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هدي بحضور انـها (ألتقت بعبـد ا
رئــيـسـي هـيــئـة الــنـزاهــة وديـوان

ــالـيـة وكــالـة  حـيث  الــرقـابـة ا
تــســلــيــمه مــلــفــات فــســاد كــبــرى
وخـــطــيــرة جـــداً بــشـــأن عــقــارات
الــدولـة كــمــا انـهــا ألـقت الــضـوء
عـلى واقـع عـقـارات الدولـة وحـجم
ـلف فـضالً عن الــفـسـاد في هـذا ا
حـجم الفسـاد في دوائر التـسجيل
الـعـقـاري).وسـلمـت التـمـيـمي عـبد
ــهـدي (كـتــابـاً طــالـبت من خالله ا
لف مع تابعة هذا ا تشكيل جلنة 
الـتأكيد على االسراع فـي تشكيلها
شار هـام ا لـلمـباشرة في تـنفـيذ ا
لـهـا).وقـدمت الـتـمـيـمي فـي نـهـاية
الــلـقــاء(شــكـرهــا لـرئــيس مــجـلس
الـوزراء عـلى تـفـاعـلـه وااليـجـابـية
الـتي تـعـامل بهـا مع مـا  عرضه
ال وبـدوره شـكـر حـرصـهـا عـلـى ا
الـعام وأمر مكتبه بتـشكيل اللجنة
وبـالتنسيق مع التـميمي بوصفها
رئــيس جلــنـة مــتــابـعــة اإليـرادات
ــالــيــة االخــرى ضـــمن الــلــجــنــة ا
الـنيـابيـة) بحـسب البـيان.ومضى
الـبـيـان قائـال ان (التـمـيـمي وعدت
وأوفـت بـوعــدهــا وهــذا أول سـهم
أطـلق بـاجتاه الـفـاسدين وسـتأتي
الــــســــهــــام تـــــبــــاعــــاً) عــــلى حــــد
تـعـبـيـره.واحـبطت هـيـئـة الـنـزاهة
مـــحــاولــة لالســـتــيالء عــلى أرضٍ
ــلـــوكــة لــلــدولــة فـي مــحــافــظــة
ديــالى.وقــالـت الــهــيـئــة فـي بــيـان
امـس إن (مالكـات مــكــتب حتــقـيق
ديــالى الـتي انـتـقــلت إلى مـديـريـة
الــبـلـديـة في بـعـقــوبـة تـمـكـنت من
ضــبط مـوظَّف يــعـمل مــسـاحـاً في
ـديرية لقيـامه بتوجيه كتاب إلى ا
مـديـرية زراعـة الـقضـاء يُـشيـر فيه
إلى أن االرض الـبـالغـة مسـاحتـها
اكــثــر من  110دوا  تــقـع خـارج
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دعـا خبير في القانون النائبة عن
ســائــرون مــاجــدة الــتــمــيــمي الى
الـكــشف عن مـلـفـات الـفـسـاد الـتي
قــدمـــتــهــا الى رئــيس الــوزراء في
حــال عــدم اتــخــاذ جــراء حــقـيــقي
بــصـددهـا مـبـديــاً اعـتـراضه عـلى
ـتابـعة مـطـالبـتهـا بتـشكـيل جلـنة 
الـقضية ألنه (ال يوجد شعب جرب
فـشل اسلوب الـلجان بـقدر الشعب
الــعــراقي). وكــانت الــتــمــيـمـي قـد
اعـلنت انـها سلـمت رئيس الوزراء
ـهـدي مـلـفـات فـسـاد عـادل عــبـد ا
وصـفــتـهـا بـ(الـكـبـيـرة واخلـطـيـرة
جـداً) بـشأن عـقـارات الدولـة. وقال
عــبـد اخلــالق الــشـاهــر لـ(الـزمـان)
امـس ان (هـــــــنــــــــاك من يـــــــرى ان
الــتـــمــيــمي كــونــهـــا في الــلــجــنــة
االقــتــصــاديــة ولــيـسـت في جلــنـة
الــنـزاهـة ال يــنـبـغي لــهـا ان تـمـنح
الــفـسـاد جـهــدا اسـتـثـنــائـيـا كـمـا
يـجري االمـر معـها  وأنـا اقول ان
االقــتـصــاد دمــره الـفــسـاد وهــكـذا
الـسياسـة وهكذا كل شيء في هذا
الـبــلـد فـهـو كـارثـة كـبـرى يـنـبـغي
عـلى اجلـمـيع االهـتـمـام بـهـا النـها
اكـلت وستأكل االخضر واليابس)
ـالـيـة تـمـتلك مـضـيـفـا ان (وزارة ا
الـدوم الـعام - عقـارات الدولة -
وهـي في الـوقت نــفــسه مـســؤولـة
ــــواطــــنــــ  عـن حــــفظ امــــوال ا
وخالل عـملي محاميا وناشطا في
ـــشــمـــولــ مـــجـــال الــدفـــاع عن ا
بــالـقـانـون  72 رأيـت الـعـجب  من
ذلـك ان ثــالث قـــــــــــطـع اراض فـي

