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طبعة العراق 
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تــــــصـــــــاعــــــدت حــــــدة احلـــــــمالت
ـضـادة بــ الـقـوى االنـتـخــابـيــة ا
والشخصـيات السياسـية مع تزايد
ـــوعـــد اجـــراء الـــعـــد الـــتـــنــــازلي 
قررة في 12 االنتخابات النيابية ا
قبل  ففيما اتهم زعيم من الشهر ا
التيار الصدري مقتدى الصدر كتلة
الفـتح االنـتـخـابيـة بـاسـتغالل اسم
احلـشـد لـكـسب االصـوات ورأى ان
هــــــذا االمـــــر عــــــصــــــيــــــان واضح
لـلـمـرجـعـيـة  فـيـمـا اتـهـمت قـائـمـة
وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
الـقـيــادي في حتـالف الــقـرار ظـافـر
الـــعــانـي بـ(الـــكــذب واخلـــروج عن
ادبـــيـــات الــــســـيـــاســــة)  في وقت
اتـهـمت كــتـلـة احلــكـمـة مــسـؤولـ
ـال الــعـام في تـنــفـيــذيــ  بـهــدر ا
حمالتـهم االنـتـخابـيـة. وردّ الـصدر
على سـؤال بـشـأن مـوقفـه من توقع
االمـ الـعـام لــعـصـائب اهل احلق
قـيس اخلــزعـلـي بـأن يــحل حتـالف
ســائــرون (الــذي يــحــظى بــرعــايــة
ـرتبـة الرابـعة  بـالقول الصـدر) با
(استـغل الـسؤال الوجه الـنـصيـحة
لكـتـلـة الفـتح  فـإنـني اتـابع بعض
مـقــاطـعــهم عـبــر مـواقع الــتـواصل

ـنــظـومـة الــفـســاد الـتي يــقـودهـا
ظـافـر الـعـاني وزمـرته وتـعـريـتـهم
امام الـشـعب الـعـراقي  نـؤكـد بان
الـعـاني قــام بـحـمـله مــعـاديـة ضـد
ـصـوت وزير الـدفـاع وكـان اول ا
القـالــته)  بــحــسب الــبــيــان الـذي
اضاف ان (الـعـاني وزمـرته فـقدوا
ــواطن تــوازنـهـم بـعــد ان كــشف ا
الـعــراقي حـجم االكــاذيب والـدجل
والفـساد الذي كـانت تمـارسه هذه
الــزمــرة وارتـــبــاطــهـــا بــاجــنــدات
خــارجــيــة تــعــمل ضــد مــصــلــحـة
العـراق وسيـادته الوطـنيـة)  على
حــد قــول الـــبــيــان. كــمـــا اتــهــمت
الـنـائـبـة عن تـيـار احلـكـمـة  احالم
احلسيني مسؤول تنفيذي  من
ال الـعام دون ان تسـميـهم بهـدر ا
في حمالتهم االنـتخابـية  مطـالبة
العبـادي وهيـئة النـزاهة بـالتدخل
السريع إليـقاف هذا الـهدر. وقالت
في بـــيـــان امس ان (مـــا يــقـــوم به
سـؤولون الـتنـفيـذيون من وزراء ا
ورؤسـاء هـيــئـات ومـحــافـظـ من
بــــــذخ فـــــــاحـش في حـــــــمالتـــــــهم
ال العام بحاجة االنتخابية ومن ا
الى حتـــــــرك ســــــريـع من رئـــــــيس
الـوزراء وهـيــئـة الــنـزاهــة اليـقـاف
هذا الـفساد)  مـشيـرة الى ان هذا

الــــهـــــدر (من امـــــوال الــــشـــــعب).
وتابـعت احلـسـيـني ان(دور هـيـئة
الـنــزاهــة يـبــرز هـنــا وعــلـيــهـا ان
تـتـحـمل مـســؤولـيـتـهـا جتـاه هـذا
الـهـدر في الـوقت الـتي تـفـرض به
ـواطن الـبـسـيط الـضـرائب عـلى ا

