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عــد اخلــبـيــر الــقــانــوني طـارق
حـرب قـرار احملـكـمـة االحتـاديـة
الـعــلـيـا بــشـأن عـدم دســتـوريـة
قـرار مـجـلس مـحافـظـة مـيـسان
الــقــاضي بــاشـغــال الــعــقـارات
ـــمــلـــوكــة لـــلــدولـــة دون اجــر ا
مـطــابق لـلــدسـتــور والـقــانـون.
وقال حـرب لـ (الزمان) امس ان
(قـرار مــجـلس مــيـسـان بــشـغل
مـلوكـة للـدولة دون الـعقـارات ا
اجـــر مـــخـــالف لـــقـــانـــون بـــيع
وايـجــار عــقـارات الــدولــة كـون
تـلك االمـوال والـعـقـارات امـانـة
بـيــد تـلك اجلــهـات وبـالــتـالي 
فـــأن قـــرار احملـــكـــمـــة مــطـــابق
الحـكـام الــدسـتـور والــقـانـون)

واضـــــاف ان (قـــــرار مــــجـــــلس
احملــافــظــة ابــتــعــد كــثــيــرا عن
الـــقــانـــون كــون تــلـك اجلــهــات
تــمــتــلـك صالحــيــات مــحــدودة
ضــمن احلـــكــومــات احملــلــيــة).
وقضت احملكمة بعدم دستورية
قــــرار اجملـــلس الــــذي تـــضـــمن
تخويل احملـافظ صالحية ادارة
امالك وعقـارات االدارة احمللـية
واشغـال تلك الـعقـارات من قبل
اجملـــالس والـــوحــدات االداريــة
ـتـحــدث بـأسم . وقــال ا مـجــانـاً
احملـكــمــة إيـاس الــســامـوك في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(احملــكــمــة عــقــدت جــلــســتــهــا
بــــرئـــاســــة الــــقــــاضي مــــدحت
احملـــمـــود ونـــظــرت فـي دعــوى
محافظ ميسان اضافة لوظيفته

يـطـعن بقـرار مـجلس احملـافـظة
رقم  48 لسنة  2017الصادر ا
في  28 تــشـــرين الـــثـــاني عــام
مـبـيـنـا ان (قـرار مـجلس 2017
احملـــافـــظـــة تـــضـــمن تـــخـــويل
احملــافظ صالحــيـة ادارة امالك
وعــــقــــارات االدارة احملـــــلــــيــــة
واشغـال تلك الـعقـارات من قبل
اجملـــالس والـــوحــدات االداريــة
مـجـاناً وعـدم مـطالـبـة اجملالس
والـــــوحـــــدات بــــاي اجـــــور عن
اشغال تلك العـقارات للسنوات
الـــســـابـــقــة) مـــشـــيـــرا الى ان
ــدعـي رأى بـــأن ذلك الـــقــرار (ا
مـــخــالـف الحـــكـــام الـــدســـتــور
والــقــوانــ االحتــاديــة والــذي
ســبق ان اعــتـــرض عــلــيه لــدى
مجـلس احملافظـة ولكن الصرار

اجملـلس عـلـيه بـادر الى الـطعن
دة الـقانونـية حيث فيه خالل ا
تـــقــرر قـــبــول الـــطــعـن شــكال)
مـؤكــدا ان (احملـافظ هـو رئـيس
الـــوحــــدة االداريـــة ويــــتــــمـــتع
الي واالداري وله باالستقالل ا
ـوجب ادارة عــقـارات الــدولـة 
ـــادتــ 22 و 23 من احـــكــام ا
قـــانــــون  احملـــافـــظــــات  غـــيـــر
نـتظمة بـاقليم وال يـحتاج من ا
مــجــلس احملــافــظــة ان يـخــوله
بـــذلك) وتـــابـع ان (احملـــكـــمـــة
قــضت بـعـدم دســتـوريـة الـقـرار
ـــطــعــون فـــيه كــونـه يــخــالف ا
ـــــادة  27 اوال من احــــــكــــــام ا
الـدســتــور الـتـي تـقــرر االمـوال
العـامة حـرمة وتـلزم كل مواطن
بحـمايـتهـا). وبشـأن اخر قررت

احملـكـمـة تـأجـيل دعـوى الـطعن
بتصـدير اقليم كـردستان النفط
ــسـتــخــرج مـبــاشــرة الـشــهـر ا
ــقــبل. واوضح الــســامـوك إن ا
دعي (احملـكـمة نـظـرت بـطـلب ا
وزيـر الـنـفط اضـافــة لـوظـيـفـته
ـــدعـي عـــلــــيه وزيـــر بـــالــــزام ا
الــــثـــروات الــــطـــبــــيـــعــــيـــة في
كـردسـتان بـتـنفـيـذ وتطـبـيق ما
جـــــاء بــــاحــــكـــــام الــــدســــتــــور
والـقوانـ النـافـذة ذات الصـلة
وتـسلـيم كـامل االنـتاج الـنـفطي
ــنـــتج في االقـــلــيم إلى وزارة ا

