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دعت الـناشـطـة في مجـال حـقوق
االنــــســــان سـالمــــة اخلـــــفــــاجي
احلكومة الى استحداث مؤسسة
قـابر اجلـماعـية تعـنى بشـؤون ا
من ضــحـايــا احلـروب بــعـد طـرد
ــدن الــتي احــتـلــهـا داعش من ا
ـتحدة فيـما كـشف تقـرير لال ا
عن الــعـثــور عـلى اكــثـر من 200
مـقـبـرة جـمـاعـيـة تـضم نـحـو 12
الف جــثـة فـي مـحــافـظــات كـانت

حتت سيطرة التـنظيم ب عامي
2014 و2017  وقــــــــــــــــــــــــــالــت
اخلـــفـــاجي لـ(الـــزمـــان) أمس أن
ـقـابـر  اكـتـشـافـهـا بـعد (هـذه ا
عــــودة الـــنـــازحــــ الى ديـــارهم
ــــتـــحـــدة مع وبــــتـــعـــاون اال ا
ـؤسـسـات الـعـراقـيـة الـرسـمـيـة ا
ذات العالقـة ومـعظم تـلك اجلثث
ـواطــنـ ابـريـاء ومــقـاتـلـ من
الــــقـــوات االمـــنـــيـــة شـــاركت في
عمـليـات التـحريـر والقـضاء على
داعش وطـرد فلـوله من االراضي

ـقـبرة العـراقـية) واضافت أن (ا
اجلمـاعيـة تعـني وجود اكـثر من
ــكــان لــذا مــا جــثــة واحــدة في ا
ــقــابــر يـــزال الــكــثــيــر من تــلك ا
بـحــاجـة الـى اسـتـخــراج اجلـثث
والـــتـــعـــرف عـــلــــيـــهـــا من خالل
والسيما حتليالت دي . ان . اي  
ان الـــعـــديــــد من االســــر فـــقـــدت
ابـنـاءها دون مـعـرفـة مـصـيـريهم
واوضـــحت ــــعـــارك)  في تــــلك ا
اخلـــــــــــفــــــــــــاجـي ان (مـن واجـب
احلــكـومــة واجلــهـات الــرسـمــيـة

ذات الــعالقـة الــوصــول الى تـلك
ـقـابـر واسـتـخـراج اجلـثث وان ا
ـــهــام مـــؤســســة تـــتــولـى هــذه ا
رســمـيــة يـتم اســتـحـداثــهـا وفق
االصــــول مـع مــــا مـــطــــلــــوب من
تــخــصــصـات طــبــيــة وجـنــائــيـة
ومـالـية لـتـنـفـذ عمـلـهـا االنـساني
بـيـسـر وتــسـلـيم اجلـثث لـذويـهـا
بــعــد الـــتــأكــد مـن الــتــحـــلــيالت
ومــطـابــقـتــهـا مع اســرهم  ويـتم
كــــخـــــطـــــوة اولى لـــــعــــمـل تــــلك
فقودين وفق ؤسسة تسجيل ا ا

