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ــشـــروع الــعـــربي في هـــدد تــيـــار ا
مــحــافــظـة كــركــوك بــاحـتــجــاجـات
شــعـبـيـة اذا مـا جــرى الـتـعـاون مع
االســايش مـرة اخـرى مـشـددا عـلى
ـلف األمنـي في احملافـظة يجب ان ا
ان يـــكـــون بــيـــد احلـــكــومـــة. وقــال
ـــشـــروع الـــعـــربي الـــقـــيـــادي في ا
بــاحملــافـظــة عـبــد الــرحـمـن مـنــشـد
العاصي في بيان امس إن (الشباب
الـــعــربي فـي كــركـــوك قــد يـــضــطــر
لـالحـــــتــــجـــــاج عـــــلـى مـــــحــــاوالت
ومـــطــالــبـــات ومــخــطـــطــات اعــادة
الــتــعــاون مع االجــهــزة الــقــمــعــيـة
ــرتــبــطــة بــاحلــزبـ األســايش وا
الـــــكـــــرديـــــ االحتـــــاد الـــــوطـــــني
ـقـراطي الــكـردسـتــانـيـ في والــد

مـــحــــافـــظـــة كـــركـــوك بـــعـــد ان 
إخـراجـهـا من قـبـل ابـطـال مـكـافـحة
االرهـــــــاب واجلــــــيـش الــــــعـــــــراقي
ـشـتـركـة لـيـلـة  16من والـقـطـعـات ا
ــاضي).وأضـاف ان تــشـرين االول ا
(هناك رفضاً شعبيا واسعاً حملاولة
زعـزعة الوضع األمـني في احملافظة
مـجـددا وان عرب وتـركـمان كـركوك
لن يــسـمـحــوا مـجـددا بــعـوده عـمل
ووجــود  االســايش الــكــرديــة الـتي
تـتـحـمل مآسـاة واسـتهـداف الـعرب
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مع اجلــيش في إزالــة األلــغــام من
وصل بـير لودهـامر في تـصريح ا
ـز اوردته صـحــيـفــة صـنــداي تـا
الـبــريــطــانــيــة  ان ( الــفــرق إزالـة
األلغام تمكنت من تفكيك  27 ألف
ــكن لــغم ).وأضــاف لــودهــامــر (
وصف مـا قـامـوا به بـأنه عـبـقـريـة
شريرة). مـشيرا الى ان (مـا قاموا
به يفـوق بـكثـيـر مـدى وتعـقـيد أي
شيء رأيته في  30عاما من العمل
في هــــذا اجملــــال).وتـــــابع إن (من
ــئـــات من الــفـــرق عـــثـــرت عــلـى ا
تفجـرات). مبينا انه (لم مصانع ا
يـقم أحــد من قــبل بــوضع كل هـذا
ـتـفـجرات في مـكـان قبل الكم من ا
مغـادرته).وقالت وزارة الـدفاع في
بــيــان امس إن (عـــنــاصــر الــفــوج
الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات
االنبار نفّذت حملة لتفتيش بعض
مناطق الـصحراء الـغربيـة بالقرب
من مـطـار مـديـسـيس).وأضـاف أن

الـساحات العـامة في حي اجلامعة
وصل).وأضاف ان (اجلثة وسـط ا
بـدت عـلـيـها آثـار أطالقـات نـارية).
مـشيـرا الى ان (القـوة نقـلت اجلثة

الى دائرة الطب العدلي). 
وفـي صالح الــــديـن قــــال مــــصـــدر
امـس ان (القـوات االمـنـيـة تـمـكـنت
من تـفـجـير عـبـوة ناسـفـة مسـيـطر
ــحـافــظـة عــلـيــهــا وسط تـكــريت 

صالح الدين). 
واضـــاف ان (الــــعـــبـــوة كـــانت من
مــخـــلــفــات داعش  حــيث وصــلت
الـيها القـوات االمنية خالل بـحثها

عن اخملـلـفـات وبقـايـا التـنـظيم في
ذكـورة ). من جانب اخد ـنطـقة ا ا
حــددت قــيــادة عــمـلــيــات ســامـراء
طـريــقـاً ألهـالي الـقـضـاء الـراغـبـ
بـــالـــذهــاب إلـى بــغـــداد أو اإليــاب
مــنـهـا خـالل فـتـرة زيــارة اإلمـامـ
نـاسبـة ذكرى والدة الـعسـكريـ 
واســتــشـهــاد اإلمـام عــلي الــهـادي
عــلــيه الــسالم ابـتــداء من يــوم غـد

ولغاية انتهاء الزيارة. 
وقـال قـائد الـعمـليـات اللـواء قوات
خــاصـة الـركن عـمـاد الـزهـيـري في
تـــصــريـح امس ان (نــدعـــو أهــالي

ســامــراء الـذين يــرومـون الــذهـاب
إلـى بغداد واإليـاب منـها إلى سلك
ـــعـــتـــصم _ طـــريـق ســـامــراء _ا
الـضلـوعية  _قـناة  _ 14مـحطة
بـلـد وبالـعكس خالل فـترة الـزيارة
ـــرقــدي اإلمــامـــ الــعــســـكــريــ
ـنـاسبـة ذكرى اسـتشـهاد ووالدة
اإلمــام عـلي الـهــادي عـلـيه الـسالم
ــروريــة لـــتــفــادي االخــتـــنــاقــات ا
ابـــتــداء من الـــســاعــة الـــســادســة
صـبـاح غد االثـنـ ولغـايـة انتـهاء

