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بــغـداد مـتــمـثـلـة بــشـرطـة الــنـجـدة من
اعــتـقــال مـتــهم وفق قــانـون مــكـافــحـة
اإلرهـاب االجـتـماعي.وقـال بـيان العالم
عـمـلـيـات بـغـداد انه ( اعـتـقـال مـتهم
بـإطالق العيارات النارية على دار أحد
ـواطن أثر خالف عشائري وهو ما ا
يــعــرف بـ الـدكــة الــعـشــائــريـة في حي

البسات ). 
والـقت الـقـوات االمنـيـة على ارهـابـي
اثـنـ في بـغـداد ونيـنـوى .وقـال بـيان
ـركز اإلعالم األمـني ان (مفارز مـديرية
ــيـدانــيـة اســتـخــبـارات وأمن بــغـداد ا
ـــديــــريـــة الــــعـــامـــة الــــتـــابـــعــــة إلى ا
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اجــلى اجلــيـش االردني لــيل اجلــمــعـة
الـسبت أربـعة جنـود عراقـي إلى أحد
مــسـتــشـفــيــات عـمــان بـعــد إصـابــتـهم
بـجروح بالغة إثر انفـجار عبوة ناسفة
عـلى احلدود ب البلـدين. وقال البيان
ـلك عــبــد الـله انه (بــتــوجـيــهــات من ا
سلحة الـثاني القائد األعلى لـلقوات ا
ـشـتـركـة أوعــز رئـيس هـيـئـة األركــان ا
الــفـريق الــركن مـحــمـود فــريـحـات إلى
لكي بإرسال طائرة قـائد سالح اجلو ا
إخالء طـبي لنقل أربعـة جنود عراقي
تـعـرضوا النـفـجار عـبـوة ناسـفة داخل
احلــدود الـعـراقـيــة بـالـقــرب من مـعـبـر
الــكـرامـة طــريـبــيل بـ الـبــلـدين وذلك
خلـــطـــورة إصــابـــاتــهـم). واضــاف انه
ــــعــــبـــر (جــــرى إخالء اجلــــنــــود من ا
احلـدودي إلى مـدينـة احلسـ الـطبـية
فـي عـمــان بـعــد أن قــدمت اإلسـعــافـات
عبر). ونقل البيان الالزمـة لهم داخل ا
عن مــصـادر طــبـيــة أردنـيــة قـولــهـا أن
(الــــفــــرق الــــطــــبــــيــــة مـن مــــخــــتــــلف
االخـــتــصــاصـــات في قــسـم الــطــوار
قـامت بـتـقد كـل اإلسعـافـات وحتويل
ثـالث إصـابــات إلى غــرف الــعـمــلــيـات
ــداخالت اجلـــراحــيــة إلجـــراء كــافـــة ا
الـالزمــــة لــــهـم و حتــــويـل احلــــالــــة
الــرابــعـة إلى قــسم اجلــراحـة وحــالـته
ـصادر أن مـسـتقـرة). واوضـحت تلك ا
(بــعـض احلــاالت تــعــرضت إلصــابــات
بـلـيـغة ونـزيف حـاد وبـتـر في األطراف

الـسـفـلـيـة). وألقت قـوة أمـنـيـة الـقبض
عـلـى خـمس نـسـاء مـتـهـمـات بـاالجتـار
بــالـبـشـر  مع مـتــهم سـادس في بـغـداد

امس. 
وقـال الناطق باسم وزارة الداخلية في
ـنشآت بـيان ان (استـخبارات حـماية ا
والـشــخـصـيـات الـعـامـلـة ضـمن وكـالـة
االسـتخـبارات والـتحـقيـقات االحتـادية
فـي الـوزارة ألـقت الـقـبض عـلى خـمس
مــتـهـمـات فـضال عن مــتـهم يـتـاجـرون
شهود خالل عملية بالبشر وباجلرم ا
ــنـازل أمــنــيــة نـاجــحــة داخل إحــدى ا
وسـط بــــغـــــداد) مـــــؤكـــــدًا ( إتـــــخــــاذ
اإلجــراءات الــقــانـونــيــة الالزمــة بـحق

.( تهم ا
والـقت القوات األمنية القبض على 11
مـتهماً بحيازة اخملدرات في واسط في
مـناطق مـختـلفة من احملـافظـة بحسب
بـيان لـقيـادة شرطـة احملافـظة.وأعـلنت
ــنــافــذ احلــدوديــة عن إحــالــة هــيـــأة ا
مـــســافــر عـــراقي لــلـــقــضـــاء بــحــوزته
انية مزورة كان يروم تـأشيرة دخول أ
الــســفــر عــلى مــ اخلــطــوط اجلــويـة

