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أكــدت وزارة الــعــدل انــهــا تــتـعــامل
ــعــلــومــات ــهــنــيــة عــالــيــة مع  ا
نظمات الدولية الواردة في تقارير ا
عتقل ومنها تقرير بشأن اوضاع ا
مـنظـمة هيـومن رايتس ووتش الذي
حتـدث عن تعذيب األطفـال للحصول
عــلى اتــهــامــات أو اعــتـرافــات  من
دون ان تـــســتــبـــعــد وجــود جـــنــبــة
ســيـاسـيـة فـي بـعض تـلك الــتـقـاريـر
واعـتــمـادهـا مـصـادر غـيـر مـوثـوقـة.
وقـال مـسـؤول ملـف حقـوق االنـسان
فـي الــوزارة كــامل أمــ لـ(الــزمــان)
امس مــعــلـقــا عــلى تــقـريــر هــيـومن
رايـتس ووتش ان (الوزارة بوصفها
مـعـنـية بـاالمـر تتـعـامل مع مـثل هذه
ـهـنـيـة عـالـيـة وسـتـكون الـتـقـاريـر 
ــا ورد في الـتـقـريـر هــنـاك مـتـابـعـة 
ـذكـور من مـعـلـومات كـمـا سـيـكون ا
هـــــنــــــاك رد من خـالل الـــــقـــــنـــــوات
الـدبلومـاسية في وزارة اخلـارجية)
مـسـتـدركـا (لـكـنـنـا في الـوقت نـفـسه
نـؤكد ان احلكومة الـعراقية واجهزة
انــفــاذ الـقــانــون تــسـتــخــدم جــمـيع
ـــعــايـــيـــر الــدولـــيـــة وتــوصـــيــات ا
ــنـظــمـات الــدولـيــة بـشــأن كـيــفـيـة ا
ــعـــتــقــلــ خــاصــة الــتـــعــامل مع ا
االطـــفـــال مــنـــهم). وتـــابع ان (عـــلى
اجملـــتــمع الــدولـي ان يــعــرف حــجم
الضرر الذي سببته داعش من خالل
جتـنيـدها لـهؤالء االطـفال وان هـناك
احــتــمـاال كــبــيــرا بـأن يــكــون هـؤالء
االطــفــال قــد انــخــرطــوا فـي اعــمـال
اجـرامـية وارهـابـية) مـضـيفـا (نحن
كـحكومة عراقية نوازن ب القوان
الــعــراقــيــة الــتي جتــرّم مـثـل هـؤالء
االطـفــال والـتـزامـاتـنـا الـدولـيـة ازاء
الـــتـــعـــامـل مع مـــثل هـــذه احلـــاالت
واعـادة دمـجهـا باجملـتمع). وأوضح
امــــ ان (الـــطــــفل الــــذي لم يــــبـــلغ
الـتاسـعة من العـمر اليقـدم للتـحقيق
ــسـؤولــيـة امــا من من جتــاوز سن ا
اجلــزائـيـة فـيـتم الـتــحـقـيق مـعه من
عـنيـة ويقـدم الى احملاكم االجـهـزة ا
اخملتصة باالحداث ويودع في دائرة
اصـالح االحــداث الـــتـــابـــعه لــوزارة
الــعــدل كــمــوقــوف قــيــد الــتـحــقــيق
واحملــاكــمــة او كــنــزيل بــعـد احلــكم
عـليه ويخضع للبرامج االصالحية)
نـافياً (ماورد في التقرير بشأن جمع
االطفال بالبالغ في االصالحيات)

مــسـتـدركـا (اذا مـا وجـدت مـثل هـذه
احلــاالت فـهـي فـرديــة وال تـعــبّـر عن
مــنـــهج حــكــومي). ورأى ان (بــعض
ـنـظـمات قـد تـكـون مصـادرهـا غـير ا
دقيقة االمر الذي يستدعي مزيدا من
احلــذر والسـيـمـا نـحـن امـام تـنـظـيم
خـطر جدا جـنّد اآلالف) الفتا الى ان
(اجـهزة انفـاذ القانون حـريصة على
حـمـايـة اجملتـمع السـيـما وان داعش
قـد استغـلت االطفال ابـشع استغالل
وقـامت بـغـسل ادمـغـتـهم االمـر الذي
يـــجــعـل اجــهـــزة وزارة الــداخـــلــيــة
حـريصة على اتـباع الطرق الـسليمة
عــنـد الــتـحــقــيق مع هـؤالء االطــفـال
ومـن ذلك عــــرضــــهم عــــلـى قــــضـــاة
مـخــتـصـ عـلـمـا ان اقـصى عـقـوبـة
لـلــمـدان احلـدث ال تـتـجـاوز الـسـجن
 15 ســـنــة  اذا لم يــكـن يــبــلغ الـ18
ـة كـما ان سـنـة عـنـد ارتكـابه اجلـر
دارس هـناك رعاية ومـتابعة داخل ا
االصـالحــيــة وكـــذلك هــنـــاك رعــايــة
الحــــــقــــــة بــــــعــــــد خـــــروجــــــهـم من