االصول وبعدها اسـتحصال امر
قضـائي الستـخراج اجلـثث ويتم
تسـليم الـعوائل جـثث ذويهم اما
ــعــرفــة فال بـد ان اجلــثث غــيـر ا
تــعــد لـهــا مــقـبــرة  خــاصـة بــعـد
وضع االســتــدالل حلــ الــعــودة
لها وفق سجالت اصولية). فيما
ـتـحـدة عن كـشف تـقــريـر لأل ا
الـــعـــثــــور عـــلى أكــــثـــر من 200
مقـبرة جمـاعيـة تضم حوالي 12
ألف جثة في احملافظات اخملتلفة
كـــانـت حتت ســـيــطـــرة تـــنــظـــيم
داعش  ب عامي  2014و2017
. وقال  التقرير الصادر عن بعثة
ـسـاعـدة الـعـراق ـتـحــدة  األ ا
ـتــحـدة ومــكـتب مــفــوض األ ا
الـــســامي حلــقـــوق االنــســان أنه
(وفقـا للـمعـلومـات التي حـصلـنا
عـلـيـهـا من الـسـلـطـات الـعـراقـيـة
يــوجـد  202 مــقــبــرة جــمــاعــيـة
تــوزع أغــلــبــهــا فـي مــحــافــظـات
نـيــنـوى وكـركــوك وصالح الـدين
واألنبار). داعـيا  (احلـكومة  إلى
ـواقع من احملـافــظــة عـلى هــذه ا
أجل اســـتـــخـــراج أدلــة اجلـــرائم
والـرد عــلى االســر حـول مــصـيـر
ــفـــقــودين) واضــاف ان (عــدد ا
ـقابـرتتراوح الضـحايـا في تلك ا
بـ سـتـة الى أكـثـر من  12 ألف
ضــحـيــة بـيــنـهم نــسـاء وأطــفـال
وكـبـار سـن وذوي إعـاقـة وعـمـال
أجـانب بــاالضـافـة الـى عـنـاصـر
ســـــــابـــــــقــــــ مـن قـــــــوات األمن
والـشـرطة) واوضح الـتـقـرير ان
(اســـتــــخـــراج ألف و 258رفـــات
بــشـريـة خـالل عـمـلــيـات تــنـقـيب
أجريت في  28مـقبـرة جـمـاعـية
أربع مــنـهـا في مــحـافــظـة ديـالى
وواحــدة في مــحــافـظــة نــيــنـوى
و 23 في مـحـافـظة صـالح الدين
واقع على فيما  عثر في بعض ا
أعـــداد مــحــدودة يـــرجح وجــود

آالف مـن رفــات الـــضـــحـــايـــا في
أخرى غيرها) وتابع ان (شهود
عيان من أهـالي محـافظة نـينوى
ــتــطــرفــ حتــدثــوا  عن قــيــام ا
باعـدام الـعشـرات كل يـوم بيـنهم
عناصر قوات أمنية وإلقائهم في
حــفـــرة يـــطــلـق عــلـــيـــهــا اسم –
اخلـســفـة-  وهي فـجـوة عــمـيـقـة
ـوصل) تــقع الى اجلــنـوب مـن ا
ونـقل الـتـقـريـر عن  نـائب رئـيس
مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق االنـــســـان
احلكـوميـة مـيزر شـمراني الـقول
أن (هـــــنــــــاك أكــــــثــــــر من 4117
شــخـصـاً فــقـدوا أثــنـاء ســيـطـرة
داعش على نينوى باالضافة إلى
 3117 من أبــــنــــاء الــــطــــائــــفـــة
اإليـزيـديـة) وتـابع الــتـقـريـر انه
(بــــعــــد مــــرور عــــام عــــلى إعالن
النصـر على داعش  فإن مـا يعثر
ـواقع يــحــتـوي عــلــيه في هــذه ا
ـكن عـلى مــصـادر مـهــمـة ألدلـة 
ـالحـــقــات اســتـــخـــدامـــهـــا في ا
ـــكن من اجلــــنـــائـــيـــة  والـــتـي 
خاللـها ضـمـان إجـراء حتقـيـقات
ومــحـاكــمــات وإدانـات مــوثــوقـة

