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طبعة العراق 
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قـال رئـيـس الـوزراء الـتـركي بن
عـــلي يـــلـــدرم ان الـــعـــمـــلـــيـــات
الــعـســكــريــة لـلــجــيش الــتـركي
ـطـاردة عـنـاصـر حـزب الـعـمـال
الـــكــردســـتــانـي الــتـــركي داخل
االراضي الــعــراقـــيــة مــرهــونــة
ــوافـقــة بــغــداد . وقــال بــيـان
امس ان (رئـيس الـوزراء حـيـدر
الــعــبــادي بــحث مع يــلــدرم في
ـلفات اتصال هـاتفي عددا من ا
ـتـعـلـقـة بـاالقـتـصـاد والـطـاقـة ا
ـلـفات والـتـجـارة وغـيـرهـا من ا
ــشــتــركــة واهــمــيــة اجــتــمـاع ا
ــســـؤولــ فـي احلــكـــومــتــ ا
حلـــلــهــا) واكـــد  الــعـــبــادي ان
(الـــقــوات االمــنــيـــة الــعــراقــيــة
تـفـرض ســيـطــرتـهـا عــلى كـامل
االراضي الــعـــراقــيـــة ومــنع اي
مــقـاتـلــ اجـانب) واضـاف ان
(احلـدود حالـيا مـسيـطر عـليـها
من قبل قواتـنا االمنـية ونرفض
اي جتاوز عـلى تركـيا من خالل
اراضيـنا). بدوره  اشاد يـلدرم
بـ(االنـتـصـارات الـضـخـمـة التي
حـققـتـها الـقوات الـعـراقيـة على
داعش واحلـــفـــاظ عـــلى وحـــدة
العراق والـلحمة بـ مكوناته)
مــثـــمـــنـــا (قـــرارات  الـــعـــبــادي
االيـجابـيـة بـفتح مـطـاري اربيل
والـــســـلـــيـــمـــانــــيـــة في اقـــلـــيم
كـــــــــردســــــــتـــــــــان ودفـع رواتب
) مـؤكـدا (عـدم وجـود ـوظـف ا
اتـفـاق بـ احلـكـومـة الـعـراقـية
والـــتـــركـــيـــة بـــشـــأن  الـــقـــيـــام
بعمليـات في االراضي العراقية
ـطـاردة عـنـاصـر حـزب الـعـمـال
وان مـا حــدث كـان عـدم دقـة في
ــعــلــومــات والســيــمـا ان نــقل ا
تركيا حتـترم السيـادة العراقية
ولن تقـوم بـاي عمل فـيه جتاوز
عــلــيـهــا). ووصل رئــيس اركـان
اجلـــيش الـــفـــريق االول الـــركن
ـي الى قــضــاء عــثـــمــان الــغــا
سنـجار الـتابع حملافـظة نـينوى
لتفقد احلدود العراقية التركية.
وقـال بيـان لـوزارة الـدفاع امس

ي يــرافــقه عــددا من ان (الــغــا
كبـار القادة في الـوزارة وصلوا
الى الــقــضــاء لــتـفــقــد قــطــعـات
الفرقة اخلامسة عشرة واحلشد
االيـزيــدي وشـريط احلـدود بـ
الــعـــراق وتــركـــيــا). وتـــزامــنت
ي مـع انـبــاء عـزم زيــارة الــغـا
تركيا إرسـال قوات الى القضاء
ـالحـــــقـــــة عـــــنـــــاصـــــر حـــــزب
العـمال.الى ذلك دعـا النائب عن
ائـتالف دولـة الـقـانـون مـنـصور
البعيجي احلكومة إلى االبتعاد
عن الـطــرق الـدبــلــومـاســيـة في
الـتــعـامـل مع الـرئــيس الــتـركي
رجـب طـــــيـب أردوغــــــان.وقـــــال
الــبــعـــيــجي في بـــيــان إن عــلى
(احلــكـومـة الـتـعــامل مع تـركـيـا
ـثـل وأن تـبــتـعـد عـن الـطـرق بـا
الـدبـلومـاسـيـة مع أردوغان ألنه
اليفهم غير منطق القوة) مبينا
ان (احلــلم الـعـثــمـاني ال يـفـارق
ذهـــنـــيـــة  اردوغـــان و يـــحــاول
فــرض نـفـوذه والـســيـطـرة عـلى
ـــنــطــقـــة مــســتـــغالً األوضــاع ا
االستثـنائيـة التي تـمر بها دول
اجلـــوار) مــــؤكــــدا انه (يــــجب
التعامل مع أية قـوة تركية على
أنها قوات غازية ال تقل خطورة
عن داعش ) داعيـا الى (اخراج
نتشرة  داخل القوات التركية ا
مــحــذرا االراضـي الــعـــراقــيــة) 
أردوغـان من (خطـورة الـتـجاوز
على السيادة الـعراقية). وكانت
ـشـتـركـة قد قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
نــفـت وجــود قـــوات تــركـــيــة او
حتــركـــات اجـــنـــبـــيـــة بـــأجتــاه
االراضـي الــــعـــــراقــــيــــة. وقــــال
ـــتــحـــدث بــأسم الـــعــمـــلــيــات ا
شـتركـة العـميـد يحـيى رسول ا
ان (الــقــيــادة تـــنــفي وجــود اي
قـــوات تـــركـــيــــة عـــلى االراضي
الـــعــــراقــــيــــة او اي حتــــركـــات
اجـــنــبــيــة بـــأجتــاه الــقــضــاء)
مــشـيـرا الى ان (عــنـاصـر حـزب
الـعـمــال الـكــردسـتـانـي الـتـركي
بـــاشـــرت بـــاالنـــســـحـــاب مـــنــذ
ـسك ــاضـيــة ومن  اجلــمــعـة ا
االرض فـي الـــقـــضــــاء حـــالـــيـــا

