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كـشـفت الـنـائـبـة عن كـتـلـة سـائرون
ماجدة التميـمي عن حتقيق العراق
إيـرادات مـالـية بـلـغت أكـثـر من 67
تـــريــلـــيـــون ديــنـــار خالل االشـــهــر
الـتـسـعة االولـى من الـعـام اجلاري.
60 واضـــــــــافـت ان (اكــــــــثـــــــــر من 
تريـلـيون ديـنار مـنـها كـانت نـفطـية
ــئــة). بــا بــنــســبــة تــتــجــاوز  89  
وقـالت الـتـميـمي فـي بيـان امس ان
(اإليرادات الـنفـطية بـلغت 436.60
تــريـلــيــون ديـنــار في حــ بــلـغت
اإليــرادات غـيــر الــنــفــطــيـة 233.7
تـريلـيـون ديـنـار  بـاجـمـالي مـقداره
669.67 تريلـيون دينـار) موضحة
ـــدة بـــلغ 129.3 ان (رصـــيــد اول ا
تريـلـيون ديـنـار ما يـعنـي ان نسـبة
االيــرادات الـــنـــفــطـــيــة هي 89,32
ـئة ـئـة مـقابل نـسـبة  10,68 با با
لـاليـــرادات غــــيــــر الــــنــــفــــطــــيـــة).
ـوازنـت وأوضحـت أن (مجـمـوع ا
اجلاريـة واالسـتـثمـاريـة كـان بواقع
332 .54 تــريــلــيــون ديــنــار اي ان
وازنـة اجلارية هي 79,09 نسبـة ا
ئة). ئة مقابل نسبة  20,91 با با
واشارت التـميـمي إلى ان (متوسط
الـــرواتب الـــشـــهـــريـــة بـــلغ 899.3
تـريــلــيـون ديــنـار جملـمــوع الــقـوى
ـمولة العامـلة للـوزارات والدوائر ا
مـركــزيـاً لــسـنـة  2018 الـتي يــبـلغ
عددهـا ملـيون و 885 ألفاً و736
).  فـي غضـون ذلك  اجنزت موظـفاً
الكات الفنية والـهندسية في فرع ا
ـحافظة نـتجات النـفطية  شركة ا
نـيـنـوى إعـادة تـأهـيل بـنـايـة الـفرع
ــديــنـة ن  الــواقع في اجلــانب األ
ـوصـل.وأكـد مــديــر عـام الــشــركـة ا
كاظم مسير في بيان امس (ضرورة
اإلســــــراع في اإلجنــــــاز لــــــغـــــرض
إســـتـــتـــبـــاب الـــعــمـل وإســـتـــقــرار
) مـشيـداً بـ(اجلهـود التي وظـف ا
دة بـذلـهـا مـنـتـسـبو الـفـرع خـالل ا
اضـية والراهـنة في ظـل الظروف ا
الصعبة التي عـانتها احملافظة).من
جهته اوضح مديـر فرع الشركة في
ــنـــديل ان نـــيــنـــوى فـالح حــسـن ا
(عملية الـتأهيل شملت بـناية الفرع
واألقـسـام الــتـابـعــة له وعـلى شـكل
مراحل) مـضيـفاً ان (الـعمل يـجري
على قـدم وساق لـغايـة اإلنتـهاء من

عملية التأهيل). 
واشـــار الـــبـــيـــان الى (اســـتـــمـــرار
مـالكـــــــات شـــــــركـــــــة الــــــــتـــــــوزيع
بتـطويرمـحطـات تعـبئـة الوقود في
مـحـافـظات مـخـتـلـفـة مـنـهـا مـحـطة
تعبئة وقود الـشهداء احلكومية في

اجلانب األيسر في نينوى ومحطة
تــعــبــئـة مــكــحــول احلــكــومـيــة في
محـافظـة صالح الـدين التي تـعتـبر
ـهـمـة في احملـافـظـة من احملـطـات ا
كـــونــهـــا تــرفـــد أهــالي الـــنــاحـــيــة
ــــــــنـــــــاطـق اجملـــــــاورة لـــــــهـــــــا وا
بـإحتـيـاجـاتـهم من أنـواع الـوقود)
مـؤكـداً (إســتـمـرار الـعــمل بـتـأهـيل
مــحــطــة تــعــبــئــة وقــود الــهــنــديــة
احلــكـومــيــة في مــحــافــظــة كـربالء
ـــقــــدســـة الـــتي ســــتـــنـــجـــز وفق ا
مـواصـفـات فـنـيـة حديـثـة فـي ح
شــهـدت مــحــافـظــة واسط إفــتــتـاح
ـشيدة محـطة تعـبئـة غصن الـبان ا
في نـاحـيـة األحـرار). ولـفت الـبـيان
ـذكورة سـتـسهم الى ان(احملطـات ا
ـواطـنــ بـالـوقـود الالزم في رفـد ا
وتــخــفــيف الــضــغط عن مــحــطــات
أخرى).  من جـهة اخـرى افاد مـدير
ـنظـمـة اروند التـنـمـية الـتـجاريـة 
االقـتـصـاديـة احلـرة - جـنـوب غرب
ايران -  بأن اغالق منفذ الشالمجة
احلدودي مع العراق كـان بناء على
طـلب عـراقي بـسـبب فـقـدانه لـلبـنى
ـناسـبة. ونقـلت وكاالت التـحتـية ا
انـبـاء إيــرانـيـة عن مـحــمـد نـظـارت
قوله امس انه (ال توجد أيـة مشكلة
من جانب ايران لتصدير السلع اال
ان الـعـراق وبـسـبب فـقـدانه لـلـبـنى
ـنــاسـبــة طـلب إغالق الـتــحـتــيــة ا
نفـذ احلدودي التـجاري).وأضاف ا
ان ( مـــنــــظـــمـــة مـــنــــطـــقـــة ارونـــد
االقـــــتــــصـــــاديــــة احلـــــرة جتــــري
مـحــادثـات السـتــئـنــاف فـتح مــنـفـذ
شالمجة الـتجاري من اجل تـصدير
الـســلع).وتـابع ان (مــنـطــقـة ارونـد
احلـرة قـامت بـشق وتـعـبـيـد طـريق
ـــرور الــــزوار من اجل مـــنــــفـــصـل 
اســتــمـرار الــتــبــادل الــتـجــاري مع
اجلانب العـراقي  كمـا انهـا جهزت
ـنفذ البنـية الـتحـتية لـلكـمارك في ا

