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صبـار مرزوك النـمراوي الـنقيب
عمار عـلي نواف خـلف احملمدي
النقيب عبد الـقادر يوسف محمد
علي اجلميـلي النقيب عـامر عبد
عــيــادة عـلـي الـقــيــسي الــنــقـيب
عــــادل شــــنــــون عــــودة حــــســـ
الشمري النـقيب قاسم اسماعيل
ـرعاوي النـقيب تركي سليـمان ا
راشـد مطـر فـرحـان الـسـويداوي
النقيب سعـد صالح حماد حبيب
الشعـباني الـنقيب فـرحان عودة
فـرحان كـاطع الـعسـافي الـنـقيب
عـــمــــر عـــاصـي مـــحــــسن ســــالم
الـكـربـولي الـنـقـيب حـسـ عـلي
حافظ لطـيف اجلوعاني الـنقيب
احمد عبـد خليفـة حماد الذيابي
الـنـقـيـب صـدام مـحـمـود غـضـيب
فرحـان احملـمدي الـنـقيـب محـمد
دحـــام فــزع عـــبـــاس اجلــمـــيــلي
النـقيب عـلي محـمد حـمد صالح
النقـيب زهير حـمود خلف شرقي
الـســويـداوي م. اول عـمــاد عـبـد
الـله مـحـمـد ثـامـر م. اول نـصـير
عالوي نوري حـمـاد م. اول علي
حـــــمـــــيـــــد جــــاسـم ســـــمـــــيــــران
احلـلـبـوسي م. اول احـمـد دحـام
فزع علي اجلميلي م. اول جاسم
نوري فـرحان جنـرس العـيثاوي

م. اول ضـــــيــــاء ارحــــيـل جــــاسم
مـحـمد الـعـلـيـاوي م. اول ضـياء
حـامــد عـبـد ســاجـر احملـمـدي م.
اول فالح مـــهـــدي صـــالح عـــمــر
الزم جـمــال حـامـد خــلف حـمـد ا
ـالزم مـــزهـــر عـــبــد احملـــمـــدي ا
الزم الــقــادر خــلـف عــبــد الــله ا
احـــمـــد عـــبـــاس خـــلف حـــمــادي
ـار صــفـاء الزم ا الـفــهــداوي ا
الزم عـدي قـاسم كـاظم صـبـاح ا
الزم ثـــائــر جـــاسم احملـــمـــدي ا
حـمـيـد مـحـمـد حـمـود الـبـيالوي
الزم عـــلي غـــني عـــلي حـــســ ا
ـالزم صــالح عـــايــد احلـــيــاني ا
الزم ظـغــيم فـيـاض اجلــمـيـلي ا
شاكر عبد الـكر ابراهيم مبارك
الزم خــزعل عــبــد الــفــهـــداوي ا
الزم رشـيـد رثـيع اجلـلـيـبـاوي ا
عـــمــر ســلـــيــمـــان طالل حــمــادي
ـالزم لـــيث احــــمـــد احملــــمـــدي ا
الزم مــرزوك حـــمــد اجلـــنــابي ا
مـــجـــيــد فـــاضل رمـــضـــان خــلف
الزم شوكت محمود الفهداوي ا
الزم ايـاد حـمـدان زين كـمــاش ا
الزم عـبد احلـمـيد مربـد كـاطع ا
مضحي علي فيـحان اخلليفاوي
الزم وســـام خــلـــيل ســلـــيــمــان ا

رعاوي. مخلف ا
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درجة علـى مقيـاس ريخـتر ضرب
غـرب مـحـافـظـة كـرمـانـشـاه وكـان
مركزها مـدينة ازكلـة عند احلدود
االيـرانــيـة الـعــراقـيـة فـي تـشـرين
ـاضي  اسـفر الـثـاني من الـعـام ا
عـن مــــــصــــــرع اكــــــثــــــر من 600
شـــخص واصــابـــة اكـــثــر من 12
الـفـا اخـرين كـمـا أدى الى تـدمـير
نـحو  90 الف وحدة سـكـنـية في
 10 مدن و 1930 قـريـة بـصـورة
كـلــيـة او جــزئـيـة وكــان غـالــبـيـة
الــدمــار والــضـحــايــا قــد وقع في
مــديـــنــة (ســربـل ذهــاب).  وعــلى
صعـيـد اخـر أعلن مـديـر مصـلـحة
تخـفيف آثـار الكـوارث الطـبيـعية
في غــــواتــــيـــمــــاال ســــيــــرخــــيـــو
ـفقودين كابـانيـاس عن إن عدد ا
جراء ثـوران بـركـان (فويـغـو) بلغ
نـحـو  200 شـخص. وضـاف في
تـــصـــريـح امس ان (هـــنـــاك 192
مـــفـــقــودا ســـجـــلــنـــا أســـمــاءهم
وأعمـارهم وأماكن سـكنـهم).فيـما
ــعــهــد الــوطــني لــلــعــلــوم افــاد ا

القضائـية في غواتـيماال بأنه (
العـتـور عـلى جثث  75 ضحـية)
مشـيـرا إلى أنه ( حتديـد هـوية

 23 منهم فقط).

