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تـمكنت هيئة النزاهة من ضبط رئيس
جلـنـة الطـاقة فـي محـافظـة الـديوانـية
ـة الرشوة. وذكـر بيان مـتلـبساً بـجر
ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت
تـمـكن مالكـات مـكـتب حتقـيق الـهـيـئة
وجب مـذكرةٍ قضـائيةٍ في احملـافظـة 
مـن ضـبـط رئــيس جلــنــة الـطــاقــة في
ة مـحافـظة الـديوانـية مـتلـبسـاً بجـر
ـتــهم أقـدم الــرشـوة) مــوضـحــة أن (ا
ــال مـن أحــد عـــلى أخـــذ مـــبـــلغ مـن ا
ـواطـن مـقـابل منـحه إجـازة نصب ا
مـولـدة). واضـاف (وأسـفرت الـعـمـلـية
أيـضـاً عن ضبط مـوظـف اثـن قـدما
ـساعدة للمـتهم األول في تسلم مبلغ ا
; تـهم الـرشوة  و تـدوين أقوال ا
بـغية تسـييرهم إلى القـضاء لتصديق

.( أقوالهم قضائياً
واكـملت شركة نفط ميـسان بالتنسيق
مع شـركـة احلـفـر الـعـراقـيـة عـمـلـيـات
احلـفر لتعميق وتأهيل البئر عمارة 7
ـنــظـومــة إنـتــاج الـشــركـة . وربــطه 
وأوضـح مـديــر عــام الــشـركــة عــدنـان
نــــوشي ســــاجت فـي بـــيــــان امس أن
(عــمـلـيـات حـفــر الـبـئـر عـمـارة  7 في
وقــــتـــهـــا قـــد واجــــهت ظـــروف حتت
ســطــحــيـة صــعــبــة في الـتــكــويــنـات
اجلــيــولــوجــيــة احملــفــورة تــســبــبت
ـشـاكل فنـية مـا أدى إلى ايقـاف تلك
الـعـمـلـيـات عـنـد الـعمق  3130 مـتـرا
ـا دعـا لـتنـفـيـذ بـرنامج حـفـر جـديد

مــجــلس الــنــواب عــلى رفض فــكـرة
ـتجاوزين اراضي جتاوزوا تـمليك ا
عـلـيــهـا تـعـود مـلـكـيـتـهـا لـلـدولـة او
ي . وعـد االكاد الصـحـاب شـرعيـ
صـــالـح حـــيـــدرمــــقـــتـــرح تــــمـــلـــيك
ة ـتـجـاوزين دعـايـة بـاطـلـة وجـر ا
يـحاسب علـيهاالـضميـر الوطني وال
سوغات يـجب ان تمر مـهما كـانت ا
واالسـباب. وكـانت محاوالت سـابقة
اثلة باالرادة قـد  اجهاض فكرة 
انية الـشريفة. وأكد الـشعبية والـبر
الـنائب األول لرئيس مجلس النواب
حـسن الكـعبي زيادة الـتخصـيصات
ــالـيـة لـلـحــمـايـة اإلجـتــمـاعـيـة في ا
ان مـوازنة 2019 . ونـقل بيـان للـبر
عـن الـكـعـبـي قـوله خالل اسـتــقـبـاله
وزيـر الـعمل والـشؤون االجـتـماعـية
بــــاسـم ان هــــذه الــــزيــــادة جــــاءت(
لـوجـود بـعض الـتـفـاصـيل اخلـاصة
بـعدد األسر التي لم يشملها برنامج
احلـمــايـة اإلجـتـمـاعـيـة بـسـبب عـدم
ـالـي) مـشددا تـوفـر الـتـخـصـيص ا
عـــلى (ضــرورة تــســهـــيل وتــســريع
ــــعـــــامالت ذات الــــطــــابع اجنــــاز ا
االنــســانـي الســيــمــا في مــا يــخص
ذوي االعــــاقــــة  واإلحــــتــــيــــاجـــات
ـتفـرغ فضال عن عـيل ا اخلـاصـة وا
ـــســتـــفـــيــدة من وزارة الـــشـــرائح ا
الـعمل). ودعـا الكـعبي الى اإلسراع
ــطــلــوبــة ــعــاجلــات ا في ايـــجــاد ا
ـشـكالت التي والـقـانونـيـة جلـميع ا
يـــعــاني مــنـــهــا طــلـــبــة الــبـــعــثــات
والـزماالت واجملازيـن دراسياً خارج
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). وكــشـفـت جلـنــة االمن لــلــمــواطــنــ
والـدفـاع النـيـابـية عن اسـتـعداد هـيـئة
ـلف األمـني اركــان اجلـيش لـتـســلـيم ا
الـى الـــشــــرطـــة احملــــلــــيـــة فـي ســـبع
مـحـافظـات. وقال عـضـو اللـجنـة نايف
الـشمري في تـصريح امس ان (الـلجنة
الـتـقت بـرئـيس اركـان اجلـيش الـفريق
ـي الذي ابدى أول الـركن عثـمان الـغا
لف األمني اسـتعداد اجليش لتسليم ا
لـلـشـرطة احملـلـيـة في سبـع محـافـظات
بــالــوسط واجلــنــوب).وأكـد الــشــمـري
(ضــرورة وجـود ثالثـة خــطـوط امـنـيـة
في جـمـيـع احملـافـظـات األول لـلـشـرطة
احملــلــيـــة والــثــاني تــقــوده الــشــرطــة
االحتــــاديـــة واخلط الـــثــــالث يـــقـــوده
اجلـيش الـعراقـي). وأكد مـديـر مديـرية
مـكافحة اخملـدرات في وزارة الداخلية
ديرية لن الـعميـد جاسم الغـراوي ان ا
تـــخــضـع اليــة ضـــغــوطـــات من جتــار
اخملــــــدرات. واوضـح الــــــغــــــراوي في
تـصـريح امس ان (وزار الـداخـلـيـة لـها
بـاع طويل في مجال مكافحة اخملدرات
( ـتـعـاطـ والــقـبض عـلى الـتــجـار وا
مـشيـرا الى ان (رئيس مـجلس الوزراء
هدي مهـتم بهذا االمر عبر عـادل عبد ا
تـوجـيـهه الـوكالء حـيث  قـطع شوط
طـــويل في هـــذا اجلــانب).واضــاف ان
(الـوزارة ال تخضع الى أية ضغوط من
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مـــخــتـــلف الـــصــعـــد العــادة بـــنــاء