النفط االحتادية).
مــؤكــدا ان (اجلـــلــســة شــهــدت
حـــــضــــور اطـــــراف الـــــدعــــوى
جــــمـــــيـــــعــــهـم ومن بـــــيــــنـــــهم
االشـــخــاص الـــثـــالـــثـــة الـــذين

ادخلتـهم احملكمة لـلوقوف على
مـا يــلــزم حلــسم الــدعـوى وهم
وكـالء رئــيس مــجــلس الــورزاء
ـــــالـــــيــــة االحتـــــادي ووزيـــــر ا
االحتـــــادي ورئــــيس مـــــجــــلس
وزراء كــردســـتــان اضـــافــة إلى
وظائـفهم) الفـتا الـى ان (وكيل
ـــدعي عــلـــيه الـــثــالـث رئــيس ا
مــجـلس وزراء كـردســتـان طـلب
امهاله وتأجيل الدعوى لغرض
تـــقـــد الئـــحـــته اجلـــوابـــيــة)
مـبـيـنـاً أن (احملكـمـة قـررت بـعد
اتفـاق االطراف تأجـيل الدعوى
ـقبل لـتـمكـينه من إلى الـشهـر ا
ذلك). على صعيـد اخر اقترحت
حـكـومـة كـردسـتـان عـلى بـغـداد
تـصـديـر نـفط مـحـافـظـة كـركوك
عــــبــــر خط نــــفط االقــــلــــيم الى
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قــــــررت  وزارة الــــــزراعـــــــة مــــــنع
استيـراد خمس مـحاصـيل زراعية
ـوضــوعـة لـدعم ضـمن خــطـتـهــا ا
ـــنـــتج الـــزراعـي احملـــلي وفـــقـــاً ا
للـروزنـامة الـزراعـية الـتي تـعتـمد
على قاعـدة العرض والـطلب وقال
الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد
الــــقــــيـــــسي لـ(الـــــزمــــان)أمس ان
ـــنـــتج (الـــوزارة تـــســـعى لـــدعم ا
احملــلي من خالل مـــنع اســتــيــراد
محاصيل زراعيـة يتم زراعتها في
الـــبــــلـــد حــــيث مــــنــــعت الـــوزارة
اســتــيـراد  5 مــحـاصــيـل زراعــيـة
وهي الـبـطـاطـا والـرقي والـبـطـيخ
والفلـفل والشجـر ابتداء من األول
من شـــــهــــر أيـــــار اجلــــاري  وإلى
أشــــعــــار أخـــر  بــــاإلضــــافــــة إلى
استـمرار منـع استـيراد محـاصيل
الـطـمــاطـة واخلــيـار والــبـاذجنـان
بردة ) وتابع والثوم واألسماك ا
ان (الـهــدف االســاسي من اصـدار
قائـمـة بـاحملـاصـيل الـتي يتـم منع
استيرادها هو لدعم االقتصاد من
نتج احمللي وتشجيع خالل دعم ا
الــــفالحــــيــــ عـــلـى زراعــــة هـــذه
احملاصيل بكـثرة لتغـطية احلاجة
احملـلـيـة ) وأضــاف الـقـيـسي أن (
الـوزارة تــعــمل وفـقــاً لــلـروزنــامـة
الـــزراعـــيـــة الـــتي حتـــدد مـــنع أو
اســتــئــنــاف االســتــيــراد وبــشــكل
ـــنــتج مــنـــتــظم وحـــسب تـــوفــر ا
احملـلي وذلك حلــرصـهــا عـلى دعم
ـنـتج الـوطـني) مـشـيرا وحمـايـة ا
الى ان (الوزارة مـسـتمـرة في هذا
ـنـتج احملـلي ـنع والسـيـمــا ان ا ا
ـســتـورد يـعــد االكـثــر امـانــا من ا
ـنـتـجـاتـنـا وهـنـاك قـنـاعـة تــامـة 
الـوطـنـيـة والــوزارة مـسـتـمـرة من
ـؤشـرات الـسوق خالل دراستـهـا 
وحـسب رزنــامـتــهـا الـزراعــيـة في
ـــنع حـــال اقـــتــــضى الـــضــــرورة 
مـنـتـجـات اخـرى سـتـصـدر قـائـمـة
اخرى مع اسـتمـرار مـنع استـيراد
احملــاصـيـل الــعـشــرة الــتي ســبق
ــركـزي ذكـرهــا). وأعـلن اجلــهـاز ا
لالحــصـاء في وزارة الــتــخــطـيط
عن  مـــعـــدل انــــتـــاج مـــحـــاصـــيل
احلــمـــضــيـــات في الـــعــراق خالل
 وقــال  اجلــهـــاز في بــيــان.2018
امس  ان (الــبـرتــقــال كــان االكــثـر
انتـاجـا بـ احلـمـضـيـات االخرى
حـيث قـدر انـتاجـه لـعام  2018 بـ
 طــنـــاً لــلـــمــوسم 816ألــفــاً و 72

