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اكــد  الـسـفـيـر الـتـركي لـدى بـغـداد
فـاحت يلدز امس مـشاركة بالده في
ـانح اخلـاص بالعراق مـؤتمر ا
ــزمع عــقـده الــشـهــر اجلـاري في ا
الــــكــــويت. ونــــقل بــــيــــان لـــوزارة
الــتــخــطــيط  عن يــلـدز قــوله خالل
اسـتقبـال ووزير التـخطيـط سلمان
اجلــمــيــلي له في مــكــتــبه (تــركــيـا
سـتشارك في مؤتمر الكويت للدول
ـانحـة وستـعلن عن حـجم الدعم ا
الـذي ستقـدمه للـعراق سواء أكان
مــــنـــحــــة أو قـــرضـــا مــــيـــســـرا أو
مـساهمات استثمارية). بدوره أكد
اجلــمــيـلي أهــمـيــة دور تـركــيـا في
ـؤتمـر  فـضال عن دورها إجنـاح ا
فـي عملـيات إعادة اإلعـمار. وأشار
الـى أن (الــــعالقــــات الـــتــــجــــاريـــة
واالقــتـصـاديـة بــ الـبـلـدين بـدأت
تـتعـافى بـعد أن تـأثرت بـالظروف
الـتي مـر بهـا العـراق خالل الثالث
ـثـلـة بـوجـود ـاضـيـة  سـنـوات ا
تـــــنـــــظــــيـم داعش اإلرهـــــابي مــــا
انـعـكس سـلـبا عـلى حـجم الـتـبادل
الـــتــجــاري بــ الـــبــلــدين). ودعــا
اجلــمـيـلي الـشـركـات الـتـركـيـة إلى
(اإلســــهـــام في عـــمـــلـــيـــات إعـــادة
اإلعـــمــار واحلــصـــول عــلى فــرص
اســـتـــثـــمــاريـــة كـــبـــيــرة). وبـــحث
اجلــــانـــبـــان تــــعـــزيـــز الــــعالقـــات
واصـفات الـثـنائـية فـي مجـاالت ا
ــقـايـيس والـتـعـاون الـكـمـركي وا
ـنــافـذ وجتــارة الــذهب وتـأهــيل ا
احلــدوديـة بــ الـبــلـديـن. ويـغـادر
اجلــمـيـلي الـيـوم اخلـمـيس بـغـداد
مـــتــوجــهــا إلـى أنــقــرة في زيــارة
رسمية تستمر يوم للتباحث مع
اجلـــانب الـــتـــركي في جـــمـــلــة من
ــشـــتــركــة. ويــخــطط الـــقــضــايــا ا
الـــعــراق لـــطــرح  157 مـــشـــروعــاً
ـانـحـ اســتـثـمـاريـاً في مـؤتـمـر ا
قرر أن تشارك فيه نحو الذي من ا
ـدة ب  70دولـة ويـنـعـقـد خالل ا
 12و 14 شـبـاط اجلاري. وأعـلنت
ـــاضي عن احلــــكـــومـــة في أيـــار ا
حـاجـتـهـا لـنـحـو مـئـة مـلـيـار دوالر
ـنـاطق احملررة من إلعـادة إعـمـار ا

سـيـطـرة داعش. وتـعـرضت الـبـنى
الـتحـتيـة للـوزارات في احملـافظات
الـتي خضـعت لسـيطرة داعش إلى
خــســائـر كــبــيـرة مــنـهــا مــشـاريع
ـنــشـآت الــطــاقـة الــكـهــربــائـيــة وا
ـــلـــيــارات احلـــكـــومـــيـــة قـــدرت 
الـدوالرات. على صعيـد آخر تعتزم
الــكــويت احــدى الــدول الــرئــيــسـة
االعـضـاء فـي مـنظـمـة اوبـك لـلدول
ــصـدرة لـلــنـفط  انـفــاق اكـثـر من ا
 500 مــلـيـار دوالر بـحـلـول 2040
لـتـعـزيـز قـدراتهـا في انـتـاج الـنفط
والــغـاز والـتـكــريـر. وقـال الـرئـيس
ــؤســســة الــبــتــرول الـــتــنــفــيــذي 
الــكــويــتــيـة خـالل مـنــتــدى بــشـأن
ؤسـسة اسـتراتـيجـية الـطاقـة ان ا
ـشـاريع تــعـتــزم تـنـفــيـذ عـدد مـن ا
الــكـبـرى لـزيـادة انـتـاج الـنـفط الى
 4,75 مــلــيــون بــرمــيل فـي الــيـوم
بحلول 2040. واضـاف العدساني
ـــــنــــتـــــدى الـــــذي عــــقـــــد في فـي ا
الــعـاصـمـة الـكـويت انه (لـتـحـقـيق
هـــذه االهــداف تــعــتــزم مــؤســســة
الــبــتـرول الــكـويــتــيـة انــفـاق 114
مـليار دوالر ( 92 مـليـار يورو) من
االســــتـــثــــمـــارات في الــــســـنـــوات
قبلة و 394 مليار دوالر اخلمس ا
(نــحـو  317 مــلـيــار يـورو) أخـرى

