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أفـادت مــصـادر بــأســتـشــهـاد قــائـد
ميداني باحلشد الشعبي اثر قصف
ـركبـت لـطـائرة مـسـيرة مـجـهولـة 

قــرب احلـدود الـعـراقــيـة الـسـوريـة.
ـصــادر في تــصـريح امس وقــالت ا
ان (طـــائـــرة مـــســـيـــرة مـــجـــهـــولــة
اســتـــهــدفت ســـيــارتـــ لــلــواء 45
بــاحلـــشــد بـــالــقــائم عـــنــد احلــدود
الــســـوريــة الــعــراقــيـــة تــســفــر عن
اسـتشـهـاد قـائد مـيـداني). دون ذكر
مزيدا من التفاصيل او اجلهة التي

 . ركبت استهدفت ا
واعــلـنـت خـلــيـة اإلعـالم األمـني عن
نتـائج اليـوم األول من عمـلية إرادة
الـنصـر في مـرحلـتهـا الـرابعـة التي
انـطلـقت أمس االول غـرب محـافـظة
الحقة خاليا داعش . وقال األنبار 
بــيــان امـس ان (الــقــوات األمـــنــيــة
ـشـاركـة في عـمـلـيـة إرادة الـنـصـر ا
في مــرحــلـتــهــا الــرابـعــة انــطــلـقت
كـلفـة بـها فـي يومـها بـواجـباتـهـا ا
الثـاني من هـذه العـملـية وقـد كانت
نتائجـها وضمن احملور األول الذي

ـشاة 29 من تدمـير كـان فيه لـواء ا
3 أوكـار وتفـجـير ٥ عـبـوات ناسـفة
ـنـاطق) واشار الى ان وتـفـتــيش ا
(احملــور الـــثــاني الـــذي كــانـت فــيه
قوات مـقر الفـرقة السـابعة تـمكنت
من تدمير 4 أوكار وتفتيش مناطق
الـكـصـر ووادي حـوران) وتابع ان
ـشـاة 28 في احملـور (قـوات لــواء ا
الثـالث  تـمكـنت من تدمـير 5 أوكار
وتفـجـير 3 عـبوات نـاسـفة وتـدمـير
نفق اما احملور الرابع الذي كانت
ـشـاة الـثـامـنـة فـيه قـوة من فـرقـة ا
فقـد دمرت 3 أوكـار وجرى تـفـتيش
مناطق اج واحـد وعكلة الـبوشهاب
عنى وصوال ـناخ وغديـر ا وغابة ا
الى منطـقة شعـيب الضايع) ولفت
الى ان (قــوة من احلــشـد الــشــعـبي
ضـمن احملـور اخلـامس تـمكـنت من
قتل إرهـابي إثـن والقـاء القبض
عـلى ٤ من عـنـاصـر داعش في حـ
ألــــقـت الـــقــــبض عــــلـى اثـــنــــ من
ـــــــــشــــــــتـــــــــبه) واشـــــــــار الى ان ا
(التضحيات اثنـاء االشتباك تمثلت
بجـرح احد مـنتـسبي احلـشد ضمن
قــاطع عــمـلــيـات اجلــزيـرة) واردف
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اتـــــهم نـــــائـب رئــــيـس اجلــــبـــــهــــة
الـتركـمانـية الـعراقـية حـسن توران
جهـات بـتـنـفـيذ اجـنـدات سـيـاسـية
الطــراف مـــعــروفـــة من اجل اعــادة
عـقـارب الـسـاعـة الى الـوراء.وشـدد
توران في بـيان امس عـلى (القوات
االمنية حتمل مسؤولياتها للحفاظ
عـلى االمن وتطـهـير أطـراف داقوق
من اخلاليا االجرامـية التي حتاول
نـطقة واعـادتها الى العـبث بامن ا
الوراء) واشار الى انه (في الوقت
الــذي نــتــرحم عــلى الــشــهـداء وان
ـــصـــابـــ ـن عـــلى اجلـــرحـى وا
بـالـشـفـاء الـعـاجل فـانـنـا نـؤكـد ان
مـــثل هـــذه االعــــمـــال االجـــرامـــيـــة
اجلــــبـــانـــة يــــجب ان ال تـــمـــر دون
حـسـاب وعـقـاب وكــشف الـفـاعـلـ
واجلـــهـــات الــــتي تـــقف خــــلـــفـــهم
وتـسانـدهم وتـعيـنـهم على ارتـكاب
الذ مثل هـذه اجلرائم وتـقدم لهم ا

