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الــدائــمــون في اجملــلـس قــد اثــنـوا
عـلى التقرير وعلى جهود كوبيتش
واشــــــــاروا الـى زيــــــــارة رئـــــــــيس
اجلــمـهـوريـة الى الـكـويت وجـهـود
ـــهــدي الســـتــكـــمــال عـــادل عــبـــد ا

احلكومة. 

lzUÐ∫ مواطنون يحيطون بائع شلغم للتزود بالطاقة مع بدء اولى موجات برد الشتاء

الـثالثـة والـقـيـادات الـعـراقـيـة على
اســتــكـــمــال الــكــابــيــنــة الــوزاريــة
وتــشــكــيل حــكــومــة وطــنــيــة غــيـر
طــــائـــــفــــيــــة حتــــقـق االصالحــــات
ــنـــشــودة. واعــرب الــتــقــريــر عن ا
الـقلق من ازمة اخلدمات االساسية
فـي مـديــنــة الــبــصــرة وعن االسف
حلــــــدوث اعــــــمــــــال عـــــنـف خــــــلل
الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيـة. وطــالب
احلـكـومة بـالتـحقـيق في استـخدام
ـتــظـاهـرين ـفــرطـة ضـد ا الــقـوة ا
وقـال ان (على احلكومة االستجابة
شروعة). طالب الـشعب ا الـعادلة 
واشـاد تـقـريـر يـونـامي بـالـتواصل
بـ بـغـداد واربـيل وحل اخلالفات
وفـق الـدستـور وقـال (يـجـب اتـاحة
الـفرصة لـلعراق لـتحقـيق مصاحله
الـوطنـية وتـشكـيل حكـومته). واكد
الـــتــقــريــر عـــدم وجــوب ان يــكــون
الـــعـــراق مــســـرحـــا لــلـــصـــراعــات
االقـــلــــيـــمـــيـــة. كــــمـــا حث (الـــدول
ـــشـــاركــة فـي مــؤتـــمـــر الـــكــويت ا
الـدولـي عـلى االلـتـزام بـتـعـهـداتـهـا
ـنـدوبـون العــمـار الـعـراق). وكـان ا

ــســافــرين فــقـط. أمـا يــكــون لــنــقل ا
الـبضـائع والتجـارة فتـتم عبر مـيناء
الـفاو) مؤكدًا ان (الربط السككي مع
الـــكـــويت اذا كـــان لــلـــتـــجـــارة فــإنه
يـضـعف حـركـة الـتجـارة عـبـر مـيـناء
الـفـاو الـكبـيـر وبـالتـالي فـإن األموال
يـناء تـعد الـتي أنـفقت إلنـشاء هـذا ا
خـــســـارة وهــدراً ألمـــوال الـــعــراق)
داعـيًـا احلـكـومـة الى (االنـتـبـاه عـنـد
تـوقيع أي اتفاق لربط سككي مع أية
دولـة سـواء أكـانت إيـران أم الـكويت
ومــراعـاة مـصـلـحــة الـعـراق في هـذا
االتـفـاق) مـشـدداً على (حـتـمـيـة عدم
إفراغ ميناء الفاو من الغرض احملدد
ي مـن وراء انـشـائه وهـو مــيـنـاء عـا
مــهم في طـريـق الـتـجــارة بـ أوربـا
وآســيــا يـخــتـصــر الــكـلــفــة والـوقت

