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طبعة العراق 
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دعــا اخلــبــيـر االمــني عــمــاد عــلـو
احلــــكـــومـــة الـى ابـــعــــاد مـــخـــازن
االســــــلـــــــحــــــة واالعـــــــتــــــدة داخل
ـنـاطق ــعـسـكــرات الـقـريـبــة من ا ا
الـسـكـنـيـة وعـدهـا قـنـابل مـؤقـوتـة
ـواطـنـ  مـؤكدا ان تـهـدد حـيـاة ا
الـتحقـيقات مسـتمرة بشـأن انفجار
ـعـسـكر الـصـقر في كـدس الـعـتاد 
الــدورة وال دلـيل مــلـمــوس عـلى ان
االنـفـجـار نـاجت عـلى ضـربـة جـويـة
لـلـطـيـران االسرائـيـلي  فـيـمـا اعلن
الـتـحالف الـدولي  بقـيادة الـواليات
ــتـحـدة عن امـتـثــاله لـتـوجـيـهـات ا
احلــكـومـة الــعـراقـيــة الـتي صـدرت
ـنع تسـييـر أي طائرة في مـؤخراً 
أجـواء البالد. وقـال علـو لـ(الزمان)
امـس ان (الــتــحــالف الــدولي رحب
بـقـرار احلـكـومـة الـعـراقـيـة واعـرب
عن التزامه بالقرارات السيادية في
مـــا يـــخص حتـــديــد الـــطـــيــران اال
ــوافــقــات رسـمــيــة. وهــذا  االمـر
جـرى االتـفـاق عـلـيه مـسـبـقـا ضـمن
ـشــتـركـة والــتـحـالف الــعـمـلــيـات ا
الــدولي) واشـار الى انه (ال وجـود
لـدليل واضح او بيان رسمي صادر
من جلــنـة مـتــخـصـصــة يـشـيـر الى
اســبــاب واضـحــة لالنــفـجــار الـذي
حــدث في مــعـســكــر الـصــقــر بـرغم
صـــدور تــصــريــحـــات من مــصــادر
اسـرائيلـية بأن طائـرات قامت بتلك
ـوضـوع لم يـثبت الـضـربـة وهذا ا
بـالدليل القاطع والتحقيقات جارية
ـعرفة مالبسات احلادث). واضاف
انـه (ليس هناك اثـباتا على ان هذه
االعـتدة تـابعـة لدولـة جارة او دولة
اخـــرى  وبــالــتــالـي من يــذكــر ذلك
كـلفة عـليه تـقد الدلـيل للجـهات ا
بـــالــتــحـــقــيق في اســـبــاب حــدوث
االنـــفـــجـــار) مــؤكـــدا ان (اســـبــاب
انـفـجـار مـخازن االعـتـدة تـعود الى
سـوء عـمـلـيـات اخلـزن والسـيـما ان
وضـوع يحـتاج الى اسـاليب هـذا ا
خــاصــة بــالــتــعــبــئــة وفي مــخـازن
مـــبــردة اضـــافــة الى فـــصل انــواع
االعـتـدة عن بـعـضـهـا الن هـنـاك ما
يــنـفــجــر مـنــهـا بــاالحـتــكـاك او عن
وجات وغيرها). ودعا علو طريق ا
احلـــكــــومـــة الى (ابـــعـــاد مـــخـــازن
ــنـاطـق الـســكـنــيـة االســحـلــة عن ا
بـعـدهـا قنـابل مـوقـوتة تـهـدد حـياة
ــــواطـــنــــ بـــاخلــــطــــر). وأعـــلن ا
الـــتـــحــالـف الــدولي الـــذي تـــقــوده

