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طبعة العراق 

بيوار خنس 
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انتقدت فعاليات سياسية اتفاق
الـرئـاســات الـثالث عـلى تـأجـيل
ملف اختـيار الدرجـات اخلاصة
ــــقـــــبل  الـى تــــشـــــريـن االول ا
مـؤكــدين ان هـذا الـتـأجـيل غـيـر
مـــوفـق وســـيـــربك احلـــكـــومـــة.
واتفق رؤساء اجلمهورية برهم
صـــالح و الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ـــان مــــحـــمـــد ـــهـــدي والــــبـــر ا
احلـــلـــبـــوسي امس االول عـــلى
حـــصـــر الـــسالح بـــيـــد الـــدولــة
والــعــمل عــلى حــمــايــة تــعــزيـز
الــسـيـادة الـوطـنــيـة والـتـصـدي
بــكل قـــوة لــكل من يـــريــد الــزج
بــالــعـراق فـي صـراعــات . وقـال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(اجملــتــمـعــ نــاقــشــوا تـعــديل
ــوازنــة من قــانــون ا ـادة  58  ا
وتقـرر منح وقت اكثـر للحـكومة
ــقــبل من حــتى تــشــرين االول ا
اجل اخـتـيار شـخـصـيات الدارة
مـؤسـسات الـدولـة وانـهـاء ملف
اإلدارة بالوكالـة ودعم احلكومة
في اخــتـيـار االفــضل وفق مـبـدأ
الــكــفــاءة والـــنــزاهــة وحتــقــيق
الــتــوازن الـــوطــني بـــعــيــدا عن
احملاصـصة) مـبيـنـا ان (اللـقاء
تــطـرق وثــيـقــة االطـار الــوطـني
لــســـيـــاســـة عــراقـــيـــة مـــوحــدة
والـتـشـديـد عـلى ضـرورة حـصر
السالح بيد الدولة والعمل على
حماية تـعزيز السيـادة الوطنية
والــتــصـــدي بــكل قـــوة لــكل من
يـــــريــــد الـــــزج بـــــالــــعـــــراق في
صراعات وتنـازعات خارجة عن
مـصلـحـة شـعبه) ولفت الـبـيان
الى ان (االجـتــمـاع اكـد ضـرورة
اقـــامـــة عالقـــات مـــتـــوازنـــة مع
احملـــيط الـــعـــربي واإلقـــلـــيـــمي
والـــدولي وفـــقــا لـــلــمـــصــلـــحــة
الــوطـــنــيـــة فــضال عن حـــمــايــة
الـبعـثات الـدبلـوماسـية واتـخاذ
االجــراءات الـقـانـونــيـة الـرادعـة
بــحق من يــحـاول الــعــبث بـأمن

وسالمة تلك البعثات ووجودها
فـي الــــعــــراق). بـــدوره  وصف
الــنـــائب عن حتـــالف ســـائــرون
عالء الــربــيـعي االتــفــاق بــغــيـر
وفق وسـيربك عمل احلـكومة. ا
وقـــال الـــربــيـــعـي في بـــيــان ان
(اجــتــمــاع الـــرئــاســات الــثالث
الـذي نــاقش قـضــايـا مــخـتــلـفـة
منـها حصـر السالح بيـد الدولة
وحمـاية البـعثات الـدبلومـاسية
وضـــرورة دعـم احلـــكــــومـــة في
اخـــــــتـــــــيــــــــار االفـــــــضل إلدارة
( ــؤســســـات لم يــكـن مــوفــقــاً ا
وأضاف ان (االتفاق على تعديل
ــوازنـــة رغــبــة هــذه مـــادة من ا
سيـاسـية سـتؤدي الى مـزيد من
التحـاصص واالتفاقـات السرية
لـلـحـصـول عـلى درجـات خـاصة
لـــبـــعض الـــكـــتل الـــتـي حتــاول
بــشـتى الــوسـائل تــسـويف هـذا

ــــــلـف في الــــــوقـت الــــــراهن) ا
وحـمل الربـيـعي رئـيس الوزراء
(مسؤوليـة التأخير) مؤكداُ انه
(وضع نـــفـــسـه بـــحـــرج رغم ان
الـتـأجــيل صـحـيح وال بـد مـنه 
لـــكن عــلـــيــنـــا مــعــرفـه أســبــاب
ـلف الــتـأخــيـر في إنــهـاء هــذا ا
هم). ورأى النائب عن ائتالف ا
دولــة الــقــانــون مــحــمــد شــيـاع
الــسـوداني ان  اســتـبــدال دولـة
عميقة بالوكالة بدويالت عميقة
بــــــــــاألصـــــــــالـــــــــة اقـــــــــصـــــــــاء
.وغـرد الـسـوداني لـلـمـســتـقـلــ
ـوقع عــلى حــســابه الــرسـمـي 
تـــويـــتـــر أنه (مـن ايـــجـــابـــيــات
اإلصالح اسـتبـدال دولة عـميـقة
بـــالــوكـــالــة بـــدويالت عــمـــيــقــة
باألصالة مع إقصاء لـلمستقل

