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o¹dŠ∫ اثار احلريق الذي دمر معمل البان في كربالء بعد اخماده

ــشــتــرك).ونــقل آفـــاق الــتــعــاون ا
الـبيـان عن صالح تأكـيده (ضرورة
حـمـاية الـسيـادة الـعراقـية ورفض
اي عـمـل عـسكـري أحـادي اجلـانب
يـتجاوز احلدود العـراقية) مشيرا
ـــشـــتــرك الـى ان (ضـــمـــان األمن ا
يـــأتـي من خالل الـــتـــنـــســيـق بــ
ـنـطقـة).وحـضر الـبـلـدين وبلـدان ا
ـباحثـات وزيرا خارجيـة البلدين ا
ومــســتــشــار األمن الــوطـنـي فـالح
الــفـيــاض ورئـيس االسـتــخـبـارات
الــــتـــركـي هـــاكـــان فــــيـــدان.وأقـــام
الــرئـيس الـتـركي وعـقـيـلـته مـأدبـة
إفــطـار خـاصـة عــلى شـرف رئـيس
اجلـمهـورية والـسيـدة األولى.وبدأ
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
امـس األربـعـاء زيـارة رســمـيـة إلى
الـعاصـمة الـدوحة . وافـادت وكالة
األنـبـاء الـقـطـريـة بـأن ( أمـيـر قـطر
تـميم بن حـمد آل ثانـي سيسـتقبل
ــــــهـــــدي فـي الـــــديـــــوان عــــــبـــــد ا
األمـيـري).ويـتـضـمن جـدول اعـمال
الـزيـارة بـحث الـعالقـات الـثـنـائـية
وآفـاق تـطويـرهـا إضافـة إلى عدد
مـن الـــقــــضـــايــــا ذات االهـــتــــمـــام
ـشـتـرك.وانـفـردت (الـزمـان) امس ا
بـــنــشـــر خــبـــر الــزيـــارة في صــدر
صـــفـــحـــتـــهـــا االولى ونـــقـــلت عن
ـــهــدي مـــصـــدر خــاص ان عـــبــد ا
سـيـبـحث خـالل الـزيارة(الـعـالقات
ــنــطــقــة 9الـــثــنــائــيــة وحتـــديــات ا
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  جـــــــاءت مـــــــديــــــنـــــــة احلـــــــســــــ
رتبة السادسة ـحافظة البصرة بـا
ـنــاطق االعـلى بــدرجـات فـي الئـحــة ا
احلــرارة بـالــعـالم  خالل  24 ســاعـة
ـاضية. ونشـرت محطة بالسـيرفيلي ا
لالنــواء في كـالـيـفـورنـيـا األمـريـكـيـة
جــدوال بــأعـلى  15 مــديــنـة بــدرجـات
احلـرارة في العـالم .وبحـسب اجلدول
فان مدينة كيب سانت فرانسيس في
ـرتبة االولى جـنوب افـريقيـا احتلت ا
بــدرجــة حــرارة عــظـمـى بـلــغت 56.8
درجـة مــئـويـة تـلـيـهــا مـديـنـة مـطـربـة
فـي الكويت بدرجة حرارة  48 درجة
مـئوية ثم شاندرابور الـهندية بدرجة
حــرارة بــلــغت  47.8 درجــة مــئــويـة
رتـبة الـرابعـة مديـنة ومن ثـم تاتي بـا
يـعـقـوب ابـاد فـي بـاكـسـتان بـ 47.5
درجـة مئوية تشاركهـا مدينة ناجبور
ســــوجنــــون في الــــهــــنــــد بــــدرجـــة
احلـرارة  نـفـسهـا ثم مـدينـة احلـس
بـالـبصـرة بدرجـة حرارة  47.2 درجـة
مـئوية. ورجحت هيئة االنواء اجلوية
والــرصــد الـزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
الـنـقل حـصـول ارتفـاع قـلـيل بـدرجات
ــنــطــقـة احلــرارة غــدا اجلــمـعــة في ا
الـوســطى مع عـدم حـصـول تـغـيـر في
نـاطق اليوم اخلـميس. وجاء جـميع ا
في تـقرير للهيئة اطلعت عليه(الزمان)
ـنـطـقة امـس ان (طقس اجلـمـعـة في ا
الـوسـطى سـيـكـون صـحـوا مع بـعض
الـــغــيـــوم ودرجــات احلــرارة تـــرتــفع
قـليال) .  ولم يتحدث التقرير عن تغير
ناطق الوسطى في طقس اخلميس با
واجلـنوبيـة والشمـالية مـشيرا الى ان
درجـــــة احلـــــرارة فـي بـــــغـــــداد امس
بـلغت 43 فـيمـا بلغت في الـبصرة 48
دن الشمالية  36 درجة مئوية. وفي ا
مـن جــهـــة اخــرى رأى مـــتــنـــبئ عــلى
ــوجـة صــفــحــته في فــيـســبــوك في ا
ـــتــوقــعــة وريــاح الــبــوارح احلــارة ا
الـشمـاليـة الغـربيـة النـشطـة تبـدأ يوم
اخلــمـيس مـثـيـرة لــبـعض الـغـبـار في
ــيــا قــال مــســؤولـون اجلــنــوب. وعــا
وتـقـاريـر إعالمـيـة امـس إن اإلعـصارا
الــذي اجـتــاح مـديـنــة ديـتــون بـواليـة
أوهــايــو األمـريــكــيــة اول امس ودمـر
