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طبعة العراق 
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فـي الــعــراق والــعــالم وعــلى رأســهــا
شـيخ االزهر وبابـا الفاتـيكان). وارجأ
اجملـــــلس الـــــقـــــراءة االولى لـــــكل من
مـــــشــــروع قـــــانــــون افـــــراز االراضي
والـبـساتـ الـواقعـة ضـمن التـصـميم
ـديـنــة بـغـداد والــبـلـديـات االســاسي 
ومشروع قانون التعديل االول لقانون
ــلــكــــــــــيــة رقم 13 هــيــئــة دعــاوى ا
لـسنة  2010 ومـشروع قـانون تـنظيم
عـالوي بــــيـع الــــفـــــواكه واخلـــــضــــر
واحلـيوانات ومشروع قانون احلماية
مـن العـنف االسـري حلـ انـضـاجـها
قبلة. ومن ثـم عرضها في اجللـسات ا
كـما قـرر اجمللس ادراج مـقتـرح قانون
الـغـاء قـرار مـجلس قـيـادة الـثــــــــورة
رقم  459 لــــســــنـــة  1987 لــــغــــرض
انـصـاف مـدينـة مـندلي واعـادتـها الى
قــضــاء بــدال من نــاحــيــة عـلـى جـدول
ـقـبــلـة بـعـد االعــمـال في اجلـلــسـات ا
احــالـتـه الى الـلــجـنــتــ الـقــانـونــيـة
نـتظـمة واالقـالـيم واحملافـظات غـيـر ا
ـناقـشته.واجل اجملـلس قراءة بـإقـليم 
تــقــريــر ومــنــاقــشــة مــشــروع قــانـون
الـتـعـديل السـادس لـقاــــنـون الـتنـفـيذ
ــــقـــدم من رقم  45 لــــســـنـــة  1980 ا
الـلجنـة القانـونية.ودعـا احلداد الكتل
الـنيـابيـة الى االسراع بـحسـم تسـمية
رؤســاء الــلــجــان الـنــيــابــيــة لــغـرض
هام همـة واجناز ا تـشريع القـوان ا
ـكلـفة بـها. وفي ختـام اجللـسة التي ا
عـــقـــدت بــحـــضــور  200 نـــائب رفع
. احلـداد اجلـلـسة الـى يوم غـد االثـن
وكــان اجملـلس قــد  أجل عـقـد جــلـسـة
امـس نــصف ســاعــة لـــعــدم اكــتــمــال
الـــنـــصــاب. مـن جــهـــة اخـــرى طــالب
الـنائب عن كـتلة الـنهج الـوطني حازم
مـــجــيـــد اخلــالـــدي مــجـــلس الــوزراء
بـإيـقـاف هدم الـدور الـعـشوائـيـة.وقال
اخلـالـدي خالل مؤتـمـر صحـفي عـقده
فـي مـجــلس الـنــواب ان (مـا تــقـوم به
احلـــكــومــات احملــلـــيــة من ازالــة دور
الـعشـوائيـات قد اثـار استـغرابـنا  اذ
تـسـابـقت احملـافـظـات عـلى إزالـة هذه
الـدور عبـر صفـقات النـعرف مـدياتـها
فـــتــــارة بـــأســـتـــخــــدام ذلك البـــتـــزاز
ــــواطــــنـــ خــــصــــوصـــا مـع قـــرب ا
االنــتـخــابـات و تــارة بـإحــالـتــهـا الى
مــشــاريع وهــمــيــة ) مــشـيــرا الى أن
(احلــكـومـة الــسـابـقـة قــدمت مـشـروع
قانون تمليك دور العشوائيات واكدت
احلــكـومـة احلـالـيـة تــشـريـعه ولـهـذا
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واطن (لكن اآلن يتم تزويد منازل ا
ـعدل من 16 بـالـطاقـة الـكهـربـائيـة 
الى  17 سـاعة يـوميـا).  وأضاف ان
قـبلـة ستـشهـد زيادة تـزويد (األيـام ا
ــــواطـــنــــ بــــالــــطــــاقـــة مــــنــــازل ا
الـكـهـربـائـيـة) مـوضـحـاً ان (درجـات
احلــرارة خـالل فــصل الــصــيف هــذا
الــعـام سـتـكـون أقل مــنـهـا في الـعـام
ــنـصـرم وبـالــتـالي سـيــكـون هـنـاك ا

انتاج اكبر للطاقة الكهربائية).
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صـرح نـائب رئـيس الـوزراء الروسي
يــوري بـوريـسـوف بـأن اسـتـثـمـارات
شـركة الطاقـة الروسية لوك أويل في
مـشـاريع نـفـطـيـة بـالـعـراق قـد تصل
إلـى  45 مــــــــــلـــــــــــــــــــيــــــــــار دوالر

بحــــــــــلول العام 2035.
وقـــال بــــوريـــســـوف إن ( لـــوك أويل
اســـتـــثــمـــرت فـي الــعـــراق نـــحــو 8
مــلـيــارات دوالر وهـذا الــرقم مـرجح
لـالرتـــفــــاع إلى  45 مــــلــــيـــار دوالر
اضي بـحلول 2035).  وفـي شباط ا
أعـلـنت الشـركـة الروسـيـة أنهـا بدأت
حــفـــر آبــار جــديــدة بــحـــــقل غــــرب
القرنة  2 الـذي يعد من أكبر احلقول
الـنفطية في العالم.وكانت الشركة قد
ـــاضي مع بـــغـــداد وقـــعـت الـــعـــام ا
اتـفـاقـيـة السـتـثـمـار احلـقل حــــــــتى
عـام   2025 وحـدد اجلـانـبـان سـقف
إنــتـاج الـنـفط في هـذا احلـقل بـ800

ألف برميل يوميا.
ويــعـقــد مـجــلس االعــمـال الــعـراقي
الــــيـــوم االحــــد مـــلــــتـــقـى االعـــمـــال
واالسـتـثـمار الـعـراقي األردني. وذكر

ــلـتــقى (يـنــعـقـد فـي مـقـر بــيـان ان ا
مــجـلس االعــمـال الــوطـني الــعـراقي
بـبغداد في تمام السـاعة الواحد بعد
الــظــهـر). وأشــار الى (حــضــور وفـد
جتـاري وصناعي كبيـر برئاسة وزير
الــصــنـــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويل
االردنـي طــــارق احلــــمــــوري ووزيـــر
الـتـجارة مـحمـد هـاشم العـاني وعدد
سؤول من البلدين الى جانب من ا
الـسـفـيـر االردني في الـعـراق اضـافة
الـى رئـيـس غــرفــتي صــنــاعـة االردن
ــثـــلي اربـــعــ شـــركــة وعـــمـــان و
اردنــيــة). وأضــاف (ان مــأدبــة غـداء
ســتـقــام عـلى شــرف الـوفــد الـزائـر).
ـــتـــحــدث بـــاسم مـــديـــريــة واعـــلن ا
الـكـهربـاء في مـحافـظـة السـلـيمـانـية
ــواطــنـ زيــادة ســاعـات جتــهــيـز ا

