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الـفـنـيـة) واضاف ان (االجـتـمـاع ناقش
حـسم مـوعـد االنـتـخابـات احملـلـيـة عـبر
صادقة على تـقد مقترحات تتضمن ا
قرر من قبل مجلس الوزراء او ـوعد ا ا
دة من ثالثة الى  سـتة اشهر تـاجليـها 
بـاالضـافة الى االسـراع بحـسم القـانون
وخـاصة مايـتعلق بـانتخـابات محـافظة
ـوازنـة كــركـوك وكـذلـك عـرض قـانــون ا
لــلــقــراءة االولى). وبــشــأن اخــر بــحث
اجلـبـوري مع السـفـير الـبـريطـاني لدى
الـعراق جـون ويلكس مـلف االنتـخابات
ودعم الــنــازحــ . وقــال بـيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امـس ان (اجلــانــبــ بــحــثـا
مـلفات عدة منها االنتخابات والنازح
دن احملـررة). واكد اجلـبوري واعـمـار ا
ـان الـى اقرار الـقـانـون من (سـعي الـبـر
خـالل حث الـكـتل لــلـتــوصل الى اتـفـاق
بــشـأن الـنـقـاط اخلـالفـيـة). في غـضـون
ذلـك كــشف الـــنـــائب عن ائـــتالف دولــة
الـقـانون جـاسم محـمد جـعفـرعن وجود
طـــلـب وصـــفه بـــاخلـــجـــول لـــتـــأجـــيل

االنتخابات احمللية .
  وقـــال جــعـــفــر في تـــصــريح امس إن
(هـنـاك طـلـبـاً خـجـوالً قـدم في اجـتـمـاع
رؤســاء الــكـتـل لـتــأجــيل االنـتــخــابـات
احملـلية ثالثة أشهر مع جتميد عملهم)
  واضــاف انه (  االتــفـاق عــلى طـلب
فـرصة من مفوضية االنـتخابات العطاء
مــدة جـديــدة لــلـتــحـالــفـات إليــجـاد أي
ــكن فــضـال عن مــخــاطــبــة تــغـــيــيــر 
احلـكومة بتـنفيذ الـشروط األربعة وهي
إعــادة الــنـازحــ واالسـتــقــرار األمـني
وتـطبيق البايـومتري وسحب السالح).
وأبدى حتالف القوى العراقية احترامه
لـقرار احملكمـة بشأن إجراء االنـتخابات
في مـوعـدهـا احملـدد. وقال رئـيس كـتـلة
الــتــحــالف صالح اجلــبــوري في بــيـان
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امس ان (الـكـتلـة حتتـرم قـرار احملكـمة
بــإجـــراء االنــتــخــابـــات في مــوعــدهــا
احملــــدد). من جـــانــــبه شـــكـك عـــضـــو
االحتـــاد احــمـــد الــســلـــمــانـي بــقــدرة
احلـكـومة عـلى اعادة الـنازحـ . وقال
الـسلـماني في تـصريح امس (نحن مع
اجــراء االنــتـخــابـات فـي مـوعــدهـا اذا
حتـــقـق شــرط اعـــادة الـــنـــازحـــ الى
مـناطقـهم) رافضا (اجـراء االقتراع في

مخيمات النزوح). 
وكـــانت احملــكــمـــة قــد اصــدرت قــرارا
ــوعـد. يــقـضـي بـعــدم جـواز تــأجـيل ا
تـحدث الرسـمي باسم احملـكمة وقـال ا
ايـــاس الــســـامــوك في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امـس ان (احملـكــمـة أصـدرت
ادة بـاالتفـاق قراراً تـفسيـرياً ألحـكام ا
 56 ثــانــيــاً من الــدسـتــور بــنــاء عـلى
ـان) مبـيـناً أن الـطـلب الـوارد من البـر
(احملـكـمـة قـضت فـيه بـوجـوب الـتـقـيد
دة احملددة النتخاب أعضاء مجلس بـا
الـنواب اجلديد) وأضـاف أن (احملكمة
ـوعـد وذلك أكـدت عـدم جـواز تـغـيـيـر ا
حــسب الــتــفـصــيل الــوارد في الــقـرار
الــتـــفــســيــري). من جــهــة اخــرى دعــا
اجلــــــبـــــــوري الى احلــــــفـــــــاظ عــــــلى
االنــتـصـارات وتــفـويت الـفــرصـة عـلى
االرهــــاب. ونــــقـل الــــبــــيــــان امس عن
اجلـبـوري خالل اجـتـماع عـقـدته جلـنة
االمن والــدفــاع الــنــيــابــيــة بــحــضـور
وزيــري الـدفـاع والــداخـلـيــة الـقـول ان
(اخلـروقـات االخـيـرة يـجـب ان ال تـؤثر
ــنـجــز االمــني الــذي حتـقق في عــلى ا
بـغـداد وبـاقي احملـافـظات) داعـيـا الى
(مـــزيـــد من احلـــيـــطـــة واحلـــذر خالل
قـبلـة وتفـويت الفـرصة على ـرحلـة ا ا
االرهـاب الـذي يـحـاول الـنـيل من حـالة

