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الـوزراء ضـرورة إجـراء انـتـخـابات
وعدها احملدد) ان كردستـان  بـر
مــضـيــفـاً ان ( ايــة جــهـة لم تــطـلب
رسمياً تأجيل االنتخابات واحلزب
ـــقـــراطـي يـــؤيــــد إجـــراءهـــا الــــد
ـوعدها).وفي سـياق آخر قال إن
ـــوحـــدة لـــلــكـــرد في ـــشـــاركــة ا (ا
قـبلـة أمر في احلـكومـة العـراقيـة ا
غـــايـــة األهــــمـــيـــة) مـــضـــيـــفـــاً أن
(مــفـــاوضــات تــشــكــيل احلــكــومــة
ســتـــبــدأ فــعــلــيـــاً بــعــد مــصــادقــة
الـــنــتــائـج).وبــشــأن الـــعالقــات مع
بـــغــداد قــال ان (اجـــتــمـــاعــنــا مع
رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبادي في
بــغــداد كــان جــيــداً  لــكن احلــلـول
اجلـــذريــة لـــلــخـالفــات بـــ أربــيل
وبـغداد بـانتـظار تـشكـيل احلكـومة
ــقـبـلـة) وتــابع ان (الـعالقـات مع ا
ــنــطــقــة عــادت إلى بــغــداد ودول ا
طـبـيـعـتـهـا ولـيـست لـديـنـا خـطـوط
حـــمــر عـــلى أحـــد في بــغـــداد ومــا
نــريــده لـــيس شــروطــاً بل نــطــالب
بـتحـكيم الـدستـور من أجل حتقيق
االســتــقــرار) مــؤكــداً أن (الــشــعب
الـعـراقي أثـبت في االنتـخـابات أنه
ال يـعـادي الكـود وخطـأ فرضـية من
كـانــوا يـظـنـون أنـهم سـيـحـصـلـون
على األصوات جملرد سوء تعاملهم
مع اإلقـلـيم ) مـضـيـفًـا (انـنـا نـلمح
ظلم نـوراً يلـوح في نهايـة النـفق ا
ونـــحن عــلى وشـك اخلــروج مــنه )
فـي إشارة إلى األزمة الـتي عصفت
اضـية. بـاإلقـليم خـالل السـنـوات ا
وأردف قـائالً إن (فـتح الـطـريق ب
أربــيل وكـركـوك يـعـتــمـد عـلى عـمل
ــشــكــلـة مع ــشــتــركـة ا الــلــجــنـة ا
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ــقــراطي أكــد رئـــيس احلــزب الــد
الــكـردسـتــاني مـسـعــود الـبـارزاني
عــودة الـعالقـات مع بــغـداد وبـقـيـة
الـعــواصم إلى طـبـيـعـتـهـا كـاشـفًـا
مـجــدداً الـرغـبـة بـتـعـزيـزهـا فـيـمـا
كــــــشـف رئــــــيـس وزراء االقــــــلــــــيم
نـــيــجــيــرفــان الـــبــارزاني عن عــدم
وجــود خـطـوط حـمـر  لـدى االقـلـيم
عــلى أي شــخـص في بــغــداد.وقـال
مـسعود الـبارزاني في كلمـة القاها
ـــؤتـــمــــر الـــثــــامن الحتـــاد خـالل ا
شـبيبـة كردستـان امس الثالثاء إن
(الـتـوصل إلى حـلـول سـلـمـيـة عـبر
احلــــــوار هــــــو احلل األفــــــضل ألن
اسـتخدام احلـديد والنـار ضدنا لن
ــــتــــنـــا شــــيــــئـــا) يــــنـــال مـن عـــز
(نـحن مقتـنعـون بأن إجراء مـضيـفاً
اسـتفتاء االستـقالل لم يكن مخالفاً
لـلـدسـتور وأحتـدى بـالـدليل كل من
يـدعي غيـر ذلك). وشدد عـلى القول
أن (االســتـقـالل مـشــروع مـوغل في
الــتــاريـخ مــنــذ أكــثــر من ألف عــام
لــكـنــنـا ولــيس بــدعـة مــسـتــحــدثـة
دخـــلــنــا اآلن في مـــرحــلــة جــديــدة
ـنطقة وعالقـاتنا مـع بغداد ودول ا
عــادت إلـى طــبــيــعــتـــهــا ونــســعى
لــــتـــــعــــزيــــزهــــا أكـــــثــــر).ومــــضى
(مـطــالـبــنـا احلــالـيــة تـتــمـثل قــائالً
بـتــحـقـيق الـشـراكـة احلـقـيـقـيـة في
ـــان احلـــكـم والـــتـــوافـق في الـــبـــر
ــــــؤســــــســــــات والــــــتــــــوازن فـي ا
فـالـسـيـاسات الـسـابـقـة في الـعراق
أثـــبـــتت فـــشــلـــهـــا) الفـــتــاً إلى أن
ـانيـة أثـبتت أن (االنـتـخـابات الـبـر
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
هو األول على مستوى العراق رغم
ســــرقـــة مـــا ال يــــقل عن 4 - 6  من
ـتــنع عن خـلق مــقـاعـدنــا لـكـنــنـا 
مــشــكــلــة لــهــذا الــســبب) بــحــسب
قــولـه.وبــشــأن انــتــخــابــات إقــلــيم
كـردسـتان قـال (ليس صـحـيحـاً ما
ـــبـــعــوث يُـــشـــاع بــشـــأن تـــقــد ا
اخلــــاص لــــلــــرئــــيس االمــــريــــكي
مــاكـغــورك طــلـبــاً لـلــتـأجــيل وهـو
يـؤكد أن هذا شأن داخلي كما أننا
ال نـتلـقى أوامر خـارجيـة من أحد).
بدوره أكد نيجيرفان البارزاني ان
االقـلــيم لـيـست لـديه خـطـوط حـمـر
عـــلى أحـــد في بــغـــداد.وقــال خالل
مــؤتــمـــر صــحــفي في اربــيل امس
(أكـــدنـــا خالل اجـــتـــمـــاع مــجـــلس
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{ اســطــنـبــول - ا. ف. ب:  حتـدّث
الـــــرئــــيس الـــــتــــركي رجـب طــــيب
إردوغـان هـاتـفـيـا امس مـع نـظـيره
الـــفــنـــزويــلـي نــيـــكــوالس مــادورو
مــؤكـدا دعــمه بــعـد االعــتـداء الـذي
اســـتــهــدفـه الــســبـت في كــراكــاس
وزعـمت الـسلـطـات الفـنـزويلـية أنه
نُــفــذ بــواســطـة طــائــرات مــســيـرة