مــنــطــقـة الــشــمــاعـيــة حتــديـدا 
تـزوير بيـعها وبـناؤها  فضال عن
اغــتـصـاب مـسـؤول وال يـزال لـ13
بـيتا مـتالصقا من اصحـابها وهو
يـسكن بهـا مع ضيوفه وحـماياته.
وهــذا فـيــمـا يــخص مــال له اهـله
فكيف ان كان مال الدولة وهو مال
ال اهـل له?). وتابع الشاهر (اتوقع
ان يـكـون ب مـعـلومـات الـتمـيمي
هدي ما يشيب رأس قدمة لعبدا ا
اجلـن  وانصـحها انه ان لم يتم
اتخاذ اجراء بصددها فينبغي لها
اسـتـجـابـة لـنـداء الـوطن والـشرف
والـواجب ان حتـيط شـعبـهـا علـما
ـعـلــومـات الـواردة فــيـهـا)  بــكل ا
مـسـتدركـا (اخـتـلف معـهـا فقط في
انـهـا طـالـبت بـتـشـكـيل جلـنة  وال
يــوجـد شـعب جــرب فـشل اسـلـوب
الــلـجـان بـقـدر الــشـعب الـعـراقي).
وقــالت الــتـمــيــمي في بــيـان امس
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حـــدود الــبــلــديـــة وهــذا مــخــالف
لـلــحـقـيـقـة إذ إنـهـا تـقع في مـركـز
ــــديـــنــــة) مـــؤكــــدة ان (مالكـــات ا
ـــكـــتب انـــتـــقـــلت بـــعـــد ذلك إلى ا
مـديرية الزراعة التي تعاقدت بناءً
عـــــلى هـــــذا الـــــكـــــتــــاب مـع أحــــد
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اكـد مـحـافظ ذي قار اجلـديـد عادل
ــرسـوم الــدخــيـلـي عـقب صــدور ا
اجلــمـهــوري بـتـعــيـيــنه مـحــافـظـا
االحـد  انه سيعمل ما بوسعه من
اجـل حتــــســــ واقـع اخلــــدمــــات
ـبــاشـر ـســاس ا الــيـومــيــة ذات ا
بــحــيــاة ابـنــاء احملــافــظـة ووضع
خــطــة عــمل خلــدمــة جــمــيـع مـدن
احملـــافــظــة. واكـــد لـ (الــزمــان) ان
(اخلــدمـــات االســاســيــة هي الــهم
ـشترك الذي يجمعنا مع ابنائها ا
ولـزاما عـلينـا التعـامل والتواصل
بــكـل جــديــة وبــذل مــا بــوســعــنــا
واخـواني في جمـيع دوائر الدولة
مـن جــهــود وحــمـــاس في الــعــمل
الــيـومي وفي جــمـيع الـقــطـاعـات
والـعمل عـلى االستفـادة من منافع
الــــنـــفـط لـــدعم جــــهـــود االعــــمـــار

وتـــطــــويـــر الـــبـــنى الــــتـــحـــتـــيـــة
بـالتـنسيق مع مـجلس احملـافظة).
واضـاف (لديـنا خـطة عـمل طموح
خلـدمـة ابنـاء احملـافظـة في مـجال
اخلــدمــات الــيــومــيــة االســاســيــة
شاريع متقدمة االجناز ومتابعة ا
وفي الــطـلـيــعـة مـنــهـا مـســتـشـفى
ــشــاريع الــنـــاصــريــة الــتــركي وا
ــتـلـكــئـة والـعـمـل عـلى اجنـازهـا ا
وفق اهــــمـــيـــتـــهـــا واولـــويـــتـــهـــا
.( واطن وانعكاسها على حياة ا
واوضـح (انـــنـــا مـــقـــبـــلـــون عـــلى
حتــقـيق مــرحـلــة عـمل طــمـوح من
خـالل التعـاون مع ابناء احملـافظة
في جــمـيع الــقـطـاعــات واالنـتـقـال
مــعــهم مــيــدانــيــا لالســتـمــاع الى
افـــكـــارهم وارائــهـم ومــشـــاكـــلــهم
والتنسيق مع احلكومة االحتادية
والـــوزارات فـي مـــجـــال تـــنـــفـــيــذ
ـهـمـة واالنـفـتـاح عـلى ـشــاريع ا ا

االســــتــــثـــمــــار). وكــــان مـــجــــلس
مـحافظـة ذي قار قد صوت في 26
ـــاضـي عــــلى اقــــالـــة حــــزيــــران ا
احملـــافـظ يـــحـــيى الـــنـــاصـــري ثم
صــادقـت احملــكــمــة االداريــة عــلى

قرار االقالة. 
وصـــوت مـــجــلس احملـــافـــظــة في
جــلـسـة طـارئــة في الـثـامن من اب
اجلــاري عــلى اخـتــيــار الـدخــيـلي
طلقة نصب احملافظ  باالغلبية ا
بـ  21 صـوتـا من ب  22 صـوتـا
نصب للدخيلي الذي كان يشغل ا

بالوكالة.     
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ـقرب اطـاحت وزارة الـدفاع امس 
مـن زعـيم تــنــظـيم داعـش ابـو بــكـر
الـبغـدادي في محـافظـة االنبـار كان
يــشـغل مـنــصب األمـيـر الــعـسـكـري
لـقـاطع هـيت قـبل الـتـحـريـر. وقالت
في بـيـان انه (بعـملـيـة استـخبـارية
نـوعية تـميزت بـاجلرأة والتـخطيط
الــســـلــيم نــفــذت وفـق مــعــلــومــات
اسـتـخبـارية دقـيـقة وبـكـم مـحكم
تـمكنت مـفارز شعـبة االستـخبارات
الـعـسكـريـة في الفـرقة 7 بـالـتـعاون
مـع استـخـبـارات الـفـوج االول لواء
ـشـاة 29 مـن اإلطاحـة بـأحـد أبرز ا
االرهـــابــيــ فـي هــيت بـــاألنــبــار).
وأضـــــافت أن (اإلرهــــابـي يــــشــــغل
مــنـصب األمـيــر الـعـســكـري لـقـاطع
هــيـت قــبل الــتــحــريــر ويــعــد احــد
ـقـربـ لـلـمـجـرم ابـو االرهـابــيـ ا
بـكـر الـبـغدادي وهـو والـد لـعدد من

