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طبعة العراق 
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هـرمــز?) مـبـيـنـا ان (الـعـراق يـرفض
الـسـيـاسـات اخلاطـئـة ونـتـمـنى على
الـقيادة اإليـرانية أسـتدعاء مـسجدي
الـى طــهـران ألن تــصــريــحـه األخــيـر
ـخـاطر جـسـيـمـة اضـافة الى يـنـذر 
الـشــروع بـتـغـيـيـر سـيـاسـتـهـا جتـاه
الـبالد والعمل على تصـحيحها  لكي
ال تـفقد ايران مصاحلها في العراق).
وكــان الـعــراق قــد اكـد انه لن يــكـون
مـنطلقا لالعتداء على اي جهة كانت.
ــتــحــدث بــاسـم وزارة الــدفـاع ورد ا
الـــلـــواء حتـــســـ اخلـــفـــاجي عـــلى
تــصــريـحــات مـســجــدي بـالــقـول ان
(الــعـــراق يــرفض ان يــكــون ســاحــة
ــتــصـارعــيّن وكـذلك لــلـصــراع بـ ا
الـتـهـديـدات الـتي تـطـلـقـهـا إيـران أو
أمـريــكـا وأكـدنـا سـابـقـا أن ارضـيـنـا
خـط أحمر) مؤكدا (لـن يكون العراق
مـنـطلـقا لالعـتداء عـلى إيران كـما لن
ــصــالح يــســمح بــأن يــتـم تـهــديــد ا
األمــريــكــيــة عـلـى أراضـيـه). وطـالب
عــضـو جلــنــة الـعالقــات اخلـارجــيـة
ـانـيـة ظـافـر الـعـاني احلـكـومـة الـبــر
الــعـــراقــيــة بــاتــخــاذ مــوقف واضح
صــريـح من تــصــريــحــات الــســفــيــر

اإليراني. 
وكـــان مــســجــدي قـــد هــدد بــقــصف
ــوجــودة في الــقــوات األمــريــكــيــة ا
الـــعــــراق حـــال تـــعـــرض إيـــران ألي
هـــــــجـــــــوم مـن قـــــــبل الـــــــواليـــــــات
ــتــحـدة.وقــال مـســجــدي في حـوار ا
مــتــلــفـز (ســنــقــصف األمــريــكـان في
الـــــعـــــراق أو أي مـــــكـــــان آخـــــر إذا
اسـتـهدفت إيـران) متـهـما (الـواليات
نـطقة ـتحـدة بالتـدخل في شؤون ا ا
والـــعــراق) مــشــيــرا إلى أن (وجــود
الـقوات األمريكية يتسبب بالتصعيد
نـطقة) واوضح وعـدم االستـقرار بـا
ـقاومـة الـيوم مـسـجـدي أن (محـور ا
قــوي جـدًا ونـطـلب من جـمـيع الـدول
االنـضـمـام إلى هـذه اجلـبـهـة كـونـهـا
تــصب في مـصــلـحـة حتــقـيق األمـان
لـلـجمـيع) داعيـا احلكـومة الـعراقـية
إلـى أن (تــكــون صــديــقــة جــيــدة مع

احلكومة اإليرانية). 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

 عـد اخلـبيـر السـيـاسي سمـيـر عبـيد
تــصـريـحـات الـســفـيـر االيـراني لـدى
بــــغـــداد ايـــرج مــــســـجــــدي بـــشـــأن
ـصالح االمـريكـية داخل اسـتـهداف ا
العراق في حال االعتداء على بالده
تـهديداً للسـلم االهلي العراقي وتنذر
ــخــاطـر جــســيــمـة  مــشــددا عـلى
وزارة اخلـارجية مـحمد عـلي احلكيم
 اســتـدعــاء مـســجـدي  وإنـذاره ألنه

جتاوز على السيادة العراقية.
 وكـتـب عـبـيـد حتـلـيال اطـلـعت عـلـيه
(الـزمـان) امس رداً على  تـصريـحات
الـسـفـيـر االيـراني لـدى بـغـداد (نـحن
شــــعب حـــر وفِي بــــلـــد ذي ســـيـــادة
ولــســنــا ذيالً ألحــد وان حـديــثك عن
اســتــهـداف الــقــوات االمـريــكــيـة في
ــثل جتــاوزا عــلى الــبالد الــعـــراق 
وحـضـارة عـمـرهـا سـبـعـة االف سـنة
خلــروجه عـن أطـار الــدبــلــومــاســيـة
احملـددة  لسفـير معتـمد في العراق)
واكــد ان (هـنـاك أشـتـراطـات تـفـرض
عــلى كل ســفـيــر ودبــلـومــاسي دولـة
أجـنــبـيـة االلـتـزام بـهـا وان أي خـلل
يــتم اســتــدعــاؤه من قــبل خــارجــيـة
ُضـيّف لتقـد إنذار لـلسـفير الـبلـد ا
والسفارة التي خرقت ذلك واذا تكرر
االمـر فـيتم ابـعـاده من البالد ويـختم
بـــعــدم الـــعــودة حتـت عــبـــارة غــيــر
مـــرغــوب به. وهــذا نـــظــام مــعــروف
ا ان الـشعب قد ) مضيـفا (و يـاً عـا
تــعـرض لــلـتـجــاوز وتـرهـيـب الـسـلم
األهــلي من قــبل مــسـجــدي  فــيـجب
عـلى اخلـارجيـة العـراقيـة استـدعاءه
ـثـل اعـتداءً وإنـذاره ألن تـصـريـحه 
صـارخا على السيادة وتدخالً سافراً
في الــشــؤون الــداخــلـيــة وتــرهــيــبـاً
للجبهة الداخلية العراقية) متسائال
ـاذا تستهدف القوات األميركية في )
الـعراق حـصراً وال تسـتهـدف السفن
واألســاطــيل والــبــارجــات وحـامالت
الــطـــائــرات الــتي تــرابط وتــتــحــرك
بـــجــوار ســواحـــلــكم وبـــتــمــاس مع
مـياهكم الدوليـة وبالقرب من مضيق
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طـرحه جتاريا.وفي اربيل اعلن مدير
احملـمية الطبيـعية هيريش كمال ان
ـور ســبب ارســال بــغــداد اســود و
عــدي صــدام حــسـ الى اربــيل هي
لـوضـعــهـا ضـمن مـحـمـيـة طـبـيـعـيـة

