
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6446 Thursday 5/ 9 /2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6446 اخلميس 6 من محرم 1441 هـ 5 من ايلول (سبتمبر) 2019م

طبعة العراق 
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ـركزي أمـتـنع اإلحتـاد الـعـراقي ا
بــــكــــرة الـــــقــــدم عن االدالء بــــأي
تصريحات تؤكـد استقالة رئيسه
عبد اخلـالق مسـعود بعـد مباراة
مــنــتــخب اســود الــرافــدين امــام
نظيره البحريني اليوم اخلميس
ـزدوجة في باكـورة التـصفـيات ا
ــؤهـــلــة الى ا اســـيــا وكــاس ا
الـعــالم في قــطـر  2022  فـضال
عن عـــدم االجـــابـــة هـــاتـــفـــيــا او
اسـتــقـبــال اي اعالمي في مــبـنى
االحتاد لـغـرض مـعرفـة تـفـاصيل
االسـتـقـالــة واالسـبـاب الـتي ادت

اليها.
وكـشـف مـصــدر من داخـل احتـاد
الــكــرة لـم يــعــلن عـن  اســمه في
تــــــصـــــريـح صــــــحـــــفـي امس ان
(األسبـاب احلـقـيقـيـة الـتي دفعت
عــبـــد اخلـــالق مــســـعـــود رئــيس
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة القـدم عن
باراة بعد إعالن استقالته بـعد ا
ان حـاول جـاهـداً بـالـضـغط عـلى
عدنان درجال للتخلي عن شكواه
في مـحــكـمـة جــنـايـات الــرصـافـة
ضــد ثالثــة من مــوظـفـي االحتـاد

العراقي لكن دون جدوى).
ــــصــــدر  أن (درجـــال وأضـــاف ا
مضى للمـحكمة بـشكواه التي قد
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سجلة الـتحالفات االنـتخابية لالحـزاب ا
في دائـرة شـؤون االحـزاب والـتنـظـيـمات
الـسـيـاسـيـة لـلـمدة من  5 ايـلـول اجلاري
قبل). ولفت الى لـغاية  5 تـشرين االول ا
ــفـــوضــ دعـــا االحــزاب ان (مـــجــلـس ا
سجـلة الى مراجـعة الدائرة الـسياسـية ا
ذكورة لغرض تسجيل حتالفاتها خالل ا
فوضـية العمل قررة). وتـواصل ا ـدة ا ا
ضـــمن اجلـــدول الـــزمـــني وتـــوقـــيــتـــاته
اســتـعــدادا الجـراء انـتــخـابــات مـجـالس
نتظمة باقليم في االول احملـافظات غير ا

قبل. من نيسان ا
وردّت احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيـا دعوى
اقـامـتـهـا مـرشـحة خـاسـرة لـلـطـعن بـفوز
نـائبة بفارق صوت واحد في االنتخابات
الـعـامـة لـعـضويـة مـجـلس الـنـواب. وقال
ــتــحــدث الــرسـمـي لـلــمــحــكــمــة إيـاس ا
الـسـاموك في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
إن (احملـكــمـة عـقـدت جـلـســتـهـا بـرئـاسـة
الـــقـــاضي مـــدحـت احملـــمـــود وحـــضــور
الـقـضـاة االعـضـاء كـافـة ونـظـرت دعـوى
اقـامـتـهـا مـرشـحة خـاسـرة لـلـطـعن بـفوز
النائبة شمائل سحاب مطر). وأضاف ان
ـــدعــيــة طـــلــبت اعـــتــمـــاد فــوزهــا في (ا
دعي االنـتـخابـات بـعد ابـطـال عضـويـة ا
عـليـها حـيث استنـد الطـعن إلى نقـطت