الزيارة).
 الـى ذلـك اكــــــــدت مـــــــــديـــــــــريــــــــة

ســيـــاســيــة تــهــدد أمن وأســتــقــرار
ووحـدة الـعـراق).  مـن جـهـة اخرى
اصــــدرت وزارة الـــداخـــلــــيـــة امـــراً
بــتــكــلــيف قــائــد  لــشــرطــة كــركـوك
بــالـوكـالــة. وبـحـسب كــتـاب رسـمي
فـقد (قـررت  الوزارة تكـليف العـميد
هام عـلي كمال عـبد الرزاق حـمزة 
مــديـــر شــرطــة مــحـــافــظــة كــركــوك
ــنـــشــآت وكــالــة). واكــد مــصــدر وا
امـني تـسـلـم  الـعمـيـد حـمـزة تـسـلم
ــنــصـب خــلــفــا لــقــائــد الــشــرطــة ا

السابق خطاب عمر.
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بـنــصب الـسـيـطـرات الـوهـمـيـة في
الــقـضـاء).وذكـر الــبـيـان ان (قـوات
اللواء  29 بـاحلشد الـشعبي عالج
مــفــرزة مـتــحـركــة لــداعش حـاولت
ـنتـشرة الـتـعرض عـلى قـطعـاتنـا ا
فـي ســـــــــــاتــــــــــر تـل صـــــــــــفــــــــــوك
احلـــدودي).وأشـــار الى ان (قــوات
الـلواء حققت إصابات مباشرة في
صـفـوف تنـظيم داعش ,فـيـما الذوا

بالفرار). 
وقـال مـصـدر امـس ان (قـوة أمـنـية
عـثـرت على جـثـة مجـهـولة الـهـوية
تـــعــود لـــشــاب مـــلــقـــاة في إحــدى

(الـواجب أسـفــر عن الـعــثـور عـلى
معـسكـر إلرهـابيي داعـش يحـتوي
عـــلى تـــسع  قـــاذفـــات  ار بي جي
ســفن و 17 رمــانـــة مــگـــنــايـــتــ
وصاروخ وشريـطي رشاشة بي
كي سي  وثالث حـــاويــة عــتــاد ام
 16وتدميـر نفق يـعود إلى تـنظيم
داعش). وأوضـح الـــــــبـــــــيــــــان أن
(عناصر الفرقـة األولى تمكنوا من
اعتقال ثـالثة مطـلوب في مـنطقة
عامج أثناء البـحث والتفتيش عن
العناصر اإلرهابية احدهم مصاب
بطـلق ناري في يـده الـيسـرى على
اثـر االشــتـبــاك مع قــوات اجلـيش
وتـفــجــيــر عــجـلــة حــمل بــضــربـة
لطـيـران اجلـيش).وأشارت إلى أن
(الفـرقـة العـاشـرة وخالل عمـلـيات
الـبـحث تـمــكـنت من الــعـثـور عـلى
ثالثـة احـزمـة نـاســفـة في مـنـطـقـة
زنگـوره وأثـنـاء عـملـيـات تـفـتيش
ــــشـــاة 41 الــــفــــوج األول لــــواء ا
نطـقة اجلرايـشي  العـثور على
 200 قنـبـرة هاون عـيار 120 ملم
و 120 قنـبـرة هاون عـيار 82 ملم
و  30 قـنـبـرة هـاون عـيار 60 ملم
ــســاويــا عــيـار و 25 صـاروخــا 
155 مـــلم  30 صـــاروخ جــــهـــنم
مـحــلي الــصـنـع وثـمــاني عــبـوات
نــاســفــة ضـــد الــدروع وصــنــدوق
رمـان يـدوي و 15 صـاروخ قـاذفـة
ضـد الـدروع وصـاروخ كـاتــيـوشـا
مع صــــاروخ راجــــمــــة).  وكــــشف
رئـيس جــهــاز مـكــافـحــة االرهـاب
الفريق االول الـركن طالـب شغاتي
عن عــــــزم اجلـــــهـــــاز فــــــتح بـــــاب
ناطق احملررة االنتساب اليه في ا
وازنة قيد في حال دخول قانون ا

التنفيذ 
وقـال شـغـاتي في تـصـريح  امس
ان (جهاز مـكافحـة االرهاب بصدد
فتح دورات جـديدة لالنـتساب الى
ـــنــــاطق احملـــررة صـــفـــوفـه في ا
ـــــوصـل والــــرمـــــادي وصالح كــــا
الـــدين اال ان ذلـك يـــتـــوقـف عـــلى
نفاذ قانون موازنة العام احلالي).
مـــشـــيـــرا الـى ان (اجلـــهـــاز واجه
ـــــاضـــــيـــــة حتــــدي ـــــدة ا خالل ا
ــالـيــة بــسـبب الـتــخــصـيــصــات ا
تـراجع اسـعـار الـنفـط االمـر الذي
ادى الى مــــحـــدوديــــة الــــدرجـــات

الوظيفية).
 واضـــاف ان (الــوضع االمــني في
ـا في جـمـيع مـحـافـظـات الـعـراق 
ـــنــــاطق احملــــررة يـــشــــهـــد ذلـك ا
حتــســنــا مـلــمــوســا وذلك بــفـضل
عـمـلـيـات الـتـحـريـر وتـدمـير اغـلب
مـــضـــافـــات وعـــمـــــق عـــصـــابــات

