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تــــوفي مــــوظف  فـي مـــفــــوضــــيـــة
االنـتخابات في اثر إصابته واثن
مـن زمالئـه امس جـــــراء ســـــقـــــوط
راكز أجـهزة العد والفرز في أحد ا
االنـتـخـابيـة بـبـغـداد فيـمـا اتـهمت
ـانـية جلـنـة تـقـصي احلـقائق الـبـر
بـــخــروقـــات االنــتـــخــابـــات (ايــدي
خـفـيـة) بـإفـتـعـال احلـادثـة مـشـيـرة
الـى ان اجلهة التـي احرقت مخازن
الـرصافـة هي نفسـها التي افـتعلت
احلــادث اجلـديـد. وقـال مـصـدر في
الـــشـــرطـــة في تـــصـــريـح إن (أحــد
صابـ بحادثـة سقوط ـوظفـ ا ا
راكز أجـهزة العد والفرز في أحد ا
االنــتـخــابـيــة بـبــغـداد تـوفـي ظـهـر
امـس). وأصـيب ثالثـة من مـوظـفي
مـفـوضيـة االنتـخابـات لدى سـقوط
ــفـوضـيـة في االجــهـزة  .  ونـعت ا
بــيـــان (احــد مــوظــفــيــهــا في احــد
مــخــازن حــفظ صــنــاديق االقــتـراع
ضمن مكتب انتخابات الكرخ اثناء
تـأديـته لـواجـبـه الرسـمـي) مـؤكدة
ـعـرفـة اسـباب ان (حتـقـيـقـا اجري 
الــوفـاة).بـدوره  قـال رئـيس جلـنـة
ـــانـــيــة تـــقـــصي احلـــقـــائق الـــبـــر
بـخروقـات االنتـخابـات عادل نوري
زورين جن فـي تصريح امس ان (ا
جـــنـــونـــهم بـــعـــد قـــرار احملـــكـــمــة
ــتــضـمن تــأيـيــد قـرار االحتــاديـة ا
مـجلس الـنواب بـشأن الـعد والـفرز
الـيـدوي لكـشف التـزوير  وبـعد ان
قــامــوا بــحــرق مــخــازن الــرصــافـة
وضـغـطـوا بكل قـوة لـثني احملـكـمة
ــان عــادوا عـن تــأيــيــد قـــرار الــبــر
الـــيــوم لـــتــحـــطــيم اجـــهــزة الـــعــد
االلــكـتــروني) كـاشـفًــا عن (امـتالك
الـلـجـنـة ادلـة وصـوراً زويـدهـا بـها
ـفـوضــيـة تـفــيـد بـأن مــوظـفـون بــا
الـرفوف التي كانت عـليها االجهزة
مـثـبـتـة بـشـكل جـيـد جـدا) عادا ان
(مـاحصل كان عـمل مدبر خـلفه ايدٍ
خـفية). وشدد نـوري على القول ان
(مــاحــصـل هــو بــفــعل فــاعل) . من
جــهــة اخــرى  وصف اخلــبــيـر في
الــقــانــون طـارق حــرب أي تــمــديـد
ـان ألكـثـر من مـحــتـمل بـعـمـر الـبـر
ـقــررة بـالــدسـتـور أربـع سـنــوات ا
بـ(االنـــقـالب الـــدســـتـــوري). وقـــال
حـرب في بيان تلـقته(الزمان) امس
ان مـــثل هـــذا الـــتــمـــديـــد (انــقالب
اثل االنقالب العسكري دستوري 
إال إذا  تـــــعــــديـل الــــدســـــتــــور).
واوضـح ان قـــــــرار احملــــــــكـــــــمـــــــة
االحتـــاديــة بـــشــأن الـــعــد والـــفــرز
ــراكــز الـــيــدوي (يــشــمل جـــمــيع ا
االنـــتــــخـــابـــيـــة فـي كل الـــبالد ألن
احملـكـمـة الـعـلـيـا أول اعـتـراف لـهـا
بــــالـــدســـتــــوريـــة هــــو االعـــتـــراف

فوضية مازن اقليم كردستان في ا
عـبـد القـادر ان (القـضاء بـالتـعاون
ـفـوضـيـة في الـفروع مـع اعضـاء ا
بــاشــروا بــعــمــلــيــة الــعــد والــفـرز

اليدوي لالصوات ). 
اضـاف في تصـريح ان (االجراءات
لـيـست واضـحـة تـمـامـا حتى اآلن
الن مــجــلس الــقــضــاء االعـلـى هـو
اجلـهـة التـنفـيذيـة) مشـيرا الى ان
ـــثـــلـي الـــكـــيـــانـــات واالطــراف )
راقب سـيحضرون الـسياسيـة وا
عـمـلـيـة عـد وفـرز االصـوات يـدويـا

في االقليم .