ـبـاني ادى الى اصـابة  35 شـخـصا ا
فـي األقل بـــجــــروح ودفع مــــســـؤولي
الـطوار إلرسال كاسحات ثلوج لرفع
األنــقــاض عن طــريق ســريـع. وذكـرت
وســائل اإلعالم أن إعــصــارين آخـرين
عـلى األقل المسـا اليابـسة بـالقرب من
ـدينة مـنهما واحـد قرب قاعدة رايت ا
- بـــــاتـــــرســــــون اجلـــــويـــــة شـــــرقي
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عــــقــــد الــــرؤســـاء الــــثالثــــة خالل
ـاضـيـ كل عـلـى حدة الـيـومـ ا
مـبـاحثـات مـهمـة مع زعـماء االردن
وتــركــيــا وقـطــر لــبــحث تــطـورات
ـنـطـقــة والـقـضـايـا االوضــاع في ا
شتـرك. فقـد إلتقى ذات االهـتمـام ا
رئـــيس مــجــلس الـــنــواب مــحــمــد
احلــلــبـوسـي  مـســاء الــثالثـاء في
عـمان مـلك األردن عبـد الله الـثاني
وبـــحث مــعه (تــطـــويــر الــعالقــات
الــثـنـائـيــة بـ الـبـلــدين وتـعـزيـز
 الــعـراق ــشـتــرك بــ الــتــعــاون ا
ـمـلـكـة األردنـيـة الـهـاشـمـيـة في وا
كتب اجملـاالت كافة) بحـسب بيان 
احلـــلــبــوسي أضـــاف أن (الــلــقــاء
ــســتــجــدات األخــيــرة في بـــحث ا
ــنـطــقـة وأهــمـيــة احلـفــاظ عـلى ا
األمـن اإلقــلـيــمـي فــيـهــا وحتــقــيق
االســــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرار وفـي
مــقـدمــتـهـا الــعـراق الــذي تـعـافى
وبـدأ يـشـهـد اسـتـقـرارا بـعـد حربه
الـــــتـــــاريــــخـــــيــــة ضـــــد اإلرهــــاب
وانــتـصــاره عـلـى تـنــظـيم داعش)
ونــقل الـبـيــان عن الـعـاهل االردني
ــمــلـكــة الـداعم جتــديــده( مـوقف ا
لـلـعـراق) مـبـديـاً (اسـتـعـداد بالده
لـلمساهـمة بشكلٍ كـبيرٍ في حتقيق
ـزيـد من التـنسـيق والتـعاون في ا
شـترك). الـقـضايـا ذات االهتـمـام ا
بــدوره  عـقــد رئـيـس اجلـمــهـوريـة
بـــــرهم صــــالـح مــــســــاء اول امس
جـــولــة مـــبــاحـــثــات مع الـــرئــيس
الـــــتـــــركي رجـب طــــيـب أردوغــــان
بالقصر اجلمهوري في أسطنبول.
وقـــــال بـــــيــــان ان الـــــرئــــيـــــســــ
نـاقـشـا(التـطـورات واألحـداث التي
ـنـطـقـة مـؤخـراً وأكـدا تـشـهـدهـا ا
أهـمـيـة الـتعـاون واعـتـمـاد احلوار
الــــبـــنــــاء بــــ جـــمــــيع األطـــراف
لــلــتــوصل إلـى حــلــول ســيــاســيـة
لألزمات الراهنة واالبتعاد عن لغة
ــا الـــتــهـــديــدات واالســتـــفــزاز و
يـــــحـــــقـق االســـــتـــــقـــــرار األمـــــني
واالقـــــــتـــــــصـــــــادي).وأضــــــاف ان
ــــبـــاحـــثــــات تـــنـــاولـت أيـــضـــاً (ا
اسـتـعراض الـعالقات بـ البـلدين
ــا يــوسع وضـــرورة تــعــزيــزهــا 
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الــســيـاســيـة واالمــنــيـة).من جــهـة
اخــــــــرى وجّـه رئـــــــيـس ائــــــــتالف
الــوطــنـيــة أيـاد عـالوي انـتــقـادات
ـتحدة االمـريكيـة بشأن لـلواليات ا
تــوتـر عالقـاتـهـا بــإيـران  مـتـهـمـاً
واشـــنـــطـن الـــســـبب في ايـــصـــال
االمــور الى هــذه الــنـقــطــة والـدفع
نـحو التمـدد االيراني  موجها في
الـــوقت نــفــسـه انــتــقــادات اليــران
جـــــراء  تــــدخالتـــــهــــا في شــــؤون
ـنـطـقـة. وقـال عالوي في مـقـابـلة ا
مـتلـفزة (حتدثت بـشكل صريح مع
وزيـر اخلـارجـيـة االيـرانـي مـحـمد
جــــــــواد ظـــــــريـف خالل زيــــــــارته
االخـيرة للعراق وقلت له عملياً انا
ضــد احلـرب والـعــراق لـيس لـديه
امــكـــانــيــة ان يــحــصن نــفــسه من
احلـرب).  وأضـاف أنه (في الـوقت
نــفـسه ال نـرى ان تـصـرفـات ايـران
كــلـهــا مـقـبــولـة في تـدخـالتـهـا في
ـــــنـــــطـــــقـــــة) عـــــاداً أن شـــــؤون ا
(امـريـكا سـاهمت بـايصـال االمور
الـى مــا هـو عــلــيه اآلن وســاهــمت

