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بـــــاالزمــــــات والـــــعــــــقـــــوبـــــات
ـــوجـــودة) داعــــيـــا الى (دعم ا
قــطــاعي الــزراعــة والــصــنــاعـة
لتـحصـ العـراق وتأم االمن
الـــغــذائـي لــلـــمــواطـن في حــال
حــــــدوث كــــــوارث او ازمـــــات).
واعــلــنت وزارة الـتــخــطـيط عن
ارتفاع معدل التضخم الشهري
ئـة  خالل شهر بنـسبة  0.5 با
ــاضي مــقـارنـة تــشـرين االول ا
بـشـهر أيـلـول الذي سـبـقه.وقال
ـــــتـــــحــــــدث بـــــاسم الـــــوزارة ا
عبـدالزهـرة الهـنداوي في بـيان
امـس ان (مــــعــــدل الـــتــــضــــخم
اضي الـسـنوي خالل الـشـهـر ا
ـــئـــة ــــعـــدل  1.1 بــــا ارتـــفع 
مــقــارنــة مع نــفس الــشــهــر من
ـاضي) عـازيـا أسـبـاب الـعـام ا
ذلك الى (ارتــفـاع قـسم االغـذيـة
ـشــروبـات غــيـر الــكـحــولـيـة وا
ــئـــة وقــسم بـــنــســـبــة  3.5 بـــا
ــئـة الـصــحـة بــنـســبـة  0.4 بـا
وقــسم الــتــرفــيـه بــنــســبـة 1.1
ــئــة) الفــتــا الـى ان (مــعـدل بــا
التضخم السنوي ارتفع بنسبة
ــئـة مـتــأثـرا بــارتـفـاع   1.1 بـا
ـشروبـات غـير قـسم االغذيـة وا
ـئة الـكـحـوليـة بـنـسـبة  5.1 بـا
مـقــابل انـخـفـاض قـسم الـسـكن
ــئــة نـتــيــجـة بــنـســبـة  2.7 بـا
انــخـفــاض االرقــام الــقـيــاســيـة
ــــيـــاه جملــــمــــوعــــة امــــدادات ا
ئة) با والكهربـاء بنسبة  4.8 

وتــــابع الــــهـــنــــداوي ان (قـــسم
الـنـقل والصـحـة سجل ارتـفـاعا
ئة ئة و 2.5 با بنسبة  4.5 با
 عـلى الـتوالي) مـشـيرا الى ان
(اقسـاما اخرى شـهدت ارتـفاعا
واخــرى انــخــفـضـت خالل مـدة
اضية  اذ االثني عشر شـهرا ا
شـهـد قــسم الـتـرفـيـه والـثـقـافـة
ــئـة ارتـفــاعـا بــنـســبـة  9.9 بـا
ـطاعم مـقـابل انـخـفـاض قـسم ا
ـئة بـا والـفـنـادق بـنـسـبـة  2.5 
كمـا انخـفض قسم الـتجـهيزات
ـنـزلـيـة والـصـيـانـة ـعـدات ا وا
ـئــة). وكـانت بــنـســبـة  1.6 بــا
الــوزارة قـــد كــشــفـت عن حــجم
الـواردات اخلــارجــيـة لــلــعـراق
ــاضي. وأشـارت خالل الــعـام ا
الــــــــــــــوزارة الـى ان (حـــــــــــــجـم
الـواردات اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة
ـاضي انـخـفضت خالل الـعـام ا
قــيـاســاً بـالــعــام الـذي ســبـقه)
ـــنـــافــذ مـــبـــيـــنــة ان (واردات ا
ـرتبة األولى البـحرية جـاءت با
ـنـافذ األخـرى البـرية قـياسـاً با
واجلـوية) وتـابع ان (اجـمـالي
ـنتـجات الـواردات السـلـعيـة وا
مـلـيـار الــنـفـطــيـة بـلـغت  31.6 
دوالر). الـى ذلك دعـــا مـــصـــرف
الــرافــدين وزارات ومـؤســسـات
الــــــدولــــــة لــــــتـــــوطــــــ رواتب
مــوظــفــيــهم الــكـتــرونــيــا لــيـتم
شــــــمـــــــولـــــــهـم بــــــالـــــــســـــــلف
ـــكـــتب الـــشـــخـــصـــيـــة.وقـــال ا

االعالمي لــلـمــصــرف في بــيـان
امـس ان (تـــوطـــ الـــرواتب له
مــيــزات عــدة من بــيــنــهــا مــنح
مـــــوظــــفي الـــــدولــــة الـــــســــلف
صرفية والقروض واخلدمات ا
األخرى) مشـيرا الى (مخـاطبة
دوائـــر الـــدولـــة الـــتي لـــديـــهـــا
ـصـرف حـســابـات مــالـيـة فـي ا
لـــتـــوطـــ رواتب مـــوظـــفــيـــهم
وتـسلم مـسـتحـقاتـهم الـشهـرية
عن طريق الـبطـاقة االلـكتـرونية
بـدالً من الـنقـد الـيـدوي). وتابع
اسـتر كارد ان (إصدار بطـاقة ا
الــــدولـــيـــة في فــــروعه تـــشـــمل
واطـنـ والسيـما ـوظفـ وا ا
ميزات ان للبطاقة الـعديد من ا
الـتي تـسـتـخـدم لـدى حـامـلـيـها
فـي إيــداع وســـحب أمـــواله في