بحلول 2040). 
وتـبـلغ الـقـدرة االنـتـاجـيـة لـلـكويت
حــالــيــا  3,1 مـــلــيــون بــرمــيل في
الـيوم بـاستـثناء  250 الـف برميل
فـي الـيــوم يــتم اســتـخــراجــهـا من
حــــقـــلي اخلــــفـــجي والــــوفـــرة في
ــنـطـقـة احملـايــدة مع الـسـعـوديـة ا
الــتي كــانت مـغــلــقـة مــنـذ تــشـرين

االول 2014.  
وتـعـتـزم الـكـويت رفـع قـدرة انـتاج
الـــنــفط اخلــام الى اربــعــة ماليــ

بــرمـيل فـي الـيـوم بــحـلـول 2020 
واشــــار الـــعـــدســـانـي ايـــضـــا الى
مـــشـــاريع لـــزيـــادة انــتـــاج الـــغــاز
وقــدرات الــتــكــريـر بــشــكل كــبــيـر.
ويــأتـي هـذا االعـالن فــيـمــا تــرجح
ـوازنـة لـلـعام الـكـويت عـجـزا في ا
الـرابع على التـوالي بسبب تراجع
ـئة من اسـعار الـنفط اذ ان  90 بـا

عائدات البالد من النفط.
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وصـل الــداعــيـــة االسالمي الـــشــيخ
الـدكتـور احمد الـكبيـسي الى بغداد
امـس قــادمــاً من مــكــان اقــامــته في
ـتـحـدة . دولــة االمـارات الـعـربــيـة ا
وبـحسب مـصادر فـإن الزيـارة تأتي
تــلـبــيـة لــدعــوة تـلــقـاهــا من رئـيس
الــوزراء حـيــدر الـعــبـادي مــؤخـرا .
ـــقـــرر ان يـــؤم الـــكـــبـــيـــسي ومـن ا
ــصــلـــ في جــامع ابي حــنــيــفــة ا
الـنعمان يوم غد اجلـمعة بعد غياب
طــــويل دام لــــســــنـــوات. وكــــان في
اسـتقبـال الكبـيسي في مـطار بغداد
الـدولي رئيس ديوان الوقف السني
عـبد اللطيف الهميم. واشاد الهميم
بــالـكـبــيـسي وقـال في تــصـريـحـات
لـصـحفـي ان (الـعـراق يحـتاج إلى
وجـود هذه القامـة الكبيـرة) مشيداً
بـاعتدالية الكبـيسي معرباً عن ثقته
بـأن الكبـيسي سيعـمل على حتس
ـــا عــرف عــنه من مــقــته اخلــطــاب 
لـــلـــطــائـــفـــيـــة .  من جـــهــتـه ابــدى
الـــكــبـــيــسـي ســروره بـــعــودته الى
العراق وقال في تصريح انه (طوال
ــاضـيــة كــان يــتــمـنى الــســنــوات ا
الـعـودة الى الـعـراق وهـا هـو يـلـبي
ـة لـزيــارة الـعـراق الـذي دعــوة كـر
يـتـغنـى به العـالم اجـمع). وتابع ان
(الـــعـــودة الى الـــعـــراق لـــهــا طـــعم
خــاص) واشـار الى ان (االنــتـصـار
عــــــــــلـى داعـش هـــــــــو واحــــــــــد من
االجنــازات الـعــديـدة الــتي حـقــقـهـا
الـعـراق  ومن بـيـنـهـا اعـادة الـعراق
الى احلـاضنة الـعربية) مـضيفاً ان
(هـذه احلـكـومـة اسـتـطـاعت ان تـمد

اجلـــســـور مع الـــعــرب وان تـــعـــيــد
لـلـعـراق هـيـبـته وان تـعـيـد لـلشـعب
الـعراقي وحدته). واشار الى اهمية
االنـتخـابات وقال ان الـعراق مـعتاد
عــلى اجـواء االنــتـخــابـات ودعـا كل
ن عــــــراقـي ان يـــــعــــــطـي صـــــوتـه 
يــســتــحق. وفي الــنــجف زار زعــيم
الــتــيـار الــصـدري مــقــتـدى الــصـدر
ـــــــرجـع الـــــــديـــــــنـي عـــــــلي أمـس ا

ـحـافـظة الـسـيـسـتانـي في مكـتـبه 
الـنـجف. وأكـتـفى مـصـدر مـقرب من
الــصـدر بـالــقـول ان الـصــدر حـضـر
خـالل الـزيــارة مـجــلس عــزاء اقـامه
مــكـتب الـســيـسـتــاني بـذكـرى وفـاة
الـسيدة  فاطـمة الزهراء من دون ان
يـورد مـزيـداً من الـتـفـاصـيل.وكـانت
آخـر زيارة للـصدر الى السـيستاني

