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كــشف خـبـيـر امــني عن عـمـلـيـة
امريكية مرتقبة العتقال قيادات
بــارزة في داعش داخـل ســوريـا
يـشـارك فيـهـا نـحو  700جـندي
ارينز  فيمـا اعلنت من قوات ا
بـغــداد عـن وجـود تــنــســيق مع
دمـشق بشـأن العـمـليـات البـرية
واجلـوية الـتي يـنفـذهـا اجليش
الــــــــــعــــــــــراقـي داخـل األراضـي

السورية. 
 وقـال عـمـاد عـلـو لـ(الـزمـان) ان
(االجــــتــــمــــاع الــــذي تــــعــــتــــزم
واشـنـطن عـقـده خالل االسـبوع
ـــقـــبل يــــأتي لـــتــــقـــو عـــمل ا
واجنــازات الـــتــحـــالف الــدولي
ـــســـارات ضـــد داعش ضــــمن ا
الـتـي يـخــوضـهــا في مــكـافــحـة
االرهــاب بـاالضــافــة الى وجـود
مـســتــجــدات مـهــمــة وهي قـرار
ـتـحـدة بـاالنـسـحاب الـواليـات ا
مـن ســــوريــــا وقــــرب حتــــقــــيق
واضاف الـقـضـاء عـلى داعش) 
ان (الــــعـــــراق ســــيـــــشــــارك في
االجــتــمـاع كــونه عـضــوا فـاعال
بالتحالف الدولي فضال عن انه
ســاحـة مــبــاشـرة لــلــقـتــال ضـد
االرهاب واسـتطـاع دحره داخل
البـالد وايضـا يسـتضـيف عددا
من قـــــوات الـــــتــــحـــــالف عـــــلى
ارضـــــيه). وكـــــشف عـــــلـــــو عن
(عـملـيـة امريـكيـة مـرتقـبة داخل
سوريا يـشارك فيـها نحو  700
ـارينز وبدعم جندي من قوات ا
من الـطــيـران العــتـقــال قـيـادات
مــهــمـــة بــداعـش فــضال عن ان
هـنــاك الــكـثــيـر مـن االرهـابــيـ
االجــانب  احــتـــجــازهم بــعــد
تـسـليم انـفـسـهم لقـوات سـوريا
قـراطية) مبيـنا ان (الدول الد
االوربـــيــــة تـــتـــعـــاطـى مع تـــلك
االشــكـالــيـة وكــيــفـيــة الـســمـاح
لـــعــــودة هــــؤالء احملــــتـــجــــزين
لـبـلـدانـهم). وأعـلـنت اخلـارجـية
األمــريـكــيــة عن لــقـاءً ســيــجـمع
ـقبـل وزراء خارجـية األسـبوع ا
دول الــعــالـم من أجل تــنـــســيق
جـهـود الــتـصــدي لـداعـش بـعـد
قــرار االنــســحـــاب من ســوريــا.
وقـــال بـــيـــان لـــلـــخـــارجـــيــة أن

تحـدة مصممة على (الواليات ا
مـــنع عـــودة ظــــهـــور داعش في
سـوريا والـعراق بـعـد انسـحاب
واصلة قواتها وانها  ملتزمة 
الـقــضـاء عــلى فــلـول الــتـنــظـيم
وإحباط مخططاته) مشيرا الى
ــــة داعش في انه (بــــعــــد هــــز
ـــعـــركـــة ســـيـــواصل ســــاحـــة ا
الــــتـــــحــــالـف جــــهـــــود إرســــاء
االســتـــقــرار مـن أجل تــســـهــيل
العـودة اآلمنة والـطوعيـة للذين
نـزحـوا بـسـبب أعـمـال الـعنف)
وتــابع الــبــيــان ان (االجــتــمــاع
يــســـتـــضــيف نـــحــو  79 دولــة
ضـمن الــتـحـالـف الـذي شـكــلـته
تحدة في عام 2014 الواليات ا
ـتـطــرفـ عـلى بـعـد ســيـطــرة ا
مـســاحـات شـاسـعـة من أراضي
العراق وسوريا). وقرر الرئيس
االمـريكي دونـالـد تـرامب سحب
ألـفي جنـدي من سـوريا مـؤكدا
ـتطـرف الذي ال دحـر التـنظـيم ا

زال يــســـيــطـــر عـــلى مـــنــطـــقــة
صـــغــــيـــرة في شـــرق ســـوريـــا.
ـوفد األمـيـركي لدى واسـتقـال ا
الـــتــحــالف الــدولي ضــدّ داعش
بـريت مـكغـورك احـتجـاجـا على
قــرار االنـــســـحــاب من ســـوريــا
وقال (ال تـوجد خـطة لِـما سوف
يـــلي) مـــبـــديــــا (تـــخـــوفه إزاء

