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اعلنت رئيسة كتلة ارادة النيابية
ان حنان الفتالوي ان جلسة البر
الــــيــــوم االربــــعــــاء ســــتــــشــــهــــد
اسـتجـواب وزيـر الـكـهـربـاء قاسم
الـفـهــداوي من دون احلـاجـة الى
اســتـكــمــال الــنـصــاب الــقــانـوني
حلضور الـنواب عـازية االمر الى
ان ابـقى جلسته الـسابقة ان البر
مفتوحة فيمـا دعت النائبة عالية
نـــــصــــيـف رئــــيـس اجملـــــلس الى
اإليـفــاء بــوعـده بــطـرح مــوضـوع
الــثــقــة بـــوزيــر الــتــجــارة وكــالــة
سلمان اجلميلي مرة اخرى بعد
جــمع خــمــسـ تــوقــيــعــاً إلعـادة
الـتـصـويت بـنـاء عـلى قـرار هـيـئة
ستشارين. واوضحت الفتالوي ا
في تصريح ان (اجلـلسة التي من
ان ستكون قرر ان يعقدهـا البر ا
مـفـتــوحـة والحتـتــاج الى نـصـاب
قــــــانـــــونـي) مــــــشـــــيــــــرة الى ان
ـــتـــلك االجـــابـــة (الـــفـــهـــداوي ال
الـــوافـــيـــة عــلـى االســـئــلـــة الـــتي
وجــهــتــهــا الــيه لــكــوني الــنــائب
ـــــســــتــــجـــــوب في مـــــا يــــخص ا
خصخـصة انتـاج وجبايـة الطاقة
فـضال عـن عـقــود تـزويــد الـطــاقـة
الـكـهـربـائـيـة لـلـمـنـاطق احملـررة).
ولـفـتت الى ان (الـوزيـر مـنـذ ايـار
ــمــاطــلـة ــاضي وهــو يــقـوم بــا ا
والتسويف عن طريق اللجوء الى
كـتلـته لـكـسـر النـصـاب الـقـانوني
في خــــطـــوة الفــــشـــال عــــمـــلــــيـــة
االســتــجــواب) مــهــددة بـ(عـرض
الوثائق واالدلة التي تدين الوزير
بتـسجـيل فيـديوي تـفصيـلي امام
الــرأي الـعــام في حــال وصــولــهـا
الى مـــرحــلـــة الـــيــأس مـن حتــقق
االســتـــجــواب لـــيــطــلـع الــشــارع
الـعـراقي عـلى مـدى الـضـرر الـذي
سيصـيبه من مـشروع خصـخصة
قبلة الطاقة على مدى السنوات ا
وكـيف سـيـتـم رهن نـفط الـبـصـرة
ومـيـسـان وذي قـار عـلى مـدى 17

عاما?). 
وفي الــــســـيــــاق نـــفـــسـه ضـــيّف

مجـلس محـافظـة الديوانـية خالل
جـلــسـته االعـتــيـاديــة امس مـديـر
تـوزيع الــكــهـربــاء  في احملـافــظـة
سـتثـمرة ثـلي شركـة (ايـام) ا و
شروع ـناقشة ا شروع اجلباية 
ــــعــــتـــــصــــمــــ في ومــــطـــــالب ا

احملافظة. 
وكــشـــفت عـــضــو اجملـــلس زيــنب
حــمــزة في تـــصــريح عن (اتــخــاذ
اجمللس قراراتـعدة من بيـنها رفع
تـــوصـــيــة الـى االمــانـــة الـــعـــامــة
جملـلس الــوزراء بـشـأن تــخـفـيض
سـعـر الـكــيــــــــلـو واط بـاالضـافـة
الى إعطـاء احملـافظـة خـصوصـية
بــــشـــــأن االســــتــــقـــــطــــاعــــات من

.( واطن ا
ــــاضي  وانــــتــــهـى اخلــــمــــيـس ا
اعــتـصــام أبــنــاء احملـافــظــة أمـام
مبـنى اجمللـس الذي تـواصل على
مدى أربـعـة أيـام  احتـجـاجـا على
مــشـروع خــصــخــصـة الــكــهــربـاء
وسوء اخلدمـات مهددين بـاتخاذ
خطـوات تـصعـيديـة في حـال عدم
طـالـبهم. من جـهتـها االستـجابـة 
قلـلت نـصيف من اهـميـة عـملـيات
االستـجـواب مـؤكدة  انـهـا(لـيست

طلوب). ستوى ا با
 وقـــالت في تـــصـــريح ان (اقـــالــة
وزير الدفاع خالد العبيدي لم تتم
لـوال حـصـول التـوافـق السـيـاسي
بـغض الـنظـر عن مـلـفـات الـفـساد
ـقـدمة بـحـقه والـدلـيل عـلى ذلك ا
ان ذلك التـوافق لم يحـسم مصـير
اسـتــجـواب وزيــر الــتـجــارة عـلى
الــرغم من كــون مــلـفــات الــفــسـاد
قـدمـة بـحـقه من شأنـهـا اسـقاط ا
حكـومة باكـملـها) مـطالـبة رئيس
مجـلس الـنـواب بـ(اإليـفـاء بـوعده
بــطــرح مــوضــوع الــثــقــة بــوزيــر
الـتـجــارة وكـالـة مــرة اخـرى بـعـد
جــمع خــمــسـ تــوقــيــعــاً إلعـادة
الـتـصـويت بـنـاء عـلى قـرار هـيـئة
ـسـتشـاريـن). وتابـعت ان(وزارة ا
التـجارة تـمادت بـعد نـفاذ الـوزير
من االســــتـــجــــواب بـــشــــأن الـــرز
) عـلى حـد واحلـنـطـة الـفـاسـدتـ

