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

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6581 Monday 10/2/2020الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6581  االثن 15 من جمادى االخرة 1441 هـ 10 من شباط (فبراير) 2020م

طبعة العراق 

  U¹d(« „UN²½≈Ë Âb « n¹e½ n ËË Õö « ŸeMÐ V UD¹ ÍbF «

iO³ « ÊUBLI « »U× ù ‚u³  dOſ bOFBð

 —bB « tMKŽ√ Íc « WzbN² « ‚UHð≈ bFÐ
الــذي يــتـــعــرض له مــتـــظــاهــرو
انتفاضة تشرين الشعبية . وقال
السعدي في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (النقابـة تؤكد من جديد
اسـتـمــرار مـوقـفـهـا ومن ورائـهـا
جموع احملام العراقي سواء
ـساندة ـشاركـة الفعـليـة او با با
القانونية والـقضائية في الدفاع
ــتــظـاهــرين الــذين عن حــقــوق ا
ـا تـعــرضـوا الى انـتــهـاكـات طــا
خــطــرة المــســؤولــة مـن شــأنــهـا
إحلــــاق األضــــرار أجلـــــســــيــــمه
بــــــحــــــيــــــاتــــــهم وأجــــــســــــادهم
وحــــــريــــــاتـــــــهم) واضــــــاف ان
(انتفاضـه تشرين ومطـالبها هي
مــطـالب شــعب الـعــراق جـمــيـعـا
الـــــذي عـــــانـى الـــــويالت واحملن
واألزمـات الـشـديـدة الـناجتـة عن
سلبيات العملية السياسية ومن
حـقه كـمـصـدر للـسـلـطـة ان يـثور
ويـــعـــلـن االنـــتـــفــــاضـــة ويـــضع
شـروطــا ومـفـردات مــحـددة عـلى
طـريق اخلالص ولــيس لـلـحـكـام
اال احترام أرادة الشعب العراقي
ـــطــلق وتــطـــلــعـــاته واإلذعـــان ا
علنه) وتابع (لقد بات طالـبه أ
ضـروريـاً الشـروع الـعـاجل لـنزع
الــسالح وحــصــره بــيــد الــدولــة
ووقف نـــزيف الــدم  وانـــتـــهــاك
احلـريـات الـعـامـة بـعـد أن قـدمت
االنــتــفــاضـــة ألــشــعـــبــيه وعــلى
ـاضــيــة دمـاً امــتــداد الـشــهــور ا
عــراقــيــاً غــالــيــاً ثــمــنــاً من اجل
مطـالبـاته التي تـقع العـراق على
عاجلة أوضاعه مشارف حقيـقه 
ــا تــعـزز الــوطــنـيــة الــراهـنه و
ســــــــيـــــــادة الـــــــعـــــــراق وامـــــــنه
واســتــقالله) وشــدد الـــســعــدي
عـــلـى (ضـــرورة احلــــفـــاظ عــــلى
ـــــــظــــــاهــــــرات ســــــلـــــــمــــــيــــــة ا
واالحتجـاجات واالبـتعاد عن كل
مـــــــا مـن شــــــــأنه أحلــــــــاق أدنى
ـمتلكات اإلضرار باألشخاص وا

العامة واخلاصة) 

