــسـات االخـيـرة
بـــشــان مــلف تـــشــكــيـل احلــكــومــة
ومــلـفـات اخـرى. وقــال الـنـائب عن
االئــــتالف غـــايـب الـــعـــمــــيـــري في
تـصريح امس إن (اجتماعا حاسما
ســـيــعــقـــد بــ الــفـــتح وســائــرون

لــوضع الـلـمــسـات االخـيــرة بـشـان
الـتفاهـمات التي حدثت بـاالجتماع
الــســابق بــشــان مــلــفــات تــشـكــيل
احلكومة وتقد اخلدمات وخروج
الـــقـــوات االجــــنـــبـــيـــة ومـــجـــالس
احملــافـظــات ومـكــافـحــة الـفــسـاد)
مــبــيــنــا ان (االجـتــمــاع هــو ثــمـرة
للتقارب الكبير ب الطرف والذي
سـيكون داعـما للـعملـية السـياسية
واحلـــــكــــومــــة ولـن يــــكــــون به اي
اســــتــــهــــداف او ابــــعــــاد لــــبــــاقي
الــشـركــات الـسـيــاسـ في الــبـنـاء
واالصـالح بل مــكــمال جلــهــودهم).
بـدوره  تــوقع الـنـائب عـن الـكـتـلـة
ذاتــهـــا بــدر الــزيــادي عن تــرشــيح
اســمــاء جــديــدة لــتــولـي الـوزارات
ـتبقية سُـتقدم إلى رئيس الوزراء ا
ـهـدي خالل األسـبـوع عــادل عـبـد ا
اجلـاري. وقال الزيادي في تصريح
امـس إن (الـتـفــاهـمــات بـ الــفـتح
وســــائــــرون وصــــلـت إلى مــــراحل
مــــــتــــــقــــــدمـــــة و  وضـع األسس
الــرئـيــسـة لــلـمــرشـحــ لـلـوزارات
ـتـبـقـيـة) مـشـيـراً إلـى أن (أسـماء ا

ـرشحـ اجلدد سـوف ترسل إلى ا
ــــهــــدي خالل االســــبــــوع عــــبـــــد ا
اجلــــــاري) وأضـــــــاف أن (حــــــسم
ـتـبـقـيـة سـتـنـتـهي هـذا الـوزارات ا
األسـبوع من خـالل التصـويت على
األســمــاء اجلــديـدة) ولــفت الى ان
ـرحـلة ـشـكـلـة األسـاس كـانت بـا (ا
الـــســابـــقــة هـي وزارة الــداخـــلــيــة
نـتيـجة الصرار حتـالف البـناء على
مــرشح مـحــدد لـكن اجلــمـيع وصل
إلى قــنـاعـة بــأهـمـيــة االتـفـاق عـلى
أســــمـــاء جـــديــــدة في حـــال أردنـــا
اســتــكـــمــال الــكــابــيــنــة الــوزاريــة

والذهاب إلى باقي األمور). 
مـن جـهـته  دعــا الـنـائب عـن كـتـلـة
ـانـيـة علي االصـالح واالعمـار الـبر
الــبــديــري اجلــهــات الــرقــابـيــة في
احلـــــكـــــومـــــة الـى اعالن نـــــتـــــائج
الـتحقـيقات السـابقة بشـأن الفساد
ـؤشر على سيطرة الصفرة. وقال ا
الــــبـــديـــري في تــــصـــريح امس إن
(هـناك الـكثيـر من اللغط الـذي اثير
ســابـــقــا عــلى مــوضــوع ســيــطــرة
الـصفرة وشـكلت حينـها عدة جلان

