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طبعة العراق 

 صادق احلسيني 
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أنــشـأه األمــريــكــيــون في جــنـوب
الـعـراق بـعـد اجـتـيـاحهـم لـلـعراق
عـــــــام   2003 و إغــــــــــــــالقه
ّ خالل العـملـيات عام 2009 . و
التي قـامت بهـا الـقوات الـعراقـية
ضـــد داعش وكــــان آخـــرهـــا عـــام
توقـيف آالف الـعنـاصر من 2017
ـنــضــوين في الــتـنــظــيم وكـذلك ا
حتدثت تـقـارير عن نـقل مـعـتقـل
ـعـارك أوقـفـوا في سـوريـا خالل ا
الــتي خــاضـــتــهــا قــوات ســوريــا
ــقــراطـــيــة إلى الــعــراق. في الــد
غضـون ذلك  أعـلن مـسـاعـد وزير
العـدل لـلـشـؤون الدولـيـة وحـقوق
االنسـان االيـراني مـحمـد عـباسي
عن استعادة  19 سجينـاً إيرانياً
من الـــعـــراق. وقـــال عـــبـــاسي في
امس إنه (في ظل الــدبـلـومــاسـيـة

احلقوقية والقضائية الناشطة 
اسـتـعادة  284 سـجـيـنـا ايـرانـيا
من تـــــركــــمــــانــــســــتــــان و 16من
افـغــانـســتـان و  55 من تـايــلـنـدا
و 19 مـن الـــــــــعـــــــــراق و 28 من
الكويـت) واشار الى (إعادة 650
افـــغــــانـــيـــا وشــــخص واحـــد من
اذربـيـجان و  4من تـركـمـانـسـتان
و 10صومالي سجناء في ايران
الى بـــلـــدانـــهم) مـــؤكـــدا (اجــراء
محادثـات والتوقيـع على مذكرات
تـفــاهم حــقــوقـيــة وقـضــائــيـة مع
الــبـــلــدان االخـــرى قــد أحـــيل الى

وزارة العدل منذ  2013والتي 
تــــثــــبــــيــــتــــهــــا ضــــمـن قــــوانـــ
وصالحــيـــات الــوزارة مـــنــذ عــام
الفتا الى ان (اكثر من 2015) 90
اتـفـاقـيـة حـقـوقـيـة وقـضـائـيـة في
مـجـال اسـتــعـادة اجملـرمـ ونـقل
ــدانــ والــتــعــاضـد احلــقــوقي ا
ـدنـيـة والـقـضـائي فـي الـشـؤون ا
واجلزائية والتجـارية والقضائية
 الــتــوقــيع عــلــيــهــا بــ ايـران
والـــبـــلــــدان االخـــرى) وتـــابع ان
(محادثات يتم اجراؤها حاليا مع
بلدان اخـرى في هذا اجملال مـنها
روسيا وكازاخستان وبيالروسيا
وماليزيا وكوبا وبلدان اوربية). 
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ــمــثل اخلــاص لــلــرئــاسـة كــشف ا
الــتـركـيــة بـشـأن الــعـراق ويـسل أر
أوغـــلـــو  امس الـــســبـت عن زيــارة
مـرتـقبـة لرئـيس الـوزراء عادل عـبد
قبل . ـهدي إلى تـركيـا االربعـاء ا ا
ـــان وقــــال بـــيـــان امـس ان (الـــبـــر
الـتركي ضيف اجـتماعـا برئاسة أر
ـشاريع أوغـلـو نـاقش مـقـتـرحـات ا
ـتـعـلـقة بـإزالـة مـشـكـلة واحلـلـول ا
ـياه في العراق) ونقل البيان عن ا
أر أوغـلـو  قـوله (نـقـوم بـعـمل مـهم
جـــدا ألن الــعــراق جــارنـــا ونــنــفــذ
ــيـاه أعــمــاال مــهــمــة مـتــعــلــقــة بــا
والــطــاقــة) مــشــيــرا الـى ان (عــبـد

ـهـدي سـيجـري زيـارة لتـركـيا في ا
أيــار اجلــاري يــلــتـقـي خاللــهـا 15
الــــرئـــيس رجـب طـــيب أردوغـــان)
وتـابـع انه (سـتـكـون لـديـنـا فـرصـة
ـناقشـتها ـواضيع  إلعـداد بعض ا

رتقبة).  خالل الزيارة ا
فـي غـــــــضـــــــون ذلـك وصل وزيـــــــر
اخلـارجيـة محـمد علـي احلكيم الى
الــكـويت لــتـرؤس أعــمـال الــلـجــنـة
ـشـتـركــة بـ الـبـلـدين. الــوزاريـة ا
وقــالت الـوزارة  فـي بـيـان امس إن
(احلــكــيم وصل إلى الــكــويت عـلى
رأس وفـــد وزاريّ لــتــرؤس أعــمــال
ـــشـــتـــركــة الـــلـــجـــنـــة الــوزاريـــة ا
الـعراقــية-الـكويـتية)  واضاف أن
(أعـمـال اللـجـنة تـسـتمـر بـاالنعـقاد