سافة). وا
 الى ذلـك قال اخلبير اقتصادي نبيل

ــرســومـي في مــحـــافــظــة جـــعــفـــر ا
الـبصـرة إن (مشـروع الربط الـسككي
بــ الـعــراق والـكــويت الـذي حتـدث
عــنه صـالح يـرتـبط ارتــبـاطـاً وثـيـقـاً
بـإنشاء مـيناء الـفاو الذي بـدأ العمل
بـه خالل عـــــام  2010 ومـــــا زال في
مـراحـله األوليـة إذ أن أهمـيـة ميـناء
الـفـاو تـتـعـاظم عنـد تـأسـيس الـقـناة
اجلــافــة لــلــنــقل الــبــري لــلــبــضــائع
بـواسـطة الـشاحـنـات وسكك احلـديد
ـوانـئ الــعــراقــيـة الـى تــركــيـا مـن ا
ومــنــهــا الى أوربــا حــيـث يــتــحـول
الـعراق بـوجود مـيناء الـفاو والـقناة
ـر لـلـتـجـارة الـدولـيـة اجلـافـة الى 
أمـا الربط الـسككي مع دولـة الكويت
ـراً لتجارة الكويت فـيجعل العراق 
فـقط)  موضحًا أن (ميـناء الفاو عند
اجنــازه ســيــعــود بـإيــرادات مــالــيـة
كــبـيـرة لـلـعــراق من رسـوم الـكـمـارك

ورســوم مـرور الـبـضـائع واخلـدمـات
األخـرى بــيـنـمـا الـربط الـسـكـكي مع
الــكـويـت يـحــصل مـنـه الـعــراق فـقط
عـلى رسـوم مـرور الـبـضـائع). وشدد
ـرسـومي عـلى أن (الـربـط السـكـكي ا
يــعــني قـتـل مـيــنــاء الـفــاو الــكـبــيـر
وبــالــتـالي خــســارة إيـرادات مــالــيـة
كــبـيــرة وفـقــدان عـشـرات اآلالف من
فـرص الـعـمل وهذا الـربط لـو حتقق
فـــهـــو خــطـــوة لـــيــسـت في االجتــاه
الـصحيح). واختتم صالح اول أمس
األثــنــ جــولــة خــلــيــجــيــة شــمــلت
الكويت واإلمارات واستمرت ليوم
ـثمـرة). وقال في واصـفـاً جولـته بـ(ا
تـــصــريـح عــقب عـــودته إلى بـــغــداد
مـساء اول أمس (بعد جولـة خليجية
مــثــمــرة مع أشــقــائــنــا وأهــلــنــا في
الـــكـــويت واإلمـــارات رجـــعـــنـــا تــواً
لـبـغداد وبـوقت متـأخر من الـليل كي

) في يـلـتحق الـوزراء بعـملـهم مبـكراً
اشـــارة الى الــوزراء الـــذين رافــقــوه
خـالل اجلـولــة.وتــابـع (لـيـس لــديــنـا
وقت لـنضيعه في السـياحة وغيرها
فــأمـامـنــا الـكـثــيـر من الــعـمل اجلـاد
خلــدمـة بــلــدنـا وشــعـبــنــا الـعــزيـز)

بحسب تعبيره.
وكـشـفت وسائل اعـالم ايرانـية امس
الـثـالثـاء عن زيـارة مـرتـقـبـة لـصـالح
الى الـعاصمة طهران مطلع األسبوع
ـقبل يـرافقه خـاللها بـعض الوزراء ا
ن وأعــضــاء احلــكــومــة اجلــديــدة 
فــيـهم وزيـر اخلـارجـيــة مـحـمـد عـلي
احلـكيم. وكـان صالـح قد تلـقى دعوة
لـــزيـــارة طـــهــران مـن الــنـــائب األول
لـــــلــــــرئـــــيس اإليــــــراني إســـــحـــــاق
جـهانغـيري خالل قيـام االخير  بأداء
زيـارة أربـعيـنيـة االمـام احلسـ قبل

عشرة ايام.
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تــواصــلت تــظــاهــرات اصــحــاب
الـعـقـود الــتـشـغـيـلــيـة في شـركـة
اخلطـوط اجلـويـة العـراقـيـة امام
مــبـــنى وزارة الـــنــقل فـي بــغــداد
امس لـلـمطـالـبـة بـتـثـبـيـتهـم على
الك الــدائـم وصــرف رواتـــبــهم ا
ـــتــظـــاهــرون ــتـــأخـــرة.ودعــا ا ا
ـهدي رئيس الـوزراء عادل عـبد ا
ووزير النقل عبد الله لعيبي الى
(إنـــصـــافــهـم وصـــرف رواتــبـــهم
تـأخـرة مـنـذ شـهور وتـثـبـيـتهم ا
على مالك الشـركة). وأكدوا انهم
(ســيـواصــلــون الــتــظــاهـر حــتى
حتقيق مطالبهم). وكان أصحاب
العـقود الـتشـغيلـية فـي اخلطوط
اجلـويـة قـد خـرجوا فـي تـظـاهرة
ــاثـــلــة اول أمـس أمــام مـــبــنى
الــــوزارة مـــطــــالــــبـــ لــــعـــيــــبي
الك بانصـافهم وتثـبيـتهم على ا
الــدائم وإدراج مـــوضــوعـــهم في
واكــدوا مــوازنـــة الـــعــام 2019 .
انـهم لم يـتسـلـمـوا رواتـبـهم مـنذ
ـتـحدث  16شهـراً). بـدوره قـال ا
بـاسم الــوزارة ســالم الــسـوداني