االصالحية).
 وتــــــابع (هــــــنــــــاك شك فـي صـــــدق
ـعـتــقـلـ قـد ــصـادر السـيـمــا ان ا ا
خـضعوا لعـملية غـسل دماغ على يد
داعـش وهـنــا البــد ان اشــيـر الى ان
احلـــكـــومــــة الـــعـــراقـــيـــة جـــادة في
ــنــظــمـات االنــفــتــاح عــلى جــمــيع ا
ـؤسسات الدولية والتعاون معها وا
في مـــا يــتــعــلـق بــعــمــلـــيــة تــأهــيل
االحـداث واالطفال) مضـيفا (كما ان
مـن الضـروري الـتـحـقق والـتـأكد من
عــدم تـورط هــؤالء االطـفـال بــأعـمـال
اجـرامــيـة وبـالـنـتـيــجـة سـيـشـكـلـون
خــطـرا عـلى اجملــتـمع وعــلى الـطـفل
بـصـورة خـاصـة). وخـلص ام الى

الـقـول (علـيـنا ان نـكـون حذرين عـند
الـتـعـامل مع مـثل هذه الـقـضـية رغم
مالحـظـاتنـا عـلى مصـادر مـعلـومات
نـظمـات من خالل خبـرتنا في هـذه ا
لف) الـعـمل سـنوات طـويـلة بـهـذا ا
من دون ان يـسـتـبـعـد وجـود (جـنـبة
ــوضـوع). وأعــلـنت ســيـاســيـة في ا
هــيــومن رايــتس ووتـش في تــقــريـر
امس األربـعاء أن السلطات العراقية
ـشـتبه في صـلـتهم حتـاكم األطـفال ا
بـداعش وفق آلـيـة تشـوبـها (عـيوب
كــثـيــرة) مـســتـخــدمـة اتــهـامـات أو
اعــتــرافــات حــصــلت عــلــيــهــا حتت
الـتعـذيب. ويسـتنـد التـقريـر الشامل
ـنظـمـة احلقـوقـية إلى الـذي أعـدته ا
مــقـابالت مع  29 طــفالً عـراقـيـاً من
احملـتـجـزين احلـاليـ أو الـسـابـق
لـدى احلـكـومـة االحتـاديـة وحـكـومـة
إقـلـيم كـردسـتـان إضـافـة إلى أقارب
وحــــــراس ســـــــجــــــون ومــــــصــــــادر
قــضـائـيـة.وقـالت ان الـعـراق ال يـزال
تـهمـ باالنـتماء يـجري مـحاكـمات 
إلـى داعـش من رجـــــــال ونـــــــســــــاء
ـا جاء وأطـفـال بـيـنـهم أجـانـب. و
نـظـمة أن (الـتـدقيق في في تـقـريـر ا
األطــــفــــال والــــتــــحــــقـــــيق مــــعــــهم
ومـحاكمـتهم كمشـتبه بهم من جانب
الــســـلــطــات الــعــراقـــيــة وحــكــومــة
كــردسـتـان هــو أمـر تـشــوبه عـيـوب
كـثيرة وغالباً ما يؤدي إلى احتجاز
تـعـسـفي ومحـاكـمـات جائـرة)ولـفتت
إلى أن (الـعديـد من األطفـال اعتـقلوا
فـي اخملـــيـــمـــات أو عـــنـــد حـــواجـــز
تـفـتيش اسـتـنادا إلى أدلـة ضـعيـفة
وأنـهم تـعـرضـوا لـلـضـرب والـصعق
بـالكهرباء ومـنعوا من التواصل مع
أقـربائهم أو تـوكيل مـحامٍ وأجبروا
عـلى االعـتراف بـاالنتـماء إلى داعش
حـتى وإن لـم يـكونـوا كـذلك).ونـقـلت
ـنظمـة عن طفل يبـلغ من العمر 14 ا
عـاما اعتـقلته قـوات األمن الكردية -
األسـايش- قولـه (كانـوا يضربـونني
فـي كل أنـحــاء جـســدي بـاســتـخـدام
أنـابـيب بالستـيكـية  وقـالوا لي مـنذ
الـبداية إنه يجب أن أقول إنني كنت
مـع داعش فوافقت). ورغم أن تنظيم
داعش كـان يجند األطفال على نطاق
واسع ويــخـضــعـهـم لـعـمــلـيــة غـسل
أدمـغـة ويجـبـر بـعضـهم عـلى تنـفـيذ
عــمـلــيـات إعــدام قــال مـعــظم الـذين
قـابلتهم هـيومن رايتس ووتش إنهم
لم يقاتلوا أبداً في صفوف التنظيم.
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بــدأ رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلـلـبـوسي أمـس األربعـاء زيـارة الى
طــهــران هي االولـى له مــنــذ تـســنــمه
مـنـصـبه. وألـتقى احلـلـبـوسي يـرافقه
وفــد نـيــابي األمـ الــعـام لــلـمــجـلس
األعــلى لألمن الــقـومي اإليــراني عـلي
شــمـخــاني ونـاقـشــا آخـر الــتـطـورات
ـنــطـقـة األمــنـيــة والـسـيــاسـيــة في ا
وتـــنـــســيق اجلـــهـــود في مـــكــافـــحــة
اإلرهـــــــاب واحلـــــــد من الـــــــفـــــــكــــــر
تطرف.وأكد احللبوسي خالل اللقاء ا
كـتبه أن (النصر حتقَّق بـحسب بيان 
بــــدمــــاء الـــعــــراقــــيـــ ودعـم الـــدول
الــصــديـقــة وال بـدَّ مـن احلـفــاظ عـلى
الـــنــصــر الــنـــاجــز وذلك بــتـــحــقــيق
االسـتقـرار من خالل الدعم فـي مجالي
األمـن وإعادة اإلعـمـار) مـؤكدا (رفض
الــعــراق ألن يـكــون أرضًــا أو مـنــصـةً
لـالعــــتــــداء عــــلـى دول اجلــــوار). من
جـــانـــبه أكـــد شــمـــخـــاني (دعم بالده
لــلـعــراق في مــجـال األمن ومــكـافــحـة
اإلرهــاب فـضال عن ضــرورة تـوسـيع
الــتـــعــاون في اجملــال االقــتــصــادي)
ـتبادلة ب مـشيرا إلى أن (الزيارات ا
الــبـلـدين لـهــا دور في تـقـويـة أواصـر
الــعالقــة الــثــنــائــيــة والــتــعــاون بـ
الــبـلـدين).وأضــاف (أنـنـا الــيـوم نـرى
ا كـان عـليه سـابـقا الـعـراق أفـضل 
وهـــو مــوحَّــد بـــعــيـــدًا عن اخلالفــات
الـطائفيـة والقوميـة التي كانت تشتت
الــشــارع الـعــراقي).الى ذلك  اجــتـمع
احلــــلــــبــــوسي مع رئــــيـس مـــجــــلس
الـــشــورى اإليـــراني عــلي الريـــجــاني
وعـقدا مـؤتمـرا صحـفيـا عقب الـلقاء .
ويـزور احللبوسي ايران تـلبيةً لدعوةٍ
رسـمـيـة من الريـجاني يـلـتـقي خاللـها
ايــــضــــا الـــرئــــيس االيــــراني حــــسن
ــــســــؤولــــ روحـــــاني وعــــدداً مـن ا
. وكان احللبوسي قد التقى اإليـراني