واعمار البالد). 
وشـــدد عــــلى (ضـــرورة مـــشـــاركـــة
الـشـركات الـكنـديـة ورجال االعـمال
فـي االســـتــــثـــمــــار داخل الــــعـــراق
واالفـادة من خـبراتـهم في اجملاالت
الــصـنـاعـيـة والــزراعـيـة وتـوسـيع
الـــتــــبـــادل الـــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافي
ي ب البلدين) واالبـتعاث االكاد
مـشـيـداً بـ(مـسـاهـمـة كـنـدا ودورها
الــفــاعل في الــتــحـالف الــدولي في

احلرب ضد االرهاب). 
مـن جانـبـها جـددت بـايـيت (وقوف

داخـل الـــــــــعـــــــــراق واالفـــــــــادة من
خـبـراتـهم في اجملـاالت الـصـنـاعـية

والزراعية.
 ونـقل بـيان رئـاسي تلـقته(الـزمان)
امـس عن صــــالح تــــأكــــيــــده خالل
اسـتقـباله في قصـر السالم بـبغداد
امـس احلـاكم الــعـام لــكـنــدا جـولي
بـاييت (حـرص العـراق علـى تنـمية
وتـطـوير عالقـاته الثـنائـية مع دول
ـــصــــالح ــــا يــــحـــقـق ا الــــعــــالم 
ـــشــتــركـــة ويــســـهم في ازدهــاره ا
وبــــنـــائه ونــــهـــوضه) الفــــتـــاً الى
(أهـــمــيـــة الــتـــعــاون مع كـــنــدا في

