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عــدت الـنـائــبـة عن ائــتالف دولـة
الـــقـــانـــون فـــردوس الـــعـــوادي
اسـتالم الـبـيـشـمـركـة مـسـاعـدات
صرفي من مالية عبر حـسابها ا
ـتـحـدة عـدم احـتـرام الـواليـات ا
أمــــريــــكي لــــســــيــــادة الــــعــــراق
وتــــــشــــــجــــــيـع من واشــــــنــــــطن
لـلــبـيـشـمـركـة عــلى الـتـمـرد عـلى
احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة. وقـــالت
العوادي في بـيان امس ان (هذه
الية االمريكية  االتفاق نح ا ا
عليـها في نهـاية عام 2016  ب
مسـعـود بارازني ومـساعـد وزير
الـــدفــاع االمـــريـــكي بــوب وورك
بــعـيـدا عن احلــكـومـة الــعـراقـيـة
سؤولـة عن كل القوات األمـنية ا
وأضـافت ان (حتويل في البـلـد)
ـنح لــقـوى عـسـكـريـة ذات هـذه ا
لــون قــومـي في الــعــراق وبــدون
عـلم احلكـومة الـعـراقيـة مـشكـلة
عويـصـة  وفيـها أكـثر من رسـالة
لهـذه احلكـومة مـنهـا ان امريـكا
حتــاول صـــنع قـــوة عــســـكـــريــة
مـعادلـة او متـفـوقة عـلى الـقوات
العراقيـة الستخدامهـا مستقبال
ــمـكن ان في األزمــات الـتي من ا
تثيرها ومنها انها خطة لتمك
قـــومـــيـــة مـــعـــيـــنـــة عـــلى بـــاقي

القوميات).
واوضــحت ان (امــريـكــا ال تــريـد
اخلـير لـلـعراق ومـا زالت تـسعى
لتـقـسـيمه ولـكن في الـوقت الذي
تـخـتـاره هـي ولـيس من اخـتـيـار
بارزاني)  مـشـيرة الـى ان (هذه
نح هـي احدى خـطط الـتقـسيم ا
عـاملـة قومـية بـصورة مـعادية
ـركز) وتسـاءلت (هل حلكـومـة ا
ان رئـــيـس احلــــكـــومــــة حــــيـــدر
الــــعــــبــــادي عــــلـى عــــلم بــــهــــذه
ساعـدات? فإذا كان يـعلم فتلك ا
مصـيبـة بان تـسلم أمـوال لقوات
ـفـتــرض انـهـا حتت امـرته من ا
وان كــان ال يـعـلم فــعـلــيه اتـخـاذ
إجراءات دولـية قـانونـية لـتأكـيد
سيـادة العـراق ومـنع امريـكا من
العبث بهـا وهل هناك فقرات في

القـانـون الـدولي تسـمح بـان يتم
دعم جــمــاعـــات مــســلـــحــة عــلى
ركـزيـة  ولو حـساب احلـكـومـة ا
كانت امريكا صادقة النية لكانت
ســـــــلــــــمـت هــــــذه األمـــــــوال الى
احلكـومة العـراقيـة وليس بـعيدا
عنها وبـاتفاقيـات مسبقـة). فيما
أعلن الهور شيخ جنكي مسؤول
ـعـلـومات في وكـالـة احلمـايـة وا
اقـــلـــيم كـــردســـتـــان ان االحتــاد
الـوطــني الـكـردسـتــاني سـيـجـدد
نــفـسه بـعــد انـتـخـابــات مـجـلس
الـنـواب.وقــال في تـصـريح امس
انه  (يـجب ارسـال اكـثـر عدد من

الــــنـــــواب الــــكــــرد الـى بــــغــــداد
ـسلوبـة منا الستعـادة حقـوقنا ا
ـناطق الكردسـتانية واستعادة ا

خارج إدارة االقليم).
واضـاف مــخـاطـبـا مــجـامـيع من
ـواطـنـ  (ال تـثـقـوا بـاالحـزاب ا
واالطـراف اجلديـدة الـبـراقة الن
االحتاد الوطني الكردستاني في
قـــلـــوب جــمـــاهـــيـــر كـــردســـتــان
ويصعب اخراجه منها بسهولة)
بــــحـــسب قــــوله.واشـــار  الى ان
االحتـاد الوطـني سـيـجـدد نـفسه
بعد انـتخـابات مجـلس النواب)
رشـحي داعـيـا الى (الـتـصويـت 

قـــــائـــــمــــــة االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الكردستاني ). وعد رئيس قائمة
االحتاد الوطني الكردستاني في
كـــركـــوك ريـــبـــوار طـه ان هـــنــاك
مــؤامــرة وصــفــهــا بــاخلــطــيــرة
تــتــعــرض لــهــا احملــافــظـة تــقف
خلفـها أجندات خـارجية واشار
الى ان االكراد سيـشاركـون بقوة
في هذه االنتخابات.وقال طه في
تـصـريح امس إن (عـلى اجلـمـيع
ـــــؤامـــــرة الـــــتي إدراك حـــــجم ا
تــتــعـرض لــهــا احملـافــظـة  ودور
األجــنـدات اخلـارجــيـة فــيـهـاوان
مـسـتـقـبل شـعـبـنـا في احملـافـظـة

يـــواجـه خـــطـــراً شـــديـــداً وحــان
الوقت لرص صفوف).

