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اثـــار اقـــرار مـــجـــلس الـــنـــواب
تعديل قانون االنتخابات موجة
من السـخـريـة واالسـتـهـزاء ب
ـواطـن  فـيــمـا عــد الــنـائب ا
ـنـاقـشات في هيـثم اجلـبـوري ا
هـزلة الكبيرة). جلسة امس (با
ان جلسته الى يوم وارجأ البر
غد الـثالثـاء بعـد تصـويـته على
الــتـــعــديـل الــثـــاني لـــلــقـــانــون
والسـمـاح لـلـقوائم االنـتـخـابـية
ئـة حلملة حتديد نـسبة  20 با
شـــــهـــــادة االعــــــداديـــــة او مـــــا
يــعـــادلـــهـــا. وقـــال مـــواطـــنــون
لـ(الـــزمــــان) امـس ان (تـــعــــديل
ــان لـلــقــانـون والــســمـاح الـبــر
حلــمــلـــة الــشــهـــادة االعــداديــة
للتـمثيل بـنسبـة ال تزيد عن 20
ئـة يعد اسـتخفـافا بأصوات با
الشعب ولعـبة جديدة يـقوم بها
اجملـلس من اجل تـمـريـر بـعض
الـنــواب الــذين لم يــكن لــهم اي

تــأثــيـر او فــعــالــيــة خـالل الـدورة
انـيـة احلـالـيـة الـتي شـارفت الـبـر
عــلى االنـــتـــهــاء كـــمــا انـه يــزاحم
الـــدمـــاء اجلـــديـــدة مـن خـــريـــجي
الكـلـيـات والـكفـاءات الـوطـنـية من
خـوض االنــتــخــابــات واحلــصـول
عــلـى مــقـــاعـــد في االنـــتـــخـــابــات
ـان ـقــبـلـة) واضـافـوا ان (الــبـر ا
يـعـد اعـلى ســلـطـة تـشــريـعـيـة في
البالد والبد ان تكون العقول التي
تشرع الـقرارات والـقوانـ بدراية
كامـلة ولـها بـاع طويل وخـبرة في
اجملال الوظيـفي والعلمي) الفت
الى ان (مـا حدث فـي جـلسـة امس
يعد تالعـبا وخـرقا جـديدا يـرتكبه
ـان في الـتـراجع عن قـراراته الـبـر
الـــتي حـــدد فــــيـــهـــا احلـــد االدنى
لـلـمــرشح من ان يـكـون مـن حـمـلـة
الـبـكالـوريـس خـاصـة وان الـعراق
زاخـــر بـــالـــكـــفـــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة
واصحـاب الـشهـادات في مـخـتلف
اجملــاالت بـــأمـــكـــانـــهــا ان حتـــقق
جناحـات لـو اتيـحت لـها الـفـرصة

في خــدمــة الـشــعب) مـؤكــدين ان
(عـــودة االعــداديـــ الـى مـــقـــاعــد
ــان مـــجــددا يـــعــد مـــهــزلــة الــبـــر
وحتـقـيـق اهـداف جلــهـات حتـاول
الـعـودة الـى مـجـلـس الـنـواب رغم
فشلهـا السابق) وتابعوا ان (ذلك
ـــثـل صــــفـــقــــة اخــــرى لــــعـــودة
ــنـــتـــفــعـــ الــذي الــفـــاســديـن وا
يــبــتــزون الــوزارات ومــؤســســات
الــــدولــــة وفق اسـس طــــائــــفــــيــــة
ومـحـاصـصـاتـيــة لـلـحـصـول عـلى
مكـاسب غـيـر مـشروعـة مـا يـسبب
بـــاشـــاعــة الـــفـــوضـى والـــفـــســاد
ـــان الى مــــجـــددا) داعـــ الـــبـــر
(التـراجـع عن قـراره الـذي يرفـضه
الشعب العراقي جـملة وتفصيال).
بـــدوره  وصف رئـــــيس كــــتـــــلــــة
كفـاءات الـنيـابـيـة هيـثم اجلـبوري
ــان مــا حـــدث في جـــلـــســة الـــبـــر
هزلة الكـبيرة). واكد اجلبوري (با
في تصريـح امس ان (ما حدث في
ـان مـهزلـة كـبـيرة في جلـسـة الـبر
قضية اقرار تعديـل القانون بفقرة