االستقرار التي يعيشها العراق). 
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وسـط انـــبـــاء بـــأن الـــلـــقـــاء ســـاده
الـتـفاهم وااليـجابـية.ويـتألف الـوفد
الــكــردي من نــائب رئـيـس حـكــومـة
اإلقـلـيم  قـوبـاد الـطـالـبانـي ورئيس
ديـوان رئـاسـة اإلقـلـيـم فـؤاد حـس
ــتـحـدث بـاسم احلــكـومـة سـفـ وا
دزيـي. من جــهـــة اخــرى تـــصل إلى
ـالـيـة أربـيل الـيـوم جلـنـة الـرقـابـة ا
اإلحتــاديــة لــغــرض تــدقــيق رواتب
وزارتـي الــتـــربـــيـــة والـــصــحـــة في
اإلقليم تمهيدا لصرفها.وقالت مدير
عــام الـتـخـطــيط في وزارة الـصـحـة
بـاإلقــلـيم فـيـان مـحـمـد في تـصـريح
ـالـية الـعـراقـية إن (جلـنـة الـرقابـة ا
اخلـاصة بالتدقيق في قوائم رواتب
مـوظـفي وزارتي الـتـربيـة والـصـحة
سـتـصل إلى أربيل الـيوم االثـن )
مـوضـحـة ان (اللـجـنة الـتي سـتأتي
الـى أربــــيل قــــادمـــــة من كــــركــــوك
سـتـجـتـمع أوالً مـع وزيـري الـصـحة
والـتـربـيـة على انـفـراد   ثم تـبـاشر
أعـــمــالــهــا).وكـــان وفــد من وزارتي
الــصـحــة والـتـربــيـة في اإلقــلـيم قـد
حـــــمل إلـى بــــغــــداد قـــــوائم رواتب
مــوظـفـي الـوزارتــ لـشــهـر كــانـون
ـاضي  لـتـدقيـقـها بـنـاءً على األول ا
طـــلـب من بـــغـــداد  وقـــد قـــام وفـــد
اإلقــلـيم بـزيـارتــ إلى بـغـداد حـتى

اآلن.
 عـــلى صــعـــيــد آخـــر تــقـــدم  نــائب
مـسؤول تنـظيمـات االحتاد الوطني
الــوطــني الــكـردســتــاني في قــضـاء
طـــــوزخــــورمــــاتــــو حـــــسن بــــارام
اسـتـقـالتـه من منـصـبه. وعـزا بارام
ـشـاركة قـراره الى (لـعـدم رغـبـته بـا
فـي الــــوضـع الــــقـــــائم).وأوضح أن
ـــنـــاطق (األحــــداث األخـــيـــرة فـي ا
ـتــنـازعـة واألزمـة الـداخـلـيـة الـتي ا
يـــعــانـي مــنـــهــا اإلحتـــاد الـــوطــني
الـكردستاني وفشل إدارة احلكم في
اإلقــلــيم من األســبـاب الــتي دفــعـته
لـالسـتــقـالــة).  وأكـد أنه ســيـواصل
الـعمل السياسي من دون ان ينتمي

ألي حزب آخر.
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ـقـاتـلـ الـكرد إردوغـان األحـد بـسـحق ا
في عــفـرين وقــال ان عـلـيـهـم أال يـعـولـوا
عـــلـى دعم واشـــنـــطن .واتـــهـم اردوغــان
خالل كــلــمـة الــقـاهــا في مــؤتـمــر حلـزب
الــعـدالــة والـتـنــمـيــة احلـاكم في مــديـنـة
بــورصـة الـتـركـيــة بـعض حـلــفـاء تـركـيـا
بـتـزويـد وحـدات حـمـايـة الـشـعب بـألـفي
طــائـرة وخـمـسـة آالف شـاحــنـة مـحـمـلـة
بـأسلـحة في تـعليق مـوجه على مـا يبدو
ـتحـدة. من جـهـته  وأكد إلـى الواليـات ا
رئــيس الـوزراء الـتـركـي بن عـلي يـلـدر
األحـد دخول اجليش التركي إلى عفرين
 مـشـيـراً الى أن الـعـمـلـيـة الـتـي سـتـكون
سـريـعـة تـهـدف إلى إقـامـة مـنـطـقـة آمـنـة
بـــعـــمق  30 كـــيـــلـــومــتـــرا في األراضي
الـسـوريـة. وقال يـلـدر لـلصـحـفـي في
اســطــنــبــول امس إن (الــهــدف الـرئــيس
لـلـعـمـلـيـة الـتي سـتـتم عـلى أربع مـراحل
هــــو ضــــمـــان أمـن تــــركـــيــــا)  مــــهـــدداً
ـــكن أن يـــقــدم بـ(اســـتـــهـــداف أي دعم 
لـلـتـنظـيـمـات اإلرهابـيـة خالل الـعمـلـية).
وأشـار إلى أن (قوات بـرية تـركيـة دخلت
إلـى عفرين في احلادية عشرة من صباح
األحـد بـالـتوقـيت احملـلي). وقـال اجليش
الــتــركي في بــيــان أنه قـصـف حـتى اآلن
 153 هـدفـا للـمقـاتلـ األكراد من بـينـها
مـعاقل ومـخابئ. وافـاد مسـؤولون أتراك
ـدعـوم من بـأن اجلـيش الـسـوري احلـر ا
تـــركـــيــا يـــســـاعـــد بــرا فـي الــعـــمـــلـــيــة
العسكرية.واكدوا إطالق أربعة صواريخ
من سـوريـا عـلى مـديـنـة كـلس احلـدودية
الــتـركـيــة خالل الـلــيل مـا أحلق أضـرارا
ـنـازل واصـابـة سـيدة بـجـروح طـفـيـفة
ـدفـعـية جـراء تـنـاشـر الزجـاج   وردت ا

