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صـادقت  مـحـكمـة حتـقـيق محـافـظة
نـيـنوى اخملـتـصة بـقـضايـا اإلرهاب
اعـترافـات متهـم ضـبط بحـوزتهم
عـمـلة ذهـبـيـة تعـود لـداعش وقالت
ـتهـم احـتفـظوا بـهذه الـقطع أن ا
ـتحدث .وقال ا لتـمويل داعش مالـياً
الــرســمي جملــلس الــقــضـاء األعــلى
الـقـاضـي عـبـد السـتـار بـيـرقـدار في
بـيــان امس  ان (كــمـيــنــا نـصب من
قبـل مديريـة استـخبـارات ومكـافحة
ارهـاب نــيـنــوى وبــنـاءً عــلى اوامـر
قـــضــائــيـــة أدى إلى الــقـــبض عــلى
مـتـهـمـ وبـحـوزتـهم عـمـلـة ذهـبـية
تعـود لداعش بغـية بيـعها وتـمويله

بالغ مالية).
واشــار بـيــرقــدار الى ان (احملــكــمـة
اخملـتـصة بـقـضايـا االرهـاب صدقت
اعـتـرافاتـهم بـعـد العـثـور على 276
قـطـعـة بـحـوزتـهم وان وزن الـقـطـعة
الـواحـدة يـصل الى أكـثـر من اربـعة
غـرامــات امـا الـوزن الــكـلي جلــمـيع
الــقـطع فـيـصل إلى اكـثـر من  كـيـلـو

غرام واحدا ). 
وحـررت قــوة أمـنـيــة مـخــطـوفـاً في
وصل. وقال دينة ا ن  اجلانب األ
الــنـاطق بـاسم وزارة الــداخـلـيـة في
بـيــان امس  ان (مـديــريـة مــكـافــحـة
إجـــرام شــــرطـــة نــــيـــنــــوى حـــررت
مــخـــطـــوفــاً وألـــقت الـــقــبـض عــلى
خــاطـــفــيه وهم خــمــســة مــجــرمــ
بــيـنــهم ثالثــة نـسـاء) وأضـاف انه
( حتريـر اخملتـطف والقـبض على
اخلاطف في منـطقة - رجم حديد-
وتابع ن لـلمديـنة)  في اجلانب األ
ان (الــقـوات االمـنـيــة الـقت الـقـبض
عـلى احــد الـسـجــنـاء الــهـاربـ من
ســجن بـــادوش واحملــكــوم ســابــقــا

بالسجن عشرين عاما ).

وفي بـغـداد قــتل مـدنـيــا في اعـتـداء
مــســلح  قـــرب مــنــزله في مـــنــطــقــة
الـرضوانـية. وقـال مصـدر بالـشرطة
امس  إن (مـسـلـحـ أطــلـقـوا الـنـار
جتــــــاه مـــــدنـي قـــــرب مــــــنـــــزلـه في
الرضـوانـية  مـا أدى إلى مقـتله في
ـــصــدر ان (قــوة احلــال) واوضح ا
أمنـية طوقت مـكان احلـادث ومنعت
االقــتـراب مــنه فـيــمــا  نـقل جــثـة
الـقــتـيل إلى دائــرة الـطب الــعـدلي).
فيـما لـقي شخص مـصرعـة واصيب
اثـــنــان  اخـــران بـــحــادث ســـيــر في
مــنـطــقـة الــنــهـروان بــبـغــداد .وقـال
مــصـدر ان ( شـخـصــاً لـقي مـصـرعه
واصــــيب اثـــنــــان اخـــران بـــجـــروح
خــطـــيــرة بــحـــادث ســيــر نـــتــيــجــة

( اصطدام مركبت
وأعـــتـــقــلـت الـــقـــوات االمــنـــيـــة في
مـحـافـظـة  كـركـوك  شـخـصـ قـامـا
بـقــتل والـدهــمـا ورمي جــثـته وسط
احملــافـــظــة.وقــال مـــصــدر امــني ان

ــنع حـــدوث أزمــة صـــحــيـــة وقــيــام
تـبقية ودفن ـياه ا العمل بـتجفيف ا
جــــيف احلـــيــــوانــــات في حــــفـــر من

