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ندرجات أساسية واصلة العمل 
في االتفاق النووي.

تحدة أنها لن فقد أعلنت الواليـات ا
تــفـرض عـقــوبـات عــلى نـقـل الـوقـود
ـسـتـنــفـد خـارج إيـران أو الـنــووي ا
على تـشغـيل مفـاعل بوشـهر مـحطة
ـدنـيـة الـوحـيـدة في إيران الـطـاقة ا
لكنـها قـالت إنها قـد تفرض عـقوبات

على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من
ـــاضي االتـــفـــاق الـــنـــووي الـــعـــام ا
وتـعهّـدت بـفرض "أقـصى الـضـغوط"
عـلى طــهـران لـلـجم الــدور اإلقـلـيـمي
إليــران الــعــدو الــلـدود لــلــســعــوديـة
وإســـرائـــيل حـــلــــيـــفـــتي الـــواليـــات

تحدة. ا
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ويــقـــول مــراقـــبــون إن إدارة تــرامب
تـســعى إلى دفع إيــران خلـرق بــنـود
االتفاق وبـالتـالي التسـبب بانـهياره
مـا من شـأنه أن يـفـاقم عـزلـة طـهـران

على الساحة الدولية.
وقــــال الــــرئـــــيس اإليــــرانـي حــــسن
روحــــاني امـس الــــســـبـت إن إيـــران

يـــجب أن تـــتـــصـــدى لـــلـــعـــقـــوبـــات
األمــريـــكـــيـــة عن طـــريق مـــواصـــلــة
تـصـديـر الــنـفط وتـعـزيـز الـصـادرات
غـيـر الـنـفـطـيـة. وجـاءت تـصـريـحات
روحــانـي الــتي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون
الـرســمي عـلى الــهـواء بــعـد يـوم من
حتـرك واشـنـطـن إلجـبـار إيـران عـلى
الكف عن إنـتاج يـورانيـوم منـخفض
الــتــخــصــيـب وتـوســيـع مــحــطــتــهـا
الوحيدة للـطاقة النـووية في تكثيف
حلـــمــلــتــهــا الــتـي تــســتــهــدف وقف
بــــرنــــامـج طــــهــــران لـــــلــــصــــواريخ
الــبــالــيــسـتــيــة واحلــد من نــفــوذهـا
ــنـطـقــة. وقـال روحـاني ”أمـريـكـا بـا
حتــــــاول خــــــفـض االحــــــتـــــــيــــــاطي
األجـــنــبي... ومن ثـم عــلــيـــنــا زيــادة
دخلـنـا من العـمـلة الـصـعبـة وخفض
إنـفـاقـنـا من الـعـمـلـة. يـجب أن نـرفع
االنـتـاج ونـزيـد من صـادراتـنـا (غـيـر
الــنــفـطــيــة) وأن نــقـاوم اخملــطــطـات
األمــريـكـيــة ضـد بـيـع نـفـطــنـا. وهـذا
اإلجـــراء الــــذي اتـــخـــذته الـــواليـــات
تـحدة يـوم اجلمـعة ولم يـشر إليه ا
روحـاني مـبــاشـرة هـو ثـالث إجـراء

ا يتطلّبه بناء األسلحة النووية.
ــوجب االتـفــاق يُـســمح لـطــهـران و
بـبـيع الـيـورانـيـوم اخملـصّب بـنـسـبة
تـفــوق الــسـقف احملــدد في األسـواق
الــدولــيــة مـــقــابل حــصـــولــهــا عــلى

اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزيـر اخلارجـيـة األميـركي مايك
بومبيـو أعلن اجلمـعة عن تعديل في
تـحدة التي ستبدأ موقف الواليات ا
بفرض عقوبات على أي جهة تشارك
في مــبــادلــة الــيــورانــيــوم اخملــصّب
بــالـيـورانــيـوم الــطـبــيـعي كــمـا تـلك
ـــاء الــثــقــيل ــشــاركــة بـــتــخــزين ا ا
ــعــدّالت اإليــرانـي الــذي يــتــخـــطّى ا

سموح بها. ا
ـتــحـدّثــة بـاسم اخلــارجـيـة وقــالت ا
األمـيــركـيــة مـورغــان أورتـاغـوس إن
"إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام
اإليراني بـسبب أنـشطـته التي تـهدد
ـنـطـقـة وتـضـر بـالـشـعب اسـتـقـرار ا
اإليراني. وهذا يـشمل منع إيران من