صـــحـــوا مـع قـــطع من الـــغـــيـــوم
ودرجــات احلــرارة تــرتـفـع قـلــيال
والـــريـــاح شــمـــالـــيــة غـــربـــيــة )
نطقة واوضح البيان ان (طقس ا
الوسطى يوم غد اجلمعة سيكون
 صــحــوا مع قــطع مـن الــغــيـوم)
وتـــابـع ان (طـــقس الـــشـــمـــالـــيـــة
ســيـــكــون  صـــحــوا مـع قــطع من
الـغـيـوم واجلـنـوبـية  صـحـوا مع
قـطع مـن الـغــيـوم مع ارتــفـاع في

درجات احلرارة). 
فـيـمـا ضـربت هـزة ارضـيـة بـقـوة
 4.1 على مقـياس ريـختر  مـدينة
ســــر بل ذهــــاب فـي مـــحــــافــــظـــة
كـرمــانـشــاه االيـرانــيـة احملــاذيـة
لـــــلـــــحـــــدود مع الـــــعـــــراق بـــــ
مــحــافـظــتي ديــالى. وقــال مــركـز
ـرصــد الـزلـزالـي في طـهـران ان ا
(الزلزال وقع عند الساعة الرابعة
و 37 دقـيـقـة فـجر امـس االربـعاء
بـالـتــوقـيت احملــلي اليـران وعـلى
عمق  8 كـيـلــومـتـرات  من سـطح
االرض دون اي خسـائر مـادية او
ديـنة تقع بشرية) واضاف ان (ا
عـلى بــعـد  144 كـيــلــومــتـرا الي
الـغرب من مـحـافـظة كـرمـانـشاه).
ويذكر ان زلـزاال عنـيفـا بقوة 7.3
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ـنـبـئ اجلـوي في الـهـيـئـة تـوقع ا
العـامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد
الـزلـزالي الـتــابـعـة لـوزارة الـنـقل
صـادق عــطـيـة  ان تــصل درجـات
احلـــــرارة الـــــعــــظـــــمى فـي مــــدن
اجلـنـوب الى  51 درجـة مــئــويـة
الـيـوم  اخلــمـيس وغــدا اجلـمـعـة
ا.وقـــــال عـــــطـــــيــــة عـــــلى مـــــوقع
الـتــواصل االجــتــمـاعي امس  ان
(مـدن اجلـنوب سـتـشـهـد ارتـفـاعاً
في درجـات احلـرارة تـصل مـاب
 51-50 مـئــويــة في الـظل ظــهـرا
وتعود  لتـنخفض خالل االسبوع
ـقــبل).فـيــمـا اكــدت الـهــيـئـة في ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) أمس ان
(طقس الـيـوم اخلـميس  سـيـكون
في الوسـطى صحـوا مع قطع من
الــــغـــــيــــوم . ودرجــــات احلــــرارة
مـــقــاربـــة لـــلــيـــوم الــســـابق وفي
الشـمالـية  طـقس صحـو مع قطع
من الـــغـــيـــوم ودرجـــات احلــرارة
تـرتـفع قـلـيال  عن الـيـوم الـسـابق
وحـركة  الـريـاح  شـمـاليـة غـربـية
خفـيفة الى مـعتـدلة الـسرعة وفي
اجلـــنــوبـــيــة ســـيـــكــون الـــطــقس

{ بـاريـس (أ ف ب) - أرسـلت
كـل من فــرنــســا وبــريــطــانــيـا
ــانـيــا إضـافــة إلى االحتـاد وأ
األوروبي امس األربـعاء طـلـبا
رسمـيا مشـتركـا إلى واشنطن
إلعفاء شركاتها من االجراءات
الـــنـــاجـــمـــة عن الـــعـــقـــوبــات
األمـــريـــكــيـــة اجلـــديـــدة عـــلى

ايران.
ــوجــهــة وورد في الــرســالــة ا
إلى كـل من وزيـــري اخلـــزانـــة
واخلـــارجـــيـــة األمــــريـــكـــيـــ
ســـتــيــفن مــنـــوتــشــ ومــايك
بـومـبيـو "كـحـلـفـاء نتـوقع من
تـحدة االمتناع عن الواليات ا
اتـــــخــــــاذ اجـــــراءات تـــــضـــــر

صالح أوروبا األمنية".
وقال وزير االقتصاد الفرنسي
برونو لومير إن الدول الثالث
واالحتــاد األوروبي يـطــلــبـون
ــتـحـدة "اعـفـاء من الـواليـات ا
الشركات األوروبية التي تقوم
بـأعـمـال جتـاريـة قـانـونيـة في
ايــران من جــمـيـع الـعــقــوبـات

األمريكية خارج احلدود".
وكـتب عـلى "تـويـتـر" "يجب أن

ــقــدور هــذه الــشــركـات يــكــون 
مواصلة أنشطتها".