ستقبل في سوريا).  ا
كــمــا أعــربت دول أوروبــيــة عن
قـــلـــقــــهـــا إزاء قـــرار الــــرئـــيس
األمريكي االنسـحاب من سوريا
والــذي جــاء في تــوقــيت خــسـر
ناطق التي فيه داعش غالبـية ا
كـان سـيطـر عـلـيهـا. في غـضون
ذلـك أعـــلـن وزيـــر اخلــــارجــــيـــة
مـحمـد علي احلـكـيم أن اجليش
العراقـي ينفـذ عملـيات محدودة
داخـل األراضـي الـــــــســـــــوريــــــة
ـــوافــــقـــة دمــــشق وأن هـــذه و
الـــقـــوات لـن تــســـتـــقـــر شـــرقي
الــــفــــرات. وقـــــال احلــــكــــيم في

مــؤتـــمــر مع نــظـــيــره الــروسي
ـوسـكـو إنه سـيــرغي الفـروف 
(بـــــحـث مع الفـــــروف حتـــــريــــر
سـوريـا وعـلى وجه اخلـصوص
حتــــريـــر مــــحـــافـــظــــة إدلب من
اجلماعات اإلرهابية) الفتا الى
( وجــود تـــنــســيـق بــ بــغــداد
ودمشق بشـأن العملـيات البرية
واجلـوية الـتي يـنفـذهـا اجليش
الــــــــــعــــــــــراقـي داخـل األراضـي
السـورية) واضاف ان (الـعراق
ال يـــخـــطط إلدخــــال قـــواته إلى
شرق الفـرات ولكنـنا سنواصل
العـمل على تـدميـر بقـايا داعش
ســــــــواء مـن اجلــــــــو أو عــــــــلى
األرض) مــبــيـــنــا ان (أي نــزاع
بــ امــريــكـا وايــران لـن يــؤثـر
عــــلـى الــــعـــراق فــــقـط بل عــــلى
ـنـطقـة كـلـها)  وتـابع احلـكيم ا
(أكــــدنــــا مع الفــــروف ضــــرورة
عـودة ســوريــا جلــامــعــة الـدول
الـــعـــربـــيـــة). مـن جـــانـــبه قـــال

الفروف ان (هناك تـعاوان أمنيا
مـع الــعــراق ونـــرغب في زيــادة
ـــجـــاالت الــطـــاقــة الـــتـــعــاون 
والزراعـة والنـقل ولديـنا جـهود
ركز الرباعي مهمة جديدة في ا
للتعاون االمني روسيا وسوريا
وايــران والــعـراق) واشـار الى
ان (الــــتـــواجــــد االمـــريــــكي في
الــعــراق يـســتــنــد الى مــوافــقـة
احلكومة العراقية ونراه تواجد
شـرعـي من الـنـاحـيـة الـدولـيـة)
وشدد الفروف على ان (ال يكون
هــذا الـتــواجــد ورائـه أجــنـدات
واهــداف جـيــوســيــاسـيــة غــيـر
معـلنـة التي ال تـقدم اال مـصالح
احـادية اجلـانب المـريكـا ونأمل
من احلكـومة الـعراقـية ان تـعلم
هــــــذا الــــــشيء) داعــــــيــــــا الى
(ضــــرورة ضـــمــــان األمن عــــلى
احلـــــدود الــــعـــــراقــــيـــــة بــــعــــد
االنــــســـــحــــاب االمـــــريـــــكي من

سوريا). 
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ـهـدي امس اجــتـمـاعـا مـوسـعـا ا
ـيـاه. ـواجــهـة مـشــكـلـة تــلـوث ا
واشار الـبـيان الى ان (االجـتـماع
عاجلات ناقش اإلسراع بوضع ا
ـتـابـعـة الـعـاجـلــة والـواقـعـيـة وا
ـيـاه ــوضـوع تـلـوث ا ـبـاشـرة  ا
ورمـي اخملــــلــــفـــــات في األنــــهــــر
خلطـورته عـلى االنسـان والـبيـئة
واتـخـاذ اجـراءات لـلـتخـفـيف من
خـطــره كـمـرحــلـة اولـيـة لــتـقـلـيل
نـسب الـتـلوث) مـؤكـدا (ضرورة
جتـاوز الـروتـ وتـقـد احلـلول
الــعـــاجـــلـــة لـــوقف تـــفـــاقـم هــذه
ـــشــكـــلـــة وانـــهـــائـــهـــا بــشـــكل ا

تدريجي). 
من جـــهـــة اخـــرى اعـــلن حتـــالف
ـــنـــبــــثق من 21 الــــنـــجـف أوالً ا
عـضواً في مـجـلس احملـافـظة عن
ـقــبـلـة . ـرحــلـة ا أولـويــاته في ا
وقال التحالف في بيان امس انه