الوصول إلى السالح النووي".
لـــكن واشـــنـــطن أصـــدرت إعـــفــاءات
ــدة ثـالثــة أشــهـــر تــســمح جـــديــدة 
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فـان هـذا االفــتـتـاح يـعــد خـطـوة من
اخلــطـــوات الــتي تـــســتــمـــر قــيــادة
عـملـيـات بـغـداد بـتـنـفـيذهـا من اجل
ـــواطـــنـــ تـــخـــفـــيف الــــعبء عن ا
وتسـهـيل حـركة تـنـقـلهم بـ احـياء

العاصمة بغداد).
واعـلنـت امـانـة بغـداد عـن ازالة دور
. وقــالت فـي بــيــان شــيــدت جتـــاوزاً
امس إن (مالك االمــانـة ازالـت ثالثـة
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أفتـتح قـائـد عمـلـيـات بغـداد الـفريق
الــركـن جــلـــيل الـــربــيـــعي الـــطــريق
الرابط ب جزيـرة بغداد السـياحية
ومستـشفى العـلوم الـعصبـية ضمن

منطقة صدر القناة في بغداد. 
وذكـر بــيـان امـس ان (هـذا الــطـريق
ــثـــنى ومـــغــلق ــر حتـت جــســـر ا
لـدواعٍ أمـنــيـة مـنـذ 16 عـامـاً وبـذلك
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عـقابي ضـد إيـران في غـضـون ثالثة
ــتـحـدة أسـابــيع. وقـالت الــواليـات ا
ـــاضي إنـــهــا لن تـــمــدد األســـبــوع ا
إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري
الــنــفط اإليــراني وذلك فـي مــحــاولـة
لـــوقف صــادرات الـــنــفط اإليـــرانــيــة
نهـائـيا. كـمـا أدرجت واشنـطن قوات
احلــــرس الـــــثــــوري اإليــــراني عــــلى
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ماذا يـعنى أن يرمي سائق سيـارة او راكب فيها قنيـنة ماء فارغة في الشارع
الـعام  وماذا يـعنـي ان يترك طـالب او طالـبة فـضالت األكل عـلى شبـاك قاعة
الـدرس او على منضدة االستاذ  وأن ينظـر شرطي لطفل يتلوى بردا او حرا
بيـد امرأة تـستـجدي به عـند مفـترق طـريق او سيـطرة أمـنية  ويـنسى انه ابن
لـلـدولـة او يـرتـدي أشـخـاص مالبس الـبـيت في الـشـارع  او نـسـمع كـلـمـات
درسة وال يـروي لك ما تـخدش احلـياء في أمـاكن عامـة  او يعود طـفلك مـن ا
تـعّلـم  بل يُسـمـعك قـصص الـشـجـار الـتي خـاضـهـا مع الزمـالء مع ألـفاظ لم
ـدرسـة بال حـديـقة  او نسـمـعـهـا منه عـنـدمـا كـان في الـبيت  ومـا تـفـسـيرك 
مدخل وزارة عـلى النقيـض من مظهر وزيـرها او تذهب للـتبضع ومبـدأ الغلبة
ـهيـمن على عقل الـبائع  او يعـاملك موظف بـخشونـة  وأال حتصل على هو ا
حـــقك اال بــعــد أن يُــهــدر جــانـب من كــرامــتك  او يــفــتـــقــد ســلــوك الــطــبــيب
ال ماذا يعني كل والصـيدالني لقيمة االنسانية  وليس في باله سوى جمع ا
ذلك ? مظـاهر غير مرغـوب بها  يتعذر احـصاؤها ويزداد انتـشارها قد يبدو
لكنه غـاية في التـعقيد واخلـطورة فهل من تـفسير األمر بـسيطـا عند البـعض 
ـظـاهـر ? . ان تـراجع الـذوق الـعـام  وعـدم انـضـبـاط الـسـلـوك  وخـلو لـهذه ا
