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وت المريكا+ لن ندع نظاما يـهتف +ا
يسـتـحـوذ على االسـلـحـة االكثـر فـتـكا

في العالم.
ولـكن فـي الـواقع فــإنــهم ســيـرغــبـون
بــإبــرام اتــفـاق جــديــد ودائـم اتــفـاق
تستـفيـد منه ايران بـأسرهـا والشعب
االيراني. عندمـا يصبحـون مستعدين
لـذلك سـاكـون مـسـتـعدا لـه انـا ايـضا.
ـكن ان حتـصل أمـور كـثـيـرة رائـعـة 

إليران.
qO œ

في صلب االتـفـاق االيراني كـان هـناك
وهم كبـيـر مفـاده أن نظـامـا مجـرما ال
يسعى اال خلف برنامج سلمي للطاقة
النوويـة. اليوم لـدينا دلـيل قاطع على

ان الوعد االيراني كان مجرد كذبة".
VFA « b{ ÂUE½

مـــســتـــقـــبل ايـــران مـــلك لـــشــعـــبـــهــا
وااليـرانـيـون يـســتـحـقـون أمـة حتـقّق

احالمهم وحتترم تاريخهم.
النظام االيراني هو الراعي احلكومي
االســــــــاسـي لـالرهــــــــاب. إنـه يــــــــدعم
ارهابيـ وميليـشيات مـثل حزب الله

وحماس وطالبان والقاعدة.
ـــــوع االلــــكـــــتــــروني الى ذلـك نــــقل ا

الرسـمي لـلـزعـيم االعـلى االيـراني اية
الله خامـنئي عنه قـوله امس االربعاء
ان اعالن تـــــرامـب االنــــســـــحـــــاب من
ــبــرم عــام 2015 االتــفــاق الــنــووي ا

شــديـــدة. وأعــلـن مــســـتــشـــار تــرامب
لـشـؤون االمن الـقـومي جـون بـولـتون
أن اعادة العمل بـالعقوبـات االميركية
رتبـطة بالـبرنامج الـنووي االيراني ا
ستـسري فـورا على الـعقـود اجلديدة.
ــبــرمــة امــا في مــا خص الـــعــقــود ا
فاالدارة االمـيركـيـة ستـمـهل الشـركات
االجنـبـية بـضـعة أشـهر "لـلـخروج من
ايــــران. وأوضـــحـت وزارة اخلــــزانـــة
ــتـصــلـة االمـيــركـيــة ان الــعـقــوبـات ا
ـوقّـعـة في ايـران ـة ا بـالـعـقـود الـقـد
ستـسـري بـعـد فـترة انـتـقـالـية من 90

الى 180 يوما.
wIOIŠ qŠ

في الوقت الذي نخرج فيه من االتفاق
االيـراني سـنـعـمل مع حـلـفـائـنـا عـلى
إيـــجـــاد حـل حـــقـــيـــقـي شـــامل ودائم
للـتهـديـد النـووي االيراني. هـذا االمر
ســيــتــضــمن جــهــودا لــلـقــضــاء عــلى
الـــتــهـــديـــد الـــذي يـــشــكّـــلـه بــرنـــامج
الـصــواريخ الـبــالـسـتــيـة (االيــرانـيـة)
ووقــــــــــــــف انــشـطــتــهـا االرهــابــيـة
حـول الـعــالم والـتـصــدي النـشـطــتـهـا
الــتي تـــهــدد ســـائــر انـــحــاء الـــشــرق

االوسط.
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سـخــيف . وقــال خــامـنــئي (ســمــعـتم
اضـيـة رئـيـس امريـكـا يـدلي الـلـيـلـة ا
بتـصريـحات سـخيـفة وسـطحـية. لـقد
كــــذب اكـــــثــــر مـن عــــشـــــر مــــرات في

ÂUFD « ÊuK Q¹ Êu×ýd

 ‚«uÝô« w  ÊuA1Ë

ــقــراطــيـة الــتي نــزلت عــلى ــكن ومــتــاح  فـالــد في الــعــراق كل شيء 
قراطية  العراقي كدين جديد احل كل شيء حتت عنوان الد

قراطية) فنهب الشعب اموال الدولة وهو يهتف ( حرية د
ـقـراطيـة ايـن ما وحتت مـسـمى احلـريـة انـطـلـقت االحـزاب لـتـمـارس الـد

تشاء وكيف ما تشاء ومتى ماتشاء ?
ـقراطـية في الـعراق دين جـديد  فـعال  فقـد جعلت لـكل مواطن حق فالد

