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اكـــدت كــتــائـب حــزب الــلـه انــهــا لن
ـانـيـة تـشــارك في االنـتـخـابـات الـبـر
ــقـبـلـة كــمـرشـحـ داعــيـة الـقـوى ا
الـوطـنـية الى الـتـعامـل مع معـطـيات
ــرحــلــة بــعــقــلــيــة تــخــتـلـف عــمـا ا
ســـبـــقـــتـــهـــا.وقـــال  بـــيـــان امس ان
(الـــكــــتـــائب جتـــدد قـــرارهـــا  الـــذي
اتخذته  منذ البدء بعدم مشاركة  أي
ـقبـلة من مـالكاتـنا في االنـتخـابات ا
كـمـرشحـ ونـهيب بـأبـناء الـشعب
ـســؤولـيـة ـسـتــوى ا أن يــكـونــوا 
ـلـقـاة عـلى عـاتقـهم بـاحلـفـاظ على ا
وحـدتـهم وسـيـادتـهم ونـحـثهـم على
ـشاركة الفاعـلة والواسعة في هذا ا
االسـتحقـاق االنتخابي) واضاف ان
( الـكتائب تـؤكد دعمـها ومسـاندتها
لــتــرشـيـح وإخـتــيــار من يـتــصــفـون
بــالــوطــنــيــة والــنــزاهــة والــكــفــاءة
والــتـضــحـيــة واإلسـتــعـداد خلــدمـة
ن كـــانـت لـــهم مـــواقف الـــشــــعب 
شـجـاعـة ومـبـدئـية ضـد داعش ومن
ـــــشــــاريـع اإلحــــتالل ـــــقــــاومــــ  ا
والـهيمنة االمريكية وأذنابها ليكون
هــذا اإلخـــتــيــار الــصـــائب مــقــدمــة
إلجــــراء الـــتــــغـــيــــيـــر احلــــاسم في
ـنظومة السيـاسية ولقطع الطريق ا
ـرتـبــطـة بـهـذه عــلى قـوى الـفــسـاد ا
ـشاريع) واوضـح البيان انه  (بعد ا
ـواجـهة أن اجـتـاز الـشـعب مرحـلـة ا
مـع تـــنــظـــيـم داعش الـــتي تـــكـــلـــلت
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اكد قائد العمليات اخلاصة في جهاز
مـكـافـحـة االرهـاب الـلـواء الركـن معن
الـسـعـدي اسـتـعـداد الـقـوات االمـنـيـة
لـلرد عـلى كل من يحاول الـعبث بأمن
مـحافظة كركوك   نـافيا األنباء التي
واقع بـشأن وجود تـناقـلتهـا بعض ا
دواعـش في احملــــــافــــــظــــــة . وقــــــال
الــســعــدي في بــيــان امـس (نــطــمـأن
االهـــالي فـي احملــافـــظـــة بـــأن قــوات
مــكـافــحـة االٍرهــاب مـوجـودة بــكـامل
سـاندة قوة احـتيـاط لها) قـوتهـا و
ـعلـومات الـتي تنـاقلـتها مـبيـنا ان (ا
بــعض مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
ـغرض ال أساس لـها من الصحة وا
والــوضع االمـني مــسـيـطــر عـلـيه في
احملـــافـــظـــة) مـــؤكـــدا ان (قـــواتـــنـــا
سـتـسـحق الـدواعـش واالنـفـصـالـي
سـاس بأمن مواطني اذا مـاحاولوا ا
احملـافظـة في محـيط كـركوك و اجزاء
احملـافظة). ودعا مركز االعالم االمني
إلـى تــوخي الـــدقــة واحلـــذر في نــقل
ـعلومات واسـتسقائـها من اجلهات ا
ركـز في بيان عـنية.وقـال ا االمـنيـة ا
امـس ان (بـــعض مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتماعي تناقـلت شائعات واخباراً
مـلـفقـة عن انـسحـاب لـقوات الـشـرطة
االحتــاديــة وبــاقي الــقـوات األمــنــيـة
ـــوجــودة  مــعــهـــا من احملــافــظــة) ا

احلـقول في قـرية شيخ  فـيمـا العمل
جـــار  لــتــطـــهــيـــر األراضي الــتي 
حتـريرها  تمهيدا لعودة االهالي الى
مــنــاطــقــهم). الى ذلك عــثــرت قــيـادة
عــمـلـيـات بـغـداد عــلى كـدس لـلـعـتـاد
واعـتقال متهم بـسرقة عجلة ضمن
قـاطع منطقة بـغداد اجلديدة . وقالت
الــقـيـادة في بـيـان امس  إن (الـقـوات
االمــنـيــة تــمـكــنت من تــنـفــيـذ واجب
تــفـتــيش ضـمن مــنـطـقــة الـبــومـفـرج
جـنوب بغداد عثرت خالله على كدس
تـفجـرة واالعتدة) وأضاف لـلمـواد ا
أن (الــكـــدس يــحــتــوي عــلى ثــمــاني
عــبـوات نــاسـفــة وست قـنــابـر هـاون
عـيار  120 مـلم بـاالضافـة الى قذيـفة
ــســـاوي وخــمس مـــســاطــر مـــدفع 
لـــلــتــفــجــيــر) واضـــاف ان (قــوة من
الـــلـــواء الــثـــانـي شــرطـــة احتـــاديــة
وبــاالشــتــراك مع مــفــرزة من مــكــتب
مـــكــافــحــة اجـــرام بــغــداد اجلــديــدة
تمكنت من القاء القبض على متهم
اثـن وبحوزتهم عجلة مسروقة نوع
بـيـجـو صـفـراء الـلـون ضـمن الـقـاطع
ذاتـه). وفي محـافظـة االنـبار ضـبطت
مــديـريـة االسـتــخـبـارات الـعــسـكـريـة
كـدسا من االسـلحـة واالعتدة بـعمـلية
غـربي احملـافـظة. واكـد بـيان امس ان
ـديـريـة نـفـذت عمـلـيـة نـوعـية وفق (ا
مـعـلـومات اسـتـخبـاريـة دقـيقـة تـمكن
خاللـهـا استـخبـارات الفـرقة الـثامـنة

