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شـهـدت مـحـافظـات بـغـداد واربيل
والــــبـــصـــرة انــــدالع حـــرائق راح
ضـحيتـها شخص واصـابة  ثالثة
اخــرين بـجـروح. وقـال ضـابط في
دني باربيل  في تصريح الـدفاع ا
امـس ان (حـريـقـا انـدلع في فـنـدق
اربـيل نـيـو أدى الى مـصـرع عامل
بــعــد ان رمي نــفــسه مـن الـطــابق
الــــــســـــادس فـــــرارا مـن احلـــــريق
واصــابـة ثـالثـة اخـريـن بـجـروح)
مـضيفـا ان (فرق االطفـاء سيطرت
عـلى احلريق الـذي احدث اضرارا
مـــــاديـــــة كـــــبـــــيـــــرة) واوضح ان
(اجلـــهــات األمــنـــيــة تــمـــكــنت من
مــعــرفــة االســبــاب وهـي احــتـراق
ـولـدة اخلـاصة بـالـفـندق) فـيـما ا
ــدني من تــمــكــنت فــرق الــدفــاع ا
اخــــمــــاد حــــريق اخــــر نــــشب في
ـنــطـقـة الـعـشـار خــمـسـة مـحـال 
الـــتــجـــاريــة في الــبـــصــرة. وقــال
مـصدر امـني ان (حريـقا اندلع في
مــحــلــ لــلــخــضــراوات وآخــرين
لـلمـواد الكـهربـائيـة بسـبب تماس
كـهربائي) مشيرا الى ان (احلريق
لـم يـوقع اصــابـات بــشـريـة  لــكـنه
احلـق اضـرارا مـاديـة مـتـوسـطة),
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طـالب متقاعدون بصرف مكافأة نهاية
ـقررة قـانونـاً لهم  مـؤكدين اخلـدمة ا
كـافـأة الذي انـهم بـحـاجة الى مـبـلغ ا
يـنـتـظرونـه منـذ اشـهـروال سيـمـا بـعد
ـوازنــة الـعــامـة ونـشــرهـا في اقــرار ا
اجلـريدة الـرسمـية. وقـالوا لـ(الـزمان)
امـس ان (مكـافـأة نـهـايـة اخلـدمـة هي
ــقـــرة وفق الــقـــانــون مـن احلــقـــوق ا
للمتقاعدين وهي في مثل هذه احلالة
حق شـرعي لكنـنا لم نحـصل على هذا
احلق بـرغم تـقـاعـدنا مـنـذ شـهور  مع
ــشــروعــة) انـه من ابــسط احلــقــوق ا
واضـافـوا ان (احلـكـومـة سـبق لـها ان
ـتقـاعدين امـام امل صرفـها وضـعت ا
ولـكنها لم تتـحق حتى االن) مطالب
كـافـأة وعـدم بخس بـ(سـرعـة صـرف ا
الـنـاس حـقـوقـهم السـيـمـا  بـعـد نـشـر
ـوازنـة  في جـريـدة مــشـروع قـانـون ا
الــوقـائـع الـعــراقـيــة ودخـولــهـا حــيـز
الــتـنــفـيـذ). ودعــوا مـديــر عـام هــيـئـة
الـتـقـاعد الـوطـنـيـة الى تنـفـيـذ وعوده
ـكـافـأة وقـالوا ان الـسـابـقـة بـصـرف ا
(هـيـئـة التـقـاعـد كـانت تتـحـجج بـعدم
ـــوازنــة واآلن ســـقـــطت هــذه اقـــرار ا
احلجة وننتظر منه الوفاء بوعوده).
الى ذلك أكد خبير اقتصادي ان تدخل
الـقــوى الـسـيـاسـيـة في عـمـلـيـة اقـرار
ــوازنـة الـعـامــة لـلـدولـة يــعـد خـرقـاً ا
دســـتـــوريــا وقـــانـــونــيـــا نـــظــرا ألن
الـدستـور ينص عـلى حصر تـشريـعها
ان ـوافقـة علـيهـا ب اعـضاء الـبر وا
شرعـ  فيـما رفع رئيس بـوصفـهم ا

