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تـبايـنت ردود االفعـال ازاء التـسريـبات
بــشـأن  نــتــائج عـمــلــيـة الــعـد والــفـرز
الـيدوي للمـراكز االنتخـابية في كركوك
بــ مـرحب ورافض لـلــنـتـائـج  فـيـمـا
ـسـتـقـلـة ـفــوضـيـة الـعـلـيـات ا اكـدت ا
لالنـتـخـابـات عـدم صـحـة االرقـام الـتي
اوردتــهــا تــلك الــتــســريــبـات.  وقــالت
ـفوضية أن نتائج عمـلية العد والفرز ا
الــيــدوي الــتي أعــلــنــتــهــا أحــزاب في
كـركـوك (غـيـر صـحيـحـة) وأكـدت أنـها
سـتـعلن الـنـتائج بـعد انـتـهاء الـعـملـية
بـالكامل. وتـداولت قوى كرديـة وعربية
اضـية نتائج وتـركمانـية خالل األيام ا
قـالت أنـهـا جـاءت جـراء عمـلـيـات الـعد
ئة من والـفرز اليـدوي لنحو  30 فـي ا
ــطــعــون في ــراكـــز االنــتــخــابــيـــة ا ا
نـتائجها. وأفادت جهـات تركمانية بأن
عـمـليـات العـد والفـرز (كـشفت اخـتالفاً
في الــنـتـائج تـتــراوح نـسـبـته بـ 50
ـئـة عن نـتـائـج التـصـويت و 100في ا
اإللـــكــتــروني ).  مـن جــهــتـــهــا قــالت
ـفـوضـية في بـيـان امس أن (األحزاب ا
تــتـســابق إلعالن نـتــائج الـعــد والـفـرز
الـيـدوي في كركـوك وأن بعـضـها يـعلن
وجــــــود اخــــــتـالف بــــــ الــــــيــــــدوي
وااللـكـتـروني واآلخر يـقـول أنه حصل
ــرتــبـة االولى وهــذا كــله غــيـر عــلى ا
صـحيح). وأكـدت أنها سـتعلن الـنتائج
الـنهائية لـعمليات الـعد والفرز اليدوي
(بــعـــد اكــتــمـــالــهــا) مـــشــيــرة الى أن
(عـمـليـات العـد والفـرز جترى بـإشراف
ــثــلـ عن الــقــضـاة  وفـي حـضــور 
.( الكيانات السياسية ومراقب دولي
فوضـ إجناز عمـلية وأعـلن مجـلس ا
الـــعـــد والــفـــرز الـــيــدوي اجلـــزئي في
كـركوك مشيدا بتعاون االهالي والقوى
الـسيـاسية وقـال في بيان (كـانت هناك
هـواجس كبـيرة تـنتـابنـا قبل الـوصول
الى مـدينة كـركوك بفعل مـا نسمعه من
بـعض اجلهات االعالمـية اال اننا ورغم
الـصـعــوبـات الـكـبـيـرة في اآللـيـة الـتي
حتـتاجهـا عملـية الفـرز والعد اجلزئي
وجـــدنــا من أهــالـي كــركــوك الســـيــمــا
ــوظـفـ الــذين شـاركــوا في عـمــلـيـة ا
الــفــرز والـعــد من مــخـتــلف الــطـوائف
شــعــوراً وطـنــيــاً عــالـيــا جــداً ومــثـاالً
يـحتذى به للوحدة الـوطنية ب جميع
أبــنـاء مــحــافـظــة كـركــوك فــقـد كــانـوا
يـتسـابقـون بشـكل المثـيل له في اجناز
ـوكلـة لـهم كـما انـهــم كـانوا االعـمـال ا
يـتسابـقون في توفـير احلمـاية الالزمة
.( ــوظــفـ لــكــادر الـقــضــاة وجـمــيع ا
وتـابع (كمـا وجدنا إطـمئنـانا كامالً من
ــثـلي الــكــيـانــات الــسـيــاســيـة قــبل 
ــدني وكــانـوا ومــنــظــمـات اجملــتــمع ا
داعـم لـنا بشـكل كبيـر جداً في إجناز
ـثل الــعـمــلـيـة ,حــيث لم يـتــدخل اي 
ـذكـورة في عـمـلـيـة الـفـرز لـلـكـيـانـات ا
والــعــد بل كــانــوا حــريــصـ عــلى ان

جـــــــبـــــــران في تـــــــصـــــــريـح امس ان
الـصنـاديق نقـلت إلى بغـداد (وحتديداً
ـقر مـعرض بغـداد الدولي ) وأضاف
ان (الـــصــــنـــاديق ســــوف تـــدقق وفق
الـسـيـاقـات الـقانـونـيـة الـتي رسـمـتـها
الـقـوانـ واألنـظـمة الـنـافـذة اخلـاصة
بــاالنـتـخـابــات إضـافـة إلى اإلجـراءات
التي وردت في قرار احملكمة االحتادية
الــعــلــيــا بــهــذا اخلــصــوص وبــشــكل
ـشــار إلـيـهـا تــراتـبي لـلــمـحـافــظـات ا
ـــواعـــيـــد الـــتي حتـــددهـــا وحـــسـب ا
ـفـوضـيـة لـكل مـحـافـظـة وابـتداء من ا

.( يوم غد االثن

كـركوك) وأشار إلى انه (لم ــتم التطابق
بـن الـعـد االلـكـتـرونـي والــدوي ألن هذه
الـصـنـادـق لم تـكن نـتـائـجـهـا بـاالساس
مــرسـلـة الـ بـغــداد).. وطـالـبت االحـزاب
فوض الـعربية والتـركمانية مـجلس ا