داعش ).
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انـطلقت قوات اللواء  24 بـاحلشد
الــشـعـبي وقــيـادة عـمـلــيـات دجـلـة
ــتـمـثــلـة بـالــفـرقـة اخلــامـسـة في ا
اجلــــيش والـــشـــرطــــة احملـــلـــيـــة 
بـعملية  ثأر الـشهداء األمنية لدهم
وتـفـتيش أوكـار داعش في مـناطق
احلـــــــمـــــــايـــــــة شـــــــرق قـــــــضـــــــاء
بـلـدروز.واضـاف اعالم احلـشـد في
بــيــان أن (الـقــوات انــطـلــقت بــنـاءً
عـلى مـعـلومـات اسـتخـبـارية تـفـيد
بـوجـود  مـجـمـوعة ارهـابـيـة تـقوم

¡«d UÝ w  ÍœUN « wKŽ ÂU ù« —«ÒË“ —U Ë ‚dÞ b¹b%

عبد احلسن زلزلة

 ÍœUB² ù« dO³)« VÒOG¹  u*«

W e “ s (« b³Ž dŽUA «Ë
مــيـمــيـة الــشـاعــر الـتي يــقـول في

مطلعها :
هذي دماكَ على فمي تتكلَّمُ 

 ماذا يقول الشعرأنْ نطقَ الدَّمُ
هَــتــفتْ و لألَصـفــاد في الـيــدِ رنـَّـة
والسَّوط في ظهر الضَّعيف يُحكَّمُ
ــؤلــفـات ولــلــراحل  الــعـديــد من ا

العلمية.
 وفـي عـــام  1988 تــــرك الـــعـــراق
لـــيــعـــيش مع عـــائــلـــته في شـــقــة

صغيرة لاليجار في كندا.
ــســـتــشــار االقـــتــصــادي ونـــعى ا
لــرئــيس الــوزراء مــظــهــر مــحــمـد
صـالح امس االحد زلـزلة احملافظ
ـــركــزي  الــذي األســـبق لــلـــبــنك ا
تـــولـى مـــنــصـــبـه لــلـــمـــدة من 19
كــــــانـــــون الــــــثـــــانـي الى  14 مـن
نصب مرة آب1963 . كـما تولى ا
ثــــانـــيــــة خلـــمس ســــنـــوات وهي
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 كـشـفت تـقـاريـر اعالمـيـة صـادمـة
عن حجم الـضحـايا الـبشـرية مـنذ
االحـــتالل االمــــريــــكي لـــلــــعـــراق
وقدرها موقع اوبدنيوز  االمريكي
ـصرع  2.4 ملـيـون عـراقي مـنذ
بدء الغزو في اذار  2003 مشيرا
ـلك إلى أن الـشــعب االمـريــكي ال
ادنى فــكــرة عن فــداحــة الــكــارثــة
التي اطـلقـها الـغزو الـعنـيف على
ـدنــيــ فـيه. الـعــراق ومـعــانــاة ا
وذكر الـتـقـريـر امس إن  (اجلـيش
ـا رفض اعطاء ارقام االمريكي طا
محـددة العـداد الوفـيـات العـراقـية
فيما صرح حيـنها اجلنرال تومي
فرانـكس قائـد احلمـلـة العـسكـرية
(نـحن النــقـوم بــاحـصــاء اجلـثث)
ووجــدت احــد االســـتــطالعــات أن
االمـريــكــان يــعـتــقــدون أن (اعـداد
الـوفــيــات بــ الــعـراقــيــ تــقـدر

بعـشرات االالف  لـكن احلسـابات
ـتاحـة تشـير عـلومـات ا بافـضل ا
الى تـقــديـرات كـارثــيـة حــيث قـتل
نــحـو  2.4 مــلـيــون عــراقـي مــنـذ
الـغــزو وحــتى االن ).واضـاف أن
(عـدد الـضـحـايـا الـعـراقـيـ لـيس
مجـرد نزاع تـاريـخي ألن عـملـيات
الـقـتل مــازالت مـســتـمـرة  فــمـنـذ
ســــقـــوط عــــدد مـن احملــــافــــظـــات
العراقية حتت سيطرة داعش عام
ــتــحـدة  2014 قـادت الــواليــات ا
وحـلـفــاؤهـا اقــسى حـمــلـة قـصف
جوية على العراق منذ احلرب في
فـيــتـنــام حـيـث اسـقط طــائـراتــهـا
 105 االف قــــنــــبــــلــــة وصــــاروخ
ـوصل وغـيـرهـا وحـولت مـديـنـة ا
ــدن الـــســوريــة الـــتي جــرى من ا
فيها الصراع الى انقاض). وتابع
أن (تـقــريـرا اســتــخـبــاريـا كــرديـا
عـراقــيـا قــدر عـدد قــتـلى الــقـصف
وصـل بـنـحو ـديـنـة ا االمـريكـي  

 40 الف مـــدني ومـــازالت هـــنــاك
ـدفـونة حتت الكـثـير من اجلـثث ا
االنــقــاض  حــيث وجــد مــشــروع
حـديث الزالــة الــركـام واســتــعـادة
اجلـــثـث في حي واحــــد فــــقط في

