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طبعة العراق 
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تــعـهــدت وزارة الـكــهـربــاء بـزيـادة
ســـاعـــات الــتـــجـــهـــيـــز في بـــغــداد
واحملـــافـــظـــات خالل االســـبـــوعــ
ـــقــــبــــلـــ ودعت إلـى تـــرشــــيـــد ا
اســـتــهالك الـــطــاقــة فـــيــمـــا شــكــا
مـــواطـــنـــون اخلـــاضــعـــ الـى مــا
يـسمى اجلـبايـة ومشـروع الشـراكة
من  عـودة االمـور الى عهـدها االول
وان تـلك الوعـود الحتقق مـا اعلنت
عـنه الوزارة في حمالتـها االعالمية
ـولـدات قـد انـتـهى. بـشـأن  عـصـر ا
ـواطنـة ام اياد من مـنطـقة وقـالت ا
زيــونــة ان (الــرؤوس تــصــدعت من
أحـاديـث مـسـؤولي الـكــهـربـاء عـمـا
يـسـمى اخلـصـخصـة واجلـبـاية من
قـــبل شـــركـــات خـــاصـــة مـع وعــود
ذهـبية من أن الدنيـا ربيع وستكون
أيـام الـعراقـيـ مـفعـمـة بـالكـهـرباء
ـولـدات األهــلـيـة ذهب وان عــصـر ا
إلـى غيـر رجعة) واضـافت (لكن مع
أول تـبـاشـير الـصـيف اجلـاري وما
أن تـعـدت احلـرارة حـاجـز األربـع
باح في درجـة حتى انتهى الكالم ا
فترض انها ناطق التي من ا تلك ا
ـزعـومة مـشـمـولـة بـاخلـصـخـصـة ا
آلى انـقطـاعات لنـحو عشـر ساعات
مــتـقـطـعـة خـالل األربع والـعـشـرين
ســـــاعــــــة ومـع ظـــــروف الــــــصـــــوم
وامـتــحـانـات الـطـلـبـة) وقـال امـيـر
احـمد صـاحب صـيدلـية في مـنطـقة
الــكـرادة الــشـرقــيـة (ولــكي التـذهب
األمــور مـن ســيى إلى أســوأ عــدنــا
ناطق ومن بينها نحن أهالي تلك ا
ــولــدات الــكــرادة الـــشــرقــيــة إلى ا
األهـلية لكي نكسب ودهم من جديد
الن الـــــبــــــقـــــاء لــــــهم وال وزارة وال
خـصخـصة) وتـساءل (هـل هذا هو
فــعال اســتـثــمــار الـقــطــاع اخلـاص
لـلمـشاركة في دعم الـقطـاع العام أم
أنــهـا حــلــقـة جــديـدة مـن مـســلـسل
ستمر عرضه منذ صـراع األسالك ا
 2003 ورغـم تــــــــعـــــــــدد الــــــــوزراء
واحلــكـومـات الــتي لم ولن تــتـمـكن
وضوع ألن هناك من معاجلة هذا ا
ــلــيـارات حــيــتــان بــلــعت وتــبــلع ا
بـحجـة إعـادة الطـاقة الـكهـربائـية)
ـواطن سـعـدون داود من واوضـح ا
مــنـطــقــة الـيــرمـوك (نــحن الــسـواد
األعــظم من الــفــقــراء نــتـســاءل اين
وعـود الـوزارة مع كـل بدايـة صـيف
ـقبل سيكون افضل تـقولون العام ا
ـعــنـيـ  في كــهـربـائــيـا فـلــو ان  ا
مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيــة
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اعــلـــنت  وزارة الــنـــفط عن  عــزم
الـــعــراق الـــتـــوقــيع عـــلى عـــقــود
رقع تـــــنـــــقـــــيـب وتـــــطـــــويـــــر  6 
استـكشافـية لـلنـفط والغـاز اليوم
األحــــد . وقــــال بـــــيــــان امس انه
(سيـتم التـوقيع عـلى ثالثة عـقود
مـع شـــركـــة الـــهالل الـــنـــفـــطـــيـــة
مـلوكـة لعـراقيـ كما اخلاصـة ا
سـيـتم الــتـوقـيع عــلى عـقـدين مع
شركة جـيوجـيد  الصـينـية وعلى
عـقـد مع شـركــة يـونـايـتـد إنـرجي
( غـروب ومــقـرهـا الــصـ أيـضـاً
واضاف  إن (الـوزارة  نـظمت في
ـــاضي فـــاعـــلـــيـــة تـــقــد ايـــار ا
رقــعـة الــعــطــاءات لــتــطــويــر  11
اســتــكــشــافــيـة قــرب احلــدود مع
إيـــــران والـــــكــــويـت وفي مـــــيــــاه
اخلــلـيج. ولـم جتـذب خــمس رقع
اســتـكــشــافــيـة أي عــقــود). وقـال
تحـدث الرسمي لـلوزارة عاصم ا
جــهــاد في بــيـان امـس ان (دائـرة
الـعقـود والـتـراخيـص البـتـرولـية
سـتــوقع الــيـوم االحــد مع شــركـة
الهالل النفطية على عقود تطوير
الرقع االسـتكـشـافيـة -  كالبات –