 vKŽ œdK  …e¼Uł UMð«u  ∫»U¼—ù« W× UJ

„u d  s QÐ Y³F « ‰ËU×¹ s
مـــشــيــرا الـى ان (الــقــوات األمـــنــيــة
مـستـمرة في واجـباتـها االعـتيـادية)
واوضـح الــبـــيـــان انه (ال يـــوجــد أي
انـسـحـاب من قـبـلـهـا خـاصـة بـعد أن
القـى وجــــوده ارتــــيـــــاحــــاً مـن قــــبل
ـواطـن هـناك) داعـيـا الى (توخي ا
ـعــلــومـات الــدقــة واحلــذر في نـقـل ا
واسـتــسـقـائـهـا من اجلـهـات االمـنـيـة
ـعـنيـة). وكان الـنـائب عن احملافـظة ا
شـــاخــوان عــبــدالـــله قــد اكــد وجــود
اثــبـــاتــات عــلى انــســحــاب الــقــوات

األمنية من كركوك والطوز.
 وقـال عـبد الـله في تـصريح امس إن
ـسـاءل اخلطـيرة (هـنـاك العـديد من ا
الــتي بـدأت حتــدث بـاحملــافـظــة بـعـد
حـادثــة اسـتـهـداف احلـشـد الـشـعـبي
واسـتشـهاد عـدد منـهم على يـد الزمر
االرهــابــيـة) الفــتــا الى ان (قـطــعـات
احلــشـد والــشـرطــة االحتـاديــة بـدأت
بــاالنــسـحــاب من مــنـاطـق حـســاسـة
ومـــهــمـــة وتــعــد بـــؤرة لــنـــشــاطــات
االرهــــابـــــيــــ في جــــنــــوب وغــــرب
احملــافــظــة الــتي تــبــدأ مـن مــنــطــقـة
جــــــــنــــــــوب داقــــــــوق وصــــــــوال الى
احلــــويـــجـــة) وأضــــاف ان (هـــنـــاك
اثـبـاتـات على انـسـحاب تـلك الـقوات
من نـقاطهـا وبحجج مـختلـفة ماخلق
حــالــة خــوف لــدى مــواطــنـي داقـوق
وطـــوزخــرمــاتـــو وكــركـــوك وقــضــاء
الــــدبس) وتــــابع ان (داعش مـــا زال

مـوجودا و بالـتالي فأن أي انـسحاب
لـــتــلك الــقــوات يـــعــني عــودة داعش
لـلسيطرة عـلى مناطقهـا التي فقدتها

سابقا).
 وفي قــضــاء بــيـجـي كـشــفت خــلــيـة
االعـالم احلــربـي عن رفع الـــعـــبــوات
الـناسفـة من القضـاء التابـع حملافظة
صـالح الــــدين تــــمــــهــــيــــدا لــــعـــودة

 . النازح
وافـاد بيان امس ان (مـديرية هـندسة
ـــيـــدان بــاشـــرت بــرفـع الــعـــبــوات ا
الـــنــاســـفــة الـــتي زرعـــهــا داعش من
مـنـطـقـتي قـريـة الـشـيخ عـلي  والـقره
الفتة الـتابـعتـ الى القـضاء بـيجـي)
الى ان (عــنــاصـر الــهـنــدســة فـكــكـوا
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ـــكــتب ـــتــحـــدث بــأسم ا كــشف ا
االعالمي لــرئــيس الــوزراء ســعـد
احلـــــــديــــــثـي عـن اســــــتـــــــمــــــرار
ـفـاوضـات مع اقــلـيم كـردسـتـان ا
اليـجـاد حـلـول دائـمة لـلـمـشـكالت
مـشـيـرا الـعـالـقـة بـ اجلـانـب  
الى ان جلانا فـنيـة احرزت تـقدما
ــلف  فــيـــمــا حــذر بــشـــأن ذلك ا
قيـادي كردي مـن ازمة جـديدة في
نطقة بسبب استمرار احلكومة ا
بـــــاالبـــــقــــــاء عـــــلى مــــــا وصـــــفه
ـشــكالت مع االقـلــيم بـرغم من بـا
طي صــفــحــة االســتــفــتــاء. وقــال
احلـــديـــثـي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(احلــكـومــة االحتــاديــة لم تــقــطع
احلوار مع كـردستـان وكان هـناك
لقاءات سـياسيـة عدة جرت خالل
اضـية مع وفـد ضم رئيس دة ا ا
حـــكـــومـــة االقـــلــــيم نـــيـــجـــرفـــان
الـبـارزاني  بـاالضـافـة الى وجـود
لـقـاءات مـسـتــمـرة عـلى مـسـتـوى
الــــفــــرق الــــفــــنــــيــــة والــــلــــجـــان
ـتـخـصـصـة الــتي تـعـمل بـشـكل ا
مـسـتـمـر وعـقـدت اجـتـمـاعـات في
ـــشـــكالت بـــغـــداد واربـــيل حلل ا
مـشـيـرا  ( الـعـالـقـة بـ اجلـانـب
الى ان (تــــلك الــــلـــجــــان احـــرزت
ـلف والسعي تقدمـا كبيـرا بهذا ا
الى ايـجـاد بـيـئـة مالئـمـة جلـمـيع
االشـكـالـيـات ضمـن حـلـول دائـمة
وليـست سـطـحـية او مـؤقـتـة كـما
حـدث سـابـقا) وتابـع ان (ايـجاد
حـــلــــول وفق الــــدســــتـــور كــــونه
الـــســــقف الــــقــــانـــونـي جلـــمــــيع
ـشكـالت مـا يضـمن ذلـك تـفعـيل ا
االليـات على ارض الـواقع لتـكون
احلـلـول مـتــفق عـلـيــهـا ودائـمـة).
وانــتـــقـــد الـــقـــيــادي فـي االحتــاد
الوطني الكردسـتاني مال بختيار
ـفـاوضـات مع رفض احلـكـومـة  ا
إالقـلـيم  واسـتــمـرار اإلبـقـاء عـلى
شـكالت واخلالفات الـعالـقة من ا
دون حل بـالـرغم مـن طي صـفـحـة
االســتـفــتــاء .وقــال مال بــخــتــيـار

