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اعـــلــنت االمـــانــة الـــعــامـــة جملــلس
الـوزراء عن تعطـيل الدوام الرسمي
ـنـاسـبـة االول لـيــوم غـد الـثالثـاء 
مـن مـحــرم احلـرام وبــدايـة الــسـنـة
الــهــجــريــة اجلـديــدة .وقــال  بــيـان
لـألمـانــة  امس انه (تــقـرر تــعــطـيل
ـوافق الــدوام الــرســمي الــثالثــاء ا
احلــادي عـشــر  من ايــلـول اجلـاري
ـــنــاســبــة االول مـن شــهــر مــحــرم
احلـــرام لـــلـــعــام 1440 الـــهـــجــري
اجلــديـد).فــيــمـا اكــدت احلـســابـات
الــفــلــكــيــة ان آخــر أيــام شــهــر ذى
احلـجة  وأخر أيـام السنة الـهجرية
هــو الـيـوم االثـنــ الـعـاشـر 1439
مـن ايلول ,وعـليه سـيكون أول أيام
الــسـنـة الــهـجـريــة اجلـديـدة 1440
وبــدايـة شــهـر احملــرم هـو يــوم غـد
الــــثـالثــــاء. وقــــال بــــيــــان امس ان
(مـوعــد أول أيـام الـسـنـة الـهـجـريـة
اجلـديـدة  1440 فـلـكـيـا هـو سـؤال
ـاليـ فى الـســعـوديـة واالمـارات ا
والـكويت والبحرين وقطر وسلطنة
عـمـان وكل العـالم ويتـضمن الـعام
الــهـجـرى اجلـديــد والـذى يـصـادف
ـــيالدى عــام 2018 فـى الــتـــاريخ ا
الـسنة الهـجرية اجلديدة  12شهرا

مـبـاركـا تـبـدأ بشـهـر احملـرم ومـنـها
شــهـر رمـضـان  2019و يـكـون أول
أيــام الــســنــة الـهــجــريــة اجلــديـدة
إجــازة رســـمــيــة فى مــعــظم الــدول
الـعربية واإلسالمية). وتوقع مكتب
ــــرجع الــــديــــني الــــســــيـــد عــــلي ا
الـسيـستـاني اليـوم األول من شهر
مـــحــرم احلــرام لـــلــعــام الـــهــجــري
اجلـديد  .1440وقـال بـيـان للـعـتـبة
احلـسيـنية في مـحافـظة كربالء  ان
(مـكتب السيستاني  توقع ان يكون
هـالل شهر مـحرم احلـرام في مساء
الـيـوم االثـنـ  29 مـن ذي احلـجـة
وافق  1439  ايـلـول 10هــجـريـة ا
فـي افق مديـنـة الـنـجف عـنـد غروب
الـــشــمس وذلك حـــسب مــا ورد في
كـراس مواقـيت االهلـة  الصادر عن
ــكـتب لـلــعـام الـهــجـري ). ويـعـود ا

الـــسّـــبـب في تـــســـمـــيـــة الـــتّـــاريخ
الــهــجــريّ بــهـذا االسـم إلى هــجـرة
الــرّســول صــلى الــله عــلـيـه وسـلم
والـــتـــقــو الـــهــجـــري هـــو ســجل
تــــاريـــخـي يـــســــتـــخــــدمه الــــعـــالم
اإلسـالمي; لألغراض الدينية حيث
تـسـتـخدم الـعـديد مـن بلـدان الـعالم
الــتــقــو الــغــريــغــوري لـألغـراض
ـدنـيـة وتتـكـوّن الـسـنة الـهـجـرية ا
من  12 شـهراً حيث يـبدأ كل شهر
هـــجـــري مـع بـــدايـــة وقت الـــقـــمـــر
اجلـديـد وتتـنـاوب األشهـر ب 29
و 30 يــومـاً بـاســتـثـنــاء شـهـر ذي
احلـجة وهو آخر شهر في التاريخ
الـهـجري حـيث تـختـلف عـدد أيامه
فـي دورة قـدرها  30سـنـة لـلـحـفـاظ
عــلى تــنـاسب الــتـقــو مع مـراحل

و القمر احلقيقية.
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اعـلنت اخلطوط اجلوية السعودية
عـن تـســيــيـر رحالت مــبــاشـرة الى
اقــلــيم كــردســتــان مــطــلـع الــشــهـر
ـقـبل فـيـمـا اصدر الـعـراق الئـحة ا
ـواد احملظـور دخولـها بـصحـبة بـا
ـسـافـرين الى ايـران . وأكـد مـدير ا
عــام اخلـطــوط الـســعـوديــة صـالح
اجلـــاســـر أن (تـــشــغـــيل الـــرحالت
ـــبــاشـــرة إلى أربـــيل يــســـهم في ا
تـعــزيـز الـعالقـات الـوثـيـقـة ويُـوفـر
فـرصاً استثمارية وبرامج سياحية
ويـــخـــدم احلـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة
والـسـيـاحيـة مع الـعراق) واضـاف
ان (اخلـط اجلــديــد يــخــدم شــرائح
مـــتــعــددة مـن الــضــيـــوف خــاصــة
ـــعـــتـــمـــريـن ورجــال احلـــجـــاج وا
األعـمال إلى جانب احلـركة العابرة
ــنــاســبــة مع تــوفــيــر اخلــيــارات ا
لـــلــتـــوقــيت لـــيــتـــوافق مع رحالت
ـواصـلـ الـســعـوديـة لـلـضـيـوف ا
إلـى كل الــوجـهــات الــدولــيــة الـتي
تـصل إلـيهـا وكذلك رحالت أعـضاء