في تشرين األول من عام 2016 .
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يـسـتـأنف مـجلـس النـواب جـلـسته
ــــقـــبـل بــــعــــد انــــهـــاء الــــســــبـت ا
اســتـجـواب وزيـر الــكـهـربـاء قـاسم
الــــفـــهـــداوي وتــــضـــيـــيـف رئـــيس
ــنـاقـشـة الــوزراء حـيـدر الــعـبـادي 
ـوازنة التي رفضت كتل التحالف ا
الـكردسـتاني تمـريرها واالسـتمرار
ـشـاركـة في اجلـلـسـات الى بـعـدم ا
حــــ اجــــراء الــــتـــعــــديالت عــــلى
الـــقـــانـــون. وقـــالت الـــنـــائـــبـــة عن
الـتحالـف جنيبة جنـيب لـ (الزمان)
امـس ان (الــكــتـل الــكــردســـتــانــيــة
ــان الــتي قـــاطــعت جـــلــســة الــبـــر
نـاقشة شـهدت تـضيـيف الـعبـادي 
ـــوازنــة مع الــكــتـل الــتي تــرفض ا
تــــمــــريــــر الــــقــــانــــون)  مــــؤكــــدة
ـقـاطــعـة اجلـلـسـات (االســتـمـرار 
الـى حــ اجـراء الــتــعــديالت). من
جــانـبه قــال الـنــائب عن الـتــحـالف
الـوطني محـمد اللـكاش لـ (الزمان)
امـس ان (اجلـلــسـة شــهـدت انــهـاء
الـــــــشق االول مـن اســــــتــــــجــــــواب

الـفـهـداوي مـن قـبل الـنـائـبـة حـنان
الــفـتالوي بـاالضـافـة الى مـنـاقـشـة
ـوازنة الـتي وعد الـعبادي قـانون ا
اجـراء لقـاءات متعـددة من اجلهات
الــرافـضــة تـمــريـر الـقــانـون مــنـهـا
نـتـجة لـلـنـفط وكذلك احملـافـظـات ا
احتـاد الـقوى الـعراقـيـة والتـحالف
الـكـردستـاني للـوصـول الى صيـغة
تـوافقـية بشـأن القانـون). بدورها 
كـشـفت الـفـتالوي عن تـعـاقد وزارة
الـكهـرباء مع شركـات لبـيع الفواكه
واخلــضـر جلـبـايـة امـوال الـطـاقـة.
وقـالت الـفتالوي في تـصريح امس
إن (أصـــحـــاب شـــركـــات الـــفـــواكه
واخلـضر  التـعاقد معـهم جلباية
أموال الكهرباء) على حد تعبيرها.
مــشـيــرة الى أن (كل الـعــقـود الـتي
ــلف مـــنـــحت لــلـــمــســـتــثـــمــريـن 
اخلـصـخصـة كـانت هدايـا مـجانـية
أعــطـيت لـلـمـسـتـثـمـرين)  وبـشـأن
رهـن نــفط مـــحــافــظـــات الــبــصــرة
ومـيـسان وذي قـار اكدت الـفتالوي
إن (الــوزارة تـعــاقـدت عــلى عـشـرة
آالف مـــيـــغـــاواط حـــيث تـــشـــتــري

ــيـغـاواط بـ 32 دوالرًا بــاإلضـافـة ا
الـى  63 دوالرا كــــــمـــــصـــــروفـــــات
إضافية حيث يكون  95 دوالراً هو
ــيــغـــاواط بــدون الــنــقل). ســـعــر ا
وبـــشـــأن اخـــر تـــابع الـــلـــكــاش ان
(اجملــــلـس انـــهـى الـــقــــراءة االولى
لـــقــوانـــ الــنــزاهـــة ومــنع اطالق
ـنـاسـبـات الــعـيـارات الـنـاريـة في ا
وكــذلك الــتـعــديل الــثـانـي لـقــانـون
انــــتـــخــــابـــات مــــجـــلـس الـــنـــواب
بــــاالضـــافـــة الى تــــعـــديل قـــانـــون
الــشـركـات رقم  21 لــسـنـة 1997)
الفـتا الى انه (تـقرر تاجـيل القراءة
االولـى لـــقــــانـــون الــــكـــسـب غـــيـــر
ـشروع وكذلك اسـتئنـاف اجللسة ا
ـقـبل)  وعـن قـنـاعة يــوم الـسـبت ا
اجملـلس بـأجـوبـة وزيـر االتـصاالت
حــسن الـراشــد من عـدمــهـا قـال ان
(الــتـوجه الـعـام داخل اجملـلس هـو
اقـالة الـراشد). من جهـة اخرى اكد
الـعبـادي اعتمـاد النـسب السكـانية
ـوازنـة بــشـأن حـصـة االقــلـيم في ا
وانـه ال يـــــوجــــد مـــــانـع من اطالق
ـنتـجة الـبـترودوالر لـلـمحـافظـات ا