تظاهرين يـقولون ان هناك ان (ا
غـبـنـاً وقع عــلى أسـمـاء الـبـعض
ن تـــمـت مـــقـــابـــلــــته لـــغـــرض
التعـي ونحن من جـانبنـا نريد
ـسـتمـر بالـعمل ومن التـأكد من ا
تــركه بــالــفــعل) مــشــيــراً الى ان
ـتظاهـرين حالـياً هم من (أغلب ا
ـنــقـطـعــ عن الـعــمل). وكـانت ا
وزارة النـقل قد فـتحت اول أمس
حتـــقـــيـــقًــــا(شـــامالً ومـــوســـعـــاً)
بـــــخـــــصـــــوص األمـــــر الــــوزاري
اخلــــاص بـــــتــــعــــيــــ  275 من
الـعـقـود الــتـشـغـيـلــيـة لـلـخـطـوط
اجلويـة الـعـراقـيـة.واوضحت في
ــفـتش الــعـام بـيــان ان (مـكــتب ا
بـاشـر بــتـحـقــيق شـامل لــتـدقـيق
االســــــمـــــاء الــــــواردة فـي االمـــــر
ـــــــؤرخ  في  24 من الــــــوزاري ا
ــاضي وذلك لــلــوقــوع الــشــهــر ا
على صحـة االسماء والـتَثبت من
ـعــلـومـات الـوارده فـيه) صـحـة ا
مــؤكــد ان (الــلـــجــنــة ســتــبــاشــر
أعــمـالــهــا فــوراً وســتــقـوم بــرفع
الــتــوصـــيــات وفــقــا لـــلــضــوابط
والـتــعـلـيــمـات الــنـافــذة وإيـقـاف
ـذكور حلـ إكمال تنـفيـذ األمر ا

الــــلــــجــــنــــة الــــتـــــحــــقــــيق ورفع
ـــــا يــــــوافق الــــــتـــــوصـــــيــــــات 
الـتعـلـيـمـات والـضـوابط الـنـافذه
إلعـــطــــاء كـل ذي حقٍ حــــقه). من
جـهــته أكــد الـســوداني (الــسـعي
إليجاد حل) موضحًا ان (اللجنة
سـتــطــابق الـبــيــانـات واالســمـاء
ومن واظـب عــــــلـى الــــــدوام ومن
انـقـطع وهــنـاك تـطــلع ومـحـاولـة
الك جادة لالستـفادة من حركة ا
اليـجــاد فــرص عـمـل).وتـابع (إذا
أثبت وجـود مـخالـفـات فسـتـكون
هــنــاك إجــراءات رادعــة ولــديــنـا
الـثــقـة الــكـامــلـة بــعـدم الــسـمـاح
بالـتـجـاوز عـلى حـقـوق اآلخرين
ـشـكــلـة بــالـتــحـقـيق والـلــجـنــة ا
ستـتـخذ إجـراءات منـاسـبة وهي
سـاعــيــة الى إيـجــاد فــرص عـمل
). وكان مـوظفو الـعقود للمـتبقـ
في مــديـــريــة كـــهــربــاء بـــابل قــد
تـظــاهـروا اول امس لــلـمــطـالــبـة
الك الدائم. على بتثبيتهم على ا
صــــعــــيــــد آخــــر رصــــدت دائــــرة
الوقـاية في هـيئـة النزاهـة توقف
ثــلـث الــكـــامــيـــرات اخملــصـــصــة
ــواطـنـ في إلجنـاز مــعـامالت ا