ـــوصل نـــحـــو  3535 جـــثــة  ا
ائة منهـا كمقاتل حتديد  20 با
ــائــة مــدنــيــ لــداعش و  80 بــا
ويـزال نـحو  11 الف شخص في
ـفــقــودين من ـوصـل في عــداد ا ا
قـــبل عــــوائـــلـــهم. واشـــار الى ان
(تقريرين صدرا من مجلة النسيت
الـطـبــيـة الــبـريــطـانـيــة في اعـوام
 2004 و  2006 اكــــــــــــــــــــــدا ان
نـحو 600 الف عـراقي قـتـلـوا في
االشـهر الـ  40 االولى من احلرب
واحــتالل الـــعــراق فـــضال عن 54
الف آخرين قـتـلوا نـتـيجـة الـعنف
ـتـصل بـتــداعـيـات احلـرب). الى ا
ذلك قــــال مــــديــــر بــــرنــــامج األ
تحـدة إلزالة األلـغام الـذي يعمل ا
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واصل  بـرشـلونـة زحـفه نـحـو لقب
الــلــيـغــا أمس االحــد بـعــد حتــقـيق
الفـوز عـلى مـضيـفه أتـلـتيـك بيـلـباو
بــنــتــيـجــة بــهـدفــ من دون رد في
بـاراة التي جـمعتـهما عـلى ملعب ا
كـــامب نـــو في اطـــار مـــنـــافـــســات

اجلولة  29 من الليجا.
وافــتــتح الـالعب بــاكــو ألــكــاســيــر
باراة في الدقـيقة الـثامنة أهـداف ا
لبـرشـلـونـة  فـيـمـا ضـاعف لـيـونـيل
مــيـسي الـنــتـيـجـة في الــدقـيـقـة 30
وبــتــلك الــنــتــيــجــة يــرتــفع رصــيــد
الـبــلــوجــرانـا لــلــنــقـطــة اخلــامــسـة
ــــركـــز األول والـــســــبــــعــــ  فـي ا
ويتـجمـد رصيـد أتلتـيك بيـلبـاو عند
الـنقـطة اخلـامسـة والـثالث ويـبقى

ركز الـثالث عشر . في ا
ولم يـلتقط الـضيـوف أنفاسـهم منذ
الـــدقــائق األولى من الـــلــقــاء حــيث
أحـكم الـفريق الـكـاتـالـوني قـبـضته
ـبـاراة مـنـذ الـبـدايـة بـضـغط عـلى ا
هجـومي كبـير عـلى دفاعـات بيـلباو
لم يـتمـكن األخيـر من التعـامل معه

بالشكل األمثل.

األطـــــــول لـه وحتــــــديـــــــداً من 17
كـــــانــــــــون األول  1968 الى 20 

آيار 1973 .
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ـــوت مــــســـاء اجلـــمـــعـــة  غــــيب ا
ـــاضــيــة اخلــبــيــر االقــتــصــادي ا
والـشـاعـر والـوزيـر الـدكـتـور عـبـد
احلـسن زلـزلـة في مـنفـاه في كـندا

عن عمر ناهز 90 عاما. 
والــراحـل من مــوالــيــد مــحــافــظـة
الـنجف  حـصل علـى دكتوراه في
االقـتـصـاد من جـامعـة انـديـانا في
أمـــــريـــــكـــــا عــــام  1957 وشـــــغل
مــنــاصب مـهـــــــمـة مــنـهــا سـفــيـر
الــــعـــراق في طـــهــــران وفـــيـــيـــنـــا
والـقاهـرة ومونـتريـال  كمـا شغل
مـــــنـــــصـب وزيـــــر الـــــصـــــنـــــاعــــة
والـــتـــخـــطـــيط ومـــحــافـظ الــبـــنك
ــسـاعـد ــركـزي واألمــ الـعـام ا ا
وهـو شـاعـر لــلـجـامـعـة الـعــربـيـة 
مـعـروف له قصـائد مـتـميـزة منـها

االسـتـخـبـارات الـعسـكـريـة احـباط
مـخـططـا السـتهـداف زائـري االمام

علي الهادي .
 وقـالت قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد في
بـيان  امس ان (قوة امـنية تـمكنت
مـن اعتقال شخـص متهم باالجتار
نـطـقة بـالـبـشر في حي الـصـحـة 

الدورة جنوبي بغداد). 
واضـاف ان (العملـية استندت الى
مــعـلــومـات اسـتــخـبــاريـة دقــيـقـة)
مـــــشــــــيـــــرة الى انـه ( نــــــــــــقل
ـعتـقل الى مـركز امـني للـتحـقيق ا

معه).