اجلــمــهــوريــة فــؤاد مــعــصــوم دعــوى
قـضـائيـة لـدى احملكـمـة االحتاديـة ضد
رئـيس مجلـس النواب سلـيم اجلبوري
بـسـبب وجـود (الـعـديـد مـن اخملـالـفات
الــدســتــوريــة). وقــال اخلــبــيــر بــاسم
انـــــــطـــــــوان لـ (الــــــــزمـــــــان) امس أن
وازنة (الـصراعـات السيـاسيـة زجت 
الـــعــام اجلــاري في نــفـق الــصــفــقــات
ــصــالـح الــبــعــيــدة كل الــبــعــد عن وا
واطن). االهداف االقتصادية للدولة وا
واضـاف ان (ما يجري ب السياسي
وازنة وتدخل الكتل واالحزاب بـشأن ا
 في اقــرارهــا يــعــد خــرقــا دســتــوريــا
وقـانــونـيـا نـظـرا ألن الـدسـتـور يـنص
وافـقة علـيها عـلى حصر تـشريعـها وا
ـان  بـوصـفـهم جـهة بـ اعـضـاء الـبـر
وازنة العامة تـشريعية). واثار اقـرار ا
غــضب  الـقــوى الـسـيــاسـيـة الــكـرديـة
جـراء خفض حصة اقـليم كردستان في
ــوازنـة فــيـمــا رفع مـعــصـوم دعـوى ا
قـضائية لدى احملكمـة االحتادية العليا
ـوازنـة عـلى اجلـبـوري بـشـأن قـانـون ا
قــائالً انـهـا تـضـمــنت مـخـالـفـات عـدة.
عنية وكـان معصوم قد وجه اجلهات ا
في الــرئــاسـة بــاسـتــكـمــال اإلجـراءات
ـوازنـة في األصــولـيـة لـنـشــر قـانـون ا
اجلـريدة الرسـمية بـعد ان أرجأ عـملية
ـصـادقـة عـلـيهـا ايـامـاً عـدة. وأعـلنت ا
وزارة الـــعــدل امس عن نـــشــر قــانــون
ـوازنة في جـريدة الـوقائـع العـراقية. ا
وقـالت في بيـان امس ان (العدد 4485
مـن اجلريـدة  الصـادر بـتاريخ  الـثاني
مـن نـيــســان اجلــاري تــضــمـن قــانـون
ـوازنـة العـامـة االحتاديـة جلـمهـورية ا
ـالـية . الـعـراق للـســــــــنة ا
(2018  في غضون ذلك
قــالت الـنــائـبــة عن ائـتالف
دولــــة الـــــقــــانــــون زيــــنب
الـبصري في تصريح امس
ــوازنــة لن أن (الـــعــمل بــا
يــــــتـم اال بــــــعــــــد إجـــــراء
االنـــتــخــابــات وتـــشــكــيل
احلــــكــــومـــة اجلــــديـــدة)
مـتـهـمـة أطرافـاً سـيـاسـية
وازنة من أجل بـ(عـرقلـة ا
ـــوازنــة تـــرك تـــنـــفــيـــذ ا
ــقـــبــلــة). لـــلــحــكـــومــة ا
واوضـحت أنه (بعـد نشر
ــوازنــة بــالــصــحــيــفــة ا
الـرسمـية سـيتم إرسـالها
ــالــيــة لــتــقـوم لــوزارة ا
بـــإصــدار الــتـــوصــيــات
والــتـعـلـيـمـات اخلـاصـة
بـتـنـفـيـذهـا) ولـفـتت الى
ـدة التي حتتاجها ان (ا
كل تـلك العملية ستكون
مــابـ شـهـر إلى شـهـر
ونــصف الــشــهــر وهـذا
يــــــعــــــني انــــــتــــــهـــــاء

ضي بتشكيل انية وا االنتخابات البر
احلـكومة اجلديدة التي سـتكون معنية
وازنة) . باشرة في تنفيذ مفردات ا با
وفـي شــأن ذي صـــلـــة  وجــهت وزارة
ــالـيــة كـتــابـاً رســمـيــاً الى الـوزارات ا
واجلـهــات احلـكـومـيـة يـقـضي بـإعـادة
وظف ستقـطعة من رواتب ا ـبالغ ا ا
ـاضـي الـيـهم خـالل االشـهـر الــثالثـة ا
.وجــــــــاء فـي الـــــــــكــــــــتــــــــاب الــــــــذي
أطــــلــــعت(الــــزمـــان) عــــلـــيـه امس انه
ــادة  27 من (اســتــنــادا ألحــكـــــــــام ا
ـوازنــة الــعـامــة االحتــــاديـة قــانــون ا
ـتضـمنة : تـلغى نـسبة لـسنة  2018 ا
ـئة مـن مجـموع االسـتــــقـطاع  3.8 بـا
الـــرواتب واخملــصـــصــات من جـــمــيع
مـــوظـــفي الــدولـــة والـــقــطـــاع الـــعــام
بلغ الكلي تقاعدين كافة ويعوض ا وا
ـتـحـقق من هـذه النـسـبـة من الـزيادة ا
ـتحقـقة في سعـر برميل الـنفط اخلام ا
ـصــدر لـشـهـر كـانـون الـثـاني وشـهـر ا
شـباط واالشهر الالحقة يترتب إيقاف
شـار اليـها أعاله اسـتـقطـاع النـسبـة ا
ـالـيـة - دائـرة والــتـنـسـيق مع وزارة ا
ـبـالغ احملــاسـبـة لــغـرض اسـتـرجــاع ا
الـتي جرى استقطاعها للمدة من -1-1
 التي قيدت 2018-3-31لغاية  2018
ـستحقيها). في ايـراد امانة واعادتها 
االثـنـاء رفـعت وزارة الـعـمـل والـشؤون
االجـتماعية احلد االدنى الجور العمال
ــاهــرين واالجــراء الــيــومــيــ غــيــر ا

