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وقف محـمود ذنـون مشـدوها
امام محل لـلهدايا في مـنطقة
اجملــمـوعــة حــرص صــاحــبه
عــلى ملء الــواجــهـة بــالـدمى
على شـاكلة الـدببة الـصوفية
فــضال عن كــتـابــته لـعــبـارات
بـاللـون االحمـر مـشيـرة لعـيد
الـفالنـتاين فـيمـا بقي مـتلـفتا
وهو يسمع اغنية خاصة بام
كلثوم تـصدح من محل قريب
خــــاص بـــــالــــتـــــســـــجــــيالت
الــصــوتـيــة ..يـقــول ذنـون ان
ـشاهد لـو اقترنت مثل هذه ا
وصل ـا كـان عـليه وضـع ا
قبل  اربعة اعـوام او مايزيد

فـانه سـتـحـصل حــيـنـهـا كـارثـة
تـودي بـالـعـشـرات من اصـحـاب
مــحـال الـتـسـجـيالت الـصـوتـيـة
والهـدايا ويـضيف ان (عـناصر
ديـوان احلسـبـة قامـوا بـجوالت
تـفـتـيــشـيـة في مــثل هـذه االيـام
قــــبل اربــــعـــة اعــــوام  من اجل
مـراقــبــة مـحــال الــهـدايــا وعـدم
عــرضـهم اي شي يـرتــبط بـعـيـد
الـــفــالـــنــتـــاين اخلــاص بـــعــيــد
الـعـشـاق كـاشـارة لـلـون االحـمر
الــذي عـــادة مــا تـــصــطـــبغ فــيه
احملال جلذب الزبائن واغرائهم
عـلـى ابـتــيـاع مــا يـرمــز لـلــعـيـد

ذكور). ا
 فـيــمـا قـال فـاضل مـحـمـود انه
(يـحـرص عـلى اقـتـنـاء كل مـا له

اشـارة بعـيد الـعـشاق لـتشـجيع
الـــشــــبــــاب والـــشــــابــــات عـــلى
االحتفال بطرقهم اخلاصة بهذا
الــــعــــيــــد الــــذي لــــفت انــــظــــار
ــوصــلــيـ فـي بــحــر االعـوام ا
التي تلت حرب التغيير في عام
2003.) وتابع صاحب محل في
منطقة اجملـموعة  انه (يحرص
عـــلى اســـتــــيـــراد الـــبـــضـــاعـــة
اخلاصة به من مـناشي صـينية
حـــيث عــــادة مـــا تـــســـجل دمى
ـمـيز  الـدبـبة بـالـلـون االحمـر ا
فـضال عن الورود االصـطـناعـية
والقلوب احلمراء اعلى مبيعات
في مثل هـذه االيام مـشيـرا بانه
عمد الى الـتخلص من بـضاعته
اخملزونة في منزله بعد سيطرة

تــنـظـيم داعش لــئال تـقـوده تـلك
ــئـات الـبــضــاعـة الــتي تــقـدر 
االالف مـن الـــــــــدوالرات عـــــــــلى
احملـاسـبــة الـتي كــان يـجــريـهـا
ــنـــطــقــته  ديــوان احلـــســبــة 
والـتي عـادة ما تـنـتهي نـهـايات
ال او مـاسـاويـة كـاجلـلـد امـام ا

اعدامهم بطرق بشعة).
 وقـال ســالم يـونس ان (اهـالي
ـوصل حـريـصـون على مـديـنة ا
احـــيــاء مــنـــاســبــة عـــيــد احلب
خـصوصـا بـعد حتـررهم ويـبدو
ان هـــــــذا احلـــــــرص نــــــابـع من
ـواكــبـة الــعـالم ومـا رغـبـتــهم 
يــــــجـــــري مـن اســـــتــــــعـــــدادات

الستقبال مثل هذا العيد).
ويــــــضـــــــيف صـــــــاحب مـــــــحل

ـثنى (تبدو نـطقة ا الصيـاغة 
ـقـدمـة من اغــلى الـهـدايـا تــلك ا
قـبل الـشـبـاب سـواء لـزوجـاتـهم
او من يــرتـــبط مــعــهـــا بــعالقــة
ـصــوغـات ذهــبـيــة تـعــبـر عن
ـناسـبة مـشيـرا بان سـعر هذه ا
ـثـقـال الــواحـد يـرتــفع سـعـره ا
بــنــاءا عــلى ســيــاســة الــعـرض
والطلب التي تـخضع لها سوق
وصل للصـياغة ولكن مع هذا ا
ــــوصل االرتـــــفــــاع فــــاهــــالـي ا
رتفع اليتوقفون امام الهامش ا
ـوقع ويـحــرصـون عـلى زيـارة ا
الــبـــديل لـــســوق الــصـــاغــة في
ـثـنى بـعد تـدمـير مـنـطقـة حي ا
ســوق الــصــاغــة  اثــر اخلـراب
والـــدمــار الــذي حلق بــاجلــانب

