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دعـا رئــيس جلـنــة الـعـشــائـر في
مجلس النواب عبود العيساوي
الى سـرعــة انـهــاء مـلف تــكـلـيف
شــخــصــيــة مــقـبــولــة مـن حـراك
االحـــتـــجــــاج وبـــقـــيـــة اطـــيـــاف
اجملتـمع العراقـي لتولـي منصب
رئـــــــــــيـس الـــــــــــوزراء. وشــــــــــدد
الــعـــيــســاوي عـــلى ضــرورة  أن
(تـكـون هـنـاك مـرونة فـي لـقاءات
وقف الـكتل الـسـيـاسـيـة وتـرك ا
تـصـلب وتـغـليـب لغـة احلـكـمة ا
صالح الضيقة  واحلوار على ا
ـرحـلـة خـاصـة ان الــبالد تـمــر 
صــعــبــة تــؤثــر ســلـبــا فـي بــنـاء
الـــدولـــة واألمن واالســـتـــقـــرار).
واضــاف (نــعــمل جــمــيـعــا عــلى
تقريب وجهات النـظر  وتسمية
احلـــكـــومـــة الـــقـــادمــة بـــتـــوافق
اجلــــــمــــــيـع خالل الــــــيــــــومــــــ
).من جــهــتـــهــا حــثت الــقــادمـــ
قـراطي الـنائـب عن احلـزب الـد
الــكــردســتــانـي خــالــدة خــلــيل 
الـكـتـل الـسـيــاسـيـة عــلى سـرعـة
التوافق الخـتيـار رئيس حـكومة
ـصـلحـة الـعـراق . وقالت يعـمل 
خــــلــــيـل في تــــصـــــريح امس ان
(الـكـتل الــكـردسـتـانــيـة سـتـكـون
مسـانـدة  ألي مرشح مـقـبول من
احلراك االحتجاجي والتحالفات
انـية داخل مـجلس الـنواب البـر
ــا يـحــقق االســتــقــرار ويــفـتح
مــلــفـــات تــوفــيــر فـــرص الــعــمل
والــســكن واخلــدمــات واإلعــمـار
والـصـحــة والـتـعـلــيم)  مـشـيـرة
الى ان (كـردسـتـان عـمق مـتـجذر
لــبـــغــداد وكـــلــنـــا في الــنـــهــايــة
بـسـفيـنـة الـعـراق ومـسـؤولـيـتـنا

مشتركة) . عـلى صعيد اخر نأى
رئـيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
ـلـيـشـيات الـصـدر بـنـفـسه عن (ا
ـنضبـطة) خالل التـظاهرة غير ا
ـزمع تـنـظـيـمـهـا غدا احلـاشدة ا
اجلمعة في بغداد. ووجه صالح
ـــقـــرب من مـــحـــمـــد الـــعـــراقي ا
الـــصـــدر رســــالـــة عـــبـــر مـــواقع
الــــتــــواصـل االجــــتــــمـــــاعي الى
ـتــظـاهــرين بـعــنـوان  :انــتـبـاه ا
ـتــظــاهــرون قــال فــيــهـا ايــهــا ا
(ليس مـنا من يـعـتدي عـلى ثوار
تـشــرين ولــو بــكـلــمــة فـضال عن
غيـرهـا) مـضـيفـا ( لـيس مـنا من
ـمـتـلـكـات الـعـامة يـعـتدي عـلى ا
واخلاصة .. ليس مـنا من يحمل
الـسالح). وتــابع (لـيس مــنـا من
يـعلن عـن انتـمـائه الـعـقـائدي او
الــــــعــــــرقـي او الــــــطــــــائــــــفي او
الـعـســكـري او غــيـر ذلك .. لـيس
مـنــا من يــخــاف احملـتـل .. لـيس
منـا من يرضى بـالـفسـاد .. ليس
مـنـا من ال يـريــد سـيـادة الـعـراق
واسـتـقالله.. لـيس مـنـا من يـريد
الـنــيل من وحــدة الـعــراق ارضـا
وشــعــبــا.. لــيس مــنــا من يــثــيـر
الــــفــــ واالشــــاعــــات) ومــــضى
قائال(لـيس مـنـا من يعـتـدي على
الــقـــوات االمـــنــيـــة.. لــيس مـــنــا
نـضبـطة.. وال لـيشـيـات غيـر ا ا
نـريـدهم في تـظـاهـراتـنـا).بـدوره
قــال امــ عــام حــركـة عــصــائب
اهل احلق قـــيس اخلـــزعـــلي في
كلـمة مـسجـلة امس أن (تـظاهرة
يـــوم اجلــمـــعــة ســـتــكـــون ثــورة
عشرين ثانية) مـضيفا ان(بلدنا
يعيـش اآلن مرحلـة احتالل) في
اشــــــــارة الى رفـض الــــــــقـــــــوات
األمــــريـــكــــيـــة االنــــســــحـــاب من