التجاري للجانب العراقي).
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فوضية العليا حلقوق افـاد مكتب ا
االنسان في البصرة بارتفاع حاالت
الـــتــســمـم من جــراء تــنـــاول مــيــاه
الشرب الى  111 الـف حالة.وطالب
ــكــتب فـي بــيـان امـس احلــكــومـة ا
ـركـزيـة واحمللـيـة بـ(موقف واضح ا
وجـاد) مشيراً الـى (استمرار تردي
ـلوحة ياه وارتـفاع نسب ا وضـع ا
ـــيــاه وحتـــولــهـــا إلى مـــا يــشـــبه ا
الــثــقــيـــلــة في مــنــاطق مع ارتــفــاع
حـــــاالت الــــتـــــســـــمم إلى 111 الف
ـكتب رصد حـالة).وأكـد البـيان ان ا
حـدوث بـعض اإلصابـات لـدى طلـبة
ـدارس وشـدد عـلى ضرورة(إعالن ا
ــتـخــذة أمـام اجملــتـمع اخلــطـوات ا
تـحـدث الـرسمي الـبـصـري).وكـان ا
بـإسم وزارة الصحة سيف البدر قد
 أكــــد لـ(الـــزمــــان) امس ان (مــــيـــاه
واطن عبر االسـالة التي تزود الى ا
ـياه احلكـومية غـير مثـالية شـبكة ا
ـنـاطق لــلـشـرب) مـشــيـراً الى ان (ا
الـتي تـبتـعد عن مـحطـات التـصفـية
قــد يـصل نـسـبـة الــكـلـور فـيـهـا الى
الـصفر) الفتًا الى ان(الوزارة كانت
ـيــاه في قــد نــبــهت الى مــشــكــلــة ا
شكلة الـبصرة قبل اكثر من سنة وا
التــزال مـوجـودة حــتى اآلن لـكــنـهـا
بـنـسـبـة اقل). في غـضـون ذلك ألقى
ائيـة حسن اجلنابي وارد ا وزيـر ا
ـياه الـلـوم عـلى ايـران جـراء ازمـة ا

الــتي يـعـانـيـهــا الـعـراق مـؤكـداً أن
(الـسدود التي أكـملت بـناءها ايران
والـتي لم تـكـتـمل الى اآلن سـيـطرت
عـــلى ســد دربـــنــدخــان وقـــلــلت من
ــائـيــة) . وقــال اجلــنـابي مــواردن ا
خـالل مـــحــاضـــرة بـــشـــأن الـــوضع
ـائي في الـعـراق القـاهـا في اربيل ا
امـس إن (جـــــمــــــهــــــوريــــــة ايـــــران
االسـالميـة بـدأت بانـشـاء سدود في
اعــــالي االنــــهــــار الــــتي تــــأتي الى
الـــعـــراق وخـــاصـــة الــزاب االســـفل
ونــهـر ديــالى) مـشــيـرا الى (اجنـاز
عـدد كبير منها وهناك سدود التزال
حتـت االجناز وهي جـمـيـعـها داخل
االراضـي االيـــرانــــيـــة). وأوضح أن
(الــعـراق اجنـز آخـر سـد له في تـلك
ــنـطــقـة في خــمـســيـنــيـات الــقـرن ا
ـاضي وهـو سـد دربنـدخـان الذي ا
لـك فيـصل الـثاني وافـتـتحه بـنـاه ا
عـــبــد الــكـــر قــاسم عــام  1956)
مــــشـــيــــرا الى أن (الـــعــــراق ســـبق
جــيـــرانه بــبــنــاء الـــســدود بــنــحــو
خــمـسـ عـامـا). واكـد أن (الـسـدود
االيـرانـيـة الـتي بـنـيت والـتي تـبـنى
سـتـسيـطر عـلى جمـيع ايرادتـنا في
دربــنــدخــان كــمـا قــلــلت ايــرادتــنـا
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طـالـبت مـحـافـظـة كـربـالء احلـكـومة
بالغ الالزمة االحتادية بتخصيص ا
إلجنـــاح زيــارة اربـــعــيـــنــيـــة االمــام
احلـس عـليه السالم وصـرف مبلغ
(الـزائـر دوالر) لعـدم تسـلم احملافـظة
ــبـالغ مــنــذ خـمس ســنـوات  هــذه ا
مــؤكــدة وضــعـهــا اخلــطط االمــنــيـة
الــنــاجــحــة لــتــأمــ الــزيــارة.وقــال
مــعـــاون مــحــافظ كــربالء لــلــشــؤون
ــالــيــة ومــســؤول مــلـف الــزيـارات ا
ـــلـــيــونـــيـــة في احملــافـــظـــة عــادل ا
ــــــوســــــوي لـ(الـــــزمــــــان) امس ان ا
(الــلــجـنــة الــعــلـيــا الدارة الــزيـارات
ــلـيــونـيـة بــاشـرت اســتـعــداداتـهـا ا
ـبكـرة الستـقبال الـزائرين) مـشيراً ا
الـى (مفاحتـة الوزارات واحملـافظات
ـشـاركــة بـاجلـهـد بــشـأن امـكـانــيـة ا
االلـي والـبــشـري وتــقـد اخلــدمـات
لــــلـــزائـــريـن حـــيث  االتــــفـــاق مع
الــدوائـر اخلـدمــيـة لـتــهـيـئــة الـعـمل
بـــــذلك). واوضـح ان  (احملــــافـــــظــــة
سـتعـمل بـثالث خـطط الدارة الزيارة
وهـي االمـنــيــة واخلــدمــيــة والــنــقل
وهــذا يــتــطــلب االيــعـاز الـى جـمــيع

