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ــديــريــتي احملـــاضــرين بــاجملـــان 
تـــــربـــــيـــــة الــــكـــــرخ الـــــثـــــانـــــيــــة
والــثـالــثـة.واوضح اجلــزائـري في
ــالــيـة بــيــان ان (مــوافـقــة وزارة ا
جـاءت بـنـاء على تـوجـيـهنـا كـتـابا
رســمــيـــا تــضــمن جــمــيع اســمــاء
احملــاضـــرين بــاجملــان في جــمــيع
مــديــريــات تـربــيــة بــغــداد الـست)
مــــؤكـــدا ان (أجــــور احملــــاضـــرين
ــديـــريـــات ســتـــصــرف لـــبــقـــيـــة ا
تـبــاعـا).ونـقل الـبـيـان عن احملـافظ
قـوله (انـنا حـريصـون على ضـمان
ا قـدموه جـمـيع حقـوقـهم تقـديـرا 
مـن جهود طـوال سنـوات خدمـتهم
وبـصفة تطـوعية). في غضون ذلك
جتــمع الـعـشــرات من احملـاضـرين
في بـابل للـمطـالبة بـتثـبيـتهم على
ـالك الـدائـم مــهـدديـن بــتـحــويل ا
تــــظــــاهـــراتــــهم الـى اعـــتــــصـــام .
وشـــهـــدت احملـــافـــظــة فـي اوقــات
ســابــقـة تــظــاهـرات عــدة نــظـمــهـا
احملاضرون الذين يبلغ عددهم 13
ألـف مـحـاضـر دون ان تـتـسـلم أيـة
جــهــة حـكــومــيـة مــطــالـبــهم. وفي
الــبــصــرة تــظــاهــر الــعـشــرات من
مـنـتـسبي شـرطـة الـنفـط العـامـل
بـنظام العقـد امس األحد قرب مقر
شــركـة نــفط الـبــصـرة لـلــمـطــالـبـة
ـتــظـاهـرون بــتـثــبـيــتـهم.وطــالب ا
بـــتـــثـــبــيـــتـــهم ضـــمن مالك وزارة
الـدخـلـيـة أو شركـة نـفط الـبـصرة.
ـئـات مـن اهـالي مـحـافـظة ونـظم ا
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ـثـنى مسـاء امس االحـد تظـاهرة ا
واســعــة لـــلــمــطــالــبــة بــتــحــســ
اخلــــــدمـــــــات وإقــــــالـــــــة مــــــديــــــر
تظاهرون الفتات الـكهرباء.ورفع ا
تـطالب بـتحـس اخلـدمات وإقـالة
مــديـر كـهــربـاء احملـافــظـة. وكـانت
تـنسيقية الـتظاهرات في احملافظة
قــــد اعــــلــــنت فـي وقت ســــابق عن
االسـتعداد لتنظيم تـظاهرة سلمية
وصــفـتـهــا بـالــكـبـرى لــلـمـطــالـبـة
بـــتــــحـــســـ جتـــهــــيـــز الـــطـــاقـــة
الـكهربائية فـيما اشارت الى انها
دعـت جـمـيـع شـرائح اجملــتـمع من
عـــشـــائــر ونـــاشـــطــ ونـــقـــابــات
لــلــمـشــاركــة في الــتـظــاهــرة الـتي
سـتـنـطـلق مـن كورنـيـش الـسـماوة
بـاجتـاه مديـريـة الكـهـرباء مـؤكدة
أن قــــيـــــادة الــــشــــرطـــــة مــــنــــحت
لــلـمـتـظـاهـرين رخــصـة الـتـظـاهـر.
ـاضي وجتـددت خالل اليـوم ا
ــــنـــددة بـــتـــردي الـــتــــظـــاهـــرات ا
اخلـــدمــــات في بـــغـــداد وعـــدد من
احملـافـظـات وسط اجراءات امـنـية
مــكــثـفــة. وتـظــاهــر الـعــشـرات من
ـــواطــنـــ في الـــبــصـــرة يــومي ا
اجلـــمــعــة والـــســبت أمـــام مــبــنى
احلــكـومــة احملـلــيـة في احملــافـظـة
مـطـالـبـ بـحل مـجـلـس احملـافـظة
واقالة احملافظ وحتس اخلدمات
وتــوفــيــر فــرص عــمل.كــمـا طــالب
ـتـظاهـرون باعـادة تـأهيل الـبنى ا
الـتحـتيـة للـمؤسـسات الـتعـليـمية.
ومـــحـــاســـبــة احملـــافظ .وخـــرجت
تــظـاهـرات شـعــبـيـة في مــحـافـظـة
مــيـــســان مــســاء اجلــمــعــة طــالب
ــتــظــاهـــرون بــتــوفــيــر خاللـــهــا ا
اخلـــدمـــات وفـــرص الـــعـــمل وحل
أزمـة الكهرباء.وفي بـغداد انطلقت
ـــاثـــلــــة في ســـاحـــة تـــظــــاهـــرة 
الــتـحــريــر لـلــمـطــالــبـة بــتـحــسـ
اخلــدمـات والــكـهـربــاء ومـكــافـحـة
الـــفـــســاد وإنـــهـــاء احملــاصـــصــة.
وقــامـت الــقــوات االمــنــيــة بــقــطع
ـــؤديــة الى الـــطـــرق الــرئـــيــســـة ا

الساحة.
ــتــظــاهـرون مــطــالــيــبـهم  واكــد ا
الـــســابـــقــة بـــضــرورة الـــتــعـــيــ
والـبحث عـن فرص عمـل وحتس

اخلدمات والكهرباء.