(في الـوقت الـذي نـسـتـشـعـر فـيهِ
ـا تـمـر به ـواطن الـنـجـفي  االم ا
احملـــافــظـــة من ســوء اخلـــدمــات
وازديـــاد اعـــداد الـــعـــاطــلـــ عن
الــعــمل يــجـعــلــنـا جــمــيـعــاً أمـام
مسؤولية كبيـرة لنرتقي بالنجف
خــدمـــيـــاً و عــلـــمــيـــاً وثـــقــافـــيــاً
وعمرانياً) مشيرا الى (اجتمعنا
على إيالء رمـزية الـنجف أولـوية
ــكـــانــتـــهــا قــصـــوى احــتـــرامـــاً 
االسالمـيـة والعـلـمـيـة والثـقـافـية
بدون تقييد احلـريات الشخصية
ــــا يـــنـــســـجم مع الـــقـــوانـــ و
والــتـشــريـعــات ويــحـقق الــهـدف
لـــتــفــعــيل الـــدور الــتــشــريــعي و
الــرقــابـي جملــلس احملــافــظــة من
ـــشـــكـــلّـــة ووضع خـالل جلـــانهِ ا
ات حـقيـقيـة لعـمل الدوائر تقـو
ــنـاظــرة بـعــيــداً عن اجملـامالت ا
ا يـحقق تـقدم واالصطـفافـات و

حــقــيــقي في تــقــد اخلــدمـات)
تهم داعيا الى (إبعاد جـميع ا
بشبهات الفسـاد وتقد ملفاتهم
لـلـنـزاهـة كـمـا و نـطـالب الـقـضاء
ـنـظـورة أمـامه ـلـفـات ا بـحـسم ا
ـــتــعــلــقــة بــالــنــزاهــة وكــشف وا
النـتائج بـكل شفـافيـة أمام الرأي
الــعــام  وفق تــوقــيـتــات زمــنــيـة
مــــحـــددة وطــــالـب الــــتــــحــــالف
احلـكومـتـ االحتـادية واحملـلـية
ــتـــوقــفــة ــشـــاريع ا (بـــاكــمـــال ا
ـا وتـعـظـيـم الـواردات احملـلـيـة 
يـــســـهـم في تـــوفـــيـــر اخلـــدمــات
) وتابع ان (دورنا في للمواطن
اجملـــلـس ســـيـــكـــون واضـــحـــاً و
صريحاً في أستخدام صالحياته
القانـونيـة لتقـو العمل االداري
الـــذي اوصـل احملـــافـــظـــة لـــهــذه
ــــرحـــلــــة من ســــوء اخلـــدمـــات ا
والتجاوز على األمالك العامة). 
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اصـــدرت احملـــكـــمـــة اجلـــنـــائـــيـــة
ـركــزيــة في رئــاســة اسـتــئــنـاف ا
بغـداد الـرصـافـة االحتاديـة حـكـما
ـدة خـمـسـة عـشـر عـاما بالـسـجن 
بــحـق خــمـــســة مـــدانــ ســـرقــوا
ـصـرف الـرافـدين. سـيـارة تـابـعـة 
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
عن اعالم مـجـلس الـقـضاء االعـلى
قـــوله أن (احملـــكــمـــة اجلـــنـــائـــيــة
ـركــزيـة نـظــرت قـضــيـة خــمـسـة ا
مـتـهـمـ اثنـان مـنـهم قـامـا بـرمي
ــركــبــة بــحــجــة انــفــســهم امــام ا
دهـسـهـمـا وعـند الـتـوقـف ضـربوا
الـســائق بـالــة حـديــديـة وســرقـوا
الـسـيـارة نـوع بـيجـو بـالـقـرب من
جــســر الــصــرافــيــة) واضـاف ان
ادة (احلكم جاء استنادا ألحكام ا
 442 من قــــانــــون الــــعــــقــــوبـــات
الــــعـــراقـي). وقــــضت احملــــكــــمـــة
الكـمـركـية لـلـمـنطـقـة الـوسطى في
دة استـئنـاف الرصافـة باحلـبس 
ثالث ســنــوات مع غــرامــة مــالــيـة

مـلــيـون مـقــدارهــا مــلــيـار و 296 
ديـــنـــار عـــلـى مـــدان ادخل ادويـــة
واجــهـــزة طــبـــيــة بـــصــورة غـــيــر
شـــرعــــيـــة. واوضـح الـــبــــيـــان ان
ـتـهم الــقي الـقـبض عــلـيه وهـو (ا
يـقـود سـيــارته نـوع فـولــفـو حـمل
براد قـادمة من مـنفـذ طريبـيل كان
يـروم الــدخــول بــهــا الى بــغـداد)
مـشــيــرا الى انه (اثــنــاء تــفــتـيش
السـيـارة اتـضح انـهـا حتمل 180
صــنـــدوقــا لــلـــتــفـــاح و اخــفــاء
االدويـة واالجــهــزة الــطــبــيـة دون
تــــصــــريـح كــــمــــركي) وتــــابع ان
(احملــكــمــة اصــدرت احلــكم وفــقــا
ـادة  194/3من قــانـون ألحــكــام ا
الـعــقــوبــات). وضــبـطت الــهــيــئـة
الـعــامـة لــلـكــمـارك أدويــة بـشــريـة
مخالفة للضوابط ومعدة للتهريب
في اخلــازر.  وقــالت الــهــيــئــة في
بيـان امس إن (السـلطـة الكـمركـية
وبـالــتـعــاون مع الـقــوات األمـنــيـة
تمـكنت من ضـبط براد في مـنطـقة
اخلازر يحتوي عـلى أدوية بشرية

مخالفة بوزن 5.4 طن).