ثل. التركية با
 من جـــهــتــهــا  قــالـت وحــدات حــمــايــة
الـــشــعب إنـــهــا صـــدت الــهـــجــوم بـــعــد
اشـــتــبــاكــات ضـــاريــة. وأشــارت إلى أن
الـقـوات الـتـركـيـة حـاولت عـبـور احلـدود

نـتيـجة األعمـال العـسكريـة لنـظام دمشق
وحـــلــفـــائه). وقـــالت وزارة اخلــارجـــيــة
الــروسـيـة إن وزيـر اخلـارجــيـة سـيـرجي
الفـــروف ونــــظـــيـــره األمـــريــــكي ريـــكس
تـيــلـرسـون بـحـثـا الـصـراع الـسـوري في
ة هـاتفيـة تركزت بـشكل خاص على مـكا
سـبل إرساء االسـتقرار في شـمال البالد.
وقـررت روسيا سحب قـواتها من عفرين
 مـعـربة عن قـلـقهـا جـراء الغـارات لـكنـها
أكـدت عـدم تـدخلـهـا. الى ذلك دعت إيران
إلى نـهاية سريعة لـلهجوم التركي. وقال
ـتحدث باسم اخلارجـية  بهرام قاسمي ا
ان (إيـران تـأمل أن تـنتـهي تـلك الـعمـلـية
نع تعمـيق األزمة في منطقة عـلى الفور 
احلـدود ب تركيا وسـوريا)  مضيفاً ان
(اســتـمــرار األزمـة فـي عـفــرين قـد يــعـزز
اجلماعات اإلرهابية في شمال سوريا).
 وفـي دمــشق  نــدد الـــرئــيس الــســوري
بــشـار األسـد بـالـهـجــوم لـدى اسـتـقـبـاله
األحـــد رئــيس اجملــلس االســـتــراتــيــجي
لــلــعالقــات اخلــارجــيــة اإليــرانـي كــمـال
خـرازي حـيـث بـحـثـا تـطـورات االوضاع.
ونـقـلت وكـالة سـانـا الـرسمـيـة عن االسد
قـوله أن (الـعـدوان الـتـركي الـغـاشم عـلى
ـكن فـصله مـديـنـة عـفـرين الـسـوريـة ال 
عن الــسـيـاسـة الــتي انـتـهـجــهـا الـنـظـام
الـــتــركـي مــنـــذ الــيـــوم األول لألزمــة في
ســوريـا والـتي بــنـيت أســاسـا عـلى دعم
اإلرهــاب والـتـنـظـيـمــات اإلرهـابـيـة عـلى
اخــتالف تـســمـيــاتـهــا). وفي اطـار ردود
االفـــعـــال ايـــضـــاً   تـــظـــاهـــر عـــشـــرات
ـثـلي مـنـظـمـات اجملـتـمع الـنـاشـطـ و
ـدنـي في أربـيل األحـد احـتـجـاجـا عـلى ا
الـعــمـلـيـة   مـحـذرين من حـدوث كـوارث
ـان واألحزاب إنـسـانـية  مـطـالـب الـبـر
الـسـيـاسـيـة باتـخـاذ مـوقف ضـدهـا. كـما
ــتــظــاهــرون اجملـــتــمع الــدولي طــالـب ا
بـالتدخل لـوضع حد للـهجمات الـتركية).
وهــــدد الـــرئـــيـس الـــتـــركـي رجب طـــيب
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اثـارت الـعـملـيـة الـعسـكـرية الـتـركـية في
الحقـة وحدات مـديـنة عـفرين الـسوريـة 
ــدعـومـة من حــمـايـة الــشـعب الــكـرديـة ا
ـتـحـدة ردود افعـال اقـلـيـمـية الـواليـات ا
ودولــيـة  فـفـيـمـا دعـت فـرنـسـا إلى عـقـد
اجـــتــمـــاع طــار جملـــلس األمن لـــبــحث
الـقضية   دعت ايران جـارتها تركيا الى
وقف الـعـمـلـيـة   وشـهـدت مـديـنـة اربيل
تـظـاهرة غـاضـبة ضـد الـهجـوم. وأعـلنت
رئـاســة األركـان الـتـركـيـة مـسـاء الـسـبت
انـطالق عمليـة أسمتهـا (غصن الزيتون)
قـــــالت انـــــهـــــا بـــــهــــدف (إرســـــاء األمن
واالســـتــقــرار عـــلى حــدود تـــركــيــا وفي
ــســلــحـ ــنــطــقـة  والــقــضــاء عـلى ا ا