 ودعـــا ( الــقــوائم الـــكــرديــة إلى
التـوحد معـاً وأثق بأنه سـتكون
ألهـــالي كـــركـــوك كـــلـــمـــتـــهم في
قـبـلـة) مـبـيـناً ان االنـتـخـابـات ا
(الــكـــرد يـــؤمــنـــون بـــالــشـــراكــة
احلقيقية ب مكونات احملافظة
ونحن بحاجة إلى إدارة مشتركة

في احملافظة)
.واضاف طه ان (هناك من يعتقد
أن الكرد مهزومون لكن مثل هذه
الــتـــصـــريـــحـــات هي مـــزايــدات
ودعايات غير مـجدية) الفتا الى

ـــارســـات خـــطـــرة ان (هـــنـــاك 
لــطــمـس الــهـــويــة الــكـــرديــة في
ا احملافظة وان اجلميع يشهد 
اجنـــزته قـــوات الـــبـــيـــشـــمـــركــة
حلماية كـركوك من تنظيم داعش
االرهـابي وقد اسـتـطـاعت كسب
واطن بـيشمركة جزء من ثقة ا
ـنـظـومـة الـدفـاعـيـة في الـعـراق ا
وجب الدسـتور لـكن هناك من
يــــتـــجــــاهل ذلك) وتــــابع طه ان
ــقــبــلــة مــهــمـة (االنــتـخــابــات ا
والـكـرد سـيشـاركـون بـقـوة فـيـها
النــتـــخــاب من ســـيــمـــثــلـــهم في

ان). البر
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قــرر مـــصــرف الـــرافــدين  اطالق
قروض شراء السـيارات احلديثة
وظف بالتقسيط للمواطن وا
موضحـا ان  مدة تسـديد القرض
تـبـلغ خـمس سـنـوات.وقـال بـيـان
امس  انه (تـــقــرر اطالق قــروض
شــراء ســيــارات حـديــثــة بــكــافـة
ـوظـف انـواعهـا لـلـمـواطنـ وا
بـــالـــتـــقــســـيط عـن طــريـق فــروع
ــــصـــرف اخملـــصــــصـــة لـــذلك) ا
واضاف  ان (مدة تسديد القرض
تـبــلغ خـمس ســنـوات بـضــمـنـهـا
ثالثـــة اشــــهـــر فـــتــــرة امـــهـــال)
واوضح الـبـيــان انه ( اخـتـيـار
عــدد من الــشــركــات الجنــاز هــذا
ـــــواصـــــفــــات ــــشـــــروع وفق ا ا
ــيــة وهي شــركــات (ابــداع الــعــا

سيارات خـاصة بهم عـبر الفروع
الـــتـــابــــعـــة لـه. ومن ســـلــــســـلـــة
ـصرف الـقروض الـتي يـقـدمهـا ا
لــلــمــواطـنــ فــفي كــانــون ثـاني
اضي  إطالق قرضً  50مليون ا
وسـلــفـة الـــعـشـرة ماليــ ديـنـار
ـوظفـ في وزارة لـلـمـحـامـ وا
الــــعـــدل  أســــوة بـــأقـــرانــــهم من
وزارات ومــــؤســـســــات الـــدولـــة.
مؤكـداً ان بـإمكـان مـحامي وزارة
الــــعــــدل االســــتــــفــــادة مـن تــــلك
ـصرف اخلدمـات الـتي يقـدمـها ا
والــتــقــد عــلــيــهــا وفق شــروط

محددة).
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عــــد الـــنـــائب عـن ائـــتالف دولـــة
القـانـون جاسم مـحـمد جـعفـر ما
تردد عن اجتـماعات السـياسي
ــنـــاقــشـــة تــشــكـــيل احلـــكــومــة
ناصب سابقة الوانها وتوزيع ا
فــيــمــا كــشــفت مــصــادر عـن بـدء
ـــنـــاصب في حـــوارات بـــشـــأن ا
ـــقــبـــلـــة وتـــأجــيل احلـــكــومـــة ا
ـنـاصب اخلالفـات عـلـى بـعض ا
حل ظهور النتائج. وقال جعفر
ـفاوضات لـ (الزمان) امس ان (ا
واحلوارات الـتي جتريـها بعض
االطــراف الـــســـيـــاســيـــة بـــشــأن
تـــشـــكــــيل احلـــكــــومـــة وتـــوزيع
نـاصب سابـقة الوانـها الن لكل ا
طـرف سـياسي تـوجـهـا مـحددا 
فــبــعــضــهم يــنــادي بــاالغــلــبــيـة
واالخر يؤمن بالتوافقية) مبينا
ـنـاصب هي ان (قـضـيـة تـوزيع ا
ضـمن نـقـاشـات الـكـتل والسـيـمـا
ان االكـــــراد يـــــرون ان رئـــــاســــة
ــقــبـل هم اولى بــهــا ــان ا الـــبــر
بــيــنـمــا يـرى الــعــرب الـســنـة ان
رئـاسـة اجلــمـهـوريـة لـهـا رمـزيـة
خـاصة بـ الـدول الـعربـيـة على
ـنصب من حـصة ان يكـون هذا ا
من اي مـكـون عـربي) مـؤكـدا ان

