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اجـل حل اخلالفــــات والــــقــــضــــايـــا
الـعالـقة ب أربـيل وبغداد والـسير
بـالـعالقـات الـى االمام). وفـي بـغداد
أكـــد الــنــائـب عــبــاس الـــبــيــاتي أن
(الــلـقــاء كـان وديــا واخـويـا وأذاب
الــكـثـيـر من اجلـلــيـد بـ حـكـومـتي
بـغـداد واربـيل) مضـيـفا أن (الـلـقاء
ــلــفـات لم يــتــطــرق الى تــفـاصــيل ا
الـــعـــالــقـــة بل عـــنـــاوين وخـــطــوط
عـريـضة سـتتم مـنـاقشـة تفـاصـيلـها
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شــهــد لــقــاء رئــيس الــوزراء حــيـدر
الــعــبــادي بـرئــيس حــكــومــة إقــلـيم
كردستان نيجيرفان البارزاني امس
( (تــفــاهـمــاً كــبـيــراً بــ اجلـانــبـ
بـحـسب اعضـاء في مـجلس الـنواب
وصـــفــوا االجـــتـــمــاع بـ(اإليـــجــابي
) وفــــيــــمـــا تــــوجه واجلــــيــــد جـــداً
الــــبــــارزاني الى طــــهــــران لـــلــــقـــاء
ـسـؤولـ االيـرانـيـ  يـبـدأ وزيـر ا
اخلـارجـية الـتـركي زيارة الى بـغداد
الـيوم. ووصل الـبارزاني الـى بغداد
الـــــســــبـت عــــلـى رأس وفــــد رفـــــيع
ـسـتـوى واجـتـمع فـور وصوله مع ا
الــعـــبــادي في زيــارة هي االولى من
نـوعـها مـنذ األزمـة التي تـسبب بـها
اصـرار االقلـيم على اجـراء استـفتاء
االنــفـصـال ومـا تال ذلك من احـداث.
وافــاد نـواب بــأن (االجـتــمـاع بـحث
ـــهــمــة) الـــعــديــد مـن الــقــضـــايــا ا
مـضـيـفـ ان (الـلـقـاء كـان إيـجـابـيـاً
وجـيدا للغايـة) مشيرين إلى(وجود
).ووصف تـفاهم كـبيـر ب اجلـانب
رئــيس اجلـمـهـوريــة فـؤاد مـعـصـوم
االجـــتــمـــاع بـ(الــبـــدايــة اجلـــيــدة).
ونـقلت وسائل اعالم تـابعة لالحتاد
الـوطـني الـكـردسـتـاني عن مـعـصوم
قـوله لـدى وصوله الى الـسـليـمانـية
امـس ان (االجتماعـات التي حصلت
مـؤخرا بـ اإلقلـيم وبـغداد وزيارة
وفـد كردسـتان الى بـغداد هي ضمن
ـــبــذولـــة إلنــهــاء ــســـاعي ا اطـــار ا
ــشـاكل والـقــضـايـا اخلـالفـيـة بـ ا
) مـــضـــيــــفـــاً ان (تـــلك اجلـــانــــبـــ
االجـتـمـاعـات بـدايـة جـيـدة لالتـفـاق
الـتـام على انـهـاء جمـيع اخلالفات).
ورأى مـعصوم ان (مؤشرات االتفاق
الــنـهـائـي بـ أربـيل وبــغـداد بـدأت
تـــلـــوح بـــاألفق). ووصف مـــســؤول
الــعالقــات اخلــارجـيــة في حــكــومـة
اإلقــلــيم فالح مـصــطــفى االجـتــمـاع
بـ(اإليــجـابي).وكـتب مـصـطـفى عـلى
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي ان
(الـلـقـاء خـطـوة إيجـابـيـة نـحـو فتح
قـناة مناسبـة للحوار والتواصل من
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نـفى شاب عراقي ظلـوعه في محاولة
تـفجير قطـار انفاق في لندن ادت الى
اصابة  30 شـخصا بجروح.ويواجه
احــمــد حـسن ( 18عــامــا) اتــهــامـات
ـحـاولـة القـتل والـتـسبـب بانـفـجار
خـالل الـــهــــجـــوم الــــذي وقع في 15
ـاضي في مـحـطـة بـارسـونز ايـلـول ا
غـرين.ومـثـل حسـن امـام مـحكـمـة في
لـندن عـبر اتـصال فـيديـو من السجن
حـيث يـتم اعـتـقـاله. واالنـفـجـار الذي
وقـع في ســــاعــــة الـــــذروة تــــســــبب
بـحروق لعدد من الركاب فيما اصيب
 آخـرون بـسـبب الـتـدافع الـذي اعـقب
زدحم. تـرو ا احلـادثة لـلخـروج من ا
ستشفيات وعولج  30 شـخصا في ا
ـكن ان عــقب االنــفــجـار الــذي كــان 
يـتسـبب بخسـائر فـادحة لو انـفجرت
الـعبوة بـشكل كامل.ووضـعت العبوة
فـي كـيس بالســتـيك وكــانت حتـتـوي
ـتفـجرات عـلى مـئات الـغرامـات من ا
اضـافة الى مـساميـر بحـسب ما ذكر
ـدعـ الـعـامــ خالل جـلـسـة احــد ا
مـحـاكـمة سـابـقـة.واعتـقل حـسن بـعد

