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طبعة العراق 
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يـوجه رئــيس الــوزراء عـادل عــبـد
ـهـدي الـيـوم اخلــمـيس خـطـابـا ا
الى الـــــعـــــراقـــــيـــــ يــــتـــــضـــــمن
موضوعات تتعلق باوضاع البالد
واجـــراءات اصالحـــيـــة عـــاجـــلــة
وسط تــرقب شــعــبي بــاســتــقــالــة
احلـــكــومـــة لـــنـــزع فـــتــيـل االزمــة
الراهنة فيما اكد خبير في الشأن
الــــســــيـــــاسي تــــنـــــصل الــــقــــوى
السـياسـية عن مـسؤولـيتـها جتاه
مـــا يـــحــــدث وركـــوبـــهــــا مـــوجـــة
الــتــظــاهـــرات رغم انــهــا جــزءا ال
ـشكالت والـتـحـديات يتـجـزأ من ا
التي تـعصف بـالعـراق. وقال عـبد
ـهــدي في بـيــان امس (ســنـوجه ا
اليوم خطابـاً إلى الشعب العراقي
يــتــضـــمن مــوضـــوعــات تـــتــعــلق
بـــاالوضـــاع الـــراهـــنـــة لـــلـــبالد و

خــــطــــوات عــــاجــــلــــة وإجـــراءات
إصالحـيـة مــهـمـة) ولـفت الى انه
(سـنـجـري حــال انـعـقــاد جـلـسـات
ـان تـعـديالت وزاريـة بـعـيـداً الـبـر
عن مـفــاهــيم احملـاصــصـة وتــركـز
على الكفاءات واستقاللية الوزراء
وحــضـــور مـــتــزايـــد لـــلــشـــبــاب)
هـدي ان (احلكومة واوضح عبد ا
تـؤكـد عـلى أهـمــيـة قـيـام الـقـضـاء
كافحة ركزيـة  بتشكيل احملـكمة ا
ـفسـدين وفتح الفـساد حملـاسبـة ا
مؤكدا لـفات امـام الرأي الـعام)  ا
ـسـؤولـ حتى (تقـلـيص رواتب ا
الـدرجــة الــرابــعــة من الــرئــاسـات
والوزراء واعضاء مـجلس النواب
والـــدرجـــات اخلـــاصـــة والـــوكالء
دراء ليصل في احلـاالت العليا وا
الى الــنــصف بــحــيث ال يــتــجـاوز
أعـــلى راتـب ومـــخـــصـــصـــات 10
مالي ديـنار شـهـرياً وان تـتدرج

ـا ـنـاسـبـة  ـعــدالت ا هـبـوطـاً بـا
يـــنـــســـجم مع ســــلم الـــرواتب من
الـدرجـة اخلـامسـة فـمـا دون ورفع
احلـد األدنـى لـلــراتب) ولـفت الى
ـسـتحـصـلة (تخـصـيص االموال ا
من تـــقـــلـــيـص الـــرواتب اضـــافـــة
ساهمة الدولة لتأسيس صندوق
ضــمـان اجــتــمــاعي يــضــمن ان ال
يـبــقـى عـراقـي حتت خط الــفــقـر)
وتــابـع ان (حــفظ ســـيـــادة الــبالد
تتأتى من احترام حقوق وحريات
الشـعب وكـذلك من تـطـويـر قدراته
الـــذاتـــيــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى امـــنه
وسيادته واالسـتمرار في مـحاربة
االرهاب وداعش). فيـما اكد خـبير
في الـــشـــأن الــــســـيـــاسي حـــيـــدر
وسوي تنصل القوى السياسية ا
عن مـسؤولـيـتـهـا جتـاه مـا يـحدث
وركـبت مـوجـة الــتـظـاهـرات بـرغم
من انــــهــــا جــــزء ال يـــتــــجــــزء من

ـــشـــكالت والــــتـــحـــديـــات الـــتي ا
ـوسوي تعـصف بـالـعراق. وقـال ا
لـ (الــــزمـــــان) امـس ان (االحــــزاب
والقـوى الـسـيـاسيـة ركـبت مـوجة
االحتـجاجـات الـشعـبـية رغم انـها
شكـلة والتـحديات التي جزء من ا
عــصــفت بــالـــوضع والســيــمــا ان
هـدي تشكلت بشكل حكومة عبد ا
تــوافـــقي بــ ســـائــرون والـــفــتح
وبــالـــتـــالي فـــأن تــنـــصل الـــقــوى
الـســيــاسـيــة عن مــا يــحـدث غــيـر
مــقــبــول) واضــاف (كــان االجــدر
بتلك الـكتل واالحزاب اعـداد خطة
مسـبقـة قـبل خروج االحـتجـاجات
واتـــاحـــة فـــرصـــة واســـعـــة امـــام
احلكومـة واطالق يدهـا في اجراء
االصالحـــات واتـــخـــاذ الـــقــرارات
ـصـيـريـة من خالل مـنع الـتـدخل ا
في عـمل احلـكـومـة واجـراءاتـهـا)
ـــوســـوي ان (االحـــداث واوضح ا

