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 اصـدرت محـكـمة جـنايـات مـحافـظة
ذي قـار أحكـامـا باإلعـدام لـشخـص
ــؤبــد آلخــر الرتــكــابــهم والــســجن ا
جـرائـم عـدة فـي مـحــافــظــات بــغـداد
ـــتـــحــدث وذي قـــار وديــالـى.وقــال ا
الرسمي جمللس القـضاء األعلى عبد
الـسـتـار بـيـرقـدار في بـيان امس  إن
(مـحـكـمة اجلـنـايـات قـضت بـاالعدام
عــلى احــد اإلرهـابــيــ بــعــد قــيـامه
بـالــتـهـجـيـر بـتـاريخ  2006/11/27 
ـــنـــازل بــدوافع الـــقــســـري وحــرق ا
ــنـطــقــة حي إرهــابــيــة في بــغــداد 
الـعـامل) واضــاف  إن (حـكــمـا آخـر
بـاإلعدام شـمل احـد اإلرهـابيـ بـعد
قـيامه بـتفـجـير سـيارتـ مفـخخـت
بواسطة الهاتف الـنقال في محافظة
ذي قــــــار بـــــتــــــاريـــــخ 2013/6/16
احدهما في تقـاطع العروبة والثاني
في ســـوق هـــرج اســـفـــرا عن وقـــوع
ضــحــايـا) واشــار بــيــرقـدار الى أن
(احملـكــمـة  قــضت أيــضـا بــالــسـجن
ـؤبــد عــلى احــد اإلرهــابـيــ بــعـد ا
قـيـامه بـزرع وتـفـجـيـر عـبـوة نـاسـفة
ـة ـنـازل فـضال عن جـر عـلى احـد ا
سلح على احد االشتراك بالهـجوم ا
سـاعـدة أربـع شـخـصا ـنـازل و ا
من اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة فـضال عن

مــحـــكـــمـــة اســتـــئـــنــاف الـــرصـــافــة
ـؤبـد االحتـاديــة حـكــمـاً بـالــسـجـن ا
بـحق احد جتـار ومجـهـزي االسلـحة
في عـــصـــابـــات داعش اإلرهـــابـــيــة.
واضـــاف  بـــيــرقـــدار إن (احملـــكـــمــة
اجلنـائية نـظرت قضـية متـهم ينشط
ـــتـــاجـــرة في األســـلـــحـــة بـــبــــيع وا
تـفجرات لـصالح داعش)واوضح وا
ان (كـميـنا نـصب للـمتـهمـ من قبل
جـهــاز مـكـافـحـة اإلرهـاب وبـإشـراف
ــركـزيــة والــقي الــقـبض احملـكــمــة ا
علـيهم متـلبسـ وبحوزتهـم أسلحة
مـتـوسـطــة مـعـدة لـتــجـهـيـز داعش)
ـــدان  اعـــتـــقـــاله في وتـــابع إن (ا
جــنـوب بـغـداد وأن احملــكـمـة  دقـقت
األدلــة ومـحـاضــر الـضــبط اخلـاصـة
ـــــدان والــــتـــــقــــريــــر بــــقــــضـــــيــــة ا
االســتــخــبــاراتـي اخلــاص به حــيث
ـتــهم هـو احــد الـعــنـاصـر ثــبت ان ا
اإلرهــابـيــة). وافـاد مـصــدر امـني ان
(رتال من الشرطة االحتادية توجهت
الى مــحـافـظــة كـركـوك). واضـاف ان
(جــــحــــافل مـن الـــقــــوات اخلــــاصـــة
التابعة للشرطة توجهت الى مناطق
مــــحـــيـــطـــة  بــــاحملـــافـــظـــة وان ذلك
اســتـعـدادا لـشن عـمـلـيـات عـسـكـريـة
الحــقـة عـنـاصــر داعش االرهـابـيـة)
ونـــشــرت مـــواقع اخـــبــاريـــة صــورا
الرتـال من الـشـرطـة االحتـاديـة قـالت