وفقًا للمعايير الدولية).
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كــشـــفـت الــنـــائـــبـــة عن ائـــتالف
الـنـصـر عـلـيـة االمـارة عن اتـفاق
بـ مـجـلس الـنـواب واحلـكـومـة
لـتـشـكيـل جلنـة مـشـتـركـة الجراء
بـعض الـتــعـديالت عـلى مـسـودة
وازنة  فيما اكد رئيس قانون ا
ــهــدي ان الـــوزراء عــادل عــبـــد ا
مـرشـحي كــابـيـنـته الـوزاريـة هم
من التـكنوقـراط والعـمل مسـتمر
حلـسم مــا تـبــقى من الـوزارات .
وقـالت االمــارة لـ (الـزمـان) امس
ان (هـــنــاك اراء عـــديـــدة طــرحت
ـوازنــة واقـتـرح بــشـأن تـعــديل ا
ـفتي ـثل احلكـومـة طورهـان ا
تـشـكــيل جلـنـة مـشـتـركـة مـا بـ
ــان واحلـــكـــومـــة لـــوضع الـــبـــر
الحـظات بـصورة التـعـديالت وا
اسرع وافضل من اعادة القانون
ا الى مجلس الـوزراء والتي  ر
تـأخـذ وقـتــا طـويال في الـتـدقـيق
ـراجــعـة) واضـافت ان (ابـرز وا
ـالحــظــات الـــتي اثــيـــرت عــلى ا
ـــوزانــة هي الــتـــخــصــيــصــات ا
ـتـضررة ـدرجـة للـمـحـافظـات ا ا
من بيـنـها نـينـوى وصالح الدين
واالنـــــبــــار وكـــــذلك الــــبـــــصــــرة
وضــــرورة تــــخـــصــــيص امـــوال
تغـطي كلف االعـمار واسـتحداث
مشاريع كون االمـوال اخملصصة
ال تكفي العمار محافظة واحدة)
ــرشــحي وبـــشــأن مــنح الــثـــقــة 
تبقية  اكدت االمارة الوزارات ا
ــهــدي حــريص عــلى ان (عــبـــد ا
اكــمـــال مــلف الــوزارات االخــرى
رشح لكن التأخير في تقد ا
هـو بــسـبب تـدقــيق االسـمـاء في
ساءلة والعدالة  واعتقد هيئة ا
ـــــوضـــــوع خالل حـــــسم هـــــذا ا
ــقـبل). وعــدت كـتــلـة االســبـوع ا
االصالح واالعـمـار أن االنـطالقـة
االولى لـلـحـكـومـة التتـمـاشى مع
طـمـوحـات االصالح ومـتـطـلـبـات
الواقع. وقـالت في بيان امس إن
(ابـنـاء شـعـبنـا كـانـوا يـنـتـظرون
تشكيل حكومـة تلبي طموحاتهم
ـرحـلـة وتـســتـوعب مـتـطــلـبـات ا
ـر بها الـبلـد  وتعطي في التي 

هدي (اكدنا باستمرار قال عبد ا
عـــلـى احـــتــــرام الـــقــــانـــون وكل
مــــســــؤول يــــجـب ان يــــحــــتــــرم
واجــــبــــات مــــوظــــفي اخلــــدمــــة
العامة)  وتابع ان (العراق ليس
جــزءا من مــنـظــومـة الــعـقــوبـات
االمـــريــكــيــة عـــلى ايــران ولــيس
طـــرفــا في اي صـــراع). وافــصح
مــصــدر عن ســبب تــأجــيل طـرح
باقي مرشـحي الوزارات بجـلسة
اضـية .ونـقلت تـقارير ان ا البـر
ـــــصــــدر قـــــوله ان (ســـــبب عن ا
تــــأجــــيـل طــــرح من تــــبـــــقى من
الــوزراء في احلـكــومـة اجلــديـدة
ان وهم ثـمانـيـة في جلـسـة البـر
أمس هـــو اســتـــمـــرار الــفـــيـــتــو
رشـح فـروض عـلى بعـض ا ا
لــــــتـــــلـك الـــــوزارات وخــــــاصـــــة
الـداخـلـيـة) مـوضـحـا ان (هـنـاك
محـاوالت القناع الـكتل الـرافضة
ـرشـحـ بــتـمـريـرهم) لـهــؤالء ا
ـــصـــدر الى ان (هـــنـــاك ولـــفـت ا
اعـتـراضــا اخـر عـلى مـنح وزارة
ـشـروع الـعـربي) الـتـربـيـة إلى ا
مـبـيـنـا ان (كـتال سـيـاسـيـة تـؤيد
مـنح التـربـية لـلـمشـروع الـعربي
الــتي تــعــده مـن اســتــحــقــاقــهــا
وحتـالف الـقرار دخل عـلى اخلط
ايــضـــا جلـــهــة احلـــصـــول عــلى
الوزارة) وتـابع ان ذلك (مـعـنـاه
اســتــمـرار اخلـالفـات وصــعــوبـة
إيـجــاد تـوافـقـات حـتـى بـجـلـسـة

