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انـــتــقــد خــبــيـــران اقــتــصــاديــان
مــســودة قــانــون مــوازنــة الــعــام
ـقـبل الـتي تـضـمـنت تـقـديـرات ا
وصـفاهـا بـالبـائـسة والـتـقشـفـية
وال تــلــيق بــالــعــراق ومــســتــواه
االقـتصـادي بـعد الـفـروقـات التي
حتـقـقت من قــفـزة اسـعـار الـنـفط
الى الــــــضــــــعـف خالل الــــــعــــــام
اجلاري داع الى الغاء الزيادة
على ضريبة العـقار النها ستؤثر
سلـبا على قـطاع الـسكن وحتدث

ركودا بحركته.
 واكــد اخلــبــيــر داود عــبــد زايــر
وازنة لـ(الزمان) امس ان (هذه ا
هي مــوازنــة ضــرائب وغــرامــات
ولــيــست تــنــمــويــة والــفــروقــات
ـــوازنــة ـــاضـــيــة لـم تــدخـل بــا ا
التشـغيلة والسـيما بـعد الفائض
الــذي حتـقـق من ارتـفــاع اســعـار
الــنـفط الـى الـضــعف ولــكن هـذا
الـفـائض لـيس له غـطـاء قـانـوني
ولهذه السـبب ترحل تلك االموال
ــقــبل) واضـاف ان الى الــعــام ا
واطن (رفع ضريبة العقار على ا
اجــراء غـيــر صــحـيح فـي الـوقت
الـــــراهن لــــــعـــــدم وجـــــود خـــــلل
بــااليــرادات او حــدوث عـجــز في
ـا هـنـاك فائض من وازنـة وا ا
الـضــرائب وفـروقــات في اسـعـار
وازنة النفط) وتابع ان (منظم ا
يـذهب عـادة الى تضـمـ الـعـجز
ــــوازنــــة وهــــو احــــتـــرازي فـي ا
واطـن بأن اليـصـال رسـالة الـى ا
الــعــراق في حــالــة تــقــشـف كــمـا
ويـنــعـكس ذلـك بـاجتـاه ايــجـابي
ـسؤول عـلى االنفاق نحـو تردد ا
وعنصر سلـبي هو ارباك السوق
والــقــطــاع اخلـاص بــعــدم تــوفـر
ســيـــولــة لــدى الــدولــة) ووصف
ـــوازنــة بـ (انــهــا ال عـــبــد زايــر ا
ستوى الـبلد وبائسة وال تليق 
ـا تــخـتــلف عن سـابــقـتــهـا وكــا
تنـظم لـشركـة ولـيس لدولـة) على

حد تعبيره.  
مـن جــانـــبـه قـــال اخلــبـــيـــر مالذ
االمـــــــ لـ (الـــــــزمـــــــان) امس ان
ـــســودة ـــفـــروض  (الـــعـــجـــز ا

القانون هو تخميني حتسبا الي
ـوجب طـار قــد يـحـدث ولــكن 
الفروقات بأسعار النفط سيغطي
ذلك الــنـســبــة الـتي تــضـمــنـتــهـا
وازنة) واشار الى ان (العراق ا
بحاجة اكثر من  90 مليار دوالر
ـنـاطق احملـررة بحـسب العـمـار ا
الــــتـــــقــــديـــــرات االولــــيـــــة لال
ـــــتـــــحـــــدة) واوضح االم ان ا
(فـرق االسـعـار ســابـقـا لم يـسـهم
ـثل ـوازنـات النه  بـسـد عـجــز ا
زيادة قليلة في وقت كان مطلوبا
ومة من العراق انفاق اموال لد
احلـرب ضــد داعش) مـبــيــنـا ان
نـتـهـيـة واليته (رئـيس الـوزراء ا
حـيـدر الـعـبـادي اسـتـطـاع اتـخاذ
ـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد اجـــراءات 
للنهوض بواقع االقتصاد احمللي
مـن خالل تـــنــفـــيــذ ســـيــاســـيــات
اقتصـادية تـسهم بتـحريك عـجلة
الــسـوق) مــتــوقــعــا (اســتــقــرار
اسعار النفط ما ب  75 الى 80
دوالرا لــلــبـــرمــيل الــواحــد خالل
العـام اجلاري) مؤكـدا ان (زيادة
الضـريبـة على الـعقـار ستـنعكس
سلبـا على عمـليات الـبيع وشراء
الـدور الـسـكـنـيـة والسـيـمـا انـها
غـيــر مـســبـوقـة فـي ظل االرتـفـاع
داعـيا الـذي تـشـهـده الـعـقارات) 
كـلف عادل عـبد رئيس الـوزراء ا
هدي الى (دعم القطاع اخلاص ا
وانـــعــاشه مـن اجل خـــلق فــرص
عـــمل لـــلــعـــاطــلـــ عن الـــعــمل).
وكـشفت مـسـودة الـقـانون عن ان
االيرادات اخملمنة التي احتسبت
من تــصــديــر الــنـفـط اخلـام عــلى
اســاس مــعــدل ســعـر  56 دوالرا
لــلـــبـــرمـــيل الـــواحــد . وتـــشـــيــر
سـودة الى ان (اجمـالي العـجز ا
اخملـــطـط لــــلــــمـــوازنــــة بــــلغ 22
تــرلــيـون و 873 مــلــيـارا و 365
ملـيونا و 557 الف دينار والذي
ســيـــتـم تــغـــطـــيـــته مـن الـــوفــرة
تحـققـة من زيادة اسعـار النفط ا
ـصدر او زيـادة صادرات اخلام ا
ـسـودة ان الـنـفط ) واوضـحت ا
(االيـــــرادات اخملـــــمـــــنــــــة الـــــتي
احتسـبت من تصديـر النفط على
اســاس مــعــدل ســعـر  56 دوالرا