ـشـمـولة الـشتـوي لـلـمـحـافـظـات ا
بــانــخــفــاض قــدرت نــســبــته 6.2
ــــاضي) ــــوسم ا ــــئــــة  عن ا بـــا
مــوضــحــا ان (انـــتــاج الــلــيــمــون
احلامض بلغ  3710أطنان بزيادة
ــــوسم ــــئــــة  عن ا قـــدرت 4.1بـــا
ــــاضي) واضــــاف ان (انــــتــــاج ا
النارجن بلغ  17393طنا لـلموسم
الــشـــتــوي  2018بــزيـــادة قــدرت
ـوسم ـئــة  عن ا نـسـبــتـهـا 2.2بـا
ـــــــاضي) مـــــــشـــــــيــــــــرا الى ان ا
(االحــــصــــاء لـم يــــشــــمـل اقــــلــــيم
كردستان  اضافة الى عدم شمول
مـــحـــافـــظـــات كـــركـــوك واالنـــبـــار
وصالح الـــديـن بـــســـبـب الـــوضع
االمـني فــيـهـا) وتـابع الــبـيـان ان
(انتاج الليمون احللو لعام 2018
بــلغ  721طـــنــا لـــلـــمـــحـــافـــظــات
شمولة بانـخفاض قدرت نسبته ا
1.7 ــاضي) ــوسم ا ــئــة عن ا بــا
مـشـيـرا الى ان (انــتـاج مـحـصـول
الاللــــنــــكي قــــدر بـ  2990 طــــنـــا
لــــلـــمــــوسـم الــــشـــتــــوي احلــــالي
شمولة بارتفاع قدر للمحافظات ا
ــوسم ــئــة  عن ا نـســبــته 0.9 بـا
اضي). وواصـلت مديـرية زراعة ا
مـحـافـظـة ذي قـار وبـالـتـعـاون مع
اجلهات اخملتصة عـملية احلصاد
حملــصــولي احلــنــطــة والــشــعــيــر
للموسم احلـالي  وتشيـر النتائج
األولية إلى ارتفاع الـغلة الزراعية
في احملافظـة وقال بيـان للمـديرية
ـــســـاحـــة احملـــصــودة امس ان (ا
لـــلـــمـــوسم الـــزراعي اجلـــاري من
محصـول احلنطـة بلغت   25 الف
ـــســـاحــة دو  فـــيــمـــا بـــلـــغت ا
حملـصـول الـشـعـيـر ثـمـانـيـة  أالف
دو بــــــطــــــريــــــقــــــة احلــــــصـــــاد

يكانيكي). ا
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ـــاني اكــــد اخلـــبــــيــــر األمـــنـي األ
ورئيس بـعـثة الـشـرطة األوروبـية
في الــــعــــراق مـــاركــــوس ريــــتـــر
ضــرورة تـــأقــلـم اجلــهـــاز األمــني
العراقي بـنحو ضـخم على أوقات
السـلم مـشـيـرا الى أنه بـعـد دحر
تـنــظـيم داعـش فـأن امــام الـعـراق
مـهــمـة كـبــيـرة في إعــادة هـيــكـلـة
جهازه األمني وتقليصه ليتناسب
مع أوقات الـسـلم. وقال  ريـتر في
تصريح امس إن (الـتحـدي األكبر
في ذلـك هـــو تـــقـــلـــيص اجلـــهـــاز
األمــني و أن فـي الــعـــراق تــوجــد
أسـلــحــة كـثــيـرة لــلــغـايــة وقـوات
( مـدجـجــة بـأسـلـحــة كـثـيـرة جـداً
واضـاف أن (حتت قــيـادتي يــقـدم
فريق مـكون حـالياً من  35خبـيراً
شورة من دول أوروبية مختلفة ا
لوزارة الداخلية الـعراقية ومكتب
مــســتـشــار األمن الــقــومي حــيث
تنـتـهي مدة الـبعـثـة احملددة لـعام