نـاطق االدارية واحلدود هي وا
قـطــعــات من اجلــيـش الـعــراقي
ـتـمـثـلـة بـقـطـعـات الـفـرقـة 15 ا
الـتـي تـفـرض الـسـيـطـرة بـشـكل
تـــام هــــنـــاك).من جـــهـــة اخـــرى
أعــلـنت رئـاســة األركـان الـعـامـة
الـتـركـية أن قـواتـهـا تـمـكنت من
قــتل  12 مـــســـلــحـــا مـن حــزب
العـمال فـي عمـليـة جويـة شمال
العـراق.وذكرت األركـان التـركية
في حــســابـهــا عــلى تــويــتـر إن
(الـعــمـلـيــة اسـتــهـدفت مـنــطـقـة
هــاكـــورك كـــاني راش بــشـــمــال
الـعـراق). الى ذلك كـشف رئـيس
اجملـــــــلس األوروبـي دونــــــالــــــد
تــوسك عن ان تــركـيــا واالحتـاد
فــشال  في الـتــوصل الى حـلـول
او تــــســـويـــات مـــلـــمـــوســـة في

مــــحــــادثـــات اصـالح الـــعـالقـــة
ــتــعـــثــرة بــيــنــهــمــا. واوضح ا
تــــوسك فـي بـــلــــغــــاريــــا بــــعـــد
احملـادثـات مع الـرئـيس الـتركي
رجـب طـــيب إردوغـــان ورئـــيس
فـوضية االوروبـية جـان كلود ا
يــونــكــر (لـم نــحــقق اي حــلــول
اوتــــــــســـــــويــــــــات خالل تــــــــلك
احملادثات) واضاف ان (قـائمة
ـواضيع طـويـلة وتـشـمل حكم ا
الـقـانـون وحـريـة الـصـحافـة في
تـركـيـا وعالقـاتهـا الـثـنـائـية مع
الـــدول األعــــضــــاء في االحتـــاد
وايــضــا الــوضـع في ســوريــا).
واشـــار تـــوسك خالل مـــؤتـــمـــر
مــشــتـرك مع اردوغــان ويـونــكـر
فـي فـارنــا الى ان (لــقــاءنــا كـان
ــواصــلــة احلـوار مــخــصــصــا 