االمن). 
وحذر رئيس تـيار احلكـمة الوطني
ــلف عـــمــار احلـــكــيـم من تــراجـع ا
األمــني.وقـال احلــكـيم فـي بـيـان ان
(تــعــرض داقـوق العــتــداء ارهــابي
بقـذائف الهـاون بعـد يوم واحد من
ــــســــيب االعــــتـــــداء في قــــضـــــاء ا
ــتــكـــرر لــلــقــوات واالســتــهـــداف ا
االمنيـة هنا وهنـاك مدعاة الن تقف
لف احلكومة على حـقيقة تعرض ا
االمـــنـي لــتـــراجع الـــذي قـــد يـــنــذر
بعواقب وخيمة ما لم يتم معاجلته

االمــني في الـبالد. وقــالت اخلـلـيـة
في بـــــيــــان امـس أن (داعش اقــــدم
عـــلى عـــمل إجــرامـي بــعـــد أن قــام
بإطالق النار بـواسطة رمي قذائف
واألســـــــلـــــــحـــــــة ار . بـي . جي  7 
ــتـوســطـة عــلى مـلــعب خــمـاسي ا
لـكـرة القـدم في قـضـاء داقـوق قرب
مـقـام زين الـعـابــدين في مـحـافـظـة
كـــركـــوك) وأضـــاف ان (الـــقـــصف
اسـفـر عن استـشـهاد سـتـة مدنـي

وإصــابـة تـســعـة آخـرين). بـدوره 

الـبـيـان ان (قـيـادة عـمـلـيـات األنـبـار
زودت خـالل هـذه الــعـمــلـيــة طـيـران
ـعلـومات دقـيقة التـحالف الـدولي 
وجهت خاللها ضربة جوية أسفرت
عن قتل إرهابي إثن وتدمير وكر
فـضال عن مــسـتـودع لالرزاق غـربي

منطقة سليجة).
 وعــثــرت قــطــعــات الــلـواء  19 في

احلــشــد عــلى مــضــافـة لــداعش في
صحراء عكاشات .

 واكد بيان للحشد امس انه (ضمن
عمليات إرادة النصر عثرت قطعات
اللواء  19 في احلشد عـلى مضافة
لــداعـش في صــحـــراء عــكـــاشــات)
مبيـنا ان (قطـعات احلشـد وبإسناد
طــيــران اجلــيـش والــقــوة اجلــويــة
الــعــراقــيــة تـواصـل تــقـدمــهــا وفق
ـرسـومــة لـتـحــقـيق كـامل اخلــطط ا
أهـــدافــهـــا). وراى رئـــيـس الــوزراء
ـــهــــدي الصـــعـــوبـــة عــــادل عـــبـــد ا
بـالــســيـطــرة أمـنــيــا عـلى صــحـراء
ــــهـــدي في االنــــبـــار.وقــــال عـــبـــد ا
اجـتـمـاع امـني عـقـده عـقب وصـوله
إلى األنــبــار لإلشـــراف عــلى ســيــر
ـرحـلـتـهـا عـمـلـيـات إرادة الـنـصـر 
الـرابـعـة إن (الـعـمـلـيات الـتي تـأتي
بعـد عام من حتـقيق النـصر على
داعش مهمة جدا) الفتا الى انه (ال
صـعــوبـة بــالـســيـطــرة أمـنـيــا عـلى
صحـراء االنبار  لكن يجب اعـتماد
دة الـتـكنـولـوجيـا احلـديـثة أثـنـاء ا
ـــقــبـــلــة بــشـــكل أكــبــر ومـــراقــبــة ا

