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طبعة العراق 
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عـــمــــوم الــــبالد) مــــشـــدداً عــــلى
(ضــــرورة حــــمــــايـــــة صــــنــــاديق
مـكنـة بعد االقتراع بـكل الطـرق ا
حـادث احلــريق االخـيــر). بـدوره
أكــد نــائـب رئــيس اجلــمـــهــوريــة
رئــيـس ائــتـالف دولــة الـــقـــانــون
ـالـكي لـكـوبـيش ضـرورة نـوري ا
اتخـاذ اجـراء اصالحي لـلـعـمـلـية
ـكـتب االنـتـخـابـيـة . ونــقل بـيـان 
ـالــكي عـنـه تـأكــيـده خالل لــقـاء ا
ــاثـل (ضــرورة اتـــخـــاذ اجــراء
اصالحي لـلـعــمـلـيـة االنــتـخـابـيـة
التي اقتـرنت بالتـزوير والتالعب
بالـنتـائج بحـيث يكـون منـسجـماً
مع الـــقـــانـــون ويــــرضي جـــمـــيع
األطـــــراف)  مــــــشــــــيــــــراً الى ان
(تـــشــــكــــيل احلــــكـــومــــة من دون
مــعــاجلـــة حــالـــة الــتـالعب الــتي
رافقت االنـتـخـابات امـر مـرفوض
وال يَـصْب في مـصـلـحـة الـعـمـلـية
السياسية) مـعربًا عن (استعداد
ائـتالف دولــة الــقـانــون لاللــتـزام
ا تـتـفق عـلـيه الـقوى الـوطـنـية
من حــلـول لـالزمــة  رغم الــضـرر
الذي تـعـرض له من جـراء عمـلـية
الـــتـــزويـــر والــــتالعب بــــنـــتـــائج
االنــتـــخـــابـــات) بــحـــسب قـــوله.
والتقـى كوبيـش  برئيـس مجلس
الـقــضــاء االعــلى الــقـاضـي فـائق
زيـدان وأكـد له اسـتـعـداد الـبـعـثة
ـساعـدة جمللس الدولـية لتـقد ا
ــفـــوضــيــة الــقـــضــاء في إدارتـه 
االنتخـابات في احملـافظـات كافة.
ــركـز ووفـقًــا لــبـيــان صــادر عن ا
االعالمي لــلــمــجــلس فــإن زيــدان
وكـوبـيش بـحــثـا خالل لـقــائـهـمـا
اجــراءات مــجــلس الــقــضــاء  في
تـطـبـيق قـانـون الــتـعـديل الـثـالث
لــقـــانـــون انـــتــخـــابـــات مــجـــلس
الـــنــــواب.  ودعــــا نــــائب رئــــيس
اجلـــمــــهــــوريـــة رئــــيس ائــــتالف
الوطـنـيـة ايـاد عالوي الـى إجراء
ضي استـفتـاء شـعبي لـتـحديـد ا
طعون بها باعتماد االنتخابات ا

أو تبني انتخابات جديدة. 
وقـــــــــــال عـالوي فـي بــــــــــــيـــــــــــان
تلقته(الزمان) امس انه(بناءً على
مــا حــصل مـن إحــراق صــنــاديق
االقـتراع فـي الـرصـافة كـجـزء من
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ـتـحـدة بـقوة دخلـت بعـثـة اال ا
امـس فـي اجلـــــــــــدل واحلـــــــــــراك
الــــدائــــرين بــــشــــأن تــــداعــــيــــات
االتـهـامـات بـتــزويـر االنـتـخـابـات
الــنــيــابــيـــة غــداة احلــريق الــذي
الــتـــهم صــنـــاديق االقـــتــراع  في
جـانب الــرصــافــة من بــغـداد اول
امس مبـديـة اسـتـعدادهـا لـتـقد
ـسـاعــدة في حل االزمـة  فــيـمـا ا
تصاعدت دعوات قادة االئتالفات
السـيـاسـيـة الى الـعمـل اجلاد من
اجل تـــــفـــــادي االســـــوأ وتـــــدارك
الـــضـــرر احلـــاصـل من احلـــريق.
ـثل االمـ الـعام لال وأجرى 
تحـدة في بغـداد يان كـوبيتش ا
ســـلــســـلـــة لـــقـــاءات مع عـــدد من
ـسـؤولــ لـبــحث اإلشـكــالـيـات ا
التي رافـقت العـمـليـة االنتـخابـية
وسبل مـعـاجلـتهـا وفق الـدسـتور
والـقــانـون. وأكــد رئـيس مــجـلس
الــنــواب ســلــيم اجلــبــوري خالل
استقـباله لـكوبـيش امس  حرص
ان عـلـى تـصـويب الـعـمـلـية الـبـر
االنتخابية بالطريقة التي تضمن
عـدم ضــيـاع اصــوات الــنـاخــبـ
ـكـتب اجلـبوري .وبحـسب بـيـان 
تـلـقـته(الـزمـان) امس فـإنه (جـرى
خالل اللقـاء استعـراض تطورات
االوضاع السيـاسية واالمـنية في
ـان الـبالد ونـتـائج قـرارات الـبـر
ـتعـلقـة بـتعـديل قـانون االخيـرة ا
االنـتـخـابـات وتـشـكـيل احلـكـومـة
ـــقــــبــــلـــة).ونــــقل الــــبـــيــــان عن ا
اجلبوري قـوله ايضًا ان (الـلجان
ـعــنــيــة تــتــعـامـل مع الــقـرارات ا
االخـيـرة وفــقـاً لــلـقــانـون وضـمن
النصوص الـدستوريـة التي تلزم
اجلــــمــــيع عـــــلى احــــتــــرام ارادة
الـــشـــعـب). والـــتـــقـى اجلـــبـــوري
بــاعـضــاء الــلــجــنــة الــقــانــونــيـة
النـيابـية واسـتعـرض معـهم ابرز
تطورات ملف االنـتخابات.  ونقل
ـكتـبه تـلقـته(الـزمان) امس بيـان 
بـاشرة في عنه تـأكيـده (اهمـية ا
االجـراءات الـقـانــونـيـة لــلـتـعـديل
الذي يعطي احلـق في اعادة العد
والفرز ألوراق االقتـراع يدوياً في