ـشــاركــة بـادارة الــزيـارة اجلــهــات ا
العــداد اخلــطط الـفــرعــيـة اخلــاصـة
بـالـدوائـر من اجل توحـيـدها بـخـطة
واحــــدة وتــــصــــدر عن احلــــكــــومـــة
احلـلـيـة) مؤكـداً انه (سـيكـون هـناك
تـنــسـيق مع الـعـتـبــتـ احلـسـيـنـيـة
والـعبـاسيـة وسيـعقـد مؤتـمر موسع
ـشـاركـة حتــضـره جـمـيـع االطـراف ا
بــالــزيــارة كـمــا لــديــنـا حتــضــيـرات
السـتـقـبـال الـزوار الـعـرب واالجـانب
مـن جــمـــيـع الـــدول بــاالضـــافـــة الى
اشــغـال جـمــيع الـفــنـادق في كـربالء
فـضال عـن وجود تـفـاهم مع اجلـانب
االيــراني من خـالل الـقــنــصــلــيـة في
احملـافـظـة الن اغـلب الـزوار االجانب
وسوي ). وشـدد ا هـم من االيرانـي
عـلى (وجوب تخصـيص اموال لهذه
الــزيــارة ضـمن مــوازنــة كـربالء وان
تـتعـامل احلكـومة االحتـادية مع هذا
ـوضـوع بـنـظـرة جـديـة) الفـتا الى ا
ـاليـة لم تخـصص مبالغ ان (وزارة ا
لـهـذه الـزيـارة حـتى االن عـلى الـرغم
من مـفـاحتتـنا لـها بـهذا اخلـصوص
ولـم حتصل اية اجابـة بهذا الشأن)
مـطــالـبـا بـ(مـبـلغ الـزائـر دوالر لـعـدم
بالغ مـنذ عام تـسلم احملـافظة هـذه ا

2013)  .ودعــــــــــــا قـــــــــــسـم االعـالم
والـــعالقـــات في مــحـــافــظـــة كــربالء
ـواكب احلــســيـنــيـة الى اصــحــاب ا
االلـتزام بـالتـعلـيمـات ومنـها (جتنب
اســتـخــدام االحـواض - الــبـانــيـو -
ـاء ـفــتــوحـة لــتــوزيع ا ــغــلـفــة وا ا
ـشروبـات واستـخدام والـعصـائر وا
عبأة لتوزيع اء ا اكـواب او قناني ا
مـيـاه الـشـرب واسـتـخـدام االواني -
الــكـارتـون والــبالسـتك او الــفـلـ -
لــتـوزيع الـطـعــام). وقـال مـصـدر في
الــقــسم لـ(الــزمــان) امس انـه (جـرى
ـواكب والعـامل تـوجيه اصـحاب ا
مـعهم ايـضاً بضـرورة لبس الـكفوف
ـطاطية عند اعداد الـبالستيكية او ا
الـــطـــعــام بـــاالضـــافــة الى تـــوفـــيــر
احلـاويات جلمع النـفايات فضال عن
اء نـصب الفتات توعية عن سالمة ا
والـغـذاء واالهتـمام بـشبـكة الـصرف
الــصـحي). وعـقـدت قـيــادة عـمـلـيـات
الــفــرات االوسـط ومــديــريــة شــرطـة
الـنجف مؤتـمراً امنـياً لبـحث اخلطة
األمـنية اخلاصة بزيارة األربعينية .
ـديـريـة شـرطـة الـنـجف ونـقل بـيـان 
عـن قـائـد عــمـلـيــات الـفـرات االوسط
الـفريق الركن قـيس احملمداوي قوله