من ذوي اخلـبرة والـتـخصص).
ـكتب من جانبه  اشار عـضو ا

الـــســـيــاسـي لــتـــيـــار احلــكـــمــة
الـوطـني فـادي الـشـمـري الى ان
ـالـيـة الــصالحـيـات االداريــة وا
لكل من يـشـغل موقع في الـدولة
العـراقيـة بالـوكالـة تتـوقف بدءاً

 . من اليوم االثن
واكــد الــشــمــري في بــيـان امس
انه (ابــتــداءً من الـيــوم تــتـوقف
ـالـيـة الــصالحـيـات االداريــة وا
لكل من يـشـغل موقع في الـدولة
بالوكالـة من هم بدرجة وزير او
وكـــيل وزيـــر نــزوال لـــلـــدرجــات
الدنيا التي حتتاج تصويت من
مـــجـــلس الـــنـــواب او مـــجـــلس
الــوزراء اســتــنــادا لــلــقــانــون)
سـؤولـ من (ارتـكاب مـحـذرا ا
مــخــالــفــات قــانــونــيــة واداريـة
ومالية الن ذلك سـيضعهم حتت

طائلة احملاسبة).
 الـى ذلك  وجـه بـــــــطـــــــريـــــــرك

الــكــلــدان في الــعــراق والــعــالم
الــكــارديـــنــال لــويـس روفــائــيل
رســالـة رئــيس مـجــلس الـنـواب
كون يطالب فـيها احـترام حق ا
ـثـلـيه. ـسـيـحي في إخـتـيـار  ا
وقــــال ســــاكــــو فـي رســــالـــة ان
ــقـبــلـة ـان يــزمع االيـام ا (الـبــر
تـــعـــديل قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات
مــجـالس احملــافـظـات والــتـزامـا

ـــادة 49 مـن الـــدســـتـــور  بـــا
ــقــاعــد تـــضــمــ الــقــانـــون بــا
احملـجــوزة الـكـوتـا لـلـمـكـوَن في
سبع محافظـات وبسبب الثغرة
القانونية التي تسمح للناخب
بالتـصويت علـى مقاعـد الكوتا
ــكـوَن حتــصل مــصـادرة إرادة ا
ـثلـيه الـشرعـي في إنـتخـاب 
بــســبب تــدخل كــتل ســيــاســيـة
ـكـوَن كـمـا مــهـيـمـنـة في شـأن ا
حدث في االنتخابـات السابقة)

مــضــيــفــا (وحــفــاظــاً عــلى حق
ــثــلــيه ــكــون في إنـــتــخــاب  ا
ان الشرعي دأب أعـضاء البر
في الدورة الـثالثـة على تـضم
ذلك في الـقانـون وصـادقت على
التعديل احملكمة االحتادية  لذا
نـــرجــو تـــضــمـــ هــذا الـــنــهج
الــعـادل فـي الـتــعــديل لــضــمـان
ـكـون بـشـكل يـضـمن مـشـاركـة ا
تـمـثيـله احلـقيـقي). لـكن الـنائب
عن ائـتـالف دولـة الـقـانـون عـبـد
الــهــادي الـســعــداوي كـشف عن
تفريغ قانون انتخابات مجالس
احملافظات من محتواه بتعديله
ثـالث مـــــــرات الفـــــــتـــــــا الى أن
مجلس الـنواب بحاجـة لتشريع
قــــانــــون مـــــتــــكــــامـل الن كــــتال
سيـاسيـة تريـد صيـاغة الـقانون
وفق مقاسها وحجمها بالشارع