كــردسـتــان نـيـجــيـرفــان الـبـارزاني
عـلى هامش أعمال منتدى دافوس.
وفي اعـقـاب الـلـقاء الـذي اسـتـغرق
 40 دقــــيــــقــــة اعــــرب تــــرامب عن
سـعـادته بلـقاء رئـيس االقلـيم وقال
(لـدينا عالقات جـيدة جداً مع إقليم
كـــردســتـــان وقــد أســـعــدنـــا لــقــاء
الـرئيس البارزاني الذي نعمل معه
مـنـذ مـدة طـويـلـة).  وأضـاف (نحن
نــحـمي نـفط سـوريـا ونـحن الـذين
قــضــيــنــا عــلى خالفــة داعش). من
جــانـــبه قــال الــبــارزاني (هــزمــنــا
ـسـاعـدة أمـريـكـا وشـعب داعـش 
كــردســتـــان يــشــكــر أمــريــكــا عــلى
ـقـرر أن تــصـديــهـا لـداعـش).ومن ا
يـلـقي رئيس اإلقـليم كـلمـة في إحدـ
جـــلــســـات مــنــتـــدى دافــوس حتت
ضطرب) عـنوان (الشـرق األوسط ا
يــتـطــرق من خاللــهـا إلـ (الــعـواقب
ـستـمرة طـويـلة األجل لـلـتوتـرات ا
فـي الشـرق األوسط الـتي أصـبحت
ـي وإقلـيـمـي كـبـير مـصـدر قـلق عـا
والــتــأثـيــر االســتـراتــيــجي لألزمـة
الــراهـنـة عـلى الـسالم واالسـتـقـرار
فـي اخللـيج والـعراق وسـوريا).من
جــــــــــهــــــــــة اخــــــــــرى ادانـت وزارة
اخلــــارجـــــيــــة امس عـــــمــــلــــيــــات
استهداف مبنى السفارة االمريكية
نطـقة اخلضـراء في بغداد.وقال بـا
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة أحـــمــد ا

الـــصــحـــاف في بـــيــان إن الــوزارة
ـا (تــعـبّــر عن رفـضــهـا وإدانــتـهــا 
تــــعـــرّضـت له ســــفـــارة الــــواليـــات
ـــتــحـــدة األمــريـــكــيـــة من قــصف ا
بـصــواريخ مـجـهـولـة سـقـطت عـنـد
مُـقتربـاتها وفي هذا الـصدد نُجدّد
حــرصـــنــا عــلى االلـــتــزام بــحُــرمــة
الـبـعـثات الـدبـلـوماسـيّـة وضرورة
عـدم تعرُّض أمنـها للخـطر) مؤكداً
أنَّ (الـسـلـطـات األمـنـيَّـة قـد اتـخذت
جــمـيع اإلجــراءات وتـبــذل أقـصى
ــتــســبــ اجلــهـــود في مُالحَــقــة ا
إلحــالــتـهـم إلى الـقــضــاء لـيــنــالـوا
قـصاصهم الـعادل ومنع أي إخالل
بـأمنـها وبـقدر تـعلّق األمـر بوزارة
اخلــــارجـــيّـــة فــــإنّـــهـــا تُــــتـــابِع مع
ــسـؤولـة عن الــسـلـطــات األمـنـيّـة ا
ُـتـسـبـ بـهـذا ـعـرفـة ا الـتــحـقـيق 
االعـتداء).وشـدد على أنّ (مـثل هذه
األفــعـال لن تُــؤثّـر في سـيــر الـعـمل
الـدبـلـومـاسيّ الـذي يُـولـيـه الـعراق
ــا له من أثــر في أهــمّــيــة بــالـغــة 
جتـسيـر العالقات بـ بغداد ودول
الـــعـــالـم واحلـــمـــايـــة والـــرعـــايــة
ُـتبادَلة لـلمصالح الثـنائيّة).وافاد ا
مــصـدر امــني بــسـقــوط صـاروخي
ـنطـقة كـاتـيوشـا ضمـن مقـتربـات ا
ــــقــــار اخلــــضــــراء الــــتـي تــــضم ا
احلــكـومــيـة وعــددا من الــسـفـارات

بينها السفارة االمريكية .
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كــــشـف الــــنــــائب عـن نــــيــــنــــوى
شـيـروان دوبـردانـي عن مـوافـقـة
ـــقــــراطي رئــــيس احلــــزب الــــد
الكـردسـتاني مـسـعود الـبارزاني
على اعادة اهالي القـرى العربية
في منـاطق اخلازر ونـاحيـة زمار
وربيـعـة خالل لـقاء جـمع االخـير
بــنــواب نــيــنــوى ونــائب رئــيس
مجـلس الـنـواب االحتـادي. ونقل
بــــيــــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) عن
دوبرداني قوله (لقد تـباحثنا مع
الـرئـيس الـبـارزاني بـشـأن اعادة
اهالي القرى العـربية في مناطق
اخلــازر ونـاحــيــة زمـار وربــيــعـة
وقد وجه البارزاني وزير داخلية
االقـلـيم بـأن تـكـون (نـهـايـة شـهر
شــبــاط الـقــادم مــوعــدا نــهــائــيـا
لعودتهم بـالتنسيـق مع محافظة
نـيـنـوى) . وحـضــر الـلـقـاء نـائب
رئيس مـجـلس النـواب االحتادي
بــشـيــر احلــداد والـنــواب احــمـد
مـــدلـــول اجلــــربـــا  ومـــصـــطـــفى
الـــورشـــان واســـوان الــكـــلـــداني

