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احلـــدودي مع ســـوريـــا ســـيــحـــقق
دة فـوائد اقتـصادية كـبيرة خالل ا
ــقــبـلــة. وقــال االمـ لـ (الــزمـان) ا
ركـزي في امـس ان (فرعـي الـبنـك ا
اربـــيـل والـــســـلـــيـــمــــانـــيـــة كـــانت
الـية في اقليم عـائديتهـما لوزارة ا
كــردسـتـان وهـذ يـعــد خـطـأ فـادحـاً
والســـيـــمــا ان ســـيـــاســيـــة الـــبــنك
مــســتـقــلــة وال يـســمح لــلـحــكــومـة
بــالـــتــدخل في اجــراءاتــهــا بــشــأن

الـقرارات اخلـاصة بـالنـقد) واشار
الـى انه (عـــام  2017 عــــاد فـــرعـــا
الـبنك فـي اربيل والـسلـيمانـية الى
ــــدة الـــــبـــــنك االحتـــــادي وخـالل ا
ــاضــيـة وعــنــدمـا كــان في عــهـدة ا
مــالــيــة كـردســتــان تــراكــمت ديـون
) مـضيفا ان وايـداعات في الفرع
(الـبنك تعـهد باعـادتها و تـسديد
الـــدفـــعــة الـــثـــامــنـــة لـــلــمـــصــارف
ــوجــودة في االقــلــيم) وتــابع ان ا

ـوجود في ـصارف ا مـراقـبة اداء ا
جـمـيع احملـافـظات) وبـشـأن اعادة
افـتـتـاح مـعـبـر الـقـائم بـ الـعـراق
وســـوريــا  اكــد االمــ ان (دخــول
ـعبر الى اخلدمة سيـعيد عمليات ا
ا الـتـبادل الـتـجاري بـ الـبلـدي 
شـتـركة ـنفـعـة ا يـسـهم بـتحـقـيق ا
ركزي قد ).  وكان البنك ا لـلجانب
اعلن عن تسديد الدفعة الثامنة من
ـصــارف.وقـال الـبـنك في دائــنـيـة ا
بـــيــان امس ان (حــكـــومــة إالقــلــيم
سـددت الـدفعـة الـثامـنـة من دائنـية
ــــصـــارف لــــهـــا إذ قــــام الــــبـــنك ا
بـتـسـويـة مـبـلغ الـدفـعـة من دائـنـية
ـفتـوحة حـسابـاتها في ـصارف ا ا
أربـيل) واضـاف ان (تـلك الدائـنـية
ـــصــارف نـــاجتـــة عـن إيـــداعـــات ا
) واوضح الــنـقــديـة لــدى الـفــرعـ
الـبيان أنَّ (األرصـدة الدائنـة نشأت
عــنــدمــا كـان الــفــرعــان مـرتــبــطـ
ـالـيـة في كـردسـتـان). من بـوزارة ا
جـهـة اخـرى  وافق رئـيس الوزراء
ـهدي عـلى فـتح مـعـبر عـادل عـبـد ا
الــقـائم احلـدودي مع سـوريـا امس
االثـــنــ في أحـــدث مــؤشـــر عــلى
تـــطـــبـــيع الـــعـالقـــات بـــ بـــغــداد
ودمــــــشـق.وذكــــــرت مــــــصــــــادر ان
ـنــافـذ احلــدوديـة (رئــيس هــيـئــة ا
نـفذ كـاظم الـعقـابي أكد جـهوزيـة ا
ـسـافـرين وأيـضـا لـلـتـبـادل ـرور ا
الــتـجـاري). واسـتـعـادت احلـكـومـة
الــعـراقـيـة في تـشــرين الـثـاني عـام
 2017 قــــضــــاء الـــــقــــائم الــــواقع
حافظة األنبار من تنظيم داعش
حـــيث كــان الـــقــضــاء آخـــر مــعــقل
داعـش قـــــــــــبـل ســـــــــــقــــــــــوطـه فـي
ـنـطـقـة الـعــراق.والـقـائم مـتـاخـمـة 
الــبــوكـمــال الــسـوريــة الــتي كـانت
أيــــضــــا مــــعــــقـال لــــداعش. وتــــقع
الـــبــلـــدتــان عـــلى طـــريق إمــدادات
عـبـر مفـتـوحا سـتـراتيـجي وكـان ا
ـــرور احلـــكــومـــيــة أمـــام حـــركــة ا
والــعــســكـريــة فــقط. عــلى صــعــيـد
مـتصل قال وزير اخلارجية التركي
مــولــود جـاويش أوغــلـو إن انــقـرة
غــيـر راضـيــة عن وضع احملـادثـات
ــتــحــدة احلـــالــيــة مع الـــواليــات ا
إلنــشـاء مــنـطــقـة آمــنـة  في شــمـال
ســــوريــــا.وهــــددت أنــــقــــرة مـــرارا
بــالـــتــحــرك ضــد وحــدات حــمــايــة
الــشـعـب الـكــرديـة الــسـوريــة الـتي
تــعــدهــا جــمــاعــة إرهــابــيــة إذا لم
تحدة في إبعاد تـتعاون الواليات ا
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رأى اخلـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي مالذ
ــركــزي االمـــ ان اجــراء الــبـــنك ا
الــعــراقي بــشــأن تـســديــد الــديـون
ــصـارف الــنــاجتــة عن ايــداعــات ا
الـــــنــــــقـــــديـــــة فـي فـــــرعـي اربـــــيل
والــســلـيــمــانــيـة  ســيــادي ولـربط
عـائـديتـهـما به مـبـاشرة  مـؤكد ان
عـــودة افـــتــــتـــاح مـــعـــبـــر الـــقـــائم
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(هـذه الديـون وااليداعـات كانت في
ذمـة ماليـة كردستـان وحتمل البنك
ـركزي كافة التبـعات بعد التحقق ا
مـن االمـوال الــتـي كـانـت مــوجـودة
فـيـهـمـا) ولـفت الى ان (الـهدف من
ذلـك هــــو اجــــراء ســــيــــادي لــــربط
ـركزي الـفـرعـ مـباشـرة بـالـبـنك ا
الــعـراقـي كـونه مــؤســسـة مــعـنــيـة
بــالــنـقــد ووضع اخلــطط اخلــاصـة
ـالـيـة لـلـبالد وايـضا بـالـسـيـاسـة ا