العراقي.
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اجنـــز مــجـــلس الـــنــواب قـــانــون
احملكـمة االحتـاديـة العـليـا وارجأ
الــتــصــويت عــلى مــشــروع افـراز
االراض والبسات الى اجللسات
ـقبـلـة فيـمـا أكـد خبـيـر قـانوني ا
سـعـي الـكـتـل الـســيـاســيـة إلقـرار
قــانــون احملــكـــمــة بــالــتــزامن مع
حـسم الـدرجـات اخلـاصـة الدخال
مقاعد الهيئـة القضائية ضمن ما
ـناصب. يعـرف بـصـفـقة تـقـاسم ا
وقــــال بـــيــــان امس ان (اجملــــلس
اجنز بـرئاسـة مـحمـد احللـبوسي
قانـون احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
وتصديق اتفاقية جتنب االزدواج
ــا الــضــريــبـي ومــنع الــتــهــرب 
يـخـتص بـالــضـريـبـة عـلى الـدخل
ــــــــال بــــــــ الــــــــعـــــــراق ورأس ا
واالمـارات الـعـربـية) واضاف ان
(اجلـلـسـة شـهـدت الـقـراءة االولى
وازنة رقم  واحد لتعديل قانون ا
 لــســـنــة  2019 من اجل اتـــاحــة
الــوقت امـام احلــكــومـة الخــتــيـار
اشخاص كـفؤين ومـهنيـ لشغل
ـنـاصب الـقـيــاديـة الـعـلـيـا الـتي ا
تـــدار بـــالــوكـــالـــة وكــذلـك اجنــاز
الــقـراءة االولى لــقــانـون حــمــايـة
االشــــــخــــــاص مـن االخــــــتــــــفـــــاء
الـقـسري) الفتـا الى ان (اجملـلس
ــثل قــرر وبـنــاء عــلى طــلب من 
احلـكـومـة تـأجـيل الـقـراءة االولى
لـتــعـديل قــانـون هــيـئــة الـدعـاوي
ــلــكــيــة رقم  13 لــســنــة 2010 ا
وقانون افراز االراض والـبسات
الــــواقـــعــــة ضــــمن الـــتــــصــــمـــيم
واكـد ــديــنــة بــغـداد)  االســاسي 
ـان  قـرر عـرض الـبـيـان ان (الــبـر
مـنـاقـشـة الــتـعـديل االول لـقـانـون
لــســنـة وزارة الــتــربــيــة رقم  22 
قبلة التخاذ  2011 في اجللسة ا

ـضي بتشريعه من القرار بشان ا
عـدمه ومن ثـم ارجـأ جـلــسـته الى
نـاقشـة عدد من يوم غـد الثالثـاء 
ــدرجــة عــلى جــدول الــقــوانـــ ا
اعــمــال اجلــلـــســة). من جــانــبه 
اعلن احللـبوسي عن قرب وصول
تـوضـيح قـانــوني من قـبل رئـيس
الــوزراء بـشــأن الــتــصـويـت عـلى
واشـــار الــــدرجــــات اخلــــاصــــة  
احللبوسـي خالل اجللسة الى ان
(لــلـــمــجــلـس حــريــة الـــتــصــويت
بــالـــقــنــاعـــة عــلــيه مـن عــدمه في
ـقبلة) واكد ان (رئيس اجللسة ا
الـــــــوزراء مــــــاض بــــــتـــــــرشــــــيح
الشخصـيات على اسـاس الكفاءة
هنية ووفقا لتحقيق والنزاهة وا
الـتــوازن الـوطــني واالبـتــعـاد عن
احملاصصة احلـزبية والطـائفية)
مشـيـرا الى (عـزم رئـاسـة اجمللس
عنية توجيه كتاب الى اجلـهات ا
يـتـضــمن اعـتـمـاد تــصـريح امـني
ـكن ألي جـهـة الـتأكـد من واحـد 
صـــحـــة صـــدوره ومـــعــاقـــبـــة كل
شـخص يــسـيئ الـتــصـرف بـشـان
اصدار التصاريح االمـنية لغرض
وضع احلــلــول وانــهــاء مــعــانــاة
ابناء احملافـظات احملررة). بدوره
 أكد خـبـيـر قانـوني سـعي الـكتل
السـياسيـة إلقرار قـانون احملـكمة
بـــالــتـــزامن مع حـــسم الـــدرجــات
اخلاصة ضـمن ما يـعرف بصـفقة
ـنـاصب). وقـال مـحـمـد (تـقـاسم ا
الشريف فـي بيان تـلقـته (الزمان)
امس إن (ســعي مـجــلس الــنـواب
في إقـــرار الـــقــانـــون بــصـــيـــغــته
ـوقف احلـالـيـة يـعـكس خـطـورة ا
ويــنــذر بــأن نــوايــا ســيـئــة تــقف

ورائه) 
واضـــــاف أن (طــــرح الـــــقــــانــــون
للقراءة الثانية من دون االستماع
آلراء اجلــــــهـــــات ذات الـــــعـالقـــــة

