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طبعة العراق 
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وظـفـة مدة ثالث غـيـابـياً بـحـبس ا
سنوات مع إعطاء احلق للمشتكي
احلق الــعــام مــديــريــة الــتــسـجــيل
ـراجـعـة الـعـقـاري في األعـظـيـمـة 
ـــدنـــيـــة لـــلــــمـــطـــالـــبـــة احملـــاكـم ا
بــالـتـعـويض ووضع احلـجـز عـلى
ــنـــقــولـــة وغــيــر ــدانـــة ا أمـــوال ا

نقولة ومنع سفرها). ا

دينة nOEMð∫ متطوعون يشاركون بلدية الكاظمية في تنظيف احد الشوارع وسط ا

األعـلـى لـلـقـضـاء في دولـة الـكـويت
وســـفـــيـــر جــمـــهـــوريـــة الـــعــراق).
واوضـح الـبـيـان ان (الـزيـارة تـأتي
وجـهة الى رئيس تـلبـية للـدعوى ا
مــجــلس الــقــضـاء االعــلى مـن قـبل
نــظــيــره الــكــويـتـي لــلـتــبــاحث في
ـشــتـركـة بـ األمــور الـقـضـائــيـة ا

.( البلدين الشقيق
الـى ذلك أصـدرت مــحــكـمــة اجلـنح
اخملـتصة بقـضايا النـزاهة وغسيل
ــة اإلقــتــصــاديــة األمــوال واجلــر
حــكــمــاً غــيــابــيــاً بــحــبس (س.أ.أ)
ــعـاونــة في مــديـريــة الــتـســجـيل ا
الـــعـــقــــاري في األعـــظـــيـــمـــة ثالث
فتش الـعام لوزارة سـنوات.وقـال ا
الـعـدل كـر الـغـزّي في بـيان امس
ــوظـفــة قـامت بــوضع إشـارة أن (ا
عـدم الــتـصـرف عـلى عـقـارٍ لـصـالح
الـشـركة الـعـراقـية الـسـورية لـلـنقل
الـبـري عـلى الـرغم من كـون الـعـقار
ـاليـة). وب مـسـجل باسم وزارة ا
ــدانــة قـامت أيــضـاً بــاصـدار أن (ا
صـورة قـيـد لـلعـقـار بـاسم مـواطـنة
صالح ـا أحدث ضرراً جسيماً 
اجلـهـة الـتي تـعمل لـديـهـا). وأشار
الـى أن (احملـكــمــة أصـدرت حــكــمـاً

عـــــــلى أي إنـــــــتــــــمــــــاء حـــــــزبي أو
ـتـحـدث بـاسم كـتـلة طـائـفي).واكـد ا
ـانية بـهاء الدين دولـة القانـون البر
الـنوري امس ان قـصي السـهيل هو
ـــرشح الــوحــيـــد حلــقــيــبــة وزارة ا
الـتـعلـيم وفالح الـفـياض هـو مرشح
رئـيس الـوزراء حلـقـيـبـة الـداخـلـيـة
مــرجـحًـا حــصـول سـلــيم اجلـبـوري
عـــلى حـــقـــيــبـــة الـــدفـــاع. وقــال في
ا هدي سيأتي  تـصريح ان (عبد ا
تـبقى من كـابينـته الوزاريـة بصورة
كـامـلة بـعد اسـتـكمـال احلوارات مع
الــكــتل الــسـيــاســيـة) مــوضــحـا ان
(سـت وزارات حـــــســــــمت بــــــشـــــكل
ومنـها وزارة التعـليم العالي نـهائي
الـتي  حسمهـا ومرشحنـا الوحيد

لها هو السهيل).
 واشـار الى (تـرشيح فـالح الفـياض
مع آخـرين للداخلية بحسب االتفاق
تـضمـن تقد الـذي حصل سـابقـا ا
عـدد من االسـماء لـكل وزارة وقد 
اخـتـيـاره كـمـرشح وحـيد مـن رئيس
الــــوزراء مـن بـــ االســــمــــاء الــــتي
قـدمت) الفتا الى ان (الدفاع طرحت
عـلـيـهـا ايـضـا عـدة اسـمـاء بـعـضـها
قـيادات عـسكريـة ذات خبـرة وكفاءة

مـيدانـية اضـافة الى اسـماء اخرى
سـياسـية من بيـنها اجلـبوري الذي
عطيات التي لدينا نـعتقد بحسب ا
ـنـصب). انـه االوفـر حـظــا لـشـغـل ا
وبــحـسب الـنــوري فـإن (االتـفـاقـات
قـابلة للتغيـير بأية حلظة إذ لم يتم
االتـفـاق بشـكل نهـائي) مشـيرًا الى
انـه (في حـال عـدم حسـم اخلـيارات
ـهـدي قـد يـأتي بـاسـماء فـإن عـبـد ا
ان ـرشـحـ ويـطـرحـهـا في الـبـر ا
ويــتـرك لـلـنـواب حــريـة االخـتـيـار).
وقــــرر مـــجـــلس الــــنـــواب في وقت

