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كـــشف وزيــر اخلــارجـــيــة الــتــركي
مـولـود شـاوش أوغـلـو عـن اتـصال
بـالده مع إيـــران فـي مـــا يـــتــــعـــلق
بـعــمـلـيـة عـسـكـريــة مـحـتـمـلـة ضـد
مـسلحي حزب العمال الكردستاني
في جــبـال قـنــديل بـشــمـال الـعـراق
القريبة من احلدود اإليرانية. وقال
أوغـلـو في مـقـابـلـة تـلـفـزيـونيـة مع
فـضـائـية تـركـية(نـحن عـلى اتـصال
مـع إيـــران اذ ان  حـــزب الــــعـــمـــال
ــثل تـهــديــدا لـهم الــكــردسـتــاني 
أيـضـا) مـضـيفًـا ان (قـنـديل قـريـبة
مـن حدود إيـران وسنـعزز الـتعاون
مـع إيـران). من جـهــته اعـلن وزيـر
الـدفاع التركي نور الـدين جانيكلي
ــســـلــحــة الـــتــركــيــة أن الـــقــوات ا
حــــــــيّــدت أكــثـر من   500 مــسـلح
في شـمال الـعراق منـذ مطـلع العام

اجلاري. 
وقــال جــانــيـكــلي لــصــحــفــيـ في
أنـقرة ان ( العمليات العسكرية في
شـــمـــال الــعـــراق مـــؤقــتـــة وأنـــهــا
سـتــتـواصل بـالـشـكل الـذي ال يـخلّ
بــوحــدة أراضـي دولــة أخــرى بـأي
شـكل من األشكال إلى ح القضاء
عــلى جـمـيع اإلرهـابــيـ وتـطـهـيـر
نـطقة ـنطـقة منـهم حتى تخـلو ا ا
مـن التـهـديد) مـشـيـرًا الى (وصول
حتــصـيـنـات الــقـواعـد الـعــسـكـريـة

دون مـــــشــــاكل). واكـــــد الــــنــــوري ان
(الـتــحـالف اجلـديـد يـتـنـاغم مع رؤيـة
ايـران وامريـكا وهو حتـالف سيرضي
ــرجـعـيـة الـديـنــيـة) مـشـيـرًا الى ان ا
(هـذا الـتـحالف اجلـديـد لـيس لديه اي
خـطـوط حـمـر عـلى اي كـتـلـة او طـرف
ســيــاسي) مــرجــحًــا (الــتــحــاق كــتل
سياسية اخرى بالتحالف خالل االيام
قبـلة) مـؤكدًا أن (الـتحالف الـقلـيلـة ا
لـيس حتالـفاً طـائفـياً فـهو ال يـقتـصر
عـلى الشيعة فقط بل هناك سنة وكرد
قـبلة ـدة ا سـينـضمـون إليـنا خالل ا
ـفـاوضـات ما زالت جـاريـة مع هذه وا
الـقـوى الـسـياسـيـة). واعـلن الـصدري
والــعـامـري عن حتـالــفـهـمـا لــتـشـكـيل
الــكـــتــلــة األكــبــر .قــال الــصــدر خالل
مـؤتـمر صـحـفي مشـتـرك مع العـامري
فـي النجف مسـاء الثالثاء إن (حتالف
الـــفـــتح مـع ســـائــرون فـي الـــفـــضــاء
الوطني يحافظ على التحالف الثالثي
بـــــــ ســــــــائـــــــرون واحلـــــــكـــــــمـــــــة
والــوطـنـيـة).واضـاف أنه  (تـشـكـيل
حتــــالف بـــ ســــائـــرون مع الــــفـــتح
لتشكيل الكتلة األكبر).  وكانت تقارير
صــحــفــيـة  قــد حتــدثت عن  حــصـول
دني بعد اعالن (صـدمة) لدى التـيار ا
حتـــالف ســـائــرون والـــفـــتح.ونـــقــلت
تـقارير صحفـية  عن عضو في احلزب
الــشـيــوعي الـعــراقي قـولـه ان (هـنـاك
دني شـعـورا بـالصـدمـة لـدى التـيـار ا
عــــقـب إعالن حتــــالـف ســــائــــرون مع
الـفـتح) مضـيـفًا (انـنا نـحـاول معـرفة
مـــا جــرى).وتــابع (نـــعــرف أن هــنــاك
ضـغـوطـا إيرانـيـة لكـن هذا الـتـحالف
) بـحسب قـوله. ورحب كـان مـتـسـرعـاً
ـقـراطـي الـكـردسـتـاني احلــزبـان الـد
واالحتـــاد الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــاني

بــتــحــالف ســائــرون والــفـتـح  وعـدّاه
(خـطـوة إيجـابـية) .وقـال احلـزبان في
بـــيــان اعـــقب االعالن عـن الــتـــحــالف
بـوقت قـصـيـر (من اجـل جتـاوز االزمة
الـسـيـاسـيـة وبهـمـة اخملـلـصـ أعلن
الـلـيلـة عن حتـالف سائـرون والـفتح)
مـــضـــيـــفًـــا ان هـــذا االعالن (خـــطــوة
إيــجـــابــيــة وبــدايـــة خلــارطــة طــريق
ســـيــاســيــة وحتــالـف جــيــد في هــذه
ــتــأزم). وتـابع الــظــرف الــسـيــاسي ا
احلـــزبــان أنــهـــمــا (ســـيــعــلـــنــان عن
كن ـشترك بـأسرع وقت  مـوقفـهما ا
وســيــشـــكالن وفــدا مــشــتــركــا لــبــدء
ـباحثات) معرب عن املهما في أن ا
(تـــعـــمل االطـــراف الـــكــردســـتـــانـــيــة
ـشـتـركـات على والـعـراقـيـة لـهـيمـنـة ا
سؤولية معا اخلالفـات وان تتحمل ا
لـتشكيل حـكومة توافقـية وطنية ألداء
شتركة واحلفاظ على الوحدة ـهام ا ا
الــوطــنـــيــة). في غــضــون ذلك بــحث
رئـيس الـتحـالف الـوطني رئـيس تـيار
احلــكــمـة عــمــار احلــكـيم مـع وفـد من
حتـالف الفتح حـوارات تشكيل الـكتلة
الـنـيـابيـة األكـبـر. وقـال بيـان لـرئـاسة
الـتــحـالف الـوطـني ان احلـكـيم (شـدد
خـالل اســتـــقـــبــالـه وفــداً مـن حتــالف
الـفتح بـرئاسة الـشيخ قـيس اخلزعلي
عـلى ضـرورة معـاجلة األزمـة النـاجتة
من اإلشـكاليات التي تثار حول نتائج
ا يضمن نزاهة العملية االنـتخابات 
االنــتـخـابـيـة وحــمـايـة إرادة الـنـاخب
الـعـراقي). ونقل الـبيـان عن اجلانـب
تـأكيـدهمـا(أهميـة استـمرار احلوارات
لتشكيل الكتلة النيابية األكبر). وحذر
امـ عـام احلـزب الـشـيـوعي الـعراقي
رائــد فـهـمي من أن طــرح فـكـرة إلـغـاء
االنــتـــخــابــات (ســيــفـــتح الــبــاب إلى
اجملـهـول) ويـلـحق الـضـرر بـالـعـمـلـية
ـقـراطيـة في الـسـيـاسـيـة ويـهـدد الـد
الــبالد مـشــيـراً إلى أن (الـتــعـامل مع
أيـة شبهات تزوير بـاالنتخابات يكون
مـن خالل اآللــيـات الــقــانــونــيـة الــتي
ـتـضمـنـة تـقد وضـعـهـا القـانـون وا
الـطـعـون حول تـلك احلـاالت).وأضاف
أن (مــــجـــرد طـــرح قــــضـــيــــة إلـــغـــاء
االنــتـــخــابــات من قــبـل الــبــعض هــو
مــحــاولـة لاللــتــفـاف عــلى الــعــمـلــيـة
االنـتــخـابـيـة الـتي شـارك بـهـا ماليـ
الـعراقـي وفي ظل هـذه االجواء فان

