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طبعة العراق 
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بــحث رئــيس مــجــلس الــنـواب
مــحـمــد احلـلـبــوسي مع رئـيس
وزراء اقليم كردستـان نيجرفان
الـــبـــارزانـي و نـــائـــبـه قـــوبـــاد
شترك في الطالباني التعاون ا
شكالت العالقة فضال عن حل ا
تــعـزيــز اجلــهــود في مــوضـوع
كتب مكافة الفساد. وقال بيان 
احللـبوسي امس ان (اجلـانب
بـحـثـا الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ

بـغـداد وأربــيل والـتـأكــيـد عـلى
ـشـتـرك في مـخـتلف الـتـعـاون ا
ـلفـات واسـتمـرار احلـوار ب ا
مـخـتلف الـقـوى الـسيـاسـية من
ـشاكـل العـالـقة وفـقا أجل حل ا
للـدستـور ودعم جهـود مكـافحة
الــفــســاد وتـعــزيــز مــؤســسـات
الـــدولــة والــعـــمل عــلـى تــقــد
واطـن اخلدمـات إلى جمـيع ا
وتلـبـيـة مـتـطـلـبـاتـهم). والـتقى
احلـــلــبـــوسي امس االول خالل
زيــــــارتـه الـى اربـــــيـل  رئــــــيس

ـــــــــقـــــــــراطي احلـــــــــزب الــــــــد
الكردستاني مـسعود البارزاني
نـاقشة مـلفـات مشتـركة . واكد
الــبــيــان ان (اجلـانــبــ بــحــثـا
األوضـاع الـسـياسـيـة واألمـنـية
الــراهـنـة في الـبـالد ومـنـاقـشـة
ــــــــواضـــــــــيع ذات عــــــــدد مـن ا
شترك) وأضاف أن االهتمـام ا
(الـــلـــقـــاء نـــاقش مـــلف إكـــمــال
الكابينـة الوزارية وإنهاء ادارة
مؤسسات الدولة بالوكالة وفقا
لـلـمـدة احملـددة وكـذلك الـتـطرق

ــــلف مــــحــــافــــظــــة نــــيــــنـــوى
واسـتــقـرارهـا من خالل تـعـاون
الــقــوى الـســيــاســيـة الخــتــيـار
مــحــافظ قــادر عــلى الــنــهـوض
بواقع احملافظة) مشددين على
شترك ب (ضرورة التنسـيق ا
ــشـاكل ــركـز واإلقــلـيم وحل ا ا
الــعـالــقـة وفــقـاً لــلـدســتـور وأن
ـقـبـلـة مـرحـلة ـرحـلـة ا تـكـون ا
تـضـافر اجلـهـود خلدمـة جـميع
). كــــمــــا نــــاقش الــــعــــراقــــيــــ
احلـلـبـوسي مع رئـيس حـكـومة

االقــلـيـم نـيــجــرفــان الــبـارزاني
مــلـف اســتــكـــمــال الـــكــابـــيــنــة
احلـكـوميـة.واوضح الـبـيان انه
(جــــرى خالل الــــلـــــقــــاء بــــحث
ــشــهــد الـســيــاسي تــطــورات ا
وســــبـل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون
ـركز ـشتـرك ب ا والـتنـسيق ا
واإلقليم فضال عن مـلف نينوى
لـضـمـان اسـتـقـرارهـا سـيـاسـيا
وأمــــنــــيــــا) مــــشــــيــــرا الى ان
(اجلــانــبــ تـطــرقــا الى  مــلف
اسـتـكمـال الـكـابيـنـة احلكـومـية
ايضـا  والتـأكيـد على اسـتمرار
احلـوار بـ الـقوى الـسـيـاسـية
ـــتـــبـــقـــيــة حلـــسم الـــوزارات ا
وإنـهـاء مـلف الـوكــالـة لـتـعـزيـز
ؤسسـات). واتهم النائب دور ا
هـــوشـــيـــار عـــبـــد الـــله رئـــيس
الوزراء السابق حـيدر العبادي
بدفع رواتب لالقـليم دون غـطاء
قــــانـــــوني لـــــلـــــفــــوز بـــــواليــــة
ثـانـيـة.وقـال عـبـد الـله في بـيان
امس ان (جهات سيـاسية تقوم
بـــاســتـــهـــداف رئـــيس الــوزراء
ــــهــــدي ألنه دفع عــــادل عــــبـــدا
رواتب موظـفي كردسـتان حتت
غــــطـــــاء قـــــانـــــونـي ومن خالل
ـالــيـة) واضـاف ان ــوازنــة ا ا
ــهــدي جتـاه (ســيـاســات عــبـدا
ـــكن مـــقـــارنـــتـــهــا اإلقـــلـــيم ال
بـسـيـاسـات الـعـبـادي الـذي قـام
بـدفع الـرواتب بـنـسـبـة مـعـيـنـة
وذلك دون وجود غطـاء قانوني
إلرضــاء األطـراف الــســيــاســيـة
الكردية واحلصـول على دعمها
له لـلحـصول عـلى واليـة ثانـية)
عـلى حد قـوله. وهددت الـنائـبة
عن ائتالف النصـر هدى سجاد
بـــرفع دعـــوى قــضـــائــيـــة عــلى
رئــيـس احلــكــومـــة عــادل عــبــد
ـهــدي بـشـأن مـلف دفع مـبـالغ ا
مـالـيـة لـكـردسـتـان دون تـسـديد
االقـــلـــيم اي مـــســتـــحـــقــات من
صـــــادراتـه الــــنـــــفـــــطــــيـــــة الى
بـــــغــــداد.وقـــــالـت ســــجـــــاد في
ـالية تصريح امس إن (وزارة ا
مـنـحت كـردسـتــان مـسـتـحـقـات

