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أعـــلـــنت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبحث العـلمي عن توفر  35مـنحة
ـاجسـتير من دراسـية لـنيل شـهادة ا
جـامعـة بريسـتول البـريطـانية لـلعام

الدراسي    2019- 2020 . 
ونــقل بــيـان لــلــوزارة عن مـديــر عـام
دائـرة الـبعـثات والـعالقـات الثـقافـية
أمــجـد عـبـد الـنــبي الـسـواد قـوله إن
ـــنح الـــدراســيـــة الــبـــريـــطــانـــيــة (ا
ـاجـسـتـير خـصـصت لـنـيل شـهـادة ا
ــوظـفــ ووزعت بـواقع 35 لــغـيــر ا
مـنحـة دراسيـة جلميع الـتخـصصات
بـــاســتــثــنــاء الـــطب وطب األســنــان
والــعـلـوم الـبــيـطـريــة) مـوضـحـا أن
تقدم ستخضع للشروط (طـلبات ا
ـعـتـمـدة في الـتـرشـيح والـضـوابط ا
عـمول بـها في لـلـزماالت الـدراسيـة ا

نـظام الـدائـــــــرة ذي الرقم  3 لـسنة
.(2018 

ولــفت الى أن (آخـر مـوعــد لـلـتـقـد
سيكون 6/30/ 2019 وعلى الرابط
االلـكتروني اخلاص بدائـرة البعثات

والعالقات الثقافية 
(http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq)
من جـهـة اخرى أعـفى وزير الـتعـليم
الـــعـــالي  قـــصي الـــســهـــيل رئـــيس

جامعة بغداد من منصبه.  
وقال مصدر في اجلامعة ان السهيل
(حــضــر امس لــلــيــوم الــثــالث عــلى
الــتـوالي في رئـاسـة جــامـعـة بـغـداد
ـفتش الـعـام ورئيس جـهاز ـعـية ا
اإلشـــراف والــتـــقــو الـــعــلـــمي في
الـوزارة وقـرر إعـفـاء رئـيـس جـامـعة
بـــغــداد من مـــنــصـــبه) وأضــاف ان
الـــســهــيـل (مــارس مــنـــصب رئــيس

اجلامعة من موقع أدنى).
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حــذر اخلـبـيـر الــعـسـكـري عــمـاد عـلـو
امـس االثن من ان إسـتهـداف السفن
ـــثــابــة إضــافــة األربـع في اخلــلــيج 
تـــصــعــيــديـــة لألزمــة بـــ واشــنــطن
وطـهران  مشـددا على ان حادثـة بهذا
احلـجم  تعد تهديدا للمالحة التجارية
في بـحر عمان واخلليج العربي وتزيد
من الـتوتر في اخلليج  فيما  استبعد
اخلــبـيـر االمـني صـفـاء االعـسم تـورط
ايــران في الــهــجــوم  مــشـيــرا الى ان
الـتـصعـيـد االمريـكي االيـراني ليس له
شـــأن بـــحــادث مـــيـــنـــاء الــفـــجـــيــرة.
وتـــعــرضت  صــبــاح اول أمس االحــد
أربع ســفن من جــنــسـيــات مــخـتــلــفـة
لـعملـيات تخـريبية في مـيناء الـفجيرة
ـتحـدة لكن شـرق اإلمـارات العـربيـة ا
الــسـلـطــات اإلمـاراتـيـة الــتي نـفت في
الـبداية صحة اخلبـر عادت لتؤكد عبر
وزارة خـــارجــيــتـــهــا إن احلــادث وقع
بـالـقرب من مـياهـها.ومـيـناء الـفجـيرة
أهم مـيناء لتصدير النفط في اإلمارات
حــيث يـصــدر مـا يـصل إلى مــلـيـون و
 800ألـف بـرمـيل يـومـيـاً.وقـال عـلـو لـ
(الــزمـان) امس انه (لـيس هـنـاك حـتى
االن اي مـــؤشــرات او نــتـــائج بــشــأن
دوافـع او اسـبــاب االنــفــجــارات الـتي
نطـقة االقتصادية طـالت اربع سفن با
ـياه القـريبة من امارة الـفجيرة , في ا
لــــذلـك من الــــســــابق الوانه تــــوجــــيه
االتـهامـات الى اي دولة كـما لـم يصدر
اي بــــــيـــــان عن اي جــــــهـــــة تــــــعـــــلن
مـسـؤولـيـتهـا عن هـذا الـتـخـريب لذلك
ـوقف حـتـى اآلن يشـوبـه نوع اليـزال ا
ـراقـب من الـغـمـوض) مـضـيـفـا ان(ا
يـــنــتـــظــرون نـــتــائج الـــتــحـــقــيـــقــات
واالجـراءات التي ستقوم بها االمارات
الســيـمــا ان هــنـاك مــحـقــقـ دولــيـ
يـهدفون لـلوقوف عـلى دوافع واسباب
احلـادثة). واوضح عـلو ان (اي حادثة
من هـذا النـوع تعـد اضافـة تصـعيـدية
لألزمـة بـ امـريـكـا وايـران) مـضـيـفا
ان(حــادثــة تــســتـهــدف الــســفن بــهـذا
الحـة احلــجم هي بـالــتـأكــيـد تــهـدد ا
الــتـجــاريـة في بـحــر عـمــان واخلـلـيج