وطــعــمــة الــلـــهــيــبي). من جــهــة
اخـرى قــرر مـجـلـس وزراء إقـلـيم
كـــردســتـــان حـــصــر اســـتـــخــدام
ـمـتـلـكــات الـعـامـة والـسـيـارات ا
احلـكـومـيـة لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة.
وبـحـسب بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)

امس  فــقـد عــقــد مــجـلس وزراء
اإلقلـيم امس جلـسته االعـتيـادية
بــــرئـــــاســــة رئــــيـــــسه مــــســــرور
البـارزاني وحضـور نائبـه قوباد
الـطالـبـاني واتـخـذ خاللـهـا عددًا
من القرارات.واوضح الـبيان انه
(في مــسـتــهل االجــتــمــاع جـرت
نهاج الداخلي مناقشة مشروع ا
ـمـارسـة مـهـنـة مـراقبـة وتـدقـيق
احلــســـابــات فـي اإلقــلـــيم الــذي
تـضـطـلع مــهـامه في احلـسـابـات
القانونية وبالتدقيق في ميزانية
الــــشــــركــــات بــــهــــدف تـــنــــظــــيم
الـــضـــرائـب.ونـــقل الــــبـــيـــان عن
مــســرور الــبـارزانـي قــوله بــهـذا
الصدد أن (هذا النظام يعد جزءاً
من اإلطـار الــعـام لـبــرنـامج عـمل
ـا يـشـمل احلـكـومـة اجلـديـدة و
اإلصالح في الـــواردات بـــهـــدف
منع الـتـهرب الـضـريبي وتـنـظيم
عمل الـرسوم الـكمـركيـة) مشدداً
عـــلى (ضــــرورة أن تـــكـــون لـــدى
دوائـــر الــــضــــرائب والـــكــــمـــارك
علومات الدقـيقة والوافية إزاء ا
ـــشـــاريع).واضـــاف ان واردات ا
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قـالت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة انـهـا
تـمـكـنت من ضـبط أولـيـات جتـهـيز
مـــديــريـــة مــاء نــيـــنــوى بـــعــجالت
حـــوضـــيـــة لـــعـــدم مـــطـــابـــقـــتـــهــا
لــلـمــواصـفــات ووجـود مــغـاالة في
أســـعــارهـــا مــوضـــحــة أن قـــيــمــة
الــعــجـالت جتــاوزت أربــعــة عــشـر

مليار دينار. 
ونـقل بـيان الـهيـئـة تلـقته (الـزمان)
امس عـن دائرة الـتـحـقـيـقـات فـيـها
قـــولــهــا أن (فـــريق عــمل مـــديــريــة
حتــقــيق نـيــنـوى الــذي انــتـقل إلى
مـديــريـة بـلـديـات احملـافـظـة  جلـنـة
حتـــلــيل الــعــطـــاءات قــام بــضــبط
األولـيات اخلاصة بـتجهيـز مديرية
مـاء نـيـنـوى بـ64 عـجـلـة حـوضـيـة
بـقـيـمـة ( 14مـلـيـاراً و 400 مـلـيـون
ديـنـار) مـشـيرة إلى (عـدم مـطـابـقة
ـطـلـوبة الـعـجالت لـلـمـواصـفـات ا
ـــــــــــــغــــــــــــاالة فـي فـــــــــــــضـالً عـن ا
األسـعار).وبحسب البيان فإنه (في
عـمـلـيـةٍ مـنفـصـلـةٍ  تـمـكَّنـت مالكات
مـــديــريـــة حتــقــيـق نــيــنـــوى الــتي
انـــتــقـــلت إلى دائـــرة الـــتــســـجــيل
الــعـقـاري في نـيــنـوى الـزهـور من

ـتهـم بـحـوزتهم ضـبط عـدد من ا
مـعـامالت ملـكيـة ووكـاالت مخـتلـفة
في مــديـريــة الـتــسـجــيل الــعـقـاري
بــاحملـافـظـة) مـوضـحًـا أنَّ (مالكـات
ـديـريـة ضـبـطت اربـعـة مـتـهـم ا

أحـــــدهـم مـــــوظـف في مـــــديـــــريـــــة
الـتسجيل الـعقاري ومعـقب اثن
بـحـوزتهم  13 مـعـاملـة قطع أراضٍ
عـائـدة للـدولـة يقـومـون بتـعـقيـبـها
لغرض بيعها على اجلمعيات التي
تـقـوم بـدورها بـتـقطـيع تـلك الـقطع

وبـيـعـها لـلـمـواطنـ بـطـريقـة غـير
قانونية). 