تمـكـنت وفي مـحـافـظـة الـبـصرة  
الــهــيـــئــة ايـــضــا بــالـــتــعــاون مع
الـشـرطــة من ضـبط حــاويـة حـجم
40 قدم حتوي كمية  965 كارتون
أدويـــة بـــشـــريــــة غـــيـــر صـــاحلـــة

لالستهالك .
 الى ذلك  أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة
تـهم عن تنـفيذ عـملـيتي ضـبطٍ 
بــاالحــتـــيــال والــرشـــا في بــغــداد

وديـــالـى مـــتـــلــــبـــســــ بـــاجلـــرم
شهـود. وقال بـيان لـلهـيئة امس ا
ان (فــريــقــاً من مــديــريّــة حتــقــيق
بغداد التابع تـمكن من ضبط أحد
مارسة عمليات تهم لقيـامه  ا
واطن النصب واالحتيـال على ا
مقـابل وعـود كـاذبـة بالـتـعـي في
مؤسسات الدولة مـدعياً انتسابه
الفتا ـؤسسـات األمنـية)  إلحدى ا

الى ان (فـــريــقـــاً اخـــر من مـــكــتب
حتـقــيـق ديـالـى انـتــقل إلـى دائـرة
بـلـدية بـعـقـوبـة وتـمـكن من ضـبط
اثـنـ من مــوظـفي قـسم األراضي
ـة الــرشـا وفق ـ بـجــر مـتــلـبــسَ
ــادة  307 من قـــانـــون أحـــكـــام ا
الـــعـــقـــوبـــات وضـــبط مـــعـــامالت
تـخـصـيص قـطع أراضٍ سـكـنـيـة)
والقت قوة أمنية القبض على 15
مطلوباً بينهم من ارهابيي داعش

وصل.  في مدينة ا
وقال الـنـاطق بـاسم الـداخـلـية في
بـيـان امس ان (مـديــريـة مـكـافـحـة
إجرام شـرطـة نـيـنـوى وبـنـاءً على
مــذكــرات قــبض قـــضــائــيــة ألــقت
القـبض على  15 متـهمـاً مـطلـوباً
بــجـــرائم مـــخـــتــلـــفــة) وتــابع ان
(مــفـــارز مــديــريـــة اســتـــخــبــارات
ومكـافـحـة ارهـاب كـركـوك تـمـكنت
من اعـتقـال مـفـرزة من اإلرهـابـي
مكونـة من ثالثة مـتهمـ ومتـهمة
ـالـية ـسـاعـدات ا تـقـوم بـتـوزيع ا
الى عـــوائل داعـش في مـــنـــطـــقـــة

الفيالق بكركوك).
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شـدد رئــيس الــوزراء عـادل عــبـد
هـدي على أهـميـة اجناح قـطاع ا
الــطــاقــة في الــعــراق وال ســيــمـا
الـكـهربـاء كـونـهـا مسـألـة وطـنـية
واسـتـراتـيــجـيـة ومـعـيـار جنـاح.
هدي خالل ونقل بيـان عن عبـد ا
اجـتــمـاع جلـنـة الــطـاقـة قـوله ان
(مــلـف الــطــاقــة يـــجب ان يــكــون
ــســتــوى الــتــحــدي  ووجــهــنـا
بــالــتـعــاون بــ الــوزارات وبـذل
اقـــصـى اجلـــهـــود واالمـــكـــانـــات
لـــتــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء جلــمـــيع
ــنـاطق احملــافـظــات وال سـيــمـا ا
احملـرومــة بـسـبب مـاتــعـانـيه في
فــــصـل الــــصـــــيـف من ارتـــــفــــاع
بدرجات احلرارة) ولفت الى انه
(بــــحـــــثـــــنــــا مـع وزراء الــــنـــــفط
ائـية واقع ـوارد ا والكـهربـاء وا
الـعـمل واالنــتـاج واالسـتـعـدادات
ــــعــــاجلـــات اجلــــاريــــة وطـــرق ا
ـقـتــرحـة والـقــضـايـا واحلـلــول ا
ـــــالـــــيــــة وتـــــأمــــ االداريــــة وا
االيــــــرادات وامـــــدادات الــــــغـــــاز
وضــــرورة اخـــــتـــــصــــار الـــــزمن
وتـسـريع جـهـود إجنـاز مـحـطات
توليد وانتـاج الطاقة الكـهربائية
ــــائي) اضــــافــــة الـى اخلــــزين ا
ـهدي انه ( وضع وتابع عـبـد ا
جـداول مـتـابــعـة مـحـددة لـلـقـيـام
بأعمال الصيانة الالزمة  واعادة
الكثيـر من احملطات الـعاطلة الى
شاكل العالقة ب االنتاج وحل ا
الــــــوزارات من اجـل تــــــوفــــــيــــــر
مـتــطـلـبــات الـكـهـربــاء وتـقـلـيص
سـاعــات الـقـطع). كـمــا عـقـد عـبـد
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ـمـلـكة الـعـربـيـة السـعـوديـة إتفـاقـيـة جـوية مع أقـر مجـلس الـوزراء في ا
الـعــراق. وقـالـت وكـالــة االنـبــاء الــسـعــوديـة ان مــجــلس الـوزراء (وبــعـد
االطالع عـلى مـا رفـعه وزيـر الـنـقل رئـيس مـجـلس إدارة الـهـيـئـة الـعـامة
ـدني وبـعـد الـنـظر في قـرار مـجـلس الـشـورى قـرر اجمللس لـلـطيـران ا
ـمـلكـة الـعـربـية ـوافقـة عـلى اتـفـاقـية اخلـدمـات اجلـويـة ب حـكـومـتي ا ا
الـسـعـوديــة وجـمـهـوريــة الـعـراق). وأشـارت الى (إعــداد مـرسـوم مـلـكي
وافقة في  26 من حزيران بـاالتفاقية). وكان مجـلس الوزراء صوت با
ـاضي على مـشروع قانـون تصـديق اتفـاقية الـنقل اجلـوي ب حـكومة ا