اســـفــــر عن (اتـــخـــاذ الــــعـــديـــد من
ـمـهـدة لـلـشـروع بـالـعـد الـقــرارات ا
والــــفـــرز ومـن ضـــمــــنـــهــــا: اجـــراء
الـــتــحـــقــيق االداري بـــشــأن حــادث
احلــرق الــذي تــعــرضت لـه مــخـازن
حـفظ صـنـاديق االقـتـراع في مـكـتب
انــتـــخــابــات الــرصــافــة وكــذلك مع
ـوجـودين ــوظـفـ واالشـخـاص ا ا
اثـــنـــاء حــصـــول احلــريـق وتــدوين
ن تـكـون لهم شـهـادة حول اقـوال 
قدم من احلـادث في ضوء التقرير ا
ـــكـــتب ـــنـــتـــدب  قـــبـل الـــقـــاضي ا
انــتــخــابــات الــرصــافــة ومــتــابــعــة

بــدسـتـوريـة الـعــد والـفـرز الـيـدوي
ــادة االولـى من قــانــون الـــوارد بــا
الـتعديل كما ورد في بداية اجلانب
ــوضـوعي لـلـحـكم الـذي أصـدرته ا
ـشـكوك احملـكـمـة أمـا الـصـنـاديق ا
ـشتـكى منـها فـهي تخص بـها أو ا
ــادة الـثــالـثــة من الــقـانــون الـتي ا
قــررت احملـكـمـة عـدم دســتـوريـتـهـا
واخلـــاصــــة بـــصـــنـــاديق اخلـــارج
والــنــازحـ والــتـصــويت اخلـاص
بــاالقــلــيم واحلــركــة الــســكــانــيـة)
مـوضـحًـا ان ( احملـكـمـة رفـضـت ما
ادة الـثالـثـة من التـعديل ورد فـي ا
الـتي كانت تتضمن عدم االحتساب
وقــررت الــفــرز والــعــد لــهــا ايــضـا
الزالــة الــشك والــتــهــمـة الجـل عـدم
الــتـفـريط بـاالصـوات هـذه فـقط وال
ادة عالقـة لـلـمـادة الـثالـثـة هـذه بـا
االولـى الـــتي تــــكـــلـــمـت عن الـــعـــد
والــفــرز الــيـدوي الــعــام والــشـامل
ــطــلق).  وكــانـت رئـيـس حــركـة وا
ارادة الـنـائـبـة حـنـان الـفـتالوي قـد
ــــاضي عن حتــــدثـت اخلــــمــــيـس ا
وجـــود مــفـــأجــاة صـــادمــة بـــقــرار
احملــكــمـة االحتــاديــة بـشــأن اعـادة
الـــعـــد والـــفـــرز الـــيــدوي.وكـــتـــبت
الــفــتالوي فـي تــغــريـدة لــهــا عــلى
مـوقع تـويـتـر انـه (بـعـد قـراءة قرار
احملـكـمـة االحتـادية الـيـوم بـتـمعن
تـب بـأنه لم يـتضمـن العـد والفرز
ــراكــز الـــيــدوي الــكـــلي جلــمـــيع ا
ــا فــقـط لــلــمــراكــز واحملـــطــات ا
ـطعون بها او الـتي سيتم الطعن ا
بــهـــا). وأبــدت كــتــلــة الـــفــضــيــلــة
الـنـيـابيـة رفـضـها إلسـتـمـرار والية
ا يـتجـاوز اربع سنوات ـان  الـبر
ية. وقـال رئيس الكتـلة عمار تـقو
ــادة طــعـــمــة في بــيــان امس ان (ا
56/ أوال مـن الدستـور نصت على
ان تـكون الدورة االنتخابية جمللس
ية تبدأ الـنواب أربع سنوات تقو
بـأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة
الــرابــعـة  وحــيث ان انــعــقـاد اول
ان احلالي كان بتاريخ جـلسة للبر
7/1/  2014 فــإن نــهــايـة الــســنـة
ـصـادف يوم يـة الـرابـعة ا الـتـقـو
ـــثل نـــهـــايـــة مــدة 2018 /6/30
ان لـلـدورة االنـتخـابـية واليـة الـبـر
احلــالـيــة)  في غــضـون ذلك عــقـد
ــفــوضــ من الــقــضــاة مــجـــلس ا
ـنتدب في مـفوضية االنـتخابات ا
امـس اجــــتـــــمــــاعًـــــا بــــحـث خالله
ـتـعلـقـة بـعـملـيـة الـعد اإلجـراءات ا
والـفرز اليـدوي لنتائج االنـتخابات
وفــقــا لــلـتــعــديل الــثــالث لــقــانـون
انـتـخابـات مـجلس الـنواب رقم 45
ــا ـــعــدل ووفـــقــا  لـــســنــة  2013ا
رســمه قــرار احملـكــمـة االحتــاديـة 
فوض في بـحسب بيان جملـلس ا
ـفـوضـيـة كـشف عن ان االجـتـماع ا
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تــعــرضت بــعض مــنــاطق الــكـوت
مـركــز مــحـافــظــة واسط  الى هـزة
ارضــــــيـــــــة امس مـن دون وقــــــوع

خسائر او اضرار. 
ـراصد اخلارجـية في وقال مـدير ا
هــيـئــة األنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة الــنـقل
علي عـبد اخلـالق امس الـسبت إن
(هـزة أرضــيـة بــقـوة  3.7 درجـات
عـلـى مـقــيــاس ريـخــتــر حـدثت في
نـطقة الساعة  3 فجرا وضـربت ا
التي تـبـعد نـحو  10 كيـلـومـترات
جــنـــوب غــرب مـــديــنـــة الــكــوت )
مـوضـحًـا أنه (لم تـرد إلى الـهـيـئـة
أي معـلومـات بـشأن وقـوع أضرار

جراء الهزة األرضية). 
وأعـلن قــسم الـرصـد الــزلـزالي في
ــراصــد الــهــيــئــة عن (تــســجــيل ا
الـزلـزاليـة الـتـابـعـة لـلـقـسم حدوث
هزة ارضـية صـباح الـسبت تـبعد
 10 كــيــلــو مــتــرات جــنــوب غـرب
الـكـوت) مـوضـحـا ان (قـوة الـهزة
بـلــغت  3.7 درجــة عــلى مــقــيـاس