مـتأخـر من مسـاء اول امس تأجيل
اجلــلـسـة الـتي كـان يــنـوي عـقـدهـا
امس الــثالثـاء الكـمــال الـتـشــكـيـلـة
احلــكــومـيــة الى يــوم الــثالثـاء من
ــقــبل.وقــالت الــدائــرة االســبـــوع ا
االعـالمـيـة لـلـمــجـلس في بـيـان انه
(لــغـايــة االن لم تــصل الى اجملـلس
الـسـير الـذاتـية لـلمـرشـح إلكـمال
الـكابـينـة الوزاريـة وبعـد التواصل
مـع رئيس مجلس الوزراء أكد بانه
اكـــمـل اإلجـــراءات الـــتــــدقـــيـــقـــيـــة
ــســاءلــة و الــنــزاهــة وغــيــرهــمـا ا

خلمس من الشخصيات وهنالك 3
وزارات الزال اســمــاء مــرشـحــيــهـا
قــــيـــد الـــدراســــة و الـــتـــدقــــيق من
ـعـنــيـة). ورهن مـصـدر اجلــهـات ا
ـــان عــلى نـــيــابي تـــصــويـت الــبــر
إســتــكـــمــال الــكــابــيــنــة الــوزاريــة
ـقــبل بـوصـول الــسـيـر األســبـوع ا
الــذاتـيــة لــلـمــرشـحــ قـبل مــوعـد
ـقــبــلــة بـوقت انــعــقـاد اجلــلــســة ا
يــســمح لــلــنـواب دراســتــهــا لــيـتم
ادراج الــــتــــصــــويت عــــلـى جـــدول

االعمال.

مقتدى الصدر
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وصل وفـد قـضـائـي كـبـيـر بـرئـاسة
رئيس مجلس القضاء األعلى فائق
زيـدان  إلى دولة الكـويت بناءً على
دعـــوة وجـــهــــهـــا رئـــيس اجملـــلس

األعلى للقضاء الكويتي.
 وأوضـح بـــيــــان امس إن (رئــــيس
مـجلس القضـاء االعلى ترأس وفداً
ضم كـالً من اعضاء محكـمة التميز
االحتــاديـة الـقــاضي صـبـاح رومي
عــنـاد  والـقـاضي حـجـاب ابـراهـيم
احـمد والقاضي نعـمان كر احمد
ورئــــيس جــــهــــاز االدعـــاء الــــعـــام
الـقــاضي مـوفق الـعـبـيـدي ورئـيس
هــيـئـة اإلشــراف الـقــضـائي جـاسم
مـــحــمـــد عــبـــود ورؤســاء مـــحــاكم
االســتـئـنــاف في الـبـصــرة وبـغـداد
الـرصـافـة والـكـرخ كال من الـقاضي
عـادل عـبـد الرزاق والـقـاضي عـماد
خـضـيـر اجلـابـري والـقـاضي خـالد

