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ـهدي حـذر رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
من ان ازمــة الـكـهــربـاء قـد اخــذت بـعـداً
خـطيراً بـاستنـزافها الـكثيـر من اجلهود
واالموال والتضحيات داعيا الى تعبئة
شــامـلـة لـلــجـهـود واالمــكـانـات إلجنـاح
حـمـلـة االعـمـار والتـنـمـيـة. وطـالب عـبد
ــهــدي خالل افــتــتــاحه امس مــحــطـة ا
شـمال غرب بغداد التحويلية سعة 400
كي فـي بـ(تــعــبــئــة شــامــلــة لــلــجــهـود
واالمــكــانــات إلجنــاح حــمــلــة االعــمــار
والــتـنــمــيـة اســتـمــرارا لــوقـفــة ماليـ
الـــعــراقـــيــ فـي الــدفـــاع عن وطـــنــهم
وحتـريـر مـدنـهم) الفـتـا الى ان (احلرب
ضـد االرهـاب مسـتمـرة لكن األهم الـيوم
هـو تـقـد اخلـدمـات). وتـابع (يـجب اال
نـبـقى عنـد نظـريـة وضع حجـر االساس
ــا نــفــتــتح في كل اســبــوع وشــهـر وا
مـــشــاريـع خــدمـــيـــة مــنـــتـــجــة تـــخــدم
).ودعـا الى (وقفـة واحدة كـما الـعراقـي
هب مـالي العـراقي اسـتجابـة لفتوى
اجلـهاد الكفائي ضـد االرهاب وحتشيد
جـمـيع الـقـوى واالمـكـانـات وتـعـبـئـتـهـا
إلجنـاح حـملـة االعمـار والـتنـميـة وترك
مـــحــاوالت زرع االحـــبــاط والــعـــراقــيل
ـعطـلة لـتحـقيق واصالح الـتـشريـعات ا
الـهـدف االساسي وهـو تـقد اخلـدمات
وتـطويـرها) مـشيدا بـ(جـهود احلـكومة
الـسـابـقـة في هـذا اجملـال) مـؤكـداً (نـهج
االسـتـمـراريـة وتراكم اخلـبـرات واكـمال
ــهــدي الى االجنــازات).وخــلص عــبــد ا
الـقـول (لقـد اخـذت ازمة الـكـهربـاء بـعداً
خــطـيــراً وصـرفت عــلـيــهـا الــكـثــيـر من
اجلـهود واالموال والتضـحيات العزيزة
شـكـلـة ان حتل لوال ـكن لـهـذه ا وكـان 
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امنية من قيادة عمليات صالح الدين في
تـطـهيـر منـزلـ مفـخخـ والـعثـور على
 10 عـبوات نـاسفة و 21 صـاروخا و15
عـلـبة حتـتوي مـواد متـفـجرة في مـنطـقة
الـصـيـنيـة مـحافـظـة صالح الـدين  واكد
واد ركز االعالم االمني (معاجلة ا بـيان 
ـــضــبــوطــة حتت الـــســيــطــرة من دون ا
حـادث يـذكـر) مـضـيـفـا ان (قـوات أمـنـية
في قـيـادة عـمـلـيـات سـامـراء عـثـرت على
عبوة حتتوي مادة سي فور وتمكنت من
تـطهيـر منزلـ مفخـخ في منـطقة زور
الــبـو حــشـمـه). من جـهــة اخـرى أعــلـنت
نافذ احلدودية عن ضبط واتالف هيئة ا
ــمــنـوع ســبــعـة أطــنــان من الـبــرتــقـال ا
اسـتيراده في منفذ الشيب احلدودي ب
الـعـراق وايران.وقـال بـيان لـلـهيـئة امس
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اســــتـــشــــهـــد عــــنـــصــــر في الـــشــــرطـــة
االحتــاديــة وأصــيب ثالثــة آخــرون لـدى
انـفجـار سيـارة مفـخخـة في كركوك امس
االربـــــعـــــاء. وقـــــال مـــــصـــــدر امـــــني إن
(احلــصــيــلــة االولــيــة النــفــجــار ســيـارة
مــفـخـخــة يـقـودهــا انـتــحـاري في مـدخل
نـــــاحــــــيـــــة الـــــريـــــاض الــــــتـــــابـــــعـــــة
لــقـضــاء احلــويـجــة في كــركـوك  بــلـغت
شـهيداً واحدا وثالثة جرحى من الشرطة
االحتــاديـة) وبـحـسب مــصـدر امـني آخـر
فـإن (االنتـحاري كـان يروم تـفجـير نـفسه
على مدير ناحية الرياض  قبل ان تكشفه
اســتـخـبـارات احلـشــد الـشـعـبـي لـيـفـجـر
نـفسه قـبل الوصول الـيه) . وجنحت قوة
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كـشف فـريق استـقصـائي من دائرة
الــوقــايــة في هــيــئــة الــنــزاهــة عن
مـــغـــاالة في احـــتـــســاب الـــكـــلـــفــة
ة لـ 148 عـنـوان كـتـاب الـتـخـمـيـنـيـَّ
مـــدرسي مـن الــلـــجـــنـــة الـــوزاريــة
فـة لـهـذا الـغـرض تُـقـدّر بـ 14 ُــؤلـَّ ا
مـليارا و687 مـليـون دينارٍ مـقارنةً
ُـقـدَّمـة من بــالـعـروض الـسـعــريَّـة ا
الـقطاع اخلاص. وذكر بيان للهيئة
أن (الــفــريق أكــد فـي تــقــريــر أعـدّه
حــول الـزيـارات الـتـي قـام بـهـا إلى
مـديـريـات تربـيـة الـكرخ والـرصـافة
دارس األولـى والثانـية وعـدد من ا
علومات العائدة لها; للتحقق من ا
ــنــاهج ــة بــآلــيــة تــوزيع ا اخلــاصـَّ
الـدراسيَّـة أكَّد إبـرام عقـدٍ عامٍّ مع 
إحـدى الـشـركـات الـبـريـطانـيَّـة عام
 2014 لـتـألـيف الـكتـب وطبـاعـتـها
عــلى مــدى ست  سـنــواتٍ). واشـار
الـــبـــيـــان إلى (ارتـــكـــاب الـــشـــركــة
ـــذكــورة مــخـــالــفــات في الـــعــقــد ا
الـسـنـوي الـسـادس لـتـألـيف وطـبع
وجتـــهــيــز  24 عـــنــوان كــتــاب من
ة لـلـعـام مـنــهـاج الـلـغـة اإلنـكــلـيـزيـَّ
ــبــلغٍ مــقــدارُه الــدراسـي احلــالي 
 27 مــلـيـارا و756 مــلـيـون ديـنـارٍ)
واوصـت الــــهـــــيـــــئـــــة بــ(ضــــرورة
الـوقـوف عـلى األسـبـاب احلـقـيـقـيَّة
ـــنــاهج الـــتي أدَّت إلى تـــغـــيــيـــر ا
ـة بـشــكلٍ مُـســتـمــرٍّ األمـر الــدراسـيـَّ
ـال الــذي أدَّى إلى هـدرٍ كـبـيـرٍ في ا
ـة الـــعــام وإربـــاك ســيـــر الــعـــمــلـــيـَّ
التربويَّة  كما اوصت بالعمل على
ـةٍ عــلـيــا في تــألــيف جلــنــةٍ مــركــزيـَّ
ـتـابعـة آلـيَّـة تـنفـيـذ بـنود الـوزارة 
ُـــبـــرمــــة مع شـــركـــات الـــعــــقـــود ا
الـــطــبـــاعــة). وأصـــدرت مــحـــكــمــة

