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طبعة العراق 
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تـــوقـع مــســـؤول في الـــلـــجـــنــة
الـدوليـة للـصـليب األحـمر امس
إعادة نـحو  20 ألف عراقي في
سـوريـا بــيـنـهم نــسـاء وأطـفـال
فروا من آخـر جيب لداعش إلى
بـــلـــدهم في غـــضـــون أســابـــيع
وجب اتفاق مع بغداد . وقال
ــديــر فـــابــريـــزيــو كـــاربــونـي ا
نطقة الشرق األوسط اإلقليمي 
في الـلـجـنـة الـدولـيـة لـلـصـلـيب
بـــجـــنـــيف في تـــصـــريح  امس
(يـــوجــد عـــدد كـــبــيـــر من أصل
عـــراقـي بـــ من وصــــلـــوا إلى
مــخـيم الــهـول واألرقــام لـيـست
رســمـيــة لـكــنــنـا نــتـحــدث عـلى
األرجـح عن نـــــــحـــــــو  20 ألف
شـخص بيـنهم نـساء وأطـفال).
وأضاف ان (احلكومـة العراقية
اعـربت عـن رغـبــتــهــا في عـودة
هــــؤالء لــــكـن من الــــواضح أن
الـوضع يـنـطـوي عـلى حتـديات
والســــيـــمـــا ان هـــؤالء الـــنـــاس
يُـعـتبـرون تـهديـدا أمـنيـا وهذا
بــالـتــالي يــعــني أنه ســيـتــعـ
ــرور عــبــر عـــمــلــيــة عــلــيـــهم ا
فـــحـص).  واكـــد انه (ال يــــعـــلم
وعـد رسمي لـعملـية االنـتقال
الــضــخــمـة  لـكــنــهــا عــلى حـد
عـلـمنـا انهـا مـسألـة أسـابيع أو
شهور) مبينا ان (معظم هؤالء
مــدنــيـون عــلى األرجح لــكن قـد
وتابع يـكـون بـيـنـهم مـقـاتـلـون)
إن (هنـاك نحو  900 طفل دون
ذويهم بـ النـازح في مـخيم
الهول وإنـهم جاءوا من أوروبا
وآسيـا الوسطى وجـنوب شرق
آسـيـا) ورأى كـابــوني انه (من
الـــواضح أنـــنــا نــتـــبع نـــهــجــا
إنسانـيا باألسـاس وال نتجاهل
الـتـهـديـدات األمــنـيـة أو الـبـعـد
السياسي لهذه العودة)  مبينا
ان (أطــفــاال كـثــيــرين من هـؤالء
رأوا آبـاءهـم يـسـقـطـون قـتـلى)

وتابع (ندرك أنها قضية صعبة
خاصـة في أوروبا لكـننا نـعتقد
أن احلل ســـــيـــــكـــــون من خالل
عـودة هؤالء األطـفـال واألمـهات
وذلك العتـبارات إنـسانـية حتى
إذا نـظـرت إلى هـذا من مـنـظور
أمني). وذهب مـعظم هؤالء إلى
مــخـيم الـهــول في شـمـال شـرق
ســوريــا حــيث يــعــيش حــالــيـا
هــنــاك نــحــو  65 ألف شــخص
ـكـتظ  وكـثـيـر من في اخملـيم ا
هؤالء عراقيون فروا بعدما فقد
الــتــنــظــيم األراضي الــتي كــان
يــسـيــطــر عـلــيـهــا في الــعـراق.
وكـان اجلـيش الـعـراقي قـد قـال
قبل أسـبوع إن قـوات سوريا
ـــقــراطـــيـــة ســـلــمت 280 الـــد
مـحـتجـزا عراقـيـا وأجنـبـيا إلى

بغـداد. وجتري اللـجنة الـدولية
إجـراءات تـتـبع وجتـمع رسـائل
سعيا لـلم شمل األسر. وتسعى
احلـكومـات جـاهدة خـاصة في
أوروبا إليـجاد سـبيل لـلتـعامل
مع مــــئــــات يـــشــــتــــبه بــــأنـــهم
متـشددون ويريـدون العودة من
مـنـطـقـة الـصراع ومـع أسرهم 
فـيـما ال تـزال صـدمـة الهـجـمات
ــتـشـدد الـتي أعــلن الــتـنـظــيم ا
مــسـؤولــيــته عـنــهــا عـالــقـة في
األذهـــــــان. الـى ذلك  أشـــــــرفت
قيـادة عمليـات احلشد الـشعبي
فـي مــحــافـــظــة نــيـــنــوى  عــلى
اسـتـرجـاع 16 طـفـال مـخـتـطـفـا
لـــدى داعش في ســوريــا. وقــال
بــيــان الســتــخــبــارات الــقــيـادة
امس انه (بـــــالــــتــــنــــســــيق مع