حتقيقية واسفرت حينها الضغوط
عــلى رفع تـلك الـسـيـطـرة) مـشـيـرا
ــواضــيع الــتي الـى انه (من بــ ا
طـرحت حـيـنهـا تـأشـير الـعـديد من
حـاالت الـفـساد والـرشـا واسـتغالل
ــنــصب خلــدمـة اغــراض خــاصـة ا
وهي جـميعـا ملفات يـنبغي ان يتم
الــتـحـقـيق فــيـهـا وحـســمـهـا وعـدم
االكـتـفاء بـرفع السـيطـرة فقط). من
جــهــة اخــرى دعــا رئــيس مــجــلس
ـفوض مـعن الهيـتاوي االحزاب ا
ـشـاركة في الـسـياسـيـة الراغـبـة با
انــتــخـابــات مــجـالس احملــافــظـات
ـقـبـلـة الى مراجـعـة دائـرة شؤون ا
االحـزاب والـتنـظـيمـات الـسيـاسـية
لـغرض استكمال شروط التسجيل.
وقـال الـهـيـتـاوي في بـيان امس ان
(االحــزاب الـسـيــاسـيــة الـتي تـروم
ــشـاركـة في انـتــخـابـات مـجـالس ا
ـقبلة عـليها اسـتكمال احملـافظات ا
جــمــيع اجــراءات الـتــســجـيل وفق
قـــانــون االحــزاب والــتـــنــظــيــمــات
الــسـيــاسـيـة رقم  36لــسـنـة 2015
فوضية بهذا الصدد). واجراءات ا
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أكـد رئـيس احملـكمـة االحتـادية
الـعـليـا مدحت احملـمـود اهمـية
تــمــثـــيل الــنــســاء في مــجــلس
نـــقـــابــة احملـــامـــ ودعــا إلى
اشـراك الـقـضـاء واحملـام في
الـقوان التي تنـظم اعمالهما.
ــــتــــحــــدث الــــرســــمي وقــــال ا
لـلـمـحكـمـة إياس الـسـاموك في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
(احملــــمـــود اجــــرى زيـــارة إلى
نـــقــــابـــة احملـــامـــ والـــتـــقى
الـــنـــقـــيـب ضـــيـــاء الـــســـعــدي
وأعـضاء مجلس النقابة وبارك
لــهـم فــوزهم في أالنــتــخــابــات
وأشــاد بــتــمــثــيل الــنـســاء في
اجملـــلس). ونـــقل الـــبـــيــان عن
احملـــمــود قـــوله أن (احملـــكــمــة
االحتـــاديــة تـــبــارك لـــلــعـــدالــة
والــــقــــضــــاء الـــواقـف اتــــمـــام
.( انــتـخـابــات نـقـابــة احملـامـ
وعـد احملـمـود (خـيـار احملـام

احملـــــكـــــمـــــة اإلحتـــــاديــــة درع
احملــكـمــة لـلـنــقـيب مــعـربـاً عن

سعادته بطيب اللقاء.
عــــلى صـــعــــيـــد اخــــر صـــدقت
مــــحـــكـــمــــة حتـــقـــيـق الـــكـــرخ
اخملــتــصــة بـقــضــايــا اإلرهـاب
أقـــوال مــتـــهم أقــدم عـــلى نــقل
مــادة حـنــطــة مـســروقـة تــعـود
لـوزارة الـتـجـارة بـغـيـة بـيـعـها

في السوق السوداء.
ـتهم في واوضـح البـيـان ان (ا
اعـتـرافه أمام قـاضي الـتحـقيق
قــام بــنــقل مــادة احلــنــطــة من
ـطـاحن في بـغـداد إلى إحـدى ا
مكان آخر بغية بيعها باالتفاق

طحنة). مع صاحب ا
سروقة وأضـاف أن (احلنطـة ا
والبالغة  11طنا تعود للشركة
ـسـتـوردة الــعـامـة لــلـحـبــوب ا
الـــــتـــــابـــــعــــة لـــــلـــــوزارة وهي
مــخـــصــصــة لــلــتــوزيع ضــمن
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة بــعــد

طحنها).

ورحـب نقـيب احملـامـ الـعـراقـي
قدم احملمود.