انها تتجه الى كركوك.
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تـــوقع اخلــبـــيــر الــســـيــاسي واثق
الـهاشمي مواجهة العراق حتديات
سـيــاسـيـة خـطـيـرة غــيـر مـسـبـوقـة
قـبلة وال تـعوق تشـكيل احلكـومة ا
سـيـمـا بعـد الـدخـول بفـراغ نـيابي
مـشـيرا الى ان الـتـدخالت االقـليـمة
والــدولــيــة في الــشــأن الــعــراقي ال
تـرغب باعادة االنتـخابات برغم من
حـاالت التـزوير التي شـابت عمـلية
االقـتراع. واكد الهاشمي لـ(الزمان)
امـس (استـمـرار الصـراعـات وتأزم
ــشـهــد الـسـيــاسي بـعــد الـدخـول ا
بــفـــراغ نــيــابي ومــواجــهــة الــبالد
حتــديــات غــيــر مـســبــوقــة تــعـرقل
قبلة) مبينا ان تـشكيل احلكومة ا
(عــمــلـــيــة الــعــد والــفــرز والــنــظــر
بـالطـعون وكذلك مـصادقة احملـكمة
االحتـادية على النـتائج التي يدعو
بـعـدها رئـيس اجلمـهوريـة النعـقاد
اجلـــلــســة االولى جملـــلس الــنــواب
ا بـرئـاسـة اكـبـر االعـضـاء سـنـا ر
تــسـتـغـرق مـدة شــهـرين او اكـثـر)
واضـاف ان (تشكيل احلكومة ليس
قـــبل ثالثـــة اشــهـــر واذا مــا حــدث
تــعــقــيــد لــلــمــشــهــد  قــد يــتــجـاوز
اخلــمــســة اشــهــر في وقت يــواجه
الـعراق حتديـات كبيرة مـنها اعادة
االعــــمــــار ومــــحـــاربــــة الــــفــــســـاد
والــتـزامــات مـالـيــة لـلـبــنك الـدولي
ـيــاه اخلـطـيـرة) فــضال عن ازمـة ا
واوضـح الـهــاشـمي ان (الــتــغـيــيـر
الــذي ســيــحــدث في نــتــائـج الــعـد
والـــفـــرز يـــكـــون فـي مـــحـــافـــظــات
الـسليمانية وصالح الدين واالنبار
وكـــركــوك وبـــالــتـــالي فــان الـــكــتل
اخلـاسـرة لن ترضى بـتـلك النـتائج
ـــوقف وســـتـــحــــاول تـــصـــعـــيـــد ا
ـــــــزورين بـــــــاالضــــــافـــــــة الى ان ا
يـحاولون عـرقلة عـمليـة اعادة العد
والــفــرز) مــتــوقــعــا (حــدوث ازمــة
ســيـاسـيـة الن لـكل كــتـلـة جـمـهـورا
مـــســـلـــحـــا يـــحـــاول زجه فـي هــذا

ـشـهـد اخلـطـيـر) وتـابع (كـان من ا
ـــــفــــتــــرض ان تـــــلــــغى نـــــتــــائج ا
ـثل االنــتـخــابـات بــعــد تـصــريح 
ـــتـــحـــدة فـي الـــعـــراق يــان اال ا
كـوبيش بأن عمليـة االقتراع شابها
الــكـثـيـر مـن الـلـغط والــتـزويـر لـكن
الـالعب اخلــارجـي ال يــريـــد اعــادة
ـــا اعــادة الــعــد االنـــتــخــابــات وا
والـفرز بـشكل جـزئي). ودعت جلنة
تـقصي احلقائق النيابـية للتحقيق
بـخـروقـات االنـتخـابـات  الى الـغاء
نــتـائج االنـتـخـابـات . وقـال رئـيس
الـلجنة النائب السابق عادل نوري
فـي تـــــصــــريـح امس ان (نـــــتـــــائج
االنــتـخــابـات احلــالـيــة يـنــبـغي ان
تـــرمـى الى مـــزبـــلــــة الـــتـــأريخ كي
التــبــقى نــقــطــة ســوداء في تــاريخ
الـعراق الـسياسي) عـلى حد قوله .
الفـتـا الى ان (عـمـلـيـة الـعـد والـفرز