ـكـتـبه. ونـقل الـيه) بـحـسب بـيـان 
ـهدي قـوله خالل الزيارة عـن عبد ا
ان (األسـبـاب الـتي تـعـتـرض إقـامة
ـــشـــاريع شـــكـــلــيـــة وبـــاإلمـــكــان ا
جتـــاوزهـــا ) مـــؤكـــدًا ان (مـــعـــظم
ـــشــاريع الـــكــبـــيــرة والــعـــمالقــة ا
متلئكة ألسباب كثيرة) مضيفًا (اذا
اســــتـــطـــعــــنـــا ان نـــحــــرك نـــصف
ـتلكـئة فـالعراق بـخير). ـشاريع ا ا
مـن جــــــانـب اخـــــــر اكــــــد رئـــــــيس
اجلــمـهـوريـة بـرهم صـالح ضـرورة
مـشـاركة الـشركـات الكـنديـة ورجال
االعـمــال الـكـنـديـ في االسـتـثـمـار
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وجّـه رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ــــهـــدي خالل زيـــارة مــــفـــاجـــئـــة ا
حملــافــظـة الــبــصـرة امس بــتــذلـيل
ــشــاريع ومــنــهـا عــقــبــات اجنـاز ا
مـــشــاريـع الــغـــاز بــحـــقل الــزبـــيــر
ـــســتــشــفى الــنـــفــطي ومــشــروع ا
الــتــركي الــذي يـسع  400 ســريـر.
ـهـدي ان ـكـتب عـبـد ا وقـال بــيـان 
االخــيـر( تـفــقـد مـشــاريع الـغـاز في
حـقل الزبير النفطي ومحطة فصل
الـغـاز الشـمالـية قـيد االجنـاز حيث
ــهــنــدسـ ــشــرفــ وا الــتــقى بــا
وكـادر الـعـمل لـلـتـعـرف عـلى نـسب
االجنــاز ومـعــوقـات الــعـمل واشـاد
بــجـهــودهم) مـضــيـفًــا انه (اجـرى
جـولـة فـي مـشـروع الـغـاز واحملـطة
الـــكــهــربـــائــيـــة ومــركــز الـــتــدريب
ــلــحــقــة بــهــا ووجه ــنــشــآت ا وا
بـتذلـيل العقـبات وتسـريع خطوات
ـــشــاريع). وزار الـــعــمـل في هــذه ا
ـســتـشـفى ـهــدي مـشـروع ا عــبـد ا
الـــــــتــــــركي ذا  400 ســـــــريــــــر في
احلــيـانــيـة وأطـلع (مــيـدانــيـا عـلى
االقـــــســــام والــــردهـــــات وصــــالــــة
ــهـنـدسـ الــعـمـلـيــات والـتـقى بـا
ـــشــروع ووجه ـــقـــيــمـــ عـــلى ا ا
ـتابـعة الـيومـية ووضع بـضرورة ا
احلـلول الفوريـة وجتاوز الروت 
وتـــســهـــيل االجــراءات الـــكــفـــيــلــة
ؤدية ستشـفى والطرق ا بـاجناز ا
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أثـــار مـــقـــتــرح قـــانـــون لـــتـــمــلـــيك
ـتـجـاوزين عـلى االراضـي الـعـامة ا
واخلــاصـة مــطــروح عـلى مــجـلس
الـنواب استـياء االوساط الشـعبية
والــنـيــابـيــة خـشـيــة أن يـؤدي الى
الــتـــشــجــيع عــلـى الــتــجــاوز عــلى
ــمـتـلـكــات الـعـامــة. وقـال الـنـائب ا
ورئـيس اجلـبهـة التـركمـانيـة ارشد
الصاحلي في بيان امس  ان (جلنة
اخلـدمات واالعـمار الـنيـابيـة قدمت
تـجاوزين مـقـترح قـانون لـتمـلـيك ا
عــلى االراضـي الـعــامــة واخلــاصـة
ســواء اراضي الــبـلــديـة او اراضي
) مشيراً الى ان(عددًا من ـواطن ا
الـــكـــتل الــســـيـــاســيـــة اكـــدت عــدم
ـــقـــتـــرح الــذي دســـتـــوريـــة هـــذا ا
ســـيــــؤدي الى اعـــطـــاء الـــفـــرصـــة
لـــلــتــجـــاوز عــلى االمـالك ألســبــاب
ســيــاسـيــة او تـتــعــلق بـالــتــغـيــيـر
وغرافي).ولفت الصاحلي الى الـد
ـــوظف الــذي يــخــدم اربــعــ ان (ا
ـنح له قـطـعـة ارض  بل عــامـا ال 
نــعـطي الـفـرصـة لــلـمـتـجـاوزين من
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاوز عــــــــــلـى االمالك
ـــواطن جـــابـــر واألراضـي).وقـــال ا
غـازي من بغداد لـ(الزمان) امس ان
( اي مـشروع قانون او مقترح بهذا
الــشــأن البـد ان يــكــون مـصــحــوبًـا
بضوابط وشروط محددة) مؤكدًان
ـن جتـاوزوا ان (هــنــاك الــكــثــيـر 
عــــــلـى االمالك الــــــعــــــامـــــة هـم من
ــيــسـورين الــذين ال يــســتـحــقـون ا
تــمـلـيـكـهم تـلك االراضي واالمالك)
مـستـدركًا ان (الـقرار البـد ان يشمل
سحـوقة التي عدمـة وا الـطبقـات ا
ال تـتـمـكن من تأمـ سـكن الئق لـها
تـضـطـر الى إسـتـئجـار دور مـتـعـبة
او انـشطار عوائل عدة وسكنها في
بــيـت واحــد). وقــال ابــو زيــنب من
سـكـنـة بـغداد اجلـديـدة (ان  تـمـليك
ـــتـــجـــاوزين تـــشـــجـــيـع لـــضــرب ا
ـال العام الـقانـون والتطـاول على ا
واطن وان اي حـاجة يعاني منها ا
ال تـــعـــفــيـه من مـــســؤولـــيـــة خــرق
الـقـانـون وابـتـزاز الـدولـة من خالل
فـرض شـروط عـليـهـا مـقابل تـنـفـيذ
مـــشــاريـع تــقـــوم عــلـــيـــهــا اراضي
ـــــتــــجــــاوزيـن). وحث الـــــنــــاشط ا
الــسـيـاسي عــبـد الـرحـمـن الـكـعـبي
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من الـعـمل عـلى إيجـاد آلـيات فـاعـلة
وقـابلـة لـلتـطبـيق في مجـال التـعاون
االقــتـصــادي بـتــشـجــيع االسـتــثـمـار
ـدرة لــلـدخل ــشـتــرك لـلــمـشــاريع ا ا
لــلــقــضـاء عــلى الــبــطــالـة). ورأى ان
(اســتـمــرار الـتــردي االقـتــصـادي في
ــــنــــطــــقــــة يــــعــــد من بــــعـض دول ا
الـتـحـديات الـكـبرى الـتي تـهدد األمن
واالسـتـقرار) مـشـيرا الى إن (تـوفـير
مــنـطـلـقـات األمن الـغــذائي لـبـلـدانـنـا
الــعـربــيـة يــعـد ركــيـزة أسـاســيـة في
ا ـشـتـرك  تـعـزيـز الـعـمل الـعـربـي ا
واطن العربي). وكان احلكيم يخدم ا
قـد الـتـقى عـلى هـامش أعـمـال الـقـمة
الـعـربـيـة االقـتـصاديـة واالجـتـمـاعـية
ـصـري سامح والـتـنـمـوية نـظـيـريه ا
ـن الـــصـــفــدي شـــكـــري واألردني أ
وبـحث مـعـهـما بـنـود مـشـروع جدول
أعـمال القـمة الذي يـتضمن  24 بـنداً
ـــلـــفـــات اإلقـــتـــصـــاديــة تـــتـــنـــاول ا
واإلجـتمـاعيـة العربـية. وكـان احلكيم
قـد التـقى الوزيـرين كال على حدة في
وقـت سـابق قــبل ان يــجـمــعـهم لــقـاء
ثـالثي. كــمــا الــتــقى بــالــنــائب األول
لــــرئــــيس مــــجــــلـس الــــوزراء وزيـــر
اخلـارجـيـة الـكـويـتي الـشـيـخ صـباح
خــالـد احلــمـد الـصــبـاح وبــحث مـعه
ــشـــتــركــة ودعم تـــعــزيــز الـــروابط ا
الـعراق ومجمل القـضايا والتطورات
نـطقة. من جهته دعا الـتي تشهدها ا
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دعــا وزيــر اخلــارجـيــة مــحــمــد عـلي
احلـــــكــــيـم االحــــد الـى وضع اطــــار
تــشـريـعي لــسـوق عـربــيـة مـتــكـامـلـة
لــلـكـهـربــاء.وقـال احلـكـيم فـي كـلـمـته
خـالل الــقـــمـــة االقـــتـــصـــاديــة الـــتي
افـتــتـحت اعـمـالـهـا في بـيـروت امس
(نـدعـو لوضع اطـار تـشريـعي لـسوق
عـربـيـة مـتكـامـلـة لـلكـهـربـاء) مـشددا
عـلى وجـوب ان (حتدد الـقـمة مـلـفات
الــتــنــمــيــة وفق تــوقــيــتــات زمــنــيــة
مـحددة). واضـاف أن (العـراق أصبح
اليوم نقطة التقاء ال افتراق وأبوابه
مـشـرعة لـلـتعـاون والـتكـامل الـعربي
بـــجـــمـــيع صـــوره وســـيــلـــعب دوراً
مــحـوريــاً في دعم األمن واالســتـقـرار
ــنــطــقــة وفي بــنــاء مــنــظــومـة في ا
عالقـات عـربـية مـشـتـركة قـائـمـة على
ـصـالح بـعـيـداً عن احملاور) تـبـادل ا
مـضيـفا أن (سـياسـة العـراق منـصبة
عـلـى االنـفـتـاح االقـتـصـادي ومـد يـد
الــصـداقـة والــتـعـاون جلــمـيع الـدول
الـشـقـيـقـة والـصـديـقـة وبـنـاء شـبـكة
عـالقـات اقـتــصـاديـة واســعـة وجـذب
االسـتـثـمـارات األجـنـبـيـة). ودعـا إلى
(حتـــقـــيق الـــتـــكـــامل االقـــتـــصــادي
وتـأسيس مناطق اقتـصادية مشتركة
كــبـرى وحتـويل احلــدود بـ دولـنـا
إلـى منـاطـق اسـتـثمـار). وتـابـع (البد