طه احمد). 
وأضـــــاف الــــبــــيـــــان أن (الــــوفــــد
الـقضائي العراقي  استقباله من
ــســتــشــار يــوسف قــبـل ســعــادة ا
ــطــاوعــة رئــيس اجملــلس جــاسم ا
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دافـع حتــالـف ســـائــرون عـن دعــوة
زعــيـم الــتــيــار الـــصــدري مــقــتــدى
الـصـدر لـرئـيس الـوزراء عـادل عـبد
ـــهــدي إخــتــيـــار وزيــري الــدفــاع ا
والـداخلية بـ(حريـة كاملة) ورفضه
سـتقلـ  فيما أن يـكونا من غـير ا
حـذر األمـ الـعـام حلـركـة عـصائب
ـوضوع الى أهـل احلق من حتول ا
ــــا قــــد يــــزيــــده صــــراع ارادات 
تــعـقــيـدا داعـيًــا الى االتـفــاق عـلى
قــــاعـــدة ال فـــرض وال رفض. وقـــال
الــنــاطق الــرسـمي بــإسم ســائـرون
قــحـطـان اجلـبـوري في بـيـان امس
إن الـنهج الـذي إختـطه الصـدر منذ
ـتـمــثل بـ(مـنـح احلـريـة الــبـدايــة  ا
لـرئـيس الـوزراء بـإخـتيـار كـابـيـنته
الــــوزاريــــة والــــتــــخـــلـي عن نــــهج
ـثل طوق جناة ا  احملـاصصـة إ
لــلـعـمـلـيــة الـسـيـاســيـة الـتي بـدأت
تـتعـثر ثـانية نـتيـجة لـتمـسك الكتل
واألحـزاب بالنهج ذاته الذي سارت
ـدد الـسـابـقـة والـذي عـلــيه طـوال ا
أدى الـى كل مـا نـعـانـيه من كـوارث
وأزمـات) مضـيفًا أن (الـدعوة التي
وجـههـا الصـدر لرئـيس الوزراء في
إخـتـيـار وزيـري الدفـاع والـداخـلـية
ن قـاتل اإلرهاب بـحـرية كـامـلة و
ــا هي احلل األمــثل لإلشــكـالــيـة إ
الــتي نــعــانــيــهــا اآلن بــسـبـب عـدم
الـــــوصـــــول الـى تـــــوافق بـــــشـــــأن
ــرشــحــ لــهــاتــ احلــقــيــبــتـ ا
). ورأى اجلـــبـــوري أن ـــهـــمـــتـــ ا
(الــكــتل الــســيـاســيــة إذا مـا أرادت
اإلرتــفـاع الى مـسـتــوى الـتـحـديـات
رجعية واإلنـسجام مع توجيـهات ا
الـدينيـة الرشيدة فـإن عليـها العمل
عــلى إثــبـات ذلك مـن خالل تـغــلـيب
ــواطن عــلى مـــصــلــحــة الــوطـن وا
ـكـونـاتـيـة مـصـاحلـهـا احلـزبـيـة وا
والــطــائــفــيــة الــضــيــقــة الــتي بــدأ
الــــعـــــراقــــيــــون مـن كل األطــــيــــاف
ـكونات يرفضونـها رفضا تاما). وا
وكـــتب الــصــدر في تـــغــريــدة عــلى
تـــويـــتـــر فـي وقت ســـابق مـن يــوم
(يـاقــومي مـالي أدعـوكم امـس قـائالً
الـى الــــنــــجــــاة وتــــدعــــونــــني الى
احملـاصـصـة والـفـسـاد!? ويـا قومي
مـــالـي أدعـــوكم الى عـــزة وكـــرامـــة
الـوطن وتدعونـني الى بيع البالد!?
يـا قـومي مـا أردت اإل اإلصالح وما
اســتـطــعت ومـا تــوفـيـقـي اال بـالـله
والـــشـــعب). وتـــابع (يـــا قـــومي ان
مــاكــنــة احملــاصـصــة والــرافــضـ
لـ(اجملــــــرب ال يــــــجــــــرب) صـــــاروا

مـــتــحـــدين في مـــا بــيــنـــهم العــادة
الوجوه الكاحلة والفاسدة وهذا لم
رجعـية بل رفضه الشعب تـرتضه ا
) مـضـيـفًـا (يـا قومي رفـضـاً قـاطـعاً
لست سبباً في تأخير إتمام تشكيل
احلـكومة بل أنني سبب في تأخير
مـخـطـطـاتـهم فال تـسـمـعـوا لهم وال