الـيدوي لو تـمت بالشـكل الصحيح
 فـــســـنــرى ان نـــســـبــة الـــتـــزويــر
ـئـة). ســتـتـجـاوز اكـثـر من  65 بــا
بــدوره  شــدد أمــ عــام اجلــبــهـة
الـعـراقـيـة لـلـحـوار الـوطـني صـالح
ــطــلك  عـلـى الـكــتل الــسـيــاســيـة ا
الـتـعـاضـد والـتـآزر لـتـجـاوز االزمة
ــكــتــبه ان الــراهــنــة. وذكــر بــيــان 
ـطـلك الـتـقى بـسـكـرتـيـر الـلـجـنة (ا
ــركـزيـة لــلـحـزب الـشــيـوعي رائـد ا
فـــهــمي و رئـــيس حــزب الـــتــجــمع
اجلـمـهـوري سـعـد عـاصم اجلـنابي
وبـحث مـعـهمـا  مـجريـات الـعمـلـية
الــــســـــيــــاســــيــــة فـي ظل الــــفــــراغ
الــتــشـريــعي الــذي تـشــهــده الـبالد
وانـــتــظـــار نــتـــائج الـــعــد والـــفــرز
ـــطـــلك الـــكـــتل الـــيـــدوي). ودعـــا ا
الـسيـاسيـة الى (التـعاضـد والتآزر
لــتــجـاوز االزمــة ونــبـذ الــفــاسـدين

الــذين ادخــلــوا الـبـالد في دوامـات
غــريــبــة). مـن جــهــة اخــرى حـددت
احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا  اجلـهة
اخملـتصة بـالبت في الـنزاعات  ب

مـرشــحي االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة .
تحدث بأسم احملكمة اياس وقـال ا
الـــــســـــامــــوك فـي بــــيـــــان امس ان
(مـفـوضيـة االنتـخـابات هي اجلـهة
ـسؤولة بالـبت في النزاعات  ب ا
مـرشحي االنتخابـات النيابية وفق
قـــانــونــهــا رقم  11 لــســنــة 2007
ـادة  8 مــنـه). فــيــمــا قـررت وفـي ا
الــهـيــئـة الـقــضـائــيـة االنــتـخــابـيـة
الـتـمــيـيـزيـة في مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتـــاديـــة نـــقض قـــرار مـــجـــلس
ــفــوضـ الــسـابـق بـشــأن فـرض ا
غـرامـة مالـيـة عـلى النـائب الـسابق
حــسن تـوران. وبــشـأن اخــر كـشف
الـنائب السابق احمد العباسي عن
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الــــعـــامـــة لـالســـتـــخــــبـــارات واألمن
ــنـتــشــرة عــنــد مــداخل بــغـداد في ا
سيـطـرة الصـقور ألـقت القـبض على
ـطـلـوبــ لـلـقـضـاء وفق اثــنـ من ا

ادة  1/4ارهاب) واوضح انه ( ا
تــســلــيـم االرهــابــيــ الى اجلــهــات
اخملــــــتــــــصــــــة إلكـــــمــــــال أوراقــــــهم
الــتــحــقــيـقــيــة).وأصــدرت مــحــكــمـة
جـنايـات الكـرخ حكـما بـإعدام أربـعة
اشـــخـــاص شــــاركـــوا في اغـــتـــيـــال
رجعية في السائق اخلاص لوكيل ا
بغداد.واضاف ر بيـرقدار أن (الهيئة
األولى فـي مـحـكـمـة جـنـايـات الـكـرخ
قــضت حـكـمـا بــاالعـدام بـحق اربـعـة
إرهــابـيـ قـامـوا بـاغـتـيـال الـسـائق
ـرجـعــيـة الـديـنـيـة اخلــاص لـوكـيل ا
ـنـطـقـة شـارع فـلـسـطـ في بـغداد
بـواسـطـة أسـلـحـة كـاتـمـة لـلـصوت)
واوضـح  أن (اإلرهــابـــيــ األربـــعــة
تــابـعـوا الـضـحــيـة وحتـركـاته بـدقـة
حــيث قــامــوا بــاغــتـيــالـه وإصـابــته
بـــــاطالقـــــات نــــــاريـــــة مـــــا ادى الى
اســتـشـهـاده) وتــابع ان (شـخـصـ
اثــــنــــ جنــــوا مـن احلــــادث كــــانـــا
موجودين معه) واشار بيرقدار  ان
(االحــكـام صــدرت بـحق اإلرهــابـيـ
الـثالثـة وفـقـا للـمـادة الـرابـعة/ 1من
قــانــون مــكـــافــحــة االرهــاب رقم 13
لـــســـنــة  2005 وقـــضـت احملـــكـــمــة
ــركـــزيــة فـي رئــاســة اجلـــنــائـــيــة  ا