الـــتي شـــهـــدتـــهـــا الـــتـــظـــاهــرات
واستـشهـاد اكـثر من مـئـة شخص
وجــرح االالف لم تـــألـــفه اي دولــة
في الـعـالـم الن حـصـول ذلك خالل
ايام قليلة دليـل على انها معركة)
وتــابع ان (اســتـــقــالــة احلــكــومــة
سـيـســاعـد عـلى تــهـدئـة االوضـاع
ونـــــــزع فــــــتـــــــيـل االزمـــــــة كــــــون
ـرتـقـبـة سـتـطالب االحتـجـاجـات ا
باسقاط احلكومة  لكن نخشى ان
تـمـتـد السـقـاط النـظـام الـسـيـاسي
في البالد وهـذا يـعد كـارثـة تذهب
بـــنــــا الى ســــيــــنـــاريــــو مــــشـــابه
واكـد بــالـــســيــنـــاريــو الــلـــيــبي) 
ـــوســــوي ان (افــــضل احلــــلـــول ا
لالزمـــة امـــا ان يـــكـــون حـــكـــومــة
تـــــصــــــريف اعــــــمـــــال او اجـــــراء
انــتــخــابــات مـبــكــرة اضــافــة الى
تـــغــــيـــيــــر الـــدســــتـــور وقــــانـــون
االنتخابات الن االزمة التي رافقت
العمليـة السياسيـة ال تتمثل بشح
اخلـدمــات وتـراجـع فـرص الــعـمل
ا نتـيجـة االزمات والتـهميش وا
واالقــصـــاء والـــفـــســاد) ورأى ان
(الـتـقــريـر الــذي اعـدته احلــكـومـة
بـشــأن مـا حــدث في الــتـظــاهـرات
مـخـيب الن اعـفــاء الـضـبـاط الـذي
امــــــروا بـــــأطـالق الــــــنـــــار عــــــلى
ـتــظـاهــرين دون مـحــاكـمــتـهم ال ا
يساوي شـيئا ان صح عـدم اعطاء
احلـكـومـة الي اوامـر بــفـتح الـنـار
). وضــيف رئـيس ضـد احملــتـجــ
اجلمهوريـة برهم صالح اجـتماعاً
ضم رئـــيـــسي الـــوزراء ومــجـــلس
الـنـواب ورئـيس مـجـلس الـقـضـاء
األعـــــــلى لـــــــتـــــــدارس األوضــــــاع
السـيـاسـيـة واألمنـيـة الـراهـنة في
الـبالد و الـتـأكـيــد عـلى أهـمـيـة
ــضي بــجــداول زمــنــيــة ثــابــتــة ا
ـــشـــروعــة ــطـــالب ا لـــتــنـــفـــيـــذ ا
لــــلــــمـــــتــــظــــاهــــريـن في االصالح
ومكـافحـة الفـسـاد وتأمـ حمـاية
احلق الــدســتــوري في الــتــظــاهـر
السلـمي وحريـة التـعبـير وحـماية
مـتلـكـات العـامة والـسلم األمن وا

اجملتمعي. 
في وقت طـالب احلـزب الـشـيـوعي
الــعــراقي بــاســتــقــالــة احلــكــومـة
واجـراء انـتــخـابـات مــبـكـرة.وقـال
احلـــزب في بـــيـــان إن (الــنـــتـــائج
الـنــهـائــيـة الــصـادرة عن حتــقـيق
اللجنة احلكومية في عملية القمع
الـدمـويـة لـلـتـظـاهـرات اظـهـرت ان
آخـــر امل فـي حتـــمّل احلــــكـــومـــة
ـــســــؤولـــيـــة ومـــؤســــســـاتـــهــــا ا
الـسـيـاسـيـة و اجلــنـائـيـة عن قـتل
وجــرح اآلالف من ابــنــاء الــشــعب
االبـريـاء) مـطــالـبــا بـ (اســتـقــالـة
احلكومة القائمـة وتشكيل حكومة

جديـدة من عـنـاصـر وطـنـيـة كـفؤة
عــد نــزيـــهـــة وفــعـــالـــة). بــدوره  
ائــتالف الــوطـنــيــة بــزعــامــة ايـاد
عالوي ان تــــقـــريـــر الــــتـــحــــقـــيق
بـاحـداث الـتـظـاهـرات ال يـتـنـاسب
مع حــــجم مــــا جـــرى مـن احـــداث
رافـقت الــتـظــاهـرات والســيـمـا ان
الـتـحـقـيق لم يـكـتـمل بـعـد بـدلـيل
ـتـهــمـ لــتـحــقـيق آخـر. تـقــد ا
وعلق أئـتالف دولـة الـقـانـون على
تـــقــــريـــر الـــتــــحـــقـــيـق بـــأحـــداث
الــــتـــظــــاهــــرات الــــذي اعــــلـــنــــته
احلـكومـة.وقـال في بـيـان امس ان
ـظاهـرات لم يـكن (ما حـصـل في ا
هيـنا) داعيـا احلكـومة الى ان (ال
تعـد هـذا الـتـقـريـر اخملـيب لـآلمال
ـا نـهـايـة لــعـمـلـيـة الــتـحـقـيق وإ
زيـد من التحقـيقات لكشف بداية 
البــســـات وتــســـمــيـــة االشــيــاء ا
ـــســـمـــيـــاتــهـــا واالبـــتـــعـــاد عن
العموميات التـي غيبت احلقيقة).
من جـــانــبه  طــالـب الـــســيـــاسي
ابراهيم بحر العـلوم تشكيل جلنة
حتــقــيــقــيـة أخــرى أكــثــر دقــة في
تــــشـــــخــــيـص اخلــــلـل بــــأحــــداث
التـظاهـرات.وقال بحـر العـلوم في
بيـان امس (بـدقـة وتمـعن كـبـيرين
اطـلعـنـا عـلى تـقـريـر الـلـجـنـة وقد
الحـظــنــا ان مـخــرجــات الـتــقــريـر
الــنـــهــائي وتـــوصــيـــاته ال تـــلــبي
ــنــشـــود وال الــغــايــة الــطــمـــوح ا
احلقـيـقيـة مـنه والـتي طالـبت بـها
ــرجـــعـــيــة الـــديـــنــيـــة الـــعــلـــيــا ا
تـظاهـرين والـقوى الـسـياسـية وا
ـستـقلـة والسيـما والشـخصـيات ا
ذوي الـشـهـداء واجلـرحى مـنـهم).
واعـلن تـسـعـة وثالثـون نـائـبـا في
ـان تـأسـيس جتـمـعـا نـيـابـيا الـبر
لـلـتـصـيح والـتـغـييـر لـلـعـمل عـلى
تــهــيـــئــة االرضــيــة الـــدســتــوريــة
والـقــانـونــيــة الجـراء انــتـخــابـات
مـبــكــرة. ووصــفت جلــنــة حــقـوق
االنــســـان الــنـــيــابـــيــة الـــتــقـــريــر
احلـكـومـي بـأنه (مـخــيب لالمـال )
وتـطـالب بـتـشـكـيل جلـنـة حـيـادية
لتقصي احلـقائق واعالن ما حدث
وســـيـــحــــدث. واعـــلـــنـت نـــقـــابـــة
ي العـراقي عن وقوفها االكاد
قـبلة الداعم لتـظاهـرات اجلمعـة ا
ــعــادلــة ــطــالــبــة بــتــصــحــيح ا ا
الــســيــاســيــة في الــعــراق ووضع
واطن اساسـا وركيـزة من ركائز ا
نظومة احلكم راجعة والتقو  ا
وليس هامشـا انتخابـيا يتاجر به
ـال الالهــثــون وراء الــســلــطــة وا
الـــســـيـــاسي.  في تـــطـــور الحق 
اعـلـنت قــيـادة عـمـلــيـات الـبـصـرة
دخول القوات االمـنية كافـة بحالة

