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تــوقع مــراقــبـون تــخــلي مــحــمـد
توفيق عالوي عن مهمة التكليف
بــتــشــكــيل احلــكــومــة نــتــيــجــة
لــلــضــغــوط والــتــهــديــدات الــتي
تمارسهـا الكتل السيـاسية بشأن
اســتــيــزار جــهـات تــابــعــة لــهـا 
الفتـ الى ان عـودة احملـاصـصة
ـــنــــاصب ســــيـــزيـــد وتـــقــــاسم ا
صــعـــوبــة تـــشـــكــيـل احلــكـــومــة
اجلــــديـــــدة. وقـــــال مــــراقـــــبــــون
لـ(الـزمـان) امس ان (احملـاصـصة
ناصب عادت من احلزبية عـلى ا
جديـد الى الـواجـهة والسـيـما ان
هنـاك كتال سـيـاسيـة تتـشاور مع
عالوي لـلـحــصـول عـلى مـنـاصب
ا يهدد رتـقبة   في حكومـته ا
العملية السياسية برمتها بخطر
الــــزول في ظل االحــــتـــجــــاجـــات

ـطــالــبــة بـاالصالح الــشــعـبــيــة ا
واجراء انتخابات مبكرة) الفت
الى ان (مــهـمــة اخـتــيـار الــفـريق
الـوزاري اصــبـحـت صـعــبـة جـدا
وسط مــشــهـد ســيــاسي مــتـعــثـر
ومــتـــشــابك  اذ تـــســعـى بــعض
الكتل للحـصول على ما تدعي به
استـحقاقـها االنـتخـابي وانها لم
ولكن تـتـنـازل عـنه مـهـمـا حدث  
ـا تـفـرضه يـبــقى ذلك مـرهـونــا 
االرادة اخلــارجــيــة الـتـي مـا زال
تـدخـلـها بـشـكل عـلـني بـالـسـاحة
ــراقــبــون الــعــراقــيــة) وتــوقع ا
(تخلي عالوي عن مهمة التكليف
بـســبب الـضـغـوط الــكـبـرى الـتي
حتــول دون اخـتــيـار تــكـنــوقـراط
مـــســتـــقل) مـــؤكــديـن ان (االيــام
قـبلة سـتشـهد احداثـا جديدة). ا
وكـشف الـنـائب مـحـمـد اخلـالـدي
ـــــرتـــــقب عن ان احلـــــكــــــومـــــة ا

تـشـكيـلـهـا لن  تـتـضـمن اي وزير
ـسـتــقـيـلـة. وقـال من احلـكــومـة ا
اخلــالـــدي في تـــصــريح امس ان
(عالوي سيعرض حكـومته قريبا
ال تـتــضـمن وزيــرا من احلــكـومـة
ـــســتــقـــيــلــة) مــشـــيــرا الى ان ا
ــكــلف يــسـعى (رئــيس الـوزراء ا
الى اجــراء تــغــيــرات كــبـيــرة في
مــلـف الــدرجــات اخلــاصــة الــذي
تكـتـنفه بـعض الـشـبهـات). وهدّد
عاون األمني كاظم العيـساوي ا
لـزعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
الـصدر بـإسـقـاط رئـيس الوزراء
كـلف خالل مـدة ثالثـة أيام إذا ا
مــا ضم في تـشــكـيــلـته الــوزاريـة
وزراء من أتـــــــبــــــاع اجلــــــهــــــات
السـياسـية. وقـال العـيساوي في
تـصـريح امس (إذا سـمع الـصـدر
أن عالوي أعطى لفـصائل معـينة
وزارة فــسـيــقــلب عـلــيه الــعـراق

جحيـماً ويـسقـطه في ثالثة أيام)
عـــــلـى حـــــد قـــــوله. وأضـــــاف أن
(التـيـار الـصدري لن يـكـون جزءاً
مـن احلــــكـــومــــة بــــأي شــــكل من
األشــــكــــال وفي حــــالــــة حـــدوث
ـــوافــقـــة عــلى ضـــغط ولم تـــتم ا
ـنــطـقـة احلــكـومــة فـســنـطــوّق ا
اخلــضــراء) عــلى حــد تــعــبــيـره.
مؤكـدا ان (الـتيـار لـيس معـارضاً
للتـظاهرات وإنّمـا مع تنظـيفها).
ــقـراطي لــكن كـتــلـة احلــزب الـد
اكدت الـكــردسـتــاني الـنـيــابـيـة  
تـمسـكـهـا بالـتـمـثـيل الوزاري في
احلــــكــــومـــة اجلــــديــــدة. وقـــالت
الـــنــائـــبــة عن الـــكــتـــلــة اخالص
الـدلــيـمي ان (تـمــثـيل االكـراد في
الـتـشـكـيـلـة احلـكـومـيـة اجلـديـدة
ـكن بـاق بـالـنـسـبـة احملددة وال 
الــتــنـازل عــنه) واشـارت الى ان
ــكن (هــذا الــتــمــثـيـل مـطــلب ال 