مـسـلـسل إجـهــاض االنـتـخـابـات
واســتــنــادا الـى عــزوف الــشــعب
ـــــشـــــاركـــــة في الـــــعـــــراقي عـن ا
االنـتــخــابــات فال بــد من إيــجـاد
صـيـغــة تـعـيــد لـلـشــعب الـعـراقي
الكر ثـقته بالـعملـية السـياسية
واالنــتـخــابــيــة عــبــر إشــراكه في
اتــخــاذ الــقـــرار) مــضــيفً (نــرى
ضـرورة إجـراء اسـتـفـتـاء شـعـبي
ــــضي بـــاعــــتـــمـــاد لـــتـــحــــديـــد ا
طعون بها أو تبني االنتخابات ا
انــتــخــابـــات جــديــدة في ظــروف
طـــبـــيـــعـــيـــة حتت إشـــراف األ
تحدة وبإدارة القضاء العراقي ا
والقبول بـالنتائج الـتي تتمخض
عـنـهـا أيـا كــانت). وطـالب رئـيس
التـحـالف الـوطـني عـمـار احلـكيم

اجلهـات الـعـلـيا بـ(تـشـكـيل جلـنة
حتـقـيـقـية لـلـوقـوف عـلـى أسـباب
هـذا اخلـرق الــكـبــيـر ومـحــاسـبـة
ـقـصـرين وكـشف الـدوافع الـتي ا
كــانت وراءه). وأعـــرب في بـــيــان
عن (الـقــلق الـبــالغ) إزاء احلـادث
وحـــــذر مـن (ضـــــيــــــاع أصـــــوات
الــــنـــاخــــبــــ ).ودعــــا احلــــكــــيم
ــعــنـــيــة ألخــذ أعــلى (اجلــهــات ا
درجـــات احلــــيـــطــــة واحلـــذر في
احلـفــاظ عــلى مـخــازن صــنـاديق
االقـــــتـــــراع في عــــــمـــــوم الـــــبالد
وتـفــويت فــرصـة الــتالعب بــهـا)
مــــشــــدداً عــــلـى ضــــرورة(ضــــبط
النـفس واحلفـاظ عـلى االستـقرارِ
السـيـاسي ) ..بـدوره أكد اخلـبـير
القانونـي طارق حرب ان احلريق

ضّــيق األمــر لــيــكــون أمــا إلــغــاء
انـتــخــابــات الـرصــافــة أو إلــغـاء
االنـتــخــابــات الـســابــقــة وإجـراء
انـتـخـابــات جـديـدة . وقـال حـرب
في بيـان تـلـقـته(الـزمان) امس ان
احلريق (ترتب عليه القضاء على
كل مــا يـــتــعـــلق بـــاالنــتـــخــابــات
السـابـقـة في مـسـتـودع واحد من
أصل أربعة مسـتودعات وإن قيل
ـــســـتـــودع هـــذا مـــخـــصص ان ا
لالجـهـزة االلــكـتـرونــيـة اخلـاصـة
بـــاالنـــتــخـــابـــات) مـــشـــيـــراً الى
ان(أصابع االتهام تـشير الى فعل
جـزائي مــتـعــمـد ولـيـس خـطـأ او
تــمــاســا كـهــربــائــيــا) الفــتــاً الى
ة احلريق ان(هناك جزم في جر

هذه).

وتابع (وحـيث ان العـد والفرز لم
يـبـدأ فـهـنــالك واحـد من أمـرين ال
بــد من اتـــخــاذهـــمــا  االول عــدم
حـســاب االصــوات في صــنــاديق
الــرصــافــة وإبــطــالــهــا وهــذا من
ـفـوضـيـة بـادارتـها اخـتـصـاص ا
اجلــديـدة مـن الــقــضـاة والــثــاني
اعادة االنتخابات بأجمعها وهذا
يتطلب قانونا واألمثل هو السير
بالـطـريقـتـ أي ابطـال صـناديق
الرصافة سواء صدر قانون الغاء
االنـتـخــابـات الــسـابـقــة وحتـديـد
موعد انتخـابات جديدة في نفس
تاريخ اجـراء انتـخـابات مـجالس
احملافظات لكي ال نحمل اخلزينة
 نفـقـات جديـدة) مـشـيراً الى  ان
ـــة (احلـــريق احلــــاصل واجلــــر

داغــو" (االمـر بــيـدك) احلــدث الـذي
شـارك فـيه نـحو  175الـف شخص

تطلب نقلهم نحو الف حافلة.
ــتــحـدث بــاسم اجملــمــوعـة وقــال ا
انـــخـل اويـــاربـــيـــدي في مـــعـــرض
نـاصرين في فـكتـوريا مـخـاطبـته ا
حـول تقريـر مصيـر منطـقة الباسك
"لــقــد اثــبــتــنـا انــنــا نــريــد تــقــريـر

