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ـــمـــلـــكــة الـــعـــربـــيــة اعـــلـــنت ا
السـعوديـة  أن يوم امس االحد
هــــو غـــرة شـــهــــر ذي احلـــجـــة
وســـــيــــكــــون اول ايـــــام عــــيــــد
ــبــارك في   21 آب االضــحى ا

اجلاري . 
وقال بيان امس ان (الـسعودية
تــعــلن أن األحــد غـرة شــهـر ذي
احلجة وعـيد األضحى  21 اب
اجلــــاري). وكــــانت احملــــكــــمـــة
العليا فى السعودية دعت اول
امس اجلمعـة إلى حتري رؤية
هالل شــهـر ذي احلــجـة 1439
هـ). واعـــــــلن ديـــــــوان الــــــوقف
السـني  أن  االحـد سيـكون اول
ايـام شـهـر ذي احلـجـة مـشـيـرا
الى ان الـ 21 مـن اب اجلــــاري
ســـيــــصــــادف اول ايـــام عــــيـــد

االضحى ).
فــيـمـا اعـلن مــصـدر من  مـكـتب
ــــــــرجع الــــــــديــــــــنـي  عــــــــلي ا

الـسـيـسـتـاني ان الـيـوم االثـن
غـرة شــهــر ذي احلــجــة. و قـال
ـــصــــدر لـ(الــــزمـــان) أمس ان ا
(غـرة شهـر ذي احلجـة سيـكون
ـوافق  13 من الـيـوم االثـنـ ا
اب اجلـــاري).  فــيـــمـــا أعـــلــنت
أمـانة بـغداد تهـيئـتهـا عدداً من
ــتـــنــزهــات ضــمن احلــدائق وا
قواطـعها الـبلـدية االربعـة عشر
إلسـتــقـبـال الـعـوائل خالل أيـام

العيد .
وقــال  بــيــان لألمــانـة امس  ان
(مالكـــات االقـــســام الـــزراعـــيــة
بـالدوائـر الـبلـديـة قامت بـإدامة
تـنـزهات وصـيـانة احلـدائق وا
مـــنــظـــومــات الـــري وتــشـــغــيل
الــنــافــورات وصــيــانــة الــعــاب
االطـفـال ونـصب ألـعـاب اطـفـال
جديدة إلستقبال العوائل خالل

ايام العيد) وأضاف ان (ألمانة
هيـأت أيضـاً حدائق شارع أبي
نــؤاس وكـورنــيش األعــظــمــيـة
ومـــــرافـق مـــــتـــــنـــــزه الـــــزوراء
ـواطنـ طوال ايام إلستـقبال ا
ــــرافق الــــعــــيــــد الى جـــــانب ا
الــتـرفــيـهــيـة االخــرى الـتــابـعـة
وأشـار لــقــطــاع االســتــثــمــار) ,
الـــــبــــيـــــان إلى ان (مـــــديــــريــــة
احلــراسـات واألمن في االمــانـة
أعـدت خـطـة امـنـيـة بـالـتـنـسيق
مع قـــيـــادة عــمـــلـــيـــات بـــغــداد
حلــمـايـة هـذه األمـاكن وتـهـيـئـة
األجــواء اآلمـــنــة لــلــمــواطــنــ
ـــنـــاســبـــة وان اجلـــهــد خالل ا
اخلـدمي سـيـسـتـمـر طـوال أيـام
الـــعــــيـــد في تــــقـــد خـــدمـــات
اء واجملاري ألهالي النظافة وا

مدينة بغداد)
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اعلنت وزارة الداخلية عن القاء
الـقبض عـلى عنـصـر من تنـظيم
داعش في مــحــافــظــة كــركـوك .
وقال الناطق باسم الوزارة  في
بــــــــيـــــــان  امـس ان (مـــــــفـــــــارز
استخـبارات الشـرطة االحتادية
في احملـافــظـة  الــعـامـلــة ضـمن
وكــــــالــــــة االســــــتــــــخــــــبـــــارات
والــتــحــقــيــقــات االحتــاديــة في
الـــوزارة ألــــقت الـــقــــبض عـــلى
عـنـصـر  يـنـتـمي إلى مـا تـسـمى
واليـة كــركـوك ولـديه اتـصـاالت
مع جهات مشبوه) وأضاف ان
ـــــــــتــــــــهم اعـــــــــتــــــــرف خالل (ا
الــتـحــقــيـقــات األولـيــة بــخـطف
ساومه احدى الطبيبات وقام 
ذويــــهـــــا كــــمـــــا أنه مـــــتــــورط
بالتـعرض على القـوات االمنية
فـــضال عن قــيـــامه بــعـــمــلــيــات
تـــــخـــــريب) واوضح ان (قـــــوة