ـسـلـح األكـراد من مـنطـقـة على ا
احلــدود الــتي تــمــتــد لــنــحـو 480
كــيـلــومــتـرا.وقــال جـاويش أوغــلـو
عـلى هـامش اجـتـمـاعات اجلـمـعـية
ـتحدة فـي نيويورك الـعامة لأل ا
(لـسـنـا راضـ عن الـوضع احلالي
بـذولـة وعـبـرنا عن ذلك لـلـجـهـود ا
لـألمـــريــــكـــيــــ بـــوضــــوح بـــالغ)
واضــــــاف (إذا لـم نــــــتــــــمــــــكـن من
الـــــتـــــوصـل إلى ســـــبـــــيـل مـــــا مع
ـنظـمة ـتحـدة سنـطرد ا الـواليات ا
مـن هـنـاك). وبـدأ الــبـلـدان دوريـات
بـريــة وجـويـة مـشـتـركـة عـلى طـول
جــــزء مـن احلــــدود بــــ ســــوريــــا
وتـركيـا. لكن أنقـرة ال تزال غـاضبة
ـتحـدة لوحدات مـن دعم الواليات ا
حـمايـة الشـعب وهي حلـيف رئيس
لــهـــا ضــد داعش.وفي وقت ســابق
اكــد أردوغـان (اسـتـعـدادات تـركـيـا
إلنـشـاء مـنـطـقـة آمـنـة لالجـئـ في
شــمـال شـرق سـوريــا تـمـضي وفق
ــبــعــوث اجلــدول احملــدد). وقــال ا
األمـريكي اخلـاص بسوريـا جيمس
جـــيــــفـــري عـــلى هــــامش لـــقـــاءات
اجلـمـعـية في نـيـويورك (أوضـحـنا
ستويات األمر لتركيا على جميع ا
بـأن أي عـمـليـة من جـانب واحد لن

تؤدي إلى حتسن أمن أحد). 
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اكـــد رئـــيس الـــوزراء  عــادل عـــبــد
ــهــدي اال رجـعــة عن قـرار إحــالـة ا
الــــفــــريق الــــركن عــــبـــد الــــوهـــاب
الــســاعـدي الى االمــرة. وقـال عــبـد
ـهدي في حـوار صحفي امس انه ا
(ال رجـعة عن قـرار إحالة الـساعدي
الـى االمرة في وزارة الدفـاع) فيما
وضـع الـســاعــدي نــهــايــة جلــمــيع
الـتوقـعات بـتصريـحات نـقلـها عنه
احملــلل الــســيـاسي ســمــيـر عــبــيـد
واطــلـعت عــلـيـهــا (الـزمـان) امس 
ــــــهـــــدي الى ان واشــــــار عـــــبـــــد ا
ـا (الــضـابط ال يـخـتـار مـوقـعه وإ
يـؤمـر وينـفـذ) عادا (ارتـيـاد بعض
الــضـــبــاط لــلــســـفــارات أمــر غــيــر
مــــــقـــــبــــــول). ورأى نـــــاشــــــطـــــون
هـدي بأنهـا غير تـصريـحات عبـد ا
ـنع مــقـبــولـة وكــان االولى به ان 
الـكثير من الضـباط ومسؤول في
مـنـاصب عـلـيـا ورفـيـعـة في الـدولة
مـن زيـــارة تــــلك الـــســــفـــارات دون
بـحـسب تـعـبـيرهم . الـرجـوع الـيه 
مـن جـهـته قـال الـسـاعـدي (انـا ابن
ـدافع عـنها الـدولة وفي مـقدمة ا
ولــــهـــذا ال اســــمح بـــأي شــــكل من
األشـكال أن تسـتغل مالحظاتي من
ـــتـــربـــصـــ خلــرق قـــبل بـــعض ا
الـقــانـون أو زعـزعـة الـنـظـام الـعـام