عدل تصدير للبرميل الواحـد و
قـــدره ثـالثـــة مالي و 880 الف
برميل يوميا بضمنها  250 الف
بـرمـيل يومـيـا عن كـمـيـات الـنفط
نتج في محـافظات اقليم اخلام ا
كردستان على اساس صرف الف
و  182 دينار لكل دوالر) مؤكدة
 ان (حصة كردستان من مجموع
االنـفـاق الـفـعـلي بـحـسب نـفـوس
كل مــحــافـــظــة بــعــد اســـتــبــعــاد
الــنــفــقــات الــســيــاديــة) ولـفــتت
ـــــســــودة الى ان (عــــدم قــــيــــام ا
كــردســتــان بــتــســديــد االيـرادات

ــســـتــحـــصــلــة الى االحتـــاديــة ا
اخلــــزيـــــنــــة الــــعــــامـــــة ســــيــــتم
استقطـاعها من حصـتها احملددة
لــهـــا عــلى ان جتــري الــتــســويــة
احلـسـابـيـة الحـقا) مـشددة عـلى
(مـنع الـتـعـيـ في دوائـر الـدولـة
كــافـــة بــاســـلـــوب الــتـــعـــاقــد مع
امكـانيـة جتديد الـعقـود السـابقة
في حـــالــة وجــود ضـــرورة لــذلك
وحتـــتــــســــب مــــدة الــــتـــعــــاقـــد
الك الدائم خدمة للمثبت على ا
فــعـلــيـة وايــقـاف الـتــعـيــنـات في
الرئـاسات الـثالث كـما  تـعديل

نــســـبــة الـــضــريـــبــة من قـــانــون
ضريـبـة الـعـقار رقم  162 لـسـنة
ــوجب الـقـسم 6 ـعـدل   1959ا
ـوقـتة من امـر سـلـطـة االئـتالف ا
رقم  49لـسـنة  2004 من عـشرة
ـــئــــة  من ـــئــــة الى  12 بــــا بــــا
الـــعـــائــدات الـــســـنــويـــة لالمالك
الــعــقـاريــة). وكــان الـعــبــادي قـد
ــــوازنـــة الى اعـــلـن عن ارســـال ا
مـجــلس الـنــواب خالل االسـبـوع
ــــقـــبـل . وقـــال بــــيـــان امس ان ا
ـنتـهيـة واليته (مجـلس الوزراء ا
ايجـابية بـ رئاسـة اجلمـهوريةصــــوت  عـــــلى اضـــــافــــة ثـالثــــة

وبــقـــيـــة الــوزارات وال نـــكـــتــفي
بالعالقات الرسمية فقط لتحريك
عــجــلـة االقــتــصــاد الـعــراقي من
خـالل تـــــــــــــنــــــــــــويــع مــــــــــــوارد
الـبالد).بـدوره  قـدم الــسـوداني
(شـرحـاً مـفـصالً عن آلـيـات عـمل
وزارتـي الـــعـــمل والـــصـــنـــاعــة)
مــــوضـــحــــاً أن (هــــنــــاك قـــدرات
إنتاجية مـحلية تستـطيع تغطية
كل احتـياجـات السـوق والوزارة
بصدد إعداد خطة متكاملة تمكن
ـنتـجات الـعـراقيـة من مـنافـسة ا

نتج األجنبي). ا
 كــمــا اسـتــقــبل صـالـح وفـدا من
مـجلس الـقـضـاء االعلى بـرئـاسة
الـــقــاضـي فــائق زيـــدان. وجــرى
خالل الـلقـاء (الـتأكـيد عـلى مـبدأ
الـفــصل بـ الـسـلــطـات وتـقـد
الدعـم الكـامل السـتقالل الـقـضاء
والــعـــمل عــلـى تــشـــكــيل جلـــنــة
مشـتركة بـ رئاسـة اجلمـهورية
ـــراجـــعــة ومـــجــلـس الــقـــضـــاء 
الـقـوانـ الــنـافـذة والـعـمل عـلى
اعــداد الـقــوانـ والــتـشــريـعـات
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{ الــقـدس( أ ف ب) - أعـلن رئـيس
الـــوزراء االســرائـــيــلـي بــنـــيــامــ
نـــتــانــيـــاهــو امس أنّه أبـــلغ نــائب
رئــيس الـوزراء الــروسي مـاكــسـيم
أكـيمـوف خالل اجتمـاع في القدس
بــأنّ الــدولــة الــعــبــريــة سـتــواصل
عـادية في سوريا ضـرب األهداف ا
رغـم قرار مـوسـكـو تـسـلـيح دمـشق
ـــنـــظـــومـــة صـــواريخ أس-300

