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طبعة العراق 

اال الطالباني 
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توقع خـبيـر امـني استـمرار بـقاء
الــقـوات االمــريــكـيــة في الــعـراق
لـــصـــعـــوبـــة اجـــراء عـــمـــلـــيـــات
انــســـحــاب ســريـــعــة فــضال عن
ــان اخــتالف الــرؤى داخل الــبــر
بــ مـــؤيــد ورافـض لــوجــود اي
قــوات اجـنــبــيـة . وقــال اخلـبــيـر
صـفـاء االعــسم لـ (الـزمـان) امس

ان (زيارة وزيـر الـدفاع االمـريكي
وكـــالــة بـــاتــريـك شــانـــاهــان الى
بــغــداد تــأتي فـي اطــر مــنــاقــشـة
وجود قـوات بالده داخل الـعراق
ـسـؤولــ والسـيـمـا اصـبح مع ا
ـــــوضـــــوع شـــــائـك جــــدا هــــذا ا
الحـتـمـالـيـة صـدور قـرار من قـبل
مجـلس الـنـواب او االتفـاق عـليه
الن الـرؤى ما زالـت مخـتـلـفـة ب
مـــؤيــد ورافض لـــبــقـــاء الــقــوات

االجــــــنــــــبــــــيــــــة داخـل االراضي
العراقية). ,واضاف ان (عمـليات
تطـهيـر االرهاب  مـستـمرة ضمن
اتــفــاقــيــة مع الــتـحــالف الــدولي
وبـالــتـالي الـعـراق لـم يـكـمل هـذا
لـف وحاجـته لـلتـعـاون مع تلك ا
ـــعــلـــومــات الــقـــوات لـــتــبـــادل ا
االســتـخــبـاريـة بــشـأن اجملــامـيع
االرهابية) ,وتوقع االعسم (رغبة
ــتـحــدة بــالـبــقـاء في الــواليـات ا

الــعــراق لــصــعــوبــة االنــســحـاب
ـوجـودة الـســريع من الــقـواعــد ا
حــالـيــا مـا لـم يـكن هــنـاك اتــفـاق
صــــلب يـــــفــــضـي بــــأجـالء تــــلك
الــقــوات). ووصل شــانـاهــان في
زيــارة غــيــر مــعــلــنــة الى بــغـداد
تــــرمي إلى لــــقــــاء مــــســــؤولــــ
عـراقــيـ بـيـنــهم رئـيس الـوزراء
ــهـدي الـذي الــتـقـاه عـادل عــبـد ا
امس وبـــحث مــوضـــوع حتــديــد

طـــبـــيـــعـــة الـــقــوات ودورهـــا في
تـدريب الـقوات الـعـراقـيـة وبحث
مسـألة وجـود الـقوات األمـريكـية
في الـعــراق بـعـد االنــسـحـاب من
سـوريـا. ويـســعى شـانـاهـان إلى
طمـأنة احلـكـومة الـعراقـية حـيال
نـيــات الـبــنـتــاغـون. وأثـار إعالن
تـرامب نــيـته الـبــقـاء في الـعـراق
بــهــدف مــراقـبــة إيــران اســتــيـاء
بــــغــــداد وأعـــــاد بث الــــروح في
حملة الـداع إلى رحيل اجلنود
األمـــريــكــيـــ عن الــبـالد. ومــنــذ
اجـــتــيـــاح الــقـــوات األمــريـــكــيــة
لـلـعـراق في الـعـام  2003  يـثـير
هــذا الــوجــود جــدال حــيث وصل
ــنــتــشــرين عــلى عــدد اجلــنــود ا
االراضي العراقية إلى  170 ألفا
قبل أن يـنـسحـبـوا نهـاية 2011 
لكن واشـنـطن أرسلـت قوات بـعد
ذلك في إطــار الــتــحـالـف الـدولي
للتـصدي لداعش الـذي تشكل في
 2014وبـعــد أكـثـر مـن عـام عـلى
إعـالن بـــغــداد االنـــتـــصـــار عـــلى
داعـش وعـــلى أعـــتـــاب انـــتـــهــاء
الهـجـوم األخـير في سـوريـا علت
أصوات تـدعـو إلى انسـحـاب تام
ونـهـائي لـتـلك الـقـوات وبـالفـعل
فقـد  تقـد مـشروع قـانون في
ــان وفي صـورة نـادرة قـد الـبـر
يــكــون هــنــاك إجــمــاع عــلــيه من
جانـب أكبـر كـتلـتـ في اجمللس.
في غــضـون ذلك  ,شــدد رئــيــسـا
حتـالف اإلصالح واإلعـمـار عـمار
احلـكيم ومـجـلس الـنواب مـحـمد
احلــلـبــوسي عــلى رفض تــواجـد
القوات القتاليـة البرية والقواعد
العسكـرية على األرض الـعراقية.
وقــال بـيــان امس ان (اجلــانــبـ
اكـــدا ضــرورة تــعــضـــيــد مــوقف
احلكومـة ورؤيتهـا جتاه احلاجة
لـهــذا الـتــواجـد) ,مـشــددين عـلى
(رفض تـواجـد الـقـوات الـقـتـالـية