االنذار القصوى. 
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ــكــتـب اإلعالمي لــرئــيس نــشــر ا
ـهـدي امس الـوزراء عـادل عـبـد ا
األربـعاء أسـمـاء الدفـعـة الثـالـثة
خلريـجي كلـيـات الهـندسـة الذين
ـدني الك ا  تـعــيـيــنـهم عــلى ا
الــــــــدائـم فـي وزارة الــــــــدفــــــــاع.

(االسماء على ص 4)
واعلنت وزارة االعـمار واالسكان
والبلديات الـعامة امس االربعاء
انه امـس االربــعــاء نـــشــر قــوائم

الـوجــبـة االولى لــلـذيـن  قـبـول
ـالك الـدئم من تــعـيــيــنـهـم عـلى ا

حملة الشهادات العليا.
وقــالـت الــوزارة في بـــيــان انــهــا
(اجــرت مــقــابالت دوريــة بـشــكل
مـعلن وعـلى الـقـاعة الـكـبـيرة في
الـــوزارة لـــلـــذين تـــقـــدمــوا عـــلى
الــتـعــيـ من حــمـلــة الـشــهـادات
اجـستـير  العـليـا الـدكتـوراه  ا
الـــدبــــلـــوم الــــعــــالي وخملــــتـــلف

االختصاصات).
ـتقـدم  وأوضحت أن (جـميع ا

ن انــطـبــقت عــلـيــهم الــشـروط
اخـضـعـوا الخـتـبـارات حتـريـريـة
وعمـلـية في مـجـال اختـصـاصهم
والـــــتـي مـن خاللــــــهــــــا  فـــــرز
االسماء الـتي استحق اصـحابها
احلـــــصــــــول عـــــلـى الـــــدرجـــــات
ـــعــلن عـــنــهــا في الــوظــيـــفــيــة ا
االســتــمــارة االلـكــتــرونــيــة الـتي
اعــــــــدت لــــــــهــــــــذا الــــــــغـــــــرض
ــوازنـة ـــــــــــــوجب قـانــون ا و
االحتــاديــة رقم  1لــســنــة 2019

.( قسم التعي
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وجـه رئــيـس مــجـــلس الـــقـــضــاء
األعـــلى فــائق زيـــدان بــتـــشــكــيل
هـيـئات لـلـتـحـقـيق بـحـوادث قتل
ـتــظـاهــرين والـقـوات وإصـابــة ا
األمـــنـــيــة .وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمــان) امس ان (زيـدان اصـدر
ادة / 35 بيانا استنادا الحكام ا
 3من قـانـون التـنـظـيم الـقـضائي
بتشـكيل هيـئات حتقـيقية في كل
مــحـافــظــة من احملـافــظــات الـتي
مبـينا حدثت فـيهـا التـظاهرات) 
ان (الـهـيـئـة الـواحـدة تـتكـون من
ثالثـــة قــضـــاة حتــقــيـق وعــضــو
ادعــاء عــام يــتـولــون الــتــحــقـيق
بــــحـــــوادث الـــــقـــــتل واصـــــابــــة
ــتـظــاهـريـن والـقــوات االمـنــيـة ا
واالعــتـــداء عــلـى وســائل االعالم
وعـــلى ضـــوء مـــا ورد بــتـــقـــريــر
الـلـجـنـة الـوزاريـة الـعـلـيـا احملال
ودعـــا الـــبـــيــان مـن احلـــكـــومـــة)
ـدعــ بـاحلـق الـشــخـصي عن (ا
ــــصـــابـــ وذوي الــــشـــهـــداء وا
فقـودين ووسائل االعالم الذين ا