اليوم اخلميس). 
الى ذلك دعا رئيس تيـار احلكمة
الـــوطـــنـي عـــمـــار احلــــكـــيم الى
ضـــــرورة االســــــراع بـــــأكـــــمـــــال
الـكــابــيــنــة الـوزاريــة لــيــتــسـنى
لــلـحـكـومــة االنـطالق بـخــطـطـهـا
اخلــدمــيــة. وقــال بـيــان امس ان
(احلـــكــيم اســـتـــقـــبل الــســـفـــيــر
الــرومــاني لــدى بـغــداد ايــاكـوب
بـــرادا وبــحــثــا ســـبل الــتــعــاون
ــشــتـــرك وتــطــويـــر الــعالقــات ا
وشدد الـثـنــائـيـة بـ الـبـلـدين) 
احلــــكــــيم خالل الــــلــــقــــاء عــــلى
(ضـــــرورة االســــراع بـــــاكـــــمــــال
الـكــابــيــنــة الـوزاريــة لــيــتــسـنى
لــلـحـكـومــة االنـطالق بـخــطـطـهـا

اخلدمية والتنموية). 
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سالمة اخلفاجي 

علية االمارة 

انطالقـتـها رسـائل واضحـة على
انـــهـــا قــــادرة عـــلى تــــصـــحـــيح
االوضـــاع والــنــهــوض بـــالــبــلــد
والعـمل بـاستـقالليـة وبعـيداً عن
مـشـيـرة الـضـغــوط اخلـارجـيـة) 
الى ان (االنــطالقــة االولـى لــهـذه
احلــــكـــــومــــة ال تــــتــــمـــــاشى مع
مــتـطــلــبـات الــواقع). واكـد عــبـد
ـهـدي ان جـمـيع االسـمـاء الـتي ا
طـرحت لـتسـنم الـوزارات هم من
الـتــكـنـوقـراط وانــهـا قـادرة عـلى
هدي قيادة الوزارات.وقال عبد ا
خـالل مـــؤتــمـــره االســـبـــوعي ان
(جـمـيع االسـمـاء الـتي طـرحـتـهـا
هم مـن الـتــكــنـوقــراط ولــهم بـاع
طويل بهـذا اجملال ويستـطيعون
واشار قـيــادات هـذه الـوزارات) 
الـى أن (الــوزارات الـي عــلـــيـــهــا
خالف يــتــمــثل بــكـثــرة االســمـاء
ــطـروحــة خــاصـة وان جــمـيع ا
ــطـروحــ هم من الــكــفـاءات) ا
مبينا ان (العمل مستمر لتطبيق
الــــبـــــرنـــــامج احلـــــكـــــومي وفق
علنة) الفتا الى ان التوقيتـات ا
(الـتـنـســيق مـسـتـمـر مع مـجـلس
الــــــنـــــــواب حلــــــسـم الــــــوزارات
الشاغرة) واضاف أنه (ال يوجد
فراغ اداري فـي اية وزارة حـالـيا
ـقبلـة ستـشهد االنـتهاء وااليام ا
تـبـقـية) من تـسمـيـة الـوزارات ا
وبــشـأن االعـتــداء عـلى مــنـتـسب
ـرور الــعـامـة   ـديـريــة  ا تــابع 
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بـحـث رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صـالح مع  نـائـب رئـيس مـجـلس
الـوزراء الـقـطـري مـحـمد بـن عـبد
الرحمـن آل ثاني ايجـاد منـظومة
مــشــتــركــة لـلــتــعــاون والــتـكــامل
ـنـطـقة. االقـتـصـادي بـ بـلـدان ا
وقـال بـيـان لـرئـاسـة اجلـمـهـورية
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (صـالح
رافق استـقـبل ال ثاني والـوفـد ا
له ونـــاقش  اجلـــانــبـــان أوضــاع
ـنـطـقـة وضـرورة تـخفـيـف حدة ا
التوتـر وإيجاد مـنظومـة إقليـمية
مـشـتـركـة مـسـتـنـدة إلى الـتـعاون
والتـكـامل االقتـصـادي ب بـلدان
نطقة) واكد صالح ان (لتطوير ا
العالقـات ب الـبلـدين الشـقيـق