يوم على التفجير بعد ان تعرف عليه
ضـابط فـي مـرفـأ دوفـر للـعـبـارات في
جـنـوب شـرق بـريطـانـيـا.وكـان حسن
يـــقـــيم فـي ســاري الـى اجلــنـــوب من
لـــــنــــدن وقــــال ان ابـــــويه قـــــتال في
العراق. وستبدأ احملاكمة في  5 آذار
ــقـبل بـعـد جـلــسـة اسـتـمـاع اخـرى ا
ــقـبل. ومن مــقـررة في  23  شــبـاط ا
. وفي ــقـرر ان تــســتـمــر اسـبــوعـ ا
بـــيـــروت كـــشف وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
ـشـنوق عن  إحـباط الـلـبنـاني نـهاد ا
ـهاجمـة أماكن عبـادة ومبان مـخطط 
قـرر أن يقـوم بها حـكومـية كـان من ا
تـنظيم داعش خالل األعيـاد السابقة.
ـشنـوق خالل مؤتـمر صـحفي وقـال ا
ـعـلومـات في قوى األمن إن (شـعـبة ا
الـداخلـي اللـبنـانيـة ألقت الـقبض في
بـيـروت على قـيـادي عسـكـري ينـتمي
اضي) لـتنـظيم داعش في حـزيران ا
مـوضحاً ان (قـيادة التنـظيم كانت قد
ــعــروف بـاسم كــلــفت هــذا الــقـائــد ا
أبــوجـعـفــر الـعـراقي بــاقـامـة شــبـكـة
لــلـــتــنــظــيـم في لــبــنـــان) مــضــيــفــاً
ــنـوطــة بـالــشـبــكـة لم ــهـمــات ا ان(ا
تقتصر على شن هجمات فحسب بل
تـــضـــيــيف كـــبـــار مــســـؤولي داعش

الــفــارين من الــعـراق وســوريـا). ولم
شنوق عن تفاصيل العملية يـكشف ا
او عن مـكـان وجود أبـو جـعفـر لـكنه
ــدة اكـــد ان قــوات األمـن تــواصـــلت 
خــمـسـة أشـهـر مع ابــو جـعـفـر بـعـد
وصــوله الـى لــبـنــان فـي عـام 2017 
عـبر مصدر متطـوع استأجر له منزال
وثـبتت فيه اجهـزة مراقبة. ولفت الى
ان الــعـمــلـيــة (كــانت من الـعــمـلــيـات
ـكـن ان يـوقف فـيـهـا الــنـادرة الـتي 
شـخص بـهـذه األهـمـيـة من الـتـنـظـيم
ـدة 5 ـكن اســتـخـدامه  االرهــابي و
عـرفة مـخطـطات من احملـتمل اشـهـر 
تـنـفـيـذها خـالل  االعيـاد وتـسـتـهدف
قـرات الـرسـمـية) امـاكن الـعـبـادة وا
مـؤكـداً ان (طـبـيـعـة هـذه الـعـمـليـة لم
يـسبق لـها مثـيل في العـالم العربي).
ــؤتــمــر شـريـط فــيــديـو وبـث خالل ا
أوضح إن الـسلطات الـلبنانـية عملت
مـنذ نهاية عام  2016 السـتدراج أبو
ـساعـدة سلـطات جـعـفر إلى لـبنـان 
صدر الوسيط عـربية ودولية .وقـام ا
الــذي  تـدريـبه في تــركـيـا وتـعـاون
مـع قوى األمـن الـداخـلي بـاسـتـئـجار
شـقة لـلمـدعو أبـو جعفـر التـقاه فـيها
مــرات عـدة.و بث تـسـجـيل صـوتي

ستويات فـي لقاءات اخرى جتري 
مــخــتــلـــفــة من الــتــمــثــيل).وأوضح
شـكلة الـبيـاتي أن (اللجـان الفنـية ا
بـ بغداد واربيل مهدت لهذا اللقاء
قـبل ايام). من جهـتها عدّت الـنائبة
اشـواق اجلـاف اللـقاء (خـطوة اولى
حلـل اخلالفـــات الــعـــالـــقـــة). وافــاد
مـكـتب رئـيس الـوزراء بأن الـعـبادي
شــدد خـالل الــلــقــاء عــلى الــثــوابت
ــا طـالـبـت بـهـا احلــكـومـة الــتي طـا
االحتـاديـة في اوقات سـابـقة وخالل
انـدالع االزمة. وقال بيان للمكتب إن
الـــعـــبـــادي اســـتــقـــبـل وفــد إقـــلـــيم
كـــردســـتـــان بـــرئـــاســـة الـــبـــارزاني

وعــضـويــة نـائــبه قـوبــاد طـالــبـاني
وفـؤاد حـسـ و(نـاقش مـسـتـجدات
األوضـاع السـياسـية واألمـنية وحل
اإلشـكـاالت بـ احلكـومـة االحتـادية
واإلقـــلـــيم وفق الـــدســـتــور). ونـــقل
الـبـيـان عن الـعـبـادي تـأكـيـده(وحدة
وســــيـــادة الـــعــــراق وأن مـــواطـــني
اإلقـلـيم جـزء من الـشـعب الـعـراقي)
كـما جدد دعوته الـى (إعادة وتفعيل
جــمـــيع الــســلــطــات االحتــاديــة في
ـنافـذ احلـدودية اإلقـلـيم بضـمـنهـا ا
ــطـارات). وطــالب الـعــبـادي بـأن وا
تــــكــــون احلـــدود الــــدولـــيــــة (حتت
الـسـيـطـرة االحتـاديـة بـوصـفـهـا من