ـــثــــله هـــذا ن ومــــا كـــان  اال
اجلـــــــانـب مـن ثـــــــقـل جتـــــــاري
واقــــتـــــصـــــادي عــــلـى اســــواق
ــوصل بــشــكل عــام). ويــقــول ا
صــــمــــيم مــــنــــاف ان (االجـــواء
اخلاصـة بعـيد احلب في مـدينة
ـوصل تـبدو نـاشـئة جـدا عـما ا
يحتفل به العالم في مدن اخرى
لــذلـك نــطــالب مــطـــربي بــلــدنــا
لــلـمــشـاركــة بــتـضــمـيــد جـروح
ـــوصـل بـــالــــشــــروع القــــامـــة ا
احــتــفــال مــوسع وجــمــاهــيـري
نـاسـبـة من اجل ارسال بـهـذه ا
ــوصل تـــنــطــلق رســالـــة بــان ا
بــافـراح عـيــد احلب  الـذي كـان
مـحـرمــا االحـتــفـال به فـي بـحـر

اضية). ناسبة عيد احلبالسنوات ا وصل يلتقطن صورة سيلفي  طالبات في جامعة ا  ∫…—u
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اجملــتــمع الــدولي إلعــادة إعــمـار
مــنـــاطــقه) وتــابـع ان ( الــعــراق
واجه حتديـات اإلرهـاب وتراجع
أســـــعــــار الـــــنــــفـط والــــفـــــســــاد
ومـــــســــتـــــمــــرون بـــــتــــحـــــقــــيق
االصالحـــــات) مــــؤكـــــداً (قــــدرة
الـعـراق عــلى اسـتـقـطـاب رؤوس
األمـوال لـبدء مـرحـلـة جـديدة من
اإلعـمـار) واوضح (نــتـطــلع الى
وقوف دول العالم مع العراق في
ــنــاطق احملــررة اعــادة اعــمــار ا
وقـد  اعداد  3ملـفـات رئيـسـية
بـــشـــأن اعــادة االعـــمـــار وخــطط
الـتـنـمـيـة وفـرص االسـتـثمـار في

العراق).
ونـــاقـش  الــــعـــبــــادي مـع وزيـــر
اخلـــارجـــيـــة االمـــريـــكي ريـــكس
ـتحدة تيـلرسون دعم الـواليات ا
للعراق في  اجملاالت كافة . وقال

ـكــتب الــعــبـادي امس ان بــيــان 
ـقـر اقـامته (الـعبـادي اسـتـقبل 
في الــكـويت تــيـلــرسـون والــوفـد
ــرافق له وجــرت خـالل الــلــقـاء ا
مناقـشة تـعزيز الـتعاون الـثنائي
بـــ الـــبـــلــديـن ودعم الـــواليــات
ــتـــحـــدة لــلـــعـــراق في جـــمــيع ا
اجملـاالت) واضــاف الـــبــيــان ان
(تيلرسون أشاد بـقيادة العبادي
واالنـتـصـارات واالجنازات الـتي

حتققت في عهده).
 وأعـلن تــيـلـرســون عن ( تـوقـيع
مــــذكــــرة تــــفـــاهـم بــــ بــــغـــداد
وواشنطن بـقيـمة ثالثة مـليارات
دوالر لـدعم الــعـراق في مـجـاالت

عدة ).
 مــــؤكــــدا ان  (بالده ســــتــــبــــقى
وقال احلـلـيـف األوثق لـلـعـراق) 
تيلرسون في مـؤتمر صحفي في

الكويت إنـه (جرى توقـيع مذكرة
تفـاهم ب بـنك إكسـيم األميركي
ـالـيـة العـراقـيـة بـقـيـمة ووزارة ا
ثالثـــة مــلــيــارات دوالر أمــيــركي
ـشـروعـات في مـجـال لـعـدد من ا

النقل ومجاالت أخرى).
ـتــحـدة وأضــاف أن (الـواليــات ا
ستـبـقى احلـليف األوثق لـلـعراق
ـــراحل مـــهـــمـــة في الـــذي مـــر 
تـــاريـــخه ونـــحـن نـــدعم عـــراقـــا
مـــســـتـــقـــرا) وتـــابع  إن (اإلدارة
األمــيــركــيــة تــدعم الــعـبــادي في
مــكـافـحـة الــفـسـاد). مــعـلـنـا  عن
ـتـحـدة لـلـعراق (مـنح الـواليات ا
 300 مليون دوالر كخط ائتماني
باالضافة الى  500 مليون دوالر
لـــقــــطـــاع الــــســـكـن).ويـــذكـــر أن
الـعـبــادي وصل في وقت سـابق
من يوم امس  إلى دولـة الـكويت
ــؤتــمــر الــدولي لــلــمــشـاركــة بــا