البـرية والقـواعد العـسكـرية على
األرض الــــعـــــراقــــيـــــة). وكــــشف
شانـهـان الذي وصل بـغداد امس
الثالثاء عن فحـوى مباحثاته مع
ـهـدي. وقـال شــانـهـان في عـبــد ا
تـصـريح امس (نـحن في الـعـراق
بــــدعـــــوة مـن احلــــكـــــومـــــة ومن
مــصــلـحــة أمــريــكـا بــنــاء قـدرات
أمـنـيــة عـراقـيـة) ,مـشـيـرا الى ان
ــهـدي (مــبــاحــثــاتــنــا مع عــبــد ا
ســتـركــز عـلـى طـبــيـعــة اخملـاوف
والديـنامـيكيـات السـياسـية التي
ـتـعـلق بـوجـودها يـواجـهـونهـا ا
في العراق). ويعقد مجلس االمن
الــيــوم األربــعــاء جــلــســة بــشـأن
ــتـــوقع ان يــقــدم الــعـــراق ومن ا
مثل اخلاص لالم العام فيها ا
ـتــحـدة جـيـنــ هـيـنـيس لال ا
احـــاطــة بـــشــان الــتـــطــورات في
ـسـاعـدة. عـلى الـعـراق لـتــقـد ا
صعـيد مـتصل أفـادت سورية عن
مقتل وجرح 70 مدنيا على األقل
فـي مـــجـــزرة جـــديـــدة لـــطـــيـــران
الـتـحــالف األمـريـكي عــلى مـخـيم
للمدنـي في بلدة الـباغوز بريف
ديرالـزور شرق سـوريا والـقريـبة
من حــــــدود الـــــعــــــراق. واكـــــدت
ـصــادر ان (طـائـرات الــتـحـالف ا
شـنت غــارات عـلى أطــراف قـريـة
الـــبــاغـــوز بــالــقـــرب من احلــدود
الـعـراقيـة مـا أدى إلى اسـتـشـهاد
 16مـدنـيـا بـيـنـهم سـبـعـة أطـفـال
ـــــــنـــــــازل ووقـــــــوع دمـــــــار فـي ا
تحدث متلـكات). فيمـا اعلن ا وا
بـاسم الـشـرطـة اإلنـدونـيـسـية أن
ـــواطن اإلنــدونـــيــسي مـــحــمــد ا
ـــلــــقب (بــــجالد ســــيف الــــديـن ا
داعش) قُـتل فـي سـوريـا.وأوضح
تـحدث باسم ديدي براسـيتـيو ا
الشـرطة أن (شـظيـة قذيـفة دبـابة
قـــتـــلـت ســـيف الـــدين فـي بـــديــر

الزور). 
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رأى خــبـــيــر نــفـــطي عــدم وجــود
ـصـدرة امـكــانـيــة قـويــة لـلــدول ا
للنفط داخل منظـمة اوبك للتحكم
ــيــا بــسـبب بــأســعــار الـنــفط عــا
الصراعـات السـياسـية واالحداث
الـتـي تـشـهــدهـا مــنـطـقــة الـشـرق
ـــؤشــرات االوسط  مـــؤكـــدا ان ا
احلـالـيـة تـفـيـد بـصـعـوبـة تـراجع
االســـــــــــــعـــــــــــــار دون  60 دوالرا
لــلـــبــرمــيل. وقـــال بــيــوار خــنس
لـ(الـــــــزمــــــــان) امس ان (الـــــــدول
صدرة لـلنـفط ال تمتـلك امكـانية ا
ـقــومـات الـتي قـويــة لـلـتـحــكم بـا
تـــؤدي الى اســـتـــقـــرار االســـعــار
نـــتـــيــجـــة مـــا تــشـــهـــده من عــدم
اســـتـــقـــرار ســـيـــاسي فـــضال عن
وجـودة في مـنطـقة الصـراعـات ا
الـشـرق االوسط وتــوزيع الـنـفـوذ
واحلـــصــــار عـــلى طــــهـــران ومـــا
يـحـدث في فـنــزويال ونـيـجـيـريـا)
ـؤشــرات احلـالـيـة واضـاف ان (ا
تــؤكــد صــعــوبــة تــراجع اســعــار
النـفط الى اقل من  60 دوالرا الن
الدول الكبرى السعودية وامريكا
وروسـيـا يـصــدرون يـومـيـا نـحـو
 10 مـلـيـون برمـيـل وبالـتـالي هم
ية من يسـيطر عـلى السـوق العـا
اضــافــة لــتـذبــذب اســعــار الــغـاز
وانــــخـــافـــضــــهـــا الى اكــــثـــر من
دوالرين بــعـــد مــا كــانت نــحــو 5
ـكـعب الـواحـد) دوالرات لـلـمـتـر ا
مـشـيـرا الـى ان (هـنـاك تـوجـهـات
ـنــتـجــة لـلــغـاز من قــبل الـدولــة ا
الـطـبـيـعي بــأنـشـاء مـنـظـمـة عـلى
نتجة للنفط غرار منظمة الدول ا
ية ومنافس بهدف خلق سوق عا
لـلـنـفط ومـصـادر الـطـاقـة االخرى
ـكن لـكن بـالـظــروف احلـالـيـة ال 
الي مـصــدر طــاقـة بــديل ان يـحل
عن الــــنـــفط ) . وبــــشـــأن اقــــلـــيم
كردستان  اكد خنس انه (في ظل
ظروف االمن واالسـتـقـرار واعادة
الـوضع الـى مـا قـبـل احـداث عـام
 2017 اثــــمــــرت عن تــــشــــجــــيع
الشـركـات االجـنبـيـة العـامـلة  في