اجلير).
 واوضحت الـتقـارير ان (كـثيرين في
شـانـدونغ يـنحـون بـالـلـوم في أحدث
كارثة على التـقاعس في الرد بسرعة
عـــــلـى الــــتـــــحـــــذيــــرات مـن حــــدوث
ـــيــاه من فـــيــضـــانــات وتـــصـــريف ا
ا أدى اخلزانـات في وقت مـنـاسب 
إلى عــــدم وجـــود وقـت كـــاف لــــنـــقل
ـاشــيـة احلـيـة) وتـابع ان (الـص ا
تضطر كل صيف إجالء مئات اآلالف
ــــنــــاطـق الــــعــــرضــــة من ســــكـــــان ا
لــلــفــيـضــانــات واســتــخــدام شــبــكـة
ضــخـمـة من اخلــزانـات في مــحـاولـة

ياه). للتحكم في منسوب ا
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الى معتـدلة السـرعة وفي الشـمالية
صـحــوا وفي اجلـنـوبــيـة صـحـوا و
درجــات احلــرارة مــقـــاربــة لــلــيــوم
الــسـابق وحـركـة  الـريــاح شـمـالـيـة
غربية خفيفـة الى معتدلة السرعة).
فـيمـا اعـلنت تـقـارير اخـبـارية امس
ان  (الـفــيــضــانــات الــعــارمـة الــتي
جنمت عن إعصار وعـاصفة مدارية
في إقـلـيم شـانـدونغ بـشـرق الـصـ
أدت إلـى مــــقــــتل   14 شــــخــــصــــا
وخـسـائـر اقـتصـاديـة مـبـاشـرة هذا
الشهر بلغت قيمتها عشرة مليارات
يـــــوان اي  1.45 مـــــلـــــيـــــار دوالر.
واضــافـت ان (مــديـــنـــة شـــوغــوانغ
ــنـتـجـة لــلـخـضــروات كـانت أكـثـر ا
ـنــاطق تـضـررا مع قــيـام طـائـرات ا
مـسـيـرة بـإسـقـاط مـحـالـيل مـطـهـرة

انــخــفـــاض طــفــيف قـــد يــطــرأ عــلى
درجــــــات احلـــــرارة فـي مــــــدن وسط
وشــمـال الــبالد الــيـوم الــثالثـاء وان
هـنـاك انـخـفــاظـا طـفـيــفـا يـطـرأ عـلى
درجــــــات احلـــــرارة فـي مــــــدن وسط
وشمـال البالد إال أنـها تـستـمر على
وأضاف حـالـهــا في مـدن اجلـنـوب) 
أن (الرياح ستكون هي الغالب خالل
قـبلـ  وارتفـاع الرطـوبة اليـومـ ا

على سواحل مدينة البصرة). 
فـيـمـا اكـدت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـوية والـرصـد الـزلزالي في وزارة
النقل في بـيان تلـقته (الزمان)  أمس
ـنطقة ان (طقس اليـوم الثالثاء في ا
الـوسطى سـيـكون صـحـوا و درجات
احلــرارة مــقـــاربــة لــلــيـــوم الــســابق
وحركة الرياح شماليـة غربية خفيفة

(شخص قاما بقتل والدهما الذي
يبلغ من العمر  51 سنة في منطقة
رونــاكي في احملــافــظــة) . واضـاف
أن (قـوة امـنيـة تـمـكنت من اعـتـقال
الشـخص اثـناء محـاولتهـا اخفاء
اجلــثـــة مـن خالل رمـــيـــهـــا بـــاحــد
االمـاكن). فـيـمـا عــثـرت قـوة امـنـيـة
عــلى جـثــة رجل مــجـهــول الـهــويـة
داخل عـــجــــلـــته فـي قـــضـــاء طـــوز
خــورمـاتـو الـتـابع حملـافـظـة صالح
الــدين . وقــال مـصــدر في تــصـريح
امس إن (شــرطــة الـقــضــاء عــثـرت
عــلى جــثــة مــواطن داخل عــجــلــته
خـلف سايـلو الـقضـاء وعلـيهـا اثار
اطالقات نارية وان الـقوات االمنية
نــقــلت اجلـــثــة الى الــطب الــعــدلي
وفــتــحت حتــقــيــقــاً لــكــشف هــويـة
ـواطن واجلنـاة).ومن جـانب اخر ا
منـعت  قيادة شـرطة محافـظة بابل
دخـــول األطــــفـــال واألحـــداث حتت
قاهي في مـختلف السن  18 إلى ا