الــصالحـيـات احلــصـريـة لـلــسـلـطـة
االحتادية) مجددًا (موقف احلكومة
بــضـرورة االلــتـزام بــحـدود اإلقــلـيم
الـتي نص عـلـيهـا الـدستـور). وشدد
عـــلى (أهـــمـــيـــة أن يـــســـلم الـــنـــفط
ـستخـرج الى السلـطات االحتادية ا
ويــــكـــــون تــــصــــديــــره مـن  جــــانب
احلـكومة االحتـادية من خالل شركة
ســـومـــو حـــصـــرا) وأكـــد اهـــمـــيــة
(اســتـمـرار عـمل الـلــجـان اخملـتـصـة
ـطـارات بـعـد اسـتـكـمـال كل بـفــتح ا
اإلجــراءات بـعـودة كـامل الـسـلـطـات
االحتـاديـة لـها). ودعـا الـعـبادي الى
(اسـتكمـال عمل اللـجان التي تراجع

رواتب موظفي اإلقليم واإلسراع في
إطـالقــــهــــا وضــــمــــان وصــــولــــهــــا
ـسـتحـق وان تـخضع لـلـموظـف ا
ـــالــيــة لـــرقــابـــة ديــوان الــرقـــابــة ا
ــركــزي االحتـــادي). وكــان الــبـــنك ا
الـــعــراقـي قــد قـــام بــفـــتح حـــســاب
مــصـرفي خـاص بــاقـلـيـم كـردسـتـان
لــكي تــتـمــكن احلــكــومـة االحتــاديـة
ـبـالغ اخملـصـصـة لالقـليم بـإرسـال ا
ـصـرفي عـن طريـق هـذا احلـساب ا
ــالــيــة في فـي وقت كــشــفت وزارة ا
حــكــومـــة اإلقــلــيم  عن تــخــصــيص
احلــكــومـة االحتــاديـة  450 مــلــيـار
ديـنـار لـدفع رواتب مـوظـفي اإلقـلـيم
واكـــــــــدت ان بــــــــغــــــــداد أرســـــــــلت
الـتوجيهـات الى الوزارات والدوائر
ـعـنـيـة إلتـخـاذ اإلجـراءات الالزمة ا
وإن الـعبـادي سيـكون هـو الشخص
الـوحيـد حصـرياً الـذي سيـتمكن من
ـبلـغ.ويقوم الـبارزاني حتـريك هذا ا
الــيـوم بـزيـارة الـى طـهـران . وقـالت
الـقـنـصـلـيـة اإليـرانيـة في أربـيل في
بـــيـــان ان الــزيـــارة تـــأتي(امـــتــداداً
لـلجهود الدبلـوماسية والتحاور مع
الـــدول األخــرى بـــشــأن الـــقــضـــايــا
الـسـيـاسيـة واالقـتـصاديـة واألمـنـية
والـثـقافـية) مـوضـحة ان الـبارزاني
سـؤول اإليـراني سـيجـتمع مـع ا
األحـد.واشـار الـبـيـان إلـى أن (زيارة
الــــوفــــد وهي األولى مــــنــــذ إجـــراء
االســــتـــفــــتـــاء ورفـض احلـــكــــومـــة
واحملكمة االحتادية العراقية له تعد
خــطـوة مـهــمـة وإيـجــابـيـة). ويـزور
الــبـارزاني الـيــوم االحـد الـعــاصـمـة
طـهران بدعوة رسـمية وجهت له من
ـقابل يبدأ احلـكومة اإليـرانية. في ا
أوغـــلــو الــيــوم زيـــارة الى الــعــراق
لــبــحـث الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ
الــبـلــدين. وقــالت وزارة اخلـارجــيـة
الـتـركيـة في بيـان ان (زيارة اوغـلو
الى  الـعـراق تأتي اسـتجـابة لـدعوة
مــوجـهــة إلـيه من نــظـيــره الـعـراقي
واضيع إبـراهيم اجلعـفري لبـحث ا
ــتـعـلـقـة بــالـعالقـات الــقـائـمـة بـ ا

تركيا والعراق). 
ويـتضمن بـرنامج الزيـارة باالضافة
الى االجـتـمـاع بـاجلـعـفـري االلـتـقـاء
بـالـعـبـادي ورئـيس مـجـلس الـنواب
ســـلـــيــم اجلـــبـــوري وســـيـــاســـيــ

