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ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقوق كـشـفت ا
االنـــســان في الــعـــراق عن تــوثــيق
االنــتــهــاكــات الــتي تــســبــبت بــهـا
الــوزارات واجلـــهــات احلــكــومــيــة
وادت الـى حـــــــدوث الـــــــكـــــــارثـــــــة
االنـسـانـية في مـحـافـظة الـبـصرة 
مــحـذرة من تــفـشي الــكـولــيـرا بـ
ـــواطـــنـــ بـــعـــد تـــزايـــد حــاالت ا
االصـابة بالتـلوث التي وصلت الى
فوضية  18 الف حالة . وقالت ا
فـي بــــــــيـــــــــان  امس ان (رئـــــــــيس
ـفـوضيـة وعـددا اعضـائـها قـاموا ا
ـنـاطق البـصرة بـزيـارات ميـدانـية 
ناطق ذات الـتلوث والـتي شمـلت ا
ـرتـفع والـتي الــبـيـئي والـصــحي ا
( ـواطـن أصـيب بـسـبـبـهـا االف ا
مـؤكـدا انه ( تـوثـيـق تـعرض 18
الـف حــالــة مــرضــيــة تــوزعت بــ
ــعــوي احلـاد ــغص ا االســهــال وا
وحــاالت الـتـقــيـؤ خملـتـلـف الـفـئـات
الـــعــمـــريــة ولـــعــوائـل كــامـــلــة في
مــسـتــشـفــيـات احملــافـظـة) واشـار
الـبيان الى (القـيام بإعداد االفادات
الـــرســمـــيـــة لــلـــمــواطـــنـــ الــذين
تـعرضوا حلـاالت التلـوث والتسمم
ؤسـسـات الـصـحـية او فـي داخل ا
ــــكــــتب مـن خالل مــــراجــــعــــتــــهم 

ـــــفــــوضــــيــــة) واضـــــاف انه ( ا
تـــوثــيـق ايــضـــا ارتــفـــاع مــعــدالت
غذية يـاه ا ـلوحة في مـناسيب ا ا
ـيـاه في لــشط الـعـرب وانـحــسـار ا
غـذيـة للـمـناطق الـسـكنـية األنـهـر ا
ــلـــوثــات الــكــيــمــيــائــيــة وزيــادة ا
والـــبــيــولـــوجــيــة فـي شط الــعــرب
ـصـانع ومـيـاه بــسـبب مـخـلـفــات ا
اجملاري) وعـزا البـيان (سـبب عدم
ـــؤســـســـات الــــصـــحـــيـــة قـــيــــام ا
الـتـشـخيص الـدقـيق لـنوع الـتـلوث
الى عدم وجود مختبرات كيميائية
مـتخصصة في احملـافظة باالضافة
الـى تــأخــر ارســال الـــعــيــنــات الى
وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة في بـغداد
ـائــيـة فــضال عن قــلــة االطالقــات ا
اخملـصصـة والتـجاوزات احلـاصلة
ـا زاد في نـسـبـة مـلـوحة عـلـيـهـا 
ــيـاه وكـذلك الــتـجـاوزات من قـبل ا
ـبازل ـتـشـاطـئـة في رمي ا الـدول ا
ـــا ادى الى كــارثــة والـــنــفــايــات 
ـنطقـة سببت انـسانـية كبـيرة في ا
ــزروعـــات وولـــد مــخـــاطــر هـالك ا
كــبـيـرة عـلى االفـراد) الفـتـا الى ان
(عـدم وجـود مـحـطات حتـلـيـة مـياه
قـادرة عــلى حل مـشـكـلـة احملـافـظـة

وان اغــلب احملـطــات صـغــيـرة ولم
يـتم صيانتها كما  توثيق توزيع
ــيـاه لـلــمـواطـنــ عـبـر مــركـبـات ا
حــوضــيـة قــسم مــنــهــا يـســتــخـدم
لـــنـــفـــايـــات اجملـــاري وال تــخـــضع
للفحوصات اخملتبرية مطلقا وعدم
اخـضـاعهـا للـرقابـة الـصحـية كـما
ـــرضـــيـــة الـــتي وثـــقـت احلـــاالت ا
ستـشفيات بـسبب تلوث راجـعت ا
ــيـاه والـتي عـادت ألكـثـر من مـرة ا
لــعـدم تـمــاثـلــهـا لـلــشـفــاء وتـفـشي
االمـــراض في اجــســامــهم) وحــذر
الــــــبــــــيــــــان مـن (ازديــــــاد حـــــاالت
اإلصـابـات واحـتـمـال تـطـورها الى
وبـاء الكـوليـرا بعـد منـتصف شـهر
ـقـبل في حـال عـدم وجـود أيــلـول ا
واطن بـ حلول ناجعة) مطالبا ا
(تــــقــــد بالغــــات وشـــكــــاوى الى
مـكتبـها في احملافـظة عن كل الذين
تـسـبـبوا بـهـذه الـكـارثة اإلنـسـانـية
والــبــيــئــيــة) واوضـح الــبــيـان ان
ـفـوضـيـة سـتقـدم تـقـريـر تـقصي (ا
احلــــقـــائـق الى مـــجــــلس الـــوزراء
ــــعـــنـــيـــة والى األ والـــوزارات ا
ـتـحـدة ومـجلس حـقـوق االنـسان ا
ـثل ما  تـوثـيقه من فـي جنـيف 
االنــتــهــاكــات الــتي تــســبــبت بــهـا
الـوزارات واجلـهات احلـكومـية في
احملــافــظــة). وكــان رئـيـس الـوزراء
حـيدر العبادي قد اصدر توجيهات
ـــشـــكالت الــصـــحـــيــة ـــعـــاجلــة ا
والـبـيـئيـة في الـبـصرة. واكـد بـيان
إن (الــعـبـادي أصـدر مـجـمـوعـة من
الـتـوجيـهات في ضـوء الـتوصـيات
الـتي حددها الـفريق الوزاري الذي
ـشـكالت الـصـحـية ـعـاجلـة ا اوفـد 
والبيئية في احملافظة) واشار الى
ان (ابــرز الــتـوصــيـات هي ضــمـان
احلـــصــة الــكــافـــيــة من االطالقــات

