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أكــد وزيــر اخلـارجــيـة إبــراهـيم
ن اجلعفري ونظيره االردني أ
الـــصـــفـــدي تــصـــمـــيم الـــعــراق
واالردن عـــلـى اتـــخـــاذ جــــمـــيع
اخلــطـوات الــكـفــيــلـة بــتـطــويـر
الـــعالقــــات الـــثــــنـــائــــيـــة ودفع
التعاون في جميع اجملاالت إلى
ـســتـويـات الـتي تـعـكس عـمق ا
الـعـالقـات األخـويـة الـتـاريـخـيـة
التي جتـمع البـلديـن والشـعب
الـشقـيـق وقـال بـيان امس ان
(الـوزيرين أكـدّا خالل لـقـاء في
مـقر وزارة اخلـارجـية االردنـية
امس أهمية التـقدم الذي حققاه
في إيـجــاد األطـر الــتـشــريـعــيـة
وإجنــــاز االتــــفــــاقـــات الـالزمـــة
لـــتــعــزيــز الــتـــبــادل الــتــجــاري
واالقــتــصــادي واالســتــثــمــاري
وتـســهـيل الـتـنـقل عـبـر احلـدود
بعـد أن  فتح معـبر طـريبيل)
وشددا على أن (األردن والعراق
ـلكـان إرادة سيـاسـية راسـخة
لـفـتـح أوسع آفـاق الـتـعـاون في
جمـيع القـطاعـات وأن يتم إزالة
جــمــيـع الــعــقــبــات أمــام زيــادة
الـتـعـاون) واضـاف الــبـيـان ان
(اجلـانـبـ عـرضـا خالل الـلـقاء
رتـبطة بـالقـضية سـتجـدات ا ا
الـفلـسـطيـنيـة واألزمـة السـورية
واحلــرب عـلى اإلرهــاب إضـافـة
إلى قضايا إقليمية ودولية ذات
ـشترك) واوضح ان االهتـمام ا
(الـصـفـدي هـنـأ اجلـعـفـري عـلى
النـصر الذي حـققه الـعراق ضد
العصابات اإلرهابية الداعشية
مــؤكــدا أن هـــذا الــنــصــر الــذي
أجنـزه الـعـراقـيـون بـتـضـحـيات
كــــبـــــيــــرة ضــــد اإلرهـــــابــــيــــ
وضاللــيـتــهم وظالمــيــتــهم هـو
نصر لإلنسانية جميعها) فيما
ثمن (اجلعـفري دور األردن على
دعــمه لــلــعــراق في حــربه عــلى
ــواقـف الــثـــابـــتــة اإلرهـــاب وا
ـلـك عــبـدالــله بــقــيــادة جاللــة ا
الــــــثـــــــاني فـي دعـم الــــــعــــــراق
ومـــســـانــــدته عــــلى مـــخــــتـــلف
ـسـتـويات) وتـابع الـبـيان ان ا
(الوزيـرين شددا عـلى استـمرار
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعي واألمـــني
ـــواجـــهـــة اآلفـــة الـــداعـــشـــيـــة
عــســـكــريـــا وأمـــنــيـــا وفــكـــريــا

وحــرصـهـمـا عــلى الـتـعـاون في
عــمـلـيـة إعــادة إعـمـار الـعـراق)
وأكـــــد الـــــصـــــفـــــدي إن (األردن
ســـيــســـهم بـــكل إمـــكــانـــاته في
عــمـلــيـة إعـادة اإلعــمـار ويـدرك
اهـميـة اسـتـعادة الـعـراق لدوره
كـامـال ركـيـزة أسـاس السـتـقـرار
ــنـــطـــقـــة وأمــنـــهـــا وخلـــدمــة ا
الـقـضـايـا الـعـربـيـة واإلسالمـية
ــشـتــركـة) مـشــددا عـلى (دعم ا
االردن  جلــــهـــــود احلــــكـــــومــــة
الـــعــراقـــيــة فـي إعــادة الـــبــنــاء
وتــــكــــريـس األمن) الفــــتــــا إلى
ــقـبــلـة (أهــمـيــة االنـتــخــابـات ا
كــخــطـــوة رئــيــســة في جتــذيــر
ــقــراطـيــة الـتي الــعـمــلـيــة الـد
ـــــواطــــــنـــــة تــــــكـــــرس دولــــــة ا
واإلجنـاز).واشار الـصـفدي الى
(تــوفــيع عـــدد من االتــفــاقــيــات

الـتـجاريـة بـ البـلـدين لتـفـعيل
حــــجم الــــتـــبــــادل الــــتــــجـــاري
ــشـتـرك) وكـان اجلــعـفـري قـد ا
وصـل إلى الـعــاصــمـة األردنــيـة
ـــة ــــان في زيــــارة رســـــمــــيـَّ عــــمـَّ

تستغرق بضعة أيَّام.
ــكــتب اجلــعــفـري وقــال بــيــان 
امس ان ( اجلـــعـــفـــريّ يـــجــري
ـسـؤول سـلـسـلة لـقـاءات مع ا
األردنــيــ يــبـحـث فــيـهــا مــلفَّ
العالقات الـثنائيَّة بـ البلدين
ومُـــجــــمـل الــــتـــطــــوُّرات الــــتي
ـــنــطـــقــة تــشـــهــدهـــا عُـــمُــوم ا
والــعــالم).وكـان  اجلــعـفــري قـد
بحث مع  نظيـره التركي مولود
جــــاويـش أوغــــلــــو في انــــقــــرة
العالقات الثنائية ب اجلانب
من بــيــنـهــا مــســالــة االطالقـات
ائـية ووجـود القـوات التـركية ا

