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حــصـول الــتـزويــر بـاالنــتـخــابـات )
مــضـــيــفــا ان (النــعــلـم مــاذا يــعــني
احلديث عن وجود مركز سيطرة في
ــفـوضـيـة دولــة االمـارات وهل ان ا
تـعـلم بـهـذا االمـر ام ال تـعلـم). ولفت
ــــفــــوضــــيــــة تـــــتــــحــــمل الـى أن (ا
ـسـؤولـية الـكـاملـة في االجـابة عن ا
ــبـهــمـة االســتـفــســارات والـنــقـاط ا
ـــتــــوقـــعــــة بــــعـــمل والــــثـــغــــرات ا
االنـــتــــخـــابـــات) مـــشـــددا عـــلى ان
(الـعمليـة االنتخابـية يجب ان تكون
بــشـكل شـفـاف مع تـكــثـيف الـرقـابـة
ســـــــواء كـــــــانت مـــــــحـــــــلـــــــيــــــة او
دولـــيـــة).ومـــضى قـــائالً ان (هـــنــاك
خـــشــيــة لــدى الــنـــاخب من تــزويــر
ـفـوضـيـة ازالـة تـلك صـوتـه وعـلى ا
اخملاوف والعمل للوصول الى احلد
ـا ـعـقـول مـن اخلـروقـات  االدنـى ا
اليــؤثــر عــلى الــنــتــجــة الــنــهــائــيـة
لالنـتخابات النه ال تـوجد انتخابات
ئة في جميع بـدون خروقات مئة بـا
دول الــعــالم). وأعــلــنـت مــفــوضــيـة
االنـــــتــــخــــابـــــات عن مـــــنع إدخــــال
الـــهـــواتف احملـــمـــولـــة إلى مـــراكــز
ومــــحـــطــــات االقـــتــــراع خالل يـــوم

االنتخابات.
 وقـــــالـت في بـــــيـــــان  إنـه (من أجل
ضـــبط إيـــقـــاع عـــمــلـــيـــة االقـــتــراع
لـلـناخـب عـند تـوجـههم إلى مـراكز
االقـتــراع وتـسـهـيل مـهـمـة دخـولـهم
الـيها لغرض الـتصويت فإن مجلس
ـفـوض يـدعـو الـناخـبـ جمـيـعا ا
إلـى عـدم جـلب الـهــواتف احملـمـولـة
عــنـد الـتــوجه إلى مـراكــز االقـتـراع
ولـن يسمح ألي ناخب بإدخالها إلى
مــراكــز ومــحــطــات االقــتــراع لــذلك
يـــهــيب اجملـــلس بــضـــرورة الــتــزام
الـناخـب بهـذا االجراء حفـاظا على
ســريـة الــنـاخب في يــوم االقـتـراع).
ـواطـن ـفـوضـيـة ا الـى ذلك دعت ا
الـناخب ومنتـسبي القوات األمنية
ال (ســــرعـــة تــــســـلـم بـــطــــاقــــاتـــهم
االنـتـخـابيـة االلـكـترونـيـة من مـراكز

التسجيل).
 وحــددت في بـيــان يـوم الــثـامن من
ايـار آخــر مـوعـد لـتـسـلم الـبـطـاقـات
وقـالت انه(سـيـتم اسـتـرجـاع جـميع
الــبـطــاقـات الــتي لم يــتم تـســلـمــهـا
ـــــوجب اجــــراءات وضـــــعــــتــــهــــا
ـفـوضـية واليـحق لـلـمـواطن الذي ا
ـتلك البطـاقة االلكترونـية طويلة ال
األمــــــد الـــــتـي حتــــــمل الــــــصـــــورة
الـشخـصية أو الـبطاقـة االلكتـرونية
قـصـيـرة األمـد بـالـتـصـويت فـي يوم

االقتراع).

هـيــئـة الـنـزاهـة امس من زجـهـا في
الـــصـــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــ
.وقــالت في بـيـان تــلـقـته ــرشـحـ ا
(الـزمـان) امس انه (بـدأت تتـصـاعد
بـــعض األصـــوات الــتي تـــرمي إلى
حتـقـيق أغـراض ومـرام دعـائـيـة مع
بـدء احلملة االنـتخابية لـلمرشح