 االعـتداء عـلـيـهم إلى مـراجـعة
تلك الهيئـات كل حسب احملافظة
السـاكن فـيهـا وفي حـال تسـجيل
اخبارات سابـقة لتلك احلوادث).
 في غــضــون ذلك  بــحث رئــيس
مـــجــلـس الــقــضـــاء مع مـــنــتــدب
واعضـاء غرفـة مـحامي مـحافـظة
النجف اشاعـة الثقافة الـقانونية
في اجملـتـمع. واشـار الـبـيـان الى
ان (اجلانبـ بحـثا التـعاون ب
القـضاء واحملامـ ودور النـقابة
ـواطـن في الـدفاع عـن حقـوق ا
واشـاعـة الـثـقـافـة الـقـانـونيـة في
اجملتـمع) وأضاف أن (الـطـرف
اتـــفــقــا عـــلى ان حق الــتـــظــاهــر
ــــوجب الـــدســــتـــور مـــكــــفـــول 
والــقــانـون لــكن بــاتـبــاع الــطـرق
السـلميـة وعدم اسـتخـدام العنف
ـــتـــظـــاهـــرين أو من ســـواء من ا
الــقــوات االمـــنــيــة الن االصل في
ـطـالـبـة بـاحلـقوق الـتـظـاهر هـوا
ـشروعـة لـلمـواطـنـ وهذا حق ا
دســـــتـــــوري وقـــــانـــــوني يـــــجب
احـتــرامه من قـبل اجلــمـيع). الى
ذلك  كــشــفت مــحــكــمــة حتـقــيق

الكرخ عن معلومات تفيد بوجود
شـبـكـات نــصب واحـتـيـال تـداول
عـمالت نـقديـة مـزيـفـة من الدوالر
الليـبي اجملمد . ونـقل البيان عن
الــقـاضي صــهــيب أديب مــرجـان
علومات الواردة إلى القول أن (ا
احملــــكــــمــــة من مــــكــــتب إجــــرام
اخلضراء تفيـد بوجود أشخاص
يبيعون عمالت مزيفة من الدوالر
تداول األمريكي) الفتا إلى أن (ا
من الـبـيــانـات عـنـهـا أنـهـا عـمـلـة
دوالر ليبية) واوضح مرجان ان
(هنـاك معلـومات تـفيـد بأن اغلب
تـلك الـعـمـلـيـات تـكـون عـادة لـيال
وبـعـد ورود اخـبـار عن تـكـررها 
اجرينـا حتريـا و القبض الـفعلي
عـــــلـى إحـــــدى الـــــعــــــصـــــابـــــات
وبــحــوزتــهم  مــبــلـغ مــقـداره 30
ـبــالـغ الــلــيــبــيـة ألف دوالر مـن ا
ــبـالغ اجملـمـدة) ولـفت الى ان (ا
أرسلـت بكـتب رسـميـة إلى الـبنك
ركزي العراقي وأجاب ان جزءا ا
مـنـهـا أصـولـيـة وال تـتجـاوز ألف
تبقي دوالر تستخدم للـتمويه وا
مــزيــفـة) وتــابع ان (الــعــصــابـة

تــتـكــون من أب وأبــنـائه االثــنـ
احــدهــمـا حــدث وصــديــقـيــهــمـا
حـيث ان احـد هـؤالء لديـه تعـامل
جتـــــــاري عـن طــــــــريـق مــــــــواقع
التواصل االجتماعي وبالتنسيق
مـع أشـــخــاص فـي مـــحـــافـــظــات
ودول مــــجـــاورة). وكــــشف احـــد
ـروجـ لـلـعـمـلـة عن ـتـهـمــ ا ا
كــيــفــيــة بــدء الــعــمل بــالــعــمــلــة
اجملــمــدة  وقــال أنه (في بــدايــة
العـام اجلـاري تـعـرفت عن طريق
الفـيـسبـوك على عـراقي مـقيم في
تـــركـــيــا مـن خالل نـــشــره إلعالن
يـــروم فــــيه بـــيع  دوالر مـــجـــمـــد
ـــبـــلغ ســـتــة مـاليــ أصـــوله و
ديـــنــــار لـــكل عـــشـــرة آالف دوالر
حـيث اخبـرني أن الـبـنك ال يـأخذ
ـسـوحة من بـهـا كون أرقـامـهـا 
قــبـله وان بــإمـكــاني تـصــريـفــهـا
خـارج الــبـنك واالسـتـفــادة مـنـهـا
مــاديــا) واضــاف (لـــقــد أرســلت
بـواسـطــة صـديق مـبـلغ  25 ألف
دوالر عـــــبـــــر احـــــدى شـــــركــــات
الــتـــحـــويـل وبـــعــد الـــتـــأكـــد من
اسـتالمه لــلـمـبـلغ لـم يـصـلـنـا أي

حتـويل واخـبـرنـا حـيـنـهـا بـأنـنـا
تـعرضـنـا لالحـتـيـال من قـبل هذا
قـيم في تركـيا) على الشـخص ا
حـد قــوله. مـبــيـنـا ان (اســتـعـادة
ـــبــلـغ من هــذا الـــشـــخص كــان ا
مقابل الـعمل مـعه حيث توصـلنا
مـــــعـه مــــرة اخـــــرى  عن طـــــريق
الهاتف واسـتلـمنا مـبالغ من قبل
شخص يـرسلهـا له وقمـنا بـنحو
تــــسع عـــمـــلـــيـــات وتـــركـــزت في
ـوال مـنـاطق شـارع فـلـسـطـ وا
ومـديــنـة الـعـاب الــسـنـدبـاد). من
جـــهـــة اخــرى  اعـــلـــنت هـــيـــئــة
الـــنــزاهـــة عن تـــفــاصـــيل احلــكم
ــديــر الــســابق الــصــادر بـــحقّ ا
لـــدائــــرة عــــقــــارات الــــدولــــة في