وفـي خــتـــام الـــلـــقـــاء قــدم رئـــيس

حتـــــمل دالالت كـــــبــــيـــــرة أولــــهــــا
االعــــتــــراف بــــدور احملــــامــــ في

حتقيق العدالة امام احملاكم). 

مــشـــاريع الــقــوانــ الـــتي تــنــظم
اعـمالهما). من جانبه أكد السعدي
أن (زيــارة احملــمــود إلى الــنــقــابـة

بــانه جــاء حــراً وإدراكــا ألهــمــيـة
نــقـابـة احملـامـ وجنـاحـاً لـسـوح
الــقــضـاء ومــرافق الــدولـة عــامـة).
واشــار إلى ان (الــنــقــابــة مـا زالت
عـلى ثقلها وأداء دورها إلى جانب
الـقـضاء الـعراقي بـتـرسيخ سـيادة
الــــقــــانــــون). وبــــ احملــــمـــود أن
(احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيـا سعت
إلى تـرسيخ احـكام الـدستـور نصا
وروحــاً ألنــنــا امـام دســتــور نــافـذ
ومـــــلــــزم). ونـــــوّه إلى أن (وجــــود
الـنــسـاء في مـجـلس الـنـقـابـة يـعـدّ
ـكونـات الـشـعب الـعراقي تـمـثـيالً 
وسـبق للـمحكـمة االحتـادية العـليا
ان اصـدرت حـكـمـاً بـأعـطـاء نـسـبـة
تـمثيل لهن في مجالس احملافظات
ـا ال يـقل عن واجملــالس احملـلـيـة 
ـجلس النواب ئة اسوة   25 بـا
رغـم أن الــدســتــور لـم يــنص عــلى
ذلـك وبنـاء على دعـوى اقـيمت من
ـدني). ودعـا مــنـظـمـات اجملــتـمع ا
احملـــمـــود إلى (اشـــراك الـــقـــضــاء
ونـــقــابــة احملــامـــ في نــقــاشــات
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d¼UEð…∫ موظفو الصحة خالل تظاهرة في بغداد امس

أوامــــر نـــقـــلــــهم). وأفــــاد مـــصـــدر
بــالــعــثـور عــلى جــثــة شــاب قـضى
بـطلقات نارية داخل كراج النهضة.
وقــال مـصـدر فـي تـصـريح امس إن
(قـوة امـنـية عـثـرت على جـثـة شاب
يــبــلغ مـن الــعــمـر  26 عــامــا داخل
الـــكـــراج بــدت عـــلــيـــهـــا اثــار أربع
ـنـطــقـتي الـراس اطـالقـات نـاريــة 
والـصـدر). من جـهـة اخرى  قـضت
ــركــزيـة في احملــكــمـة اجلــنــائــيـة ا
رئـاسـة اسـتـئـناف بـغـداد الـرصـافة
االحتـــاديــــة بـــاحلـــكم عــــلى ثالثـــة
ة مـدانـ بـاإلعـدام شنـقـا عن جـر
تـفجيـرهم لعبوة نـاسفة في مـنطقة
بـغـداد اجلـديـدة. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس أن (احملـكـمـة نـظرت
دعــاوى لــثـالثــة مــدانــ اعــتــرفـوا
بـتـكوين مـجـموعـة إرهابـيـة هدفـها
ــواطـــنــ االبـــريــاء اســـتــهـــداف ا
وقـتـلهم حتـقيـقا لـغايـات إرهابـية)
الفـتا الى ان (احملـكمـة قضت حـكما
ـوت بـحق بــاإلعـدام شـنــقـا حــتى ا
ــادة ــدانــ اســتــنــادا ألحــكــام ا ا

الرابعة من قانون اإلرهاب ). 