التحصيل الدراسي للمرشح حيث
أن عــدد الـنــواب داخـل الــقــاعـة ال
يــتــجـاوز 123 نــائــبـا) عـادا ذلك
ــثــلي (اســتــخــفــافـــا بــاصــوات 
الـشــعب وحتــقـيق رغــبــات بـعض
الــشــخــصــيــات الـــســيــاســيــة من
خـريــجي اإلعـداديــة عـلى حــسـاب
الـــقـــانـــون والـــنــــظـــام الـــداخـــلي
والسيـمـا  أن الـتـعـديل كـان لـنـحو
ئة كتوب 10 با ئة بينما ا 20 با
خلــريـــجي اإلعـــداديـــة من الـــعــدد
) وتــابع ان الــكــلي لــلــمــرشــحــ
ـبـدأ (هـنـاك اعـتـراضــا من حـيث ا
ان على القانون اهمله رئيس البر
سيـلم اجلبـوري ولم يـأخذ به كـما
وان هــنـــاك فـــقـــرة أُخــرى بـــانه ال
يجـوز تعـديل قـانون لـم يتم نـشره
بـعـد فـي اجلـريــدة الـرسـمــيـة).من
جــهـــتــهــا كـــشــفـت عــضـــو جلــنــة
اخلدمـات الـنـيـابـية الـنـائـبـة هدى
سجـاد عن ان الـنـصـاب الـقـانوني
ــوجــودين داخل لــعــدد الــنــواب ا
اجلــلــســة امس االحــد بــأنه غــيــر

مكتمل.  وقالت سجاد في تصريح
امس إن (مـجـلس الــنـواب أضـاف
لـنـفـسه صـفـة غــيـر شـرعـيـة حـيث
كان عدد احلضور ال يتجاوز 134
مشيرة نائبـا ب واقف وجالس) 
الى ان (هــنـــاك تـــســعـــة نــواب لم
لـذلك يــصــوتــوا عــلى الــقــانــون  
سـنـطـعـن بـنـصـاب اجلــلـسـة امـام
احملــكــمـــة االحتــاديـــة). وشــهــدت
ـان خالل الـتـصـويت جـلـسـة الـبـر
عـلى الــتــعـديل الــثــاني لــلـقــانـون
السـمـاح حلمـلـة شهـادة االعـدادية
قـبلة بالتـرشيح في االنـتخابـات ا
انسـحـاب كتـلـة االحرار الـنـيابـية.
ـان عقد وقال بيـان امس  ان (البر
جلـسـته بـرئـاسـة سـلـيم اجلـبوري
وصوت فيـها علـى تعديل الـقانون
والـســمـاح لــلـقــوائم االنـتــخـابــيـة
تـخصـيـص نـسبـة ال تـزيـد عن 20
ـرشـحـ لـفـئـات ـئـة من عـدد ا بـا
اجملــتـــمع مـن حـــمــلـــة الـــشـــهــادة
مشـيرا اإلعداديـة او مـايـعـادلـها) 
الى ان  (تقـرر عـقـد اجلـلـسـة  يوم

غدا بـعد انـسحـاب كتـلة االحرار).
من جــانـــبه كــشف اجلـــبــوري عن
وجــــــود تـــــــوجه عـــــــام إللــــــغــــــاء
وظف االستقطاعات من رواتب ا
ـــوازنــــة.  وقـــال اجلــــبـــوري في ا
خالل جلسة امس (وجهـنا اللجنة
الية بتـأكيد على انـتفاء احلاجة ا
( ـوظـف الى اسـتـقـطـاع رواتب ا
ـان عـلى عدم مؤكـداً (حـرص الـبـر
سـاس بـالرواتب) الفتـا الى انه ا
(مع أرتـفـاع أسـعـار النـفـط وعودة
الـنــازحــ ألى مــنــاطــقــهم هــنـاك
تـوجه عـام أللـغـاء األســتـقـطـاعـات
ــوازنـة ـوظــفـ في ا من رواتب ا
والســيــمــا ان الــلــجــنــة تــرى هـذا
اإلستقطاع غـير قانوني مع دخول
عام جـديـد). الى ذلك اعـلن الـنائب
سلماوي عن محافظة بابل سالم ا
جـمع تـواقــيع الـنـواب الحــتـسـاب
الـشـهــادة اجلـامـعــيـة لـلــمـوظـفـ
ن احلاملـ للـشهـادة االعدادية 
اكمـلوا دراسـتهم اجلـامعـية اثـناء
خـــدمــــتــــهم الــــوظــــيـــفــــيــــة.وعـــد