ثـالثـة اشــهـر ولــغـايـة  31 اذار
وبــاثـر رجــعي ودون اي ادخـار
في وقت ان االقـــلــيـم لم يـــســلم
احلـكـومـة ووزارة الـنـفط قـطـرة
نفط واحـدة) على حـد تعبـيرها
عـازية سـبب ذلك (امـا ان يـكون
ــالــيــة او ضـــعف بــالــلــجـــنــة ا
بــاحلـــكـــومــة والســـيـــمــا عـــنــد
ـــالـــيــة عن مــخـــاطــبـــة وزيــر ا
اسـبـاب هـذه االجـراءات يـجيب
بــــكل وضــــوح ان هــــذه ضــــمن
اتـفاقـات رئيس احلـكومـة) على
اعــلـنت حــد قــولــهــا. الى ذلك  
عــضــو الــلــجـــنــة الــقــانــونــيــة
النيابية بهار محمود عن اعداد
مقترحات جديدة لشمول جميع
الـصـحـفـيـ بـرواتب تـقـاعـديـة
ودعـمـهم من اجل اداء واجـبهم
ـهــني . وقـالت مـحـمـود خالل ا
عيد تأسيس الـصحافة الكردية
(نـعـمل عـلى تــقـد مـقـتـرحـات
لتفعيل وحتديث قوان حماية
ا فيـها حصولهم الصحفـي 
عــــــلـى رواتـب تــــــقـــــــاعــــــديــــــة
ـا يـواكب وتـشـريـعـات اخـرى 
التـطور الـكبـير في تكـنولـوجيا
االعـالم وحــســاســيــة األوضـاع
واالحـــداث الــــتي يــــشـــهــــدهـــا
ـنـطـقـة) مـؤكـدة ان الـعــراق وا
(شـريـحـة الـصـحـفـيـ تـعـد من
أهـم الــــشــــرائح فـي اجملــــتــــمع
بـعــدهـا ســلـطـة رقــابـيــة رابـعـة
ترتقي أحياناً لتكون األولى في
ضغطها وتأثيرها على مكافحة
ـشاكل في الـتقـصير الفـساد وا
لألداء الـــتــنـــفــيـــذي لــلــوزارات
وأجـــهــــزة الـــدولـــة) واشـــارت
مـحــمـود الى ان (مـسـتـوى رقي
ـدى الـشــعـوب أصـبح يـقـاس 
حـريـة وفـاعـلــيـة وقـوة وتـأثـيـر
وسائل االعالم واحتـرام حقوق
الصحـفي فـيها) واضافت ان
هـنية سـؤولية االخالقـية وا (ا
تــفـرض عــلى اعــضــاء مــجـلس
النواب دعم الصحفي وتوفير
ـمـارســة عـمـلـهم مـتــطـلـبـاتــهم 

والعيش بسالم).
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وصــفت الـبــاحــثـة االجــتــمـاعــيـة
فـوزيـة العـطـيـة ظـاهـرة االنـتـحار
الـتي تشـهـدهـا محـافـظـات البالد
بـاخلــطـيــرة وغـيــر مـسـبــوقـة في
اجملــتـــمع  عــازيـــة الــســـبب الى
غيـاب الـدعم االجـتـماعـي من قبل
الدولـة. وقال الـعطـية لـ (الـزمان)
ـــــواطـن كـــــان يــــــأمل امـس ان (ا
بتحقيق االمال التي يتطلع اليها
بعـد التـغـييـر الذي حـدث في عام
 2003 ولـكـن مـا جــرى بــعـد ذلك
من تـدهـور سـيـاسي واقـتـصـادي
وامني واجـتـماعي احـبط الـكثـير
من االسـر وبـالـتــالي دفع الـكـثـيـر
مـن الــــشــــبــــاب الـى االنــــتــــحــــار
لــلـــخالص من الـــوضع الــراهن)
الفتة الى ان (هناك اسبابا اخرى
تدفع الى االنـتـحار مـنـها تـعاطي
ـؤثـرات اخملـدرات وغــيـرهـا مـن ا
العقـلية فـضال عن شعور اغـلبهم
ــا يــزيح بــالـــيــأس واالحــبـــاط 
الــثـــقــافــة والــفـــكــر و يــؤدي الى
مشـيرة اقدامـهم عـلى االنـتـحار) 
الى ان (دور الـــدولـــة مـــغـــيب في
جميع مـؤسسات اجملـتمع وكذلك
احلال بالنسـبة لالسر التي بدأت
تـشـهـد الـتـفـكك نـتـيـجـة االوضاع
االقـــتــصـــاديــة او امـــور اخــرى)
داعــيــة احلـــكــومــة الى (ضــرورة
االســـتـــعـــانـــة بـــالـــبــاحـــثـــ في
اجملــاالت االجــتـــمــاعــيــة واعــداد
بــرامج تــوعـويــة لالســهــام بـدعم
ــؤســســات الــثــقــافــيــة واجـراء ا
ـــعـــاجلـــة دراســـات مــــيـــدانـــيـــة 
مسببات الظاهرة والظروف التي
دفــعـت لالقــدام عـــلــيـــهــا وزيــادة
مـعـدالتــهـا). وسـجـلـت مـفـوضـيـة
حـــقـــوق اإلنـــســـان  132 حـــالـــة
ومحـاولة انـتحـار في احملافـظات
الــعـراقــيــة خالل الــربع األول من
فوضية في العام 2019 . وقال ا