إلعادة إعمار العراق.
وكــــــشف وزيــــــر اخلـــــارجــــــيـــــة
االمـريـكي  عن فـحـوى جـلـسـات
امس لــلـــمــؤتـــمــر  مــشـــيــرا الى
مناقـشة حتقيق االسـتقرار ونزع
االلــغــام الــتي حتــول دون عـودة
ـسـتـشـفـيـات الـنـازحــ وبـنـاء ا

دارس.  وا
وقـال تـلــيـرسـيـون خالل مـؤتـمـر
صحـفي عـقـده امس عـلى هامش
ـــؤتـــمــر مـع نــظـــيــره جــسالت ا
الـكـويتي إن (أولـويـتـنـا حتـقيق
ــنـاطق احملـررة االسـتــقـرار في ا
من داعش عبر إعـادة اخلدمات)
مـــشـــيـــرا الى ضـــرورة (الـــعـــمل
إلزالــة األلـغـام لــلـسـمــاح بـعـودة

.( الالجئ
وأكد تليرسون على اهمية (خلق
الـظـروف العـادة اعـمـار الـعـراق
واعـــــــادة تـــــــاهـــــــيـل وبـــــــنـــــــاء

دارس). ستشفيات وا ا رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل لقائه في الكويت وزير اخلارجية االمريكي  ∫¡UI
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تــوقـع مــنـبـئ جــوي وقــوع مــوجـة
امــطـار عـلى مـنـاطق الـعـراق خالل
ــنـطــقـة ـقــبــلـة تــبـدأ من ا االيــام ا
الـــشــمـــالــيـــة بــعـــدهــا  الـــوســطى
ـنـبئ اجلوي واجلـنـوبـيـة . وقـال ا
فـي الهيـئة العـامة لالنـواء اجلوية
والــرصـد الــزلـزالـي صـادق عــطـيـة
فـي بيـان عـلى صـفـحـته في مـواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي امس ان
(الـتـوقـعـات تـبـشـر بـنـزول اخـاديد
بـاردة في طبقات اجلـو العليا بدءا
ـــقــبل وحــتى مـن يــوم اجلــمــعــة ا
قبل وان حتديثات االول مـن آذار ا
مـازالت ثابـتة حـيث  االفراج عن
الــبـوابـة اجلـنـوبـيـة يـقـابـلـة تـدفق
اء والـرطوبـة لوسط جـيد لـبخـار ا
وغــرب وشـمـال الــبالد و هـطـوالت
مـتوقـعة ) واضـاف ان (الـتوقـعات
تـــــشــــيــــر الى ان بــــعـض االمــــاكن
سـتـشـهـد هـطـوال مـطـريـا اعـلى من
ـاضي ) واوضح مــعـدالت الـعـام ا
عـطيـة  أن (االجواء اليـوم االربعاء
ســتـكـون غـائـمــة بـشـكل جـزئي في
مـناطق الـوسط والشمـال واالمطار
مـتـوقـعه في الـسـليـمـانـيـة و اربيل
ـوصل ودهـوك وان فرص وشـرق ا
الـهـطول تـمـتد لـتشـمل  مـحافـظات
صـالح الـدين واالنـبــار وديـالى مع
عـواصف رعـديـة  احـيـانا ) وتـابع
ـعتدلة ان ( االمـطار اخلفـيفة الى ا
تــشــمـل الــعــاصــمــة بــغــداد ومـدن
الــفـرات االوسط واجلـنـوب كـربالء
وبــــابل والـــديـــوانــــيـــة والـــنـــجف
والــــكـــوت والـــســــمـــاوة وذي قـــار
ومـيـسان والـبـصرة  عـلى الـتوالي
وتـكـون عـمومـا خـفـيفـة الـشدة الى
مـــعـــتــدلـــة في بـــعض االمـــاكن مع
ـتـاز بـالـغزارة تـوقـعـات بـهـطـول 
عـلى فـترات شـمال مـدينـة البـصرة
الــيــوم االربــعــاء ).فــيــمــا تــوقــعت
الـهـيـئة في بـيـان تـلقـته ( الـزمان )
امـس (اسـتـمـرار االجـواء الـغـائـمة
ـــصـــاحـــبــة الـــيـــوم االربـــعـــاء  وا
لــسـقـوط زخــات مـطـر مـع تـصـاعـد

