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الصـنـاعة الـنـفطـيـة والغـازية من
خـالل الــتـــعـــاون مع الـــشـــركــات
ـيـة الـرصـيـنة) واضاف ان الـعا
(هــنـاك فــرصـا واعــدة في قــطـاع
الــنــفط والــغــاز والــوزارة تــدعـو
ـــيـــة جـــمـــيع الـــشـــركـــات الـــعـــا
ـــتــخــصــصــة  الـــرصــيــنــة الى ا
الـتعـاون والـشـراكة واالسـتـثـمار
ــا يــحـقـق االهـداف واخلــطط و
ـــــشـــــتـــــركــــة) واشــــار الى ان ا
(الــعــراق يــرحب بــالــتــعــاون مع
ــيــة الـرصــيــنـة الــشــركــات الـعــا
ومـنـهـا شركـة بـكـتل األمـريـكـية).
من جانبه ابدى سـتيوارت (رغبة
شــركـتـه بـالــتـعــاون والــتـنــسـيق
ـشـتـرك مع الـوزارة وشـركـاتـها ا
لـتنـفـيذ مـشاريـع تطـويـر القـطاع
النفـطي والغازي الـعراقي).  كما
وجه الــلــعــيــبي بــتــأهــيـل وحـدة

صالح الــديـن واحــد بــطــاقــة 70
ألف برمـيل يوميـاً. وتابع الـبيان
انـه  (اوعـــز لــــشـــركـــة مــــصـــافي
بـاشرة لتـأهيل وحدة الشمـال با
صالح الــديـن واحــد بــطــاقــة 70
ألف برميل بـاليوم ووضع جدول
ــدى لــتـــنــفــيــذ زمــني قــصـــيــر ا
ـــشــروع) مـــبــيـــنـــا ان (وحــدة ا
صالح الدين   2 بطاقة  70 ألف
برميل سـوف تدخل حيّـز االنتاج
قــبل نـهــايـة الــعـام اجلــاري بـعـد
االنـتــهـاء من عـمــلـيـات الــتـأهـيل
بــاجلــهــد الـوطــني) واضـاف ان
(الوحدة من شأنها توفير كميات
جـيدة من الـكـاز والـنـفط االبيض
والـغـاز الـســائل والـنـفط االسـود
تـغـطي جـزءاً كـبـيـراً من احلـاجـة
احملـــلــــيـــة). ويــــجـــري الــــعـــراق
مـبـاحـثـات بـشـأن إنـشـاء جـزيـرة

نفطية عائمة على سواحل مدينة
ـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة الـــفـــاو 
اسـتـعـداداً لـزيـادة طـاقـة الـعـراق
الــتــصـديــريــة من الــنــفط اخلـام.
وقــال االســـتــشـــاري في الــوزارة
حــمــزة اجلــواهـري فـي تـصــريح
امس إنّ (اجلزيرة العائمة سوف
تـضم مـخـازن أدوات احـتـيـاطـيـة
ضخـات كافة إضافة لألجهزة وا
ـــدنــــيـــة إلى فــــرق احلـــمــــايــــة ا
واخلــدمــات الــفــنــيــة ومــحــطـات
الفـتا  ( إقـامـة عصـريّـة لـلـعـامـل
ـشــروع سـيــجـنب الى ان (هــذا ا
الـوزارة تــأخـيـر األعـمــال بـسـبب
األعــطــال احملـتــمــلــة وتـخــتــصـر
الـوقت في تـصـديـر الـنـفط فـضال
عن انه يــقــطع الــطـريـق عـلى أي
أزمة طـارئـة بسـبب تـوقف إحدى
ضـخات وهو مـا يكـلّف العراق ا