 .( ويسل أر أوغلودة يوم
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اتـهم الـنـائب عن مـحـافـظـة نـيـنوى
حــــنـــ الــــقـــدو بــــعض اجلــــهـــات
الـسياسـية بالـتصارع عـلى منصب
احملــافظ من اجل حتــقـيق مــكـاسب
والــهـيــمـنــة عـلى امــوال االعـمـار  
مــشـددا عـلى ضــرورة دعم اخـتـيـار
شــخــصــيـة مــســتــقـلــة بــعــيـدة عن
االنــتــمـاءات احلــزبــيــة الدارة مـلف
احملـــافــظـــة الى بـــر االمــان . وقــال
الــقـدو لـ (الــزمـان) امس ان (تـوجه
مـجلس احملافظة الختيار شخصية
مــسـتــقـلــة بـعــيـدة عن االنــتـمـاءات
احلـزبيـة والوالءات السـياسـية امر
جـيد ونحن نـدعمه  كـون احملافظة
تـــمــر بـــحــالـــة اســتـــثــنـــائــيــة وان
اســتــمــرار الـصــراع  بــ االحـزاب
واطن بـشكل يـنـعكس سـلبـا عـلى ا
ـتــصـارعـة عــام) داعـيــا االحـزاب ا
الـى (دعم هـــــذا الــــتــــوجـه من اجل
اخـتيـار شخـصيـة قادرة على ادارة
ــلـــفــات واحلــفــاظ عــلى نــيــنــوى ا
لـتهـيئة االجـواء واجراء انتـخابات
مــجــالس احملــافـظــات خالل بــدايـة
ـقــبل) واضـاف ان (وضع الــعــام ا
اجملـــالس في جـــمــيع احملـــافــظــات
يــخـتـلف عن نـيـنــوى كـونـهـا حـالـة

فـريـدة من نـوعـهـا بـسـبـب الـصراع
الـذي تـشـهـده عـلـى االرض ووجود
وحـــــــدات اداريـــــــة خــــــارجـــــــة عن
سـيطرتها وتهريب النفط فضال عن
مــلــفــات الــفــســاد وبـالــتــالي نــحن
بـأمس احلاجة الى شخـصية تكون
قـادرة عـلى ادارة مـلف احملافظ الى
بـر االمان) وتـابع ان (هنـاك جهات
ـــنـــاطق فـــرصــة تـــرى ان اعـــمــار ا
لـــكـــسب مـــزيـــد مـن االمـــوال عـــبــر
رحلة ـشاريع التي ستقام خالل ا ا
وضوع هدفا ـقبلة ما جـعل هذا ا ا
ـنـصب). وافصح مـجلس لـلـظفـر با
نينوى عن وجود اتفاق على تعي

شـخصية مـستقلـة إلدارة احملافظة.
وقـــال نـــائب رئـــيس اجملـــلس نــور
الــدين قــبالن في تــصـريح امس إن
(اجملـــلـس اغـــلق بـــاب الـــتـــرشـــيح
ـنـصب احملـافظ منـذ ايـام وهو في
طــور الــتــشــاور لـتــحــديــد جــلــسـة
مـــخـــصــــصـــة الخـــتـــيـــار احملـــافظ
اجلـــــديــــد) واضــــاف ان (الـــــكــــتل
الــسـيـاسـيـة داخل اجملــلس مـتـفـقـة
عـلـى تـسـمـيـة شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة
ـــرحـــلــة الدارة احملـــافـــظـــة خالل ا
ـقبلـة النهاء اخلالفـات السيـاسية ا
فـي احملـــافـــظــــة وبـــ الـــكــــتل في
بـــغـــداد) وتـــابع ان (الـــعـــديـــد من
ـــتــــقـــدمـــ لــــلـــمـــنــــصب هم من ا

ـلف والسـيمـا االرقام مـسـتلـزمات ا
االنـتخابيـة  لنحو   68 ألفا و530
مــواطـــنــا يــرومــون جتــســيــد هــذا
ـــوضــــوع المـــر واقع) وتـــابع ان ا
(رئـيس الـلـجـنة فـارس حـازم ايوب
دير اضي انـذارا  قـدم  اخلمـيس ا
كتب عبر دائرة كاتب عدل نينوى ا
لـلمـطالـبة بـحق قبـول طلـب اللـجنة
لـالقـلــيم وفق الــقــانــون). من جــهـة
ــتــحــدث بــاسم كــتــلـة اخــرى عــد ا
ائـتالف دولـة القـانون الـنائب بـهاء
الـدين الـنـوري حل أو جتـمـيـد عمل
مـجـالس احملافـظات مـرفوض لـعدم
وجـود أسبـاب موجـبة حلـلهـا.وقال

