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ـــانـــيــا في الـــدولي ومـن ضــمـــنه أ
شترك وفي اجملـاالت ذات االهتمـام ا
مــقـدمـتــهـا مـحــاربـة اإلرهـاب وإعـادة
اإلعــمــار واالســتــفــادة مـن اخلــبـرات
ــانـيــة في هــذه اجملـاالت مــثـمــنـا األ
ـاني في اجملـال الـعـسـكـري الــدور األ
ية واإلنـساني) داعـيا الـشركـات العـا
انـية إلى (تـفعـيل وجودها ومـنهـا األ
في الــــعـــراق وتـــعـــزيـــز نـــشـــاطـــهـــا
ـدن احملـررة االســتـثــمـاري وإعـمــار ا
ناطق التي تعاني نقصا في وكـذلك ا

اخلدمات).
مـن جهـتـه أكـد  تاوبـر (حـرص بالده
ـهـمة ـلـفـات ا عـلى دعـم الـعـراق في ا
الـتي تتعـلق باألمن واإلعمـار) مقدما
دعـوةً رسمـية إلى احلـلبـوسي لزيارة
ــانـيـا.(من جـهــة اخـرى قـالت جلـنـة أ
الـعالقـات اخلـارجـيـة الـنـيـابـيـة انـهـا
ســتـنـاقش مــلف الـســفـراء والـوجـود
األجــنــبي مـع وزارة اخلــارجــيــة فـور
بــدايــة الــفـصل الــتــشــريـعـي جملـلس
الـنواب. واوضح عضـو اللجـنة فرات

الـتميمي في تصريح امس ان (بداية
الـفصل الـتشريـعي ستشـهد تواصال
مـع وزارة اخلـارجـيـة في مــا يـتـعـلق
بـالسفراء ورؤيـة وزير اخلارجية في
ـكن ان يـجـريـها الـتـغـيـيـرات الـتي 
بـضمـنـها تـغيـير الـسفـراء باإلضـافة
الى مــــنـــاقـــشـــة اتــــفـــاقـــيـــة اإلطـــار
الـستـراتيجي بـ العـراق والواليات
ــتـحـدة االمـريـكــيـة) مـسـتـدركـا ان ا
(الــلــجــنـة لـن تـنــاقش طــرد الــقـوات
األجـنبية من العراق لـكنها ستناقش
مـع الـوزارة اجلـانـب الـفـنـي لـوجـود

هذه القوات وليس السياسي). 

محمد احللبوسي
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ـان اقلـيم كـردسـتان خالل انتـخب بـر
جلسته امس اإلثن  مرشحة احلزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني فـاال فـريد الـد
ــان كـمــا فـاز ـنــصب رئــيـســة الــبـر
مــرشح احلــزب ذاته هــيـمـن هـورامي
ان نصب النائب األول لرئيس البر
وذهب مــنــصب الــنــائب الــثــاني الى
ـكـون الـتـركـمـاني مـنى الـنـائـبـة عن ا
الــقــهـوجـي. وحـصــلـت فـاال عــلى 64
صوتـاً في االقـتـراع الـذي جرى خالل
ان اجلـديد التي اجللسـة االولى للـبر
عــقــدت في أربــيـل.ونــافــست مع فــاال
فـريـد مــرشـحـة كـتـلــة اجلـيل اجلـديـد
ســيـــبــان آمــيـــدي لــتــحـــصل عــلى 8
اصـــــوات مـع وجـــــود ثالثـــــة اوراق
بيض. وحـصل هـورامي على مـنصب
الـــنــائـب األول بـــحــصـــوله عـــلى 68
صوتا مـقابل  8 أصوات للـنائب عن
حركة اجليل اجلديد كاوه عبد القادر
امــا  الــقـهــوجـي فـنــالت  60 صــوتـاً
لــتـــصــبح الــنـــائب الــثــانـي لــرئــيس
ـان. واتـفقت الـكـتل الـتـركمـانـية البـر
على التناوب في شغل منصب النائب
ان بـ القهوجي الثاني لرئـيس البر
ومـحــمـد ســعـد الــدين لـســنـتــ لـكل
منهما.وعقدت اجلـلسة وسط مقاطعة
االحتـــاد الــــوطـــنـي الـــكـــردســــتـــاني
واجلمـاعـة اإلسالميـة فـيمـا انـسحب
أعـــــــــــضــــــــــاء االحتــــــــــاد اإلسـالمـي
الـــكـــردســـتـــاني من اجلـــلـــســـة قـــبل
ـبـاشـرة بـإجـراءات انـتـخـاب هـيـئـة ا
الـرئـاســة. وتـأجل عـقــد اجلـلـسـة إلى
الــســاعــة الــثـــالــثــة عــصــرا بــدال من
ـقـرر سـلـفًـا عـنـد احلـاديـة مـوعـدهـا ا
عشـرة صـبـاحًـا بسـبب عـدم الـتوصل
التــفــاق بــ احلــزبــ الــرئــيــسـ .
ان ريـفـينك وأعلن رئـيس الـسن للـبـر
هروري عن مـطـالـبة االحتـاد الـوطني
دة  24 ساعـة قبل بتـأجيل اجلـلسـة 
ان يـعـقـد اجـتـماعـاً مـع رؤساء الـكـتل
انية. وفي بداية اجللسة أدى كل البر
من راهي رهـبـر - االحتـاد الـوطـني -
وسـيــروان بـابــان - اجلـيل اجلــديـد-
وزيـــــــدان بــــــرادوســـــــتـي -احلــــــزب
ـقراطي- الـقـسم ثم بدأت عـملـية الد
انتخاب هيئة الرئاسة. وادار اجللسة
أكـبـر االعـضـاء سـنـا ريفـيـنـك هروري
الى  جـانب اثـنـ من أصـغـر أعـضاء
قراطي ـان سنـاً من احلزب الـد البر
واالحتـــــــــــــــــــــاد اإلســالمــي. ورفــض
قـراطي الطلب لـكن القرار مضى الد
نـحـو الـتــأجـيل الى الـثــالـثـة عـصـرا.