واالسـتـقـرار في الـدولة الـعـراقـية).
نـافيا وجود ( أي صفحة شخصية
له في مواقع التواصل االجتماعي
كـما ان هـناك وكـاالت خبـرية نـقلت
عـني تـصريـحـات ال أساس لـها من
الـصحـة). واضاف (سأقـوم بتنـفيذ
ـسلـحة أمـر الـقائـد العـام للـقوات ا
درءا لــلــفـتــنــة ولـكــني ســأقـدم في
نــفس الـوقـت تـقــاعـداً مـبــكـر.اً ولم
يــســبق لي قط أن ذهــبت لــســفـارة
دولـة لها (أو كـان لها) مـوقف معاد

من الـعراق ما بعد الـطاغية صدام
وقــــــد كــــــانت لـي زيــــــارة واحـــــدة
لـلـسـفـارة األمـريـكـيـة في بـغداد من
أجـل اســتــخــراج تــأشــيــرة دخــول
اللـــقــاء كـــلـــمــة حـــول االرهــاب في
جــامـعـة هـارفـارد بــنـاء عـلى دعـوة
مـــوجـــهـــة لي مـــنـــهـــا) . واخــتـــتم
الــسـاعـدي تـصـريــحـاته الى عـبـيـد
بــالـقـول (ارجــو من ابـنــاء الـشـعب
الـــعــــراقي أن يـــتـــفــــهـــمـــوا اني ال
اســـــتــــطـــــيع ان ادقـق في هـــــويــــة

واطن وخـلفيـة وتوجهـات آالف ا
الذين يريدون التقاط الصور معي
أو يــــطـــلــــبـــون بــــعض الــــهـــدايـــا
التذكارية مني.اقول هذا الكالم ردا
ة الحظات الكر عـلى الكثير من ا
الــتي وصــلــتـنـي مـنــهم حــول هـذا

الشأن).
 مـن جـهــة اخـرى  احــبــطت هـيــئـة
ـنـافـذ احلدوديـة مـحاولـة تـهريب ا
أكـثر من  200 الف دوالر من خالل
اخـفائهـا بحوزة مـسافر عراقي في
مـطـار بغـداد الـدولي كان قـادماً من
دبـي عــلى مــ اخلــطــوط اجلــويـة
الـــعـــراقــيـــة.وذكـــر بـــيــان امس ان
(عـمـلـيـة االحـباط تـمت بـالـتـنـسيق
ــطـار ــشــتـرك مع مــركــز كـمــرك ا ا
وشــــعــــبـــة الــــبــــحث والــــتــــحـــري
ــنــفــذ) وأشــار الى ومــنـــتــســبي ا
ــوذج تـصــريح من قـبل (تــنـظــيم 
ـدني إلتـخـاذ االجـراءات الــكـمـرك ا
سـافـر). وضبط الـقـانـونيـة بـحق ا
ــــفـــتش الــــعـــام لـــوزارة مــــكـــتب ا
الـــداخــلـــيــة بــالـــتــعـــاون مع قــسم
ـــؤثــرات مـــكـــافـــحــة اخملـــدرات وا
الــعـــقــلــيــة في مـــحــافــظــة ذي قــار
شـخصـ اثنـ متـلبـس بـحيازة
 950  قــرصــاً مـخــدراً فــضالً عـلى
كــمـيـة من مــادة الـكـرســتـال.وأعـلن
ــفـــتش الـــعــام في وزارة مـــكــتـب ا
الـتجـارة عن احبـاط عمـليـة تهريب

طـاحن االهلـية لـلـحنـطة من احـد ا
ـكـتـب في بـيـان فـي كـربالء.وقــال ا
الكـــــات الــــرقـــــابـــــيــــة امـس إن (ا
والـتفـتـيشـية في احملـافظـة تمـكنت
من احـباط عـملـية تـهريب لـلحـنطة
والـتي بلغت كميتها  22,720 طنا
ـــطـــاحـن االهـــلـــيـــة في مـن احـــد ا
احملـافظة). وفي الديوانية  تظاهر
الـعشرات من أهالي ناحية احلمزة
الــشـرقي في احملـافـظــة احـتـجـاجـاً
عـلى إقالـة احملافظ زهيـر الشعالن.
و اعــتـقـلت قـيـادة عــمـلـيـات بـغـداد
مـتهم بجرائم السرقة واالحتيال
وتـعـاطي مـواد مـخـدرة في مـناطق

متفرقة من العاصمة.
وذكــــرت الــــقــــيــــادة فـي بــــيـــان إن
(الـقوات األمنية في عـمليات بغداد
وبـاالشتـراك مع مفـارز من مكـافحة
اجــرام بــغــداد تــمــكـنـت من الــقـاء
الـــقـــبض عـــلى مـــتـــهــمـــ اثـــنــ
بـالـسـرقـة في مـنـاطق سـبع قـصور
ومـنطقـة السعـيدات واعتـقال متهم
ـــــادة 456 / نــــــصب اخــــــر وفق ا
واحــتــيــال في مــنـطــقــة شــاخـة7)
مــبــيــنــا ان (الــقــبض عــلـى اربــعـة
واد اخملدرة في مـتهم بتعاطي ا
مـناطق كـراج األمانـة وشارع حـيفا
و ضـــبـط بـــحـــوزتـــهـم كـــمـــيـــة من
ــواد اخملـدرة وأدوات احلــبــوب وا