ويــأتي الــطـلـب في وقت يــسـعى
الــقـــادة األوروبــيــون إلى انــقــاذ
االتـــــفــــــاق الـــــذي أبـــــرم بـــــعـــــد
مـــفـــاوضــات شـــاقــة بـــ ايــران
والـــقــــوى الــــكــــبــــرى في 2015
ــوجـبـه عـلى ووافــقت طــهــران 
عــدم تـطــويـر قـدراتــهـا الــنـوويـة
مـــقــابل تـــخـــفـــيف الــعـــقـــوبــات

االقتصادية عليها.
وأعلن الرئـيس األمريـكي دونالد
تــرامب انــسـحــاب واشــنـطن من
ـاضي وهـو ما االتـفـاق الشـهـر ا
يعني فرض عقوبات جديدة على
اجلــــــمـــــهـــــوريـــــة اإلسـالمـــــيـــــة
واجراءات عـقـابيـة على اجلـهات

التي تتعامل معها جتاريا.
ويــقـول مــحــلـلــون أن الـشــركـات
األوروبـــــــيــــــة الـــــــتي ســـــــارعت
لالســتـثـمــار في ايـران بــعـد رفع
الـــعـــقـــوبـــات خالل الـــســـنـــوات
ــاضــيـــة هي اخلــاســر الـــثالث ا

األكبر من إعادة فرضها.
وذكرت عدة شركات كـبرى بينها
"تــوتـال" الــفـرنــسـيـة و"مــيـرسك"

ـــــاركــــيــــة أنـه لن يــــكــــون الــــد
بـإمــكـانـهـا الــبـقـاء في ايـران مع
إعــادة فـرض الــعـقــوبـات بــشـكل
قبلة كامل خالل األشهر الستة ا
إال في حـــال حـــصــــولـــهـــا عـــلى
اســـــتــــثـــــنــــاءات واضـــــحــــة من

واشنطن.
وأعــلـــنت مــجـــمــوعـــة صــنـــاعــة
الــسـيــارات الـفــرنـســيـة "بي اس
ايه" االثنـ أنـها سـتنـسحب من
ايــران لـتــجـنب خــطـر الــتـعـرض

عني يتصرف جميع االطراف ا
ــصـلــحـة آخــذين في االعـتــبـار ا
الـعــامـة عـلى االمـد الــبـعـيـد وان
يـســتـمـروا في تـطــبـيق االتـفـاق"
ـعـقود في لف الـنـووي ا حـول ا

 2015مع ايران. 
إال انـهـا لم تـسـهب في الـتـعـلـيق
عــلـى قــرار طــهــران االخــيــر ولم

تنتقده.
واضـافت شـونــيـيـنغ في مـؤتـمـر
صحـافي ان "تـطبـيق االلتـزامات
الـــواردة في االتــفـــاق بــطـــريــقــة
كـامـلة ومـتـوازنـة (...) سـيـساهم
في ضــمــان احلــد مـن االنــتــشـار
الــنـووي ويــحــافظ عــلى الـسالم
واالستقرار في الشرق األوسط".
وقـــد ابـــلــــغت ايـــران الــــوكـــالـــة
الـدولـيـة لـلطـاقـة الـذريـة تـطـبيق
خـــطـــة لـــزيـــادة قـــدرتـــهـــا عـــلى
تـخـصـيب الـيـورانـيـوم من خالل
زيــــادة عـــــدد أجــــهـــــزة الــــطــــرد
ركزي كمـا اعلن الثالثاء نائب ا
الـــرئـــيس االيـــرانـي عــلـي اكـــبــر

صاحلي.
واضـاف في تصـريـحات نـقـلتـها
وكـالـة فـارس االيـرانـيـة لألنـبـاء

ان هـــذا الـــقـــرار "ال يـــنـــتـــهك
ـــــــــبـــــــــرم في االتـــــــــفـــــــــاق" ا
تموز/يـوليو  2015في فيينا
ب طـهران والـقوى الـعظمى
والذي انسحبت منه الواليات
ــــتــــحـــــدة في الــــثـــــامن من ا

ايار/مايو. 
ويهدف االتفاق الذي عقد بعد
توتر استمر عقدا الى ضمان
الــطـبـيـعــة الـسـلـمــيـة حـصـرا
لـلـبــرنـامج الـنـووي االيـراني.
وقــد اتــاح رفـــعــا تــدريـــجــيــا
لـلـعـقـوبـات االقـتـصـادية عـلى
طهران التي ستـعيد واشنطن
ــتــحــدثــة فـــرضــهــا. وقــالت ا
باسم وزيرة خـارجية االحتاد
االوروبـــــيــــة فـــــيـــــديــــريـــــكــــا
مـــــوغــــيــــرنـي ان االعالن عن
اخلـــطـــة االيـــرانـــيـــة الـــذي ال
يصدر كما تقول طهران حكما
مسبـقا على استـخدام اجهزة
طرد مركزي جـديدة "ال يشكل
بـحــد ذاته انـتـهــاكـا لالتـفـاق"
لــكــنه "ال يــســاهم في تــعــزيـز
الـثــقــة بــطــبـيــعــة الــبــرنـامج

النووي االيراني".
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مايك بومبيو

لــغــرامـات عــقـابــيــة. فـيــمـا دعت
الــصــ امس االربــعــاء "جــمــيع
االطــراف" الـى احــتــرام االتــفــاق
ـــلـف الـــنـــووي الــــدولي حــــول ا
االيـــــرانـي و"االســــــتـــــمــــــرار في
تـــطــبــيــقه" بــعــد اعالن طــهــران
زيــادة قـدراتــهــا عـلى تــخــصـيب

اليورانيوم.
تـحدثة وقالت هـيوا شونـييـنغ ا
باسم وزارة اخلارجـية الصـينية
"في الـظـروف الــراهـنـة نـأمل ان