ـتــحـدث مــنـاطق احملــافـظــة.وقــال ا
االعالمـي لـلــشــرطــة الــعــقــيــد عـادل
الـعـنـاوي احلـسـينـي في بـيان امس
إن (هــذا الـقـرار جـاء إثـر اسـتـجـابـة
قـــائـــد شـــرطــة احملـــافـــظـــة الـــلــواء
احلــقـوقي عــلي حــسن مــهــدي كـوة
ــنـــاشــدات الــعــديــد من الـــزغــيــبي 
أولــيــاء االمـور فـي احملـافــظــة عــبـر
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي حـول
ارتــــيـــــاد ابــــنــــائــــهـم من األحــــداث
ـــقـــاهي) والـــصـــغـــار إلى بـــعض ا
كـاشـفــا عن (تـنـفـيــذ حـمالت أمـنـيـة
لــيــلــيــة من قــبل األجــهــزة األمــنــيـة
ـقـاهي والــكـازيـنـوهـات لـتـفــتـيش ا
ــاضــيــة) واوضح خالل الــفـــتــرة ا
احلسيني  ان (تعليمات وجهت إلى
ــنـــتــشــرة في ــقـــاهي ا أصـــحــاب ا
احملافـظة حتذر من الـسمـاح لدخول
من هم دون سن 18 و استحصال
تـــعـــهــدات بـــشـــكـل اصــولـي بـــهــذا

الصدد). 
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ـفــوضـيــة الـعــلـيــا حلـقـوق عــدت ا
االنـسـان محـافظـة الـبصـرة مديـنة
مـنـكوبـة بـسـبب تفـاقم االزمـة التي
يـعـيـشـهـا الـسـكـان نـتـيـجـة ارتـفاع
ـياه الـتي قد تصل نـسبـة ملـوحة ا
الى الـكـارثـة الـبـيئـيـة. واكـد عـضو
ــفـــوضــيــة  فــاضل الــغــراوي في ا
تــصــريح امـس ان (جلــنـة تــقــصي
ــفـــوضــيـــة وثــقت احلـــقــائـق في ا
حـاالت ارتفاع في اإلسهال والتقيؤ
ـــعــــوي احلـــاد والـــتي ــــغص ا وا
تـصل الى ألف حالـة يوميا) ولفت
الـى ان (األزمـة تـتــفـاقم وقــد تـصل
الـى الكـارثة الـبيـئية) واضاف انه
(لـم حتدد حـتى اآلن مـاهي اسـباب
ارتــفـاع هـذه احلـاالت  فــهـنـاك من
ـلوحة يـعزوهـا الى ارتفاع نـسبة ا
فـي مـــــيـــــاه الـــــشـــــرب وآخـــــر الى
ـد انــخـفــاض مــسـتــوى األنـهــر وا
الـــبـــحــري) وتـــابع ان (الـــبـــصــرة
تـعيش كارثة إنسانـية وهناك حالة
سـتشـفيات) مـبيـنا اسـتنـفار في ا
ان (األزمـة لـيـست عـابـرة والسـيـما
مـع ارتـفــاع نــســبــة اإلصـابــات في
جــمــيع مــنــاطـق احملــافــظـة) وعــد
الـغـراوي (البـصرة مـديـنة مـنكـوبة
بـسبـب ارتفـاع حاالت االصـابة ب
). وحـذر مجلس الـبصرة ـواطن ا
مـن اعالن احملـافــظــة مـنــكــوبـة في
حــال عـــدم اســتــجــابــة احلــكــومــة
ــطــالب اطالق االمــوال ــركـــزيــة  ا
لــلـمـشـاريع الـتـي حتـد من مـلـوحـة
يـاه.وقال رئـيس اجمللس وتـلـوث ا
وكــالـة ولــيـد كــيــطـان في تــصـريح
امـس إن (وضع البصرة كارثي في
ظـل تـســجـيـل حـاالت الــتــسـمم في
ـواطنـ نـتـيجـة نـوعـية صـفـوف ا