قولها .
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ـرجـعيـة الديـنيـة في كربالء دعت ا
وفــد االزهــر الــشــريف الى اإلطالع
ـيداني عـلى حقـائق االوضاع في ا
الـــعــراق واخــتــيـــار األمــاكن الــتي
يــزورهــا بــحــريــة كــامــلــة واجــراء
لــــقــــاءات مـع مــــخــــتــــلف شــــرائح
اجملـتمع من دون تقييد. ونقل بيان
ــثل لــلــعــتـــبــة احلــســيــنــيــة عن 
ــهـدي ــرجـعــيـة الــديـنــيـة عــبـد ا ا
الـكربالئي  قـوله خالل لقـائه الوفد
أن (لـــلــوفــد الــضـــيف احلــريــة في
االطـالع على حـقيـقـة ما يـجري في
الــعــراق واألبــواب مــفــتــوحـة لــهم
ألجـل ذلك ولـهم احلـريـة أيضـا في
اخــتـيـار األمـاكن الــتي يـزورونـهـا
وكــــذلك االتــــصــــال بــــالـــنــــاس من
مـخـتلف الـشـرائح في البـلـد وليس
فـي كــربالء فــقط) مــشــيــراً الى أن

(احلــقـيــقـة تـبــقى ضـبــابـيـة إذا 
االطـالع عــلـــيــهـــا من خالل اإلعالم
). ودعـا الــكــربالئي الــوفـد حــصــراً
الـــــذي ضـم أســــاتـــــذة مـن األزهــــر
ـثـقـفـ ـيـ وا وعــدداً من األكـاد

ـصـريـ إلى نـقل احلـقـائق الـتي ا
يـطـلع عـلـيـهـا قـائالً(نـأمل أن تُـنـقل
هــــذه احلــــقــــائق إلـى الــــشــــعـــوب
األخــرى وخـاصـة الـطــبـقـات الـتي
لـها دور فـي القـرار وصنـاعة الرأي
ثقفة الـعام والتأثير به والطـبقة ا
والــنــخب الــواعـيــة لــكي ال يــكـون
هناك تضليل للرأي العام) مضيفاً
ان (جلــمــهــوريــة مـصــر الــعــربــيـة
خصوصية ونريد لألزهر الشريف
ـثـقفـة في واجلـامـعـات والـطـبـقـة ا
مـــصـــر  ان يـــطـــلـــعـــوا عـــلى واقع
احلــال ونـحـن أبـوابــنـا مــفـتــوحـة
ـقـدسـة وكذلك لـلـجـمـيع والـعتـبـة ا
جـمـيع مـدن العـراق). من جـانـبهم
اعـــرب أعـــضـــاء الـــوفـــد عن (بـــالغ
ـا اطـلـعـوا عـلـيه خالل ارتـيــاحـهم 
زيــارتـهم لــضـريح اإلمــام احلـسـ
ـسوه عـلـيه الـسالم  وحـقـيقـة مـا 
عـلى ارض الـواقع حـيث اتـضحت
لــهم الـكــثـيــر من األمـور الــتي كـان
ـعادي مـضـلـلـة من جـانب اإلعالم ا
الـذي يـعـمل عـلى خلـق الفـتـنـة ب
الـطوائف اإلسالمـية) مـبدين (بالغ
الــشـكــر والـتــقـديــر إلدارة الـعــتـبـة