العربي والسيما انها تزيد من التوتر
الحة الـدوليـة في اخلليج وتـوجس ا
الـــعــربي). ورأى عــلــو ان (الــواليــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة التـقـوم بـتـحـريك ا
االســاطـيـل احلـربــيـة الــذي يـكــلـفــهـا
الــــــكـــــثـــــيــــــر من االمـــــوال مـن اجل
االسـتـعـراض حـتى حـركـة الـطـائـرات
لــيس الغـراض احلــرب الـنـفــسـيـة او
االسـتعـراض) مشـددا علـى ان (هناك
ـتحدة اليها اهـدافًا تسعى الواليات ا
مـن وراء هــذ الــتــحـــرك ألن الــرئــيس
االمــريــكي دونــالــد تــرامـب اليــغــامـر
ـسـتـثـمـرين). وخـلـص عـلو بـأمـوال ا
الى الـــقــول ان(نــتـــائج الــتـــصــعــيــد
ـستمر بـ واشنطن وطهـران قريبا ا
ســتـظــهـر بـعــد ان تـاخــذ الـعــقـوبـات
تـأثيـرها).من جـانبه اسـتبـعد اخلـبير
صــــفــــاء االعـــــسم تــــورط ايــــران في
الــهـجــوم . وقـال االعــسم لـ (الـزمـان)
امـس ان (الـــتـــصــــعـــيـــد االمــــريـــكي
ـا حـدث في االيــراني لـيس له شـأن 
االمـارات اال اذا اثبت تورط ايران في
وضوع وهذ مستبعد جدا) مضيفا ا
ن يـحـاول ان(مــا يـجــري هـو صــدى 
الــظـــهــور واذا كــانت ايــران عــرضت
زوارقــهـا وصــواريـخـهــا الـبالســتـيـة
قابل استقـدمت امريكا البارجات فـبا
والــــســـفن والـــطــــائـــرات وهـــذا هـــو
ـؤشـرات على اسـتـعـراض وال وجود 
ـنـطـقة ). امـكـانـيـة حدوث حـرب في ا
وبــحـسب االعــسم فـإن(جــمـيع الـدول
ـتـشددة دعـمت االرهـاب والـفـصـائل ا
وحــاولت تــخــريب الــعـراق حــتى انه
لـــغــــايـــة االن يـــوجـــد الــــكـــثـــيـــر من
االرهـابـيـ في انـحاء الـعـالم كـما ان
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ـان). في غــضـون ذلك بـحث الـبـر
رئــيس اجملــلـس فــائق زيــدان مع
الــســفـــيــر الـــتــركي لـــدى بــغــداد
الـتـعــاون الـقــضـائي والــقـانـوني
بب البلـدين . واشار البيان الى
ان (اجلانـبـ بـحثـا الـتـعاون في
اجملـالــ الـقــضـائـي والـقــانـوني
ب البـلدين) ,واضاف الـبيان ان
(زيدان نـاقش ايـضـا مع الـسـفـير
الــفــرنـــسي لــدى بــغـــداد بــرونــو
ـتـهـم اوبيـر مـتـابـعة  شـؤون ا
بـاإلرهـاب  من حــمـلـة اجلــنـسـيـة
الفـرنسـيـة  وجهـود عقـد اتـفاقـية
قـضـائـيـة بـ الـعـراق وفـرنـسـا).
وناشد قائـد القوات الـعراقية في
حرب تشرين 1973 العقيد الركن
ـتــقـاعــد ســلـيم شــاكــر األمـامي ا
رئـيـس مـجــلس الــقــضــاء األعـلى
بالتـدخل في حل قـضيـة مصادرة
دار الـسـكن الـوحــيـد الـعـائـد له .
وقــال االمــامي في بـــيــان تــلــقــته
(الــزمـــان) امـس (الــدار صـــادرته
ـــلــغــاة عــام مــحــكــمـــة الــثــورة ا
ـنـقـولـة وغـير 1979مع االموال ا
نقولـة بعد زجـه بالسجـن ظلماً ا
وبـــــــرغم إقـــــــامـــــــة الـــــــدعـــــــاوى
راجعات والقرارات االبتدائية وا

دنيـة والتـميـيزية التحـقيـقيـة وا
عــلى مــدى 15 عــامــا بـــعــد عــام
2003  وحــــــــــــــــــــــتــى االن اال ان
الـــروتـــ وتـــضـــارب الـــقــرارات
وتــشــعـــبــهــا في احملـــاكم  جــعل
األعــوام تـمــر وكــبــر سن مــتــعب
ـراجـعـات دون احلـصـول على با
ــصــادرة) مـطــالــبـا دار سـكــنه ا
رئــيس مــجــلس الــقــضــاء بـ(حل
عـانـاة التي قضـيـة داره ورفع  ا
يـواجـهـهــا والـتي تـهــدد بـفـقـدان

حقوقه). 
الى ذلك أعــــلــــنت دائــــرة إصالح
األحـداث الـتـابـعـة لـوزارة الـعـدل
عن مـوقــفــهــا الـشــهــري اخلـاص
ــطــلق سـراحــهم لــشــهـر بـعــدد ا
اضـي وقال بيان صادر نيسان ا
عن الــــــوزارة امس إن (الــــــعـــــدد
الكلي للمفـرج عنهم خالل الشهر
اضي بلغ  64 حدثا فـي بغداد ا
واحملــافــظــات بــيــنــهم 14حــدثـا
تـــخــلـــيـه بـــعـــد قــضـــائـــهـم مــدة
احملـــكــــومــــيـــة و 13 بــــاإلفـــراج
الـشــرطي و 37 حــدثــا مــوقــوفـا
لــعــدم كــفــايـــة األدلــة). وتــتــولى
أقـســام الــدائــرة مـهــام الــرعــايـة
الالحــــــقـــــة لـإلحـــــداث مـن خالل

إجـراء زيـارات مـيـدانـيـة لالطالع
ودع على واقع مـعيـشة اسـر ا
ـــــشــــــاكل الـــــذيـن يـــــعــــــانـــــون ا
والصعوبات والـعمل على إيجاد
الئمة لهـا فيما يتولى احللول ا
قــــسـم الـــــتــــدريـب والـــــتــــأهـــــيل
ـودع والتـشغـيل مـهـام إعداد ا
إلعمال ومهن تتناسب وقابليتهم
وفـتح دورات تـدريـبــيـة لـهم وفق
األســالـيـب احلــديــثـة وتــشــجــيع
ـا يـحـقق الـعـمـلـيـة اإلنـتــاجـيـة 

