
UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي السفير الصيني ببغداد 

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 6590 Thursday 20/2/2020الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6590 اخلميس 25 من جمادى االخرة 1441 هـ 20 من شباط (فبراير) 2020م

طبعة العراق 
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أستـقـبل  رئـيس مجـلس الـقـضاء
االعــــــلـى فــــــائق زيــــــدان وزيــــــر
اخلـارجـيـة مـحـمـد عـلي احلـكـيم.
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس
أن (الـطـرفـ بـحــثـا مـعـا مـلـفـات
ــطــلــوبــ لــلــقــضـاء مــتــابــعــة ا

الهارب خارج العراق).
 كــمـــا أســتــقـــبل زيــدان امس في
مـكـتـبه  رئـيس جـهـاز اخملـابـرات

الوطني مصطفى الكاظمي. وذكر
ــــركـــز بـــيــــان  ثــــان صـــادر عن ا
االعالمي للمجلس تلقته (الزمان)
امس أن (رئيـس مجـلس الـقـضاء
األعـــلى بـــحـث بـــاالجـــتـــمـــاع مع
رئيـس جهـاز اخملـابـرات الـوطني
مـشروع قـانـون جـهـاز اخملـابرات
الـــــــوطـــــــنـي). دون مـــــــزيـــــــد من

التفاصيل.
وصل وصدقت محـكمة حتـقيق ا
ن اقوال  11 متهمـاً بتشكيل اال

عـــصـــابــــة لإلجتـــار بـــاألعـــضـــاء
البشرية في محافظة نينوى.

ـتـهمـ اعتـرفوا وقال بـيان ان (ا
بــقــيــامــهم بــاإلجتــار بــاألعــضــاء
الـبــشـريــة (الـكـلـى) في مـحــافـظـة
نيـنـوى) مبـيـناً ان (سـعـر الكـلـية
الـــــــواحـــــــدة وصـل الى  12 الف
دوالر). واضــــــاف الــــــبــــــيـــــان ان
تهـم  ايـقافـهم وفق احكام (ا
ادة  17 من قانون بيع االعضاء ا

البشرية).
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من جـهـة اخرى أعـلنت الـنـائبـة عالـية
نـصيف عن رفعها دعوى قضائية أمام
احملـكمة االحتادية ضـد حكومة رئيس
ـهـدي ـسـتـقـيل عـادل عـبـد ا الـوزراء ا
بـسـبب (خـرقـهـا الـقـانـون) واتـخـاذهـا
قـراراً ليس من صالحـياتـها يؤدي الى
عـــــجــــز الـــــدولــــة عـن صــــرف رواتب
ـتقاعـدين.وقالت في بيان ـوظف وا ا
ؤقت عـقد امـس ان (مجـلس الـوزراء ا
اجـتـمـاعـاً بـرئـاسـة وزيـر الـنـفط ثـامـر
الــغــضــبــان بــغــيــاب رئــيس الــوزراء
كلف محمد توفيق عالوي وفي هذه ا
اجلـلـسـة اتـخذ اجملـلس قـراراً خـطـيراً
وكـارثـيـاً بـحق موارد الـدولـة يـتـضمن
ـالـيـة من أرباح خـفض حـصـة وزارة ا
ئة الى الـشركات النـفطية من  45  بـا
ــــــــئــــــــة فــــــــقـط وبـــــــدون أي 5 بــــــــا
مــــبـــرر).واضــــافت ان (إدارة شــــركـــة

ــا حـاولت حتــقــيق هـذا ســومــو لـطــا
ـهدي إال الـهـدف اثنـاء حـكومـة عـبد ا
أنــهـا كـانـت تـواجَه بـالــرفض من قـبل
الـية ورئيس الـوزراء السابق وزيـر ا
والــيــوم حتــقق هــدف الــفـاســدين في
وزارة الــنــفـط عــلى حــســاب الــشــعب
الـعراقي الذي يعيش الكثير من أبنائه
حتـت خط الــــــــفـــــــقـــــــر) بـــــــحـــــــسب
تعبيرها.وتساءلت (كيف تقوم حكومة
تــصــريف األعــمــال بــخــرق الــقــانــون
واتــخـاذ قــرار لـيس مـن صالحـيــاتـهـا
لـيتـم قطع الـتمـويل عن خزيـنة الـدولة
الــــتي تــــصـــرف رواتب جــــيـــوش من

ــتــقــاعــدين? وكــيف  ــوظـــفــ وا ا
تــمـريـر هــذا الـقـرار رغم وجــود عـجـز
ـصير اليـة? وما ا وازنـة ا كـبيـر في ا
الـذي يـنـتظـره الـعـراق اآلن?) مطـالـبة
االدعـــاء الـــعـــام بـ(الــتـــدخل فـي هــذه