ــشـتـركــة أشـرفت الـعــمـلــيـات ا
قـــيــادة عــمـــلــيـــات احلــشــد في
احملافـظة عـلى إعادة  16 طفال
عراقيا مخـتطفا لدى داعش في
سـوريـا) مـبـيـنـا ان (الــعـمـلـيـة
ـــــعـــــلـــــومــــات تـــــمت وفـــــقـــــا 
استـخباراتـية دقيـقة عن وجود
مــجــمــوعـة مـن األطــفـال الــذين
اخـتـطفـهم داعش أثـنـاء سـقوط
ــوصل حــيـث تــمت مــتــابــعــة ا
األمـر بــالــتـنــسـيـق مع اجلـانب
الـسوري) وأضـاف الـبـيان أنه
( احـــضــار األطـــفــال الـــبــالغ
عـــددهم 16طـــفال بــــيـــنـــهم 12
طــفـال ايـــزيـــديــا فـي ســـنـــجــار
وأربـــعــة أطـــفـــال من تـــلـــعـــفــر
وتــأمـ إيـصـالــهم الى مـنـاطق
سـكنـاهم). وقـام قيـادي داعشي

من أهالي كركوك بتسليم نفسه
قـراطية الى قوات سـوريا الـد
في منطقة الباغوز . وفي لندن
نـشــرت صـحــيـفــة اإلنـدبــنـدنت
أونـالين الــبـــريــطــانـــيــة مــقــاال
لـريـتـشـارد هــول مـراسـلـهـا في
منـطقـة الشـرق األوسط يتـناول
فــــيه مـــــوضــــوع الــــفـــــتــــيــــات
اإليـزيــديـات الـلـواتي وقـعن في
أيـدي داعش. ويـوضح هـول أن
(داعش أخذ نـحو  3 آالف فتاة
إيزيديـة عندما اجـتاحوا القرى
الواقعة في حـوض نهر الفرات
شمال العراق ومع بدء اجلهود
ــنـــاطق من الســـتــعـــادة هـــذه ا
داعش كــانت اآلمـال كــبـيـرة في
الـعـثـور عـلـيـهن وإعـادتـهن إلى

أسرهن لكن ذلك لم يحدث).
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ـوازنة بـتـقلـيـلهـا واعادة قانـون ا
ـالـيـة الـنـظــر بـفـقـرة مـنـح وزيـر ا
صالحـيات واسـعـة في الـقـانون)
وتابع ان (اجللسة رفعت الى غدا
اخلمـيس). من جـهته شـدد نائب
ـان بشـيـر حـداد على رئيس الـبـر
(ضـــــــرورة تـــــــقــــــد الـــــــنــــــواب
ـــقــتـــرحـــاتــهـم بــشـــأن مـــشــروع
الية ألهمية القانون الى اللجنة ا
الـــقـــانـــون الــذي يـــنـــظم جـــمـــيع
ــالــيــة والــقــانــونــيــة اجلــوانب ا
واخلـدمـيـة) مـبـيـنــا أن (الـلـجـنـة
أرسـلت نــسـخـة من الــقـانـون الى
ـاليـة ألبداء وزارتي التـخطـيط وا
مالحـظــاتـهـا). وارســلت الـلــجـنـة
الــقـانــونــيــة الــنـيــابــيــة عـدداً من
مــشــاريع الـــقــوانــ الى رئــاســة
مجـلس النـواب لعـرضهـا للـقراءة
االولـى. وقــــــال بــــــيـــــــان امس ان
ــوظف (الــقــوانــ هي حــمــايــة ا
القانوني وتوزيع قطع اراض ب
االســر لــغــرض مـــنــاقــشــتــهــا في
قـبلـة).وكشـفت عضو اجللسـات ا
ـانـية عن الـيـة الـبر في اللـجـنـة ا

سعي جلنتها تقد مقترح قانون
يـنــظم الـعــمل الـضــريـبـي لـزيـادة
واردات الـدولــة. وقــالت الــنـائــبـة
اخالص الـــدلـــيــمـي في تـــصــريح
امس إن (الـــضــــرائب في كل دول
ـصادر الـرئيـسة العـالم تعـد من ا
لـــدعم مــوازنـــة الـــدولــة لـــكــنـــنــا

النسـتـطـيع في الـعراق الـسـيـطرة
عــلى الــضــرائـب في ظل الــنــظــام
) الفــتــة الى ان (الــنــظــام الــقـد
الضـريـبي بـالـعراق مـتـأخـرا جدا
ويفتـقر الى االجـهزة االلـكتـرونية
ـتـابـعـة احلـديـثــة الـتي تـسـمـح 
مـؤكدة تـهـربـ من الـضرائب)  ا