الــتــســتــر عــلـى عــمل إرهــابي وهــو
تـفــجـيــر عـبــوات نـاســفـة عــلى احـد
ـنـازل) مـوضـحـا  ان (تلـك اجلرائم ا
حـــــدثت عــــام  2006 فـي نــــاحــــيــــة
الوجـيهـية التـابعـة حملافـظة ديالى)
وتــابـع ان (االحـــكــام صـــدرت بـــحق
اإلرهــابــيـ الــثالثــة وفــقــا لــلــمـادة
الـــرابــعــة/ 1من قــانـــون مــكـــافــحــة
االرهاب رقم  13 لسنة 2005). فيما
ألـــقت قـــوة امــنـــيــة الـــقــبـض عــلى
ـدخل الـعـاصـمـة ارهـابــيـ أثـنـ 
بـغـداد جتـاه مـحـافـظـة االنـبـار.وقال
ـركـز االعالم األمـني امس  ان بـيـان 
(مــفـارز مـديـريـة اســتـخـبـارات وأمن
ديرية يـدانية التابـعة الى ا بغداد ا
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تـدعـو الـنقـابـة جمـيع الـزمالء الـراغبـ بـالتـجـديد أو االنـتـساب
ـراجــعـة مـقـر الـنـقـابـة والـفـروع في احملـافـظـات حـيث اجلـديـد 
ـطـلــوبـة من دون رســوم إصـدارات الـنــقـابـة سـتــكـون الـرســوم ا
وتـشــمل خــريـجي قــسم احملــاسـبــة من اجلــامـعــات احلــكـومــيـة

واالهلية.
WÐUIM « fK−

تـهديـد نواب بـقضـايا خـطيـرة بعد
زوال احلـصانـة.وقال الـعباسي في
ـــكن لــــلـــقـــضـــاء تــــصـــريح انـه (
مــحــاســبــة الــنــواب بــارتــكــاب اي
ــة بـعـد رفع احلـصـانـة عـنـهم جـر
مع انـتهاء عـمر الدورة الـتشريـعية
الـثـالـثة) مـرجـحـا (حتريك قـضـايا
كـــثـــيــرة عـــلـى الــنـــواب وخـــاصــة
بـالتـجاوز فضال عن تـورط البعض
مــنـهم بــقـضــايـا إرهـاب) عــلى حـد
ـكتب تـعـبيـره. ووصف مسـتـشار ا
ــقـراطي الــسـيــاسي لــلـحــزب الـد
الــكــردسـتــاني عــارف رشـدي دورة
مــجـلس الــنـواب بــالـضــعـيــفـة ولم
تـتـمـكن أداء واجـبـهـا حلل مـشـكـلة
واحــدة . وقـال رشـدي في تـصـريح
امـس إن (دورة اجملــــلس الــــنـــواب
األخـيرة كـانت ضعـيفـة ولم تتـمكن
مـن أداء واجــبـــهـــا حلل مــشـــكـــلــة

واحدة) مـشيرا الى أن (العراق لن
ــا ابـقى حل مــشـاكـله يــسـتـقــر طـا
ـفوضـية مـعـلقـة). الى ذلك حددت ا
ـستـقـلـة لالنـتـخـابات في الـعـلـيـا ا
اقـليم كـردستـان موعـد بدء حتديث
ســــجل الـــنــــاخـــبـــ اســــتـــعـــداداً
ـقـررة ـان االقـلـيم ا النـتـخـابـات بـر
ـدير ـقـبل. وقـال ا في  30 أيـلـول ا
الــــعـــــام لــــلــــعالقـــــات واالعالم في
ـفوضية شورش حسن ان (مراكز ا
تـسجيل اسـماء النـاخب سـتفتتح
ـقبل اضـافـة الى اجراء االسـبـوع ا
الـــقــــرعـــة لـــعـــدد مـن الـــكـــيـــانـــات
والـتحالـفات السيـاسية واسـتقبال
قـوائم بـإسـماء مـرشـحي الكـيـانات
لـلتدقـيق فيها) مـبينـا ان (تسجيل
الــنــاخـبــ يــســتـنــد الى بــيــانـات
ومـــعــلــومــات وزارة الـــتــجــارة في