عــلى مــطــلــوب بــعــدد من اجلــرائم
اجلــنـــائــيــة .وقــال بــيــان لــشــرطــة
احملــــــــافــــــــظــــــــة امـس ان (قــــــــسم
اسـتخبـارات ومكافحـة إرهاب سيد
دخيل ألقى القبض على متهم يرمز
ألســمه أ. ر.ع يــبـلـغ من الـعــمـر 26
عــــامــــا يـــســــكـن قـــضــــاء اإلصالح
ـركـزي الفـداء والـكرادي ومـطـلوب 
بـقـضـاء الـرفاعـي بجـرائم الـتـهـديد
وحــيـازة األســلـحــة وصـادر بــحـقـة
حـكم غيـابي باحلـبس ستـة أشهر)
ـتهم الى واضـاف انه ( تـسـلـيم ا
اجلـهة التـحقيقـية اخملتـصة إلكمال
اإلجـــراءات الــــقـــانـــونـــيــــة بـــحـــقه
ــفـتش أصــولــيـاً). وأعــلن مــكــتب ا
الـعــام لـوزارة الـداخـلـيـة في وكـالـة
االســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
االحتــاديـــة عن ضــبط مــفــوض في
الـــوكــــالـــة مـــتـــلـــبــــســـاً بـــاســـتالم
ـكـتب في بـيان امس الـرشـا.وقـال ا
إنـه ( نـــصب كــــمـــ لــــلـــمــــتـــهم
وضــبـطه مــتـلــبـسـاً بــاسـتالم 900
دوالر من مـنتسـبي مديرية مـكافحة
ــنــظـمــة مــقــابل إلــغـاء ــة ا اجلــر
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لــقــيت امــرأة مــصــرعــهــا واصــيب
ثـالثـة اخـرين بــحـادث ســيـر مـروع
بـسبب جاموس سائب في محافظة
الـبصرة. وقال مـدير ناحيـة السيبة
فـي احملـافـظــة أحـمــد الـربــيـعي في
تـــــصـــــريح امـس ان (إمــــرأة لـــــقت
مـــصـــرعـــهـــا وجــرح  3أشـــخـــاص
آخـــرين إثــر حـــادث ســيــر بـــســبب
اجلـــــــامــــــوس الـــــــســـــــائب عـــــــلى
الفـــتـــا الى ان (احلــادث الـــطـــريق)
يـــعـــود إلـى إســـتـــمـــرار انـــتـــشـــار
اجلـاموس في طرق الـناحية والذي
تــسـبب بـإزهــاق أرواح الـعـديـد من
ـصـاب ) وأضـاف أن (ا ـواطـن ا
 نـقلهم الى مـستشـفى قضاء أبي

اخلـصـيب لـتـلـقي الـعالج في ما 
نـقل جثة الضـحية إلى دائرة الطب
الــــعــــدلي) وتــــابع الــــربــــيـــعي أن
(احلـمالت الـسـابـقة لـتـرحـيل مربي
اجلــوامــيس من الــنـاحــيــة لم جتـدِ
نـفعـاً). والقت قـوة من استـخبارات
ومــكـافـحـة إرهــاب ذي قـار الـقـبض

محمد احللبوسي 

سبوقة في هذه البطولة. الغير ا
ـدير الـفـني لفـريق الزوراء وقـال  ا
حــكـيم شــاكـر ان (الالعـبــ دخـلـو
الــزوراء بــشــعـار الــفــوز وحتــقـيق
الــنـــقــاط الــثالث الــتـي مــنــحــتــنــا
الـفريق خطـوة مهمـة باالقتراب من
الـتـأهل لـلدور الـثـاني من البـطـولة
مـضـيفـا ان اخلـصم كان  مـتـماسك
وقـوي وسبق له أن حقق الفوز في
ــــبــــاراة األولى مـن الــــبــــطــــولـــة ا
اآلســــيـــويـــة). وأوضـح شـــاكـــر ان
ـعنـويات مـختـلفة عن (الالعـب  
ــاضــيــة ـــبــاراة األولى واأليــام ا ا
بـدأوا يهضمون أفـكارنا التكـتيكية
بـاراة بتخـطيط مـختلف ودخـلنـا ا
باراة األولـى أمام فريق ذوب عـن ا
آهـن وهــــذا أمـــر طــــبــــيــــعـي كـــون
الـزوراء سـيـلـعب عـلى أرضـه وب
أنـــــصــــــاره في كـــــربـالء). وأكـــــمل
احلــكــيم لــقــد شـاهــدنــا مــبــاريـات
الــوصـل وبــاتت الــرؤيــة واضــحــة
حــول مــفـاتــيح لــعــبـهم وعــنــاصـر
الــقـوة والـضــعف لـديـهم ومــنـحـنـا
العـبـيـنـا الـواجـبـات الـتي حتـد من
خــــطـــورة الـــوصل مـن اجل حـــسم