مـوقع مـرور الـتــاجي.وقـال بـيـان
لــلـــنــزاهـــة ان (الــدائــرة طـــالــبت
ـتـعـاقدة بـتدقـيق عـقـد الـشـركـة ا
مع وزارة الـداخــلـيـة الــتي تـقـوم
بــتــجـــهــيــز الــوزارة بـــبــطــاقــات
الـسـنـويـة لـلـسـيـارات والـوقوف
على أسبـاب التلـكؤ احلاصل في
صــــرف الـــبــــطـــاقــــة فــــضالً عن
تـــــخــــصـــــيص نـــــافـــــذة إلجنــــاز
ـــراجــعـــ من ذوي مـــعــامـالت ا
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة وكــبـار
راجع الذين يسكنون السن وا
في محـافظـات أخرى) مـؤكدة في
تقرير أعدته بـشأن زيارة قام بها
فـريق عــمل الـدائـرة إلـى مـوقـعي
مرور الكاظميـة والتاجي واللقاء
سـؤولـ فـيـهـمـا إضـافة إلى بـا
ـراجـعـ لـلـتـحـقق من عـدد من ا
ــعـلــومــات الــتي مــدى صــحــة ا
وردت في تقـريـر إحدى الـقـنوات
ـــركـــز الـــفــــضـــائـــيــــة ورصـــده ا
اإلعالمي لـلــهـيــئـة بــشـان وجـود
ــوقـعـ يـنـجـزون مُـعـقـبـ في ا
ــعــامالت لــقــاء مــبــالغ مــالــيـة ا
أكدت (ضرورة تفـعيل دور مكتب
فتش العام في وزارة الداخلية ا

لـرصـد احلـاالت اخملــالـفـة ومـنع
ـــعــقـــبـــ في دوائــر انـــتــشـــار ا
رور واتـخاذ الـتـدابيـر الالزمة ا
لــذلـك).وأشــار الـــتــقـــريــر إلى أن
ــــوقـــعـــ اعــــتـــرفـــتـــا (إدارتي ا
عقبـ الذين يتجولون بوجود ا
ــــوقـــعــــ بـــشــــكل عــــلـــني في ا
ـعامالت إذ ويقـومـون بـاجنـاز ا
يــوجــد الــعــديــد من الــكــرفــانـات
ـوقـع واألكشـاك بـالـقـرب من ا

تتولَّى بيع اسـتمارات الـتسجيل
ــعـامالت) والـقــيــام بــتـعــقــيب ا
مــشــدداً عـلـى (ضــرورة تـطــبــيق
ــرور كـافـة مــقـتــضـيـات مـواقع ا
ــكـــافــحــة احلــمـــلــة الـــوطــنــيـــة 
الرشوة). ورصـد التقـرير (توقف
ســـــــــــــــــــــبــع مــن أصــل  22 مـن
الـكـامــيـرات اخلــاصـة بـتــصـويـر
راجـعـ في موقع الـتـاجي; ما ا
أدى إلى حــــصـــول زخـم كـــبــــيـــر
أفـــــضـى إلى تـــــأخـــــيـــــر اجنـــــاز
عـامالت) الفتـاً إلى أنَّه (لم يكن ا
هــــنـــاك ســــبب مــــقـــنـع لـــتــــوقف
ـــوقع الـــكــامـــيـــرات إذ يــعـــمل ا
ـــــشــــروع الــــوطــــني بــــنــــظــــام ا

d¼UEð…∫ اصحاب العقود في اخلطوط اجلوية يتظاهرون للمطالبة بالتثبيتباستخدام نظام إلكتروني).