الية). بحجة األزمة ا
 من جــهـــة اخــرى  نـــفى ائــتالف
الــنـــصــر الـــذي يــتـــزعــمـه رئــيس
الــوزراء حـيــدر الــعــبــادي صــحـة
مـاتــردد عن وجــود إتـفــاقــات بـ
االئــتالف والـــكــتل االنـــتــخـــابــيــة
االخـرى  ووصف لــقـاء الــعـبـادي
بنـائب رئـيس اجلـمـهـوريـة رئيس
ائـــتالف دولــــة الـــقــــانـــون نـــوري
ــــالــــكـي بــــأنه يــــأتـي في إطــــار ا
مسؤولـياته رئـيساً لـلوزراء. وقال
ـتـحــدث بـاسم االئــتالف حـسـ ا
العـادلي في بـيان امس (نـنفي اي
اتـفـاقـات مـع الـكـتل االنـتــخـابـيـة
ــواطن هـو من يــخـتـار حـيث ان ا
ثـلـيه في االنـتخـابـات الـنيـابـية
القادمة ولـيست الكـتل)  موضحا
أن (رئيس الوزراء يلـتقي ب مدة
واخـــرى بــــالــــرئــــاســـات الــــثالث
وبـــــضـــــمـــــنـــــهـم نـــــواب رئـــــيس
ــــــالـــــــكي اجلـــــــمــــــهـــــــوريـــــــة وا
احــــدهـم).وأضــــاف أنـه (بــــحـــــكم
مــســؤولـــيــاته بـــوصــفه رئـــيــســاً
لــلـوزراء فــإن الــعــبــادي عــادة مـا
يـلــتــقي بــالـرئــاســات ومــسـؤولي
الكتل السياسية النيابية من اجل
حتقـيق االنـسـجـام ب الـسـلـطات
في الدولة لتحقيق مصلحة البالد
). وحتـدثت ــواطــنــ ومـصــالح ا
تقاريـر اعالمية مـؤخراً عن وجود
ـالـكي مـشـاورات بـ العـبـادي وا
لـلــتــحـالف فـي مـا بــيـنــهــمـا بــعـد
االنتـخـابـات. في غـضون ذلك رأى
ـــــدني الـــــنــــائـب عن الـــــتـــــيــــار ا
ـقراطي فـائق الشـيخ علي أن الد
الوجـود لـقـوائم كـبـيـرة وصـغـيـرة
ـقبلة.وقال في خالل االنتخابات ا
تـــصــــريـح  امس إن (مــــصـــطــــلح
القـوائم الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة هو
أمــر ال وجـود لـه ضــمن اخلــارطـة
االنـتـخــابـيــة احلـالـيــة إذ التـوجـد
ــعــنى الــكـامل قـوائـم كـبــيــرة بــا
واجلـــمـــيع الــــيـــوم مـــتـــســـاوون
والجنــد ان هــنــاك قــوائم كــبــيــرة
ـقاعد وأُخرى حتصل على أغلب ا
صغيرة فـالنسب سـتكون مـتقاربة
او متـساويـة الى حد مـا).وأضاف
أن (من قــام بـــوضع نـــســبــة 7 1
ـعـدل ضـمن نـظـام سـانـت لـيـغـو ا

ا سـيكون بقانـون االنتـخابـات ر
هـــو اول من يــــدفع الـــثــــمن خالل
قبـلة)  الفتا الى أن االنتخابـات ا
قـبلة سـيكون (تشكـيل احلكومـة ا
صعـبـاً نتـيـجـة للـخـارطة احلـالـية
دة قصيرة رغم للكتل  ولن يتم 
وجــود رغــبــة امــريــكــيــة ودولــيـة
حلــــــسم هــــــذا االمــــــر خـالل وقت
قصير بعـد االنتخابات). ورأى أن
ــهـم الــيــوم هــو هل (الــتــســاؤل ا
هـنــاك جــديــة لــدى الـســيــاســيـ
الـعــراقــيـ لــتــشــكـيل احلــكــومـة
قبـلة خالل مدة زمـنية قـصيرة? ا
وهـو امـر لــديـنـا شـكــوك بـشـأنه)
مـعـربـاً عن اعـتـقـاده بأن (تـشـكـيل
ـقـبــلـة سـيـحـتـاج الى احلـكـومـة ا

وقت طويل).  
فوضية في غضون ذلك  أعلنت ا
سـتقـلة لالنـتخـابات بأن العـليـا ا
انتـخابـات اخلارج الـتي ستـجرى
ـقـبل في يـومي  10 و  11 أيـار ا
في  20 دولــــــــة  ســــــــتــــــــكــــــــون
ــشـــروط ولـــيس بـــالــتـــصـــويـت ا

اإللكتروني. 
ــفــوضـ وقـال عــضــو مــجــلس ا
حازم الـرديـني في تـصـريح  امس
ـعدل وجب الـقـانون  45 ا إنه (
لـــــســـــنــــة  2013 يــــجـب إجــــراء
االنتخابات للعراقي في اخلارج
ــفــوضــيــة قـراراً  لـذلـك أصـدرت ا
بإجـراء االنتـخـابات في  20 دولة
سـتـحـصـلة وبحـسب الـبـيـانـات ا
سـيـكـون فـيـهـا  90 مـركـز اقـتـراع
حتــــتــــوي عــــلى  700 مــــحــــطـــة
خارجيـة)  موضـحاً انه(بـالنـسبة
النتخـابات اخلـارج ستكـون اآللية
ـشــروط عــلى عــبــر الـتــصــويـت ا
اعتبار أن العراقي في اخلارج ال
تـلـكـون البـطـاقـات االلكـتـرونـية
التي سـيـعـمل فيـهـا داخل الـعراق
الــــتــــصـــويـت اخلــــاص والــــعـــام
ـا وسـيــأخــذ االمـر وقــتــاً أكـثــر 

يكون في الداخل). 
فـوضـية ولفت الـرديـني الى أن (ا
ــوظـفي تـقــوم بــإجـراء الــتــدريب 

االقتراع لعموم احملافظات وقد 
إجــراء عــمـــلــيــتـــ في األســبــوع
ــاضي وبــهــذا األســبــوع هــنــاك ا
اخــــتــــبـــــار واحــــد)  مــــؤكــــداً ان
ــفــوضــيــة ســائــرة بــأن يــكــون (ا
العـمل بـالـعـد والـفـرز االلـكـتروني
ولــــيـس هــــنـــــاك أي إشــــكــــاالت)
مشـيراً الى ان (  245الف موظف
ـدة اقـتــراع ســيــجـرى تــدريــبــهم 

أسبوع).