كـــردســتـــان بــتـــعــزيـــز الــنـــشــاط
االقــتـــصــادي فـي مــجــال الـــنــفط
والـــغــاز وهـــذا مــا ســـيــؤدي الى
تـوســيع رقع االســتـكــشـاف ورفع
طاقـة االنتاج) الفتـا الى ان ( هذا
ســيـنــعـكس ايــجــابـا عــلى اعـادة
ــشـاريع الــبــاغـلــة نــحـو 2500 ا
مشروعـا توقفت مـنذ احلرب ضد
وازنة على االقليم داعش وقطع ا
ــا ســتـــســهم بــاحــيــاء مــوارد  
اقـــتــصـــاديــة لـــلــحـــكــومـــة الــتي
سـتشـكل قـريـبـا بـأعـادة االوضاع
كـــــمــــا  ونـــــأمل من احلـــــكــــومــــة
االحتـاديـة مـسـاعـد كردسـتـان في
تطويـر اجملاالت النـفطية الن ذلك
.( سيعـود بالفـائدة لكال اجلـانب
وكـشــفت وزارة الـنــفط عن كــمـيـة
إنتـاج كردسـتان من الـنفط اخلام
وتفائـلها بـألتزام االقـليم بتـسليم
مــا يـــزيــد عن  250 الف بــرمــيل

يوميا.
 وقــال الـوزيــر ثــامــر الـغــضــبـان
خالل مـؤتـمـر عــقـده في الـبـصـرة
(متـفائل جـداً بأن حـكومـة االقليم
ســتـلــتـزم بــاالتـفــاق الـذي تــسـلم
ـوجـبه مــا يـزيـد عن  250 ألف
بـــرمــيل يـــومــيـــاً إلى احلـــكــومــة
اإلحتــاديـة) الفــتــا الى انه (عــقــد
اجتـماعـا بنـاء مع رئيس حـكومة
إالقلـيم نـيـجيـرفـان الـبارزاني في

زيـــــارته األخـــــيــــرة الـى بــــغــــداد
اضي والـتي اكد فيها األسبوع ا
انـتـاج كـردسـتـان نـحو 420 ألف
بـرمـيل يـومـياً وسـيـصل إلى550
ألف برميل بنهاية العام اجلاري)
وبــشــأن زيـارتـه الى شــركـة نــفط
اجلـــنــــوب في احملــــافـــظـــة  اكـــد
الـغـضـبـان ان (مـصافـي اجلـنوب
تــلـــعب دوراً كــبــيـــراً في تــوفــيــر
نتجـات النفـطية في البالد وان ا
الطاقـات االنتاجيـة ستصل خالل
نـهايـة هـذا الـعام لـلـمـصفى 280
الف بـــرمــيل بـــعــد االنــتـــهــاء من
نصـب وتشـغـيل وحـدتي حتـس

( البنزين و االنتـاجية اجلديدت
واوضح الـغــضـبــان ان (مـعـدالت
ـصاحب بلغت االستثمـار للغاز ا
ئة  وهذا االنتاج الوطني  60 با
ســيـؤمـن احـتــيــاجـات الــبالد من
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وايــقـاف
عـمـلـيــات االسـتـيـراد اخلـارجي).
بـدورهـا  قـالت رويـال داتش شل
إن شـركة غـاز الـبـصرة الـعـراقـية
ئة ستزيـد طاقتـها بنـسبة  40با
في إطـــار خـــطــة اســـتـــثــمـــاريــة.
واضـافت في بـيـان امس ان (غـاز
الــبـصــرة مــشــروع مـشــتــرك بـ
شـــــركــــــة غـــــاز اجلـــــنـــــوب وشل
وميتسوبيشي ونعمل على زيادة

