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طبعة العراق 
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عـد خبير امني قرار رئيس الوزراء
ــهــدي بــشــأن دعــوة عــادل عـــبــد ا
ـسـلــحـة لالنـدمـاج في الــفـصـائل ا
ـــؤســــســـات االمـــنـــيـــة  خـــطـــوة ا
بــاالجتــاه الـصــحــيح وتــهـدف الى
ـنفـلت بـيد الـدولة حـصـر السالح ا
بـعـد زوال خـطر داعش  فـيـما رأى
مــراقــبــون هـذا االجــراء ســيــحـجم
ـــدعــومــة من ايــران . الـــفــصــائل ا
وقـــال صــفــاء االعــسم لـ (الــزمــان)
امـس انه (لــيس هــنــاك ربــطــا بـ
احلـــشـــد الـــشـــعـــبي والـــفـــصـــائل
ـسـلحـة النهـا غيـر تـابعـة للـهيـئة ا
ومـدعومة من ايران شكلت لغرض
قـتال داعـش وان القـرار الذي صدر
ــهـدي خـطــوة بـاالجتـاه مـن عـبـد ا
الـصـحيح وتـسهم بـحصـر السالح
بيد الدولة بعد زوال خطر االرهاب
ــا سـيـسـهم في تـعـزيـز االمن في
بــغـداد واحملــافـظـات) واضـاف ان
(اجلـمـيع سـبق ان نـاشـد بـضرورة
ســــــحب الــــــسالح وعــــــدم وجـــــود
فــــصـــائل مــــقـــاومـــة داخـل الـــبالد
وبـاالمكان ان تذوب ودمجها داخل
ــؤســســة الـعــســكــريـة) واوضح ا
ـــــوضـــــوع ال االعـــــسـم ان (هـــــذا ا
يـتزامن مـع ما  يـثار من اسـتهداف
ـنـشأت نـفطـيـة سعـودية من داخل
ـا هو تـوجه احلـكـومة الـعـراق وا
ـنـفـلت). وأصدر لـسـحب الـسالح ا
ــهـدي قــرارا بـدمج فــصـائل عــبـد ا
ــســـلـــحــة احلـــشـــد في الـــقـــوات ا
ـهدي إغالق الـنظـاميـة.وقرر عـبد ا
ــــقــــار الــــتي حتــــمـل اسم أي من ا
فـــصـــائـل احلـــشــد  كـــمـــا وخـــيـــر
سـلـحـة ب االنـضـمام الـفـصـائل ا
ـسلـحـة أو االنـخراط في لـلـقـوات ا
الـــعــمل الـــســيــاسـي وفق قــوانــ
األحزاب.وحسب البيان الذي صدر
نـع تواجد أي فصيل عـن مكتبه (
يــعــمـل ســرا أو عــلــنــا خــارج هـذه
الـتعليـمات). وأمهل رئيس الوزراء
الــفــصـــائل حــتى نــهــايــة الــشــهــر
اجلـاري لاللـتـزام بـالـقـرار اجلـديد.
وســـارع زعــيـم الــتـــيــار الـــصــدري
ــقـرات مــقــتــدى الــصــدر بــأغالق ا
الــتــابــعــة لــســرايــا الــسالم .وقــال
الـصـدر في تـغـريدة له عـلى تـويـتر
إن (مـــا صــدر عـن رئــيس مـــجــلس
الـوزراء فـي ما يـخـص احلـشـد امر
مـهم وخـطوة اولى صـحيـحة نـحو

بـنـاء دولة قـوية ال تـهـزها الـرياح)
واكـد (اعلن  انـفكاك سـرايا السالم
عـــني انـــفـــكــاكـــا تـــامـــا في مــا اذا
احلـقت باجلـهات االمنـية الرسـمية
وامـل  ان ال يــقـع عـــلــيـــهـم الــظـــلم
واحلــيف) مــشــيــدا بـ (قــرار عــبــد
هدي حلفظ هيبة العراق وجيشه ا
وشــرطـته وقـواته االمـنـيـة). ويـرى
هدي يـسعى لـلحد مـراقبـون عبـد ا
ـــســلـــحــة من نـــفـــوذ الــفـــصــائل ا
ـــدعـــومـــة من إيـــران في خـــطــوة ا
مــحـفــوفـة بــاخملـاطــر الـســيـاســيـة
تـسـتـهـدف عـلى األرجح اسـتـرضاء
ــتـــحــدة  وذلـك بـــعــد الـــواليـــات ا
أســبــوعــ من أول هــجــوم ضــمن
عــدة هــجــمــات لم تــعــلن أي جــهـة
ــســـؤولــيــة عــنــهـــا عــلى قــواعــد ا
عـــراقـــيـــة تـــســـتـــضـــيف الـــقـــوات
األمـريـكيـة وعـلى مـوقع تسـتـخدمه
شــركـة طــاقـة أمــريـكــيـة. وفي وقت
تـــزايـــدت فــيه حـــدة الـــتــوتـــر بــ