 . العراقية الى برل
وقــالت فـي بـيــان ان (الــعــمــلــيـة تــمت
ـطـار بــالـتـعــاون مع مـكـتـب جـوازات ا

وشـعـبـة البـحث والـتحـري بـعد أن 
الـفحـص والتـدقيق في مـختـبر حتـليل
ـزورة) مشـيـرة الى (إتـخاذ الـوثـائق ا
ـتهم من اإلجـراءات الـقـانونـيـة بـحق ا
ـطـار وإحـالـته جـانـب مـديـريـة مـنـفـذ ا
ـطـار). لــلـقــضـاء عـبــر مـركــز شـرطــة ا
واعـتقلت قوة أمـنية في قيـادة عمليات

4

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اعـــلن رئــيس مـــجــلس الــنـــواب مــحــمــد
ـقــبــلـة احلــلــبـوسـي امس ان اجلـلــســة ا
ان ستكون إلكمال الكابينة الوزارية للبر
لف فـيمـا قرر اجملـلس حصـر التـحقـيق 
ـالـيـة غـرق الـعــمـلـة الـورقـيـة بـالـلـجـنـة ا
الـنيابيـة. وقال احللبـوسي خالل اجللسة
الـتـي عـقـدهـا اجملـلس امس بـرئـاسـته ان
ـهـدي يـنوي (رئـيس الـوزراء عـادل عـبد ا
ارسـال اسـمـاء الـوزراء إلكـمـال الـكـابـيـنـة
.( ــقـــبـــلــ الـــوزاريـــة خالل الــيـــومـــ ا
واوضـح انه (بــــعــــد ورود االســــمــــاء من
احلكومة سيجري عرض االسماء والسير
الـذاتيـة على االعـضاء قبل  48 سـاعة من
الــتــصــويت عــلـيــهــا) . وصــوَت اجملـلس
خالل اجلــلــســة بــاألغــلــبــيـة عــلى تــولي
ــالــيـة مــهــمـة جلــنــة تــقـصي الــلــجـنــة ا
احلــقـائق في مـشـروع الــبـنـايـة اجلـديـدة
ـركــزي ومـلف غـرق الــعـمـلـة في لــلـبـنك ا
بـنايـة مصرف الـرافدين. وبحـسب مصدر
نـيـابي فـإن اجملـلس قـرر تـكـلـيف الـلـجـنة
ـالية الـنيابـية حصـراً بتقـصي احلقائق ا
ركزي. بـخصـوص مشروع مـبنى البـنك ا
وطــالب حتـالف سـائـرون في وقت سـابق
بـفـتح حتقـيق بـخصـوص تكـلـفة مـشروع
ـــركــزي فـي مــنـــطـــقــة بـــنـــايــة الـــبـــنك ا

اجلــادريــة.وقـررت رئــاســة اجملـلس خالل
اجلــلـــســة امس بــاإلتــفــاق مع األعــضــاء
رشح تـأجيل التصويت علـى القضاة ا
حملـكمة الـتميـيز اإلحتاديـة الى اجللسات
ــقــبــلـة. وكــان جــدول اعــمـال اجلــلــسـة ا
يـتضمن التـصويت على مرشـحي محكمة