تكامل العملية اإلصالحية. 
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اخــتــرقت مــديــريـة االســتــخــبـارات
الـعسكرية خليـة إرهابية مكونة من
 12عـنصراً واعتقلـتهم في محافظة
كـركـوك. وقـال بيـان لـلمـديـرية امس
ــديــريــة تـــمــكــنت من ان (مـــفــارز ا
أخــتـراق وتـفــكـيك خــلـيـة إرهــابـيـة
مـكونة من  12عـنصـراً في كركوك),
واضــاف ان (أفــراد اخلـلــيـة كــانـوا
ـا يـسـمى بـواليـة كـركـوك يـنـتـمـون 
ــارســون نــشــاطــات ومــهــام في و
أمـاكن مختلـفة من احملافظـة تمثلت
ـضــافــات وجتـهــيــزهـا بــتــهـيــئــة ا
لـالرهابيـ وتوزيع الرواتب بـينهم

وتـزويـدهم بالـوقـود ومنـهم من كان
يــعـــمل في ديــوان الــزكــاة وتــوزيع
احلـبــوب وبـعـضـهم يـعـمل مـجـهـزاً
لألسـلحة واألعتدة وبـينهم مختص
فـي زراعـــة الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفــة
وصــنــاعــة الــدوائــر الــكــهــربــائــيـة
اخلـاصة بـها ومـيكـانيـكي عجالت)
مــوضــحــا انــهم(كــانــوا يــســلــكـون
واد الـطرق الـنيسـمية في تـهريب ا
لـتـضـلـيل االجهـزة االمـنـية) ,وتـابع
طلوب ان (جـميع االرهابيـ من ا
ــوجب مــذكــرات قـبض لــلــقــضـاء 
ـادة  4إرهــاب). كـمـا وفـق أحـكـام ا
ـــســـؤول مــا ـــديـــريـــة  اطـــاحت ا
يــســمى بـديــوان الـدعــوة واإلرشـاد

والـشخصـيات العـاملة ضـمن وكالة
االســتـخـبــارات ألـقت الــقـبض عـلى
أحــد اإلرهــابـيــ وسط الــعـاصــمـة
بـعـد نـصب كـمـ له بـاالشـتراك مع
مــفــرزة من مــديــريـة اســتــخــبـارات
ـــتــهم بـــغـــداد الــكـــرادة حـــيث أن ا
مـطلوب بـقضايـا إرهابيـة كونه كان
يــعــمل بــصـفــة آمــر مــفـرزة أمــنــيـة

ايسمى والية نينوى). 
واســتـشـهـد رجـل وأبـنه في هـجـوم
لداعش على قرية في قضاء خانق
بـديـالى. وقال مـصدر ان (مـجمـوعة
مـن ارهــابــيـي داعش قــتـــلــوا رجالً
وأبـنه وحـرق سـيارتـهـمـا في إحدى
قـرى علـياوه بالـقضاء) ,وأشار الى
(إصـابـة اثنـ من احلـشد الـشـعبي
.( ـواجــهـة مـع االرهـابــيـ اثــنــاء ا
واعـتــقـلت مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام
بـغداد متهمـا بقتل شخص وإصابة
والــده أثـنـاء مــشـاجـرة. واوضـحت
ــديــريـة فـي بـيــان امس انه (بــعـد ا
ــعــلــومـــات والــتــحــري من جـــمع ا
ــصـادر الــســريـة  إلــقـاء جــانب ا
ــتـــهم ب.ج وبــعــد الـــقــبض عـــلى ا
الــتـعــمق مـعه بــالـتــحـقـيـق اعـتـرف
صـراحة بقـيامه بقـتل شخص أثناء
مـشاجرة معه من خالل إطالق النار
عــلى اجملـنى عــلـيه واصــابـة والـده
بـجـروح بـلـيـغـة).وافـاد مـصـدر بـأن
مـجـهــولـ قـتـلـوا مـدنـيـا بـاسـلـحـة

كاتمة ببغداد. 
ـصـدر في تـصـريح امس إن وقــال ا
(مـسـلحـ مجـهولـ فتـحوا نـيران

لـداعش في الرمادي.وقال البيان ان
ديرية تمـكنت خالل عملية (مـفارز ا
نـــوعــيـــة نــفـــذت وفق مـــعــلـــومــات
اســتــخـبــاريـة دقــيــقـة من اإلطــاحـة
بــاحــد اإلرهـابــيـ وألــقت الــقـبض
عـليه في منطقة صوفية بالرمادي),
وتــــابـع ان (هــــذا اإلرهــــابي يــــعــــد
ـــســـؤول عــمـــا يـــســـمى بـــديــوان ا
الــدعــوة واإلرشــاد لـداعش) ,ولــفت
ـــطــلـــوبــ الـــبـــيــان الى انـه (من ا
ـوجب مذكـرة قبض وفق لـلقـضاء 
ادة  4 إرهاب). والقت قوة أحكام ا
أمـنـيـة اخـرى الـقـبض علـى ارهابي
بــبـغــداد.وقـال بــيـان لــلـداخــلـيـة ان
نشأت (مـفارز استخبارات حـماية ا
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ـرشح مـع اصـواتـهم لـلـتـصـويت 
ـــنـــصب احملـــافـظ.وأصـــدر جـــهــاز
االدعــاء الـعــام كـتــابـا الى مــحـكــمـة
حتـقــيق الـكـرخ اخملـتـصـة بـقـضـايـا
الـــنــزاهـــة إلجــراء حتـــقــيـق بــشــأن
ذلـك.وجـاء هـذا الــتـحــقـيق الــعـاجل
بــنــاءً عــلى كــتــاب وجـهـه نـواب عن
احملــافـظـة لـرئـيـس مـجـلس الـنـواب
مـحمد احللـبوسي والذي بدوره قام
كـافـحة بـرفـعه الى اجملـلس االعـلى 
الــــفــــســــاد التــــخـــاذ الـالزم بــــهـــذه
الــشـــبــهــات الــتي تــطــول عــددا من
اعــضــاء مــجــلس نــيـنــوى. ووصف
الــنـائب عن نـيــنـوى مـحــمـد اقـبـال
أمـس قـيـام بــعض اعـضــاء اجملـلس
بـاستالم الرشى مـن اجل التصويت
رشح مع النه مزاد علني بحسب
مـا جـاء في قـوله. واضـاف في بـيان
امـس ان (حتـول مـجـلـس احملـافـظـة
لـساحـة مزاد علـني لتـجار احلروب
ومــال الــســحت احلــرام أمــر يــثــيـر