لـلـنفط.وقـال العـبـادي خالل جلـسة
ـان ان (اعـتـماد تـضـيـيـفه في الـبـر
ــوازنـة  من حــصـة االقــلـيم في ا
خـالل الـنـسب الــسـكــانـيـة من اجل
ــسـاواة والــعــدالــة في حتــقــيـق  ا
ــوارد)  مـــنـــوهــا الى ان تـــوزيع ا
(احلـكـومة تـعمل عـلى توفـير األمن
واخلــــــــــدمـــــــــات مـن أجل عـــــــــودة
الـنازح وتوزيع بـطاقات الناخب
بـــيـــنـــهم)  واضـــاف ان (مـــجـــلس
الـــوزراء أطــلـق الــتـــخــصـــيــصــات
ــفـوضــيـة األنــتـخــابـات) ــالــيـة  ا
وتـــــابع انـه (ال يــــوجــــد مـــــانع من
اطـالق مــــــبــــــالغ الــــــبــــــتـــــرودوالر
ــنـتــجـة لـلــنـفط ) لــلـمــحـافــظـات ا
ـــكن زيـــادة مــــشـــيـــرا الى انـه (ال
ـوازنـة ومــسـتـعـدون الــعـجـز فـي ا
لـــلـــوصــول إلـى حــلـــول لـــتــمـــريــر
ــــوازنــــة). وكـــشـف الـــنــــائب عن ا
مـحـافـظـة نـينـوى احـمـد اجلـبوري
عـن اسباب رفض نواب احملافظات
ـــوازنـــة.وقــال احملـــررة تـــمـــريـــر ا
اجلـبوري في تـصريح امس (نواب
ـنـاطق احملـررة يـرفـضـون تـمـرير ا

وازنة من اجل ضمان حقوق تلك ا
ــنـاطق كــون الـقـانـون يــخـلـو من ا
امـور كـثـيرة مـنـهـا عدم تـخـصيص
مــبـالغ إلعـادة اإلعــمـار اضـافـة الى
ـدخرة الـتي يفـترض أن الـرواتب ا
ان تــكــون امـانــات لــدى احلـكــومـة
اثـناء عـملـيات التـحريـر لم يصرف
ـئة مـنـهـا سـوى اقل من خـمسـة بـا
فـضال عن تـوقف مـفـردات البـطـاقة
الـتـمـوينـيـة الكـثر من  3 سـنـوات).
بـدوره  لـفت رئـيس اجمللس سـليم
اجلـــبــوري الى ان تــعــديل قــانــون
االنـتـخـابـات جاء بـنـاء عـلى بعض
ـالحظات الـتي قدمـتهـا مفـوضية ا
ـتــعـلـقـة بـاجلـوانب االنــتـخـابـات ا
الـــفـــنـــيــة. واكـــد اجلـــبــوري خالل
فـوضية اشارت الى اجلـلسة ان (ا
ان عـــمـــلــيـــة الـــتــصـــويت لـــيــست
ـا عــمــلـيــة الــعـد الــكــتـرونــيــة وا
والـــفـــرز ســـتـــكــون الـــكـــتـــرونـــيــة
والـــــتــــصــــويـت اخلــــاص يــــكــــون
بــتـاشــيـرة تــمـيــزه عن الـتــصـويت
الــــعــــام). وكـــشـف مـــصــــدر عن ان
ادراج تــعــديل الـقــانــون في جـدول

ن ـا وصفه ارضاء  االعـمال جاء 
ال يـحـمـلون شـهـادة الـبكـلـوريوس.
ـصدر في تـصريح امس إن ورأى ا
ــان الـتــعـديل (إدراج رئــاسـة الــبـر
ضـمن جـدول اعـمـال اجلـلـسـة يـعد
خــرقـا واضــحـا لـلــنـظــام الـداخـلي
ـن ال يـحــمــلــون شــهـادة وارضــاء 

البكالوريوس).

تحف العراقي ببغداد ضمن مبادرة تطوعية  œU³—…∫ شبان من منظمة غير حكومية يطلون ابواب ا
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{ واشـنطن -ا ف ب: أكد الرئيس
االمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامب امس
الـــثالثـــاء أمـــام الــكـــونـــغــرس في
خـــطــابه االول عن حـــالــة االحتــاد
ـــتـــحــدة (الى وقـــوف الـــواليــات ا
جـانب الشعب االيراني في نضاله
الــشـجـاع في ســبـيل احلـريـة) في
اشـــــــارة الـى الـــــــتـــــــظـــــــاهــــــرات
االحـتجـاجية الـتي شهدتـها ايران
اخـــيـــرا. وقـــال تـــرامـب (عـــنـــدمــا
انـــتــفض الـــشــعب االيـــراني ضــد
جـرائم ديـكـتـاتوريـته الـفـاسدة لم
ألـتزم الصـمت" مطالـبا في الوقت
ـشـاكل نـفـسه "الـكـونـغـرس بـحل ا
اجلـوهـرية لالتـفـاق الكـارثي حول

البرنامج النووي االيراني).