إذ بــدأت تــلـك األصــوات بــالــتــقـوُّل
واحلــديـث لــزج الــهــيــئــة في أتــون
صــراعــات ومــهــاتــرات بــعـيــدة عن
االخـتـصاص في مـحـاولة واضـحة
لـلظهور اإلعالمي عبـر التصريحات
الـــتي تـــتـــعـــلَّق بـــعـــمـــلـــنــا ونـــقل
ـــعـــلــومـــات غـــيــر الـــدقـــيـــقــة عن ا
الـــهــيــئــة).وجـــددت الــبــيــان دعــوة
وســــــائل اإلعـالم إلى (اســــــتـــــقـــــاء
ــعـلـومـات اخلــاصـة بـالــهـيـئـة من ا
خـالل موقعها الـرسمي) محذراً من
(مـــــحــــــاوالت زج الـــــهـــــيــــــئـــــة في
الـــصـــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــ
ـقاضاة ). وهدد البـيان  ـرشحـ ا
مـن يـــــخــــالـف مـــــا جـــــاء في اعاله
وقال(اننا سنكون مضطرِين لسلوك
الــطـــرق الــقــانــونـــيــة إن اســتــمــر
الــبــعض في ذلـك) مـضــيــفــاً (انــنـا
نـحـتـرم حريـة الـرأي والـرأي اآلخر
نـا ال نـقـبل بـالـتـقـول عـلـيـنا أو لـكـنـَّ
نــسـبـة تــصـريـحــات أو أقـوال غـيـر
صــحـيــحـة إلـيــنـا; لــتـحــقـيق مـآرب
شـــــــخــــــــصـــــــيـــــــة أو مـــــــكــــــــاسب
دعـــائــيــة).وتـــابــعت ان ( أبـــوابــنــا
مــشــرعــة أمــام اجلــمــيـع وأذرعــنـا
ـدودة لـكل مـن يـروم التـعـاون مع
األجـهزة الـرقابـية خدمـة للـمصـلحة
الــعـــامــة وضــمن حــدود الــقــانــون
وانـنا لن نـقف مكتـوفي األيدي أمام
أكـاذيب الـبـعض بـإحـالـة مـلـفَات أو
قـضـايا فـسـاد إلى الهـيـئة في وقت
إن احلـقـيـقـة تـشـيـر إلى عـكس ذلك;
ألنـنا بقـدر ما نحتـرم حرية التـعبير
عن الــرأي الـتي كــفـلــهـا الــدسـتـور
وكل ذي لبٍّ نُـفرق ب حرية فـإننا 
الـــرأي وبـــ مـــحـــاوالت الـــبـــعض
لـتضـليل الـرأي العـام عبـر ادعاءات
وفـرى تـتضـمن إحالـة ملـفات فـساد
إلى الـهيئة بقصد الظهور اإلعالمي
وحتـقـيق مـآرب ومكـاسب دعـائـية)
بـحسب تـعبـير البـيان.ودعـا النائب
عن الـتحالـف الوطني عـبد احلس
ـفــوضـيـة الـى بـيـان الــزريـجــاوي ا
حـــقــيـــقــة وجـــود مــركـــز ســيـــطــرة
لـالنــتــخـــابــات فـي دولــة االمــارات.
وقـال الزريـجاوي في تـصريح امس
إن (هــنـاك مـخــاوف مـازالت قــائـمـة
لــديـنـا ولــدى الـنـاخـب الـعـراقي من
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حــدد مـصـرف الــرافـدين امس مـدة
تـسديـد سلفـة الثالثة ماليـ دينار
. دني لـلمتقـاعدين العسكـري وا

وقال انها تصل الى 40 شهرا.
 واضــــاف بـــيـــان انـه ( حتـــديـــد
الــقــسط الــشـهــري لــلـســلــفـة وهي
بـواقع  97 الـف دينـار اعـتـبارا من
تــاريخ دفع الــســلـفــة عـلـى بـطــاقـة
امـتقـاعد االلـكترونـية) مـشيرا الى
ـــشـــمـــولــ بـــالـــســـلــفـــة من ان (ا
ـتقاعدين الـذين يحملـون البطاقة ا
ـصـرف حـصـرا االلـكــتـرونـيـة من ا
ـصرف وبـدون كـفـيل). كـمـا اعـلن ا
عـن شـمـول جــمـيع مــوظـفي دوائـر
الـدولـة الـذين يتـم توطـ رواتـبهم
صرف بالسلف الشخصية . لدى ا
وقـــال بــيـــان ثــان امـس  انه ( قــرر
شــــمــــول كـــافــــة مــــوظـــفـي دوائـــر
ـــوطـــنـــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة ا
ــصــرف بـالــسـلف رواتــبــهم لـدى ا

نحها). التي 
واشــار الى ان ( مـنح الـسـلـفـة يـتم
من خـالل البطاقة االلكترونية التي
ــوظف والــصـادرة من يــحــمـلــهـا ا
قـبله حـصرا والتي يـتم من خاللها

استالم راتبه الشهري ).
واســـتــرجـــعت الــهـــيــئـــة الــعـــامــة
لـلكمارك نحو تسعة مليارات دينار

