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تـبــدأ وزيـرة الـتــجـارة اخلــارجـيـة
ــائي الــهـولــنــديـة والــتـعــاون اإل
سـيــخـريــد كــاخ زيـارة الى بــغـداد
. وقــــالت وزارة الــــيــــوم االثـــــنــــ
التخطـيط في بيان امس ان (وزير
الـتــخـطـيط وزيــر الـتـجــارة وكـالـة
سـلـمـان اجلـميـلـي سيـسـتـقـبل في
مكـتـبه الـيـوم االثنـ كـاخ والـوفد
ـــرافـق لـــهـــا) مــــشـــيـــرة الى ان ا
ـــــــــــثـــــــــــلـي وســــــــــائـل االعـالم )
سـيـحــضـرون جـانـبًــا من الـلـقـاء).
ــاثــلـة وانــهت كــاخ أمس زيــارة 
الى االردن استـمرت يـوم أجرت
خاللــهـــا مــبــاحــثـــات مع عــدد من
ــــســـؤولــــ األردنـــيــــ بـــشـــأن ا
الـتـعـاون االقــتـصـادي والـتـجـاري
والـزراعي وسـبل تــعـزيـزه.وقـامت
خالل وجـودهــا في االردن بــزيـارة
مـخـيم الـزعـتـري ومـركـز الـبـحـوث
الــــزراعــــيــــة ومـــصــــانـع ومـــزارع
وغـــيـــرهـــا إضـــافــــة إلى تـــوقـــيع
اتفاقيات تـعاون مع قطاعات عدة.
من جـــــهـــــة اخــــرى  نـــــفت وزارة
الـتـجـارة مــاتـردد عن زيـادة اجـور
ـواد اجـازات اســتــيـراد جــمــيع ا
وقــــالـت انــــهــــا ســـــتالحـق كل من
يحاول االفتـراء عليهـا. ونقل بيان
عن مــديــر عـــام الــشــركــة الــعــامــة
لـلـمـعـارض واخلـدمـات الـتـجـاريـة
الــتـابــعـة لــلــوزارة هـاشـم مـحــمـد
حا قـوله ان (اجازات االسـتيراد
الـتي تـصــدر عن الـشـركــة ولـكـافـة
ــئـتي ـواد التــتــعــدى اجـورهــا ا ا
الف ديـــنــار فـــقط والعالقـــة لــهــذا
الرقم بـاالعداد وااللـوان والفـقرات
الـتي حتــتـويــهـا االجـازة بــحـسب
سـتـورد) نـافـيًـا(وجود اي طلـب ا
زيادة عـلى مـنح االجـازة).واوضح
حـا ان (هــنـالك مــبـالغ اضــافـيـة
تـدفع في وزارات مـعــيـنـة من اجل
ـسـبـقـة ــوافـقه ا احلـصـول عـلى ا
مثل وزارة الصحة والبيئة للمواد
ـسـتـلـزمات الـصحـيـة واالدويـة وا
ـواد ــسـتـحـضـرات وا الـطـبـيـة وا
الــكـــيــمـــيــائـــيــة ووزارة الـــزراعــة
بـالـنـســبـة لـلـمــواد الـزراعـيـة مـثل
ــنــتــجـات الــفــواكه واخلــضــار وا
ــصـــنـــعــة وغـــيــر احلـــيــوانـــيـــة ا
صنـعة وهيـئة الـرقابه الوطـنية ا
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واالجهزة االمنية بالنسبة للمواد
ــواد ـــزدوجــة االســـتـــخـــدام وا ا
اخلـطـرة) مـشــيـراً الى ان (هـنـاك
رسم صـــنـــدوق دعـم الـــتـــصـــديــر
ــفـــروض بــقــانـــون وبــقــرار من ا
مـجـلس الـوزراء لـتـحـديد الـنـسب