غرامات بـلغت نحو  300 مليون
ـــاضـــيـــة) ـــدة ا ديـــنــــار خالل ا
وكــشف اجلـــواهــري عن (إرســاء
الـــعــقــد عــلى شــركــة هــولــنــديــة
وتضمن اتـفاقـاً أوليا لـكن يجري
حاليا التـباحث بشأن مدة إجناز
ـتــوقـعـة). ــشـروع وتـكــالـيــفه ا ا
بدوره  اكد مديـر شركـة تسويق
الـنـفط سـومـو عالء الـيـاسري أن
ـشـروع يـســهم في انـسـيـابـيـة (ا
تــــصـــديـــر الـــنـــفط إلى نـــحـــو 6
مالي بـرمـيل يومـيا) وتابع ان
(اخملــطّط له هــو تــوقــيـع الــعــقـد
خـالل الـــــربـع األول من الــــــعـــــام
شروع قبل وأن يـبدأ تشـغيل ا ا
بطاقة جـزئية في الربع األول من
الــعــام  2022 ثم يــدخـل بــكــامل
اخلـــــدمــــات األخــــرى فـي الــــربع
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كــشـفت اجلــبـهــة الـتــركـمـانــيـة عن
اظـهار عـمليـة العد والـفرز اجلزئي
االولـي لـــصـــنـــاديـق االقـــتـــراع في
كــركــوك فــارقــا كـبــيــرا بــالــنـتــائج
وتـثبت حـالة تزويـر باالنتـخابات 
مشيرة الى ان الذهاب لعملية العد
الــــشـــامـل مـــرهــــون بـــتــــقـــديـــرات
ــنـتــدبـة. وقــال نـائب ــفـوضــيـة ا ا
رئــــيس اجلــــبـــهــــة حــــسن تـــوران
ـــعــلــومــات لـ(الـــزمــان) امس ان (ا
االولـية لعملية العد والفرز اليدوي
اجلــزئي تــظـهــر فــارقـا كــبــيـرا عن
الـنتائج الـتي اعلن عـنها سـابقا ما
يـؤكد صحـة تزوير االنـتخابات في
احملــافــظـة) واضــاف ان (الــذهـاب
لــطــريــقــة الــعــد الــشــامل مــرهــون
( ــنـتــدبـ بــتــقـديــرات الــقـضــاة ا
مــشـيـرا الـى ان (اعـادة الـفــرز يـعـد
ضـربة للمـزورين وسيكشف حاالت
تـالعـب كـــــــبــــــــيـــــــرة حــــــــدثـت في
االنــتــخـابــات). بــدوره دعــا رئـيس
اجلــبــهـة ارشــد الــصـاحلـي أهـالي
كـركوك إلى (ضـبط النـفس وإعطاء
يداني) الـفرصة للقضـاة لعملهم ا
الفـتا الى ان (الـتظـاهر واالعـتصام
حق طـبيـعي للشـعوب شريـطة عدم
ــســاس بـــاألمن اجملــتــمــعي لــكن ا
ـــنــاسب مــا ســـنــقــرر فـي الــوقت ا
ـسـروق صـوته) يــريـده شـعـبـنــا ا
مــؤكـدا ان (اجلـبــهـة تــراقب بـحـذر
بـــــالغ بـــــدء الـــــعـــــد الــــيـــــدوي في
احملـافـظـة ومـسـتـمـرون في طـلـبـنـا
بـالعد الشامل لـصناديق االقتراع).
ـفـوضـيـة بـعـمـلـيـة الـعد وشـرعت ا
والـفرز اجلـزئي ألصوات النـاخب
ـــراكــز االنـــتــخـــابــيــة فـي بــعض ا
الـواردة بـشـأنـهـا شـكـاوى وطـعون
فـي كـــركـــوك. وكـــشف مـــصـــدر في
تـصريح امس ان (جلنـة مشكلة من
ثـمـانـيـة قـضـاة بـاشـرت بـاالشراف
على عملية العد والفرز اليدوي في
احملـافظة) الفـتا الى انه (سيتم عد
وفـرز   500 صـنـدوق من مـخـتـلف
مـحـطـات احملافـظـة بـضمـنـها 186
صــنــدوقــاً لـم تــرسل بــيــانــاته الى
بـغـداد) وتـابع ان ( الـعـمـلـيـة تمت
بـــحــــظـــور مـــراقـــبـي الـــكـــيـــانـــات
). وكـان الــسـيـاسـيـة والــصـحـفـيـ
نـــائب رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة ايــاد
عـالوي قد طالب االسرع باجراءات
الـعـد والـفـرز الـيـدوي وفق مـا جاء
في قـرار احملكـمة االحتاديـة العـليا
. ونــقل بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) عن

عـالوي خالل لـــقـــائه بـــالـــســـفـــيـــر
االمـــريــــكي لـــدى بـــغـــداد دوغالس
سـيـلـيـمـان الـتـأكـيـد (علـى االسراع
بـاجراءات عمـلية الـعد والفرز وفق
مــــاجــــاء في قــــرار احملــــكــــمـــة الن
االلتفاف على تلك القرارات سيعيد
ربع االول) مـشددا الـعـملـيـة الى ا
عـــلى (االلــتـــزام الــكــامـل لــقــرارات
مـجـلس الـقـضـاء االعـلى واحملـكـمة
ودورهـــمــا الــفــاعل فـي تــصــحــيح
مـسـيـرة العـمـلـيـة السـيـاسـية). من
جـــهــة اخـــرى رأت احملــكـــمــة عــدم
امــكـــانــيــة الــنــظـــر في الــطــلــبــات
ـــصــادقـــة أو عــدم ـــتــعـــلـــقــة بـــا ا
ـصــادقـة عـلى نـتـائج انـتـخـابـات ا
عـضويـة مجـلس النـواب قبل ورود
الــنـتـائج الـنــهـائـيـة مـن مـفـوضـيـة

االنتخابات. 
تحدث بأسم احملكمة إياس وقـال ا
الـــــســـــامــــوك فـي بــــيـــــان امس ان
(احملـكـمة عـقدت جـلسـتهـا برئـاسة
الـقاضي مـدحت احملمود والـقضاة
االعـــضــاء ونــظـــرت طــلــبـــاً بــعــدم
ــــصــــادقــــة عــــلى نــــتــــائـج احـــد ا
ـرشـحـ بـحـجة أن قـرار الـهـيـئة ا
الـوطنـية لـلمـساءلـة والعـدالة الذي
ــقـــومــاته صـــدر لــصـــاحله فــاقـــد 
الـرئيـسة واجلـوهريـة باالخص في
مــا يـتـعــلق بـعــدم اكـتـمــال نـصـاب
الـهيـئة) مـؤكدا ان (احملـكمـة قررت
رد الــطـلب كــونه سـابق ألوانه و ال
ثل هـذه الـطـلـبات ـكـنـهـا البـت 
اال بــعـد ورود الــنـتـائج الــنـهــائـيـة
النــتـخــابـات مــجـلس الــنـواب).الى
ذلـك شدد رئـيس التـحالف الـوطني
عـمـار احلـكـيم عـلـى ضـرورة ابـعاد
الــــعـــــراق عن صــــراع االرادات في
ـــنـــطــقـــة . وذكـــر بـــيــان امس ان ا
(احلــكــيم اســتـقــبل ســفــيـر بــعــثـة
االحتــــاد االوروبي لــــدى الــــعـــراق
رامـون بليكوا  وبحثا ملف تشكيل