محافظة صالح الدين. 
وقــالت دائــرة الــتــحــقــيــقــات في
ُـــدان الـــذي كــان الـــهـــيـــئــة ان (ا
يــــشـــغل مـــنـــصب مـــديـــر دائـــرة
عـــقــارات الــدولــة فـي احملــافــظــة
ال العام تعمد با إحلق الضرر ا
عـبر الـتالعب والـتـزويـر في كتب
معنـونة إلى مالحظـية التـسجيل
الـــعــقــاري في ســـامــراء لــغــرض

تمـليك قـطع أراض عائـدة لوزارة
الـية خـالفاً لـلقـانون) وأضاف ا
إن (مـحــكـمـة جـنــايـات الـرصـافـة
اخملـــتــصــة بــقــضـــايــا الــنــزاهــة
وصـــلت إلى الـــقــنـــاعــة الـــتــامــة
ـتهـم وقررت احلـكم ـقـصـريـة ا
دة سـبع سنواتٍ عليـه بالسـجن 
وتـــأيـــيـــد احلـــجــز عـــلى أمـــواله

نقولة).  نقولة وغيرا ا
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ــقـراطي أكــد رئــيس احلــزب الــد
الـكردستاني مسعود البارزاني ان
ـعـقـد فـي سوريـا يـلـحق الـوضع ا
كـافحـة االرهاب الـضرر بـجهـود 
وسـيساعد على استنهاض داعش
مـن جــديـــد. وقـــال بـــيــان امس ان
(الــــبـــارزاني الــــتـــقى الــــســـفـــيـــر
الـــبــريـــطــانـي لــدى بـــغــداد جــون
ويــلـيــكس وجـرى بــحث األوضـاع
ـنـطـقة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق وا
ـتــغــيـرات عــلى مـســتـوى وآخــر ا
االقــلـــيــمي والــعــالم وتــهــديــدات
ومـــخــاطــر عــودة ظــهــور داعش)
مـــبــيـــنــا ان (الــلـــقــاء تـــطــرق إلى
األوضــــاع في غــــرب كــــردســــتـــان
ومـوجات الـنزوح من سوريـا نحو
إالقـليم) واعـلن اجلانـبان بـحسب
الــبــيــان (رفــضــهــمــا الحــتــمــاالت
ــوغــرافي في تـلك الــتـغــيـيــر الـد
ــنـــطــقــة واســتــحـــســنــا إنــشــاء ا
اخملـيمات للنـازح الذين يتركون
مـنازلهم خوفـاً من احلرب والقتال
فـي مــنــاطق آمــنــة داخل األراضي
الـسـورية وأن يـتم اغاثـتهم بـشكل
فــوري من قــبل اجملـتــمع الـدولي)
عـقدة واتـفـقا عـلى أن (األوضـاع ا
احلـــالــيـــة في ســوريـــا ســتـــلــحق
ــشـتـركـة ضـد الــضـرر بـاجلـهـود ا
اإلرهـــــاب وســـــتـــــســـــاعـــــد عـــــلى
إســـتـــنــهـــاض داعش في ســـوريــا
والعراق) مؤكدين (ضرورة تنفيذ
ـشــروعـة لــلــمـواطــنـ ــطــالب ا ا
ـعـيـشـية وعـلى حتـسن ظـروفـهم ا
ـشـاريع اخلـدمـية وكـذلك تـنـفـيـذ ا
فـي وسط وجـــــنـــــوب الـــــعـــــراق)
ورفـض البارزاني (السـماح بإلقاء
ـــاضي عــلى أخـــطــاء ونـــواقص ا
عــاتق احلــكـومــة احلــالـيــة وشـدد
عـــلى عــدم اعــطـــاء اجملــال لــلــذين
ـشكالت كـانـوا أسبـاباً لـلفـساد وا
لــصــعــود مــوجــة االحــتــجــاجــات
الـشعـبية وإحلـاق الضـرر بكابـينة

ــهــدي). بــدوره جــدد عــادل عــبــد ا
ويـلـيـكس (دعـم بالده لـكـردسـتان)
مــعـربـا عـن (اسـتـعــداد بـريـطــانـيـا
لـــتـــطـــويــرالـــعـالقــات مـع اإلقــلـــيم
والـعـراق). ونـاقش رئـيـس حـكـومة
االقـليم مسـرور البارزاني مع وزير
اخلـــارجــيــة الــفـــرنــسي جــان إيف
ــلـــفــات ذات لـــودريـــان عــدداً مـن ا
ـشــتــرك.وفي مـســتـهل االهــتـمــام ا
االجـتـماع (جـرى الـتطـرق الى آخر
مـستجدات الوضع عـلى الساحت
الــعـراقــيـة والـســوريـة حــيث سـلط
ـباحـثات الـبـارزاني الضـوء عـلى ا
اجلــــاريـــــة بــــ بــــغــــداد واربــــيل
والــتــأكـيــد عــلى أهـمــيــة أن يـؤدي
اجملـتمع الـدولي دوره ومسـؤوليته
ـــســـاعـــدة كـــردســـتـــان فـي إيــواء
الـالجــئـــ الــفـــارين من الـــعــنف)
وإزاء األوضـــاع في شـــمـــال شــرق
ســوريــا وغــرب كــردســتــان أعـرب
اجلـانبـان عن (قلـقهـما مـن تصـعيد
ـهـا والسيـمـا بـعد االوضـاع وتـأز
نــزوح الـكـثـيـريـن وجلـوء بـعـضـهم
الـى إالقـلــيـم). واضـاف الــبــارزاني
(ابـلـغـنا بـغـداد بـاسـتعـدادنـا الـتام
لـلـتوصل الى اتـفاق وقـدمنـا جمـلة
مــقـتـرحـات من أجل ذلك ونـأمل من
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متـاز بكـرة القـدم بعد استهـل فريق الطـلبـة مسـيرته في الـدوري ا
تسويـة ديون العبيـه بتعادل ايـجابي مع فـريق نفط اجلنـوب باربعة
اهـداف في الـلـقــاء الـذي جـرى امس االربـعـاء فـي مـلـعب الـشـعب
الدولي حلـسـاب اجلولـة الـرابعـة لـيحـصل الـطلـبـة على اول نـقـطة
ـركز الـ ?18فيـمـا وصل نفط اجلـنـوب الى النـقـطة دفعت به الى ا
ـركــز الــسـابع بــخــمس نــقـاط وبــفـارق اخلـامــســة مـتــقــدمـا الـى ا