احلياد عنه فـكما موجـود تمثيل
ــاني فــهــنــاك تــمـثــيل وزاري بــر
لـلــمـكـونـات). وكــان الـقـيـادي في
احلزب هوشـيار زيبـاري قد حذر
مـن فـــرض شــــخـــصــــيــــات عـــلى
األحـزاب الــكـرديــة في احلــكـومـة
ُــزمـع أن يــشـــكـــلـــهــا الـــتي مـن ا
عالوي مـؤكـداً أن بـعض مـطالب
تظـاهرين غيـر واقعيـة.وكشفت ا
ـقرر ان مصـادر مطـلـعة انه من ا
ـــكـــلف يـــقـــوم رئـــيس الـــوزراء ا
مـــحـــمـــد عالوي بـــزيـــارة اقــلـــيم
ــقــبــلـة كــردســتـان خـالل االيـام ا
لـبـحث مـسـألـة تـشـكـيل حـكومـته
االنــتـقــالــيـة.ونــقـلـت تـقــاريـر عن
ـــصـــادر الـــقـــول ان (احلـــزبــ ا
الــــــرئــــــيــــــســــــ فـي االقــــــلــــــيم
ــقــراطي واالحتـاد الــوطـني الـد
الـــكــردســـتـــاني يــؤكـــدان وجــود
شـــــــروط ومــــــطـــــــالـب لـالكــــــراد

ســــتــــعــــرض عـــلـى عالوي خالل
زيــــــارته أبــــــرزهــــــا الــــــتــــــزامه
ــبـرمـة بــ بـغـداد بـاالتــفـاقـات ا
ـوازنـة والـنفط). واربـيل بشـأن ا
ودعا عضو مجلس النواب نايف
كلف الشـمري  رئيس الـوزراء ا
لـــلـــخـــروج أمــــام الـــرأي الـــعـــام
وإيضـاح واآللـيات الـتي يـتـبعـها
في حـوارات تــشـكـيـل احلـكـومـة
مـحـذرا من تكـرار سـيـنـاريـوهات
اللحظة االخيرة في تقد أسماء
ـرشــحـ لـلـكـابــيـنـة الـوزاريـة. ا
وقال الـشـمـري في تـصريح امس
إن (الـــتــظـــاهـــرات الـــشـــعـــبـــيــة
واألحداث الـكـبـيرة الـتي عـصفت
ــشــهــد الــعـــام لــلــبالد كــانت بـــا
نتـيجـتهـا استـقالـة حكـومة عادل
ـهدي وتـكـلـيف عالوي في عـبـد ا
ــا تــكــون تـــشــكــيـل حــكــومـــة ر
اسـتـثـنائـيـة في طـبـيـعـة والدتـها
مبـيـنا والظـروف احملـيطـة بـها) 
ـرتـقـبـة سـتـكـون ان (احلـكـومـة ا
ثـمــرة صـوت اجلــمـاهـيــر فـعـلى
رئيس الوزراء الـتعـامل بشفـافية
مع حـــجم الـــتــحـــدي في جـــمــيع
ــرشـــحــ خـــطــوات اخـــتــيـــار ا
واحلـــــــــــوارات مـع الـــــــــــكـــــــــــتـل
الـــســـيـــاســـيـــة). وأبـــدى رئـــيس
ائــتـالف الــوطــنـــيــة ايــاد عالوي
استغـرابه من التصـريحات التي
ــرشـد تــوعــد فــيــهــا مـســتــشــارا
اإليـراني لـلـشـؤون الـدولـيـة عـلي
أكـــبــر واليـــتي بـ(طــرد) الـــقــوات
األمـــريـــكـــيـــة من الـــعـــراق.وقــال
عالوي في تـــغــريــدة عــلى مــوقع
تـويــتـر إن (الــدول الـتـي حتـتـرم
سيادتـها تسارع حـكومتـها للرد
عــلى أي جتــاوز أو خــرق يــطــال
الـســيـادة) وأضـاف (نــسـتــغـرب
سـؤول العـراقي ازاء صمت ا
الـتــصـريــحـات الــتي صـدرت عن
واليــتي الــتي تــنــتــهك الــســيـادة
فترض أن يقدّم العراقية). ومن ا
عـالوي الــــذي ســــمّي رئــــيــــســـاً
لــــلــــوزراء بـــعــــد تـــوافـق صـــعب
تـوصّلت إلـيه الـكـتل الـسيـاسـية
ان قبل الثاني تشكيلته إلى البر
قبل لـلتصويت عـليها من آذار ا