كـندا مع الـشعب العـراقي لتـحقيق
االسـتـقرار والـنهـوض وبنـاء مدنه
ســـيــمـــا احملــررة مـــنــهـــا مــؤكــدةً
اســتـعـداد حـكـومـتــهـا لالسـتـثـمـار
ـــســاهـــمــة في حـــركــة الـــبــنــاء وا
والـنـهـوض التي يـشـهدهـا الـعراق
وخـــاصـــة فـي مـــجـــاالت الـــطـــاقــة
والــنــفط والــزراعــة والــصــنــاعـة).
وبــحــسـب الــبــيــان فــقـــــــد (جـرى
ـــلــــــفـــات خـالل الـــلـــقـــاء بـــحـث ا
ــشــتــركــة وتــطــــورات األوضــاع ا
عــــلى الــــصـــعــــيـــديـن االقـــلــــيـــمي

والدولي).
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ضـمن خطط الـشركة بـاجلهـد الوطني
لــعـام  2018 بــهــدف تـعــمـيـق الـبــئـر
لـلوصـول الى الهـدف الرئـيسـي للـبئر

وهو مكمن نهر عمر).
 وبــ (وبـالــفـعل  تـنــفـيــذ بـرنـامج
احلـفـر لـتعـمـيق البـئـر بـالتـنـسيق مع
شــركـة احلـفـر الـعـراقــيـة وبـعـد تـوفـر
ـعــدات الالزمـة من بـطـانـة مـخـتـزلـة ا
 41/2ومــلــحـقــاتـهــا و زيــادة عـمق
الـبئـر نحو 700 مـتر وصـوال للـمكمن
ـنتج نـهر عـمر وباالسـتعـانة بـشركة ا
نـفط البصرة وشـركة كوسل الـصينية
عدات التخصصية الستخدام بعض ا

في مجال احلفر). 
وأشار إلى أن (الفحوصات اجلريانية
لـلـبئـر تشـيـر إلى توفـر الـنفط بـجودة
ـتوقع عـالـية  وبـكـميـات جتاريـة من ا
أن تــصل الى أكــثـر من 1500 بــرمـيل
يـوميا). يذكر ان الشركة تنفذ عمليات
تـطوير حـقلي نور والـعمارة من خالل
الكــات ــتــمــثل  اجلــهــد الـــوطــني ا
شـركتي نفط ميسـان واحلفر العراقية
حــــيث  حــــفـــر عـــدد مـن اآلبـــار في
ــذكــورين بــهـدف تــعــزيـز احلــقــلـ ا

اإلنتاج من حقول الشركة.
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سـقـوط زخات مـتفـرقه خفـيفـة جدا
ناطق الغربية فيما التوجد عـلى ا
أمــــطـــار خـالل االيـــام الــــســـبــــعـــة
ـقـبلـة). وتابع أن (هـنـاك توقـعات ا
أولـية تـشيـر إلى عودة األمـطار من
جـديد بعـد السادس والـعشرين من
الـــشـــهــر اجلـــاري وخالل نـــهـــايــة

الشهر اجلاري). 
مـن جـهــة اخــرى ضــربت عــاصــفـة
شـتـويه الشـمال الـشـرقي للـواليات
ــتـحــدة مــسـاء الــسـبت مــسـبــبـةً ا
إلـــــغــــاء آالف رحـالت الــــطـــــيــــران
وتـــوقف خــدمـــة الــقـــطــارات خالل
عـطلـة نهـاية األسبـوع التي يـسافر
خـاللــــــــهــــــــا الـــــــــكــــــــثــــــــيـــــــــر من
.وأصــــدرت خـــدمـــة األمــــريـــكــــيـــ
ركز األمريـكي للتنبؤ الـطقس في ا
بـالطقس حتذيرات بـشأن العاصفة
الـشتوية لقـطاع من شرق الواليات
ــتـحــدة الــذي يـقــطـنه نــحـو 100 ا
مـــلــيـــون شــخص وفـــقًــا خلـــبــيــر
ـــــركــــز األرصـــــاد اجلـــــويـــــة فـي ا
ــــنـــــاطق في .وشــــهـــــدت بــــعض ا
شــيـكـاغـو سـقــوط الـثـلـوج مـا أدى
إلـى تــراكـم اجلــلـــيـــد الرتـــفــاع 20
ســنــتــيــمـتــرا; األمــر الــذي تــسـبب
بــإلــغــاء  2141رحــلــة جــويــة يــوم
ــطــارين الـرئــيــسـ الــســبت في ا
ـا يـعـادل ثـلث الرحالت ـديـنة  بـا