اإلرهابي حيث  قتل احد ابنائه
من قـبل االجـهـزة االمنـيـة فيـمـا قام
آخــر بــتــفــجــيــر نــفــسه بــعــمــلــيــة

انــتــحـاريــة وهـرب آخــر إلى خـارج
الـبـلـد بعـد إصـابـته باحـدى مـعارك
الــتــحــريـر).وأشــار الــبــيـان إلى أن
ـذكـور قد قـام بـتهـجـير (اإلرهـابي ا
عـدد من الـعوائل واجـبار مـنتـسبي
األجـــهــزة األمــنــيــة فـي هــيت عــلى
اعـالن الـتـوبــة وسـحب اسـلــحـتـهم
كــمـا قـام بـتــجـنـيـد الــشـبـاب عـنـوة
لـداعش اإلرهابي).وبحسبت مواقع
ـعـتقل الـتـواصل االجـتـماعي فـإن ا
يـدعى شعـبان ناصـر الهـيتي وهو
ايــضًــا مـــســؤول مــلف الــتــجــنــيــد
ــــضــــافــــات.الى ذلك أخــــتــــرقت وا
مـديـريـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية
وفـككت خلية إرهـابية كانت تخطط
ـــــواطــــــنـــــ في الســـــتــــــهـــــداف ا
األنــبـار.وقــال بـيـان لــلـمــديـريـة انه
(بـعـمـلـيـة اسـتـخـبـاريـة نـفـذت وفق
مـعلومـات دقيقة ومـتابعة مـستمرة
وبـكم محـكم تمكنت مـفارز شعبة
اســتـــخــبــارات الــفــرقــة الــعــاشــرة

بـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لـواءي
ــــــشـــــاة 39 و40 مـن اخــــــتـــــراق ا
وتـفكيك خلـية إرهابيـة تعمل ضمن
مـنـطقـتي جزيـرة الرمـادي والكـرمة
بــاألنــبــار) مــوضــحــا ان اخلــلــيــة
(كـانت تـخـطط السـتـقطـاب عـنـاصر
جـديدة وتنفيذ عمليات ارهابية في
احملـافظـة).وأضاف ان الـقوة (ألقت
الــقــبض عــلـى الــرؤوس اخلــمــسـة
األسـاسية في اخللـية الذين يعدون
ـهــمـ لــلـقــضـاء ــطــلـوبــ ا من ا
ـوجب مذكرات قـبض وفق احكام
ـادة  4 إرهــاب).كـمـا الــقت قـيـادة ا
شـرطة واسط  القبض على ارهابي
وصـفته باخلطـير . وقالت في بيان
ان (فـوج طـوارى واسط االول ألقى
الـقبض بالـتعاون مع اسـتخبارات
مـكافحة االرهاب عـلى متهم خطير
ـادة  4 أرهــاب في مــطـلــوب وفق ا
قــضــاء الــصــويــرة ضــمـن احلـدود
الــــــفــــــاصــــــلـــــة مـع مــــــنــــــطــــــقـــــة

مــشــيــرة الى (إحــالـة الــســيــافــيـة)
ــتـهم الى الــقـضـاء لــيـنـال جـزاءه ا
الـعـادل).  من جـانـبـهـا الـقـت قـيادة
عـملـيات بـغداد القـبض على سـبعة
مــتـهــمــ بـيــنـهـم فـتــاة وفق مـواد
ــنـــاطق قـــانـــونـــيــة مـــخـــتـــلـــفـــة 
مـتفرقة.وقـالت في بيان إن (القوات
األمـــنـــيــــة في عـــمـــلـــيـــات بـــغـــداد
وبـاالشـتراك مع مـفارز من مـكافـحة
إجـرام وامن واسـتـخـبـارات بـغداد
تـمكـنت من اعـتقـال سبـعة مـتهـم

وفق مــواد قــانــونــيــة مــخــتــلــفــة)
ـعـتـقـلـ مـوضـحـة ان (اثـنـ من ا
كــانـــا يــســتــقالن عـــجــلــة نــوع في
مـنـطـقـة الـكرادة ضـبط بـحـوزتـهـما
كـــمــيـــة مـــــن مــادة الـــكــريـــســتــال
اخملــدرة فــيــمــا اعـتــقــال مــتــهــمـ
يـــحـــمالن اجلــنـــســـيــة اإليـــرانـــيــة
لــقـيـامـهـمــا بـسـرقـة مــحل صـيـرفـة
فــــي مــنــطــقــة شــهــداء الــعــبــيـدي
واعـتقال متـهم بالتزويـر في منطقة