ـقـدم حــمـيــد حـامـد اجلــمـيـلـي ا
ـقدم فـرحـان فـاضل الـنـمـراوي ا
عــمــاد جـبــيــر عــبـد الــرزاق عــبـد
ــــقــــدم فالح حــــسن االلــــوسي ا
ـقـدم مـحــسن هـويـدي الــرواي ا
قـيس عـيـسى عـبـد عـلـو الـدوري
ـقـدم كــاظم مـوسى كـاوش فـرج ا
احلـلفي الـرائـد مـجيـد عـطـا الله
كرحـوت شـرقي احملمـدي الـرائد
مـــظــهــر جنم عــبـــد الــله مــحــمــد
الرواي الـرائـد عواد خـلف عواد
ـاوي الرائـد عدنان زيدان الـهز
ــاوي درج فـــارس عـــبــد الـــهـــز
الـرائد جـيـشي خـلف عبـد حـمود
الــنــمـراوي الــرائــد فــاضل عــبـد
عـواد مـصـلح الـعـلـيـاوي الـرائـد
حــــــقي مــــــكـي شـالل مــــــحــــــسن
عاضيـدي الرائد مـحمد صالح ا
فرج صالح احملمـدي الرائد اياد
عبيد داود سلمان الشايع الرائد
احـــمــد حــســـ عــلــوان مـــحــمــد
اجلـمـيـلي الـرائـد مـشـتاق طـالب
ـشــهـداني احــمـد عــبـد الـقــادر ا
الــرائــد عـمــر نــوار حـســ عــبـد
احلـديـثي الـنـقـيب يـاسر رسـمي
زعـيلي شـافي الـعـبيـدي الـنـقيب
عــز الــدين عـادل مــحــمــد رمـيض
الـغـريـري الــنـقـيب شـاكـر اسـود
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اعــــادت وزارة الــــداخــــلــــيــــة 66
ضــابــطــا في شــرطــة مــحــافــظــة
ـكتب األنبـار الى اخلـدمة.وقـال ا
اإلعالمي لــشـرطــة احملـافــظـة في
بـيـان امس  انه (تـقـرر إعـادة 66
ضـابـطـا الى اخلـدمـة بـنـاء عـلى
مـا جـاء بـتـوجـيـهات الـوزارة في
الـــــرابع مـن حــــزيـــــران اجلــــاري
تضمن اكمال مـتطلبات عودة وا
ــشــمــولــ بــقــانــون الــضـــابط ا
الـعــفـو) ودعت (قـيــادة الـشـرطـة
شـمولـ بالـعفـو الى احلضور ا
الى قسم اإلدارة التابع لـلمديرية
مـــســتــصــحـــبــ مــعــهم األوراق
الثـبـوتيـة الكـمال إجـراءات قـبول
مـــبـــاشـــرتــهـم) مــوكـــدا  أن (من
يتخلف عن احلضور يسقط حقه
ـــــطــــالـــــبــــة فـي الــــعــــودة) في ا

واالسماء هي:
 العقيد غسان جـناب حمد حميد
احلــيـالي الــعـقـيــد هـيــثم نـاجي
محـمود مـجـيد الـعزاوي الـعقـيد
صـــبـــاح عـــبـــد حـــمـــادي احـــمــد
احملمـدي العـقيـد مهـدي معروف
عبـد الله رجب احملـمدي الـعقـيد
هــيـثـم خـضــيـر ســرحــان مـحــمـد
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ـفــوضــيـة الــزم مــجـلس الــنــواب ا
ستقلة لالنتخابات باعادة العليا ا
الـــعــد والــفـــرز يــدويــاً فـي جــمــيع
احملـافـظـات والـغـاء الـعـمل بـجـهاز
تـسريع الـنتـائج . وقال الـنائب عن
الـتحالف الكردسـتاني جمال احمد
ـان عـقد لـ (الـزمـان) امس ان (الـبر
جـلسته االستـثنائية بـرئاسة سليم
اجلـبوري وصـوت فيهـا على اعادة
الـعد والفرز يدوياً في احملافظات)
واضــــاف ان (اجلـــلـــســــة شـــهـــدت
الـتــصـويت عـلى الـغـاء انـتـخـابـات
الـــنـــازحـــ  واخلــارج واعـــتـــمــاد
تــوصـيـات مــجـلس الــوزراء بـشـأن
االقـتراع ) مـشيـرا الى (التـصويت
فوضية عـلى ايقاف عمل اعـضاء ا
وانـتـداب تـسـعـة قـضـاة بـدال مـنهم
عـــلى ان يـــنـــتـــهي عـــمـــلـــهم بـــعــد
ـصـادقـة على نـتـائج االنتـخـابات ا
).أكـد رئيس مـجلس الـوزراء حيدر
الــعــبـادي ان اجملــلس صــوت عـلى
تـوصـيـات واسـتـنـتـاجـات الـلـجـنـة
ــــشـــكــــلـــة لــــلــــنـــظــــر بـــطــــعـــون ا
ـكتب اإلعالمي االنـتـخابـات.وقال ا
لــــلــــعــــبــــادي في بــــيــــان امس  إن
(اجملـلس عـقد جـلسـته االعـتيـادية
بـرئـاسة الـعـبادي  صـادق خاللـها
عـلـى االسـتـنـتـاجـات والـتـوصـيـات
الـواردة في محـضر الـلجنـة العـليا
ـــوجب قـــرار مـــجـــلس ـــؤلـــفـــة  ا
الــوزراء رقم  198 لــسـنـة 2018)
واضـاف أن (الـتـوصـيـات تـضـمنت
ــا ال يــقل عن 5 عــدّ وفــرز يــدوي 
ـراكـز وإلـغاء ـئـة  في جـمـيـع ا بـا
نــــتـــــائج انــــتـــــخــــابــــات اخلــــارج
والـنازحـ لثبـوت خروقـات تزوير
جـسيم ومـتعمـد وتواطـؤ حسب ما
ورد فـي تـوصـيـات واســتـنـتـاجـات
الـلجنة الـعليا) واوضـح البيان ان
( اجملــلـس وجّه جــهــاز اخملــابـرات
الـــوطــني وجـــهــاز االمن الـــوطــني
واالجــهــزة االسـتــخــبـاريــة لـوزارة
ــتـالعــبـ الحــقــة ا الــداخــلــيــة 
واتـــخــاذ االجــراءات الـــقــانـــونــيــة
بـحقهم وفـقا للـقانون) مـشيرا الى
دعي الـعام أن (اجملـلس طـلب من ا
حتـريك دعـاوى جـزائـيـة بـنـاء عـلى
مـاورد في الـتقـرير) وتـابع الـبـيان
ان (اجملــلس يــحــيل الــتــقــريـر الى