(ســـعي الـــلـــجـــنـــة الى صـــيـــاغــة
تــعـديالت بــالــقــانـون الــضــريـبي
تـسـمح بـتـطـوير الـنـظـام من اجل
زيـــادة واردات الــــبـــلــــد). واعـــلن
الـنـائب عن كـتـلـة الـنهـج الوطـني
جــــمــــال احملــــمـــــداوي عن جــــمع
تـــواقـــيع إلدراج قـــانـــون نـــقـــابــة
ـبـرمـجـ الـعراقـيـ فـي جدول ا
ــقـبــلـة.وقـال اعـمــال اجلـلــسـات ا
احملــــــمــــــداوي في بــــــيــــــان امس
(جــمـعــنــا اكــثـر مـن ٥٤ تـوقــيــعـا
إلدراج قـــانــون الـــنـــقـــابــة ضـــمن
ـان جـدول اعــمـال جـلــسـات الــبـر
واضاف قـبـلـة لـلـقراءة االولى)  ا
(نـسـعى لــتـشـريع الــقـانـون كـونه
ثل شريحة كبـيرة ومهمة تعمل
ضمـن القـطـاعـ الـعـام واخلاص
ـسـتـواهم والـدفاع عن لالرتـقاء 
حقوقهم ومـواكبة التـطور التقني
واالرتـــقـــاء بـــقـــطـــاع احلـــاســوب
ــعــلــومــات في وتــكــنــولــوجــيــا ا
ـــســــاهـــمــــة في دعم الـــعــــراق وا
ؤسـسـات في تنـفـيذ احلكـومـة وا
احلـوكـمـة االلـكــتـرونـيـة وتـطـويـر

الـصـنـاعـة الـبـرمـجـية فـي الـبـلد).
وطالب ائتالف سائـرون احلكومة
بـالــتــدخل لــدى الـكــويت لــصـرف
مـسـتــحـقـات مــواطـنـ عــراقـيـ
عملوا في وزارة الدفاع قبل العام
1991. وقال النـائب عن االئتالف
صــــادق الـــســــلــــيـــطـي (نـــطــــالب
احلـكـومـة بـالتـدخـل لدى الـكـويت
بعد ردود الكثـير من الدعوات من
مواطنـ عراقـي كانـوا يعـملون
سابقا في وزارة الـدفاع الكـويتية
قـبـل عـام 1991 و تـســريــحـهم
وعودتهم الى الـعراق ولم تصرف
مسـتحـقاتـهم اسـوة باقـرانهم في
وزارة الـداخـلـيـة الـكـويـتـيـة). الى
ذلك  وقعت منـاوشات في جـلسة
ان اقلـيم كردستـان على اثرها بر
ـان من اعـضـاء طـلب رئـيس الـبـر
كــتـــلــة اجلـــيل اجلـــديــد اخلــروج
اجلـــلـــســـة. وقــــالت مـــصـــادر في
تصـريح امس انه (بـسبب حتـديد
ان اعضـاء الـلـجان الـدائـمـة للـبـر
حــدثت مـنــاوشــات خالل جــلــسـة
امس  االمـر الــذي ادى الى طـلب

ـان فــاال فــريــد من رئــيــســة الــبــر
اعــضـــاء كـــتــلـــة اجلــيل اجلـــديــد
اخلـروج من اجلــلـســة). من جـهـة
اخــرى  اكـــد رئــــيس احملــــكـــمـــة
االحتاديـة العـليـا مدحت احملـمود
الـسـعي لـتـطـويـر أسالـيـب العـمل
بــــالــــدســــتــــور و الــــتــــواصل مع
التـجـارب الـدولـيـة في ذلك . وقال
تحدث الرسمي لـلمحكمة إياس ا
الساموك في بيـان تلقته (الزمان)
امـس إن (احملـــــمــــــود بــــــحـث مع
رئـيس مـعــهـد احلـوكـمــة الـكـنـدي
انــــتـــونـي فــــايف الــــتـــعــــاون مع
تطورة). واكد التجارب الدولية ا
احملـمود إن (الـقـضـاء الـدسـتوري
في الــعـراق يــســعى إلى تــرسـيخ
مـبــاد وأحـكـام الــدسـتــور نـصـاً
وروحــاً والســيــمــا عــلى صــعــيــد
حقوق اإلنسان واحلـريات العامة
ـرأة) مــشـيــرا الى ان وحــقــوق ا
(احملـــــكــــــمـــــة تــــــعـــــمل مـن خالل
اخـــتــصـــاصــاتـــهــا إلـى تــطـــويــر
أســـالــــيب الـــعـــمـل بـــالـــدســـتـــور

