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طبعة العراق 
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يـاه النيـابية أكـدت جلنة الـزراعة وا
أن كــمــيـة االمــطـار الــتي هــطـلت في
ـاضـي تـكـفي لسـد نـحو الـيـوم ا
نــصـف احلــاجــة الــفــعــلــيــة لــفــصل
قـبل مـشيـرة إلى أن أزمة الـصـيف ا
اجلـــفـــاف مـــازالت مـــســـتـــمـــرة رغم
االمـطار االخـيرة فـيمـا اعلـنت هيـئة
االنــواء اجلــويـة والــرصـد الــزلـزالي
مـطرة التي انـتهـاء احلالة اجلـوية ا

اثرت على العراق.
وقـال عــضـو الـلـجـنـة عـلي الـبـديـري
لـ(الــزمـان) امس إن (كــمـيــة االمـطـار
اضي الـتي هطلت خالل اليـوم ا
تـكـفي لـسد نـصف احلـاجـة الـفعـلـية
ـقـبل إال أنـهـا غـير لـفـصل الـصـيف ا
كـافية  إلنـهاء أزمة اجلفـاف ما يعني
اسـتــمـرارهـا االنـواء اجلـويـة تـعـلن
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اعـلن مـصدر في حـكـومة االقـليم عن
تـــــــوجـه وفــــــد مـن وزارة االوقــــــاف
والـشؤون الـدينيـة الى بغـداد لبحث
آلية رفع احلظر اجلوي على مطاري
اربـــيل والـــســـلـــيـــمــانـــيـــة من والى
ــــصـــدر  في الــــســـعـــوديــــة.وقـــال ا
تــصــريح ان (الــوفــد ســيــنــاقش في
ـتـعــلـقـة ـســائل الـفــنـيــة  ا بــغـداد ا

لـلواء  26 بـاحلشـد الشـعبـي باشرت
بـإزالة االلغام واخمللفات احلربية من
ؤدي الى مـنفـذ الشالمـجة الـطـريق ا
احلـدودي شـرق مـحـافـظـة الـبـصرة).
وأضــــاف أن (هـــذه اجلـــهــــود تـــأتي
ساعدة اجلهات احلكومية اخملتصة
بــتـبــلـيـط الـطــريق). يـذكــر ان مـنــفـذ
ـنــافـذ احلــدوديـة الــشالمــجـة أحــد ا
الـبـرية لـلـعراق مع ايـران والـذي يقع
شـرق مـحافـظة الـبصـرة . وذكر بـيان
لـقيادة عمـليات بغداد تـلقته (الزمان)
امـس  ان (القـوات األمـنـيـة في قـيادة
عـمليات بغداد وبالتعاون مع مديرية

مــكـافـحــة إجـرام بـغـداد  تــمـكـنت من
حتـريـر طبـيب صـيدالني مـخـتطف في

شتل). منطقة ا
 وأشــار الـبـيــان الى ان (اخملـتـطف 
حتـريـره بـعد اقل من  24  سـاعـة على
اخـتـطافه في حي اجلـزائر في مـنطـقة

الشعب ببغداد ).
 الـى ذلك قـال مـصدر  امـس ان (عـبوة
نـاسـفـة زرعـها ارهـابـيـون بـالـقرب من
ســوق شـعــبي في مـنــطـقــة الـفالحـات
الـتابعـة لقضاء الـطارمية انـفجرت ما
ادى الـى اصـــابــــة ثالثــــة اشــــخـــاص

بجروح متفاوتة).

الــــــعــــــراق واألردن). وأوضــــــحت أن
(االعـــرجـي ســـيـــبـــحـث مع نـــظـــيـــره
ـــطـــلـــوبــــ الـــعـــراقـــيـــ األردنـي ا
ــمـــلــكــة ومــنــهم ــتـــواجــدين في ا ا
ــتـهـمـون بـقـضــايـا فـسـاد مـالي أو ا
ـطلوبون أمنيا الرتباطهم بجماعات ا
ـــمــولـــ جلــرائم إرهـــابــيـــة أو من ا

االرهاب). 
الـى ذلك كـشـفت جلـنـة األمن والـدفـاع
الـنـيابـيـة  عن تـكلـيف رئـيس الوزراء
حـيــدر الـعـبـادي فـريـقـا حـكـومـيـا مع
روسـيـا لـشـراء مـنـظـومـة دفـاع جـوي
أس  400 مــــــشــــــيـــــرا إلـى وجـــــود

اعـــتـــراض أمــريـــكي عـــلى اخلـــطــوة
الـعـراقـيـة. ونقـلت مـصـادر عن عـضو
فـي الـلــجــنــة قــوله امس إن ( رئــيس
الـوزراء حيدر العبادي كلف فريقا من
وزارة الـــــدفـــــاع الـــــعــــراقـــــيـــــة ومن
مــســـتــشــاريــة األمن الـــوطــني لــبــدء
مـفــاوضـات مع روســــــيـا لـلـحـصـول
عـــلى صـــواريــخ ارض جـــو من نــوع

أس 400) .
ــلف نــوقش قـبل وأضــاف أن (هـذا ا
أيــام داخل اخلـلـيـة االسـتــخـبـاراتـيـة
الـرباعيـة التي تضم الـعراق وسورية
وإيـــران وروســيـــا في بـــغــداد).وأكــد