ـــنــاطـق فــفي غـــبـــار في مـــعـــظم ا
الـــوســطى  ســتــكـــون  غــائــمــا مع
تـساقط امـطار خـفيفـة الى معـتدلة
الــشـــدة في امــاكن مــتــفــرقــة بــعــد
الـظهر مع فـرصة حلدوث عواصف
رعــديـة احــيـانـا  درجــات احلـرارة
تـنـخـفض بـضـع درجات عـن الـيوم
الـسـابق وفي الـشمـالـية غـائـما مع
تـساقط امـطار خـفيفـة الى معـتدلة
الـــشــــدة خـــاصـــة في اقـــســـامـــهـــا
اجلــبـلـيـة  وتـكــون رعـديـة احـيـانـا
وفـي اجلنـوبـيـة غـائـما  ودرجـات
احلــرارة تـرتــفع قــلـيال  عن الــيـوم
الـسابق  الـريـاح جنـوبـية شـرقـية
خـفيفـة الى معتـدلة السـرعة تنشط
مـسـبـبة تـصـاعد الـغـبار) واضـاف
ان ( طــــقـس يــــوم غـــد اخلــــمــــيس
ســـيـــكــون فـي الــوســـطى غـــائـــمــا
مـصـحوبـا بـتسـاقط امطـار خـفيـفة
فـي بعض األماكن صـباحا يـتحول
تــدريـجــيـا الى غـائـم كـمـا يــتـشـكل
الــضـبـاب في الـصـبـاح الـبـاكـر في
امــاكن مــتــعــددة يــزول تــدريــجــيـا
و درجــات احلـرارة خـالل الـنــهــار 

وفي مـــقـــاربـــة لـــلــيـــوم الـــســـابق 
اجلـــنــوبــيـــة غــائـــمــا مــصـــحــوبــا
بـتـسـاقط امطـار خـفيـفـة في بعض
االمــاكن صـبــاحـا وفي الــشـمــالـيـة
غـائـمـا مـصـحوبـا بـتـسـاقط امـطار
خـفيـفة يـتحول تـدريجـيا الى غائم
كـمـا يتـشكل الـضبـاب في الصـباح
الــبــاكـر في امــاكن مــتـعــددة يـزول
تـدريـجـيا خالل   الـنـهـار ). وكانت
مــديـريـة األنـواء اجلــويـة والـرصـد
الــزلـزالي فـي اقـلــيم كـردســتـان قـد
اعــلـنت عن انه وبـسـبب مـنـخـفض
جــوي قـادم من الـبــحـرين األبـيض
ـــتــــوسط واألحـــمـــر يـــتـــوقع ان ا
جتـتاح موجة من الثلوج واألمطار
والــــعــــواصف مــــنــــاطق االقــــلــــيم
والـعراق .وقال بـيان سابق للـهيئة
ــاضي ـــوجــة بــدأت االحــد ا ان (ا
وســتــسـتــمـر بــشــكل اقـوى الــيـوم
األربعاء وغدا اخلميس ) وأوضح
الـبيان انه (يتوقـع تساقط الثلوج
ــنـــاطق اجلــبـــلــيـــة وأمــطــار فـي ا
ـــدن والــــقـــصـــبـــات غــــزيـــرة في ا
بــاالقـلـيم   مـصــحـوبـة بـعـواصف

رعــديــة وانــخــفــاض مــلــحــوظ في
درجــــــات احلــــــرارة فـي جــــــمــــــيع
ــنـاطـق خـاصــة الـيــوم االربـعـاء ا
وغـــدا اخلـــمــيـس). فــيـــمـــا افــادت
ــيـــة االمــيـــركــيــة دراســـة لالكـــاد
لـلـعلـوم   ان ارتفـاع منـسوب مـياه
كن ان احملـيطات يتسارع بحيث 
يــصل الى  65ســنــتــمــرا بــحــلــول
نـهاية القـرن وهو رقم يتطابق مع
ــتــحـــدة مــا قــد تـــقــديـــرات اال ا
يـــطــرح مــشـــكالت جــديـــة لــلــمــدن
الـــســاحــلــيـــة.وقــالت الــدراســة أن
(نـسق ارتـفـاع مـستـوى احملـيـطات
ســنـويــا يـبــلغ حـالــيـا نـحــو ثالثـة
مـليـمتـرات لكـنه قد يـرتفع بـعشرة
مـليـمترات اضـافية سـنويا بـحلول
 2100 وقد ركزت الدراسة على

مـــعـــلـــومـــات جــمـــعـــتـــهـــا اقـــمــار
ـدة  25عــامــا وهي اصــطــنــاعــيــة 
تـقريـبا مـتسقـة مع توقـعات تـقرير
ــتـحــدة خلـبـراء مــجـمــوعـة اال ا
ــــــنـــــاخ الــــــذي قـــــدّم في (2014 ا
ـعــد الـرئــيس لـلــدراسـة واوضـح ا
سـتيف نـير من هـندسة الـطيران

ـواد اخملـدرة قــررت مـصــادرة ا
ضبوطة وايـداعها لدى دائرة ا
الـطب الــعـدلـي لـلــتـصــرف بـهـا

وفق القانون).
واعتـقلت قـيادة عمـليـات بغداد
سلح. وقالت عصابـة للسطـو ا
الــــقـــيـــادة فـي بـــيـــان امس  إن
(الــقـوات األمــنــيـة تــمــكـنت من
إلــقــاء الـقــبض عــلى مــتــهــمـ
اثنـ خالل قـيـامـهـمـا بـعـمـلـية
واطن سطو على منزل احد ا