خالل لقائه امس في الـسليـمانية
ــانـي ان (بــغــداد ال الــقــنـــصل األ
تقدر مـدى أهمـية وحدة األراضي
عـــلى أســــاس دســـتـــور احتـــادي
ـــقـــراطي لـــدى االكـــراد ولـــكن د
تبـنت وحدة لـلـعراق عـلى أساس
طــائــفي)  وأضــاف ( كــان يــجب
الـنــظـر الى االســتــفـتــاء عـلى انه
ـــشــكالت نــهـــايـــة حلل جـــمـــيع ا
مــنـــتـــقــدا ولــيـس بــدايـــة لـــهــا) 
(الـــعــقـــلـــيـــة الـــتي  تـــرفض  حل
اخلالفات والـقـضـايا الـعـالـقة مع
اربـيل رغـم مـضي نــحــو خـمــسـة
شــهــور عــلى اجــراء االســتــفــتـاء
وإعالن  كـردســتـان اســتـعــدادهـا
حلـل تــــــــــــلــك اخلـالفــــــــــــات وفـق
الـدسـتور)  مـحذرا مـن (انـفـجار
ـشـكالت من جـديـد ووالدة ازمـة ا
اخـــــــرى  في الـــــــشـــــــرق األوسط
ــنـطــقــة). الى ذلـك دعـا  نــائب وا
رئـيس حــكـومــة كـردســتـان قــبـاد
ـتحدة الى الطالبـاني  الواليات ا
مـــزيــــد من الــــتـــنــــظـــيـم لـــقـــوات
الــبــيــشــمــركــة في اطــار الــوزارة
ـعـنــيـة بـشــؤونـهـا. وقــال بـيـان ا
امس ان (الــــطـــالـــبــــاني الــــتـــقى
مـســاعـد وزيـر الــدفـاع األمــريـكي
روبــــــيــــــرت كـــــــارم  وبــــــحــــــثــــــا
ـفــاوضــات بــ أربــيل وبــغـداد ا
بـاالضــافـة الى  الــدعم األمــريـكي
حلـــــــوار جــــــدي عـــــــلـى أســــــاس
الـدسـتـور والسـيـمـا بـشـأن إعـادة
فــــتح مــــطــــارات إالقـــلــــيـم  امـــام
الـرحالت اجلـويـة الـدوليـة فـضال
عن تـوفــيـر الــرواتب لـلــمـوظــفـ
والــعـــامـــلــ في اإلقـــلـــيم. ودعــا
الطـالبـاني أمـريكـا الى (مـزيد من
الدعم لـتـنظـيم قـوات البـيـشمـركة
ــــعـــــنـــــيــــة في اطـــــار الـــــوزارة ا
بــــشـــؤونــــهــــا وبــــشــــكل حــــديث
بـــاالضــــافــــة الى تــــقـــد الــــدعم
السـتــمـراريــة احلـوار بــ أربـيل
وبغداد من اجل إيجاد حل سريع
لـلـمـشـكالت كـافـة). وابـدى الـوفـد
(دعــــمه الســــتــــمــــرار احلــــوارات
مـشـيـرا  ( اجلاريـة بـ اجلـانـب