احلــكـومـة وتـطـورات االوضـاع في
ـنـطـقة) وشـدد احلـكيم الـعـراق وا
عـــلى (ضـــرورة ان يــاخـــذ االحتــاد
االوربـي دوره في ايـــــصــــال رؤيــــة
الـعراق بـالنـأي عن صراع االرادات
ـنـطـقـة وان يعـمل عـلى اقـناع في ا
االطـراف الـدوليـة واإلقلـيمـية بـهذا
الــــتـــوجـه). في غـــضــــون ذلك اكـــد
ــرشح الـفــائـز عن تــيـار احلــكـمـة ا
الــوطــني حــسن فــدعم ان مــشـروع
االغــلـبــيــة الـوطــنـيــة سـيــمـضي و
ــــقــــبل مــــحـــدد رئــــيس الــــوزراء ا
ــلـفــات الـتي بــتـوقــيـتــات إلجنـاز ا
يتفق عليها.وقال فدعم في تصريح
ــتــيــقن مــنــهــا ان (الــتــحــالــفــات ا
ــضــمــون هـو حتــالف احلــكــمـة وا
وســـائـــرون والــوطـــنـــيــة وايـــضــا
الـتحالف مع النصر اما التحالفات
االخـــرى الزالـت غـــيـــر واضـــحـــة)
وتـابع ان (كل الكيـانات السـياسية
مـتـفـقة عـلى االغـلـبـية الـوطـنـية او
الـسيـاسيـة ولكن مـشروع االغـلبـية
الـوطنية سيـمضي واختيار رئيس
الـوزراء يكـون من الفضـاء الوطني
وال يــنــحــصــر بــكــتــلــة او حتــالف

 .( مع
ـتـحدث بـاسم إئـتالف دولة ورأى ا
ـــوســـوي ان الـــقــــانـــون عـــبـــاس ا
مــنـصب رئــاسـة الــوزراء لن يـكـون
ــقـبـلـة. عــقـدة بـتـشــكل احلـكـومـة ا
ـوسـوي ان (دولـة الـقـانـون وذكـر ا
وبـعـد انتـهاء االنـتـخابـات تتـحدث
مـع الكـتل لـيس عن شـخص رئيس
ــــا عن الـــــبــــرنــــامج الـــــوزراء وا
احلـــكـــومي بـــســـبب االزمـــة الـــتي
ـــواطن عن نـــعـــيــشـــهـــا وعــزوف ا
االنـتـخابـات وعدم ثـقـته بالـتجـربة
الــســيـاســيـة) واضــاف ان (هــنـاك
ـقبـلـة يجب قـنـاعة بـأن احلـكومـة ا
ان تـكـون حـكومـة خـدمات تـقـدم ما

واطن).  تستطيع الى ا
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اقـتـرحت الـهـيـئـة الـعـلـيـا لـلـحج
والـعـمــرة عـلى وزارة الـداخـلـيـة
واطـن الفائـزين بقرعة إعفاء ا
احلج لـــــهـــــذا الـــــعـــــام من رسم
اصـــــــدار وجتـــــــديـــــــد اجلــــــواز
ـتحـدث الرسمي السـريع.وقال ا
بـــاسم الـــهـــيـــئـــة  حـــسـن فـــهــد
الـــكـــنــــاني في بــــيـــان امس  ان
(الهيئة طـلبت من الوزارة اعفاء
واطنـ الفائـزين بقرعة احلج ا
لـــهــــذا الـــعـــام مـن رسم اصـــدار
وجتـديد اجلـواز الـسـريع الـبالغ
 250 الف ديــنــار) ,واضـاف ان
(مالكــات  الـــهــيـــئــة فـي بــغــداد
واحملــافــظـــات تــعــمـل بــجــهــود
مــــضـــــاعــــفــــة مـن اجل  اجنــــاز
مـعـامالت الـفـائـزين بـاحلج هـذا
الــــعـــام  ,واالســــراع بــــاســـتالم
جــــوازاتـــــهم وتـــــهــــيـــــئــــتـــــهــــا
السـتـحــصـال سـمـات الـدخـول -
فـــيــزا احلج -  واكـــمــال االمــور
اللـوجستـية إلتـمام رحـلتهم الى