اياد عالوي

اجلـمهـوريـة بـرهم صـالح اهـمـية
تـــضــافـــر اجلـــهـــود حلل جـــمــيع
الـقـضايـا الـعـالـقـة بـ احلـكـومة
االحتــــاديــــة وحـــكــــومــــة اقـــلــــيم
كـــردســـتــــان وفـــقـــاً لـــلـــدســـتـــور

صلحة الوطنية.  وا
ونــقل بــيــان  رئـــاسي عن صــالح
قـوله  خالل اسـتــقـبـاله في قـصـر
السالم ببـغداد البـارزاني والوفد
ـــــرافـق له ان (زيــــــارة رئـــــيس ا
االقليم الى بغداد سـتعزز العالقة
ب بـغـداد واربيل وتـسـهم برفع
مـســتـوى الــتــنـســيق والـتــشـاور
ــؤســسـات بــشـأن تــطــويـر دور ا
التـشـريعـية والـقـانونـيـة) معـرباً
عن ثـقته بـ(حتـقـيق الـتـوافق ب
االطـــراف الـــســـيـــاســـيـــة خـــدمــة
ــصــالـح الــشــعب الـــعــراقي).من
جـانـبه اعـرب رئـيس االقـلـيم عن
(رغبته بتـعزيز احلوارات اجلادة
ـا واحـتـرام مــبـاد الـدســتـور 
شتركة ـصالح ا يضمن حتقيق ا
ويــعــزز الــعالقــات االخــويــة بـ
). بــدوره اكـــد رئــيس اجلــانـــبـــ
هدي مجلس الوزراء عـادل عبد ا
خالل لــقــائـه الــبــارزاني أهــمــيــة
ــشـــتـــرك مع حـــكـــومــة الـــعــمـل ا
ــكـتب عــبـد االقـلــيم.ونــقل بـيــان 
ـهـدي تـأكـيــده خالل اسـتـقـبـاله ا
البارزاني (وحدة الـعراق وأهمية
شترك والتعاون من اجل العمل ا
ـواطن حتقيق مـصالح جـميع ا
ن فـيـهم مـواطـنـونا الـعراقـيـ 
في اإلقليم والـعمل كـفريق واحد
وبشكل ودي وصريح حلل جميع
سائل العالقة وتعزيز العالقات ا
اإليــجـــابـــيــة بـــ أبــنـــاء الــوطن
الـــواحــد وتـــطـــبـــيق روح ونص
الـدسـتــور االحتـادي) داعـيـا الى
نـاقـشة (تشـكـيل جلـنـة مشـتـركـة 
ــلـــفــات واتـــخــاذ وحل جـــمــيـع ا
خطوات عـمليـة في هذا االجتاه).
من جـــهـــتـه قـــال رئـــيس اقـــلـــيم
كردسـتان (انـني حـرصت على ان
تــكـــون بــغــداد مــحـــطــة الــزيــارة
االولى ألنها عاصمتنا االحتادية
ونحن وجـمـيع القـادة في االقـليم
والـشــعب الــكـردي يــنــظـرون الى
بغداد بأنها عمقنا االستراتيجي
ولديـنا ارادة جـادة بتـجاوز وحل
ــــســــائل جــــمــــيـع اخلالفـــــات وا
الــعــالــقــة). في غــضــون ذلك أكــد
رئيس حتـالف االصالح واالعـمار

عـــمـــار احلـــكــــيم امس االحـــد ان
عارضة جلوء تيار احلكـمة الى ا
الــســـيـــاســيـــة يــعـــد ضــرورة في
ــــرحـــلــــة الــــراهـــنــــة وخــــيـــارا ا
اسـتـراتيـجـيـا السـتـقـامـة الـنـظام
ــكــتب الــســيـــاسي.ونــقل بـــيــان 
احلكـيم عـنه قوله لـدى اسـتقـباله
ــانـي لــدى  بــغــداد الــســفـــيــر اال
ــــعـــارضـــة ســـيــــريل نـــاون ان (ا
الـسيـاسـيـة الـتي انـتهـجـهـا تـيار
ــرحـــلــة احلـــكــمـــة ضــرورة فـي ا
احلــالــيــة وخــيــار اسـتــراتــيــجي
الســتــقــامــة الــنــظـام الــســيــاسي
واكـمــال جـمــيع اركـانـه) مـجـدداً
(رفضه لسياسة جتويع الشعوب

وحصارها). 
ورأى احلــــــكــــــيـم ان (عــــــلى دول
الــعـــالم حتـــمل مــســـؤولــيـــاتــهــا
لـتـفـادي اي اشـتــبـاك في مـنـطـقـة

الشرق االوسط). 
وجـــــرى خالل الــــلـــــقـــــاء  بــــحث
ــســتـجــدات الــســيــاســيـة عــلى ا
ـــســتـــوى احملـــلي واالقـــلـــيــمي ا