ــرتـــبــة الـــرابــعــة وســائـــرون في ا
واحلـكـمـة خـامــسـاً   لـكـنه رأى ان
الـفـوارق بـ هـذه الـكـتل لن تـكـون
كــبـــيــرة. الـى ذلك وجـــهت قــائـــمــة
بـيـارق اخلـيــر الـتـابـعـة لــلـعـبـيـدي
اتــهــامــات لـــلــعــاني الـــقــيــادي في
حتالف القرار بـ(الكذب) وانه سبق
ان قاد زمرة الفساد القالة العبيدي
عـنـدمـا كـان االخـيـر وزيـراً لـلـدفاع.
وقـالت في بـيـان امس ان (الـقـيـادة
الـســيــاســيـة لــلــقــائـمــة اجــتــمـعت
بــرئــاسـة امــيــنــهــا الــعــام مــحــمـد
اخلـالـدي وبـالتـنـسـيق مـع راعـيـها
خــالـــد الــعـــبــيـــدي   وقــد تــدارس
اجملـتــمـعـون االوضــاع الـعــامـة في
البالد وال سيما مـايتعلق بقـائمتنا
ــرشـحـ االنـتـخــابـيــة وبـرنـامج ا
االنتخابي) مضيفة  ان (اجملتمع
تطرقـوا الى اللـقاء الـتلـفزيوني مع
ظــافــر الــعــانـي ومــا جــاء بــلــقــائه
التـلفزيـوني من كـلمات خـارجة عن
االدبيـات السـياسـيـة واالجتـماعـية
التي اطـلقـهـا جزافـا مـتحـامال على
القـائمـة وراعـيهـا خالـد الـعبـيدي).
ومضت قـائلة انه (فـي الوقت الذي
نسـتغـرب فيـه هجـوم العـاني الذي
يدل عـلى حـقـد اعمى يـعـود لـكشف
وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
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مــنح رئــيـس مــجـمــوعــة االعالم
ــسـتـقل االســتـاذ سـعــد الـبـزاز ا
مــعـــدة ومــقــدمــة بــرنــامج (أهل
ـديــنـة) عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة ) ا
أزل الـــــســـــيــــاب قـالدة االبــــداع
الـذهـبـيـة الـتي تمـنح لـلـمـبـدع
واالعـالمـــيــــ والــــريـــاضــــيـــ
ــتـمــيـزين  ووصـفــهـا (بــابـنـة ا
الـــشـــعب والـــصــوت الـــشـــجــاع
واالعـالمية الـتي فـرضت نفـسها
بــقـوة عـبــر الـتـزامــهـا بـقــضـايـا
ـتمـيز الـشـعب عبـر بـرنامـجهـا ا
ديـنة). الـى ذلك استـجاب اهـل ا
الـبزاز لنداءات اطلقها مواطنون
مـن بـــغــــداد من خالل بــــرنـــامج
(كـالم الـــنـــاس) الـــذي تـــعـــرضه
(الــشــرقـيــة) ووجه بــتـوفــيــر مـا
يــعــيـنــهم عـلـى جتـاوز ازمــاتـهم
ـعـيـشيـة وظـروفهم الـقـاهرة.اذ ا
واطـنة ام احـمد من  تـسلـيم ا
عامل عجلة (تك تك) كانت حي ا
قـــد تـــمـــنت عـــلى الـــبــزاز (ان ال

ـــواطن (ابـــوحـــسن) .وشـــكــــر ا
ـــواقف االنـــســـانـــيــة لـــلـــبــزاز ا
وحــصل ابـو حــسن عـلـى اعـانـة
لــــتـــأمـــ مـــبــــلغ الـــدواء الـــذي
يـحتـاجه ولتـسديـد ايجـار اشهر
عـدة تراكمت عليه كديون.وتلقت
ــعـالف ام مــهــدي من مــنـطــقــة ا
ـساعـدتـها في اعـانـة من البـزاز 
مـجــابـهـة اعـبـاء احلـيـاة.وتـلـقى
ابــو سـيف من حي الــشـبـاب في
ـعـامل مـا يـعـيـنه عـلى مـنـطـقـة ا
ة بعد ان اسـتئناف حياته الكر
اسـتغـاث بالـبزاز مـتمـنيـا اللـقاء
به.ومـن منطـقة الرحـمانيـة تلقى
ـــواطن عـــدنـــان (ابـــو احـــمــد) ا
اعـانـة من الـبـزاز لـتـغـطـية عالج
زوجــته بـعـد ان اضـطـر في وقت
ســـابق لـــبــيـع بــيـــته وســـيــارته
لـــتــأمـــ جــزء من عالجـــهــا في
تـركـيا.كـمـا اوعز الـبـزاز بتـوفـير
ــواطـنـة ام مــسـتـلــزمـات عالج ا
جـــمــال  الـــتي شــكـــرت الــبــزاز
مـــــؤكــــدة انـه (ابــــو الـــــفــــقــــراء

وااليتام).