بـالقطاع العـام في موازنة العام 2018
الى  350الـف دينار بدال من  250 الفاً
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عـمار  . وقـال ا
مــنــعم فـي تـصــريح امـس ان (الـوزارة
تـــمــكــنت مـن رفع احلــد االدنى الجــور
ــاهـــريـن واالجــراء الـــعـــمـــال غـــيـــر ا
الـيومي الى  350 الـف دينار بدال من
الفاً)  مشيرا الى أن (القرار 250 
ــوازنـة  حــيـز ســيــنـفــذ حـال دخــول ا
الـتـطـبـيق ). واوضح ان (هـذه الـزيادة
هـي الــثـــانــيـــة بــعـــد ان  رفع احلــد
اهرين األدنـى ألجور العـمال غـــــــيـر ا
إلى  250 ألـف ديـــنـــار فـي الـــقـــطـــاع
اخلــاص واخملـتـــــلط والـتـعـاوني بـدال
من  120الـف ديــــنـــــــــــار في الــــعــــام
). من جهة اخرى وجه مصرف2015
الـــرافــديـن فــروعـه كــافـــة بــتـــســـهــيل
إجــــــــــــــــــــراءات صــــــــــــــــــــرف رواتــب
ـــكــتب االعالمي ـــتــقــاعــدين.ودعــا ا ا
ـتـقـاعدين لـلـمـصـرف في بيـان امس (ا
ـدنيـ لوجبـة نيـسان مراجـعة فروع ا
ـصرف في بغداد واحملافـظات لتسلم ا

رواتبهم التقاعدية). 
ـصـرف وضع الـيـات وأشــار الى ان (ا
ـستـحقـات بدال مـنـاسبـة لصـرف تلك ا
مـن الـــتـــوجه الـى مـــنـــافـــذ الـــصـــرف
اخلـاصـة والـبـعض مـنهـا يـأخـذ مـبالغ
ــتــقــاعــد لــقــاء تـســلــمه كــبــيــرة من ا

الراتب). 
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اتــــفـق رئــــيس الـــــوزراء حــــيــــدر
العبادي مع شـركات يابـانية على
تـوفـيـر مــحـطـات كـهـربــائـيـة قـبل
صيف العام اجلاري تتمثل بأربع
مـحـطـات كـهـربـائـيـة سـعة - 400
كي في و  12محطـة متنـقلة 132
كي في  كما بحث امكانية إنشاء
معامل لـتصـنيع الـسيارات داخل
ــكــتب اإلعالمي الــعــراق .وقــال ا
لــلــعــبــادي فـي بــيــان إن األخــيــر
استقبل خالل زيـارته الى اليابان
الـتـي بـدأهــا امس رئــيس شــركـة
تويوتا تسوشو كوربيشن هيرو
ــرافق له كــاســيــتــانـي والــوفــد ا
و(جــرى خالل الــلــقــاء مــنــاقــشــة
توفـيـر محـطـات كـهربـائـية ثـابـتة

ومتنقلة وآليات انشائية) مؤكداً
محـطات انه (سيـتم تـوفـير اربع  
كهـربـائيـة سـعة  - 400 كي في -
ـثنى وشط العرب في  ميسان وا
والشـطـرة كـمـا سيـتم تـوفـير 12
مــحــطــة مــتــنــقــلـة  - 132كي في
وسـيـدخل مـعـظـمــهـا لـلـعـمل قـبل
ــقـبل لــزيـادة مــعـدالت الـصــيف ا
انـتــاج الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة في
الــعــراق). وبــحـث الــعــبــادي  مع
رئـــيس شــــركـــة ســـومــــيـــتـــومـــو
الـتـجـاريـة كونـي هـارو نـاكـامورا
قر إقامته في لدى استقبـاله له 
طـوكـيـو امـكـانـيـة (قـيـام الـشـركـة
ـشاريع في الـعراق بالـعديـد من ا
ومـنـهـا إنــشـاء مـعـامل لــتـصـنـيع
السـيـارات داخل الـعـراق وتـقد
خـدمـات ما بـعـد الـبـيع) بـحـسب

بــــيـــان آخــــر لــــفت الـى ان (هـــذه
ـشــاريع ســتـوفــر فـرص الــعـمل ا
). واعربت للـمـواطنـ الـعراقـيـ
مــنــظـــمــة الــتــجـــارة اخلــارجــيــة
الــيــابــانــيـــة (جــيــتــرو) امس عن
رغـبــتـهــا بـتـوســيع مــكـتـبــهـا في
الـعـراق بــعـد اسـتــقـرار االوضـاع
االمـــنـــيـــة.وقـــال بـــيـــان ثـــالت ان
اسـتــقــبل وفــد جـيــتــرو بـرئــاسـة
مــديــرهـــا هــيــرو يــوكـي ايــشــيــد
و(جــرى خالل الــلــقــاء مــنــاقــشــة
دخول الشـركات الـيابانـية لـلعمل
ـشاريع في في العـراق والقـيام 

جميع اجملاالت). 
واكـد ايــشــيـد ( رغــبــة الـشــركـات
اليـابانـيـة لالستـثـمار في الـعراق
وعــزمــهــا زيــارة الــعــراق قــريــبـا
ــــشـــاريع) لالطالع عــــلى هـــذه ا