للقوات التركية شمالي العراق إلى
مـرحـلـة مـعيـنـة وان الـقـوات باتت
مـــســـتــعـــدة حـــالـــيـــاً لــلـــمـــرحـــلــة
الـتـاليـة).وبخـصوص مـوقف إيران
من الـعمليـة التركية قـال جانيكلي
ان (اإليـــرانـــيـــ أعـــربـــوا بــشـــكل
واضـح جداً عن تـرحـيـبـهم بـتـقد
الـــدعم الـالزم لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ضــد
ـا اإلرهــابــيــ شــمــالي الــعــراق 
يـشــمل جـبـال قـنـديل) مـضـيـفًـا ان
(احلـملـة على جبـال قنديل تـختلف
عـن غـيـرهـا ألنّ اإلرهـابـيـ كـانـوا
يـهاجـمون بالدنا مـنهـا ويتسـللون
إلـى الداخل التـركي مستـفيدين من
ـنـطـقـة والطـرق اجلـبـلـية وعـورة ا
الـتي يستخدمونـها بسهولة) على

حد قوله.
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بــاجتـاه سـاحــة اجلـامـعــة). وفـكـكت
قـوة أمنيـة عجلة مـلغومة في مـنطقة
الــشـعب في بـغـداد امس.وقـال بـيـان
لـقيادة العـمليات ان (الـقوات االمنية
في قـيادة عمليات بـغداد وبالتنسيق
مـع مــفــارز االمن الــوطــني ضــبــطت
عـجـلة مـلـغومـة نـوع شيـري] حـمراء
الـلـون في منـطـقة الـشـعب). وأضاف
انه ( إبــطـال مـفـعــول الـعـجـلـة من
قـبل اجلـهـد الـهـنـدسـي دون حـصول
ايــة خـسـائـر).وافـادت قـيـادة شـرطـة
مــحـافـظــة ذي قـاربـفـتـح حتـقـيق مع
مــجـمــوعــة (مـنــفـلــتـة تــســتـغل اسم
احلـشـد الـشـعـبي)كـانت تـروم إدخال
كـــمـــيـــة من األســـلـــحـــة اخلـــفـــيـــفــة
ـــــتـــــوســــطـــــة مـن ســــوريـــــا إلى وا
احملـافظة.وقالت القيادة في بيان إنه
(بـنــاءً عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة
دقـيـقـة تمـكن قـسم مـكافـحـة االرهاب
فـي ذي قــار مـن ضـــبط مـــجـــمـــوعــة
مـنفلتة تسـتغل اسم احلشد الشعبي
يــسـتـقــلـون ثالث عــجالت مـخـتــلـفـة
األنــــواع وبـــحــــوزتـــهـم كـــمــــيـــة من
األسـلحـة واألعتـدة).ونقل الـبيان عن
مـديــر مـكـافـحـة إرهـاب ذي قـار قـوله
إنـه ( نصب كـمـ مـحـكم ومـباغت
والــقـبض عـلــيـهم وضـبـط األسـلـحـة
واألعــــتـــدة بـــحـــوزتــــهم ومـــا زالت
الـتـحقـيـقـات مسـتـمرة مـعـهم).وتابع
الـبـيـان أن (عـدداً من وسائل االعالم

تـناقـلت خبـرا مفـاده حدوث اشـتباك
بــ األجــهـزة األمــنــيــة ومـجــمــوعـة
مـسلحة قادمة من سوريا ونؤكد أنه
ا ورد). ولقي عميد متقاعد ال صحة 
فـي اجلــيش الــســابق مــصــرعه أثــر
خـالف عائـلي في ذي قـار.وقـال بـيان
لـقـيـادة شرطـة ذي قـار أن (الضـحـية
ويــــرمــــز ألســــمه ( ص .ك. ص ) 73
عـامــاً لـقي مـصـرعه مـتـأثـراً بـجـروح
تـعرض لها يوم أمس نتـيجة طعنات
سـكـ حـادة عـلى اثـر خالف عـائـلي
فـي قــضـــاء الـــشـــطـــرة).وأضــاف ان
(مـديرية قسم شرطة الـشطرة تمكنت
مـن إلـقـاء الـقـبض عـلى أحـد اجلـنـاة
فـيمـا الزالت عمـليـة البـحث مسـتمرة
).ونــفى مــركــز ــتــهـــمــ عـن بــاقي ا
االعـالم االمــني صـــحــة مـــاتــردد عن
انــفـجــار ثالثـة مــنـازل مــفـخــخـة في
ــركـــز في بــيــان ان ـــوصل.وقــال ا ا
(أكــــــاذيـب بـــــعـض وســـــائـل اإلعالم
ــغـرضــة مـازالـت مـســتـمــرة حـيث ا
تــداولت بـعض هـذه الـوسـائل خـبـراً
عن انـفجـار ثالثة منـازل مفـخخة في
ة مـنـطـقـة الـشـهـوان بـالـبـلـدة الـقـد
لــلـمــوصل وأســفـر هــذا احلـادث عن
مـقـتل  27 شـخـصـا بـعـد عـدم تـمـكن
ـتـفـجـرات مـن مـعـاجلـتـهـا خــبـراء ا
ونــسب اخلـبــر الى ضـابط في اعالم
شــــرطــــة نـــيــــنــــوى يــــدعى أحــــمـــد
الـــعــبــيــدي) مـــشــيــرا الى ان (هــذه
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أيـــة طـــروحــات مـن هــذا الـــشـــكل من
ــمــكن أن تــفــتح الــبــاب إلـى أجـواء ا
مـجهولة العواقب وستخلق حالة قلق
).وأشــــار  إلى أن ــــواطــــنــــ لــــدى ا
(األطـــــراف الــــرافـــــضـــــة لــــقـــــانــــون
االنـتخـابات هي من وضـعته وهي من
اخـتـارت مـفـوضـيـة االنـتـخـابات وفق
مـحـاصـصـتـهـا وهي ايـضـا من قـامت
اليوم بتعديل القانون وانتدبت قضاة
ورغم هـذا تـنـادي بإلـغـاء االنتـخـابات
من دون انـتـظـار لـنتـائج الـعـد والـفرز
الــيـدوي الـذي طــالـبت هي به). وردت
احملـكـمة االحتـادية امس طـلب اصدار
قــرار (والئي) بــوقف تــنــفــيــذ احــكـام
قانون تعديل قانون انتخابات مجلس
تـحدث الـرسمي باسم الـنواب.وقـال ا