اجلــنـــايــات اخملــتــصــة بــقــضــايــا
الـنـزاهـة في بـغـداد حـكـمـاً غـيـابـياً
بـالـسجن سـبع سـنوات بـحق أم
ـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة بـــغــــداد وا
ـــتــــنـــزهـــات فـي أمـــانـــة بـــغـــداد ا
; لـتـســبـبـهــمـا بـإحـداث الــسـابـقــ
ضـررعـمـدي بـأكـثر من  12 مـلـيون
دوالر أمــريــكي بــأمــوال ومــصــالح
اجلــهـة الــتي كـانـا يــعـمالن فــيـهـا.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة
ُــــــدانــــــ فـي بــــــيــــــان امـس أن (ا
الـهاربـ قاما بـاالتفـاق واالشتراك
بـاإلضـرار بـأمـوال ومـصـالح أمـانة
بـغـداد خالل التـعـاقد عـلى مـشروع
تـطوير قناة اجليش حيث التعاقد
مع شـركة مـصريـة وأخرى مـحلـية
اسـتـنـاداً لـقـرار الـلـجـنـة الـرئـيـسـة
لــلــتــعــاقــد فـي األمــانــة دون إعـداد
ــة لـلـمـشـروع) الــكـلف الـتـخــمـيـنـيـَّ
مـــوضــــحـــة ان (احملـــكـــمـــة بـــعـــد
ـتحـصلة في اطالعـها عـلى األدلة ا
ـتــمــثّـلــة بــأقـوال هــذه الــقـضــيــة ا
ـمثل القانونـي لألمانة العامة ا
جملـــلـس الـــوزراء وأمـــانـــة بـــغــداد
الـــلـــذين طـــلــبـــا الـــشـــكــوى بـــحق
ــتـهــمـ إضـافــةً إلى الـتــحـقـيق ا
ــتـضــمن مـقــصّـريــتـهــمـا اإلداري ا
وإحـالـتـهـمـا إلى الـقـضـاء وتـقـرير
ــالــيَــة وأقــوال ديــوان الـــرقــابــة ا
تـهـم الـشـهـود وقريـنـة هـروب ا