بيـان امس إن (إحـصائـيـة حاالت
االنـتـحـار في مـحـافـظـات الـعراق
لــلـــربع األول من الـــعــام اجلــاري
فوضيـة بالتنسيق حسب رصد ا
مع دوائر الصـحة في احملـافظات
وقيادات الشرطة بلغت  5 حاالت
لـــــكـل من بـــــابـل وواسط و  9في
ديــالـى  إنــقـــاذ ثالثــة مـــنــهــا)
وأضــــاف أنه ( تــــســـجــــيل 12
حالـة في الديـوانية  8 ذكور و 4
إناث و و 14حالة في ذي قار و6
ــثــنى وحــالـتــ في حــاالت في ا
األنبار و 20 حالة في كربالء ذكر
واحد و  19 أنثى و 14 حالة في
مــيــســـان اضــافــة الى  15حــالــة
بكـركوك و 19 حالـة في الـبـصرة

و 11 حالة في النجف). 
وأفاد مصـدر في محافـظة كركوك
نـع امرأة حـاولت االنـتـحار من
أعــــلى جـــســــر الـــتــــون كـــوبـــري

باحملافظة. 
ــصــدر في تــصـريح امس وقـال ا
إن (دوريـات مـركـز شـرطـة الـتـون
كــوبــري تــمـكــنت مـن مـنـع امـرأة
تـــبــلغ مـن الــعـــمــر  37عــامــا من
االنــــتــــحــــار من أعــــلى اجلــــســـر
ــرأة الفــتــا الى ان (ا اخلـارجي) 

بقبضة الشرطة االن) مرجحا أن
ـراة تــعـاني من مـشـاكل (تـكـون ا
نفسية). وأقـدم شاب يرمز السمه
ع.ع.ع  22 عـامــا عــلى االنـتــحـار
بــشــنق نــفــسه داخل مــنــزل قــيـد
االنـشـاء مـجاور حملـل سـكنـاه في
حي األمـ بـقــضـاء الـشـطـرة في
ذي قار.وذكـر بيـان لقـيادة شـرطة
ذي قــار امـس ان (مــركـــز شــرطــة
الفـتاحـيـة فتح حتـقيـقاً بـاحلادث
ـعـرفـة االســبـاب والـدوافع الـتي
دعـــته لالنـــتــحـــار في مـــا اجــري
الكـشف الظـاهري علـى اجلثة من
قـــبل خـــبــراء األدلـــة اجلـــنــائـــيــة
وارسلت لشـعبة الطـبابة الـعدلية
إلكــمــال اإلجــراءات) مــبــيــنــا ان
(الــتـحــقــيـقــات األولــيـة من خالل
ـــدعـــ بـــاحلق تـــدويـن اقـــوال ا
الشـخـصي تـشيـر الى انه الـشاب
كــــان يـــعــــاني من اضــــطـــرابـــات
نفسية ولم يـتقدم ذويه بشكوى)
وتـابع انه ( إرسـال اجلـثـة الى
شعـبـة الطـبابـة العـدلـية لـتحـديد
الـسـبب احلـقـيـقي لـلـوفـاة في مـا
الزالت الــتـحــقــيـقــات مــسـتــمـرة)
.وتــشــهــد الــبالد ســلــســلــة غــيـر
مـتنـاهـيـة من محـاوالت االنـتـحار
فـشل الـبـعـض مـنـهـا بـعـد جـهـود
انقـاذ من قـبل ذويـهم او اجلـهات
تخصصة.  ونفى عضو اللجنة ا
ــطــلــبـي في بــيــان امس ســعـــد ا
(موافـقة اجملـلس على بـناء جدار
ـنع عـمـلــيـات االنـتـحـار من عـلى
اجلـــــســــور) مـــــؤكـــــدا ان (هــــذا
ـقتـرح كـان من وزارة الـداخـلـية ا
إلى رئـــيس مــجـــلس بـــغــداد ولم
ــوضــوع عــلى الـلــجــنـة يــطـرح ا
االمـنـيـة). وكــانت وثـيـقـة صـادرة
عن اجمللس تتضمن قراراً بوضع
حــواجــز حــديــديــة عـلـى جــسـور
مـتـدة ب جـانبي الـكرخ بغـداد ا
ــــنـع مــــحــــاوالت والـــــرصــــافـــــة 