(الــواقع احلــالـي والــتــحــالــفـات
اجلـــديــدة اقــرب الى الـــعــمــلــيــة
احلزبية البعيدة عن احملاصصة
اضية). على عكس االنتخابات ا
وكـــشف ســـيــــاســـيـــون عن بـــدء
حــوارات لــتـــشــكــيل احلـــكــومــة
وتــأجــيل اخلالفــات عـلـى بـعض
ـــنــاصب إلـى مــا بـــعــد صــدور ا
نـتائج االقـتـراع.وبـحسب تـقـرير
لصـحـيفـة احليـاة اللـندنـية (فـقد
شـــهـــدت بـــغـــداد ســلـــســـلـــة من
االجـتمـاعـات ب قـوى سـياسـية
مختلفة لتـمهيد األجواء الختيار
ـقـبـلـة مـسـتـنـدة إلى احلـكـومـة ا
فــتـوى احملــكـمــة االحتـاديــة عـام
 2010الـــتي أكـــدت أن الـــكــتـــلــة
األكــبــر هي الــتي تــتــجــمع بــعـد
االنـتــخــابــات ولــيــست الــكــتــلـة
قـاعد) الـفائـزة بأكـبـر عدد مـن ا
مـشـيـرا الى ان (الـقـوى الـسـنـيـة
اخملــتـلـفــة اجـتـمــعت بـدعـوة من
ـان سـلـيم اجلـبوري رئـيس الـبر
لـــتـــنــســـيق مـــواقـــفـــهـــا). واكــد
مـقربـون من أجـواء االجتـمـاعات
عن ان (هــــنـــــاك خالفـــــات عــــلى
طريقة التعاطي مع االختيار ب
مـــنــصــبي رئــيس اجلــمــهــوريــة
ـان إذ تفـضل قوى ورئيس الـبر
واســعــة أن يــســتـــمــر احــتــفــاظ

ـــان) ـــكـــون بـــرئـــاســـة الـــبـــر ا
واضــــافــــوا ان (اخلالفــــات بـــ
الــقــوى الــشــيــعــيـة تــتــوسع مع
اقــــتـــراب االنــــتـــخــــابــــات لـــكن
اجــتـمــاعـات حــدثت خالل األيـام
ــــاضــــيــــة بــــ عــــدد من تــــلك ا
القيادات خلصت إلى اتفاق على
تــشــكـيـل الـتــحــالف الــوطـني أو
اخــــتـــيـــار اسم آخــــر له من اجل
قـبل اخـتـيـار رئـيس احلـكـومـة ا
بــاالضـافـة الـى  بـدء مــفـاوضـات
مـع الـــــقــــــوى االخــــــرى لــــــهـــــذا
الــــغـــرض) مــــؤكـــديـن ان (كـــتل
أخــرى تـــرى بـــأن  انــتـــخـــابــات
قبلة ستشهد تشكيل كتلة أكبر ا

ضمن نطـاق الغالبـية السـياسية
الــواســعــة الــتي تــقــصي بــعض
ــعــارضــة) ـــتــنــافــســـ إلى ا ا
وتـابــعـوا ان (األحـزاب الــكـرديـة
الـــرئـــيــســـة اجـــتـــمـــعت أيـــضــا
لـــتــــنـــســـيـق مـــشـــاركــــتـــهـــا في
االنتخابات خصوصا في كركوك
حـــــــيث دعـت رئـــــــيـس احلــــــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مــسـعــود الـبــارزاني الــذي أعـلن
مـقــاطـعـة االنـتــخـابـات إلى مـنح
بـقـيـة األحـزاب الـكـرديـة أصوات
نـــاخـــبــــيه). وكـــانـت احملـــكـــمـــة
االحتـــاديــة قـــد أصــدرت فـــتــوى
دســتــوريــة أثــارت اجلــدل حــيث
أوضحت أن (القائمـة االنتخابية
قـاعد التي حتـصل على نـسبـة ا
ــان لـن تــكــلف األكـــبــر في الـــبــر
بــتـشـكــيل احلـكــومـة بل الـكــتـلـة
األكـبــر الـتي تــتـشـكل بــنـاء عـلى
تـــوافـــقـــات ســـيـــاســـيـــة).ويــرى
ــنح مــراقــبــون أن هـذا الــنص 
القوى السياسية مبررا الستباق
االنتـخابـات ونتـائجـها لـتحـقيق
تـوافـقـات مـبـكـرة قـد تـساعـد في
ـتـوقعـة لـتشـكيل دة ا تـقلـيص ا
احلكـومـة اجلـديدة  لكـن آخرين
يــعـتــقـدون أن مــتـغــيـرات أخـرى
ســتــفــرضــهــا مــرحــلــة مــا بــعــد