ـا هـو جـمــيل  وافـتـقـاد الـقـيم الـنـبـيـلــة  تـرتـبط بـالـثـقـافـة أكـثـر من الـكالم 
فال أظن تـفسيـرا لها بـغير الـقول انه التـخلف الذي ارتبـاطها بـأي شيء آخر 
غـدا ظـاهـرة جـلـيـة ال نــريـد االعـتـراف بـهـا وعـنـدمـا يـشـيع الـتـخـلف يـضـعف
الشعور باالنتماء للوطن  فليس من منهل لهذا الشعور غير الوعي  وال وعي
من غيـر ثـقـافـة . وبـالـرغم من ازديـاد وتـنـوع مظـاهـر الـتـخـلف لـكـنهـا لم حتظ
بـاهتمام من هو مسؤول عن التصـدي لها  ولكن قبل ذلك  البد من القول ان
ادي من دون أن نـسمع حـديثا احلـديث في األروقة يـدور اليوم عن الـتخـلف ا
مسـاويـا له عن الـتـخـلف الـثقـافي واحلـضـاري  نـعم االثنـان قـد تـراجـعا في
شـكلة لم يـتبلـور بعد  أي الوعي بالدنا بـشكل مهـول  ما يؤكـد ان الوعي با
ـا علق بـها من شـوائب احلروب بأهـمـية الـثقـافة في تـشـذيب حيـاة اجملتـمع 
واحلــصـار واالحـتالل والـفــسـاد الـتي قـاسى ويـالتـهـا الـعـراقــيـون  كـثـيـرون
وكـانـوا بـذلك يـريـدون مأل حتـدثــوا عن اعـمـار االنـسـان قـبل اعـمـار الــبـنـيـان 
الفـراغ الثقـافي لدى اجملتـمع  فالثـقافة قـوة ضبط مهـمة للـسلوك االجـتماعي
و ظواهر الطرف والـسياسي  ويقف هذا الـفراغ وراء تراجع الذوق العـام و
والــغـلـو واالرهـاب  وهـو ذاتـه الـذي يـقف وراء اهـمــال الـبـيـئـة وعــدم الـعـنـايـة
باألمالك الـعامـة  وسـلوك الالمـباالة الـذي يهـيمن عـلى نسـبة ال يـستـهان بـها
ـسـؤولـ لــذلك لن نـحـصل عـلى مــا نـتـطـلع له وان رصـدنـا ـواطـنـ وا مـن ا
ـواطن أهــمـيـة الــنـظـافـة ـوظـفــ  مـا لم يــعي ا وعـيـنّــا اآلالف من ا اليــ  ا
ـال العـام وغـيرهـا  وخـلق هذا وضرورة تـرشـيد الـكـهربـاء  واحلـفاظ عـلى ا
الوعي لن يـتـحقق اال بـالبـرامج الثـقافـية  وال نـخـتلف عـلى ان البـنى التـحتـية
ـسـاران ـضي ا الــراقـيـة تـســهم في حتـضـر الــسـلـوك  لــكن الـصـحـيـح أن 
بالـتوازي  لكننـا لم نلمس من هذا شيـئا وما نراه يثيـر االحباط واالستغراب
فمـا يرصد للثقافة من أموال باهت وال معـنى له  والبرامج الثقافية عشوائية
وبال هدف وحتـصل بالـصدفـة وليـس بالتـخطـيط  ومـدارسنا لـم تعـد التـربية
من مشـاغـلهـا فال حـضور لـلـنظـام واالنضـبـاط واخللق الـرفـيع  واجلامـعات
ـؤسـسـات صـارت في نــظـر بـعض طـلـبـتـهـا أقـرب الـى الـكـوفـيـات مـنـهـا الى ا
العـلميـة  أما األهلـية فـاحلديث عنـها يطـول  وثقتـنا باإلعالم تـزعزعت وصار
الـرسالي من ب األماني  وكأن احلرية جاءت لبث الفوضى والكراهية وليس
ـؤســسـة الـديــنـيـة كـل يـغـني عــلى لـياله لــبـنـاء األوطــان  وفي ا
ستـوى طمـوح العـراقيـ ومكـانتهم  وال فـالواقع لـيس 
يـتـنـاسب اطالقـا مع مـا يـنـتـظـر لـهـذا الـبـلـد الـعـظـيم من
ا حدث  أدوار انسانية كبيرة يراد لنا امعان النظر 
واعـادة االعتبار للثقافة  ألنـها جوهر االنسان  وفيها