والدولي.
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أقـتـرح خـبـير في الـشـأن الـدسـتوري
وضـع اخلـبـراء والـفــقـهـاء في دائـرة
مـفوض يقـدمون تقاريـر استشارية
عـن دعـــاوى الـــطـــعن في احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة العـليـا لـلخـروج من ازمة
وجـود اخلبراء والفقهاء في احملكمة
االحتـــاديـــة  مــحـــذرا من ان وجــود
اخلـبراء والفقهاء في مـنصة القضاء
ومـنـحـهم صالحـيـة الـتـصـويت عـلى
الـقـرار الـقـضـائي سـيـحـول احملـكـمة
إلـى مــجــلس ديــنـي. وقــال اخلــبــيــر
مــحــمـــد الــشــريف في رأي قــانــوني
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن (وصف
الـــدســتـــور الــعــراقـي لــلـــمــحـــكــمــة
نع االحتـادية بأنها هيئة قضائية 
بــاي شـكل من االشــكـال وجــود غـيـر
الـقضاة فيـها). واضاف ان (اخلروج
مـن أزمــة الــنص الـــدســتــوري الــذي
يـتحدث عن تكوين احملكمة بأنها من
قـضاة وعـناوين اخرى غـير قضـائية
يــكــون بــتــشــكــيل دائــرة مــفــوضـ
لــلـفـقـهـاء واخلـبـراء). وأشـار إلى ان
(تـلك الـدائـرة تـكـون ضـمن الـتـكـوين

االداري لـــلــــمـــحـــكـــمــــة وال يـــرتـــقي
اعـضـاؤهـا وهم الـفقـهـاء واخلـبراء
مـنـصـة القـضـاء). واوضح الـشريف
ــفــوضــ حتــدد عــلى ان (مــهـــمــة ا
ســـبــيل احلـــصــر ويـــشــتـــركــون في
اخـــتـــصـــاص واحـــد لـــلـــمـــحـــكـــمــة
االحتــاديـة الــعـلـيــا وهـو الــنـظـر في
دســتـوريــة الـتــشـريــعـات واالنــظـمـة
النافذة). ولفت إلى ان (الدعوى قبل
أن تـنـظر من هـيئـة احملكـمة تـعرض
ـفـوضـ لـكي تـدقـقـهـا عـلـى دائـرة ا
ـــعــرفـــة اذا مــا كـــان مــحل الـــطــعن
يـنـطـوي عـلى مـخـالـفـة لـلـشـريـعة أو
مــبـاد الـعـدالـة وحـقـوق االنـسـان).
ــفـــوضــ يـــتــولــون وأوضـح ان (ا
ـثل نتيجة تـقد تقريـر استشاري 
دراســتــهم لــلـدعــوى عــلى أن يــتـرك
الــقــول الـفــصل لــلــقـضــاة وهــو مـا
اسـتـقـرت عـلـيه االعـراف الـقـضـائـيـة
لـعـمل اخلـبـراء). وأكـد الـشـريف أنه
فـوض سوف (بـاستـحداث دائـرة ا
نـــطـــبق الـــنص الـــدســـتـــوري الــذي
يـتـحـدث عن تكـوين احملـكـمة بـنـحو
نـــــضــــمـن من خـالله عـــــدم اقــــحــــام
اخلـــبـــراء والــفـــقـــهــاء في مـــنـــصــة
الــــــــقــــــــضـــــــاء وابــــــــعــــــــادهـم عن

ــنــاطــة االخـــتــصــاصــات االخـــرى ا
ـصادقـة على نـتائج بـاحملـكمـة مثل ا
االنـتـخـابات والـنـظر في االتـهـامات
ــوجــهــة إلى رئــيـس اجلــمــهــوريـة ا
ورئــيس مــجـلس الــوزراء والـوزراء
ـنــازعـات في مــا بـ والــفـصـل في ا
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دني في محافظة انـقذت فرق الدفاع ا
كـربالء طـفالً من مـوت مـحـقق بـعد ان
تـركه والـداه في سـيـارة مغـلـقـة. وقال
مـصدر في دفاع مدني كربالء ان (أحد
ـدني أنـقـذ طـفـالً كان ابـطـال الـدفـاع ا
مـغمى عـليه نـتيجـة تركه داخل عـجلة
مـقفـلة فيـما كان أبـواه يتبـضعان من
االســـــواق). وأوضح ان (عـــــنــــاصــــر
ـدني اضـطروا لـكـسـر زجاج الـدفـاع ا
أحــد نـوافــذ الـســيـارة إلنــقـاذ الــطـفل
وإخـراجه مـنـهـا).وقـرر قائـد عـمـلـيات
بـغـداد الـفـريق الـركن جـلـيل الـربـيعي
احـتجـاز عجـلة عسـكريـة ومستـقلـيها
وتـشكيل مجـلس حتقيقي بـحقهم أثر
واطـن اعـتـدائهم عـلى عـجلـة أحـد ا
مــسـاء اول أمـس.وقـال بــيـان لــقـيـادة
الـعـمـلـيـات ان هـذا الـقـرار اتـخـذ بـعد
إطالع الــربـيــعي عـلى مــقـطع فــيـديـو
انـــــتـــــشـــــر في مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـــتـــمـــاعي يـــبـــ اعـــتـــداء افــراد
يـسـتقـلون عـجلـة عـسكـرية.وتـعرضت