االنتحار .
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قـررت الــلـجــنــة الـقــانـونــيـة في
مـجلس مـحافـظـة كربالء تـأجيل
اســــتـــجـــواب احملــــافظ عــــقـــيل
الطريـحي إلى إشعـار آخر.وقال
رئيس اللجـنة محفـوظ التميمي

فـي تـــــــــصـــــــــريـح امـس إنه (
تأجيل استجواب الطريحي إلى
إشــــعــــار آخــــر بــــســــبب طــــعن
اجمللس  بقرار احملـكمة اإلدارية
الـــتي أصـــدرت رد قـــرار إقـــالـــة
احملــــافظ  وبـــانــــتـــظــــار حـــسم
وضوع من قبل احملـكمة ليبت ا
ــــوضـــوع). وكـــان اجملـــلـس بـــا
الـطــريـحي قـد ارسـل كـتـابـا الى
مـــجــــلـس احملـــافــــظــــة بــــشـــأن
اســتـــجــوابـه.وقــال مـــصــدر في
تـــصــريـح امس ان (الــطـــريــحي

ارسـل كـــــتـــــابـــــا الى مـــــجـــــلس
احملافظة بشـأن قرار استجوابه
الذي يحمل مـخالفات قـانونية)
واضاف ان (اخملالفـات تضمنت
بــأن االســتــجــواب جـاء قــبل ان
حتــسم مـحـكـمـة الــتـمـيـيـز امـره
كـمـحـافظ  دسـتـوريـا). من جـهـة
اخرى  شدد رئيس اجلـمهورية
بـــــرهم صـــــالـح عــــلـى ضــــرورة
تكـثيف اجلـهود لـتطـوير الـعمل
ومــحـاربـة الـفــسـاد. وقـال بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (صالح
بـــحث مع مـــحـــافظ بـــابـل كــرار
صبـاح الـعبـادي إيالء احملافـطة
ـا حتـتـويه ـطـلـوب  االهـتــمـام ا
مـن مـواقع اثــريــة وتـاريــخــيـة)
وشـــدد صــــالح عــــلى (ضـــرورة
االرتــــقــــاء بــــالـــــواقع اخلــــدمي
مـؤكدا والـسـيـاحي لـلـمـديـنـة)  

بـذولة (دعمـه الكـامل للـجهـود ا
الدراج آثــار بــابل ضــمن الئــحـة
كانة ا يليق  ي  التراث العا
احملــــــافـــــظـــــة وتــــــاريـــــخـــــهـــــا
احلضاري) داعيـا الى (توحـيد
الــصـــفــوف وتـــعــزيـــز الــوحــدة
الــوطــنـــيــة وتــرســـيخ الــتــآخي
كـونات والتـسامح بـ جمـيع ا
ـا يسـهم في توطـيد العـراقـية 
أسس التكاتف االجتماعي). من
جـانـبه   قـدم الــعـبـادي شـرحـاً
مـــفــصالً عن األوضــاع الــعــامــة
شاكل التي تـخص احملافظـة وا
الـتي تــعـتـرضـهـا. وفي بـغـداد 
كــــشف مــــصــــدر ثــــان عـن عـــزم
مـحـافـظ بـغـداد فالح اجلـزائـري
اطـالق حـمــلـة خــدمــيـة واســعـة
لـــلـــنــهـــوض بـــواقع االقـــضـــيــة
الــتــابــعــة لــلــعــاصــمــة. واشــار

ـصـدر الى ان (احلـمـلـة تـهدف ا
ــنـاطق الـعـاصـمـة العـادة االمل 
الـتي عـانت من اهـمـال وحـرمان
) مــبــيـنــا ان (احلـمــلـة طـويـلـ
ســتــتـضــمن اجــراءات حـاســمـة
وســـريـــعـــة حملـــاربـــة الـــفـــســاد
وتـــــســــهــــيـل االجــــراءات امــــام
ــــــواطــــــنــــــ فـي الــــــدوائــــــر ا
والـوحـدات التـابـعة لـلـمحـافـظة
وســتـكــون بـإشــراف اجلـزائـري
بــشـكل مــبـاشـر). ومــدد مـجـلس
مـحافـظـة نيـنـوى مدة الـتـرشيح
نصب احملافظ  عازياً ذلك إلى
إعـطـاء الـفـرصـة لـتـرشـيح أكـبـر
ـكن من أهـالي احملـافـظة عـدد 
وحسم مـوضوع الطـعن من قبل
مـحـكـمـة الـقـضـاء االداري. وقال
رئــيـس اجملــلـس ســيـــدو جـــتــو
الـســنـجـاري فـي بـيـان امس إنه