الــتـي وجــدتــهــا احملــكــمــة كــافــيــةً
ومُــقـنـعـةً إلدانـتـهــمـا وفـقـاً ألحـكـام
ـادَّة  340 مـن قـانـون الـعـقـوبـات ا
بـــداللــة مــواد االشــتــراك  47 و48
و 49 مـــــنه). وتــــضـــــمن الــــقــــرار
(إصــــــدار أمــــــر قـــــبـض وإجـــــراء 7
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قـــررت احلـــكــومـــة الـــتـــركــيـــة رفع
حـــظـــرهـــا عن الـــرحـالت اجلـــويــة
ـتــجـهـة إلى مـطـار الــسـلـيـمـانـيـة ا
ابـتـداءً من يـوم غـد اجلـمـعـة. وقال
وزيــر الـنـقل الـتـركي جـاهـد تـوران
في مــقـابــلـة مع قــنـاة تـلــفـزيــونـيـة
تـركيـة امس األربعاء ان  إن (بالده
سـتـرفع حـظـرها لـلـرحالت اجلـوية
ـتـجـهة إلى الـسـليـمـانـية بـشـمال ا
الــعــراق اعــتــبــارا من  25 كــانــون
الـــــثــــانـي اجلــــاري) مـــــؤكــــدا أنه
(سـتكـون هناك سـبع رحالت جوية
فـي األسـبـوع). وأغـلـقت تـركـيـا في

تـــشـــرين األول  2017 مـــجـــالـــهـــا
اجلــــوي أمــــام الـــرحـالت من وإلى
إقــلـيم كـردسـتــان الـعـراق ردا عـلى
اسـتـفـتـاء االقـلـيم عـلى االسـتـقالل.
كتب مـن جهة اخـرى اعلن عضـو ا
ـقراطي الـسـياسي في احلـزب الد
الــكــردســتــاني هــوشــيــار زيــبـاري
امـس ان حـــزبـه اتـــفـق مع حــــركـــة
تـــغـــيـــيـــر عــلـى جتــاوز اخلـالفــات
واإلســـراع بـــتــشـــكــيـل احلــكـــومــة
اجلـديدة بإقـليم كردسـتان.وأضاف
زيباري في تصريح اعقب اجتماعا
لـلـطـرفـ انه( االتـفـاق مع حـركة
تــغــيــيـــر عــلى تــشــكــيل جلــنــتــ