التمييز االحتادية  . 
وطــالـب اعــضــاء اجملــلس بــانــهــاء مــلف
الـــنــازحـــ واعـــادتــهـم الى مــنـــاطـــقــهم
ـتـضـررين مــاديـا ومـعـنـويـا وتــعـويض ا
نظمات الدولـية وجمعية الهالل ودعـوة ا
االحـمر العراقية الى التدخل ومساعدتهم
فـي العودة الى مناطـقهم.وصوَت اجمللس
ايـضًــا عـلى قـرار خـاص بـتـعـرض الـبالد
لــلـســيـول تــضـمن (تــشـكــيل خـلــيـة ازمـة
ـعـنـية وتـوفـيـر اجلـهـد لوزارات الـدولـة ا
ـعـاجلة كـافـة وتـمـنح صـالحـيـات كـامـلـة 
االزمـة وتـوفـيـر الـتـخـصـيـصـات الالزمـة
تـضـررين واعادة االسـتـقرار لـتـعـويض ا
للمدن احملررة لضمان عودة النازح من
احـتـيـاطي الـطوارى لـسـنة  2018 او من
ـناقـلة الـيـة باجـراء ا خالل قـيـام وزارة ا
ــــبــــالـغ الالزمــــة وزيــــادة لــــتـــــوفــــيــــر ا
دن احملـررة وتخصيصات تـخصيصات ا
الــنــازحــ فـي مــوازنــة عـام 2019). في
غـضــون ذلك دعـا نـائب عن كـتـلـة الـبـنـاء
هـدي إلى أن يـكون صـاحب الـقرار عـبـد ا
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تبقية وخاصة األمنية بـحسم الوزارات ا
مـنـها.وقـال قصي عـباس في تـصريح  إن
(هـنـاك صـراعاً سـنـيـاً سنـيـاً علـى حقـيـبة
وزارة الـدفــاع وصـراعـاً شـيـعـيـاً شـيـعـيـاً
عـلى الـداخـلـية إضـافـة إلى صـراع كردي
ـهـجرين كـردي عـلى الـعـدل والهـجـرة وا
ويـنــبـغي عـلى رئـيس الـوزراء أن يـحـسم
ــتـــبــقـــيــة ). اجلـــدل بــشـــان الـــوزارات ا
ـهـدي أن وتــــــــابع (يـنــبـغي عــلى عـبــد ا
يــكـون حـاســمـاً وصـاحب الــقـرار بـحـسم
تـبقـية وخاصـة األمنـية مـنها الـوزارات ا
ألنه مـلـف حـسـاس ولـكونـه الـقـائـد الـعام
سؤول األول عن سلـحة وهـو ا لـلقـوات ا
ـــلف األمـــني). ورجح ان (يـــبــادر عـــبــد ا
ـهـدي الى تـقـد مـرشـحـ يـقـتنـع بهم ا
ـان لـلـتـصـويت عـلـيهـم في حال إلى الـبـر
عــدم حـسم الـكـتل الــسـيـاسـيــة مـواقـفـهـا
). بـدوره كـشف ـرشـحـ بـشـأن أسـمـاء ا
الـنائب عن كتلة االصالح واالعمار عباس
صــروط عـن ان (هــنــاك اكــثــر من مــرشح
ـان لــلـدفـاع ســتـقـدم اســمـاؤهم في الــبـر
مــقــابل مــرشح واحــد لــلـداخــلــيــة).وقـال
صروط في تصريح ان (قد يطرح اكثر من
مــرشح لــلــدفــاع داخل مــجــلس الــنـواب
حـــيث انـه حـــتى الـــلـــحــظـــة لـم تــتـــضح
الـصورة عن االلـية التي سـتعـتمد بـتقد
مـرشـحي الوزارة) مـشـيرا الى ان (هـناك

مــرشـحــا واحـدا لـلــداخـلــيـة مـتــمـسك به
حتـالف الـبـنـاء وهو فـالح الـفـيـاض برغم
وجـود فيتـو عليه من جـهة سيـاسية لكن
نـتـوقـع تـمـريـره لـوجـود مـقـبـولـيـة له من
اطــراف عــديــدة). وكــان احلــلــبـوسـي قـد
اسـتـقـبل في مـكـتـبه في وقـت سـابق عـبد
ــشــهــد الــعــراقي ــهــدي وبــحـث مــعه ا ا
ــــكـــتب وتــــطـــوراتـه.وبـــحــــسب بــــيـــان 
احلــلــبـوسي فــإن اجلـابــ بــحـثــا (أزمـة
فــــضـال عن مـــــخــــيـــــمــــات الـــــســــيـــــول 
الـنـزوح).وأكـدا (أهـمـيـة اإلسـراع بـإغالق
مـخيمـات النزوح وتوفـير التخـصيصات
الـالزمـة لــعــودة الــنــازحــ وحــسـم هـذا
ـلف بشـكل نهـائي).وفي ما يـخص ملف ا
ـهدي الـوزارات الـشاغـرة فـقد أكـد عـبد ا
واحلـلبـوسي (أهمـية اخـتيـار شخـصيات
ا يـدعم جهـود تطـبيق مـهنـيـة وكفـوءة 
الــبــرنـامج الــوزاري وتــلـبــيــة تـطــلــعـات
). بـاالضافـة الى مـلف مـعـاجلة ـواطـنـ ا
تــوزيع قـطع األراضي وإصــدار الـقـرارات
الالزمــة لـذلك وخـطط تـســهـيل عـمـلـيـات
البناء من أجل القضاء على العشوائيات
نـطقة اخلضـراء لتسهيل ومـشروع فتح ا
حـــركـــة الـــســـيـــر بـــ جـــانـــبي الـــكـــرخ
والــرصـافـة واألخــذ بـاحلــسـبـان تــوفـيـر
احلـــمـــايـــة لــــلـــســـفـــارات والـــبـــعـــثـــات

