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طبعة العراق 
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تـــشـــمل مـالجئ ومـــخـــازن ذخـــيــرة.
وكــثف اجلـيش الـتــركي ضـربـاته في
اآلونــة األخــيـرة ضــد حــزب الـعــمـال
الـكردسـتاني في شـمال الـعراق حيث
تــوجـــد قــواعــد لــلـــحــزب في جــبــال
قــــــنـــــــــــــــديل . واكــــــد اجلـــــــــــيش
(حتــيــيـد  34 مــقــاتال في عــمــلــيـات
بـشمال العراق ب األول والثامن من
حــزيـــران اجلــاري) . واكــد اخلــبــيــر
الــقــانــونـي طــارق حــرب عــدم جـواز
تــسـلــيم اجلـانب الــتـركي مــعـتــقـلـ
عـــراقـــيـــ الى  اقـــلـــيم كـــردســـتــان

وجتاهل احلكومة االحتادية. 
وقـال حرب لـ (الزمان) أمس ان (قيام
تـركيا بـتسلـيم معتـقل عـراقي الى
االقـلـيم يـعـد اسـتـخـفـافـا بـاحلـكـومـة
االحتـادية) مؤكـداً ان (تصرف تـركيا
هــذا مــخـــالف لالتــفــاقــات الــدولــيــة
واحــكـام الـقــانـون الــدولي ومـبـادىء
تحدة نظرا لضرورة ان يكون اال ا
الـتعامل بـ الدول بشـكل مباشر من
ــــرات ووســــائـط اخـــرى). دون اي 
وأضـاف ان (عـلى اجلانب الـتركي ان
ـعـتـقـلـون الذي يـشـتـرط بـأن يـكـون ا
يـقـوم بـتـسـليـمـهم تـصـرف احلـكـومة
االحتـادية وليس االقليم) مشيراً الى
ان(عـــلى االخـــيـــر إحـــالــة االمـــر الى
بـغداد).وأفـاد مصـدر مطـلع في مـعبر
ابـراهيم اخلليل احلدودي في االقليم
بـأن احلكـومة الـتركـية سـلـــمت أكـثر
من  100 الجـئ عـراقي بـيـنـهم نـسـاء
وأطـفـال كـانـوا مـعـتـقـلـ لـديـهـا الى
ســـــلــــطــــات االقــــلـــــيم. وأضــــاف أن
(الـسلـطات التـركيـة كانت قد اعـتقلت
هـؤالء الالجئ على احلـدود التركية
ئات الـيونانية) الفـتا الى أن (هناك ا
مـن الــعــراقــيــ الالجــئــ مــازالــوا
مـعـتـقـلـ في سـجـون تـركـيـا). وكـان
مـسـؤول احتـاد الالجـئ الـعـراقـي
آري جـالل  قـــد اعـــلن قــــبل ايـــام عن
(تــسـلـيـم الـقـوات الــتـركــيـة ثـمــانـيـة
الجـئـ عراقـي الى مـسلـحي جبـهة
الـنـصـرة في سوريـا) مـشـيرا الى أن
ــعـــنـــيــة (االحتـــاد أبـــلغ اجلـــهـــات ا
لــلـــكــشف عن مــصـــيــرهم). وتــشــيــر
مـصـادر احتـاد الالجـئـ الـعـراقـيـ
الـى هـجــرة اكـــــــــــثـر من  240 الف
شـخص من العـراق واقليم كـردستان
ــاضـيـة وان خـالل األعـوام الـثـالثـة ا
اكــــــــــــثـر من  300 عـراقـي قـد لـقوا
مـصــــــرعهم قبل وصولهم الى اوربا
وان  48 شـخـصـا اليـزالـون فـي عداد