األسـف ويــــدق نــــاقـــــوس اخلــــطــــر
ــسـتـقــبل احملـافـظــة الـتي مـا تـزال
ــتـاجـرين تــعـاني من الــفـاسـدين وا
بـواقــعـهـا ومـسـتـقــبـلـهـا). عـلى حـد
تـــعـــبـــيـــره .بــدوره  ,دعـــا الـــصـــدر
الـرئـاسـات الثـالث الى حل اجمللس
ــوصـلــيـ وقـال وانــهـاء مــعـانـاة ا
الــصــدر في تــغــريــدة عــلـى تــويــتـر
(أهــيب بـالــرئـاسـات الــثالث الـعـمل
اجلـاد والفوري من اجل رفع معاناة
ـا يـقع عـلـيـهم من ـوصل  أهـالي ا
ــجـلس ــا يـســمى  ظــلم وحــيف 
احملــافـــظــة ومــا يــجــري فــيه خــلف
الـكــوالـيس من صـراعـات سـيـاسـيـة
نـاصب والكـراسي). وعد مـن أجل ا
الـنــائب عن احملـافـظـة حـنـ الـقـدو
جـــلــســـة انــتـــخـــاب احملــافظ غـــيــر

قانونية .
 وقــال الــقــدو في تـصــريح امس ان
(ماجرى قبل عام  2014من اجندات
مـــتــنــاقـــضــة وصــراعـــات مــصــالح

ــتــهــمــون بــدعم رؤوس الــفـــســاد ا
اإلرهـاب إعداد العدة للسيطرة على
مــقـالـيــد األمـور في هـذه احملــافـظـة
ـنكـوبة واحـتاللهـا وهو مـا ال يقل ا
خـطـورة عـمـا فـعـله الدواعـش) على

حـد تعـبيره ,وأعـرب السـامرائي عن
اســـتــغـــرابه لـ (ســـكــوت الـــطــبـــقــة
الـسـياسـية وهم يـراقـبون مـحاوالت
الـفاسـدين التمـدد والتـدخل بشؤون

محافظات أخرى). 
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عـضو باجلامـعة مساسا غـير مقبول
بـاألمن الـقـومي الـعـربي). في غـضون
ذلك اصـدرت الـسفـارة األمريـكيـة لدى
بـغداد حتذيرا لـلمواطنـ األمريكي
فـي الـعـراق مـشــيـرة إلى زيـادة حـدة
الـتوتـر في البالد.وقـالت السـفارة في
ـواطـنـ األمـريـكـيـ بـيــان (نـحـذر ا
قيم في العراق ونطالبهم باتخاذ ا
إجـراءات احلـيـطـة واحلـذر) مـطـالـبة
ــواطـنـ األمــريـكـيــ بـ(اتـخـاذ 4  ا
تـدابير للحفاظ على أمنهم وهي عدم
الـسـفر إلى الـعـراق وجتنب الـوجود
ــعــروفــة بـأنــهــا أمـاكن فـي األمـاكن ا
جتــمع أمـريــكـيـ وعــدم الـكـشف عن
هـويتـهم واتخـاذ احليـطة واحلذر من

احمليط بهم). 
واطـن األمـريكـي وطـالب الـبيـان ا
بـ(الـتـواصل مـع الـسـفـارة األمـريـكـية
.( لــدى بـغــداد عـنــد حـدوث أي طـار
وجــــاء اول تـــعــــلـــيـق إيـــرانـي عـــلى
احلـادث على لسان رئيس جلنة األمن
الــقـومي والــسـيــاسـة اخلـارجــيـة في
مجلس الشورى اإليراني حشمت الله

فـالحت الــذي قـــال أن (االنــفـــجــارات
الــقـويـة الـتي هـزت مـيــنـاء الـفـجـيـرة
اإلمــــاراتي تــــثــــبت ان أمـن جــــنـــوب
اخلـلـيج هش كـالـزجـاج). ورأى  قـائد
الـقـوة  الـبحـريـة االيـرانيـة االدمـيرال
حــسـن خــانــزادي ان وجــود الــقـوات
نطقة استعراضي وال االمـريكية في ا
فــائــدة من ورائـه مــؤكــدا أن (وجـود
هـذه القوات بلغ نهايـة مطافه وعليها