االفتاء باحلالل واحلرام حتى في القتل وسرقة امول الناس
ـقـتـول بـ الـسـجـ واجلالد بل انه ويـاله من دين سـاوى بـ الـقـاتل وا
ســاوى بــ كل مــذاهب هــذا الــشـعـب وقــومـيــاتـه في الــظــلم واحلــرمـان
ارس سـلـطته واحلزن واالمـتـهان دين لم يـكـتف بنـبي واحـد يبـشـر به و
االلـهـيــة عـلى اتــبـاعه بل جــعل لك فـئــة مـجـمــوعـة من االنــبـيـاء مــبـشـرين

ومنذرين لكي ال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
ـنـعـون لـعـبـيدهم ـقـراطيـة يـعـطـون و ـيـتـون بـإذن الـد انـبـياء يـحـيـون و
قدسة ويـوزعون الصلبان وصكوك الغفران ويقودون العباد  حلروبهم  ا
ومفاتيح اجلنـان وينكحون ما طـاب لهم من النساء ومـا ملكت ايديهم من

ان . اال
قراطيـة او هكذا افهم اياها انـبيائهم ويوم بعد هكذا فهم العراقـيون الد
لك العظوظ لـتورث السلطة قراطيتـهم  من منهاج النـبوة الى ا حتولت د
ـا تــولـد لــديـنـا ــا الى الــزوجـات وال نــدري ر من االبـاء الى االبــنـاء ور
مـاليك يـقتل بعـضنـا البعض (شجرة در ) النـدري  او نتـحول الى دول ا
ويغدر بعضـنا البعض ونتـسابق على اخليانـة والعمالة لـهذه االمراطورية

اوتلك .
فال غرابة فـبعد ماجـربنا الـديقراطـية يبـدوا ان الدين او االحزاب الـدينية
ـقـراطـيـة في الـعراق بل ان ـعضـلـة الـتي تـعـاني مـنـها الـد لم تـكن هي ا
شـكـلة احلـقـيـقيـة هم الـعراقـيـ انـفسـهم بـأنبـيـائـهم  والصـاحلـ  ب ا
دني منهم واالسالمي ب (اجملرب منهم وغير السادة والعبيد ب  ا

.( اجملرب
سـتقبل  وهم يـتجول بـ الناس ـرشح اجلـدد او انبيـاء ا فح ارى ا
قـراطيـة وهم يشـتمـون األصنام الـتي الفـينـا علـيهـا اباءنا مبـشرين بالـد
ـة فهم يتصرفون كلمالئكة واجدادنا لم اجدهم اال اسوء من االلهة القد
ـان وحتى قبل ان ينـزل عليهم وحي حتى قبل ان يعـتكفوا حتت قـبة البر

النظام الداخلي والعصمة (احلصانة)
ـرشـحـ اجلدد حتـى ان احد اصـدقـائي قـال مـتهـكـمـا وهـو يرى احـد ا
دراء يتسـول او يتـجول في االسـواق وب النـاس وهو  ثم يـداهم  احد ا
العام في احدى الدوائر اخلدمية  مـع حمايته وجكساراته  وهو يحمل
دير بأنه سـيعاقبه او يفـصله او يقتله حزمة من طلبـات التعي مـتوعدا ا

  في حال لم يتعاون معه في  نهجهة االصالحي 
شي في االسواق رشح يأكل الطعام و قال صاحبي ( مالي ارى هذا ا

لوال انزل عليه ملك فيكون معه)
حينهـا ايقنت فعـال اننا  بلـد االنبياء فـمنهم من كـانوا ملكـي ومنهم  من
كانوا شيوعي  ومنهم من كانوا  بعثي اما االن فنحن في زمن االنبياء

قراطي ? الد

{ بغداد (أ ف ب) - انتخبوا (أ. هـ .
ع) ابنـة عم صـاحب مـحل إطارات في
أســتـــرالـــيــا. هـــذه واحـــدة من أغــرب
الدعـايات االنـتخـابية الـتي فـردت لها
صفحة كاملة فـي جريدة عراقية على
غــرار مــرشـــحــ كــثــيـــرين وصــمــوا
أنفـسهم بـشعـارات مـثيـرة للـسخـرية