تركمان.
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مـصاباً في مـستشـفى الشهـيد الصدر
و 31 فـي مـسـتـشـفى الـزهـراوي و25
في مـستشـفى ميسان لـلطفل والوالدة
و 26 فـي مـســتـشــفى اجملـر و 41 في
ـــيـــمـــونـــة و 36 في مـــســــتـــشـــفـى ا
مـستـشفى قـلعـة صالح) الفـتا الى ان
(مــســتــشــفى الــكــحالء اســتــقــبل 50
مــصـابـاً وعـلي الـغـربي  20 مـصـابـاً
راكز الـصحية فـيما اسـتقبـلت بقيـة ا
فـي األقضية والنواحة  120 مصابا).
فـيمـا استقـبلت دائرة صـحة محـافظة
واسـط نـــحـــو  120 حــــالـــة. واوضح
مـدير عـام الدائـرة جبـار اليـاسري في
ـــــؤســـــســــات تـــــصـــــريح امس ان (ا
الــصـحــيـة في احملــافـظــة اسـتــنـفـرت
مالكـاتـها الـطبـية حـيث وضعت خـطة
طـــوار النـــقــاذ تـــلك احلـــاالت الــتي
تـأثـرت بالـعاصـفـة). على صـعيـد اخر
رصـدت هيئة االنـواء اجلوية والرصد
الـزلزالي التابعة لوزارة النقل سلسلة
هــزات ارضــيــة ارتـداديــة في مــديــنـة
مـنـدلي التـابعـة حملافـظة ديـالى. وقال
بــــيـــان تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
ـراصــد الـزالـزالـيـة سـجـلت حـدوث (ا
ســلـسـلـة هـزات ارضــيـة ارتـداديـة في
ـــديـــنــة امس الـــســـبت دون حــدوث ا
اضــرار مـاديــة او خــسـائــر بـشــريـة)
مــشــيـرا إلـى أن (احـدى تــلك الــهـزات
الـتي بلغت 5. 1 وفـق مقـياس ريـختر
نـطقة الشـمالية من شـعر بهـا سكان ا
بـغداد والسـيمـا في الطـوابق العـليا).
وكان زلزال قوته 6. 6 درجة قد ضرب
كـسيك. وافـادت هيـئة أحـد سـواحل ا

ــسح اجلـيــولـوجي األمــريـكــيـة بـأن ا
(زلـزاال قوته 6. 6 درجـة عـلى مقـياس
ريــخــتــيـر ضــرب اول امس اجلــمــعـة
سـاحل منـطقـة لوريـتو في واليـة باها
ـكسـيكـية) واضافت ان كـاليـفورنـيا ا
(مـركـز الـزلـزال كـان عـلى عـمق عـشرة
كـيلـومتـرات). من جهـة اخرى تـوقعت
الـهـيـئـة ان يكـون الـطـقس صـحوا في
ـــنــاطـق كــافـــة. وقــالت الـــهــيـــئــة لـ ا
(الــزمـان) امس ان (حـالـة الـطـقس في
ــنــطــقــتـ الــوســطى واجلــنــوبــيـة ا
سـيكون صحوا مع غبار وفي االقسام
الــشــرقـيــة غـائــمــا جـزئــيـا يــتــحـسن
تـــدريــــجـــيـــا امـــا  درجـــات احلـــرارة
تـــنـــخـــفـض بـــضع درجـــات عن يـــوم
امـس) مـــــشـــــيـــــرا الى ان (درجـــــات
احلـرارة تـكون مـقاربـة للـيوم الـسابق
فـالـعـظمى  17 مـئـويـة  والـصـغرى 9
مـــئـــويــة)  وتـــابع  ان (الـــطـــقس في
ــنـطـقـة الـشــمـالـيـة سـيــكـون غـائـمـا ا
جــزئــيــا و درجــات احلــرارة مــقــاربـة
لــــلـــيــــوم الـــســــابق). الـى ذلك اكـــدت
مـديرية تـوزيع كهربـاء شمال الـبصرة
إعــادة اخلـطـوط اخلـارجـة عن الـعـمل
بــسـبب سـوء األحــوال اجلـويـة جـراء
تربة التي تعرضت الرياح العاصفة ا
لــهــا احملــافــظـة بــعــد أن اســتــنــفـرت
مالكــاتـهــا  الـهـنــدسـيــة والـفــنـيـة في
عــمــوم مـراكــز عـلـى اقـضــيــة الـقــرنـة
ـديـنة وشط الـعـرب والزبـيـر. وقال وا
مــديــر تــوزيع كــهــربــاء عــبــد الــكـر
الــنــجـار في بــيــان  امس ان (مالكـات
مـركز صيانة كهـرباء الدير تمكنت من

إعـادة خط 11 كـي في مغـذي النـهران
الـقادم من محطة الـدير الثانوية -11
كـي. في.  الــذي تــعــرض إلى ســقــوط
أحـد األعـمـدة بـسـبب الـريـاح الـعـالـية
الــضــغط وأجــرت صــيــانـتـه وإعـادته
لـلخـدمة). واشـار الى انه ( مـعاجلة
سـقوط أسالك شـبكـة الضـغط الواطئ
في قـضـاء شط الـعـرب بـسـبب تـطـاير
ـنازل في ـغـطيـة لبـعض ا الـسـقوف ا
الــقــضـاء وقــد تــمت مـعــاجلــة حـاالت
ـاثــلــة).  وفي بـيــروت أعـلن أخــرى 
اجلـيش الـلـبـناني أن عـشـرة سـوري
كــانــوا يــســعـون لــلــجــوء في لــبــنـان
قـضوا بردا في اجلـبال حيـث فوجئوا
بعاصفة ثلجية بعد عبور احلدود ب
الــبــلــدين بـشــكل غــيــر شــرعي. وقـال
جــــورج ابـــو مـــوسى رئــــيس غـــرفـــة
دني امس ان الـعـمـليـات في الـدفـاع ا
سـت نـــــســـــاء وطـــــفــــــلـــــ من بـــــ
الـضحـايا.وأكـد بيـان للـجيش الـعثور
عــلـى هــذه اجملــمــوعــة عــلى احلــدود
مــشـيــرا الى جنــاة خـمــسـة ســوريـ

