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لـكافة الزبائن ابتداءً من صباح اليوم
اإلثـن وبـانسيـابية وجتـهيز مـباشر
وبــــســـعـــر  60 ألـف ديـــنـــار لــــلـــطن
الـــواحــد). وأشــار اخلــفــاجي الى أن
(تـضخيم خبر احلـادث هو استهداف
لــلــمــنـتج الــوطــني وله أهــداف غــيـر
مــشـروعـة تـسـعـى إلى تـوجـيه زبـائن
ـنـافـسة ـعـمل إلـى غـيـره في إطـار ا ا
ـمـاثـلة ـنـتـجـات ا غـيـر الـعـادلـة مع ا
ـعامـلنـا). مطـالبـاً اجلهـات اإلعالمية
بــتــوخي الــدقـة واحلــيــاديـة فـي نـقل
األحــداث من مــصـادرهــا الـرئــيـســيـة
خـــدمـــةً لــــلـــصـــالح الـــعـــام ودعـــمـــاً
لــصـنـاعــتـنـا الــوطـنــيـة الـتي تــشـهـد
تــطـوراً مــلــحـوظــاً بـاألداء لــتـحــقـيق
الـتـنـوع في مـصـادر الـدخـل. يـذكر أن
مـعمل سمـنت كبيـسة هو أحـد معامل
الـشركـة العامـة للسـمنت العـراقية الـ
ـوزعة في جـميع أنحـاء العراق  18 ا
تـبلغ طـاقته التـصميـمية مـليوني طن
سـنـويـاً من الـسـمـنت الـعـادي تأسس
ســــــنـــــة  1981 مـن قــــــبل شــــــركـــــة
كـاواســاكي الـيـابـانـيـة ولـكن تـعـرض
ــعـمل إلى أعـمـال تــدمـيـر وتـخـريب ا
نـــتــيــجـــة أحــداث عـــصــابــات داعش
اإلرهــابـيــة وبــعـد حتــريـر مــحـافــظـة
األنـبار  إبرام ملحق عقد ب شركة
ـستـثـمـرة لـلمـعـمل وشـركة الـرائـدة ا
الـسمـنت العراقـية لـلمبـاشرة بـأعمال
عمل إلى التأهيل والصيانة وإعادة ا
اخلـدمة من جديد بعد توقف دام أكثر

من خمسة سنوات.
على صعيد اخر اعلنت قيادة عمليات
ــطـلــوبـ بــغــداد اعـتــقـال عــدد من ا
بـجـرائم االحـتـيـال وتـرويج اخملدرات
والـقـتل واالرهاب في مـناطق مـتفـرقة
.وقـالت الـقيـادة في بـيان إن (الـقوات
األمـنية تـمكنت من القـاء القبض على
مــتـهم ضـمن مـنـطــقـة الـطـارمـيـة حي
الـقادسـية بـتهـمة االحـتيـال واعتـقال
مـتهم أخر اثناء التـفتيش في سيطرة
كسرة وعطش من جانب قوة مشتركة
مع مــكــتب مــكـافــحــة اجـرام الــقـدس
وضبط بحوزته حبوب مخدرة والقاء
الـقبض على متهم اثن في منطقة
الـنهروان بتهـمة القتل من جانب قوة
مـشـتـركة مع مـركـز شـرطة الـنـهروان
واعـتقال مـتهم في منـطقة السـيد عبد
الــله بـتـهـمــة اإلرهـاب من جـانب قـوة
مـشـتـركـة مع اسـتخـبـارات ومـكـافـحة
إرهـاب احملـموديـة).وألقت قـوة أمنـية

طبعة العراق 
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تـواصل مـسـلسل احلـرائق في بـغداد
واحملــافـظــات مع جنـاح فــرق الـدفـاع
ـدني في اخـمـادهـا بـأقل اخلـسـائر. ا
فـقـد انـدلـعت ثالثـة حرائق امس دون
إصـابات بـعد ان تمـكنت فـرق االطفاء
مـن اطـفــاء حــريـقــ احــدهــمـا داخل
قـاعة اللجـان االمتحانـية في اجلامعة
الـتــكـنـولـوجـيـة بـبـغـداد والـثـاني في
كـشك متخذ قصابة وخزن اللحوم في
حي الـبسـات ببـغداد ايضـا والثالث
فـي مـــعـــتــــقل مـــركــــز شـــرطـــة وسط
الـعـمارة.وقـال مـصدر في الـشـرطة ان
ــــدني جنــــحت في (فــــرق الــــدفـــاع ا
الــســيـطــرة عــلى حـريـق انـدلع داخل
قـاعة اللجـان االمتحانـية في اجلامعة
الـتكنولوجـية) مؤكدا ان (احلريق لم
يـسـفر عن وقـوع إصـابات). وتـمـكنت
فــرق االطـفـاء من إخــمـاد حـريق آخـر
انـدلع في كـشك مـتخـذ قـصابـة وخزن
الــلــحـوم في حـي الـبــسـاتــ الــتـابع
ديرية نطقة الشعب . واوضح بيان 
ـدني العـامة ان فـرق االطفاء الـدفاع ا
قـامت بـ(كسر االقفال واقتحام الكشك
واالنـقضاض عـلى النيـران واخمادها
بــهـمـة عـالــيـة وبـوقت قــيـاسي ومـنع
انـــتــشـــارهـــا إلى االكــشـــاك واحملــال
اجملـــاورة األخـــرى).وفي مـــحــافـــظــة
مـيسان إنـدلع حريق في معـتقل مركز
ـديريـة شرطة شـرطة احلـكيم الـتابع 
الـبـلـدة وسط الـعـمـارة. وافـاد مـصدر
بـ(نـــقل الـــنـــزالء الى مـــركـــز شـــرطــة
اجلـوادين) مـشيـرا الى (فتح حتـقيق
ـعـرفـة أسـبـاب احلـريق). وبـعـد يـوم
ــعــمل أعــلـنت الــشــركـة مـن حـريق ا
الـعـامـة للـسـمنت الـعـراقـية اسـتـمرار
اإلنـتاج والـقطع والـتجـهيـز في معمل
ســمــنت كــبــيـســة الــذي تــعـرض إلى
حـــادث حـــريق يـــوم األحـــد. وأوضح
مــديـر عــام الـشــركـة حــسـ مــحـسن
اخلـفـاجي في تصـريح صحـفي تلـقته
(الـــزمـــان) امس أن (حـــادث احلـــريق
الـذي وقع للـمعمل كـان حادث عرضي
وبــسـيط لم يُـحـدث أي أضـرار تـذكـر
حـيث  إخـمـاده خالل فـترة قـصـيرة
لـم تـــتـــجـــاوز نـــصـف ســـاعـــة بـــعـــد
ــدني االســـتــعــانـــة بــفــرق الـــدفــاع ا
واسـتجابتهم السريعة وبالتعاون مع
ـعمل). مـؤكـداً (اسـتـمرار مـنـتـسـبي ا
ــعـمل بــإنـتـاج وتــسـويق الــسـمـنت ا
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الـقبض على متهم بسرقة مواشي في
مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار وبـــيـــعـــهـــا في
مـيسـان.وقال بـيان لـقيـادة شرطة ذي
قـار ان (شعبة مكافحة اجرام الشطرة
تهم /ح,ع, تـمكنت من القـبض على ا
ك/ يـسـكن قـضـاء الشـطـرة ) مـشـيرة
ـتــهم (اعــتــرف بــســرقـة 16 الـى ان ا
رأسـاً من األبقار واجلـاموس من قرى
الـشطرة وبـيعها في مـحافظـة ميسان
بـاإلضافـة الى سرقة زورق). وتـمكنت
ـثـنى من قــوة من شـرطـة مـحـافــظـة ا
انـقـاذ رجـل حـاول االنـتـحـار بـإحراق
نــفـسه بــالـبـنــزين بـالــقـرب من دائـرة
كـاتب العدل في السماوة دون معرفة
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 قــررت هــيـئــة اإلعالم واإلتــصـاالت
امس تـعليق عمل مكتب قناة احلرة