هـيـئـة الـنـزاهـة لـلـتـحـقـيق واتـخاذ
االجـراءات الرادعة ويحال التقرير
الـى مـجـلس الــنـواب الخــذ مـايـراه
مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2
من التوصيات الواردة) مؤكدا أنه
ا ورد (كـإجراء احترازي ونتيجة 
فـي الــتــقـــريــر مـن امــور خـــطــيــرة
تـقتضي وجـود مسؤولي مـفوضية
االنـتخابـات من درجة معـاون مدير
عــــام فـــمــــا فــــوق تـــقــــرر وجـــوب
اسـتـحصـال موافـقة الـعبـادي  قبل
ســفـــرهم خــارج الــعــراق). وكــانت
ـانـية جلـنـة تـقـصي احلـقائق الـبـر
ــشــكــلــة لــلــتــحــقــيق بــخــروقـات ا
االنــــتـــخـــابـــات دعـت احلـــكـــومـــة
ان الى (سحب يد) والـقضاء والبر
ــفـوضــ في مـفــوضـيـة مــجـلس ا
االنـتـخـابات واحـالـتـهم للـتـحـقيق
فــيـمــا عــزت تـســبـبــهم بـــالـتــزويـر
لـكونهم أصـبحوا (غيـر امناء) على
اصــــوات الــــشـــعـب. كـــمــــا صـــوّت
اجملـلس فـي جلـسـته عـلى ضـوابط
ـــتـــرتـــبــة بـــحق ــبـــالغ ا اطـــفـــاء ا

ــسـتــأجــرين لـلــعــقـارات بــبـعض ا
احملـافظات و عـلى تخصـيص مبلغ
مـــــالي مـن مــــوازنـــــة الــــطــــوارىء
ـواجـهـة االعـطـال الـكـهـربـائيـة في
فـــتــرة الــذروة. وتــابـع الــبــيــان ان
(اجملــــلس صــــوّت عـــلى مــــشـــروع
قـــانــون الـــتــعـــديل االول لـــقــانــون
صــنـدوق اســتـرداد امــوال الـعـراق
رقم  9 لـسنة 2012 وعـلى مشروع
قــــانـــون انـــضــــمـــام الــــعـــراق الى
االتــفـاقـيـة الـدولــيـة لـضـبط وادارة
مــيـــاه الــصــابــورة والــرواسب في

الــــســــفـن لــــعـــام  2004 كــــمــــا 
الــتــصـويـت عـلـى حـمــايــة عـدد من
ــنــتـــجــات احملــلــيــة). فــيــمــا عــد ا
الـعـبـادي إعـادة االنـتـخـابـات خـطأ
سـيـؤدي الى فـراغ دسـتـوري. وقال
فـي مؤتـمـره الـصـحـفي االسـبـوعي
امـس ان (جلــنــة الــنــظـــر بــنــتــائج
االنــتــخـابــات كــشـفـت الـكــثــيـر من
ــــعــــلـــومــــات وكــــشــــفت ايــــضـــا ا
مـسـؤولـيـة مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات
وحتــمــلــهـا اجلــزء االكــبــر من هـذا

ـــــــــوضـــــــــوع) عـــــــــادا( اعــــــــادة ا
االنــتـخــابـات خــطـأ والــدخـول  في
فــراغ دسـتــوري وان  اخلـرق الـذي
حـدث في االنتخـابات لم يحدث من
قــبل وهــنــاك مــشـكــلــة في طــريــقـة
االنـتـخـابـات وعـدم فـحص الجـهزة
االنـتخابـات وهذا خرق خـطير ولو
اجــري الــفـحـص قـبل فــتــرة وثـبت
عـدم كـفاءة االجـهزة التـخذنـا قرارا
بــعـدم االعـتــمـاد عـلــيـهـا) واوضح
الـعبادي ان ( االعتـماد على اجهزة
غــيـر مــفـحــوصـة وعــلم مـفــوضـيـة
االنـتخـابات بـذلك هو خـرق كبـير)
مشيرا الى ان ( احلكومة ستستمر
بـالتحقيق في موضوع االنتخابات
ــوجـــودة حــقـــيــقـــيــة ـــلــفـــات ا وا
ونـتابعـها وقد تـصدر اوامر بـالقاء
الـقــبض بـشـأن مـتالعـبـ بـنـتـائج
االنـتـخابـات). ورحب مكـتب رئيس
مــجـلس الــنـواب ســلـيـم اجلـبـوري
بــقــرارات مــجــلـس الــوزراء بــشـأن
كتب االعالمي االنـتخابـات. وقال ا
ـان في بيان امس  إن لـرئيس الـبر

