
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6438 Tuesday 27/8/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6438  الثالثاء 26 من ذي احلجة 1440 هـ 27 من آب (أغسطس) 2019 م

طبعة العراق 

عتدي عليها في مشهد يتحدث لـ (الزمان) رأة ا Y¹bŠ∫ زوج ا
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رفـعت مــحـافـظــة الـنـجف دعـوى
قضـائيـة بحق الضـابط االيراني
الـذي اعـتدى عـلى امـرأة عـراقـية
في مطار مـشهد الـدولي وطالبت
ـــسـيء وتـــقـــد ايــــران بـــردع ا
اعتذار رسمي وكذلك ضمان عدم
تـــــكـــــرار مـــــثل تـــــلـك احلــــوادث
مــســتـقــبال. وقــال احملــافظ لـؤي
الـيـاسـري خالل مـؤتـمـر مـشـترك
عتدى عليها في رأة ا مع زوج ا
مـــشـــهـــد قـــبل ايـــام وحـــضـــرته
(الـــزمــــان) امـس ان (حــــكــــومـــة
النجف احمللـية قررت رفع دعوى
قــــضـــــائــــيـــــة عن طـــــريق وزارة
اخلـارجـيــة عـلى خـلـفـيـة اعـتـداء
الــــضـــابـط االيـــراني فـي مـــطـــار
ــرأة الــنــجــفــيــة مــشــهــد عــلى ا
وضـربهـا علـى وجهـهـا بواسـطة
جـــهـــاز الــآلســـلـــكـي الـــذي كــان
يـــحـــمـــلـــة بـــيـــده) واضــاف ان

ـرأة (الــقـرار جـاء لــرد اعـتــبـار ا
ودعـا ــسيء)  وردع الــضـــابط ا
الـيـاســري اجلـانب االيـراني الى
(فــتح حتــقــيـق وتــقــد اعــتـذار
ـــعــتــدى ــرأة ا رســـمي الســـرة ا
علـيهـا والتـأكيـد على عـدم تكرار
مـثل هـذه احلالـة مـسـتـقبال). من
ــراة خالل جـــانــبه  اكـــد زوج ا
ــؤتــمــر ان (زوجــتي تــعــرضت ا
لــلـضــرب عـلى وجــهـهــا بـجــهـاز
الـالســلـــكي الــذي كـــان يــحـــمــله
الضابط  وبعد اسـعافها من قبل
ركز مسافرين عراقـي توجهت 
ـطار  اال ان االيـرانـي شرطـة ا
رفـضـوا تـسـجـيل الـشـكـوى عـلى
الــضـابط) ولـفـت الى ان (وكـيل
الــقــنـــصل االيــراني في الــعــراق
عـاقـبـة الـضـابط  وقدم تـوعـد 
اعـتـذاراً رسـميـاً نـقـلـة نـيـابة عن
حـكـومـتـة  وابـلـغـني بـأن ايـران
تــريـد مـنــحـنـا اقــامـة وجـنــسـيـة
جلميع افراد العـائلة اضافة الى

تــقـد مــبـالـغ لـتــغـطــيـة نــفـقـات
الـعالج  لــكـنــنــا رفـضــنـا  ذلك).
ــــتـــــحـــــدث بـــــأسم وزارة وزار ا
رأة اخلارجية احمـد الصحاف ا
ـعــتــدى عــلــيـهــا  في مــنــزلــهـا ا
بـــالـــنـــجف  واكـــد ان (الـــوزارة
تــتــابع نـتــائج الــتـحــقـيــقـات مع
الـضـابط األيــراني بـشـأن حـادث
االعـتداء). واسـتـنـكر مـسـؤولون
وشـيـوخ عـشـائـر ما تـعـرضت له
العراقيـة وسط مطالبـات باتخاذ
إجـراء رادع حلـمـايـة الـعـراقـيـ
فـي اخلــارج وحـــفظ كـــرامـــتــهم
فــيـمـا تــصـدرت احلــادثـة مـواقع
التـواصل االجـتمـاعي حيث ربط
ناشطون وصفحات ب احلادثة
وما تعـرض له الضـابط العراقي
في الـبـصـرة إثـر عمـلـيـة اعـتـقال
ـعمم اإليـراني بـتهـمـة التـجارة ا
بـاخملـدرات. وكـان شـيخ عـشـيـرة
شمـر عبد حـميـدي اليـاور قد عد
في بــيــان احلــادث اعــتـداء عــلى

جميع الـشعب الـعراقي . مطـالباً
هدي (رئيس الوزراء عادل عبد ا
بــاغـالق احلــدود مع ايــران ولــو
لـــيـــوم واحــد لـــتــعـــلم الــدول أن
الــعــراقــيــة ثـمــنــهــا غــال وحـتى
يصبح العراقي مـهاباً). على حد

