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دني دعا رئيس كـتلة الـتحالف ا
الــنــائـب مــثــال االلــوسي الــكــتل
ـــــــرشـــــــحــــــ الـى انـــــــقــــــاذ وا
ـــقــــراطــــيــــة في الــــعـــراق الــــد
ـعـاييـر االنـتخـابـية وااللـتزام بـا
من خالل االبــتـعــاد عن اســالـيب
الــــتـــــســــقــــيـط الــــتي ال تـــــلــــيق
بتضحـيات الشعب  فيما كشف
حتـــالف الـــقــوى الـــوطــنـــيــة عن
تـــعـــرض الـــنــازحـــ في بـــعض
واجـهة نـاطق الى تـهديـدات  ا
مــصــيــر مـجــهــول في حــال عـدم
الـــتــصـــويـت الى شـــخـــصـــيــات
مـــــحـــــددة.  وقــــــال االلـــــوسي لـ
(الـزمـان) امس ان (التـسـقـيـطات
الــتي تـقــودهــا بـعض اجلــيـوش
ـرشـح هي االلـكتـرونـيـة ضد ا
مــوجــهــة من بــعض الــفــاســدين
ــال الــعـام كــمـا الــذين ســرقـوا ا
ويحـاولون بهـذه االفعـال تشويه
احلـــــقـــــائق) داعــــيـــــا الـــــكـــــتل
ــــــرشــــــحـــــــ الى (انــــــقــــــاذ وا
ـعايير قـراطية وااللـتزام با الد
االنـــتـــخـــابـــيــة بـــاالضـــافـــة الى
االبـتـعـاد عن سـيـاسـة الـتـسقـيط
التي ال تلـيق بتضحـيات الشعب
عـلى مـر عـقـود طـويـلـة وال تلـيق
وبشأن ـقبل)  ـان ا ايـضا بـالـبر
تهـديد الـنازحـ وارغامـهم على
الــتـصــويت جلـهــات مـعـيــنـة في
االنتخابات قال االلوسي ان (من
يـهـدد النـازحـ هـو نـفـسه الذي
تسـبب بنـزوحهم من مـناطـقهم)
مـشـددا عـلى (احلـكـومـة بـإسـناد
ـفوضـيـة وعدم الـسـماء لـهؤالء ا
االشـــخــــاص بــــالـــضــــغط عــــلى
النازح وتـخويفهم) وتابع ان
(سبب حدوث تلك احلاالت يعود
الى انشـغال البـعض بالـتفاوض
ـقـبـلة بـشـأن تشـكـيل احلـكـومة ا
ـنـاصب وغض الـنـظـر وتـوزيع ا
عن تلك الـتـجاوزات الـتي حتدث
بـــحق هـــؤالء الــنـــازحـــ الــذين
عـــانــــوا من بـــطـش داعش خالل
ـاضــيــة). وكــشـفت الــســنــوات ا
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نفـت اللـجنـة االمـنيـة في مـجلس
مــحــافــظــة ذي قــاراالنــبــاء الــتي
تـنـاقـلت بـشـأن نـقل وزيـر الـدفاع
االســــبـق ســــلــــطــــان هــــاشم الى
ـســتـشـفى بــعـد تـدهــور حـالـته ا
الــصـحـيــة.واكـد رئــيس الـلــجـنـة
وسوي في تصريح امس جبار ا
ان (احلــديث عن نــقل هــاشم الى
مسـتشفى الـناصـرية بعـد تدهور
حــــالــــته الــــصــــحــــيــــة عــــار عن
الـصـحـة) داعـيـا وسـائل االعالم
الى (تـــــوخـي الـــــدقـــــة فـي نـــــقل
ـصـادر ـعــلـومــة واخـذهــا من ا ا
الــرسـمــيـة). وبــشـأن اخــر كـشف
رئـيس مـجلـس عشـائـر مـحـافـظة
صالح الدين خميس اجلبارة عن
تــفـــاصــيل نــقـل جــثــمــان رئــيس
النظام السابق صدام حس الى
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شنّ الــــرئــــيـس اإليــــراني حــــسن
روحــاني هــجـــومــاً شــديــداً عــلى
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
واصفاً إياه بأنه تاجر غير مؤهل
للـتعـليق عـلى االتفـاقات الـدولية
مــشــكــكــاً في قــانــونــيـة مــســاعي
ــتــحــدة وحــلــفــائــهـا الــواليــات ا
الغربيـ لتعديل االتـفاق النووي
مع بالده.وقـال روحــاني مــوجـهـا
حـديـثه لــتـرامب(لــيـست لـديك أي
خلفية سياسية... ليست لديك أي
خلـفـية قـانـونـية. لـيـست لديك أي
خـلـفــيـة عن االتـفـاقــات الـدولـيـة).
وأضـاف فـي كـلــمـة ألــقــاهـا خالل
مـــراسم إعـالن مـــديـــنـــة تـــبـــريـــز
عاصمة الـسياحة اإلسالمـية لعام
 2018إن(البيت األبيض يتصور
أن عــلـــيه إدارة الـــشــرق األوسط
ونحن نـقول إنه ال هـو وال الكـيان
اإلســرائـــيــلي مـن يــقــرر مـــصــيــر
الـــــشـــــرق األوسط بـل شـــــعــــوب
ـــــــنــــــطـــــــقــــــة هـي مـن تــــــقــــــرر ا
كن مسـتـقبـلهـا).وأضـاف انه(ال 
لــتـــاجــر وبـــاني أبـــراج أن يــقــرر
بـشــأن الـقــضـايــا الـدولـيــة.. عـلى
الرئيس األمـريكي دونـالد ترامب
الذي ال يعرف شيـئا في السياسة
والـقــوانـ أن يـبــرهن أوال مـدى
تـــنـــفــيـــذه والـــتـــزامه بـــاالتـــفــاق