احلــســيـــنــيــة لــلــحــفــاوة وحــسن
الـضيـافة واالهـتمـام الذي أحـيطوا
بـه مـنــذ نـزولــهم في مــطـار بــغـداد
حــــــتـى وصــــــولــــــهم الـى كــــــربالء
ـــرجع ــــقـــدســـة). بــــدوره اكـــد ا ا
الــديــني مــحــمــد ســعــيــد احلــكــيم
وجـوب نبذ جميع أشـكال التناحر.
ـكــتــبه فــقــد دعـا وبــحــسب بــيــان 
احلــكــيـم خالل لــقــائه بــالــوفــد في
مــــكـــــتــــبه جــــمــــيـع األطــــراف إلى
(الــــتـــحــــلي بـــاحلــــكـــمــــة وحـــسن
الـتصـرف ونبذ كل أشـكال التـناحر
ـسلـم أو الـتـهريج الـذي أضر بـا
ــنـطـقـة الــتي تـشـهـد الســيـمـا في ا
صـــراعــا أضـــر بــاجلـــمــيـع وجــلب
الــويـالت والـدمــار لــكـل األطـراف)
مـحذرًا (اجلـميع مـن التـورط بدماء
ــــســـلـــمــــ ســـواء بــــالـــقـــول أو ا
الــفـــعل).كــمــا شــدد احلـــكــيم عــلى
(ضـرورة أن يـقرّ كل طـرف بـالواقع
الـقائم وأن يعتـرف باآلخر ويراعي
حـــدود الــله تــعــالى فـي تــعــامالته
ــراعــاتـه واحـتــرامـه وعـدم مــعه 
إلــغـائه) مـشــيـراً الى ان (اإلنـسـان
أكرم عند الله تعالى من كل شيء).
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قــرر مــجــلس الــوزراء تــخــفــيض
اسعـار وحدة اسـتهالك الـكهـرباء
نزلي في ما يتعلق بـاالستهالك ا
والصناعي والـتجاري والزراعي.
ـــكــتب ـــتـــحــدث بـــأسم ا وقــال ا
االعالمي لــرئــيس الــوزراء ســعـد
احلـــديـــثـي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(مـجـلس الـوزراء صـوت بـرئـاسة
حــــيــــدر الــــعــــبـــــادي امس عــــلى
التعـديل االول لهـيئة الـنزاهة في
اطار اكـمـال جـهـود احلـكـومة في
مـكـافـحـة الـفـسـاد)  واضاف انه
ـفـوضـيـة الـعـلـيا (تـقـرر تـمـويل ا
ـســتـقـلــة لالنـتـخــابـات لـلــقـيـام ا
ــــعـــــدات واالجــــهــــزة بــــشـــــراء ا
طـلـوبة اسـتـعـدادا لالنتـخـابات ا
ــوافـقـة ـقــبـلـة بــاالضـافـة الى ا ا
عــلـى تــخـــفــيـض اســعـــار وحــدة
استـهالك الكـهربـاء في ما يـتعلق
ـنزلـي والـصنـاعي بـاالسـتـهالك ا
والـــتــــجـــاري والـــزراعـي وكـــذلك
وظفـي اجلباية في توفيـر الدعم 
وبـــحـــسب وزارة الـــكـــهـــربـــاء)  
احلديثي (فـقد  اقرار تـوصيات
اللجنة العليـا للتخفيف من الفقر
ــقــبــلـة خالل الــســنــوات االربع ا
ـــواد بــــاالضـــافــــة الى اعــــفــــاء ا
سـتوردة من الـكمـرك الستـكمال ا
بنـاء محـطة بـسمـاية الـكهـربائـية

التـي جتهـز عـدداً من احملـافـظات
بــالــطــاقـــة كــمــا اقــر تــوصــيــات
اخلــــطـــــة الــــزراعــــيـــــة جلــــمــــيع
ــا فـــيــهـــا اقـــلــيم احملـــافــظـــات 
كـردسـتـان لـلـمـوسـمـ الـصـيـفي
والـشـتـوي)  وتـابع ان (اجملـلس
صوت ايـضـا على اتـفـاقيـة الـنقل
اجلـوي ب الـعـراق والـسـعـودية
ـــواطـــنـــ لـــتــــســـهـــيل ســــفـــر ا
وتـخــفــيض الــنـفــقــات فـضال عن
الـتــصـويت عــلى قــانـون حــمـايـة
درس باالضافة الى علم وا ا
مــنــاقــشــة تــنــفــيــذ مــشــروع مـاء
محـافـظة الـبـصرة ضـمن الـقرض

الـــيـــابـــاني).  وبـــشـــأن حـــضــور
ــان اكـد الــعــبـادي جــلــســة الــبــر
احلـديـثي ان (الـعــبـادي مـسـتـعـد
ـان الـيـوم حلـضـور جـلـســة الـبـر
ـــوازنــة مع ـــنــاقـــشـــة قــانـــون ا

اللجان النيابية). 
من جــهــته جــدد الــعــبــادي خالل
مـؤتمـره االسـبـوعي عـقب جـلـسة
اجملـلس (الـتـزام احلــكـومـة بـدفع
رواتب موظـفي اقلـيم كردسـتان)
ـهمة مكافحة مشيرا الى (البدء 
الفـسـاد) مبـينـا ان (احلـرب على
داعش كـــبــدت الـــعـــراق نــفـــقــات
بـــاهـــظــــة) واضـــاف ان (هـــنـــاك

تـعــاونــا بـ الــعــراق والـشــرطـة
 .( طلوب طاردة ا الدولية 

وفي شـأن اخــر اوضح الـعــبـادي
ـيـة تـتـسـابق ان (الـشـركـات الـعـا
لـلـمـشـاركـة في مـؤتـمر الـكـويت)
ان مؤكدا  (حـضوره جـلسة الـبر
الــيــوم لــلــتـــعــاون مع جلــانه في
ـــوازنـــة)  وتـــابع ان تـــمــــريـــر ا
(احلــكــومــة تــعــمل عــلى تــوفــيــر
.( الئمة لعـودة النازح البيئـة ا
الى ذلك توقع النـائب عن اجلبهة
التـركـمـانـية حـسن تـوران تـمـرير
ان اليوم وازنة في جلسة البر ا
 داعيا الـكتل الى تخـفيض سقف