لـإلتفـاق عـلى الـبـرنـامج احلـكومي

اجلـديـد وإلتـزامات األطـراف التي
ســـتــشــارك بـــاحلــكــومـــة) مــؤكــدا
ان(االجـتماع كـان جيدا وقـد اشرنا
خـالله بـأن تــشــكــيل احلـكــومــة قـد
تـــأخـــر وهـــذا االمـــر ال يـــصب في
مـصلحة اية جهة).وأضاف زيباري
أن (الـفـراغ الـدستـوري واحلـكومي
فـي االقليم ليس من مصلحة احد)
مـشـددا عـلى (وجـوب االتـفـاق على
ـــان وان يـــجـــتـــمع رئـــيس لـــلـــبـــر
ـان لـنـبدأ فـي عمـلـيـة تـشـكيل الـبـر
احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة)  ومـــضى
قـائـال(ذا تـمـكـنـا خالل هـذا الـشـهـر
ان فأن هذا من تـسمية رئيس لـلبر

.( األمر يعد اجنازا كبيراً

اسـتهـدفت مـكونـات معـينـة كالـيزيـدي
ـوصل ـسـيــحـيـ في ا في ســنـجـار وا
والـتركـمان في تـلعفـر وال سيـما جرائم
سـبي الـنـسـاء وبـيـعـهن واغـتـصـابهن).
وشــدد عـلى (أهــمـيـة حــمـايـة الــشـهـود
الــذين يــتـعــاونـون مع الــفــريق الـدولي
بـابـعـاد اخملاطـر عـنهـم وال سيـمـا الذين
ناطق التي ال تزال توجد يـسكنون في ا
فــيــهــا عــنـاصــر غــيــر ظــاهـرة لــداعش
االرهــابي) مــؤكـداً (ضــرورة االهـتــمـام
بــتــطــبـــيع االوضــاع في االمــاكن الــتي
تـضررت جـراء احلرب واعادة الـنازح
الى مــنـاطـقـهـم بـعـد اعـمــارهـا وتـوفـيـر
اخلـدمات فيها)  موضحا ان (هذا االمر
وإن كـان واجب احلكومة العراقية ولكن
عــلى اجملـتـمع الــدولي مـسـاعــدتـهـا في
ـــبــعــوث اجنـــازه).من جــانـــبه طــالب ا
ي مـن السيستاني (توجيه ضحايا األ
ـزيد من داعـش وال سيـمـا من الـنسـاء 
ي الــتــعــاون مع اعــضــاء الــفــريق اال
علومات الالزمة لعملهم). وتزويدهم با

نطقة بنجوين التابعة حملافظة السليمانية ÊUłdN∫ شابات يتزجلن على ثلوج 
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علي البديري

ـروريـة بـالـتـنسـيق مع قـيـادة عـمـلـيات ا
رور العامة.  بغداد ومديرية ا

وقــال بــيــان لألمــانــة ان (مالكــات دائـرة
بـــلــديــة الـــشــعـــلــة قـــامت بــرفع الـــكــتل
الـكـونكـريتـية احملـيـطة بـدار القـضاء في
دينة الشعلة في مـنطقة ذات السالسل 
اطـار جهد تـنسيـقي مشتـرك ب مالكات
الـــدائــرة الــبــلـــديــة والــقـــوات االمــنــيــة
ـرور الــعــامــة). وأضـاف ان ومــديــريــة ا
وقع (رفع الـكـتل الـكـونـكـريـتـة في هـذا ا
ـروري ســيــســهم في تــخــفــيف الــزخم ا
ركبات للطريق وتأم انسيابية حركة ا
الـقــادم من مـنـطـقـة الـرحـمـانـيـة بـاجتـاه
جـسـر الشـعب والـطريق الـرابط ب حي
اجلــــواديـن وتــــقــــاطع احلــــمــــزة بــــحي

الغزالية).