فـي بـــــغـــــداد ثالثـــــة
أشـــــهـــــر وايـــــقـــــاف
انـــشـــطـــتـــهـــا حلــ
اعــــــادة تــــــصــــــويب
مـوقفـها عـقوبـة على
ـــسيء تـــقـــريـــرهـــا ا
لـلـمؤسـسات الـدينـية
ــــقــــام ـــــســــاس  وا
ـرجعيـة في العراق. ا
وبــــثت قـــنـــاة احلـــرة
اضي عـراق السـبت ا
حتـقـيـقا عن (الـفـساد)
ـــــــؤســــــــســـــــات فـي ا
الــديـنــيـة فـي الـعـراق
حــمل عــنـوان (أقــانـيم
ـــقــدس في الـــفـــســاد ا
أثــــار جـــدال الــــعــــراق)
وردود أفــعــال عــراقــيـة
غــاضـبـة من رجـال دين

. وطــالـبت وســيـاســيـ ونــاشـطـ
الـــهــيــئــة فـي بــيــان الـــقــنــاة بـ(بث
اعــــتـــذار رســـمي مـن مـــكـــتب ادارة
ــا تـــســـبــبه الـــقـــنــاة في الـــعـــراق 
الـبرنـامج من ازدراء واسـاءة لرموز
ـؤسسـات الـديـنـية) وشـخـصـيـات ا
داعـيـة الـقـنـاة الى(االلـتـزام بالئـحة
قـواعـد البث االعالمي وعـدم جتاوز
ـــعــدة عن مـــواده في تــقـــاريــرهــا ا
الـشـأن الـعـراقي).وحـذر الـبـيـان من
ـثــابــة انـذار ان (هــذه االجــراءات 
نــهـائي لــلـقــنـاة) مــهـددا بـ(اتــخـاذ
عــقـوبـة اكــثـر شـدة في حــال تـكـرار
االسـاءة وخـرق مـواد الئـحـة قـواعد
الــــــــبث االعـالمـي مـــــــرة اخـــــــرى).
وواجــهـت قــنــاة احلــرة مــوجــة من
االســــتــــيــــاء والــــرفض الــــرســــمي
والـــشـــعــــبي داخل الـــعـــراق جـــراء
تـقـريرهـا . واكدت جلـنة االتـصاالت
واالعالم الـنيـابيـة عزمـها الـتحـقيق
مع الــقـنـاة عــبـر الـقــضـاء الـعـراقي
وقــالت في بــيــان  انــهــا تـســتــنــكـر
ـسيء الـذي بـثـته قـنـاة (الـتــقـريـر ا
احلـــــــرة واســـــــتـــــــهــــــدفـت فـــــــيه 
ــؤسـسـات  الــديـنـيــة في الـعـراق ا

بـغــيـة الـتـشـويه واالسـاءة لـسـمـعـة
ـؤسـسـات) مـؤكـدة (رفـضـهـا هــذه ا
لـــهــكــذا تــقـــاريــر اعالمـــيــة كــاذبــة
ومـفتعـلة ومن نسج اخليـال الغاية
مــــنـــهـــا تــــشـــويش
احلـــقـــائق وضــرب
ـؤسـسـة الـديـنـيـة ا
فــي الــــــــــــــــــــبـالد).
واضـــافت ان (هــذا
الـتقرير ينطلق من
مــــحــــاوالت غــــيـــر
بــــريـــئـــة لـــضـــرب
مـــــــعـــــــتـــــــقــــــدات
الـــــــعــــــراقــــــيــــــ
وتـشويه سمـعتها
بـكـل صورة وبـكل
وســيـلـة) مـؤكـدة
(عـــزمــهـــا اتــبــاع
الـسبل القـانونية
مـع قــنـــاة احلــرة
لـلـتـحـقـيـق مـعـها
فـي الــــــقــــــضـــــاء
شوه الـعراقي بخـصوص التقـرير ا
ـسيء) من جهتها  وصفت كتلة وا
ـعارضـة تقـرير احلـكمـة النـيابـية ا
قــنـاة احلـرة بـ(االعـتـداء الـصـارخ)
مـطـالـبـة هـيـئـة االعالم واالتـصاالت
ـقاضاتـها. واستـنكرت الـكتلة في
بــيـان الـتـقـريـر عــادة إيـاه(مـنـافـيـاً
ــعــايــيــر الــشــفــافــيــة واحلــيــاديـة
ــوضــوعــيــة ويــخـرج عـن حـدود وا
ـهــنـيـة الــشـرف واألدب واألخـالق ا