تحدث باسم االحتاد الوطني وافاد ا
لـطـيف شـيخ عــمـر بـحـصـول تـقـارب
ـقراطي مؤكدا كبيـر مع احلزب الد
ان محـاوالت تـبـذل من اجل الـتوصل
التفاق خالل سـاعات . ورهن االحتاد
الوطـني مشـاركته بـاجللـسة بتـوقيع
اتــــــفــــــاق ســــــيــــــاسـي مع احلــــــزب
ــــقـــــراطي . وكــــان الــــوفــــدان الــــد
ـقـراطي الـتـفـاوضـيــان لـلـحـزب الـد
واالحتــــاد الــــوطــــنـي قــــد قــــررا في
اجتـمـاعهـمـا الـسادس الـذي عـقد في
اخلامس مـن شبـاط اجلـاري حتـديد
الــثــامـن عــشــر من الـــشــهــراجلــاري
ان في اطار موعداً لـعقد جـلسة البـر
اتـــفـــاق من ثالث نـــقـــاط تـــضــمـــنت
تــشــكــيل جلــنـة لــصــيــاغــة مــسـودة
االتــفــاق الــســـيــاسي وعــرض ورقــة
ــكـــتــبــ ــشـــتــرك عـــلى ا الــعـــمل ا

الـسـيـاسـيـ لـلـحزبـ بـأقـرب وقت.
كــمـــا اتــفق اجلـــانــبــان عـــلى إعــداد
مسودة مـؤلفة من  18 نقـطة وأعـلنا
ـاضي عن تـوصلـهـما يوم اجلـمـعة ا
لــصـيــغــة نـهــائــيـة لالتــفــاق قـبل ان
يـشـتـرط االحتـاد الــوطـني في الـيـوم
التـالي بـعـد اجـتمـاع مـجـلس قـيادته
(الـتعـامل مع مـلـفـات أربـيل وكـركوك
وبـغـداد ضـمن حـزمـة واحـدة) وأكـد
انه (لن يــشـارك في اجلــلــسـة االولى
ـــان قــــبل تـــوقـــيع االتـــفـــاق لـــلـــبـــر
ـقراطـي) وأصر الـسـياسـي مع الـد
األخـــيــر عـــلى عـــقــد اجلـــلـــســة  في
مـــوعـــدهــــا ســـواء أشـــارك االحتـــاد
الـــــوطــــنـي فــــيـــــهــــا أم ال?. وأعـــــلن
ـقراطي الـكردسـتاني اسـتعداده الد
ـجرد ـان  للـتـنـازل عن رئـاسـة البـر
االتــفــاق مـع الــوطــنـي.وقــال رئــيس
ـان االقـلـيم الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة في بـر
اوميـد خـوشنـاو في مـؤتمـر صـحفي
ــشـاركــة االحتـاد امس (كــنـا نــأمل 
فاوضات لم الوطني باجللـسة لكن ا
تـفلـح في حـسم االمـر وكان البـد من
عقد اجلـلسة وعـدم التـأخر) مضـيفا
(عــنــدمــا يـكــون تــفــاهم مـع االحتـاد
الوطـني بشـأن اتفاقـات اخلامس من
شـبـاط فــنـتـنـازل عن مــنـصب رئـيس
االقلـيم لـصالح اإلحتـاد الـوطني).في
ــان عن ــقـــابل حــذر عـــضــو الــبـــر ا
االحتاد الوطني لقمان حمد مصطفى
من تـداعـيـات عـقــد اجلـلـسـة بـغـيـاب
كـــتــلـــة االحتـــاد الــوطـــني. ورأى ان
ـمكن مـقاطـعـته تـعـني ان (من غـيـر ا
ـان او تـشـكــيل هـيــئـة رئـاســة الـبـر
تـــشــكـــيل احلـــكــومـــة اجلـــديــدة في
ـقراطي االقلـيم) مشـيـرا الى ان الد

(مُــصــر عــلـى شــروطه الــســابــقــة) 
مــشــددا عــلى ان (مـــنــصب مــحــافظ
كــــركـــوك هــــو من حــــصــــة االحتـــاد
الــوطــني).  فـي غــضــون ذلك اجــرى
نـائب األمـ الـعام لـالحتـاد الوطـني
الكردسـتاني كـوسرت رسـول إتصاالً
هــــــاتـــــفـــــيــــــاً مع رئــــــيس احلـــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـد
الــبــارزاني. وبــحــسب مــصــدر فــقــد
طـمــأن الــبـارزاني رســول عــلى مـنح
مــنـصب مــحــافظ كــركــوك لالحتـاد 
وافـقة شريـطة أن يـحـظى مرشـحه 
قـراطي. وفي هذا الشأن احلزب الد
افــاد مـــســؤول فـــرع قــيـــادة احلــزب
ـــقــــراطي الـــكـــردســــتـــاني في الـــد
كَرميان كمال كركوكي برغبة احلزب
نصب في اختيار شخصية مستقلة 
مــحـــافظ مـــســتــقـل لــكـــركــوك.وعــزا
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ة  تلقى فريق ايطالي بكرة القدم هز
ـا تـعـد األسـوأ عـلى اإلطـالق وهو ر
فريق برو بياتشينزام. وتلقى الفريق
الــذي كـــان يــلــعب ضــمن اجملــمــوعــة
األولـى في دوري الــدرجـــة الــثـــالــثــة
ـة ساحقـة بنتـيجة 20 اإليـطالي هز
هـــدفــا دون مــقـــابل في مـــبــاراته مع
فـــــريـق كـــــونـــــيــــــو ظـــــهـــــر األحـــــد
ـــــاضـي.وخالل الـــــشـــــوط األول من ا
ــبـــاراة تــلــقت شــبــاك الــفــريق 16 ا
هـدفا سجل منهـا هشام كانيس العب
ـهـاجم كــونـيـو  6 أهــداف وزمـيــله ا