ـــتـــحـــدة فـي الـــعــراق الـــواليـــات ا
امــتــثــاله لــتــوجـيــهــات احلــكــومـة
نع تسيير الـعراقية التي صـدرت 
أي طائرة في أجواء البالد إال بإذن
مـن رئـيس الـوزراء.وقـال الـتـحـالف
في بــيـان ان (قـيـاديـ مـنه الـتـقـوا
مـــــســـــؤولـــــ من وزارة الـــــدفــــاع
ناقـشة توجـيهات رئيس الـعراقيـة 
ــهـدي بـشـأن الــوزراء عـادل عـبـد ا
حـركـة طـيـران الـتـحـالـف). واضاف
انـه (كــــــضــــــيف ضــــــمـن احلـــــدود
ـتـثل جلـمـيع الـســيـاديـة لـلـعـراق 
الــــقـــوانـــ والــــتـــوجـــيــــهـــات من
احلــكـومــة وسـيـمــتـثل عــلى الـفـور
جلــمــيع الـتــوجــيـهــات الـواردة من
شـركـائنـا الـعـراقيـ أثـناء قـيـامهم
بـتنـفيذ أمـر رئيس الوزراء). ووجه
ـهـدي رئــيس الـوزراء عــادل عـبــد ا
وافقات اضـي بالغـاء ا اخلـميس ا
اخلــاصــة بــالــطــيــران فـي االجـواء
وافقات العراقية فيما قرر حصر ا
بـه او من يــــخــــولـه.وجــــاء ذلك في
ـعـسـكـر الـصـقـر أعـقــاب انـفـجـار 
لـلـقوات األمـنيـة واحلشـد الشـعبي
يــعـتـقـد بــأنه قـد يـكــون نـاجـمـا عن
قـصف مـجـهـول وال يزال الـتـحـقيق
فـي ما حـدث مـسـتـمـرا.  بـدوره أكد
عـــــضــــو جلـــــنــــة االمـن والــــدفــــاع
ـانـيـة سـعـران االعـاجـيـبي ان الـبــر
قــرار رئـيـس الـوزراء بــالـغــاء كـافـة
ـوافــقـات اخلـاصـة بـالـطـيـران في ا
االجــــواء الـــعــــراقـــيــــة قــــرار مـــهم
وصــحـيـح  لـكــنه سـيـالقي  بـعض
الـــصــعــوبـــات الــعــســـكــريــة.وقــال
االعــاجــيــبي في تــصــريح امس إن
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احلـكـومـة لـتنـفـيـذ بـرنامـجـهـا عـبر
تــكـثـيف احلـوار الــسـيـاسي. وقـال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(صــــالح بــــحث مع رئــــيس تــــيـــار
احلـكـمـة عمـار احلـكـيم مسـتـجدات
األوضـاع الـسـيـاسيـة واألمـنـية في
الـبالد وسـبل دعم تنـفيـذ البـرنامج
احلـــــــكـــــــومـي) وراى صـــــــالح ان
(تـكـثـيف احلوار الـسـياسي الـبـنّاء
بــــ جــــمـــيـع الـــقــــوى واألطـــراف
الـعـراقـيـة ودعم احلـكـومـة لـتـنـفـيذ
بــرنـامـجــهـا يـســاعـد عـلى تــطـويـر
األداء الـــــــــعــــــــــام في اجلــــــــــوانب
الــــســـيــــاســــيـــة واالقــــتـــصــــاديـــة
واخلـدمـيـة) مبـيـنـا ان (التـحـديات
الـــتـي تـــواجه الـــعـــراق ســـواء في
مــســتــوى تــقــد اخلــدمــات الــتي
يــسـتــحــقـهــا الـشــعب الــعـراقي أو
الــتـوتـرات اإلقــلـيـمــيـة الــتي تـلـقي
بــــــظـاللــــــهــــــا عــــــلى أمـن الــــــبالد
واسـتقـرارها يـتم التـصدي لـها من
خـالل روح الـــــــتــــــآزر والـــــــعـــــــمل
ــــشـــتـــرك) مـــؤكــــداً أن (الـــعـــمل ا
الـسياسي الـوطني سواء من داخل
احلــكـومــة أو خــارجـهــا يـصب في
خــدمـة الــعــراق وشـعــبه وتـطــويـر
ـقراطـية). من جـانبه اآللـيـات الد
أعـرب احلـكـيم عن أمـله بان تـشـهد
ـقــبـلـة بـنــاء مـؤسـسـات ــرحـلـة ا ا
الـــدولــــة احلـــديـــثـــة الـــتـي تـــلـــبي
طـموحـات الشـعب العـراقي وتطور

ـقراطي. وطالب رئيس الـنظام الد
حتـالف سـائـرون فـي ديالـى بـرهان
ـانـيـة ـعــمـوري بـعـقـد جـلــسـة بـر ا
طـارئـة لبـحث أسـباب تـردي الواقع
عـموري اخلـدمي في الـبالد.وقـال ا
فـي بـيـان امس انه (بـعــد اقـتـرابـنـا
من مـضي سـنة كـاملـة عـلى تشـكيل
ــهـدي لم نالحظ أي حــكـومــة عـبـدا
ـلفـات الهـامة في خـتلف ا تـطـور 
ـــواطن لم الـــبـالد) مـــبـــيـــنـــاً ان (ا
يـلـمس حلـد اآلن أي تـقـدم يـذكر في
مـــلـف اخلـــدمـــات أو الـــصـــحـــة أو
الــتـعـلـيـم أو الـثـقـافــة أو الـريـاضـة
ــهـــمــة), ـــلــفـــات ا وغـــيــرهـــا من ا
واضــاف ان (هـنـاك تـعـمـدا من قـبل
ـلف لالسـتـمـرار ـتــصـدين لـهـذا ا ا
في أذيـة أبناء الـشعب وعـدم توفير
أبــــــسـط اخلــــــدمـــــات لـه) وتــــــابع
ــعــمــوري ان (اإلمــكــانــيـات الــتي ا
ــردودات تـــتـــمــتـع بــهـــا الـــبالد وا
ــالـــيــة الــتي تــدخـل إلى خــزيــنــة ا
الـدولـة قـادرة عـلى تـنـفـيـذ مـشاريع
واصـفات سـتـراتيـجـية عـمالقـة و
تـقـنيـة علـميـة مـتطـورة) ولفت الى
ان (مــافـيــات الــفـســاد واسـتــشـراء
ظــاهــرة احملـســوبـيــة هــمـا من أهم
األســبــاب الــتي أدت إلى الــتــراجع
ـلف احلـساس) اخلـطـيـر في هذا ا
ـانـيـة داعــيـا الى (عـقــد جـلـسـة بــر
هـدي لبحث طـارئة بـحضـور عبـد ا
أســبـاب تــردي الــواقع اخلـدمي في

الــبالد). وعـلـقـت سـائـرون في وقت
سـابق عـلى بـيان زعـيـمـها  مـقـتدى
الـــــــصــــــدر الـــــــذي وجـه من خـالله
نـــــصـــــائح الـى رئــــيـس الــــوزراء 
مــؤكـدة انــهـا لـن تـتــوانى بـاتــخـاذ
اخلطوات لتصحيح مسارات االداء