واثيق الصحفية). وا
 وأضافت ان (التقرير الذي بث عبر
هــذه الــقــنــاة كــان واضـح االهـداف
والـنـيـات اال ان ذلك ال يـنـطـلي عـلى
جـمهورنا الواعي الذي يعرف جيداً
مـرجعيته الدينية وثـقلها واهميتها
وكــيف كــانت صــمــام امــان والـدرع
احلـصـ للـعراق وشـعبه).وتـابعت
ـسيء (انـنــا بـذلك نـدرج الـتـقـريـر ا
ضـمن خـانـة االعـتـداءات الـصـارخة
واالنـــتــهـــاكــات الـــســافـــرة لــلـــقــيم
ــبـــاد االجــتــمــاعــيــة وحــقــوق وا
االنـــســان) داعـــيـــة هــيـــئــة االعالم
واالتـــصــاالت إلى (اتـــبــاع الـــســبل
ــقــاضــاة إدارة قــنـاة الــقــانــونــيــة 
احلـرة وغلق مكـاتبها ومـقراتها في

الـــعــراق). من جــهـــته اعــلن ديــوان
الـوقف السنـي  أنه يعتـزم مقاضاة
قـنـاة احلـرة .واعـرب في بـيان امس
عـن أســفه لـ(مــحــتـــوى الــتــحــقــيق
الـتـلفـزيوني الـذي بثـته قنـاة احلرة
ــــــــمـــــــــولــــــــة من اإلدارة عــــــــراق ا
األمـــريــكــيـــة).وقــال إن الــتـــحــقــيق
تــضـمن (إسـاءات جتـاوزت الـقـصـد
وحتـريفا للحقائق وتـزييفا للوقائع
بـسيـناريـو مفـضوح يُراد من ورائه
الـتوظـيف السيـاسي وسوء الـقصد
ـــــا يـــــنـــــال من عـــــلـى أي حـــــال 
ــؤســـســة الــديــنــيـــة والــوطــنــيــة ا
ورمـوزهـا في الـعـراق بـكالم باطل
عـلى وجه باطل فـيه كثيـر من الظلم
واإلجـحـاف).وأضـاف أن الـتـحـقـيق
ــصــداقــيــة والــعــدل (افــتـــقــر إلى ا
واإلنـصاف) نـافيـا (كل ما جـاء فيه
حــــول بـــعض األمــــور اإلداريـــة في
مـؤسسـة الوقف الـسنـي وإدارتها).
وخــلص الــبــيـان الى الــقــول (نـحن
عــلى قــنـاعــة أن مـا عُــرض في هـذه
الـقناة من أكاذيب وتزويـر للحقائق
هــــو جـــزء من مــــشـــروع أمــــريـــكي
صــهـيـوني يــراد من خالله االسـاءة
ـؤسـسـة اإلسالمــيـة لـذا فـإن إلـى ا
ديـوان الوقف السـني يحتـفظ بحقه
ــقـاضــاة قـنــاة احلـرة الــقـانــوني 
عــراق ومـن يــقف خــلف الــبــرنــامج
قـانونيا). وكانت السفارة االمريكية
فـي بـغـداد  قــد اوضـحت أن (وزارة
اخلـارجية األمريـكية ال تمـلك سلطة
رقـابـيـة عـلى مـحـتـوى الـقـنـاة الـتي
تـتناول بشفـافية وحياديـة القضايا
ــنـطـقـة والــسـيـاسـات الــهـامـة في ا
األمـريـكيـة مع احلرص عـلى عرض
كـافة وجهـات النظـر بشأن الـقضايا
) وأضافت  في تـابعـ الـتي تـهم ا
بــــــيــــــان أن (وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة
والـسـفارات األمـريكـيـة حول الـعالم
ال تـملك سلـطة رقابـية علـى محتوى
الــبـــرامج في قــنــاة احلــرة عــراق).
وأشـارت إلى أن (للحكومة العراقية
حـق الــرد ومــســاءلـــة قــنــاة احلــرة
عـــراق عـــلـى أي تـــقـــريـــر تـــرى أنه
تــضـمن مـعــلـومـات غـيــر دقـيـقـة أو
ـهنـيـة أو تتـعارض مع بـعـيدة عن ا

السياسات األمريكية).
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تـبدأ في بغداد اليـوم اعمال اجتماع
ـوازنـة جلمـعـية جلـنـة التـخـطيط وا
ـانـات االسـيــويـة الـذي يـرأسه الــبـر
الـعراق ويـستـمر ثالثـة ايام.وعـقدت
الـلجنة التحضيـرية لتنظيم اجتماع
الـلـجـنة الـدائـمـة لـشؤون الـتـخـطيط
ــوازنــة في اجلــمــعــيــة بــرئــاسـة وا
الــنــائـبــة اال الـطــالــبـانـي بـحــضـور
رئــيس جلـنــة الـعـالقـات اخلــارجـيـة
الـنـائب شـيركـو مـيـرويس اجتـمـاعا
امـس االثـــــــــنــــــــ لـالطـالع عـــــــــلى
الـتحضيرات الـنهائية لـعقد اجتماع
ـوازنة في بغداد جلـنة التـخطيط وا
لـلفترة من 3- 5 مـن الشهر اجلاري.
واسـتعرض االجـتماع بـحسب بيان
جملـــلس الـــنــواب  الـــتــحـــضــيــرات
الــنــهــائــيــة لـعــقــد اجــتــمــاع جلــنـة
ــوازنـــة جلــمـــعــيــة الـــتــخــطـــيط وا

