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اعـلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن
مـزهـر الـعزاوي عن عـودة اكـثر من 70
اسـرة نـازحـة الى مـنـازلـهـا في نـاحـية
جـلوالء  فيـما تعـرضت ناحيـتا مندلي
وقـزانيه الـى موجـات سيول قـادمة من
احلـدود العـراقيـة اإليرانـية هي االكـبر

بقوتها .
 وقــال الــعــزاوي لـ(الــزمــان ) امس إن
(اكـــثـــر من  70 اســـرة نـــازحـــة بــدأت
بالعودة الى منازلها في ناحية جلوالء
بـإشراف من قيـادة عمليـات ديالى بعد
إكـمـال مــلف تـدقـيق مـلـفـاتـهـا من قـبل
جلـنة أمنـية عليـا). وأعلن مديـر ناحية
قـزانـيـة التـابـعـة لـقضـاء بـلـدروز مازن
اكـــرم  لـ( الــزمــان) امس إن (الــطــريق
احلــدودي الــذي يــربـط قــرى حــدوديـة
ـركز نـاحيـة قـزانيـة وصوال الى عـدة 
حـدود واسط قطع بسـبب سيول قادمة
مـن احلــدود الــعــراقـــيــة اإليــرانــيــة) 
مـضيفـا أن (تدفق السيـول اليزال قويًا
حـتى اللحظـة لكن الوضع اليزال حتت
الـسـيـطـرة كـمـا لم حتـاصـر اي قـريـة).
وأكــد عـضــو مــجـلس نــاحــيـة مــنـدلي
ندالوي الـتابعة لقضاء بلدروز حيدر ا
لــ (الـزمان) أمس إن (الناحية تعرضت
ـاضـيـة الى مـوجات خـالل السـاعـات ا
ســيـول قــادمــة من احلـدود الــعـراقــيـة
اإليــرانــيـة هـي االكـبــر بــقــوتـهــا مــنـذ
ـعـدالت تـصل الى ســنـوات طـويـلـة و
ـكـعـبـة في الـثـانـيـة) . مـئـات االمـتـار ا
واضــاف أن (مــنــدلي جنت من الــغـرق

بــســبب خــطــة احلــزام اآلمـن الـذي 
اجنــازه قــبل ايـام بــجــهـود ذاتــيـة من
ادارة ومـجلس الـناحيـة بالتـنسيق مع
جـهد الدوائر احلـكومية من خالل كري
وتـطـهيـر وادي كالل النـفط السـتيـعاب
ـوجـات الفـيضـانـيه وتنـظـيف معـابر ا
تـوقعت جـسـر النـفط ).من جـهة اخـرى
هـيئة األنـواء اجلوية ان يـكون الطقس
ـــنــاطق الـــيــوم األثـــنــ في عـــمــوم ا
صــحـواً مع ضــبـاب يــزول تـدريــجـيًـا.
وقــالت في بــيـان امس ان الــطـقس في
ـنــاطق (سـيـكــون صـحـواً مع عــمـوم ا
بـعض الـغـيـوم كـمـا يـتـشـكـل الـضـباب
صــبــاحــاً ويــكــون كــثــيــفــاً في بــعض

 .( األماكن ويزول تدريجياً
وأفـادت بـأن درجـات احلـرارة سـتـكون
الـيـوم االثـن مـقـاربـة للـيـوم الـسابق.
وتــراوحت درجـات احلـرارة الـصـغـرى
فـي بــــغــــــداد امس بــــ  14 الـى 21

درجة مئوية.
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ضـــربـت هـــزة ارضـــيـــة امس بـــغـــداد
وضـواحيـها مثـيرة هلـعا لدى الـسكان
الـذين احسوا بها فـي نحــــو الســـاعة
رة الثانية خالل   07:40. وهـذه هي ا
عـام واحد تـتعرض الـعاصـمة الى هزة
ــاثـلـة دون وقــوع خـسـائــر بـشـريـة.
وقـــال مــراســلـــو (الــزمـــان) ان الــهــزة
شــمـلت عــددا من احملــافـظــات بـيــنـهـا
الــنـجف وواسط. فــيـمــا أعـلـنت وزارة
الـصـحـة عن ارتفـاع حـصـيلـة ضـحـايا
الـسيول الى  12 قـتيال و 180 مـصابا
فـي عدد من احملـافظـات خالل اليـوم
تحدث باسم الوزارة . وقال ا ـاضي ا
ســيف الــبـدر فـي بـيــان امس ان (آخـر
حـصيلة لـضحايا الـظروف اجلوية من
االمــطــار والــســيــول في احملــافـــظـات
بـــــلـــــغت  21 مـن الــــوفـــــيــــات و180
مـصابا).  وكان البدر قد اعلن في وقت
سـابـق ان  حـصـيـلـة الـضـحـايـا بـلـغت
وفـــاة   17 شـــخـــصــاً وإصـــابــة 178
اخـــرين في عـــمــوم احملــافـــظــات . من
ـائـية ـوارد ا جـهـتـهـا وصفت وزارة ا
ـطمئن). ونـقل بيان ائي بـ(ا الـوضع ا
ائيـة جمال العادلي وارد ا عن وزيـر ا
قـوله اثـنـاء االجـتـمـاع الـطـار خلـلـية
االزمـــة ان (الــســـيــول الـــتي وردت من
اجلـهة الشرقيـة للعراق مسيـطر عليها
وبــدأت بـــاالنــحــســار ووجــهت نــحــو
خـزنهـا في هور الشـويجـة وتصريـفها
الى نـهر دجلة من فتحتي النشامة وام
اجلــري) مــؤكــدا ( اســتــمــرار جــهـود
ــدن مـالكــات وزارته بــالـــعــمل داخل ا
ــســاعـدة األهــالي  في الــتــخـلص من
ـيـاه الـزائـدة وتوجـيـهـهـا الى االنـهر ا
ــبـازل). واضـاف الــعـادلي انه وجه وا
بـ(تـشـكـيل غـرفـة عمـلـيـات مـركـزية في
مـــحـــافـــظـــات الــبـالد كـــافــة وتـــوزيع
ديـرين العـام مع ـسؤولـيات بـ ا ا
ـيـداني لتـأمـ الدعم اآللي وجـودهم ا
والــــهـــنــــدسي حتــــســـبــــاً ألي طـــار
والـسيطـرة على االثار الـتي نتجت عن
الـسـيـول).  في غـضـون ذلك إجـتاحت
ـثـنى امس ســيـول عـارمـة مـحــافـظـة ا
االحــد. واظــهـر شــريط فــيـديــو عــبـور
الــســيــول من مــحــافــظـة الــنــجف إلى
ثنى.كما حاصرت ملحة في ا مـنطقة ا
الــسـيـول  400 عــائـلــة في قــرى الـبـو
هــلـيل غـرب الــشـنـافــيـة في مــحـافـظـة