الــنـائب أن (بـعـض الـدبـلــومـاسـيـ
األمـريكـي في بغـداد استـفسروا من
مـــســؤولـــ رفــيـــعـــ في حــكـــومــة
الـــعـــبـــادي عن الـــدوافع وراء ســـعي
الــعـراق القــتـنــاء صـواريخ إس 400
الـروسـيـة ألن ال حـاجـة فعـلـيـة لـهذه
الــصـواريخ ولــيس هـنــاك من يـهـدد

العراق من اجلو).
 وتـــســلـــمت وزارة الــدفـــاع مــؤخــرا
الـــدفــعــة االولى مـن دبــابــات تي 90
ــــتــــطــــورة مـن اجلــــانب الــــروسي ا
بــصــفـقــة تـكــمت عــلـيــهــا احلـكــومـة

اضية. دة ا االحتادية طوال  ا

مـــــنــــاطـق وسط وجـــــنــــوب الـــــبالد
وسـتـعاود بـشكل خـفـيف على بـغداد
حــسب اخلـرائـط الـطــقـســيـة وصـور
االقـمـار الـصنـاعـيـة في قسـم التـنـبؤ
اجلـــوي في الـــهـــيـــئـــة).وأضــاف ان
(اجملــمـــوع الــكــلي لإلمــطــار جتــاوز
 2400 مـلم تـقريـبـا توزعت في كـافة
انـحـاء الـعـراق). مـبـيـنـا ان (كـمـيـات
االمــطـار في بــغـداد كـانت 71.7 مـلم
ـنطـقة الـوسطى كـانت كـميات وفي ا
االمـــطـــار في كـــربالء  42 مـــلم وفي
الــنـجف  27 مـلم فـي ح بـلـغت في
مــديـنـة الـديـوانـيـة  17 مـلم).وتـابع
نطقة اجلنـوبية فقد بلغت (امـا في ا
كـميـة االمطار في الـعمارة  4,5 ملم
بينما سجلت في البصرة  2.4 ملم).
نطقة الغربية من الفـتا الى ان (في ا
الـــبـالد وصـــلت كـــمـــيـــات االمـــطـــار
ـسجلـة في الرمادي الى  63.4 ملم ا
وفـي الــرطــبــة  9 مـــلم ووصـــلت في
حــــديـــثـــة الى   31.6 مــــلم).وتـــوقع
الـغـراوي (اسـتـمـرار احلـالـة اجلـوية
ـمطرة في منـاطق شمال البالد الى ا
الــيـوم   االثــنـ بـعــد الـظــهـر حـيث
يــواصـل قــسم الــتــنــبــؤ اجلــوي في
الـهـيـئـة مـراقبـة اخلـرائط الـطـقـسـية
ـرسلـة من كـافة وحتـلـيل الـبيـانـات ا
مــحـطـات الـرصــد اجلـوي في الـبالد

وصور االقمار الصناعية). 
وقـال مـصدر امس إن (شـخـص من
عائلة واحد لقيا مصرعيهما بسقوط
مـنـزلهـما نـتـيجـة سـيول األمـطار في
مـنطقة سبع قصور ببغداد).وأضاف
ــدني وصـلت إلى أن (فــرق الـدفــاع ا
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قـضـايـا مـكافـحـة اإلرهـاب واخملدرات
نـظمـة وتـعزيـز التـعاون ـة ا واجلـر
ـشـتـركـة التي فـي موضـوع احلـدود ا
تـبـلغ 181 كـيـلـو مـتـرا). مـوضـحا أن
(اجملـتمـع ناقـشوا تـوقيع اتفـاقيات
أمــنــيـة بــيــنـهــمــا وتـبــادل الــزيـارات
لـتـعزيـز اخلـبرة بـ أجـهزة الـشـرطة
واألمـن في الـبــلــدين). ولـفـت الـبــيـان
الـى أن (االعـــــــــــرجـي طـــــــــــرح خـالل
االجـتـماع مـوضوع تـشـكيل مـنظـومة
ـنطقة تعمل على أمـنية مشتركة في ا
تــعـــزيــز األمن الــعــربي واســتــقــراره
نـطـقة وكـذلك االجتاه وخـاصـة امن ا
الـى إقامة مـؤتمـر امنـي لدول اجلوار
الــــعـــــراقي عــــلـى مــــســــتــــوى وزراء
الــداخـلــيـة). وكــان االعـرجـي والـوفـد
ـرافق وصل الى عـمـان مـساء أمس ا
ملكة الـسبت في زيارة رسميـة الى ا
تـســتـغـرق عـدة أيـام. وقـالت مـصـادر
سـياسية  إن ( االعـرجي سيبحث مع
الــــــزعـــــــبي الـــــــتــــــعـــــــاون األمــــــني
عـلـومات واالسـتـخـباراتي وتـبـادل ا
بـ البلدين الـشقيق كـما سيناقش
اجلــــانـــبــــان تـــعــــزيــــز أمن احلـــدود
ـبـاحـثات ـشـتـركـة). وأضـافت أن (ا ا
سـتتطرق إلى منفذ طريبيل احلدودي
وآلـيات توسـيع العمل فيه السـتيعاب
الــنــشــاط الــتــجــاري واالقــتــصــادي
مـكـنة النـتـقال وتـقـد التـسـهـيالت ا
نتجات واألشخاص ب الـبضائع وا