ـائـيـة لـلمـحـافـظة والـتـأكـيـد على ا
مــديــريــة مــاء احملــافــظــة  بــإجـراء
مــتـابـعـات لـنــسب الـكـلـور وحـسب
ـسـتوى ـنـاطق الـتي تـشيـر إلى ا ا
ياه التي تدني فيها ومجمعات ا ا
تـــدار من قـــبل األهـــالي فـــضال عن
تـعـزيز الـعمل بـلجـان مشـتركـة ب
دوائـر الصـحة والـبلديـات والبـيئة
واجلـــهـــات ذات الـــعالقــة  فـــيـــمــا
ـــيــاه ــاذج مـن ا يـــخص ســـحـب 
وفـحصها ومتابعة نتائجها وكذلك
مــتــابــعــة مــنح اجــازات مــحــطـات
ـرخـصة) الـتـحـليـة االهـلـيـة غيـر ا
ـصادقـة أيضاً واضـاف انه (تمت ا
عـلى إصالح التكسرات في شبكات
ـــــيــــاه وإلـــــزام دوائــــر اجملــــاري ا
بــإيـقــاف تــصـريف مــيـاه الــصـرف
الــصـحي وتـعــزيـز دائـرة الــصـحـة
ــسـتــلـزمــات الـطــبـيـة بــاألدويـة وا
واخملــتــبـريــة لــلـتــعــامل مع األزمـة
وقــيـام مــخــتـبــر الـصــحــة الـعــامـة
ياه من الـناحية ـركزي بفـحص ا ا
الــكـيـمــيـائـيـة). ودعــا نـائب رئـيس
اجلــمـهــوريـة ايـاد عـالوي الـكـويت
إلى لـعب دور متـميـز في التـخفيف
مـن أزمـة الـبــصـرة وإيـجــاد حـلـول
ـــشــاكـــلــهـــا.وقــال بـــيــان امس إن
(عـالوي بـحث مع ســفــيـر الــكـويت
لـدى الـعـراق سالـم الزمـانـان الدور
ـــكن ان تــلـــعــبه الـــكــبـــيــر الــذي 
الـكويت بدعم ومساندة العراق في
محنته احلالية والذي توجته بعقد
) الفـــتــا الى ان ــانــحـ مــؤتــمــر ا
(الـــــلــــقـــــاء تــــطـــــرق إلى الـــــوضع
ـأساوي الـذي تشـهده احملـافظة) ا
ودعـــا عالوي الـــكـــويت إلى (لـــعب
دور متميز للمساعدة في التخفيف
مـن تـــلك األزمـــة وإيـــجـــاد حـــلـــول