الـديـوانـية. وأظـهـر شـريط فيـديـو آخر
حـجم الدمار الذي حلق بالقرى الواقعة
غـربي الـديوانـية نـتيـجة الـسيـول التي
ـنـازل وقـطعت الـطـرق وعـلقت جـرفت ا
الــعـوائـل في مـنــازلــهـا وهــنـاك مــنـازل
انــهـارت نــتــيـجــة الـســيـول وال ســبـيل
خلـروج الـعـوائل سـوى عبـر الـطـائرات
حــيث قـطـعت جــمـيع الـطـرق . وصـوّت
مـجلس محافظة صالح الدين باالجماع
ــنــاطق الــتي ضــربــتــهــا عــلـى اعالن ا
الـسـيـول مـنكـوبـة في احملـافـظـة وإلزام
ـنـشآت ـواطـنـ بعـدم بـنـاء الدور وا ا
في مــنـطــقـة حـوض الــنـهــر ومـسـارات
ـا تــشـكــله من مـخــاطـر عـلى الــوديـان 
ـتـلـكـاتـهم وعـلى ـواطــنـ و أرواح ا
إنــشـاء ســد عـلى وادي اجلــرنـاف لـدرء
أخــطـار الــسـيــول مـســتـقــبال.وأرسـلت
الــشــركــة الـعــامــة لــلـحــديــد والــصـلب
ـعـادن الــتـابــعـة لــوزارة الـصــنـاعــة وا
ومـقـرهـا في البـصـرة قـافلـة مـسـاعدات
ــتــضــررين من الــســيــول في الغــاثــة ا
قــضـاء الــشـرقــاط بـصالح الــدين.وقـال
مــســـؤول اعالم الــشــركــة صــادق عــلي
ـــوســوي في تـــصــريح ان (الـــشــركــة ا
ارسـلت قافلة تضم تسـع مركبات كبيرة
مـحملـة باألنابـيب احلديديـة من مصنع
األنــابـيب الـتــابع لـلــشـركـة تــسـتـخـدم
ـواطن في كـعبـارات مجـسرة الغـاثة ا
مــنـاطــقـهم الــتي تـعــرضت لـلــسـيـول)
مــشـيــرًا الى ان (هــذه االرسـالــيـة تــعـد
دفـــعــة  اولى). من جــهـــته دعــا رئــيس
حتـالف االصالح واالعمار عمار احلكيم
احلـكـومة إلى اسـتـنفـار كـامل جهـودها
ـنـكوبـ جـراء الـسـيول.وحث إلغـاثـة ا
ــنــظــمــات احلــكـــيم في بــيـــان امس (ا
اإلنـسانـية والـفعـاليـات اجملتـمعـية إلى
ــدّ يـد مــسـانــدة اجلــهـود احلــكـومــيـة 
ـساعـدة لـلـمنـكـوبـ نتـيـجة الـعـون وا
اشـتداد مـوجة الـسيـول ووقوع الـعديد
مـن الــنـــواحي والــقـــرى حتت طـــائــلــةِ
احلـــصـــار).  وقـــررت قـــيـــادة شـــرطـــة
مــحــافـــظــة ديــالى اســتــنــفــار اجلــهــد
الـهــنـدسي والـفـني والـنـجـدة الـنـهـريـة
ـناطق . حتـسبـا ألي طار في جـميع ا
وقــال قــائـد شــرطــة احملــافـظــة الــلـواء
فـيصل كاظم العبادي لــ (الزمان)  امس
انه ( االيـعـاز لتـشكـيالت الشـرطة في
عـمـوم احملـافـظـة وخـصـوصـا نـاحـيـتي
مــنـدلي وقـزانــيـة بـاســتـنـفــار اجلـهـود
واالمــكــانــيــات لــدعم خــطـط الــطـوار
ـواجـهـة السـيـول واالمطـار) من جـهته