احلكومي. 
وكـــان الــصـــدر قـــد وجه اجلــمـــعــة
ـاضــيـة أربع نـقـاط كـنـصـائح إلى ا
ـــهـــدي.وقـــال الـــصـــدر في عـــبــــد ا
تغريدة على موقع تويتر إن (أموراً
مــهــمـة أوجــهــهـا لــرئــيس مــجـلس
الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها
فـي عمـله والـتي تـعد مـطـالب نادت
ـــرجـــعــيـــة والــشـــعب وهي بـــهــا ا
االلـتزام الكـامل باالستـقاللية وعدم
يول لطرف دون آخر وإال سيكون ا
ثـابة االنـحـراف عن االستـقاللـيـة 
بـناء جديد لـلدولة العـميقة) مـبينا
ان (مـلف اخلـدمـات اليـزال مـتـلـكـئـاً
ويـكـاد أن يـكـون معـدومـاً فـنـرجوا
مـن رئيس الـوزراء السعـي احلثيث
ـلـموس لـتفـعيل اخلـدمات  فـقد وا
تــضـــرر الــشــعب كــثــيــراً ومــا عــاد
) مؤكدا الـصبر على ذلك أمـراً هيناً
ــلف مــكــافــحــة (لـم نــرَ أي تــقــدم 
الـــــفـــــســـــاد عـــــلـى اإلطالق وهـــــذا
الـــســـكـــوت يـــكـــاد أن يـــكـــون إذنــاً
بـالفـساد فـإذا صدق ذلك فـسيصب
عـــلــيــنـــا الــبالء صـــبــاً والت حــ

مناص) بحسب التغريدة. 
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{ نـــيــويـــورك - ا ف ب:  أظــهــرت
ـلــيـارديـر نــتـائج تــشـريـح جـثــة  ا
االمــريـكي جـيــفـري أبـســتـ الـذي
وجــد مــيــتــا في زنــزانـتـه انه أقـدم
على االنتحار شنقا وفق ما أفادت

وسائل إعالم امس.
وتــأتي هـذه الـنـتـيــجـة الـتي كـانت
ـز أول من صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
كــشف عــنــهــا بــعــد ســتـة أيــام من
الــعــثــور عـلى جــثــة رجل األعــمـال
تهم الـبالغ من الـعمر  66 عـاما وا
بـــاالجتـــار بـــالــقـــاصـــرات بـــهــدف

اجلنس.
وذكــرت الــصــحــيــفــة أن الــنــتــائج
الــرسـمـيـة لـلـتــحـقـيق الـذي أجـراه
مــكـتب الـطـب الـشـرعي فـي مـديـنـة
نـيويورك حول كيفـية وفاة أبست

خلصت الى أنه قد قتل نفسه.
ونــقـلت الـصـحـيــفـة عن مـسـؤولـ
قـولـهم أن أبـستـ اسـتخـدم غـطاء

سرير لشنق نفسه.
ويـأتي الـتقـريـر بعـد يوم من إعالن
وسـائل إعالم امـريكـيـة أن النـتائج
األولــيـة لــتــشـريح اجلــثـة أظــهـرت

. كسورا في عظام رقبة أبست
وذكـرت صحـيفـتا واشـنطن بوست
ـز نقال عن مـصادر ونـيـويورك تـا
مــطـلـعـة عـلى تــقـريـر الـتـشـريح أن
ابـسـتـ تـعـرض لـكـسـر في الـعظم

الالمي في مقدمة الرقية.
وكــــانـت مــــحــــكــــمــــة قــــد وجــــهت
لـلمسـتثمـر النافـذ الذي كان يـعتبر
األمـير الـبريـطاني أنـدرو والرئيس
دونــالـد تــرامب من بـ اصــدقـائه

تـهمة االجتـار بالقـاصرات جنـسيا
والــتــآمــر لـالجتــار بــالــقــاصـرات.
ووفـقـا لالدعـاء الـعـام فـقـد اسـتغل
راهـقات جنسيا أبـست عشرات ا
فـي منــازله في مانـهـاتن وفلـوريدا

ب عامي  2002 و2005.
ــوجـهــة إلـيه وهــو أنـكــر الـتــهم ا
لـكنه كـان في حال ادانـته سيواجه
مــــــا يـــــصـل إلى  45 عــــــامــــــا في

السجن.
ويـــحـــقق مــكـــتب الـــتـــحــقـــيـــقــات
الـفيدرالي ووزارة العدل في كيفية
تــمــكن أبــرز سـجــ في الــواليـات
تحدة من قتل نفسه بعد أسابيع ا

فقط من محاولة أولى لذلك.
وجــرت إعـادة تـعـيـ مـديـر سـجن
مـتـروبـولـيتـان حـيث كـان أبـسـت

قيس اخلزعلي
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عــثــرت شــرطـة جنــدة بــغــداد عـلى
جـثـة شـاب قـضى غـرقـاً. وقالت في
بـــــيــــان امس إن (قـــــوة من جنــــدة
بــغــداد عــثــرت عــلى جــثــة شـــــاب
تـولـد 2002 غـرق اثـنـاء الـسـبـاحة
في مـنطـقة الـكريـعات). وبـينت أنه
( نـــقل اجلــثــة إلـى دائــرة الــطب

العدلي الستكمال اإلجراءات).
وانـــقــذت شـــرطــة الـــنــجـــدة فــتــاة
حــاولت االنـتـحــار من أعـلى جـسـر
األحـرار. وذكـرت  في بيـان ثان إن
(دوريـات الـنجـدة تمـكنت من انـقاذ
فـــتـــاة من قـــبل دوريــات الـــنـــجــدة
حـــاولت رمـي نـــفــســـهـــا من اعـــلى
جــســر االحـرار بــدافع االنــتــحـار).
وأضــافت أنه ( تــسـلــيـمــهـا وفق