وجتــاهل االنــتــقــادات الــشــديــدة
عـروضة يـوضح رغبة للـصيغـة ا
حــقــيــقــيــة في االســتــحـواذ عــلى
الــهـيـئــة الـقــضـائــيـة الــعـلــيـا في
الـــعـــراق) مـــبـــيــــنـــا ان (الـــكـــتل
السيـاسية تـسعى إلقرار الـقانون
بـــالـــتـــزامن مـع الـــســـعي حلـــسم
الـدرجــات اخلــاصـة حــيث هــنـاك
تـوجـه لـتـمــديـد حــسـمــهـا لــغـايـة
ــــقـــبل) ولـــفت إلى أن أيـــلــــول ا
(الـهـدف واضح هـو أن يتـم اقرار
ـوعد لـكي يتم القـانون قـبل ذلك ا
تقـاسم مـقاعـد الـهيـئة الـقـضائـية
فـي احملــــــكـــــمــــــة بــــــ الـــــكــــــتل
السياسية) واكد الشريف ان (ما
يـعــزز تــلك اخملــاوف هـو االبــقـاء
عــلى مــصـادقــة مــجــلس الــنـواب
كـشـرط لـتـعـيـ اعـضـاء احملـكـمة
لـيــكـونــوا حتت رحـمــتـهــا خالفـاً
ــبـــدأ الــفــصـل بــ الــســـلــطــات
واسـتــقالل الـسـلــطـة الـقــضـائـيـة
االحتادية) مضـيفـا ان (االحزاب
االسالمية حتاول فرض هـيمنتها
عـلى احملـكــمـة من خالل تـبــنـيـهـا
لـوجــود خـبـراء الــشـريــعـة الـذين
بـحــسب الـتــسـريــبـات رجـال دين
فشـلـوا في جتاربـهم الـسيـاسـية)
على حد قوله.  واردف ان (هيمنة
الـكــتل الـسـيــاسـيـة ســوف تـكـون
عــلى مــحــورين األول بــتــبــنــيــهـا
قضـاة والـثـاني هـو وضع خـبراء
الشـريـعـة وفقـهـاء القـانـون ضمن
تشكيل احملكمة القضائي) وتابع
الـشــريف ان (الــنص الـدســتـوري
واضـح بــــأن تــــكــــون الــــهــــيــــئـــة
الـقــضـائـيــة من الـقـضــاة حـصـراً
وتــعـيــيــنـهـم بـعــيــداً عن مــجـلس
النـواب أمـا سـواهم فهم يـقـدمون
خـبــرات اسـتــشـاريــة بـحــسب مـا
استقرت عليه االعـراف القضائية
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نـطـقة من الضـغط عـلى حـلفـاء ا
اجل اســتــقــرار مــنــطــقــة حـوض
ـرات تـصـديـر النـفط اخلـلـيج و
ـــيــة بــطــرق الى االســـواق الــعــا
مـباشـرة وغـيـر مـبـاشرة من اجل
ازالـة خـطـر الــتـوتـر بـ امـريـكـا
وايـران) ,مــشــددا عـلـى (ضـرورة
الــــتـــزام دول االعــــضـــاء وغــــيـــر
ـنظمة بـهذا القرار االعضاء في ا
لـلــحـفـاظ عـلـى اسـعـار اخلـام في
الـــوقت الـــراهن).  وتـــوقع وزيــر
النفط ثامر الغـضبان تمديد قرار
خــفض االنـتــاج لــتــسـعــة اشـهـر
اخرى  ,مؤكـدا أن موقف الـعراق
ايـجـابي ويـتــعـامل بـواقـعـيـة مع
حتديات الـسوق الـنفطـية ويدعم
كل التوجـهات اخلـاصة بتـحقيق
الـتــوازن بـ الــعـرض والــطـلب.
وقـال الـغـضــبـان اثـنـاء مـغـادرته
الى فـــيــنــا حلــضــور االجــتــمــاع
الوزاري العـشرين لـلمنـتج في
تـحالف معها منظمة (اوبك) وا

ـــــنــــتــــجــــة إن (اجتــــاه الــــدول ا
الـرئيـسـة يؤشـر الى اتـخـاذ قرار
بتمـديد اتفـاق خفض االنتاج من
اشـــــهــــر) ,ولـــــفت الى ان  9- 6 
(الــتــحـديــات اخلــاصــة بـتــخــمـة
ـعـروض الــنـفـطي في االسـواق ا
ية مازالت حاضرة ويتطلب العا
اتـخــاذ قـرار يــعـيــد الـتـوازن الى
الـسـوق الـنـفـطـيـة ويـدعم أسـعار
النفط وبـالتـالي فان قرار تـمديد
اتفـاق خـفض االنـتـاج يؤدي الى
الـــتـــخـــفـــيف من الـــصـــعـــوبـــات
ــشـــاكل الــتي تـــعــاني مــنــهــا وا
الــســـوق الــنــفــطــيــة) ,وتـابع ان
(االجـــتــمــاع الــوزاري يـــتــضــمن
االســتـمــاع الى تــقـاريــر الـلــجـان
اخملتـصة بشـأن السـوق النفـطية
ومــنـاقــشـتــهــا من قـبل األعــضـاء
وصـــوال الى اتـــفـــاق يـــســـهم في
ية استقرار السوق النفطية العا
ودعم االســــعــــار) ,مــــبــــيــــنـــا ان
ـشـاكل والـصـعـوبات (مـعـاجلـة ا

تـتطـلب بـعض الـوقت وان يـكون
الـتـعـامل مع الـتـحـديـات من قـبل
ـعنـيـ بـواقـعيـة وحـلم وصـبر ا
كبيـرين). من جانبه  ,رجح وزير
الطاقة السعـودي تمديد االتفاق.
وقـال  الــفـالح في تــصـريح امس
انه (لــيس هـنــاك حـاجــة لـلــقـيـام