الـى خـزيــنــة الــدولـة . وذكــر بــيـان
امـس  ان (الــهـــيـــئــة اســـتـــرجــعت
فــروقـــات رســوم كــمــركــيــة بــلــغت
تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة
وعـشرون مـليـونا وسـتمـائة وسـتة
وســبـعــون الف وثالثــمـائــة وسـتـة
عــشـر ديــنـار). وكــانت الـهــيـئــة قـد
ـكـافـحـة اتـخـذت خـطـوات عـمـلـيـة 
الـفساد بـكل انواعه و منـع التهرب
من دفـع الرسوم الـكمركـية لتـعظيم
االيـرادات دعـمـا لـلـمـوازنـة الـعـامـة
لـلدولة من خالل تطبيق اإلجراءات
الـقـانــونـيـة والـتـعـلـيـمـات الـنـافـذة

بحسب بيان الهيئة.
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كــشــفت قــائــمــة رئـيـس الـوزراء في
مــحـافـظـة دهــوك عن وجـود تـقـارب
ـــقــراطي مـع قــائـــمــة احلـــزب الــد
الــكـردســتـاني  مــرجـحــة  تـشــكـيل
ـدة حتــالف يـضم الــطـرفـ خالل ا
ـقبلة وفـيما حذرت هيـئة النزاهة ا
من زجـها في الصراعـات السياسية
ــرشــحــ مــلــوّحــة بــاتــبــاع بــ ا
الـسـلـوك الـقـانـوني ازاء اخملـالـف

حــذر االمــ الــعــام لـعــصــائب اهل
ن وصـــــفـــــهـم بـ(االفـــــاعي احلـق 
الـسياسـية) التي تـغير جـلودها في
كل عـملـية انتـخابـية في وقت اتهم
نــائب عن الـتـحـالف الـوطـني قـوات
ـمـارسـة الـضـغوط االمن الـكـرديـة 
والــتــهــديــدات لــتــغــيــيــر قــنــاعــات
الــنـاخـبـ في االقــلـيم.وقـال رئـيس
قــائــمــة الــنــصــر في دهــوك نــاصـر
دة بـرواري في تـصـريح امس إن (ا
ـقـبـلة سـتـشـهد عالقـات قـويـة ب ا
ـقـراطي الـكـردسـتـاني احلــزب الـد
وائــتالف الــنـصــر بــرئـاســة حــيـدر
الــعــبــادي) مــرجــحــا أن (تــتــحـول
الــعالقــة الى تــشــكــيل حتــالف بـ
). وأضـــاف بـــرواري أن الــــطـــرفـــ
ــقـــراطي (حتـــالف قـــائـــمـــتي الـــد
والـنصر له أهـمية كـبيرة وسـيسهم
ــشـــاكل الــقــائـــمــة بــ فـي إزالــة ا
اإلقــلـيم وبــغـداد وحتــسـ أوضـاع
) عــــاداً ان(تـــطــــويـــر ــــواطـــنــــ ا
الـعالقات ب اجلانـب  هو احلجر
األسـاس لـتـحـالـف الـكـرد والـعرب).
وقــام الـعـبـادي مـؤخـراً بـزيـارة الى
مـحافـظتي أربـيل والتـقى في أربيل
رئـيس حـكـومـة اإلقـلـيـم نـيـجـيـرفان
الــــبــــارزانـي. واتـــهـم الــــنــــائب عن
نـيـنـوى نايف الـشـمـري قوات االمن
الــكـردي وحـرس نـيــنـوى وحـشـواًد
ـــمــارســـة الـــضــغـط عــلى اخـــرى 
ـواطـنـ إلجبـارهم عـلى انـتـخاب ا
قــوائم مــحــددة. وقــال في تــصـريح
امـس إن (معـلـومات مـؤكـدة وصلت
الـيـنا مـن مواطـنـ في اربيل تـفـيد
بــاسـتــدعــائـهم الـى مـقــرات تـابــعـة
لـــقـــوات االمـن الـــكـــرديـــة ومـــعـــهم
بـطـاقـاتـهم االنـتـخـابـيـة لـتـوقـيعـهم
عـلى تعهدات بالتصويت الى قوائم

مـــحــددة او الـــرحــيل من االقـــلــيم)
مــــشــــيــــراً  الـى (ضــــغــــوط اخـــرى
ــارسـهـا حــشـد حـرس مــنـفـصــلـة 
نـينـوى التـابع الى  محـافظ نـينوى
الــسـابق اثــيل الـنــجـيــفي وحـشـود
اخـــــرى غــــرب احملـــــافـــــظــــة عـــــلى
ـــواطــنــ الحـــضــار بــطـــاقــاتــهم ا
االنـتـخابـيـة والتـصـويت الى قوائم
مـحددة او التهديد بعقوبات تفرض
عـلـيـهم بـعـد االنـتـخـابـات) بـحسب
قـــوله. ولــفت الـى ان (هــذا الــوضع
ــحــاوالت حلـرف اخلــطــيــر يـنــذر 
االنــتـخـابــات عن مـسـارهــا وسـرقـة
اصــوات الـنـاخــبـ البــقـاء الـوضع
ـأسـاوي على مـاهـو علـيه) داعـيا ا
تـحدة احلـكومـة االحتاديـة واال ا
ومفوضية االنتخابات الى (التحرك
الــفـعـلي وايـجـاد آلــيـات تـمـنع تـلك
اجلـــهـــات مـن فـــرض الـــقـــوة عـــلى
ـواطـنـ النـتـخـاب قـوائم مـحددة ا
وارســال مـراقـبـ دولــيـ الى تـلك
ــراقــبــة ســيــر االوضــاع ــنـــاطق  ا