فقودين. ا
 من جــهـة اخـرى أعـلن مـديـر نـاحـيـة
الـسعدية في ديـالى أحمد الزركوشي
عن إمـهال نازحي الناحية احلاصل
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ـــــــقــــــــراطي دعـــــــا احلــــــــزب الـــــــد
الـكردستـاني احلكومة الـعراقية الى
وضع حـد لـهجـمـات القـوات الـتركـية
عــلـى احلـدود الــعــراقــيــة واحلــد من
جتاوزاتها . وقال العضو في احلزب
اسـالم حس لـ(الـزمان) امـس معـلقًا
عـلى الـعـمـليـات الـعـسـكريـة الـتـركـية
في جـبال قنـديل ان ( اقليـم كردستان
هـو جزء من العـراق واي جتاوز على
حـدوده يـعـد جتـاوزا عـلـى الـعراق )
رة االولى التي مـتابعاً (هذه ليست ا
تـنـفذ فـيـهـا تركـيـا ضربـات جـوية او
بــريـــة عــلى الــقــرى الـــواقــعــة  عــلى
حـدودهـا مع  الـعراق  ولـذا فـإن على
احلــكــومـة الــعـراقــيــة الـتــفـاوض او
ـنع جتاوزاتـها). الـتـفاهم مع تـركيـا 
واشـار الى ان (تركـيا تـستـهدف قرى
يـسـكنـها مـواطنـون ابريـاء وفالحون
راحــوا ضـحــيـة الـهــجـمــات اجلـويـة
والــــبـــريـــة  الـــتـي ادت الى ســـقـــوط
الـعـشرات من الـشهـداء) مـضيـفًا انه
(اذا لم تـضع احلكـومة العـراقية حداً
لـتركيـا فأن االخيـرة ستهـاجم بااليام
ـقبلة مخمور وقنديل وقرى اخرى) ا
داعــــيـــا الـــقــــوات الـــعـــراقــــيـــة  الى
(الــتـــفــاوض مع الــقـــوات الــتــركــيــة
ووضـع حد لتجاوزاتـها على احلدود
والســـيــمــا ان االقــلـــيم هــو جــزء من
الـعراق ومن واجب احلكومة احلفاظ
عــلى حـدودهــا من هـذه الــضـربـات)
مـــشــيــراً الـى ان (الــقــوات االمـــنــيــة
ـنـاطق هي قوات ـوجـودة في تلك ا ا
تـابـعة لـوزارة الـدفاع الـعـراقيـة لـهذا
نـدعـو الى وقـفـة جـادة مـن احلـكـومة
بـهذا اخلصوص ).  في شأن متصل
اكـد وزيـر الـدفـاع الـتـركي نـور الـدين
جـانيكلي إن تركيـا ستبقى فى شمال
الــعـراق حلــ الـقـضــاء عـلى جــمـيع
اجلـماعات اإلرهابـية. ويأتي تصريح
جـانـيـكـلي وسط حتـذيـرات حـكـومـية
مــتـزايـدة من عـمــلـيـة عـســكـريـة ضـد
ـتــمــركـزين فى ــســلـحــ األكــراد ا ا
جــبــال قــنـديل. وقــال جــانــيـكــلي فى
تــصــريح امـس  إن (تــركـيــا عــرضت
تـنفـيذ عـملـية مـحتـملة فى قـنديل مع
إيـران الـتى أبـدت دعـمـهـا لـلـهـجوم)
مـضــيـفـاً إن بالده(مـتـفـقـة تـمـامـا مع
بـغداد بشـأن العملـية). ميـدانيًا  قال
اجلــيش الـتــركي إنه دمـر  12 هــدفـا
حلـزب العمال الكردستاني في شمال
الـــعـــراق في ضــربـــات جـــويــة خالل
الـــلـــيل. وذكـــر اجلـــيش أن األهــداف
الــــواقــــعــــة في قــــنــــديـل وهــــكـــورك
- باسـيان في شمـال العراق أدبة افطار اقيمت في الروضة احليدرية بالنجف وأفـاس WÐœQ: السفير التركي ببغداد يتوسط مدعوين 
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حــظـيت الـقــمـة الـتــاريـخـيـة لــلـرئـيس
األمـــريــكي دونــالــد تـــرامب ونــظــيــره
الـــكــوري الــشــمـــالي كــيم جــوجن أون
تــرحـيــبًــا دولـيًــا واسـعًــا السـيــمـا مع
تـوثيق اجلـانبـ وثيـقة تـعهـد خاللها
الــزعــيم الــكــوري بــالــعــمل عــلـى نـزع
الــسـالح الــنــووي بــالــكــامل من شــبه
اجلــزيـــرة الــكــوريــة فــيـــمــا تــعــهــدت
واشــنــطن بـتــقــد ضـمــانــات أمـنــيـة
تـهـا الـسابـقـة. وجاء في الـبـيان لـغـر
ــشـتـرك الـصـادر بـعــد الـقـمـة تـرامب ا
وكـيـم في سـنـغـافـورة (الـتـزم الـرئـيس
تــرامب بـتـقــد ضـمـانــات أمـنـيـة إلى
قراطية جـمهورية كوريا الشعبية الد

وزارة اخلـارجيـة الصيـنيـة قنغ شوانغ
ــكن بـــحث تــخـــفــيف فـي بــيــان إنـه 
الـعـقـوبات عـلى كـوريا الـشـمـاليـة بـعد
تـوقيع الوثـيقة بـ ترامب وكيم. وقال
نــــائب وزيــــر اخلــــارجــــيـــة الــــروسي
سـيــرجي ريـابـكـوف إن روسـيـا تـنـظـر
بـإيجـابيـة للقـمة لـكن (الشـيطـان يكمن
فـي الـتـفـاصــيل).واضـاف إن ( روسـيـا
مـستعدة للـمساعدة في تنـفيذ ما اتفق
عــلـيه اجلـانــبـان من الـعــمل عـلى نـزع
الــسـالح الــنــووي بــالــكــامل من شــبه
اجلـزيــرة الـكـوريـة وتـأمل فـيـأن تـفـتح
تــسـويــة األزمـة الـنــوويـة الــبـاب أمـام
الـتعاون االقـتصادي الـطبيعي).ورحّب
رئـيس الـوزراء الـيـابـاني شـيـنـزو آبي
ـشــتـرك واصـفــا إيـاه بـأنه بــالـبـيــان ا

خـطوة أولى نحو نزع السالح النووي
لـكـوريـا الشـمـالـيـة.وأشار آبي إلى أنه
يـود (شـكـر الـرئـيس تـرامب عـلى طرح
) في إشــارة إلى قــضـــيــة اخملــطــوفــ
مـطـالـبة الـيـابـان بيـونغ يـانغ بـاإلفراج
عـن كل من تبـقى من الـيـابانـيـ الذين
خـطـفـتهم لـتـدريب جـواسـيسـهـا. وقال
رئـيس وزراء ماليزيا مهـاتير محمد إن
بالده سـتعـيد فتح سـفارتهـا في بيونغ
يـــانـغ في اشـــارة إلـى نـــهـــايـــة خالف
دبــلـومــاسي بـســبب اغــتـيــال أخ غـيـر
شــقـيق لــزعـيم كــوريـا الــشـمـالــيـة في
ـاضي. لـكن إيـران ـبـور الـعـام ا كــواال
حــذرت كــيم من الـثــقــة بـتــرامب الـذي
كن أن يلغي اتـفاقهما على قـالت إنه 
نــــــــزع الــــــــسـالح الــــــــنــــــــووي خالل