ستقبل السياسي لهذا البلد". ا
ودعـــــمـت احتـــــادات نــــــقـــــابـــــيـــــة
ومـجـموعـات سيـاسيـة عدة مـؤيدة
ـبـادرة الــتي شـاركت لـالسـتـقـالل ا
فـيها شخصـيات من "حزب الباسك

القومي".
ـان اقـلـيم الـبـاسك وقـال رئـيس بـر
بـــاكــارتـــشــو تــيـــخــيـــريــا إن هــذه
الـتـظـاهـرة "تثـبت انـنـا امـام شعب

نــــشـط وحــــيــــوي يــــريــــد اتــــخـــاذ
وقراطية". القرارات بطريقة د

وفـي  2014و 2015نــــــــــظــــــــــمـت
اثلة للـمطالبة اجملـموعة انشطـة 
بـاجراء اسـتفـتاء لتـعزيـز احلريات
الــســيـاســيــة في مــنــطـقــة تــتــمـتع
بــالــفـعـل بـاســتــقاللــيــة سـيــاســيـة
وجب الدستور وثـقافية كبيرت 
االســبــاني عـلـى غـرار كــاتــالـونــيـا
قلب االخر من جبال البيرينيه. وا
ويــهـدف احلـدث الى اظــهـار الـدعم
لـكـاتالـونيـا التي سُـجن العـديد من
ــؤيــدين لالســتــقالل او قــادتــهـــا ا
فــروا الى خـارج الــبالد في اعـقـاب
االســتـفــتـاء عــلى االسـتــقالل الـذي
ــاضي واعــتــبــرته اجــري الــعــام ا

مدريد غير دستوري.
ـؤيدة لالسـتقالل وتـناور الـقوات ا
في مـنطقة الـباسك من اجل التمتع
بـنفـوذ اكبـر بعـد ان اعلـنت منـظمة
ايـتـا االنـفصـالـية في  3ايـار/مـايو

حل نفسها.
وأوقـعت منظمة ايتا التي تأسست
في  1959إبــــان ديــــكــــتــــاتــــوريـــة
فـرنشيسكو فرانكو  829قتيال في
حـــمــــلـــة اغـــتـــيـــاالت واعـــتـــداءات
بــالـقـنــابل في اسـبــانـيـا وفــرنـسـا
بــاسم اسـتـقالل "اوسـكـال هـيـريـا"
اقـليم الباسك االسـباني والفرنسي

ونافار.
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لــتـصــبح احلــصـة الــكــلـيــة في هـذا
الـــــعـــــام  38 الـف حـــــاج). واوضح
الــعـطـيـة أن (الــهـيـئـة ســتـمـنح هـذه
الــزيـــادة لــلــفــائــزيـن بــقــرعــة احلج
حـصرا وتوزعـها ب احملـافظات كل
ـعـتـمدة حـسب نـسـبـته الـسـكانـيـة ا
ـــركــزي لإلحـــصــاء لـــدى اجلــهـــاز ا
الـسـكـاني بـوزارة الـتـخـطـيط). عـلى
صـعـيـد آخـر أعـلـنت غـرفـة صـنـاعـة
عـــمـــان عن قــيـــام الـــعــراق بـــزيــادة
الـرسوم الكمركـية على بعض السلع
األردنــيـة. وقـال رئـيس الـغـرفـة زيـاد
احلــــمــــصي في تــــصــــريح امس إن
(احلــكـومــة الــعـراقــيـة قــررت فـرض
رسـوم كـمـركيـة إضـافيـة عـلى بعض
الـسلع األردنية مـن شأنها أن تؤدي
الـى مـــــــزيـــــــد مـن الـــــــتـــــــراجـع في
الـــصــادرات األردنـــيــة إلـى الــســوق
الــعــراقـيــة) مــضــيـفًــا أن (الــرسـوم
ـئة الـكـمركـية شـملت إضـافة  20 بـا
عـلى مـسـتـوردات الـعـراق مـن الـبدل
ـــئــــة عـــلى الــــرجـــالـــيـــة و 30 بــــا

مـستوردات العراق من جلي األواني
ئة على والـصحون وبنسبة  50 بـا
الـــدجــــاج وقـــطع الـــدجـــاج و 100 
ـئــة عـلى مــسـتــوردات الـقــشـطـة بــا
ـطـاعيم و 85 وبـعض الـلـقاحـات وا
ئة على مـنتج الشيـبس الطبيعي بـا
ــــســــتــــورد).وطــــالب احلــــمــــصي ا
احلـــكــومـــة األردنــيـــة بـ(االضــطالع
ـــســـؤولـــيــــتـــهـــا من أجل إعـــفـــاء
ـصــدرة إلى ــنــتــجــات األردنــيــة ا ا
العراق من الرسوم التي فرضت قبل

تسعة أشهر).
 وكــــانت الــــســـعــــوديـــة واإلمـــارات
والـــكـــويت قـــد تـــعـــهـــدت بـــتـــقــد
مـسـاعـدات بقـيـمة  2.5 مـلـيار دوالر
لـألردن عقب موجة من االحتجاجات
ضــد إجــراءات تــقـشـف اقـتــصــاديـة
شــهــدتــهــا الــبالد وادت الـى خـروج
تـظـاهـرات شـعبـيـة غـاضـبة اعـقـبـها
اسـتقالة احلـكومة التي كـان يرأسها

