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طبعة العراق 

عمار وليد 
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(تـــصــريح بــولـــتــون اســتــخــدام
أخرق حلـرب نفسـية مـستهـلكة)
وأضــاف أن (حـامــلــة الـطــائـرات
ـتوسط مـنذ وصلت إلى الـبـحر ا
أسـابـيع). ووافق الـقـائم بـأعـمال
وزيــر الـدفــاع األمـريــكي بــاتـريك
شــانــاهــان عــلى إرســال حــامــلـة
طـائرات وقـاذفـات بسـبب تـهـديد
جـاد من قـوات الـنـظـام اإليـراني.
وقـال شــانـاهــان عـلى تــويـتـر إن
ـثل إعـادة تمـركـز لـلـعـتاد هـذا (
تتـسم باحلـذر ردا على مـؤشرات
تــهــديــد جــاد من قــوات الــنــظـام
اإليراني) وأضاف (نـدعـو ايران
إلى وقف جـمـيع االسـتـفـزازات و
سـنـحـمل نظـامـهـا مـسـؤولـية أي

هــجـوم عــلى قـوات أمــريـكــيـة أو
نطقة). من جهته مصاحلنا في ا
 قــال مــســتــشــار األمن الــقــومي
األمــــريـــكـي جـــون بــــولـــتـــون إن
ـتحدة سـتنشـر حاملة الواليات ا
الطائرات أبراهـام لينكولن وقوة
قاذفـات بـالـشرق األوسط لـتـبعث
رسالة إليـران. ورغم أن شاناهان
وبـولتـون لم يـتـطـرقا لـتـفـاصيل
فـقـد أبـلغ مـسـؤولـون أمـريـكـيـون
بأن هناك عدة تهديدات جادة من
إيـــران والـــقـــوات الـــتي حتـــارب
بالوكالـة عنهـا للقوات األمـريكية
ــــــا فـي ذلـك في عـــــــلـى األرض 
الــعـــراق.وفي بــيـــان الحق قــالت
الــــــوزارة إن الـــــتــــــحــــــرك جـــــاء

ـؤشـرات عـلى تـعـزيز اسـتـجابـة 
االستعداد اإليراني لشن عمليات
هـــــجـــــومـــــيــــة عـــــلـى الـــــقــــوات
األمريـكـية.وال تـزال هـناك أسـئـلة
ـعـلـومـات بـشـأن أسـلـوب جـمع ا
الــذي اســـتــخــدم ومــدى أهــمــيــة
ـعـلـومــات وكـيف تـخـتـلف هـذه ا
ـعتادة التهـديدات عن اخملاوف ا
بــشــأن األنـــشــطـــة الــعــســـكــريــة
ـثل ـنــطــقــة. و اإليــرانــيـة فـي ا
اإلجـــراء أحـــدث حتـــركــات إدارة
الـــرئــيـس دونــالـــد تــرامـب الــتي
تــهــدف لـتــكــثــيف الــضـغـط عـلى
إيران في األشـهـر األخيـرة. حيث
تكلـلت إدارة ترامب بفـرض عزلة
سياسية واقتصادية على طهران
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عــقــدت احلــكــومــة جــلــســتــهــا
االعـــتـــيـــاديـــة امس الـــثـالثــاء
برئـاسة رئـيس مجـلس الوزراء
ــهـــدي ونــاقــشت عــادل عـــبــدا
الـعـديد مـن القـضـايـا واصدرت
القرارات الالزمة بشأنها. وذكر
بـيان امس ان (مـجـلس الوزراء
صــوت عـــلى مــشـــروع جــنــوب
ــتـكـامل حــيث اطـلع الــعـراق ا
ـفـاوضـات اجلـاريـة بـ عـلـى ا
وزارة الــنــفط وشــركـتـي اكـسن
موبيل وبيتـروجاينا بشأن هذا

شروع). ا
 ووافـق اجملـلس عــلى (تــمــديـد
الـعــمل بـقــرار مـجــلس الـوزراء
لـــــســـــنـــــة2018 ـــــرقم  175  ا
بـشـأن اسـتـرداد امـوال الـعـراق
الـــتـي حـــصل عـــلــــيـــهـــا غـــيـــر
العراقي واألجانب بطرق غير
مـــشــروعـــة). وقـــرر (تـــعــويض
الــدرجـات الــوظـيــفــيـة لــتـاركي
ــــتــــقــــاعــــدين الــــوظــــيـــفــــة وا
ـكون ـسـتـقـيـلـ من ابـنـاء ا وا
االيــزيـدي). كـمــا وافق اجملـلس
على تعديل الفقرة  4 من قراره
رقم  122 لـسـنـة  2019 بـشأن
ـتبعـة في تعويض االجراءات ا
رض االضرار جـراء االصابـة 
انــفـــلــونـــزا الـــطــيـــور).  وقــرر
(تـــعــديل الـــفـــقــرة  2 من قــرار
مــــــجــــــلـس الــــــوزراء رقم 194
لسـنة  2014 بشـأن بـيع الدور
ـمــلـوكـة والــشـقق الــسـكــنـيــة ا
ـــــواطـــــنـــــ لـــــلـــــدولـــــة الـى ا