الدبلوماسية.
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اســتـقــبل رئــيس اجلــمــهــوريـة
برهم صالح في مـقر اقامته في
روما  رئـيس  مجـموعة االعالم
سـتقل االسـتاذ سـعد الـبزاز  ا
وذلك  عــــلى هــــامش حــــضـــور
توسط . صالح مؤتـمر حـوار ا
واعـلن الـبزاز فـي تصـريح (انه
بــحث مع رئــيس اجلــمــهــوريـة
الـــســـبل الـــكــفـــيـــلــة لـــضـــمــان
احلـــريــات الـــعــامـــة وتـــنــقـــيــة
شهد العراقي من االجواء في ا
االنحالل الـسـيـاسي) كمـا عـبّر
البزاز عن امله في ان (تتضافر
اجلـهــود الـســيـاســيـة حملــاربـة
الفسـاد ووضع البلـد على سكة
الـتــنـمـيــة واالعـمـار الــصـحـيح
وبــنـــاء االنــســان). فـــيــمــا اكــد
صــالح (ان واجــبه في حــمــايـة
الدسـتـور سيـجـعـله اميـنـا على

هــنــاك دوالً اخـــرى ســيــزورهــا
الحـــقـــا.واضـــاف الـــفـــيـــلي في
تــصــريح ان (الــعــراق مــنــفــتح
عـــلى جــمـــيع الـــدول ويـــســعى

القامة عالقات ودية).

الـدفـاع عـن احلـريـات الــعـامـة في
الـعـراق الــتي كـفـلـهــا الـدسـتـور).
وشـدد الــبــزاز خالل الـلــقــاء عـلى
(اَن حــمـــايــة احلـــريــات الـــعــامــة
ومـــنــهـــا حـــريــة الـــتــعـــبـــيــر هي
رتـكز الضـمانـة للـسلم االهـلي وا
ـقراطـية). الرئـيس الي جتربـة د
وابــــــدى صــــــالح اســــــتــــــعـــــداده
ــثـقــفـ الــعـراقــيـ الحـتــضـان ا
والـدفــاع عن حــريــاتـهم وتــوفــيـر
مـسـتـلـزمـات قـيـام نـهـضـة فـكـريـة
واسـعـة في الـعـراق. وكان صـالح
قـــد الـــتـــقى الـــرئـــيس االيـــطـــالي
ورئــيـس احلــكـــومــة االيـــطــالـــيــة
ووزيــر اخلــارجــيــة  وحث رومــا
على  تشجـيع الشركات االيـطالية
ساهمة لالستثمار في الـعراق وا
فـي اعـــــادة اعــــــمـــــاره فـي اطـــــار
احلـرص عــلى تـطــويـر الــعالقـات

ب البلدين.
ووعــد بــابــا الــفــاتــيــكــان الــبــابـا

فــرنـســيس األول بــتــلـبــيــة دعـوة
تلـقـاهـا من صالـح لزيـارة الـعراق
ـنـاسب وأكـد أهـمـيـة في الـوقت ا
تـعــزيـز اجلــهـود الـرامــيـة إلحالل
ـنـطـقة. الـسالم واالسـتـقـرار في ا
وبـــحــــسب بـــيـــان رئــــاسي فـــقـــد
|(الــتــقى صــالح في الــفــاتــيــكــان
بـالـبـابـا بــعـد ان جـرى اسـتـقـبـال
رسـمي له في الـقـصـر الرسـولي).
ونـقل الـبـيــان عن صـالح قـوله أن
ـــســـيـــحـــيــون (مـــا تـــعـــرض له ا
سـلمـون وغيرهم وااليزيديـون وا
من الــعــراقــيـ مـن جـرائـم إبـادة
على يد تنظيم داعش االرهابي ال
تّ إلى تـعالـيم الـدين اإلسالمي
الـســمـحــاء بـصــلـة) مـشــيـرا إلى
(تـاريـخ الـتــعــايش الـســلــمي بـ
جمـيع األطيـاف في العـراق).وأكد
صـالح (أهــمـيـة إجنــاز مـصـاحلـة
وطـنيـة حـقـيـقيـة تـشـمل اجلـميع
وتسهم بـشكل مـباشـر في حتقيق