( تمـديد مـدة التـرشيح لـشغل
مــنــصب احملــافظ حــتى نــهــايـة
الـدوام الرسـمي لـيـوم اخلـميس
قبل) مشيرا الى من االسبوع ا
انه (لــغــرض إعـــطــاء الــفــرصــة
ــكن من ــشــاركــة أكــبــر عــدد 
أهــالي احملـافــظـة وحلــ حـسم
موضوع الطعن من قـبل محكمة
القضاء اإلداري). وراجأ مجلس
مـــحـــافـــظــة كـــركـــوك جـــلــســـته
االعـــتـــيـــاديـــة لـــعـــدم اكـــتـــمــال
النصـاب القانـوني. واكد رئيس
اجللـسة بابـكر صـديق احمد ان
(الكـتلتـ العـربية والـتركمـانية
ـدة طــالـبـتـا تـأجــيل االجـتـمـاع 
اسـبـوع النـشـغـالـهـمـا مع بـعـثـة
اليونامي في كركوك) الفتا الى
ان (هذا االمر يعد خرقا قانونيا
بــســـبب تـــصــويت اجملـــلس في

جــلــســته الــســابــقــة عـلـى عــقـد
االجــتــمــاع بــغــيــة االســراع في
ـصـادقـة عـلى حـسم مــوضـوع ا
شاريع الواردة من ادارة خطة ا

احملافظة). 
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ويتـصدر زوبـاهان تـرتيب اجملمـوعة بـرصيد  7نـقاط من ثالث مـباريات
مقابل  6 نقاط من أربع مباريات للنصر و 4 للزوراء و 3 للوصل.

وتقام اجلولة اخلامسة من منافسات اجملموعة يوم  7 أيار حيث يلتقي
الزوراء مع زوباهان في كربالء والنصر مع الوصل في الرياض.

وكـانت اجلـولة األولى شـهـدت فـوز الـوصل عـلى الـنـصر  0-1 في دبي
وتــعــادل زوبــاهــان مع الــزوراء  0-0 في أصــفـهــان في حــ شــهـدت
اجلولة الثانية فوز الزوراء على الوصل  0-5 في كربالء وزوباهان على
الـنصر  2-3 في دبي وشـهدت اجلولة الثالثـة فوز النصر على الزوراء

 1-4 في الرياض وزوباهان على الوصل  1-3 في دبي.
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قـلب نـادي الـنصـر الـسـعودي بـكـرة القـدم امس الـثالثـاء تـأخره لـيـحقق
الفـوز خـارج ملـعـبه عـلى نـادي الزوراء بـهـدف مـقـابل هـدف واحد  في
ـبــاراة الـتي جـرت  عــلى مـلـعـب  كـربالء الـدولي وذلـك  ضـمن اجلـولـة ا
الـرابــعـة مـن مـنــافـســـــــــات اجملــمـوعــة األولى في دوري أبــطـال آســيـا

2019
وتــقــدم الــزوراء في الــشــوط األول عــبــر هــدف ااالعب عالء عــبــاس في
الـدقــيـقـة 30 قـبل أن يــرد الـنـصــر بـهـدفــ عن طـريق الالعـبــ يـحـيى

الشهري في الدقيقة 56 ونواف الفرشان في الدقيقة 90+8

فوزية العطية 
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والـــكــــويت وايــــران وتـــركــــيـــا
واالردن وســـــــوريـــــــا  نــــــــاقش
خـاللـــهـــا امــــور عـــدة ابـــرزهـــا
االتــــفـــاق عـــلـى دعم االعـــتـــدال
ومحـاربة الـتطـرف بكل أشـكاله
وانــهـاء اخلـالفـات نــحــو بــنـاء
اسس جديدة حتقق التفاهمات
ــشــتــركــة لــبــنــاء شــبــكــة من ا
العالقات التكـاملية ب شعوب

تلك الدول. 

اجملـلس برئـاسـة الزيـاني الذي
وصـل الى بــــغـــداد امس  ومن
قرر ان يبحث الوفد جملة من ا
سؤول شـتركة مع ا لفات ا ا
). وتــشــهــد بــغـداد الــعــراقــيــ
ستوى العالقات عربيا تطور 
ودوليا  حيث احتـضنت االيام
ـشـاركـة ـاضـيـة قـمـة بـغـداد  ا
ـــانـــات ست دولـــة رؤســـاء بــــر
جـوار لـلـعـراق وهم الـسـعـودية
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وصل وفد مـن مجـلس التـعاون
اخلـــلـــيـــجـي الى بـــغـــداد امس
الـثالثـاء بـرئـاسـة االمـ الـعـام
للمجلس عبد اللطيف بن راشد
ـــنـــاقـــشـــة مـــلـــفــات الـــزيـــاني 
مــشـتـركــة. وقـال بـيـان امس ان
(وكــيل وزيــر اخلــارجــيــة نــزار
اخلـيــر الـله اســتـقــبل وفـدا من