تعبيره. 
وتــداول  نـاشــطـون عــلى مـواقع
الـــتــواصل اإلجــتـــمــاعي صــورة
المـــراة عـــراقـــيــة تـــعـــرضت إلى
ضـرب مـبــرح عـلى يـد مـواطـنـ
إيرانـيـ في حادثـة هي الـثانـية
من نوعهـا خالل اسبوع. وطالب
مــواطــنــون احلــكــومــة بــأتــخــاذ
ـتـكررة مـوقف ازاء االعتـداءات ا
بـــــحق الـــــزائـــــريـن  الى ايـــــران
ــــــمــــــارســــــات وعــــــدم ورفـض ا
الــــســـمــــاح بــــالـــتــــطــــاول عـــلى
واطنـون عبر العراقـي .ودعـا ا
(الـزمـان) احلـكـومـة  الى (اتـخاذ
مــــوقف ازاء االعـــتــــداءات الـــتي
ــســافــرون الى يــتــعــرض لــهــا ا

ايران او اي دولـة اخرى الن ذلك
يـعـد انـتـهاكـا واضـحـا لـلـحـقوق
والـــــــتـــــــعـــــــدي دون وجـه حق)
واشـــــــــــاروا الـى (رفـض تــــــــــلـك
ـــمـــارســـات وعــــدم الـــســـمـــاح ا
بالتطاول على العراقي  اذ من
ـواطـنـ واجب ايـران حـمــايـة ا

ـســيـئــيـ او اي جتـاوز وردع ا
سهم واحلفاظ عليهم واعتداء 
الن هــذا االمـر يــنـعــكـــس سـلــبـا
عـلى مجـمل قـطـاع السـيـاحة من
جــانب واحلـفــاظ عـلى مــسـتـوى
العالقـات ب الـبلـدين من جانب

اخر).
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ــوقف انــتــقــد خــبــيـر امــني ا
احلـــــكــــــومـي الـــــذي وصــــــفه
بـــــالــــــصـــــامـت ازاء تـــــكـــــرار
االســــتـــهـــداف االســــرائـــيـــلي
ـواقع داخل الــعـراق وقـصف
قــطــعـات احلــشــد الــشــعـبي 
متوقعا شن غارات اسرائيلية
عــــلى مــــواقع اخــــرى . وقـــال
عماد علو لـ (الزمان) امس ان
(الــــــغـــــــارات اجلــــــويـــــــة هي
اسـتــهـداف لـعـنــاصـر احلـشـد
وحـزب الـله الـلـبـنـاني وفـيـلق
الــقـدس االيــراني بـحــسب مـا
سربة جاء في التصريـحات ا
ــوقف ونـــتـــوقع تـــصــعـــيـــد ا
والــــدلـــــيل عـــــلى ذلـك قــــيــــام
اســرائـيل بــقـصـف مـواقع في
منـطـقـة قريـبـة من احلدود مع
لــبـــنــان بـــعــد خـــطـــاب زعــيم
احلزب حـسن نصـر الله الذي
تـوعـد بـرد عـنـيف مـهـمـا كـلف
الـثـمن) واضـاف (بــالـنــسـبـة
ــوضــوع لـــلــعــراق ال يـــصل ا
لـلحـرب ولـكن سـيقـتـصـر على
االســـــتــــهـــــداف بـــــواســـــطــــة
ـقـاتـلة ـسـيـرة وا الـطـائرات ا
بــشـن اســرائــيـل غــارات عــلى
مـواقع وقـطـعـات احلـشـد اما
وضـوع مخـتلف في لبـنان فـا
تماما  فاالزمة بدأت تتصاعد
وتـوتـر بـ اجلـانـبـ يـتفـاقم
ونــنــتـظــر تــطــورات االحـداث
ــقـــبـــلــة) خـالل الــســـاعـــات ا
متـوقـعا (اسـتـهدافـات جـديدة
واقع احلـشـد. والبـد من اخذ
احلــــيـــطـــة واحلـــذر واخـــراج
العـتاد مـن االحيـاء السـكانـية
دنيون ضحية حتى ال يكون ا
لـلـقـصف االسـرائـيـلي اضـافـة

ـنـاسـبـة الى اتـخـاذ االجـراءات ا
واالبــــتـــــعـــــاد عن االســـــتـــــطالع
االســــرائــــيــــلـي ووضع حــــلــــول
ومعـاجلات لـلـرد على اي اعـتداء
مستقبال) واكد علو ان (الصمت
الــــعـــربـي انـــعــــكــــاس لـــصــــمت
احلـكومـة الـعـراقيـة الـتي لم تـبد
اي رد يــــــتــــــنــــــاسب مـع حــــــجم
العدوان وخـرق السـيادة من قبل
الـــطــيــران االســرائـــيــلي ويــجب
تـفعـيل الـدبـلـوماسـيـة وتـوضيح
البـــســات اجلــاريـــة في خــضم ا
الــــصــــراعــــات بــــ واشــــنــــطن
ــوقف وطـــهــران حــتى يـــكــون ا
الـعـربي مــؤثـرا فـضال عن طـرح
ـــتــحــدة ـــوضــوع عــلى اال ا ا
ومنظمات اخرى لتخفيف التوتر
ـنطقة). من جانبه الذي تعيشه ا