ئة).  الطاقة الى نسبة  40 با
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دوائـر الـدولـة عـبـر مـا تمـلـكه من
مواد مخصصة لهذا العمل حيث
ضـبط بـحـوزتـهم مـئـات الوثـائق
واالخـتام ومـبـالغ مـاليـة قـيمـتـها
 43 مـلــيــونـاً و 925 الف ديـنـار
و 1500 دوالر وطـــــابــــــعــــــتـــــ
مــلــونــتـ و 21 خـــتــمـــاً مــزوراً
وجـهاز اسـتـقبـال لـلبث وكـامـيرا
مراقـبـة وخمـسـة أجهـزة مـوبايل
وجهاز حاسوب مـحمول يحتوي
عــــلى خـــــتــــام ووثـــــائق مــــزورة
مــخــتــلــفــة و قــنـــابل مــخــتــلــفــة
االحـجام و 16 شـريـحـة اتـصـال
مــخـتــلـفــة بــاالضـافــة الى وحـدة
تـــخــزيـن وجـــهـــاز اســـتـــنـــســاخ
ومشروبات كحولية) مشيرا الى
(إحـالـة هؤالء بـصـحـبـة االجـهزة
ـضبـوطـة الى القـضـاء ليـنـالوا ا
جـــزائـــهم الـــعــــادل).واعـــتـــقـــلت
الــقـوات االمــنـيــة شــخص يـدعي
ـــســـاومـــة والــده انـه اخـــتــطـف 
ـــــبــــــلغ مــــــئـــــة  الـف دوالر في
تحدث باسم وزارة بغداد.وقال ا
الــداخـلــيـة في بــيـان امس (بــعـد
حــضـرونــا الى مــكـتب مــكـافــحـة

ـــنــصــور الــتــابــعــة إلى اجــرام ا
مــديــريــة مــكــافــحــة بــغــداد جـاء
شـخص لــيـبـلغ عن تــعـرض ابـنه
الى حـــادث خـــطف) مـــضـــيـــفـــا
عـلومات والتحري (وبعد جمع ا
ــــصـــــادر الــــســــريــــة من قــــبـل ا

ـراقــبـة  ومــشـاهــدة كـامــرات ا
الــتـــوصل الى ابـــنه والــذي كــان
متـفق مع احد اصـدقائه الخـفاءه
عن االنـــظـــار اليـــهــام ذويـه بــانه
مـخـطـوف ومـسـاومـة والده عـلى
مــــبــــلغ مــــئــــة الف دوالر). عــــلى

صـــــعــــيــــد مــــتــــصل  اوضح ان
ـة (مــفــارز اســتـخــبــارات اجلــر
ــنــظــمـة في بــابل وبــعــد تــوفـر ا
مـعـلـومــات دقـيـقـة ألـقت الـقـبض
عــلى مــتــهــمــ اثــنــ يــقــومـان
ــــتـــــاجــــرة بــــاآلثــــار  بــــعــــد بــــا

استـدراجـهم من محـافـظة واسط
ــــشــــهـــود الى بــــابل بــــاجلـــرم ا
( وبـحـوزتـهــا قـطـعـتـ أثـريـتـ
فارز ذاتهـا والعاملة مبينـا ان (ا
في نـيــنـوى تـمـكــنت من الـقـبض
على عـصابـة مكـونة من مـتهـم
اثـنـ في مـنـطـقـة كـراج الـشـمال
ــــوصل يــــقــــومـــان في ايــــســـر ا

ـتـاجــرة بـبـيع االثـار حـيث  بـا
ــشــهــود ضـــبــطــهــمــا بــاجلــرم ا
وبــحـــوزتــهم  105 قــطـع أثــريــة
ومن ضـمـنـها مـصـكـوكـات اثـرية
ـبـلغ كـانــوا يـحـاولــون بـيـعـهــا 
 300 الف دوالر)  وافـاد مـصـدر
بــأن مـجـمــوعـة مــسـلــحـة سـرقت
مبلغ  35 مليون دينار من محطة

للوقود في بغداد .
ــصـدر في تــصـريح امس وقـال ا
ان (مسلح مجهول يستقلون
ثالث عجالت قامـوا بسرقـة مبلغ
 35 مـلــيـون ديـنــار وجـهـاز دي 
في  ار  اخلــــاص بــــتــــســــجــــيل
الـــكــامــيـــرات من مــحـــطــة وقــود
السالم االهـليـة في منـطقـة جسر
ديـــالى) مـــشــــيـــرا الى ان (قـــوة