بالتمدد االيراني). 
ـباحثـات مع وزير ولـفت الى ان (ا
اخلـارجـيـة االيـراني كـانـت مـثـمرة
ـقــتــرحــات الـتي جــدا). وبــشــأن ا
طـــرحــهــا خالل لــقـــائه مع ظــريف
اعـــرب عالوي عن  اعـــتــقــاده بــأن
ـقـتـرحات ظـريـف سـيـأخـذ بـهـذه ا
بـشـكل جاد بـسـبب(الروحـيـة التي
ـتلكهـا ظريف ومعرفتي به) دون
ان يــــكــــشف عن طــــبــــيـــعــــة هـــذه
ــقـتــرحـات وتــفـاصــيـلـهــا.وتـابع ا
(انـــنــا نــرحب بــدعــوة إيــران دول
ـنـطـقـة لـلـحـوار والـتـفـاهم وهذه ا
الـدعـوة لـلحـوار تـهدف إلى تـقـليل
نطقة) مشيرا الى الـتوترات في ا
ان الـعـرض االيـرانـي (طـرح جـديد
وأنا أؤيد هذا الطرح وأراه خطوة
ؤيدين له). وكشف خـير وأنا من ا
ظـــريف خـالل زيــارتـه الى بـــغــداد
ـاضي عـن مـقـترح تـقـدمت االحـد ا
بـه طهران يتـضمن توقـيع معاهدة
عـــــدم اعـــــتــــداء مـع جــــمـــــيع دول
اخلـــلـــيج. وأضـــاف عالوي (خالل
لــقـاءاتـنــا مع اإليـرانــيـ والـعـرب
وكـــذلك مع األتـــراك وبــاقي الــدول
االسـالمــيــة نــؤكــد دائــمـا أن دول

لك عبد الله الثاني مستقبال في عمان رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي »U³I²Ý‰∫ العاهل االردني ا