الـــــنـــــوري في تـــــصـــــريح امس ان
ــطــالــبــة بــحل جــمــيع مــجــالس (ا
احملـافـظـات أو جتـميـد عـمـلـها وأن
ـشرف يـكـون مـجـلس النـواب هـو ا
عــــلى احملــــافـــظــــات حلـــ إجـــراء
االنـتخـابات هي عمـليـة غير مـوفقة
أو صــــحـــــيــــحــــة) واشــــار الى ان
(مجالس احملافظات لها دور رقابي
عــلى احملــافظ والـدوائــر اخلـدمــيـة
ـان لــديه الـكـثـيـر من وعــضـو الـبـر
الــواجــبـات الــرقـابــيــة لـيــتــابـعــهـا
بـالـوزارات واحملـافـظـات وبـالـتـالي
ــكن أن يـــحل مـــحل أعـــضــاء فـال 
مـجـلس محـافـظة). في تـطور الحق
رجــحـت مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات
تــــأجـــيل انــــتـــخــــابـــات مــــجـــالس
ـقبل.  وقال احملـافظـات الى العام ا
ــفـــوضــ مــعن رئـــيس مــجـــلس ا
الــهـيــتـاوي في تــصـريح  امس إنه
(مـن احملـــتــــمل تــــغـــيــــيـــر مــــوعـــد
انـتـخابـات مـجالس احملـافـظات اذا
ــــان عن ارســــال تــــقــــاعـس الــــبــــر
الـتعـديالت على قـانون االنتـخابات
ـقبلـة) مبـينا الكـثر من  15 يـوما ا
ــفــوضـيــة سـتــقــتـرح تــأجـيل ان (ا
االنــتـــخــابــات الى بـــدايــة الــســنــة
اجلـديدة 2020) مـؤكدا (اسـتعداد
ـفـوضـيـة الجـراء االنـتـخـابات في ا
مــحـافـظــة كـركـوك الـتـي جـرت بـهـا

ـــانــيــة ضــمن االنــتـــخــابــات الــبــر
ســجالت الــنـاخــبــ لـلــعـام 2018
ثلون احملافظة واالن لديها نواب 
فـي مــــجـــــلـس الــــنـــــواب) وتـــــابع
الـهـيتـاوي أن (حسم امـر النـازح
يــعــد الــتــحــدي االكــبــر امــام عــمل
ـــفــوضــيـــة) مــشـــيــرا الى أنه (ال ا
يــــســـمح الي نــــازح او مـــواطن في
ـنـاطق احملـررة بـاالنـتـخـاب ما لم ا
ــــتـــلـك بـــطــــاقــــة نـــاخـب حـــسب
ـقـتــرحـة عـلى قـانـون الــتـعـديالت ا
االنــتـــخــابــات) داعــيــا الــنــازحــ
ــواطـنــ الى (مــراجـعــة مـراكـز وا
حتـــديث ســـجالت الـــنـــاخــبـــ في
ناطق دن وا مـخيمات النازح وا
احلـضريـة لتحـديث سجالته). على
صـعيـد  اخر  انـتقد الـنائب مـحمد
الـكـربولي تـقـد ناشـطـة موصـلـية
تــــطـــوعت لــــرفع اجلـــثـث من حتت
ـــــــــــوصـل الـى الـــــــــــركــــــــــــام فـي ا
احملـاكم.وقال الـكربولي في تـغريدة
ـوصـلـيـة سـرور له ان (الـنـاشـطـة ا
عـبــد الـكـر بـادرت بـتـكـوين فـريق
دفونة ـتطوعن لرفع الـرفات ا من ا
ــوصـل) واضــاف ان حتـت ركـــام ا
(عـبد الكر ستقدم للمحاكمة بأمر
ــقــال بـحــجـة ســابق من احملــافظ ا
الـعـمل بدون اسـتحـصـال موافـقات

من احملافظ). 
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اطــاح فــريق امــني مــشــتــرك في
محـافـظـة ديالى بـاثـنـ من أبرز
نـاقـلي اخملـدرات بـكـم نـوعي .
وقال رئـيس الـلـجنـة االمـنـية في
مـــــجــــلـس احملــــافـــــظــــة صــــادق
احلـســيــني لـ (الــزمـان) امس إن
(فــريــقــا امــنــيــا مــشــتــركــا جنح
باإلطـاحة بـاثنـ من أبرز نـاقلي
العقاقيـر واحلبوب اخملدرة قرب
بعقوبة بـكم نوعي) مؤكدا أن
(احلرب على اخملدرات في ديالى
اتت ثـــــمــــارهــــا خـالل االشــــهــــر
اضيـة من خالل تفـكيك الـعديد ا
من الشـبكـات واخلاليـا واعتـقال
عـــنـــاصـــرهــا) مـــشــيـــرا الى أن
(مــعـــدالت تــرويـج اخملــدرات في
احملافظة هي االقل عـلى مستوى
الـبالد). في غـضــون ذلك كـشـفت
قـيادة شـرطـة ديـالى عن عـدد من
جرائم الـقتل الـتي حاول اجلـناة
تغطيتها على أنها انتحار خالل