X¹uJ UÐ ·u)« Ÿ—e¹ »u U(« j U ð

oÞUM*« ÂuLŽ w  dD   Uš“Ë rzUſ fIÞ ∫¡«u½_«
 Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

رجـــحـت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة
والـرصــد الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة
الـــنــقـل أن يــكـــون الــطـــقس الـــيــوم
االربــعـاء غـائـمًــا مع تـسـاقط زخـات
ـنـاطق الرئـيـسـة الثالث. مـطـر في ا
وبــحــسـب بــيــان لــلــهــيــئــة تــلــقــته
ـتـوقع ان (الــزمـان) أمس فـإن (من ا
نـطقـة الوسطى يـكون الـطقس في ا
بــ غـائم جـزئي وغـائم مع تـسـاقط
زخـات مـطر خـفـيـفة مـتـفرقـة ابـتداءً
مـن بـعــد الـظــهـر ودرجــات احلـرارة
مـقـاربة لـليـوم السـابق فيـما الـرياح
جـنوبية شرقـية خفيفـة الى معتـدلة
الـسرعة) متوقـعًا ان (يكون الطقس
ــنـطـقــة الـشـمــالـيـة غــائـمـاً مع في ا
تــسـاقط زخـات مــطـر في اقــسـامـهـا
اجلـبـلـيـة ودرجـات احلـرارة مـقـاربة
ـــنـــطـــقــة لـــلـــيـــوم الـــســابـق وفي ا

اجلــنـوبــيــة يـكــون الـطــقس غـائــمـا
مـــصــحــوبــا بـــتــســاقـط امــطــار مع
انـخفـاض درجات احلـرارة) مشـيراً
الـى ان (حركة الرياح ودرجة الرؤية
اثـلة للمنطقة ـنطقت تكون  في ا
الــوسـطى). وبــلـغـت درجـة احلـرارة
الـصغرى في بغداد امس  11 درجة
مـئويـة والعـظمى  25 درجـة. عربـياً
تــعـرضت دولــة الـكــويت مـسـاء اول
االثــنــ الى حـالــة جــويـة خــطــيـرة
تـمثلت بتساقط حبات برد (حالوب)
كــبـيـرة.واظـهـر مـقــطع فـيـديـو نـشـر
عــلى مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
تـساقط حـبات بـرد كبـيرة مـن سماء
الكويت. وتعرضت مدن الكويت الى
مـوجة سيول عـارمة ما دعا الى رفع
حــالــة االنـذار الــقــصـوى وتــعــطـيل
الــدوام الـــرســمي. من جــهــة اخــرى
ـنـدلع في أصــبح حـريق الـغــابـات ا
شـمال كـاليـفورنيـا األكثـر دموية في

ــنـطــقـة ودمـرت 177 هــكـتــار في ا
مــــبــــنى عــــلى األقـل في وقت تــــمت
ـــئــة من الـــســـيــطـــرة عــلى  10 بـــا
ــاضي احلـــرائق بـــحــلـــول األحـــد ا
بــحـسب مـا أفـاد جــهـاز اإلطـفـاء في

كاليفورنيا.
 وقــــالت الــــســــلــــطـــات إن حــــرائق
الــغـابــات في جـنــوب كـالــيـفــورنـيـا
دمـرت حـتى اآلن مـا ال يقل عن 435
مـبـنى .وبـحسـب مسـؤولي اإلطـفاء
ــتـد من لـوس فــإن (احلـريق الـذي 
أجنـلوس وحـتى احمليط الـهاد لم
ـئـة مـنه يـتـم احـتـواء سوى  30 بـا
مع أن ذلـك يعـد تـقـدمـا كـبـيـرا أجنز

في بضعة أيام فحسب). 
ـــــنــــازل عـــــرضــــة وال تـــــزال آالف ا
لــلـخــطـر ويــتـوقع خــبـراء األرصـاد
اجلـويـة أن تسـتمـر رياح سـانتـا آنا
الــتي أجـجت الــنـيـران حــتى الـيـوم
األربـعاء.وعثر على جثث القتلى في

ســيـــارات مــحــتــرقـــة أو في بــقــايــا
ــشــتـــعــلـــة أو بــجــوار مـــنــازلــهـم ا
سياراتهم.ويبدو أن الدخان واللهب
أتى عــلــيـهم قــبل أن يــتـمــكــنـوا من
الـقـفـز وراء عجـلـة الـقيـادة والـفرار.
وفـي بـعـض احلـاالت كــانت اجلــثث
عـبارة عن شظايا متفحمة من عظام
صـغيرة إلى درجة أن مـحققي الطب
الـشـرعي اسـتـخـدمـوا سـلـة سـلـكـيـة
لـفرزها. وال يـزال البحث عن اجلثث