واشـــنــطـن وطــهــران  أبـــلغ وزيــر
اخلـارجيـة األمريكي مـايك بومـبيو
الــقــيــادات الـعــراقــيــة خالل زيـارة
مـفـاجـئة لـبـغداد أنه في حـالـة عدم
تـمـكـنـهم من كبـح جمـاح الـفـصائل
ــدعـومـة من إيــران فـإن الـواليـات ا
ــتـحـدة ســتـرد بـقـوة.وتــمـلك تـلك ا
الــفــصــائل الـتـي سـاعــدت الــعـراق
وقــوات الـتـحــالف الـدولي بــقـيـادة
ــة ــتــحـــدة عــلى هــز الـــواليــات ا
داعـش حتت مـظـلـة احلــشـد نـفـوذا
كـبيرا في السياسـة. ووفقا للمحلل
هـاشم الهاشمي  فإن التوقيت هو
الـفـارق األساسي بـ مـرسوم عـبد
ـــهـــدي ومـــرســـوم آخـــر مــشـــابه ا
وضـعـه سـلـفه حـيـدر الـعـبـادي ولم
يـدخل حيـز التنـفيـذ بدرجة كـبيرة.
واكـد الهاشـمي إن (االنتمـاء بشكل
رســمي ألجــهــزة الــعــراق األمــنــيـة
يـــعــــني أن أي هـــجـــوم عــــلى تـــلك
الـفـصائل سـيحـتسب هـجومـا على

الــــعــــراق). ورحب االمــــ الــــعـــام
لـــــــعــــــصــــــائـب اهـل احلق قـــــــيس
اخلــزعــلي بـقــرار رئــيس الـوزراء .
وقــال اخلــزعـلـي في تـغــريــدة عـلى
تــويـتـر امس (قـرار رئـيس مـجـلس
الـوزراء خطـوة باالجتـاه الصـحيح
لـيكـون احلشد جـزءا مهـنيا وثـابتا
ـــســلـــحـــة ويـــفــشل مـن الــقـــوات ا
مـــحــاوالت حــله او دمــجه) ولــفت
الـى ان (ابـــــــعـــــــاد احلـــــــشـــــــد عن
الـتـجاذبـات السـياسـية وتـوفيـر ما
يــحـتــاجه من قـضــايـا لــوجـســتـيـة
كـفيل بـضمـان قوته لـيقـوم بواجبه
في ضمان امن العراق ومستقبله).
وايـد ائتالف الـنصـر الذي يـترأسه
رئـــيـس الــوزراء الـــســـابـق حـــيــدر
ـهدي بـتنـظيم الـعبـادي قرار عـبد ا
مـؤسسة احلشـد  داعيا في الوقت
نـفسه الى اصدار اوامر وتـعليمات
لــتــنـظــيم مــؤســسـة الــبــيـشــمــركـة
وجــمـيع الــتـشـكــيالت الـعـســكـريـة

وشـبه العسكرية في البالد. وأبدى
انية ـتحدث بـاسم كتلـة بدر البـر ا
ولــيـد الــسـهـالني تـرحــيـبه بــاألمـر
الـــديــواني الـــذي أصــدره الـــقــائــد
ــســلــحــة بــشـأن الــعــام لــلــقـوات ا
احلــــشــــد . وقـــال الــــســـهـالني في
تـصريح امس إنـه (في الوقت الذي
تــثــمن فــيـه األمـر الــديــوانـي الـذي
صــدر من الــقــائــد الــعــام لــلــقـوات
ـسـلـحـة تـثـميـنـاً لـلـدور والـعـطاء ا
الـــريــادي لــلـــحــشــد  فـــإنــنــا نــود
اإلشـــــارة إلى أن هـــــذه اخلـــــطــــوة
لـيـست بـعـيـدة فقـد  بـيـانـهـا قبل
عــــامـــ من قــــبل رئـــيـس حتـــالف
الـفتح هـادي العـامري والـتي أشار
ــبـاركـة بــالـفـتـوى وأن فــيـهـا إلى ا
يـعطى الدور االستثنائي والريادي
ـثـل صـمـام األمان لـلـحـشـد كـونه 
ــــا حتـــــقــــقت لــــلـــــبــــلـــــد ولــــواله 
االنـتصارات على  داعش). بدوره 
ثــمن رئــيس تــيــار احلـكــمــة عــمـار

احلــكــيم قـرار هــيــكـلــة احلــشـد ي.
وقــال احلـكـيم في تــغـريـدة له عـلى
مــتـويـتـر  ان (حـصــر الـسالح بـيـد
الـــــدولــــــة واحلـــــرص عـــــلى عـــــدم
ـؤســســة الــعـســكــريـة تــســيـيـس ا
واالمـــــنــــيــــة وابـــــعــــادهـــــا عن كل