عـلى االراضي الـعراقـيـة .وتابع
الـبـيــان  ان (اجلـانــبـ نــاقـشـا
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ بـغـداد
وانـــقـــرة ومـــســالـــة االطـالقــات
ــائـــيـــة الى الــعـــراق ووجــود ا
الـقـوات الـتـركـية عـلى االراضي
الـعـراقــيـة ومــجـمل الــتـطـورات
نطقة) واضاف التي تشهدهـا ا
ان ( اجلــعـفـري اكــد ان الـعـراق
مـتـمـسك بـاقـة افـضل الـعـالقات
مع تــركــيـا عــلـى اسـاس حــسن
اجلوار ورفض واوضـح البـيان
ان (اجلـــعــــفـــري ثـــمـن مـــواقف
تركياالـداعمة للـعراق في تقد
ـــــســـــاعــــدات االنـــــســــانـــــيــــة ا
ـساهـمـة الفـاعـلة فـي مؤتـمر وا
الــكــويت الـدولـي العـادة اعــمـار

العراق).
 وتـــــابـع ان (الـــــعـــــراق اليــــزال

يتـطلع لـوقوف الـدول الصـديقة
الى جــانب وتــعــزيــز الــتــعـاون
ـا له من اثـر كـبـير االقـتـصادي 
في تـعـمـيق الـعالقـات و تـفـعيل
ونــقل ــشـــتـــركــة)  ـــصــالـح ا ا
البيـان عن اغلو قـوله ان (تركيا
تــســعى الى تــعــزيــز الــتــعــاون
ـشتـرك مع الـعراق واسـتـمرار ا
ــا فـــيه مـــصــلـــحــة احلـــوارات 
الـبـلــدين خــصـوصـا فـي مـجـال
مــكـــافـــحـــة االرهـــاب).  فـــيـــمــا
كــــشـــفت مـــصـــادر أمـــنـــيـــة ان
العـراق سيـغلق  حـدوده البـرية
مع دول اجلوار وإيقاف رحالته
.وقال مصدر في اجلوية ليوم
بـيــان امس ان (االغالق سـيـبـدأ
من الــسـاعـة  12مــسـاء الـلــيـلـة
التي تسبق االنتخابات أي يوم
اجلمـعة  حـتى الـساعـة الثـانية

عشـرة مسـاء ليـلة الـيوم الـتالي
ـقـبل لالنــتـخـابــات أي األحـد ا
سيتم غلق جمـيع الطرق البرية
واجلــويــة).ويـــذكــر ان الــعــراق
ـانـيـة في إجـراء انــتـخـابـات بـر
 12من أيـار اجلـاري ويـتـنـافس
فـــيــهــا  320حــزبــا ســـيــاســيــا
وائــتالفــا وقـائــمــة انــتـخــابــيـة
مـــتـــوزعـــة بـــ   88قــــائــــمــــة
انـــتـــخـــابـــيــة و 205كـــيـــانــات
سياسية و 27حتالفا انتخابيا
وذلك من خالل  7367مـرشـحا
وهـــــــــو أقـل مـن مـــــــــرشــــــــــحي
ـاضـية انـتخـابـات عام  2014ا
9 الــــــــذيـن جتــــــــاوز عـــــــــددهم 
آالف.ويـــــحق لـ  24مـــــلـــــيــــون
مــواطـن اإلدالء بــأصــواتــهم في
االنتخابات من أصل  37مليون

نسمة.
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مــنـح رئــيس مــجـــمــوعــة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
ـــديــر قـالدة االبــداع الـــذهــبـــيــة 
مكـاتب الـشرقـيـة نيـوز في عـموم
الـــعــراق عــبـــدالــســـمــيع عــزاوي
ـثـابـر والـصـبور واصـفـأ ايـاه بـا
واخلــلـــوق.و االعالن عـن مــنح
الـبــزاز الـقالدة لـعــزاوي الـسـبت
باشر لبرنامج (اهل اثناء البث ا
دينة) على قنـاة (الشرقية) بعد ا
قــيــام عــزاوي بــتــقــلــيــد مــقــدمـة
دينة) ازل ومعدة برنـامج (اهل ا
السيـاب قالدة االبداع  نـيابة عن
البزاز الـذي منحـها لهـا قبل ايام
واصــفـا ايــاهـا بـ (ابــنـة الــشـعب
والـصــوت الـشــجـاع واالعـالمـيـة
الـتي فـرضت نـفـسـهـا بـقـوة عـبر
الـتـزامـهـا بـقـضـايـا الـشـعب عـبر