ا يوفر ـنحهـا مساعـدة ماليـة وا
لــزوجـهـا  تك تـك لـتـأمـ رزق حالل
واطنة ام لـعائلتها) . ومنح البزاز ا
مــحـمــد  مـا يــعــيـنــهـا عــلى تـوفــيـر
مـستـلزمـات عالجهـا بعـد ان عجزت
كـمـا مـنح ام يـوسف من عـن تأمـيـنه
ال حلـل مشكلتها ديـالى مبلغا من ا
ومـعـاناتـها بـعد ان بـتر سـاق ابنـها
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اعــتـقـلـت قـوة امـنــيـة في مـحــافـظـة
كـربالء رئـيس اكبـر واخطـر عصـابة
فـي احملافـظة مـسـؤولة عن اكـثر من
 12 عــمـلـي سـطــو مـســلح وخـطف.
وقـــال مـــصــدر امـــني فـي تــصـــريح
امـس إن(قــــــــوة مـن مــــــــديــــــــريــــــــة
اسـتـخبـارات ومكـافحـة اإلرهاب في
كـــربالء الــقت الـــقــبض عـــلى اكــبــر
واخــطـر رئــيس عـصــابـة بــاخلـطف
ـــســـلـح) مـــوضـــحـــاً والـــســــطـــو ا
ان(عـمـلـية االعـتـقال تـمت في قـضاء
الـهنديـة جنوبي احملـافظة).واضاف
ـعـتـقل يـديـر عـصـابـة ـصــدر أن (ا ا
تـتألف من  6 اشـخـاص نفـذت اكـثر
من  10 عـــمــلــيـــات ســطـــو مــســلح
وحــــالــــتي خــــطف) من دون االدالء
ـزيـد من الـتـفاصـيل. واعـلن مـركز

االعـالم االمـني عن اعــتـقـال عــنـصـر
ـثـيــرة لـلـشـغب) في مـن (الـرؤوس ا
ســاحـات االعــتـصــام مـوضــحـاً انه
ـتـحـدث ـوصل.وقـال ا اعــتـقل  في ا
بـاسم مـركـز االعـالم الـعمـيـد يـحـيى
رسـول فـي بـيـان إن (مـفـارز مـديـرية
االسـتخبـارات العسـكرية في الـفرقة
 20 واســـتـــنـــادا الـى مـــعـــلـــومــات
اسـتــخـبـاريـة دقـيـقـة ألـقت الـقـبض
عــلى احــد االرهـابــيــ في مــنـطــقـة
وصل)  مـوضـحاً حـمـام الـعلـيل بـا
أن (االرهــــابي من الـــذيـن كـــان لـــهم
الـدور السـلبي في تـأجيج الـطائـفية
والـتــحـريض ضـد الـقـوات االمـنـيـة
ومساندة عصابات داعش االرهابية
في مـا يـسـمى بـسـاحـات االعـتـصام
حـيـنـهـا ومن االوائل الـذين اعـلـنوا
تـأيـيـدهم لـلـدواعش اثـنـاء دخـولـهم
نـاصـرتـهم واحد ـوصل وحـشـد  ا

ـثـيـرة للـشـغب والـداعـية الـرؤوس ا
لـقتال قـواتنا االمـنية اثـناء عمـليات
ـعـتقل الـتـحـريـر). وأكـد رسـول أن ا
ـطلـوب لـلقـضاء وفـق احكام (من ا
ادة 4 إرهـاب) من دون ان يكشف ا

عتقل .  عن هوية ا
واعــلــنت قــيــادة شــرطــة ديــالى عن
انـــطالق عــمــلـــيــة تــفــتـــيش لــثالث
مـناطق شمال شرقي بعقوبة لتعقب
خـاليا داعـش.وقالـت في بـيان امس
إن (قـوة أمـنـيـة مشـتـركـة من شـرطة
مـحافظة ديالى بدأت السبت  عملية
امــنــيـة واســعـة لــتــفـتــيش مــنـاطق
مــنــاطـق نــهــر االمــام وشــوك الـر
والــرســالـة) مــضــيـفــة أن (عــمـلــيـة
الـتـفتـيش تهـدف الى تعـقب اخلاليا
الـنائـمة لعـصابات داعش االرهـابية
ومـنعهم من ايجاد مالذات آمنة لهم
ـنـاطق). . وأصـيب مـدني فـي هذه ا

بـجـروح لـدى انـفـجـار عـبـوة الصـقة
فـي بغـداد امس بحـسب مـصدر في
الـــشــرطـــة اوضح  في تـــصــريح إن
(الـعبـوة الالصقة الـتي كانت مثـبتة
اسـفل عـجـلة مـدنـيـة انفـجـرت اثـناء
ـنـطـقـة عـرب جـبور ـركـبـة  مـرور ا
جـنـوبي بـغـداد مـا ادى الى اصـابة
سائقها بجروح). وعثرت قوة امنية
فـي كركوك عـلى جثة مـدني اختطف
قــبل ايــام جـنــوب غــربي احملـافــظـة
عــلـى يــد تــنــظــيم داعش  بــحــسب
مـــصـــدر امـــني اوضح إن (قـــوة من
الــشــرطــة عــثــرت عــلى جــثــة شـاب
يـــســـكـن قـــريـــة تـــو في نـــاحـــيـــة
الـريـاض كـان قـد اخـتـطف قـبـل ايام
عــــــلى يــــــد عـــــنــــــاصـــــر مـن داعش
االرهــابـي) مــؤكــداً ان (الــضــحــيــة
ــغـدور عــثـر عــلـيه مــذبـوحــاً قـرب ا
الـقريـة). وفي مديـنة أزمـير الـتركـية