االهداف عن النجف والكهرباء وخلف الزوراء السادس.

باراة جاءت عامرة باالهـداف وسجل للطلبة مـحمد خالد جفال ا
في الـدقــيــقـة 31 وصـفــاء جـبــار هـدفــ في الـدقــيـقــتـ  54و61
وريـتاني علـي الشيخ في الـدقيقة  87 وجاءت اهداف واحملترف ا
نــفط اجلــنــوب في الــدقــائق  39و 45و 57و 91عن طــريق فــراس

 وحيدر جالوي. زامل وباسم علي هدف
وفي مــبــاراة أخــرى حــسـم الــتــعــادل الــســلــبي مــبــاراة احلــدود
والنـجف والـتي أقـيـمت في مـلـعب الـتـاجي ورفع الـنـجف رصـيده
ركز الثامن فـيما رفع احلدود رصيده إلى النقطة اخلامـسة في ا
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بـحث رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد
هدي مع وزير الـدفاع األمريكي ا
مـــارك اســبــرالـــذي يــزور بــغــداد
ــلــفــات ذات االهــتــمـام حــالــيــا ا
شتـرك ب الـبلدين. وقـال بيان ا
حــــكـــومي امـس ان (اجلـــانـــبـــ
بـحثـا خالل الـلـقاء مـجـمـوعة من
ـشـتـرك ـلـفـات ذات االهــتـمـام ا ا
بـــ الـــبــلـــدين). والـــتـــقى وزيــر
الـدفـاع جنـاح الـشـمـري بـنـظـيره
االمـريــكي ونـاقــشـا زيــادة الـدعم
الدولي للـعراق وتقـوية العالقات
الــثـنـائــيـة فـي اجلـانـبــ االمـني
واالقتصادي. وقال بيان امس ان
شترك (اجلانب بحثا التعاون ا
ـتـحـدة بـ الـعــراق والـواليـات ا
االمـريـكـيــة في اجلـانـبـ االمـني

واالقتصادي) واشاد الشمري بـ
(دور قوات التـحالف في مـحاربة
االرهــاب من اجـل احالل الــسالم
ـنــطــقـة) مــؤكـدا في الــعــراق وا
(حتديـد مـوعـد مع اسبـر لـسحب
الـقـوات االمـريـكـة الـتي انـسـحب
من سوريـا جتاه الـعراق والـبالغ
تعـدادها  150 جنـديا امـريكـيا)
واضاف ان (االنسحاب االمريكي
مـن ســـوريــــا الى الـــعــــراق جـــاء
بـسـبب عـدم وجـود اتـفـاقـيـة بـ

ـــتــحـــدة وســوريــا) الـــواليــات ا
مـــــبــــيـــــنـــــا ان (هــــذه الـــــقــــوات
ســــتـــنـــســـحب خـالل االســـابـــيع
قبلة الى القواعد االمريكية في ا
الــكــويت أو قــطــر). من جــانــبه 
اشــار اســبـــر الى ان زيــارته الى
بغـداد تعـد دعمـا مطـلقـا للـعراق.
مـعربـا عن امـله (بـتقـويـة اواصر

الـشـراكـة الـثـنـائـيـة بـ الـبلـدين
ـــقـــراطـــيــة والســـيــمـــا فـي الـــد
وحقـوق االنـسان). ووصل إسـبر
صبـاح امس األربـعـاء إلى بـغداد
في زيــارة غــيــر مـعــلــنــة. وكـانت
ـشــتـركـة قـد قـيــادة الـعـمــلـيـات ا
أكـدت في بـيـان امس االول أنه ال
مـوافــقـة عـلى بـقــاء هـذه الـقـوات
داخل الــعــراق. واشـات الــقــيـادة
في بـيـان الى أن (جـمـيع الـقـوات
األمــريــكـيــة الــتي انــسـحــبت من
ــوافــقــة عـلى ســوريــا حـصــلت ا
دخـولــهـا الى إقــلـيم كــردسـتـان).
وكـــان اســبـــر قــد اعـــلن في وقت
سـابق خالل زيـارة قـاعـدة األمـير
حـيث ســلــطــان قــرب الــريـاض  
انـتــشـار الــقـوات أالمـريــكـيـة أن
(قـوات بالده الــتي تـنــسـحب من
ســوريــا ســتــتـمــركــز مــوقــتـاً في

العراق قبل الـعودة إلى الواليات
تحدة تحدة). ولدى الواليات ا ا
حـــالــــيـــا  5200 عـــســــكـــري في
الـــعـــراق يـــنـــتـــشـــرون فـي إطــار