ـــقـــدســـة بـــالـــصـــورة الـــديـــار ا
االمـثـل). فـيـمـا طـالـب مـنـتـسـبـو
ـدني بـتـفـسـير مـديـريـة الدفـاع ا
الستقطاع مخصصات اخلطورة
عــــنـــــهم.وقــــال بـــــيــــان امس ان
ـنتـسـب يـدعـون الوزارة الى (ا
تـفـسـيـر هـذا االسـتـقـطـاع البـالغ
  250 الف ديــنــار من رواتــبــهم
كـبـدل خـطـورة والتـي خصـصت
لهـم نظـراً لألخطـار الـتي تواجه
عــــمــــلـــهـم بـــإخــــمـــاد احلــــرائق
ومــعـاجلــة مـخــلـفــات االرهـاب),
واضاف انه (رغم نفي السلطات
حـــــصــــــول أي إســـــتــــــقـــــطـــــاع
خـصصات الـقوات االمـنية اال
ـــدني ان مـــنــتـــســـبي الـــدفــاع ا
أصــروا عــلى تـأكــيــد ذلك).وكـان
مـركـز اإلعالم األمـني قـد نـفى ما
تــداولــته بــعض وســائل اإلعالم
ومـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
بـشأن صـدور تـوجيه من الـقـائد
ــسـلـحـة حـيـدر الــعـام لـلـقـوات ا
العبادي باستـقطاع مخصصات
اخلـطــورة عن جـمـيع مــنـتـسـبي
القوات األمنية.وقال بيان سابق

ـركـز الحظ انه ب للـمـركز ان (ا
احل واآلخر يتم الترويج لهذه
ـلفـقة وقد الشـائعـات واالخبار ا
 نـفيـهـا الكثـر من مـرة من قبل
اجلهات اخملتصة).وعلى صعيد
احر كشـفت قيادة قوات  70 في
قـوات الـبـيشـمـركـة عن تـفـاصيل
احلــــــــريـق الـــــــذي انــــــــدلـع  في
مستودع للذخيرة واألسلحة في
محافظة السلـيمانية.وقال  بيان
لــلـــقــيـــادة امس ان (اربـــعــة من
قـوات الـبـيـشـمـركـة اصـيبـوا في
احلـريـق الـذي انـدلـع في مـخـزن
لـــــبــــارود ذخــــائــــر االســــلــــحــــة
واالسلحة في مـنطقة طـاسلوجة
في احملـــــافــــظـــــة) واضــــاف ان
(احلريق أندلع في مخزن لقوات
 70 بـــــالــــقــــرب من مــــنــــطــــقــــة
طـاســلـوجـة وان احلــادث اسـفـر

عن خسائر مادية ايضا واصابة
اربـعـة من الـبـيـشـمـركـة بـجـروح
طــفــيــفــة وان الــوضع الــصــحي
مسـتـقر جلـميع اجلـرحى). وقال
دني في الـعـميـد مـديـر الـدفـاع ا
احملـــافـــظـــة ديـــار ابـــراهـــيم في
تـــــصــــــريـح امس ان (احلــــــريق
ــخـازن تــابـعــة لـوزارة انــدلع 
الــبـيــشـمــركـة فـي الـنــاحـيـة وان
أنبـاء اوليـة تشـير الى ان سـببه
حدوث تـماس كـهربـائي). ويذكر
ان احلريق  هو الثاني من نوعه
الــذي يـشــهـده اقــلـيم كــردسـتـان
ـســتـودع بــعــد انـفــجــار ضـخـم 
ذخيـرة واسلحـة بنـاحية بـحركة
التـابـعة حملـافظـة أربيل في 30
ـــاضـي مـــا أدى إلى حــــزيـــران ا
إحلـــــــاق أضـــــــرار كـــــــبـــــــيـــــــرة

ســـتودع . با
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دعــا خـبــيـر نــفـطي وزارة الــنـفط
االحتادية الى تبني فكرة حكومة
اقلـيم كردسـتان في تـصديـر نفط
كـركــوك الـذي تـوقف تــدفـقه مـنـذ
ــاضـي ويــكـــبــد تـــشــريـن االول ا
العراق نحـو ملياري دوالر. وقال
بيوار خـنس لـ (الزمان) امس ان
(عـــلى الـــوزارة تـــطـــبـــيق فـــكــرة
كردستان في تصدير نفط كركوك
اضي الذي تـوقف تدفـقه العـام ا
ما ادى الى خسـارة العـراق نحو
مـــلـــيـــاري دوالر والســـيـــمـــا هــو
دن بحاجة لتلك االموال العمار ا
ــــــيـــــزانـــــيـــــة احملـــــررة ورفـــــد ا