”œUÝ …dB³ UÐ WM¹b

…—«d(«  Uł—bÐ WIDM  vKŽ√

r UF « w
ديـــتـــون.وقــــالت إلـــيـــزابـــيث لـــوجن
تحدثة باسم كيترينج هيلث نتورك ا
إن ( 35 شـــــخــــصــــا عــــلـى األقل في
ـنطـقة احملـيطـة بهـا نقـلوا ديـتون وا
ـستـشفـيات إلصـابتـهم بجروح إلى ا
مــعــظـمــهـا بــســيـطــة).  وأضـافت ان
(لدينا إصابات تتراوح ب التمزقات
والـكـدمـات ألشخـاص تـدافـعوا داخل
مـنـازلـهم بـسـبب الـعـاصـفـة).ولم ترد
تـــقــاريــر عن وفـــيــات.وتــأتي أحــدث
عــاصـفـة بـعـد أن أســفـرت مـوجـة من
األعــاصـيـر والـفـيــضـانـات عن مـقـتل
ســـــتــــة أشــــخـــــاص عــــلـى األقل في
أوكـالهـومـا خالل األســبـوع الـسـابق
مــنــهم شــخـصــان في إل ريــنــو قـرب
عــــاصـــمـــة الــــواليـــة يـــوم الــــســـبت
ــــاضـي.وفي مــــيــــزوري أســــفــــرت ا
األعـاصـيـر والعـواصف الـشـديدة عن
مـــقــتل ثـالثــة أشـــخــاص ودمــرت أو
ـــنـــازل ـــئــــات ا أحلــــقت أضــــرارا 
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اشـتـركت   35 فـرقـة اطـفـاء تـابـعـة
ــدني في اطـفـاء ــديـريـة الــدفـاع ا
حــــريق هــــائل انــــدلع فـي مـــعــــمل
إلنـتـاج االلبـان في كربالء ادى الى
. وقــالت مـــصــرع احــد الــعـــامــلــ
ــديـريــة في بـيــان امس االربـعـاء ا
ـــعــداتـــهــا كـــافــة إن ( 35 فـــرقــة 
شـاركت في مـكـافحـة حـريق مـعمل
گــالـة بــاالضـافـة الـى فـرق عـجالت
الـسنـور) مشيـرة الى أن (عمـليات
الـتبـريد اسـتمـرت حتى فـجر امس
االربـعـاء).وافـاد الـبـيـان بـ(الـعـثور
عـلى  جـثة مـتـفحـمـة وانقـاذ عـمال

جراء احلريق) .
مـن جـهــة اخــرى اعــلــنت مــديــريـة
ــدني امس األربــعـاء عن الــدفــاع ا
مــــوقف جـــديــــد لـــلـــحــــرائق افـــاد
بــــــارتــــــفــــــاع عــــــددهــــــا الى 155
حــادثـاً في عــمـوم الــعـراق.وقـالت
ـــوقف ـــديـــريـــة في بـــيـــان إن (ا ا
اجلــــديـــد لـــلــــحـــرائق فـي عـــمـــوم
مـــحــافــظـــات الــعــراق من  8 آيــار
اجلــاري لـغـايـة اول امس الـثالثـاء
تـضمن  155 حـادثـاً) موضـحة أن
ـساحـات احملترقـة بلغت  7آالف (ا
ـــــا فـــــيـــــمـــــا بـــــلـــــغت و 814دو
ـنـقـذة 135ألف و700 ـسـاحـات ا ا
). وكــانت حــرائق كــبـيــرة قـد دو
ألـــتـــهـــمت عـــلى مـــدى األســـابـــيع
اضية مـساحات واسعة الـقليلـة ا
مـن األراضي الـزراعـية فـي منـاطق
مــخـتـلـفــة من الـعـراق ولـم تـتـمـكن
اجلـهات من مـعرفـة منـفذيـها حتى