اجراءات اصولية).
وأكـدت احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا

أن الــقـاضي ال يـقــاضى الفـتـة إلى
أن احـكامه وقراراته تـخضع لطرق
الــــطــــعـن وفق الــــقــــانــــون. وقــــال
ـتحـدث الرسـمي للـمحـكمـة إياس ا
الـسامـوك في بيـان تلـقتـه (الزمان)
امس  إن احملـكمة (عـقدت جلـستها
بـرئـاسـة الـقـاضي مـدحـت احملـمود
وحـضـور الـقـضـاة االعـضـاء كـافـة
ــدعــون ونـــظــرت دعــوى خـــاصم ا
فـيها قـاضي محكمـة بداءة الكرخ).
ـــدعــ واضـــاف الــســـامــوك أن (ا
ــــدعى عــــلـــيـه قـــاضي اكــــدوا أن ا
مــحــكــمــة بـداءة الــكــرخ قــد اصـدر
ـوجـبه قـرار مـجـلس حـكـمـاً عـدل 
ـنــحل رقم 1198 قــيــادة الــثــورة ا
دعى لـسـنة 1977). وأوضـح ان (ا
عــلـيه طـلـب رد الـدعـوى ألن احلـكم
الـذي اصدره فـي الدعـوى البـدائية
قــد  نـقـضه تــمـيـيــزاً ولم يـعـد له
وجـــود قـــانـــوني وأن الـــدعــوى ال

ـرافــعـة). ونـوّه إلى ان زالـت قـيـد ا
احملـــكــمـــة (أوضــحـت أن الــدعــوى
فـــاقــدة لـــســنـــدهـــا من الــدســـتــور
ــدعـ أقـروا بـأن والــقـانـون ألن ا
طعون بعدم دستوريته قد احلكم ا
 نقضه ولم يعد له اثر قانوني).
ومـضى السـاموك إلى أن (احملـكمة
ا أكـدت أن القاضي ال يـقاضى وإ
يـــطــعـن بــأحـــكــامه وقـــراراته وفق
الـــقــانـــون أو تـــتــبع بـــحـــقه طــرق
ـنـصـوص الـشــكـوى من الـقـضـاة ا
ـادتـ 286-292 من عــلـيـهـا في ا
ـدنـيـة رقم 83 ـرافـعــات ا قــانـون ا
لــــســـنـــة  1969اذا كــــانت هــــنـــاك
مــســبـبــاتــهــا وبـنــاء عــلــيه قـررت
احملــــكـــــمــــة رد الــــدعـــــوى لــــعــــدم
اســــــتــــــنــــــادهــــــا إلى ســــــنــــــد من
الـــدســتـــور).وفي ســـيــاق مـــتــصل
صــدّقت مــحــكــمــة حتــقــيق الــكـرخ
اخملـــتــــصـــة بـــقــــضـــايـــا االرهـــاب

اعـتـرافـات مـتـهم أقـدم عـلـى ابـتزاز
فــــتــــاة عــــبـــر مــــواقـع الـــتــــواصل
ـركـز اإلعالمي االجــتـمـاعي وقــال ا
جملــلس الــقـضــاء األعـلى في بــيـان
تـلقته (الزمان) أن (القوات االمنية
ــتــابــعــة وإشــراف من مــحــكــمــة
حتـقـيق الـكـرخ اخملـتصـة بـقـضـايا
االرهــاب ألـقت الـقـبض عـلى مـتـهم
اقـــدم عــلـى ابــتـــزاز فــتـــاة بــنـــشــر
صـــورهــا عــبـــر مــواقع الـــتــواصل
االجـتماعي او دفع مبلغ مالي قدره

عشرة مالي دينار). 
واضـــاف ان (مـــحـــكـــمـــة حتـــقـــيق
الـــعـــمـــارة في رئـــاســة مـــحـــكـــمــة
اســـتــئـــنــاف مـــيــســـان االحتــاديــة
صـدقت اعـتـرافات مـتـهم اخـر القي
الــقـبض عــلـيه بــعـدمـا ابــتـز امـرأة
بــــنـــشــــر صـــورهــــا عـــبــــر مـــواقع
الـتـواصل االجتـماعي أو دفع مـبلغ
مـــــالـي).ولـــــفت الـــــبـــــيـــــان إلى أن