محمّلة عبوات ناسفة.
وقــالت مــصــادر رئــاسـيــة تـــركــيـة
ـة الـهـاتـفـية وجّه ـكـا خالل هـذه ا
الـرئـيس إردوغان لـلرئـيس مادورو
أطـيب تـمـنـيـاته في أعـقـاب اعـتداء

السبت.
ــــصــــادر أنّ إردوغـــان وأضــــافت ا
أعــرب أيـضــا عن أفـضـل تـمـنّــيـاته
بــالـشـفـاء لـلـجــنـود الـذي أُصـيـبـوا

خالل تلك الواقعة.

وقــال نـــيــســتــور ريــفــيــرول وزيــر
الــداخـلــيـة الــفـنــزويـلي إن ســبـعـة
جـنـود أصـيبـوا في واقـعـة الـسبت

في كاراكاس.
وقــــال مـــادورو فـي كـــلــــمـــة عــــبـــر
الـتلـفزيـون واإلذاعة بـعيـد الواقـعة
الــيـوم حـاولـوا اغــتـيـالي مــضـيـفـا
انــفــجـر جــسم طــائـر أمــامي وكـان
االنــفــجــار كــبــيــرا مــشـيــرا إلى أن

انفجارا آخر وقع بعد ذلك.
وتـابع ال شـك لدي إطـالقا بـأن اسم
خـوان مـانويل سـانتـوس وراء هذا

االعتداء.
وفـي بـــوغــوتـــا نـــفـت احلـــكـــومــة
الكولومبية نفيا قاطعا هذا اإلتهام
مـعـتـبـرة أن ال اسـاس له ووصـفـته

بأنه عبثي.
وتــبــنت مـجــمــوعـة مــتــمـردة غــيـر

مـــعـــروفـــة مـــؤلـــفـــة من مـــدنـــيـــ
وعسكري الهجوم في بيان يحمل
تـوقـيع احلـركـة الـوطـنـيـة لـلـجـنود
ـــدنـــيـــ نــشـــر عـــلى شـــبـــكــات ا

التواصل االجتماعي.
ومـع تـوتــر الــعالقــات بــ تــركــيـا
والـغـرب يـبـنـي إردوغـان ومادورو

حتالفا يزداد قوة.
وفـي تــمـوز حــضــر مــادورو حــفل
تـنـصـيب إردوغـان لـواليـة رئـاسـية
جــــديـــدة. وقـــد رحّب بـه الـــرئـــيس
نـاسـبة واصـفا الـتـركي في هـذه ا
إيـــاه بــــأنه صـــديق مـن فـــنـــزويال
ـتـعدد وأحـد قـادة العـالم اجلـديد ا

األقطاب.
وخـالل زيـارة دولــة الـى انـقــرة في
ــــــاضي اشـــــاد تــــــشـــــرين االول ا
مـــادورو بــاحلـــقـــبــة اجلـــديــدة في
الــــعالقــــات مع تــــركــــيــــا وأكـــد ان
الــبـلـدين يــؤمـنــان بـعـالم مــخـتـلف

متعدد االقطاب.
كـما حل مادورو ضـيفا غـير متوقع
عــلى قــمــة الـدول اإلسالمــيــة الـتي
دعـــا إلــيـــهــا إردوغــان فـي كــانــون
االول2017  إلدانــــــــة اعــــــــتـــــــراف
ـتحدة بـالقدس عـاصمة الـواليات ا

إلسرائيل.
مـن جــــانب اخــــر  قــــال الــــرئــــيس
ـــنـــتــخـب أنــدريس ـــكـــســيـــكي ا ا
مـانويل لوبيز أوبرادور امس ان ال
ـســتـقـبل أحــد سـيُـهــدّد بالده في ا
بــبـنــاء جـدار عــلى احلـدود في رد

عـلى تصريـحات الرئـيس االمريكي
دونالد ترامب.

