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طبعة العراق 
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أكــــد رئــــيس إقــــلــــيم كــــردســــتـــان
نـــيــجــيـــرفــان الــبـــارزاني الــتــزام
االقـــلـــيم بــحـــمـــايــة ودعـم الــسالم
والــقــضـاء عــلى الــتـطــرف . وهــنـأ
ي الـــبــارزانـي خالل الـــيــوم الـــعــا
لــلـسالم الـذي صـادف امس (قـوات
الــبــيــشـمــركــة وكل الــذين ضــحـوا
بــأنـفــســهم من أجل الــقـضــاء عـلى
الـتطرف) مـؤكدا ان (االقلـيم ملتزم

ــنـطــقــة والــعـالـم بـحــمــايـة أمــام ا
الــسالم ودعــمه). وكــان الــبـارزاني
قــد رأى ان جتــربــة كــردســتــان مع
ـتالحـقـة في الـعـراق احلــكـومـات ا
أثـبـتت حـقـيـقـة أنه لـيـس هـناك أي
طـريـق لـتـحـقـيق مـصـلـحـة الـعـراق
سـوى احلـوار والـتفـاهم واالتـفاق.
وقـــــال الــــبــــارزاني خـالل مــــراسم
تـــخــرج الـــدورة األولى من طـــلــبــة
اجلـامـعـة األمـريـكـية فـي دهوك انه
(بــاشـرنــا بـدايــة جـيـدة فـي مـجـال

الـــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي حـــيث نـــركــز
اهــتـمـامــنـا بــشـكل مـتــواصل عـلى
قـطـاعي الـتـربيـة والـصـحة) ولـفت
الـى انه (بــــاســـتــــثــــنـــاء االتــــفـــاق
والـتـفاهم لـيس أمـامنـا طـريق آخر
ويـــنــــبـــغي تـــعــــزيـــز االســـتـــقـــرار
والــشــراكـة الــسـيــاســيـة وحتــقـيق
االنــسـجــام الـداخــلي في إالقــلـيم)
مـضـيـفـا (وحـتى يـسـتـطـيع اجلـيل
احلـــالي تــطــويـــر الــبالد ال بــد من
حتـــقــيق االســـتــقـــرار الــســـيــاسي

رنة ومن هذا ـشتركة وا واإلدارة ا
ــنــطــلق ونــحــاول احلــفــاظ عــلى ا
الـــتــــآلف في إالقـــلــــيم والـــتـــوصل
التــفـــاق مع احلــكــومــة الــعــراقــيــة
ـنـاسبـة نـطـلب من جـميع وبـهـذه ا
األطـراف واألحـزاب الـكـردسـتـانـيـة
والـعـراقيـة دعم حكـومة إالقـليم في
الـــــعـــــمـل الـــــذي بـــــدأته) واتـــــفق
ـــان الـــبـــارزانـي مع رئـــيس الـــبـــر
االحتـادي مـحمـد احللـبوسي خالل
اضي زيارته الى اربيل اخلميس ا