لغرض دعم التصدير).
 وبــحــسـب الــبــيـــان فــإن (بــعض
الـســمـاســرة وضـعــفـاء الــنـفـوس
يـــحــــاولـــون ادخـــال الــــبـــضـــائع
سـتـوردة بدون اي رقـابة او أي ا
وثـائـق تـثــبت مـصــداقـيــة مـنــشـأ
ونــوع الـــبــضــاعـــة وفق األصــول
والبدء باستـجداء عواطف الناس
بحجة ارتفـاع األسعار وال يهمهم
ـواطن من بــضـاعـة مـا يــقـتـنــيه ا
صـــاحلـــة لالســـتـــهالك او ضـــمن
ـــواصـــفـــة او انــهـــا تـــؤدي الى ا
اغـــــراق االســــــواق الـــــعــــــراقـــــيه
بالسـيىء والرديئ من الـبضائع)
مـحـذراً من أن (الـوزارة سـتالحق
قـضـائـيـاً كـل من يـحـاول االفـتـراء
عليـها وعـلى شركـاتهـا باالكاذيب
بــقــصــد او بــغــيــر قــصــد وكــذلك
القنوات واجلهات االعالمية التي
ـثل هكـذا اكاذيب) بـحسب تروج 
الــبــيــان  داعـــيًــا وســائل االعالم
علومة الى(توخي الدقة في نقل ا
ـواطـنـ واعـتـمـاد مـصـادر الى ا
ـصداقية دقيقـة من اجل حتقيق ا
وعـــدم تــضـــلـــيل الـــرأي الـــعــام).
وافـادت تقـاريـر صـحـفـيـة مـؤخراً
بــفــرض زيــادة عــلى رســوم مــنح
اجـــازة االســـتـــيـــراد مـــا ادى الى
زيــــادة فـي اســــــــــعـــــار عــــدد من
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ومــحـــاوالتــهـــمــا لــلـــعــبث مـن جــديــد
بـأصــوات الـنـاخـبــ واحلـيـلـولـة دون
كـشف عمليات التزوير).وتابع  أنه (من
اجل ضـمان إجـراء عمـليـة العـد والفرز
الــيــدوي اخلــاص بــإقــلــيم كــردســتـان
بــشـكل نـزيه وقـانــوني أقـتـرح إصـدار
ـنـتدبـ قـراراً بأن يـتم الـعد الـقـضاة ا
والـفرز اخلـاص باإلقـليم في الـعاصـمة
بـغــداد وبـرعـايـة وإشـراف مـبـاشـر من
ـفـوض اجلـديد وأن جـانب مـجلس ا
يــتم الــتـعــامل مـع صـنــاديق االقــتـراع
الـقـادمـة من كـردسـتـان بـحـرص شـديـد
وبـرقـابـة اسـتـثنـائـيـة ألن الـتـزوير في
ـعـقـول وهـنـاك االقـلـيم جتـاوز حـدود ا
مــخـاطــر من تــصـاعــد غـضب الــشـارع
الــكـــردســتــانـي). من جــهــتـــهــا قــالت
اجلبهة التركمانية أنها تستعد لتنظيم
أعـتصـام واسع في حال االلـتفـاف على
قــرارات احملـكــمــة االحتـاديــة والـقــيـام
بـالعد والفرز بـشكل جزئي.وقال رئيس
اجلــبـهـة الــنـائب ارشــد الـصـاحلي في
تـــصــريح امـس  إن (اجلــبـــهــة جتــري
اسـتعـداداتهـا العتـصام اوسع في حال
االلـــتـــفـــاف عــــلى قـــرارات احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة حـول الـعـد والـفـرز الـيـدوي
عتـصم جـزئيا) مـبيـناً أن (مطـالب ا
في كــــركـــوك تــــخـــتــــلف عن مــــطـــالب
احملــافـظـات االخـرى ونــحن لن نـسـمح
بــالــعـد والــفــرز اجلــزئي في كــركـوك)
مـطالبًا بـ(وضع آليات جـديدة للمراقبة
في كـركـوك وذلـك بـاسـتـقـدام مـوظـف