االقليم ). 
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ـنـتخـب البـرازيـلي مـسـيـرته نـحـو لـقب كـاس الـعالم واصل ا
كسـيكي بهدف دون رد في 2018 نـتخب ا بالـتغلب على ا
ـبــاراة الـتي جـرت امس االثــنـ حلـسـاب الـدور الـ 16من ا

قام في روسيا لتبلغ الدور ثمن النهائي. ونديال ا ا
ولـم يـتــمــكن راقـصــو الــسـامــبــا من الــوصـول الى الــشــبـاك
ـكسـيكـية في الـشوط االول الذي انـتهى بـالتـعادل الـسلبي ا
غــيـر ان الــطـريـق بـدى مــعــبـدا في الــشــوط الـثــاني من أجل
تسجـيل الهدف األول والذي كاد أن يوقع علـيه  كوتينيو لكن
كـسيك أوتشوا تصدى للـكرة ببراعة. وجنح  نيمار حارس ا
مـن افتـتـاح التـسـجـيل في الدقـيـقة  51عـندمـا تـصدى لـكرة
ـرمى اخلالي من حارسه ثم ويلـيان العـرضية لـيسدده في ا
كـسيك في الـعودة جـاء دور البـديل فـيرمـينـو ليـنهـي أحالم ا
بـاحــرازه الـهـدف الــثـانـي في الـدقــيـقـة  89 حــيث سـدد في
الـشـبــاك اخلـالـيــة بـعـد خـروج احلــارس أوتـشـوا لــلـتـصـدي
النـفراد نـيمـار لكن األخـير مـرر الكـرة بطـريقـة جمـيلة لـتصل
الـكـرة لنـجم ليـفربـول الذي سـجل بعـد حلظـات من نزوله في

محل جنم برشلونة كوتينيو.

صوّت من خاللها على تخصيص
مـبـلـغ مـئـة مـلـيــون ديـنـار لـشـراء
ونقل رض)  ـكـافـحـة ا مـبـيـدات 
الـبـيـان عن  رئـيس جلـنـة الـبـيـئة
في اجملـلس خـالـد الـعـجـياوي ان
(اجملــلس  صــوت خالل جــلـســته
ـــبــلغ الـــطــارئـــة بــتـــخــصـــيص ا
ووضـعـهـا حتت اشـراف احملـافظ
مـــحـــمــــود مال طالل والـــلـــجـــنـــة
ـرض ــتـابـعـة هـذا ا اخملـصـصـة 
والـوقـوف ضـده كـمـا  طـلـبـنـا من
ـبـيـدات الـقـاتـلـة احملـافظ شـراء ا
ــــرض وان تـــــكــــون من لـــــهــــذا ا
مناشئ رصينة ونوعيات معتمدة
ـيا ) وقـال مال طالل اتـخـذنا عـا
اجـــــراء احـــــتــــرازي تـــــوصـــــيــــة
لـلـمواطـنـ بـعـدم شـراء الـلـحوم
ـدة سـبـعــة ايـام هـنـالك حـمالت
كـبــيـرة جــدا ومـكــثـفــة مع وجـود
اكثر من اثـنان وثالث عـجلة مع
االطـباء الـبـيـطـرين في كل الـقرى
ـدة عـشرة واالرياف وسـتـسـتمـر 
ــــكــــافــــحــــة احلــــضــــائــــر ايــــام 

وجودة).  ا
من جـانــبـهــا اكـدت دائــرة صـحـة
احملافـظة  اتخـاذ جمـيع التـدابير
واالجـراءات الوقـائـيـة داعـية في
الوقت ذاته الستمرار االحترازات
التي من شأنـها احلدّ من انـتشار

االمراض واالوبئة).