بالكهرباء.
تـحدث باسم وقـال سيـروان محمـد ا
كــهـربـاء الــسـلـيــمـانـيــة في تـصـريح
صـــحـــفي امس انه (مـع انــخـــفــاض
درجـات احلـرارة وزيادة الـطـلب على
الـطاقـة الكـهربـائيـة خالل هذه األيام
ــــواطـــنـــ فــــإن تـــزويـــد مــــنـــازل ا
بـالكـهرباء انـخفض قـليال) مسـتدركا

يوري بوريسوف
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قـتـلت الـقوات االمـنـية واعـتـقلت امس
عـــددًا مـن عـــنـــاصـــر داعش بـــيـــنـــهم
انـــتــحـــاريـــون وقــيـــادي في مـــنــاطق
مــتــفـرقــة. وقـال الــنــاطق بـاسم وزارة
الـــداخــلــيــة فـي بــيــان امس ان (فــوج
طـوار الشرطة السـابع التابع لقيادة
شــرطــة نـيــنــوى وبــنـاءً عــلى تــعـاون
ـــواطــنـــ تــمـــكن من قـــتل ارهــابي ا
انـتـحـاري يـرتـدي حـزامـاً نـاسـفـاً بـعد
مـطـاردته واثـنـاء الـرمي عـلـيـه انـفـجر
دون اي خـسـائر او اضـرار باالرواح)
مـوضـحـا ان (االنـتـحـاري  الـتـعـرف
عـلى هويــــــته وهو من مـواليد 2003
ومن عــائـلــة داعـشـيــة والـده مــحـكـوم
سـنت بقضيـة مخدرات وأحد اشقائه
داعــشـي مــوقــوف بــقــضــيــة إرهـاب)
مـشيرا الى انه (قتل في حي اإلنتصار
ــوصل). ــديــنـة ا بــاجلــانب األيــســر 
واعـلـنت قـوات احلشـد الـشـعبي امس
عـن مــقـــتل عـــنـــصــريـن من داعش في
ــوصل.وقــال بــيــان ان (احلــصــيــلـة ا
الـنهـائيـة لالشتـباكـات التي جرت اول
أمس فـي مـنــطــقـة الــعـبــور بــاجلـانب
ـن بـ قـوات تـشـكــيل فـجـر أحـد األ
تـشـكيالت احلـشد الـشـعبي وارهـابيي
داعـش أحدهـم يـرتـدي حـزامًـا نـاسـفًا
هـي إصــابــة ثالثـــة ابــطــال من قــوات
احلــشــد) مــؤكــدا (مــقــتل ارهــابــيــ
أحــدهـمـا انـتـحـاري قـيـادي في داعش
قــتـل قــبل تــفـــجــيــر نــفـــسه بــنــيــران

اجملــاهــدين). وبــحــسـب الــبــيــان فـإن
(قـــوات فــجـــر مـــازالت تــشـن حــمـــلــة
مـداهـمـات وبـحث عـن خاليـا إرهـابـية
نـطـقـة) مـشـيراً الى تـخـتـبىء بـتـلك ا
ـرابطـة في قاطع (تـعـزيز قـوات فجـر ا
الـعمليات بـقوة قتاليـة بأمر من القائد
حــــسـن فــــدعم اجلــــنــــابي) مــــؤكــــدًا
نـطـقة (اسـتـمرار الـعـملـيـات لتـأمـ ا
ـنـاطق اجملـاورة لـهـا. من ـذكـورة وا ا
جـهـتهـا أعلـنت مديـرية االسـتخـبارات
الـعـسـكـريـة عن اعـتـقـال عـنصـرين من
داعش مـنـدسـ فـي مـخيـم لـلـنـازح
ــديـريــة في بــيـان ــوصل.وقــالت ا بــا
امـس الــســـبت إن (مـــفـــارز مـــديـــريــة
االسـتـخبـارات الـعسـكـرية تـمـكنت من

عــلى احــد اإلرهــابــيــ الــذيـن كــانـوا
يـعملون مع عصابات داعش اإلرهابية
ــا يــسـمـى بـاحلــســبـة فـي مـنــطــقـة
ــــوصل اجلــــديــــدة) مــــوضــــحـــا ان ا
ـطــلــوبــ لــلــقــضـاء (االرهــابي مـن ا
ـادة 4 ــوجب مــذكــرة قــبض وفـق ا
إرهـاب وقد  تـسلـيمه جلـهة الـطلب.
وألـقـت الـقـوات األمـنـيـة امس الـسـبت
الـــــقــــبض عـــــلى قــــيـــــادي في داعش
ـحـافـظـة االنـبار بـصـحـراء الـرطـبة 
بـــــحــــسـب مـــــصــــدر امـــــني لـم يــــدل
بــتـفـاصـيل). ونـفـذت قــيـادة عـمـلـيـات
ســامـراء عـمــلـيــة بـحث وتـفــتـيش في
مـنـطـقـة الاليـن غـرب سـامـراء اسـفرت
عن إلـقاء القـبض على مطلـوب اثن

بــتـــهــمــة االرهــاب والــعــثــور عــلى 9
عـبــوات قـمـعـيـة الـشـكل من مـخـلـفـات
داعـش.وقال بيـان لوزارة الـدفاع امس
ـسـيـطـر في الـدجـيل تـمكن ـقـر ا ان (ا
ــتـهم خ.م.م مـن إلـقــاء الـقــبض عـلى ا
ادة  4 إرهاب وضبط ـطلوب وفق ا ا
مـعـه بـنـدقـيـة نـوع جي سي وبـنـدقـيـة
سـمينـوف) مؤكدا (إلقـاء القبض على
ادة 4 طـلـوب وفق ا ـتـهم ع.ح.م.ك ا ا
إرهــاب بـاإلضـافـة الى الـقـاء الـقـبض
ــطـــلـــوبـــ وفق مــواد عــــلى  4 مـن ا
قـانونية مـختلفة).وفي مـحافظة ديالى
شـنت قوات احلـشد الـشعـبي والقوات
األمــنـيـة امس عــمـلـيـة دهـم وتـفـتـيش
لــــتـــعــــقب خـاليـــا داعـش في أطـــراف
.وقـال بيـان لـلحـشد ان (قـيادة خـانـق
عـمـلـيـات قاطع احلـشـد انـطـلقت امس

