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االمـاكن مـنهـا وتسـاقط الـثلـوج على
اقـسامها اجلـبلية فيـما يكون طقس
ـنطقـة اجلنوبيـة غائمـاً جزئياً الى ا
غـــائم مع تــســاقـط زخــات مــطــر في
امــاكن مــتـعــددة خالل الــلـيل تــكـون
رعـديـة احـيـانـاً) مـضـيـفـا ان (طـقس
ــنـــطـــقــة يـــوم غـــد اخلــمـــيس فـي ا
الـوســطى غـائم مع فـرصـة لـتـسـاقط
زخـــات مـــطــر خـــفـــيـــفــة فـي امــاكن
مــتـعـددة مـنـهـا مع حـدوث عـواصف
رعـديـة احـيـانـا واحلـرارة تـنـخفض
نطقـة الشمالية بـضع درجات وفي ا
ـــطـــر مع حـــدوث عــواصف غـــائم 
رعـدية احـيانـا وال تغـير في درجات
ــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة احلــرارة وفي ا

غـــائم مع تــســاقـط زخــات مــطــر في
امـاكـن مـتـعـددة مـنـهـا تـكـون رعـديـة
احـيـانـا ودرجـات احلـرارة تـنـخفض
درجـات عـدة). وبشـأن حـالة الـطقس
بــعـد غـد اجلـمــعـة قـال الــتـقـريـر انه
نطـقت الوسطى (غـائم جزئي في ا
 واجلـــنـــوبـــيـــة وغـــائم مـع فـــرصــة
لــتــسـاقـط زخـات مــطــر خـفــيــفـة في
الـشـمال) مـشـسرا الى عـدم حـصول
تــــغــــيـــــر في درجــــات احلــــرارة في

ناطق الثالث). ا
قبل في  وسـيكون الطـقس السبت ا
ـنـطقـة الوسـطى (غائـمًا مع فـرصة ا
لـــتــســـاقط زخـــات مــطـــر في بــعض
االمـــاكن تـــكـــون رعـــديـــة احـــيـــانــا
ودرجـات احلرارة تـرتفع قـليال وفي
ـنطقت الشمالية واجلنوبية غائم ا
ــطـر مع حـدوث عــواصف رعـديـة

وال تغير في درجات احلرارة). 
يا واجهت بريطـانيا اضطرابات عـا
واســـعــة في حـــركــة الــنـــقل الــبــري
نتيجة فيضانات أغرقت مناطق عدة
في الـــبالد بــعـــدمــا حــلت عـــلــيــهــا
ــاضي الــعــاصــفــة ديــنـيـس االحـد ا
مــصـحــوبـة بـأمــطـار غــزيـرة وريـاح
قــــاربت ســــرعـــتــــهـــا  150كــــلم في
الـساعة. وبعد مـرور العاصفة وهي
الـثانـية خالل أسـبوع ال تـزال مئات
اإلنـذارات من فـيـضانـات قـائـمة في
مـناطق عدة في البالد ال سيما ثالثة
إنـذارات خـطـيـرة في غـرب إنـكـلـترا

بحسب وكالة البيئة البريطانية. 
وانــــهـــــمــــرت في بــــعـض مــــنــــاطق
بــريـطــانـيـا خالل  48ســاعـة أمـطـار
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رجـــحـت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الــــنـــقـل ان يـــكــــون الـــطــــقس خالل
ـطرا مع االسـبـوع اجلـاري غائـمـا 
هـــبـــوب عـــواصف رعـــديــة .وقـــالت
الــهــيــئـة فـي تـقــريــر اطــلــعت عــلـيه
ــنـطــقـة (الــزمـان) امـس ان (طـقس ا
الــوسـطى الــيـوم االربـعــاء غـائم مع
فـرصـة لتـسـاقط زخات مـطـر خفـيـفة
فـي امـاكن مـتــعـددة مـنــهـا ودرجـات
ـنـطـقة احلـرارة تـرتـفع قـليال وفي ا
ــطـر مـع فـرصـة الــشـمــالـيــة غـائم 
حلــدوث عـواصف رعــديـة في بـعض
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اكــد رئـــيس وزراء حــكــومــة اقــلــيم
كـــردســـتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
لـرئـيس الـوزراء اإليطـالي جـوزيبي
كــونــتي  تـوفــر حــزمـة من الــفـرص
ـتـاحـة الـتــجـاريـة واالسـتـثـمـاريـة ا
لإليـطالي مبديا تطلع االقليم إلى
تـنـميـة عالقـاته التـجـارية الـثـنائـية
ـقـبــلـة.وذكــر بـيـان في الــسـنــوات ا
لـــرئـــاســـة وزراء االقــــلـــيم تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان الـبـارزاني أجرى
مـع كــونـــتي في رومـــا مــبـــاحــثــات
ـسـتوى وتـقـدم له بالـشـكر رفـيـعة ا
عــلى (الــدعـم اإليـطــالـي الـقــوي في
احلــرب ضــد داعش والســيــمــا من
خـالل تـدريب قـوات الــبـيـشــمـركـة)
مــضــيــفــا ان الــبــارزاني أشــار الى
(الــعـمل الـذي تـضـطــلع به حـكـومـة
كــردســتـــان في تــعــزيــز الــتــعــايش
ــكــونـات الــســلـمـي بـ مــخــتـلف ا
الـــديـــنـــيــة فـي اإلقــلـي). وبــحـــسب
الـبـيـان فـقد (تـطـرق رئـيس حـكـومة
إقــلـيم كــردسـتــان خالل االجــتـمـاع
الـى الـبـرنـامج اإلصالحي الـطـمـوح
الـذي تـتبـنـاه احلكـومـة وخصـوصاً
ـا في ـسـتــثـمـرين  فـي اجـتـذاب ا
ذلـك الـشــركـات اإليــطـالــيـة من أجل
االســـتــثـــمــار وتـــســـهــيل األعـــمــال
الــتـجـاريـة في كــردسـتـان الـعـراق).
كما اعرب البارزاني  بعد اللقاء عن
ســروره لــوجــوده فـي رومــا لــلــقـاء
كـونـتي)  مـنـتـهزًا الـفـرصـة لـيوجه