واحـد في مـنـتصـف تشـرين األول
قبل)  وتابع ريتر إن (الشرطة ا
العـراقـيـة مـؤسسـة إلى حـد كـبـير
عــلـى نــحــو شـــبه عـــســكــري ألن
عملها مركز بـالكامل على مكافحة
تــنـــظــيم داعـش و ان  مــكـــافــحــة
اإلرهــــاب فـي الــــعـــــراق يــــجــــري
بــالــوســـائل الــعــســـكــريــة فــقط)
هم تقليص مشيرا  الى أنه (من ا
اجلــهـــاز األمـــني ألن احلــكـــومــة
ـقــدورهـا وحـدهــا تـمـويل لـيس 
هـذا اجلـهـاز).وعــلى صـعـيـد اخـر
ألــقت قــوة من شــرطـة مــحــافــظـة
نــيــنـوى الــقــبض عــلى ثالثــة من
ارهـــابــيـي عــصـــابـــات داعش في
ــــــديــــــنـــــة اجلــــــانـب األيــــــســــــر 
وصل.وقال الناطق باسم وزارة ا
الـداخـلــيـة الـلـواء ســعـد مـعن في
بيان امس  ان (فـوج الرد السريع
الــثــاني الــتــابع لــقــيــادة شــرطــة
نـيـنـوى ألـقى الـقـبض عـلى ثالثـة
عـــنـــاصـــر من عـــصـــابـــات داعش
ـطــلـوبــ قــضـائــيـاً اإلرهـابــيــة ا
والـصـادر بـحقـهـم مذكـرات قـبض

وأضاف ادة 1/4 إرهاب)  وفق ا
ـطــلـوبـ انه ( الـقــبض عـلـى ا
في مـــنـــطـــقــة حـي الـــســمـــاح في
ــــــديــــــنـــــة اجلــــــانـب األيــــــســــــر 
ـــــوصل).وضــــبـــــطت الـــــقــــوات ا
االمنية أكداس أعتدة متنوعة في
مــنــاطق مــتــفــرقــة في مــحــافــظـة
االنـبــار.  وأعـلــنت قــيـادة شــرطـة
محـافـظـة بابل عن إلـقـاء الـقبض
على  15 مـطـلــوبـاً بـيـنــهم مـتـهم
بقضـايا اإلرهـاب اخلطـيرة حاول
التـسلل الى احملـافظـة عبـر إحدى
ســـيـــطــــرتـــهـــا االمـــنـــيـــة . وقـــال
تحدث االعالمي لـلقيادة الـعقيد ا
عـادل احلــســيــني في بــيـان امس
أنه ( إلقـاء القـبض على عـنصر
متهم وفـق قضايـا إرهاب خـطيرة
من قـبل مـفـارز الـشـرطـة الـتـابـعـة
الـى ســـــيـــــطـــــرة سـالم شـــــنـــــون
بــالـــتـــعــاون مع االســـتــخـــبــارات
واألمن الــوطــني خالل مــحــاولـته
التـسـلل الى احملافـظـة من احملور
الـشمـالي في نـاحـيـة الـنـيل أثـناء
التـدقيق في احلـواسـيب االمنـية)

تـهم الـ14 واضاف أن (بـقيـة ا
أُلقي القبض عليهم بعمليات دهمٍ
وتفتيش جرت خالل الـ  24ساعة
ـاضـيـة شـمـلت مـنـاطق مـتـفـرقة ا
من احملافطـة وهم مطـلوبون وفق
قضـايـا جنـائـيـة مخـتـلفـة تـنوعت
بــ الـشــروع بــالــقــتل والــنـصب
فــضالً عـن االحــتــيـــال والــســرقــة
واالعتداء واخرى متنوعة).وأعلن

مـركز االعـالم األمـني عن اعـتـقال
شخصا في محافظات ميسان 42
ـــــثـــــنى في وذي قـــــار وواسط وا
عـمـلـيـات امـنـيـة اسـتـبـاقـيـة.وقال
الـعــمـيـد يــحـيى رســول في بـيـان
امس  إن (الـــقـــوات األمـــنــيـــة في
قـيـادة عـمـلــيـات الـرافـدين وخالل
عــمــلــيــة اســتــبــاقــيــة في مــراكــز
واقضـيـة تابـعـة حملافـظـة ميـسان
الـــــــقت الـــــــقـــــــبض عـــــــلى  6من
ـطــلــوبـ وفق مــواد قــانـونــيـة ا
مختلفة  كـما القت القبض على 6
آخـــرين فـي مـــحـــافـــظـــة ذي قــار
اضـافـة الى اقـائــهـا الـقـبض عـلى
طلوب في قضاء احلي 23 من ا
حافـظة واسط وعلى  7آخرين
ــحــافــظـة في نــاحــيــة الــوركــاء 
ــثـنـى). وأعـلن رئــيس الــلــجــنـة ا
األمـنــيـة في مــجـلس نــاحـيـة ابي
صـيــدا الـتـابــعـة حملـافــظـة ديـالى
عواد الـربـيـعي عن  مـقـتل مزارع
بــنـيــران مــجــهـولــ في بــســتـان
زراعي شـمالي الـنـاحـيـة.وقال في
تصـريح  إن (مزارعـا قـتل بنـيران