والـتركـمان وتهـميـشهم ومالحـقتهم
والــضــغط عــلـيــهم لــصــالح اهـداف
سـيـاسيـة كـردية كـانت تـريد انـتزاع
كـــركـــوك من قـــلب الـــعــراق وربـــطه
بـاحالم واوهام اردات تمزيق وحدة
) عــلى حـد قـوله . وحـذر الــعـراقـيـ
مـن ان (هذا سـيـدفع عـرب وتـركـمان
كــــركــــوك لــــلــــنــــزول الـى الــــشـــارع
مـجـددا).وأضـاف ان (هنـاك خـيـوطا
خـفيـة لدى بـعض عنـاصر االسايش
واجـنداتهم للسـماح لعناصر داعش
فـي إيجاد أمـاكن ومالذات آمـنة لهم
فـي مواقع تماس مع حدود محافظة
كـركوك بـاجتاة اربـيل والسلـيمـانية
ـــا يـــهــــدد أمن وسالمـــة كـــركـــوك
اليـصال رسـالة بـأن األمن ال يتـحقق
اال مـن خالل التعاون والـتنسيق مع
ا يعطي صورة أن األمـن الكردي و
األجـهـزة األمـنـيـة الـعـراقـيـة عـاجـزة
عـن إنهاء صـفحة داعش واحـراجها
لـــكي تـــتــعـــاون مع االمن الـــكــردي)
مـــــشــــــيـــــراَ الى أن (األمـن هـــــو من
اخــتــصــاص احلــكــومــة الــعــراقــيـة
والـقـيادات الـعـسكـريـة التي هي من
حتـدد الـيـة الـعـمل ونـشـر الـقوات ال
عـبر اجندات سياسية كردية تتحمل
مـــســـؤولـــيـــة تـــغـــيب واخـــتـــطــاف
ومالحــقــة وتــدمــيـر كــركــوك طــيــلـة
ــاضـــيــة وفق اهــداف الـــســنــوات ا
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{ عـدن- (أ ف ب): عيـنت احلكـومة الـيمـنيـة امس أخا غـير شـقيق لـلرئـيس السـابق علي عـبدالـله صالح
الـذي قُـتل عـلى أيـدي احلـوثيـ في مـنـصب عـسـكـري رفـيع.وجـاء في قـرار صـادر عن الـرئـيس عـبد ربه
مـنصـور هادي نـشرته وكـالة االنـباء الـيمـنيـة الرسـميـة "سبـأ" أنه  تعـي الـلواء الـركن علي صـالح علي
نـصب ال قيمة حـقيقية احلميـري قائدا لقـوة االحتياط في اجلـيش اليمني.واوضـحت مصادر مطـلعة أن ا
له اذ ان احلـوثـي هم اجلـهـة الـفـعلـيـة الـتي تـسـيطـر عـلى هـذه الـقوات عـلى األرض.بـدوره أكـد مـسؤول
حـكـومي مـحـلي في عـدن أن قـوة االحـتـيـاط خـاضـعـة لـسـيـطرة احلـوثـيـ الـذين حتـالـفـوا في  2014 مع

الرئيس السابق صالح لدفع احلكومة إلى الفرار من صنعاء.
ثـابـة مؤشـر الى انـفتـاح تـبديه حـكـومة هـادي التي سـؤول أشـار إلى أن قرار الـتـعيـ قـد يكـون  لـكن ا
حاربت احلوثي على مدى أربعة أعوام حيال الفصائل التي ال تزال موالية لصالح.وقتل نحو  10 آالف
شـخص في الــيـمن مـنـذ آذار  2015  عـنـدمــا تـدخل حتـالف عــسـكـري تـقــوده الـسـعـوديــة بـهـدف إعـادة
دعـومـ من ايـران عززوا قـبـضتـهم عـلى العـاصـمة بـعـدما قـتـلوا احلكـومـة إلى صـنعـاء.لـكن احلوثـيـ ا
ـاضي اثـر اتـهــامه عـلى مـدى أسـابـيع بـاجــراء مـحـادثـات سـريـة مع احلـكـومـة صـالح في كـانـون األول ا
ـتحـالفـة مع السـعوديـة.وازدادت االنـقسـامات في صـفوف اجلـيش اليـمني مـذاك بحـيث بقـيت الفـصائل ا
وجـودة في العـاصمة صـنعـاء موالـية للـحوثـي في حـ حتالفت ا
بــعض الــكــتــائب مع الــتــحــالـف الــذي تـقــوده الــســعــوديــة ووقــفت
مـجــمـوعــات أخــرى في اجلـنــوب إلى جــانب االنـفــصــالـيــ الـذين
يطـالبون باالستـقالل.من جانب اخر قالت وسـائل اإلعالم الرسمية
اإليـرانـيـة السـبت إن مـسـؤوال أمنـيـا إيـرانيـا كـبـيرا دعـا حلـوار ب
الـفـصـائل في الـيـمن إلنـهـاء الـصـراع هـنـاك.وأدلى عـلي شـمـخاني
سـكـرتــيـر اجملـلس األعــلى لألمن الـقـومـي اإليـراني بـهـذا الــتـعـلـيق
خالل اجتـمـاع في طهـران مع وزيـر الدولـة للـشـؤون اخلارجـية في
شتركة ب سلـطنة عمان يوسف بن علوي.وقال شـمخاني الرؤى ا
إيران وعـمان جتاه األزمة اليمنيـة تتركز على ضرورة إنهاء احلرب
فـــورا والــبــدء في وقـف إطالق الــنــار وإنــهـــاء احلــصــار وإيــصــال
ـني بهـدف تـأسيس ـني-  سـاعـدات اإلنسـانـيـة وإجراء حـوار  ا
هـيـاكل سـياسـيـة جـديدة قـائـمـة على االنـتـخـابات ورغـبـات الـشعب
نية إن السعودية اليـمني. ويقول دبلوماسـيون ومصادر سياسيـة 
سـلحـة بالـيـمن يجـرون محـادثات وخصـومهـا في حركـة احلـوثي ا
سـتمـرة منـذ ثالثة أعـوام والتي سريـة في محـاولة إلنـهاء احلـرب ا
تـسـبـبت في حــدوث أزمـة إنـسـانـيـة كـبـيــرة.ويـقـاتل حتـالف بـقـيـادة

السعودية للتصدي لنفوذ إيران العدو اللدود للرياض .

