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اقـتنص منتـخب ساحل العاج
فـــوزا مـــهـــمـــا عـــلـى حـــســاب
مـنتخب جنوب افـريقيا بهدف
باراة التي جرت دون رد في ا
امـس االثـــنــــ عـــلى مــــلـــعب
الـــــسالم فـي إطــــار اجلـــــولــــة
األولـى من اجملمـوعـة الـرابـعة
فـي كأس األ األفريـقيـة التي

تقام في مصر.
وجـاء هدف الـفوز الـوحيد في
الـدقيقة  64 عن طريق الالعب
جــونـاتـان كـودجـيـا الـذي رفع

ـنـتـخـب اجلـنـسـيـة مـراقبـة ا
ــدرجـات قــبـل مــواجــهـة مـن ا
ســاحل الــعــاج يــوم اجلــمــعـة
ـــقــبل عــلى مـــلــعب الــسالم ا
بـاجلولة الـثانيـة. ويشارك في
بـطـولـة كـأس أ أفـريـقـيا 24
مـنـتـخـبـا و تـوزيـعـهـا عـلى
سـت مـجــمـوعــات بـواقع اربع
مـنــتـخـبـات في كل مـجـمـوعـة
ويـــتـــأهـل إلى ربع الـــنـــهـــائي
ــــركـــــزين األول صـــــاحــــبـــــا ا
والـــثــانـي عن كل مـــجــمـــوعــة
فـضال عن أفضل  4 مـنتخبات

ركز الثالث. أصحاب ا

رصـــيـــد ســـاحل الـــعـــاج الى ثالث
ــركــز االول نــقـــاط الــتي احــتــلت ا
غرب التي سبق وان مناصفة مع ا
تـغلـبت على نـاميـبيـا بهـدف مقابل