باحملافظة.
رين وقـال كمال إن (بـغداد أرسلت 
وأسدين ودب وقردين لرعايتها في
احملــمـيـة كـدفـعـة أولى). واضـاف أن

(إرســــــال هـــــذه احلــــــيـــــوانـــــات 
بـــالــتــنـــســيق بـــ مــحـــافظ أربــيل
وبغداد) الفتا الى ان (دفعات أخرى

ستصل تباعا).
 وبـحـسب وسـائل إعالم كـرديـة فإن
ـفـتــرسـة كـانت (هــذه احلـيـوانــات ا
مــلـــكــاً لــعــدي صــدام حــســ جنل
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ــقــيم ــصـــري ا يـــجــســد الــفـــنــان ا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة سـيـد الـواليــات ا
بــدريــة شــخــصــيــة رئــيس الــنــظـام
الـــســـابق صـــدام حــســـ في عـــمل
هــولـيــودي جـديــد. وقـال بــدريـة في
تــصـريح امـس انه (حلـ انــتـهـائي
من الــتــصـويــر فــسـوف أعــلن كــافـة
الـتفاصيل حول العمل ككل). وكشف
أن آخــر مـشـاركـاته كـانت مع الـنـجم
جـاكي شان في بطـولة فيـلم  يتناول
مـوضوعـا حول كـيفـية الـقضـاء على
اإلرهـاب في الـعـالم. وقـد انـتـهى من
ـقـرر عرضـه تزامـنا تـصـويره ومن ا
مع الـعيد القومي للص خالل شهر
شـباط  2020 . و يـشـارك في الفـيلم
ـعـروف الـعـديد من جنـوم الـص ا
مـنـهم ياجن يـاجن ومـيا مـوكي. يـذكر
أن شـخــصـيـة سـيـد بـدريـة في فـيـلم
فـاجنـارد عـربي يـسـاعـد جـاكي شان
فـي الــقــضـــاء عــلـى مــجــمـــوعــة من
اإلرهـــابـــيـــ واإلمـــســـاك بـــرئـــيس
عـصابتـهم حيث تدور أحـداث الفيلم
فـي إطــار من األكـــشن حـــول شــركــة
أمـنــيـة تُـدعى فـاجنـارد تـمـثل األمل
األخــيـر حملـاسب يـبـحث عن أمل في
الـقضاء عـلى الرهاب بعـد استهدافه
من قـبل منظمة هى األكثر دموية في
الــعــالم. يـذكــر أن أول أعــمـال ســيـد
بـــدريـــة في هـــولـــيـــوود هـــو فـــيـــلم
كوميديا عام  1986 مرورًا بعدد من
يزانيات األعـمال السيـنمائيـة ذات ا
اإلنــتـاجـيــة الـضـخـمــة مـنـهــا فـيـلم
انـــتـج عــام  2008  كـــمـــا انـــتـــهى
مــؤخـرًا من تـصـويـر فـيـلم درامي لم
يـــتـم اإلعالن حـــتى اآلن عـن مـــوعــد
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ثــأر فــريق الـزوراء بــكـرة الــقـدم
امـس السـبت من فـريق الشـرطة
بـعد تفوق االول بهـدف مثيرين
ســـاهــــمـــا في خـــطـف الـــعالمـــة
الـكـامـلـة وذلك ضـمن مـواجـهات
اجلــولــة الـثــانـيــة من مــسـابــقـة
ـــــوسم ـــــمــــــــتـــــاز ا الـــــدوري ا

احلالي.
وسـجل اهداف النوارس كال من
ــوريـــتــاني الـالعب احملــتـــرف ا
احلــسن حـبـيب في الـدقـيـقـة 88
والـالعب الشاب مـحمد رضا في
الــدقــيــقــة 90+ 2 لـــيــنــهي امــال
انـصـار الـقـيـثـارة اخلـضـراء في
ـبـاراة من الــعـودة الى اجــواء ا

جديد .
وبـــهــذا الـــفــوز اصـــبح لـــفــريق
الـزوراء اربعة نقاط استطاع من
خـاللها الـوصول الى اعـلى سلم

متاز. الترتيب في الدوري ا
ومـن جــهـــة اخــرى حـــقق فــريق
بـرشـلـونة بـكـرة الـقدم انـتـصارا
هـــامـــا  بـــهــدفـــ دون رد خالل
مـواجـهـة فـريق خـيـتافـي  ضمن
مـنـافـسات اجلـولـة السـابـعة من
الـــدوري االســـبـــاني  لـــيـــكـــســر
سـلسلـة النتـائج السلـبية خارج