احملـكـمة إيـاس السـاموك في بـيان ان
احملــكـمـة عــقـدت جـلــسـتـهــا بـرئـاسـة
مــدحت احملــمـود وحــضــور الـقــضـاة
االعــضــاء كــافــة ونــظــرت بــخــمــسـة
طــلــبــات بــاصـدار قــرار والئي بــوقف
تـنـفيـذ احكـام قـانون الـتـعديل الـثالث
لـقـانـون انـتـخـابـات مـجـلــس الـنـواب
ــعـدل وبـعـد رقم  45 لـسـنـة  2013 ا
ـــداولــة وجــدت احملــكـــمــة أن الــبت ا
بـالطلبات واصدار الـقرار بشأنها قبل
الـوقوف عـلى اقوال الـطرف اآلخر في
ــقـامــة بـالــطـعن بــاحـكـام الــدعـاوى ا
ـشـار الـيه قــانـون الـتـعـديل الــثـالث ا
انـفـا سـلـبـاً أو ايـجـابـياً مـن شأنه أن
يــعـطي احـســاسـاً بـرأي احملــكـمـة في
).ولفت الى الـدعـوى االصـلـية مـسـبـقـاً

ــسـتــقـرة ان (االعــراف الــقـضــائـيــة ا
حتــظـــر عــلى احملــكــمــة ابــداء الــرأي
تـصــريـحـاً أو تـلـمـيـحـاً في مـوضـوع
عروضة عـليها اال الـدعوى االصليـة ا
حــ أصـدار احلـكـم الـفـاصل فــيـهـا)
مــــشـــيـــرا الى ان احملــــكـــمـــة( قـــررت
بـــاالجــمـــاع رد طــلب اصـــدار الــقــرار
الـوالئـي بـوقف تـنـفـيـذ احـكـام قـانـون
تــعـديـل الـثــالث لـقــانـون انــتـخــابـات

مجلس النواب). 
ـانـية ونـفت الـلـجـنـة الـقـانونـيـة الـبـر
ـفـاحتـة وجـود اي نـيـة لـدى الـلـجـنـة 
احملـكمة االحتادية بشـأن تمديد العمر
االفـتراضي جمللس الـنواب  موضحة
ــان ســيـــحل تــلــقـــائــيــا في ان الـــبــر
الــثالثــ من حــزيــران اجلــاري.وقـال

مـقرر اللجنة حسن توران في تصريح
امس ان (الــلــجـنــة التــنـوي مــفــاحتـة
احملــكـمـة االحتــاديـة لـتــمـديـد الــعـمـر
االفـتراضي جملـلس النـواب) مبـينا ان
(الــدســتــور واضح وقــد اشـار الى ان
ان ينتهي بعد اربع سنوات عـمر البر
يـة ومـعنـاه انه يـنتـهي بـنهـاية تـقـو
الــدوام الــرسـمي لــيـوم  30 حــزيـران
اجلـــــــاري). واوضح تـــــــوران ان (من
ــمـكن ان تــبـقى احلــكـومـة حــكـومـة ا
ان تلقائيا تـصريف اعمال ويحل البر
ــدة الالحــقــة لــهــذا الــتــاريخ خـالل ا
ـان اجلـديد وكـما حلـ مـباشـرة الـبر
حـــــــــــــــصـل فـي عـــــــــام  2010 ح
اسـتمرت احلكومة لـثمانية اشهر  من

دون عقد مجلس النواب اي جلسة).
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بـالـتـفـتـيش لـضـمـان عـدم حـصـول اية
خــروقـات امــنـيــة تـعــكـر صــفـو افـراح
ـبـاركة). وفي ـواطـنـ بـهذه االيـام ا ا
كـردستان اعـلن قائمـمقام الـسليـمانية
آوات مـحمد  ان (القوات االمنية وفرق
الطواريء في السليمانية ستنتشر في
ـواطن والسيما كـافة مناطق جتمع ا
الــسـيــاحـيـة مــنـهــا خالل ايـام الــعـيـد
حتــــســــبــــا ألي طــــاريء) وأشــــار الى
(تـشكيل فرق خاصة إلسـتقبال السياح
ـسـاعدة في نـقـاط الـتـفـتيش وتـقـد ا
واخلـدمـات الالزمـة لـهم). واكـد مـحـمد
طـاعم فـي تصـريح امـس بـأن (أغلـب ا
والـفنـادق واالماكن الـسيـاحيـة اتخذت
االســـتـــعــدادات الالزمـــة إلســـتــقـــبــال
الـــزوار) مـــشــــيـــراً الى أن (مـــتـــاحف
الــسـلـيـمـانــيـة سـتـفــتح أبـوابـهـا أمـام

الزوار خالل العيد). 