بـتـخـفيـضـات أكـبـر كـون الـسوق
حتـــــتـــــاج ذلك) ,وأشـــــار إلى أن
(الطلب بدأ يـخف قليال ولكن ما
زال قــويــا) ,وتــابـع ان (الــســوق
سـتـتـوازن خالل مـدة تـتـراوح ما
بـ سـتـة وتـسـعـة أشـهـر). وكان
ير بوت الرئيس الروسي فالد
قد قال في وقت سـابق إن روسيا
اتفقت مع الـسعودية عـلى تمديد
اتفـاق خـفض اإلنـتاج  ,وذلك في
الوقت الـذي تتـعرض فـيه أسعار
النـفط لضغـوط من جديـد نتـيجة
زيــــادة اإلمـــدادات األمــــريـــكــــيـــة
وتـــــــبــــــــاطــــــــؤ االقـــــــتــــــــصـــــــاد
ي.ويـلتـقي وزراء نفط أوبك العـا
في فـيــيـنـا ثم يـعــقـدون بـعـد ذلك
مـحادثـات مع مـنـتـجي الـنفط من
خارج أوبك.وهبطت عـقود النفط
اآلجـــلــــة في بــــدايــــة تـــعــــامالت
ـــاضـــيـــة مع تـــرقب اجلـــمـــعـــة ا
ــيـة أي تــطـورات األســواق الـعــا
إيجـابية بـشأن احلـرب التـجارية

ـتـحـدة والـص بـ الـواليـات ا
ونـتـائج اجـتـماع أوبـك . والتـقى
الـرئيس األمـريـكي دونـالـد ترمب
نـظيـره الـصـيـني شي جـ بـينغ
عــلـى هــامـش قــمـــة مـــجـــمـــوعــة
الــعــشـــرين في مــديــنــة أوســاكــا
بالـيابـان.  فيـما يـواصل حتالف
نظمة ؤلف من أعضاء ا أوبك  ا
 ومــنـتــجـ مــسـتــقـلــ بـقــيـادة
روســيــا تــنــفــيــذ اتــفـاق خــفض
ملـيون إنتـاج اخلـام بواقع  1.2 
بــرمـيل يــومــيـاً الــذي بـدأ مــطـلع
 2019 ويـــنـــتـــهي فـي حـــزيــران
اضي. وارتـفـعت أسعـار الـنفط ا
ئة بالنسبة خلام بأكثر من  2 با
برنت بعـد إعالن إدارة معـلومات
الـطـاقة األمـريـكـيـة عن انـخـفاض
مـــفــاجـئ في مـــخــزونـــات اخلــام
األمـريــكـيـة. لـكن الــعـقـود اآلجـلـة
ي مزيج برنت خلام القياس العا
ئة أو تراجعت بـنسبة  0.27 با
 18ســــنــــتــــاً إلى  66.37 دوالراً

لـــلــبـــرمـــيل. وفي نـــفس االجتــاه
تـراجـعت الـعـقـود اآلجـلـة لـلـخـام
األمريكي غـرب تكسـاس الوسيط
ــئــة أو 17  بــنـــســبــة  0.29 بــا
ســـــــنـــــــتــــــــاً إلى  9.26 5دوالراً
للـبـرمـيل.  وكان تـرامب قـد اشار
ــمــكـن أن يــتــوصل الى إنه مـن ا
إلى اتـفاق جتـاري مع جـ بـينغ
أثـنـاء اجـتــمـاعـهـمـا عـلى هـامش
قـمـة مــجـمـوعـة الـعــشـرين لـكـنه
مـسـتـعـد لـفـرض رسـوم كـمـركـيـة
زيد من البضائع أمريكية عـلى ا
الصـينـية إذا لم يـتوصل الـبلدان
إلى اتـفـاق. بـدوره  ,حـذر رئـيس
ـفـوضيـة األوروبـيـة جـان كـلود ا
يونكر من األضرار التي يتعرض
ي جــراء لـــهــا االقــتـــصــاد الـــعــا
تـصــاعـد احلــرب الـتـجــاريـة بـ
. وقال يـونكر إن واشنـطن وبكـ
(العالقات التجارية ب الواليات
تـحدة والـص صـعبـة وتسهم ا
ي). في تباطؤ في االقتصاد العا
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نـتـجة دعـا خبـيـر نفـطي الـدول ا
لـــلـــنـــفـط داخل مـــنــــظـــمـــة اوبك
لالســتـمـرار بــتـخـفــيض االنـتـاج
بـغـية حتـقـيق الـتـوازن واحلـفاظ
ـيـا  ,الفتـا الى عـلى االسـعـار عـا
ان الـــــقــــــرار ســــــيـــــدفـع الـــــدول
الصناعيـة للضغط على حـلفائها
من اجل استقرار حوض اخلليج
ــرات تـصــديــر اخلــام . وقـال و
بيوار خـنس لـ (الزمان) امس ان
ـصدرة (اخليـار الـوحيـد لـلدول ا
للـنـفط داخل اوبك وخـارجـها من
غــيــر االعــضــاء هــو االســتــمــرار
بتـخفـيض االنـتاج بـنحـو ملـيون
و 800 الف بــــرمـــــيل يـــــومــــيــــا
سيؤدي الى حتقـيق التوازن ب
الــــطــــلب والــــعــــرض وضــــمــــان
اســتـقــرار االســعـار) ,مـبــيــنـا ان
(هـــذا الــــقــــرار ســــيـــدفـع الـــدول
االوربـية الـصـنـاعيـة نـحـو زيادة
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ــتــكـررة اخلــروقــات االمـنــيــة ا
بــــســــبـب ضــــعف االنــــتــــشــــار
الـــعــســكــري فـــيــهــا.  واضــاف
اجلـــــبـــــوري لــ (الـــــزمــــان) أن
(اثـنــ من الــفالحــ اخـتــفـوا
في قـريــة صـاري تــبه بـنــاحـيـة
قره تـبه دون ان يعـثر لـهم على
اثــر حــتى االن )  مـرجــحـا  ان
(تــكـون عـنــاصـر داعش هي من
تـــــقـف وراء احــــــداث الـــــقــــــتل
واالخــتــطـاف الــتي جتــري بـ
ــــنــــاطق احلــــ واالخــــر فـي ا
احلــــدوديـــة حملـــافـــظـــة ديـــالى
احملــــــاذيـــــــة لــــــصـالح الــــــدين