طالب لتمرير القانون .  ا
ورأى توران في تصريح امس ان
(أي تغيير في الـنسب اخملصصة
لــلـــمــحـــافــظــات يـــجب اخــذ رأي
احلـــكـــومـــة فـــيـــهــا)  مـــؤكــد ان
ــوازنــة ســيــكـتــمل (ســيــنـاريــو ا
بـقـراءتـهـا الـيوم)  داعـيا رئـيس
الـــوزراء حـــيــــدر الـــعـــبـــادي الى
ـان (احلـضــور الى جــلـســة الـبــر
ــوازنـــة مع الــكــتل) ــنــاقـــشــة ا
مـــطــالـــبــا الـــكــتـل الــســـيــاســـيــة
طالب لتمرير بـ(تخفيض سقف ا
ـوازنـة حلـاجـة احملـافـظـات الى ا
ـشـاريع والـبنى األموال الكـمـال ا
الـتــحـتـيــة). في غـضــون ذلك اكـد
ـان سـلـيم اجلـبـوري رئـيس الـبـر
أن احلــكــومــة مـــلــزمــة بــتــوفــيــر
مــتــطـلــبــات االنــتــخــابـات ضــمن
ـعـلـنـة  داعـيـا الى تـوقـيـتـاتـهـا ا
ــعـوقـات الــتي تـعـتـرض تـذلـيل ا

فوضية.  عمل ا
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس
إن (اجلـبــوري بــحث مع اعــضـاء
ـفـوضـيـة التـحـضـيرات مجـلس ا
اجلــــــــــاريـــــــــة مـن اجـل اجـــــــــراء
االنـتـخـابــات الـتـشـريــعـيـة  كـمـا
تــطــرق الــلـقــاء الى ســبـل تـذلــيل
الــعــقــبــات الـتـي تــعـتــرض عــمل
فوضـية واجـراءاتهـا في تهـيئة ا
ناسبة لضمان مشاركة االجواء ا
االســـر الــــنـــازحـــة في عــــمـــلـــيـــة
االقـتـراع). وشـدد اجلـبـوري عـلى
ــعـوقــات الـتي (ضـرورة تــذلـيل ا
ــفـوضـيــة فـيـمـا تـعـتــرض عـمل ا
ــالـــيــة يـــتــعـــلق بـــجـــوانــبـــهـــا ا

واالدارية).
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ـان اقــلـيم كــردسـتـان خالل دان بــر
جـلسـته امس الهـجوم الـتركي على
مـدينة عفرين السورية  داعياً دول
الـعالم الـى ايقـافه كمـا دعا حـكومة
ـعابـر احلـدودية االقـلـيم الى فـتح ا
ــــاديـــة ــــســــاعـــدات ا وايــــصـــال ا

عنوية. وا
ــان عن كــتــلــة  وقــال عــضــو الــبــر
االحتـاد الوطني الكـردستاني خلف
ــان احـــمــد في تــصـــريح ان (الــبــر
اصـــدر عــددا من الــقــرارات بــشــأن
عـفرين تضمنت ادانـة الهجوم على
اراضـي غــربي كــردســتــان ودعـوة
دول الـعالم الى ايقافه ودعوة اال
ــتـحــدة الى اغـاثــة الـنــازحـ من ا
عـفـرين ومـنـاطـقـهـا ودعـوة مـجلس
االمـن الـدولي الى ابـداء مـوقـفه من
الــهـجـوم ودعــوة حـكـومــة االقـلـيم
ــعـــابـــر احلــدوديـــة مع الـى فــتـح ا
غـــــربـي كـــــردســـــتـــــان وايـــــصـــــال
عنوية والبدء ادية وا ساعدات ا ا
ـحـاوالت دبـلـومـاسـيـة). واضـاف

انـه (تـقــرر تــشـكــيل جلــنــة واعـداد
مـشـروع قرار خـاص بـشأن عـفرين
ــــان وادراجـه في جــــلـــــســــة لــــبــــر
كـردسـتـان). وكـانت أحـداث عـفـرين
مــدرجــة في الـفــقــرة اخلـامــسـة من
جــــدول أعـــمــــال اجلـــلــــســــة الـــتي
قاطعتها كتلة التغيير لكنها قدمت
إلـى الـــفـــقــــرة األولى بـــأغــــلـــبـــيـــة
األصـــوات. وطـــالب رئـــيس كـــتـــلــة
ان بإصدار تـغيير برزو مجـيد البر
قــرارات وتـوصـيـات بــشـأن عـفـرين
وعـدم االكـتفـاء بـإصدار بـيـان فقط.
كــمـا طـالب حــكـومـة اإلقـلــيم بـفـتح
ــعــابــر احلـدوديــة مع كــردســتـان ا
سـوريـا.على صـعـيد آخـر اكـد وزير
الـصحـة في حكومـة اإلقلـيم ريكوت
حـمه رشـيـد  خالل مـؤتمـر صـحفي
فـي أربــيل امـس ان (األمــوال الــتي
خــصـصــتـهـا احلــكـومــة االحتـاديـة
ــوظـــفي وزارته ووزارة الــتــربــيــة
ـوظـفـ كـامـلـة ولن سـتــوزع بـ ا
يـــتم ادخـــار شيء مـــنــهـــا).وكــانت
حـــكــومـــة االقــلـــيم قــد عـــمــدت الى
اعـتماد االدخـار االجباري جلزء من