العجالت إلكترونيا).
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طــالـب مــواطــنـــون احلــكــومــة
وضـوع استـمرار بـالتـحقـيق 
ـصـارف عـموالت من تـقـاضي ا
ـوظـفـ ـتـقـاعــدين وا رواتـب ا
ســواء عـن طــريق ادوات الــدفع
االلـكـتـورني او بـطـريـقـة يـدوية
دون وجه حق او مـقـابل خـدمـة
مـصــرفـيـة مـجــددين دعـواتـهم
بــزيــادة الــرواتب وجــعـل احلـد
االدنى مــنـهـا 800 الف ديــنـار.
ـوظـفون ـتـقـاعـدون وا وشـكـا ا
عــبــر (الــزمــان) امس من (عــدم
معرفتهم بأسباب ودواعي اخذ
ــصــارف عــمــوالت مــقــدارهــا ا
الفي دينار من الذين يتقاضون
رواتــبـهم بــالـطــريـقــة الـيــدويـة
فــضال عن اســتــمــرار كي كــارد
بأستقطاع نحو  5 الى  6 االف
دينار من كل متـقاعد او موظف
ــاسـتـر كـارد يـحـمل شــريـحـة ا
ــــنـــــاشــــدات بـــــرغم تـــــكـــــرار ا
والــــــدعـــــوات اليــــــقـــــاف تــــــلك
االسـتقـطاعـات التي تـعد سـرقة
وتـعـديا عـلى حـقـوق االخرين)
ــــــتــــــقــــــاعــــــدون ان واوضـح ا
(اســــــتــــــمــــــرار الــــــشــــــركــــــات
بـاالستـقـطاع شـهـريا دون وجه
حق او محـاسبة سـيدفـعها الى
استقطاع مبالغ اكثر وسيكون
ـوظف) ـتـقـاعـد وا الـضـحـيـة ا
ــالــيـة مــشـدديـن عــلى (وزارة ا
وضوع وفتح ضرورة متابعة ا
حتقيق عاجل لـكشف مالبسات
االســتــقــطـاع الــذي تــتــقــاضـاه
ـوظـفـ الـشـركـة شـهــريـا من ا
تقاعدين الـذين دفعوا مبالغ وا
لـلـحــصـول عـلى هــذه اخلـدمـة
دون عــلـمــهم بــأنــهــا اصــبـحت