طبعة العراق 
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ــفــوضــ في صــادق مــجــلـس ا
ــسـتــقــلـة ــفـوضــيــة الــعـلــيــا ا ا
لالنــتــخــابـات عــلـى مـنـح اجـازة
تأسيس لـعشرة احـزاب جديدة .
وقال اجملـلس في بـيان امس انه
ـصـادقـة عـلى مـنح عـشرة (قرر ا
اجازات تـأسـيس في اجـتـماع له
ــاضي) مـؤكـدا يـوم اخلــمـيس ا
ان (تـــلك االحـــزاب اســـتـــكــمـــلت
جــمــيع االجــراءات وتـطــبــيــقــهـا
الـــتــــعـــلــــيـــمـــات الــــصـــادرة عن
فوضـية وقواعـد السلـوك وفقا ا
لـــــفـــــقـــــرات قـــــانـــــون االحـــــزاب
ـــشــرع مـن قــبل الـــســيـــاســيـــة ا
مـجـلـس الـنـواب). ودعــا الـبـيـان
تقـدمة لغرض (جميع االحـزاب ا
ــدة الــتــأســـيس الــتي قـــطــعت ا
القـانونـيـة الستـكمـال االجراءات
ـتــعـلـقـة بــالـتـســجـيل تــمـهـيـدا ا

لتسليمهم اجازات التأسيس). 
ـفـوضـ الى ذلك قـرر مـجــلس ا
ـسـتـقـلة ـفـوضـية الـعـلـيـا ا في ا
لالنــتــخـابــات ســحب يــد عــضـو
اجملـــلـس ســـعــــيـــد كـــاكــــائي من
ـدة  60 يـومـا. وقـال الـوظـيــفـة 
كــتــاب رســمي لالمــانــة الــعــامــة
ـــفــوضـــ ان اجملــلس جملــلس ا
قـــــرر ســــحـب يــــد كـــــاكـــــائي من
ــــدة  60 يــــومــــا الــــوظـــــيــــفــــة 
لـ(مـخـالــفـته واجـبـات الــوظـيـفـة
ادة  4من نصوص عليها في ا ا
قانون انـضباط موظـفي الدولة).
في غـــضـــون ذلك انـــهـت جلـــنــة
التعـديالت على الـنظـام الداخلي
جملــلس الــنــواب الــتي يــرأســهـا
النائب صبــــــاح الساعدي امس
اجراءها التـعديالت الالزمة على

صالحيات اللجان النيابية. 
و قـال بــيـان لــلــدائـرة االعالمــيـة
لــلـــمــجـــلس امس ان (الـــلــجـــنــة
اكملت خالل االجتـماع الذي عقد
في القاعـة الدستـورية باجمللس
ـشـمـولـة بـالـتـعديالت الـفقـرات ا
في الـــنـــظـــام الــداخـــلي جملـــلس
النواب وفق سـتراتـيجيـة عمـلها
ــعـتــمــدة وخــاصـة مــا يــتــعـلق ا
بــصـالحــيـــات ومــهـــام الــلـــجــان
ـــا يـــعـــزز الـــدور الـــنـــيـــابـــيـــة 

الـــــتـــــشـــــــــــريـــــعي والـــــرقـــــابي
للمجلس). 

ونـــقل الـــبـــيـــان عـن الـــســـاعــدي
تأكـيده (اسـتعـداد اللـجنـة لتـلقي
كــافـــة مــقـــتــرحــات ومـالحــظــات
النـواب النـضـاج تعـديل الـنـــظام

الداخلي). 
من جــهـــة اخــرى أعــلــنـت كــتــلــة
اجلماعة اإلسالمية الـكردستانية
في بيان عن تسمية النائب سليم
هــمــزة صــالح رئــيــســاً لــلــكــتــلـة
الــنــيــابــيــة فــيــمــا قــررت كــتــلــة
االحتـاد اإلسالمي الــكـردســتـاني
تــســمــيــة الــنــائب جــمــال أحــمـد
مـحــمـد رئــيـسـاً لــهـا في مــجـلس

النواب. 
 الى ذلك ســــمّت كـــتـــلـــة حتـــالف
ـقـراطيـة والـعدالـة الـنيـابـية الد
درس النائب عبد الباري مجيد ا
رئـيـسًـا لـلـكـتـلـة الـنـيـابـيـة .وكـان
الــــتـــحــــالـف من أجل الــــعــــدالـــة
ــقــراطــيــة قــد أعــلن خالل والــد
مــؤتـــمــر عــقـــده مــطــلـع الــشــهــر
اجلــاري فـي أربــيل عـن تــغـــيــيــر
اســمـه واإلســتـــمــرار في الـــعــمل
السـياسي بـاإلضافـة الى إختـيار
رئــيـس جــديــد خـــلــفــاً لـــرئــيــسه

السابق برهم صالح . 
وبــحــسب الـــقــيــادي في احلــزب
محمـد رؤوف فقـد  تغـيير اسم
احلزب الى (الـتـحـالف الـوطني).
وانـــســــحب صـــالـح من رئـــاســـة
الــــتـــحــــالـف من أجل الــــعــــدالـــة
ــاضي ــقـراطــيــة في آب ا والــد
لـــيـــعـــود الى االحتـــاد الـــوطـــني
الـكــردسـتــاني ويـتــسـلم مــنـصب