عـلى حـمـايـة االستـقـرار الـسـياسي
واألمــنـي في الــعــراق و اســتــمـرار
احلــــوار بـــ أربـــيـل وبـــغـــداد في
ـشــاكل الـعــالـقــة بـ ســبـيـل حل ا
. وقال بيان لرئاسة إالقليم الطرف
ان (الــــــلـــــقـــــاء نــــــاقش األوضـــــاع
الـسياسية واألمنـية احمللية وكذلك
تـاحة حلـمايـة االستـقرار الـسـبل ا
في الـعـراق والـتـأكـيـد عـلـى أهـمـية
استمرار احلوار ب بغداد واربيل
ـشـاكل في إطـار الـدسـتـور) حلـل ا
مــبـيــنـا ان (اجلـانــبـ تــطـرقـا الى
ـــــاني مـــــســـــائل الـــــعــــمـل الـــــبــــر
وازنة العامة للعام والـتشريعي وا
ناطق قبل وعملية إعادة إعمار ا ا
ـــــتــــضــــررة مـن حــــرب اإلرهــــاب ا
وأحــوال الـنــازحـ فـي مـخــيـمـات
كـــردســـتــــان ومـــصـــيـــرهم وســـبل
إعــــادتــــهـم إلى ديــــارهـم). الى ذلك
رأى احلـلـبـوسـي أن الـتـصـريـحات
ـــتــبــايـــنــة الـــتي تــصـــدر بــشــأن ا
وقف الـرسمي كـردستـان ال تمـثل ا
لـــبــــغـــداد. جـــاء ذلك خـالل لـــقـــائه
بـرئـيس حكـومة كـردسـتان مـسرور
الـبـارزاني الذي شـدد عـلى ضرورة
أن ال يـتم الـتـعامل مع االقـلـيم على
أنه مـحافظـات. وقال بيـان حلكومة
االقــلـيم امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا
عــلى هـامـش حـفل تــخـرج الــدفـعـة
األولى لـطـلـبة اجلـامـعـة األمريـكـية
في دهـوك ايـجـاد ارضـية مـشـتـركة
حلـل اخلالفـــات والـــتـــأكــيـــد عـــلى
ــــشـــــاكل ضـــــرورة حل جـــــمــــيـع ا
اخلـالفيـة بـ احلـكومـة االحتـادية
وحــكـومـة اإلقـلـيم وفــقـاً لـلـدسـتـور
والـبـدء بـحوار شـامل وانـفـتاح من
الـطرف لتأكيد الشراكة التاريخية
بـينـهمـا في بنـاء العـراق االحتادي
ـــوحـــد) واكـــد احلـــلـــبـــوسي ان ا
(الـلقاء بأحبائـنا في كردستان يعد
فــرصــة طـيــبــة وأشــعـر بــالــسـرور
عـندما أرى اإلقـليم يتـقدم في شتى
اجملـــاالت ولن نـــقـــبل بـــوقــوع أي
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تــــوقـــعت اخلــــبـــيــــرة بـــالــــعـــلـــوم
االقـتــصـاديـة نـقـاء حـسـ عـلي ان
حتـقق زيارة رئيس احلـكومة عادل
ـهـدي الى الـصـ مع الـوفد عـبـد ا
الــــوزاري االســــتــــشـــاري نــــتــــائج
ايـجابية. وقـالت حس لـ (الزمان)
امـس (يجـب ان تـركـز الزيـارة عـلى
مـحـورين يـرتـبـطـان بـنـجـاح مـهـمة
ــهـدي عـلى مــدى الـســنـتـ عــبـد ا
الـقادمـت االول هو احـتواء الـنمو
الـسـكـاني والـنـهـضـة االقـتـصـاديـة
والـــثــاني وضع خــطـــة حــكــومــيــة
لـتطبيق تنفيـذ اليات تستجيب مع
واقـع الــعـراق) واضــافـت ان (عـدد
ســكـان الــصـ يــبـلغ نــحـو مــلـيـار
وثـلثمـائة مليـون نسمـة  اما سكّان
الـــعــراق فـــيــبــلـغ تــعــدادهـم نــحــو
أربـع مليونـا حيث متوقع حسب
الـنمو ان يصل الى خمس مليون
 ولـكن مـا يـهم ان يسـتـفيـد الـعراق
مـن خـطط الـصـ بـشـأن مـواجـهـة
الــــنـــمــــو االقـــتــــصـــادي والــــبـــنى
االرتـكازية وفـرص العمل والـتركيز
عــــلـى الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجـــارة
والـزراعة)  وكـشفت حـس عن ان
(حـجم التبادل التـجاري ب بغداد
وبــكـــ وصل حــتى شــهــر أيــلــول
اجلـــــاري الى 23 مـــــلـــــيـــــار دوالر
ومــتـوقـع ان يـصل مع نــهـايــة عـام
2019 الى 28 مــلـيـار دوالر وهـذا
ـثل اعـلى تبـادل بـالنـسـبة لـلدول