بــإجــراء عــد وفــرز كــلي بــعــد (ثــبـوت)
الــتــزويــر في عــمــلـيــات الــعــد والــفـرز
اجلـزئي.وقال الـقيـادي التـركمـاني انور
بـيرقـدار خالل مؤتمـر صحـفي عقده مع
ـثلي االحـزاب العـربيـة والتـركمـانية
فـي كـــركــــوك امس إن (عــــلى مــــجـــلس
ـنـتدبـ الذين ـفـوض من الـقـضاة ا ا
يــشــرفـون عــلى عــمـلــيــة الـعــد والــفـرز

جتــري الــعـمــلــيــة بــأمـانــة وحــيــاديـة
واخالص تـام وقد كانـوا الداعم االكبر
في حتــقـيـق ذلك كـمــا جـرت الــعـمــلـيـة
ـثلي اال بـأشـراف مـباشـر من قـبل 
ــتـــحــدة).من جــهــتـه تــوقع الــنــائب ا
الـسابق يـونادم كـنا أن (يـشهـد العراق
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة جـــراء نـــتـــائج
االنـتخابات بـعد العد والـفرز اليدوي)
وقــال إن (الــقــانـون يــتــيح مــحــاســبـة
ـزورين حتى وإن كانـوا سياسي أو ا
رؤوسـاً كـبـيـرة في الـدولـة). ولـفت إلى
أن (مــا ظـهــر من نـتــائج الـعــد والـفـرز
الـيـدوي يـجـعل حـزب االحتـاد الـوطني
الــكـردســتـاني حتت رحــمـة الــقـضـاء)
عـلى حد قـوله. وتابـع أن (ما شـاهدناه
خالل الـعـد والـفـرز الـيـدوي حـقـيـقـة ال
ـكن نـكـرانـها ومـا خـفي كـان أعظم).
ومـضى قـائالً(ليس الـكـرد فقط من زور
االنـــتــخــابـــات بل كل من كـــان فــرحــاً
بــنــتـائج الــعــد والــفـرز اإللــكــتـروني)
بـحسب تعـبيره. وكان مـسؤول الدائرة
االنـتـخـابـيـة في اجلـبـهـة الـتـركـمـانـيـة
الـعراقـية احمـد رمزي قد اكـد اخلميس
ـــركــزين ان الـــعــد والـــفـــرز الــيـــدوي 
انـتــخـابـيـ في كـركــوك اظـهـر تـقـدمـا
لــلــتــركـــمــان والــعــرب مــقــابل نــقص
اصـــوات قـــائـــمـــة االحتــاد الـــوطـــني.
وبـحسـب رمزي فـقد( اظـهر مـركز الـعد
والـفرز في مـدرسة جـمال عـبد الـناصر
فـرقاً جلبهة تـركمان كركوك بـحصولها
من خـالل العد والـفرز االلكـتروني على
145 صـوتا وبـعد اجـراء العـد والفرز
الـيدوي حصلت على 738 بفارق 593
صـوتـا فـيـمـا حـصل  االحتـاد الـوطـني
على 1363صـوتا في العد االلكتروني
وفـي اليـدوي حـصل عـلى 115 بـفـارق
1248) .واضـاف ان (التحـالف العربي
حــــصل عــــلى 46 صــــوتـــا فـي الـــعـــد
االلـــكــتــرونـي  مــقــابل 239 فـي الــعــد
ركز نـفسه الـيدوي بـفارق 193 وفـي ا
حـصل الـتركـمـان على 146 صـوتا في
الــعــد االلـكــتــروني ارتـفــعت الى 629
صـوتا يدويـا بفارق 521). واشار الى
ان (االحتاد الوطني حصل على 1576
صـوتـاً الكـترونـيا فـي مركـز آخر وعـند
الـعــد والـفـرز االلـكـتـروني حـصل عـلى
124 صـوتـا بـفارق 1055 ) مـضـيـفًا
أن (قـائـمـة الـتـحـالف الـعـربي حـصـلت
عـلى 97 صـوتـا الكـتـرونيـا وفي الـعد
والــفـرز الــيــدوي حـصــلت عـلى 346 
ـقابـل أكد الـقيادي بـفارق 274). في ا
في االحتـاد الوطني الكـردستاني خالد
عـلنـة بـعد عـملـية شـواني ان االرقـام ا
الـعــد والـفـرز الـيـدوي في كـركـوك (غــر
فوضـة بل هي دقــقة) ولم تصـدر من ا
وثــقـة صـادرة من حـزب مـعـن.وقال في
بـــيــان ان (االرقــام الـــصــحـــحـــة الــتي
ــفــوضــة تــبــ ان االحتـاد وزعــتــهـا ا
الوطني الكردستاني حصل علـ االغلبـة
الـسـاحقـة بواقع  2268 صـوتا مـقابل
 886 صـوتـا لــقـائـمـة جـبـهـة تـركـمـان
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ـرور في أعــلــنت مـديــريــة شـرطــة ا
مـحـافظـة حلـبجـة بـإقلـيم كردسـتان
عـن مقـتل اربعـة اشـخاص واصـابة
 47 اخـــرين بــجـــروح جــراء وقــوع
 46 حـادث سـيـر في الـنـصف االول

من العام اجلاري. 
وقــال مـديــر شـرطـة مــرور حـلــبـجـة
الــــعـــقـــيــــد فـــاضل حــــمه امـــ في
ـديـريـة سـجلت تـصـريح امس ان (ا
وقـوع   46 حـادث سـير في االشـهر
الــســـتــة االولى من الــعــام اجلــاري
اسـفـرت عن مـقـتل اربـعـة اشـخاص
واصـــابـــة  47 اخـــريـن بـــجــروح )
قارنة هذه احلصيلة مـضيفًا انه (
بـحصـيلة االشـهر الـستة االولى من
اضي نالحظ ارتـفاع معدل الـعام ا
ـرور فـي حـدود مـحـافـظة حـوادث ا
حـــلـــبـــجـــة  النه  تـــســـجـــيل 31
اضي راح حـادث سـير في الـعـام ا
ضـحـيتـها  36 شـخـصا بـيـنهم 32