التعاطي).
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ـــقــراطي بـــحث رئــيـس احلــزب الــد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني مع
الـسفير القطري لدى بغداد خالد حمد
الـسليطي تقوية اواصر العالقات ب
اربـيل والـدوحة . وقـال بـيان امس ان
(اجلــانـــبــ بــحــثــا تــقــويــة أواصــر
الــــعالقـــات بـــ الــــدوحـــة وأربـــيل)
واعـرب السـليـطي عن (تقديـره للـتقدم
احلــاصل في كــردسـتــان في اجملـاالت
اإلقـتصادية والتنموية)  مـؤكد (رغبة
ـشـترك مع بالده بـتـوطـيـد الـتـعـاون ا
االقـليم). وكان رئيس إالقليم نيجرفان

الــبــارزاني قــد اشــار خالل لـقــائه مع
الـقـائم بأعـمـال السـفـارة القـطـرية في
بــغـداد حـسـ الـفــضـالـة  الى رغـبـة
إالقـليم في تـعزيـز العالقـات مع قطر 
حــيث أكـد الـفـضـالــة ضـرورة تـفـعـيل
الـتعاون ب اجلانب   مـشيدا بدور
كـــــردســــتـــــان  في جتـــــاوز األزمــــات
واحلـرب ضد اإلرهـاب واستقـبال عدد
. فـيـما كـبـيـر من النـازحـ والالجـئ
الـتـقى رئيس حـكومـة إالقـليم مـسرور
الــبــارزاني الــقـنــصل الــعـام لــلــصـ

الـشـعـبيـة لـدى كـردسـتان ني روشي 
وناقشا العالقات الثنائية واالستثمار

في االقليم بشتى اجملاالت. 

وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الـلـقـاء بحث الـعالقـات الـثـنائـيـة ب
اجلـــانــبــ وســبـل تــطــويــرهــا)  من
جـانـبه   قـال روشي ان ( بالده تـنـظر
الـى كـردســتــان بـاهــتــمــام بـالغ  وأن
بـكـ حتث شركـاتـها عـلى االسـتثـمار
فــيــهــا بــشــتـى اجملـاالت)  مــؤكــدا ان
(جـامـعـة بـكـ سـتفـتـتح قـسـمـاً لـلـغة
الكردية على أن يتم افتتاح قسما للغة
الـصــيـنـيـة في جـامـعـة صالح الـدين)
ـشـاريع الــسـتـراتــيـجـيـة وتــابع ان (ا
الـتي  الـتعـاقد عـليـها خالل الـزيارة
األخــــيــــرة لــــرئــــيـس وزراء الــــعـــراق
هـدي سـتـشمل االحتـادي عـادل عـبـد ا
). بـــدوره   اشــــاد إالقــــلــــيـم ايــــضــــاً
الــبــارزانـي (بــالــصــ واهــتــمــامــهــا
ورغـبتـها بـتعزيـز أواصر الـتعاون مع

اإلقليم). 
الى ذلك   أعــرب وزيــر الــنــفـط ثــامـر
الـغـضـبـان عن أمله بـالـتـوصل التـفاق
مـع اربـيل بـشـأن الـنــفط اسـتـنـاداً إلى
عـدة من اجلـانـب في ـبـاد ا ورقـة ا
ـــقـــبل.وقـــال شـــهـــر تــــشـــرين األول ا
الـغــضـبـان عـلى هـامش مـشـاركـته في
نـعقـد في بغداد ان مـلتـقى الرافـدين ا
(بــغــداد واربــيل أعــدتـا ورقــة مــبـاد
لـكـيـفـيـة تـناول مـسـألـة الـنـفط والـغاز
وبـــالــدرجــة األســـاس إنــتـــاج الــنــفط
الـية الناجتة عن وارد ا وتـصديره وا
ذلـك وعــــــلى امـل ان تـــــعــــــقــــــد خالل
ــنـاقــشـة ــقـبــلـة لــقـاءات  األســابـيع ا
ـباد والتي احملـاور التي وردت في ا
تـمثل إطار عام وشامل لـكافة القضايا
ــركـزيـة في مــا يـخص دور األطـراف ا
ومسؤوليتها وحقوقها)  واضاف انه

(ســوف نـــنــهي هــذا اجلــدل الــعــقــيم
ــطـاف وســيـكــون هـنــاك في نـهــايـة ا
فـائدة للطـرف وفائدة أعم لـكردستان
خــاصـة و الـعـراق عـمـومـا)  واوضح
ـــوازنـــة الـــغــــضـــبـــان ان (قـــانـــون ا
االحتــــــاديـــــة لـــــعـــــام  2019 واضـح
ويُـوجب على حكومـة اإلقليم أن تسلم
مـا اليقل عن   250 ألـف برميل يـومياً
إلى شـركـة تسـويق النـفط لكي تـتولى
ـوارد خلـزانة بـيـعـهـا ومن ثم تـعـود ا
الـــدولــــة ومن ثم إنـــفــــاقـــهـــا حـــسب
الــقـــانــون  لــكن حــتى اآلن حــكــومــة
اإلقــلـيـم لم تـســلم وال بـرمــيل واحـد)
ـبـادرة أُطـرت اآلن ضـمن مـؤكـدا ان (ا
ـبــاد ونـأمل أن نــنـهي خالل ورقــة ا
ا شـهـر تـشـرين األول هـذا الـنـقـاش 