اآلن. وفـي كـربـالء ايــضــا تـمــكــنت
مـفـارز مـكـافـحـة االجـرام من الـقـاء
الــقــبض عــلى شــخص عـنّـف ابـنه
ـوت باالشـتـراك مع زوجته حـتى ا
الـثـانـيـة. وقال بـيـان إلعالم شـرطة
احملــافــظـة  ان (مــعـلــومـات وردت
تـفـيد بـقيـام شخص بـضرب مـبرح
إلبـــنه الـــبــالـغ من الــعـــمـــر خــمس
وت وتعنيف ابنته سنوات حتى ا
األخـــرى الــبــالــغـــة ثالث ســنــوات
لـكـنـهـا بقـيت عـلى قـيـد احلـياة مع
وجـود كدمـات على أنحـاء مخـتلفه
مـن اجلسـم) . واضـاف انه ( نـظراً
ألهـمـية احلـادث أمر قـائـد الشـرطة
نشآت اللواء احمد علي زويني وا
بـتـشكـيل فريق عـمل برئـاسة مـدير
مـكافحة االجرام وعدد من الضباط
ــنــتــســبــ لــكــشف مـالبــسـات وا
ـــــــة والـــــــقــــــبـض عـــــــلى اجلـــــــر
مـرتـكـبيـهـا).وبـحسب الـبـيـان فانه
(خالل مـدة قـصيـرة تـمكـنت مـفارز
مـكـافـحة اإلجـرام من الـقـبض على
الـرجل وزوجته الثانية البالغة من
الـعـمـر  19 ســنـة وبـعـد الـتـحـقـيق
ــتـهــمـا) مــعــهـمــا اعـتــرفــا بـجــر
مشيرا الى (إحالتهما الى اجلهات
اخملـــتـــصـــة لـــيـــنـــاال جـــزائـــهـــمـــا
ـواطـن الـعـادل). ودعـا الـبـيـان ا
(لـألبالغ عن حاالت العنف األسري
لـغرض اتخـاذ اإلجراءات الالزمة)
مـشـيـرا الى (وجـود قـسم مـخـتص
بــهـذه احلـاالت وهـو قــسم حـمـايـة
األسـرة والطفل تابع لقيادة شرطة
احملــافـظـة له تـنــسـيق مع الـدوائـر
ذات الـعالقة وبـاحث اجـتمـاعي
ورجـال دين ومـخـتصـ في مـجال

الـقــانـون لـلـحـد من حـاالت الـعـنف
األســــــري وتـــــقـــــد الــــــرعـــــايـــــة
واالسـتشارة للعوائل التي حتصل
فــيـهـا مـثل هــكـذا خالفـات حـتى ال
ـــشــاكل وتـــتــحــول الى تـــتــفــاقم ا

جرائم قتل وغيرها). 
كــمـا اعـلـنت قــيـادة شـرطـة كـربالء
امـس عن الــــقــــاء الــــقـــــبض عــــلى
شـخص قـام بقـتل شقـيقـته وابنـها
ــيـراث. اثــر خالف عــائــلـي عـلـى ا
وقــــالـت في بــــيــــان انه (بــــعــــد ان
اسـتخـبرت قـيادة الـشرطـة بحادث
قـتل وجه قـائـد الشـرطـة عبـر نداء
مـــركــــزي جلـــمـــيـع الـــســـيـــطـــرات
ومـفاصل األجـهزة االمـنيـة للـبحث
عـن اجلــاني ) واضـــاف انه (بـــعــد
تـعميم اوصاف الشخص الذي قام
ــة وخـالل ســاعــة واحـدة بــاجلــر

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قـالت دائـرة االسـتـرداد في هـيـئة
النزاهة  امـس انها تعـمل بشكلٍ
حثيـثٍ على اسـترداد أمـ بغداد
الـسـابـق نـعـيم عــبـعــوب مـؤكـدة
أنَّـــهــــا بــــصـــدد تــــســـلــــيم مــــلف
اســــتـــــرداده إلـى الــــســـــلـــــطــــات
السـوريـة.وقـال بـيان لـلـنـزاهة ان
(دائــرة االســتـــرداد في الــهـــيــئــة
اشـارت في مـعـرض حـديـثـهـا عن
ُــتَّــخـذة تــفــاصـيـل إجــراءاتــهــا ا
بصدد استرداد عـبعوب إلى انها
تعـمل عـلى إكـمـال مـلف اسـترداد
ـدان وتــســلــيــمه إلى الــســفـارة ا
ه العراقيـة في دمشق بغـية تقد
إلى السـلـطـات اخملـتصـة مـبـيِـنةً
حتركـهـا فـور تـلـقـيـهـا مـعـلـومات
دان على أراضي تُـفيد بتوقيف ا
اجلـمـهـوريــة الـعـربـيــة الـسـوريـة
تـنـفـيـذاً إلذاعـة الـبـحث الـصـادرة

ــنــطــقــة هي من يــجـب أن تـعــمل ا
ـنـطـقـة وعـلـيـهـا أن عــلى تـهـدئـة ا
تـسـعى لـتـحـمل مـسـؤولـيـة الـدفاع
نطقة ومن أجل عـن نفسها وعن ا
ـنـطـقـة الــدفـاع عن نـفـسـهــا وعن ا
اليـجب االعتمـاد على من هم خارج