قررة. ا
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رجـح منبـىء جوي بـتساقـط موجة
جــــديـــدة من األمــــطـــار في اواخـــر
الـشهر اجلاري مع انـحسار موجة
الـــــبـــــرد الــــتـي خالل الـــــيـــــومــــ
.وكـتب نــائل الـعــلي عـلى ــقـبــلـ ا
صــفــحـــته في فــيــســبــوك امس ان
(غــالــبــيــة مــنــاطق الــبـالد تــشــهـد
اجـواء مـستـقـرة باردة خالل الـيوم
قبلـة والتوجد أمطار في واأليـام ا
عـمـوم مـحافـظـات الـبالد) مضـيـفًا
ان (االنــــــخـــــــفــــــاض في درجــــــات
احلــرارة يـتـركـز خالل الـلـيل حـيث
نـطقـة الشـمالـية من تـتـراوح  في ا
نطقة  6 إلى  10درجات مئوية وا
نطقة الوسطى من  10 إلى  13 وا
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة  13إلى  14 وا
الــــغـــربـــيـــة من  9 إلى  11 درجـــة
مـــئـــويـــة).وبـــحــسـب الـــعــلـي فــإن
(األجـــواء الــبــاردة تــبـــقى ســائــدة
خـالل الـــــيــــوم االثـــــنـــــ وتـــــخف
تــــدريـــجــــيـــا يــــومي الــــثالثـــاء أو
األربــعــاء لـتــعـود درجــات احلـرارة
إلى مــعــدالتـهــا الــعـامــة ثم تــرتـفع
أكــثــر لــتــكــون أكـثــر دفــئــا نــهــايـة
االســــــبـــــوع وتــــــكـــــون أعـــــلـى من
مـعـدالتـهـا العـامـة) مـشـيرًا الى ان
(األجـواء ستكون غائمة جزئيا إلى
غــائــمــة كــلــيــا الــيــوم االثــنــ مع
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األخـيرة عن احلـضور مـن دون تقد
أسـبـاب واضـحـة آخـرهم الـرئـيـسان
الـتونسي والصـومالي.وقال عون في
كــلــمــة االفــتــتــاح إن (لــبــنــان يــدعـو
اجملـتمع الـدولي الى بـذل كل اجلهود
الئـمـة ــمـكـنـة وتــوفـيـر الــشـروط ا ا
لـعودة آمـنة للـنازح الـسوري الى
ـــنـــاطق بــــلـــدهم وال ســــيـــمـــا إلـى ا
نـخفضـة التوتر ـستقـرة أو تلك ا ا
مـن دون أن يـتـم ربط ذلك بــالــتـوصل
إلـى احلل الـــــســــــيـــــاسي).وتـــــقـــــدر
الــسـلـطــات الـلـبــنـانـيــة وجـود نـحـو
مـليـون ونصف ملـيون الجىء سوري
يـعـيش غالـبيـتهم في ظـروف صعـبة
ويـثـقـلـون كـاهل االقتـصـاد الـلـبـناني
. وتُـعـد قـضيـة الالجـئ الـهش أصالً
مـن أبـرز الـنــقـاط الــواردة في جـدول
أعــمـال الــقـمــة االقـتــصـاديــة والـتي
يــطـــالب لــبــنــان بـــإقــرار بــنــد حــول
ضـرورة عـودتـهم. كـمـا دعـا عون إلى
(تـــأســـيـس مـــصـــرف عـــربي إلعـــادة
اإلعـمـار والـتـنـمـيـة).واعـرب عون عن
ـلـوك أســفه لـ(عـدم حـضـور اإلخـوة ا
والـــرؤســـاء ولــهـم مــا لـــهم مـن عــذرٍ
لـغيـابهم).وقـال (كنا نـتمـنى أن تكون
هـذه القمـة مناسبـة جلمع كل العرب
فال تـكـون هـنـاك مقـاعـد شـاغـرة وقد
بذلنا كل جهد من أجل إزالة األسباب
الــتـي أدت الى هــذا الــشــغـور إال أن
الـعراقيل كـانت لألسف أقوى).وأعلن

الـرئــيس الـلـبـنـاني مـيـشـال عـون في
كـلـمــة افـتـتح بـهـا الـقـمـة إلى تـوفـيـر
الــشــروط الالزمــة لــعــودة الالجــئـ
الـسوري إلى بلدهم من دون انتظار
الـــتــوصل إلى حـل ســيــاسي.وجــرى
افـتتاح القمة  في دورتها الرابعة في
ظل غــيـاب الــغـالـبــيـة الـســاحـقـة من
الــرؤســاء والـقــادة الــعـرب. وحــضـر
افـتتـاح القمـة إلى جانب عون كل من
أمـيـر قـطـر الـشـيخ تـمـيم بن حـمد آل
وريتاني محمد ولد ثاني والرئيس ا
عــبـــد الــعــزيــز فــيـــمــا مــثل رؤســاء
. ـتـغيـب حـكـومات ووزراء قـادتهم ا
واعــتـذر عـدد من الـرؤسـاء في األيـام

وزيـر خارجية الـكويت خالل اجللسة
االفـتـتـاحيـة مـبـادرة إلنشـاء صـندوق
لإلسـتـثـمار في مـجـال التـكـنولـوجـيا
واالقــتـصـاد بـرأس مــال قـيـمـته 200
ـــشــاركــة مـــلــيـــون دوالر أمــريـــكي 
الــقــطـاع اخلــاص.وســتـســهم كل من
قـطر والكويت بـ 50 مـليون دوالر في
هـذا الـصنـدوق. من جـهة اخـرى نفى
الـسـفيـر القـطري لـدى بيـروت محـمد
حــــسن جــــابــــر اجلــــابــــر ( صــــحـــة
ـعـلـومـات الـتي تـرددت في عـدد من ا
وســـائل االعالم عـن تــكـــفل الـــدوحــة
ـصاريف القمة العربية االقتصادية
وعـن وديــعــة قــطــريــة ســتــوضع في
ـركزي الـلبـناني) بـحسب ـصرف ا ا
مــا نــقــلت عــنـه الــوكــالــة الــوطــنــيـة
لـإلعالم الــرســمـــيــة وذكــرت وســائل
إعالم لبنانية في وقت سابق من يوم
امس أن أمـير قطر الـشيخ تميم الذي
حـضـر جلـسة افـتـتاح الـقمـة ثم غادر
الى بـالده سـيـتـكـفل بــكـافـة تـكـالـيف
ـنـعقـدة في بـيروت وسـيضع الـقـمة ا
ــصــرف مـــلــيـــار دوالر وديــعــة فـي ا
ـــركـــزي الــلـــبـــنـــاني إضـــافــة إلى ا
ات عـينـيـة لعـدد من الوزارات. تـقـد
وقـالت صحـيفـة النـهار الـلبـنانـية إن
أمـير قـطر حـضر خـصيـصا حلـضور
وسماع كلمة الرئيس جلسة االفتتاح