بحسب الدستور.
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طـــالـب مـــتــــقـــاعــــدون رئــــيـــسي
اجلــــمــــهـــــوريــــة بــــرهـم صــــالح
ــان مــحــمــد احلــلـبــوسي والــبــر
ـوحد  بتـعديل قـانون الـتقـاعد ا
الـــذي لم يـــنـــصـف الـــشـــريـــحـــة
ـــتــوفــ ـــظــلـــومــة وال ورثــة ا ا
والسيـمـا ان هذه الـزيـادة بائـسة
وال تـــلــــبي طــــمــــوح من افــــنـــوا
شبـابهم في خـدمة الـدولة . وقال
ـتـقـاعـدون لـ (الـزمـان) امس ان ا
(تـــعـــديل الـــقـــانــون لـم يــنـــصف
ـظلـومـة التي تـعاني الشـريـحة ا
لــــســــنــــوات مـن ســــيــــاســــيــــات
الــتـهــمــيش واالقــصـاء بــرغم من
ـتــعـاقـبـة مـطــالـبـة احلــكـومـات ا
بــزيــادة الــرواتب الــتي ال تــكــفي
لسـد متـطلـبات احلـياة من ادوية
ومــسـتـلــزمـات لالبــنـاء ونــفـقـات
اخــــــــــــــــرى) الفـــــــــتـــــــــ الى ان
ــتـقــاعــدين يـعــيــشـون ظــروفـا (ا
صعـبـة وقاسـيـة وجمـيع الـوعود
ــســؤولــون ال الـــتي يــطــلــقـــهــا ا
تتعـدى التصـريحات وخـير دليل
عـلى ذلك هـو تــعـديالت الـقـانـون
نصف  اذ شمـلت الزيادة غيـر ا
ـتــقـاعـدين خـمـسـة االف بـعض ا
ديـنـار واخـرين عـشـرة االف  في
وقت تـعــذر عـلى هـيـئــة الـتـقـاعـد
الــوطــنــيــة صــرف هــذه الــزيــادة
ـــتـــقـــاعــــدين الـــذين ال لـــورثـــة ا
تـــتــــجـــاوز رواتـــبـــهم  300 الف
ديـنـار وهم احــوج لـهـذه الـزيـادة
في ظـل الــظـــروف االقــتـــصــاديــة
الصعبة) متسائل (متى يشعر
ـسؤول بـالـظـروف الـتي تواجه ا
ـــرضـى وكـــبــــار الـــسن هــــؤالء ا
وااليــتــام واالرامل  وهل تــكــفي
 500 الف دينـار لـتغـطيـة نفـقات
ـدة شـهر?) واشاروا الى اسـرة 
ان (غــــيـــاب الــــعـــدالـــة فـي ســـلم
الـــــرواتـب دفع الــــــكـــــثــــــيـــــر من
ـسـاعـدة ـتــقـاعـدين الى طــلب ا ا
من االخـرين  في حـ ان هـنـاك
اليـ مــســؤولـ يــتــقــاضــون ا

اضـــــافــــة الـى اخملــــصــــصــــات)
تقـاعدون الى القول ان ومضى ا
(صـالـح واحلـلـبــوسي مـطــالـبـ
ـا بــتـعــديل الـقــانـون اجملــحف 
يـتــنـاسب مع الــظـروف احلــالـيـة
على ان يـكـون اقل راتب تقـاعدي
 700 الف ديـــنــار ويــتـم شــمــول
تـوفي بذلك النهم بـحاجة ورثة ا

االســاءة الى الــلــجــنــة ومـجــلس
الـــنـــواب) داعـــيــــة الى (تـــوخي
ــــعــــلــــومـــات الــــدقـــة فـي نــــقل ا
صـدر الـرئيس واالعتـمـاد عـلى ا
ثله اعضـاء اللجنة فقط  الذي 
وانـنـا نـحـتـفظ بـاحلق الـقانـوني
بــالـتـعــامل مع الــشـخــصـيـات او
الـــوكــــاالت الــــتي تــــروج لـــتــــلك
االكــاذيب واالدعــاءات) عــلى حــد
تــعـبــيـر الــبـيــان. واعـلن الــنـائب
كـاظم الـصــيـادي في وقت سـابق
الية الـنيابية على عن تصويت ا
فــقــرات ســـلم الــرواتب بــقــانــون
اخلـــــدمـــــة االحتــــــاديـــــة. وقـــــال
الـصـيـادي في بـيـان ان (الـلـجـنـة
انتهت من التصويت على فقرات
ســلم الــرواتب بــقـانــون اخلــدمـة