نقـمة عـليهم وتـستـغل رواتبهم
واســتــحــقــاقــاتــهم).واضــافــوا
ـدة (خـرجـنـا بـتـظـاهـرة خالل ا
اضيـة امام مقـر احلكومة في ا
مــنــطـــقــة الـــعالوي وطــالـــبــنــا
ــســـؤولــ بــزيـــادة الــرواتب ا
وجــعـل احلــد االدنى مــلـــيــونــا
دينار اسـوة بالرفـحاوي الذي
الي شهريا) على يتقاضون ا
حــد قـــولـــهم. واشـــاروا الى ان
(الـــرواتب احلـــالـــيـــة ال تــكـــفي
عـيشة وال لـتغطـية مـتطـلبـات ا
تــــــتـالئـم من غـالء االســـــــعــــــار
وبالتالي منـحنا احلكومة وقت
ـــراجـــعـــة هــذا قـــصــيـــر جـــدا 
ـــوضــوع واال ســـيـــكــون لـــنــا ا
مـــــــوقـف اخــــــر).  مـــــــهـــــــددين
(بأعتصامات مفتوحة امام مقر
احلـــكــومـــة في حــال تـــســويف
مـطلب زيـادة الـرواتب). وتـلقت
(الزمان) عبر تطبيق الواتساب
ــصـارف صــورا تــظــهــر احــد ا
يـتـقـاضى عـموالت مـن الرواتب
مقـدارها الـفي دينار  وتسـتمر
تقاعدين وظفـ وا تساؤالت ا
عن اســـــــبــــــاب ودواعـي اخــــــذ
ـبـلغ من الـذين ـصـارف هـذا ا ا
يـتـقـاضـون رواتبـهم بـالـطـريـقة
الـــيــدويـــة او عن طــريق ادوات
الــدفـع االلـكــتــروني?. وحــاولت
(الــــزمـــان) تـــقــــصي مـــكـــان او
اجلهـة التي تـظهـر في الصورة
دون جـدوى.  في غـضـون ذلك 
اعـــلـن مـــصـــرف الـــرافـــدين عن
صـرف دفـعـة جـديـدة من سـلـفـة
ضـعف وضـعـفـ لـلـمـتـقـاعدين
دني والعسكري عن طريق ا
أدوات الـدفع االلـكـتـروني.وقـال
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف في ا
بيـان امس إنه ( صرف دفـعة
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حـذرت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
واطن التابعة لوزارة النقل ا
من خـطــورة الــتـعــرض الشــعـة
ــبــاشــرة وضــرورة الــشــمـس ا
تــنـــاول كــمــيــات مـن الــســوائل
حفاظا على سالمتهم  متوقعة
وصــــــــول درجــــــــات احلـــــــرارة
الـعـظــمى في بـغـداد الى نـصف
درجـة الـغـلـيـان. وقـالت الـهـيـئة
في بــيــان امس أن (طــقـس يـوم
نـطقة غد االثـن سـيكـون في ا
الـوسـطى مـشـمـسـاً وحـاراً جداً
وال تـغــيـر في درجـات احلـرارة
ـنــطــقـة بــيــنـمــا ســيــكـون فـي ا
الـشـمــالـيــة مـشـمــسـاً في حـ
نـاطق اجلـنوبـية سـيكـون في ا
حاراً مشمساً ودرجات احلرارة
متوقعا مقاربة لـليوم السابق) 
ـوجـة حـتى (اسـتـمـرار تـأثـيـر ا
ـقـبـل بـسـبب زيـادة اخلــمـيس ا
ــــنـــخــــفض اجلـــوي تـــأثــــيـــر ا
ــوســـمـي ووصــول احلـــراري ا
درجــات احلــرارة الــعــظــمى في
قبلة) بغداد  50 خالل االيام ا
مـــبـــيـــنـــا ان (طـــقس يـــوم غــدا
ــنــاطق الــوســطى الــثالثــاء بــا
والشمـالية واجلـنوبيـة سيكون
ولفت شـبـيـهاً لـلـيـوم الـسابق) 
البيـان الى ان (درجات احلرارة
ســـتـــبـــقى عـــلى حـــالـــهـــا يـــوم
ـنـطـقـة الـوسطى االربـعـاء في ا
والـــشـــمــــالـــيـــة واجلـــنـــوبـــيـــة
وســـتـــكـــون االجــــواء غـــائـــمـــة
جـزئـيـاً) وتـابع ان (طـقس يـوم
ـــقـــبـل ســـيـــكـــون اخلـــمـــيـس ا
مــشــابــهــاً لــلـيــوم الــســابق في
ـركـز ـنـاطق). واعـلن ا جـمـيع ا
الـوطـني لألرصـاد في اإلمـارات
تـعـرض مـنـاطق عـدة من الـبالد
إلى أمـطــار غـزيــرة مـصــحـوبـة
بـبــرَد في بـعض األنـحـاء. وقـال
ــركــز إن ا(ألمـــطــار الــغــزيــرة ا
دينة ضربت منـاطق العويـر وا
ـيـة ومديـنـة الـسلـيـكون األكـاد
ونـد الـشـبـا والورقـاء في دبي).
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افــادت خــلــيــة اإلعالم األمــني بــان
داعش يـــقـف وراء االعـــتـــداء عـــلى
قـــضـــاء داقــــوق الـــذي اســــفـــر عن
اسـتـشـهـاد سـتة  مـدنيـ واصـابة
اخـرين بـجروح  فـيـمـا اتهـم نائب
سـابق جـهـات لم يـسمـيـهـا بتـنـفـيذ
اجـنـدات سـيـاســيـة العـادة عـقـارب
السـاعـة الى الوراء  في وقت حذر
ــلف تـــيــار احلــكـــمــة من تـــراجع ا