امنـية اخـرى القت الـقبض على
ارهـابي خـطـيـر يـدعى ابـو عـبـد
كـان يـنوي نـقل انـتـحـاري إلى
داخل الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد)
واضاف انه (بحـسب اعترافاته
األولــيــة فـــإنه يــنـــتــمي الى مــا
تـســمـى واليـة ديــالـى  ويـشــغل

مـنـصـب نـاقل لالنـتـحـاريـ 
اتـخــاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيـة
الالزمــــة بـــحــــقه).وألــــقت قـــوة
أمـنيـة القـبض عـلى عنـصر من
تـنــظــيم داعـش ارتــكب مــجـزرة
دموية فـي ناحية الـعلم الـتابعة
حملافـظة صالح الـدين قبل اربع

سنوات. 
وقــــال الــــنـــاطق بــــاسم مــــركـــز
اإلعـالم األمـني الـعــمـيــد يـحـيى
رســـــــول في بـــــــيــــــان امس  ان
(مــــفــــارز االســـتــــخــــبـــارات في
احملافظة  والعاملة ضمن وكالة
االسـتــخــبـارات والــتـحــقـيــقـات
االحتاديـة في الوزارة وبـإسناد
من قيادة عملـيات سامراء ألقت

ـركز عن  ان سـامـراء). وأعـلن ا
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة فـي قـــيــادة
عــمـــلــيــات احملــافـــظــة  فــتــحت
عرفة مـالبسات حادثة حتقيقـا 
اطالق الـــــنـــــار عـــــلى مـــــلـــــعب
خـمـاسي في قـريـة اخلـضـرانـية
مـن جـهـة جــزيـرة الــشـرقـاط في

مدينة تكريت. 
وقــال   بـيـان لـلــمـركـز امس  ان
(احلـــادث أســفــر عن إصــابــة 3
مدني أحدهم إصابته خطرة)
واضاف ان (عـنـاصر من داعش
اعتدوا عـلى  ملعب  لـكرة القدم
في الـقريـة  وأطلـقـوا النـار على
الالعب ما تسبب بإصابة عدد

منهم بجروح).
واعـلـنت الشـرطـة مـقتل خـمـسة
اشـخـاص من عـائـلـة واحدة في
اعتداء  شنـه مسلحـون ينتمون
الى تـنــظـيم داعش عـلى حـاجـز
ديـنة تـفتـيش في قريـة  تـابعـة 
تــــكـــــريت. وقـــــال مــــصـــــدر من
الــشــرطــة في تـصــريح امس ان

(عـنـاصـر داعـش تـسـلــلـوا عـبـر
جبال حمرين وعبروا نهر دجلة
واعتـدوا على  حـاجزا لـلتـفيش
تـابـع  لـلـحـشـد الـعـشـائـرئي في
قـرية الـبـوجواري) وأضاف أن
(االعـــتـــداء  أســــفـــر عن مـــقـــتل
خــمــســة أشــخــاص من عــائــلـة

واحدة وإصابة آخر). 
فـيمـا اعلـنت  صـحيـفة فـوكوس
ـانيـة ان ( احلـكومـة الـعراقـية ا
فـرضت حـظـراً عـلى سـفـر رجال
ــان إلى الــعـراق الـتــحــقــيق األ
ــانــيـة بــعــد قــيـام الــشــرطــة األ
االحتـاديـة بـتـحـريـر داعـشـيـت
ـانـيـتـ من سـجن كـردي دون أ

استشارتها).
 واضـــــــافـت ان (الـــــــشـــــــرطــــــة
ـرأتـ االحتـاديــة نـفـذت نـقل ا

ـصـنـفــتـ في قـائــمـة  أخـطـر ا
ـانـيـا بـعـمـلـية اخلـطـرين  في أ
سرية لم تستشر فيها احلكومة
االحتـاديــة أو وزارة اخلـارجـيـة

انية). األ
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حدد إئتالف الـنصر شروطه
للـتبـاحث في تشـكيـل الكـتلة
ـقــبـلـة. االكــبـر واحلـكــومـة ا
وقال بـأنها تـكون بـعيدة عن
نـــهج احملـــاصـــصـــة وقــادرة
على مـحاربـة الفـساد . وقال
الـقـيـادي في االئـتالف خـالـد
الـعـبـيـدي في بـيـان امس ان
(لقاءاتنا مـستمرة مع جميع
التـحالفـات الفـائزة للـتحاور
والـبـحث في تـشكـيل الـكـتـلة
الـــكـــبـــرى مع الـــتـــأكـــيــد إن
الــوصــول الى الــتــفــاهــمـات
ــدى ســتــبــقـى مــشــروطــة 
ان الـكـتل االخـرى برفض إ
احملــاصـصــة وقـدرتـهــا عـلى
تشريع وإيجاد حـلول عملية
لـــلـــمـــشـــاكل االقـــتـــصـــاديــة
واالستـعداد حملـاربة الـفساد
ومالحقة الفاسدين) مشددا
عــــلـى (ضــــرورة تــــشـــــكــــيل
حكـومة مـتجـانسـة التخضع