الـــسالم) داعـــيـــاً الـى (تـــضـــافــر
جــمــيع اجلــهــود في اجنــاز هــذه
ــــــــصــــــــاحلــــــــة). ورأى أن (حل ا
األزمات التي تـعانيـها بعض دول
ـــنـــطـــقــــة يـــأتي عـــبـــر احلـــوار ا
والـتـفـاهم) مـشـدداً عـلى (أهـمـيـة
تعزيز اجلهود الرامية إلى إحالل
ـنطـقة). السالم واالسـتقـرار في ا
ووجه صــالـح دعــوة إلى الـــبــابــا
لزيارة أور وبيت إبـراهيم اخلليل
حـــــيـث انـــــطالقـــــة الـــــديـــــانـــــات
الـسمـاويـة ووعـد الـبـابا بـتـلـبـية
ــنـاسب. من الـدعــوة في الــوقت ا
ضي جهته أكد الـبابا (ضرورة ا
قــدمـــا في إحالل االســـتـــقــرار في
ـنـطقـة) مـشدداً العـراق وعـموم ا
عـلى(أهـمـيـة تـغـلـيب لـغـة احلـوار
والــتــفـــاهم وتــعــزيـــز الــتــعــايش
الــســلــمي فــيــهـا). وغــادر صــالح
ــاضي بــغــداد مــســاء األربــعــاء ا
مـــتـــوجــهـــاً إلـى رومــا فـي زيــارة

رسـمــيـة  لـلــمـشــاركـة في مــؤتـمـر
ـــــــتــــــوسـط) وألــــــقى  (حــــــوار ا
ـؤتـمـر حتـدث صـالح كـلـمــة في ا
من خـاللـــهــــا عن رؤيـــة الــــعـــراق
لــعالقـــاته الــدولــيـــة من مــنــظــور
صالح التعاون القائم على مبدأ ا
ـا يعـزز فرص الـبناء شتـركة  ا
توسط والتقدم واحلرية.وحوار ا
فـعـالـيــة سـنـويـة تــنـظـمـهـا وزارة
اخلـارجيـة اإليـطـالـية بـالـتـنـسيق
ـعــهـد االيــطـالي لــلـدراسـات مع ا
الـسـيـاسـيــة الـدولـيـة تـهـدف إلى
تــرتـــيب لـــقــاءات وحـــوارات بــ
صــنـــاع الــقـــرار في دول الـــبــحــر
توسط ومنـطقة الشرق األبيض ا
األوسط.الـى ذلك الــــتـــقـى صـــالح
بــــوزيــــر اخلــــارجــــيــــة الــــروسي
سيرجي الفـروف لبـحث العالقات
الثنائـية والقـضايا الـدولية حيث
اكــد اجلـانــبــان وحــدة الــعـراق و
سـيــادته وسالمــة أراضــيه.وجـاء

في بـيان لـلـخـارجيـة الـروسـية ان
(اللقاء تـطرق الى أهميـة التعاون
الـثـنـائي بـ روسـيـا والـعراق و
ناقش سـبل تـطويـرهـا. كمـا جرى
الـتـأكــيـد عـلـى أهـمـيــة االجـتـمـاع
الثـامن لـلجـنـة التـعـاون التـجاري
الــدولي االقــتـصــادي والــتــجـاري
والتقني ب احلكومت الروسية
والعراقيـة الذي سيـعقد في الربع
األول مــن عـــــــــــــــــــــام  2019 فـي
بغـداد).وكان صـالح قد الـتقى في
مـــقـــر اقـــامـــتـه في رومـــا مـــســـاء
ـبعوث اخلاص لألم اجلمعة با
ـتـحـدة إلى سـوريـا الـعـام لأل ا
ستيفان دي مـستورا  وبحث معه
آخــــر الــــتــــطـــــورات في الــــوضع
ســوريــا ودور الــعــراق وتــأثــيــره
ا يـصب في تـرسيخ االقلـيـمي و
ـنـطـقة. الـسالم واالسـتـقـرار في ا
وأكد صـالح خالل الـلـقاء (أهـمـية
تــــضــــافــــر اجلـــهــــود الــــدولــــيـــة

واالقــــلـــيــــمــــيـــة النــــهــــاء األزمـــة
الــــســــوريــــة وايــــجــــاد حل دائم
ـنطـقة) وشامل جلـمـيع مشـاكل ا
ــــا الى ان (االســــتــــقــــرار في الفــــتً
سوريا سيـنعكس عـلى االستقرار
ــنــطـــقــة). بــدوره في الــعـــراق وا
أشــاد دي مـــيــســـتــورا بـــخــطــاب
ؤتمر ودعوته الحالل صالح في ا
نـطقة االستـقرار واالزدهـار في ا
وأكـــد (أهــمـــيـــة دور الــعـــراق في
احلـرب ضــد االرهـاب والــتـصـدي
لـداعـش االرهـابـي).وكـان  صــالح
قـــد اســـتـــقــبـل في مـــقـــر اقــامـــته
بــالـــعــاصـــمــة االيـــطــالـــيــة وزيــر
اخلـارجــيـة الـفــلـسـطــيـني ريـاض
الـكي واسـتـعـرض مـعه (مـجمل ا
الـتــطــورات اخلـاصــة بـالــقـضــيـة
الــفـلــســطـيــنــيـة وعــمــوم الـوضع
الــــــــســــــــيــــــــاسـي واألمــــــــنـي في
ـنـطـقـة).وأكـد الـطـرفـان (أهـمـيـة ا
تــــعـــزيــــز وتـــطــــويـــر الــــعالقـــات

