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طبعة العراق 
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نــشـرت صـحـيـفـة آي الــبـريـطـانـيـة
مـقـاال لـلـكـاتب اخملـتص فـي شؤون
الــشــرق األوسط بــاتـريك كــوبــيـرن
بـعنوان (الـعراق لم يعد خـطرا كما
كـان لــكن الـكـثـيـرين يـعـيـشـون في
خـــوف). وعـــبـــر فـــيه الـــكـــاتب عن
الــصــدمــة بـســبب شــعــور اخلـوف
ـتزايد ب الـعراقي خـاصة بعد ا
انـتهاء خطر تـنظيم داعش. ويشير
ــواطــنــ من الــعـنف إلـى خـوف ا

الطائفي خاصة من احلكومة.
ويـضيف أنه كان في مـنطقـة ريفية
قـرب الـتـاجي وهي مـنـطقـة سـيـطر
عـلـيـها تـنـظـيم داعش في الـسابق
ـزارعـ هـنـاك مــوضـحـا أن أحـد ا
قـال له إن بعض جيرانه لم يقوموا
بــزيــارة بــغــداد مــنـذ  10ســنــوات
بــسـبب خـوفـهـم من أن يـتـعـرضـوا
لـالخــتــطـــاف عــنــد حـــواجــز األمن

بسبب أسمائهم.
ويـــقــول كـــوبــيـــرن إنه الـــتــقى في
بـغـداد شـابـا يرتـدي قـمـيـصا أزرق
مــطـبــوع عـلـيه عــبـارة (أنــا أخـتـار
ــغـــادرة) بــالــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة ا
موضحا أن (هذا القميص طبع في
بـــريــطـــانــيـــا و تــســـويــقه خالل
احلــمـلـة الـسـيـاســيـة الـتي سـبـقت
الـتـصـويت عـلى اسـتـفـتـاء مـغادرة

االحتاد األوروبي) .
ويـوضح كوبيرن أن (هذا القميص
عــــنـــدمــــا وصل إلى الــــعـــاصــــمـــة
الـــعـــراقـــيـــة اســـتـــخـــدم ألغـــراض
مــخــتــلــفــة حــيث بــات يــعــبــر عن
ـتـنـامي بـ الـعـراقـيـ الـشـعـور ا
بـأهمية مغادرة البالد رغم صعوبة

ذلك).
ويــــكــــشف كــــوبــــيـــرن أن (أفــــضل
الوظائف في العراق هي العمل في
اجلـــيش حـــيـث تــصـــبح الـــرواتب
ــدرســ ثـالثــة أضــعـــاف رواتب ا
ثال لكن هذه الفرص على سبيل ا

لم تعد متوفرة اآلن إال قليال).
الـى ذلك اعـلن وزيــر الــعـدل حــيـدر
الـزامـلي عن تـنـفـيـذ احـكـام االعدام
اخلــــمـــيـس بـــحق 13 مــــدان وهي
ن الـوجـبة الـثـانيـة لـعام 2018 
اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية
رسـوم اجلـمـهوري وبـعـد صـدور ا
وقـرار عدم شـمولهم بـقانون الـعفو
الــعــام واسـتــنـفــاذ حــقـهم بــاعـادة
احملـاكـمة ورفض طـلـباتـهم من قبل
االدعـاء الـعام واكـتمـال اضابـيرهم
بـشـكل اصـولي وتـدقـيـقـها مـن قبل

هيئة التنفيذ. 
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مــهـمـا كـان شــكـلـهـا) واضـاف انه
رُّ (وفـي مثل هـذه الـظروف الـتي 
ـنـطـقة بـهـا بـلـدُنـا وعـمـومُ بـلـدانِ ا
تـتأكدُ أهمـيةُ اعادة تسـليط الضوء
عـــلـى أسس ومـــنـــطـــلـــقـــات ثـــورة
الـعشـرين كمـا تبـرز بقـوة  ضرورة
باد والـقيم واالهداف اسـتلهـام ا

النبيلة التي دافعت عنها).
وتــابع ( وتـأكــيـد الـدورِ الــنـضـالي
الـــتـــحــرري الـــذي اضـــطــلـــعَت في
ـعركـة حلمـاية حـاضر ومـستـقبل ا
الــعـراق  وذلك من اجل االســتـفـادة
مـــنــهـــا حــالـــيــا ومـــســتـــقــبال  في
مواجهة شتى التحديات واالخطار
ــثــال ايــضـا ِ ا احملــدقــة  ولــتــقــد
عــلى عـظــمـة تـلك االهــداف والـقـيم
باد  واستلهام الدور الشجاع وا
سؤول الذي وقفه قادة والـنبيل وا
الــــبـالد ابــــان ثــــورة الـــــعــــشــــرين
ــــثل في الــــبــــطــــولـــة ضــــاربــــ ا
ومــقـدمــ اغـلـى الـتــضـحــيـات في
الــذود عن كـرامــة وحـريـة شــعـبـهم
وبــلــدهم) واوضـح مــعــصـوم ان (
الـــثـــورة اثــــبـــتت أهـــمـــيـــة الـــدور
الـتاريـخي الـنيـر للـمراجع الـدينـية
الـشريـفة وقـادة العـشائـر العـراقية
االبــيـــة ورمــوز الــنــخب الــفــكــريــة
واالجـتمـاعيـة  والتي وقـفت بجرأة