العراقي). 
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وقع الــعــراق وايـــران مــذكــرات
تفـاهم في اجملاالت االقتـصادية
والـتــجــاريـة ومــنح تــســهـيالت
دخــــــول لـــــــرجــــــال االعــــــمــــــال
ـــســتــثـــمــرين االيـــرانــيــ  وا
وابلغت بغداد اجلانب االيراني
رفضها الغاء تأشيرة الفيزا في
الــوقت الــراهن لــكــنــهــا وعــدت
وضوع  كمـا سددت بدراسـة ا
لـــطــهــران  200 مـــلــيــون دوالر
دفــــعــــة اولى مـن ديــــون شـــراء
ـباحثات الكهـرباء. وفي ختام ا
ـشتـركة الـتي حـضرهـا رئيس ا
ـــهـــدي الــــوزراء عـــادل عـــبــــد ا
والـــــرئـــــيـس االيـــــراني حـــــسن
روحاني (وقع الـبلـدان عددا من
مــذكــرات الـتــفـاهم في مــجـاالت
الــنـــفط والــتــجـــارة والــصــحــة
والنقل إلنشاء سكك احلديد ب
الـبـصـرة والـشالمـجـة  ومـذكـرة
ــــنـح تــــأشـــــيــــرات الـــــدخــــول
والـتـســهـيـالت لـرجــال االعـمـال
). ويرى ستثمرين االيراني وا
مــــســـــؤولــــون عـــــراقــــيــــون ان
االتـفــاقـات االولـيـة الـتي عـقـدت
بـ الـبـلـدين تـأتي في مـسـاعي
روحــــاني لــــتــــخــــفــــيف وطــــأة
الـعـقـوبـات األمـريـكـيـة اجلـديدة
عـلى ايـران . وسـلم الـعراق الى
إيـران الـقـسط األول من الـديون
الـــتـي بــــذمـــتـه مــــقـــابـل شـــراء
الـكـهـربـاء مـنـهـا. وأكـد مـحـمود
واعـظي رئــيس مـكـتب روحـاني
ان (ايــران تــسـلــمت مــبـلغ 200
مــلـيـون دوالر الــقـسط األول من
مــسـتــحـقــات تــصـديــر الـطــاقـة
والكهربـاء للعراق) واضاف ان
بلغ  ايـداعه في احلساب). (ا
واعــــــــلـن روحــــــــانـي عـن رفض
بــغــداد الــغــاء تــأشــيــرة دخـول
ـا االيــرانـيــ الى اراضــيه وا
جعـلهـا مجـانيـة. وقال روحاني
فـي  تـــــصــــريـح امس ان (بالده
اقــتــرحت عـــلى الــعــراق إلــغــاء
تـأشيـرات الـدخول الى الـبـلدين
لـكن مسـؤولـيه طلـبـوا بقـاءها)
واشـــــــــــار الــى ان (اجلـــــــــــانـب
الــــعـــراقي يــــفـــضل فـي الـــوقت

احلـاضــر اإلبـقـاء عـلى تـأشـيـرة
الدخول ولكن من دون اسـتيفاء
مــبــلغ إزاء ذلك وهــو مـا يــشـكل
خـــطــــوة في مـــســـار تـــســـهـــيل
( الـــعالقـــات بــــ الـــشـــعـــبـــ
واضــاف انـه ( الــتــوصل الى
التوافـقات الالزمة بـشأن الربط
الـــســــكـــكـي بـــ الــــشالمــــجـــة
والـبـصـرة الـعـراقـيـة بـطـول 35
كـيـلومـتـرا سيـتم الـبدء بـتـنفـيذ
ـــشـــروع قــــريـــبـــا). والــــتـــقى ا
روحـــانـي خالل زيـــارته رئـــيس
ــان مــحــمــد احلـلــبــوسي الــبــر
ورئــــــيس حتــــــالـف االعــــــمـــــار
واالصالح عــــــمــــــار احلـــــكــــــيم
ورئــيس كــتــلـة الــنــصــر حــيـدر
الــعـبــادي ورئــيس كــتــلــة دولـة
ــالـكي وعـددا الــقـانــون نـوري ا
ــســؤولــ االخـريـن حـيث من ا
بـاحثات العالقات ب تخللت ا
الــــبـــــلــــديـن واالوضــــاع الـــــتي
ــنـطـقـة. كــمـا تـوقع تـعـيــشـهـا ا
روحـــاني ان يـــكـــون لـــلـــحـــشــد
الشعبي مكانـة مهمة للغاية في
اســتـقـرار الـعــراق . وقـال بـيـان
امـس ان (روحـــــاني اكـــــد خالل
لــقـــائه بــرئـــيس احلــشـــد فــالح
الـفـيـاض ان تضـحـيـات احلـشد
اســـــــهـــــــمت فـي ارســـــــاء االمن
واالســـــتــــــقـــــرار فـي الـــــعـــــراق