االخــرى) ولــفــتت الى ان (الــصـ
ـئة مـن كمـية تـسـتورد نـحو 29 بـا
ـــصـــدر مـــنــذ الـــنـــفط الـــعـــراقـي ا
الــســـتــيــنــات  وان رسم وحتــقــيق
ـكن ان خــطـة حـكـومـيــة نـاجـحـة 
يــفـيــد الـعـراق من نــهـضــة الـصـ
بـوجود ايـرادات نفـطيـة وسيـاحية
وجتــاريـة جـيـدة في الـعـراق تـوفـر
تـغطـية مـاليـة لتـنفـيذ اَي خـطة اذا
مـا تـابع واخـلص الـفـريق الوزاري
احلــكـــومي في تــنــفــيــذهــا). وأكــد
هدي أن رئيس الوزراء عادل عبد ا
الـعراق يسـعى لتحقـيق تعاونا مع
الــصـ لــيــكـون جــزءا من نـهــضـة
الـشـرق االوسط . ونـقل بـيان امس
هدي خالل لقائه محافظ عـن عبد ا
مــديـنـة شــنـغـهـاي آن يــونغ الـقـول
(نحن ننتمي آلسيا ونريد ان نكون
جــزءاً من نــهـوضــهــا والسـيــمـا ان
الـص في مقدمة الدول التي تقود

نـهـضـة الـشـرق ونـسـعى لـلـتـعـاون
والــشــراكــة مـعــهــا وبــنــاء عالقـات
واشر تـدة ومسـتدامـة) عـمـيقـة و
الـى ان (اصـطحـاب مـعـظـم اعـضاء
الـسـلطـة التـنـفيـذيـة هو دلـيال على
إيـالء احلـــكــــومــــة هــــذه الــــزيـــارة
األهــمــيــة ونــريـد ان تــشــكل نــقــلـة
نـوعية وتنتقل حلـالة التنفيذ والى
إجنـازات واتـفاقـات تـسهم بـإعـمار
الــعـراق وبــنـاه الـتــحـتــيـة لــتـكـون
شاريع الـبناء). من جانبه مـرتكزا 
 قـال يـونغ (إنكـم تواجـهـون مهـمة
شـاقة ومـدينة شـنغهـاي بشركـاتها
عروفة مستعدة للعمل ـتنوعة وا ا
حتت تــوجـيه احلـكـومــة الـعـراقـيـة
وفـي جــمـــيع اجملـــاالت وبــاألخص
الـبـنى الـتـحـتـية) الفـتـا الى (عـمق
احلـضـارتـ العـراقـيـة والصـيـنـية
وأهـمـية طـريق احلـرير الـذي يربط

البلدين منذ القدم).
ــهــدي الى الــصـ وتــوجه عــبــد ا
ــاضي عــلى رأس وفــد األربـــعــاء ا
ضـخم ضم  55 شـخـصًـا في زيارة
رسـمـيـة تسـتـغـرق اسبـوعـا تـهدف
لـعــقـد اتـفـاقـيـات جتـاريـة وتـعـزيـز
ـشـترك.وبـحـسب وثيـقة الـتـعاون ا
مـسـربـة فـإن الوفـد ضم  بـاالضـافة
الـى رئــيس الــوزراء  55مــســؤوال.
فـيـما تـسـاءل النـاشـطون (مـا الذي
يـدعـو الى ايـفـاد خمـسـة مـصورين
خـاصـ الى مهـمـة من هذا الـنوع
في مـا يـفـتـقـر الـوفـد الى اعالمـي
مـن طـــــراز رفـــــيع يـــــجـب اال تـــــقل

عناوينهم عن رئيس حترير?).
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اعلـنت قيادة عمليات بـغداد عن افتتاح جسر بـزيبز اجلديد الرابط ب
محـافظـتي بـغداد واألنـبار. وقـالت القـيادة في بـيان امس انه ( امس

افـتـتـاح جسـر بـزيـبـز اجلديـد الـرابط بـ مـحـافظـتي بـغـداد واألنـبار).
واضافت ان (ذلك جـاء بعد إكمـال البنى التـحتية واجـهزة السونار في

السيطرة لتام دخول األشخاص والعجالت الى بغداد واألنبار).