ــيــاه) مــشــيــرا الى ان (اجملــلس ا
وضـوع وعلى احلـكومة سـيتـابع ا
ــوافــقــة عــلى مــطــالب ــركــزيــة ا ا
اجملــلـس وبــشــكل عــاجل من خالل
اطـالق االمــوال لــلــمـــشــاريع الــتي
ــلــوحـة حتــد من ارتــفـاع نــســبـة ا
ـياه) والـقـضاء عـلى الـتلـوث في ا
مـبـيـنا ان (وضع احملـافـظـة الراهن
يــعــد مــنـكــوبــا لــكن حــفــاظــا عـلى
وضـعـهـا االقـتـصـادي لم نعـلن ذلك

ا له من تأثيرات سلبية).
 فـي غـــــــضــــــون ذلـك عــــــزت وزارة
ـيـاه ـائـيـة سـبب تـلـوث ا ـوارد ا ا
فـي احملـــافـــظـــة الـى االخـــفـــاق في
اضية. اخلـدمات طوال السنوات ا
وقــالت الــوزارة فـي بـيــان امس ان
(حـملة الـتشويه الـتي تتـعرض لها
الـوزارة تهـدف إلى حتويـل األنظار

عن اإلخــفــاقــات احلــقــيــقــيـة الــتي
جــــرت وتـــراكـــمـت خالل عـــشـــرات
الـسـن مـستـغـلة كـارثة انـعدام أو
تـــدهـــور اخلــدمـــات في الـــبـــصــرة
ــيـاه الــصــاحلـة وآخــرهــا تـلــوث ا
لــــــلـــــشـــــرب) واضــــــاف (نـــــرفض
ـلفـقـة بخـصوص شط االتـهـامات ا
العرب) مـؤكدا ان (أسبـاب التلوث
فـي ميـاه الشـرب واضحـة وال نريد
الـــدخــــول في تـــفـــاصــــيل ذلك النه
خـاضع للجـنة التي شـكلت من قبل
رئــيـس الــوزراء حــيــدر الــعــبـادي
ولـكن نـؤكـد اجناز الـتـزامنـا بـشأن
ـياه الـعـذبـة إلى  منـطـقة ايـصـال ا
أبـو صخـير عن طريـق قناة الـبدعة
وهي كـمـيـات كـافيـة لـثالثـة مالي
مــــواطن عـــلى أســـاس  200 لـــتـــر
بـالـيـوم للـشـخص وبـنوعـيـة جـيدة

قـابـلة لـلمـعـاينـة والقـياس) وتـابع
البيان ان (الوزارة تلتزم باطالقات
فـي موقع نـاظم قلـعة صـالح حسب
قـرارات مجلس الـوزراء وتوصيات
الــلـجـنـة الـوزاريــة اخملـتـصـة الـتي
شـكـلت بـرئـاسة وزيـر الـنـفط جـبار
عــلـي الــلــعــيــبي).  بــدوره  كــشف
اخلـبير البيئي فـي جامعة البصرة
شـــكــري حـــسن عن  أن مـــيــاه شط
الــعــرب وصــلت إلى أعــلى درجـات
اخلـطورة بسبب التدني الكبير في
نـوعيتها . ورأى حـسن انه (نتيجة
ائـيـة وإغالق نـهر قـلـة اإليـرادات ا
الـكارون والـكرخة وامـتداد الـلسان
ــــلـــحي مـن اخلـــلـــيـج فـــضال عن ا
مــصــادر الــتــلــوث الــكــثــيـرة الــتي
تــصب فــيـه  ادى الى تــلــوث مــيـاه
شـط الـعــرب).  وتـشــهـد احملــافـظـة