الـصابـيات كـما اعـتقـلت قوة اخرى
ادة 406 القتل العمد متهمة وفق ا
ـعــالف). وألـقت قـوة فـي مـنـطــقـة ا
أمـنـية الـقبض عـلى متـهم مطـلوب
ــة الــدكــة الــعــشــائـريــة في بــجــر
مـحافـظة ذي قار.وذكـر بيان لـقيادة
شــرطـة احملــافـظــة ان (سـيــطـرة تل
الــلــحم مــدخل مـديــنــة الـنــاصــريـة
اجلـنـوبي تـمكـنت من الـقـبض على
ـتـهم /ض.ع.ع/ الـبالغ من الـعـمر ا
طلوب  42عـاماً يسكن ناحية أور ا
اسـتنادا إلحـكام للمـادة الرابعة من
قـــانـــون مــكـــافـــحـــة اإلرهــاب وذلك
ة الـدكَـة العشائرية). الرتـكابه جر
من جـهة اخرى تمكنت فرق اإلطفاء
مـن إخـمـاد حــريق كـبــيـر في سـوق
الـشرطة الرابـعة ببغـداد.وذكر بيان
ـدني الـعـامـة انه ـديــريـة الـدفـاع ا
ـشاركة اكثر من  15 فـرقة اطفاء )
وانــقـاذ وصـلـت الى مـوقع احلـادث
وأشـتبكت مع النـيران رغم صعوبة

دني داخل وصول عجالت الدفاع ا
الـــســـوق بـــســـبب غـــلق الـــشــوارع
ـشـيـد بـشكل ـؤديـة الى الـسـوق ا ا
غــيـر نـظــامي من مـادة الــسـنـدويج
بـنل سريـعة االشتـعال). وأشار الى
انه(بـعد جهود كبيـرة بذلها رجالنا
االبــطـال اخــمــدت الـنــيـران وابــعـد
شـرهـا دون وقـوع إصابـات بـشـرية
مع حتـجيم اخلـسائر االقـتصادية).
مـن جهـته أفـاد مـصدر في الـشـرطة
بــان احلــريق الــتـهم  30 مــحالً في
السوق . وكشفت إحصائية رسمية
عـن  وفــاة اكـــثـــر من الـــفــ و600
شـخص واصـابة اكـثر من  21 الـفا
جــراء ضـحـايـا حـوادث الـسـيـر في
الـعراق في النـصف األول من العام
اجلـــاري.وقــال عــضــو مـــفــوضــيــة
حـقوق االنسـان فاضل الغراوي في
بــيـان ان (عــدد حـوادث الــسـيـارات
لــلـنـصف األول من عـام  2019 بـلغ
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953 و 613وجــــــــــــــــــــــــــرح 21 و 
مـواطـنـا).وطـالب الـغـراوي (بـشـكل
ـــرور الـــعـــامــة عـــاجل مـــديـــريـــة ا
بــتـطـبـيق مــتـطـلـبــات الـسالمـة في
الــســـيــارات ومــطــابــقـــة مــعــايــيــر
ـسـتوردة الـسالمـة في الـسـيارات ا
ومـتـابـعـة اعمـار الـسـائـق ووضع
غــرامـات مـالــيـة عــالـيـة وعــقـوبـات
رادعـة لـلـحـد من سـرعـة الـسـيـاقة)
كــمـــا طــالب امــانــة بــغــداد ووزارة
اإلســـكــان واالعـــمــار والـــبــلـــديــات
الـعامة واحملافظات بـ(إعادة تأهيل
الـــطــرق اخلــارجـــيــة والــداخـــلــيــة
ا وتـأم متطلبات السالمة فيها 
ـواطن ويقلل يـحافظ على حياة ا
ــروريــة فــيـهــا). ووجه احلــوادث ا
قـائمـمقـام الفـلوجـة عيـسى السـاير
رســالــة اعـــتــذار إلى أهــالي إقــلــيم
كـردسـتـان بـسـبب تـصـرفـات فـردية
ديـنة. ـثل أهـالي ا قـام بـها نـفر ال
وقـال الـسايـر في رسالـة إلى أهالي

اإلقــلــيم إن (الــذي حــدث هــو قــيـام
أشــخـاص سـكـارى بـاالعـتـداء عـلى
ـأكـوالت من صـاحب مـطـعم لـبـيع ا
أهـالي كردستـان في ساعـة متأخرة
مـن الـلــيل).وأضـاف أن (هــذا االمـر
الــذي حــدث قــبل يــومـ اليــنم عن
تـــصــرفــات أهـل الــفــلـــوجــة الــذين
احـتـضـنـتـهم مـدن إقـلـيم كـردسـتان
وخــاصـــة أربــيل) مــشــيــرا الى ان
ــطـعم كـان (الــشـخص الــذي فـتح ا
مـرحبًـا به وحكومـة الفلـوجة قدمت
لـه كل الــتـــســهـــيالت وســـمــحت له
ـــطـــعم) .وشـــدد عـــلى أن بـــفـــتـح ا
(مــاحــدث هــو خــارج الــتــصــرفــات
االخـالقيـة ألهـالـي الـفلـوجـة ونـحن
ـديــنـة وحـكــومـتـهـا بــاسم أهـالي ا
نـقـدم اعـتذارنـا ألهـلنـا في اإلقـليم)
ــطـعم مــتــعـهــدا بــزيـارة صــاحب ا

ـــعــتـــدين الــذين  ومـــحــاســـبــة ا
الــقـبـض عـلــيـهم وســيـحــالـون إلى