انـات االسـيويـة السـيـد محـمد الـبـر
رضـا مجيدي في اعقاب وصوله الى
بـغداد. ونقل البـيان عن رئيس جلنة
الـعالقات اخلـارجيـة تأكـيده( اهـمية
تــوفـيــر االجـواء الجنــاح االجـتــمـاع
الـــذي تــمــثـل اســتــضـــافــته اجنــازا
يـحسب جمللس النواب وللعراق بعد
االنـتصار عـلى االرهاب).من جـانبها
اكــدت الــطـالــبـانـي (حـرص مــجـلس
ستلزمات الـنواب على توفير كافة ا
اخلــاصــة بــاجنــاح اجـتــمــاع جلــنـة
وازنة الذي يشارك فيه التخطيط وا
ــثـلـون عن  16 دولــة)  الفـتـة الى
ان (تــضـيــيف االجـتــمـاع فـي بـغـداد
ـــثل رســـالـــة تــضـــامن مـن الــدول
االســــيــــويــــة مع الــــعــــراق ودعــــمه
السـتعادة دوره احملوري بعد تعافيه
مـن اثار االرهاب).ويسـتأنف مجلس
الـنواب جلسـاته في الثالث عشر من
الـشـهر اجلـاري أي بـعد الـعـاشر من

ؤتمر محرم احلرام جراء انشغاله 
ـانات اآلسـيـويـة.وكان جـمـعـية الـبـر
ــقـــرر ان يـــســـتـــأنف اجملـــلس مـن ا
أعــمـاله الـيـوم الــثالثـاء . في سـيـاق
مـتـصل تلـقى رئيس مـجلس الـنواب
مــحـمــد احلـلـبــوسي دعـوة رســمـيـة
ـاني ـنــتـدى الـبــر لــلـمــشـاركــة في ا
سـتدامة  ي الـثالث لـلتـنميـة ا الـعا
ـقرر عقده في اندونـيسيا.وبحسب ا
بـيـان لـوزارة اخلـارجـيـة فـقـد تـسـلم
سـفير العراق لدى جـاكارتا عبد الله
حــــسن صــــالح الــــدعـــوة مـن نـــائب
ـان االندونـيسي فـضلي رئـيس الـبر
ان زون لـدى لـقـائهـمـا في مـقر الـبـر

االندونيسي).
ـناسـبـة قـرب انـتـهاء  وجـاء الـلـقـاء 
مـــهــام عــمـــله ســفـــيــر لـــلــعــراق في
انـدونــيـسـيـا. واسـتـعـرض الـسـفـيـر
خـالل الــلــقـــاء (نــبـــذة عن االوضــاع
الـسيـاسية واالقـتصاديـة في العراق

وعن االنــتــصــارات الــتي حـقــقــتــهـا
ـسلـحـة بـجمـيع صـنـوفـها قـواتـنـا ا

على كيان داعش االرهابي). 
وابـدى زون في نـهايـة الـلقـاء رغـبته
ـــــان وعـــــدد مـن اعـــــضــــــاء الـــــبـــــر
االنـدونيسي بزيـارة العراق في حال
 تــــــوجــــــيـه دعــــــوة له. واجــــــرى
احلـــلــبـــوسي زيـــارة تــفـــقـــديــة إلى
مـحــافـظـة الـديـوانـيـة بـحث خاللـهـا
ــعــوقــات الـــواقع اخلــدمي وأبـــرز ا
الــتـي تــقف أمــام تــقــد اخلــدمــات
.وعــقــد احلـــلــبــوسي لـــلــمــواطــنـــ
اجـــتـــمــاعـــا مــوســـعـــا مع مـــحــافظ
الـــديـــوانــيـــة زهـــيـــر عــلـي شــعالن
ورئــيس مــجـلـس احملـافــظــة جـبــيـر
سـلـمـان اجلـبـوري وأعـضاء اإلدارة
احملـلـيـة بـحضـور نـواب احملـافـظة
اســتــمـع خالله إلى أبــرز طــروحــات
احملـــــافــــظـــــة إزاء الــــواقـع األمــــني

واخلدمي فيها.
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ــعــروف صــحــافـةً يــرقــد اإلعالمـي ا
وإذاعــة وتـلـفـزيـونــاً والـدبـلـومـاسي
الـناجح الذي خـدم العراق في مراحل
حـيـاته الوظـيـفيـة كـافة عـبـد اللـطيف
ــركــزة الـــســعـــدون  في الــعـــنــايـــة ا
ـستـشفى في الـعاصـمة الفـنزويـلية
كـراكاس الـتي اختـار السّـكن فـيها ال
الـلـجوء. ومـنذ سـنـوات وهو يـسعى
ولم يــتـرك بـابـاً حــكـومـيـاً إال وطـرقه
لـتـجـديـد جـواز سـفـره لـيـعـود به الى
بـالده واألبـواب مـغـلـقـة بـوجـهه في
حـ أنـهـا مـفـتوحـة لـلـغـربـاء .  وقال
مـــــــصـــــــدر  لـ (الـــــــزمـــــــان) امس ان
ال (الـسـعـدون اآلن بل أقـولـهـا يـقـيـناً

ــلـك من راتــبه الــتـــقــاعــدي الــبــالغ
أربـعمائـة ألف دينار شـهرياً مـا يكفي
لعالج يوم واحد). واضاف (أعرف أن
نـدائـي هـنـا هـو نـداء الـيـائس ألنـني
ـتــلــكــون ســلــطـة أُخــاطب فــيه مـن 
الـــقــرار وهم بال ضـــمــائــر). ودعــا (
أصـــدقــاءه وزمـالءه الى أن يــرفـــعــوا
أصــواتـهم عــالـيــاً عـلـهــا تـبــلغ سـمع
اآلذان الــصّـمــاء فـنــتـدارك األمــر قـبل
فــــــوات األوان).وفي تــــــطـــــور ابــــــلغ
الــصـــحــفي الــرائــد ســجــاد الــغــازي
غـادرة السـعدون الـعنـاية (الـزمـان) 
ـركـزة واالنتـقـال الى غرفـة الـنقـاهة ا
ستـشفى . واكـد انه يتواصل داخـل ا
تابـعة حـالة ابيه مع جنـل السعـدون 

عبد اللطيف السعدون الصحية.