االنتماءات). 
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دعـــا جــهـــاز مــكــافـــحــة االرهــاب
راتب نـتسـب من الـضبـاط وا ا
فـسوخـة عقـودهم منـذ العـاشر ا
من حـــزيـــران 2014 الى تـــقـــد
شكلة بياناتهم  ليتسنى للجنة ا
الــنــظــر بــطــلــبـات اعــادتــهم الى
اخلـدمـة. وقـال اجلـهـاز في بـيـان
ــنـــتـــســـبـــ من امـس (نـــدعـــو ا
ــراتب الى مـراجـعـة الـضـبـاط وا
ية اجلهـاز لغرض تسجيل اكاد
اســمـــائــهم ووحــداتـــهم وتــاريخ
فسخ عقودهم مع درج عـناوينهم
وارقـام هــواتـفـهم) مـشـددا عـلى
(ضــرورة ذكــر اســبــاب الــغــيــاب
والهـروب ليـتسـنى للـجنـة النـظر
بــطـلــبـات اعــادتـهم الى اخلــدمـة
ــا ورد في الــتــوجــيــهـات وفــقــا 
الواردة من مـكتب رئـيس مجلس
الوزراء ولغايـة احلادي عشر من
تمـوز اجلاري) وتابع الـبيان ان
ــراجــعــة تـكــون وفــقــا جلـدول (ا
احلروف االبجدية ومستصحب
مــــعــــهـم االوراق الــــثــــبــــوتــــيــــة
ـســتـمـســكـات الـرســمـيـة ومـا وا
يثبت صـحة انتـسابهم لـلجهاز)
مضيفا ان (اليوم االربعاء يشمل
مـراجـعـة االسـمـاء الـتي تـتضـمن

احلـــــــروف أ.ب.ت. ث. ج وغـــــــدا
اخلميس احلروف ح. خ. د. ذ. ر.
ـقـبل احلـروف ز ويـوم الـســبت ا
س.ش.ص. ض. ط. ظ واالحــــــــــد
احلــــــروف ع.غ.ف.ق واالثـــــنـــــ
احلـــــروف ك .ل .م .ن امـــــا يـــــوم
الـــــثالثـــــاء لــــلــــحــــروف هـ .و.ي
ـقـبل مـوعد وسـيـكـون االربـعـاء ا
لــلـمــتــخـلــفــ كـافــة عن اجلـدول
عـد). وبـشان ذاته نـفى اجلـهاز ا
وجـــود تــعــيـــيــنــات عـــلى مالكه
مــــــحـــــــذرا مـن الــــــتــــــعـــــــامل او
االســــتـــجــــابــــة لــــلـــصــــفــــحـــات
ـزيـفة واحلـسـابـات الـوهـمـيـة وا
الـتي تـدعي انــتـسـابـهـا لـلـجـهـاز
وان اليـعـتـمـدوا سـوى الـصـفـحة
ـوثقـة للـجهـاز والتي الرسـميـة ا
صدر الرسمي الوحيد لكل تعد ا
البيانات التي تصدر عنه  داعيا
الـى االبـالغ عن اي صـــــــفــــــحــــــة
وهمـية تـدعي انتـسابـها لـلجـهاز
واالبالغ عنها عـبر االتصال على
اخلط الـسـاخن (454) لـيـتـسـنى

اتخاذ الالزم . 
بــــدوره وجه وزيـــر الــــداخـــلـــيـــة
يــاسـ الــيـاســري بــفـتح مــراكـز
اســــتــــقــــبــــال لـــلــــمــــفــــســــوخـــة
عقـودهم.وقالت الـوزارة في بيان
امس إن (الــيــاســري وجه بــفـتح

مــراكــز اسـتــقـبــال لــلـمــفـســوخـة
عـقودهم مـنـذ تـأريخ الـعـاشر من
وكــــان حـــــزيـــــران عـــــام 2014) 
الــسـكـرتــيـر الــشـخـصـي لـرئـيس
الــوزراء الــفـــريق الــركن مــحــمــد
حـــمــيـــد الــبـــيــاتي قـــد أعــلن عن
مــوافـقــة الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ـهـدي على ـسلـحـة عـادل عبـد ا ا
ــفــســوخـة عــقــودهم من إعــادة ا
األجهـزة األمنـية.وصـوت مجلس
الـنـواب عـلى صـيـغـة قـرار بـشأن
ــفــســوخـة عــقــودهم من إعــادة ا
القوات األمنية والـشرطة احمللية

والصحوات. 
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{  تـل ابــيـب - وكـــاالت -  قــال
رئـــــيس جــــــهـــــاز اخملـــــابـــــرات
ــوسـاد) إن لـدى اإلســرائـيـلي (ا
إســـرائـــيل والـــدول الـــعـــربـــيـــة
تحدة ما قد احلليفة للـواليات ا
تكون فرصة فـريدة إلبرام اتفاق
نطقة نظرا خملاوفها سالم في ا

تعلقة بإيران. شتركة ا ا
وساد جوزيف وأضاف رئيس ا
(يـــوسي) كــــوهـــ في ظـــهـــور
علني نادر أن اجلهاز شكل قوة
مهام هدفها رصد فرص حتقيق
الــسالم في مــنــطــقــة ال تــرتــبط
إسـرائـيل فـيـهـا بـعالقـات كـامـلة
إال مع بلدين هما مصر واألردن.
وتابع قائال في مؤتمر هرتزليا
وهو منـتدى أمـني دولي سنوي
مــنــعـقــد بــالــقــرب من تل أبــيب
ــوســاد الـيــوم فــرصـة (يـلــمح ا
ا تـلوح لـلـمرة األولى نـادرة ر
في تــــــاريخ الــــــشـــــرق األوسط
نـطقة للـتوصل إلى تفـاهم في ا
من شـأنه أن يـفـضي إلى اتـفـاق

سالم شامل).
ــــصــــالح وأضــــاف كــــوهــــ (ا
ـشـتــركـة واحلـرب مع خـصـوم ا
مـثل إيـران وإرهـاب اجلـهـاديـ
والـعالقــات الـوثـيـقـة مع الـبـيت