يـادين أهـمـيـة فـائـقة في سـائـر ا
ا شتـركة و صـالح ا في إطار ا
يــضـــمن حتــقــيـق األمن والــســلم
نـطقة والعالم). واالستقرار في ا
من جـانـبه نــقل ال ثـاني (تـهـاني
أميـر دولة قـطر تـميم بن حـمد آل
ــنــاســـبــة تــولـــيه مــهــام ثـــاني 
رئاسة اجلمهورية) مؤكداً (رغبة
بـالده بـــتـــعـــزيـــز الــــعالقـــات مع
ــــيـــادين الــــعـــراق فـي جـــمــــيع ا
ضـي في التـواصل والـتـعاون وا
تبادل باالضـافة الى االستعداد ا
ـــطـــلـــوب في لــــتـــقـــد الـــدعـم ا
اجملـــــاالت كــــافــــة) داعــــيـــــا الى
(ضـــرورة تـــعـــضـــيـــد وتـــطـــويــر
عالقــات األخــوة والــتــعــاون بـ
ــا يـــخـــدم مـــصــالح الـــبـــلــديـن 
). و اسـقـبل الـشـعـبـ الـشـقـيـق

رئيسا مجـلس الوزراء عادل عبد
ـــان مــــحـــمـــد ـــهــــدي و الـــبــــر ا
احلـلـوبـسي كال عـلى حـدة الـوفد
القـطري بـرئاسـة ال ثاني وبـحثا
نـطـقـة والـعالقات االوضـاع في ا
الـثـنــائـيـة بـ الـبــلـدين وكـيـفـيـة
تـــطــويــرهـــا في اجملـــاالت كــافــة.
وكـــــان صــــالح قــــد  الــــتـــــقى مع
احلــاكم الـعــام االسـتــرالي بـيــتـر
كـوسـوجـروف تـفـعـيل االتـفـاقـات
ـا يـخـدم ـوقـعـة بـ الـبـلـدين  ا
ـشـتـركـة.  وقـال بـيـان ـصـالح ا ا
امس ان (اجلانـبـ بحـثـا تعـزيز
ـوقـعـة بـ وتـفـعـيل االتـفـاقـات ا
ــصــالح ــا يــخـــدم ا الـــبــلــديـن 
واشاد ـشـتــركـة لـشـعــبـيـهـمـا)  ا
ـوقف حـاكم أسـتـرالـيـا صـالح (
الــداعـم لــلــعــراق فـي حــربه ضــد

داعـش مـن خــالل اجلـــــــــــــهـــــــــــــد
العسكري ضمن التحالف الدولي
ــنــاهـض لالرهــاب واســتــمــرار ا
قـــواتــهـــا في دعم اجلـــيش عـــبــر
مثمنا تطوير مـهاراته القـتالية) 
(الـــدور االســــتـــرالي فـي مـــجـــال
الــدعـم االنــســاني والســـيــمــا في
ودعـا  ( مــجـال اغــاثــة الـنــازحـ
صــالح (الــشــركــات االســتــرالــيـة
لــلـــمــســاهــمـــة في اعــادة اعــمــار
ـنـاطق احملــررة وتـأهـيل الـبـنى ا
الــتـحــتـيــة في الـعــراق وضـرورة
زيــادة الــبـعــثــات الــدراســيـة إلى
اســــتـــرالـــيــــا). من جـــانــــبه اكـــد
كــــوســـجـــروف (اســــتـــمـــرار دعم
بالده لـــــلـــــعـــــراق انـــــســـــانـــــيــــا
وعــســكــريـا) واضــاف (نــتــطــلع
لـتـعــزيـز الـعالقـات الــثـنـائـيـة في