قبلة). مواصفات احلكـومة ا
مـن جـــــهــــــة اخـــــرى أصـــــدر
مـــجـــلس الــــقـــضـــاء األعـــلى
ايـــضــاحـــاً بـــشــأن الـــبـــيــان
اخلــــــاص بـــــــالـــــــطـــــــعــــــون
ـتـحـدث االنـتــخـابـيـة.وقــال ا
بـأسم اجملــلس عـبـد الـسـتـار
ـا ـقــصــود  بــيــرقــدار إن (ا
ورد بـــالــبـــيــان الـــصــادر عن
الــــهــــيــــئــــة الــــقــــضــــائــــيـــة
لـالنــتــخــابــات هــو أن يــقــدم
الـــطـــعـن في قـــرار مــــجـــلس
مـــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات
اخلـاص بـإعالن نـتـائج الـعد
والـفـرز الـيـدوي إلى الـهـيـئـة
( فوض بواسطة مـجلس ا
واضاف ان (يرفق مع الطعن
مـا يـسـتـنـد إلـيه الـطـاعن من
أدلـــــة ويُـــــجـــــيـب مـــــجـــــلس
ـــفــوضـــ عــلى الـــطــعن و ا
يــــرســـــله مـع اإلجــــابـــــة إلى
الـهيـئـة في محـكـمة الـتـميـيز
االحتادية لـلفـصل في الطعن

وفق أحكام القانون). 

حتقيق اهداف سياسية) وتابع
(ال حوار مع سائـرون النهم غير
مــسـتــعـدون لــذلك). الى ذلك عـد
ســكــرتـــيــر احلــزب الـــشــيــوعي
الـــعـــراقي رائـــد فـــهـــمي ذهـــاب
ـــعــــارضـــة ســــائـــرون نــــحــــو ا

السياسية خسارة.
 وقـال فـهــمي في تـصـريح امس
ـعـارضـة لـيـست كـارثـة او ان (ا
خسارة لكن الناس ستخسر الن
سؤولية القوى التي ستـتولى ا
لن تــغــيـر من الــنــهج الـذي أدى
الـى الــــفــــشل) مـــــوضــــحــــا ان
ـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي صـــعب (ا
لوجـود مطـالب شعبـية يـقابـلها
قــوى سـيــاسـيــة ال تـرى ان لــهـا
مـصـلـحــة بـالـتــغـيـيـر الــكـبـيـر)
ولفت الى ان (سائرون من حيث
ـنــهج هي بـنـفـس مـسـار تـيـار ا
احلــكـمـة الــوطـني والســيـمـا ان
شـروط اخــتـيــار رئـيس الـوزراء
من قــبل زعـيم الـتــيـار الـصـدري
مـقـتــدى الـصـدر الـبـعض مـتـفق
عــلـيــهـا مع إزالــة الـتــشـدد عـلى

الــــقــــيــــادي فـي ائــــتالف دولــــة
الـــقــانـــون ســـامي الـــعــســـكــري
ائـتالف سـائـرون من اسـتـخـدام
الـــشــارع فـي حتــقـــيق االهــداف
السـيـاسيـة. واكد الـعسـكري في
تــــصــــريح ان (هــــنــــاك عــــوامل
ضاغـطة علـى القوى الـسيـاسية
أبــرزهـا الــسـقــوف الـدســتـوريـة
الــتي يـجـب ان يـنـعــقـد مــجـلس
الـنــواب ويـتم انـتــخـاب رئـيـسـا
ونــائــبــيـه امــا االمــر االخــر هـو
ـرجـعيـة الـذي دعا الى خـطاب ا
الـتعـجـيل في تـشـكيل احلـكـومة
فــــضـال عن وجـــــود ضـــــغط من
ـــطـــالـب بـــتـــوفـــيـــر الـــشــــارع ا
اخلــدمــات)  وأضــاف ان (هــذه
هي الـشـروط الـواقـعـيـة تـفـرض
على الكـتل التعجـيل في تشكيل
الـتــحـالــفـات) داعــيـا (اجلــمـيع
لـالشـــــتـــــراك فـي الـــــبـــــرنـــــامج
احلـــكــومـي ولــكن اذا اخـــتــارت
ـعـارضة  فـيجب ان سـائـرون ا
ـــان ولــيس تــكـــون داخل الـــبــر
لــــتــــحـــــريك الــــشـــــارع من اجل