أي مكان يتواجد فيه). 
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رأى خبيـر اقتصـادي ان  هزالة
االنـتـاج في الـقطـاعـات احملـلـية
والـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة الـتي
ــتــحـدة فــرضــتــهـا الــواليــات ا
االمـريــكــيـة عــلى بــعض الـدول
وراء حـــــدوث الــــتـــــضـــــخم في
الــعـراق  مــشـدد عــلى ضـرورة
دعم قطاعي الزراعـة والصناعة
من اجل تــوفـيـر االمن الـغـذائي
لـــــلـــــمــــواطـن في ظـل االزمــــات
والـكـوارث.  فـيـمـا دعـا مـصرف
الـرافــدين مــوظـفـي مـؤســسـات
الــــدولــــة كـــــافــــة الى تــــوطــــ

رواتـبـهم لــشـمـولـهـم بـالـسـلف.
وقــــال اخلــــبــــيــــر مالذ االمــــ
لـ(الـــــزمــــان) امـس ان (هــــنــــاك
اسبـابا عـدة وراء ارتفـاع معدل
الـتضـخم منـهـا بوادر احلـصار
عـــــلى ايـــــران والــــعـــــقــــوبــــات
االمريـكية الـتي كانت مـفروضة
عـــلى تـــركـــيـــا والـــتي ادت الى
ـا ادت ارتـفــاع قـيـمـة الـدوالر 
تــلك الــنــتــائج اخلــارجــيــة الى
ـعـدل الــتـضـخم كـون ارتــفـاع 
الــعــراق يـعــاني من ضــعف في
الــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة الــتي
أصبحت شبه مهملة) واضاف
ان (عـــدم وجــود انــتــاج زراعي
وصــــنـــاعي واالعـــتــــمـــاد عـــلى
ــواد الـغـذائــيـة من اسـتــيـراد ا
الــــدول االخــــرى يـــــتــــأثــــر ذلك
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استبعد النائب عن كتلة سائرون
رائـــــد فــــهــــمـي عــــرض اســــمــــاء
ـرشــحـ لــلـوزارات الــثـمــانـيـة ا
ان اليوم تبقيـة في جلسة الـبر ا
االربعـاء بسـبب تضـييف مـحافظ
ــــركـــزي عـــلـي الـــعالق الــــبـــنك ا
ناقشـة مواضيع مخـتلفة تخص
الـبــنك. وقــال فـهــمي لـ (الــزمـان)
امس ان (جــلــســة الـيــوم تــشــهـد
ـنـاقـشة بـعض تـضـيـيف الـعالق 
الــقـضــايــا اخلـاصــة بــالـبــنك من
خالل االجابة على بعض االسئلة
التي طرحت عـليه سابـقا من قبل
النواب) واضاف (استبعد تقد

الفتح هادي العـامري على رسالة
رئـيس الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الـصــدر الــذي ارسـلــهـا له بــشـأن
بــــيع وشــــراء بـــعـض الـــوزارات.
وقال الـعـامـري في نص الـرسـالة
إنه (تلقـيت رسالتـكم عبر وسائل
االعالم مـــــثــــــمـــــنـــــا حــــــرصـــــكم
واهـــتـــمـــامـــكـم وفي الـــوقت ذاته
توفرة عـلومات ا اتمنى ارسال ا
من اجل متـابعتـها بـكل جدية مع
الـــقــــضـــاء) مـــؤكــــدا ان ( الـــذي
اســـــتـــــرخـص دمه ودم ابـــــنـــــائه
واخــــوانه في ســــبـــيـل الـــوطن ال
ــكن بــاي حــال من االحــوال ان
يــــجــــامـل احــــداً عــــلى حــــســــاب
الـوطن). وكــان الـصــدر قـد كـشف

عن وجود صفـقات ضخـمة حتاك
من بـــعض افــراد الــفـــتح لــشــراء
الوزارت بأمـوال خارجـية. بدوره
 اتـهـم الـنــائب عن كـتــلـة بــيـارق
اخلــيــر مـحــمــد اخلــالــدي بـعض
الكتل الـسياسـية التي لم يـسمها
بـــاإللـــتــفـــاف عـــلى وعـــودهــا في
تشـكـيل احلـكـومة.وقـال اخلـالدي
فـي تـــــــصــــــريـح امـس ان (هــــــذه
احلكومة ال تختلف عن سابقاتها
وتشكلت على أساس احملاصصة
بـثـوب آخـر وعـنـدمـا أخـتـار عـبـد