العدالة .
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اكـد رئـيس مـجـلـس الـنـواب مـحـمد
ـؤسـسة احلـلـبـوسي ضرورة دعم ا
الــعـسـكــريـة والــعـمل عـلـى تـشـريع
الـقـوان الـتي تسـهم في تطـورها.
ان ان كـتب رئيس البر وقـال بيان 
احلـلـبوسي زار امس وزارة الـدفاع
وكــان في اسـتـقـبـاله الـوزيـر جنـاح
الـــــشـــــمــــــري وعـــــدد من الـــــقـــــادة
والــــضـــبـــاط. ونــــقل الـــبــــيـــان عن
احلــــلـــبـــوسـي قـــوله إن (مــــجـــلس
الـنواب داعم للـمؤسسـة العسـكرية
وأبــــنـــاء اجلـــيـش الـــعـــراقـي بـــكل
صـــنـــوفه ويـــعـــمل عـــلى تـــشـــريع
الــقـوانـ الـالزمـة الـتي تــسـهم في
بــنـائه وتـطــويـره) مـؤكـدا (تــلـبـيـة
احـــتــــيـــاجـــاته مـن خالل تـــعـــزيـــز
وازنـة القادمة). تـخصيـصاته في ا

وبـحـسب الـبـيـان فـأن زيـارة رئيس
ان (جاءت تعـبيرا لهذا الدعم الـبر
وأن هـنـاك إجـمـاعـا وطـنـيـا بـرفض
كـل مــــحــــاوالت الـــنــــيـل مــــنه ومن
بـــــطــــوالتـه وأن االنــــتـــــقــــاص من
تـــضـــحـــيـــاتـه تـــمـــثل إســـاءة لـــكل
الــعـــراق). وتــابع احلــلــبــوسي إن
(اجلـــيـش الـــعـــراقي الـــذي ســـطَّـــر
ـعارك الـدفاع عن الوطن تـاريخه 
وحـــقـق االنـــتـــصـــار الـــعـــظـــيم في
مـواجـهة اإلرهـاب نـيابـة عن الـعالم
كـله والذي مـثَّل كل الـعراقيـ بكل
انــتـمـاءاتـهم يــسـتـحق كل اإلجالل
والــتــقــديــر). من جــهــته قــدم وزيـر
الــدفـاع شــكـره  لـلــحـلـبــوسي عـلى
ـــؤســـســة زيـــارته واهـــتـــمــامـه بــا
الـعسكريـة ودعم منتسبـيها مؤكدا
سلحة سيبقون أن (أبـناء القوات ا
ـنيع صـمـام األمان وحـائط الـصد ا

الـذي تـستـند إلـيه الـدولة الـعراقـية
ويـــحـــتـــمي خـــلـــفه الـــشـــعب بـــكل

أطيافه).

محمد احللبوسي

ـــواطـــنـــ عـــلـى األرض إذ قــام ا
بــدوره بــتـقــســيـمــهــا إلى عـددٍ من
الـــقـــطع وبـــيــعـــهـــا) مــبـــيـــنــة ان
ـبـذولة من (اجلـهـود الـتحـقـيـقيـة ا
ــكـــتب أثــمــرت عن قـــبل مالكــات ا
إيـــقــــاف االســـتـــيالء عـــلى األرض

إضــافـة إلى ضـبط أولــيـات الـعـقـد
ـوجب في الــعـمـلـيـة الـتي نُـفـذَت 
مـذكرة قضائيـة) وتابع البيان انه
( تـنـظيم مـحـضر ضـبط أصولي
تهم ضبوطات وعرضها رفقة ا با
عـــلى قـــاضي مـــحـــكـــمـــة حتــقـــيق

بــعــقـوبــة اخملــتــصـة بــالــنــظـر في
قـضايـا النـزاهة الـذي قرر تـوقيف
ادة  340 من ـتهم وفقاً ألحكام ا ا
قـانون العقـوبات فضالً عن إصدار
ـتهم مديـر بلدية أمـر قبض بحق ا

بعقوبة السابق). 
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والعراقيـ بكل اطيافـهم بعيد الـغديراالغر مـتمنية
ناسبة حافزا لـلتآخي والتسامح وتوطيد ان تكون ا

شتركات االخوية. الوحدة الوطنية وتعميق ا
وكل عام وانتم بخير
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ـتــحـدث بــاسم اخلــارجـيـة اعــلن ا
االيـــرانــيـــة عــبــاس مـــوســوي عن
بـرنامج احلكومـة االيرانية الجراء
زيــــارات عـــلى مـــســــتـــوى رئـــيس
اجلـمهـورية الى الـدول اجلارة في
الــــــقــــــريب الــــــعــــــاجل فـي اطـــــار
اســتــراتـــيــجــيــة الــدبــلــومــاســيــة
الـــنـــاشـــطـــة.ونـــوه مـــوســـوي في
مـؤتـمـر صـحـفي امس االثـن الى
االجـراءات االخيـرة التي اتخـذتها
فــرنـسـا ان (ايـران تـرحب احلـلـول
الــسـلـمـيـة وفي هـذا االطـار اجـرى
الــرئـيس الــفـرنـسـي اتـصـاالت مع
روحــاني كــمــا تــبـادل اجلــانــبـان
زيــارات لــوفــود من كـال الـبــلــدين)
مـضيفا ان (من احملـتمل أن يجري
الــرئـيس االيـراني حـسن روحـاني
زيـــارة لـــبــاريـس وســيـــتم االعالن
عـنها في حـال ان  تأكيـدها كما
ـــقــــرر ان يـــجـــري وزيـــر انـه من ا
اخلــارجــيــة مـحــمــد جــواد ظـريف
زيـــارات الـى الـــصـــ والـــيـــابـــان
وغــيــرهــمــا من الــدول االســيــويـة
الجـراء مـباحـثـات بشـأن الـقضـايا
شـترك والـعالقات ذات االهـتمـام ا