حتــالف ســكــاي تــيم الــدولي الـذي
يـضم عـشـريـن شـركـة طـيـران حول
الــعـالم) مــشـيــرا الى ان (الـتـوسع
فـي الـتــشــغــيل الــدولـي وتـشــغــيل
رحـالت مـبــاشــرة ومــنــتــظـمــة إلى
أربـيل يأتي ضمن مبادرات برنامج
الــتــحـول ويــحـقـق أهـداف اخلــطـة
الــسـتـراتــيـجــيـة بـتــوسـيع شــبـكـة
ـوقع الــرحالت الـدولـيـة وتــعـزيـز ا
الـتنـافسي للـسعـودية على الـقطاع
الـدولي عبـر التـشغـيل إلى وجهات
جــديــدة وفق دراسـات تــســويـقــيـة
وتـشـغيـليـة). الى ذلك اعلـنت هيـئة
ـالية عن الـكمـارك التابـعة لوزارة ا
واد احملـظور دخـولها الى قـائمـة ا
ـسـافـرين.وقـالت ايـران بـصـحـبـة ا
الــهــيـئــة في بــيــان عـلـى مـوقــعــهـا
الـــرســمي انــهـــا (اصــدرت قــائــمــة
ــواد الـتي يـحـظـر دخـولـهـا الى بـا
ايــران وفي حــال كـشــفــهـا بــحـوزة
ـــســافـــرين ســيـــتم مــصـــادرتــهــا ا
وفـرض غرامـة مالـية عـليه قـيمـتها
مـن ضــعـف الى عـــشـــرة اضـــعــاف
ـصـادرة) الفـتـا قـيـمـة الـبـضـاعـة ا

ــشـروبـات ـواد تـشــمل ا الـى ان (ا
الـــكـــحــولـــيـــة و أدوات الــقـــمــار و
أجـهزة الـبث الفـضائي و االسـلحة
ــــواد احلــــارقـــة بــــأنــــواعـــهــــا و ا
ــــتــــفــــجـــرة وكــــذلـك اخملـــدرات وا
ـــؤثــرات الـــعــقـــلــيـــة فــضال عن وا
ــســـيـــرة و أجـــهــزة الـــطـــائـــرات ا
االرســال واالجـزاء الـتـابــعـة لـهـا و
أنـظـمة الـتـنصت وأجـهـزة االرسال
ــــــصــــــغـــــــرة  الــــــكــــــامــــــيــــــرات ا
ـصغرة) مـضيفا ـيكـروفونات ا وا
ـواد الـغـذائـيـة واالدوية (وكـذلـك  ا
ــــواد ــــبــــيــــدات وا ــــعــــادن وا وا
الـــعـــضـــويـــة الـــتـي تـــدخل ضـــمن
االرهـــاب الــبــيــولـــوجي و مــقــاطع
الــــصـــوت والـــفــــيـــديـــو والــــكـــتب
والــــصــــحف واجملـالت والــــصـــور
والــرمــوز والــبــضــائع كــافـة الــتي
حتـمل عالمات تتعارض مع اآلداب
الــعـامـة والــنـظـام الــعـام والـقــيـمـة
ــذهــبــيـة الــنــوعــيـة والــديــنــيـة وا
الـرسـمـيـة اليـران). من جـهـة اخرى
نـاقـشت وزارة الـتـجـارة ورقـة عمل
ـشتركة غـربية ا لـلجنـة العراقـية ا

لـتـفـعـيل الـتـجـارة وانـشـاء مـجلس
لــرجـال االعــمـال لــكال الـبــلـدين من
اجل تــوطـيـد الـعالقـة بـ الـقـطـاع
اخلـاص. وقـال بيـان لـلوزارة امس
ان (اجـتـمـاع تـرأسه وكـيـل الوزارة
لـــلـــشــــؤون االداريـــة ولي حـــبـــيب
ــثــلـ من الــوســوي وبـحــضـور 
ـعـنيـة بـهذا الـوزارات  واجلـهات ا
ــوضـــوع جــرى خالله مــنــاقــشــة ا
قـدمة من قـترحـات ا ـواضـيع وا ا
قــبل اعـضـاء الـلــجـنـة العـداد ورقـة
عـمل اجلـانب الـعـراقي بـصـيـغـتـها
ـسـودة الــنـهـائـيـة) واضــاف ان (ا
تـضمـنت تقـد مقـترحـات لتـطوير
الـعالقـات االقـتـصاديـة والـتـجـارية
وتـــعــزيــز الــتـــعــاون االقــتــصــادي
ــغــرب والــتـــبــادل الــتــجــاري مع ا
بـاالضافة الى تفعيل اعمال اللجنة
ــــــشــــــتــــــركــــــة مـن خالل دعــــــوة ا
ـــســـتــثـــمـــرين ورجـــال االعـــمــال ا
شاريـع االستثـمارية لـلدخـول في ا
فـي الـعراق) مـبـيـنـا ان (االجـتـماع
ـغـرب لـلـمـشـاركة في بـحث دعـوة ا
ـعـارض الـتـجـاريـة الـدولـيـة التي ا