ــنــظــمــة مــشــيــرا الـى ان (لــدى ا
الـرغــبــة بــتــوسـيع مــكــتــبــهـا في
العراق بعد ان استقرت االوضاع
االمنية وانها ستشجع الشركات
عــــلى الــــعــــمل في الــــعــــراق).من
جــانــبه اكــد الــعــبــادي (اهــمــيـة
التـعـاون مع الـشركـات الـيابـانـية
بـعـد انـتـقـال الـعـراق الى مـرحـلـة
البـنـاء واالعمـار) مـشـيراً الى ان
(هنـاك شـركات يـابـانيـة مـوجودة
في الـعـراق ومـنـهـا الشـركـة الـتي
تــعــمل فـي مــاء الــبــصــرة).وكــان
ــتـــحــدث بــاسـم مــكـــتب رئــيس ا
الوزراء سـعـد احلديـثي  قـد اكد
ان زيـــارة الـــيـــابــــان تـــنـــدرج في
ــنـهـج احلـكــومي لــتـعــزيـز اطـارا
الـــــــــعـالقــــــــات مـع اجملـــــــــتـــــــــمع
الـــــدولـي.وقـــــال احلــــــديـــــثـي في

تصـريـح  امس ان (الـزيارة تـأتي
بـــنـــاء عـــلى دعـــوة رســـمـــيـــة من
احلـكـومـة الـيـابــانـيـة) مـوضـحـاً
ان(الــوفـــد احلــكـــومي ضم وزراء
اخلـارجـيــة والـدفــاع ومـســتـشـار
االمن الـــوطـــنـي وعـــددا اخـــر من
ــســؤولــ في وزارات االعــمــار ا
واالســكـــان والـــعـــمل والـــشــؤون
االجـتـمـاعـية والـتـعـلـيم الـعـالي).
وافـــاد بــــأن (بـــرنــــامج الــــزيـــارة
يـتــضــمن اجــراء لــقـاءات بــكــبـار
سؤول الياباني على راسهم ا
رئيس وزراء اليـابان شـينزو آبي
لبحث سبل توسيع افاق التعاون
شتـرك ب البـلدين في مـختلف ا
اجملاالت وتوطـيد سـبل التـنسيق
بـيــنــهـمــا في مــلــفـات االقــتــصـاد
واالستـثـمـار بـاالضـافـة الى  عـقد

ـــثـــلـي كـــبـــريـــات لـــقـــاءات مـع 
الشركـات اليـابانيـة)  مضـيفاً ان
(الــعـــبــادي ســيـــشــارك بـــاعــمــال
مـؤتــمــر طــوكــيــو اخلـاص بــدعم
ايــجـــاد فـــرص الــعـــمل وتـــاهــيل
االيـــدي الــــعــــامـــلــــة والــــتـــدريب
ـهنـي وصـوال لـلـحد والـتـطـويـر ا
من عــســكــرة اجملـتــمـع و تـقــلــيل
تـــــداول الــــسـالح في اجملـــــتـــــمع
الــعـــراقي). واشـــار الى ان (هــذه
ـنـهج الـزيـارة تــنـدرج في اطــار ا
احلكومي لتعـزيز عالقات العراق
مع اجملــتــمع الـــدولي ومــخــتــلف
دول الـــعــالـم) مــضـــيـــفـــاً (انـــهــا
تكتسب اهـميتها مـن كونها تاتي
متـزامـنـة مع بـدء الـعـراق مـرحـلة
الـبــنـاء واالعــمــار وفـتح الــسـوق

العراقية لالستثمار).

دني عن واعـلنت مديريـة الدفاع ا
إنـــدالع حـــريق فـي عـــمــارة تـــضم
مـخـازن جتاريـة في بغـداد. وقالت
ـــــديـــــريـــــة في بـــــيـــــان امس ان ا
(الـــعـــمـــارة الـــتي تـــضم مـــخــازن
ـنطـقة الـرصافي لـالحذيـة وتقع 
فـي بــغـــداد  نــشب فـــيــهـــا حــريق
اســفــر عن  احلــاق اضـرار مــاديـة
فــقط  من دون وقـوع ايـة خـسـائـر
بـشـريـة) واضاف ان (فـرق الـدفاع
ـــدني  هــرعت الخـــمــاد احلــريق ا

ومازالت االسباب مجهولة).
وفـي مــــوســـــكــــو اعـــــلــــنت وزارة
الـــطــوار الــروســيـــة  عن مــقــتل
شــخص وإصـابـة ثالثـة من رجـال
اإلنـــــقـــــاذ بـــــحـــــريـق في مـــــركـــــز
بـيرسـيوس لألطـفال الـتجاري في
الــــعــــاصـــمــــة مـــوســــكــــو وتـــمت
الـسـيطـرة عـلى احلريـق بسـرعة .
تحدث باسم الوزارة إيليا وقـال ا
ديــنـيـســوف في تـصـريح امس ان
(رجـال اإلطفـاء تمـكنـوا من إخماد
احلـــريق في مــركـــز بــيــرســيــوس
بـالكـامل  لكن احلريق خـلف مقتل
ــركـز شــخـص واحـد يــعــمل فـي ا
الـــتـــجـــاري  كـــمـــا أصـــيب  3 من
رجـال اإلطـفـاء  فيـمـا أتى احلريق

على  80 مترا مربعا).
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احلـق فـريق الـقـوة اجلـويـة اول
تـصدر فريق الزوراء خـسارة با
بـــهــدفــ مــقـــابل هــدف واحــد
ــــبـــاراة امـس االربــــعـــاء  فـي ا
اجلــمـاهـيــريـة الــتي جـرت عـلى
مـلـعب الـشـعب الـدولي حلـساب
ــرحــلـة اجلــولــة الــثــانــيــة من ا
ـمتاز بكرة الـثانية في الدوري ا
الــقــدم وادارهـا احلــكم الـدولي