إدواردو ديفيندي  5 أهداف.
وكــانت هــنــاك عــدة عــوامل فـي دفـاع
فــريق بـرو بـيـاتــشـيـنـزا ســهـلت تـلك

ة. الهز
ـركـز ويـواجـه الـفـريق الـذي يـحـتل ا
األخــيـر ضــمن تـرتــيب دوري الـدرجـة
الـثالـثة مـشاكل مـاليـة خطـيرة. وفـقد
الــفـريق ثــمـاني نــقـاط خالل مــرحـلـة
ـوسم وتـفـيد مـبـكـرة من دوري هـذا ا
تـــقــاريــر بـــأنه عــجـــز عن دفع رواتب
ـاضي مـا أدى إلى العـبـيه مـنـذ آب ا

. اسـتـقالـة أغـلـبيـة العـبيه األسـاسـي
ولـم يـــســـتــــطع الــــفـــريق أن يــــلـــعب
ـباريات الثالثة السابقة على مباراة ا
ــرجح أن يـؤدي تــغـيب األحــد ومن ا
الفريق عن مباراته القادمة في مدينة
كـونيـو إلى هبـوطه من دوري الدرجة

الثالثة إلى دوري الدرجة الرابعة.
ــبـاراة ولــســوء حــظه بـدأ الــفــريق ا
بـسـبعـة العـب فـقط من بـينـهم سـتة

العب حتت سن  20 عاما.
ونـظـرا لعـدم وجود طـاقم تدريب فـقد
تــولى قــائــد الـفــريق الالعب نــيــكـوال
سـيـريـغـلـيـانـو الـبـالغ مـن الـعـمر 18

عاما مهمة مدرب الفريق.
ــبــاراة بــثــمــانــيـة وأنــهى الــفــريـق ا
العــبـ بـعـد أن تــمـكن العب آخـر من
الـفريق من العثور على أوراق هويته

باراة. بعد بداية ا
وكـــان فــريـق كــونـــيــو قـــد ســجل 18
هـدفا خالل  24مـباراة لعـبها في هذا
ـوسم وذلك قبل مـباراة األحـد لكنه ا
اســتـطـاع أن يـضـاعف حــصـيـلـته من
األهداف خالل  90 دقيقة استثنائية.
ــالــيــة احلــادة ــشــكالت ا وفـي ظل ا
الـتـي تـواجه نـادي بـرو بـيـاتـشـيـنـزا

ـــقـــرر أن يــعـــقـــد االحتــاد فـــإنه من ا
اإليـطالي لـكرة القـدم جلسـة للبت في
مـــصـــيـــر الـــنـــادي يـــوم  11من آذار

قبل. ا
وصـف غــابــريــيل غـــرافــيــنــا رئــيس
االحتـاد اإليـطالي لـكرة الـقدم نـتيـجة
ـبـاراة بـأنـهـا إهانـة لـلـريـاضـة.وقال ا

(فـي هذا الـوضع الـغـريب فـإن احتاد
كـــرة الـــقـــدم عـــلـــيه واجـب تـــنـــفـــيــذ

القواعد).
وأضــاف (مـســؤولـيــتـنــا هي حـمــايـة
شـــغف اجلـــمـــاهـــيــر ومـــصـــداقـــيــة
الـبـطـوالت. مـا شـهدنـاه سـيـكـون آخر

هازل). ا
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كـشـفت مصـادر امنـية واسـتخـباراتـية
عـــراقــــيـــة امس االثـــنــــ عن تـــوافـــر
مـعـلـومات تـفـيـد بـوجود زعـيم تـنـظيم
داعـش أبـــو بـــكــــر الـــبــــغـــدادي داخل
االراضـي الـســوريـة مــؤكــدة انه خـلع
الــعــمــامــة وارتــدى مالبس عــصــريـة.
وقــال مـــصــدر امــني  في تــصــريح إن
(الــبـغـدادي مـا زال عـلـى قـيـد احلـيـاة
وأنـه داخل األراضي الـــســـوريـــة وقـــد
ــاضــيــ في تــنــقل خـالل الــيــومـ ا
مـناطق حدودية بـ العراق وسوريا)
مـوضـحا ان (الـبغـدادي لم يـعد يـخرج
ــوكب أو مع مـجـامـيـع مـسـلـحـة بل
باشرين وغير بـرفقة بعض العناصر ا
نتـشرين ب الناس) ـباشرين  أي ا ا
صدر فإن (خارطة حتركات وبـحسب ا
الـبـغدادي اكـتـملت لـدى االسـتخـبارات
الـعراقيـة وكذلك التـحالف الدولي ولم
يــعـد بـعــيـدا عن أنـظــارهـمـا). الى ذلك
افـادت تـقاريـر صحـفيـة امس نقال عن
مـــصــدر اســتــخــبـــاراتي عــراقي بــأن
(الــبــغـــدادي يــتــنــقل بــاســتــمــرار في
األراضـي الـســوريــة خــوفــا من كــشف
مــوقــعه) مـضــيــفـا  أن األخــيــر (خـلع
الـعمـامة اإلسالمـية الـتي كـان يرتـديها
وارتــــدى مالبـس عــــصـــريــــة لــــكي ال
ـواطـنــون). ورجح مـصـدر يــكـتـشــفه ا