وشــــدد لـــوبــــيـــز أوبــــرادور الـــذي
ســـيــتــولـى مــنــصـــبه في األول من
ــكـــســيك كـــانــون األول عـــلى أنّ ا
ســتــصـبح قــوّة وســتُـغــيّــر تـوازن
الــقــوى. لن يُــهــدّدنــا أحــد بــإغالق
حــدودنــا أو بــعـســكــرة احلـدود أو

ببناء جدار.
وًا كسيك ستشهد  وأضاف أن ا

وستكون هناك وظائف.
وكـــــان تـــــرامـب كـــــتب فـي اآلونــــة
األخــيـرة عـلى تــويـتـر أنّ الـواليـات
ــتـحــدة حتـتــاج إلى حــدود آمـنـة ا
ـكــســيك ســجـلت خــصــوصــا ألنّ ا
عـددا قــيـاسـيـا من عـمـلـيـات الـقـتل

عام 2017.
فـي منـتـصف تـموز الـفـائت أجرى
وزيــر اخلــارجـيــة االمــريـكـي مـايك
بـومـبـيـو "حـوارا وديـا مع الـرئيس
ـنتـخب في مـكـسيـكو ـكـسيـكي ا ا
وسـط تـــــزايــــــد اخلـالفـــــات عــــــلى

مواضيع عدة ب بلديهما.
وتـرأس بـومـبـيو وفـدا مـهـمـا يضم
وزيــر اخلـزانـة ســتـيف مـنــوتـشـ
ووزيــرة األمن الــداخــلي كــرســتـ
نـــيــلــسن وصــهـــر دونــالــد تــرامب
ومـســتـشـاره جـاريـد كـوشـنـر. لـكنّ
مـــنــاقــشــات الــوفـــد االمــريــكي في
وضوع مـكسـيكـو لم تتـطرق إلـى ا
ـتـعـلّق بـبـنـاء جـدار على اجلـدلي ا

كسيكية. احلدود االمريكي ا
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تنـبئ اجلوي صـادق عطية تـوقع ا
قـرب انـحـسار مـوجـة احلر الالهب
رغـم  استمرار االرتـفاع في درجات
احلـــرارة خـالل األيـــام الـــســـبـــعـــة
ـقـبـلـة لـتـبقـى مقـاربـة لـلـخـمـس ا
مـئـوية . وكـتب عطـيـة في صفـحته
عـــلـى فـــيـــســـبـــوك امس الـــثالثـــاء
(تـــســتـــمــر درجــات احلـــرارة عــلى
حـالها تـقريبـا خالل االيام السـبعة
ــقــبــلــة وكـذلـك تـســتــمــر الــريـاح ا
شــمــالـــيــة غــربــيــة مع فــتــرات من
الــسـكــون لـيال في مــدن اجلـنـوب)
مــــوضــــحًـــا ان (درجــــات احلـــرارة
ـعدل سـتـسـتـمر بـتـسـجل أقل من ا
الــعــام الــســنــوي طــوال شــهــر آب
اجلـاري يـعـني أن الـصـيف الالهب
أوشـك عـلى الـنـهـايـة دون مـوجـات
حـر قـويـة). وتـابع عـطـيـة (البـد من
إعــادة الــنـــظــر في مــا يــذهب الــيه
الــبــعض من أن مــنــخـفض الــهــنـد
احلـراري هـو سـبب مـوجـات احلر
والــــدلــــيـل ان قــــيم الــــضــــغط اآلن
وخـالل الصـيف تسـجل مـستـويات
مـتدنيـة) مضيـفًا أن(الرطـوبة تبدأ
ــنـخـفض عــادة بـعـد مــا يـضـعف ا
ـوسـمي الـضـحل مع بـدايـة شـهر ا
تـقلبة ايـلول ويبـدأ تأثير الـرياح ا
-نـسيم البـر الغربي ونسـيم البحر
اجلــنـوبـي الـشــرقي الـرطب مــسـاء
عـــلـى جــنـــوب الـــبـالد اال اذا كــان
ـنـظـومة هـنـالك كالم آخـر حلـركـة ا
الـضغطية ألن الرياح تتبع الضغط