وقال عزاوي بعد التكر (ا تقدم
بـــالــــشـــكــــر اجلـــزيـل والـــثــــنـــاء
واالمتـنـان لالستـاذ الكـبـير سـعد
الـبــزاز رئـيس مـجــمـوعـة االعالم
ـــســـتــقل وان شـــاءالـــله يـــبــقى ا
الـتـكـر ديـنـا في عـنـقي وحـافزا
لــــــلـــــــعــــــمـل واالبــــــداع اكــــــثــــــر
واكثر.واقول ذهبت لتقليد اختي
وزمــيــلــتي ازل الــســيـاب بــقالدة
االبـداع نـيـابـة عن االسـتـاذ سـعد
الــــبـــــزاز ووجــــدت قالدة اخــــرى
تـنتـظـرني وبـحسب امـر االسـتاذ
نـــصـــا: لــلـــمـــثـــابـــرة والـــصـــبــر
واخلــــلق.وشـــكــــرا لـــكل االخـــوة
والــزمالء فـي قــنــاتي الــشــرقــيــة
والشـرقيـة نيـوز وحتيـة حب لكل
مـدرائي في لــنـدن ودبي .وحتـيـة
لـكل اهـلي في مـديـنـتي احلـبـيـبة
ســـــامـــــراء الــــتـي اهـــــدي لـــــهــــا

جناحي).
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شــــدد رئـــيـس حـــكــــومـــة اقــــلـــيم
كـردســتـان نــيـجــرفـان الــبـارزاني
على اهميـة وحدة الصف الكردي
ـــقــبـــلــة النـــهــا ـــرحـــلــة ا خالل ا
ستكون صـعبة بعـد االنتخابات .
وأكد البـارزاني في تصريح امس
خالل زيــــارته حملـــافــــظـــة دهـــوك
ان العراقي (سنشارك بقوة بالبر
في بـغداد)  مـتوقـعـا ان (مـرحـلة
مــابـــعــد االنــتــخـــابــات ســتــكــون
صــعــبـة) مــشــددا عــلى (أهــمــيـة
وحدة الـصف الـكردسـتاني خالل
قـبـلة). فـيـما دعـا زعيم رحـلـة ا ا
الــــتــــيــــار الــــصــــدري مــــقــــتــــدى
الــــصـــدراالكــــراد الى ان يــــعـــلـــو
صــــــــوتــــــــهـم عــــــــلـى الــــــــظــــــــلم
والفساد.وقـال الصدر في رد على
سؤال بشأن تـوجيه كلـمة جلميع
االطـيـاف والــقـومـيـات الــعـراقـيـة
ـــذهـــبـــيـــة فـي االنـــتـــخـــابــات وا
قـبلة ان (االنـتخابات ـانية ا البر
قراطيـة سنت لكل والعمـلية الـد
الـــطــوائـف ال لالغـــلــبـــيـــة فــقط)
شـاركة بقوة وعزم) داعيا الى (ا

واضـاف (البـد لـصـوت االكراد ان
يعلو على الظلم والفساد كما عال
كونـات االخرى). وبشأن صوت ا
ـــرشح عـن قـــائـــمــة اخـــر اعـــلن ا
بيارق اخليـر في محافـظة كركوك
عــــــلي غـــــديـــــرانـــــســـــحـــــابـه من
االنــــتـــخــــابـــات الســــبـــاب غــــيـــر
مــعــروفـــة.وقــال غــديــر في بــيــان
(اعلن انـسحابي مـن الترشح الى
ــقـبل واحتـفظ مـجـلـس الـنـواب ا
واضــــاف عن ذكـــــر االســـــبــــاب) 
(امـنـح صـوتي لــرئـيس الــقـائــمـة
خـــالـــد الـــعـــبـــيـــدي لـــقــنـــاعـــتي
الـشـخـصـيـة به). كـمـا  انـسحـبت
ــرشــحـة عـن حتـالـف تـمــدن في ا
احملافـظة ذاتـها سـوسن البـياتي
ـــشــاركـــة في االنــتـــخــابــات من ا
ـانــيـة عـازيــةً ذلك إلى عـدم الـبــر
امتالك الكتل السيـاسية برنامجاً
يـحـقق األمن واالســتـقـرار ويـقـدم
اخلـدمـات لـلــمـواطـنـ . بـدورهـا
انسحبت ايضا مـرشحة عن كتلة
الـنـصـر في اربــيل هـيـمـان رمـزي
انية من خوض االنتخـابات البـر
السباب لم تـعلن عنـها حتى االن.
الى ذلك اتهم النائب عن محافظة

ـتـيـوتي مـفـوضـية نـيـنوى عـلي ا
انــتــخــابـــات اربــيل بــالــتــقــاعس
بـعــمـلــهـا وعــدم ايـصــال وتـوزيع
. واطن بطاقات الـناخبـ الى ا
ـتيـوتي في تـصريح امس وقال ا
إن (هـنـاك مـعــانـاة كـبـيـرة البـنـاء
احملـــافـــظـــة خـــاصـــة في قـــضـــاء
سنجار واالقضية االخرى بعملية
حتــديث ســـجالت الــنــاخــبــ او
اسـتالم الـبـطـاقـات االنـتـخـابـية)
داعــــــيــــــا الى (ضــــــرورة تــــــدخل
ــفـوضــيــة في بــغــداد بـقــضــيـة ا