ـهـدي الـنــافـذة األلـكـتـرونـيـة  ا
اإللـتــفـاف عـلــيـهــا والـرجـوع الى
الكـتل في تـشـكيل احلـكـومة وفق
احملاصصة) واشار الى ان (عبد
ــــهـــدي لم يــــكن حــــراً أبـــداً في ا
إخـتــيـار بـدلــيل ولـو كــان مـخـوالً
ــضى في تــشــكــيل بــالــتــرشــيح 
حكومـة مكتـملة) مؤكـدا ان (عبد
ــهـــدي ال يــتــحــمـل مــســؤولــيــة ا
وزرائـه النـــــــهـم لــــــيـــــــســـــــوا من
خياراته) ولفت اخلـالدي الى ان
(األمل الــوحــيــد في هــذه الــدورة
الـنيـابـيـة هي تـمـرد الـنـواب على
الـكـتل) مـرجــحـا ان (ال تـســتـمـر
هــذه احلــكــومــة لــســتــة أشــهـر)
وأوضح اخلالـدي ان (ما يـحصل
من تــداعـيـات هــو نـتــيـجــة لـعـدم
تـوافق حــقـيــقي بـ الــكـتل). في
غضون ذلك كشـفت تقارير عن ان
احزاب كردية معارضة تبحث عن
ــهـدي وزارة في حـكــومـة  عــبـد ا
بــعــيــدا عن احلــزبــ الــكــرديــ
. ونـقـلت الـتـقاريـر عن الـرئـيـسـ
مصدر قوله إن (األحـزاب الكردية
الصغـيرة التي حـصلت على عدد
ـان ـقــاعـد في الـبـر مـحـدود من ا
تــبــذل جــهــودا حـثــيــثــة من أجل
الظفر بـإحدى الوزارات الثـمانية
هدي) تبقـية في حكومـة عبد ا ا
مــبـيــنــا ان (هــذه اجلـهــود تــبـذل
بعيـدا عن احلزبـ الرئـيس في
إقـلـيم كـردسـتان) عـازيـا السـبب
شهد الى (هيمنة احلـزب على ا
الــســـيــاسي الــكـــردي في بــغــداد
وكـردســتـان) عــلى حــد تـعــبـيـره.
ـقـبـلة وتـابع ان (األيام الـقـلـيـلة ا
سـتـكـشف مــا سـتـسـفـر عـنه هـذه

اجلهود). 

ـــرشـــحـــ لـــلــوزارات اســـمـــاء ا
تبقية خالل اجللسة وقد يطرح ا
مــوضــوع شــراء وبـيـع الـوزارات
خـالل اجلــــلـــســــة لــــبــــيـــان تــــلك
ـوازنـة اكد عـطـيات) وبشـأن ا ا
ـتوقع مناقـشتها فهمي انه (من ا
في جـلسـة غـد اخلـمـيس في حال
الـــتــــوصل الى حــــلـــول من خالل
كـلـفة بـذلك). من جـهته اللـجـان ا
توقع النائب عن ائتالف الوطنية
رعـــــد الــــدهــــلـــــكي حــــسـم مــــلف
ـتـبـقـيـة خالل جـلـسـة الـوزارات ا
الــــيــــوم . وقــــال الــــدهــــلــــكي في
تـــــصـــــريـح امس ان (الـــــوضع ال
ـــعـــانـــاة ـــزيـــد من ا يـــتـــحــــمل ا
والسـيـمــا ان الـعـراقـيــ مـنـحـوا
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ـسلـمون في مـشارق تـبادل ا
االرض ومـــــغــــاربـــــهــــا امس
ولد ناسبة ذكرى ا التهاني 
الـــنـــبـــوي .وضـــجت مـــواقع
الـــــتــــواصـل االجـــــتــــمـــــاعي
والـــرســـائـل الـــنـــصــــيـــة في
لـصقات الهـواتف النـقالة بـا
الــتـي حتــمـل مــشـــاعل االمل
بــحــيــاة مـفــعــمــة بـالــرحــمـة
والــبـنــاء عــلى هــدى مــبـاد
. فــيــمـا زار الــرسـول الــكــر
رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
صــالح مــنــطــقــة االعــظــمــيـة
لـلـمــشـاركـة في االحــتـفـاالت
داعــيـــا الى  تـــرك اخلالفــات
وتلبية مطالب الشعب. ونقل
بــيـــان عن صـــالح قـــوله  انه
(علينا ان نـستلهم من رسالة