لقي. هاني ا
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تـوقعت الهيـئة العامـة لالنواء اجلوية
والــرصــد الــزلـزالـي الـتــابــعــة لـوزارة
الـنـقل انـخـفـاض درجـات احلـرارة عن
مـعدالتـها خالل االسبـوع اجلاري بدءاً
من الـيوم  الـثالثاء .وقـالت الهـيئة في
بـيـان تـلقـته(الـزمـان) امس ان الـطقس
ـنـطـقـة ســيـكـون الـيـوم الـثـالثـاء في ا
الــوسـطى (صــحـواً ودرجـات احلـرارة
تــنـخــفض قـلــيـلًـا عـن الـيـوم الــسـابق
بــيــنــمـا تــنــخـفـض بـضـع درجـات في
أقـسـامهـا الغـربيـة  والـرياح شـمالـية
غـربيـة خفـيفـة الى معـتدلـة السـرعة )
ـنــطـقــة اجلــنـوبــيـة اوضح وبــشــأن ا
الـبـيـان ان (الـطـقس  سـيـكـون صـحواً
ودرجـــات احلــرارة مـــقــاربـــة لــلـــيــوم
الـــســابق ) مـــشــيــراً الـى ان(الــريــاح
سـتـكـون شـمـالـية غـربـيـة خـفـيـفة الى
مــعـتـدلـة الـسـرعـة من 10- 20كم/س
ومــــدى الــــرؤيــــة 8- 10كـم). وكــــانت
مــوجــة حـر قــد اجـتــاحت مــنـاطق في

الـعـراق وتسـبـبت في وفـاة رجل مسن
فـي بــغـــداد. وتـــعــرضـت مــخـــيـــمــات
الــروهـــيــنــغــا في بـــنــغالديش حــيث
يــعـيش نـحـو مـلــيـون الجئ لـتـسـاقط
أمـطار موسميـة ما أدى إلى فيضانات
وانــهــيـارات أرضــيـة من دون ســقـوط
ضـــحــايــا أو أضــرار كـــبــيــرة.وكــانت
مــنــظــمــات اإلغــاثــة قـد حــذرت من أن
ـوسـمـيـة قـد يـتـسبب فـصل األمـطـار ا
قبلة في بـكارثة إنسانيـة في األشهر ا
اخملــيم الــذي يــعـد األكــبــر في الــعـالم
والـذي يـؤوي الجـئـ فـروا من أعـمال
ـــار (بــورمــا).ومن الـــعــنف في مـــيــا
ـتوقع أن تـتعرض مـنطـقة اخمليم في ا
جــنـوب شـرقـي بـنـغالديش ألعــاصـيـر
قـــويــة ولــتــســـاقط أكــثــر مـن مــتــرين
تر من األمطار خالل األشهر ونصف ا
ـقـبـلــة أي مـا يـقـارب ثالثـة الــثالثـة ا
أضـعاف كـميـة األمطـار التي تـشهـدها
بـريـطانـيـا في عـام كامل.وأعـلن مـكتب
األرصــاد اجلـــويــة في بــنــغالديش أن
مــنـطــقـة كـوكـس بـازار حـيـث يـعـيش

الـعـديد من الالجـئ في خـيام أقـيمت
فــوق هـــضــاب شــهــدت مــنــذ مــســاء
الــسـبت تـسـاقط  138 مــلـلـيـمـتـراً من
ـــتـــحـــدثــة بـــاسم األمـــطـــار.وقـــالت ا
ــتــحـــدة لــشــؤون مـــفــوضــيـــة األ ا
الـالجـئــ كــارولـ جــلــوك ان(بـعض
األقـسـام كمـلـعب كـرة القـدم في سـبيل

ـيـاه ـيـاه وغـمـرت ا ـثـال فـاضت بـا ا
ــنـازل وحــصــلت انـهــيـارات بــعض ا
أرضـيـة) مـضيـفـة ان(األوضاع سـيـئة
وسـميـة سيـشكل وأن فـصل األمطـار ا
أكــبـر حتـد لـكل مـن يـشـارك في تـقـد
ـسـاعـدة اإلنـسـانـيـة دعـمـاً حلـكـومـة ا

بنغالديش).
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{ سـان سباسـتــــــيان (إسـبانيا)-
ا ف ب:  شــــــبك نـــــحـــــو  175الـف
شـخص ايـاديـهم لتـشـكـيل سلـسـلة
بشرية بطول  202 كيلو متر امس
في مــنـطـقــة الـبـاسك في اســبـانـيـا
لـلـمـطـالـبـة بـاجـراء اسـتـفـتـاء عـلى
ـــنــطــقـــة االســبـــانــيــة اســـتــقالل ا
الـــشـــمـــالـــيــة بـــحـــسب مـــا اعـــلن

نظمون. ا
ـــشــــاركــــون اعالم اقــــلــــيم ورفـع ا
الـبــاسك خالل تـشـكـيـلـهم سـلـسـلـة
بــشــريــة تــمــتــد من مــنــتـجـع سـان
سيباستيان الساحلي الى فكتوريا
ان عـاصمة االقـليم حيث مقـر البر
نـطقة بـلباو التي احملـلي مرورا 

تشكل مركزا لالعمال.
ونــظـمت مـجـمــوعـة "غـوري اسـكـو

و 2013 باعتـقال اثـن من أبرز
ـحــافــظـة صالح قـادة  داعـش  
الــــديـن الــــتي تــــعـــــد تـــــــكــــريت