الـى ذلك كشـفت الـهيـئـة عن صدور
أوامـــــــر قــــــبـض بــــــحـق عــــــدد من
ــوظــفــ في دائـرة ــســؤولـ وا ا
صــحــة األنــبـار لــشــبــهــة اخـتالس

قرابة مليار دينار. 
ونــقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عن دائـرة الـتـحـقـيـقـات في الـهـيـئة
قــولــهــا في مــعـرض حــديــثــهـا عن
تـفاصيل القضيَّـة التي حقَّقت فيها

وأحـالتـها إلى القـضاء أن (محـكمة
الــتـحــقـيق اخملــتـصــة بـالـنــظـر في
قـضايا النزاهة في محافظة األنبار
أصــــــدرت أوامـــــــر قــــــبـض بــــــحق
ــديــر الــعـام لــصــحـة ــتــهــمـ ا ا
احملـافظـة سابقـاً إضافـة إلى مدير
احلـسـابـات واثنـ من احملـاسـب
فـي الـدائـرة) مـوضـحـا ان االوامـر
صـدرت (عن تـهـمـة اخـتالس مـبالغ
مــالـيـة تُـقـدَّر بـ 854 مــلـيـون ديـنـار
بالغ  عـبر الـتالعب والتـحريف بـا
ــصــروفـة) احلــقــيــقــيـة لــلــســلف ا
.وأضـــافت الــدائـــرة إن (احملــكــمــة
أصــــدرت أوامــــر الـــــقــــبض بــــحق
ادة 316 ـتـهـمـ وفـقـاً ألحـكـام ا ا

من قانون العقوبات). 
وكـــانت الـــنــزاهـــة قــد اعـــلــنت عن
تــفــاصــيل احلــكم في قــضــيــة بـيع
سؤول عـقار تعود ملكـيته ألحد ا
فـي الـنـظـام الـسـابق مـوضـحـة أن
الـــعــقــار مـــشــمــول بـــاحلــجــز وأن
إجـــــراءات الــــبـــــيع تـــــمت خـالفــــا

للقانون. 
ونـقل بـيـان عن دائـرة الـتـحـقـيـقات
ـتـهـمة في الـقـضـية بـالـهـيئـة إن (ا
الـــتي تــعـــمل في دائــرة تـــســجــيل
ال عـقاري الـبياع لم حتـافظ على ا

الـعام وقـامت تسـييـر معـاملـة بيع
الـــعـــقــار احملـــجـــوز الــذي تـــعــود
ـــســـؤول في الـــنـــظــام مـــلـــكـــيـــته 
الـسابق اسـتناداً إلى كـتاب مزور
وتـــســجــيـــله بــأســمـــاء أشــخــاص
آخـــــــريـن بــــــالـــــــرغـم مـن وجــــــود
ـعامـلـة تـضـمنت مالحـظـات عـلى ا
وجـــود حـــجـــز عـــلى أمـــوال مـــالك
عـامـلة الـعـقـار فضالً عن إيـقـاف ا
من قـبل هيئة التدقيق الالمركزية).
مـوضـحـا أن (مـحكـمـة جـنح الـكرخ
اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة بـعـد
ـــــمــــثل إطـالعــــهــــا عـــــلى إفــــادة ا
الــقـانـوني لـدائــرة عـقـارات الـدولـة
الــذي طــلـب الــشــكــوى ومــحــضـر
الـــتـــحـــقــيـق اإلداري الــصـــادر عن
فـتش العـام لوزارة الـعدل مـكـتب ا
ـتـهـمـة إلى الــذي أوصى بـإحـالـة ا
احملـاكم اخملتصـة إضافة إلى كتب
الية الـدائرة القانونـية في وزارة ا
ودائـرة التسجيل العقاري وصورة
زور ومعاملة ضـوئية من الكتـاب ا
بيع العقار فضال عن قرينة هروب
ـتـهـمـة من وجـه العـدالـة وصـلت ا
ـهـا إلى الــقـنـاعـة الـكـافـيـة بـتـجـر
ادة  341 مـن قانون وفـقا ألحكام ا
الـعقـوبات رقم  111لـسنة  1969).

مسعود البارزاني

الــــعـــراق. فـي غـــضــــون ذلك دان
الـسفـيـر الـبـريـطـاني لـدى بـغداد
سـتـيـفن هـيـكي اسـتـخـدام الـقوة
ـــواجــهــة ــفـــرطــة  ــمـــيــتـــة ا ا
ـتــظــاهـرين داعــيــا الى اجـراء ا
حتــقــيــقــات مــوثــوقــة في مــقــتل
ــتـــظـــاهــرين.وقـــال هــيـــكي في ا
تغـريـدة عـلى مـوقع تـويـتر امس

ـــزيـــد من (نـــديـن قـــتل وجــــرح ا
تظاهريـن) مضيفا (ال شك انه ا
عـلى احملــتـجــ احملـافـظــة عـلى
سـلـمـيــتـهم لـكن لــيس هـنـاك مـا
ـمــيـتـة يـبـرر اســتـخـدام الــقـوة ا
ــفـــرطــة).  واشـــار هــيـــكي الى ا
(مـقــتل اكــثـر من 600 مـتــظــاهـر
لــغــايــة االن) مــؤكــدا أن (هــنـاك