يكمن حب األوطان .

u‰∫ انتشار ظاهرة التسول في شوارع بغداد  ð
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نفذت شرطـة محافـظة بغداد 60 امر
قــــبض اســــفـــرت  عن اعــــتـــقـــال 53
مــتــســوال ومـخــالــفــا لـعــدم حــمــلـهم

مستمسكات رسمية . 
وقال بيـان للقـيادة إن (مفـارز شرطة
بـــغــداد نـــفــذت 60 امــر قـــبض وفق
مــواد قـــانـــونــيـــة مـــخــتـــلـــفــة خالل
ــاضـــيـــة اســـفــرت عن الـــســـاعـــات ا
اعـتـقـال 53 مـتـسـوال و 20 مـخـالـفـا
لعـدم حمـلهم مـستـمسـكات رسـمية),
ـمــارـــــــسـات األمــنـيـة مــبـيـنــا ان (ا

ارسة استباقية).  بلغت 328 
وتفاقمت ظاهرة التسول في شوارع
الـعـاصـمـة  بـعـد احـداث عام 2014
خاصة بـ األطفال واشـخاص عرب
اجلـنـسـيـة يـتـوزعـون في الـسـاحـات
ـــرور الـــضـــوئـــيـــة وتـــقـــاطـــعــــات ا
شاهد والسيطـرات كما وبـاتت من ا

ألوفة.  اليومية ا
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وقـبـضت مـديـريـة جنـدة بـغداد عـلى
ثالثة مـسـلحـ في منـطـقة الـشعـلة.
ــديــريــة في بــيــان امس إن وقــالت ا
(مـفـارز الــنـجـدة الـقـت الـقـبض عـلى
ثالثــــة مـــســــلــــــــحــــ يـــحــــمـــلـــون
كالشنكوف عدد 3 مع مخازن عدد 2
باالضافة الى 52 اطالقة بنـدقية مع
مـــســـدس صــوتـي مــحـــور ومـــخــزن
مـــــســــدس وبـــــداخــــله 5  اطالقــــات
بصـحبـتهم عـجله نـوع سني  ,حيث
 تــــســـلـــيـم االشـــخـــاص مـع قـــطع
الـسالح والـعـجـله الى اجلـهـات ذات
االخـــتـــصـــاص التـــخـــاذ االجـــراءات

الالزمة بحقهم). 
كـما وألـقت قـوة أمـنيـة الـقـبض على
مــتــهم بــانــتــحــال صــفــة ضــابط في
وزارة الـداخـلـيـة.وقـال بـيـان لـقـيـادة
عــمــلـيــات بــغــداد امس ان (دوريـات
الـنـجـدة ألـقت الـقـبض عـلى شـخص
مــنـتـحل صــفـة ضــابط بـرتـبــة مـقـدم
ضـبط بــحـوزته سالح نــوع مـسـدس
 اعتقاله عند نزول جسر اجلادرية
ـــزادات بــاجتـــاه مـــنــطـــقــة شـــارع ا

مــكـافــحــة االرهـاب - كــركــوك ألـقت
الـــقــبض خـاللــهـــا عــلى هـــدف مــهم
ضــمن ســلــسـلــة األهــداف الــصـادرة
بــحــقــهم مــذكــرات إلــقـاء قــبض و
تـنفـيذ الـعمـلـية بـنجـاح).من جـهتـها
ضـــبــطـت وزارة الــداخـــلــيـــة أوكــارا
لــداعـش في كــركـــوك.واكــد بــيــان ان
(مـــفـــارز اســـتـــخـــبـــارات الـــشـــرطــة
االحتــاديــة وبــنــاءً عــلى مــعــلــومـات
دقيقـة تمكـنت من العثـور على اوكار
لالرهابـي بداخـلهـا مواد طـبية و7
صـواريـخ قـاذفــة ضـد الــدروع واخـر
ضـد األشـخاص و 5حـشـوات قـاذفة
وعـتـاد رشـاش مخـتـلـفـة في نـاحـية
الـــريـــاض وقــــريـــة شالكــــة وقـــريـــة
ــحــافـــظــة كــركــوك). في اجلـــســام 
غـــضــون ذلـك رأى اخلــبـــيـــر األمــني
ــواجــهــة مع أحــمــد الــشــريــفي ان ا

داعش انتقلت الى مرحلة جديدة.
 واشـار الـشريـفي فـي  تصـريح  الى
إن (ظـــهــــور زعـــيم داعش أبـــوبـــكـــر
الـبـغـدادي فـي فـيـديـو جـديـد مـؤشـر
عـلى مـرحـلـة جديـدة سـتـكـون بـالـغة
اخلطورة وهو ما يـتطلب االستعداد
لها) ,واوضح ان (الفـيـديو يـؤكد أن
ـواجـهـة مع هـذا الـتـنـظـيم انـتقـلت ا
من مـرحـلـة الـتـهـديـد الـعـسكـري إلى
األمــني الــنـوعـي وهـو مــا يــعـني أن
عملـياته سـواء بالـعراق أوفي أماكن
أخـرى سـوف تـكـون أمـنـيـة أكـثـر من

كونها عسكرية).
»U¼—ô« U¹UC

مـن جــهــة اخـــرى صــدقت مــحـــكــمــة
حتـقــيق الـكـرخ اخملــتـصـة بــقـضـايـا
اإلرهــاب اعـتــرافـات داعــشي يــحـمل
صــــــــفـــــــة نـــــــائب أمــــــــيـــــــر قـــــــاطع
اخلالدية.وقال بيـان جمللس الـقضاء
االعـــلى تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
ـــتـــخــــصص بـــجـــرائم (الـــقـــاضي ا
ــتـــهم كــان في اإلرهـــاب أفــاد بـــان ا
ـضــافـات جــولــة اسـتــطالعــيـة فـي ا
الــتي دمــرت أثــنــاء حتــريــر مـنــاطق
غـرب الـعـراق والـعـمل عـلى إعـادتـها
العـمل مع اخلاليا الـنائـمة ,(مشـيرا