وأعـلن ترامب أمام الـكونغرس أنه
وقّع لـتوّه مـرسومـا يقـضي بـإبقاء
مــعـتــقل غـوانــتـانــامـو مــفـتــوحـا
لـــيـــســـدل بـــذلك الـــســـتـــارة عـــلى
احملـاوالت الفاشلـة والعديدة التي
بـذلـهـا سلـفه بـاراك اوبـاما الغالق
هـذا الـسـجن. وقـال تـرامب (الـيوم
أفـي بوعد آخـر) من وعود احلـملة
االنـتـخـابـيـة مضـيـفـا (لـقـد وقّعت
لـتـوّي مرسـوما يـأمـر وزير الـدفاع
جـــيم مـــاتـــيـس بـــإعـــادة الـــنـــظــر
تـعـلـقـة بـاالحـتـجاز بـسـيـاسـتـنـا ا
ــنــشــآت الــعـــســكــري وبــابـــقــاء ا
الـــســـجــنـــيـــة في غـــوانــتـــانـــامــو

مفتوحة).
وأكــــــــــد تــــــــــرامـب ان (احلـــــــــدود

ــفــتـوحــة) ســمــحت لـعــصــابـات ا
اخملـدرات بـالـتـسـلل الـى الـواليات
ـــتــحــدة وأزهــقت (الـــكــثــيــر من ا
االرواح) مـــــجـــــددا عـــــزمـه عـــــلى

تشديد سياسة الهجرة.
 وقــال تـــرامب (عــلى مــدى عــقــود
ـــفــــتــــوحـــة ســــمــــحت احلــــدود ا
لـلمـخدرات والـعصابـات بالـتفشي
في مـجتمـعاتنا االكـثر ضعـفا. لقد
اليــــ الـــعـــمـــال ذوي ســــمـــحت 
ــنــافــســة ـــنــخــفــضــة  االجــور ا
االمـــريــكــيـــ االكــثــر فـــقــرا عــلى
الــوظــائف واالجــور. واالســوأ من
ذلـك انـــهـــا ازهـــقت الـــكـــثـــيـــر من

االرواح البريئة).
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ضــــربت هـــزة ارضــــيـــة بـــقـــوة  6.1
درجـة عـلى مقـياس ريـخـتر الـعاصـمة
األفــغــانــيـة كــابل. وقــال مــركــز رصـد
الــزلــزال األورومــتــوســطي فـي بــيـان
امـس ان (الزلزال الذي شـعر به أيضا
سـكان بـاكسـتان  وقع عـلى بعد 270
كــيــلــومــتــرا شـمــال شــرقي كــابل في
مــنــطـــقــة جــبــال هــنــدوكــوش وعــلى
عـــــمق  180 كـيلومتراً)  واضاف ان
سح اجليـولوجي األمريـكية (هـيئـة ا
حــددت ان الـزلـزال كـان عـلى بـعـد 66
كـيلـومتـرا جنوب شـرقي مديـنة فيض
أبــاد).فـيـمـا تـوقــعت الـهـيــئـة الـعـامـة
لـالنـواء اجلــويــة والــرصــد الـزلــزالي
الــتــابـعــة لـوزارة الــنــقل ان تــسـتــمـر
االجـواء الـبـاردة  الـيـوم اخلمـيس في
ـنـاطق كافـة  ففي الـوسـطى سيـكون ا
الــطـقس  بــ غـائـم جـزئي وأحــيـانـاً
غــائــمـــاً  مع تــصــاعــد الــغــبــار وفي
الـشـمـالـيـة  غـائـمـاً جـزئـيـاً وأحـيـانـاً
غـائماً يتحـول خالل الليل الى صحو

وفـي اجلــنـــوبــيـــة بـــ غــائـم جــزئي
وأحـيــانـاً غـائـمـاً مع تـصـاعـد الـغـبـار
وانـخفـاض درجات احلرارة الـصغرى
الـى دون الصـفر  واكـد بـيان لـلـهيـئة
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس (اســتـــمــرار
االجـواء الـباردة  الـيوم اخلـميس  في
ـنـاطق كـافـة ففي الـوسـطى سـيـكون ا
الــطــقس بــ غــائم جــزئي وأحــيــانـاً
غــائــمـــاً  مع تــصــاعــد الــغــبــار وفي
الـشـمـالـيـة  غـائـمـاً جـزئـيـاً وأحـيـانـاً
غـائماً يتحـول خالل الليل الى صحو
وفـي اجلــنـــوبــيـــة بـــ غــائـم جــزئي
وأحـيــانـاً غـائـمـاً مع تـصـاعـد الـغـبـار
وانـخفـاض درجات احلرارة الـصغرى
الـى دون الـــــصـــــفـــــر)  واضـــــاف ان
(درجـات احلرارة ستنخفض قليال عن
الـيوم السابق فالعظمى في بغداد 15
مئوية والصغرى درجة واحدة فقط )
واوضـح الـبــيـان ان (طــقس يــوم غـد 
اجلمعة  سيكون في الوسطى  غائماً
جــزئـــيــاً  ودرجــات احلــرارة تــرتــفع
بـــضع درجـــات عن الـــيــوم الـــســابق
وفي الـشـمالـية غـائمـاً جـزئيـاً يتـحول