األبــيض وقــنـوات االتــصـال مع
الــكــرمــلــ تــتــحــد كــلــهــا مــعـا
لـتـشـكـيل مـا قـد يـكـون فـرصة ال

تتاح سوى مرة واحدة).
ــتـــحــدة وجـــمــعت الـــواليـــات ا
شـخـصيـات بـارزة عـربيـة وغـير
عــربـيـة فـي الـبـحــرين األسـبـوع
اضي لتـشجيع االسـتثمار في ا
ـا قد االقـتـصـاد الـفـلـسـطـيـني 
يسـاعد في اسـتئـناف مـحادثات

السالم مع إسرائيل.
وقـاطع الـفـلـسـطـيـنـيـون مـؤتـمر
ـــــنــــــامـــــة إذ يـــــرون أن إدارة ا
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
مـــتــحـــيـــزة لــصـــالح إســـرائــيل
ويـــعــتــبـــرون أن هــنــاك حـــيــلــة
ـتـمـثل حلـرمــانـهم من هـدفــهم ا
في إقـامــة دولـة مــسـتــقـلــة. أمـا
إســـرائــيـل الــتي أرســـلت وفــدا
ــؤتـمــر فـقـد غــيـر رســمي إلى ا
اعتبرته فرصة لـتعزيز عالقاتها

بالعالم العربي.
وقال كوه في خطابه الذي لم
يـشر فـيه إلى الـفـلسـطـينـي إال
في ســـيــاق الــتـــهــديـــدات الــتي
ـســلــحـة تــمـثــلــهــا الـفــصــائل ا
إلسـرائيل إن الـعـديـد من الدول
الـعـربـيـة (ال تسـتـطـيع مـواجـهة

سلـوك إيران الـبلـطجي). وأشار
إلى بــــرنـــامج إيــــران الـــنـــووي
ـسـلـح في ـها الـعـون  وتـقـد
لبنـان وسوريا والـيمن ومناطق
ـزعـومة أخـرى ومـسـؤوليـتـهـا ا
عن سـلـسـلة هـجـمـات تخـريـبـية
اســـتــــهـــدفـت نـــاقالت نــــفط في
اخلــلـــيـج في اآلونـــة األخـــيــرة.
وتـنـفـي إيـران أن يـكـون لـهـا أي

دور في هذه الهجمات.
قال كوه إن حتـس إسرائيل
عالقاتها مع سلطنة عمان التي
زارهـا رئـيـس الـوزراء بـنـيـامـ
نـتــنـيـاهــو في أكــتـوبـر تــشـرين
ـــاضي أعـــقب ”جـــهـــدا األول ا
ـــوســـاد“ ســـريـــا مـــطـــوال من ا

للسعي إلى تعزيز العالقات.
وأشــار إلى مــا وصـفــهـا بــأنـهـا
(مـجــمـوعـة مـتـنـامـيـة من الـدول
ـنطـقة سـؤولـة واجلادة) في ا ا
لـديهـا (قنـوات اتـصال مـفتـوحة
مع إســـــرائــــيـل) لـــــكن من دون
عالقات رسمـية وتتعـاون معها

بطرق مختلفة.
وقـــام إســــرائـــيل كــــاتس وزيـــر
اخلـارجـيـة اإلسـرائـيـلي بـزيـارة
نـادرة إلى العـاصـمة اإلمـاراتـية
أبـوظـبي لـلـمـشـاركـة في مـؤتـمر

ـناخ على تحـدة بشأن ا لأل ا
مــدى يـــومـــ األحــد واالثـــنــ
. وال تــوجــد عـالقـات ــاضــيــ ا
رسمية ب اإلمارات وإسرائيل.
وقــال مــكــتب كـاتـس إنه الــتـقى
ـــــــســــــؤول خالل الـــــــزيـــــــارة 
إمـاراتي لم يذكـر اسـمه لـبحث
الـعالقـات الـثــنـائـيـة والــتـهـديـد

اإليراني. 
وأعــلـنت إيــران يـوم االثــنـ أن
مـــخـــزونــهـــا من الـــيـــورانـــيــوم
ــنـخــفض الـتــخـصــيب جتـاوز ا
احلــد الــذي يــســمح به االتــفـاق
النـووي الذي وقـعته عام 2015
مـع الــقـــوى الــكـــبــرى وذلك في
أول خــطــوة كــبــرى عـلـى طـريق
انـــتــهـــاكــهــا لـالتــفـــاق مــنــذ أن
ـتحدة انسـحبت منه الـواليات ا
قـبل أكـثر من عـام. وأكـد كـوه
من جــديـــد ســيــاســـة إســرائــيل
اخلــــاصــــة بــــعــــدم الــــســــمـــاح
خلصمـها اللـدود بامتالك قـنبلة
ـوساد نـووية. وقـال (لم يـوقع ا
أو دولـة إسـرائـيل عـلى االتـفـاق
الــنـووي وسـنــفـعل كل مــا يـلـزم
لـــضـــمــــان عـــدم امـــتالك إيـــران