ــدني ـــثــلــة من الــكــمــرك ا ان (جلــنــة 
والــعـســكـري والــزراعـة واالمن الــوطـني
والــبـحـث والـتــحـري في مــنــفـذ الــشـيب
قـامت بـاتالف حـمـولة سـبـعـة أطـنان من
منوع استيراده في مـحصول البرتقـال ا
مــنـفــذ الــشـيب احلــدودي). واضـاف انه
ـنـتج الزراعي (فـي ضوء وفـرة وشـحـة ا
ــا جـاء في كــتـاب جلـنـة احملــلي ووفـقـا 
الــشـؤون االقـتـصــاديـة الـتــابـعـة جملـلس
الـــوزراء الـــذي نص عـــلى مـــنـع دخــول
ـنع وفق الـروزنـامة ـشمـولـة با الـسـلع ا
الـزراعيـة لتشـجيع للـمنـتج احمللي قامت
ـصـادرة الـشـحـنـة). ـشـكـلـة  الـلـجــنـة ا
وأعــلــنـت امــانــة بــغــداد عن رفع الــكــتل
الــكـونـكـريــتـيـة احملــيـطـة بــدار الـقـضـاء
ـدينـة الشـعلـة من أجل فك االختـناقات

ـكلف بـالتـحـقيق بـجـرائم داعش خالل زيارته %?oOI∫ الـوفد الـدولي ا
رجع الديني علي السيستاني في النجف امس ا

طبعة العراق 

عـــرضت الـــقـــضـــيـــة عـــلى قـــاضي
حتـقـيق مـحكـمـة نـينـوى اخملـتـصة
بقضايا النزاهة الذي أصدر بدوره
) منوهة الى ـتهمـ أمـراً بضبط ا

ـفـتش انـه (بـالـتـعـاون مع مــكـتب ا
الـــــعــــام لــــوزارة االتـــــصــــاالت في
احملـافظة;  تـنفيـذ عملـية الضبط
ــــتــــهــــمـــــ وهم عــــمــــال بــــحـق ا

ـوجودين في ومـنـتـسبـو الـشركـة ا
موقع احلدث فضالً عن ضبط عدد
ـــعــدات الـــعـــائــدة مـن اآللــيـــات وا

للشركة). 

ـعـطـلة ـشـاريـع ا ـوازنـة قـالت انـهـا (ا ا
مـــنـــذ عــامي 2017  و 2018  الـــتي من
ــقــرر ان تــضــاف الـى مــوازنـة 2019  ا
تلـكئة شاريـع ا فـالبـعض يريد تـمريـر ا
خالل الـعـامـ الـسـابـقـ وهـذه الـفـقرة
ـوازنـة). وكـان من هـي اكـثـر اشـكـاالت ا
ـقـرر ان يعـقد مـجلـس النـواب جلـسته ا
االعــتـيـاديـة في الـواحــدة من بـعـد ظـهـر
امس لـلـتـصـويـت علـى اكـمـال الـكـابـيـنة
ـــوازنــة اال ان رئـــاســة احلـــكــومـــيــة وا
ــــان قـــررت ارجـــاء عـــقـــدهـــا الى الـــبـــر
الـسابعة من مساء اليوم نفسه على امل
الـــتـــوصل الى اتـــفـــاقــات الســـيـــمــا مع
الية النيابية اسـتمرار اجتماع اللجنة ا
ان في دار الـضـيـافـة خـارج مـبـنى الـبـر
وازنـة بغية طرحها من اجـل استكمال ا