مــشــيــرا الـى انه (يــنــبــغي عــلى
عـنـية الـقـيام األجـهزة األمـنـيـة ا
بــدورهــا بــحــمــايــة امـن وحــيـاة
نـتفـض ـتـظاهـرين ا وسالمة ا
الـسلـمـيـ في ساحـة االعـتـصام
واحلـذر الـشــديـد من االسـتـمـرار
في تـوريـطـهـا او تـوريط غـيـرهـا
في اســـتــخــدام الــقــوة ووســائل
ــمـيـته او الـفـتـاكه بـكل الـعـنف ا
صــورهـا واشــكــالـهــا الـتي تــعـد
جـرائم دمـويـة بـشـعه تـستـوجب
قـانـونـاً الى مـسـاءلـة مـرتـكـبـيـها
امام القضاء) واستطـرد بالقول
ان (اســتــقــرار الــعــراق يــتـطــلب
اعـادة بــنـاء الـدولـة بــالـتـأسـيس
حلكـومة وطـنيـة مسـتقـلة تـرصد
فـيـهـا االمـكـانـات والـقدرات عـلى
تــنـــفــيــذ الـــســيـــاســات احملــدده
االهـــــداف فـي مــــجـــــال االصالح
والـبــنــاء واالعــمــار والــتــنــمــيـة
الحـــقـــة ووضـع آلـــيـــات جـــادة 
ــال الــعـام الــفــاسـديـن وسـراق ا
ومــرتـــكــبـي جــرائم قـــتل ابـــنــاء
الشعب واجراء انتخابات مبكرة
جمللس النواب وضمـان نزاهتها
وعدالـتـها حتت الـرقابـة الدولـية
ـــــكـن حتـــــقـــــيـــــقه اال وهـــــذا ال
بـاالعـتـمـاد عـلى الـقـرار الـوطـني
العراقي بعـيداً عن كل التدخالت
اخلــارجــيــة و األجــنـبــيــة). كــمـا
انطلقت مـسيرات طالبية في ذي
قار دعـما لالحتـجاجـات اجلارية
في الـــبالد ورفـــضـــا لـــتــكـــلـــيف
قبلة. عالويب تشكيل احلكومة ا
وفي كـــــربالء  وزعت الـــــقــــوات
االمنية الورود واألعالم العراقية
ــــتـــظــــاهــــرين وطــــلــــبـــة بــــ ا
اجلـامــعـات الـذين انــضـمـوا الى
الــتــظـاهــرات االحــتـجــاجــيـة في
احملافظة. واعلن مجلس القضاء
األعــــلـى عن حـــــصــــيـــــلــــة عــــدد
ـوقــوفـ عن قـضـايــا جـنـائـيـة ا
مــــــــتــــــــفــــــــرعـــــــــة عن أحــــــــداث
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قـررت مــحـكـمــة الـقـضـاء االداري
اعـادة فالح اجلـزائــري مـحـافـظـا
لــبــغــداد وابــطــال قــرار مــجــلس
احملــــافـــظـــة الــــذي صـــوت عـــلى
اســتــقــالــته. وبــحـسـب الـوثــائق
الــــتي حتـــــمل تـــــوقــــيـع رئــــيس
القضـاء االداري ياس طه ويس
فـأن (احملــكــمـة رأت ان تــصـويت
مــجــلس بــغــداد عــلى اســتــقــالـة
اجلزائري غير قانونية). وأعلنت
احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا حسم
 16 دعـــــوى دســــتـــــوريــــة خالل
ـتـحـدث ــاضي. وقـال ا الـشـهـر ا
الـــرســـمي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة إيــاس
الـــســـامـــوك فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس إن (احملــــكــــمـــة
اضي 16 حسمت خالل الـشهر ا
دعـوى دسـتـوريــة اقـيـمت نـهـايـة
ـــنـــصــرم) وأضــاف أن الـــعــام ا
(احملــــكـــــمــــة اصـــــدرت في تـــــلك
الدعـاوى احكـامـاً وقرارات تـتفق
مع الــدســتــور نــصــاً وروحــاً في
جـلـسات عـقـدت عـلـنيـة بـحـضور
االطراف) واوضح الـسـاموك ان
(احملـكــمـة رســخت من خالل تـلك

ــبــاد الـــدســتــوريــة االحـــكــام ا
لكية اخلاصة وصونها حلماية ا
والــكـوتـا الــنـســويـة في مــجـلس
ـــــهـــــام الـــــنـــــواب وأوضـــــحت ا
القانونـية لعـمل وقرارات جلنتي
االســتـمــاع والـطـعــون في هــيـئـة
االعالم واالتــصــاالت) وتـابع ان
(احملـــكــــمــــة حــــســــمت في تــــلك
الــدعـوى طــعـونــاً تـخص صــحـة
عـــضــويــة بـــعض الــنـــواب كــمــا
اصـدرت حـكــمـاً بـشـأن طـعن ورد
عـلى مــادة في قـانـون الــتـصـنـيع
احلربي رقم  25 لسنة 2019 ).
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تـوقـعـت الـهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل ان يــكـــون طــقس
الـيــوم االثـنــ بـاردا مــصـحــوبـا
دن . بـأمـطـار وثلـوج فـي اغلـب ا
وقـالت الـهـيـئة فـي بيـان امس ان
(طقس الـيوم االثـن سـيكون في
ـطـرا مـصـحـوبا ـناطق  اغـلب ا
ــدن عـكـاشـات بـثــلـوج خـفــيـفـة 
وطـــربـــيل احلـــدوديـــة و هـــيت و
حــديــثـة والــقــائم بــاالضــافـة الى
كربالء والـرطـبة ثم تـتـقدم مـوجة
نـاطـق الوسـطى الـبـرد بـاجتـاه ا
ومن ضـــمــنــهــا بــغـــداد لــتــشــمل
ـــنــاطق الـــفــلــوجـــة  وســامــراء ا
وتـــكـــريت وبـــعـــقــوبـــة و احلـــلــة
وواسط ثم تـــخف حــدة الــثــلــوج
ليـتحـسن الطـقس بعـد الظـهر مع
اســـــتــــمــــرار األجـــــواء شــــديــــدة
الــبــرودة) مــشــيـــرا الى انه (من
تـوقع انـحـسار الـكـتلـة اجلـوية ا
ـقبل البـاردة تدريـجـيا األربـعاء ا