يخدم مصالح الشعب). 
فـي تـــطـــور الحق   أكــــد الـــســـفـــيـــر
األمـريكي لدى بغداد   ماثيو تولر أن
هـنـاك حـسن نيـة حلل األمـور العـالـقة
بــ أربـيل وبــغـداد.وقــال تـولــر عـلى
ــلـــتـــقـى (احملـــادثـــات بــ هـــامـش ا
الــطــرفــ جـيــدة جــداً  وبــالـتــأكــيـد
ـواضـيـع صـعـبة   لـكـن مقـتـنـع بأن ا
هـنـاك حـسن نـيـة لـتـحـسـ الـعالقات
).  وال تـــزال مــســائل بـــ اجلــانــبــ
ـتـنـازع ــنـاطق ا ـوازنـة وا الــنـفط وا
لـفات الـعالـقة ب عـليـها عـلى رأس ا
بـــغـــداد وأربـــيل  فـــيـــمـــا تــتـــواصل
ــفـاوضــات إليـجـاد حــلـول مــرضـيـة ا
لـلطرف  بعد تشكيل عدة جلان بهذا
الـغرض وتبـادل الوفود بـ اجلانب
لإلسـراع بـالـتـوصل التـفـاق بـالـتزامن
مـع العـمل عـلى إعـداد مشـروع قـانون

قبل.   الية للعام ا وازنة ا ا
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صــدقـت مــحــكــمــة حتــقــيق الــكــرخ
اعـترافـات متـهمـة تتـاجر وتـتعاطى
اخملــدرات فـي مــنــطــقــة الــســيــديــة
بـبغداد.وقال مجلس القضاء االعلى
فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس إن
(احملـكـمة صـدقت أقـوال متـهـمة عن
ــواد اخملـدرة ــتـاجــرة بـا ـة ا جــر
الـكرستال في السيدية  ,حيث القي
الـقـبض عـلـيهـا وبـحـوزتهـا كـمـيات
ــادة وبـايب زجـاجي) كــبـيـرة من ا
ــتـهــمـة اعـتــرفت أمـام مــؤكـدا ان (ا
قـاضي الـتحـقـيق بانـهـا تقـوم بـبيع
ـــبــلغ  60 الف الـــغـــرام الــواحـــد 
ـبلغ 15 ديـنـار واحلبـوب اخملدرة 
ــتــهــمــة الـف ديــنــار) وتــابـع ان (ا

واد اخملدرة فضال عن كـانت تبيع ا
شـــرائــهــا لـــغــرض الـــتــعــاطي وأن
احملـكمة صـدقت اقوالهـا و اتخاذ
ادة االجـراءات كـافة وفـقـا ألحكـام ا
28/  اوال مـن قـــــانـــــون اخملــــدرات
وبــصــدد احـــالــتــهــا الى مــحــكــمــة
ـوضـوع لـتـنـال جـزاءهـا الـعـادل). ا
كـما قـضت محكـمة جنـايات ذي قار
ـدة خـمس عـشرة حـكـمـا بـالـسـجن 
ســنـة عــلى مــدانـ اثــنـ تــاجـروا
ـواد اخملدرة مـبـينـا ان (الـهيـئة بـا
االولـى  في مـــحــــكـــمـــة جــــنـــايـــات
الـقـادسيـة أصـدرت حكـمـا بالـسجن
ـدة ثمـانيـة اعوام مع غـرامة مـالية
مـقدارها عـشرون ملـيون دينار وفي
ـدة سنـت حـال عـدم الدفع حـبسه 
ــتـــاجــرة بــاالقــراص ــة ا عـن جــر

اخملــدرة وبـيـعــهـا لــلـمـتــعـاطـ في
مــديـنــة الـبـديــر).  ودونت مـحــكـمـة
ـوصل األيـسـر في رئـاسة حتـقـيق ا
مـحكمة استئـناف نينوى االحتادية
اعـترافـات عصـابة مـكونـة من ثالثة
ة ابـتـزاز التـجار مـتـهمـ عن جـر
فـي احملافـظـة. ولفت الـبـيان الى ان
(احملـكمة وبـاشراف مبـاشر من قبل
الــقـاضي اخملــتص  الـقـت الـقـبض
ـتـهـمــ الـثالثـة مــتـلـبـسـ عــلى ا
ـشهود وتـصويـرهم أثناء بـاجلرم ا
ـالي من قـبل احد ـبـلغ ا تـسـلـمهم ا
الــتـجـار اكـثـر من  37 الف دوالر )
ـــتـــهــــمـــ صـــدقت واضــــاف أن (ا
اقــوالـهم واتـخـذت اإلجـراءات كـافـة
ادة  452 من بـحقهم وفقاً ألحكام ا
قـانون العقوبات العراقي). وحكمت

الــهـيـئـة االولى في جـنـايـات واسط
بـالـسـجن  21 عـامـا بـحق مـدان عن
ثـالث قــضــايــا ابــتـــزاز الــكــتــروني
بـاسناد امور مـخدشة بالـشرف بعد
تـهـكـير صـفـحـاتـهم الشـخـصـية في
مــــواقع الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعي.
وأصـدرت مـحـكمـة حتـقـيق بعـقـوبة
أوامـر بالـقبض عـلى ثالثـة متـهم
واسـتقدام خمـسة اخرين باختالس
نــحــو خــمــســة مـلــيــارات من خالل
تــكــرار صـرف مــكـافــآت تــقـاعــديـة.
واوضح الـبـيان تـلـقتـه ان (احملكـمة
أصـدرت أوامـر بالـقبض عـلى ثالثة
مـــتــهـــمــ واســـتــقــدام  5 آخـــرين
ادة  315 من اسـتنادا إلـى أحكام ا
قــانــون الــعــقــوبــات عــلى خــلــفــيــة
اخـتالس مبالـغ ماليـة تقدر بـخمسة