رئاسة اجلمهورية.
 ونـفى حـزب الــدعـوة االسالمـيـة
ان يـكـون قـد سـعى  الى احـتـكـار
الـــســـلـــطــــة أو فـــرض مـــنـــهـــجه
الـســيـاسـي عـلى اآلخــرين. وقـال
نـاسبـة الذكرى احلزب في بيـان 
الـثـالـثـة والـسـتـ لـتـأسـيـسه أن
رجع احلزب امتـثل لتوجـيهات ا
الـديــني عـلـي الـســيـســتـاني (في
كتابة الـدستور والتـصويت عليه
من قــــبـل الـــشــــعـب وتـــشــــكــــيل
احلكـومات الـعراقـية وفق نـتائج
االنــتــخـابــات احلــرة والــنــزيــهـة
وبــــالـــتــــعـــاون مع الــــكـــيــــانـــات

الــسـيــاســيــة الـعــراقــيــة من عـام
وتـشــكـيل 2018الى عـام  2003
حـكـومـات وطـنــيـة ضـمت جـمـيع
مكـونـات الـشـعب الـعـراقي ضمن

االستحقاق االنتخابي) . 
واضـــــاف  ان احلـــــزب (لم يـــــكن
محتـكراً للـسلطـة أو منفـرداً بها
ولـم يـــــقم بـــــفـــــرض مـــــنـــــهـــــجه
الـســيـاسـي عـلى اآلخــرين وكـان
منـفتـحـا على كل الـقوى اخلـيرة
وعـمل مع الـشـركـاء الـسـيـاسـي
ــشــاريـع والــبــرامج في تــبـــني ا
الــتي تــدعم احلــكـومــات في اداء
مسـؤوليـاتـها اخلـدميـة واألمنـية
والـسـيــاسـيـة وكـانـت تـوجـهـاته
الـــســيـــاســيـــة تــؤكـــد الــتـــعــاون
واالشـتــراك مع بــقــيـة الــتــيـارات
والـكـيـانـات الـسـياسـيـة واعـطى
مــصـداقــيــة عــالـيــة في الــتــبـادل
السلمي للسلطة) بحسب البيان
الذي استـعرض اجنازات احلزب
ـــاضـــيـــة الــتي في الـــســـنــوات ا
تـرأس خاللــهـا قــيـاديــوه رئـاسـة

الوزراء.
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ألـــقت شــرطـــة مــحــافـــظــة ذي قــار
ساعدة الـقبض على امـرأة قامت 
ولـدهـا بسـرقة مـنـزل شقـيـقتـها في
الــنــاصــريــة .وقــال بــيــان امس ان
(احملـقق في مكتب مكافحة اجرام
الـــنــاصـــريــة تــمـــكــنـــوا من كــشف
ة سـرقـة مـخشالت مـالبسـات جـر
ذهـبـيـة وبـندقـيـة نـوع كالشـنـكوف
مـن مـــــنــــــزل في شــــــارع بـــــغـــــداد
بــالــنـــاصــريــة خالل وقت قــيــاسي
والـقـبض عـلـى مـرتكـبـيـهـا وضـبط
ة ـسـروقـات) موضـحـاً ان (جـر ا
الــســـرقــة وقــعت قـــرابــة الــســاعــة
الـثامـنة مسـاء لدى خروج صـاحبة
ــنـزل الى عـيـادة طــبـيـة مـجـاورة ا
بــقـصــد الـتـداوي ,وعــنـد عــودتـهـا

ـــــصـــــوغــــات الحـــــظـت ســـــرقـــــة ا
والــــــبــــــنــــــدقـــــــيــــــة من خــــــزانــــــة
ـالبس).وبـــحــسـب الــبـــيـــان فــإن ا
فــريـق عــمل من مــكـــتب مــكــافــحــة
اجــرام الـنــاصـريـة  الحظ انه (ورد
دة الـزمنـية شـتكـيـة ان ا بـأقـوال ا
الـتي استـغرقـتهـا للـذهاب لـلعـيادة
لـتــضـمـد إبن شـقـيق زوجـهـا الـذي
أصـــيب بــجـــرح مع والــدة الـــطــفل
كـانت قـصـيـرة جـدا وإن شقـيـقـتـها
قـامت بزيارتها مـساء) مشيراً الى
شتـكية ح. م. ح (احـضار شـقيقـة ا
الـبالغة من العمر 47 عاما وخالل
الـتحقيق معها ومـواجهتها باألدلة
ــســتــحــصــلــة من ــعــلـــومــات ا وا
اعـتـرفت صـراحة ـة مـسـرح اجلـر
ة السـرقة باالتفاق بـارتكابهـا جر
ـتـهـم م. ص. ن الـبـالغ مـع ابـنـهــا ا

مـن الـعـمر 21عـامـا). كـمـا اعـتـرفت
ـتـهـمـة بقـيـام ابـنهـا بـعـمل حـفرة ا
نـزلهـما في مـنزل مـهجـور مجـاور 
ـسروقات ـنطـقة الـعكر واخـفاء ا
بـــداخـــلـــهــا. وأصـــدرت احملـــكـــمــة
ــركـــزيــة في رئــاســة اجلــنـــائــيــة ا
اســـتــــئـــنـــاف بـــغــــداد الـــرصـــافـــة
االحتـاديـة حـكـمـ األول بـاحلـبس
الــــشـــديـــد عــــلى امـــرأة والــــثـــاني
ــدة سـت ســنــوات بــعــد الـــســجن 
ـتــاجـرة بـاخملـدرات إدانــتـهـمــا بـا
فـيمـا أصدرت مـحكـمة جـنايات ذي
قــار حــكــمــا آخــر بــالــســجن ســبع
ســــنــــوات بـــحـق مــــدان ضـــبــــطت
بــحـوزته مـواد مـخـدرة.وقـال بـيـان
جملــلـس الــقــضــاء األعــلى امس أن
ركـزية قضت (احملـكمـة اجلنـائيـة ا
دة سنت حـكما باحلبس الشديد 