وسم. ملعبه هذا ا
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رجـح متنـبىء جوي انخـفاض درجات
ــقـــبــلــة وسط احلـــرارة خالل االيــام ا
ـطرة خالل االسبوع تـوقعات بـحالة 
ـقبل. وكـتب صادق االول مـن الشـهر ا
عـطية في صفحـته على فسيبوك امس
انه (الـطـقـس خريـفـي مـسـتقـر بـسـبب
سـيطرة مـرتفع جوي في طـبقات اجلو
ــا يــســبب كــبس لــلــريـاح الــعــلــيــا 
الـصـاعـدة وبـالتـالي الجـديـد في حـالة
ــقــبــلــة سـوى الــطــقس خالل االيــام ا
انــخـفـاض درجـات احلــرارة قـلـيال في
الـوسط والشـمال واستـمرار ارتفـاعها
فـي مــنـــاطق اجلـــنـــوب) واضــاف ان
(الـتغييرات اجلوية  تؤكد وجود حالة
ـطرة متـوقعه في االسبوع االول من
ـقــبل وطـبـقــا لـلـتــحـديـثـات الــشـهـر ا
فـــســتـــشــمل مـــنــاطـق شــمـــال الــبالد
ووســطــهــا فــقط وبــشــدة مــتـفــاوته).
وســجــلت إدارة الــكــوارث والــطـوار
الــتــركـيــة هـزة أرضــيــة ضـربت بــحـر
مـــرمــرة قـــرب مــديـــنــة إســـطــنـــبــول.

وأوضــحـت في بــيــان أن (قــوة الــهـزة
بـــلــغت  3.8 درجـــات عـــلى مــقـــيــاس
ريـختر) ولفت إلـى أن (الهزة األرضية
مــركـزهـا بـحـر مـرمــرة قـبـالـة سـواحل
ـدينـة وعلى قـضـاء سيـليـفري غـربي ا
بــعــد  21.45 كــيــلـومــتــراً عن قــضـاء
سـيـلـيـفـري بـعـمق  12.23 كـيـلـومـتـراً
حتـت سطح الـبـحـر). وهرع اآلالف من
ســـكــــان إســـطـــنـــبــــول إلى احلـــدائق
والــســاحـات الــعــامـة حتــســبـا لــهـزة
أرضــيـة جـديـدة أكــبـر من سـابــقـتـهـا.
وكـانت مـؤسـسـات رسـمـيـة تـركـيـة قـد
ـواطنـ وفـنـدت الكـثـير من طـمـأنت ا
ـتـداولــة عـبـر مــنـصـات الــشـائـعــات ا
الــتـواصل االجــتـمــاعي والــواتـسـاب.
وســبـبت أمـطـار غـزيــرة في مـحـافـظـة
حلـج جنوبـي اليمـن  في غرق الـعديد
ـنازل بـالتـزامن مع أمطـار غزيرة من ا
في مـحـافظـة عدن ومـحافـظات جـنوب
الـبالد الـتي تـتـأثـر حـاليـا بـالـعـاصـفة
ـدارية هيكا.وأكـد السكان أن (سيوال ا
نــاجتـــة عن األمــطــار الــغــزيــرة الــتي
اضـية أغرقت العديد هـطلت اجلمعة ا

ـــنــازل وأحلـــقـت بـــهـــا أضــراراً مـن ا
ا أدى إلى موجة نزوح من مـختلفة 
ـتضررة). وتـسبـبت األمطار ـناطق ا ا
دينة عدن أوقفت الـغزيرة في سيول 
ـرور في العـديد مـن الشوارع حـركة ا
ويـتخـوف األهالي من أضـرار أكبر في
ظل الــتــوقــعــات بــاســتــمــرار هــطــول
ـقبـلـة.وقال األمـطـار خالل الـساعـات ا
ــتــحــدث بــاسم اجملــلس االنــتـقــالي ا
اجلـنـوبي الـذي يـسـيـطـر عـلـى مـديـنة
عـدن نزار هـيثم  إن (احملـافظـة تفادت
مخاطر اإلعصار هيكا الذي حتول إلى
عــاصـفـة مــداريـة في خــلـيج عـدن وإن
ـتـابـعـة حتـركت الـفــرق الـعـامـلـة في ا
ـعـاجلة األضـرار بالـتنـسيق مع إدارة
ــيـاه والـصــرف الـصــحي وصـنـدوق ا
الـنـظافـة وإدارة الكـهـرباء والـسلـطات
ـديريـات).وأطلـقت هيـئة احملـلـية في ا
األرصــاد في سـلـطـنـة عُـمـان اجملـاورة
ـــاضــــيـــة حتـــذيـــرات خـالل األيـــام ا
مـتكررة من اقتراب اإلعـصار هيكا قبل
أن تـنـخض قـوة تـهـديـده إلـى عـاصـفة

مدارية.

رئـيس الـنظـام الـسابق). وكـان عدي
فترسة مـولعاً بتـربية احليوانـات ا
تـلك قطـيعـاً من األسود حـيث كـان 
يـعــيش في أحـد الـقـصـور الـتي كـان
نـطقـة اخلضراء ـتلـكهـا األخير بـا

وسط بغداد).
 وكـانت لـدى عـدي مـجمـوعـة كـبـيرة
ونــادرة من احلـيـوانـات مـن بـيـنـهـا
مــجـــمــوعــة من األســود واألشــبــال
وبــعــد دخــول الــقــوات األمــريــكــيــة
لـلبالد صادرت قوات التحالف عدداً
مـن تـلك احلـيــوانـات ولم تــتـبقَ من
هــذه احلـيــوانــات سـوى مــجـمــوعـة
مـــحــدودة مـن األســود والـــتي كــان
مــصـيــرهــا هـو اإليــداع في حـديــقـة