WO U*« ‚«—Ëú  ‚«dF « ‚uÝ w  rNÝ_« ‰Ë«b²Ð ÿu×K  ‘UF²½≈

qOH  ÊËbÐ 5½uLC*«Ë s¹bŽUI²*« ‰ULFK  WHKÝ oKD¹ s¹b «d «
 ‰œUŽ ¡ULOý  ≠ œ«bGÐ 

أعــــلن مــــصـــرف الـــرافــــدين عن
اطـالق ســلــفــة قــيــمــتــهــا ثالثــة
ـتقاعدين مـالي دينار لـلعمال ا
ـضمون من دون كـفيل كما وا
اعـلن عن صـرف الـدفعـة الـثانـية
ــتــقــاعــدين عـــشــرة من ســلـف ا
ــدنـيـ الـبـالـغـة ثالثـة ماليـ ا
ـــكـــتب االعالمي ديـــنـــار.وقــال ا
لـــلـــمــصـــرف في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس انه (بــالـتــعـاون
مـع وزارة الــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجـتـمـاعـية تـقـرر اطالق سـلـفة
ثـالثــة ماليــ ديـــنــار لــلــعــمــال

) موضحاً ضمون ـتقاعدين وا ا
ـــتـــقـــاعـــدين ان (عـــدد الـــعـــمـــال ا
ـشـمـول بـالـسـلفـة يـبـلغ تقـريـبا ا
 17 الـف مـتـقـاعـد فيـمـا يـبـلـغ عدد
ـشــمـولـ ـضــمـونــ ا الــعـمــال ا
بــالـسـلـفـة  250 الـف عـامل).ولـفت
الـبيـان الى ان (منح الـسلفـة يكون
عـبر البطاقة االلكترونية ومن دون
ـصـرف عن صرف كـفـيل). وأعـلن ا
الــدفـعـة الـثـانــيـة عـشـرة من سـلف
دنيـ البـالغـة ثالثة ـتقـاعديـن ا ا
اثل انه مـالي دينار.وقال بيان 
( صـرف الـدفـعـة الـثـانـيـة عـشرة
ــدنــيـ ــتـقــاعــدين ا مـن سـلــفــة ا
الـبـالغـة ثالثة ماليـ دينـار لنـحو

 1134 مـــتــقــاعــدا) مــوضــحًــا ان
(صـرف السلفة  عن طريق ابالغ
ـتقاعد عـبر إرساله رسـالة نصية ا
ـنحه الـسلـفة وذلك بـعد تـخـطره 
ان يـــســتــكــمـل جــمــيع اإلجــراءات
ـنـحه ايـاهـا وصـرفـها الـقـانـونـيـة 
عــن طـــــــــــــــريــق أدوات الـــــــــــــــدفـع

االلكتروني). 
ـصـرف قـد اعـلن االسـبـوع وكــان ا
ـاضي ان قرض اخلمس مليون ا
ديـنـار لبـنـاء لقـطـعة ارض اليـشمل
أغــــراض الــــتــــرمــــيـم او اضــــافـــة
بــنـاء.واوضح في بــيـان ان (قـرض
ـنح لـلـمـواطن  50 مـلـيـون الـذي 
يـشترط ان تـكون لديـه قطعة ارض

لــلـبـنـاء فــيـهـا ولـيس لــلـتـرمـيم او
اضــــــافــــــة بـــــنــــــاء). واضـــــاف ان
ـــصـــرف قـــرر قـــبـــول الـــهــيـــكل (ا
ـــــســـــقـف لــــلـــــطـــــابق الـــــثـــــاني ا
واالخــتــصـار عــلى مـنــحه الـدفــعـة
الــــثـــانــــيـــة والـــثــــالـــثـــة فــــقط من
الـــقــرض).مـن جــهــة اخـــرى حــقق
ـــالـــيــة ســـوق الـــعـــراق لـألوراق ا
تــقــدمــا في حـجـم وقـيــمــة االسـهم
ـاضي ــتـداولـة خالل االســبـوع ا ا
مـن خالل تــــداول  51شـــــركــــة في
الـسـوقـ الـنظـامي والـثـاني.وقال
ـدير الـتنـفيذي لـلسـوق طه أحمد ا
عــــبـــد الـــسالم في بـــيـــان امس ان
الــــســـوق ( نـــظـم خالل االســـبـــوع

ـنتهي في اخلامس عشر من اذار ا
احلــالي خـمس جـلــسـات لـلـتـداول
فـي السـوق الـنظـامي وفي الـسوق
الـثـانـي حيـث يـبـلغ عـدد الـشـركات
ــدرجـة فـي الـسـوق  102 شــركـة ا
مـساهمة  منها  54 شـركة مدرجة
فـي السـوق الـنـظامي و 48 شـركـة
مدرجة في السوق الثاني) مشيراً
اضي الـى ان( جلـسات االسبـوع ا
جـــرى خاللـــهـــا تـــداول اســهم 44
شــركــة في الــســوق الــنــظـامي و7
شــــــــــــركـــــــــــات فـي الـــــــــــســـــــــــوق
الــثـاني).واوضح ان (عـدد االسـهم
ــاضي ـــتــداولــة في االســـبــوع ا ا
بــلغ 20,331 مــلــيـار ســهم مــقـابل

االسـبوع الذي قبـله عندما اغلق
على 635.94 نقطة). 