تطورة للدفاع اجلوي. ا
وقـــال نــتــانـــيــاهــو خالل مـــؤتــمــر
صــحــافي إنّـه أبــلغ آكــيــمــوف بـأنّ
ـا إســرائـيل سـتــواصل تـصــدّيـهـا 
ـحــاوالت إيـران الــرامـيـة وصــفه 
لـتــرسـيخ وجـودهـا الـعـسـكـري في
سـوريـا وإرسـال أسـلـحـة مـتـطـوّرة

إلى حزب الله اللبناني.
وأضــاف إنّه رغم تـسـلــيم مـوسـكـو
مـــنـــظـــومــة أس- 300 لـــلـــجـــيش
الــسـوري إال أنّ الـدولـة الــعـبـريـة
وانـــطالقـــاً مـن مـــبــدأ الـــدفـــاع عن
الـنفس ملـتزمة مـواصلة "نـشاطها
ـــشــروع في ســـوريــا ضــد إيــران ا
وأتـباعها الذين يـعبّرون عن نيتهم

بتدمير إسرائيل".
ويُــعــدّ هــذا أولّ لــقــاء يــتمّ اإلعالن
عـــنه بــ نــتـــانــيــاهـــو ومــســؤول

روسـي بــارز مــنــذ أســـقط اجلــيش
الـسـوري عن طـريق اخلـطأ في 17
أيلول طائرة عسكرية روسية أثناء
تـصــدّيه لـغـارة جـويـة إسـرائـيـلـيـة
عـــلـى الالذقـــيـــة في شـــمـــال غـــرب
ســـــــــوريـــــــــا فـي حـــــــــادث زاد من

التوترات ب إسرائيل وروسيا.
وقُتل  15روسـياً في احلادث الذي

ألــقت مــوســكـو مــســؤولــيـتـه عـلى
إســـرائـــيل مـــتّـــهـــمـــةً طـــيّـــاريـــهـــا
بـــاســتــغالل الـــطــائــرة الـــروســيــة

كغطاء.
لـــكن إســـرائــيل طـــعـــنت بــصـــحّــة
االسـتنتـاجات الروسـية مؤكّدة أنّ
طـــائـــراتــهـــا كـــانت قـــد عــادت إلى

األجــواء اإلســرائـيــلــيـة عــنــدمـا 

إســقـاط الــطـائــرة الـروســيـة. ورداً
على حادث الطائرة أعلنت موسكو
عن تـدابير جـديدة حلمـاية جيـشها
فـي ســوريــا ومن بـــيــنــهـــا تــزويــد

دمشق بنظام أس-300
وأكّـــد نـــتـــانــيـــاهـــو الـــذي الــتـــقى
اكـيـمـوف عـلى هـامـش اجـتـمـاعات
جلـنة اقتصـادية ثنائيـة إنّه يعتقد

أن اخلـالف احلــالـي مع مـــوســـكــو
. سيحلّ

ـنطق والـنوايا وقـال "أعتـقد أنّه با
احلـسـنة نـستـطيع أن نـتوصّل إلى
واصـلـة التـنـسيق حلّ سـيـسـمح 
اجلـــيّــد بـــ اجلـــيــشـــ الــروسي

واالسرائيلي"
وكـان نـتـانـيـاهـو أعلـن األحد خالل
اجـتـمـاع احلـكـومـة االسـبـوعي أنّه
ســــيــــلـــتــــقـي الـــرئــــيس الــــروسي
ـنــاقـشـة ــيـر بــوتـ قــريـبــاً  فالد

التنسيق ب البلدين.
وحتــدّث بـوتـ ونـتــانـيـاهـو ثالث
مـرات على األقل هاتفـياً منذ حادث

إسقاط الطائرة.
وشــنّت الــطــائــرات االســرائــيــلــيـة
مـئـات الـغارات فـي سوريـا ضـدّ ما
تـــقـــول إنّه أهــداف إليـــران وحــزب

الله.
واشـاد نتانياهو بـسفيرة الواليات
ـتــحـدة نـيـكي ــتـحـدة إلى األ ا ا
هــايــلي الــتي قــدمت اســتـقــالــتــهـا
الـثالثـاء من مـنـصبـهـا الـذي قدمت
من خـالله دعـمــا أمــريـكــيــا كـبــيـرا

إلسرائيل.
وكـتب نتانيـاهو على تـويتر "أشكر
الـسفيرة نيكي هايلي على نضالها

ـتـحـدة" الــقـوي ضـد نـفــاق األ ا
مـتـمـنـيـا لـهـا الـنـجـاح في حـيـاتـها

ستقبلية. ا
ـسـؤول وكـانت هـايـلي من أشد ا
األمـريكـي تـأييـدا إلسرائـيل حيث
تـبـنت خـطـا مـتـشـددا مـع ايران --
خــصم اسـرائـيـل الـلـدود-- وقـادت
ـتـحـدة في اخلـروج من الـواليـات ا
ــتـــحــدة حلـــقــوق مـــجــلـس األ ا
اإلنـسان بعد اتهامه باالنحياز ضد