مع غـرامـة مـالـيـة مقـدارهـا خـمـسة
مـالي ديـنـار عـلـى مدانـة ضـبـطت
بـحـوزتـها مـادة احلـشـيشـة بـقـصد
ـــتــاجـــرة بــهــا والـــتــرويـج بــعــد ا
اعــتــقـالــهــا في مــنـطــقــة مـعــســكـر
الـــرشــيــد).واضـــاف أن (احملــكــمــة
نــظــرت ايــضــا قـضــيــة مــدان آخـر
يــتـاجـر بـاخملـدرات وحــكـمت عـلـيه
ـــدة ست ســـنــوات مع بـــالــســـجن 
غرامة مالية مقدارها عشرة مالي
ديـنـار بـعـد القـاء الـقـبض عـليه في
مـنـطـقـة الـكـرادة وبـحـوزته اكـياس
حتـــــتـــــوي مـــــادة الـــــكـــــرســـــتــــال
اخملــــدرة).واوضح أن (مـــحــــكـــمـــة
جـــنــايـــات ذي قــار قـــضت حـــكــمــا
ــدة ســبع ســنــوات مع بــالــســجن 
غـرامـة مـاليـة قـدرها عـشـرة مالي
ديـنار بـحق مدان ضـبطت بـحوزته

تاجرة بها حـبوب مخدرة بقصـد ا
في الناصرية). 

كما صدقت محكمة حتقيق بعقوبة
اعـتـرافـات مـتـهـمـة انـتـحـلت صـفـة
مــــحـــــامــــيــــة وروجـت مــــعــــامالت
تـعـويضـية لـذوي قتـلى اإلرهابـي
فـي مـحــافــظــة ديــالى. وقــال بــيـان
ـاثل أن (محـكمة حتـقيق بعـقوبة
صــدقت اعـتــرافـات مــتـهــمـة تــقـوم
بـــتــرويـج مــعـــامالت لــذوي قـــتــلى
اإلرهــــــاب مـن خـالل الــــــتــــــزويــــــر
واسـتحصال منحة ذوي الشهداء)
ـــتـــهـــمـــة تـــقـــوم مـــوضـــحًـــا ان (ا
بـاسـتـصـدار شـهـادات وفـاة مزورة
من مـسـتشـفى الـفلـوجة الـتـعلـيمي
الرهـــابـــيـــ مـــقـــتــولـــ وآخـــرين
هارب لتستحصل منحة لذويهم).
تـهمـة تملك وبـحسب الـبيـان فإن(ا

هــويــة مـزورة لــنـقــابــة احملـامــيـ
الـعـراقـي صـادرة مـنـذ عام 2014
ــــــئـــــات من وقــــــامت بـــــتــــــرويج ا
مـعـامالت الـتعـويض) مـشـيرًا الى
ــتــهــمــة اعـتــرفت بــقــيــامــهـا ان (ا
بــتــزويــر هــويــة نــقــابــة احملــامـ
واســـتــخــدام كـــافــة الـــصالحــيــات
ـمـنـوحة فـيـها من خالل مـراجـعة ا
الـدوائـر الـرسـمـية وتـرافـعـهـا امام
عـــدد من احملــاكم رغـم حــصــولــهــا
ـتــوسـطـة).واعـلـنت عــلى شـهـادة ا
وزارة الــــداخـــلــــيـــة اعــــتـــقـــال 19
مـطـلوبـاً بـيـنهم عـنـاصر في داعش

وصل .  في ا
ــركــز االعالم االمــني ونــقل بــيــان 
قـولـه ان (مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام
شــرطـة نـيـنـوى وبــنـاءً عـلى أوامـر
قـبض صادرة عن الـقضـاء وتعاون

ــواطـنـ الـقـت الـقـبض عـلى 19 ا
خـمـسة مـتـهـمـاً مطـلـوبـا قـضائـيـاً 
مـنهم مـن عنـاصر داعش اإلرهـابية
كـانوا يعمـلون بصفـة مقاتل في ما
يـــســـمـى بـــديـــوان اجلـــنـــد صــادر
بـــحــقـــهم مـــذكــرات قـــبض وثالثــة
ـة اخـريـن مـنـهم مـطـلـوبـون بـجـر
خـطف وثـمانـية مـتهـم مـطلـوب
بــجــرائـم ســرقــة والــبــاقــ صـادر
ادة بـحـقـهم مـذكـرات قـبض وفـق ا
تـهم 248 ق ع ) مـوضحًـا ان (ا
 الـــقــبـض عــلـــيـــهم في مـــنــاطق
وصل). مـتفرقة من جانبي مدينة ا
وعــثـرت الـقـوات االمــنـيـة عـلى 16
عــبــوة نــاســفــة وطــهــرت  20 دارا
ســـكـــيــنـــا شــرقـي االنــبـــار . وقــال
الـنـاطق باسم مـركـز اإلعالم األمني
الــعــمــيـد يــحــيى رســول في بــيـان