شاكلها).
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كـشـف الـتـحـالف الـكـردسـتـاني عن
زيـارة مـرتـقـبـة لـلـوفـد الـكـردي الى
بـغـداد يـوم غد  اجلـمـعـة للـتـباحث
بــشــأن تــشــكــيل الــكــتــلــة االكــبـر 
ـكـونات وتـوقـعت مـصـادر اخـالل ا
ان الـسياسـية بنصـاب جلسـة البر
االولـى الـتي تــنـعــقــد يـوم االثــنـ
ـقبل في حـال عجـزها عن تـشكيل ا
هـذه الكـتلة لـكن بيـان زعيم الـتيار
الـصـدري مقـتدى الـصدر الـذي دعا
فــيه اتــبـاعـه الى وقـفــة مــلـيــونــيـة
سـلـميـة غاضـبة قـد يكـون الفـيصل
ــوضــوع. وقـال عــضـو فـي حـسم ا
الـتـحالف مـاجـد شنـكـالي ان (وفدا
ـقراطي واالحتاد مـن احلزب الد
الــوطـني الـكـردسـتــانـيـ سـيـصال
الـى بــغـــداد غــدا حلـــسم تــشـــكــيل
الــكـتــلـة األكــبـر) مــؤكــدا ان (نـواة
الــكــتــلــة االكــبــر هي األوفــر حــظــاً
قـبلة) واشار لـتشـكيل احلـكومـة ا
شــنـكــالي الى ان (جـمــيع االحـزاب
مـتـمـاسـكـة عدا احلـكـمـة وسـائرون
ــكـن ان تــغــيــر ســيــاســة شـراء و
الـذ خارطة التحالفات) وأضاف
(نـحن مع حـكـومـة بنـاء ومـعـارضة
شكلة داخل البيت ونـنتظر حسم ا
الــشـيــعي لـتـشــكـيل تــلك الـكــتـلـة)
ــان وتـــوقع (بــقـــاء جــلـــســة الـــبــر
مـفتـوحة لـعدم حـسم الكـتلـة االكبر
كــمـا حــدث في عـام 2010) وتـابع
(ال نـحاور من اجل حتقيق مكاسب
بـل نـــريــــد تـــطــــبـــيـق الـــدســــتـــور
ـــشــاركــة بـــكــتـــابــة الــبـــرنــامج وا
احلــــــكــــــومـي). وعــــــقــــــد احلـــــزب
ــقــراطي واالحتــاد االسالمي الـــد
الــكـردسـتـانــيـ اجـتـمــاعـا لـبـحث
طـالب الـكـردية قـبل عـقد تـوحـيـد ا
ان األولى.وقال مصدر جـلسة البـر
فـي تــصــريح امـس إن (اجلــانــبــ
بــحـــثــا خالل االجــتــمــاع تــوحــيــد
ـطـالب الـكـرديـة قـبل عـقـد جـلـسة ا
ـان األولى).  في غـضـون ذلك الــبـر
ــؤتـمــر الـعــام لـتــيـار اكــد عـضــو ا

احلـكمة الوطني علي اجلوراني ان
الـــقـــوى الــــكـــرديـــة انـــدهـــشت من
بـرنـامج نـواة الـكـتـلـة األكـبـر خالل
اجـتماع أربيل. وقال اجلوراني في
تـصريح امس ان (وفـد نواة الكـتلة
األكبر الذي زار اربيل قدم برنامجا
ادهـش الـقـوى الـكـردية) الفـتـا الى
ان (الـــوفــد الـــذي زار اربــيـل عــقــد
كـون اجـتـماعـ منـفـصلـ مع ا
الــكــردي والــســني في بــغــداد قـبل
مـــغــادرة بــغــداد) واضـــاف (نــحن
بـانـتظـار اعالن الكـتـلة األكـبر). من
جـهـته  بـحث الـقـيـادي في ائتالف
الـنصـر خالـد العـبيـدي مع مبـعوث
الـرئـيس األمريـكي بـريت ماكـغورك
آخـــر مــــا تـــوصـــلت الـــيـه نـــتـــائج
ـفاوضات اجلارية لتشكيل الكتلة ا
األكـبر. وأكـد العبـيدي خالل الـلقاء
ــكن ان يــتــجــاوز إن (الـــعــراق ال 
مـشـاكـله السـيـاسـية واالقـتـصـادية
واخلــدمـيــة واألمـنــيـة إال من خالل
حـكومة وطنية فاعلة تمثل اجلميع
و تـتـحـمل مسـؤولـيـة تنـفـيـذ خطط
سـريعـة وبرامج مـستـقبـليـة إلعادة
أمل الـعـراقيـ بدولـتـهم ونظـامهم

السياسي). 
بـدوره  اكــد عـضـو تـيــار احلـكـمـة
مـحـمـد حـسـام احلـسـيـني ان نـواة
الــكـتـلــة االكـبــر سـتـدخل اجلــلـسـة
االولـى جملـلس الـنـواب وهي تـضم
ستة اطراف . واشار الى ان (هناك
ـضي في تـشـكيل احلـكـومة ثـقـة با
ـقـبـلة) كـاشـفـا عن (وجـود حراك ا
سـياسي متـقدم  ينـضج خالل اكبر
قـــبـل جـــلـــســـة مــــجـــلس الـــنـــواب
اجلـديـد) مــبـيـنـا ان (الــتـفـاهـمـات
الـسـياسـية وصـلت الى مـستـويات
عـاليـة و سنمـضي للـتبلـور باجتاه
الـــتـــمــاسك والـــذهـــاب لــتـــشـــكــيل
احلــــكـــــومــــة ضــــمـن الــــســــقــــوف
الـدستوريـة). وعلى الصعـيد نفسه
كـشف مصدر عن سـيناريـو محتمل
لـلجـلسة األولى جملـلس النواب في
حــــال عــــدم تـــشــــكــــيل الــــكــــتــــلـــة
ــصـدر في تــصـريح األكــبـر.وقــال ا
امـس إن (الـــقـــوى الــــســـيــــاســـيـــة
ونـــــتــــيـــــجــــة لـــــشــــدة احلــــوارات
والـتنافس فيـما بينهـا على تشكيل
الــكــتــلــة األكــبـر  فــقــد طــلــبت من
رئـيس اجلـمـهـوريـة فـؤاد مـعـصوم
ـان تــأجـيل الــدعـوة جلـلــسـة الــبـر