االســر كـانت في الــسـنــوات الـســابـقـة
تــلـجـأ الى الـسـفــر الى شـمـال الـعـراق
كـان االقـرب واالفضل نـظـرا ألنه كـان ا
لــلـتـمــتع بـعـطــلـة الـعــيـد امـا اآلن فـان
انــفــتــاح الـبالد عــلى الــدول االوربــيـة
اسـهم في نقل خطة قضـاء عطلة العيد
مـن الــشـــمـــال الى دول الـــعــالـم بــرغم
ارتـفـاع الـتكـالـيف اال انه جـاء من باب
ن تــعــيــنه حــالــته تــغــيــيــر االجــواء 
االقـتصادية عـلى ذلك ). وبدأت القوات
االمـــنـــيـــة وفــرق الـــطـــوارىء إتـــخــاذ
اإلســتـــعــدادات الالزمــة حتــســبــا ألي
طـاريء خالل أيـام الـعـيـد. فـفـي بـغداد
قـررت قـيـادة العـمـلـيات اغالق مـنـطـقة
ساء حتى الصباح خالل الـكرادة من ا
عـطلة العيد. وكـان نائب رئيس اللجنة
جـلس محافظة بـغداد محمد االمـنية 
الـــربــــيـــعي قـــد دعـــا فـي وقت ســـابق
االجــهـزة االمــنـيـة الـى اغالق مـنــطـقـة
كـتـظة ـنـاطق ا الـكـرادة ومداخـلـها وا
تبـضع مع اقـتراب عيد بـالسكـان وا
ــبـارك.وعــزا الــربـيــعي هـذه الــفــطـر ا
الـــدعـــوة الـى (اخلـــشـــيـــة من تـــكـــرار
ســيـنـاريــوهـات االعـوام الـســابـقـة من
اســـتــهــداف اجلـــمــاعــات االرهـــابــيــة
كتظة بالسكان خالل اوقات للمناطق ا
الــذروة لـلـتـسـوق مـع اقـتـراب االعـيـاد
ــنــاسـبــات ومن بــيـنــهــا واكـثــرهـا وا
تـعـرضـا لـهـكـذا خـروقـات هي مـنـطـقـة
الـــكــرادة الــتـي دفع ابــنــاؤهـــا مــئــات
االبـريـاء بـ شـهـيـد وجـريح) مـشـددا
عــلى (ضـرورة اغالق مـنـطـقـة الـكـرادة
كتـظة بالـسكان نـاطق ا ومـداخلـها وا
ـتبضع خالل هذه االيام والتشدد وا

الـتحضيرات اخلاصة بالعيد من شراء
مـالبس واعـداد كــعك الــعــيــد ومـا الى
ذلـك وما تبقى هو مجرد زيارة االقارب
ـهـاجرين مـنـهم  عـبر والـتـواصل مع ا
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي) .ولـفتت
ـــواطــنـــة ام عــلي  خـالل حــديـــثــهــا ا
لـ(الـزمان) امس الى ان (طـقوس الـعيد
ــارســتـــهــا تــضــفي الــبــهــجــة في و
الـنــفـوس وتـعـزز الـفـرحـة بـأن الـدنـيـا
والـبالد مـازاال بخـير ) مـضـيفـة ( نعم
ان هــنـــاك اســرًا قــد الــغت الــطــقــوس
ألسـبـاب مـخـتـلـفة االمـر الـذي يـفـقـدها
ـة االقــارب فــضال عن حــرمـان فــرحــة 
كن االطـفـال من ابسط االشـياء الـتي 
البس ان تــــســــعــــدهم مــــثل شــــراء ا
وااللــتـقـاء بــاقـرانـهم وتــزجـيـة الـوقت
ــرح مــعــهم). واوضــحت بــالــلـــعب وا
ـرة غـير واضح ان(الـعـيـد يـبدو هـذه ا
عالم فهناك فرحة وغصة فرحة ألننا ا
سـنعيش منذ اربع سـنوات تقريبًا أول
عـيـد لنـا بدون داعش وغـصة ألنـنا في
االعــيــاد نــســتــذكــر شــهــداءنــا الــذين
ـواجـهـة داعش ـعـارك  سـقـطـوا في ا
فـضالً عن شـهـداء الـتـفجـيـرات ومـنـها
فــاجــعـة الــكــرادة ). وتــابـعت (لــديــنـا
ذكـريات ال تنسى فمازلنـا حينما نتذكر
اعـيادنا تعود بـنا الذاكرة الى مثل تلك
نزل الـلحظات وحتى نستذكر حديقة ا
ـضي الــوقت فــيـهـا الــكـبــيـر وكــيف 
لــذلك يــجب ان نــحــافظ عــلى الــصــلـة
بـــاالقـــارب خـالل االعـــيـــاد من اجل ان
سـتـقبل ذكـريات ال تـصـبح لديـنـا في ا
كن محوها من الذاكرة مهما حدث).
 وقـال عادل بـشار لـ(الـزمان) ان (اغلب

ــوافـق لــلــثــامـن عــشــر من حــزيــران ا
اجلـاري) واضـاف ان (الـدوام الـرسمي
في دوائـر ومـؤسسـات حـكومـة االقـليم
ـصادف الـ19 سـيـكـون يـوم الـثالثـاء ا
مـن حـزيــران) مــعــربــا عن أمــله في أن
(يـكون الـعيـد دعوة للـفرح واالسـتقرار
ووحــــدة صـف الــــشــــعب فـي اقــــلــــيم
كـردسـتـان).وبـدا اسـتقـبـال الـعـراقـي
لـلـعيـد االول بـعد حتـريـر البالد تـمـاماً
ـعالم السـيـما مـن داعش غيـر واضح ا
مع االجـواء الـسـاخـنـة الـتي تـعـيـشـها
الــبالد في ظل تـداعــيـات االنـتــخـابـات
الـنيابية االخيرة واالتـهامات بالتزوير
ومـاتالها مـن تطـورات وقال مـواطنون
فـي احاديث لـ (الزمان) أمس ان (عطلة
الـعيـد تختـلف طقـوسها من عـائلة الى
اخــــــرى وذلـك بــــــحــــــسب احلــــــالــــــة
االقـتصادية والنفسية التي تمر بها اذ
ان هــنــاك الــكـثــيــر من الــعـوائـل الـتي
كـانت تـقـضي العـطل في شـمـال البالد
قـد غيرت اجتاهها نحو اخلارج ومنها
الـدول الـغـربـيـة بـسـبب االنـفـتـاح على
تـلك الدول مؤخرا) واضافوا ان (قسمًا
ن فقدوا البهجة وفرحة العيد كـبيرًا 
حــيـنـمـا هـاجــروا واتـخـذوا من الـدول
الغربية مقرا لهم التزال اماكنهم فارغة
بـ اهاليهم حـ حتل حلظات االعياد
إذ يـقـتـصـر  االمر عـلى الـتـواصل عـبر
الــهــاتـف الــنــقــال ومــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي دون حتقيـق لقاء مـباشر).
وقـــالت الــشــابـــة ضــمــيــاء (ال ارى ان
هـنالك فرقاً ب أيام الـعيد وغيرها من
األيـــام فـــأنـــا اشـــعـــر وكـــأنـــهـــا ايــام
مـتـشـابـهة) مـضـيـفـة ( مع ذلك انـهيت