الــنــووي لـــيــدعــو بـــعــد ذلك إلى
الـتــشـكــيك فـيه).وأعــرب روحـاني
عن رفـــــضه ألي قـــــرار يــــتــــخــــذه
الـــرئــــيس األمـــريـــكـي ونـــظـــيـــره
ــلف الـنـووي الـفـرنــسي بـشـأن ا
مـنـوهــا بـأن إيـران حــافـظت عـلى
الـعراق ومـسـتـعـدة لـلـحـفـاظ على
السعـودية. وتـابع أنه (يجب على
الـبيـت األبيـض أن يصـفي ديـونه
السابقة قبل أن يتحدث عن قراره
اجلديد) متسائال(لو كان االتفاق
الـنـووي سـيـئــا وخـطـيـرا فـلـمـاذا
وقـعـتـم عـلـيه?) بــدوره حـذر أمـ
اجملـــلس األعـــلى لألمـن الــقـــومي
اإليــراني عــلـي شــمــخــاني من أن
عـدم الــتــزام واشــنـطن بــاالتــفـاق
ــثل تــهـديــدا لألمن الـنــووي لن 
ـــا الـــقــــومي اإليــــراني فــــقط وإ

ي. لألمن العا
وقال شـمـخاني في حـديث مـتلـفز
امـس إنـه (فــي حـــــــــــال قـــــــــــامـت
واشـنـطن بـذلك فـسـتـعـيـد طـهران
نشـاط مـنـشـآتهـا الـنـوويـة إلى ما
كـــــــــــــانـت عـــــــــــــلـــــــــــــيـه قـــــــــــــبـل
االتـــفــــاق).وبـــخــــصـــوص الـــدور
الـروسي ومـحــاولـة بـعض الـدول
عزلـها قـال شمـخاني إن (جـميع
مـحــاوالت عــزل روســيـا هـي فـقط
دعاية إعالمية) موضحا أن (دور
روسيا ومـشاركـتها الـقيـاسية في
االجتماعات العامة يشهد لذلك). 