وبــعــدهـا تــبــدأ درجــات احلـرارة
بــاالرتـــفــاع الــتــدريـــجي ويــعــود
عتاد عليه يوم الطقس الشتوي ا
قـبل) وتـابع الـبـيان اخلـميـس ا
ان (مــنـاطق الــبالد تــشــهـد خالل
ايــام االحــد واالثـــنــ والــثالثــاء
انخفاضا كبيرا بدرجات احلرارة
تـــــصل الــــصـــــغــــرى الـى اقل من
ـئوي في مـعظم مـناطق الصـفر ا
الـبـالد مع تـســاقط الــثـلــوج عـلى

ناطق). بعض ا
وتـــــقـــــدم (الـــــزمـــــان) نـــــصـــــائح
لــلــمــواطــنــ من اجل مــواجــهــة
ـتــوقع بـدءهـا مـوجــة الـصـقــيع ا
ــدن الـــيــوم االثـــنـــ في اغـــلب ا
مـصـحــوبـة بـأنــخـفـاض احلـرارة
ـــئـــوي بـــســـبب دون الـــصــــفـــر ا
تساقط االمطار والثلوج بحسب
مــــا تـــوقــــعـــته الــــهـــيــــئـــة واهم
الـــتـــحـــذيــرات والـــنـــصـــائح هي
تغطـية احملاصـيل الزراعيـة النها
ستكون عرضة للهالك اذ ماتشكل
الـصقـيع عـلـيـها واالنـتـبـاه جـيدا
عند سيـاقة العـجالت على الطرق

اخلـــارجــيـــة لـــتالفي االنـــزالقــات
الــنـــاجتــة عن تـــشــكل الـــصــقــيع
ـالبس اضـــــــافــــــة الـى ارتــــــداء ا
الـشـتـويــة عـنـد اخلـروج وتـدفـئـة
كـان وعدم اخلـروج ليال وفـجرا ا
اال عنـد الضرورة لـتالفي امراض
نزالت البرد وكذلك حماية انابيب
ياه والسـيمـا البالستك  فـانها ا
سـتكـون عـرضـة للـتـشقـق نتـيـجة
ـاء بـداخـلـهـا وتـغـطـية اجنـمـاد ا
قنـاني الغـاز لـتجـنب اجنمـادها 
والـتـأكـد مـن وضع الـسـائل الـذي
ـــنع الـــتــجـــمـــد داخل انـــابــيب
امــا الـــســـيــارات حلـــمـــايــتـــهــا  
ــــربي الــــطــــيـــور بـــالــــنــــســــبـــة 
واحلــيــوانـــات  فــيــجب تــوفــيــر
الئـمة وعـدم تركـها في االجواء ا
اخلـــارج دون تـــوفــيـــر الـــظــروف
ــنــاســبــة لــتـدفــئــتــهــا  فــأنــهـا ا
ستـكون عـرضة لـلهالك والـتجـمد
ـنـاسـبة اذا لم تـتـوفـر الـظـروف ا
حلـــمــايــتـــهــا). خــارجـــيــا ضــرب
ـيـان الذي تـراجـعت اإلعـصـار د
شـدّته مـنــطـقـة بـيـلــبـارا الـغـنـيـة