مـنـذ أسـابـيع أزمـة خـانـقـة في شح
مـيـاه الشـرب بسـبب ارتفـاع نسـبة
ـيـاه وسط عـجـز مـلـوحـة وتـلـوث ا
احلـكومت احمللية واالحتادية عن
إيــجـاد احلــلـول الــسـريـعــة لالزمـة
حيث سجلت مستشفيات احملافظة
أكــثـر من ســتـة االف حـالــة إصـابـة
بــاالسـهــال والـتــقيء وتـســمم الـدم
يـاه وفق ما اكدت بـسبب ملـوحة ا
بـه وزارة الصـحـة الـتي اعـلنت عن
اتـخـاذ اجـراءات عالجـيـة ووقـائـية
ـعـاجلـة االزمـة مـع رفع تـوصـيـات 
الــــراهــــنــــة  لـــــكن نــــائـب رئــــيس
اجلـمهوريـة اياد عالوي رأى ان ما
تـــشـــهـــده الــبـــصـــرة من فـــاجـــعــة
انـسانـية يـكشف عن سـوء تخـطيط
ــــدة وهـــــدر لــــلـــــثــــروات طـــــوال ا

اضية.  ا
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ــــــقـــــراطي كـــــشـف احلـــــزب الـــــد
الـكردستـاني عن وصول احلوارات
مع الـكتل الـساعيـة لتشـكيل الكـتلة
ـرحـلـة الـنـضـوج وااليـام االكــبـر  
ـقـبـلـة سـتـشـهـد االعالن الـقــلـيـلـة ا
عـنـهـا بـعـد الـتحـالف مع مـن يؤمن
بــتــطــبــيق الــشــراكــة احلــقــيــقــيــة
ومـشاركة االكراد في صنع القرار 
فــيــمـا اصــدر رئــيس اجلـمــهــوريـة
فـؤاد مــعـصـوم مـرسـومـا حـدد فـيه
مـــوعــد انــعـــقــاد اجلـــلــســة االولى
ـان اجلـديــد .  وقـالت عـضـو لــلـبـر
احلــزب جنـيـبـة جنـيب لـ (الـزمـان)
امـس ان (قــــيـــادات مـن احلــــزبـــ
ــقــراطي واالحتـــاد الــوطــني الـــد
الـكـردسـتانـيـ اجـتمـعـا مع الـوفد
ثل نواة فـاوض الذي  الـرباعي ا
الـكـتـلـة االكـبـر ونـاقـشـوا مـوضـوع
حــسم الـكــتـلـة وتــطـبـيق الــشـراكـة
احلـقيـقية والـتوزان في مـؤسسات
الـدولـة فـضال عن تطـبـيع االوضاع
فـي كـركـوك) واضــافت ان (الــلـقـاء
شـهـد الـتـقـارب في وجـهـات الـنـظر
مـع التـأكـيـد عـلـى ان يـكـون االكراد
شـركاء في صـنع القرار ) وتـابعت
ان (مـالمح الـكـتــلـة االكـبــر تـتـضح
لـلعـيان بعـد نضـوج احلوارات ب
الـكتل اخملتلفـة والسيما ان االكراد
ســيـكـونــون مع الـكـفــة الـتي تـؤمن
ـطـالبـهم). بدوره  افـصح عـضو
ـشـارك بـالـوفـد ائـتالف الـوطـنـيـة ا
ـفـاوض الـذي يـزور اربـيل حـالـيا ا
رعـد الـدهـلـكي عـن ابرز مـاتـضـمـنه
االجـــــتــــمـــــاع مع رئـــــيس احلــــزب
ـــــــقـــــــراطـي مـــــــســـــــعـــــــود الـــــــد
الــــبـــارزاني.وقــــال الـــدهـــلــــكي في
تــصـريح امـس ان (لـقــاء وفـد نـواة
الــكـتـلــة االكـبـر مع الــبـارزاني كـان
ايــجــابــيــا وشــهــد تــطــابق واضح
بـالرؤى بـشأن الـبرنـامج احلكومي
ــشـــاركــة وحتـــقـــيق الــشـــراكـــة وا
احلـــقــــيـــقـــيـــة في ادارة الـــدولـــة)
واضـــاف ان (تــطـــبــيق الـــدســتــور
تظـاهرين واعمار وتـلبية مـطالب ا
ـــــســــاواة ـــــنـــــاطـق احملـــــررة وا ا
والـعدالة اجملتـمعية والـيات العمل
بـها كانت ضمن محور النقاش ب
) وتـابع ان (الـلـقـاء مـثـمر الـطـرف