وظف مقدما. وا
الى ذلـك نــــــفى نــــــواب عــــــقـــــد
ـان في رمـضـان جــلـسـات الـبــر
لــيالً. وقــال الــنــائب عــبــد الــله
اخلـربـيط في تـصـريح امس إن
(جـــلــســـات مـــجـــلـس الـــنــواب
مــاضـيـة عـلـى مـا هي عـلـيه وال
وجـــــود لــــعـــــقــــدهـــــا لـــــيالً في
ان رمضـان). واضـاف أن (البـر
مـلـزم بـعـقـد ثـمـان جـلـسـات في
الشهر وبالـتالي وحسب وجهة
نـــظــر الـــنــواب أن تـــكــون هــذه
اجلــلــســات فـي وقت مــتــقــارب
ـبارك لـلـتـفـرغ نـهـايـة الـشـهـر ا

لــلــعــمل من داخل احملــافــظــات
والـتـواصل مع مـنـاطق الـنواب
بـشـكل مــبـاشـر). وقــال الـنـائب
رائـد فـهـمي إنه (لـم يـصـلـنا اي
كـتاب بـخصـوص عقـد جلـسات
مــجــلس الـــنــواب في رمــضــان

.( ليالً
واكـد الـنـائب عن كـتلـة احلـكـمة
حــــــــــــســن خـالطـي تـــــــــــــراجـع
الـــتــوافــقــات الــســـيــاســيــة في
انــتـــخــاب رئـــاســـات الــلـــجــان
الـــنـــيـــابــيـــة. وقـــال خالطي ان
(الـتــوافـقـات الــسـيـاســيـة عـلى
تــســـمـــيــة رئـــاســـات الــلـــجــان
ئة النيابيـة قلت بنسبة  30 با
والـــبـــاقي خـــضـع لالنـــتـــخــاب

باشر). ا
 وأضـــاف ان (حــسـم مــوضــوع
الـرئـاسات يـنـشط عـمل اللـجـنة
ويـدفـعــهـا لـلـعـمـل بـشـكل أكـبـر
عـلى مسـتوى تـشـريع القـوان
والـرقــابـة). وأشـار خالطي الى
(احلــــاجـــــة لــــتــــكــــثــــيف عــــدد
ـانـيـة; لـيوازي اجلـلـسـات الـبـر
واضيع عمل الـلجان وعـرض ا

الــــــتي األولــــــويــــــة لــــــغــــــرض
التصويت او القراءة).

الى ذلك بـــارك رئــــيس حتـــالف
اإلصالح واالعــــــمــــــار عــــــمـــــار
احلكيم االمة اإلسالمية وشعب
الـعــراق حــلـول شــهـر رمــضـان
الفضيل. وقال احلكيم في بيان
امس (نــبـارك لألمــة اإلسالمـيـة
وشــعب الــعــراق حــلــول شــهــر
رمـضان الـفـضيل مـبـتهـل إلى
الـعــلي الــقـديــر أن يـجــعل أيـام
ولــيـالـي شـهــره الــكــر مـدرار
خــيـــر وبــركــات عــلى شــعــبــنــا
وعـــــــامال فـي تـــــــرســـــــيخ روح
الــوحــدة والــوئــام والـتــعــايش
الـسـلـمي ودافـعـا لـنـبـذ نـعـرات
الـكـراهـية والـتـطـرف). وأضاف
(كــمــا ونــحث فــرقــاء وشــركــاء
شهد السـياسي العراقي على ا
ـنـاسـبــة اإللـهـيـة اتـخـاذ هــذه ا
ة فرصة للتالقي وتغليب الكر
ـصلـحة الـوطنـية الـعليـا على ا
صالح الفئوية الضيقة خدمة ا
لـلــشـعب وإنـصــافـا لـتـطــلـعـاته