تـســمى بـزكـاة الـفـطـرة صـدقـة واجـبـة
ـلك الــنـصـاب وهـو عــلى كل مـســلم 
ـال واألمالك يـجب مــقـدار مـعـ من ا
أداؤه عـــنــد نـــهـــايــة شـــهــر رمـــضــان
وحتــديــداً قـبـل صالة الـعــيــد. وقـررت
مـحـافظـة ديالى امس االربـعـاء تعـطيل
الــدوام الـرســمي في دوائـر احملــافـظـة
الــيـوم اخلـمـيس.وعــزا مـحـافظ ديـالى
مــثـــنى الــتــمـــيــمي في بـــيــان الــقــرار
ـبـارك). الى(قـرب حـلـول عـيـد الـفـطـر ا
وكـان مـجـلس مـحـافظـة الـديـوانـيـة قد
اعــلن اول امس الــثالثــاء عن تــعــطـيل
الـدوام الـرسـمي اليـوم اخلـمـيس.وقال
اجملــلس في بــيـان ان الــعـطــلـة جـاءت
(بـسبب ارتـفاع درجـات احلرارة وقرب
بارك) مـشيراً الى حـلول عيـد الفطـر ا
ان (العطلة تشمل كافة دوائر احملافظة
بـإستثناء الدوائـر اخلدمية التي يكون
ئة). وحدد مجلس فـيها الدوام  50 بـا
الـوزراء عطـلة عـيد الـفطـر بايـام االحد
قـبلة.وقالت امانة واالثـن والثالثاء ا
اجملـلس فـي بـيـان ان (مجـلـس الوزراء
ـناسـبة قـرر تـعطـيل الدوام الـرسمي 
ــبـارك حـيث حـدد ايـام عــيـد الـفـطـر ا
قـبلة ضمن االحـد واالثن والـثالثاء ا
ايـام عطـلة الـعيد) مـضيـفة ان (الدوام
وافق ـقـبل ا يـسـتـأنف يـوم االربعـاء ا
الـ 20 مـن حــزيـران اجلــاري). وكــانت
حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان قــد حـددت
عـطلـة العـيد من الـيوم اخلـميـس لغاي
ـتـحـدث بـإسم ـقـبل. وقــال ا االثــنـ ا
حـكومة اإلقليم سف دزي  في بيان ان
(عــطـلــة عـيـد الــفـطــر سـتــبـدأ من يـوم
اخلـمـيس وتـسـتمـر حـتى يـوم االثـن
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ــــرجع الـــديــــني عـــلي دعــــا مـــكـــتب ا
الــســيــســتــاني في الــنــجف امس الى
حتـــري شـــهــر شـــوال مـــســاء الـــيــوم
اخلــمــيس مــســتــبــعــدًا رؤيـة الــهالل
بــالــعــ اجملــرّدة مـن دون اســتــخـدام
ــكـتب فـي بـيـان الــتـلــسـكــوب .ودعـا ا
ـــؤمـــنـــ فـي الـــعـــراق والـــبـــلــدان (ا
اجملــــاورة له إلى حتــــرّي هالل شـــهـــر
كّـرم عام  1439هـ بـعد غروب شـوال ا
الشمس من يوم اخلميس  29 رمضان
ّن يـتأكّد ــ ـبارك) وأضـاف (يُرجى  ا
تـماماً ــ من رؤية الهالل في هذه الليلة
ـكتب مباشرةً أن يُـدلي بشهادته لدى ا
ـعتـمدين في أو عـند بـعض الوكالء وا
علومات الـبالد).واوضح البيان بأنّ (ا
ــتـــوفّــرة حــول حــجم الــهالل ومــدى ا
ارتــــفـــاعـه عن األفق فـي مـــســــاء يـــوم
اخلــمـيـس تُـشــيـر إلى أنّ من الــصـعب
جـدّاً التمـكّن من رؤيته بـالع اجملرّدة
ـــ أي مـن دون اسـتـخـدام الــتـلـسـكـوب
ــــنـــاطق ونــــحـــوه ـــ فـي الـــعــــراق وا
اجملــاورة له في هـذه الـلـيـلـة وإن كـان
ســيُـرى في الـلــيـلـة الـالحـقـة مُــرتـفـعـاً
وكــبـيـراً جـدّاً وسـيــبـقى في األفق مـدّة
ـؤمــنـ طــويـلــة) مـؤكــدًا انه (عــلى ا
االهـــتـــمــام بـــاالســـتـــهالل في مـــســاء
تـاز اجلوّ في اخلـمـيس ال سيّـمـا من 
كتب مـناطقهم بالصـفاء التام). وكان ا
قــد حــدد اول امس الــثـالثـاءفـي بــيـان
مــقـدار الـفــطـرة لــهـذا الـعــام بـحـسب
مـكتب السيستاني بـ 1500 دينار بدالً
. وصــدقـة الـفــطـرة او مـا عن الــطـحـ

األنــبـاء مــفــبـركــة وغـيــر صــحـيــحـة
يـحـاول مروجـوها الـتـأثيـر بالـشارع
الـعـراقي الـذي أصـبح ال يـؤمن بـهذه
األنـباء الـكاذبـة بعد اعـتمـاده الكامل
عــلى مــعـرفــة األوضــاع األمـنــيـة من
خالل الـقنوات الـرسميـة).في غضون
ذلـك دعا  محافظ كركوك وكالةً راكان
اجلــبــوري الى  تــعــزيــز الــقــطــعـات
الــعــسـكــريـة في قــضــاء احلـويــجـة
نـاطق احملررة لن مـؤكـداً أن سكـان ا
يـــــســـــمـــــحـــــوا بـــــعـــــودة اإلرهــــاب
مـــجـــدداً.وتــعـــهـــد اجلـــبــوري خالل
اجـتماع لبحث آليات عودة النازح
بـ(الـــــعــــمل عـــــلى تــــســـــريع عــــودة
الـــنـــازحــ من ســـكـــان اخملــيـــمــات
لـــلـــمـــنـــاطق احملـــررة وفق اآللـــيــات
الـرسمية). وشدد على (أهـمية تعزيز
الــقــطــعــات الـعــســكــريــة في قــضـاء
ـا يـسـهم في احلـويــجـة ونـواحـيه 
زيـادة فـاعـلـية الـقـطـعـات العـسـكـرية
وتــنــســيـقــهــا األمــني وجــهــدهـا في
مـالحــقـــة فـــلـــول داعش اإلرهـــابي)
ناطق احملررة لن مـؤكداً أن (سكان ا
يـسـمـحـوا مجـددا بـعـودة اإلرهاب)..
وأعـــلـــنت شـــرطـــة أربــيـل عن قـــيــام
الـشخص الذي أقـدم على قتل ضابط
في قـوات البـيشمـركة بـتسلـيم نفسه