الــثـنــائـيــة). واشـار مــوسـوي الى
زيـارات وزيـر اخلـارجـيـة االيـراني
الـى قـطــر والــكــويت وغــيــرهـا من
الــدول فـي ضــوء الــدبــلــومــاســيـة
الـــنـــاشــطـــة قـــائال (تـــوجه وزيــر
اخلـــارجــيــة الى فــنـــلــنــدا ومن ثم
سـيتوجه الى الدول االسـكندنافية
ـــقـــبـل ســـيـــبــدأ وفـي االســـبــوع ا
ـقرر جـولـته اآلسـيـويـة كـمـا مـن ا
ان يـــجـــري زيـــارات لـــدول اســـيــا
الــــوســـطـى والـــقــــوقـــاز وايــــضـــا
افــريــقـيــا) مــضــيـفــا انه ( لــديــنـا
بــرنــامج الجــراء زيــارات الى دول
اجلــــوار عـــلى مـــســــتـــوى رئـــيس
اجلـمهورية).وباالشارة الى اجراء
ـنــطـقـة حــوارات عـلى مــسـتــوى ا
ـــتــــحـــدث بـــاسم والـــعــــالم قـــال ا
الـدبلـوماسـية االيـرانيـة إن (مجال
احلــوار مـفــتـوح دائـمــا من جـانب
ايــران ونــســعى دائــمــا  لــتــعــزيـز
الـــتــعـــاون الــثــنـــائي واالقــلـــيــمي
خلــفض الــتــوتـر كــمــا نـســعى من
اجـل اســــــتـــــــتــــــبـــــــاب الــــــســـــــلم

واالستقرار). 
ونــــقــــلت وكــــالــــة أنــــبــــاء فـــارس
اإليـرانية شبه الـرسمية عن وزارة
اخلـــارجــــيـــة قـــولـــهـــا إن اتـــفـــاق

ـــتــحـــدة عــلـى إقــامــة الـــواليــات ا
مــنـطــقـة آمــنـة في شــمـال ســوريـا
احلـــــــلـــــــيف الـــــــوثـــــــيـق إليــــــران
(اسـتفزازي ومـثير لـلقلق). وكانت
تحدة وتركيا قد اتفقتا الواليات ا
اضي على إنشاء مركز األسـبوع ا
نطقـة مقترحة مـشترك للـعمليـات 
عـــلى امــتــداد احلـــدود الــســوريــة
الـشـمالـية الـشرقـية. وقـالت فارس
ـــتــحــدث بــاسـم اخلــارجــيــة ان (ا
عـبـاس موسـوي قـال إن اإلعالنات
واالتــــفــــاقــــات الــــتي صــــدرت عن
ـسـؤولـ األمـريـكـيـ في اآلونة ا
األخـيرة بـشأن إقـامة مـنطـقة آمـنة
في شـمال سوريا مستفزة ومثيرة
لـلــقـلق).وفي الـكـويت قـالت وكـالـة
األنـبـاء الكـويـتيـة امس إن الـشيخ
صــبـاح األحـمــد اجلـابـر الــصـبـاح
أمـيـر الكـويت تـعافى من الـعارض
الـــصــحي الـــذي تــعـــرضه له وإنه
اآلن فـي حــالـــة صــحـــيـــة طــيـــبــة.
ونــقـلت الـوكــالـة عن وزيـر شـؤون
الـديـوان األمـيـري بـاإلنـابـة مـحـمد
ضـيف الـلـه شرار قـولـه إن الشـيخ
صـباح الـذي يبـلغ عمره  90 عـاما
أجــرى فــحـوصــات طـبــيــة وكـانت
نـتـائـجـهـا جـيـدة. وأصـبح الـشيخ

صـباح أميرا لـلكويت عام 2006 .
وتـعذر عـلى االمير اسـتقـبال وزير
اخلـارجـيـة االيـرانـي مـحـمـد جواد
ظــريف الـذي زار الـكــويت الـسـبت
ـسـؤول واجـرى مـبـاحـثـات مع ا

في الدولة بشأن امن اخلليج.
وفـي اخلـــرطــــوم مــــثُل الــــرئــــيس
الـسـوداني اخملـلـوع عمـر الـبـشـير
أمـام احملـكمـة الـيوم حملـاكـمته في
تـهم فساد يقول محاموه إنها بال

أساس.
وقـال أحـد احملقـقـ أمام احملـكـمة
إن الـبشيـر (اعترف بتـلقيه مالي
ــمـلــكــة الـعــربــيـة الــدوالرات من ا
الـسـعوديـة). ووقف الـبشـيـر خلف
الـقــضـبـان امس مـرتـديـا جـلـبـابـا
وعـمـامـة بـيـضـاء. وذكـرت تـقـاريـر
ـوجـهة إنـه لم يـعـلق عـلى الـتـهم ا
إلـــيه. ويـــقـــول شـــهـــود عـــيــان إن
ـقـر احملـاكـمة ـنـطـقـة احملـيـطـة  ا
في اخلــرطـوم تـشـهــد احـتـيـاطـات

أمنية مكثفة.
ويــواجه الــبـشــيــر تـهــمـا تــتــعـلق
بــحـيازة عـملـة أجنـبيـة والفـساد
وتلقي هدايا بشكل غير قانوني.
ــاضي قـال رئـيس وفـي نـيـسـان ا
اجملــلس الـعـســكـري عـبــد الـفـتـاح