من احلــقـول الــنـفــطــيـة في وسط
وجـــنـــوب الـــعــراق  بـــلـــغت 108
مــــلــــيــــونـــا و  194 الــــفـــا و920
بـــرمـــيال   بـــايـــرادات بـــلـــغت 7
مـلـيارات و  566 مـلـيـونا  و 294
الف دوالر  فــــيــــمـــا لـم تـــســــجل
االحـصـائـيـة صـادرات من حـقـول
ـعدل كـركوك) مـشـيـرا الى ان ( ا
اليـومي للـصادرات بلغ   3مالي
و  490 الف بــرمـــيل وان  مــعــدل
ســـعـــر الـــبـــرمـــيل الـــواحـــد بـــلغ
69 932 دوالرا ). واكـــد الـــوزيــر
جـــبـــار عــلـي الــلـــعـــيـــبي حــرص
الــوزارة عــلى تـــوظــيف جــزء من
االيـرادات الـنــفـطـيــة في االرتـقـاء
ــقـــدمــة ـــســتـــوى اخلــدمـــات ا
من خالل أقـــامــة لـــلـــمــواطـــنـــ 
ـشـاريع الـتي تـتـعـلق بـالـصـحة ا
والتعليم والبنى التحتية  فضالً
ـشـاريع الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة عن ا
والـسيـاحـية والـتـرفـيهـيـة . وقال
الــلـــعــيــبي فـي بــيــان امس خالل
كلـمة القـاها في  احـتفـالية وضع
ـــشــروع اعــادة حــجـــر االســاس 
تصـرفية تاهيل وتـطويـر مبنـى ا
الـــتــراثي في الـــقــشــلـــة بــبــغــداد
(نـحــتـفل بــوضع حــجـر االسـاس

ـتــصــرفـيــة الــتـراثي في ــبـنـى ا
مــحـــلــة جــديــد حـــسن بــاشــا في
شــارع الــســراي  وهــو جــزء من
مـــــــــــشـــــــــــروع الـق بـــــــــــغــــــــــداد
لتـطويـرالعـاصمـة بغـداد  والذي
ـانـاً مـنـهـا أ تـسـهم به الــوزارة 
ــواقع بــإهــمــيــة احلــفــاظ عــلى ا
التـاريخـية والـتراثـية بـإعتـبارها
جزءاً مهمـاً من الهوية اإلنـسانية
واإلبـداعـيـة جملــتـمـعـنـا  وأيـضـا
النــهـا مـن مـســؤولــيـة احلــكــومـة
ـنـظمـات واالفراد  والوزارات وا
بــاعــتـبــارهــا ثـروة وطــنــيــة مـلك
جلمـيع الـعـراقـي ) واضاف ان
(الوزارة وبـالـتـنسـيق مع االمـانة
الـعـامـة جملــلس الـوزراء و امـانـة
بــــغــــداد والــــســــيــــاحــــة واالثـــار
عنية ومحافظة بغداد والدوائر ا
االخرى   سـتـقوم بـتـغطـيـة كلـفة
ــشــروع من خالل تــنــفــيــذ هــذا ا
نـتـجات الـنـفطـية شركـة تـوزيع ا
ورابـــطــــة الـــدفـــاع عن الـــقـــطـــاع
ـشروع اخلـاص) مـوضـحـا ان (ا
وضـعت الــتـصـامــيم اخلـاصـة به
ـــشــاريع ويـــنــفـــذ عــلى شـــركــة ا
مـــســـاحــة 3 االف  مـــتــر مـــربع 
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اليـستطيعون حتقيق ذلك اقترح ان
ولـدات األهـلـية تـسـتـحـدث وزارة ا
النـها فعال استطاعت توفير الطاقة
في الــــصــــيـف الـــلــــهــــاب بــــدال من
مــــديـــريــــات ودوائــــر ومـــوظــــفـــ
ومـهندس وفني وجتوالهم بتلك
وظف السيارات البيك آب). ودعا ا
جـلـيل حـمد (مـسـؤولي الوزارة الى
الــكـف عن الــتــصـــريــحــات الــتي ال
تـســمن وال تـغـني من جـوع قـبل أن
تــذهب االمـور إلى األســوأ  ونـعـود
إلى الــتـراث الـبــغـدادي والـنـوم في
الـسرداب وعلى األسـطح ليال وترك
األجـهـزة الــكـهـربـائـيـة بـاالسم فـقط
دون فـــائـــدة). واضـــاف (يـــبـــدو ان
ـولـدات األهـلـيـة انـتـصـرت أخـيرا ا
عـلى الـطاقـة الـكهـربائـيـة بضـربات
اجلــــزاء بــــعــــد مــــبــــاراة وصــــراع
الـــوايــرات واال مــاذا نـــســمي هــذه
ـزريـة في مجـال الـطـاقة االوضـاع ا
لـيـس بـغـداد حـسب بل احملـافـظـات
مــا يــعــنـي ان الــفــشل هــو عــنــوان
اجلـبـايـة واخلـصـصـة وغـيـرهـا من
الـتسـميـات التي بـاتت مصـدر تندر
). من جـــهــتـــهــا  قــالت ــواطـــنــ ا
الـوزارة في بـيان امس إن (مـشروع
الــشــراكـــة مع الــقــطــاع اخلــاص -
عـقـود اخلـدمـة واجلـبـايـة-  الـهدف
مـنها هو إنهاء الضائعات وترشيد
اسـتـهالك الـطاقـة الـكـهربـائـية ومن
ثـم اجلـبـاية) وأضـاف أن (جتـهـيـز
تفق نـاطق حسب ا الـوزارة لهذه ا
ـئـة عــلـيه مع الــشـركـات هـو 80 بــا
من احلـاجـة الـقـصـوى لـلـمـواطـن
ـناطق ولـكن الـذي حدث في هـذه ا
أن هـناك زيـادة ملـحوظـة على طلب
ــا حـدد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة  