العراق وحكومة السعودية.
ـدني الـعـراقي امس االربـعـاء  خدمـة بـطـاقة وأطـلـقت سلـطـة الـطـيران ا
ـميـز في مطـارات البالد العـاملـة خملتـلف الشـخصيـات الفـنية ـسافر ا ا
ا قدموه خالل ية والرياضـية ومبدعي الـعراق تثمـنياً وتقـديراً  واألكـاد
مـسيرة عملهم في خـدمة العراق في كافة اجملـاالت ونقل بيان عن مدير

مـطار بغـداد الدولي علي مـحمد تـقي القـول خالل استقـباله شخـصيات
ـبادرة جـاءت بتـوجيه واهـتـمام مـدير عـام سلـطة ـطار ان (تـلك ا فـنيـة با
دني العراقي عـلي خليل ابراهيم وحرص الـسلطة على تكر الـطيران ا
الـشخصيات الـعراقية الرائـدة التي ساهمت في رفع اسم الـعراق عاليا
ـمـيـز تتـضـمن عدة ـسـافر ا في احملـافل الـدوليـة). واوضح ان (بـطـاقة ا
طـارات احمللـية عـرفانـا وامتـنانا تـسهـيالت وخدمـات متـميـزة في كافـة ا
طـار وحتى ـبدعـينـا الكـرام منذ الـلحـظات االولى لـدخولـهم الى بـوابة ا
سـفرهم من خالل التـنسيق مع الـعالقات واإلعالم في السـلطة). واشار
الـبيان الى ان (الـشخصـيات العـراقية الـتي كرمت ثمـنت مبادرة سـلطة
ـدني العـراقي مـعتـبـرينـهـا خطـوة مهـمـة في تـعزيـز مكـانـاتهم الـطيـران ا
ة  بادرة الكر وأدوارهم عبر تلك اخلدمة التي منحت لهم خالل هذه ا
وقـاموا بعدها بجـولة ميدانية في اروقـة مطار بغداد الدولي لالطالع عن
ـقدمـة لـلـمـسـافـرين والـتـغـيرات قـرب لـطبـيـعـة اخلـدمـات والـتـسـهـيالت ا

الواضحة التي سيلمسها اثناء السفر).

ناقشة اجناح قطاع الطاقة ≈ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء يترأس اجتماعا 
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بـــحث رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صــالح مع مـلك اســبـانـيـا فــيـلـيـبي
الـسـادس العالقـات التـاريـخيـة ب
ـا الـبـلـدين وضـرورة تـرسـيـخـهـا 
ـشتـركة لـلشـعب ـصالح ا يـخدم ا
. وقــال بــيـــان تــلــقــته الــصـــديــقــ
(الـــــزمــــان) امس ان (اجلـــــانــــبــــ
اسـتعرضا العالقات التاريخية ب
ـا الـبـلـدين وضـرورة تـرسـيـخـهـا 
ـشتـركة لـلشـعب ـصالح ا يـخدم ا
) واكـــــد صـــــالح ان الــــصـــديــــقـــ
(الـعراق يسعى الى تطوير عالقاته
مـع مــحــيـــطه اإلقــلــيـــمي والــدولي
نطقة) لـتعزيز مكـانته ودوره في ا
مــشــيــدا بـ ( دعم اجملــتـمـع الـدولي
العـــادة اعـــمـــار الـــبالد والســـيـــمــا
مـــنـــاطـــقه احملــررة) ودعـــا صــالح
احلــكــومــة االســبــانــيــة (لالســهــام
بــفـعــالـيــة في حــركـة الــبـنــاء الـتي
يــشــهــدهـا الــعــراق عــلى مــخــتـلف
الصعد) مثمناً (دورها ومشاركتها
الفعالة في احلرب ضد داعش). من
ـلك (اعجابـه بصمود جـهته أبدى ا