فـوجيء العـشـرات من مـوزعي الصـحف الـيـوميـة الـذين يتـخـذون من مرأب كـازيـنـو روتانـا مـقابل اجلـامـعة
ذكـورة االمر الذي ستـنصريـة ببغـداد بصدور اوامـر من قيـادة عملـيات بغـداد تقضي بـاغالق الكازيـنو ا ا
دفعهم الى نـزولهم للشارع وتعريض حياتهم لـلخطر.. وقال باعة الصحف ان (قيـادة عمليات بغداد مطالبة
ـتـضـرر هي الـصـحف الـيـومـية بـايـجـاد حل وبـخالف ذلك فال خـيـار لـنا سـوى االضـراب عن الـعـمل وان ا
ـنـاصرين ـتـعـاطفـ وا والقـراء). ونـاشـدوا (الفـريق الـركن جـلـيل الـربيـعي قـائـد عـملـيـات بـغداد وهـو من ا

عاجلة االمر قبل فوات االوان). للصحافة اتخاذ اجراءات فورية 
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كـافــة لـيـوم غــدا اخلـمـيس صــحـو كـمـا تــرتـفع درجـات
احلرارة تـدريجيا بأقل من معدالتها السابقة). وسجلت
الهـيـئة هـزة ارضـية في ايـران شـعر بـهـا سكـان قـضاء

خانق بديالى. 
ـراصد الـزلـزالـية سـجـلت حدوث واوضح الـبيـان ان (ا
هــزة ارضــيــة في قــصــر شــيــرين بــايــران بــلــغت 3.6
ـواطـنــ في خـانـقـ درجـات عــلى مـقـيـاس ريــخـتـر وا

شعروا بها بشكل خفيف). 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابعة لـوزارة النقل ان تشـهد البالد ارتـفاعا تـدريجيا
ــقـبـلـة لــكـنـهـا اقل من بـدرجــات احلـرارة خالل االيـام ا
.وقـالت الـهـيـئة في مـعـدالتـهـا خالل الـسنـوات الـسـابـقة
ناطق بيـان امس ان (حالـة الطقس الـيوم االربعـاء في ا
كـافـة صــحـوا مع قـطع من الـغـيـوم كـمـا تـرتـفع درجـات
ـنـاطق احلـرارة) ,واضـاف ان (الـطــقس سـيـكــون في ا
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ــــز نـــــشـــــرت جـــــريـــــدة الـــــتـــــا
الـبـريطـانـيـة مـقـاال حملـرر شؤون
الشرق االوسط ريتشارد سبنسر
معـلقـا على الـعقـوبات األمـريكـية
عـلى إيران بـعـنـوان (مـنع ترامب
صـــادرات الــنــفط اإليـــرانــيــة قــد
تؤدي النـتـقـام أسيـوي). قـال فيه
إن (قــــرار الــــرئـــيـس األمـــريــــكي
دونالد ترامب إنهاء االستثناءات
الــــتـي كــــانت بـالده قــــد وافــــقت
عليها لبعض الدول لشراء النفط
اإليراني تـهدد بـرد فـعل انتـقامي
وحــروب اقــتـــصــاديــة مع الــدول
الـصـاعـدة في آسـيـا مـثل الـص
والـهــنـد وهـمـا تـعــتـمـدان بـشـكل
كبير على النفط اإليراني القريب
وزهيد الـثمن). ويوضح سـبنسر
أن (واشـنـطن مـنـحت االسـتـثـناء
ــاضي لـعــدة دول مـنــهـا الــعـام ا
الـهـنـد والـصـ وتـركـيـا وكـوريا
اجلـنــوبـيـة والــيـابـان وإيــطـالـيـا
والـيــونــان وتـايــوان وخالل هـذا
الــــعـــام قـــلـــصـت الـــدول الـــثالث
األخـيـرة وارداتـهــا الـنـفـطـيـة من
إيـــران بــيــنــمـــا تــشــتــري الــدول
اخلمس البـاقية ماليـ البراميل
مـن الــنـــفط يـــومـــيــا مـن إيــران).
ويـشـيـر إلى أن (الـقـرار "سـيـضع
ــــــزيــــــد من الــــــصــــــعــــــوبـــــات ا

االقــتــصــاديــة عــلى كــاهـل إيـران
الــتي كــانت تــصــدر خالل الــعـام
ــنـــصــرم مــلــيــونـي بــرمــيل من ا
النفط يوميا منها نحو  650ألف
بــــرمـــيـل لـــلــــصـــ و 500 ألف
برميل لـلهند و 300 ألف برميل
لـكــوريـا اجلـنــوبـيـة و 165 ألف
بـرمـيل لــتـركـيـا وهـو األمـر الـذي
يبرر الـغضب الصـيني من فرض
عـقوبـات أمـريكـيـة عـلى صادرات
النفط اإليراني حـتى مع السماح