بــــأن احلــــزب لم يــــلـبِ طــــمــــوحـــات
ومـطـالب الـعـراقيـ والـشـامـخ في
ســــاحــــات الــــتــــظـــــاهــــر عــــلى وجه
اخلـصـوص) مـضـيـفـا ان االسـتـقـالـة
تـــأتي (تـــضــامـــنـــاً مع كل قـــطــرة دم
عـراقـيـة سـالت ومع كل صـوت عراقي
أصـيل مطـالب بـاحلقوق).  فـي سياق
آخـر ردت احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا
دعــوى طـعن بـتــشـكـيل جلــنـة تـعـديل
ـتـحــدث الـرسـمي الــدسـتـور. وقــال ا
لـلـمـحـكـمة إيـاس الـسـامـوك في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس إن احملــكــمـة
(عــقــدت جــلــســة بــرئــاســة الـقــاضي
مــدحت احملــمـود وحــضـور الــقـضـاة
االعـضاء كافة ونـظرت دعوى خاصم
ـدعي فـيهـا رئـيس مجـلس الـنواب/ ا
دعي اضـافة لوظيفته) موضحا أن (ا
طـعن بـقـرار مـجـلس الـنـواب الـصادر
ــــــــاضي فـي 28 تــــــــشـــــــريـن االول ا
ـــتــضـــمن تــشـــكــيل جلـــنــة إلجــراء ا
الــتــعــديالت الــدســتــوريــة ألســبــاب
ذكــرهـا في عـريـضـة الـدعـوى). وأفـاد
الـبـيـان بـأن احملـكـمـة (اسـتـمـعت إلى
ــدعي ــدعـي ووكالء ا اقـــوال وكالء ا
عـليه ووجدت ان تشكـيل اللجنة جاء
ادة 142/أوالً من مـتـفقـاً مع احكـام ا
الـدستور)  مضيفا  أن (احملكمة بناء
دعي عـلى ما تقـدم وجدت ان دعوى ا
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 اكد عضو مجلس النواب عن حتالف
ســـائـــرون سالم الــشـــمـــري اهــمـــيــة
اسـتـقاللـيـة ومـهنـيـة وكـفـاءة الوزراء
اجلـــدد الــذي يــنــوي رئــيس الــوزراء
ـكـلف مـحـمـد تـوفـيق عـالوي تـقد ا
ـان للـتصـويت عـليـها اسـمـائهم لـلبـر
ونــيل الـثـقــة.وقـال في بـيـان امس ان
(عــلـى اجلــمــيع الــنــظــر الى اســمــاء
وشخوص الكابينة الوزارية اجلديدة
من نـاحيـة االستقـاللية والـكفاءة وان
تــكــون مـؤهــلــة لـقــيــادة الـبالد خالل
قـبـلـة). واضاف الـفـتـرة االنتـقـالـيـة ا
ـكن الـقـبـول بـكابـيـنـة وزارية انه (ال
بــعـبـاءة تـكــنـوقـراط مـوظــفـة حـزبـيـا
ــكــلف عــدم وعـــلى رئــيس الـــوزراء ا
االسـتــجـابـة لـلـضـغـوط الـتي تـفـرض
عــلــيه من الــبــعض لــتــســمــيـة وزراء
مــرتـبــطــ حـزبــيـا بــشـكل او بــاخـر
بـجـهات مـعيـنـة) .وشدد عـلى (اهمـية
ـكـلف اسـمـاء اعـالن رئـيس الـوزراء ا
ـان ـمـثـلـي الـشـعب فـي الـبـر وزارتـه 
حـتى ندرسها بعناية قبل الدخول في
عـملية التصويت ومنح الثقة) مؤكدا
ـنـهـاج الـوزاري (ضــرورة ان يـكـون ا
مـرحلـيا وللـظروف االستـثنائـية التي

ر بها البلد).
فـي غضون ذلـك أعلن عـدد من أعضاء
ستشارين في حزب األمانة العامة وا
بـيـارق اخلـيـر إسـتـقـالـة جـمـاعيـة من
احلــزب لـــعــدم تــلــبــيـــته طــمــوحــات
تـظاهرين وخـدمة الصالح ومـطالب ا
العام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ــسـتــقــيـلــ من احلـزب إن مـن بـ ا
(الــنـائـبـان األول والــثـاني ألمـ عـام
احلـزب عـلـيـة اإلمـارة ولـيث الـصـفـار
وذلك لـرؤيـتـهم وتشـخـيصـهم الـدقيق

شـــكــرة إليـــطـــالــيـــا عــلـى دعــمـــهــا
لـلبيشمركة في احلرب ضد اإلرهاب
فـي الـوقت الـذي ال يـزال فـيه داعش
ــثل تــهـديــداً خــطـيــراً وال بـد من

االستمرار في الضغط عليه). 
وتـابع (أكدتُ أيـضاً توفـر حزمة من
الـفــرص الـتـجـاريـة واالسـتـثـمـاريـة
وهي مـتاحة ألصدقائـنا اإليطالي