اول امس الـثالثاء السفيـر البريطاني
لـدى بغداد جون ويـليكس وبحث معه
ــشـتـرك بـ ســبل تـعـزيــز الـتـعـاون ا
الـبـلدين. وأكـد اجلانـبـان خالل اللـقاء
(اســـتــمــرار الـــتــعــاون بـــ الــعــراق
ــتـحــدة في مــجـال األمن ــمــلـكــة ا وا
ـمـلـكة والـطـاقـة). ودعـا احلـلـبـوسي ا
ـتـحـدة إلى (دعـم جهـود الـعـراق في ا
مـــرحـــلـــة الــبـــنـــاء وإعـــادة اإلعـــمــار
ـدن احملـررة وتـلك واالســتـثـمـار فـي ا
الــتـي تــعــاني نــقــصــا في اخلــدمــات
وتـلبية متطلـبات البرنامج احلكومي
ـــــا يـــــســــــهم فـي تـــــعـــــزيـــــز األمن
واالســتــقــرار). بـدوره أكــد ويــلــيـكس
(دعـم حـكـومـة بالده لــلـعـراق وشـعـبه
ــــا يـــــحــــقق فـي اجملــــاالت كــــافـــــة 
اسـتــقـراره الـداخـلي واإلقـلـيـمي). من
جــهـة اخـرى اتـهـم روحـاني الـواليـات
ــــتـــحــــدة بـــالــــتــــآمـــر عــــلى بالده ا
واســـتــخـــدام ضـــغــوط اقـــتــصـــاديــة
لإلطـــاحـــة بـــالـــنـــظـــام اجلـــمـــهــوري
اإلسـالمي ورأى أنــــهـــا ســــعت جلـــر
الـعالم الى مواكبتها في فرض احلظر

على بالده (لكنها فشلت). 
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بـتـوجـيـه ومـتـابـعــة مـبـاشـرة من
وزيــر االتــصــاالت نــعـــيم ثــجــيل
الربـيعي بـاشرت الـشركـة العـامة
عـلومـاتيـة بحـملة لالتصـاالت وا
شــامــلــة الزالـــة الــتــجــاوزات في
نــيــنـــوى بــالــتــعـــاون مع هــيــئــة
الـــــنــــــزاهـــــة وهــــــيـــــئــــــة االعالم
واالتــــــصـــــاالت وجــــــهــــــاز االمن
الوطني في احملافـظة وقال بيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (احلـملة
الـــــتي تـــــمـت خالل الـــــيـــــومـــــ
بالـتـنسـيق مع مـديريـة اتـصاالت
نـيــنـوى شــمـلت مــنـاطق  قــضـاء
احلــمـدانــيــة ونــاحــيــتي بــرطــلـة
وبــعـــشــيــقـــة في شــرق نـــيــنــوى