متواصال. 
وال يعرف مصير العديد من االهالي
بـعـد مـرور خـمسـة أيـام عـلى اندالع
احلـريق في بـارادايس الـبلـدة التي
يـبـلغ عدد سـكانـها  27 ألـف نسـمة
مع اشـتعال النيران بشدة لدرجة أن
الــسـلـطــات جـلـبت مــعـهـا مــخـتـبـرا
مـتــنـقال لـتـحـلـيل احلـمض الـنـووي
وعـلـمـاء انثـروبـولـوجي للـمـسـاعدة

في التعرف على القتلى.
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اسـتشـهد ضـابط في احلشـد العـشائري
وثـمانـيـة  اشخـاص باعـتداء مـسلح في
قـضاء الكرمة باالنبار.وقال مصدر أمني
في تـصريح امس ان(مـجمـوعة إرهـابية
شـنـتت هـجومـاً عـلى مـنزل أحـد ضـباط
احلـشد العشائري في منطقة الضابطية
الـتــابـعــة لـقـضــاء الـكـرمــة اسـفـرت عن
اسـتشهـاد ضابط برتبـة نقيب و ثـمانية
ـنـزل). مـدنــيـ كـانـوا مــوجـودين في ا
وشـرعت القوات االمـنية امس بعـمليات
تـفتيش واسعة للبحث عن خاليا داعش
شـمال شرق ديالى.وقال مصدر امني ان
(قــوة امـنــيــة من قــيـادة شــرطــة ديـالى
مـؤلـفـة من قـسم شـرطـة قـره تـبـة وفوج
طـوار ديالى النموذجي وسرية سوات
ــتــفــجــرات االولى وقــسـم مــكــافــحـــة ا
وااللـــــيـــــات واالتــــــصـــــاالت والـــــكالب
الـبوليسية وباالشتراك مع لواء  74 من
الفرقة اخلامسة واحلشد الشعبي نفذت

عـملـيـة أمنـية واسـعـة لتـفتـيش عدد من
ــنــاطق في أطــراف نــاحـيــة قــره تــبـة ا
شـملت تفتـيش مناطق وقـرى عمرمندان
وأم الـــغــــزالن وصـــنـــديـج وصـــوال الى
مـعسـكر عائـشة) مـوضحًا ان (الـعمـلية
تــهـدف هـذه الــعـمـلــيـة الى تــأمـ هـذه
ـنـاطـق والـبـحث عن خاليـا عـصـابـات ا
داعش االرهـابــيـة ومـطـاردتـهم وقـتـلـهم
ومــنـعــهم من ايـجــاد مالذات آمـنــة لـهم
فـيــهـا). وقـرر مـجـلس مــحـافـظـة ديـالى
خالل جـلسه طـارئة عقـدها امس تـسليم
مــلف الـسـيـطــرات في مـداخل ومـخـارج
ـدن لـقـيـادة شـرطـة احملـافـظـة  . وقـال ا
رئـيس اجمللس علي الدايني لــ( الزمان)
 ان ( اجملـلس نـاقش مـلـف الـسـيـطرات
ــدن في جــلــســته وصــوت عـلى داخل ا
تـسلـيم ملف الـسيـطرات  لـقيـادة شرطة
احملـافـظة وأن تـكون الـنـقاط تـابـعة لـها
مـن اجل احلـــفــاظ عـــلى األمـن في مــدن
ديــالى) مــضــيــفًـا ان ( اجملــلس نــاقش
ايـــضــــاً حـــجم األضـــرار الــــتي حلـــقت
بـاألهـالـي جـراء الـسـيـول  في نـاحـيـتي