في مـنـطـقـة الـسيـديـة بـبـغداد)
وأضاف أنه (ضـبط بحـوزتهـما
مـــســــدس صـــوتي ومــــبـــلغ من

ال). ا
مـن جـهـته اكـد مــحـافظ كـركـوك
راكـــان ســـعـــيـــد اجلـــبـــوري أن
عـصــابـات داعش االرهـابـيـة ال
تــــزال في وديــــان احملـــافــــظـــة
بـاالضـافـة الى امـتالكـهـا خاليا
ـديــنـة والـقـرى في نــائـمـة في ا
ــنـطــقــة. وقــال اجلــبـوري في ا
تـصـريح امس انه (مـا زال لدى
والـوضع داعـش خاليـا نــائــمــة
مع قوات اجلـيش غير مـحسوم
بشـكل قـانوني واضح وداعش
يــنــفــذ عــمـلــيــات ضــد الــقـوات
ــــارس اخلـــطف األمــــنـــيـــة و
أحــيــانــا) وأضــاف أن (هــنــاك
حـــاجــــة إلى اطـالق عـــمــــلــــيـــة
ـنــطـقـة ألن داعش لـتـطــهـيـر ا
ـنـاطق خالل عـمـلـيـة تــطـهـيـر ا
اخـــــتــــفى ولـم يــــظــــهـــــر عــــلى
الــــســـاحـــة) مــــشـــيـــرا الى  أن
(االرهـــابــــيـــ مـــوجـــودون في
الـوديــان الـنـائــيـة بـاحملــافـظـة
ـزارع حول الـقرى وكذلك  في ا
الـــبـــعـــيـــدة ويـــنـــشـــطـــون من

خاللها).

ــنـــفــذ بـــحق مـــوظف يـــعــمـل 
340 ـــــــادة  الــــــــشـــــــيـب وفـق ا

عــــقــــوبـــات) واضــــاف انه (
ضـبط مادة مـخـدرة نوع تـرياك
بـحوزة مـسافـر ايـراني من قبل
شـــعـــبــة اخملـــدرات في مـــنـــفــذ
زربـــاطــــيــــة حــــيث  اتــــخـــاذ
االجــراءات الــقـانــونــيــة بــحـقه
واحـالته الى الـقـضاء)  مـؤكدا
(ضـــبط مـــســافـــر اخــر يـــحــمل
اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة في مـنـفـذ
الشالمجـة صادرة بحـقه مذكرة
ــادة 457 قـــبض وفق احــكــام ا
من مــكـتب اخملـابــرات الـوطـني
ـــنــفـــذ). من جـــهــة اخــرى في ا
اصدرت محكمـة جنايات الكرخ
التـابعة جملـلس القـضاء األعلى
ـدة  15سـنـة حــكـمـا بــالـسـجن 
عــلى شـخص بـتــهـمـة احلـيـازة
ـــواد اخملــدرة. ـــتــاجـــرة بــا وا
ــتـحـدث الـرسـمي بـأسم وقـال ا
اجملـلس عـبـد الـسـتـار بـيـرقـدار
في بـــيـــان امس إن (احملـــكـــمــة
ــتــهم الـذي نــظــرت بــقـضــيــة ا
ضبـطت بحـيازته  2030 قرصا
وجب التقرير الطبي الصادر
مـن الــــطب الــــعــــدلـي بــــانه من
( ــــواد اخملـــدرة نــــوع ارتـــ ا
ـتـهم اعـتـرف مـشـيـرا الى ان (ا
في دور الـــتــحــقــيـق بــحــيــازته
ونــيـــته بــيع تــلـك الــكــمــيــة من
احلـبـوب قـبل أن يـلـقى الـقبض
عــلــيه) مــبــيــنــا أن (احملــكــمــة
ـتـوفـرة ضـد وجـدت أن األدلـة ا
ه وفق ــتــهم كــافــيــة لـتــجــر ا
ـادة الرابعـة عشرة من احكام ا
قـانـون اخملدرات رقم  68لـسـنة
 1965واحلكم عليه بالسجن