عــجــلــة مــدنــيــة الطالقــات نـاريــة من
سـيـارة عـسـكـريـة لـفـتح الـطـريق قرب
محطة وقود اجلبهة في بغداد.ويظهر
مـــقــطع الــفـــيــديــو صـــراخ االطــفــال
دنيـة حينما والـنساء داخل العـجلة ا
وجـه احد اجلـنود نـيـران سالحه على
الــعـجـلــة اثـنــاء مـرورهـا.واســتـهـجن
نـــــشــــطـــــاء في مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتـماعي هـذا التـصـرف منـاشدين
وزارة الــــدفــــاع اتــــخــــاذ االجــــراءات
الـالزمــة حملـــاســـبـــة اجلـــنــود الـــذين
ارهــبـوا الـنــسـاء واالطـفـاء وجــعـلـهم
ـمــيت جملــرد فـتح عــرضـة لــلــخـطــر ا
الطريق. ونفت قيادة شرطة الديوانية
صـــــحـــــة  مـــــا تـــــردد عـن ذبح أحـــــد
األشـخـاص جـراء خالف عـائـلـي.وقال
بـــيــان لــلــشـــرطــة امس ان (عــددا من
صـفحات الـتواصل االجتـماعي تناول
يـــوم أمس مـــوضــوعـــا يــتـــحــدث عن
واطن في احلي تـعرض منزل احد ا
الـعـصـري الى الـهجـوم بـرمـانة وذبح
أحـد األشـخـاص). وأضـاف ان (قـيادة
شــرطـــة الــديــوانــيــة تــود ان تــوضح

لألهـالي بأنه الصـحة نهـائياً لـتعرض
اي شـــخص إلى عــمــلـــيــة ذبح بــقــدر
مــاكـان رمي رمــانـة صـوتــيـة مـحــلـيـة
الـــصــنع أحلـــقت أضـــرارا بــســـيــطــة
نـزل بسبب خالفـات عائـلية بـسيـاج ا
بــ صــاحب الـدار واشــقــاء طـلــيــقـة
شـقيقه الذين طـلب الشكوى ضدهم) .
وعــلى عــلى صــعــيــد مالحــقــة خاليـا
داعـش  الــقت خــلــيــة اإلعالم االمــني
امـس عن الــــقــــبض عــــلـى ثالثــــة من
عـناصـر داعش في سامـراء.وقالت في
بــيــان انه "بــجـهــود اســتــخـبــاراتــيـة
ومـتــابـعـة مـيـدانـيـة تـمـكـنت قـوة من
وكـالة االستـخبارات من اعـتقال ثالثة
من عـناصر عصابات داعش االرهابية
في مدينة سامراء) . وألقت قوة أمنية
الـقبض على مـطلوب في مـحافظة ذي
قـار.وذكر بيان العالم شرطة احملافظة
انه (بـناء عـلى مـعلـومات اسـتخـبارية
تـابعـة والتـفتيش دقـيقـة ومن خالل ا
تـمـكنت سـيطـرة تل الـلحم جـنوب ذي
قــار من الــقـبض عــلى مــتـهم أنــبـاري
مطلوب بقضايا التعاون مع عصابات

داعـش اإلرهابيـة) مشيـرا الى (اتخاذ
اإلجــراءات الـقـانــونـيــة الالزمـة بـحق
ـــتــهم وارســـاله الى جـــهــة الـــطــلب ا

تمهيدا إلحالته الى احملكمة).

احلــــكــــومــــة االحتــــاديــــة واالدارات
احملـــلـــيــة واالقـــالـــيم). وشـــدد عــلى
ـثـل جـمــيع مـكــونـات (ضــرورة ان 
فوض الـشعب العراقـي في دائرة ا
خلـبـراء الـشـريـعـة وفـقـهـاء الـقـانـون
كـــونه الـــســـبـــيـل االمــثـل لـــتـــجــاوز
سـلـمة من ـكونـات غـيـر ا مـخـاوف ا
الـتـهـمـيش). وجـدد الـشريـف رفضه
لـ(وجـــود اخلـــبــراء والـــفـــقـــهــاء في
مـنـصـة القـضـاء ومنـحـهم صالحـية
الــتــصـويت عــلى الــقـرار الــقــضـائي
كـونه سـيـحـول احملكـمـة إلى مـجلس
ديـــني وال ســبــيـل لــتــجــاوز االزمــة
ســوى بــوضـــعــهم ضــمن الــتــكــوين
االداري لــلــمــحــكـمــة اســوة بــبــقــيـة
). وفي سـيــاق آخـر طـالب ــوظـفــ ا
مـدير مكتب مفوضية حقوق اإلنسان
فـي مـحـافــظـة ديـالـى صالح مــهـدي
قــيــادات الــشــرطـة وجــهــاز حــمــايـة
ــنـــشــآت في احملــافــظـــة بــتــوفــيــر ا
ـفــوضـيـة. ــقـر ا احلــمـايـة األمــنـيـة 
وأوضـح مهدي  لــ ( الـزمان ) امس 
 أن (األجـــهــزة األمــنــيـــة رفــضت في
الـسابق توفير عناصر حلماية مبنى
ــــفـــوضــــيـــة مــــؤكـــدا أن مــــكـــتب ا
فوضية معرض للتخريب والسرقة ا

ؤسسات وقـال  مهدي  إن  (بـعض ا
احلـكومية الـعراقية عاتـبت مفوضية
حـقـوق اإلنـسـان نـتـيـجـة تـسـلـيـطـها
الـضوء عـلى ظواهر سـلبـية في عمل
ـــؤســـســات ) . الـى ذلك حــذر تـــلك ا
الــنــائب عن مــحــافـظــة ديــالى فـرات
الــتـمـيــمي  من عـودة الــتـنـظــيـمـات
اإلرهـابـية مـرة أخـرى إلى احملافـظة
مـشيرا الى اعتراض بعض القيادات
عـلى تولي قوات احلشد مسك بعض
ـــــنــــاطـق الــــتـي أصــــبـــــحت مالذا ا
لداعش. وقال التميمي  لــ ( الزمان )
امـس  انـــنــــا ( كـــنـــواب عـن ديـــالى
سلحة نـطالب القائـد العام للقـوات ا
بــشن عـمـلـيــة عـسـكـريــة في مـنـاطق
بــهــرز كــونـهــا اصــبــحت مالذ آمــنـا