` U  vHDB  ‰UL  ≠ œ«bGÐ

طالبة تظاهر اهالي الزعفـرانية 
اجلـــهــات االمـــنــيـــة واخلــدمـــيــة
ـعاجلـة مـشكـلـة االثار الـبـيئـية
لــلــدخــان في مــعـســكــر الــرشــيـد
الناجم عن حرق الـنفايات وكذلك
وازي مـطـالبـ بـفـتح الـطـريق ا
لـلــمـعـســكـر لـتـخــفـيف االزدحـام.
تظاهرين اجلمعة ان وقال احد ا
(الدخان الـناجم عن احلرائق في
ـعـسـكــر سـبب مـشـاكل صـحـيـة ا
وبـيـئـيـة وقـد طـالـبـنـا مـرات عـدة
ـشـكلـة) بـينـمـا طالب بـحل هذه ا
مــتــظــاهــر اخــر بـ(فـتـح الـطــريق
ــــعــــســـكــــر الـــرشــــيـــد ـــوازي  ا
ـسـتـمـر مـنذ وتـخـفـيف الـزحـام ا

 .( سن
وقــال (نـعــاني من الــزحــام الـذي
يـسـتـمـر مـرات سـاعـات لـلـخروج

من الــزعــفــرانــيــة وال ســيـمــا في
فــتـرة الــصـبــاح) من جـهــته اكـد
الــعـــبـــادي (مـــخــاطـــبـــة جــمـــيع
ــسـؤولـة عن اجلـهــات االمـنــيـة ا
ـعــسـكــر وحـتى الــزعـفــرانـيــة وا
مـــــكــــتـب رئــــيـس الــــوزراء  حلل
مشكـلة الـدخان واحلرائق وقـمنا
بـاكـثـر من حـمـلـة لـرفع االنـقـاض
واالزبــال واخـمــاد احلــرائق لـكن
لالسف الــشـديــد بـعــد كل حـمــلـة
كـان وتعود يتم اهـمال مـراقبـة ا
الــســيــارات الى رمي الــنــفــايـات
وحرقها) واكد مطالبته (اجلهات
االمـنــيـة بــاتـخــاذ اجـراءات اشـد
نع دخول سيارات النفايات الى

عســـكر).  ا
فيمـا نظم اجملـلس البلـدي لقاطع
الــكــرادة والــزعــفــرانــيــة حــمــلــة
ــدارس فـي مــنــطــقــة تـــنــظــيف ا
الـزعفـرانـية بـالـتـعاون مع بـلـدية

الــكـــرادة وقــال رئــيـس مــجــلس
الـبلـدي احـمـد عـكلـة الـعـبادي ان
(احلـــمــلـــة هــدفـت الى تــنـــظــيف
الـساحـات والـصـفوف الـدراسـية
ـدراس بالـتعاون مع وواجهات ا

الك بـلـديــة الـكـرادة واالهـالي وا
الــتــدريــسي) واضــاف ان  (هــذه
احلــمــلــة ســتــكــون بــدايــة لــعـدة
حمالت اخرى على مـدارس طيلة
السـنة الدراسـية اجلـارية) واكد

الــعــبــادي ان (اجملــلس الــبــلــدي
يـسـعى الى تـقـد مـا هو افـضل
لــلـمــواطن حـيـث نـتــابع طـلــبـات
اهـالي الـزعـفـرانـيـة ونحـاول حل