(ظـروف االنتخابات وما شابها من
عــــمــــلـــيــــات تـــزويــــر وتالعـب قـــد
انـعكـست سلـبا عـلى الوضـع العام
لــلـبـالد وخـلــقت ازمـات جــديـدة لم
يـكن الـبـلـد فـي حاجـة لـلـدخـول في
مـتـهـاتـهـا ودهـالـيـزهـا لذا فـان كل
ــتــخــذة لــلــكــشف عن االجــراءات ا
ـا يـصب في الـتـزويـر والـتالعب ا
مـــصــلــحـــة الــبـــلــد ويــحـــفظ امــنه
ومـــســـتـــقـــبل اجـــيـــاله) وأضـــاف
(نــثـمن عـالــيـا ونـرحـب بـالـقـرارات
الـتي اتـخـذهـا مـجـلس الـوزراء في
جـلسته الذي تـضمن اجراءات عدة
لـــتـــصـــحـــيح مـــســـار الـــعـــمـــلـــيــة
االنـتـخـابيـة واعـادة الـثقـة بـالـنهج
ـتبع في البالد).وعد قراطي ا الـد
الـبيان (تـلك القرارات مهـمة ودعما
لــلـقــرارات الـتـي اتـخــذهـا مــجـلس
كن ان الـنـواب بـهذا اخلـصـوص 
تـمثل انعطافـة كبيرة وحتوال بارزا
ــــكن ان يــــســــهم بــــاالســـراع في
تـــشــكـــيل احلـــكــومـــة واســتـــقــرار

االوضاع).

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

كـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة عن أن تـأخر
حتـميل وتفـريغ ناقالت النـفط يكلف
شـــركــة تــســـويق الــنـــفط (ســومــو)
غرامات تزيد على مئة مليون دوالر.
 وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
(الـــتـــأخــيـــر احلــاصـل في حتـــمــيل
وتـــــفـــــريغ الـــــنـــــاقـالت اخلـــــاصــــة
ـشـتـقـات الــنـفـطـيــة كـلف شـركـة بــا
سـومـو التـابعـة لوزارة الـنفط خالل
عـــام  2017 مـــبـــلغ مـــئـــة مـــلـــيــون
إضـافة إلى  13 مـليون و620 دوالرٍ
الـف دوالرٍ كــغــرامــات مـــالــيــة عــلى
الـشركـة فيـما يـخص عقـود اخلدمة
ــدة ذاتــهـا) لــلــنــفط اخلــام خـالل ا
مــشـيـرا الى ان (الــشـركـة لـم تـلـتـزم
ــصــادق بــكــمــيــات الــنــفط اخلــام ا
عـليـهـا للـتصـدير السـتمـرار انقـطاع
وانئ تكرر في ا الـتيار الكهربائي ا
اجلـنــوبـيـة بـشـكل يـضـر بـاجلـداول
ـعـدة للـتصـدير وحتـميل الـناقالت ا
وقــصـور ســعـات اخلــزن وشـبــكـات
األنــــابــــيـب واحلــــاجــــة إلى زيــــادة
سـعتها في ح تمت إضافة معدات
ــــوانئ) الــــضـخ واألنــــابــــيـب في ا
واضــاف ان (اسـتــمـرارتــذبـذب نـفط
خـــام الـــبـــصـــرة وعـــدم اســـتـــقـــرار
ـواصـفـات الـنوعـيـة الـتي تـتراوح ا
درجـة الكـثافـة النـوعيـة ب 28 الى
 32 درجــة  والسـيـمـا ان انـخـفـاض
الـكثافـة بدرجة واحـدة يكبـد العراق
خسارة مالية تقدر بنحو  800 ألف