اضية.   االشهر ا
ونقل بـيـان عن الـناطق االعالمي
بــإسم الــشــرطــة الــعــقـيــد غــالب
العـطـيـة قوله ان  (مـفـارز شـرطة
احملـــافــظـــة  وبـــالـــتــنـــســـيق مع

القضاء والطبابة العدلية كشفت
ــاضــيـة 5 عــلى مــدار االشــهــر ا
جـــرائم قــــتل مـــتـــعـــمـــدة حـــاول
اجلـــنــاة تـــغــطـــيـــتــهـــا من خالل
االدعاء بانهـا انتحار) الفتا الى
ــة  كـــشــفـت قــبل ان (آخــر جـــر
اســــابـــــيع عـــــدة بــــعــــد االدعــــاء
بانـتـحـار شاب لـكن الـتـحقـيـقات
ة قتل  الن اوضحت بأنـها جـر
تــأكــيــد حــالــة االنــتــحــار تــأخــذ
خطوات ابرزها الـتقرير الطبي)
وأشــار الــعــطــيــة  الى (إعــتــقـال
ـــا ـــتــــورطـــ  الـــعــــديـــد مـن ا
اســمــاهــا جــرائم االنــتــحـار و

ايـداعـهم بـاحلـجـز النـتـظـار قرار
الـقـضـاء)  واضـاف ان (عـمــلـيـة
نوعـيـة لـقـوات االمن اسـفرت عن
ضـبط عــجـلـتــ االولى مـحــمـلـة
بـفالتـر تـصـفـيـة مـيـاه والـعـجـلـة
الثانيـة حتمل مواد غذائـية غير
اصـولــيـة) مـبــيـنــا ان (سـيــطـرة
الـسـالم الـتــابـعــة لـفــوج طـوار
ديالى االول في قـضاء اخلالص
ضــبـطـت عـجــلــة عــلـيــهــا اشـارة
حجـز مروري كـمـا تمـكنت مـفارز
سيطرة مدخل قـضاء خانق من
ضــبـط عــجـــلــة ال حتـــمل اوراقــا
ثـبـوتيـة و عـجـلـة اخـرى مـحـمـلة
واد غير بـنحو 90كارتونـا من ا
ـسمـوح بـتـداولـهـا في سـيـطرة ا
ــــراديــــة و احــــالــــتــــهــــا الى ا
اجلهات اخملـتصـة). كما اعـتقلت
قــيــادة شــرطــة احملــافــظــة خالل
عـمـلـيـة امـنـيـة   13مـطـلـوبـا في
مـنــاطق مـتـفــرقـة من احملــافـظـة.
وفي بــغـداد الـقت قــوات قــيـادة
العـمـلـيات الـقـبض عـلى عدد من
ـتـهـمــ بـجـرائم مـخــتـلـفـة في ا
مـناطـق متـفـرقـة. وقـالت الـقـيادة
في بــــــيـــــان امس إن (الـــــقـــــوات
األمنية تـمكنت من اعتـقال أربعة
مـتــهـمــ بــاإلرهـاب في مــنـاطق
الـــعالوي واإلســـكـــان والــدورة)

الفــتــة الى (الــقــبض عــلى ســتــة
متهمـ بالسـرقة بيـنهم امرأتان
في مـناطـق الكـاظـمـيـة والـتـأميم
ومـديـنــة الـصـدر والــغـديـر وابي
غـــريب) واضــــاف الــــبــــيـــان ان
(القـوة الـقت الـقبض ايـضـا على
ثالثة متـهم بـترويج اخملدرات
في مــنــطــقــتي الــشــعــلــة وســبع
قــصــور) مــشـــيـــرا الى (إحـــالــة
ــتــهــمـ إلـى اجلــهـات جــمــيع ا
اخملتـصـة لـيـنـالوا جـزاءهم وفق

القانون). 
واعــلـنت قــيــادة الــعـمــلــيـات عن
تفجـير مـسيـطر علـيه في منـقطة
الــــــزيــــــدان. وضـــــــبــــــطت وزارة
الداخليـة خرقا في أنـبوب نفطي
في بــغــداد.وقــال الـنــاطق بــاسم
الـوزارة سـعـد مــعن في بـيـان ان
(مفـارز اسـتخـبارات شـرطـة نفط
الــوسط الــعــامــلــة ضـمـن وكــالـة
االســــتـــــخــــبـــــارات في الــــوزارة
ضــبـــطت خــرقـــاً عــلـى األنــبــوب
النـفطي في مـنـطقـة الكـرغولـية)
مــــشــــيـــرا الـى (رفع اخلــــرق عن
طــريق فــريق مـــخــتص من قــسم