.( الراسخة ب العراق وفلسط
ــتــحــدث من جــهــة اخـــرى اكــد ا
بـاسم رئـاسة اجلـمـهـوريـة لـقـمان
الــفــيـلـي امس الــســبت ان جــولـة
صالح االقليـمية لم تـنته بعد وان

برهم صالحسعد البزاز

ــنـتــشـرة في لـالسـتــخـبــارات واألمن ا
ســيـطــرة الـتــاجي الــقت الـقــبض عـلى
ــطــلـوبــ لــلــقــضـاء بــقــضــايـا أحــد ا
إرهــابـيـة أثـنـاء مـحــاولـته الـعـبـور من
ســيــطــرة الــتــاجي و تــســلــيــمه الى
اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة الكــمـــال اوراقه
التحقيقية ) مضيفًا ان (مفارز مديرية
ـيـدانـيـة اسـتــخـبـارات وأمن نـيـنـوى ا
ـديريـة تمـكنت مـن القاء الـتابـعة إلى ا
الـقـبض على أحـد العـناصـر االرهابـية
وفق مـعلـومات اسـتخـباريـة دقيـقة عن
مـكان وجوده في حـي الكرامـة الواقعة

وصل).  في اجلانب األيسر من ا
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شـكلت الـسيول الـتي شهـدها عدد من
اضية أول ـدن خالل االيام القليـلة ا ا
الــتـحـديـات الـتي تـواجــهـهـا حـكـومـة
هدي التي رئـيس الوزراء عادل عبـد ا
لم تـكـتـمل حـقـائبـهـا حـتى اآلن فـيـما
حـــذرت هــيـــئـــة االنــواء اجلـــويــة من
سـيول جديـدة داعية االجـهزة البـلدية
الـى احليـطـة واحلذر. ورجـحت هـيـئة
االنــواء في تــقـريــر تـصــدر مــوقـعــهـا
االلــكـتــروني امس من حــدوث سـيـول
في االقـسـام الـشـرقـيـة من مـحـافـظتي
واسـط ومـيـســان .وجـاء في الـتــقـريـر
الــذي اطـلـعت عـلـيه(الـزمـان) امس ان
ـرجح ان تـســتـمــر االمـطـار في (مـن ا
نـطقـة الوسطى ـنطـقة الشـمالـية وا ا
واجلـنوبـية  حـيث ستكـون متـوسطة
الـشـدة في بـعض االمـاكن وغـزيرة في
ــنــطــقــتـ االقــســام الــشــرقــيــة من ا

الـــوســطـى واجلــنـــوبــيـــة مع حــدوث
عـــواصف رعــديــة احـــيــانــا وفــرصــة
لـتساقط احلـالوب في بعض االماكن)
مـضيـفًا ان هـذه احلالة سـتسـتمر الى
صـــبــاح الـــيــوم االحـــد ثم يــتـــحــسن
الـــطــــقس تـــدريـــجـــيــــا بـــعـــد ظـــهـــر
الــغــد).وبــحــسب الــتــقــريــر فــإن (من
احملــتـمل حــدوث سـيــول في االقـسـام
الـــشـــرقـــيــة مـن مـــحــافـــظـــتي واسط
ومـيـسان)  واهـاب التـقريـر بالـدوائر
اخلـدمـية كـافة (اخـذ احلـيطـة واحلذر
واالسـتـنـفـار). وبـشـأن حـالـة الـطـقس
الـيــوم االحـد فـقـد رجـحت الـهـيـئـة ان
ـنـطـقـة الـوسـطـى غـائـمًا (يـكـون في ا
بــشــكل جــزئـي واحــيـانــا غــائــمًــا مع
تـسـاقط زخات مـطر مـتـفرقـة ويتـشكل
الــضـبـاب صـبــاحـا لـيـزول تــدريـجـيـا
ويـتحـسن الطـقس خالل النـهار فـيما
نطـقة الـشمالـية غـائمًا يـكون طـقس ا
جـزئياً ودرجات احلرارة مقاربة لليوم

) مضـيـفة ـنطـقـتـ الـسـابق في كال ا
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة غـائـمًا ان (طـقس ا
جـزئـيًـا الى غـائم احـيـانـا مع تـسـاقط
امـــطــــار تـــكـــون رعـــديـــة . ودرجـــات
احلــرارة تــنـخــفض قــلــيالً عن الــيـوم