أمــني قــبل ايــام أن يــكـون الــبــغـدادي
مــحــاصـرا بــرفـقه خــمــسـة من وزرائه
ـــنـــطــقـــة صـــغــيـــرة في ديـــر الــزور
صـدر فإن (هـناك الـسوريـة.وبحـسب ا
قـوة أمـريـكـية حتـاصـر عـنـاصر داعش
نـطقة في آخـر معـقل لهم في سـوريا 
صــغــيــرة في ديــر الــزور ال تــزيــد عن
ســبـعــة كــيـلــومـتــرات وهي مـحــاذيـة
لـلحدود العراقية مباشرة) مشيرا إلى
أن (الــقـوات االمـنـيـة تـراقـب الـعـمـلـيـة
ــواجـهــة أي تـطــورات قـد ومــتـأهــبـة 
حتـصل وذلك من أجل حـمايـة احلدود
الــــعــــراقــــيــــة من مــــحــــاولــــة دخـــول

.( اإلرهابي
 مـن جهـة اخـرى بـحث رئـيـس الوزراء
سلحة عادل عبد القائد العام للقوات ا
ــكـــتــبه الــرســمي مع قــائــد ــهــدي  ا
ركـزيـة االمـريكـيـة الـوسطى الـقـيـادة ا
اجلـنـرال جـوزيف فـوتـيل الـتـعاون في
مــجـال الــتـدريب واحلــرب ضـد داعش
كـمـا استـعرضـا (التـطورات االيـجابـية
الــتي يــشــهــدهـا الــعــراق وتــوجــهـات
احلــكـومـة لـتـعــزيـز األمن واالسـتـقـرار
تـضررة الى دن احملـررة وا وإعـمـار ا
جـانب جهود القضاء على بقايا داعش
في سـوريا)  كما الـتقى رئيس مجلس
الــنـواب مـحـمــد احلـلـبـوسـي بـفـوتـيل
وبـحث معه جـهود الـقضـاء على بـقايا
داعـش وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون األمـــني

ـانـيا ـاضي  فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا وأ ا
بـاسـتعـادة أكـثر من  800 مـن عنـاصر
داعـش  اعــــتــــقــــالـــــهم وأن تــــقــــوم
ـحاكمتـهم.وقالت بيلوبـيه في مقابلة
تـلفـزيونـية (هـناك وضع جـيوسـياسي
جــديـد فـي ظل االنـســحـاب األمــريـكي.
ولن نـغير سـياستـنا في الوقت الراهن
ـرحلة ولن تـستـجيب فرنـسا في هذه ا
ـــطــالب تـــرامب)وتــرفض احلـــكــومــة
ــســلــحــ الــفـــرنــســيــة اســتـــعــادة ا
وزوجــاتــهم رفــضــا قـاطــعــا. وحتـاول
بــاريس بــالـفــعل إعــادة الـقــصّــر عـلى
أسـاس مبدأ كل حالـة على حدة.وتقول
مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات
ـقــراطــيـة الــتي يـهــيـمن ســوريـا الــد
عــلــيــهــا األكـراد حتــتــجــز نــحـو 150
مــواطــنــا فــرنــســيــا في شــمــال شـرق
انـيا سـوريا بـينهم  50 بـالغـا.وردت أ
أيضا بفتور على مطالب ترامب وقالت
ـكـن أن تـسـتــعـيـد مــسـلـحي إنــهـا ال 
داعش إال بــعـد زيـارات قـنـصـلـيـة.عـلى
صـعـيـد آخر نـفـذت قـوة تركـيـة خـاصة
عـــمــلـــيـــة داخل االراضي الـــعــراقـــيــة
اسـتـهدفت حـزب الـعمـال الـكردسـتاني
قــبل ان تـعـود الى االراضـي الـتـركـيـة.
وبـحـسب مصـادر عسـكريـة تركـية فـقد
(تـــمــكـــنت الــقـــوة من تـــدمــيـــر مــوقع
لـوجـسـتي للـعـمال الـكـردسـتاني خالل
عـملية برية في منطقة هاكورك شمالي

الــعـراق بـعــد رصـد مـوقع يــسـتـخـدمه
عـــنـــاصـــر احلـــزب بـــشـــكل مـــكـــثف).
ــــصــــادر أن (الــــقــــوات وأوضــــحـت ا
وقع مع ـشاركـة في العمـليـة دمّرت ا ا
ــعــدات الـــلــوجــســتــيــة الــتي كــانت ا
بــداخـله).وفي تـســجـيالت الـتـقــطـتـهـا
الـقـوات التـركيـة خالل العـمـليـة يظـهر
ـر ــوقع عـلى شـكل مــغـارة طـويـلـة  ا