ـوظـفـ والعـامـل لـديـها رواتب ا
ـالية التي تـمر بها. بـسبب االزمة ا
وأعـلـنت وزارة الـتربـيـة في االقـليم
ـكـلـفـة عن زيـادة أعـضـاء الـلـجـنـة ا
تـــدقــيـق رواتب وزارتي الـــتــربـــيــة
والــصــحــة في اإلقــلــيم. وقــالت في
بـيـان امـس إن (بـغـداد قـررت زيادة
أعــضــاء جلــنــة الــتــدقــيق بــرواتب
وزارتـي الــتـــربـــيــة والـــصـــحــة في
اإلقـليم والتـباحث بـشأن آلية إدارة

عملية التدقيق). 
وأوضـحت أن (ذلـك جـاء بعـد إعالم
جلـنـة بـغـداد بـان عـمـلـيـة الـتـدقـيق
بـطيئـة وستأخـذ الكثـير من الوقت
طـالـبة بـزيادة أعـضاء لـذلك تـمت ا

اللجنة).
 وافــاد الـــبــيــان بـ(حتــديــد عــشــرة
الـية بـكركوك أعـضاء في الـرقابـة ا
لــــلــــتـــدقــــيق فـي لـــوائـح الـــرواتب
ـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة وكـرمـيان
وحلبجة وحتديد تسعة أعضاء في
ـحـافـظـة نـيـنوى ـالـيـة  الـرقـابـة ا
ــحـافــظـة لــلـتــدقــيق في الـقــوائم 
دهـــــوك وعــــضـــــوين أو ثـالثــــة في

ـحـافـظـة كـركـوك ـالـيـة  الـرقـابـة ا
لــلـتــدقـيـق بـقــوائم رواتب مـديــريـة

تعليم اللغة الكردية في كركوك). 
وقــطع مــتـظــاهــرون غـاضــبـون من
اهـــالـي نـــاحـــيـــة اغــــجـــلـــر غـــربي
الـسـلـيـمانـيـة امس الـطـريق الرابط
بـ كركـوك والسـليمـانيـة مطـالب
بـــتــــوفـــيـــر اخلــــدمـــات وحتـــســـ

أوضاعهم.
ـــتــظـــاهـــرون إن (األهــالي  واكـــد ا
يــعـيـشـون أوضـاعـاً ســيـئـة بـسـبب
غـــــيـــــاب اخلـــــدمــــات فـي مـــــجــــال
ياه جراء ـواصالت والكهرباء وا ا
ــنـطــقـة) االهــمـال الــذي تـعــانـيه ا
مـشـيـرين الى ان (الـتظـاهـرة جاءت
ـسـؤول نـتـيـجـة عـدم إستـجـابـة ا
ـطالـيب األهالي) .فـي غضون ذلك
اكـــــد الــــــنـــــائـب عن الـــــتــــــحـــــالف
ان االحتادي الـكردسـتاني في البـر
ســـرحــان احـــمــد ســـرحــان جـــديــة
ورغــــــبـــــة بــــــغـــــداد واربـــــيـل حلل
تـعلـقة اخلالفـات بـينـهمـا خاصـة ا
ــنــافــذ احلــدوديــة مــنــهـــا بــفــتح ا
وازنة ـطارات ونسبة االقـليم با وا

االحتــــاديـــــة. وقــــال ســــرحــــان في
تـــصــريح امس ان (هـــنــالك جــديــة
ورغـبة من جـانب طرفي احلوار في
ـــــشـــــاكل بـــــغـــــداد واربـــــيل حلل ا
واخلالفـات العالقة بيـنهما) معربا
عـن امــله في(الــتــوصل الى اتــفــاق
طارات بـ الطرف يسـمح بفتح ا
ـــنــافــذ احلـــدوديــة) مــؤكــدا ان وا
(هنالك مفاوضات ومباحثات جادة
جتـري بـ اجلانـبـ حلسم جـميع
ـوازنة ومن ـتـعـلـقـة بـا اخلالفـات ا
بـيـنـهـا نسـبـة االقـلـيم). واضاف ان
ـوازنـة في نصـوصهـا تشـير الى (ا
حـصـة االقلـيم وكمـية الـتصـدير من
وازنة) الـنفط وهي حصة ثابتة با
مـــوضــحــا ان (احلـــصــة احلـــالــيــة
ـوازنة لـتصـدير الـنفط ـسـجلـة با ا
مـن االقــلــيم هي  250 الـف بـرمــيل
يـــومــيــا بـــعــد ان كــانت  550 الف
ـوازنة السـابقة اذ بـرميل يومـيا با
ان مـاتـبـقى مـن النـسـبـة وهي 300
ــحـــافــظــة الـف بــرمــيـل خــاصـــة 
كـركوك وقد اصبحت ضمن سيطرة