الشي اول امس االحد.
ـباراة ضغـطا من جانب وشـهدت ا
سـاحل الـعاج عـلى دفـاعات جـنوب
أفــريـقـيــا بـحـثًــا عن الـهـدف األول
وسـنـحت عـدة فـرص خالل شوطي
ــبـاراة فـيـمـا حـاول اخلـاسـر في ا
الــــدقــــائـق االخــــيــــرة ادارك هـــدف
الـــتـــعــــادل دون ان يـــتـــحـــقق ذلك
ــنــتــخب ــديــر الــفــني  وحــرص  ا
ــغـرب هـيـرفي ريــنـارد الـفـرنـسي ا
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 قـــال مـــتـــحـــدث بـــاسم اخلـــارجـــيــة
اإليـــرانـــيــة امـس االثــنـــ إن خـــطــة
الـسالم األمريـكيـة في الشرق األوسط
الــتي سـيُـكـشف عـنــهـا الـنـقـاب خالل
مــؤتــمــر دولي فـي الــبـحــريـن الــيـوم
الـثالثـاء مـخـزية ومـصـيرهـا الـفشل.
ونــقــلت وكـالــة الــطـلــبــة لألنــبـاء عن
ــتـحـدث عــبـاس مــوسـوي قـوله (لن ا
ؤتمر وبـيع فلسط إلى يـؤدي هذا ا
شـيء). وانـــتــــقـــد مــــوســـوي أنـــدرو
مـــوريـــســـون وزيــر شـــؤون الـــشــرق
األوسط فـي اخلـارجـيـة الـبــريـطـانـيـة
عـلى تـصريـحـاته التي أدلـى بهـا يوم
األحــــد بــــعــــد زيــــارة إليــــران. وقـــال
ــؤكـد أن مــوريــســون إنه (من شــبه ا
ــــســـؤولـــيـــة عن إيـــران تــــتـــحـــمل ا
الـهـجمـات األخيـرة على الـناقالت في
خـليج عمـان). وقال موسـوي (ما قاله
مــوريــسـون بــعــد االجـتــمــاع لم يـكن
بـنــاء). يـبـدو أن بـريـطـانـيـا تـقف إلى
جــانب أمــريــكــا بــســبب مــشــاكــلــهـا
الـداخـليـة وأزمة اخلـروج من االحتاد
األوروبـي.ونــشــرت صــحــيــفــة ديــلي
تـلـغراف الـبـريـطانـيـة مقـاال حتـليـلـيا
كـتـبه رفائـيل سـانتـشـيز في الـقدس
يـقـول فـيه أن خـطـة جـاريـد كـوشـنر
لــلـسالم في الــشـرق األوسط انـهـارت
قـــبل أن تــبــدأ. ويـــقــول إن (مــؤتــمــر
الــبـحـريـن سـيـفــتـتح بــعـرض شـريط
فـيديـو بعـنوان تـخيل مـنطـقة الـشرق
األوسـط مـــزدهــــرة بـــهــــدف إقـــنـــاع
اجلـمهـور بخـطة جاريـد كوشـنر التي
شـكلة هي أن طـال انتـظارها. ولـكن ا
ـؤتمر لن يحضره الفلسطينيون وال ا
اإلســرائـيـلـيــون وهـمـا طــرفـا الـنـزاع
الـذي صممت اخلطـة حلله). ويضيف
الـكـاتب أن (جهـود الـسالم األمـريكـية
بــدأت تـنـهـار قـبل أن تــبـدأ فـلم يـعـد
يـثق في إمكانية جنـاحها إال قليل من
الـناس. وبادرت السلـطة الفلسـطينية
بـانتقاد اخلطة التي يعتقد ان جتمع
 50 مـــلـــيــار دوالر لـــتـــوفــيـــر فــرص
االسـتثـمار في األراضي الـفلسـطيـنية
ا فيهـا لبنان واألردن ودول اجلـوار 
ومــصــر.. ورفض الــفــلــســطــيــنــيـون
الـذهاب إلى البحرين حلضور افتتاح
ـــؤتـــمــر االقـــتـــصــادي. ويـــبــدو أن ا
إسـرائيل انتظرت توجيه الدعوة لها
ولـــكن ذلك لم يـــحــدث. وســيـــحــضــر
ــــؤتـــمــــر في الـــبــــحـــريـن جـــنـــرال ا
إســـرائـــيـــلـي ســـابق وصـــحـــفـــيـــون
إســرائـيـلـيـون. وهـذا إجنـاز وإن كـان
صــــغــــيــــرا) حــــسب رفــــائــــيل (ألن
الــــبـــــحــــرين لـــــيس لــــهـــــا عالقــــات
دبلوماسية مع إسرائيل. وعبرت دول
عــربــيــة عن انــزعـاجــهــا من حــضـور
مــــؤتـــمــــر مع إســــرائـــيــــلـــيـــ دون
). ونـقل الـكاتب تـصريح فـلـسطـينـي
خــبــيــر اســتــطالعــات الــرأي خـلــيل
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بـــعــد مـــخــاض عـــســيـــر جنح رئــيس
ـهـدي في مــجـلس الـوزراءعـادل عـبـد ا
تـمريـر شواغر كـابينـته الوزارية وسط
جتــاذبـات الــكـتـل الـنــيـابــيـة في وقت
ـوافـقـة عـلى اخــفق في اسـتـحـصــال ا
ـرشـحـة لـوزارة الـتـربـيـة.وقـد صـوّت ا
مـجلس النواب في جلسته التي عقدت
بـــرئـــاســـة رئــــيس اجملـــلس مـــحـــمـــد
احلــلـبـوسي  امـس االثـنـ وبـحـضور
 233 نــــائــــبــــا عــــلـى وزراء الــــدفـــاع
والــداخــلـيــة والــعـدل وانــهى الــقـراءة
ـناقشة االولى لـقانونـ فيمـا باشر 
مـشروع قانون احملـكمة االحتادية.وفي
مــسـتـهل اجلــلـسـة اعـلـن احلـلـبـوسي
ان رسالة من رئيس تـسلم رئاسة البـر
ــرشـحـ الــوزراء تـضــمـنت اســمـاء ا
ة ووجه لــــلـــوزارات االربع الــــشـــاغـــر
بـاسـتكـمال الـتـصويت عـلى الـتشـكيـلة
الــوزاريـة مــا افـضى الـى مـنح الــثـقـة
لــنــجـاح حــسن عــلي الــشـمــري وزيـرا
لـلدفـاع وياس طـاهر حسن الـياسري
وزيـرا لـلداخـلـية وفـاروق امـ عثـمان
مـحمـد شواني وزيـرا للـعدل.كـما وافق
اجملـــلس عـــلـى طــلـب رئــيـس الــوزراء
إعــفـاء شــيـمــاء خـلــيل احلـيــالي الـتي
ــنـصب حــازت ثــقـة اجملــلس ســابـقــا 
وزيـرة الـتـربـية وتـقـدمت الحـقـا بـطلب
ــنح ـــهــمـــة.ولم  االعـــفــاء مـن هــذه ا
اجملــلس الــثــقــة لـســفــانــة احلــمـداني
ــنــصب وزيــرة لــلــتــربــيـة ــرشــحــة  ا
حلـــصــولـــهــا عــلى  109 اصــوات من
اصل 233  .بـعـدهـا ادى كل مـن جناح
الـشـمـري والـياسـري وشـواني الـيـم
الـدسـتـورية. كـمـا ادى مـحمـد مـحـمود
ظـاهـر اليـم الـدستـورية نـائبـا بديال
ـرعـيد عن الـنـائـب الـسـابق مـنـصـور ا
الـذي تولى منصب محافظ نينوى بعد
مـوافــقـة اجملـلس عـلى اضـافـة الـفـقـرة
هدي ضمن جدول االعمال. واكد عبد ا
فـي رســالــته الــتي اطــلــعت (الــزمــان)
ـــا عــرضـه في الــبـــرنــامج الـــتــزامه 
احلـــــكــــومـي واتــــفـــــاقه مـع الــــقــــوى
الـسياسـية الكـبيرة بـشأن آليـة تشكيل
ــتـفق احلــكـومــة عـلــيـهــا واخلـارطـة ا
قـابل التزمت عـليـها قـدر االمكـان في ا
الـكتل بترشـيحاته االسـاسية . وبشأن
نــقص الـتـشـكــيـلـة احلـكــومـيـة قـال ان
الـبعض يـلومه عـلى ذلك (وقد يـكونون
مـحـقـ في ذلـك ظـاهـريـا امـا حـقـيـقة
االمـر فـإن ضررا سـيقع عـلى احلكـومة
ــرشـحــ عـنــد تـقــد اسـمـاء دون وا
ضـمـان تـمـريرهـا في مـجـلس الـنواب)
ولــفت الـى ان (جــمـيـع الــوزارات تـدار