الـبرهان إنه عُثر في مـنزل البشير
على أموال تزيد على  113 مليون
دوالر مـن الـــعــمـالت األجـــنـــبـــيــة

واحمللية.
لـــكن فـــريق الــدفـــاع عن الـــرئــيس

اخمللوع يرفض هذه االتهامات.
وأُطـيح بـالـبـشيـر من الـسـلـطة في
ـاضي بـعـد أسـابـيع من نـيــسـان ا
االحـتجاجات ليـنتهي بذلك حكمه

الذي امتد قرابة ثالث عاما.
وقــــال احملــــقـــقــــون في حــــزيـــران
ــــاضي إن مــــبـــالـغ طـــائــــلـــة من ا
الـعمالت األجـنبـية عُـثر عـليـها في

أكياس من اخليش داخل منزله.
ــقـــرر بــدء مــحـــاكــمــة وكـــان من ا
ـاضي لكـنـها الـبـشـير في تـمـوز ا

أرجئت ألسباب أمنية.
ــــاضـي أدان الـــنــــائب فـي أيـــار ا
الـعام الـسوداني البـشير بـالتورط

تظاهرين. في قتل ا
وتـأتـي اإلدانـة عـلى خـلـفـيـة مـقـتل
ـــظــاهــرات الــتي طـــبــيب أثــنــاء ا

انتهت باإلطاحة بالبشير.
صاب في وكـان الطبيب يـعالج ا
مـــنــــزله في اخلــــرطـــوم عـــنـــدمـــا
هـاجـمـته قـوات الـشـرطـة وأطـلـقت

سيل للدموع. قنابل الغاز ا

وخــرج الــطــبــيب رافــعـا يــديه في
الـهواء وقال إنه مـجرد طبيب إال
أن قــــوات األمـن أطــــلــــقت عــــلــــيه
الـــــرصـــــاص وأردتـه قـــــتــــــيال في

احلال.
وشـهـد يـوم السـبت تـوقـيع وثائق
تـــقــاسـم الــســـلــطـــة بـــ اجملــلس
عـارضة لتمهد الـعسكري وقوى ا

الطريق نحو إجراء انتخابات.

عباس موسوي
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نـاشـد اوليـاء امور الـطلـبة الـعراقـي
ـقـيمـ في ثالث مـحـافظـات بـتركـيا ا
وزارة الـتـربـيـة فـتح مـركـز امـتـحاني
في مـدنهم لكونهم يؤدون االمتحانات
في الــعـاصـمـة انـقــرة الـتي تـبـعـد عن
مـنازلـهم مـئات الـكيـلومـترات. وتـلقت
(الـزمان) منـاشدة اوليـاء امور الطـلبة
ــوجـهـة خـصـيــصـا الى وكـيل وزيـر ا
الــتـربــيـة لــلـشــؤون الـفــنـيــة ورئـيس
الــلـجـنـة الــدائـمـة لالمـتــحـانـات عـلي
مـسـعـد االبـراهـيـمي لـلتـدخل من اجل
ــنـاشـدة حل مــشـكــلـتــهم. وجـاء في ا
الـــتـي وقـــعـــهـــا الـــصــــحـــفي صـــالح
الـشـيبـاني نيـابـة عن اوليـاء امور 70
طـالــبـا عـراقـيـا في تـركـيـا ان (اولـيـاء
االمـور ابـلغـوني بايـصال الـطلب عـبر
صـحيـفة الـزمان الى االبـراهيمي حلل
مــشـــكــلــة هــؤالء الــطـــلــبــة). وتــوجه
الـشـيـبانـي الى وكيل الـوزارة بـالـقول
ــنـــاشــدة (ارسـل حلــضـــرتــكم هـــذه ا
الـعاجلة للغايـة نيابة عن اولياء امور
ــتــوسط والــسـادس طــلــبــة الـثــالث ا
الـثـانوي بـفرعـيه العـلمي واالدبي في
مـدن مـرسـ وغـازي عيـنـتـاب واورفا
السـتحـداث مركز امـتحاني في مـدينة
مـرسـ لكي يـؤدي فيـه هؤالء الـطلـبة