ــــســــلـــــمــــاوي في بـــــيــــان امس ا
(حـرمــانــهم مـن هــذا احلق ظــلــمـا
يـتـرتـب عـلـيـه ضـرر مـادي ويــقـتل
ــشــروع في االرتــقـاء طـمــوحــهم ا
الـــعـــلــمـي). وشـــهـــدت اجلـــلـــســة
انسحاب كتلة االحرار على خلفية
ــان عــلى مــقــتـرح تـصــويت الــبــر
التعديل الثاني للقانون . من جهة
ـالـية اخـرى قـال عـضـو الـلـجـنـة ا
النيابية مـسعود حيدر ان مشروع
وازنـة لم يدرج في جدول قانون ا
ان. وذكر حيدر اعمال جلسة الـبر
في تـصريـح امس  ان (الـقـانون ال
يـــــتـــــضـــــمـن مـــــطـــــالـب الـــــكـــــتل
الكـردستـانيـة لـذا فان تـمريـره هو
خـداع جلـمـيع مـكـونـات الـشـعب).
الى ذلك قـــرر مـــجـــلس الـــقـــضـــاء
األعـلى مــفـاحتــة مـجـلـس الـنـواب
بـــشـــأن دوره  في االشـــراف عـــلى
مـراكــز االقـتــراع في االنــتـخــابـات
ـتـحـدث الـرسمي قـبـلـة . وقـال ا ا
بأسم اجمللس عبد الستار بيرقدار
في بــيــان امس إن (الــقــضــاء قـرر

مـفـاحتـة مـجـلس الـنـواب لـتـعـديل
قـانـوني االدعـاء الـعـام واإلشـراف
ــا يـــتــفق وأحـــكــام الــقـــضــائـي 
الـــدســــتــــور ووحــــدة مــــكــــونـــات
اجملـلس)  الفـتــا إلى أن (أعــضـاء
اجمللس أكدوا أن مكونات القضاء
ـوجب احـكـام واحـدة ال تـتـجــزأ 

القـانـون والـدسـتور) مـؤكدا ان
(اجملـلس قــرر مـفــاحتـة مــجـلس
الـنــواب لـالســتـيــضــاح عن دور
القضاء في اإلشراف على مراكز
قـبلة االقتـراع في االنتـخابـات ا
ووجوب أن يكون ذلك مـتفقا مع

أحكام القوان النافذة). 

هدى سجاد هيثم اجلبوري 
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تـعـادل فـريق بـرشـلــونـة أمس االحـد مع ضـيـفه خـيــتـافي سـلـبـيـا ضـمن
بـاراة الـتي جـمـعـتهـمـا عـلى مـلعب مـنـافسـات الـدوري االسـبـاني  في ا
كـامب نو ضـمن اجلولـة الثـالثـة والعـشرين  من الـليـغا. وبـتلك الـنتـيجة
يـرتفع رصيد برشلونة للنقطة  59 في قـمة الترتيب بينما وصل خيتافي
لـلنـقطة  30 ويـصعـد للـمركـز العـاشر. وفـشلت جـميع مـحاوالت الـفريق
الـكتـالوني الجـتيـاز احلاجـز الدفـاعي لفـريق خيـتافي الـذي قدم مـباراة

دفـاعية عـلى أعلى مسـتوى في ح عـجزت احللـول الهجـومية إلرنـستو
ـبـاراة. بـدأ الـضـيـوف فـالـفـيـردي في إحـداث أي تــغـيـيـر عـلى نـتـيــجـة ا
ـباراة منذ الدقائق األولى بضغط متقدم على العبي برشلونة من وسط ا
ـلعب وهو مـا أوجد صعـوبة لوصـول الكرة للـثلث األمامـي حيث عجز ا
الـبلـوجـرانا عن الـقيـام بـهجـمـة منـظـمة طـوال الربع سـاعـة األولى حيث
سـيطـر خيـتـافي على جـمـيع مفـاتيـح اللـعب في الوسـط من خالل فيـليب
ستمر على خروج أكثر كوتينيو وإيفان راكيتيتش كما ساهم الضغط ا

من تمريرة خاطئة من أقدام العبي برشلونة على غير العادة.
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{ مــوســكــو  (أ ف ب) - حتــطــمت
طـــائــرة روســيــة مـــدنــيــة تــقل 71
شـخـصا قـرب مـوسكـو امس االحد
بـــــعـــــيـــــد اقـالعـــــهـــــا من مـــــطـــــار
دومــــوديـــدوفــــو في الــــعـــاصــــمـــة
الــروسـيــة وفق مـا افــادت وسـائل

االعالم الروسية.
واقـــــلــــعـت الــــطـــــائــــرة مـن طــــراز
انـطونوف  148والـتابعة لـلخطوط
اجلــويــة ســاراتــوف مــتــجـهــة الى
مـــديــــنـــة اورسك في االورال. وقـــد
حتــطـمت في اقـلـيـم رامـنـسـكي في

منطقة موسكو.
وذكــرت وكــاالت االنـبــاء الـروســيـة
انــهــا تــقل  65راكــبــا اضــافــة الى