تـــقــام في كال الـــبــلـــدين والــدعــوة
لـــلــمـــشــاركــة فـي مــعـــرض بــغــداد
ــتــخـصــصـة ــعـارض ا الــدولي وا
وتـسهيل منح التـجار والصناعي
الـــعــراقــيــ تـــأشــيــرة دخــول الى
ـــغــرب وانـــشـــاء مــجـــلس رجــال ا
اعـمـال مـشـترك لـتـوطـيـد الـعالقات
بـــــ الــــقــــطــــاع اخلـــــاص في كال

البلدين).  
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حــذّر مــصـرف الــرافــدين مــوظـفي
ــتـــقــاعــدين من دوائـــر الــدولــة وا
ـــراكــز ـــكــاتب وا الـــتــعـــاون مع ا
ـؤســسـات األهــلـيـة الــتـجــاريـة وا
ـنـتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظات ا
نح السلف والـتي تدعي قيامـها 
الـــشـــخــصـــيـــة بــالـــتـــنــســـيق مع
ـكــتب اإلعالمي ــصــرف. وقــال ا ا
لـــلـــمــــصـــرف في بـــيـــان امس  ان
ــراكـز الــتـجــاريـة (هــنـاك بــعض ا
ـؤسسـات واجلمـعيـات األهلـية وا
تـــنـــشـــر عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـــتــمــاعـي بــ احلــ واألخــر

أخـــبـــارا عـن قـــيـــامـــهـــا بـــتـــرويج
مـعـامالت مـنح الـسـلف لـلـمـوظـف
ـتـقـاعدين مـن مصـرف الـرافدين وا

لقاء مبالغ معينة).
ـــــوظــــفــــ وطـــــالب الــــبـــــيــــان (ا
ـتقاعدين بعدم التعاون مع هذه وا
اجلــهـات وان مــنح الــسـلف يــكـون
ـصـرف حــصـرا عن طــريق فــروع ا
ـنتشرة في البالد والتقد عليها ا
الـكـترونـيـا وهي تخـضع إلجراءات
قــانــونــيـة وصــوال إلى اســتــكــمـال
ــتــقــاعــد مــنــحــهــا لــلــمــوظف أو ا
صرف قد اطلق ـستحق). وكان ا ا
 دفــعـة جـديــدة من سـلـفــة مـوظـفي
دوائـر الـدولة الـتي تراوحت مـاب

اخلـمــسـة والـعـشـرة ماليـ ديـنـار
عــن طــــــــــــــــريـق ادوات الــــــــــــــــدفـع
كـتب االعالمي االلـكـتـروني.وقـال ا

لـلـمـصـرف في بـيـان سـابق انه( 
صـــرف دفـــعـــة جـــديـــدة من ســـلف
مـوظفي دوائـر الدولة لـنحو 1569

.( موظفاً
واضـاف  ان (صرف تلك السلفة 
ــــوظـف عــــبــــر عـن طــــريـق ابالغ ا
إرســالـه رســالــة نــصــيــة تــخــطــره
ـــنــحـه الــســـلــفـــة وذلك بـــعــد ان
اسـتكمل كافة اإلجـراءات القانونية
ــنـحه ايــاهـا وصـرفــهـا عن طـريق
أدوات الـــدفع االلــكــتـــروني والــتي
الي اليها).  تمت تعبئة الرصيد ا
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تــوقع خــبـيــر قــانـونـي تـعــقــيـد
شهد الـسياسي بعـد التشظي ا
الــذي حـــدث بـــ الــكـــتل خالل
ــان الــتي عــقـدت جــلــسـة الــبــر
امس االول بــــــشــــــأن ايــــــجـــــاد
مـعاجلـات حقـيقـية لالزمـة التي
فـيـمـا تــعـاني مـنــهـا الـبـصـرة  
كشف عن وجـود شائـعات تـفيد
بــأتــفــاق بـــ حتــالــفي الــفــتح
وسـائـرون لـتشـكـيل احلـكـومة 
في وقـت احــال رئـــيس الــوزراء
حـــيــدر الــعـــبــادي احملـــافــظــ
ورؤساء اجملالس الى الـتحقيق
 وقـــال اخلـــبـــيـــر طـــارق حـــرب
لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (هـــــنــــاك
شــائـعـات تـفـيـد بـوجـود اتـفـاق
بــ حتـالـفي الــفـتح وسـائـرون
قـبلة واذا لتـشكـيل احلـكومـة ا
لم يــــصح ذلك  فـــأن االوضـــاع
الــــتـي حــــدثت داخـل جــــلــــســـة
ـفترض ان الـتي كان من ا البـر
ان تـــــنــــاقـش مــــوضــــوع ازمــــة
ــا ســتــوسع الــبــصــرة فــقط ر
الــــهـــوة بــــ الـــكــــتل وحتـــدث
تـشــظـيــا سـيــاسـيــا يـؤثــر عـلى
ـقـبـلة) واضاف ان احلـكـومـة ا
(اجللسـة قانونـية كونـها عقدت
ضـمن مدة الـتمـديد الـدستـورية
لـكـن مـا حــصل ان الــكــثــيـر من
الـــنـــواب خـــرجـــوا عن اهـــداف
ـــنـــعـــقـــدة بـــشــأن اجلـــلـــســـة ا
الـبــصـرة) مــتـوقـعــا ان (يـكـون
ـرحـلة ـشـهـد الـسـيـاسي فـي ا ا
ـقــبـلــة اكـثـر تــعـقــيـدا). وافـاد ا
الـــنــــائب عن حتــــالف االصالح
واالعــمــار عــلـي الــبــديــري بــأن
حتركات لوزراء سابق بأجتاه
نـواب جــدد البــتــزازهم مــالــيـا.
وقال البديري في تصريح امس
ان (مــــا يـــعــــرض عــــلى هـــؤالء
الـنـواب يــعـد كــارثـة حــيث يـتم
ــنـاصـب وزاريـة في اغــراءهم 
حال االنضمام الى كتلة اخرى)
عــلى حــد تـعــبــيــره . وتــعـرض
ــان االكــبــر ســنــا رئــيس الـــبــر
محمـد زيني حملاولـة اعتداء من
قبل مشبوه في بغداد. وكتب