مــجـــهــولــ فـي بــســاتـــ قــريــة
اخملــيـســة شــمـالـي الـنــاحــيـة ).و
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة
الـنـزاهة عـن صدور حـكـمٍ غيـابيٍّ
بــالــســجن بـــحق مــحــافظ ديــالى
األســــبق. وقــــال  بـــيــــان امس ان
(مـحـكــمـة جـنــايـات ديـالى األولى
اصـدرت حكـمـا غـيـابـيٍّـا بـالـسجن
بـــــحق كـلٍّ من مـــــحـــــافـظ ديـــــالى
ُـنــتـصـر األسـبق عــبـد الــنـاصــر ا
ـديـر ـهــداوي  وا بـالــله مـحــمـد ا
الـــــســـــابق إلحـــــدى الـــــقـــــنــــوات
الفضائيَّة في احملافظة) موضحا
ــــدانـــ قــــامـــا بــــاإلضـــرار ان (ا
ــــصـــــالح وأمــــوال الــــعـــــمــــدي 
ُحافظة) وتابع البيان ان (قرار ا
احلـكم الـصـادر بـحـقـهـما تـضـمن
إصدارَ أمـر قبضٍ وتـأيـيد احلـجز
ـنــقـولــة وغـيـر عـلـى أمـوالــهـمــا ا
ــنــقــولــة واالحــتــفــاظ لــلــجــهـة ا
ُتـضـررة بـحق مـراجـعـة احملاكم ا
دنيَّة للمُطالبة بالتعويض حال ا
اكــــتــــســــاب الــــقــــرار الــــدرجـــــــة

القطَّعيَّة).
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فـــاز حـــزب الـــله وحـــلـــفــاؤه
السياسيون بأكثر من نصف
ــقـاعــد في اول انـتــخـابـات ا
انية جترى في لبنان منذ بر
تـسع سـنـوات وفقـاً لـنـتائج
اولـيــة غـيــر رسـمـيــة نـقــلـهـا
ســــــاســـــــة ووســــــائـل اعالم
لــــبـــنــــانــــيـــة وإذا تــــأكـــدت
الــنــتـيــجـة فــســتـمــثل دفــعـة
ســـيــاســـيـــة حلــزب الـــله مع
حـــصـــول حتـــالف االحـــزاب
ـــؤيـــدة والـــشـــخـــصـــيـــات ا
لــتـــرســانـــته الـــقــويـــة عــلى
اغـلــبـيــة بـســيـطـة (الــنـصف
ان في زائد واحـد ) في البـر
االنـتـخابـات الـتي جـرت يوم

االحد .
وأشـــارت الــــنـــتــــائج غــــيـــر
الرسمية كذلك الى ان رئيس
الــــوزراء ســــعـــد احلــــريـــري
ـدعـوم من الغـرب سـيـخرج ا
بــوصـفه الــسـيــاسي االقـوى
بحصـوله على اكبـر كتلة في

ؤلف من  128 مقعداً ان ا البر
رشح االوفر حظاً ا يجعـله ا
قـبـلة رغم لـتـشـكيل احلـكـومـة ا
ــقــاعـد في مــعــاقـله خـســارته 
ووفـقـاً لـنـظام تـقـاسـم الـسـلـطة
في الــبـالد فـإن رئــيـس الـوزراء
ينـبغي ان يـكون مـسلـماً سـنياً.
توقع ان تكـون احلكومة ومن ا
نتهية واليتها اجلديدة  مثل ا
 تـــــشــــمـل جـــــمــــيـع االحــــزاب
ـتـوقع ايـضاً الـرئـيـسة  ومن ا
ـبـاحـثـات حـول ان تــسـتـغـرق ا
ــــنــــاصب الــــوزاريــــة بــــعض ا
ـــانــــحـــون الـــوقت  ويــــريــــد ا
الــدولـيــون ان تــتـبــنى بــيـروت
اصالحـات إقــتـصــاديـة كــبـيـرة
لـلـحد من مـسـتوى الـديـون قبل
تقد مـليارات تعـهدوا بها في
مــؤتـمــر بــبــاريس. وقــال وزيـر
الـداخلـية إن النـتائـج الرسـمية

ستعلن صباح امس االثن . 
ويـــــبـــــدو ان حـــــزب الـــــقــــوات
ـناهض حلـزب الله الـلبـنانـية ا
وهــو حـزب مـسـيــحي قـد حـقق
فـــوزاً كــبــيـــراً حــيث تـــضــاعف