ـتحدث بـاسم احلكومة سـاعات.وقال ا
اإليــرانــيـة مــحــمـد بــاقــر نـوبــخت في
تــصــريح  (ال نــعــلم مع من يــتــفـاوض
زعـيم كوريا الشـمالية) مـضيفًا ان(من
ــكن أن يــلــغي الــواضـح أن تــرامب  
االتـفـاق قـبل أن يـعـود لـبالده).وارتـفع
الـدوالر إلى أعلى مسـتوى له في ثالثة
أســابـيع  امس الــثالثـاء كـمــا صـعـدت
األســــهم اآلســــيــــويــــة بـــعــــد أنــــبـــاء
االتـفـاق.واعـرب ترامـب بعـد الـقـمة عن
اعـتـقـاده بأن كـيم سـيـتخـذ عـلى الـفور
خـــــطــــوات بـــــاجتــــاه نـــــزع الــــسالح
الــنـووي.ونـقــلت شـبـكــة فـوكس نـيـوز
الـتـلـفـزيـونيـة عـنه قـوله ( أعـتـقـد أنـنا
سنبدأ اآلن عملية نزع السالح النووي
في كـوريا الشماليـة وأعتقد أنه سيبدأ

ذلـك فعلـيا فـور عودته). واضاف خالل
مـؤتـمـر صـحفي إن كـيم قـطع (الـتـزاما
جـازما) بنزع الـسالح النووي من شبه
اجلـزيـرة الكـوريـة لكن الـعـقوبـات على

بيونغ يانغ (ستظل سارية). 
وتـابع أن كيم أخبره بـأن موقعا كوريا
شـمـالـيا الخـتـبـار الصـواريخ (سـيـدمر
قـريـبـا جـدا). وأكـد أنه بـحث مـوضوع
حـــقـــوق اإلنـــســـان مع كـــيم واكـــد انه
نـاورات العـسـكريـة باهـظة سـيـوقف ا
الــكـلــفـة (واالسـتــفـزازيــة لـلــغـايـة) مع

كوريا اجلنوبية. 
وقـبل تـوقـيع مـا وصـفـه ترامـب بـأنـها
وثـيقـة (شامـلة) قال كـيم إن الزعـيم
عـقدا اجـتمـاعا تـاريخـيا وقـررا جتاوز
ــاضي. وتـابـع ان (الـعــالم سـيــشـهـد ا

قـال ترامب إنه تـغـييـرا كبـيـرا). بدوره
كوّن (عالقة جيدة) مع كيم وإن العالقة
مع كـوريا الشـماليـة ستصـبح مخـتلفة

جدا. 
وأضــاف (سـيــنـدهش الـنــاس لـلــغـايـة
وسـيـسـعـدون وسـنتـعـامل مع مـشـكـلة
خــطــيــرة جــدا في الــعــالم).وردا عــلى
سـؤال عمـا إذا كان سيـدعو كيم لـلبيت
األبــــــيض قــــــال تـــــرامـب (قـــــطــــــعـــــا
سـأفعل).ووصف ترامب كيم بأنه (ذكي
جــدا... وجـديــر بـاالحـتــرام ومـفـاوض
صـعب لـلغـاية وهـو رجل موهـوب جدا
ويـحب بـالده بـشدة).وخـالل جولـة في
حـدائق الفـندق الـذي ضيّـف القـمة قال
تـرامب إن االجتماع سار (بشكل أفضل
مـن تــوقــعــات اجلـــمــيع).وبــدا احلــذر

واجلـدية على الـزعيم مع وصـولهما
إلى مـقـر الـقـمـة في فـنـدق كـابيـال على
جـزيـرة سنـتوسـا.لكن سـرعان مـا علت
االبـتسامة وجهيهما وتصافحا قبل أن
كتبة التي عقدا يـقود ترامب كيم إلى ا
ــتـرجــمـ فــيـهــا اجـتــمـاعــا بـرفــقـة ا
فـقط.وبـعـد مـحـادثات أولـيـة اسـتـمرت
قــرابــة  40دقــيــقــة خــرج تـرامـب وكـيم
وسـارا جنبـا إلى جنب في الفـندق قبل
أن يـدخال مجددا قـاعة االجتـماع حيث
.وسُمع ـسؤولـ انـضم إلـيهـمـا كبـار ا
كــيم يـقــول لـتــرامب من خالل مــتـرجم
(أعــتــقــد أن الـــعــالم كــله يــتــابع هــذه
الـــلـــحــظـــة. الـــكــثـــيـــرون في الـــعــالم
سـيـعتـقـدون أن هذا مـشهـد... من فـيلم
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قـالت اللجنة القانـونية النيابية ان
ـــان اجلــــديــــد ســــيـــتــــولى الــــبــــر
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا اســتــجــواب ا
ـســتـقـلـة لالنـتـخـابـات واالطـاحـة ا
بــــهـــا فـــيــــمـــا رجح الــــكـــشف عن
خـروقات جديدة رافقت االنتخابات
قبلة. واوضح عضو خـالل االيام ا
الـلـجـنـة زانا سـعـيـد امس الـثالثاء
ـــقــبـــلــة فـي تــصـــريح ان (األيــام ا
ســتـشـهــد الـكــشف عن الـكــثـيـر من
اخلــروقـات الـتي رافــقت الـعــمـلـيـة
فـوضية) االنـتخـابية وذلك بـعلم ا
ـفـوضـيـة مـشــيـرا الى أن (تـهـرب ا
وعـــدم تـــعــاونـــهـــا مع احلـــكـــومــة
ـــان كـــشف الــــكـــثـــيـــر من والـــبــــر
احلــــــــقــــــــائـق).وأضـــــــاف أن (أول
ــؤسـسـات الــتي سـيــتم اإلطـاحـة ا
بـها على يد مجلس النواب اجلديد
هي مـفـوضـيـة اإلنـتـخـابـات) الفـتًا
ـفـوضـيـة إلـى أن (تـعـنت وتـزمـت ا
وعـــدم تـــعــاونـــهــا مـع الــشـــكــاوي
والـــطــعــون الــتي قـــدمت لــهــا دفع
الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيـــة إلى كـــشف
اخلــروقـات والـتـزويـر الـتي رافـقت
الــعـمـلــيـة االنـتــخـابـيــة). من جـهـة
اخـــرى اصــدر الــقــضـــاء الــعــراقي
أوامر للقبض على أربعة أشخاص
مـتهم بالـظلوع في احلريق الذي
اســـتـــهـــدف  صـــنـــاديـق االقـــتــراع
اخلـــاصـــة بـــانــتـــخـــابـــات بـــغــداد
الــرصــافـة.وقــال مـصــدر مــطـلع إن