ـوصل في ونـاحـيــة وانـة وســد ا
غرب نينوى حيث تهدف احلملة
الى ايــــقــــاف تــــهــــريـب ســــعـــات
االنـــتـــرنـت وحـــصـــرهـــا بـــوزارة
ـــا في ذلك ايـــقـــاف االتـــصـــاالت 
ـال الــعـام والـســيـطـرة الـهـدر بــا
ـعــلـومــات). واضـاف عـلى امـن ا
الــبـــيـــان انه ( خالل احلـــمـــلــة
ضـبط الـعـديـد من الـسـعـات غـيـر
ـرخـصــة وعـلى اثــر ذلك قـامت ا
هـيــئــة الــنـزاهــة بــأصــدار أوامـر
قضائيـة بضبط معـدات التهريب
واصـدار مــذكـرات تــوقــيف بـحق
الشـركات اخملـالفـة علـما ان هذه
احلـمــلــة مــســتــمـرة خـالل االيـام
الــقــادمــة اليــقــاف الــتــهــريب عن
طــــريق الــــكــــوابل الــــضــــوئــــيـــة

ــايــكــرويــة لــغــايـة والــوصالت ا
ـــرســـومــة حتـــقــيـق اهــدافـــهـــا ا
وضبط التهـريب وحتويل سعات
االنــتـــرنت لــوزارة االتـــصــاالت).
ويذكـر ان الـوزارة احـبطت خالل
ـاضـي عـدة شبـكات الشـهرين ا
لــتــهــريب ســـعــات االنــتــرنت في
محافـظتي كـركوك وديـالى والتي
كـــانـت تـــكــــلف الــــدولــــة ماليـــ

الدوالرات.
من جهتـها كـشفت هيـئة الـنزاهة
عن تفاصيل احـباطها مـحاولت
لــتــهــريب ســـعــات اإلنــتــرنت في
نيـنـوى مؤكـدة ضـبط أبـراج تتم
عبـرهـا عـمـليـات الـتـهـريب. وذكر
بــيــان لــلـنــزاهــة امـس ان (دائـرة
الـتـحـقـيـقـات في الـهـيـئـة أشـارت

إلى أن فريـقاً من مـديرية حتـقيق
نـيــنــوى الـتــابع لــلـهــيـئــة تــمـكن
بــالــتــنـــســيق مع هـــيــئــة اإلعالم
نطقة الشمالية واالتصاالت في ا
ومديرية اتصاالت نينوى وجهاز
األمن الـوطـني بـعـد االنـتقـال إلى
ـوصل ونـاحـيــة بـعـشـيـقـة سـد ا
تمـكن مـن تنـفـيـذ عـمـلـيتـي ضبطٍ
لـتــهـريب ســعــات اإلنـتــرنـيت في
احملــافــظــة الــتي تــبث بــصــورةٍ
مخـالفـةٍ للـقانـون). وأوضحت أن
(الـعـمـلـيـتـ أسـفـرتـا عن ضـبط
مـعـداتٍ وأجـهـزة اسـتـقـبـالٍ وبث
وقـطع خـطــوط الـتــهـريب فـضالً
عن التحرز عـلى األبراج وأجهزة
تــراسلٍ ومـــعــداتٍ وأدواتٍ كــانت
تسـتـخـدم في عـمـلـيـات الـتـهريب

الـتي كـانت تـتـسـبب بـهـدر مبـالغ
ـال الـعام مـبـيـنةً أن كبـيـرةٍ من ا
عمـلـيـات الـتـهـريب تـكـلف الـدولة
مـبـالغ مـالـيـةً كـبـيرةً فـضـالً عـما
ـقـدمة حتدِثه مـن سوء اخلـدمـة ا
ــراقــبـة لـلــمــواطن وتــهــرب من ا
ــهـربـة). احلـكــومـيـة لــلـســعـات ا
وأضـاف انه ( تـنـظـيم مـحـضـر
ـــــبـــــرزات ضـــــبـطٍ أصـــــولـي بـــــا
اجلرمـيـة التـي  ضبـطـها خالل
العـملـيـت وعـرضه عـلى قاضي
الـــتـــحـــقـــيق اخملـــتص; التـــخـــاذ
ـناسـبة). اإلجراءات الـقانـونـية ا
وكــانت الــهــيــئــة قــد أعــلــنت عن
تمكنها من ضبط عمليات تهريب
لـــســعـــات إنـــتـــرنت فـي كـــركــوك

. بقرابة مليون دوالرٍ شهرياً
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يتأثر العراق اليوم اخلميس وغدا
نـخفض جـوي قادم من اجلمـعة 
تركيا يؤدي الى تساقط امطار في
مـــدن الـــوسط والـــفـــرات االوسط.
وبحـسب تقـرير جـوي فإن (أجواء
الـيـوم اخلــمـيس ســتـكـون غــائـمـة
جــزئــيــاً وعــودة لــفــرص االمــطـار
رة مـن الـشمـال وذلك ولـكن هـذه ا

بسـبب تـاثـيـر مـنـخفـض جوي من
تــركـــيــا) مــضـــيــفـــا أن (األمــطــار
سـتــكــون يـوم غــد اجلــمـعــة أكــثـر
شــمــولـيــة حــيـث تـمــتــد الـى مـدن
الـــوسط والـــفــــرات االوسط الـــتي
يتـوقع ان تهـطل فيـها زخـات مطر
تشـتـد في ديـالى وكـركـوك وشـمال
شــرق تـــكـــريت وشـــمـــال االنـــبــار
ـوصل والـســلـيـمــانـيـة ودهـوك وا
وديالـى تتـرافق مـع رعد وبـرق مع