عون وتأكيد دعمه للبنان ثم غادر.
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الـعراق  وتفعـيل القرارات اخلاصة
ـــــــنـح الـــــــزمـــــــاالت واالجـــــــازات
الـدراسـيـة. ونـقل بـيـان عن الـكـعـبي
ديـر العـام لدائرة خالل اسـتقـبالـه ا
الـبــعـثـات والـعالقـات الـثـقـافـيـة في
وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـــعـــلــمـي امــجـــد الـــســـواد دعــوته
الـوزارة الى(تـسهـيل احلصـول على
ـــنح من اجلـــامـــعــات الـــزمـــاالت وا
الـرصـيـنـة ذات اجلـودة الـتـعـلـيـمـية
مـيزة  ليـتمكّن ـية ا والـسمعـة العا
الــطــلــبــة من خاللــهــا في مــتــابــعـة
مـســيـرتـهم الـدراسـيـة)  مـعـربـا عن
(دعـم مــــجــــلس الــــنــــواب من خالل
اصـدار التشـريعات والـقرارات التي
كانـة والرصانة تـساهم في تعـزيز ا
الــعـلــمــيـة لــلـجــامــعـات والــكـلــيـات
ـعاهد في عـموم العـراق).وعقدت وا
جلـنــة الـصـحـة والـبـيــئـة الـنـيـابـيـة
بــرئـــاســة قــتــيــبــة اجلــبــوري امس
ــنـاقـشـة مــقـتـرح قـانـون اجــتـمـاعـا 
الـضمان الصحي.وقال بيان للدائرة
االعـالمـيــة في مــجــلس الــنـواب انه
قـترح االجـتمـاع تضـمن (التـداول 
قـانون الـضمان الـصحي ورفعه الى
ـقـبـلة ـدة ا ـان خالل ا رئـاسـة الـبـر
بــعــد انــضــاجه ووضـع الــلــمــسـات
االخـيـرة عـليه ومـقـارنـته مع بعض
ــتـــقـــدمــة بـــغـــيــة جتـــارب الـــدول ا
الـــــــــــوصــــــــــــول الـى قـــــــــــانـــــــــــون
مــتـــكــامل).واضــاف ان (االجــتــمــاع
ـضـافـة الى ـبـالغ ا تــدارس ايـضـاً ا
مـــوازنــة وزارة الــصـــحــة وآلــيــات
ــا يـخــدم تـطـويــر قـطـاع صــرفـهـا 
الـصحة في جمـيع احملافظات).واكد
الـــنـــائب عن حتـــالف االصالح عالء
الـربـيـعي ان حصـة اقـليم كـردسـتان
ــوازنــة الــعــامــة غــيــر قــابــلــة في ا
لـلـزيادة.وقـال الـربيـعي في تـصريح
ــالــيــة درست امـس ان ( الــلـجــنــة ا
ـطلب جـمـيع احلـيـثيـات اخلـاصـة 
ئة االقـليم لزيـادة حصته عن  12بـا
ــوازنـة الــعـامــة) مـضـيــفًـا (لن من ا
تـكون هنالك أي زيـادة عن السنوات
الـسابقة في حـصة االقليم).واوضح
ـوازنة الـعامـة بلغ  ان (الـعـجز في ا
ـالـية  27 مـلـيـار ديـنـار واللـجـنـة ا
تـبذل جهدا كـبيرا لتقـليل العجز من
خـالل الــغـــاء االقـــتــراض وتـــقـــلــيل
ـــؤســســات الـــتي ســقف نـــفــقــات ا
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يشيع اليوم في بغداد جثمان اآلثارية
ـيـاء الــعـراقـيــة الـكــبـيـرة الــدكـتــورة 
الـكيالني (1931-2019) الـتي رحلت
عن الـدنـيـا قـبل ايام. وكـانت الـراحـلة
تــقـيم في لـنـدن مـنــذ سـنـوات طـويـلـة
وحتـاضـر في اهم جـامـعـاتـهـا ومـنـها
جـامــعـة لـنـدن  ولـهـا ابـحـاث ريـاديـة
ــيـة. عــديــدة في مــجالت عـلــمــيـة عــا
ــتــحف ــهــتـــمــ بــا وكــانـت اكــثــر ا
الـعـراقي والـكـنـوز االثـاريـة الـعـراقـية
بــعـد الــعـام  2003. وفـي كـلــمـة رثـاء
قــصــيــرة لــلــمــؤرخ الــدكــتــور ســيــار
اجلـميل  قال انه الـتقاها قـبل سنت
فـي جـامــعــة لــنــدن  وانــهـا أكــدت له
صـحة الكشوفات التي اعلنت مؤخرا
ـعــلـقـة في والــقـائـلــة بـأن اجلـنــائن ا
الـعـراق الـقـد أحـد اعـاجـيب الـدنـيـا
الـسـبع كـانت في نـيـنوى ولـم تكن في
بـابل  وان مـا كشف عـنه هو صـحيح

ميشال عون

جـهـات عـلـيـا بشـأن تـورط مـسـؤول
وانــهــا ضــربت خــطــوط الــتـجــار في
اجلــهــات الـــشــمــالــيــة واجلــنــوبــيــة
والــغـربــيـة). وعـزا الــغـراوي ( دخـول
اخملـدرات لـلـعـراق الى االنـفـتـاح عـلى
الــعـالـم) مـوضــحـا ان ( الــعـراق كـان
ـــراً خلط افــغـــانــســـتــان وهــو االن
تعـاط له) الفتًا الى ان اصـبح من ا
ــتــلك اجــهــزة حــديــثــة (الــعــراق ال 
لــلــكــشف عـن اخملــدرات فــيــمــا بـدأت
االجـهـزة االمنـيـة اآلن بتـدريب الكالب
الــبــولــيـســيــة عــلى الـكــشف عـن تـلك