عـادن في اسـتـرالـيا الـغـربـية بـا
في وقت تسبـبت عواصف رعدية
بـــســـيـــول. وخـــفـــضـت هـــيـــئــات
يان األرصاد اجلوية مـستوى د
إلى عــاصــفـة مـن الـدرجــة األولى
ترافـقها ريـاح تبـلغ سرعـتهـا مئة
كــيـلــومـتــر في الـســاعـة وأمــطـار
غـــزيـــرة من شـــأنـــهـــا الـــتــســـبب
بسـيـول. و كان اإلعـصـار يتـحرك
ر نحو اجلنـوب-الشرقي حيث 
ببـيـلبـارا ذات الـكثـافة الـسـكانـية
ــنـخــفــضـة والــتي تــعـدّ مــركـزا ا
أسـاسيـا لـصـناعـات الـتـعدين في
أســتــرالـــيــا.وأوضــحت األرصــاد
اجلـويــة أنّه سـيــضـعف تــدريـجـاً
خـالل تــــمـــــدده نـــــحــــو الـــــداخل
يـان مـصنـفا األستـرالي.وكـان د
في الــدرجـة الــثــالـثــة حــ هـبت
رياحه الـتي بلـغت سرعـتها 195
كـيلـومـتـرا في الـساعـة مـا أجـبر
الــســكــان عــلـى الــتــحــصن داخل
مـــنـــازلــــهم.واقـــتـــلـــعت أشـــجـــار
وأســطــحــة مــنــازل بـســبـب شـدّة
الـريـاح وهـطـول األمـطـار بـيـنـما

انــقــطع الــتــيــار الــكـهــربــائي في
دينت الـساحلتـ في بيلبارا ا
دامـبـر وكــاراتـا.وفي خالل األيـام
األخيرة وشهـد الساحل الشرقي
ألسترالـيا هطـوال كثيـفا لألمطار
مـــا تــســـبب بــســـيــول فـي نــيــو-
ســــاوث-ويــــلـــز وكــــويـــنــــزالنـــد.
وصــدرت فـي هــاتــ الـــواليــتــ
حتذيرات من فيضـان نحو عشرة
أنـــهـــار بــخـــاصـــة في ســـيــدني.
وتهطل هذه األمطار الغزيرة بعد
أشهر من اندالع حرائق الغابات
وقــد اســهـمـت في إخــمـاد بــعض
الـبــؤر الـتي كــانت ال تـزال خـارج
الـسـيـطـرة.وبعـثـت األمطـار األمل
باحـتمال انـتهـاء هذه األزمـة غير
ـــســبــوقـــة.وبــفــضـــلــهــا جــرى ا
اإلعالن امـس االول عـن خـــــمـــــود
واحد من احلـرائق الـكبـيـرة كان
تداً على مساحة تضاهي 500
هـــكــــتـــار في جـــنــــوب ســـيـــدني.
ــتـحـدثــة بـاسـم مـطـار وأعـلــنت ا
بـروكـسـل عن إلـغـاء نــحـو سـتـ
رحـلـة قـادمـة أو مـغـادرة حتـسـبـاً

ـــرتـــقب لــــلـــعـــاصـــفـــة ســـيـــارا ا
اشـــتــدادهـــا في شــمـــال أوروبــا.
وألـغت شـركـات طـيـران بـنـفـسـها
رحالتـهـا. وهي تـابـعـة جملـمـوعـة
لـوفـتـهـانـزا وتربـط بـ بروكـسل
انيا وميونيخ وفرانـكفورت في أ
امـا  يــورو ويــنــغــز الــتي تــربط
مــطــار الـعــاصــمــة الـبــلــجـيــكــيـة
ـانية وكاي ال ام بشتـوتغارت األ
(امــسـتــردام) وبــريــتش ايــروايـز
رحـــلـــة (لــــنـــدن) فــــضال عن  38 
ــــــمــــــلــــــكــــــة أخــــــرى من وإلـى ا
ـــتــحــدة.وقـــد تــصـــدر إعالنــات ا
ــاثــلـة خالل نــهـار امس أخـرى 
بــســـبب الــعـــاصــفـــة أو قــد يــتم
تـحـدثة. إرجاء أخـرى بـحـسب ا
في غـضون ذلك  سـجـلت  هـيـئة
سح األمريـكية زلـزاال بقوة 6.2 ا
درجـــــة في بـــــابـــــوا غـــــيـــــنـــــيــــا
اجلــديــدة.وأضـــافت الــهــيــئــة أن
(الـزلــزال وقع عـلى عــمق حـوالي
 31.3 كـيــلــومـتــرعـلى بــعـد 122
كـيـلـومـتــرا جـنـوبي كـوكـوبـو في

بابوا غينيا اجلديدة). 
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تـكفل رئيس اقليم كردستان بنيجيرفان البارزاني عالجه في اي مستشفى داخل العراق او خارجه.