تصغوا). 
ورفـض الــصــدر إيــكــال الــدفــاع او
الــداخـلـيـة لـشـخـص غـيـر مـسـتـقل
(لن أرضـى بـــوزيـــر دفـــاع او قــــائالً
داخـلـيـة غـيـر مـستـقل وذلـك حلفظ
كـرامـة الـعـراق وإسـتقـالله وعزته)
ـهدي (اإلسراع مـقتـرحًا على عـبد ا
ـتبقية في طـرح كابينـته الوزارية ا
عدا وزيري الدفاع والداخلية وفتح
بــاب الـتــرشـيح لـهــمـا امــام الـقـادة
الــعــظــمــاء الــذين حــرروا األراضي
ـغتصبـة من أيادي داعش األثيمة ا
وبـدون تـدخل أي كـتـلـة أو حزب او
) مـشـدداً عـلى الـقـول جـهـة مـطـلـقـاً
(جـيــرانـنـا أصـدقـاؤنـا ال أسـيـادنـا
ـقــابل كـتب وقــرارنـا عــراقي).في ا
اخلــزعـلـي في تـغــريـدة عــلى مـوقع
تـــويـــتـــر امـس الـــثالثـــاء (من اجل
جتـــاوز عـــقـــبـــة اكـــمـــال تـــشـــكـــيل
احلــــكــــومــــة وحــــتى ال يــــتــــحـــول
ــا ـــوضــوع الى صــراع ارادات  ا
ــوضــوع تــعـقــيــدا  مـا قــد يــزيـد ا
ـانع ان نتفق عـلى قاعدة ال فرض ا
وال رفـض  ونـتــرك اجملـال لــرئـيس
الـــــوزراء حـــــتـى يـــــتـــــحـــــمل هـــــو
ــسـؤولــيـة). ورحب رئــيس كــتـلـة ا
احلل الــنـيـابــيـة مـحـمــد الـكـربـولي
بــدعـوة الـصــدر. وقـال في تــغـريـدة
عـلى تويتـر (أسعدنـا موقف الزعيم
ــطـالــبـنــا بـشـأن ــطـابق  الــصـدر ا
إسـتيزار شخصيات مهنية مستقلة
لـــوزارة الـــدفـــاع والـــداخـــلــيـــة من
الـفرسان الذين شهدت لهم ساحات
هنية وهم يقدمون الوطن عارك ا ا
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{ تـونس - (أ ف ب): تـظاهـر نحو
مـئـة شخص مـسـاء االثنـ بـدعوة
من جــمـعـيــات ونـقـابـات تــونـسـيـة
اعــتـراضـا عــلى زيـارة ولي الــعـهـد
الـسعودي االمـير محمـد بن سلمان
ـقـررة امس الـثالثـاء وهي االولى ا
ـــــالــــكــــة لـــــعــــضــــو فـي االســــرة ا
الــســعــوديـة لــتــونـــــــــــــــس مــنـذ
ثـــورة 2011 وذلـك ضـــمـن جـــولـــة
خــارجـيـة. وكـان مـسـؤولـون أتـراك
ووســائل اعـالم حـكــومــيــة تــركــيـة
اتــهـمت بن سـلـمـان بـاصـدار االمـر
بـقـتل الـصـحـفـي الـسـعـودي جـمال
خـاشــقـجي في قـنـصـلـيـة بالده في
اسـطــنـبـول في الـثـاني من تـشـرين
االول 2018.وهــي أول زيــــــــــــــــارة
ـــالــكـــة في لـــعـــضـــو في االســـرة ا
الــســعــوديــة لــتــونـــــــــــــــس مــنـذ
ثــــورة  2011 الـــــتي فـــــر اثــــرهــــا
الـرئـيس االسبق زيـن العـابدين بن
علي وجلأ الى السعودية.ووضعت
قـيادة النقـابة الوطنـية للصـحفي
الــتـونـسـيــ عـلى واجـهــة مـقـرهـا
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة صـورة
عمالقة لسعودي يحمل منشارا مع
عــبــارة (ال لــتــدنـيـس تـونس أرض
الـــثــورة).كــمـــا وضــعت جــمـــعــيــة
قراطـيات صورة على الـنساء الـد
مـقرها بالعاصمة التونسية جتسم
ســعـوديــا يـحـمـل بـيـده ســوطـا مع
عـبـارة (جالد النـسـاء ليـس مرحـبا
به).واعـتـبرت سـكيـنـة عبـد الصـمد
ـسؤول االمـيـنة الـعـامـة للـنـقابـة (ا
الـثاني فيها) خالل مـؤتمر صحفي
أن (تونس ال يشرفها قدوم شخص
ـــة نــــكـــراء ضـــد مــــورط في جــــر
صـحـافي ويـشن حـربـا عـلى الـيمن
... ولـيس لـديه أي احـترام حلـقوق
اإلنـسان).وجتمع نحو مئة شخص
مــســـاء االثــنــ وسط الــعــاصــمــة

الـــتـــونـــســـيـــة بـــدعــوة مـن عـــشــر
مـنـظمـات بـيـنهـا الـنقـابـة الوطـنـية
لـلـصحـفيـ التـونـسيـ والرابـطة
الــتــونـــســيــة لــلــدفــاع عن حــقــوق
االنــــســـان وجـــمــــعـــيـــة الــــنـــســـاء
ــقـراطــيــات احــتـجــاجــا عـلى الــد
الـــزيــارة ورفــعــوا يـــافــطــات كــتب
عــلـيـهـا (بن سـلــمـان مـجـرم حـرب)
و(قـاتل اطفال الـيمن) في ح قام
مـهـرج بـتجـسـيـد شـخصـيـة االمـير
وهـو يخرج اعـضاء مضـرجة بالدم
ـــقــرر تــنــظــيم من حـــقــيــبــة.ومن ا
تـــظـــاهــرة اخـــرى الـــثالثـــاء عـــنــد
الــســاعــة  11,00 ت غ. كــمــا دعت
نـقابة طالبيـة للتظـاهر الثالثاء في
ــــدن صـــــفـــــاقس ثـــــانـي اكـــــبـــــر ا
الــتـونـسـيـة.وفي رســالـة مـفـتـوحـة
لــلـرئـيس الـتـونــسي الـبـاجي قـائـد
الـسبسي عبـرت نقابة الـصحافي
عن (اسـتهجانهاَ لزيارة ولي العهد
الـسـعودي كـونه خطـرا على األمن
نطقة والعالم وعدوّا والسلم في ا
حـقـيقـيـا حلريـة التـعـبيـر) مـعتـبرة