مــلــيــارات ديـنــار عن طــريق تــكـرار
ــكـافــآت الــتـقــاعــديـة). من صــرف ا
جــهــة اخـرى  اكــد رئــيس احملـكــمـة
االحتـادية العليا مدحت احملمود ان
جــمــيع قــرارات احملــكــمــة مــتــاحــة

للراي العام. 
وقـــال احملــمـــود في بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (جـميـع احكـامـنا
ـــوقع وقـــراراتـــنـــا تـــنـــشـــر عـــلى ا
االلــكـتـروني لـلــمـحـكـمـة بــالـلـغـتـ
واطن الـعربية واالنكليزية الطالع ا
عليها)  ,مـبينا ان (احملكمة حترص
عـلى اطالع الـراي العـام الدولي من
خـالل االحــكـام والــقــرارات بــأن في
الـعراق دولـة قانـون وهنـاك محـكمة
تـــراقب دســتــوريـــة الــتــشـــريــعــات

واالنظمة). 
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زارت عـائـلــة مـكــونـة من اربع
ارامل (الـــــزمــــان) لـــــتــــقــــد
ــالـــيــة مــنـــاشــدة الى وزيـــر ا
الـــــســــــيـــــد فــــــؤاد حـــــســـــ

سـاعدتهـا في احلصـول على
ـــكـــفـــول بـــقــرارات حـــقـــهـــا ا
بلغ قضائية نهائية واعادة ا
ــســتــوفى مـن الــعــائــلــة عن ا
ــــنـــطــــــــقـــة مـــنــــزلــــهـــا فـي ا
اخلـــــضــــراء. وقـــــالـت انـــــهــــا

حتــصل الـــعــائــلـــة عــلى رد او
جواب). وتـؤكـد الـسـيـدة عـلـية
ابراهيم وكيلة اخواتها الثالث
(انــهـــا راجــعت الـــوزارة عــبــر
ــفـتش الــعـام ووعــدنـا دائـرة ا
بـاالتـصـال بـنـا.. ولكـن نـنـتـظر
دون نتـيـجـة). السـيـد الـوزير..
نـــــرجـــــوك الـــــتـــــدخل حلـــــسم
وضـوع وانـقاذ هـذه الـعائـلة ا

من معاناتها.

ـعامـلـة مـنـذ نـحو اربع (تالحق ا
سـاعدتـها سنـوات وقد تـفـضل 
في اجنازهـا خالل مرحـلـة النـظر
امام احملاكم االستاذ فائق زيدان
رئـيس مـجــلس الـقــضـاء االعـلى
واحـــيــــلت الـى دائـــرة عــــقـــارات
ـوجب الـدولــة الــتي اودعـتــهــا 
كـــتـــابـــهــا  12956في  29 ايــار
ـاضي لـدى الـدائـرة الـقـانـونـية ا
ــالـيـة. ومــنـذ اشــهـر لم بـوزارة ا
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نـعت االوساط الـفنـية والـثقـافية في
الـــعــراق والــوطـن الــعــربـي اســتــاذ
ـسـرح وعرابه سـامي عبـد احلمـيد ا
الــــذي تــــوفـي فــــجــــر امس  االحــــد
الـــتـــاسع والـــعـــشـــرون مـن ايـــلــول
اجلــاري  وكـان أحــد افـراد عــائـلـته
اعـــــلـن عـــــلـى مـــــواقع الــــــتـــــواصل
االجــتـمـاعي عن وفـاة عــبـد احلـمـيـد
صـباح االحد بـبغداد بـعد صراع مع
مـرض الفشل الكلوي  وعزّى رئيس
اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالـح الـوسط
الـفني والثقافي بـوفاة الفنان سامي
قـائال (تـلقـيـنا بـأسف وحـزن بالـغ
نـبأ وفاة الـفنان سـامي عبد احلـميد
أحـد رموز احلـركة الفـنيـة والثقـافية
ة ـؤ ـنـاسـبـة ا في الـعـراق.وبـهـذه ا
نــعــزي الــشــعب الــعــراقـي واألسـرة
الـفنـية وذوي الـفقـيد ومـتابـعيه.لـقد
كــان لـلـفـقــيـد إسـهـامــات كـبـيـرة في
تـطوير احلركة الـفنية وسجل حافل
بـاالبـداع والتـميـز) .كـما نـعت نقـابة
الـفـنـان الـعـراقيـ واحتـاد االدباء
ــنـــظــمــات واالحتــادات الــفــنــيــة وا
ـسـرح الـعراقي. والـثـقـافـيـة عمـيـد ا
واعـلـنت كـلـيـة الفـنـون اجلـمـيـلة عن
تــشـيــيع جـثـمــان الـراحل مـن مـبـنى
الــكــلــيــة في الــوزيــريــة الـى مــثـواه
االخـيـر واسـتـقـبلت الـكـلـيـة عـشرات
ـعزين من زمالء واصدقاء وتالميذ ا
ومـــحــبي الـــراحل لـــلــمــشـــاركــة في
مـراسم الـتـشـيـيع الـتي انـطـلـقت في
الـعاشـرة من صبـاح امس االحد الى
مـــــثـــــواه االخـــــيـــــر .ووصـف زمالء
الـــراحل من الــفـــنــانــ واالســاتــذة
رحــيل عــبـد احلــمـيــد بـأنه خــسـارة
لـلـمسـرح الـعراقي وغـيـاب الحد اهم
ــسـرح الــعـراقي والــعـربي اعــمـدة ا
ـــهــمـــة وان ارادة الــلـه ســبـــحــانه ا
وتـعالى هي االقـوى ليلـتحق الراحل
بـــركب الـــراحــلـــ حــقـي الــشـــبــلي
ويـــوسف الـــعـــاني وفـــاضل خـــلــيل
وبـــدري حـــســـون فـــريـــد وجـــعـــفـــر
الــســعـدي وابــراهــيم جالل واســعـد
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القـوة اجلوية.في الشوط الثاني واصل القوة اجلوية الضغط يبحث عن
ثغـرة في اخلط الدفاعي  لـسفانة اجلـنوب  التي أحكـمها بـشكل متقن