الى ان ( دعم إالقليم  فيما يخص
اجلــانـب الــعـــســـكــري وتـــنـــظــيم
الـتـدريـبــات لـقـوات الـبــيـشـمـركـة
والـرفع من مـسـتـوى مـهـنـيـة تـلك
القـوات سـيعـزز العـالقات الـودية
بـــــ أربـــــيـل وواشـــــنـــــطـن.  في
ـالـية غضـون ذلك نـفت الـلـجـنـة ا
النيـابيـة التـصريـحات التي ادلى
بهـا النـائب مسـعود حـيدر بـشأن
مـوافـقــة احلـكـومــة عـلى تــشـكـيل
جلنـة لـلـبـحث في خالفـات بـغداد
واربـــيل فـــيــــمـــا يـــخص حـــصـــة
ـــوازنـــة. وقــال كـــردســـتــان مـن ا
عضـو الـلجـنـة احـمد حـمه رشـيد
في تصريح امس حللم نسمع عن
تـشــكــيل جلــنــة تـخـص مـتــابــعـة
مـــطـــالـب حـــكـــومـــة االقــــلـــيم في
وازنة وال صحة لـتشكيله الفتا ا
الى ان (مـطــالب االكــراد لم تـدرج
وازنة ولهذا السبب قاطعنا في ا
اجلـــلــســـات الـــتي تـــدرج فـــيـــهــا
منـاقشـة القـانون). وفي مـحافـظة
كـــركـــوك كـــشـــفـت الـــنـــائـــبـــة عن
احملـافــظــة آال الـطــالــبـاني عن ان
ــقــال جنم الــدين كـر احملـافظ ا
سحب مبلغ  62 مليون دوالر من
مـسـتـحـقــات الـبـتـرودوالر.وقـالت
الـطـالـبــاني في تـصـريح امس ان
(62 مــــلـــــيــــون دوالر مـن أمــــوال
مسـتـحـقـات بتـرودوالر احملـافـظة
تسلـمهـا كر من مبـيعـات النفط
لـســتــة أشـهــر من احلــقــول الـتي
كــانـت حتت ســـيـــطــرة حـــكـــومــة
االقــلـيـم و شــركــة كـار) عــلـى حـد
تعبيرها.  الفتة الى ان (االستالم
 وفق وصــوالت ووثــائق اال ان
إدارة احملـافظـة لـم تسـتـلم دوالرا
وأحـدا منـهـا). واتـهم الـنـائب عن
كـون الـتركـمـاني نـيازى مـعـمار ا
أوغلو محافظ صالح الدين أحمد
عبد اللـه اجلبورى بـالـتواطؤ مع
.وقــال أوغــلــو فى االنــفــصــالـيــ
تــــصــــريـح امس ان (اجلــــبــــوري
تواطـأ مع االنفـصالـي و جتاوز
عــلى اجملــلس الـــبــلــدي وهــددهم
بـأنه لن يــكـون هـنــاك قـائـمــمـقـام
ـديـنـة الـطـوز) مـؤكدا ان جـديـد 
كون  قرر إمهال اجلبوري مدة (ا
أسـبـوع لـلـمـصــادقـة عـلى تـعـيـ
قائـمـمقـام جـديد) وتابع انه (فى
حال امتنـاع اجلبورى عن إصدار
األمـر ســوف تــعـلـن الـتــظــاهـرات

فتوحة فى الطوز).  ا
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سجل ريـال مدريـد فوزا كبـيرا عـلى مضـيفه ديـبورتـيفـو آالفيس بـاربعة
اهـداف دون مــقـابل امس الـســبت ضـمن مـنــافـسـات اجلـولـة  25 من

الليجا.
ــركـز الـثــالث فـيـمــا جتـمـد ورفع الـريــال رصـيـده الى  51نـقــطـة في ا
ـركز الـ   16 وانهى رصيـد ديبـورتيـفو آالفـيس عنـد النـقطة  28 في ا
لـكي الشـوط االول مـتقـدما بـهـدف حمل امـضاء كـرسـتيـانو رونـالدو ا
ـبـاراة عن رونـالـدو وجـاءت االهــداف الـثالثـة في الـنـصف الــثـاني من ا
ـا مـن عالمـة اجلـزاء.وواصل الالعب الـدولي وغـاريث بـيل وكـر بـنـز
ــصــري مــحــمــد صالح تــســجــيل األرقــام الــتــاريــخـيــة فـي الـدوري ا
يرلـيج) بعدمـا سجل الـهدف الثـاني لليـفربول مـتاز (البـر اإلجنلـيزي ا
ـبـاراة الـتي انـتـهـت بـفـوز لـيـفـربول في مـرمى وست هـام يـونـايـتـد في ا
بـنتيجة  1-4 امس السـبت على ملـعب أنفيلـد ضمن منافـسات اجلولة

وبـــالـــتـــنـــســيـق مع اســـتـــخـــبــارات
الـلواء 32 مـن ضبط كـدس لالسـلـحة
دينة واالعـتدة في منـطقة الـكرابلـة 
الـــقــائم) مـــشـــيــرا الى ان (الـــكــدس
يـحتوى على  167 قـنبرة هاون عيار
 120 مـــلم و  7 أحــــزمـــة نـــاســـفـــة
ومـنصـت الطالق الـصواريخ وكذلك
صـاروخـ كـاتـيـوشـا بـاالضـافـة الى
صـاروخ  وهـاون عـيار  60 مـلم). من
جهة اخرى كشفت اللجنة االمنية في
مـجـلس قـضـاء الـزبـيـر فـي مـحـافـظة
الـبصـرة عن اعتـقال عشـرة مطـلوب
بـينهم مجـرمون وصفتـهم باخلطرين
شتركة التي ضـمن العملية االمنـية ا
تـنفذ في مناطق الـقضاء.وقال رئيس
الــلـجــنـة مـهــدي ريـكـان فـي تـصـريح
امس إن (الـعملية أسفرت عن اعتقال
 14مـطلوباً لـلقضاء)  مـوضحا انها
(تـنـفذ من قـبل مراكـز شرطـة القـضاء
وبـإسنـاد من قيـادة عمـليـات وشرطة
احملـافــظـة لـتـنـفـيـذ مـذكـرات اعـتـقـال
) وتـابع ان (قوة امـنية من ـطلوب ا
شـرطـة ام قـصـر تـمـكـنت مـن اعـتـقال
مــتـهـمـيَن مــطـلـوبـ بــجـرائم سـطـو
وســرقـة بـحـوزتـهـمــا كـمـيـة من مـادة
الــكــريــســتــال اخملــدرة) مــبــيــنــا ان
ــتـهــمـ اعــتــرفـا بــتـنــفـيــذ  سـبع (ا
عــمــلـيــات ســرقـة الجــهــزة الـتــبــريـد
ودراجــــات من مــــخــــتـــلـف مـــنــــاطق

الناحية). 
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. شروعة للفلسطيني احلقوق ا
وأضــافت الــوزارة في بـيــان ان هـذا
الـــــقــــرار يــــظـــــهــــر إصــــرار االدارة
األمـــريـــكــيـــة عـــلى الـــقـــضــاء عـــلى
ـؤاتيـة لـلسالم من خالل الـظـروف ا
االســـتــخــفـــاف بــالــقـــانــون الــدولي
وقـــــرارات مــــجــــلس االمـن الــــدولي