ظنا أنها حتشد لهم األصوات.
قـــبل أقـل من أســــبـــوع عـــلـى مـــوعـــد
قررة في 12 االنتخابات التشريعية ا
أيــاراجلــاري ال تــزال مالمح شــوارع
الـعــراق غـيــر واضـحــة بـفــعل كـثــافـة
صــور ودعــايــات نــحــو ســبــعــة آالف
مـرشح يـتـنـافسـون عـلى  329مـقـعدا

انيا. بر
بـعـدمـا صـار أشـهـر من نـار عـلى عـلم
ـعـارك لـدحـر داعش يـخـوض خالل ا
(أ.أ)  السباق االنتخابي اليوم بشعار
الـــنــــاطق الــــرســــمي ولــــكن من دون

إيضاح باسم من?
رشح عن حتـالف الفتح بذلك اكتفى ا
تحدث الرسمي للداللة على أنه كـان ا
باسم فـصائل احلـشـد الشـعبي إذ أن
نـعه من الترشح ما لم يفك القانون 

ارتباطه بتلك الفصائل.
`¹d  `ýd

ــرشـح صـريــحــا ولم وإذا كــان هـذا ا
ينـتحل صـفة حـمـلهـا خالل السـنوات
رشحة على األخيرة فما حال (ع.م) ا
قائمة ائتالف الـوطنية التي يـتزعمها

رئيس الوزراء السابق أياد عالوي?
تــبــنت صــاحــبــة الــتــســلــسل  99في
الـقـائـمـة شـعـارا تـصف فـيه نـفـسـهـا
بـــصـاحــبــة األلف إجنــاز من دون أن

تذكر واحدا من تلك اإلجنازات.
ـرشحـة (هـ.ت) الـتي حتمل مثـلهـا ا
التـسـلسل رقم  2مبـاشرة بـعـد رئيس
الـوزراء الـعـراقي حـيـدر الـعـبـادي في

ائتالف النصر.
لكن العراقي ما زالوا يبحثون حتى
الــســـاعـــة عن صـــورة لـــتــركـي الــتي

الــــــــــــــــتـــــــــــــــــواصـل
االجــتـمــاعـي يــؤكـد
حـــســـ أنـه تـــرشح
بــــأمــــر من "الــــوحي

اإللهي".
إن لم تــخــتــر نــبــيـا
فلـتنـتخب هـتلـر. هو
احملـامي  الـذي كـان
اســـمه مـــحط جـــدال
فـي احلـــــــــمــــــــــلـــــــــة
االنتخابية العراقية.
بـعـد انـتـشـار صوره
والفـــتـــاتـه اضـــطـــر
اجلـــــــــــابـــــــــــري إلـى
اإليـــــضــــــاح عــــــبـــــر
صـــــفــــــحــــــته عــــــلى
فـيـسـبــوك أن "هـتـلـر
مــجــرد اسم ولــيس
أســــلـــــوب حـــــيــــاة"
مـسـتـشــهـدا بـسـيـرة
والــــده الـــــذي قــــاتل
ضد الغـزو األميركي
في العام  2003رغم

كبر سنه.
كل تـــــلك الـــــغــــرائب
تدفع بالعراقي إلى
إيــــــجــــــاد حــــــلــــــول
لـلـنـسيـان "حـتـى لو
اضطـر األمـر لـلـجوء
إلى شـرب الــكـحـول"
كمـا يقـول عامر (35
عــامــا) أحـــد ســكــان
بــغـــداد. لـــكن هــؤالء

"الـعـرقــجـيـة" أيــضـا لم يـســلـمـوا من
دعوات الـناخـب وخـصوصـا رئيس
ـــرشح قـــائــــمـــة "تــــمـــدن" الــــنـــائـب ا
(ف.ش.ع) الذي لم يجد دعما كافيا له
في االنتـخابات احلـاليـة فقـرر تعـبئة

شاربي الكحول.
قـال في مـؤتـمـر صـحـافي في الـدائـرة
اإلعالمـيــة جملــلس الــنـواب األســبـوع

ـاضي "أرجـو أال تـبـتـسمـوا أتـوجه ا
إلى الـشـرّابـة في الـعـراق الـعـرقـجـية
(الذي يشربـون العرق) من الذي وقف
ـطـلوب مـعـكم في مـجـلس الـنـواب?  ا
منكم الـيوم أن تقـفوا معي كـما وقفت
مــعــكـم". فــداخل أحــد اســـتــديــوهــات
الـتـصـويـر الـفــوتـوغـرافي في جـنـوب
ــتــجـر أن الــعـراق يــخــبــر صــاحب ا