ؤتـمر ان (االجـهزة خـالل حضـوره ا
االمـنيـة جاهـزة لتطـبيق خـطة زيارة
ـــلــيـــونــيـــة) مــؤكــداً ان االربـــعــ ا
(تـــعــزيــزات مـن االجــهــزة االمـــنــيــة
واجلـــيش ســتـــصل ألن ثــلـــثي عــدد
الـزائرين يـدخل احملافـظة خالل هذه
يـة).من جهته  اكد قائد الـزيارة العا
شــرطـة الــنـجـف الـلــواء عالء غـريب
الـزبيـدي(وضع خطة حلـمايـة جميع
ــواكب احلـسـيـنــيـة والـزائـرين في ا
جـميع انـحاء احملـافظـة) مضـيفاً ان
(شـــرطــة  الــنــجف وضـــعت جــمــيع
خــدمــاتـهــا االمـنــيــة امـام الــزائـرين
ـواكب مـن اجل حـمايـتـهم من اي وا
عــمل اجـرامي او ارهـابي).وبـحـسب
ــؤتــمــر الــبــيــان فــقــد جــرى خالل ا
(الــتــبــاحث بــالــقـطــوعــات االمــنــيـة
واالجـراءات االحترازية ونشر جميع
الـقوات االمنية على وفق نظام امني
ـنع اي خرق او حادث في احملافظة
اذ جــــرى تــــامـــ ومــــسـح جـــمــــيع
ــنــاطـق وتــقــســيم احملــافــظــة الى ا
قـواطع كـمـا  تـخـصـيـص سـاحات
قرر لـوقوف سيارات الزوار). ومن ا
ان يــشـارك خــمـسـة االف مــقـاتل في
اسـنـاد اجلهـد االمني لـلزيـارة. وقال

ـشرف عـلى فرقة الـعبـاس القتـالية ا
الـتـابـعـة لـلـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة ميـثم
الــزيـدي فـي تـصــريح امس ان (عـدد
ـقاتل في هذه الـزيارة هو خمسة ا
االف مــقـاتل الســنـاد اجلــهـد االمـني
واخلــدمــات االخـرى وهـم يـعــمــلـون
ضـمن خـطـة قـيـادة عمـلـيـات الـفرات
االوسـط) مـشـيـراً الى انه (سـيـكـون
هــنــاك اسـنــاد لــلـجــهــد الـعــســكـري
بــاالضـافـة الـى االسـنـاد بــاخلـدمـات
االنــــســـانــــيـــة خالل الــــزيـــارة). في
ديـر العام لدائرة غـضون ذلك قال ا
الـــتـــراث الــثـــقــافـي في مـــحــافـــظــة
كــرمـانـشـاه االيـرانــيـة ان مـحـادثـات
جتــري مع الــعــراق لــفــتح مــنـفــذين
حـدودي جديدين في احملـافظة هما
ســـومــــار وخـــســـروي أمـــام زائـــري
االربـعـيـنيـة .وافـاد جـلـيل باالئي في
تـــصــريح امس بـ( تـــشــكـــيل جلــنــة
شـــؤون الــزيـــارة االربــعـــيــنـــيــة في
مـحــافـظـة كـرمـانـشـاه كـمـا ان دائـرة
الـتراث الثقافي فـي احملافظة تشارك
فـي تـــقـــد اخلـــدمـــات لــــلـــزائـــرين
بــصــورة مـطــلـوبــة وفق مــهـامــهـا).
واضــــاف ان (ثـالثـــة اقــــضــــيــــة في
احملـــافــظــة هـي كــنــكـــاور وصــحــنه

وكـرمانشاه تعـد اماكن رئيسة لزوار
االربـعينية حيث يسيرون في الطرق
مـن هـمـدان الى عـيالم) مـشـيـراً الى
ـئـة من اسـتـيـعـاب امـاكن ان ( 70بـا
االقـامة في احملافظة تـنتشر في هذه
نـتـشرة الـطـرق كـما ان اجملـمـعـات ا
فـي هــذه الـــطـــرق عـــلى اســـتـــعــداد
لـــتـــقـــد افـــضل اخلـــدمـــات لــزوار

االربعينية).
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طـالــبت شـبـكـة الـنـسـاء الـعـراقـيـات
ــــشـــــاركــــة نــــســــويـــــة اوسع في
ـقـبلـة  من خالل مـذكرة احلـكـومة ا
ـهــدي. وتـضـمـنت رفــعـتـهـا لــعـبـد ا
ـذكرة ثالثة مـطالب رئيسـة تمثلت ا
ـــفــاوضــات ــرأة في ا فـي(اشــراك ا
اخلـــاصــة بـــتــشــكـــيل احلـــكــومــة 
وضــــرورة إلــــزام جــــمــــيع الــــكــــتل
الـسـياسـية بـتقـد عـناصـر نسـوية
مـــــــــؤهـــــــــلـــــــــة ضــــــــــمن لــــــــــوائح
مـرشـحـيـهـا.وزيـادة نـسـبـة مـشـاركة
ـئة مع ـا اليقل عن 30 بـا الـنـساء 
ــواقع ـــرأة في ا زيـــادة مــشــاركــة ا
الـــقــيـــاديــة الــعـــلــيـــا في الــوزارات
ــسـتــقــلـة والــدرجـات والــهــيـئــات ا
اخلـاصة في االدارة العـامة  اضافة
ـطالبة بتـشكيل مجلس وطني الى ا
ـراة كآلـيـة وطـنـيـة تـعنى لـتـمـكـ ا
ـثالت ـرأة  يـضم  بــالـنـهـوض بـا
ـثل عن سـلطات الـدولة الثالث و
ــــدني ومــــنـــــظــــمــــات اجملــــتــــمـع ا