تعلقة بالقدس. ا
ووصــفت قـيــادة مـنـظــمـة الـتــحـريـر
الــفــلــســطــيــنــيــة اجلــمــعــة الــقــرار

األميركي بأنه استفزازي.
وحـــصل اإلعالن الــذي  اجلــمــعــة
بـعـد الـقـرار الـذي اتـخـذه في كـانون
ـــاضي الـــرئـــيس األمـــريــكي االول ا
دونـالـد تـرامـب بـ االعـتـراف رسـمـيا
بـالقـدس عاصـمة السرائـيل مخـالفا
بـذلك اسالفه ومـثيـرا االنتـقادات في

كل أنحاء العالم.
وبــعـد هــذا اإلعالن تـصــدر الـرئـيس
الــتـركي رجب طـيب اردوغـان حتـرك
الــدول االسالمــيـة احــتــجـاجــا عـلى
الــقــرار ونــظم قــمـة في اســطــنــبـول
أعــلـنـت خاللـهــا مـنــظـمــة الـتــعـاون
االسالمـي القـدس الـشرقـيـة عاصـمة

للدولة الفلسطينية.
واتـهـمت وزارة اخلـارجـيـة الـتـركـيـة
ـتـحـدة الـسـبت بـأنـها لم الـواليـات ا
تــســمع صــوت ضــمــيــر اجملــمــوعـة

الدولية أو جتاهلته وهذا أخطر.
ويــأتي هـذا االنــتـقـاد الــذي وجـهـته
انــقـرة فـيــمـا تـوتـرت الــعالقـات بـ
تحدة وتـركيا في األشهر الـواليات ا
األخـيـرة عـلى خـلـفـيـة خالفـات حول

سوريا خصوصا.
كـذلك تـقـيـم أنـقرة عـالقـات حـسـاسة
مـع إسرائـيل الـتي أبرمت في 2016
اتـفاقـا لتـطبـيع العـالقات مـعهـا بعد
سـنوات من الفتور لـكنها ال تتوانى
عن تــوجــيه انــتــقــادات لـلــســيــاسـة

االسرائيلية.

ـمتـاز. ووصل محـمد صالح الـ  28من مسـابـقة الـدوري اإلجنلـيزي ا
ـوسم في صـدارة هدافي الى الـهدف  23في مـسابـقـة الـدوري هذا ا
سـابقة بالـتساوي مع اإلنكـليزي هاري كـ مهاجم توتـنهام. واصبح ا
أول العب يـسجل  20هـدفًا بقـدمه الـيسرى فـي موسم واحـد بالدوري

اإلجنليزي عبر التاريخ.
ـيـرلـيج ووضـعت الـنـتـيــجـة لـيـفـربـول فـي وصـافـة جـدول تـرتـيـب الـبـر
برصيد  57نقـطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف ويبقى
ركز لألخيـر مباراة أمـام تشـيلسي الـيوم بـينمـا يأتي وست هـام في ا

الـ13برصيد  30نقطة.
انـيـا وأوقف هيـرتـا برلـ انـتصـارات بـايرن مـيـونخ في الدوري وفي ا
باراة اني الـتي امتـدت لعـشرة مـباريـات بعـد ان تمـكن من انهـاء ا األ
بالـتعادل الـسلبي في الـلقاء الـذي اقيم امس السـبت على ملـعب أليانز

أرينا ضمن منافسات اجلولة الـ.24
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ــركـــزيــة الى دعم دعـــا احلــكــومـــة ا
عـمــلـيـة صـيـانـة الــطـريق بـاعـتـبـاره

ستراتيجيا . 
وقـال مـديـر نـاحـيـة قـزانـيـة الـتـابـعة
لـــلـــمــحـــافـــظـــة مــازن اخلـــزاعي في
تـــصـــريـح امس ان (طـــريق ديـــالى-
واسط ســيـبــقى مـغــلـقــا الى اشـعـار
ــركــبــات بــعــدمـا اخــر امــام مــرور ا
تـسببت السيول اجلارفة القادمة من
احلــدود االيـرانـيــة- الـعـراقــيـة عـلى
ــاضـــيـــة الى اضــرار مـــدار االيـــام ا
كـبيرة) وأضـاف  أن (عمـلية صـيانة
الـطـريق لن تـتم اال بعـد تـوقف تدفق
الـســيـول واالمـر يـحـتـاج الى جـهـود
ـركـزيـة في دعم مـن قـبل احلـكـومــة ا
عـمـلـيـة الصـيـانـة باعـتـبـاره الـطريق
ــرور ســـتــراتـــيــجـي ومــنـــفــذ مـــهم 
الــقــوافل الــتــجــاريــة من احملــافــظـة
صـوب احملـافظـات اجلنـوبيـة).وعلى
الـصـعيـد نفـسه اعـلنت قـيادة شـرطة
مــحـافـظـة بـابل عن ان شـرطـة االثـار
عـثرت على 75 قـطعـة اثريـة متـنوعة
جـــرفــتـــهــا ســـيــول االمـــطــار من تل

الزقورة .