وكركوك) . 
 واشــــار  الى انه (نـــاقش هـــذا
ـلف مع الـقيـادات االمـنـية في ا
احملـــافــظــة وطــالــبــهــا بــزيــادة
الـتـواجـد الـعـسـكـري لـلـحـد من
اخلـروقـات االمـنـيـة الـتي تـهـدد
ـنـاطق من حــيـاة سـكـان هــذه ا

محافظة ديالى)  .
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 حـــذر مـــديـــر مـــكـــتب حـــقـــوق
االنـســان في مـحــافـظــة ديـالى
ــا اســـمــاهــا صالح مـــهــدي 
بـــــــمــــــجــــــزرة األنــــــهــــــر داخل
احملـــافــظـــة. وقــال لـ(الـــزمــان)
امس  إن  ( ديالى سجـلت نحو
 20 حـــالـــة غــــرق في مـــنـــاطق
مــتــفــرقـة مـن احملــافـظــة خالل
اضـية خـصوصا مع االشهـر ا
ارتـفاع درجـات احلـرارة وهرب
االهـــــالـي نـــــحـــــو االنـــــهـــــر ) .
واضـــاف مـــهـــدي  أن  ( اغـــلب
الــضــحــايـا دون سن الـ 20 مع
اسـتــمـرار الـصــبـيـة والــشـبـاب
بالسباحة في االنهر دون االخذ
بــنــظـــر االعــتــبـــار هــذا الــعــدد

الكبير من حاالت الغرقى ).
فيمـا قال عضو مـجلس النواب
عن محافظة ديالى احمد مظهر
ـنـاطق احملـاذية اجلـبـوري أن ا
حلـــوض حـــمـــريـن وقـــره تـــبــة

‚dſ W UŠ ≤∞ q− ð  v U¹œ

WŠU³ « V³ Ð

لـــلــقـــانــون الـــدوليِ اإلنـــســاني)
وتـابـع الـبـيــان انه (مـهــمـا كـانت
ـسـوِغـات نـشـددعلى الـظروف وا
اجلـــانب الـــتــركي أهـــمـــيــة وقف
الــقــصف عــلى مــنــاطق عــراقــيـة
وضــــرورة احــــتـــرام الــــســــيـــادة
ـتـبـادل لـضـمان أمن والـتـعاون ا

حدود البلدين). 
كـمـا اكـدت الــوزارة (عــدم وجـود
عــراقـــيــ بــ الــعــمــال الــعــرب
عتدى عـليهم في كـازاخستان). ا
ونـــفى مـــصـــدر بــإعـالم اجلــيش
الــتــركـي شن الــطــيــران احلــربي
قصفـا على محـافظة الـسليـمانية

بإقليم كردستان.
وجـاء ذلـك بـعــد وقت قـصــيـر من
ـا إدانــة اخلــارجــيـة الــعــراقــيــة 
قــــالـت إنه قــــصـف تــــركي أودى
بـحـيـاة مـواطـنـ في احملـافـظـة.
واكـد مــســؤول في دائـرة اإلعالم
بـاجلـيش الـتـركي قـوله (لم نـنـفذ
عـمـلــيـات في الـسـلــيـمـانـيـة وفي
حال حدوث مثل هـذا االمر ننشر
بيانات بتفاصـيل العمليات التي

ننفذها). 