اسـباب اقدامه على االنـتحار. واعلنت
مــحـكـمـة حتـقــيق الـرصـافـة امس عن
تـوقـيف ضـابط برتـبـة مقـدم ومـفوض
يـــعــمالن فـي احــد مـــراكــز الـــشــرطــة
بـبغـداد طلـبا مبـلغـا مالـيا من مواطن

مقابل تنفيذ أمر قبض. 
وقــال بــيـان جملــلس الــقـضــاء االعـلى
ـتــهـمـ تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (ا
الـذين يعمـالن في احد مراكـز الشرطة
في بـغداد أقـدما عـلى طلب مـبلغ مالي
ـشتـكـ لغـرض تـنفـيـذ امر من احـد ا
ـواطـن الى الــلــجـوء قــبض مــا دفـع ا

للقضاء) . 
ولــــفت الى ان (قــــاضي الـــتــــحـــقـــيق

فتش العام اخملـتص بقضايا مـكتب ا
فـي وزارة الـــداخـــلــــيـــة اصـــدر أمـــرا
ـتـهـمـ وضـبـطـهـما بـالـقـبض عـلى ا

شهود) .  باجلرم ا
وأصــدرت مــحــكـمــة جــنــايـات واسط
بـهـيئـتهـا األولى حـكمـا بالـسجن ست
ســنـوات عــلى مــتـهم يــقـوم بــتـهــديـد
فــتـيــات بـنـشــر صـورهن عــبـر مـواقع

التواصل االجتماعي. 
وقـال بـيـان آخـر تـلـقـته(الـزمان) امس
إن (مـــحــكــمــة اجلـــنــايــات في واسط
أصـدرت حكـما بـالسـجن ست سنوات
ضـد مـتهم بـاالبـتزاز االلـكـتروني بـعد
قـــيــــام مـــشـــتــــكـــيـــات بــــرفع دعـــوى

ـشـتـكـيـات أفدن ضـده).وأضـاف أن (ا
ـتهـم بتـهديـدهن بـنشـر صور بـقـيام ا
خـاصــة لـهن ومـحـادثـات عـبـر مـواقع
الــــتـــواصل فـي حـــال عـــدم إعــــطـــائه

أمواال). 
واوضـح أن (احملكمـة أصدرت حكـمها
ــــــادة 430/ 1 مـن قـــــــانــــــون وفـق ا

العقوبات العراقي).
 ووجـه وزيـــر الـــداخــــلـــيــــة يـــاســـ
الـياسري بتغيـير الوان الزي الرسمي
لــلـمــنـتــســبـ مع قــرب حـلــول فـصل
الـشتاء وتـوعد بعقـوبات رادعة بحق
ـنـتـسـبـ والـضـبـاط اخملـالــفـ من ا
على ان ينفذ القرار خالل  72ساعة.  
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تـوقعت هـيئة االنـواء اجلويـة والرصد
الـــزلـــزالي الــتـــابـــعــة لـــوزارة الـــنــقل
ستوياتها اسـتمرار درجات احلرارة 
ــرتـفـعـة طـوال االسـبـوع اجلـاري في ا
ـنـاطق من دون تـغـيـر بـعد ان جـمـيع ا
ــنــطـقــة الـوســطى ارتـفــاعـا شــهـدت ا
طـــفـــيــفـــا بـــاحلـــرارة امس االثـــنــ .
وبـحـسب تـقريـر لـلهـيـئـة اطلـعت عـليه
(الـــزمـــان) امـس فـــإن (طـــقس الـــيـــوم
نطقت الـثالثاء سيكون مشمـساً في ا
الـوسـطى والـشمـالـيـة ومشـمـسـاً حاراً
فـي اجلـــنــوب والتـــغـــيـــر فـي درجــات
احلــــرارة) مــــضــــيــــفــــا ان ( درجـــات
احلــرارة لن تـشــهـد اي تــغـيــيـر طـوال
االســـبـــوع اجلـــاري). وبـــلــغـت درجــة
احلـرارة الـعـظـمى في بـغـداد امس 44
مــئـويـة والــصـغـرى  25 فــيـمــا بـلـغت
الـعـظـمى في الـبـصرة  47 والـصـغرى
 30 وفـي الـــســـلــــيـــمــــانـــيـــة 37-24
تـنـبئ اجلـوي صادق مـئـويـة). وكـان ا
عـطـيـة قـد تـوقع إنـدفاع كـتـلـة هـوائـية
بــاردة جتــاه الــعــراق خـالل االســبـوع
اجلـاري.وكتب عطـية على صـفحته في
فـــيــســبـــوك قــال فــيه ان (حـــالــة عــدم
االسـتـقـرار اجلـوي الـضـعيـفـة نـسـبـيا
نـاجتـة من اندفـاع هـواء بارد من جـهة
شـمال الشـرق نهار وليل الـيوم االثن
وفـرص هطول امطار خـفيفة في بعض
مــنـاطق الــسـلـيــمـانـيــة وصالح الـدين
ـــوصل ودهــوك وكـــركـــوك واربـــيل وا