احلكومة االحتادية). 
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جـدد مـجلس الـنـواب امس مـطالـبة
احلـكـومة الـتـركيـة بـسحب قـواتـها
مـن األراضي الـعــراقـيــة مـؤكـداً أن
هــــذا األمـــــر  من شــــأنـه تــــعــــزيــــز
كتب الـعالقات ب البـلدين. وقال ا
اإلعـالمي لـــنــائـب رئــيـس مــجـــلس
الـنواب هـمام حمـودي  في بيان إن
حـــمـــودي جــدد خـالل اســتـــقـــبــاله
الـســفـيـر الـتـركي لـدى بـغـداد فـاحت
يـــلـــدز (مــطـــالـــبـــته بـــاإلســراع في
انـــســحــاب الـــقــوات الــعـــســكــريــة
الــتـركـيــة من اإلراضي الـعــراقـيـة).
ونـقل الـبـيـان عـنه قـوله أن (تـنـفـيذ
تـــركــيــا لــهــذه اخلـــطــوة من شــأنه
تـعـزيز الـعالقـات بـ البـلـدين على
مـــخــتــلف األصـــعــدة) داعــيــاُ دول
ـنـطقـة إلى (الـعمل بـدفع اخملـاطر ا
الـتي تهدد امن واستـقرار الشعوب
عـبـر تعـاون مـشتـرك وجاد من دون
أن يــكـون ألي طــرف أيـة تــصـرفـات

انـــفــراديـــة فــيـــهــا نـــوع من فــرض
اإلرادة عـــــــلى اآلخـــــــرين). وحــــــذر
حـمـودي من ان هـناك (دوالً سـاعـية
نـطقـة ضعـيفة وبـقوة جلـعل دول ا
شـاكل داخلـية بـهدف ومـنشـغلـة 
حتـقـيق اهـدافهـا اخلـبيـثـة بتـدمـير
همـة) الفتاً إلى وتـقسـيم البلـدان ا
(أهـــمــيـــة مـــواجــهـــة الـــتــحـــديــات
والــتــعــامل مع الــظــروف الــراهــنـة
ــــزيـــد من اجلـــديــــة والـــتـــعـــاون
ــشـتـرك واحلــقـيـقي بــ الـبـلـدان ا
كــــافـــة) . مـن جـــهــــته  أكـــد يــــلـــدز
بــــحـــسب الـــبــــيـــان (حـــرص بالده
ومـساندتـها وحدة وسـيادة العراق
عـلى اراضـيه كافـة  ودعم العـملـية
الــسـيـاسـيـة فــيه). من جـهـة اخـرى
اعـــلن وزيــر الـــدفــاع الــتـــركي نــور
الــدين جـانـيـكــلي امس عن حتـيـيـد
 649 مسلحا في األقل منذ انطالق
عــــمـــــلــــيــــة عــــفــــريـن في االراضي
الـسـورية  قـبل عشـرة أيـام وتدمـير
 458 هــدفـا. وقــال جــانـكــيـلي  في

كـلمـة ألقـاها أمـام اجلمـعيـة العـامة
ــان الــتــركي إن (اجلــيــشــ لــلــبــر
الـتركي والـسوري احلر لـم يتسـببا
ـدني خالل بـسقـوط ضحـايا من ا
عـملـية غـصن الزيـتون اجلـارية في
الـــشـــمـــال الـــســـوري) مـــؤكـــداً أن
(غـصن الـزيـتـون لم تـلـحـق أضرارا
دنـي رغم استـخدام تـنظيم ب بـا
ي د / بـي كـا كــااإلرهـابـي لألهـالي
دروعـا بشـرية) على حـد قوله.وأفاد
بـتـحـييـد  حتـيـيد  649 إرهـابـيا
عـلى األقل منذ انطالق العملية قبل
عـشـرة أيـام فـيمـا بـلغ عـدد شـهداء
اجلـــــيـش الــــتـــــركي  5 واجلـــــيش
الــسـوري احلـر  24 شــهـيــدا.وذكـر
قاتالت التركية الوزير التركي أن ا
ـشــاركـة في الـعـمـلـيـة اسـتـطـاعت ا
تــدمـيـر  458  هــدفـا لـلـتــنـظـيـمـات
اإلرهـابيـة فيـما اسـتهـدفت القوات
الــبــريــة  4 آالف و 370  مــوقــعــا.
بـدوره اشاد الرئـيس التركي رجب
طــيب أردوغـان بـاجلــيش الـسـوري