وذكر بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ان (اخــر احـصــاء من الــهـيــئـات
الـتـحـقـيـقـيـة اخملـتـصـة بـقـضـايا
ـوقـوفـ الـتـظـاهـرات بـلغ عـدد ا

عن قـضايـا جـنائـيـة متـفـرعة 38
موقـوفا في حـ بلغ عـدد الذين

 إطالق سراحهم 3123 ).
وفي الــنـجف  تـظــاهـر آالف من
طلبة اجلامعات وأبناء احملافظة
تـحدة بالـتحقيق طالـبة األ ا
السـريع للـمجـزرة التي شـهدتـها
احملافظة وراح ضحيـتها ثمانية
شهـداء واكـثر من  80 جريـحا .
وفي الــديـوانــيـة  واصل طـلــبـة
ـــــشــــــاركـــــة في احملــــــافـــــظــــــة ا
الـتــظـاهــراتـدعــمـا لــلـمــحـتــجـ
ــطــالـبــ بـأجــراء انــتـخــابـات ا
مبـكرة بعـد اختـيار رئيس وزراء

مرضي عنه . 
فـــيـــمــا عـــثـــرت قـــيـــادة شـــرطــة
احملافـظة عـلى قنـاني مولـوتوف
قـرب اعــداديـة الـتــمـريض. وذكـر
ـتـابعـة من بـيـان لـلـقـيـادة انه (
قــبل قــائـــد شــرطــة الـــديــوانــيــة
ــنــشــات الــعــمــيــد احلــقــوقي وا
حــيـــدر حـــسن مـــنـــخي عـــثــرت
دوريــات شـرطـة الــنـجــدة بـامـرة
الـعـمـيـد جنـاح مـحـمـود سـلـطان
مديـر النـجدة وعـدد من الضـباط
ــــنـــتــــســـبــــ عــــلى قــــنـــاني وا
مــولـوتــوفــبـالــقـرب من اعــداديـة

التمريض في الديوانية).
 بـدوره  دعــا عـضــو مـفــوضـيـة
حــقـوق االنــســان عـلي الــبــيـاتي
احلـــكـــومـــة الى تـــعـــويض اربع
رحلة القادمة كحلول فئات في ا

لتهدئة األوضاع.
مشـيـرا الى ان (هذه الـفـئات هي
عــــوائـل شــــهــــداء ومــــفــــقــــودي
وجرحى الـتظـاهرات ومـحاوالت
ـمـتـلـكـات االغـتـيــال واصـحـاب ا
عـتـقـل ـتـضـررة وا اخلـاصة ا
الـذين  اإلفـراج عـنـهم حـيث لم

ة).  يثبت عليهم اي جر

في منـطقـة مطـيبيـجة  قـتلـهما
بواسـطة إطـالق نار مـباشـر على
مـقـر هــذه الـسـريـة) واضاف ان
(احلـــادث ادى الى اســـتـــشـــهـــاد
مـقــاتل وإصـابــة آخـر). وعـاجلت
قوة من االستـخبارات العـسكرية
شـــاحــنـــة مــفـــخــخــة فـي قــضــاء
الــــرطــــبــــة الـــتــــابـع حملــــافــــظـــة
األنبار.وقال بيـان للمديرية امس
انه (بــــنــــاءً عــــلى مــــعــــلــــومـــات
استخـباريـة دقيقـة تمكـنت مفارز
شعـبـة االستـخـبارات الـعـسكـرية
في الفـرقة االولى وبـالتـعاون مع
اســـــتـــــخـــــبـــــارات لــــواء 53 من
الـوصــول الى شـاحـنـة مــفـخـخـة
بــعــبـوات عــلى شــكل جــلـكــانـات
ـــادة مـــتـــفـــجـــرة في مـــعـــبـــأة 
الــــرطـــبـــة).  مـن جـــهـــة اخـــرى 
نـافـذ احلـدودية ضـبطت هـيـئـة ا
/مـنفـذ مـيـناء أم قـصـر اجلـنوبي
حاويـة حجم  40 قدمـا بـداخلـها
أدويــــة بــــشــــريــــة مــــنــــتــــهــــيــــة
الـصالحـيـة.وذكـر بـيـان لـلـمـنـافذ
امس ان (ذلـك وفق مـــعـــلـــومـــات
مؤكـدة من مركـز كمـرك خور عـبد
الـــله وبــالـــتــعــاون والــتـــنــســيق
ـــشــــتـــرك بـــ قــــسم الــــبـــحث ا
والــتـحــري في الـهــيـئــة وشـعــبـة
ـنفذ) االستخـبارات الفـنية في ا
مؤكدا انه ( تـنفيـذ قرار قاضي
حتـقــيق أم قـصـر والــكـشف عـلى
احلــــــــاويـــــــــة وهي مـن ضـــــــــمن
ـتـروكـة تـبـ وجود احلـاويات ا
أدوية بشـرية منـتهيـة الصالحية

بداخلها). 