واخــــــذهـــــــا مـن مــــــصـــــــادرهــــــا
تـخـصصـة). فيـمـا اشار سـعود ا
ـرض لــيس جــديـدا في الى أن (ا
ـا هو مـسـتوطن مـنذ العـراق وا
ـالكــــــــــــات عـــــــــــام  1979 وان ا
واخلـــبــرات احملـــلـــيـــة في دائــرة
الـــبـــيــطـــرة تــعـــمل بـــاســتـــمــرار
ا ادى للـحيـلولـة دون انتـشاره 
الى انـحسـاره حـيث لم تـظـهر اال
حـاالت فــرديـة وانه ال يــؤثـر عـلى
الـثروة احلـيـوانـيـة بل يـسـتوطن

فيها).
 من جـانـبه شــدد عـبـاس عـلى ان
(الوزارة من خالل دائرة الـبيطرة
مـــســتــمـــرة بــاتـــخــاذ االجــراءات
ـرض الـهــادفـة الى عـدم ظــهـور ا
حـــيث جـــرت حــمالت تـــغـــطــيس
خالل السنـوات السابـقة للـقضاء
رضية فضال عن سببات ا على ا
ستـشفيات بيـدات ب ا توزيع ا
البيـطريـة في احملافظـات والعمل
عـلى احلـد من اجلـزر الـعـشـوائي

للمواشي).
فيمـا قرر مـجلس محـافظة واسط
تخصيص مبلغ مـئة مليون دينار
رض. ـكـافـحـة ا لـشـراء مبـيـدات 
وقــــال بـــيــــان امس انـه (من أجل
ـرض ومـا يـشـكـله من مـواجـهـة ا
ــواطــنــ عــقــد خــطــورة عــلى ا
مـجـلس احملـافـظـة جـلـسـة طـارئة
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اعـــــــلــــــنت وزارة الـــــــزراعــــــة عن
سـيـطــرتـهـا الـكـامــلـة عـلى مـرض
احلـمى الــنـزفـيــة. وكـشـفت خالل
مؤتـمر صـحـفي بحـضور الـوكيل
الـــفــني لـــلــوزارة مـــهــدي ضـــمــد
الـــقــيــسـي ومــســتـــشــار الــوزارة
لشؤون الثروة احلـيوانية حس
عــلي ســعــود ومــديــر عــام دائــرة
البيـطرة صالح فـاضل عباس عن
ــتـخــذة بـخــصـوص االجـراءات ا
مـكـافـحـة احلـمى الـنـزفـيـة . وقال
ــؤتـمـر أمس أن الـقــيـسي خالل ا
(الـوضع مـسـيـطـر عـليـه بـالكـامل
الكات  البيطرية استنفرت وان ا
كامل جـهـودها لـلـحد مـن انتـشار
ـــرض مـن خالل الـــقــــيـــام هــــذا ا
كافـحة القراد بحمالت مـستمـرة 
في احملــافـظــات والـذي هــو نـاقل
واطن بأنه ال للمرض مطمئناً ا
توجد خـطورة من تـناول الـلحوم
بـعـد الطـهي) واضـاف  في بـيان
تلقـته ( الزمان ) ان (الـوزارة كما
جنحت سابـقا في مكـافحة مرض
انـفـلونـزا الـطـيـور تـمـكـنت الـيوم
من احلد من تفشي مرض احلمى
النـزفـيـة) منـاشـدا وسائل االعالم
(بـتـوخـي الـدقـة في نــقل االخـبـار

فـيــمـا طـرح زعــيم الـتــيـار الـصــدري مـقـتــدى الـصـدراربع
تـسـاؤالت عن الـفـاسـدين واالقـتـصـاد الـعـراقي مـؤكدا ان