وســيـكــون لــديه مـكــانــة مـهــمـة
لــلــغــايـــة في ثــقــافـــة وتــعــزيــز
الـــوحـــدة الـــوطــنـــيـــة). ووصل
روحـاني امس الى كـربالء ألداء
مراسم زيـارة اإلمامـ احلس

والــعــبــاس عــلــيــهــمــا الــسالم.
بـدوره  قــال وزيــر اخلــارجــيــة
اإليراني محـمد جواد ظريف إن
مـنطـقـة الشـرق األوسط حتـتاج
إلـى تــعـــاون بـــ كل األطــراف.
وقـال ظـريـف في تـصـريح امس
(نـحــتـاج إلى مـنـطـقـة قـويـة وال
أعـتـقـد أنــنـا في بــغـداد التـخـاذ
إجـــــراءات جتـــــاه أي دولـــــة أو
لـتـأمـ تـدخل نـيـابـة عن إيـران
فـي أي بـــــــلـــــــد) واضـــــــاف ان
(روحــــــاني إخـــــتـــــار أن يـــــزور
العراق في هذا التوقيت للبحث
كن مع اجلانب العـراقي كيف 
لـلـبـلـدين أن يـنـتـقال مـن مـرحـلة
قـتـال الـتـطرف مـعـاً إلى مـرحـلة
البناء) مشيرا الى ان (ذلك في
ــنـطــقـة مــصـلــحــة الـبــلــدين وا
ـــكـن إليــران العـــتـــقـــادنـــا أنه 
والـعـراق أن يـكـوّنا ركـني األمن
ـنــطـقـة). فـيـمـا والـتـعـاون في ا
اكــد الـقــيــادي حتـالف اإلصالح
ال ان الـعراق واالعـمار حـيـدر ا
يــسـيـر بـاالجتــاه الـصـحـيح في
ال اسـتـكـمـال الـسـيـادة. وقـال ا

في تـــــصــــريـح امس ان (رؤيــــة
حتــالـف اإلصالح واالعــمــار من
ـــــبــــــدأ هي احلـــــرص حــــــيث ا
والسـعي عـلى ان يكـون للـعراق
أفــضل عالقــات مـع جـمــيع دول
اجلـــــوار وضــــرورة ان يـــــنــــأى
بنفسه عن سـياسة احملاور وان
يكـون منـطقـة استـقطـاب حلوار
ي) مـشــيـرا الى ان (الـعـمق أ
اجلــــغـــرافـي وتـــدافـع وتـــداخل
صالح جتـعل من العراق قادر ا
ـــنــطــقــة اذا عــلى لـــعب دور بــا
مــاكــانت هــنــاك إدارة واضــحـة
وصــــريــــحــــة لــــلـــســــيــــاســــيـــة
اخلارجية)  واضاف ان (هناك
مصالح مـتبادلـة في العالقة مع
ايــــران لــــكن ان تــــمــــثـل ايـــران
الـعـمق الـسـتــراتـيـجي لـلـعـراق
مـغـالــطـة ســيـاسـيــة واضـحـة)
منـوهـا الى (وجود حتـول كبـير
فـي مـسـألــة الـسـيــادة والـعـراق
يتـجه في االجتاه الـصحيح في
ـوضـوع). من إســتـكـمـال هــذا ا
جهة اخرى  قالت وزارة النفط
االيرانية في تغريدة على تويتر
امس انهـا (تشـرع باطالق أربع
مـراحل جــديـدة في حـقل بـارس
اجلــنــوبي أكــبــر حــقل غــاز في
العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى
 110مالي متر مكعب يوميا).
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اعلنت قيادة عمليات سامراء في
محـافظـة صالح الـدين عن جناح
اخلـطـة األمنـيـة اخلـاصـة بـزيارة
مـــرقــد اإلمـــامــ الـــعــســـكــريــ
ـناسـبـة ذكـرى استـشـهـاد اإلمام
عـلي الهـادي عـلـيه الـسالم. وقال
بـيـان مشـتـرك لـقـيادة الـعـمـلـيات
واحلــشــد الـشــعــبي إن (الــقـوات