الــــــرســــــول االعـــــظـم الــــــسالم
والتسـامح وان  الوقت حان ان
ـا يـتـمـناه) يـعـيش الـعـراقـي 
ودعــــــا الـى (تــــــرك اخلـالفـــــات
والـعـيش مـعـا لــتـلـبـيـة مـطـالب
ـناسـبة تزف الشـعب). وبهذه ا
ـسلم (الزمـان) التهنـئة الى ا
كــافــة وتــؤكــد ان (الــعــراقــيــ
والــعـــالم االسالمي احـــتــفــلــوا
بـذكــرى سـيـد الــكـائــنـات ونـور
الـهـدى الرسـول الـعربي مـحـمد
صــلـوات الــله عــلــيه وعــلى اله
ـنـاسـبـة الـتي وصـحـبه حـيث ا
جتـــدد فـي اعــمـــاقـــنـــا مــعـــاني
االنـسانـية والـسالم والتـسامح
والـــرحـــمـــة) وتـــشـــيـــر الى ان
(الذكرى تـدعونا عبـر اشراقتها
ـعاني العـبـقـة لـتـجـسـيـد تـلك ا
في بــــنــــاء الــــعــــراق ومــــد يــــد
ـا الـتــعـاون مع جـمـيع الـدول 
يـــــحــــقـق ســــعـــــادة االنــــســــان

واســـتـــقــــرارة وابـــعــــاد شـــبح
احلروب عنه) وتزف (مؤسسة
ة ـناسـبة الـكر الـزمان بـهذه ا
الــتـهـانـي لـلـعــراقـيــ جـمــيـعـا
ـ الــعـربي واالسالمي ولــلـعــا
وتــــســـــأل الــــلـه دوام احملــــبــــة
واخلــيــر في قــلــوب اجلــمــيع).
واحــــــتـــــفـل اهــــــالـي بــــــغـــــداد
ظاهر ـناسبة  واحملافظات با
الـــــفـــــرح والــــزيـــــنـــــة واألعالم
والـرايات اخلـضـراء فضال عن
ناقب النبوية وجتمع تنظيم ا
الـزائرون في مـنطـقة االعـظمـية
من مـختـلف مـدن الـعراق وسط
فــرح غـامــر و تـوزيـع احلـلـوى
فــيــمــا تــعــالت أصــوات الــذكــر
ـولد واألنـاشـيد الـتي تـتغـنى 
الرسـول في احلضرة الـقادرية
أمـا عن ســمـاء األعـظــمـيــة فـقـد
تـلـونت بـاأللـعـاب الـنـاريـة التي
كـان يـطـلـقـها احملـتـفـلـون فـرحا

ناسـبة العزيزة وارتداء بهذه ا
البس الـتــقـلــيـديــة اجلـديـدة ا
وتــبــادل الـــزيــارات ومــرافــقــة
األطــــفــــال عــــنـــد اخلــــروج إلى

االحـتــفـال وحتـرص الـعـائالت
الـــعــربـــيــة عـــلى صــلـــة الــرحم
واالجتـماع مع بـعضـها في جو
تسوده األلفـة واحملبة إذ تقوم

الـــعــــوائل بــــإعـــداد احلــــلـــوى
والعديـد من الوجبات الـغذائية
لـتـوزيعـهـا ب  الـنـاس السيـما
ــولــد ان االحـــتــفـــال بــذكـــرى ا

أصـبح جزءًا مـهمـا من ثقـافتـنا
وعــاداتـنــا وقـيـمــنـا الــشـعــبـيـة
والـــوطـــنـــيـــة والـــنـــاس هـــنـــا
يــتــســابــقــون إلى إحــيــاء هــذه
الــــــذكـــــرى فـي اجلـــــوامـع وفي
األسـواق والـبيـوت والـطـرقات
فـــيــظـــهــرون عـالمــات الـــزيــنــة
واجلــمــال والـفــرح والــسـرور .
وعمت االحتفاالت مناطق اقليم
ــولـد ــنــاســبــة ا كــردســتــان 
النبـوي الشريف والسـيما  في
مـحــافـظـة اربـيل حـيث اقـيـمت
االحــــتــــفـــاالت الــــديــــنـــيــــة في
اجلــوامع والـسـاحــات الـعـامـة.
فـــقـــد اكـــتـــظت شـــوارع أربـــيل
ـواطــنـ بـأعــداد كـبــيــرة من ا
الـذين خـرجــوا رفـقـة عــوائـلـهم
إلحـيــاء الـذكــرى حـيث شــهـدت
ـنـاطق احمليـطـة بـقلـعـة أربيل ا
التاريخية جتمعات للمحتفل
الذين رفعوا األعالم الدالة على

ـنـاسـبـة واصـطـحـبـوا مـعـهم ا
مكبـرات الصوت لـبث األناشيد

دائح. وا
صـريون االحـتفال  فيـما يـعد ا
ـولـد الـنـبـوي كل عـام بــذكـرى ا
ولد) منـاسبة لـتذكر (عـروسة ا
الـــتي كــانت ذات يــوم من أبــرز

معالم هذا االحتفال. 
وقـــال شـــهـــود عـــيـــان امس ان
(االحــتـفـال الـسـنـوي في مـصـر
يـــدخل الـــبــهــجـــة عــلـى قــلــوب
األطـفال الـذين كانـوا يـنتـظرون
ولد في بشـغف عرض حلـوى ا
األســواق الســـيــمــا تـــلك الــتي
على شكل عروس أو حصان أو
سـفــيـنـة ويــشـعـرون بــحـمـاس
كبـير وهم يكـسرونـها إلى قطع
ويــنـــغــمــســون في تــنــاولــهــا)
واضــافــوا انه (عــلى الــرغم من
ولد استمرار عادة االحـتفال با
ــولــد- الــتي فــإن - عــروســـة ا