انـتــقــلت ظــاهـرة " االنــتــحــار" الـتي اتــســعت مــسـاحــتــهــا في اجملـتــمع  الى
الصـحافـة في العـراق  فهـا هي مجـلة ( الف بـاء ) تعـلن توقـفهـا النـهائي عن
ـة تــوقف اي مـطــبـوع عـراقي ال الــصـدور .. ولــسـان حـالـي  يـقـول : ان جــر
ـوت اجملتـمـعي نفـسه. ومـعـروف  ان مجـلة " ـوت فـقط  إنهـا ا تـفضي إلى ا
ـبـادرة شـخـصيـة من الـف باء " اعـيـد اصـدارهـا  بـعـد تـوقـفـهـا الـقـسـري  
الـزمـيل شامل عـبـد القـادر في الـعام  2015 واسـتـمـرت حتى 2017 حـيث
تـوقفت  وبـعد مـدة  اعيـد اصدارهـا في يوم االول من كـانون الـثاني 2018
 ?ثم اوقـفـهـا من جــديـد الـزمـيل شـامل فـي االول من هـذا الـشـهـر.. وقـال ان
قراره نـهائيـا ..وهذا التوقف يـعني ان الشـريان الصحـافي في العراق اصابه
ـيت  السـيمـا ان هـناك عـديـدا من الصـحف والـفضـائيـات الـعراقـية  خلل 
تـرفـع خـجال رايــة الـتــوقف  بــاعـتــبـاره  آخــر الـكي  بــعـد مــعـانــاة طـويــلـة 
واستـنزافات  لم يقـو على استمـراها اصحابهـا  فاجتهوا الى تـشريد مئات
الـعامـل مـن الصـحفـيـ والفـنـي .. هم اآلن بال عـمل  واظن ان عـددا آخر
سيـلتـحق بقـافلـتهم  فـنحن نـسمع ان بـعض الصـحف والـفضائـيات قـلصت
اعداد مـوظفيها الى النصف  وهي ايضا تتلكأ بدفع رواتب البقية الباقية من
ــؤلم   لم يـرف جـفـن لـلـجـنــة الـثـقـافـة الـعــامـلـ فـيــهـا  وازاء هـذا الـواقع ا
ـانـية  او وزارة الـثقـافة   مـن اجل وضع االصبع عـلى اجلرح واالعالم الـبر
ـا يــأتي يــوم نـرى فــيـهــا بــغـداد  خــالـيــة من الــصـحف ومن الــنـازف .. فــر
الـفــضـائـيـات عـدا  اعالم  الـدولـة  بـسـبب فـقـدان الـرعـايـة والـدعم من كـافـة
اجلهـات التي ينـبغي ان تكـون من اولى مهـامها تشـجيع الصـحافة واالعالم 
من خالل حصة عادلة من االعالنات واالشتراكات احلكومية وتسديد الديون
ـسـتقـلة كـمـفوضـيـة االنتـخابـات الى الـصحف ـؤسـسات ا التي بـذمـة بعض ا
طبـوعات والكـتب  ووسائل الدعم سـتقلـة. وتأسـيس دائرة مهـامها تـوزيع ا ا
االخــرى . ان احلـقــيـقـة الــقـائـمــة االن في شـارعــنـا االعالمي هـي بـ الـواقع
الـقــائم  والـتـنـظــيـر الـذي نــسـمـعه  وبــ األزمـة والـتـفــكـيـر في حــلـهـا  بـ