زيني على صفحته الرسمية في
فـيـسـبـوك إن (الـبـعض يـتـحدث
عن الرواتب الـشهـرية اخليـالية
التي يـتسـلمهـا النـائب العراقي
ا أصبحت اآلن وأنا منهم ولر
مــنــفــوخ الــبــطن وهــذا مــحض
هـراء) مــؤكـــدا (عــدم اســتالمه
ديـنـارا لـغـايـة هـذه الـلـحظـة من
أيـة جـهـة ال من مـجـلس الـنواب
وال من األمانة الـعامة لـلمجلس
وكل مـصــاريـفي هي من جـيـبي
اخلاص) وتـابع (أنـا مـحـاصـر
بفندق الرشيـد مع حمايتي بعد
تعرضي حملاولة إعتداء من قبل
).واسـتغرب الـعبادي مشـبوه
ــان من انـــتــهــاز جــلــســة الــبــر
وجــعــلــهــا فــرصــة لــلــتــســقــيط
وتـــــوفــــيـــــر ظـــــروف جـــــديــــدة
لـلـتـحـالـفـات الـتي تـتـشكـل على
ــقـبــلـة . اسـاســهــا احلـكــومـة ا
واكــد الــعـبــادي في بــيـان امس
انه (رغم مــنـــاشــدتــنــا جلــمــيع
االطـــراف بــــإبـــعـــاد مــــشـــكـــلـــة

واطنينا في البصرة اخلدمات 
عن الــــتــــوظـــيـف الــــســـيــــاسي
ـــنــافع ـــكـــاسب وا وحتـــقــيق ا
الــســـيـــاســـيـــة اخلـــاصــة عـــلى
حساب مصلحة الشعب اال انها
اسـتــغـلـت لـلـتــسـقــيط وتــوفـيـر
ظـروف جــديــدة لـلــتــحـالــفـات).
وكــشــفـت وثــيــقــة رســمــيــة عن
احــالــة احلـــكــومــة احملــافــظــ
ورؤســاء مــجــالس احملــافــظـات
الى جلــــــنـــــة حتــــــقـــــيــــــقـــــيـــــة
دائــمـــة.وبــحـــسب مـــا جــاء في
الـوثــيــقــة الــصـادرة مـن رئـيس
ســكــرتــاريــة الــهــيــئــة الــعــلــيـا
لـــلــتـــنــســـيق بــ احملـــافــظــات
ـفـتـي انه (إسـتـنـاداً طــورهـان ا
الى كـتاب مـكتـب العـبادي تـقرر
تـشـكـيل جلـنـة حتقـيـقـيـة دائـمة
تتولى مـهمة إجـراء التحـقيقات
اإلدارية مع احملـافظـ ورؤساء
مــجــالس احملـــافــظــات بــعــدهم
أعــضـــاء في الــهــيــئــة الــعــلــيــا
لــلــتـنــســيق بــ احملــافــظـات).

بــدوره  افــصـح الـــقــيـــادي في
الـتـيار الـصـدري حـاكم الـزاملي
عـن سـبب إسـتــثـنـاء تــشـكـيالت
تـيــاره من احلـرق في الـبـصـرة.
وقـــال الـــزامـــلـي  في تـــصـــريح
ـان احلـالي ال مــتـلــفـز ان (الـبــر
ـكن ان يـقـدم حـلـول مـالم يـتم
تـشـكيـل هيـئـة رئـاسة وحـكـومة
جـديـدة) مـوضــحـا ان (مـطـالب
ــتــظـــاهــرين شــرعــيــة وحــقــة ا
ــــشـــاكل) لــــلـــخــــدمـــات وحل ا
وكــشف الــزامـلي عن ان (هــنـاك
خـطة كـانت مـعدة حلـرق جـميع
مـــقـــرات االحــــزاب من جـــهـــات
مــجـهـولـة دخــلت وانـدست بـ
تظـاهرين وان عدم اسـتهداف ا
مــــقــــرات الــــتــــيــــار الــــصـــدري
وســائـــرون هـــو اليــهـــام الــراي
الـعـام والـشارع بـان الـتـيـار هو
وراء هذه االحـداث والـهدف من
ذلك اثـــــارة احـــــتـــــراب وخالف
داخــلي) مـــؤكـــدا ان (مـــنــصب
رئــــيـس وزراء ســــيـــــصــــار الى