تــصــنع مـن الــســكــر الــقــابل
لألكـل  اســـتــبـــدالـــهـــا في
كـثيـر من احملـال بـعروس من
دن البالسـتيك ال سيـما في ا
الـــكـــبــــيـــرة وســــواء أكـــانت
الــعـــروســة  مــصـــنــوعــة من
الـســكـر أم الــبالسـتــيك فـإنه
يتم إلـبـاسهـا مالبس عروس
في يوم الـزفاف لتـزيد بـهجة

األطفال).
وقال مـحمـد سيـد فرج الذي
يـصـنع الـعـرائـس بـالـطـريـقة
الــتـقـلـيـديـة أن (الـعـروسـ

احللوى والـبالستيك لـيستا
مـثل بعـضـهمـا وان مـولد من
غـــيـــر (عـــروســـة) حالوة مـــا
يــــبــــقـــــاش مــــولــــد... حــــتى
العرائس بنـعمل لهم عروسة
اسـمهـا زفاف فـسـتان مـكون
مـن أربــــــــعــــــــة أدوار فـــــــوق

بعضهم).
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ـان مــحـمـد احلـكــيم رئـيس الــبـر
احلــلـبــوسي  بـالــغـاء امــتـيـازات
الـــنــــواب . وتــــابع الــــبــــيـــان ان
(اجلانب اسـتعرضا مـستجدات
الـوضع الـسـيـاسي في الـعـراق)
مــطـالــبـا بـ(ضــرورة ابــداء اعـلى
ــا يـتــعـلق درجــات الـشــفـافــيـة 
بـــاســتــحــقــاق اعـــضــاء مــجــلس
النـواب والـغـاء االمتـيـازات التي
تـعزز الـفـارق بـ الـنـائب وباقي
الدرجات في الدولة). في غضون
ذلك اكد احلـلبـوسي عزم مـجلس
الــنـواب عـلى اتــمـام الــتـشـكــيـلـة
احلكـوميـة بـالشـكل الذي يـضمن
اإلســراع في تــطـبــيق الــبــرنـامج
احلـكـومي.وقـال مـكـتبـه في بـيان
امس إن (احلــلــبــوسي بــحث مع
نــائب الــســفــيــر األمــريـكـي جـود
ــســتــجــدات الــســيــاســيــة هــودا
وأهـميـة مـواصـلـة دعم واشـنطن
لـبغـداد). وأكـد احلـلـبـوسي (عزم
مــــجـــلس الـــنـــواب عـــلى اتـــمـــام
الـتــشـكـيـلـة احلـكــومـيـة احلـالـيـة
بالشكل الذي يضمن اإلسراع في
تــطـــبــيق الــبــرنـــامج احلــكــومي
ـنـاسبـة إلعادة ويوفـر األرضـية ا
اإلعـمـار واسـتـئـنـاف االسـتـثـمـار
في البالد وتوفير فرص العمل).

اســتـقــبل صـالـح رئـيس مــجـلس
الشـورى الـسـعودي عـبـد الله بن
مـحــمـد ال الـشــيخ وكـذلك االمـ
العـام جمللس التـعاون اخلـليجي
عـبـد الـلـطـيف بن راشـد الـزيـاني
كال عـلـى حـدا ونـاقـشــا الـتـعـاون
بـ الـدول لـلــحـفـاظ عـلى الـسـلم
ـنطـقـة وحمـاية االجتـمـاعي في ا
اجملـتــمـعـات الـعـربــيـة من الـفـكـر
وكـــذلك تـــعــزيـــز فــرص الـــتــقــدم
والــبـنــاء والــسالم. بـدوره  حث
رئيس حتـالف اإلصالح واإلعمار
عـــمــار احلــكـــيم الى إســتـــكــمــال
الــكــابــيــنــة الـــوزاريــة وتــنــفــيــذ
الـــبــرنـــامج احلـــكــومي وتـــقــد
كتبه امس اخلدمات.وذكر بـيان 
ـهدي ان (احلـكـيم التـقى بـعـبـد ا
ونـاقـشا أهـمـيـة إكـمال الـكـابـيـنة
الـــوزاريـــة بـــأشـــخـــاص  اكـــفــاء
متـصفـ بالـنزاهـة والقـدرة على
االدارة) وشـــددا احلـــكــــيم عـــلى
(ضـــــرورة إيـــــجـــــاد حـــــالـــــة من
االنــســجــام إلسـتــكــمــال عـمــلــيـة
الـبـنـاء الـتي حتـتاج الـى تشـريع
مؤكداً نيـابي وتنـفيـذ حكومي)  
(أهـــمــــيـــة إبــــعـــاد الــــعـــراق عن
الـتـجـاذبـات االقـلـيـمـيـة واحملاور
الـدولـيـة). من جـهـة اخرى طـالب