احليوان ببغداد.
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اعـــرب رئـــيس إقـــلـــيم كـــردســـتــان
نـــيـــجـــرفـــان الـــبـــارزاني عن أمـــله
بـالتـوصل التفـاق مع بغـداد داعياً
مــــــجــــــلـس الــــــنــــــواب االحتـــــادي
واألطـراف السيـاسية لـزيارة أربيل
ــــبـــاحـــثـــات ـــزيـــد من ا إلجــــراء ا
ـلف نفط وخـاصـة في مـا يتـعـلق 
كــردســـتــان.وقــال الــبــارزاني عــلى
هـامش ملتقى جامعة كردستان في
أربـــيـل إن (الـــعالقـــات مع بـــغـــداد
ـفـاوضـات مــسـتـمـرة في جــيـدة وا
أجـــواء إيــــجـــابـــيــــة واعـــتـــقـــد أن
اجلــانــبــ يــرغــبــان بــحل جــمــيع
ـشاكـل العـالقـة وبالـتأكـيد جـميع ا
اجلـهود مـتواصـلة بـهذا الـغرض)
مـعربـا عن امله بـ (التـوصل التفاق
بـــشــان إعـــداد مــوازنــة ) واوضح
الـــبــارزاني ان (الــطـــرفــ يــبــذالن
جـهـوداً جـادة لـلـتـوصل إلى حـلول
وان احلـــوار مـــطــلـــوب دائـــمــاً مع
األطـراف السياسيـة وجميع القوى
شـترك) وتابع لـتحـقيق الـتفـاهم ا
انـه (مع األسف كـــثـــيــراً مـــا تـــثــار
الـتساؤالت واإلشكـاالت بشأن ملف
ان نـفط إالقـليم ونـحن دعونـا البـر
االحتــادي واألطــراف الــسـيــاســيـة
إلرســـال وفــود إلى أربـــيل من أجل
ــزيــد من احملــادثـات بــشــأن هـذه ا
ـسـائل والتـوصل لـتسـوية تـخدم ا
ان ) ووصل وفـد من بـر اجلـانـبـ

ــاضي الى كــردســتــان اخلـمــيس ا
بـغـداد  لـبـحث مسـائل عـدة ومـنـها
ـوازنـة حــصـة اإلقـلـيم في قـانـون ا
ـقبل حـيث اجـتمع ـالـية لـلـعام ا ا
ـــالـــيــة في الـــوفـــد مع الــلـــجـــنــة ا
ـان االحتادي بـحضـور رئيس الـبر
ـــثــلــيـــة كــردســتـــان في بــغــداد.
وكــشف الــنــائب عن كــتـلــة احلـزب
ـقـراطي الـكـردسـتـانـي مـحـمد الـد
شـاكر ان وفـدا نيابـيا يـزور االقليم
ـــــــســـــــائل لـــــــبـــــــحـث عــــــدد مـن ا
ـشـتـركة.وقـال شـاكـر في تـصريح ا
امـس ان (الوفـد يتـكون من اعـضاء

في جلـان القانونيـة والنفط والغاز
سائل مع ـالية لبـحث عدد من ا وا
مــــســـؤولـي اإلقـــلــــيم) الفــــتـــا الى
(وجــود تــقــارب جــيــد بــ بــغــداد
واربــيل). وافـاد مـصـدر بـأن الـوفـد
ـــتـــكـــون مـن وزيــري احلـــكـــومي ا
الية فؤاد الـنفط ثامر الغضـبان وا
حــسـ ومـسـتـشـار االمن االوطـني
فـــالح الـــفــيـــاض وصل الـى اربــيل
وكــان في اســتـقــبـاله نــائب رئـيس
وزراء حــكــومــة كــردســتــان قــوبـاد
الــطـالـبــاني . وبـحث نــائب رئـيس
الـــوزراء لــلــشـــؤون اإلقــتـــصــاديــة
ــالــيــة مع مــســاعــد وزيـر ووزيــر ا
اخلـــــزانــــة األمــــريــــكـي مــــارشــــال
بــيـلـيـنــغـسـلي اصالحــات الـقـطـاع

صرفي في العراق.  ا
وقــال بــيــان امس انه (جــرى خالل
الـلقاء الذي حضره سفير الواليات
ـتحدة األمريكيـة في بغداد ماثيو ا
تــــولــــيــــر اســــتــــعــــراض الــــوضع
ــالـي في الــعــراق اإلقـــتــصــادي وا
نطقة بشكلٍ عام) بـشكل خاص وا
مــشـيـرا الى ان (اجلـانــبـ نـاقـشـا
ـــصــرفي آلـــيــة إصالح الـــقــطــاع ا
ـا يــنــعــكس وســبل األرتــقــاء بـه 
ايــجــابـا عــلى الــنـهــوض بــالـواقع
اإلقـتـصـادي في الـبالد) وتابع انه
( الــــتـــطـــرق ايـــضــــا الى خـــطط
احلـكـومـة الـتي وضـعـتهـا من أجل
زيـادة انـتـاج الـكـهـربـاء اسـتـعـداداً
ـقــبل وتــغـطــيـة ــوسم الــصـيـف ا