ومـناطق من االنـبار مصـحوبة بـهطول
ثـلـجـي فـوق قـمم جـبـال الـسـلـيـمـانـيـة
وشـــمـــال اربـــيل وشـــرق دهــوك خالل
الـنهار).وأضاف (أما ليل وفجر االثن
فــمـتــوقع هـطـول خــفـيف لـالمـطـار في
الـعاصـمة بـغداد وواسط وشـمال بابل
ا ر وغـرب الـبصـرة وباديـة الـسمـاوة
بـــعض الــغــزارة واردة فـي الــبــاديــة).
ـيـا اجـتـاح اإلعـصـار دوريـان جـزر عــا
الـبـاهـاما في الـصـبـاح البـاكـر من يوم
امـس االثــنــ وانــتــزع أســقف مــبــان
وأطـــاح بـــســيـــارات وأســـقط أعـــمــدة
كـهـربـاء فـيـمـا هـددت مـيـاه فـيـضـانات
آخـذة في االرتفاع بغـمر منازل.وافادت
الــتـوقـعـات بـأن ثــاني أقـوى أعـاصـيـر
ـسجلـة سيضـرب األرخبيل األطـلسي ا
عـلى مدار الـيوم ثم يتـحرك بـبطء نحو
ـتـحـدة الــسـاحل الـشـرقي لــلـواليـات ا
حـيث أمرت السـلطات بـإجالء أكثر من
مــلـيــون شـخص فـي واليـات فــلـوريـدا
وســـاوث كــارواليــنــا وجـــورجــيــا.ولم
تــصـدر تـقـديــرات لـضـحــايـا اإلعـصـار
صنف من الفئة اخلامسة الذي غطى ا
جـزيـرتي غـريت أباكـو وغـراند بـاهـاما
ــلـــتــويــة وشــظــايــا ــعــدن ا بــقـــطع ا
األخـــــشــــاب.وقــــال االحتـــــاد الــــدولي
جلـمــعـيـات الـصـلـيب األحـمـر والـهالل
األحـمـر إن (رياحـا تـصل سرعـتـها إلى
 320 كـــيــلــومــتـــرا في الــســاعــة أدت
لــتـدمـيـر أو تــضـرر أكـثـر من  13 ألف
مـــنــزل).وأصـــدر حــاكـم واليــة ســاوث
كــارواليــنـا هــنــري مـاكــمــاسـتــر أمـرا

ــنـاطق فـي ثـمـاني بــاإلخالء اإللـزامي 
مـقاطعـات ساحليـة بدأ بالسـريان ظهر
. وأوضـح مسـؤولـون في امـس االثنـ
إدارة الـــــطـــــوار أن (أوامـــــر اإلجالء
تـشـمل أكـثر من  830 ألـف شخص في
تــشــارلـســتـون ومــجــمـعــات ســكـنــيـة
ســاحــلــيــة أخــرى في الــواليـة).وكــتب
مـكـتب حـاكم جـورجـيـا بـرايـان كـيمب
عـلى تـويـتـر إنه (أمر بـعـمـلـيات إجالء
في سـت مـقـاطـعـات سـاحــلـيـة تـشـمل
جـميع سكان مـدينة سافـانا الذين يبلغ
عـددهم  150 ألـفـا يـسـري أيـضـا عـند
الــظـهـيــرة). وصـدرت أوامـر إجالء في
فــلـوريــدا تـشـمل  14 ألـف شـخص في
.ودوريـان هـو أقـوى ســانت أوجـسـتـ
إعــصــار مــســجل يــجـتــاح الــبــاهــامـا
كــإعـصـار مـهــدد لـلـحـيــاة مـصـنف من
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تــظـاهـر الــعـشـرات من مــحـاضـري
تــربـيـة مـحـافـظــة الـديـوانـيـة امس
االثــــنــــ بــــعــــد إيـــقــــاف تــــوزيع
اجـــورهم. وقــال شـــهــود عــيــان إن
(الـعـشـرات مـن مـحـاضـري مدارس
مـــحــافـــظــة الــديـــوانــيـــة خــرجــوا

بـتظاهرة امـام مبنى احملافـظة بعد
إيـقـاف توزيع اجـورهم). وأضـافوا
ــتـظــاهـرين اكــدوا ان إيـقـاف أن (ا
تــوزيـع األجــور جــاء بــحــجــة عـدم
وجــود ســيــولـة مــالــيـة وعــطل في

سؤولة عن الرواتب). احلاسبة ا
وقـــررت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والــبـحث الـعـلــمي فـصل الـدراسـة
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أطـلـقت شـابـات عراقـيـات  أول مـشروع تـكـسي نـسائي في الـعـاصـمة
رأة بغـداد حتت شعـار (ليـدي كو) لتـأم فـرص عمل لـهن وتمـك ا

وتفعيل دورها في اجملتمع.
رأة وتـفعيل شروع (انـهن يسعـ الى تمـك ا وتقـول القائـمات علـى ا

ـشـروع فــرص عـمل لـلــنـسـاء). دورهـا في اجملــتـمع حــيث يـؤمن هــذا ا
ــشـروع يـقــوم بـنـقـل الـنـســاء والـعـوائل بــشـكل آمن الى وأضـفن أن (ا
ـشـروع خط نـقل الى مـطـار بـغداد مـنـاطق بـغـداد اخملتـلـفـة كـمـا فتح ا
) الذي ـشـروع تـطبـيق (كـر ـسافـرين). ويـنـافس هذا ا الدولي لـنـقل ا

. واطن حظي باستخدام واسع ب ا
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ـــســائـــيــة عـن الــصـــبــاحـــيــة في ا
اجلـامعات والكليات األهلية ابتداء
مـن السنة الـدراسية اجلاري. وقال
مــديــر دائــرة الــتــعــلــيم اجلــامــعي
األهـــلي الـــدكـــتــور إيـــهـــاب نــاجي
عـبـاس في بـيـان امـس ان (الوزارة
ـسائـية عن قـررت فـصل الدراسـة ا
الصباحية في اجلامعات والكليات
االهـــلــيـــة من خالل تـــكــلـــيف مالك
تـدريسي مـنفـصل يضـم تدريـسي
وفـقا قانـون التعلـيم العالي االهلي
رقم  25 لـسـنة 2016). وأضـاف ان
(عـلى اجلامـعات والكـليات األهـلية
الـبـدء بإجـراءاتهـا وتزويـد الوزارة
بـهـا خالل مدة  15 يـومـاً ليـتـسنى
اعــتـمـاد قــاعـدة بــيـانـات لــلـدراسـة
ـــســـائــيـــة). واوضح ان (جـــمــيع ا
اإلجــراءات سـتـخـضع إلى الـرقـابـة
والـتـدقـيق لـضـمـان تـنـفـيـذ الـقرار
فـــــضال عـن اعــــتـــــمــــاده ألغــــراض
احـتسـاب الطـاقة االسـتيـعابـية في
ـسـائـيـة). وأكدت وزارة الـدراسـة ا
الـتربـية إصـدار تعـليـمات صـارمة
تتعلق برصانة العملية االمتحانية
مــــنـــعــــا حلـــدوث حــــاالت غش في
ـــراكــز االمـــتـــحــانـــيــة اخلـــاصــة ا
بـاالمـتـحانـات الـنهـائـيـة للـصـفوف
ـنــتـهـيـة. وأشـار الـبـيـان امس ان ا