واتفقنا عـلى ضرورة استمراره
 في ظل تــلك الـظـروف) مـؤكـدا
ان (إحــــراز الــــتــــقـــدم فـي هـــذه
ــواضـيع هــو فـقط مــا يـسـمح ا
بـتحـسـ العالقـات االوروبـية-
ــا في ذلك عــمــلــيـة الــتــركـيــة 
انـضمـام تركـيـا). من جهـته أكد
إردوغـان اسـتـمـرار رغـبـة بالده
باالنضمام الى الـتكتل لكنه قال
انـه ال يــريـــد انـــتـــقـــادات غـــيــر
مــنـــصـــفــة. واضـــاف (نــأمل ان
ـدة الصعبة نكون قد تـخطينا ا
في العالقات التـركية االوروبية
وتـركــنـاهــا خـلــفـنـا) وتـابع (ال
نـريـد تـشـتتـا او انـتـقـادات غـير
مـنصـفـة في ما يـتعـلق بـقضـايا
حـــســـاســــة مـــثل احلـــرب عـــلى
االرهاب بل نتوقع دعما قويا).
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سـتاجن الى اجـراء التـبديالت التي
اثمرت عن هدف التعادل عن طريق
الـبديل فراس اخلـطيب في الـدقيقة
76وزاد االشـــــقــــاء من احملــــاوالت
الــهـجــومـيــة وردت عـارضــة وقـائم
الـــعـــراق كــرتـــ كـــادت ان تـــقــلب
الــنــتــيــجــة ثم يــشــتــرك احلــارس
نـــوري صــبـــري في الــدقـــيــقــة 88
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حــــذر الـــقـــيـــادي في اجلـــمـــاعـــة
االسالمـيـة الـكـردسـتـانـيـة شـوان
رابر من خطورة تصاعد الغضب
الشـعبي وفـقـدان حكـومة االقـليم
لــســمـعــتــهـا فـي حـال اســتــمـرار
االحـــتــجـــاجــات. وقـــال رابــر في
تــصـريح امـس (يـومــا بـعــد آخـر
ــعـــلـــمــ تــتـــسع تـــظـــاهـــرات ا
ـوظـفـ ومـنـتـســبي الـصـحـة وا
ضــد احلـكــومـة بــســبب الـفــسـاد
وظفـ كاملة وعدم دفع رواتب ا
عـلى خـلـفـيـة االزمـة االقـتـصـادية
فتعلة برغم وجود موارد مالية ا
كافية لديها) مشيرا الى أنه (من
ــــوظــــفـــ ــــواطــــنــــ وا حق ا
ـطالـبـة بحـقـوقهم بـشـكل مدني ا
وفق الــــقـــانـــون) الفـــتــــا الى ان
(الــــقــــوات االمـــــنــــيـــــة واجــــهت
ــــــتـــــظــــــاهــــــرين بــــــالـــــعــــــنف ا
ـــا أثــار واالســـتـــخــفـــاف بـــهم 
( واطـن ـتـظاهـرين وا غضب ا
موضـحا أنه ( اعـتقـال عدد من
ـــتــــظـــاهـــرين الـــنـــاشــــطـــ و ا
واالعالمـيـ وإصـابة آخـرين من
مـحـذرا قـبـل االجـهــزة االمـنــيـة) 
(من تــصـاعـد الــغـضب الــشـعـبي
وفقدان حكـومة االقليم لسـمعتها
في حال استمرار االحتجاجات)
داعـــيـــا حــــكـــومـــة االقــــلـــيم الى
.( ـواطـن طـالب ا (االسـتجـابـة 
وكشفت مصادر عن ان مجهول
اخـتطـفـوا رئـيس كـتلـة اجلـمـاعة
فـي مــجـــلس مـــحــافـــظـــة اربــيل.
وقـــــالـت في تـــــصـــــريـح امس أن
(مجهـول اختـطفوا رئـيس كتلة
اجلماعة االسالمية الـكردستانية
عــبـاس مــحـمــد  الــذي شـارك في
تـظــاهـرة لـلــمـوظــفـ في  اربـيل
احـــتــجــاجــا عـــلى نــظــام ادخــار
الـرواتـب الـذي اطـلــقـته حــكـومـة
كـردســتـان). وافـاد شــهـود عـيـان
في مــحـــافــظـــة الــســلـــيــمـــانــيــة
بأسـتمرار  الـتظـاهرات الـرافضة
لــــقــــرار ادخــــار الــــرواتـب الـــذي
اتـخـذته احلكـومـة . كـمـا تـعرض
ســبـعــة اعالمــيـ لالنــتــهـاك في
ــديـنــة أربــيل.وقـالت تــظـاهــرة 
جـــمـــعــــيـــة الـــدفــــاع عن حـــريـــة
الـــصـــحـــافــة فـي بــيـــان امس ان
(ســـــبــــعــــة اعالمـــــيــــ من ثالث
مـؤسسـات اعالمـيـة مخـتـلـفة في