ـيادين). وكـان صـالح قد جمـيع ا
وجه بـــتــكــلــيف ســفــيــر الــعــراق
ــهــام الــســابق لــدى واشــنــطن 
ـــتـــحـــدث الـــرســـمـي لـــرئـــاســة ا
ـــكــتب اجلـــمـــهــوريـــة . واعـــلن ا
االعالمي لرئـيس اجلمـهورية في
ـهام بيـان عن (تكـلـيف  الفـيلي 
ــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمي بـــــاسم ا
الـــرئـــيس). وبـــشـــان اخـــر شـــدد
صالح على أهـميـة عمل محـافظة
بــــغــــداد في تــــقــــد اخلــــدمـــات
لــلــمـــواطن الــبــغــدادي وتــوفــيــر
متـطـلبـات الـعيش الـكـر . ودعا
صـــالـح خالل لـــقـــائـه بـــاحملـــافظ
عـطـوان الـعطـواني الـى (ضرورة
تــــوفــــيــــر الـــــتــــخــــصــــيــــصــــات
ـستـلـزمـات الضـروريـة العادة وا
ـؤسـسـات اخلـدمـيـة في تـأهـيل ا

بــــــغــــــداد فـــــــضال عـن ضــــــرورة
ــعــالم الـتــاريـخــيـة االهــتـمــام بـا
شرق والثقـافيـة واعادة الـوجه ا
ـا يـلـيق وتـاريـخـها لـلـعـاصـمـة 
الـعــريق) مــشـيــرا الى ان (مــلف
نـقل الـصالحـيـات بـ احلـكـومـة
ـركـزيـة و احملـلـيـة والـيـة حـسم ا
ا له لف احليوي  وتنظيم هـذا ا
من تــأثـيــر مـبـاشــر عـلـى احلـيـاة
الــيــومـيــة لــلــمـواطــنــ وتــقـد
اخلـــــدمــــات لــــهـم). من جـــــانــــبه
اســـتـــعــرض الـــعـــطـــواني (ابــرز
ـشـاريع واخلـدمـات الـتي تـقـوم ا
ــعـوقـات الـتي بـهـا احملــافـظـة وا
حتول دون تطوير عملها) مؤكدا
فاصلها كافة (حرص احملافظة 
لالضـطالع بـدور أكـبـر في تـقد

اخلدمات البناء بغداد).
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تــوقـعت الــهـيـئــة  الـعــامـة لألنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
اخلـميس في جميع مناطق العراق
صـحوا الى غـائم جزئـي مع فرصة
لــتـسـاقط األمــطـاراخلـفــيـفـة. وقـال
بـيـان للـهيـئة تـلـقته (الـزمان) أمس
ان (طـقس اليـوم اخلمـيس سـيكون
صـحوا الى غـائم جزئـي مع فرصة
ضــعــيـفــة لـتــســاقط االمـطــار فـوق
ــنــطــقـة ــنــاطق الــشــرقــيــة مـن ا ا
الـــوســطى) واضـــاف ان (الـــرؤيــة
ســتــكـون مــتــرديــة صـبــاحــا  فـوق
ـناطق الساحلية والـرياح متقلبة ا
االجتـاه إلى شمالـية غربـية خفـيفة
الـى مــعــتــدلــة الــســرعـة) واوضح
نـطقة الوسطى الـبيان ان (طقس ا
لـيـوم غـد اجلـمـعـة سـيـكـون غـائـمـا
جـزئـيـا مع فـرصـة لـتـسـاقـط زخات
مـطر خـفيـفة في اقسـامهـا الغـربية

وفي الــشـمــالـيــة سـيــكـون صــحـوا
يـتـحـول تدريـجـيـا بعـد الـظـهر الى
غــــــائم مـع ارتـــــفــــــاع في درجـــــات
احلــرارة وفي اجلـنـوبــيـة سـيـكـون
بـ غائم جزئي وغائما مع تساقط
زخـــات مــطـــر مـــتــفـــرقــة وفـــرصــة
حلـدوث عـواصف رعـديـة احـيـانا).
ــنــبئ اجلــوي صـادق فــيــمــا قـال ا
عــطــيــة عــلى صــفـحــته فـي مـواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي  ان (االيـام
ــاضـيـة شـهـدت  وفــيـات مـؤسـفه ا
وخـسـائر مـادية تـعـرضت لهـا مدن
عـــديــدة من الــبـالد بــســبب غــزارة
ـا  يسـتدعي االمـطاروالـصواعق 
االخـذ بـيـد الـهيـئـة الـعـامـة لالنواء
ـنــتــشـرة في اجلــويــة ودوائـرهــا ا
ـــــدن وتــــقـــــد الـــــدعم عـــــمـــــوم ا
ناسب لـها لكي تواكب احلـكومي ا
ـتـسـارعـة ـنـاخــيـة ا الـتــغـيـيـرات ا
وحتـث اخلطى نحو تقد االفضل
مــســتــقــبال واصــدار الــتــحــذيـرات
اعـــتــمــادا عـــلى الــتـــكــنــولـــوجــيــا