اخرين من محافظات جنوبية).
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ـاضي عن الـشـعـبي قـد اعـلن االثـنـ ا
تـعرض مـقر تـابع له يقع عـلى الشريط
احلـدودي مع سـوريـا لقـصف أمـريكي
مــطــالــبًـا اجلــانب األمــريــكي بــإصـدار
تـوضـيح بـهذا اخلـصـوص. من جـهته
ابـــدى نـــائب رئـــيس هـــيــئـــة احلـــشــد
ـهنـدس حتـفظه الـشـعـبي أبو مـهـدي ا
ـشـتركـة بـشأن عـلى بـيـان العـمـليـات ا
ـــســــتـــعـــجل الــــقـــصف  ووصــــفه بـ(ا
ؤتمر هندس  خالل ا رتبك).وقال ا وا
ـشـتـركـة إن (بـيـان قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
جـاء بـشكل مـسـتعـجل ومـرتبـك عنـدما
أعـلنت أن القوات الـتي استهدفت على
احلـدود الـعراقـيـة السـوريـة هي خارج
األراضي الـعراقـية وأنـها غـير مـتصـلة
ومـرتـبطـة باحلـشد الـشـعبي) مـضيـفًا
أن (الــبــيــان نــسب لي شــيــئــا لم اقــله
بـشأن عدم عـلمي بالبـيان الذي اصدره
ـوقف احلــشـد الــشــعـبي) مــنــتـقــدا (ا
ـشتـركة الـضـعيف لـقيـادة الـعمـليـات ا
ونـــحن نــطـــالــبـــهــا بـــتــصــحـــيح هــذا
ـــــوقـف).وأكــــد أن (الـــــقـــــوات الـــــتي ا
تـعرضت لـلقـصف هي جزء مـن احلشد
الـشـعـبي وكـانت ضـمن اخلط الـدفاعي
الـذي تـرابط فيه مـنذ عـملـيات الـقائم)
مـشـيـرًا الى أن (نـائب قـائد الـعـمـلـيات
ـشتركة أكد في آخر اجتماع له خالل ا
ـبـارك ضــرورة ابـقـاء شــهـر رمـضــان ا
ــا يـــشــكـــله من هـــذا اخلط الـــدفــاعـي 
أهـمـية). واوضح أن (احلـشـد الشـعبي
شـكل جلـنـة للـفـحص والـتدقـيق بـشأن
الــضــربــة األمــريــكــيــة حــيث أكــد لــنــا
احملـمدي بـأنه ابلغ األمـريكـان بأن هذه
الـنقـطـة تابـعة لـلحـشد الـشعـبي وهذا
مــوثق لــديــنــا بـالــصــوت والــصـورة)
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اعـلنت هيئة احلشـد الشعبي أن قوتها
الـــتـي تـــعـــرضت لــــقـــصف صـــاروخي
بـتخـطيط امريـكي كانت تـمسك منـطقة
اسـتـراتـيـجـيـة عـلى احلـدود الـعـراقـيـة
الـسـورية تـعـد نـقطـة ارتـكاز مـهـمة في
الـدفــاع عن قـضـاء الـقـائم. وقـال مـديـر
عـمليـات احلشد أبو مـنتظـر احلسيني
خـالل مــؤتـــمـــر صـــحـــفي امس إلعالن
نــتـائج الـتـحــقـيـقـات األولــيـة بـحـادثـة
الـــقــصـف الــذي تـــعــرضت لـه قــوة من
اضي ان احلـشـد الـشـعـبي االسـبـوع ا
(نـتائج الـتحـقيقـات األوليـة اظهرت ان
قوة صاروخية قامت بتخطيط أمريكي
ـقـاتلـيـنا ـهـمة  ـواقع ا  بـضـرب أحد ا
في قـضاء القائم على احلدود العراقية
سافة مئتي متر) موضحًا الـسورية 
ـنـطـقة أن (الـقـوات مـوجودة فـي تلك ا
شـتركـة وقائد بـعلم قـيادة العـملـيات ا
عــمــلـيــات اجلــزيـرة والــبــاديـة الــلـواء
الــركن قــاسم احملــمـدي) مــوضــحًـا أن
األخـــيـــر (أكــد أنـه ابــلـغ الـــعــمـــلـــيــات
ـشــتـركـة بـاخلـطـأ بـأن الـقـوات كـانت ا
تــرابط عـلى بُـعـد ألف و 500 مــتـر من
احلـدود بـسـبب مـعلـومـة خـاطـئة ادلى
بـــهـــا أحـــد اآلمـــريـن لـــكـــنه لم يـــرجع
علـومة).وأكد احلـسيني أن لـيصـحح ا
ـناطق ـسـتـهـدفة تـعـد من ا ـنـطـقة ا (ا
ـهـمــة عـلى احلـدود االســتـراتـيــجـيــة ا
الـعراقية السورية ونـقطة ارتكاز مهمة
في الـدفـاع عن قـضـاء الـقـائم) مـشـيرا
ـة حـرب ـة تـعــدر جـر إلـى أن (اجلـر
ونــنـــتــظــر من احلــكـــومــة الــدفــاع عن
حـقوق هؤالء الـشهداء). وكـان  احلشد
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ـتـحـدث الـسـيـاسي بـاسم رئـيس قـال ا
الــتـيــار الـصــدري مـقــتـدى الــصـدر ان
االعالن عن الــكــتــلـة االكــبــر لـتــشــكـيل
احلـكـومة أصـبح امراً وشـيـكاً  مـؤكدًا
ان االتـفـاقات الـسـابـقة مع سـائـرون ما
وسوي في تـزال سارية . وقال جـعفر ا
بـيان غداة اعالن التحالف ب ائتالفي
ســائـرون والــنـصــر ان (كل االتـفــاقـات
عـلن عنـها سـارية ونـافذة) الـسابـقـة ا
مـشـيرا الى ان (خـطـوة حتالـف النـصر
وسـائـرون اكمـلـتهـا).وأكـد ان (االبواب
ن يـؤمن بـاإلصالح) مـؤكداً مـفـتـوحـة 
انه (ســيـتم اإلعالن عن الـكــتـلـة االكـبـر
قـبلة). وكان قـريبا لتـشكيل احلـكومة ا
رئـيس ائـتـالف النـصـر رئـيـس الوزراء
حـيدر الـعبـادي قد زار مـساء اول امس
الـنــجف وأجـرى اجـتـمـاعـاً مع الـصـدر
انـتهى بعقد اجلـانب مؤتمـراً صحفياً
اعـلنا خالله حتـالف سائـرون والنصر.
من جــهـته أعــرب ائـتالف الــنـصـر عن
أمـــله في أن يــكـــون الــتـــحــالف (نــواة
ـتـحدث صـلـبـة لـلـكـتلـة األكـبـر).وقـال ا
بـاسم النـصر حـس الـعادلي فـي بيان
امس إن (الـــتــحــالف الـــذي أعــلن بــ
الــنـــصــر وســـائــرون جـــاء تــتـــويــجــا
حلـوارات ومـسـاع وتـفاهـمـات عـمـيـقة
ونــأمـل ونــعــمل عـــلى أن يــكــون نــواة
انية األكبر) مضيفً صـلبة للكتلة البر
أن الــــــتـــــحــــــالـف بــــــ الــــــنــــــصـــــر
ــثـابـة الــرافـعـة وســائـرون(سـيــكـون 
الـســيـاسـيـة بـعــد أن  الـتـفـاهم عـلى
ـقبـلة) مـؤكداً رحـلة ا مـعالـم وأسس ا
أن (االنـفـتـاح واحلـوار قـائم مع جـميع
الـكـتـل لـبـلـورة الـصـيــاغـات الـنـهـائـيـة
ا ـرحلة الـسياسـية  السس وهـياكل ا
فـــــــيــــــــهـــــــا ادارة فــــــــعل الــــــــدولـــــــة
وملفاتها).وبشأن مشروع قانون تمديد
عـمـر مـجـلس الـنـواب قـال الـعادلي أن
ـشـروع ائـتالف الـنـصـر يـرى أن هـذا ا
فــيه (خالف دســتـوري) واضــاف (لـنـا
فـي عام  2010 ســابـقـة حـيث انـتـهت
ان واستمرت احلكومة تسعة مـدة البر
اني وقد اتفق أشـهر من دون غطاء بر
اجلـمــيع حـيـنـهـا عــلى عـدم دسـتـوريـة
ـان) مــسـتـدركًـاً أن تــمـديـد عـمل الــبـر
(احملـكــمـة االحتـاديـة هي الـفـيـصل في
قـضـية مـشـروعيـة الـتمـديـد من عدمه).