اربـيل تـعـرضـوا لالنـتـهـاك عـلى
ـتظـاهرين يد الـقوات االمـنـية وا
ــديــنـة في تــظــاهــرة شـهــدتــهـا ا
.( وظف للمطالبة بدفع رواتب ا
كمـا اعـتقـلت الـقوات االمـنـية في
قــضــاء زاخــو الــتــابع حملــافــظــة
ـان االقلـيم دهـوك الـنـائب في بـر
علي حـمه صـالح عن كتـلة حـركة
ــغــادرة الــتــغــيـــيــر وطــالــبـــته 
ــان الـــقـــضــاء.وقـــال عـــضــو بـــر
كــردســتــان عن كــتــلــة اجلــمــاعـة
االسـالمــــيــــة ســـوران عــــمــــر في
تـــصـــريح امـس انه (حتـــدث الى
صـالح  الــذي اعـتـقــلـته  الـقـوات
االمــــنـــيـــة في زاخـــو وطـــالـــبـــته
ــديــنــة فــوراً) ووفق ــغــادرة ا
معـلـومـات لوسـائل اعالم كـردية
اكــــدت انه  اعــــتـــقــــال اربـــعـــة
نـاشـطـ في حـركـة الـتـغـييـر مع
صالح  اضافة الى اعتقال اثن
قامـا بالـهجوم عـلى صالح وسط

شارع في القضاء ). 
في غضون ذلك اقترح النائب عن
كتلة تـغيير هوشـيار عبد الله أن
تـــقــــوم احلـــكــــومـــة االحتــــاديـــة
بـاإليـعـاز إلى حـكـومـة كـردسـتـان
بــــإيــــقــــاف ســــيــــاســــة اإلدخـــار
اإلجــبــاري بــشــكل فــوري.  وقـال
عبد الـله في بيـان امس انه (منذ
عـام  2015 وحــتى االن يــعــاني
مــوظـــفــو كــردســتــان عــدم قــيــام
احلــــكـــومـــة بـــصـــرف رواتـــبـــهم

شوان رابر 

اذ غـــــابت اخلـــــطــــورة عـن مــــرمى
ه احلــارس الــسـوري ابــراهــيم عـا
بـاســتـثـنـاء خـطـا ارتـكـبه احلـارس
الــســوري غــيــر ان جــســ مــيــرام
اضـاع الهدية فيـما اوقف حارسنا
جـالل حــسن تــســديـــدين وتــغــيــر
وضـع فريـقـنـا في الـنـصف الـثـاني
ـــبـــاراة واخــــذ يـــقــــتـــرب من مـن ا
ــــرمى الــــســــوري حـــتـى حـــانت ا
الـدقـيـقة  57لـتـشـهـد تـقـدم االسود
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ـنتـخب القـطري بـكرة الـقدم تـوج ا
بــلـقب بــطـولــة الـصــداقـة الــدولـيـة
الــثـالثــيــة مــســتــفــيــدا من تــعــادل
الــعـراق مع سـوريــا امس الـثالثـاء
ـثــله في خـتـام مــنـافـسـات بــهـدف 
الـبـطـولـة الـتي اقـيـمت عـلى مـلعب
الــبـصــرة الـدولي وادارهــا احلـكم

السنغافوري محمد تقي.
ــنــتـــخب الــقـــطــري لــقب واحـــرز ا
الــبـطــولـة جـامــعـا أربع نــقـاط من
الــفــوز عــلى مــنـتــخــبــنــا الــوطـني
نتخب بنتيجة 3-2  وتعادله مع ا
ــثـلـهـمـا وجـاء الــسـوري بـهـدفـ 
ــركـز الــثـاني نــســور قـاســيـون بــا
بـرصيد نـقطتـ ثم اسود الرافدين
في الترتيب الثالث بنقطة واحدة.
ــبـاراة ــدرب بـاسم قــاسم ا وبــدأ ا
بـــتــشـــكــيـــلـــة ضــمت جـالل حــسن
رمى ومـصـطفـى محـمد حلـراسـة ا
ومـصطـفى ناظم وعـلي فائـز وعلي
ـنـتـخب خلط الـدفاع عـدنـان قـائد ا
وبـروا نوري ومهدي كامل وحس
عــلي وجـسـ مـيـرام خلط الـوسط
وعـماد محسن ومـهند علي في خط
الــهـجـوم. ولم يـقــدم فـريـقـنـا االداء
ـباراة االولى ـنـتـظـر في شـوط ا ا
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والـتـقى اردوغـان  قـادة االحتاد
االوروبـي عـــــــلى أمـل حتـــــــريك
ــتـــعــثـــر بــ أنـــقــرة احلـــوار ا
وبــروكـسل وذلـك في أجـواء من
التوتر الشديد. وساءت عالقات
تـركـيـا مع االحتـاد كـمـا ضـعفت
احـتـماالت انـضـمـام تركـيـا اليه
بـعد حـملـة قمع شـنهـا اردوغان
اثـر مـحـاولـة انـقالب ضـده عـام
 2016 كــمـا ان عـمـلــيـة تـركـيـا
ستمرة ضد األكراد في شمال ا
ســــــوريـــــا اثــــــارت مــــــخـــــاوف
الـــعــواصم االوروبــيــة مــا أجج
ـاضي إدانة الـتـوتـر االسـبـوع ا
زعـمــاء االحتــاد لــتــلك األعــمـال
غـيـر الـشــرعـيـة جتــاه الـيـونـان
ـــتــوسط وقــبـــرص في شـــرق ا