احلــــر مـــشــــيـــرا إلى أنـه (مـــكـــون
ســـــوري وطــــني يــــدافـع عن بالده
ويـــضم في طــيــاتـه أشــخــاصــا من
ـعـتـقـدات كـافـة).جـاءت األعــراق وا
تـــصــريــحــات أردوغـــان في كــلــمــة
ألـقــاهـا امس أمـام أعـضـاء الـكـتـلـة
الـنـيابـيـة حلزب الـعـدالة والـتـنمـية
ـان التـركي.وأكـد أردوغان فـي البـر
أن عـمـليـة عفـرين (لن تتـوقف حتى
يــتم الــقــضــاء عــلى اإلرهــاب الـذي
يـهـدد حدود بالدنـا وتـوفر الـعودة
اآلمـــنــة لالجـــئــ الــســـوريــ إلى
بـالدهم). كـمـا أكـد أيـضـا اسـتـمرار
بـالده في (مـــــواصــــلـــــة مـــــطــــاردة
اإلرهــابـيـ والــقـضـاء عــلـيـهم من
دون االلــتــفــات إلى اجلــهــات الــتي
تــســانـــدهم وتــقف مــعــهم).وأشــاد
الـرئـيس الـتـركي بـقـدرات بالده في
مـجـال الـصنـاعـات الـدفاعـيـة قائال
(لـوال القـفزات الـتي حقـقتـها تـركيا
فـي الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة خالل
ــا كــان األعــوام الـ  15 األخـــيــرة 

بــوســعــنـا تــنــفــيـذ عــمــلــيــة غـصن
الـزيتون فضال عن عمليات مكافحة

اإلرهاب). 
وأردف (بـالدنـــا تـــمـــتـــلك حـــالـــيـــا
صـنـاعـات دفـاعـية بـقـدرة إنـتـاجـية
تــــبـــــلغ ســــتـــــة مــــلــــيــــارات دوالر

لياري دوالر).  وصادرات 
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فاحت يلدز 

قـصف الـقـوات االمـريـكـيـة لـنـاحـية
الــبـــغــدادي ان (هــجــوم مــروحــيــة
االبــاتـشي االمــريـكــيـة عــلى قــافـلـة
اجلــيش الــعـراقـي في الـبــغـدادي 
دلـــيل عـــلى اســـتـــمــرار مـــســـلــسل
ــــمــــنــــهج اخملــــطـط الــــهــــمــــجي ا
الــتــخــريــبي لــلــقــوات االمــريــكــيـة
ـنــاطق احلــدوديـة ــوجــودة في ا ا
بـ العـراق وسوريا) مـوضحًا ان
(االمــريـكــان يـكــررون اسـتـهــدافـهم
لقواتنا العراقية ب احل واآلخر
ويــفـتــحــون الـطــرق لـفــلـول داعش

 .( نهزم ا
واضــاف أنه (لم نــر ثـمــرة لـوجـود
االمـــريـــكــان فـي الــعـــراق لـــصــالح
الــوطـن والــشــعب بل ان وجــودهم
مــصــدر لـلــدمـار والــتــخـريب ودعم
االرهـاب وأعداء العـراق) الفتاً الى
أن (هـــذه الــقـــوات ومــشـــاريــعـــهــا

االستعمارية لن تتوقف إال بطردها
نهائيا من العراق). 

ورأى ان (بـقـاء الـقـوات االمـريـكـيـة
ووجـودها في العـراق بعد حتريره
من االرهـاب غير مـسوغ ال قانـونيا
وال شــرعــيــا وال وطـنــيــا) مــشـدداً
عـلى (وجوب ايقـاف سرقة مقدرات
الـــبـالد من جـــانب امـــريـــكـــا عـــلى
ـســتـويــات االقــتـصــاديـة جــمــيع ا
والـــعــســـكــريــة واالمـــنــيـــة وحــتى
الــــســـيـــاســــيـــة)  مــــحـــذرا من أن
(الـنجـباء ستـعد الـقوات االمريـكية
قـــــوات احـــــتالل إن لـم تـــــرحل عن
الـــعـــراق وســـنـــقـــوم بـــاالجــراءات

ناسبة).  ا
واعـــرب الــكـــعــبي عـن امــله في ان
تـعمل (الـقوى السـياسـية العـراقية
الـوطنيـة  على اتخـاذ موقف وقرار

سريع النهاء هذا الوجود).
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قــررت احلــكــومـة االمــريــكــيـة  رفع
احلــظــر عـلى دخــول الالجــئـ من
ـتـحدة من 11دولـة إلى الـواليـات ا
بـيـنـهـا الـعـراق شـريـطـة اخلـضـوع
إلجـراءات أمـنـيـة أكـثـر صـرامـة من
ـســؤولـون ــاضي. ولم يــكــشف ا ا
الئــحـــة هــذه الــدول لــكن بــحــسب
مـنظـمات تـعنى بـشؤون الـالجئ

فــــإن األمــــر يــــتـــعــــلق بـ 11دولــــة
مــعــظـمــهــا مــسـلــمــة هي الــعـراق
ومــصــر وإيـران وســوريـا والــيـمن
ولـــــيــــبــــيـــــا والــــســـــودان ومــــالي
والـــصــومـــال وجــنـــوب الــســودان
وكــوريـا الـشـمــالـيـة. وكـانت وزارة
األمـن الـداخــلي قــد أكــدت في وقت
ســـابق أنــهــا ســتـــعــلن عن إدخــال
تـــعـــديالت مـــتـــعـــلــقـــة بـــاألمن في