باالموال).
واضاف ان (طـاقة حـقول كـركوك
احلــالــيـة تــبــلغ نــحـو  400 الف
برميل يوميـا وفي حال تطويرها
مـن قـــــــــبـل شــــــــــركــــــــــة بي . اج
الـــبــريـــطــانـــيــة يــتـــوقع وصــول
االنـــتـــاج الى مـــلــــيـــون بـــرمـــيل
يــومـــيــا) مـــشــيـــرا الى ان (خط
كـردسـتـان يــقع في اراضي امـنـة
وبحـسب مـا جاء بـالـدستـور بأن
الــنــفط مــلك لـلــشــعب وبــالــتـالي
ـوضــوع بـعـد نـتــوقع حل هــذه ا
ـقــبــلـة الن تــشــكـيـل احلـكــومــة ا
تـصـديـر النـفط افـضل مـن توقـفه
بـــهـــذا الـــشـــكل) مـــشـــددا عـــلى
(ضــــرورة الــــتــــزام احلــــكــــومــــة
االحتادية بدفع حصة كركوك من
الـبـتـرودوالر لـتـطـويـر احملـافـظـة
ــــعـــيــــشي وحتـــســــ الــــواقع ا
لـلـسكـان). من جـهـته اكـد الـوزير
جــبـار عــلي الـلــعـيــبي اسـتــمـرار
بـاحـثات مـع كردسـتـان وتركـيا ا
إلعادة تـصديـر الـنفط من كـركوك
عبـر مينـاء جيـهان الـتركي. وقال
الــلــعــيــبي في تــصــريح امس ان
ـــبـــاحـــثـــات بـــ احلـــكـــومـــة (ا
االحتاديـة و كـردسـتـان واجلانب
الـتـركي مـسـتمـرة من اجـل اعادة
تــصـــديــر الـــنــفـط عــبـــر مــيـــنــاء
جـــيـــهــان) الفـــتـــا الى ان (قـــرار
اعــادة الــتــصــديـر يــعــتــمــد عـلى
بـاحثـات كمـا ان الطـاقة نتـائج ا
الــتـصــديـريــة سـتــحـدد وقــتـهـا)
وبشأن االنتاج احلالي من حقول

كـركوك اكـد  الـلـعـيبـي أنه (يصل
الى  220 الف بـــرمـــيـل يـــومـــيــا
ويــحــول االنـــتــاج بــالــكــامل الى
ـــصـــافـي احملـــلـــيـــة).وحتــرص ا
بـــغــداد مـن خالل الـــتــبـــاحث مع
اربـــيـل الى اســـتـــخـــدام انـــبــوب
ـمــتـد من كـردسـتـان الى الـنـفط ا
ميناء جـيهان التـركي بعد تضرر
ـمــتـد من كــركـوك الى االنـبــوب ا
تركـيا بفـعل هجـمات مـتكررة من
قبل داعش. وفي شـأن اخر بحث
اللـعـيبي مع  رئـيس شـركة بـكتل
األمــريــكـــيــة في أوربــا والــشــرق
األوسط جــون ســـتــيــوارت افــاق
ـشــتــرك في تــطــويـر الــتــعــاون ا
قطاعي النفط والغاز في العراق.
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
عن اللـعيـبي خالل اللـقاء تـأكيده
ان (الوزارة حريصـة على تطوير
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حــقق مــنــتــخب الــســويــد فــوزا
صـــعــــبـــا أمس الــــثالثــــاء عـــلى
حساب منتخب سويسرا بهدف
نظيف في إطـار منـافسات  دور
الـسـادس عـشـر  بـبـطـولـة كأس
قامـة حاليا في روسيا. العالم ا
يل وسجل الالعب السويدي إ
باراة الوحيد فورسبرج هدف ا
في الدقـيقة 66  من عمـر اللـقاء
ـنتـخب الـسـويدي إلى ليـتـأهل ا
الــدور ربع الـــنــهــائي ويـــنــتــظــر
الـفـائـز من مـواجــهـة كـولـومـبـيـا
وإجنــلــتــرا. جــاءت أولى فــرص
الـلــقـاء في الــدقـيـقــة  الـســابـعـة
بعدما راوغ ستيـف زوبير على
ـــنـــطـــقـــة وســـدد كـــرة حـــدود ا
وصـلت سـهـلة إلـى يـد احلارس
ورد مــاركــوس بــيــرج ســريــعـا
بهجمة مرتدة بعد عدة تمريرات
في عـمق الــدفـاع الــسـويــسـري
سددهـا مـهـاجم الـسويـد بـعـيدا

رمى. عن ا

ارشد الصاحلي  حسن توران 
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وجه وزيــر اخلــارجـــيــة إبــراهــيم
اجلــعـــفــري ســـفــارة الـــعــراق في
ــــتــــابــــعــــة أوضــــاع طــــهــــران  
الـعــراقــيـ من أهــالي مــحـافــظـة
بــابل الــذين تــعــرضت  احلــافــلــة
الـتي تـقـلـهم إلى حـادث سـيـر ب
مــديـنــتي مــشــهـد وأصــفــهـان في
ايـران مــا أدى إلى وفــاة خــمــسـة
منهم وإصـابة اآلخرين من بـينهم
بعض احلـاالت اخلـطرة وهم االن
في مستشفى سبزاور حيث يبلغ
. وقـال عـدد الـركـاب  29 شـخـصـاً
الـنــاطق الــرســمي بــاسم الـوزارة
في بيـان امس ان (الـوزارة تتـقدم
ــواسـاة إلى بـخــالص الــعــزاء وا
ذوي الــضـحــايــا الــذين ســقــطـوا
ـغفرة وبالشفاء ولهم بالرحمة وا
لـلـمصـابـ فـإن سـفـارتـنـا تـعمل
الكـهـا  لـنـقل وبـاسـتـنـفـار كــامل 
توف ومتابعة اوضاع جثام ا
صاب الـصحيـة). فيمـا تمكنت ا
الـــقــــوات االمـــنـــيــــة من قـــتل 14
عــنــصــرا مـن تــنــظــيــمــات داعش
االرهــابي في مــحــافــظــة كــركــوك
وقـالت  مـصـادر اسـتـخـبـاريـة في