احلــــديـــثـــة والســـيــــمـــا ان اغـــلب
مـالكـاتــهـا  بــحـاجــة الى الــتـدريب
ـواكـبـة آخـر مـاتـوصل له الـعالم)
واضـــاف كــــمـــا (يـــســـتـــدعي اخـــذ
احلـيــطـة واالسـتـمـاع لـلـتـنـبـيـهـات
والـــتـــحـــذيـــرات الـــتي تـــصـــدرهــا
الـهيـئة من قبـل اجلهات اخملـتصة
مـن جهـة واالهـالي مـن جهـه اخرى
ـــنـــاطـق الـــشـــرقـــيـــة وحتـــديــــدا ا
والــشـــمــالــيــة من الـــبالد والــعــمل
بــحـرص والـتـكـثـيف االعالمي قـبل
وقـوع الكوارث والسـيما ونحن في
ـــطـــري). وكــانت ــوسم ا بـــدايـــة ا
الـــســـيـــول الـــقـــادمـــة مـن احلــدود
الـعـراقيـة االيرانـية عـزلت عددا من
ـدن في مـحـافـظـة ديـالى الــقـرى وا
االمــر الـذي دعـا مـجـلس احملـافـظـة
الـى طــلب تـــدخل حــكـــومي عــاجل
ـساعدة االسر الرسـال فرق االنقاذ 
ـدني ــنـكـوبــة وان فـرق الــدفـاع ا ا
وطــــيــــران اجلــــيش شــــاركــــوا في
عمليات انقاذ االسر من الفيضان .
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يناقش مجلس النواب في جلسته
الــيـــوم اخلــمــيـس كــارثـــة نــفــوق
االسماك والـتصـويت على تـشكيل
جلـنـة حتـقــيـقـيـة بــشـأن انـتـخـاب
محـافظ بابـل. وقال بـيان امس ان
ـــان تـــتــــضـــمن (جـــلــــســـة الـــبــــر
الـتـصـويت عـلى جلــنـة حتـقـيـقـيـة
بشأن انتخاب محافظ بابل وكذلك
منـاقشـة نـفوق االسـمـاك بحـضور
الــــوزراء اخملـــتــــصــــ الــــزراعـــة
والصحة والـبيئة) مشيرا الى ان
(اجللـسـة تـتـضمن ايـضـا تـشـكيل
اللـجـان الـنيـابـية الـدائـمـة جمللس
الـنواب). واتـهـم النـائـب عن كـتـلة
ـانـيـة رزاق مـحـيـبس الـفـتح الـبـر
واشـنــطن بــالـوقــوف وراء نــفـوق

االســـمـــاك. وقــــال مـــحـــيــــبس في
تـصـريح امس ان (كل من يـظن ان
هــنـــالك مــصـــالح مـــتــبـــادلــة بــ
ــتـحـدة فـهـو الـعـراق والـواليـات ا
وان  كـانت هـنـالك مـصـالح واهم 
مـــشــــتـــركـــة فــــهي بــــ الـــعـــراق
واجلـــــمــــــهـــــوريـــــة االسـالمـــــيـــــة
االيـرانــيـة) واضـاف ان (امــريـكـا
لــديــهـا مــصــالـح بـالــعــراق ولــكن
اليـــوجـــد مـــصـــالح لـــلـــعـــراق في
امـريـكـا) مـشـيـرا الى ان (امـريـكـا
غزت العراق بعام  2003 السباب
عديدة واجلميع يعـلمها ومنها ان
ـــتـــلـك خـــامس اكـــبـــر الـــعـــراق 
احتـيـاطي نفـطي بـالعـالم اضـافة
الى انـــــهــــا ارادت تـــــهــــد قــــوة
ـعـادي لـلـكـيان اجليـش العـراقي ا
الصهيوني) وتابع ان (الشـيطان
ـستمرة ارس الـضغوط ا االكبر 