اآلن بــــــــشـــــــكـل اصــــــــولي وان ادارة
تبقيـة وكالة ليست الـوزارات االربع ا
بــاالمــر االســتــثــنــائي) مــشــيــرا الى
ان(كـثيرا من احلكومات الـعراقية منذ
ـلـكـيـة كـانت تـدار عـمـدا او احلـقـبـة ا
اضــطــرارا او بــسـبـب غـيــاب الــوزيـر
االصـيل بـالـوكـالـة) مـسـتـدركـا ان(من
اخلـطأ ترك هـذا االمر مفـتوحا الى ما
ــهــدي بـأن النــهــايــة) واوضح عــبـد ا
الـترشـيحـات التي تضـمنـتهـا رسالته
جـــاءت (بــحــسـب افــضل تـــقــديــر من
الــتـوافق والـكـفــاءة) مـنـوهـا الى انه
(فـي حال رفض مجلـس النواب بعض
االســمـاء او كـلـهــا فـسـيـقــوم بـتـقـد
اســـمــاء اخـــرى بــعــد  3 ايـــام كــحــد
أقــصى).وافــادت تــســريــبـات امس بـ
(وجـود خالفات ب الـكتل السـياسية
حـتى اللحـظة االخيرة بـشأن مرشحي
الــتــربـيــة والـدفــاع حــتى قـبــيل عــقـد
ـان)وأوضـحت أن (هـناك جـلـسـة الـبر
كـتال سـنـيـة تـرفض اي مـرشح يـقـدمه
خـــمـــيس اخلـــنــجـــر) اال ان االنـــبــاء
حتـدثت عن توافق بـ الكـتل السـنية
ـرشـحة عـلى مـرشـح الـدفاع ورفـض ا
لــلـــتــربــيــة.واشــاد رئـــيس الــقــائــمــة
رشح الـدفاع الـعـراقيـة ايـاد عالوي 
وغـرد عـلى تـويـتـر قـائـال ان(الـشـمري
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة واحـد هـو ابـن ا
صـــاحب تـــأريخ وطـــني ابـــطـــالـــهـــا 
وبـــــطــــوالت فـــــذة في احلـــــرب عــــلى
االرهــــــــــاب) ورأى عـالوي ان امـــــــــام
الـشمري اليوم(مسـؤولية تاريخية في
ـؤســسـة الـعـسـكـريـة تـعــزيـز هـيـبـة ا
واالرتـقــاء بـهـاء بـعـيـدا عن اي مـيـول
وانـتماءات فرعية سوى خدمة العراق

بــأخـذ مـبــالغ مـالــيـة مـنــهم مـقـابل
زاولة أعمالهم وقد السماح لهم 
نتـسب الذي يعمل ضمن أعـترف ا
حـمايـة أحد أمراء أفـواج الطوار
بــبــغــداد عــلى آمــره الــذي اتــهــمه
بــجــمـع األمــوال له). وتــابع (عــلى
اثــر ذلك أصــدر قـاضي الــتـحــقـيق

قـراره القاضي بتوقيف اآلمر الذي
هـو بـرتـبـة عـقـيـد وفق الـقرار 160
لـسـنة  1983 لـلـتـحقـيق مـعه وقد
ــفـــتش الــعــام أمــر نــفـــذ مــكــتب ا
الـقاضي وأودع الضابط التوقيف
وال زالت الــتــحـقــيـقــات مــسـتــمـرة

بالقضية الى اآلن).
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نـــفـــذ احلـــشـــد الــــشـــعـــبي امس
االثـنــ عـمــلـيــة أمـنــيـة واســعـة
لـــتــأمـــ احلـــدود الـــدولــيـــة مع
سوريا فيـما اعلن جهـاز مكافحة
االرهــاب مــقــتل 14من عــنــاصــر
تنظيم داعش في كـركوك بضربة
جـويــة.وقــال بـيــان لــلـحــشـد ان
(قيـادة االنـبـار لـلحـشـد الـشـعبي
الـلواء  19نـفـذت عـمـلـيـة امـنـيـة
لتأم احلدود مع سورشيا على
) واضاف طول  120كيـلـو مـتـراً
ان (قـوات احلــشــد انـتــشـرت في
سـتهـدفة في الـعمـلية سـاحة ا ا
وبضـمنـهـا منـاطق وادي صواب
وقـريـة صــويب والـبـو خــلـيـفـة).
وأعـلن جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب
مــــــقـــــــتل  14 ارهـــــــابــــــيـــــــا في
كركوك.وقـال اجلهـاز في بيان ان
(طــــيــــران الــــتــــحـــــالف الــــدولي
كـافـحة وبالـتـنسـيق مع جـهـاز ا
تـــمـــكـن من قـــتل  14 ارهـــابـــيـــا
جــنــوبـي كــركــوك)  واضــاف ان
(العمـلية جـاءت بعد تعـقب فلول
داعـش االرهــــــــــــابـي فـي تـــــــــــلـك
ـنـطـقـة).والــقت مـفـارز مـديـريـة ا
االســتـخــبــارات الـعــســكــريـة في
الــفــرقـة  14 الــقـبـض عـلـى أحـد
االرهـابيـ في سـيـطـرة مـخـمور
اربيل أثـناء مـحاولتـه الهرب من

الفـلـوجـة إلى اربـيل. وذكـر بـيان
ديريـة االستخـبارات العـسكرية
ان (االرهـابي هــو من الـعــنـاصـر
ــنـــتــمـــيــة لـــعــصـــابــات داعش ا
اإلرهابـية وقـاتل ضـد قواتـنا في
مـــــنـــــاطق عـــــدة خـالل مـــــعــــارك
التحريـر). وأعلنت قـيادة شرطة
مــــحـــافــــظــــة ديـــالـى عن مــــقـــتل
انـتــحــاري قـبـل تـفــجـيــر نــفـسه
وتـــدمــــيـــر عـــدد مـن مـــضـــافـــات
داعش في نـاحـيـة مـندلـي. وقال
قــائــد شـرطــة احملــافــظــة الــلـواء
فيـصل الـعـبـادي في بيـان تـلـقته
(الــــزمـــــان ) امس إن  ( مـــــفــــارز