تــفـاهم عـلى شــخـصـيـة جـديـدة
وطنية تستطيع تشكيل حكومة
قـــادرة عـــلى حل االزمـــات). الى
ذلـك شـــــــــدد نـــــــــائـب رئــــــــــيس
ـالـكي على اجلـمهـوريـة نوري ا
ـــعـــرفــة ضــرورة الـــتـــحـــقـــيق 
سـؤول عن اعـمال الـتخريب ا
في احملــافــظــة وعــدم االكــتــفـاء
بـتوقـفـها.وقـال مـكتـبه في بـيان
ـــــالـــــكي اكـــــد خالل امس إن (ا
لـقـائه بــالـسـفـيــر الـروسي لـدى
الــعـراق مـاكـسـيم مـاكـسـيـمـوف
ضـرورة  تـشـكيل حـكـومـة قـوية
قــادرة عـــلى تـــلـــبـــيـــة مــطـــالب
ـالكي الى ان الشعب) واشار ا
(احداث الـبـصرة كـانت مؤسـفة
وال يــــكـــفـي ان تـــوقف اعــــمـــال
التخريب واحلرق بل يجب فتح
ـعـرفة حتـقـيق رسمـي وشعـبي 
من مـــنح الـــعـــصــابـــات حـــريــة
احلـــركـــة والـــتــخـــريـب). وكــان
االمـ الــعــام حلـركــة عــصـائب
اهـل احلق قــيس اخلــزعــلي قــد

وجه اتـــبـــاعه الى االســـتـــمــرار
بـــالــــعــــمـل وتـــعــــويـض مـــا 
تــخــريــبه".وقـــال اخلــزعــلي في
تغريـدة له على مـوقع التواصل
االجـــتـــمــاعـي تــويـــتـــر إنه (في
الـيـوم الـذي كنـتم تـنـظـفـون فيه
ـتــحــزبـون نــهــر الـبــدعــة قــام ا
ــــتـــلــــكـــون الـــوزارات الــــذين 
واحملافـظ بـحرق مـقركم الذي
ـــــتــــــلـك فــــــقط الــــــشــــــهـــــداء
واجملـاهـدين)عـلى حد قـوله. في
تــطـور الحق اصـدرت الــسـفـارة
األمـريــكــيـة في بــغــداد  إنـذاراً
أمــنــيـاً لــرعــايــاهـا.وذكــر بــيـان
لـلـســفـارة ان ( بـعــثـة الـواليـات
ــتــحــدة في الــعــراق ســتــقـوم ا
بـتـقـيـيد حتـركـاتـهـا خالل شـهر
مــحــرم بـســبب إغالق الــطـرق)
وتـابع عــلى (مــوظـفــو حـكــومـة
ــتـــحــدة جتــنب أي الــواليــات ا
ـكن أن حتــدث فـيـهـا مـنـطـقــة 
ـا في ذلك مـنـطـقـة مـظــاهـرات
ركزية في البصرة).  األعمال ا
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دان الـــعــراق الـــقــصـف االيــراني
الذي استهدف قـضاء كويسنجق
التابع حملافـظة اربيل واسفر عن
سـقـوط قـتـلى وجـرح الـعـديـد من
. وعـبــر رئـيس اقــلـيم ــواطـنــ ا
كـــردســـتــان الـــســابـق مــســـعــود
الـبــارزاني في بـيــان نـشــره عـبـر
مــــوقـــعه الــــرســـمي عـن (إدانـــته
لــلـــهــجـــوم اإليــراني الــذي أودى
بحياة عدد من األشخاص وجرح
آخـريـن وواسى اسـر الــضـحــايـا
وتــــمـــــنى الــــشـــــفــــاء الـــــعــــاجل
لــلـجــرحى) مــنــاشــدا (األطـراف
ـتـنـازعـة بـعـدم جـعل كـردسـتان ا
سـاحـة للـعـداوات كـمـا شـدد على
كن أن أن الـقضـايـا الـكـرديـة ال 
حتل بـــالــعــنف بل عـــبــر الــســبل
السـلمـية). وابدى رئـيس ائتالف
الـوطــنـيــة ايــاد عالوي اسـفه من
بلـوغ التـدخالت اخلارجـية اعلى
ــرحـــلــة مــســـتــويـــاتــهـــا خالل ا
احلرجـة احلالـية. ورفض عالوي
في تــغـريـدة عــلى مـوقع  تــويـتـر
(ان يـــتم تــصـــفــيــة احلـــســابــات
الــــدولـــيــــة عـــلـى أرض الـــعـــراق