حـاجـة مـاسـة الى ضـبط الـنـفس
واجــراء حتــقــيــقــات مــوثــوقــة)
داعــيـا الـى (اسـتــجــابــة عـمــلــيـة
ــتـظــاهــرين لـتــحــقـيق ـطــالب ا
االصالح). وكـشف مــصـدر أمـني
امس عن تـسـجـيل ست اصـابات
في طريق محمـد القاسم السريع
في بـغـداد.ووفــقـا لـلــمـصـدر فـإن

تظاهرين سيطروا على طريق (ا
مــحــمـــد الــقــاسم فـــيــمــا تــوقف
الضرب الذي اسفر عن اصابة 6
مـــــــتــــــــظـــــــاهـــــــرين بـــــــجـــــــروح
ـــصــدر مـــخـــتـــلـــفـــة).وأضـــاف ا
ــوقف جـــيــد ولـــيس هــنــاك أن(ا
تـصـعــيـد في سـاحـات الــتـحـريـر
واخلالني والطيران والكيالني).
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تـــوقـــعت هـــيـــئــة االنـــواء اجلـــويــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
النقل تساقط أمطار متوسطة الشدة
ــنـطــقـة الــشـمــالـيـة مـع فـرصـة في ا
لـتساقط الثلـوج وهطول زخات مطر
في الـوسط. وبـحسب تـقريـر للـهيـئة
اطــلــعت عــلــيه (الــزمـان) امـس فـمن
ــنــطــقـة ــتــوقع ان يــكــون طـقس ا ا
الــوســطى الـيــوم اخلــمـيـس غـائــمًـا
بـــشــكل جـــزئي واحــيــانـــا غــائمً مع
تــسـاقط زخــات مـطــر تـكــون رعـديـة
ويـتـحـسن الـطـقس تـدريـجـيـا فـيـما
ـنطـقـة الشـمـالـية غـائـمًا يـكـون في ا

مع تـسـاقط أمـطار مـتـوسطـة الـشدة
لـيالً تـكـون رعـدية وفـرصـة لـتـساقط
الــثــلـوج فــوق االقــســام اجلـبــلــيـة)
نـطقة اجلنوبية مـضيفا ان (طقس ا
سـيكون غـائمًا جـزئيًا مع انـخفاض
فـي درجـــــــات احلـــــــرارة). وتـــــــوقع
ـنـطـقـة الـتـقـريـر ان  (يـكـون طـقس ا
الــوســطى الــيــوم اجلــمــعــة غــائــمًـا
مـصحـوبًا بتـساقط امـطار متـوسطة
الشدة وغزيرة في بعض االماكن وال
تـغـيـر في درجـات احلـرارة) مـشـيرا
ـنـطقـة الـشمـاليـة سـتشـهد الى ان (ا
طـقــسًـا غـائـمًـا مـصـحـوبًـا بـتـسـاقط
امـطـار مـتـوسطـة الـشـدة الى غـزيرة
كـمـا تـتـساقـط الثـلـوج فـوق االقـسام

ـنطـقة اجلـبلـية فـيمـا يكـون طقس ا
اجلـنـوبـيـة غـائمًـا جـزئـيًـا مع تـشكل
الــضـبـاب صـبــاحـا يـزول تــدريـجـيـا
وتـــرتــفع درجـــات احلــرارة قـــلــيال).
وبـــشــأن طـــقس بـــعــد غـــد الـــســبت
وفقا لـلتقرير (صحوا مع فـسيكون 
بـعض الـغـيـوم وانخـفـاض احلرارة
نطقة الشمالية درجـات عدة  وفي ا
غـائـمـاً جـزئـيـاً الى غـائم احـيـانا مع
تـساقط زخات مـطر متوسـطة الشدة
كــمــا يــتــشــكل الــضـبــاب في بــعض
االمـاكن يزول تدريـجيا) مـشيرا الى
نطقة اجلنوبية سيكون ان (طـقس ا
صـحوًا مع بعض الـغيوم واحلرارة
تـــنــخــفض بـــضع درجــات). ووفــقــا
لــتـقـريـر آخــر لـلـهــيـئـة فــقـد شـهـدت
مــنـطـقـة عـلي الـغــربي في مـحـافـظـة
مـيـسـان تسـاقط اعـلى نـسبـة امـطار
اضـيـة بنـسـبة خالل الـ 24 سـاعـة ا
 28 مــلم  فــيــمـا تــســاوت مـديــنــتـا
الـعـمـارة وتكـريت بـالنـسـبـة نفـسـها
وهي  27.3 مـــلـم وقـــضـــاء بـــيـــجي
بــنـسـبـة  20.1 مــلم فـيــمـا جتـاوزت
نــســبـة االمــطــار في بــغـداد  الـ 6.2
مــلم. وتـنـاقـل نـاشـطــون عـلى مـوقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي (فـيــسـبـوك)
امس مـــقــطع فــيــديــو يــظــهــر غــرق
شـــوارع الـــديـــوانــيـــة جـــراء مـــيــاه
االمـطــار الـتي هـطـلت في احملـافـظـة
ـاضيـة كمـا دخلت مـنذ الـلـيلـة قبل ا
ـنازل واحملـال التـجارية ـياه الى ا ا
ـنـاطق.  وبـلـغت نـسـبـة فـي بـعض ا
االمـطـار الـتي هـطلت في الـديـوانـية