احملـــــكــــمـــــة االحتــــاديـــــة عــــلى
الــنـــتــائج) وكــشف درع عن ان
(هــــنــــاك تــــدخـالت خــــارجــــيـــة
ومـحـاوالت لتـوجـيه مـفـاوضات
تـشــكـيل الــكـتــلـة بــشـكل يــخـدم
االجــنـدات اخلــارجــيـة) واشـار
الى ان (الــكـتل الـســيـاسـيـة هي
صــاحــبـة الــقــرار بـاخــتــيـار من
تـوقع مـعه عـلى تـشـكـيل الـكـتـلة
حــــذر االكــــبـــــر). مـن جــــانـــــبه 

للمـحاصصـة وقادرة على إعادة
األمـل بـالـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة)
واضــاف انه (مـع إعالن نــتــائج
العد والفرز اليدوي لالنتخابات
بـــــدأت بـــــعض وســـــائل االعالم
تـــــنــــقـل عن نــــواب ســـــابــــقــــ
وسـياسـيـ ومحـلـل ومـصادر
مجـهـولة تـصـريحـات عن وجود
خالف داخـل إالئــتالف بــقــيــادة
حيدر العبادي) مؤكدا (تماسك
التحالف ووحدة قراره). بدوره
اكـد حتـالف الـفـتح أن واشـنطن
لن تــسـتـطــيع فـرض مــرشـحـهـا
ـنـصـب رئـيس الـوزراء او عـلى
الــكـــتل الــســـيــاســيـــة الــفــائــزة
بـاالنتـخـابـات.وقال الـقـيادي في
الــتــحــالف طه درع إن (الــكــتــلـة
الـكـبـرى مـازالت مالمـحـهـا غـيـر
واضـحـة ونــعـتـقـد ان الـتـحـالف
لـــديه تــفــاهـــمــات ووصــلت الى
مراحل متـقدمة جدا)  الفتا الى
أن (الــفــتح قــادر عــلـى تـشــكــيل
احلـكـومــة وسـتـكـون اخلـطـوات
احلقيقية والفعلية بعد مصادقة
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ـقرر أن يـقـوم رئـيـس الوزراء مـن ا
حـيدر الـعبادي بـزيارة رسـمية إلى
تـركيا لبحث العالقات الثنائية ب
الــبـلـدين.ونـقــلت وكـالـة االنـاضـول
عن مــصــادر دبـلــومـاســيــة تـركــيـة
الـقـول إن (الـعـبادي سـيـزور أنـقرة
يـوم غد الـثالثاء وسـيجـري لقاءات
تــنـاقـش الـعالقــات الــثـنــائـيــة بـ
الـــعـــراق وتــركـــيــا) وأضـــافت أنه
(سـيتـوجه بعـد اختـتام زيارته إلى
طــــهــــران). ولـم يــــفــــصح مــــكــــتب
الـعـبادي عن تـفـاصيل تـلك الـزيارة
ــكـتب تــأكــيـدهــا من عــدمه اال ان ا
اعــلن ارجـاء زيــارة طـهـران . وكـان
ـتحدث باسم اخلارجـية اإليرانية ا
بــهـرام قـاســمي قـد أكـد عــدم عـلـمه
بــزيــارة الـعــبــادي خالل األســبـوع
اجلــاري وانه لم يـتـلق أي خـبـر أو
إعـالن رســـمي بـــهـــذا الـــشـــأن. في
غــضـون ذلك بـحث الـعـراق وإيـران
تــعـزيـز األمن والـتـعـاون في حـدود
الــبــلـــدين لــلــحــد من الــنــشــاطــات
االرهـــابــــيـــة.. وقـــال قـــائـــد قـــوات
الـشـرطـة االيرانـيـة الـعمـيـد حـس
اشـــتــري عــلى هـــامش االجــتــمــاع

الــســابع بــ قــادة حــرس احلـدود
االيــــرانــــيــــ والــــعــــراقــــيـــ  ان
ــواضـيع (االجــتـمــاع تــطـرق الى ا
شـتركة و تـناول رقابة احلـدودية ا
الـبلـدين على الـنشـاطات االرهـابية
ــشــتــرك) فـي احلــائل احلــدودي ا
وتـــــابـع ان (الـــــعـــــراق اعـــــرب عن
اسـتـعـداده لالرتـقـاء بـأمـن احلدود
ـشتـركة كـما ان مـثل هذا الـتوجه ا
قـــــــائم فـي ايــــــران) مـــــــؤكــــــدا ان
(الـــنـــشــاطـــات قـــد بــرزت مـن قــبل
ـنــاوئـة ــســلـحــ والــعـنــاصــر ا ا
لـلـثـورة لكـنـهـا أحبـطت في مـهـدها
ـســلــحـة بــفــضل يـقــظــة قـواتــنــا ا
واحلـــــدوديــــة) مـــــنــــوهـــــا الى ان
(احملـادثـات بـ اجلانـبـ تـناولت
ـكـتـســبـة واقـامـة نــقل الـتـجــارب ا
دورات تـخـصـصيـة في هـذا اجملال
والســيـمــا ان االواصـر والــعالقـات
وطـــيــدة بــ اجلـــانــبـــ وســيــتم
تـمتينهـا باستمرار) ولـفت اشتري
الـى (موضـوع فتح مـنـفذ خـسروي
احلـدودي لنقل زوار االربعينية الن
ـاضي ايــران اعـلـنت خالل الـعـام ا
عـن استـعـدادهـا بـهـذا الـشـأن وفي
حـــال أعــلن اجلـــانب الـــعــراقي عن
ـنـفـذ جــاهـزيـته فـانه سـيــتم فـتح ا
احلــدودي). من جــهــة اخـرى دانت