الصيانة في نفط الوسط). 
ـنـافذ احلـدودية واحالت هـيـئة ا
مسافـرا عراقيـا مطلـوبا للـقضاء
في مـنـفـذ الــشالمـجـة احلـدودي.
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عـمق عــشـرة كــيـلـومــتـرات). ولم
تــــذكــــر الـــــهــــيــــئــــة مــــزيــــدا من
التفاصـيل. وذكرت وسائل اعالم
كــرديـــةأن (الــزلـــزال هــز قـــضــاء
دربــنــدخــان ومـــديــنــة حــلــبــجــة
ـــنــاطق وشــهـــرزور وعــددًا من ا
االخـرى وشــعـر به الــسـكـان في
ــــنــــاطـق) واضــــافت انه تــــلك ا
(وفق البـرنامج اخلـاص للزالزل
فـان الـزلــزال ضـرب احلـدود بـ

العراق وايران في الساعة 1:29
 .( ظهراً

وافـادت ان (شـدة الـزلـزال بـلـغت
درجات على مـقياس ريـختر 5.3
وبـــعـــمق  6 امـــيـــال وشـــعـــر به
الـسـكــان في مـنـاطـق دربـنـدخـان
وحــلـبــجــة وشــهــرزور وعـدد من
ـــــــــــــنـــــــــــــاطـق االخـــــــــــــرى فـي ا
ــــراصــــد االقــــلــــيـم.وســــجــــلت ا
الــزلـــزالــيــة اول امس اجلـــمــعــة
حــدوث هـزة بــلــغت قــوتــهـا 3.5
درجة عـلى مقـيـاس ريخـتر شـعر
ـواطنون في بـغداد وجرف بها ا
الــــنــــصــــر ولـم تــــرد انــــبــــاء عن
حـصـول اضـرار. وفي ايـران اكـد

ـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة شـــؤون ا
االزمات فـي محـافـظـة اذربـيـجان
شـــمــال غـــرب الـــبالد إن اربـــعــة
اشـخـاص لـقـوا مـصـرعـهم جـراء
الـصــواعق الـرعــديـة.وقــال امـيـر
عــبـــاس جـــعــفـــري في تـــصــريح
صـحــفي إن ( 4اشــخــاص لــقـوا
مـــصــــرعـــهـم جـــراء الــــصـــواعق
الرعديـة في احملافـظة) مـوضحا
إن (جمـيع الضـحـايا من الـرجال
عــامـا بــيــنــهم شــاب عــمـره  23 
أعوام).وكانت وصبي عمره  10 
دائــــــرة االنــــــواء اجلــــــويــــــة في
اذربيجـان الغربيـة قد حذرت من
وقوع فـيضـانـات واجواء رعـدية
ــيــا  قــامت في احملــافــظـــة. عــا
الـسـلــطـات الـهـنــديـة بـإجـــــــالء
نـــــحــــو  800 ألف شـــــخص في
الـســاحل الـشــرقي لـشــبه الـقـارة
الـهنـديـة بـسـبب اقـتـراب وصول
اإلعـــصــــار فـــانـي الـــذي بــــلـــغت
ســرعـــته  200 كـــيـــلــومـــتـــر في
الـسـاعــة. وذكـرت إدارة األرصـاد
اجلــويـة الــهــنــديــة أن اإلعــصـار
ســيــضــرب مــديــنــة بــوري الــتي

يقدسهـا الهندوس.و نقل 800
ألف شخص إلى أمـاكن آمـنة من
مــنــطــقــة في واليــة أوديــشــا 13
الـتي سـتتـلـقى الـضـربـة الـكـبرى
لإلعـصــار.وحـضــرت الـســلـطـات
الــهــنــديــة نـحــو ألـف مـلــجــأ في
مــــدارس وأبـــنــــيـــة حــــكـــومــــيـــة
الســـتــقـــبـــال أكــثـــر من مـــلـــيــون
شخص. وضـرب اإلعصـار خليج
الـبـنــغـال بـريـاح ســرعـتـهـا 205
كـلــيـلــومــتـرا في الــسـاعــة وهـو
أقـوى إعـصــار يـضــرب الـسـاحل
الشـرقي لـلهـند مـنـذ عقـدين قبل
ان يـــــصــــبـح عـــــلى بـــــعــــد 450
كـلـيــلـومـتـرا مـن الـسـاحل. وهـذا
رابع إعــصــار من نــوعه يــضـرب
الـــســـاحل الـــشـــرقي لـــلـــبالد في
غــضــون ثـالثــة عــقــود وحــذرت
االرصـاد الـهـنـدية مـن أن الـرياح
ـــكـن أن تـــقـــتـــلع الـــعــــاصـــفـــة 
األشــجـــار واحملـــاصــيل وتـــدمــر
ـــنــازل والـــبــنـــيـــة الــتـــحــتـــيــة ا
لالتـصـاالت والــطـاقـة إلى جـانب
ناطق التسـبب بفـيضانـات في ا