ـعتـمـرين الى الـسعـودية بـرحالت ا
عـبـر مطـاري اربيل والـسـليـمانـية).
مـن جـهـة اخـرى انـتــقـد الـنـائب عن
كـتلة تغيـير هوشيار عـبد الله  لقاء
رئـــيس الـــوزراء حــيـــدر الــعـــبــادي
بــنـيــجـيـرفــان الـبــارزاني ومـسـرور
الــبــارزاني في مــيـونخ عــادا االمـر
مـجـاملـة تفـسر بـأنهـا (إطالق يدهم
فـي تهـريـب النـفـط). وقـال عبـد الـله
فـي بـــــــــــــيـــــــــــــان امـس ان(مـن أهـم
االنــتـقــادات الـتي يـوجــهـهــا عـمـوم
الـــشـــعـب الـــعـــراقي ولـــيس شـــعب
كـــردســـتـــان فـــقط لـــلـــعـــبـــادي هــو
ــســتــمــرة لــســلــطـات مــجــامالتـه ا
ــصــلــحــة اإلقــلـــيم عــلى حـــســاب ا
الـعامـة فقـد طالـبنـاه ألكثـر من مرة
وجــــهــــاً لــــوجه بــــالــــكف عـن هـــذه
اجملــامـالت سـواء داخـل الــعـراق أم
ــؤتـــمـــرات الـــتي تـــعـــقـــد في فـي ا
اخلــــــارج) مــــــحـــــذرا مـن أن (أيـــــة
مـجـاملـة من هـذا النـوع سـتفـسـرها
سـلـطات اإلقـليم بـأنهـا إطالق يدهم
فـي تــــهــــريـب الــــنـــــفط من دون أي
حــــــســــــيـب أو رقــــــيب مـن جــــــانب
احلــكــومــة االحتــاديــة أو اجلــهــات
الـرقابية لكنه ولألسف يجتمع بهم
ويــضـحك مـعـهـم بـدالً من أن يـتـخـذ
ــنع تــهــريـب نــفط اإلقــلــيم إجـــراءً 
وبــقـاء الـشـعب بـدون رواتب) عـلى
ـؤسف حـد قـوله. وأضـاف ان (من ا
اضية أن الـعبادي طيلة السنوات ا
يـنـتقـد حـكومـة اإلقـليم عـبـر وسائل
اإلعالم ويـتـهمـهـا بالـفـساد خـاصة
لف الـنفـطي لكنه في مـا يتـعلق بـا
ــؤتـــمـــرات اخلـــارجـــيــة مـــثل فـي ا
مـؤتـمـر مـيونـخ مؤخـراً يـلـتـقي بهم
ويــجـلس مــعـهـم رغم أنه حـتى اآلن
لـم يتـوصل الى أيـة نـتـيـجة في حل
ـركز واإلقليم ـشاكل العـالقة ب ا ا
ـلف الــنـفـطي) الفـتـا ومن بــيـنـهـا ا
الـى أن (هـذا يــدل عـلـى عـدم جــديـة
الــعــبـــادي في حل مــشــكــلــة رواتب
مــوظـــفي إقــلــيم كــردســتــان وكــأن
شــعب اإلقـلـيم كـتـب عـلـيه أن يـبـقى
بـــدون رواتب وضــحـــيــة جملــامالت
الــعـبـادي لـسـلــطـات اإلقـلـيم والـتي
كـــان آخــرهــا لـــقــاؤه بــنـــيــجــرفــان
الــبـــارزاني ومــســرور الــبــارزاني)

بحسب قوله.
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بـحث وزيـر الداخـلـية قـاسم االعرجي
مـع نــظــيـــره األردني غــالـب الــزعــبي
تـعزيز العالقة ب البلدين في قضايا
مـــــكــــافـــــحــــة اإلرهـــــاب واخملــــدرات
نـظمـة وتـعزيـز التـعاون ـة ا واجلـر
شـتركـة فضال فـي موضوع احلـدود ا
عـن ســـــمـــــات الـــــدخـــــول وأوضـــــاع
الــعــراقــيـ فـي األردن .وقـالت وزارة
الـداخـلـيـة في بـيـان تـلـقـتـه ( الـزمان)
امـس ان ( األعــــــرجـي الــــــذي يــــــزور
ـمـلـكة األردنـيـة الـهـاشمـيـة عـقد في ا
مقر وزارة الداخلية األردنية اجتماعا
مع نــظـيـره الـزعـبي وبـحـضـور وزيـر
الــنــقل وأمــ عــام وزارة الـصــنــاعـة
ومــــديــــر األمن الــــعـــام وقــــادة األمن
والـشرطة في وزارة الداخلـية) مبينا
أن (االجـــــتـــــمـــــاع بـــــحـث عـــــددا من
ــواضـــيع األمــنــيــة ذات االهــتــمــام ا
ـشترك والتي تـنعكس ايجـابيا على ا
مـصـلـحـة البـلـدين الـشـقيـقـ ومـنـها
نح سمات الدخول ب التي تتعلق 
ـثل وأوضـاع الــبـلـدين والـتـعــامل بـا
اجلــــالـــيـــة الــــعـــراقــــيـــة في األردن).
وأضـاف الـبيـان أن (االجـتمـاع ناقش
ــنــفـذي طــريــبـيل األمــور اخلــاصـة 
والــكــرامـة بــاإلضــافــة إلى مـنــاقــشـة
أوضــاع الــســجــنــاء وبــحث تــعــزيــز
أواصـــر الــعـالقــة بـــ الــبـــلــدين في
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الـنزاعات وشن حـملة اعـتقاالت بحق
ــطــلـوبــ لـلــقــضـاء).وأوضح عــبـد ا
احلــسـ أن (نــائب قـائـد الــعـمــلـيـات
ـشــتـركـة عـبـد االمـيـر رشـد يـار الـله ا
سـيكون حـاضراً لقـيادة العـمليات في
الـبصرة) مؤكداً (شمول جميع مناطق
احملـافظة وخاصة القريبة من االهوار
بهذه العمليات).وب عبد احلس أن
ـؤمل انـطالقـهـا فور (الـعـمـلـيات من ا
قـدوم يـار الـله الى الـبـصـرة). مـشـيراً
الـى ان (اإلحداث األخـيـرة والـنـزاعات
بـــ الـــعــــشـــائـــر دعت الـــدولـــة الى
اســتـــخــدام الــقــوة ضــدهــا بــعــد مــا
امـتـلـكـته من سـالح وقوة تـهـدد األمن
فـي احملـــافــظـــة).وذكـــر بـــيـــان إلعالم
احلـشد الـشعبي تـلقـته (الزمان) امس
ان (مالكـات اجلهـد الهنـدسي التـابعة