نطقة) .  ان تغادر ا
وقـال خـانـزادي في تـصـريح امس ان
(ارسـال حـامـلـة الـطائـرات االمـريـكـية
الـى  اخللـيـج لـيس بـاالمـر اجلـديد )
ـسـتــكـبـرين يـسـعـون مــضـيـفـا  ان (ا
يـــائــســـ لــتــضـــخــيـم ظالل وشــبح
احلــرب) عـلـى حـد تــعـبــيـره.ووصف
ـــتــحـــدث بــاسم وزارة اخلـــارجــيــة ا
اإليــرانـيـة عـبـاس مــوسـوي في بـيـان
ؤسف) ـقلـق وا احلـادثـة بـ(بـاألمـر ا
داعـياً الى (الـكشف عـن أبعاده بـشكل
ـنـطـقـة دقــيق). ودعـا مـوسـوي دول ا
إلـى (احلـذر من إي مـغـامــرة يـنـفـذهـا
عــمالء أجـانب).ويـأتي ذلك في تـطـور
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الـعمليات االرهابية لم تتوقف نتيجة
دعـم االرهاب) مشيـرا الى ان(العراق
الـبلد الوحيد الذي استطاع ان يدحر
االرهــاب داخـل مـدنـه) . وتــصــاعـدت
ـنـطـقـة امس بـعد ان الـتـوتـرات في ا
حـذرت اإلمارات والبحـرين من تهديد
األمـن والسالمـة الـدوليـة في اخلـليج
الـعـربي بـعـد تـعـرض سـفـن جتـارية
ياه اإلقليمية اإلماراتية بـالقرب من ا
لـلـتـخـريـب. وأكـدت وزارة اخلـارجـية
اإلمــاراتــيــة تــعــرض  4ســفن شــحن
جتـاريـة مـدنـيـة لـعمـلـيـات تـخـريـبـية
ياه اإلقليمية لإلمارات بـالقرب من ا
بـاجتاه الـساحل الـشرقي بـالقرب من
ـيـاه إمـارة الــفـجـيـرة وبـالـقـرب من ا
ـيـاه االقــتـصـاديـة اإلقــلـيـمـيــة وفي ا
لــلــدولــة.وطـالــبت الــوزارة في بــيـان
اجملــــــتـــــمـع الـــــدولـي بـ(الـــــقــــــيـــــام
نع أي أطـراف حتاول ـسـئولـيـاته 
ـالحـــة ــــســــاس بـــأمـن وحــــركـــة ا ا
الــبــحــريــة) مـضــيــفــة أن (ذلك يــعـد
تــهـديـدا لـألمن والـسالمـة الــدولـيـة).
ونـفى  الـبيـان أن (تكـون االنفـجارات
قــد أثـــرت عــلى احلــركــة في مــيــنــاء
الــفـجـيـرة) مــؤكـدة أن (االنـفـجـارات
بـعيدة عنه).وشددت وزارة اخلارجية
الــبـحـريــنـيـة في بــيـان عـلى ضـرورة
(حتـمل اجملـتمع الـدولي مـسؤولـياته
ـالحــة لـــضـــمـــان وسالمـــة حـــركــة ا
والـتـصدي ألي تـهديـد لألمن والـسلم
).وأدانت  بــشـدة االعــتـداء الــدولــيـ
واصـــفــة ايـــاه بـــأنه (عــمـل إجــرامي
خــطـــيــر يــهــدد أمن وسالمــة حــركــة
الحـة البحرية) مؤكدة وقوفها الى ا
جـوار اإلمارات (في كل مـا تتخذه من
إجــراءات حلـمـايــة أمـنـهــا واحلـفـاظ
عـلى مصاحلـها). ولم يوجه الـبيانان
اتــهــامــا صـريــحــا ألي دولــة. وأعـلن
وزيـر الطـاقة الـسعـودي خالـد الفالح
عن تــعــرض نــاقــلــتــ ســعــوديــتـ
لـهجـوم تخـريبي وهـما في طـريقـهما
ــيـاه لــعــبـور اخلــلـيـج الـعــربي في ا
االقـتـصاديـة لدولـة اإلمارات الـعربـية
تحدة قرب إمارة الفجيرة.واوضح ا
فـي بــيـــان ان(إحـــداهـــمـــا كـــانت في
طـريقـها للـتحـميل بالـنفط الـسعودي
مـن مـــيــــنــــاء رأس تـــنــــورة ومن ثم
تحدة لتزويد االجتـاه إلى الواليات ا
عــمالء أرامــكـو الــســعـوديــة).وأشـار
الـفالح إلى أنه (لم ينـجم عن الهجوم
أي خـــســائـــر في األرواح أو تــســرب
لــلــوقــود في حــ جنم عــنه أضـرار
).وشجب بـالغة في هيكلي السفينت
الــفــالح االعــتــداء الــذي يــســتــهــدف

اقــلــيـمــيـة وســيــاسـيــة الــتي كـانت
وصل الـسبب الـرئيس في سـقوط ا
ودخـــــول زمـــــر داعش  هي نـــــفس
ـــســـؤولـــة عـن اقـــالــة االجـــنـــدات ا
ـالي واالداري احملــافظ والــفـســاد ا
والـصراعـات داخل اجمللس) ,مـبينا
ـهـمـة ان (نـيـنـوى من احملـافـظـات ا
بــــســـبـب مـــوقــــعـــهــــا اجلــــغـــرافي
وحــســاسـيــة وضـعــهــا الـســيـاسي
والــصـراعــات االقـلـيــمـيــة من جـهـة
ومــطــالــبــات االقــلــيم بــضم بــعض
مـنـاطـقـهـا الى كـردسـتـان ومـحـاولة
اطـراف ســيـاسـيـة بـاحلـصـول عـلى

موطئ قدم فيها من جهة). 
وحــذر الـنــائب مـثـنـى عـبـدالــصـمـد
الــســامــرائي من مــؤامــرةٍ يــدبــرهـا
(عــابـثـون) و(فـاسـدون) لــلـسـيـطـرة
عـلـى نـيـنـوى.وقـال الـسـامـرائي في
بــيــان امس إن (الـدواعـش احـتــلـوا
نـــيــنــوى وعـــاثــوا فــيـــهــا إجــرامــا
وإرهـاباً وتدميراً أما اليوم فيحاول