صلحتنا. اللقاء 

وســــجل اهــــداف الـــلـــقــــاء الالعب
ســامــال ســعــيــد في الــدقــيــقــة 22
والـالعب عالء عـبـاس في الــدقـيـقـة
35و 51والـالعب مــــهـــــنــــد عــــبــــد
الــرحــيم في الــدقــيــقـة 74والالعب
حــسـ جـويــد في الـدقــيـقـة 84من
ضـــربــة جـــزاء احــتــســـبــهـــا حــكم
ـبـاراة رغم اضـاعـة فـريق الـفريق ا
االبــــيـض الــــفــــرص الــــتي جتــــعل
الـنـتيـجة ضـمن االرقـام التـاريخـية
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حــلـق فــريق الــزوراء بــكــرة الــقــدم
امـس االثــنـــ فـي ســـمــاء مـــلـــعب
كــــربالء عــــقـب فـــوزه عــــلى فــــريق
الـوصل االماراتي بخـمسة  اهداف
مـن دون رد لــــيــــحـــــسم الـــــعالمــــة
الـكاملة وذلك ضمن اجلولة الثانية
مـن اجملموعة االولـى لدوري ابطال

اسيا.

dLðR∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح ونظيره االيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي ببغداد امس
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بـحث رئــيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صالح مع نـظـيره االيـراني حسن
روحاني الـذي يزور بـغداد حـاليا
ــشـتـرك عـبـر تـوسـيـع الـتـعـاون ا
همة وحتقق اتفاقيات وصـفت با
نـطقة  فيـما نـفعـة للـبلـدين وا ا
اقتـرح خبـير ادراج مـلفـات عالـقة
ـــفــــاوضـــات مع ايــــران ضــــمن ا
اجلــاريـــة بــضـــمــنــهـــا مــلف شط
الــعــرب والــطــائــرات احملــتــجــزة
ومــوضــوع مــكــافــحــة اخملـدرات.
وقـال بـيـان لـرئـاسـة اجلـمـهـورية
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
(اجلانـب بـحثـا ملـفات مـشتـركة
وتـــوســـيع افـــاق الــتـــعـــاون بــ
الــبــلــدين بــاجملــاالت كــافــة عــبــر
تــوقـيع اتــفــاقـيــات مـهــمـة تــعـود
نطقة). نفعة لكال الـشعب وا با
واكـــد صــالـح ان (بــغـــداد تـــمــثل
ـنـطـقـة وعـازمـون مـلـتـقى لــدول ا
عـــلـى الـــتـــعـــاون مـع اجلـــمـــيع)
واضـــــاف ان (مـــــوقـف الـــــعــــراق
حيـادي من الصـراعات االقـليـمية
والدولـية) مشـيـدا بـ (دعم ايران
ولــفت لـــلــعـــراق ضـــد اإلرهــاب) 
صــالح الـى ان (االنــتــصــار غــيــر
مـســتــكـمل عــلى االرهــاب ويـجب
ـنـطـقـة في حتـقـيق تـعـاون دول ا
ذلك) مــبــيــنــا ان (حتــقــيق األمن
يتـطـلب الـتـعـاون مع ايران ودول
نطـقة ايضا) وتابع (آن االوان ا
للمـنطقـة ان تزدهر اقـتصاديا من
مشددا شـترك)  خالل التـعـاون ا
بالقـول (ال نريـد للعـراق ان يكون
ســاحـــة لــلــصــراع االقـــلــيــمي او
الـــدولي) واردف (ســـنــــعـــلن عن
ــهــمـــة مع إيــران االتـــفــاقــيـــات ا
ـــصـــلـــحـــة والــــتي ســـتـــســـهـم 
الــــشــــعــــبــــ