ألــقت قــوة أمـنــيـة الــقــبض عـلى 4
قــيـاديـ بـارزين مـن تـنـظـيم داعش
بـواليـة أزمـيـر غـربي الـبالد بـيـنـهم
أمــيـر الــتـنــظــيم في مـحــافـظــة ديـر
الــزور الـســوريـة ومـحــيـطــهـا.وقـال
مـصدر أمني تركي أن (فـرق مكافحة
ـديـريـة اإلرهــاب واالسـتـخـبــارات 
أمن أزمــيــر نــفــذت عــمـلــيــة أمــنــيـة
مـــشــــتـــركـــة فـي إثـــر مـــعــــلـــومـــات
اسـتـخـبـاراتـيـة عـلى عـنـوان يـوجد
فـــيه قـــيـــاديــون مـن داعش كـــانــوا
يـحـاولون مـغادرة تـركيـا) موضـحاً
ـعــتـقــلـ مــتـورط بــقـتل أن (أحــد ا
 700 مـدني في سـوريا وهـو مقرب
مـن زعـــيم الــــتـــنــــظــــيم أبـــو بــــكـــر
الـــبـــغـــدادي ونـــشـــر الـــعـــديـــد من
عـتقلون تـسجيالت اإلعـدام).ونقل ا
األربـعة إلى مديرية أمن والية أزمير

للتحقيق معهم.

االجــتــمـــاعي وبــعض الـــدعــايــات
االنـتــخــابــيــة الــتي تــسـتــغل اسم
احلـشــد واجلــهــاد ضــد الـدواعش
مـن اجـل كـــــــــــــسـب االصــــــــــــوات
ـلك خـصــوصــا وان اغـلــبــهم ال 
غــيــر ذلـك  تــاريــخــا مـــشــرفــا مع
االسف). واضـــاف (اقــــول لـــهم ان
ذلك عصيان واضح للـمرجعية في
ـرجـعـيـات كـافـة). الـعـراق بل كل ا
وتـــابع(انـــني ال اظن ان اي عـــاقل
يــقـبـل بــزج اجلــهـاد واجملــاهــدين
واسمهم في السيـاسة وخصوصا
ان اجلـــــــهــــــاد ضـــــــد الـــــــدواعش
واالنـتـصــار لم يك اال بـفــضل الـله
ـرجعـيـة  ومـا نـحن وايـاكم اال وا
جــنـــود وســيـــوف فــقـط وال فــضل
الحـد اال الشـهـداء واجلـرحى  وال
فـضل لـلـمـلـيــشـيـات الـوقـحـة عـلى
االطالق)  مـضـيـفـاً ان (من جـاهـد
بـحق وصــبــر وظـفــر فـأجــره عـلى
الله تـعالى وال يـطـل انـتخـابا او
كــرســيــا رجــاءً اكــيــداً  فــســمــعـة
اجلــــــهــــــاد اعــــــلـى واجل).وكــــــان
اخلـزعـلي قــد تـوقع خالل مــقـابـلـة
تـلـفــزيـونـيــة بـأن يــحـصل حتـالف
ـــرتــبـــة االولى في الــفـــتح عـــلى ا
االنتخابات يليه حتالف النصر ثم
ـرتبـة الـثـالـثة دولة الـقـانـون في ا

سعد البزاز
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أعــدت وزارة الـصـحـة والـبــيـئـة خـطـة
ــنـاســبـة الــزيـارة االســنـاد الــطـار 
الـشـعـبـانـيـة في مـحـافـظـة كربـالء يوم
ــقـــبل.وقــال مــديـــر مــركــز االربـــعــاء ا
الـعمليات في الوزارة عدنان محمد في
تـصـريح ان ( اخلـطـة تـتـضـمن تـهـيـئة
ــســتـشــفــيـات ردهــات الــطـوار في ا
ـحافظات الفرات االوسط وجتهيزها
ـنقذة ـستلـزمات الطـبية ا بـاالدوية وا
لـلـحـياة وتـهـيـئة رصـيـد كـاف من الدم
لـلحاالت الـطارئة التي قـد حتدث اثناء
مـــراســـيم الــزيـــارة فـــضال عن نـــشــر
سـيارات اإلسعاف من مدينـة الكاظمية
وحـــتى مــديــنــة كــربالء) وأضــاف ان
(اخلـطـة تتـضمن ايـضا االيـعاز لـفريق
الـسموم بالتـوجه الى كربالء بعضوية
طـبيب اخـصاص وصـيدالني وعدد من
ـــســـاعــدين اخملـــتـــبــريـــ لـــفــحص ا
قدمة ومـراقبة مياه الشـرب واألغذية ا
لـــلـــزائـــرين) وكـــشف عـن ان ( مـــركــز

الـعـمـلـيـات في الـوزارة قـام بـتـشـكـيل
غــرف مـشـتـركــة االولى مع مـديـريـات
الـصـحة في مـحافـظات كـربالء وبابل
ـساعدات الـطارئة والـنجف لـتقد ا
واالخــــرى مـع عــــمــــلــــيــــات بــــغـــداد
ــشـــتــركــة ورئــاســة والــعـــمــلــيــات ا
الـــوزراء) مـــشــيـــرا الى ان (الــوزارة
ستشارك في خطة نقل الزائرين حيث
ســتـقـوم بـتـهــيـئـة عـدد من احلـافالت
سعة  10ركـاب فما فوق لذلك الغرض
وســـتـــكـــون حتت إمـــرة مـــحـــافـــظــة
كــــربـالء). وضـــعـت قــــوات احلــــشـــد
الــشـعــبي وبــالـتــنـســيق مع الــقـوات
ـناسـبة الـزيارة االمـنيـة خطـة امنـية 
تــشـمل عـمـلــيـات اسـتـبــاقـيـة ومـسح
سـاحات الـعامـة.وقال  بـيان جـمـيع ا
العـالم احلشد امس  ان (قيادة شرطة
مــحـافـظــة الـنـجف عــقـدت اجـتــمـاعـا
حـضـره مـعـاون مـديـر مـكـتب احلـشـد
فـي احملــافــظـــة بــهــدف وضـع خــطــة
لـتــأمـ احملـافـظـة بـالـكـامل وتـهـيـئـة
ـســتـلــزمـات الــلـوجــسـتــيـة جــمـيـع ا