نخفضة. ا

سيؤثر سـلبيا في  الـعراق ويهدد
امـنه). من جــهــته رأى احملـلل في
الشؤون الستراتـيجية فاضل أبو
رغـيف إن (عـددا كـبـيـرا من الـذين
ألـقي الـقـبض عـلـيـهم في الـعـراق
وســــوريــــا خـالل الــــعــــمــــلــــيـــات
العسكرية هم شرعيون ومنظرون
ــلـكــون قـدرة ومـفــتــون وهـؤالء 
احملـاجــجـة وإيـراد األدلــة وغـسل

الدماغ واإلقناع).
وبـعــد شـهــر من انــتـهــاء تـنــظـيم
داعش في سـوريــا والـعــراق بـدا
واضـحــا أن بـغــداد وافـقت بــنـاء
على مقترح من دول غربية تسعى
ــقـــاتــلـــ األجــانب ــنـع عــودة ا
عـلى تضـييف احملـاكمات و إليـها
ــتــعــلــقــة بــآالف ال ســيــمــا تــلك ا
ــعــتــقـلــ الــذين ال يــزالــون في ا
قـبــضــة أكـراد ســوريــا بـعــد دحـر
الــتـــنــظــيـم من آخــر جـــيب له في
شـرق ســوريــا.وغـالــبــا مـا تــكـون
السـجـون مـرتـعا لـلـفـكـر االرهابي
حـيـث بـرز اسـم زعـيـم داعش أبـو
بــكــر الــبــغــدادي من بــوكــا الــذي

صفاء االعسم
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قــال ضـابط كــبـيــر في سالح اجلـو
اإلسـرائـيـلي إن منـظـومـة صواريخ
إس- 300 الـــروســيـــة في ســوريــا
أصــبـحت عـمـلــيـاتـيـة وأن اجلـيش
اإلسـرائيـلي يتـجهـز إلى حتيـيد ما
يـــجب حتــيـــيــده ولــلـــتــوصل إلى
حــريــة في كل نــقــطــة أثــنــاء حـرب
مـــحـــتــمـــلـــة.وخالل مـــقـــابــلـــة مع
صـحـيـفة (مـعـاريف) قـال الـضابط
تـومـيـر بـار مـهـددًا ان (كل بـطـاريـة
صــواريخ تــهــدّد حــريّــة نــشــاطــنـا
مـكن أن جتد وإتـمام مـهمّـتنـا من ا
نـفسهـا تتعـرض للهـجوم).وأضاف
ان(مـن غيـر الـصحـيح الـدخول إلى
مــوضــوع إن كـانـت مـنــظــومـة إس
تـدار من جانب الـسوري أو 300
حتـت مـــراقــــبــــة الــــروس وفي كل
احلـاالت علينا أن نتجهّز ألن تكون
عـمـلـيـاتيّـة في صـبـاح الـغـد).ولفت
بــار إلى أن (مــســار تـدريـب طـواقم
ــنـظــومـة ســوريّـة لــلــتـعــامل مع ا
الـذي استمرّ أشهرًا عدّة قد انتهى
وقــد يـتــطـلّـب األمـر تــدريب طـواقم
أخـــــــرى).وأضـــــــاف أن (اجلـــــــيش
اإلســرائــيـلـي يـعــمل لــكي ال يــكـون
هـنالك حـزب الله ثانٍ ومـيليـشيات
إيـرانيّة في سوريا ونحن نعمل كل

مـا يجب كي ال يكون وجود إيراني
عـلى األراضي الـسوريـة )وتابع ان
(اإلصــــرار الـــذي نـــبــــديه في هـــذا
ـوضـوع أتى بـنـتـيـجـة لـكـنـنـا لم ا
نــصـل لــلــنــهــايـــة بــعــد) عــلى حــد
قــولـه.لــكــنه لــفت إلى أن (اإلصــرار
اإليـراني على التموضع في سوريا
مــا زال مــســتــمــرا وأن طــهــران لن
تــتـــنــازل بــســهـــولــة).وفي ســيــاق
مـتـصل قـال رئـيس أركـان اجلـيش
اإلسـرائــيـلي أفـيف كـوخـافي (إنـنـا

سـنعمل كل ما بوسعنا من أجل أن
يــكـون اجلـيش عــلى أ اسـتـعـداد
ـــواجـــهـــة أي طــار وجـــاهـــزيـــة 
مــحــتــمل).وأشــار كـوخــافي خالل
حـــفل عـــســـكـــري إلى أن (اجلـــيش
يـواصل استعداداته لـيكون مالئما
لــــلــــتـــــكــــيف مـع الــــتــــغــــيــــيــــرات
احلـــاصـــلــة).وأوضـح أن (اجلــيش
يــعـمـل لـيال ونــهـارا عــلى اخـتالف
األذرع واأللــــويـــــة لــــضــــمــــان أمن

إسرائيل ومواطنيها).