ــدة خــمس عــشـرة ســنــة كــمـا
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الـقت قــيـادة شــرطـة مــحـافــظـة
ـثـنى  الــقـبض عـلـى عـصـابـة ا
ـنـتجـات الـنـفـطـية من تـسـرق ا
أنــبـوب الــنـفط الــســتـراتــيـجي
ــر بـــاحملــافــظــة. وقــال الــذي 
بـيـان امس ان ( عـمـلـيـة نـوعـية
ــشــكل نــفــذهــا فــريق الــعــمل ا
بـرئـاسة قـائـد شـرطة احملـافـظة
ــثــنى الــلــواء ســامي ســعــود ا
جفات وعضوية عدد من ضباط
االســـتـــخـــبـــارات لــلـــبـــحث في
ة نـفذتـها عـصابـة لسـرقة جـر
ـنـتـجـات النـفـطـيـة من انـبوب ا
اخلط السـتراتيـجي القريب من
قــضـاء اخلــضـر) الفــتـا الى ان
ـعـلـومات (الـفـريق قـام بجـمع ا
واالدلــة بـصــورة دقــيــقــة حـتى
نفذين التوصل إلى شخصية ا
وهم عـــــصــــابــــة مــــكــــونــــة من
) واضـاف انـه (بـعـد شـخـصـ
حتديد موقع العـصابة توجهت
قـوة من استـخـبارات احملـافـظة
بـالـتـعـاون مع شرطـة مـحـافـظة
البصرة إللقاء القبض عليهما)
ــتــهــمــ اعــتــرفـا وتــابع ان (ا
ـة و كــذلك بـسـرقـة 21 بــاجلـر
شاحـنة (صـهريج) الستـعمـالها
ـسـروقـة) ـنـتـجـات ا فـي نـقل ا
مــــشــــيــــرا الى (إجــــراء كــــشف
ـــة و ـــوقع اجلـــر الـــداللــــة 
احـالـتـهـمـا إلى احملـكـمـة لـيـناال
جزاءهما العادل) ونوه البيان
الى ان (احملكمة أصـدرت حكماً
ـؤبـد ـدانـ بـالــسـجن ا عــلى ا
ـــادة 4 إرهـــاب وفق أحــــكــــام ا
شـتقات بداللـة فقـرات تهـريب ا
الــنـفــطــيــة إضـافــة الى غــرامـة

مالية تبلغ مليارا و 451 مليون
ديــنـار يــتـحــمـلــهـا احملــكـومـان
مـــنــاصـــفـــة). من جــهـــة اخــرى
ـنـافذ احلـدودية احـالت هيـئة ا
أربــعـة مــوظــفـ الى الــقــضـاء
لتورطـهم بشبهـات فساد. وقال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـهيـئة احـالت أربعـة موظـف
يعملون في مـركز كمرك سفوان
الى مـحـكــمـة حتـقــيق الـنـزاهـة
ـــــادة 340 من قــــــانــــــون وفـق ا
الـعـقـوبـات لتـورطـهـم بـقـضـايا
ــال الــعـام) فـســاد وتالعب بــا
مـشـيـرا الى ان (سـلـطـات مـطار
الــبــصــرة الـــقت الــقــبض عــلى
مـسافـر لبـنـاني مطـلوب جلـهاز
اخملــابــرات الــوطـني) مــشــيـرا
طـلـوب الى مـركز الى (احـالـة ا
شـرطـة مـنـفذ احملـافـظـة التـخاذ
االجــراءات الـقـانـونــيـة بـحـقه).
وبـــشــأن اخـــر اوضح الــبـــيــان
(تــــنـــفــــيـــذ مــــذكـــرة  الــــقـــبض
والتحـرير الصـادرة من حتقيق
الـنـزاهـة في مـحـافـظـة مـيـسـان

فـي جــامـــعـــة كـــولـــورادو ان (هــذا
الــــتـــســـارع الـــذي مـــرده اســـاســـا
تـسارع ذوبان اجلليد في غرينالند
ــــكن ان والــــقــــطـب اجلــــنــــوبي 
يــــضــــاعف االرتــــفــــاع االجـــمــــالي
ـسـتـوى احملـيطـات بـحـلول 2100
ـقارنـة مع توقـعـات انطـلقت من بـا
مــبــدأ ثــبــات مـســتــوى االرتــفـاع)
واضــاف انه (مـع تـســارع الــزيـادة
الـــســنــويـــة ســيــرتــفـع مــســتــوى
احملـيـطات بـاكـثر من  60 سـنـتـمرا
مـع نـهـايـة الـقـرن) مـشـيـرا الى ان
(االمــر يـتـعـلق بــتـقـديـرات حـذرة)
وتـــابــعت الــدراســة ان ( الــتــغــيــر
ـناخي يؤدي الى ارتفاع مستوى ا
احملــيــطــات عــبــر ظــاهــرتــ هــمـا
الـــذوبــان الـــســريع لـــلــجــلـــيــد في
الــقــطــبــ الــشــمــالي واجلــنــوبي
تنامي للغازات الدفيئة والـتكثف ا
وان  ظــــاهــــرة تــــكــــثف الــــغـــازات
الـدفـيـئـة تـؤدي الى ارتـفـاع حرارة
ياه الساخنة هي ا ان ا ـياه و ا
ـياه البـاردة فإنها اقـل كثافة من ا

حتتل مساحة كبرى).