أسلحة نووية أبدا).
وتـنـفي طـهـران الـسـعي حلـيازة

قنـبلة نـووية. وقال كـوه قبل
ورود أنباء تخـطي طهران احلد
ــســمــوح به من الــيــورانــيــوم ا
اخملــصب (يـتـعـلـق األمـر حـالـيـا
بـتـخـصيب الـيـورانـيوم بـنـسـبة
مـــئــويــة مــنــخــفـــضــة نــســبــيــا
وبـكمـيات لـيست كـبيـرة. يتـمثل
اخلــــطـــر فـي تـــســــريع وتــــيـــرة

التخصيب وزيادة الكميات).
وتــــابع قــــائال (تــــخـــيــــلـــوا مـــا
ســيــحــدث إذا أصـــبح مــخــزون
ـــواد لــدي اإليـــرانـــيــ قـــابال ا
لـالنـــشــــطــــار عـــلـى مـــســــتـــوى
الــــــتـــــــخــــــصـــــــيب لـألغــــــراض
الـعــسـكــريـة ثم عــلى مـســتـوى
االسـتـخـدام في قـنـبـلـة بـالـفـعل.
ســيـكــون الــشـرق األوسط ومن
بــعــده الــعــالم بــأســره مــكــانــا
مــخـتـلــفـا. لـذلك عــلى الـعـالم أال

يسمح بحدوث ذلك).
وحــث رئـــــــــــــــيــس الـــــــــــــــوزراء
اإلسـرائـيـلي بنـيـامـ نتـنـيـاهو
الــدول األوروبــيــة يــوم االثــنــ

عـلى فـرض ”عــقـوبــات فـوريـة“
عـلى إيـران لـتـجـاوزهـا مـخـزون
نصوص اليورانيوم اخملصب ا
ـبرم علـيه في االتـفاق الـنووي ا
ية عام ب طهران والقـوى العا

 .2015وقــال نــتــنــيــاهــو وفــقـا
لبيان من مكتبه ”أقولها مجددا
إن إســرائــيل لن تــســمح إليـران
بـــتـــطـــويـــر أســلـــحـــة نـــوويــة“
وأضاف ”اليـوم أدعو أيـضا كل
الــدول األوروبـــيـــة إلى الـــوفــاء
بــالـــتــزامــاتــهــا. لــقــد تــعــهــد
بــالــتــحــرك في الــلــحــظــة الــتي
تــنــتــهـك فــيــهــا إيــران االتــفــاق
الـنـووي ولـقـد تعـهـد بـتـفـعيل
آلــيـة الـعـقـوبــات الـفـوريـة الـتي
وضــــــعـت فـي مــــــجــــــلـس األمن

تحدة).“ (التابع لأل ا
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ـدني عن كـشـفت مـديـريـة الـدفاع ا
تـفـاصـيل احلـريق الـذي انـدلع في
مـعمل الـسجائـر في مدينـة الصدر
بـبغـداد . وقالت في بـيان امس ان
(احلـــريق الــذي انــدلـع في مــعــمل
الــسـجـائـر كـان فـي قـاعـة حتـتـوي
عـلـى مـواد مـخـزنـيـة ولـوجـسـتـيـة
تـابعة لفوضيـة االنتخابات).وأفاد
مـصدر باندالع حريق في كرفانات
داخـل مــبــنى نـــادي الــشــرطــة في
ـصــدر في تـصـريح بــغـداد.وقـال ا
امـس إن (حريقاً اندلع في عدد من
الـكـرفانـات داخل النـادي وان فرق
ـدنـي وصـلت إلـى مـوقع الــدفــاع ا
احلـــريـق وتـــمـــكـــنـت من اخـــمـــاد
احلريق). وتشهد بغداد وعدداً من
احملـــافـــظـــات  بـــ مـــدة وأخـــرى
انــدالع حـرائق عـدة والسـيـمـا في
دوائـر الدولة واألسواق التجارية
ـدني فــيــمـا تــعــزو فـرق الــدفــاع ا
غـــالــبــيـــتــهــا إلى حـــدوث تــمــاس

كـهربائي. مـن جهة اخرى  سـجلت
الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمـارك ارتـفـاعـا
مــــلـــحـــوظـــا فـي حـــجم اإليـــرادات
ـراكزهـا الكـمركـية.وقـالت الهـيئة
فـي بــــيـــــان امس ان (مـــــراكــــزهــــا
الــكـمـركـيــة ارتـفـاعـا مــلـحـوظـا في
حجم االيرادات التي حتققها خالل
ــاضـيــة أخـرهــا مـركـزي األشــهـر ا
كـمـرك ام قصـر الـشمـالي وام قـصر
األوسـط الذين سـجال ايرادا يـوميا
ـلـيـاريـن ديـنار) واضـاف جتـاوز ا
ان (هــــــذه الـــــطــــــفـــــرة فـي حـــــجم
تحققة والتي تستوفى االيـرادات ا
كــرســوم كـــمــركــيــة عن الــبــضــائع
ــــســـتـــوردة تــــأتي مـــصــــاحـــبـــة ا
لــلــتـــوجــهــات الــتي حــرصت عــلى
تــنـفـيــذهـا ادارة الـكــمـارك حملـاربـة
الـفساد والتصدي حلاالت التالعب
والــتــهـرب من دفـع الـرســوم فـضال
ــــعـــامالت عـن تـــســـهــــيل اجنـــاز ا
الـكمـركيـة الذي شـجع التـجار على
زيــــادة االســــتــــيــــرادات لـــلــــســــلع
ــا انـعــكس ايـجــابـا والــبـضــائع 