شروع تأهيل مبنى qO¼Qð∫ وزير النفط يضع احلجر االساس 
تصرفية في القشلة  ا

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ≠ v U¹œ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعلن قائد عملـيات محافظة ديالى
الفريق الركن مزهر العزاوي  عن
ــطـــلــوبــ اعــتـــقــال اثــنـــ من ا
للـقـضاء أحـدهـما بـتـهمـة االرهاب
داخل احملافظة.  وقال العزاوي لــ
(الزمـان)امس  إن  ( قـوات امنـية
مــشـــتـــركـــة اعــتـــقـــلت اثـــنــ من
طلوب لـلقضاء احدهـما بتهمة ا
االرهـاب بــعــمــلــيـة دهـم جـرت في
مديـنة  بـعقـوبة مـركز احملـافظة ).
عـتقلـ  نقلـهما وأضاف ان  (ا
إلى مركز امني لـلتحقـيق معهما).
فـيـمـا شـهـدت أسـواق احملـافـظـة 
نع تكرار إجراءات أمنية مـشددة 
تـفـجـيـر سـوق بعـقـوبـة الـذي وقع
أمس االول  وخلَف اكثر من اربعة
عــشــر من الـــشــهــداء واجلــرحى 
حيث تأتي هذه اخلروقات االمنية
ـدينـة اسـتـقرارا بعـد ان شـهـدت ا
امــنـــيــا مـــلـــحــوظ خالل االشـــهــر
لك واطن عبد ا اضية).  وقال ا ا
الـعــزاوي لــ (الــزمـان) ان  (هــنـاك
ــــواطــــنـــ تــــخـــوفــــا مـن قــــبل ا
رحـلة لألوضاع الـتي ستـفرزهـا ا
ــقـبــلــة من اعــادة الــعــد والــفـرز ا

لـلـمـراكـز االنـتــخـابـيـة االمـر الـذي
ســيـــؤثــر عـــلى صــعـــود او نــزول
ــرشـحــ  وبـالــنـتــيـجـة بـعض ا
الـنــهـائــيــة يـكــون له تــأثـيــر عـلى
الـــوضع المـــني ) . فـــيـــمـــا قـــالت
واطنـة رباب اجملـمعي ( فـرحنا ا
كثيـرا بعـد ما سمـعنـا بان اسواق
ـة سـتـفتح مديـنـة  بـعقـوبـة الـقد
ابوابـها خالل الـنصف الـثاني من
شهـر رمـضـان لـلـمواطـنـ  فـيـما
تخـوفنـا من تـأثيـر التـفـجيـر الذي

حـدث عـلـى الـقـرار الــصـادر) . من
جـانب اخـر نـاقش قـسم الـتـوجـيه
عـنوي والـعمـليـات النـفسـية في ا
مديريـة العالقـات واإلعالم بوزارة
الـداخــلـيــة سالمــة األمن الـفــكـري
لــصــنـــاعــة الــسـالم واالســتــقــرار
اجملــتــمـعـي . وقــال بــيـان تــلــقــته
(الـــــزمـــــان ) أمس  ان (الـــــنـــــدوة
الــنــقــاشــيــة ركــزت عــلى أهــمــيــة
سالمـــة األمن الــفـــكـــري مــا بـــعــد
مـرحـلـة داعـش  وجـهـود الـوزارة
عبـر العـملـيات الـنفـسيـة وقيـامها
ـتـطـرفة بخـطط حملـاربـة األفـكـار ا
ـــــــســــــاعـــــــدة وســـــــائـل االعالم
والـوزارات اخملـتـصــة وأقـسـامـهـا
الــســـانــدة) . وأعــلـــنت جــمـــعــيــة
الــصـــيـــادين الـــعـــراقــيـــ عن ان
السلـطات الكـويتـية اعتـقلت عددا
من الصيادين العراقي في خور
عــبـــدالــلـه.وقــال بـــيــان امس ان (
دوريـــــة مـن خـــــفـــــر الــــــســـــواحل
الـكـويـتـيـة إعـتـرضت زورق صـيـد
عــراقي في اخلـــور انه   اغــراق
الزورق واعـتـقـال سبـعـة صـيادين
يعـمـلون عـلى مـتنه من قـبل خـفر
الـسـواحل الـكـويــتـيـة). وأعـتـقـلت
قيـادة عمـليـات محـافظـة البـصرة
 42 مـطـلــوبـاً مــتـورطـاً بــنـزاعـات

لـــلــمــتـــقــاعـــدين.وقــالـت عــضــو
الــلـجـنــة  مـاجـدة الـتــمـيـمي في
بـيـان امس ان( الـهـيـئـة بـاشرت
بـصـرف مـكـافـأة نـهـايـة اخلـدمة
دني لدفعة شهر للمتقاعدين ا
ـتــقـاعـدين الـعـســكـريـ اب  وا