 وصف اخلــبـيــر االمــني جـاسم
حـــنـــون قـــصف مـــقـــار احلـــشـــد
ـمــنـهــجـة و الــضـربــات الـتي بــا
جتـري بــصـمـت احلـكـومــة وعـلم
بعض القوى السياسية بحسب
قــوله. في تــطــور الحق  الــتــقى
رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
عددا من قيادات احلشد الشعبي
ــنــاقــشـة مــوضــوع االعــتـداءات
االخــــيـــــرة عـــــلـى مـــــواقع داخل
الـــعـــراق. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (صــــــــالح
وبـــحـــضـــور رئــــيـــســـا الـــوزراء
ــان عــقــد اجـــتــمــاعــا مع والـــبــر
قيـادات في احلـشـد وجرى خالل
اللـقاء التـأكيد عـلى أهمـية الدور
الـبــطـولي الـذي قـدمــته مـخـتـلف
قـــــــوات احلـــــــشـــــــد إلـى جـــــــنب

سـلحـة في مـعارك التـشـكيـالت ا
الــــتـــحــــريــــر ودحــــر الــــدواعش
واالرهـــــــــاب) مــــــــــؤكــــــــــدين ان
(اإلعــتــداءات الـتـي تـعــرض لــهـا
احلــشـــد مــؤخــراً هي مــحــاوالت
جلر منظومة الدفاع الوطني إلى
ـــــهم اإلنــــشـــــغـــــال عن الـــــدور ا
تـواصل من أجل الـقـضـاء على ا
فـــــلـــــول داعش) الفـــتــ الى ان
(هذه االعـتـداءات هي عمل سـافر
يسـتـهدف الـعراق الـذي سـيتـخذ
من خالل احلـكـومة وعـبـر جـميع
ــنـظــمـات الــقـنــوات الــفـاعــلـة وا
الـدولـيــة واالقـلـيـمـيـة اإلجـراءات
ـعــتـدين الــتي من شــأنـهــا ردع ا
والــــدفــــاع عن الــــعــــراق وأمــــنه
وســــيــــادته عــــلى أراضــــيه). من
ــتـحـدث بـأسم جـهــتـهـا  اعـلن ا

وزارة اخلــــارجـــيــــة عن اتــــخـــاذ
االجــــراءات الـــدبــــلــــومــــاســــيـــة
والــقــانـــونــيــة الالزمــة من خالل
ـــتـــحــدة ومـــجـــلس األمن اال ا
الدولي للتـصدي ألي عملٍ يخرق
سيادة العراق وسالمة أراضيه .
وكانت عمليات احلشد قد كشفت
عن ان االعـتــداء الـذي اســتـهـدف
عناصرهـا قرب احلدود الـعراقية
السـوريـة جاء مع وجـود تـغطـية
جوية من قبل الـطيران األمريكي
لـلمـنـطقـة فـضال عن بـالون كـبـير
لــلــمــراقــبــة بـــالــقــرب من مــكــان
احلـــادث كـــمـــا وتـــزامن مـع بــدء
ــرحــلـة الــرابــعــة من عـمــلــيـات ا
إرادة الـنـصـر في غـرب الـعـراق .
وشـــيـــعت قـــوات احلـــشـــد امس
االثن أحد مقاتليها الذي قضى

امس االول في هجـوم بـطائـرت
.وقال احلـشد في بـيان مسـيرتـ
ـئــات شـاركـوا في تــشـيـيع إن (ا
كـــاظـم مـــحــسـن وهـــو مـــســؤول
الـــدعم الــلـــوجــســتـي لــلــواء 45
الــتــابع بــاحلـــشــد والــلــواء  45 
لـــكــتــائب حــزب الـــله الــذي قــتل
بــضـربــة من طــيـران إســرائــيـلي
مــســيــر اثــنــاء أداء الــواجب في
الـقـائم). الى ذلك قـال مـصـدر في
الكـتـائب إنّ القـتـيل هو أبـو علي
الــــدبـي أحــــد أعــــضـــــاء جلــــنــــة
الــــصــــواريخ ومــــســـؤول قــــاطع
الــكــتــائب فـي الـقــائـم ومــشــتـرك
بالعمـليات العسـكرية في سوريا
ومـــعــتــقـل ســابق لـــدى الــقــوات
األمـريـكـيـة. و نـشـر احلـشـد عـبـر
حسـابه في تلـغرام صـوراً تظـهر