لـــكــنـه وبــعـــد أخــذ رأي احملـــكــمــة
ـــقــبل االحتـــاديــة حـــدد االثـــنــ ا
مـوعداً لهـا) على حد قوله .  مـبيناً
أن (أغــلب الـقــوى الـســيـاســيـة في
حــال عــدم الــوصــول إلى تــشــكــيل
الــــكـــتـــلــــة األكـــبـــر ســــتـــذهب إلى
ســيــنــاريــو قــانــوني يــســمـح لــهـا
بــــتــــمــــديــــد مــــدة احلـــوارات دون
ــــدد الــــدســــتــــوريـــة) االخـالل بـــا
ـكـونـات السـيـاسـية واضـاف ان (ا
سـتــعـمل  عـلى عـدم إكـمـال نـصـاب
اجلــلـســة األولى من اجل مـطــالـبـة

مــعـصـوم  بــتـحــديـد مـوعــد جـديـد
لــلـجـلــسـة األولى) عــلى حـد زعـمه.
ــوعــد اجلــديــد قـد الفــتــاً إلى أن (ا
ـقـبل ما يـكـون بـعد 15مـن أيلـول ا
يـــعـــطي فــســـحـــة جـــيــدة لـــلـــكــتل
الـسـياسـيـة حلسم خـيـاراتهـا حول
شـكل الـكـتلـة ومـرشحي الـرئـاسات

الثالث). 
واعـلن حتـالف احملـور الـوطني عن
حــسم مــوقــفه من الــكــتــلــة االكــبـر
. وقــال ــقــبـــلــ خـالل الــيــومـــ ا
الـــقــيـــادي في الــتـــحــالـف اســامــة

الــنـجــيـفي خالل لــقـائه بــالـســفـيـر
الـتـركي لـدى الـعراق فـاحت يـلدز ان
(الـتحالف يقف على مسافة واحدة
مـن جــــمــــيع الــــكــــتل واالطــــراف)
مـشيـرا الى ان (للـتحـالف برنـامجا
سـيـاسـيا وطـنـيـا يتـفـاوض بـشأنه
مـع االطــــــراف االخــــــرى) وتـــــــابع
ـقــبـلـ الــنـجــيـفي ان (الــيـومــ ا
تــشـهـد حـسم مــوقـفـنـا مـع الـكـتـلـة
االكـبـر وفق مـعـطـيـات الـتـفاوض).
الـى ذلك دعــــا الـــصــــدرالى وقــــفـــة
سـلـميـة غاضـبة لـبنـاء عراق جـديد

عـبر إقـامة صالة مـليـونيـة في يوم
اجلــمــعــة. وقـال الــصــدر في بــيـان
ـؤمـن ان يـهـبوا امـس انه (على ا
لـنصرة مرجعهم ووليهم بكل هيبة
ووقـار وخـشـوع والـبـسـوا االكـفـان
كـــمـــا لــــبـــســـهـــا وتـــدرع بـــهـــا من
) واضـــاف ان (الـــعـــراق ــ الــظــا
بـحاجة ماسة لوقفة مشرفة سلمية
غــاضــبـة تــكــون اول بـوادر لــبــنـاء
عــراق جـديـد بـعـيـد عن كل فـاسـد)
وطـالب الـصدر جـنـد االصالح بـأن

(يهبوا من اجل انقاذ الوطن). 

السياسيـة . واكد الناطق  بأسم
اجملـلس عـبد الـسـتـار البـيـرقدار
في بــيـان امس (يــبـارك اجملـلس
لــلـفـائـزين بـانــتـخـابـات مـجـلس
الــنــواب ويـدعــوهم الى مــراعـاة
احترام استقاللية القضاء وعدم
زجـه في احملــاور والـــنــقـــاشــات
السـياسيـة اجلاريـة التي جتري
االن او مـــســــتــــقــــبال وحتت اَي
مـــســمى) مــبـــيــنـــا ان (مــهـــمــة
اجملـــلس بـــشــأن االنـــتـــخـــابــات
ـوجب قـانـون االخـيـرة حـددت 
الــــتــــعـــديل الــــثــــالث لـــقــــانـــون
االنـتــخــابــات بــانــتــداب قــضـاة
فوض للقيام بأعـمال مجلس ا
في اإلشـراف عـلى عـمـلـيـة الـفرز
والــعــد الــيــدوي وإعالن نــتــائج
ـهمة بإرسال ذلك وانتهت هذه ا
تـــلـك الـــنـــتـــائـج الى احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة لـلـمصـادقـة عـلـيـها )
واضــاف انـه (وبــذلك انــقــطــعت
عالقة اجمللس تماما باحلوارات
ــنـاقــشـات الـســيـاســيـة الـتي وا
جـرت بـعـد ذلك واجلـاريه حـالـيا
والــتي سـوف جتــري مـسـتــقـبال

وألي سبب او غرض كان). 