بيـان تلـقته ( الـزمان ) امس إنه
( شـارك في اجـتـمـاع ضم رئـيس
ـنــافـذ احلــدوديــة كـاظم هـيــئــة ا
الـعـقـابي ومـديـر عـام الـعـمـلـيات
واخلـــــطـط وعـــــضـــــو مـــــجـــــلس
احملـافــظــة زاهـد الــدلـوي وقــائـد
عمـليـات احملـافظـة وقائـد الفـرقة
اخلـامــسـة وقــائــد مـحــور ديـالى
هيـئـة احلـشـد الشـعـبي ومـديري
ناقشة نذريـة ومندلي   منفذي ا
اخلـــــروقـــــات الـــــتي حتـــــدث في
ـنـفـذين وسـبل مـعـاجلـتـهـمـا) . ا
وأشار إلى  (االتفاق على تشديد
ــنــافـذ االجــراءات االمـنــيــة في ا
نذريـة ومندلي حلمايـة منفـذي ا
ـنـافـذ عـبـر تـعـزيــز الـقـوات في ا
ـنع عـمـلـيـات تـهـريب الـبـضـائع

والسلع). 
وكشفت هـيئـة النزاهـة عن تمكُّن
مالكـات مديـريـة حتـقـيق نـيـنوى
من ضـبـط مـعــامـلـتـي مـســتـنـدي
صرف بأكثر من  16 مليار دينارٍ
في ديــــوان احملــــافـــظــــة لم تــــتمّ
.وقـال بيان لدائرة تسويتهـا كلياً
التحـقيقـات في الهيـئة ان فريق
ـديـريـة الذي انـتـقل إلـى ديوان ا
محافظة نيـنوى قسم احلسابات
ــوازنــة قــام بـــضــبط أربــعــة وا
أعــضــاء في الـــلــجــنــة اخلــاصــة
بتـنـفيـذ كشـوفـات وإعادة تـأهيل
وتـرمــيم أبــنـيــة احملـافــظـة كــمـا
ضبـط معـامـلـتي مسـتـنـد صرفٍ

ودوريـــــــــات مـن مـــــــــديـــــــــريـــــــــة
اسـتـخــبـارات ومـكــافـحـة ارهـاب
ديـــالى وقـــوة من فـــوج طــوار
ديالى الثـاني باالشـتراك مع قوة
من اجلــــيش الــــعـــراقي نــــفـــذت
عـمـلـيـة نـوعـيـة في قـريـة شـجـاع
ـنـطـقـة النـدا اسـتـندت النـايف 
إلى معلومات استخبارية دقيقة
اســفـــرت عن مــقـــتل انـــتــحــاري
حاول الـتـعرض لـلـقوات األمـنـية

شرق احملافظة ). 
ــفـارز وأضـاف الــعــبـادي أن  ( ا
األمنية تمكنت خالل العملية من
ـــضــــافـــات تــــدمـــيــــر عـــدد مـن ا
حتـوياتهـا الغذائـية والطـبية
وتــــفـــكــــيك حــــزام االنـــتــــحـــاري
الـــنـــاسـف بـــعـــد الـــتـــصـــدي له
وضــــبـط ســـــــــــالح ومــــخــــازن
عـــتــاد ورمـــانــات يـــدويـــة كــانت

بحوزته) . 
وأشار إلى أن ( تنفـيذ مثل هكذا
عمليات نوعية جاء نتيجة االخذ
علومةاالستـخبارية والتعاون با
الــكـبــيــر بــ االجـهــزة االمــنــيـة
ــــــواطـــــــنـــــــ في االبـالغ عن وا

شبوهة).  احلاالت ا
من جــهــته اعــلن مــحـافـظ ديـالى
مــثـــنى الـــتــمـــيــمي االتـــفــاق مع
ـنافذ اجلهـات األمنـية ورئـاسة ا
احلدوديـة عـلى تشـديـد إجراءات
ـنـذرية ومـندلي حمـايـة منـفذي ا
في احملافـظة. وقـال التمـيمي في
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جتــاوزات والكـثـر من مـرة اال انـهم
لـم يـــســـتـــجـــيـــبـــوا لإلنـــذار ورغم
الـضـغـوط الـكـبـيـرة الـتي تـعـرضت
لـها االمانـة اال انها بـاشرت صباح
امـس االثـــنــــ بــــحــــمــــلــــة الزالـــة
الــــتــــجــــاوزات عـن الــــشـــارع 77).
واضـاف الـبـيـان ان (االمـانـة رفعت
ـتـجـاوزيـن الـتي تـقـدر مــخـلـفــات ا
ـئـات االكـشـاك والـبـسـطـات التي
جتـــاوزات عـــلى االرصـــفـــة ونـــهــر
ا سـببت إربـاكـاً بحـركة الـشـارع 
ـرور وتـشـويهـاً لـلمـنـظر الـسـير وا