مركزها). 
 وبــدأت احلــكـومــة الــشــعــبــويـة
اجلديـدة في إيطـاليـا سريـعا في
ـنــاهـضـة تـطــبـيق سـيــاسـتــهـا ا
للـمـهاجـرين إذ رفـضت السـماح
ـــئـــات مـــنـــهم بـــالـــوصـــول إلى
أراضـيــهــا. وقــال بــيـان امس ان
(منظمة غـير حكومـية استطاعت
إنقاذ  629 مهـاجرا غيـر شرعي
توسط كادوا يغرقون فـي مياه ا
خالل ســـلـــســـلـــة عـــمــلـــيـــات في

الساعات األخيرة) .
ـهاجرين ولفت الى ان (من ب ا
 123 قــــاصـــرا و 11 طــــفال و7
نــســاء حــوامل مــشــيــرة إلى أن
لديها من الطعام ما يكفي يوم
أو 3 ) . واشــار الى ان (تــنــفــيـذ
الـعـمـلـيـات جـاء بـنـاء عـلى طـلب
من مركز تنسيق اإلنقاذ البحري
اإليـطــالي لــكن عــنـدمــا اقــتـربت
ـهاجـرين الـسـفـيـنة الـتـي تقـل ا
فـــوجــــئت بـــإعالن الــــســـلـــطـــات
ـوانئ مغلـقة أمام اإليطالـية أن ا
هـاجـرين). فـيمـا رفـضت  روما ا
اســتــقــبــال الـالجــ بــعــد طــلب
نـظمة السـلطـات اإليطـاليـة من ا
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اكــد خـــبــيـــر في مــجـــال حــقــوق
االنسـان خلـو االتفـاقات الـدولية
من قــانــون يـــنص عــلى االبــعــاد
القسـري للـمهـجرين مـشيرا الى
ـبــاحـثـات مع دول فـتح ابــواب ا
الــغــرب لـلــتــأكــد من جــنــســيـات
الـــــذيـن تـــــمت اعـــــادتـــــهـم خالل

اضية.  السنوات ا
وقـــال اخلــــبــــيـــر كــــامل امـــ لـ
(الــــــزمــــــان) أمس ان (جــــــمــــــيع
االتــفـاقــات الــدولـيــة خــالــيـة من
قــــانــــون يــــنص عــــلـى االبــــعـــاد

القسري) . 
ولــــــــفـت الى انـه (بــــــــرغـم رفض
الـــدول االوربـــيـــة الـــلـــجـــوء الى
بعض الـعراقـيـ وحرمـانهم من
توفـيـر اخلدمـات اال انه ال وجود
ـا يـسمى بـالـتـهـجـيـر الـقـسري)
واضاف ان (البالد فتحت ابواب
ــبــاحـثــات مـع دول الـغــرب من ا
اجل الــــتــــأكــــد من الــــذين تــــمت
اضية اعادتهم خالل السنوات ا
والسـيـمـا اثـنـاء سـيـطرة تـنـظـيم
ــوصل اذ داعش عــلى مـــديــنــة ا
تـبــ ان اغـلـبــهم من جـنــسـيـات
اخرى) فيما نفى محامي الجىء
عــــراقي مــــعـــتــــقل فـي فـــرنــــســـا

ـشـاركـته في مـجازر لالشـتبـاه 
ارتــكـــبــهـــا تــنــظـــيم  داعش  في
ــــوكــــله الــــعــــراق ايــــة عـالقــــة 
ــســـلح واكــد في بــالـــتــنــظـــيم ا
قابل أنه كـان يقف بالـفعل ضد ا
هــذا الــتـــنــظــيـم. وقــال احملــامي
ـــنـــصف حـــمـــدي  إن مـــحـــمـــد ا
(مـوكــله أحـمــد حـمـدان مــحـمـود
عياش األسودي نفى على الدوام
كل االتهـامات الـتي وجـهت إليه
كـافـحة وهو كـان نـاشطـا جـدا 

تنظيم داعش) .
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ـمـلـكة الـعـربـية الـسـعـودية وافـقت ا
عـلى زيادة حـصة الـعراق من مـقاعد
احلج لـلعام اجلاري لتصبح لتصبح
احلـصـة الـكـلـيـة  38 الـف حـاج بدالً
.وقـال هيـئة احلج مـن نحو  34 الـفاً
والــعـمـرة خـالــد الـعـطــيـة  في بـيـان
امـس إن (الهـيـئة تـسـعى في كل عام
إلـى احلـصــول عــلى زيـادة بــحــصـة
ـا يتـنـاسب مع الـنسـبة حـجـاجهـا 
الـسـكانـية احلـاصـلة في الـعراق من
خالل مــخــاطـبــاتـهــا الــرسـمــيـة الى
ـعـنـيـة في الـسـعـوديـة الـسـلـطـات ا
وفي هــذا الـعــام ارسـلــنـا طـلــبـا الى
وزارة احلـج الـــســـعـــوديـــة بـــزيــادة
وافقة مـقاعد حجاج العراق وتمت ا
عــلى مــنـح هــذه الـزيــادة فـي الــعـام
اجلـاري) مضيـفًا أن (نسـبة الزيادة
الـــــتـي مــــنـــــحـــــتـــــهـــــا وزارة احلج
الــســعــوديـة ســتــضــاف الى حــصـة
الـــعـــراق الـــبـــالـــغــة  33الف و690
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هدد الرئـيس التـركي رجب طيب
اردوغـان بــالـعــمل عـلى جتــفـيف
(أكــبــر مــســتـــنــقع لإلرهــاب) في
جبـال قـنـديل بشـمـال الـعراق في
اشـــــارة الـى حـــــزب الــــــعـــــمـــــال
ـعـارض. ونـقـلت الـكـردسـتـانـي ا
وكــالـة االنــاضــول الــتــركــيـة عن
اردوغـان  قـوله امـس ان (تـركـيـا
ستطهـر جبل قنـديل بالعراق من
قطعان القتلة كما طهرت عفرين
وجــرابــلس والــبــاب وأعــزاز في
ســوريــا) مــضــيــفًــا ان (هــدفــنــا
جتفـيف أكـبـر مسـتـنـقع لإلرهاب
في جـــبـــال قــــنـــديل الـــتي تـــعـــد
تـهـديــداً ضـد تـركـيــا وشـعـبـهـا).
وتابع(لقد أطلقنا عملياتنا حيال
سنجار وقنديل أيضا ودمرنا بـ
 20 طـائـرة  14 نـقــطـة مــهـمـة)