قبـلة حتتاج لذلك .وبارك ـرحلة ا ا
الـــــعـــــبـــــادي خـالل كـــــلـــــمـــــته في
االحـــتـــفــــالـــيـــة (ألبـــنـــاء الـــشـــعب
ـنـاســبـة الـتي والــعـشـائــر بـهــذه ا
الزالـت حـيــة النــهــا رســمت طــريق
الـــكــرامـــة والـــســيـــادة والــتـــحــرر
وارعـبت مـن اراد ان يـقمـع الشـعب

العراقي ومقاومته) .
مــوضـحــا  ان (الـعــشـائــر تـوحـدت
ـرجعـية الـدينـية وان حتت قـيادة ا
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وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ــنـفـذ بــهم ضـمـن قـانـون (احــكـام ا
مـكـافـحـة االرهاب مـابـ االشـتراك
سـلـحة مع اجملـاميع بـالـعمـليـات ا
االرهـــابـــيــة وعـــمـــلـــيــات اخلـــطف

 .( دني والتفجير وقتل ا
واضـاف الـبيـان ان (الـوزارة بكـافة
كــوادرهــا الـــشــعب الــعــراقي عــلى
االســـتــمــرار دومـــاً وفي مــخـــتــلف
الـــظـــروف عــلـى انـــفــاذ الـــقـــانــون
ن وايـــقــاع الــقــصـــاص الــعــادل 
يـعـتدي عـلى حرمـة الدم الـعراقي).
وتـعـارض مـنـظـمـة هـيومـن رايتس
ووتـش عـقـوبــة اإلعـدام في جــمـيع
ـارسة فـريدة في الـبـلدان بـعدهـا 
قـســوتـهـا وعـدم إمـكـانـيـة الـرجـوع
ــنـظــمـة فـي بـيـان عــنـهــا. وقـالت ا
تـلقـته (الزمـان) امس انه (بـعد امر
رئـــيس الــوزراء حــيـــدر الــعــبــادي
شتبه بهم ئات ا بـاالعدام الفوري 
ـوجب قـانون ـدانـ من داعش  ا
مـــكــافـــحــة االرهـــاب يــعـــد االقــرب
لالنتقام منه الى العدالة) واضاف
ــــشــــتــــبه في ان (مــــحــــاكــــمــــات ا
انـتمائـهم إلى داعش في العراق لم
تـفِ حتى بأدنى معايير اإلجراءات
الـقـانـونـيـة الـواجـبـة فـإن تـطـبـيق
هـــذه الــعـــقــوبـــة يــحـــمل فــظـــاعــة
خــاصـةحـيث يـحـكـم الـقـضـاة عـلى
األفـراد باإلعدام بـناء على ادعاءات
 وغـالـبـا مـا يـكـون الـدلـيل الـوحـيد
ــسـتــخــدم هـو االعــتـراف).  كــمـا ا
أعــلن الــزامــلي عن اعــادة افـتــتـاح
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اكــدت مـديــريـة  االنــواء اجلـويـة
في اقـلـيـم كـردسـتـان ان عـاصـفـة
ترابيـة غطت سـماء مديـنة اربيل
واالقضية والنواحي التابعة لها
قــــــادمــــــة من جــــــنــــــوب غــــــربي
احملــافـظــة. وقــال بــيـان امس ان
(عــاصــفــة تـرابــيــة جتــتــاح مـدن
االقــلــيم غـطـت سـمــاء مــحـافــظـة
اربـــيل واالقـــضـــيـــة والــنـــواحي
الــتــابــعــة لــهــا قــادمــة من جــهـة
ـكن جـنـوب غـربي احملـافـظة ال 
ـــوعــد انــتــهــائــهــا) الــتــنــبــؤ 
واضـاف ان ( الـعـاصـفـة تـضـرب
كــذلـك مــركــز مــحــافــظــة كــركـوك
واالقضية والنواحي التابعة لها
وانهـا هـبت مـتـوجه من  االجزاء
اجلــنـوبــيــة الـغــربـيــة الـتي لــهـا
امتداد مع محـافظة صالح الدين
ومنـطقـة اجلزيرة) واوضاف ان
(العـراق يـعـاني منـذ سـنوات من
عـواصف تـرابــيـة تـهب من جـهـة
اجلنوب واجلنـوب الغربي لشبه
اجلــزيــرة الــعـربــيــة مــا تــسـبب
بـحـدوث حـاالت اخـتـنـاق كـثـيـرة
ـصـاب لـلـمـواطـنـ والسـيـمـا ا

بأمـراض احلساسـية والـربو ما
دفع بـــــعض احملـــــافـــــظـــــات إلى
الــلــجــوء إلنــشــاء حــزام أخــضـر
نع أو تـقليل حول مـحافظـاتهـا 
دخــول الـغــبـار إلــيـهـا) واوضح
البيـان ان موجة الـغبار ادت الى
انــخـفــاض مـســتـوى الــرؤيـة في
بـعض مـنـاطق االقـلـيم الى نـحـو