فـــرص لـــتــــســـاقط احلــــالـــوب في
االجــزاء الـــشــمـــالــيـــة الــشـــرقــيــة
والشـرقـيـة ايـضا). وأفـاد الـتـقـرير
بـــأن (مــــدن اجلـــنـــوب ســــتـــكـــون
أجواؤها يوم اجلمعة صحوة الى
غائمة جزئيا ما عدا شمال ميسان
فقد تتساقط فيها زخات متقطعة)
مـشـيـرا الى (احـتــمـالـيـة  حـصـول
تكونـات محلـية للـسحب الركـامية
ستقرة مطرة في احلاالت غـير ا ا

تـبــعــا لـلــتــغـيــيــرات في الــعـوامل
اجلويـة).من جهـتهـا رجحت هـيئة
االنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالي
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل ارتــفــاع
درجـات احلـرارة الـيــوم اخلـمـيس
مع تسـاقط زخـات مـطـر في بعض
نـاطق. وقالت في تـقـرير اطـلعت ا
عــلـــيه (الـــزمــان) امـس ان (طــقس
الـــيـــوم اخلـــمـــيـس ســـيـــكـــون في
نـطقـة الـوسطى صـحـوا يتـحول ا
تــدريـجــيــا خالل الــلــيل الى غــائم
جـزئي ودرجــات احلـرارة مــقـاربـة
ــنـــطــقــة لــلـــيــوم الـــســابق وفـي ا
الـشـمــالـيــة يـكـون غــائـمـا جــزئـيـا
واحـيـانـا غـائـم مع تـسـاقط زخـات
مــطــر  تــكــون مــتــوســطــة الــشـدة
احيانا مع حـدوث عواصف رعدية
ودرجـات احلرارة تـنـخـفض قـلـيال
عن الــيــوم الــسـابـق فــيـمــا طــقس
نطـقة  اجلـنوبيـة يكـون  صحوا ا
مع بعض الغيـوم واحلرارة ترتفع
قليال عن اليوم الـسابق)  مضيفة
ان(طقس يوم غـد اجلمـعة سـيكون
نطقة الوسطى غائما جزئيا في  ا
واحـيـانـا غـائـم مع تـسـاقط زخـات
مطرفي أمـاكن متـفرقة مـنهـا تكون
رعـديـة احـيــانـا ودرجـات احلـرارة
تنـخـفض بـضع درجـات عن الـيوم
نـطـقـة الـشـمـالـية السـابق  وفـي ا
يــكــون الـــطــقس غــائــمـــا جــزئــيــا
واحـيـانـا غـائـم مع تـسـاقط زخـات
مطـر في بعض االمـاكن مع حدوث
عـواصف رعـديـة احــيـانـا يـتـحـول
تـدريـجـيـا الى صـحـو خالل الـلـيل
ودرجـات احلـرارة مــقـاربـة لــلـيـوم
السابق  فيما يكون في اجلنوبية

صــــحــــوا  مع بـــــعض الــــغــــيــــوم
ودرجـات احلـرارة مــقـاربـة لــلـيـوم
الـســابق ).من جــهـة اخــرى  اعـلن
مــســؤول أفــغــاني امس األربــعــاء
شخـصا مصـرع مـا ال يقل عن  59
بـسـبب سـيـول نــاجـمـة عن أمـطـار
غزيـرة وسـقوط الـثلـوج عـلى مدى
نـصرمـ إلى جانب األسبـوع ا
تـشـرد اآلالف مـضـيـفـا أن إقـلـيـمي
هلـمـند وقـنـدهار اجلـنـوبيـ كـانا
األكـــثــــر تـــضــــررا. وقـــالت اإلدارة
ــكـافــحـة الــكـوارث في الـوطــنـيــة 
أفغـانسـتان إن (نـحو خـمسة آالف
شـخص شُــردوا في قــنـدهــار فـقط
برغم أن وكـالة إغـاثـة تابـعة لأل

تحدة ذكرت أن ما ال يقل عن 15 ا
الــفـا و 300 شــخص في اإلقــلــيم
تضـرروا بـسبب الـطـقس الـسيئ).
تحدث باسم إدارة مكافحة وقال ا
الكوارث حشمت خان بهادوري إن
(تقـديـرات األضرار والـضـحايـا قد
تـرتــفع إذ ال تــزال بــعض األقــالـيم
جتري تقييمـاتها). وأضاف (لدينا
تــقــاريــر بـأن  59 شـخــصــا لــقـوا
حتفهم بينما أصيب  143 آخرون
ومـــــا زال كــــــثـــــيــــــرون في عـــــداد
ـفقـوديـن). من جـهتـه قـال مكـتب ا
تنسيق الـشؤون اإلنسانـية التابع
ـتــحــدة في بــيـان امس إن لأل ا
(الـفـيــضـانــات تـركت كـثــيـرين في
ـــــأوى وغــــذاء حــــاجـــــة مـــــاســــة 
وكـــســــاء).وقـــد تـــكــــون األمـــطـــار
الغـزيـرة مـفـيـدة الحقـا لـلـمـزارع
الذين عجز الكـثير منهم عن زراعة
ــــاضي احملـــاصــــيـل في الــــعـــام ا