اجلـــوي في حـــركـــتـــهــا). ودخـــلت
خـــمس مـــدن عـــراقــيـــة تـــصـــنــيف
ــنـاطق األعـلى بـدرجـات احلـرارة ا
عـــلى مـــســتـــوى الــعـــالم خالل 24
ـاضــيـة. ونـشــرت مـحـطـة ســاعـة ا
ــعــنــيــة بــاألنـواء بالســيــرفــيــلي ا
اجلـوية  في كـاليـفورنيـا األمريـكية
جـدوالً بـأعـلى درجـات احلـرارة في
الــعـالـم أظـهــر دخـول خــمس مـدن
عــراقـيـة الـتـصـني  الـذي يـضم 15
مــديـنــة . وجـاءت مــنـطــقـتــا مـطـار
الــبــصـرة واحلــسـ فـي الـبــصـرة
ـرتــبــتـ الــرابـعــة واخلـامــسـة بــا
بـــــدرجـــــة حـــــرارة تـــــبـــــلغ 40.69
و 40.68 عـلى التوالي فـيما جاءت
مـنـاطق العـمـارة وعلي الـغربي في
مــيـــســان والــفــاو  بــالــبــصــرة في
ــــراتب الـــثــــامـــنـــة والــــعـــاشـــرة ا
واحلـاديـة عشـرة على الـتوالي. من
جــهــة اخــرى قــالت وزارة الــطــاقـة
الــــكـــوريـــة اجلــــنـــوبــــيـــة امس أن
احلـكـومـة سـتخـفض نـسـبـة رسوم
الــكـهـربــاء لألسـر بـصــورة مـؤقـتـة
خـالل شـــهـــري تـــمـــوز وآب جـــراء
ــرتـــفــعــة الــتي مـــوجــة احلــرارة ا
ـاضي. ضــربت الــبالد االســبــوع ا
ونـقـلت وكـالـة (يـونـهـاب) الـكـوريـة
عـن وزيــر الــتـــجــارة والــصـــنــاعــة
والـطـاقـة بـيك ون-غـيـو قوله خالل
اجــتـمـاعه مع مــسـؤولي احلـكـومـة
واحلــزب احلــاكم بــهــدف تــسـهــيل
الي لفـواتير الـكهرباء مع الـعبء ا
ارتـــفـــاع احلـــرارة ان (احلـــكـــومـــة
تـسـعى لـتـسـهـيل نـسـبـة الـكـهـرباء

الــتـزايــديـة في تــمـوز وآب ونـحن
سـاعدة احملـروم أيـضـا نخـطط 
عـلى البقـاء في درجة حرارة باردة

في الصيف احلار). 
وتعرضت البالد لطقس حار مفرط
ألســابــيع ارتــفــعت خاللــهــا درجـة
احلـــرارة فـي ســـيـــئـــول الى 39.8
ــــاضي درجــــة يـــــوم األربــــعــــاء ا
ورفـعت مـوجـة احلـرارة القـيـاسـية

مــخـــاوف من فــواتــيــر الــكــهــربــاء
نازل.  العالية في ا

ووجـه الرئـيـس مـون جيـه إن كـبار
ـــســـؤولـــ بـــوضـع الـــتـــدابـــيــر ا
ـالي الـناجم عن لـتـخـفيف الـعبء ا
فــواتـيــر الـكـهــربـاء الــعـالــيـة الـتي
تـتـحـمـلهـا األسـر في شـهـري تـموز
وآب وزيــادة تــقــد تــخــفــيــضـات
لـنـسـبـة الـكـهـربـاء لألسـر مـحدودة

ـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــآت الـــــــــــــدخــل وا
االجـــتـــمـــاعـــيـــة.وتـــطـــبق كـــوريـــا
اجلـــنـــوبــيـــة نـــســبـــة الـــكــهـــربــاء
الــتــزايـديــة فـقـط لألسـر وتــفـرض
نـسـبـة أعـلى لألسر الـتي تـسـتـهلك

الكهرباء أكثر. 
وتـــســبب هــذا الـــنــظــام في زيــادة
األعـــبــاء عــلـى األســر مــقـــارنــة مع

القطاع الصناعي.
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اخرى ضـبـطت قوة تـابعـة لـهيـئة
احلشـد الـشعـبي عـشرة صـهاريج
لـتـهـريب الـنـفط اخلـام في بـيـجي
ـحــافــظــة صالح الـديـن. وقـالت
الـهـيـئـة فـي بـيـان امس إن(قـيـادة
عمليات احلشـد في بيجي تمكنت
من ضبط عشرة صهاريج محورة
محـمـلة بـالنـفط اخلـام) موضـحة
أن (الــعـــمــلــيـــة تــمت بـــنــاء عــلى
مـعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة دقــيـقـة
لـعمـلـيـات احلـشـد ونـصب كـمائن
دامت اكـثــر من اســبـوعــ ضـمن
ـسـؤوليـة في بـيـجي من قـواطع ا
جهـة الـصيـنيـة). واضـاف البـيان
أنه (ســــيـــتم اتــــخـــاذ االجـــراءات
هرب وتـسليمهم االمنية بـحق ا
الى اجلـهــات اخملـتــصـة لـيــنـالـوا
جـزاءهم الـعـادل). واعـلـنت هـيـئـة
ـنــافـذ احلـدوديــة عن ضـبط 13 ا
ســـيـــارة مـــســـتـــوردة مـــخـــالـــفــة
لــلــضــوابط في مــنــفــذ طــريـبــيل.
وقالت الـهـيئـة في بـيان  امس ان
ـــنـــفـــذ طـــريــبـــيل (الـــعـــامـــلــ 
احلــدودي تـــمـــكــنـــوا يــوم  6 آب
اجلـــــاري مـن ضـــــبط ســـــيـــــارات
مــســتـــوردة نــوع نــيـــســان ســني
عــدد 13 مـــخــالـــفـــة لـــلــضـــوابط
إلكــتـــشــاف عـــدم وجــود اجــازات
اسـتــيـراد أصــولــيـة بــعـد تــدقـيق
معـامالتهـا الكمـركيـة ومطـابقـتها
مع الـــســـيـــارات) مـــوضـــحـــة ان
عامالت الكمركية (العجالت مع ا
ضبطت خارج احلرم الكمركي من
جانب منتـسبي البـحث والتحري
ـنافـذ احلدوديـة).واكد في هيـئة ا
الــــبـــيــــان (إحــــالـــة الــــســــيـــارات
ــعــامالت أمــام أنــظــار قــاضي وا
الـتــحــقـيق في مــحــكـمــة الـرطــبـة
التــخــاذ اإلجــراءات الـــقــانــونــيــة