األمـــنــيـــة تــعـــلن جنـــاح اخلــطــة
األمـنــيـة اخلـاصــة بـزيـارة االمـام
الــهــادي في ذكــرى اســتــشــهــاده
دون تــــســـــجــــيل اي حــــوادث او
خـروقـات امــنـيـة تـذكـر) مـشـيـرا
الى ان (أكــثـر مـن مـلــيـون و150
الـف زائـــر شـــاركـــوا في احـــيـــاء
ـــنـــاســبـــة وسط اجـــواء آمـــنــة ا
وفرتـها الـقوات األمـنيـة واحلشد
ـــاضــــيـــة) عــــلى مــــدى االيــــام ا

واضــاف ان (نــحــو الــفي مــوكب
خـدمي شـارك في تـقـد اخلـدمـة
لــلـــزائــرين) وتـــابع الــبـــيــان ان
(الـقـوات األمـنــيـة واحلـشـد قـامـا
خالل االيام الـتي سـبقت الـزيارة
بعمليات استباقية اللقاء القبض
ـشتبه). على بعض االشـخاص ا
ـــدت وكــــانت احملــــافـــظــــة قـــد 
الـعطـلـة في ثالثـة اقضـيـة.وقالت
احملـافـظــة في بـيـان ان (احملـافظ

عــمــار جــبــر خــلــيـل مــدد عــطــلـة
الزيـارة في اقضيـة سامـراء وبلد
والدجيل) واضاف ان (ذلك جاء
بــعـــد الـــزخم الـــكـــبـــيـــر لـــزيــارة
ـنــاسـبـة الــعـتـبــات في سـامــراء 

ذكرى وفاة الهادي). 
وواصـلـت مـديـريــة الـطــيـران في
ــسح اجلـوي احلــشــد عـمــلــيــة ا
ضــمن خـطــة تــأمـ الــزيـارة في
ســـامـــراء. واكـــد بـــيـــان في وقت
ســــــابق انـه (وضـــــمن اخلـــــطـــــة
ــوضــوعـــة من قــبل مــعــاونــيــة ا
ــركــزيــة لــلــحــشـد الـعــمــلــيــات ا
اخلاصـة بـتـأم الـزيـارة شرعت
ـسح اجلوي مديـرية الـطيـران با
وتـأمـ مـسـاحـة 70 كـيـلــومـتـرا
من مـديــنـة سـامــراء وأطـرافـهـا)
مــشــيـرا الـى انه (مــسح وتــأمـ
منطـقة تل الـذهب والسـيد غريب
ومـدرسـة سـيـد جـاسم فـضال عن
اطـــراف مــــديــــنــــة ســـامــــراء من
اخلـروقـات األمــنـيـة) مـبــيـنـا ان
(قــوات الـلــواء األول في احلــشـد
شــددت من إجــراءاتــهــا لــتــأمــ

طريق الدجيل سامراء للزائرين)
وتـابع أن (قـوات الـلواء واصـلت
إجــراءاتـــهـــا األمــنـــيـــة لــتـــأمــ
الـــزائــرين الـــذين تــوجـــهــوا الى

سامراء إلحياء الزيارة). 
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كشفت صحة اقـليم كردستان عن
تــفـاصــيل حــادثـة ســرقــة مـلــيـار
ديـــنـــار رواتـب مـــوظـــفي احـــدى
ــســتـــشــفــيـــات في مــحـــافــظــة ا
الـسـلـيـمـانـيـة من قـبل مـسـلـحـ
مـــجــهـــولــ  مـــشــــيـــرة الى ان
ـعـنيـة فـتـحت حتقـيـقا اجلـهات ا
بـــاحلــادثــة ومـــازالت عــمـــلــيــات
الـــبــــحث مــــســــتـــمــــرة عن تــــلك
الـــعــصـــابــة. وقـــالت مـــديــر عــام
الـتـخـطــيط في صـحـة كـردسـتـان
فـيـان مــحـمـد اجلـاف لـ (الـزمـان)
امس ان (مــســلـحــ مــجـهــولـ
ســـرقـــوا مـــلـــيـــار ديـــنـــار رواتب
مـــوظـــفي مـــســـتــشـــفى شـــار في
الـــســـلـــيــمـــانـــيــة) واضــافت ان
(الـــعــصــابـــة اعــتــرضـت عــجــلــة
االســــعـــاف الــــتي كـــانـت حتـــمل
الـرواتب فـي احـدى الـطــرق بـعـد
ــبـلغ من مــصـرف تـوي اسـتالم ا
مـشـيرة مـلك بـاحملـافـظـة ذاتـها) 
ـعـنـيـة فتـحت الى ان (اجلـهـات ا
ـــعـــرفــة حتــقـــيـــقـــا بـــاحلــادثـــة 
البـــســات ومــازالت عـــمــلــيــات ا