هيثم محمد علي.
وقـــلـص اجلـــويـــة الـــفـــارق الى
ثــــــمـــــان نـــــقـــــاط اذ وصـل الى
ـركـز الـثـالث الــنـقـطـة  42 فـي ا
بـــفــارق االهــداف عـن الــشــرطــة
مـــــــقـــــــابل  50 لـــــــلـــــــزوراء في

الصدارة.
وتـقدم الزوراء عن طريق حس
عـلي في الدقـيقـة السـابعـة غير
ان حـــمـــادي احـــمــد تـــمـــكن من
ادراك هـدف التعادل في الدقيقة
 22 الذي انتهى به شوط

ـــــبـــــاراة االولى الـــــذي حـــــفل ا
بـاالثـارة والـتـشـويق واسـتـمـتع
بـه اجلـــمــــهــــور الــــكــــبـــيــــر في

كالسيكو العراق.
وشـــهـــد الـــنـــصـف الـــثـــاني من
ـباراة سيـطرة نسـبية لـلجوية ا
عــبـر الــتـبــديالت الـتـي اجـراهـا
ــــدرب راضي شـــنــــيـــشل ولم ا
يـتـاخـر امجـد راضي الـبديل في
وضـع اسـمه في مــفـكــرة احلـكم
مــســتــفــيـدا مـن كـرة ارتــدت من
الــدفـاع لــيـضــعـهــا في الـشــبـاك
محرزا هدف التفوق في الدقيقة
61 وحاول الزوراء وعبر

درب الـتغيـيرات التي اجـراها ا
ايـــوب اوديـــشـــو الـــعـــودة الى
ـــبـــاراة وحتــــقـــيق نـــتـــيـــجـــة ا
التعادل والحت فرصة التصدق

لـلمـهاجم مـهند عـبد الـرحيم الذي
طــــوح بــــكــــرة ومـــرمـى اجلــــويـــة
مـــفـــــتـــوح عـــلى مـــصـــراعـــيه في
الــدقـيــقـة 86.وفـي مـبــاراة ثـانــيـة
تـمـكن فريق الـكهـرباء من الـعودة
بـنـقـطـة ثـمـيـنـة من الـبـصـرة بـعد
يـناء بـنتـيجة (0-0) تـعادله مـع ا
فـي مـــبـــاراة جـــرت عـــلـى مـــلـــعب
الــفـــيــحــاء في مــديـــنــة الــبــصــرة
يناء سيطرته الـرياضية.وفرض ا
فـي الــــشـــوط االول لــــكـن غــــيـــاب

الـتركـيز والـتسـرع اضاعـا العـديد
مـن الـــــفـــــرص عـــــلى الـــــرغـم من
ـرتـدة اخلطـيـرة التي احملـاوالت ا
لم يــســتــثــمــرهــا الــكــهـربــاء. ولم
تـتغير النتـيجة في الشوط الثاني
باراة بالتعادل السلبي لتنتهي ا

وارتــفع رصـيـد الـكـهـربـاء الى 33
ـركـز اخلـامس فـيـمـا نـقــطـة في ا
ـيـناء  24 نـقـطـة اصـبـح رصـيـد ا

ركز الـ 12 .  في ا
وحـقق فريق الديوانية الفوز على

ضــيـفه فـريق احلــسـ بـهـدفـ
دون مقابل وسجل هدفي الفوز
لـفريق الديوانيـة الالعبان عماد
عــبــد الــزهــرة في الــدقــيــقـة 15
وســــــــعـــــــيــــــــد مـــــــحــــــــسـن في

الدقــــــيقة31 . 
وبـــهـــذا االنـــتــصـــار رفع فـــريق
الـــديـــوانـــيـــة رصـــيـــده الى 20
ركز   15 بـينمـا جتمد نـقطة بـا
رصــيـد فـريق احلـسـ عـنـد 15

ركز 18 . نقــطة با
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يـقوم رئيس مجـلس النواب سليم
اجلـبـوري بـزيـارة الى الـسـعـودية
ودول اخــرى بـعـد انــتـهـاء زيـارته
الـى الـــقـــاهـــرة لـــبــــحث تـــعـــزيـــز

العالقات . 
كـتب االعالمي عـبد وقـال مـديـر ا
ـلك احلسـيني في تـصريح امس ا
إن (زيـــارة اجلـــبــوري الى مـــصــر
تــهـدف الى تـعــزيـز عـودة الـعـراق
الـى مـحـيـطه الـعــربي كـبـلـد فـاعل
وصــانع قـرار اضـافـة الى الـلـقـاء
سـؤولـ الـعـرب في مـؤتـمر مـع ا
نـعقد اني العـربي ا االحتـاد البـر
فـي الـقـاهـرة حـالـيـا  السـيـمـا في
ـرحـلـة الـتي يـحـتـاج فـيـهـا هــذه ا
الـعراق الى اعادة الـبناء واالعمار
ــــنـــاطق وحتــــقـــيق اســــتـــقـــرار ا
احملــررة وإعــادة جـمــيع الــعـوائل