شاكل ). اغلب ا
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تـــوصــــلت ســــفـــارة الــــعـــراق في
ـصرية الى القاهـرة مع اجلهات ا
اجراء يسمح للعـراقي االحتفاظ
بجـوازات سـفـرهم وعدم سـحـبـها
واالتـفاق ـطـارات   مـنـهم داخل ا
ـــقــيــمـــ في الــدول عــلـى مــنح ا
االخـــــــرى ســــــمــــــات دخـــــــول في
ـــــصــــريــــة. وقــــالت ــــطــــارات ا ا
ـتـحـدث بـأسم وزارة اخلـارجـية ا
احمد الصحاف في بيان امس ان
(الـعــراق ومـصــر تـوصال التــفـاق
قيم في بشأن منح العراقـي ا
اخلــــلــــيج الــــعــــربي والــــواليـــات
ـتـحــدة وأوروبـا وكـنــدا سـمـات ا
ـــــطـــــار). وبـــــشــــأن دخـــــول في ا
الـســمـاح لــلـعــراقـيــ االحـتــفـاظ

بـجــواز الـســفـر  اكـد الــبـيـان ان
ســـفـــارة الــــعـــراق في الـــقـــاهـــرة
وبجـهود مـثـمرة من قـبل الـسفـير
احمـد نـايف الـدلـيمـي توصل الى
صرية على اتفاق مع السلـطات ا
اجراء يسمح للعـراقي االحتفاظ
بجواز السفر وعدم سحبها منهم
ــطــار كــمــا هــو مــتـبـع مــنـذ في ا
ســــنــــوات وفـي اطــــار تــــطــــويــــر
التـعـاون والـعالقات بـ الـبـلدين
). واعــتُـقــلت الــقـوات الــشـقــيـقــ
ـصـريـة الــعـديـد من األشـخـاص ا
طالـبة برحيل خالل التظاهـرات ا
الـرئـيس عـبـد الــفـتـاح الـسـيـسي.
وخـــرجت تـــظـــاهـــرات صـــغـــيــرة
مـعـارضـة لـلـسـيـسي في الـقـاهـرة
ـيدان الـتـحريـر ومدن وحتديـدا 
مــصــريّـــة أخــرى لــكـنّ الــشــرطــة

.وأظـهـرت مـقاطع فرّقـتـهـا سـريعـاً
ــــشـــرت عــــلى مــــواقع فــــيـــديــــو نُ
الــتــواصل االجــتــمــاعي عــشـرات
األشــخــاص الــذين جتــمّــعــوا في
االسكـنـدريـة واحملـلـة ودمـياط في
دلـتـا الـنـيل وكـذلك في الـسـويس.
وفي الـقـاهــرة شـاهـد صــحـافـيّـو
فـرانس بــرس خـمــسـة اعــتـقـاالت
خالل تـظـاهــرة لـيـلــيـة في مـيـدان
التحرير الذي شـكل مركزاً للثورة
ضد حـكم الرئـيس حـسني مـبارك
عام 2011 . وخـرجت تــظـاهـرات

اجلـمــعـة اســتـجــابـةً لــدعـوات 
إطالقـهـا عـبــر شـبـكـات الـتـواصل
االجـتـمـاعي وال سـيـمـا من جـانب
نفى هو رجل أعمال مصري في ا
مــحــمــد عــلي. وقــد نــشــر مــقـاول
البنـاء مقاطـعا من إسـبانيـا يدعو

إلى إطـاحــة بـالـســيـسي مـتّــهـمًـا
عــلى حــد قــوله. إيــاه بــالــفـســاد 
وتـخـضع الــتـظـاهــرات في مـصـر
ـوجـب قــانـون لــقــيــود شــديــدة 
صـــدر في تـــشـــرين الـــثــانـي عــام
 2013 بـضـعـة أشـهر مـن إطـاحة
اجلــــيـش بــــالــــرئــــيس مــــحــــمّــــد
وقـعت مــرسي.في تــطــور الحق  
الـوزارة مـذكـرة تـفــاهم مع تـركـيـا
الســـتــرداد  80 قـــطـــعـــة أثـــريــة.
واشـــــــار الــــــصــــــحـــــــاف  الى ان
(الوزارة وقـعت مـذكـرة تـفاهم مع
احلـكـومـة الـتـركـيـة السـتـرداد 80
قـطــعــة أثــريـة) مـبــيــنــا ان (تـلك
الــــقـــطـع كـــانـت قـــد أخــــرجت من
البالد بطرق غير قانونية وعثرت
عـلـيــهـا الـســلـطـات الـتــركـيـة عـام