اجلميع بانتظار محاكمة الفاسدين.
وقــال الـصــدر في تـغــريـدة له عـلـى مـوقع تـويــتـر امس انه
(مـتى يـحاكـم الفـاسـدون في بلـدي ومن ذا سـيحـاكـمهم)
واضاف (مـتى يكون الـقرار عـراقيـا وال ننـتظـر القرار من
خــارج حـدودنــا شـرقــا او غــربـا?) وتــابع الـصــدر  (مـتى
يـزدهــر االقـتـصــاد الـعــراقي وتـكـون عــمـلــته في مـصـاف
ثقف دور الـعمل الكبرى?) واوضح (متـى يكون للشباب ا
فاعل في رسم مـصير العراق وفي بنائه?) مشيرا الى ان
(كـلنـا بـانتـظـار محـاكـمة الـفـاسدين).وكـان  رئـيس الوزراء
حيدر العبادي اكد في وقت سابق أن احلكومة لن تتردد
 أمـام فـتح أي ملـف فسـاد) وفـيمـا عـد عدم تـوزيع الـثروة
ـال بــشـكل عــادل (فـسـاداً) داعـيــا الى (ثـورة) حلــمـايـة ا

العام وحتقيق العدالة االجتماعية.
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اصـدرت  دائـرة الــتـحـقــيـقـات في هــيـئـة  الــنـزاهـة حــكـمٍـا
ديـر األسبق للـمصرف حضوريـا باحلـبس الشديـد بحق ا
الـزراعي الـتـعاونـي في مـحافـظـة مـيـسـان (م.ع.ج )لـقـيامه
صرف في باخـتالس أموال عامـة خالل مُدَّة تولـيه إدارة ا
احملـافـظـة.وقــال بـيـان أن (الـدائــرة أوضـحت في مـعـرض
حديثـها عن تـفاصيل احلـكم الصـادر عن محـكمة جـنايات
ـدان بـاختالس مـبلـغ جتاوز ثـمانـية احملـافـظة  إلى قـيام ا
صرف) اضاف ان ملـيارات دينار أثناء مُدَّة توليه إدارة ا
ــمـثــل الـقــانـوني (احملـكــمـة بــعــد اطالعـهــا عـلـى أقـوال ا
ادة 316 للـمصـرف أصدرت قـرارها عـلى وفق أحكـام ا
من قـانـون الـعـقـوبـات وبـداللـة مـواد االشـتـراك  47 و 48
ـراجـعـة ـتـضـررة  و 49 مـنه مع إعـطـاء احلق لـلــجـهـة ا
دنـية للمـطالبـة بالتعـويض حال اكتـساب القرار احملاكم ا

الدرجة القطعية). 
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مولود جاويش أوغلو 
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أعلن وزير اخلارجية التركي مولود
جـاويش أوغلـو عن (بـدء الـعمل من
أجل افــتــتــاح قــنــصــلــيــة بالده في
ــوصل الـتي اغــلـقـت بـعـد مـديــنـة ا
ــديــنــة في ســيـــطــرة داعش عــلـى ا
حـــزيــران عــام 2014) واضــاف ان
(بالده لن تقطـع العالقات الـتجارية
مع طهـران بنـاء على أوامر من دول
أخــرى). ويـأتي تـأكـيــد اوغـلـو عـلى
الـوقـوف مع طـهران بـعـد أن أبـلغت
تحدة هذا األسبوع دوال الواليات ا
بـوقف جــمـيع وارداتــهـا من الــنـفط
اإليراني اعتـبارا من تشـرين الثاني
ـقـبل. فـيـمـا قالت تـقـاريـر اعالمـية ا
امس ان انــسـحــاب عــنـاصــر حـزب
الـعــمـال الــكـردســتـاني الــتـركي من
القضاء لم يطبق وان بقاءهم يجعل
مـن الـــعـــراق ســـاحـــة لـــتـــصـــفـــيـــة
احلــســابـات . واضــافـت ان (هــنـاك
اعـدادا من بــقــايـا عــنـاصــر احلـزب
لـــيـــســوا بـــالـــقـــلـــيــلـــ وأنّ إعالن
االنـــســـحـــاب لم يـــطـــبق) مـــؤكـــدةً
(وجـــود حتــــركـــات لــــهـــذا احلـــزب
وجتـمعـات مثـيـرة للـقلق) واشارت
الـى ان (بـقـاء هـؤالء الــعـنـاصـر هـو