لهـا بـشـرائه من خالل االستـثـناء
األمريـكي فكيـف سيكـون موقـفها
الــيــوم) ويــعــرج ســبــنــسـر عــلى
ــوقف الــتـركـي بـعــدمــا تـذرعت ا
أنــقـرة بــأن (لـهــا مـوقــفـا خــاصـا
بـســبب اعـتـمــادهـا بـشــكل كـبـيـر
عـلى الــنـفط اإليـراني فـي تـوفـيـر
ــواطــنـــيــهــا إمـــدادات الــطــاقـــة 
وجــوارهـــا إليــران لـــكن اجلــانب

األمريكي لم يقبل هذا الطرح).
الى ذلك تــوجه وزيـر اخلــارجـيـة

االيراني محـمد جواد ظريف الى
مدينة نيويورك االمريكية صباح
امـس الــــثالثــــاء. وتــــاتي زيــــارة
ظــريف لـلــمـشــاركـة في اجــتـمـاع
يعـقد في اجلـمـعيـة العـامة لال
ـتـحدة بـعـنـوان (الـيـوم الدولي ا
لتعـددية االطراف والـدبلومـاسية
ـقرر من اجل الـسالم) الـذي من ا
ان يـبـدا اعـمـاله الـيـوم االربـعـاء.
وكـانـت اجلـمـعــيـة الــعـامـة لال
ــــــتــــــحــــــدة قـــــد صــــــادقـت في ا

كـانون اجـتـمـاعـها  73 يوم  20 
االول  2018 عــلى قـرار مــقــتـرح
من قـــبل حـــركــة عــدم االنـــحــيــاز
لتسمية يوم  24 نيسان بـ(اليوم
الــــدولي لــــتــــعــــدديــــة االطــــراف
والدبلـوماسـية من اجل السالم).
ــــقــــرر ان يــــجــــري وزيـــر ومـن ا
اخلــارجـــيــة االيــرانـي فــضال عن
ؤتمـر العديد من مشاركـته في ا
الـلــقـاءات مـع نـظــرائه من الـدول

االخرى. 
وبــحث رئـــيس حتــالف اإلصالح
واإلعـــمـــار عـــمــار احلـــكـــيم مع
القائم بأعمال السفارة األمريكية
في بــغــداد جـوي هــود تــطـورات
الــشــأن الـــســيــاسي في الــعــراق
ـنـطـقـة والـعالقـات الـثـنـائـيـة وا
بـــ بــغـــداد وواشـــنــطـن وســبل
ــصـالح ــا يــخــدم ا تــعــزيــزهـا 
كتبه امس شتركة. وذكر بيان  ا
ان (احلــكــيم شــدد خالل الــلــقــاء
"على إبـتعـاد العـراق عن احملاور
الـدوليـة وان مـصلـحـته الوطـنـية
العليا ومصلحة ابناء شعبه هي
الــــبـــــوصـــــلـــــة في عـالقـــــاته مع
اجلمـيع). وأكد عـلى ان (سيـاسة
الـعقـوبـات االقتـصـاديـة وجتويع
الشعوب سياسـة غير مجدية وال
ـــــكـن اعــــــتـــــمــــــادهـــــا فـي حل
اخلالفات" مـبيـناً ان "احلـوار هو

السبيل األمثل حللها).
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حررت قوة أمـنية فـتاة مخـتطفة
واعـتقـلت خـطـافيـهـا في منـطـقة
سـبع البـور بـبـغداد .وذكـر بـيان
لـقـيادة عـمـلـيـات بـغداد امس ان
(القوات األمنية حـررت مختطفة
ــــة بـــــعـــــد ســــاعـــــات من جـــــر
إخـتـطــافـهـا واعـتـقـال أثـنـ من
خـــاطِــفـــيـــهـــا). وأعــلـــنت وزارة
الداخـليـة عن إلقـاء القـبض على
مــتــهـم بــاالبــتــزاز االلـــكــتــروني
بـــبــغـــداد. وقــال بـــيــان امس إن
(اجلـــهـــود الــكـــبـــيـــرة لـــلــوزارة
تتواصل وبـتنسـيق عالٍ وتعقب
ــتــهــمــة دقـــيق ألحــد األهــداف ا

بـاالبــتـزاز اإللـكــتـروني حـيث 
تهم جنوب بغداد القبض على ا
وســـيـــتم إحـــالـــتـه الى احملـــاكم
اخملتـصة لـينـال جزاءه الـعادل).
ـواطـنـ في ووقع الـعـديـد من ا
اضية ضـحية عمليات األشهر ا
ابــتـزاز الـكــتـروني خــاصـة عـلى
مـنـصـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
مـن قــبل أشــخـــاص عــلى درجــة
ـهـارة واالحـتـرافـيـة عـالـيـة من ا
ــــواقـع. وأفــــاد في اخـــــتـــــراق ا
مــصــدر بـأن مــســلـحــ ســرقـوا
عجـلـة مدنـية وأصـابوا سـائقـها
ــــصــــدر في بــــجــــروح. وقـــــال ا
تصريح إن (مـسلح مـجهول
اقدموا على تسليب عجلة مدنية