ساندة طيران الـسبت بعملية أمـنية 
اجلــيش- قـوة مــــن الـلـواء  23 و 24
و  110 لــــــتــــــعـــــــقب خـاليــــــا داعش
االجــرامـيـة) . واصـيـب مـواطن يـعـمل
ســــــائق حــــــفــــــارة بـــــجــــــروح لـــــدى
انــفـجــارعـبــوة نـاســفـة من مــخـلــفـات
داعـش على آلـيـته في محـافـظة صالح
الـدين.وقـال مـصـدر امـني في تـصريح
ـواطن مـحـمـد عـيـد مـحـمد امس ان (ا
سـحك ويعمل سائق وهـو من اهالي ا
حــفــارة تــعـرض الـى إصـابــة شــديـدة
خالل قــيــامه بـعــمـلــيـة رفع االنــقـاض
بـالـقرب من مـطعم الـزيـتون في قـضاء
بـيـجي) مـؤكدا ان (االنـفـجار ادى الى

تدمير اآللية بالكامل).
صاب يتلقى العالج  وأشـار الى ان (ا
الـالزم في مـسـتـشـفى بـيـجي ووضـعه
الــصــحي مــســتــقــر).في غــضــون ذلك
ـشـتـركة عن عـلـنت قـيـادة العـمـلـيات ا
تــشـكــيل جلـنــة حتـقــيـقـيــة في حـادث
استشهاد مقاتل واصابة اثن آخرين
بـــقـــصف لـــطـــائـــرات الــتـــحـــالف في
مـحافظـة كركوك. وقـالت خلية االعالم
احلـــربـي في بـــيـــان امس إن (قـــيـــادة
ــشـتـركــة شـكــلت جلـنـة الــعـمـلــيـات ا
حتـقـيقـية في حـادث اسـتشـهاد مـقاتل
وإصـابة اثنـ آخرين من الفوج األول
بـــالـــلـــواء احلــادي عـــشـــر / شـــرطــة
احتـادية خالل قـيام طـائرات الـتحالف
بــعــمـلــيــة اإلســنـاد لــقــطـعــات جــهـاز
مـكـافحـة اإلرهاب اثـنـاء تنـفيـذ عـملـية
انــــزال في قــــريـــة الــــدب الـــتــــابـــعـــة

لـناحيـة الرياض في قضـاء احلويجة
ــحـافــظـة كــركـوك). وكـانـت مـصـادر
امــنـيــة قـد كــشـفت عـن قـيــام طـائـرات
الــتــحــالف الـدولـي بـقــصف ســيــطـرة
امـنـيــة تـابـعـة لـلـشـرطـة الـعـراقـيـة مـا
اســفـر عـن اسـتــشـهــاد عــنـصــر امـني

واصابة اخر بجروح. 
من جـهة اخـرى أعلـنت قيـادة عمـليات
بغداد رفع  374كـتلة كونكريتية خالل
أسـبوع واحد.وقال بيـان للقيادة امس
ان (اجلـــهـــد الــــهـــنـــدسي في قـــيـــادة
عــمـلــيـات بــغـداد يــواصل رفع الــكـتل
الــكـونـكـريـتــيـة من الـعــاصـمـة بـغـداد
وحتــــويــــلــــهــــا إلى احملــــيط األمــــني

لــلـعـاصـمـة حـيـث بـلغ مـجـمـوع مـا 
ـــاضي 374 رفـــعه خـالل األســـبــوع ا
كـتـلـة كـونـكـريـتـيـة من مـواقـع جـامـعة
االمـام الـصـادق  وكـليـة االمـام الـكاظم
واحلـضرة القادريـة) مشيرا الى (رفع
ـبنى الـكـتل الـكـونكـريـتـيـة احمليـطـة 
مـستشفى الشيخ زايد وديوان الوقف
ـيــدان). كـمـا الــشـيــعي قـرب سـاحــة ا
أعـلـنت امـانـة بـغداد وقـيـادة عـمـلـيات
بــغــداد امـس الــســبت عن رفع احــدى
سـيـطـرة امـنـيـة في مـنـطـقـة الـغـزالـية

ببغداد. 
وقــالت االمــانــة في بــيــان ان (بــلــديـة
ـنصور قامت برفع الـسيطرة االمنية ا
الـــواقـــعـــة نـــهـــايـــة شــارع الـــضـــغط
شترك مع القوات بـالتنسيق والعمل ا
االمــــنـــيــــة) مـــشــــيــــرة الى ان (هـــذه

السيطرة قد وضعت عام 2008).
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 تـــوقــعـت هــيـــئــة االنـــواء والــرصــد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل ارتفاع
ـــنـــطـــقـــتـــ درجـــات احلــــرارة في ا
الـوسطى والشـماليـة وانخفـاضها في
ـنـطقـة اجلنـوبيـة مع تـساقط امـطار ا
الـيـوم االحد. وبـحسب تـقريـر للـهيـئة
بــشـأن احلــالـة اجلــويـة الــيـوم االحـد
أطـــلــعـت عــلـــيه (الــزمـــان) امس فــان
ـنــطـقــة الـوســطى ســيـكـون (طــقس ا
غـائـمًـا جـزئـيا يـتـحـول تـدريـجـيا الى
صــحـو مـع ارتـفــاع قـلــيل في درجـات
احلــرارة والــريــاح مـتــغــيــرة االجتـاه
خـفـيـفـة الـسرعـة فـيـمـا  يـكـون طقس
ـنـطقـة الـشـمالـيـة ب صـحـو وغائم ا
جــزئي مـع ارتــفـاع قــلــيل فـي درجـات
احلــرارة والــريـاح شــمــالــيـة غــربــيـة
خـفيفـة الى معتـدلة السـرعة) مضـيفا
نـطقـة اجلنوبـية سـيكون ان (طـقس ا
غـائـمًـا رعـديـة يـتـحـول تـدريـجـيـا الى
صـــحــــو مع تـــســـاقـط زخـــات مـــطـــر
وانــخـفـاض درجــات احلـرارة درجـات
عـدة والـرياح جـنـوبيـة شـرقيـةخـفيـفة
الى مـعـتـدلـة الـسـرعـة).وبـلـغـت درجة
احلـرارة الصغـرى في بغداد امس 13
مـئوية والعظمى  29 مـئوية. من جهة
اخـرى اعلـنت خلـية مواجـهة الـسيول
فـي تـقــريـرهــا الـيــومي امس الــسـبت
ـائي لــلـعـــــــــــراق ارتــفـاع اخلــزين ا
الى  46.38 مــلــيــار مــتـر مــكــعب من
األمـطار والسيول بينما كان في العام
اضي  14.47 مـليار متر مكعب مع ا