درب الروماني تيتا فاليريو . ا
وزج أوديـشـو بـالـثالثي حـمـادي أحمـد وإبـراهـيم بـايش ومـحـمـد قاسم
نصـيف لكن اجلميع لم يـجدوا الطـريق للمرمى فـيما سنـحت فرصت
للميناء األولى عبر الالعب أحمد زامل وأبعدها احلارس أمجد رحيم.
ورفع كل منـهما رصيده إلى النقطة الرابعة حيث فاز القوة اجلوية في

يناء على زاخو. اجلولة األولى على أمانة بغداد فيما فاز ا
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ينـاء بكرة القـدم نقطـة ثميـنة بعد تـعادله امس االحد مع خطف فـريق ا
مـتاز فريق الـقوة اجلـوية في  خـتـام اجلولـة الثـانيـة من دوري الكـرة ا
طـلـقة لـفريق التي جـرت عـلى ملـعب الـشعب الـدولي.ورغم الـسيـطـرة ا
ـبـاراة لـكنـه فشل في اسـتـغالل الـكرات الـقـوة اجلـوية عـلى مـجـريات ا
ـتـاحـة فسـدد مـحـمـد قاسم مـاجـد كـرة علت الـعـارضـة ورد احلارس ا
ن حـسـ بـجـوار كـرة لـنـفـس الالعب من ركـلـة حـرة ومـرت رأسـيـة أ
رمى ـينـاء بـالـشوط األول بـشـكل كـلي ولم يـصل  الـقـائم فـيمـا غـاب ا

هديعبد الوهاب الساعدي عادل عبد ا
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـــوزارة الــنــقـل  ان يــكــون الـــطــقس
الــيــوم االثــنــ صــحــوا و احلــرارة
مــسـتـقـرة. وقــالت الـهـيــئـة في بـيـان
امـس ان (الــطـــقس الـــيـــوم االثـــنــ
ــنــطـقــتــ الــوسـطى مــشــمس في ا
والــشـمــالـيــة والتـغــيـيــر في درجـات
نطقـة اجلنوبية احلرارة   امـا في ا
ســتــكــون االجــواء غــائــمــة جــزئــيــا
ودرجـات احلـرارة ثـابـتـة)  واضـاف
ان (حـركـة الـريـاح سـتـكـون شـمـالـية
غـربـية خـفـيفـة الى مـعتـدلـة السـرعة
تــتـراوح  بـ 10- 20 كـــيــلــومــتــراً
بــالــسـاعــة ومـدى الــرؤيـة من 10-8
كـيلومترات).  من جهة اخرى   حذر
خـــبــراء أتـــراك من احــتـــمــال وقــوع
زلـزال كـبـيـر مـدمـر عـلى خط الـصدع

فـي بحـر مرمـرة  في أعـقاب الـزلزال
ــنـطــقــة وهـز األخــيــر الـذي ضــرب ا
مـدينة إسـطنبـول  وبلغت قوته 5.7
ـيـون في جامـعة درجـة.  وقـال اكاد
إسـطنبول الـتقنيـة إن (احلاجة باتت
مــلـحــة وضـروريــة التـخــاذ خـطـوات
ـدمر ـواجـهـة الـزلـزال ا احـتـيـاطـيـة 
ــتــوقـع حــدوثه في أعــقــاب الــهــزة ا
االخـيرة في اسطنبول   وسلفه اخر
ـنــطـقـة وبــلـغت قـوته الــذي ضـرب ا
 4.6 درجــــــــة)  وأشـــــــــاروا إلى أن
(الــــتـــحــــلــــيالت اجلــــيـــولــــوجــــيـــة
واجلــيــوديـســيــة والــزلـزالــيــة الـتي
أجـريت في قاع بحر مرمرة تُظهر أن
خـط الـــصـــدع في كـــومـــبـــورغـــاز لم
يــتـشــقق مـنــذ مـدة طــويـلـة كــمـا أنه
مــازال مـسـدودا). واكــد اخلـبـراء في
وقـت ســـــــابـق أنه (بــــــــنـــــــاء عـــــــلى