تـدريجياً الى غائم مـصحوب بتساقط
أمـطـار خالل اللـيل مع فرصـة حلدوث
عــواصف رعــديـة  ودرجــات احلـرارة
مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق كـمـا يـتـشـكل
الـضـبـاب في الصـبـاح الـباكـر ويـكون
كــثــيـفــا في بــعض االمــاكن  ثم يـزول
تــدريــجــيــا خـالل الــنــهــار  ودرجـات
احلـرارة مقاربة لـليوم السابق   وفي
اجلـنوبـية  بـ غائم جـزئي وأحـياناً
غـائـمـاً يـتـحول تـدريـجـيـا خالل الـليل
الـى صـــــحــــــو  ودرجـــــات احلـــــرارة
تـنــخـفض قـلـيالً عن الـيـوم الـسـابق)
ــقـــبل وتـــابع ان (طـــقـس الــســـبـت ا
سـيكـون في الوسطى  بـ صحو مع
قــطع من الـغــيـوم  ودرجـات احلـرارة
تــنـخــفض قـلـيـالً عن الـيــوم الـسـابق
وفي الــشـمـالـيـة  غــائـمـاً مع تـسـاقط
زخـات مطر خفـيفة متـفرقة خاصة في
أقـسامهـا اجلبلـية  ودرجات احلرارة
نـطقة مـقاربـة للـيوم الـسابق  وفـي ا
اجلــــنـــوبـــيــــة  صـــحـــواً  ودرجـــات
احلــرارة تــنـخــفض قــلــيالً عن الــيـوم

السابق). 
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 شـرعت قـوة مـشتـركـة  في ديـالى
الحـقة في عمـلـية امـنـيـة واسعـة 
اخلاليـا الـنــائـمـة لـتــنـظـيم داعش
في منـطـقـة الـندا   فيـمـا تسـتـعد
قيـادة الـشـرطـة االحتـاديـة لـتـسلم
لف االمني حملـافظة كـركوك بدال ا
ـتـحدث من قوات اجلـيش. وقـال ا
االعالمي باسم قيادة قيادة شرطة
احملـافـظـة الـعـقـيـد غـالب الـعـطـيـة
لــ(الــزمــان)  امس ان (الــعــمــلــيــة
شملت مناطـق وقرى مياح وخلف
ـالح احلـسـون وخـزرج ومـحـمـد ا
وكر الهـيمص وصـوال الى جبل
قزالقز)  مشيرا الى انها (اسفرت
عن تـفــكـيـك اربع عـبــوات نـاســفـة
وتـدمـيـر دراجـة نـاريـة لـعـصـابات
داعش االرهابية). واضاف الى ان
( لــقــوات االمــنـيــة فـي احملــافــظـة
مستمرة بعملياتها االمنية لتعقب
ومالحقة جيوب عناصر عصابات
داعش االرهـــابــيـــة ومـــنــعـــهم من
ايجاد موطئ قدم لهم في محافظة
ديالى).وب الـعطـية  ان (دوريات
ومفارز من اقسام شـرطة محافظة

ارسـاتها ديالى تمـكنت  وخالل 
االمـنــيــة من الــقــاء الــقـبـض عـلى
ثـمـانــيـة مــطـلـوبــ عـلى قــضـايـا
ارهابيـة وجنـائية خالل الـساعات
ــاضـيــة في الـثــمــان واالربــعــ ا
مــنــاطـق عــدة من احملـــافــظــة و
ارســالــهم الى مــراكــز االحــتــجــاز
لــعــرضــهم عـــلى الــقــضــاء).وقــال
عـضـو مــجـلس مــحـافـظــة كـركـوك
أحمـد الـعـسـكـري لـ(الـزمان) امس
ان (قـــوات الـــشـــرطـــة االحتـــاديــة
لف األمني تستعد حاليـا لتسلم ا
في احملـافــظـة بـدل قــوات احلـشـد
الــشــعـــبي والــفــرقــة الـــذهــبــيــة).
وأضـــاف أن (الـــقــــوات األمـــنـــيـــة
اسكة بزمام األمور في احملافظة ا
في طور تسـليم مواقـعها لـلشرطة
االحتادية).وكانت قيادة العمليات
ــشــتـــركــة نــفت فـي وقت ســابق ا
االنــبـــاء الــتي حتـــدثت عن تـــقــدم
قوات الـبيـشمـركة بـاجتاه مـناطق
شرق كـركـوك  مؤكـدة عـدم وجود
ــــوقف ــــســـــارات ا تــــغــــيـــــيــــر 
للـبـيـشـمركـة والـقـوات االحتـادية.
وقال آمر اللواء علي األكبر التابع
للـحـشـد الـشـعـبي عـلي احلـمداني
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه

(حـسب تـوجـيـهــات الـقـائـد الـعـام
ـسلـحـة حـيدر الـعـبادي للـقـوات ا
وبـعــد االجــتـمــاع مع نــائب قــائـد
شتـركة الـفريق الركن العمـليـات ا
عـبــد االمـيــر يــار الـله  االتــفـاق
عـلى اطالق عـمـلــيـات تـطـهـيـر في
ــنع احملــور الـــشــمـــالي  لـــلــبـالد 
اخلاليـا االرهــابـيــة من االنـتــشـار
والــتـــوسع). وبـــ انه (تـــقــرر ان
تــكــون هـــنــاك قـــوات من احلــشــد
الشعبي متـمثلة بـلواء علي االكبر
وفــرقـــة االمـــام عـــلي الـــقــتـــالـــيــة
ــدرعــة بــاالضــافــة الـى الــفــرقــة ا
الـتـاسـعـة)  مـشـيـرا الى ان (هـذه
ناطق تتميز بأنها مناطق مشاة ا
ولـيــست مــنــاطق آلــيــات وســيـتم
ـناطق وتوفير األمن تطهير هذه ا
من أجل إعـادة الـعــوائل الـنـازحـة

الى مناطق سكناها).
 ومن جـانــبه اكــد رئــيس الـوزراء
حيـدر الـعـبـادي  سـيـطـرة الـقوات
االمـنــيـة عــلى الـشــريط احلـدودي
الـعــراقي الــســوري بــشـكـل كـامل.
ـــؤتـــمــر وقــال الـــعـــبـــادي خالل ا
الـصـحـفي االســبـوعي ان (اجلـهـد
االمــني أالســتــخــبــاري مــســتــمــر
الحقة االرهـاب اينمـا كان). الفتا

الى ان (الـقـوات االمـنـيـة تـسـيـطر
عـلى الـشـريـط احلـدودي الـعـراقي
الـسـوري بـالـكـامل). وقـال مـصـدر
امس ان (القـوات االمـنـية تـمـكنت
من الــقــاء الــقــبض عــلى عــنــصــر
تـعـاون مع تـنـظـيم داعش في حي
ســـــومـــــر في اجلـــــانـب االيـــــســــر
لــلــمـوصـل).وأضــاف ان (الــقـوات
ــتــهم الى احــد االمــنــيــة نــقــلـت ا
راكز االمـنية اخلـاصة للتـحقيق ا

معه).
 الفتـا الى ان (تـعاون الـسـكان مع
اجلهات االمـنيـة اسفر عن اعـتقال
ديـنة). ـشتـبه بـهم في ا عدد من ا
و في بـغـداد قــال مـصـدر امس ان
(شرطـة النـجـدة عثـرت  على جـثة
ـنـطقـة حي أور رجل داخل داره 
بــبـغــداد  وعــلــيــهــا آثـار شــنق).
وأضاف أنه (لم يـتـبـ حتى اآلن
مـا إذا كــان الــقــتـيـل مـنــتــحـرًا أو
مـقــتـوالً  فـيــمـا فـتــحت الــشـرطـة
حتــــقـــــيــــقـــــاً في احلـــــادث). وفي
الــبـــصــرة قـــال مـــصــدر  امس ان
(شخـصـ اصـيـبـا جـراء انـفـجار
عـبـوة نـاسـفـة قـرب مـقـهى في في
منطقة الساعي قرب مبنى مجلس
مـحــافـظــة الـبــصـرة). واضـاف ان

(االجــهـــزة االمـــنـــيــة وصـــلت الى
ـوقع فـتـحت حتــقـيـقـا بـاحلـادث ا
ــــصــــابـــــ الى احــــد ونــــقــــلـت ا
ــســتــشــفـــيــات وان حــالــتــهــمــا ا
الـصــحــيـة مــســتـقــرة ). يــذكـر أن
الـبـصـرة شـهـدت سـابـقـا سـلـسـلة
حوادث اسـتهـداف للـمقـاهي فيـما
اعـلـنت خــلـيـة األزمـة األمــنـيـة في
البـصـرة في عن اعـتـقـال مـتـهـم
قاهي والكازينوهات باستهداف ا
في احملــافــظــة. فــيــمــا ألــقت قــوة
أمنية الـقبض على متـهم قاموا
بإطالق النار على منزل في مدينة
الـنــاصــريــة مــركـز مــحــافــظـة ذي
قـار.وذكـر بـيـان العالم شـرطـة ذي
قار امس ان (األجـهـزة االمنـية في
ذي قار ألقت القبض على متهم
أثن لقيامهـما بإطالق النار على
ـــديـــنــة مــنـــزل في حـي الـــفــداء 
الـنــاصــريــة). وأضــاف (عــلى اثـر
الــهـــجــوم  اســـتــنـــفــار جـــمــيع
الـدوريــات لــلــبــحث عن مــرتــكـبي
ـة بعـد حتديـد هويـتهم من اجلر
ــشــتـكـي وطـلــبه لــلـشــكـوى قـبل ا
أصــــولــــيــــا كـــــون هــــنــــاك خالف
عــشــائــري ســابق).وأشــار الى ان
(دوريـات الــنــجــدة ألــقت الــقـبض