الـقضية التي ستلحق الضرر بالشعب
الــعـراقي) مــؤكـدة أنـهــا قـامت بـ(رفع
دعـــوى قـــضـــائـــيـــة أمـــام احملـــكـــمـــة
االحتـــاديــة ضــد حـــكــومـــة تــصــريف
األعـمال التي خـرقت القـانون واتخذت
قــــراراً يـــــضــــر مــــصــــالـح الــــشــــعب
الـعراقي).وفي هذا الشأن قال  اخلبير
ـفـترض ان مـحـمـد اخلرسـان ان (من ا
ـوازنــة الـعـامـة ـصـادقــة عـلى ا يــتم ا
لــلـدولـة قــبل نـهـايــة الـسـنـة لــتـصـبح
جـاهزة للصـرف منها في بـداية السنة
الـتالية) مـشيرا  الى ان (هنـاك سياقا
ـالـيـة عــنـد تـاخـر مــتـبـعـا فـي وزارة ا
ــصــادقــة عــلــيــهـا ــوازنــة وا اقــرار ا
ولـغرض تـمشيـة االمور الـضرورية ان
يـــــــــتـــــــم الــــــــصــــــــرف  12 / 1 مـن
مـصروفـات السـنة الـسابـقة ويـفترض
بــهــذا االجـراء او االســلـوب ان يــكـون
ـدة قـصـيـرة جـدا). اليــام مـعـدودة او 
واضاف اخلرسان في توضيح اطلعت
عـليه (الـزمان) امس (ولـكن في العراق
لـالسف ظـهــرت حـاالت مــتـعــددة غـيـر
ـوازنة مـنها اعـتيـادية في مـا يخص ا
وازنة ثـال تاخر اقـرار ا عـلى سبـيل ا
صادقة عليها خمس او ستة اشهر وا
فـي ســنـوات  2007 و  2006 وكــذلك
عدم وجود موازنة لسنة كاملة كما في
 2014وفـي الــســنــة احلــالــيــة سـوف
يـــنـــتـــهي الـــثـــلث االول مـن الـــســـنــة
ان في عـطـلة تـشـريعـيـة وليس والـبـر
هـنـاك بـوادر تـلوح بـاالفق لـلـمـوازنة)
مـــشـــيــــرا الى ان (هـــذااالمـــر يـــعـــني
اسـتـمـرار الـصرف من مـوازنـة الـسـنة
ـشار ـاضـية وفــــــق نسـبة  12 / 1ا ا
الــيــهـــا رغم االثــار الــســلــبــيــة لــهــذا

االجراء).
 واوجـز  اخلرسان االثار السـلبية بأن

(هـنـاك تـخـصـيـصـات انـتـفت احلـاجـة
الــيـهـا كـانت مــوجـودة ضـمن مـوازنـة
 2019جملــالس احملـافـظـات او ابـواب

صـــــرف لـم تـــــعـــــد مـــــوجـــــودة او 
تـخـفيـضهـا عن السـنـة السـابقـة ولكن
الـذي يصرف لـكل شهر حسب الـنسبة
ـا  صرفه في الـسنة يـكون مـساويا 
ــاضـيـة وان هــنـاك ابـواب صـرف لم ا
ا تـكن موجودة في موازنة  2019وا
 اسـتحداثها او زيادة تخصيصاتها
في الـسـنة احلـاليـة الهـميـتهـا ولكن ال
ـكن الصـرف علـيهـا او الصرف وفق
ـبـالغ الـقـليـلـة الـسـابقـة وهـذا يـعني ا
تـوقـفا كـلـيا او جـزئـيا لـبرامـج السـنة
احلـــــالــــيــــة فـــــضال عـن ان اخــــتالف
الـــبــرنـــامج احلـــكــومـي لــلـــحــكـــومــة
ـسـتقـيـلـة عنه لـلـحـكومـة االنـتقـالـية ا
ســـوف يـــؤثـــر عـــلـى اداء احلـــكـــومــة

اجلديدة وتنفيذها).
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 اعـلن النائب عن كتـلة صادقون عضو
ـالـيـة النـيـابـية ثـامـر ذيـبان الـلـجـنة ا
امـس عن رفع دعــوى قــضــائــيــة عــلى
ـالــيــة وشـركــة سـومــو.واتـهم وزيــر ا
ـالية بـ(الـتالعب بأموال ذيـبان وزير ا
بــيع الــنــفط) وبــصــرف امــوال اقـلــيم
ــوازنــة كــردســتــان خالفــا لــقــانــون ا
الـعـامـة االحتاديـة لـعام 2019 . وكـان
الـنـائـبان عـن حتالف سـائـرون عـضو
جلــنـــة مــراقــبــة تـــنــفــيـــذ الــبــرنــامج
احلـكـومي والـتـخطـيط االسـتـراتـيجي
انـعام اخلزاعي وعضو جلـنة الصحة
ـوسـوي قـد رفـعا في والـبـيـئـة جواد ا
وقـت سابق دعـوى قضـائيـة ضد وزير
ــالـيــة فـؤاد حــسـ لـلــسـبب نــفـسه ا
واكـدا استكمال اجراءاتها األصولية .