إلى اجلهات األمنية. 
ـتـحـدث بــاسم شـرطـة أربـيل وقــال ا
هـوكـر عـزيز في تـصـريح صـحفي إن
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ألـــتــهم حــريق مـــســتــودعــا خلــزن
الـتــمـور في مـحـافـظـة بـابل امس .
وقــال  مـصـدر امــني   في تـصـريح
أن (حــريـقـا انـدلع داخل مـسـتـودع
كبس التمور خملزن التمور التابع 
فـي حي اجلزائر في احللة ما ادى
الـى اتالف كـــمــــيـــات كـــبــــيـــرة من
ـواد الـغذائـيـة) مشـيراً الـتـمور وا
ـدني من الـى (تمـكـن فرق الـدفـاع ا
اخـــمـــاد احلـــريق وفـــتح حتـــقـــيق
بـاحلـادث). من جـهـة اخـرى كـشف
رئــيس مــجــلس مــحـافــظــة  ديـالى
عـلي الـدايـني عن فـقـدان احملـافـظة
ثـالثـة دوا بــسـاتــ يـومـــــــــــيـا
بـــعـــد 2003 . وقـــال الـــدايـــني في
تـــصــريح امس  ان (ديـــالى تــفــقــد
ثالثـة دوا بساتـ يوميـا كمعدل
مــــتــــوسط بــــعـــد  2003 بــــســـبب
اجلـــــفــــاف واآلفـــــات الــــزراعـــــيــــة
وتــداعـيــات األمن وتـأثــيـرهــا عـلى
) الفــــتــــا إلى أحـــــوال الــــفالحـــــ
ان(مــنــاطق واســعــة فـي بــعــقــوبـة
دن فقـدت بسـاتينـها التي وبـقيـة ا
تــشـكل أحـزمـة خـضــراء لـهـا ولـهـا
أهـــمــيــة فـي دعم الــبــيـــئــة). ودعــا
الـدايـني الى ( دعم قطـاع البـستـنة
الـذي يشـكل مرفـق اقتـصادي كـبير
ومــهم في احملـافـظــة ويـوفـر فـرص
عــمــلـيــة آلالف الــعـمــال). وطــالـبت

الـنـائب عن مـحـافظـة ديـالى نـاهدة
الـدايني احلكـومة بــ (انهـاء ملفات
الـصحوات واستـيعابـهم من خالل
دمــــــجــــــهـم في وزراتـي الـــــــدفـــــاع
والـداخلـيـة اسـوة ببـاقي اقرانهم)
مـــــشـــــيـــــرة الى  (انـــــهـم قـــــدمــــوا
تـضحـيات كـبيـرة في دحر االرهاب
مـــــنـــــذ عــــدة ســـــنـــــوات والزالــــوا
ــسـك الــعـــديــد من مـــســتـــمــريـن 

ـــنـــاطق في بـــعض مـــحــافـــظــات ا
الـــــعـــــراق). واضــــافـت الــــدايـــــني
لــ(الـزمان) امس انه (سـيتم صـرف
رواتــب مــنـــتــــســـبي الـــصــحــوات
قـبـلة بـعد ـتــأخـرة خالل االيـام ا ا
مـا  اكمال اجراءات التـدقـيق من
ـــالــــيــــة قـــبـل وزارتي الــــدفـــاع وا
ـالــيــة لألشـهـر وديــوان الـرقـابــة ا

اضيـة  للعام اجلاري) . الستـة ا
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(الـشـخص  هـ.م.ب الذي أطـلق الـنار
أمـــام جـــامع الـــفــاروق في نـــاحـــيــة
كـــســـنـــزان مـــســاء الـــثـالثــاء عـــلى
الـضابط في قـوات البيـشمـركة شيخ
عـثـمـان عـبـدالـله وأدى إلى مـصرعه
ســلم نــفــسـه إلى اجلــهــات األمــنــيـة
ـعـنـيـة في أربـيل) مـشـيـراً الى  أن ا
(األســبـاب الـتي تــقف وراء احلـادثـة
مـــا زالت غـــيـــر مــعـــروفـــة). واطــلق
اجلــاني الـنـار  بـإجتـاه الـضـابط في
الـبـيـشـمـركـة وهو بـرتـبـة مـقـدم بـعد
ادائـه صالة الـــعــشـــاء في مـــســـجــد
ـنطـقة كـسنـزان في أربيل الـفاروق 
مـــا اســـفـــر عن مـــقــتـــله فـي احلــال.
واسـتــشـهـد رجل وزوجـته بـانـفـجـار
عــبـوة نـاســفـة عـلى مــركـبـتــهـمـا في
مـــنــطـــقــة عـــلــيـــاوه قــرب خـــانــقــ
ـحـافظـة ديـالى فـيمـا اصـيب ثالثة
جـنـود بـانـفـجـار عـبـوة نـاسـفـة عـلى
دوريـتـهم قـرب قـريـة سـاريـة تـبـة في
أطــراف نــاحــيـة قــره تــبه .من جــهـة
اخـرى أصدرت محكـمة اجلنايات في
ـدة 15 الــبـصــرة حـكــمـاً بــالـســجن 
سـنـة بـحق خمـسـة مـتهـمـ بإطالق
الــــنــــار عــــلى مــــفــــرزة من شــــرطـــة
االسـتــخـبـارات والـفـريق الـتـكـتـيـكي
أثــنـاء تـنــفـيـذهـا لــواجب رسـمي في
مـنـطـقة الـقـبـلة  قـبل عـامـ  ما أدى
الـى إصــــابــــة ضــــابط ومــــنــــتــــسب

بجروح.
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ـرحـلـة بـاشــرت اجلـهـات األمـنـيـة بـا
الــثـانـيــة والـثالثــ من حـمــلـة فـتح
ـغـلـقـة ورفع الـتـجـاوزات الـشـوارع ا
في بــغـداد مـتـضـمـنـة رفع احلـواجـز
الــــكـــونـــكــــريـــتــــيـــة مـن مـــنــــطـــقـــة
رور ـسـتنـصـرية. وقـالت مـديريـة ا ا
الــــعـــامـــة في بــــيـــان امس ان (قـــوة
مـشـتـركـة من قـيادة عـمـلـيـات بـغداد
ومــديــريــة مــرور بــغــداد الــرصــافـة
ــاســكــة وامـــانــة بــغــداد والـــقــوة ا
لـالرض ضـــمن جــــانب الــــرصـــافـــة
ـرحلـة الـثانـية والـثالث بـاشـرت با

غلقة ورفع من حـملة فتح الشوارع ا
الــتــجـاوزات عــلى حــرمـة الــطـريق)
مــوضـحـة ان (احلــمـلـة انــطـلـقت من
شــارع فـلـســطـ وسـاحــة اجلـامـعـة
ـستنصـرية باجتاه الـسايلو حيث ا
 رفع احلــواجـز الـكـونـكـريـتـيـة في
ـسـتـنــصـريـة ومــا يـحـيط مــنـطـقــة ا
ستنصرية).واشار البيان اجلامعة ا
ا بـعد ايام الى ان (احلـملـة تسـتمـر 
ـبـارك) مـشـيرا الى ان عـيـد الـفـطر ا
(هــذا الـعــمل سـيـســهم في تــخـفـيف
ـروري الـصـبـاحي وتــقـلـيل الـزخـم ا
ـنـطــقـة وخـاصـة ــسـائي ضـمـن ا وا
الــســيــر الــقــادم من الــقــطن الــطــبي

اوات محمد

 ÎUMÞ«u  ÊU²Ýœd  rOK ð ∫WOł—U)«

WO½u½U  WH U  UO½U*_ ÎUO «dŽ
Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