رشح يأتون إليه بطلبات غريبة. ا
ويـــقـــول "الـــبـــعـض يـــأتي إلي بـــبـــزة
رياضـية ويقـول لي أريـد أن أتصور
وأريـد مـنك أن تـلـبــسـني بـزة رسـمـيـة
بـالـفوتـوشـوب. وكـل ما أطـلـبه مـنـهم
هو أن يبقوا فقط بقميصهم الداخلي

وأحتفظ بتلك الصور".
ــمــثل الـكــومــيـدي ورغم ذلك يــؤكـد ا

ضمن الـسـباق االنـتـخابـي للـمـرشحـ والـبالغ عـددهم نـحو سـبـعة االف
ـرشح غـير مرشـحـا يـتـنـافـسـون نـحو  328مقـعـدا مـا يـعـني ان حـالـة ا
ـا صـعـبـة او احـيـانا مـسـتـحـيـلـة ضـمن هـذه الدورة ازاء من ـعروفـة ر ا
ـتــلك امـواال التــعـد والحتــصى صـرفت بــسـخــاء من اطــارات الـصـورة
ـكـلـفـة وصـوال الى فـرش الـسـبـيس وتـوزيع مـواد والـبـسـة ومـسـاعـدات ا
ـرشح وصلت الى اكـياس البـصل واخليـار والبـامية اجملـففـة وبعض ا
كانـوا مـصـدر تـنـدر مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي من فـعـالـيـات وزيارات
انـيا او مـسؤوال او مفـاجئـة لو يـفعـلهـا مـنذ اربع سـنوات عـندمـا كان بـر
رسميا والـبعض كان يـبادر !! طبعـا بتكر فـنانيـ وصحفيـ ومبدع
بهدية رمزية او درع جملرد ان يكون له اولها !! ذكر في االعالم.. خاصة
واطـنـ خالفـا لـلدورات وان هذه الـدورة تـتـمـيـز بوعي جـمـاهـيـري بـ ا
السابقة التي كانت تكرارا لالسماء  اضافة الى صعود شريحة الشباب
للمشـاركة والترشـيح وفشل معـظم الوجوه السـابقة في  رفع احليف عن
واطن سواء باخلدمات والصحة والطاقة الكهربائية واالستقرار االمني ا
وتوفـيـر فرص الـعـمل الفـواج العـاطـل ونـسـبة كـبـيـرة منـهم من خـريجي
اني ورسمي ان الكليات .. لذلك شعرت هـذه الطبقة السياسـية من بر
ــا دفــعـهم الى الــتــوجه الى الـقــنـوات ـا ضــبـابــيـا  ـقــبل ســيـكــون ر ا
ـنـاضـرات والى مضـايف الـعـشـائر الفـضـائـيـة في االعالن والـلقـاءات وا
كشوفة للناس ولم ماسات ا والتجوال في االحياء السكنية وغيرها من ا
تـعد تـنـطـلي عـلـيـهم.. خـاصـة ان احلوار  داخل اجملـتـمـعـات  يـتـجه نـحو
ـقراطي والـطريق الـسلـيم نحـو هذا الـنظـام اجملتـمعي  فـهناك البـناء الد
عـوامل مـتـعـددة تـؤدي دورا في تـطـويـر اشكـال احلـوارات والن  اإلعالم
رئي مـن عوامل  دفع احلـوار نحـو االرتقـاء شكال ـسمـوع وا كـتوب وا ا
ظاهر التي تتيـح لإلعالم بأشكاله اخملتلفة ومضمونا بهدف البـحث في ا
ظاهر التي تعوق أن يؤدي هذا الدور اجملتمعي دون اغفال البحث عن ا
هــذا الـدور وقــد جتــســد الــوعي بــأهـمــيــة اإلعالم في صــيــرورة احلــيـاة
ا الوعي لدى كل اجملتمعـية والسياسـية والثقـافية بصـفة خاصة كـما 
ـعنيـة بضرورة األخذ بـكل مايـساعد اإلعالم بـأشكاله اخملـتلفة اجلهات ا
رتـبطة من مظـاهر الـتطور الـتقـنيـة وتنـويع أشكـال التـواصل والبـرامج ا
ـنـشــودة خـاصـة وان اإلعالم يـعــد من  مـظـاهـر بـالـوظـيــفـة اجملـتـمــعـيـة ا
واجملتمعـات  أو تأخره في هذا النـمو ويكون تأثـيره إيجابيـا أو سلبيا
بحسب وضعـه وتوجهات تـطوره لذا البـد ان يسعى االعالم بـكل تنوعاته
الى االسهـام  في تنـميـة احلوار اجملـتـمعي عـلى أفضل وجه خـاصة وان
الـنـاس صــار بـامــكـانـهم فـي نـفس الـبــلـد أن يــعـلـمــوا عـبـر اإلعالم ذاك
ـباشـر وفي بلـدهم ككل. في اجـواء نقـية الوقـائع اجلاريـة في محـيطـهم ا
غنـيـة وحتـديـد تفـاصـيـلـها بـدقـة  جـرى الـنقـاش عـمـا يـدور في االوضاع
السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية  للوطن اجلريح وما يتهدده
من اخــطــار من الــداخل واخلــارج وكــيف تــلك االجــنــدات الــتي تــســعى
اذا.. لذا هي ستفـيد و زيـد من التقسـيم والتشـرذم ومن ا بالوطن الى ا
دعوة للناخب ان تكون اختياراتهم دقيقة وصحيحة لتكون
ـنـشـودة وخالفـا يـعـني ـقـراطـيـة ا خـطـوة نـحـو الـد
االنتظار اربع سـنوات اخرى وعودة الـفاسدين مرة
اخرى .. انـهـا فـرصة البـد من اسـتـثمـارهـا بـشكل