ومن شـأن حتـالف سـائرون مع الـنـصر
والـفتح والوطنيـة واحلكمة أن يضمن
تـشكـيل الكـتلـة األكبـر بأغـلبـية مـريحة
ـضي بـأكـثـر من  180 مـقـعـدا إال أن ا
بـهـذه التـحالـفـات سيـبـقى بحـاجة الى
مــصـــادقــة الـــقــضـــاء عــلـى الــنـــتــائج
االنــتـخــابـيـة.  مـن جـهـة اخــرى أنـهى
مـجلس النواب بـعد استئـناف اجللسة
االسـتثنـائية التي تـرأسها امس رئيس
اجملــلس ســـلــيم اجلــبــوري مــنــاقــشــة
مـقـترح قـانون الـتعـديل الـرابع لقـانون
انــتــخــابــات مــجـلـس الـنــواب رقم 45
لسنة  2013 كـما قرر رفع اجللسة الى
ــقــبل.وفي مــســتــهل يــوم اخلــمــيس ا
اجلـلــسـة أجنـز اجملـلس قـراءة تـقـريـر
ومـناقشة مقتـرح قانون التعديل الرابع
قدم من اللجنة القانونية. في غضون ا
ذلك أقــتـرح الـنـائـب عن كـتـلـة تــغـيـيـر
هـــوشــيـــار عـــبــد الـــله عـــلى مـــجــلس
ـنتدب كـون من القضاة ا ـفوض ا ا
إصـــدار قــرار يــتـــضــمن إجـــراء الــعــد
والـــفـــرز الـــيـــدوي اخلـــاص بـــإقـــلـــيم
كـردستـان في العـاصمة بـغداد لـضمان
نــزاهـــته وانـــســيـــابــيـــته بــعـــيــداً عن
ـارسات وضغـوطات أحزاب الـسلطة
في االقــلــيم.وقــال عــبــد الـلـه في بــيـان
امس  أن (الــســلـطــات في مــحـافــظـات
اإلقـلـيم مـتهـمـة بارتـكـاب أبـشع عمـلـية
نهج في االنتخابات النيابية تـزوير 
ومـنـذ اآلن ظـهـرت بوادر عـدم الـسـماح
بـإجراء الـعد والـفرز بـشكل حـيادي من
خالل ضــغـوطـات احلـزبــ احلـاكـمـ
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ـنـتخـب اإلنكـلـيـزي بـكـرة الـقـدم الدور ثـمن الـنـهـائي لـبـطـولـة كأس بـلغ ا
الـعـالم  2018 بـفـوزه الـكـاسح أمس األحـد عـلى نـظـيـرهـا بـنـمـا بنـصف
ـباراة التي جرت على ملعب دزينـة من االهداف مقابل هدف واحد في ا
نــيـجــني نـوفــجـورود فـي اجلــــــولــة الـثــانـيــة من مـنــافـســات اجملـمــوعـة