الـتــلـكــؤ بـعـمل مــفـوضــيـة اربـيل
ــشــكــلــة وضــمــان النــهــاء هــذه ا
مشـاركـة نازحي احملـافـظة بـشكل
كبير) وتابع (هناك تـخبط ايضا
بـــايـــصــال بـــطـــاقـــة الــنـــاخـــبــ
الساكن في منـطقة فايدة شمال
وصل لوجود ارادة حتاول عدم ا
واطـن ايصـال الـبطـاقـات الى ا
وصـل واطرافـهـا). من جـهة في ا
اخــرى اكــد مــصــدر مــقــتل شــاب
طعناً بالسك بسبب خالف على
نــــــصـب قــــــوائـم مــــــرشـــــــحــــــ
لالنـتــخـابــات في مـديـنــة الـصـدر
ـصـدر في شـرقي بــغـداد. وقــال ا
تصريح امس إن (مـشادة اندلعت
ــديــنــة بــسـبب بــ شـابــ في ا
خـالف عــــــــلـى نـــــــــصب قـــــــــوائم
نـطقة) الفتا الى رشحـ في ا ا
ـــــشــــاجـــــرة تــــطـــــورت إلى ان (ا
اسـتخـدام األسـلـحـة البـيـضـاء ما
أســفــر عن مــقــتل أحــد الــشــابـ
). ووجهت قـيادة بطـعـنات سـكـ
عـمـلـيـات بـغـداد بـتـسـهـيل حـركـة
اإلعـالمــــيـــ والــــصــــحــــافــــيـــ
ـفـوضـيـة احلـاصـلـ عــلى بـاج ا
خالل االنتـخابـات.وقـالت القـيادة

في بـيـان (وجـهـنـا ضبـاط االعالم
في وحـــدات اجلــيش والـــشــرطــة
تــــســــهـــيـل حـــركــــة االعالمــــيـــ
والـصــحـافـيــ احلـاصــلـ عـلى
ــــفـــــوضــــيـــــة خالل مــــدة بـــــاج ا
االنـــتــخـــابـــات ضــمـــانــاً حلـــريــة
الـــصـــحـــافـــة والـــعــــمل اإلعالمي
احلر). وفي محافظة ديالى عقدت
شـرطـة احملـافـظـة مـؤتـمـرا امـنـيا
بـشـأن خـطـة تـامـ االنـتـخـابات.
وقال قـائد الـشرطـة اللواء فـيصل
الــعــبــادي  لـ (الــزمــان) امس  ان
ؤتـمر تـضـمن منـاقشـة اخلطط (ا
ــوضــوعــة والســيــمــا االمــنــيـــة ا
اخلـــاصـــة بـــتـــأمــ الـــعـــمـــلـــيــة
االنتـخابـية في احملـافظة) وتابع
ــــــــــــهــــــــــــام انـه ( تــــــــــــوزيــع ا
سؤوليات االمـنية على اقسام وا
الــشــرطــة وافــواج الــطــوار في
مناطق احملافظة لـتوفير احلماية
االمـــنــيـــة الـــكــافـــيــة لـــكل مـــركــز
انـــتـــخـــابي). وعـــدت عـــمـــلـــيــات
الرافدين وبـالتـنسـيق مع قيادات
شرطة محافـظات واسط وميسان
ـــثــــنى والــــوكـــاالت وذي قــــار وا
االمــنـيــة واالســتــخـبــاريــة ضـمن

سـؤولـيـة خـطة مـتـكـامـلة قـاطع ا
خـاصـة بتـوفـيـر االجـواء االمـنـية
ـالئـــمـــة لـــيــــوم االنـــتـــخـــابـــات ا
شاركة  69الف و 400عنصر و
أمــــني لـــتــــأمـــ طــــرق وسالمـــة
الــنـاخــبــ وحــمــايـة الف و145
مـركــزا انـتــخـابـيــا. ووصل نـائب
رئـيـس اجلـمــهـوريــة ايـاد عالوي
الى محـافـظة ذي قـار. وقال بـيان
ان (عالوي وصل الى احملـــافــظــة
سؤول وحضور للقاء عدد من ا
مــهـرجــان جــمــاهـيــري واسع في
مركز احملافظـة). على صعيد اخر
ـــمــثـــلـــيــة افـــاد مـــديــر مـــكـــتب ا
االيـــرانــيـــة مـــرتــضى حـــســـيــني
بايـقاف ايـفـاد قوافل الـزيارة الى
ـقدسـة في الـعراق في العـتـبات ا
يــــوم االنــــتــــخــــابــــات. واضــــاف
ــتــابــعــات حــســيــني انه (وفــقــا 
ـسـؤولون الـسفـارة  فـقـد اعـلن ا
العراقيون عن غـلق جميع الطرق
الـــــبـــــريـــــة واجلــــويـــــة فـي يــــوم
االنـتخـابـات والـيـوم الـذي يـليه)
مشـيرا الى  (ايـقاف ايـفاد الزوار
خالل  يــومي  12و 13من شــهــر

ايار).  
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ثالثــمـائــة وست قــطع أثــريـة
فــــــضال عـن عـــــشــــــر أخـــــرى
تهم مزيفة). واضاف ان (ا
اعترفوا بأنهم كانوا يقومون
بــــاالتـــفــــاق واالشــــتـــراك مع
ــتـاجـرة مـتــهـمـ آخــرين بـا
تهم بها)  موضحـا  ان (ا
سبق وان بـاعوا قـطعـا أثرية
الى شخص قطـري اجلنـسية
بـحسب اعـتـرافـاتـهم) وتابع
ان (االحـــكــــام صـــدرت بـــحق
ادة ـتهـمـ وفـقاً ألحـكـام ا ا
 /44الــشق االول مـن قــانــون
اآلثار والـتراث رقم  55لسـنة
.(2002وكــــانـت   مــــديــــريـــة
الــــشــــوؤن الــــداخــــلــــيــــة في
مـــحـــافــظـــة بـــابل قـــد الــقت
الـقـبض عـلى مـهـربـ لـآلثار
بـحــوزتـهم  75قـطـعــة اثـريـة
تـــــــعـــــــود الى احلـــــــضـــــــارة
البـابـلـية.وقـال بـيان امس ان
ـــــديـــــريــــة (عــــنـــــاصـــــرمن ا
وبـاالشـتراك مـع مفـرزة االمن
ـنـظـمة ـة ا الـوطنـي واجلر
تمكنت من تنـفيذ امر القبض
ـتهـمـ الذين على عـدد من ا
يــقـــومــون بــتــهـــريب الــقــطع