ماقبل وخالل االنتخابات).
 مـن جـــهــــته حــــذر االمــــ الــــعـــام
لـعصائب اهل احلق قيس اخلزعلي
من (االفــاعـي الــســيــاســيــة) تــغــيـر
جـلـودهـا في كل عـمـلـية انـتـخـابـية.
وقــال في تــغــريـدة لـه امس (احلـذر
احلـذر من االفاعـي السـياسيـة التي
تـغــيـر جـلـودهـا في كل انـتـخـابـات
فــــــيــــــأتـــــون بــــــشــــــخــــــصــــــيـــــات
جـــــــديــــــدة).واضـــــــاف ان (هــــــؤالء
كـاحلـربـاء الـتي تـغـيـر لـونـهـا كـلـما
اسـتـدعت مـصـلـحـتـهـا ذلك فـنراهم
يـغيـرون عنـاوينـهم وشعـاراتهم في
كـل انـــتـــخـــابــــات ايـــضـــا).واشـــار
اخلـــزعـــلي الـى ان (االفــعـى تــبـــقى
افـعـى مـهـمـا تـغـيـر جـلـدهـا وتـبـقى
احلـرباء حربـاء مهمـا تغيـر لونها)
عــلى حــد تـعــبـيــره.وكـشف مــصـدر
امـني فـي بـغداد عـن مـصرع مـرشح
عـن ائــتالف دولـــة الــقـــانــون جــراء
ــصــدر في نــزاع عــشــائــري.وقــال ا
تـصـريح امـس ان (نـزاعـا عـشـائـريا
ـــشــتل انـــدلع امس في مـــنــطـــقــة ا
بـــبـــغـــداد ادى الى مـــقـــتل مـــرشح
ـانــيـة عن دولـة لالنــتـخــابـات الـبــر
الـقـانـون ويـدعى جنـم احلـسـناوي)
ـــزيـــد . وحــذرت مـن دون االدالء بــا
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جنــا مــســؤول فـي هــيــئــة احلــشـد
الـــشــعـــبي من مــحـــاولــة اغـــتــيــال
اسـفرت عن اصابته بجروح بليغة
ـعـنـية في فـيـمـا جنـحت اجلهـات ا
مـحـافظـة نـيـنوى في تـفـكيك خـلـية
مـكـونـة من  12 عــنـصـراً مـهـمـتـهـا
ــسـؤولــ بـاحملــافـظـة. تــصـفــيـة ا
وقـالت هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي في
ــالــيــة في بــيــان امس إن (مــديــر ا
الــهــيـئــة قــاسم الــزبـيــدي تــعـرض
حملـاولة اغتيال آثمة بواسطة طلق
نـــاري في بـــغـــداد) مـــضـــيـــفــة أن
الـهجوم أدى إلى (إصـابته بجروح
بــلـيـغــة نـقل عـلى أثــرهـا لـلــعـنـايـة

ستشفيات). ركزة في احدى ا ا
وأعـلن مـجـلس القـضـاء األعلى عن
تـــفـــكــيـك خــلـــيـــة مـــكــونـــة من 12
شــخــصــاً تــعــمل عــلى اســتــهـداف
ـــــســـــؤولـــــ فـي مـــــحـــــافـــــظــــة ا

ـــتــحـــدث بـــاسم نـــيـــنـــوى.وقـــال ا
اجملـــلس الــقــاضي عـــبــد الــســتــار
بـيرقـدار في بيـان امس إن (جهودأ
قـضائية استثنائـية لقضاة محكمة
حتـقـيق نيـنوى اخملـتـصة بـقضـايا
االرهـاب أسـهـمت في الـقـبض عـلى
خـليـة إرهابـية تـعمل بـشكـل مفرزة
مكونة من  12 مـتهما و تصديق
أقــوالــهم قــضــائــيــاً بــاالعــتــراف).
ــتــهــمــ من أفــراد وأضـــاف أن (ا
اخلــلــيــة كـانــوا يــشــكـلــون مــفـرزة
سؤول إرهابية مهمتها تصفية ا
في مــحــافــظــة نـيــنــوى وذلك بــعـد
أشهر من حترير احملافظة) مشيراً
ادة إلـى (توقـيف اجملـموعـة وفق ا
الــرابـعـة / 1 مـن قـانــون مـكــافـحـة
اإلرهــــاب رقم  13 لــــســــنـــة 2005
بـغية إحالتهم للمحكمة اخملتصة).
وفي نـيـنوى ايـضاً  قـتلت الـقوات
االمـــنــيـــة ثالثـــة عــنـــاصــر كـــانــوا
ـؤن واألغـذية الى يـقـومـون بنـقل ا