عبد الستار بيرقدار

جديد للصراع مع إيران التي تواصل
ـتحـدة األمريـكيـة تضـييق الـواليات ا
اخلـنـاق عـلـيـهـا من أجل الـتـخـلي عن
طـــمــوحـــهــا الــنـــووي ووصل األمــر
إلرسـال حـاملـة طـائرات وقـاذفات إلى
اخلـلـيج فـي رسـالـة تـهـديـد واضـحة
إلـى طـــهـــران.ومـع إرســـال حــــامـــلـــة
الــطــائـــرات أبــراهــام لــيــنــكــولن إلى
اخلـلـيج أكد مـستـشار األمن الـقومي
األمـريـكـي جـون بـولـتـون أن اخلـطوة
ـثابة رسالـة حتذيرية إلى إيران من
ـصالح الـقـيام بـأي خطـوة قد تـهدد ا
ـنـطــقـة أو مـصـالح األمــريـكـيــة في ا

حلفاء واشنطن. 
وكـتب بولتون فـي بيان ان(أيّ هجوم
ـتـحـدة أو حـلـفـائـهـا عـلى الـواليـات ا
ســيــواجه بـقــوة صـارمــة) مــضـيــفـا
تحدة ال تسعى الى أي ان(الـواليات ا
ّ مـــواجــهــة مع إيـــران لــكــنـــهــا بــأ
اجلــهـوزيـة لـلـرد عـلى أيّ اعـتـداء إن
كــــــــــان مـن خـالل وكـالء إليـــــــــران او
احلـرس الـثـوري اإليـرانـي أو الـقوات

اإليرانية).

…—«d(« ŸUHð—≈ ∫¡«u½_«

 W¹u¾  Wł—œ ¥∞ s  d¦ √ v ≈ 
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تـوقعت الهيئـة العام لالنواء اجلوية
والــرصـد الـزلــزالي الـتـابــعـة لـوزارة
الـنـقل ان يـكون طـقس األيـام الـثالثة
ـقـبلـة صـحواً مع اسـتـمرار ارتـفاع ا

قبلة .  درجات احلرارة لاليام ا
وذكـر بـيـان لـلـهـيـئـة امس ان (طـقس
الـيوم الثالثاء وغدا االربعاء سيكون
صــحــواً ودرجــة احلــرارة الــعـظــمى

تتجاوز   40 درجة مئوية ). 
من جـهة اخرى اعلنت خلية مواجهة
ـائي الـسـيـول عن ارتـفـاع  اخلـزين ا
فـي الــعـــراق الى  52 مـــلـــيــار مـــتــر
مـكـعب.وأكـدت الـهـندسـة الـعـسـكـرية
الـتـابعـة لهـيـئة احلـشـد الشـعبي عن
انــــتـــهـــاء ازمــــة خـــطـــر الــــســـيـــول
والـفـيضـانات عن مـدن الـعراق كـافة

مـشـيرة الى ان الـعراق اصـبح خارج
دائــرة اخلـطـر. وقـالت الـهـنـدسـة في
ـــنــشــآت بـــيــان  امس ان (جـــمــيع ا
الــعـامـة واخلــاصـة اصــبـحت خـارج
الكات نـطـاق اخلطـر حيث تـمكـنت ا
الـهـندسـية لـلـحشـد من انـشاء كـاسر
امـواج يحيط بـحقل مجنـون النفطي
والـبالغ طوله اكثر من  35 كـيلومترا
 بـــاالضـــافــــة الى تـــدعـــيم الـــســـداد
احملــيـطـة بــاحلـقل وزيـادة مــسـتـوى
ارتـفاعها وعرضها وتقوية اكتافها)
الفـتة الى ان (اخلطة الـطارئة شملت
ـــدن واالراضي الـــزراعــيــة تـــأمــ ا
ـــرافق والــــثـــروة احلـــيــــوانـــيــــة وا
ـــهــــمــــة واحملــــطـــات احلــــيــــويــــة ا
الــكــهـربــائـيــة وابــراج نـقـل الـطــاقـة
جــنــوب الــعــراق و حــجـب اخملــاطـر

عنها جميعا). 