امس  17ملم.
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لـقـيـت عـائـلـتـان بـالـكـامل مـصـرعـهـمـا
جـراء حادثي سـير مـنفـصلـ احدهـما
عـلى طـريق بغـداد كـركوك واآلخـر على
سمى على طريق العظيم في ديالى ) ا
وت فيـما ناشـد االهالي وزير طـريق ا
االســـكـــان واالعـــمـــار اعـــادة تــأهـــيل
الـــشــارع الــدولي الـــذي يــربط بــغــداد
بـكــركـوك وبـحـسب مـصـدر فـإن حـادث
سـيـر عـلى طـريـق بـغـداد كـركوك اودى
بـحـياة عـائلـة بـالكـامل كـانت متـوجهه
إلـى مدينة اربيل. وتداول ناشطون في
مــواقع الـتــواصل االجــتـمـاعـي اخلـبـر
ـوت الذي وكـتب احـدهم ان (الـطريق ا
يــربط بـ بـغـداد وكـركـوك سيء سيء
سـيء) واضـاف (مـنـذ  عام  2003 الى
هـذه الـلـحـظـة لم يـكـتـمل هـذا الـطـريق
بـسـبب الـفـساد عـلـمًـا ان مسـافـة تـبلغ
مــايــقــارب  300 كــيــلــومــتــر ). وافــاد
ــصـرع عــائــلــة جـراء مــصــدر امــني 
حـــــادث ســـــيـــــر فـي ديـــــالى. واوضح
ـصـدر في تصـريح إن (عـائلـة مكـونة ا
مـن اب وام وبنات وزوج احدى البنات
لــقـيت مــصـرعــهـا بــحـادث سـيــر عـلى
طــريق الـعــظـيـم في ديـالى). مـن جـهـة
اخـرى كشـفت مديـرية شـرطة مـحافـظة
ـنـشـآت عن إلـقـاء الـقـبض مـيــسـان وا
عــــلـى شــــخص تـــــورط بــــقــــتل أحــــد
مـنـتسـبـيـها في احملـافـظة  بـعـد مرور
ته اقل من  24سـاعة على ارتكاب جر
ــديـــريــة في بـــيــان تــلـــقــته .وقـــالت ا
(الـزمان) امس ان (أمـرا صدر لـتشـكيل
فـريق عـمـل بـإشـراف مبـاشـر مـن قـائد
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وأضاف انه (فور ورود اخبار بتعرض
شـركـة صيـرفـة لعـمـليـة سـطو قـام بـها
شـخصان حتركت مـفارز شرطة كربالء
وفــرضت طـوقــا أمـنـيــا حـول مـنــطـقـة
احلـادث الـذي أودى بـحـيـاة اثـنـ من
عـــــمـــــال الـــــشـــــركـــــة) مـــــوضـــــحـــــا
 حـــاوال فـــتح الــقـــاصــة ان(اجملـــرمــ
لـســرقـة األمـوال الـتي بـداخـلـهـا اال ان
يـقظـة مفارز الـشرطـة ووصولهم خالل
ــة حــال دون دقــائـق إلى مــحل اجلــر
ذلـك).من جهـته افـاد مديـر اعالم قـيادة
شــرطـة احملـافـظـة بـ(أخــذ الـبـصـمـات
وصــورالـــكــامــيــرات والــتــعــرف عــلى
 وقد ـتهم الذين يعمالن كهربائي ا
اسـتـغال مـعـرفـتـهـمـا بـاحلـارس فدخال
إلى مــقــر الــشــركــة وقــامــا بـقــتــله مع
الـعامل باستخدام عصا غليظة وخنق
تهم مَوضحا ان (ا ( وطـعن بالسك
حـاوال الـهـرب وبـعـد الـقـبض عـلـيـهـما
ومـواجـهتـهمـا باألدلـة اعتـرفا صـراحة
ـتـهـمـا لــغـرض احلـصـول عـلى بــجـر
األمـــوال الــتـي تــقــدر بـ 300مـــلــيــون
ديـنار). واعـلنت مـكافـحة إجـرام بغداد
امـس بالقـاء القـبض على امـرأة حتمل
جـنـسيـة اجنـبـية مـتهـمة بـسـرقة مـبلغ
ـــال.وقـــالت في بـــيــان إن ضـــخم من ا
ــكــافــحـة (مــفــارز مــكــتب ابي غــريب 
االجـرام الـتابـعـة الى مديـريـة مكـافـحة
اجـرام بغداد تمكـنت من القاء القبض
عـلى متهمة اجنبية اجلـنسية لقيامها
ــال قـدره عـشـرون بــسـرقـة مــبـلغ من ا
الـف دوالر امـريــكي وثــمـانــيــة ماليـ
ديــنـــار عــراقي وعــشــرون الف ديــنــار
وجــهــاز مــوبــايل من داخل دار غــربي
الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد).وأوضـــحت أن