السابعة.
نتخب اإلنكليزي الالعب جون ستونز في الدقــــيقة 8 وأحرز أهداف ا
و 40 وهـاري كــاين في الـدقــيـقـة  22 و45+ 1 من ركــلــــــــــــتي جـزاء
و 62 وجـيسي لينجـارد في الدقيقة  36 فـيما سجل فيـليب بالوي هدف

بنما الوحيد في الدقيقة 78 .
ـباراة ـنتـحب اإلنـكلـيزي إلى  6 نـقاط  بـعـد فوزه في ا وارتـفع رصيـد ا

األولى على تونس 2 - 1 وهو الـرصيد ذاته الذي يحمله منتخب بلجيكا
الذي رافـقه إلى الدور ثمن النهائي عـلما بأنه يتصـدر اجملموعة  بفارق

األهداف.
ـنتـخب السـنغـالي مع نظـيره الـيابـاني بهـدف ومن جهـة اخرى تـعادل ا
ـبـاراة التـي جمـعـتـهمـا  ضـمن مـنـافسـات  اجملـمـوعة لـكل مـنهـمـا  في ا

الثامنة ببطولة كأس العالم.
وسجل أهـداف الـسـنـغـال كالً من سـاديو مـاني بـالـدقـيـقة  11 ومـوسى
واجي في الـدقيقة  71 بيـنما سـجل من الساموراي تـاكاشي إينوي في
الـدقيـقة   34 وكـيسـوكي هونـدافي الـدقيـقة   78 وبـهذا الـتـعادل يـرتفع
رصـيد كالً مـن السـنـغال والـيـابان إلى  4 نـقـاط بالـتـسـاوي في صدارة

اجملموعة .