  ابــدت وزارة اخلــارجـيــة حتــفـظــهـا
عـلى تسـليم  اقـليم كردسـتان مـواطناً
ـة في عـراقـيًـا مـتـهـمًـا بـإرتـكـاب جر
انية وعدّت ـانيا  الى  السلطات األ ا
هـذا التـصرف مـخالـفة قـانونـية.وقال
ــــتـــحـــدث بــــاسم الــــوزارة احـــمـــد ا
مـحـجـوب في بـيـان امس ان (تـسـلـيم
ـتهـم علي بـشار سـلـطات كـردسـتان ا
ــانـيــة يـعــد مـخــالـفـة لــلـســلـطـات األ
قـانونية لعدم وجود اتفاقية مشتركة

 .( طلوب ب البلدين لتسليم ا
واضـاف ان (بـغداد تـعـد ذلك مخـالـفة
عـلى اجلهة التي سلمت واجلهة التي
ـــطــلــوبــ تـــســلــمت كـــون تــبــادل ا
صالحـيـة سيـادية تـختص بـها وزارة
العدل االحتادية).واكد البيان (حرص
الــعـراق الــشـديــد عـلى إحــقـاق احلق
ومــــعـــاقـــبــــة اجلـــاني ولــــكن ضـــمن
الـسـيـاقـات الـقـانـونـيـة والـدسـتـورية
الــتي ال تــمس الــســيـادة الــوطــنــيـة)
اضي عن .واعـلـنت الوزارة الـسـبت ا
اجـراء بـغداد حتـقـيـقا بـقـضيـة بـشار
ـانـية.ووصل ـتـهم بـقتل الـطـفـلة األ ا
الـــشــاب الـــعــراقي الـــذي قــتـل فــتــاة
ـانـيا إلى ـانـيـة في غـرب أ يـهـوديـة أ
فـرانـكـفـورت بـعـد أن رحّـلـته سـلـطات
إقـلـيم كـردستـان الـعراق إثـر اعـترافه

ة. بإرتكاب اجلر
عـلى صـعـيـد اخـر أكـد مـسـؤول رفـيع
فـي وزارة الداخـلـيـة  ان الالجئ الذي

اعــتـــقل في فــرنــســا هــو احــد امــراء
تـــنـــظـــيـم دعش الـــذين شـــاركـــوا في
مـــجـــزرة ســبـــايــكـــر  . وقـــال رئــيس
الــشــرطــة الـدولــيــة (االنــتــربـول) في
الـعـراق الـلـواء صـادق فـرج ان(احـمد
حـمدان مـحمـود عيـاش االسودي كان
فـي ســـجن صالح الـــديـن الـــواقع في
تـكـريت وفـر بـعد ان اسـتـولى تـنـظيم
ديـنة). واضاف (اصبح داعـش على ا
بــعـدهـا امــيـرا في داعش وشـارك في
مــجـــزرة ســبــايــكــر الـــتي وقــعت في
تـكــريت ).  وبـثت مـواقع الـكـتـرونـيـة
تــابــعــة لــداعش الــعـديــد من شــرائط
ـئـات الــفـيـديــو الـتي تــظـهـر اعــدام ا
ضـــمن مــجـــزرة ســبـــايــكـــر. وتــؤكــد
شــهــادات حــصــلت عـلــيــهــا الــقـوات
االمـــنــيـــة من مـــتــهـــمــ اخـــرين في
ارتـــكــاب اجملــزرة ان االســـودي نــفــذ
بـيـده عمـليـة اعدام  103 مـن اجلنود
وطالب الـــكــلــيــة الــعــســكــريــة داخل
الـــقــصــور الــرئـــاســيــة فـي تــكــريت
حـــســبــمـــا افــاد ضــابـط رفــيع رفض
الــكـشـف عن اسـمـه.  ونـقــلت فـرانس
بـرس  عن فرج قوله (لـقد ذكرت اسمه
فـي مـؤتــمــر مــديــري االنــتــربــول في
ـاضي في بـاريس وقلت انه نـيـسان ا
مـتهم خطير ومطلوب الرتكابه جرائم
ارهـابـيـة ويـنـبـغي تـسـلـيـمه لـلـعراق
بـــشـــتى الـــطـــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
والـقانـونيـة). ( تنشـر  الزمـان مقـابلة
مـع مـديــر االنــتــربـول ص  3) ولــدى
االســـودي ســـجل حـــافل حـــيث كــان

اودع الـــــســــحن فـي ايــــلــــول  2002
بـتهمة السـرقة في سامراء لكن افرج
عـنه خالل العفو الذي صدر قبل شهر
مـن سـقـوط نــظـام صــدام حـســـــــــ

عـام  2003 بــحـسب مـصـادر امـنـيـة.
ـصــادر الـقـبـض عـلـــــــــــيه واكــدت ا
عام  2005 بـتهمة حيازة اسلحة لكن
افـرج عـنه بـعـد اشـهـر الى ان اعـتقل
اخـيرا بتهمة ارتـكاب جرائم ارهابية
وافـــرج عـــنـه عـــنـــاصـــر داعش لـــدى
سـيطـرتهم عـلى تكـريت. لكن مـحاميه
ـــوكـــله فـي بـــاريس نـــفى اي عالقـــة 
بــالــتـنــظــيم االرهــابي. وقـال مــحــمـد
ـنـصف حـمدي ان مـوكـله االسودي ا
(نـفى بـشـكل دائم كل االتهـامـات التي
وجـهت الـيه (…) كان نـاشطـا جدا في
مـــكــافــحــة تــنـــظــيم داعش ). ووصل
االســودي الى فــرنــســا صـيف 2016
وحـــــــصـل عـــــــلـى الـــــــلـــــــجـــــــوء في
ـــكـــتب حــــــــــــــزيـــران   2017 مـن ا
الــفـرنــسي حلــمـايــة الالجــئـ كــمـا
دة عـشر سـنوات. حـصل عـلى اقامـة 
وفـي صــيف  2017 تـــلـــقـت اجـــهــزة
مـكافحة االرهـاب الفرنسيـة معلومات
تــفـيــد بـانه ادى دورا في داعش وفي
اضي اعـتقل في الـسـادس من اذار  ا
مــنـطـقـة كـالــفـادوس في شـمـال غـرب
فـرنـسا وبـعد ثالثـة ايام وجـهت اليه
فـي باريس اتهامـات بـ(ارتكاب اعمال
قــتل لــهــا عالقــة بــتــنــظــيم ارهــابي)
وبـ(ارتــــكــــاب جـــرائـم حـــرب) واودع