الـــزيـــارة (اعــتـــداء صـــارخـــا عــلى
مـباد ثـورتنـا). وعبـرت الفـدرالية
الــدولـيــة لـلــصـحــفـيـ فـي رسـالـة
لــلـنــقـابــة الــتـونــسـيــة عن دعـمــهـا
ــوقـفـهــا الـشـجـاع.ونــشـر عـدد من
رواد االنــــــتــــــرنـت عــــــلـى مــــــواقع
الـــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعي وسم
(هـــــــــاشــــــــتـــــــــاغ) (ال اهـال بـك في
تــونس).وتـرتــبط تـونـس بـعالقـات
جــيـدة مع الــسـعـوديــة.وكـان وزيـر
اخلـــارجــيـــة الـــتــونـــسي خـــمــيس
ـقـتل اجلــهـيـنــاوي ومع تـنـديــده 
الـــصـــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمــال
خــــاشــــقــــجـي أكــــد ضــــرورة عـــدم
"اسـتـغالل هذا احلـادث الستـهداف
الـسـعـودية وأمـنـهـا واستـقـرارها".
وقف الـذي وصفـته النـقابة وهـو ا
الـــوطــنـــيــة لـــلــصـــحـــافــيـــ بــأنه
هــــــزيـل.يــــــذكـــــــر ان سالح اجلــــــو
الـتـونـسي أجـرى في تـشرين االول
أول مـنـاورات مشـتـركة مع الـقوات
الــســعـوديــة وهــو مـا كــان أيــضـا

موضع انتقاد جمعيات تونسية.
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الـكي األهالي بأن الـطائـرات).وطمـأن ا
(أي اتــصـال نــتــلـقــاه سـنــسـعــفه فـوراً
ونـــحن جـــاهـــزون ألي نـــداء يـــأتي من
الـقـيـادات األمـنـيـة في تـلـك احملـافـظات
إلنـقـاذ الـعـوائل) مـؤكـداً ان (الـطـيـارين
ــثل هـكــذا عــمـلــيـات كــمـا مــتـلــهــفـون 
عـــهـــدنـــاهـم في احلـــرب عـــلى داعش).
ولـفت الـى ان (الـلـوم دائـماً يـكـون عـلى
احلــكـومــة مع نــسـيــان ضـرورة وجـود
الـوعي لـلـمواطن بـعـدم بنـاء الـقرى في
األمــاكن الـتي تـواجه الــسـيـول وحـتى
مــخـيــمـات الــنـازحــ لم تـكن بــحـسب
مـــخــطط مــدروس).وأوضح ان (رئــيس
ـسلـحة الـوزراء الـقائـد العـام للـقوات ا
ــهــدي لــديه خــطـط آنــيـة عــادل عــبــد ا
ومــسـتـقـبــلـيـة لــكن لـيـست لــديه عـصـا
مــوسى لــتــحــقــيق كـل شيء بــســرعـة)
مـــشــيــرا الى انه (عـــنــد إعالن حتــريــر
الــعـراق عــادت قـسم من الــوحـدات الى
مـرحـلة الـتنـظيم ولـكن طيـران اجليش
ـرحـلـة لـوجـود جـيوب لم يـدخـل هـذه ا
لـداعش في مناطق مختلفة ومن واجبه

معاجلتها).

الــســيـــول بــاالضــافــة الى مــهــمــاتــهــا
الكي في تصريح امس الـقتالية.وقـال ا
ان (حــصــيــلــة األهــداف الــتي نــفــذهــا
طــــيـــــران اجلــــيش فـي األســــبــــوعــــ
ــاضـيــ في مـحــافـظــة صالح الـدين ا
كـــانت تـــدمــيـــر أنــفـــاق لــداعـش وقــتل
عـشـرات االرهـابيـ وتـدمـير مـضـافات
ومـعـسكـرات ومعـاجلـة عجالت مـحمـلة
باألسلحة) مشيرًا الى (تنفيذ  67 الف
طــلـعـة في مـعـارك داعــــش وفي 2018
نــفـذنـا أكـثــر من خـمـســة االف طـلـعـة).
وتـابع ان (طيـران اجليش هـو احلاضر
نـاسبـات وقـد قاتل دفـاعًا عن فـي كل ا
الــبـلــد  ولــديـنــا اآلن عـمــلــيـات إنــقـاذ
لــلــمــحــاصـريـن في الــشـرقــاط وصالح
الـــــديـن وأطـــــراف ســـــامــــــراء وعـــــمق
الـصحراء وفي ديالى ومـيسان وغيرها
ــنـاطق) مـوضـحًـا ان (واجـبـاتـنـا من ا
تـــتـــلـــخص بـــإرســـال مـــواد غـــذائـــيــة
ـصابـ وهناك لـلمـحاصـرين واخالء ا
ـواقع واحملـافـظـات تــنـسـيق في تـلـك ا
ووصــيـتــنـا لــلـمــواطـنــ الـلــجـوء الى
ـرتـفــعـة وتـرك بـقــعـة لـنـزول األمــاكن ا