احــتـيـاجــات احملـافـظــات كـافـة من
الـــطــاقـــة). من جــهـــة اخــرى  أكــد
الية النيابية حن عـضو اللجنة ا
الـقـدو أن أغـلبـيـة أعـضاء الـلـجـنة
سـيـرفـضـون تـخـصـيص أي نـسـبة
ــقـبـلـة بـسـبب ـوازنـة ا لإلقــلـيم بـا
عــــدم إاليـــفـــاء بـــااللــــتـــزامـــات في
ـوازنات السابـقة. وقال القدو في ا
تـصريح امـس إن (مسـودة مشروع
ـوازنــة االحتـاديـة لــلـعـام قــانـون ا
ان حـتى ـقـبل لم تـصـل إلى الـبـر ا
الـلـحـظـة وما زالت لـدى احلـكـومة
الســتـكـمـالـهـا) واضـاف ان (هـنـاك
مــقـتــرحــات لـدى أغــلـبــيـة اعــضـاء
الــلـجــنـة بــعـدم الــتـجــديـد حلــصـة
ــوازنـة) واشـار الى ان إالقــلـيم بـا
(اإلقـلــيم لم يـسـدد أي مـسـتـحـقـات
عـلـيه مـن تـصـدير الـنـفـط واحملددة
بـــنــحـو  250 ألـف بـرمــيل يـومــيـاً
لــلـحـكـومــة االحتـاديـة) مــبـيـنـا ان
(حــكـومـة االقـلــيم مـا زالت رافـضـة
ــوازنــة ولم تــســلم أيـة لــتــنــفـيــذ ا
ـــنــافــذ احلــدوديــة أو مـــبــالغ من ا
الــكــمــارك والــتي تــقــدر بــخــمــسـة
مـلـيارات دوالر سـنـوياً إضـافة إلى
مـبالغ صادرات النفط الـتي البالغة
نــحــو  600 ألـف بـرمــيل يــومــيـاً)
وأكـد القدو أنه (نـتيجة لـعدم إيفاء
كـردســتـان بـتـلك االلـتـزامـات  فـان
أغــلــبــيـة أعــضــاء الــلـجــنــة سـوف
يـرفضون تخـصيص أي مبلغ مالي

قبلة).  وازنة ا با
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رأى رئــيس مـجـلس الــنـواب مـحـمـد
احلـلـبـوسي وجـود قـصـور حـكـومي
ـــاني فـي مـــعـــاجلـــة قـــضـــايــا وبـــر
الـنـازحـات داخل مـخـيـمـات الـنزوح.
وقـــال احلـــلــبـــوسي خالل مـــؤتـــمــر
رأة امس ان مـناهـضة العـنف ضد ا
انيا في (هـناك قصورا حكوميا وبر
مـــعــاجلــة قـــضــايــا الـــنــازحــات في
اخملــــيــــمـــات) واضــــاف ان (األيـــام
ـقـبـلة سـتـكمل امـهـاتـنا واخـواتـنا ا
الـسـنـة اخلامـسـة لهـن في مخـيـمات
الـنزوح وال ذنب لـهن في بقـائهن في
اخملـيمات دون حلول واقـعية تسمح
بــعـــودتــهن الى مـــنــازلــهن) داعــيــا
ــرأة ــعــنــيــة الى (دعم ا اجلــهـــات ا
وتــســلــيط الــضــوء عــلى نــشــاطــهـا
والـعــمل عـلى مـنـحـهـا دور اكـبـر في
مــخــتـلـف اجملـاالت) واكــد (انــنـا لم
راة في ادارة نرتقِ الى تفعيل دور ا
مـــؤســـســـات الــدولـــة احلـــكـــومـــيــة
والـنـيابـيـة والسيـمـا ان هنـاك نـساء
ـان لـكن نـسـبـتـهن فـاعـالت في الـبـر
مـقارنة باعداد النـساء قليلة) وتابع
عارضة السياسية احلـلبوسي ان (ا
الـتي انتهجها تـيار احلكمة الوطني
هـي جــــــــزء مـن اصـالح الــــــــدولـــــــة
ومـؤسـساتـها) الفـتا الى ان (اخـطر
ـراة هو الـعنف انـواع الـعنف ضـد ا
الــــذي يـــغــــلف بــــغالف ديــــني). من
جــانــبه  اكــد رئــيس الـتــيــار عــمـار
ـرأة الـعــراقـيـة تـتـرقب احلــكـيم أن ا
ادواراً كـبيـرة ومهـمة ولكـنهـا ليست
مــفــعــلــة حــتى االن.  وقــال احلـكــيم
ـؤتـمـر (يـسعـدني ويـشـرفني خالل ا

أن اخــاطــبـكـم واخـاطب مـن خاللـكم
نـسـاء وطـني خـاصـة ونـسـاء الـعالم
نـاهـضة عـامـة في الـيوم االسـالمي 
ـرأة وهـو الـيـوم الذي الـعـنف ضـد ا
يـــصــادف ذكــرى دخـــول ســبــايــا آل
الــرسـول من الـنــسـاء واالطـفـال الى
الــشــام لـــتــســجل أوضح مــصــاديق
االنــتـهـاك والــتـعـنــيف الـذي مـورس
بــحق أبــنــاء األنــبــيـاء فـي الـتــاريخ
االنـسـاني) مبـينـا ان (ارتفـاع نسب
الــــطـالق بــــحــــسب االحــــصــــائــــات
الـرسمية خـطر داهم يستـهدف نقاط
قــوتـنــا الـتــاريــخـيــة في تـمــاسـكــنـا
االســري وعــلـيــنــا ان نـتــذكــر دومـا
بـأنـنـا جتـاوزنـا ازمـات اكـبـر بـكـثـير
ـر بـهـا بــتـكـاتــفـنـا و ألــفـتـنـا ــا 
وصــــمــــودنـــا اجلــــمــــعي) واوضح

احلـكـيم ان (احلكـومـة التزال تـعاني
مـن ضــعف واضح في بــنــاهــا بــعــد
مــرور نـحـو عـام  من تـشــكـيـلـهـا من
حـيث اكتمال الكـابينة الوزارية ومن
حـيث تـماسـكهـا وفاعـليـتهـا فوزارة
الــتـربــيـة التــزال شـاغــرة والـصــحـة
الـــتــحـــقت بـــهــا) واضـــاف انه (من
ـؤسف ان يـتـعـرض وزيـر الـصـحة ا
لــضــغـوطــات ومــضـايــقــات من قـبل
مـافـيـات فسـاد). بـدوره  دعـا رئيس
اجملــــلس االعــــلى االسالمـي هـــمـــام
حـمودي وزير الـصحة عالء الـعلوان
لــسـحـب اسـتــقـالــته وبـنــاء الـوزارة