االولـى أن نـتــائـج الــعـد الــذي رجـح فـوز
الـنائبة شمائل سحاب لم تعلن والثانية
أن هــنـاك مـحــطـة ورد ذكـرهــا في الـقـرار
الـصادر من الهيئـة القضائيـة في محكمة
الـتـمـييـز االحتـاديـة وهي برقم 144309
رغـم عدم وجود هذه احملـطة في الواقع).
وتــابع أن (احملـكــمـة االحتـاديــة الـعــلـيـا
وجـــدت من وقــائع الـــدعــوى ومن اقــوال
رقمة  144309 هو اطرافها أن احملطة ا
ـركـز انـتـخـابي يـحـمل اسـم مـدرسة رقم 
الـوطن العربي للبـن وليس محطة وأن
ــركــز يــضم عــدداً مـن احملــطـات). هــذا ا
ولفت إلى أن (احملكمة أكدت أنه بالنسبة
ـتعلـقة بعـدم االعالن عن نتائج لـلنـقطة ا
االنـتـخابـات فـقـد ثبت اعالن نـتـائج فوز
ـرشحـة شمائل سـحاب باحلـصول على ا
 626 صـوتـاً بـينـمـا حصـلت مـنـافسـتـها
ـدعية على  625 صـوتاً وبفارق صوت ا

واحد).
 وأوضـح البـيـان ان (احملـكمـة االحتـادية
ـصادقـة على نتـائج الفوز الـعلـيا اكدت ا
بـقرارها بالعدد 57 /  ت. ق/  2018 في
8/19 / 2018 )  مبيناً أن (احملكمة

وبــنــاء عــلى مــا تــقــدم قــررت رد دعـوى
ــدعـيـة لــعـدم اسـتــنـادهــا إلى سـنـد من ا