تـــســـاقط زخـــات مــطـــر خـــفـــيــفـــة الى
مـتوسطة الشدة  تشتد ليال مع حدوث
زوابع رعـديـة وفرصـة لتـساقط حـالوب
فـيـمـا تـنـخـفض درجـات احلـرارة بضع
درجــات عن الــيــوم الــســابق). الى ذلك
تـوقـعت الـهـيـئة لن يـكـون طـقس الـيوم
ـنطـقـة الوسـطى صـحوًا االربـعـاء في ا
مع تـــشــكل ضـــبــاب صــبـــاحــاً لــيــزول
تــدريــجــيًــا واحلـرارة مــقــاربــة لــلــيـوم
ــنــطــقـة الــســابق  فــيــمــا يــكــون في ا
الــشـمـالـيــة صـحـوًا مع تــشـكل ضـبـاب
صــبـاحـاً لـيــزول تـدريـجــيًـا مع ارتـفـاع
قــلـــيل في درجــات احلــرارة عن الــيــوم
ــنـــطـــقــة الـــســـابق) وبـــشــأن طـــقـس ا
اجلــنـوبــيـة الــيــوم االربـعــاء قـالت انه
ســـيـــكــون (صـــحــوًا الـى غــائـم جــزئي
واحلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم الــســابق).
وبــلــغت درجــة احلـرارة الــصــغـرى في
بــــغــــداد امس  10 درجــــات مــــئــــويـــة
والـعـظـمى  20 درجـة. مـن جـهـة اخرى
كــشف قــائــد طــيــران اجلــيش الــفــريق
ـالـكي عن مشـاركة الـركن األول حـامد ا
قــواتـه بــعــمــلــيــات انــقــاذ االهــالي من

من  700 شـخص مـعظـمـهم إصابـاتهم
بـسيطة. من جهة اخـرى رجحت الهيئة
تـــســاقط امـــطــار مـــتــوســـطــة الـــشــدة
وحــالـوب مع زوابـع رعـديـة فـي جـمـيع
ـقبل ـنـاطق بـدءاً من يـوم اخلـمـيس ا ا
ـنخفض جوي قادم جـراء تأثر البالد 
من الــبـحــر االحـمـر مع كــتـلـة هــوائـيـة
باردة. وقالت الهيئة في تقرير امس ان
نـطقة (الـطقس سـيكـون اخلمـيس في ا
الـوسـطى بـضـمـنـهـا بـغـداد غـائمًـا الى
غــائم جــزئي مع تــســاقط امــطـار خالل
الـليل تكون خفيفة الى متوسطة الشدة
ـنـطقـتـ الـشمـالـية  فـيـمـا يكـون في ا
واجلـنـوبـيـة غـائـمًـا مع تـسـاقـط امـطار
خــفـيــفـة الى مــتـوسـطــة الـشــدة تـكـون
) مضيـفة ان (طقس يوم رعـدية احيـاناً
ـنطـقة الـوسطى اجلـمـعة سـيكـون في ا
غـائـمًـا مع تسـاقط زخـات مـطـر خفـيـفة
الـى متـوسـطة الـشـدة مع حدوث زوابع
رعـديـة وفرصـة لتـسـاقط حالـوب فيـما
تـكـون درجـات درجات احلـرارة مـقـاربة
لـيـوم اخلـمـيس) مـضـيـفـة ان (الـطقس
ـنطقة الشمالـية سيكون غائمًا مع في ا
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اعـلـنت هـيـئة االنـواء اجلـويـة والـرصد
الــزلــزالي الــتـابــعــة لــوزارة الـنــقل عن
وقـــوع هــزة ارضــيــة صـــبــاح امس في
حـافـظـة ديـالى شـعر قـضـاء خـانـقـ 
بـها اهالي قضـاء كالر في السلـيمانية
مــؤكـــدة عــدم حــدوث خــســائــر.وقــالت
الـــهــيــئــة فـي تــقــريـــر ان (قــوة الــهــزة
بلغت 4.5 عـلى مقياس ريختر) مؤكدة
ـوقــعــيـة ان (عــدد الــهـزات االرضــيــة ا
بــلــغت  140 هـــزة لــغــايــة اعــداد هــذا
ــواطــنــ الـــتــقــريــر).و اضـــافت ان (ا
شـعروا بالـهزة) مشـيرة الى عدم ورود
انــبـــاء عن حــصــول اضــرار مــاديــة او

خسائر بشرية .   
وتـعـرضت بـغداد وعـدد من احملـافـظات
ـاضي الى هـزة ارضـيـة مــسـاء االحـد ا
ادت الـى وفـــاة شـــخــــصـــ واصـــابـــة
الـعشرات جراء الهلع. وتعرضت مدينة
سـربـيل زهـاب اإليـرانـيـة احلـدودية مع
الـعـراق الى زلـــــــزال بـقوة  6.3 درجـة
مـسـاء الـيـوم نـفـسه أدى إلصـابـة أكـثـر