ــكــان وفــتــحت امــنــيـــة طــوقت ا
ــعــرفــة مـالبــســاته). حتـــقــيــقـــا 
وأغـلقت مـديـريـة االمن في هـيـئة
احلـــشــد الــشـــعــبي ثالثـــة مــقــار
وهمـيـة تنـتـحل صفـة احلـشد في
نصور في بغداد.وأكدت منطقة ا
الـــهــيــئــة في بـــيــان امس (انــهــا
قار مطبعة ضبطت بداخل هذه ا
باجـات وأسلـحة خـفيـفة وطـيارة
مــسـيـرة). وتــمـكــنت قـوة تــابـعـة
لــلـــحــشــد الــشــعــبي من احــبــاط
هــــجـــــوم لـــــداعش وقـــــتـل احــــد
عــنــاصــرهــا في قــضــاء قــانــقــ
بـديالـى . وقالت مـديـريـة احلـشد
فـي بــــــيـــــــان امس ان (قـــــــوة من
احلشد تمكـنت من احباط هجوم
إرهابي نفذه عـناصر داعش على
مـقر الـهـيئـة في خـانقـ اسـفرت
عن مـــقــتـل انــتــحـــاري وإصــابــة
آخـر). وفي مــحـافـظــة  الـنـجف 
ـدني اســتــطـاعت فــرق الــدفــاع ا
ـديـنـة اخـمـاد حـريـق انـدلع في ا
ـة وانقـاذ مجـمـوعة فـنادق القـد
ومــــحـــــال جتـــــاريــــة مـــــجــــاورة

للحــادث.
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الـــقت مــديـــريــة االســتـــخــبــارات
الـــعــســـكــريــة الـــقــبض عـــلى مــا
وصـفـته بأكـبـر عـصـابة لـلـتـزوير
ـحــافـظـة في قــضـاء الــفـلـوجــة 
األنبار تـختص بـتحويل عـناصر
ـصـاب الى ـقتـولـ وا داعش ا
مـتـوفـ وضـحـايـا ارهـاب. وقال
بـيان لـلـمديـريـة امس ان (عمـلـية
ـــيــــزة نـــفــــذت وفق نـــوعــــيــــة 
مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
ــداهــمــة احـد الــدور الــتــابــعـة
الكبر عصـابة تمتـهن التزوير في
حي الـرسـالــة بـالـفـلـوجـة وألـقـاء
الـقـبـض عـلى جـمـيـع عـنـاصـرهـا
ـكـونـة مـن ثـمـانـيـة اشـخـاص) ا
وأضاف ان (هذه الـعصابـة تقوم
بــتــزويــر مــســتــمــســكــات حتـول
ـــوجــــبــــهـــا عــــنـــاصــــر داعش
ـــصـــابـــ الى ـــقـــتـــولـــ او ا ا
مــــتـــوفـــ او ضـــحـــايـــا ارهـــاب
واستالم التعويضات اخملصصة
لذلك) مضيفا (كمـا تقوم بتزوير
معامالت للـمواطنـ في مختلف
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اخلـــاصــة بـــشـــبـــكـــة احلـــمـــايــة
االجـتـمـاعــيـة في ديـالى وكـيـفـيـة
ـــهــمــة). دعـم هــذه الــشـــريــحــة ا
واوضح الــكــيالني انه  (ســيــتم
شـمــول اكـثـر من  35الف عـائـلـة
ضـمـن شـبـكـة الــرعـايـة لــلـوجـبـة
اخلامسة خالل األيام القادمة في
احملـــافــظــة إضــافـــة فــتح فــروع
تابعة لوزارة الـعمل في االقضية
والنـواحي وذلك لتـخفـيف الزخم
ـواطـن واسـتيـعـاب معـامالت ا

بانسيابية خدمة للصالح العام).
ـديريـة الـعامـة لـتربـية وأعلـنت ا
ديالى نـتائج االمـتحـان الوزاري
لــــلـــصف الـــســــادس االبـــتـــدائي
الــتـــمــهـــيــدي لـــلــعـــام الــدراسي
اجلــــاري. وقـــــال مـــــديـــــر قـــــسم
ديـريـة العـامة األمتـحـانات فـي ا
لـــتــربـــيــة ديـــالى مــاهـــر عــلــوان
لــ(الـــزمـــان) امس إن  ( نـــســـبـــة
النجاح في احملافظة بلغت 3.34
ـــئــة مــعــلــنــا عن  (فــتح بــاب بــا
االعـــتــــراض اعـــتـــبـــارا من يـــوم
ــدة اســبــوع األربــعــاء الــقــادم و
كامل ويـكون تـقد االعـتراضات

ديرية) . في ديوان ا
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أعــلــنت صــحـة ديــالى عن والدة
سيدة لـسـبعة توائم بـسابقة هي
االولى من نــوعــهــا. وقــال مــديــر
اعالم صــــــحــــــة ديـــــالـى فـــــارس
الـعزاوي لــ(الـزمـان)  إن (سـيدة
ولــدت ســبـعــة تــوائم ذكــر واحـد
وســتــة انــاث بــوالدة طــبــيــعــيــة
سـتـشفى الـبـتول الـتـعلـيمي) .
وأضــــاف الـــعــــزاوي  أن  (هـــذه
احلــالــة هـي ســابــقــة فــريــدة من
نـوعــهـا عـلى مـســتـوى الـعـراق).
الى ذلك أكد عضـو مجلس ديالى
عامر الكيالني  عن (قرب شمول
 35 الف عـــــائــــــلـــــة مـن اهـــــالي
احملــافـــظــة بـــشـــبــكـــة الــرعـــايــة
االجتـماعـية  مـضيـفا  إن  (وفدا
رسمـيا من ديـالى برئـاسة رئيس
مـجـلس احملـافــظـة عـلي الـدايـني
وعـضـو مجـلس الـنـواب الـنـائـبة
نـــاهـــدة الـــدايــنـي واعــضـــاء في
مجلس ديالى التقوا وزير العمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة بــاسم
الربيعي في مقر الوزارة ببغداد
ـواضــيع ــنــاقــشــة جــمــلـة مـن ا