األكــراد ومــســلــحي داعش فـي عـفــرين).
وتـصـنف انـقـرة وحدات حـمـايـة الـشعب
الـكردي في عفرين بأنهـا جماعة إرهابية
الرتـبـاطـها بـحـزب الـعـمال الـكـردسـتاني
عارض للنظام في تركيا. وقال اجليش ا
الــتــركـي ان قــواته الــبــريــة تــوغــلت في
دفعي للكرد عـفرين مع تكثيف القصف ا
بـهدف طـردهم من منطـقة احلدود  فـيما
نـــفت قـــوات حـــمــايـــة الـــشـــعب صـــحــة
ذلـك.وكـتب وزيــر اخلـارجــيــة الـفــرنـسي
جـــان إيف لــو دريـــان في حــســـابه عــلى
تـويتر األحد ان (فرنسـا تطالب باجتماع
عـاجل جملـلس األمن من أجـل الوضع في
الــغــوطـة وإدلب وعــفــرين). وأضـاف أنه
حتـدث مع نـظـيـره الـتـركي صـباح امس.
وكـان لودريان قـد اتصل هاتـفياً بـنظيره
الـــتـــركي في وقت ســـابق مـن يــوم امس
وابـلـغه إن باريس تـطالـب تركـيا بـضبط
الــنــفس في ســوريـا.وقــال لــو دريـان في
بــيـان عـقب االتــصـال ان (فـرنــسـا تـدعـو
الـسلـطات الـتركـية إلى ضبـط النفس في
ظـل وضع صــعب مـع تــدهــور الــظــروف
اإلنــسـانـيـة في مـنــاطق عـدة من سـوريـا
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إلى عـفريـن ولكنـها فـشلت وأرغـمت على
تحدث بـاسمها في الـتراجع   بحـسب ا
عـفرين بـروسك حسـكة. واكـد مقـتل ستة
مـدني وثالثة من مقـاتليها وإصابة 13
مـدنـيـا آخـرين جـراء الـضـربـات اجلـويـة
الـتركـية. في غضـون ذلك  اطلعت وزارة
اخلـارجية التـركية االحد سـفراء  العراق
واألردن ولــــبــــنــــان وقــــطـــر والــــكــــويت
ـتـعـلـقـة ـعـلـومـات ا والـسـعـوديـة عـلى ا
بـــالــعــمـــلــيــة. وبـــحــسب وكــالـــة أنــبــاء
األنــاضـول الــتــركـيــة  فـقــد اطــلع نـائب
مـستشار وزارة اخلـارجية سادات أونال
سـفـراء الدول اجملـاورة لسـورية  إضـافة
إلـى قـــطـــر والــــكـــويت والــــســـعـــوديـــة
ــعــلــومــات بـشــأن الــعــمــلــيـة. وكــانت
اخلـارجـيـة الـتـركـيـة قـد أطـلـعت الـسـبت
رؤسـاء الــبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة لـلـدول
اخلــمس دائــمـة الــعـضــويـة في مــجـلس
األمـن الــدولي بـــاإلضــافــة إليـــران عــلى