بسبب اجلفاف الشديد.
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أعـلـنـت قـيـادة شــرطـة بـابل امس
احـتـجـاز مـبــتـز الـكـتـروني حـدث
وهــو مـتــنــكــر بـزي نــســوي لـدى
محاولته النـصب واالحتيال على
شــاب مــقـــابل مــبــالـغ مــالــيــة في
تحدث اإلعالمي احملافظة.وقـال ا
باسم قيادة الشرطـة العقيد عادل
احلسينـي في بيان امس ان (قوة
من قـسم شـرطـة قـضـاء احملـاويل
تـمـكــنت بـكـمـ امــني مـحـكم من
ـبـتـز الـكـتـروني حدث االطـاحة 
واحتـجـازه بـعـد تشـخـيـصه وهو
متنكر بزي نسـوي مستقالً عجلة
نـوع بـاص أجــرة لـدى مــحـاولـته
الـــتـــنـــقل من احـــد االحـــيـــاء الى
منـطقـة األسواق ضـمن القـضاء)
مـوضحـا ان (احملـتـجـز الـذي كان
يـــرتــدي مالبـس نــســـائـــيــة وهي
عــبــارة عـن عــبــاءة وربــطــة رأس
ويـحمل حـقـيـبـة نسـائـيـة ايـضاً 
قابـلة احد أكد انه كان مـتوجهـاً 
ضــــحـــــايــــاه مـن اجل الـــــنــــصب
واالحتـيـال عـلـيه بغـيـة احلـصول
على مـبالغ مـاليـة بعـد ان انتحل
ـاسنجر صفة فتـاة عبر تـطبيق ا
لــلــتــعــرف عــلــيه ومن ثم اغــوائه
وحتــــــــديـــــــد مـــــــوعــــــــد لـــــــقـــــــاء
بينـهما).وضـبطت سـيطرة امـنية
في الـــديـــوانـــيـــة امس األربـــعــاء
نوعات اخفيت بطريقة مبتكرة

داخل صهريج.وقـال مصدر امني
ان (ســـيـــطــرة درع اجلـــنـــوب في
الــديــوانــيــة الــقت الــقــبض عــلى
شـخص قــادم من بـغــداد بـإجتـاه
البصـرة يحـمل كمـيات كـبيرة من
شروبـات الكـحوليـة بلغت 980 ا
ـتـهم ) مـوضـحــا  ان ( ا كـارتـونــاً
شروبات الكحولية داخل اخفى ا
صــــهــــريـج لــــنــــقـل األســــمــــنت).
وضـبـطت مـديــريـة شـرطـة دهـوك
امس االربــعــاء مــتــهــمــ اثــنــ
بــــــتــــــهـــــمــــــة حــــــيـــــازة دوالرات
مـــــزورة.وقـــــال مـــــســـــؤول اعالم
ــديـــريــة هــيـــمن ســلـــيــمــان في ا
تصريح ان (الـشرطـة ضبطت 13
الف دوالر مـزورة لـدى شـخـصـ
حاوال صرفها في مناطق مختلفة
في دهـــوك) مـــوضـــحـــا ان (احـــد
تهـم من سكـنة دهوك واالخر ا
تركي اجلنسيـة). كما لقيت امرأة
مـــصــرعـــهــا امـس االربــعـــاء اثــر
نزلها في انفجار اسطوانة غاز 
قضـاء رانـية بـالـسلـيـمانـيـة.وقال
ـتحـدث بـاسم شـرطـة احملـافـظة ا
رابــريـن شــورش اســـمــاعـــيل في
ـستشـفى العام في تصريح ان (ا
رانـيـة اســتـقــبل مـسـاء اول امس
امـــرأة  تــــبـــلـغ االربـــعــــ ســـنـــة
اصيـبت بـانـفـجار اسـطـوانـة غاز
رأة نزلـها) مـشيـرا الى (نقل ا
الى مـــســتـــشــفى اربـــيل بـــســبب
ارتــــفــــاع نــــســــبــــة احلــــروق في

ـــرأة جـــســـدهـــا). واضـــاف ان (ا
واسـمـهــا - ع .ج - تـوفـيت امس
ـــــســـــشـــــتـــــفى مـــــتـــــاثـــــرة فـي ا
بجروحـها). واعـتقـلت قوة أمـنية
خــــمــــســــة مـن مــــوظــــفي دوائــــر
مــحــافـظــة األنــبــار.وقــال مــصـدر
أمـني ان (قـوة من سـوات االنـبـار
اعتـقـلت خمـسة مـوظـف بـدوائر
احملــافــظــة وفـق مــذكــرات قــبض
بحـقـهم من نـزاهـة احملـافـظة) من
دون ايــراد تـــفــاصــيـل. من جــهــة
اخرى  نفـذت القوات األمـنية في
مـحـافـظـة ديــالى عـمـلـيـة واسـعـة
لـتــعـقب خـاليـا داعش في قــضـاء
ــقـــداديــة.وقـــال بــيـــان خلــلـــيــة ا
االعالم األمــــــنـي امس انـه (خالل
الـعـملـيـة انـفـجـرت عـبـوة نـاسـفة
عـلى دوريــة راجـلــة لـلــشـرطــة مـا
أســفـر عـن اسـتــشــهــاد مــنــتـسب
وإصابة أربعة آخرين على طريق
زراعي في اطـراف بـسـاتـ قـريـة
ـقـداديـة).وصـدقت تـوكل شـمـال ا