وبــــــشـــــأن مـــــؤشـــــرات تـــــداول
ـسـتثـمرين غـير الـعراقـي في ا
الــسـوق كـشف عــبـد الـسالم عن
ــــــشــــــتــــــراة من (ان االســــــهـم ا
ـسـتثـمرين غـير الـعراقـي في ا
ــاضي بــلــغت 712 االســـبــوع ا
مــلـيـون سـهـم مـرتـفـعــة بـنـسـبـة
ــئــة قـيــاســا لالســبـوع 260 بــا
الــذي قـبـله احـيث كـانت بـقـيـمـة
بــلــغت  923مــلــيــون ديــنــار من
خـالل تنـفـيذ   318 صـفـقـة على
اسهم  12 شـركة مرتفعة بنسبة

ئة).  92 با
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شـهــدت بـغــداد ومـحـافــظـتــا كـركـوك
وديـالى امس اربع تظاهـرات ألسباب
مخـتلـفة وسط تـهديدات بـإعتـصامات
مــفـــتـــوحـــة . فـــفي بـــغـــداد تـــظـــاهــر
العـشـرات من ذوي ضحـايا سـبايـكر
ـعــرفـة مــصـيــر ذويـهم. لــلــمـطــالـبــة 
واحتشد احملتجون  بالقرب من بوابة
نـطـقـة اخلـضراء في مـنـطـقـة كرادة ا
ــعــرفـة مـر فـي بـغــداد مــطــالـبــ 
مـصــيــر أبـنــائــهم الـذيـن قـام تــنــظـيم
ـــئــــات مـــنـــهم  في داعـش بـــإعـــدام ا
قاعـدة سـبـايـكـر في مـحـافـظة صالح
الـدين في حـزيـران 2014  .وتـظـاهـر
ـعـامل في ـئــات من ابـنـاء مـنـطـقـة ا ا
بـغـداد لــلـمـطـالــبـة بـتـوفــيـر اخلـدمـات
نـطـقتـهم قـبل ان يحـولـوا تظـاهـرتهم
الـى اعــــتـــــصــــام مـــــفــــتـــــوح.وابــــدى
ـــتــظـــاهــرون اســتـــيــاءهـم حلــرمــان ا
مـنــطـقـتــهم من اخلـدمــات االسـاسـيـة
عـادين ايــاهـا مـنـطـقــة مـنـكـوبـة. وقـام
احملـتجـون الغاضـبون في وقت الحق
بــقــطع الــطـــريق الــقــد الــرابط بــ
بـغداد وديـالى وحولـوا الـتظـاهرة الى
اعتـصام مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
قـدادية وكالة واعلن قـائمقـام قضاء ا
في محـافظـة ديالى التـميـمي عن قيام
ســـائــقي الــشــاحــنـــات بــقــطع طــريق
قدادية  –خانق القريب من منطقة ا
الــهــارونــيــة مـــطــالــبــ بــفــتح طــريق
ســـيـــطـــرة اكــبـــاشـي بـــ نــاحـــيـــتي
الـــســــعـــديــــة وجـــلــــوالء امـــام مـــرور
الـــشــاحـــنــات. ووعــد الـــتــمـــيــمي في
تـــصــــريح  امـس بـــأن (تــــقـــوم ادارة
ـقـداديــة بـنــقل مـطـالب قـائـمــقـامـيــة ا
الـســائــقــ الى اجلــهـات الــرســمــيـة
للـبحث فيها والرد عليها) . وفي وقت
الحق  أعــلـن الــتــمـــيــمي إعـــادة فــتح
ـقـدادية بـعـد أربع طـريق خـانـقـ ــ ا
ســـاعـــات عـــلـى قـــطـــعه من ســـائـــقي
الــشــاحــنــات. وقــال في تــصــريح إن
قدادية أعيد فتحه (طريق خـانق ــ ا
ركبـات بعـد مرور أربع أمـام حركـة ا
سـاعات على قطعه من جانب سائقي
الـشـاحـنــات). ونـفـذ مـوظـفـو مـديـريـة
تــوزيع كــهــربــاء كــركــوك وأصــحــاب
ـديـرية امس اعـتـصـاماً العـقـود في ا
في حي الـبعث في احملافـظة مطـالب
ــتــأخــرة.وشــكـا بــصــرف رواتــبــهم ا
الـعتـصمون  مـن (عدم صرف رواتب
ــوظـفـ مـنــذ ثالثـة أشـهـر ورواتب ا
الـعـقـود مـنـذ سـتـة أشـهـر) مـطـالـب

بـ(صرف الرواتب).  
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بدالت اإليجار التي دفعها مقدما).
وأضــاف بــيــرقــدار أن (مــحــكــمـة
اســـتــــنـــدت إلـى عـــدم اســــتـــغالل
ـسـتـأجـر لـيس ـأجـور من قـبل ا ا
ا بإرادته أو بخطأ صادر منه وإ
بسبب القوة القاهرة التي فرضت
عـلــيه يــنــتــفي تــطـبــيق الــقــواعـد

العامة في العقد).
وبـــ أن (عــقـــد اإليـــجـــار وفـــقــا
ـدني لـلـمـادة  722من الـقــانـون ا
هو تمليك مـنفعة معـلومة بعوض
ــدة مـعـلــومـة و بـه يـلـزم مـعــلـوم 
ـســتــأجـر من ـؤجــر أن يّــمـكـن ا ا
ـأجــور لـهــذا قـضت االنـتــفـاع بــا
محكـمة التـمييـز االحتادية بـقبول
ــؤجــر بــإعــادة الــطــعن و إلــزام ا
ــا لـم يـنــتــفع ــدفــوع طـا ــبــلغ ا ا
ــأجـــور لـــلـــمــدة ـــســتـــأجـــر بـــا ا