الـنـازحـة الـيـهـا ).وأضاف انه (
بـــحث مـــلف الــتـــعــاون وتــفـــعــيل
ـشتـركة بـ البـلدين االتـفـاقات ا
وكــــذلـك  بــــحث ســــبل تــــذلــــيل
الـعـقـبات امـام الـطلـبـة العـراقـي
صرية ـبتعث الى اجلـامعات ا ا
ــــصـــــريــــ ـــــســــؤولـــــ ا مـع ا

وضــــرورة تــــســــهـــيـل وتـــســــريع

االجـراءات القـانونيـة التي تخص
االقــــامـــة والـــتـــنـــقـل). وبـــحـــسب
ــتــوقع ان احلـــســيــني فــإن (من ا
تـكـون الزيـارة الـقادمـة بـعد مـصر
مـلـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية هـي ا

ومن ثم دول أخرى).
 فـي غــضـون ذلـك يـدرس اجملــلس
ـشـتـرك بـ الـعراق الـتـنـسـيـقي ا
والـسعوديـة االستثمـار في مليون
هـــكـــتــار من األراضـي الــزراعـــيــة
ـحافظة األنبـار.ولم يكشف بيان

ـــزيــد من لـــوزارة الــتـــجــارة عن ا
الــــتــــفـــاصــــيـل. وطـــرح الــــعـــراق
ـسـاحة ـاضي ا مـنـتـصف الـعام ا
نــفـســهـا من األراضي الــزراعـيـة 
لـالســــتــــثــــمــــار بــــرؤوس أمــــوال
ســـعــوديـــة مع اشـــتــراط تـــوفــيــر
ــطـلـوبـة لـهـذا جــمـيع اخلـدمـات ا
االســـتــثــمــار.وأعــلن الــعــراق اول
أمـس اسـتـهـدافه زيـادة مـسـاهـمـة
الــــقــــطـــاع الــــزراعي في الــــنـــاجت
احملـــلي اإلجــمــالـي بــنــســبــة 5.2

ئة مع إمكانية تخفيض الطلب با
ـقدار 500 ـياه  الـسـنوي عـلى ا
. مـــلــيـــون مــتـــر مــكـــعب ســـنــويــاً
و ويـسعى إلى حتـقيق مـعدالت 
فـي الــقـــطــاع الــزراعـي تــصل إلى
ـــئـــة  خـالل الـــســـنــوات  8.4 بـــا

قبلة .  اخلمس ا
مـن جــــــهـــــة اخــــــرى دعـــــا وزيـــــر
الــتـخـطـيط وزيــر الـتـجـارة وكـالـة
ســـلـــمــان اجلـــمـــيــلـي الــشـــركــات
ـصـرية إلى االسـتـثمـار بالـعراق ا

في مختلف اجملاالت. 
وبـــحــسـب بــيــان فـــقــد اســتـــقــبل
ـصـري لـدى اجلــمـيـلي الـســفـيـر ا
بـغداد عالء مـوسى  وعرض عـليه
تـاحة ال (الـفـرص االستـثمـاريـة ا
سـيـما مـا يـتعـلق بـإعادة اإلعـمار
وكــذلك قـطــاع اإلسـكـان). وأوضح
اجلــــمــــيــــلـي أن (الــــوزارة أعـــدت
ــعــاجلــة ظــاهـرة خــارطــة طــريق 
الـعـشوائـيات في الـعراق) مـؤكداً
(إمــكــانــيــة االفــادة من الــتــجــربـة
ـصـرية في هـذا اجملـال) مشـيراً ا
إلـى أن (اخلـطــة اخلـمــسـيــة الـتي
أطــــلــــقــــتــــهـــا الــــوزارة اول أمس
تـتضـمن مـشروعـات استـراتيـجية

ألجل هذا الغرض). 
مـن جانـبه رحب مـوسى بالـعرض
 مـــوجـــهـــاً الـــدعـــوة لـــلـــجـــهـــات

الــعــراقــيــة اخملــتــصــة إلـى زيـارة
الــقــاهـرة واالطـالع عن كـثـب عـلى
ــصـريــة في مــعـاجلـة الــتـجــربـة ا
الـــعـــشـــوائـــيـــات فـي الـــســـنــوات
ـاضيـة.وكان رئيـسا احلكـومت ا
ـــصــريــة واألردنـــيــة قــد اتـــفــقــا ا
ــاضي عــلى مــنــتــصف الــشــهــر ا
دراســة إنـشـاء مــركـز لـوجــيـسـتي
مشترك للمساهمة بعمليات إعادة
إعـــمــار الــعــراق وســوريــا. تــبــرم
وزارة الـكـهـربـاء الـيـوم األربـعـاء
عـقـدين جـديـدين إلنـشـاء مـحـطات
تـعمل بالطـاقة الشمـسية. وأعلنت
وزارة الــــتـــخـــطــــيط اول امس ان
قبلة تستهدف اخلـطة اخلمسية ا
إجنــــاز بــــنــــاء  700 ألـف وحـــدة
سـكنـية  فـي جميـع احملافـظات ما

عدا اقليم كردستان. 
وأوضـحت ان (اخلـطـة اخلـمـسـية
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــطـــاع اإلســـكــان ا
تـستـهدف أيـضاً إنـشاء االالف من
الـــوحـــدات ســـكــنـــيـــة مــنـــاســـبــة
ـتـطـلـبـات تأمـ عـودة الـنـازح
تجاوزين) الفتة والـعشوائيات وا
قـبلة الـى ان (السنـوات اخلمس ا
ـئـة  من ســتـشـهـد تـوفـيـر  50 بــا
الـتمويل الـعقاري من اسـتثمارات
الــقـطـاع اخلـاص الالزم لــتـغـطـيـة