ــــراكـــز عــــلى ارتــــفــــاع ايـــرادات ا
الــكـمـركـيــة كـافـة). واعـلــنت هـيـئـة
ــنــافـذ احلــدوديـة عـن ضـبط ست ا

واد متنوعة  شـاحنات محملـة 
الـتالعب باوزانها في مـنفذ الشيب
احلـــدودي فـي مـــيـــســـان.واشــارت
الـهـيـئة في بـيـان امس انه (ضـباط
شـعبة البحث والتـحري في الهيئة
وخـــارج احلــــرم الـــكـــمـــركي بـــعـــد
اسـتكـمال اإلجـراءات من قبـل مركز
ـنفـذ والدوائـر ذات العالقة كـمرك ا
ضــبــطت ست شــاحــنـات مــحــمــلـة
ـــواد مــتـــنــوعـــة من مــحـــاصــيل
الـــبـــصل والــفـــاكـــهــة والـــبـــســكت
وغـيـرهـا  الـتالعب بـاوزانـهـا في
ــنــفـذ) مــضــيـفــا (وبـعــد تــدقـيق ا
ـعـامالت الكـمركـية اتـضح وجود ا
ــصـرح فــارق بـاالوزان مــقـارنــة بـا
ـعــامـلـة حــيث  إحـالـة بــهـا في ا
اخملــالـفــات وفق مــحـضــر اصـولي
إلـى قـــاضي الـــتـــحـــقـــيق التـــخـــاذ
اإلجـــراءات الـــقــانـــونـــيـــة الالزمــة

بحقها).

ياس الياسري 

ليارات من اجل توفـير الطاقة ا
الـكهـربـائيـة وعـد قدوم الـصيف
تـسـوء مــشـكـلــتـهـا مــوسم بـعـد
اخر) الفـتـا الى ان (مـيـزانـيـات
مــشـــاريع الــكــهـــربــاء جتــاوزت
ــا اخلـــمــســـ مـــلــيـــار دوالر 
ـا يـعـادل  50 الف مـيــغـاواط 
يعد مصدر حقيقي الكثر من 20
الف مـــيـــغـــاواط بـــاعـــتـــبــار ان
االحـتــيـاج الـفـعـلي هـو  30الف
شكلة في ميغاواط) واكد ان (ا
ا الـعـراق لـيس في االمـوال وا
في االدارة والـتـخـطـيط الـسـليم
ــؤســســات) مــشــيــرا الى في ا
(تقـد طلـبا الى رئـيس مجلس
النواب لـتشكيـل جلنة حتقـيقية
تأخذ على عاتقها التحقيق بكل
عقود الوزارة التي ابرمتها منذ

عام  2006 ). 

االســـمـي ولـــيـس الـــكــــلي وهي
ـعـدلـة بـعـد اقـرارها ادة 33 ا ا
من اللجنـة والتي  دمجها مع
ادة الرابـعة من الـقانون وهي ا
تــنص عـلى تـســري احـكـام هـذا
الـقــانـون عــلى جــمـيع مــوظـفي
الــــــدولـــــة عـــــدا مـــــايـــــتـــــعـــــلق
بــاخملـصـصـات االضــافـيـة الـتي
وجب قرارات وقوان منحت 
خاصة).  وقـدمت جلنة الـنزاهة
الـنيـابـية طـلـبا الى احلـلـبوسي
لـلتـحقـيق بعـقود الـكهـرباء مـنذ
عام  .2006وقال عـضو الـلجـنة
صــبـاح الــسـاعـدي فـي تـصـريح
امس ان (مـــشــــكـــلــــة الـــطــــاقـــة
ـشـاكل الـكـهــربـائـيــة تـعــد من ا
الـتي لم جتـد احلكـومـات حـلول
جـــــذريـــــة لــــهـــــا وخـــــصـــــصت
ـيـزانــيـات الــسـابـقــة عـشـرات ا

االحتــادي.وذكــرت الــلــجــنـة في
بــيـان امس ان (رئــيس الـلــجـنـة
هـيـثم اجلـبـوري عـقـد اجـتـمـاعاً
ـناقشة ما مع عدد من االعضاء 
طـــــرح في مـــــواقـع الــــتـــــواصل
االجتماعي بشأن قانون اخلدمة
ــدنــيــة االحتـادي) مــؤكـدا ان ا
(القانون لـيس فيه تخفيض في
راتب او مــخــصــصــات اي احـد
ــواد الــتي وقــمــنــا بــتـرصــ ا
ــوظـــفـــ بــكل حتــفـظ رواتب ا
دوائر الدولـة ووضع مواد لرفع
الــــــرواتب الــــــدنــــــيــــــا ولــــــيس
تــخــفــيــضــهــا واي تــخــوف من
القانون غير صحيح) وتابع أن
(الــقـانــون يــتـضــمن مــئــة مـادة
واحـدة مــنــهــا فــقط تــتـكــلم عن
الرواتب ومنح صالحية جمللس
الــوزراء العــادة كــتــابــة الــراتب