الدستور والقانون).
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تـزال امــامـنـا مـشـكالت من تـلك الـتي
خــلــفــهــا االرهـاب ومــاتــزال حتــتـاج
ـعـاجلـة جادة) مـنـوهـا الى أن (هذه
ـــشـــكـالت لن تُـــحل إال بـــتـــضـــافـــر ا
ـشـتـركـة).  ودعـا اجلـهــود الـدولـيـة ا
احلـلـبـوسي  اجملـتـمـعـ الى تـقد
رؤى ومــشـروعــات نـاضــجـة تـتــعـلق
بـاالولويات والبرامج الـتي حتتاجها
الــبــلـدان اآلســيــويــة بـالــقــول (نـحن
نــــنــــتـــظــــر من اجــــتــــمــــاعـــكـم هـــذا
واالجـتمـاعات الـتي تلـيه ان تـقدموا
لـــنــــا في جلـــنـــة الــــتـــخـــطـــيط رؤى
ومـــشـــروعــــات نـــاضـــجـــة تـــتـــعـــلق
بـاالولويات والبرامج الـتي حتتاجها
بـلـدانـنـا السـيـما وانـنـا في مـعـظـمـنا
نـعيش ظـروفا مـتشـابهـة).وأشار إلى
شـكالت التي تـعانـيها أن (من ابـرز ا
ـا هي مـشـكـلة قـارتـنـا قـارة آسيـا ا
الـتدخالت اخلـارجية واالسـتقـطابات
احلـادة الـتي نـشـهـدها عـبـر سـيـاسة
احملـاور) مـضـيـفـا (أنـنـا في الـعـراق
جنـد بـأن هذه الـسيـاسـات استـنزفت
وتـستـنزف مـوارد شعـوبنـا بال طائل
وتــبث الـكـراهــيـة بـ مــجـتـمــعـاتـنـا
ـا سبب وقـد التـزمنـا في العراق دو
ســتـراتــيـجـيــة واضـحــة النـتـردد في
رة تلو االخرى وننتظر من اعالنها ا
جـمـيع اصـدقـائـنـا ان يـتـفـهـمـوها اال
وهـي الـــنـــأي بـــانـــفــــســـنـــا عن ايـــة
صـراعات عسكـرية ومحاور سـياسية
ذات طــبـيــعــة خالفـيــة).وأردف قـائال
ـعـبر (لـقـد اتـخـذنـا لدولـتـنـا مـوقف ا
الــذي تــلــتــقي فــيه االرادات اخلــيـرة
وعـمـلنـا كل مـابـوسعـنـا من اجل نزع
فـتيل االزمات وتقريـب وجهات النظر
فـيـكـفيـنـا مـادفعـنـاه ثـمنـا لـصـراعات
االخـريـن في بـلـدنـا ومـنـطـقـتـنـا ولن
نـسـمح النـفسـنـا بان نـكـون جزءًا من
الـصــراعـات الـدولـيـة ولـذا جتـدونـنـا
ـشـكالت نـدعــو بـاسـتـمـرار الى حل ا
الـدولية بـالوسائل الـسلمـية) مشددا
عـــلى أن (الـــعــراق يـــقـــيم شـــراكــاته
شـتـركة الـسـتراتـيـجـية ومـصـاحله ا
مـع اجلــمـــيع دون ان يــعـــتــريـه قــلق
االنـحـياز لـهذا الـطرف او ذاك) الفـتا
الـى انه (لـــيس غـــريـــبـــا ان يــصـــبح
الــعـراق في االونــة االخـيـرة مــرتـكـزا
لـالمن االقــلــيـــمي وان تــتــكـــثف فــيه
الــلـقـاءات والـزيـارات واالجـتـمـاعـات
ـبــارك هـذا كــبـرهـان كــاجـتــمـاعــكم ا
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أكــد رئـيس مـجـلس الــنـواب مـحـمـد
احلـلبوسي امس أن الـعراق سيكون
نطقة ولن يكون معبرا حلل أزمات ا
جـــزءا من الـــصـــراعـــات الـــدولـــيــة
مــضـيـفـا أن الـعــراق حـريص الـيـوم
عــلى إقــامــة مـصــالح مــشــتــركـة مع
اجلـــــمــــيـع دون إنـــــحــــيـــــاز. وقــــال
احلـلــبـوسي في كـلـمـة الـقـاهـا خالل
وازنة افـتتاح اعمال اجتماع جلنة ا
ـتـابـعــة لـلـجــمـعـيـة والــتـخـطـيـط وا
ـانـيـة االسـيـويـة في بـغـداد ان الـبــر
(مـن زار بغـداد سـابقـا من االصـدقاء
هـنـا سيالحـظ والشك الفـرق الـكبـير
لموس في نـوعية احلياة والتطور ا
فـي شـتى اجملــاالت فـبــغـداد الــيـوم
هـي غيـرهـا بـغـداد االمس وسـتـكون
ـــشــيـــئـــة الـــله فـي الــغـــد أفـــضـل 
).وأضـاف أن وتــصـمــيم الــعـراقــيـ
(هــذا الـتــقـدم االيــجــابي لم يـأت من
ـــا هـــو إنـــعـــكــاس إلرادة فـــراغ وا
شــعب قـاوم االرهـاب بـأسـوأ صـوره
وضــحى بـالـغـالي مـن حـيـاة ابـنـائه
فـرفع اخـيـراً رايـة الـنـصـر) مـشـيـرا
الـى ان (داعش لم يـــكن تـــنـــظـــيـــمــاً
ارهــابـــيــاً وحــسب بل كــان هــجــمــة
بـربـرية تـكـفـيريـة مـظلـمـة).وتابع أن
(شـعـبـنا انـتـصر بـإرادة ابـنائه  كل
ة رجـعياته الـدينيـة الكر ابـنائه 
الــتي وقــفت خــلـفه وقــادة اجملــتـمع
والـرأي وترابط عـشائـره ومكـوناته
ـتــطـوعـ بــعـسـكــريـيه االبــطـال وا
األفـــــذاذ من احلــــشـــــد الــــشـــــعــــبي
والـعـشائـري والبـيـشمـرگـة ومدنـييه
الــذين واصـلـوا عـجــلـة احلـيـاة رغم
ـشروط من وبالـدعم غـير ا اخملـاطـر 
 ( اصـدقـائه االقـلـيـمـيـ والـدولـيـ
مــؤكــدا ان (الـعــراقــيـ لن يــنــسـوا
صنيع اصدقائهم الذين وقفوا معهم
فـي وقت الــــشـــــدة) ال فــــتــــا الى أن
(الــنــصــر عــلى داعش هــو صــفــحـة
مـضـيئـة في حيـاة االنسـانيـة وليس
فـي حيـاة العـراقـي لـوحدهم اذ ان
اإلرهـاب لم يـسـتـهـدف الـعـراق حتى
وان اخــتــار الـعــراق ســاحــة حلـربه
نـطـقة ودول ـا كـان يـستـهـدف ا وا
الـــعـــالم دون اســـتـــثـــنـــاء).ومـــضى
احلـلـبـوسي قـائـال (أننـا فـي الـعراق
نـدرك ان معركـتنا لم تـنته بـعد  فما
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أعــلــنت وزارة الــعــدل عن صــدور الــعـدد
اجلــديـد من جــريـدة الــوقـائـع الـعــراقـيـة
بـــالــرقم  4553 وقـــد تــضــمن تــعــديالت
ومراسيم اقرها مجلس النواب وصادقت
عـليها رئاسة اجلمهورية. وقال مدير عام
الـدائـرة كامـل ام هـاشم في بـيان امس
ان (الـعـدد تـضـمن صـدور قـانون رقم 13
لـسـنـة  2019 قـانـون الـتـعـديـل الـسادس
لــقـانـون الـتـنـفـيـذ رقم  45 لـسـنـة 1980
وقــانــون رقم  14لــســنــة  2019 قــانــون
الـتعديل االول لقانون انـتخابات مجالس
ـنــتــظـمــة في اقــلـيم احملــافــظـات غــيــر ا
واالقـضــيـة الـتـابـعـة لـهـا رقم  12 لـسـنـة
 2018). وأضـــاف ان (الــــعـــدد تـــضـــمن
ايـضا صـدور مراسـيم جمـهورية رقم 47
و 48 و 49 لـــــســــنــــة  2019 وقــــرارات
صــــادرة عـن جلــــنــــة جتــــمــــيــــد أمــــوال
االرهــــابـــيـــ رقم  35 و 36 و 37 و38
لـسنة 2019 . بـاالضافة الى صدور بيان
عـن وزارة الـعــدل رقم  32 لــســنـة 2019
وبــــيــــان صـــــادر عن وزارة الــــثــــقــــافــــة
والـسـياحـة واالثار رقم  13 لـسنة 2019
فـــضال عن صــدور بـــيــان تــصـــحــيح عن