واشنطن وإسرائيل.
وفـي بيان أشاد سفير اسرائيل في
ـتـحـدة داني دانون بـهـايلي األ ا
وقـال "اشكرك نيكي هايلي! أشكرك
عــلى وقــوفك إلى جـانب احلــقـيــقـة

دون خوف".
وعــبـر وزيـر الـتـعــلـيم االسـرائـيـلي
نـفتالي بينيت رئيس حزب "البيت
الـــيــهــودي" الــديــنـي الــقــومي عن
ــشــاعـر وقــال "نــيــابـة عن نــفس ا
الـشعب االسرائيلي أشكرك على ما

فعلته إلسرائيل. لن ننسى".
من نـاحيتها قالت صحيفة هآرتس
يول إن هايلي "دافعت الـيسارية ا
مــرارا عن احلـكـومـة االســرائـيـلـيـة
وانــتـقــدت الـفــلـســطـيــنـيــ مـرات

عديدة".
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قـبلة). رحـلة ا التي تقـتضيـها ا
من جــهـة اخــرى اكـدت احملــكـمـة
االحتاديـة العـليـا دستـورية قرار
ــطـلــقـة ــراة ا اســتــيـفــاء مــهـر ا
ــؤجل مــقــومــاً بــالـذهـب. وقـال ا
تحـدث الرسمي بـأسم احملكمة ا
إيـاس الـســامـوك في بـيـان امس
ان (احملــكــمـة عــقـدت جــلــسـتــهـا
برئاسة القاضي مدحت احملمود
ـدعـي الـذي ــنــاقــشــة قــضــيــة ا
خاصم في دعـواه رئيس مـجلس
الــنـــواب وطــلب احلــكم بــالــغــاء
الـقـرار 127 لـسـنـة 1999 الذي
ـراة مـهـرها يـقـضي باسـتـيـفاء ا
ـؤجل في حـالة الـطالق مـقـوماً ا
بــالـذهب بــتـاريخ عــقـد الـزواج)
واشــار الى ان (احملــكــمــة اكــدت
ــطــعــون به دســتــوريــة الــنص ا
وانه ال يـخالـف ثوابت الـشـريـعة
ـــــا يــــــشـــــكل االسـالمـــــيـــــة و ا
طلـقة ويـجبر تعـويضا لـلمـراة ا
الـــضـــرر الــذي اصـــابــهـــا جــراء
الــــطالق ومن ثـم ردت الـــدعـــوى
لــعـدم اســتــنـادهــا الى ســنـد من

الدستور). 
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سـيــكـون عـن طـريق ضخ رطــوبـة
مداريـة في طـبـقـات اجلو الـعـلـيا
تعمل على تغذيـة منخفض البحر
االحمر وتنشيطه مع وجود هواء
بــارد في طــبــقـات اجلــو الــعــلــيـا
وهـواء دافـئ قـرب ســطح االرض
تـــســهم مـــعـــا في تـــشــكـل ســحب
ركــامــيـة مــثــالــيــة ونــرى حـاالت
ـقـبـلة). ـطـرة في االيام ا جويـة 
فـيـمـا قـال  بـيــان لـلـهـيـئـة  تـلـقـته
(الـزمـان) امس (أسـتـمـرار الـرياح
اليـوم اخلـمـيس  شـمـاليـة غـربـية
خالل الـنهـار وسـكـونـهـا ليال مع
انــخــفــاض في درجــات  احلــرارة
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ارتفع عـدد ضـحـايا الـزلـزال الذي
ضــرب غــرب هـــايــتي بــقــوة 5.9
درجـات إلى مــقـتل  17 شـخــصـا
وإصابة نحو  350 آخرين. وقال
بيان امـس ان (الزلزال تـسبب في
مقتل  تـسعـة أشخاص في مـدينة
بور-دو- بيه الـساحـلية عـاصمة
دائـرة الــشـمــال الــغـربي بــيـنــمـا
قــضى ســبــعــة آخـرون فـي غـرو-
ديـنة مورن الـتي تبـعد عن هـذه ا
حوالى خمس كيـلومترا باجتاه
اجلـنــوب الـشــرقي في حــ لـقي
شخص واحـد مصـرعه في مديـنة
سـان لـوي دو نور) ونقل الـبـيان
عـهد اجلـيولوجـي األميركي عن ا
إن (الزلزال الذي بـلغت قوته 5.9
اضي  على درجات وقع السبت ا
بـعد  19 كـيـلـومـتـرا شـمـال غرب
بــــور- دو-بــــيه) وقــــال  رئــــيس
وزراء هـايـتي جـان-هـنـري سـيان
في تـغريـدة أن (خـلـيـة أزمـة تضم
عــــددا من الــــوزراء قــــد أنـــشــــئت
لــتـنــســيق مــجـمـل االسـتــجــابـات
الـطـارئـة الـتي يـتـعـ تـأمـيـنـها)
ـنبئ اجلـوي التابع فيمـا توقع  ا
لـلـهـيـئــة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
والـرصـد الـزلـزالي صـادق عـطـيـة
في صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس

ـــداريـــة لـــبــان ان (الـــعـــاصــفـــة ا
تـــتـــحـــول ألعـــصــار مـن الـــدرجــة
االولى وتـواصل مــسـيـرهــا نـحـو
سواحل سـلطـنة عـمان اجلـنوبـية
الـغـربـية وسـواحـل اليـمـن لتـصل
بعد حوالي  120ساعة من االن)
واضــــاف ان (ســـــرعــــة الـــــريــــاح
الـدورانـيـة وصلـت فـيهـا اآلن الى
 130 كيلو مترا  في الساعة وان
تــاثــيـرهــا االكــبــر ســيــكـون عــلى
سـواحل الـيـمن وبـعـدهـا سـواحل
الــصــومــال وجــيـــبــوتي وخــلــيج
عدن) واضح عطـية ان (تـأثيـرها
عـلى الـعـراق واجلـزيـرة الـعـربـيـة

ــنـــطـــقــة ويـــكــون الـــطـــقس فـي ا
الوسطى صحوا مع ظهور بعض
الغيوم  مع تـساقط امطار خـفيفة
في امــــاكم مـــتــــفـــرقـــة و درجـــات
وتابع احلـرارة تـنخـفـض قلـيال) 
(امــا في الــشــمـالــيــة  فــســيــكـون
غائمـا جزئـيا الى غـائم مع فرصة
لـتـسـاقط زخـات مـطـر خـفيـفـة مع
انخـفـاض في  درجـات احلرارة و
الرياح شمالـية غربيـة خفيفة الى
معـتـدلـة الـسرعـة وفي اجلـنـوبـية
سيـكون صحـوا مع انخـفاض في
درجـــــات احلــــــرارة مـع هـــــبـــــوب

عواصف ترابية). 
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نـشـرت صـحـيـفـة صـبـاح الـتـركـية
ـؤيـدة لـلـحـكـومـة امس األربـعـاء ا
سعوديا من اخملابرات أسماء  15 
ذكرت أنـهم ضـالـعـون في اخـتـفاء
الصحـفي السـعودي البـارز جمال
خاشقجي.وشوهد خاشقجي آخر
مرة قبل أسبوع وهو يدخل مبنى
الـــقـــنـــصـــلـــيــة الـــســـعـــوديـــة في
اســطـــنـــبــول الســـتـــخــراج أوراق
ــقـــبل. وقــالت تــرتـــبط بــزواجـه ا
خطـيـبـته التي كـانت في انـتـظاره
باخلـارج إنه لم يخـرج قط وذكرت
مـصــادر تـركــيـة أنــهـا تــعـتــقـد أن
خــــاشـــقــــجـي الـــنــــاقــــد الــــبـــارز
لـلـسـيـاسـات السـعـوديـة  قـتـله
داخل القـنـصـليـة. ونـفت الـرياض
االتــــهــــامـــــات بــــخــــطـف أو قــــتل
خـاشــقـجـي ووصـفــتـهــا بـأنــهـا ال
أساس لـهـا. ولم تـعـلق الـسـلـطات
الــســعــوديــة عــلـى الــتــقــاريــر عن
وصـول  15 من مــواطــنــيـهــا إلى
تركـيـا.  وأبلغ مـصـدر أمـني تركي
من قــــبل أن مــــجــــمـــوعــــة من 15
ـسؤول سعـوديا بيـنهـم بعض ا

وصــلت إلى اســطــنــبــول ودخــلت
القـنصـلـية في الـثـاني من أكتـوبر
تــشــرين األول وهــو نــفس الــيــوم
الذي كان فـيه خاشـقجي بـالداخل
ثم غــادرت اجملــمـــوعــة الــبالد في
وقت الحق.ونــــشـــرت صـــحـــيـــفـــة
صـــبـــاح أســـمـــاء  15ســـعـــوديـــا
وتــواريـخ مــيالدهـم وقــالـت إنــهم
وصــلــوا إلى مــطــار أتــاتــورك في
الــــــثـــــــانـي من تـــــــشـــــــرين األول.
واستـنادا إلى صـور نـشرتـها و