 4-5 كيلو مترات ). 
فـيــمــا اعـلــنت الــهــيــئـة الــعــامـة
لالنـــــواء اجلـــــويـــــة والـــــرصـــــد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
عن ان طــــــقس الــــــيــــــوم االحـــــد
ــنـطـقــة الـوسـطى سـيــكـون في ا
صحوا و درجـات احلرارة ترتفع
قــلــيـال عن الــيــوم الــســابق وفي
الشـماليـة  طقس صـحو  درجات
احلرارة مـقاربـة للـيوم الـسابق 
الرياح شمالية غربية خفيفة الى
معتـدلة السرعـة يتصاعـد الغبار
في مناطق اقـليم كـردستان  وفي
اجلـنـوبـيـة  الـطـقس صـحـو كـمـا
يــتـــصــاعـــد الــغـــبــار فـي بــعض
االماكن) وتابع البيان ان (طقس
يـــوم غـــد االثــنـــ ســـيـــكــون في
الـــوســــطـى صـــحــــوا والــــريـــاح
شــمــالــيـة غــربــيــة خــفــيــفــة الى
كـيـلو مـعـتـدلـة الـسـرعة   10-20 

كـيـلـو مـتـرا  تـنـشط الى  30-40 
مـتـرا مـسـبـبـة تـصـاعـد غـبـار في
و مدى الرؤية  -8 اكن  بعض اا
 10 كيلو مـترات  وفي الغبار -4
 6 كـيـلـو مـتـرات وفي الـشـمـالـية
يتـصاعـد غبـار ودرجات احلرارة
ترتفع عن اليوم السابق  الرياح
شــمــالــيـة غــربــيــة خــفــيــفــة الى
معتدلة السـرعة وفي اجلنوبية :
طقس صحو مع قطع من الغيوم
. درجات احلـرارة مـقـاربة لـلـيوم
الــــــســـــــابق ). واكـــــــد اطــــــبــــــاء
مـتـخـصـصـون  أن (ذرات الـغـبار
ومــا حتــمـله مـن مـواد عــضــويـة
وغير عضوية بـتركيز عال تؤدي
إلـى تــهــيج اجلــهــاز الــتــنــفــسي
ـا قـد يـزيد الـعـلـوي والـسـفـلي 
من أعـــــراض الـــــتــــنـــــفـس لــــدى
ـــصـــابـــ بـــأمــراض ـــرضـى ا ا
ــزمــنـة) واضــافـوا أن الــصـدر ا
(االعــــراض قـــد تــــظــــهــــر عــــنـــد
األصــــحــــاء وتــــظــــهــــر اعـــراض
الـــتــحـــسس في األبـــحــاث بـــعــد
يـــومــ من الــتـــعــرض لــلــغــبــار
راجعـ للـعيادات ويزداد عـدد ا
الصدرية ولغرف اإلسعاف خالل
الـــفـــتـــرات الـــتي يـــزداد فـــيـــهـــا

الغبار).

ضــــــحــــــايـــــــا وكــــــذلـك حــــــجم
اخلـسـائـر). فـيـمـا اعـلن مـصـدر
عن انـفـجـار كدس لـلـعـتـاد تابع
الحدى فصائل احلـشد الشعبي
في مـــحــافــظـــة بــابل. واضــاف
ـصــدر ان (بـعض الـصـواريخ ا
ـوجـودة في الـكـدس انـفـجرت ا
وتـطــايـرت ووصـلت الى بـعض
االحيـاء السـكنـية) ,مشـيرا الى
(عــدم مـــعــرفــة حـــجم االضــرار
واخلــــســـائــــر الـــنــــاجــــمـــة عن
االنفجار). و نفى اللواء الثامن
من سرايا عـاشوراء التابع الى
هــيـئــة احلــشــد انـفــجــار كـدس
لـلـعـتـاد تـابع له في احملـافـظة .
وقال الـلواء في بـيان (نـنفي ما
ــواقع بـشـأن تـنـاقــلـته بـعض ا
انــفـجـار كـدس لـلـعـتـاد تـابع له
في مـحــافـظـة بـابل) ,مـؤكـدا (ال
يـوجـد اي مـوقع عـسـكـري تابع
لــلـــواء في احملــافـــظــة). ويــعــد
االنـــفــجـــار الـــثــاني مـن نــوعه
الـذي يـقع الـسبـت بعـد انـفـجار
سـتـودع ناحـيـة بحـركة ضـخم 

في اربيل. 
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اكــد مــديــر أســايش مــحــافــظـة
اربــيل طـارق نــوري ان اسـبـاب
انـفــجـار مـخــازن الـعــتـاد الـذي
وقـع فـجـر امـس لـيس ارهــابـيـا
وان التـحقـيقـات جاريـة بشأنه.
وقــــــال نــــــوري فـي بــــــيـــــان إن
(االنـفـجـار الـذي حـدث في احـد
مــخـــازن االســلــحـــة الــتـــابــعــة
لـوزارة الـبـيـشمـركـة في نـاحـية
بحركـة كان تكنيـكيا وناجم عن
عـدم خـزن االسـلـحـة والـذخـائـر
بــصــورة جــيــدة) ,واضـاف انه
(لـم تـــــــــســــــــــجل اي اصــــــــــابه
اوخسـائر بشـرية في احلادث),
وتــابع ان (احلــادث بــعــيــد عن
االعـــمــال االرهـــابــيـــة وال تــزال
الــتـحــقـيــقـات جــاريـة بــشـأنه).
ووقـع االنـفــجـار فـي الـســاعـات
ـبــكـرة من فـجـر امس الـسـبت ا
مــــــا أدى إلى إحلــــــاق أضـــــرار
ــســتـودع . واوضح كـبــيــرة بـا
مـــصــــدر انه (لم تـــعـــرف بـــعـــد
أســـبـــاب االنـــفـــجـــار او وقــوع
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يؤكد لي أن وقت الـرحيل قد آن".
وفـرض تــرامب رســومـا جتــاريـة
عـــــلـى بـــــعض الــــــصـــــنـــــاعـــــات
األوروبية ووجه انتقادات الذعة
إلـى حــلـــفـــائه في حـــلف شـــمــال