السـتـقـبـال الـزائـرين الـى مـرقـد االمام
زارات الـشريـفة عـلي عـليه الـسالم وا
ـــــــنــــــــاســـــــبــــــــة الـــــــنــــــــصـف من
شـعـبان).واضـاف انه ( وضع خـطة
امـنـيـة لـهذه الـزيـارة سـتشـمل تـنـفـيذ
عــمـلـيــات اسـتـبــاقـيـة ومــسح جـمـيع
الـسـاحـات الـعـامـة وإجـراء الـتـفتـيش
ـنـاطق وتـوزيع األجـهـزة فـي جـمـيع ا
األمـنــيـة في عـمـوم احملـافـظـة).واعـلن
رئيس مجلس محافظة كربالء نصيف
جـاسم اخلـطابي إكـمـال االستـعدادات
األمـنـية واخلـدمـية اخلـاصـة بالـزيارة
ـصادقـة على اخلطط الـشعـبانـية  وا
ـتعـلقـة بهـذه اجلوانب  مـتوقـعا أن ا
ــتــاز خالل تــســـيــر األمــور بــشــكل 
الــزيــارة.وقــال في تــصــريح امس انه
(لـم يــتــبقَ ســوى وصــول إجــابــة من
وزارة الـكهرباء عـلى مخاطبـة حكومة
كـربالء لـها بـشـان استـثـناء احملـافـظة
ـبرمج أثـنـاء الزيـارة يوم من الـقـطع ا
ـرجح أن ـقـبل والـتي من ا االربـعـاء ا

تكون مليونية ).  UD— ∫ هكذا بدت شوارع بغداد خالل هطول امطار متوسطة الشدة امس  «
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تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي بالنيابة عن صليب االحمر النرويجي عن
اجراء مناقصة جتهيز:-

قر العـام للجـمعية ـكن احلصول عـليها مـن ا وحسب اجلدول والـشروط التي 
نـصور وان اخـر موعـد لـقبـول العـطاءات الـسـاعة الـثالـثة الـكائن في بـغـداد/ ا
صادف ١٤ /ايار/ ٢٠١٨ .  على مقـدمي العطاءات بـعد الظـهر من يوم االثنـ ا
طلوبة تقد واد ا كاتب اخملتصة بتجارة وجتـهيز ا ؤهل من الشـركات وا ا
عطـائهم داخل ظرف مخـتوم يودع في صـندوق العطـاءات في مقر عام اجلـمعية
نـصـور ويـهـمل اي عطـاء غـيـر مـستـوفي لـلـشـروط ولالسـتفـسـار الـرجاء في ا
االتصال عـلى رقم الهاتف (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تـتحمل اجلـمعـية اي مسـؤولية
قانونيـة او مالية عن اجراء الـتعاقدات ويكـون اختيار الـشركات والدفع من قبل

الصليب االحمر النرويجي. 

Ê«dNÞË qOÐ—√ 5Ð W¹u'«  öŠd « ·UM¾²Ý≈

œ«bGÐ …—U¹e  w½«d¹ù« ÁdOE½ uŽb¹ ÍdHF'«
 Íb U)« ÕU³   ≠ œ«bGÐ

وجّـه وزيـــر اخلـــارجــــيـــة إبــــراهـــيم
اجلــعـفــري دعـوة لــنـظـيــره االيـراني
مـحـمـد جـواد ظريف لـزيـارة بـغداد .
وقــالـت وزارة اخلــارجــيــة في بــيــان
امـس ان اجلـعــفـري ألــتـقى بــظـريف
(عـلـى هـامش مـؤتـمـر دعم مـسـتـقـبل
ـنــعـقـد بـرعـايـة ـنـطـقـة ا سـوريــة وا
تحدة في االحتـاد األوروبي واأل ا
الـعاصمة البلجيكية بروكسل وجرى
 خـالل الـلـقـاء اسـتـعـراض الـعالقـات
الـثنـائيـة ب بـغداد وطـهران وسبل
ا يحـقـق مصالح البلدين تـعزيزها 
اجلـــارين) مــضـــيــفــاً ان الـــوزيــرين
أكــدا(أهــمـــيــة الــتــعــاون وتــســهــيل