وأتـــطــلـع إلى تـــنــمـــيــة عـالقــاتـــنــا
الـتــجـاريـة الـثـنـائـيـة في الـسـنـوات
ـقـبـلـة. بـدوره اكـد رئـيـس الوزراء ا
واصـلة اإليـطـالي (استـعـداد بالده 
الـــدعـم والـــتـــنـــســـيـق مع اجلـــيش
الــعـراقـي وقـوات الــبـيــشـمــركـة في
مـكـافـحـة تنـظـيم داعش) كـمـا شدد
عــلى (الــصــداقــة وضـرورة تــمــتـ
الـعالقات مـع كردسـتان وخـصوصاً
فـي اجملـــال الـــتـــجـــاري لـــتـــعـــزيـــز
االسـتثمارات اإليطالية في اإلقليم).
الـى ذلك اجــتـــمع رئـــيس حــكـــومــة
اإلقــــلــــيم امس مـع رئـــيس وزراء -
أمــــ ســــر- دولـــة الــــفــــاتـــيــــكـــان
.وسلط الـكـاردينـال بيـيتـرو بارولـ
الـبـارزاني الـضـوء خـالل االجـتـماع
عــلى (الـتـعــايش الـديــني والـقـومي
الــذي يــنـــعم به إقــلــيم كــردســتــان
والــذي بـفـضـلـه أصـبح مالذاً آمـنـاً
ـئات آالف من الالجئـ والنازح
والســـيـــمـــا مـــســـيـــحـــيي الـــعـــراق
ـنـطـقـة). ومن جـهـته عـبّـر رئيس وا
وزراء دولــة الــفــاتــيــكــان عن دعــمه
لـإلقــلـــيم  وأشـــاد بـــتــجـــربـــته في
الـتـعـايش ونـبذ الـعـنف واحـتـضان

ــسـيــحـيــ وقـال: "يــتـعــ عـلى ا
اجملــتـمع الـدولي مــسـاعـدة اإلقـلـيم
فـي هـــــــــذا اجملـــــــــال). ويـــــــــواصل
الـبارزاني اليوم االربـعاء محادثاته
الـثنائـية في روما عـبر عقـده مزيداً
باحثات مع وزيري اخلارجية من ا
. في شـأن آخر والـدفـاع اإليـطالـيـ
اعـلن مـصـدر فـي حـركة تـغـيـيـر عن
تـوقـيع رئيس حـكـومة االقـلـيم على
قــــرار اعــــادة 350 شـــــخــــصــــا من
انـصـار حركـة تغـييـر الى وظائـفهم
بعد شمولهم بالعقوبات السياسية
بــعـــد تــأســيس احلــركــة الــتــزامــا
بــالـفـقــرة اخلـامــسـة من االتـفــاقـيـة
ـــقــراطي الـــســـيــاســـيـــة بــ الـــد

الــكـردســتــاني وتـغــيـيــر لــتـشــكـيل
احلـكومـة احلاليـة لالقلـيم  وستتم
ـفصول ـوظف ا اعـادة عشرات ا
الـى وظائفهم عـلى شكل دفعات في
ـسـتـقبـل. في غضـون ذلك تـظـاهر ا
الـعـشـرات من عوائـل السـجـناء في
اربـــيل جـــراء عـــدم تــطـــبـــيق قــرار
ن اكــــمل 75 ــــشـــــروط  االفــــراج ا
ـئة من مـدة احلكم.في شـأن آخر بـا
ألـقت اسـايش السـليـمانـية الـقبض
عـــلى عــشـــرة من ارهـــابــيي داعش
بـالـتـعـاون مع اسـايش كـرمـيان في
مـنـاطق بـلكـانه وجـوانرو في ادارة
كـرميـان بيـنهم امـير بـارز. وأصيب
مــــــواطـن فـي حــــــادث اطالق نــــــار

ـنـطقـة جوارجـرا في السـليـمانـية
امـس .على صـعيـد آخر اكد مـحافظ
الـسـلــيـمـانـيـة هـفـال ابـو بـكـر خـلـو
احملــافـظـة من االصـابـات بـفـيـروس
كــورونـا . ودعـا ابــو بـكــر في بـيـان
خـالل اجـتــمــاع مــوسع مع مــديـري
ــطــار الى االســايـش والــصــحــة وا
(عــدم الــتــدخل في عــمـلــهم لــتــقـوم
عنية باالجراءات الالزمة اجلـهات ا
ـنع انتـشار الفـيروس) وكشف عن
(اخــــصـــاع اي مــــســـافــــر قـــادم من
الــصـ لـفـحــوصـات طـبـيــة دقـيـقـة
ـدة 14 ـراقــــــــيـة  وابــقـائه حتت ا
يــــومــــا لـــلــــتــــأكـــد مـن خـــلــــوه من

الفيروس). 
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ضون وقتا على شاطئ دجلة في لعب الكرة  d…∫ متظاهرو ساحة التحرير 

تــــــعـــــــادل كــــــمــــــيــــــة شـــــــهــــــر من
ـتـساقـطات.وسـجلت إنـكلـترا رقـماً ا
قــيـاسـيـاً لـ(أكــبـر عـدد من اإلنـذارات
والــتـحــذيـرات من الــفـيـضــانـات لم
تـشــهـد الـبالد مـثـله سـابـقـاً). وحـذر
سؤولـ من امكانـية حصول أحـد ا

فيضانات كبرى مجددا. 
فـقودين واعـتـبرت امـرأة في عـداد ا
اضي يـاه األحد ا بـعدمـا جرفـتهـا ا
قـرب تنبوري بغرب إنـكلترا بحسب
الــشـرطـة الـتـي اسـتـأنـفت عــمـلـيـات
الــــبـــحـث رغم األمل الــــضـــئــــيل في
الـعثور عليهـا على قيد احلياة. وفي
ويـلـز أصـدرت الـشـرطـة نـداء جلمع
شــهـادات ســعـيــا لـتـوضــيح ظـروف
وفـاة رجل ستيني اعتقد بدايةً أنها