مـــؤكـــداً ان(الـــطـــائــرت قـــصـــفت
اهدافها وعادت) مشددًا على ان
(هذا األمر سيـتواصل). من جهة
اخرى أعـلن مـنـسق التـوصـيات
الـــدولـــيـــة في حـــكـــومـــة اقـــلـــيم
كـردســتــان عن تـســلــيم حـكــومـة
االقـلــيم  853 مــعـتــقالً مــتــهــمـاً
بـاالنــضــمـام الى تــنــظـيم داعش
الى بغداد خالل االشهر الثمانية

اضية. ا
 وقــــال ديـــنــــدار زيـــبــــاري خالل
مـؤتـمـر صـحـفي  امس أنه (مـنـذ
تـمـوز  2017 لـغـايـة آذار 2018
ـتــهـمــ بـاالنــضـمـام بـلغ عــدد ا
لتـنظيم داعـش في سجـون اقليم
كـــــــردســــــتـــــــان ألــــــفــــــ و704
) مـؤكـدًا(تـسـلـيم 853 مـعـتـقـلـ
مــعــتــقالً مــنــهم الى الــســلــطـات
العراقـية خالل االشـهر الـثمـانية

اضية). ا
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سألة البسيطة رتكبة ليست با ا
وال بد من تدارك الضرر احلاصل
من احلــــريق). مـن جـــهــــتـه اكـــد
ـــــفــــوضــــ رئــــيـس مــــجـــــلس ا
ــفــوضــيــة االنـــتــخــابــات مــعن
ــتـد الـهــيــتـاوي ان احلــريق لم 
الى صــنـــاديق االقـــتــراع واوراق
االقـتــراع. وقــال  الــهــيـتــاوي في
بيان (تلـقينا من اجلـهات األمنية
فوضية في خبر احراق مخازن ا
مكتب انـتخابـات بغداد الـرصافة
في تمـام السـاعه الثالثه من بـعد
ظهر االحد ومباشرة  االنتقال
الى مــحل احلــريق بــرفــقــة وزيـر
الداخلـية ورئيس الـلجنـة األمنية
العليا لالنتخابات وقائد عمليات
ــــدني بـــغــــداد وفــــرق الــــدفـــاع ا
واالدلـــة اجلـــنـــائـــيـــة ومـــديـــريــة
التحقيـقات اجلنائـية حيث تمت
الــســيــطــرة عــلى احلــريق وعــدم
امـتــداده الى صــنـاديق االقــتـراع

واوراق االقتراع). 
واضاف ان (احلريق شمل جميع
اجهـزة تسـريع الـنتـائج واجـهزة
الـتـحــقق االلـكــتـرونـيــة اخلـاصـة
ـــكــــتب انــــتـــخــــابـــات بــــغـــداد
الــــرصــــافــــة) مـــــشــــيــــرا الى ان
(الــــتــــحــــقــــيق جـــــار عن طــــريق
األجــهــزة األمــنــيـــة لــلــكــشف عن
مالبـــــســــات احلـــــادث).وأكــــد ان
(احلــريق لم يـــؤثــر عــلـى نــتــائج
االنتخابات لوجود نسخ احتياط
من الشـيـتـات اخلـاصة بـالـنـتائج
ـــكـــتـب الـــوطـــنـي ومـــكـــتب في ا
انــتـــخـــابــات بـــغـــداد الــرصـــافــة
باالضافـة الى أوراق االقتراع في
الصنـاديق).من جـهة اخـرى عقد
مــجـــلس الــقـــضــاء األعـــلى امس
نتدب للقيام اجتماعاً للقضاة ا
ـفــوضـ جـرى ـهـام مــجـلس ا
خالله تـســمـيــة الـرئـيـس ونـائـبه
ومــديــر الـــدائــرة االنـــتــخـــابــيــة
تحـدث الرسمي جمللس بحسب ا
الـقــضـاء الـقــاضي عــبـد الــسـتـار
بيرقدار الـذي اضاف في بيان ان
(االجتـماع تـضمن ايـضاً تـسمـية
ــفـوضــ وكـذلك مـقــرر جملـلس ا
تـسـمـيـة الــنـاطق االعالمي بـاسم
ــســتــقــلـة ــفـوضــيــة الــعــلــيــا ا ا
لالنــتــخــابــات كــمــا  مــفــاحتــة
مـجـلـس قـضـاء اقــلـيم كــردسـتـان
لـــتـــرشـــيح ثالثـــة قـــضـــاة إلدارة
مــكــاتب اربــيل والــســلــيــمــانــيــة