صحيح واحليلولة دون ضياعها ..
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{ واشنطن (أ ف ب) - أعلن الرئيس
االمــيـــركي دونــالـــد تــرامب الـــثالثــاء
انـسـحـاب بالده مـن االتـفـاق الـنـووي
الذي ابـرمته الـدول الـكبـرى مع ايران
في 2015 بــعــد مـــفــاوضـــات شــاقــة
مؤكدا ايـضا إعادة الـعمل بالـعقوبات

االميركية على طهران.
في ما يـأتي ابرز ما جاء في اخلطاب
الذي ألقاه ترامب في البيت االبيض:

 »U× ½«

أعـــلن الـــيـــوم انـــســـحـــاب الـــواليــات
تحدة من االتفاق النووي االيراني. ا
في الـــــواقـع هــــذا االتـــــفـــــاق كـــــارثي
ومـنـحـاز ومـا كــان يـجب ابـدا ان يـتم
إبــرامه. هــو لم يـــحــقق الــهــدوء ولم

يحقق السالم ولن يفعل ابدا.
 UÐuIŽ

بـعــد حلـظــات سـأوقّع أمــرا رئـاســيـا
لــلـبــدء بــإعــادة الــعـمـل بـالــعــقــوبـات
رتبطة بالبرنامج النووي االميركية ا
لــلــنــظــام االيــراني. ســنــفــرض أعــلى

مستوى من العقوبات االقتصادية.
كل بلـد يسـاعـد ايران في سـعيـها الى
ــكن ان تـفـرض االسـلـحــة الـنــوويـة 
تـحدة ايضا عقوبات عليه الواليات ا
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UDš«∫ الرئيس االمريكي دونالد ترامن خالل القائة خطاب االنسحاب مناالتفاق النووي 

تخـوض حمـلتـها االنتـخابـية من دون
إظهـار وجهـهـا على الالفـتـات معـرفة
عن نفسهـا على أنهـا أم زين العابدين

فقط.
ومن الــشــائـع في اجملــتــمـع الــعــراقي
جتـنب وضع صـور لــنـسـاء حـتى في
ــوت الـتي يــذكـر فـيــهـا اسم حـاالت ا

االبن أو الزوج.
 UJ½ ‚öÞ«

ـفاجـأة كبـيرة لـدى العـراقي كانت ا
بعد إعالن حتالف سائرون االنتخابي
الــذي يـــجــمع بـــ مــقـــتــدى الـــصــدر
واحلـزب الـشـيـوعي حـتى بـدأ بـعض
الــنـــاشـــطـــ بــإطـالق نــكـــات حـــيــال

اخلطوة.
يقول ناشـطون على وسـائل التواصل
االجـتـمــاعي إن عـيــد الـعــمـال صـادف
الـعــام احلــالي مع ذكــرى والدة اإلمـام
ـهــدي هـذه نــتــائج الـتــحــالف" ويـا ا
عمال الـعالم صلـوا على النـبي مذيلة
بتـوقيع اجلـنـاح اإلسالمي في احلزب