بداخلها جدول مائي.
©¥’ qO UHð®

والـتـنـسـيق االسـتـخـبـاراتي في مـجال
مــكـافـحـة اإلرهـاب. وهـدد  قـائـد قـوات
ــقـاتــلـة داعش في الــتـحــالف الـدولي 
الـعراق وسوريا اللفـتنانت جنرال بول
ــتــحــدة الكــامـــيــرا من إن الــواليــات ا
سـتضطر لوقف مساعـداتها العسكرية
ــقــراطــيــة الـتي لــقــوات ســوريــا الـد
يــــقـــودهـــا األكـــراد فـي حـــال حتـــالف
مـقـاتلـيـها مع الـرئـيس الـسوري بـشار
األســـد أو روســـيــا.ويـــخـــشى األكــراد
الـتـعـرض لـهـجـوم من تـركـيـا اجملاورة
الــتي هـددت بــسـحـق وحـدات حــمـايـة
الـشـعب الـكـرديـة. واكـد الكـامـيـرا حذر
نع التعاون من أن الـقانون األمريكي 
مـع روســـيـــا وقــــوات األســـد أيـــضـــا
مــسـتــدركــا(سـنــسـتــمـر فـي تـدريــبـهم
وتــسـلــيــحـهم إذا بــقـوا شــركـاء لــنـا).
وعـــنــدمــا ســـئل عــمـــا إذا كــان الــدعم
سـيـسـتـمر إذا حتـالـفـوا مع األسـد قال
الكـامـيـرا (كال وحيـنـهـا ستـنـقـطع هذه
الـعالقـة).  من جهـة اخرى قـالت وزيرة
الـعدل الفرنسية نـيكول بيلوبيه  امس
ان بـالدهـــا لن تـــتـــخـــذ أي إجـــراء في
الـوقت الراهن بناء عـلى دعوة الرئيس
األمـــريــكـي دونــالـــد تــرامـب حلــلـــفــاء
أوروبـي السـتعـادة مئـات من مقـاتلي
داعـش من ســوريــا وانــهــا ســتــعــيــد
ـقـاتـلـ على أسـاس مـبـدأ (كل حـالة ا
عـــلى حـــدة).وطــالب تـــرامب الـــســبت
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كــركـوكي تــأجــيل اجــتـمــاع مــجـلس
احملـافظـة الـى (اخلالفـات ب بـعض
ـكـونـات واألعـضـاء وعـدم اكـتـمـال ا
الــنـصــاب الــقــانـوني الــلــذين دفــعـا
رئـــيـس اجملـــلـس وكـــالــــةً ريـــبـــوار
الطـالـبـاني لـتأجـيل االجـتـمـاع حل
التوصل إلى توافق). وبشأن منصب
مــحــافـظ كــركــوك قـــال أن (مــجــلس
احملـافـظـة هـو من سـيـختـار احملـافظ
ـقراطي نـؤيد ونحن في احلـزب الد
أن يـكـون احملـافظ مـستـقـالً ويحـظى
بــاتــفـــاق جــمــيع األطـــراف ومــنــهــا
االحتاد الـوطني  لـيتـمكن من خـدمة
مــــــواطــــــنـي كــــــركــــــوك ال حــــــزبـــــاً
).وبـشأن موقع انعـقاد اجتماع معيناً
مجلس احملافظة قال كركوكي (لسنا
مـسـتـعـدين لـلـعودة إلـى كـركوك قـبل
إعــادة األوضــاع إلى طـــبــيــعــتــهــا).

وأعـلـنت رئـاســة مـجـلس كـركـوك عن
تــأجــيل عــقــد اجلــلـســة الــتي كــانت
مــقـررة امـس بـاالتــفــاق بــ احلـزب
قـراطـي واالحتاد الـوطـني إلى الـد
اشــعـــار اخــر لــعـــدم اتــفـــاق الــكــتل
الـسـياسـيـة) . ووقع حـركـة الـتـغـيـير
ــــقــــراطـي امس في واحلــــزب الـــــد
مــــصـــــيف صـالح الــــديـن االتــــفــــاق
الــسـيــاسي بــ اجلــانـبــ بــعـد أن
ـكـتـبـان الـسـيـاسـيـان صـادق عـلـيه ا
للحزب يوم اول أمس.ووقع االتفاق
عن الــتـــغــيــيــر جـالل جــوهــر وعن
ــــقـــراطـي روژ نـــوري احلــــزب الـــد
شاويس.ويتضمن االتفاق  30 فقرة
مـنـهـا  18خـاصــة بـكــردسـتـان و12
فقـرة مـتعـلـقة بـبـغداد.  وقـال عـضو
في اجمللس الـوطني حلـركة الـتغـيير
فـضل عـدم الـكــشف عن اسـمه (نـحن