االنتخـابات. بدوره  نفى مـكتب
ان اجلبـوري اجـراء رئيس الـبـر
حـــــــوارات مـع نــــــــائب رئــــــــيس
اجلــمـهــوريـة اســامـة الــنـجــيـفي
رحلة ما بشأن ترتيب االوضاع 
ـكـتب بـعـد االنــتـخـابـات. وقـال ا
فـي بـــيـــان امـس ان (اجلـــبـــوري
حـــضــر الــلــقـــاء الــذي دعــا الــيه
الـنــجـيـفي تـلـبــيـة لـدعـوة عـشـاء
ضــمت الــعــديــد من قــادة الـكــتل
الــســيــاســيــة ورؤســاء الــقــوائم
االنـتـخـابــيـة الـتي سـتـشـارك في
ـقـبـلة) االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة ا
الفـــتـــا الى ان (احلـــوارات الــتي
ــدعــوة لم جــرت بــ االطــراف ا
ـلف بعينه) واضاف ان تتطرق 
(اجملتـمعـ بحـثوا االطـار العام
رحلة ما بـعد داعش عبر العمل
احلـــــــــثـــــــــيـث مـن اجـل اعــــــــادة
ــنـــاطق الــتي االســـتــقـــرار الى ا
تــــعــــرضت لــــلــــتـــدمــــيــــر جـــراء
ــمـــارســـات االجـــرامــيـــة عـــبــر ا
ـلف االعـمـار تـمـهـيداً الـشـروع 
العـــادة الــعـــوائل الــنـــازحــة الى
مـــدنــهـم احملــررة)  مـــبــيـــنــا ان
(اجلــبــوري حـريـص عـلـى ادامـة
الـتواصل مـع جمـيع الـفـرقاء في
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــغــيـة
الوصول الى رؤى موحدة بشان

ــقـبــلـة الــتي تـتــطـلب ــرحـلــة ا ا
وحـدة الـكــلـمـة ونـبـذ أي خـطـاب
مـن شــأنه ان يــبث الـــفــرقــة بــ

مـــكـــونـــات الـــشـــعب الـــواحـــد).
وبــشــأن اخــر رأت الــنــائــبــة عن
االحتــاد الـوطــني الــكـردســتـاني
ريــزان شــيخ دلـيــر تــصـريــحـات
رئــيس الـوزراء حــيـدر الــعـبـادي
ـقـبـلة بـأنه سـيـشـكل احلـكـومـة ا
وفق االســتـحـقــاقـ االنــتـخـابي
والـوطني دعـايـة مبـكـرة . وقالت
الــــشـــــيخ دلــــيـــــر في بــــيــــان ان
(تـــصـــريــــحـــات الـــعــــبـــادي هي
تـــشــــويش عــــلى بــــاقي الــــكـــتل
الــســيــاســيـة بــانه رئــيس وزراء
ـقبلة) مؤكدةً ان (هذه رحلة ا ا
الـتـصـريـحـات هي فـقط مـحـاولة
الشغال الكتل السيـاسية بعملية
تشـكيل احلكـومة فـضالً عن انها
دعايـة انـتخـابيـة ال جـدوى منـها
كـونه رئيس حـكـومة وال يـحـتاج
الى مــثـل هــذه الــتــصــريــحـات)
وتــابـــعت ان (رئــيس احلــكــومــة
احلالي حصل عـلى منصبه وفق
ــعـمـول بــهـا مـنـذ احملــاصـصـة ا
2003)  مــعـربــة عن اعــتـقــادهـا
بـأن (الـبـلـد يـحـتـاج الى انـتـقـالة
جـذريـة من الــعـبـادي ولـيس الى

دعاية انتخابية مبكرة). 
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عيد رأس السنة الفارسية في
 21اذار/مارس وقد اسفر عن
سقـوط اكـثر من ثالثـ قـتيال

وسبع جريحا على االقل.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

- سالمة الناخب -
وقال رجل يدعى اكبـر غاضبا
"نــــعــــلـم اآلن ان احلــــكــــومــــة
عاجزة عن حمـايتنـا" موجها
انـــتــقـــادات حــادة لـــلـــرئــيس
اشــرف غـــني قـــبل ان يـــقــطع
ـقابلة تلفـزيون "تولـو نيوز" ا

معه.
وكـــــان احلــــشـــــد احملـــــيط به
ــوت لـــلــحـــكــومــة" يــهـــتف "ا
ـوت لـطـالــبـان" مـشـيـرين و"ا
الى الوثـائق وصور الـهويات

بعثرة على االرض. ا
ـســتـشــفى يـبــكي احـد وفي ا
اجلــــرحى قــــائـال "لــــعن الــــله
هاجم. اين بناتي. لقد فقدت ا

بناتي".
وهـو اول اعــتــداء في كــابـول
ضد مركز اللـوائح االنتخابية
لالنتـخابـات الـتشـريعـية مـنذ
بدايـة عـملـيـات التـسـجيل في

 14نيسان/ابريل.
وكـــان مـــركــــزان لـــتـــســـجـــيل
الناخب استهدفا في واليات

اضي. اخرى االسبوع ا

وأعــلن الــسـفــيــر االمــيــركي لـدى
افــغـــانــســـتــان جــون بـــاس عــلى
تويتـر ان "هذا العنـف العشوائي
يـظــهــر مـدى جــ وال انــسـانــيـة
وقـراطية والسالم في اعداء الد

افغانستان".
كـذلك دان حـلف شـمـال االطـلـسي

االعتداء.
ويعـود آخر هـجوم في الـعاصـمة
اضي يوم االفغانية الى الـشهر ا

ــركــز حـيث كــان اخـرون مـدخل ا
يتسلـمون هوياتهم قـبل التسجل

في اللوائح االنتخابية.
ويـبـدو مـن االضـرار الـكــبـيـرة ان
الـشـحــنـة كــانت قـويـة وتــسـبـبت
بــسـقــوط قــطع حــطــام في دائـرة
واســعــة. وتــشــاهــد عــلى االرض
بقع من الـدمـاء وعـدد من اجلثث
وكذلك آليـتان مـتفحـمتـان ومبنى

من طبقت دمر جزئيا.