شروعة). احلقة وا

  UO Ë√ ÊËbÐ  U³ d*« n u  r % ÊU²Ýœd

„—ULJ « v ≈ U¼bOFðË WK−F « e−%  ULOKF² « ∫ ©ÊU e «® ‡  —Ëd*«
 ÊU e « ≠ qOÐ—«

ــرور الــعــامــة اكــدت مــديــريــة ا
ــركــبــات الـتـي ال تـمــلك حــجــز ا
اولـيــات رسـمـيــة واعـادتـهـا الى
الـــكــمــارك التــخــاذ الالزم. وقــال
الــعــمــيــد عــمـار ولــيــد من اعالم
ـــديـــريـــة لـ (الــزمـــان) امس ان ا
ــركــبــات ـــرور يــتــعــامل مع ا (ا
الـتي ال تــمـتـلك اولـيـات رسـمـيـة
بحجـزها واعادتهـا الى الكمارك
التـــخــاذ الالزم) وبـــشـــأن قــرار
مــــرور كــــردســـتــــان تــــســـجــــيل
السيارات التي ال تـمتلك اوليات
بـأسـمـاء اصـحـابـهـا  اكـد ولـيد
(لــيس لـــدي اي مـــعــلـــومــات او
وضوع). واعلنت تفاصيل عن ا
مــديــريــة مــرور أربــيـل ان قـراراً
صـــدر عن وزارة الــداخـــلــيــة في
حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان بـشـأن
الـــســــيـــارات الـــتي لــــيس لـــهـــا
أولـيـات.وقـال مـديـر اعالم مـرور

أربيل نهرو معروف في تصريح
امس ان (الـوزارة أصـدرت قراراً
بشـأن السـيارات الـتي ليس لـها
أولـيات ووفق ذلك الـقـرار سـيتم
تـسجـيلـها بـأسـماء أصـحابـها)
وأشـــار الى ان (الـــتــعـــلـــيـــمــات
ستـصدر بشـأن القـرار وسيُوجَه
من قبل الوزارة للمديرية العامة
لـلــمــرور في كــردسـتــان وفــيــهـا
مـــــعــــلــــومــــات بــــشــــان مــــوديل
الـــســـيـــارات الـــتـي ســـتـــســـجل
بـأســمـاء أصـحـابــهـا). وسـجـلت
وزارة الصـحـة والبـيئـة ارتفـاعا
ـروريــة بـنــسـبـة 5 بــاحلـوادث ا
ــــئـــة مــــنـــذ الــــعـــام 2010 بـــا
وحـتـى االن. وأفاد مدير برنامج
رصـد االصـابــات اخلـارجـيـة في
الـوزارة احـمـد حـسن راضي في
تصريح امس ان (مـركز عمـليات
ـتـلك برنـامـجا خـاصا الوزارة 
بــــاحـــصـــاء جــــمـــيـع اصـــابـــات
احلــوادث في الــبالد ويــتــضـمن

جـــزأين االول االصـــابـــات غـــيــر
ـــؤديـــة لـــلــــوفـــاة وجتـــمع من ا
سـتشفيـات اما الثاني طوار ا
ـؤديـة لـلـوفـاة فـهـو االصـابـات ا
وجتـــمع من مـــراكـــز الــطـــبـــابــة
ركز الحـظ العدلية) مبينا ان (ا
خـالل الـتـقـاريـر التـي اعـدت من
الــــعــــام  2010 وحــــتى االن ان
ــروريـــة هي أعــلى االصـــابــات ا
نـسبـة مـقـارنة بـاحلـوادث سواء
كـــانت لــلـــوفــيــات او اجلــروح)
الفـــتـــا الى ان (نــــسب الـــزيـــادة
ـئة با تتراوح ب  23 الى  25 
مــقــارنــة بــاالعــوام الــســابــقــة)
واردف راضـي ان (الـــــــــســـــــــبب
الثاني لالصـابات والوفـيات هو
رتـفعـات وبعـدها السـقـوط من ا
آالالت والــصـــعق الـــكـــهـــربــائي
واحلروق) مشـيـرا الى ان (هذه
الـنــسب بـتـصـاعــد نـسـبي لـعـدم
اتــخـاذ اجـراءات لــلـحـد مــنـهـا)
مـشــددا عـلى (اهـمــيـة ان تـسـهم

ـلف كل اجلـهات ذات الـعالقة با
لوجود مسؤولية مشتركة اسوة
ــــرور الـــــعــــامــــة ــــديــــريـــــة ا
والـبلـديـات والـطرق) ونـبه بأن
(اصــــابـــــات الــــطـــــرق من خالل
الـتقـاريـر التي تـعـد بهـذا اجملال
تتسبب بها السرعة  اذ تتصدر
مـحـافــظـة ذي قــار اعـلى اعـــداد
االصـابـات عـن بـقية احملـافظات
الـى جانب عـوامـل أخــرى منها
عــدم االلـــتــزام بـــارتــداء حـــزام
االمـــان أما بـالـنسـبـة للـدراجات
النارية فأن عدم ارتـداء اخلوذة
الــواقــيــة يــعــد ســبــبــاً رئــيــســاً
لــــلـــحـــوادث) وتـــابع راضي ان
(مـركـز عـمـلـيـات الــوزارة يـرسل
تــقــاريــر بــعــدد الـــحـــوادث الـى
اجلـــهــات ذات الــعالقــة التــخــاذ
سـتمر معها الـالزم والتنسيق ا
لــتــخــفــيض احلــوادث من خالل
تنفـيذ القـوان الالزمة) واشار
الـى ( اهــمـيــة مــحــاســبــة رجـال