راضـون عن هـذا االتـفاق ألنـه يحـقق
أغلب مطالـبنا) مـوضحا أن (احلزب
ــقــراطي وافق عــلى الــشــراكــة الــد
احلـقــيـقـيــة في احلـكـومــة وحـصـول
ئـة من حـركـة الـتـغـييـر عـلى  12 بـا
ـناصـب في رئاسـة اإلقـليم إجمـالي ا
ـؤســسـات األمــنـيـة). واحلـكــومـة وا
ولم يصـوت ستـة أعضاء فـي مجلس
حركة التغيير لصالح االتفاق وكانوا
يؤيدون الـعمل كـمعـارضة لـكنه مرر
بأصـوات األغـلـبـية.واتـفق اجلـانـبان
ان وحكومة على تشكيل هيئة من بر
ــفــاوضــات مع كــردســتــان إلجــراء ا
ـشاكل احلكـومـة االحتاديـة إلنهـاء ا
وتــأكــيــد عـلـى وحـدة مــوقـف الـكــتل
تنازع نـاطق ا الكردستـانية بـشأن ا
علـيهـا إضافـة إلى تـغيـير نـهج عمل
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واصـل رئيس مـجـلس الـنواب مـحـمد
ـانـيـة احلــلـبـوسي في الــعـاصـمــة األ
ـان ـسـؤولـ األ بــرلـ لـقـاءاته مع ا
شتـرك ب البلدين لـتعزيز الـتعاون ا
فـى مــــــخـــــتــــــلـف اجملــــــاالت. وكـــــان
احلــلــبــوسي قــد وصل صــبــاح امس
االثـنـ إلى بـرلـ فـى زيـارة رسـمـية
تـستغرق ثالثة أيام.ويتضمن برنامج
الـزيـارة اجـراء لقـاءات مع مـسـؤول
ـــان واحلـــكــــومـــة والـــكـــتل بـــالــــبـــر
انـية.وكان احلـلبوسي الـسياسـية األ
قـد الــتـقى مـطـلع الـشـهـر اجلـارى مع
ـانى لـدى بـغـداد سـيـريل الـسـفـيـر األ
نــون لـبــحث ســبل تــعـزيــز الـتــعـاون
ــشـتــرك بـ الــبـلــدين فى مـخــتـلف ا
ــــلف األمـــنى اجملــــاالت وأبـــرزهـــا ا
ــسـاهــمــة فى جــهـود واإلنــســانى وا
اإلعــمـار وعـودة الــنـازحــ وحتـقـيق
االسـتــقـرار كـمـا أسـتـقـبل في الـثـالث
ــاضي في والــعــشــرين من الــشــهـر ا
اني مـكتبه ببغداد وزيـر الدولة البر
انية بـيتر مايكل في وزارة الـدفاع األ
تـاوبر وبـحث معه العالقـات الثنـائية
وسـبل تـطـويـرهـا وتـعـزيـز الـتـعـاون
انـيا وتـفعيل ـشتـرك ب بـغداد وأ ا
ـانــيـة.وأكـد له جلــان الـصـداقــة الـبـر
(حــرص مــجــلس الــنــواب وحــكــومـة
الــعــراق عـلى الــتـعــاون مع اجملــتـمع
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رجــــحت هـــيــــئـــة االنــــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الــزلـزالي الــتـابــعـة لـوزارة
الــنـــقل إنــخــفــاض درجــات احلــرارة
نطـقت الوسطى بـضع درجات في ا
واجلــنـوبــيـة الــيـوم الــثالثـاء فــيـمـا
ــديــريــة الــعــامــة لـالنـواء تــوقــعت ا
اجلـوية في اقـليم كـردستـان ان تكون
األجــواء في عـدد من مـنـاطق االقـلـيم
مــغـبــرة مع تـســاقط امـطــار نـتــيـجـة
تـــعــرض دول عــربــيـــة الى عــاصــفــة
.خــفـيــفـة ســتـســتـمــر حـتى يــوم غـد
ـــنـــاطـق اخـــرى خالل الــــثالثــــاء و
. وقـالت الـهيـئة في ـقبـل الـيـوم ا
تـقرير اطلـعت عليه (الزمان) امس ان
(طــقس الـيــوم الـثالثـاء ســيـكـون في
ـنـطـقة الـوسـطى صـحـوا مع بعض ا
الـغــيـوم واحلـرارة تـنـخـفض قـلـيال
ـنطقـة الشمـالية يـكون صحوا وفي ا
مع بـعض الـغيـوم ايـضا فـيـما تـكون
احلــرارة مــقــاربـة لــلــيــوم الــسـابق)
ــنـــطــقــة مـــشــيــرة الـى ان ( طــقس ا

اجلــنـوبــيـة يـكــون غـائــمـا مع زخـات
مـطر رعديـة احيانا يـتحول الى غائم
جزئي فيما تنخفض درجات احلرارة
بــضع درجــات عن الــيــوم الــسـابق).
وبـحسب الـتقـرير فـإن طقـس يوم غد
ناطق الثالث االربـعاء (سيكـون في ا
صـحـوا مع بـعض الـغـيـوم واحلرارة
مـقاربة لليـوم السابق). وبلغت درجة
ــنـــطـــقــة احلـــرارة الـــصــغـــرى فـي ا
الــوسـطى امس االثـنـ ست درجـات
مـئوية والعـــظمى  19 درجـة مئوية.
بـدورها قالت مـديرية االنـواء اجلوية
في كـردسـتـان ان عـاصـفـة سـتـجـتـاح
ـقـبل ويـكـون دوالً عـربـيـة األسـبـوع ا
تـأثـيرهـا محـدودا عـلى االقلـيم. وأكد
ـديرية مـسؤول قـسم التـوقعـات في ا
بـــــزار اكــــرم في تــــصـــــريح امس ان
ــذكـورة لن يــكـون لــهـا (الــعـاصــفـة ا
تــأثــيـر عــلى  الـعــراق) مــضـيــفـا ان
(تــأثـــيــرهــا عــلى اقـــلــيم كــردســتــان
ســيـكـون خــفـيــفـاً ويـتــوقع ان تـكـون
األجــواء مــغـبــرة ولن تـشــمل جــمـيع
ــنــاطق).وبــشـأن األحــوال اجلــويـة ا