األمـــطـــار في مـــنـــتـــصف االســـبــوع
تـقريبـاً). وأعلنت جلـنة اخلدمات في
مـجـلس محـافـظة ديـالى  أن االمـطار
االخــيـرة تــسـبب في انــهـيــار عـشـرة
مــنـازل جـمـيـعـهــا لـفـقـراء في قـضـاء
بـعـقـوبـة وضـواحـيـهـا.وقـالت عـضو
الــلـجـنـة جنـاة الــطـائي في تـصـريح
امـس ان (مــوجـــة المــطـــار االخــيــرة
الــــتي ضــــربت اجـــزاء واســــعـــة من
احملـافظة  ومنها بعقوبة تسببت في
انـهيار عشرة  دور سكنية متواضعة
في عـشوائيات متفرقة داخل بعقوبة
وضــــواحـــيـــهــــا) مـــشــــيـــرة الى أن
(االضــــرار كـــانت مـــاديــــة ولـــيـــست
بـــــشــــريــــة) وأضـــــافت أن (بـــــعض
الـعـشـوائـيـات حتـولت الـى بـحـيرات
مـــيــاه النـــهـــا مــعـــدومــة اخلـــدمــات
بـاالسـاس كمـا انـها تـقع في مـناطق
منخفضة جدا) مشيرة الى ان (ملف
الــعــشـوائــيــات يــحـتــاج الى حــلـول
ـقـام جــذريـة النه واجب انـســاني بـا
االول). واكـــد مـــســـؤول مـــحـــلي في
احملــافــظــة أن طـريق واسـط- ديـالى
سـيبقى مغـلقا الى اشعـار آخر فيما

ومـنــاطق مـتـفـرقـة من مـدن اجلـنـوب
وقــد  تـــشــمل االمــطــار مــحــافــظــات
ـثنى) واوضح الـبصـرة وذي قار وا
عـطـيـة ان ( االمـطـار سـتـمـشل أيـضاً
ـوصل وصالح الدين شـمـال مديـنة ا
ومـنـاطـق مـتـفـرقـة من الـسـلـيـمـانـيـة
وكـــركــوك واربـــيل ودهـــوك وتــكــون
) وتـابع  ان (الـيـوم خـفــيـفـة عـمـومـاً
االحـــد  ســـيــكـــون الــطـــقس غـــزيــرة
بــاالمـطــار  في عـمــوم مـدن الــشـمـال
والـغـزارة متـوقـعة في نـواحي ومدن
كركوك وديالى وعموم مدن اجلنوب
والــوسط والــفــرات االوسط وتــكـون
أحــيــانــاً غــزيـرة فـي واسط وشــمـال
مـــيــســـان وأطــراف مـن الــعـــاصــمــة
ا فرص االمطار في بابل بـغداد ور
وكــربالء والــنـجف والــديـوانــيـة هي
االقـل) مـــشــــيـــرا الى ان (األمــــطـــار
تــتــوقف الـيــوم االحــد عـدا مــنـاطق
مـتفرقة من مدن الشمال تستمر فيها
االمـطار  إضافة الى مديـنتي ميسان
والـكــوت خـصـوصـا شـرقـهـمـا حـيث
تـسـتـمر فـيـهـما االمـطـار لـغايـة فـجر
الــيـــوم االحــد ) مــتــوقــعــاً (هــطــول

الــذي يــؤدي الى زيـادة في الــفـوارق
احلــراريـة بــ طــبـقــات اجلـو كــافـة
وهــذا يــؤدي حلـمل حــراري مــفـاجئ
أحـياناً وتـشكل سحب ركامـية رعدية
في مـنطقة محددة ينتج عنها أحياناً
هـطول أمـطار بـكمـيات غـير مـتوقـعة
أيــضــاً) وأضـاف ان (الــغــالب عـلى
ـؤثـرة حالـيـاً هو الـتـنوع احلـاالت ا
ـتاز في طـريـقة الـهطـول فمـنهـا ما 
بـالد  أي أمـطار مسـتمرة لـساعات
ـتـاز بـالـزخـات فـتـرات  ومـنــهـا مـا
قــصــيــرة  بــســبب تــنــوع الــســحب
ـتـشـكـلة الـنـاجت عن تـنـوع احلاالت ا
ــــنـــاطق واخـــتالف فـي مـــخـــتـــلف ا
الــتــضــاريـس وتــقــلــبــات احلـرارة)
ـــتـــوقع وأشــــار الى ان (األمـــطــــار ا
هــطــولـــهــا الــيــوم الــســبت  تــشــمل
مناطق عدة مع االخذ بنظر االعتبار
ان االمطار ستكون في اماكن متفرقة
ـدن و سـتـكـون فـي الـعـاصـمـة مـن ا
بـــغــداد وفي مـــحــافـــظــتـي االنــبــار
وديــالى وتــشــتــد فــيـهــمــا أحــيــانـاً
بــاالضـافـة الى مــنـاطق مـتــفـرقـة من
جميع مدن الوسط والفرات االوسط