وزارة اخلـارجـيـة الـعـمل االجرامي
الــــذي  إســـتــــهـــدف قــــوات الـــدرك
واألمـن العـام في مـديـنـة الـفـحيص
ـتــحــدث الــرسـمي بــاالردن.وقــال ا
بـاسم الـوزارة  أحمـد محـجوب في
بــــيــــان امـس ان (الــــوزارة تــــؤكـــد
وقـوف الـعراق حـكومـة وشعـبا مع
االردن ومـــــســــانــــدة الـــــعــــراق في
مواجهة االرهاب كما جندد الدعوة
للمجتمع الدولي لضرورة التكاتف
ـواجهة خـطر واإلرهاب والـتعاون 
وجتـفـيف مـنـابعـه ومواجـهـة فـكره
ـــتــطــرف) واعـــربت الــوزارة عن ا
واساة (خـالص التعازي وصادق ا
إلى أسرة القتلى) متمنية (الشفاء
الــــعــــاجل جلــــرحى هــــذا الـــعــــمل
االجـرامي والنصر للقوات االردنية
في عـــمـــلـــيـــة تـــطـــهـــيـــر االرهـــاب
وجتـفيف مـنابـعه). وكانـت مصادر
أردنــيــة قــالت إن مــداهـمــة أمــنــيـة
ـــوقع في مــديـــنــة الــســـلط غــربي
الـعاصمـة عمان أسفـرت عن انهيار
مــــنــــزل من ثـالث طـــوابـق فــــجـــره
إرهــابــيــون ادى الى مــقــتل  ثـالثـة
جـنود وذلك غـداة تفجـير اسـتهدف
دوريـة للـدرك األردني راح ضحـيته
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 اخـتــيـار األســتـاذ الــدكـتـور
عــبـد اجملــيــد حــمـزة الــنــاصـر
رئيـسا للـمجمع الـعلمي خـلفا
لـــرئـــيـــسه الـــســـابق األســـتــاذ
الـدكـتـور أحـمـد مـطـلـوب الـذي
تـوفـاه الـله مـؤخـرا. والـنـاصـر
من مـوالـيد مـديـنـة احللـة سـنة
 1937وحــصـل عـــلى شـــهــادة
البـكالـوريوس في الـرياضـيات
من جـامـعة بـغـداد سـنة 1961
ـاجـسـتـير فـيـمـا نـال شـهـادة ا
في االحــــصــــاء من جــــامــــعــــة
تكساس األمريـكية سنة 1968
ويـحـمل شهـادة الـدكـتوراه من
مـــعــهــد االحــصـــاء والــقــيــاس
االقـتـصـادي من بـولـونـيـا مـنـذ

سنة  1983 .
وتــولـى عــمــادة كـــلــيــة االدارة

واالقــتــصــاد بــجــامــعــة بــغـداد
مـــرتـــ األولى 1983 - 1992
والـــــثـــــانـــــيـــــة 2003 - 2005
وحـصل علـى مرتـبـة االستـاذية
سـنة  1988 وأخـتـيـر األسـتـاذ
األول عـــــــلى كـــــــلــــــيــــــة االدارة

واالقتصاد بجـامعة بغداد سنة
 1993 وهـو اســتــاذ مــتــمـرس

منذ  2010 .
وشـــــغـل مــــــنـــــصـب كـــــبــــــيـــــر
اإلستشاري في وزارة التعليم
الـعـالي والــبـحث الـعــلـمي قـبل
اخــتــيـــاره رئــيــســا لـــلــمــجــمع