ـاضي ), لدفـعة  شـهر أيـلول ا
واضــافـت انه (ســيــتم الــصــرف
عن طــــــريـق مـــــنــــــافـــــذ الــــــدفع
االلــــكــــتــــروني - الــــكـي كـــارد-
حلـامـلي البـطـاقـة الذكـيـة وعلى
تقاعـدين في احملافظات الذين ا
يـتـســلـمـون رواتـبـهم عن طـريق
الــصــرف الــيــدوي الـتــوجه الى
فـروع الـتـقاعـد في مـحـافـظـاتهم
ــــكـــافـــأت), لـــغــــرض أســـتالم ا
واوضــــحت الـــتــــمـــيــــمي (أمــــا
ـتقـاعـدون في محـافـظة بـغداد ا
الــذين يـتــسـلـمــون رواتـبـهم عن
ـصـارف علـيهم الـتوجه طريق ا
الى مـــقــــر الـــهــــيـــئــــة لـــغـــرض
األســـتالم) ,مــــشــــيــــرة الى  انه
(ســـيـــتم دفـع بـــاقي الـــدفـــعـــات

تباعا).

صارف التوجه الى عن طريق ا
مـقـر الهـيـئـة  لغـرض الـتـسلم )
وبـــصــدد  الـــدفــعـــات الالحـــقــة
اضــاف ان (الـهــيـئــة سـتــصـرف
تباعـا الدفعـات االخرى  متى ما
ـــــالـــــيــــة ـــــبـــــالـغ ا تـــــوفـــــرت ا
اخملصصة). فيما أعلنت اللجنة
الية في مجلس النواب عن ان ا
الـهيـئـة باشـرت بـصرف مـكـافأة
نـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة اخلـــــــــــدمــــــــــة
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اكـــد رئـــيس هـــيــئـــة الـــتــقـــاعــد
الـوطــنـيــة احــمـد عــبـد اجلــلـيل
صـرف هـيـئــة الـتـقـاعــد مـكـافـاة
نهايـة اخلدمة لـلمشـمول وقال
لـ( الــزمــان ) امس ان (الــهــيــئـة
بـاشـرت بـصـرف مـكـافـأة نـهـاية
ـدنـيـ اخلــدمـة لـلـمـتـقـاعـدين ا

لــــــدفـــــعــــــة  آب من عـــــام 2017
تقاعـديـن العسـكـري لدفعة وا
أيلول مـن العام نـفسه) واضاف
انه ( سـيــتم الـصـرف عن طـريق
مـنـافــذ الـدفع االلـكـتـروني الـكي
كـارد  حلـامـلي الـبـطـاقـة الـذكـية
ــــــتــــــــقــــــاعــــــديـن في وعــــــلـى ا
احملـافــظــات الـذين يــتــسـلــمـون
رواتــبـــهـم عن طـــريق الـــصــرف
ـصارف  الـتوجه اليـدوي عـبر ا
الـى فــــــروع الــــــتــــــقــــــاعــــــد في
مــحـــافــظــاتــهم لـــغــرض تــســلم
مكافـأتهم).وأوضح عبـد اجلليل
ـتـقاعـدون  في مـحـافـظة  (أمـا ا
بغداد الـذين يتسلـمون رواتبهم
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مزهر العزاوي 

{ اوتــاوا - أ ف ب - تـقــدمت
كــنــدا بــشــكــوى إلى مــنــظــمــة
ــيــة ردا عــلى الــتــجــارة الــعــا
الـــرســـوم االمـــيــركـــيـــة "غـــيــر
الــــقـــانــــونـــيــــة" عـــلى واردات
ـنـيـوم الــكـنـديـة الـصــلب واال
بـــحــــسب مـــا اعـــلـــنت وزيـــرة
اخلـارجـية الـكـنـديـة كريـسـتـيا

فريالند امس.
وقــالت فـــريالنــد في بــيــان إن
"هــــذه الـــــرســـــوم االحـــــاديــــة
فروضـة حتت ذريعة خـاطئة ا
حلـــــمـــــايـــــة االمـن الـــــقـــــومي
االمــــيـــــركـي تــــتـــــعـــــارض مع
االلتـزامـات التـجـارية الـدولـية
ــتــحــدة وقــواعــد لــلــواليــات ا

ية". منظمة التجارة العا
وسـتـنـسق كـنـدا في الـشـكـوى
ـــنــظــمــة الـــتي تــقـــدمت بــهــا 
ـية مـع االحتاد الـتـجـارة الـعـا
االوروبي الـــذي تــقـــدم بــدوره

نظمة. بشكوى لدى ا
ـــراجـــعـــة وطـــالـــبت كــــنـــدا 
وجب االجراءات االمـيـركـيـة 
الـفــصل عــشـرين من آلــيـة حل

الـنــزاعـات في مـعـاهــدة الـتـبـادل
الـــتـــجـــاري احلـــر فـي امـــيـــركـــا

الشمالية "نافتا".
وقالت فريالند إن كنـدا "بصفتها
ـتحدة حلـيفـة رئيسـة للـواليات ا
في قيـادة الدفـاع اجلوي ألمـيركا
الــشــمــالــيــة+نــوراد+ وفي حــلف
شــمـــال االطــلــسي نــاتــو واكــبــر
مـــســتــورد لــلــصـــلب االمــيــركي
تــعـــتـــبــر الـــقــيـــود االمـــيــركـــيــة
ــــفــــروضـــة عــــلى الــــصـــادرات ا
ـنـيـوم والـصـلب الـكـنـديــة من اال