ـقبـلـة قال ان (الـغـيوم خالل االيـام ا
واالمـطـار اخلـفـيـفـة سـتـسـتـمر حـتى
الـيـوم الـثالثاء ولن يـكـون هنـاك بـعد
ذلك اي تساقط لالمطار). كما اشارت
الـتوقعات اجلوية إلى تقدم منخفض
ــطـــر نــحــو جـــوي قــطـــبي بـــارد و
نطقة بحلول نهاية الشهر العراق وا
اجلـــــــاري وبـــــــدايـــــــة الـــــــشـــــــهــــــر
ــقــبـل.وبــحــسب مــاجــاء في صــور ا
ـلتـقـطة امس األقـمـار االصطـنـاعيـة ا
ـــنــخـــفض اجلــوي األثـــنــ فـــإن (ا
ســـيـــشــمـل جــمـــيع أرجـــاء الـــعــراق
خــصـوصـا الــشـمــالـيـة والــشـمــالـيـة
الــشـرقـيــة حـيث يــتـسـبب بــتـسـاقط
كـمـيات وفـيرة من األمـطـار باالضـافة
إلـى إنـخـفـاض مــلـحـوظ في درجـات
احلـرارة  أيـامـا عـدة  وسـيتم إعالن

تفاصيلها في حينها). 
وتـساقط البرد(احلالوب) عصر امس
ــنــطــقــة الــوســطى عــلـى نــحـو في ا
مـفـاجىء مـصـحـوبـاً بـتـسـاقط زخات
طر واحلالوب لم يلبثا أن مطر لكن ا

توقفا.
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دعـا مـديـر البـيـئـة  في محـافـظـة ديالى
عـــبـــد الـــله هــــادي الـــشـــمـــري   الى
االهـــتـــمـــام بــســـد الـــونـــد في قـــضــاء
ــــكن خــــانــــقـــ مــــشــــيــــرا الى انه 
اســتـغـالله كــمــرفق ســيـاحـي .  وقـال
الــشـمـري لــ (الــزمـان) امس ان (سـد
الونـد يقع على نهر الـوند جنوب شرق
خـانـقـ ويـبـعـد عن احلـدود الـعـراقـيـة
اإليــرانـيـة مـســافـة سـتـة كــيـلـو مـتـرات
وتكـمن اهمية السد في حـماية خانق
من الـفـيـضـانـات والـسـيـول الـتي تـأتي
من اعالي الـنهر وتـستخـدم مياهه في
ــشــاريـع الــزراعــيــة ومــيــاه الــشــرب ا
واالســـالــــة وخــــصـــوصــــاً في فــــصل
الــصـيف ويـتم تـصــريف الـفـائض إلى
سـد حمرين ). واضاف الشمري  ان
ــوقع ســيــكـون لـه أثـر (تــطــويــر هــذا ا
إيـــجــــابي ضـــمـن مـــنـــاطـق خـــانـــقـــ
دينة تعد السـياحية  اضافة الى ان ا
ـــنـــاطق الـــســـيـــاحـــيـــة في مـن أبـــرز ا
احملـافـظـة وتـضم عدة مـواقع سـيـاحـية
ــكن ان تـــكــون مـــوقــعــا وأثــريـــة   و
ترفـيهيا لـلمحـافظات والـزوار القادم

من الدول اجملاورة) . 
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كــــشف وزيــــر الــــكـــهــــربــــاء لـــؤي
اخلـطيب عن ان مـا هدر من اموال
في العراق على الطاقة الكهربائية
بـسـبب سوء االدارة والـفسـاد كان
ــــكن ان نــــنــــتج بــــهـــا  70 الف
مـيغاواط وهـو يعادل انـتاج ايران
والــسـعــوديـة. وقـال اخلــطـيب في
تــــصـــــريح امـس ان (مــــشــــكــــلــــة
الـكـهربـاء في العـراق تتـلخص في
االنـتـاج والتـوزيع والـنقل وهـناك
تدخالت سياسية في عمل الوزارة
واحملــاصـصـة والبـد مـن مـنـعـهـا).
وأشـار الى (أكثر من اربعة مالي
مـــســـتــهـــلك عـــشـــوائي لــلـــطـــاقــة
الـكـهـربـائـيـة وهي مـصـنـفـة ضـمن
الـتجـاوز على الـشبـكة) كـاشفاً عن
(خـطـط عـاجـلـة وسـريـعـة لـتـوفـيـر
قبل الـطاقة الـكهربائـية للـصيف ا
وهـي تـشـمل كل مـحـافـظـة). ولـفت
الى ان (صيف  2019 لـيس نهاية
الـعام وقبلـنا التحـدي ومتوجهون
بـــكـل مـــا مـــتـــاح مـن صالحـــيـــات
وامــكـانـيـات مــالـيـة الى ان جنـعل
عـــــام  2019 افـــــضـل من الـــــعــــام
ـئـة وهي الـسـابـق بـنـسـبة  15 بـا
لــيس عــلـى مــسـتــوى االنــتــاج بل
عــلى قــطــاعــات الــنـقـل والـتــوزيع
أيــــضــــا)ً. وأوضـح اخلــــطــــيب ان

(أكــــثـــر مـن تـــرلــــيـــون ديــــنـــار 
اسـتقطـاعه من موازنة الوزارة في
ـــوازنــة تــكـــفي لــرواتب 2019 وا
وقـروض) كاشفـا عن ( فقد 4500
مـيـغـاواط من الطـاقـة الـكهـربـائـية
بـسـبب داعش االرهـابي وتـخـريبه