السابق ).
وعــقـدت خــلـيــة االزمـة في مــحـافــظـة
واسط اجـــتــمــاعـــاً طــارئًــا بـــرئــاســة
ــيـــاحي احملـــافظ مـــحـــمـــد جـــمــيـل ا
ــواجــهـة واصــدرت تــوصــيــات عــدة 
كتب مـخاطر السيول. وبحسب بيان 
احملـافظ فإن التـوصيات تـضمن(إبقاء
اجـتـمـاع خـلـيـة االزمـة مـنـعـقـدا حل
انــتـهـاء مــخـاطــر الـسـيــول واالمـطـار
وتـــشـــكـــيل جلـــان عـــدة وهـي جلـــنــة
الـــطــوار بــرئـــاســة مـــحــافظ واسط
ومــقـرهـا في قــضـاء بـدرة ومـهــمـتـهـا
ـسـتـجدات مـتـابـعـة كل الـتطـورات وا
الـناجتة عن مخاطر االمطار والسيول
في عـموم احملـافظـة واتخـاذ القرارات

نـاسـبة لـها  واالجـراءات الـسريـعـة ا
وجلـنة خدمات بـرئاسة نائب احملافظ
االول  مــهــمــتــهــا تــســيــيــر اآللــيـات
واالسـتـجـابـة الـسـريـعـة الحـتـيـاجـات
ـواطـنـ واغاثـتـهم وتصـريف مـياه ا
ـــنـــاطق االمـــطــــار والـــســـيـــول مـن ا
ــتــأثــرة داخل االحــيــاء والــشـــوارع ا
ـديـنــة) كـمـا قــرر االجـتـمـاع ومــركـز ا
تــشـكــيل جلـنــة إغـاثــة وأخـرى إلزالـة
االلـغـام .وتضـمنت الـتوصـيات ايـضاً
(تــخـــصــيص مــبــلـغ مــالي عــاجل من
مـوازنة الطـوار  إلنشاء قـناطر على
ـيـاه وقـنوات الـطـرق الـتي تـغـمرهـا ا
تـصـريف ميـاه بديـلـة الجناز مـاال يقل
ـــــــئــــــــة من حــــــــاجـــــــة عـن 75 بــــــــا
احملـــافــظـــة).ودعــا االجـــتــمــاع وزارة
الـــدفــــاع لـ(إرســـال جـــهـــد هـــنـــدسي
مـــخـــتص بـــازالـــة االلـــغـــام  وإخالء
ـدن ــنــاطق الــسـكــنــيـة والــقــرى وا ا
ـتـوقع ان تشـملـها الـسيـول وتوفـير ا

مــتـطـلـبـات االهــالي من سـكن وطـعـام
حلــ إنــتـهــاء االزمــة). الى ذلك حـذر
مـديـر زراعة مـحـافظـة مـيسـان حـس
عــبــد احلـسـن الـســاعــدي من وصـول
الــسـيـول الى مــركـز احملـافــظـة. وقـال
الـــســاعــدي فـي تــصــريح إن (كـــمــيــة
االمــطـار الــكـبـيــرة ولّـدت ســيـولًـا في
اجلـزيـرة الـشـرقـيـة حملـافـظـة مـيـسـان
وهـنـاك توقـعات بـوصولـها إلى مـركز
احملـافـظـة)  مـؤكـداً (اتـخـاذ إجراءات
احــتـــرازيــة إلبــعــاد تـــلك الــســيــول)
مـسـتـدركًـا أن (تلـك السـيـول قـد تـؤثر
ـرزوعة سـاحات ا بـشـكل كبـير عـلى ا
في اجلـزيرة الشرقية) .وفي ما يتعلق
ـحافظة صالح الديـن فقد دعا عضو
مــجــلس الــنــواب قــتــيــبــة اجلــبـوري
ـعــنـيـة واأل احلــكـومـة واجلــهـات ا
ـنــظــمـات الــتـابــعـة لــهـا ــتـحــدة وا ا
الســتـــنــفــار اجلــهــود إلغــاثــة أهــالي
ــنـاطق مــحــافـظــة صالح الــدين في ا