مصابا واربعة قتلى). 
الـى ذلك اعـــلـــنت مـــديـــريـــة مـــرور

ــــثــــنى امس عـن وفـــاة شــــخص ا
واصـــابــة آخــر في حــادث مــروري
وقـع عـلى الـطـريـق الـسـريع ضـمن

حدود احملافظة. 
ــديــريــة فالح وقــال مــديــر اعالم ا
الــيـمــاني في تــصـريح إن (حــادثـا
مـروريـاً وقع على الـطريق الـسريع
بـ مركبـتي حمل األولى من نوع
ســـــكــــانـــــيــــا واألخـــــرى من نــــوع
مـارسيدس) مشيرا إلى أن (سائق
ـركـبـتـ كـان حتت تـأثـير احـدى ا
الـــكـــحــــول). وفي دهـــوك كـــشـــفت
إحـصائية رسمـية عن ارقام مفزعة
لـعـدد احلـرائق وحـاالت الـغرق في
احملـافـظـة خالل الـنـصف األول من

العام اجلاري.
دني وأفـاد مسؤول اعالم الـدفاع ا
الــرائـــد بــيــوار عــبـــد الــعــزيــز في
تـصريح امـس (بوقوع  812 حـالة

انـــدالع حــــرائق وغـــرق في حـــدود
احملــــافـــظــــة خالل ســــتـــة اشــــهـــر

اضية). ا
وب ان ( 562 حـالة غـرق واندالع
حـرائق وقـعـت في حـدود مـحـافـظة
دهــوك و 250 حـــالــة فــيـــضــانــات

اضية). خالل ستة أشهر ا
واوضـح عـبـد الــعـزيـز ان (تــسـعـة
اشـــخـــاص لـــقـــوا مـــصـــرعـــهم في
حوادث حريق واصابة  65 اخرين

بحروق من درجات مختلفة).
واضـاف ان ( 19حـالـة غـرق وقـعت
ــاضـــيــة في خـالل ســتـــة اشــهـــر ا
حـــــــــدود دهـــــــــوك فـي االنـــــــــهــــــــر
والــبــحـيــرات اضــافـة الـى ان تـلك
احلــــــــــــــــــوادث مـن احلــــــــــــــــــرائـق
والــفــيــضــانــات ادت الى خــســائـر
ــلـــيــاري و 998 مـــلــيــون قـــدرت 

و 450 الف دينار).
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عـبوة باالضافة الى العثور على معمل
لتصنيع الصواريخ).

ـرصد الـسوري في غـضـون ذلك كذّب ا
حلـقــوق اإلنـسـان إعالن تـنـظـيم داعش
مـقـتل حذيـفة الـبـدري جنل زعيـمه أبو
بــــــكـــــــر الــــــبــــــغـــــــدادي في حـــــــمص
رصـد رامي عبد الـسوريـة.وقال مديـر ا
الـرحمن في تصريح  إن (محطة الطاقة
احلـراريـة في الـضاحـيـة اجلنـوبـية من
ــنــاطق احملــيــطــة بـهــا لم حــمص وا
تشهد هجمات أو قتاال منذ عام 2013)
. وأضـــاف أنه فـي حــال تـــأكـــد مــقـــتل
ـؤكـد أنه قتل حـذيـفة الـبـغـدادي فمن ا
في مـكـان آخـر).وذكـرت مـصـادر أخـرى
عـنـية في إعالن داعـشعن ـنـطقـة ا أن ا
مـــكــــان مـــقـــتـل جنل الـــبــــغـــدادي هي
الـفــرقـلس الـواقـعــة عـلى طـريق تـدمـر
وخـنيفيس والـتي تبعد  40 كم شرقي
حـمص. وكانت  وكـالة رويـترز قالت إن
(وكـالة نـاشـر نيـوز) التـابعـة للـتنـظيم
هـي مـن أعــــــــلــــــــنـت مــــــــقـــــــــتـل جنل
الـبغدادي.وأوضـحت أنه (قُتل منـغمسا
في الــنــصــيـريــة والــروس في احملــطـة
احلــراريــة بــواليــة حــمص). مـن جــهـة
اخـرى  تمكـنت مفارز الـشرطة الـنهرية
في كـربالء من  انـتـشلت جـثـة شاب في
مــقــتـبل الــعــمــر قـضى غــرقــاً في نــهـر

ـتحـدث اإلعالمي باسم الـفـرات. وقال ا
ي شـرطة احملـافـظة الـعقـيد عالء الـغا
لـ(الــــزمــــان) امس انـه( بــــعــــد تــــوفـــر
مــعــلـــومــات عن حــادث غــرق في نــهــر
الـفرات وبـالتـحديد في نـهر احلـسيـنية
ـنطقة الوند ش  سارعت مفرزة قسم
رابـطة ضمن شـرطة الـنجدة الـنهـرية ا
ــسـؤولــيــة الى مـكــان احلـادث قــاطع ا
النـتـشـال اجلثـة وتـسـلـيمـهـا الى مـركز
الــشـرطـة الرسـالـهــا إلى الـطب الـعـدلي
ـعــرفـة األسـبـاب احلـقـيــقـيـة لـلـوفـاة)
مـؤكدًا (ضـرورة متابـعة االباء ألبـنائهم
وعـدم تـركـهم في االنـهـر عرضـة لـلـغرق
ـــــوت بــــاإلضــــافـــــة إلى األمــــراض وا
رتفعة وضرورة الـناجمة عن احلرارة ا
تـــعــلــيـــمــهـم الــســـبــاحـــة في األمــاكن
ـسابح ـنـتـجعـات وا اخملـصـصـة مثل ا
أو لـــبـس الـــنــــجـــادات وغـــيــــرهـــا من
إجـــــراءات الـــــسالمـه حــــرصـــــا عـــــلى
حــيـاتــهم).وتــســبب جـهــاز اســتـقــبـال
انـتـرنت(نانـو) بحـدوث مـجزرة عـائلـية
في  ذي قـار. وقال بـيان لشـرطة ذي قار
أن (اجملـنى عليه - أ. ل. ش -  16عـاما
تــعـرض لـطــعـنــات عـدة بــسـكـ اردته
قـتيال فـيمـا أصيب شـقيقه - ع. ل .ش-
 11عـامـا على يـد شقـيق والـدهمـا على
خـلـفيـة شـجـار بسـبب جـهـاز استـقـبال