وشعبه كـما وندين االعـتداء على
البعـثات الـدبلومـاسية) وشجب
ـتـكررة (الـهـجـمات الـعـسـكـريـة ا
على االراضي العراقـية في اقليم
كــردســتــان)  واكــد ان (الــعــراق
يــــجب ان يــــكـــــون بــــعــــيــــدا عن
اعــــتــــداءات وتــــصــــفــــيـــات دول
اجلـــــــــوار) وتــــــــــابـع عالوي أن
(االعـتـداء االيــراني الـغـادر الـذي
طــال الــقــضــاء مــدان مــســتــنــكـر
ـوقف أكـثر وينـبـغي ان يواجه 
حــزمــا وصالبــة من احلــكــومـة)
ــــؤسف ان ولــــفت الـى انه (من ا
التدخالت اخلـارجية بـلغت اعلى
ـرحـلة مـسـتـويـاتـهـا خالل هـذه ا
احلــرجــة واحلــســاســة وهــو مــا
يــســتــدعي وقــفـة وطــنــيــة جـادة
حتـفظ لـلـعـراق هـيـبتـه وسيـادته
وقـــــراره الــــوطــــنـي).بــــدورهــــا 
رفضت وزارة اخلارجيـة للقصف
الـذي اســتـهــدف الـقــضـاء و أدى
الى ســقــوط عـدد مـن الـضــحــايـا
ـتـحدث بـأسم واجلـرحى. واكـد ا
الـوزارة احمـد مـحـجـوب (حرص
العراق علـى أمن جيرانه ورفضه
السـتـخـدام أراضـيه لـتـهديـد أمن
تــــلك الــــدول) ورفــــضت (خــــرق

الـــســيـــادة الــعـــراقــيـــة من خالل
قـصف أي هــدف داخل اراضـيـنـا
دون تنـسـيق مسـبق مع اجلـهات
عنية جتنيـبا للمدني من آثار ا

تلك العمليات). 
وكـان احلــرس الـثــوري االيـراني
قــد تــبــنى قـصـف مـقــر اجــتــمـاع
قـراطي الكردستاني احلزب الد

اإليـــراني في أربـــيل أمس االول.
وجــــاء في بــــيــــان امـس أنه (في
أعــقـاب األعــمـال الــشـريــرة الـتي
ــاضــيـة من وقــعت في األشــهـر ا
رتبطة باالستبكار و قبل الزمر ا
إرســــال اخلـاليـــــا اإلرهـــــابـــــيــــة
ــتــعـــددة بــهــدف زعــزعــة األمن ا
وتـنـفـيــذ عـمـلـيـات تـخـريـبـيـة في

مـحــافـظـات اذربـيـجــان الـغـربـيـة
وكردستان وكرمانشاه فقد جعل
احلــــرس الـــثـــوري عــــلى جـــدول
عتدين) على حد أعماله معاقبة ا

تعبير البيان. 
 مـبـيـنـا ان ( عـدم اعـتـنـاء زعـمـاء
هـذه الــزمـر بــالـتـحــذيـرات قـامت
الــوحــدة الــصــاروخــيــة بــالــقـوة

اجلـوفـضـائـيـة لـلـحـرس الـثـوري
بـالــتـعــاون مع وحـدة الــطـائـرات
سـيرة لـلـقوة الـبريـة باطالق 7 ا
صـواريخ ارض ارض عـلى مـكان
عـقــد االجـتــمـاع ومـركــز لـتـدريب

 .( االرهابي
في غـضـون ذلك قـصـفت طـائرات
تــركــيـة مــقــرات تـابــعــة لـلــحـزب
الـــعــمـــال الــكـــردســتـــاني. وذكــر
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس ان
(طــائــرات تــركــيــة قـصــفت جــبل
حافظة زركي في قضاء اميدي 

دهوك). 
عــلى صــعـيــد اخــر اكـد مــسـؤول
كــردي قـيــام عـصــابـات ارهــابـيـة
بـتـفجـيـر أنـبـوب نـاقل لـلنـفط في
مــحـــافــظــة كــركــوك.وذكــر مــديــر
آسـايش كـركـوك الـعـمـيـد إدريس
رفــــــعـت في تــــــصـــــريـح امس أن
(مـجمـوعـة من االرهـابيـ قـاموا
بــتــفــجــيـر أنــبــوب لــنــقل الــنـفط
بــالــقــرب من قــريــة قــرة درة بـ
كركوك وقضـاء الدبس عن طريق
تفجير عبوتـ ناسفت وتسبب
في اندالع حريق كـبير) وأضاف
إن (غـياب قـوات الـبيـشـمـركة عن
نطقة خلف فراغاً أمنياً وال تلك ا

تـــســــتـــطــــيع قــــوات الـــشــــرطـــة
االحتاديـة السيـطرة عـليهـا ألنها
ــنــطـقــة والسـيــمـا ان ال تــعـرف ا
االرهـاب يـنفـذ عـمـليـاته بـطـريـقة

حرب العصابات).
 وأحبطت قوة من مديرية شرطة
نـفط اجلـنــوب مـحـاولـة لـتـهـريب
ـــشــتــقــات الــنــفــطــيــة من أحــد ا
احلـقـول في مــحـافـظـة الـبـصـرة.
وقال الناطق باسم شرطة الطاقة
ـالكي في تـصريح النـقيب عـلي ا
امس ان (قــوة يــتــرأســهــا مــديــر
شرطة نفط اجلنـوب العميد علي
حـــسن هـــلــــيل احـــبــــطت أكـــبـــر
مـحــاولـة لـتــهـريب الــنـفط اخلـام
عـلى اخلط الـستـراتـيـجي الـناقل
لـلــنـفط اخلـام في غــرب الـرمـيـلـة
ــمـتــد من وإلى حـقل الـشــمـالي ا
االحدب النفطي في غرب الرميلة
الشـمالي قـرب محـطة بي  اس .
واحـد ارطاوي)  مـشـيـرا الى ان
(الـعـمـلــيـة أسـفـرت الـقـبض عـلى
تــسـعـة صــهـاريج مع ســائـقــيـهـا
وضــبط صــمــامــات  وضــعــهـا
على األنـبـوب تسـتخـدم لـتحـميل
الـــنــفط اخلـــام من األنـــبــوب الى

الصهاريج). 