ـــؤســســـات االعالمــيـــة ومــراكــز وا
الــبــحــوث والــدراســات الــنــســويــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــعــمـــلـــون وفق
اسـتـراتيـجـية وطـنـية شـامـلة لـلـحد
ـرأة من الــتــمـيــيـز والــعـنف ضــد ا
وتـطـويـر مـشاركـتـهـا في بـناء األمن
والـــسالم والـــعـــدالـــة والــتـــنـــمـــيــة
ــذكــرة ــســـتــدامــة).  ووقع عــلى ا ا
124 نـــاشــطــة ونــاشـــطــاً من داخل
الــعــراق من فــعــالــيــات مــخــتــلــفـة.
ـــــذكــــرة عــــلى ضــــرورة وشــــددت ا
(اصالح الـعملية السياسية باجتاه
جتـــاوز احملــاصـــصـــة الــطـــائــفـــيــة
والــفــئــويــة واحلـزبــيــة ومــعــاجلـة
األزمـات االقـتصـادية واالجـتـماعـية
ومـــكـــافــحـــة االرهـــاب والــتـــطــرف
وإرســـاء ســيــادة الــقــانــون واألمن
وتــوفـيــر اخلـدمـات واعــادة إعـمـار
تضررة وحماية احلقوق ـناطق ا ا
واحلـريات لـلمـواطنـ بدون تـميـيز
أو أقـصاء أو تهـميش للـحفاظ على
الـتضـحـيات الـكبـيرة ألبـناء شـعبـنا
فـي الـقـضـاء عــلى عـصـابـات داعش

الـتــكـفـيـريـة) مـضـيـفـة (وإذ نـتـرقب
ـقبـلـة  يحـدونا تـشـكيل احلـكـومة ا
األمـل أن تــأخــذوا بــعــ االعــتــبــار
ن اخـتـيار عـناصـر نـسويـة فيـها 
يـــتــمــتـــعن بــاخلـــبــرات والـــكــفــاءة
والـــنــزاهــة حتـــقــيــقـــاً لــنــصــوص
الـدستور والتشريـعات والسياسات
ـــســاواة وتــكــافــؤ الــوطـــنــيــة في ا
الــفـرص والـعـدالـة وانــسـجـامـا مع
واثيق الدولية الـتزامات العراق با
ولـتـحـقـيق مـشـاركة فـاعـلـة لـلـنـساء
الــعـــراقــيــات في بــنــاء االســتــقــرار
ــــــصــــــاحلـــــة واألمـن والــــــسالم وا

ستدامة). الوطنية والتنمية ا
واسـتـبـعـد  النـائب عن كـتـلـة الـفتح
عـامر الفايز امكانية التصويت على
ــنـصب وزاري ال مــرشح مــجــهــول 
تـعرفه الكتل الـسياسيـة.وقال الفايز
ـساحة التي فـي تصريح امس ان (ا
مـــنــحت لـــرئــيس مـــجــلس الــوزراء
ـهـدي لم تـمـنح ـكـلف عـادل عـبـد ا ا
ألي رئـيس وزراء قبله وكـان شرطنا
عـليه هو الـنجاح بـاختيـار مرشحي

ـكن تــشـكـيـل احلـكـومــة  ولـكن ال 
ـرشح ال مــنح الــثـقــة والـتــصــويت 
نـــعـــرفـه وجنـــهـــله) مـــشـــدداً عـــلى
(وجــوب ان يــكــون اإلخــتــيــار عــلى
ـــهــنـــيـــة واالخــتـــصــاص أســـاس ا
ـساحة هدي ا والـيوم تـركت لعبـد ا
الـكـافـيـة له لـتـحـمـل مـسـؤولـيـة هذا
االخـتيار). وتـابع الفايـز ان ( عشرة
أيــام قــد مـضت عــلى تــكـلــيف عــبـد
ــهـدي وهــو يـعـمـل بـشـكـل حـثـيث ا
وبـدون أي ضـغط سـياسـي ونعـتـقد
انـه لو شـعـر انه تـعـرض الي ضغط
ـا ال يـروق له فـسيـعـتذر او تـدخل 
عـن التـكـلـيف) مـشـيـراً الى ان (مـنح
ـهـدي في ـطـلــقـة لـعــبـد ا احلــريـة ا
اخـتيار الوزراء ستـجعل مسؤوليته
أكــبــر). من جــهــته أكــد الــنــائب عن
كـــــــتـــــــلــــــة االحتـــــــاد الـــــــوطـــــــني
الــكــردســتــاني بــيــســتــون زنــكــنــة
صــعــوبـة حتــقـيق كــابــيـنــة وزاريـة
مـستـقلة بـاكمـلهـا وغير تـابعـة لكتل
سـياسية او احـزاب. وقال زنكنة في
تـصريح امس ان (الـكتل الـسيـاسية