للدواعش ) .
 وأضـــــاف أن  ( هــــنــــاك حتــــركــــات
إرهــابـيـة وهــجـمـات شــهـريـا جتـري
عــلى احلــدود الـفــاصــلـة بــ ديـالى
وبـغداد من قبل اجلمـاعات اإلرهابية
)  مـشيـرا إلى أن  ( بعض الـقيادات
األمـنيـة معـترضـة وبشـدة على تولي
قـوات فرقة العبـاس القتاليـة التابعة
لـلحـشد الـشعـبي مســــــؤوليـة تأم

مناطق بهرز ) .
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رجـــحت هـــيـــئــة األنـــواء اجلـــويــة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الـنقل امس األحد ارتفاعا تدريجيا
فـي درجات احلرارة بـدءا من اليوم
ــقــبل االثـــنــ حــتـى اخلــمــيـس ا
مـــشـــيـــرة الى ان احلـــرارة تـــفــوق
اخلــمــســ مــئــويــة في اجلــنـوب.
وعـزا تـقـرير لـلـهـيـئة اطـلـعت عـليه
(الــــزمـــان) االرتــــفــــاع في درجـــات
نخفض احلـرارة الى زيادة تأثير ا
ــــوســـمـي. وبـــحــــسب احلــــراري ا
الـــتـــقـــريـــر فـــإن درجـــات احلــرارة

الـعـظـمى ستـكـون في بغـداد الـيوم
االثــنــ وغــدا الـثـالثـاء وبــعــد غـد
االربــــعـــاء  46 و 47 و 49 درجــــة
مــئــويــة تــوالــيــا فــيــمـا تــكــون في
مــحـافـظـات الــبـصـرة والــنـاصـريـة
والـسـماوة  48 و 50 و 51 مـئـوية
وفـي الـعــمــارة الــيــوم االثــنـ 48
لـــــتـــــصـل الى  50 فـي الـــيــــومـــ
الـتالي وفي احملـافظات الشـمالية
ســـتـــتـــراوح بـــ   42 و 45 وفي
ـــــدن االخــــرى بــــ  44 الـى 49 ا
درجـــة مـــئـــويـــة. من جـــهـــته رجح
ــتــنــبئ اجلــوي صــادق عــطي ان ا
ـوجـة احلـارة مـن يوم تـبـدأ ذروة ا

غـد الـثالثـاء لـغايـة اجلـمـعـة.وكتب
عـطية في منشـور على صفحته في
فـــيــســبـــوك امس األحــد ان (مــدن
اجلــنـوب ســتـسـجـل أعـلى درجـات
احلـــرارة من بــ مــنـــاطق الــبالد
ـــوجـــة احلـــارة حـــيـث ســـتـــبـــلـغ ا
ذروتـهــا الـثالثـاء وتـسـتـمـر لـغـايـة
يـوم اجلمعة)  مـوضحا  ان (سبب
ارتـــفـــاع احلـــرارة أكـــثـــر فـي مــدن
ــرتـفـع اجلـوي في اجلــنــوب هــو ا
طــبــقـات اجلــو الــعــلـيــا بــتــيـاراته
الــهـابـطـة الــذي يـتـرافق مع وجـود
مـــنـــخـــفـض ســـطـــحي بـــتـــيـــاراته
الـصاعده يـجعل الشـعور باحلرارة
أشـد) مضيـفا ان (درجات احلرارة
قبل). ستعود لالنخفاض السبت ا
سح مـن جهة اخـرى  قالـت هيئـة ا
اجلــيـولــوجي األمــريـكــيـة امس إن
زلـزاال بـلـغت قوته  5.6 درجـة وقع
عـلى بـعـد خمـسـة كـيلـومـترات إلى
اجلـنوب الغربي من جتمع بتروليا
الـــســكـــني الـــصــغـــيــر في شـــمــال
كـــالـــيـــفـــورنـــيــا مـــســـاء اول امس
الــسـبت.ولم تــرد أيـة تـقــاريـر عـلى
الـفور عن وقـوع أضرار أو خـسائر
بـشـرية.ويـقدر عـدد سـكان بـترولـيا
الــتي تـقع في مــقـاطـعـة هــامـبـولت
بـبـضع مـئات وتـقع عـلى بـعد 407
كـيـلـومـتـرات إلى الـشـمـال من سان
فــرانـســيــسـكــو في مــنـطــقـة بــريـة

وعادة ما تشهد نشاطا زلزاليا.
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بـحث سـفـيـر العـراق لـدى الـقـاهرة
ومـندوبه الـدائم لدى جامـعة الدول
الـعربية احمـد نايف الدليمي امس
االحــد مع رئــيس مــجــلس الـوزراء
ــــصــــري مــــصـــطــــفـى مـــدبــــولي ا
ـشتـركة حتـضـيرات عـقـد اللـجنـة ا
بـ البلـدين بالقـريب العاجل.وقال
بـيـان لوزارة اخلـارجـية ان (الـلـقاء

بـــحـث الـــعالقـــات بــــ الـــبـــلـــدين
الــشـقـيـقـ وســبل االسـتـفـادة من
ــصــريــة في االعــمــار الــتـــجــربــة ا
وإعـــادة الــبــنــاء ومـــســاعي عــقــد
ـصـرية الـلـجنـة الـعلـيـا العـراقـية ا
ــشــتــركــة في الــقـريـب الـعــاجل). ا
بحسب البيان (رغبة واكد السفير 
الـــعـــراق فـي تـــطـــويـــر الـــعالقـــات
الـــثــنــائـــيــة بــشـــكل اكــبـــر مــابــ
الـــبــلــدين). من جـــهــة اخــرى ســلّم
ســفـيـر الــعـراق اجلـديــد لـدى  ابـو