بعيدة عن الفساد. 
وقـــال حـــمــودي خالل احـــتـــفــالـــيــة
الـذكرى الـتأسـيسـية   38 لـلمـجلس
(انـنـا ماضـونَ في مـشروع دعم بـناء

دولــة مـسـتـقــلـة قـادرةٍ عــلى حـمـايـةِ
شـعبـها واسـتقالل إرادتـها ورافـضة
لــكـل أشــكــالِ الــهــيــمــنــة والــتــدخل
اخلـــارجـي في شـــؤونـــهـــا) داعـــيــا
الـعلوان الى (سحب استقالته وبناء

الوزارة بعيدة عن الفساد). 
من جـهـة اخـرى  طـالـبـت مـفـوضـية
حـقـوق االنـسـان في الـعـراق مـجلس
الــنـواب بـاالســراع بـتـشــريع قـانـون
مــنـاهــضـة الـتــعـذيب . وقــال عـضـو
ـفـوضـيـة ثـامـر الـشـمـري في بـيـان ا
امـس إن (حـــــاالت االنـــــتـــــهـــــاكــــات
والــتـعـذيب لم تــتـوقف والزال هـنـاك
الـعديد من االدعاءات بـذلك ترد الينا
وبـاالخص خالل التـحقيـقات االولية
وبـالتالي وثقنـا حصول حاالت وفاة
ـــوقـــوفـــ او اصـــابــات لـــبـــعـض ا
بعاهات جسدية) مؤكدا (االستمرار
ـعنـية بـاالسراع ـطالـبة اجلـهات ا
فـي اقـرار الـقـانــون بـهـدف احلـد من
ــــــواقف االنــــــتــــــهــــــاكــــــات داخـل ا

والسجون). 
ــفــوضــيــة قــد كــشــفت عن وكــانت ا
وجــــــود ثـالثــــــة ماليــــــ شــــــخص
يـسـكنـون الـعشـوائـيات في الـعراق.
ـفـوضـيـة في بـيان امس ان وقـالت ا
(هــــنـــاك نـــحــــو ثالثـــة االف و 700
مـوقع عـشـوائي في الـعـراق بـحسب
مـا تـفيـد به األرقام الـرسـميـة لوزارة
الــتـخــطـيط  حـيـث تـتـصــدر بـغـداد
الـقائمة بنحو الف عـشوائية وتليها
الــبـصـرة بــنـحـو  700 مــوقع وحتلّ
مـــحــافــظــتي الــنـــجف و كــربالء في
أســـفل الـــقـــائـــمــة مع  98 مـــوقـــعــاً

عشوائياً). 
ـفـوضـية من جـانـبه  اشـار عـضو ا

عــلي الــبـيــاتي الى  ان (طـرد أيّ من
هـؤالء وإزالة مسكـنه من دون توفير
بـــديل له هـــو جتـــاوز عــلى حـــقــوق
اإلنـسان بعده أنّ حقّ السكن مكفول
فـي الــدســـتـــور وتــتـــحـــمل الـــدولــة
مــســؤولــيـة تــوفــيــره لـكـل مـواطن)
وتــابع ان (مــشــكـلــة الــعـشــوائــيـات
مــوجـــودة في الــعــراق مــنــذ عــقــود
طـــويــلـــة لــكـــنــهـــا كــانت مـــحــدودة
وتـزايدات بعد 2003 الى ان وصلت
ــئـة من ســنـة 2014 لــنــحـو 3.7 بــا
ئة من ـساكن في العراق و 9.6 بـا ا
الــســـكــان) مــبــيــنــا ان (احلــكــومــة
ـلف بـعـشـوائـيـة تـعــامـلت مع هـذا ا
تـامـة وال وجـود اي مراعـات حلـقوق

االنسان). 
واضـاف انه (من اهم أسـباب تـنامي
هــذه الـظـاهـرة هـي تـهـاون اجلـهـات
ذات الـعالقة وضعـف الرقابـة والفقر
ـتــردي وأسـبـاب والــوضع األمـنـي ا

اجتماعية). 
ــواقع الــعــشــوائــيــة 522 وتــضـمّ ا
اليـ ألـف وحـدة ســكـنــيـة تــؤوي ا
الـثالثة الـذين أجبرهم الـعوز وكذلك
الـظروف األمـنيـة على الـعيش فـيها.
وكـثفت أمـانة بغـداد ودوائر البـلدية
في احملـافظات جهودها ضمن حملة
إلزالــــة الـــتــــجـــاوزات عــــلى أراضي
الـدولة األمر الذي تسبب في تشريد
ـواطنـ مـعـظـمهم عـدد كـبـيـر من ا

من ذوي الدخل احملدود. 
لــكن حتت الـضــغـوطــات الـشـعــبـيـة
وأخـرى مارسـتها مـؤسسات مـدنية
أوقفت تلك احلمالت إلى ح توفير
بــدائـل لــســاكــني الــتــجــاوزات قــبل

إزالتها. 
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قال قـائـد قـوات مكـافـحـة االرهاب
الـــفـــريق الـــركـن عـــبـــد الـــوهـــاب
الــســـاعــدي لـ (الـــزمــان) امس ان
(الـــوطن والـــتـــضــــحـــيـــات الـــتي
ـنـاصب) قـدمـنـاهـا اكــبـر من كل ا
في وقـت انــــتـــــقـــــد نـــــاشـــــطــــون
وســيـــاســـيـــون قــرار احلـــكـــومــة
جتـمـيــد الـســاعـدي واحــالـته الى
االمرة في وزارة الدفاع  مؤكدين
ان ذلك يـبعـث رسـائل خـاطئـة عن
ادارة الدولـة . ورأى نـائب رئـيس
جلـنــة األمن والــدفــاع الــنــيــابــيـة
نايف الـشـمـري أن السـاعـدي كان
أحــد ضــحـــايــا عــدم حـــسم مــلف
الدرجات اخلاصـة. وقال الشمري