شـكلـة وإرجاعـها ألسبـابهـا  هي ب الذات  نـهج في قراءة ا عـطيـات  وا ا
ـا يلـيه.. لقـد نسى الـبعض  ان وضـوع بـ التـنظـير والـتصـور الالحق  وا
مارسة يدل على واقعية الرؤية وإمكانية التطبيق وإال االقتـران ب الواقع وا
ــشــكـــلــة في جــهــة والـــواقع في مــكــان آخــر... ســيــكــون الــكـالم عن هــذه ا
اضي التراثي للصحافة العراقية ومكانتها فاالنـشطار الكبير في الرؤية ب ا
 وكيـف نتـعـامل مـعه ونـقـرؤه على حـقـيـقـته احلـاليـة  بـون شـاسع  ومـرير 
فلـندرس ظاهرة ( انتحار ) الصحافة في العراق  والتي شكلت نهاية مجلة "
الف بـاء " ابرز اشكـالهـا  واعمق مـحطـاتهـا   قبل فـوات األوان .. ! صحيح
ان لكـل ظرف زمانه  ولكل مركبـة سائقها فالوضع الـعام بالعراق في الوقت
احلالـي تسوده الـفوضـوية  والـفوضى  في جـميع اجملاالت ومـنهـا الصـحافة
التي تـعتبر مـرآة اجملتمع  لكن هـذه الفوضى والـتخبط واالنهـيار والتجاذب 
والصراعات التي حتيطنا وتسكننا  سيكون ضحيتها الصحفي واالعالمي 
السيما اجليل اجلديد من خريجي كليات االعالم في اجلامعات ..فهل انتبهنا
الى ذلـك ?  ام انـنــا  ســنــســتـمــر بــشــرب مــاء من قــربـة
مـثـقــوبـة  من نـهـر أجــاج .. فال اذن تـسـمع  وال ذهن
يـستـقـر ..! اخي شـامل  سيـحـسب لك الزمن  انك
ـهــني  في زمـن يـلــفه دخــان اسـود .. اديت واجــبك ا

محبتي .

شاكـر الزامـلي الـعديـد من اإلجازات
اإلستـثـماريـة لـقـطاع الـتـعـليم بـغـية
النهوض به وحتفيزه ووضع  رؤية
جـديــدة لــدفع واقع الــتــعـلــيم نــحـو

التقدم والنمو واإلبداع. 
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(مـدارس عـشق بـغــداد الـنـمـوذجـيـة
ــنــصــور الــتي لــلــمــعــرفــة / فــرع ا
تـنـفــذهـا شـركـة الــفـنـاء الـهــنـدسـيـة

والكائنة في منطقـة البيجية مجاور
ـركـزيـة وعـلى ـنـصــور ا  إعـداديـة ا
مـسـاحة 8 دو و 12 أولك  تـهدف
الى تــــشـــيــــيـــد صـــرح تــــعـــلــــيـــمي
إستثماري حـديث تتكون من رياض
لألطــفــال وإبــتــدائــيــة ومــتــوســطـة
وإعــداديـــة  بــاإلضـــافـــة الى مالعب
ومــــــســـــابـح وحــــــدائق وقــــــاعـــــات

ومختبرات ومسارح). 
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واضــاف ان (الـبــنــايــة الــرئــيــســيـة
لـلمـشـروع سـتـكـون قـاعـات دراسـية
مكـونـة من ثالثة طـوابق حـيث قسم

الـعمـل فـيهـا الـى ثالثـة أجزاء إذ 
اإلنــتـــهــاء من الـــهــيـــكل اإلنـــشــائي
لــلـــطــابـق األرضي واألول والـــعــمل
جاري حالياً لتسليح الطابق الثاني
 كــمــا إن الــعــمل مــســتــمــر من قــبل
كــوادر الــشــركــة لــتــســلــيح األسس
لـــلــــمـــســــابح) وأشــــرت الـــلــــجـــان
الهـندسـيـة التـابعـة للـهـيئـة تصـاعد
ـشروع  من أجل وتيـرة العـمل في ا

إجنازه في موعده احملدد.

دور شــيــدت جتـاوزاً ضــمـن احملــلـة
781 في حي الـبـتول). واضـافت ان
ـعـامل الـبــلـدي قـام بـحـمـلـة (قـسم ا
ـذكورة كبـيرة ازال خاللـهـا الدور ا
بــاالضــافـة الـى اســيــجـة وســقــائف
وغيـرهـا من التـجـاوزات الـتي كانت

نطقة). تتقاطع مع اعمال تطوير ا
من جـــهـــة اخــرى  مـــنـــحت هـــيـــئــة
إستـثمـار بغـداد  متـمـثلـة برئـيسـها
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{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - أعــــلـــــنت
ــتــحــدة اجلــمــعــة أنــهـا الــواليــات ا
ســــتـــبــــدأ فــــرض عــــقــــوبـــات عــــلى
الصـادرات اإليرانـية من الـيورانـيوم
اخملـــصّب الــتي يــجـــيــزهــا االتــفــاق
الــنــووي لــكــنّـهــا مــنــحت إعــفـاءات
تسمح بـإبقاء االتفـاق النووي الذي
انـــســحب مـــنه الـــرئــيس األمـــيــركي