ان "مـــجـــاهـــديــنـــا ال عـالقــة لـــهم
بهجوم اليوم".

ــــتـــحـــدث بـــاسم وزارة وأعـــلن ا
الـــداخــــلـــيـــة جنــــيب دانـــيش ان
ـدني وبينهم الضحايا هم من ا

نساء واطفال.
ووقع الهجوم في غرب كابول في
حي دشت بـرتـشي ذي الــغـالـبـيـة

الشيعية.
وقـد فـجــر انـتـحـاري نــفـسه عـنـد

{ كـــابــــول (أ ف ب) - قـــتل 48
شخـصا عـلى االقل بيـنهم نـساء
واطـفــال وأصـيب  112بـجـروح
في اعــــتــــداء انــــتــــحــــاري امس
األحــد ضــد مــركـــز لــلــتــســجــيل
لالنتـخابات اعـلن تنـظيم داعش
مـــســـؤولـــيـــته عـــنه فـي احــدث
هـجــوم يــسـتــهـدف الــتــحـضــيـر

لالنتخابات.
ويـؤكــد الــهـجــوم صــحـة تــزايـد
اخملــاوف االمــنــيــة الــتي تــرافق
الـــتــــحـــضـــيــــر لالنـــتــــخـــابـــات
ـــقــررة في 20 الــتـــشــريـــعــيــة ا
ـــقــــبل  والــــتي تــــشـــريـن االوال
ــثـابــة اخــتــبـار اولي تــعـتــبــر 
لالنــتــخـابــات الــرئــاســيــة الـتي

ستجرى في .2019
وقـال قـائـد شـرطـة كـابول داوود
ام ان "الناس كانـوا متجمع
لـسـحب بـطــاقـات الـهـويـة فـوقع
ـدخل". واضاف االنفـجـار عـنـد ا
انه "انـتــحـاري وســقط ضــحـايـا

لكن ال نعرف عددهم بعد".
وأكــــدت وزارتـــــا الــــداخـــــلــــيــــة
والـصــحــة احلـصــيــلـة االخــيـرة
لالعــتــداء الـذي تــبــنــاه تــنــظـيم
داعش  عــــبــــر وكـــالــــة أعــــمـــاق

التابعة له.
ــتـــحــدث بـــاسم حـــركــة وكـــان ا
طالـبـان ذبيح الـله مـجاهـد اعلن

UM“‰∫ مستثمرون سياحيون في زاخو يشيدون منازل فوق جذوع االشجار
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أعلـنت وزارة النفط انـها لـلمرة
االولى مــنــذ عـام  2003 تـتــخـذ
قــرارا  بــالــتــريث فـي إســتــيـراد
مـنـتـوج  زيت الـغـاز لـشـهـر أيـار
قـبل. وقـال  الوزيـر جبـار علي ا
الـــلـــعــيـــبي فـي بــيـــان امس ان
(الـعـامـلـ في قـطـاع الـتـصـفـيـة
حــقــقـــوا زيــادة في انــتــاج هــذه
ــادة لــشــهــر نــيــســان اجلـاري ا
والوصـول الى مـعدل انـتـاج بلغ
 17 ألـفـاً و 894 مــتـراً مــكـعــبـاً
بالـيوم) مـؤكدا ان (ذلك سـيوفر
العمـلة الصـعبة التـي تنفق على
وأضاف ـادة)  إسـتـيـراد هـذه ا
ـــعــدالت مـن االنــتــاج ان (هــذه ا
أعــــلى مـن مـــعــــدل االســــتـــهالك
ــادة زيت الــغــاز الــكـاز احملــلي 
ـاضي الـتي بـلـغت لـشـهـر اذار ا
 17 ألــفـاً و 158مــتــراً مــكــعــبـاً
بـالـيوم) مـشـيـرا الى ان (مـعدل
ادة ارتفع الطاقـة اخلزنيـة من ا
ايضا ليصل الى  360 ألف متر
مكـعب فـضال عن تزامن ذلك مع

الـوصــول بـالـطـاقــات االنـتـاجـيـة
لــلــمــصــافي الــعــراقــيــة الى ذات
ــعـدالت الــتي كـانـت عـلــيه قـبل ا
أحــداث عـام  2014رغم تــعـرض
الـــعــديــد مـــنــهــا الى الـــتــخــريب
والـدمــار وتـوقــفـهــا عن االنـتـاج
لـكن بـســواعـد وهـمـة اخملـلـصـ
جنـــحـــنــــا في  زيـــادة الــــطـــاقـــة
االنتاجية للـمصافي احلالية الى
معدالت تتراوح ماب 550-600
الف بـــرمـــيل بــالـــيــوم) وأوضح
الــلــعـــيــبي  ان (طــمــوح الــوزارة
يـــهـــدف الى حتـــقـــيق االكـــتـــفــاء
ـادة وتـقلـيل كمـية الذاتي لـهذه ا
االستيراد الى مانـسبته أكثر من
ـــئــة  وهــذا يـــتــوقف عــلى 50بــا
حـجم اسـتـهالك وزارة الـكـهـربـاء
ادة زيت الـغاز الـكاز  في تـوليد
الـــــطـــــاقـــــة الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة
).وأشـــار الى ان لـــلــــمـــواطـــنـــ
(الـوزارة جنـحت في تـوفـيـر هذه
ــــــادة رغم تــــــوقـف مــــــصــــــفى ا
الصـمود بـيـجي سواء من خالل
اســتــيـــرادهــا من اخلــارج أو من
خالل األنـتـاج الــوطـني وذلك من