ـتـهـمة كـانت تـعمـل في الدار بـصـفة (ا
خــادمـة). من جـهــة اخـرى نـفـت هـيـئـة
احلـشــد الـشـعـبي مـا تـردد عن تـعـيـ
نصب نائب رئيس احلشد شـخصية 

هندس .  الشهيد أبو مهدي ا
وقـالت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انـهـا تـنـفي(مـا تـداولـته بعـض وسائل
االعـالم ومواقع الـتـواصل االجـتـماعي
بـشأن تعي خليفة لـلقائد الشهيد أبو
هـندس رحـمه الله) مـؤكدة ان مـهـدي ا

(هـــذه االنـــبــاء عـــاريـــة عن الـــصـــحــة
تــمـامــا).وجـدد الـبــيـان دعــوة احلـشـد
الــشـعـبي وســائل االعالم واإلعالمـيـ
ـصـادر الرسـمـية الى (االعـتـمـاد على ا
لــلــحـشــد الــشـعــبي في الــتــعـاطي مع
ـعلومـات). كما نـفى مصدر االخـبار وا
في احلـشـد تـعـيـ أبـو عـلي الـبـصري
صدر في نـائبا لرئـيس الهيئـة .وقال ا
تـصـريح امس انه (حتى هـذه الـلحـظة
األنــبــاء غــيــر صـحــيــحــة عن تــعــيـ

الــبـصــري ولم يـتــخـذ قـرار كــهـذا في
الــهـيـئـة) والـبـصــري يـعـد من الـرعـيل
ـنـضـوية ـسـلحـة ا األول لـقـوات بـدر ا
حتـت فصائـل احلشد الـشعـبي. وتولى
الــبـصــري بـعـد  2003 مــنـصب وكـيل
وزيــر الــتـربــيــة ووكـيل وزيــر الــعـمل.
ــهــنــدس مع اجلــنــرال واســتــشــهــد ا
اإليـــراني قـــاسم ســلـــيـــمــاني بـــغــارة
أمـريـكيـة قرب مـطـار بغـداد الدولي في

الثالث من الشهر اجلاري.

البـسـات الــشـرطــة بـغـيــة الـوصــول 
حـادث مقتل احد منـتسبي الشرطة في
إحـــدى مــنـــاطق مـــديــنـــة الــعـــمــارة)
مـــوضـــحـــا أنه (بـــجـــهـــود االشــاوس
األبــطــال من مــركـز شــرطــة اجلـوادين
وبــالــتــعــاون مع قــسـم اســتــخــبـارات
ومـكافحة ارهاب ميسان وقوة من فوج
طـوار ميسـان الثالث وحـفظ القانون
 فـضالً عن خلية الصقور ومفارز قسم
آمـن األفـراد تــكـمــنت الــقـوة من إلــقـاء
الــقـبض عــلى اجملـرم وضــبط عـجــلـته
الـتي اسـتـخـدمهـا أثـنـاء عـملـيـة الـقتل
بـعـد مـرور أربـعـة وعـشـرين سـاعـة من
ــة الــقــتل).وتــابع حــادث وقـــوع جــر
الـبيان انه (بعـد التعمق بـالتحقيق مع
ـتــهم الـذي انـهـار واعـتـرف صـراحـةً ا
ـة قــتل اجملـنى عــلـيه بــارتـكــابـة جــر
وهـوعديله واحد منـتسبي الشرطة في
مـيسان  ألسباب اجتـماعية) موضحا
ــته (بــواســطــة إطالق  انـه نـفــذ جــر
الـنار عـلى الضـحيـة بسـالح ناري قام
برميه في نهر دجلة بعد تنفيذ العملية
ــة) . وتـمــكـنت إلخــفـاء مــعـالـم اجلـر
ـنـشآت مـفـارز قـيادة شـرطـة كربالء وا
ـــة قــتـل شـــخـــصــ مـن كــشـف جـــر