ريختر). 
ــواطــنــ شــعــروا واضــاف ان (ا
شـعــورا قـويــاً بـالـهــزة). ولم  يـرد

القـسم مـعلـومـات بـ( حصـول اية
اضــرار مــاديـــة او بــشــريــة حلــد
اآلن) بـــحــــسب الـــبــــيـــان. وأكـــد
مواطنون من سكـنة الكوت وقوع
الـهـزة وقالـوا ان (بـعض األهـالي
شـــــــــعـــــــــر بــــــــــهـــــــــا من دون اي

اصــــــابات).
 وتــعــرضت مــحــافــظــات بــغــداد
وديـــــــــالـى وكــــــــركـــــــــوك وواسط
ومــيـــســـان وذي قــار في كـــانــون
ـــــاضي لـ  55 هــــزة الـــــثـــــاني ا
أرضـيـة.وضـرب زلـزال بـقـوة 7.2
عـلى مـقـيـاس ريـخـتـر في الـثـاني
اضي عشـر من تـشـرين الـثـاني ا
ـنــطـقـة احلــدوديـة بــ الـعـراق ا
وإيـران وشـعـر به سـكـان مـنـاطق
في تركـيا والـكويت والـسعـودية.
وأعـلــنت وزارة الــصـحــة وقـتــهـا
مصرع  8 وإصابة  535 شخصا
جـراء الـزلــزال. من جـهـة اخـرى 
تــوقـعـت هـيــئــة االنــواء اجلــويـة
حصول ارتـفاع بـدرجات احلرارة

اليوم االحد.

وبحـسب بيـان للـهيـئة فـإن طقس
نـطقـة الوسـطى  سيـكون الـيوم ا
االحـد (صــحـوًا و تـرتــفع درجـات
احلـــــرارة قـــــلـــــيال عـن الـــــيـــــــوم

السابق). 
ـــــنــــطــــقــــة  واوضح ان طـــــقس ا
الــشــمــالـــيــة  ســيــكــون (صــحــوًا
ودرجات احلرارة ترتفـع قليلًا عن
الــيــوم الــســـابق ) مــوضــحــا ان
نطـقة اجلنوبـية سيكون (طقس ا
صـحـوًا ودرجـات احلـرارة تـرتـفع
قلـيال عن الـيـوم السـابق والـرياح
شـمـالـيـة غـربـيـة خـفـيـفـة. وبـشأن
طــقس يــوم غــد االثــنــ تــوقــعت
الهـيـئة ان يـكـون الطـقس صـحوًا
مع حصـول ارتفـاع قليـل بدرجات
احلـرارة عـن الـيــوم الــسـابق  في
ـنطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية ا
مع تــــصـــاعــــد غـــبـــار فـي امـــاكن
متـعددة منـهمـا فيـما يـكون طقس
ـــنــطـــقــة الـــشــمـــالــيـــة صــحــوًا ا
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم

السابق .
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ــعــارضـة في درعــا. ونــقـلت وكــالـة ا
ـرصد رامي فـرانس بـرس عن مـدير ا
عـبـد الرحـمن قـوله ان (قـوات النـظام
نطـقة منذ حـققت أول تقـدم لها فـي ا
الــتـــصــعــيـــد الــعــســكـــري الــثالثــاء
بـســيـطـرتـهـا عـلى قــريـتي الـبـسـتـان
والــــــشـــــــومــــــريــــــة فـي ريف درعــــــا
الـــــشـــــرقي).ويـــــتـــــركــــز الـــــقـــــصف
واالشــتـبــاكـات حـالــيـاً عــنـد احلـدود
اإلداريــــة بــــ مـــحــــافــــظـــتـي درعـــا
والـسـويداء وحتـديـداً في ريف درعا
الـــــشــــرقـي وأطـــــراف الــــســـــويــــداء
الـغـربـيـة.وتـهـدف الـقـوات  عـلى حد
قـول عـبـد الـرحـمن إلى فـصل الريف
الــشـــرقي بــ شــمــال وجــنــوب (مــا
يـسهل عمـلياتـها ويزيـد الضغط على
عارضة ويتيح لها التقدم الـفصائل ا
بـشكل أسرع).من جـهتهـا قالت وكالة
األنـبــاء الـسـوريـة الـرسـمـيـة (سـانـا)
امـس أن (وحــــــــــدات مـن اجلــــــــــيش
خــاضت خـالل الــســاعــات الــقــلــيــلـة
ــاضــيـــة اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مع ا
متدة االرهابي في منطقة اللجاة) ا
بـ محافـظتي درعا والسـويداء كما

(حـقـقت تـقدمـاً عـلى هذا احملـور بـعد
( الـقضـاء على الـعديـد من اإلرهـابي
ــنــطـــقــة اجلــنـــوبــيــة .وتـــكــتــسـب ا
خـصــوصـيـتـهـا من أهـمـيـة مـوقـعـهـا
اجلــغـــرافي احلــدودي مع اســرائــيل
واألردن عـــــــدا عـن قـــــــربــــــــهـــــــا من
دمـشق.وبعـد سيطـرتها في الـشهرين
ــاضـيــ عــلى الـغــوطـة الــشـرقــيـة ا
وأحـياء في جنـوب العاصـمة حددت
دمــشق مــنــطــقـة اجلــنــوب الــسـوري
وجــهــة لــعــمــلـيــاتــهــا الــعــســكــريـة.
وتــسـتــقـدم مــنـذ أســابـيع تــعـزيـزات
ـرصد ـنـطـقة.وأفـاد ا عـسـكـرية الى ا
امس  بـ(تــصـعـيـد مـسـتـمـر لـلـقـصف
واالشـتـباكـات في ريف درعا الـشرقي
والـشـمـالي الـشـرقي) وقـد اسـتـهدف
ـــدفـــعي قـــرى الـــقـــصـف اجلـــوي وا