 —cM  wB   ≠ œ«bGÐ

دعــا خـــبــيـــر امــنـي الى االســراع
بإجراء محاكـمات لعناصر داعش
ـعـتقـالت التي لـتجـنب اخـتـراق ا
يعـتزم الـعراق بـناءهـا إلستـيعاب
عـــنـــاصـــر داعش الـــعـــائـــدين من
سوريا وسط انـباء بطـلب العراق
مـبـلغ مــلـيـاري دوالر إلنــشـاء تـلك
ـــعـــتـــقالت وتـــهـــيـــئـــة مـالكــات ا
وشـركـات امـنـيــة واسـيـجـة لـهـا .
وقـال صــفــاء االعـسم لـ (الــزمـان)
امس ان (الــــعــــراق طــــلب نــــحـــو
ملياري دوالر لغرض بناء وتهيئة
مــــعــــتــــقالت خــــاصــــة ومـالكـــات
وشركات امـنية واسـيجة وتـوفير
غذاء لعناصر داعش العائدين من
ــقـرر وضــعـهـم في تـلك سـوريــا ا
ـعـزل ـعـتـقالت الــتي سـتـكـون  ا
عن السـجون الـعراقيـة وحتى عن
االسـر الـتي كـانت مـحـتـجـزة لدى
داعش) مشيـرا الى انه (لن يكون
هـنــاك ارتــبـاط بــ الـســجـون او
احملكوم بـتهم اخرى مع داعش
لكن هـناك تـخـوفاً من االسـر التي
كـانـت مـحــتــجـزة لــدى داعش في
ـكن من الـسـهـولة سـوريـا الـتي 
ـتطرف). ان جتند خلـدمة الـفكر ا
ورأى االعــــــــــــــســم ان (اجـــــــــــــراء
مـحـاكــمـات لـهـؤالء بــشـكل سـريع
يـجـنب الـعــراق مـخـاطـر اخـتـراق
ــعــتــقالت  او الــتــأثــيــرات تــلك ا
اخلارجية التي تهدف الى تهريب
هـؤالء بـطـرق غـيـر مـشـروعـة كـمـا
حــــدث في ســــجـــنـي ابـــو غــــريب
والسماوة او نـقلهم بغـتفاقات او
وساطات الرجاعهم الى بلدانهم)
ــوضـوع مــشــددا عــلى ان (هــذا ا
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واوضحت الهيـئة في بيان امس
إنه ( إحــالـــة مــســـافــر عــراقي
ـنـفـذ وفـقـاً لـكـتاب لـلـقضـاء في ا
مكـتب جـهـاز اخملابـرات الـوطني
الـعـراقي ومـذكـرة إلـقـاء الـقـبض
الـــصـــادرة من الـــوزارة/ وكـــالــة
الـــــوزارة لــــشـــــؤون الــــشـــــرطــــة
بــالــتــعــاون مع شــعــبــة الــبــحث
تـهم والـتـحري) واضافـت ان (ا
احيل وفق محـضرا اصـوليا إلى
مركـز شـرطـة الشالمـجـة لـعرضه
أمـام قــاضي الــتــحـقــيق التــخـاذ
اإلجــراءات الــقــانــونـيــة الـالزمـة

بحقه).
ــثـنى احـبــطت مــديــريـة  وفي ا
الشرطة دخول عجلت محملت
ــواد مــخـــتــلــفــة فـي ســيــطــرة
الــــــــعـــــــارضـــــــيــــــــات شـــــــمـــــــال
ــديــريــة في احملــافــظــة.وقــالت ا
ـديريـة ضـبطت بيـان امس إن (ا
ـواد غذائية عجلتـ محمـلت 
غـيـر خــاضـعـة لـشــروط الـصـحـة
الـعــامــة ومـنــتـهــيــة الـصالحــيـة

لالستهالك). 
كـــمـــا شب نـــزاع عـــشـــائـــري في
احـدى مــنـاطق قــضـاء الــرمـيــثـة
بـــاحملــافـــظـــة اســـفــر عـن مــقـــتل
شــــــخــــــــص واصــــــابــــــة آخــــــر

بجروح. 