شتبه بـهم من منتسبي ثالثـة من ا
فوضية الـشرطة والرابع مـوظف 
االنــتـــخــابــات. بــدوره قــال رئــيس
ـانـية جلـنـة تـقـصي احلـقائق الـبـر
بــشــأن خــروق االنـتــخــابــات عـادل
نـوري  إن (اللجـنة عمـلت على فتح
مـلف آخـر إضـافـة إلى مـلف خروق
االنـتخابات يتـعلق بإحراق مخازن
الـرصافـة) مشـيراً إلى أن (الـلجـنة
اسـتكملت توصيـاتها بشأن خروق
االنـــتــخـــابــات لـــكن تــمـت إضــافــة
تـوصــيـات أخـرى لـهـا بـعـد حـادثـة
حــريق الـرصــافـة).وأوضح أن (من
ضــمـن الــتــوصــيــات هــو تــشــديــد
احلــــراســــة عـــلـى بــــاقي مــــخـــازن

االقــتــراع في بــغـداد واحملــافــظـات
لــضـمـان عـدم تــكـرار مـا حـصل في
مـــــخـــــازن الـــــرصـــــافـــــة مـع وضع
كــامــيــرات بــنــظــامــ مــخــتــلــفـ
راكز التي فيها ومـتعاكس على ا
اوراق اقـــــتــــراع) مــــضـــــيــــفــــاً أن
(الـتوصيـات تضمـنت أيضاً سحب
ـفـوضـيــة وإحـالـة أعــضـائـهـا يــد ا
لــلـقــضـاء إضــافـة إلى الــتـوصــيـة
علنة بـعدم االعتماد على الـنتائج ا
حلــــ عـــدهـــا وفــــرزهـــا يـــدويـــا).
وأوضـح نوري أن (نـسبـة الـتلف ال
ــكن حــســابــهـا بــدقــة اآلن حلـ
مـقارنة الكـميات احملتـرقة باألخرى
ؤكد لدينا أن التلف تبقية لكن ا ا
في الـسقائف احملتـرقة شمل جميع
أجـهـزة العـد البـايومـتري وأجـهزة
الــتـسـريع وعــدداً من الـصـنـاديق)
مــــؤكـــداً ان (الــــضـــرر شــــمل ثالث
سـقـائف كـبـيـرة بـأكـمـلـهـا لم يـتـبق
ـهـدم واحلـديـد مـنــهـا اال الـبـلـوك ا
ــنــصــهـر) مــحــذرا من (تــســويـة ا
ـة وفق صـفـقــات سـيـاسـيـة اجلــر
كـما حصل بـحوادث سابـقة). ودعا
الـنـائب عـن كـتـلة االحتـاد الـوطـني
الــــكـــردســــتـــانـي شـــوان الـــداودي
احملــــكــــمــــة االحتـــاديــــة لـالســـراع
بــاصــدار حــكــمـهــا بــشــأن الــطـعن
ـقدم على تعديل قانون انتخابات ا
مـجـلس الـنـواب.وقـال الـداودي في
تـصـريح إن (الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
بـرمـتهـا تـعاني تـخـبطـا واضـحا ال
يـقـتـصـر على مـجـلس الـنـواب فقط

والـبلـد منـقسم وعـلى حافـة اخلطر
مــــا يــــســــتــــوجـب من احملــــكــــمــــة
االحتـادية االسراع بـإصدار قرارها
ـقـدم عــلى تـعـديل بــشـأن الـطــعن ا
قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس الـنواب
بــــــــغـض الــــــــنــــــــظــــــــر عـن نـــــــوع
الـقرار).واضاف ان (تنفـيذ القانون
حـــصل قــبل ان يـــصل الى رئــاســة
ـصادقـة عـليه اجلـمـهـورية وتـتم ا
بـالتالي فان وصول النسخة بشكل
مـختلف عما  الـتصويت عليه او
ـوقع الـرسـمي لـلـمـجـلس نـشـره بـا
هــو امـر طــبـيــعي وجـزء مـن حـالـة
الـتـخــبط الـتي تـعـيـشـهـا الـعـمـلـيـة
الــــســـيـــاســــيـــة).ورأى ان (صـــمت
احملـكــمـة االحتـاديـة مـثـيـر لـلـريـبـة
ومـحط سـؤال ألن البـلـد على حـافة
الـــهـــاويــة وال جنـــد مـــبــررا لـــهــذا
وضوع تطور الـصمت خاصـة ان ا
ووصـل الى مـرحــلـة حــرق مـخـازن
اقتراع وقد نشاهد احداثا اكبر اذا
لم يـحسم االمر بسرعة من احملكمة