التقـاطهـا في اجلوازات وصل 12
مـنــهم في وقت مـبــكـر مـن صـبـاح

الـثالثـاء. وتـابـعـت الـصـحـيـفـة أن
ـسؤول ومجـموعهم 15 جميع ا
شـخصـا غـادروا الـبالد فـي أربـعة
مــواعــيـــد مــخـــتــلــفـــة. ولم تــذكــر
الــصــحـيــفــة كــيف حــصــلت عــلى
علـومات. وأشار تقرير الصور وا
الـصــحــيـفــة إلى أن الــسـعــوديـ
أقـــامـــوا فـي فـــنـــدقـي ويـــنـــدهـــام
وموفـنـبـيك بـاسـطـنـبول فـي نفس
احلي الـذي تــقع به الــقــنـصــلــيـة.
ورفض الـفـنــدقـان الـتـعــقـيب عـلى
الـتـقـريـر. ومن بـ الـرجـال الـذين
نشرت صبـاح صورهم وأسماءهم
خـبــيــر في الـطـب الـشــرعي وفــقـا
لتقـارير إعالميـة سعوديـة وعضو
في مــــجــــلس إدارة اجلــــمــــعــــيـــة
السـعوديـة للـطب الشـرعي. وبثت
قـنــاة (إن.تي.في) الــتــلــفـزيــونــيـة
ـا الـتـركـيــة تـسـجــيالت مـصـورة 
قــالت إنـــهم رجـــال يــصـــلــون إلى
ـطــار وخالل إجـراءات دخــولـهم ا
أحـد الـفـنادق وتـسـجـيـالت أخرى
ا ذكـرت أنـهـا سـيـارة فـان كـبـيرة
تــصل إلى مــقــر إقــامــة الــقــنــصل
الــعــام بــعـد ســاعــتــ مـن دخـول

UI¡∫ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيام نتنياهو خالل لقائه في القدس نائب رئيس الوزراء الروسيخاشقجي القنصلية.

باني في هايتي اثر زلزال اوقع مئات القتلى واجلرحى U—∫ اثار الدمار الذي حلق با œ

تـرلـيـونات ديـنـار لـتـخـصـيـصات
احـــتــيـــاطي الــطـــوار لــلـــســنــة
احلـــالـــيـــة عـــلـى ضـــوء قـــانـــون
ـــوازنــة كــمــا نـــاقش مــوضــوع ا
الــرســـوم الـــكــمـــركـــيــة لـــلـــســلع
ــســتـــوردة بــإسم والـــبــضــائـع ا
الــــــــوزارات واصــــــــــــدار قـــــــرار

بشأنه). 
من جـــانـــبه اكـــد عـــزم مـــجـــلس
الــوزراء إرسـال مــشــروع قــانـون
ـــان مـــوازنـــة  2019 الى الــــبـــر
ــــــقـــــــبل مـن اجل األســــــبـــــــوع ا

إقــــراره. 
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ـنـتـخب الوطـني أللـعـاب الـقوى لـلـمـعاقـ جـراح نـصار سـجل العب ا
ـيـا بـرمي الـثـقل في دورة االلـعـاب االسـيـويـة امس االربـعـاء رقـمــا عـا
يا برمي الثقل بياد الثالثة في جاكارتا. وسجل نصار رقما عا للباراو
حيـنمـا رمى الثـقل الى مـسافـة عشـرة امتار و 88 سم مـحـطمـا رقمه
الـسابق عـشرة امـتر و 52 سم ليـحقق نـصار الـذهبـية الـثانـية لـلعراق
ـركـز  17فـرقـيــا. واحـرز الـعـداء الــذي ارتـقى بـالــتـرتـيب الــعـام إلى ا

العـراقي عـبـاس الـدراجي ايـضا ذهـبـيـة سـباق  400مـتـر في اسـياد
ركـز االول في سباق  400م لـفئة  T38بزمن جاكـارتا بـعد حتقـيقه ا
بـية العـراقيـة عقيل حـميد  53.22 ثانـية. واهدى رئـيس اللجـنة الـبارا
تـحـققـة لـلعـراق وشـعبه الـعـظيم وأرواح الـشـهداء وبـطوالت األوسـمـة ا
اجلرحى مـؤكدا على حتقيق إجنازات أخرى. ويـتصدر العراق ترتيب

ركز  17من  44 دولة مشاركة . قائمة الدول العربية با
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بـحث رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـــــــالـح مـع وزيـــــــر الـــــــدفـــــــاع
الـنـرويـجـي فـرانك بـاك جـيـنـسن
االرهـاب تــعـزيــز قـدرات اجلـيش
فــضال عـن تــوفــيــر الــدعم الالزم
تـضررة من االرهاب. للمـناطق ا
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (اجلــانـــبــ بــحـــثــا تـــعــزيــز
التـعاون الـعسـكري بـ البـلدين
الـصـديـقـ و السـيـمـا في مـجال
جتهـيز وتـدريب اجلـيش تطـوير
قـدراته الـقـتـالـية) وشـدد صالح
عــلى (أهــمــيــة الــدور االيــجــابي
لـلــعـراق في مـعـاجلــة الـتـوتـرات
اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة األمـر الذي
يصب في تـرسيخ االسـتقرار في
نـطقـة).من جانـبه أكد جـينسن ا
(التزام بالده في دعم العراق في
ضي في تعزيز اجملاالت كافة وا
الـقــدرات الــعــســكــريــة لــلــقـوات
ــســلـحــة الــعـراقــيــة فـضال عن ا
ــنــاطق أهـــمــيــة إعــادة اعــمــار ا
ـتـضـررة من اإلرهـاب). ووصل ا
جــيــنــسن الى بــغــداد عـلى رأس
ــســتـوى وفــد عــســكــري رفــيـع ا
ـشـتـرك بـ ـنـاقـشـة الـتـعـاون ا
الــبــلـــدين فــيـــمــا يـــخص الــدعم
العسـكري لـلجيش وكـذلك اعمار
ــــدن. الى ذلـك الـــتــــقى صــــالح ا
عـادن وكالة بوزيـر الصـناعـة وا
نـاقشة محمـد شياع الـسوداني 
كـيـفـية حتـريك عـجـلـة االقـتـصاد
احملـلي .ونـقل الـبـيان عـن صالح
القول خالل الـلقاء ان (للـصناعة
دوراً محـوريـاً في دعم االقتـصاد
الــوطــني كــمــا ويــجب مــعــاجلـة
اإلخفاقـات السابـقة كي تسـتعيد
الــصـنــاعـة بـريــقـهــا وأهـمـيــتـهـا
والــعــمل عــلى خــلق فــرص عـمل
جديدة من خالل إطالق مبادرات
اقــتـــصـــاديــة فـــعـــالــة) مـــؤكــدا
(ضرورة بنـاء عالقة مؤسـساتية
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بادرات االقتصادية وكالة محمد شياع السوداني ا
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تنـفيـذ هذا االمـر بـدأ فعـليـا بتـصـفيـة كل من ابو الـبراء
األنـــصــاري و ســـيف الـــدين الـــعــراقي وأبـــو عــثـــمــان
ومروان ـوحد وابو قثم احللبي  ان ا التـلعفري وأبو ا
ــسـؤولـ في حــديـد الـســوري وغـيــرهم من االمـراء وا