bKð v U¹œ s  …bOÝ

rz«uð WF³Ý»U¼—≈ U¹U×{ v ≈ gŽ«œ vK²  q¹u×²Ð h² ð WÐUBŽ d³ √ vKŽ i³I «

 WOI³²*« W¹—«“u « VzUI(« r ×Ð q²J « W³ſ— b R¹ VzU½

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عــدت الـــنــائب اال الــطـــالــبــاني
ــســؤولــ تــغــريــدات بــعض ا
بــأنـهـا تـعـكس اجلـو احلـقـيـقي
لــهـــشــاشـــة الــشـــراكـــة وعــلى
الــنـواب ان يـراقـبــوا احلـكـومـة
لــــتــــحــــســــ ادائـــهــــا ولــــيس
إســقـاطـهـا . وقـالت الـطـالـبـاني
في تصريح امس ان (تـغريدات
ـسؤولـ تعـكس اجلو بعض ا
احلقيقي لهشاشة الشراكة وما
زالت التحـالفات األولـية ليست

قوية ولن تستمر).
وأضــــافت (لـــــقــــد قــــســـــمــــنــــا
ــــكـــونـــات الـــرئـــاســــات وفق ا
ويجب أن ال يعمم هذا التقسيم
على كل شيء) مـشـيرة الى ان
(وجود محـافظ أثنـ لبغداد
مـشـكــلـة مـعـيــبـة جـدا وأمـتـدت
حملـــافـــظـــات أخـــرى) مـــؤكـــدة
(يــجب ان نــعـــمل عــلى اجنــاح
ـانـيـة بـعـدها هـذه الـدورة الـبـر

وذجا جديدا) ا
ـان  وتــابـعت ان (رئــاسـة الــبـر
مـتـجـانـسـة فـيـمـا بـيـنـهـا وهـذا
يــقــوي أداء اجملــلـس). بـدوره 
كـــــشف الـــــنـــــائب عن حتـــــالف
االصالح واالعمـار طه الـدفاعي

عن رغــبــة لـــدى جــمــيع الــكــتل
ـتبـقي من الـسـيـاسـيـة حلـسم ا
الكابينة الوزارية في اجللسات
االولى مـن بـــــدايـــــة الــــــفـــــصل

قبل. التشريعي ا
وقـــال الـــدفـــاعـي في تـــصـــريح
علومـات التي لدينا امس ان (ا
بــشـأن االجــتــمـاع االخــيــر بـ
حتــالــفي الــبـنــاء واالعــمــار قـد
تــضــمن طــرح اســمــاء جــديــدة
للداخلية والدفاع بغية عرضها
لـلــتـصـويـت في بـدايــة الـفـصل

قبل)  التشريعي ا
مــبــيــنـــا ان (اخلالفــات ال زالت
مــــوجــــودة بــــشــــأن االســــمـــاء
ـكون ـطروحـة وخاصـة لدى ا ا
السـني على الـدفاع اضـافة الى
استمرار اخلالفات بشأن حسم
مـــرشح حـــقــيـــبـــة الــتـــربـــيــة)
واضــــاف ان (االمـــر يــــنــــطـــبق
ايضـا عـلى اجلانب الـكردي في
قـــضـــيــــة حـــسم مـــرشح وزارة
الـعــدل حــيث ان مــا يــطـرح في
االعـالم حـــالـــيـــا هـــو حـــصــول
اتفاق عـلى تقد اسـماء اربعة

مرشح للوزارة) 
مـؤكـدا ان (هـنـاك رغـبـة وجـدية
من جـميـع االطراف الـسـياسـية
ـتبقي من الكـابينة على حسم ا

الـوزاريـة في اجلـلـسـات االولى
ـقـبـل وعدم من بـدايـة الـفـصل ا
ترك االمور معلقة دون حسم).
 وكـان رئــيس الـتــحـالف عــمـار
احلـــكــيـم قــد بـــحث مـع رئــيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلـلـبـوسي تـطـورات األوضاع
السياسـية في البالد وحوارات
الــكـــتل الـــســيـــاســـيــة إلكـــمــال
الــكـابــيـنــة احلـكــومـيــة وحـسم
ـتبـقيـة . وقال بـيان الوزارات ا
ان (اللقاء نـاقش جهود مجلس
الـنـواب لتـشـريع الـقـوان ذات
واطن باشر بحياة ا ساس ا ا
العراقي وتنشيط دوره الرقابي