ويــنـســجم مع الـرؤيــة واخلـطـوات
الــتي تــمــضي بــهــا نــواة الــكــتــلـة
االكـــبــر). من جــهــته  قـــال عــضــو
الـوفــد عن تـيـار احلـكـمـة عـبـد الـله
ـقـبلـة سـتـشـهد الـزيـدي ان االيـام ا
حـراكـا سـياسـيـا مـوسـعا لـتـشـكيل
هـذه الكتلة . واشار الزيدي الى ان
ــقـبــلــة سـتــشــهـد حــراكـا (االيــام ا
سـيـاسـيـا مـكـثـفـا لـتـشـكـيل الـكـتـلة
االكـبر والتي نعتقد بأنها اصبحت
قاب قوس او ادنى) الفتا الى ان
(الــكــتــلــة االكــبــر لن تــتـحــقق دون
اســـتـــكـــمـــال ركـن مـــهم من اركـــان
ــكــون الــكــردي) اجملــتـــمع وهــو ا
مــبـيــنـا ان (الــوفـد اكـد خـالل لـقـاء
الــبــارزاني اهــمــيــة احلــفــاظ عــلى
الـــثـــوابـت الـــوطـــنـــيـــة وحتـــقـــيق
الـشـراكـة والـتـوافق عـلى الـقـوان
صـيريـة الـتي تهم كل والـقـرارات ا
الـعـراق ضمن االغـلـبيـة الـوطنـية).
وفـي كـردســتــان شــكـلت اربـع كـتل
ـقبل. ائـتالفـا في مجـلس الـنواب ا
وجـــــاء في بـــــيــــان إن (اجلـــــهــــات
الـــســيــاســيــة االربـع والــتي تــضم
ــقـــراطـــيــة وحـــركــة حتـــالف الـــد
الــتــغــيــيـر واجلــمــاعــة اإلسالمــيـة
واالحتـاد اإلسالمي تـبـاحثت خالل
اجـتماعاتـها التي عقـدت في مدينة
الــسـلـيـمــانـيـة في قـضــايـا الـعـراق
ومــســـارات الــتــفــاوض لــتــشــكــيل
احلـــكــومـــة اجلــديــدة) مـــؤكــدا ان
(هــذه الـكــتل اتـفـقـت عـلى تــشـكـيل
ائـتالف موحد في مجلس النواب)
مؤكدا ان (هذا االئتالف يعمل على

ــشـاكل الـعـالـقـة واآلنـيـة بـ حل ا
ـركـز واالقـلـيم). في غـضون ذلك  ا
قبل موعدا حـدد معصوم االثنـ ا
ـان النـعــقـاد اجلـلـسـة االولى لـلـبـر
ـرسـوم اجلــديـد . وجــاء في نص ا
اجلـــمـــهــوري انه ( اســـتـــنــادا الى
ـادت  54و 73رابـعـا من احـكـام ا
الـــدســتــور ومـــصــادقــة احملـــكــمــة
االحتــاديـة الــعــلـيــا عـلـى الـنــتـائج
الــنــهـائــيــة لالنـتــخــابـات رســمــنـا
ــنـتـخب بــدعـوة مـجــلس الـنـواب ا
لــلـــدورة الــرابــعــة لـالنــعــقــاد يــوم
ـــقــبـل عــلى ان يـــتــرأس االثـــنــ ا
اجلـلسة اكبر االعـضاء سنا). وكان
مـعصـوم قد بـحث مع نائـبه اسامة
الـنــجـيـفي جـهـود تـشــكـيل الـكـتـلـة
األكــبــر والــدعــوة لـعــقــد اجلــلــسـة
ـان .وذكـر بـيـان امس االولـى لـلـبـر
ان (اجلــانــبــ بــحـثــا الــتــطـورات
الـــســيــاســـيــة في الـــبالد وجــهــود
تــشـكـيل الــكـتـلـة الــنـيـابــيـة األكـبـر
والــدعــوة لــعــقــد اجلــلــســة األولى
جملــلس الـنـواب اجلـديــد وتـشـكـيل
ـقـبـلـة). مـشـددين عـلى احلـكـومـة ا
(ضــرورة االلــتــزام بــالــتــوقــيــتــات
الــدسـتـوريــة بـشـأن دعــوة مـجـلس
الــــنـــواب والـــشــــروع بـــتـــشــــكـــيل
احلـكومة اجلـديدة وفق التـوقيتات
الـدستورية مع أهمـية احلفاظ على
ــقــراطــيــة وســيـر الــتــجــربــة الــد
الـعـملـية الـسيـاسيـة). الى ذلك دعا
مــجــلس الــنــواب اعــضـائـه اجلـدد
لـلحضور الى مبـناه اليوم الثالثاء
. وجــاء في كــتـاب رســمي لالمــانـة