تــــــــقـــــــاريـــــــر عـن ان األحـــــــزاب
ـتــورطـ في اإلسالمــيـة أكــثـر ا
احلـــرب االلــكـــتـــرونـــيـــة بـــشــأن
التنافس على االنتخابات.وقالت
الـتـقـاريـر ان (حـدّة التـنـافس في
االنــتـخــابـات الــعـراقــيـة كــسـرت
ــصــطــلح الــصــورة الــنـمــطــيــة 
اجليـوش اإللـكتـرونـية الـذي برز
بــعـد مــدة من انـتــشـار مــنـصـات
التـواصل االجـتمـاعي في الـعالم
الـعـربي) واضـافـت ان (عـمــلـيـة
إنشاء مئات احلسابات الوهمية
ـنــصـات ومــهـاجــمـة عــلى تــلك ا
ديح شـخصـيات مـعـينـة وكـيل ا
ألخـــرى لم تــعــد ســـوى مــســألــة
بــدائـــيــة بــالـــنــســبـــة لــلــصــراع
االنـتـخـابي في الـعـراق وعـمـلـيـة
الـتسـقيط الـسـياسـيـة ب الـكتل
واألطراف). ونـقـلت التـقـارير عن
مـسـؤولــ  في بـغـداد الـقـول ان
(الـتـسـريـبـات تـشـيـر الى ارتـفاع
مـــعــدل اإلنــفــاق الـــســيــاسي من
جــانب األحـــزاب عــلى الــتــرويج
والـدعايـة أو مـهـاجمـة اخلـصوم
في الـــــعـــــالم االفـــــتـــــراضي إلى
مــســـتـــويــات قـــيــاســـيــة وغـــيــر
مسبوقة). بدوره  ذكر عضو في
مــــجــــلس أمــــنــــاء مـــفــــوضــــيـــة
االنــتـخــابــات ان (حـجم اإلنــفـاق
عــلى احلــسـابــات اإللــكـتــرونــيـة
ـونــتـاج وشـراء ذ وشـركــات ا
صــحـــافـــيـــ ومــقـــدمي بـــرامج
حـــواريـــة وكـــتـــاب عـــلى مـــواقع
الــتـــواصل وصل ألكـــثــر من ربع
مـلـيـون دوالر شـهـريـاً وبـعـضـهم
جتاوز هذا احلد بكثير) على حد
تعـبـيره.  الفـتـا الى أن (األحزاب
ـتــورطـ في اإلسالمــيـة أكــثـر ا
تـلك احلـرب والسـيـمـا ان عـمـلـية
الـتسـقـيط يكـون بـينـهم أكـثر من
وتابع ـدني)  مـرشـحي الـتـيـار ا
ان (هــنــاك اسـتــعــانـة بــشــركـات
ـية لـصنـاعة فيـديـو وبرمـجة عـا
صــــور أو أفالم فـــــيــــديــــو ضــــد
شـخـصــيـات مـخـتـلـفـة) عادا ان
(الــصـــراع االنــتــخــابي في هــذه
الـدورة بـلغ أشـده مـنـذ االحـتالل

مكان مـجهـول.وروى اجلبارة في
تــــــصــــــريـح امس انـه (فـي عـــــام
 2006 نقل جثمان حس من
قـبل مـحــافظ صالح الـدين آنـذاك
من بــغــداد لــدفــنـه بــاحملــافــظـة)
واضـاف ان (نـائـب احملـافظ عـبـد
الــــله جـــبـــارة وشـــيخ عـــشـــيـــرة
البـيـجات عـلي النـدا هـما الـلذين
) واوضح تسـلما جـثمـان حس
اجلبارة ان (ذلك جاء بـعد توقيع
تعهد مع الـقوات االمريـكية بدفن
اجلـثــمـان في احملــافـظـة من دون
مـشـكالت)  الفـتـا الى ان (االمـام
ـــــيت أمّن الـــــذي صــــلـى صالة ا
ـعـنى اجلـثـمــان في االرض اي 
ــكـان آخـر) انه ســيـتم حتــويـله 
وتابع انه (قبل دخول داعش الى
احملـافــظـة  نـقل اجلــثـمـان الى
مـكان مـجـهـول ومن قـام بذلك هم