هوشيار زيباري
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اإلقــلــيم واألحــزاب الــكــردســتــانــيـة
مــســألــة حتـديــد الــوزراء الــكـرد في
تـشــكـيـلـة عالوي وهـو نـفس تـوجه
حتـــالف الـــقـــوى. وكـــشف الـــنـــائب
الــسـابـق جـاسم مــحـمــد جـعــفـر عن
ــفــاوضــات الـســيــاســيـة في فــشل ا
مــنـزل احلــلــبـوسي وعــزا االمـر الى
(اصــرار الـقـوى الـكـرديــة والـسـنـيـة
عــلى اخــذ مــطــالــبــهــا) مــبــيــنـا ان
(االقـــتـــراح االخـــيــر ســـيـــكـــون هــو
مــنــاصــفــة الــوزارات بــ اخــتــيــار
عـالوي وخـــــــــــيـــــــــــار الـــــــــــكــــــــــتـل
الـسياسيـة).وعزا النائب عن حتالف
الـفتح فاضل الفتالوي امتناع الكتل
الـسـنيـة عن دعم حكـومة عالوي الى
عــدم رضـوخه لـضـغـوطــهم بـتـمـريـر
. وقـال الفتالوي مـرشحـ متحـزب
فـي تـــــصـــــريـح  امس إن (الــــــكـــــتل
ـتمثـلة بـتحالـفي الفتح الـسيـاسية ا
وسـائرون واألحزاب األخرى ستدعم
حكومة عالوي داخل مجلس النواب
بـعد امتـناع الكتل الـكردية والـسنية
عـن ذلك) مـــضــــيـــفــــا إن (عالوي لم
يـحـصل عـلـى تـأييـد الـكـتـل الـكـردية
والــســنـــيــة بــســبب عــدم خــضــوعه
.( لضغوطهم بتمرير وزراء متحزب
وأضـاف أن (عالوي لـم يـقدم مـرشح
مــتـحــزب ضـمن كـابــيـنــته الـوزاريـة
وهـذا األمر تـسبب بـاعتـراض بعض
الـكـتل الـسـيـاسـيـة عـلـيه). وبـحسب
الــــفـــتالوي فـــإن (عـالوي ســـيـــقـــدم
ـقـبل كــابـيـنـتـه الـوزاريـة الـثـالثـاء ا
نحها الثقة داخل مجلس النواب ).
سـتقيل بـدوره حث رئيس الـوزراء ا
ـهـدي مــجـلس الـنـواب عــادل عـبـد ا
ـوافقة عـلى حكومة عـلى اإلسراع با
عـالوي محذرا من أنه سـيترك مـهمة
تـــصـــريف األعــمـــال إذا لم يـــتم ذلك
بــحـلـول الــثـاني من آذار.وقــال عـبـد
ـــــــهـــــــدي فـي رســــــالـــــــتـه الـــــــتي ا
تـلــقت(الـزمـان) نـصـهـا امس (قـدمت
اســـتــقـــالــتي في  29/ 11 /2019 
و قــبــولـهــا من مــجـلس الــنـواب 
وهـــا نـــحن فـي مـــنــتـــصـف شـــبــاط
  2020 اي بـــعــد شــهـــرين ونــصف
الـشـهـر ولم تـشكـل حكـومـة جـديدة.
فتـرض دستوريـاً تكليف وكـان من ا
مـــرشح جـــديــد خالل  15يـــومــاً من
تـاريخ االستـقالـة) مضـيفـا (تأخـرنا
ـوعـد كـثـيراً ولم يـتم الـتـكـليف عن ا
سـوى في بدايـة شبـاط) مشـيرا الى
ان هـذا االمـر  ( يـبـ ازمة الـعـمـلـية
الــــســـيــــاســـيــــة بل ازمــــة الـــقـــوى
ـناط بـها ـؤسـسات الـدستـورية ا وا
هــذا االمـــر) مــســتــدركـــا(تــفــاءلــنــا

بـالــتـكـلـيف ونـبـذل قـصـارى جـهـدنـا
ـــــكـــــلف لـــــدعـم رئـــــيـس الـــــوزراء ا
ا ومـساندته للنجاح في مساعيه  
ــفـــتــوحــة فـي ذلك هــذه الــرســـالــة ا
ومــضـامـيــنـهـا الــتي ابـلـغــنـاهـا الى
الــقـادة الــسـيـاســيـ  ونـحـن نـعـلم
بـالـصعـوبات اجلـمـة التي يـواجهـها
ـهلة الدسـتورية احملددة اجلـميع. فا
نح ثـقـة مجـلس الـنواب بـ 30يـومـاً 
الـى اعــضـــاء احلـــكــومـــة اجلـــديــدة
ومــنـهـاجــهـا الـوزاري تــنـتـهي في 2
ـهدي من اذار 2020)  .وحـذر عـبد ا
(خـطر الدخول في فراغ جديد بسبب
تـسويف تـشكـيل احلـكومـة اجلديدة
بـدل االسراع بتـشكيلـها ليتـسنى لها
سـندة اليها ومنها هامها ا الـقيام 
ـبكـرة في اقرب اجـراء االنـتخـابات ا
ـــكــنـــة) داعـــيـــا (الــكـــتل فـــرصـــة 
الـسيـاسيـة ومجـلس النـواب والرأي
ـؤثرين علـى صناعـة القرار الـعام وا