طاقم مؤلف من ستة اشخاص.
واضـافت الوكـاالت ان شهودا رأوا
الـطائرة تـهوي في قريـة ارغونوفو

في جنوب شرق موسكو.
واكـــد مـــصـــدر فـي وزارة احلــاالت
الـطارئـة لوكـالة انـترفـاكس لالنباء
ان ال فــــرصــــة بــــتــــاتــــا لــــنــــجــــاة
االشـــخـــاص ال 71الــــذين كـــانـــوا
يـــســـتــقـــلـــون الـــطــائـــرة. واوضح
مــــــــســــــــؤول فـي وزارة احلـــــــاالت
الـطـائرة لـلوكـالة نـفسـها ان حـطام
الـطائـرة تنـاثر ضمن شـعاع يـناهز

كيلومترا.
وقــالت الــوزارة في بــيـان ان اكــثـر
من  150شــخـصــا ونـحــو عـشـرين
سـيارة اسـعاف تـوجهـوا الى مكان

احلادث.
ــيــر بــوتــ وقــدم الـــرئــيس فالد

تعازيه الى اسر الضحايا.
ــتــحــدث بــاسم الــكــرمــلـ وقــال ا
تري بيسكوف ان الرئيس يقدم د
احـــــر تـــــعــــــازيه الـى من فـــــقـــــدوا

احباءهم في حادث التحطم.
ومـع اســتــمــرار تــســـاقط الــثــلــوج
االحــد عـلى مــوسـكـو ومــحـيــطـهـا
نـقـلت وسـائـل االعالم الـروسـية ان
ســيـارات االســعـاف لم تـتــمـكن من
الـوصول الى مـكان حتطم الـطائرة
ـسعـفـ عـلى مـواصـلة مـا اجـبـر ا

طريقهم سيرا.
واظــهـرت مـشــاهـد بــثـتـهــا قـنـوات
الـتـلـفزة الـروسـيـة بقـايـا من هـيكل
الـطائرة متـناثرة في حقـول غطاها
الــثــلج. وقـال مــصــدر النـتــرفـاكس
ــــســـعــــفـــون فـي الـــوقت تــــمـــكن ا
احلــاضــر من الـوصــول الى مــكـان
احلــــادث. هـــنـــاك جــــثث كــــثـــيـــرة
واشـالء. بدوره تـوجه وزيـر الـنقل
الــروسي مـكـســيم سـوكـولـوف الى
ـكان بحـسب وسائل االعالم التي ا
اشـارت الى فـتح حتقـيق مع تداول

فرضيات عدة السباب احلادث.
واقــــيـم مــــركــــز ازمـــــة في مــــطــــار
دومـــوديــدوفــو وهــو ثـــاني اكــبــر
مـطـار في الـعـاصـمـة الـروسـيـة من

حيث عدد الركاب.
واخـــتــفت الــطـــائــرة من شــاشــات
الـرادار بـعـد دقيـقـتـ من اقالعـها
وفـق مـــا افــاد مـــصـــدر فـي مـــطــار
دومـــودوديـــفـــو لــوكـــاالت االنـــبــاء

الروسية.
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اكـــدت نــــاشــــطــــة في حــــقـــوق
االنسان وجود اعـداد هائلة من
االطـفـال يـفـتــقـدون الـكـثـيـر من
االحـتـيـاجـات االسـاسـية فـيـما
ـتـحـدة اعـلـنت مــنـظـمــة األ ا
للطفولة يونيسيف إن طفال من
ب كل أربعة أطفال في العراق
يـعيش في فـقـر ويحـتاج أربـعة
ماليـ طفل لـلمـساعـدة نتـيجة
لــلـحــرب في بـالدهم بــعــد طـرد
داعش . وقـالت الـناشـطـة هـناء
ادور  لـ(الــــــــــزمــــــــــان) امس ان
(هـنــاك حـقـيـقــة مـرة نـعــيـشـهـا
يـومــيـا بــوجـود عــدد هـائل من
االطـفـال يـفـتــقـدون الـكـثـيـر من
االحــتــيـــاجــات االســاســيــة في
وقـت نــــتــــحــــدث به عن اعــــادة
االعـــمــار ومـــؤتــمــر الـــكــويت)
واضافـت  (البد ان تـكون هـناك
اعــادة لــبــنــاء االنـســان ونــحن
بــامس احلــاجه لــهــذا اجلــانب
وان يعتمد على اجليل الصغير
اجلـيل اجلــديـد الن من خاللـهم
ــكن زراعـة شيء اخــر يـتـولـد
وينتج ايجابيـا على مستقبلهم
ومـسـتقـبل الـبـلـد بدون ذلك من
الــصـعـب جــدا ان نـتــحــدث عن
اعادة اعمار وبناء ومحاربة كل
الظـواهر الـسلـبية نحن حـاليا
بــأمس احلــاجـه الى الــتــعــلــيم
والـــصـــحـــة وانـــتـــشـــال هــوالء
وتابعت االطفـال من الضـياع) 