غير مقبولة على االطالق".
واخلــــمـــيس فــــرضت الـــواليـــات
ـتـحـدة رســومـا بـنـسـبـة  25في ا
ــــئــــة عـــــلى واردات الـــــصــــلب ا
ــئـــة عــلى واردات وعــشـــرة في ا

نيوم من كندا. اال
وردت اوتـــــاوا عـــــلـى الـــــرســــوم
االمــيــركـيــة بــفــرض رســوم عـلى
6 مـنـتـجـات امـيـركـيـة بـقـيـمة 16
مـلـيـار دوالر كـنـدي (12 8مـلـيـار

دوالر اميركي).
والى ذلـك قــال وزيــر االقـــتــصــاد
الـــفـــرنـــسي بـــرونــو لـــومـــيــر ان

واشــنـطن الــتي فــرضت رســومـا
اجلــمــعـــة عــلى واردات الــصــلب
ـــنـــيـــوم من اوروبـــا وكـــنــدا واال
ـــكـــســـيـك تـــعـــرض الـــنـــمـــو وا
ي لــلــخــطــر االقــتــصــادي الــعــا
كن مشـددا على ان احلزم فـقط 

ان يكون مجديا.
واضــاف فـي تــصــريـــحــات عــلى
هـــامش اجــتــمـــاع وزراء مــالــيــة
مــجــمــوعــة الــسـبـع في كــنـدا ان
الية "اجتمـاع مجمـوعة السـبع ا

لـن يــــــحـــــــتـــــــرم ابــــــدا ضـــــــعف
." االوروبي

ـكن وقـال "االمـر الـوحـيـد الذي 
ـــتــحــدة ان تـــفــهــمـه الــواليــات ا
برايي هو تصميمنا على الدفاع
عن مصاحلنـا االقتصاديـة عندما
تـــســتـــهــدف. وهي مـــســتـــهــدفــة

بوضوح وعلنا".
وتـــابع في اتـــســاق مـع نــظـــيــره
ـسـالـة الـكـنـدي بــيل مـورنـو ان ا
الـتجـاريـة سـتـحـتل بـشكل واسع
مـنــبـر االجــتـمـاع الن "الــرهـانـات

كبيرة جدا".
ومـضى الـوزيـر الـفـرنـسي يـقـول
"الـــرهــــان ال يـــتـــعــــلق بــــبـــعض
ـبـادالت الـســيـارات واو بــعض ا
الـتجـاريـة. الـرهان احلـقـيـقي هو
امــكـانــيـة حــدوث حـرب جتــاريـة
وبالـتـالي فان الـنـمو والـوظائف"
ـــهـــددة. وشـــدد عـــلى ان ال هي ا
ـــكـن ان يـــبـــرر الـــرســوم شيء 
التي فرضتها االدارة االميركية.
واوضح ان االجراءات االميـركية
ــة النــنـا حــلــفـاء "ســيــاســيـا ظــا
لـالمــيـــركــيـــ واظــهـــرنــا مــرارا

وخـــــصـــــوصــــا خـالل االزمــــة
الــســوريـة انــنــا مـســتــعـدون
لــلـقـيــام بـشــكل كـامـل بـدورنـا
كــــحـــــلــــيـف". وســــيـــــغـــــتــــنم
الـــفــرنـــســيـــون والــكـــنــديــون
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الـســبع
"حملاولة اعادة االميركي الى

نطق". احلكمة وا
وفي تعلـيق على حتسن ارقام
الــعـمل وتــراجع الــبـطــالـة في
8 ـــتــحـــدة الى 3 الـــواليـــات ا
ـــئــة في ايـــار/مــايــو وهي بــا
االدنى مـــنــذ عــام  ?2000قــال
الوزيـر الفـرنسي "انـطالقا من
ان وضع العـمل ايـجابي لـهذا
تحدة. ما احلد في الواليات ا
الــذي يــبــرر اتــخــاذ اجـراءات
ـكـسـيك وكـنـدا عـدائـيـة ضـد ا
? كـيف سـيحـسن واالوروبـيـ
ذلك وضـعـا اقــتـصـاديـا جـيـدا
ـسـؤولـية اصال?". ودعـا الى ا
السياسية والتفكير ليس فقط
عـلى االمـد القـصـيـر بل ايـضا
عـلـى االمـد الـبــعـيــد ولـصـالح