وتـــقـــد اخلــدمـــات الـــقـــنــصـــلـــيــة
قيم في إيران وتأكيد لـلعراقي ا
ضـرورة تـكـثـيـف احلـوارات لـتـجاوز
األزمـــــــات الـــــــتـي تـــــــمـــــــر بـــــــهــــــا
ـنـطقـة).وبحـسب البـيان فـقد (وجَّه ا
اجلــعــفــريّ دعــوة رســمــيــة لـظــريف
لــزيـارة الــعــراق في إطـار فــتح آفـاق
شـترك). من جـهة جـديـدة للـتعـاون ا
اخـــرى اعـــلن مـــســـؤول في اقـــلـــيم
كــردسـتــان عن اسـتــئـنــاف الـرحالت
اجلـويـة بــ طـهـران و واربـيـل بـعد
تــوقف دام  6 أشــهــر. وأشــاد مــديـر
مـكـتب عالقات كـردسـتان الـعراق مع
إيـران عـبـد الـله صـالح في تـصـريح
امـس بـ(الــعـالقــات الـــعـــريـــقـــة بــ
) موجـها (الشكـر والتقدير اجلـانب

حلــكـومــة طـهــران ووسـاطــتـهــا بـ
بــغـداد وأربـيل إللــغـاء حـظـر رحالت
الـــطـــيــران الـــدولــيـــة إلى مـــطــارات

اإلقليم). 
وعـزا صـالح تـأخر الـرحالت اجلـوية
الـدولية الى أعـياد النوروز واوضح
إن (الـرحالت اجلـوية لـشـركة مـاهان
اســـتــؤنــفت امـس وهــو األمــر الــذي
حــــظي بــــتـــرحــــيب أهــــالي إقــــلـــيم
كردستان العراق ألن الكثيرين منهم
يـــــزورون إيــــران لــــلــــعـالج ولــــقــــاء
األقـــــارب).ورأى ان (اســـــتــــئـــــنــــاف
الــرحالت خــطـوة مــهــمـة في ســيـاق
تــنـمـيـة الــعالقـات االقـتــصـاديـة بـ
اإلقـليم وإيران).وجاء حظر احلكومة
الـعـراقـية لـرحالت الـطـيران الـدولـية

إلـى مــــطــــارات اإلقــــلــــيم  في اطــــار
االجــراءات الـــتي اتــخــذتــهــا حــيــال
االقـلـيم عـقب إجـرائـه اسـتفـتـاء عـلى

االنفصال.
 عــلى صـعـيـد آخـر أعــلـنت مـديـريـة
شــرطــة الــســلـيــمــانــيــة عن مــصـرع
واصـابـة سـبـعـة اشـخـاص من اسرة
ـديرية واحـدة بحادث سـير .وقالت ا
فـي بيان امس  ان (خمـسة اشخاص
لـقوا مصرعهم واصيب اثنان اخران
ــنــقــطــة بــجـــروح بــحــادث ســيـــر 
دربــــــنــــــدخــــــان شـــــمــــــال شــــــرقي
الـســلـيـمـانـيـة)  عـازيـة احلـادث الى
(اصــطـدام شــاحـنــة بـســيـارة اخـرى
حتـمـل الـركـاب). واضـاف الـبـيان أن
(جميع الضحايا من اسرة واحدة).
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أعـــلن مــديـــر نــاحــيـــة الــعـــظــيم في
مـحافظة ديـالى عبد اجلبـار العبيدي
ـــوافـــقـــة عـــلـى عــودة  400اســـرة ا
نــازحـة الى مــنـازلـهــا في الـنــاحـيـة.
وقـال الـعـبيـدي في تـصريح امس إن
(الــلـــجــنــة الــعــلـــيــا إلعــادة نــازحي
احملـافظـة  وافقت بشـكل رسمي على
عـــــودة  400 اســــــرة نـــــازحـــــة الى
مــنـــازلــهــا داخل الــعـــظــيم والــقــرى

القريبة منها). 
وأضاف أن(العودة ستتم  قريبا وان
إدارة الـناحية وبالتنسيق مع القوى
االمـنية بدأت االستعدادات الستقبال
األسـر الـعـائـدة).واكـد مـصـدر مـحلي
عـودة 116 اسـرة نـازحة إلى مـناطق
سـكـناهـا في نـاحيـة سنـسل الـتابـعة
ـصـدر امس ان لــلـمـحـافـظــة. وقـال ا

(116 اسـرة نازحة عادت الى ديارها
في الــنـاحـيــة وان اجلـهـات األمــنـيـة
نع اي دقـقت أسـماء األسـر الـعائـدة 
مـتـورط مع تـنـظـيم داعش اإلجـرامي

مـن الـعـودة الى الـنـاحـيـة) واضـاف
ان (االسـر الـعـائـدة كـانت تـسـكن في
مــخــيــمــات خـانــقــ شــمــال شـرقي
احملـافظة) مـؤكدا ان (عودة االسر ال
زالـت مــســتــمـــرة). من جــهــة اخــرى
جــهــزت الــشــركــة الــعــامــة لــتــوزيع
ــنـتـجــات الـنـفــطـيـة دوائــر الـدولـة ا
والـــقـــطـــاع اخلـــاص والـــســـكـــنـــيــة
اضي والـنـازحـ خالل شـهـر اذار ا
بــاكـثـر من  26 مــلـيـون لـتـر من زيت

الغاز .
وقـال  مدير عـام الشركة كـاظم مسير
يــاســ  في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امـس ان (الـشــركـة جــهـزت أكــثـر من
26 مـليون لتر من مـنتوج زيت الغاز
ــعــنـــيــة لــغــرض عــمل لــلـــجــهــات ا
قررة لكل ـولدات وحسب احلصة ا ا
جـهة). واضاف ان (الـشركة حـريصة
كل احلـرص عـلى تـوفيـر إحـتيـاجات
ـواطـنـ ودوائـر الـدولـة والـقـطـاع ا