ـــوصل . ـــضـــافـــات في ا احـــدى ا
واوضـح الــــنــــاطق بــــاسم مــــركــــز
اإلعـالم األمــني الـــعـــمــيـــد يـــحــيى
رسـول في بيان امس انه ( بـعملية
نــوعــيـة اســتــنــادا الى مـعــلــومـات
اسـتـخـباريـة دقـيـقـة تمـكـنت مـفارز
مـديـريـة االستـخـبـارات العـسـكـرية
فـي الـــفــــرقـــة  20 مـن قـــتـل ثالثـــة
ارهــابــيـ كــانــوا يــقـومــون بــنـقل
ـــــــؤن واألغـــــــذيـــــــة الـى احــــــدى ا
ـضافـات عبـر نهـر دجلـة من جهة ا
ـوصل الــنـمـرود الى الــقـيـارة في ا
مــسـتــخــدمـ تــيـوبــات - جـوب -
لـــعـــبـــور الـــنــهـــر) من دون االدالء
ـعـلـومـات اخـرى. وكـشف مـصدر
فـي شــرطــة نـــيــنــوى عن اعـــتــقــال
قـــيـــادي بـــارز في تـــنـــظـــيم داعش
ـوصـل.وقـال بــعــمــلــيـة أمــنــيــة بــا
ـصـدر في تـصـريح امس إن (قوة ا
مـن شرطة طـوار الفـوج اخلامس
نـفـذت عـمـلـية نـوعـيـة وتـمـكنت من

اعـتـقال احـد قيـادات تنـظيم داعش
االرهــابي) مـضـيــفـاً أن (الـعــمـلـيـة
نُــفــذت عـــلى خــلــفــيــة مــعــلــومــات
اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة) مـوضـحاً أن
دنـي (االرهـابي الـذي يسـتخـدم ا

لالخــتــفـاء كــان قـد غــيّـر شــكـله ).
وأقدمت مجموعة مسلحة على قتل
صـاحب مكـتب للصـيرفـة في بغداد
 بـحـسب  مـصـدر امـني اوضح ان
(مـسلـح مـجهـول اطـلقـوا النار
من اسـلـحة كـاتـمة بـاجتـاه صاحب
ـنــطـقـة جـسـر مــكـتب لـلـصــيـرفـة 
ديـالى القد جـنوب بغداد وأردوه
صــــــريـــــعــــــاً في احلــــــال) من دون

الكشف عن تفاصيل. 
وفـي اربـيـل أقــدم شـاب عــلى قــتل
والـــــــــــــده وأصـــــــــــــاب والـــــــــــــدتـه
بــجـــروح.وقــالت مــديــريــة شــرطــة
اربـيل في بيان امـس إن (شابا قتل
بــالــســكــ والــده واصـاب والــدته
بــجــروح ) مـوضــحــة ان (اجلـاني

اصــيب بــجــروح بـعــدمــا سـقط من
ســــطـح مــــنــــزله عــــنــــدمــــا حــــاول
الــهـــرب).وبــحــسب الــبــيــان (فــقــد
تـمـكنـت الشـرطـة من القـاء الـقبض
عــلـى اجلــاني وفــتـــحت حتــقــيــقــاً

عرفة أسباب احلادث). 
وألــقـت قــوة من شــرطــة الــبــصــرة
الــقـبض عـلى شـخـص يـقـوم بـبـيع
األسـلحة عبر موقع فيسبوك. وقال
مــصــدر في الــشـرطــة في تــصـريح
امس إن (الـشـرطة تـلقت مـعلـومات
تـفـيـد بـقـيـام مـتـهم بـبـيع األسـلـحة
الـنارية اخلفـيفة من خالل الترويج
لــهـا والـتـفـاوض بــشـأن أسـعـارهـا
عـبـر موقع فـيسـبـوك) موضـحاً أن
ـديــريـة تـولى (فــريـقــاً أمـنـيــاً من ا
ـتــهم وإلــقـاء الــقـبض اســتــدراج ا
ـــــركــــز عـــــلــــيـه في مـــــنــــطـــــقــــة 
ـصـدر بـ(ضـبط احملـافـظـة).وافـاد ا
تهم عند أربـعة مسدسات بحوزة ا