.( 2008
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امـام تطبيقها وفي مـقدمتها قانون
صــرف مــكــافــئــة نــهــايــة اخلــدمــة
لـضباط ومنتسبي اجليش السابق
الـتي  اقـراره بعـد أشهـر عدة من
ــســتــفــيــضـة لــيــتم ــنــاقــشــات ا ا
تـــطــبـــيــقــة بـــأســرع وقـت من قــبل
االجـهـزة الـتـنـفـيـذية) واضـاف انه
(بــعـد كـل هـذه اجلــهـود احلــثـيــثـة
تـقف الـتـقاعـد امـام صرف مـاتـبقى
من االموال بحجج واهية وتتحدى
قـرار مـجـلس الـنـواب لـتـنـفـيـذ هـذا
الـــقـــانـــون) وتـــابـع انه (من يـــقف
ان بـالضد من تـطبيق قـرارات البر
ويــعــمـل عــلى تــعــطــيل الــقــوانــ
الـنافذه يكون مـصيره خارج دوائر
الدولة ويحاسب بسبب تماهله في

ادارة عمل الدولة ).

ســـــــابـق الـى اجـــــــراء حتـــــــقـــــــيق
بــاالسـتـقــطـاعــات الـتي تـســتـحـوذ
عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة كي كـــارد عـــبـــر
ـاسـتـر كـارد الـبـطـاقـات الـذكـيـة وا
دون وجه حق  مـؤكـدين اسـتـمرار
االســتـقـطـاعـات (غـيــر الـقـانـونـيـة)

التي تطول رواتبهم التقاعدية).
مـن جـــهــــتـه حـــمـل الــــنـــائـب رعـــد
الـدهـلـكي هـئيـة الـتـقـاعد الـوطـنـية
مـسؤولية عدم صرف مكافأة نهاية
اخلـدمة لضباط ومـنتسبي اجليش
الــسـابق وقــال الـدهـلــكي في بـيـان
ــان حـريص عــلى سن امـس (الـبــر
واقــرار الـقـوانـ الــتي تـخـفف من
ـــواطـــنـــ ومــنـــحـــهم مـــعـــانـــاة ا
حـقـوقهم طـبقـا لـلقـانون لـكن تقف
بـعض اجلـهـات الـتـنـفـيـذيـة عـائـقـا

ثـنى واألنبار ديـالى والقادسـية وا
وواسـط والنجـف وكركوك وصالح
الـــدين تــولت الـــتــحــقـــيق في تــلك
الــقــضــايــا وحــسـب االخــتــصـاص
ـكاني) مـؤكـدا ان (تـلك القـضـايا ا
تـوزعت ب شبهات تزوير بطاقات
ذكــــيـــة وتــــســـلُّـم رواتب من غــــيـــر
مـستـحـقيـها بـصورة غـير قـانونـية
وصـرف بـطاقـات ورواتب تـقاعـدية
ألشــخـــاص مــتــوفــ وإعــطــائــهــا
ألشـــــــخــــــاص آخــــــريـن واصــــــدار
الـبطاقـات لقاء مـبالغ مالـية إضافة
إلـى وجــــــود حـــــاالت اســــــتــــــغالل
ــتـقـاعــدين من قـبل لــلـمـوظــفـ وا
مـنافذ تلك الشركـات عبر استقطاع
ــقـرر فــضالً عن مــبــالغ أكــثــر من ا
إجـبار موظف على تسلُّم رواتبهم