االحتادية) 
واضاف ان (الـلـجنـة اقـترحت أن
يـــــكــــون احلــــد االدنـى لــــلــــراتب
االسمي  200 الف دينار وان ال
يـزيـد عن  800 الف ديـنــار لـكن
اقـــتـــرحـــنــا أن يـــكـــون اقل راتب
لـلــمـوظف  750 الف ديــنـار ولن
وطـــالب نـــقــــبل بــــغــــيــــر هـــذا) 
الـــصــيـــادي احلـــكــومـــة بـ(ازالــة
الــفــوارق الـكــبــيـرة فـي الـرواتب
( ــوظــفـ واخملــصــصـات بــ ا
وتابع ان (مجلس النـواب ينتظر
وصــول الــقــانــون من احلــكــومـة
ــنــاقـشــته والــتــصــويت عــلـيه)
واردف بــالـقــول ان (هــذا الــسـلم
ا اجلديد يشمل الوزارات كافة 
فيها الداخلـية والدفاع). وكشفت
اللجنة القانـونية النيابية عن أن
ـدنيـة سيـتصدر قانـون اخلدمة ا
جــدول أعـمــال جـلــسـات الــفـصل

التشريعي اجلديد.
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ثل الكرة العراقية فريق الشرطة بنقطة واحدة بعد اكتفى 
ـثـله مـع فـريق اسـتـقالل طــهـران في الـلـقـاء تـعـادلـه بـهـدف 
الذي جـرى امـس االثـن عـلـى مـلعـب فـرانـسو حـريـري في
اربــيل حلـــســاب اجلـــولــة االولى مـن اجملــمـــوعــة االولى في

دوري ابطال اسيا . 2020
بـاراة االول بـتقـدم الضـيـوف بهـدف احرزه وانتـهى شـوط ا
مـدافع الـشـرطـة حـسـام كاظـم خطـأ في مـرمـاه في الـدقـيـقة
 24بيـد ان علي فـائـز اعاد الـكفـة بـتسـجيـله هـدف التـعادل
في الــدقـيـقـة  48عـن طـريق ركـلـة جــزاء احـتـســبـهـا احلـكم

احمد العلي.
واجهة ـباراة متكافئة ب الفـريق اللذين خاضا ا وكانت ا
بــطــقس بــارد وتــمــكن الــشـــرطــة من االقــتــراب من مــرمى
استـقالل طهران في اكثر من مـناسبة لكن الـنهايات لم تكن
مـوفــقـة فــيــمـا وقف حــارس الــشـرطــة احـمــد بــاسل بـوجه
محـاوالت الضيوف وحافظ على شباكه من استقبال اهدافا
ـقــبـلـة حـيث اخـرى سـتــربك مـهـمــة الـقـيــثـارة في االدوار ا
ـقـبل فـريق الـوحـدة االماراتي في سيـسـتـقـبل يـوم االثنـ ا
اربـيل فـيـمـا يـلـعب في الـيـوم الـتـالي االهـلي الـسـعودي مع

استقالل طهران االيراني.
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محمد احللبوسي  برهم صالح 

تـطـلـبـات التي مـاسـة لتـغـطـيـة ا
كان رب االسرة مسؤوال عنها في
ـــتــقــاعــدون بـ حــيــاته) وهــدد ا
(اعـــتـــصـــام مــفـــتـــوح في حـــالــة
طالب احلقة استمرار تسـويف ا
ـــشــروعـــة من اجل اســـتــرداد وا
ــســلــوبــة لــســنــوات احلــقـــوق ا
ــالـيـة طــوال). واكـدت الــلـجــنـة ا
انــهــا ســتــضــيف رئــيـس هــيــئـة
الـتـقـاعد الـوطـنـيـة لـلـتبـاحث في
عـوقـات التي يـواجـههـا تـعديل ا
ــوحـد .وقــالت عـضـو الـقــانـون ا
الــلــجــنـة مــاجــدة الــتــمـيــمي في
تـصـريح امس ان (هـنـاك الـعـديد
ــتــقــاعــدين وردت من شــكــاوى ا
ــالـيــة ومـنــهـا مـا الى الــلـجــنـة ا
ـــتـــوفــ يـــخص أســـر وأرامـل ا
مـــنــهم مـن الــذين لـم تــشــمـــلــهم
الزيادة في الرواتب وغيرهم من
الـشـرائح) واضـافت أنـهـا (غـيـر
مــقــتــنــعـة بــالــتــعــديالت اخــيـرة
لــــلـــقـــانــــون النه جـــاءت من دون
دراســـة وبـــشـــكل مـــســـتــعـــجل)
واكــدت الــتــمــيــمي ان (الــلــجــنـة
ـعـرفة سـتضـيف رئـيس الـهـيئـة 
ـتـقـاعدين وان الـقـانون مـشاكل ا
ا سيشهد تعدي ببعض بنوده 
ـواطـنـ يـتــنـاسب مع مـطــالب ا