ثلوج القطب الشمالي تواصل الذوبان منذرة بتداعيات مناخية مقلقة  ∫ÊUÐË–

W½“«u*« ÊQAÐ  UÝUzd « W%UH  v ≈ ÊU*d³ « l bð W b²×   U öš

V UD  q¼U& ∫ ©ÊU e «® ‡  ÈuI « n U%

 UE U;« ‚uI( ÷UNł≈ q²J «
—cM  wB –  œ«bGÐ

قــرر مــجــلـس الــنــواب مــفــاحتـة
الــــرئــــاســــات الــــثـالث لــــبــــحث
وازنة موضوع التصويت على ا
بـعـد اخلالفـات الـتي حـدثت بـ
الــنـواب خالل جــلـســة مـنــاقـشـة
الـقانـون امس فيـمـا عـد حتالف
الــــقـــوى الــــعـــراقــــيــــة  جتـــاهل
ـــطــالـــبـــات الـــكــتل احلـــكــومـــة 
اجــهـاضــا حلـقــوق احملـافــظـات.
وقـال الـنـائب عن الـتـحـالف رعـد
الـــدهــلــكـي لـ (الــزمــان) امس ان
ـوازنة ـان نـاقش قـانـون ا (الـبـر
بــرئــاســة سـلــيم اجلــبــوري لـكن
بعض الـكـتل رفضت ذلك بـسبب
تــنــصل احلــكـومــة عن وعــودهـا
طالبات السابقة بشأن تـرجمة ا
الحظـات حلقـوق احملافـظات وا
الى صيغ قـانونـية) واضاف ان
ــعـدلـة تـقـتـصـر عـلى ـوازنـة ا (ا
الرؤية الوزاريـة وال تلبي حقوق
احملــافـظــات الـتي تــعـرضت الى
اضرار شديدة خالل احلرب ضد
داعش بــاالضـافــة الى ان الــكـتل
الـــكــــردســـتــــانـــيـــة تــــرفض ذلك
القانون بصيغته احلالية بسبب
تــخـــفــيـض حــصـــة االقــلـــيم في
ـوازنـة) الفـتــا الى ان (اصـرار ا
احلــــكــــومــــة عـــلـى عــــدم االخـــذ
ـقـتـرحـات الـكـتل سـيـؤدي الى
مــقـاطــعــة الــكــثــيــر من الــنـواب
ــان وعـدم اقـرار جلــلـسـات الــبـر
ـوازنـة) واوضح الـدهـلـكي ان ا
ــان وعـدت بــأخـذ (رئــاســة الـبــر
ـالحظـات لـلـوصول الى جـميع ا
اتـفاق يـرضي االطـراف كـافة من

اجل الـتـصـويت عـلى الـقـانـون)
ـــان قـــرر رفع وتـــابع ان (الـــبــــر
ــقـبل اجلــلــســة الى اخلــمــيس ا
بـــعــــد حــــدوث جـــدل حــــاد بـــ
الـنـواب بـشـأن الـقـانـون). بدوره
اكد اجلبوري مفـاحتة الرئاسات
لــعــقـــد جــلــســة تــنـــاقش فــيــهــا
مــــوضــــوع الــــتــــصــــويت عــــلى
ـوازنـة. ووجه اجلـبوري خالل ا
جــلـــســة امس (بـــعــقــد جـــلــســة
لــرؤســاء الــكــتل الــنــيــابــيــة مع
ناقشة التصويت الية  اللجنة ا
عـلى الـقـانـون) مـؤكـدا  (حـرص
اجملـــلس عـــلى اخـــذ مالحـــظــات
مشيرا الى (التباحث مع الكتل) 
رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم
من اجـل عـــقــــد جـــلــــســــة تـــضم
ناقشة مسالة الرئاسات الثالث 
التـصـويت). ووصف الـنائب عن
ائــتـالف دولـــة الـــقــانـــون كـــاظم
ـــوازنـــة بـــأنـــهـــا الـــصـــيــــادي ا
اخــطـــبـــوط ودخـــلت مـــؤامــرات

وصــفـقــات سـيــاسـيــة القـرارهـا.
وقـــال الـــصــيـــادي في تـــصــريح
ــــوازنــــة اصــــبــــحت امس إن (ا
اخــطــبـوطــا لـقــتل الــشـعب كــمـا
ــؤامــرات والــصــفــقـات دخــلت ا
الــســيــاســيـــة فــيــهــا) عــلى حــد
تـعـبــيـره.  مـبـيـنـا ان (احلـكـومـة
انـشــغـلت بـاعــداد مـوازنـة تـركـز
عـلى اقـرار الـديـون ورهن الـنفط
للـشـركات االسـتعـمـارية ولـيست
االسـتــثــمـاريــة والــتي جتـعــلــنـا
بــحـاجـة الـى تـامـيـم جـدي) عـلى
حــــــــد قـــــــولـه . وتــــــــابـع ان (كل
الــتـقــاريــر تــتــحــدث عن الــنــفط
صدر من االقليم هو  900 الف ا
برمـيل نفط يـوميـا لكن ما وضع
ـوازنـة هـو  250 الف بـرمـيل بـا
فقط وهذا معناه مشاركة بسرقة
ثـــروات الــشـــعب). وعـــد عــضــو
الـلـجــنـة احـمـد حـاجي مـنـاقـشـة
وازنة خطأ دستوريا وقانونيا ا
. واكد حـاجي في تـصريح امس