لتـقو أداء السـلطة الـتتفـيذية
ومكـافحـة الفـساد) مشـيرا الى
ان (اجلـــانـــبـــ اســـتـــعـــرضـــا
تـطـورات األوضـاع الـسـيـاسـيـة
في الــــبالد وحــــوارات الــــكـــتل
الـســيـاسـيـة إلكــمـال الـكــابـيـنـة
احلــكــومــيــة وحــسم الــوزارات
تبـقية). الى ذلـك اكدت مقررة ا
ــان خـــديــجـــة عــلي عــدم الـــبــر
وجـود استـثنـاءات ب الـنواب
بــشــأن مــوضــوع الــغــيــابــات 
الفــتــة إلى أن (اجلـــمــيع مــلــزم
بــحــضـــور اجلــلــســات كــونــهم
ـثـلـ عن الـشـعب داخـل قـبة

مجلس النواب).
وقــالت عــلي في بــيـان امس إن
ـان عـازم مع بـدء الـفصل (الـبـر
الــتـشــريـعي تــفــعـيل مــوضـوع
الـــغــيـــابــات) واضــافت انه (ال
يـوجـد اســتـثـنـاءات تــمـيـز بـ
الـــنـــواب وان اجلـــمـــيـع مـــلــزم
ــان بــحــضــور جــلــســات الــبــر
وجلــانه الداء واجــبـاتــهم الـذي
اوكــلــهم بــهــا الــشـعـب بـعــدهم
ثلـ عنهم) واوضحت علي
ـان ســتـتــخـذ ان (رئـاســة الـبــر
ـتغـيبـ الذي اجـراءات بحق ا
ـسموح تصل غـياباتـهم احلد ا

به قانونا). 
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خـفــضت الـهــيـئــة الـعــلـيـا لــلـحج
والـــعــــمـــرة كــــلــــفـــــــــــــة احلج
لــلـــفــائـــزين بـــقــرعـــتــهـــا لــلـــعــام

اجلــاري.
ـــتـــحـــدث الـــرســــــــمي  وقـــال ا
بـاسم الـهــيـئـة حـســــــــــــــــــــن
فهـد الـكـنــــــــاني في بـيان امس
ان (الـهــيــئــة بــذلت جــهــــــــــودا
كبيـرة من اجل تخـفيـــــض كـلفة
احلج للـفائـزين بالـقرعـة للـموسم
ـقـبل بـعـد ان اسـتـكمـلـت عـقود ا
اإلسكان واإلعـاشة والـنقل بوقت
مبـكـر إضـافـة الى حتـمـلـهـا جزء
من نــفــقــات احلج من عــوائــدهــا
ــــتــــحــــقــــقــــة دعــــمـــا ــــالــــيـــة ا ا

للحجـــــــاج).
واضـاف ان (مــبــالغ احلج لــهـذا
الــعــام ســـتــكــون اربـــعــة ماليــ
و 850 الف دينار حلـجاج اجلو
و ثالثـــــــة ماليــــــ و 700 الف

دينار حلجاج البر).
وشــار الـــكـــنـــاني الى  (حتـــديــد
مـوعــد تــســديــد الــقـسـط الـثــاني
لـــلـــمــــواطـــنـــ الــــفــــــــــــائـــزين
بــقــرعــــــــــة احلج ســيـــكــون في
وقـت الحـق وســـــــــــــــــــــــيــــــــــتم
ــــــــواقع االعـالن عــــــــلــــــــيـه فـي ا

الرسمية للهيئة). 

نـطقـة ويضـعف قدرة الـواليات ا
ـــتـــحـــدة عـــلى مـــنع انـــتـــشـــار ا

التطرف العنيف.
وأغــــــضـب الــــــبـــــــيت األبـــــــيض
الــــــكـــــــثــــــيــــــريـن من أعــــــضــــــاء
الـــكــــوجنــــرس ومـــنــــهم رفــــاقه
اجلــمـــهــوريــون بــعــدم الــتــزامه
ــهــلــة نــهــائــيــة يــوم اجلــمــعـة
لــتـــقــد تــقـــريــر بـــشــأن مـــقــتل
ـاضي في خـاشـقجـي في الـعام ا
القنصلية السعودية باسطنبول.
ـاتـر عـضـو مجـلس وقـال إد بـيـر
قـراطي الـنـواب عن احلـزب الـد
في جلسة لـلمجلس بـشأن القرار
يــوم االثـــنــ ”من الــــصـــعب أن
ـــرء بـــأي تـــعــاطف أو يـــشـــعــر ا
ببعض االلتزام جتـاه نظام يفعل

مثل تلك األشياء.“
وتقود السـعودية التي يـعتبرها
نـطقة ترامب شريـكا مهـما في ا
ـسلـح التـحـالف الذي يـقـاتل ا
احلـــوثـــيـــ في الـــيـــمن. وأودت
احلــرب بـــأرواح عــشــرات اآلالف
ـاليـــــ إلـى حـــــافـــــة ودفـــــعت ا