وأغـــلـــبــهـم يــعـــانـــون من امــراض
مــزمــنــة  فــهي ال تــكــفي لــهـم بـدل
اإليــــجــــار أو الــــعـالج ). الى ذلك 
كشفت هيئة النزاهة عن إجراءاتها
الـتحقيقية بشان القضايا اخلاصة
بـــشــركــات الـــصــرف اإللـــكــتــروني
الـعـاملـة في البالد. واشـارت دائرة
الـتحقيـقات بالهـيئة في بيان امس
الى (فتح  56 قـضية جـزائية بحق
تــلك الــشــركــات لــوجــود شــبــهـات
فـسـاد واسـتغالل تـشـوب أعمـالـها
أُحِـــيلَ   23 مـــنــهـــا إلى مــحـــكــمــة
ـوضوع ومحكمة حتقيق أخرى) ا
مـبـيـنـا ان (هـنـاك  26 قـضـيـة قـيـد
الــتــحــقـيق) وتــابع ان (مــديــريـات
حتـقيق الهيئـة في بغداد والبصرة
ونـيـنـوى إضـافـة إلى مـكـاتـبـها في
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انـتقـد النـائب عن مـحافـظة نـينوى
نـايف الـشمـري تقـاضي مـتقـاعدين
خــدمــوا الــعـراق  40 ســنــة راتــبـا
شـــهــريـــا قــدره  400 الـف ديــنــار
فــيـمـا دعــا احلـكــومـة الى االسـراع
بــارســال مــشــروع تــعــديـل قــانـون
ان.وقال الشمري الـتقاعد الى البـر
فـي تــــصــــريح امـس (يــــجب عــــلى
احلــــكــــومــــة االســـراع فـي ارســـال
تـــعــديـل قــانـــون الــتـــقـــاعــد رقم 9
وحتــديــدا في الــفـقــرة الــتي حتـدد
ســـــلم الــــرواتب) واشـــــار الى انه
ـعقـول مـن افنـى عـمره (لـيس مـن ا
وشــبــابه وخــدم الــعـراق 40 ســنـة
يـــتــقـــاضى راتب 400 الـف ديــنــار

ســـقــوط أمـــطـــار غــزيـــرة وريــاح
ــاضـيــة.وقـال عــاتـيــة اجلـمــعـة ا
ـــركـــز الــــوطـــني لـألعـــاصـــيـــر ا
ــتـحـدة في بـيـان إن بـالـواليـات ا
(االعـــصـــار كـــان عـــلـى بـــعــد 60
كــيـلــومـتــرا شـمــال شـرقي كــابـو
ســان لـــوكـــاس مـــثـــيـــرا ريـــاحــا
وصـــــلت ســـــرعـــــتـــــهـــــا إلى 85
كــــيــــلــــومــــتــــرا). وأدى وصــــول
اإلعـــصـــار إلى إلـــغـــاء الـــرحالت
اجلـــــويــــة إلـى لــــوس كــــابــــوس
ــكــســـيك وتــأجـــيل الــدراســة بـــا
دارس احملـلية. ولـكن يبدو أن با
ـراحل ـديــنـة تـفـادت ا شـواطئ ا

األسوأ باإلعصار).