العجز السكني).
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ركـزية تـمكـنت مديـرية الـعمـليـات ا
مـن اعـادة مــئـة عــائــلـة نــازحـة الى
قـرية البجواري في محافظة صالح
الـدين بـعـد تـطـهـيـرهـا بـالكـامل من
الـعـبـوات الـنـاسفـة وااللـغـام فـيـما
ضـبطت هيئة النـزاهة مجموعة من
األشـــخــاص  لـــقــيــامـــهم بـــتــزويــر
ســنــدات عـقــاريــة ومـســتــمـســكـات
رســمـيـة وأخــتـام عــدد من الـدوائـر
مـسـتـخـدمـة في تـزويـر نـقل مـلـكـية
قــــــطع أراض مـن أصــــــحـــــابــــــهـــــا

األصلي في محافظة كربالء.
ـــديـــريـــة وقــــال بـــيـــان امـس ان (ا
اعـادت مئة عائلة نازحة الى القرية
تفجرات بعد تامينها بالكامل من ا
ـقـذوفـات احلـربيـة عـلى يـد فرق وا
ـيــدان حـيث رفـعت 125 هــنـدسـة ا
عـبوة ناسـفة) فيمـا القت العـمليات
ـــشـــتـــركــة الـــقـــبض عـــلى ثـالثــة ا
دواعـش في سيطـرة الصـقور شرق
نفذ مـحافظة االنبار والتي تعتبر ا
الـرئيـسي للمـحافـظة الى العـاصمة

بغداد . 
ـشتـركة ان وقـال بـيان لـلـعمـليـات ا
(الـــقـــوات األمـــنـــيـــة في ســـيـــطــرة
الـصـقـور الـقت الـقـبض عـلى ثـالثة
مـن عـنــاصــر مـن عـصــابــات داعش
االرهــابــيـــة مــطــلــوبــ بــقــضــايــا
إجــــرامـــيــــة) واعــــلـــنـت مـــديــــريـــة
االسـتخـبارات الـعسـكريـة عن مقتل
ثـالثــة انـــتـــحـــاريـــ في صـــحــراء

قـــيــادة عـــمــلـــيــات بـــغــداد أربـــعــة
اشـخاص يرومون تفـجير منزل في
حـي اجلــامــعـــة وثالثــة مــتـــهــمــ
بــاالعــتـداء عــلى مــديـر مــدرسـة في

منطقة الرحمانية.
 وقــالت الـقـيــادة في بـيـان امس إن
(الـقـوات األمـنـيـة تـمـكـنت من إلـقاء
الـــقــــبض عـــلى ثـالثـــة مـــتـــهـــمـــ
بـــاالعـــتـــداء عـــلى مـــديـــر مـــدرســة
الــشـهــيــد االبـتــدائـيــة في مــنـطــقـة

الرحمانية في بغداد).
 وأضـــافت الـــقـــيـــادة أن (الـــقــوات
األمــنــيــة  وبــنـاءً عــلى مــعــلــومـات
اســتــخــبـاريــة ألــقت الــقـبـض عـلى
أربــعــة مــتــهــمــ كــانــوا يــرومـون
ــواطـنـ وعـثـر تــفـجـيـر دار أحـد ا
بـداللتـهم على عـبوة نـاسفـة محـلية
الــصـنع  مـعــدة لـلـتـفــجـيـر في حي

اجلامعة ببغداد) . 
وافـادت مـصـادر امـنيـة مـطـلـعة في
ـــقـــتل  65 مـــحـــافـــظـــة االنـــبـــار 
عـنـصـرا من تـنـظـيم داعش  بـكـم
مـــحـــكم قــرب احلـــدود الـــعــراقـــيــة

السورية.
ـصـادر امس ان  (الـقوات  وقـالت ا
االمـنيـة  تمـكنت من قـتل  مجـموعة
مـن عـنــاصـر داعش االرهــابي عـلى
طـريق غرب صـحراء قـضاء الـرطبة
كـــانــوا يــخــطـــطــون لــلــتـــســلل من
االراضـي الـســوريـة الى الــعـراقــيـة
يــبــلغ عــددهـم نــحـو  65 عــنــصــرا
بـينهم من يـحمل جنـسيات أجـنبية
مـن دون وقـــوع ايـــة إصــــابـــات في

صفوف القوات االمنية). 
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اكــــدت هـــيــــئـــة االنــــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الـزلـزالي تـقـارب درجـات
احلـــرارة حــتى نــهـــايــة االســبــوع
ــقـبل مع تـشـكـيل قـطع غـيـوم في ا

بعض مناطق العاصمة بغداد.
وقــــال بـــيـــان لـــلـــهـــيـــئـــة امس ان
(درجـات احلـرارة في بـغـداد  لـهذا
الــيــوم اخلــمـيس مــقــاربـة لــلــيـوم
الـسابق ليكـون الطقس صحوا مع
بـلـوغ درجـة احلـرارة الـعـظمى 31
درجـة مئـوية والـصغرى  16درجة
مـــــئــــويــــة) واوضـح ان (الــــريــــاح
ســتـكــون شـمــالـيــة غـربــيـة ومـدى
الـرؤية  16 كـيلومتـرا في الساعة)
ـتوقـع ان تـكون واضـاف ان (مـن ا
احلــرارة مــتــقــاربــة حــتـى نــهــايـة
ـقـبل مع تــشـكـيل قـطع االســبـوع ا