ديوان رئاسة اجلمهورية).

فـوض والناطق وأعـلن عضو مـجلس ا
الــرسـمي بــاسم مـفـوضــيـة االنـتــخـابـات
ريـــاض الـــبـــدران عن حتـــديـــد مـــجـــلس
ـــفــوضـــ مــوعــد تـــســجـــيل االحــزاب ا
لـتحالفاتها االنـتخابية. وقال البدران في
بـــيــان امس ان (اجملــلـس قــرر فــتح مــدة

احلـــلــــبـــوسي لـــوفــــد امـــريـــكي ان
ـرجعيات الدينـية الرشيدة حفظت ا
أمـن العـراق واسـتـقراره.وقـال بـيان
ــكــتب رئــيـس مـجــلـس الــنـواب ان
احلـلبـوسي (استقـبل امس األربعاء
مـسـاعـد وزيـر اخلـارجـيـة األمـريـكي
لـــشـــؤون الـــشـــرق األدنى دايـــفـــيــد
ـتـحدة شـيـنـكر وسـفـيـر الواليـات ا
األمـريـكيـة لـدى بغـداد مـاثيـو تـولر
وقــائـد قــوات الـتـحــالف الـدولي في
الـــعـــراق وســـوريــا اجلـــنـــرال بــول
الكــامـرا) مــشـيــرا الى احلـلــبـوسي
بـــحث خالل الـــلـــقــاء (الـــتـــطــورات
الــسـيـاسـيـة واألمــنـيـة واالسـتـقـرار

الــذي حتــقق بــعــد االنــتــصـار عــلى
الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة وابــدى
تـقــديـره لـدور الـتـحـالف الـدولي في
إســـنـــاد الــقـــوات الـــعــراقـــيـــة بــكل
صــنـــوفــهــا إلحــراز هــذا الــنــصــر).
واعــــرب عـن تــــطــــلع الــــعــــراق إلى
(مـشاركة اجملتـمع الدولي في تعزيز
االسـتـقرار الـسيـاسي واالقتـصادي
ـــســـاهـــمـــة فـي إعـــادة اإلعـــمــار وا
ـدن احملررة وعودة والـتنـميـة في ا
الــــنـــازحـــ إلى ديــــارهم) داعـــيًـــا
ــيــة إلى (تــوسـيع الــشــركــات الـعــا
اســـتــثـــمــاراتــهـــا وإقــامـــة شــراكــة
اقتصادية ستراتيجية مع العراق) 

كــمـا بـحث احلــلـبـوسـي الـتـطـورات
الـسيـاسيـة عربـيًّا وإقـليـميًّـا مؤكدا
عـــلى ســيــادة الــعـــراق واســتــقالله
ومـوقفه الرافض لـلتصعـيد والتوتر
ــنـــطــقـــة).من جـــانـــبه  اعــرب فـي ا
مـسـاعـد وزيـر اخلـارجـيـة األمـريـكي
عـن اسـتــعــداد بـالده لـدعـم الــعـراق
ـساهـمة في سـيـاسيـا وعسـكـريا وا
حتـقيق االستـقرار والتـنميـة مؤكدًا
أن (اإلدارة األمــريـكـيـة تــنـظـر بـعـ
رجـعيات الـتقـدير واالحتـرام لدور ا
الـدينية في العراق لتحقيق التوازن
والـتــوافق اجملـتـمـعي) مـشـيـرا إلى
أن (مــــا عُـــرض في إحــــدى وســـائل