للتصويت.
 وكـان الـنائب عن حتـالف االصالح علي
الـــبــديــري قــد رجح فـي وقت ســابق من
يـوم امس اسـتكـمـال الكـابـينـة الـوزارية
في جـلسة االربعاء مستبعدا التصويت
ـــوازنــة االحتـــاديــة. واوضح ان عـــلى ا
(االشـكـالـيـة احلـقـيـقـيـة تـكـمن في حـسم
مـــرشح وزارة الــداخــلــيــة  واذا  حل
ـوضوع فستكتمل الكابينة الوزارية)  ا
مـضيفـا ان (هناك احـتماال كـبيرا ان يتم
طـرح استـكمـال الكابـينـة الوزارية خالل
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ابـدى حتـالف االصـالح واالعمـار رفـضه
الـتصويت للمرشحة الى وزارة التربية
ــرشـح لـوزارة راهــنــا مــوافــقــته عــلى ا
الـعـدل بحـصـول تـوافقـات بـشأنه فـيـما
واصـلت الـكتل الـنـيابـيـة امس جهـودها
حلل الـعقبات التي تـؤخر تقد مشروع
وازنة العامة للتصويت . وقال النائب ا
عن االصالح عالء الربيعي ان (التحالف
لن يـصوت على مرشحة وزارة التربية 
ومـوقفه ثابت وواضح بهذا الشأن بعدم
الـتـصويت) مـضيـفـا انه (اذا كان هـناك
تـوافق ب الكتل السـياسية على مرشح
وزارة الــعـدل فـإنــنـا لن نــخـرج عن هـذه
الـتـوافـقات). وكـان رئـيس الـوزراء عادل
ـاضي ـهــدي قــد قـدم االثــنــ  ا عــبــد ا
ـان لـشـغل مـرشـحـ جـديـدين الى الـبـر
وزارتي الــتـربـيـة والـعــدل هـمـا سـفـانـة
احلــمــداني لــتــولـي حــقــيــبــة الــتــربــيـة
والــــقــــاضي اركــــان بـــيــــبـــانـي لـــوزارة
الــعـدل.مـن جـهــتـهــا اكـدت الــنـائــبـة عن
حتــالف سـائـرون هــوازن الـشـمـري عـدم
وجـود (اي إشـكال عـلى مرشح الـعدل) 
مـشــيـرة الى (إمـكـانـيـة تـمـريـر مـرشـحـة
ــشـاكل وزارة الــتـربــيـة).وبــشـأن ابـرز ا
الــتي تــواجه عــمـلــيــة الـتــصــويت عـلى

من جــهـة اخــرى أعـلــنت رئــيـســة جلـنـة
مــراقــبـة تــنــفــيـذ الــبــرنــامج احلــكـومي
والــتـخـطــيط االسـتــراتـيـجـي الـنـيــابـيـة
مــاجـدة الـتــمـيـمي عـن تـثـبــيت مـوظـفي
الـعقود في مفوضية االنتخابات بحسب
الـية لعام 2019 ـوازنة ا االقـدمية في ا
بـحـسب منـشـور لهـا على صـفـحتـها في
الــفــيـــســبــوك اكــدت فــيه ايــضــا (وضع
الـفقـرة اخلاصـة بتـوفيـر التـخصـيصات
الالزمة للمحاضرين في وزارة التربية).

ـان الـيـوم اخلـميـس). لكن جـلـسـة الـبـر
الـــبـــديـــري اســتـــبـــعـــد ان يـــتم اكـــمــال
الـتـصـويت عـلـى جمـيـع فـقـرات مـشروع
قرر ان ا وازنة في جلسـة البر قـانون ا
عــــقـــدهــــا مـــســــاء امس. ووجـه رئـــيس
ـهدي مـجـلس الـنـواب بـتضـيـيف عـبـد ا
في جـلـسـة اليـوم اخلـميس السـتـعراض
الــعالقـة بــ الـسـلــطـتـ الــتـشـريــعـيـة
والـتنفـيذية وتـنفيـذ البرنـامج احلكومي
قبلة. وكشف عضو اللجنة رحلة ا في ا
ـالـيـة الـنـيـابـيـة هـوشـيـارعبـد الـله عن ا
وضـع شـرط عــلى اقــلــيم كــردســتـان في
ــوازنـة بـشـأن رواتب مــوظـفي االقـلـيم ا