وبحر إيجة.

ئة مباراة دولية. ويدخل نادي ا
نـظمة للـبطولة واعـتمدت اللـجنة ا
نـظـام (الفـيـفا) الـقـائم علـى النـقاط
ثـم فــــارق األهـــــداف ثم مـن ســــجل
ــبـاشـرة وإذا ــواجـهـة ا أكــثـر ثم ا
ـتنـافسـان على نـتخـبان ا تـعـادل ا
لـعب فتطبق الـلقب وكانـا بأرض ا
ركـالت الـــتــــرجـــيح وإذا تــــعـــادلت
ـنتـخبـات الثالثـة نقـاطا وأهـدافا ا

يلجأ إلى القرعة. 

تصميم: فالح اخلطاط
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـوزارة الـنـقل  ان تــشـهـد مـنـاطق
الـعــراق تـقــلـبـاً حــاداً في درجـات
احلرارة سيطرأ في طقس العراق
فـيــمـا نـهــايــة األسـبــوع اجلـاري 
كـشفـت خرائـط عن مـواقع مـتوقع
فيها سقوط محـطة فضاء صينية
خارجة عن الـسيطـرة عليـها ككرة
ناريـة تخـترق الـغالف اجلوي من
ــنــبئ ضــمــنــهـــا الــعــراق.وقــال ا
اجلوي في الـهـيـئة صـادق عـطـية
في صفحته على الـفيسبوك امس
ان (تـــقـــلـــبـــات ربـــيـــعـــيـــة حـــادة
ســتـشــهــدهــا مـدن الــبالد نــهــايـة
األســـبــوع احلـــالي في عـــنـــاصــر
الــــــطـــــقـس ومــــــنـــــهــــــا درجـــــات
احلـــرارة).وأشــار الـى (االرتـــفــاع
ـدن في الـذي ســتـشــهـده عـمــوم ا
ـقـبـلة الـيومـ او الـثالثـة أيـام ا
وبــعــده أنــخــفــاض كــبــيــر بــعـدة
قـبل) درجـات في يـوم اجلـمـعـة ا
واوضــح  الــى ان (درجـــــــــــــــــــــات

احلــرارة سـتــصل في الــعــاصــمـة
بـــغـــداد يـــوم غـــد اخلـــمـــيس الى
مـاب  41 - 40 مـئــويــة وتــعـود
قبلة الى لتنخفض يوم اجلمعة ا
 27مـئــويـة) وتـابـع  أن (درجـات
ـنــطـقـة احلـرارة الــصـغــرى  في ا
الـشـمـالـيـة  وغـربـهـا سـتـنـخـفض
( دون عـشـر درجــات مـئــويـة لـيالً
واضـاف عــطـيــة ان (هـذا الــفـارق
الكـبـير فـي تفـسـيرنـا كـمخـتـص
يعـني تـقـلبـا حـادا ودخـول موجه
باردة تسبب أجواء معتدلة نهارا
وبـــــاردة لــــيـالً بـــــاالضــــافـــــة الى
موجات الـغبار) وتابع ان (االيام
ســـــتـــــشـــــهــــد  29 و  30 و  31 
عواصف تـرابية تـشيـر التـوقعات
حتى االن انها ستكون شديدة في
بعض االمـاكن من البالد تـبدأ من
ـصر وتـتركـز على ليـبيـا وتنـتقل 
الـقــاهـرة والـدلــتـا وغـرب ســيـنـاء
ـنـاطق االردن وفـلـسـط وتـمـتـد 
وســوريـــا ولــبـــنــان والـــعــراق ثم
السـعوديـة). وكانت الـهيـئة اكدت
في بـيـان سـابق حـدوث عـواصف
ناطق ترابيـة وامطـار ليـليـة في ا