تاجرة بها). االثرية وا

ومــفـتــول  شـمــال شـرق الــطـوز
ـدة نـصـف الـسـاعـة واسـتــمـرت 
وان  مـدفـعــيـة احلـشــد الـشـعـبي
قصـفت مواقع نـيران داعش بـعد

انتهاء االشتباك). 
فـــيـــمــا انـــفــجـــر لـــغم ارضي من
مـــخـــلــفـــات تــنـــظـــيم داعش  في
مــنـطــقــة دور الـســكك في قــضـاء
الـــقـــائم احلـــدودي مـع ســـوريــا.
وقالت قـيادة عمـليـات االنبار في
بـيـان امس ان (لـغـمـاً أرضيـاً من
مـخـلـفـات تـنـظيـم داعش  انـفـجر
خالل مرور عـجلـة عسـكريـة قرب
احلدود العـراقية  –السورية في
مـنـطـقـة دور السـكك   فـي القـائم
مــا إســفــر عن إصــابــة جــنــديـ

إثن بجروح متفاوتة).
واعـلـن مـجـلـس الـقـضــاء االعـلى
ركزية عن ان احملكمة اجلنائية ا
فـي بــــغــــداد اصـــــدرت حــــكــــمــــا
ـدة عشـرة أعوام بحق بالـسجن 
ثالثـة مـتـهـمـ ضـبط بـحـوزتـهم
عدد كبير من القطع األثرية.وقال
تـحدث الـرسمي بـاسم اجمللس ا
عـبـد الــسـتـار بـيــرقـدار في بـيـان
امس ان (احملكمة أصـدرت حكما
ـدة عشـرة أعوام بحق بالـسجن 
ثالثة متهـم ضبـطت بحوزتهم

عـلى (جـسر سـرحـة) قـرب قـضاء
طــوزخـــرمــاتــو وفــتـــحت الــنــار
عليهم مـا ادى الى وقوع خسائر
بــصــفـوف داعش فــيــمــا الذ عـدد
مــــنــــهم بــــالـــهــــروب الى جــــهـــة

مجهولة.
من جهـة اخرى اكـد مصـدر امني
في بــيــان امس ان (اشــتــبــاكــات
وقـــــعت بـــــ عــــنـــــاصــــر داعش
واحلـشــد  في قـريــتي احلــفـريـة

مـن داعش وجــــــرح عـــــدداً آخـــــر
مــــنـــهم فـــضال عـن تـــكـــبـــيـــدهم
خسـائر مـادية جـسيـمة) مشـيرا
الى ان (العـمـليـة تـمت بنـاءً على
مـعـلـومات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة).
فيما افادت خلية االعالم احلربي
أن قــوة من الــلـواء  52 نـصــبت
كمـينا لـعنـاصر داعش بـناءً على
مـعــلـومــات اسـتـخــبـارايـة تــفـيـد
ــرورهـم عــلى دراجـــات نــاريــة
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وجه سالح اجلو العراقي للمرة
الثانـية خالل أسـبوعـ ضربة
جويـة ضـد موقع تـنـظيم داعش
في سوريا .وقال بيان امس انه
(بأمر من رئيس مجلس الوزراء
ـسـلـحة الـقائـد الـعـام لـلقـوات ا
حـيـدر الـعــبـادي  وجـهت الـقـوة
اجلــويــة ضــربــة مــوجــعــة ضـد
مـــــوقـع لـــــقــــــيـــــادات اإلرهـــــاب
الــداعـشــيـة جــنـوب الــدشـيــشـة
داخـل األراضي الــــــســـــوريـــــة)
واضـاف ان (الـدشـيشـة تـقع في
منـطقـة صحـراوية من مـحافـظة
احلـسكـة الـسـوريـة حـيث تشن
ـــقــراطــيــة قــوات ســـوريــا الــد
عـمــلـيــة عـسـكــريـة ضـد تــنـظـيم
داعـش). وقــــــال بــــــيــــــان العالم
احلشد الشعبي امس ان (قوات
الــلـواء الــثـامن والــعــشـرين في
احلــــشــــد وبـــاســــنــــاد من قـــوة
مــقـــاومــة الــدروع دمــرت وكــراً
لتـجمع عـناصر داعـش في قرية
الدهاج الـشرقي داخل االراضي
السـورية) واضاف ان (الـقوات
تـمـكـنت من قـتل اربـعـة عـنـاصر
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ـصـرف الـعــراقي لـلـتـجـارة نـال ا
جائزتـ كافضل مـصرف جتاري
في الـعــراق من مــؤسـســة مـالــيـة
رائــدة في االمــارات. وقــال بــيــان
صرف تلقته (الزمان) امس ان (ا
نال جائـزت من قبل مـؤسسة ذا
. بـنك . مــيــديـا . ايــست كــافـضل
مــــصــــرف جتــــاري في الــــعــــراق
وكذلك كافضل شخصية مصرفية
خالل العام اجلاري) واضاف ان
ــــصـــرف فـــيـــصل (مـــديـــر عـــام ا
الهيمـص والقنصـل العراقي لدى
االمــارات حــضــرا حــفـل تــســلــيم
ـصـرف قـد اجلـوائـز). يـذكــر ان ا
حــاز عـــلى جـــائـــزة من مـــصــرف
دويــــتـــشـه بــــنك  وان اجلــــوائـــز
قـدمـة من مـؤسـسـة ذا .بنك هي ا
الثـانـيـة خالل هـذا الـعـام.وبـشأن
اخــر بـــاشــر مـــصــرف الـــرافــدين
بصـرف الدفعـة الثـانيـة من سلف
ضـمـون تـقـاعـدين وا العـمـال ا
البـالغـة ثالثة ماليـ دينـار.وقال
ـكــتـب اإلعالمي لــلــمـصــرف في ا
بيـان امس انه ( صـرف الدفـعة
الـــثــانـــيـــة من ســـلـــفــة الـــعـــمــال
ضـمـون الـبالـغة تـقاعـدين وا ا
ثالثـة ماليــ ديـنـار لــنـحـو 418
) واضـاف ان (عـمــلـيـة مـتــقـاعـداً
صــرف الـــســلـف جــاء عـن طــريق