الــتــحــلــيالت الــسـيــزمــولــوجــيـة 
ــعـنــيـ اســتــنـتــاج أن الــزلـزالــ ا

وجـــمــيع الــهـــزات االرتــداديــة الــتي
ا وقعت في نطاق وقعت بينهما  إ
ـيـكـانـيـكي نـفـس عـمـلـيـة الـتـشــقق ا
ـؤشـرات الــعـلـمـيـة واســتـنـادا إلى ا
يـجب اتباع النشاط الزلزالي احلالي
و اتـــخــاذ االحـــتـــيــاطـــات الالزمــة).
وضـرب زلـزال قوته  5.7 درجـة بـحر
مـرمـرة عـلى عـمق  12.6 كـيـلـومـتـرا
وعــلـى بــعـد  70 كــيــلــومــتـرا غــربي
اسـطـنـبـول إلى اجلنـوب من مـنـطـقة
سـيـلـيـفري. الى ذلك   أعـلـنت وكـالة
إدارة الـــكـــوارث في إنـــدونـــيـــســـيــا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي
ضــرب جـزر مــولــوكـو شــرقي الـبالد
ــــــاضي إلـى ثالثـــــ اخلــــــمـــــيس ا
قــتـيال.وقــالت وكـالــة إدارة الـكـوارث
اإلنـدونيسية أن ( 30 شـخصا قتلوا
و 156جـرحوا  و هـناك ثالثـة أطفال
بـ الضـحايـا الذين قـضى معـظمهم

باني). جراء انهيار ا
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عــبــد الــرزاق . والــراحل هــو كــاتب
ــثل ومـخـرج من مـوالــيـد مـديـنـة و
الـــســمــاوة عــام  1928 مـــتــزوج من
الـفنانـة الرائدة فـوزية عارف.حاصل
عـلى بـكـالـوريـوس احلـقـوق ودبـلـوم
ـلكيـة لفنـون الدراما ية ا من األكـاد
في لــنــدن ومـاجــسـتــيــر في الـعــلـوم
ـــســـرحــيـــة من جـــامــعـــة اورغــون ا
ـتــحــدة وشـغـل مـوقع بــالــواليــات ا
ــســرحــيــ الــعـرب رئــيس احتــاد ا
ـــســرح الـــعــراقي وعـــضــو جلـــنــة ا
ـركــز الـعــراقي لــلـمــسـرح وعــضــو ا
ونـقـيب سابق لـلفـنـان الـعراقـي 
وهــو أســتــاذ مـتــمــرس في الــعــلـوم
ـسرحية بكـلية الفنـون اجلميلة في ا

جامعة بغداد.
 شــــــــارك الـــــــراحـل في عــــــــدة أفالم
ومـــســـرحـــيـــات مــنـــهـــا (الـــنـــخـــلــة
ـــســرحي واجلـــيـــران) لــلـــمــخـــرج ا
الـراحـل قاسـم مـحـمـد و(بـغداد االزل
بـــ اجلــــد والـــهـــزل) إضـــافـــة إلى
مـــشـــاركـــته في عـــدة مـــهـــرجـــانــات
ــثال مــســرحــيــة عــربــيــة ودولــيـة 
ومـخـرجـا أو ضـيـفـا وله مـشـاركـات
في اعـمال تلفـزيونية اشـهرها الذئب

ديـنة  إضافة إلى والـنسر وعـيون ا
إخـراجه اعمـاال مسرحـية منـها ثورة
الـزجن ملـحمـة كلـكامش في انـتظار
كـــــــودو وغــــــيـــــــرهـــــــا. ومن افـالمه
ـــســؤول?) الـــســيـــنــمـــائـــيــة : (من ا
ـــنـــعــطف)  (نـــبـــوخــذ نـــصــر)  (ا
ــســـألـــة الــكـــبــرى)  (األســـوار)  (ا
(الـفـارس واجلـبل) و (كرنـتـينـا) كـما
حـــصل عــلى الــعـــديــد من اجلــوائــز
واألوسـمة مـنهـا جائـزة التـتويج من
مــهـرجــان قـرطـاج ووســام الـثــقـافـة
الـــتــونــسي مـن رئــيس جـــمــهــوريــة
تــونس إضـافــة إلى جــائـزة اإلبـداع
مـن وزارة الثقـافة واإلعـالم العـراقية
وغـيرها.  وكتب عبد احلميد عشرات
المح العـربية في الـبحـوث أبرزهـا ا
مـسـرح شـكسـبـيـر وله عدة مـؤلـفات
ــســرحـي وله عــدة كــتب فـي الــفن ا
ــســـرحي مــنــهــا: فن تـــخص الــفن ا
اإللــقــاء فن الــتـمــثــيل فن اإلخـراج
وتــــرجـم عــــدة كــــتب تـــــخص الــــفن
ـسرحي منها : العـناصر األساسية ا
ـســرحـيــة الـكـســنـدر دين إلخــراج ا
كان تـصمـيم احلركة الوكـسنفـورد ا

اخلالي لبروك.

مدحت احملمود
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