ودهوك). 
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قـرر مـصـرف الرافـدين امس شـمول
مــديـريـات تـربـيــة ثالث مـحـافـظـات
بـسـلـفـة اخلمـسـة والـعـشـرة مالي

دينار. 
وقـــال بـــيـــان لـــلـــمــــكـــتب االعالمي
لــلـمـصـرف إنه ( شــمـول مـوظـفي
مـديـريـات تربـيـة الـبصـرة والـنجف
وكـركوك بـسلـفة اخلمـسة والـعشرة
مـاليــــ ديــــنـــــار) مــــوضــــحًــــا ان
ـــــشــــمـــــولــــ هـم من حـــــامــــلي (ا
الـبطاقـات االلكترونـية الصادرة من
مــــــصـــــرف الــــــرافـــــديـن حـــــصـــــرا
بـالـسـلـفـة).وأشـار الى أن (الـتـقـد
عـلى السلف واالطالع على الشروط
ســـيــكــون مـن خالل الــضـــغط عــلى
الرابط  qicard.net/moe)  داعـيًا

ـصـرف ــوظـفــ لـ(زيـارة فــروع ا ا
لـغرض اسـتكـمال اجـراءات منـحهم
الــسـلــفـة).وكــان مـصـرف الــرافـدين
ـاضـي آلـيات بـاشـر خالل الـشـهـر ا
ـوظــفي ســلــفــة اخلــمــســة ماليــ 
وزارة الـتـربيـة ببـغداد حـصرا وفق
الـــيــات وضــوابـط مــعــيـــنــة. وكــان
ـصرف قـد أطلق قـبل اشـهر سـلفة ا
قـــدرهــا عـــشــرة مـاليــ وخـــمــســة
وظفي وزارة التربية ماليـ دينار 
بــحــسب مـقــدار الــراتب واوضـحت
ـوظف الـذي يـبلغ الـتـعـلـيـمـات ان ا
راتــــبـه االســـمـي اقل من  500 الف
ـنح سـلـفـة خـمـسـة مـالي ديـنـار 
وظف الـذي يبلغ راتبه ديـنار اما ا
االســمي اكـثـر من  500 الـف ديـنـار
فــيــمــنح ســلـفــة الــعــشـــــرة ماليـ

دينار.
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بـحـثت الـلـجـنـة العـلـيـا لالسـتـثـمار
واإلعـــمـــار خالل اجــتـــمـــاع تــرأسه
رئــــيس مـــجــــلس الــــوزراء حـــيـــدر
الــعـبـادي اسـتــثـمـار مـيــنـاء الـفـاو
قدّمـة النشائه الـكبـير والعـروض ا
كـــمــا وافــقت عــلـى مــقــتــرح اجنــاز
مـشـروع قـنـاة اجلـيش . وقـال بـيان
حــكــومي امس ان الــعـبــادي تـرأس
اجـتمـاعا لـلجـنة الـعلـيا لالسـتثـمار
واإلعـــمــار جــرت خاللـه (مــنــاقــشــة
اســتــثــمـار مــيــنــاء الــفـاو الــكــبــيـر
ـدد الـزمـنـية ـقـدّمة وا والـعـروض ا
النـشـائه وإكـمـال مـراحل الـتـفاوض
من جــانـب الــلــجــنــة الــتــفــاوضــيـة
ــقـدمـة) الخــتـيـار احــد الـعـروض ا
مـضيـفًا ان (الـلجـنة  نـاقشت ايـضًا
مــــشــــروع قــــنــــاة اجلــــيش وتــــمت
ـــــوافــــقـــــة عــــلـى كــــتـــــابي وزارة ا
ــوضـوع الــتـخــطــيط بـخــصـوص ا
وااليـعاز لهـيئة االستـثمار الـوطنية
ـنح اجازة اسـتثـمارية لـلمـباشرة
).ونـاقـشت ــشـروع فــوراً بــتـنــفـيـذ ا
الـلجنـة اكمال مـصفى كربالء وتمت
ــوافــقـة عــلى خــطـة وزارة الــنـفط ا
لـلتـمـويل كمـا جرت مـناقـشة تـنفـيذ
ــشــاريع فـي مــجـال عــدد آخــر من ا
ـا يــتالءم االســتــثــمــار واإلعــمــار 
قبلة. من جهة رحلـة ا ومـتطلبات ا
اخــرى  أكـدت احملــكـمــة االحتـاديـة
الــــعـــلـــيــــا أن الـــدســـتــــور اخـــضع
الـشركـات العـامة لـلسـياسـة العـامة