اجلميع.
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عشـائـريـة.وقـال بيـان ان (الـقـيادة
نـــفــذت دهـم وتـــفـــتــيـش واســـعــة
ـطلـوب واحملـرض وبحث عن ا
ــــتـــــورطــــ فـي الــــنـــــزاعــــات وا
العشائـرية أسفـرت عن اعتقال 31
مـطــلــوبـاً مــتـورطــ في نــزاعـات
عشائرية  حتويـلهم الى مديرية
شرطـة الهـوير). واضـاف ان (قوة
من الفوج الثالـث في لواء مغاوير
قيادة العـمليات اعتـقلت ايضا 11
ـشــاركـ في نـزاع مـطـلــوبـاً من ا
عشائـري شهدتـه مناطق الـصينخ
كـرمـة ). وعـثـرت الـقـوات األمـنـيـة
عــلى أنـــفــاق لـــعــصـــابــات داعش
ن االرهــــابــــيــــة فـي اجلــــانب األ
ــوصـل وفي مــحــافــظــة ــديــنــة ا
ديـالى.وقـال الــنـاطق بــاسم مـركـز
اإلعالم األمــني الـــعــمــيـــد يــحــيى
رســــــــول فـي بــــــــيــــــــان امس  ان
(الــقــوات األمــنــيــة في عــمــلــيــات
نـــــيــــنـــــوى عـــــثــــرت عـــــلى نـــــفق
لالرهابـيـ بـداخـله ثالث حـقائب
حتتوي ألبسة مدنية وزي افغاني
بـطــاريـات وارزاق ومـعــلــبـات و 3
موبـايل ورمـانة يـدوية فـي ناحـية
زمـار كــمـا عـثــرت عـلى  5أحـزمـة
ـديـنة ن  ناسـفـة في السـاحل اال

وصل) . ا

برونو لومير 

في كنـدا اصبح بـاالحرى "" 6+1
ـــتـــحــدة مـع وقــوف الـــواليـــات ا
وحدها ضد اجلميع ومخاطرتها
بـزعـزعـة االسـتـقـرار االقـتـصـادي

في العالم".
واضـــــــاف ان "االوروبــــــيــــــ لن
يـــــحــــــصـــــلـــــوا عــــــلى شـيء مع

الضعف".
وتابع لوميـر قبل اجتـماع بوزير
الــتـــجـــارة االمـــيـــركي ســـتــيـــفن
منـوتشـ ان "الـرئيس االمـيركي

الــتــجــهــيــز فــيــهــا إلى  20 ســاعــة
يـومــيـاً فـضالً عـلى أن (من فـقـرات
ستثمرين تنص انه في الـعقد مع ا
حـال انـخـفـاض سـاعـات الـتـجـهـيـز
بـسـبب أعـمـال الـصـيـانـة واألعـطال
الـطارئة يعد  خارج إرادة الوزارة)
واوضح الـبـيـان أن (الـوزارة تـهيب
ـواطـنـ الـسـاكـنـ في مـنـاطق بـا
ــنـــاطق ـــشــروع وفـي ا تـــنــفـــيـــذ ا
األخـرى بـعـدم االسـراف بـاسـتهالك
ـستـطاع الـطـاقة وتـرشيـدهـا قدر ا
عـدم التجـاوز على شبـكات التوزيع
وتـسديد اجور االستهالك بالتعرفة
ــــدعـــومـــة من قـــبل اخملـــفـــضـــة وا
احلـكومة) مـؤكداً أن (هنـاك طاقات
تـولـيديـة جـديدة سـتـدخل منـظـومة
الـكهرباء الوطنية خالل االسبوع
ـقـبـلـ سـتـسـهم بـزيـادة سـاعـات ا
الـــــــتــــــــجـــــــهـــــــيـــــــز في بـــــــغـــــــداد

واحملـــــافظات). (تفاصيل ص2)
 وكــشف رئــيـس الــتــيــار الــصـدري
مـــقـــتــدى الـــصـــدر عن مـــوقـــفه من
مـشروع خصخصة توزيع الكهرباء

وانه معها .
وقـــال الـــصــدر فـي بــيـــان امس في
مــعــرض اجـابــته  عــلى  سـؤال انه
(في هـذا الـشـهـر ودرجـات احلـرارة
الــعـالــيــة تـقــوم احلــكـومــة بــقـطع
الـكهربـاء في عموم مـناطق العراق
هل مـن كــــلــــمــــة تــــوجــــهــــهــــا الى
الــشـعب?) فـقـال الــصـدر (نـحن في
شـكلـة القـائمة طـور التـدخل حلل ا
ـا يخص بـ احلـكومـة والـشعب 
خـصــخـصـة الـكـهــربـاء فـانـا لـست
ضـد فــكـرة اخلـصـخـصـة لـكن ضـد
بـعض بنـودها وآلـياتـها فـانتـظروا

.( رجاءً

ــــاضي مـــقــــارنـــة مـع االشـــهـــر ا
ــاضــيــة لــلــعــام اجلــاري. وقـال ا
تــقـريــر لــشــركـة تــســويق الــنـفط
سوموامس ان ( كمـية الصادرات
من الــــنــــفط اخلــــام بـــلــــغت 108
مليون و 194 الفاً و  920 برميال
بايرادات بلغت   7مليارات و566
مالي  و  294 الف دوالر )ونـقل
الـــتــــقـــريـــر عن جــــهـــاد قـــوله ان
ـصـدرة من (مـجـمـوع الـكـمـيـات ا
اضي الـنفط اخلـام لـشـهـر ايـار ا