دفـع الـــبـــحـــرين الى اســـتـــدعـــاء
ســفـيـرهــا عـلـى الـفـور. مـن جـهـة
اخــــــرى دان الــــــعــــــراق قــــــصف
طــائـرتــ تـركــيــتـ مــنـاطق في
الـســلـيـمــايـنـة مـطــالـبـا اجلـانب

التركي بتوضيح هذا االمر.
وقالت وزارة اخلـارجيـة في بيان
امـس ان (الــــعــــراق يـــــعــــرب عن
إدانـته لقـيـام طائـرتـ حربـيـت
تــابـعــتـ لــسالح اجلـو الــتـركي
بقصف مكثف على منطقة كورته
ا تـسبب بإزهاق بالسـليمانـية 
أرواح أربــعـة مــواطِـنــ  وجـرح
ـدنـيِـ أربـعــة آخـرين وتـرويـع ا

.( اآلمن
الفــتـــا الى انه (في الـــوقت الــذي
نـحـرص فــيه أشـدَ احلـرص عـلى
إقامة عالقات ستراتيجية طويلة
األمــد وعـــلى مــنع قـــيــام أعــمــال
تــنـطــلق مـن األراضي الـعــراقــيـة
ضـد أمن اجلـارة تـركـيـا نـرى أن
الـقـيـام بــأعـمـال حـربـيـة مـنـفـردة
تــنـــتــهـك الــســـيــادة الـــعــراقـــيــة
وتنـاقض مـباد حُـسن اجلوار)
ثل انـتهـاكاً جسـيماً عادا ذلك (

هذه الـسفارات وتـفويت الـفرصة
على اي محاولـة للعبث بـأمنها).
واقــتـحم مــتـظــاهـرون اخلــمـيس
اضي مقـر السفـارة البحـرينية ا
ـنــصــور بــبــغـداد في مــنــطــقــة ا
احــتـجــاجــا عـلى صــفــقـة الــقـرن
ــنــامــة الــتي رفــضــهـا وورشــة ا
العراق حيث قاموا بانزال العلم
الـــــبــــــحـــــريـــــنـي ورفع الــــــعـــــلم
الفلسطـيني بدال عنه االمر الذي

على جتاوز تلك احلادثة) مؤكدة
(وقــوف الــســعــوديــة إلى جــانب
الــدولـــتــ الــشــقــيــقــتــ في كل
ـسـاع الـتـي من شـأنـهـا تـعـزيـز ا
ـنـطـقـة). األمن واالسـتـقــرار في ا
ـنـشات وبـاشرت دائـرة حـمـاية ا
والـشخـصـيـات باجـراءات امـنـية
مــــشـــددة عــــلى الـــســــفـــارات في
بــغـداد.وقــال مـديــر عـام الــدائـرة
عــامـر صــدام في بــيـان امس انه
(بــــحـــسب تـــوجـــيـــهـــات رئـــيس
ــــتــــضــــمــــنــــة ان امن الـــوزراء ا
الـــبــــعـــثـــات الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة
والــــســـــفــــارات هي خط احــــمــــر
والنــــســــمح كــــوزارة داخــــلــــيــــة
الـتجـاوز عـلـيـهـا حتت اي ظرف
ـباشـرة بـاجـراءات امـنـية تـمت ا
مشددة تتضمن زيادة التعزيزات
والـــتــرصــ والــتــحـــكــيم لــهــذه
ـسؤولـية واقع ضـمن قـواطع ا ا
ـــوجـــودة بـــهـــا داخـل مـــديـــنــة ا
بغداد) مشيـرا الى (وضع خطط
ا كافـحة اي فـعاليـات مشابـهة 
حـدث قــبل ايـام ضــمن الــسـفـارة
البحرينيـة تزعزع امن واستقرار