ظــبي زيـد عـز الـديـن مـحـمـد نـوري
نـــســخـــة من اوراق اعــتـــمــاده الى
وكـيـل وزارة اخلـارجـيـة والـتـعاون
الـــدولي االمـــاراتي أحـــمـــد ســاري
ــــــزروعـي امس االحــــــد.واعـــــرب ا
سـفيـر العراق عن سـعادته بتـمثيل
ا حتظى بالده لدى دولة اإلمارات 
به مـن مــكـانــة إقــلــيــمــيــة ودولــيـة
مــرمـوقـة.كـمــا قـدم الـســفـيـر حـسن
اجلـــــنـــــابي  نـــــســــخـــــة من اوراق
اعــتـمــاده سـفــيـراً مــفـوضــاً وفـوق
الــعــادة جلـمــهــوريـة الــعــراق لـدى
انـــــقـــــرة الى وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
الــتـركــيـة.وقــال بـيــان لـلــخـارجــيـة
الـعراقيـة ان (اجلانب التركي رحب
بـــالــســفــيـــر اجلــنــابي وتـــمــنى له
الــنــجــاح في مـهــام عــمــله وابـدى
اســتـعـداده لــتـقـد الــدعم الـكـامل

لنجاح مهمته في تركيا). 
مـن جانبه عـبر اجلنـابي عن شكره
حلـفاوة االستـقبال مـؤكداً (حرص
احلــكـومـة الـعــراقـيـة عــلى تـطـويـر
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ بــغــداد
وانـقرة في اجملاالت كافة).الى ذلك
أعـــلن قــائـــد قــوة الـــدفــاع اجلــوي
الـتــابع لـلـجـيش االيـراني الـعـمـيـد
عـلي رضـا صبـاحي فـرد استـعداد
ايــران الـــكــامل لــتــوفــيــر حــاجــات
الـدفـاع اجلـوي العـراقي في جـميع
الـتـخـصـصـات.وقـال صـبـاحي فـرد
خـالل اســتــقــبــالـه رئــيس اجلــانب

ــشــتــركـة الــعــراقي في الــلــجــنــة ا
لـلـتـعـاون الـعـسـكـري بـ الـبـلـدين
الـلــواء طـارق عـبـاس ان (لـلـبـلـدين
الـــكــثـــيــر مـن االســبـــاب الــداعـــيــة
لــلــوحـدة والــتـضــامن والــعـمل من
أجـل تعزيـز القـدرات االسالمية في
ـــشــتـــركــات ـــنــطـــقــة حـــيث ان ا ا
الـــــديــــنــــيـــــة تــــعــــد مـن اهم هــــذه
االسـباب) مـضيـفا ان (قـوة الدفاع
اجلــوي االيــرانــيــة قــد بــادرت الى
انـتـاج مـخـتـلف مـنـظـومـات الـدفاع
اجلـوي ومنها الرادارات التكتيكية
ــدفـعـيـة ــنـظـومـات ا والــثـابـتـة وا
والـــصـــاروخـــيـــة ومـــعــدات جـــمع
االشـــــــارات ومـــــــعـــــــدات احلــــــرب
سيرة مع االلكترونية والطائرات ا
ــهـمــات اخملـتـلــفـة في الــذبـذبـات ا
ـــديــات). وأشــار قـــائــد الــدفــاع وا
اجلوي االيراني الى محاور تعاون
الـدفـاع اجلوي بـ ايران والـعراق
قــائال (انــنـا عــلى اسـتــعـداد عــبـر
تــشـــكــيل جلــان خــبـــراء لــتــوفــيــر
تبادل االرضـية وتطوير الـتعاون ا
فـي جــمــيـع اجملــاالت) وأضــاف ان
(الــــــــدفــــــــاع اجلــــــــوي االيــــــــراني
وبـاالعـتـماد عـلى خـبـراء البالد في
مــجـال الـتـصــنـيع والـدعـم الـتـقـني
ــنــظــومـات الــدفــاع اجلــوي عـلى
اســتـعــداد كـامل لـتــوفـيــر حـاجـات
الـدفـاع اجلـوي العـراقي في جـميع