في تــــصــــريـح امس إن (الــــقــــرار
اجملــــــحف الـــــــذي صــــــدر بــــــحق
السـاعدي بـنقـله إلى أمرة الـدفاع
هي صدمـة لم نـكن نـتـوقـعـها ولم
جنـــد لـــهـــا حـــتى الـــلـــحـــظـــة أي
تــفــســيــر) مــبـــيــنــاً أن (الــشــعب
العـراقي وجمـيع القـوى الوطـنية
تـتـعـاطف مع الـسـاعـدي وتـرفض
الـــقـــرار جــمـــلـــة وتـــفـــصـــيالً ألن
تـــضـــحـــيـــاته وبــــطـــوالته كـــانت
بــــحــــاجـــــة إلى تــــكـــــر ولــــيس
الــعـــكس) مــؤكـــداً أن (الــلـــجــنــة
سـتـفـتح حتــقـيـقـاً وســيـكـون لـهـا
مـــوقـف واضح بــــقــــرار إحـــالــــته
الـــســـاعـــدي إلى أمـــرة الـــدفـــاع).
واستغربت النائـبة عالية نصيف
من إحـالــة الــسـاعــدي إلى أالمـرة
في الـــوزارة وإطالق يـــد ضـــبــاط

فـاسـدين يــتـاجــرون بـاخملـدرات 
بـحـسب تــعـبـيــرهـا . بـدوره  عـد
رئـيـس كــتــلـة االصـالح واالعــمـار
النـيابـية صـباح الـساعـدي اجراء
احلــكــومــة بــنـــقل بــعض الــقــادة
الـعـسـكــريـ في جـهـاز مــكـافـحـة
االرهاب الى األمـرة إسـاءة كبـيرة
ـــــة ال تـــــغــــتـــــفــــر بـــــحق وجــــر

انتصارات التحرير. 
واكـد رئـيس تـيـار احلـكـمـة عـمـار
احلـــكـــيم جتـــمـــيـــد قـــائـــد قــوات
مـكــافــحــة اإلرهــاب الـفــريق بــأنه
يـبعـث رسـالـة مغـلـوطـة عن إدارة
الدولـة. وقال احلـكـيم في تغـريدة
عــلى مـــوقـــعه بــتـــويــتـــر إنه (من
منطلق افتخار الشعوب بصانعي
اجنازاتهـا من حقـنا ان نسـتغرب
قــرار جتــمـــيــد الــســـاعــدي الــذي

تشهد له سـوح الوغى في مشوار
دحر الـدواعش لـصـوالته واقدامه
وشـجاعـتـه حتـى كـان في طـلـيـعة
.( من حررهـا من دنس الـظالمـي
ورفض مــدونــون ونـاشــطــون في
مواقع التـواصل االجتـماعي قرار
جتــمــيــد الــســاعــدي بــعــده احـد
االبـطال الـذيـن سـاهمـوا فـي دحر
دن من دنسهم االرهاب وحترير ا
واقع صورا  حيث تداولوا في ا
ـلـقب بـرومل الـعراق للـسـاعـدي ا
وسط حتــذيــرات لــلــحــكــومــة من
ــضي بــهــذا الـــقــرار  مــهــددين ا
بــــــاخلـــــــروج في تـــــــظــــــاهــــــرات
احــتــجـاجــيــة لــلــعــدول عـن قـرار
احالة الـساعـدية االمرة في وزارة
الـدفــاع . وكــان الــســاعـدي رفض
االمتـال المـر احـالـته الـى االمرة 

ـــســــلـــحــــة عـــادل عــــبـــد ا
هدي) مشيرا الى ا
انه (اتـصـل بـعــبـد
هـدي واستـفهم ا
عن سبب القرار)
واوضـــــــــــــــــــــــــــــح
الــــــســــــاعـــــدي ان
(رئــــيس الــــوزراء
اكـــــد لـي بـــــأنــــــني
ضـابط كـفـوء وجـيـد
وأن مـا حـدث مـجرد

تدوير). 

نيجرفان البارزاني
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دعـا رئـيس تـنـسيـقـيـة تـظاهـرات حـمـلة
الـشـهادات الـعلـيـا الى تظـاهرة جـديدة
الـيـوم االحد  امـام مبـنى امـانة مـجلس
الـوزراء  في حتد لـلقـمع الذي جوبه به
ـاضي في ــتـظـاهـرون يـوم االربـعـاء ا ا
بــغـداد. في وقت تــعـهـد رئــيس مـجـلس
ـــهــدي بـــوضع الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
احلــلــول وتــســريــعــهــا بــشــأن حــمــلـة
الـشـهـادات مـؤكـدا ان واجب الـدولة ان

ــكــتب جتــد الــعــمل ألبــنــائــهــا.وقــال ا
ـهدي في بيان امس إن االعـالمي لعبد ا
(رئـــــيس الـــــوزراء الــــتـــــقى عـــــددا من
اخلـريج من حملة الشهادات واستمع
الى مـقترحاتهم ومطالـبهم ووعد بحلها
ـكن) فـي وقت قـصـيـر وبــأسـرع وقت 
ـهـدي ان (واجب الـدولة ان واكـد عـبـد ا
جتـد الـعمل ألبـنائـها وهـو حق لهم كـما
ان بـرنـامجـنا احلـكومي يـنص على ذلك
ونـــحــقق فــيه تـــقــدمــا) واشــار الى ان
(الــــدولــــة تـــواجـه مـــشــــاكل كــــثــــيـــرة