العام).
فـتش العـام لوزارة ووقـف مكـتب ا
الـداخلـية بـأمر قـضائي أحـد أمراء
ـديـريـة أفـواج الــطـوار الـتـابـعـة 
شــرطـة بــغـداد بــعـد اعــتـراف أحـد
ـوقـوف من قـبل حـمـايـاته عـلـيه وا
مـفتشـية الداخـلية لـتلبـسه بابتزاز
ال مـقابل أصـحـاب البـسـطيـات بـا
زاولـة عملهم. وذكر الـسماح لهم 
بـــــيــــان لــــلـــــوزارة امس ان (احــــد
ـنـتـسـبي الـذي أوقـفـتـه مـفـتـشـية ا
الــــداخــــلــــيـــة فـي وقت ســــابق من
ــــنــــصـــرم لــــتــــورطه االســــبــــوع ا
ـال ألصـحاب بـعـمـلـيـات ابـتـزاز بـا
اجلــنـابـر والــبـسـطــيـات في شـارع
فـــلــســـطــ حـــيث تــمـــكن مـــكــتب
ـفــتش الـعـام من ضـبـطه مـتـلـسـاً ا
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انــطـلــقت تـظــاهـرة واســعـة نــظـمــهـا
مـنـتـسـبـو شـرطـة نـفط الـشـمال امس
اإلثـن في محـافظة كركـوك للمـطالبة
بـتثبيتهم على مالك وزارتي النفط أو
الـداخـليـة فـيمـا يتـظـاهر نـحو 250 
شـخـصا من حـمـلة الـشهـادات الـعلـيا
الــعــاطــلــ عن الــعـمـل من مــخـتــلف
ـان اليوم احملـافظـات أمام مبـنى البر
الـثـالثـاء لـلـمـطـالـبــة بـتـعـديل قـانـون
الـتـدرج الـطـبي وشـمولـهم بـالـتـعـي
ــركـــزي. وتــظــاهــر عــدد كــبــيــر من ا
مـنـتسـبي شـرطة شـركـة نفـط الشـمال
في مــحــافــظــة كــركــوك لــلــمــطــالــبــة
بـتثبيتهم على مالك وزارتي النفط أو
ــتـظـاهـرون  ان الــداخـلـيــة. ويـقـول ا
(أكـــثــر من  520 مـــنــتـــســبــا يـــعــمل
يعملون بصيغة العقد في شرطة نفط
الـشـمـال مـنـذ سـنـوات دون تـثـبـيتـهم
عـلى مـالك وزارة الـنـفط او الـداخـلـية
األمـــر الــذي أدى إلـى حــرمـــانــهم من

الـــعــديـــد من احلـــقــوق). وقـــال أحــد
ــتـظـاهــرين (كـلـنــا أصـحـاب عـوائل ا
ونـــعــيـش في بــيـــوت مــؤجـــرة وقــد
ـــعــارك ضـــد داعش شـــاركـــنـــا في ا
حلـمـايـة أمالك الـدولـة وال بـد أن جتد
شـكلـتنـا).وقال مـتظـاهر الـدولـة حالً 
ـثل الـشـركة قـال لـنـا إنهم آخـر ان (
سـيطـلعون عـلى مطـالبـنا وينـقلـونها
إلى بــغــداد لــكـنــنــا مـلــلــنــا من هـذه
الـوعـود وتقـد الكـتب الـرسمـية إلى
هـــــذه اجلــــــهـــــة أو تـــــلـك). وطـــــالب
(بـتثـبيـتنـا على مالك وزارة الـنفط أو
الـداخلـية حيث أنـنا معـلقـون بينـهما
دون أن تـتولى إحداهمـا أمرنا فنحن
نـرتـدي الـزي العـسـكـري فيـمـا نـحمل
هـــويــات مـــدنـــيــة).وجـــاء في احــدى
الالفـــتــات الــتي رفـــعــوهــا (حــمــايــة
الـثروات الـنفطـية واجـبنا ومن حـقنا
الـتــثـبـيت أسـوة بـأقـرانـنـا). ويـشـكـو
ـتـعـاقدون مـن الفـرق الـكـبـير هـؤالء ا
فـي الــرواتـب فـــفــيـــمـــا يـــبـــلغ راتب
الك الـدائم ــثــبت عـلـى ا ــنــتـسب ا ا
ـلــيـون ديــنـار فـإن مــلـيــون ونـصف ا

ـتـعـاقـد ال يـتـجاوز  600 ألف راتـب ا
ديــنـار). من جـهـة اخـرى شـكـا اهـالي
مـجـمع الـطالـبـيـة السـكـني في بـغداد
امس مـن انقـطـاع الـتـيـار الـكـهـربائي
عن مـجـمعـهم بشـكل شـبه تام.ونـاشد
ــسـؤولـة ( إغـاثـة االهــالي اجلـهـات ا
اجملـمع وانتـشاله من الـواقع اخلدمي
ــتـردي وإعـادة الـطــاقـة الى اجملـمع ا
الســيـمـا مع ارتـفـاع درجـات احلـرارة
فـي فــصل الــصــيف). واوضــحــوا ان
(بـقـيـة اجملـمـعـات لـديـهـا اسـثنـاء من
وزارة الـكهرباء يتضمن عدم شمولهم
ـــبـــرمج مــاعـــدا مـــجــمع بـــالــقـــطع ا
ـشمول بـالقطع ولـساعات الـطالـبية ا
طـويلـة). ويجـري  نحو 250 شـخصا
من حـملة الشهادات الـعليا من كليات
الـعــلـوم من الـعـاطـلـ عن الـعـمل من
مـخـتلف مـحـافظـات العـراق الـتظـاهر
ــان الـيـوم الـثالثـاء أمــام مـبـنى الـبـر
لــلـمـطــالـبــة بـتـعــديل قـانــون الـتـدرج
ـركزي الـطـبي وشمـولـهم بـالتـعـي ا
.وتـقدر إعداد حمـلة الشهـادات العليا
من كـلـيات الـعلـوم فقط الـعاطـل عن

بـحـدود عـشـرة االف خـريج عـاطل في
الـعراق. من جهة اخرى نفذت مديرية
تـوزيع كـهربـاء كربالء قـطاع الـهنـدية
حـملة الزالـة التجـاوزات على الشـبكة
الــكـــهــربــائــيــة فـي عــدد من مــنــاطق
الـقضـاء. وقال مسـؤول القطـاع احمد
مــؤنس ان (احلـمــلـة شــمـلت مــنـاطق

الـــشـــارع احلـــولي وشـــارع اربـــعــ
ومــنـطــقـة ابـو هــاشم بـاالضــافـة الى

الــسـوق في مــركـز الـقــضـاء حـيث 
خـاللــــــهــــــا رفع جتــــــاوزات احملــــــال
الـتـجـارية ودور سـكـنيـة مع مـصادرة
قـابــلـوات الـتـغـذيـة) مـؤكـدا (جـبـايـة
اكـــثــر من خـــمــســة ماليـــ ديــنــار).