دونالد ترامب حيّاً.
ÍœUB² « —U¼œ“«

ويأتي الـقـرار األميـركي وسط تـزايد
اإلحــــبـــــاط اإليــــرانـي من االتـــــفــــاق
الــنـووي الــذي يـقــول مـحــقـقـو األ
تحدة إن طـهران ملـتزمة به والذي ا
لـم يـــحــــقق االزدهـــار االقــــتـــصـــادي
ــوعــود فـي طــهــران ال ســيــمــا مع ا
فــرض اإلدارة األمــيــركـيــة عــقــوبـات
قــاســيـة. ويــجــيــز االتـفــاق الــنـووي
ـبـرم بـ طـهـران والـدول الـكـبـرى ا
والـــذي  الــتــوصّـل إلــيه فـي عــهــد
الــرئــيس األمــيــركي الــسـابـق بـاراك
أوبـامــا لـطـهـران اإلبــقـاء عـلى 300
كلغ من اليـورانيـوم اخملصّب بنـسبة
ئة وهي نسبة أدنى بكثير  3,67با
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وزير اخلارجية
االمريكي مايك
بومبيو خالل

حديث تلفزيوني
في واشنطن

ـبـاشرة وأعلـنت أمـانـة بغـداد عن ا
برفع الكتل الـكونكـريتية في ثـمانية

أزقة مغلقة منذ 13 سنة.
وذكر بـيـان امس انه ( فـتح األزقة
 36  34  25  21  17  15  7 5
ضـــمن احملـــلـــة 730 في مـــنـــطـــقـــة
غـلقـة منذ البلـديات شـرق بغـداد وا
ســـنــة 2006 بـــعـــد اســـتـــحـــصـــال

وافقات االمنية الالزمة). ا
باشرة وأعلنت قيادة شرطة بابل ا
برفع الكتل واحلـواجز الكونـكريتية
في مـحـيـطهـا. وذكـر بـيـان امس انه
(في مــبــادرة من قــبل قــائــد شــرطــة
بـابل الــلــواء عـلـي حـسن الــزغــيـبي
الظـهــار احملـافــظــة بـأبــهـا صــورهـا
ــكـانـتـهـا الــتـاريـخـيـة ـا يـلـيق  و
والثـقـافـيـة وبعـد االسـتـقـرار األمني
ــــلـــحــــوظ  رفع بــــاقـي الـــكــــتل ا
ؤدي الكـونـكريـتـيـة وفتح الـشـارع ا
الى مـــدخـل الـــقــــيـــادة الـــرئــــيـــسي
بـالـتـنـسيـق والـتـعـاون مع قـائـمـقام
قــضـــاء احلــلـــة صـــبــاح الـــفــتالوي

ودائرة بلدية احملافظة). ÕU²²∫ قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي يفتتح الطريق الرابط ب جزيرة بغداد السياحية ومستشفى العلوم العصبية «

الــسـيــديـة). وافــاد الـبــيـان ايــضـا بـ
(اعــتـقــال مـتــهـمـتــ اثـنــتـ قــامـتـا
ــواطــنــ بــالــدخـــول الى دار أحــد ا
بقصد السرقة في منطقة الغدير بعد
واطن بدوريات النجدة). استنجاد ا
ــنــافــذ احلــدوديـة وأعــلــنت هــيــئـة ا
ضبط  27حـاويـة تــسـبـبت هـدراً في
ــــيــــنــــاء أم قــــصــــر ــــال الــــعــــام  ا
الــشـمــالي.وقــالت الـهــيــئـة في بــيـان
امس انه ( ضبط  27حاويـة حجم
نفـذ تسـببت هدراً في 40 قدما فـي ا
ـــال الـــعـــام وحتـــتـــوي عــلـى مــادة ا
ســبــلـت مع ثالجــة عــدد  3220بــكچ
). واصــــيب ثالثـــة مـــنـــشـــأ الـــصـــ
اشــخـاص بــجــروح مـتــفـاوتــة جـراء
ـديـنة انـفـجـار في اجلـانب االيـسـر 
ــوصل.وقـــال مــصــدر في تــصــريح ا
امس إن (ثالثــة اشـخــاص اصـيــبـوا
بــجــروح مــتــفــاوتــة أحــدهم بــحــالـة
خطرة اثـر انفجـار لم تعرف طـبيعته
في مـنـطـقـة اجملـمـوعـة الـثـقـافـيـة في

وصل).  ايسر ا
في غـــضــون ذلك ألــقـت قــوة أمــنــيــة
القبـض على متـهم قتل شـقيقه طـعنا
بالسـك وكـان هاربا من الـعدالة في