تــمـــثـــيـــله الى  5 مـــقـــعـــداً من
ـؤشرات ثـمـانـيـة مـقـاعـد وفـقـاً 
غــيـر رســمــيــة . وحــصل حـزب
الله واجلمـاعات والشـخصيات
ـنـتـمـيـة إلـيه نـحو 67 مـقـعداً ا
وفـقاً لـبـعض احلسـابات  ومن
ب حلفاء حزب الله حركة امل
بــزعــامــة نــبــيه بــري والــتــيــار
الـــوطـــنـي احلـــر الـــذي أســـسه
الرئيس ميشال عون وغيره من
اجلماعات والشـخصيات الذين
يعـتبـرون سالح حزب الـله قوة
للـبنـان . واظهرت الـنتـائج غير
ـدعـوم الـرسـميـة ان الـسـنة ا
من حزب الله ابلـوا بالء حسناً
في مــــدن بـــيـــروت وطـــرابـــلس
وصـــيــدا وهي مـــعــاقل لـــتــيــار
ــسـتـقـبل بـزعـامـة احلـريـري . ا
ؤيدة وكتبت صحيفة االخبار ا
حلـــزب الــله عــلى صـــفــحــتــهــا
االولى ان الــــنـــتـــائج تـــشـــكل "
صـفـعة " لـلـحريـري . لـكن حزب
الــله مــنـي بــخــســائــر في أحــد
مـــعــاقـــله وهي دائـــرة بــعـــلــبك
الــهـرمـل االنـتــخــابــيــة وحـصل

مـــعــــارضـــو حــــزب الـــلـه عـــلى
مـقـعدين من اصـل عشـرة هـناك
احـــدهـــا ذهب حلـــزب الـــقــوات
الـلــبــنـانــيــة بـيــنــمـا نــال تــيـار
قـعد اآلخـر . ووفقاً سـتقـبل ا ا
لـنـتـائج غـيـر رسـمـيـة فـمن بـ

الـفـائـزين الـذين يـدعـمـهم حزب
الـله جــمـيل الــسـيــد وهـو لـواء
ـديـر الـسابق لألمن مـتـقاعـد وا
الــــعـــــام وصــــديـق شــــخـــــصي
للرئيس الـسوري بشار االسد .
وكـــان ســيـــد واحـــداً من أقــوى

الــرجـال في لــبـنــان في االعـوام
اخلـمـســة عـشـرة من الـهــيـمـنـة
الــســوريــة وصـــديق شــخــصي

لالسد . 
وكـــان ســيـــد واحـــداً من اقــوى
الــرجـال في لــبـنــان في االعـوام

اخلـمـســة عـشـرة من الـهــيـمـنـة
الـســوريـة الـتي اعـقـبت احلـرب
االهـــلــيـــة بـــ عــامي  1975و
  1990 وعلى االقل فإن خمسة
من الشخصيات الذين كانوا قد
تـولــوا مـنــاصب رســمـيــة إبـان
احلــقـبــة الــســوريــة عـادوا الى
مـجـلس النـواب االول مـرة مـنذ
انـسحـاب القـوات السـورية من
لبـنـان عام  2005 بـعد إغـتـيال
رفــيق احلــريــري والــد ســعــد .
وفـاز فـيصـل كرامي ابـن رئيس
الـوزراء الــبـنـاني االسـبق عـمـر
ـقـعـد ـؤيـد لـسـوريـا  كــرامي ا

للمرة االولى . 
وفـازت مـرشـحـتـان مـسـتـقـلـتان
خــاضـــتـــا االنـــتــخـــابـــات ضــد
ـؤسـسـة السـيـاسـية احلـاكـمة ا
ــقـعـدين في بــيـروت . وكـانت
ـئـة نــسـبــة اإلقـبـال 49.2 في ا
ـئة خالل مـقـارنة مع  54 في ا
االنــتــخـــابــابت الــتــشـــريــعــيــة
االخــــيـــرة الــــتي اجـــريـت قـــبل
ــقـرر ان تــسـعــة اعـوام  ومن ا
يتحدث االم العام حلزب الله

حـسن نــصـر الــله عن الـنــتـائج
فــــي وقـــــت الحــــق مـــــن امــــس

االثن . 
وقال سمـير جعـجع زعيم حزب
الــقـوات الــلــبــنـانــيــة ان ( هـذه
الـنـتـائـج سـتـعـيش مــعـنـا عـلى
مدى 4 سـنــوات وحتـدد مـسـار
البالد وان شـاء اللـه ستـعطـينا
قــــوة دفع من اجـل تـــصــــحـــيح
ـا تمـكـنا ـسـار اكثـر بـكـثيـر  ا
من تـــصـــحــيح فـي الــســـنــوات
ــنـصــرمـة  بــإعــتـبــار انه من ا
الـواضح ان االرضيـة الشـعبـية
فـي لـــبـــنــــان تـــؤيــــــد قـــوى14
آذار).  وجـعــجع ابـرز مـعـارض
مـــســــيـــحي حلـــزب الـــله وقـــاد
ميليشيات القوات اللبنانية في
الـــســنــوات االخــيـــرة لــلــحــرب
االهــلـــيـــة الـــتي كـــان خـاللـــهــا
ـقاعد في كل خصمـاً لعون . وا
دائـرة انتـخابـية مـقسـمة ايـضاً
بــ الــطــوائف اعــتــمــاداً عــلى
الـتـركــيـبـة الـسـكــانـيـة احملـلـيـة
ويـــقـــول احلـــريــري الـــذي قــاد
صراعاً سياسـياً لسنوات (انها