امـس ان (قـوة من قـيــادة عـمــلـيـات
شـرق االنـبـار نـفـذت عمـلـيـة أمـنـية
صـاحلة أسفرت لـتطهـير منطـقة ا
عن تــفــجـيــر اربع عـبــوات نـاســفـة
وتـطـهـيـر  20 داراً سـكـنـيـا فـضال
عـن تطـهـير  500 مـتـر من الـطريق

ؤدي للمنطقة).  ا
واضـاف انه(وفق مـعلـومات دقـيقة
تـمكنت قـوة اخرى من العـثور على
 عـبـوات نـاسـفة مـحـلـيـة الـصنع 9
عـبارة عن صـفائـح معـدنيـة وعبوة
أخــرى ضـد الــدروع و اربع قــنـابـر
هـاون مـختـلفـة وعبـوت نـاسفـت
األولـى عبـارة عن وعاء بـالستـيكي
واآلخــر جــلــيــكــان ســعـة  20لــتــرا
حتــــتــــويـــان عــــلى مــــادة نــــتـــرات
االمــونـيـا من مــخـلـفــات عـصـابـات

داعش االرهابية). 
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أقـر زعـماء االحتـاد األوروبي رسمـيا
اتـفـاقا خلـروج بريـطانـيـا من التـكتل
خـالل قـــمـــتـــهم فـي بـــروكـــسل امس
األحـد وحثـوا البريـطانـي على دعم
خـطـة رئـيـسـة وزرائـهم تـيـريـزا مـاي
لـــلــخــروج الـــتي تــواجه مـــعــارضــة

ان البريطاني. غاضبة في البر
وبــعــد نــصف ســاعــة تــقــريــبــا أقـر
ـتـبـقـيـة في االحتـاد زعـمــاء الـدول ا
ـعــاهـدة الـتي وعــددهـا  27 دولــة ا
تقع في  600 صـفحة وحتدد شروط
االنــسـحـاب الـبـريـطـاني من االحتـاد
في  29 آذار كــمـا أقــروا إعالنـا يـقع

في  26 صــفـحــة ويـحــدد مـسـتــقـبل
. عالقات التجارة احلرة ب الطرف
وقـــال جـــان كــلـــود يـــونـــكــر رئـــيس
ـفـوضيـة األوربيـة للـصحـفيـ قبل ا
الـقـمـة (هـذا هـو االتـفاق) مـعـبـرا عن
ثـقـته في أن تتـمـكن ماي مـن تمـريره
ــان ومــســتـــبــعــدا تــقــد في الـــبــر

تنازالت كبيرة جديدة.
وقـال ميشيل بارنيـيه كبير مفاوضي
االحتـــاد األوروبـي لـــشـــؤون خــروج
بـريـطـانـيـا (حـان الـوقت ألن يـتـحمل

سؤولية). كل شخص ا
وقــال يــونــكــر إن هــذا (يــوم حــزين)
مــضــيـفــا أن خــروج بــريـطــانــيـا من

. االحتاد مأساة وأمر قاس للطرف

وأضـــاف قـــبل الـــقـــمــة (أعـــتـــقــد أن
احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة ستـنـجح في
ــــان احلـــــصــــول عــــلـى دعم الـــــبــــر
الـبريطـاني) لكنه أحجم عن الـتعليق
عـلى ما قد يحـدث إذا فشلت ماي في

ذلك.
وتابع (سأصوت لصالح هذا االتفاق
ألنه أفــضل اتـفــاق مـتــاح بـالـنــسـبـة

لبريطانيا).
وفـي إشـارة إلى مــخــاوف تــلـوح في
األفق قـالت رئـيـسـة لـيتـوانـيـا دالـيا
جــريـبـاوسـكـايـتي عــلى تـويـتـر بـعـد
إقـرار االتفاق ( إقـرار اتفاق خروج
بـريطانـيا لكن طـريق عمـلية اخلروج

ما زال طويال).

ووصـف بارنييه االتـفاق بأنه أساس
ــسـتــقــــــــبل لــعالقــات وثـيــقـة في ا
قـــائال (ســـنـــظل حـــلـــفـــاء وشـــركــاء

وأصدقاء).
ـانـويل وقــال الـرئـيس الـفــرنـسي إ
مـــاكـــرون إن الـــتـــصـــويت بـــخــروج
بـريطانيـا من االحتاد أظهر أن أوربا
بــحــاجــة إلى اإلصـالح مــضــيــفـا أن
بــاريس سـتـلـزم بـريـطــانـيـا بـقـواعـد
االحتــــــــاد األوربـي الـــــــصــــــــارمـــــــة
وخـصـوصــا فـيـمـا يـتـعـلق بـالـبـيـئـة

مقابل تيسير فرص التجارة معها.
وأضـاف ماكرون أن خـروج بلد شكك
مـنذ وقت طـويل في إمكـانيـة اندماج
أعمق ب دول االحتاد األوربي ليس
مـحل احتـفاء أو حـداد بل هـو خيار

اتخذه البريطانيون بحرية.
وأشـــــاد مـــــارك روتـه رئـــــيس وزراء
هــــولـــنـــدا أحــــد أقـــرب الــــشـــركـــاء
الـتجاريـ لبريطـانيا بـأسلوب ماي
ـفاوضات الـصعبة في الـتعامل مع ا
مــعــبـرا عـن ثـقــته في قــدرتــهــا عـلى
ــان تـــمـــريـــر االتـــفــاق عـــبـــر الـــبـــر