ـمولـة حكومـيًّا ال يـعبر عن اإلعالم ا
وجـهـة نـظـر اإلدارة األمـريـكـية). في
سـيـاق مـتـصل وصل وفـد من إقـلـيم
كـردستـان الى بغـداد مسـاء الثالثاء
ـــان بــــرئــــاســـة نــــائب رئــــيس بــــر
كـردستان هيم هورامي  حلضور
اجـتمـاع الـلجـنة الـدائمـة للـتخـطيط
ـانـيـة ـوازنـة في اجلـمـعـيـة الـبـر وا
االسـيوية. وكـان في استقـبال الوفد
ــطـار فـي صـالــة رئــاســة الــوزراء 
بـغداد الدولي عضـو جلنة العالقات
اخلــارجـيـة عـامـر الــفـايـز بـحـضـور
األمــــ الــــعــــام جملــــلـس الــــنـــواب

سيروان عبد الله.
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ـــفــــتش األمــــر دعــــا ا
الــعـام جــمـال األسـدي
الـى تـــشــكـــيـل جلـــنــة
تـدقيقيـة من مكتبه في
مـــحــــافـــظـــة األنـــبـــار
لـلـوقـوف عـلى حـقـيـقة
الـــــشـــــكـــــوى حـــــيث
انــتـقــلت الـلــجـنـة الى
ــنــفــذ ودونت أقـوال ا
عـــــدد مـن أصـــــحــــاب
الـــــشـــــركــــات الـــــذين
تــــعـــرضـــوا البـــتـــزاز
ومــســاومــة الــضــابط
وأفــــادوا مـــحــــلـــفـــ
بدفعهم مجبرين مبالغ
مــالــيــة فــاقت الـ 156

ـذكـور عـلى شكل ألـف دوالر الى الضـابط ا
دفـعـات للـسمـاح لـشركـاتهم بـالـعمل مـهدداً
نعـهم من مزاولة أعـمالهم في حال إيـاهم 
عـدم الـرضـوخ لـلـدفع من خالل تـلـفيـق تهم
كـيديـة بحقـهم). وأعلـنت دائرة الـتحقـيقات
في هــيـئــة الـنـزاهــة في بـيــان عن قـيــامـهـا
وصل لقيامهما بـضبط موظف في بلدية ا
ـديـريـة بــإخـراج سـجالت رسـمـيــة خـارج ا
والــــتالعـب بـــهــــا مــــؤكـــدة ضــــبط كــــتب
اســتـفـسـارات مـزورة بــحـوزتـهـمــا تـتـعـلق
بـأراض تـعـود مـلـكـيـتـهـا لـلـدولـة. وأعـلـنت
قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد في بــيـان حتــريـر
مـختطفـة وإلقاء القـبض على اخلاطف في
ـنـصـور واعتـقـال مـتهـمـ اثـن مـنـطـقة ا
ـة خـطف فـي مـنـطـقــتي احملـمـوديـة بــجـر

ومدينة الصدر. 
وتـمـكـنت مـديـريـة شـرطـة كـربالء مـن إلـقاء
الـقبض عـلى سارق سيـارة بعد أقل من 30
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صـدقت محكمة حتقيق الـكاظمية اعترافات
متهم اثن أقدما على قتل رجل دين بعد
ضــربه بــآالت حـادة من أجل ســرقـة مــبـالغ
مـالـيـة.وقـال بـيـان جملـلس الـقـضـاء األعـلى
ـتهـمـ اعتـرفا تـلـقته (الـزمـان) امس أن (ا
امـام قاضي التحقيق بانهما يعمالن بصفة
سـائق لـدى اجملنى عـليه  رجل الـدين وقد
قـاما بقتـله بعد طعـنه بالسكـاك مع سرقة
مــبــالغ مـالــيــة اضـافــة الى ســيــارتـ دفع
ربـاعي وعـرضهـما لـلبـيع). وأوضح البـيان
تهم القي القبض عليهما بناء على أن (ا
مـعلـومات استـخبـاراتية وبـإشراف مـباشر
من الـقـاضي فـيـمـا صـدقت أقـوالـهـمـا وفـقا
ـادة  406 مـن قـانـون الـعـقـوبـات الحـكـام ا
الــعــراقي ). وأصــدرت مـحــكــمـة جــنــايـات
ؤبد بحق امرأة الـديوانية حكما بالسجن ا
أديــنت بـإدارة شــبـكـة لالجتــار بـالـفــتـيـات