االحتادية). 
ــــتـــحــــدث بــــاسم رئــــيس وكــــان ا
الـوزراء  سعد احلديثي قد اكد في
وقـت سابق إن احملـكـمـة االحتـادية
الـعلـيا هي الكـيان الوحـيد الذي له
احلـق في اتـــــخــــاذ قـــــرار بــــشــــأن
احلــــاجـــة إلعــــادة االنــــتـــخــــابـــات
واوضـح  في تـصــريح صــحـفي ان
(هـــذا أمـــر تــخـــتص به احملـــكـــمــة
االحتــــاديــــة ولـــــيس الــــســــلــــطــــة

التنفيذية أو أي جهة أخرى).
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اطـلـقت الـقوات االمـنـية بـاسـناد من
طــيــران اجلــيش عــمــلــيــة تــفـتــيش
واســعــة فــجــر امس فـي مــحــافــظـة
الحــقـة كــركــوك من ثالثــة مـحــاور 
عـنـاصر داعش. وقـال النـاطق باسم
مـركـز اإلعالم األمنـي العـميـد يـحيى
رسـول في بيان ان (قطعات الشرطة
االحتــاديـــة من الــفــرقــة اخلــامــســة
والــفــرقــة الـســادســة وبــاســنـاد من
قر طـيران اجلـيش ضمن عـمليـات ا
ــسـيـطــر في كـركـوك أطــلـقت فـجـر ا
امس عــمــلـيــة تـفــتـيش واســعـة من
ثـالث مـــــــحــــــــاور ضـــــــمـن قــــــــاطع
ـسـؤوليـة) مـوضحًـا ان (الـعمـلـية ا
شملت قرى قرة تبه وقرية الكثاحية
والــــقـــرى احملـــيــــطـــة بــــهـــا وقـــرى
الـــــصــــابــــوجنـي  وادريس خــــبــــاز
وادريـس ســلـــطــان وخـــراب الــروت
ــلح ووادي الــشك وطــويــلــعــة وا
ووادي بـــــاجــــــوان لـــــلـــــبـــــحـث عن
ـــــطـــــلـــــوبـــــ وتـــــعـــــزيـــــز األمن ا
واالســـتـــقـــرار). وافـــاد رســـول بــأن
الــعـمــلــيـة (أســفـرت فـي نـتــائـجــهـا
األولـــيـــة عن إلـــقـــاء الــقـــبض عـــلى
إرهــابي يـنــتـمي لـعــصـابـات داعش
ـفـرزة ابـو ـايــسـمى  كــان يـعـمل 
حــذيــفــة كــمــا الـقـت الـقــبض عــلى
مــــــجـــــرم مـن عـــــصــــــابـــــات داعش
اإلرهـابية أصابـته قطاعاتـنا األمنية
مــرات عـدة في عـمـلـيــات الـتـحـريـر
والـــقـــبـض أيـــضـــا عـــلى االرهـــابي
لقب بعبد الله الفتح وعلى اجملرم ا
مـجرم آخر ملقب بكشة) مشيراً الى
ان الـقـوات (فتـشت مـحيط قـرى تبع

وجــراخ والــرمل وتــفــتــيش األوديـة
ـنـاطق احملـيـطـة بـهـا و تـدمـير وا
وحـــرق ثـالث مـــضـــافـــات لـــداعش
وضـــبط عـــدد من الــبـــنــادق االلـــيــة
كالشــنــكـوف مــخـتــلـفــة). وتـمــكـنت
قــوات الـشــرطــة االحتـاديــة من قـتل
عـنـصـر في داعش واعـتقـال خـمـسة
آخـــريـن في كـــركـــوك ايـــضـــاً.وقـــال
مـــصــدر فـي  تــصـــريح إن (قــوة من
الـلـواء  20 شــرطـة احتـاديـة دهـمت
أوكـــاراً لـــداعـش قـــرب إحـــدى قــرى
قــضـاء الـدبس وقـتــلت إرهـابـيـاً من
تــنــظــيم داعش ودمــرت مــضــافـات
ـصـدر أن (قوة لـلـتنـظـيم).وأضاف ا
أخــــرى من الــــشــــرطـــة االحتــــاديـــة
اعـتـقلت خـمسـة من عـناصـر تنـظيم
داعـش االرهابي في مـناطق مـتفـرقة
مـن جـــنـــوب غـــربي كـــركـــوك). وفي
كـركــوك ايـضًـا اخـتـطـفت مـجـمـوعـة
مـسلـحة تـابعـة لداعش جنل مـختار
الـقريـة الـنمـوذجيـة التـابعـة لقـضاء
احلـويـجة بـعـدمـا نصـبـوا له كمـيـنا
جـنوب غربي احملافظة.وقام عناصر
مـن داعش بحرق محـاصيل احلنطة
والـشـعـيـر جـنـوب غـربي احملـافـظة.
وأفـــاد مــصــدر مــحـــلي في كــركــوك
بــقــيــام مــجـمــوعــة تــابــعـة لــداعش
بـ(حــــرق مـــســـاحــــات كـــبــــيـــرة من
مــحـصـولي احلـنـطــة والـشـعـيـر في
قـريـة كـرحـة قـازان بـنـاحـيـة الـرشاد
الــتــابــعــة الى قــضــاء احلــويــجــة)
مـوضحاً بـأن (التنـظيم هدد االهالي
بــالـتـعـاون مـعه ومن يـرفض حتـرق
مــحــاصــيـلـه الـزراعــيــة). وبــحـسب
ـصدر  فـأن (اهالي مـناطـق جنوب ا
غـربـي كـركـوك يـرفـضـون اي تـعاون