تومير بار
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اعــلـنـت وزارة الـتــربـيــة عن تــغـيــيـر
مـوعد االمتحـــــانات العامـة للدراسة
ـتـوسطـة للـعـــام الـدراسي اجلاري ا
لـيـكون بـعد عـطلـة عـيد الـفطـر .وقال
مـديـر الـعالقـات واالعالم في الوزارة
فــراس مـحـمـد حــسن في بـيـان امس
ان (االمـتحانـات ستبـدأ يوم الثالثاء
ــقـبل ــوافق يـوم  11مـن الـشــهـر ا ا
وتـنتهي يوم  30 مـن الشهـر نفسه),
واضـــــــاف ان (الــــــوزارة ابــــــلـــــــغت
ـديريـات العـامة لـلتـربيـة في بغداد ا
واحملــــافـــظـــات كــــافـــة عـــدا اقــــلـــيم
ــــوعــــد اجلــــديــــد كــــردســــتـــــان بــــا
لالمــتـحـانــات لـيـتــسـنى لـهم تــبـلـيغ
الــطـــلــبــة به). ددت وزارة الــتــربــيــة
مــواعــيــد االمــتــحـانــات الــنــهــائــيـة
ـنـتـهـيـة ـنـتـهـيـة وغـيـر ا لـلـمـراحل ا
للعام الدراسي اجلاري  للدور االول.
وكــانت الــوزارة قــد  حــددت الــثـامن
والـعشرين من الشهر اجلاري موعدا
ـتوسطة رحلة ا الجـراء امتحانـات ا
. مـن جــــهــــة اخـــــرى عــــلــــنت وزارة
التعليم العالي امس السبت عن فتح
الــتـعـيـ في كـلـيــة احلـلـة اجلـامـعـة
االهــــــــلــــــــيـــــــة عــــــــلـى مـالكــــــــهـــــــا
الـتـدريسي.وقـالت في بيـان إن (كلـية
احلــلـة اجلـامــعـة االهـلـيــة تـعـلن عن
اسـتقبال طلبات التعي على مالكها

ــسـتـقـلـ في مــا يـنـتـمي اخـرون ا
الحـزاب وكـتل سـيـاسـيـة وبـعـضهم
ــــان احلــــالي او نــــواب فـي الـــبــــر
الــــســـابـق). في غـــضــــون ذلك قـــال
عـضـو الـلـجـنـة الـتـحـضـريـة القلـيم
نـيـنـوى االداري وعد الـله عـز الدين
بـان اللـجنـة قامت بـرفع دعوى ضد
مــديـر مـكـتب نــيـنـوى لـلــمـفـوضـيـة
ـسـتقـلة لـالنتـخابـات لـعدم قـبوله ا

طلب اللجنة . 
وقــال عــز الـــدين في بــيــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (طــلب الــلــجــنـة
ـقدم لـلمكـتب هو لـتحويل نـينوى ا
القـليم اداري مـشفـوعا بـالعـديد من
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلــــويــــة والــــرصـــد الــــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة النـقـل ان يـكون
ـناطق الطـقس اليـوم االحد في ا
كافـة صـحـوا مع ارتـفـاع درجات
احلـــرارة عـن الـــيـــوم الــــســـابق.
وقالت الـهـيئـة في بـيان امس ان
نـطـقـت (الطـقس سـيـكـون في ا
الوسـطى والشـمالـية صـحواً مع
ـنطـقة قطع من الـغـيوم امـا في ا
اجلنـوبـية فـيـكون غـائـما جـزئـياً
مع ارتــفــاع بــدرجــات احلـرارة),
الفـــتـــة الـى ان (طـــقس يـــوم غـــد
االثـــنــ ســـيـــكـــون صــحـــواً في
الوسط والـشمـال وغائـما جـزئياً
في اجلنـوب مع إرتـفاع بـدرجات
ـناطق). من احلرارة في جـميع ا
جهـة اخـرى ضربت هـزة ارضـية
قــــوتــــهـــا  5.3 درجــــة مــــديــــنـــة
سح السليمانـية. وذكرت هيئة ا
اجليولوجي األمريكية أن (الهزة
كـيـلـومـترا وقـعت عـلى بـعد  71 
جنوب شرقي الـسليمـانية وعلى

حن قدو

أفيف كوخافي
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الـــتــــدريـــسي من حــــمـــلـــة شـــهـــادة
ـتـقـاعـدين الـدكـتـوراه حـصـراً ومن ا
وغـيـر مـعـيـنـ في دوائـر الـدولـة او
الــكــلــيــات االهــلــيــة) مــوضــحــة ان
ـــطــلـــوبـــة هي (االخـــتـــصـــاصـــات ا
دكـــتــوراه تــمــريـض ودكــتــوراه طب
اســنــان ودكـتــوراه فـيــزيــاء طـبــيـة 
ودكـتـوراه اجهـزة الطـبـية ودكـتوراه

محاسبة). 
واشـارت الى ان (االعالن جاء تنفيذاً
لـتـوجـيـهـات الـوزارة بتـعـيـ حـمـلة

الــشــهــادات الــعــلــيــا في الــكــلــيــات
االهلية). واوضح مالبيان ان بإمكان
الـراغب بالـتعي االسـتفــــــــــــسار
مـن خـالل االتــــــــــــصــــــــــــال عـــــــــــلـى
الـــــــــــــــرقــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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او احلـضور الى مقر الكلية في بابل
/ الـــرارجنـــيــة /طـــريق حـــلــة جنف
مــــســـتــــصــــحـــبــــ مـــعــــهم كــــافـــة
ــسـتـمــسـكـات واالوراق الــرسـمـيـة ا

والسيرة الذاتية.