ســـتــحـــصل عـــلى حــقـــائب وزاريــة
قـاعد التي حـصلت عـليها بـحسب ا
انـية االخيرة) في االنـتخابـات البر
هدي يستطيع مـستدركا ان ( عبد ا
اجملـئ بــبـــعض الـــوزراء االمــنـــيــ

ـسـتقـل وغـير الـتـابعـ الى كتل ا
ـلـكـون ن  او احــزاب سـيـاسـيــة 
الـــكـــفــاءة واخلـــبـــرة وفق ســـيــرهم

الذاتية).
واعــــرب زنـــــكــــنــــة عـن اعــــتــــقــــاده

ــهـدي بـ(صــعــوبــة ان يــأتي عــبــد ا
بـكابـينـة وزارية مـستقـلة بـاكمـلها)
الفـــتــاً الى ان (الــوزيـــر الــذي يــأتي
بـهذا الشـكل لن يكـون ناجحا إذ ان
الــوزيـر الــذي اليـكــون مـدعــومـا من
انـية او حزب سوف يعاني كـتلة بر
مـشـاكل كـثيـرة في عـمـلـية اسـتـيزار
الــوزارة وسـتـمـارس عــلـيه ضـغـوط
مـخـتلـفـة تؤثـر سـلبـا في عـمله). في
ســـيــاق مــتــصـل أكــدت احلــكــومــة
االمــريــكــيــة امس دعـمــهــا لــلــعـراق
قبـلة التي يـعكف على وحلـكومـته ا
ـهـدي فيـمـا طالب تـشـكـيلـهـا عبـد ا
األخـــيــر واشـــنــطـن بــالـــعــمـل عــلى
مـواصـلـة الـدعم الـدولي لـلـعراق في
كتب عبد مجال االعمار. وقال بيان 
ــهــدي ان رئـيس مــجــلس الـوزراء ا
ـــــكـــــلف بـــــحث مـع نــــائـب وزيــــر ا
اخلـارجـيـة األمريـكي جـون سيـلـفان
خـالل لــقـــائــهـــمـــا في بـــغــداد امس
(أهــمــيــة إســتــمــرار الــدعم الــدولي
للعراق في مجال االعمار). وبحسب
الـبـيان فـقـد هـنأ سـيـلفـان في بـداية

ناسـبة تكـليفه هـدي  الـلقاء عـبد ا
بــتـشـكـيل احلــكـومـة وأعـرب له عن
ـتـحـدة األمـريـكـيـة (دعم الــواليـات ا
قبلة في جميع لـلعراق وللحكومـة ا
اجملــــاالت). وجـــرت خـالل الـــلــــقـــاء
(مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــعالقــات بــ
الـــبـــلـــدين واألوضـــاع فـي الـــعــراق
ـنـطـقـة وأهـمـيـة إسـتـمرار الـدعم وا
الــدولي لـلـعـراق فـي مـجـال األعـمـار
بــــعـــد أن حــــقق االنــــتـــصــــار عـــلى
ــهـدي مع اإلرهــاب). وبــحث عــبــد ا
وفد حزب الدعوة اإلسالمي- تنظيم
الـعــراق بـرئـاسـة خـضـيـر اخلـزاعي
أولـــويـــات الــبـــرنـــامج احلـــكــومي.
ـاثل الى ان الــلـقـاء واشــار بـيــان 
تضمن ايضاً(بحث تشكيل احلكومة
وبـرنــامـجـهـا الـوطـني وأولـويـاتـهـا
قبلة وتـأكيد أهمـية دعم احلكومـة ا
لــتـقــد كل مــا من شـأنه أن يــسـهم
واطنـ واإلرتقاء بـجميع بـخدمـة ا
الـقـطـاعـات في الـبـلـد). بـدوره بحث
رئـيس تـيـار احلـكمـة الـوطـني عـمار
احلــكـيم مـع رئـيس حتــالف الـقـرار

الـعراقي أسامة النجيفي امس ملف
تـشكـيل احلكومـة وعمـلية اإلصالح.
ـكـتب احلـكـيـم فـقد وبـحـسب بـيـان 
نـــاقش الــلـــقــاء (تــقـــد اخلــدمــات
وتــشـكــيل حـكــومـة خــدومـة وقــويـة
ومــبــنـــيــة عــلى أســاس الــبــرنــامج
ـسـتـنـد الى األولـويـات احلــكـومي ا
واحملــكــوم بــســقف زمــنـي مــحـدد)
مـؤكـداً (أهـميـة الـتـواصل مع الـكتل
الـسـياسـية لـتـقريب وجـهـات النـظر
وإنــضـاجِ الـرؤى واألفـكـار الـتي من
شــأنـهــا إخــراج الـعــراق من أزمـاته
الــســيــاســيــة واخلــدمــيــة).والـتــقى
احلــكــيم بــرئــيس مــجــلس الــنـواب
الــســابق ســلـيم اجلــبــوري ونـاقش

معه ملف تشكيل احلكومة. 
ونـــقل بــيــان عـن احلــكــيـم تــأكــيــده
ـكلف (أهـمـيـة دعم رئـيس الـوزراء ا
وأهـــــمــــيــــة إبـــــعــــاد الـــــعــــراق عن
الـتـجـاذبـات الـسـيـاسـيـة اإلقـلـيـمـيـة
والــدولــيــة والــتـركــيــز عــلى تــقـد
اخلـدمات وحتقـيق تطلـعات الشعب