ـمـطـرة في انـتـهـاء احلـالـة اجلـويـة ا
الـــعــراق).وأضــاف ان (ســوء اخلــزن
وعـدم اتخـاذ سيـاسة مـائيـة واضحة
مـن قبل احلـكـومـة تـسـبب في ضـياع
كـميات كبيـرة من مياه االمطار فضال
ـيـاه في عن عــدم إمـكـانـيـة تــخـزين ا
وسـط وجنـوب الـعـراق لـوقـوعـها في
مـــنـــاطق الـــســـهل الـــرســـوبي الـــتي
يــــصــــعب فــــيــــهــــا إنــــشــــاء ســـدود
ضـخـمـة).وتـابع ان (الـعـراق بـحـاجة
الـى اطالقـات مـائيـة مـن تركـيـا خالل
مـــوسـم ذوبـــان الـــثـــلـــوج وســـقـــوط
االمــطـــار في شــمــال الــعــراق خلــزن
الـسـدود في شـمـالي وغـربي الـبالد).
وقـال مـديـر عام الـهـيـئة ثـائـر حـس

الــغـراوي في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
ــمــطـرة امـس ان (احلـالــة اجلــويــة ا
الـتي اثـرت على الـعراق خالل الـ 72
ـــاضــيــة انــتــهت في اغــلب ســاعــة ا

مــــــــوقـع احلــــــــادث النــــــــتــــــــشـــــــال
).فـيـمـا عــطـلت مـحـافـظـات اجلــثـتـ
االنــــبــــار وصالح الــــدين وكــــركـــوك
وديــالى الــدوام الــرسـمـي يـوم امس
بـــســـبـب  ســـوء االحـــوال اجلـــويــة.
وقـالت دائرة صحة البصرة في بيان
امـس إن (حصـيـلـة حـاالت االخـتـناق
جـراء مـوجـة الـغـبـار الـتي اجـتـاحت
الـبصـرة امس ارتفعت الى 75 حـالة
جـرى اسـتـقـبـالـهـا في مـسـتـشـفـيـات

احملافظة). 
وأضـــافت انه ( إســعــاف احلــاالت
وتــمـاثــلت لـلـشــفـاء الــتـام) . وكـانت
الدائرة أعلنت عن استقبال 14 حالة
اخـتناق كحصيـلة أولية جراء موجة
غــبــار اجـــتــاحت احملــافــظــة.تــنــاقل
نـــاشــطــون عـــلى مــواقـع الــتــواصل
االجـــتـــمـــاعـي صـــور  أفـــاع ســـامــة
وصـفـوهـا بـأنـهـا كـائن غـريـب  خرج
من الــســيــول الـقــويــة الــتي تــدفـقت
صـوب نهـر الونـد في قضـاء خانـق
ــحـافــظــة ديـالى نــتـيــجـة هــطـول
االمـــطــار الــغــزيـــرة قــبل ان يــجــري
اصــطـيـادهـا مـن قـبل االهـالي. وقـال
مــديـر نــاحـيــة الـســعـديــة في ديـالى
أحـمـد الـزركـوشي في تـصـريح امس
ان (أكـثر من الف اسـرة نازحة أجلت
عــودتــهـا إلـى مـنــازلــهـا في نــاحــيـة
الــسـعـديــة وقـراهـا إلى أشــعـار آخـر
ـناخـيـة السـيـئة). بـسـبب الظـروف ا
وأضــــاف ان (مـــوعــــد عـــودة األســـر
ســـيـــجــري حتـــديـــده في وقت الحق
ـؤســسـة االمــنـيـة بــالـتــنـســيق مع ا

وإدارة ديالى).
 