مـندلي وقـزانيـة وكيـفيـة احلفـاظ علـيهم
ـقـبلـة واتـفق االعـضـاء على في األيـام ا
عــقـد جــلـســة  ثـانــيــة بـحــضـور مــديـر
ـناقـشة اهم ـعنـية  الـناحـية والـدوائر ا
ــــقـــررات تــــخـــدم االمــــور واخلـــروج 
ـتـضـررة ) .عـلى صـعـيـد آخـر االهـالي ا
اعــلـنت دائــرة صـحــة مـحــافـظــة ديـالى
اطالق عـملية تعقب واسعـة للصيدليات
الــوهــمـيــة في ريـف احملـافــظــة .  وقـال
مــديــر اعالم صــحــة احملــافــظــة فــارس
الــعــزاوي لـ ( الــزمــان ) امس ان  (فـرق
الـرقابـة والتـفتـيش في الدائـرة انطـلقت
في عـمـليـة واسـعة لـتـعقب الـصـيدلـيات
الـوهميـة في ريف االقضيـة والنواحي).
واضــاف ان  ( احلــمـلــة تــأتي في اطـار
جـهـود صـحـة احملـافـظـة إلنـهـاء ظـاهرة
سـلبـية بـرزت في السـنوات االخـيرة من
خالل قـيام البعض بفتـح صيدليات غير
مـجازة وال تعتمـد اي شروط صحية في
عـــمــــلـــيـــات بــــيع وتـــســــويق االدويـــة
لـلـمـواطـن ) وعـثـرت قـوة من الـشـرطة
عـلى جـثتـ لـشابـ بـدت علـيـهمـا آثار

يان كوبيتش

تـــاريخ الـــواليــة بـــعــدمـــا ارتـــفــعت
حـصـيـلـة ضـحـايـاه الى  42 قـتـيالً
فـيـما اليـزال أكثـر من مئـتي شخص
ـصـيـر بـحـسب شـريف مـجـهـولي ا
مـقاطعة (بيـوت) كوري هونيا الذي
قــال خالل مــؤتــمــر صــحـفـي (حـتى
الــيــوم  الــعــثـور عــلى  13 جــثــة
إضـافـيـة مـا يـرفع الـعـدد اإلجـمالي
) مـضــيـفــاً أن (هـذا إلى  42 قــتــيالً
احلـريق هو األكثـر دموية في تاريخ

كاليفورنيا). 
وكـان هونيـا قد قال في وقت سابق
إن (هــذه احلـصـيـلـة جتـعل احلـريق
ــسـتــعـر في شــمـال كــالـيــفـورنــيـا ا
األكــثـر دمــويـة في تــاريخ الـواليـات
ــــتـــحــــدة) لـــكــــنه عــــاد وصـــحّح ا
تـصريـحه بالقـول إنه (األكثـر دموية
فـي تـاريخ الـواليــة فـحــسب). ومـنـذ
ـاضـي الـتــهـمت عــصــر اخلـمــيس ا
ألـسـنـة الـلـهب أكـثـر من ثالثـ ألف

دهس قـطـار في بـغـداد.وقـال مـصدر في
الــشـرطــة إن (قـوة مـن شـرطــة الـنــجـدة
عـثرت على جثـت تعودان لـشاب على
سـكـة الـقـطـار ضـمن مـنـطـقـة الـداوودي
غـربـي بـغـداد) مـضـيــفًـا  أن (اجلـثـتـ
بـدت عليهما آثـار دهس قطار ولم يتب

آثـار إطالق نـار نتـيـجة تـنـاثر األشالء).
واخـتـتـمـت في الـقـاهـرة اعـمـال مـلـتـقى
االمن الـقـومي (انـا عـربي ضـد االٍرهاب)
ـشاركـة الـعراق. وقـالت رئيـسة الـوفد
الـعـراقي مـديرة قـسم الـتاهـيل الـنـفسي
كـافـحـة التـطـرّف بوزارة واالجـتـمـاعي 
الــشــبــاب والــريــاضــة نــهى جنــاح  ان
(اولى الـــتــوصــيـــات الــتي خـــرج بــهــا
ـلتقـى هي االقتداء بـالنمـوذج العراقي ا
في انـشـاء اول قـسم لـلـتـأهـيل الـنـفـسي
ــكـافــحــة الـتــطـرف  في واالجــتـمــاعي 
وزارة مـــدنـــيـــة فـي الـــوطن الـــعـــربي)
مـشـيـرة الى ان (هـذا األمـر يُـحـسب الى
وزارة الــشـبــاب والــريـاضــة الــعـراقــيـة
كـونــهـا الـســبـاقـة في اســتـحـداث قـسم