وقوات البيشمركة. 
وقـــال عــبــد الـــله في تـــصــريح امس ان
(آخـر حوار جـدي جرى مـساء اول امس
مـع رئــيـس مـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمــد

احلــلـــبــوسي والــكــتـل الــســيــاســيــة 
الـتوصل خاللـه الى اتفاق بـأنه في حال
عــدم الـتـزام اقـلـيم كـردســتـان بـتـصـديـر
الــنــفط فــإن احلــكــومــة االحتــاديــة هي
سـتـتولى إرسـال رواتب مـوظفي االقـليم
والــبــيــشـــمــركــة) مــشــددا عــلى انه من
(واجب حــكــومـة االقــلـيم عــنـد تــصـديق
ــــوازنــــة الـــغــــاء نــــظـــام االدخــــار في ا
الـرواتب النـهـا سـتـتـمـكن من دفع كـامل

الرواتب). 
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الــتــقــصـيــر والــعــراقــيل وسـوء االدارة
وعــــوامل اراديـــة وال اراديــــة اضـــافـــة
ـتـكـامـلـة) لـغـيـاب اخلـطط الـشـامـلـة وا
واضـــــاف (أحــــيـي أرواح الــــشـــــهــــداء
واجلـرحى وتضـحيـات وزارة الكـهرباء
شرفـ على إنشاء وافتتاح كـما أشكر ا
وتـشغيل احملطة).على صعيد آخر رحب
ـرجع الديني األعـلى علي السـيستاني ا
ـتـحـدة فـريـقـا خـاصـا بـتــشـكـيل اال ا
لـلـتـحـقـيق بـجـرائم داعش وجـمع االدلة
بــشــأنــهــا . وأكــد الــســيــســتــاني لــدى
ــســتــشــار اخلـاص اســتــقــبــاله امس ا
ورئــيـس الــفــريق الــدولـي لــلــتــحــقــيق
بــجـرائـم داعش كـر خــان واخلـبــيـرة
الـقـانـونـية فـي الفـريق نـيـكـول اخلوري

(اهـمـيـة تـوثـيق جـرائم داعـش  كـما 
تـــوثــيق جــرائـم الــنــازيــ  وضــرورة
مـحـاسـبـة مـرتـكـبـيـهـا وتـعـريف الـعـالم
ـدى خطورة هذه الفـئة االرهابية على
االنـسـانيـة عـامة) مـطالـبًـا بـ(بذل مـزيد
من االهــتـمـام بـاجلـرائم الــبـشـعـة الـتي
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رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالـي التـابعـة لـوزارة النـقل حـصول
ارتـفاع تـدريجـي في درجات احلـرارة في جـميع مـناطـق العـراق والطـقس يـكون صـحواً
الى غائم. وقالت الـهيئـة في تقرير اطـلعت علـيه (الزمان) امس ان تـوقعات الـطقس اليوم
ـنطـقـة الـوسـطى صـحـوا مـع بعـض الـغـيوم اخلـمـيس تـفـيـد بأن (الـطـقـس سـيكـون فـي ا
ـنطقـة الشمـالية يـكون الطـقس صحوا ودرجـات احلرارة ترتـفع عن اليـوم السابق وفي ا
ـنطـقة مع بـعض الغـيوم واحلـرارة ترتـفع قلـيال عن اليـوم السـابق) مضـيفـة ان (طقس ا
اجلـنـوبـية سـيـكون صـحـوا مع بعض الـغـيـوم ودرجات احلـرارة مـقاربـة لـليـوم الـسابق).
نطقة الوسـطى سيكون صحوا وبشأن توقـعات يوم غد اجلمعـة قال التقرير ان (طـقس ا
نطـقة الـشمـالية يـتحول الـى غائم جزئي واحلـرارة ترتـفع قلـيال عن اليـوم السـابق وفي ا