الشيوعي.
لكن األمـر أخذ مـنـحى سوريـاليـا ح

وصل إلى مسألة الدعاية االنتخابية.
ـــرشــحـــة عــلى الئـــحــة "ســـائــرون فــا
(ح.أ.ج) قررت خوض حملـت دينية

ومدنية.
ـنـاطق ذات الغـالـبيـة الـشيـعـية ففي ا
في الــعـــاصــمـــة اخــتــارت اجلـــنــابي
صـاحـبـة التـسـلـسل  36أن تـسـتـخدم
صـورة تـرتــدي فـيــهـا احلــجـاب عـلى
ـنـاطق األخـرى التي انـتـشرت عكس ا
فيـهـا الفـتـات عـلـيهـا صـورتـهـا بـشـعر
مصـفف. فـفي مـحافـظـة ذي قـار ألقت
االستـخـبارات الـعـراقـية الـقـبض على
مــرشح يـــدّعي الــنــبـــوة ويــعــرف عن
نـفــسه أنـه "مـؤسـس وقـائــد ونــصــيـر
حلــزب الــله نــور الــســمـوات واألرض
الـنـبـي الـسـيــد اإلمـام اجملـاهــد يـاسـر

ناصر حس (آية الله العظمى)".
وفي فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر عـــلى مـــواقع

العـراقي أحـمـد وحـيد لـوكـالـة فرانس
بــرس أن "كل مــا نـــشــاهــده من ســوء
لـيس بـسـبب الـسـيـاسـيـ بل بـسـبب

." واطن ا
ويختـصر الـصورة العـامة بـالقول إن
"خيارات الناس هي تلك القوائم التي
يــشـــتـــمــونـــهــا 24 ســاعـــة يــومـــيــا

وينتخبونها".

Issue 6034 Thursday 10/5/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6034 اخلميس 24 من شعبان 1439 هـ 10 من أيار (مايو) 2018م

ر من امام الفتة انتخابية في بغداد W²∫  رجل  ô   

تـصـريـحـاته وهــدد الـنـظـام والـشـعب
قائال سافعل هذا وذاك .

يـاسـيـد تـرامب اوق لـك بـالـنـيـابـة عن
الشعب االيراني : لقد ارتكبت خطا).
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التواصل االجتماعي امس ان (هطول
االمطار تـستمـر في في دهوك وديالى
والـسلـيـمـانـيـة كـما تـسـتـمـر الـهـطول
ايــضــا عـــلى مــحـــافــظــات)الـــبــصــرة
ثنى ايضا ولكن وميسان وذي قار وا

بشكل متقطع).
—UD « j U ð

واضـاف ان (طــقس الــيــوم اخلــمـيس
نطقـة الوسطى سيشـهد خاصة فـي ا
انــــــتـــــهــــــاء تــــــســــــاقط االمــــــطـــــار).
وأعلنت)مديرية مرور محافظة اربيل
عن قـطع الـطـريق الـرئيـس ب أربـيل
وشقالوة بسـبب شدة هطـول االمطار
وإنهيار كـتل جبليـة.  وقالت في بيان
امس (نــعــلن عن إغالق طــريق أربــيل
شـقالوة بـشـكل مــؤقت لـشـدة هـطـول
االمطار وإنهيار كتل من جبل
كـوري علـى الطـريـق الرئـيس
). واضـاف أن ــديـنــتـ بـ ا
(الفرق اخملتصـة تعمل حاليا
إلزالــــة إنــــهـــيــــارات الــــكــــتل
)فـتح طريق نفق اجلبلـية و
بيـرمـام بشـكل مـؤقت للـتـنقل
ـنـطـقة حـفـاظـا على في تلك ا

.( واطن سالمة ا
واوضح الـبــيــان ان (شـوارع
مـــديــــنــــة أربــــيل شــــهـــدت 
فـــيـــضـــانـــات جـــراء مـــوجـــة
االمــــطــــار الــــتـي اجــــتــــاحت
ــــنـــطــــقــــة وأدت إلـى غـــرق ا
الــــعــــديــــد مـن الــــســــيــــارات
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توقعت الهيئـة العامة لالنواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الــتــابــعــة لـوزارة
الـنـقل ان تـنـتــهي احلـالـة اجلـويـة من
هـطـول االمــطـار وانـخــفـاض احلـرارة
ـــنـــطـــقـــتـــ الـــيـــوم اخلـــمـــيس في ا
الـوسـطى) واجلــنـوبـيـة مـع اسـتـمـرار
نـطقـة الشـمالـية هطـول االمطـار في ا
وأعلنت مديـرية مرور محـافظة اربيل
عن قـطع الـطـريق الـرئـيس بـ أربـيل
وشقالوة بـسبب شـدة هطـول االمطار
وإنهيار كتل جـبلية.فـيما ضرب زلزال
بــقــوة 2- 6 عــلى مـــقــيــاس ريـــخــتــر