بـيــان امس أن (الــقــوات االمـنــيـة
نــفــذت عــمــلـــيــة اســتــبــاقــيــة في
احملــافــظــة وجنــحت من خاللــهــا
القضاء على اكبر خلية لعصابات
داعش االرهـابــيـة مــكـونـة من 14
عـنـصـرا من تـلك الـعـصـابـات و
) واضاف ان  (من قتـلـهم جمـيعاً
بينـهم مسـؤول الشبـكة االرهـابية
دعو أبو أنس العراقي) مشيرا ا
الى ان (العمـليـة نفـذت بعد ورود
مـــعـــلــومـــات اســـتـــخـــبــاريـــة عن
وجـــودهم في احـــدى الـــقـــرى في
احملافـظـة وان الـشـبكـة االرهـابـية
متورطة بالعـديد من جرائم القتل
واالخـتـطـاف ونـصب الـسـيـطرات

الــوهـــمـــيــة ) مــوضـــحــا انه (
الـعــثـور بــحـوزتــهم عــلى خـرائط
وخطط لشن عـمليـات ارهابية في
احملافظة). وأعلنت قيادة عمليات
بــغــداد عن إلــقــاء الــقــبض عــلى
مــتـهـم بــاخلـطـف وهـو هــارب من
سجن بـادوش ومحـكـوم بالـسجن
مـدى احلـيـاة  في مــديـنـة الـصـدر
ببغـداد. وقال بـيان للـعمـليات انه
( إلقاء القبض ايضا على متهم
باإلرهـاب في منـطقـة أبو حـصوة
وتــابع في اطـــراف الــعـــاصــمــة) 
الـبــيـان ان (الــقــوات األمـنــيـة في

قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد حـررت
مــخـتــطـفــة من ســكـنــة مــحـافــظـة
الـبـصـرة واعـتـقـال خـاطفـيـهـا في
منطقة الكرادة الشرقية) واضاف
انه ( إلـقـاء الـقـبض عـلى ثالثـة
مـــتــهـــمـــ بـــيــنـــهم امـــرأة خالل
واطن محاولتهم تسـليب أحد ا
في شـــارع الــســـعــدون بـــبــغــداد
يــــــحــــــمــــــلـــــون اجلــــــنــــــســــــيـــــة
األجــنــبــيـــة).وألــقت قــوة أمــنــيــة
القبض على اثن من االرهابي
في قـــضــــاء الـــفـــلـــوجـــة الـــتـــابع
حملــافـظــة االنــبــار.وقــال الــنـاطق
باسم مركز اإلعالم األمني العميد
يحـيى رسـول في بيـان ان (مـفارز
مديـرية االسـتخـبارات الـعسـكرية
في الـــلــواء  51 في الـــفـــرقــة 14
واســــتــــنـــــاداً إلى مــــعــــلــــومــــات
استـخـباريـة دقـيـقة ألـقت الـقبض
عــلى اثـــنــ من اإلرهـــابــيــ في
ــطــلــوبــ الــقــضــاء وهــمــا من ا

ـادة 1 /4 لـلـقـضــاء وفق أحـكـام ا
إرهـاب) واضـاف انـه (  ضـبط
نـــــفـق حتت الــــــطـــــريـق الـــــدولي
الـسـريـع  كـان يـســتـخـدمه داعش
لــلــنــقل والــتــهــريب اضــافــة الى
تــدمــيــر مـواد نــاســفــة بــعــمــلــيـة
امـــــنــــــيـــــة) واوضح رســـــول ان

(مــفـارز مــديــريــة االسـتــخــبـارات
العـسـكـرية في الـفـرقة  14وخالل
عملـية بحث وتـفتيش عن مالذات
ومـــضــــافـــات عـــصــــابـــات داعش

االرهابية في منطقة حي الشهداء
االولـى بــــقـــــضــــاء الـــــفــــلـــــوجــــة
ـعـلومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة و
تــتـــمــكـن من الــوصـــول الى أحــد

االنـــفــاق حتـت الــطـــريق الـــدولي
الـــــســـــريـع كـــــان اإلرهـــــابـــــيــــون
يـسـتـخـدمـونـه لـلـتـنـقل والـهـرب)
وتـابع ان (الــقـوات عـثــرت ايـضـا

عــلى كـــدس لــلــعـــتــاد يــضم 517
مسطرة تفجير و 4عبوات ناسفة
من مــخــلــفــات داعش االرهــابي)
مشـيرا  الى أنه ( تـدمـير الـنفق
بأكمـله في الوقت الـذي قامت فيه
فـارز الهنـدسيـة التـابعـة للـفرقة ا
( واد الـناسـفة مـوقعـياً بتـدميـر ا
واضاف رسول ان (قـوة من قيادة
عمليات األنـبار تتمـكن من تفجير
خـمس عـبـوات نـاسفـة عـلى شـكل
جلكان حتوي مادة سي فور و18
عـبـوة الصـقة و 15 رمـانـة يـدوية
محلـية الـصنع وحـزام نـاسف
خالل عـمــلـيـة أمــنـيـة في مــنـطـقـة
حـافظة األنبار مزرعة السـبع 
واوضح ان من دون حـادث يذكـر)
(الـــقــــوات األمـــنــــيـــة فـي قـــيـــادة
عمليات نينوى تتمكن من القبض
عـلى إرهابـي في منـطـقـة شـقـيرة
وتــعـــثــر عـــلى نــفـــقــ فـي قــريــة