وبلدات عدة. 
وأسـفرت اإلشتـباكات  وفق حـصيلة
لـلـمرصـد عن مـقـتل ثمـانـية عـنـاصر
عــــــلى األقـل من قــــــوات الـــــنــــــظـــــام
والـ لهـا وإصابة 20 ـسلـح ا وا
ـقابل آخـرين بـجـروح. كمـا قُـتل في ا
عـــــشـــــرة في األقـل من الـــــفــــصـــــائل

ـــعــارضــة.وتـــســبب قـــصف قــوات ا
ــقــتل 18 الــنــظــام مــنــذ الــثالثــاء 
ـــرصــد الـــذي وثق مـــدنـــيـــاً وفق ا
أيـضاً نـزوح أكثر من  12 ألف مدني
خـالل ثالثـة أيـام فقـط غـالبـيـتـهم من
ريـف درعـا الــشـرقـي.وطـال الــقـصف
الـصاروخي امس درعا التي تتقاسم
ـعـارضـة وقـوات الـنـظام الـفـصـائل ا
الـسـيطـرة علـيـها.و اسـتهـدفت قوات
رصد اجلـمعـة (بلدة الـنظـام وفق ا

ـتـفـجـرة لـتـكون حـراك بـالـبـرامـيل ا
ـرة األولى التي يُستـخدم فيها هذا ا
الــسالح فـي درعـا مــنــذ عــام).وتــعـد
مـــحـــافـــظـــات درعــا والـــقـــنـــيـــطــرة
والــســويـداء احــدى مــنـاطـق خـفض
الــتــصـعــيـد األربـع في سـوريــا. وقـد
أُعـلن فيها وقف إلطالق الـنار برعاية
ـاضي أمـريـكـيـة أردنـيـة في تـمـوز ا
لـتـشهـد مـنذ ذلك احلـ تـوقفـاً كامالً

في األعمال القتالية.
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وافـق مـصـرف الـرافـدين عـلى مـنح
قــرض الـبــنـاء لــلـمــواطـنــ الـذين
وصـولوا الى اجناز هـيكل  مسقف
فـي قـــطــــعــــة ارض ال تــــقل عن 50
مـترا .وقـال بيـان امس انه (لغرض
ــواطــنــ الــتــخـــفــيف عن كــاهل ا
وتــبـســيط إجــراءات مـنح الــقـرض
سقف للطابق تـقرر قبول الهيـكل ا
الــثــاني واالخــتــصــار عـلـى مـنــحه
الـدفـعـة الـثـانيـة والـثـالـثـة فقط من
الـــقـــرض). واضـــاف ان (الـــقـــرض
سـيكون  50 مـليون ديـنار ولقـطعة
ارض التـــقل مـــســاحـــتـــهــا عن 50

مترا).
الـى ذلك نـــفت الـــهــيـــئـــة الـــعـــامــة
لـلكـمارك وجـود تغـييـر في الرسوم
الــكـمـركــيـة . وذكــر بـيـان امس ردا
عـلى ومواقع الـتواصل االجـتماعي
حـول فرض رسوم كمركـية إضافية

عـــــلى بــــعـض االســــتــــيــــرادات ان
(الـــهـــيـــئـــة تـــؤكــد أن مـــا ذكـــر من
مــعـــلــومــات غــيــر دقــيق وعــار عن
الـصـحـة  وإن الـرسـوم الـكـمـركـيـة
تُـفرض وفـقاً لـقانون الـتعـرفة الذي
بـدأ تـطـبيـقه بـتاريخ 2016/1/18
وال يـوجـد فـرض رسـوم جـــــــديـدة
وأن مــا اشــيع عن تــطــبــيق رسـوم
ـقـبل جــديـدة في االول من تــمـوز ا
غــيـر صـحــيح جـمـلــةً وتـفـصـيالً ).
واضـــاف إن (الــهـــيــئـــة في الــوقت
واطـن إلى الـذي تـهيب بـجمـيع ا
عــدم اإللـتـفـات إلى هـذه اإلشـاعـات
ـغـرضـة الـتي يـروج لـهـا الـبعض ا
لـتـظـلـيل الـرأي الـعـام فـإنـهـا تـؤكد
حــرصـــهــا الــعــالي عـــلى تــطــبــيق
الــقـوانــ والـتـعــلـيـمــات الـتي من
شـأنـها تـعـزيـز الرقـابـة والسـيـطرة
وتـنــظـيم الـتـبـادل الـتـجـاري ومـنع
ـقلدة مـنوعة وا دخـول البـضائع ا
وغــيــر اخلــاضــعــة لــلــفــحــوصــات

ــتــعــلــقـــة بــحــمــايــة والــقـــرارات ا
ــنـتــجـات الــوطـنــيـة ). وأكـد وإن ا
(الـــهـــيـــئــة ســـتـــتـــخـــذ اإلجــراءات
الــقــانــونــيــة عــبــر الــقـضــاء بــحق