أجل أدامــــة عـــــمل و تــــشـــــغــــيل
مــحــطـات الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
لـــوزارة الــكـــهـــربــاء  فـــضال عن
ولدات األهـلية ومصانع تزويد ا
ومعـامل الـقطـاع العـام واخلاص
لنفس الغـرض). واعلنت الوزارة
ان  مجـموع الـصـادرات النـفطـية
تـحـقـقة لـشـهر اذار وااليـرادات ا
ــاضي  بــحـسـب االحـصــائــيـة ا
الــنــهـائــيــة الـصــادرة من شــركـة
تسويق النفط العراقية في وسط
وجـــنـــوب الــعـــراق بــلـــغت مـــئــة
وسـبــعـة ماليـ وخــمـسـون الف
بــــرمـــيـل  بـــإيـــرادات بــــلـــغت 6
مـلـيـارات و 435مـلـيـونـا و 210
الـف دوالر  فـــيــــمـــا لم تــــســـجل
االحـصـائـيـة صـادرات من حـقول
كــركـــوك .وقــال بـــيــان امس ان (
معـدل سعـر الـبرمـيل الواحـد بلغ
 114ر 60دوالراً  وان الـكـمـيـات
صدرة  حتمـيلها من قبل 39 ا
يـة مختلفـة اجلنسيات شركة عا
 مـن مـــوانئ الــــبـــصــــرة وخـــور
العمية والعوامات االحادية على

اخلليج).
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البـعـاج عطـاء الـرحمـن الشـركة
تحـدة لتجـارة السيـارات سما ا
الـــغــربـــيــة وهج الـــثــريـــا نــهج
الــعـــراق شــيــريـن انــوار بــابل
ســاز طـريـق االقـواس الــشــركـة
الــعـــامـــة لـــتــجـــارة الـــســـيــارات
عدات الشركة العامة لتجارة وا
ـكائن) مـشيرا الى السـيارات وا
ان (بعض هذه الشـركات تختص
بـالسـيـارات الكـوريـة والـيابـانـية
والصـينـية واالمـيركـية).يـذكر ان
مصـرف الرافـدين قـد اطلق خالل
عام  2016قـروضـاً لـلـمـواطـنـ
ـــوظــفـــ الــراغـــبــ بـــشــراء وا

جاسم محمد جعفر 
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كشف مجـلس القـضاء االعلى عن
سـؤول االمـني ومجـهز اعتـقـال ا
االســـــــــلــــــــــحـــــــــة لــــــــــداعـش في
ـتـحـدث الرسـمي ـوصل.وقـال ا ا
بـــاسـم اجملـــلس عـــبـــد الـــســـتـــار
بيرقدار ان (القـوات االمنية القت
القبض على ارهابي يعمل بصفة
ـــســؤول االمـــني لــداعـش بــعــد ا
عـودته من سـوريـا)و مـشـيـرا الى
ـتـهم ضـبط بـحـوزته كـدسـاً ان (ا
من االسـلـحـة اخملـتـلـفـة واعـتـرف
بتـشكـيله مـفرزتـ لزعـزعة االمن
وتابع ـوصل)  واالسـتـقـرار في ا
ان (مــتــهــمــاً اخـر الــقـي الـقــبض
عليه يـعمل بـصفة مـجهز اسـلحة
دينـة ذاتها). والقت لداعش في ا
الــقــوات االمــنـــيــة الــقــبض عــلى
تــســـعــة ارهـــابــيــ فـي مــنــاطق
متفرقة من البالد . وتابع الناطق
باسم مركز االعالم االمني العميد
يــــــحــــــيـى رســــــول ان (مــــــفـــــارز
االستخبارات الـعسكرية في فوج
اسـتطـالع الفـرقـة الـعـاشـرة ألقت
الـقبـض على  4إرهابـيـ بكـم
مـــحــــكم كـــمـــا تـــمـــكـــنت مـــفـــارز
االســتـــخــبــارات فـي الــفــرقــة 20

الــقـــبض عــلى ثالثـــة إرهــابــيــ
اخــــريـن). وأضــــاف أن (مــــفــــارز
االســتــخــبــارات الــعــسـكــريــة في
قـيــادة عـمـلــيـات شـرق مــحـافـظـة
األنـبـار تـمـكـنت من الـقـبض عـلى
ـطــلـوبـ إرهـابــيـ اثــنـ مـن ا

ــادة 4 لــلـــقــضــاء وفـق احــكــام ا
إرهاب).