عربات محتـرقة تعرضت ألضرار
كـبيـرة.وتـأتي هـذه الضـربـة بـعد
أســــابــــيع من غــــمــــوض أحــــاط
بــانــفـجــارات وقــعت في مــخـازن
صـواريخ تـابـعـة لـلـحـشـد والذي
ـــــتـــــحـــــدة حـــــمـل الـــــواليـــــات ا
مـسؤولـيـتهـا مـلمـحـاً في الوقت
نـــفــــسه إلى ظــــلـــوع إســــرائـــيل
فـــيــهــا.وتـــعــرضت أربـع قــواعــد
يــــســـتــــخــــدمـــهــــا احلـــشــــد إلى
انفـجـارات غامـضـة خالل الشـهر
ــاضي كــان آخــرهــا مــقــر قـرب ا
قـاعـدة بــلـد اجلـويـة  في الـوقت
الـذي اشـارت تــقـاريـر الى تـورط
إسـرائـيل في تـلك الـعـمـلـيـات من
دون أن يـصدر أي اتـهـام مـبـاشر
بــــهـــذا الـــصـــدد. وربط الـــنـــائب
يوسف الـكالبي قـصف اسـرائيل

لــــقـــوات ومـــخـــازن احلـــشـــد في
الـــعــراق بــتــصــديــر نــفط اقــلــيم
كـردســتـان لــتل أبـيب. وبــحـسب
قول الكالبي على تويتر ان (أحد
أهم أســـــــبــــــاب احلــــــروب هــــــو
االقـتـصـاد وإســرائـيل بـقـصـفـهـا
مـقـار وشـخـصـيـات احلـشد فـهي
تــــريـــد نــــقـل الـــرأي الــــعــــام عن
مـوضوع سـرقـة وتصـديـر الـنفط
اليها من كردسـتان والذي علموا
انـه لن يــــدوم بــــســــبب اجــــمـــاع
مــجــلس الـنــواب عــلى فــتح هـذا
ــــلف) عــــلى حــــد تــــعــــبــــيـــره. ا
واستـهدف الـطيـران اإلسرائـيلي
مواقـع تابـعـة حلركـة حـماس في
قـــــطـــــاع غـــــزة ردًا عـــــلى إطالق
صـــواريخ من الــقـــطــاع بــاجتــاه
إســــرائـــــيـل حــــسـب مــــا أعـــــلن

كــمــا اجلـــيش اإلســرائـــيــلي  
اســتـهــدفت اسـرائــيل مـوقــعـاً
لـــفــصــيل فــلـــســطــيــني مــوال
لـدمـشق في شـرق لـبـنـان قـرب
احلـــدود الـــســـوريــة وفـق مــا
أفـــاد مــتــحــدث بـــاســمه بــعــد
سـاعـات من تـوعـد زعيـم حزب
الــله حــسن نــصـر الــله بــالـرد
عـــلى اســـرائــيل مـــهــمـــا كــلف
الثمن إثـر سقوط طـائرت في
مـعــقـله جـنــوب بـيـروت. وقـال
نـصــرالـله (لـقـد انــتـهى الـزمن
الــــذي تــــأتي فـــــيه طــــائــــرات
اسـرائـيـلـيـة تـقصـف في مـكان
فـي لــبـــنــان ويــبـــقى الـــكــيــان
( الـغـاصب في فـلـسـطـ آمـناً
ـسار من مـؤكـدا (لن نـسـمح 
هـذا الـنـوع مـهـمـا كلـف الثـمن
ـــــنع وســـــنــــــفـــــعل كـل شـيء 
حصـوله). ووصف قـائـد فـيلق
القدس التابع للحرس الثوري
اإليـــرانـي قــاسـم ســـلــيـــمـــاني
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة
اإلســــرائـــــيــــلــــيـــــة األخــــيــــرة
بـاجلـنونـية .  وقـال سلـيماني
في تـغـريدة مـقـتـضبـة نـشـرها
عـلى حسـابه في مـوقع تـويـتر
تـعـلـيـقـا عـلى الـهـجـمات الـتي
شـنـتـهـا الـقـوات اإلسـرائـيـلـية
(هذه الـعمـليـات اجلنـونية بال
شك ســتـكــون آخـر تــخـبــطـات
الـنـظـام الـصـهـيـوني). ويـثـيـر
هذا الـتصـعيـد العـسكـري قلق
دولي وعـربي  ومــخـاوف من
تــفـــاقم االزمــة الــراهــنــة بــعــد
تـبــادل الـهــجـوم بــالـصـواريخ
بـــ اســـرائــيـل وحــمـــاس من
جـــــــهــــــة  وقـــــــصف مـــــــواقع
بطائرات اسـرائيليـة في لبنان
وســوريــا والــعــراق من جــهــة