مطلقي تلك األخبار الكاذبة).
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ـنـتـخب الـتـونـسي مـنـافـسـات بـطـولـة كـأس الـعـالم  2018 وفـقـد ودع ا
ة ثقـيلة ومـريرة على يد فرصة الـتأهل لدور الـستة عـشر بعـد تلقيه هـز
بـلجيكا بـنتيجة 5- 2 امس الـسبت  على ملعب أنـكريت آرينا في ثاني
ـونـديـال الـذي تـستـضـيـفه روسـيـا.سجل جـوالت اجملـمـوعة الـسـابـعـة با
خمـاسية بلجيكا الـثنائي إدين هازارد في الدقيقت  6 من ضربة جزاء
و 51 ورومـيلـو لوكـاكو فـي الدقـيقـت  16و 48 بـجـانب البـديل مـيشي
دافع ديالن برون في بـاتشواي في الـدقيقة  90 وأحـرز ثنائـية تـونس ا

ـة جـمـدت الـدقــيـقـة  18 ووهـبي اخلــزري في الـدقــيـقـة 90+3 .الـهــز
ـنـافـسـات ويـتـبـقى لـهم رصـيـد تـونس بال نـقـاط لـيـودع نـسـور قـرطـاج ا
مـواجهـة شـرفيـة أخـيرة بـاجلولـة الـثالـثـة أمام بـنـما بـيـنمـا تأهـل منـتخب

بلجيكا لدور الستة عشر بشكل رسمي بالوصول إلى  6 نقاط.
نـتخبات العـربية كاس العـالم بعد منيت جـميعها ـة تونس تودع ا وبهز
بخـسارتـ في اجلولـت األولى والـثانـية حـيث خسـرت السـعوديـة امام
غرب امام ايران روسيـا واألورغواي ومصر امام األورغواي وروسيا وا
واسـبـانـيـا فـيـما خـسـرت تـونس امـام إنـكـلـتـرا وبـلـجـيـكا.                
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ـصـدرة اتــفـقت مـنــظـمـة الـبــلـدان ا
لـلـنـفط (أوبـك) عـلى زيـادة بـسـيـطة
فـي إنـتـاج الــنـفط بـدءاً من الــشـهـر
ـــقــبـل وسط حتــفـــظــات الـــعــراق ا
وايـــران وفــــنـــزويال . وكـــان وزيـــر
الـنفط جبار علي الـلعيبي قد رفض
اضي فكرة زياد االنتاج االسـبوع ا
وقال ان (علينا ان النبالغ كثيراً في
حـاجــة الـسـوق الـنـفـطـيـة الى ضخ
مـــــزيــــــد من الـــــنــــــفط فـي الـــــوقت
احلــاضـر) مـحـذراً من ان (الـزيـادة
قــد تـسـبب ضـرراً كــبـيـراً لالسـواق
ــيـــة). وكــشف وزيـــر الــنــفط الـــعــا
اإليـراني بيجن زنـكنه امس السبت
عـن إن أوبك وحـلـفـاءهـا سـيـزيدون
ـا يـقرب  500 ألف إنـتـاج الـنـفـط 
بــرمـيـل يـومــيـا بــعـد الــتـوصل إلى
اتــــفـــاق إنـــتــــاج جـــديـــد اول امس
اجلـمعـة. واعلـنت مصادر أوبك عن
ـــنــــظــــمــــة عـــلـى زيـــادة اتــــفــــاق ا
نـظمة مـتواضـعة في اإلنتـاج لكن ا
لـم تـذكــر أهــدافــا واضـحــة تــاركـة
لــلــمـتــعــامـلــ في الــسـوق مــهــمـة

تــــخــــمــــ حـــجـم الــــزيـــادة الــــتي
ســــتـــضـــخــــهـــا بــــالـــفـــعـل.وقـــالت
الــسـعـوديــة إن الـزيــادة سـتـقل عن
مـلـيـون بـرميل يـومـيـا في حـ قال
الـعراق إنها ستبلغ نحو  770 ألف
بـرميل يـوميـا. وكان  وزراء الـطاقة
فـي دول اوبك قـد اتـفـقـوا  اجلـمـعـة
عــلى زيــادة انـتــاج الـنــفط من اجل
ي ضمن سـياق تـلـبيـة الطـلب العـا
ارتـــفــاع االســعـــار بــحـــسب رغــبــة
روســيــا والــســعــوديــة والــواليــات
ــــتـــحـــدة.وقــــال وزيـــر الــــطـــاقـــة ا
الـســعـودي خـالـد الـفـالح في خـتـام
االجـتماع نصف الـسنوي للـمنظمة
في فـيينـا (اتفقنـا على نحـو مليون
بـرميل اقتـرحناها).واضـاف (اعتقد
ان هــذا سـيـســهم بـشـكل كــبـيـر في
تـــلـــبـــيـــة الــطـــلـب االضــافـي الــذي
نــتــوقــعه في الــنــصف الــثــاني من
ليون برميل يوميا العام). وهدف ا
ــتـعــلق بـأوبك وعــشـرة مـنــتـجـ ا
آخـرين بيـنهم روسـيا لـيس مذكورا
ـنــظــمـة فـي الـنص الــذي وقــعــته ا
نـظمة والـذي كان مـحور اجتـماع ا
امـس الـــســــبت.وابــــتـــداءً من اآلن