مع هـذا التنـظيم االرهابي ويـبلغون
ــسـلــحــيه).وافـاد عـن اي حتـركــات 
مـصـدر محـلي في ديـالى بانـقاذ 25
الـف دجـاجــة مـن نـيــران حــريق في
ـصـدر في قــريـة بـاحملـافـظــة.وقـال ا
تصريح ان (فرق االطفاء جنحت في
اخـــمــاد حــريق انــدلـع في بــســتــان
بــقــريـة دوخــلـة وانــقـذت  4 حــقـول
دواجـن كـــان بــــداخـــلــــهـــا  25 الف
دجــاجــة).وفـكــكت مــفـرزة مــعــاجلـة
ــتـفـجـرات فـي شـرطـة ديـالى ثالث ا
عـبوات ناسفة في مـدخل قرية الكبة
ضـمن حـدود ناحـيـة العـبـارة بدون
اي خـسائـر. واعلنت مـديريـة الدفاع
ـدني عـن انـقـاذ خـمـسـة اشـخاص ا
حـــاصــرتــهم الــنـــيــران داخل شــقــة
سـكنية في بغداد.وقالت في بيان ان

ـــدني مـن مـــركــز (رجـــال الـــدفـــاع ا
احلــريــة الـتــابع إلى مــديـريــة دفـاع
مـدني بـغـداد الـكـرخ تـمـكـنـوا بـوقت
قـيـاسي من انـقاذ عـائـلة من خـمـسة
أشــخــاص مـحــتـجــزين داخل شــقـة
ســكـنـيـة في مـنــطـقـة احلـريـة - دور
نـواب الضـباط بـعد انـدالع النـيران
بــداخـــلــهــا) مــشــيــرة الى (اخــمــاد
ـهـنـيـة وكـفـاءة عـالـيـة ما احلـريق 
ســـاهـم في مـــنع حـــدوث خـــســـائـــر
بــشـريـة). وافــاد الـبـيــان بـ(الـعـثـور
عـــلى مــصــوغـــات ذهــبــيـــة ســلــمت
ـوجب وصل تـسـلم إلى صاحـبـها
الــشـرعي). وألــقت الـقـوات األمــنـيـة
الـقــبض ثالثـة عـنـصـر مـسـلـحـة في
ـــركــز اإلعالم بـــغــداد.وقـــال بـــيــان 
األمــــني  امس أن (اســــتـــخــــبـــارات
ــنــشـآت والــشــخـصــيـات حــمــايـة ا
الـعـامـة ضـمن وكالـة االسـتـخـبارات
والــتـحـقـيـقـات االحتـاديـة في وزارة
الـداخـلـيـة ألـقت الـقـبض عـلى مـتهم
بـقـضـايا إرهـابـيـة بعـد نـصب كـم
مـحكم له شرقي العاصمة). الى ذلك
بــاشــرت الــقـوات االمــنــيــة عـمــلــيـة
لــتـأمــ حــدود بـغــداد. وقـال بــيـان
لوزارة الدفاع امس ان (قوة من مقر
الــفـرقـة الـسـادســة وقـوة من الـفـوج
شاة الرابع واخلمس األول لـواء ا
بـاشـرت بأمـر قائـد الـفرقـة بـتفـتيش
مـنطقة الكـسار في قضاء أبي غريب
ـنطقة الرفوش) واحلـدود الفاصلة 
مـوضـحاً ان الـعمـلـية تـأتي (تـنفـيذاً
لــتـوجـيـهــات قـائـد عـمــلـيـات بـغـداد
ــواصــلــة الــعــمــلــيــات اخلــاصـــة 
سؤولية) االسـتباقية ضمن قاطع ا
كـــاشــفًــا عـن (الــعــثـــور عــلى كــدس

لــــلـــعـــتــــاد من مـــخــــالـــفـــات داعش
اإلرهــــابي ).واضـــاف  الــــبـــيـــان ان
ــقـر (قــائــد الــفــرقــة الــتــقى بــأمــر ا
ــسـيــطـر الـزيــدان وأمـري األفـواج ا
وضـباط االستخبارات وشددد على
ضــبط وحـمــايـة احلــدود الـفــاصـلـة
وعــلى االلــتــزام الــتـام بــتــوقــيــتـات
ــــســــائي اإلنــــذار الــــصــــبــــاحي وا
وتـسـييـر الدوريـات اآلليـة والراجـلة
ونـصب الـكمـائن).واعـتقـلت الـقوات
االمــنــيــة ثالثــة من عــنــاصـر داعش
اخلــطــرين في مــحــافــظــة نــيــنـوى.
واوضـح في بــيـان تــلــقــته(الــزمـان)
امـس ان (مـــــــفـــــــارز مــــــــديـــــــريـــــــة
االسـتخبـارات العسـكرية في الـفرقة
 واسـتـمرارا لـنهـجـها في تـعقب 20
ومـالحـــقــــة مـــا تــــبــــقى من فــــلـــول
عـــــصــــابـــــات داعـش االرهــــابـــــيــــة
ــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة و
ومتابعة مستمرة ألقت القبض على
ثالثـة إرهـابـي في مـنـطقـتي حـمام
ـوصل) الـعـلـيل والـقـيـارة جـنـوب ا
طـلوب ـعتـقلـ من ا مـؤكداً  ان (ا

ــادة 4/1 لـــلــقـــضــاء وفق احـــكــام ا
إرهـــاب لـــقــيـــامـــهم بــعـــدة اعـــمــال
ارهـابـية). من جـهـة اخرى تـسـلمت
قـيادة القـوة اجلوية الـدفعة الـثانية
من طائرات  تي  50 الكورية.وقالت
الــقــيـادة فـي بـيــان إنــهـا (تــســلـمت
الـدفعة الثـانية من طائرات  50  تي
بــــــعــــــدد ست طــــــائــــــرات) من دون
ـقاتلة تـفاصـيل. وطائرات تي  50 ا
تــعـد مـن الـطــائـرات احلــديـثــة جـداً
وهـي مـــزودة  بـــأجــــهـــزة دقــــيـــقـــة
ومــــعـــدات اســـتــــطالع وأســــلـــحـــة