(اإلجـــراءات كـــافــة اتـــخـــذت بــحق
ـــــتــــهـــــمــــ وجـــــرى تــــصـــــديق ا
اعــتـرافــاتـهـم قـضــايـاً وفق احــكـام
ـادة  430 مـن قـانـون الـعـقـوبـات ا
لــــتـــتـم إحـــالــــتـــهـم عـــلـى احملـــاكم
اخملتصة لينالوا جزاءهم العادل).
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اكـــد اخلـــبــــيـــر الـــســـيـــاسي واثق
الــهـاشــمي اســتـمــرار الـصــراعـات
والـتقاطـعات ب الـكتل السـياسية
الـى جـانـب الـتــدخل اخلــارجي في
ـــا ســـيـــضع الـــشـــأن الــــعـــراقي 
ــهــدي عـلى حــكــومــة عـادل عــبــد ا
احملـك ومـواجــهــة مــصـيــر االقــالـة
ـهـلة وسـحب الـثـقـة بـعـد انـتـهـاء ا
احملـــددة  الفـــتـــا الى ان اجــراءات
مـكافـحة الفـساد خـجولة والـقضاء
عـلى الـفادسـ اصبح من الـصعب
جـــــدا في الـــــوقت الـــــراهن. وقــــال
رئــــيس اجملـــمــــوعـــة الـــعــــراقـــيـــة
لــلـدراســات الـســتـراتــيـجــيـة واثق
الـــهــــاشـــمي لـ (الـــزمـــان) امس ان
ـوضوع التوافقات (الـعد التنازلي 
ـا سـيـنـتـهي في هـذه احلـكـومـة ر
ــهـدي والســيـمـا ان بــاقـالــة عـبـد ا
جـمــيع االخـفـاقـات في نـظـر الـكـتل
الـسياسية يتحملها رئيس الوزراء
ــتــلك حــزبــا او احلــالـي الــذي ال 
ا ان  كـتلة مسانـدة له داخل البر
سـيـسـهل عـمـلـيـة سـحب الـثـقة عن
حــكــومـتـه) واضـاف ان (ســائـرون
واحلــكــمــة والـنــصــر وحــتى دولـة
الــقـانـون لــديـهم نــهج ومالحـظـات
عــلى اداء احلــكــومـة والســيــمـا ان
سؤول بشأن جـميع ما يدلي به ا
مــوضــوعـة االعــمــار وخــلق فـرص

عــــمـل مــــا هي اال تــــصــــريــــحــــات
مـستهـلكة مـنذ عام  2003  في ظل
ــواطــنـ اســتــمــرار مــطــالــبــات ا
بـــتــوفـــيــر اخلـــدمــات االســـاســيــة
ـة) واشـار الى ان واحلـيـاة الـكـر
(الــفـاســدين مـا زالــوا يـســيـطـرون
ـشـهــد واجـراءات مـكــافـحـة عــلى ا
االفــــــة خـــــجــــــولــــــة واصـــــبـح من
الـصـعـوبة الـقـضاء عـلـيه الرتـباطه
بــــاخلـــارج). بـــدوره شــــدد رئـــيس
اجلـمـهوريـة برهم صـالح على دعم

(قــــرار رئــــيـس الــــوزراء بــــالــــغـــاء
ــوافـقـات اخلـاصـة بــالـطـيـران في ا
االجـواء الـعـراقـيـة وحـصـرها به او
ـن يـخــوله هي خــطــوة بــاالجتـاه
الــــصـــحــــيح وهــــو مــــا تـــقــــصـــده
الـعسكرية الصـحيحة لكنه سيالقي
بـعض الـصعـوبات الـعـسكـرية). في
غـــضــــون ذلك حـــذر االمـــ الـــعـــام
لـعصائب اهل احلق قيس اخلزغلي
مـن مخـطـط قريـب يـراد تـنفـيـذه في
الـعـراق.وقـال اخلزعـلي في تـغـريدة
له عـلى تويـتر ان (اسـتمـرار ظاهرة

تــفـجـيــر مـخــازن احلـشـد الــشـعـبي
بـدون الـتأكـد من األسبـاب احلـقيـقة
ظـاهـرة خطـيرة لـلغـاية) ,مـؤكدا ان
(هــذا يـعــني اسـتـنــزاف إمـكــانـيـات
احلـشد و يدل على ان هـناك مخطط
قـــريب يـــراد تــنـــفــيـــذه) وتــابع ان
(الــســيــادة الـوطــنــيـة لـن حتـفظ اال
بـإجراءات كـاملـة في خزن األسـلحة
وكـذلك امـتـالك الـعراق الـقـدرة عـلى
الدفاع عن ارضه وسمائه). وتسبب
االنـفجار بـحالة من الـذعر واخلوف
بـ سـكـان مـنطـقـة الـدورة وتـضرر

مــنــازل الــبـعـض بـســبب ذلك وادى
الـى استشـهاد شـخص واصابة 29
اخـرين بجـروح منـهم عدد من افراد
الـقـوات االمـنيـة واحلـشد الـشـعبي
ــدني كــمــا واجــهت فــرق الــدفــاع ا
صـعوبـة في اخمـاد حريق االنـفجار
نـتيـجة انـطالق الصـواريخ بطـريقة
عــشـوائـيــة .وتـفـقــد رئـيس الـوزراء
ــهــدي مــوقع انــفــجـار عــادل عــبــدا
كـدس العـتاد بـرفقـة وزير الـداخلـية
وقـيادي في احلشد الشعبي. وامر
ـواطن الـذي لـقي ـتــابـعـة حـالـة ا

ـقـذوفات مـصـرعه نـتـيـجة سـقـوط ا
وتـــقـــد الــتـــعـــويـــضــات الـالزمــة
لــعـائـلـته حـيث  حـصـر االضـرار
دنية تمهيدا ـا في ذلك االضرار ا
لـلتعامل معـها.ووجه رئيس مجلس
الــوزراء بـإســتـكـمــال الـتــحـقــيـقـات
ـعـرفة اسـبـاب احلادث كـمـا أصدر
الــتـــوجــيــهــات بــوضـع تــرتــيــبــات
مــتـكـامــلـة لــلـمـعــسـكــرات ومـخـازن
سلـحة من حيث اجراءات الـقوات ا
نع تـكرار مثل الـسالمة ومـواقعهـا 