وفق خــطـط رصــيـــنــة) مـــطــالـــبــا
احلــكـــومــة واجلــهــات االمــنــيــة بـ
(حتــمل مـــســـؤولــيـــاتــهـــا ازاء مــا
يـحـصل  ونـذّكر هـنـا ان مـعركـتـنا
مع االرهــاب لـم تــنــتـه بــعــد مــادام
لإلرهــاب جــيــوب وخاليــا نــائــمــة
تــتــحــرك بــ احلــ واالخــر ومــا
دمــــنــــا لم نــــقض عــــلى اســــبــــابه
ــالـــيــة). ومـــنــابـــعه الــفـــكــريـــة وا
وتــعــرض  الــقــضــاء لــيل الــســبت
ــاضي بــقـــذائف الــهــاون والــذي ا
استـهدف قـرية امـام زين العـابدين
وادى إلى استشهاد مدني وجرح
اخــرين. من جـهــة اخـرى  اعــلـنت
قاتالت وزارة الدفاع الـتركيـة ان ا
الــتــركـيــة تــمـكــنت من حتــيــيـد  9
إرهابـي باسـتهداف مـواقعهم في
مـنـطـقة حـفـتـان شـمـالي الـعراق.
وأوضـــحت الـــوزارة في بـــيـــان أن
(الـغارات عـلى حفـتانـ جاءت في
إطـــار عـــمـــلـــيــة اخملـــلب- 3 الــتي
أطــلــقــتــهـا الــقــوات الــتــركــيــة في
ـاضـية)  الفـتا ـنـطقـة اجلـمـعة ا ا
الى ان (الغـارات اسـتهـدفت مواقع
أســلــحــة ومــخــابئ تــابــعــة حلـزب
العمـال). وكانت قد أطـلقت القوات
ـنـطـقـة الـتـركـيـة عـمــلـيـة اخملـلب 
هــاكــورك شـمــالي الــعــراق بــهـدف
الـقــضـاء بــشـكل كــامل عـلـى خـطـر
اإلرهاب الذي يهدد تركيا أتبعتها
بـعـمـلـيـة اخمللب- 2 في  13 تـموز
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جــــديـــدة مـن ســــلـــفــــة ضــــعف
ـدني وضعـف لـلمـتقـاعدين ا

والـعــسـكـريـ وألكـثـر من 500
مــتـقــاعـد) واضـاف ان (صـرف
تــــلك الـــســـلــــفـــة  عن طـــريق
ــســـتــفـــيــد ثم ابالغ بـــصــمـــة ا
ــتـقــاعــد عــبـر إرســال رســالـة ا
نـحه الـسلـفة نـصيـة تـخطـره 
وذلك بـــعــد اكـــمـــال اإلجــراءات
ـنحه اياها وصرفها القانونية 
عـن طـــــــــــريـق أدوات الـــــــــــدفـع
االلـكتـروني والتـي تمت تـعبـئة
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الي اليـها). من جهة الرصيـد ا
اخــرى  دعـــا مــحـــافظ ذي قــار
عـادل الـدخـيـلي رئـيس الـوزراء
الى أطالق تـخـصيـصـات مالـية
من مـوازنــة الـطــوار لـتــأهـيل
مـــداخل مـــديــنـــة الـــنـــاصـــريــة
بـــالــشــكـل الــذي يــتـــنــاسب مع
مـــــكــــانـــــتــــهـــــا احلــــضـــــاريــــة
والسـياحـية.وقـال الدخـيلي في
بــــيـــــان امس إن (احلـــــكــــومــــة
احمللـية في ذي قار مـحرجة من
الــــوضع احلــــالي لــــلــــمــــداخل

تخـصيـصات مـاليـة من موازنة
داخل الطوار إلعـادة تأهيل ا
الــثالثـــة لــلــمـــديــنـــة من جــهــة
ـثـنى وسـيـد دخيل الـبـصـرة وا
ــديــنـة تــشــهــد تـنــامــيـاً كــون ا
ملحوظاً في احلركة السياحية
األمر الـذي يشـكل حرجـاً كبـيراً
للحكومة احملـلية برغم من انها
ال تــمــتــلك الــقــدرة عــلى اعــادة
تــأهــيــلـــهــا في الــوقت احلــالي
بــســبب قــلــة الــتــخــصــيــصـات