انـــتـــرنت- نـــانـــو).وأوضح ان (مـــركــز
شـرطة قـلعـة سكـر اخبـر بوجـود متوف
ـركـز الـصـحي بـقلـعـة سـكـر وعلى في ا
الـفور انتقل ضـباط التحقـيق وبرفقتهم
خـبـراء االدلة اجلـنائـية ,حـيث ووجدوا
صاب).وأشار الى جـثة اجملنى عليه وا
(اجـراء خـبراء االدلـة اجلنـائـية الـكشف
الــظـاهــري عـلـى مـحل احلــادث وضـبط
ــسـتــخـدمـة الــسـكــ واآللـة الــراضـة ا
ـة فيـمـا قـام ضـباط الـتـحـقيق بـاجلـر
بـتـدوين اقوال والـد اجملنى عـليه ,الـذي
نزل اوضح أن ولـده اجملنى عليه ذهب 
جـده لغرض حل اشـكال بيـنه وب عمه
ـتــهم أ .ش.ل لـوجـود خالف بـيـنـهـمـا ا
حــول جـهـاز اسـتــقـبـال انــتـرنت نـانـو,
وعـــنـــد وصـــوله اعـــتـــدى عـــلـــيه عـــمه
بـالضـرب والطعن بـواسطـة سك فـيما
قـام جـده بـضـربـة بـآلـة راضه - انـبوب
حـــديـــد). واعــلـــنـت مــديـــريـــة شـــرطــة
الـديوانـية بـاعتـقال  16مـطـلوبـا بيـنهم
مـتـهـمـان بـحـوزتـهـمـا مـواد مخـدرة في
احملـــافــظـــة.وقـــالت في بـــيــان امس ان
(ســيـــطــرة درع اجلــنــوب تـــمــكــنت من
اعـتقـال شخـص من سـكنـة محـافظتي
بـغداد وبـابل ضبط بـحوزتـهم كمـية من
احلـبـوب اخملدرة بـلغت  98حـبـة وردية
الـلـون) .  وتمـكـنت فرق مـديـرية الـدفاع

ـدني من الـسيـطرة عـلى تسـريب غاز ا
ـيـاه في الـكـلـور في مـحـطـة تـصـفـيـة ا
مـنطقة الكماليـة ببغداد.وقال مدير عام
ـدني الــلــواء كـاظـم سـلــمـان الــدفــاع ا
ـدني بـوهـان في بـيـان  (فـرق الـدفـاع ا
سـيطرت على حالة تـسريب غاز الكلور
داخل مـحطة تصفـية الكمالـية) مشيرا
الى (تـسجـيل حالـتي إغماء  نـقلـهما

ستشفى).  الى ا
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{ الــــفـــاتـــيــــكـــان- ا ف ب: تـــوفي
الــكـارديـنــال الـفـرنــسي جـان-لـوي
تــوران عن عـمـر يـنــاهـز اخلـامـسـة
والـســبـعـ عـامـا لـيـفـقـد بـرحـيـله
احلـوار الكاثوليكي-االسالمي احد

اهم رواده.
واشـاد الــبـابـا فـرنـسـيس اجلـمـعـة
بـالـكارديـنال الـفـرنسي الـذي توفي
اخلــمــيس بــعــدمــا امـضـى الـقــسم
األكــــبــــر مـن حــــيــــاته في خــــدمــــة

الفاتيكان ودبلوماسيته.
وقـال الـبـابا فـي رسالـة تـعـزية الى
شـــقـــيـــقـــة الـــكـــارديـــنـــال الـــراحل
جـنـيـفـيـاف دوبـيـر إن (الـكـارديـنال
جـان-لـوي تـوران الـذي انـتـقل الى
رحـمـة الـله تـرك االثـر الـكـبـيـر على
ـسكـونيـة). وكان حـيـاة الكـنيـسة ا
ـتـحـدث بـاسم الـبـابـا غـريغ بورك ا
أكـــــد صــــبـــــاح اجلـــــمــــعـــــة وفــــاة
الــكـارديـنــال الـذي كــان يـعـاني من

مرض باركنسون.
تـرأس الـكـارديـنال تـوران مـنـذ عام
 2007 وحــــــتى وفــــــاته اجملــــــلس
الـبابوي لـلحوار بـ االديان الذي
كـان يـعـنى بـشـكـل خـاص بـاحلوار
ـوقــعه هــذا شـارك مـع االسالم. و
بـفـعـاليـة في االعـداد لـزيارة الـبـابا
فـرنـسـيس الـى مـصر. وكـان تـسـلّم
في الـسـابق سـفـارة الـفـاتـيـكان في

العديد من الدول بينها لبنان.
ـاضي قام وفـي منـتصف نـيـسان ا

الـــكــارديـــنـــال تــوران بـــزيــارة الى
الـسعودية وصفتـها الرياض بأنها
(زيــــارة تــــاريـــــخــــيــــة واألولى من
نـوعهـا) والتـقى خاللـها خـصوصا
لك سـلمان بن الـعاهل الـسعـودي ا
عـبـد الـعـزيـز.من جـانـب اخـر أعرب
الــبـابـا امـس الـسـبت عـن مـخـاوفه
ــسـيـحي في مـن تالشي الـوجـود ا
الــشــرق االوسط مــا ســيــؤدي الى
ــنـطــقــة وذلك قـبل تــشــويه وجه ا
أداء صـالة مــشـــتـــركــة بـــحـــضــور
غــالـبــيـة بــطـاركــة كـنـائـس الـشـرق