الــعــراقـيــ وتــضـحــيــاتـهـم بـوجه
اإلرهـــاب) مــــؤكـــداً (حـــرص بالده
عـــلى تــوطـــيــد عالقــات الـــصــداقــة
وتـوسيع آفـاق التـعاون الـبنـاء ب
الـبـلدين واسـتـعدادهـا  للـمـساهـمة
فـي اعـادة البـنـاء االعـمـار). ووصل
فيليبي السادس امس األربعاء إلى
بـغـداد في زيـارة غيـر مـعـلنـة وتـعد

لك إسـباني إلى األولـى من نوعهـا 
. وفي بـزة الــعـراق مــنـذ  40 عــامــاً
ـلك حـال وصـوله عـسـكـريـة تـفـقّـد ا
قــوات بـالده اخلـاصــة فـي الــعـراق
ومـن ثم التـقى قائـد دائرة الـتدريب
في بـعثـة النـاتو . وقـدمت الـسفارة
اإلسـبـانيـة لـدى بغـداد اعـتذارا إلى
الـــعــراق عـن رفع الــعـــلم الـــعــراقي

لك الذي وصل الـقد على طائرة ا
امس.وكـتبت السفارة عبر حسابها
الـــرســـمي في فـــيـــســـبـــوك (نـــقــدم
اعـتذارنا الشديد للخطأ الذي حدث
من قــبل طـيــاريـنــا بـتـعــلـيق عــلـمـا
ســابــقــا لــلـعــراق أثــنــاء الــزيـارة).
وتــداولت مــواقـع مــقــطــعــا يــظــهـر
الـطـائرة اخلـاصة لـلـملك اإلسـباني

وهـي تــــرفع الــــعــــلم الــــعــــراقي ذا
الـنـجـوم الـثالث الـذي يـعـود لـنـحو
ثـالثة عـقـود قـبل تـغـيـيـره. الى ذلك
ـشترك اكـد صالح ضـرورة العـمل ا
لـدعم البـرنامج احلـكومي. واوضح
الــبـيـان ان (صــالح الـتــقى بـرئـيس
الكي إئـتالف دولة القانون نوري ا
وجـــرى خـالل الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشــة
اســتــكــمـال الــتــشــكـيــلــة الــوزاريـة
ـطروحة بـشان إقرار ـالحظات ا وا
ـــــوازنــــة الـــــعــــامـــــة واألوضــــاع ا
ـستجدات الـسياسيـة واألمنية). وا
فـيما ردت احملكمة االحتادية العليا
 دعـوى بشأن عدم دستورية تكليف
رئــــيس مــــجـــلس الــــوزراء . وقـــال
ـتـحدث الـرسمي لـلـمحـكمـة إياس ا
الـــــســـــامــــوك فـي بــــيـــــان امس إن
(احملـكـمة عـقـدت جلـستـهـا برئـاسة
الــقـاضي مـدحت احملــمـود ونـظـرت
دعي دعـي ان ا دعـوى ذكـر فـيـهـا ا
عـلـيه األول رئـيـس اجلـمـهـوريـة قد
ــدعي عــلـيه الــثــاني رئـيس كــلف ا
مــجـلس الـوزراء بـتـشــكـيل مـجـلس
ــادة /18 الـــوزراء والســـيـــمـــا ان ا
رابـعـاً من الـدسـتور اكـدت ال يـجوز