الية).  ا

ـــــــديـــــــنـــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة 
كـونهـا غيـر منـاسبة الـناصـرية
ــــديــــنــــة ألن تــــكــــون مـــــداخل 
سـيـاحيـة بـدأت تأخـذ مـكانـتـها
احلقيـقية باجلـانب السياحي)
ـداخل تتـطلب مؤكـدا ان (تلك ا
تـخـصـيـصــات مـالـيـة كـبـيـرة ال
تـمـتـلـكـهـا احملـافـظـة في الـوقت
احلـالي إلعـادة تـأهيـلـهـا بـشكل
وتـابع  ( جــذري ولــيس مـؤقــتـاً
انه (وجـه مـنــاشــدة الى رئـيس
مــــــجــــــلس الــــــوزراء بــــــإطالق

في غضون ذلك اشارت صحيفة
ديلي إكـسبـرس البـريطـانية في
تـــقــريــر لـــهــا بـــشــان األوضــاع
ــنــاخـيــة واحــتـمــالــيـة تــزايـد ا
سـقـوط األمـطـار وسط مـواصـلة
هــيــاج نــيــران األمــازون إلى أن
ــطــيــرة تــمــطــر في الــغــابــات ا
بــعض مــنـــاطق األمــازون بــعــد
ـمـطرة تـكـاثـر كـثيـف للـسـحب ا
والـــتـي تـــســــاعــــد في إخــــمـــاد
احلــرائق مع تــدخل احلــكــومــة
البرازيلـية. وأضافت الـصحيفة
أن (البيئة بالغابات االستوائية
حتــافظ عـلى الـرطـوبـة الـعـالـيـة
ـئـة بـنــسـبـة تـتـراوح من  77بـا
ـئـة عـلى مـدار الـعام إلى  88بـا
ويــــتــــراوح هــــطــــول األمــــطـــار
الـــــســـــنـــــوي من  80 إلى 400
بـــــــــوصــــــــة أي  200 إلـى الف
سـنـتـمتـر). ويـعـد مزيج الـتـغـير
ـنــاخي وإزالـة الــغـابــات أحـد ا
سـاعدة على جتفيف األسباب ا
ــيــتــة الــتي تــغــذي األشــجــار ا
ــــســــبب حــــرائق الــــغــــابــــات ا
الرئيس حلرائق األمازون وفقا
ي لـلـطـبـيـعـة. لـلـصـنـدوق الـعــا
وقـرر الــرئـيس الـبـرازيـلي نـشـر
اجلـيش لـلــمـسـاعــدة في إطـفـاء
احلــــــــرائـق عــــــــقـب كــــــــثــــــــرة
الـضـغوطـات والسـيـمـا من قبل
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ــانـويل الـرئــيس الــفــرنــسي إ
مــاكـرون الــذي طـالـب بـضـرورة
إخــــمـــــاد تــــلك احلـــــرائق خالل
مـؤتـمـر قـمـة اجملـمـوعـة الـسـبع
الذي أقـيم في بيـاريتس جـنوب
غـرب فـرنـسـا.يـذكـر أن احلـرائق
جـــــاءت عــــمـــــدا فـي اجلـــــهــــود
بـذولة إلزالة الـغابات بـطريقة ا
ـاشـيـة غـيـر شـرعـيـة لـتـربـيـة ا
ألنـهـا تـعـد مـوطـنًـا لـنـحـو 200
مـلــيـون رأس لـلــمـاشـيــة وأكـبـر
مصـدر في العالم  اذ توفر ربع
الـسـوق. وأثـارت هـذه احلـرائق
غـضـبا دولـيـا .وبـحـسب األرقام
الـرسـمـيـة فــقـد  تـسـجـيل 78
ألــفــا و 383حــريـق غــابــات في
البرازيل هـذا العام هي األسوأ
مــــنــــذ  2013 فـي حـــ يـــقــول
اخلـــبـــراء إن (عـــمـــلـــيـــة جـــرف
األرض خالل أشـــهـــر اجلـــفــاف
الـطـويــلـة إلفـســاح اجملـال أمـام
زراعـــــة احملــــاصــــيـل أو لــــرعي
ـشـكـلـة). وتـعد ـاشـيـة فـاقـم ا ا
غــابــات األمــازون في الــبــرازيل
الـرئــة الـتي تـتـنـفس األرض من
خاللـها فـفي سبـعيـنيـات القرن
الـــعـــشـــرين كــــانت الـــغـــابـــات
طيرة بـالبرازيل وحـدها تمتد ا
على أكثر من  1.54 مليون ميل

مربع.