العلمي العراقي. 
وكــان يــتــولـى رئــاســة اجملــمع
الــــعـــلـــمي الــــعـــراقي حـــتى 9 
نيسان  2003 األستاذ الدكتور
نــاجح مـــحــمــد خــلــيل الــراوي
خــريج اجلـامــعــات األمـريــكــيـة
ي والـــبــريـــطـــانـــيـــة واالكـــاد
ــهــنــدسـ ــرمــوق ونــقــيب ا ا
ـــعــادن ووزيـــر الـــصـــنــاعـــة وا
الــســابق فــيـمــا كــان مــطــلـوب
أمـيـنا عـامـا للـمـجـمع فجىء به
رئـــيــســـا له بـــعــد الـــتــاسع من

نيسان 2003
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كشف اخلـبيـر االقتـصادي باسم
انــــطــــوان عن ايــــقــــاف الـــبــــنك
ــركــزي الــعــراقي الــتـحــويالت ا
ـصارف ـالـية الـرسـمـية عـبـر ا ا
االيــــرانــــيــــة لــــيــــجــــنب الــــبالد
ـفـروضة الـعقـوبـات االمريـكـية ا
عــلى طـــهـــران . وقــال انـــطــوان
لـ(الـــزمــــان) امـس ان (الــــعـــراق
يلـتـزم بالـعقـوبات الـتي فرضـها
الرئيس االمريكي دونالد ترامب
عـــلـى طـــهــــران واوقف جــــمـــيع
تـــعـــامالتـه بـــالــدوالر مـع ايــران
ليجنب البالد مـا قد يترتب على
تـــلك الــعـــقــوبــات) واضــاف ان
ـــــركـــــزي  اوقف اي (الـــــبـــــنك ا
ــصـارف حتــويل رســمي عــبــر ا
االيرانيـة او العـراقية) واوضح
انطوان ان (التعامالت التجارية
تــعــتـمــد عــلى مـا تــتــوصل الـيه
ـبـاحثـات لـكن اليـتأثـر الـقـطاع ا
اخلـاص بــذلك ). وكـشـف مـكـتب
رئـيـس الـوزراء حـيــدر الـعـبـادي
أن الــعــراق ســيــكــون مــضــطــرا
لــــــلـــــتــــــخـــــلـي عن الــــــدوالر في
احلــــســـابــــات الـــتــــجــــاريـــة مع
إيـــران.وقـــال ســـعـــد احلـــديـــثي
ـكتب االعالمي تـحـدث بأٍسم ا ا
لـــرئــيس الــوزراء إن (الــطــرفــ
اتفـقا عـلى االبتـعاد عن الـتعامل
بـالـدوالر الن العـقـوبـات سـتـؤثر
فـي الـــــــــدرجــــــــة األولـى عـــــــــلى
ـالــيــة والـتــعـامالت احلــواالت ا
ـصـرفـيـة) مـتـوقــعـا أن (يـؤثـر ا
التخلي عن الـعملة بـشكل سلبي
عـلى الــتـعـامالت الـتـجـاريـة بـ
الـبـلـدين) واشـار احلــديـثي انه
(ســيـكــون من الــصـعب احلــفـاظ
سـتـوى الـتـجاري في ظل عـلى ا
ـــفـــروضــة عـــلى الـــعـــقــوبـــات ا
طـهـران) مـؤكــدا ان (احلـكــومـة
تـعـمل عـلى تـطويـر آلـيـة جـديدة
لــدعم الـعـالقـات الــتـجــاريـة بـ
اجلـــانــبــ لـــتــخـــفــيف تـــأثــيــر
العقوبات على التجارة). وأنتقد
ـكـتب الـسـيـاسي لـتـيار عـضـو ا
احلكـمة الوطـني محـمد الـلكاش

مـوقـف الـعـبـادي من الــعـقـوبـات
األمــريـــكــيـــة ضــد ايـــران. وقــال
الــــلــــكــــاش فـي بــــيــــان امس إن
(مـوقف الـعـبـادي من الـعـقـوبات
األمـريــكـيـة ضــد إيـران وحـديـثه
عن االلــتـزام بــهـا تـشــيـر إلى أن
عينه على الواليـة الثانية) الفتا
الى ان (الـعــقـوبـات هي أحـاديـة
اجلــانـب ولــيــست دولــيــة حــتى
يلـتزم الـعراق بـها) وتابع (كان
يفتـرض على احلكومـة أن تتخذ
موقـفاً شـجاعاً كـما فـعلت تـركيا
والــصـــ وغـــيـــرهــا مـن الــدول
ولـكن يـبـدو بـأن الـعـبـادي عـيـنه

على الوالية الثانية). 
ـــــرشـــــد وفي طــــــهـــــران وافق ا
االيراني علي خامنئي على طلب