ــــضي قــــدمــــاً في فـي بالدنــــا الـى ا
تـسـهـيل مـهـمـة عالوي عـلى تـشـكـيل
حـكـومـته وجتـاوز الـعـقـبـات اجلـدية
ــصـطــنـعــة من امــامه). وتـابع ان وا
(عـدم الـنـجـاح في حتـقـيق ذلك وعدم
تـوصل القوى السياسية حلل حاسم
ـــلف بـــعــد ثـالثــة اشـــهــر فـي هــذا ا
تــقـريـبـاً من اســتـقـالـة احلــكـومـة قـد
يــــعـــرض الـــبـالد الزمـــة اخـــطـــر اذ
ســيـكــون من غـيــر الـصــحـيـح وغـيـر
ـــنـــاسب االســـتــمـــرار بـــتـــحــمـــلي ا
ـــســؤولــيــات بـــعــد تــاريخ  2 اذار ا
ـقبل ولن اجد امـامي سوى اللجوء ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الى احلــلـول ا
الـدستور او الـنظام الـداخلي جمللس

الوزراء). 
 وخـــلص الى الــقـــول ان (هــدفي من
ــــســـاعـــدة عــــلى اجنـــاح ذلـك كـــله ا
ـقـبـلـة ووقف اخلـروقـات احلـكـومـة ا
الـدسـتـوريـة الـتي تـعـمل بـالـضد من

مــــصــــلـــحــــة الــــبالد ونــــظــــامــــهـــا
ـــقـــراطي الـــدســـتـــوري). وفي الـــد
الــسـيــاق نـفــسه بــحث احلـلــبـوسي
امـس مع مـســاعـد وزيــر اخلـارجــيـة
األمـــريــكي لــشـــؤون الــشــرق األدنى
ديـفيد شينكر مسـألة تشكيل حكومة
قــويــة قــادرة عــلى تــلــبــيــة مـطــالب

 . العراقي
ـكـتب احلــلـبـوسي وبــحـسب بـيــان 
فـإنه جرى خالل اللـقاء الذي حضره
الـسفـير االمـريكي لدى بـغداد مـاثيو
تـولـر(بـحث الـعالقـات الثـنـائـيـة ب
ـسـتـمـر لـدعم الـبـلـدين والـتـعـاون ا
الـــعــــراق في حـــربه ضـــد اإلرهـــاب

ـــة فـــلــول داعـش وحتــقـــيق وهـــز
االســـتـــقــرار بـــاالضـــافــة تـــطــورات
الــــوضـع الــــســـيــــاسـي في الــــبالد
وأهـمـيـة تـشـكيـل حكـومـة قـويـة لـها
رؤيــة واضــحــة قـادرة عــلى تــلــبــيـة
تـطـلـعـات الـشـعب الـعـراقي وتـأكـيد
ـــتـــظــــاهـــرين ضــــرورة حـــمـــايــــة ا
ـطـالبـ باإلصالح).من الـسـلمـي ا
جـهته اكـد شيـنكـر (شراكـة الواليات
ـا ــتــحــدة الـقــويــة مع الــعــراق  ا
يــــحــــفظ ســــيـــادتـه واالســـتــــمـــرار
ـشترك بـالتـعاون لـتحـقيق الـهدف ا
ـة التـنـظـيمـات اإلرهـابـية وهـو هـز

ُتطرفة مثل داعش). ا
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 جنـح فــريق طـــبي في مـــســتـــشــفى
الـبصـرة للنـسائـية واألطفـال بأجراء
عـملـية قيـصرية المـرأة أجنبت ثالثة
تـوائم  بـعـد عقم أولـي استـمـر تسع