الـعارضة في منطقة ام جمل واصالح
ثـالث مـحــوالت في مــنــطـقــة الــدعـوم
واحملــــكـــمـــة وابــــو ســـفن. واجنـــزت
الكــات الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة في ا
مـديرية كهربـاء كربالء اعمال حتس
الــشـبــكــة الـكــهـربــائـيــة في مــنـطــقـة
الـفيـضـة ناحـية عـون التـابعـة لقـطاع
احلـسيـنيـة. وقال مـصدر مـسؤول في
دائـرة كـهـربـاء قـطـاع احلـسـيـنـيـة في
تـصــريح صـحـفي ان (الـعـمل تـضـمن
نـصب مـحـولـة كـهـربـائـيـة سـعة 250
كي فـي مع كافـة محـلقـاتهـا باالضـافة
الى نـصب خـمـسـة اعـمـدة كـهـربـائـية
ضـغط عال مدور وعمـود مشبك واحد
كـما  مد قابـلو بطول  60 مـتراً لفك
نطقة اخـتناق التيار الكـهربائي في ا
فــيـمــا تـمــكن فــريق عـمل اخــر ضـمن
حــمــلـة ازالــة الـتــجــاوزات من نـصب
مـقـايـيس كـهـربـائيـة جـديـدة وجـبـاية
مــبـلغ قـدره مــلـيـون ديــنـار. وجتـددت
ــاضــيــة الــتــظــاهـرات خـالل االيــام ا
ــنـددة بـتـردي اخلــدمـات في بـغـداد ا
وعـدد من احملـافـظـات وسط اجراءات

امـنـية مـكثـفة. وتـظاهـر العـشرات من
ـواطن في الـبصرة يـومي اجلمعة ا
والـسبت أمام مبنى احلـكومة احمللية
 مــطـالــبــ بـحل مــجــلس احملـافــظـة
واقــالـة احملـافظ وحتــسـ اخلـدمـات
وتـــوفـــيـــر فـــرص عــمـل.كـــمــا طـــالب
ــتـظــاهـرون بــاعـادة تــأهـيل الــبـنى ا
الـتـحــتـيـة لـلـمـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة
ومــــحــــاســــبـــــة احملــــافظ .وخــــرجت
تـظاهرات شعبية في محافظة ميسان
مــــســـاء اجلـــمــــعـــة طـــالـب خاللـــهـــا
ـتظاهرون بتـوفير اخلدمات وفرص ا
الـــعــمل وحل أزمــة الـــكــهــربــاء. وفي
ـاثـلـة في بـغـداد انـطـلـقت تـظـاهـرة 
سـاحـة التـحـرير لـلمـطـالبـة بـتحـس
اخلـدمات والكهرباء ومكافحة الفساد
وإنـهـاء احملـاصـصـة. وقـامت الـقوات
ؤدية االمـنية بقطع الطـرق الرئيسة ا
الى الـسـاحة.كـما تـظاهـر محـاضرون
في مـحافظة بابل اول امس لـلمطالبة
الك الـدائم مهددين بـتثـبيتـهم على ا
بـتـحويل  تـظاهـراتـهم الى اعتـصام .
وفي الــبـصـرة تـظــاهـر الـعـشـرات من

مــنـتــسـبي شـرطــة الـنــفط الـعــامـلـ
بـنـظـام الـعـقـد  قـرب مـقـر شـركة نـفط
الـبـصرة لـلـمطـالـبـة بتـثـبيـتـهم ضمن
مـالك وزارة الـدخـلـيــة أو شـركـة نـفط
ــئـــات من اهــالي الـــبــصـــرة.ونــظـم ا
ــثــنى مــســاء اول امس مــحـــافــظــة ا
تـظـاهرة واسـعة لـلـمطـالبـة بـتحـس
اخلـدمات وإقالـة مدير الـكهرباء.ورفع
ـتظـاهرون الفـتات تـطالب بـتحـس ا
اخلـــدمــات وإقـــالـــة مــديـــر كــهـــربــاء
احملـــافـــظـــة. وكـــانت تـــنـــســـيـــقـــيـــة
الـتـظـاهـرات في احملـافـظـة قـد اعـلنت
فـي وقت سابق عن االستعداد لتنظيم
تـظـاهرة سـلـميـة وصـفتـهـا بالـكـبرى
لـلـمـطـالبـة بـتـحـسـ جتهـيـز الـطـاقة
الـكـهـربـائـيـة فـيـمـا اشـارت الى انـها
دعـت جـــمـــيع شـــرائـح اجملـــتـــمع من
عـشائر ونـاشط ونقـابات للـمشاركة
في الــتــظــاهـرة الــتي ســتــنـطــلق من
كـورنــيش الـسـمـاوة بـاجتـاه مـديـريـة
الـكـهـربـاء مـؤكدة أن قـيـادة الـشـرطة
مـــنــحت لــلـــمــتــــــظــاهـــرين رخــصــة

التظاهر.