ؤسفة. هذه االحداث ا
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اعـلن مطار النجف عن وصول الدفعة
األولـى من احلـــجـــاج الــقـــادمـــ من
ـقـدسـة بـعـد اكـمـال فـريـضـة الـديـار ا
احلـج لـهـذا الـعـام . وقـال بـيـان امس
ان (الــرحـلـة األولى حــمـلت عـلى مـ
الـنـاقل الـوطـني الـعـراقي  194) دون
ذكــر مـزيـد من الـتـفــاصـيل . وأعـلـنت
ــدني عـن إعـداد ســلــطــة الــطــيــران ا
ـطـارات احملـليـة الـعـاملـة في بـغداد ا
والـــــبـــــصــــرة والـــــنـــــجف و أربـــــيل
والــســلــيــمــانــيــة ضـمـن خــطـة عــمل
لـلتـفويج العـكسي بـعد أكمـال مناسك
احلج لــلـحـجـاج الـعـراقـيـ  مـؤكـدة
(انـطالق أولى الرحالت الـعكـسية من
طارات مـطارات الـسعوديـة باجتـاه ا
ــــعـــدل ست رحالت الــــعـــراقــــيـــة و
يـومياً). وقال بـيان امس ان (الطيران

ـدني اعـد خطـة متـكامـلة لـلمـطارات ا
احملـلية بـهدف التـفويج العـكسي بعد
أكـــمـــال مـــنـــاسك احلـج لـــلـــحـــجــاج
الـعـراقـيـ لـهـذا الـعـام) واضـاف ان
(يـــــوم امس  شـــــهــــد إنـــــطالق أولى
الـــرحالت الــعـــكــســيـــة من مــطــارات
طارات الـعراقية الـسعودية بـاجتاه ا
ـعدل ست  رحـالت يوميـاً) مؤكدا و
ان (هـناك تنـسيقا عـاليا مع نظـيرتها
الـسعودية وكذلك الهيئة العليا للحج
والـعمرة واخلـطوط اجلوية الـعراقية
ــطــارات واجلـــهــات الــعـــامــلـــة في ا
الـعـراقيـة  التي كـان لـها الـدور األبرز
في إجنــاح خــطــة الــتــفــويج لــلــديـار
ـقـدسة  حـيث ستـعـمل تلك اجلـهات ا
بـنـفس الـروحيـة والـهـمة الـعـالـية في
الـــتـــفـــويج الـــعـــكـــسي لـــلـــحـــجـــيج
). ووجــهت قــيــادة فــرقـة الــعــراقــيـ
الـعبـاس القتـالية قـواتهـا باالستـنفار

لـــتــأمــ عــودة قـــوافل احلــجــاج من
ـقــدســة عـبــر مــنـفــذ عــرعـر الــديــار ا
احلـدودي مـؤكدة وجـود استـعدادات
مـــوســـعـــة إلجنـــاح خـــطـــة حـــمـــايــة
احلــجــاج.وذكـرت الــقـيــادة في بــيـان
امس إن (مـشرف الفرقـة ميثم الزيدي
ـنتـشرة ـتابـعة الـقوات ا قـام بجـولة 
في مــنــفــذ وطــريق عــرعــر لــتــهــيــئـة
اســتـعـدادات قــوات الـفـرقــة) مـؤكـدا
(جـاهــزيـتـهـا الـتـامــة لـتـنـفـيـذ واجب
حــمـايـة احلـجـاج) ودعـا الى (تـذلـيل
ـنـتـشـرة في الــصـعـوبـات والـنـقــاط ا
عـمق الـصـحـراء) مـبـيـنـا ان (الـفـرقـة
أعــدت خـطـة مــحـكــمـة لـتــأمـ عـودة
قـوافل احلـجـاج تـنـفـذ ضـمن قـاطـعي
عـمــلـيـات الـفـرات األوسط وعـمـلـيـات
االنبار وباشتراك قوات الفرقة كل من
ــغــايـر ــدرع وفـوج ا لــواء الــكـفــيل ا

وقطعات لواء ام البن ).
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وصـل وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة يـــاســ
الـياسري الى طهران امس. وذكرت
مــــصــــادر اعالمــــيـــة انـه (كـــان في
إســتـقـبـال الـيــاسـري لـدى وصـوله
الـى مـــطــــار اخلـــمــــيـــنـي الـــدولي
مـســاعـد وزيـر الـداخـلـيـة لـلـشـؤون
اإلقـــتــصــاديــة بـــابك دين بــرست).
ورحـب بــرست بــقــدوم الــيــاسـري
مـعـربا عن امـله بـان تـوفر الـزيارة
االرضـــيـــة لـــلـــمـــزيـــد من تـــعـــزيــز
الـعالقـات ب الـبلـدين في مخـتلف
ــــا فـي ذلك تـــــوفــــيــــر اجملـــــاالت 
ــشــاركــة الــتــحــضــيــرات الالزمــة 
مـالي الزوار في مراسم اربـعينية
االمـام احلـسـ عـليـه السالم. ومن
ــقـرر ان يـلــتـقي وزيـر الــداخـلـيـة ا
عــــصــــر امس نــــظــــيـــره االيــــراني

عبدالرضا رحماني فضلي.
وكــانـت بــعــثــتــا احلج الــعــراقــيــة
واإليـرانية قـد اكدتا أهـمية تـعميق