الـــوســـطى مـن الـــبالد.وقـــالت ان
(طقس يـوم غد اخلـميس سـيكون
ـنـطـقـة الـوسـطى غـائـمـا مع في ا
تصاعد الغبـار في اغلب اقسامها
وحــدوث عــواصف تــرابــيــة كــمــا
تــتــســـاقط االمــطــار فـــيــهــا خالل
الـلــيل فــيــمــا ســتـرتــفـع درجـات
احلـرارة بـضع درجـات عن الـيـوم
الــســابق) واضــاف ان (الــطــقس
ـنـطــقـة الـشــمـالـيـة سـيـكــون في ا
غــائــمــا مع تــصــاعــد الـغــبــار في
امـاكن مــتـعـددة وفــرصـة حلـدوث
عــواصف تــرابــيــة احــيــانــا كــمــا
تــتــسـاقـط االمـطــار بــعــد الــظــهـر
وتكون متوسطة الشدة في بعض
اقـــســـامـــهـــا في حــ ســـيــكــون
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة الـطـقـس في ا
غــائــمــا مع تــصــاعــد الـغــبــار في
اغلب اقسـامهـا وحدوث عواصف
تـــرابـــيـــة) واوضح الـــبـــيـــان ان
ـــقـــبل (طـــقـس يـــوم اجلـــمـــعــــة ا
ـنطقـة الوسطى ب سيكون في ا
غائم جـزئي وغـائـما و مـغـبرا مع
تسـاقط زخـات مـطر خالل الـنـهار
تـكـون رعــديـة احـيـانــا ويـتـحـسن

تدريجيا بعد الظهر فيما سيكون
نـطقة الشـمالية ب الطقس في ا
غـائم جـزئـي وغـائـمــا مع تـسـاقط
زخات مطر تـكون رعديـة احيانا).
نطـقة العـربية ويذكر ان اجـواء ا
ومن بـيـنـهـا الـعـراق مـتـجـهـة الى
نـخفـضات اخلـماسـينـية ظهـور ا
في فــصل الـربــيع  أي لــلــمـدة من
شــهـــر اذار  الى اســابـــيع اخــرى
يـصـاحــبـهـا هـبــوب ريـاح تـسـمى
اخلــمـــاســ وهي ريــاح نـــشــطــة
ـنـخـفض اجلـوي ومـغـبـرة و ان ا
يعرف  بـأنه جزء من الـهواء فوق
منـطـقة مـعـينـة من األرض يـتمـيز
بضـغط أخفـض من ضغط الـهواء
ــنـاطق احملــيــطـة بـه تـظــهـر في ا
ـنــخـفـضــات اخلـمــاسـيــنـيـة في ا
فـصل الـربيع  يـصـاحـبـهـا هـبوب
ريــاح تـــســمى اخلـــمــاســ وهي
ريـــاح نــشـــطــة ومـــغـــبــرة ). ومن
جــانـب اخــر كـــشــفت خـــرائط عن
مواقع متوقع فـيها سقـوط محطة
فـــضـــاء صـــيــــنـــيـــة خـــارجـــة عن
الــسـيــطـرة عــلــيـهــا كــكـرة نــاريـة
تــــخــــتــــرق الـــــغالف اجلــــوي من

ضــمــنـهــا الــعــراق.وقــالت وكــالـة
الفـضاء األوروبـية في بـيان امس
ــركـبــة الـفــضــائـيــة الــبـالغ ان ( ا
وزنـهــا ثـمــانــيـة أطــنـان ســتـدخل
الـغـالف اجلـوي فـي وقت مــا بـ
 30 آذار اجلــــاري والــــثــــاني من
ــقــبل وان االحـتــمـاالت نـيــسـان ا
تشيـر الى  ان اخملتبـر الصيني -
ان وصل بـقـايــا مـنه الى األرض-
ســوف تــســقط فـي مــنــاطق غــيــر
واضاف مـأهولـة او في احملـيط) 
ـتــبـقـيـة ســتـنـتـشـر ان (األجـزاء ا
على شـكل إهـلـيـلجي مـنـحن يـبلغ
طـوله آالف الـكـيـلـومـتـرات ويـبـلغ
عـرضه عـشــرات الـكـيــلـومـتـرات)
ودعــا الـبــيــان الى ( عــدم الــقـلق
واذا دخل اخملـتــبــر الـصــيـني أي
مـنـطــقـة فـســوف يـكـون ســكـانـهـا
محظوظ لرؤية كرة نارية علما
بــانه قـــبل يــوم واحـــد من دخــول
اخملتبر للغالف اجلوي سيصبح
ـسـار وحتـديد ـمـكن تـوقع ا من ا
اي مـن االمـــــــــاكـن عـــــــــلى االرض
ـركـبة ستـشـهد حـدث تـفـكك تلك ا