العاصمة االفغانية كابل .
ـنــبئ اجلـوي الـتــابع لـلــهـيـئـة وقـال ا
صــــادق عــــطــــيــــة في مــــوقــــعه عــــلى

ـنـازل). فــيـمــا اعـلــنت الـهــيـئـة في وا
بيـان تـلقـته (الـزمـان) امس أن (طقس
نـطقة الـوسطى اليـوم اخلميـس في ا
سـيـكــون غـائـمــا مع فـرصـة لــتـسـاقط
زخات مـطـر تـكـون رعـديـة احـيـانا مع
تسـاقط احلـالوب في امـاكن مـتفـرقة 
ودرجــات احلــرارة تــرتــفع قــلــيال)عن
اليوم السابق وحركـة)الرياح جنوبية
شــرقـيــة خــفــيــفــة الى مــعــتـدلــة وفي
الـشـمـالــيـة يـكـون غـائــمـا مع تـسـاقط

زخات مطر تكون متوسطة الشدة). 
فـيـمـا تـوقت الـهـيــئـة في بـيـان تـلـقـته
(الــــزمــــان) امـس ان (يــــكــــون طــــقس
ـنـطــقـة الــشـمـالــيـة الـيــوم االربـعـاء ا
غائما)والـرياح شمالـية غربيـة خفيفة
الـسـرعـة وفـي الـوسـطى واجلــنـوبـيـة
غـائــمـا جــزئـيــا مع احـتــمـال تــسـاقط
امطار خـفيـفة خالل الـليل وانـخفاض

في درجات احلرارة). 
واضاف ان (طـقس يـوم غـد اخلـميس
سيكون في الوسطى غائما جزئيا مع
فرصة لـتسـاقط زخات مـطر في اماكن
متفرقـة كما يـتصاعد الـغبار ودرجات
احلــرارة مـــقـــاربــة لـــلــيـــوم الـــســابق
وفي)الشمالـية سيـكون) غائمـا جزئيا
الى غـــائم مع تـــســـاقط زخـــات مـــطــر
تــــكــــون رعــــديــــة درجــــات احلــــرارة

تنخفض قليال عن اليوم السابق.
وضـــرب زلــــزال بـــقــــــــوة 2-6 عـــلى
مقـيـاس ريـخـتـر الـعاصـمـة االفـغـانـية

كابل.
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قـرر مجلس الـوزراء عقد جـلساته كل
ـقـرة ـشـاريع ا ـتـابـعــة ا اســبـوعـ 
فـقط والـتحـول الى حـكومـة تـصريف
اعـمـال .وقـال مـصدر فـي اجمللس في
بــــــــيـــــــان امـس االول ان (اجملــــــــلس
ســيــتـــحــول الى حــكــومــة تــصــريف
ـقبل الذي اعـمال بـدءا من االسبوع ا

لن يشهد اجللسة االسبوعية).
 واضــاف ان (رئــيس اجملـلس حــيـدر
الـــعـــبـــادي دعـــا اجملـــلس الـى عـــقــد
جـلـسـاته كـل اسـبوعـ مـرة بـدال من
كـل اسبـوع بـناء عـلى حتـول اجمللس
الـى حـكـومــة تـصــريف اعـمــال حـتى
قـبـلة), تـتـشكل احلـكـومة اجلـديـدة ا
مـــشــيــرا الى ان (اجملــلـس ســيــتــابع
ـــقـــرة فـــقط وســـوف لن ـــشـــاريع ا ا
ــتــلك صالحــيـة تــشـريـع القـولــنـ

واالتفاقات الدولية).
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ــقـررة في مــؤتــمـر  وعـن الـقــروض ا
الكويت الدولي العادة اعمار العراق
ـــصـــدر  ان (الـــقـــروض الـــتي اكـــد ا
صـوت عليها اجملـلس ستكون سارية
وسـتـناقش مـشـاريعـهـا في اجمللس 
لــكـن ســوف لن تــكــون من صالحــيــة
اجملـــلس الـــتـــصــويـت عــلـى قــروض
جــديـــدة حــتى تــشــكـــيل احلــكــومــة
الـشرعـية اجلـديدة).وكـان اجمللس قد
عـــقـــد جـــلـــســـة اول امس بـــرئـــاســة
الـعـبـادي صـوت خاللهـا عـلى تـوفـير