وعـدم اســتـغــنـاء عـن اخلـبـرات).
وكــانت الــلــجــنــة قــد اعــربت عن
اســــــتـــــغــــــرابــــــهــــــا من بــــــعض
التـصريحـات التي صـدرت بشأن
حتديـد مبـالغ الرواتب االسـمية 
كـــون الــلــجــنــة لـم تــنــاقش هــذه

االرقام .
 وعـــــــدت الــــــلــــــجـــــــنــــــة (هــــــذه
التـصريحـات شعـارات انتخـابية
وخـلطـا لالوراق  الـقـصـد مـنـها
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انـطلقـت عملـية أمـنيـة مشـتركة
لتـأم مـحيط نـينـوى من فلول
داعـش وتــطــهـــيــر االراضي من
اخملـــلـــفـــات احلــــربـــيـــة .وأكـــد
احلشـد الشـعبي في بـيان امس
أن (قــوة مــشـــتــركــة من ألــويــة
احلشـد واجليش بإسـناد جوي
من طـــيــران اجلـــيش  شـــرعت
الحـقة بـعمـلـية أمـنيـة واسـعة 
فلـول داعش في جزيـرة نيـنوى
وتطهيـر األراضي من اخمللفات
احلربية) واضاف ان (العملية
سـتـسـتـمـر حلـ حتـقـيق كـامل
اهــدافــهــا). وحــذر قــائــمــمــقـام
قضاء سنجار محما خليل علي
اغــــا مـن مــــحـــــاوالت جــــهــــات
حكومـية لنـقل عوائل الدواعش
من مــخـــيم الــهــول الـى مــخــيم

قضاء ربـيعة.وقـال علي اغا في
بـيـان امس ان (بـعض اجلـهـات
احلكـوميـة قامت خالل زيـارتها
مؤخـرا بانـشاء مخـيم عمال في
قـــضـــاء ربـــيـــعـــة من اجل نـــقل
عوائل الدواعش من الهول الى
هــذا اخملــيم)عـــلى حــد وصــفه.
مــــشــــيــــرا الـى ان (هــــذا االمـــر
نطقة مرفوض من قبل اهالي ا
ويـنـطـوي عـلـى مـحـاذيـر أمـنـية
كن ان وإنسانية وقـانونية و
يــــؤدي الـى إثــــارة الـــــفــــتــــنــــة
الــطـائــفـيـة) وتـابـع ان (سـكـان
ـــنــاطق هم مـن اكــتــووا هــذه ا
بـنـار اإلرهـاب وهم من قـاتـلوه
وهـم ادرى بـــــــشـــــــعـــــــابـــــــهــــــا
وطبيـعتها) داعيـا الى (تاجيل
ـا بـعـد تـشـكيل ـوضـوع  هـذا ا
حــــكــــومـــــة جــــديـــــدة من اجل
نع دراسته بشكل متأن ودقيق 

الـوقــوع بــاألخـطــاء واحملــاذيـر
االمــنــيــة). وتــعــرضت قــوة من
اجلــيـش لــهـــجــوم داعـــشي في
مــحــافـظــة صالح الــدين. وذكـر
بيـان امس ان (قطـعات اجليش
في مطـيبـيجة تـعرضت لـهجوم
من قبل عناصر داعش وان قوة
من اللواء  21 باحلشد توجهت
كان الهجوم بهدف اسناد تلك
الــــقـــوات). وحـــررت مـــديـــريـــة
االســتـــخــبــارات الـــعــســـكــريــة
مـخـتـطـفــ اثـنـ بـعـد اقل من
سـاعــتـ عـلـى اخـتـطــافـهم في
ديرية الرطبة باالنبار. وقالت ا
في بيان امس إن (مفـارز شعبة
االسـتـخـبـارات الــعـسـكـريـة في
الــفـرقــة األولى وبـالــتـعـاون مع
اســـتــخـــبــارات الــلـــواء الــرابع
تـمـكـنـت من حتـريـر مـخـتـطـف
اثـــنـــ فـي نـــاحـــيـــة الـــولـــيـــد