الـكـيـان الـصهـيـوني وكـأن كـارثـة قد
حــدثت).وتـابع مـعـلــقـا عـلى إسـقـاط
الـطائرة اإلسرائيـلية في العاشر من
الـشـهـر اجلاري ان (اخلـطـاب بـرمته
كــان يـحـاول تــفـادي الـقــضـيـة... مـا
اضـية هو حـدث في األيام الـقليـلة ا
انــهــيـــار مــا يــعــرف بــاســتــعــصــاء
إســرائـيل عـلى الـقــهـر) مـضـيـفـاً ان
نطـقة يـعانون (امـريكـا وزبائنـها بـا
مـن خـــيـــاراتـــهم وقـــراراتـــهم غـــيـــر
الـصائبة).وكان نتـنياهو  قد قال في
سك ؤتمر بينما كان  كـلمته أمام ا
بـقـطعـة قال إنـهـا من طائـرة إيرانـية
بـدون طــيـار أسـقـطت بـعـد دخـولـهـا
اجملـــال اجلـــوي اإلســرائـــيـــلي هــذا
الشهر ان (إسرائيل لن تسمح لنظام
ايــــران بـــلـف حـــبل اإلرهــــاب حـــول
عـنـقـنـا).وأضاف (سـنـتـحـرك إذا لزم
األمـر ضـد إيران نـفسـها ولـيس ضد
وكالئـهـا فحـسب). ووجه نـتـانيـاهو
سـؤاال الى ظريف وهـو يحمل قـطعة
احلــطـام ( سـيـد ظـريف هل تـعـرفت
عــلى هـذه? يـجـب عـلـيك ذلـك فـأنـهـا
لـكم).ووصف نتانياهو ظريف ايضا
بـأنه (متـحدث لـبق باسم الـنظام في
ايــران).وتـــابع (ال شك بــأن الــســيــد
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اتهم وزير اخلارجية االيراني محمد
جـــواد ظـــريف بـــعض الـــدول بــدعم
ـتـطـرفـة في سـوريـا الـتــنـظـيـمـات ا
ومـن ثم حـــولـت ســـوريـــا الى دمـــار
حتت غطاء محاربة التنظيمات التي
دعــمـتـهــا ومـولـتــهـا.ووصف ظـريف
خالل كـــلـــمــة الـــقــاهـــا في مــؤتـــمــر
مــــيـــونــــيخ لألمـن خـــطــــاب رئـــيس
الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلـي بـــنـــيـــامــ
ـؤتــمـر بـ(الــسـيـرك نــتـنــيـاهــو في ا
الــهـــزلي) قــائالً (لــقـــد تــســنى لــكم
مـشاهـدة سيرك هـزلي هذا الـصباح
ال يـستحق حـتى الرد علـيه) بعد أن
لـوح نـتانـياهـو بـقطـعة مـعـدنيـة قال
انـهـا من طائـرة بدون طـيـار إيرانـية
ــــاضي في أســــقــــطـت األســــبــــوع ا
اســـــرائــــيل.واشــــار ظـــــريف إلى أن
(إسـرائــيل تـتـخـذ الـعـدوان سـيـاسـة
لـــهــــا وهى مـــســـؤولــــة عن أعـــمـــال
االنـتــقـام اجلـمـاعـيـة ضـد جـيـرانـهـا
والـتوغل اليـومي فى سوريـا ولبنان
 وحــــ جتـــرأ الـــســــوريـــون عـــلى
إسـقـاط طـائـرة إسـرائيـلـيـة تـصرف
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الـــدولي عــلـــيــهــا جـــاءت نــتـــيــجــة
السـتمـرارها في سلـوكهـا العدواني)
وأضـــاف ان(إيــران حــاولت وســعت
لـزعـزعـة اسـتـقـرار وأمن الـعـديـد من
الــدول) مــؤكــدا أن بالده (لم تــعــتـد
أبـدا عــلى إيـران حـرصـا مـنـهـا عـلى
عـدم انـتـهـاك الـقـانون الـدولي وذلك

ظـريف سيـنفي بـوقاحـة تورط ايران
فـي سـوريــا فــإنـه يـكــذب بــبـالغـة).
سؤول ودعـا نتنـياهو في كـلمتـه ا
والـــدبـــلــومـــاســـيـــ األمــريـــكـــيــ