الحـة الـبـحـرية وأمن تـهـديـد حـرية ا
اإلمـدادات الـنفـطيـة للـمـستـهلـك في
أنــحــاء الــعــالم كــافــة. ودانـت مــصـر
احلــــادث وأكـــدت تـــضــــامـــنــــهـــا مع
اإلمـارات في مواجهة الـتحديات التي
تـــواجــهـــهــا فـي مــا يـــخص أمــنـــهــا
ـصـرية الـقـومي. ودانت اخلـارجـيـة ا
ـسـاس فـي بـيـان ( كل مـا مـن شـأنه ا
بـــاألمن الــقــومـي اإلمــاراتي وسالمــة
جـميع حدوده البـرية والبحـرية). كما
دان األمـــ الــعـــام جلـــامــعـــة الــدول
الــعـــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيط امس
االثــــــنـــــ بـ(أشـــــد الــــــعـــــبـــــارات)
االعــتـداء.وشــدد أبــو الـغــيط عـلى أن
(هذه األعمال اإلجرامية تمثل مساسا
خـطيرا بحريـة وسالمة طرق التجارة
والـنقل البحـري ومن شأنها أن ترفع
ـنطقة). وقال مـستوي التـصعيد في ا
ـتحدث الـرسمي باسـم األم العام ا
مـحـمـود عـفـيـفي إن أبـو الـغـيط يرى
ان(الــتــهـديــدات الـتي تــتــعـرض لــهـا
احلـدود الـبريـة أو الـبحـريـة أو طرق
الــنــقل والــتــجـارة ألي دولــة عــربــيـة
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ـع تـقـدمـ الى الشـمـول بـامتـيـازات ا سـتـفـيـدين ا الـعمل والـشـؤون االجـتمـاعـيـة ا
ـنـشـورة عـبـر مـوقـعـهـا االلـكتـروني ـتـفـرغ الى مـراجـعـتـهـا وفق تـسـلـسل االسـمـاء ا ا
وصفـحـات التـواصل االجتـماعـي الرسـميـة العـائدة لـهـا. وقال الـنائب االداري لـرئيس
الـهـيئـة عـلي احلـلـو في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـهـيـئـة اعـدت قـوائم بـاسـماء
ستـفيدين الذين تـقدموا الى الشـمول بامتـيازات قانون الـهيئة رقم  38 لـسنة 2013 ا
تـفرغ حتـتوي عـلى تسـلسل تـلك االسماء ـع ا عـنيـة براتب ا ادة  19 مـنه ا وعـلى ا
ـنحهم االمـتيازات) ,مـشيرا الى طلـوبة  راجـعة الكـمال االجراءات االداريـة ا وتاريخ ا
ـركـز الـعـراقي الـكـوري الـتـابع لـلـوزارة وبـاالمـكان ـراجـعـة سـتـكـون في قـاعـة ا ان (ا
االطالع عـلى االسـمـاء من خالل زيـارة مـوقع الوزارة او مـتـابـعـة صـفـحـات الـتواصل
االجــتـمـاعي الـرسـمـيـة) ,وتـابع ان (تـلك اخلـطـوة تــهـدف الى تـبـسـيط االجـراءات عـلى
ـعاق مع راجـعـة تكـون للـمـع وا ـراجـعات) ,مـبـينـا ان (ا ـسـتـفيـدين وتـقـليل زخم ا ا
ـستـمـسكـات الـثبـوتـيـة االربعـة اضـافة الى أربع صـور لـلمـعـ واخرى اسـتـصحـاب ا
ثبت ـراجعـة ا ـوعد ا ـواطن الـى االلتزام  لـلمعـاق مع تقـرير طـبي سابق) داعـيا (ا

ازاء كل اسم لضمان انسيابية العمل وتنظيمه). 
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شـــهــدت مــحـــافــظــة نـــيــنــوى امس
االثــنــ تــظـاهــرات حــاشــدة قــبـيل
انــعـقــاد جـلـســة اجملـلس النــتـخـاب
قال مـحافظا جديد خلـفا للمحافظ ا
نــوفل الـعــاكـوب وبـرغم مـن تـوجـيه
ــان كـتــابـا رسـمــيـا طــلب فـيه الــبـر
التريث بأختيار احملافظ ان اجمللس
اصــــر عـــــلى ذلك  ورفـض تــــأجــــيل
جــلــســته الــتي انــتــهت بــأنــتــخـاب
رعـيد محـافظـاً لنـينوى , مـنصـور ا
االمـر الذي دفع زعـيم الـتيـار الصدر
مـــقـــتــــدى الـــصـــدر الى مـــطـــالـــبـــة
الـرئاسات الثالث بحل اجمللس اجل
ا يقع ـوصل  رفـع معانـاة أهالي ا
عــلــيــهم من ظــلم وحـيـف . في حـ
رأى اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب
ــان ال قــيـمــة قــانــونــيـة طــلب الــبــر
ودســـــتـــــوريـــــة له. وقـــــال حــــرب لـ

ــــــــوجب (الــــــــزمـــــــان) امـس انه (
ان الـدستور والـنظام الـداخلي للـبر
يــجب الــتـصــويت بـاالغــلــبـيــة عـلى
تـوجيه امـر جمللس احملافـظة وليس
ا طـلب بتأجيل انتخاب احملافظ و
ـان لـم يـصـدر قـرارا خـاصا ان الـبـر
بـذلك فال قيمة دستـورية او قانونية
لـلـطـلب) ,مــبـيـنـا ان (وضع نـيـنـوى
مـعقـد وزاد اضطـرابا  بـسبب تدخل
عــدد من اجلــهــات الــســيــاســيـة الن
هـنــاك صـفـقـات حـصـلت وعـمـلـيـات
بــيع وشــراء قــدمت ولــكن يــبـدو ان
الـــغـــطـــاء اخلـــارجي له اســـاس من
الـصـحـة بـشـأن االمـور الـتـي حتدث
فـي احملــــافــــظــــة) ,واكــــد حــــرب ان
سـتـمر عـلى نـينـوى هو (الـصـراع ا
نــتــيــجــة االمــوال واالراضي ونــفط
ــــعـــادن والــــوظـــائف الــــقـــيـــارة وا
والـــدرجـــات اخلـــاصـــة). وانــتـــخب
ـرعـيد مـحـافـظاً مـجـلس احملـافظـة ا
جـــديـــداً خـــلــفـــاً لـــلـــعــاكـــوب وسط

تـظـاهـريـن هددوا واشـار الـى ان (ا
بـجعل التظـاهرة اعتصامًـا مفتوحًا
فـي حــال أقــدم مــجــلس مــحــافــظــة
نـينـوى على انتـخاب محـافظ جديد
وفـق صــفـــقـــة ســـيــاســـيـــة). وكــان
اجملـلس قـد رفـض طـلـبا مـقـدمـا من
 12عــضــوا بـتــأجـيل عــقــد جـلــسـة
ان انـتخـاب احملافظ رغم طلب الـبر
بـالتـأجيل ايـضا .وقـال نائب رئيس
اجملـــــلـس نــــور الـــــديـن قـــــبالن في
تـصريح امس (قـدمنـا طلـبا لـرئاسة
اجملــلس يـحــمل تـوقـيع  12عــضـوا
طـالبنا فـيه بااللتزام بـكتاب مجلس
الــنــواب الـذي يــطــلب فــيه الــتـريث
بـعقد اجلـلسة ,مـضيفا (لـكن طلبهم
قـوبل بالـرفض من غالـبيـة االعضاء
ــضي بــعــقـد الــذين اصــروا عــلى ا
جـلـسـة اخـتـيـار احملافـظ). ووجهت
رئـاسـة االدعاء الـعـام بفـتح حتـقيق
البــــســــات بـــيع عــــاجل وفــــوري 
بـــعض اعــضـــاء مــجـــلس نـــيــنــوى