القبض عليه).
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مــحــافــظــة بــغـداد إلصـالح االضـرار
الـــتـي حلـــقت بـــاحملـــوالت). وكـــانت
ـائـيـة قـد اعـلـنت في ــوارد ا وزارة ا
وقـت سابق عن ارتفاع مـناسيب نهر
قدار 40 الـفرات في سدة الـرمادي 
سـم عن فتـرة الـصـبـاح جـراء هـطول
االمــطـار.واضـافت الـوزارة في بـيـان
امـس أنــــهـــــا (اتـــــخـــــذت إجــــراءات
اســـتــثــنـــائــيــة في حـــوض الــفــرات
وادخــلت مالكــاتـهــا في سـد حــديـثـة
والــرمـادي حـالـة االنـذار الـقـصـوى).
وفي الش|أألن نـفـسه أعـلنـت اللـجـنة
الـزراعية في مـجلس ديالى  عن تلف
نـحو ربع مـحصـول الطـماطـة بسبب
هـطول الـبرد (احلالـوب).وقال رئيس
الـلـجنـة حـقي اجلبـوري في تـصريح
إن (سـقـوط احلـالـوب خالل الـيـوم
ـاضيـ في منـاطق ديالى ادى الى ا
ـــئــــة من مــــحـــصـــول هالك  20 بــــا
الـطــمـاطـة الـذي يـعـد من احملـاصـيل
ــــــــهــــــــمـــــــــة في الــــــــزراعـــــــــيــــــــة ا
احملـافظـة).وأضاف أن (ثالث مـناطق
ابـرزها ناحية بني سعد كانت االكثر
ضـررا بسبب احلـالوب لكـثرة مزارع

الطماطة).

) مـضــيــفـة ان (الــطـقس في جــزئـيــاً
ـنطقـة اجلنوبيـة سيكـون غائماً مع ا
تــسـاقـط زخـات مــطـر رعــديـة مــسـاء
فـيــمـا تـرتـفع درجـات احلـرارة قـلـيال
عـن الـــيــــوم الـــســــابق).وعـن طـــقس
ــقــبـل قــال الــبــيــان انه اخلــمـــيس ا
ناطق كـافة غـائماً مع (سـيكـون في ا
تـسـاقط زخـات مطـر رعـدية) مـشـيراً
الـى ان (درجــات احلــرارة ســـتــكــون
مـقـاربة لـلـيوم الـسـابق).علـى صعـيد
مـتصل كشف مجلس مـحافظة بغداد
عـن تــضــرر أكــثــر مـن ألف مــحــولــة
كـهـربـائـية نـتـيـجـة االمطـار الـغـزيرة
والـعواصف التي شـهدتها الـعاصمة
.وقـال عضو ـاضي خالل الـيوم ا
ـطـلـبي في تـصـريح اجملـلس سـعـد ا
امـس إن (اكـــثــــر من ألـف مـــحــــولـــة
تــضـررت نــتـيـجــة االمـطــار االخـيـرة
الـتي هـطلت عـلى العـاصـمة) مـبيـنا
أن (بــعـض مــنــاطق بــغــداد شــهــدت
انـــقـــطـــاعـــا شــبـه تـــام في الـــتـــيــار
الـكـهربـائي نـتيـجـة ذلك).وأضاف أن
(بـغـداد ليس لـديـها االمـوال الـكافـية
لـــــشـــــراء واصـالح تـــــلك احملـــــوالت
الـــكــهـــربـــائــيـــة) داعــيـــا إلى ( دعم

والـــســلـــيـــمــانـــيــة وواسـط وبــعض
مــنــاطـق مــيــســان وبــاديــة الــنــجف
وكـركـوك وشمـال شرق اربـيل وشرق
الـديوانيـة وشرق دهوك وتـكون على
الـعـموم خـفيـفـة الشـدة).من جـهتـها
تـــوقـــعت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويــة
والـرصـد الزلـزالي أن يشـهد الـطقس
ارتـــفـــاعـــا في درجـــات احلـــرارة مع
تــشـكل قـطع من الـغــيـوم تـصـحـبـهـا
قـبلة. طـر خالل االيـام ا زخـات من ا
وقــالـت الــهــيــئــة في بــيــان امس ان
(الـتـقاريـر اجلويـة تشـير الى ارتـفاع
ــــنـــطـــقـــة بــــدرجـــات احلـــرارة في ا
الــوســطى  لــتــكــون الــعــلــيــا الــيـوم
االثـنـ  27 درجــة مــئــويــة بــيــنــمـا
الــــصــــغـــرى  18 درجــــة مـــئــــويـــة)
واوضـحت ان (الـطقس سـيكـون يوم
ـنـطـقــة الـوسـطى غــد الـثالثـاء فـي ا
صـحوا لتعـود قطع الغيـوم لتتشكل
تـدريـجـيـا حـتى نـهـايـة االسـبـوع مع
فـرصة لـتشـكل قطع الـغيـوم وامطارا
رعـدية خالل يـوم اخلمـيس).وتابعت
ان(الـطقس ليوم االربعاء سيكون في
ــنــطــقـة الــوســطى غــائـمــاً فــيــمـا ا
ـنطقـة الشمـالية غـائماً سـيكون في ا
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تـوقع منبئ جوي قرب انتهاء احلالة
مطرة التي شهدها العراق اجلـوية ا
اضيـة مرجحـاً هطول خالل األيـام ا
أمــطـار خــفـيــفـة الـشــدة خالل األيـام
ــقـــبــلــة .وقــال صـــادق عــطــيــة في ا
صـفحـته علـى فيسـبوك امـس (اليوم
وصـلــنـا الى نـهـايـة احلـالـة اجلـويـة
ـيـزة في عدد الـتي شـهـدت أحداثـاً 
ــدن  ومــنــهــا هـطــول كــمــيـات من ا
عـــالـــيـــة من االمـــطـــار غـــرب الـــبالد
وظـهور سـحب اجلرف فـي العـاصمة
وصـالح الــدين وزخــات حــالــوب في
امـاكن مـتـعـددة).وأضـاف ان (صورة
لتقطة باالقمار الصناعية السحب ا
تـظـهـر سحـبـاً في اماكـن متـفـرقة من
مـــدن الــــفـــرات االوسط والـــوســـطى
والــغــربـيــة والــشــمـالــيــة).وتـابع ان
(بـحـسب تـوقـعـاتـنـا فـإن بـعض هذه
الـسـحب سـيـهـطل منـهـا أمـطـار على
شــكل زخــات خالل ســاعـات الــنــهـار
والـليل وبـاخلصـوص في مناطق من
صـالح الـدين و شــرق ديــالى وشـرق
الــعــاصــمــة وشــمــال شــرق االنــبــار
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تتقدم (الزمان) بأحر التهاني الى الطبقة العاملة
يـة بحلـول االول من ايار متـمنية الـعراقيـة والعا
ان تتـحـقق جـميع مـطـالبـها ورقـي اجنازاتـها