ـهـربان. واعـتـقال اثـنـ منـهم هـما ا
وافــاد انـه "اثـر ورود مــعــلــومــات عن
وجـــود نــازحـــ ســوريـــ عــالـــقــ
بـالثـلوج في جـرود منطـقة الـصويري
ـــصــنـع خالل مــحـــاولــة دخـــولــهم ا
خـلـسـة الى لـبنـان تـوجـهت دورية من
ـذكـورة حيث ـنـطـقـة ا اجلـيش الى ا
عــثـرت عـلى  9 جـثـث نـازحـ قـضوا
نـتيجـة العاصـفة الثـلجيـة وأنقذت 6
أشـخاص آخرين تـوفي أحدهم الحقاً
ـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــســـبب في أحـــد ا
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ومــقــاطـع فــيــديــو من الــشــقــة خالل
ـؤتـمـر وادعى أبو جـعـفـر انه طلب ا
من قـادة التنظيم في العراق وسوريا
ـساعدة في التخـطيط لشن هجمات ا
لـيلة رأس الـسنة في لبـنان واجابوا
بــإنـهم قـد يـكـون بــامـكـانـهم تـزويـده
بـاحزمـة ناسـفة وأسـلحـة آليـة. وذكر
مـقطع الفـيديو انه لم يـكن قادرا على
الـــقـــيــام بـــالـــعـــمــلـــيـــة في نـــهـــايــة
ــطـاف.واشـار شـريط الــفـيـديـو الى ا
اعـتـقـال أحـد أعـضـاء الـتـنـظـيم وهـو
لــبــنـانـي كـجــزء من الــعــمـلــيــة الـتي
اسـتـمـرت عـامـا. في غـضـون ذلك قال
انـويل ماكرون الـرئيس الـفرنـسي ا
أن داعش هزم بشكل كامل تقريبا في
الــعــراق وســوريــا. ورجـح مــاكـرون
خالل تـمـنيـاته بحـلول الـعام اجلـديد
لـلـجـيـوش الـفـرنـسـيـة في طـولون أن
(يـحـقق التـحالف الـدولي ضد داعش
الـنـصـر الـعـسـكـري عـلى األرض ضد
ـقـبـلـة?) الـتــنـظـيم خالل األسـابـيع ا
مـــشــيـــدا بـ(جــهـــود قــوات بالده في
احلـــرب عــلى االرهـــاب وخــاصــة في
اجلـهـود الـدولـيـة لـتـضـيـيق اخلـنـاق
عـــــلى داعـش والـــــقـــــضــــاء عـــــلـــــيه
نـهائـيا).وأوضح أن (فرنـسا سـتكيف

اسـتـعـداداتـهـا الـعسـكـريـة لـلـتـصدي
لــظـاهـرة االرهـاب  وسـتـضع جـمـيع
ـنع وقــوعه فـوق اخلــطط الــكـفــيـلــة 
أراضــيـهـا خالل الــعـام اجلـاري وفي
ـقـبـلـة) مـشـددا عـلى أن الـســنـوات ا
(احلـــــرب عـــــلـى االرهـــــاب وتـــــرويع
ـــدنــيــ ال نـــهــايــة لـــهــا إلى حــ ا
الـقضـاء على هذه الـظاهـرة).وتشارك
فـرنــسـا في الـضـربـات اجلـويـة الـتي
يـشـنهـا التـحالف الـدولي ضد داعش

في كل من العراق وسوريا.
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تـعـرض نـحـو ثالثـة االف شخص الى
اخـتناق وضيق تنفس جراء العاصفة
الـــتــرابـــيـــة الــتي شـــهـــدتــهـــا اغــلب
مـحافـظات البالد بـحسب االحصـائية
الـرسـمـية الـتي اعـلـنت عـنهـا الـدوائر
الـصـحيـة فـيمـا اكـدت وزارة الصـحة
والـبـيـئـة تـسـجـيل نـحـو الـفـ و416
حـالـة اختـناق بـتـلك العـاصفـة . وقال
ـتحدث بأسم الـوزارة سيف مطلك لـ ا
الكــات الـطــبـيـة (الــزمـان) امس ان (ا
والــصـحـيـة اسـتـنــفـرت جـهـودهـا في
بـغداد واحملافـظات حتسـبا الي طار
خـالل سـوء االحـوال اجلـويـة ومـوجة
الـغبـار التي اجتـاحت البالد) مـشيرا
ــسـتــلـزمـات الـى ان (الـوزارة وفـرت ا
واالدويــة الـطـبـيــة واالجـهـزة الالزمـة
عـاجلة تلك احلـاالت التي بلغت كـافة 
نـحـو الـف و  416 حـالـة حـيث تـمت
الـسـيطـرة عـليـهـا وعالج اغلـبـها بـعد
تـلــقـيـهم الـعـنـايــة الـطـبـيـة فـضال عن
ـراكز االرشـادات الـصـحـيـة من قـبـل ا
ستـشفيـات دون تسجيل الـصحيـة وا
اي حـالـة وفـاة). من جـانـبه قـال مـدير
اعـالم صـحـة الـكــرخ احـمـد احلـيـدري
لـ(الــزمـان) امس ان (الـدائــرة سـجـلت
اكـثـر من  200 حـالـة اخـتـنـاق بـسبب
الـعاصفة). بينـما سجلت دائرة صحة
الــرصــافــة نــحـو  895 حــالــة . وقـال
مـــديـــر اعالم الـــدائـــرة قـــاسـم هــادي
ــســتــشــفــيـات لـ(الــزمــان) امس ان (ا
الـتـابـعـة لـلدائـرة اسـتـقـبـلت عددا من