تطلب اوبك من اعضائها النظر في
حـجم االنتـاج بشـكل شامل بدال من
ـهـد حتـديــد اهـداف لـكل بـلـد مـا 
الــــــطـــــريـق امـــــام اعــــــادة تـــــوزيع
احلــــــصص مـن بــــــلـــــد الـى آخـــــر.
نظمة مع روسيا ويـهدف اجتماع ا
وحـــلـــفـــاء آخـــرين  امس الـــســـبت
إلبـــرام اتــفـــاق جــديــد عـــلى زيــادة
إنـتـاج الـنـفط بـعـد يـوم من االتـفاق
ـنـظـمة نـفـسـها عـلى زيـادة إنـتاج ا
فـي قرار أربـك الـسـوق بشـأن حـجم
الــــــــــنــــــــــفـط اإلضــــــــــافـي الــــــــــذي
سـيضخ.وقـالت أوبك في بيـان إنها
ـــعـــروض عـن طـــريق (ســــتـــزيــــد ا
الــعــودة إلى الــتـزام بــنــسـبــة مــئـة
ـتفق ـئة بـتخـفـيضـات اإلنـتاج ا بـا
عـليها سلـفا) لكنهـا لم تذكر أرقاما
حـــــددة.وقــــالت الـــــســــعــــوديــــة إن
(اخلـــطـــوة ســــتُـــتـــرجم إلى زيـــادة
اسـمـيـة في اإلنـتـاج بـنـحـو مـلـيـون
ـئـة من بـرمــيل يـومـيـا أو واحـد بـا
ــنـتــجي أوبك ي  ــعــروض الــعــا ا
وغــيــر األعـضــاء).وقـال الــعـراق إن
(الــزيـادة احلـقـيـقـيــة سـتـبـلغ نـحـو
 770 ألـف بـرمــيل يــومــيـا ألن دوالً

عـــدة تــــعـــاني مـن تـــراجـــعـــات في
اإلنـــتـــاج وســتـــجــد صـــعـــوبــة في
الـعـودة إلى حـصـصهـا كـامـلة). من

جــهـته قـال وزيـر الـطـاقـة الـروسي
ألـكـسـندر نـوفـاك  امس الـسبت إنه
ســعـيـد بـالــقـرار رغم أنه دعـا أوبك

الـصحفـي بعـد وصوله إلى فـيينا
حـيث مقر األمانة العامة ألوبك (في
ــلـيــون مـعــقـول ـرحــــــــلـة ا هــذه ا
جـدا). من جـهـته قـال وزير الـطـاقة
ــزروعي الـذي اإلمــاراتي ســهــيل ا
تـــتــولى بـالده الــرئــاســـة الــدوريــة
الوبـك ان (جـمـيع الــبـلــدان ال تـبـذل
ـاثــلـة خلــفض االنــتـاج جــهــودا 
وبعض االنخفاض يعود الى نقص
االســــتــــثــــمــــارات) في اشــــارة الى
فــنــزويال خــصـوصــا. بــدوره  أكـد
الـوزيـر اإليـراني بـعـد االجـتـماع أن
تـوافق اآلراء الذي  التوصل إليه
اجلـــمــعــة مــتالئـم مع مــا(اقــتــرحه
ووافق عليه) اي (االلتزام باالتفاق
ــــئـــة لــــيس بــــنـــســــبـــة  100 بــــا
ـثل إيـران لدى اوبك اكـثـر).وكـان 
حـس كاظمبور أردبيلي قد أكد ان
ثـالثـة اعــضـاء من بــيــنـهم الــعـراق
ســيـعـرقــلـون اقـتــراح زيـادة إنـتـاج
الـــــــنــــــفـط في اجـــــــتــــــمـــــــاع اوبك
ــقـبـل.ونـقــلت وكــالـة بــلـومــبـورغ ا
االمــريــكـــيــة عن أردبــيــلي قــوله إن
(فـنزويال والعراق سينضمان إليها
في عــرقــلـة اقــتـراح لــزيـادة إنــتـاج

الــنــفط الــذي تــدعــمـه الــســعــوديـة
وروســـيـــا عـــنـــدمــا جتـــتـــمع أوبك
وحـلفاؤها في فيينا هذا األسبوع).
واضـــاف كــاظـــمــبـــور ان (الــســوق
الـنفطيـة موفرة بشـكل جيد ويجب
عـلى أوبـك االلـتـزام بـقـرارهـا وانـنا
لـسـنـا بـحاجـة إلى تـهـدئـة الـرئيس
االمــريـكي دونــالـد تــرامب). واشـار
ملكة العربية كـاظمبور (إذا كانت ا
الـسـعـوديـة وروسيـا تـريـدان زيادة
اإلنــــــتــــــاج فــــــهــــــذا يــــــتــــــطــــــلب
مـؤكــدا (إذا أراد االثـنـان إجــمـاعًــا)
ــفــردهــمــا  فــهــذا خــرق الــعـــمل 
التــــفـــاق الــــتــــعـــاون ). وأظــــهـــرت
تــصـريـحـات إيــران  في حـيـنه بـأن
أعــضـاء أوبك سـيــصـطـدمــون عـنـد
إجـتماعهم  امس  السبت في فيينا
ـنـاقشـة اقـتراح إنـهاء تـخـفيـضات
ــيــة. وتــواجه اوبك اإلنــتــاج الــعــا
أيـضا يـواجه ضغـوطا من اخلارج
حــيث اســتــمــر تــرامب في انــتــقـاد
أوبـك عــلى حــســابه عــلى تــويــتــر.
وتــشــعـر إدارة تــرامب بــالــقـلق من
تـــأثـــيـــر أســـعــــار الـــبـــنـــزين عـــلى
انــتـخــابــات الـتــجـديــد الـنــصـفي 

وتــــضــــغط بــــقـــوة مـن أجل زيـــادة
اإلنتاج.