مرتبطة بالعاصفة. 
وبـحـسب الـشـرطـة احملـلـيـة شـوهـد
الــرجل وهــو يــدخـل نـهــر تــاوي في
بـلدة يسترادغيناليس صباح األحد.
ـطاف لم تـعـتبـر وفاته وفي نـهـاية ا
مــشــبـوهــة وال مـرتــبــطـة بــاألحـوال

اجلوية . 
وطـاولت الـعـاصـفـة فـرنـسـا أيـضـاً 
وكــان الــتــيــار الــكــهــربـائـي ال يـزال
مقطوعا عن  20ألف منزل في شمال
غـرب هذا الـبلـد صباح امس.ووضع
مـكـتب األرصـاد اجلـوية الـبـريـطاني
ـاضي جنـوب ويلـز في حال األحـد ا
تـــأهـب قــصـــوى بـــســـبـب األمـــطــار
الـغزيرة وهي أول مـرة يصدر إنذار
ــنـــــطــقــة بـــأعــلى درجــة في هـــذه ا
بــسـبب غـزارة األمـطــار مـنـذ كـانـون

األول 2015.

غـيـر مسـتـندة إلى سـنـد من الدسـتور
والـقــانـون وبـنـاء عـلـيه قـررت احلـكم
بـــردهـــا). وفي لـــنـــدن اســـتــعـــرضت
صــحـيــفـة الــغــارديـان الــبـريــطـانــيـة
عــمـلــيــات الـقــتل واالخــتـطــاف الـتي
تظاهرون يـتعرض لها النـاشطون وا
في الــعـراق. ويـكـشف تــقـريـر نـشـرته
الـصـحيـفة امس حتت عـنوان (ظـننت
أنـني مت) ما يـتعرض له الـناشطون
ـــتــظـــاهــرون وكـــيف تـــســتـــخــدم وا
(عـملـيات االختـطاف والقـتل إلسكات
).ويروي التقرير الـناشط العراقـي
ـســعف حـيـدر الـذي قــصـة الـشـاب ا
غــادر مـسـاء الـرابع عــشـر من كـانـون
األول ســاحــة الــتــحــريــر فـي بــغـداد
ــــصــــابــــ حــــيـث كــــان يــــســــعف ا
واجلــرحى كـدأبه مـنـذ أن انـضم إلى
آالف الـشـباب اآلخـرين الذين خـرجوا
في احـتجاجـات مستـمرة منـذ تشرين

اضي.  األول ا
وبـحـسب الـتـقـريـر فـإن (حـيـدر ذهب
ساء لـيتعـشى مع أصدقائه فـي ذلك ا
فـي حي الــكــرادة الــقــريب ولم يــعــد
عـــقب ذلك إلـى خــيـــمـــته في ســـاحــة
ـا قرر الـتـحريـر كـما يـفـعل عادة وإ
أن يـذهب إلى منزله ليـطمئن على أمه
وزوجــته احلـامل.و وصل إلى الـبـيت
بــعـيـد مــنـتـصف الــلـيل وفــيـمـا كـان
جـالساً فـيه توقفت سـيارة تقل ثالثة
مــســـلــحــ وســألــوه: أنت حــيــدر?
فـأجاب: ال أنا أخـوه محمـد) وتظاهر
ــنـزل لــيـنــادي أخـاه بــأنه دخل إلى ا
حــيــدر (لـكن احلــيــلـة لم تــنــطل عـلى
ـسـلـح الـذين اقـتـادوه مـعهم إلى ا
الــسـيـارة بــعـد أن عــصـبـوا عــيـنـيه
لـيـصـلـوا بـعد نـحـو سـاعـة إلى مـكان
بـــعــيـــد مــجـــهــول حـــيث حــبـــســوه
وضـربـوه وعـذبـوه طـوال أيـام عدة 
وطــلــبــوا مــنه فــتح هــاتــفه الــنــقـال
وكـشف صور وأسـماء شبـان يقودون
الـتـظـاهـرات وحـ رفض اسـتـمروا
بــتــعــذيــبه وبــشــكل خــاص بــضـرب
ذراعـه التي حتمل آثار إصـابة حديثة
خالل الـتظـاهرات) وبحـسب التـقرير
فـــإنـــهم (عـــرضـــوا عــلـــيه صـــور أمه
وزوجــته وهـددوه بــاغـتــصـابــهـمـا).
ـــضـي الـــتـــقـــريــــر في وصف مـــا و
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أقــر مــجــلس الــوزراء خالل جــلــســته
االعــتــيــاديــة امس تــوصــيـة اجملــلس
الـوزاري للطاقة بشأن محطة اخليرات
الـبـخاريـة في محـافـظة كـربالء واقرار
اقــتـراح إحـالــة مـشـروع احملــطـة عـلى
ائــتالف شــركــتي هــيـونــداي بــحـسب
طـلب وزارة الـكـهـرباء لـغـرض تـوفـير
الـطـاقـة الـكهـربـائـية وضـمـان تـشـغيل
مـــصــفـى كــربالء كـــمــا اقـــر اجملــلس
توصية اجمللس الوزاري للطاقة بشأن
خــطــة عـام  2020 حملــافـظــة ذي قـار
ـطـلـوبـة ـصــادقـة عـلى اخلـطــــــة ا وا
لــعــام  2020 لــقــطــاعي نـقـل وتـوزيع
الـطاقة الكهربـائية في احملافظة .وقال
ــكـتب االعـالمي لـرئــيس الـوزراء في ا
بـيـان أن (اجملـلس قـرر خـالل اجلـلـسة
الــتي تــرأســهــا نــائب رئــيس الـوزراء
لــشــؤون الــطــاقـة وزيــر الــنــفط ثــامـر
ـوافــقـة عـلى اســتـمـرار الــغـضـبــان ا
ـهــجــرين بـالــعـمل وزارة الــهـجــرة وا
بــــقـــرار مـــجــــلـــــس الـــوزراء رقم 50
لـــســـنــة  2019 لـــيــتـــســنـى تــلـــبــيــة
احـتياجات الـعوائل النازحـة والعائدة
من الــنـزوح والـتــخـفـيف عن كــاهـلـهـا
ـوازنة الـعامـة االحتادية حلـ إقرار ا
لـسـنة  2020. كـمـا وافق عـلى اصدار
نـظـام الكـلـية الـعـسكـريـة لسـنة 2020
الـذي دقـقه مـجـلـس الـدولـة  اسـتـناداً
ادة  80/ البند ثالثاً الى احكـــــــــام ا
ادة  14 مـن قـانون مـن الـدسـتـور  وا
جـامـعة الـدفـاع لـلدراسـات الـعسـكـرية
رقـــــــــــم  4 لــســنـة   2016مـع األخـذ
بــعـ االهـتــمـام مــلـحـوظــات الـدائـرة
الـقـانـونيـة في األمـانـة العـامـة جمللس
اضي الوزراء في  27 كـانون الثاني ا
ومـالحـظـات أعـضــاء مـجـلس الـوزراء
خـالل جـلــســة االجــتــمــاع).وبــحــسب
الـبـيان فـقد (وافـق اجمللس عـلى زيادة
الــنـسـبـة احملــددة في احـتـيـاطي رأس
ـشـار الـيه فـي الـبـنـد ثـالـثًا /1 ـال ا ا
ـادة  11 مـن قــانــون الــشــركـات مـن ا
عدل العامـــة رقم  22 لسنة  1997 ا
لــلـشـركــات الـعــامـة غـيــر الـصـنــاعـيـة
الـــتــابــعـــة لــوزارة الـــنــفط لـــتــصــبح
ـئة  فـضالً عن زيادة بـنــــــسـبة 30بـا
الـــــنــــســــبـــــة احملــــددة فـي حــــســــاب
االحــتــيـــاطــيــات لــشــركــات الــقــطــاع
الــصـنــاعي الــعـامــة الـتــابـعــة لـوزارة
شـار اليهـا في البنـد ثالثًا /2 الـنفط ا
ــذكــورة آنــفًــا  لــتــصــبح ـادة ا مـن ا
ـــئـــة  مع تـــعـــديل بـــنـــســـبــة 55 بـــا
تـخصـيصـها في ما يـتعـلق بالـشركات
ئة مـنها ـذكورة لـتكون نـسبة 95 بـا ا
لـتأهيل وتطوير الصناعات االنتاجية