الزركة).
ـفـوضـية شـرف الـعـام  و اعـلن  ا
الالجـئــ في الــعـراق آري جالل
عن حتـــريـــر عــــدد من الالجـــئـــ
الـكــرد من قــبـضــة مــسـلــحـ في
ســــوريــــا من قــــبـل قــــوات قـــوات
مــــكــــافــــحــــة االرهــــاب بـــاقــــلــــيم
كردستان. وقال جالل في تصريح

امس انـه ( تـــســــلــــيم عــــدد من
الالجــئـ الــكـرد فـي تـركــيـا الى
ـسـلــحـة في سـوريـا) الـفـصــائل ا
مـــشـــيـــرا الى انه ( حتـــريـــرهم
جـــمـــيـــعـــا مـن قـــبل مـــفـــوضـــيـــة
الالجئ وقوات مكافحة االرهاب
التـابـعـة لالقـليم). وكـشـفت قـيادة
شـتركة بانـها بصدد العملـيات ا
اطالق عــمــلــيــة نــوعــيــة واســعــة
الـنــطـاق تـســتـمــر من دون تـوقف
لغـايـة حتـقيق هـدفـهـا في تطـهـير
ـناطق سـلسـلـة جـبـال حـمـرين وا
الـنــائــيـة والــوعـرة الــواقـعــة بـ
محافظات كركوك وديالى وصالح
الـــديـن من بـــقـــايــــا االرهـــابـــيـــ
ـــتــخــفــ والــدواعش الـــفــارين ا

هناك.
واضــــــاف رســــــول انـه ( وضع
خطط محكمة لتأم طريق بغداد
ديـالى كـركـوك  جويـا الى جـانب
اجنـاز االســتــحـكــامـات اخلــاصـة
بـــضــبـط الــشـــريط احلـــدودي مع
ســـوريـــا وتــعـــزيـــزهـــا بــوســـائل
مـتطـورة وان الـقـوات الـعـسـكـرية
بـجــمــيع تـشــكــيالتـهــا في تــطـور
مـسـتـمـر بــعـد االنـتـصـارات الـتي
حققتها في معارك التحرير ودحر
عـــــصــــابـــــات داعش). وتـــــواصل

قــوات عــراقــيــة تــنــفــيــذ عــمــلــيـة
عـسـكــريـة في صـحـراء مــحـافـظـة
ـــمـــتــــدة إلى األراضي األنـــبــــار ا
الــســعـوديــة بــحــثــا عن عــنــاصـر
تـنـظـيم داعش.وقـال قـائـد شـرطـة
احملـافـظـة الـلـواء هـادي رزيج في
تـــصــــريح امـس ان (الـــهــــدف من
تنفيـذ اخلطة في مـناطق حدودية
مع الــســعــوديـة تــابــعــة لــقــضـاء
ي الـغدف الرطـبـة ووديان اخلـز
والــربــيــاتي وعــامج والــضــبــعــة
تــطـهــيــرهـا من عــنــاصـر تــنــظـيم
داعش اإلرهـابي ومــنع تـســلـلـهم
مـلـكة) مـشـيرا إلى إلى أراضي ا
(مشاركة قوة من الـشرطة احمللية
وأفـــواج طـــوار احملـــافـــظـــة في
العملية باإلضافة إلى وحدات من
اجلــــــــيـش وحــــــــرس احلـــــــدود)
واضـاف ان (قـوات األمن تـمـكـنت

من العـثور عـلى أنفـاق واليات 
تـدمـيــرهـا بـالـكـامـل وان  تـنـفـيـذ
الـــعـــمــلـــيـــة جـــاء اســـتــنـــادا إلى
مـعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة قــدمـهـا
التحـالف الدولي بقـيادة الواليات
ـتـحـدة تـفـيـد بـوجـود جتـمـعات ا
لــعـــنــاصـــر الــتـــنــظـــيم اإلرهــابي
ــنـاطـق احلـدوديــة الــعــراقــيـة بــا

السعودية). 
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هنأ رئيس التيار الصدري مقتدى
الــصــدر ورئـيـس حــكــومـة اقــلــيم
كـردســتــان نـيــجـرفــان الــبـارزاني
الــــرئـــيـس الــــتـــركـي رجب طــــيب
أردوغـان بـفــوزه في االنـتــخـابـات
الــرئــاســيـة. وقــال بــيــان امس ان
(الــصـــدر هـــنــأ اردوغـــان بـــفــوزه
بـاالنتـخـابـات الـرئـاسـيـة الـتـركـية
بـعــد حــصـوله عــلى اكــثـر من 52
). فيما ئة من اصوات الناخب با
اجرى الـبـارزاني اتـصـاال هـاتـفـيا
مع أردوغـان هـنــأه عـلى فـوزه في
االنـتـخـابــات . وأشـار بـيـان امس
انه (جــرى خالل االتـــصــال بــحث
العالقات ب تركـيا واإلقليم وأكد
الطرفـان تعـزيز الـعالقات بـينـهما
ضي قدمًا في توطيد العالقات وا
أكـثـر فـي جـمـيـع اجملـاالت). وكـان
نـائب رئـيس اجلـمــهـوريـة أسـامـة
الـــنـــجــــيـــفي قــــد هـــنـــأ أردوغـــان
ناسبـة نفسها . واكـد النجيفي با
في بــرقـيــة تــهــنــئــة الى اردوغـان
(نــــتــــقـــــدم بــــأجــــمل الـــــتــــهــــاني
ــنــاســبـة فــوزكم والــتـبــريــكــات 