غــيــوم في بــعض مـنــاطق بــغـداد)
وشـهـدت مـديـنـة الـنـاصـريـة مـركـز
مــحــافـظــة ذي قــار هـطــول امــطـار
غـزيـرة. وقالت الـهيـئة في بـيان ان
ــديــنــة شــهــدت هــطــول امــطــار (ا
ــــتـــــوقع ان غـــــزيـــــرة وكــــان مـن ا
تـــصــطـــحــبـــهــا عــواصـف رعــديــة
ــقـبل) مــسـتــمـرة لــيـوم اجلــمـعـة ا
واضـاف ان (درجات احلـرارة التي
ديـنة بلـغت العـظمى سـجلـت في ا
مـــنـــهـــا  28 درجـــة مـــئـــويـــة امـــا
الصغرى فتبلغ  19 درجة مئوية).
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ـحـافظـة االنـبار. الـثـرثار 
وقـال بـيـان لـلـمـديـريـة
ان (رجــــــــــــــــــــــــال
االسـتخبارات
الــعـســكـريـة
بــاالشــتــراك
مــع فـــــــــــــوج
االنــــــــــــبــــــــــــار
الـتـكـتيـكي تـمكن
مـن قــــــــتل ثـالثـــــــة

ـضافات ارهـابيـ في احدى ا
بــــصـــحـــراء الــــثـــرثـــار بــــاالنـــبـــار
واالسـتـيالء عـلى مـا بـحـوزتـهم من
اســلـــحــة) فــيــمـــا ضــبــطت دائــرة
الــتــحـقــيــقـات في هــيــئـة الــنــزاهـة
مـجـموعـة من األشخـاص  لـقيـامهم
بـــــتــــزويـــــر ســـــنــــدات عـــــقـــــاريــــة
ومـستمـسكات رسـمية وأخـتام عدد
مـن الـدوائــر  اســتــخــدامـهــا في
تـزويـر نـقل مـلـكـيـة قـطع أراض من
أصـحـابـهـا األصلـيـ في مـحـافـظة
كــربالء. وقـال بـيـان ان (فـريق عـمل
مـن مالكات مـكتب حتـقـيق النـزاهة
في احملــافـظـة تـمـكن بـعـد الـتـحـري
تهم واالنتقال إلى محال سكن ا

مـن ضـبط مـجـمـوعـة من الـسـنـدات
دنـية الـعقـارية وهـويات األحـوال ا
وشــهـادات اجلــنــسـيــة والـهــويـات
زورة فضالً عن أختامٍ العسكرية ا
مــزورة لــعــدد من الــدوائــر كــدائـرة
الــتـســجــيل الـعــقـاري والــضـريــبـة
ـدنـيـة كـانت تـسـتـخـدم واألحـوال ا
في عـمليـات تزوير نـقل ملكـية قطع
األراضـي إلى أشــــخـــاص آخــــرين)

مـــشــيـــرا الى انه
( تـــنـــظـــيم
مــحـضـر
ضـــــــــبط
أصـــولي
بـــجــمــيع
ـــبـــرزات ا
ــضــبــوطـة ا
فـــــــــــــــــضــالً عـن
األوراق الـتـحـقيـقـية
وعــــرضه عـــلـى قـــاضي
الـتـحـقـيق اخملـتـص التـخاذ
ـنــاسـبـة) اإلجــراءات الـقــانـونـيــة ا
.والـــقت قــيــادة عـــمــلــيـــات بــغــداد
الـقـبض عـلـى عـصابـة لـلـسـرقـة في
مـنـطقـة الكـرادة بـبغـداد باالشـتراك
مع مـفرزة من مكتب مـكافحة اجرام
الـكــرادة تـمـكـنت من إلـقـاء الـقـبض

على متهم بالسرقة. 
وقــال بــيــان ان (الــقــوات االمــنــيــة
ضـبطت  بـحوزتـهم  ثماني رمـانات
يــدويـة وثالثــة  أسـلـحــة مـخـتــلـفـة
األنــــواع  و تــــســــلـــــيــــمــــهم الى
اجلـهات اخملتصة لـينالوا جظاءهم
الـعادل) فيمـا نفذت مديـرية شرطة
كـــربـالء عـــدد من مـــذكـــرات الـــقـــاء
الــقــبض والــتــحــري الــصــادرة من
الــقـضـاء الـعـراقـي وفق مـعـلـومـات
اسـتـخـبـاريـة دقيـقـة. مـؤكـدة (الـقاء
الــقـبض عـلى  12 مــتـهـمـا بـجـرائم
مـــخــتـــلــفـــة وتــمت احـــالــتـــهم الى
اجلـــهــــات اخملـــتـــصـــة تــــمـــهـــيـــدا
الســـــتــــكـــــمــــال بـــــاقي االجــــراءات
الـقـانـونيـة بـحقـهم). فـيـما اعـتـقلت
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