أعـمـالـهم خـاصـة نـظـرا لـتطـابق
نـتـائج الـعـد والـفـرز اليـدوي مع
االلـكـتروني). وكـان الـعـبـادي قد
ـؤتـمــر االسـبـوعي اعـلـن خالل ا
عـن اســــتـــــمــــرار تـــــوقف عـــــمل
ــــفـــوضــــيـــة حلــــ إكـــتــــمـــال ا
التحقـيقات بتزويـر االنتخابات.
من جـــهــة اخـــرى دعـــا مـــجــلس
الـــقــضـــاء االعـــلى الـى مـــراعــاة
احـتـرام اسـتـقاللـيتـه وعدم زجه
فـي احملـــــاور والــــــنـــــقــــــاشـــــات

لــلـمــفــوضــيــة مــتــروكـة جملــلس
ـــنـــتــــخب وال يـــحق الـــنــــواب ا
جمللس الوزراء الـتدخل في عمل
فوضية ان كونه مرجعية ا البر
مـن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيــة)
واوضــــحـت الــــطــــالــــبـــــاني انه
وجب انـتهـاء أعمـال القـضاة )
نـتدب بـعد مـصادقة احملـكمة ا
على النتائج التي أثبتت تطابقاً
في االنــتـخـابــات تـمت مــبـاشـرة
ــــكـــاتب ـــفــــوضـــ ومـــدراء ا ا

اتـخـذت قـرارات لـيس لـهـا سـنـد
من الـقـانـون) وتـابع الـبـيـان ان
فـوضـيـة سيـسـتـخدم (مـجـلس ا
الــطــرق الـقــانــونـيــة في الــطـعن
بالقرارات التي تمس إستقاللية
ــفــوضــيـــة طــبــقــا لــلــدســتــور ا
وقانونها رقم 11 لسنة 2007)
داعــيـــا رئـــيــسي اجلـــمــهـــوريــة
ـقــبـلـ الى ومــجـلس الـنــواب ا
(الوقوف معـها وحمايـتها ومنع
التدخالت في عـملهـا). بدورها 
ـرشـحـة عن احتـاد الـقوى رأت ا
اال الـطـالـبـاني عـدم وجـود والية
ـفوضـية. جمللـس الوزراء عـلى ا
وقالت الطالـباني في بيان امس
ــصــادقـة إن (قــرار احملــكــمـة بــا
على نتائج االنتخـابات يعد باتاً
ومــلــزمــاً لــكـل الــســلــطــات وفق
ـــــادة  94 من الــــــدســـــتـــــور) ا
واشـــــــارت الـى ان (مـــــــجــــــــلس
الوزراء بـنى قراره عـلى مخـالفة
من قــرار احملــكـــمــة وبــاإلمــكــان
ادة حتريك الدعوى ضده وفق ا
 329 مـن قــانــون الــعــقــوبــات)
مــؤكـدة ان (تـوجــيه أيـة عــقـوبـة
انــــــضـــــبــــــاطــــــيــــــة أو إداريـــــة

مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت
أعمالها وقامت بـرفع توصياتها
حــسب مـــاجــاء بـــكــتــابـــهــا الى
رئـيـس الـوزراء حـيــدر الـعـبـادي
الــــــذي بـــــــدوره صــــــادق عــــــلى
الــتـوصـيــات وإرسـالــهـا جملـلس
ـــــفـــــوضـــــ مـن الـــــقـــــضـــــاة ا
) واوضح الـبـيـان انه ـنـتـدب ا
( إصـدار قـرار بـتـنـفـيـذ مـاورد
بــالــتـوصــيــات وهي عــزل ثالثـة
مــدراء مـن مــكــاتب احملــافــظــات
) مـــبــيـــنــا ان ومـوظــفـ اثــنـ
ـنتدب انتهت (اعمال القضاة ا
ــصـادقــة احملـكــمـة االحتــاديـة
عـــلـى الـــنـــتــــائج حـــيـث بـــاشـــر
ـــكــاتب ــفـــوضــيـــ ومــدراء ا ا
أعـمـالــهم والسـيـمـا ان الـتـعـديل
الثالث جاء فيه يـنتهي التوقيف
عـن الـعــمل بـانــتـهــاء الـتـحــقـيق
بـجــرائم الــتـزويـر) مـؤكـدين ان
ــؤســســة ومـا (تـعــطــيـل عــمل ا
يـتـرتب عن ذلك من اثـار سـلـبـيـة
عـــــلى مـــــجـــــمل الـــــعــــمـــــلـــــيــــة
قـراطـيـة بالـبـلد خـصـوصا الـد
وان هـناك اسـتحـقـاقا انـتـخابـيا
قــريـبــا تـتـحــمـله اجلــهـات الـتي

Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

استغـربت مفوضـية االنتـخابات
من قـرار مــجـلس الـوزراء بـشـأن
اســتـمــرار إيـقــاف عـمل مــجـلس
ـارسـة مــهـامه ــفـوضـ عـن  ا
الــوظــيـفــيــة حلـ االنــتــهـاء من
الـتـحقـيـقـات . وقـال اجمللس في
بــيــان امس ان (قـرار احلــكــومـة
بــشــان اســتــمــرار إيــقــاف عــمل
ـارسة مـهـامهم ـفوضـ عن  ا
ــبـدأ ــثل خــرقــا  الــوظـيــفــيــة 
الــفــصل بــ الـســلــطــات وعـمل
ـــســـتـــقـــلـــة كـــون الـــهـــيـــئـــات ا
فوضية تخضع لرقابة مجلس ا
ــــاده  102من الـــــنـــــواب وفـق ا
الدسـتور) واضاف ان (اجمللس
عـلل قـراره بـاالسـتـنـاد لـلـتـعـديل
الثـالث لـقانـون انتـخاب مـجلس
الـــنــواب رقم 45 لــســـنــة 2013
ـعدل بـينـما نـصـوص التـعديل ا
جــاءت واضــحــة بــشــأن إيــقـاف
ـفـوضـ ومـدراء مـكـاتب عـمل ا
احملافظات حتى إكمال التحقيق
بــجــرائم الــتــزويـر) مــبــيــنـا ان
(هـنــاك جلـنـة وزاريـة خــمـاسـيـة