ـا أواصــر الـعالقـة بـ الـطـرفـ 
ـتراكـمـة لـتـحـس يـعـزز اخلـبـرة ا
ـقـدمة لـلـحـجـاج. وذكر اخلـدمـات ا
بــيـــان ان (رئــيس الــبـــعــثــة خــالــد
الـعـطـيـة اسـتـقـبل في مـقـر الـبـعـثة
كـرمة نظيـره اإليراني عبد ـكة ا
الـفتاح نواب ورئيس منظمة احلج
والـــزيـــارة اإليــرانـــيـــة عـــلي رضــا
ــرافق لـهـمـا). رشــيـديـان والـوفـد ا
واكـد الـعطـيـة ان (أواصر الـتـعاون
والـصـلـة بـ اجلـانبـ ال تـقـتـصر
عــــلى الـــبـــعــــثـــتـــ فــــقط بل هي
مـتـجذرة بـ شـعبـينـا الـصديـق

حـــيث بـــرهـــنـت عــلـى مـــدى قــرون
قــوتـهــا وصالبـتــهـا وهي عــصـيـة

على كل فرقة واختالف).
 وأضــــاف (نـــرجـــو بــــهـــذه األيـــام
ن الـــلـه بـــلــــطـــفه ــــبـــاركــــة ان  ا
وعـنايته على جمـيع شعوب العالم
اإلسـالمي ويــد بــيـــنــهــا أواصــر
الـلـحـمة واحملـبـة وان يعـود بـاألمة
اإلسـالمــيـــة إلـى ســـابق تـــألـــقـــهــا
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مـســجـونـا بـشـكل مـؤقت واعـطـاء
حــــارســــ اجــــازتــــ اداريــــتـــ

بانتظار نتائج التحقيق.
ـتـداولـة فـقد غط ووفـقـا لـلـروايـة ا
احلــارسـان في الــنـوم عـنــدمـا كـان
يــنـــبــغي عــلــيــهــمـــا الــتــحــقق من

. أبست
وجــاءت وفــاة أبــسـتــ بــعــد يـوم
واحــد مـن نـشــر احملــكــمــة وثــائق
ادعـت فـيـهـا احـدى ضـحـايـاه بـأنه
اسـتخـدمها كـعبدة جـنسيـة وأنها
ـارسـة اجلـنس مع أُجـبـرت عـلى 
. سياسي ورجال أعمال معروف
الحقة دعون الـعامـون  وتـعهـد ا
قــــضـــايـــا ضــــد أي شـــخص آخـــر
مــــتـــورط فـي جـــرائم ارتــــكـــبــــهـــا

. أبست

جيفري أبست 

واثق الهاشمي

V½«uł bŠ√ lD  

rÝUI « bL×  o¹dÞ
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

قطـعت امانة بغداد احد جوانب طريق
مــــحـــمـــد الــــقـــاسم ابــــتـــداءً من امس
الــسـبت. وذكـرت األمـانـة في بـيـان أن
(احـد جــوانب طــريق مـحــمـد الــقـاسم
قـطع الذي يـبدأ من تـقاطع وحتديـداً ا
البـاب الشـرقي وحتى تقـاطع النـهضة
سـيــتم قــطـعه ابــتـداءً من مــسـاء امس
الـــســبت وذلك ألغـــراض الــصــيــانــة).
وأضـاف البيان أنه (سيتم حتويل خط
الـسيـر الى اجلـانب اآلخـرالـذي قامت
بـافـتـتـاحه مؤخـراً لـيـكـون بـذلك ذهـاباً
وإيــابـاً بــعــد انــشــاء حتـويــلــة مــؤقــتـة
ووضع إشــارات مـروريـة واســتـداللـيـة
تـرشـد الــسـائق نـحـو الــطـريق الـبـديل
رور العامة).  بالتنسيق مع مديرية ا
ورفعت االمـانة وقـيادة عـملـيات بـغداد
الــكــتـل الــكــونــكــريــتــيــة عن مــوقــعــ

مختلف في العاصمة.
وقـــالـت األمـــانـــة فـي بـــيــــان ثـــان إنه
(بـجـهـد مـشـتـرك ضم قـيـادة عـمـلـيات
بـغــداد ومـكــتب امـ بــغـداد واجلــهـد
االلي والـــبــشــري فـي االمــانــة  رفع
الـكـتل الكـونـكريـتـية من مـحـيط الهـيـئة
العـامة لألنواء اجلـوية العـراقية ضمن

حي الفرات). 
وقع االخـر فتـمثل في وأضـافت أن (ا
رفع الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة عن الـطـريق
اخلــدمي احملــاذي لــلــطــريق الــســريع
مـــــحــــمـــــد الــــقــــاسـم من جـــــهــــة حي
الشـماسيـة في االعظمـية لـتباشـر بعد
ذلك بلـديتي الرشيـد واالعظميـة بحملة
غلـق منذ وقعـ ا لتـنظيف وتاهـيل ا

سنوات طويلة).

وعـهدها من الـسمو والـعزة). ودعا
الـعطية إلى (تفعـيل مذكرة التفاهم
الـتي  توقيـعها قـبل عدة سنوات
بـ هيـئة احلج والـعمـرة ومنـظمة
احلـج اإليـرانـيــة لـتــعـمــيق أواصـر
ــا يــعـزز الــعالقــة بـ الــطــرفـ 
نـفعة ـتراكـمة لتـعود بـا اخلـبرة ا
عـــلـى جـــمـــيع حـــجـــاج بـــيت الـــله

احلرام). 
مـن جـهـته اكــد نـواب ان (الـعالقـة
ـكن ان تكون بـ العـراق وايران 
ــوذجـا نـاجـحـا لــتـعـزيـز عالقـات
اإلخـاء والوفاء ب الـبلدان والتي
وضـحت جـلـيـا خالل الـتـعـاون ب
الـطـرفـ لـتـحـسـ خـطط وبـرامج