ن يـحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ
مـنصـباً سـيادياً وتـلزمه ان يـتخلى
ـكتـسبـة وينظم ذلك عن جـنسـيته ا
ــادة /9رابـــعــاً من بـــقــانـــون وأن ا
قـانـون اجلنـسيـة الـعراقـية رقم 26
لـسـنـة  2006 قـضت بـنـفس احلـكم
ادة) مـبـيـنا ان الـذي أوردته تـلك ا
ـدعي طـلـب من احملـكـمـة التـثـبت (ا
ـــدعي عـــلــيه الـــثــاني مـن تــنــازل ا
رئـيس مجـلس الوزراءعن جنـسيته
ـكتـسـبـة وبخالف ذلك الـفـرنـسيـة ا
احلــكم بــعــدم دســتـوريــة تــكــلــيـفه
ــدعـي األول رئــيس وإلـــغــاء أمـــر ا
اجلــمـهــوريـة بــتـكــلــيـفه بــتـشــكـيل
مـجـلـس الوزراء) وتـابع الـسـاموك
ان (احملـــكــمــة ذهـــبت إلى أن طــلب
ــدعي مــنــهـا الــتــثــبت من تــخـلي ا
ـدعي عـليه الـثـاني رئيس مـجلس ا
الــوزراء عن اجلـنـسـيـة الــفـرنـسـيـة
ــــكـــــتــــســــبــــة أمـــــر يــــخــــرج عن ا
ادة  4من اختصاصها احملدد في ا
قـــانــونــهــا رقم  30 لـــســنــة 2005
ـادة  93 مـن الـدسـتــور  وبـنـاء وا
عـــلــــيه قـــررت رد الـــدعـــوى لـــعـــدم
استنادها إلى سند من الدستور). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكـــد الــنـــائب عن كـــتــلـــة احلــزب
ـقراطي الـكردسـتاني مـحمد الد
شــــاكـــر أن نـــســـبـــة إالقـــلـــيم في
12.67 ــــــــوازنــــــــة بـــــــــلــــــــغت  ا
ــئـة.وقــال شـاكـر فـي تـصـريح بـا
امس إن (الــقـوى الـكــردسـتــانـيـة
كــانـت تـــريــد تـــمـــريـــر مـــقـــتــرح
ـوازنـة فيـمـا يخص احلكـومـة با
حـصـة اإلقـلــيم لـكن مـا  طـرحه
ـــالـــيــة من مـــقـــتـــرح لــلـــجـــنـــة ا
ــانــيــة كـــان أيــضــاً جــيــداً الـــبــر
ضي به ومقبـوالً من قبلـنا و ا
وتمريره بـجلسة الـتصويت على
ــــوازنــــة) وأضــــاف أن (عــــزل ا
رواتـب مـــــــوظــــــــفـي اإلقـــــــلــــــــيم
وتـخـصـيـصـات الـبـيـشـمـركـة عن
الـسـجـاالت الـسـيـاسـيـة في حـال
حصلت خالفات مسـتقبالً خطوة
مـــهـــمـــة ومــدعـــومـــة من جـــمــيع
ختلف كتلهم) ان  أعضاء البر
ولفت إلـى أن (حكـومـة كردسـتان
سـتـلـتزم بـدفع  250 ألف بـرميل
من الــنـفط يـومــيـاً مـقــابل حـصـة

اإلقــلــيم وبـحــال عــدم الـتــزامــهـا
بـــتــســلـــيم الــنـــســبــة  فــســـيــتم
استقطـاع ما يعادلـها من حصته
ــوازنــة دون أن يــكــون هــنـاك بــا
ـــوظـــفـــ مـــســـاســـاً بـــرواتـب ا
وتخـصـيصـات الـبيـشـمركـة وهو
أمر مـنـطقي ومـقـبول) مبـيـنا ان
ـوازنـة كـانت (حـصــة اإلقـلـيم بــا
ــــئــــة ثــــابــــتــــة وهي 12.67 بــــا
واحلديث عـن كونـهـا وصلت إلى
ـــئــة غـــيـــر صـــحــيح ألن  20 بـــا
وظف جزء من موظفي رواتب ا
العراق وتخصيصات البيشمركة
ضمن منظومة الدفاع العراقية ال
عالقة له بـتـخصـيصـات التـنمـية
لإلقـلـيم أو أيـة مـحـافـظـة). ودعـا
االحتاد الوطني الكردستاني الى
ـسـائل العـالـقـة ب اهـميـة حل ا
الفـرقاء وتـقـد افضل اخلـدمات
للـمواطـن . وقـال بيـان لالحتاد
ـــكــــتب الــــســــيـــاسي امـس ان (ا
لالحتـاد عـقد اجـتـمـاعـا بـاشراف
كوسرت رسـول علي وناقش آخر
ـــســتــجـــدات الــســيـــاســيــة في ا
كردستان والعالقات مع االطراف

قراطي السياسية والسيما  الد
الـــكــردســتـــاني بــشــان تـــشــكــيل
احلــكــومـة اجلــديــدة في االقــلـيم
ـــــســــــائـل الـــــعــــــالــــــقـــــة وحـل ا
ومستجدات االوضاع في العراق
ـــنـــطـــقــة) مـــؤكـــدا (ضــرورة وا
استمرار االجتمـاعات التشاورية
مع االطـــراف الــســـيــاســـيــة حلل
ــسـائل الــعـالــقـة  والســيـمـا ان ا
ســيــاســة االحتـاد ثــابــتــة بــشـان

وحدة الصف السياسي ) .
و تظـاهر الـعـشرات من اصـحاب
ــولــدات في مــحـافــظــة كــركـوك ا
بـــســبب الـــتــســعـــيــرة اجلــديــدة
لـألمــبـــيـــر في احملـــافـــظـــة.وقــال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس إن
ـولـدات في (عـددا من اصـحـاب ا
احملــافـظــة خــرجـوا بــتـظــاهـرات
ــولــدات بـــســبب امـــام رابــطـــة ا
الـتـسعـيـرة اجلـديـدة). يـشار الى
أن تسعـيرة األمبـير لشـهر شباط
قـبل حـددت على اسـاس تسـعة ا
االف ديـنـار اال أنه  االعـتـراض
عـــلـــيــهـــا أمس لــتـــنــخـــفض الى