البـحث عن الـعـصابـة مـستـمرة).
وأصـــيب ثالثـــة اشــخـــاص  اثــر
انـقالب عـجـلـتـهم عـلى مـايـسـمى

وت في ديالى.  بطريق ا
وقال مصدر في تصريح امس ان
(ثالثـة مدنـيـ أصـيبـوا بـجروح
متفاوتـة بحادث إنقالب عـجلتهم
عــلى طـريـق ديـالى كــركــوك قـرب
نــاحــيــة الــعـظــيم) مــشـيــرا الى
ــسـتـشـفى ــصـابـ الى ا (نـقل ا
لـتــلـقـي الـعالج الالزم). واعــلـنت
دائــرة صـحــة واسط عن مــصـرع
واصـابة  11 شخـصـا في حادث

سير باحملافظة.
وسوي وقال مديـر الدائرة زيـد ا
في تــصـريـح امس ان (عـجــلــتـ
االولى نــوع سـتــاركس واالخـرى
شـاحـنـة تــصـادمـتـا قـرب نـاحـيـة
الـــزبــيــديــة عــلـى طــريق الــكــوت
ا ادى الى مصرع سبعة بغداد 
اشخـاص واصابـة اربعـة اخرين

بجروح). 
الى ذلك  اعلنت شـرطة محـافظة
ذي قــــار عن جنــــاة طــــالـــبــــة في
ــوت ـــرحـــلـــة االعـــداديـــة مـن ا ا
بسبب رسوبها في االمتحانات .
وقال مصدر في تصريح امس ان

(الـطـالـبة الـبـالـغـة من الـعـمر 18
عاما اقدمت عـلى احراق جسدها
ــــنـــزلــــهــــا في مــــديــــنـــة داخل 
الـنــاصـريـة بـســبب رسـوبـهـا في
االمـتـحـانـات) واضاف ان (ذوي
الــطـالــبـة ســارعــوا بـنــقـلــهـا الى
وت ستشفى حيث انقذت من ا ا
90 اال ان احلـــــــــروق اصــــــــــابت 
ئـة من جسـمها) الفتا الى ان با
(الــشــرطــة فــتــحت حتــقــيـقــا في
عرفة مالبساته وما اذا احلادث 

كــــانت هـــنـــاك دوافع جـــنـــائـــيـــة
خلفه).

والـقت الـقــوات االمـنـيـة الـقـبض
عــلـى مـــتـــهم بـــحـــرق مـــركـــبــات
ــــواطــــنــــ في احــــد احــــيــــاء ا

النجـف. 
وقال احملـافظ لـؤي الـيـاسري في
بـيـان امس إن (االجـهـزة االمـنـية
تــمـكـنـت من الـقــاء الـقــبض عـلى
ركبـات في ناحية تهم بحـرق ا ا
احلـــريــــة بـــعـــد  12 ســـاعـــة من

فعلته). 
وفي بغداد  افاد مصدر بأن قوة
امـنيـة اعـتقـلت شـخصـا بـعد 24
ســاعــة من قـتــله مــدنــيـ اثــنـ
واصــابــة اخـــر في الــكــرخ.وقــال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس ان ا
(قوة من شرطة بغداد تمكنت من
اعتقال شـخص قام بقـتل مدني
اثــنــ واصــابــة اخـر فـي احـدى
مـنــاطق الـكـرخ بــدافع الـسـرقـة)
ـتــهم  واضــاف ان (اعــتــقــال ا
بـــعــد  24 ســـاعـــة مـن ارتـــكـــابه

ة). اجلر
 واعلنت مديرية جندة بغداد عن
اعتقال مـوظف في وزارة التربية
يقوم بتزوير كتب رسمية. وقالت

ـــــديــــريــــة فـي بــــيــــان امس ان ا
(دوريـــات جنـــدة بـــغـــداد نـــفــذت
واجـــبـــا مـــشـــتـــركـــا مع مـــفـــارز
االســــتـــخـــبــــارات ضـــمن شـــارع
النـضال قـرب الوزارة  الـقبض
عــلى مـوظف في الــتـربــيـة يــقـوم
بــتـزويـر الــكـتـب الـرسـمــيـة). من
جــهــة اخــرى  قــضت مـــحــكــمــة
ـدة جـنـايـات مــيـسـان بـالـسـجن 
خمس عشرة سنة بحق مدان عن
ة ارتـكابه الدكـة العشـائرية جر
فـي قـــضـــاء اجملــر الـــكـــبـــيـــر في
الـــعـــمـــارة.وقـــال بـــيـــان جملـــلس
الـقـضـاء األعـلى تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (احملـكمـة نـظرت قـضـية
مدان بـارتـكاب الـدكة الـعـشائـرية
ـواطـنـ اسـتـهـدف مــنـزل احـد ا
باطالق عيارات ناريـة من بندقية
كـالشــنـــكـــوف نـــتــيـــجـــة حــدوث
مــشـاجـرة بــيـنــهم في الــقـضـاء)
الفــتــا الى ان (احملــكــمــة حـكــمت
ـادة ـدان وفــقــا الحـكــام ا عــلى ا
ـــادة الـــرابــــعـــة / 1 وبـــداللــــة ا
الـثـانـيـة/ 1 من قـانـون مـكـافـحـة
اإلرهــاب رقم  13 لــســنــة 2005
ــادة  132من قــانــون وبــداللــة ا