يـكــون الـطـقس غـائـمـا جـزئـيــا واحلـرارة تـرتـفع قـلـيال عن الــيـوم الـسـابق) مـشـيـرا الى
نطـقة اجلنـوبية سيـكون صحوا يـتحول الى غـائم جزئي بعد الـظهر ودرجات ان(طقس ا
احلــرارة تـرتــفع عن الــيـوم الــسـابق). الـى ذلك سـجــلت مــراصـد هــيـئــة االنـواء اجلــويـة
والرصـد الزلزالـي حدوث هزة أرضـية صـباح امس في ديـالى. وقالت فـي بيان امس ان
مـراصـدهـا (سجـلت حـدوث هـزة أرضـيـة عـنـد الـسـاعة  7:25 في شـرق قضـاء خـانـق
الـتـابع حملـافظـة ديـالى) مـوضـحة ان (قـوة الـهـزة بـلغت  3.5 درجـة على مـقـيـاس رخـتر
واطن شعروا بها في وتبعد  19 كيلـو مترا عن شرق القضاء). وبحسب البـيان فإن (ا
مـنـطــقـة خـانـقــ شـعـورا خـفــيـفـا ولم تــرد انـبـاء عن حــصـول أضـرار). ودعت  الــهـيـئـة
ـناطق الى (أخـذ احليـطة واحلذر واالبـتعـاد عن الشـائعـات واألخبار ـواطنـ في هذه ا ا

الكاذبة وااللتزام بالوصايا الزلزالية) .
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شعار هيئة
النزاهة

ـتهم الـتفتـيش األصولي بحق ا
ـنـقـولة وتـأيـيـد حـجـز أمـوالـهـمـا ا
ــنـــقــولــة مع االحـــتــفــاظ وغـــيــر ا
ــتــضـرِرة بــحق طــلب لــلــجــهــات ا
الـتـعـويض أمـام احملـاكم). الى ذلك
اعــلــنت الــهــيــئــة عـن قــيــام إحـدى
الــشــركــات األهــلـيــة بــحــفــر أغـلب
ـوصل بدعـوى مد شـوارع مـدينـة ا
كـيبالت احلـزمة الـضوئـية من دون
ـوافقـات من اجلهات اسـتحـصال ا
ة مـؤكـدة ان (عـمـلـية ضـبط ـعـنـيـَّ ا
عـمـال الـشـركـة ومـنـتـسـبـيـهـا تـمت

وجب مذكرةٍ قضائية). 
وقـــالت في بـــيـــان امس ان (دائــرة
الـتحـقيقـات في الهيـئة أشارت إلى
تــلــقي مــديــريــتــهــا فـي احملــافــظـة
إخـباراً بشان قيـام إحدى الشركات
األهـــلـــيـــة بـــحـــفــر أغـــلـب شــوارع
وصل; بداعي مد كيبالت احلزمة ا
الــضــوئــيــة مـن دون اســتــحــصـال
ـعــنـيـة) ــوافـقـات من اجلــهـات ا ا
مــشــيـرة الى ان (مــديــريـة حتــقـيق
الـهـيـئـة في احملـافـظـة ألـفـت فـريـقاً
لـلـتحـري بشـأن اإلخـبار والـتوصل
إلـى احلــقـــائق إذ تــبـــ من خالل
ــتــابــعــة والـتــدقــيق قــيــام مــديـر ا
الــشـركـة بــتـقــد تـعـهــد شـخـصي
بـالـتـوقف عن عمـلـيات احلـفـر أمام
مــديـر أمن احملــافـظـة في 6 كــانـون
ـــاضي بــيـــد أن عــمـــلــيــات االول ا
احلــــفـــر اســـتـــمــــرت من دون عـــلم
اجلــــهــــات ذات الــــعالقــــة وخـــارج
أوقــات الـدوام الــرسـمـي وتـركـزت
ـــــؤديــــة الى بـــــاجتــــاه الــــطــــرق ا
مـــــحـــــافــــــظـــــات دهـــــوك وأربـــــيل
ــديــريـة وكــركــوك).وأضــافـت ان (ا