تــســاقط زخــات مـطــر خــفـيــفــة لـيالً
ودرجــات احلـرارة تــرتـفع قــلـيالً عن
الـيـوم السـابق). واضـاف ان ( طقس
قبل سـيكون غائـما جزئيا الـثالثاء ا
ــنــطــقــة الــوســطى مع فــرصــة فـي ا
ــطــر لـــيالً  ويــكــون في لـــســقــوط ا
الـشـمـاليـة غـائـماً مع تـسـاقط امـطار
خـفيـفة الى مـتوسـطة الـشدة وتـكون
غـزيـرة في االقـسام الـشـرقـية مـنـها 
وفي اجلـنوبـية يـكون الـطقس غـائما
جـزئـيا مع فـرصة لـسـقوط االمـطار)
واشـــــار الـــــبــــيـــــان الى ان (طـــــقس
قبل سيكـون غائما جزئياً االربـعاء ا
في الـوسطى فيمـا يكون الطقس في
الـشمالـية غائـما جزئـياً الى غائم مع
ـطر صـباحاً  وفي فـرصة لـتساقط ا
اجلـنوبـية يـكون الـطقس صـحوا مع
نبئ قـطع من الغيـوم ). فيمـا توقع ا
اجلـوي صـادق عـطيـة مـرور الـعراق
بـتـقـلـبـات جـويـة. وقـال في صـفـحته
دة عـلى مـوقع فـيسـبـوك امس ان (ا
الـتي نعيشـها هي التقـلبات اجلوية
بــسـبـب اقـتــرابـنــا من نــهـايــة فـصل
الـشتـاء وارتفـاع احلرارة الـسطـحية
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقـس االيام
ـنطقة الوسطى قبلة  في ا االربـعة ا
غـائما جزئيا والريـاح شمالية غربية
خـفيفـة الى معتدلـة السرعة  20-10
كـيلو مترا في الساعة  ومدى الرؤية
8-10 كـيـلـو مـترات  وفي الـشـمـالـية
غـائماً مع تساقط زخـات مطر خفيفة
والـرياح جنوبـية شرقيـة الى معتدلة
الــســرعــة وفي اجلــنــوبــيــة غــائــمـا
جــزئـيــا والــريـاح شــمـالــيــة غـربــيـة
خـفيـفة الى مـعتـدلة الـسرعـة  . واكد
بـيـان للـهيـئة تـلـقته ( الـزمان ) أمس
ـتـفـرقة (اسـتـمـرار سـقـوط االمـطـار ا
فـي الـــوســــطـى غـــدا االثــــنــــ وفي
الـشمالـية سيـكون الطـقس غائماً مع
تـساقط امطار  خـفيفة الـى متوسطة
الـــشـــدة تـــكـــون غـــزيـــرة في بـــعض
االمـاكن  امـا فـي اجلـنـوبـيـة فـيـكون
الـطـقس غـائـمـا جـزئـيا الى غـائم مع

{ الـقاهـرة- ا ف ب: استـنكـر االم
الـعـام لـلجـامـعة الـعـربـية أحـمـد أبو
الـغيط امس السبت بأشد العبارات
إعـالن وزارة اخلـارجـيــة األمـريــكـيـة
ـــتـــحــدة نـــقل اعـــتـــزام الــواليـــات ا
ســفـارتــهـا من تل أبــيب إلى مــديـنـة

ُقبل. القدس في أيار ا
وعد ابو الغيط في بيان قرار اإلدارة
األمــريــكــيــة يُــمــثل حــلــقــة جــديـدة
وخــطـيــرة في مــسـلــسل االسـتــفـزاز
ـسـتـمـر مـنـذ والـقـرارات اخلـاطـئـة ا
ـاضي والـذي يوشك كـانـون االول ا
أن يــقــضي عــلى آخــر أمل في سالم
وتـــعــايش بـــ الــفـــلــســـطــيـــنــيــ

. واإلسرائيلي
واضــاف أن الـقــرار األمـريـكـي بـنـقل
الــســـفــارة في ذات تــاريخ الــنــكــبــة
يــكـشـف عن انـحــيـاز كــامل لـلــطـرف
اإلسـرائيلي وغياب أي قراءة رشيدة
لـطبـيعـة وتاريخ الـصراع الـقائم في
ــنـطـقـة مـنـذ مــا يـزيـد عن سـبـعـ ا

. عاماً
وقـال ابو الغيط ان هذا القرار يفقد
الــطـرف األمــريــكي فـعــلـيــاً األهـلــيـة
ــطـلـوبـة لــرعـايـة عــمـلـيـة ســلـمـيـة ا
تُــــــفـــــضـي إلى حـل عــــــــــادل ودائم

للنزاع .
ـتـحدثـة بـاسم اخلـارجـية وأعـلـنت ا
االمـريكـية هـيذر نـاورت اجلمـعة ان
مـقر السفارة االمـريكية في اسرائيل
ســيــنــقـل رســمــيــا من تل ابــيب الى
ـقـبل بالـتزامن مع الـقـدس في ايار ا
الـــذكــرى الـــســبــعـــ لــقـــيــام دولــة

اسرائيل.
وقـالت نـاورت في بـيـان نحن بـغـاية
الــســرور لــقــيــامــنــا بــهــذا الــتــقــدم
الـتـاريـخي ونـنـتـظـر بـفـارغ الـصـبر

االفتتاح في ايار.
وأثـار القرار وتزامـنه مع ذكرى قيام
دولــة اسـرائـيل في الــرابع عـشـر من
ايــار غـضب الــفـلـســطـيـنــيـ الـذين

وصفوه باالستفزاز.
ويـحيي الفلـسطينيـون سنوياً ذكرى
الـنـكـبـة اي قـيـام دولـة اسـرائـيل في
الرابع عشر من ايار  1948 ما اجبر
مـئـات آالف الفـلسـطـينـي عـلى ترك
مــدنـــهم وقــراهم والــنــزوح الى دول

عربية مجاورة. 
وعـدت  تركيا أن قرار السفارة مقلق
لـلـغـاية مـتـهمـة واشـنـطن بـالـقـضاء

على آمال السالم.
وقــالت وزارة اخلــارجــيــة الـتــركــيـة
قلق لـلغاية تـعليـقاعلى هذا الـقرار ا
ــتــحـدة الــذي اتــخــذته الــواليــات ا
ســـتـــواصـل تـــركـــيـــا مع أكـــثـــريـــة
اجملـــمــوعـــة الــدولـــيــة الـــدفــاع عن