واد) ا
. وأعــلـنـت وزارة الـداخــلـيــة اعـتــقـال
اثـنـ من عـنـاصر داعـش في اجلانب
ــوصل .ونــقـل بــيـان ـديــنــة ا ـن  اال
ـركز اإلعالم األمني عـن الناطق باسم
الـــوزارة الـــلـــواء ســـعـــد مـــعن قـــوله
ان(فـوج الــرد الـسـريع الـثـاني الـتـابع
لـقـيـادة شـرطـة نـيـنـوى الـقى الـقـبض
عـلى اثـن من عـنـاصر تـنـظيم داعش
اإلرهـــابي مع عـــجـــلـــتــهـــمـــا وضــبط
بحوزتهما مسدس نوع طارق حجم ٩
مــلم  وكـا صـوت ورمــانـتـ يـدويـة
هـجـومــيـة وعـبـوة الصـقـة) دفــاعـيـة 
مــوضــحًـا ان(الــعــمـلــيــة جـاءت خالل
جتـوال دوريات الفوج وبـعد االشتباه

بالعجلة في حي اليرموك).
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أنــدلـع حــريق في صــالــون لــلــحالقــة
ـحافظة أربيل امس األحد الـنسائية 
مـن دون ان يــــســـفــــر عـن خــــســــائـــر
تـحـدث بـاسم مـديـرية بـشـريـة.وقـال ا
دني في احملافـظة بيوار زيد الـدفاع ا
فـي تــــصــــريـح ان (احلــــريـق وقع في
صـالون للحالقة النـسائية في الشارع
الـثالثـيـنـي) مـؤكـدا ان (فـرق االطـفاء
تـمـكـنت مـن اخمـاد احلـريـق).واضاف
ان (احلـريق لم يـسـفر عن اي خـسـائر
بـشرية باستـثناء بعض حاالت ضيق
ــنـبـعث) الــتـنـفـس بـسـبب الــدخـان ا
ـدني مــشــيـرًا الـى ان (فـرق الــدفــاع ا
ـواطـنـ تــمـكـنت من انــقـاذ جـمــيع ا
الــعــالــقــ في الــطــابق الــعـلــوي من
ـبـنى). وتعـرض طـبيب مـعروف الى ا
اعـتـداء بـالضـرب نـفـذه مسـلـحون في
مـديـنــة الـسـلـيـمـانـيـة. وقـال الـطـبـيب
بـــخــتــيــار امـــ بــارام اخملــتص في
الـعــظـام والـكـسـور في تـصـريح امس
انه تـعرض الليلة السابقة بعد انتهاء
عـمـله بـعـيـادته في الـسلـيـمـانـية (الى
اعـتداء بـالضرب من  جـانب مسـلح
كــانــوا يــســتـقــلــون ســيــارة من نـوع
تـويـوتـا) مـضـيـفـا (تـلـقـيت سـيالً من

الـــــشـــــتـــــائـم والـــــضـــــربـــــات عـــــلى
ـسـلـحـ وجــهي).واوضح ان (أحـد ا
حـاول اطالق الـنـار عـليه لـكـنه تـمكن
مـن الـــنـــجـــاة والـــهـــروب من مـــكـــان
احلـــادث) مـــشــيـــرا الى ان (ســـيــارة
لـــلـــشـــرطـــة ابـــعـــدته و نـــقـــله الى
مـستشفى طوارىء الـسليمانـية لتلقي
سـلحـ اطلـقوا الـعالج).وتـابع ان (ا
الــنـار في الـهــواء بـشـكل لم يــسـتـطع
احـد الـتقـرب منـهم) مؤكـدا انه (ليس
لـــديه اي مـــشــاكل مـع اي كــان).واكــد
تـسجيله شكوى قانونية ضد مسؤول
في الـسـلـيـمـانـية كـمـا قـام بـتـسـجيل
الــشــكــوى الــكــتــرونــيــا لــدى شــرطـة
االنـتربول.وتـمكنت السـلطة الكـمركية
فـي مـطــار بـغــداد الـدولي من إحــبـاط
عملية لتهريب كمية كبيرة من االدوية
الـبشريـة كان يروم صـاحبهـا ادخالها
بــواســطـــة حــقــائب ســفــر مــتــعــددة.
وأعــتـقـلت الـقـوات األمـنــيـة مـتـهـمـ

انــتـحال صــفـة ضــابط اسـتــخـبـارات.
وقـالت قيـادة عمـليـات بغـداد في بيان
امـس ان (قـوة من الــفــوج الـثــاني في
الـلواء الثالث شرطـة احتادية اعتقلت
مــتـــهــمــ انــتــحـال صــفــة ضــابــطي
( اسـتـخـبارات في مـنـطـقة الـبـتـاوي
مــوضـحـة ان (الــقـوات األمـنــيـة ألـقت
الـقـبض عـلـيـهـمـا خالل مـسـاومـتـهـما

ياء الكيالني
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ــنـتـخب األردنـي بـطـولـة ودع ا
ـقامة حاليا كـأس آسيا  2019ا
16 بـــــــــاإلمـــــــــارات من دور الـ 
بـــعــدمـــا خـــســر أمـــام نــظـــيــره
الــفـــيــتــنــامي بـــنــتــيــجــة  4ـ 2
بـركالت الترجيـح عقب التعادل
 1-1فـي الـــــوقـــــتـــــ األصـــــلي
لعب واإلضـافي أمس األحـد 
آل مـكتوم.وتقـدم منتخب األردن
بــهـدف الـسـبق عـبــر بـهـاء عـبـد
الـرحـمن بالـدقيـقة  ?39وتـعادل
لـفـيـتـنام كـوجن فـيـوجن جنوين
بـــالـــدقـــيـــقــة 50.ونـــفـــذ لألردن

مـــحــمــد تـــقي لــقــيـــادة مــبــاراة
ـــــنـــــتـــــخب الـــــوطـــــنـي أمــــام ا
قـــــطـــــر).وأضـــــاف أن (احلــــــكم
الــســنــغــافــوري أصــبح حــكــمـاً
دولــيـاً لــدى الـفـيــفـا عـام 2012 
بـاريات وأدار عـدداً كـبيـراً من ا
ـسـابقـات بالـقارة في مـخـتلف ا
الـــصـــفــراء). وفي وقـت ســابق
نـــــفـى االحتــــاد إعـالن االحتــــاد
االســـــــيــــــــوي تـــــــولـي احلـــــــكم
الــسـعـودي مـحـمـد اخلـضـيـري
باراة التي ستقام مهمة قيادة ا
يـوم غـد الثالثـاء على اسـتاد آل
نـهـيان بـنـادي الوحـدة في تـمام

الساعة السابعة مساءً .