ـقــصـرين). الى ذلك ومـحـاســبـة ا
أعــلـنـت الـهــيــئــة احـالــة مــســافـر
اجنـبي للـقضـاء بحـوزته تأشـيرة

مزورة في مطار بغداد .  
وقـالت فـي بـيــان امس ان (مـنــفـذ
مطار بغداد الدولي احال مسافراً
يــحــمـل اجلــنــســيـــة االوكــرانــيــة
بـحـوزته إقــامـة مـزورة كـان يـروم
السفر الى كييف  –اوكرانيا على
مـ اخلطـوط اجلـويـة الـعـراقـية
بـعـد أن  كـشـفــهـا اثـنـاء تـدقـيق
جــوازه عــلى كــاونــتــر اجلـوازات
و فـحصـهـا في مـخـتـبـر حتـليل
ـزورة في مـكـتب اقـامة الوثـائق ا
ـطار) مـؤكدة (اتـخاذ وجوازات ا
االجـراءات الــقـانــونـيه بــحـقه من
ـــطــار جـــانب مــديـــريـــة مــنـــفــذ ا
واحـالــته لــلـقــضـاء). وفي مــسـار
آخـر  قــضت احملـكــمـة اجلـنــائـيـة
ـركزيـة بـإعـدام خـمـسـة عـنـاصر ا
ن اشـتـركـوا من تـنـظـيم داعش 
بــالــقـتــال ضــد الــقــوات االمــنــيـة
في نــــيــــنــــوى واالنــــبــــار.وقـــال
ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم مـجـلس ا
الـــــــقــــــضـــــــاء االعــــــلـى عــــــبــــــد
السـتـار بـيـرقـدار في بـيان  امس
ان احملكمة (نظرت قـضايا خمسة
مدانـ بـاالنـتـماء لـتـنـظيم داعش
االرهابي عـمـلوا في مـفـاصل عدة
في الـتـنظـيم واشـتـركـوا بـالـقـتال
ضد الـقـوات االمنـية والـعـسكـرية
في مـحــافـظـتـي نـيـنــوى واالنـبـار
فــضالً عـن ارتــكــابــهـم عــمــلــيــات
ارهـابـيـة) مـضــيـفـا ان (احملـكـمـة
اصدرت احـكامـهـا باالعـدام شنـقاً
ـــــدانـــــ ـــــوت بـــــحق ا حـــــتـى ا
ــادة اخلـــمــســـة وفــقـــاً الحــكـــام ا
الـرابـعة / 1 من قـانـون مـكـافـحـة

االرهاب). 
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عثـرت الـقوات االمـنيـة عـلى جثث
 12من عــــنــــاصــــر داعش  بــــعـــد
اســـتـــهـــداف (كـــهف) لـــعـــنـــاصــر
ـحافـظـة االنبـار .وقال التـنـظيم 
الناطق باسم مركز اإلعالم األمني
الـعــمـيـد يــحـيى رســول في بـيـان
امـس انه (بـــــــإشــــــراف قــــــيــــــادة
ـشـتركـة وتنـسيق مع العـملـيات ا
قــيــادة عــمــلــيــات اجلــزيــرة نــفــذ
طـيـران الـتـحــالف الـدولي ضـربـة
جويـة استـهدفت كـهفـا يوجـد فيه
عناصـر إرهابية فـي أحد الوديان
شمال غرب راوة) مضيفًا انه(بعد
ـكان اسـتـطالع قـواتـنـا االمـنـيـة ا
ـســتـهــدف  الــعـثــور عـلى 12 ا
جـثـة لـعـنــاصـر داعش مع تـدمـيـر
عجـلـتـ ودراجة وأكـداس اعـتدة
وأحـــزمـــة وعــــبـــوات).وبـــحـــسب
رسـول فــإنه (وفـقــا لـلــمـعــلـومـات
ؤكـدة فإن من بـ القـتلى خالل ا
هذه الضربة قيادات في عصابات
داعش اإلرهابـيـة). الى ذلك نـفذت
قـوات تــابـعــة لـلــحـشــد الـشــعـبي
امس عـمــلـيـة امــنـيـة لــلـبـحث عن
مطلـوب في كركـوك.وقال احلشد
في بـــيـــان ان (قـــطـــعـــات الـــلــواء
الثـاني والعـشرين في احلـشد من
الـفــوج االول والــسـادس وســريـة
اإلســنـاد بــاشــرت بــالــتــعـاون مع
قـوات الشـرطـة االحتـاديـة عـمـلـية
امنية واسعه شرق كركوك شملت
قــــرى قـــرة قــــول - اخلـــاشــــوكـــة
ووادي ابــــو خــــنــــاجــــر وبــــعض
ــمــتــدة لـــنــهــر الــزاب ــنــاطـق ا ا
االسـفل) مــضـيــفًـا ان (الــعـمــلـيـة
انــطــلـقـت بـعــد ورود مــعــلــومـات
امنية واستخبارية بوجود حترك
لالرهـابيـ الـفـارين من مـواجـهة
احلــــشــــد الـــشــــعــــبي والــــقـــوات