معـتـدلة الـسـرعة تـتراوح من 10
الى  20 كــلــيــومــتــرا بــالــســاعـة
ويــكــون مــدى الــرؤيــة من  8الى
 10 كليـومتـرات). وكانت الهـيئة
قد سجلت في وقت سابق حدوث
هـزة ارضـية شـمـال شـرق مـديـنة
حلبـجة دون تـسجيل اي خـسائر
تـذكـر. واكـدت الـهـيـئـة في تـقـرير
اطــــلــــعت عـــــلــــيه (الــــزمــــان) ان
(مـراصـدهـا سـجـلت حـدوث هـزة
دينة بلغت ارضية شمال شرق ا
قوتـها  4.5على مـقـياس ريـخـتر
من دون االبـالغ عن خــــســــائــــر).
واجتاح اإلعـصار لوريـنا مناطق
بخـلـيج كالـيـفورنـيا مـتـسبـبا في
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتــابـعــة لــوزارة الـنــقل طــقــسـا
مـــشــمــســا وانـــخــفــاض درجــات
ـقــبـلــة . وقـالت احلـرارة االيــام ا
الهـيـئة في بـيـان امس ان (طقس
الــيـوم االحــد مـشــمـســا ويـشــهـد
انخـفـاضا بـدراجـات احلرارة في
ـنطـقـت الـوسـطى والـشمـالـية ا
وارتــــــفــــــاع درجــــــات احلــــــرارة
ـــنــطـــقــة اجلـــنـــوبــيـــة بــضع بــا
درجــات) ,واضـــافت ان (حـــركـــة
الرياح شمالية غربية خفيفة الى
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عـن طـريق شــركــة دون غـيــرهـا في
ـتـقـاعدون إحـدى الـدوائـر). وكان ا
قـــد طـــالــبـــوا احلـــكــومـــة في وقت
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توفي الـرئيس الـتونـسي االسبق زين الـعابـدين بن علـي عن عمـر ناهز 83
ديـنـة جـدة الـسـعـوديـة حـيث يـقـيم مـنذ هـروبه من عـامـا في مـسـتـشفـى 
البالد بـسبب الثـورة الشعبـية التي سـميت ثورة الـياسم  2011 . ونـقلت
وسائل اإلعالم احملـلـية نـبـأ وفاة بن عـلي نـقال عن مـحامـيه. وحـكم بن علي
تـونس منـذ عام  1987 إلـى عام  2011 واضـطر إلى الـتخـلي عن الـسلـطة
ــوجـة من االنــتـفـاضــات في الـدول الـعــربـيـة حتت ضـغـط الـشـرارة األولى 

زين العابدين بن عليعرفت بالربيع العربي.

ضــرر عـلى مـواطـني االقـلـيم وهـذا
مــــبــــدأ نـــــتــــمــــسك به) واصــــفــــا
(الـــعـالقــات بـــ إقـــلـــيـم وبـــغــداد
بـــــــاجلـــــــيـــــــدة) الفــــــــتـــــــا الى ان
تباينة التي تصدر (الـتصريحات ا
ـوقف بــشـأن كــردسـتــان ال تـمــثل ا
الــــــرســـــمي لــــــبـــــغـــــداد) وتــــــابع
احلـلبـوسي (عدم وجـود أي موقف
ســـيــاسي ســلــبـي جتــاه اإلقــلــيم).
وشــارك احلــلـبــوسي حــفل تــخـرج
الـدفـعـة األولى من طـلـبـة اجلـامـعة
األمـريـكـية في دهـوك بـرفـقة كل من
رئـيـسـا اقـلـيم وحـكـومـة كـردسـتان
ــســؤولــ إلى وعـــدد كــبــيــر مـن ا
جـــانب الــســـفــيــر األمـــريــكي لــدى
الـــعـــراق مــاثـــيـــو تــولـــر ورؤســاء
اجلــامـعـات الــعـراقـيـة حــيث حـيَّـا
احلــلـبــوسي الـطــلـبــة اخلـريــجـ

. مــتــمــنــيــاً لــهم مــســتــقــبـال زاهـراً
واعــرب  الــســفـيــر األمــريــكي لـدى
الـــعـــراق عـن ارتـــيـــاحه لـــلـــتـــقـــدم
اإليــجــابي في احلــوارات األخــيـرة
بـــ بـــغــــداد وأربـــيل بـــهـــدف حل
. ــشـاكل الــعـالـقــة بـ اجلــانـبـ ا
وقــال بـيـان امـس ان (نـائب رئـيس
وزراء إالقــلــيم قــوبـاد الــطــالــبـاني
وتـولر اعربا عن ارتياحـهما للتقدم
اإليـجـابي فـي احلـوارات الـثـنـائـية

ب أربيل وبغداد). 
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