بـالـرطـبـة بـعـد اقل من سـاعـت
من اختـطافهـما واعادتـهما إلى
ذويـهمـا مع عـجلـة احلـمل التي
سـرقت أثـناء اخـتـطافـهـما). من
جـهـة اخرى  أصـدرت مـحـكـمة
جــنـايــات صالح الــدين حــكــمـاً
بـــاإلعــــدام عـــلـى مـــدان بــــقـــتل
صــــاحب مــــحـل مــــجــــوهــــرات
وصـيــرفـة في ســوق الـشــرقـاط
وســـرقــة  17 مـــلـــيـــون ديـــنــار
إضــــــافــــــة إلى  14 ألف دوالر.
وقــال مـجــلس الـقــضـاء األعـلى
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
إن (مداناً اعتـرف بشكل مفصل
أمـام احملــكـمـة عن كــيـفــيـة قـتل
اجملـنى عــلـيه وسـرقـة  14 ألف
دوالر إضــافـة إلى  17 مــلــيـون
دينـار كانت بـحوزة الـضحـية)
مبـينا ان (الـضحـية كان يـعتزم
ـدان في يـوم احلادث إيـصـال ا

إلى مــنــزله بــعـد انــتــهــاء عـمل
األخير لكونه يعمل منتسباً في
الــشــرطـــة وكــان يــرتــدي الــزي

الـــعـــســـكـــري أثـــنـــاء ارتـــكـــاب
ـة وأرداه قـتــيالً بـطـلق اجلــر
نـــــاري عن طــــريـق مــــســــدس)

مشـيرا الى ان (احملكـمة وجدت
ــتـهم أن األدلـة كــافـيــة إلدانـة ا
واحلـكم عـلــيه بـاإلعــدام شـنـقـاً

ـادة ـوت وفق أحــكـام ا حــتى ا
 406 من قــانـون الــعــقــوبـات).
وافــادت قــيـــادة شــرطــة ديــالى
بـــالـــقــــاء الـــقـــبـض عـــلى احـــد
تـهمـ بحـوزته مواد مـخدرة ا
شــــمـــالي احملـــافـــظـــة. وذكـــرت
الــقـيـادة في بــيـان إنه (و خالل
مارسات االمنية لقسم شرطة ا
ـؤثـرات مــكـافـحــة اخملـدرات وا
الـــعــقــلـــيــة في شـــرطــة ديــالى
تـمـكـنت من الـقـاء الـقبـض على
ــدعــو أ  - م ــتــهــمــ ا احــد ا
بحوزته مواد مخدرة في قضاء

 .( خانق
وفـي الـــبـــصــرة  قـــتل ضـــابط
بـحــري بـاعــتـداء مــسـلح نــفـذه
مـــجــهـــولــون فـي مــنـــزله.وقــال
مــصـــدر في تـــصـــريح امس إن
(مـسلـحـ مجـهولـ اقـتحـموا
مــنـزل ضـابط بــحـري واطـلـقـوا

النار جتاهه ما اسفر عن مقتله
في احلال) مبـينـا أن (الضابط
تعرض الى ثماني اطالقات من
ــصـدر أن مــسـدس) وأوضح ا
(قوة امنية حـضرت الى منطقة
احلـــــادث وفـــــتح حتـــــقــــيـــــقــــا
البـسـاته). وتـمـكـنت مـديـرية
ــدنـي بــالـــنـــجف من الـــدفـــاع ا
إخـــــمــــاد حــــريق انـــــدلع داخل
مـــــعــــمـل جنــــارة  دون وقــــوع
خسـائر بشـرية.وقـال مصدر إن
(ثالثة فـرق إطفـاء بقـيادة مـدير
دفاع مدني النـجف رشيد ثابت
رشــيـد أخــمــدت حـريــقــاً انـدلع
وسط معمل للنجارة في منطقة
الــــرضـــــويــــة  وان احلــــادث لم
يــــســـفـــر عـن وقـــوع إصـــابـــات
بــشــريـة) الفــتــا الـى (تـشــكــيل
ـعرفـة أسـباب جلـنـة حتقـيـقيـة 

احلادث). 