سنوات.
وذكرت أخصائية النسائية والتوليد
زيـــنب يــاســـ في تــصــريـح لــقــسم
األعـالم في دائــرة صــحـــة الــبــصــرة
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (عــمــلــيـة
تــلـقـيح اصــطـنـاعي أجــريت لـلـمـرأة
الـبـالـغـة مـن الـعـمر   23 سـنـة الـتي
تـــعــاني من عــقـم اولي). وبــيــنت ان
(الـعـمـليـة تـمت بـنجـاح بـحـمل ثالثة
تـوائم ذكـر وابـنتـ  أجنـبـتهم إالم
بـعـمـلـيـة قيـصـريـة وهم اآلن بـصـحة
جــيــدة) . ولـقـي سـتــة أشــخـاص من
عـائـلـة واحـدة مـصـرعـهم اثـر حـادث
سـير مـروع على الطـريق السريع في
مــحـافـظـة الـبـصــرة. وقـالت مـديـريـة
ـدني في الـبـصـرة في بـيان الـدفـاع ا
ـدني تـمــكـنت من إن (فــرق الـدفــاع ا
الـتـعـامل مـع حـادث سـيـر مـروع ب
عـجلـة صالـون سوناتـا وعجـلة حمل
في مــحــافـظــة الـبــصـرة عــلى سـريع
). وأضــافت أن مـــنـــطــقـــة االربـــعـــ
(فــرقـهـا عـمـلـت عـلى إخـراج مـصـاب
جـراء احلـادث ونـقـله إلى مـسـتـشفى
الـفـيـحـاء لـتـلـقي الـعالج مـع إخراج
ست جــثث من احلـطــام بـاســتـخـدام
أجـــــــهــــــزة الـــــــقــــــطـع والــــــفـــــــصل
الـهـيـدروليـكـيـة). وافاد مـصـدر امني
بــانــدالع حـريـق في كـلــيــة الـتــربــيـة
الـرياضيـة بجامعـة البصرة.واوضح
ـصدر في تصـريح امس ان (حريقا ا
ـــنــاقــشــات في انـــدلع داخل قــاعــة ا
الـكـليـة الـتربـيـة الواقـعـة في منـطـقة
كــــرمــــة عــــلي مــــا ادى الـى احلـــاق
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اعـلن وزير الـنقل عـبد الـله لعـيبي
عـن اســتـــئـــنـــاف رحالت شـــركــات
ـانيـة والـفـرنـسـية في الـطـيـران اال
االجـواء الـعـراقيـة  وذلك بـعد رفع
الـــــتــــوصـــــيــــة الـــــتــــحـــــذريــــة من

استخدامها.
وأكــد  في بــيــان تــلــقــتـه (الــزمـان)
امس ان (شركات الطيران االوربية
واالجـــنــبـــيــة والـــعــربـــيــة عــاودت
الـتحليق في سمائنا من جديد بعد
الـــغـــاء تــوصـــيـــة وكــالـــة االحتــاد
االوربـي ألمن الــــــطــــــيــــــران كـــــون
االجــواء الـــعــراقــيــة االكــثــر امــنــاً

واستقرار).

واضــاف (انــنــا نــحـرص عــلى أمن
وســــيـــــادة االجــــواء في الــــعــــراق

نطقة).  وا
وتــابع ان (وزارة الــنــقل حــريــصـة
عـــلـى تـــوفـــيـــر افـــضل اخلـــدمـــات
الحـــيـــة لـــلـــطــائـــرات الـــعـــابــرة ا
الجـــوائـــنــا وانـــنـــا في طـــور فــتح
ـــرات جــويـــة جــديـــدة وتــقـــلــيل
الـفـصل بـ الـطـائـرات السـتـيـعاب
الـزخم الـكـبيـر احلـاصل للـطـائرات
الـعـابـرة سـمـاء الـعـراق مـؤكـدآ; ان
الحـة اجلــويـة بـكـوادرهـا شــركـة ا
ــــتـــخـــصــــصـــة اســـتــــطـــاعت ان ا
جتـددكـسب ثـقـة شـركـات الـطـيـران
االوربـيـة ومـعـاودة حتـلـيـقـهـا عـبر

االجواء العراقية مجددآ).

وكـانت شركات الطيـران الهولندية
والـنرويجـية قد استـأنفت رحالتها
فـــوق االجــواء الـــعــراقـــيــة مـــطــلع
الـشهر اجلاري بعـد التوصية التي
قـدمتها وكالـة أمن الطيران باحلذر
مـن استـخـدام سـمـاء الـعراق في 8
و11 مـن شـــهـــر كــــانـــون الــــثـــاني
ـاضي عـقب االحداث االخـيرة في ا
الـبالد ومنطـقة الشرق االوسط إال
ان وكــــالـــــة االحتــــاد االوربي ألمن
الــطـيـران قـد تــراجـعت عن قـرارهـا
في 24 مـن الشـهـر ذاته بـعد تـقـييم
تـعلـقة بـسالمة اخـر للـمعـلومـات ا
الــرحـالت اجلــويــة فــوق الــفــضـاء
الــعـراقـي والـتي اثــبـتت ان ســمـاء

العراق آمنة ومستقرة .
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بــــــحـث رئــــــيـس وزراء اقــــــلــــــيم
كردسـتـان مسـرور الـبارزاني مع
البابا فرانسيس بـابا الفاتيكان
ـشـتـرك في االقـلـيم . الـتـعـايش ا
ويأتي لقاء البارزاني بالبابا في
اطــار زيـــارته الى رومــا ولـــقــائه
. ــســؤولــ االيــطــالــيـ كــبــار ا
وتباحث اجلانبان في (األوضاع
في  كــــردســــتــــان بــــشـــكـل عـــام
واألوضــــــاع الــــــســــــيــــــاســــــيـــــة
شـترك واإلنسـانيـة والـتعـايش ا
على وجه اخلصـوص). كمـا عقد