بعد اصـابة سائـقها بـطلق ناري
الفتا ضمن مـنطـقة احلـسيـنية) 
سـلحـ الذوا بالـفرار الى ان (ا
الى جهـة مجـهولة) واضاف ان
ـصـاب الى (قـوة امـنــيـة نـقـلت ا
مستشفى قريب وشرعت بعملية
بـــحث وحتــقــيق لــلــقــبض عــلى
اجلـــنـــاة). وصـــدقت مـــحـــكـــمــة
حتــقـيق الـرصــافـة أقــوال مـتـهم
انــتـحل صــفـة ضـابـط في جـهـاز
اخملـــابـــرات الــــوطـــني ومـــارس
عـمــلـيـات نـصب واحــتـيـال عـلى
.وقـال مـجـلس الـقـضـاء ـدنـيـ ا
األعـلى في بيـان تـلقـته (الـزمان)
ـــتــــهم اخـــذ مــــبـــالغ امس ان (ا
مالية تقدر بنحو  12 ألف دوالر
من أربعة مـواطنـ بواقع ثالثة
آالف من كـل شـــــخص بـــــغـــــيــــة
ـجلس بـغداد ومـبلغ تعـييـنهم 

 15 ألف دوالر من  3 أشـخـاص
بغية تعييـنهم بجهاز اخملابرات
بــــــــــواقـع  5 آالف دوالر مـن كل
شخـص). واعلـنت وزارة الـدفاع
عن رفـعهـا شـكـوى جزائـيـة على
فــريق مـتــقـاعــد ظـهــر في احـدى
علـومات تسيء القنـوات ادلى 
ـســلـحـة. الـى سـمـعــة الـقــوات ا
وقالت الوزارة في بيان امس ان
ــســـتــشــار الـــقــانــوني (دائــرة ا
بـــالــوزارة قــامت بـــرفع شــكــوى
جــزائـــيــة عـــلى الـــفــريـق الــركن
ــتــقــاعــد جــلــيل خــلف شــويل ا
لــقــيـــامه بــالــظـــهــور في احــدى
ـــعـــلـــومــات الـــبـــرنــامـج ادلى 
مــفـــبــركــة وكـــاذبــة تـــســيئ الى
ـسـلــحـة). من ســمـعــة الـقــوات ا
جــــانــــبه  دعــــا الــــنــــائب األول
لــرئـيس مــجـلس الــنـواب حـسن
الـكـعـبي رئـيس مـجـلس الـوزراء
ــهــدي إلى تــقــد عـــادل عــبــد ا
الدعم والتحـفيز ألبنـاء البلد من
واهب ـبتكرين وا اخملترع وا
في اجملــاالت الــعــسـكــريــة.وذكـر
ـكـتـبـه امس ان (الـكـعـبي بـيــان 
ـــفــوض عـــلي زامل اســتـــقـــبل ا
نسوب الى قـيادة قوات حرس ا
احلـدود واحلـاصل عـلى الـعـديد
من األوســمــة خالل الـفــعـالــيـات
احملـلــيــة والــدولـيــة بــعــده أحـد
مـيـزين في البالد) اخملتـرعـ ا
مـــشـــددا عــلى (ضـــرورة حــرص

ـؤسسـات والسيـما الوزارات وا
الـــصــــنـــاعـــة فـي الـــعـــمـل عـــلى
احــــتــــضــــان هــــذه الــــكــــفـــاءات
واالمــكـانــيـات الـوطــنـيــة بـهـدف
إطالق طـــاقــاتـــهم ومـــهـــاراتــهم
اإلبـداعـيــة وتـوظـيـفـهـا بـالـشـكل
األمـــثـل). الى ذلك تــــوفي عــــبـــد
ـــنـــســـوب اجلـــبــــار احلـــلـــفـي ا
ديـرية الـتوجـيه العـقائدي في
احلــــشـــد الــــشـــعــــبي مــــتـــأثـــراً
ديرية في بيان بجراحه.وعزت ا
امس (شـهيـدهـا الذي نـال شرف
الـشـهادة مـتـأثـراً بإصـابـة اثـناء
تأدية الواجب في قاطع عمليات
غــرب االنــبـار مــحــور عـكــاشـات
أدت الى اضــــرار بــــلــــيـــغــــة في
جسده) مبـيـنا ان (الـشهـيد ظل
دة شـهرين يعـاني من اإلصابـة 
حـتى نـال شـرف الـشـهـادة امس
الثالثـاء). في غضـون ذلك اعادة
دائـرة الــتــحــقـيــقــات في هــيــئـة
الـنـزاهـة مـلـكـيـة عـقـار مـستـولى
عـليه بـصـورة غيـر قـانونـية إلى
الـدولـة.وقـالت الـدائـرة في بـيـان
كـتب تمكنت امس إن (مالكات ا
من إعــادة مــلــكــيــة عــقــار عــائـد
لــوزارة الـــبــلـــديــات واألشـــغــال
الـــعـــامـــة  االســـتـــيالء عـــلـــيه
بـصـورة غــيـر قـانـونـيـة وإنـشـاء
أسس ودعـامـات لـتـشـيـيـد مـبـان
سـكـنـيـة عـلى الـعـقار الـواقع في

مركز محافظة كركوك). 
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