نطقة).  ا
وفـي مــا يـــتـــعـــلق بـــقـــيــام بـــعض
ـنــطـقـة ومن الــتـيــارات من داخل ا
خـارجـهـا وسـعيـهـا إلثـارة األزمات
فـــيـــهــا قـــال أن (هـــذه الــتـــيــارات
والـقـوات يـجب أن تـتالشى ويجب
أن تـعـزل تدريـجـيا لـيصـبح مـنطق
الــعـقل واحلــكـمـة هــو احلـاكم بـ
ــــنـــطـــقـــة).ورأى  عالوي ان دول ا
(الـــعـــمل عـــلـى إثــارة األزمـــات في
ـنـطـقـة يثـيـر الـقـلق وألجل احلد ا

مـن هـذه الـتــحـركـات يــجب الـعـمل
ــســائل عـــلى بــحث الــقـــضــايــا وا
ـركـزية في الـعالقات االسـاسـية وا
ــنــطـقــة ومن ضــمــنــهـا بــ دول ا
احــتـرام الـسـيـادة الـوطـنـيـة وعـدم
الــتــدخـل في الــشــؤون الــداخــلــيـة
ـشـتـركة صـالح ا لـلـدول وتـبـادل ا
ـنــطـقــة والـعــمل اجلـاد بــ دول ا
عــلى حتـقـيــقـهـا) مــشـددا عـلى أن
ـــــنــــطـــــقــــة لـــــهــــا الـــــقــــدر (دول ا
واالسـتعداد أكـثر من أي أحد آخر
لــلـحـفــاظ عـلى أمــنـهـا وسالمــتـهـا
واســتــقـرار األوضــاع فـيــهــا لـذلك
يــجب أن تـكــون هـنـالك مــحـادثـات
تــســودهــا روح الـتــســامح إلنــهـاء
الــتــوتـرات الــداخـلــيـة) . من جــهـة
اخــــرى أبـــدت إيــــران تـــأيــــيـــدهـــا

النـــتـــخـــاب نـــائب رئـــيـس احلــزب
ــــقــــراطـي الــــكــــردســــتــــاني الــــد
نـــيــجــيــرفــان الـــبــارزاني رئــيــســاً
لـإلقــلـــيم.وقـــال الـــقـــنـــصل الـــعــام
اإليـراني في محـافظـة السلـيمـانية
سـعـد الله مـسعـوديان في تـصريح
امـس أن انــــتــــخـــــاب الــــبــــارزاني
(الــشــخــصــيــة الــبــارزة والــقــويــة
لـرئاسة اإلقليم حدث هام سيضيء
طـريق حتس الـعالقات ب إيران
وإقــــلــــيـم كــــردســــتـــان).  ورأى أن
(انـتخاب رئيس اإلقـليم حدث هام
وأجــــد مـن الــــضــــروري أن أهــــنئ
شــــعب كــــردســـتــــان بـــانــــتـــخـــاب
شـــخـــصـــيـــة بـــارزة وقـــويــة مـــثل
نــــــــيـــــــجــــــــرفــــــــان الـــــــبــــــــارزاني
لــــلـــمـــنـــصب).وأضـــاف (ال شك أن

انـــتـــخـــاب الـــبــارزانـي ســيـــضيء
الــطـريق لــتـحــسـ الــعالقـات بـ
إيــران واإلقـلــيم وأرجـو أن نــشـهـد
فـي أســــرع وقت أن األولــــويــــة في
نتـخب لإلقليم هي عـمل الرئـيس ا
لـتشكـيل حكومة مـستقرة ومـتابعة
بــرامج الــرفـاه وتـطــويـر اإلقــلـيم).
وعـن عـدم مــشـاركــة كـتــلـة االحتـاد
الـوطـني الكـردستـاني في اجللـسة
ــانـيـة اخملــصـصـة النــتـخـاب الــبـر
رئــيس اإلقــلـيم  قــال مـســعـوديـان
(أعـتقد أن كتلة االحتاد الوطني لم
تـــصــوت ســلــبــاً بـل امــتــنــعت عن
ـشاركة في التـصويت وقد يكون ا
ذلـك نــتــيــجــة لـــســوء تــفــاهم بــ
احلزب الرئيس في اإلقليم وهو

سوء تفاهم موقت). 
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فــقـط تــمــكــنـت ســيــطــرات كــربالء
اخلـارجيـة من جهـة محـافظـة بابل
مـن اعــــتـــقــــالـه قـــبـل خــــروجه من
ـدينة).وفي بـغداد اعلـنت مديرية ا
مـــكــافـــحـــة اجــرام اخلـــضــراء عن
الـــقــبض عــلـى عــصــابـــة لــســرقــة

نازل. ا
وقـالت في بيـان امس ان (مفارزها
عـلـومة شـكـلت فريق واثـر تـلقـي ا
عــــمل مــــخــــتـــصــــا وبــــعـــد جــــمع
ـصادر ـعـلـومـات والتـحـري من ا ا
السرية  إلقاء القبض على افراد
الــعـــصــابــة) مــضــيـــفــة انه(بــعــد
الـتعـمق معهم بـالتـحقيق اعـترفوا
صـراحـة بـقـيامـهم فب سـرقـة مـبلغ
ـــال قــدره  ثـالثــة آالف دوالر مـن ا
ومـــصـــوغـــات ذهـــبـــيـــة وأجـــهــزة

موبايل).