الـبــارزاني  اجــتـمــاعــاً مع وزيـر
اخلارجـيـة اإليـطـالي لـويجي دي
مــــــايـــــو وبــــــحـث  مـــــعـه (آخـــــر
التطورات على الساحة العراقية
نـطـقـة عـمومـاً وسـبل تـمـت وا
الـعالقـات بـ االقـلـيم وإيـطـالـيا
والســيــمـا الــتــعــاون الــتــجـاري
وكذلك في مجال الـبنية الـتحتية
ـا يــشـمل الـنــهـوض بـالــقـطـاع
الـزراعي).وشـدد االجـتـمـاع عـلى
(ضرورة تـعزيـز روابط الصـداقة
القوية التي جتمع ب كردستان
وإيــطــالـــيــا الى جــانـب تــأكــيــد
مـــــــواصـــــــلــــــة تـــــــدريـب قــــــوات

البـيـشمـركـة ودعمـهـا في احلرب
ستمرة ضد اإلرهاب). ا

في شــأن آخــر تـــنــظم مــؤســســة
الـــبــــارزاني اخلــــيـــريــــة الـــيـــوم
اخلميس ماراثونا رياضيا حتت
شـــــــعــــــار (لـــــــنـــــــركض مـن اجل
السالم). وبـحسب دعـوة تلـقتـها
(الـزمـان) امس من جلـنـة تـنظـيم
ـاراثـون سـيـقـام ـاراثـون فـإن ا ا
بـالــتـعـاون مع مــنـظــمـة مـود في
مـــخــــيم حــــسن شـــام فـي تـــمـــام
الساعه 11 صباحا. أمـنيا قامت
طـائـرات تـركـيـة بـقـصف مـنـاطق
عـدة  في قـضــاء آمـيـديــة الـتـابع

حملافـظـة دهـوك . وبحـسب بـيان
تـلـقــته (الـزمــان) امس فـإن جـبل
ــنـــاطق الـــتي مـــتــ مـن أبـــرز ا
تـعـرضت لـلـقـصف  دون مـعـرفة
ادية. حجم األضرار البشرية وا
وفي بــــغـــداد اســـتـــقــــبل رئـــيس
اجلـمــهـوريــة بـرهـم صـالح امس
في قــــصــــر الـــسـالم الـــســــفــــيـــر
الصيـني لدى  بـغداد تـشانغ تاو
وحـــمّــــله رســــالـــة إلى نــــظـــيـــره
الصـيـني أعـرب من خاللـها عن
(تـضامـن الـعراق مـع الصـ في
مـواجهـة وبـاء كـورونـا) مـشـيداً
بـ(اإلجراءات والتدابير السريعة

سـؤولـة الـتي اتـخذتـهـا بـك وا
الحـتـواء وتـخـفـيف انـتـشـار هذا

الفايروس). 
وقــــال بــــيــــان رئـــاسـي تــــلـــقــــته
(الـزمــان) امس انه (جـرى أثــنـاء
الـلــقـاء بــحث تـطــويـر الــعالقـات
الثنـائية وتـوسيع آفاق الـتعاون
ـــا يـــخــدم في اجملـــاالت كـــافــة 
( مـصـلـحـة الــبـلـدين الـصـديـقـ
وشــدد اجلـــانــبـــان ايــضـــاً عــلى
ــشــتــرك (أهــمـــيــة الــتـــنــســيـق ا
لـــتــــرســـيخ األمـن واالســـتـــقـــرار
وتـعـزيـز الـسالم خـدمـة لـشـعوب