ــكن حــلــهـا عــلى مــســألــة 
ــســتـــوى االقــلــيــمي عــبــر ا

احلوار).
 وفي اول رد فعل اسرائيلي
قـــــال وزيــــــر الـــــتــــــعـــــلــــــيم
االسـرائـيـلي نفـتـالي بـيـنيت
إن ( مـكــاسب حـزب الـله في
االنتخـابات اللـبنانيـة تظهر
انه ال فـــــرق بـــــ الـــــدولـــــة
ـــدعـــومــة من واجلـــمــاعـــة ا

إيران ).
 واضـــــاف ان ( إســـــرائـــــيل
يــجب اال تـفـرق بـيـنـهـمـا في
اي حرب مستقبلية ) . وقال
بــــيـــنـــيت وهــــو عـــضـــو في
مــــجــــلـس الــــوزراء االمــــني
ـصــغـر عــلى تـويــتـر أمس ا
االثـــنـــ أن ( حـــزب الـــله =
لــــبـــــنــــان ) وتـــــابع ( دولــــة
اسرائـيل لن تـفرق بـ دولة
ذات الــســيـــادة وبــ حــزب
الـــله وســـتــعـــتـــبــر لـــبـــنــان
مــسـؤوالً عـن اي عـمل داخل

اراضيه ). 
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ــتــحــدث بــإسم تــركــيــا.وقــال ا
حـكـومـة االقـلـيم سـفـ دزي أن
(حـكـومـة االقـلـيم إقـترحـت على
وزارة الـنـفط العـراقـية تـصـدير
نفط كـركوك عـبر خط كـردستان
الـى تــركـــيــا) مـــشـــيــرا الى ان
قـترح تـضمن تـصديـر النفط (ا
عــــــــبــــــــر إشــــــــراف شــــــــركـــــــة
وأضـاف أن (احلـكـومة سـومـو)
قترح االقليم العراقية رحـبت 
لـكـنه لم يـتـحـول الى حـوار ب
) وبـــشــأن اخــر اكــد اجلـانــبـ
دزي أنـه ( إحـــالـــة إدارة خط
انـبـوب نـفط االقـلـيم الى شـركة
روسـنف الـروسـيـة لـالسـتـثـمار
فـيه) عــادا أن (االسـتــثـمـار في
خط تــصــديــر الــنــفط ســيــعـود

بالفائدة الى االقليم).
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دعـا وزير الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي عـبـد الرزاق
العـيـسى مـجـلس الـوزراء إلى إطالق الـدرجـات الـنـاجتة
بـدع واألوائل وحـملة الك لتـعيـ الطـلبـة ا عن حركـة ا

الشهادات العليا.
ــتــلـقى االول لــلــطـلــبـة وقـال الــعــيـسى في كــلــمـة خالل ا
ـبـتكـرين واخملتـرعـ امس إن (الوزارة تـمثل بـدع وا ا
ـبـدعـ ـيــة لـلـطـلـبـة والسـيـمـا ا حـاضـنـة عـلـمـيـة وأكـاد
بـتـكرين واخملـتـرع مـنـهم الـذين تمـكـنوا من صـنـاعة وا
قصص جناح عراقية شقت طريقها نحو التميز واالبداع
ـؤسـسـات ـنـطـقــة والـعـالم والـشـركـات وا في جـامـعـات ا

الكبرى 
عنيـة بالتقنيات وأضاف العيسى أن (مؤسسـات الدولة ا
العلمية والتكنولوجية ومؤسسات القطاع اخلاص مدعوة
الى جتسير عالقاتهـا االستثمارية مع مـؤسسات التعليم
العالي في اطار مـا يسهم باالفـادة من مخرجات الـعملية

التعليمية).
 داعـيـا مـجـلس الــوزراء الى (إطالق الـدرجـات الـنـاجتـة
بـدع واألوائل وحـملة الك لتـعيـ الطـلبـة ا عن حركـة ا

الشهادات العليا".
وأكدت الـوزارة في وقت سابق (الـتـزامهـا بتـعيـ حمـلة
الشهادات العليا في اجلامعات والكليات األهلية مشيرة
توفرة عاجلة أزمة الدرجـات الوظيفية غير ا إلى سعيها 
في الـقطـاع احلـكـومي حـرصـا عـلى احـتـضـان أصـحاب

الشهادات العليا والكفاءات).
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ــمـتــاز لــكــرة الـســلــة في الـثــانــــيـة اجل فــريق نــادي الـشـــرطــة حـســـــم الــدوري ا
ـباراة بـنتـيجـــــة االخيــــــرة بفـوزه على الـنفط بـفارق نـقطـت فـقط حيـــــث انـتهت ا
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ـباراة تـنـافسـا شـديـدا ب الـفـريـق لـلـحصـول عـلى الـلقب اال ان وشهـدت اشـواط ا
العب الشرطـة احمد حـمرة عبـيد تمـكن في اللحـظة االخيـرة من تسجـيل نقطـت عبر
ـا اعطى االسـبقـية لـفريـقه للـحصـول على فـرصة تسـديدة مـوفقـة من داخل الزون 