مــحــكـمــة حتــقــيق شــرق األنــبـار
اخملـتــصـة بــقـضـايــا االرهـاب في
رئاسـة محـكمـة استـئنـاف االنبار
االحتادية اعـترافـات متـهم يشغل
مــــنـــصـب مــــا يـــســــمى بـ(أمــــني
الـرمــادي) في داعش.وقــال بــيـان
ركز االعالمي جمللس صادر عن ا
القـضاء األعلـى امس ان (محـكمة
حتـــقــيق شـــرق األنـــبـــار صــدقت
اعــتــرافـات إرهــابي يــنــتــمي إلى
داعش بـــعـــد الــقـــبض عـــلـــيه في
تهم الذي االنبار) موضحا ان (ا
يشغل منـصب - أمني الرمادي -
اعتـرف بـارتـكاب جـرائم ارهـابـية
عــــدة فـي احملــــافـــــظــــة ابــــرزهــــا
االشتراك بتفجيـر سيارة مفخخة
في مـديـنـة الـرمـادي).واضـاف ان
ـــتــهم (احملـــكــمـــة دونت اقـــوال ا
بـاالعــتـراف واتــخـذت االجـراءات
ـادة كـافــة بـحــقه وفـقــاً الحـكــام ا
الـرابـعـة / 1من قـانـون مــكـافـحـة

اإلرهاب).
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اجـرى نـائب رئـيـس الـوزراء لـشؤون
الـطـاقة وزيـر النـفط ثـامر الـغضـبان
يـة لـتطـوير مـبـاحثـات مع شـركة عـا
ـــتــجـــددة.وقــالت قـــطــاع الـــطــاقــة ا
الـوزارة في بـيان امس ان الـغضـبان
(تـبـاحث مع مـديـر الـتطـويـر لـلـشرق
االوسـط وشـمـال افـريـقـيـا في شـركـة
انـتـرنـاشـنال شـايـر اواك  ريـتـشارد
شترك كـرو في سبل افـاق التعـاون ا
تـجددة) في تـطـوير قـطاع الـطاقـة ا
مــضــيــفــة ان (الــعــراق يــســعى الى
تـطوير قـطاع الكـهرباء من خالل رفد
صـادر طاقة ـنظـومة الكـهربائـية  ا
مــتــجــددة كــالــطــاقــة الــشــمــســيــة).
وبـحسب الـبيـان فقـد اكد كـرو (رغبة
الـشركـة في تطـوير قـطاع الـطاقة في
الـبالد من خالل بناء محطات للطاقة

الشمسية) . 

فـي غـــضــــون ذلك وضــــعت شــــركـــة
ـالـيـزيـة حـجـر األسـاس بـتـرونـاس ا
ــشـاريع تـزيـد انــتـاج حـقل الـغـراف
.وقالت الى   230 ألـف برميـل يوميـاً
الـشركة في بيان امس إنها (احتفلت
بـوضع حجـر األساس لـثالث ضفاف
عـــزل في حـــقـل الـــغــراف الـــنـــفـــطي
ـحافـظة ذي قـار لتأكـيد بـدء أعمال
الـبـنـاء في مـشروع ضـفـاف الـعزل 3
و 4 و  5) مــوضـحـة أن (كل واحـدة
مـن هـذه الــضـفــاف تــعـالج  50 ألف
بــرمـيل يـومــيـاً من الــنـفط اخلـام في

أقصى حد). 
ـشـروع وأشــارت الـشــركـة إلـى أن (ا
كـان قــد أحـيل عـلى حتـالف الـشـركـة
الــصـيــنـيـة لـالنـشـاءات الــهـنــدسـيـة
شاريع األوربية الـبترولية  وشركة ا
ــيـــة في الـــعـــاشـــر من أيــار والـــعـــا
ـاضي  بــقـيــمـة عـقــد تـقـدر بـ 308 ا

مالي دوالر أمريكي).

 —ULŽù« …œUŽù ÎUDDš sLC²¹ w uJ(« Z U½d³ « ∫WOJ¹d √ W ËR * WO U*« d¹“Ë
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكـد نـائب رئـيس الـوزراء لـلـشؤون
ــالــيــة فـؤاد االقــتــصــاديــة وزيــر ا
ـســؤولــة امـريــكــيـة حــســ امس 
رفـيعة احـتواء البـرنامج احلكومي
ـوازنة الـعامـة على بـرامج العادة ا
ـدمــرة وحـمــايـة ــنــاطق ا اعــمـار ا
ــنـاطق الـتي تـعــرضت لـهـجـمـات ا
الـتنـظيـمات االرهـابيـة. ونقل بـيان
لـلـوزارة عن حسـ لـدى استـقـباله
مـساعـد وزير اخلـارجيـة االمريـكية
لـــشـــؤون الــنـــزاعـــات وعــمـــلـــيــات
االسـتـقـرار دينـيس نـاتـالي والـوفد
رافق لها ان (البرنامج احلكومي ا
ـوازنـة الـعـامة لـلـدولـة تـتـضمن وا