نطقة والعالم).  ا
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ـــثـــلـــ عن يـــواصـل وفـــد يـــضـم 
األحـزاب والـقـوى الـكـردسـتـانـية في
بــغــداد اجــراء مــبــاحــثــات بــشــأن
تـشكـيل احلكومـة اجلديدة بـالتزامن
اثلة يجريها حتالف مع مباحثات 
الــقـوى الــعـراقــيـة في وقت كــشـفت
فـاوضـات جراء تـسـريبـات بـتعـثـر ا
ـكلف مـحمد رفـض  رئيس الوزراء ا
تــوفـيق عالوي مــرشـحي اجلــانـبـ
لــتـولي احلــقـائب الـوزاريــة كـونـهم
ــثل شــخــصــيــات حــزبــيــة. وقـال 
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان فـي بـغداد
فــارس عــيــسى أن (وفــداً سـيــاســيـاً
ثـلـ عـن األحـزاب والـقوى يـضـم 
الـكــردسـتـانـيـة من إقـلـيم كـردسـتـان
يــزور بــغــداد لــفـهـم آلـيــة وكــيــفــيـة
مـــشـــاركـــة الــكـــرد في الـــكـــابـــيـــنــة
ــــكن اجلــــديــــدة) مـــــؤكــــداً أنه (ال
تشكيل احلكومة اجلديدة دون الكرد
كـون الكـابـينـة لن تكـتسب الـشرعـية
دون مــشـاركـتـهم).ويــتـضـمن جـدول
الـــــزيــــارة االجـــــتــــمـــــاع بــــرئـــــيس
اجلـمــهـوريـة بـرهم صـالح وبـرئـيس
كلف. وكان وفد اإلقليم قد الـوزراء ا
بــدأ أول اجـــتــمــاعــاته مع األطــراف
الــسـيــاسـيــة اول امس الــثالثـاء في
مـنـزل رئـيس مجـلس الـنـواب رئيس
حتــالف الـقـوى مـحــمـد احلـلـبـوسي
بـحـضـور أغلب الـقـوى الـسيـاسـية .
.ويـرأس الـوفـد الـقـيـادي فـي احلزب
ـقـراطي الكـردسـتاني هـوشـيار الـد
زيــبـاري ويـضم أعـضـاء من االحتـاد
الــوطـني وحــركـة تــغـيــيـر واالحتـاد
اإلسـالمي الـكـردسـتــاني واجلـمـاعـة
اإلسـالميـة .ويصـر الـكرد عـلى تولي
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اضـرار مادية دون وقوع ايـة خسائر
بـشرية) مـؤكدا (سيطـرة فرق الدفاع
ــدني عـلـى احلـريق وتــمـكـنــهـا من ا
اخــمــاده) مــشــيــرا الى ان (انــدالعه
بــسـبـب تـمــاس كـهــربـائي).واعــلـنت
مــديـريـة مـكـافــحـة إجـرام بـغـداد عن
اعـتقال عصـابة سطو يتـنكر افرادها
ديرية في بـزي عمال نـظافة.وقـالت ا
بــيــان ان (قــوة من مــكـافــحــة إجـرام
بــغـداد الــقت الـقــبض عـلى عــصـابـة
تـستخدم التمـويه كعمال تنظيف في
ـسـلـح بـاحـدى عــمـلــيـات الــسـطــو ا
مـناطق العـاصمة) من دون تـفاصيل.
ونـفت أمـانـة بغـداد صـلتـهـا بقـضـية
وفـاة شخص في مـستشفـى اليرموك
اول أمـس أثـــنـــاء حـــديـــثه خالل بث
مــــبــــاشــــر تــــلــــفـــزيــــونـي من داخل
مـستشفى الـيرموك التـعليمي.وقالت
ـتــوفى كـان ــسـتــشــفى إن (ا إدارة ا
يــراجع االسـتــشـاريــة الـطــبـيــة بـعـد
تـعـرضه ألزمة اثـر قيـام أمـانة بـغداد

تلكاته).وقال مدير عام بـإزالة أحد 
دائـــرة بــلــديــة الـــدورة في بــيــان إن
(أمـانة بـغداد تـنفي جـملـة وتفـصيالً
صـلتها بقضـية وفاة أحد األشخاص
في مــسـتـشـفى الــيـرمـوك خالل لـقـاء
تــلــفــزيـونـي بـثــته إحــدى الــقــنـوات
الـــفـــضـــائـــيـــة).وأضـــاف أن (دائــرة
الــبـلــديـة لم تــنـفــذ أيـة حــمـلــة لـرفع
الـتـجاوزات في مـنطـقة الـدورة حيث
ـتوفى كـما أن هذا سـكن الشـخص ا
الـشـخص لم يـكن لـديـة مـحل جتاري
تــعـرض إلى اإلزالــة وهـذا ومـا أكـده
ذوو الـشخص خالل مجلس العزاء).
ولـفت الى ان (الناطق الرسمي باسم
وزارة الــصـحـة سـيف الـبـدر نـفى أن
تــكـــون الــوزارة قــد أصــدرت بــيــانــاً
ـسـؤولـية حـمـلت فـيه أمـانـة بغـداد ا
ـا صدر تـصريح من عـن احلادث وا
أحــد إعالمـيي مــسـتـشـفـى الـيـرمـوك
الــذي لـم يــكن مــخــوالً بــالــتــصــريح