 واعـلنت اوبك التي كانت تضم 14
دولـــة عن انـــضـــمـــام جـــمـــهـــوريــة
الـكـونغـو الى صفـوفهـا . وفي ح
فـوجئ بـعـض احملـلـل فـي مـؤتـمر
أوبـك بـــــعـــــدم ورود ارقـــــام زيــــادة
االنـــتـــاج في الـــبــيـــان الـــصـــحــفي
الـنهائي فقد ارتـفعت أسعار النفط
فــور صـدور الــقـرار بــنـســبـة 2,84
ــــئــــة الى  75,13 دوالر خلــــام بــــا
ــئــة الى بــرنت االوربي و 3,23 بــا
 67,66 دوالر لــلـمـؤشــر االمـريـكي.
وقـــــال تـــــرامـب في الـــــوقـت الــــذي
نظمة قرارها بعد ان أصـدرت فيه ا
ـســؤولـيـة عن اتــهـمـهــا مـؤخــرا بـا
ارتــفـاع تــكـلـفــة الـبــنـزين في بالده
(آمـل ان تـــزيــــد مـــنــــظـــمــــة الـــدول
ــصـدرة لـلــنـفط انــتـاجـهــا بـشـكل ا
كـبير يـجب احلفاظ عـلى انخفاض
االســـعــار).وردت طــهـــران بــاتــهــام
واشـــنــطن بـ(خــلـق صــعــوبــات في
الـسـوق من خالل زيـادة الـعـقـوبات
ضـد عـضوين مـؤسـس في أوبك)

في اشارة الى  إيران وفنزويال.  dLðR∫ وزير البترول السعودي خالل مؤتمر صحفي في فيينا 
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شهدت مـستـشفى فـاطمـة الزهراء
لـلــنـســائـيــة واالطـفـال فـي بـغـداد
امس والدة نــادرة لــطـــفل مــشــوه
تـــــوفي بـــــعـــــد والدته بـــــوقـــــــت
قـــصــيـــر. ونــقل بـــيــان لـــلــمـــركــز
اخلـبـري العـالم صـحـة الــرصـافـة
تــلـقــته (الــزمــان) امس عن مــديـر
ستشفى عباس عويد احلسيني ا
قـوله ان (سـيـدة  تـبـلغ من الـعـمـر
35 عـــامـــا ولـــدت طـــفالً في والدة
نادرة من خالل عـمليـة قيـصرية)
مـــوضـــحـــاً ان (الــــطـــفل يـــظـــهـــر
بـتـشـوهـات خـلـقـيـة كـبـيـرة مـنـهـا
ضــــمـــور في أطــــرافه الــــســــفـــلى
والعـلـيـا بـاالضافـة الى تـشـوهات
خــــلــــقــــيــــة في الــــوجـه). واشـــار
احلسيـني الى (إدخال الـطفل إلى
ردهــــة اخلــــدج وهــــو في حــــالــــة
صــحـيــة ســيــئـة بــعــدهــا تـوفي)
مشددًا على (ضرورة مـتابعة هذه

ـعـرفـة األسـبـاب احلـالـة الـنــادرة 
الــتي أدت إلى مــثل هــذه الــوالدة
خاصة ان األم سـبق لها أن ولدت
ثالثة اوالد لم يحـمل أي منهم من

 أي تشوهات أو عاهات). 
في غــــضــــون ذلك اعــــلـن مــــديـــر
مستشفى العلوم العصبية التابع
لــدائـرة صــحــة بــغـداد الــرصــافـة
الـطـبــيب بـاسم حـنــون جـبـار عن
تـسجـيل الـعـراق اعـلى نـسـبة في
الـــشـــرق االوسط بـــالــعـــمـــلـــيــات
اجملراة بـجهـاز الـكامـا نايف بـعد
اجراء ألـفي عـمـليـة خالل سـنـت
مـنـذ افـتـتـاح وحـدة الكـامـا نـايف

في حزيران 2016  .
ونقل بيان للوزارة عن جبار قوله

ــــتـــمــــيـــز  ان (هــــذا االجنـــاز ا
الــتــوصل الــيه بــتــظــافــر جــهــود
جــمـــيع االطـــبــاء االخـــصــائـــيــ
العـامـلـ عـلى اجلهـاز والـتـفاني
واالخالص الـذي يبـذله مـنـتـسـبو
الــــوحـــدة وبــــقــــاؤهم في بــــعض

االحــيـــان بــعــد الـــدوام الــرســمي
ــرضى)  مــشــيـرا الكـمــال عالج ا
الى(توزيع االطباء الـذين يعملون
عـلى اجلـهـاز عـلى مـدار االسـبوع
لالســتــفــادة الـــقــصــوى من عــمل
ـادة جـهــاز الــكــامـا نــايف كــون ا
شـعـة داخل اجلـهاز تـنـفد خالل ا
خـمـس سـنــوات سـواء اســتــعـمل

اجلهاز ام لم يستعمل) . 
من جـهـته اوضح الـطـبـيب مـنـير
ـريضـة الـتي خـمـاس فـرج بـأن (ا
حتــمل رقم  2000 كــانت تــعــاني
من ورم بـــــالـــــعـــــصـب اخلـــــامس
و اجـراء الـقــحـفـي في الـدمــاغ 
ـعـاجلـة االشـعـاعـيـة لـهـا بـرفـقـة ا
الــــفــــريق الــــطــــبـي الــــعــــامل في

الوحدة).
 واضــاف ان (هــذه الــنـســبــة هي
اعلى نسـبة مسـجلة جلـهاز واحد
فـــقـط بـــحــــسب االحـــصــــائـــيـــات
ـنـظـمـة الـرسـمـيـة الــصـادرة من ا