احلـــــكـم بـــــدأت مـــــنـــــذ اول يـــــوم
ضغوطها بجوانب عدة ) واوضح
ان (واشـــنــــطن فــــتــــحت احلـــدود
الـــعــراقـــيـــة الـــســـوريـــة ومــكـــنت
ارهــــابـــيـي داعش مـن الـــتــــســــلل
لالراضي الــعــراقــيــة اضــافــة الى
انــــــســـــحــــــاب قــــــوات ســــــوريـــــا
دعـومة من امـريكا قـراطيـة ا الد
من مـنــاطــقـهــا احملـاذيــة لـلــعـراق
وهي ديــر الــزور  وتــرك مــعــدات
عسكرية ثقيلـة  السيطرة عليها
من قبل زمـر داعش تـمـهيـدا لـغزو
العراق مرة اخرى) واكد محيبس
ان (االمـر االخـر يـتـمـثل بـتـسـلـيح
ـــوجــودين في ارهــابـــيي داعش ا
وادي حــــوران ووادي الـــــتـــــنف)
وتابع محـيبس ان (الـلعبـة القذرة
االخرى الـتي مـارسـتـهـا واشـنطن
ــوضــوع نــفـوق ــتــعـلــقــة  هي ا

االسمـاك) مـتـهـمـا (امريـكـا بـانـها
تقف خلف هـذا االمر بكل وضوح
بــــغــــيــــة تــــخـــــريب االقــــتــــصــــاد
العـراقي).فيـما عـد  عضو مـجلس
الــنـــواب سالم الــشـــمــري نـــفــوق
األسمـاء في مـحـافـظـة بابـل (عمالً
) داعياً إلى إعالن تخريباً إرهابياً

احملافظة (منكوبة).
وقـال الـشـمــري في تـصـريح امس
(نـــقف مع احملـــافـــظـــة والـــنـــقص
احلـاد في الـبـنى الـتـحـتـيـة وبـعـد
وصــولـهــا إلـى االكــتـفــاء الــذاتي
حــصــلت كــارثــة نــفــوق األســمـاك
وهــذا يــدل عـــلى عــمل تـــخــريــبي
وإرهـابي) داعـيـا  احلــكـومـة إلى
(إعالن احملـافــظــة مـنــكــوبـة ورفع
الـــضـــرر والـــتــعـــويـض الـــفــوري
لـلمـتـضـررين واإلسـراع في كـشف
مالبــســات الــتـحــقــيق). وكــشــفت

مديرية البيئـة في محافظة ديالى
عن اجـراءات احــتـرازيــة حلـمــايـة
الــثــروة الــســـمــكــيـــة في مــنــاطق
احملـافــظــة  مـشــيــرة الى ان هـذه
االجراءات اتـخـذت  بـالـتـعاون مع
ــعـــنــيــة . وقــال مــديــر الــدوائــر ا
البيـئة عبـد الله هادي الـشمري لــ
(الــــزمـــــان) امس  انـه  ( عــــقــــد
اجـتـمـاع  طـار في مـقـر مـديـريـة
ـنــاقـشـة  ظــاهـرة نـفـوق الـزراعـة 
اعـــداد كــبـــيـــرة من االســـمـــاك في
رض احملافظة بـسبب اصابـتها 
الــتــهــاب الــغـالصم اجلــرثــومي)
مـــوضــحـــا  انـه ( ايــضـــا خالل
االجـتـمـاع مـنـاقـشـة اهم االسـبـاب
رض التي ادت الى انـتشـار هذا ا
واالجـراءات االحـتــرازيـة الـواجب
ــنـع  تـــكـــرار حــدوث اتـــخـــاذهـــا 

االصابة مره ثانية). 
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رزاق محيبس 

عــلـى جــمـــيع احلـــكـــومـــات الــتي
تــقـــلـــدت احلــكم بـــالـــبــلـــد وحــ
هدي تسلـمت حكومـة عادل عبـد ا