اجملاعة.
ـتحـدة احلمـلة وتدعم الـواليات ا
اجلـويــة بـقــيـادة الـســعـوديـة في
ـــهـــام إلعـــادة تـــزويــد الـــيـــمـن 
الـــطــائــرات بــالـــوقــود في اجلــو
فـــضال عن دعم يـــتــعـــلق بـــجــمع

علومات واالستهداف. ا

من االتـــفـــاق الـــنــووي االيـــراني
ــوقـع عــام  2015بــهـــدف مــنع ا
ايـران من الـتــزود بـقـنـبـلـة ذريـة
وأعـادت فـرض عــقـوبـات قـاسـيـة

على طهران.
والــعالقــات الـدبــلــومـاســيــة بـ
الــبــلــدين مـقــطــوعــة مـنــذ الــعـام

1980.
وهــــددت إدارة تــــرامب االثــــنـــ

باستـخدام حق الـنقض (الفـيتو)
ضــد مــحـــاولــة في الــكــوجنــرس
إلنهاء الـدعم العسـكري األمريكي
لـلتـحـالف بقـيـادة السـعـودية في
حـــرب الـــيـــمن لــــيـــســـتـــمـــر في
ــشــرعــ بــشــأن مــواجــهــة مع ا

ملكة. السياسة جتاه ا
ــقـراطــيـون وأعــاد مـشــرعـون د
وجمهوريون قـبل نحو أسبوع
طرح قـرار بشـأن سلـطات احلرب
كسبـيل لتـوجيه رسالـة قوية إلى
الرياض بشأن الكارثة اإلنسانية
في الـــيــمـن ولـــلــتـــنـــديـــد بــقـــتل
الـــصــحـــفي الـــســعـــودي جــمــال

خاشقجي.
لـكـن اإلدارة األمـريــكـيــة قـالت إن
الـقـرار غـيـر مـنـاسب ألن الـقـوات
األمــريــكــيــة تـقــدم دعــمــا يــشـمل
إعادة تـزويـد الطـائـرات بالـوقود

وال تقدم دعما بقوات قتالية.
وأضــافت أيــضــا أن اإلجــراء من
شــأنه أن يـــضــر بــالــعالقــات في

الــنــهــايــة إلى الــشــعب االيــراني
ـــســار الـــذي يــجب ان حتـــديــد ا

تسير عليه بالده".
ـــتـــحــدة وتـــابع "إن الـــواليـــات ا
سـتــدعم رغـبــة الـشــعب االيـراني
وسـتكـون وراءه لـضـمـان إسـماع

صوته".
ـتـحـدة ايـران وتـتـهم الــواليـات ا
بـزعــزعـة االســتـقــرار في الـشـرق
ـها االوسط خصـوصا عـبر تـقد
الــدعم الــعــســكــري لــلــنــظــام في
سوريا وحزب الله الـلبناني. كما
أن واشنطن تـرفض حيازة ايران

صواريخ بالستية.
وكــانت ادارة تــرامب انــســحــبت

{ واشـــــــنــــــطن (أ ف ب) - عــــــد
الرئيس االمـريكي دونـالد ترامب
امس الــعــقــود األربـعــة من حــكم
اجلمـهوريـة االسالميـة في ايران
كـانـت "أربـعـ عــامـا من الــفـشل

والفساد والقمع واالرهاب".
وحـــسـب الـــتــــقــــو الـــفــــارسي
احـتـفلت ايـران االثـنـ بـالـذكرى
االربـــعــــ النـــتــــصـــار الــــثـــورة
االسالمـيـة بـعـد عـشـرة ايام عـلى
عـودة االمــام اخلــمـيــني مـؤسس
نفى اجلمهـورية االسالميـة من ا

الى طهران.
وكــتب تـــرامب في تــغــريــدة "40
عــامـا من الــفــسـاد  40عـامــا من

القمع  40عاما من اإلرهاب".
واضـــاف أن "الـــنـــظــام االيـــراني
لـديه  40عــامــا فــقط من الــفــشل
(...) االيـرانــيـون الـذين يــعـانـون
مــنـذ فــتـرة طــويـلــة يـســتـحــقـون

مستقبال اكثر اشراقا".
وكـتب تـرامب الـتـغـريـدات ذاتـهـا

باللغة الفارسية.
وكــان مــســتــشـار االمـن الـقــومي
االمريـكي جـون بولـتـون كتب في
وقت ســابق الــيــوم فـي تــغــريـدة
تعليقا على احتفال ايران بذكرى
قيـام اجلمـهوريـة االسالميـة "لقد

مر  40عامًا من الفشل".
واضــــاف "يـــعـــود إلـى الـــنـــظـــام
االيــراني تــغــيــيــر ســلــوكه وفي
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