ـــرور عــلى عـــدم ارتــداء حــزام ا
االمـــــان واخلــــــوذة الـــــواقـــــيـــــة
لــلـراس) مــضــيــفــا ان (هـــنـــاك
زيــــــادة لـــــحـــــوادث الـــــوفـــــاة
بــــالـــحــــرق او الـــســــقـــوط مــن
ــرتــفــعــات لـالطــفــال بــعــمــر ا
مـــوضـــحــا اربـــــعـــــة اعـــــوام) 
(وجــــــــــود دراســـــــــــات عــــــــــدة
وبـــحــوث بــشـان اســـبــاب ذلــك
وتـحــديــد الـعــوامـل الـتـي ادت
الـى انــتــشـار الــحــوادث لــهـذه
الــفــئــة الـعمـريـة كــونــهــا تــعـد
مـــؤشــــرا خـــطــــيــــرا يـــجـب ان
تـتــضـافـر جـميع اجلـهود لـلحد
مــنـــهــا). وكـــانت دائــرة صـــحــة
مـحـافظـة الـنـجف قـد اعـلنت عن
مـــــجــــمـــــوع حـــــاالت احلــــوادث
رورية الـتي  نقلهـا بواسطة ا
سيارات االسـعاف الفوري خالل
خــطـــة  الــطـــواريء الــصـــحــيــة
اخلاصـة بالـزيارة الشـعبـانية  .
وقــال  مـديــر االسـعــاف الـفـوري

حـكمـت الشـمـري لـ (الـزمان) انه
(مجموع احلاالت الـتي  نقلها
 بــســيــارات االســعــاف الــفــوري
بــلــغت  136 حــالــة  مــنــهــا   8
خــارج احملـافــظـة  و 15 حــادثـا

مروريا). 
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اســتــبــعــد خــبــيــر امــني حــدوث
مواجـهة او اصطـدام ب امـريكا
وايـران فـي الـوقت الــراهن. وعـد
مـا يـجـري مـن حتـشـيـد عـسـكـري
في مـنــطـقـة الــشـرق االوسط هـو
ســتـراتــيـجـيــة امـريــكـيــة لـزيـادة
الضـغط على طـهران. وقـال عماد
عــــــلـــــــو لـ (الــــــزمـــــــان) امس ان
(واشنـطن تستـخدم سـتراتيـجية
حــاسـة احلــرب لـزيــادة الــضـغط
عـلى الـنـظـام االيـراني لـلـجـلـوس
ـفــاوضـات والـرضـوخ لـطــاولـة ا
لـلشـروط االمـريـكـية والسـيـمـا ما
نـــشــاهــده حـــالــيــا مـن حتــشــيــد
عـــســكــري في مــنـــطــقــة الــشــرق

االوسـط بـــعـــد ارســــال حـــامـــلـــة
الــطـائــرات وااللــة الـعــسـكــريـة)
واضاف ان (التـصعـيد احلالي ال
واجهة او االصطدام يصل الى ا
ب اجلـانـبـ الن ايران تـتـجنب
االحـــتـــكـــاك بـــواشـــنــــطن بـــرغم
امـــتالكـــهــا صـــواريخ مــتـــطــورة
لــكـنـهــا تـعي صــعـوبـة مــواجـهـة
ـتـطـورة). الـقــدرات االمـريـكـيــة ا
ووصف اجملــــلـس األعـــلـى لألمن
القـومي اإليراني إعالن الـواليات
ـتـحـدة إرسـال حـامـلـة طـائـرات ا
وقاذفات للشرق األوسط لتوجيه
رســالــة إلـى طــهــران بــأنه حــرب
ـتــحــدث بـأسم نــفــسـيــة. وقــال ا
اجملــــلس كــــيـــوان خــــســـروي ان