شــكـاكي الـذي يـرى أن (الـرأي الـعـام
الـفـلـسطـيـني يـشـكك في إدارة ترامب
مـنـذ البـداية وازدادت مـواقفه رفـضا
ـرور جلــهــود الــسـالم األمــريــكــيــة 
الــوقت. وتــبــ اســتــطالعــات الـرأي
ـــــــئـــــــة من ايـــــــضـــــــا أن  80  فـي ا
الـفـلـسـطيـنـيـ يؤيـدون الـسـلـطة في
رفـض خطة السالم األمـريكية دون أن
يـروها فهم يعتقـدون مسبقا أنها في
صــــالح إســــرائــــيـل مـــهــــمــــا كــــانت
تــفـاصــيــلـهــا. وحـتـى إن اسـتــجـابت
طـالـبهم فـإن األغـلبـيـة يرون اخلـطـة 
أنه يــنــبـغـي رفـضــهـا العــتــقـادهم أن
شـيـئـا يُـمنح لـلـفـلـسطـيـنـيـ من قبل
إدارة تـــرامب البـــد أن فـــيه خـــدعــة).
(تــفــاصــيل ص4). وقــال مــســتــشــار
الـــرئـــيس االيــرانـي حــسـن روحــاني
امـس االثـن إنـه إذا أرادت الـواليات
ــتــحــدة من إيــران تــقــد تــنـازالت ا
ـبرم تـتـجاوز بـنود االتـفاق الـنووي ا
عـام  2015 فــعـلــيـهــا تـقــد حـوافـز
تـتجـاوز تلك الـواردة في هـذا االتفاق
أيــضـا. وتـمــثل الـتـصــريـحـات بـادرة
نــادرة عــلى أن إيــران قــد تــبــحث مع
واشـنـطن تقـد تـنازالت جـديـدة لكن
حـسام الدين آشـنا مسـتشار روحاني
سـتحيل كـرر موقف طهـران بأن من ا
إجـراء محادثات مـا لم ترفع واشنطن
الـعـقـوبـات التـي أعادت فـرضـهـا بـعد
اضي. انـسحابـها من االتفـاق العام ا
وكـتب آشنا على تويتر يقول العرض
األمــريــكي بــإجــراء مــفــاوضـات دون
شـروط مــسـبـقـة غـيـر مـقـبـول في ظل
اسـتمـرار العـقوبـات والتـهديدات. إذا
أرادوا شــيـئـا يــتـجـاوز خـطــة الـعـمل
ـشتـركة (االتـفاق الـنووي) الـشامـلة ا

فعليهم تقد شيء يتجاوزها.

ــبــلغ  اكــثــر 14مــلــيــار األولى 
ديـنـارٍ تـمت تـســويـة قـسمٍ مـنـهـا
باكثر من ثمانـية مليارات دينارٍ
ُعـاملـة الثـانيـة يصل مـبلـغها وا
إلى نــحــو مـلــيــاري ديــنــارٍ تـمَّت
تـســويـة اكــثــر من مـلــيـار و681

مليون دينارٍ منها. 
وأشارت إلى أن (مـصيـر األموال
الـــتـي لم تـــتم تـــســــويـــتـــهـــا في
ُـعــامـلــتـ الــبـالــغـة  اكــثـر من ا
خــمــســة مــلــيــارات ديــنــارٍ غــيــر
معـلومـةٍ الفـتة إلى قـيام أعـضاء
ـــبــالغ دون الــلـــجــنــة بـــســحب ا
صرفيَّة إيداعها في احلسابات ا
الـرسـمـيَّـة أو في قـاصـات ديـوان

احملافظة). 
واعلـنت الهـيئـة العـامة لـلكـمارك
اتالف ادوية بيـطرية في مـديرية
ـــنــــطــــقــــة الـــوســــطى كــــمــــرك ا
بـــبــــغـــداد.وقــــالت فـي بـــيـــان إن
(السلـطات الـكمركـية في مـديرية
ـــنــــطــــقــــة الـــوســــطى كــــمــــرك ا
بـالــعـاصــمـة بــغـداد اعــلـنت عن
اتالفـهـا لـشـحـنـة ادويـة بـيـطـرية
مـخــالـفـة لــضـوابط وتــعـلــيـمـات

االستيراد). 
واضــافت ان (عـــمــلـــيــة االتالف
ـادة 68 / تـمـت وفـقــا الحــكــام ا
ثانيـاً من قانون الـكمارك رقم 23
ـعـدل وبـاشراف لـسـنة  1984 ا
جلــنــة اتالف مــخــتــصـة شــكــلت

لهذا الغرض).