احملددة).
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قبـلت الهـيئـة االسـتئـنافـية/ عـقار
في مـحـكــمـة الـتــمـيـيــز االحتـاديـة
طـعـنـا تـقـدم به مـسـتـأجـر لـعـمارة
ســكـنــيــة في مــديــنــة الـرمــادي لم
يــســـتــفـــد من إيــجـــارهــا بـــســبب
ديـنة جراء األحداث األمـنية فـي ا

سيطرة تنظيم داعش عليها.
ـــتـــحـــدث بــاسـم مــجـــلس وقــال ا
الــقـــضــاء االعــلـى عــبــد الـــســتــار
بـيـرقــدار في بـيــان  إن (مـحــكـمـة
الـتـمـيـيـز االحتــاديـة قـبـلت طـعـنـا
ـــواطـــنـــ قـــام تـــقـــدم به أحــــد ا
بـاســتــئـجــار عـمــارة ســكـنــيـة في
مـديـنــة الـرمـادي مــركـز مـحــافـظـة
األنـبـار إال أنه وبــسـبب األحـداث
األمـنــيـة لم يــسـتــفـد من الــبـنــايـة
ا دفعه للمطالبة برد ستأجرة  ا

علي صالح علي احلميري

 9,865مـليار سـهم لالسبوع الذي
ئة قبله مرتفعا بنسبة  106.09با
تداولة فـيما بـلغت قيـمة االسهـم ا
ـاضي  11,881مـلـيـار لـالسـبوع ا
ديـنـار مـقابل  6,872 مـلـيار ديـنار
لـالســبــوع الـــذي قــبــله مـــرتــفــعــة
ئـة)  الفتاً الى بـنسـبة  72.88 بـا
ـنــفـذة خالل ان(عــدد الـصــفـقــات ا
ــــاضي بــــلغ 3895  االســـــبــــوع ا
صــفـقـة مـقـابل  3315  صـفـقـة في
االســبــوع الـذي قــبــله فـيــمــا اقـفل
مـؤشر السوقاي اس اكس  60 في
اضي بـ أخـر جلسة من االسبوع ا
 637.14 نــقـطـة مـرتـفــعـا بـنـسـبـة
ــــــئـــــــة عـن اغالقـه في  0.19 بـــــــا

عبد الرحمن منشد العاصي

ـفـوضــيـة ريـاض الـبـدران في بـا
بـــيـــان امس ان (الـــقـــوائم الـــتي
نـــشــــرتـــهـــا وســـائـل الـــتـــواصل
االجــــتـــمــــاعي وبــــعض وســــائل
االعالم هي قوائم غـير صـحيـحة

وليست معتمدة) .
ـفـوضـيـة تـنـتـظر مـوضـحـا ان (ا
وصول الـقوائم من اجلـهات ذات
الــعـالقــة - الــهـــيــئــة الـــوطــنــيــة
لــلـــمــســـاءلــة والــعـــدالــة واالدلــة

اجلـــــنــــائــــيــــة ووزاتـي الــــدفــــاع
الداخليـة ووزارة التعـليم العالي
والبحث الـعلمي ووزارة الـتربية
الـتي  ارسـالهـا الـيـهـا لـتـدقيق

االسماء التي حتتويها). 
واكـــــد  الــــبــــدران ان (مـــــجــــلس
ــفــوضـ لـم يــصـادق عــلى أي ا
( ــرشـــحــ قـــائــمـــة من قـــوائم ا
داعــــــــيـــــــا وســـــــائـل االعـالم الى
علومات (توخي الدقة في نشـر ا

من مــصــادرهــا الــرئــيـســة وهي
مفوضية االنتخابات) . 

ــــــــفـــــــوضــــــــيـــــــة واوضـح ان (ا
سـتصـادق عـلى االسـمـاء عـنـدما
تــرد مـن اجلــهــات ذات الـــعالقــة
بــالــتـــدقــيق واعالن ذلـك بــشــكل
ــــوقع رســــمي ونــــشــــرهــــا في ا
الـرســمي لـلـمــفـوضـيــة وإشـعـار
شــركـاء الــعــمـلــيـة االنــتــخـابــيـة

بذلك). 
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ــة شــخـص من الــوجـــوه الــقـــد
وقــــال ان هـــذا الــــقــــرار جـــاء (ال
ـا الختـيار وجوه لسـوء بهم وإ

جديدة).
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا الى ذلك نـفت ا
ــسـتــقـلــة لالنــتـخــابـات صــحـة ا
قــوائم مــفــتــرضــة لــلــمــرشــحــ
نشرتها وسـائل اعالم ووصفتها

بأنها قوائم غير صحيحة. 
وقـال رئـيس االدارة االنـتـخـابـيـة
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اكد زعيم التيـار الصدري مقتدى
الــصــدرعــدم اســتـثــنــائه أيــاً من
الوجـوه الـسيـاسـية احلـالـية من
قـــــــراره عـــــــدم اشـــــــراكـــــــهـم في

قبلة.  االنتخابات ا
واكـــد الـــصـــدر في بـــيـــان مـــبــدأ
الـــشـــلع قـــلع فـي االنـــتـــخـــابــات
ـــقــبـــلــة وعـــدم اســتـــثــنــاء أي ا

 UÐU ²½û  5×ýd*« rz«u  —«b ≈ wHMð WO{uH*«

مقتدى الصدر 