ادور ان (مـوازنــة الـدولـة يـجب
ان تــتــجه الى هــذين اجملــالــ
انـحـة ان تـتجه وكـذلك الـدول ا
نحـوها من اجل الـنهوض ومن
ـؤكد انـها مـسـألة طـويلـة لكن ا
الــنــتـائـج الـتـي سـنــخــرج بــهـا
تـوازي وقــد تـتــجـاوز الـنــتـائج
التي وصلت اليـها دول متقدمة
بعد ان تالشت بـسبب احلرب

ـيـتـ االولى والـثـانـيـة)  الـعـا
ـرأة ان وطــالـبت ( الـشــبـاب وا
ارسوا دورهم ونشاطهم في )
عـمـلـيـة اعـادة الـبـنـاء واالعـمـار
والــتــعــايش الــســلــمي وبــدون
ــارســـة الــنــســاء والــشــبــاب
ــــكن اقـــامـــة دوله لـــدورهم ال 
قــائــمــة عـلى ســيــادة الــقــانـون
والـتــنــوع الــتـعــددي). الى ذلك
ـتـحـدة اعـلـنت مــنـظـمــة األ ا
للطفولة يونيسيف إن طفال من

ب كل أربعة أطفال في العراق
يـعــيش في فـقـر فــيـمـا يــحـتـاج
أربـعـة ماليـ طـفل لـلـمـسـاعدة
نتـيجـة للحـرب في بالدهم على
تنظيم داعش االرهابي . وقالت
فـي بـــــــــــيــــــــــان امـس إن (األ

تحـدة حتققت من وقوع 150 ا
هـجومـا على مـنـشآت تـعلـيمـية
و 50 هــــجـــومـــا عـــلى مـــراكـــز
صـحيـة ومـوظفـيـها مـنذ 2014
) وأضـافت أن (نـصف مـدارس
الــعـــراق بـــحــاجـــة إلى إصالح
فيما تعطلت العملية التعليمية
ألكــثـر من ثـالثـة ماليــ طـفل)
ديـر اإلقلـيمي لـلمـنظـمة وقـال ا
في الـــشــــرق األوسط وشـــمـــال
أفــريـقــيـا جـيــرت كـابــيـلــيـر في
تــصـريح امس ان (األطــفـال هم
مسـتقـبل العراق) واضاف  ان
(مــــؤتــــمــــر الــــكــــويـت من أجل
الــــعــــراق الـــذي يــــعــــقــــد هـــذا
األســبـوع فـرصـة لــقـادة الـعـالم
إلظـهار اسـتـعدادنـا لالسـتثـمار
في األطــــفــــال واســـتــــعــــدادنـــا
لالستثمار في إعادة بناء عراق
مـــســتــقــر) وقـــال مــســؤولــون
أمــــريـــكــــيــــون وغـــربــــيـــون إن
ـتـحـدة الـتي تـقـود (الـواليـات ا
حتالفا دولـيا زود العراق بدعم
جــوي أســاسي في حــربه عــلى
تــــنــــظــــيم داعش االرهــــابي  ال
ـســاهـمــة بـأي أمـوال تـعــتـزم ا
إلعـــادة إعـــمـــار الـــعـــراق خالل

مؤتمر الكويت).