فـراغ خـزني في الـثـرثـار يـبلغ 25.66
مــلـيـار مــتـر مـكـعـب وتـولـيــد الـطـاقـة
الـكهـربائـية مـن السدود  1106 مـيـكا
واط. مـن جهـة اخـرى كـشـفت مـديـرية
ثنى عن تقطيع مخلفات مشعة بيئة ا
وخـزنـها في  16 بـرمـيالً خاصـاً.وقال
ثنـى يوسف سوادي في مـدير بـيئـة ا
تــصــريح امس ان (احملــافــظــة تــعـمل
عــلى نـقل تـلـك اخملـلـفـات إلـى مـحـطـة
ـشـعة فـي موقع مـعـاجلـة الـنـفـايـات ا
الـتويـثة في بغـداد) موضـحا أن (تلك
ــشــعـة عــبــارة عن مـدفع اخملــلــفـات ا
ودبــابــة تــعـودان لــلــجــيش الــعـراقي
الــســـابق اســتـــهــدفــهــمـــا الــطــيــران
األمـريكي وقد  تقطـيعهما ونـقلهما
إلـى مـكـان آخــر في احملـافــظـة). وأكـد
سـوادي أن (نـقل تـلـك القـطـع سـيؤدي
إلـى إعالن احملــافــظــة خـالــيــة من أي
تـلـوث إشـعـاعي). وأعلـنت الـسـلـطات
الـكنديـة في مونتـريال حالـة الطوار
بـســبب فـيـضـانـات شـديـدة اجـتـاحت

شمال شرقي البالد. وذكرت السلطات
ـكن أن تـصـدر قـرارات بإجالء أنـهـا 
السكان من بعض األماكن كما أنها قد
ــواجـــهــة تـــصـــادر بــعض األراضـي 
الــفـيـضــانـات. ونـقـلـت قـنـاة (سي تي
في) الـــكــنــديـــة الــتـــلــفــزيـــونــيــة عن
الــسـلــطــات قـولــهـا إن (هــنـاك 3148
مــنــزال في مــونــتــريــال تـعــرضت اول
امس اجلـمعة لفيضـانات غامرة  كما
ـغادرة اضـطـر أكـثر من ألف شـخص 
مــنـازلــهم).وكـانت الــعـاصــمـة أوتـاوا
الــقــريـبــة من مــونـتــريـال قــد أعــلـنت
اضي وسط الـطوار منـذ اخلميس ا
تـوقـعـات بـأن يـصل ارتـفـاع مـنـسـوب
نـهر أوتاوا إلى مستوى يزيد خمس
ســنـتـيـمـتــرا عن مـسـتــوى الـفـيـضـان
الـــكـــبـــيـــر في 2017 .ويـــكـــافح 400
جـــنــدي ضـــد الــفـــيــضـــانــات هـــنــاك
عونات للسكان.كما طلبت ويـقدمون ا
الـسلطات من  250  شـخصا يقطنون
بـالـقـرب من سـد شالالت بيل الـقـريـبة

من كــيــبــيك مــغــادرة مــنــازلـهـم.وقـال
مـسـؤولون في أوتـاوا إنهم يـتوقـعون
ــيـاه بــنـحـو ارتــفـاعــا في مـنــسـوب ا
نـصف متر عن مستويات الذروة التي
حـدثت في عام  2017 عـندما تـسببت
فـيـضـانـات الـربـيع فـي أضـرار بـنـحو
مليون 171مليون دوالر كندي ( 230
دوالر أمــــــريـــــكـي) في أونــــــتـــــاريـــــو
وكــيــبــيك.وقــال ســتــيف كــيـنـالكـوس
ـسؤول في مديـنة أوتاوا ان(الوضع ا
يـتــغـيـر بـسـرعـة كـبـيـرة عـلى األرض)
يـاه سـتـؤثـر في مـئات مـضـيـفـا أن (ا
ا حدث ـنازل وعـلى األرجح أكثـر   ا
عـــام 2017عــــنـــدمـــا تـــضـــررت 500
مـنزل). وكـانت  وكالة الـبيـئة الكـندية
قـــد حـــذرت مـن أن مـــا يـــصل إلى 60
ـطــر سـيـنـهـمـر عـلى مـلــلـيـمـتـرا من ا
مـونتريال ب يومي اجلمعة والسبت
مع تـوقع أن تتـعرض مـنطـقة أوتاوا-
ـا يصل إلى  35 مـلـليـمـترا جـاتـيـنـو 
24 مـن األمــــــــطــــــــار عــــــــلـى مــــــــدار 
ساعة.وأثرت فيضانات الربيع بالفعل
فـي نــحـو  5500 مـــنــزل في كــيــبــيك
حـيث أجلت السـلطات أكثر من 1300
شــخص ونــقـلــتـهم إلـى أمـاكن آمــنـة.
وكـانت األمـطار الـغـزيرة الـتي هـطلت
ـــاضي قـــد أذابت مـــنـــذ األســــبـــوع ا
كـميـات كبـيرة من الـثلـوج ما أدى إلى
فـيـضـانـات كـبـيـرة في كـيـبـيـكـولـقـيت
ـيـاه امــرأة حـتــفـهــا عـنــدمـا جـرفـت ا
الـغزيرة سـيارتهـا.وفي السيـاق نفسه
ـتــزايـدة في نـهـر روج ـيـاه ا هــددت ا
بـــكــيـــبــيك ســـدًا لــتـــولــيـــد الــطـــاقــة
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أعـلن وزيـر الـتـجـارة مـحـمـد هاشم
الـعـاني عن مـوافقـة رئـيس الوزراء
ـــــــهــــــدي عـــــــلى عـــــــادل عــــــبــــــد ا
تــخـــــــصـيص  500 مــلـيـار ديـنـار
لـــســــد مـــســـتـــحــــقـــات الـــفالحـــ
ــســوقــ حملــصــول ــزارعـــ ا وا
احلـنطـة للـموسم الـزراعي احلالي.
ونـقل بـيـان عن الـعـاني قـوله امس
أن (رئـــيس مــجــلس الــوزراء وافق
عـلى تخـصيص الدفـعة الثـانية من
ـزارعـ والـفالحـ مـســتـحـقـات ا
ـــســـوقـــ حملـــصـــول احلـــنـــطــة ا
لـــلــــمـــوسم احلـــالي). واضـــاف ان
(وزارة الـتـجـارة اسـتلـمت في وقت
مـبكر الدفعـة االولى من مستحقات
ـسـوقـ لـلـحـنـطـة وقد الـفالحـ ا
بـاشـرنـا وعلى وجـه السـرعـة بدفع
ـستـحـقات لـلفالحـ بعـد تسـليم ا
احملـــــصـــــول وجنـــــاح الـــــفـــــحص
اخملـتـبـري الـذي جتـريه مـخـتـبرات
الـوزارة في جـميع مـواقع االستالم
واخلـزن) مـشيـرا الى (اهـميـة هذه
ــبــالغ في دعـم الـفـالح واسـهــامه ا
ــنــتج الــوطــني وتــأمــ فـي دعم ا
االمـن الــــغــــذائـي في احملـــــاصــــيل
االســـتــراتــيــجـــيــة اعــتـــمــادا عــلى
الــقــدرات الــوطـنــيــة). وثــمن وزيـر