االمنية). 
 وبـحــسب الـبــيـان فـقــد (اسـفـرت
الـعمـلـيـة عن ضـبط كـدس لـلـعـتاد
وعــجـــلــة مــفـــخــخـــة). وضــبــطت
القوات األمنـية في قيادة عـمليات
نــيـــنــوى مـــضــافـــة حتــوي مــواد
ـسـؤولـية غـذائـيـة ضـمن قـاطع ا
بـحــسب رســول الــذي اضـاف في
بـــيــــان امس ان(قـــوة مـن قـــيـــادة
عمليات صالح الدين تمكنت وفق
معـلومـات دقيـقة من الـعثـور على
صـاروخ كــاتــيــوشـا و 4 عــبـوات
قمـعـية و 56 هيـكل عبـوة قـمعـية
مــشــيــراً الى في قــضــاء بــيـــجي)
(عــثــور قــوة أخـــرى من الــقــيــادة
نفسـها على  24 عبوة عـلى شكل
وعــاء  جــلـيــكــان  خالل تــطــهــيـر
وتـفـتـيش خط أنــابـيب الـنـفط من
ـمـتـد مـصـفى بـيـجي الـصـيـنـيـة ا
إلى مـــصــفى الـــدورة). من جـــهــة
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اكــد رئـيس الـوزراء حــيـدر الـعـبـادي
اصـــداره تــوجــيــهـــاً بــإحــالــة وزراء
سـابـق ومـسـؤول كـبـار الى هيـئة
الـنزاهة مـؤكدًا ان الئحـة جديدة من
احملـــالـــ ســتـــعـــلن قــريـــبًـــا. وقــال
الــعـبـادي خالل مــؤتـمـره الــصـحـفي
االســبــوعي أمس (وجــهــنـا بــاحــالـة
وزيـــرين ســـابـــقــ مـن الــصـــنـــاعــة
ديرين والـتربية الى النزاهة اضافة 
ـدارس) عــامــ في قــضــيـة بــنــاء ا
مـؤكـدًا (قـرب صـدور قائـمـة جـديدة).
ودعــا الــعــبــادي في جــانب آخــر من
ـــؤتــمــر الــكـــتل الــســيـــاســيــة الى ا

طــلب مـلـفــات مـا ال يـقـل عن عـشـرين
ن يـــواجــهــون وزيـــرا ومــســـؤوال 
مـلفـات فسـاد معـلقـة ألجل دراستـها
وسـط حرص كـبيـر عـلى عدم اإلعالن
عـن األسماء مسبقا). في غضون ذلك
أعـلـنت دائـرة التـحـقـيقـات في هـيـئة
النزاهة عن إصدار محكمة اجلنايات
اخملـتصة بقـضايا النـزاهة في بغداد
حـكماً غيـابياً بالـسجن سبع سنوات
بـحق ثالثة موظـف في دائرة صحة
صـالح الدين إلحداثـهم ضرراً عـمدياً
بـلغت قـيمـته قرابة  13 مـليـار دينار
بـأمـوال اجلـهة الـتي كـانـوا يعـمـلون
بــهــا). وقــالت الــدائــرة في بــيـان إن
ـــدانــ الــهـــاربــ الـــذين كــانــوا (ا

يـعـمـلـون في دائـرة صـحـة احملـافـظة
قـــامــــوا بـــاســـتــــغالل وظـــيــــفـــتـــهم
واالســتـيالء عـلـى مـبـالغ بــقـيـمـة 12
مــلــيـار و 825 مــلـيــونـا و 352 ألف
و  7050 ديــنــارا كـانـت مـخــصــصـة
لـشراء أدوية لدائرة صحة احملافظة)
ـدانـ اشـتـركـوا مع مـوضـحـة أن (ا
مــتـهـمــ آخـرين مــفـرقـة قــضـايـاهم
بــتــأيــيــد عــمــلــيــات شــراء وهــمــيــة
بالغ لـألدوية واستولوا على كامل ا
اخملـصـصـة لهـا من خالل عـمـلهم في
جلـان الـفـحص واالعـتـدال).وأضافت
أن (احملــكــمــة بــعــد اطالعــهــا عــلى
ـــمـــثل الـــقـــانــونـي لــوزارة أقـــوال ا
الــصـحـة والــتـحــقـيق اإلداري الـذي