االوسط.
وقـــال الــبــابــا فـي بــاري بــجــنــوب
ايــطـالـيــا ان (الـشـرق االوسط بـات
مــــكـــانـــا يــــرحل فـــيـه الـــنـــاس عن
ارضــــهم وهــــنـــاك خـــطــــر تالشي
وجـــود اخـــوتـــنـــا واخـــواتــنـــا في
ــان مـــا ســيــؤدي الى تــشــويه اال
ـنطـقـة الن الـشـرق االوسط وجـه ا
بــدون مــســيــحــيــ لن يــعــود هــو

نفسه).
وقــال الـبـابـا ان (الالمــبـاالة تـقـتل
ونـــريــد ان نــكـــون صــوتـــا يــقــاوم

ة الالمباالة). جر
ومـــضى يـــقـــول (نــريـــد ان نـــكــون
ن ال صـوت لــهم ولــلـذين صــوتــا 
يــحـــبــســون دمــوعــهم الن الــشــرق
االوسـط يـــبـــكي الــــيـــوم ولـــلـــذين
يـعانـون في صمـت بينـما يـدوسهم

الساعون الى السلطة والثروة).

وتــابع الـبــابـا (ســنـقـول لــهم نـحن
قـريبـون منكم) مـتحـدثا عن منـطقة
هـي (تـقــاطـع لــلــحــضــارات ومــهـد

للديانات السماوية).
ـــثــلي ودعـــا الـــبــابـــا الى بـــاري 
غالبية بطاركة الكنائس في الشرق
االوسـط من بـــيــــنــــهم بـــطــــريـــرك
الـقـسطـنـطـينـيـة بارتـلـماوس االول
ـتـروبـولـيت هـيالريون (تـركـيـا) وا
ــثّال بــطـريــرك مـوســكـو كــيـريل
وايــضـا بـابـا االقــبـاط تـواضـروس
ـوارنـة بـشارة الـثـاني وبـطـريرك ا
الــراعـي بــاالضــافــة الى بــطــاركــة

آخرين من كنائس كاثوليكية.
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نـتخب اإلنكـليزي إلى نـصف نهائي كـأس العالم لـلمرة األولى وصل ا
مـنذ دورة 1990 بتـغـلبـه على نـظـيره الـسـويدي بـهـدف دون رد أمس
السـبت على ملعب سـمارا في دور الثـمانية لـلمونديـال الروسي.حملت
ثـنـائـية إنـكـلـتـرا توقـيع هـاري مـاغـواير في الـدقـيـقة  30 وديـلي آلي في
الـدقيقة  58 ليـنتظـر منتـخب األسود الثالثـة مواجهـة الفائـز من مباراة
كرواتـيا وروسـيا الـتي انتـهت ليل أمس الـسبت ايـضا ويـعد هـذا الفوز
األول لـلـمـنـتخـب اإلنـكلـيـزي عـلى نـظـيـره الـسـويـدي في نـهـائـيـات كأس

الـعـالم بـعـدمـا تـعـادل مـعه مـرتّـ األولـى بـنـتـيـجة 1 - 1 في مـونـديـال
 2002 والـثـانـيـة بـنـتـيـجة 2- 2 في مـونـديـال  2006. ولم يـغـيّـر مـدرب
ـنـتـخب اإلنـكـليـزي كـاريث سـاوثـكـيت من تـشـكـيـلـته األسـاسـيـة التي ا
اجتازت كولومبيا بركالت الترجيح في ثمن النهائي حيث جدّد ثقته في
نـتخب . أما مـدرب ا هـاجم رحيم سـتـرليـنج ليـلعب بـجـوار هاري كـ ا
السـويدي يـان أندرسـون أجرى تـغيـيريـن على الـتشـكيـلة الـتي هزمت
سـويسرا 1 -  0 في ثـمن النـهائي ولعـب إميل كرافـت في خط الدفاع

وعاد سيباستيان الرسون إلى خط الوسط بعد انتهاء إيقافه.
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 بـدأ الــصـنـدوق الـكـويـتي لـلـتـنـمـيـة
االقـتصادية العـربية تنفـيذ تعهداته
ـعـلـنـة في مـؤتـمـر الـكـويت الـدولي ا
إلعـادة اعـمـار الـعـراق الـذي عـقـد في
ــاضي عــبــر مــنـح الــعـراق شــبــاط ا
شـريـحة بـقيـمة  23,5 مـلـيون ديـنار
كـــويـــتي نـــحــو  80 مـــلـــيــون دوالر
امــريــكي لــتــمــويـل مــشــروع انــشـاء
وجتـــــهـــــيــــز  73 مـــــدرســـــة في 15
ـشـروع مـحـافـظـة عـراقـيـة.ويـهـدف ا
الى دعـم الــتـــنــمـــيــة االقـــتــصـــاديــة
واالجــتـمـاعـيـة فـي الـعـراق عـبـر رفع
هـني للطالب ـستوى الـتعلـيمي وا ا
ـرحلـت االبـتدائيـة والثـانوية في ا
لــتــوفــيــر فــرص الــتــعـلــيـم لـلــطالب
وتــوفـيــر مــقـاعــد دراسـيــة اضـافــيـة
ساهمة في وبـناء مدارس جديـدة وا
احلـد من ظـاهـرة الـتسـرب. واسـتـمر
ـــاضي بـــرئـــاســة الى 14 شـــبـــاط ا
خـمس جـهـات هي االحتـاد االوروبي