اخرى. 
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حتـدث عـلى صـعيـد سـحابـة فـردية
أو دوامــة مــحــلــيــة فـي الــبــحـر أو
كن ان يسـتمر نـشاطها احملـيط و
لـــعـــشــرات الـــدقــائـق وقــطـــرهــا ال
يـتجـاوز كيـلومـترين) الفـتا الى ان
(الــظـاهــرة تــتـكــون عـنــدمـا تــكـون
الـعـوامل اجلـوية غـيـر مسـتـقرة او
عـند مـرور كتلـة هوائيـة باردة على
ــتــاز بــحـــرارة مــرتــفــعــة ســطـح 
ـيـاه الــسـاخـنـة نــسـبـيـا او فــوق ا
ــســتـوى اقل من والــدافــئـة وهي 
العاصفة وان  نشاطها يتقلص مع
دخـــولـــهـــا إلى الـــيــابـــســـة نـــظــرا

الحتكاكها مع سطح األرض). 

حتـذيــره لـلـمـواطـنـ من (خـطـورة
ـباشـر الشـعـة الـشمس الـتـعـرض ا
وضـرورة تـناول الـسوائل لـلحـفاظ
عـلى سالمتهم) ,وعـزا البيان سبب
ارتـفـاع درجـات احلـرارة الى (تـأثر
ــنــخــفض جــوي حـراري الــبالد  
مــوســمي). الى ذلك أوضح مــعــهـد
الـــــرصــــد اجلـــــوي في تـــــونس أن
الـظاهرة التي شهدتـها مدينة نابل
والــشــبـيــهــة بـاالعــصــار هي ريـاح

دوامة . 
عهد  ان (هذه ظاهرة جوية وقال ا
من الــنــطــاق الــصـغــيــر أو الــسـلم
ـا مـعـنـاه تـكـونـات الـصــغـيـر اي 
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
الــثالثــاء سـاخــنــا جـدا مع فــرصـة
لـتـسـاقط امطـار قـلـيلـة في االقـسام
الـغـربيـة من الـبالد. وقـالت الهـيـئة
فـي بــيـــان امس ان (طــقـس الــيــوم
ـنـاطق كـافـة ساخن الـثالثـاء  في ا
جــــدا  وغـــائـم جـــزئي مـع فـــرصـــة
لـــتـــســـاقط االمـــطـــار في االقـــســام
الـغريـبة من الـبالد وال تـغيـر جديد
في درجات احلرارة) ,وجـدد البيان

االدارة الـعـامـة لـلـمـصـرف لـغـرض الـتـنـسـيق والـتـعاون
وتـوفــيــر الــدعم الالزم و تــنــشــيط االقــتــصــاد الـوطــني
وصــــــوال الى حـل أزمـــــة الــــــســــــكن). وأشــــــار الى ان
صـرف سيـحدد أسـماء أخـرى للـمجـمعـات السـكنـية (ا
ــواطن عــلى في بــغــداد واحملــافــظــات لـغــرض اطالع ا
الـشــقق الـسـكـنـيـة وفي ضــوء ذلك يـتم مـنـحه الـقـروض

لشراء تلك الوحدات).
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مـنح مصـرف الرافـدين قروضـا مقـدارها  100 مـلـيون
ديـنار كـحـد أعـلى للـمـوظـف و  50 مـلـيون لـلـمـواطـن
ــشــاريع مــخـــصــصــة لــشــراء وحـــدات ســكــنــيـــة في ا
االستـثمارية السكنية في بغداد واحملافظات. وقال بيان
امس ان (على الـشركات االسـتثماريـة الراغبـة بتسويق
وحداتـها ومجمـعاتهـا السكنـية ودعمـها وتمويـلها زيارة
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واخلـفـيـفـة عـلى سـيـطـرة مـدخل
الهـاشميـات الواقعـة على شارع
بــــغـــداد بــــعـــقــــوبـــة و ادى الى
استـشهاد مـنتسب وجـرح اثنان
اضــــافـــة لالحـــداث االخـــرى في
جـلـوالء والـعـظـيم وبـزايـز بـهرز
وبـزايــز كـنـعـان) داعـيــا الـقـائـد
ـسلـحة ووزيري العـام للـقوات ا
الداخـليـة والدفـاع الى (االسراع
بعـمليـة امنيـة عسكـرية لتـطهير
حواضـن داعش واعادة انـتـشار
اجلــــــــيش والــــــــشــــــــرطــــــــة في
احملـــافــــظـــة). وتــــواصل قـــوات
احلـــشــــد الـــشـــعــــبي واجلـــيش
مـــســـنـــودة بـــطـــيـــران اجلـــيش
والقوة اجلوية مهـماتها االمنية
في صـحــراء غـرب االنـبـار.وذكـر
بيان لـلحشـد ان (قوات مشـتركة
من احلــشـد واجلـيش مــسـنـودة
بـسـالح اجلـو الـعــراقي تـواصل
عمـليـاتهـا التي انـطلقـت السبت
ــاضـي  ضــمن  ارادة الــنــصــر ا
الـــرابــعـــة لـــتــحـــقـــيق االهــداف
ـرســومــة لــهـا والــتي تــتــمـثل ا
بــــــتـــــعـــــقب فـــــلـــــول داعـش في
الـصــحـراء الــغــربـيــة). وفــكـكت
مديرية االستخـبارات العسكرية
خـــلــــيـــة مـــتــــهـــمــــة بـــاالرهـــاب
ـوصل. والـتـخـريب في مـديـنـة ا
وذكر بيـان امس ان (مفارز قسم
االســتـخــبـارات الــعـسـكــريـة في
قـــيــــادة عــــمـــلــــيــــات نـــيــــنـــوى
وبالتعاون مع استخبارات فوج
مــغــاويــر الـقــيــادة تــمــكــنت من
اختـراق وتفـكيك خـليـة إرهابـية
والـقـبض عـلى الـرؤوس الـثالثة