اقاربه من عشيرته). 
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األمــريـكي لـلــعـراق). فـيــمـا اتـهم
الـنـائب رعـد الـدهـلكـي جهـات لم
القاة يسـمهـا بتـهديـد نازحـ 
مــصــيــر مـجــهــول في حــال عـدم
الـتصـويت لـشخـصـيات مـحددة.
وقال الـدهلكي فـي تصريح امس
إن (هناك رصداً مستمراً حلاالت
تــهــديـــد لــلـــنــازحـــ من جــانب
ـتـلك أجـنـحـة جـهـات بـعـضـهـا 
مـسـلـحـة إلجـبـار الـنـازح عـلى
انــتـخـاب شــخـصــيـات أو قـوائم
معينة) موضحا ان (الـتهديدات

وصـــلت إلى الــعـــوائل الــعــائــدة
ـناطق احملـررة أيضًا نـازلهـا با
ـالقــــاة مــــصــــيــــر مــــجــــهــــول
ومعـاقبتـهم بعـد االنتـخابات في
حـــال عـــدم الــــتـــصـــويـت لـــتـــلك
الـــشـــخـــصـــيــات) كـــمــا  كـــشف
الــدهــلــكي عن (وجــود  اكــثــرمن
ـــنــــعــــون من  177الـف نــــازح 
الـتـصــويت اال في حـال عـودتـهم
الى مـنـاطـقـهم لـلـتـصـويت هـناك
بـــرغـم وجــود مـــنع عـــلـــيـــهم من
جــهــات مــعــيــنــة) الفــتـا الى ان

(مــايـجــري هــو اجـحــاف وخـرق
دستوري وقـانوني وجتاوز على
ابـسط حـقــوق الـشـعب من خالل
ـــراكــز ــفـــوضـــيـــة  عـــدم فــتـح ا
للـنـاخبـ في اخمليـمات) وتابع

ان (جـــــمــــيع هــــذه اخملــــاوف 
تـثـبـيتـهـا مـسـبـقا بـورقـة مـيـثاق
الــشــرف االنـتــخــابي لــكن وكــمـا
يـبـدو ان مـيـثـاق الـشـرف قـد ولد
مـيـتـا واصــبـحت كـسـبـاقـاته من
ــــواثـــيق الــــتي وقـــعـت ضـــمن ا
احلـكـومـات الــسـابـقـة فال تـعـني

شـئ ولـم حتــــــــــقـق شـئ عــــــــــلـى
االرض) مــــــــؤكـــــــدا انـه ( رفع
كتـاب رسمي الى رئـيس الوزراء
حيـدر العبـادي ونسـخة منه الى
ـان ـتــحـدة ورئـيس الــبـر اال ا
ونــــــوابـه والى مــــــفــــــوضــــــيــــــة
االنـتـخـابـات لـتـشـخـيص حـاالت
التـهديـد والوعـيد الـتي يتـعرض
لـهـا الـنـازحـون اضـافـة الى عـدم
فتح مراكـز انتخـابية بـاخمليمات
وحـــــرمــــان عــــشــــرات االالف من