ثالثـة مـوظــفـ في دائــرة صـحـة
األنبـار متـلبـس بـتزويـر تقـارير
طبية مقابل احلـصول على مبالغ
مـالـيــة. وقـالت الـدائــرة في بـيـان
تلقته (الزمان)  امس إن (مالكات
مكـتب حتقـيق الـهيـئة في األنـبار
تمـكـنت من ضـبط ثالثـة متـهـم

ــشــهـود) مـتــلــبــســ بــاجلــرم ا
مؤكدةً (إقدامهم على إدخال أكثر
من  29 تــقــريـــراً طــبـــيــاً مــزوّراً
وإعــطــائــهـــا أرقــامــاً صــادرة في
الــسـجـل الــرســمي لــتــبــدو أنــهـا
صحيحة ليشمل أصحابها ضمن
ـــصــابـــ جـــراء الـــعـــمـــلـــيّــات ا
اإلرهــابــيّـــة زوراً) مــوضــحــة أن
كـتب قادت إلى ضبط (حتريات ا
ـتــهـمـ بــتـســلم مـبــالغ مــالـيـة ا
مــقـــابل إدخـــال هــذه الـــتــقـــاريــر
ـزورة في الـســجل الـرسـمي إذ ا
كانوا يـحصلـون على مـبلغ يصل
إلى  500 دوالر عن كل تقرير يتم

اجلهود لتحقيق هذه الغاية).الى
ذلك كشفت دائـرة التـحقـيقات في
النـزاهة امس األربـعـاء عن ضبط
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بــحــقّه الـــتي ســبق تــنـــظــيــمــهــا
بالتعـاون والتنـسيق بيـنها وب
االدعـاء الـعـام ومـديـريـة الـشـرطة
العـربيـة الدولـيـة).وأدين عبـعوب
بـقـضـيَـة فسـاد تـتـعـلـق بـإضراره
الــعــمــدي بــاألمـــوال الــعــامــة في
مـشــروع تــطـويــر قــنــاة اجلـيش
ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع
ســنــوات اســتـــنــاداً إلى أحــكــام
ادة  340 من قانـون العـقوبات ا
الـعـراقي رقم  111 لـسـنـة 1969

ُعدّل. ا
 وأشــــادت الــــهــــيــــئــــة بـ(الــــدور
اإليــجــابي والــســـريع لــلــجــهــات
ــوضــوع ـــعــنــيــة  الــعــراقــيــة ا
ـدان الهـارب خارج استرداد ا
الـعـراق بـقـضـايـا فـسـاد; لـتـنـفـيذ
الـقــرارات الــصـادرة بــحــقـهم من
القـضـاء الـعـراقي) مـتـطـلـعةً إلى
ـكـافـحـة آفـة ـزيـد من الـعـطـاء  (ا
الـفــســاد الــتي تــتـطــلَّب تــضــافـر

إدخـــاله زورا). فـي غـــضـــون ذلك
أعـلـنت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمارك
اتالف شـــحــنـــة أدويـــة بـــشـــريــة
ــســافــرين ضــبــطت في صــالت ا
ــطـــار بـــغــداد الـــدولي من دون

موافقات أستيرادية. 
وقــــــــالـت فـي بــــــــيـــــــــان امس ان
(الـسـلـطـات الـكـمـركـيـة في كـمـرك
مـــطـــار بـــغـــداد الــــدولي اتـــلـــفت
ادة 68 / الشحنة وفـقا ألحكام ا
ثانيـاً من قـانون الكـمارك رقم 23
ــعــدل وبــاشـراف لــســنـة 1984ا
جلنة اتالف مختـصة شكلت لهذا
الغرض بعد اصـدار قرار قضائي

بحقها). 
وكــانت الــهــيــئــة قــد اتــلــفت اول
امس شحنة أدويـة بشرية ومواد
جتميل في كـمرك الـشحن اجلوي
وارسالـيـة تـمر فـي منـفـذ سـفوان
احلدودي كـونهـما تـالفـت وغـير