تصويب غاية في الدقة.
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اقــامت قـنــاة (الـشـرقــيـة) لــيـلـة
الـسابع والـعشـرين من رمضان
نـاسبة اجلـاري احتـفاال دينـيا 
اعــادة افــتــتــاح جــامع حــسـان
الـبكري في منطقـة السرجخانة
وصل الـذي اوعـز رئيس فـي ا
ــســـتــقل مـــجــمـــوعــة االعـالم ا
االسـتـاذ سـعد الـبـزاز بتـرمـيمه
واعـادة تأهليه بشكل كامل بعد
تــــضــــرره كــــلـــيــــا فـي احـــداث
ـوصل.وشـهـد االحـتـفـاء الذي ا
حـــضـــره امـــام اجلـــامـع ووفــد
الــــوقف الــــســـنـي ورجـــال دين
اقـامـة منـقـبة ـنـطـقة  وسـكـنة ا
ـنــاســبـة ولــقـاء مع نــبــويـة بــا
الــبــاحث االثـاري احــمــد قـاسم
اجلــــمـــــعــــة الــــذي حتــــدث عن
االهـمـيـة الـتـاريـخـيـة الـتـراثـيـة
لـهذا اجلـامع بقـبته اخملـروطية
الــشـكل و يـعــود تـأسـيـسه الى
ســـنـــة   500 هـــجـــريـــة وفـــقـــا
ـثـبت عـلى مـحـرابه. لـلـتـاريخ ا
واشـــار تــــقـــريـــر لـــلـــقـــنـــاة ان
ال حــسـن الــبــزاز (الـــشــاعـــر ا

الـــفـــضـــيل حـــتى تـــمـت اعــادة
افتتاحه   في ليلة القدر).

وشــكــر امــام اجلــامع وســكــنـة
ـنطـقة مـبادرة الـبزاز مـتمـن ا

(ان تكون في ميزان حسناته).

تــولى رعـايـة اجلـامع في الـقــــــرن
سجد من الـتاسع عشر وان عـمر ا
ـوصل احلـدباء وان حـمـلة عـمـر ا
اعــادة اعــمـار اجلــامع الــتي اوعـز
بـهـا البـزاز استـمرت طـوال الشـهر
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{ ســاو بــاولــو - ا ف ب:  ال يـزال
الـرئـيس الـبرازيـلي االسـبق لويس
ايـنــاسـيـو لـوال دا سـيـلـفـا يـتـصـدر
وبـفارق كـبيـر نوايـا التـصويت في
االنـــتـــخـــابــات الـــرئـــاســـيــة الـــتي
ـقـبل سـتـجـرى في تـشـرين االول ا
عـــــلـى الـــــرغم مـن انه يـــــقـــــبـع في
الـــســـجن مـــنـــذ شـــهـــرين.واظـــهــر
ــعــهــد داتــافــولــيــا ان اســتـــطالع 
ــئـة من الــبـرازيــلـيـ ثـالثـ في ا
ـصــلـحــة لـوال الـذي ســيـصــوتـون 
تولى الرئاسة ب  2003 و2010.
اضي يـقبع لوال ومـنذ  7 نـيسـان ا
في سـجن في مـديـنة كـوريتـيـبا في
جـنـوب البالد حـيث يقـضي عقـوبة
بـــاحلــبس  12عـــامــا بـــعــد ادانــته
بـالـفـسـاد لقـبـوله رشـوة عـبارة عن
شــقــة فـــخــمــة عــلى الــشــاطىء من
شــركــة لالشــغــال الـعــامــة مــقـابل
تـســهـيالت حلـصـولـهـا عـلى عـقـود
عـامـة.ويـصر لـوال الـيسـاري الـبالغ
مـن الــعــمـر  72عــامــا عــلى بــراءته

مؤكدا ان القضية مسيسة.
وكــــان اســــتـــطـالع ســـابـق اجـــراه

ــعــهـد نــفـسه بــعــيـد ادخــال لـوال ا
الــســجن اعــطى الــرئــيس االســبق

ئة. نسبة تأييد بلغت  31 با
ن ـئـة  ـعـهـد ان  21 بــا وأعــلن ا
شــمـلـهم االسـتـطـالع امـتـنـعـوا عن
تــأيـيـد اي مـرشح فـيـمـا اعـرب 17
ستطـلَع عن تأييدهم ئة من ا بـا
ــتـطــرف جـايــيـر مــرشح الـيــمـ ا
ــئــة بــولــســونــارو مــقــابل  10 بــا
لــوزيـرة الـبـيــئـة الـسـابــقـة مـاريـنـا
سـيـلفـا.واجلمـعـة حصل لـوال على
دعـم مطلق من "حزب الـعمال" الذي
يـنـتـمي الـيه عـبـر رسالـة اكـد فـيـها
احلـــزب ان الــرئـــيس االســـبق هــو
مــرشـحه لالنــتـخــابـات الـرئــاسـيـة
"حـتـى الـنـهـايـة". وشـهـد عـهـد لـوال
فـورة اجتماعـية واقتصـادية كبيرة
اخـرجت نحو اربع مـليون نسمة
من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

وشــمل االســتـطالع  2824 نــاخـبـا
مـن مختـلف انحـاء البالد بـهامش

. خطأ بلغ نقطت مئويت
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لويس ايناسيو لوال دا سيلفا