ـا يـتنـاسب مع تـضـحـياتـهـا الـتاريـخـية.
ـناسبـة حتتـجب اجلريـدة يوم غد وبـهذه ا
الــثالثـاء عــلى ان تـســتـأنف الــصـدور يـوم

قبل. االربعاء ا
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انيا أكـد زعماء بريطانيا وفرنسا وأ
وجــوب دراســة (عـنــاصــر مـهــمـة) ال
يـشـمـلهـا االتـفاق الـنـووي مع إيران
ومن بــــيـــنـــهــــا بـــرنـــامـج تـــطـــويـــر
الــصـواريخ الــبـالـيــسـتـيــة و(نـشـاط
زعـزع لالستـقرار اإلقـليمي). إيـران ا
وقـال بـيـان صـدر عن مـكـتـب رئـيـسة
الـوزراء الـبريـطـانيـة تـيريـزا ماي ان
ت هاتفيت مع االخيرة أجرت مكا
انـويل ماكرون الـرئيس الفـرنسي إ
ـانيـة أنغـيال مـيركل ـسـتشـارة األ وا

وبـحـثت معـهمـا االتـفاق الـنووي مع
إيــران. وبــحــسب الــبــيــان فــقــد أكـد
مـــاكـــرون ومــاي ومـــيــركـل أهــمـــيــة
احلـفاظ على االتفـاق بوصفه (أفضل
طـــريــقـــة لــلــتـــصــدي خلـــطــر إيــران
ـسـلـحـة نـوويـا) مـشـددين عـلى أن ا
األولـوية (هي منع طهران من تطوير
الــسالح الــنــووي). ومع ذلك الــتـزم
الـزعماء الـثالثة بـ(مواصلـة التعاون
ـتحـدة في ما الـوثـيق مع الواليـات ا
يـتعلق بـكيفيـة معاجلة مـجموعة من
الــتــحـديــات الـنــاجــمـة عـن مـخــاطـر
ــســائل ــا في ذلك بـــحث ا إيـــران 

ــكن أن يــغــطــيــهــا االتــفــاق الــتـي 
اجلديد). على صعيد آخر  أعرب كل
مـن ماي وماكرون وميـركل عن قلقهم
إزاء تــأثـيـر قـرار الــرئـيس األمـريـكي
دونـالد ترامب بـفرض رسوم كـمركية
ـــنـــيـــوم واحلـــديــد عـــلى واردات األ
تـحـدة على الـصـلب إلى الـواليـات ا
ـنـيـوم واحلـديـد قـطـاعي صـنـاعـة األ
في بـلـدانهم.وتـعهـد الزعـماء الـثالثة
بـ(مـواصـلـة الـعمل الـوثـيق مع بـقـية
دول االحتـــــــــــــــــــاد األوربـي واإلدارة
األمــريـــكــيــة بــهــدف رفع الــرســوم)
مـؤكدين (فعالية الـعمل ضمن صيغة

ـانيا  ?E3أي بـريطـانيا وفـرنسا وأ
لــتـحـقــيق مـصــالح مـشــتـركـة). وفي
واشـــنـــطـن اكـــد مـــســـتـــشـــار االمن
القومي االمريكي جون بولتون امس
ان تـرامب لم يـتخـذ قرارا بـعد ما اذا
كـان سـينـسـحب من االتـفاق الـنووي
االيـراني ام ال.وقـال بـولـتـون لـشـبـكة
فــوكس نــيــوز ان تــرامب (لم يــتــخـذ
قــرارا بــعـد حــول االتــفـاق الــنـووي
سـواء البقاء او االنـسحاب).واضاف
ان الـرئيس (يـدرس بالتـأكيـد اقتراح
نـــظــــيـــره الـــفـــرنــــسي بـــشـــأن بـــدء
مــفــاوضــات في شــان اتـفــاق جــديـد