تمـكـنت من القـبض عـلى شخص
يستقل سيارة نوع بيجو صفراء
سرق مبـلغ مالي  1800دوالر من
ـنـطـقة). ـواطـنـ ضـمن ا احـد ا
وفـاد مصـدر طـبي بـدائـرة صـحة
ذي قار بأن احملافظة سجلت أول
حـــالـــة انـــتــحـــار خالل الـــشـــهــر
ــــــصـــــدر إن اجلــــــاري. وقــــــال ا
(األجهزة الطـبية تلـقت جثة فتاة
تبـلغ من العـمر  20 عامـا أقدمت
عـلى االنـتحـار بـرمي نـفـسـها في
نــهــر الــفــرات وسط احملــافــظـة)
وأضــاف ان (االجـــهــزة االمــنــيــة
ـعـرفة مالبـسات فتـحت حتـقيـقاً 
احلادث). وحددت مديـرية شرطة
محـافظة كـربالءموعـداً الستـقبال
ـسـتـقيـلـ الـراغـبـ بـالـعودة. ا
وذكـر بـيـان لــلـمـديـريـة انه (بـنـاء
على ما جاء ببرقية الوزارة تقرر
ـســتـقــيـلـ الــراغـبـ حــضـور ا
بالعـودة والذين تعـذر حضورهم
أو التحاقـهم للخدمـة بسبب عدم
عــلــمـــهم أو تــبـــلــيــغـــهم بــاألمــر
الـسـابق وخـالل مـدة أقـصـاهـا 4
ايـــام من تـــاريـخ صـــدور األمــر)
ـراجــعـة تــكـون في مــبـيــنـا ان (ا
مركز تدريب شرطة كربالء شعبة

التدريب األساسي).
واعلـنت خليـة االعالم األمني عن
قـــــتل ارهـــــابـــــيــــ اثـــــنـــــ في
مـطيـبـجيـة بـصالح الـدين.وقالت
اخلــــلـــــيـــــة في بـــــيـــــان امس إن
(إرهابـي اثنـ حاوال الـتعرض
على مقر السريـة الرابعة بالفوج
األول لـواء مـغاويـر صالح الـدين

نـاريـة يـقومـون بـعـمـلـيـات سـطو
ـواطــنـ بـعـد ان  وتـســلـيب ا
مـطـاردتهم فـي أحد ازقـة مـنـطـقة
الـــدســـيم ضـــمـن قـــاطع مـــديـــنــة
الــــصــــدر) واشــــار الـى (ضــــبط
بـــحــوزة الــعــصـــابــة مــســدســ
وقـــنــبــلـــة يــدويــة وأربـع قــنــاني

حتـــوي مــواد مـــخـــدرة حــيث 
تسلـيمـهم الى اجلهات اخملـتصة
التــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيــة
بـحـقـهم). والـقت دوريـات شـرطة
النجـدة القبض عـلى سارق مبلغ
مالي في منـطقـة احلرية بـبغداد.
وذكـــرت مـــديـــريـــة الـــشـــرطــة إن
(دوريــات شـرطــة جنــدة احلــريـة

( الـقــبض عـلــيـهم في مـنــطـقـة
سـوق الـنبـي في اجلـانب االيـسر
ـديــنـة). والـقت قــوة أمـنـيـة من ا
الـــقــبـض عــلى عـــصــابـــة ســطــو
ـواطـنـ في بـغـداد. وتـسـلـيـب ا
وذكـــر بــيـــان لــقـــيــادة الـــشــرطــة
االحتـــاديــــة امس انـه (في إطـــار
اجلهود التي تبـذلها قيادة قوات
الـشــرطـة االحتـاديــة في مالحـقـة
الـــعــصــابـــات اإلجــرامـــيــة الــتي
ــواطـنـ حتـاول الــعـبث بــأمن ا
تمـكـنت قـوة من الـلواء 4 الفـرقة
األولـى بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومــات
اسـتـخـبـاريـة إلـقاء الـقـبض عـلى
شــخــصـ يــســتـقــلــون دراجـات