حقهم بالتصويت).
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أشــخـاص من مــديــنــة الــنـجف
يـتـاجـرون بـاحلـبـوب اخملـدرة)
واشـــــــار بـــــــيــــــرقـــــــدار الى ان
(احملكـمة أصـدرت حكـمهـا وفقا
ـــــادة  /28أوال من ألحــــــكـــــام ا
ـــؤثــرات قـــانـــون اخملـــدرات وا
الـعـقـلـيـة رقم  50لـسـنـة 2017
قــابال لــلـــتــمــيــيــز والــتــمــيــيــز
الــوجـوبي).  واعــلـنت مــديـريـة
شــرطـة مـحـافـظـة ديـالى  الـقـاء
ـتـهـم الـقـبض عـلى عدد من ا
طـلوبـ للـقضـاء وفق مواد وا
ارهـابـيـة وجـنـائـيـة في مـنـاطق
مــــتــــفـــــرقــــة من احملـــــافــــظــــة.
وأشـاربـيــان لـلـمــديـريـة الى ان
(دوريـــات ومــفـــارز من اقـــســام
شـرطـة مـدن بـعـقـوبـة وخـانـق
وبــــهــــرز وجـــــلــــوالء وشــــؤون
السـيطـرات والطـرق اخلارجـية
ومكافحـة االجرام القت القبض
عــلى عــدة مــطــلــوبـ وحــسب
مــذكـرات قــضـائــيـة صـادرة عن

اجلهات القضائية).

اعـتـقالـهم تـمت بـعـد ابالغ عدد
.( واطن من ا

واصــدرت مـــحــكــمــة جــنــايــات
ــثــنـى  أحــكــامــا مــحــافــظـــة ا
ؤبد مع غرامة مالية بالسجن ا
عـلى مـجـرمـ اثـنـ يـتـاجـران
بـــــاحلـــــبـــــوب اخملـــــدرة.وقــــال
ــــتـــحـــدث الـــرســــمي جملـــلس ا
الـقـضـاء األعـلى الـقـاضـي عـبد
الـستـار بيـرقدار في بـيان امس
ــثـنى إن (مــحـكــمـة جــنــايـات ا
ؤبد أصدرت أحكاما بالسجن ا
بـحق مجـرم اثـنـ يتـاجرون
بـاحلــبــوب اخملــدرة مع غــرامـة
مـالـيـة قـدرهــا عـشـرون مـلـيـون
ديـنــار). واضـاف أن (اجملـرمـ
ضبط بـحوزتـهم سـبعـة أكياس
نــايـــلـــون مــعـــبـــأة بــاحلـــبــوب
اخملــدرة حتــتــوي عــلى اربــعــة
عــشــر الف حــبــة مــخــدرة نـوع
صــفـر  –واحــد بــعــد ان نـصب
لـهم كـمـ في مـديـنـة الـسـماوة
اثــر ورود مــعــلــومــات بــوجـود

الـقـبض على أشـخـاص يـدعون
بـأنــهم مـواطــنـون خــلـيــجـيـون
ويـقومـون بالـنـصب واالحتـيال
واطن عن طريق تبديل على ا
الـعمالت االسـترلـينـية بـعمالت
اجــــــــنـــــــبـــــــيــــــــة (دوالرات) في
احملــــــافــــــظــــــة) واضــــــاف  ان
ـعـتـقـلـ اعـتـرفـوا بـقـيـامـهم (ا
بذلك)  مـشـيرا الى ان (عـمـلـية

حــزام نـاسف وعـبــوات نـاسـفـة
مختلفة في محافظة االنبار).
وتــــابـع رســــول  ان (الــــقــــوات
األمــنـــيــة في قــيــادة عــمــلــيــات
األنبار عثـرت على حزام ناسف
وعـــــبــــوتـــــ الصــــقـــــتــــ و7
بــطـاريـات تــفـجـيـر و 3هـواتف
وسـبـحـتي تـفـجـيـر في مـنـطـقـة
البو شلمون) وأضاف ان (قوة
من قيادة عمليات شرق االنبار
عـــثـــرت عـــلى خـــمـس عـــبــوات
ناسفة في مـوقع مدرسة - الغر