احلج). 
 وأضـاف ان (بعـثة احلـج العـراقية
تــقــدم افــضل اخلــدمـات لــضــيـوف
الـــرحـــمن لـــكن هـــذه الـــفـــريـــضــة
تــسـتـدعي ان نـعــمل جـاهـدين لـكي
كنة للحجاج نقدم احسن خدمة 
مـبـديا اسـتعـداده لتـبادل اخلـبرات
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أعــلن  رئــيس مــجـمــوعـة االعالم
سـتقل  االسـتاذ سـعد الـعـراقي ا
ــيـة الــبــزّاز عن تــأســيـس اكــاد
لــــــلـــــــتــــــدريب اإلعـالمـي بــــــاسم
ــيـة الــشـرقــيــة لـلــتـدريب (اكــاد
اإلعـالمي) تــــتـــولـى الـــنــــهـــوض
بـالكفاءات االذاعية والتلفزيونية
جــــاء ذلك خـالل مـــشــــاركــــته في
االجــتـمــاع الــعـام لــقـادة قــنـوات
(الـشرقـية) الـذي حضـره عدد من
مـؤسسي القناة ومديري فروعها
الـــبـــرامــــجـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة
واالخـبـارية اضـافـة الى عدد من
ـكاتب في أنـحاء الـعراق مـدراء ا
والــــعـــالـم.فـــيــــمــــا تـــوالت ردود
االفـعـال االيـجـابـيـة عـلى مـبـادرة
ــرفق االعالمي الــبــزاز في هـذا ا
اجلــديــد  وانــهــالت االتــصـاالت
وطــلـبـات الـتـرشــيح لـلـقـبـول في
ــيـة في خـالل الـســاعـات االكــاد
االربـع والـــعـــشـــرين الــــتي تـــلت
ية  االعـالن عن تأسيس االكـاد
ـيـون واعـالمـيون ان وقـال اكـاد
االنـدفـاع نـحـو الـتـقد يـأتي من
ـصـداقيـة  والـتـجربـة الـعمـيـقة ا
جملـموعة  قنوات (الـشرقية) على
مـــدى عــقــد ونـــصف الــعـــقــد من

ــيــة الـــزمــان . وســـتــقـــبل االكـــاد
طــلــبــات االنــضــمــام الى دوراتــهـا
ـركزيـها النـاشئ في الـتدريـبية 
كـل من دبي وبــــغــــداد وســــتــــركـــز
ـذيـعـ ـيـة عــلى تـأهـيـل ا االكــاد
ـــراســـلــ ومـــقـــدمي الـــبــرامج وا
واحلـرفـي بـحـيث يواكـبـون أعلى
عـتمـدة بالـعمل اإلذاعي ـعـاييـر ا ا
والـتلـفزيـوني . ولن ينـحصـر قبول
طــــلـــــبــــات االلــــتـــــحــــاق بــــدورات
يـة الشـرقية) بـالعـامل في (أكـاد

قـنـاة واحدة بل سـتكـون األبواب
مــفــتــوحــة جلــمــيع الــطــامــحـ
بـتطوير مهاراتهم اإلعالمية كما
ســــيـــتـــولـى الـــتـــدريـب عـــدد من
ـي وأصـحاب اخلـبرات االكـاد
واإلعـالمـيـ الــبـارزيـن . واتـخـذ
االجــتـمــاع الـعــام قـرارات أخـرى
تــــتــــعــــلق بــــأســــلــــوب الــــعــــمل
قـبـلة ـرحـلـة ا الـتـلـفزيـوني في ا

وضخ دماء جديدة. 
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سعد البزاز

وخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلق بــتــقـد
اخلــــدمــــات حلــــجــــاج بــــيت الــــله

احلرام).

ياس الياسري
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حقق فـريق ريـال مـدريد بـكـرة الـقدم أمس الـسـبت االنـتصـار بـنـتيـجـة ثالثة
أهـداف مقـابل هدف واحـد عـلى سيـلتـا فـيجـو في ملـعب  األخـير بـااليدوس
ضــمن مـنــافـســات اجلـولــة األولى من الـدوري اإلســبـاني.وســجل األهـداف
ـا في الـدقـيـقة  12وتـوني كروس في ـلـكـية الالعـبـون  كـر بـنز لـلـكـتـيبـة ا
الـدقيقة   61ولوكـاس فاسكيـز في الدقيقة    80 بيـنما سـجل لوسادا هدف
ـدير سـيـلتـا فـيـغو الـوحـيد فـي الدقـيـقة 90+1.  واعـتمـد زين الـدين زيدان ا
الـفـني لـريـال مدريـد عـلى طـريـقـة لعب 4-3- 3 بـوجود كـورتـوا في حـراسة

رمى أمـامه الرباعي مارسيلو راموس فاران وأودريوزوال وفي الوسط ا
كــروس كـاسـيــمـيــرو ومـودريــتش وثالثي الـهــجـوم فــيـنــيــــسـيــوس بـيل

ا. وبنز
ـفــاجــأة األبـرز هي وجــود بــيل في الــتـشــكـيــلــة  رغم الـكــثــيـر من وكـانـت ا

التكهنات حول مستقبله ولكن زيزو اعتمد عليه بعد إصابة هازارد .
وحـاول سيلـتا فـيجـو العودة في الـنتـيجـة وجاءت أخطـر محـاولة من الـقائد
ن والــذي أرسل كــرة عـرضــيـة لــزمــيـله إيــاجــو أسـبــاس عـلـى الـطــرف األ

دافع فاران من هدف محقق. فيرنانديز انقذها ا