هناء ادور 
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لألنـواء
اجلوية والرصد الـزالزلي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل ان يـــكـــون طــقس
ـــنــــطـــقـــة الـــيــــوم االثـــنــــ في ا
الوسطى غائما مع تساقط امطار
خـفــيـفــة الى مـعــتـدلـة الــشـدة في
امـاكـن مـتــفــرقـة بــعـد الــظــهـر مع
فـرصــة حلــدوث عـواصف رعــديـة
احـــــيـــــانـــــا  درجـــــات احلـــــرارة
تنـخفض بـضع درجات عن الـيوم
السابق وفي الـشمـالية غـائما مع
تساقط امطـار خفيفـة الى معتدلة
الـــشــدة خـــاصـــة في اقـــســامـــهــا
اجلـبـلـيـة  وتـكـون رعـديـة احـيـانا
وفي اجلنوبـية غـائما  ودرجات
احلـرارة تـرتـفع قـلـيال  عن الـيـوم
السابق  الرياح جـنوبـية شـرقية
خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط
مسـبـبـة تـصاعـد الـغـبـار . واكدت
الهـيـئة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان )
امس (استـمـرار االجـواء الغـائـمة
صاحبـة لسقوط اليوم االثنـ وا
زخات مـطـر مع تـصاعـد غـبار في
ــنـــاطق فــفي الــوســطى مــعــظم ا
ستكون  غـائمة مع تـساقط امطار
خـفــيـفــة الى مـعــتـدلـة الــشـدة في
امـاكـن مـتــفــرقـة بــعـد الــظــهـر مع
فـرصــة حلــدوث عـواصف رعــديـة
احـــــيـــــانـــــا  درجـــــات احلـــــرارة
تنـخفض بـضع درجات عن الـيوم
السابق وفي الـشمـالية غـائما مع
تساقط امطـار خفيفـة الى معتدلة
الـــشــدة خـــاصـــة في اقـــســامـــهــا
اجلـبـلـيـة  وتـكـون رعـديـة احـيـانا
وفي اجلنوبـية غـائما  ودرجات
احلـرارة تـرتـفع قـلـيال  عن الـيـوم
السابق  الرياح جـنوبـية شـرقية
خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط
مسبـبة تـصاعد الـغبار) واضاف
ان (طــــقـس يــــوم غــــد الـــــثالثــــاء
ســيـــكــون في الـــوســطى غـــائــمــا
مصحـوبا بتـساقط امـطار خفـيفة
في بعض االماكن صباحا يتحول
تـدريـجـيـا الى غــائم كـمـا يـتـشـكل

الـضبـاب في الـصـبـاح الـبـاكر في
امـاكـن مـتــعـددة يــزول تــدريـجــيـا
و درجـات احلـرارة خالل الـنـهـار 
وفي مــقـــاربــة لـــلــيـــوم الــســـابق 
اجلــنــوبــيــة غــائــمــا مــصــحــوبــا
بتـساقط امـطار خـفيفـة في بعض
االمـاكن صـبـاحــا وفي الـشـمـالـيـة
غائـما مـصحـوبـا بتـساقط امـطار
خفيفـة يتحول تدريـجيا الى غائم
كما يـتشكل الـضباب في الـصباح
الـبـاكــر في امـاكن مــتـعـددة يـزول
تـدريــجـيــا خالل الـنــهـار ). فــيـمـا
تــــــوقـــــعت إدارة الــــــتـــــحــــــالـــــيل
والــتــوقـعــات بــالــهــيـئــة الــعــامـة
في لألرصــاد وحـــمــايـــة األرصــاد
ـناطـقة السـعـودية  تـأثـر معـظم ا
الـعـربــيـة من بـيـنــهـا الـعـراق الى
تـقـلـبـات جــويـة تـبـدأ بـنـشـاط في
الــريـاح الــســطــحــيـة اجلــنــوبــيـة
ثـيـرة لألتـربة والـغـبـار حتد من ا
مـدى الــرؤيـة األفــقـيـة وتــصـحب
بارتـفاع في درجـات احلرارة على
مـناطق شـمـال وغـرب الـسـعـودية
واحلدود العـراقية .  وقالت ادارة

ــــراصــــد في بــــيــــان امس انه ( ا
يـتــوقع أن يــسـتــمــر الـنــشـاط في
الرياح السطـحية لتـصل سرعتها
إلى أكـثر من  55 كـيـلـو مـتـرا في
السـاعـة وتنـخـفض مـعهـا الـرؤية
األفــقــيــة إلى أقل من كــيــلــو مــتـر
واحــــد  الــــيــــوم اإلثــــنــــ وغــــدا
الثالثاء خاصة خالل النهار على
مــنـاطـق الـشــرق االوسط تــتــهــيـأ
الفرصة لهطول أمطار رعدية على
ـــنــاطق مع انـــخــفــاض في تــلك ا
درجات احلرارة مع حتول الرياح
إلى شـمــالـيـة نــشـطـة الــسـرعـة )
ودعا الـبيان الـى (توخي احلـيطة
واحلـــذر من مـــخــاطـــر تـــقــلـــبــات
الــطـــقس في مـــثل هـــذه احلــاالت
اجلـويــة كــمــا دعت اجلـمــيع إلى
متابعة نشـرات الطقس والتقارير
واإلنــذارات الــصــادرة عــنــهــا في
ـــــــوقع الـــــــرســـــــمي ووســـــــائل ا
وكـانت الـتــواصل االجـتــمـاعي ) 
مـديريـة األنـواء اجلـويـة والـرصد
الزلـزالي في اقـلـيم كـردسـتـان قد
اعلـنت عن انه وبـسبب مـنـخفض