تقـاعد عـبر إرسـاله رسالة ابالغ ا
ـنـحه الــسـلـفـة نـصـيــة تـخـطــره 
وذلك بـعــد اســتـكــمــال اإلجـراءات
ــنــحه ايــاهــا الــقــانــونــيــة كــافــة 
وصـرفـهـا عن طـريق أدوات الـدفع
االلـكــتــروني). فــيــمــا قـررت ادارة
مــصـــرف الـــرشــيـــد زيـــادة ســلف
الــزواج االول أو الـــثـــاني الى 10
ن ماليــ ديــنــار لـــلــمــوظــفــ 
اكــمــلــو تــوطــ رواتــبــهم. وقــال
ــكــتب االعالمـي لــلــمــصــرف في ا
ـصرف قرر زيادة بيان امس إن (ا
مـبـلغ ســلـفـة الـزواج لــتـصـبح 10
ماليــ ديـــنـــار بــدال من 5 مالي
ديـنـار) مـشـيــرا الى ان (الـســلـفـة
وظـفي الـدوائر احلـكومـية تمـنح 
التي قـامت بتـوط رواتـبهـا لدى
ـصــرف وبــغض الـنــظــر إنْ كـان ا
الـزواج لـلـمـرة االولـى او الـثـانـيـة
بـشـرط ان ال يـكـون اســتـلم سـلـفـة
زواج سـابقـة هـو او زوجـته). الى
ـــركـــزي عن ذلك كـــشـف الـــبـــنـك ا
تــــقــــد مـــســــؤول فـي مــــصـــرف
اسالمـي شــــهــــادة مــــزورة.وقــــال
ـؤسـسات الـبنـك في بـيـان (عـلى ا
ــصــارف وشــركــات ــالــيــة مـن ا ا
ــالي الــتـــحــويـل واالســتـــثــمـــار ا
والـــدفع االلـــكـــتـــروني احلـــذر من
حــاالت الـتـالعب والــتــزويـر الــتي
ـناصب تمـثـلت بـتـقـد شـاغـلي ا
ــؤســسـات الـرفــيــعــة في بــعض ا

الـية تـقد وثـائق اتضح الحـقا ا
ــوجب اجــابـات عـدم صــحــتـهــا 
ؤسسات رسمية) الفتا الى ان (ا
ـالــيــة ســتــكـون مــســؤولــة امـام ا
الـــبــنـك او اجلــهـــات الـــرســـمـــيــة
االخـــرى فـي حـــال اكــــتـــشـــاف ان
الوثـائق من قبـلـها غـير صـحيـحة
كمـا تـتـحـمل الـتـبعـات الـقـانـونـية
كــافــة) وتــابع انـه (الــزم جـــمــيع
ـالـية بـتـاشـيـر الذي ؤسـسـات ا ا
يشـغل مـنصـب مراقب امـتـثال في
مــــصــــرف االنــــصــــاري االسالمي
وعدم الـسـمـاح بـشغل ايـة وظـيـفة
ه وثـيقـة مـزورة الى الـبنك لتـقـد
بعد ورود االجابات الرسمية التي

تؤكد عدم صحتها). 
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دينة). تميز اهل ا برنامجها ا
كــمـا  االعالن خالل الــبــرنـامج
عن تـــكـــر الــبـــزاز لــفـــريق اهل
ـنـاسـبـة مـنح الـسـياب ـديـنـة  ا

القالدة.