ــتـحـدة والــعـراق والــكـويت واال ا
ـان دولـة الـكويت والـبـنك الـدولي ا
الـراسخ بـأهـمـيـة اسـتـقـرار وازدهـار

ـهـمـة الـعـراق بـاعـتـبـاره من الـدول ا
ـــؤثــــرة الســـيـــمـــا في الـــظـــروف وا

نطقة. الراهنة التي تشهدها ا

وأعـلن امـيـر الـكويت صـبـاح االحـمد
ـؤتمر التزام اجلـابر الصباح خالل ا
دولــة الـكــويت بــتـخــصــيص مـلــيـار

دوالر عـلى هـيـئة قـروض وفق آلـيات
الــصـــنــدوق الــكــويـــتي لــلــتـــنــمــيــة
االقـتـصـاديـة الـعـربـيـة ومـلـيار دوالر
لالسـتثـمار في الـفرص االسـتثـمارية
فــضـال عن مــســاهــمــة اجلــمــعــيــات
ـؤتـمر اخلـيـرية الـكـويتـيـة.وخلص ا
ـسـاهمـات قـدرها  30 مـلـيار دوالر
ـشـاركة اعـلـنـتـهـا الـدول واجلـهـات ا
الـــتي بـــلــغت  76 دولـــة ومــنـــظــمــة
اقـليمية ودولية و 51 مـن الصناديق
الـتنمويـة ومؤسسات مـالية اقلـيمية
ودولــيـة و 107 مــنــظـمــات مــحـلــيـة
واقــلـيـمــيـة ودولــيـة غـيــر حـكــومـيـة
ـثـلي و 1850 جــهـة مـخـتـصـة من 
الــــقــــطـــاع اخلــــاص.وكـــشـف وزيـــر
اخلــارجـيـة الـتـركي مـولـود جـاويش
أوغـلـو عن مـلفـات مـهمـة سـتـبحـثـها
بـالده مع احلــــكـــومــــة الــــعـــراقــــيـــة
اجلــديـدة.وقــال أوغــلـو في تــصـريح
صـحفي ان (حـلف الـشمال األطـلسي
سـيــكـون له بـرنـامج تـدريـبي لـقـوات
األمن الـعـراقـيـة وأن تركـيـا سـتـأخذ
دورا فــاعـال فــيه). وأكــد ان (تــركــيــا
سـتتخذ مع العراق خطوات مشتركة

 6 مـليارات دوالر من الصادرات الى
العراق خالل السنوات االخيرة.

وقـــال مــــحـــمـــد رضـــا مـــودودي في
تـصـريح صـحفي امس ان (وضـعـنا
الـتجاري مع العراق مقـبول فتقريبا
كـانت الـعالقات الـتـجاريـة إليران مع
الــعــراق خالل مــخــتــلـف الــســنـوات
مــسـتـقــرة تـقـريـبــا في حـ ان هـذا
االســتـقـرار يـأتـي في ظــــــروف غـيـر
مـــــســـــتـــــقـــــرة يـــــعـــــاني مـــــنـــــهـــــا
الـعراق).وأضاف ان (عدم االستقرار
فـي العـراق أدى الى انـحسـار حـصة
الـصـادرات الـتركـيـة الى الـعراق الى
الــثـلث اال ان ايــران مـازالت حتـافظ
عـلى حصتها من الصادرات الى هذا
الـبـلـد).وأوضـح مـودودي ان (فـرصة
الصادرات الى العراق تضاعفت بعد
طـرد داعـش وانحـسـار شـبـح احلرب
األهــلـيــة ورغم انـنـا حــافـظــنـا عـلى
حـــصـــة ســـتـــة مـــلــيـــارات دوالر من
الـصادرات الـى السـوق العـراقية اال
ان هـذا الـبـلـد يـتمـتع بـفـرص كـبـيرة
ـــشــاريـع الــبـــنـــيـــويــة لـــتـــنــفـــيـــذ ا
والـــعـــمـــرانـــيــة).ولـــفت الـى (الــدور

االيـراني البارز في عودة الهدوء الى
الــعـراق وســوريـا) وقـال (لــقـد حـان
الـــوقت لـــنـــضـــاعـف من نـــشـــاطـــنــا
االقــتــصــادي في الــعــراق وأن نــبـدأ

نشاطنا االقتصادي في سوريا).
واشـــار الى ان (الـــبـــلـــدين الـــعــراق
وسـوريـا مـستـعـدين لالسـتـفادة من

الصادرات االيرانية). 
ـــركـــزي وأعـــلـن مـــحـــافظ الــــبـــنك ا
االيـراني ولي الـله سيف عن مـتابـعة
الــبـــنك ابــرام اتــفــاقـــات نــقــديــة مع

الـعراق وروسيا وآذربيـجان للتعامل
بـالـعـمالت الـوطـنـيـة.وقال سـيف في
تـصريح امس أنه ( تفـعيل االتفاق
الـنـقدي بـ ايران وتـركـيا (لـلتـعامل

بـالريال والليرة) وفي هذا االطار 
فــتـح عــدة اعــتــمــادات مــصــرفــيــة).
ـــركـــزي االيـــراني وأشـــار الـى أن (ا
عـــلى درايــة بــامـــكــانــيـــات االتــفــاق
ـتعـددة االطراف الـنـقدي الـثنـائي وا
وقـد عـقـد هـذا الـنـوع من االتـفاق مع

عدة دول).