جـوي قادم مـن الـبحـرين األبـيض
ـــتــوسط واألحـــمـــر يـــتــوقع ان ا
جتــــتــــاح مــــوجــــة من الــــثــــلـــوج
واألمــطـــار والــعــواصـف مــنــاطق
االقـــلــيـم والــعـــراق .وقـــال بـــيــان
ـوجـة بـدأت سـابق لـلـهــيـئـة ان (ا
امس  االحـد وســتـســتـمـر بــشـكل
اقوى اليـوم وغدا الـثالثاء وحتى
ــقـبل) وأوضح ظـهــر األربــعــاء ا
الـــبـــيـــان انـه (يـــتـــوقع تـــســـاقط
ــنــاطق اجلــبــلــيــة الــثــلــوج فـي ا
ـــــدن وأمــــــطــــــار غــــــزيــــــرة فـي ا
والقـصبـات باالقـليم   مـصحـوبة
بــعـــواصف رعـــديــة وانـــخــفــاض
مـلـحــوظ في درجـات احلـرارة في
ــنــاطق خــاصــة يــومي جــمــيع ا
).فيما قـبل االربعاء واخلميس ا
اعــــــلـن  مــــــنـــــــبئ جـــــــوي عن ان
حتــــديـــــثــــات خــــرائـط الــــطــــقس
الـــصــــادرة تـــشــــيـــر  الـى ثـــبـــات
الـتــوقـعــات في احلـاالت اجلــويـة
تـقاربة الـتي ستؤثر تعاقـبة وا ا
عـلى الــبالد خالل هــذا االسـبـوع
حــيث ســيــتــوالى انــدفــاع كــتــلــة

ـــانـــيــة تـــفــويـض الـــقـــوات األ
شاركة في قتال تنظيم داعش ا
 في كل من ســـوريـــا والـــعــراق
سـتـنـتهـي خالل أسابـيع قـلـيـلة
ويــتـمـركــز حـالـيـا  150جـنـديـا
ـــانــيـــا قـــرب مـــديـــنــة أربـــيل أ
عـــاصـــمـــة إقـــلـــيم كـــردســـتـــان
يقومون بتدريب البيشمركة  )¨
ـسيحي واضاف ان ( االحتاد ا
ـقراطي واالشتـراكيون قي الد
انـيـا يـعـتـزمـون إنـهـاء مـهـمة ا
انـية نـظرا النـسحاب القـوات ا
تـنـظـيم داعش وتـراجـع تـأثـيره
في الــــبـــلـــديـن اال ان  اجلـــيش
ـاني يــســعى إلى مــواصــلـة األ
اشــتـراكه في اجلـهــود الـرامـيـة
ــنـطـقــة وحـفظ إلى اسـتــقـرار ا

األمن فيها). حسب البيان 

والعسكرية . واكدت الين خالل
( دعم بالدهــا تــلك الـــلــقـــاءات 
لــلـعــراق في اعــادة اســتــقـراره
وإعــمـاره)¨ فــيــمــا اســتــعـرض
وزيـر الــدفـاع عــرفـان احلــيـالي
خالل لقائه الين  ان (مـرحلة ما
بـعـد داعش هي لـلـبـنـاء وإعداد
وتــــدريب وجتـــهــــيـــز الـــقـــوات
الـــعــــراقـــيــــة وزيـــادة اجلــــهـــد
انيا تتمتع االستخباري وان أ
بـعالقـات متـيـنـة وتاريـخـية مع

العراق). 
 وكــانت لـ قـد وصــلت بـغـداد
ـــاضي مع الـــوفــد اخلــمـــيس ا
ــرافق لـهـا الجــراء مـبـاحـثـات ا
ـسـؤولـ بـشـأن مـواصـلة مع ا

القتال ضد تنظيم داعش .
وقــال بــيـــان ســابق  ان (فــتــرة
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انية افتتحت  وزيرة الدفاع اال
أورســـــــــوال فـــــــــون ديـــــــــر الين
ــعــاجلـة مــسـتــشــفى خــاصـا 
عـنـاصـر قـوات الـبـيـشـمـركة في
مـــحــافـــظــة اربــيـل  انــشــاؤه
ـانــيـة. بـدعم مـن احلـكــومــة اال
وقــــــال بـــــيـــــان امـس ان ( الين
وصــــلت إلـى مـــديــــنــــة أربـــيل
وزارت إحد مراكز تدريب قوات
الـبـيـشمـركـة الـتي يوجـد  فـيـها
ان)¨ مـسـتشـارون عـسكـريـون أ
واضــاف انه (خـالل جــولـــتــهــا
أظـهــر مــقــاتــلــو الـبــيــشــمــركـة
مهاراتهم في تـقد اإلسعافات
األولــيـــة والــرعـــايــة الـــطــبـــيــة
لــلـــمــصــابـــ بــعــدمـــا تــلــقــوا
تـــدريــبـــات مـــكــثـــفـــة عـــلى يــد