بـنـجاح بـهـاء عبـد الـرحمن وأحـمد
الـــعــرســان وأهــدر بـــهــاء فــيــصل
وأحــمـــد ســمــيــر وســدد بــنــجــاح
لــفـيــتــنـام نــغـوك هــاي ودو هـوجن
دوجن وكـسـيان تـروجن وتيـان بوي
ـنـتـخب وأهـدر تــران مـيـنه.وقـلب ا
الـصيني تـأخره بهـدف نظيف أمام
نـظـيـره الـتـايالنـدي إلى فوز 1 / 2
ـبـاراة الـتي جـمعـتـهـما في خالل ا
دور الــسـتــة عـشــر بـبــطـولــة كـأس
آسـيـا لكـرة القـدم ليـتأهل إلى دور

الثمانية بالبطولة. 
ـنتـخب التـايالنـدي بهدف وتـقدم ا
ســجـــله ســوبــاشــاي جــايــديــد في
الـدقـيـقة  31 ثـم تعـادل زهي شـياو

لـلمنتـخب الصيني فـي الدقيقة 67
قـــبل أن يـــســـجل جـــاو لـــ هــدف
الــفــوز في الــدقـيــقـة  71 مـن ركـلـة
جـــزاء.وكــان الــفــريـــقــان الــعــراقي
وااليــراني قـد اخـتـتـمــا مـنـافـسـات
اجملـــمــوعــة الـــرابــعــة بـــالــتــعــادل

السلبي.   
وأعلن االحتاد العراقي لكرة القدم
امـس األحــــد عـن حـــــكم مـــــبــــاراة
ــنــتــخب الــوطــنـي أمــام نــظــيـره ا
الــــقــــطــــري في دور الـ 16بــــكــــأس
آســـيـــا.وقــــال الـــنـــاطق الـــرســـمي
لـالحتــاد حـــســـ اخلــرســـاني في
تــــصــــريح صــــحـــفـي إن (االحتـــاد
االسـيوي كلف احلكم الـسنغافوري

ــئـة كــون اجلــنـائن آشــوريـة مــئــة بـا
وليست بابلية  . 

ويــصل جــثـمــان الـراحــلـة الى مــطـار
ـواراتـها الـثرى بـغـداد صبـاح الـيوم 
في مـقبرة العـائلة بالشـيخ عبد القادر

الكيالني ببغداد. 

الـــســوري في أيـــار الــعــام  2018من
اسـتـعادة الـسـيطـرة عـلى كافـة أحـياء
مـديـنة دمـشق ومـحيـطـها. ولـم تشـهد
الــعــاصـــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أي
تــفـــجــيــرات لــكـن جــرى اســتــهــداف
مـناطق قربهـا في قصف جوي اتهمت
دمــشق إســرائــيل بــتـنــفــيــذه. وبـاتت
الـقوات احلكومـية اليوم تـسيطر على
ـئـة من مـسـاحة أكـثـر من سـتـ في ا
الـبالد. وتـسبـب النـزاع الـسوري مـنذ
ــقــتل أكــثـر من انــدالعه في  2011  
 360 ألـف شــــخـص وأحــــدث دمــــاراً
هــائالً في الـبــنى الـتــحـتـيــة وتـسـبب
بـــنــزوح وتــشـــريــد أكــثـــر من نــصف

السكان داخل البالد وخارجها.

{ بـيروت - ا  ف  ب: أسـفر االنـفجار
الـــذي وقـع في دمـــشق صـــبـــاح امس
األحـد عن سقـوط قتـلى وجرحى وفق
ــرصــد الــسـوري حلــقــوق اإلنــسـان ا
الـذي لم يـتـمـكن حـتى اآلن من حتـديد
رصد رامي عبد حصيلة. وقال مدير ا
الـــرحــمـن لــوكـــالــة فـــرانس بــرس إن
"االنـفجـار الكبـير وقع قـرب فرع أمني
فـي جــــنـــــوب دمـــــشق إال أنه لـــــيس
واضـحـاً مـا اذا كـان نـاجتـاً عـن عـبوة
نـاسـفة أو تـفـجيـر انتـحـاري" مشـيراً
إلـى أنه أعـقــبه تــبـادل كــثـيف إلطالق
الــــنـــار. وأوضح عـــبــــد الـــرحـــمن أن
الـتـفـجـير األول في دمـشق مـنـذ أكـثر
مـن عــام أســـفـــر عن ســـقـــوط قــتـــلى
وجرحى من دون أن يتمكن من حتديد
حـــصـــيــلـــة حــتـى اآلن. وكــان االعالم
الـرسمي السوري أفاد في وقت سابق
عن دوي انـفجار عنـد الطريق السريع
في جــنــوب الـعــاصــمـة مــشــيـراً إلى
أنـباء أولية تتحدث عن "عمل إرهابي"
مـن دون إضـافـة أي تــفـاصــيل. ومـنـذ
الــعـام 2011 بــقــيت دمــشق نـســبــيـاً
نأى عن النزاع الدامي الذي تشهده
الـبالد اال انـهـا تـعـرضت لـتـفـجـيرات
عدة تبنت معظمها تنظيمات جهادية.
كـمـا كـانت عـرضـة لـقـذائف الـفـصـائل
ــعـارضـة حــ كـانت تـســيـطـر عـلى ا
أحـــيـــاء في أطــرافـــهـــا ومــنـــاطق في
مـحــيـطـهـا. وإثـر عـمــلـيـات عـسـكـريـة
واتــــفــــاقــــات إجالء مـع الـــفــــصــــائل
ـعارضة واجلـهادي تـمكن اجليش ا
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جانب من مباراة الفريق الصيني واالردني التي جرت امس في االمارات