حملطات الكهرباء).
الـى ذلك قال رئيس هيـئة النزاهة
عــزت تـــوفــيق جــعــفــر ان رئــيس
ـكـافـحـة الـفـساد اجملـلس األعـلى 
لـيس بـديالً عن اجلـهـات الـرقـابـية
ــا هــو أشــبه بــلــجــنــة يــعــقـد وا
ـتـابعـة جـهود اجـتـمـاعات دوريـة 
مــكـافــحـة الـفــسـاد. وأوضح خالل
ـــؤتــمــر الـــصــحـــفي لإلعالن عن ا
تـقرير الهيئة السنوي لعام 2018
ان اجملـــلس (ســيــضـم مــنــظــمــات
ـدني) مـؤكداً (سـنـحقق اجملـتـمع ا
طـفـرة في مـجـال مـكافـحـة الـفـساد
لف العقارات في  2019 وبـدأنا 
وسـنبدأ في الـقريب العـاجل بفتح
ـنـافـذ احلــدوديـة وتـهـريب مــلف ا

النفط). 
وكـــشف عـن (مــجـــمل مـــا نـــظــرته
اضي مؤكدا الـهيئة خالل العام ا
أنَّــهــا عـمــلت عـلى  20778 بـالغـاً
وإخــبـاراً وقـضـيـةً جـزائـيـةً أُجنِـزَ
منها  15997 محققةً نسبة إجنازٍ
ئة). وب ئة با بلغت  76.99 با

أن (عـدد الـقـضـايا اجلـزائـيـة التي

عـمـلت علـيـها الـهـيئـة بلغ 12398
قـضـيَّة اجنـز منـها  8938 بـنسـبة
ـــائـــة). إجنـــاز بـــلـــغت  72,09بـــا
وأشــار الى أن (عــدد الـوزراء ومن
بـدرجتهم الذين تـمَّت إحالتهم إلى
الـقضـاء خالل عام  2018 بـلغ 11
وزيـراً ومن بدرجـته صدر بـحقهم
 من 156 قـــراراً بــاالحـــالــة و 22
ديرين ذوي الـدرجات اخلاصـة وا
الــعــامــ ومن بــدرجــتـهـم  صـدر
بــحــقــهم  224 قــرارا بــاإلحــالــة).
وأعـلنت الـهيئـة عن تنفـيذها 441
عـمليَّةَ ضـبطٍ) مُشيرةً إلى أنَّ (عدد
ــتــهـمــ الـذين  ضــبــطـهم في ا
.( ات بلغ  464 مـتهـماً تـلك الـعمـليـَّ
ــبــالـغ الــتي تــمت وأضـــافت ان (ا
ضـبـطهـا في تلك الـعـملـيات بـلغت
ـلــيـار اكــثــر من مـلــيــار ونـصـف ا
ديــــــــــــنــــــــــــار  و 133,400 دوالر
أمـريكي). وكـشفت عن تـمكُّـنها من
احملــافـظـة عـلى أكــثـر من تـرلـيـونٍ
ونـــصـف الـــتـــرلـــيـــون ديـــنـــارٍ من
األمــــوال الــــعــــامـــة خـالل الــــعـــام

اضي.  ا
واكــــدت  أنَّ (مـــجـــمـــوع األمـــوال
ة التي استـرجعتـها أو التي الـعامـَّ
صــدرت أحــكـام قــضــائـيــة بــردهـا
والـــتي مـــنـــعت وأوقـــفت هـــدرهــا
والــتي تـمَّت إعـادتـهـا إلى حـسـاب
اخلـزيــنـة الـعـامـة بـلغ مـجـمـوعـهـا

تـرلـيون ديـنـار). كمـا كـشف جعـفر
ـتـلـكـئـة الـتي ــشـاريع ا أن (عـدد ا
رصـــدتـــهـــا الـــهـــيــئـــة بـــلغ 2736
مـشـروعاً بـلغت أقـيامـها اكـثر من
تــرلـيــون ديـنـار واكــثـر من مــلـيـار

دوالر).
ــــشــــاريع  ولــــفـت إلى أن (عــــدد ا
ـتلـكئـة التي فُتِـحَت فيـها قـضايا ا
جــــــــــزائـيـة بـلغ  644 مـشـروعـاً
بـلـغت أقـيامـهـا خمـسـة ترلـيـونات
ديــنــار اكــثـر مـن سـتــة  مــلــيـارات
دوالر ). وكـشفت الهيئة عن أحكام
اإلدانــــة الــــصـــــادرة بــــحق بــــحق
الـــوزراء ومـن بــدرجـــتـــهـم الـــعــام
ـــاضـي مـــؤكـــدةً إدانـــة (أربـــعــة ا
وزراء صـــدرت بـــحـــقـــهم ســـبـــعــة

أحكامٍ باإلدانة). 
ديـرين العام وتـابعت أن (عدد ا
والـدرجات اخلـاصة الـذين صدرت
بــحــقـهم أحــكــام بـاإلدانــة بـلغ 41
.( مـداناً صدرت بـحقهم  49 حـكماً
كـــــمــــا كــــشـف عن إحــــالــــة 3070
مـتهما إلى الـقضاء. وب أن (عدد
الـوزراء ومن بدرجتـهم الذين تمَّت
إحـــالــتــهـم إلى الــقـــضــاء بــلغ 11
وزيـراً ومن بدرجـته صدر بـحقهم
من 156 قـــراراً بـــاالحـــالـــة و 22
ديرين ذوي الـدرجات اخلاصـة وا
الــعــامــ ومن بــدرجــتـهـم  صـدر

بحقهم  224 قرارا باإلحالة).
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