ئة  منها لبناء الوحدات ونسبة  5 بـا
الــسـكـنـيــة وتـطـويـر خــدمـات الـسـكن
احلـــالـــيــة لـــلـــعـــامــلـــ ووافق عـــلى
تـخـفـيض حـصـة اخلزيـنـة الـعـامة من
شار اليها في البند رابعًا / 1 الربح ا
ــذكــورة آنــفًــا من أربــاح ــادة ا مـن ا
الـشركات العامة الـتابعة لوزارة النفط
ـئـة  عـلى أن لــتـصـبح بـنـسـبـة  5 بــا
ـتـبقـية ـئة  ا تـصـرف نسـبة الـ 40 بـا
مـن هذه احلـصـة عـلى واحـدة أو أكـثر
من الـشـركـات الـعـامة الـتـابـعـة لوزارة
الـنفط  بحـسب ما يقـرره وزير النفط
لــغـرض تـأهـيل وتــطـويـر مـصــانـعـهـا
االنـتــاجـيـة أو اسـتـحـداث مـصـانع أو
نـــشـــاطــات جـــديـــدة). وأقـــر اجملــلس
(تــوصـيــة اجملــلس الـوزاري لــلـطــاقـة
بـشأن محــــــــــــطة اخلـيرات البخارية
   4x350 مـيـكا واط شـركـة هيـونداي
لـلـهنـدسـة واالنشـاءات فـيمـا  اقرار
ذكورة اقـتراح إحالة مشروع احملطة ا
عـلى ائتالف شركتي هيونداي بحسب
طـلب وزارة الـكهـرباء  لـغـرض توفـير
الـطـاقـة الـكهـربـائـية وضـمـان تـشـغيل
مـــصــــفى كـــربـالء.وأكـــد الـــبـــيـــان أن
ــالــيــة (اجملـــلس أقــر قــيـــام وزارتي ا
والــكـهــربـاء بــتـنــضـيج صــيـغــة عـقـد
شـروع مـوضوع الـتـمويل اخلـاص بـا
ـشـروع الى مـجلس الـبـحث وإحـالة ا
الـوزراء اجلـديـد  ألهـمـيـته فـي إنـتاج
الـكـهـربـاء واسـتدامـة تـشـغـيل مـصفى
كـربالء فـضالً عن قـيام وزارتي الـنفط
ـنـاقـشـة اخـتـيـار مـوقع والـكـهـربـاء  
بــديل لـلـمـشـروع بــاالسـتـئـنـاس بـرأي
ـقـاول - شركـتي هـيونـداي لـلهـنـدسة ا
االنــشـائــيــة وهـيــونـداي لــلــهـنــدسـة -
ـا لــغــرض انـتــاج مــادة  اجلــبس  و
يــتـطـلب تــوفـيـر مــسـاحـات كــبـيـرة من
الئمة من األراضـي  وأخذ اإلجراءات ا
اجلـــــهــــات ذات الــــعـالقــــة  لــــغــــرض
).كــمـا اقـر تــخـصـيص األرض اصــولـيـاً
اجملــلـس ( تـوصــيــة اجملــلـس الـوزاري
لـلطاقة بشأن خطة عام  2020 حملافظة
صـادقة على ذي قـار وبحـسب اآلتي :ا
ـــطـــــــــلـــوبـــة لـــعــام 2020 اخلـــطـــة ا
لـقطاعي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
فـي احملـافــظــة ومــنح مــديــر عـام  نــقل
وتــوزيع اجلــنــوب    صالحــيـة اإلعالن
قـبل توفـر التـخصيص وتـوقيع الـعقود
وافقة لـها بدءاً من تـأريخ استحصـال ا
ـالـيـة بـحــسب تـوفـر الـتـخـصـيـصـات ا
ـشاريع بـاشرة بـا إلسـتـغالل الوقـت وا
واكــمـالـهــا قـبل صـيف  2020 ومــنـحه
ـــبــالغ ـــواد وا صالحـــيـــة مــنـــاقـــلــة ا
طلوبة لعام 2020 للمشاريع اجلديدة ا
ـستـمرة عن شـاريع ا ضـمن مـكونـات ا

طريق احلذف واالستحداث).