-  اإلبــتــدائــيــة  احملــجــلــيــ
تــفـكــيـكــهــا دون حـادث يــذكـر).
وافـــــاد مـــــصــــدر فـي شـــــرطــــة
محافظة كركوك بأن قوة امنية
اعـتــقـلت مــجـمــوعـة اشــخـاص
ادعــــــوا انــــــهم مـن اخلــــــلــــــيج
يــقــومـــون بــعـــمــلــيـــات نــصب

واحتيال في احملافظة.
ــصــدر في تــصــريح ان وقــال ا
(قـــــوة مـن مـــــديـــــريـــــة اجــــرام
احملــافــظــة  تــمـكــنـت من الــقـاء

الـــتــــلـــقــــائي).والـــقـت شـــرطـــة
محافظة نـينوى القبض على 7
دواعـش احــــدهـم كــــان يـــــبــــيع
الــنـســاء كــسـبــايــا في اجلـانب
ـوصل . وقـال ـديـنـة ا االيـســر 
الـــنــاطـق بــاسـم مــركـــز اإلعالم
األمني العميد يحيى رسول في
بــيــان امس  ان ( فــوج الــثـاني
عــشـر طــوار شــرطـة نــيــنـوى
الــقى الـقــبض عـلى  7عـنــاصـر
من عـصابـات داعش اإلجرامـية
مــطــلــوبــ قــضــائــيــاً وصــادر
بــحـــقــهم مــذكـــرات قــبض وفق
ـادة  1/4إرهــاب احــدهم كـان ا
يــقـوم بــبـيع الــنـســاء كـســبـايـا
ــظــلــمــة  خالل فــتــرة داعش ا
واآلخـر مـتهم بـإعـدام منـتـسبي
الشرطة ورميهم في اخلسفة )
واضاف انه (  القبض عليهم
ـيـثـاق واجلـمـاسـة في أحـيـاء ا
ـــديـــنــة فـي اجلـــانب األيـــســـر 

وصل). ا
و عـثـرت الـقـوات األمـنـيـة على
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ــمــثل مـن جــهــة اخــرى نـــاقش ا
اخلــــاص لـألمــــ الــــعــــام لأل
تحدة في العراق يان كوبيتش ا
ــــرجـع الـــديــــنـي مــــحــــمـــد مع ا
اســــــحـــــاق الـــــفـــــيــــــاض مـــــلف
االنتخـابات. وقـال بيان امس ان
(اجلـــــانـــــبـــــ بـــــحـــــثـــــا مـــــلف
االنتخـابات واتفـقا على ضرورة
أن يدلي النـاخب بصوته بـحرية
وأن يـنـتـخب من بـإمـكـانه تـقد
اخلـــدمـــات والــــقـــضــــــــاء عـــلى

الفساد)
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 بـعث رئــيس اجلـمــهـوريـة فـؤاد
مـعــصــوم بــبــرقــيــة تــعـزيــة إلى
احلــاكم الـــعــام لـــكــنـــدا ديــفـــيــد
جـونــسـتـون في ضــحـايـا حـادث
ــتـعــمـد الــذي شــهـدته الــدهس ا
اضي. مدينـة تورونتـو االثن ا
وبــــــحـــــــسب بــــــيـــــــان رئــــــاسي
تـلـقـتـه(الـزمـان) امس فـقـد اعـرب
مــعـــصـــوم عن (أحــر الـــتـــعــازي
ــواسـاة جلــونـســتـون وألسـر وا
الـضــحــايــا ولــلــشــعب الــكــنـدي
ـؤلم) ـصـاب ا الـصـديق بــهـذا ا
مــؤكـداً (دعـم وتـضــامن الــشـعب
الـــعــراقي مع الــشـــعب الــكــنــدي
الـــصـــديـق في مـــواجــــهـــة هـــذه
ــــــــة الـــــــــنـــــــــكــــــــراء) اجلـــــــــر
متمنـياً(الشفاء الـعاجل للجرحى
).  وأكــدت الـشــرطـة ــصـابــ وا
الـكـنــديـة امس ارتـفـاع حـصـيـلـة
ضـــحــايـــا احلــادث الـــدهس إلى
عــشــرة قــتـلى فــيــمــا ال يـزال 15