اخلــــاص والـــنـــازحــــ وأصـــحـــاب
ـشاريع اإلقـتصاديـة والتنـموية من ا
نـتـجـات  النـفـطـية من كـافـة أنـواع ا
خالل إعـداد خـطـة تـوزيعـيـة شـهـرية
مـتـكـامـلة لـتـجـهـيز كـافـة احملـافـظات
بـــحــصــصــهــا مـن الــوقــود وحــسب
حـاجـة كل مـحافـظـة سـكنـيـة وحسب
احلــــــــــصـص وفـق الــــــــــضــــــــــوابط
والـتـعـلـيـمـات حـيث جـهـزت الـشـركة
ولدات الـسكـنية مـنتـوج الغـاز الى ا
ومــولــدات ودائــرالــدولــة والــقــطــاع
ـا اخلــاص اضـافــة الى الـنــازحـ 
يـقارب  589 مـليـون لتـر خالل العام
ـاضي). علـى صعيـد متـصل وقعت ا
الـشركـة الـعامـة للـمعـدات الهـندسـية
الـثـقـيلـة الـتابـعـة لـوزارة النـفط عـقد
مـــشــاركـــة مع شـــركــة كـــبس مـــيــتل
ـشاريع اجلـيـكيـة لتـنفـيذ االعـمال وا
داخـل البـلـد الحـداث الـتـكـامـل ومزج

اخلبرات.
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قـبلة.وجدد ترامب سعي القليلة ا
واشنطن إلى نزع السالح النووي
مـن كــــــــامـل شــــــــبه اجلــــــــزيــــــــرة
الكورية.وذكر أن إدارته تدرس من
موقع إلى  3 مواقع لعقـد القمة
بــــــيـــــنـه وبــــــ زعـــــيـم كــــــوريـــــا
الشمـاليـة.وسبق لـترامب أن اعلن
ان فــريـــقه يـــخـــتـــار بــ  3 أو 4
مـواعـيـد لـعـقـد الـلـقـاء بـيـنه وبـ
كــيم و 5خــيــارات بـــشــأن مــكــان
االجـتـمـاع.ويـأتي هـذا اإلعالن في
أعقاب قمة الكوريت التاريخية.

ــاضي أن بالده كـانــون الــثــاني ا
ـبــيـة سـتــشـارك فـي األلـعــاب األو
الـشــتــويـة في بــيــونغ تــشـانغ في

اجلنوب.
 واصــبـح  كــيـم أول زعــيـم كــوري
شـمالـي يـعبـر اخلـط الفـاصـل ب
شــطــري اجلــزيـــرة وتــطــأ قــدمــاه
أرض اجلنوب منـذ انتهاء احلرب
عام 1953. في شـأن مـتـصل اكـد
الـرئيـس األمـريكـي دونـالد تـرامب
امس إنه سيلـتقي الزعـيم الكوري
الـشــمــالي في غــضــون األســابـيع

الــعالقــات الـــثــنــائــيــة بـــيــنــهــمــا
وسعـيـهمـا إلى لمّ شـمل الـعائالت
ـــــــفـــــــرقــــــــة بـــــــ اجلـــــــنـــــــوب ا
والشمـال).وخطا الـزعيمـان بشكل
وجيز إلى الشمال بدعوة من كيم
قبل أن يتوجهـا سيرا على األقدام
إلى (بــــيت الــــسالم) فـي الـــقــــسم
اجلـنوبـي من بـلـدة بـان مـون غوم
حــيث  تـــوقــيع الــهـــدنــة.وهــذه
الـقــمـة تــشـكـل تـكــريـســا لـتــقـارب
تشـهـده شـبه اجلـزيـرة مـنذ إعالن
كــيم بــشــكل غــيــر مــتــوقع مــطــلع

الـقمـة الـتـاريـخـيـة بـ الـزعـيـم
الكوري كـانت لقاء تاريـخيا فتح
مرحلة جديدة للمصاحلة الوطنية
والـــوحــدة والـــسـالم واالزدهــار).
ونـشـرت الـوكــالـة نص إعالن بـان
مـون غـوم الـذي وقــعه كـيم ومـون
في ختـام قمـتـهمـا. وجاء في نص
ــشــتــرك الــوثــيــقـــة أن (الــهــدف ا
يــتـمــثل فـي جــعل شــبه اجلــزيـرة
الــكــوريـــة خــالــيــة مـن األســلــحــة
الــنــوويــة مـن خالل نــزع الــسالح
الـــنــــووي بـــالــــكـــامـل وحتـــســـ
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عدت بـيونغ يـانغ امس الـسبت أن
قــمــة اجلــمــعــة الــتــاريــخــيــة بـ
الزعـيمـ الكـوري الـشمـالي كيم
جـونغ أون واجلـنـوبي مـون جـاي
إن في بـــــلـــــدة بــــان مـــــون غــــوم
احلدوديـة تـمـهـد الـطـريق لـبـداية
ـصاحلة حياة جـديدة عـنوانـها (ا
الـــوطـــنـــيـــة والـــوحـــدة والـــسالم
واالزدهـار). وقـالت وكـالـة األنـبـاء
الـرسـمـيـة الـكـوريـة الـشـمـالـيـة أن

ابراهيم اجلعفري

رشح لإلنتخابات تنفرد (الزمان) بنشر جميع أسماء ا
قبلة وجلميع احملافظات . النيابية ا
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