ديـالى قد اعلن في وقت سابق من يوم
امس عن إطـفـاء مـحطـة تـولـيد كـهـرباء
ـــنــصـــوريـــة الـــغـــازيــة تـــدريـــجـــيــا ا
وبـــالــــتـــفـــاوض مـع إدارتـــهـــا ووزارة
الـكــهـربـاء حلـ تــخـصـيص جـزء من
إنـتـاجـهـا للـمـحـافـظـة.من جـهتـه اعلن
مـديــر كـهـربـاء ديـالى طـارق اخلـزرجي
عن انــطــفــاء جـمــيع خــطــوط الــطــاقـة
بــاحملــافـــظــة بــســبب تـــوقف مــحــطــة
نصورية الغازية.وقال اخلزرجي  في ا
تـصريح امس إن (تـوقف محـطة تـوليد
ــنــصـوريــة الــغــازيـة  وفي كــهــربـاء ا
مـحافـظة الـبصـرة تعـرض احد خـطوط
نـقل الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة  الى عـمـلـيـة
تـــــخــــريـب مـــــا أدى الى تـــــوقـــــفه عن
ـديـريـة توزيع الـعـمل.واسـتـنـكر بـيـان 
كــهــربـاء الــبــصــرة( الــعـمـل االجـرامي
ـحاولـة سرقـة قابـلو  33 ك. ـتمـثل  ا
ف  الـقادم من مـحطة بـاب الزبـير الذي
يـغذي مـحـطة الـقبـلـة الثـانويـة).وأشار
الـــبــيـــان الى تــعـــرض الـــقــابـــلــو الى
(تـخريب ومحاولة سرقته من قبل زمرة
من اجملــرمـ في سـعـيـهـم الـتـخـريـبي
السـتهداف البـنى التحـتية للـمواطن

ــا تـسـبـب بـخـروج اخلط عـن الـعـمل
ـــواطــــنـــ من الــــتـــيـــار وحـــرمــــان ا
ـتمـثلة الـكهـربائي في مـنطـقة الـقبـلة ا
سـطر والـسوق و بـأحيـاء الـشهـداء وا
الـبريـد). وبـحسب  الـبيـان (فقـد هرعت
ــديــريــة عــلى الــفــور إلعـادة مالكــات ا

اخلط للعمل). 

تـقد خـدمات مـرضيـة للـمواطـن في
بـغداد واحملـافظـات تتـفاجـأ بتـصرفات
غــيـر مــســؤولـة من اشــخــاص ضـربت
مــصـاحلــهم الـشــخــصـيــة مـســتـغــلـ
انـتماءاتهم الحزاب ومنظمات سياسية
من اجـل تأجـيج الـرأي الـعام وتـضـليل
ـواطن). واشار البيان الذي نشر على ا
ــوقـع الــرســمي لـــلــوزارة  الى قــيــام ا
قدادية مـسؤول مكتب منظمة بدر في ا
ـــتـــلك عـــددًا مـن الـــكـــســارات الـــذي 
بـالـتــجـاوزعـلى الـشـبـكــة الـكـهـربـائـيـة
فــقـامـت مـفــارز دائــرة تـوزيع كــهــربـاء
ديـالى بازالة حـالة التـجاوزات هذه ما
دفع زيـــــني الى (تــــضـــــلــــيل عــــدد من
ــواطــنــ وحــثـــهم عــلى الــتــظــاهــر ا
ـنـصـوريـة الـغـازية واقـتـحـام مـحـطة ا
الك الـفـني في احملـطـة عـلى واجـبــار ا
ايــقـافــهـا عن الــعـمل مــا ادى الى قـطع
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامل عن
احملــافـظــة  وتـقـلــيص الــتـجـهــيـز عن
مـحافظة كركوك).ودعت الوزارة منظمة
بـدر الى  (محاسبة زيني إلحقاق احلق
كما عهدناها كما ان الوزارة قد حركت
دعـــوى قـــضـــائــيـــة ضـــده فـــضالً عن
مــنـاشــدتــنــا لـلــحــكـومــة احملــلــيـة في
احملـافظة بـاتخاذ االجـراءات القانـونية
واالنــضــبــاطــيــة الالزمــة بــحق كل من
يعمل بالضد من توفير اخلدمات البناء
احملـــافـــظـــة).وخــــلص  الـــبـــيـــان  الى
ـمثل الرئيس الـقول(كمـا تؤكد .وكان  ا
لـلـتــظـاهـرات ضـد تـردي الـكـهـربـاء في
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اعــلــنت وزارة الــنــفط عـن ارتــفــاع  مــجــمــوع الــكــمــيـات
اضي مقارنة تحققة لشـهر ايار ا صدرة وااليـرادات ا ا
مع االشـــهــر الـــســابـــقــة مـن الــعـــام اجلــاري  بـــحــسب
االحـصائـية الـنـهائـية الـصادرة عن شـركة تـسويق الـنفط
الـعـراقيـة "سـومـو"  وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(كـمـيـة الـصــادرات من الـنـفط اخلـام بـلـغت 108 مـلـيـون
و175 الف و 920 بـرمـيل (مـائـة وثـمـانـيـة ماليـ ومـائـة
وخـمسـة وسـبعـون الـفا  وتـسـعمـائـة وعشـرون  بـرميال)