مــوسع).واقــتـرح مــاكـرون االســبـوع
ــاضي عــلـى تـرامـب احلــفـاظ عــلى ا
االتـفاق االصلي الذي سيصبح اولى
(الـركـائـز االربع) التـفـاق مـسـتـقـبلي.
ـا بـعد و(الـركـائـز) االخـرى تتـعـلق 
الـعام  2025 عـندما سـينتـهي العمل
ـتـعـلـقة بـاالنـشـطة بـبـعض الـبـنود ا
الــــنــــوويــــة وايــــضـــا الــــصــــواريخ
ـثــيـرة لــلـجــدل الـتي الــبـالــسـتــيــة ا
ـنطـقة تـمـلكـها طـهـران ودورها في ا
(الـــذي يـــزعـــزع االســتـــقـــرار).وقــال
بـولتون (اعـتقد انه امـر يهم الرئيس

ويستحق التفكير فيه). 
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وجّـه مـــــجـــــلس الـــــوزراء مـــــركـــــز
الـعـملـيـات الوطـني بـالتـنـسيق مع
قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد ومــديـريـة
االنـضـباط الـعسـكري بـالعـمل على
تـأم انسيابية  العجالت الداخلة
مـن احلــدود االردنـــيــة الى بـــوابــة
الـــصــقــور وعــدم تــفـــتــيش الــرتل
ـــؤمن عــنــد ســـيــطــرة الـــصــقــور ا

لتفادي التأخير. 
واوضـح مـصـدر في تـصـريح امس
ان ( اجملـلس اصدر قراراً لـلحد من
مـعاناة سـائقي الشـاحنات الـقادمة
مـن االردن ) مــوضــحـــاً انه (بــنــاء
عـلى شكـوى قدمـها عـدد من سواق
الــشــاحــنــات الــعــامـلــ عــلى خط
ــا يــعـــانــونه من عـــمــان بــغـــداد و
تـــأخـــيــر في ســـيـــطــرة الـــصـــقــور
ومــاسـبب ذلك من خــسـائـر فـادحـة
لــهـم من خالل انــتــظــارهم ألوقــات
طـــويــلــة في عـــمــلـــيــة الــتـــفــتــيش
ومــــايـــنــــتج عن ذلـك من تــــأخـــيـــر
لـــلــمـــواطـــنــ من االنـــبـــار الــذين
يــــنــــتــــظــــرون طــــويـالً  عـــرض
ـوضوع بـشـكل طارىء ومـنـاقشـة ا
فـي مــجـــلـس الـــوزراء بــجـــلـــســـته
ــنــعـــقــدة الــثالثــاء االعــتـــيــاديــة ا

ـاضي) مضيفـاً انه (تقرر توجيه ا
مـركز العمليات الـوطني بالتنسيق
مع قـيـادة عمـليـات بغـداد ومديـرية
االنــضـبـاط الـعـسـكــري بـالـتـشـديـد
عـلى ضـبط عدد الـعـجالت الداخـلة
مـن احلدود االردنيـة بأرتال مـؤمنة
الى بـوابـة الصـقور وعـدم تفـتيش
ذكور عند ؤمن بالوصف ا الـرتل ا

سيطرة الصقور).
 ويــحـظـر األردن مـنــذ نـحـو خـمس
سـنوات دخول الـشاحنـات األردنية
إلـى األراضي الــعــراقــيــة ألســبــاب
أمــنــيــة بــعــدمــا أقــدمت عــنــاصــر
إرهـابيـة على خـطف وقتل سـائق
عـــدة. مـن جـــهـــة اخـــرى تـــظـــاهـــر
الـــعــشــرات مـن مــوظــفي الـــعــقــود
واألجــور في دائـرة صــحـة ذي قـار
امـس أمام مبـنى مـجلس احملـافظة
ــطـــالــبــة احلــكــومـــتــ احملــلــيــة
واالحتــاديــة  بــزيــادة رواتـبــهم أو
الك الـدائم.وقـال تــثـبـيـتـهـم عـلى ا
ـتــظـاهــرين في تــصـريح إن أحــد ا
(هـذه الـتـظـاهـرة الـرابـعـة لـنـا أمام
مـبـنى اجملـلس لـكن لم يسـتـمع لـنا
) مشيراً الى ان سؤول أحد من ا
ـتظـاهـرين  من اخلريـج (أغـلب ا
الك ولـم يـــتم تـــثـــبـــيـــتـــهم عـــلى ا

الدائم).