الفضائية).

واستمـرارها باسـتخدام سـياسة
اإلدخـــــار اإلجــــبــــاري) داعـــــيــــا
احلـكومـة االحتـاديـة الى (الـقـيام
ـواطنـ في بـواجـبـاتـهـا جتـاه ا
االقـلـيم وأن تـثـبت حـسن نـيـتـهـا
جتــاهـهـم والسـيــمـا أنــهم بــاتـوا
يــتــهــمــونـهــا بــاالصــطــفـاف إلى
جـانب حـيتـان الـفـسـاد) عـلى حد
قـــوله . مــقـــتــرحــا  عـــلى بــغــداد
(اإليـــعــــاز إلى االقـــلـــيم إليـــقـــاف
ســــيــــاســـة اإلدخــــار اإلجــــبـــاري
ـوازنة والسـيمـا ان حـصـته من ا
تــــكـــفـي لـــتـــوزيـع الـــرواتب دون
تـطـبـيق ذلك الـنـظام). مـن جانـبه
كـشف الـنـائـب عن الـكـتـلـة ذاتـهـا
عن وجـــود اتـــفـــاق  بـــ رئـــيس
الوزراء حيـدر العبـادي وسلطات
اقـلـيم كـردسـتـان بـارسـال رواتب
مـــوظـــفي االقـــلــيـم.وقــال عـــضــو
الـكـتلـة مـحـمـد كـاوه في تـصريح
امـس ان (الــــتــــظــــاهــــرات الــــتي
تشهـدها مـدن االقلـيم  هي نتائج
ـوظـف ـواطـن وا فقـدان امل ا
بـحــكـومــة االقـلـيم) وأضاف  ان
ـالحـظـة هــو تـنـصل (مـا يــثـيـر ا
ـــوظــفي الـــعــبـــادي عن وعـــوده 
وزارتي الــتــربـيــة والــصــحـة في

كردستان).
وكـــان رئــيـس حــكـــومــة االقـــلــيم
نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني قـد اصـدر
قـرارا بشـأن الـسـيطـرات األمـنـية
الية عبرها بالغ ا واستحصال ا
بـطـرق غـيـر قـانـونـيـة.وقـال بـيان
كتب الـبارزاني  امس انه (شدد
على عدم السماح ألية جهة كانت
نــصب سـيــطـرات واســتـحــصـال

.( واطن مبالغ من ا
ـــــواطـــــنـــــ الـــــذين داعـــــيـــــا (ا
يواجـهـون مثل حـاالت كـهذه الى
االســــــراع بـــــــابـالغ اجلـــــــهــــــات
احلــكــومــيــة التــخــاذ االجــراءات
القـانونـية الالزمـة). وبشـأن اخر
ـالـيـة واالقـتـصـاد وزعت وزراة ا
في االقـلـيم رواتـب شـهـر تـشـرين
ـاضي لـقوات الـثاني من الـعـام ا
الـبـيـشـمـركة  كـمـا سـيتـم صرف
رواتـب قـــــوات وحـــــدات اخـــــرى