يـعـمالن في إحـدى شـركات الـصـيـرفة.
وقــال مــديــر مـكــافــحــة إجــرام كـربالء
ـسعـودي خالل مؤتـمر الـعـميـد سالم ا
صـحفي امس انه (بـعد حـصول حادث
قـتل وسطـو قرب فلـكة سـيد جودة اول
امـس االثنـ وجه قـائد شـرطـة كربالء
ـنشـآت الـلـواء احـمـد علي ـقـدسـة وا ا
زويــني بـتـشــكـيل فـريق عــمل  لـكـشف
مالبــســات الـقــضـيــة بــأقـصى ســرعـة
وإيـــصـــال اجملــرمـــ إلى الـــعـــدالــة)
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بــحـث رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــــالح مـع الــــرئـــيـس األمـــريــــكي
دونـــالـــد تــرامب امـس مــســـتـــقــبل
الـــقـــوات األجــنـــبــيـــة في الـــعــراق
وتـخفيضها  مؤكدا أهمية احترام
مــــطــــالب الــــشـــعـب الـــعــــراقي في
احلـفاظ السـيادة الوطنـية و تأم
األمـن واالســـتـــقـــرار. وقـــال بـــيــان
رئـــاسي ان الــلـــقــاء كـــان في اطــار
جـدول الـلـقـاءات الـيـومـيـة لـصـالح
بــعـددٍ من الـزعـمـاء ورؤسـاء الـدول
ـــنــــتـــدى عــــلى هــــامش اعـــمــــال ا
ـي في دافـوس االقــتــصــادي الــعـا
ووصــف احملـــــــــــــــــادثـــــــــــــــــات مـع
تـرامب.بأنهـا كانت (معـمقة) .ونقل
الـبيـان عن صالـح تأكـيده (ضرورة
تـكــثـيف اجلـهـود الـدولـيـة من أجل
إرســــاء األمن واالســـتــــقـــرار عـــلى
الــصـعــيـدين الــدولي واإلقـلــيـمي)
مـــشـــيــراً الى أن (تـــرســـيــخـــهـــمــا
وتـعـزيـزهـمـا هو الـسـبـيل الـوحـيد
لـضمان حتقيق السالم الشامل في
ــــنــــطــــقــــة).وأضــــاف صــــالح أن ا
(الــــعـــراق يـــحـــرص عــــلى إقـــامـــة
عـالقــــات مــــتــــوازنــــة مع جــــمــــيع
ــا يــعــزز األصـــدقــاء واحلــلــفـــاء 
ـسـتـقل سـيـادته و احـتـرام قـراره ا
ويـحـقق مـصالح الـشـعب الـعراقي
ومــواصــلــة الــتـطــور االقــتــصـادي
وإعـادة اإلعـمـار وعدم الـسـماح في
أن يـــتــحـــول الـــعــراق الى ســـاحــة
لـلصراع وتـصفيـة احلسابات). من
جـهته جدد الـرئيس األمريكي (دعم
بـالده الستـقرار الـعراق وحـرصها
ـشــتـركـة عــلى تـوثــيق الـعالقــات ا
وتـــوســـيـع حـــجم الـــتـــعـــاون بـــ
ـا ــتــحــدة  الــعــراق والــواليــات ا
) مثـمـناً يـخـدم مـصلـحـة الشـعـبـ
(الـــــدور الـــــعـــــراقي احملـــــوري في
ـــنـــطـــقـــة). واوضـح الـــبـــيــان ان ا
االجــتــمــاع شــهــد (تــدارس وجــود
الـقـوات األجنـبيـة وتـخفـيضـها في
الــبالد وأهــمــيـة احــتــرام مــطـالب
الــــشـــعب الــــعـــراقي فـي احلـــفـــاظ
الـســيـادة الـوطـنـيـة و تـأمـ األمن
واالسـتـقرار). كـما اجـتمع الـرئيس
األمـــــريــــــكي مـع رئـــــيس إقــــــلـــــيم

(على مؤسـسات الدولـة والقطاع
اخلــــــــاص كــــــــافـــــــــة أن تــــــــدقق
ــهــنـــيــة ضــمن حــســـابــاتــهـــا 
التعليمات والضوابط والقوان
ــالــيـة وبـالــتــنـســيق مع وزارة ا
واالقـتـصـاد من أجل انـسـيـابـية
العـمل الـضـريـبي).وقـرر اجمللس
ـعــهـد الـعـالي إلعـداد أن يـكـون ا
ــدقــقــ تــابــعـاً احملــاســبــ وا
لوزارة الـتـعلـيم العـالي والـبحث
الــعــلــمي إلعــداد طــلــبــته وفــقــاً
ـيـة كمـا صدّق للـمـعايـيـر األكاد
ـنـهــاج الـداخـلي اجملـلس عــلى ا
ـمـارسـة مـهـنـة مـراقبـة وتـدقـيق
احلـــــــســــــابـــــــات فـي اإلقــــــلـــــــيم
كردستـان.ودشدد االجتـماع على
(حـصـر اسـتـخـدام أمـوال الـدولة
والسـيـارات احلـكومـيـة في إطار
الــقــوانــ والـــضــوابط عــلى أن
ـصلـحة يقـتصـر ذلك في خـدمة ا
الـــــعــــامـــــة وفي حـــــال الــــبـــــيع
ـمتلـكات فال بد والتعـامل بتلك ا
أن يـــكــون وفـــقـــاً لــقـــانـــون بــيع
وإيجـار أموال الـدولـة النـافذ في

اإلقليم)

UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي الرئيس االمريكي في قمة دافوس

u*« o¹dÞ ∫ هكذا تسبب دمار الشارع الرابط ب بغداد وكركوك بحصد ارواح ابرياءÃuKŁ∫ صبية يتزحلقون على ثلوج شمال العراق