ـاضي عـنـدمـا انـسـحـبت الـعـام ا
بشكل أحادي من االتفاق النووي
شـاركة الذي أبـرمـته مع إيـران 
قــــوى دولـــــيــــة أخـــــرى في عــــام
2015. واكـــد وزيــر اخلـــارجـــيــة
األمـــريـــكـي مــايـك بـــومـــبـــيــو إن
تـحدة شـهدت نـشاطا الواليـات ا
مـن إيــران أشـــار إلى تـــصـــعـــيــد
مـــحــــتـــمل بــــعـــد يــــوم من قـــول
تـحـدة إنـهـا سـترسل الـواليـات ا
حـامـلـة طـائـرات لـلشـرق األوسط
للـتصدي لـتهـديد ايران. الى ذلك
تـــشــرع طـــهـــران بـــأســـتـــئـــنــاف
ـتوقف ردا بـرنامـجـها الـنـووي ا
تـحدة على انـسحـاب الواليـات ا
ـــبــرم عــام 2015. من االتـــفــاق ا
وقـــال مــصــدر مــقـــرب من جلــنــة
رســـمــيــة تــشـــرف عــلى االتــفــاق
الــــنــــووي إن (الـــرئــــيس حــــسن
روحــاني ســيـعــلن عن  تــقــلـيص
بـــعــــضـــا من تــــعـــهــــدات ايـــران
ــوجب الـــبــســيــطــة والـــعــامــة 
االتــفــاق في الــثـامـن من أيـار أي
بـــــعـــــد عــــــام من إعـالن تـــــرامب
انـــســـحــاب بـالده من االتـــفــاق).
وبـعــد االنـســحـاب األمــريـكي من
االتـــــفــــاق أعــــاد تـــــرامب فــــرض
الـعـقـوبـات الـصـارمـة علـى إيران
ــــا في ذلك عــــلى صــــادراتـــهـــا
النفطـية التي تمـثل شريان حياة
بــــهـــدف وقـف تـــلك الــــصـــادرات
تمـاما وخـنق اقتـصادها. واردف
ــــصــــدر انه (ردا عــــلـى خـــروج ا
أمـــريـــكـــا من االتـــفـــاق الـــنــووي
والـــوعــــود اجلـــوفـــاء من الـــدول
األوروبيـة في تنفـيذ الـتزامـاتها
قـررت ايـران اسـتـئـنـاف جـزء من
األنـشـطـة الــنـوويـة الـتي تـوقـفت
ـوجب إطـار االتـفـاق الـنووي).
اثل ذكـرت وكالة وعلى صعـيد 
أنـبـاء الطـلـبـة اإليـرانـية نـقال عن
مصـادر مطـلـعة قـولهـا أن (إيران
ســــتـــعـــلن الـــيـــوم االربـــعـــاء عن
ـثل ردا إجــراءات لـلــمـعـامــلـة بــا
عــلى االنـــســحــاب األمــريــكي من
االتفـاق الـنووي) وقال الـتـقـرير
إن (طـهران أبـلـغت بـعض زعـماء
دول االحتـاد األوروبـي بـقــرارهـا

بشكل غير رسمي) .

مناطق تعد األكثـر عرضة للخطر
في بــنــغالدش إلـى نــحــو أربــعـة
آالف مـــــــلــــــــجـــــــأ. واضـــــــاف إن
(اإلعصار دمر مـا يزيد على 500
مـنزل). مـن جهـته  قـال مـسؤول
ــوي داس إن (عــددا مــحــلي تــا
ـنـازل في مـنـطـقـة نواخـالي من ا
دمـرت حــيث لـقـي طـفل يــبـلغ من
العمر عامـ حتفه وأصيب نحو

 30 شخصا). 
واكـد نـائب وزيـر إدارة الـكـوارث
واإلغــــاثـــة إنــــعـــام الــــرحـــمن إن
(أربعـة أشخـاص على األقل لـقوا
حــــتـــفــــهم في حــــ أُصـــيب 63
اخـريـن). وذكـرت وســائل اإلعالم
أن  12شـخــصـا عـلـى األقل لـقـوا
حتـفـهم في أنـحاء واليـة أوديـشا
معـظمـهم بسـبب سقـوط أشجار
لـكن إجالء  1.2مـلــيــون شـخص
خالل الساعات األربع والعشرين
الــتي ســـبــقت وصــول اإلعــصــار
ــداري جــنــبت الــبالد خــســائـر ا

بشرية كبيرة.