ـاليـة الـنيـابـية عـدم وجود أي ا
ـوظـفـ تــخـفـيض في رواتـب ا
ــــدنـــيـــة بـــقــــانـــون اخلــــدمـــة ا

جـهــود وزارة الـثـقـافـة بـإضـافـة
اثــار بــابل عــلى الئـحــة الــتـراث
ي. بدورها  أكدت اللـجنة العـا

وبـعـدهــا قـرر رفع اجلـلـسـة الى
اشـعار اخـر). ودعا احلـلـبوسي
خالل اجلـلـسـة النـواب الى دعم

تـــصـــديق اتـــفـــاقـــيـــة فـي شــأن
ي لألراضي الـــتـــحـــالف الـــعــــا
اجلــــافــــة) واكــــد الــــبــــيـــان ان
(اجملــلس انـــهى خال اجلـــلــســة
التي تـرأس جانبـا منهـا النائب
ـان بـشـير الـثـاني لـرئـيـس الـبـر
حــداد الــتـعــديـل االول لــقــانـون
احلـجـر الـزراعي رقم  76لـسـنة
 2012 فــــــــــضـال عـن اجنـــــــــاز
قانون هيئة االعالم واالتصاالت
اضــافــة الـى مــنــاقــشــة تــقــريــر
ــشـكـلــة بـالــتـحــقـيق الــلـجــنـة ا
ــــشــــردات في بــــحـــــادثــــة دار ا
ان االعظـمـية) وتـابع ان (الـبـر
أكــمـل قــراءة قـــانــون مـــعــاجلــة
الـتجـاوزات الـسكـنـية كـما وجه
بــتــضــيــيف رئــيــسي الــوقــفــ
ــنــاقــشــة الــســـني والــشــيــعـي 
اخلالف عـــلى اوقـــاف نــيـــنــوى

وادخال مسالة التوازن الوطني
لـكل ابـناء الـشـعب في االسـباب
ـــقــتــرح الـــقــانــون) ـــوجــبــة  ا
واضـــاف ان (اجلــــلـــســــة الـــتي
ترأس جانب منـها النائب االول
ــان حــسن كـر لــرئــيس  الــبـر
الــــكــــعــــبـي شــــهــــدت تــــأجــــيل
قدمة التصـويت على الطعـون ا
بـشــان صــحـة عــضــويــة بـعض
النواب لـعدم توفـر اغلبـية ثلثي
اعــضـــاء اجملــلس) مـــبــيــنــا ان
(رئــاسـة اجملــلس قـررت تــمـديـد
دة الـفصل الـتـشريـعي احلـالي 
شــــهــــر واحــــد من اجـل اجنـــاز
ــهـمــة الـتي تــسـهم الـقــوانـ ا
بــــتــــعـــــزيــــز الـــــواقع اخلــــاص
) الفـتـا الى (اجنـاز ـواطـن بـا
الــــــقــــــراءة االولى لــــــقــــــانـــــون
الـنـاجـيـات االيـزيـديـات وقـانون

ÍuÝu*« nODK « b³Ž  ≠ œ«bGÐ

اجنـز مــجــلس الــنــواب تــعـديل
وازنة االحتادية وكذلك قانون ا
تـمديـد فصـله الـتشـريعي شـهرا
فــيـــمــا قـــرر تــضـــيــيف واحــدا 
الوقف الشيعي والسني بشأن
ــــتــــلـــــكــــات في خـالف عــــلـى 
نـيـنوى في وقت اكـدت اللـجـنة
ــالـيــة الــنــيـابــيــة عــدم وجـود ا
ـوظـف في تـخفـيض يـرواتب ا
ــدنـيــة. وقـال قـانــون اخلـدمــة ا
بــيـان امس ان (اجملــلس صـوت
برئـاسة محـمد احللـبوسي على
ـــضي بـــتـــقــريـــر ومـــنــاقـــشــة ا
ـوازنة الـتـعديـل االول لقـانـون ا
حـيـث جـرت مــنــاقـشــات بــشـأن
ـــــنـــــاصب شــــروط اشـــــغـــــال ا
اخلاصـة بعـيدا عن احملـاصصة
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتــابـعــة لــوزارة الـنــقل ارتــفـاع
درجـــــات احلـــــرارة خـالل االيــــام
قـبـلة . وقـالت الهـيـئة في بـيان ا
ـــنــاطق امس ان (الـــطــقـس في ا
كـافـة صـحــوا وحـارا تـرتـفع فـيه
درجـات احلـرارة قلـيال عـن االيام
اضيـة وتستـمر اليام عدة  ,اما ا
حــركـة الــريـاح شــمـالــيـة غــربـيـة
مـــعــتــدلــة الــســـرعــة). وســجــلت
راصد الزلزالـية هزة بقوة 3.2 ا
ضـربت مـحـافـظـة ديـالى . وتـابع
الــبــيــان ان (الــهــزة الـتـي بـلــغت
قوتها  3.2 على مقياس ريختير
ــواطــنــ ضـربت وشــعــر بـهــا ا
منطقـة دلي عباس التـابع لقضاء
بـــعــقـــوبــة  ,ولم تـــســـفــر عن اي