تــعـرض لـه حـيــدر كـمــا يـتــحـدث عن
ـــصـــابـــ والـــقـــتـــلى خالل أعـــداد ا
طاطي التظاهرات سواء بالرصاص ا
أو احلـي أو أي وسيلة أخرى ويشير
ــــــوجــــــودة في الـى أن (اخلــــــيــــــام ا
الـساحة أصبـحت كلها تـقريباً حتمل
صـور الناشط الـذين اختفوا سواء

جراء القتل أو االختطاف). 
ويـقول التقرير إن (السلطات العراقية
دأبـت عــلى الـــتــرويج لـــوجــود طــرف
ثـــالث هــو الـــذي يــقــوم بـــعــمـــلــيــات
اخـتـطاف الـنـاشطـ أو تـعذيـبهم أو

قـــتــلــهم).ويـــكــشف الــتـــقــريــر عن أن
(األجــهــزة األمـنــيــة الـعــراقــيـة دست
تـظـاهـرين لـتـقصي عـنـاصـرهـا بـ ا

أخبارهم والتجسس عليهم).  
ويـروي عن أحد ضـباط األمن واسمه
حـســام وهـو تـابع لـوزارة الـداخـلـيـة
قـوله إنه (تلقى أوامر باالندساس ب
ـشـاركـة بـالـتـظـاهـرات احملـتــجـ وا
لـــــكي يـــــتـــــســـــنى لـه الــــتـــــجـــــسس
عـليهم).وبحسب التقرير فإن (عناصر
تنكرين والتابع لوزارة اخملابرات ا
ـلؤون ساحة الـتحرير بل الـداخلية 

ولــديـهم أيـضــاً خـيـامــهم ويـراقـبـون
الـــداخل واخلـــارج).ويـــقـــول حـــســام
ـكنـنـا أن نراقب (لـديـنـا كامـيـرات و
مــداخل الـســاحـة ونـعــرف من يـدخل
ومن يـغـادر. كـمـا أنـنـا نـسـتـغل صـغر
تـظاهرين ونـتحدث سن وقـلة خـبرة ا
إلـيـهم ونـعرف أسـمـاءهم ونتـابـعهم

لكي نتوصل إلى قادتهم). 
ويــضـيـف (نـســتـهــدف بـشــكل خـاص
الـذين يـقـومـون بـتـوزيع الـطـعـام على
ــتــظــاهـرين والــذين يــقــدمــون لـهم ا
اخلـيـام واألغطـيـة). وفي شأن مـتصل

افــادت قـيــادة عــمـلــيـات بــغـداد امس
بـإصابة منتسب جراء تعرض القوات
األمـنـية إلى هـجـمات بـبـنادق الـصـيد
قـــرب ســاحــة اخلالنـي وسط بــغــداد.
وقـالـت الـقـيـادة في بـيـان إن (قـواتـنـا
األمـــنــيـــة تــعـــرضت ظـــهــر امس إلى
هـجـمات بـبنـادق الصـيد - الـصچم -
قـرب سـاحـة اخلالنـي بـبـغـداد ما أدى
إلى (إصــابــة أحـد مــنــتـســبي الــفـوج
) مـجـددة (دعـوتـهـا الـسـادس بـالـعـ
لـلـمـتـظـاهـرين لـلـحـفـاظ عـلـى سـلـمـية

التظاهرات).
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كــشــفت هـيــئــة الـنــزاهـة الــعــامـة عن
ضـبطها محوالت هوائـية غير مطابقة
لــلـمـواصــفـات الـفــنـيـة  جتــهـيـزهـا
حملـافـظة الـديوانـيـة موضـحة أن ذلك
ـــال الــعــام أدى حلـــصــول هـــدر في ا
بــنـحـو مــلـيـار ديــنـار. وفي تــفـاصـيل
الـعمليـة التي نفذها فـريق عمل شعبة
الـتحري والضبط الـقضائي في مكتب
الــنــزاهــة بــالــديــوانــيــة قــالت دائــرة
الـتحقـيقات في الهـيئة في بيـان تلقته
(الــــزمـــان) امس أن قــــسم الــــعـــقـــود
احلـكومية في احملافـظة أبرم عقداً مع
الـشركة العامة للصـناعات الكهربائية
الـتـابـعـة لـوزارة الـصـنـاعـة لـتـجـهـيـز
احملــافــظـة بـ 428 مــحــولـة هــوائــيـة
بــقــيــمـة إجــمــالــيـة وصــلت إلى 992
مـلـيون وخـمسـة آالف دينـار.وأضافت
الـدائرة إن (الـشركـة جهـزت احملافـظة
بـ 354 مـحـولة كـدفعـة أولى في ح

اشــتـمــلت الـدفــعـة الــثـانـيــة عـلى 74
مـحولة جُـهزَت في شهـر تشرين األول
ـاضي و تـبـيَّـن بـعد إجـراء الـفحص ا
عــلـيــهــا فـشــلــهـا وعــدم مـطــابــقـتــهـا
ـعتـمدة من قبل لـلمـواصفـات الفنـية ا
وزارة الـكهربـاء) موضحـة ان (اجلهة