األطلسي (الناتو).
وتـرك دبـلـومـاسـيـون أمـريـكـيـون
مناصبهم خالل األشهر األخيرة.
فقد استقال السفير األمريكي في
بنما جون فيلي في يناير/كانون
الـــــثـــــاني قـــــائـال إنه لـم يـــــعــــد
يستطيع العمل في إدارة ترامب.
وقـبـلهـا بـشـهـر تـركت إلـيـزابيث
شاكللفورد منصبها في نيروبي
حــيث كــانت تــعــمل في الــبــعــثـة

األمريكية لدى الصومال.
وفي خطاب استقـالتها إلى وزير
اخلــارجــيــة ريــكس تــيــلــرســون
قالت إنـها ستـغادر مـنصـبها ألن
ــتـــحــدة تـــخــلت عن الـــواليــات ا
حقوق اإلنسان كـأحد أولوياتها

بحسب فورين بوليسي.
الى ذلك قـالت وزيــرة اخلـارجـيـة
الـكـنـديـة كـريـسـتـيـا فريـالند إن
بالدها "لن تتراجع" عن الرد على
الرسوم اجلمركيـة التي فرضتها

واشــنــطن مــؤخــرا عــلى واردات
الصلب واأللومنيوم.

وجـاءت تـصـريـحات فـريالنـد في
وقـت كــــشف فــــيـه مــــســــؤولـــون
كــنــديـون عـن حـزمــة مــســاعـدات
بــقــيــمـة  1.5مــلــيـار دوالر لــدعم
صـنـاعـات الـصـلب واأللـومـنـيـوم

في البالد.
ــقــرر بـدء تــطــبــيق رسـوم ومن ا
كمـركيـة انتـقامـية فـرضتـها كـندا

عــلى مـنــتـجــات أمـريــكـيــة تـصل
قــيـمــتــهـا إلى  12 مـلــيـار دوالر
حـيز الـتـنفـيـذ اعـتبـارا من مـطلع

يوليو/تموز.
وقــــالـت فــــريالنــــد إن الــــرســــوم
اجلــمـركـيــة األمـريــكـيــة لم تـتـرك

لبالدها خيار آخر.
وتـسـتـهــدف الـرسـوم اجلـمـركـيـة
الــكــنــديــة مــنــتــجــات أمــريــكــيـة
مــــــصــــــنــــــوعــــــة من الــــــصــــــلب

وفي مـــايــو/آيــار عــنــدمــا قــالت
تـحـدة إنـهـا لن تـمدد الـواليـات ا
ــقــدمـة اإلعــفــاءات اجلــمـركــيــة ا
كـسيـك قالت واشـنطن لكـنـدا وا
ــفـاوضــات بــشـأن اتــفـاقــيـة إن ا
التجارة احلرة ألمريـكا الشمالية

تسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وقـــالت فـــريالنـــد إن احملـــادثــات
مــســتـمــرة وإن بالدهــا ســتـحث
عـــلى دفـــعــهـــا مــرة أخـــرى بــعــد
قرر لها ـكسيكيـة ا االنتخابات ا
األحــد. وشـــددت عــلـى أن هــنــاك

"الكثير على احملك".
ــتـــحــدة أهم وتـــعــد الـــواليـــات ا
ســوق لـلـمــنـتـجــات الـكــنـديـة من
الصلب واألولومنيوم بينما تعد
كــنـدا الــوجـهــة ألكـثــر من نـصف
نـتـجات األمـريـكيـة من الـصلب ا

واأللومنيوم.
وفي كــــنــــدا يـــعــــمـل أكـــثــــر من
33 500 عـــامـل في صـــنـــاعـــات
الــصـلب واأللــومـنــيـوم بــحـسب

األرقام الرسمية.
كـمــا تـتــعـرض قـرابــة سـتـة آالف
وظــيــفــة خلـطــر اإللــغــاء بــسـبب
الــرســوم اجلــمــركــيــة اجلــديــدة

ـعـهد "سي بـحسـب تقـديـرات 
دي هاو" االقتصادي.