ــــديــــنـــــة ويــــجب تــــهــــديــــد ألمـن ا
انــسـحــابــهم مــنـهــا وخــروجـهم من
شـمـال الـعـراق وأال يــجـعـلـوا مـنـهـا
داعية ساحـة لتـصفيـة حسـاباتهم) 
احلــكـومـة االحتـاديـة الى (الـتـعـامل
ــــلـف بـــجــــديــــة وبــــسط مع هــــذا ا
نع ـنـاطق كـافـة   سـيـطـرتـها عـلى ا
وجـود أي جــمــاعـة تــؤثــر عـلى أمن
ــــكن أن الــــعـــراق) وتـــابــــعت (ال 
ـدنـيـ مـسـؤولـية يـسـتـمـر حتـمل ا
هــذا الــصــراع ودفـــعــهم الــثــمن من
سالمـتـهم وأمـنهم وراحـتـهم بـسبب
وجــود هــذه الـــعــنــاصــر والــقــصف
الــتـركي الــذي يـسـتــهـدفه وادى الى
ــدنـيــ من ديـارهــا خـوفـاً نـزوح  ا

على حياتها).
 بــدوره افــاد مــصــدر بــأن طــائـرات
حــربــيــة تــركــيــة هــاجــمت مــنــاطق

حدودية شمال محافظة دهوك. 
ــصـدر إن (طــائـرات حــربـيـة واكـد ا
تـركـيـة قــصـفت جــبل زركي الـقـريب
من مـــركـــز قـــضـــاء الـــعــمـــاديـــة في
احملـــافــظــة) واضـــاف ان (ألــســـنــة
واقع التي النـيران تـصاعدت  مـن ا
تـعـرضت لـلـهـجـوم) مـشـيرا الى ان
(الــهــجــوم أثــار الــذعــر بــ ســكـان
ــنـطــقــة لــكن لم يــعــرف حـتى االن ا

حـــجم اخلـــســـائــر الـــتي ســـبـــبـــهــا
القصف). 

وكـانـت هـيـئــة االركـان الــتـركــيـة قـد
اعلنت عن تنفيـذ مقاتالتها احلربية
غارات عـلى مواقع حزب الـعمال في
قـضـاء تـشـاتــاك بـواليـة فـان و بـيت
الــشـبــاب بـواليــة شـيــرنـاق جــنـوب
شـرقـي الـبالد إضــافــة إلى مــنـطــقـة
الــزاب شـمــالي الـعـراق) مـؤكـدا ان
(الضربات اجلوية اسفرت عن مقتل
ثــمــانـــيــة مــســلــحـــ من عــنــاصــر
احلـــزب). وكــثـف اجلــيـش الــتـــركي
عـملـياته الـعـسكـرية خالل األسـبوع
ـاضي فـي شـرقي الـبالد وشـمـالي ا
العـراق على خلـفيـة تصعـيد احلزب
هـجـمـاته عـلـى قوات األمـن الـتـركـية
التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من
اجلـنـود األتراك. وعـلى صـعـيـد اخر
باشرت تـركيا الـعمل من اجل اعادة

وصل .  فتح قنصلية في مدينة ا
 الى ذلـك ضــبــطـت فــرق مــكـــافــحــة
واد اخملدرة التابعة لشرطة مدينة ا
تــرابــزون الــتــركــيــة عــجــلــة حتــمل
لـــوحــــات رقم أحــــدى مـــدن اقــــلـــيم
كـردســتـان الـعــراق بـداخـلــهـا مـواد
مـخدرة.وبـحسب الـتقـرير فـأن (فرق
مـكـافـحـة اخملـدرات راقـبت الـعـجـلـة

وضــبــطت بــداخــلــهـا  78 كــرتــونـا
مــعــبــئـة  40كـيــلــوغــرامــا من مـادة
الهيـروي اخملدرة كـانت مخبأ ’في
ـقعـد اخللـفي وتبلغ قـيمـتها اسفل ا
في الــســوق الــســوداء نــحــو ثالثــة
ماليــ لـيـرة تــركـيـة) الفــتـا الى ان
(عـملـية الضـبط اسـفرت عن اعـتقال
ثالثــة أشـخـاص بــتـهــمـة الــتـهـريب

تاجرة بتلك اخملدرات).  وا
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