لــلـسـلـطـة الـقــضـائـيـة االيـرانـيـة
بـــاتــخـــاذ إجـــراءات قــانـــونـــيــة
ــواجــهـة مــا ســمــاهـا سـريــعــة 
احلرب االقتصادية .  واكد بيان
امـس ان (رئــــيـس الــــســـــلـــــطــــة
القضائية في ايران صادق آملي
الريـجــاني أشـار فـي رسـالـة الى
خــامـنـئي لــلـحـرب االقــتـصـاديـة
الــتي تــشـــنــهــا واشـــنــطن عــلى
الــشـعـب االيـراني) واضـاف ان
(الريجاني طلب موافقة خامنئي
لـــلـــقــــيـــام بـــإجـــراءات خـــاصـــة
لــلــتــصــدي بــســرعــة وفي اطــار
قـانون مـعاقـبـة اخمللـ بـالنـظام
االقـــتــصـــادي لـــلـــبالد وقـــانــون
الـعــقـوبـات االسالمي) واوضح
الـبـيـان ان (خـامـنـئي وافق عـلى

ـفسـدين االقـتصـادي مـعاقـبة ا
وبـــشــــكل عــــادل مع الــــدقـــة في
اصـدار االحـكام). الـى ذلك اكدت
وزارة اخلـارجــيـة الـصــيـنـيـة إن
عالقاتها التجارية مع طهران  ال
ـصـالح أي دولـة أخرى. تـضـر 
ودافعت اخلارجية الـصينية في
بــــيـــــان امس عـن (عالقـــــاتــــهــــا
الــتـجــاريـة مع إيــران بـوصــفـهـا
صريحة وشفـافة مع بدء سريان
الـــعـــقـــوبـــات األمـــريـــكـــيـــة رغم
مــنــاشــدات حــلــفــاء واشـنــطن)
مـؤكـدا (اعتـراضـهـا  عـلى فرض
عقوبات من جانب واحد وفرض
احملـــاكم احملـــلــيـــة ســـلــطـــتـــهــا
مبينا القضائـية على األجانب) 
ان (هذا ال يـشـكل خـرقا لـقرارات

ـتــعــلـقــة بــإصـدار واألنـشــطــة ا
للديون السيادية.
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يحيى رسول 

الـقــبض عــلى عــنـصــر  خـطــيـر
ـسـؤول عن مجـزرة فلـكة وهو ا
الـعلـم التي راح ضـحـيتـهـا عدد
من مـنـتـسـبـي األجـهـزة األمـنـية
من أبناء نـاحية الـعلم في العام

2014).  واضــــــــــــــــــاف انـه  
الــقــبض عــلــيه  خـالل عــمــلــيـة
ـديـنة ـثـنـى  نـوعـيـة في حي ا

سامي العسكري 
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
التابـعة لوزارة الـنقل ان تسـتمر
االجـواء احلـارة   الـيـوم االثـنـ
ـنـاطق كـافة فـيـمـا  حذرت في ا
مـديــريــة الـبــيــئـة فـي مـحــافــظـة
ــواطــنــ  مـن ارتــفـاع ديــالى  ا
درجــــــات احلــــــرارة  واصــــــدرت

توصياتها لتالفي اثارها. 
وقــالت الـهـيــئـة في بـيــان تـلـقـته
نطقة (الزمان) أمس أن (طقس ا
الوسـطى الـيوم االثـنـ سيـكون
صــــحــــوا مـع انــــخـــــفــــا ض في
درجـــــات احلـــــرارة عن الـــــيـــــوم
الـسـابق وفي الـشمـالـيـة صـحوا
ودرجات احلرارة تنخفض قليال
 عـن الــيـــوم الـــســـابق والـــريــاح
شــمــالــيــة غــربـيــة خــفــيــفــة الى
مـعــتـدلـة الــسـرعـة) واضاف ان
(الـطـقس في اجلـنوبـيـة سـيـكون
صحوا  درجـات احلرارة مـقاربة
لــلـــيـــوم الــســـابق مـع تــصـــاعــد

يؤدي الى مـوتهـا تدر يـجيـا بعد
تـــــــيـــــــبـس اوراقـــــــهـــــــا ومـن ثم
جذورها). واوضح الشمري  الى
انه  (قد تتعرض بعض االشجار
لـلحـرائق فـيجب حـيـنهـا الـعمل
عــلى إخـمـادهــا سـريــعـاً حـتى ال
ــتــد احلــريق ويــشــمل جــمــيع
األشــــــجــار ونـبــاتــات الـزيــنـة)
ـواطـنـ الى (مـراجـعة داعـيـا  ا
اقــرب مــؤســســة صــحــيــة عــنــد
االحـسـاس بــالـتـعب وانـخـفـاض
ضـــــــغط الـــــــدم وقـــــــلــــــة االدرار
والـــشــعــور بــاآلالم فـي مــنــطــقــة
الــصـدر من اجل الــتــعـويض عن
فـقـدان الـسـوائل والـوقـوف عـلى
حــالـــتــهم الــصــحــيــة فــضال عن
اتباع الطـرق السليـمة واحلديثة
فـي  الــــســــقـي ورش االشــــجــــار
ونــبـاتــات الــزيـنــة لـلــتـقــلـيل من
تـأثـيـر درجـات احلـرارة الـعـالـيـة
كونها علـيها وزيـادة رطوبـتها  
تـــوفـــرُ الــظـلّ لــلـــمـــخـــلـــوقــات 
وتُــســاعــد في تــنــقــيـة اجلــو من
خاللِ أخــــذهـــا ثــــاني أكـــســــيـــد