ـسـوؤل وقـال كـ نــيـومـان ا
في "احتـاد عـمـال الصـلب" في
ـســاعـدات كـنــدا إن حـزمــة ا
ـنح الـتي تـشـمل مـسـاعدات 
قــــروض يـــجب أن تــــســـاعـــد
الـشــركـات أيــضـا لــكن الـدعم
قدم للعمال "أكثر تواضعا". ا
سـاعدات وأضاف أن حـزمـة ا
"خطوة أولى جيدة وستحتاج
إلى تــوســيــعــهــا إذا اســتــمــر

اخلالف التجاري".
ـــتــحــدة وتــواجـه الــواليــات ا
مخـاطر إلـغاء آالف الـوظائف
إذ يـــؤدي ارتــــفـــاع تـــكـــالـــيف
صنـاعـة الصـلب واأللـومنـيوم
إلى إحلاق الـضرر بـالشـركات
األمــريــكــيــة كــمــا يــدفع كــنــدا
ودوال أخـــــــــــرى إلـى فــــــــــرض

إجراءات انتقامية.
وبـــاإلضــافـــة إلى كــنـــدا كــان
ــكـســيك االحتــاد األوروبي وا
من بـــ الــدول الــتـي أعــلــنت
فــرض رســوم كـــمــركــيــة عــلى

بضائع أمريكية.
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واأللــومــنــيــوم. كـمــا تــســتــهـدف
الــرســـوم الــكـــنــديـــة مــنـــتــجــات
أمــريــكــيــة أخــرى مــثل الــزبـادي
والـكــاتـشب وعـصـيــر الـبـرتـقـال
وهي منتـجات تـصنع في واليات
عـارك سـياسـية تعـتـبر سـاحـات 
حـــــادة مـــــثـل ويـــــســـــكــــــنـــــسن

وبنسلفانيا وفلوريدا.
وقــالت فــريالنــد إن الــغــرض من
ـستـهدفـة الرد ـنتـجات ا قائـمة ا
ــبــدأ "الــدوالر مــقــابل الــدوالر"
عــلى الــرســوم األمــريــكــيـة الــتي
فــــــــــــــــــــــــــــــرضـــت فـــي األول مــن

يونيو/حزيران اجلاري.
وأضــاف: "نــهـجــنــا هــو أنــنـا لن
ــــثل لن نـــصــــعّـــد لــــكـــنــــنـــا بـــا

نتراجـــع".
تحدة وكندا من وتعد الواليات ا
ب أكبـر الشـركاء التـجاري إذ
بـلــغت قـيـمــة الـتـبــادل الـتـجـاري
اضي واخلدمات بيـنهمـا العام ا
قرابة  700 مليار دوالر أمريكي.
لــكـن الــعالقــات الــتــجــاريــة بــ
الـبـلـدين شـابـتـهـا توتـرات وسط
خالفـــات حــول مــنــتــجــات مــثل

األخشاب واأللبان واخلمور.

ــــنع عــــودة شــــرور االحتـــــادي و
ـــــا يـــــضـــــمـن اطالق االرهـــــاب و
اخلـطط االستراتيجـية لبناء البالد
عـــلى اسـس مـــتـــيـــنـــة وحلـــمـــايــة

مصاحلنا الوطنية ).
فــيـمـا دعـا رئــيس مـجـلس الـوزراء
حـيدر الـعبـادي الى الـتوحد وان ال
يــحــاول االعــداء تــفــرقــة اجملــتــمع
مـؤكدا انه  مـثلمـا حتقق االنـتصار
وحتــريــر االراضي  بــالــتــوحـد الن

وصـالبــــة  مـــوقــــفــــا مــــوحــــداً في
انـــحـــيــــازهـــا الى جـــانب حـــقـــوق
الـــشــعب وحـــريــته وكـــرامــته وفي
دفــاعــهـــا عن االســتــقالل الــوطــني
ورفـض كـل اشـــــــكـــــــال االحـــــــتالل
زيد داعيا الى استلهام ا االجنبي)
مـن الــعــزم واألمل لــتــغــلــيب ارادة
الــتـفــاهم ووحـدة الـصـف الـوطـني
ا ـشاكل الداخلية الطارئة  حلل ا
ــقـــراطي يـــحـــمي الـــنـــظـــام  الـــد
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رأى خـــبــيـــر قــانـــوني ان مـــجــلس
الــنــواب اخــفق فـي تــمــديــد عــمـره
حلـ مـصـادقـة احملكـمـة االحتـادية
عـلى نـتـائج االنـتـخـابـات وبـالـتالي
عــــلق االمــــال عــــلى اجــــراء الــــعـــد
الــشـامل  فــيـمـا حــددت مـفــوضـيـة
ـقبل مـوعدا االنـتـخابـات الثالثـاء ا
لـبدء عملية العد والفرز اليدوي في
احملــافــظـات بــنــاء عـلى الــشــكـاوى
ــقـدمـة. وقــال اخلـبـيـر والــطـعـون ا
طـــارق حـــرب لـ (الــزمـــان) امس ان
ـان انـتهت بـعد اخـفاقه (دورة الـبر
ـبـكرة بـعـقد جـلـسة في الـسـاعات ا
مـن يــــــوم امس عـــــــلى الــــــرغـم من
حتـديـدهـا مـسـبـقـا الى ان اجلـلـسة
اكــتــفت ان تــكــون تــداولــيــة لــعــدم
حتـقيق النصاب القانوني) مشيرا
ـــوجـب انــــتـــهــــاء هـــذه الى انـه (
ـــان ســــابـــقـــا الـــدورة اصــــبح بــــر
وانـقـضت جـميع صالحـيـاته وبقت
االمــال مـعـلــقـة عـلـى تـمـديــد عـمـره
صادقة على نتائج االقتراع حل ا
واجـراء التعديل الـرابع على قانون
االنـتــخـابـات بـأجـراء الـعـد والـفـرز
الــشـــامل).  وأعــلن مـــقــرر مــجــلس
الـنواب أن عـدد النـواب احلاضرين
لــلـجـلــسـة وصل الى  127 نــائـبـا.
وقـال نيـازي معـمار أوغـلو إن (عدد
الـنواب احلاضـرين جللسـة مجلس
الــنــواب وصل الى  127 نــائــبــا)
مــــشـــــيــــرا الـى أن (نــــائـب رئــــيس
ـــان هــمـــام حــمـــودي تــرأس الـــبــر
اجلـلسـة الـتداولـية). ووجه الـنائب
ـان آرام شيخ الـثـاني لـرئـيس الـبـر
مــحـــمــد االمــانـــة الــعـــامــة جملــلس
الــنــواب بـــاحــالــة نــتـــائج تــقــصي
ـعـنـيـة. وقـال احلـقــائق لـلـجـهــات ا
مـصـدر في تصـريح امس إن (شيخ
مـحمـد وجه خالل جلسـة التـداولية
ان الى ان االمانة الـعامة للبر لـلبر
احـالـة نـتائج تـقـصي احلـقائق الى
ـعنيـة). بدورها  طـالبت اجلـهات ا
الـلـجنـة بـإلـغاء نـتـائج االنتـخـابات
ــانـيــة بـشــكل كــامل . وكـشف الــبـر
رئـيس اللجنة عـادل نوري في كلمة
خالل اجلــلــســة امس إن (الـلــجــنـة
جـــمــعت مـــعــلـــومـــات واســتـــلــمت
الـشكـاوى وقامت بزيـارات ميـدانية
 خاللــهــا تــضــيق اخلــنــاق عــلى