ــسـتـفـيـدة رفـضت تــسـلُّـمـهـا حـيث ا
جــرى تــخــزيـنــهــا في مــخــازن دائـرة
كـهرباء الـديوانيـة; ما أدى إلى إحلاق
ال الـعام بلـغت قيمـته مليارا ضـررٍ با
واحـــدا و 36 مـــلـــيـــون ديـــنـــار).وفي
عــمـلـيــةٍ مـنــفـصـلــةٍ تـمـكــنت مالكـات
ــكــتـب من ضــبط مــوظف في دائــرة ا
مـجـاري الـديـوانـيـة مـتـلـبـسـاً بـاجلرم
ــــشـــهـــود بـــاخــــتالس رواتب أحـــد ا
األجـراء اليـومي وأوضـحت الدائرة
ـتهم قـام بتنـظيم معـاملة تـعي أن (ا
أجــيــر يــومي  وهــمــيــة  فـي الــدائـرة
بـــاسم أحـــد األشــخـــاص دون عـــلــمه
ونــظم قــوائم خــاصــة بــرواتـبـه الـتي
نـفعته الشـخصيـة) مشيرة تـسلَّمـها 
َّ خالل الــعــمـــلــيــة ضــبط الـى انه  (
قــوائم الــرواتب ومـعــامــلـة الــتـعــيـ
وكـتب االستمرار بالدوام مع األوليات
ـتـعـلقـة بـاألجيـر كـافـة).واكد الـبـيان ا
(تـنــظــيم مـحـضـري ضـبطٍ أصـولـيَّـ
ـضبوطـة مع األوليَّات في ُبرزات ا بـا
الـعـمـلـيّـتـ اللـتـ نُـفـذَتـا; بـنـاءً على
مـذكـرتـ قضـائـيَّـت وعـرضـهـا على
قــاضي مـحــكـمـة حتــقـيق الـديــوانـيـة
ُـخـتـصَّـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة; التـخاذ ا
ـناسـبة). وفي اإلجـراءات القـانونـية ا
ســـيــاق مـــتــصل اصـــدرت مــحـــكــمــة

جـنـايات الـكرخ حـكمًـا باإلعـدام شنـقا
ة ـوت بـحق ارهـابي عن جـر حـتى ا
نــصب وتـفــجـيـر عــبـوة نـاســفـة عـلى
جــانب الـطـريـق في مـنـطــقـة اجلـكـوك
بـــبـــغـــداد مـــا أدى الـى اســـتـــشـــهــاد

. مواطن اثن
ـركز االعالمي وقـال بـيان صـادر عن ا
جملـلس القضاء األعلى تـلقته (الزمان)
امس  إن (الـهيـئة الـثالـثة فـي محـكمة
جـنــايـات الـكـرخ نـظـرت قـضـيـة مـدان
اقـدم على زرع عبوة ناسفة في منطقة
اجلــكـــوك وتــفــجــيــرهــا مــا أدى الى
اسـتـشـهـاد مـواطـنـ اثـنـ احـدهـمـا
امــراة لم تــكــمل الــسـنــة من زواجــهـا
وحتـمل في بطنـها جنـينًا بـعمر ثالثة
شـهـر). وبحـسب الـبيـان (فـقد اعـترف
االرهـابي بتفـاصيل احلادثـة التي ب
فـيها بانه كـان يستهـدف دورية تابعة
ديرية شرطة النفط نوع فورد واثناء
تـفـجيـرها ادت الى اسـتـشهـاد اجملنى
عـــلـــيـــهـــمــا خـالل مـــرورهــمـــا بـــذلك
الــطــريق).وتــابـع الـبــيــان أن (احلــكم
صـدر بحق االرهـابي اسـتنـادا ألحكام
ــادة الــرابـعــة من قـانــون مــكـافــحـة ا
االرهــــاب رقم  13 لــــســــنـــة 2005) .
واوقــفـت شــرطــة مــكــافــحــة اإلرهـاب
الـتـركـيـة مـسـؤوالً سـابـقـاً في تـنـظـيم

داعـش في سوريـا يـعمل في تـصـليح
مـنشـآت الغـاز في تركيـا منـذ مغادرته
الــتــنــظــيم. وقــالـت مــصــادر أن (هـذا
الـسـوري الـبالغ من الـعـمر  50 عـاماً
الـذي عـرّف عنه بـاسـمه اجلهـادي أبو
تـقية الشامي أوقف اول امس االثن
في مـوقع بنـاء في منـطقـة بورصة في
شـمــال غـرب تـركـيـا).ونـشـرت وسـائل
اإلعالم الـتـركـيـة مـقطـع فيـديـو يـظـهر
شـتبه به حـليق الـذقن ويرتدي فـيه ا
سـروال عـمل مـغطـى باجلص وقـبـعة
سـوداء فيما كان يجري اقتياده بقوة

. ووصـفت مـن جـانب شـرطـيـ اثـنـ
وكـالـة انبـاء األناضـول هذا الـشخص
بـأنه (جلّـاد ومسـؤول كبـير سابق في
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالميـة في مـنـطـقة
ديـر الـزور فـي شـرق سـوريـا).ويـظـهر
الــشـامـي في فـيــديـو قــد نـشــر قـبل
ســــنــــوات عـــلـى مـــواقـع الـــتــــواصل
االجـتمـاعي وهو يـعدم مـدنيـاً بإطالق
رصــاصــة في مــؤخــرة رأسه. وكــانت
حـيـنهـا حلـيته طـويـلة وكـثـيفـة.وأتاح
اعـتـقال الـشامي تـوقيف ثالثـة آخرين