التنظيم).
وأضـافت ان (هذا األمر دفع الكثـير من عناصر داعش
للـهـروب خوفـا من شـمولـهم بـالـتصـفـية وال سـيـما  ان
الـتـسـريــبـات تـشـيـر الى وجـود قـوائم أخـرى سـتـصـدر

قريبا بأسماء من يسمونهم باخلونة).
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قـرر زعــيم داعش ابـو بـكـر الـبــغـدادي بـتـصـفـيـة 320
عـنـصـرا من اتـبـاعه بـتــهـمـة خـيـانـتـهم الـتـنـظـيم. أفـادت
مصـادر اسـتـخـبـاريـة في تـصـريح امس أن (الـبـغدادي
أصـدر أمرا بـتـصفـية  320 عـنصـرا من اتبـاعه بـتهـمة
خيـانتهم للتنظـيم وتخاذلهم الذي تسبب بـخسائر كبيرة

له في كل من العراق وسوريا.
ـصــادر فـي تـصــريح ان (قــائــمــة الــبــغـدادي وأكــدت ا
شمـلت قيـادي كبـارا وبارزين في العـراق وسوريا وأن
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ـــكــلف اقـــتــرح رئـــيس الـــوزراء ا
بــتـشــكــيل احلــكــومـة عــادل عــبـد
ــان فـتح مـقـره ـهـدي عــلى الـبـر ا
ــعــطــلـة دون الجنــاز الــقــوانــ ا
مـعــوقــات فـضال عن دعــمه لــفـتح
واطن نطقة اخلـضراء امام ا ا

فيـمـا كـشفت مـصـادر عن مـسودة
تــــتـــضـــمـن اتـــفــــاقـــا مع الــــكـــتل
الـسـيـاســيـة تـنص عــلى تـقـلـيص
بـــعـض الـــوزارات واســــتـــحـــداث
مـنـاصب اخـرى. وقـال بيـان امس
هدي أجتمع مع النائب ان (عبد ا
االول لــرئـــيس مـــجــلس الـــنــواب
حــسن كـــر الــكــعـــبي وعــدد من
الـنــواب و بـحث الــتـقــارب بـ
السـلـطة الـتشـريـعيـة والتـنـفيـذية
والسيـمـا ان هـناك قـوانـ تـشرع
من مجلس الوزراء ويرسالها الى
مجـلس شـورى الـدولـة وتـدرسـها
الـلـجـان الـنـيــابـيـة وقـد تـرجـعـهـا
( مايعـرقل تمـرير بعض الـقوان
هـدي ان (هناك جـملة واكد عبـد ا
من الـقـوانـ التـي لم تـنـفذ حـتى
الـلـحـظة عـلـى الرغـم من وضـعـها
في الـدورة االولى) مــقــتــرحـا ان
(يـكــون لــرئـيس مــجــلس الـوزراء
مقـرا داخل مـجـلس الـنواب لـعـقد
اجـــــتـــــمــــاع دوري مـع الـــــنــــواب