دبرة لها).  ا

التـحقيق مـعه واعتـرف صراحة
ته) مبـينا انه ( قيـامه بجـر
عـــرض األوراق الــتـــحــقـــيــقـــيــة
ـتـهم عـلى الـقاضي اخلـاصـة بـا
اخملـتص الــذي قـرر ايـقـافه وفق
ــــادة 430 ق.ع). في أحـــــكــــام ا
غــضـون ذلك  اعــتـقــلت  قــيـادة
طلوب وفق عمليات عددا من ا
مــواد قــانــونــيــة مــخــتــلــفــة في
منـاطق متـفرقـة. وذكرت الـقيادة
فـي بـيــان إن (الــقــوات األمــنــيـة
تـمــكـنت من إلـقــاء الـقـبض عـلى
مــتـهم ضـمن مـنـطــقـة الـعـامـريـة
بـتـهـمـة اخـتالس أمـوال الـدولة
كـــمـــا  اعــتـــقـــال مـــتــهـم آخــر
ــواد اخملــدرة اثــنــاء بـــتــرويج ا
نصب سيطرة مـؤقتة قرب علوه
زويـــني وبـــحــــوزته كـــمـــيـــة من
الفتا ـواد اخملدرة)  احلبـوب وا
الى (القبض على ثالثـة متهم
ــعــامـل بــتــهــمــة في مـــنــطــقــة ا
السرقة من قبل قوة مشتركة مع
مــكــتـب مــكـافــحــة االجــرام  في
ح  القاء الـقبض على متهم
في مـنـطـقـة حي الـعـامـل بـتـهـمة
السـرقة) وتابع انه ( تـسـليم
ـتــهــمـ الى اجلــهـات جــمــيع ا
اخملتصة). من جهة اخرى  عزا
الــنـــائب عن مـــحـــافــظـــة ديــالى
رياض التميمي التدهور االمني
لف في احملـافظـة لـسـوء ادارة ا
فــيـهـا.وقـال الـتــمـيـمي في بـيـان
امـس ان (بــــــــعـض مــــــــنـــــــــاطق
احملــافـــظـــة شـــهــدت فـي االونــة
االخـيــرة تـدهــورا امـنــيـا مــنـهـا
هــــــــــجــــــــــوم مـن قــــــــــبـل داعش
ـتوسطة بالهاونـات واالسلحة ا

مزور عـملـة في كربالء. واوضح
الـبـيـان ان (مـفـارز اسـتـخـبارات
ــنــظــمــة في كــربالء ــة ا اجلــر
الـــــعـــــامـــــلــــــة ضـــــمن وكـــــالـــــة
االسـتخـبـارات في الـوزارة القت
الـقــبض عـلـى مـتــهـمــا بـتــزويـر
العـملة  اذ ضبط بـحوزته ورقا
خــاصـا يــســتــخـدم في عــمــلــيـة
الـتـزويـر). وتـمـكـنت قـوة اخـرى
من الـقـبض علـى مبـتـز فـتاة في
مــديـــنـــة الــكـــاظــمـــيــة. واوضح
الــــبــــيــــان ان (مــــفـــارز مــــكــــتب
ــكــافــحــة اإلجـرام الــكــاظــمــيــة 
ـديريـة مكـافحـة إجرام الـتابـعة 
مــحـافـظــة بـغـداد ألــقت الـقـبض
عـلى متـهم لقـيـامه بابـتزاز فـتاة
ـال قدره بـلغ من ا الـكتـرونـيـا 
عــشـــرة آالف دوالر مــقــابل عــدم
نـــــشـــــر صـــــورهـــــا فـي مـــــواقع