الـفـئة اخلـامسـة على مـقيـاس سافـير-
ســيــمــبــســون لــقــيــاس شــدة الــريـاح
ــؤلـف من خــمس درجــات.ويــعــادل وا
اإلعـصـار قـوة أعـاصـيـر جـيـلـبـرت عام
 1988 وويــلـمـا عـام  2005 وإعـصـار
يــوم الــعــمــال عـام  1935 بــنــاء عــلى
ـصـاحـبـة له. أقــصى سـرعـة لـلـريــاح ا
ــركــز الـوطــني لألعــاصــيـر إن وقــال ا
(اإلعـصـار ألـ عـام  1980 هــو أقـوى
أعــاصـــيــر األطــلــسي إذ كــان مــحــمال
بـرياح سـرعتـها  306 كـيـلومـترات في

الساعة). 
وتـوقع خبراء األرصاد أن يظل دوريان
قـبـلة إعـصـارا خالل األيـام اخلمـسـة ا
وأن يـتـحرك إلى الـشـمال الـغـربي على
طــول الـســاحل الــشـرقي األمــريـكي أو

بالقرب منه.

ـانـات االسـيــويـة الـذي يـرأسه الــبـر
الـعراق بعد االجتـماع الذي عقد اول
امـس مع االمــ الـــعــام جلـــمــعـــيــة

(الـلـجـنـة الدائـمـة لالمـتـحـانات في
ـــنح الـــكـــوادر الـــوزارة وجــــهت 
الـــتــربــويـــة الــتي تـــكــشف حــاالت
ـدارس الــغش افـضـلـيـة في ادارة ا
والـبعثـات التطـويرية الى اخلارج
اضـافـة إلى كـتب شـكـر وتـقـدير مع
فــــرض عـــقـــوبـــات صــــارمـــة عـــلى
ـتستـرين على عمـليات الغش في ا
االمــتـحـانــات). وأضـاف ان (هـنـاك
جـهـات خارجـية حتـاول استـهداف
الـدولة العـراقية عـبر هدم مـنظومة
الــتـعــلـيم وهــذا مـا تـعــمل الـوزارة
عـلى مـواجـهـته بـكافـة االمـكـانـيات
ـــتـــاحــــة لـــهـــا) مـــنـــوهـــاً الى ان ا
(الــســمـــاح بــعــمــلــيــات الــغش في
ــراكــز االمـتــحــانــيـة هي خــيــانـة ا
ــهــنـة لــذلك كــبــرى لــلــوطن قــبل ا
فـــرضـت الـــوزارة أقـــصى وأقـــسى
الـعقوبات على اخملالف لتعليمات
االمـتـحـانات الـتي لم تـفـضل طالب
عــلى آخـر اال بـدرجــة اجلـهـد الـذي
يــبـذله). وثـمن مـديــر عـام الـتـقـو
واالمــتــحـانــات في الــوزارة شــاكـر
ـمثلـية الوزارة نـعمة اثـناء زيارته 
الكـات ــحـافـظــة أربـيل جــهـود ا
كلـفة بالـعمل فيـها عبر الـتربويـة ا
سـتوى الـعلمي جنـاحهـا في رفع ا
دارس النازح بالرغم والتربوي 

ــعـــوقــات الـــتي تــواجـــهــهم. مـن ا
وأنـتـهت امس األثـنـ امـتـحـانات
ـرحلة االعداديـة للدور الثاني من ا
الـســنـة الـدراسـيـة الـسـابـقـة. وأكـد
وزيـر التربـية وكالة قـصي السهيل
في بـــيــان (إنــتــهــاء اإلمــتــحــانــات
الـنـهـائـيـة لطـلـبـة الـصف الـسادس
االعــدادي بـــجــمــيع فــروعه لــلــدور
الـــثـــاني ومـن دون اي مــشـــاكل او
خـروقات امتحانية تذكر). وأضاف
ان (الـوزارة استـطاعت بـكل جدارة
احملــافـــظــة عــلى ســريــة االســئــلــة
وبـــذلـت جـــهـــوداً اســـتـــثـــنـــائـــيـــة
وواصــلت الـلـيل بــالـنـهـار من اجل
اجنــــاح االمــــتـــحــــانــــات بـــكــــافـــة
جـوانبـها). وأشـار السـهيل الى ان
(عـملية الـتصحيح ستـكون مركزية
أســـــــوة بـــــــالـــــــدور االول مـن اجل
احلـفاظ عـلى مجهـود الطلـبة وعدم
ــتــمـيــزين مــنــهم ومــنــحـهم غــ ا
اســـتــحـــقـــاقــهم وســـيـــكــون اعالن
الــنـتــائج خالل مــدة اسـبــوعـ او
اكــثــر وان غـداً ســيــكـون امــتــحـان
الـطـلـبـة الـذين لـديـهم لـغـات اخرى
ـدارس كــالـفــرنـســيـة او الــكـرديــة 
تـمـزين وكـذلك اسـتـمرار الـطـلـبـة ا
ــتـوســطـة امــتــحـانــات الـدراســة ا
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يـبـدأ االمـ العـام لـلجـامـعـة العـربـية
احــمــد ابــو الــغــيط زيــارة الى بــغـداد
الـيوم الثالثـاء حتضيـرا لعقـد اجتماع
اجملـلس الـوزاري الـعـربي فـي الـعـاشر
من الـشهـر اجلاري فـيمـا تتواصل في
مـقر اجلامـعة العربـية بالقـاهرة اعمال
اجــتــمـاعــات الـدورة  104 لــلـمــجـلس
االقـــــــتــــــصــــــادي واالجـــــــتــــــمـــــــاعي
نـبثـقة الـعـربي/اللـجنـة االجتـمـاعيـة ا
عـن اجمللس االقـتـصـادي واالجـتـماعي
لفات بـرئاسة الـعراق لبحث عـدد من ا
مـنـهـا تـمـكـ الـشـبـاب العـربي.وقـالت
وزارة اخلـــارجــيــة فـي بــيــان امس أن
(ابـو الغـيط سيـعقد في بـغداد مـؤتمراً
صـحــفـيـا مع وزيـر اخلـارجـيـة مـحـمـد
عـلي احلكيم.ويتضـمن برنامج الزيارة
اجــراء لـقــاءات مع الـرئــاسـات الـثالث
ـهـمة ومـنهـا ترؤس لـفات ا ـنـاقشـة ا
الـعـراق للـمجـلس الوزاري الـعربي في
ــقــبــلــة بــعــد الــصــومــال ــرحــلــة ا ا
ــلــفــات الـتـي سـيــتم واســتــعــراض  ا
بـحـثـهـا في اجـتـمـاع اجملـلس الوزاري
ــقــبـل واهــمــهــا الــقــضــيـة الــعــربي ا
الــفـلـسـطـيــنـيـة ومـنــاطق الـنـزاع مـثل