ـزورين الى احلـد الـذي  مـنـعـنا ا
فــيه مـن دخــول مــبــنى مــفــوضــيــة
االنــتـخـابــات). وبـشــأن اخـر طـالب
االمـ العام الحتاد القوى الوطنية
فـوضية بـإعادة العد مـحمد تـميم ا
والـفـرز بـشـكل كـامل ولـيس جزئي.
وقـال تـمـيم في بـيـان امس (نـطالب
ــفــوضــيـة بــاعــادة الــعــد والــفـرز ا
لــصــنـاديـق االقـتــراع بــشـكـل كـامل
والســيــمــا في مــحـافــظــة كــركـوك)
مـشددا على (ضـرورة نقل صناديق
االقـتــراع اخلـاصـة بـاحملـافـظـة الى
بــغــداد النـنــا نــرفض اعــادة عــدهـا
ــوظــفـ وفــرزهــا من قــبل نــفـس ا
الــــذيـن ســـــاعــــدوا عـــــلى تـــــزويــــر
االنـتـخـابـات الذي حـرم الـكـثـير من
اســتــحــقــاقــهم االنــتــخــابي). وعــد

ــــفـــوضـــ في عـــضــــو مـــجـــلس ا
مــفــوضــيـة االنــتــخــابــات الـســابق
ســــعــــيــــد كـــاكــــائـي أن االعالن عن
ة الـنتائج كان خـطأً متعـمداً وجر
انــتـــخــابــيــة. وقـــال كــاكــائي خالل
حــضـوره جــلـســة مـجـلـس الـنـواب
امس إن (اســــــتالم الـــــبـــــيـــــانـــــات
ـعــلـنـة ومــطـابـقــتـهــا مع الـنــسب ا
وعــدد الــنـسخ االلــكــتــرونـيــة غــيـر
ـسلمة كـانت متفاوتة بـفارق كبير ا
في عــــدد مـن احملــــافــــظــــات بــــعـــد
اعـالنها) الفـتا الى ان (االعالن عن
ة الـنتائج كان خـطأ متعـمداً وجر
انـتـخابـية) واضـاف ان (مـفوضـية
االنـــتـــخـــابـــات اخـــفـــقـت في مـــنح
ـرشح نسخ من القرص الصلب ا
عن الـنـتائـج االنتـخـابيـة لـلكـيـانات

ـا الـســيـاسـيـة في الـوقت احملـدد 
ادى الـى فـــسـح اجملـــال لــــلــــتالعب
والــتـزويـر) وتــابع (اكـذب الــبـيـان
ــفــوضــيــة بــشــأن الــذي اعــلــنــته ا
الـتـهـديـد الشـخـصي لي ولـعـائـلتي
وبــــعــــدهـــا  مــــنــــعي مـن دخـــول
ـفوضـيـة) على حـد تعـبيـره. فيـما ا
ـقـبل ـفـوضـيـة الـثالثـاء ا حـددت  ا
مـوعـداً لـبـدء الـعـد والـفـرز الـيـدوي
لـنـتائـج االنتـخـابات. وقـال الـناطق
الـرسـمي للـمـفوضـية الـقـاضي ليث
جـــبــر حــمـــزة  في بـــيــان امس انه
(بـــنــاءً عـــلى االجـــتــمـــاعـــات الــتي
ـفــوضــيـة مـن الـقــضـاة عــقـدتــهــا ا
ــنـتــدبــ لـتــدارس فــيـهــا االمـور ا
الالزمـــة إلجــراءات عــمــلـــيــة الــعــد
راكز والـفرز اليـدوي تقرر حتـديد ا