الـتــحــالف الـدولي ضــد االرهـاب
بـقيـادة واشـنـطن. وتـوزعـهم ب

عــدد من الــقــواعــد في الــعــراق 
وهـــذا االمــر يـــثــيــر جـــدال حــيث

تعارض بعض القـوى السياسية
والـعــسـكـريـة وجــودهم وتـطـالب
بـــســـحــبـــهم مـن الــبـالد. وكــانت
مــــصــــادر ســــوريــــة قــــد افــــادت

بــاســتــمــرار انــســحــاب الــقـوات
األمـــريــكــيـــة من الــبـالد بــاجتــاه
الــــعــــراق وإخـالء عــــدة قــــواعـــد
عــســـكـــريــة أقـــامــتـــهـــا ســابـــقــا
ـــصــادر أن (ارتــاال .وأوضــحت ا
عسكريا تـابعة للقـوات األمريكية
تتـكـون من عـربات عـسـكريـة عدة
انـسـحـبت من ريف حـلب والـرقـة
حافظة احلسكة باجتاه مرورا 
العـراق).  ولم تستـبعـد واشنطن
مـــواصــلــة عـــســكــريـــهــا خــوض
عمـليـات ضد مسـلحي داعش في
ســــوريـــا. ويـــتـــحـــدث الـــرئـــيس
االمريـكي تـرامب مـرارا عن عزمه
ســحـب الــقــوات األمــريـــكــيــة من
ســـوريــا.وجـــرى اتــخـــاذ الــقــرار
الــنــهــائي بــهـذا الــشــأن بــعـد أن
بدأت تـركـيا في  9 تشـرين األول
عــمـــلــيــتــهــا (نــبع الــسالم) ضــد

ـقـاتلـ األكـراد الـذين دعـمـتهم ا
ـتحـدة خالل عـملـيات الواليـات ا
الــتـــحــالف الـــدولي ضــد داعش
منـذ الـعام  2014 . على صـعـيد
مـتــصل  دعــا وزيــر اخلــارجــيـة
مــحــمــد عــلي احلــكــيـم دول عـدم
ـساهمة في إعادة االنحياز إلى ا
اآلثــار الــعــراقــيــة الــتي ســرقــهـا
داعش فـي حـــ حـــمـل مـــجـــلس
ـسـؤولـيـة الـكـامـلـة جتـاه األمن ا
ــديـنـة ــوغـرافي  الــتـغـيــيـر الـد
الـــقــدس.وألــقـى احلــكــيم كـــلــمــة
الــــعـــــراق في اجــــتـــــمــــاع وزراء
خـــارجــيّــة دول عـــدم االنــحــيــاز
وبـحـسب بـيـان للـوزارة امس أن
(احلكـيم استـهل كلـمته بـالتـأكيد
عـلـى سـعي احلـكــومـة الـعــراقـيّـة
لتنـفيذ الـبرنامج احلـكومي الذي
مـن أولـــــويـــــاتـه األمن وإنـــــفـــــاذ

الــقـانــون واخلـدمــات والــتـعــلـيم
والصـحة واحلـكم الرشـيد وبـناء
ـسـتـوى اقـتـصـاد مـزدهـر ورفع ا
مــشــيـدا ــعــيــشي لــلــمــواطن)  ا
بـ(مـــواقف الـــدول األعـــضـــاء في
احلركة الداعمة للعراق في حربه
ضــدّ اإلرهـاب) واعــرب احلـكــيم
عن تطلعه (لتـوفير الدعم لعوائل
ضحايـا اإلرهاب والـتعاون مـعنا
ــدن احملــررة في إعــادة إعــمــار ا
لــعـــودة الــنــازحـــ إلى مــنــاطق
ســكــنــاهم) مــجـــددا دعــوته إلى
(اجملتمع الدوليّ في بذل اجلهود
كافة من أجل القـضاء على جذور
اإلرهاب واجلـمـاعات الـداعـمة له
كــمــا وعــلى الــدول األعـضــاء في
ساهمة الفاعلة في احلركة إلى ا
إعـادة اآلثـار الـعـراقـيـة الـتي قـام

داعش بسرقتها). 
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـوزارة الــنــقل ان يـكــون الــطـقس
ـــقـــبـــلــــة غـــائـــمـــا خالل االيــــام ا
مـصــحـوبـا بــأمـطــار مـتــفـرقـة في
بـعض االمـاكن وحـدوث عـواصف
رعـديـة. وقــالت الـهـيــئـة في بـيـان
امس ان (طـقس الــيـوم اخلــمـيس
ـنـاطق كــافـة غـائم الى غـائم في ا
جزئي مـصحـوب بأمـطار مـتفـرقة
فـي بــــــعـض االمـــــــاكـن وحــــــدوث
عـــواصـف رعـــديــــة احـــيــــانـــا في
االقــســـام الــغـــربــيـــة من الــبالد)
واضـــاف ان (االجـــواء ســـتـــكــون
ــدن كــافــة خالل غـد غــائـمــة في ا
اجلــمــعــة وكــذلك يــومي الــســبت
قـبلـ حيث ستـنخفض واالحد ا
درجــــــــات احلـــــــرارة عـن االيـــــــام
السـابـقة. واجـبـرت أمطـار غـزيرة
تـســاقـطت عــلى أجـزاء مـن مـصـر
ـدارس واجلـامـعـات في بـإغالق ا
ثالث مـــحـــافـــظـــات مـن بـــيـــنـــهــا
القـاهـرة نتـيـجة تـنـبؤات بـأمـطار