الـتـجـارة (االسـنـاد والـدعم الـكـبـير
ستمرة لرئيس الوزراء ـتابعة ا وا
ـــوسـم الـــتــســـويـــقي فـي اجنــاح ا
ومــــتـــابـــعــــة مـــشـــاكـل الـــفالحـــ
ومـعـاجلتـهـا وتـأم مـسـتحـقـاتهم
ــــرور بـــــشـــــكـل مـــــبـــــاشـــــر دون ا
ـعقدة االمر بـاالجراءات الروتـينة ا
الـذي يـدفع بـأجتـاه اسـتـقـرار كـافة
ــــتـــــخــــذة الســـــتالم االجـــــراءات ا
ـزروعـة هـذا واحــتـواء الـكـمــيـات ا
ــوسم). وأعـلن الـعـاني مـنـتـصف ا
نـيسان اجلاري بدء حـملة تسويق
مـحصولي احلنطة والـشعير لغاية
ـقـبل.وأعلـنت مـحـافـظة شـهـر آب ا
بــغـداد عن حــصـول مـوافــقـة وزيـر
الـتـخـطـيط نـوري صـبـاح الـدلـيـمي
ــــئـــــة من عـــــلى إطـــــالق  30 بـــــا
قاول للعام اجلاري. مستحقات ا
ـــوافــقــة وأشـــار بــيـــان امس ان (ا
جـاءت بـنـاء عـلى مـطـالـبـة مـحـافظ
بـــــغــــداد فالح اجلـــــزائــــري بــــعــــد
ــهـم الــذي عــقــده مع االجـــتــمــاع ا
ـتـقـدم فـي مـحـافـظـة بـغداد الك ا ا
قاول وعـدد كبير من الشركات وا
الـعـاملـ مع احملـافظـة) الفـتا الى
ان (مـطالبـة احملافظ تأتي لإلسراع
ـشاريع وتقـد اخلدمات بـإجناز ا

الهالي العاصمة). 
بالغ وأوضـح بيان احملـافظـة ان (ا

الــتي اطـلــقـتــهـا وزارة الــتـخــطـيط
تــصل الى نــحـو 51 مــلــيـار ديــنـار
ئة) مشيرا الى ان وبـنسبة  30 بـا
ـالـيــة بـضـرورة (مــفـاحتــة وزارة ا
االســـــــراع بــــــــإطــــــالق وصـــــــرف
بالغ). وكانت وزارة التخطيط قد ا
خـولت مـحافـظـة بغـداد صالحـيات
الـصرف والـتنـفيـذ وفقـا لتـعلـيمات
ـوازنة االسـتثـماريـة لعام 2019. ا
وتـأتي اسـتجـابـة وزارة التـخـطيط
بـــعــد أيــام مـن تــعــهـــد اجلــزائــري
ــنــفـذة لــلــمـقــاولــ ولـلــشــركـات ا
لــــلــــمــــشــــاريع بــــاســــتــــحــــصــــال
مــســتــحــقــاتـهـم وسـعــيه بــاطالق

السلف.

ــتــحـدة الــتــعــاون االسالمـي واال ا
لالسـتمـاع الى ارائـهما  ومـا تقـدمانه
مـن حــــــلــــــول  وارســـــــال وفــــــد الى
الــســعــوديـة الــتي تــريــد تــقــاربـاً مع
الـدولـة الـعراقـيـة وشعـبـهـا في الوقت
الـراهن للـوقوف على حـل بينـها وب
جـارتـنـا الـعزيـزة ايـران وارسـال وفد
الـى االحتــاد االوربي لــلـــضــغط عــلى
االحتــاد الــثــاني إلخــراج الــعـراق من
ـعـمـعــة) مـطـالـبــا  بـ(تـشـكـيل هــذه ا
افــواج عــراقــيـة وطــنــيـة مـن اجلـيش
والــشـرطــة حـصــرا بـإشــراف الـقــائـد
ـســلــحــة حلــمــايـة الــعــام لــلــقــوات ا
احلـدود من أي تـدخل وغـلق الـسـفارة
االمـريـكـيـة في حـال زج الـعـراق بـهـذا
الـــصــراع  واال ســتـــكــون الـــســفــارة