ـتـضـررة من الـفـيـضـانـات .وقال في ا
بـيـان امس ان (هـناك كـارثـة إنسـانـية
حـــصـــلـت في صالح الـــديـن بـــعــد أن
غـمرت مياه الفيـضانات مناطق وقرى
بــالــكــامل مـا جــعل الــعــوائل تــهـرب
بـالـزوارق) مؤكـدا ان (عدد الـضحـايا
بــــلـغ حــــتى اآلن أكــــثــــر من عــــشــــرة
أشـــخــــاص بـــاإلضـــافـــة الى وجـــود
مــفـقـودين إال أن األخـبـار التـصل الى
وســــائل اإلعالم لـــصــــعـــوبـــة دخـــول
ـنــكـوبـة). ـنــاطق ا اإلعـالمـيـ الـى ا
وتــابع ان (غــرق أكـثــر من ثالثـة آالف
مـنـزل يـعـني أن هـنـاك أكـثـر من ثـالثة
آالف عـائـلة بـاتت مشـردة بحـاجة الى
إغــاثــة عـاجــلـة) وكــان رئــيس بـلــديـة
الــشــرقـاط  عــلي الـدودح قــد اكـد اول
امـس إن سـبـعـة أشــخـاص عـلى األقل
لــقــوا حــتـفــهم وإن نــحــو ثالثـة آالف
شــخص قــد تـشــردوا بــعـد أن تــركـوا
مــنـازلـهم بـسـبب الــسـيـول.  وأعـلـنت
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حـقق فـريق إيبـار بكـرة القـدم فوزا
كبيرا على ضيفه فريق ريال مدريد
بـنتيجة ثالثة اهداف مقابل الشيء
ـــبـــاراة الـــتي أقــــيـــمت امس فـي ا
الـسـبت عـلى مـلـعـي إيبـورا ضـمن
مـنـافـسـات اجلـولة  13مـن اللـيـغا.
تـقـدم الالعب جونـزالـو إسكـاالنتي
بــالـهـدف األول في الـدقـيـقـة  16ثم
أضــاف سـيــرجي إيـرنــتش الـهـدف
الــثـاني بـالــدقـيـقـة  52  ثـم أخـتـتم
ــبـاراة كــيــكـي جــارســيــا أهــداف ا
بــالـدقــيـقـة 57.  وبــهـذه الـنــتـيـجـة
يـرتفع رصيد الـفريق الباسكي إلى
ــركـز الــســابع الــنــقــطــة  18فـي ا
بـيـنمـا يـتـجمـد رصـيد ريـال مـدريد

ـــركـــز عـــنــــد الـــنـــقـــطـــة  20 فـي ا
ــبــاراة الــســـادس. أتت انــطالقــة ا
على نحو سريع من اجلانب فمع
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة أضــاع كــيــكي
جــارسـيـا فــرصـة  وصـلت حلـارس
الــريــال كــورتــوا بـســهــولــة لــيـرد
عـليهـا غاريث بيـل بتسـديدة رائعة
في الــدقــيــقــة اخلــامــســة  ســكــنت
شـبـاك أصحـاب األرض ولـكن أعلن
احلـــكـم عن وقـــوعـه في مـــصـــيـــدة
الــتــسـلل. ثـم حـاول إيــبــار تـهــدئـة
ايــــقـــاع الــــلـــعـب بـــقــــدر اإلمـــكـــان
مــســتــفــيــدا من تــمــركــز الالعــبـ
دفـاعيا بشكل جيد بينما أقتصرت
مـــــحــــاوالت ريــــال مــــدريـــــد عــــلى
األطـراف وخاصـة جبـهة مـارسيـلو

وأسينسيو من دون فائدة تذكر.

وزارة الصحة عن إرتفاع عدد ضحايا
الـــســـيـــول في احملـــافـــظـــات الى 10
. وقالت وفـيات وإصـابة  22 شـخصـاً
في بـيان ان  الضـحايا تـوزعوا بواقع
خــمـسـة في صالح الـدين وأثـنـ في
ذي قــار وواحــد في كل  من مــيــسـان
والـبـصـرة وواسط. وأعلـن مسـتـشفى
احلــسـ الـتــعـلـيــمي في الـنــاصـريـة
امـس الـسـبت عن وفـاة  12 شـخـصـا
في حـوادث سير متفـرقة في الساعات
ــاضــيــة في اعــقــاب مــوجـة الـ  24 ا
ـــطـــر الـــغــزيـــرة الـــتي شـــهـــدتـــهــا ا
سـتشفى رافد احملـافظة. وقـال مدير ا
ـستـشفى الـتـميـمي في تصـريح ان (ا
استقبل في يوم واحد  12 حالة وفاة
بـيـنهم امـرأتـان سقـطـوا في حوادث
ســـيـــر مـــتــفـــرقـــة)واضـــاف ان (هــذه
احلـوادث تـسـبـبت كـذلك بـاصـابة 32
اخــرين بــيــنــهـم سـبـع نــســاء وســتـة

اطفال).
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