معلومات بهذا الشأن. 
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سـؤولون االيرانـيون رئيس وعـد ا
حـكومـة إقلـيم كردسـتان نـيجـيرفان
الــبـــارزاني بــالــعــمـل عــلى تــقــريب
وجـهـات الـنـظـر بـ بـغـداد واربـيل
ودعم احلـوار ب اجلـانب تـثمـيناً
لـلتغير االيجابي من حكومة االقليم
ازاء احلــــــــوار مـع احلـــــــكــــــــومـــــــة
االحتـادية  مـؤكدين ضرورة تـعزيز
ــواجــهــة مـا الــتــعــاون اإلقــلــيــمي 
وصـــفـــوه بـــســـعي بـــعض الـــقــوى
ـنــطـقـة. لــزعـزعــة أمن واسـتـقــرار ا
ونــقل عن الــرئـيس االيــراني حـسن
روحـــاني قـــولـه خالل اســـتـــقــبـــاله
الــبــارزانـي في طــهــران امس قــوله
وحّد  وجميع (أنّـنا ندعم العراق ا
الــقـومـيـات في مـنــطـقـتـنـا يـجب أن
حتـــصل عــلى حـــقــوقـــهــا في إطــار
الـدستـور ووحدة األرض)  مضـيفاً
أن (الـــــدفــــاع عن ســـــيــــادة الــــدول
وتــثــبــيت احلـدود اجلــغــرافــيـة في
ـنـطقـة مـهـمّة تـقع عـلى عاتق دول ا
نطـقة)  مؤكداً (وجوب وقـوميات ا
تـعـزيـز عالقـات الشـعـبـ في إيران
والــعـراق أكـثـر من الـسـابق  وعـدم
الـــســـمـــاح حتت أي ذريـــعــة كـــانت
زعــــــزعـــــة أمن واســــــتـــــقـــــرار دول
ـنطـقة). واشـار إلى أن (كـردستان ا
جــزء مــهـم من الــعــراق ويــضــطــلع
بـــــدور مـــــهـم في تـــــقـــــويـــــة أمـــــنه
واسـتـقـراره وهـذا ضـروري لـتـطـور
اإلقــــلــــيم)  مــــؤكــــداً (اســــتــــعـــداد
ـسـتـثمـرين اإليـرانـيـ للـمـشـاركة ا
فـي مـــشـــاريع تـــطــــويـــر اإلقـــلـــيم)
مـــشـــددا عــلـى (وجــوب اإلهـــتـــمــام
ـواجهة بـتعـزيز التـعاون اإلقـليمي 
ســعي بــعض الــقـوى لــزعــزعـة أمن

ـنطقـة).واشار روحاني واسـتقرار ا
الـى دور بعـض الـقوى فـي تقـويض
ـــنـــطـــقــة األمـن واالســتـــقـــرار في ا
وتـعزيز الـتعاون اإلقـليمي وقال أنه
ـــــا ال شـك فـــــيه أن قـــــوى ودوالً )
نـطقـة ليـست متـعاطـفة مع خـارج ا
نـطقة ولن تـفكر سوى في شـعوب ا
حتـــقــيق مـــصــاحلــهـــا عــلى اآلمــاد
الـطويلة). الى ذلـك أكد االم العام
لــلــمــجــلـس االعــلى لالمن الــقــومي
االيــراني عـلي شـمـخـاني لـبـارزاني
ان طـــهـــران ســـتـــقــوم بـــكل مـــا في
وســعــهـــا لــدعم اجلــهــود لــتــبــديــد
اخلـالفــــات بــــ بـــــغــــداد واربــــيل
ـساهمـة في اجناح احلوار الذي وا
بـــدأ مــؤخـــرا بــ بــغـــداد واربــيل
بــحــسب وكــالــة االنـبــاء االيــرانــيـة
الـرسـمـية  الـتي قـالت ان شـمـخاني
وقف الى (سياسة اربيل عـزا هذا ا
اجلـديـدة الـتي تـركـز عـلـى الـتـعاون
واحلــــــوار مـع بــــــغــــــداد). واشـــــاد
شـمخاني خالل استقباله البارزاني
ـتـبـادلـة والـتـفـاعالت بـ(الـعالقـات ا
الــتـاريــخـيـة بــ الـشــعب االيـراني
والـعراقي  وخـاصة في احملـافظات
الـتي يسكنـها االكراد) الفتا الى انه
(عـــلى الـــرغم من مـــؤامــرات أعــداء
االمـــتـــ  فــإن ســـيـــاق الــتـــعــاون
الـشـامل والـعالقات االسـتـراتيـجـية
بــــ إيـــــران والــــعــــراق آخــــذة في
الــتـزايـد). وتــابع انه (بـالــنـظـر الى
سـيـاسـة أربيل اجلـديـدة وتركـيـزها
عــلى احلـوار والــتـعــاون مع بـغـداد
فـإن إيران ستبذل جميع إمكانياتها
لـدعم تـسويـة العـقبـات القـائمـة ب
احلــــكــــومــــة االحتــــاديـــة وإقــــلــــيم
كـردسـتان).وكـان الـبارزاني والـوفد
ـرافق قـد وصل الى طـهران مـساء ا
الـسـبت بعـد زيـارة سريـعـة قام بـها
الـى بغـداد والـتقى خـاللهـا بـرئيس
الـوزراء حيدر العبادي لبحث انهاء
نـافذ ـلـفات الـعـالقـة بخـصـوص ا ا
ـطارات ورواتب احلـدودية وادارة ا
ـوظـفـ ومـلف الـنـفط في االقـلـيم ا
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يــشـرع مـجـلس الـنــواب الـيـوم االثـنـ
بــالـتـصـويت عـلى قــانـون االنـتـخـابـات
الـنـيابـية بـعـد صدور قـرار من احملكـمة
االحتـاديـة الـعـلـيـا يـقـضي بـعـدم جـواز
تــأجـيل مــوعـد االقـتـراع  فــيـمــا يـعـلن
احتـاد الـقـوى الـعراقـيـة خالل اجلـلـسة
ناطق احملررة. عـن شروطه اخلاصة بـا
وقــــالـت الــــنــــائــــبــــة عن الــــتــــحــــالف
الـكردسـتاني جنـيبـة جنيـب لـ (الزمان)
ان ورؤساء الكتل اتفقوا امس ان (البر
عــلى حـسـم مـوضــوع االنـتـخــابـات في
جــلــســة الــيــوم بــعــد صــدور قــرار من
احملــكـمــة بـيـقــضي عـدم جــواز تـأجـيل
ـــوعــد) واضــاف ان (احتـــاد الــقــوى ا
اشـترط مقـابل اجراء االنتـخابات اعادة
الــنـازحــ الى مـدنــهم وتـوفــيـر بــيـئـة
مـالئـــمـــة لـــهـم تـــمـــكـــنــــهم من اجـــراء
االقـــتـــراع). وتــــرأس رئـــيس مـــجـــلس
الـنـواب سـليم اجلـبـوري اجتـمـاعا ضم
ثلي الكتل واللجان النيابية رؤسـاء و
ـــصـــادقـــة عـــلى مـــوعـــد ـــنـــاقـــشـــة ا
االنـتـخـابـات . وفي مـسـتـهـل االجـتـماع
شـــــدد اجلـــــبـــــوري عـــــلـى ان (اجــــراء
ــقـرر اصـبح ـوعـد ا االنــتـخـابــات في ا
لـزامــا بـعـد قـرار احملـكـمـة بـشـان ذلك)
واضــاف ان (اجملـتـمــعـ وافــقـوا عـلى
ـصادقة عـرض القرار خالل اجلـلسة وا
ــوعــد احملــدد من قــبل مــجــلس عــلـى ا
الــوزراء فـضال عن تـشـكــيل جلـنـة غـيـر
سـيـاســيـة لـتـضـيـيف الـلـجـنـة االمـنـيـة
ـعنـية بـامن االنتـخابـات) منـوها الى ا
(اهـمـية اتـخـاذ االجراءات الـتي تـضمن
تـوفير االحتياجات الالزمة لالنتخابات
والـتأكـيـد على حتـديد مـوعد لـتضـييف
ناقشة اجلوانب مـفوضية االنتخـابات 