قاوم مرة اخرى).  رمى ا
ومـن الــطـــروحـــات االخـــرى (ايـــقــاف
احلـرب في اليـمن والـبحريـن وسوريا
وتــنـحي حـكـامـهـا فـورا وتـدخل اال
ـــتــحــدة الســـتــتـــبــاب االمن فـــيــهــا ا
والـتحـضير النـتخـابات نزيـهة بـعيدة
عـن التدخالت وحـمايتـها من االرهاب
الــــداعـــشي وغــــيـــره) و(انــــســـحـــاب
نـتـميـة لـلحـشد الـفـصائل الـعـراقيـة ا
الــشـعـبـي من سـوريـا ورجــوعـهـا الى
الــعــراق فــورا) مــشــيــرا الى انه (في
حــال اسـتـمــرار االحتـاد الــثـنـائي في
اإلضــرار بــالــعــراق وشــعــبــة وامــنه
ــثل فــعـــلى احلــكــومــة الــتـــعــامل بــا
والـدفـاع عن نفـسهـا وتـوقيع اتـفاقـية
مع ايـران تشدد عـلى احتـرام السيادة
واتــفــاقــيــة مع الــســعــوديــة إلضــفـاء
ـنطـقـة والعـمل على اجـواء الـسالم با
رجـعيـات الـدينـية ارسـال وفـود الى ا
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يــبـدأ وزيـر اخلـارجـيــة الـتـركي مـولـود
جاووش أوغلو زيارة الى العراق اليوم
االحـــد لــبــحـث الــعالقـــات الــثــنـــائــيــة
ــشــتـرك والــقــضـايــا ذات االهــتــمـام ا
ويـتـضـمن بـرنـامج زيـارته الـتـوجه الى
الـبصـرة تمهـيدا إلعـادة فتح القـنصـلية
الــعــامـة الــتـركــيــة قـريــبــاً والى اربـيل
ـراجـعة الـعالقات مع  اقـلـيم كردسـتان
الســيــمــا بــعــد تــدهــور الــعالقــات بـ
اجلـانـبـ جراء رفض انـقـرة إلستـفـتاء
االقــلــيم. وبــحــسب مــحــطـة سي ان ان
بـالـلــغـة الـتـركـيـة فـإن (اوغـلـو سـيـقـوم
بـزيـارة شامـلة إلى الـعـراق خالل عطـلة
نــهـايـة األســبـوع مع تـوقــفـات عـدة في
بـغـداد والـبصـرة وأربـيل) مضـيـفة أنه
(ســيــبــحث جــمــيع جــوانب الــعـالقـات
الــثــنـائــيـة والــتــطـورات اإلقــلــيـمــيـة).
وتــابـعت أن (الـوزيــر الـتـركي ســيـعـقـد
مـحـادثات مع وزيـر اخلارجـية الـعراقي
مــحــمـد عــلي احلــكـيم ومـع مـســؤولـ
ـسـتـوى في عـراقــيـ آخـرين رفـيـعي ا
بغداد) مشيرة الى (تعهد تركيا بتقد
قــرض بـقـيـمــة خـمـســة مـلـيـارات دوالر
إلعــادة إعـمــار الـعــراق). واوضـحت أن
(زيـارة اوغلو لـلبصـرة تمثل مـحطة من
ـرجح أن تكـون مخـصصـة إلعادة فتح ا
الـقــنـصـلـيـة الـعـامــة الـتـركـيـة قـريـبـاً)
مـضـيـفـة أن (زيـارته ألربـيل سـتـتـضمن
مـراجعة العالقات ب أنقرة وكردستان
بـالتفصيل بعـد أن عارضت تركيا بشدة

إجــــراء اســـتـــفـــتــــاء أحـــادي اجلـــانب
الســـتــقالل حـــــــــــــكــومـــة اإلقــلــيم في
ايـــلـــول 2017) . وأعـــلـــنـت الـــواليــات
ـتحدة مؤخـرا أنها ستلـغي االستثناءً ا
من الـعـقـوبـات األحـاديـة اجلـانـب لـعدد
ـسـتوردة لـلـنـفط من إيران مـن الدول ا
ــا في ذلك تـركـيـا.ويـرى مـراقـبـون ان
انـقـرة تـسـعى الى زيادة كـمـيـات الـنفط
اخلــام الــتي تــســتــوردهــا مـن الــعـراق
ـنـتـج اإليـراني. عـلى لــلـتـعــويض عن ا
صــعــيـد آخــر نـفـى مـصــدر  مــطـلع في
تـــصـــريـح امس صـــحـــة مـــا تـــردد عن
هدي إرسـال رئيس الوزراء عـادل عبد ا
رشـح لـتولي وزارتـي العدل اسـمي ا
والـتـربـية إلى مـجـلس الـنـواب تمـهـيداً
لـطـرحــهـمـا عـلى الـتـصـويت. كـمـا نـفى
الـــنــائب عن كـــتــلــة االحتـــاد الــوطــني
الـكـردسـتـاني بخـتـيـار شـاويس ارسال

اسـم مرشـح لـوزارة العـدل الـى مجـلس
الـــنـــواب.وأكــد في تـــصـــريح ان (هــذه
االنـباء عـارية عن الصـحة) مـشيرا الى
ان (مـا  تـداوله مـن وثيـقـة تـضم اسم
مـرشح للـوزارة عبـر وسائل االعالم هي
وثـيـقة مـزورة). واضـاف ان (احلوارات
مـازالت مستمرة لـلوصول الى توافقات
ـطـروحـة ـواضـيع اخملـتـلـفـة ا بـشــأن ا
ومن بــيـنـهــا تـشـكــيل حـكـومــة االقـلـيم
ومـنصب محافظ كركوك ومرشح حقيبة
الــــعـــــدل) الفــــتــــا الى انـه (بــــحــــسب
االســتـحـقــاق االنـتـخــابي فـان حـقــيـبـة
الـعـدل من اسـتـحقـاق االحتـاد). ونـقلت
ـان عن عـبـد وثــيـقـة مـوجـهـة الـى الـبـر
ــهــدي قــوله انـه (بــعـد ســلــســلــة من ا
ـشـاورات مع الكـتل الـسيـاسـية ارسل ا
الــيـــكم مــرشــحــ جـــديــدين لــوزارتي
الـتـربيـة والعـدل راجيـا مـنكم طـرحهـما
عـلى مـجـلس النـواب لـنيل الـثـقة وذلك
اسـتـكمـاال لـلتـشـكيـلـة احلكـومـية عـلـما
بـانه جـرى تـدقـيق االسمـ من هـيـئتي
ـسـاءلة والـعدالـة والـنزاهـة كمـا جرى ا
الـتـدقـيق مع االمـن الوطـني). وجـاء في
رشح لـوزارة التـربية هي الـوثيـقة ان ا
سـفـانة حـسـ على احلـمـداني وللـعدل
الـــــقـــــاضـي اركـــــان قـــــادر ولي كـــــر
بـيـبـاتي.كـمـا نـقـلت تـقـاريـر عن  مـقررة
مـجلس النواب خديجـة علي التركماني
ــهـدي ارسل كــتـابـا قــولـهــا  ان عـبـد ا
ـان بـتـرشـيح اسـم رسـمـيـا الى الـبـر
لــوزارتي الــعــدل والــتـربــيــة وبــحـسب