احمد ابو الغيط

بـاالنـتـصـار بـبـركـة ووجـود الـعـلـماء
الـــواعــ حــصــون االسالم وبــدمــاء
الـشـهـداء وصـبـر أهلـيـهم وبـتـظـافر
ـقــاومـة واحلــشـد جــهـود فــصــائل ا
الـشعـبي وقواتـنا األمـنيـة على قوى
الـظالم والشـر التي خطـطت لتـدمير
الـعراق وتـقسـيمه وتـفكـيك أواصره
اإلجـتماعية واجلغرافـية والسياسية
والـــثــقــافــيــة) وتـــابع انه (بــات من
الـــضـــروري عـــلى جـــمـــيـع الـــقــوى
الــوطـنــيـة بـجــمـيع مــكـونــاتـهـا ان
ـرحـلة تـتـعـامل مع مـعـطيـات هـذه ا
بـعـقلـيـة تخـتـلف عـما سـبـقتـهـا فلن
نــرضى بــعـد كـل هـذه الــتــضـحــيـات
الــكـبــيـرة الـتي قــدمـهــا الـشـعب أن
نـقـبل بـواقع سـيـاسي يـصادر إرادة
الـشعب ويفرض عليه الرضوخ الى
إرادات قــــوى ســـيـــاســــيـــة فـــاســـدة
ومـــتـــآمــرة أو االســـتــسـالم الى مــا
حتـــاول اإلدارة االمــريــكـــيــة فــرضه
والــتي تــصـر عــلى الـعــودة الحـتالل
الــعـراق والــهـيــمـنــة عـلى ســيـادته
ومـقدراته وثـرواته ومـصادرة قراره
الــسـيــاسي بـاإلبــقـاء عــلى قــواتـهـا

العسكرية). 
وعـلى صـعيـد اخـر كشف الـنائب عن
مـحافظة الديوانـية علي البديري عن
وجــود صـفـقــات ومـسـاومـات  داخل
مـفـوضيـة االنتـخابـات في احملافـظة
مـبيـناً أن عراب الـصفـقات شخـصية
ـفوضيـة في بغداد فـيما مـتنـفذة  با
دعـا إلى الـضـغط بـاجتـاه عـدم حرف

ـفوضية عن مسارها.وقال البديري ا
فـي تـــــصـــــريح امـس ان (مـــــجـــــلس
ــفـــوضــ اجلــدد الــذي بــني عــلى ا
أســــاس احملـــاصــــصــــة احلـــزبــــيـــة
والـسـيـاسـية والـكـتـلـية بـدأت تـظـهر
ســـلــبــيــاته بــشـــكل واضح من خالل
حــاالت لـلــنـقل الــتي بــدأت بـوادرهـا
ـفوضيـة باحملـافظة ) داخل مـراكز ا
ـا حــذرنـا سـابــقـا من مــضـيــفـاً (طــا
تـبـعـات بـنـاء مـفوضـيـة االنـتـخـابات
عــلـى أسس حــزبــيــة ومــحــاصــصــة
ـا ــسـبـق  خلــشــيــتــنـا وعــلــمــنــا ا
ــــراحل ســــتــــؤول الـــيـه األمــــور بـــا
الالحقة) واوضح ان (هناك صفقات
ومـسـاومـات جتـري داخـل مـفـوضـية
الــديـوانـيـة لــكل من لـيس له دعم من
انية كـتلة أو حزب أو شخصـيات بر
أو سـياسـية مـتنـفذة يـقابـلهـا سعي
راكز ب نـاصب في تلك ا لـتقسيم ا
بـــــــعض األحـــــــزاب عــــــلـى أســــــاس
احملـــاصـــصـــة ولـــيـس الـــكـــفــاءة أو
اخلـــبـــرة وعــراب تـــلك الـــصــفـــقــات
ـفـوضـيـة في شـخــصـيـة مـتـنـفـذة بـا
بـغـداد) وتـابع ان (هـذه الـسـيـاسات
تـشير بكل وضوح إلى وجود رغبات
ـفـوضـيـة وفق حـقــيـقـيـة لـتـسـيــيـر ا
ــا يــجـعل نــزاهـة رغــبــات حـزبــيـة 
االنـتخابـات أمراً مشـكوكا به) حسب

قوله . 
واضــــاف الـــبــــديـــري ان (مــــوظـــفي
ـفـوضـيـة بالـديـوانـيـة وفي مـناطق ا
ـا يـجري أخـرى يـخـشـون احلـديث 

ـناطـقهم ـراكـز االنتـخابـية  داخل ا
خـشيـة طردهم أو نـقلـهم إلى أطراف
احملـافـظة أو إلى مـحـافظـات أخرى)
مـــــشــــددا عــــلـى (ضــــرورة أن يــــعي
ـواطـن الـبـسـيط حـقـيـقـة مـايـجـري ا
وأن يــتـحــرك الـرأي الــعـام لـلــضـغط
ــفــوضــيـة عن بــاجتــاه عــدم حـرف ا
ــفـتـرض انـهـا مــسـارهـا والـتي من ا
مــسـتــقـلــة قـبل أن تــصـبـح أداة بـيـد
ـــواطن األحـــزاب لـــســـرقـــة صــوت ا
وتـــثـــبـــيت ســـطـــوة وســـلــطـــة تـــلك

األحزاب) حسب قوله .
 ولـم يــتــسن لـ(الــزمــان ) احلــصــول
ـفــوضـيـة عــلى  تـفــاصـيل عن رأي ا
الـعلـيا لالنـتخـابات بـرغم االتصاالت

الهاتفية دون رد .

شعار كتائب حزب اللهشاخوان عبد الله

UD—∫ مياه االمطار تغرق شوارع منطقة النهروان في ديالى «

a½uO   «—UB²½≈ n u¹ 5 dÐË WOÝUOI « ÂU —_« qO− ð q «u¹ ÍdB*« ÊuŽdH «