االنـتـخابـيـة واحملطـات الـتي سوف
يـتم فيها اجـراء عمليـة العد والفرز
جلـــمــيـع احملــافـــظــات بـــنـــاء عــلى
الــشــكـاوى والــطــعــون والـتــقــاريـر
الـرسـمـيـة ذات الـعالقـة) الفـتـا الى
ان (عــمـلـيـة الــعـد والـفــرز تـبـدأ من
ــــقــــبـل وجتـــري يــــوم الــــثالثــــاء ا
فـوضية وضمن بـحضور أعـضاء ا
ــــكـــــتـب االنــــتـــــخــــابـي لـــــكل من ا
مـحـافـظـات كـركـوك والـسـلـيـمـانـيـة
واربـيل و دهـــوك ونـيـنوى وصالح
الـدين و االنــبـار بـصـورة مـتـتـالـيـة
وابــتـــداء من مــحــافـــظــة كــركــوك)
مــضــيــفــا (امــا بــالــنــسـبــة لــبــاقي
احملــافـظــات فــيـتـم تـبــاعــا وحـسب
فـوضـية ـواعـيد الـتي حتـددهـا ا ا
أمـا بخـصوص الـصنـاديق التي 

نــقــلــهـا الـى بـغــداد فــســيــتم الــعـد
والــفـرز فــيــهـا في بــغـداد) مــؤكـدا
(إجـراء عـملـية الـعـد بصـورة كامـلة
ـكاتب انتخابات اخلارج للدول كل
من ايـــران وتــركـــيــا وبـــريــطـــانــيــا
تـحدة ولـبنـان واالردن والواليـات ا
ـــانـــيـــا واتـــخـــاذ االمـــريـــكـــيــــة وا
االجــــــــراءات الـالزمــــــــة مـن قـــــــــبل
ـفـوضيـة لـنـقل صنـاديق االقـتراع ا
الـى بــغــداد) وتـــابع انه (في حــال
تــعـــذر ذلك ألي ســبب كـــان تــتــخــذ
ـنــاسب بـهـذا ــفـوضـيــة الـقــرار ا ا
الـشــأن وتـتم عـمــلـيـة الــعـد والـفـرز
ــتــحــدة بــحـــضــور مــراقــبـي االم ا
ـثـلي سـفـارات الـدول األجـنـبـية و
ووكالء االحــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة
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فــقــد الـــنــجم األرجــنـــتــيــني
ليـونـيل مـيـسي مـجـددا حلم
الــفـــوز بـــكـــأس الــعـــالم في
مشاركـته الرابـعة بـالبـطولة
وذلك بـخـسـارة كـبـيـرة أمام
فرنـسا بـنـتيـجة  4-3 أمس
الــــــســــــبت فـي افــــــتــــــتـــــاح
مــــنــــافــــســــات دور الـ  16
ونديال (روسيا  2018).
ســـجل ربــــاعـــيـــة فــــرنـــســـا
أنطـوان جريـزمان وبـنيـام
بــافـــارد وكــيــلـــيــان مـــبــابي
"ثـنــائـيــة" بـالــدقـائق  13من
ركـــــلــــــة جـــــزاء و 57 و64
و 68 مــــــقـــــــابـل ثالثـــــــيــــــة
لألرجـنـتـ سـجـلهـا آنـخـيل
دي مـــــاريـــــا وجـــــابـــــريـــــيل
ميركـادو وسيـرجيـو أغويرو
بالدقائق  41 و 48 و 93
ــنـتــخب الـفــرنـسي وتـأهل ا
لدور الثمانية مـنتظرا الفائز
من مــــواجــــهــــة أوروغــــواي

والبرتغال.

جـمـيع دوائـر الـتـسـجـيـل الـعـقاري
في مـحـافـظـة نـيـنـوى واسـتـئـناف
الـــعــمل فـــيــهـــا بــجـــمــيع مـــنــاطق
احملـافظة تنفيذا لتوجيهات رئاسة
الـوزراء باعـادة افتـتاح كـافة دوائر
ـــنـــاطق الـــدولـــة اخلــــدمـــيـــة في ا
ـــثـــلـــة دائــرة احملـــررة.  والـــقـت 
الـتـسـجـيل الـعـقـاري كـلـمـة الـوزيـر
بـالـنـيـابـة في حـفـل االفـتـتـاح الذي
حــــضــــره االمــــ الـــعــــام جملــــلس
ثال الوزراء السيد مهدي العالق 
عـن رئيس الوزراء حـيدر الـعبادي
كــمـا حـضـره شـخــصـيـات رسـمـيـة

ووجهاء عشائر احملافظة. 
ـثـلـة دائـرة الـتـسـجـيل وأضـافت 
الـعقـاري انه (بنـاء علـى توجـيهات
الـوزيـر حيـدر الزامـلي في االسراع
بـاعـادة افـتتـاح الـعـمل في الـدوائر
ناطق احملـررة وتعزيزا الـعدليـة با
تـحققة فـيها ودعما لالنـتصارات ا
ــواطــنــ الســتـــقــرارهــا وعــودة ا
الـنازح الـيها تمت اعـادة افتتاح
واســـتــئـــنــاف الـــعـــمل في جـــمــيع
الـدوائر الـتابـعة لـلوزارة الـتي تقع

ضمن محافظة نينوى). 
وتــابـعت (ان اعـادة افـتـتـاح دوائـر
الـتسجيل العقاري يأتي تأكيدا من
الــــــوزارة عـــــلـى تـــــقــــــد افـــــضل
اخلدمات للمواطن بعد سنوات من
اضـــــطــــهـــــاد عـــــصــــابـــــات داعش
االرهـابـيـة والعانـتـهم عـلى الـعودة
إلى مناطقهم التي هجروا ونزحوا