اجلمهورية االقليمية) داعيا الى
ـتـواصل والـتـكـامل (الـتـنـسـيق ا
بـــ الـــســـلـــطــات الـــثالث لـــرفع
مــــســـــتــــوى الــــعالقــــات مع دول
ــنـطــقـة والــعـالم). وكــانت اخـر ا
مــحــطـات جــولــة االقـلــيــمــيـة في
الــســعـوديــة حــيث الــتـقـى بـولي
العـهـد محـمـد بن سلـمـان وبحـثا
سـبل تطـويـر العالقـات الـثنـائـية
وابدى بـ البـلـدين الـشقـيـق  
بن سلمان الـرغبة بتطـوير عجلة
الـعالقات والـعـمل عـلى الـشـراكة
نطقة  كما ا يخدم البلدين وا

وحـــشــــد اجلـــهـــود مـن اجل دعم
احلـكــومـة) واضـاف ان (صــالح
ــهــدي عــلى نــتـائج اطــلع عــبـد ا
زيــاراته األخــيـرة لــدول الــكـويت
واالمـــــــــــارات واألردن وإيــــــــــران
والسـعوديـة ورغبـتهم في تـعزيز
وتـطـويـر الـعالقـات مع الـعـراق)
واشــــــــــار صـــــــــالـح الى إن (دول
نطقـة واجلوار ابدت ارتـياحها ا
لالنتصارات التي حـققها العراق
الحقة ضد داعش واسـتمـراره 
خاليــاه) من جـــانـــبه أكــد عـــبــد
ــهـــدي (أهــمــيــة جــولــة رئــيس ا

اجملــــاالت كــــمــــا قــــدم دعــــوة من
ــهـدي لــزيـارة بــوتـ الى عــبـد ا
روســـيــــا). فـــيــــمـــا دعــــا رئـــيس
اجلــمـــهــوريــة بـــرهم صــالح الى
تــنــســيق الــتـعــاون بــ روســيـا
والـعــراق في مـخــتـلف اجملـاالت.
وقال بيـان امس ان (صالح بحث
بــوغــدانــوف تــنــمــيــة الــعالقــات
ــا فـــيه الــروســـيـــة الـــعــراقـــيـــة 
مــصـلـحــة الـبــلـدين والعــتـبـارات
تـاريـخــيـة ودولـيـة) مـنـوهـا إلى
(أهـــمـــيـــة الــــتـــنـــســــيق األمـــني
واالسـتخـبـاري من اجل مـكـافـحة
اإلرهـاب) داعــيــا الى أن (يــكـون
هناك تفـاهم مشترك فـيما يخص
ــا له مـن عالقـة ــلف الــسـوري  ا
بـــــاســـــتــــقـــــرار وامـن الـــــعــــراق
ــنــطــقــة). ونــقل بــوغــدانــوف وا
(دعوة رسمـية الى صـالح لزيارة
روسيا في إطـار تعزيـز العالقات
والتعـاون الثـنائي ب الـبلدين).
من جهة اخـرى بلغ صالح رئيس
الوزراء رغبة خـمس دول بتعزيز
العالقـات مع العـراق. وقال بـيان
امـس (صـــالـح اســـتــــقـــبـل عـــبـــد
ـــــهــــــدي و خـالل الـــــلــــــقـــــاء ا
اسـتـعـراض اجلــهـود السـتـكـمـال
الكابينة الوزارية واالنتهاء منها
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تـــلـــقى رئـــيـــســـا اجلـــمـــهـــوريــة
والــــوزراء دعــــوة رســــمــــيــــة من
الرئـيس الروسي فالدمـير بـوت
لـزيـارة موسـكـو في اطـار تـعـزيز
ـشـتـرك بــ الـبـلـدين الـتــعـاون ا
الـصــديـقـ فـي شـتى اجملـاالت .
وقـــــال بــــيـــــان امس ان (رئـــــيس
ـهدي الـتقى الوزراء عـادل عبـد ا
ـــبـــعـــوث اخلـــاص لــــلـــرئـــيس ا
الـروسي مــيـخـائــيل بـوغـدانـوف
وبـــحــثـــا تــعـــزيــز الــتـــعــاون في
مــــجـــــاالت االمن واالقـــــتـــــصــــاد
والـتـجارة والـطـاقـة واالسـتـثـمار
والـتـدريـب اضـافـة الى االوضـاع
ـهدي ـنـطـقة ) واكد عـبـد ا في ا
ان (لدى الـعراق اهـتـمام بـتعـزيز
عالقـاته مـع روسـيـا)  الفـتـا الى
ان  (سيـاستنـا اخلارجـية تـتمثل
بـبــنـاء عالقـات جـيــدة مع جـمـيع
الدول وحريصون على تنفيذها)
واضاف ان (العراق بدأ يـستعيد
عافـيته سيـكون له دورا مـحوريا
اكـد ــنــطــقـة). مـن جـانــبه   في ا
بـوغدانـوف (حـرص روسـيـا على
عـــــمق الــــعـالقــــات مع الــــعــــراق
ـشـترك في مـخـتلف والتـنـسيق ا