تهـم فيما القت على أثن من ا
سيطرة مدخل الناصرية الشمالي
ـتــهـمـ االخـريـن لـيـصـبح عـلى ا
ـــقــبــوض عـــلــيــهـم أربــعــة عــدد ا
مــتــهــمــ عـــرضــوا عــلى قــاضي
الـتـحـقــيق وقـرر تـوقــيـفـهم). وفي
كــربالء اعـــلن  مـــصــدر أمـــني في
احملـــافـــظــــة عن  أن مـــســــلـــحـــ
مجهـول قـتلـوا عائـلة مـكونة من
سـتـة أفـراد غربـي احملـافـظـة.وقال
ـــصــــدر في تــــصــــريح امس  إن ا
(مـسـلـحــ مـجـهـولــ اقـتـحـمـوا
مـنــزال في حـي الـعــســكــري غـربي
احملـافــظـة  وقــتـلــوا رجال وامـرأة
وأربـــعـــة أطـــفـــال)  وأضــاف  أن
(قوة أمـنـية طـوقت مـكـان احلادث
عـرفة مالبساته وفتحت حتقـيقاً 
فـيــمــا  نــقل جــثث الــقـتــلى إلى
دائـرة الــطـب الـعــدلي)  يــذكـر أن
احملــافــظــة تــعـــد من احملــافــظــات
ستقرة أمـنيا  لكنـها تشهد ب ا
آونـــــة وأخــــــرى أعـــــمــــــال عـــــنف
ـــدنــيـــ والــقــوات تــســـتــهــدف ا
االمـنــيـة  فــيـمــا تـعــتـقل الــقـوات
األمنـيـة مـطـلـوبـ لـلـقـضاء خالل
عمليـات أمنيـة تنفـذها في مناطق

متفرقة من احملافظة.
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واســعـة من أبـنــاء اجملـتـمع الــعـراقي لـلــمـشـاركــة في االنـتـخــابـات لـغـرض
قراطية) مـشيرا إلى أن (هذا القـانون أرسل للنشر االرتقـاء بالعمليـة الد
عـدل زيادة مـقعـد نيـابي واحد في اجلريـدة الرسـميـة). وتضـمن الـقانـون ا
قبلة  329 وخصص حملـافظة واسط كوتا للكرد الفيلية. لـيكون في دورته ا
ـاضي عـلى قـرار احلـكـومة وصـادق مـجـلس الـنواب في  22 من الـشـهر ا
قـبل إلتـزاماً بـقرار احملـكمة بـإجراء االنـتخـابات العـامة في  12 من آيـار ا
االحتـاديـة الـعـلـيـا الـتي أكـدت عـدم جـواز تـأجـيل االنـتـخـابـات خملالـفـة ذلك
الـدسـتـور. وفي الـشـأن نـفـسه اكـد عـضـو مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات مـعـتـمـد
ه وسـوي احقـية أي حـزب باالنـسحـاب من الـتحـالفـات بشـرط عدم تـقد ا

الئحة مرشحيه.
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صادق رئـيس اجلـمـهوريـة فـؤاد معـصـوم امس عـلى قـانون الـتـعديل األول
لـقـانـون انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب رقم  45 لـسـنـة   2013 فـيـمـا حـذرت
ستقلة لإلنتخابات من انها ستقع في مأزق كبير  بسبب فوضـية العليا ا ا
ـفوضـية حـتى اآلن. وقال عدم تـقد أي قـائمـة انتـخابـية مـرشـحيـها الى ا
بيـان رئاسي تلـقته(الزمان) امس إن مـعصوم (صـادق على قانـون التعديل
األول لقـانـون انتـخـابات مـجـلس النـواب الـعراقي رقم  45 لـسـنة  2013)
موضـحاً إن (هذا القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب في وقت سابق
ادة  73 من ادة  61 والبند ثالثاً من ا اسـتناداً إلى أحكام البند أوالً من ا
الـدسـتور شـرع بـغـيـة إجراء انـتـخـابـات نزيـهـة وشـفـافة وشـمـول شـريـحة
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