كـمر-  و خـشم االحـمـر-  اجنـانة
ــاي )  واضــاف ان ( و خــضــر ا
يوم غـد االثـن  سـيـشهـد تـوقيع
عقود تطـوير الرقع االستـكشافية
نفط خانة  واحلويزة ) مع شركة
صــيـنـيــة وعـقــد تـطــويـر الــرقـعـة
االســتــكــشـافــيــة الــســنـدبــاد  مع
شـركـة (الصـيـنـيـة اخـرى ). فـيـما
اعـــــلــــنـت الــــوزارة عـن ارتــــفــــاع
ـــصــدرة مـــجــمـــوع الـــكــمـــيــات ا
تـحـقـقة لـشـهـر ايار وااليـرادات ا
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ــفــوضـيــة الــعــلـيــا حلــقـوق دعت ا
ياه االنـسان تركيـا الى عدم جعل ا
سالحـا اخـر يـوجه ضـد الـعـراقـي
بـعـد االرهاب  مـؤكـدة اسـتـعـدادها
لــلــتـحــرك دولــيــا لـضــمــان حــقـوق
ـائــيـة  ويــعــقـد مــجـلس الــعــراق ا
الـنواب جـلسة طـارئية الـيوم االحد
ـناقـشة ازمة بـحضـور ثالثة وزراء 
ـــيــاه. وطــالب خـــبــراء عــبــر شح ا
(الـزمان) امس احلـكومـة بـ(التدخل
حلل مـشكـلة تـناقص مـناسـيب نهر
دجـلـة والـفـرات عـبـر الـتـنـسـيق مع
ــــتــــحـــدة مـن اجل ضــــمـــان اال ا
ائـية وعـدم الضرر حـصة الـعراق ا
باحملاصيل الزراعية) الن استمرار
هـذا الـوضع سيـلـحق ضررا كـبـيرا
بـالـعـراق كـمـا يحـدث كـارثـة بـيـئـية
تـهدد حـياة االنـسان) واضـافوا ان
(الـــســــدود الـــتي انــــشـــأتـــهـــا دول
اجلـوار كانت السـبب الرئيس وراء
ــــيـــاه وحـــرمت الـــعـــراق من شح ا
ـــائـــيـــة الـــتي اقـــرتـــهــا حـــصـــته ا
ــــنـــظــــمــــات الــــدولــــيــــة لــــلـــدول ا
ـتـشـاطـئـة) وتـابـعـوا ان (عـمـلـيـة ا
ياه في النهرين تقف وراءها شح ا
دول تـريـد احلـاق الـضـرر بـالـعـراق
وتـدمير اقتصاده بشكل متعمد بعد
ان تـــمــكن من طـــرد االرهــاب الــذي
عـرقل عـمـلـيـة ادامـة الـسـدود خلزن
ـيـاه واالستـفـادة منـهـا في اوقات ا
الـشح بفـصل الصيف) مـؤكدين ان
ـهام وضـوع يـعـد من ا (مـعـاجلـة ا
الـوطنية للحـفاظ على ثروة العراق
والــــدفــــاع عن حــــقــــوقـه  من خالل
اســتـخــدام أوراق ضــغط عـلى دول
ـــنــابع لـــغـــرض احلــصـــول عــلى ا
ـــائــيـــة من خالل اســـتــحـــقــاقـــته ا
مـــقــــاطـــعــــة او خـــفض الــــتـــبـــادل
الــتـجـاري مع تــركـيـا) مـطـالـبـ بـ
ـشكـلة بـأسرع (بـضرورة حـل تلك ا
وقت تـفاديا لالضرار الـتي ستلحق
زارع وكذلك حدوث جفاف في بـا
بـعض احملــافـظـات مـا يـؤثـر سـلـبـا
).  وبث ـــواطــــنـــ عـــلـى حـــيــــاة ا
نــاشــطــون عــلى مــواقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي مـقاطع مـرئـيـة وصورًا
ــوصل لــنــهــر دجــلــة في بــغـداد وا
تـظهـر حجم االنـخفـاض الكـبير في
ـيـاه. فـيـمـا كـشف وزير مـنـاسـيب ا

ـائـيـة حـسن اجلـنـابي عن ـوارد ا ا
لء سـد بــدء احلـكــومـة الــتـركـيــة 
إلــيـســو الــذي أنـشـئ عـلى الــنــهـر.
وقـــال اجلــــنـــابي فـي تـــصـــريح إن
(اجلـانب الـتـركي بـدأ بـإمـالء الـسد
ـيـاه ولـديـنـا اتـفـاق بـشـأن حـصـة ا
اخملـزونة والكميـات التي ستطلق)
الفـتا الى ان (الـعراق سـيجـتمع مع
ـــســـؤولـــ األتـــراك في تـــشـــرين ا
ــوصل ـــديــنــة ا ــقــبل  الــثـــاني ا
ــراجـعـة االتــفـاق والـنــظـر به وفق
عطيات اجلديدة). من جهته  اكد ا
ـوصل ريـاض مـديــر مـشـروع سـد ا
ـيـاه عـزالــدين انـخـفـاض كــمـيـات ا
ئة . الـواصلة من تركيا لنحو 50با
وقـال عزالـدين في تصريح امس ان
ـيـاه الـتـخـزيـنيـة في (مـسـتـويـات ا
الـسد أنـخفـضت الى اكثر من ثالث
اضي مـليار مـتر مكـعب عن العام ا
الــــذي كــــان يــــصـل الى اكــــثــــر من