ــبـلغ وقــرراجملــلس ايــضــا حتــويل ا
غــيـر اخملــصص ضـمن قــرض الـبـنك
ـبـلغ 30 مــلـيـون الــدولي الـطــارىء 
دوالر الغــراض تـقـو  وتــأهـيل سـد
دربـنـدخان والـسدود االخـرى نـتيـجة

الهزة االرضية).
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وتـــــابع ان (اجملـــــلـس صــــوت عـــــلى
تـوقيع اتفاقيـة القرض مع الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ــبـلغ  23.5مــلــيـون ديــنـار كــويـتي
ــدارس و عــلى إلنـــشــاء وجتــهــيـــز ا
إقــرار تــوصــيـات اجــتــمــاع الـهــيــئـة
ــشــروع مـاء الــبــصـرة الــتــنـفــيــذيـة 
ـوجب األمـر الـديواني رقم ـؤلـفـة  ا
21 لـسـنـة 2018).  واضــاف الـبـيـان
ان ( اجملـــلس صـــوت عـــلى ضـــوابط
ــوظـف لــلـــعــمل بـــالــقـــطــاع إعـــارة ا
ـادة اخلــاص اسـتــنـادا الى أحــكـام ا
ـــوازنــــة الـــعـــامـــة 16 مـن قـــانـــون ا
ــالــيــة/2018 االحتــاديـــة لــلــســنــة ا
ونــاقش  قــضــيــة خــريــجي الــقــطـاع
الـــصـــحي والـــذين  اقــرار 15 الف
ـهن الـصحـيـة حيث ان درجـة لـهذه ا
ن لم هـنـاك حـاجة ألعـداد اضـافـية 
يـشـملـوا وكانـوا ضـمن الدور الـثاني
ـنـاقـلـة تـخـصـيـصات وهـنـاك مـجـال 
ــوازنــة لــتـــعــيــ هــؤالء في داخـل ا
وزارة الــصــحـة الن الــدولــة بـحــاجـة
الـيـهم واحلكـومة جـادة بـهذا الـصدد
واالجـراءات تـسـيـر بـشـكل صـحـيح).

ــسك احلــدود ــتـــطــلــبــات اآلنـــيــة  ا
الــعـراقــيـة الـســوريـة من خـالل قـيـام
ــالــيــة بــتــأمـ 5 مــلــيــارات وزارة ا
و 960مــلـيــون ديـنــار من احـتــيـاطي
الــطـــوارىء الى قــيــادة الــعــمــلــيــات
ـشتركة.وقال بـيان  لرئاسة الوزراء ا
امـس  ان (اجمللس صوت في جلسته
عـــلـى صالحـــيـــات الـــفـــريق الـــفـــني
الـسانـد الستـرداد اموال الـعراق كـما
صـوت عــلى مـحـضـر اجـتـمـاع جلـنـة
االصـالح الضريبي والتصويت على
مـــشـــروع قــانـــون فـــحص فـــايــروس
ــنـــاعي الــبـــشــري اآليــدز), الـــعــوز ا
واضـــاف ان (اجملـــلس صـــوت كـــذلك
خـالل اجلـلــســة عـلى  قــيــام اجملـلس
الـــتــنــســيـــقي الــعــراقـي الــســعــودي
ـناقشة مـبادرة ملك سلـمان بن عبد
الـــعــزيـــز بــإنـــشــاء مـــلــعـب ريــاضي
مـتـكـامل في الـعـاصمـة بـغـداد والذي
وافـق عـلــيه اجملــلس واخــتـيــار احـد
قتـرح على ضوء حاجة ـوقع ا ا
ــشــروع. كــمــا  الــتـصــويت عــلى ا
عـلى مشـروع قانون انـضمـام العراق
الى اتـفاقية حماية االمومة رقم 183

لسنة 2000).
 واوضـح البيـان ان (اجللسـة شهدت
الــتــصـويـت عـلى مــشــروع اتـفــاقــيـة
جتـــنب االزدواج الـــضـــريـــبي ومـــنع
ـفروضة الـتهـرب من دفع الضرائب ا
ـال ب حـكـومة عـلى الـدخل ورأس ا

العراق وحكومة الكويت  شعار هيئة االنواء