وامـكـانـاتـهـا أقل من مـتطـلـبـاتـهـا ولكن
عـلـينـا مـعـاجلة أي خـلل ولـدينـا حـلول
ـكنـة نعمل عـليهـا ومطـمئنـون لصدق
وعــودنــا مع شــعـبــنــا) واضــاف (أنـتم
اخــوتـنـا واخــواتـنـا وابــنـاؤنـا ولــسـنـا
ـا جبهة واحـدة واحلكومة جـبهت وا
مـنـتـخـبـة وتـخـضع لـلـمـحـاسـبة ولـيس
هـنـاك نـزعـة تـسـلط ونـسـتـمـع لـشـعـبـنا
شروعة ونحاوره) طالبه ا ونستجيب 
مـتـعـهـدا بـ (وضع احلـلول وتـسـريـعـها
وإيــجـاد حل جلـانب كـبـيــر من مـشـكـلـة

) ولـفت الى ان (تــظـاهـرات اخلــريـجــ
اخلـريج سلـمية ومنـضبطة وهي حق
لـلتعبيـر عن مطالبهم ومـظهر سلمي من
واجب الـــقــوى األمـــنــيـــة حــمـــايــتـــهــا
والـتعامل مـعها بـشكل سلـمي ومنضبط
ايـضـا). من جانـبـهم اعـرب اخلريـجون
عـن شـكــرهـم لـرئــيـس مـجــلـس الـوزراء
ـتابعته مشـكلتهم ومطالـبهم منذ بداية
انـطالقـها واجلـهـود التي تـبذل من أجل
االســـتــجـــابـــة لــهم بـــحـــسب الــبـــيــان
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عادا اياه اهانة لـتاريخه وكرامته
. واحــــيل الـــــســــاعــــدي
اجلـــــمــــــعـــــة لـإلمـــــرة
مفـضال الـتـقـاعـد حلفظ
كرامته.وقال الساعدي
في تـصــريح  امس ان
(قــــرار إحــــالـــــتي إلى
إالمــــــرة إهــــــانـــــــة لي
كـــضــــابط ومــــقـــاتل)
واضـاف (اجــهل ســبب
صــدور هــذا الــقــرار من
قبل القائد العام للقوات

عبد الوهاب الساعدي

ÊU e « ≠ sDMý«Ë

قــالت وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة
والـــبـــعــثـــة اإليـــرانــيـــة لــدى األ
ـتحدة ـتحـدة امس إن الواليات ا ا
رفــضت طــلـبــا من وزيــر خـارجــيـة
إيـران مـحـمـد جـواد ظـريـف لـزيارة
ـنظـمـة الدولـية سـفـير بالده لـدى ا
فـي مسـتـشـفى فـي نـيويـورك حـيث
يـعالج من السرطـان. وقال متحدث
بــاسم اخلــارجــيــة األمــريــكـيــة إنه
(ســـيـــتـم قـــبـــول طـــلب ظـــريف إذا
أفـرجت إيـران عن أحـد األمريـكـي
الـذين حتتجزهم). وكانت الواليات
ـتحدة قد فـرضت في تموز قيودا ا
مـشددة على سفر ظريف قبل زيارة
تـحـدة هـذا الـشـهـر وكذلك لـأل ا
الـدبلومـاسي اإليـراني وأسرهم
فـي نـيـويـورك فـيـمـا وصـفه ظـريف

بـأنه غـيـر إنسـاني. وال يـسـمح لهم
سـوى بالـتنـقل في مـنطـقة صـغيرة
فـي مــانـــهــاتن وحـي كــويـــنــز ومن
وإلـى مطار جـون كنـيدي وبخالف
ذلك يـتـعـ عـلـيـهم احلـصـول عـلى
مـوافقة مـسبقـة من واشنطن. وقال
ـتـحـدث عـلـي رضـا مـيـر يـوسـفي ا
بـاسم الـبـعـثـة اإليـرانـيـة إن سـفـيـر
بـالده مجـيـد تـخت رواجني يـعالج
مـن الـســرطــان في مــســتـشــفى في
ضــــاحــــيـــة أبــــر إسـت ســـايــــد في
مـــانـــهــاتـن. وظــريـف مــوجـــود في
نـيويورك حلضور اجلمـعية العامة
تحدة. وقال مـتحدث باسم لـأل ا
اخلــارجــيــة األمــريـكــيــة (حتــتــجـز
إيــــران ظــــلـــمــــا عــــدة مـــواطــــنـــ
أمـريـكيـ مـنذ سـنـوات ويعـتـصر
األلـم أسـرهم وأصـدقـاءهم الـذين ال

كنهم زيارتهم بحرية).
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محمد جواد ظريف

سيد بدرية يرتدي بدلة عسكرية شبيهة ببدلة صدام حس

محمد احللبوسي

فـي الدقـيـقة  49. وبـهـذا االنـتـصار
يـرفع بـرشـلـونـة رصـيده إلـى ثالثة
عــشـر  نــقـطــة في وصــافـة تــرتـيب

وســـجل هـــدفي الـــبــلـــوغـــرانــا في
ــبـاراة الالعـبــ لـويس سـواريـز ا
فـي الدقـيـقة   41 وجـونـيور فـيـربو

الــلـيـغــا بـيــنـمـا يــتـجـمــد رصـيـد
ـركز خـيـتافي عـند  7 نـقـاط في ا

احلادي عشر. 
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