نيجرفان البارزاني 
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توفي يوم امس األحد السياسي
ـصـري اخملـضـرم خـالـد محـيي ا
الدين آخر أعـضاء مجـلس قيادة
ثـورة  23يــولــيــو تـمــوز عن 95

عاما.
وقالت مـنى عـبد الـراضي عـضو
ركـزيـة حلزب الـتـجمع الـلجـنـة ا
الـــوطــني الـــتــقـــدمي الــوحــدوي
ــعـــارض الــذي أســسه مــحــيي ا
الــديـن في عــام  1977إنه فــارق
عادي الطبي احلياة في مجمع ا
ــســلــحــة في جــنـوب لــلــقــوات ا
الـقـاهـرة الـذي نـقل إلـيه الـسـبت

متأثرا بنزلة شعبية حادة.
وكـــان مـــحــيـي الــديـن وهــو من
ـحافظـة القـليـوبية أسرة ثـرية 
اجملاورة لـلقاهـرة أحد الـضباط
ــلك األحــرار الــذين أطــاحــوا بــا
فاروق في  1952ثم أعلنوا قيام

اجلمهورية في العام التالي.
و حل مــجــلس قــيــادة الــثـورة
الذي تشكل من  14عضوا عندما
انــتـــخب رئـــيـــسه جـــمــال عـــبــد
الناصر رئيسا للبالد في .1956

ـولـود في وكـان مـحـيي الـدين ا
آب  1922 قـد تـخلـى عن رئـاسة
حـــزب الــتـــجــمـع الــيـــســاري مع
تــــقــــدمه في الــــسـن. واخــــتـــاره
احلـــــزب رئـــــيــــــســـــا جملـــــلـــــسه
االستشاري لكنه تقاعد اختياريا
من رئاسة اجملـلس منـذ سنوات.
ومــثل مـحــيي الــدين دائـرة كــفـر
شـكر بـالـقلـيـوبيـة عـدة مرات في
ــــصـــري. ومــــنـــحه ـــان ا الـــبــــر

ـؤقت عـدلـي مـنـصـور الـرئــيس ا
قالدة النيل ارفع وسام مصري

عام .2013
الى ذلك أثــــارت تــــصــــريــــحـــات
ـصــري سـعـد الـدين ي ا االكـاد
ابــــراهــــيم  رئــــيـس مــــركــــز ابن
خـــلـــدون عن عـــزمه عـــلـى زيــارة
ـقبـلة اسرائـيل خالل االسـابيع ا
ضـمن وفد شـعـبي مـصـري يضم
مــثــقـفــ ومـواطــنــ ردود فـعل
غــاضــبـة خــاصــة ان االعالن عن
تلك الزيارة جاء بعد اشهر قليلة
من زيـارته السـرائـيل حيـث القى
محاضرة فى جامعة بن غوربون
وفـى اول رد فـــــعـل عـــــلـى تـــــلك
الــزيــارة تــقــدم احملــامي ســمــيـر
صــبــرى بــدعــوى قــضــائـيــة الى
حـاكمته النـائب العـام مطـالبـاً 
مـتـهـمـا ايـاه بـاخلـيـانه الـعظـمى
من جانبه شـن النائب مـصطفى
بــكــري هـــجــومـــا عــنــيـــفــا عــلى
ابــــراهــــيم مــــتــــهــــمــــا ايــــاه فى
تــــــصــــــريـــــحــــــات لـ(الــــــزمـــــان)
بـــالــتــآمـــرعــلى مـــصــر من خالل
ؤتمر االقليات فى العالم دعوته 

والذي عقد فى قبرص .

الـــــنـــــافـــــذ وقـــــوانـــــ الـــــوزارات
ُــؤسَّــسـات والــهـيــآت األخـرى) وا
ـة تــقــتــضي ــســؤولــيـَّ وتــابع ان (ا
اإلحـاطة ببنود ومضام القوان
ـــســـات ُـــؤسـَّ الــــتي حتــــكم عــــمل ا
ة كـحـدٍّ أدنى لـلـمُـؤهالت احلـكــومـيـَّ
ــرهــــا في أعــــضـــاء الــــواجب تــــوفـُّ
مــــجـــــلس الـــــنــــوَّاب الــــســـــلــــطــــة
ة) واضـاف الـبـيـان ان الــتـشـريـعـيـَّ
يـعلم  ومـنهم مُـطلـقو تلك (اجلـميع
الــتـصــريـحـات أنَّ الــهـيــئـة  كـانت
ُــبـادرة الـوحــيـدة لــرفض شـمـول ا
ال جـرائم الفساد والـتجاوز على ا
الـعام بـأحكـام قانـون العـفو الـعام
وأرسـلـت اعتـراضـهـا إلـى اجلـهات
ـنت أسـبـاب ذلك ذات الــعالقـة وبـيـَّ
االعـتـراض مُـشـخـصـةً اخلـطـأ قبل
هم اي - مطلـقو تلك وقـوعه بيد أنـَّ
الـتـصـريـحـات واالنـتـقـادات  –رغم
عــدم حـمـلـهـم اعـتـراضـات الــهـيـئـة
عــــلى مــــحــــمل اجلــــد ورفـــضــــهم
ـة انـبـروا الـيـوم مــنـاقـشـتــهـا الـبـتـَّ
ة وتـزامـنـاً مع احلـمـلـة االنـتـخـابـيـَّ
لـيلقوا اللوم عليها; بسبب ترشيح
َّن حـقَّقـت الهـيئـة  مـعهم أو عـددٍ 
اتُّــهِــمُــوا بــجــرائم الــفــســاد وهــدرٍ

للمال العام لالنتخابات).