ان (القراءة الثانيـة للموازنة هو
خــطـأ دســتــوري وقـانــوني كـون
احلـكومـة ارسـلت نسـخـة معـدلة
ـة قد وبـالتـالي فـالنـسخـة الـقد
انتهت وفقدت قيمـتها القانونية
كــمــا تــعــد الــقــراءة االولى لــهــا
ســابـــقـــا مـــلـــغــاة) واضــاف ان
ـعـدل يـجب ان يـقـرأ (الـقـانــون ا
قـــراءة اولى لـــكن مــاحـــدث  هــو
باشرة بالـقراءة الثانية) الفتا ا
ـان لم تأخذ الى ان (رئاسة الـبر
بذلك واسـتمـرت بقـراءة القـانون
ما سـيـؤدي ذلك الى الطـعن لدى
احملـكـمـة االحتـادية). مـن جانـبه
وصف رئـيس االحتـاد االسالمي
الــــكـــردســــتــــاني مــــثـــنـى امـــ
ـان بتمرير استمرار رئـاسة البر
الــقـوانــ دون نــصـاب قــانـوني
بأنه أمـر معـيب .  وقال ام في
مؤتمر مشترك مع اعضاء الكتلة
إن (مـاجـرى امس هـو اسـتـمـرار
لنـهج خاطئ في مـجلس الـنواب

وخــرق لــلــنــظـام الــداخــلي عــبـر
تـمـريـر الـقـوانـ وقـراءتـها دون
حصـول  نصاب قـانوني مـا يعد
ذلك أمـــــــرا مــــــعـــــــيــــــبـــــــا حتب
مــراجـعـــته) داعــيـا الــرئــاسـات
الـثالث الى (االجــتـمـاع ودراسـة
الـوضع اخلـطـيـر التـخـاذ مـوقف
جـاد وانـصـاف شـرائح اجملـتـمع
ـــوازنـــة). في غـــضــون ذلك في ا
طـالـب الـنـائب عن كـتــلـة تـغـيـيـر
هوشيار عبد الله رئيس الوزراء
حـيدر الـعـبادي بـالـتحـرك بـشكل
عـــاجـل لــــفـــتـح مـــلـف األرصـــدة
ـصرفـية اخلـاصة واحلسـابات ا
ــسـؤولي إالقــلـيم . وقــال عـبـد
الــــلـه في بـــــيـــــان امـس إنه (في
ـشـكالت الـتي يـعـانـيـها خـضم ا
إالقـــلـــيم وأبـــرزهـــا أزمــة رواتب
وظـف وتـطبـيق مبـدأ اإلدخار ا
اإلجبـاري نـقتـرح عـلى احلكـومة
االحتــــاديــــة حـال إلنــــهــــاء تــــلك
ـشــكالت وهـو الـتــحـرك بـشـكل ا
عـــاجـل لــــفـــتـح مـــلـف األرصـــدة
ـصرفـية اخلـاصة واحلسـابات ا
ــســؤولـي إالقــلــيم). من جــهــة
اخـــرى طـــالب  رئـــيـس مــجـــلس
الـســلــيــمــانـيــة ازاد حــمــة أمـ
رئــيس الـوزراء بــتـفــيـذ الــوعـود
التي أطلقها بشأن صرف رواتب
مـوظـفـي كـردسـتـان . واكـد أمـ
في تـــصــريح امـس إن (مــجــلس
احملـافـظة وجـه رسالـة لـلـعـبادي
ـطـالبـته  بـتـنـفيـذ الـوعـود التي
اطــــلــــقــــهــــا خالل مــــؤتــــمــــراته
االسبـوعـية بـشـأن صرف رواتب
مــوظــفي االقـلــيم ومــســتـحــقـات
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أكـــــد رئـــــيس الـــــوزراء حـــــيــــدر
العبـادي أن الظروف مـهيأة أمام
ستـثمرين مـشيرا إلى تـشكيل ا
جلــنـة عـلــيـا لـتــسـهــيل دخـولـهم
وعمـلهم في الـعراق وشـدد على
االستمرار بـتحقيق اإلصالحات.
وقـــال الــــعـــبــــادي في مــــؤتـــمـــر
صـحـفي عـقده فـي الكـويت أمس
إن (العـراق فـتح باب االسـتثـمار
أمـــام جــمــيـع الــدول والــظــروف
ـسـتـثمـرين)  مـهـيـأة فـيه أمـام ا
وأضـاف ان (احلــكـومـة مــاضـيـة
بـــإجــراء االصـالح االقــتـــصــادي
وشــكـلــنـا جلــنـة عــلـيــا بـرئــاسـة
رئـيس الـوزراء لــتـسـهـيل دخـول
سـتثمرين)  مشيراً إلى وعمل ا
أن (الـــعـــراق بـــحـــاجـــة إلى دعم