محافظة ذي قار.
وذكـــر بــيـــان لــقـــيــادة الـــشــرطــة  ان
(األجــهـزة األمــنــيـة في قــسم شــرطـة
بــلـدة اجلــزيــرة اسـتــطــاعت مـراقــبـة
تهـم الهارب من ومتـابعـة حتركـات ا
الـعـدالــة لـقـيـامه قـتل شــقـيـقه طـعـنـا
بـــالـــســــكـــ والـــذي يــــرمـــز الســـمه
س.ش.م.ب يبـلغ من الـعـمر  30سـنة
من سكنة حي الشهداء في الناصري
ـــفــارز الـــقــبـض عــلى حـــيث الـــقت ا
تهم بعد نصب كم محكم). م ا

ن جــهــة اخــرى نــفــذت قــوات جــهـاز
مـكـافحـة االرهـاب عـملـيـة نـوعـية في
مـــحــافـــظــة كــركـــوك  ألــقت خـاللــهــا

القبض على هدف مهم . 
وقــال بـــيــان خلــلـــيــة اإلعالم األمــني
علومات استخبارية امس انه (وفقًا 
 تنفيـذ عمليـة نوعية البـطال قيادة
الــعـمــلـيـات اخلــاصـة الــثـانــيـة فـوج
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كالم أبيض

الى ان (جـهدا اسـتـخـباراتـيـا متـقـنا
بــإشــراف احملـكــمــة اثـمــر عن إلــقـاء
القبض عـليه وصدقت ?أقواله وفقا
ــادة الــرابــعــة من قــانــون ألحــكــام ا
مكـافـحة اإلرهـاب). واعـترف خـمـسة
مــتـهــمـ قــيـامـهـم بـتـجــهـيــز عـبـوة
نـاسـفــة البـتـزاز مـواطن فـي مـنـطـقـة
احلرية بـبغداد. ولـفت البيان الى ان
ـتــهـمـ اخلــمـسـة اعــتـرفـوا أمـام (ا
قــاضي الـتــحـقــيق بــتـجــهـيــز عـبـوة
صوتية مـحليـة الصنع الستـخدامها
فـي لـــزرع الــــرعب والــــضـــغـط عـــلى
ـــبـــلغ ـــواطـن لـــغــرض ابـــتـــزازه  ا
ــتــهــمــ مــالـي) مــشــيــرا إلى أن (ا
اعـــتـــرفـــوا صــراحـــة اثـــنـــاء تــدوين

اقوالهم بارتكـابهم العديد من جرائم
االبــــتـــزاز فـي الـــدولــــعي ومــــنـــاطق
اخـرى). و أصدرت مـحـكـمة جـنـايات
كركـوك حكـما غـيابـياً بـالسـجن سبع
ســنـــوات بــحق ثالثـــة مــوظــفــ في
مــديـــريــة الــتــســجــيل الــعــقــاري في
ـفتش العام لوزارة احملافظة. وقال ا
الـعـدل كـر الــغـزي في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) ان (مـــحــكـــمـــة جــنـــايــات
كــركـوك/ الــهـيــئـة الــثـانــيـة اصـدرت
حكمـا غيابيـاً بالسـجن سبع سنوات
بــحـق ثالثــة مــوظـــفــ في مــديــريــة
الـتـسـجــيل الـعـقـاري في احملـافـظـة)
ـتهم مـوضحـا  إن (احملـكـمـة أدانت ا
ـــتــهـــمـــتــ الـــهـــارب /س.ع.س/ وا

الهاربت /س.خ.ف/ و/أ.م.ب/ وهم
مــوظـــفــون ســـابــقـــون في مــديـــريــة
الــتـــســجــيل الــعــقــاري في كــركــوك
وحــكــمت عــلى كـلٍ مـنــهـم بـالــســجن
ـؤقت ســبع سـنــوات إسـتــــــــنـاداً ا
ـادة  340مــــن قـانـون الى أحـكــام ا
الــعــقـوبــات رقم  111لــســنـة 1969

عدل). ا
وتـــضــمن احلـــكم إشــعـــار اجلــهــات
دانـ خارج نع سـفـر ا اخملتـصـة 
العـراق وتأيـيـد قرار حـجز أمـوالهم
ـنـقـولـة مع إعـطـاء ـنـقـولـة وغـيـر ا ا
ـراجـعة شـتـكـيـة  احلق لـلـجـهـات ا
ــــدنــــيـــة لــــلــــمـــطــــالــــبـــة احملــــاكم ا

بالتعويض.

قــائـمـتــهـا الــسـوداء. وبــدأت جـهـود
إدارة الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد
ترامب لـفرض عـزلة دولـية سـياسـية
واقتـصـادية عـلى طهـران بـانسـحاب
اضي من ـتـحـدة الـعـام ا الـواليات ا
االتــفــاق الـنــووي الــذي أبـرمــته هي
ــيــة أخــرى مع إيــران في وقــوى عــا

عام .2015
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