∫©ÊU e «® ‡  dO³š

n U×² « …U{UI  sJ1ô 

U¹U×C « vKŽ w Ëb «

WOŽU³ Ð U½Ë—u ô uHOð —u³¹œ vKŽ u I¹ b¹—b  ‰U¹—
s Š wB  ≠ œ«bGÐ

استعـاد فريق ريـال مدريد نـغمة الـفوز وحقق انـتصارا
كـبيـرا على ديـبور تـيفـو الكورونـا بسـبعـة اهداف مـقابل
هـدف واحـد فـي الـلــقـاء الـذي اقــيم مـســاء امس االحـد
عـلى ملـعب سـانتـياغـو بـيرنـابيـو حلـساب اجلـولة الـ20

من منافسات الدوري االسباني بكرة القدم.
ورفع ريـال مـدريـد رصـيده الى  35 نـقطـة مـتـقـدما الى
ركز الـرابع خلف برشلونة واتلتيـكو مدريد وفالنسيا ا
ـركز فـيـمـا جتـمـد رصـيـد اخلـاسر عن  16 نـقـطـة في ا

الـ 18 من ب  20 فريقا.
وقـــدم الـــريــــال اداء جـــمـــاعـــيـــا عـــكـس من خالله روح
االصــرار عــلـى الــوصــول الى الــنــقــاط الــثالث رغم ان
الـــضـــيف افـــتــتـح الــتـــســـجــيـل في الــدقـــيـــقــة  23 عن

طـريق ادريان لـوبيـز الفـاريز بـيد ان ناتـشو فـيرنـانديز
اعـاد الـكـفـة فـي الـدقـيـقة  32 ثم تـدخل غـاريث بـيل في
الدقيقة  42 ليـوقع على الهدف الثاني الذي انتهى عليه

الشوط االول.
لـكي في الشـوط الثـاني لـيعود واسـتمـر تفـوق النـادي ا
غـاريث بيل في الدقـيقة  58 ويـحرز الهـدف الثالث وفي
الـدقـيـقة  68 جـاء الـدور عـلى لـوكا مـودريـتش لـيـسجل
ـبــاراة وبـعـد عــشـر دقـائـق ابـتـسم اســمه في بـطــاقـة ا
احلظ امــام كـــريــســتـــيــانــو رونـــالــدو مــحـــرزا الــهــدف
اخلــامس وحـانت الــدقـيـقـة � 84 لـيــعـود كـريــسـتــيـانـو
رونالـدو ويؤكد احقـية الريـال بالهـدف السادس قبل ان
يغلق الـرصيد نـاتشو فيـرنانديز في الـدقيقة  88 مـعلنا

الهدف السابع. 