بـايـرادات بـلـغت سـبـعـة مـلـيارات و 550 مـلـيـونا  و777
الف دوالر ( سبعـة مليارات وخمسمائة وخمسون مليونا
وسـبـعمـائـة وسـبعـة وسـبـعون الف  دوالر). ونـقل الـبـيان
ـتـحــدث بـاسم وزارة الـنـفط عــاصم جـهـاد قـوله ان عن ا
صدرة من الـنفط اخلـام لشـهر ايار (مجمـوع الكـميـات ا
ـاضي من احلـقـول الـنـفـطـيـة في وسط وجـنـوب الـعراق ا
بـلغت  108 مـليونا و 175الـفا و 920 بـرميال بايرادات
بلـغت سبعـة مليارات و 550 مـليونا  و 777 الف دوالر
فيـما لم تسـجل االحصائـية صادرات من حـقول كركوك.
واشار الى ان (الـكمـيـات اعاله  حتمـيـلهـا من قبل 35
شـركـة اجـنـبـية مـخـتـلـفـة اجلـنسـيـة عـبـر مـوانئ الـبـصرة
وخور العمية والعوامات االحادية على اخلليج). واضاف
جـهـاد ان (مـعـدل سـعـر الـبـرمـيل الـواحـد بـلغ  69,801
ــــانــــهــــا دوالرا).  واضــــاف ان (الــــوزارة ومـن خالل ا
بـاطـالع الـشــعب عــلى عـمــلــيـات الــتــصـديــر وااليـرادات

تحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري). ا
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تـظاهر العشرات من أهالي ديالى  أمام
مـبنـى مجـلس احملافـظة وسط بـعقـوبة
لـلـمطـالـبة بـتـخـصيص جـزء من إنـتاج
نصورية الغازية لدعم كهرباء مـحطة ا
ديـالى. وقـال قـائـمـقـام قـضـاء بـعـقـوبة
عــبـدالـلـه احلـيـالـي لــ ( الـزمـان ) امس
ان  ( الــعـشـرات خــرجـوا في تــظـاهـرة
ســلــمــيــة امــام مـبــنى مــجــلس ديــالى
لـلـمطـالـبة بـتـخـصيص جـزء من إنـتاج
نصـورية الغازية لدعم كهرباء محطة ا
ديالى ) مضيفا  ان  (التظاهرة سلمية
ولم تـشـهـد اي تعـقـيدات) .وفي نـاحـية
ـنصـورية الـتابـعة لـقضـاء اخلالص  ا
انـطــلـقت  تـظـاهـرة امــام اكـبـر مـحـطـة
إلنـتـاج الكـهربـاء داخل احملـافظـة.وقال
رئـيس مجـلس الناحـية راغب العـنبكي
لــ(الــــزمـــان ) امـس ان  ( الـــعــــشـــرات
خـرجوا في تظاهرة سلمية امام محطة
ـنـصـوريـة الـغازيـة شـمـالي الـنـاحـية ا
لـلمطالبة بتـخصيص جزء من إنتاجها
لـدعم منظـومة الكـهرباء في احملـافظة )
ــتـظــاهــرين رفــعـوا  مــضــيـفــا  ان ( ا
الفــتــات تـــطــالب بــالــعـــدالــة بــتــوزيع
الـكهرباء ب احملافظات ) . في غضون
ذلك اتـهـمت وزارة الـكـهربـاء مـسـؤولًا
ـتظـاهرين على في مـنظـمة بـدر بحث ا
نـصوريـة في ديالى . اقـتحـام مـحطـة ا
وقــالت في  بــيــان امس انه(فـي الـوقت
الـذي تـعـمل فـيه وزارة الـكـهـربـاء عـلى