حــاالت االخـتـنـاق بـلـغت نـحـو 895)
واضــاف ان (جــمـيع احلــاالت غـادرت
ــســتــشــفــيــات بــعــد تــلــقي الــعالج ا
الـالزم). وفي مـحـافــظـة االنــبـار اعـلن
مـدير اعالم مـستـشفى الفـلوجـة العام
نـــاظم احلــديـــدي عن اســتـــقــبــال 50
شـــخــصــا بــحـــاالت اخــتــنــاق. وقــال
احلـديدي في تصريح امس إن (شبعة
ــســتــشــفى شــهــدت حــالــة طــوار ا
اســتــنــفــار لـغــرض الــســيــطـرة عــلى
صـاب هم 27 ـوقف) مـبيـنـا ان (ا ا
رجال و 15 امـــرأة و 8 أطـــفـــال). الى
ذلك ســجـلت دائــرة صـحــة مـحــافـظـة
كربالء اكثر من  700 حـالة تعاني من
ضــيق الـتـنــفس. وقـال بـيـان امس ان
(مـستـشفـيات الـدائرة إسـتقـبلت 784
حـالـة ضـيق تـنـفس وربـو) الفـتـا الى
ان (هـذه احلـاالت تـلـقَت العالج الالزم
ـسـتــشـفـيـات بــعـد حتـسن وغــادرت ا
حـالــتـهم الـصـحـيـة) كــمـا اسـتـقـبـلت
مـسـتـشـفـيـات مـحـافـظـة النـجف 500
حـالـة بـعـد الـعـاصفـة الـتـرابـيـة. واكد
بـيـان امس إن (مـسـتـشـفـيـات الـنجف
اسـتـقـبـلـت نـحو 500 حـالـة اخـتـنـاق
حــيث  ادخـال الــبـعض  في ردهـات
ـستـشفـيات الـطوارىء وقـد غادروا ا
بعد تلقي العالج الالزم). وفي ميسان
افــادت دائــرة صــحــة احملــافــظــة بـأن
 384 حــــالـــة تـــعــــرضت الى حـــاالت
اخـتـنـاق بـسـبب الـعـاصـفـة. واشـارت
الــــــدائــــــرة في بــــــيـــــان امـس الى إن
(مـسـتشـفـيات احملـافـظة سـجلت 384
مـصابـاً باالختـناق تـوزعوا بواقع 35
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فـازت جريدة (الـزمان الرياضي)
امـس الـــســـبت ضــــمن االفـــضل
لـــعــام   2017 فـي االســتـــفــتــاء
الــذي اجــرته صــحــيـفــة شــبـاب
وريــاضـة بـحــضـور الــعـديـد من
الـــشــخـــصـــيــات الـــســـيــاســـيــة

والرياضية واالعالمية .
وكــرم مـجـلس ادارة الـصـحـيـفـة
في احــتــفــالــيــة كــبــيــرة رئــيس
الــقـسم الــريـاضـي عـمــار طـاهـر
بــــاعـــتـــبــــاره افـــضل صــــحـــفي
ريــاضـي لــعـام   2017 بــعــد ان
اخـتارته جلنـة متخـصصة تضم
ـية شـخصـيات ريـاضيـة واكاد
فــضال عن هـيـئـة حتـريـر شـبـاب

ورياضة.
وقــال رئــيس الــقــسم الــريـاضي
فـي جـــريـــدة الـــزمـــان ان ( هـــذا
الـــتــكــر يـــشــيـــر الى احــتــرام
الــوسط الــصــحــفي والــريـاضي
لـتزم الذي تمثله هني ا لـلخط ا
الـزمان مـبيــــنـا ان هذا الـتقو
ــا ال يـــخــصه شــخــــــصــيــا وا
يــشـمل جــمـيع الــصـحــفـيـ في
الــــقـــسم الــــريـــاضـي وجـــريـــدة

الزمان).
واضــاف طــاهـر ان (الــصـحــافـة
ـســتـقـلـة الـقـائــمـة عـلى الـنـقـد ا
الـــبـــنــاء والـــرأي احلـــر حتــظى
( ـــعــنـــيــ بـــتــقـــديــر جـــمــيع ا
مــوضـحــا ان (الـتـمــسك بـالــقـيم
ــهـنــيـة هــو الـطــريق الـوحــيـد ا

الـــضـــيـــوف يـــتـــقـــدمـــهـم وزيــر
الـشـبـاب والـريـاضـة عـبـد
احلــــســــ عــــبــــطــــان
ورئــــيس الــــلــــجــــنـــة
ــــــبـــــيــــــة رعـــــد االو
حـــمـــودي ورئـــيس
بية الـلجنة الباراو
عـقـيل حـمـيـد وعدد
مـن اعـضاء مـجـلس
الـنـواب واحملافـظ

ورجـال االعـمـال.
 