«uM¾LÞ≈ r UF « …UHŠ U¹

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كشف خـبراء دوليـون عن فوائد غـير متـوقعة لـلمشي حـافي القدم
على الـرمـال واحلـجارة مـؤكـدين ان (جـمعـيـات طبـيـة دولـية اوصت
ـكــنـة لـتــفـادي ضـعف بـاالبـتــعـاد عن ارتــداء االحـذيـة الطــول مـدة 
وتشـوه الـقدمـ واالصـابع).  وقـال خـبيـر في مـجـال صحـة وكـمال
ــشي هي االجــســام ان (هــنـاك  15 فــائــدة لــهــذه الــطــريــقــة في ا
سـاعدة على االداء الطـبيعي جلمـيع انظمة اجلـسم وضبط الساعة ا
الـبـايولـوجـيـة الـداخـلـيـة وتـنـظيـم افراز هـرمـون الـكـورتـيـزول وتـقـوية
نـاعة ضـد االلتـهابـات وتـقلـيل االالم وزيادة نـسبـة االوكسـج في ا
الدم وتـقلـيل ضـغط الدم واالسـتـرخاء والـنـوم بشـكل افـضل وتنـظيم
عمل الـغدد الصماء واجلـهاز العصبي وامتـصاص اجلهد اجلسدي
والــطـاقـة الـسـلــبـيـة الـنـاجتـة عـن االلـكـتـرونـيـات وســحب الـشـحـنـات
الـكـهربـائـية من الـدمـاغ وتقـويـة وانعـاش الـعضالت اخلـامـلة بـالـقدم
ـفاصل واعـادة انعاش والسـاق والتـقليل من الـدوالي وتأثـيره على ا
االلـتـهابـات العـصـبيـة بالـقدم والـتـقلـيل من االصـابة بـامراض الـقلب

ومن لزوجة وتخثر الدم ورفع معدل التنفس).
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ديـر الـعـام لـدائـرة شؤون اعلـن  ا
قدسة في منظمة احلج العتبات ا
والزيارة االيـرانية مـرتضى آقائي
ان الـفي  زائـر ايـراني سـيـوفـدون
ـقدسـة في الـعراق الى العـتـبات ا
يوميا في العشرة االولى من شهر
محرم احلرام.واضاف  آقائي  في
تــصـــريح امس (خـالل الــعـــشــرة
االولى من شـــهـــر مــحـــرم وذكــرى
اسـتـشــهـاد االمـام احلـســ عـلـيه
الــسالم في كــربالء ســيــتم إيــفــاد
ئة 40قافلة ايرانـية يوميا  50 با
ـــئــة بــرا) مــنـــهــا جــوا و 60 بــا
واوضح أقــــــائـي ان (الـــــزائــــــرين
ـدة اسبوع االيرانيـ سيـوفدون 
واحد سـيـزورون ضـريح االمـام
الــهــادي والــعــســكــري عــلــيــهــمــا
الـــسالم في ســـامـــراء). وأعـــلـــنت
قــيـادة شــرطــة مــحــافــظـة كــربالء
اخلـطـة األمــنـيــة اخلـاصـة لــشـهـر
محـرم. وقـال  بيـان للـشـرطة امس
انه (بـــحـــضـــور مـــدراء وضـــبــاط
الــقــواطـع واحملــاور االمــنـــيــة من
ّ شرح مفصل اجليش والشرطـة 

ــهـامّ لـلــخـطــة االمــنـيــة وتـوزيع ا
لتأمـ حمايـة الزائرين بـاالضافة
الى انسيابيـة دخولهم وخروجهم
ـــديـــنــة) وأضــاف ان من والى ا
(اخلـطـة سـتـكــون شـامـلـة جلـمـيع
ـديـنـة وتأمـ احملـافـظة منـاطق ا
جواً وبـراً ومـسـطحـات مـائـية مع
تعـزيـز القـطـعات االمـنـية لـضـمان
استمرار األمن واالمان للزائرين)
واوضح الـبــيـان ان (هــنـاك طــرقـا
خــاصـــة اعـــدت لـــدخــول عـــجالت
اإلســعــاف واإلطــفـــاء والــعــجالت
ـلـيونـية اخلدمـيـة اثنـاء الـزيارة ا
والـتـعــامل اإلنـسـانـي بـشـكل دائم
مع الـــزائــــرين اضـــافــــة الى عـــدم
الـسـمـاح بــالـشـعــارات والـنـعـرات
الــطــائــفـــيــة او اثــارة الــنــزاعــات
السـيـاسـيـة).وكـان قـسم الـشـعـائر
واكب والـهيـئات في الـعتـبت وا
احلـسـيـنـيـة والــعـبـاسـيـة قـد نـظم
ـــنـــاقـــشــة مـــؤتــمـــره الـــســـنــوي 