التخصصات). 
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الية النيابية نـفى رئيس اللجنة ا
هــيــثم اجلــبــوري صـحــة تــقــاريـر
حتـدثت عن استقطـاع مخصصات
اخلــــدمـــة اجلـــامــــعـــيـــة مـن ســـلم
الــرواتب اجلــديــد مـؤكــدا حـرص
الـــلــجـــنــة عـــلى حــمـــايــة حـــقــوق
ـــــوظــــفــــ الـــــتــــدريــــســـــيــــ وا
.ونــقل بــيــان تــلـقــته اجلــامــعــيــ
(الـزمـان) امس عن اجلبـوري قوله
خـالل زيــارتـه جلـــامــعـــة بـــابل أن
ـدنـيـة االحتادي (قـانـون اخلـدمة ا
يـسـعى إلى تطـويـر واحلفـاظ على
ـا لـهـا من رواتـب هذه الـشـريـحـة 
دور فـــاعل في خـــدمــة اجملـــتــمع)
مـضيـفا ان (الـلجـنة حـريصـة على
حماية حقوق شريحة التدريسي
). واكــد ــوظـــفــ اجلــامــعــيــ وا
اجلـــبـــوري ان (قـــانـــون اخلـــدمـــة
ـــــدنــــيــــة االحتــــادي ال يـــــشــــمل ا
مـخـصـصـات اخلدمـة اجلـامـعـية )
داعـيا إلى (عدم األخـذ بالشـائعات
الـــتي تـــروج لــهـــا بــعـض وســائل
الـــتــــواصل االجـــتـــمــــاعي في مـــا
يــــخـص اســــتــــقــــطــــاع اخلــــدمــــة
اجلـــامـــعــيـــة وفق ســـلم الـــرواتب
اجلـديـد) مـبيـنـا أن (هذا الـقـانون
مـن شــأنه تـــطـــويــر أداء اجلـــهــاز
اإلداري وحتـــــســـــ مـــــســـــتـــــوى
اخلــدمــات في مـؤســسـات الــدولـة
كــافـة وســيـنــعـكس إيــجـابــا عـلى
ــعـــيــشي لـــلــمـــواطــنــ الـــواقع ا

( وظف اجلامعي واألساتذة وا
مــشــيــرا إلـى أن (الــلــجــنــة أرتـأت
إشــــراك عـــدد من الــــقـــانــــونـــيـــ
واخملـتص واألساتذة اجلامعي
ـنـاقـشـة الـقـانـون واألخـذ برؤاهم
ومــقـتـرحـاتـهم). وبـارك اجلـبـوري
لـرئيس جامـعة بابـل اجلديد عادل
ـوسـوي تـســنـمه رئـاسـة عــبـاس ا
اجلـــامــعـــة مــؤكـــدا (اهــمـــيــة مــد
جــسـور الــتــواصل والـتــعـاون مع
ــا يــخــدم شــرائح اجلــامــعــة  و
سـيـرة العـلمـية اجملـتـمع كافـة وا
والـتعليمية). من جهة اخرى أعلن
مـــحــافظ بــغـــداد فالح اجلــزائــري
امـس االحـــد عـن مـــوافــــقـــة وزارة
ـــــالـــــيــــــة عـــــلى صـــــرف أجـــــور ا
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ركـزي لإلحصاء كشف اجلهـاز ا
عن مــؤشـرات االنــتــاج الــنــفـطي
الـعــراقي لــلـربع األول من الــعـام
اجلاري مـبيـناً أن االنـتاج خالل
ــــــدة بــــــلغ  408 مالي هــــــذه ا

برميل. 
وقـــال اجلــهـــاز في إحـــصــائـــيــة
جديـدة أن (كمـية الـصادرات من
النفط اخلـام بلغت  357 ملـيونا
و 800 الف برمـيل)  مضـيفا أن
(مـعـدل سـعر الـبـرمـيل بـلغ 60.4

دوالرات). 
وكـانت وزارة الــنـفط أعــلـنت في
إحصائية لـها أن قيمة اإليرادات
تـأتـية من الـصادرات الـنـفطـية ا
لـــلـــربع األول بـــلغ  18 مـــلـــيــاراً

و 330مليون دوالر).
وكــــــان الـــــعــــــراق قـــــد جنـح في
توسيع منشآته النفطية بعد عام
2003 وزيــــــــــــادة طـــــــــــاقـــــــــــاتـه
الـتــصــديـريــة لــتـصـل في بـعض
ايــام الــســـنــة الى نـــحــو اربــعــة
مالي برميل يوميـا السيما بعد
ما عرف بعقـود التراخيص التي
اضافت طاقات تصـديرية جديدة
وشــمـــلت اســتـــثــمــارات لـــلــغــاز

صاحب . ا
وقــررت الــلــجـــنــة االقــتــصــاديــة

التـابعـة للـحكـومة الـيمنـية وقف
ـشتـقـات النـفطـية من استـيراد ا
ثالثـة  مــوانيء عــربـيــة بــيــنــهـا
الـعــراق في إطـار عــمـلـيــة قـالت
إنها تهدف إلى تنظيم االستيراد
إلى الـيــمن. وذكـرت الـلــجـنـة في
بيان امس أنه (تقـرر إيقاف منح
ـوافــقـة عـلى اســتـيـراد وثـيــقـة ا
ـشتـقـات الـنـفـطـية إلى وشـحن ا

ـوانئ الـيــمـنـيــة ألي نـاقـلـة  ا
شحنهـا من موانئ سلطـنة عمان
والــعـــراق إضــافـــة إلى مـــيــنــاء
احلــمــريــة في إمــارة الــشــارقـة).
وأوضـــحت أن (ذلـك جـــاء بـــنـــاء
عــــلـى اإلجــــراءات والـــــضــــوابط
والــشـروط الــتي نــصّت عــلــيــهـا
اآللية الـتنفـيذيـة لضبط وتـنظيم
ـــشــتـــقــات الـــنــفـــطــيــة جتــارة ا
وحتـسـ نـتـائج تـطـبيـق اآللـية
واحلـــــــــــــد مــن الـــــــــــــتـالعـب فـي
ــواصـــفــات والـــتــجـــارة غــيــر ا
ـشـتـقـات النـفـطـية الـقانـونـيـة با

إلى اليمن). 
وتــتـولى الــلــجـنــة االقــتـصــاديـة
قـــــبــــول أو مـــــنع دخـــــول ســــفن
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة إلى الـبالد ا
ــنــاطق اخلــاضــعـة ــا فــيـهــا ا
لسيطرة احلوثي التي تستقبل
ــســتـورد من أغــلـبــيــة الـوقــود ا