دراء الـعامة جمللس النواب موجه 
ــانـــيــة  انه مـــكــاتب الـــكــتل الـــبــر
(اســـتــعــدادا الســتـــقــبــال اعــضــاء
مـــجــلـس الــنـــواب اجلــدد لـــلــدورة
االنــتـخــابـيــة الـرابــعـة ولــتـســهـيل
ـبـنى عـند اجـراءات دخـولـهم الى ا
انـعـقاد اجلـلـسة االفـتـتاحـية خالل
ــقـــبــلـــة تــنـــسب االســراع االيـــام ا
لـالتصال بهم واعالمـهم باحلضور
الــيـوم بـعـد الـتــنـسـيق مع الـدائـرة
ـانـية لـغـرض اصـدار هـويات الـبـر
فوضية بنى ). وطالـبت ا دخـول ا
ستقـلة لالنتخابات جميع الـعليا ا
ـرشـحـ االحــزاب واالئـتالفـات وا
الــفـائـزين الـذين يــرومـون تـشـكـيل
ـراجـعـة ـانـيـة الى  حتـالــفـات بـر
مـقرها اليـوم . وذكر بيان امس انه
( بـعد مـصادقـة احملكـمة االحتـادية
عـلى نـتـائج االنـتخـابـات وتـطبـيـقاً
لــقــانــون االحـزاب رقم  36 لــســنـة
ــادة  29 مــنه واخلــاصـة  2015 ا
بـــتــنـــظــيم احلـــيــاة الـــســيـــاســيــة
واحلـــزبــيـــة في الـــعــراق  صــادق
ـفوضـ عـلى االجراءات مـجـلس ا
واالســتـمــارات اخلـاصــة بـعــمـلــيـة
تــشـكـيـل الـتـحــالـفــات الـسـيــاسـيـة
فوضية انية) واضـاف ان (ا الـبر
تـدعـو جـميع االحـزاب واالئـتالفات
ــــرشـــحــــ الـــفــــائـــزيـن الـــذين وا
ـانية يـرومون تـشكـيل حتالفـات بر
الـى مـراجـعـة مــقـر دائـرة االحـزاب
والــتـنـظـيــمـات الـسـيــاسـيـة الـيـوم
الـثالثـاء لـغـرض تـسـجـيـلـهـا وفـقـاً
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نبئ اجلـوي صادق عطية عن اعلن ا
ان  مـنــخــفـضــا جــويــا يـتــمــركـز في
طـبـقـات اجلـو الـعـلـيـا فـوق ايـطـالـيـا
حــالـيــا مع امـتــداد خـطــوط الـضـغط
ــنـــخــفض الـــهــنـــد احلــراري شــرق
تـوسط. واضـاف على صـفـحته في ا
مواقع النواصل االجتماعي امس ان
(هـذه احلالـة تـتسـبب امـطارا رعـدية
نـاطق الساحلية لبالد متفرقة على ا
ــا اليـام الـشــام ومـصــر تــسـتــمـر ر
عــلـى الــســواحل فــقط) واوضح انه
(مع وجود اندفـاع مرتـفع جوي شبه
مداري قـد يـقلل فـرصة الـهطـول على
تـــلـك االمـــاكن ) وتــــابع عـــطـــيـــة ان
(الـــتــوقـــعــات اجلـــويـــة تــشـــيــر إلى
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