العقوبات). 
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل ان يـكون
طقس اليـوم االربعاء غـائما في
ـــنـــاطـق كـــافـــة مـــصـــحـــوبـــا ا
بـتسـاقط امطـار. وقالت الـهيـئة
في بــــيــــان امس ان (الــــطـــقس
غائما مصحوبا بتساقط امطار
رعـديــة في امــاكن مـتــفــرقـة من
الــبالد كـمــا يـتــصـاعــد الـغــبـار
وتكـون الريـاح جنوبـية شـرقية
مـعــتـدلــة الى نـشــطـة الــسـرعـة
وتــشـتــد احــيـانــا الى اكــثـر51
كـيـلــومـتـرا في الــسـاعـة ومـدى
الــــــرؤيـــــة يــــــتــــــراوح من 6-8
طر والـغبار كيـلومتـرات وفي ا
مـشـيـرا من   1-2 كـيــلـومـتـرا) ,
الى ان (تساقط االمطار يستمر
حـــــتـى يـــــوم غـــــد اخلـــــمـــــيس
وتـــنـــخـــفض درجـــات احلــرارة
بــــــضع درجــــــات عـن الــــــيـــــوم
ــراصــد الــســابق). وســجــلت ا

الــزلــزالــيــة هــزة أرضــيــة قـرب
قضاء خانق بلغت قوتها 4.6
رخـتـر .واوضح  بـيـان امس ان
ــراصـد سـجــلت حـدوث هـزة (ا
ارضــــــيــــــة امس داخـل حـــــدود
خـانـقـ في ديـالى) ,الفــتـا الى
ان (الــهــزة بــلــغت قــوتــهـا 4.6
درجة على مقياس رختر وشعر
ــواطــنــون في خــانــقــ بــهــا ا
وكالر شــعـورا قــويـا وادت الى
تــــســــاقـط االشــــيــــاء مـن عــــلى
الــــرفـــوف ولم تــــرد انـــبـــاء عن

حدوث اضرار). 
وضرب زلـزال بقوة  4.7 درجة
عـلى مـقـيـاس ريـخـتـر ضـواحي
مـديـنـة قـصـر شـيـرين الـتـابـعـة
حملـــافــظـــة كــرمـــانــشـــاه غــربي

ايران.
ـــــــــــؤســـــــــــســــــــــة وأفــــــــــادت ا
اجليوفيزيائية التابعة جلامعة
طـــــهـــــران في بـــــيـــــان امس أن
(الـزلـزال كـان بـقوة  4.7 درجة
عـلى مقـياس ريـخـتر وبـعمق 8
كيلومترات عن سطح االرض). 
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دعـا مــجـلـس الـنــواب احلـكــومـة
الى تـقد احلـسـابـات اخلـتـامـية
وعـدهـا وتفـعيل نـظـام اجلبـاية
وكـــذلـك اعـــادة تــــعـــديل نــــســـبـــة
ــوازنــة. وقــال االحــتــيــاطـي في ا
ـــان عـــقــد بـــيــان امـس ان (الــبـــر
جــــلــــســــته بــــرئـــاســــة مــــحــــمـــد
احللـبوسي نـاقش خاللـها قـانون
ــالــيــة وارجــأ الــتــعــديل االدارة ا
االول لـقـانـون صــنـدوق اسـتـرداد
اموال العراق رقم  9لسنة 2012
و تعديل قـانون الـشركات رقم 21
ــقـبــلـة) لــسـنــة الى اجلــلـســات ا
واضـــاف ان (اجلــلـــســـة شـــهــدت
مـطـالبـات لـلـنـواب بـاضـافـة فـقرة
تلزم احلكـومة بتقـد احلسابات
اخلـتـامـيـة بـوقت مـحـدد وتـفـعـيل
نـــــــظــــــام اجلــــــبــــــايـــــــة والــــــدفع
االلــكــتــرونــيــة واعــتــمــاد نــظــام
مـحـاسـبـة جـديـد بـوضع مـعـايـيـر
حــســابــيـــة حــديــثــة اضــافــة الى
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