الــسـابق وفـي الـشــمـالــيـة   غــائـمـاً
جـزئياً يـتحول تدريـجياً الى غائم مع
فـرصـة لـتـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفة
مـتفرقة خـاصة في اقسامهـا اجلبلية
ودرجــات احلــرارة تــرتـفـع قـلــيالً عن
الـيــوم الـسـابق وفي اجلـنـوبـيـة بـ
صـــحــو وغــائم جـــزئــيــاً   ودرجــات
احلـــرارة تـــرتـــفع قـــلــيـال عن الـــيــوم
الـسـابق). فـيـمـا ضـربت هـزة أرضـية
بقوة  4.2  درجـة على مقياس ريختر
مـدينة قـصر شيرين الـتابعـة حملافظة
كــرمــانـشــاه االيــرانــيـة الــقــريــبـة من
احلـدود العراقية. وقال بيان امس ان
(مـركـز رصد الـزلزال بـجامـعة طـهران
أعــلن أن مـركــز الـهــزة األرضـيــة يـقع
عـلى مـسـافة سـبـعـة كيـلـو مـترات من
مـدينـة قصـر شيرين و 25 كـيلـو مترا
عـن مديـنـة سربـيل زهـاب وعـلى عمق
14 كـيلو مـترا وان وقت وقوعـها كان
فـي الساعة اخلامسة و 49 دقـيقة من
صـــــبـــــاح يـــــوم امـس) وأضــــاف أن
(الــتــقـاريــر الـواردة لـم تـذكــر حـدوث
خـسائـر بشريـة أو ماديـة جراء وقوع

الهزة ).

بـضع درجات عن اليوم السابق وفي
الــشـمــالـيـة غــائـمــاً جـزئــيـاً يــتـحـول
تـدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط
أمـطار خالل الـليل مع فـرصة حلدوث
عــواصف رعــديــة ودرجــات احلـرارة
مــــقـــاربــــة لـــلــــيــــوم الـــســــابق وفي
اجلـنوبية   ب غـائم جزئي وأحياناً
غـائـمـاً يتـحـول تـدريجـيـا خالل الـليل
الـى صـحـو   ودرجـات تــرتـفع قـلـيالً
عـن اليـوم السـابق) وتـابع ان (طقس
قبل سيكون في الوسطى األربـعاء ا
بـــ صــحـــو مع قـــطع من الـــغــيــوم
ودرجـات احلـرارة تنـخفض قـليالً عن
الـيوم السابق وفـي الشمالـية غائماً
مع تـساقط زخات مطر خفيفة متفرقة
خـــاصــة في أقـــســامــهـــا اجلــبـــلــيــة
ودرجـــات احلــرارة مــقــاربـــة لــلــيــوم
ــنـطــقـة اجلـنــوبـيـة الــسـابق وفي ا
صـــحــواً ودرجــات احلـــرارة تــرتــفع
قــلـيالً عـن الـيـوم الــسـابق) واضـاف
ــقـبل الــبــيـان ان (طــقس اخلـمــيس ا
ســيــكــون في الــوســطى صــحـواً مع
قــطع من الــغـيــوم ودرجـات احلـرارة
تــــرتـــفع بــــضع درجـــات عـن الـــيـــوم
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توقعت الهيئة العامة لألنواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة
الـــنــقل أن يـــكــون طـــقس الـــيــومــ
ـقـبلـ غائـما جـزئيـاً مع انخـفاض ا
فـي درجات احلرارة الى ثالث درجات
مــئـويــة فـيــمـا ضــربت هـزة ارضــيـة
جـديدة مديـنة قصـر شيرين االيـرانية
الـقريبـة من احلدود العـراقية. واكدت
الـهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان) أمس
ـغــبــرة الــيـوم (اســتــمــرار االجــواء ا
نطقة الوسطى سيكون االثـن ففي ا
الــطــقس بــ غـائـم جـزئي وأحــيــانـاً
غـائمـاً وفي الشـماليـة غائـماً جـزئياً
وأحـيـانـاً غـائمـاً يـتـحـول خالل الـليل
وفي اجلـنـوبـيـة بـ غائم الـى صحـو
) واضاف ان جـزئي  وأحـيانـاً غـائمـاً
(درجــات احلـرارة سـتـنــخـفض قـلـيال
عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد
 17  مـئـويـة والـصـغـرى 3 مـئـويـة )
واوضـح الـبــيــان ان (طــقس يــوم غـد
الـثالثاء سيكون في الوسطى  غائماً
جـــزئــيــاً ودرجــات احلـــرارة تــرتــفع
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اكد خـبـيـر قانـوني عـدم امـكـانيـة مـقـاضاة الـتـحـالف الدولي
ـعارك ضـد  تنـظيم ـدنيـ خالل ا ضـد االرهـاب بتـهم قتل ا
داعـش  مشـيرا الى ان احلـكومـة العـراقـية هي الـتي تتـكفل
ـتـضـررين من الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية وفـق قانـون تـعـويض ا
ـدنـيـ رواتب ومـبـالغ واالرهـابـيــة بـتـسـلـيم الـضـحـايــا من ا
تعويـضية وقطعة ارض. وقال اخلـبير طارق حرب لـ(الزمان)
ــوجب الــقـانــون الـدولـي ال يـحق لــلــمـدنــيـ خالل امس ( 
احلرب مقـاضاة اجليـوش التي اقترفـت اخطاء مطـلقا فضال
عن عـدم امـكانـيـة محـاسـبة اي جـيش لـقـتله ارهـابـي خالل
ـوجب قـانـون تـعـويض ـعـارك). واضـاف ان (احلـكــومـة و ا
ضـحـايـا الـعـمـلـيـات الـعــسـكـريـة واالرهـابـيـة هي من تـتـكـفل
دنـي بـامـوال تعـويـضيـة وصرف بـتعـويض الـضحـايـا من ا
ا اصابهم من رواتب شهـرية وقطع اراض سكنـية تعويـضا 
ــاثـلـة لم يـتــمـكن فـيـهـا ضـرر). وتــابع ان (حـوادث كـثـيـرة 
اجلـانب الـعـراقي من اسـتــحـصـال تـعـويـضـات من  اجلـيش
االمـريـكي او التـحالف الـدولي ).وكانت مـنظـمة دولـية اعـلنت
قــد اعـلـنت عن اســتـشـهـاد  1579 مـدنــيـا عـراقــيـا بـغـارات
ـتحـدة األمـيـركـية لـلتـحـالف الـدولي الـذي تقـوده  الـواليـات ا
خالل اقل من عام. وتـابعت مـنظمـة  إيروورز  الـتي تأسست
في لـنـدن صـيف الـعـام  2014 وتضـم صحـفـيـ وبـاحـث