جلـــنــة مـــواجــهـــة الــســـيــول عن
ـائي لـلـعـراق حيـث بلغ ـوقف ا ا
اخملــزون مــســتــوى قــيــاسي. من
جـهـة اخـرى  لقي  12 شـخـصـا
عــــلى األقـل حـــتــــفـــهـم في واليـــة
أوديشا بـشرق الهـند جراء أقوى
إعصار يجتاح البالد منذ خمسة
أعــوام قــبل أن يــتــحــرك بــاجتـاه
الـشـمـال الشـرقي إلـى بنـجالدش
حيث أودى بـحيـاة أربعـة آخرين
رغـم إجالء أكــــثــــر من مــــلــــيـــون
شـخص إلى مــنـاطق آمــنـة.وفـقـد
ـداري (فـاني) بـعـضـا اإلعـصـار ا
من قـــــوتـه بـــــعـــــد وصـــــولـه إلى
الــيــابــســة حــيث خــفــضت إدارة
األرصـــاد اجلــــويــــة الـــهــــنــــديـــة
تــصـنــيـفه إلى (مــنـخــفض جـوي
عميق). وقال مدير هيئة األرصاد
اجلـويــة شــمس الـدين أحــمـد ان
(اخلـوف من وقـوع كــارثـة كـبـرى
انــتـهى تــقــريـبــا بـعــد أن ضـعف
اإلعصار) وجرى نـقل نـحو 1.2
مــلــيــون شــخص يــعــيــشــون في
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رجح مـنـبىء جـوي تـأثـر الـعراق
بـكـتلـة هـوائـيـة باردة مـصـحـوبة
بــــأمــــطــــار غــــزيــــرة فـي بــــعض
ـناطق.وكـتب صـادق عـطـية في ا
صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(أجـواء غـائـمة بـشـكل جـزئي في
دن مع زخـات خفيفة من جميع ا
االمطـارلتـصـبح االجواء مـعتـدلة
بـــشـــكل عـــام الــيـــوم االربـــعــاء)
مـبـيـنـا ان (اإلنـخـفـاض بـدرجـات
احلـرارة يـسـتـمـر لـغـايـة الـسـبت
قبل وسـيكون مـحسوساً وسط ا
وغرب البالد نتيـجة تأثر العراق
بـكـتلـة هـوائـيـة بـاردة أثـرت على
دول عـــــــديــــــدة وسـط أوروبــــــا)
مـحـذرا من (ســحـابـة ركـامـيـة قـد
تـتـسـبب بـهـطـول امـطـار غـزيـرة.
جـــنـــوب ذي قـــار بـــ الـــفـــهـــود
وارطــاوي وتــتــجه نــحــو شــمـال
ـا تتالشى او البـصـرة والـتي ر
تـســبب زخـات غـزيــرة). واعـلـنت

WOz«u¼ WK²JÐ dŁQ²¹ ‚«dF « ∫ ¡v³M
—UD QÐ WÐu×B  …œ—UÐ

wI/ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

بـحث رئـيس اجلمـهـوريـة برهم
صالح مــلـفـات عــدة مع نـظـيـره
االيــراني حـسـن روحـاني خالل
اتـــصــــال هـــاتــــفي. وبــــحـــسب
وسائل اعالم ايرانية امس  أكد
روحاني (ضـرورة تعـزيز بـلدان
ـنطـقـة لـلـتـعـاون فيـمـا بـيـنـها ا
وتــفـــهم الــظـــروف احلــســاســة
اجلـاريــة بـهـدف مــنع غــطـرسـة
امـــيـــركـــا الـــرامـــيـــة لـــزعـــزعــة
نـطقـة). وأشار االستـقـرار في ا
روحـاني الى (خـطـوات امـريـكـا
الـرامـية لـزعـزعة االسـتـقرار في
ـنـطقـة ومـخـططـاتـها الـرامـية ا
لعرقلة تصدير النفط االيراني)
عـــادا (هــذه اخلـــطــوات تـــعــود
ـنـطـقة بـالـضـرر عـلـى شـعـوب ا
وكــــذلك الـــشــــعب االمــــريـــكي).
وصف روحـاني (االتفـاقـات ب
طــهـران وبــغــداد بـالــقــيّــمـة في
مــسـار تــوطــيــد الــعالقــات بـ
الـــبـــلــديـن) مــؤكـــدا (اجلـــهــود

ـــبــذولـــة في ســـيــاق تـــمــتــ ا
ــا االواصــر بــيــنــهــمــا أكــثــر 
مـضى رغبـة للـشـعبـ االيراني
والــــــــعـــــــــراقي). وأعـــــــــرب عن
(ارتــــــيــــــاحـه لــــــرســــــوخ االمن
واالســـــتــــقــــرار والــــوحــــدة في
الـعــراق بـلــد اجلـوار) مــؤكـدا:
(أنـــنــا نــســعى بـــكل طــاقــاتــنــا

لتمت أواصر الصداقة وتنفيذ
ـشـتـركـة بـسـرعـة). االتـفـاقـات ا
وهـــــــنّـــــــأ روحـــــــانـي (صـــــــالح
وحكومـته وشعبه بحـلول شهر
ـبـارك) الفـتـا الى أن رمـضـان ا
(الـبـلدين لـديـهمـا وجـهات نـظر
مـــتــــقـــاربـــة حــــيـــال الـــشـــؤون
نطقة والعالم) احلساسة في ا

ـنطـقـة وتوطـيد آمالً (بـتنـمـية ا
الـــــعـالقـــــات بـــــ الـــــبـــــلـــــدين
الـصــديـقـ ايـران والـعـراق في
ــشــتــرك). وفي ظل الــتــعــاون ا
سياق آخر اشار الى (الهجمات
الـصــهـيـونـيــة الـوحـشــيـة عـلى
غـزة) مــؤكـدا عـلى (ضـرورة أن
تــنـشط الــبـلـدان االسـالمـيـة في
هـذا اجملــال وتــعـمـل عـلـى مـنع
الكيان الصـهيوني من مواصلة
عـــــدوانـه). وتــــــبـــــادل صــــــالح
الـــتـــهــانـي مع عـــدد من مـــلــوك
ورؤساء وامـراء الدول الـعربـية
ــنـاســبـة حــلـول واالسالمـيــة 
شـهــر رمـضـان. وبـحـسب بـيـان
مـــكـــتـب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة
االعــالمـي امـس إن (صـــــــــــــالـح
ات الـهاتـفية ـكا اعرب خالل ا
مع سلـمان بن عـبد الـعزيـز ملك
الـسـعـوديـة ورئـيس جـمـهـوريـة
مــصــر الـعــربــيـة عــبــد الـفــتـاح
الــســيــسي والــرئــيس الــتــركي
رجـب طـــيب أردوغـــان ورئـــيس
اجلــمـهــوريـة االسالمــيـة حـسن