واألوروبـي لـلتصـدي إليران فورا .
وعــرض خـريــطــة تـظــهـر مــا وصـفه
ـــتـــزايــد في بـــالـــوجــود اإليـــراني ا
الـشرق األوسط.وقال إن (إيران تزيد
نـفوذها بينما يسترد التحالف الذي
تـحدة ضد تـنظيم تـقوده الـواليات ا
ـتشددين) داعـش أراضي من أيدي ا
ـــؤسـف أنه بــــيـــنــــمـــا .وأضــــاف (ا
يــنـكـمش داعش تــتـوغل إيـران فـهي
حتــاول إقــامــة هـذه اإلمــبــراطــوريـة
ــتـصــلـة حـول الــشـرق األوسط من ا
اجلــنـوب فـي الـيــمن لــكـنــهـا أيــضـا
حتــاول إنـشـاء جـسـر من األرض من
إيـران إلى الـعـراق وسـوريـا ولـبـنان
وغـــزة وهـــذا تــطـــور خـــطــيـــر جــدا
نطـقتنا).بدوره اتهم وزير بـالنسبة 
اخلـارجـيـة السـعـودي عادل اجلـبـير
طـهران بـارتكاب الـعديـد من األعمال
اإلرهـابـيـة في مـنـاطق الـعـالـم..وقال
ـؤتـمـر اجلـبـيـر في كـلـمـة ألـقـاهـا بـا
نـــــفــــسه أن (عـــــلى إيـــــران فــــهم أن
الــعـقــوبـات الـتي فــرضـهــا اجملـتـمع
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ـشــاركـة وفــتح بـاب احلــضــور وا
ــــنـح والــــقــــروض الـــــتــــبــــرع بـــــا
فـــالـــعـــراقــيـــون اولى مـن غــيـــرهم
بــالـتــبــرع لـوطــنـهم).وأكــد اهـمــيـة
(الــــتــــشـــجــــيع عــــلى االدخــــار في
ـــصــــارف الـــعـــراقـــيـــة واعـــطـــاء ا
ـبالغ احملـفزات لـذلك وحصـر تلك ا
مـن خالل الـلـجـنـة االقتـصـاديـة في
ــركـزي مــجــلس الــوزراء والـبــنك ا
الـــعــراقي) داعــيــا  الـى ( تــشــكــيل
ـي جلـنـة عـلـيا مـن اخلبـراء الـعـا
واحملـــلـــيــ من اجـل الــتـــخـــطــيط
نـاهـج التـي تـعـتمـد عـلى ووضـع ا
رؤى مــــنــــهــــجــــيـــة واضــــحــــة في
الــتـخــطـيـط واالسـتــفـادة من خالل
ضمار ية في هـذا ا الـشركات الـعا
ـــــشـــــاريع والـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلى ا
االســتــثـــمــاريــة الــتي من شــأنــهــا
تـنـويع مـصـادر الـدخل كـالـصـنـاعة
الـنـفـطـية واالسـتـثـمـار في الـزراعة
والـسياحة و الصـناعة وغيرها من
االيــــرادات).وشــــدد شـــــوقي عــــلى
(اهـمـيـة دمج مـسودة الـكـسب غـير
ـقـدم ــشـروع او من اين لك هـذا ا ا
من الــلـجــنـة الـقــانـويـنــة ومـجـلس
الـــوزراء وتــوحـــيــدهــا فـي قــانــون
واحـد وتـفـعـيـل دور االدخـار الـعام
والــنــزاهـة في مــتــابـعــة ومالحــقـة
االمـــوال عــلى ان يـــشــرع مـــجــلس
الــنــواب هــذا الــقــانــون فـي اسـرع
ـكن). من جـهــة اخـرى أفـاد وقـت 

رئـيس جلنة النزاهة النيابية طالل
الزوبعي بأن اللجنة سوف تضّيف
غـدا  الـثالثاء وزيـر التـجارة وكـالةً
سـلمـان اجلميـلي بسبب مـا اسماه
خـروقا قـانونـية.وقـال الزوبعي في
تـــــصــــريح امـس  إن (الــــلـــــجــــنــــة
سـتضيف اجلميـلي الثالثاء بسبب
وجـــود خــــروقـــات قـــانـــونـــيـــة في
الـوزارة وفي الـلـجـنـة االقـتـصـادية
الـــــــــــــــوزاريــــــــــــــة) مـن دون االدالء
بــتـفـاصـيل. ورفـع مـجـلس الـنـواب
امـس جـــلــســـتـه الى الـــثالثـــاء من

قبل. االسبوع ا
 وعــــقــــد اجملـــلـس امس جــــلــــســـة
ـيـاه من ــنـاقـشـة ازمــة ا تــداولـيـة 
دون االلـتـزام بـالـنـصـاب الـقـانوني
لـعـقـد اجلـلـسـات.عـلى صـعـيـد آخر
أعـــلن ائــتالف دولـــة الــقــانــون عن
إكـمـال قائـمـة االئتالف االنـتـخابـية
ـرشـحـ وتــسـلـيم جـمـيـع قـوائم ا
ــسـتـقـلـة ــفـوضـيـة الــعـلـيـا ا إلى ا
ـــتـــحــدث لـالنــتـــخـــابـــات. وقـــال ا
الــرســـمي بــأسم االئــتالف عــبــاس
ــــــوســــــوي في بــــــيــــــان امس ان ا
(إئـتـالف دولـة الـقـانـون وبـإنـتـهـاء
ـدة الـرسـميـة لـلـتسـجـيل قـد سلم ا
ـــفــوضــيــة جـــمــيع الــقـــوائم الى ا
رشح بـدقة وعناية مع واخـتار ا
مـراعـاة الـكـفـاءة والـنـزاهـة فـيـهم).
وأضــاف أن (االئــتالف سـيــخـوض
االنــتـخـابـات بـنـخــبـة مـخـتـارة من

الـــرجــال والـــنــســـاء في مــخـــتــلف
ـسـتويـات) داعيـا (ابـناء الـشعب ا
ـلــحـمـة الــعـراقي الى االســتـعــداد 
شــعـــبــيــة لـــلــتــاكــيـــد عــلى اجــراء
االنـتـخـابـات في الـثـاني عـشـر  من
ـقبل والـتوجه الى صـناديق آيـار ا
طلوب االقـتراع لصنـاعة التغيـير ا
ولـتــتـحـول االصـابع الـبـنـفـسـجـيـة
لـــــوحـــــات وطن واشـــــارات فــــداء)
ـوسوي بـحـسب تـعـبيـره . واكـد  ا
(ضــرورة أن يـبـادر الـنـاخـبـون الى
تـسلم بـطاقـة النـاخب وجتـديدها)
مـشدداً عـلى ضـرورة(عدم االجنرار
لـالصوات النـشاز الـتي تعـمل على
اثــارة الـفــتـنــة بـ ابــنـاء الــشـعب