ة واوضح ـنطـقـة  الـقـد اخـتـلـطت بـا
إن (عـصـابات داعش قـتـلت العـديد من
ــدنــيــ الـذيـن كـانت تــســتــخــدمـهم ا
ة  ـنـطـقـة الـقـد كـدروع بـشـريـة في ا
ومن ثـم قتـلت القـوات األمنـية عـناصر

نطقة ذاتها). التنظيم في ا

ـومــا الــيه ( مــتــعـاون مع اوضـح ان ا
احــــدى االرهــــابــــيــــات في الــــقــــيـــارة
ـوصل).وألقت قـوات امنـية الـقبض بـا
شـتـبه بـهم كمـا عـثرت عـلى   4  مـن ا
على  12 حـزاما ناسفا ومتفجرات في
ـوصل بـحـسب بـيـان لـلـناطـق باسم ا
مــركـز اإلعالم األمــني الـعــمـيــد يـحـيى
رســــــول اوضح فـي بـــــيــــــان ان(قـــــوة
مـشتـركة ضـمن قيـادة عمـليـات نيـنوى
ـشـتبه الـقت الـقـبض عـلى اربعـة من ا
بــهم خالل عـمــلـيــة امـنــيـة في مــديـنـة
ـوصل فـيـمـا نـفـذت مـفـارز الـهـنـدسة ا
ة وصل الـقد الـعسـكرية واجـبا في ا
اســفـــر عن الــعــثــور عــلى  12حــزامــا
ناسفا و 9بـنادق كالشينكوف وذخائر
اخــرى). وعــقــد رئــيـس الــوزراء عـادل
ــهـــدي اجـــتــمـــاعـــا مع نــواب عـــبـــد ا
مـحـافـظة نـيـنـوى بحـضـور مـحافـظـها
نـوفل العاقوب بحث خالله احتياجات
احملـــافـــظــة. وأعـــلن عـــضـــو مـــجــلس
مـحـافـظـة نـيـنـوى خـلف احلـديـدي عن
دفـن  أكثـر من الـف و 500 جـثـة  من
دون مــعـرفــة عـائــديـتــهـا مــا اذا كـانت
ـدنــيـ بــعـد ان لــعـنــاصــر داعش او 

والـعطور فيما تمكنت فرق اإلطفاء من
إخـماد احلـريق بصـعوبـة ولم يسـتطع
أصــحـاب احملـال نــقل بـضــائـعـهم إلى
مـكـان آخر وحـمـايتـهـا من احلريق.من
جـهة اخرى ألـقت قوة أمنـية في بغداد
الــقـبض عـلـى خـمـسـة أشــخـاص عـلى
خـلفية نزاع عشائري.وقال بيان خللية
اإلعـالم األمــني امس ان (قــوة تــابــعــة
جلــهـاز األمن الــوطـني ألـقـت الـقـبض
عــلى مـجــمـوعـة مــسـلــحـة مــكـونـة من
خـمــسـة أفـراد أطـلـقـوا عـيـارات نـاريـة
واطـن بـسبب خالف عـلى دار أحـد ا
عـشــائـري شـمـال الـعـاصـمـة) مـشـيـرًا
ــتــهــمــ الى اجلــهـات الى(تــســلــيم ا
الـقـضائـيـة اخملتـصـة لتـدوين أقـوالهم
واتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة الالزمة
بــحــقــهم). الى ذلك اعــتــقـلـت قـوة من
الـشرطة شخصًا متـلبساً بفعل (الدكة)
الـعشائرية في منطقة البلديات ببغداد
وأحــالـته الى اجلـهــات اخملـتـصـة. من
جـــهـــة اخــرى الـــقـت االســتـــخـــبــارات
الـعسكرية الـقبض على مسؤول الدعم
وصل الـلوجستي لـتنظيم داعش في ا
 بــحــسب مـركــز االعالم االمــني الـذي