بـــــــــرنـــــــــامـج اســـــــــتـــــــــقـــــــــبــــــــال
.وأوضــحت وزيـرة األمن الـالجـئــ
الـداخـلي كـريـسـتـ نـيـلـسـن أثـناء
فــعــالـيــة نـظــمت في واشــنـطن أن
الــتــعــديالت اجلــديــدة تــهــدف إلى
(مــــنع اإلرهــــابــــيــــ واجملــــرمـــ
واحملـــتــــالـــ من دخـــول األراضي
األمــريــكـيــة) مـشــيــرة الى ان هـذه
الـــتـــعـــديـالت (تـــقـــضي بـــاتـــخـــاذ
إجــراءات أمـــنــيــة إضــافــيــة بــحق
الـالجئـ الـوافـدين مـن الدول ذات
اخلـطورة الـعالـية) من دون االدالء
بتفاصيل إضافية. من جهة اخرى
حـذر االمـ الـعام حلـركـة النـجـباء
اكـــرم الـــعــبـي ان حــركــته ســـتــعــد
االمـــريــــكـــان قـــوات احـــتالل ان لم
يـــرحـــلــوا مـن الـــعــراق مـــتـــوعــدا
نـاسـبـة.وقال بـاتـخـاذ االجـراءات ا
الـكــعـبي في مـعـرض تـعـلـيـقه عـلى

سليم اجلبوريحيدر العبادي
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ـنـافذ احلـدودية مع نـاقـشت هيـئة ا
وفـــد من اقـــلــيم كـــردســتـــان اعــادة
افـتـتـاح منـفـذي كيـله وسـيروان في
مـحـافـظـة السـلـيـمـانيـة. وقـال بـيان
لــلـهــيـئــة تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(رئـيس الهيئة كاظم العقابي ناقش
مـع وفـد من االقـلــيم اعـادة افــتـتـاح
ـــنـــفـــذين فـي احملـــافـــظـــة). وأكــد ا
ـشـكـلـة من الــعـقـابي أن (الـلـجــنـة ا

ــنــفــذين اجلــانـــبــ بــشــأن فــتـح ا
مــــازالت في طــــور الـــعـــمـل وعـــنـــد
االنـتـهاء من عـمـلهـا سـوف يتم رفع
ـقـتـرحـات عن جـدوى افـتـتـاح تلك ا
ــنـافــذ الى رئــيس الـوزراء حــيـدر ا
الــعــبـادي). وفي مــحــافـظــة كـربالء
ـرجـعـية ـثل ا بـحث الـعـقـابي مع 
ـهـدي الـكـربالئي االجـراءات عــبـد ا
ـعـفاة من ـواد ا اخلـاصـة بـادخال ا
الــرســوم الـكــمــركـيــة والــضـرائب .
وقــال الـبـيـان ان (اجلـانــبـ بـحـثـا

ـواد االجـراءات اخلـاصـة بـادخـال ا
ــعــفـــاة من الــرســوم الــكــمــركــيــة ا
والــضـرائب بـالـشــكل الـذي يـضـمن
تبرع بها الى انـسيابية البـضائع ا
مـــشـــروع الـــصـــحن الـــذي يـــجــري
تـــشــيــيــده)  واضـــاف ان (الــلــقــاء
استعرض الدور الذي تؤديه الهيئة
ــــنـــتـج وحـــمــــايـــة فـي حـــمــــايـــة ا
ـستهـلك). من جهة اخـرى احبطت ا
الهيئة عملية تهريب اجهزة اتصال

في منفذ مطار محافظة البصرة.
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حــقق فـــريق الــشـــرطــة بـــكــرة الـــقــدم امس
الـثالثــاء فـوزا عـريـضـا عـلى نـظـيـره الـطـلـبـة
بـنتيجـة ثالثة اهداف مـقابل هدف واحد في
لعب الشعب الدولي حلساب مـباراة جرت 
اجلـولة الـثـانـية عـشـرة من الـدوري الـعراقي

متاز. ا
بـاراة احلكم الـدولي سـالم عامـر التي قـاد ا
شــهـدت حــضـورا جــمـاهــيــرا والسـيــمـا من

جانب الفريق االخضر.
وقد بـكر نادي الشرطة بالتسجيل عن طريق
الالعب مـهدي كـامل في الـدقيـقة  5من عـمر
ـباراة واضـاف زميـلة الالعب نـبيل صـباح ا
الـهدف الثـاني في الدقـيقة  22 وفي الـشوط
الثـاني سجل فـريق الطلـبة هدفه الـوحيد في
الـدقــيـقـة  55 من خالل الـنـيــران الـصـديـقـة
حـيث سجل العب الشرطة كرار محمد هدفا
خطـأ في مرماه ليحسم الشـرطة النتيجة في
الـدقيقة 70 عـبر رأسيـة رائعـة اودعها مـهند

محمد في شباك االنيق.
ـــبـــاراة ظـل رصـــيـــد  فـــريق وبـــانـــتــــهـــاء ا
الـطلبة  7 نـقاط فيـما ارتفـع رصيد الـشرطة

الى  30 نقطة.
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