اخلارج.
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طــالب رئــيــســا مــجـلـس الــنـواب
مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسـي وائــتالف
الوطنية ايـاد عالوي بحسم ملف
الــــوزارات الـــشــــاغـــرة وإكــــمـــال
الـكـابـيـنـة الـوزارية والـتـصـويت
عـلى الــدرجـات اخلـاصــة وإنـهـاء
ملف إدارة الدولة بـالوكالة. وقال
ان امس كـتب رئـيس البـر بيـان 
ان (احلـلـبـوسـي اسـتـقـبل عالوي
ــســتــجـدات ونــاقش مــعه آخــر ا
السـيـاسيـة في الـبالد وتـطورات
الـــوضـع اإلقـــلـــيـــمـي وأهـــمـــيـــة
احلـــــفـــــاظ عــــــلى االســـــتـــــقـــــرار
الــداخــلـي).واضــاف الــبــيــان ان
(اجلانـبـ بـحـثا ضـرورة تـفـعيل
عــــمـل مــــجــــلـس الــــنــــواب خالل
قبـلة وإجناز الـقوان رحلـة ا ا
سُّ حـيـاة ـتـأخـرة ومـنـهـا مـا  ا
واطن في تلبـية احتياجاتهم ا
ومـــراقـــبــة تـــنـــفــيـــذ الـــبـــرنــامج
احلكـومي ومدى تـقد اخلـدمات

ومكافحة الفساد). 
وكــان احلــلــبــوسي قــد بــحث مع
رئيس اقليم كـردستان نيـجيرفان
البارزاني خالل زيارة االخير الى
ـالــيـة عـلى بـغـداد (اإللــتـزامـات ا
اإلقلـيم في مـا يتـعلق مـنـها بـبيع
الــنــفـط حــسب مــاجـــاء بــقــانــون
وازنـة االحتـادية الـعـامة لـسـنة ا
 2019 وضــرورة احلـــرص عــلى
تــطــويــر الــعـالقــات بــ اإلقــلــيم
واحلكومة اإلحتـادية وحل جميع
ـشـاكل الـعـالـقـة بـيـنـهـمـا بـروح ا
األخوة والـشـراكة الـوطـنيـة) كـما
بـحـث اجلـانــبــان (قـانــون الــنـفط
والــغـــاز وقـــانــوني إنـــتــخـــابــات
مـجــالس احملــافـظــات واحملـكــمـة

اإلحتادية). 
من جـــانـــبه قـــدم رئــيـس إقــلـــيم
كــردســـتـــان عــرضـــاً عن خـــطــطه
لـتــطــويـر الــعالقــة مع احلـكــومـة
ــشـاكل اإلحتـاديــة بــعـد دراســة ا
بـعــمق وشـفــافـيـة ووضـع آلـيـات
مشتركـة حللهـا مبديـا (إستعداد
ـانـية اإلقلـيم إلسـتـقبـال جلـنـة بر
لإلطالع عــلى آلــيـات بــيع الــنـفط
وإيـرادتـه الـتي تــخــضع إلشـراف
ـيـة) مـعـرباً عـن أمله شـركات عـا
ركز في (حتقيق عالقة قوية مع ا
ــــصـــالح تـــقــــوم عـــلـى أســـاس ا
ـــــشــــــتـــــركـــــة). واكــــــد رئـــــيس ا
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ـغــربي بــكـرة ـنــتــخب ا جنح ا
الـقـدم امس االحـد  من حتـقـيق
انـــتـــصـــار شـــاق وبـــعـــد طــول
معـاناة في مـسـتهل ظـهوره في
نـهـائـيـات بـطـولـة ا افـريـقـيـا
أمام مـنـتـخب نـامـيـبـيـا  بـهدف
من دون رد ســــــــجـــــــلـه الـالعب
كيميوني باخلطأ في مرماه في
آخر الدقـيقة  88 ولينهـي لعنة
ــبـاريــات اإلفــتــتــاحــيـة الــتي ا

هـــمت بـــلـــهـــنـــدة و األحـــمـــدي
. صاب ا

ـــواجــهــة جــاءت وفي بــدايــة ا
بــطـــيـــئـــة واتــســـمت بـــإيـــقــاع
منـخـفض كـان مـتـوقـعـا بـسبب
الــتــدريــبــات الـــشــاقــة لالعــبي
األسـود والــتي انـعــكــست عـلى
أدائـهـم خالل وديـتـي جـامــبــيـا
وزامبيا و بدا أنهم بعيدون عن
مسـتـوياتـهم احلـقيـقـية إضـافة
لـعــامل احلــرارة الـذي اشــتـكى

درب. منه الالعبون و ا

الزمـته في مــشــاركـاته الــسـابــقـة.
ــنــتـخب ــدبـر الــفــني  واعـتــمــد ا
باراة غرب ريـنارد  خالل هـذه ا ا
عـلى تـشـكـيل مـغـايـر تـمـامـا لـلذي
تـوقـعه الـكـثـيـرون ودفع ألول مـرة
بـثالثـة العـبـ يـلـعـبـون ألول مرة
فيـمـا بـيـنهم في خـط الوسط وهم
مـبــارك بـوصــوفــة العب الـشــبـاب
ــهــدي بــوربــيــعـة الــسـعــودي و ا
العب ســاســولـو اإليــطــالي و أيت
بـــنـــاصـــر احملـــتـــرف بـــالـــلــدوري
الفرنسي لـتعويض غيـابات مهمة