البريطاني.
كنـنا جمـيعا وقـال (هذا أقصى مـا 
فعله) معبرا عن اعتقاده بأن االحتاد

األوروبي لن يقدم تنازالت أخرى.
والـسـؤال األهم الذي يـواجه االحتاد
األوربي اآلن هو ما إذا كانت حكومة
ــنــقــســمــة بــقــيــادة مــاي األقــلــيــة ا
قبـلة من سـتتـمكن خالل األسـابيـع ا
إدارة الـدفة نحو إتمـام الصفقة التي
سـتلزم لندن باتباع الكثير من قواعد
االحتــاد حـتى حتــافظ عـلى تـيــسـيـر
ـــعـــارضـــة فـــرص الــــتـــجـــارة رغم ا
ـان الــشـديــدة لـلــصـفــقـة داخل الــبـر
الــبـــريــطــاني ســواء من مــؤيــدي أو

معارضي اخلروج من االحتاد.

وقـالت رئيسـة ليتوانـيا إنه في حالة
ـان لــلـعـرض فــإن هـنـاك رفض الــبـر
أربـعة احتماالت من بينها إما إجراء
اسـتفتـاء ثان في بريطـانيا أو إجراء
انـتخابات جديدة ليحل رئيس وزراء
جـــديـــد مـــحل مـــاي أو الــعـــودة إلى
بروكسل حملاولة التفاوض من جديد
بــشـأن الـعــرض. واالحـتــمـال الـرابع
الـذي لم تـذكره جـريبـاوسـكايـتي هو
بــبـسـاطــة أن تـخــرج بـريـطــانـيـا من
االحتــــاد في  29  آذار دون اتــــفـــاق

قانوني.
ويـستعد الطرفان لسيناريو اخلروج
دون اتـــفــاق رغم أن االحتـــاد يــشــدد
عـلى أن بـريـطانـيـا سـتكـون اخلـاسر
األكــــبــــر. ورغـم صــــمــــود اجلــــنــــيه
االسـترلـيني بـقوة مـنذ ظـهور مالمح
االتـفاق خالل األيام الـعشرة األخيرة
إال أن الـتـوتـر يـخـيم عـلـى الـشـركات

ستثمرين. وا
وقــال دونـالـد تـوسك رئـيس اجملـلس
األوربـي ورئـيس الــقــمــة الــسـبت (ال
ـــلك أســــبـــابــــا لـــلــــشـــعـــور أحــــد 
بـــالـــســعـــادة) عـــنــد إتـــمـــام خــروج
بــــريــــطـــانــــيــــا من االحتــــاد لـــكــــنه
أضـــــــــــاف (األصــدقــاء ســيــظــلــون
أصــدقـاء حـتـى الـنـهــايـة) في إشـارة
ـغــني الـبـريــطـاني الـراحل ــقـولـة ا

الشهير فريدي ميركوري.
وفـي رســالـــة مـــفــتـــوحـــة إلى األمــة
نــشـرت امس األحـد قــالت مـاي إنـهـا
ســتــبــذل كل مــا في وســعــهــا إلقـرار

ان. اتفاقها في البر
 وقــالت مــاي في الـرســالـة (االتــفـاق
سـيـكـون في مـصـلـحتـنـا الـوطـنـية...
اتـفاق يناسب الـبلد بأكـمله والشعب
كــله سـواء من صـوتـوا بـاخلـروج أو

بالبقاء).
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دعـا خـبيـر اقتـصادي رئـيس الوزراء
ـهدي الى تشـكيل مجلس عـادل عبد ا
اقـتصـادي حتت اسم مجلس االكـتفاء
الــــذاتي  يــــضـم خـــبــــراء مـن خـــارج
مـجـلس الـوزراء يـتولـى مهـمـة تـقد
ــقــتــرحــات الى رئــيس الــوزراء من ا
دون ضـغـوط  مـوضـحًـا ان مـثـل هذا
اجملـــلس ســـيــكـــون اخلـــطــوة االولى
جلــعل اقــتـصــادنــا ذي اكـتــفـاء ذاتي

ورفع الغموض عن هويته . 
نذري لـ(الزمان) وقـال عبد احلسـ ا
أمـس ان (دونالـد تـرامب مـنذ تـسـلمه
الــرئــاسـة األمــريــكــيـة ورفــعه شــعـار
أمــريــكــا اوال بــدأ بــفــرض زيــادة في
الـرسوم الكمركية على واردات السلع
الـصيـنيـة واألوربية بـشكل تـصاعدي
مـستفز جـعل العالم يتـأهب الستقبال
أزمـة اقتـصادية جـديدة بـعد أن قامت
ـقــابــلـة الــزيـادة ـانــيــا  الــصــ وأ
ـــثـل) مـــوضــــحًـــا ان ( اي ازمـــة بــــا
اقــتـــصــاديــة لــو حــدثت فــقــد تــؤذي
اقـتـصـادات الـدول الـغـنـيـة والـفـقـيرة
عــلـى حـد ســواء خــاصــة وأن بــعض
دول العالم لم تشف الى االن من أزمة
ــــنـــذري ان عــــام 2008 ). واوضـح ا
(بـعض الـدول كانت قـد اقـترحت عـقد
مـؤتمـر مصـغر يضم أمـريكـا والص
وروســـيــا وأوربــا لــوضـع حــد لــهــذا
الـــتـــصـــعـــيـــد وإعـــادة االســـتـــقـــرار
ي بـــعـــد صــدور لـالقــتـــصـــاد الـــعـــا
تـصريـحات مـشجعـة عن ترامب لـعقد
اجـــتــمــاع مع الـــرئــيس الـــصــيــني)
مـحذرًا من انه (بالرغم من أن سياسة
تــرامب االقـتــصـاديــة قـد حــسـنت من
االقـتـصـاد األمـريـكي خـاصـة بـتـقـلـيل
ــيــزان الــتــجــاري مع بــعض عــجــز ا
الـدول وتـقلـيل نـسبـة الـبطـالـة وكذلك