وقـد  الــتــواصل االجــتــمــاعـي

واطن الـتعـاون الـبـناء مـا بـ ا
ورجل األمـن). في غــــضـــون ذلك
تـــرأس الـــيــاســـري اجـــتـــمـــاعــاً
مــــوســـعــــاً لـــدراســــة احلـــوادث
ـروريـة في احملـافـظـات داعـيا ا
ـروريـة الى تــفـعـيل الــعالمـات ا
في الشوارع. وقالت الوزارة في
بـيان امس ان (الـيـاسـري ترأس
وسع لدراسة االجتماع األولي ا
ــروريــة في ظــاهــرة احلــوادث ا
الـبالد) وشــدد الـيــاســري عـلى
(ضــرورة تــقــلـــيل الــســيــطــرات
ـروريـة في وتـفـعـيل الـعالمـات ا
الــطـرق الــداخـلــيـة واخلــارجـيـة
وإعــــــادة تـــــــأهــــــيل اإلشــــــارات
الـضـوئـيـة في احملـافـظـات كـافـة
واطن لاللتزام بها) وتوعية ا
داعيا الى (أهمية صيانة الطرق
ــروريــة). لــتــقـــلــيل احلـــوادث ا
والــقـت الــوزارة الـــقـــبض عـــلى
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بــــحث مـــــحــــافظ بــــغــــداد فالح
اجلــزائـري مـع وزيـر الــداخـلــيـة
يــــاســــ طــــاهـــــر الــــيــــاســــري
مــســتـجــدات األوضــاع االمـنــيـة
واخلــدمـيــة وسـبل تــطـويـر اداء
ـؤسـسـات . وقـال بـيـان تـلـقـته ا
(الـــزمـــان) امس ان (اجلــانـــبــ
بــــحــــثــــا االوضـــــاع األمــــنــــيــــة
واخلــدمـيــة الـتي تــخص بـغـداد
بـاإلضــافــة إلى مــنــاقــشـة ســبل
ـــــؤســـــســــات تـــــطـــــويــــر أداء ا
ـا يـتالئم مع راحة احلـكومـيـة 
). واكـــد ـــواطـــنـــ واحـــتـــرام ا
اجلـــــــزائـــــــري ان (مـــــــوضــــــوع
اخلـــدمــــات يـــرتـــبـط ارتـــبـــاطـــا
ولفت ـلف األمـني)  مـبـاشـرا بـا
الى ان (االستـقرار الذي تـشهده
بغـداد بفـضل جهـود ابنـائنا في
األجـــهـــزة االمــــنـــيـــة واحلـــشـــد
انـــعــكـس ايــجـــابــا عـــلى تـــقــدم
اخلـــدمـــات وجـــذب الـــشـــركـــات
االستثمارية) وأبدى اجلزائري
(إعـجـابه بـاخلـطـوات الـواقـعـيـة
الـتي يــسـيـر عــلـيــهـا الــيـاسـري
والــتي انــعـكــست ايــجـابــاً عـلى
واطن عن أداء مسـتـوى رضى ا
مفاصل الـوزارة). من جانبه اكد
الـيــاسـري انه (لن يــدخـر جـهـداً
من شــــأنـه الـــنــــهــــوض بــــواقع
الــدوائـــر األمــنـــيــة واخلـــدمــيــة
الــتــابــعـــة لــلــوزارة الــداخــلــيــة
ومـــحــــاســـبــــة كل من يــــخـــالف
الـقـانـون) مـشـيــرا الى (أهـمـيـة
احلـفـاظ عـلى األمن واالسـتـقرار
الـذي تـنـعم به بـغـداد عن طـريق