ارسة الدعارة. و
وقــال بـيــان آخـر جملــلس الــقـضــاء األعـلى
ــتــهـمــة الـقي تــلـقــته (الــزمـان) امس إن (ا
الـقبض عليها بعد ورود شكوى من ساكني
احلـي وضع عـلى أثـرهـا كـمـ من الـقـوات
ـشـهود) األمـنـية لـلـقبض عـلـيهـا بـاجلرم ا
وأضـاف أن (احملكمة عززت قناعتها باألدلة
واالعــتـرافــات ومــحـاضــر الـضــبط وقـررت
ـؤبد ). إدانـتـها واحلـكم عـليـها بـالـسجن ا
واحـبطت قوة خاصة امس ارسـالية بطاطا
ـنـذرية ـرض خـطيـر في مـنـفـذ ا مـصـابـة 
ــنــافـذ ــحــافـظــة ديــالى.واكـدت هــيــئـة ا
ادة احلـدوديـة في بيـان (اعـادة إرسالـيـة 
الـــبـــطـــاطـــا بـــحـــمـــولـــة 13 ألـــفـــا و356
كـيلوغـراما الى اجلانب اإليراني الصـابتها

ــرض زراعـي - خــنــفــســاء كــولــورادو -
ــنــجـز مـن دائـرة اســتــنــادأ إلى الــكــشف ا
ــنــفــذ) احلـــجــر الــصـــحي الــزراعي فـي ا
مــضـيـفـة انه (  ايـضـا إعـادة 480 كـيـلـو
غــرامــا حـافــظــة طــعـام لــدائــنــيـة شــفــافـة
اسـتعمال مـرة واحدة الى اجلانب اإليراني
شكـلة حتت اإلشـراف الكمري من الـلجنـة ا
لـعدم استـيفائهـا الشروط عـند الفحص من
جــانـب اجلــهــاز الــتــقــيــيس والــســيــطــرة

النوعية). 
واعــلـنت وزارة الــداخـلـيــة اعـتـقــال أربـعـة
بلغ  40 ألف دوالر.وقال ابـتزوا شـخصـاً 
ـتـحـدث باسـم الوزار في بـيـان ان (مـفارز ا
ـكافـحة اإلجـرام الـتابـعة مـكـتب اخلضـراء 
ـديـريـة مكـافـحـة إجـرام بغـداد تـمـكنت من
الـقاء الـقبض على اربـعة مـتهمـ لقـيامهم
ـال ـبــلغ من ا بــأبـتــزاز احـد االشـخــاص 
قـدره اربعون الف دوالر امريكي مقابل عدم
نــشــر مــقـاطع فــيــديــو تـخــصه فـي مـواقع

التواصل االجتماعي) . 
ـا ذكـر وأضـاف انـهم (اعـتـرفـوا صـراحـة 
اعاله عند التحقيق معهم وعرضت االوراق
الـتحقيقية على القاضي اخملتص الذي قرر
ــادة 430 ق.ع). ايـــقـــافــهم وفـق احــكـــام ا
بــدورهـا كــشـفت مــفـتــشـيــة الـداخـلــيـة عن
تـعـرض شـركـات تخـلـيص جـمـركي البـتزاز
ــبـلغ  156  ألف شــرطــة مــنـفــذ طــربــيل 
فتش في بيان إنه تلقى دوالر.وقال مكتب ا
(شـكاوى من شركات تخليص كمركي تعمل
في مـنفذ طريبـيل احلدودي ادعت تعرضها
البـتـزاز ومـساومـة من ضـابط مركـز شـرطة
مـنـفـذ طـريـبـيل بـإجـبـارهـا علـى دفع مـبالغ
مـالية بلغت  156ألـف دوالر مقابل السماح
ـزاولـة أعـمـالـهـا). وأضـاف أن (هـذا لـهــا 