. بارات قادمت اخرى 
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تـوقـعت مـديـريـة االنـواء اجلـوية
في اقـليم كـردسـتـان تأثـر االقـليم
ــنــخــفض جــوي ســيــؤدي الى
هــــطـــول امــــطـــار غــــزيـــرة خالل
ــقــبـلــ مــحـذرة من الــيــومـ ا
حـــدوث فـــيـــضــانـــات في بـــعض
ـديـريــة في بـيـان ـدن. وقــالت ا ا
ـتـوقع أن يـشـهد امس  إنه (من ا
االقليم موجة امـطار قوية بسبب
تـأثــيـر مـنـخــفض جـوي قـادم من
ـتــوسط) الــبــحــرين االحــمــر وا
واضاف أن (مناطق شمال وغرب
االقـلــيم سـتـشـهــد الـيـوم امـطـارا
ـنــخـفض وقــد يـســتـمــر تـأثـيــر ا
اجلـوي حـتى يـوم غـد االربـعـاء)
واوضح الــــبـــيــــان ان (تــــأثــــيـــر
نخفض اجلوي على محافظتي ا
اربـيل ودهـوك سـيـكـون اكـثـر من
نـاطق االخرى الـتي سـتتـسبب ا
بحدوث فيضـانات بسبب ارتفاع
ـــيــاه في دهــوك في مـــنــاســيب ا
وتـابع واربــيل جــراء االمــطــار) 

انه ( سـتصـاحب االمـطـار مـوجة
هواء باردة وعـواصف رعدية في
ــنــاطق اجلــبــلــيــة مـع ســقـوط  ا
احلــــالــــوب).ويـــذكــــر ان دهـــوك
تــعـرضت الـى  فـيــضــانـات امس
االول ادت الـى مـــصــــرع اربــــعـــة
اشخاص وفقدان اخرين واحلاق
ـنـازل اضـرار مــاديـة بـعــشـرات ا
واحملـالت الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة
والسيارات.وعلى الـصعيد نفسه
دعـت رئــاســة بــلــديــة مــحــافــظــة
دينة الى السليمانـية مواطني ا
الـــتـــعــاون بـــتــنـــظـــيف اجملــاري
ــواجـهـة الـفـيـضـانـات حتـسـبـا 
مؤكدة أن كافة االجـهزة اخلدمية
ـــواجـــهــة أي فـي حـــالــة تـــأهـب 
. وقال نائب رئـيس البلدية طار
سامان محمود في تصريح امس
توقع حدوث فـيضانات ان (من ا
نـتيـجـة مـوجـة االمطـار الـشـديدة
الـتي سـتـجتـاح احملـافـظـة الـيوم
الــــثـالثــــاء وأنه  وضع كــــافــــة
االجهـزة اخلدمـية كـافة في حـالة
). داعيا واجـهة أي طـار تأهب 
ـــواطـــنـــ الى الـــتـــعـــاون مع (ا

أجهزة الـبلديـة لتنـظيف اجملاري
في مــنــاطـقــهم لــتـســهــيل صـرف
مــيــاه االمــطـار حتــســبــا لــوقـوع
الفيضانات).فيـما توقعت الهيئة
العـامة لـالنواء اجلـوية والـرصد
الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن
ـــنــاطق الـــوســطى من تـــشــهــد ا
الـعــراق الـيــوم الـثالثــاء تـسـاقط
امـطـار رعـديـة لـيـلـيـة مـصـحـوبـة
بـ(حـالـوب) وانـخـفـاض بـدرجات
احلرارة.وقـالت الـهـيئـة في بـيان
تلقته (الزمان ) أمس أن (الطقس
ــنــطـــقــة الــوســـطى الــيــوم فـي ا
الـــثالثــاء  ســـيــكــون غـــائــمــا مع
تـسـاقط زخــات مـطـر خـفـيـفـة في
امــاكن مــتــفــرقــة ثم تــشــتـد لــيال
لـــتــكــون مـــتــوســـطــة مع حــدوث
زوابع رعدية وتـساقط للـحالوب
فيما ستـنخفض درجات احلرارة
قــــلـــيـال عن الــــيـــوم الــــســـابق )
واضــــــــاف ان (الـــــــــطـــــــــقـس في
نـطقـت الـشمـاليـة واجلنـوبية ا
سيـكون غائـما مع تـساقط زخات
مـطر خـفـيفـة لـيلـيـة تكـون رعـدية

احيانا).

مهدي ضمد القيسي 