روحــاني وامـيــر دولـة الــكـويت
صباح االحـمد اجلابـر والعاهل
االردني عبد الله الـثاني وامير
دولــة قــطـر تــمــيم بـن حـمــد بن
خـلــيـفـة وولـي عـهـد ابــو ظـبي
مــحـمـد بن زايــد آل نـهـيـان عن
خـالص تـهـانيه و تـمـنـيـاته لهم
ــوفــور الــصــحــة والــســعـادة
ـزيـد من الـتـقـدم ولــشـعـوبـهم 
واالزدهـــار) داعـــيـــاً (الـــله عـــز
وجل أن يــــســـبغ عـــلـى جـــمـــيع
ــســـلـــمـــ في هـــذا الـــشـــهــر ا
الـفــضــيل مـزيــداً من اخلــيـرات
والـــــبــــركـــــات وان يـــــعم فـــــيه
االســتـقـرار والــسالم كـافـة بالد
). واضـاف الـبـيان ان ـسـلمـ ا
ـلوك والـرؤساء (بـدورهم هنـأ ا
واالمراء الرئيس صالح بحلول
شـهر اخلـيـر والطـاعـة معـرب
عن خــالص تــهــانـيــهم واطــيب
تــمــنـيــاتــهم لــلــرئــيس) داعـ
ن عــلى (الــعـــلي الـــقــديـــر ان 
الـــشــــعب الـــعــــراقي بــــالـــعـــزة

والرفعة والسؤدد).
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ادة عشر عاما استناد الحكام ا
?الـرابـعــة من قـانـون مــكـافـحـة
االرهاب رقم  13لسـنة 2005).
من جــهــة اخـرى كــشـف مـكــتب
فـتش العـام لوزارة الـداخلـية ا
ـــال الــعــام عن وجـــود هــدر بــا
بـنـحو  105 مـلـيـون ديـنـار في
عــقــد أبــرمـته مــديــريــة شــرطـة
مــحـافــظــة ديــالى لــشـراء كالب
بــولـــيـــســيـــة من شـــركــة غـــيــر
فتشية في متخصصة.وقـالت ا
بـيـان امس ان (جلـنـة تـدقـيـقـية
ــــفـــتش في ـــكـــتب ا تـــابـــعــــة 
احملـــافــظــة اكـــتــشــفـت تالعــبــا
ومــخــالــفــات في عــقــد ابــرمــته
مــديـريـة الـشــرطـة لـشـراء كالب
بوليسية حـيث أظهر التحقيق
االداري االبتـدائي قـيام  شـرطة
ديـالى بالـتـعاقـد مع شـركة غـير
متخصصة لـتجهيزها نحو 30
كـلبـاً بـولسـيًا السـتـخدامـها في
ـتـفـجـرات واخملدرات) كـشف ا
الفـتـا الى ان (الـلـجـنـة تـوصلت
ـتـعـاقد مـعـها الى ان الـشـركة ا
لــيس من تـخـصــصـاتـهـا فـضالً
ــهـا عـرضــاً أعـلى من عـن تـقـد
أسـعار الـسوق الـسائـدة بنـحو

 105مليون دينار).

ـيـة االنــتـقـام الـعــمـلــيـات الـعــا
للـشام بدأت حتـصد الـعديد من
األرواح) وخـتم الــكـاتب مـقـاله
ـــهم اآلن بــالـــنــســبــة انه (من ا
ــديــنـة لــداعش بــعــد انـهــيــار ا
الفاضلة التي دعا إليها إصدار
فـــيـــديـــوهـــات تـــدعـــو الـــنــاس
لـالســـتـــمـــرار فـي الـــقـــتـــال في
اخلــــفـــاء). وقـــضت احملـــكـــمـــة
ـركـزيـة في رئـاسـة اجلــنـائـيـة ا
اســتــئــنــاف بــغــداد الــرصــافــة
ــدة 15 االحتــاديــة بــالــســجن 
ـة العمل سنـة على مدان بـجر
كـــمــدرب عـــســـكـــري في احــدى
الـتـنــظـيـمـات االرهــابـيـة. وقـال
بـيــان جملــلس الـقــضــاء االعـلى
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(احملـكــمـة نــظـرت قــضـيــة احـد
االرهـــابـــيـــ وأصـــدرت عــلـــيه
ــدة خــمس حــكــمــا بــالــســجن 
عشـرة سنـة كونه اعـترف اثـناء
التـحقيق االبـتدائي والـقضائي
بـــانـه عـــمل مـــدربـــا في احـــدى
عـسكـرات الواقعـة في منـطقة ا
الـــــكـــــرمـــــة عــــــلى اســـــلـــــحـــــة
?الكالشنكوف والبي كي سي)
وتــابـع أن (احملــكـــمــة اصــدرت
ـدة خـمـسة حـكـمـهـا بالـسـجـن 