السجن. 
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أعـلن وزير النـفط جبار الـلعيبي امس
عـن تـــأهــــيل وتــــشــــغــــيل االنــــبـــوب
االســتـراتــيـجـي الـنــاقل لـلــنـــــــــــــفط
ـمــتـد من حـقـول اخلـام  16 عــقـدة وا
كــركـوك الـى بـيــجي ومـنه إلى بــغـداد
بـوقت قياسي. وقال اللـعيبي في بيان
امـس إن (طاقـة هذا االنـبوب تـبلغ 40
ألف بـرميـل باليـوم ويبـلغ طولـه اكثر
من  180كـيلـو متـرا ويجـهز مـصافي
بـيـجي والـدورة بـالـنـفط اخلـام فـضال
عن مــحـطـة الــقـدس لـتــولـيـد الــطـاقـة
الــكـهــربـائــيـة شــمـال بــغـداد). وشـدد
الـلـعيـبي عـلى (األهـميـة االقـتصـادية
لــهــذا االنــبــوب احلــيــوي في تــزويـد
ـصـافي بـالـنـفط اخلـام واالسـتـغـناء ا

ا يـوفر هذه عن نـقلـه باحلـوضيـات 
األمــوال لـلـخـزيـنــة االحتـاديـة) الفـتـا
االنـــتــبـــاه إلى أن (عـــمــلـــيــة تـــأهــيل
ـقـذوفات االنـبـوب شـمـلت رفـع االف ا
واأللــغـام واخملــلـفــات احلـربـيــة الـتي
زرعـتـها عـصابـات داعش على امـتداد
مـساحـات واسعـة من االنـبوب). وكان
االنــبــوب قــد تـعــرض إلى الــتــخـريب
اضية والـدمار على مـدى السنـوات ا
مــا أدى إلى تـلف وتـدمــيـر مـسـاحـات

ومقاطع طويلة من االنبوب.
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 قــــال  حتــــالف ســــائــــرون امس انه
سـيـنـتـهي من تـشـكيل الـكـتـلـة االكـبر
عـنـد نـهـايـة الـشهـر اجلـاري تـمـهـيداً
ـقبـلة بـإنضـمام لـتشـكـيل احلكـومة ا
قــوى جــديــدة لــلــتــحــالف مــرجــحًـا
انــضــمـام إئــتالف الــنــصـر بــزعــامـة
رئــيس الـوزراء حــيـدر الــعـبـادي الى
الــتــحـالـف قـريــبًــا جـداً فــيــمــا نـفى
حتــالف الــفـتح وجــود اي حتـفــظـات
داخـل ســــائــــرون أو الـــــفــــتـح عــــلى
حتالفهما الذي اعلنه اجلانبان مساء
اول امـس. وقـــــال عــــضـــــو حتـــــالف
ـوسوي في تصريح سـائرون جواد ا
إن (انــضـمـام ائـتالف الــنـصـر ضـمن
حتــالف ســائــرون والـفــتح ســيــكـون
قــريب جـدا) الفـتــا الى إن (سـائـرون
وصل الـى تفاهمات كبيرة مع النصر
وســتـتــكــلل بـتــحـالـف كـبــيـر وإعالن
تــشـكـيل الــكـتـلــة األكـبـر واحلــكـومـة
ـقبـلة).واضـاف ان (هنـاك تفـاهمات ا
كـبيرة مستمرة مع تيار احلكمة الذي
يــرأسه عــمــار احلــكــيم وكــتل أخـرى
سـتـنـتـهي بـتـشـكـيل الـكـتـلـة األكـبر)
مــرجـحـا (اكـتــمـال الـتـحــالف نـهـايـة
الـشهر اجلاري). بـدوره قال القيادي
فـي حتـالف الـفـتـح كـر الـنـوري في
تـــصــريح امس ان (حتــالـف كــتــلــتي
الـــفـــتح وســـائـــرون قـــوي وشـــفــاف
وواضـح واليــــوجــــد حتـــــفظ من اي
طــرف داخل الــتــحـالــفــ عـلى ذلك)
وقف والقرار ب مـبينا ان (تقـارب ا
زعـيم التـيار الصـدري مقتـدى الصدر
ورئـــــيس ائـــــتالف الـــــفــــتـح هــــادي
الـعامري يجعل جميع االمور االخرى
ــمـكن جتــاوزهـا من بــسـيــطـة ومن ا
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تـتـقـدم (الـزمـان) بـالـتـهـاني واالمـنـيـات الـصـادقة الـى االمـت
بـارك سائـلة الله الـعربيـة واالسالميـة بحلـول عيـد االضحى ا
ان يـجـعله لـلـعـراقيـ جـمـيـعا عـيـداً لـلتـآخي واالمـان. وبـهذه
نـاسبة حتتـجب اجلريدة بدءا مـن اجلمعة عـلى ان تستأنف ا

قبل ان شاء الله. الصدور يوم االربعاء ا
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ـقارنة مع ئة  با اضي بـنسبة  0.9 بـا ارتفع مـعدل التـضخم خالل شهـر آيار ا
ـتحدث الرسـمي باسم وزارة التخطـيط  عبدالزهرة اضي. وقال ا شهر نـيسان ا
ـاضي  يـعـود الى الـهــنـداوي في بـيـان امس ان ( مــعـدل الـتـضـخم خـالل ايـار ا
ـئـة  وقـسم الـصحـة بـنـسـبة   0.3 وقـسم ارتـفـاع قـسم الـسـكن بـنـسـبة  0.1 بـا
ـقـارنة مع ئـة ) وأضـاف ان (مـعـدل التـضـخم الـسـنوي بـا الـنقل بـنـسـبة 7.4 بـا
ئة  فيما ارتفع اضي 2017 ارتـفع هو االخر بنسبة 1بـا شـهر ايار من العام ا
ـئة  عـن شهـر نـيسـان واالسـاس السـنوي ـعدل 1بـا مؤشـر الـتـضخم االسـاس 
ئـة ) مبيـنا ان (عمـليـة جمع االسعـار التي اجراهـا اجلهاز ارتـفع بنسبة 0.9 با
ـاضي لم تــشـمل مــحـافــظـة نـيــنـوى ولم ــركـزي لالحــصـاء خالل شــهـر ايــار ا ا
ـذكور بسبب االوضاع الـسائدة فيها) حتتسب ارقامـها القياسـية خالل الشهر ا
ئـة  تعود مـشيـرا الى ان (أسبـاب ارتفاع مـؤشر الـتضـخم السنـوي بنـسبة  1بـا
الى انـخفـاض عدد مـن االقسـام وارتفـاع اخرى وبـنـحو مـتبـاين فـقد سـجل قسم
ـئة   فيـما ارتفع قسم ـشروبات غيـر الكحوليـة انخفاضـا بنسبة  1 با االغذية وا
ئة ـئة  وانخفض قسم الـسكن بنسبة  1.2 بـا البس واالحـذية بنسبة  1.3 با ا

ئة )  اما قسم النقل فقد سجل اعلى نسبة ارتفاع بلغت 7.4 با
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