لوسائل اإلعالم)
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أعــلــنــت هــيــئــة رعــايــة ذوي اإلعــاقــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصــة في وزارة
العمل والشؤون االجتماعية ان توزيع
ـشـمـولـ ــتـفـرغ بـ ا ـعـ ا راتب ا
الذين  مـنحـهم قرارات طـبيـة ضمن
الــعــام  2019 واســتــلــمــوا بــطــاقــات
اسـترد كارد ولم يتسـلموا اي دفعة ا
ســيــكــون بــعــد اقــرار مــوازنــة الــعـام
ـالـية. 2020 وتـوفـر الـتخـصـيـصات ا
ونـقـل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
ـالــيـة مـديــر عـام الــدائـرة االداريــة وا
والقـانونيـة في الهـيئة عـادل حاشوش
الـركـابي قـولـه ان (الهـدف مـن تنـظـيم
ـــاســتـــر كــارد لـــهم كــان بــطـــاقــات ا
لغـرض تهيـئتـهم للصـرف حل اقرار
ــوازنـــة االحتــاديـــة الــعــامـــة). عــلى ا
صعـيد متـصل اجرى فريق من دائرة
ـهــني في وزارة الــعــمل والــتـدريـب  ا
الـعـمل والـشـؤون االجـتمـاعـيـة ودائرة
ــديــريـة الــعــمل في الــعــمل الــتـابــعــة 
ـركز مـحـافـظـة بـغـداد جـولـة تـفـقـديـة 
هني في الـرصافة االربعاء التـدريب ا
ـــاضي. و خـالل اجلــولـــة الــلـــقــاء ا
ـــهــني في ــديـــر مــركــز الـــتــدريب ا
الكـات الـعـامـلـة فضال الـرصـافـة وبـا
ركز لالطالع عن الـتجـول في ورش ا
عـلى سيـر العـملـية الـتدريـبيـة ومتـابعة
مــتــطـلــبــات اجلــودة واخـذ الــبــيــانـات
الـالزمــة إلنــشــاء قـاعــدة بــيــانــات عن
ــراكـز الــتــدريـبــيــة لــتـطــويــر الـواقع ا
الــتـدريـبي والــتـاهـيــلي لـلـبــاحـثـ عن

العمل.
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اسـتــخـدام بــنـادق الـصــيـد  ضــد الـقــوات االمـنــيـة مــهـددة بــأنـهـا
سـتالحقهم العـتقـالهم واتخـاذ االجراءات القـانونـية بحـقهم. وقالت
في بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (قـواتـنا االمـنـية تـابـعت عمـلـيات
الـــرمي الـــيــومي مـن خالل اســتـــخــدام عـــدد من اجملـــامــيع داخل
ـنـتـسـبـ بـهـا في الـتـظـاهـرات بـنـادق الـصـيـد وإصـابـة عـشـرات ا
مـنـاطق العـ والـوجه) مـضـيـفة ان (اسـتـخـدام هـذه البـنـادق يـعد
مخالفا للقانون وعمال إجراميا). وأكد البيان (استمرار االجراءات
الحقـتـهم واعـتقـالـهم واتخـاذ االجـراءات الـقانـونـية االسـتخـبـاريـة 
بـحقـهم)  مـستـدركـا ان (قـيادةعـمـليـات بـغداد تـؤكـد انهـا بـالوقت
الذي تـؤمن احلمايـة الكامـلة لـلمتـظاهرين الـسلـمي وتـأم منـطقة
التظاهـر احملددة لهم تهـيب  بهم التعـاون مع القوات االمنـية للحد
من هذه اجملاميع الـتخريبية التي تسـتخدم هذه الوسائل اإلجرامية
ـصالح اخلـاصة والـعامة وأنهـا مسـتمرة بـإنفـاذ القـانون وحـماية ا

ـتـظـاهر للـمـجـمـتع). وفي هـذا الـشأن افـاد نـاشـطـون بـاختـطـاف ا
ابـراهـيم حـسـ شـقـيق الـفــنـانـة آالء حـسـ قـرب مـنـزله في حي
اجلهاد بـبغداد. ونشـر ناشطون صـورا حلس تـدل على (تعرضه
لـلـتـعـذيب بـوسـائل بشـعـة). وكـان حـسـ يـعمل مـسـعـفـا طـبـيا في
ســاحــة الــتـحــريــر وقــد اخــتـطـف في وقت ســابق ايــضــا. وجتـمع
العـشـرات من خـريجي قـسم اجلـيـولـوجي امام مـبـنى وزارة الـنفط
ورفـعوا الفـتـات تـطـالب الـوزارة بـالـوفاء بـوعـودهـا تـعـيـينـهم.ودخل
ـتـظاهـرون في اعـتـصـام امـام الـوزارة مـصـمـمـ انـهم لن يـنـهوا ا
االعتـصام اال بـعد حتـقيق مـطالـبهم.وفي الـديوانـية قـطع الـعشرات
ـتـظـاهرين امس طـريـقا رئـيـسـيا وسط احملـافـظة.وقـال شـهود من ا
واطـنـ تظـاهروا في تـقـاطع الكـورنيش عيـان ان (الـعشـرات من ا
ـنطـقة ام اخلـيل وسط الـديوانـية لـلمـطالـبـة بأقـالة مـدير الـبلـدية)
ـتـظـاهرون متـهـمـ اياه ومـديـري اقـسامـهـا بـالـفسـاد. كـمـا قطع ا

الطريق الرئيس القريب من مبنى البلدية باالطارات احملروقة.
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