اتفاق الكتل السياسية.
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وجه رئـيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
الـــصـــدر امس الـــســـبت بـــيـــانـــا الى
الـشـعب العـراقي عبـر مـجلس الـنواب
دعــــا فـــيـه الى عـــدم زج الــــعـــراق في
الصراع ب ايران من جهة والواليات
ـتــحـدة واسـرائـيل من جـهـة ثـانـيـة ا
مـقترحا ارسال وفود رسـمية وشعبية
الـى منظـمة الـتعاون االسالمي واال
ـتحدة والى السعودية للوقوف على ا
شـكالتهـا مع ايران وارسـال وفد حـل 
الـى االحتــاد االوربي لــلـــضــغط عــلى
واشــنــطن وتل ابـيـب من اجل إخـراج
الـــــعـــــراق مـن الـــــصـــــراع مـــــهــــددا
بـإســتـهـداف الـسـفـارة االمـريـكـيـة في
حـال تـعـرض العـراق ألي خـطر.  وفي
مـستـهل جلسـة اجمللس التي تـرأسها
الـنائب الـثاني لـرئيـس اجمللس بـشير
احلـداد تال الـنائب صـبـاح السـاعدي
بـيانـا امس بأسم الصـدر موجهـا عبر
اجملـلس الى الشعب العراقي قال فيه
ان (الــصـراع بـ اجلـانـبـ عـقـائـدي
وســيــاسي وان قــلــقـه يــتــزايــد جـراء
الــتــدخالت من اجلــانـبــ في الــشـأن
الـعراقي). وشدد علـى (اهمية عدم زج
الـعـراق فـي اتـون الـصـراع بـ ايران
واالحتـاد الـثـنـائي ترامـب نتـنـيـاهو)
مــؤكـــدا (اهــمــيــة ان يـــبــقى الــعــراق
شــــامـــخـــا بــــعـــيـــدا عـن الـــتـــدخالت
اخلـــارجــــيـــة). ورأى ان (مـــا عـــانـــاه
الـعـراق بسـبب احلـرب الصـدامـية مع
اجلارة ايران وتوالي احلروب السيما
احــتالل الــنـظــام الــصـدامـي لـلــجـارة
الــكـويت وهـيــمـنـة االحــتالل وتـكـالب
االرهــاب عــلــيه يــســتـلــزم من شــعب
الــعـراق وحــكـومـته واحــزابه وقـواته
االمـنـيـة وحـشـده الـشـعـبي ان يـكـون
ـــنــأى من ذلـك الــصــراع) الـــعــراق 
مــــشـــيــــرا الى انه (ال ارض الــــعـــراق
ـزيــد وال شـعـبـه).وتـضـمن تــتـحــمل ا
الـبـيان عـشر نـقاط تـتمـثل في (ارسال
وفــد رســـمي وشــعــبـي الى مــنــظــمــة
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اطـالبً مـجـلـس الـوزراء بـاتـخـاذ قرار
عـاجل بـإيـقـاف هـدم هـذه الـدور حل

ـذكور)  اسـتـكـمال تـشـريع الـقانـون ا
مـــــعـــــربـــــا عن اســـــفه ألن (جـــــمـــــيع
تعـاقبة لم تـراع احلاجة احلـكومـات ا
ــلــحــة لــلــســكن الــتي تــمـس حــيـاة ا
ـــواطـــنـــ مـــا ولـــد ازمـــة كـــبـــيــرة ا

تبعتــــها أزمات ومشاكل أخرى). 
ولـــفت الى أن (الــقـــرار الــذي اتــخــذه
مـــجــلس الــوزراء مـــؤخــراً حلل أزمــة
الـسـكن مـثل بـارقـة أمـل للـمـواطن اال
ــؤسف فــيه انه لم يــكن عــمـلــيـاً ان ا
فـــالــعــراق بـــحــاجـــة الى مــلـــيــونــ
وسـبـعـمـئة الف  وحـدة سـكـنـية ومع

األخـذ بنـظر االعتـبار الـنمو الـسكاني
احلـاصل فـنـحـن بـحاجـة الـى  مـئـت
وخـمسـ الف وحدة سكـنية اضـافية
مـــشــيــرا الـى انه (كــان من ســـنــويــاً)
ـفـتـرض بـاحلكـومـة ارسـال مـشروع ا
قـــانـــون بــهـــذا اخلـــصـــوص جملــلس
الـنواب بـهدف التـأسيس حلل دائمي)
ومـــضى  اخلــالــدي قـــائال (ومع عــدم
حتـقق ذلك فـإننـا نؤكـد ان هذا الـعدد
طلوب الـكبير من الوحدات السكنية ا
بـناؤها بـحاجة الى اسـتنفـار اجلهود
وتـشـكيـل غرفـة عـملـيـات وخلـيـة أزمة
ـــالـــيــة والـــتـــخـــطــيط تـــضم وزراء ا
والـزراعة واإلعمـار والبلـديات والعدل

واالمـــانـــة الــعـــامـــة جملـــلس الــوزراء
) مــشـددا عـلى (ضـرورة واحملــافـظـ
وضـع ســقـف زمــنـي واضح ومـــحــدد
لــتـنــفــيـذ اخلــطـة).وبــشـأن الــقـروض
الـسـكـنـيـة الـتي  االعـالن عـنـهـا قال
انـهــا(سـتـحـدث مـشـكالت كـبـيـرة ولن
ناطق تـكون حالً عمليـاً حتديداً في ا
أهـولة وسـتكون الـصحـراوية وغـير ا
ـواطن فضالً عما عـبئاً اضـافياً على ا
سـتحدثه من تـضخم كبـير في السوق
الــذي يــعــاني بــاألســاس من تــضـخم
ـستويات عـالية) مقـترحًا أن (تقوم
احلـــكــومــة بــإســـتــبــدال ذلـك بــبــنــاء
مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة).