ومـازالـتـا في حـالة حـرب من الـنـاحـية
الــرسـمــيـة. لـكـن الـبـيــان نصَ عـلى أن
اجلـانب اتفقا على إعادة رفات أسرى
فقودين وتسـليمها.واعربت احلـرب وا
الـص ثالث أطراف الهدنة عن أملها
في أن تـــتــوصل كـــوريــا الــشـــمــالــيــة
تـحدة إلى توافق أساسي والـواليات ا
بـشأن نـزع السالح النـووي.وقال كـبير
الــدبـلـومــاسـيـ الــصـيـنــيـ وعـضـو
مـــجــلس الـــدولــة الـــصــيـــني وانغ يي
لـصـحفـي في بـك  ان (هـناك حـاجة
إلى آلـية سالم لـشبه اجلـزيرة الـكورية
لــتــبـديــد اخملــاوف األمـنــيــة الـكــوريـة
نطقيـة) مؤكداً ان (الص الـشماليـة ا
ســتـظل تــؤدي دورهـا الـبــنـاء في هـذا
تحدث باسم الـصدد). من جهته قال ا

وأكـد الزعـيم كيم جـوجن أون من جديد
الـتزامه الصارم واجلازم بنزع السالح
الــنــووي بـالــكـامل مـن شـبه اجلــزيـرة
الـكـوريـة).وذكـر الـبـيـان أن مـفـاوضات
بــ وزيـر اخلـارجـيــة األمـريـكي مـايك
بـومبـيو ومـسؤولـ كوريـ شمـالي
سـتــعـقب الـقـمـة وسـتـجـرى (في أقـرب
ـكن).لـكن الـبـيـان لم يـذكر أي مـوعـد 
تــفــاصــيـل عن كــيــفــيــة حتــقــيق نــزع
الـسالح النووي كما لم يـذكر شيئا عن
ـفـروضــة عـلى الــعـقــوبـات الــدولـيــة ا
كـوريـا الــشـمـالـيـة بـسـبب بـرنـامـجـهـا
الـــنـــووي.ولم يـــتــحـــدث الـــبـــيــان عن
الـــتــوقـــيع عــلـى مــعــاهـــدة سالم بــ
الـبلدين اخلصمـ في احلرب الكورية
الــــتي اســـتــــمـــرت من  1950إلى 1953

شوان الداودي 

عـلى مـوافـقـات رسـمـيـة بـالـعـودة مدة
شـهــر من أجل الـعـودة إلى الـنـاحـيـة.
وقــال الـزركـوشي في تـصـريح إن (كل
نــازح حـصل عـلـى مـوافـقــات رسـمـيـة
لـلعودة إلى مـنزله في السـعدية ولديه
بــاج خـاص جــرى إمـهــاله مــدة شـهـر
كــامـل لــلــعــودة إلى مــنــزله وبــخالفه

سيتم سحب الباج منه).
 وأوضـح أن (الـقــرار جــاء لـتــشــجـيع
الـــعـــوائل الـــنـــازحـــة بـــالــعـــودة إلى
مـنازلها). مشيراً إلى أن (هناك عوائل
غير قادرة على العودة السباب تتعلق
ـــنــــازلـــهـــا خالل بــــتـــدمـــيــــر داعش 
ـدينـة وهذا االمـر سيـكون اجـتـياحه ا
له اسـتثـناء من جانـبنا بـاالضافة الى

االمور االنسانية االخرى). 
فـي هـذه االثـنــاء نـفى رئــيس الـوزراء
حـصول اي اتفـاق مع اجلانب التركي
عـلى تـنفـيـذ عمـليـات عـسكـريـة تركـية
ـالحـقـة عـنـاصـر حزب داخـل العـراق 
عارض الـعمال الكردسـتاني التركي ا

ألنقرة .
 ووصـف الــعـــبـــادي خالل مـــؤتـــمــره
الــصـحـفي االسـبــوعي امس الـثالثـاء
الـتـصريـحات الـتـركيـة بـشأن مالحـقة
حــزب الــعـمــال داخل الــعـراق بــأنــهـا
(دعـايـة انـتـخـابـيـة) مـضـيـفًـا انه ( ال
يـوجـد أي اتـفـاق مع اجلـانب الـتـركي
بــشـأن الـعـمــلـيـات الـعــسـكـريـة داخل
االراضـي الــعـــراقـــيــة) مـــشـــيــراً الى
(ضـرب القوة اجلوية الـعراقية اهدافًا
لـلقيادة والسـيطرة لداعش في سوريا
ـــــاضي). وفي الــــشــــأن االســــبــــوع ا
الــداخـلي اكـد الــعـبـادي ان الــتـقـريـر
االولي لــلــتــحــقــيق بــحــريـق مــخـازن
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات في الـرصـافـة
يـشيـر الى أنه متعـمد واشار  الى انه
ـان واحلــكـومـة صالحـيـة لــيس لـلـبـر

الغاء نتائج االنتخابات.
  واكـد ان اعـادة االنـتـخابـات بـحـاجة
الـى امـر قــضـائي وكــشف عن اتــخـاذ
مــــجــــلس الــــوزراء خـالل جـــلــــســــته
االسـبوعيـة امس قراراً بتشـكيل جلنة
ـواطـنـ بـشـأن من لـتـلـقي شـكـاوى ا
تــــســـبب بــــاالخالل في الــــعـــمــــلـــيـــة

االنتخابية.
 ووصـف الــتـــفـــجـــيـــر الـــذي وقع في
ــاضي مـــديــنـــة الــصـــدر االســبـــوع ا
ـــــة) النـه نـــــتج عـن خــــزن بـ(اجلـــــر

للسالح في مناطق سكنية.
 وحــذر مـن ان هــنــاك عــمالً مــنــظــمــاً
الدخـال البـلد في اجملهـول وشدد على
ان احلـكـومة لن تـسـمح بذلك. وبـشأن
وضع الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة في بـغداد
واحملـافـظـات قـال ان (هـنـاك حتـسـنًـا

واضحًا في التجهيز).
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