اضرار مادية). 
الى ذلك  ,تــــتـــســــبب
موجة حـارة تشـهدها
واليـــــــــة أالســـــــــكـــــــــا
األمريـكـية في تـأجيج
حــــرائق غــــابــــات في
نطقة وذوبان أنهار ا
ــا أطــلق جــلــيــديــة 
ســـحــبــا كــثـــيــفــة من
الـدخـان أطـبـقت عـلى
أكـــبـــر مـــدن الـــواليـــة

وأدى إلـى ارتــــفــــاع كــــبــــيــــر في
مـنسـوب مـيـاه األنـهـار.وأصدرت
هـيئـة الـطـقس الـوطنـيـة حتـذيرا
من الدخـان الكـثيف في أنـكوراج
ئة من التي يقطـنها نحو  40 با
سـكــان الـواليـة ونـصــحت بـعـدم
دة نازل  القيام بأنشطة خارج ا
طـويــلـة كـمــا وحـثت كــبـار الـسن
رضى على الـبقاء في األماكن وا
ـــغــلــقــة.وقـــال مــســؤولــون عن ا
مكـافـحة احلـرائق إن الـسبب في
هذا الـدخـان الـكثـيف هـو حرائق
الـغـابـات فـي مـنـطـقـة سـوان لـيك
إلى اجلـنـوب من مـحمـيـة كـيـناي
الـوطــنـيـة لــلـحـيـاة الــبـريـة وهي
حرائق تسـتعر مـنذ اخلامس من
حــزيـــران بــســـبب الــبــرق ,وأتت

على أكثر من  68 ألف فدان.
وأمر مـسؤولو مـكافـحة احلرائق
بإخالء منطقـت إلى الشمال في

فيـربـانكس وأبـلـغوا الـسـكان في
مــنـــطــقــة ثـــالــثـــة بــاالســـتــعــداد
لـــلـــمـــغــادرة بـــســـبب حـــريق في
مـــنــطــقـــة شــوفــيل كـــريك اتــسع

نطاقه إلى  5568 فدانا. 
وأســفـرت األمــطـار الــغــزيـرة عن
انـهــيـار جـدران مـبــان في الـهـنـد
ـا أودى بـحـياة  27 شـخـصا,
وتـســبب سـوء األحــوال اجلـويـة
لـلـيـوم الـثــاني عـلى الـتـوالي في
تعطيل خدمـات السكك احلديدية
الحــة اجلــويــة في مــومــبــاي وا
ـســؤولـون إلى إغالق واضـطــر ا
مـدارس ومــكـاتب لــكن األسـواق
ظلت مفتوحة.وذكرت مصادر أنه
ـوسـمـيـة الـتي (خالل  األمـطـار ا
تـمتـد في الـهـنـد من حـزيران إلى
أيـــلــول تـــشـــهــد الـــبالد حــوادث
ــيــتــة نـتــيــجــة انـهــيــار مــبـان
وجدران إذ تضـعف الهياكل ذات
البنية الضعيفة.وقال
مـســؤول في خـدمـات
اإلطــفــاء إن األمــطــار
الـغـزيـرة أسـفـرت عن
انــهـــيــار جــدار فــوق
أكــواخ مــبــنــيـة عــلى
سفح تلة في ضاحية
ماالد بـغـرب مومـباي
فــي حـــــــــــــــــــادث راح
18 ضـــــــــحـــــــــيـــــــــته 

شــخصا.

صفاء االعسم 
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حقق فـريق الشـرطة بكـرة القـدم امس الثالثـاء فوزا ثمـينا
في الوقـت القـاتل عـلى فـريق امـانـة بغـداد بـهـدفـ مـقابل
هــدف واحـد وذلك ضــمن  لــقــاءات االسـبــوع الـــخـامــسـة
ـمـتـاز لـكرة ـرحـلـة الثـانـيـة لـلـدوري العـراقي ا عـشـر من ا
القـدم وبـهذه الـنتـيـجة حتـافظ الـقيـتـارة اخلضـراء صدارة

الئحة الترتيب.
وسجـل اهداف اللقـاء من فريق امانة بـغداد الالعب ستار
يـــاســ في الــدقــيــقــة 20 ومن فـــريق الـــشــرطـــة الالعب
مـعروف ياس في الدقيقة 56 وامـجد عطوان في الدقيقة

في الدقيقة 81 .
وحلـســاب ذات اجلـولـة اسـتـطـاع نـادي الـنـفط الـعـودة من
بعـيد وخطف الـتعادل امـام الكهـرباء بنـتيجـة ثالثة اهداف
باراة التي اقيمت على ملعب التاجي لكل منهما  في ا
الالعب مراد مـحمـد سجل هدفـ للكـهربـاء في الدقيـقت
30 و40 ثم اضــاف عالء مــحــيــسن الــهــدف الــثــالث في
الــدقــيــقـة     47 وبـعــد ثالث دقــائق ســجل العـب الـنــفط
مـحمـد داود هـدف فـريـقه االول وفي الـدقـائق االخـيرة من
واجـهة انـتـفض النـفط  ليـجـسل هدفـ عن طريق بـسام ا
شـاكــر فـي الــدقــيــقـة  80ومــحــمـد داود مــرة اخــرى في

واجهة بتعادل دراماتيكي. الدقيقة 85 تنتهي ا
ـركز اخلامس ورفع الـنفط رصيده الى الـنقطة  57 في ا
ركز العاشر. فيما وصل الكهرباء الى النقطة  42 في ا
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