تــدريـــجــيــا غــدا اخلــمــيس  فــرص
االمـطـار وتـتـوفـر الـفـرصـة لـهـطـول
زخـات خـفـيـفـة في مـنـاطق مـتـفـرقة
مـن مــــدن وسط الــــبـالد والــــفـــرات
االوسط ومــنـهــا الـعــاصـمــة بـغـداد
وخـالل فـجــر ونـهــار يـوم اجلــمـعـة
ـقـبل وتـشمل الـفـعـاليـات اجلـوية ا
واالمـــطــار عـــمــوم مـــدن الــبالد من
الـشـمال الى اجلـنوب) واوضح ان
(فـرص االمـطار تـقل من ظهـر االحد
ـقـبل في غرب الـبالد والوسط مع ا
تـفـرقة وجـود فـترات من االمـطـار ا
وتــنــحـســر االمـطــار نــحـو جــنـوب
وشــرق الــبالد خالل مـســاء االحـد.
وتــصـحـو االجـواء وتـنـتـهي فـرص
قـبل  عدا .ا االمـطـار صبـاح االثنـ
بــــعـض مــــنــــاطق شــــمــــال الــــبالد
وخــصـوصــا ســلـيــمـانــيـة وشــمـال
شــرق اربـيل تـســتـمـر فــيـهـا فـرص
االمــطــار).  ولــقي شــخــصـان عــلى
األقلّ مــصـرعــهـمــا واعـتُــبـر أربــعـة
ـــفــقـــودين إثــر آخـــرون في عــداد ا
انــــهـــيـــار أرضّي وقـع في جـــنـــوب
شرقي البرتغال ودمّر جزئياً طريقاً
تـؤدّي إلى محجر رخام. وقال  قائد
ـدنـية في مـنـطـقة جـهـاز احلـمايـة ا
إيـفورا جوزيه ريبـيرو في تصريح
امس أن (الـضحـيت هـما مـوظّفان
ـنـطـقـة في احملــجـر كـانـا في هـذه ا

أثناء حدوث االنهيار األرضي).

مـوجود حاليـا شرق االطلسي غرب
اســبـــانــيــا  وهــو مـــؤشــر لــبــدايــة
تــأثـرالـعـراق  بـحـالــة جـويـة تـمـتـد
اليـام عـدة وتسـبب امطـار مـتفـاوتة
ـــدن) واضـــاف ان عــــلى عــــمـــوم ا
(الــســـحب تــبــدأ بــاالنــدفــاع نــحــو
مـــنــاطـق شــمـــال الــبـالد وغــربـــهــا
وتـغـطي الـسـحـب كافـة مـدن الـبالد
عـدا مدينة البصرة تتأخر الى فجر
قبل ).واوضح عطية ان اخلميس ا
( الـــســــحب واالجـــواء الـــغـــائـــمـــة
سـتكون مستمـرة لغاية يوم االثن
ـقـبل بعـدهـا  تنـدفع نـحو الـشرق ا
وتـــصـــفـــو االجـــواء تـــمــامـــا خالل
سـاعـات نـهـار االثنـ .حـيث مـوعد
ـتوقـعة ) انـتـهاء احلـالة اجلـوية ا
وتـابع (اما االمطـار فتبدأ  هـطولها
حـسب التوقعات من اليوم االربعاء
عــلى مــنـاطق مــتـفــرقــة من مـديــنـة
االنــــبـــار واقـــصى شــــمـــال الـــبالد
وتـسـتـمـر هـطـولـهـا بـشكـل  خفـيف
الى مـعتدل على اغـلب مدن الشمال
وصل والـسلـيمـانيـة واربيل مـدن ا
وكـــركــوك اضـــافــة الـى مــحـــافــظــة
االنــبـار).واضـاف عـطـيـة انه (يـبـدأ
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 تــــوقـع مـــنــــبـئ جــــوي ان تــــكـــون
ـناطق االجـواء صـافيـة في عـموم ا
عـدا بــعض الـسـحب الـعـالـيـة الـتي
ـنـطــقـتــ الـشـمــالـيـة تــظـهـر فـي ا
والـــوســطـى  بــســـبب تــأثـــرالــبالد
ـرتـفع جـوي هـوامـتـداد لـلـمـرتفع
اجلـــوي االزوري الـــذي يـــتـــمـــركـــز
حـالـيا شـمـال اوربا فـوق ايـسلـندا
رتفع اجلوي بـالتزامن مع وجـود ا
االفــريــقي الـذي يــؤثــر عـلى عــمـوم
افــريــقــيــا حـالــيــا وشــبه اجلــزيـرة
نبئ اجلوي الـعربية ايضـا. وقال ا
الــتــابع لــلــهـيــئــة الــعــامــة لالنـواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي في
وزارة الـــنـــقل صـــادق عـــطـــيـــة في
مـوقـعه عـلى الـتـواصل االجـتـماعي
امس ان (االجـواء  تستمـر مستقرة
وصــافـيـة الــيـوم االربــعـاء نـســبـيـا
وتـدريجيـا خالل النهـار حيث  يبدأ
ـــؤثــر ـــرتـــفع اجلـــوي ا تـــأثـــيـــر ا
بـاالنـحسـار  جنـوبا بـسبب انـدفاع
ـنخفض جنوب خـلية من الضغط ا
اوربــا تـتـغـذى من مـنـخـفض جـوي
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ـســلـحـ داخل االراضي سـتــهـدفـت طـائـرات اف 16 الــعـراقـيـة مــوقـعـ 
شتـركة امس انه (بتوجيه من القائد السوريـة .وقال بيان لقيادة الـعمليات ا
شـتركـة نفـذت طائرات سـلحـة وبإشـراف قيـادة العمـليـات ا العام لـلقـوات ا
اف   16 العـراقية ضربات جويـة داخل االراضي السورية أسفرت عن دك
ـا تـسـمى واليـة الـفـاروق بـداخله  10 ارهـابـي مـسـتـودع لألسـلـحـة يـعود 
وصواريخ ومـتفـجرات تـابع لداعش في مـنطقـة السـوسة وضـربة اخرى في
منـطقـة البـاغوز عـلى مقـر بداخله  30 إرهـابيـاً وقاذفـات وصواريخ وبـنادق
مختـلفـة). وأفتتـحت قوات احلـشد الشـعبي مـحاور جديـدة ضمن عـمليـاتها
التي انـطلقت امس جنـوب غرب كركوك. وذكـر إعالم احلشد في بيان امس
يـدان التـابعة إلى قـوات احلشـد ا فككت ثـالث عبوات نـاسفة ان (هنـدسة ا
كـانت مـزروعـة داخل مــنـزل في قـريـة قـمـارة) وأضـاف ان (قـوات احلـشـد
سح ـرسـومـة ضمن عـمـلـيـات ا افـتـتـحت محـاور جـديـدة بـاجتاه األهـداف ا
األمـني جـنوب غـرب كـركوك) ولفـت البـيان الـى ان (معـلـومات اسـتـخبـارية