لـــلـــتــنـــســـيق بـــ الـــســلـــطـــتــ
مشددا التـنفـيـذية والـتشـريعـية) 
ـــنــطـــقــة عـــلى انه (يـــجب فـــتح ا
ـواطن ونـطلب اخلضـراء امام ا
الدعم من مـجلـس النـواب لتـنفـيذ
ـطــلب لـكـســر احلـاجـز بـ هـذا ا
ـــســـؤول). وكـــشـــفت ـــواطن وا ا
مـــصـــادر عن ابـــرز شـــروط عـــبــد
ـهـدي لـلـكـتل الـسـيـاسـيـة بـشأن ا
تـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة.  ونـــقـــلت
صادر وفـقاً لتـسريبـات حصلت ا
عـليـهـا من مـسـؤول في احلـكـومة
ـهـدي حـصل عـلى دعم ان (عـبـد ا
حيـال خطـواته لتـشكـيل حكـومته
اجلــديــدة خــصـــوصــاً من الــكــتل
الـــســــيـــاســــيـــة ورجــــال الـــدين)
واضــاف انه (قــدّم لـــزعــمــاء كــتل
وقـوى ســيـاسـيــة مـســودة يـوجـد
فـيـها نـقـاط عـدة يـعـدهـا خـطـوطاً
ـواصـلة جـهـود تـشـكيل عريـضـة 
ـهـا في مـوعـدها حـكومـته وتـقـد
احملـــدد) ومــــوضــــحــــا ان (هـــذه
النقـاط تتـضمن حتـديد الـبرنامج
احلـــكــــومي مـن قـــبــــله كــــونه من
سـيــتــحـمـل مـســؤولـيــة فــشـله أو
جنــاحه كـمــا تــضــمـنت احــتــمـال
تــقــلــيص عــدد الــوزارات إلى أقل
من  22 وأن تــــدمج بــــعــــضــــهـــا
وتُلغى أخرى وتستحدث مناصب
أخـرى مـثل نــائب رئـيس الـوزراء

لـشـؤون اخلـدمــات ونـائب رئـيس
الـوزراء لـشــؤون األمن الـوطـني)
الفــتـــا الى انه (مـن بــ الـــنــقــاط
ـهـدي أال يتم التي طـرحـهـا عبـد ا
التدخـل في ملف إقـالة الوزراء أو
وكالئــــهم وكــــذلك مــــلف األمـــوال
الـتي هـدرت نتـيـجـة الـفـسـاد كـما
يـــصــرّ عـــلى أن تـــرشـــيح الـــكــتل
لـلـوزراء ال يـعـني وجـوب اخـتـيار
أحــدهـم فــضالً عـن إمــكـــانــيــة أن
تــــســـــنــــد بــــعـض الــــوزارات إلى
مستقل مثل الكهرباء والبلديات
والـــنــفـط واإلعــمـــار واإلســـكــان).
بـدوره  اكـد الــنــائب عن حتــالف
سائرون رائد فهمي عدم معارضة

تــــــرشـــــيح شــــــخـــــصــــــيـــــات من
الـتــكـنــوقــراط الـســيـاسي لــتـولي
ــقـــبــلــة. وزارات في احلــكـــومــة ا
وقـــال فــهـــمي فـي بــيـــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (الـتــأكـيـد عـلى
تــرشــيح مــســتــقــلــ بـعــيــدا عن
األحــزاب جــاء بــســبب انــعــكـاس
صورة سـلبـية عنـهم لدى الـشعب
وألجــل هــــــــــــــذا وضــع شــــــــــــــرط
) واشـار الـى ان (مـا ـســتـقــلـ ا
قبلة مطلوب ان تشهد احلكومة ا
مـــشـــهــــداً آخـــر في إدارة األمـــور
ــراحل الـســابـقـة لـتــجـاوز فـشل ا
وان نشـرع في االصالح عـمـلـيا ال
فـقـط شـعــارات ومـنــهـا مــكـافــحـة

الفسـاد وتقـد اخلدمـات وحصر
السالح بيد الدولة). وتابع (يجب
ـقـبـلـة ان يـكـون فــكـر احلـكـومــة ا
يـخـتــلف عن الـســابق مع مـراعـاة
الـتــنـوع لــلــمـكــونـات ولــكن لـيس
فهوم احملاصصة).  في غضون
ذلك انتـخب اعـضـاء جلنـة تـعديل
ـان  النائب النظـام الداخـلي للـبر
عـن كــــتــــلــــة ســــائــــرون صــــبـــاح
السـاعدي رئـيسـا للـجنة والـنائب
ريبوار طه نائـبا له . ودعا رئيس
كـتـلـة بـدر الـنـيـابـية حـسـن شـاكر
ان إلى الكـعـبي  احلـكومـة والـبـر
تــــكــــثــــيـف احلــــوارات مع وزيــــر
اخلارجية التركي مولود جاويش
أوغـلــو الـذي يــزور بـغــداد الـيـوم
يـاه والعمـليات اخلميس بـشأن ا
ــتـــكــررة شــمــالي الــعــســـكــريــة ا
الـعــراق.وقـال الــكــعـبي في بــيـان
امس (نـدعــو احلـكـومــة ومـجـلس
النواب إلى تـكثيف احلوارات مع
اوغلـو حلسم فـقرات مـهمـة بشأن
ـشـكالت ـيــاه ومـعـاجلــة ا مـلف ا
بـ الـبـلـدين واهـمـهـا الـعـمـلـيات
الــعــســكــريـــة الــتــركــيــة شــمــالي
الـــبالد). ويـــزور أوغـــلـــو بـــغــداد
اليوم اخلميـس  في زيارة رسمية
ــســـؤولــ لـــعــقـــد لـــقــاءات مـع ا
الـعـراقـيـ لـبــحث مـلـفـات مـهـمـة

ومشتركة ب البلدين. 
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