الف دوالر  فـيـما ملـيـونا و 500 
لم تـسـجل االحـصـائـيـة صـادرات
من حقول كـركوك .واوضح جهاد
ان (معـدل سـعر الـبـرميل الـواحد
). واشـار الى بـلغ 68.566 دوالراً

ـــــصــــدرة  ان (الـــــكــــمـــــيــــات ا
حتــمــيــلــهــا من قــبل  42 شــركـة
ـيـة مخـتـلفـة اجلـنسـيات  من عا
مـوانئ الــبـصــرة وخـور الـعــمـيـة
والــــعــــوامــــات االحــــاديــــة عــــلى

اخلليج).

اخلـام بلـغت  109 مالي و857
الــفــا و 705 بــرامـــيل بــإيــرادات
بــلــغت ســبــعــة مــلــيــارات و532
مليونا و  500 الف دوالر). وقال
جــهــاد ان (مـــجــمــوع الــكــمــيــات
ـصـدرة من الـنـفط اخلـام لـشـهر ا
ــــاضـي من احلـــــقــــول تـــــمـــــوز ا
الـــنـــفـــطـــيـــة في وسـط وجـــنــوب
العراق بلغت  109 مالي و857
الـفـا و 705 بـرامــيل  بــإيـرادات
بــلــغت ســبــعــة مــلــيــارات و532
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ارتــــفـع مــــجــــمــــوع الــــصـــادرات
ـتــحـقـقـة الـنــفـطـيــة وااليـرادات ا
لـــشــهــر تــمـــوز مــقــارنـــة بــشــهــر
ــــاضـي  بــــحـــــسب حـــــزيـــــران ا
االحصائية النهائية الصادرة من
شـركـة تـسـويـق الـنـفط الـعـراقـيـة
ـتــحـدث بـاسم (سـومـــو). وقـال ا
وزارة الـنـفط عــاصم جـهـاد امس
ان (كـمــيـة الــصـادرات من الــنـفط

اال الطالباني 
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انـخــفـضت الــلـيــرة االثـنــ وسط اســتـمــرار حتـذيـرات
خــبــراء االقــتــصـاد بــشــأن حــالـة االقــتــصــاد الــتـركي.
والـثالثــاء قـررت وكــالـة مــوديـز لــلـتــصـنــيف االئـتــمـاني
خـفض تــصـنـيف  14 مـصـرفـا بــدرجـة واحـدة وأربـعـة
بـنــوك اخـرى من بـيــنـهــا مـصـرفــا ديـنـزبــنك وايس بـنك
ـركـزي الــتـركي . وجـدد الــبـنـك ا الـكــبـيــران بـدرجــتـ
تأكـيـده االربعـاء أنه سـيزود الـبنـوك "كل مـا حتتـاج اليه
من سـيــولـة" مع مــضـاعــفـته لــسـقف اقــتـراض الــبـنـوك
للـتـعـامالت للـيـلـة واحدة مـن مسـتـويات  13 اب ابـتداء
من االربعاء. وقال مكتب االحصاءات التركي أن مؤشر
الـثقـة االقتـصـادية انـخفض الى  83,9 في اب مـقـارنة
مع  92,2 في تـــمــوز و 104,9 في كـــانـــون الــثـــاني.

وهذه االرقام هي االدنى منذ اذار 2009 .