باالنتخابـات التركيـة ونتمنى لكم
وللشـعب التـركي اجلار مـزيدا من
الـــتـــقـــدم واالزدهــار) مـــؤكــدا ان
(الــثــقــة الــعـــمــيــقــة الــتي أوالهــا
عـبر عنـها عبر الشعب الـتركي وا
ـقــراطــيـة نــزيــهـة انـتــخــابــات د
ـان تــؤشــر حــقــيــقــة الــوالء واإل
بالدور التاريخي الذي تضطلعون
به فـي ظـــروف حــــســــاســــة عــــلى
ي) واضاف (نحن ستـوى العا ا
في الـعـراق نـتــطـلع الى مـزيـد من
الـتــطـور في الــعالقـات الــعـراقــيـة
الـتـركــيـة مـســتـلـهــمـ من فـوزكم
الــتــاريـخـي حــافــزا جـديــدا لــدعم
.( مـصــالح الـشــعـبــ الـصــديـقـ
وكـــانت انـــتــــخـــابـــات رئـــاســـيـــة
ـانيـة مبـكرة قـد جرت بـتركـيا وبر
ـاضي جتاوزت في  24 حزيران ا
ـئة ـشـاركـة فـيـها  88 بـا نسـبـة ا
حـيـث اظـهــرت الــنـتــائج حــصـول
مـرشح حـزب الــعـدالـة والـتــنـمـيـة
ـئـة من أردوغـان عـلى  52.59 بـا
أصـوات الـنــاخـبـ فـيــمـا حـصل
مـرشح حـزب الـشـعب اجلـمـهوري
ـئـة مـحـرم إجنـة عـلى  30.64 بـا
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قــررت وزارة الــكـــهــربــاء فــرض
عــقـوبـات ضـد مـســرفي الـطـاقـة
الـــكـــهــــربـــائـــيـــة واإلفـــراط  في
اســتـــخـــدام اإلنــارة فـي احملــال
ــطـاعم ـعـارض وا الــتـجــارة وا
والــفــنــادق. وقــالت الــوزارة في
بـــيــان امـس ان (الــوزيـــر قــاسم
الــفــهـداوي  إصــدر تــوجـيــهـات
بـــفـــرض عــقـــوبـــات لـــلــحـــد من
اإلفــراط  في اســتــخــدام اإلنـارة
ـعـارض في احملـال الــتـجـارة وا
ــطـاعم والــفـنـادق  وان تـلك وا
التوجيهات تهدف الى احلد من
االســراف والـــهــدر بــاســـتــهالك

الطاقة الكهربائية).
واضــاف  إن ( الــفــهــداوي وجه
بـــضـــرورة احلــــد من االســـراف
بـاستـهالك الـطاقـة الكـهـربائـية
ومــــــحـــــــاســــــبــــــة من يــــــفــــــرط
باستهالكها استناداً للضوابط
ـنصوص عـليها في القانـونية ا

تــعـــلـــيــمـــات إيـــصــال الـــتـــيــار
الكـهربائي رقم 21 لعام 1999
وخــاصـة مـن يـســتـخــدم االنـارة
في ســاعـات الـنــهـار ويـفـرط في
استخدامـها ليالً من خالل فرق
و أضـاف جـوالـة  تـشـكـيـلـهـا)
أن (الـــفــرق اجلـــوالـــة بـــاشــرت
عـمـلـهـا في بـغـداد واحملـافـظـات
وسـتراقب اجملـمـعـات التـجـارية

ـطاعـم والفـنادق ـعارض وا وا
وستفرض غرامـات مالية ال تقل
عن ملـيون دينـار وستنـفذ قطع
الــتـــيــار الـــكــهــربـــائي وال يــتم
إعـــــادتـه اال بـــــعــــــد ان يـــــقـــــدم
ـعـني تعـهـداً خـطـياً الـشـخص ا
بازالة االنارة الزائدة فضال عن
عـدم اإلفـراط باسـتـهالك الـطـاقة
الـــــكــــهــــربــــائــــيــــة) وتــــابع أن
(توجيهـات الفهداوي جاءت من
أجل احلــد من حــاالت االســراف
والـــهــدر بـــاســـتــهـالك الــطـــاقــة
الـكـهــربـائــيـة وعـدم اســتـخـدام
االنــارة ذات األحـمــال الـعــالـيـة
لضـمان جتـهيز طـاقة كـهربـائية
) مـــؤكـــدا  أن ــــواطـــنــــ الى ا
(الــــــدعـم احلــــــكــــــومـي ألجـــــور
اســتـهالك الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة
ـئـة يجب الذي يصل الى 94 با
أن ال يـسـتـغل بـشـكل سـلـبي من
ــفــرطـــ كــونه يـــســنــد قــبـل ا
الــــــفـــــــئـــــــات من ذوي الـــــــدخل

احملدود). قاسم الفهداوي 