صباح االحمد الصباح 
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اعــلن مــصــرف الــرافـديـن عن صـرف
ـتـقـاعـدين دفــعـة جـديـدة من سـلـف ا
ـدنيـ والعـسكـري الـبالـغة ثالثة ا

مالي دينار.
وقـــــال بــــيــــان امـس إنه ( صــــرف
الــدفـعــة الـثـامــنـة عــشـرة من ســلـفـة
ـدنـيـ الـبـالـغـة ثـالثة ـتـقـاعـدين ا ا
مـالي دينار لنحو  3595 مـتقاعد)
مـبيـنا أنه ( صرف الـدفعة الـرابعة
ــــتــــقـــــاعــــدين عــــشـــــر من ســــلـف ا

العسكري لنحو  1934 متقاعد).
وأضـــاف الـــبـــيـــان أن (صـــرف تـــلك
ـتقـاعد الـسـلفـة  عن طريق إبالغ ا
عـبـر إرسـاله رسـالـة نـصـيـة تـخـطره
ـنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل
ـنـحه كــافـة اإلجــراءات الـقـانــونـيــة 
إيــاهـــا وصــرفــهــا عن طــريق أدوات
الــدفـع االلــكــتــروني). عــلى صــعــيــد
مـتــصل وافق مـصـرف الـرشـيـد عـلى

اطـالق قروض او سلف  للـمتقاعدين
صـارف االخـرى استـجـابة اسـوة بـا
ـا نشرته (الـزمان) في دعوة اطـلقها
ـصرف في خـبـير اقـتـصادي .وقـال ا
رد تــلــقــته (الــزمــان) أمس ان (ادارة
ـوافـقة عـلى اطالق ـصـرف قـررت ا ا
الـقروض تـعقـيبا عـلى دعوة اخلـبير
االقتصادي مالذ االم التي نشرتها
(الـــزمــان) نـــهــايــة كـــانــون الـــثــاني
ـاضي  في تـقـريـر  بـعـنوان  –عـلى ا
احلــكــومـة تــعــزيـز رصــيــد الـرشــيـد

.( الطالق قروض للمواطن
ــصــرف وافـقت واضــاف ان (ادارة ا
عـــــلى اطالق 12-1 مـن الــــرصـــــيــــد
ـستعمل لعام  2017 من مخصص ا
الــتــســهــيالت والــقــروض والـســلف
صادقة على بانواعها بسبب تأخر ا
اخلــطـة االئـتـمــانـيـة لـعـام 2018 من
ـارسـة ـالـيــة لـغـرض  قــبل وزارة ا
صرف انشطتها االئتمانية), فـروع ا
واوضــــــح ان (فــــــي االول مــــــن اذار

ـصـادقة عـلى اخلـطة ـاضي تـمت ا ا
االئـتـمـانـيـة للـمـصـرف و تـخـصيص
الـسـقـوف االئـتـمـانـيـة لـلـفـروع كـافـة
لــغـرض تــرويج مـعــامالت الـقـروض

والسلف والتسهيالت).
 واعـلن مـصرف الـرافـدين عن توزيع
ـتقاعديـن العسكـري لدفعة رواتب ا
ـــــكــــتـب االعالمي تـــــمــــوز. وقـــــال ا
لـلـمـصـرف في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امــس إنـــه ( صـــــــــــــــــــــرف رواتــب
ـتقـاعدين الـعسـكريـ لدفـعة تـموز ا
عـن طريق أدوات الدفع االلـكتروني).
ــتــقـاعــدين واضــاف أنه (بــإمــكــان ا
تــــســــلم رواتــــبــــهم مـن قـــبـل فـــروع
ـصرف في بـغداد واحملافـظات بدال ا
مـن مـنــافـذ الــصــرف اخلـاصــة الـتي
يـفـرض الـبـعض مـنهم مـبـالغ كـبـيرة
ــتـــقــاعــد), لـــقــاء تــســـلــمه لـــراتب ا
ـصـرف اطـلق واوضـح الـبـيـان ان (ا
الـدفــعـة الـثـانـيـة من سـلـفـة مـوظـفي
دوائــر الـدولـة الـتـي تـراوحت مـابـ
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اجلـزئـيـة بـإجـراء الـعـد والـفـرز الكـلي
بـعـد ثبـوت الـتـزوير في عـمـليـات الـعد
والـفـرز اجلزئي) مـضـيفًـا ان (اجلـميع
يــرفض عـمـلــيـة الـعـد والــفـرز اجلـزئي
النـنـا اصـبـحـنا امـام حـقـيـقـة واضـحة
وهـــو وقـــوع الــتـــزويـــر). وأضــاف أن
ـنتـدبـة لم تسـلـمنـا الى هذا (الـلـجنـة ا
ـلـيـة الــعـد والـفـرز الــيـوم أيـة نـتــائج 
اجلـزئية التي قامت بـها  فكيف لنا ان
رشح نـعرف مـا حصل علـيه الكـيان وا
في االنـتـخابـات) وتابع ( نـحن نرفض
الــعـد والـفــرز اجلـزئي وسـيــكـون لـنـا
اعـتصامـات قانونيـة مفتـوحة ضد هذا