اليوم االربعاء.
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مـتــمـسك بــدسـتـوره ولـن يـسـمح
بــأي عــدوان عــلى دول اجلــوار)
الفــتــا الى ان (احلــكــومــة تــتــجه
نحو توفـير اخلدمات لـلمواطن
ـنــاطق االطـراف بـاالمــكـانـيـات
ـفـوضيـة الى ـتـوفرة) داعـيـا ا ا
ـــنـع اي تالعب (وضع ضــــوابط 
خالل االنـتخـابـات). وبـشـأن اخر
اعــلــنـت شــركــة تــســويق الــنــفط
سـومـو عن دراسة إمـكـانـيـة بـناء
مــرافق عـراقــيـة لـتــخـزين الــنـفط
اخلـــام فـي كـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيــة
والــيـابــان. وقــال مـديــر الـشــركـة
عالء اليـاسري في تـصريح امس
إن (العـراق يـدرس إمكـانـية بـناء
مـرافق لتـخـزين الـنـفط اخلام في
كـوريــا اجلـنــوبـيـة والــيـابـان في
ـبـيـعات إلى إطـار خطـة لـزيادة ا
)  مشيرا الى العمالء اآلسيوي
ان (هـــنــاك نــيـــة لــوقف حتـــمــيل
اخلـــام مـن مــــيـــنــــاء الــــبــــصـــرة
اجلـنــوبي لـثالثــة أيـام أو أربـعـة
ـقـبل بـسـبب في شـهـر نـيــسـان ا
أعــمـال صــيــانـة) وتـابع انه من
ـــبــــيـــعـــات من ـــقـــرر زيـــادة ا (ا
صــهــاريج الـــتــخــزين خالل تــلك

دة لتعويض النقص).  ا

ـســتــقــلـة ـفــوضــيــة الـعــلــيــا ا ا
لالنتخابات رقم  11 لعام 2007
كما قرر اعتماد معايير دولية في
ـؤسسي للوزارات تقو االداء ا
ســنــويــا ومــواكــبــة الــتــعــديالت
ستـقبلـية وعرض النـتائج على ا
الفــتـا رئــيس مــجــلس الــوزراء) 
الى (تـشـكـيـل غـرفـة عـمـلـيـات في
االمانـة الـعامـة للـمـجلس لـعرض
ــنـاطق احــتـيــاجــات وخـدمــات ا
السـكنـيـة في بغـداد واحملافـظات
مع توفير الـتخصـيصات الالزمة
وافـقة على لذلك بـاالضافـة الى ا
اكمال العمل في مشروع الصرف
ــنــطــقــة الــقــبـلــة في الــصــحي 
مـــحــافــظــة الــبـــصــرة فــضال عن
متابعة عمـلية دعم االستقرار في
ـنـاطق احملـررة وتـسـريع عـودة ا
ـنــاطـقــهم). من جـهـة الـنــازحـ 
اخـرى اعــلن الـعــبـادي عن وضع
جـــداول زمـــنــيـــة خلـــفض اعــداد

القوات االجنبية في العراق .
 واكــد الــعــبــادي خالل مــؤتــمـره
االسبـوعي ان (احلكـومة حتـملت
اعــبـاء مــالــيـة بــاهـظــة مـنــذ بـدء
عــــمـــلــــيـــات الــــتـــحــــريــــر حـــتى
انـتـهـائـها) واضـاف ان (الـعراق
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وافق مجـلس الوزراء عـلى اعفاء
ــدارس االهــلـيــة في مــحــافــظـة ا
نــيــنـــوى من الــغــرامــات واجــور
جتــديـد االجــازة  خالل ســيــطـرة
داعش كما قرر في جلسته امس
تعديل اتـفاقيـة ضبط احلدود مع

االردن. 
ــكــتب ــتـــحــدث بــأسم ا  وقــال ا
االعالمي لــرئـيـس الـوزراء ســعـد
احلديثي لـ (الـزمان) ان (اجمللس
الذي عقـد جلسـته برئاسـة حيدر
العبادي وافق على مـقترح اعفاء
ـدارس االهـلـيـة في نـيـنـوى من ا
الغرامات واجـور جتديد االجازة
ـدة الـتي شـهـدت احـتالل خالل ا
ــوافــقــة داعش) مــشــيــرا الى (ا
عـلى تـعـديل قـرار بـشـأن مـشروع
اتفـاقية ضـبط احلدود مع االردن
كــمــا  اقـر اعــادة تــشـكــيل جلــنـة
النـظر في مـحاظـر جلان الـتقـدير
ـؤلـفـة من الـوزارات والـتـثـبـيت ا
ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهـات غيـر ا
بـــشــأن الـــوحـــدات الـــســـكـــنـــيــة
ـمــلـوكـة لــلـدولـة) واضـاف انه ا
( تـأيـيد مـقـتـرح تـعـديل قـانون
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حافظة النجف. WI¹bŠ∫ مظالت ملونة ترتفع في فضاء حديقة زهور في قضاء الكوفة 