كـــولــــونـــيـــا حــــيث  إلـــغـــاء
الـــــرحالت إلـى اليـــــبــــتـــــســـــيغ
ومــيالنـو وهــامـبــورغ بــيـنــمـا
توجهة إلى تنضبط الرحالت ا
لـنـدن وبـرشـلـونة ومـانـشـسـتر.
وأدى قـــــــرار شــــــركـــــــة يــــــورو
ـانــيـة لـلـطـيـران إلى ويـنـغـز"األ
إلـغــاء نـحـو  150 رحـلـة إقالع
ـطــارين.وأعـلـنت وهــبـوط في ا
حـالـة اإلنذار فـي شمـال فـرنـسا
حـــيث نـــصــحت الـــســلـــطــات 
السكان بتجنب الساحل بسبب
احتـمال اشتـداد العاصـفة. كما
أبـــــقـــــيـت حـــــالـــــة اإلنـــــذار في
بــريـــطــانــيـــا الــتي ضــربـــتــهــا
العاصفـة مسببـة فيضانات في
شـــمـــال الـــبالد في وقـت حــذر
مـــكـــتب األرصـــاد اجلـــويـــة من
ريــاح عــاتــيــة وأمــطــار غــزيـرة
وثــلـوج.وقــال خــبــيــر األرصـاد
اجلـــويـــة ألـــيــكـس بــاركـــيل إن
(ابتـعاد الـعاصفـة ال يعـني أننا
نـدخل مـرحلـة هـادئة لـلـطقس)
وأضــاف أن (الــوضـع سـيــبــقى
مـضـطـربـا جدا) مـحذرا من أن
(حــدوث عـواصف ثــلـجــيـة أمـر

غير مستبعد). 

برل وميونيخ وفـيينا مشيرا
ـــــقــــابـل إلى انـــــضــــبــــاط في ا
توجهة إلى لشبونة الرحالت ا
وأمستـردام وفويرتيـفنتورا.وال
طار يخـتلف الـوضع بالنـسبـة 

فـي مــــــطــــــاري دوســــــلـــــدورف
وكولونيا بوالية شمال الراين-
ـانيا بسبب ويستفـاليا غربي أ
إعـصــار(زابـيـنه). وأعـلن مـطـار
دوسلدورف إلغاء الرحالت إلى

وتسـاقط كثـيف للـثلـوج خاصة
ـنـاطق اجلــبـلـيـة). ـدن وا فـي ا
وتـــنـــاقـــلت مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتــمــاعـي لــقــطـــات تــظــهــر
ــنــاطق الــتي غــطـت الــثــلـوج ا
مــســاحــات واســعــة مــنــهــا في
حـدث سابق لم يـشـهده الـعراق
منـذ سنـوات بسـبب االحتـباس
احلـراري الــذي يـشـهـده الـعـالم
خـالل فــــصل الــــصــــيف. كــــمـــا
ـــــوصـل وكـــــربالء شـــــهــــــدت ا
والنجف تساقط الـثلوج نتيجة
ـوجــة الــبـاردة الــتي جتــتـاح ا
الــبالد  كــمــا تــســبــبت ثــلــوج
ـــؤديـــة الى بـــاغالق الـــطـــرق ا
معبر حاج عمران احلدودي مع
ايـران اضـافـة الى اعـاقـة حـركة
ــدن في ــركــبـات بــ ا ســيــر ا
كـــردســتـــان. وألـــغـــيـت مـــئــات
الـــــرحـالت اجلـــــويـــــة ورحالت
القطارات في شمال غرب أوربا
بسبب العواصف التي ترافقها
انيا رياح عاتية التي وصلت أ
بـعـد بـريـطانـيـا وإيـرلـنـدا حيث
حــــــرمـت عـــــشــــــرات اآلالف من
ـنـازل من الـتـيـار الـكـهـربائي. ا
وتــعـذر الـقـيــام بـرحالت جـويـة

صـــفــحــته عــلـى فــيــســبــوك ان
ـوجـة الـبـاردة سـتـكون (ذروة ا
خالل أيــام الــثالثـاء واألربــعـاء
واخلــمـيس ثم تـبــدأ بـاالرتـفـاع
ـقـبـلة) أعـتـبـاراً مـن اجلـمـعـة ا
الفــــتـــا الـى ان (قـــيم الــــضـــغط
اجلوي يوم غـد االربعاء عـالية
وهـي مـؤشـر اســتـقــرار تـام مع
بــرودة شـديـدة والســيـمـا خالل
الصباح) وتابع عطية ان (مثل
هــكـذا ضــغـوط تــكـون عـادة في
ـاضي). شـهــر كـانـون الـثـاني ا
وأعـــلــنـت وزارة الــتـــربـــيــة في
حكـومة اقـليم كـردستـان تأجيل
ـرحــلـة الـسـادس امـتـحــانـات ا
االعـــدادي اليــــام عــــدة .وقـــالت
ـديـريـة الـعــامـة لالمـتـحـانـات ا
بـالــتـربـيــة في بـيــان انه (تـقـرر
تـأجيل االمـتحـانات الـتمـهيـدية
لـــطــلـــبـــة االعـــداديـــة الـى يــوم
ــقــبل دون اجـراء اي الــســبت ا
ــعــد تـــغــيـــيــر عـــلى اجلـــدول ا
ســابــقــا) وأضــاف ان (الــقــرار
اتــخــذ عـلـى اثـر ســوء االحـوال
اجلـويــة وحـالــة الـطــقس الـتي
يـشـهـدها االقـلـيم من انـخـفاض
شــــديــــد فـي درجــــات احلـــرارة