ديرية ته. وقالت ا دقـيقة على ارتكاب جر
في بــيـان ان (قـوة امـنـيـة مـشـتـركـة تـابـعـة
ـكـافحـة اجرام كـربالء ومركـز شرطـة احلر
تـمـكـنت بـعـمـليـة نـوعـيـة من الـقـاء الـقبض
ـواطن في حـي العـامل عـلى سـارق عـجـلـة 
بــوقت قـيـاسي وفي اقـل من نـصف سـاعـة
ــركــزي عـلـى جـمــيع من تــعــمــيم الــنــداء ا
الــنــقــاط).  واضـافت ان (مــفــارزهــا قـامت
بـنصب سـيطـرات مفاجـئة في عـموم ارجاء
ـتهم ومطاردته احملـافظة وبعـد تشخيص ا
 الـقاء الـقبض عـليه وتـب انه من خارج
احملــافـظـة). من جــهـة اخـرى تــمـكـنت فـرق
دني من اخماد حريق ضخم اندلع الدفاع ا
ــنـطــقــة احلـارثــيـة في في مــذخــر أدويـة 
بـغداد امس دون اصابـات بشريـة. كما لقي
شـخص من مـحافـظة واسط مـصرعه حـرقاً
نـطقة نـتيـجة تعـرضه لصعـقة كـهربائـية 

الشهداء في الكوت.

سـاطع على عراق يولد من جديد من
حتـت ركــــــام احلـــــــروب واالزمــــــات
ــة واالرهـــاب بــارادة التــلـــ وعــز
التــفــتــر).وأنــطــلـقـت امس االربــعـاء
وازنة في أعـمال جلنـة التخـطيط وا
انات االسيويـة برئاسة العراق الـبر
ومــــشــــاركــــة  16 دولـــــة عــــربــــيــــة
وآسـيـويـة. وكان اجملـلس الـتنـفـيذي
ـانـيـة االسيـويـة قد لـلـجـمعـيـة الـبر
صـــــــــوت في  29تـــشــرين الــثــاني
ـاضي عـلى ترؤس مـجلس الـنواب ا
وازنة الـعراقي لـلجـنة التـخطـيط وا
ـانــات اآلســيـويــة لــعـام .  في الــبــر

2019 من جهة اخرى أكد
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ـوظـف تتـسـبب بـسجـن هؤالء ا
ومـنـهم صــديـقـ مـقــربـ لـعـبـد
اخلالـق مسـعـود ولـديهم الـكـثـير
من الــتــفــاصــيل واألســرار الــتي
تخص البيت الكروي العراقي).
ـــصــدر أن (مـــســـعــود وأوضح ا
لـوح بــاالسـتـقــالـة إلنــهـاء األزمـة
بــــشــــكـل ودي كي ال يــــتــــعــــرض
مـــوظـــفـــوه لــلـــســـجن مـن جـــهــة
وحلفظ األسـرار وعـدم تـسريـبـها
فـي حــــــال  الــــــضــــــغـط عــــــلى
ـتـهــمـ بـقــضـيـة الــتـزويـر من ا

جهة أخرى).
صـدر ان (مسـعوداً أوفد وتابع ا
ـتـهـمـ وهـو ولـيـد طـبـرة أحـد ا
مـــديـــر الـــعالقـــات الـــعـــامـــة مع
ـنـتـخب الـوطـني إلى الـبـحـرين ا
بـهـدف تــأجـيل الـقــضـيـة وكـسب
الوقت لـكن احملكـمة أدانت سـفر
طـــبــرة وفـــســـرته عـــدم احـــتــرام
لــلـقــانــون والــقــضــاء وأصـدرت
حــكـمــهــا بـإلــقــاء الـقــبض عــلـيه
ــشــهــد عــلى رئــيس لــيــتــعــقـــد ا
االحتــاد). يــشـــار إلى أن عــدنــان
درجال قدم شكوى قـضائية بحق
أمــ سـر االحتــاد صــبــاح رضـا
ومـديــر الـعالقــات الـعــامـة ولــيـد
طــبــرة ورئــيس جلــنــة الــطــعـون
ستار جبار بـتهمة تزوير أوراقه

االنتخابية.

عدنان درجالعبد اخلالق مسعود

o¹dŠ: الدخان يتصاعد من حريق مذخر في احلارثية ببغداد
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