ــــوصل بـــحـــوزتـــهـم اكـــثـــر من ا
خمـسة االف حبـة مخـدرة . وقال
اعالم الـوزارة في بــيـان امس إن
(مـــديــريـــة مــكـــافــحـــة اخملــدرات
الـتـابـعــة لـقـيـادة شـرطـة نـيـنـوى
وبناءً عـلى معـلومات دقـيقة ومن
ـستمرة والبحث تابعة ا خالل ا
والـــتــحــري تـــمــكــنـت من الــقــاء
الـقـبض عـلى  خـمـسـة  مـتـهـمـ
يقـومـون بـبيع وتـرويج احلـبوب
اخملــدرة وقــد ضـــبط بــحــوزتــهم
5190 حـبـة مـخدرة)  الفتـا الى
(اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
ادة 28 بحقهم وتـوقيفهم وفق ا
من قـانـون اخملدرات) وتابع انه
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كـــرم وكــــيل وزارة الــــداخــــلــــيـــة
لـشــوؤن الـشــرطـة الـفــريق عـمـاد
ـرور الذي محـمد مـحـمود رجل ا
تـــــعــــرض لـالعـــــتـــــداء من قـــــبل
مـجمـوعـة مـنـدس في مـحـافـظة
ذي قــار والــذي تـــداولت مــواقع
التواصل االجـتماعي قـضيته من
خالل مــقــطع فــيــديــو. كـمــا وجه
ـسـتوى بـتـشـكـيل جلـنـة عـالـيـة ا
لـلــتـوصل الى الـفــاعـلـ بـأسـرع
ـــهم ـــكن بـــهـــدف تـــقـــد وقـت 
للعدالـة ومحاسبتـهم على العمل
. وأكـــد مـــحـــمـــود خالل ـــشــــ ا
ــــرور مـــــاديــــا ه رجـل ا تــــكـــــر
ثل ومعنويا أن (رجل الشرطة 
هـــيــبــة الــدولـــة والــقــانــون وأن
االعـتــداء عـلـيه هــو اعـتـداء عـلى
الـــقــانــون ويـــجب الــعـــمل عــلى
متابـعة مـثل هكذا حـاالت يحاول
بعض العابـث من خاللها أثارة
أعـمـال الـشــغب وايـصـال رسـالـة
سـلـبـيــة الى الـرأي الـعـام ). كـمـا
أشاد (بالتـصرف احلكيم وضبط
النـفس خملـتلف األجـهـزة األمنـية
الــــتي حتــــمــــلت الــــكــــثــــيــــر من
االعـــــتـــــداءات من أشـــــخــــاص ال
ـتـون للـمـتـظـاهرين الـسـلـمـي
بـــــــأي صـــــــلــــــة) داعـــــــيـــــــا الى
(االسـتـمـرار فـي تـقـد احلـمـايـة
لـلــمـتـظــاهـرين وتــوفـيـر األجـواء

اآلمنة لهم).
الى ذلك اطاحت وزارة الـداخلـية
بخمـسة متـاجرين باخملدرات في

مــــوجــــعــــة بــــتــــعــــرض جــــون
مــونـكــويـوال العـب خط الـوسط
ـــدرب لـإلصــــابـــة واضــــطــــر ا
أراســاتـي الســتـــبــدالـه والــدفع

بفران ميريدا بدال منه.
ــديـر وقــرر زين الــدين زيــدان ا
الـــفــنـي لــريـــال مــدريـــد الــدفع
بـــلــوكـــاس فــاســـكــيـــز بــدال من
جــــــــاريـث بــــــــيـل والحــــــــقًــــــــا
فـيـنيـسـيـوس جونـيـور بدال من
إيـسكـو وأخيـرًا يـوفيـتش بدال

ا. من بنز

وفـــاســـكــــيـــز ويـــوفــــيـــتش في
الـدقائق 33و 38و  85و90+2
بـيـنــمـا سـجل أونــاي جـارسـيـا
هــدف أوسـاسـونــا الـوحـيـد في

الدقيقة 14.
وبـــهــذا الـــتـــفــوق  يـــرفع ريــال
مدريد رصيده إلى 52 نقطة في
صـدارة تـرتـيب الـلـيـغـا بـيـنـما
يـتجـمد رصـيد أوسـاسونـا عند
ــركـــز الــثــاني 28 نــقـــطــة في ا

عشر.
وتلقى فـريق أوساسـونا ضربة

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

حــقق فـريـق ريـال مـدريــد بـكـرة
القـدم امس االحد فـوزا ساحـقا
بـنـتـيـجـة اربـعـة اهـداف مـقـابل
هــــــدف واحــــــد  عــــــلـى فــــــريق
أوســـــاســـــونـــــا وذلك  ضـــــمن
مــنــافــســات اجلــولــة الـــثــالــثـة
والــــــعــــــشــــــريـن  من الــــــدوري