لـــهــا واعــادة رونق هـــذا الــســوق الى
سـابـق عـهـده).ونـاشـد الـبـيـان (جـمـيع
ــــعـــنـــيـــة في احلـــكـــومـــة اجلـــهـــات ا
ـنــظــمـات الــدولــيـة الى االحتــاديــة وا
الـتــدخل الـعـاجل والـسـريع والـوقـوف
مـعنا في هذه احملنة الـعصيبة) داعيًا
اجلــهــات االمــنــيـة إلـى (فـتـح حتـقــيق
شـــفـــاف لـــلـــوقـــوف عـــلى مـالبـــســات
احلـــادثـــة بــغـــيـــة عـــدم فــسـح اجملــال
ـــســألـــة من بــعض الســـتــغـالل هــذه ا
اجلـــهــات والــذهـــاب إلى تــأويالت من
ـشـاكل وخـلق الـف ). شـأنـهـا إثـارة ا
وتــشـيـر الــتـحــقـيـقــات األولـيـة إلى أن
الـــنـــيـــران انـــدلــعـت بـــســبـب تـــمــاس
كـهربـائي.وكان الـسوق قـد تعرض الى
ديـنة حـريق هـائل في أحد األسـواق 
ـاضـيـة. وانـدلع كـركــوك الـلـيـلـة قـبل ا
احلـريق بعد الساعة  12 من منتصف
الـلـيل لـيـلـتـهم عـدداً كـبـيـراً مـن احملال
وتـــســـبـب بـــأضـــرار مـــاديـــة فـــادحـــة
ألصـحابـها.وبـحسب شـهود عـيان فإن
الـنيـران انتـشرت بـسرعـة كبـيرة نـظراً
ألن احملـال كـانت حتـتوي عـلى كـمـيات
البس ـتـمـثـلـة بـا كـبـيــرة من الـسـلع ا
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دعـا مـجلس مـحافـظـة كركـوك إلى فتح
حتـقيق للـوقوف على مالبـسات حريق
سـوق الـقـيصـريـة  مـناشـداً احلـكـومة
ـــنــظــمــات الـــدولــيــة الـى الــتــدخل وا
الــــعـــاجـل والـــســــريع والــــوقـــوف مع
احملــــــافـــــــظــــــة فـي هــــــذه (احملــــــنــــــة
الــعــصــيـبــة).وقــال اجملــلس في بــيـان
امس ان سـوق القـيصـرية (يـعد احدى
اعـرق اسـواقـنا وتـراثـنا والـذي يـحمل
بـ ثـنـايـاه وجـدرانه ذكـريـات جلـميع
ـثله من رمز للتآخي ا  ابـناء كركوك 
والـتـعـايش بـ مـكـونـات كـركـوك على
ـــئـــات مـــر الـــســـنـــ ومـــصـــدر رزق 
الــعـوائل) وأضـاف (انــنـا في مـجـلس
مــحـافـظــة كـركــوك نـؤكـد وقــوفـنـا إلى
جــانب ابــنــائــنــا من أصــحــاب احملـال
الـــتــجـــاريـــة في ســوق الـــقـــيــصـــريــة
وسـنسعى جاهـدين من أجل التخفيف
عـن األضــرار الـــكــبـــيــرة الـــتي حلــقت
ــمـتــلـكــات وامـوال اصــحـاب احملـال
والــسـعـي اجلـاد من اجل تــعـويــضـهم
عـلى اخلسـائر الـكبيـرة التي تـعرضوا
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{ الدوحـة-  (أ ف ب): أعلنت اخلطوط اجلـوية القطرية امس
أنــهــا ســتــزيــد رحالتــهــا إلى إيــران بــالــرغم مـن الــعــقــوبـات
فروضة عـلى اجلمهورية اإلسالمـية والتصدع في االمريكـية ا
عالقات اإلمارة الغنية مع الدول اخلليجية التي تتهمها بتعزيز
تـقـاربـهـا مع طـهـران.وذكـرت الـشـركـة في بـيـان أنـهـا سـتـزيـد
رحالتـهــا الى مــديــنـتـي شـيــراز وطــهـران ابــتــداءً من كــانـون
الثاني 2019 وستبدأ في شباط بتسيير رحلت أسبوعيا الى
أصفـهـان. وقال الـرئيـس التـنفـيـذي للـخطـوط اجلـوية الـقطـرية
أكـبـر الـبـاكـر إن هـذه الـرحالت اجلـديـدة (دلـيل اضـافي عـلى
الــتـزام اخلـطـوط الـقـطـريـة مع ايـران). وكـان الـبـاكـر قـد أعـلن
اضي عـن استـمـرار رحالت الـشـركـة الـقـطـرية إلى الـشـهـر ا

إيـران بـالــرغم من الـضـغـوط الـسـيــاسـيـة واالقـتـصـاديـة الـتي
ـتحدة أنها تمارسـها واشنطن على طـهران. وأكدت الواليات ا
سـتفـرض عقـوبات عـلى أي اميـركي أو شركـة أجنـبيـة تسـتمر
بالتـعامل التجاري مع ايران ما دفع بشـركات طيران رئيسية
مــثل ايــر فــرانس وكــاي إل أم وبــريــتــيش إيــروايــز إلى وقف
ـتحدة احلزمة األولى رحالتهـا إلى إيران. وفرضت الواليات ا
اضي وذلك بعد انسحابها من عقـوباتها على إيران في آب ا
في أيـار من االتـفاق الـنووي بـ الـقوى الـكبـرى وإيـران للـحد
من طــمــوحــات األخـيــرة الــنـوويــة. ومــنـذ  5 حــزيـران 2017
فـرضـت الـســعـوديــة واإلمـارات والــبــحـرين ومــصـر حــصـاراً

دبلوماسياً واقتصادياً على قطر.
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