صاحلت لالستهالك.
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أصــدرت مـحــكـمـة فـي بـغـداد امس
األربـــعــاء حــكــمًـــا بــاإلعــدام بــحق
فـرنسي سابع خـالل أربعة أيام في
الـعراق بتـهمة االنـتماء إلى تـنظيم
ــدان هـو يــاســ صــقم داعـش. وا
تـحدر من بلـدة لونيل ( 29عـاما) ا
فـي جـنــوب فـرنــســا وأحـد أشــهـر
ــسـلــحـ فـي اإلعالم الـفــرنـسي ا
وقـد تسـلمه الـعراق من سـوريا في
نــــــهـــــــايــــــة كـــــــانــــــون الــــــثـــــــاني
ـاضي.وكـانت مـحـكـمـة في بـغداد ا

اضي أحـكـاما قـد أصـدرت األحـد ا
بـاإلعـدام لـلـمـرة األولى بـحق ثالثة
فــرنـســيـ أديـنــوا بـاالنــتـمـاء إلى
داعـش. وأصدرت احملـكـمـة نفـسـها
اضي حكما باإلعدام على االثن ا
فــرنـسي رابـع أدين بـاالنــتـمـاء إلى
داعـش كـمـا اصـدرت احملـكـمة اول
امس حـكـما آخـر بإعـدام فـرنسـي

آخــرين اديـنــا بـالــتـهـمــة نـفــسـهـا.
واثــــارت مــــحــــاوالت احلــــكــــومــــة
الفرنسية جتنيب احملكوم تنفيذ
الـــعـــقـــوبـــة ردود فـــعل شـــعـــبـــيــة
ورســـمـــيــة غـــاضــبـــة في الـــعــراق

وكـانت وزارة اخلارجيـة الفرنـسية
ــاضي إنـــهــا قـــد اكــدت االثـــنـــ ا
تــعـارض عـقـوبـة اإلعـدام من حـيث
ـبـدأ لكـنـها أضـافت أنـها حتـترم ا
الـسـيادة الـعـراقيـة فـيمـا اكـد وزير
اخلـارجية الفرنسية ان بالده تبذل
اجلــهـود الالزمــة لـتــجـنــيب هـؤالء
الــعــقــوبــة . وتــرفـض احلــكــومـات
نـتم االوربـية عودة مـواطنيـها ا
الـى داعش اليها وفي الوقت نفسه
تــعـارض احـكـام االعـدام. من جـهـة
اخــرى قـتـلـت الـقـوات األمــنـيـة 14
ارهــابـيــاً بــيـنــهم انــتـحــاريـون في

عـملية بطوليـة جنوب غربي مدينة
ـوصـل.وقال بـيـان خلـلـيـة اإلعالم ا
االمـــــني امس ان ( 14 إرهــــابــــيــــاً
بـينـهم انتـحاريـون وقيـادات قتـلوا
خالل اشــتــبـاك جــاء بـعــد عــمـلــيـة
إنــزال جـوي نــفـذته وحــدة خـاصـة
من ابـطـال جهـاز مـكافـحـة اإلرهاب
بــالـتـنــسـيق مع طــيـران الــتـحـالف
ـــعـــلـــومـــات الـــدولـي إســـتـــنـــاداً 
اسـتـخـبـارية مـؤكـدة) مـوضـحا ان
(الـعملية أستهدفت مقراً لعصابات
داعـش اإلرهابية في قضاء احلضر
ــوصل). جـــنــوب غــربي مـــديــنــة ا

ــــديــــريـــة الــــعــــامـــة و اعــــلــــنت ا
لـالســـــتــــــخـــــبـــــارات واالمـن امس
االربـــعــاء  الـــعــثـــور عــلـى طــائــرة
ــصـدر شـمـال مــسـيـرة مـجــهـولـة ا

ديالى.
وقــال بـيــان لـلــمـديــريـة ان (مــفـارز
مـديـريـة اسـتـخـبـارات وأمن ديـالى
ـديــريـة ــيـدانــيــة الـتــابـعــة إلى ا ا
وبـالتنسيق مع قوه أمـنية مشتركه
عـــثــرت عــلى طــائـــرة مــســيــرة في
قـضاء خانق ) وأضاف البيان ان
(الـطـائـرة الـتي  الـعـثـور عـلـيـهـا

صدر). مجهولة ا