ــلــفــ الــيــمـن ولــيــبــيــا فــضال عن ا
االقـتـصادي واالجـتـماعي الـذين سـيتم
طــرحـهـمــا ايـضـا في االجــتـمـاع).وفي
شــأن مــتــصل تــتــواصل في الــقــاهـرة
اعــــمــــال الـــدورة  104 لــــلــــمـــجــــلس
االقـــتــصــادي واالجــتــمـــاعي الــعــربي

لفات بـرئاسة الـعراق لبحث عـدد من ا
مـنها تمك الشباب العربي. وانطلقت
اعـمـال في مـقـر اجلـامـعـة الـعـربـية في
االول مـن الـــشـــهــــر اجلـــاري عـــلى ان

تختتم بعد غد اخلميس. 
وقـال بـيـان لوزارة الـتـجـارة ان (إعداد
قبلة ـلف االجتماعي للقمـة العربية ا ا
في آذار  2020 يـأتي في مقدمة جدول
االعـمال  بـاإلضافة إلى مـتابـعة تنـفيذ
قــرارات الــقـمــة الـعــربــيـة الــتــنـمــويـة
ـهمـة على وعـرض نـتائج هـذه القـمة ا
ـقرر ـستـدامة ا قـمـة العـالم للـتنـمـية ا
عــــقــــدهـــا يــــومي  24 و 25 أيــــلــــول
اجلـاري) مـضـيـفـا ان (جـدول االعـمال
يـتـضمن ايـضا مـتابـعـة تنـفيـذ قرارات
الـدورة  103 وطـرح مـشـروع حلـمـايـة
ـنظـم ومبادرة ـرأة في القـطاع غـير ا ا
لـتـمكـ الـشـباب الـعـاطلـ عن الـعمل
قدم من في ظـل احلماية االجـتماعـية ا
قــبل جـمــهـوريـة الــسـودان والــتـعـاون
الـــــــعـــــــربـي الـــــــدولـي في اجملـــــــاالت
االجــتـمــاعـيــة والـتــنـمــويـة ومــشـروع
االســتـراتــيـجـيــة الـعــربـيـة لــلـتــمـكـ
االقــتـــصــادي واالجــتــمـــاعي لــلــمــراة
وافقة على النظام ناطق الريفية وا با
األسـاسي لـلـمـجـلس الـعـربي لـلـسـكان
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والـتـنـميـة في ضـوء اسـتكـمـاله جـميع
ـطـلـوبـة وبـوصـفه اآللـية اإلجـراءات ا
عـنيـة بأوضـاع السـكان في الـعـربيـة ا
ـقـرر ان تـشـهد الـدول الـعـربـية).ومن ا
ـان االجــتــمــاعــات اسـتــعــراض الــبــر
الـــعـــربي لـــلـــطـــفل الـــذي أفـــتـــتح في
الــشـارقـة ومـبـادرة لـتــمـكـ الـشـبـاب
الـعـاطـلـ عن الـعـمل في ظل احلـمـاية
االجـــتــمــاعــيـــة فــضالً عـن الــتــعــاون
الـــــــعـــــــربـي الـــــــدولـي في اجملـــــــاالت
االجــــتــــمــــاعـــــيــــة والــــتــــنــــمــــويــــة
واالســتـراتـيـجـيــة الـعـربـيـة لــلـتـمـكـ
االقــتـــصــادي واالجــتــمـــاعي لــلــمــرأة

ناطق الريفية.  با
ـنـتـظر أن وبـحـسب الـبـيـان فـإن (من ا
ـشـاريع تــصـدر الـلــجـنــة تـوصـيــات 
قـــــرارات تـــــرفع إلـى اجملـــــلس عـــــلى
ـسـتوى ـسـؤولـ وا مـسـتـوى كـبـار ا
ا الـوزاري إلصدار القرارات الالزمة 
ـواطن يــنـعـكس إيـجـابــاً عـلى حـيـاة ا

العربي). 
ؤمل ان يـتـراس وزيـر الـتـجارة ومـن ا
مـحـمد هـاشم الـعاني وفـد الـعراق الى
االجــــتــــمـــاع الــــوزاري لــــلــــمـــجــــلس
قـرر عـقده االقـتـصـادي واالجتـمـاعي ا

بعد غد اخلميس . احمد ابو الغيط