نـطقة). وا
من جانبه
قـــــــــــــــال  

روحـــــاني (لن نـــــســــتــــغـــــني عن
الــعالقــات مـع الــعــراق ونــســعى
لتطـويرهـا أكثر) مؤكـداً (لم أجد
في مـــبـــاحـــثــــاتي مع صـــالح أي
نقطة خالف ب البلدين) واشار
الى ان (هــنــاك مــجــاالت واســعـة
ـشتـرك بـ الـبـلدين) لـلتـعـاون ا
وتـابع روحـاني ان (الـعـراق دولة
ـنطـقة ولـها ان تـلعب مهـمة في ا
دور أكــــــبـــــــر في دور االمـن وحل
شاكل) واضاف ان (وقوفنا مع ا
الـــعـــراق ال يـــعـــني ذلك انـه ضــد
االخــــرين والـــذي يــــهـــمــــنـــا هـــو
اســـــتـــــقـــــرار الـــــعــــــراق وأمـــــنه
ـقــراطــيـته  فـالــعـراق اآلمن ود
ـسـتقـر له دور كبـير سـتقل وا وا

نطقة)  في أمن واستقرار ا
كـمـا الـتــقى رئـيس الـوزراء عـادل
ــهـدي بـالــرئـيس االيـراني عـبـد ا
ونـاقـشـا الـقـضـايـا ذات االهـتـمام
ــشــتــرك . وقــال بــيــان امس ان ا
(اجلــــانــــبـــ تــــرأســــا جـــلــــســـة
باحثات التي  تناولت استمرار ا
الـــتــعــاون في مـــجــال مــكـــافــحــة
االرهــاب وتــعـــزيــز جــهــود األمن
واالستـقـرار  وبحث الـتـعاون في
اجملاالت االقـتـصاديـة والـتجـارية
ـشــتـركـة ــلـفــات ا والـعــديـد من ا
وفي مـقــدمـتـهـا الــنـفط والـزراعـة
واالعـمـار واالسـتـثـمـار والـصـحة
ــنــاطـق الــصــنــاعــيـة والــنــقل وا
ـــــنـــــافـــــذ احلـــــدوديـــــة). وزار وا
روحاني مرقد اإلمامـ الكاظم
 في الـكـاظـمــيـة فـور وصـوله الى
بــغــداد امـس االثــنــ عــلي رأس
وفـد ســيـاسي واقــتـصــادي رفـيع
ـؤمـل ان يـزور ــســتـوى. ومـن ا ا
ـرجع الديـني في الـنجف ايضـا ا
علي الـسـيسـتاني  وتأتي زيارة
الـــرئــيس اإليـــراني إلى الـــعــراق
التي تـستـغرق ثالثـة أيام في ظل
ضغوط امريكية على بغداد للحد
من العالقات مع طهـران والسيما
في مـــجــال اســتــيـــراد الــطــاقــة 
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وتــخــطـط ايــران لــرفع مــســتــوى
التبادالت الـتجارية الـسنوية الى
 20 مــــلـــــيــــار دوالر  بــــحـــــسب
تــصـريـح سـابـق لـروحــاني . الى
ذلك  اقـتـرح اخلـبــيـر عـامـر عـبـد
اجلـبـار إســمـاعـيـل ادراج سـبـعـة
مــلـــفــات مــهــمــة وعـــالــقــة ضــمن
فاوضات اجلاريـة ب البلدين. ا
وقـال اسـمـاعـيـل في بـيـان تـلـقـته
ــتـوقع (الـزمــان) امس انه  (من ا
ان يـطــرح روحـانـي خالل زيـارته
ـلــفــات اإليــرانــيـة الــعــديـد  مـن ا
الــعــالــقــة مع الــعــراق وهــذا امـر
طـبـيـعي النـه يـبـحث عن مـصـالح
بلده) مطالبـا احلكومة بـ (إعداد
ملفات عراقية عالقة مع إيران من
بـيـنـهـا اعـادة مـجـرى مـدخل شط