االسباني .
ـــلـــكي وســـجل من كــــتـــيـــبـــة ا
الالعـــبــون إيـــســكـــو ورامــوس
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وجَّـه وزيـر الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة بـاسم عـبـد الـزمان بـتـوزيع راتب
ــتـفــرغ كل شـهــرين بــدالً من ثالثـة أشــهـر بــدءاً من نــهـايــة شـبـاط ــعـ ا ا
ـبـادرة تــأتي سـعـيـاً اجلـاري. وقـال بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (هــذه ا
لــتــحـقــيق فـضــلى اخلــدمـات لــلــمـســتـفــيـديـن من امـتــيـازات الــهــيـئــة وعـلى

تفرغ). ع ا اخلصوص ما يتعلق منها بصرف رواتب ا
وكـشفـت هيـئـة الـنزاهـة الـعـامة عن قـيـامـهـا بضـبط أكـثـر من ستـة مـلـيارات
لغى مودعة بالغ اإليـرادات احمللية جملـلس محافظة ديـالى ا دينـار خاصة 
في مـصـرف أهـلي; خالفـاً لـلـضـوابط والـتـعـلـيـمـات. دائـرة الـتـحـقيـقـات في
الهـيئـة وفي معـرض حديـثهـا عن تفـاصيل الـعمـليـة إلى أن (مالكات مـكتب
ـهمة من حتقـيق ديالى تمـكنت من خالل األعـمال الـتدقيـقيـة في القضـايا ا
ـبالغ كـشف مبـلغ سـتـة ملـيارات و 43 مـلـيـونا و 457 الف ديـنـار خاصـة 
لـغى مـودعـة في فـرع مـصرف اإليـرادات احملـلـيـة جمللس مـحـافـظـة ديـالى ا
ـالـيـة مبـيـنـة أنَّ تلك أهـلي في بـعـقوبـة خالفـاً لـضوابـط وتعـلـيـمات وزارة ا
بالـغ تمثل إيرادات حـكوميـة  استيـفاؤها وجبـايتهـا من (منفـذ الصفرة) ا
كان يـجب إيـداعهـا في مصـرف حكـومي). وأضـافت الدائـرة إنه ( تنـظيم
ضبوطـات وعرضه على الـسيد قاضي الـتحقيق محـضر ضبط أصولي بـا
اخملتص; الـذي قـرر وضع احلـجـز االحتـيـاطي عـلى األموال حلـ إيـداعـها

في اخلزينة العامة للدولة).

WH∫ مشهدان للعاصفة الترابية التي ضربت طريبيل والنجف فجر امس UŽ

dJð.∫ وكيل وزارة الداخلية يكرم شرطي مرور ذي قار
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شــــــهــــــدت بـــــغــــــداد وعــــــدد من
احملــافـظــات الـرافــضـة الخــتـيـار
كلف بـتشكـيل احلكومـة محمد ا
تـوفــيق عالوي تــصـعــيـدا غــيـر

مــســبـوق حــيث خــرج اصــحـاب
ــســيـرات الــقــمـصــان الــبـيض 
داعـمة لالعـتـصامـات بـعد اتـفاق
التهدئة الذي اعلنه رئيس التيار
الــصـدري مـقــتـدى الــصـدر امس
االول . وقـــال شـــهـــود عـــيــان ان
دارس (اعدادا غفيـرة من طلبة ا

واجلامـعات تـوافدوا الى سـاحة
الـتـحريـر لـلـمشـاركـة في احلـركة
االحتجـاجيـة القائـمة منـذ اربعة
ـوقف اشــهـر) الفـتــ الى ان (ا
االمـني ضـمن ساحـات الـتـظـاهر
في بـغـداد يتـسم بـالـهـدوء). كـما
جدد اصـحـاب الشـهادات الـعلـيا

تـظاهـراتـهم امـام وزارة التـعـليم
الــــعــــالي والــــبـــحـث الــــعـــلــــمي
لـلمـطالـبـة بتـعيـيـنهم. في وقت 
طالب نـقيب احملـام الـعراقـي
ضــيـاء الــسـعــدي بـنــزع الـسالح
وحـــصـــره بـــيـــد الـــدولـــة ووقف
نــزيف الـدم وانــتــهـاك احلــريـات