منها).

vM³∫ وزارة العدل حتتفل بافتتاح مبنى التسجيل العقاري في نينوى
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ـتـحـدة قـرر ســفـيـر الـواليــات ا
لـــدى إســــتـــوانــــيـــا جــــيـــمس
ميلفيل االستـقالة من منصبه
وسط تــــقــــاريـــر تــــفــــيــــد بـــأن
تصـريـحـات الرئـيس األمـريكي
دونــالــد تـــرامب حــول حــلــفــاء
واشـــــنـــــطـن تـــــقف وراء هـــــذه

اخلطوة.
ونقلت مـجلة "فـورين بوليسي"
أن مــــيــــلـــــفــــيل أوضـح عــــبــــر
فيسـبوك أن تصـريحات ترامب

عجلت بقراره التقاعد.
وأوضحت اجملـلة أنـها اطـلعت
عــلى رســالــة خــاصــة كــتــبــهــا
مـــيـــلـــفــــيل عـــلـى فـــيـــســـبـــوك

ألصدقائه.
وقــال مــيـــلــفــيل في الــرســالــة:
"تصـريح الـرئـيس بـأن االحتاد
األوروبي 'أُسـس الســــــتــــــغالل
وبــأن ـــتـــحــدة ...' الـــواليـــات ا
الـنـاتـو سيء مــثـله مـثل نـافـتـا
(اتــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة احلــرة
ـثل ألمــريــكــا الـشــمــالــيــة) ال 
مجـرد خـطأ سـرد احلـقائق بل
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اكـــد رئــــيس اجلـــمـــهـــوريـــة فـــؤاد
مــــعـــصــــوم ان ثـــورة الــــعــــشـــرين
الــوطــنــيــة ســتــظل حتــتـل مــكــانـة
سـامـيـة في وجـدان كل الـعـراقـي

كــأول ثـورة حتـرريـة فـي تـأريـخـهم
احلــــــــــديث مـن اجـل انـــــــــتـــــــــزاع
اسـتـقاللـهم الـوطني الـنـاجـز وأخذ
مـــقــالــيـــد احلــكم والـــســيـــر قــدمــا
لـتــأسـيس دولـة دسـتـوريـة حـديـثـة
تــنــهـي مــعــانــاتــهم الــطــويــلــة مع
االســـتـــعــمـــار واالســـتــبـــداد.وقــال
مــعــصـوم فـي كـمــلــته الــتي تــلـقت
(الـزمان ) نـسخـة منـها امس خالل
االحـتفال بذكـرى ثورة العشرين ان
( الـثورة كانت بحق لـكل العراقي
وهذا ما أكده سقوط آالف الشهداء
مــضــحـــ بــأرواحــهم عــلى شــتى
اجلـبـهات  كـمـا اكدته قـوة مشـاعر
الـــوحـــدة والـــتـــضـــامـن الـــصــادق
شـتركة وعـمق الشـعور باحلـاجة ا
لـــتــحـــقــيـق االنــتـــصــار واالصــرار
ـسـاومــة عـلى الــثـابت عــلى عــدم ا
حــــســـاب  الـــوطـن مـــهـــمــــا كـــانت
اخلــســـائــر مــا أثــبـت اســتــحــالــة
اســتـمــرار وقـوع بالدنــا حتت نـيـر
االسـتـعـمـار او الـهـيمـنـة االجـنـبـية

االحـتالل الـبـريـطـاني فـشل واجـبر
عـلى نـقل الـسـيـادة للـعـراقـي وان
مــا أشــبه الــيــوم بــالــبــارحــة حـ
واجـهنا الدواعش وتوحدنا بدعوة
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة وبـالـفـتـوى من ا
الـسـيسـتانـية الـعـلويـة عنـدما اراد
وتــابع الـــدواعش إزالـــة الـــعـــراق)
الـعـبـادي (فـقد تـوحـدنـا بـوجه هذا
الـتحدي وقاتل احلشد الشعبي مع
اجلـــيش والـــشـــرطـــة ومــكـــافـــحــة
االرهـاب والــبـيـشـمـركـة وانـطـلـقـوا
حلـمايـة جمـيع العـراقيـ وحقـقوا
النصر لذلك) واضاف انه (ال يحق
ـتـحـقق الحــد ان يُـضـيّع االجنــاز ا
بــــعـــــد ان انــــتــــصــــرنــــا عـــــلى كل
الـتحديـات التي واجهـتنا) مـشددا
عـلى اهـمـيـة عـدم الـطـعـن بـالـقوات
االمـنية التي تـعد من أقوى القوات
ـــنــطـــقـــة)  مـــشـــيـــرا الى ان فـي ا
(االعــداء يــحــاولــون ان يــفــرقــونــا
ويــفــتــتــوا وحــدتــنــا وســوف يــتم
ــتــبـــقــيــة من مـالحــقــة  اخلاليـــا ا
االرهـاب في جحـورها وسنـقتـلها)
واوضـح الــــعــــبــــادي انـه (وحــــتى
يـتحـقق مشـروع التـنمـية واإلعـمار
والــبـــنــاء وتــوفــيــر فــرص الــعــمل
واخلــدمــات البـد من احلــفــاظ عـلى

االمن).
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