{ انـــقـــرة - (أ ف ب) - واصـــلت الـــلــيـــرة الـــتـــركـــيــة
انخـفاضها أمام الدوالر امس االربـعاء بعد ساعات من
خـفض وكـالــة مـوديـز تــصـنـيــفـهـا االئــتـمـاني لــعـشـرين
ـخـاوف من مـؤسـسـة مـالــيـة تـركـيـة. وتـأثــرت الـعـمـلـة 
السـيـاسـة الـنقـديـة في ظل رئـاسـة رجب طـيب اردوغان
ولـكــنـهـا ازدادت تـدهــوراً هـذا الـشـهــر بـعـد خالف بـ
انـقـرة وواشـنــطن. وخـسـرت الـلـيـرة نــحـو ربع قـيـمـتـهـا
ئة اضي وأكثر من  40 بـا مـقابل الدوالر في الشـهر ا
من قيـمتها منذ كانـون الثاني. وعند الساعة  11,00ت
غ االربــــعـــاء وصـل ســــعـــر الــــدوالر الى  6,4لــــيـــرات
ئـة كـمـا سـجلت الـلـيـرة خـسارة ـعدل 3 بـا بـخـسـارة 
اثـلة أمـام الـيورو ووصل سـعر الـعمـلة االوروبـية إلى
اضي  7,5 ليـرات. وعـقب العـطـلة الـطويـلـة االسبـوع ا
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أعـلـنت دائـرة الـتـحـقـيقـات في
هــيــئــة  الــنــزاهــة عن تــنــفــيـذ
عـمــلـيــة ضــبطٍ حلـاالت تالعبٍ
وتــزويـــرٍ في أحــد الـــعــقــارات
الــــعـــائـــدة لــــوزارة االســـكـــان
واالعمار والبلديات العامة في
مـحــافـظـة كـربـالء. وقـال بـيـان
امس  ان (الـدائـرة أشارت إلى
قــيـام مالكــات مـكــتب حتــقـيق
كــربالء في الـهــيـئــة  بـتــنـفــيـذ
عمـليـة ضبطٍ بـناءً عـلى مذكرة
ضـــبطٍ قــــضـــائـــيــــةٍ  لـــضـــبط
الـتالعب احلـاصل في سـندات
ـزورة وتغييـر ملكيَّته العقار ا
إلى أشــخـــاصٍ آخــرين خالفــاً
للقانـون) واضاف  أن (العقار
يـــــــــــقـع فـي حـي اإلصـالح فـي
احملـــافـــظــة  وتـــبــلـغ قــيـــمــته
الـــتــقــديــريــة مــلــيــار ديــنــارٍ)
واوضح الـــبـــيـــان ان (قـــاضي
التحـقيق اخملـتص أصدر أمراً

بـوضع احلـجـز االحـتيـاطي عـلى
ثل بلدية العقار وتسلـيمه إلى 
احملــــافــــظــــة  كــــشــــخصٍ ثــــالثٍ
لــلــمـحــافـظــة عــلـيـه حلـ إقــامـة
دعــوى مــدنـيــةٍ من قــبل مــديــريـة
الــبــلـديــة بـإبــطــال الـقــيـود غــيـر
الصحـيحة وإعـادة العقـار إليها
إضــــــافــــــة إلى إصــــــدار أوامــــــر
ـتــهـمـ وفـقـاً اسـتــقـدامٍ بـحق ا
ــادة  289 من قــانــون ألحــكــام ا

العقوبات). 
وفي ديـــالى اغـــتــال مــســـلــحــون
مجـهـولون مـدير جـنـسيـة ناحـية
الــعــظــيم ومــعــاونه عــلى طــريق
بـغـداد كــركـوك .وقـال مـصـدر في
بــــيــــان امس  ان (مــــســــلــــحــــ
مـــجـــهـــولـــ اطـــلـــقـــوا  نـــيــران
اسلحتهم باجتاه مدير اجلنسية
ومـــعـــاونـه عـــلى طـــريق بـــغـــداد
كــركـــوك بـــأطـــراف الـــنـــاحـــيــة).
وانفجرت سيارة مفخخة يقودها
انتحاري في قضاء القائم التابع
حملافظة االنبار خلفت  8 شهداء
 و 16جريحا. وقال مركز اإلعالم

األمــــــنـي فـي بـــــــيـــــــان امس  ان
(الــقـــوات األمــنــيــة في ســيــطــرة
الشـهـيد حـيدر بـالـقضـاء الحظت
عــجــلــة نـوع كــيــا  مـشــتــبه بــهـا
وقامت بإطالق النار عليها حيث
تــبـ أنــهــا مـفــخـخــة ويـقــودهـا
انـتـحاري) واضاف ان (انـفـجار
الـعـجـلـة أسـفـر عن اسـتـشـهـاد 8
أشخاص بـينهم  4 من منـتسبي
الـــقــوات األمـــنــيــة و 3 مـدنــيـ
وإصابة  4 من منتسبي األجهزة
األمــنــيــة بــاالضــافـة الـى اضـرار
ماديـة بعـجـلة مـدنيـة). وأصدرت
محكـمة جنـايات احملافـظة  ثالثة
وت احكام باالعدام شنقاً حتى ا
بــحق ثالثــة مــدانــ بــاالنــتــمـاء
لداعش اشتركـوا باعتدءات  ضد
الــقــوات االمــنــيـة والــعــســكــريـة
ــدنــيــ في احملــافــظــة. وقـال وا
تحدث الرسمي جمللس القضاء ا
األعلى عـبد الـستـار بيـرقدار في
بـيــان امس ان (احملــكـمــة نـظـرت
قـضايـا ثالثـة إرهابـيـ ينـتـمون
لـتـنـظـيم داعش االرهـابي أثـبـتت

اعـترافـاتـهم االشـتـراك بعـمـلـيات
عـدة ضـد الـقــوات االمـنـيـة وقـتل
واضاف مـدنـيـ في احملـافـظة) 
ان (احملـكــمـة اصـدرت احــكـامـهـا
ـادة الـرابـعـة /1 وفـقـاً الحــكـام ا
من قانون مكافحة اإلرهاب).فيما