الـذي يقود الـرياضة والـبلد عـموما
الـى الـرقي والــتـقــدم) . وكـانت
صـحيـفة الريـاضة والـشباب
قـد احتفـلت بايقاد الـشمعة
الــعــاشــرة في مــسـيــرتــهـا
وكــــرمت مـــجــــمـــوعـــة من
رجـــــــــــــال االعـالم ورواد
الـــــــــــــــريـــــــــــــــاضــــــــــــــة
والـشـخـصـيـات الـعـامـة
ـنـاسـبة حـيث شـهـدت ا

تـــفــاعال من قــبل

الــــصـــقـــيـع".واكـــد نـــقـل اجلـــثث إلى
ــنـطـقــة مـوضـحـا ان مــسـتـشــفـيـات ا
اجلـــيش يـــســتـــمـــر في "الــبـــحث عن
نـازح آخرين عالق بالثلوج".وأدى
الــنــزاع الـذي دمــر ســوريـا مــنــذ عـام
 2011 إلـى مـــقــتـل نـــحــو  340 الف
ـاليـ من الـنـازح شـخص وشـرد ا
والالجـئ الذين يـستقبل لـبنان نحو
مـلــيـون مـنـهم. في هـذه االثـنـاء وقـتل
 11شــخــصــا وجـرح  46 آخــرون في
حـادث اصـطـدام حـافـلـة تـركـيـة كـانت
تــقل عـائـالت في طـريــقـهـا الـى رحـلـة
تـــزلج بــشــجــرة عــلـى طــريق ســريع
بـحسب مـا أعلـنه مسؤولـون محـليون
امـس الـســبت.ونــقــلت وكــالــة دوغـان
لـالنــبــاء عن اوزدمـــيــر تــشـــاكــاشــاك
مـحافظ اسكـي شهر ان احلافـلة كانت
تــقـوم بــرحـلــة لــيـلــيـة من انــقـرة الى
مــديــنـة بــورصــا (غـرب) عــنــدمـا وقع
احلــادث فـي احملـافــظــة وسـط احـوال
جـــويـــة جـــيـــدة.واوضح احملـــافظ ان
الـطـريق لـم تـكن رطـبـة وغـيـر مـغـطاة
ـعـرفـة بـاجلــلـيـد ووعـد بـالـتــحـقـيق 
اســـــــبـــــــاب احلــــــــادث والـــــــكـــــــشف
عـنهـا.وذكرت دوغـان ان غالـبيـة ركاب
احلـــافـــلـــة كــانـــوا من الـــعـــائالت مع
ــتـــجــهــ الـى بــورصــا اطـــفــالـــهم ا
لـتـمضـيـة عـطلـة مـنتـصف الـفصل في
مـنـتجع اولـوداغ الـشهـير لـلـتزلج.ولم
تــذكــر الـوكــالـة اذا كــان بــ الـقــتـلى
اطـفـال.و تـوقـيف السـائـقـ الـلذين
اصــيـبــا بـجــروح طـفــيـفــة وبـاشـرت
الـسلـطات التـحقـيقات.ولـتركـيا سجل

سـيء في سالمـــة الـــطـــرق. وتـــشـــيــر
االحــصـاءات الـرسـمــيـة الى اكـثـر من
مـليون حـادث ومقتل  7,300 شخص

في 2016.
انـيا وهولندا من جـانب اخر  قدرت ا
امـس بــحــوالي  600 مـــلــيــون يــورو
خـسائر العاصفـة القوية التي ضربت
شـــمـــال اوروبـــا واحــــدثت شـــلال في
الحــة اجلــويـة حــركــة الــقـطــارات وا

مـوقـعة  11 قـتـيال.واسـتؤنـفت حـركة
الـقـطـارات علـى اخلطـوط الـكـبرى في
الـبلدين تـدريجيا بـعدما عـلقت بسبب
الــعـاصــفــة اخلـمــيس الـتـي تـســبـبت

انيا. بوفاة ثمانية اشخاص في ا
وقتل شخصان في هولندا التي قدرت
قــيــمــة االضــرار فــيــهــا بــحــوالى 90
مــــــلـــــــيــــــون يــــــورو وشــــــخـص في
بـلـجيـكا.وقـدر احتـاد شركـات التـأم

ـانية اجلمعة االضرار الناجمة عن األ
الـعــاصـفـة فـريـديـريــكه الـتي تـعـتـبـر
ــانــيـا مــنــذ الـعــاصــفـة االعــنف في ا
كــيـريل قـبل  11عــامـا بـحـوالى 500

مليون يورو. 
وحتـــدثت شـــركـــة الـــســـكك احلـــديــد
ــانـيــة "دويــتـشي بــان" عن اضـرار اال
" سـجـلت في اكـثر من 200  اليـ "بـا

موقع على خطوط القطارات.
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تـعــادل فـريق الــزوراء امس الـســبت امـام
نـظيـره الـشـرطة بـهـدف واحـد  في مـباراة
جـرت ضـمن مـواجـهـات اجلـولـة الـعـاشرة
ـــــــنـــــــافـــــــســـــــات الـــــــدوري الـــــــعـــــــراقي
باراة حضور جماهيري متاز.وشهدت ا ا
كـبيـر اكتـضت به مـدرجات مـلعب الـشعب
الــــدولـي حــــيث بــــادر فـــــريق الــــشــــرطــــة
بـالتـسجـيل في الـدقيـقة (65) فـيمـا عادل
الــكــفــة لــلــزوراء الـالعب امــجــد كــلف في
باراة يبقى فريق الدقيقة (86) .وبـانتهاء ا
الـزوراء بـالـصدارة بـ (28) نـقـطـة تـطارده
الــشـرطـة بـ (25) نـقــطـة حــيث  ظل فـارق
االربع نــقـاط بــ الـفــريــقـ فــيــمـا يــحـتل
ـركـز الـثالث بـ (20) ـفـاجـأة ا الـكهـربـاء ا
rOKÝ ÊUD×  ∫WÝbŽ                 .نقطة
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اكــدت الـلـجـنـة االمــنـيـة في مـجـلس
مـحـافـظـة ديـالى ان نـاحـيـة الـعـظيم
جـاهزة الغالق ملـف النازح خالل
 2018. واكـــــــــدت ان مــــــــــسـك امن