العراقي).
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غـضـون ذلك أعـلـنـت إيـران رفـضـها
بـشكل صريح مسـاعي حلف الشمال
األطــلـسي - الـنـاتــو - إقـامـة قـاعـدة
عـسـكريـة دائـمة في الـعـراق. وذكرت
وكــالـة االنـبـاء االيــرانـيـة الــرسـمـيـة
رشـد االيراني (ارنـا) ان مـستـشـار ا
لـلـشـؤون الدولـيـة علي اكـبـر واليتي

رغـم أن طـــــهــــــران هي الـــــتـي دربت
قـيـاديي اخلـلـيـة الـتـي فـجـرت أبراج
الـــســـعــوديـــة عــام 1996) . واتـــهم
اجلـبـير إيـران بـ(تـأم أكـثر من 90
تـفجرات الـتي تسـتخدم ئـة من ا بـا
فـي االعـتــداءات) داعــيــا إيــاهـا إلى
نـطقة). في (تـغيـير سيـاساتـها في ا

الـوجود يـهدف الى ابـقاء الـعراقـي
جـاهــزين لـلـتـصـدي الي ظـهـور اخـر
جلـماعات ارهابيـة جديدة قد حتاول
ايــجـاد مـوطئ قـدم لــهـا في الـعـراق.
ـالكي ـكـتب ا من جـهـته نـقل بـيـان 
عـن االخــيـــر حتـــذيــره خـالل لــقـــائه
بــــواليـــتـي من ان (خـــطــــر االٍرهـــاب
اليــزال قـائـمـا في ظل الـظـروف غـيـر
ـنـطـقة) ـسـتـقـرة الـتي تـشهـدهـا ا ا
داعـيا الى (تنـسيق اجلهود لـلقضاء
عـــلى بـــؤر االٍرهـــاب وضـــمـــان عــدم

عودتها مجددا).
وفـي بـغـداد بــحث وزيـر اخلــارجـيـة
إبـراهـيم اجلـعفـري مع واليـتي سبل
تـعزيز الـعالقات الثـنائيـة ب بغداد
كـتب اجلعفري وطـهران وقال بـيان 
ان اجلـانـبـ أكـدا (أهـمــيـة تـضـافـر
اجلـهـود والـتـعـاون من أجل تـعـزيز
ـنطـقـة واسـتـمرار أمن واسـتـقـرار ا
بـــالــتــنــســـيق في مــواجـــهــة خــطــر
اإلرهـــاب).وقـــالت مــســـودة قــرار إن
ـــتــحــدة بـــريــطـــانــيــا والـــواليــات ا
وفـرنسا تريـد أن يدين مجلس األمن
الــدولي إيـران لـتــقـاعـســهـا عن مـنع
وصـول صواريخهـا الباليـستية إلى
جــمـاعـة احلـوثي بــالـيـمن وااللـتـزام

بـــاتـــخـــاذ إجــراء بـــشـــأن انـــتـــهــاك
الـعـقـوبـات. وقـال دبـلـومـاسـيـون إن
مـسـودة قـرار جتـديـد عـقـوبات األ
ـــتــحـــدة عــلى الـــيــمن لـــعــام آخــر ا
ســتـسـمح أيـضـا لــلـمـجـلس بـفـرض
عــقــوبـات ضــد (أي نـشــاط له صــلـة
بـاسـتخـدام الصـواريخ الـبالـيـستـية

في اليمن). 
واوضح دبـلومـاسيـون إن بريـطانـيا
أعـدت مـسـودة الـقرار بـالـتـشاور مع
ــتــحــدة وفــرنــســا قــبل الــواليـــات ا
طـرحها على اجمللس بكامل أعضائه

قبل .  يوم اجلمعة ا
ـتحدة في وقـالت سفـيرة الـواليات ا
ـتـحدة نـيـكي هيـلي في مـقال األ ا
ـز نُـشـر في صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
(مـنـذ التـوقيع عـلى االتـفاق الـنووي
زاد دعـم الــــــــنــــــــظــــــــام اإليـــــــــراني
لـلـمـيـليـشـيـات اخلـطيـرة وجـمـاعات
اإلرهـــاب بــشــكل مـــلــحــوظ وبــدأت
ـتـطـورة صـواريـخـهـا وأسـلـحـتـهـا ا
تـظـهر في مـنـاطق احلرب في جـميع

أنحاء الشرق األوسط). 
ــــســـودة ـــرجـح أن تـــواجه ا ومـن ا
رفـضـاً من روسـيـا الـتي تـمـتـلك حق

النقض او الفيتو .
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ؤتمر كشف رئيس الوفد األمريكي 
مــيــونخ لألمن جــوزيف بــايـدن عن
تـلقـيه مقتـرحات من رئيس حـكومة
إقـــلـــيم كـــردســـتــان نـــيـــجـــيـــرفــان
البارزاني حلل اخلالفات والقضايا
الـعالقة  فـيما توجه وفد من وزارة

االوقـــاف والــشــؤون الــديـــنــيــة في
حــكــومــة االقــلـيـم الى بــغـداد امس
لـبحث آلية رفع احلظر اجلوي على
مــطـاري اربــيل والـسـلــيـمــانـيـة من
والـى الـــســـعـــوديـــة.وقـــال بـــايـــدن
لــصـــحــفــيــ عــقـب اجــتــمــاعه مع
ـشـارك الــبـارزاني ووفــد اإلقـلــيم  ا
فـي مــــؤتـــــمــــر مـــــيــــونـخ لألمن إن