يدان في عثرت قوة من هندسة ا
هـيـئـة احلـشـد الـشعـبي عـلى 40
ـدى خالل قـنـبـرة هـاون بـعـيدة ا
اجـراء عـمـلــيـات مـسح وتـطـهـيـر
مـيـداني في قـضـاء تـلـعـفر ضـمن
مــحــافــظــة نــيــنــوى.وقــال بــيــان

لــلــحــشــد  ان( قــوة من هــنــدســة
ـيـدان في هـيـئـة احلـشـد عـثرت ا
دى على ٤٠ قنبرة هاون بعيدة ا
ضمن اخمللـفات احلربـية لتـنظيم
داعش وذلك خالل عملـيات مسح
وتـطـهـيـر مـيـداني قـامت بـهـا في

الـقـضـاء ) وأضـاف أن(هــنـدسـة
ـيـدان ثـمــنت دور االهـالي عـلى ا
مـا ابدوه من تـعـاون في الـتـبـليغ
عن الــــعــــتـــــاد واالســــلــــحــــة من
مــخــلــفــات داعش ). وألــقت قــوة
أمـــنــيــة الـــقــبض عـــلى شــخص
يــنـــتــمي لــعـــصــابــات داعش في
الـعــاصـمــة بـغـداد.وقــال الـنـاطق
بـاسم قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد في
بيـان امس انه (ووفق مـعـلـومات
دقــيـــقــة مـــفــارز اســـتــخـــبــارات
ومكـافـحة ارهـاب بغـداد الـعامـلة
ضـــمـن وكـــالـــة االســـتـــخـــبــارات
والتحقيقات االحتادية في وزارة
الداخلية ألقت القبض على متهم
ينـتـمي لـعصـابـات داعش ارتكب
ـواطنـ في قضاء جرائم بحق ا
الـــطــارمـــيــة بـــبــغـــداد واشــتــرك
بإعتدءات  ضد القوات األمنية).
والـقت قـوة أمـنـيـة القـبض عـلى
تـاجري مـخـدرات في احملـافـظة .
ـركـز االعالم األمـني وقـال بـيــان 
ان (مـفــارز جـهـاز األمـن الـوطـني
في احملـــــافــــظـــــة وبــــنـــــاءً عــــلى

مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
ألـــقـت الـــقــــبض عــــلى تــــاجـــري
مــخــدرات من جــنــســيــة عــربــيــة
وبحوزته 84 ألف حبـة مخدرة ;
وقـد  تسـلـيـمهـمـا الى اجلـهات
الــقـضــائـيــة).فـيــمـا الــقت خـلــيـة
ـهـمـات اخلـاصـة اسـتـخـبــارات ا
فـي شــرطـــة مـــحــافـــظـــة ذي قــار
الــقــبض عـلـى لـصــ يــســتـقالن
دراجـة نــاريـة سـرقـا حــقـيـبـة من
ــديــنــة ?امــرأة خـالل ســيــرهــا 
النـاصريـة مـركز احملـافظـة .وقال
بــــــــيــــــــان لـــــــــلــــــــشــــــــرطــــــــة أن
(الـعــنـاصـراالمـنـيــة  كـانت تـقـوم
ــنـطــقـة مــهــمـة اســتــطالعــيـة بــا
ــتــنــزه الــنــاصــريــة احملـــيــطــة 
ومــديـــنـــة األلـــعـــاب فـــشـــاهــدوا
شخـص يسـتقالن دراجـة نارية
قـامــا بـسـرقـة حـقــيـبـة سـيـدة في
ـــا دعــا الـــعـــنـــاصــر الـــشـــارع 
ـتـهـمـ ومـطـاردتـهـما الحـقـة ا
وكــان بــحـــوزتــهـــمــا احلــقـــيــبــة

سروقة و وآلة حادة ). ا
واعلنت  مديـرية شرطة مـحافظة

الــنــجـف عن قــيــام مــكــافــحــة
اجـــرام احملـــافـــظـــة بـــالـــقــاء
.وقالت القـبض على مـطلـوب
في بــيــان ان (قـسـم مـكــافــحـة
اجـرام الــنـجف ألـقـى الـقـبض
عـلى ثـمــانـيـة مـطـلـوبـ وفق
مـواد قــانـونـيــة مـخـتــلـفـة في
أمـاكن مـتــفـرقـة من احملـافـظـة
ـــعــتــقــلــ الى و احــالــة  ا
الـــقــضــاء لــيـــنــالــوا جــزاءهم

العادل).
وداهمت قـوة امنـية بـيتا في
مديـنـة الكـوت مركـز مـحافـظة
واسط. وقــال  بــيـان لــشــرطـة
احملافظة ان (قوة من مكافحة
إجرام شرطة احملافظة  عثرت
عـلى بـيت في مـديـنـة  الـكـوت

يـســتـخــدم لـلــدعـارة حـيث 
مداهمة الدار وضبط فيه عدد
من الـفـتـيـات بـائـعـات الـهـوى
( وعدد من الـشبـان متـلبـس
وأضــــــــــاف انـه ( عــــــــــرض
عتقل على القضاء لينالوا ا

جزائهم العادل).  

عبد الستار البيرقدار 
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