لــلـــدولــة مــشــيــرة إلى أن جملــالس
وجب احملـافـظات الـرقابـة علـيهـا 
ــتـحـدث الــرسـمي الــقـانــون.وقـال ا
لـلمـحكـمة إياس الـسامـوك في بيان
تــلـقـتـه(الـزمـان) امس  إن احملــكـمـة
(عـقـدت جلـسـتهـا بـرئاسـة الـقاضي
مـدحـت احملـمـود وحـضـور الـقـضاة
االعـــضــاء ونــظـــرت طــعــنـــاً بــعــدم
دسـتـورية نص في الـتـعديل الـثالث
ـنـتـظـمة لـقـانـون احملـافـظـات غيـر ا
بــــاقـــلـــيم رقم  21 لــــســـنـــة 2008 
تـضمن اخراج الـشركات الـعامة من
ناصب العليا الذي يتولى مـفهوم ا
مـــــجــــلـس احملــــافـــــظــــة تـــــرشــــيح
اصــحـابــهـا).وأضـاف أن (احملــكـمـة
ـنـاصب وجــدت ان اخـراج بــعض ا
لــيس نــصـاً جــديــداً وأن الـتــعـديل
الــثــالـث اضــاف عــنــوانــاً اخــر هـو
الــشـركـات الــعـامـة ولم يــكن هـنـاك
اعـــــتـــــراض عــــلـــــيه ســـــابـــــقــــاً أو
حـالـياً).وأوضح أن احملـكمـة (ذكرت
أن هـذه الـشـركـات تـتـبع الـسـيـاسـة
ـوجب ـرسـومـة  الـعـامـة لـلـدولـة ا
ـــارســـهــا مـــجـــلس الـــدســـتـــور و
الـــوزراء ومـن ثم لـــيس في الـــنص
ـطـعـون به مـخـالـفـة لـلـدسـتور من ا
اجلــانب االداري). وفي مــا يــتــعـلق
بـجهـة الرقـابة اشـار الى أن (النص
ال يُـفـقد مـجلس احملـافـظة صالحـية
الــرقــابــة عــلى الــشــركــات الــعــامــة
ـادة  7/ ــنــصـوص عــلـيــهــا في ا ا
سـابـعـاً من قـانـون احملـافـظـات غـير

شار اليه). نتظمة باقليم ا ا

حــسـيــني إن (الــشــعب الــعـراقي
يــواصل عــمــلــيــته الــســيــاســيــة
ـزيـد من الـوعي واإلقـتـصـاديـة 
الفكري والسياسي). على صعيد
آخـــر أحــبـــطـت قــوة مـن حــرس
احلـدود مـحـاولـة لـتـهريـب كـمـية
من األعتدة من العراق الى إيران
بـــعــــد تـــبـــادل اطـالق الـــنـــار مع
مــهــربــ في مــنــطــقــة حــدوديــة

نائية. 
وقال رئـيس الـلـجنـة األمـنـية في
مجـلس مـحـافظـة الـبصـرة جـبار
الـــســـاعـــدي فـي تـــصـــريح امس
إن(قـوة مـن اسـتــخــبــارات قـوات
ــــنـــطــــقـــة حـــرس احلــــدود في ا
الرابعة نصبت كمـيناً في منطقة
التـرابة أدى الى إحـباط مـحاولة
لـتــهــريب كــمـيــة من األعــتـدة من
العـراق الى ايـران) مـوضـحاً أن
(الـقـوة تـبــادلت اطالق الـنـار مع
ــهــربــ الــذين الذوا بــالــفـرار ا
مــــســــتــــــــــفــــيــــدين مـن وعـــورة

نطقة).  ا
وأكـد الـسـاعــدي (ضـبط األعـتـدة
الـتي كــانت عــبــارة عن اطالقـات
نـاريـة لــرشـاشـات مــتـوســــطـة)
مـشـيـرًا الى أن (الـعـمـلـيـة نـفـذت
اســـــتــــنـــــاداً الى مـــــعــــلـــــومــــات

استخبارية دقيقة). 

ـانـيـة مـحـاولـة الـعـثـور عـلى األ
مـيـنـاء آخــر في مـالـطـا اجملـاورة

 . من أجل استقبال الالجئ
وقـال بـيـان ان (رفض رومـا جـاء
بــنـاء عــلى تــعــلـيــمــات من وزيـر
الــداخـــلــيـــة اإليــطـــالي  مـــاتــيــو
ســالــفــيـنـي الــذي يـتــزعـم حـزب
تـطرف الذي الرابطـة اليـميـني ا
تبـنى حمـلة انـتخـابيـة منـاهضة

للمهاجرين).
 من جــانـب اخــر  قـــال مــســؤول
إيــــراني امـس ان عالقــــات بالده
مع الــعــراق ســـتــبــقى (عــمــيــقــة
ووثيـقـة) حـتى بـعد االنـتـخـابات

النيابية العراقية األخيرة. 
ـتحـدث باسم جلـنة األمن وقال ا
الــقـــومي في مـــجــلـس الــشــورى
اإلسالمي  حس نقوي حسيني
ـان شـهـد عـقـد إجـتـمـاع إن(الـبـر
لــبـحـث اإلنـتــخــابــات الـعــراقــيـة
ـسـاعـد وتـداعـيـاتـهـا بـحـضـور ا
األول لـوزيـر اخلـارجــيـة جـابـري
أنصاري) مضـيفًا إنه (على رغم
ـســاعي الــتي يــبـذلــهـا الــغـرب ا
ـــنـــطـــقـــة فـــإن وحـــلـــفـــاؤه فـي ا
العالقات الـعراقـية اإليـرانية هي
عالقـات عـمــيـقـة ووثـيــقـة وانـهـا
ستـستـمر عـلى هذا الـنحـو حتى
بعـد االنـتـخابـات األخـيـرة).وأكد

وأضــاف حـمــدي أن (مــوكــله من
مـــوالــيـــد ســـامـــراء في الـــعــراق
بـــاخلــامـس عــشـــر من نـــيـــســان
  1984 وأنه كــان  عــنــصــرا فى
أجـهـزة االسـتـخـبـارات الـوطـنـية
في تــكـريت بــشــمـال بــغــداد بـ

عامي  2007 و 2014) .
وتابع (لم يـكن يومـا عنـصرا في
الـقــاعــدة وال في داعش وال كـان
مــســؤوال عن مـــنــطــقــة ســامــراء
قابل أنه بالتنظـيم) مؤكدا  في ا
(ادى دورا حاسمـا  عامي 2012

كامل ام
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