(االجـتماع كان جيدا جدا وانا أكن
االحــــــتـــــرام الــــــكـــــامـل لـــــلــــــكـــــرد
اجــمع).وأضــاف  ان (رئـيس وزراء
إقــلــيـم كــردســتــان كــان مــتــفــهــمــا
وواضــحــا جـدا ولــديه مــقـتــرحـات
جــيــدة حلل اخلالفــات والـقــضــايـا
الــعــالـقــة بــ أربـيل وبــغــداد وقـد
اســتــمـعــنــا لـهــا). في غــضـون ذلك
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 اكـد مجلس محـافظة البـصرة اكتمال
جـمـيع االستـعدادات األمـنيـة النطالق
عـملـية عسـكريـة واسعة في احملـافظة
لـفـرض األمن والقـانون فـيمـا تمـكنت
الــقــوات االمـنــيــة من حتـريــر طــبـيب
مـخـتطف في مـنطـقـة الشـعب ببـغداد.
وقـال عـضـو مجـلس احملـافظـة احـمد
عــبـد احلــسـ في تــصـريح امس ان
(الـقوات األمنية من مختلف الصنوف
عـقدت اجـتمـاعاً موسـعاً في احملـافظة
لـوضع اخلطط الكفيلة بردع ومالحقة
الــعــنـاصــر اخلــارجـة عن الــقــانـون).
رسلة من مـبينا أن (الـقوات االمنيـة ا
بـــغــداد ســـتــعـــمل عـــلى فــرض االمن
وسـحب السالح من يد الـعشائر وحل
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دعـا عـضـو في الـلـجـنـة الـقـانـونـية
النيابية الى  اقامة مؤتمر من اجل
الــعــراق داخل الــعــراق عــلى غـرار
مــؤتـمـر الـكــويت عـلى ان تـدعى له
االحــــــــزاب ورجــــــــال االعــــــــمــــــــال
والــشــركــات في الــداخـل واخلـارج
وعـامـة الـشـعب وفـتح بـاب الـتـبرع
ــنح والــقــروض. وقــال الـنــائب بــا
ســلــيـم شــوقي في بــيــان امس انه
ـــــادة  25 مـن (اســـــتــــــنـــــادا الى ا
الـدسـتـور ونصـهـا : تـتكـفل الـدولة
اصـالح االقــتــصــاد الـــعــراقي وفق
ــا اسـس اقــتــصــاديــة حــديــثــة و
يــضــمن اســتــثــمــار كــامـل مـوارده
وتـنويع مصادره وتشـجيع القطاع
ـادة  78 من اخلــاص وتـنـمـيـته وا
الـدسـتـور ونـصـهـا: رئـيس مـجلس
ــسـؤول الــتـنــفـيـذي الــوزراء هـو ا
ــبــاشــر عن الــســيــاســة الــعــامــة ا
لــلـــدولــة نــطــالب رئـــيس مــجــلس
الـوزراء واحلكومة بـاتخاذ عدد من
الـــنــقــاط الــتـي نــراهــا مـــهــمــة في
ـرحــلـة الـراهـنـة) مـشـيـراً الى ان ا
(اولـى الـنــقـاط هي اقــامــة مـؤتــمـر
الـعـراق من اجل الـعراق عـلى غرار
مــؤتــمـر الــكــويت من اجل الــعـراق
ويــدعى له جـمـيع االحـزاب ورجـال
االعـــمــال والــشــركـــات في الــداخل
ـن يـريد واخلـارج وعـامـة الـشـعب 

أكـــــد خالل لـــــقــــائـه نــــائـب رئــــيس
الـكي في بغداد اجلـمهوريـة نوري ا
ــــمــــكن ان يــــكـــون انـه (من غــــيـــر ا
لـالمريكان حضـور في شرق الفرات
ـقاومة التـسمح بوجود وان جـبهة ا
قـــــاعــــدة لـــــلــــنـــــاتــــو فـي الــــشــــرق
االوسـط).واشــــــار الـى انه (بــــــعــــــد
ـقاومة على داعش انـتصار جـبهة ا
يــجب ان نـكــون حـذرين في مــراقـبـة
ـنـطقـة أكـثـر من الـسابق). أوضـاع ا
وكـان حلف الناتو قد أعلن اخلميس
ـاضي مـوافقـته على مـقتـرح ينص ا
ـهــمــة الــعـســكــريـة عــلى تــوســيع ا
لـقـوات احللف في الـعـراق اخملتـصة
بـالـتدريب بـأمد يـفوق وجـود تنـظيم
داعش واقـامة قواعد عسـكرية دائمة
في الـعـراق ضمن اجـتمـاع يعـقد في
الـعـاصـمة الـبـلـجـيكـيـة بـروكسل في
ـقـبل حتـدد من خالله شـكل تـمـوز ا
الـقوات وطبيعـة مهامها بـالتفصيل
بـاالضافة الى امـاكن اقامـة قواعدها
الـدائـمة ومـراكزهـا.ولـفت تقـرير الى
قترح يأتي ان مـوافقة الناتو على ا
بــضـغط مـبــاشـر مـارســته الـواليـات
ــتــحـدة وحتــديــدا وزيـر دفــاعــهـا ا
جــيـمس مــاتـيس الــذي اكـد ان هـذا
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