اجـراءات امنية مشددة .وقال عضو
اجملـــــــــــلـس غـــــــــــزوان داوودي فـي
ــرعـيـد حـصل تــصـريح امس  إن (ا
عــــــلى  28صــــــوتــــــا مـن أصـــــوات
األعــضـاء احلـاضـريـن في اجلـلـسـة
فـيمـا انتـخب سيـروان محـمد نـائباً
أول لـلمحافظ بعد حصوله على 26
ــرعــيــد ان ). بــدوره ,قـــال ا صـــوتــاً
(احلـديث عن دفع األمـوال لألعضاء
مــقــابل الـتــصـويـت أمـر مــعـيب الن
االنــتـخــابــات جـرت بــشـكل شــفـاف
وواضـح). واحـــتج الـــعـــشـــرات من
اهــالي احملـافـظـة فـي تـظـاهـرة ضـد
نع تصويته على مـجلس احملافظة 
انـتخاب مـحافظ جديـد.وقال مصدر
فـي تصـريح امس إن (العـشرات من
ـــوصل تـــظـــاهـــروا أمـــام أهـــالـي ا
اجملــلس لـلـمـطـالـبــة بـحـله لـتـورطه
بـــعــمـــلــيــات فـــســاد وبـــيع وشــراء
مـــــنـــــصب احملـــــافظ إلـى جـــــهــــات
ســيــاســيــة مـن خــارج احملــافــظـة),
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اسـلــحـتـهم الـكـاتـمـة بـاجتـاه مـدني
ضـمـن مـنـطـقـة هـور رجب الـتـابـعـة
لـــلــدورة مـــااســفــر عـن مــقـــتــله في
احلـــال). وانـــقـــذت قــيـــادة شـــرطــة
مـيــسـان شـابـا حـاول اإلنـتـحـار من
أعـــلـى جـــســـر اجلـــمـــهـــوري وسط
الــعـمـارة.وقــالت الـقـيــادة في بـيـان
امـس إنه (بعد ورود إتـصال هاتفي
بــــالــــرقم اجملــــاني  104 اخلــــاص
بــعــمـلــيــات شـرطــة جنــدة مـيــسـان
تــمـكــنت دوريــة من الـنــجـدة انــقـاذ
شـاب عـشـريني حـاول اإلنـتـحار من
أعــلى اجلـســر).  من جــهـة اخـرى ,
اعــادت الـهــيـئــة الـعــامـة لــلـكــمـارك
إصدار عشر حاويات زيوت مخالفة
وإحـــبــاط تـــهــريب  126 امـــبــولــة
هـــرمـــون طـــبي في كـــمـــرك بـــوابــة
الــــــبــــــصـــــرة ومــــــطــــــار بــــــغـــــداد
الــدولي.وقــالـت الــهــيـئــة فـي بــيـان
امس إن (الـسـلـطـات الـكـمـركـيـة في
مـركـز كـمـرك بوابـة الـبـصـرة اعادت
إصـدار عشر حاويات تتضمن مواد
نـفطية وزيوتـا غير مطابـقة مخالفة
لــضــوابط وتـعــلـيــمــات االسـتــيـراد
ـتبعة) ,الفـتا الى ان (كمارك مطار ا
بغداد أحبطت محاولة تهريب 126
امــبـولـة هــرمـون طـبي مــخـفـيـة في
عـلب حـلـويـات كان صـاحـبـهـا يروم

تــهـــريــبــهــا إلى تــركــيــا  ,حــيث 
أتــخـاذ اإلجــراءات الالزمـة لــلـمـواد
ـضـبوطـة وفـقا حملـاضـر مشـتـركة ا
مـع اجلـــهـــات الـــســــانـــدة وحـــسب

والتعليمات النافذة). 
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نقضت محكمة التمييز االحتادية
 في مجـلس الـقضـاء االعـلى قرار
الـهــيــئـة الــعــامــة جملـلس نــقــابـة
ـتـقدم احملـامـ الذي تـلـزم فـيـه ا
لنـيل هويـة االنـتمـاء إلى الـنقـابة
بـأداء امـتـحــان الـكـفـاءة وحتـدده
بـشـرط الـعـمـر.ونـقل بـيـان تـلـقـته
ـــتـــحـــدث (الـــزمـــان) امس عـن  ا
بـــاسم اجملـــلـس عـــبـــد الـــســـتـــار
بيرقدار قوله إن (احملكمة نقضت
قرار مـجلـس النـقابـة الـذي ينص
على قبول طلب االنتماء بعد أداء
امتـحان الـكفـاءة إلذي يـجرى في
ــعـهــد الــقــضــائي وتــكــون فــيه ا
األولويـة للـذين تـتراوح أعـمارهم
ماب  22- 30عـامـا) مـبـيـنا ان
(قانون احملـاماة رقم  173 لسنة
ــعـــدل لم يــحـــدد هــذين  1965 ا
) ,واضـــاف ان (قـــرار الــشــرطــ
احملكـمة نص عـلى اخـتصـاصات
الهـيئـة العـامـة جمللس الـنقـابة ال
ـــتــقــدم بــأداء يــخــولـــهــا إلــزام ا
امتـحـان الـكفـاءة أو اجـتـيازه وال
يــخــولــهــا إضـــافــة شــرط جــديــد
لالنتماء اال عن طريق تشريع من