دوالر عن كل ناقلة).
 الفـــتــا الى  (ضـــعف طــاقـــة الــضخ
وإجـــراءات الــتـــحـــمــيل فـي مــوانئ
اجلـنوب بالرغم من أن نفط البصرة
ـئة تـقريـباً من يـشـكل نسـبة  85 بـا
مـــجــمل صــادرات الـــعــراق بــســبب
تـوقفاتٍ متكـررةٍ للتوربيـنات نتيجة
ـا مـشـاكل فـنـيـة وأعـمـال صـيـانـة 
أدى إلـى عــــــــزوف الـــــــزبــــــــائـن عن
الــتــحــمــيل مــنه وقــلل مـن مــعـدالت
الـتصـدير) مـؤكدا (استـمرار حاالت
تـــكــرار ذات األعـــضــاء في مـــجــلس
اإلدارة كـعـضـو أصيل مـعـ وجلان
جتـديـد عـقـود الـنـفـط اخلـام وإعداد
ـقـتـرحة جـداول بـالـتـخـصـيـصـات ا
لـلـشـركات الـراغـبـة بـالتـعـاقـد فضال
عن فـتح الـعـروض ألعـضاء الـلـجـنة
اخلـاصـة بـدراسـة وحتـلـيـل الـسوق
ـي وحتـديـد واقـتراح الـنـفـطي الـعـا
الــفـروقـات الـسـعـريــة لـلـنـفط اخلـام
الـعـراقيـة  بـاالضفـة الى عـدم وجود
ـفـتش الـعـام ـثل مـكــتب ا تــوقـيع 
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طـــــــــالـب االحتـــــــــاد الـــــــــوطــــــــــني
الـكـردسـتـاني اخلـارجـيـة الـتـركـية
ــراجـعــة تـصـريــحـاتــهـا من اجل
هـمايـة السالم وعدم اراقـة الدماء 
نـافـيـا االتـهـامـات بـشـأن دعم حزب
تحدث العمال الكردستاني. وقال ا
بـاسم االحتـاد سـعـدي احـمـد بـيـره
ردا عـــــلى تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــر
اخلـارجـيـة الـتـركي مـولـود جـاوش
اوغـلو ان (االحتاد يناضل من اجل
ـشـكـالت بـالــسالم عن طـريق حـل ا
سـيـاستـه الثـابـتة ومـنـذ مبـاحـثات
الـبقاع عام  1993بـ تركيا وحزب
الـعمال الكردستاني وايقاف القتال
ـبـادرة من الـرئـيس الراحل جالل
الــطـالـبـاني) وأضــاف ( ال نـتـمـنى
هـدر اي قطـرة دم لالكراد اواالتراك
ونــدعــو اخلــارجـيــة الــتــركــيـة الى
مــراجـعــة دقــيـقــة لــتـصــريــحـاتــهـا
حلـمـاية الـسالم). وحذر مـصدر من
االحتـــاد من خــطـــورة شن تـــركــيــا
لــهـجــمــات عـلـى مـنــاطق يــسـيــطـر
صدر عـليهـا حزب العمـال . وقال ا
ان (هـــنـــاك نـــحـــو  700 قـــريـــة في
ـنطـقة الـتي يسـيطـر علـيهـا حزب ا

الـعـمـال وفي حـال شـنـت تـركـيا أي
هـجـمات فـيـسبب ذلـك أزمة الجـئ
جــديــدة). فــيـمــا أفــاد مــصــدر بـأن
ـدفـعـيـة الـتـركـيـة قـصفـت منـاطق ا
حــدوديـة تــابــعـة حملــافـظــة دهـوك.
ـصـدر في تـصريح امس إن وقـال ا
ـدفـعـيـة الـتـركـيـة قـصفـت مواقع (ا
في مـــــحــــيط نـــــاحــــيــــة ديــــرلــــوك
احلـدودية التابعة لـقضاء العمادية
شـــمـــال احملـــافـــظـــة) وأضـــاف أن

(ألــســنـــة الــنــيــران تــصــاعــدت من
ــواقع الـتي تــعـرضت لـلــهـجـوم) ا
الفـتـاً إلى أن (القـصف مـستـمر ولم
يـتم التـعرف عـلى حجم اخلـسائر).
ونـشـرت صحـيـفـة بريـطـانيـة مـقاالً
لــهـنــا لـوســيـنــدا سـمــيث بـعــنـوان
األتـراك جاهزون لشن هجمات على
االكــــراد من  11قــــاعـــدة عــــراقـــيـــة
جـديدة. وأضافت سمـيث أن (تركيا
تــتـحـضـر لــشن هـجـمــة عـلى حـزب
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الــعـــمــال في خــطــوة يـــأمل فــيــهــا
الـــــرئــــيـس الــــتـــــركي رجـب طــــيب
أردوغـــان بــــأنـــهـــا ســـتــــدعـــمه في
انـية االنـتخـابـات الرئـاسيـة والبـر
الـــشـــهـــر اجلـــاري) الفـــتـــة الى ان
(اجلــيش الـتــركي أنـشـأ  11قــاعـدة
جــديـــدة في الــعـــراق غــالــبـــيــتــهــا
بـــالـــقــــرب من حـــدوده مع إيـــران)
ـنــطــقـة تــعــد مــعـقالً مــؤكــدة ان (ا
حلـزب الـعـمـال الـكـردسـتانـي) على
حـد تـعـبـيرهـا . ونـقـلت سـميث عن
احملـــلـل مـــاكس هـــوفـــمن قـــوله إن
(أردوغــــــان لـــــديـه تـــــاريخ فـي شن
هجمات خارجية السيما العسكرية
مــنـهـا عــنـدمـا يــشـعـر بــأي تـهـديـد

انتخابي). 
و أعــــلن اجلــــيش الـــتــــركي عن إن
ضــربــة جــويــة نــفــذتــهـا طــائــراته
احلــربـيــة اسـفـرت عـن مـقـتـل سـتـة
مـسـلـحـ من حـزب الـعـمـال. وقـال
اجلـــيـش عـــلى مـــوقـع تـــويـــتـــر إن
(الـــضــربـــة اجلــويـــة الــتي نـــفــذت
اسـتـهـدفت منـاطق هـاكـورك وجارا
ومـتـيـنـا والـزاب وقـنـديل وأفـاسـ
فـي شمال الـعراق ودمرت  16هـدفا