الـسـابق. وكانت الـسلـطـات قد اعـلنت
اول امـس اجلـمـعـة عن مـصـرع امـرأة
جـــراء اإلعــصــار الــذي خـــلّف ايــضــا
دمـــارا في شــمـــال الــبالد حـــيث دمــر
نازل واقتلع األشجار وأدى النقطاع ا
الــتـيـار الــكـهـربـائـي.وجـلب اإلعـصـار
ريـــاحـــا تـــصل ســـرعـــتــهـــا إلى 280
كيلومترا في الساعة عند وصوله إلى
ـاضي بـعـدما الـبـر مـسـاء اخلـمـيس ا
أودى بـحيـاة ثالثة أشـخاص في جزر
ي الـقـمـر.وحذر بـرنـامج األغذيـة الـعا
مـن أن اإلعــصــار كــيـــنــيث قــد يــؤدي
لـسـقـوط أمـطـار يـصل ارتـفـــــــــــاعـها
ـنـطـقة خالل إلى  600 مـلـيـمـتـر في ا
ـقـبـلـة أي ضـعف مـا األيـام الـعـشـرة ا
أحــدثه اإلعـصـار إيــداي.وقـالت جلـنـة
عـمـليـات الـطوار في كـابـو ديلـجادو
في بـيان إن (امرأة لقيت مصرعها في
بـلدة بـيمـبا السـاحلـية بـعدمـا سقطت
عـلـيـهـا شـجـرة وأضـافت أن شـخـصـا
آخـــر أصــيب). وقـــال مــســؤولــون إن
ـئـة من (اإلعــصـار دمــر نـحـو  90 بــا
ــنـــازل في بــلــدة بــيـــمــبــا الــبــلــدة ا
ا دفع الـرئـيـسـية في جـزيـرة إيـبـو 
نــحــو  15 ألـف شــخص لإلقــامــة في
الـعـراء أو فـي مـراكـز إيـواء مـكـدسة).
وأضــافــوا أن (هــنــاك حــاجــة خلــيـام
وغــذاء ومـاء). وقــبل وصــول كـيــنـيث
نـقـلت احلـكـومـة وعمـال اإلغـاثـة نـحو
ألف شخص إلى أماكن أكثر أمنا 30
دارس لـكن الـسلطـات قالت إن مـثل ا
هـــنــاك نـــحــو  680ألـــفـــا في مـــســار

العاصفة.

ـنـطقـة بيـل فولـز لكن الـكـهرومـائـية 
شـركـة هايـدرو كـيـبيك قـالت إن هـيكل
الـــســــد مـــا زال مـــتـــمــــاســـكـــا.وقـــال
مـسـؤولـون مـحـلـيـون واحتـاديـون إن
(شــدة الـــفــيــضــانــات في أونــتــاريــو
ــكن أن تـعــزى إلى تـغــيـر وكــيـبــيك 
ـنـاخ.( وفي موزمـبـيق أعلـنت وكـالة ا
إدارة الـــــكــــوارث مــــصـــــرع اربــــعــــة
أشــــخـــاص في األقل  امـس الـــســـبت
جــراء إعــصــار كــيــنــيث الــذي ضـرب
شــــــــمـــــــــال الــــــــبـالد اخلــــــــمـــــــــيس
ـاضي.وحـذرت جمـاعات اإلغـاثة من ا
(احــتــمـال وقــوع انــهـيــارات أرضــيـة
ـقبلة بسبب وفـيضانات خالل األيام ا
هـطول األمـطار الغـزيرة) مـشيرة إلى
أن (كـينيث ضرب موزمبيق عقب ستة
أسـابيع من إعصار إيداي الذي ضرب
وسـط الــبـالد وخــلـف أكــثـــر من 600
قـــــتــــــيل). وكـــــان االحتــــــاد الـــــدولي
جلـمـعـيـات الـصـلـيب األحـمـر والهالل
األحـمر قد أعـلن تضرر مـحافظـة كابو
ديـلجادو الواقعـة في شمال موزمبيق
بــشـكل كـبــيـر جـراء إعـصــار كـيـنـيث.
ومـــوزمـــبـــيق واحـــدة مـن أفـــقــر دول
الـعـالم وقد تـسـبب اإلعصـار (إيداي)
في الـقـضاء عـلى احملاصـيل الزراعـية
في الدولة الواقعة جنوب أفريقيا قبل
حــصــادهـا بــوقت قـلــيل وقــد يـواجه
مــئــات اآلالف من األشــخــاص اجلـوع
ـقـبلـة كـمـا أن اإلعـصار في األشـهـر ا
توقع أن تـصاحبه اجلـديد الـذي من ا
فـيضانات سيؤدي إلى تعقيد اجلهود
ـــبــذولـــة لــلـــتــعـــافي من اإلعـــصــار ا

محمد هاشم العاني

مولود جاووش أوغلو
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تـغـلب فريق الـزوراء بـكرة الـقدم
يناء بهدف من دون عـلى فريق ا
ـبـاراة الـتي جـرت امس رد فـي ا
الـــســبـت عــلـى مــلـــعب الـــشــعب
الـدولي ضمـن منـافسـات اجلولة
ـرحـلــة الـثـانـيـة الــسـادسـة من ا
ــمـــتــاز الــتي لـــدوري الــكــــــرة ا
قــــادهـــــا احلــــكم الــــدولـي عــــلي

صباح.
وقـدم الفـريقـان في الشوط االول
مـبـاراة متـوسطـة األداء لـينـتهي
بـالـتـعـادل الـسـلـبي وفي الـشوط
الــثــانـي حــاول الــزوراء تــهــديـد
ـيـنـاء لـلـبـحث عـن هدف مـرمى ا
الــتـفــوق مع هـجــمـات مــتـبــادلـة
ومــتـبـايــنـة لـلــفـريــقـ لـيــتـمـكن
الــــزوراء مـن تــــســــجــــيل هــــدف
الـتـرجيح مـن خالل ضربـة جزاء
باراة بـالدقيقة احـتسبهـا حكم ا

اوصــلـــته الى الــنــقــطــة  41 في
ـركز الرابع فيـما توقف رصيد ا
الــسـفـانــة عـنـد الــنـقـطـة  24 في

ركز اخلامس عشر. ا

80 لينفذها الالعب علي جويد
ـبــاراة بــفـوز بــنــجـاح لــتــنــتـهـي ا

النوارس ومصاحلة جماهيره .
الــفـوز مــنح الـنــوارس ثالث نـقـاط

إلــقـاء الـقــبض عـلى إرهـابــيـ اثـنـ
مــنــدســ بــ الــنــازحـ فـي مـخــيم
وصل) مـوضحة اجلـدعة اخلـامس با
عتـقل كانا قد قاتال أن (الـعنصرين ا
قـواتنـا األمنـية إثـناء مـعارك الـتحـرير
وجب مذكرة طلوب للقضاء  ومن ا
ادة  4 إرهاب). كما القت قبض وفق ا
مــفــارز االســتــخــبــارات الــعــســكــريـة
الـقبض على عنصـر ثالث يعمل في ما
ـــوصل. يــــســـمى بــــاحلـــســــبـــة فـي ا
وبــحـسـب بـيــان آخـر لالســتـخــبـارات
الـعـسـكريـة فـإنه(بـنـاءً على مـعـلـومات
دقـيقة ومتابعة مسـتمرة تمكنت مفارز
مـديـرية االسـتـخبـارات الـعسـكـرية في
لواء  66 الـفرقة  20 مـن إلقاء القبض