بـــرامج العــادة االعــمـــار وحــمــايــة
ــنـاطق الـتي تـعــرضت لـهـجـمـات ا
الـتنـظيـمات االرهـابيـة) مضـيفا ان
(الـعراق يتطلع دوما لدعم اجملتمع
الـدولي فـي هـذا اجملال). وبـحـسب
الــبــيــان فـقــد (جــرى خالل الــلــقـاء
اسـتعـراض العالقات الـثنائـية ب
ــــتــــحـــدة الــــعــــراق والــــواليــــات ا
ــا يــخــدم مـصــلــحـة االمــريــكــيـة 
الـــشــعــبــ وبـــحث جــهــود اعــادة
االســــتــــقــــرار والــــبــــنــــاء وعــــودة
الـنـازحـ والالجـئـ لـلـمـدن الـتي
تـــعــرضت الـى انــتــهـــاكــات داعش
االرهـابي وضرورة تقد اخلدمات
واعــادة االعـمـار واالسـتـقـرار لـتـلك
ــنــاطـق). وألــتــقت نــاتــالي خالل ا

زيـــارتــهــا الى بـــغــداد الــرئــاســات
الــــثـالث. وأكــــد رئــــيـس مــــجــــلس
ــهــدي خالل الــوزراء عــادل عــبــد ا
ـرافق اسـتــقـبـاله نـاتـالي والـوفـد ا
لـهـا(أهـمـيـة تـطـويـر الـعالقـات بـ
الـــبــلـــدين واســـتــمـــرار الــتـــعــاون
لــــتـــــرســــيخ األمـن واالســــتــــقــــرار
والـــقــضـــاء عــلـى عــصـــابــة داعش
االرهـــابــــيـــة)وأشـــار الى (جـــهـــود
ـدن احلــكـومــة لـلـمــضي بـإعــمـار ا
ــتــضـــررة ومــســاعــدة احملـــررة وا
الـــنـــازحـــ عـــلى االســـتــقـــرار في
مدنهم احملررة وأهمية تعزيز هذه

اجلهود). 
ـــســـؤولـــة مـن جـــهـــتـــهــــا أكـــدت ا
االمــريــكــيــة (دعم بالدهــا لــلــعـراق

وتـــــــعـــــــزيــــــــز أمـــــــنه وازدهـــــــاره
االقـــتــصــادي ومـــســانـــدة جــهــود
وخــطط احلــكــومــة الــعــراقــيــة في

مشاريع اإلعمار واالستقرار) .
مـن جــهـــة اخــرى صـــوّت مـــجــلس
الـوزراء عـلى االقـتـراض اخلـارجي
ـنح وآلـيـاتـهـمـا كـمـا وافق عـلى وا
مـذكـرة تفـاهم جتهـيـز النـفط اخلام

ب العراق واالردن.
ـكـتب رئـيس الـوزراء  وقــال بـيـان 
ان (اجملـــــلـس عـــــقـــــد جـــــلـــــســـــته
ـهـدي االعــتـيـاديـة بــرئـاسـة عــبـد ا
وصـــوّت عـــلى مـــنح وزارة الـــنـــقل
اســتــثـنــاءات وصالحــيـات تــوقـيع
عقود بشأن مشروع البنى التحتية
ـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر) مـضـيـفا ان

(اجلـلـسـة شـهـدت الـتـصـويت عـلى
مــشـروع الـنـظــام الـداخـلي جملـلس
الــوزراء والـتــصــويت عـلى مــذكـرة
تــفـاهم جتــهـيــز الـنـفـط اخلـام بـ
حـكومة جمهوريـة العراق وحكومة

ملكة االردنية الهاشمية). ا
ــــــرأة  ونــــــاقـش اجملــــــلـس واقع ا
الــعـراقـيـة ومــشـاركـتـهــا ودعـمـهـا
وضــيّف رئــيس الــلـجــنــة الـدائــمـة
ـرأة واسـتمع الـعـلـيا لـلـنـهوض بـا
لــلـمالحـظــات واالقـتـراحــات وفـقـا
لـــلـــبـــيـــان الـــذي اشـــار الـى اقــرار
اجملـلس حملضر اجتماع نقل ملكية
الــطـائــرات الــكـنــديـة (سي آر جي)
الـى جانب اقرار تـوصيات اجمللس
الـوزاري للطاقة بجلسته العاشرة

ـــوافـــقـــة عـــلى ايـــجـــار مـــبـــنى وا
الـــســـفــارة الـــفـــرنــســـيـــة.واكــد ان
(اجملـــلس صــوت عـــلى االقــتــراض
نح وآليـاتهما وبحث اخلـارجي وا
سـبل تنظيم العالقـة ب السلطت
الـتشريعـية والتنـفيذية عـبر مدونة
تــخــدم عــمل الــســلــطــتــ وتــعــزز

دورهما الرقابي والتنفيذي).

هيمن
سليمان

uOÝ‰∫ عمال انقاذ افغان يزاولون مهمتهم وسط السيول
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