واضـاف ان (احلـمـلـة تضـمـنت ايـضا
تـقد االرشـادات للـمواطـن لـغرض
تــرشـيــد اسـتــهالك الــكـهــربـاء). وفي
الـسياق ذاته تمكن فريق عمل ثان من
اعــــادة مـــغـــذي  اف واحــــد حملـــطـــة
اجلـــدول الــغـــربي الى الـــعــمـل بــعــد
تــعــرضه الـى حــالـة اطــفــاء واصالح
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رفـــــعت امــــانـــــة بــــغــــداد الـــــكــــتل
الـــكــونـــكــريــتـــيــة عن مـــواقع عــدة
وقــامت بــاكــســاء شـارع مــتــضـرر.
وذكـــــر بـــــيـــــان امس ان (مـالكــــات
االمـــــانـــــة قـــــامت بـــــرفع الـــــكـــــتل
الـكــونـكـريـتـيـة من مـحـيط مـديـريـة
ــدني فـي حي الـــشــعب الـــدفـــاع ا
وبـجهد مشترك ضم قـيادة عمليات
بـغـداد ومـكتـب ام بـغـداد ودائرة
الـــوحـــدات االنــتـــاجـــيــة وبـــلـــديــة
الـــدورة اضـــافـــة الـى رفع الـــكـــتل
الـكــونـكـريـتـيـة من مـحـيط اجملـلس
الـبـلـدي لـقـاطع الـرشـيـد). واضـاف
انه ( رفـع الكتل الكونـكريتية من
محيط مدرستي األمام علي الهادي
والــشـيـمـاء ضـمن احملـلـة  836 في
مــا قــامت بــلــديـة الــدورة بــاعــمـال
اكساء ضمن القاطع البلدي شملت
ـمـتـد من مـجـسر اكـسـاء الـشـارع ا
ـــهـــديــة وحـــتى تـــقـــاطع الــدورة ا
وبـــاجلـــهــد الـــذاتـي بــعـــد تـــضــرر
الــشـارع بــشــكل كـبــيـر). وبــاشـرت
مـالكـات االمــانــة امس االثــنــ في
بـلدية بغداد اجلديـدة بحملة الزالة
التجاوزات في شارع  77 والسوق
احملـــيط به . وذكـــر بــيــان امس ان
ـتـجـاوزين لـرفع االمـانـة (أمـهـلت ا
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ومـصـلحـة شعـبه العـظيت) عـلى حد
) يــحـمل قــوله.والــشـمـري ( 52 عــامـاً
رتـبة لواء قوات خاصـة تولد بغداد -
االعـظـمـيـة خـريج الـكلـيـة الـعـسـكـرية
األولـى الـدورة  71عـام  1987 أحــيل
إلـى التـقاعـد  عام   2018  بـنـاءً على
ناصب منها طـلبه. تقلد العـديد من ا
آمـر لـواء الـعـمـلـيـات اخلـاصـة وقـائد
فـرقة العمـليات اخلاصـة و نائب قائد
قـوات مكـافحـة اإلرهاب ومـدرس أقدم
في كـليـة الدفاع الـوطني ومديـر مركز
ـتنازع ـشترك لـلمـناطق ا الـتنـسيق ا
تـابـعة في وزارة عـلـيـها وأمـ سـر ا

الدفاع. 
 مـن جهة اخـرى أعلن احلـلبوسي عن
خـــفض رواتـب الــدرجـــات اخلـــاصــة
ـان ونقل بـيان لـلدائرة وأعـضاء الـبر
ــان عـنه تــأكـيـده االعالمــيـة في الــبـر
(عــدم مــنح أي امــتــيــازات ألي نــائب
ســــابق او حــــالي ســــواء مـــنــــحـــهم
ســيــارات او مـبــالغ مــالــيـة) كــاشــفـا
عـن(تــــخــــفــــيـض رواتب الــــدرجــــات
اخلــاصــة وشــمـول مــجــلس الــنـواب
بــذلك اضـافـة الى تـخــفـيض عـنـاصـر
احلـــــمــــايـــــة الى الـــــنــــصف دون أي
اعـتـراض) مـشـيـرا الى ان (إمـتـيازات
احملــــافــــظـــ واعــــضــــاء مـــجــــالس
احملــافـظـات بـحــكم عـمـلــهم أكـثـر من
اعـــضـــاء مــجـــلس الـــنـــواب).واجنــز
شروع قانون اجمللس القراءة االولى 
حـريـة التـعـبيـر عن الـراي واالجتـماع
والـتـظاهـر الـسلـمي بـهدف رسم آلـية
لـضمان حريـة التعبـير عن الرأي بكل
الـوسائل وحريـة االجتماع والـتظاهر
ــا ال يـخل ــعـرفـة  الــسـلــمي وحق ا

ياس طاهر الياسري
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منتسبو
شرطة نفط
الشمال في
تظاهرة
للمطالبة

بالتثبيت في
كركوك

بــالــنــظــام الــعــام او اآلداب الــعــامــة
ـــســؤولـــة عن وحتـــديـــد اجلـــهـــات ا
.وانهى تـنظـيمـها ومـعاقـبة اخملـالفـ
اجملــلس خالل اجلــلـسـة الــتي تـراس
جــانـبــا مـنــهـا نــائب رئــيس اجملـلس
قـترح بـشـير احلـداد القـراءة االولى 
ــبـيـة الــوطـنـيـة قــانـون الـلــجـنـة االو
الـعـراقـيـة استـنـادا لـلتـغـيـيـرات التي
حـصلت بعمل اللـجنة بعد عام 2003
ثل احلكومة في اجمللس وقد طالب 
فـتي بـالتـريث في تـشريع طـورهـان ا
الحـظات من الـقـانون حلـ وصول ا
مــجــلس الــوزراء لــوجـود الــتــزامـات

مالية فيه.
ونـاقـش اجملـلس مـوضـوع مـنـتـسـبي
ـنشآت النـفطيـة ومساواتهم حـماية ا
بـــــأقـــــرانــــــهم فـي وزارتي الـــــدفـــــاع
والــداخـــلــيــة والــعــمـل عــلى حتــويل
احملاضرين اجملاني الى عقود ودفع
الية والغاء عقد شركة مـستحقاتهم ا
غـاز البصرة مع شركة الصباح فضال
ــفــســوخــة عــقــودهم من عـن اعـادة ا
مـنـتـسـبي وزارتي الـداخلـيـة والـدفاع
واالهـتمام بالواقع الـصحي وتخفيف
ــواطـــنــ وتـــطـــبــيق االعـــبــاء عـن ا
قــرارات تـعـيــ الـطــلـبـة اخلــريـجـ
االوائل وحــمـلــة الـشــهـادات الــعـلــيـا
بـاإلضـافـة الى الـتـأكـيـد عـلى تـطـبيق
قـانون حظر االلعـاب احملرضة للعنف
وتــعـديل قـانــون الـكـمــارك وتـخـفـيف
مـعاناة خريجي طلبة الكليات الطبية
غــيـر الــعــراقـيــة من خالل مــخـاطــبـة
وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي بــتــخـفــيف
اجــراءاتـهــا اخلــاصـة بــاالخـتــبـارات

للطلبة. 

فاروق ام

حسن روحاني