االمــر).من جــهـته قــال مــرشح ائـتالف
الـنصر في كـركوك اسمـاعيل احلديدي
ــؤتـمـر إن (الـنــتـائج اجلـزئـيـة خالل ا
اظـهرت تزويـرا حاصال وعلى الـلجنة
ــشـرفــة في كـركــوك إجـراء عــد وفـرز ا
كـــلي).  وبــدأت امس عـــمــلـــيــات نــقل
صــنـــاديق االقــتــراع مـن مــحــافــظــات
ـثـنى الــبـصـرة ومـيـســان وذي قـار وا
والــقـادسـيـة وواسط إلـى بـغـداد لـبـدء
عـملـيات الـعد والفـرز اليـدوي للـمراكز
االنــتـخــابـيـة الــوارد بـشــأنـهــا شـكـاو
وطــعــون. واوضح الــنــاطق الــرســمي
ـفوضـية الـعلـيـا القـاضي ليث بـاسم ا
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تـمكـنت الـشرطـة االحتاديـة من تفـتيش
وتـطهير  171 قـرية وقتل ستـة عناصر
والقبض على  15 مـشتبه بهم  وتدمير
ـضـافـات والـعـبوات وضـبط عـشـرات ا
الـنـاسفـة في اطـار عمـليـة ثـأر الشـهداء
ـتواصلة لـتطهيـر مناطق شرق طريق ا
ديالى  –صـالح الدين. وقال قائد قوات
الـشـرطة االحتـاديـة الـفريق رائـد شـاكر
جــــودت في بــــيـــان امـس إن (مـــجــــمل
حـصيلة عـمليات ثـأر الشهداء لـقطعات
الـشـرطـة االحتـاديـة من يـوم الـرابع من
تــمــوز اجلــاري لـلــغــايــة الــسـادس من
الـشهـر ذاته هي تفـتيـش وتطـهير 171
قـريـة  وقتل سـتة ارهـابيـ فضال عن
تـدميـر خـمس عجالت مـفخـخة اضـافة
الـى الـقــاء الــقـبـض عـلى  15شــخــصـا
مــشــتــبه بــهـم) وأضــاف أن الــشــرطـة
تـمـكـنت ايـضـا من (تـدمـير  32مـضـافة
لــلـعـدو ومــعـاجلـة  48عــبـوة نــاسـفـة
وتـــدمـــيــر  24نـــفـــقــا ومـــركـــز تــدريب
لـلـدواعش واالسـتـيالء على   60قـنـبرة
هـاون  والـعـثـور على  5أوعـيـة مـعـبأة
ـــادة سي فــور والــعـــثــور عــلى 205
قـطعة عـتاد خفيف  وتـطهير   33نـقطة
وربـيـة وتفـجيـر دار مـفخخ بـداخله 16

مـن أجل تـطـهـيـر األراضي الـعـراقـية
من انـــتـــشـــار مـــنـــظـــمــة بـي كـــا كــا
اإلرهــابــيـة بــعــد تــشـكــيل حــكــومـة
جــديــدة في الـعــراق).وأشـار أوغــلـو
إلـى أن (تركيا تـبذل جهودا من أجل
إنـشـاء أفضل الـعالقات مع الـعراق).
واوضـح أنه (وبعد تشـكيل احلكومة
الـعـراقيـة اجلـديـدة سيـتـخذ الـبـلدان
خـطـوات في اجملـال الـتـجـاري حيث
سـيكون هنـاك موضوع افتـتاح معبر
(أوفــا كـوي) (خــابـور) احلـدودي مع
الـــــعــــراق).وأضــــاف (أنـــــهم بــــدأوا
أعـــمــالـــهم من أجـل إعــادة افـــتــتــاح
الـقنـصليـت الـتركيـت في الـبصرة
ـــوصل بــعــد أن  إغالق األولى وا
لـدواع أمنية والثانية بسبب سيطرة
ـوصل).وأكد أن داعـش على مـدينة ا
(تـركـيا سـتعـزز عالقـات التـعاون مع
ـقـبـلـة وأنـهـا احلـكـومـة الـعـراقـيـة ا
سـتعـمل كل ما يـلزم مـن أجل تطـهير
األراضي الـعراقيـة من منظـمة بي كا
كــا اإلرهــابــيـة).الـى ذلك أعـلـن نـائب
رئـيس مـنـظمـة تـنـميـة الـتـجارة  ان
بالده  حـافظت على حصتـها البالغة

 جان-لوي توران

مولود جاويش اوغلو 

اخلـمسـة والعـشرة ماليـ دينار عن
طــــريق أدوات الـــدفع االلــــكـــتـــروني
لـ 2956 مـوظـفـاً).فـيـمـا هـنـأت مـدير
ـــصــرف خــولــة طــالب جــبــار عــام ا
ركـزي عـلي مـحسن مـحـافظ الـبـنك ا
الـعالق لتـسميـته افضل مـحافظ بنك

في الدول العربية .
 وقـــالـت جـــبـــارفي بـــرقـــيـــة تـــلـــقت
(الـزمان) نسخة منـها (نفتخر بكم اذ
كنتم قائدا خبيرا وابا مرشدا لقطاع
مــهم وشــريـان حــيــوي في اقـتــصـاد
ـصـرف سـائر الـبـلد  ,ونـعـدكم بـان ا
عـلى الستراتيجيـة التي وضعتموها
ـصـرف كـهــدف لـلـقـطـاع وقـد حـقق ا
ـالـيـة نـتــائج في اتـبـاع الـتـقـنـيـات ا
وعـمل بـاجنـازات مـشـهـودة وهـزمـنا

ستحيل).  ا
واضـــافت (نـــعـــدكم بـــاســتـــمـــرارنــا
ـسـيـرة خلـدمـة وطـنـنـا وزبـائـنـنـا بـا
ونــبــارك لــكم وســام افــضل مــحـافظ

بنك).

رائد شاكر جودت
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ــراتب االولى في اعــلـى درجـات احــتــلت مــنــاطق في الــعــراق والــكــويت ا
اضية.ونشرت مـحطة بالسيرفيلي في احلـرارة بالعالم خالل  24 ساعـة ا
كـالـيـفـورنيـا األمـريـكـية جـدوال بـأعـلى درجـات احلـرارة في الـعالم.واوضح
اجلـدول امس ان (خـمس مـدن عراقـيـة وتـسع مدن كـويـتيـة ومـديـنة ايـرانـية
ـراتب االولى بـاعـلى درجات احلـرارة بـالـعالم خالل الـ24 واحـدة احتـلت ا
رتبة اضية).واظهر اجلدول ان (منطقة احلـس بالبصرة احتلت ا ساعـة ا
االولى بـدرجة حـرارة بلغت  52 درجة مـئوية تـليـها منـطقة مـطربـة الكويـتية
©≤’ qO UHð®                   .(بدرجة حرارة بلغت  51.8 درجة مئوية
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