الـــــكــــــربــــــون وإنـــــتــــــاجــــــهـــــا
). ومن جــانب اخـر لألوكــسـجــ
ســـنـــحت فــرصـــة نــادرة لـــهــواة
ـشـاهـدة عرض مـراقبـة الـنـجوم 
من الـــشـــهب بـــالـــعـــ اجملـــردة
عـنـدمـا دخل وابل مـنـهـا الـغالف
اجلـــوي وأضــاء الــســـمــاء فــوق
شــرق الـبــوسـنــة مـسـاء الــسـبت
ـــاضي . وقـــال بـــيـــان امس ان ا
(شـهب تــظـهـر في الــسـمـاء قـرب
بــلــدة فــوتــشــا بــالــبــوســنــة في
صـورة الـتـقـطت وان  مـجـمـوعـة
ــهـــتـــمـــ بـــرصــد دولـــيــة مـن ا
األجــرام الـــســـمــاويـــة شـــاهــدت
الـعرض الـطـبـيعي فـي منـطـقة -
ســانــد بــيــرامـيــدز-  قــرب بــلـدة
فـوتـشا) واضـاف ان (مـا تـعرف
بـــأنـــهـــا شـــهب الـــبـــرشـــاويــات
للتساقط في زخات كثيفة في آب
وتــــكـــون الــــفـــرصــــة ســـانــــحـــة
شـاهدتهـا بوضـوح في النصف
الـشمـالي من الـكـرة األرضـية في
ـعــزولـة اخلــالــيـة من ــنـاطـق ا ا

التلوث الضوئي).

الغـبار). وحـذرت مديـرية الـبيـئة
ـواطـن  في مـحافـظـة ديالى  ا
من ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة  
فيما اصـدرت توصيـاتها لتالفي
هذه الدرجات .  وقال مـدير بيئة
احملـــافـــظـــة  عــــبـــد الـــله هـــادي
الــشـــمــري لـ (الــزمــان) أمس  ان
(ارتــفـاع درجــات احلـرارة تــؤثـر
على جميع انـحاء جسم االنسان
 مـــنـــهـــا االصـــابـــة بـــاإلمــراض
القـلـبيـة والبـاطـنيـة وآالم الراس
غـيـرهـا السـيـمـا االطـفـال وكـبـار
الــسن) واضـــاف انه  (البـــد من
االبــــتـــــعــــاد قــــدر االمـــــكــــان من
باشر ألشعة الشمس التعرض ا
احلارقة وخـاصة ما بـ الساعة
الــثــانــيـة عــشــر حــتـى الــســاعـة
الـرابعـة عـصرا) وتـابع (كـما ان
لـحوظ جفـاف اجلـو واالرتفـاع ا
في درجـات احلرارة تـؤثـر سـلـبا
عـلى االشـجــار ونـبـاتـات الـزيـنـة
ــنـــزل واحلــدائـق الــعـــامــة فـي ا
بــســـبب عـــدم حــصـــولــهـــا عــلى
الـرطــوبـة الـكــامـلـة  االمـر الـذي
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مــــــــجــــــــلـس األمـن الــــــــدولي أو
الـتـعهـدات الـدولـيـة الـتي وعدت
الـصـ االلــتـزام بـهـا وال يـلـحق
صـالح أي دولة أخرى الضـرر 
وال بـد من احـتـرامه وحـمـايـته).
ودخـــــلـت احلـــــزمـــــة األولـى من
الـعـقـوبـات اجلـديـدة عـلى إيـران
حــيـز الـتـنـفـيــذ وتـشـمل جتـمـيـد
ـــالـــيــة وواردات الــتـــعـــامالت ا
ــواد األولــيـة كــمــا تـســتــهـدف ا
قـطـاعــات الـسـيـارات والـطـيـران
الـتـجــاري بـاالضـافـة الى  حـظـر
احلكـومة اإليـرانيـة من شراء أو
حـيازة أوراق الـعـملـة األمـريكـية
ــــعـــادن وكــــذلك الــــتـــجــــارة بـــا
ـعامالت الـتـجـارية الـنـفيـسـة وا
الـــتي تـــتـم بـــالـــريـــال اإليـــراني