ستشفى. مصابا في ا
وفي الشـأن نـفسه أعـلنت وزارة

ــغـتــربـ اخلــارجـيــة وشـؤون ا
األردنـيـةعن مقـتل مـواطن أردني
في احلـــادث نـــفــسه. وقـــالت في
ــواطن األردني بــيـان امس أن (ا
الـقــتـيل هـو مـنـيــر عـبـده حـبـيب
الــنـجــار الـذي كــان قـد ذهب إلى
كـــــــــنــــــــــدا فـي زيـــــــــارة ألحـــــــــد
أبـــــــــــنــــــــــــائـه).وأشـــــــــــارت الـى
ان(الـسـفـارة األردنـية فـي أوتاوا
ــــتـــــوفى تــــواصـــــلت مـع ذوي ا
وقــدمت لـهم الــتـعــازي ويـجـري
الــعــمل حــالــيـاً بــالــتــنـســيق مع
وحـــدة الـــعـــمــــلـــيـــات في وزارة
ــغـتــربـ اخلــارجـيــة وشـؤون ا
بـــعــــمّــــان عـــلـى إجـــراءات نــــقل
اجلثـمـان إلى األردن) مـؤكدة أن
ــتـابــعـة مع (الــسـفــارة تـقــوم بـا
السـلطات الـكنديـة في ما يـتعلق
بـالـتـحـقـيـقـات واإلجـراءات الـتي
ســيـــتم اتــخـــاذهــا بـــخــصــوص
احلـادث). الى ذلك كـشـفت وزارة
اخلارجية الـكورية الشـمالية عن
مــصــرع اثــنــ من مــواطــنــيــهـا
جـــراء احلـــادث وإصـــابــة ثـــالث

بجروح بليغة.

Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

 bOFÝ ”UO « d UÝ ≠  ÈuMO½

أصــدرت مـــحـــكـــمــة جـــنـــايــات
مـحافـظة األنـبار أحـكامـا أربعة
باإلعـدام لعنـاصر من عـصابات
داعش لــقـــيــامـــهم بـــهــجـــمــات
مــســلـحــة ضــد مــقـرات تــابــعـة
لـلــجــيش .وقـال  بــيــان جملـلس
الـــــقـــــضـــــاء األعـــــلى امس  إن
(مــحـكــمــة اجلـنــايــات أصـدرت
أربــعـــة أحــكــام بـــاإلعــدام ضــد
عـــنـــاصـــر مـن تـــنـــظـــيم داعش
اإلرهـابي الشتـراكهـم بعـملـيات
وغـزوات  ضــد مـقـرات اجلـيش
الـعــراقي والـقـوات األمـنـيـة في
مـنـاطق الــفـلـوجــة والـرمـادي)
وأضـاف أن (احملــكـمـة أصـدرت
ـادة حــكــمــهــا وفــقــا ألحــكــام ا
الــرابـعــة من قــانــون مـكــافــحـة
اإلرهـــــاب) مـــــشــــــيـــــرا الى ان
(األحـكـام حـضـوريــة ابـتـدائـيـة
قابـلة لـلطـعن وخاضـعة لـلطعن
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تظـاهـر مزارعـون من مـحافـظتي
نع النـجف وكربالء لـلمـطالـبة 
ـسـتوردة إدخـال اخلـضـروات ا
مـهـددين بــقـطع الـطـريق الـرابط
بــ احملـافــظــتـ في حــال عـدم
طـلبـهم. وقال بـيان االستـجابـة 
امــس  إن (مـــــــــــــزارعـــــــــــــ مـن
احملافـظتـ تظـاهروا  في عـلوة
ــطــالــبـة مــخــضــر احلــيــدريــة  
ـركـزيـة واحملـلـيـة احلـكـومـتـ ا
ــــــنع إدخــــــال اخلــــــضـــــروات
ستوردة التي أثرت على مبيع ا
وأضاف مـنـتـجـاتـهم الـزراعـية) 
ـتــظـاهـرين هــددوا بـقـطع ان  (ا
الطـريق بـ احملافـظـت  إذا لم
تــــســـتــــجب احلــــكـــومــــة لـــهم)
ـتظاهرين واوضح البيان ان ( ا
اكـــــــدوا ان تـــــــوقــــــيـت إدخــــــال
ـسـتـوردة يـتزامن اخلـضروات ا
مع انـــــتــــعـــــاش زراعــــتـــــهم من