(أشـبه باحلـيـوان الفـار في جو
مليء بالـعدائية كـما أنه يعيش
في خوف من أن أي شـخص قد
يسـلمه للـحصول عـلى اجلائزة
ن يـــــدلي الـــــتي رصـــــدتـــــهـــــا 
ــعـلــومــات عــنه والــتي تــبـلغ
قيمتـها نحو 25 مليون دوالر)
وأردف أن (داعـش بــــــــــــــاق فـي
أذهــــــان الــــــنــــــاس كــــــمــــــا أن
تـــســجــيـالته الــدعــائـــيــة الــتي
تــقــلــصت بــشـــكل كــبــيــر بــعــد
خـــســارته لـــلــمــوصـل والــرقــة
عــادت الـــيــوم إلـى الــصــدارة)
مــشــيـراً إلى أن (نــشــاطـاته في
العـديد من األقـاليم وحتت راية
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نــشــرت صــحــيــفــة الــغــارديــان
الـبـريـطـانـيـة مـقـاالً لـنـيـكـوالس
هــنــ بــعــنـوان دولــة اخلـالفـة
انـــتــهـت إال أن تــنـــظـــيم داعش
لـديه خـطـة جديـدة. وقـال هـن
انه (بــعــد مــرور سـنــوات عــلى
آخــر ظـهــور لـزعــيم داعش أبـو
بـــكـــر الــبـــغـــدادي فـــإنه عــاود
الـظـهـور مـرة ثـانـيـة في فـيـديو
دعــائي حـــيث يــشـــيــرا الى انه
لـيس اخللـيفـة الذي يـلقى عـظة
أمــام اتــبــاعه بل هــو شــخص
هارب من الـعدالة) مشـيراً إلى
أن (احملـلـلـ تـطـرقـوا إلى مـدة
ـاثـلـة حـ  الــكـشف فـيـهـا
عن صــــــور لــــــثـــــــاني رجـل في
داعش أبــو مــصـعب الــزرقـاوي
وذلك قـبل أسـابـيع من مـقـتـله)
وتــابع إن (الــزرقـاوي ظــهـر في
ذلك الــفـــيــديـــو جـــالــســـاً عــلى
وسـادات عـلى األرض في غـرفة
بال نــوافــذ مع إضــاءة خــافــتــة
حـامالً سالحـاً في يده) مـبـيـنا
ان (البـغدادي يـعيش الـيوم في
فـقـاعـة أمـنــيـة صـغـيـرة مـلـيـئـة
ــوالــ له) مـــضــــيـــفـــاً أنه ابو  بكر البغداديبـــا
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ـدني حــريـقــا نـشب في اخـمــدت مـديـريــة الـدفــاع ا
نطقة السنك ببغداد. مبنى مكون من ثالثة طوابق 
ـديــريـة ــديــريـة فـي بـيــان امس إن (فــرق ا وقـالت ا
تمـكـنت من الـسـيـطـرة علـى حريق بـنـايـة مـكـونة من
ثالث طوابق حتتوي على مـخازن للعطـور وكماليات
السيارات في منطقة السنك) واضاف ان (عشرين
فـرقـة اطـفـاء تــمـكـنت من اقـتــحـام احلـادث واخـمـاد
النـيران بـوقت قـياسي) مشـيرا الـى (اسنـادها من
ــدني لــتـعــزيـز زورق الـعــراق الــتـابـع الى الـدفــاع ا

ياه بشكل مباشر من نهر دجلة). الفرق با
 وافــاد شـهــود عــيــان بــانــدالع حــريق قــرب بــنــايـة
دنـي باخالء الـعوائل ببـغداد فـيـما بـاشـر الدفـاع ا
ـصـدر في تـصـريح امس إن (حـريـقـا مـنـهـا.وقـال ا
اندلع داخل مولـدة اهلية لـتلتـهم واجهة بـناية ضمن
ـــدني مـــنـــطــــقـــة الـــكـــرادة) وتـــابع ان (الــــدفـــاع ا
ـكافـحـة واخالء الـعوائل من باشــــــــــر بـعـملـيـات ا

البناية). 
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