ثمانية االف دينار.  
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مـئــويــة حتت الـصــفــر. وعـرضت
قـنــوات الـتــلـفــاز احملـلــيـة صـورا
لكتل ضخمة من اجلليد تمأل نهر
شـيــكـاغــو وبـحــيـرة مــيـشــيـكـان.
وأغلقت السلطات اإلقليمية مئات
دارس وألـغت شركـات الطـيران ا
أكــثـر مـن ألـفـى رحـلــة . ويــعــتـزم
ـســؤولـون فى شــيـكـاغــو إلـغـاء ا
دارس الدراسـة جلـمـيع تالمـيـذ ا
الـبـالغ عـددهم  360 ألـفـا بـسـبب
الــطــقس. وفــتح مـــســؤولــون فى
مــديـــنــة دى مـــوين بـــواليــة أيــوا
مالجئ لـلـتـدفـئـة وقـالت أيـضا إن
ــقــدور الــســكــان الـبــقــاء داخل
مــــــراكــــــز الــــــتــــــســـــوق مـن أجل
الدفء.وفى جورجـيا أغلق حاكم
ـكــاتب الــواليــة بــرايــان كـيــمـب ا
احلـــكـــومــيـــة فى  35مـــقـــاطـــعــة
دارس أيـضا فى أنحاء وأغلقت ا
مختلفة من الوالية. الى ذلك قالت
ــــسح اجلــــيـــولــــوجي هــــيــــئـــة ا
األمـريــكــيـة إن (زلــزاال بــقـوة 5.3
درجة وقع قـبـالة سـواحل تـايوان
امس األربعاء وتسبب في اهتزاز
باني في العاصمة تايبه لكن لم ا
تــرد تــقـاريــر عن وقــوع خــســائـر

مادية أو بشرية). 

والـــفــــعـــال في تـــصــــريف مـــيـــاه
الـسـيـول لــتـخـطي األضـرار الـتي
تخلفها) وتسببت عاصفة ناجتة
عن الـدوامـة القـطـبـيـة مـوجـة برد
خطيرة إلى مساحات شاسعة من
تحدة تمتد من داكوتا الواليات ا
الشـمـاليـة واجلنـوبـية حـتى م

مع توقـعـات بتـساقـط الثـلوج فى
أقــــصـى اجلــــنــــوب فـى أالبــــامــــا
وجورجـيـا.وكانت مـنـطقـة الـغرب
األوسـط األمـــــريـــــكـي من أكـــــثـــــر
نـاطق تضـررا حيث انـخفضت ا
درجــات احلــرارة إلى  18 درجــة

ـوارد في احملـافـظة مـهـند مديـر ا
ـعـمـوري لـ (الـزمان) أن (جـمـيع ا
الكات الهندسيـة والفنية فضال ا
ديـرية عن اآلليـات الـتابـعـة الى ا
في االقضـيـة والنـواحي في حـالة
اســـتــنـــفــار حتـــســبـــا ألي طــار
بــــســـبب غــــزارة األمـــطــــار الـــتي
اجــــــتـــــاحـت الـــــبـالد في اآلونـــــة
االخــــــيــــــرة وأدت الـى ارتــــــفـــــاع
ـيـاه) مـشيـرا الى ان مـنـاسـيب ا
(جمـيع اخلـطط االستـبـاقيـة التي
ديـرية بالـتنـسيق مع وضعـتهـا ا
مديرية الصيانة لها الدور الكبير
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـوزارة الــنـقل ان يــكـون الــطـقس
غــائـــمــا جـــزئــيــا فـي اغــلب مــدن
العـراق . وقـالت الهـيـئة في بـيان
امس ان (الـطـقس غــائـمـا جـزئـيـا
في اغـــلب مـــدن الـــبالد ودرجــات
احلرارة مـقـاربة لـلـيوم الـسابق).
ـــــائـــــيــــة ــــوارد ا ودعـت وزارة ا
االهالي ضـمن حـوض نهـر ديالى
الخــذ احلـــيــطــة لـــتــجـــنب خــطــر
الـفــيــضـان.واشــار كـتــاب رسـمي
لـلــوزارة مـرسل الـى قـائــمـقــامـيـة
قضـاء بعـقوبـة انه (نظـرا الرتفاع
منسوب نهر ديـالى نتيجة لزيادة
ـــائـــيــة الـــواردة من االطالقـــات ا
مـؤخـر سـد حـمريـن يرجـى تـبلـيغ
االهـالي الـسـاكـنـ ضمـن حوض
الـنــهـر التـخــاذ احلـيــطـة واحلـذر
لتجـنب خطر الـفيضـان). واعلنت
ــــائــــيـــة في ـــوارد ا مــــديـــريــــة ا
احملـافظـة انـهـا استـنـفـرت جـميع
مالكاتهـا ووضع خطط استـباقية
لتـصـريف ميـاه السـيـول لتـخطي
األضـرار الــتي تــخـلــفـهــا .  وقـال
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تهم i³∫ قوات امنية تقبض على اثن من ا
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