ثـمانيـة مليار) واضـاف ان (كميات
ـياه الواصلة من تركيا انخفضت ا
بـشكل قياسي حيث تصل الى نحو
390 مـــتـــر مـــكـــعب فـي الـــثـــانـــيــة
ـاضي الـذي ـقـارنــة مع الـعــام ا بــا
كـــان يــصل الى 700 مـــتــر مـــكــعب
بـالـثـانيـة حـيث انـخـفض الى نـحو
ـئـة) مــشـيــرا الى ان (ازمـة  50 بــا
ياه حتتاج الى حلول ب العراق ا
وتـــركـــيـــا الن انـــقـــرة هي االخـــرى
ـيـاه تـتـحـدث عن قـلـة في كـمـيـات ا
بــروافـد الــنـهــر). من جــهـهــا اكـدت
مــــفــــوضــــيــــة حــــقــــوق اإلنــــســـان
اسـتـعـدادهـا لـلـتـعـاون مع اجلـهات
احلـكـومـيـة لـغـرض الـتـحـرك دولـياً
وضـمان حقوق العراق . وقال بيان
لـلمفوضية امس (نحذر من النقص
ـلـحوظ في مـيـاه الـنهـرين بـسبب ا
ـتـبـعـة من قبل ـائـية ا اإلجـراءات ا
الـــدول اجملـــاورة لـــلـــعــراق والـــتي

سـاهمت بـشكل كـبيـر في انـخفاض
ــيــاه وجــفــاف أنــهــار مــنــاســيـب ا
بــأكــمـلــهــا اضـافــة الى مــاتــعــانـيه
ــنـطــقـة من قــلـة امــطـار وارتــفـاع ا
بـدرجات احلرارة) وأضـاف البـيان
ـفوضية إذ تتـابع بقلق شديد أن (ا
هـذا الشح الكـبير ومـا سيرافقه من
أضــرار حـيــاتـيــة ومـعـيــشـيــة عـلى
سـكان الـعراق وأراضـيهم الـزراعية
الــتي تـــعــتــمــد عــلـى الــري بــشــكل
رئـــــيس ومـــــا يــــنـــــجم عـن ذلك من
مـخـاطــر تـهـدد الـثـروة احلـيـوانـيـة
وتـفاقم حلالـة التصـحر واجلفاف)
ـــفــوضـــيــة مـــؤكــدا ( اســـتــعـــداد ا
لــلـتـعـاون مـع اجلـهـات احلــكـومـيـة
لـغرض التحرك دولـياً ونقل معاناة
الـشعب لضـمان حقه فـي االستفادة
ــــيـــاه) وتــــابـع الــــبــــيـــان أن مـن ا
ـوارد ــفــوضــيــة حتث وزارتـي ا (ا
والــزراعــة عــلى اتــخــاذ اإلجـراءات

ــواجــهــة هــذه األزمــة من الالزمـــة 
ـيـاه خالل بــنـاء مـشـاريع حتــلـيـة ا
وحــفـر اآلبــار واسـتــيـراد األجــهـزة
احلـديـثة لـلري بـالـتنـقيط) مـطالـبا
ــواثــيق ــا ورد فـي ا بـ(اإللـــتــزام 
ياه والـعهود الـدولية وعـدم جعل ا
سالح آخــــر يـــوجه ضــــد الـــشـــعب
الـعراقي بعـد اإلرهاب).ودعا رئيس
مـجلس النواب سليم اجلبوري الى
ـنـاقـشـة ازمـة عـقـد جــلـسـة طـارئـة 
ــيــاه بـحــضــور ثالث وزراء.وقـال ا
اجلــبـــوري خالل جــلــســـة مــجــلس
نـعقدة امس الـنواب االستـثنائـية ا
ــان يــعــقــد الــيــوم االحـد ان (الــبــر
ــنـاقـشــة مـوضـوع جــلـسـة طــارئـة 
ـــيـــاه) الـــواقـع الـــزراعي وازمــــة ا
مـشـيـرا الى ان (اجلـلـسـة سـتـشـهـد
ــوارد حـــضـــور وزراء الــزراعـــة وا
ــائـيـة واخلـارجــيـة). وارسل عـدد ا
ــواطـنـ االيــرانـيـ خــطـابًـا من ا

ـــتـــحـــدة اعـــتـــراضًـــا عـــلى لأل ا
مــشـروع إنـشـاء ســد الـيـسـو.وافـاد
مــــصــــدر في تــــصــــريح امـس بـــإن
واطنـ االيراني (مـجموعـة من ا
ـــتــحــدة ارســلـــوا خــطـــابــا لأل ا
اعـتـراضا عـلى سـد الـيسـو الـتركي
الـذي يهـدد بتجـفيف بحـيرة احلور
الـعظـيم في إيران فـضال عن مجرى
الــنـهـر في الــعـراق ومـا يــتـبـعه من
ـنــطـقـة أزمــة وكـارثــة بـيــئـيـة فـي ا
احملــيــطـة). و قــطــعت ايــران تـدفق
مـياه نهـر الزاب الصغـير إلى إقليم
ا ادى الـى أزمة بـتـوفـير كـردسـتـا
مـيـاه الشـرب.وقالت مـديريـة سدود
كـردسـتان في بـيـان امس إن (ايران
قـــطــعت تـــدفق مـــيــاه نـــهــر الــزاب
الـصـغيـر إلى داخل اراضي إالقـليم
مـا سبب ذلك ازمـة في ميـاه الشرب
ــحــافــظــة في قــضــاء قــلــعــة دزة 

السليمانية). 
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