أكثـر غـزارة.وقـال بيـان لـلحـكـومة
انه (بـنـاء عـلى تــقـاريـر من هـيـئـة
األرصـاد اجلـويـة بـشـأن احـتـمـال
سقـوط أمـطـار غـزيـرة علـى بعض
ـنـاطق بـالـقـاهـرة الـكـبـرى أكـثـر ا
فقد ا حـدث عن اليـوم السابق 
تـقــرر تــعـطــيل الــدراســة بـكل من
مــحــافــظــات الــقــاهــرة واجلــيــزة
ـدارس والــقــلـيــوبــيــة بــجــمـيـع ا
قـــالت واجلــــامــــعــــات). بـــدوره  
مـصــادر في مـحــافـظـة الــسـويس
شـــرقـي الـــقـــاهــــرة إن (األمـــطـــار
الغزيـرة تسـببت في إغالق طريق
الـقـاهـرة - الـسـويس أمـام حـركـة
رور) وأضـافت أنه (جـار إنـقاذ ا
ســيـــارات عــالـــقــة في الـــطــريق).
وأعلنت الشـرطة األمريكـية حظرا
لــلــتــجــول في أجــزاء من مــديــنــة
داالس بــواليـة تــكــســاس بــعــدمـا
حطم إعصار قـوي منازل وتسبب
في انــقـالب ســيــارات وانـــقــطــاع
الـكـهـربــاء عن عـشـرات اآلالف من
.وقـالت هـيـئـة األرصاد ـواطـنـ ا
إن (أنـبــاء وردت عن تــلــقي ثالثـة
ــســتــشــفى أشــخــاص عالجــا بــا

إلصابتهم بجروح ال تهدد احلياة
بعد أن اجـتاحت الـعاصفـة شمال
داالس برياح بـلغت أقـصى سرعة
لــــهــــا  225 كـــــيــــلـــــومــــتـــــرا في
السـاعة).وانـتقل عـاملـو الطوار
من منزل إلى آخر في مناطق مثل
بريـسـتون هـولـو وريتـشـاردسون
ـــنــازل الــتـي انــتــزع وتــفـــقــدوا ا
اإلعــصــار ســقــوفــهــا أو ســقــطت
عــلـــيــهـــا أشــجـــار.وألــزمت إدارة
الشـرطة في داالس الـسـكان بـعدم
اخلــروج بـــ الــســابـــعــة مــســاء
والـسـابـعـة صــبـاحـا.فـيـمـا ذكـرت
شـــركــــة أونـــكــــور لـــلــــمـــرافق أن
(الكهرباء انقطعت عن حوالي 42
ــــــا دفــــــعــــــهــــــا ألـف شــــــخص 
لالستعانة بالطائرات الهليكوبتر
ـــســـيـــرة فـي جـــهـــود إصالح و ا
ــتــضـــررة). ولم يــتم اخلــطـــوط ا
تـسـجـيل حـاالت وفـاة في مـنـطـقة
داالس لكن الـسـلطـات عـزت وفاة
ثالثـــة أشـــخـــاص عــــلى األقل في
والية أوكالهـومـا وشـخص واحد
في والية آركـنسو إلـى العواصف

الشديدة.

وزير الدفاع
االمريكي يصافح
اركان وزارة

الدفاع العراقية
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»U³I²Ý‰∫ مسعود البارزاني خالل استقباله في اربيل السفير البريطاني
احلــكــومــة االحتــاديــة أن تــخــطــو
خـطـوات أكـثـر جـديـة بـهـدف حـسم
ــشــاكـل الــعــالــقــة اســتــنــاداً الى ا
الــــدســـتـــور) واشــــار الى انه (مع
وقـف إطالق الــنـــار وأنه يــؤيــد أي
حـل يــصب في مـــصــلــحـــة جــمــيع
ــنـطــقـة ورفض أي حتـرك ســكـان ا
ـغـرافي). من يـؤدي الى تـغـيـيـر د
جـــانـــبه اعـــرب وزيــر اخلـــارجـــيــة
الـــفـــرنـــسـي عن تـــأيـــيـــده إلقـــلـــيم
كـردسـتـان وقـال (جـئتُ ألجدد دعم
فــرنـسـا لـشـعب إالقــلـيم الـذي لـعب
دوراً كـــبـــيـــراً وقـــدم تـــضـــحـــيـــات
جــسـيـمــة في احلـرب ضـد داعش)
داعـيا الى (ضـرورة تركيـز اجلهود
ــنع عــودة ظــهــور تــنـظــيم داعش
الــذي ال يــزال يــشــكل تــهــديــداً في
بـــعض من مـــنـــاطق الـــعــراق). في
غـضون ذلك  نـاقش مـجلس وزراء
كـــردســـتــان بـــرئــاســـة الـــبــارزاني
اوضـــاع الــعـــراق وســوريـــا وعــدد
الـالجـئــ الـســوريـ الى االقــلـيم
اضـافة االعالن عن تفاصيل او مئة
يـوم من عمر احلكومـة قريبا فضال
عن مــطـالـبــة احلـكـومــة االحتـاديـة
بــالـرد االيــجـابـي عـلى مــقـتــرحـات
حـكـومة االقـلـيم. واعرب الـبارزاني
خـالل اجلـــــلــــســـــة عـن قـــــلـــــقه من
الــتـصـعـيـد الــراهن واالنـعـكـاسـات
الــســلــبــيــة عــلى كــردســتــان الــتي
اســتـقـبـلت حـتى االن اكـثـر من 80

الف الجئ سوري. 