وبــشــأن اخــر اصــدرت مــحــكــمــة
جـــنـــايـــات واسط ثالثـــة إحـــكــام
باإلعدام على مـتهمـ بقتل إفراد
من القوات األمـنيـة.وقال اجمللس
فـي بـــيــــان امس ان (مــــحـــكــــمـــة
جــنـــايــات واسط أصـــدرت ثالثــة
أحكام اعدام على إرهابي أثن
لقيـامهمـا باالشتراك بـجرائم قتل
لـــــعـــــدد مـن أفـــــراد الـــــشـــــرطـــــة
وأشخاص مـتعاونـ مع القوات
األمــنــيــة) وتــابع أن (احملـــكــمــة
ادة أصدرت حكمها وفق أحكام ا
الـــرابــعـــة من قــانـــون مــكـــافــحــة
اإلرهاب). وفي بغداد افاد مصدر
بـأن قـوة امنـيـة عـثـرت عـلى جـثة
رجـل مــــجـــــهــــول الـــــهـــــويــــة في
ـــصــدر في الـــعــاصــمـــة . وقــال ا
تصريح امس ان (قـوة من شرطة
الــنـجــدة عــثـرت عــلى جــثـة رجل
مـجـهـول الـهـويـة مـرمـيـة بـاحـدى

ـتـروكة في الـساحـات الـتـرابيـة ا
) مبـينـا ان (اجلثة منطـقة االم
بـــدت عـــلـــيـــهـــا آثـــار اطالق نـــار
ـنـطـقـة الـصـدر). فـيـمـا تـمـكـنت
قوة امـنية الـقت في القـبض على
واحــــدة مـن اكــــبــــر عــــصــــابــــات
التسليب التي اتخذت من مناطق
بغداد مـسرحـاً لتنـفيذ عـمليـاتها.
وقال مـجـلس الـقـضـاء االعلى في
بـيـان امس ان (الــعـصـابـة نـفـذت
أكثـر من  39 عـمـلـيـة في جـانـبي

الـــكــرخ والـــرصـــافــة بـــعــد ان 
ــراقــبـة اخــتــيــار الــضــحــايــا بــا
بواسطة عنـاصر يتم زرعهم أمام
ـصــارف وشـركـات الــصـيـرفـة . ا
ونـقل الـبيـان عن قـاضي مـحـكـمة
حتـــقــــيق الـــكـــرخ الـــذي يـــنـــظـــر
ـتـهـم الـقـضيـة قـوله ان (عـدد ا

الـذين  الـقــبض عـلـيـهم هم 15
متهماً وال تربـطهم صلة قرابة او
ـــا الــتـــقـــوا في أحــد صـــداقــة إ
الـنـوادي الـلـيــلـيـة واتـفـقـوا عـلى
واضاف تـنفـيـذ هـذه العـمـلـيات) 
ان (العـصابة تـمثل اكـبر عـصابة
لـلـتسـلـيب في مـنـاطق الـعـاصـمة
بـغـداد حـيـث نـفـذوا أكـثـر من 39
عـملـيـة في مـناطق الـتي تـتـواجد

فيها رؤوس أموال).

ودهـوك).وحذر العطية من ( غزارة
االمــطــار في مـنــاطق مــتـفــرقـة من
مــدن الـوسط والـشـمـال والـغـربـيـة
خـصـوصـا خالل الـلـيل امـا الـيوم
االثــنـ فـتــسـتـمــر فـرص االمـطـار
ــنـــاطق) وبـــشـــأن عـــلـى بــعـض ا
درجــات احلـرارة اشـار الى ( انـهـا
تـنـخـفـض بـشـكل مـلـحـوظ  لـتـعود
دن االجـواء ربـيـعـيـة في مـعـظـم ا
وهـذا االنـخفـاض مؤقـتاً وتـتراجع
عــــــــدة درجـــــــات الى االرتـــــــفـــــــاع
الـتـدريجي). فـيمـا ضـربت عاصـفة
قـــويـــة مــوســـكـــو وضــواحـــيـــهــا.
ـــــواقع االخـــــبـــــاريــــة واشـــــارت ا
الـــــروســــيــــة فـي بــــيــــان امس  ان
ـــصــرع (الـــعـــاصــفـــة تـــســبـــبت 
شـــخــصــ واصــابــة  20 اخـــرين

بجروح مختلفة).
 وعـلى الصـعيد نـفسه افـاد مصدر
مـــحــلي في مــحــافــظــة االنــبــار أن
عــاصــفــة تــرابـيــة ضــربت مــديــنـة
حـــديــثـــة غــربـي احملــافـــظــة.وقــال
ـــــصــــدر فـي تــــصـــــريح امس ان ا
(عــاصـفــة تـرابــيـة ضــربت مــديـنـة
حـــديـــثــة  قـــادمــة مـن الــصـــحــراء
الـغـربـيـة لـلـمـحـافـظـة وقد اجتـهت
الــعــاصــفــة  الى هــيـت والــرمـادي
مـــرورا بـــاخلـــالـــديـــة وصـــوال الى

الفلوجة).