ـــتــــهــــمـــ ـــقــــصــــريــــة ا أوصـى 
ـال وتــضـمـيــنـهم مــقـدار الـضــرر بـا
الــعــام فـضـالً عن هـروبــهم من وجه
الـعدالة وجدت األدلـة كافية ومـقنعة
ادة 316 ـهم وفقـاً ألحـكـام ا لـتـجـر
من قـانـون الـعـقـوبـات وبـداللـة مـواد
االشـــتــراك  47 و 48 مـــنه فـــقــررت
ــدة سـبع احلــكم عــلـيــهم بـالــسـجن 
سـنـوات).  وصوّت مـجلس مـحافـظة
ـثنى امـس على إعـفاء مديـر توزيع ا
الـــكـــهـــربــــاء في احملـــافـــظـــة غـــالب
الــيــاسـري مـن مـنــصــبه). وبــحـسب
بـيـان لـلـمـجـلس فـإن اجملـلـس صوّت
خالل جـلسة عقـدها امس على إعفاء
مـديـر تـوزيع الكـهـرباء في احملـافـظة

غـالب الياسـري من منصبه) من دون
االدالء بــتـفــاصــيل. وصـوّت مــجـلس
ـياء الـديـوانـيـة امس عـلـى اخـتـيـار 
ـنصب مـدير عـام دائرة احلـسـناوي 
صحة احملافظة خالل جلسة اجمللس
الــدوريـة. وقـال عــضـو اجملـلس ايـاد
ـــيــالي فـي تــصـــريح إن ( اجملــلس ا
صـوّت عـلى احلـسـنـاوي بـعـد اعـفـاء
ـديـر الـسابـق عبـد الـكـاظم االسدي ا
مـن مـنــصــبه).واضــاف أن (اجملــلس
قـــرر إعـــداد تـــقـــاريـــر مـن الـــلـــجــان
اخلــدمــيــة والــصــحــيــة والــزراعــيـة
والـتربـية بـشأن اجـتمـاع مقـرر عقده
الـــيـــوم االربــعـــاء مع وفـــد مـــجــلس
ـنـاقـشـة الــوزراء  في قـاعـة اجملـلس 

واقع احملافظة ).في غضون ذلك نفى
ــائــيــة فـي مــشـروع ــوارد ا مــديــر ا
ـســيب حـمـيـد رشـيـد بـهـيـة صـحـة ا

ماتردد عن اعفائه.
 وقـال بهـية في تـصريح إنـه مسـتمر
فـي عـمـله حـتـى االن مـشـيـراً إلى أن
(خـبـر إقـالـته غـيـر صحـيح).وأوضح
الــــــيـــــاســــــري أنه (فـي يـــــوم 5-23
ـنصب خـرجت تـطالب بـإعـفائه من ا
وبـعدها  منـحه إجازة و االتفاق
وحـظـيت بتـأييـد جمـيع األطراف في
احملـافظة واجمللس احمللي في قضاء
ـســيب وعـدت لـلـمـنـصب وبـاشـرت ا
عــــمـــلي فـي  الـــثــــاني من الــــشـــهـــر
اجلــاري)  مــضــيــفًـا (أنــا مــســتــمـر

فـسـاد في عـقود مـدارس مـتلـكـئة في
مــحـافـظــات عـدة). في االطــار نـفـسه
قـال مـصـدر مـطـلع في تـصريح امس
سؤولـ الذين احالهم ان (مـن ب ا
الـعــبـادي الى الـنـزاهـة عـلى خـلـفـيـة
تلكئة في محافظات دارس ا عـقود ا
عـــــدة  ثـالثـــــة وزراء إضـــــافـــــة إلى
مـديرين عـام فـي وزارتي الكـهرباء
والـبـلـديـات) الفتـأً الى ان (الـعـبادي
يــحــيط خــطــواتـه نــحــو مــحــاســبـة
ــتــورطــ بــالــفــســاد ــســؤولــ ا ا
بـــســريّــة تــامـــة وإنّ قــراراته بــهــذا
الـصـدد مـفـاجـئـة حـتى لـلـمـشـمـول
بـــهـــا). وبـــحـــسب مـــســـؤول قـــريب
مـن مـكــتب الــعــبـادي فــإنّ (االخــيـر