رمي مــخـلــفــات خالل جــزرهـا في
شبكات اجملـاري لكي ال يؤدي الى
انـــســدادهـــا). داعـــيـــا (اصـــحــاب
ـواكب بـعــدم الـربط الــعـشـوائي ا
خلـطـوط الـكـهـربــاء عـلى الـشـبـكـة
الـكــهـربـائــيـة ويــجب االسـتــعـانـة
الكات الـصيـانـة لدائـرة كهـرباء
كــربالء لــلــقــيــام بــربط اخلــطــوط
الكهـربائـية بـشكل صـحيح لكي ال
يـــــــؤدي الـى حـــــــدوث تـــــــمـــــــاس

كهربائي). 
واضاف  (نـحن نـخـطط مـنـذ سـنة
تـقــريــبــا لـهــذه الــزيــارة ومـثــلــمـا
ـاضيـة اخذين يحـصل للـزيارات ا
بـنــظــر االعـتــبــار اجلـانـب االمـني
واخلـــــدمـي والـــــنــــــقل واخلــــــطط

الفرعية بهذا الشأن).
 مـــوضــحـــا (لـــديـــنـــا تــعـــاون مع
ــــدني مــــنــــظــــمــــات اجملــــتـــــمع ا
والـقـنـصـلـيــة االيـرانـيـة ومـديـريـة
سيـاحة احملـافظـة  لـغرض تـهيـئة
الفنادق الستقبال الزوار القادم
الى احملافظـة خالل زيارة الـعاشر
من مـحــرم والـزيـارة االربــعـيــنـيـة
باالضـافـة الى وجـود فـرق الـدفاع
ــديــنــة ـــديــنــة وا ــركــز ا ــدني  ا
عاجلة اي حالة طارئة). ة  القد

تتـقـدم (الزمـان) بـالتـهـاني والـتبـريـكات إلى الـعـا
اإلسالمي والـعـربي بـالـسـنـة الـهـجـريـة اجلـديـدة
وتـسأل الـله ان يجـعلـها سـنة خيـر ووئام وأمن
على اجلـميع وحتـتجـب اجلريدة غـداً على ان

قبل. عتاد يوم االربعاء ا تعاود الصدور كا

الـتــحــضــيــرات اخلـاصــة بــشــهـر
مـــحـــرم .وقـــال مـــعـــاون احملـــافظ
ليونية ومسؤول ملف الزيـارات ا
وسـوي في كلـمة له عادل هـاشم ا
ـــؤتـــمــــر الـــذي حـــضـــرته خالل ا
(الـــزمــــان) انه  (مـع قـــرب شــــهـــر
محرم  اعداد خطـة مناسبة و
ناقشة فيها اعتمـاد استراتيجـية 
السـلـبـيات الـتي تـواجه الـزيارة).
ــوسـوي انـه (سـتــكـون واضـاف ا
ـــقـــر احلـــكـــومـــة احملـــلـــيـــة هي ا
ـســيـطـر وبــالـتــعـاون مع هــيـئـة ا
ـــواكب احلـــســــيـــنـــيـــة وغـــرفـــة ا
الـعــمـلــيــات من اجل االســتـجــابـة
الـسـريــعـة لـغــرض االشـراف عـلى
الــزيــارة طــيــلــة ايــام عــاشـوراء).
مــضــيــفـــا انه (من الــضــروري ان
يـــكـــون هــــنـــاك تـــعــــاون من قـــبل
ــــــواكب والــــــعـــــمل اصـــــحـــــاب ا
بـتــوجـيــهـات مــديـريـتـي الـبــلـديـة
واجملـاري بــشـأن الــنــظـافــة وعـدم
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ــوازي لــلــطــريق طــنــ ســيــكــون في الــشــارع اخلــدمي ا
واوضح الـبــيــان ان (سـيــر مـركــبـات احلــمل بــإنـواعــهـا (
ذكورة ويتم سافة ا سيـكون على اجلانب االيسر ولنفس ا
واوضح الـبـيـان ان (مدة قـطـعه بـالـصـبـات الكـونـكـريـتـية )
قـطع الطـريق سـيكـون لـثالثة اشـهر و15 عـشـر يومـا بدءا
من اليـوم االثن الـعاشـر من ايلول ولـغاية اخلـامس عشر
ــقــبل وســيـتم الــتــاهـيـل من قـبل وزارة من كــانـون االول ا

االسكان واالعمار بالتعاون  مع قيادة عمليات بغداد ).
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ـرور العامة  الـتابعـة لوزارة الداخـلية قطع قررت مـديرية ا
ـرور الــسـريع صـالح الـدين من الــشـعــلـة حـركــة طـريـق ا
بـإجتــاه حي الـعـدل لــغـرض اعـادة الــتـاهـيل . وقــال بـيـان
ـسـافـة خـمس لـلـمـديـريـة امـس انه ( تـقـرر قـطع الـطـريق و
كـيـلـو متـرات وذلك لـغرض صـيـانـة وتاهـيل الـطرق الـعـامة
واضـاف ان (سـير وتـقد افـضل اخلـدمـات للـمـواطـن )
ـركـبات الـتي تـزيـد على ـركـبـات الصـغـيـرة الصـالـون وا ا
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