الدولية للكاما نايف). 
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الـتحـقيق الـقضـائي اجلـاري بشأن
ـوضوع من قبل محكمة التحقيق ا

اخملـــــتــــصــــة).وأضـــــاف(كــــمــــا 
الـــتــــبـــاحث مع مــــديـــري مـــكـــاتب
االنــتـــخــابــات في احملــافــظــات من
نـتدب بـشأن مـتطـلبات الـقضـاة ا
عـمـلـيـة الـعـد والـفـرز الـيـدوي وفق
مـقتـضيـات قانـون التـعديل الـثالث
وعــبـر دائـرة تــلـفــزيـونـيــة مـغــلـقـة
ــنــاسب بــشــأن واتــخـــاذ الــقــرار ا
ادة  5مـن القانون تـطبيـق احكام ا
انـف الذكر بـشأن وقف عـمل رئيس
ـــفــــوضـــ واعــــضـــاء مــــجـــلـس ا

ــديـريـن  الـســابـقــ لــلـمــكـاتب وا
االنــتـخـابــيـة في احملــافـظـات). في
غـــــضــــون ذلك قـــــال مــــصــــدر في
ـفـوضيـة ان(عـملـيـة العـد والـفرز ا
الــيـدوي ســتـبـدأ يــوم االربـعـاء او
) واضـاف ان ـقــبـلــ اخلــمــيس ا
(الــعــد والــفــرز سـيــكــون مــركــزيـاً
جلـــمــيع احملـــافــظــات وفـي مــكــان
واحـــد ) مـــشــيـــرا الى ان ( الـــعــد
والـفـرز سيـكون جـزئيـاً للـمحـطات
الــتي وردت عـلـيــهـا شـكـاوى وهي
نـــحـــو  3االف مـــحـــطـــة فـــقط).في
غــضــون ذلك عــلـن مـســؤول هــيئ
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نـــفــذت الــقـــوة اجلــويــة الـــعــراقــيــة
بــطــائــرات أف  16 ضــربــات جــويــة
داخل ســوريـا إســتـهــدفت اجـتــمـاعًـا
لـقـيـادات تنـظـيم داعش واسـفرت عن
مــقــتل  45 مـن عــنــاصــر الــتــنــظــيم
وقـادته.وقـال بيـان لقـيـادة العـملـيات
ـعـلـومات ـشـتـركـة امس انـه(وفـقـا  ا
اســتــخــبــاراتـيــة دقــيــقــة من خــلــيـة
الــصـقـور االســتـخـبــاريـة بـتــنـسـيق
ـشتـركة وإشـراف قيـادة العـملـيات ا
نـــفــذت طــائــرات أف  16الـــعــراقــيــة
ضــربــة جــويــة مــوفــقــة اســتــهــدفت
اجــتـمـاعًـا لـقــيـادات داعش في ثالثـة
أوكـــار لـــلــعـــصـــابــات اإلرهـــابـــيــة)
ــســتــهــدفــة ــواقع ا مــوضــحًــا ان (ا
عـبـارة عن مـنازل يـربـطهـا خـندق مع
بـعـضـهـا الـبـعض في مـنـطـقـة هـج
داخـل االراضي الـســوريــة). وهــجـ
مـديـنـة سوريّـة تـابـعة اللـبـوكـمال في
مـحـافظـة دير الـزور. واضـاف البـيان
ان (الـــعـــمـــلـــيـــة أســـفـــرت بـــحـــسب
ـعـلـومات االسـتـخـباريـة عن تـدمـير ا

االهــداف بــالــكــامل وقــتل نــحـو 45
ـشـرف إرهــابـيـا بـيـنـهـم مـا يـسـمى ا
عـلى مـلف وزيـر احلـرب ونـائب وزير
احلــرب وعــســكــري اجلــزيــرة وأحــد
أمـراء اإلعالم وناقـل بريـد اجملرم ابو
بـكـر الـبـغدادي  وأحـد أعـضـاء جلـنة
ــــفـــوضـــة وقـــائــــد شـــرطـــة داعش ا
وارهـابي آخـر يعـد من أهم القـيادات
ايـام تنـظيم الـقاعـدة) مشـيراً الى ان
(هـذه العملية تعد من العمليات التي
قـــصــــمت ظـــهـــر عــــصـــابـــات داعش
ووجـهت لـهم صـفـعة جـديـدة بـعد أن
الحـقـهم صـقـور اجلـو االبـطـال لـيـدك
مـضاجـعهم). من جـهة اخـرى حققت
الــقـوات احلـكــومـيـة الــسـوريـة امس
الـسـبت تـقدمـاً مـحدوداً عـلى حـساب
عارضة في محافظة درعا الـفصائل ا
فـي جــنــوب الــبـالد حــيث تـــســتــمــر
االشـتبـاكات بوتـيرة عـالية مـنذ أيام
رصد السوري حلقوق وفـق ما أفاد ا
اإلنسان.وبدأت قوات النظام الثالثاء
تـكـثـيف قصـفـهـا على ريـف محـافـظة
درعــا الــشــرقي مــا يُــنــذر بــعــمــلــيــة
عــســكـريــة وشــيــكـة ضــد الــفــصـائل

وغــيـر األعـضـاء من قـبل إلى زيـادة
ـــا يــصـل إلى  مــلـــيــون اإلنـــتــاج 
ليون برميل يوميا.وأبلغ ونـصف ا