مــنـــذ وقف إطالق الــنــار في اجلــنــوب
الــسـوري مـنـذ عـام) مـشـيـراً إلى (شن
أكــثــر من  25غـــارة جــويــة). ولم يــكن
ـــرصـــد إعـــطـــاء حـــصـــيـــلـــة بـــوسع ا
قاتالت لـلضحـايا لكـنه أشار إلى أن ا
اتت مـن قـاعـدة حـمـيــمـيم الـواقـعـة في

شمال غربي سورية. 
وفـي شــأن آخـــر قــالت وزارة الـــدفــاع
األمـريكـية إن مـجمـوعة لـوكهـيد مارتن
األمــريــكـــيــة الــدفــاعــيــة واثــنــتــ من
الــشـركــات الـتــابـعــة لـهــا فـازت بــعـقـد
بـ 1,12مــلــيـار دوالر النــتـاج مــقـاتالت

اف  16للبحرين. 
والــعـقـد الــذي  االعالن عن خـطـوطه
اضي الـعـريـضـة في تـشـرين الـثانـي ا
يـتعلق بإنتاج  16مـقاتلة طراز اف 16

بلوك 70 . 
 وبـذلك سـتـصبح الـبـحـرين واحدة من
اوائل الـدول اخلليجيـة التي تملك هذا

قاتالت. اجليل من ا

مــؤكـدا أن (االسـتـهـداف األمـريـكي هـو
اســـتــهــداف واضح والـــضــربــة كــانت
صـاروخـيـة وبـقايـا الـصـاروخ مازالت
هـندس الى مـوجـودة لديـنا).وخـلص ا
الـقـول أن (الـقـوات األمريـكـيـة تـسـتغل
األراضـي الـعـراقـيـة حـيث قـامت بـفـتح
مـعابر على احلـدود العراقيـة السورية
لـدعم قوات معينة للسيطرة على شرق
ســـوريـــا) مـــشـــيـــرا إلـى أن (الـــقــوات
األمــريــكــيــة تــوجــد الــيــوم ايــضــا في
مــنــطـقــة ام جـريـس بـقــضــاء سـنــجـار
ـنــطـقــة الـتي تــعـرضت فــيـهـا وقــرب ا
قـطعات احلـشد للقـصف).وكانت قيادة
شـتركـة قد اعـلنت االثـن الـعمـليـات ا
وجودة ـاضي أن القـوات العـراقيـة ا ا
عــلى احلــدود الـعــراقــيـة الــســوريـة لم
تـــتــعـــرض إلى ضـــربــات جـــويــة وأن
الـقوات التي تعرضت الى القصف هي
داخـل األراضي السـوريـة جـنـوب الـبو

كمال. 
وفـي مسار آخر شنت طائرات روسية
غــارات عـلى مـنــاطق تـســيـطـر عــلـيـهـا
سـلحـة في جنوب ـعارضـة ا فـصائل ا
سـوريـة في وقت متـأخر من مـساء اول
أمـس وذلك لــــلـــمــــرة األولى مــــنـــذ أن
وافـقت على وقف إلطالق النار في هذه
ـنطقة قبل عام تقـريبا. ويعد القصف ا
هــو أول غـطـاء جـوي تــوفـره مـوسـكـو
لـهجـوم موسع يـشنه اجلـيش السوري
نـطقـة االسـتراتـيجـية السـتـعادة تـلك ا
اجملــاورة لألردن ومـرتــفـعـات اجلـوالن
ـــرصــد الـــســـوريــة احملـــتـــلــة. وقـــال ا
الــسـوري حلــقـوق االنـســان أن (هـنـاك
غـارات روسيـة مكـثفـة على بـلدات عدة
فـي ريف درعـا الـشـرقـي لـلـمـرة األولى

أبو منتظر احلسيني 
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