ان). مستشارين أ
واوضح البـيان ان ( عـسكـري
ـــــشـــــورة ـــــان يـــــقـــــدمـــــون ا ا
والـتـدريـب لـقـوات الـبـيـشـمـركة
مــنـــذ نــحــو ثـالث ســنــوات في
ـان الـوقـت الـذي مـدد فـيه الـبـر
ـــانـي مــهـــمـــة تـــدريـب هــذه اال
الــقـوات في االقــلـيم ومــنـذ عـام
ـــانــــيـــا نــــحـــو  2014 دربـت ا
عــــــشــــــرة  آالف مـــــــقــــــاتـل من
البـيشمـركة وقـدمت مئة مـليون
دوالر كـــمـــســـاعــدات لـــلـــقــوات
الـــكـــرديــة حملـــاربـــة االرهــاب)¨
انـيـا دعمت اقـليم وتـابع ان (أ
كردستان عسكرياً بعد تفويض
ــــــانـي في ــــــان األ مـن الــــــبـــــر
ـاضــيـة الــســنـوات الــقــلـيــلــة ا
ــــانـــيــــا أســـلــــحـــة وأرســــلت أ
ومـعـدات وجتـهيـزات عـسـكـرية
لـقـوات الـبـيـشـمـركـة عـلى شـكل
دفـعــات وهي مـسـاعـدات قـلـبت
موازيـن احلرب لـصالح الـكرد).

وكـــــانت اليـن قــــد بــــحـــــثت مع
رئــــيس اجلــــمــــهــــوريــــة فـــؤاد
معصـوم العالقات الثـنائية ب
البلدين الذي اكد لها استعداد
الــــعــــراق لــــتــــقـــد خــــبــــراته
الـواسعـة الى كل الـدول.مـشددا
في  بـــيــان ســـابق عــلـى (عــمق
عالقـات الـصــداقـة الـتــاريـخـيـة
ــانــيــا الــتي تـــربط الــعــراق وا
واستعـداد بالده لتطـويرها في
كـــافــة اجملـــاالت االقــتـــصــاديــة
واالنتاجيـة فضال عن العالقات
كــمـا الــعــســكــريــة واالمــنــيـة)¨ 
بـحـثـت لـ مع رئـيس  مـجـلس
الوزراء حـيدر الـعبـادي  تعـزيز
الـتـعـاون الـثنـائي بـ الـبـلدين
في اجملــــال األمــــنـي واالشـــادة
بالتطور الكبـير للقوات األمنية

هوائـيـة رطبـة قـادمـة من أفريـقـيا
ـتـوسط وبـحـر الـعـرب والــبـحـر ا
وهـذا مؤشـر جـيـد افـتـقـدنـاه مـنذ
فــتــرة وأيــضــاً حــضــور لــلــحــمل
احلـراري الـذي يــشـيـر الى فـرص
عـالــيـة لــلـعــواصف الـرعــديـة أي
ماتـزال الـتـحديـثـات تـبشـر بـخـير
واخـبار االمـطـار طـيـبـة عـلى مدن
ـنـبئ صـادق عـطـية البـالد.وقال ا
في بــــيـــان امس ان (الــــتـــحـــديث
األمـريــكي يــشــيــر  الى أن أجـواء
الـعـراق تسـتـعـد إلسـتـقـبـال حـالة
ــطـــرة تــبـــدأ بــوادرهــا جــويـــة 
بــأمـطــار خــفـيــفــة عـلى مــديــنـتي
ــوصل دهــوك واربــيل وشـــمــال ا
يـصـحـبـهـا هـطـول ثـلـجي خـفـيف
على مـرتـفعـات شـمال سـلـيمـانـية
وشمال شـرق اربيل) واضاف ان
( مــســـاحـــة األمــطـــارســتـــتــوسع
لـــــتــــشـــــمـل اغــــلـب مــــدن أربـــــيل
وسلـيـمـانيـة وكـركـوك واجزاء من
ـوصل وشــمــال ديـالى ونــتـوقع ا
غــــــزارة في امــــــاكن مــــــتـــــعـــــددة

.( وعواصف رعدية أيضاً

انية خالل زيارتها مركزا للتدريب في اربيل امس “U¹—…∫ وزيرة الدفاع اال

ياه في مدخل مدينة العمارة ý`∫ نهر دجلة وقد بدا عليه شح ا
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