للحزب). 
وعــادة مــا تــنــفـذ تــركــيــا ضــربـات
جـويـة ضـد أهـداف تـابـعـة لـلـحـزب

بــشــمــال الـــعــراق حــيث يــتــمــركــز
احلـزب في جبـال قنديل كـما هددت
أيـــضــا بـــتـــنـــفــيـــذ عـــمـــلــيـــات في
ســنــجـار.الى ذلك نــفى قــائــمـمــقـام
قــضـاء سـنـجـار في نــيـنـوى وكـالـة
فـهد حامد وجود اي قوات امريكية
وسط الـــقـــضــاء. وقـــال حـــامــد في
تـــــصــــريـح امس ان (احلـــــديث عن
تـواجـد قوات امـريكـيـة في سنـجار
عـار عن الـصـحة لـكن احلـقيـقـة هو
ـستـشاريـ الـعامـل ان قـوة من ا
ضـــمن قـــوات الـــتـــحـــالف الـــدولي
جــاءوا بـرفــقـة قــوة تـابــعـة لـوزارة
الـدفـاع من الفـرقـة التـاسـعة الـلواء
ــدرع 37 الجـــراء كــشف مـــوقــعي ا
عـلى الشريط احلـدودي ب العراق
وســوريــا)  مـــشــيــرا الى ان (هــذه
الـقـوات اسـتـقـرت مـنـذ اربـعـة ايـام
قـرب قرية ام ذيبان التـابعة لناحية
الــبــعــاج عــلى الــشــريـط احلـدودي
وتـعمل على تقو االوضاع فيها).
وكـان إردوغان قـد أشار إلى عمـلية
لــــلـــجــــيش الـــتــــركي فـي الـــعـــراق
وســــوريــــا. وقــــال أردوغــــان خالل
جتــمـع انــتــخــابـي ان (قــنــديل هي
الـتالـية وسنـجار بـعدها وكـلتـاهما
في شـمال العراق وسنواجه كل من

يهدد ويزعج بالدي). 
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بـصفة مراقب على مـحاضر اجتماع
جلــنــة جتــديــد الــعــقــود لــتــصــديـر
الـنفط) وتـابع ان (الهـيئـة شخصت
ــــتـــخــــذة من ضــــعف اإلجــــراءات ا
الــشــركــة بــشــأن مـتــابــعــة تــنــفــيـذ
الحــظـات وأن نـسـبـة االسـتـجـابـة ا
ـطـلـوب األمـر الذي ـسـتـوى ا دون ا
ــتــابــعــة مع يــتـــطــلب اســتــمـــرار ا
ــعــنـيــة بـغــيــة مـعــاجلـة اجلــهـات ا
الـسلبيات خدمة للـمصلحة العامة).
ولـم يتسن لـ(الزمـان) احلصول على

تعليق من الوزارة.
وبـاشرت الوزارة بـتحمـيل وتصدير
اول شــحـنــة من الـنــفط اخلــام عـبـر
ــؤانئ اجلـنــوبـيـة بــعـد تـوقف دام ا

نحو  ثالثة عقود. 

وقــال مــديــر عــام الــشــركــة حــســ
عـالوي في بــــــيـــــان امس ان (هـــــذه
اخلـطـوة تـأتي بـتـوجـيه مـن الـوزير
جـبار علي اللعيـبي الستعادة نشاط
شــركـة الـنـاقالت الـعــراقـيـة في نـقل
ــشــتــقـات الــنــفــطــيـة الى اخلــام وا
الـعـالم كـافة). مـوضـحا ان (الـشـركة
تـخـطط لـبـنـاء إسـطـول مـتـكـامل من
الــنــاقالت الـعــمالقــة العـادة الــعـمل
بـــالــــنـــاقل الـــوطـــني) واضـــاف ان
(الــشـركـة أبـرمت عـددا من اتـفـاقـات
الـتعـاون مع الشـركة الـعربـية لـلنقل
ـرحلي الـبـحري في خـطوة لـلبـناء ا
لــهـذا الـقــطـاع الـذي تــوقف نـشـاطه
مـــنـــذ عــام  1991 وتـــشـــمل الـــنــقل
شـترك  واعداد وتدريب والـتعاون ا

ـالكــات الــوطـــنــيــة وبـــواقع مــئــة ا
مـتدرب سنـويا بهـدف إدارة أسطول
قـبلة). بدوره  قال الـناقالت للـمدةا
ـتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ا
إن (حــمــولــة هــذه الــشــحــنــة تــبــلغ
مــلـيـوني بـرمـيل وســتـقـوم الـشـركـة
بـتــحـمـيـلـهـا ونــقـلـهـا الى الـواليـات
ــتـحــدة لـصــالح احـدى الــشـركـات ا
ـتعاقدة مع شركـة تسويق النفط). ا
مـؤكدا (حصول شركة الناقالت على
شـــــهـــــادات اجلـــــودة اآليـــــزو وهي
خـطـوة مـهـمة من الـوزارة بـتـنـشيط
هـذه الـشـركـة وحتـويـلـهـا من شـركة
خـــاســرة الى شـــركــة رابــحـــة عــبــر
شـتقات النفطية تـفعيل نشاط نقل ا

والنفط اخلام). 
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