العـرب وفقـا خلرائط االدمـيرآلـية
الـبـحـريـة الـدولـيـة كـونه انـحـرف
بــنــحـو  2200 مــتــر عن مــسـاره
الـطـبــيـعي عـلـى حـسـاب اجلـانب
الــــــعـــــراقـي لـــــصـــــالـح اجلـــــانب
اإليراني) وتابع ان (هـناك جلـنة
عــراقــيــة إيــرانــيــة مــشــكــلــة بـ
خـارجـيـة الـبــلـدين مـنـذ أكـثـر من
أربعة عشر عاما ولم حتسم حتى
ــوضـوع) داعـيــا الى االن هــذا ا
(ضرورة التركيز على منح حصة
الـــعـــراق من نـــهـــري الـــكــارون و
الكرخـة واقترح منـحها عـبر قناة
تمر من أسـفل شط العرب لـتجهز
األراضي الــواقــعــة بــ قـضــائي
ــيــاه الــفــاو وابـي اخلــصــيب بــا
العذبة كون اجلانب اإليراني غيَّر

مــجـرى الــنــهـرين داخـل اراضـيه
وحجبها عن شط العرب) واشار
الى انه (البــد ايــقــاف رمي مــيــاه
الــــبــــزل فـي شط الــــعــــرب الــــتي
تسبـبت بتلـوثه واحدثت أضرارا
وقــــعت عـــلـى اهـــالي الــــبـــصـــرة
اضــافـــة الى اعــادة فــتـح مــنــابع
ــيـاه الــعـذبــة والـتـي اغـلــقـتــهـا ا
إيـران بـعـد  2003 والسـيــمـا في
محافظة ديـالى و على روافد نهر
دجــلــة) مــشـــددا عـــلى (ضــرورة
حـسم مـلف الــطـائـرات الـعـراقـيـة
والـقـطع الـبـحـريـة احملـجـوزة في
إيران خالل مدة  الـغزو األمريكي
على العراق حـيث الزمنا اجلانب
اإليـراني بـتـوقـيع مـذكـرة ثـنـائـية
عـام  2010 بـهــذا الـشــأن وكـذلك

الــتــطـرق الـى مـوضــوع تــوحــيـد
اجلــهــود األمــنــيــة عــلى احلــدود
ـــكـــافـــحـــة تــهـــريـب اخملــدرات)
واقتـرح اسـماعـيل (توحـيـد قيـمة
رسوم تـأشيـرة الدخـول للـزائرين
الــعــراقـــيــ وااليــرانــيــ وفــقــا
ـثل وعـلى لـسـيـاسـة الــتـعـامل بـا
فاوض بدال من الفريق العراقي ا
مـنح اعفـاء كـمـركي عن الـبـضائع
االيـرانـيــة الـعـمل عــلى  تـشـجـيع
ــصـــانع اإليــرانـــيــة داخل نــقـل ا
الـعـراق لــلـمـشـاركــة بـ الـقـطـاع
ـنح فـرص اخلـاص في الـبــلـدين 
عـمل لـلـعــاطـلـ وإعـادة تـشـغـيل
نـحـو أربـع ألـف مصـنع عـراقي
صـغـيـر ومـتـوسط  تـابع لـلـقـطاع

اخلاص).
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