(الـــتـــوصل التـــفـــاق عـــلى بـــرنـــامج
حـكــومي يـلـبي طـمـوحـات الـشـعب)
كـاشفًـا عن (تصويت مـجلس الوزراء
خـالل جلسـته االسبـوعيـة امس على
تــلـبـيـة مـطــالب عـدد من احملـافـظـات
وتــخـصــيص االمـوال الالزمــة لـهـا).
واضـــــــــاف ان (اجملــــــــلـس نـــــــــاقش
االجـراءات الكمركيـة وتسهيل دخول
ــنـافـذ احلـدوديـة). الــبـضـائع عـبـر ا
وكـان مكـتب رئيس الـوزراء قد كشف
فـي وقت ســـــابق مـن يـــــوم امس في
بــيــان عن مــصــادقـة الــعــبــادي عـلى
(احـالة عدد من الوزراء السابق مع
مـــســـؤولــ كـــبـــار الى الـــنـــزاهــة)
مـوضــحـاً ان (ذلك جـاء عـلى خـلـفـيـة

بـعـمـلي ولـكن خـرجت امـس الثـالثاء
نصب تـظاهرة تطالب بـإعفائي من ا
وهــذه الـتــظـاهــرة تـابــعـة إلى جــهـة
حـــزبـــيـــة مـــعــــيـــنـــة ولم تـــؤثـــر في
مــنـصـبي).  وافـاد شـهـود عـيـان  في
ئـات من األشـخاص بـابل بـتظـاهـر ا
شـمـالي بابل لـلمـطـالبـة بإقـالة مـدير
ـسيب. ـائـيـة في مـشـروع ا ـوارد ا ا
وفـي بـغــداد تــظـاهــر الــعــشـرات من
أهــالي مــديــنــة الـصــدر قــرب مــبـنى
أمـانـة بغـداد للـمطـالبـة بسـحب قرار
إقـالة مـدير عام بـلديـة الصدر األولى
عــادل الــسـاعــدي مــهـددين بــإقــامـة
اعــتـصـام في حـال عــدم االسـتـجـابـة

طلبهم.

احلـكومة الـعراقيـة وكذلك احلاجة
ـكافـحة مـلـحة لـلتـعاون مع بـغداد 
ــزيــفـة ).ورداً ــهــربــة وا األدويــة ا
عـــلى ســـؤال بـــشـــأن الــعـــقـــوبــات
األمـريكـية على إيـران قال ان (هذه
الـعقـوبات ما زالت غـامضـة وهناك
حـاجـة للـمـزيـد من التـوضـيح لكن
تـعامل كـردستان مـعها سـيكون في
إطـار قـرارات احلـكومـة االحتـادية

حيث يعتمد العراق بنسبة 60-55
ـئـة عـلى إيـران لـتـوفـيـر الـطـاقة بـا
الـكهربـائية في جـنوبي البالد إلى
جـانب استـيراد الـغاز ) مـستـدركاً

عـــلى (لـــكــنـــنــا ال نـــهـــدف لــكـــســر
احلـصار علـى إيران). وأكد احلزب
ـقــراطي الـكـردســتـاني  امس الــد
ــــنـــــصب رئــــيس اســــتــــحـــــقــــاقه 
ـقــبــلـة اجلــمــهـوريــة في الــدورة ا
الفـــتًـــا الى أن رئـــيس احلـــزب هــو
ـعـني بـتـرشيح مـن يراه مـنـاسـبا ا

للمنصب. 
وقــالت عـضـو احلــزب فـيـان دخـيل
فـي تـــــصـــــريح امـس إن (االحتــــاد
الـوطـني الكـردسـتاني كـان قـد نفى
بـشكل رسمي ترشيـح محمد صابر
ــــنـــصب رئــــيس اجلـــمــــهـــوريـــة

وبــالـوقت نـفــسه نـؤكـد في احلـزب
نصب قراطي تمسكـنا بهذا ا الـد
لــكــونه  اســتــحــقــاقــاً انــتــخــابــيًــا
بـصفتنا الكتلة االكبر انتخابيا في
االقــلـيم )مـضـيـفـة ان (لـدى احلـزب
ـقبل رغـبـة في ان يـكـون الـرئـيس ا

للجمهورية منه). 
ولــفــتت الـى أن (الــدسـتــور اعــطى
احلـق الي شــــــــخـص واي طــــــــرف
ــنــصب بـــالــتــرشح لـــشــغل هـــذا ا
ضــمن الــدسـتــور الــذي حتـدث عن
كـونات وكـما جرت الـتوازن بـ ا
الـــعـــادة او الــعـــرف بـــالــســـنــوات

الـــســـابــقـــة في  ان يـــكـــون رئــيس
احلـــكــومــة من الــشـــيــعــة ورئــيس
ــــان من الــــســـنــــة ورئـــيس الــــبـــر
اجلــمــهــوريــة مـن الــكــرد) مــؤكـدة
(وجــود مــنــاقـشــات مــســتــمـرة مع
االحتـــاد الــوطـــني الـــكــردســـتــاني
لـــكــنــهــا لم حتـــسم حــتى االن رغم
ـنـصب).ورأت تــاكـيـد تـمـسـكــنـا بـا
دخــــــــــيـل ان (رئــــــــــيـس احلــــــــــزب
قراطي مسعود البارزاني هو الـد
مـن ســيــعــمل عـــلى تــقــد مــرشح
ـا يراه ـنـصـب و احلـزب لـشـغل ا

مناسبا).
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