الناحية اكتمل من كل االجتاهات.
 وقــال عـضــو الـلــجـنــة االمـنــيـة في
مـجلس ديالى عـبد اخلالق العزاوي
في تصريح امس إن (ناحية العظيم
اصــــبــــحـت جــــاهــــزة الغالق مــــلف
الـــنــــازحـــ خالل الـــعـــام اجلـــاري
والــذي لم يــتـبق مــنـهــا سـوى 500
اســـرة نـــازحـــة تـــســـكن قـــرى قــرب
احلـدود الفـاصلـة مع صالح الدين).
واضـــاف الـــعـــزاوي ان (مـــسك امن
الـــعــظـــيم اكــتـــمل من كـل اجلــهــات
والــتــحــديــات االمــنــيــة الــداخــلــيـة
انــخــفــضت بــشــكـل كــبــيــر قــيــاسـا
ـاضي بــالـفـتــرة ذاتـهـا من الــعـام ا
مـؤكدا انه (سـيجـري مفـاحتة قـيادة
عـملـيات دجـلة لـتحـديد مـوقع عودة
مـــا تــبـــقى من الـــعــوائل الـــنــازحــة

الــــتي تـــهــــدف الى احلـــفــــاظ عـــلى
االجنــازات االمــنـيــة وكــسـر شــوكـة
ــة وحتـقـيق االمن االرهــاب واجلـر
والـطـمـأنـيـنـة لالهـالي). في غـضون
ذلـك اعلن مسـؤول محلي  امس عن
احــتــواء مــرض الــنــكــاف في ثــاني
اكـبـر نواحي احملـافـظة.وقـال رئيس
ـنـصـوريـة  راغب مـجـلس نـاحـيـة ا
الــعـنــبـكي فـي تـصـريـح  إن (الـفـرق
ــنـصـوريــة جنـحت الــصـحــيـة في ا
باحتواء مرض النكاف بعد تسجيل
نـحو مئة اصابة اغـلبها في صفوف
ـدارس فـي عدة االطـفـال من طـلـبـة ا
قـرى بريف الـناحـية خالل االسـابيع

اضية).  ا
ـــراكـــز واضـــاف الــــعـــنـــبـــكي أن (ا
ـنـصـوريـة اعـتـمـدت الـصـحـيـة في ا
اســلــوب الــفـرق اجلــوالــة الحــتـواء
ــــرض وايـــــصــــال الــــلــــقــــاحــــات ا
الـضـروريـة لـلـمـصـابـ مع اعـتـمـاد
ــنــاطق خـــطــة تــوعــويـــة شــامــلـــة 
االصــابــة لـــتــحــفــيــز االهــالي عــلى

رض).  الوقاية من ا

 5Š“UM « nK  ‚öſù …e¼Uł rOEF « WOŠU½

Í—U'« ÂUF « ‰öš

بـــالـــقـــريـب الـــعـــاجل العالن حـــسم
). وكــشف ــلف الـــنــازحــ نـــهــائي 
رئـيس مـجـلس ديالى عـلي الـدايني
امـس أن الــعــام اجلــاري ســيــشــهـد
تـطبـيق اكبر خـطة لالنتـشار االمني

فـي تــاريـخ احملــافـــظـــة مـــؤكــداً أن
احلـدود مع احملافـظات سـتكـون لها
االولـويـة في االهـتـمـام االمـني.وقال
الــــدايـــنـي إن (الـــوضع االمــــني في
ديـالى يـكـتـسب اهـمـية اسـتـثـنـائـية
بـاعــتـبـارهـا مـفـتـاح امن الـعـاصـمـة
بـــغـــداد وتــأمـــيـــنــهـــا ســـيـــكــون له
انـعـكـاسـات ايـجـابـيـة في اجتـاهات
مــخـتـلـفــة الن مـسـتـوى الــتـحـديـات

االمنية كبير). 
2018 وأضــــــــاف الــــــــدايــــــــني أن (
سـيشـهد تـطبيق اكـبر خـطة انـتشار
امــنـي في تــاريخ ديــالى وســتــأخــذ
مـــحــاور مــتـــعــددة ابــرزهـــا تــأمــ
احلــــدود مع بـــقــــيـــة احملــــافـــظـــات
وخـاصـة صالح الـدين الـتي مـاتزال
تـنشط بها العديـد من جيوب تنظيم
داعـش اضافـة الى اجـراء تـغـيـيرات
في آلـيـات اخلطط الـداخلـية خـاصة
ــدن الـكــبــيـرة ومــنــهـا في مــراكــز ا
بــعــقــوبــة).وأشــار الــدايــني الى أن
(مـــجــلس ديــالى داعـم وبــقــوة لــكل
اخلــطط واالســتـراجتــيـات االمــنـيـة
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