احلـــضـــارات بـــالـــتـــعـــاون مع
وزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيم
بـجـمـهوريـة مـصر الـعـربـية في
الـــتـــاسع من شـــبـــاط اجلــاري
فــيـمـا حـصل الــطـالب الـعـراقي
ــــركـــز جــــنــــيــــد عــــادل عـــلـى ا

سابقة. اخلامس في ا
ــســاعــد وكــرّم األمــ الـــعــام ا
جلامـعة الـدول العـربيـة رئيس
قــطـاع اإلعالم واالتــصـال قـيس
جــواد الــعــزاوي  في مــكــتــبه
باألمانة العامة للجامعة صباح
امس االثــنـ  الـوفـد الـعـراقي
ـسـابـقـة مـشـيـدا ـشـارك في ا ا
بـالـنتـائج الـتي حـصـلت علـيـها
الطالبة تسـنيم والطالب جنيد
وحـــيّـــا دورهـــمــــا في رفع اسم
العراق عالياً فـي هذه الفعالية
زيـد من التـقدم مـتمـنيـاً لـهمـا ا
والــنـجـاح.كـمـا شـكـرَ الـعـزاوي
رئـيس الـوفـد مـديـر عـام تـربـيـة
بـــغـــداد/ الـــكـــرخ األولى  فالح
محمود احمد القيسي  و مدير
قـــسم الــــنـــشـــاط عـالء جـــابـــر
ديـرية أمل ـشرفـة الفنـية بـا وا
ـتـمـيـزة واگع  عــلى اجلـهـود ا
الـــتي ادّت الى احلــصــول عــلى

وقع. هذا ا

الــفـصـحى واخلـطـابـة واإللـقـاء
الـــشــعـــري وتـــعـــمـــيـق دراســة
الـنـحـو الـتي نـظـمـتـهـا األمـانة
العامة جلامـعة الدول العربية/
قـطـاع الــشـؤون االجـتــمـاعـيـة-
إدارة الــــــثـــــــقــــــافـــــــة وحــــــوار
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حــصــدت الــطــالــبــة الــعــراقــيـة
ــركـز الــثـالث تـســنـيـم فـاروق ا
على الوطن العربي في مسابقة
الــتــحـــدث بــالــلــغـــة الــعــربــيــة
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رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل اسـتمرار
ــــوجـــة الـــبــــاردة حـــتى يـــوم ا
ـقـبـلـة  مـشـيـرة الى اجلـمـعـة ا
طــــقس الــــيــــوم الـــــثالثــــاء في
ــنــاطق كــافـة ســيــكــون بـاردا ا
مــصــحــوبــا بــأمــطــار وثــلــوج.
وقالت الهيئة في بيان امس ان
(طــــقـس الـــيــــوم الــــثالثــــاء في
نطـقت الـوسطى والشـمالية ا
ســـيــكــون غــائــمـــا مع تــســاقط
زخـات مطـر وثلـوج ثم يتـحسن
بعد الظهر) واضاف ان (طقس
ــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة غــائم مع ا
فـــرصــة تـــســاقط زخـــات مــطــر
وثـــلـــوج خـــفـــيـــفـــة في بـــعض
االقــسـام الـشـرقـيـة ثم يـتـحـسن
بــــعــــد ذلك ودرجــــات احلـــرارة
تنـخفض قلـيال). وتوقع مـتنبئ
ــــوجــــة الــــبــــرد جــــوي ذورة ا
الـشـديـدة الـتي تـضـرب الـعراق
حـاليـاً وتنـخفض فـيهـا درجات
احلــرارة الى مـــا دون الــصــفــر
ئـوي.وكتب صـادق عطـية في ا
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قوات امنية في
حملة لتعقب
داعش في
اطراف
وصل ا