ــــذكـــورة ــــدن ا الــــقــــاطــــنــــون فـي ا
امــتـحــانـاتـهم) مــوضـحــا ان(اولـيـاء
امـور هـؤالء الـطـلـبـة يـعـانـون ظـروفـا
صـعبة لـلغايـة جراء عدم قـدرتهم على
بـيت فـيهـا اياما الـسفـر الى انقـرة وا
عـــدة وحتــــمل مـــصـــاريـف الـــفـــنـــدق
والــطــعــام والـنــقل وغــيــرهــا). ولـفت
الـطـلب الى ان (هذه احملـافظـات تبـعد
مـســافـات طـويـلـة عن انـقـرة الـتي من
ــقـرر ان جتـري فــيـهـا االمــتـحـانـات ا
الــوزاريـة / الـدور الـثــاني). وتـضـمن
الــطـلب اسـمـاء اولـيــاء امـور الـطـلـبـة
وتـوقـيعـاتهم عـلمـا انهم يـدرسون في
عرفة في مـدرستي مستقبل نينوى وا
مـرسـ ومـدرستي دار الـسالم وسـما
نـيــنـوى في غـازي عـيـنـتـاب ومـدرسـة
احلــكـمـة في مـديــنـة اورفـا.في سـيـاق
آخــر نـظـم طـلــبـة الــسـادس االعـدادي
تــظـاهـرة امــام مـبـنى وزارة الــتـربـيـة
امس لـلـمـطـالـبة بـسن قـرار لـتـحـس
ــعـــدل.وذكــرت جلــنــة تــنـــســيــقــيــة ا
تـظاهرات السـادس االعدادي في بيان
أن (تـظاهـرة طلـبة الـسادس االعدادي
امـام وزارة الـتـربـيـة تـأتي لـلـمـطـالـبة
ــعــدل وذلك بــعــد وقـوع بــتــحــسـ ا
الـــظـــلم واحلـــيف عـــلـــيـــهم من خالل
ـواد وصـعـوبـة األسـئـلة). تـصـحـيح ا
وتـــوقــعـت وزارة الــتـــربــيـــة في وقت
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ابّنت وزارة اخلـارجيّة شـهداءهـا في حفل اسـتذكار الـذين راحوا ضـحيّة
تفجير إرهابيّ تعرّضت له الوزارة عام 2009.وبحسب بيان فان (الوزير
محـمد علي احلكيم وضع إكـليالً من الزُهُور على الـنصب التذكاريّ الذي
شـــيـــدته الـــوزارة لـــهـــذا احلـــادث األلـــيم) مـــشـــيـــداً بـ (الـــدور الـــفـــاعل

ابو بكر البغدادي

لـلـدبـلــومـاسـيّـة الـعـراقــيّـة في مُــحـاربـة اإلرهـاب). وأشـار إلى (اسـتـمـرار
الــوزارة في الـتــنـســيق مع الـشــركـاء واألصــدقـاء فـي مُـواجــهـة اإلرهـاب
ـتطـرف  وجتفيف مـنابعه ومالذاتـه) مثمـناً (الدعم الـذي قدّمته وفكره ا
الــدول الـشــقـيــقــة والـصــديـقــة لـلــعــراق في الـتــخـفــيف من آثــار احلـادث

اإلرهابيّ ودعمها للعراق في احلرب على عصابات داعش اإلرهابيّة).
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ســابق إرتــفــاع نــســبــة الــنــجــاح في
مــرحـلـة الـسـادس االعـدادي بـعـد أداء
الـــدور الـــثــانـي من الـــعــام الـــدراسي
اجلــاري.  من جـهـة اخـرى وجه وزيـر
الـداخلية ياس طاهر الياسري امس
ـطالب االثـنـ باالسـتـجابـة الـفوريـة 
اجلـالية العراقية في ايران.وذكر بيان
ــتــابــعــاته ــكــتــبـه انه (اســتــمــراراً 
تعـلقة بعمل ـتطلبـات ابناء شعبـنا ا
الـــوزارة داخل وخــارج الــبالد وخالل
زيـــارته لـــلــجـــمـــهــوريـــة االسالمـــيــة
االيــرانــيــة الــتـقى الــيــاســري ابــنـاء
ـقــيـمـ هــنـاك ونــقل لـهم اجلــالـيــة ا
حتــيـــات رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ــهـدي وأكـد حــرص احلـكــومـة عـلى ا
مـتابـعة ابنـائهـا وتلـبية احـتيـاجاتهم
داخـل وخارج العـراق). وأشار الـبيان
الـى انه (خالل جـلــسـة وديـة جــمـعـته
بـابـناء اجلـاليـة استـمع اليـاسري الى
ـــقـــتـــرحــات ـــتـــطـــلـــبـــات وا ابـــرز ا
ـتــعـلـقــة بـعـمل الـوزارة ــشـكالت ا وا
وخاصة ذات الطبيعة اخلدمية ومنها
اصـدار اجلوازات والـبطـاقة الـوطنـية
ــدنـيـة وبــيـانـات وهــويـات االحـوال ا
الـــوالدة وغـــيــرهـــا من الـــتـــفـــاصــيل
االخـرى) مـوجـهاً (ذوي االخـتـصاص
بــالـعـمل الـفـوري واالســتـجـابـة لـهـذه

تطلبات). ا
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ـطـرب ياس اكـد رزكـار مـديـر اعـمـال ا
ــطــرب الـكــبـيــر يـتــمـتع خــضـر (ان ا
عتاد) بـصحة جيدة ويزوال نشاطه ا
نـافيا (الـصورة التي تداولـها البعض
عــبــر وسـائل الــتـواصـل االجـتــمـاعي
ويــظــهـــر فــيــهــا خــضــر عــلى فــراش
ـة). وقـال ــرض) مـؤكـدا (انـهـا قـد ا
رزكـــار لـ(الـــزمـــان) امـس ان (خـــضــر
ـارس حياته يـتمـتع بصـحة جـيدة و
االجـتماعيـة والعائلـية والفنـية بشكل
طـبيـعي وفي جعـبته اعـمال مـتعددة)
ـوت ـرض وا مـسـتـغـربـا (شـائـعـات ا
الـــتي يـــطـــلــقـــهـــا الــبـــعض من ذوي

الـنفوس الضعـيفة التي تالحق خضر
مـنـذ كـان في سـوريـا وتـواصـلـت بـعد
عــودته لــلــوطن). واشــتــعــلت مــواقع
الــتـواصل االجــتـمـاعي بــردود أفـعـال

تــتـمـنى خلــضـر الـصــحـة والـسالمـة
فـيـمـا اجته اخـرون الى الـتـواصل مع
اقـرب مـحـبـيه وجـمـهـوره لالطـمـئـنان

على صحته.