يشتبه بأنهم قاتلوا مع داعش.
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اتـفقت وزارة الدفـاع مع بعثـة الناتو
في الـعراق على تـوسيع عمل الـبعثة
خــــاصــــةً فـي مــــدارس الــــصــــنـــوف
ومـعسـكرات الـتدريب بـاإلضافة الى
زيــادة الــدورات اخلــارجــيـة. وقــالت
الــوزارة في بــيــان ان (رئــيس اركـان
اجلــيش الــفـريق اول الــركن عـثــمـان
ي الـتــقى امس رئـيـس بـعـثـة الــغـا
الـنــاتـو في الـعـراق اجلـنـرال جـيـني
كــارديـنــيــا وأكـد اجلــانـبــان أهـمــيـة
االتــفــاق الـذي جــرى بــ احلـكــومـة
الـعـراقيـة وبعـثـة النـاتو بـاسـتئـناف
مــهـام الـبـعـثـة وتـوســيع عـمـلـهـا في
ي الـعـراق). ونـقل الـبـيـان عن الـغا

قــوله ان (الــلــقــاءات واالجـتــمــاعـات
ـتاز الـسـابقـة سارت بـشكل جـيد و
وخـرجت بـتوصـيـات وقرارات مـهـمة
الستمرار واستئناف عمل البعثة في
الـعـراق وتـوسـيع الـعـمل خـاصـةً في
مـــدارس الــصـــنــوف ومـــعــســـكــرات
قاعد التدريب باإلضافة الى زيادة ا
لـلدورات اخلارجـية واستيـعاب أكبر
ــكن مـن الــكــوادر الــعــراقــيـة عــدد 
إلكــســـابــهــا الــتـــجــربــة واخلــبــرات
تـطورة). واالحـتـكاك مع اجلـيـوش ا
مـن جـهــته اكــد اجلــنــرال جــيـني ان
الـبعـثة (تـمتـلك خطـطا كـثيـرة للـمدة
الـقادمـة تهـدف الى توسـيع وتـطوير
الـعـمل فـي الـعراق). مـن جـهـة اخرى
أعـــلـــنت مــديـــريـــة االســتـــخـــبــارات

الـعـسـكـرية امس إلـقـاء الـقـبض على
ثـالثــــة إرهـــــابــــيـــــ فـي مــــديـــــنــــة
ـديريـة في بـيان إن ـوصل.وقـالت ا ا
(مـــفـــارز شـــعـــبـــة االســـتـــخـــبــارات
الـعسـكريـة في الـفرقة 16وبـالتـعاون
مـع اســتـــخـــبـــارات لــواء 75 ألـــقت
الــقــبـض عــلى ثالثــة إرهــابــيــ في
مـــنــطـــقــتي حـي الــشـــفــاء والـــعــمل
وصل) الـشعـبي في حمام الـعلـيل با
مـضـيـفـا أن (اإلرهـابـيـ الـثالثـة هم
من الـعـنـاصـر التي شـاركت بـالـقـتال
ضـد قواتنا األمنية وقدمت معلومات
ـتـعـاونـ عن قــطـعـاتـنـا األمـنـيـة وا
ــطــلـوبــ لــلــقــضـاء مــعــهــا ومن ا
ــوجب مــذكــرة قــبض وفق أحــكـام

ادة 4 إرهاب). ا
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).ونقلت وسائل اعالم عن الدعيج قوله إن (السجين صادر بحقهما صدام حسـ
ؤبـد مع الشغل والنـفاذ بعـد ثبات تهـمة تعاونـهما مع قوات حكم نهائي بـاحلبس ا
صـدام حـسـ وااللـتـحـاق بـهـا ضـمن ألـويـة اجلـيش الـشـعـبي بـعـد أن عـثـر عـلى
تطوع مع اجليش الشعبي من قبل األمن الكويتي أول اسميـهما ضمن كشوف ا
أيـام حتـريـر الـكــويت). ولـفت احملـامي الـعــام الـكـويـتي إلى أن (هــذين الـسـجـيـنـ
سـيتمـتعان بـالعفـو األميري إذا غـادرا الكويت فـورا وهو ما تـعهدت به أسـرتاهما
حيـث  تسـلم جـوازين بريـطـانـي لـهـما أي أن احملـكـومـ سيـغـادران من أبواب

ركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة ليتم نقلهما الى بريطانيا). السجن ا
ـواطـن واألجـانب بيـنهم 33 وشمـل العـفو األمـيري األخـير  840  شخـصا من ا

سيدة.
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.وقال البياتي في واطن نطقة اخلضراء في بـغداد امام ا الوزراء عن تمـديد فتح ا
( ـواطـنـ ـنـطـقــة اخلـضـراء امـام حـركـة ا تـصـريح امس انه (تـقـرر تــمـديـد فـتح ا

موضـحـا ان (ساعـات فـتح اخلـضراء سـتـكون من الـسـادسة صـبـاحا لـغـاية الـ12
ـنطقة ظهـرا بعدما كـانت من السادسـة لغاية الـ 11 صبـاحا) . واضاف ان (فتح ا
مــسـاء سـيـكــون كـمـا اعـلـن مـؤخـرا من الـســاعـة الـثــانـيـة ظـهــرا ولـغـايـة الــسـابـعـة
تـظـاهـرين الذي مـسـاء).وتـابع ان ) ذلك جـاء بعـد الـتـعاطي بـإيـجـابيـة مع مـطـالب ا
انـعكس بـشـكل جـيد في الـوضع االمـني و كشـف احملامي الـعـام في الكـويت حـمد
ـنـاسـبـة األعـيـاد الـوطـنيـة يـشـمـل أقدم الـدعـيج عن أن الـعـفـو األمـيـري الـصـادر 
سجـين في البالد كانا قـضيا وراء القضبان  28  عامـا بتهمة الـتعاون مع نظام