وصل في في  تقـريرها الـسنوي    إنه (بـ بداية معـركة ا
 17 تـشرين األول  2016 وإعالن حتـريرها في الـعاشر من
تــمـوز  2017 قـتل مـا بـ  1066- 1579 مـدنـيــا بـغـارات

التحالف على ثاني أكبر مدن العراق).
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بـحـث وزيـر اخلـارجـيـة الـتـركي مـولـود
جـاويش اوغلو خالل زيارته الى  بغداد
التمهيد الجتماع اللجنة العليا للتعاون
الـسـتراتـيجي الـتي سـتنـعـقد في انـقرة
ويــحـضـرهــا رئـيـسـا الــوزراء الـعـراقي
والـتركي. وقال النـاطق باسم اخلارجية
احـمد محـجوب في تصـريح ان (الزيارة
الـتي تـسـتغـرق يـومـاً واحداً  تـتـضمن
بـحث ملفات الـطاقة والتـعاون التجاري
والـتــمـهـيـد الجـتــمـاع الـلـجـنــة الـعـلـيـا
لـلتعاون الستراتيجي التي ستنعقد في
انـــقـــرة ويــحـــضـــرهــا رئـــيـــســا وزراء
الـــبــلــدين). وبـــحث وزيــر اخلـــارجــيــة
ابــراهــيم اجلــعــفــري مع اوغــلــو ســبل
تـطوير الـعالقات الـثنائـية ب الـبلدين

بحسب بيان مقتضب للخارجية. وتأتي
زيـــارة اوغـــلـــو الى بـــغـــداد غـــداة شن
اجلــيش الـتـركي عــمـلـيـة عــسـكـريـة في
ــقـاتــلـ مــديـنــة عـفــرين مـســتـهــدفـاً ا
االكــراد. وأكـد أوغـلــو ضـرورة تـطــهـيـر
بـــاقي مـــنــاطـق ســوريـــا والـــعــراق من
االرهـابي في عمـليات مشـابهة لعـملية
عــفـرين  وقــال لــلـصــحـفــيـ امس انه
(مـثلـما بدأت تـركيـا بتطـهيـر عفرين من
اإلرهـابيـ عبـر عمـليـة غصن الـزيتون
يــجب تــطــهـيــر بــاقي مــنــاطق ســوريـا
والــعـراق وجـبــال تـركــيـا مــنـهم).وكـان
نــائب رئــيـس اجلــبــهــة الــتــركــمــانــيـة
الـعـراقـيـة النـائب حـسن تـوران قـد افاد
الـسـبت بأن اوغـلو سـيـلتـقي الرئـاسات
الـثالث والهيـئة التـنسيـقية الـتركمـانية

ناطق احملررة. العمار ا 6