وازنة اال ان قـللت نـسبة الـعجـز في ا
نع من وقوع أزمة اقتصادية هـذا ال 
ـيـة جديـدة قـد تـكون أكـثـر قـساوة عـا
مـن أزمـة  2008 إذا لـم يــتــوقف هــذا
الـتـصـعـيـد وتـتـوقف حـرب  تـخـفيض
قـيـمة الـعمالت الـتي اسـتخـدمتـها كل
من الـص واليابان إلبقاء كلف إنتاج
ـومـة ســلـعــهـا رخـيــصـة لــضـمــان د
ـنافـسـة). أما اسـتـمـرارها في سـوق ا
بــشـأن أسـعـار الـنـفـط فـقـال انـهـا (قـد
تــــــرتـــــفع إذا مــــــا تـــــآزرت دول أوبك
وروســـيـــا وســيـــطـــرت عــلى كـــمـــيــة
ـعـروض وقـد يـرتـفع الـسـعـر إلى ما ا
فـوق  100 دوالر لـكن هـذا لن يـسـتـمر
مــدة طــويــلــة إذ سـيــضــرب الــكــسـاد
ي فـــتــعــود أوتـــاد االقــتــصـــاد الــعــا

األسعار لالنخفاض مجددا).
 وبـشـأن اخلطـوات الـتي ينـبـغي على
ـواجــهـة اي أزمـة الــعـراق اتـخــاذهـا 
نـذري ( لقد آن األوان مـحتـملة قـال ا
إلعــادة هــيـكــلــة االقــتـصــاد الــعـراقي

الـــوطـــنـي وحتـــويـــله من اقـــتـــصـــاد
اســتـهالكي اسـتــيـرادي إلى اقـتـصـاد
صـناعي زراعي إنتاجي لتحصينه من
ـنـاسب األزمــات) مـضــيـفًـا انه (مـن ا
حـــالــيـــا أن نــوجه دعـــوة إلى ريــيس
ــهـــدي جلــعل الـــوزراء عــادل عـــبـــد ا
اقـــتــصــادنــا ذي اكـــتــفــاء ذاتي ورفع
الـغمـوض عن هويـته سعـيا لـلوصول
بـالـنـمـو في الـنـاجت احملـلي اإلجـمالي
ئـة على اقل تـقدير ونـقترح الى   5بـا
عـليـه تشـكيل مـجلس يـسمى  مـجلس
االكـتـفـاء الـذاتي  يـضم مـجـمـوعـة من
خـــبــــراء االقـــتـــصـــاد مـن مـــخـــتـــلف
االخــــتــــصــــاصــــات االقــــتــــصــــاديـــة
ية بعيدا عن مجلس الوزراء واألكـاد
لـكي يعمل هـذا اجمللس بحـرية ويقدم
مـقترحاته الى رييس الوزراء من دون
ضــغـوط) داعــيًـا  ريــيس الـوزراء الى
(الـتـفـاعل اإليـجـابي مع مـا يـخـطط له
اعـضـاء هـذا اجمللـس وبهـذا سـيـحقق
ريـــيس الـــوزراء إجنـــازا تـــاريـــخـــيــا
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اتلفت شعبة الـرقابة الصحـية التابعـة لقطاع صحة
ــحـافــظـة كـربالء  36 طـنـا من مــعـجـون الـهـنــديـة 
ـنــشـأ غـيـر صــالح لالسـتـهالك الـطـمـاطــة ايـراني ا
الــبــشـري. وقــال مــديــر الــقــطــاع الــدكــتــور مــاجـد
السـعـدي في تـصـريح صـحفي امـس انه ( ضبط
تـلك الـكـمــيـة في احـدى سـيـطــرات مـدخل الـقـضـاء
وكـانت مـحــمـلــة ضـمن عـدد من الــشـاحـنــات اثـنـاء

مــحــاولــة ادخــالــهــا الى كــربالء). مــشــيــرا الى ان
ـعـجون (الفـحص اخملـتـبري  كـشف عن ان كـمـية ا
غيـر صـاحلة لالسـتـهالك الـبشـري و اتالفـها في
مــواقع الــطــمــر الــصــحي وفق مــحــضــر رســمي).
مؤكدا ان (فرق الرقـابة الصحيـة مستمرة بـعمليات
ـنع وصول اي مواد غذائية غير التفتيش والتدقيق 
صاحلة لالسـتهالك الـبشـري الى اسواق احملـافظة

 .( واطن كونها تشكل خطرا على حياة ا

لـصالح االقـتصـاد العـراقي سيـنعكس
عـلى أبـنـاء الـشعـب كافـة وتـكـون هذه
ـبادرة نقـطة التحـول التي ينـتظرها ا

اجلميع).
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