الـطــمـاطـة  واخلــيـار والـبـصل).
وعــلـى الــصـــعــيـــد نــفـــسه افــاد
مصدر أمـني أن القوات االمـنية
فضت تظاهـرات مطالبـة بتوفير
اخلــدمــات جـــنــوب الــعـــاصــمــة
بــــــغـــــــداد مـــــــشــــــيـــــــرا الى أن
تـظـاهرين حـاولوا قـطع طريق ا
حافظة رئيس يربط العاصـمة 
ــــــــصــــــــدر في واسـط. وقـــــــال ا
تصريح  إن (أهالي حي الوحدة
جـنـوب بــغـداد نـظـمـوا تـظـاهـرة
سـلـمـيـة لـلمـطـالـبـة بـاخلـدمات)
تظاهرين حاولوا واوضح أن (ا
قــطـع طــريق بــغــداد  – الــكــوت
الــرئــيس وان الــقــوات االمــنــيـة
تـــدخـــلـت لـــفض الـــتـــظـــاهـــرات
ــتـــظـــاهـــرين عـــلى وأجـــبـــرت ا
االبتعـاد عن الطـريق الرابط ب

بغداد والكوت.
 الى ذلك تــظـاهـر الــعـشـرات من
مـنـتـسـبي وحـدات احلراسـة في
مــحــافــظــة اربــيل لــلــمــطــالــبــة
بتـحـس رواتـبهم فـيمـا هددوا

ـــواصـــلـــة الـــضـــغـــوط حلـــ
طاليـبهم.وقال بيان االستجابـة 
إن (الــعـــشـــرات من مــنـــتـــســبي
وحـدات احلـراسـة في احملـافـظة
تـظـاهـروا باحملـافـظـة لـلمـطـالـبة
بتـحسـ رواتبهم) وأضاف أن
ــتـظــاهــرين قـطــعـوا الــطـريق (ا
الــرئـــيس بــ أربــيل وكــركــوك
واصلة الضغط حل وهددوا 
ــطــالــيــبــهم). من االســتــجــابــة 
جانب آخر شـهدت مديـنة رانية
شــرق الـســلـيـمــانـيـة تــظـاهـرات
ـــنـــتـــســـبي وحـــدات ـــاثـــلــــة 
احلــراسـة لـلـمـطـالــبـة بـتـحـسـ
رواتــــــبـــــهـم. وقـــــال بــــــيـــــان ان
(الـعـشرات مـن منـتـسـبي شـرطة
ـــــــنــــــشـــــــآت في حـــــــمــــــايـــــــة ا
تظاهروا  احتجاجا السليمانيـة
عـــــلى عـــــدم صــــرف رواتـــــبــــهم
ـــتــأخـــرة.وقـــطــعـــوا الـــطــريق ا
الرابط ب السليمانية وكركوك
وهددوا بتنظيم اعتصام مفتوح

في حال عدم صرف رواتبهم.