والفوضى في التعامل مع ملفات
تـــــــخـص ســـــــيـــــــادة الـــــــدولـــــــة
ومكتسباتها القومية والوطنية).
ورحــــــبت وزارة اخلــــــارجــــــيــــــة
ــوقف احلــكــومــة الــســعــوديــة 
الـــعــراقـــيــة ازاء حـــادث اعــتــداء
مــتــظــاهــرين عــلى الــسـفــارة في
الـعـراق.وقـالت وزارة اخلـارجـيـة
السـعوديـة إنهـا (تسـتنـكر حادث
اعـتـداء مـتـظـاهـرين عـلى سـفـارة
البـحـرين في الـعراق) مرحـبة بـ
ـوقف الـذي اتـخـذته احلـكـومة (ا
العراقـية في هـذا الشأن) مؤكدة
ان (السعودية تـعرب عن إدانتها
لـهـذه األحـداث الــتي تـتـنـافى مع
أبــــــــسـط قـــــــــواعــــــــد األعــــــــراف
ـواثيق الدبـلومـاسـية وتـخالف ا
عاهـدات الدوليـة ذات الصلة وا
و تـــــرحب فـي الـــــوقـت نـــــفـــــسه
ـوقف احلــكـومـة الــعـراقـيـة من
ــرفـوض ومـا اتـخـذته االعـتـداء ا
من إجــراءات لــتـوفــيــر احلـمــايـة
الالزمــة لـتـأمــ سالمـة الـبــعـثـة
الــبـحــريـنــيـة) وأهـابـت الـوزارة
بـ(قدرة كل من البـحرين والعراق
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تنـظم نـقابـة احملامـ الـعراقـي
الـيوم االثـنـ وقـفـة احتـجـاجـية
اســـتــنــكـــارا لــورشــة الـــبــحــرين
وصفقة الـقرن . وقال بيـان تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـنـقـابـة تـظم
اليوم وقفة احتجـاجية استنكارا
ـنامة لـتطبيع لعقـد الورشة في ا
االوضـاع بـ الـعـرب واسـرائـيل
ضـــمن صــفـــقــة الـــقــرن وذلك في
الـسـاعـة الثـانـيـة عـشـر ظـهرا في
مـــقـــرهــا الـــكـــائـن في مـــنـــطـــقــة
ـنـصـور). بدوره  عـد الـقـيادي ا
في تـيـار احلـكـمـة الـوطـني فـادي
الشمري ان اقتحام السفارة عمل
مــسـتــهـجن وغــيــر اخالقي.وقـال
الـشــمـري في بـيــان إن (الـهـجـوم
والـــتــجـــاوز عــلـى الــســـفــارة في
بــغــداد عــمل مــســتــهــجـن وغــيـر
اخالقي رغم كل التـحـفظـات على
ــنــامـة ضــد شــعـبــهـا ســيــاسـة ا
ؤتمر يروج لصفقة واحتضانها 
بائسة صفقة القرن) واضاف أن
(االقتحام يعـبرعن حالة االنفالت

أجـزاء من أوروبــا وصـلت فــيـهـا
إلـى مــعـــدالت قـــيــاســـيـــة.وقــالت
مصادر إن (عـشرات احلرائق في
منطـقة جار الفـرنسيـة كما دمرت
عــــدة مــــبـــان وســــيــــارات حـــيث
ســـجـــلـت درجـــة احلـــرارة أعـــلى
مــســـتـــويـــاتـــهـــا وبــلـــغت 45.9
درجة). وحـشدت الـسلـطات 700
رجل إطــفـاء واسـتــعـانت بــعـشـر
كـافحة طائـرات في منطـقة جـار 
احلرائق التي تسبب بعضها في
إغالق أجــزاء من طــرق ســريــعــة

دة من الوقت.

معتدلة السرعة). من جانبه  اكد
تـنبـىء صادق عـطيـة استـمرار ا
هبوب الـرياح الـشمالـية الغـربية
في الــــــــبـالد خالل االســــــــبـــــــوع
اجلـــاري . واشــار فـي صــفـــحــته
عــــلى فــــيــــســـبــــوك امس الى ان
(محـافظـة الـبصـرة سجـلت اعلى
ــيــا والــتي درجــات احلــرارة عــا

وصلت  40درجة مئوية).
 وبــذل مـئــات من رجــال اإلطــفـاء
جهـودا مـضنـيـة الحتـواء حرائق
غـابـات في جـنـوب فـرنـسـا وسط
مـوجــة شـديــدة احلـرارة جتــتـاح
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رجـحت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
ناطق الطقس اليوم االثن في ا
كافة صحوا وحارا والعظمى في
بغـداد تـسجل  45 درجة. وقالت
الــــهــــيــــئــــة فـي بــــيــــان امس ان
ناطق كافة صحوا (الطقس في ا
وحـارا والـعــظـمى في بـغـداد 45
درجـــة  امــــا الـــريـــاح فــــتـــكـــون
شــمــالــيــة غــربــيــة خــفــيــفــة الى
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قـرر مـصــرف الـرافــدين مـنح قــروض الـسـيــارات لـلـمــوظـفـ
تقـاعدين بـدون كفـيل عن طريق الـبطاقـة االلكـترونـية. وقال وا
ـكــتب االعالمي لــلـمــصـرف في بــيـان امـس إنه (تـقــرر مـنح ا
وطنة تقاعـدين ا قروض السيـارات وبدون كفيل لـلموظفـ وا
ـــشـــروع الــوطـــني ـــصــرف وذلـك ضـــمن ا رواتـــبـــهم لـــدى ا
ـشــمـولـ بـتــلك الـقـروض الى ـصـرف (ا لألقـسـاط). ودعــا ا

مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقد عليها).

لف الدرجات اخلاصة اول امس UI¡∫ الرئاسات الثالث في لقائها بشأن التداول 