(الــتـوقـعــات تـشـيــر الى ان سـرعـة
وتـكون الـرياح النـشطـة في جنوب
مـــديــنــة االنــبــار وبــاديــة الــنــجف
ســتـصل الى  80 كــيـلــو مـتـرا  في
الـساعة وبذلك فـأن موجات الغبار
ـقـبـلـة مــتـوقـعـة خالل الـســاعـات ا
تـشمل غرب البالد اضافة الى مدن
ــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة عـــــــــديــــــــدة مـن ا
الـوسطى).وتابع ان (نشاط الرياح
عــلى االنـبـار يـهـدأ تـدريـجـيـا  عـدا
جـنوبـها ولـكن منـاطق مثل كربالء
وواسـط وبابل والديـوانية وديالى
ستنشط فيها الرياح  كما تتعرض
مــنـاطق شـمــال الـبـصـرة وذي قـار
ومـــيــســان الى نــشــاط لــلــريــاح )
واشـار الى ان (االمطار تشمل مدن
الـسليمـانية وشمـال اربيل وشمال
دهـوك ومـنـاطق متـفـرقـة من ديالى
وصـوال الى شرق العاصمة بغداد
وتــمـتــد لـتــشـمل االمــطـار مــنـاطق
مـتـفـرقـة من مـدن الـبـالد و ان مدن
اجلــنـوب الـبـصــرة ومـيـسـان وذي
قـار والـسـماوة هي األضـعف حـظاً
مـن االمـطــار أمـا األوفـر حــظـا مع
غــزارة احــيـانــا فـهي مــدن الـوسط
ومـن ضـمــنــهـا الــعــاصـمــة بــغـداد
اضـافة الى مـدن عديـدة من الفرات
االوسـط واالنــبــار وســـلــيــمـــانــيــة
ـــــــــوصل وديـــــــــالـى واربـــــــــيـل وا

ــنــطــقــة الــشـمــالــيــة والــوسـطى ا
سـيكون غائمـا مع تساقط لالمطار
ـنـاطق  تـكـون غـزيـرة في بـعض ا
ويــكـون في اجلـنـوبـيـة غـائـمـا الى
غــــائم جـــزئي مع زخـــات مـــطـــر )
واوضـح الــبـــيــان ان (طـــقس يــوم
االربــعــاء ســيــكــون  في الــوسـطى
غـائـمـا مـع تـسـاقط امـطـار خـفـيـفة
يـتحسـن تدريجيـا  وفي الشـمالية
يــكـون الـطــقس غـائـمــا جـزئـيـا مع
زخات مطر في اقسامها الشرقية 
وفـي اجلــنــوبــيــة يــكــون الــطــقس
صـــحـــوا مع تـــصـــاعـــد لـــلـــغـــبــار
ودرجــات احلـرارة مــقـاربـة لــلـيـوم

السابق ).
ـنـبئ اجلـوي صادق فـيـمـا توقع ا
عـطـيـة في صفـحـته عـلى فيـسـبوك
ان (تــــوقـــعــــات خـــرائط الــــطـــقس
مـاتزال تشـير الى وجود مـنخفض
جـوي مـتمـركز فـوق العـراق وهذا
ــــنـــخـــفض عـــلى الـــعـــمـــوم هـــو ا
مـنـخفض جـاف لـلجـنوب والـفرات
االوسط) وأشـــــار الـى (إنـــــحــــدار
جـهـد ضـغط عـالٍ يـؤدي الـى زيادة
فـي ســرعــة الـــريــاح الــســـطــحــيــة
اجلـنـوبـية الـغـربيـة في أغـلب مدن
ــنــطـقــة الــغـربــيـة وسـط الـبالد وا
أيــــضــــاً وبـــشــــدة أخف فـي بـــاقي
االمـــــاكـن).وأضــــاف عـــــطـــــيــــة ان
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شـهدت بغداد وعدد من احملافظات
 تــسـاقط امــطـار خــفـيـفــة بـأجـواء
مــلـبـدة بـالـغـيــوم وريـاحـا نـشـطـة.
فــيــمــا افـادت تــقــاريـر جــويــة بـان
قـبلة سيـكون غائماً طـقس االيام ا
بــشـكل جـزئي وفـرصـة لـزخـات من
ـتفرقة نهارا في االمـطار الرعدية ا
مـدن وسط الـعـراق وتكـون خـفيـفة
الـشـدة في منـاطق مـتفـرقـة عمـوما
وتــــشــــمـل الــــعــــاصــــمــــة بــــغـــداد
ومـحافـظات كـربالء وبابل وواسط
مـــيــســان و ذي قــار والـــديــوانــيــة
ـــثـــنى والـــنـــجـف وبـــاديــتـــهـــا وا
وبـاديتهـا. وتوقعت الـهيئـة العامة
لـالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
الــتــابـعــة لــوزارة الـنــقل في بــيـان
تــلــقـته (الــزمـان ) امس ان (يــكـون
ــطــرا و طـــقس الـــيــوم االثــنـــ 
تــشــمل االمــطــار الــرعــديــة نــهـاراً
عــمـوم مــدن شـمـال الــبالد اضـافـة
الـى االنــــــــبـــــــــار وصالح الـــــــــدين
وديـالى) مـشـيـراً الـى ان (الـغزارة
مــتـوقـعـة في مـنــاطق من مـديـنـتي
دهـــوك والــســـلــيـــمــانـــيــة وصالح
الـدين).واضـاف ان (طقس يـوم غد
الثالثاء سيكون  غائما مع تساقط
لـالمطار وحـدوث زوابع رعدية في
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