العراقي). 
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بـنـسـبـة كـبـيـرة جـدا) مـوضـحـا أن
(الــسـدود االيــرانــيـة صــغـيــرة لـكن
عـددها كبير مـا يجعلهـا وكإنها سد

كبير). 
وعــرض اجلـنــابي خالل احملـاضـرة
صـــــــوراً تــــــــظـــــــهـــــــر الـــــــســـــــدود
ـوارد االيــرانــيــة.واعـلــنت شــركــة ا
ــائـــيــة االيــرانــيـــة خالل الــشــهــر ا
اجلــــاري عـن انــــشـــاء  109ســــدود
مــائـيــة ضـمن خــطـتـهــا اخلـمــسـيـة

بكلفة  150ترليون ريال.

ـكلف لـدى استـقـباله في بـغداد نـائب وزير »U³?I²?Ý‰∫ رئـيس الوزراء ا
اخلارجية االمريكي
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هـامش مشاركة اجلانبـ باجتماعات
ـاني الـدولي في جـنيف. االحتـاد الـبر
ــكـتب الــكـعــبي فـإن وبــحـسب بــيـان 
ـلـفــات الـثـنـائـيـة ذات الــلـقـاء بـحث(ا
األهـميـة وسبل تفـعيل جلان الـصداقة

 .( ب اجلانب
ودعــا الــكــعـبي مــصــر إلى (تــســهـيل
( اجــراءات مــنح الــفـيــزا لــلـعــراقــيـ
مـؤكداً (دعم الـعراق الـكامـل للـشركات
سـاهمة في صريـة وا االسـتثـماريـة ا
اعـــادة االعــمـــار وتــفــعـــيل الـــتــبــادل
الـتـجـاري واالقـتـصـادي بـ الـبـلـدين

.( الشقيق
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وصـل وزيـــر اخلـــارجــــيـــة إبــــراهـــيم
اجلـعـفري امس األحـد إلى الـعاصـمة
الــسـوريـة دمــشق في زيـارة رســمـيـة
تحدث باسم . وقال ا تـستغرق يومـ
وزارة اخلـارجـيـة أحمـد مـحـجوب في
بــيـان إن اجلـعــفـري (سـيــلـتـقي خالل
الــزيــارة بــالــرئــيس الــســوري بــشـار
ـسـؤولـ الـسـوريـ األسـد وكـبـار ا

لـبـحث األوضاع األمـنـية والـسـياسـية
ــنــطـقــة وتــطـور الــعالقــات بـ في ا
ـعلم الـبـلديـن).  ووجه نظـيـره وليـد ا
فـي األول من الــشــهــر اجلــاري دعــوة

رسمية للجعفري لزيارة دمشق. 
وجـاءت الـدعوة أثـنـاء اتصـال هـاتفي
بـ الطـرف وأشـار بيان لـلخـارجية
زيد إلـى أنّه تطـرق إلى (أهمـية بـذل ا
مـن اجلــهـــود والـــتـــنــســـيق األمـــني
واجهة اإلرهاب وبحث أبرز القضايا
الـتي تهم بغداد ودمشق). وكانت آخر
زيـارة لـلـجـعـفـري إلى دمـشق في آذار
ــســؤولــ  2015 حـــيث بــحث مـع ا
الــســوريـ مــلف اإلرهــاب وعـددا من
ـشترك وفي الـقضـايا ذات االهتـمام ا
حــيــنـهــا أكـد اجلــعــفـري أن (ســوريـا
والــعــراق يـحــاربــان داعش اإلرهـابي
بــالـوكــالــة عن كل الـعــالم). وتــتـزامن

الـزيارة مع استعادة اجليش السوري
ألغــــلب األراضي احملــــتـــلـــة مـن قـــبل
تــنــظــيم داعـش وصـوالً لــلــحــدود مع

العراق. 
ــان وفـي جــنـــيف  أكــد رئـــيس الـــبــر
ــصــري عـــلي عــبــد الــعــال اهــمــيــة ا
اسـتـقـرار الـعـراق في حتـقـيق الـسالم
ــنــطــقــة الــشــرق األوسط مــشــيــداً
بـجـهـود الـقوات االمـنـيـة في الـقـضاء
عـلى الـتنـظيـمات االرهـابيـة. جاء ذلك
خـالل لـــقـــاء الـــنـــائب االول لـــرئـــيس
اجملـلس حـسن كـر الـكعـبي والـوفد
ـرافق له بـعـبـد الـعـال على الـنـيـابي ا
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ضربـات جوية نفذها الـتحالف بقيادة الـسعودية قتـلت عشرة مدني في
دني قتلوا محافـظة احلديدة اليمنية السبت. وقـالت مصادر طبية إن (ا
عندمـا أصابت ضربات جوية نقـطة تفتيش تابعة لـلحوثي في بلدة جبل
راس لـدى مـرور حـافلـة عـبـرهـا). وأضافـوا أن (ثـمـانـية أفـراد من عـائـلة
سـيـرة التـابع لـلحـوثـي إن واحـدة كـانوا بـ الـقتـلى). وقـال تـلفـزيـون ا
 (17قـتـلـوا فـيمـا أصـيب كـثـيـرون وهم في حـالة حـرجـة). وقـال مـتـحدث
نتهى باسم الـتحالف بقيادة الـسعودية إنهم يتـعاملون مع هذا التـقرير 