تـقد مُقترحاتٍ ومُسوَّدات قوان
ومـــشــاريع وبـــرامج عـــملٍ وخــططٍ
تُـسهِمَ في مُـساندة ومُعـاضدة عمل
وزارات الـدولة ومُؤسَّسـاتها خدمةً
ُفوَّضيَّة لـلمصلحـة العامَّة ومنـها ا
ُـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات إذ الـعـلـيـا ا
سـبق لـلهـيئـة  أن قدَّمت مُـقتـرحاتٍ
عـديــدة بـشـأن قـانـون االنـتـخـابـات
وكـذلك قانون العفو العامّ لم يُؤخَذْ
بـها رغم أنَّهـا مقتـرحات ومشاريع
ة مُـنبـثـقـة من رحم الـتـجـربة عـمـلـيـَّ
الـتي خـاضتـهـا الهـيـئة  وال سـيـما
فـي الـسـنـوات الــثالث األخـيـرة من
عــمـلــهـا) واوضـح الـبــيــان ان (مـا
يُــثـيــرُ االسـتـغــراب ذلك الـتــنـاقض
ُطلقي تلـك التصريحات الـواضح 
فـهم من جـهـةٍ يرفـضـون مُقـتـرحات
الـهـيـئـة  ومـشـاريع الـقـوانـ التي
ـتنـعون من مـناقـشة تـقـترحـها و
اعـتـراضاتـها عـلى بـعض القـوان
األخــرى فـيــمــا يـنــبـرون من جــهـةٍ
أخـــرى إلى إطالق الــتـــهم جــزافــاً
مُـحمل الهيئة  مسؤوليَّاتٍ ومهامَّ
هـي خارجة عن صالحيَّـاتها وتقع
ضـمن مـهامّ واخـتصـاصات جـهاتٍ
ــنــا ـســـاتٍ أخــرى; لـــذا فــإنـَّ ومـــؤسـَّ
نـدعوهم إلى مراجعة قانون الهيئة

سـلـطـة واخـرى هي واو الـعـطف و
واو الـــعـــطف في قـــواعـــد الـــلـــغــة
ــكن ان تــكــون عــلى الــعـــربــيــة ال
ســبـيل الــتـراتـبــيـة او عـلـى سـبـيل
الـتفضيل ب مسمى واخر) واداة
ــشـاركـة ـعــيـة وا الــعـطف تــفـيــد ا
واضــاف (لـذا قـضت احملــكـمـة بـرد
راسم رقم 4 دعـوى الطعن بنظام ا
لـــســـنــة  2016الـــذي اعـــتـــمــد في
هام تـرتيب العناوين الواردة فيه ا
الـذي يتـوالها  كل عـنوان وارد فيه
حـاكـما لـضبط الـتـراتيـبيـة الواردة
فـيه وهـذا يـجـد سـنـده فـي الـفـقرة
ــــــادة   58 مـن ثـــــــانـــــــيـــــــا  مـن ا
الــدســتــور).  فـيــمــا عــبـرت هــيــئـة
الـنزاهة عن استغرابها من تناقض
بـــعـض الـــنـــواب وحـــثـــتـــهم عـــلى
اإلحاطة بالقوان التي حتكم عمل
ـؤسسـات احلكومـية .وقـال  بيان ا
لـلهيئـة امس انه (تظهرُ بـ الفينة
واألخـــرى تـــصـــريـــحـــات لـــبـــعض
وَّاب تُحملُ الـهيئة  مـسؤوليَّاتٍ الـنـُّ
ـهـامَّ بعـيـدةٍ كلَّ البـعد وتـطـالبُـها 
عـن اخـتـصـاصـهـا احلـصـري الـذي
رسـمه وحـدَّده قانـونـها الـنـافذ رقم
 30لـــــســــنــــة  2011 واضــــاف ان
ــرَّاتٍ عـدَّةٍ إلى (الــهــيـئــة  بـادرت و
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ردت احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا
دعـوى الطعن بعدم دستورية نظام
ـــراسم  وحتـــكم بـــأن مــا اوردته ا
ـــادة  47مـن الــدســـتـــور وبـــذكــر ا
الــســلــطــات الـثـالث الـتــشــريــعــيـة
والـتـنفـيـذيـة والقـضـائيـة كـان على
سـبـيل الـتـعـداد ولـيس عـلى سـبيل
الـتــراتـبـيـة او الـتـفـضـيل بـ هـذه
الـسـلطـات .وقال  الـناطق الـرسمي
بـاسم احملكمة اياس السامــوك في
بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان ) أمس ان
(احملـــــكــــمـــــة االحتـــــاديــــة قـــــضت
ــنـــعــقــدة بــتــاريخ بــجـــلــســتــهــا ا
الـسادس من ايار اجلـاري  برئاسة
الـقاضي مدحت احملـمود وعضوية
ـقـامة الـقـضـاة كـافـة في الـدعـوى ا
مـن رئــيس مـــجــلس الـــنــواب ضــد
رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء اضـــافــة
ـادة  47من لــوظـيـفـتـهـمـا الى ان ا
الـدستـور حيـنمـا  ذكرت الـسلـطات
الـثالث  الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة
والـقضـائية كـان ذكرها عـلى سبيل
الــــتــــعـــداد ولــــيـس عـــلـى ســـبــــيل
الـتراتـبيـة او التـفضـيل ب سـلطة
واخـرى الن الـواو  الـواردة ب كل
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