تـابـعـة لـقـوات احلـشـد تـفـيـد بـهـروب مجـامـيـع إرهـابيـة مـن الـقـرى اجملاورة
لـوادي الرمل بعد دخول القوات). وفجرت قوات اللواء  52 باحلشد خمس
عـبـوات ناسـفـة خالل عـمـليـات الـزركـة جـنوب غـرب مـحـافظـة كـركـوك.وذكر
اعالم احلـشـد في بـيـان امس ان (الـلـواء  52 الـتـابع لـلـحـشـد فـجـرخـمس
عبـوات ناسـفة في قـاطع الزرگـة قرى طـامور والـدبچ جنـوب غرب كـركوك)
واضاف ان (الـعبـوات زرعت حديـثا كـمحـاولة إلعـاقة تـقدم قـطعـات احلشد

نطقة).  لتطهير ا
كـمـا تـمـكنـت القـوات االمـنـيـة من الـعـثـور عـلى ورشـة تـفـخـيخ وثالثـة انـفاق
لإلرهـابـيــ في قـضـاء احلــويـجـة بــاحملـافـظـة . واكــد الـنـاطق بــاسم مـركـز
اإلعالم األمني الـعمـيد يـحيى رسـول ان (قوة امـنيـة شرعت بـواجب تفـتيش
ـسؤولـية في كـركوك ضـمن احلويـجة حـيث أسفـرت العـملـية الـعثور قاطع ا
عـلى ورشـة تـفـخــيخ حتـتـوي عـلى الـغـام ضــد الـدروع والـقـاء الـقـبض عـلى
ارهابـي اثن احدهم بحوزته بندقية الية كالشنكوف باالضافة الى العثور

 .( على ثالثة انفاق لإلرهابي
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الثـقة والـدعم الى رئـيس الوزراء
ـهدي  لذا البـد عليه عادل عـبد ا
االسراع في تـشـكيل حـكـومته من
خـالل اخـــــتــــيـــــار وزراء اكـــــفــــاء
ومـهـنـيـ مـعـروفـ بـنزاهـتـهم)
ولـفت الى انه (بـرغم من اخـتـيـار
ـهنـية لـيسـند لـها الشـخصـيات ا
تـبقية اال ان احلقائب الـوزارية ا
ـــهــــدي ان يـــراعي عــــلى عـــبــــد ا
استحقاقات القوى السياسية في
هــذا االمـر والســيـمــا مــا يـتــعـلق
بــوزارة الـــدفــاع حــيـث ان كــتــلــة
ـنـضويـة بـاالئتالف هي احلوار ا
الكتلـة االكبر وبـذلك تستحق ذلك
ـنــصب اسـتـحــقـاقـا انـتــخـابـيـا ا
وسـيــاسـيـا). ورد رئــيس حتـالف