شابهة مشيرا إلى اجلدية وسيتم التحقيق فيه بالكامل مثل كل التقارير ا
ـناسب التعليق على األمر قـبل التحقيق). وتدخل التحالف أنه (ليس من ا
بـقيـادة الـسـعـوديـة في احلـرب في اليـمن في  2015 إلعـادة الـسـلـطة إلى
عـترف بهـا دوليا. ونـفذ الـتحالف آالف الـضربات اجلـوية التي احلكـومة ا
تحالفـ مع إيران لكن الضربـات أسقطت قتلى من تسـتهدف احلوثيـ ا
دنـيـ عمـدا. وتـسبـبت احلرب في . وتـنـفي الريـاض اسـتهـداف ا دنـي ا
مـقـتل أكـثـر من عـشـرة آالف شـخص وشـردت أكـثـر من مـلـيـونـ ودفـعت

البالد إلى حافة اجملاعة.
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{ اســطــنـبــول - ا ف ب : قـتل 19
شـخـصا بـيـنهم أطـفـال امس األحد
عندما انحرفت عربة تقل مهاجرين
يـعـتـقـد أنهـم كانـوا مـتـوجـه إلى
الـيونان عن طريق سريع وسقطت
فـي مــجـــرى مـــاء بـــغــرب تـــركـــيــا

بحسب وسائل إعالم رسمية.
وكـانـت الـعـربـة الـتي يـعـتـقـد أنـهـا
شـاحـنـة تـعـبـر طـريـقـا سـريعـا في
مــنـطـقـة إزمــيـر قـرب مــطـار إزمـيـر
عـنـدمـا انـقـلـبت وهـوت عـدة أمـتـار
ـائي بحسب ووقـعت في اجملرى ا

وكالة األناضول الرسمية.
هاجرين. ولم تـتضح بعد هويات ا
وقــالـت الــوكــالـة إن  19 شــخــصــا
لـقوا مـصرعـهم بعـد تقـارير أفادت
ــــقـــتل  15 فــــيــــمـــا أصــــيب 11

آخرون بجروح.
وأظـهرت مشاهد التلفزيون التركي

العربة وقد حتولت إلى حطام.
وهـــرع عـــدد كــبـــيـــر من عـــنـــاصــر

اإلغاثة إلى مكان احلادث.

وقــالـت وكــالــة دوغــان لألنــبــاء إن
الـــعــربــة كـــانت في طــريـــقــهــا إلى
سـواحل مـنـطـقـة إزمـيـر حـيث كان
ـهاجـرون االنـطالق مـنـها يـعـتـزم ا
عـــلى مـــركب وصـــوال إلى جـــزيــرة
ســامـــوس الــيــونــانـــيــة. وتــفــصل
جـزيرة ساموس بضعة كيلومترات
عـن شـبـه جــزيــرة ديــلـيـك بــشــمـال
نـطقة إزمـير.وتعد تـركيا احملـاذية 
تــركـيـا نــقـطـة عـبــور لـلـمــهـاجـرين
الــــفـــارين مـن بالدهم فـي الـــشـــرق
األوسـط وآسيـا وإفريـقـيا هـربا من
احلــروب والــفــقــر ســعــيــا حلــيـاة
أفـــــــضل فـي أوروبــــــا عـن طــــــريق
الـــيـــونـــان الـــعـــضــو فـي االحتــاد

األوروبي.
وعـبر ملـيون مهاجـر من تركيا إلى
الــيـونـان في  2015 مــعـظـمـهم في
مــراكب مـتـسـبــبـ بـأزمـة فـرضت
اتــــفــــاقــــا بــــ أنــــقــــرة واالحتـــاد

. األوروبي لوقف تدفق الالجئ
وتـراجـعت أعـدادهـم منـذ الـتـوصل

لـالتــفــاق لـــكن الــبـــعض مــا زالــوا
يـــقــومـــون بـــالــرحـــلـــة احملــفـــوفــة

باخملاطر.
ـتـحـدة فإن وبـحـسـب أرقـام األ ا
أكـثـر من  24 ألـف مهـاجـر وصـلوا
اليونان بحرا حتى اآلن هذا العام
وقـضى  118 مـهـاجـرا غـرقـا خالل

محاوالتهم العبور
ـرصـد الــسـوري حلـقـوق و أعــلن ا
االنـــســان امس األحــد أن (قــصــفــا
بـقذائف الهاون الثـقيل) سجل ليلة
نـطـقة الـعـازلة الـسـبت االحـد من ا
عـــلى مـــنــاطق ســـيــطـــرة الــنـــظــام
الــسـوري في مـنـطــقـتي ريف حـلب

الغربي وريف حماة الشمالي.
ــرصـد رامي عـبـد وأضــاف مـديـر ا
الـرحمن في تصريح لوكالة فرانس
بــــــــــرس (إنـه أول خــــــــــرق واضـح
لالتـفاق مـنذ نـزع السالح الـثقيل)
ـنـطـقـتـ يـجب أن عـادا ( هـاتـ ا
تـكونـا خاليـت من السالح الـثقيل

ومن ضمنها قذائف الهاون).
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