ــاضــيــة لم تــكن جــيــدة أبـدا). ا
وأضاف أنه لم يـتفـاجأ من دعوة
فرنسا لوزيـر اخلارجية اإليراني
مـــحــــمـــد جـــواد ظـــريف إلجـــراء
محادثـات يوم األحـد على هامش
الـقــمـة بـهـدف مـحــاولـة تـخـفـيف
الـتـوتـر بــ واشـنـطن وطـهـران.
لكنه قـال إنه لم يرغب في مقـابلة
ظـريف شـخصـيـا وأن لـقـاء كـهذا
ســابق جـدا ألوانـه. وتـابـع قـائال
(كــنت أعــلم أنه قــادم واحــتـرمت
ذلك. نتطلع جلعل إيران ثرية من
جديد دعوهم يصبحوا أثرياء...
ــــــقـــــــدورهم أن إذا أرادوا). أو 
كن. يكـونوا فـقراء ألقصـى حد 
وأقـــول لــكـم إنــنـي ال أعــتـــقــد أن
الــطــريــقــة الــتي يــجــبـرون عــلى
الـعـيش بــهـا في إيـران مـقـبـولـة.
وتــصــاعــد الـتــوتــر بــ طــهـران
وواشـنــطن بـشـدة مــنـذ انـسـحب
تــــرامـب من االتــــفــــاق الــــنـــووي
ـبــرم مع إيـران في عـام الـدولي ا
 2015 وعــاود فــرض عــقــوبــات
عــلى االقــتـصــاد اإليــراني. وقـال
تــرامب (مـا نــريــده بـســيط جـدا.
يتع أن تكـون دولة غير نووية.
ســــنــــتــــحــــدث عن الــــصــــواريخ
الــبــالــيــسـتــيــة وســنــتــحـدث عن
الـتـوقـيت. لـكن عـلـيـهم الـكف عن
اإلرهاب. أعتقد أنهم سيتغيرون
أعـتــقـد ذلك حـقــا. أظن أن لـديـهم
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بـينـمـا كانـت جالـسـة إلى جواره
ــزيـد إنه ال يــزال يـتــعــ عـمل ا
بـــرغم أنـــهـــا أجــرت مـــحـــادثــات
مــثــمــرة مع تــرامـب بــخــصـوص
القـضـية. وقـال تـرامب إنه يرغب
فـي رؤيـــة إيــــران قــــويــــة وإنه ال
يـســعى لـتـغـيـيــر الـقـيـادة هـنـاك
مــضــيــفـا أن مــســتــوى مـعــيــشـة
واطن اإليرانيـ غير مقبول. ا
ومــــــــضـى تــــــــرامـب قــــــــائـال في
تصريحات للصحفي خالل قمة
لــقـادة مــجـمــوعــة الـدول الــسـبع
(أتــطــلع إلى إيــران جـيــدة حــقـا
قـوية حـقـا ال نـسعى إلى تـغـيـير
النـظام. رأيـتم كيف جـرت األمور
عـــلـى مـــدى الــــعـــشــــرين عــــامـــا

أيـكـون يـوم االثــنـ أن الـنـاقـلـة
الـــتـي كـــانت مـــحـــور أزمـــة بـــ
واشــــنــــطن وطـــهــــران لم تــــعـــد
مـسـجـلـة عـلى أنـهـا مـتـجـهـة إلى
تـــركــيــا الــتي كـــانت وجــهــتــهــا

احملددة في مطلع األسبوع.
وفي بــــــاريـس قـــــال الــــــرئــــــيس
األمــريــكـي دونــالــد تــرامب امس
االثن إن زعماء مـجموعة الدول
الــســبـع الــصــنـــاعــيــة الـــكــبــرى
أظــهــروا وحــدة بــدرجــة كــبــيــرة
بخصوص مسألة كيفية التعامل
مع إيــران في قــمـتــهم بــفـرنــسـا
وإنـــهم تـــوصــلــوا تـــقــريـــبــا إلى
ـــســـتـــشــارة اتــفـــاق. غـــيـــر أن ا
ــانــيــة أجنـــيال مــيــركل قــالت األ
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ذكـــــــرت قــــــنـــــــاة بـــــــرس تـي.في
التلفـزيونيـة احلكوميـة اإليرانية
امس االثـنــ أن طـهــران نـشـرت
مـدمــرة بـحـريــة مـزودة بـأنــظـمـة
ـدى في صـواريخ كـروز طـويـلة ا
خليج عدن لـتوفير األمن لـسفنها
ـنـطـقـة. وقـالت الـتي تـمـر عــبـر ا
ـدمــرة سـتــرافـقــهـا الــقـنــاة إن (ا
ســفــيــنــة لــلــدعم الــلــوجــيــســتي
وحــامـلــة طــائـرات هــلـيــكـوبــتـر.
ـدمـرة بــأنـهـا ووصـفـت الـقـنــاة ا

دمرات اإليرانية). أحدث ا
ونقلت وكالـة األنباء والتـلفزيون
اإليـــرانــيـــة عن مـــتــحـــدث بــاسم
احلـكـومــة قـوله امس االثـنـ إن
بالده بـــاعـت الـــنــفـط الـــذي كــان
بـالـنــاقـلـة الـتي أفــرجت حـكـومـة
جـــبـل طــــارق عـــنــــهــــا بــــعـــد أن
ــلـكــيـة احــتـجــزتــهـا الــبـحــريـة ا
الـبـريـطـانـيـة لـعـدة أسابـيع وإن
مـالك الــنـاقـلـة سـيــقـرر وجـهـتـهـا
تحدث هوية التالية. ولم يحدد ا
شتري. وبعد إفراج جبل طارق ا
عن الناقـلة أدريـان داريا يوم 18
تـحدة إنـها آب قالت الـواليـات ا
ـنـعـها كن  سـتتـخـذ كل إجـراء 
من تـوصــيل الـنــفط إلى سـوريـا
ـعلن الذي كـان السـبب األصلي ا
الحــــتــــجــــازهـــــا في انــــتــــهــــاك
لـلـعـقوبـات األمـريـكـيـة. وأظـهرت
الحـة من رفـيــنـيـتـيف بـيـانــات ا
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