واجهة التطرف واالرهاب) . يُعنى 
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عـــقــد مــجــلـس االمن الــدولي امس
ــنـاقـشـة الــثالثـاء جـلــسـة خـاصـة 
االوضـاع في الـعـراق. واسـتـعرض
ـتـحـدة ــثل االمـ الـعـام لال ا
فـي الـعـراق رئــيس بـعـثــة يـونـامي
يـان كـوبيـتش في تقـريـره الفـصلي
الــتـطـورات الـســيـاسـيــة واالمـنـيـة
ــدنــيــ الــعــراقــيــ مــؤكــدا ان (ا

مــازالــوا ضــحــايــا النــعــدام االمن)
مـشــيـرا الى ان (عـمـلـيـات انـتـشـال
وصل من حتت اجلثث في مدينة ا
االنـقـاض مـتواصـلـة) مـؤكدا (دعم
ـنـظـمـة جلـهود الـعـراق حملـاسـبة ا
تـــنــــظـــيم داعش عــــلى جـــرائـــمه).
وكـشف الـتـقـرير عـن (تشـريـد نـحو
ـــلـــيــون  1,5مـــلـــيـــون ونـــصف ا
مـواطن من ديـارهم وان مئات االف
الـنازحـ عاجـزون عن العودة الى
نظمة نكوبة). وقـال ان ا ديـارهم ا
تــدعم اجــراء اصالحــات مــتــصــلـة
بــاالنـتـخـابـات الـتي جـرت في ايـار
ـاضي. وحث كوبيـتش الرئاسات ا
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اتـفق خبـراء اقتـصاديـون على اآلثار
االقـتــصـاديـة الـسـلـبـيـة ألي مـشـروع
لـلربط السككي بـ العراق والكويت
ــشـروع ألغــراض جتــاريـة اذا كــان ا
سـافـرين مـؤكدين ان ولـيس لـنـقل ا
مـثل هذا الربط سيؤثر بشكل مباشر
عــلى مـشـروع مـيــنـاء الـفـاو الــكـبـيـر
ويــحـرم الـعــراق من إيـرادات مــالـيـة

مهمة.
 وقـــال اخلــبـــيـــر االقــتـــصــادي مالذ
االمـــ لـ(الــــزمـــان) امس ان (ســـكك
احلــديـد الـعـراقـيـة تــرتـبط بـخـطـوط
أوربــا عــبـر اســطـنــبــول وتـصل إلى
عـواصم اغلب الـدول األوربية ومـنها
لـــنـــدن. وكــانت جتـــارة الـــعــراق مع
بـريـطانـيـا تمـر عـبر هـذا اخلط الذي
أولت بـــريـــطـــانـــيـــا عـــنـــايــتـــهـــا له
وخــصـصت الدارته كــبـار ضـبــاطـهـا
مـنـذ تأسـيسه في عـشـرينـيات الـقرن
ـــاضي ألهـــمـــيـــته في االقـــتـــصــاد ا
الـــبــــريـــطـــاني ولــــدوره في تـــأمـــ
اإلمــدادات جلـــيــوشــهــا في الــشــرق
األوسـط) مــضـــيــفًـــا انه (كـــان عــلى
احلــكـومـات الـعـراقــيـة االنـتـبـاه إلى
تــأهـيل هــذا اخلط وتـأمـيــنه إلحـيـاء
التجارة مع اوربا التي تمنح العراق
واردات مــقـاربـة لــواردات الـنـفط اال
ان احلــروب الــتـي مــر بــهــا الــعـراق
ــنـطــقــة وسـيــطـرة اإلرهــاب عـلى وا
مـــنـــاطق واســـعـــة من الـــعـــراق دفع
احلـــكــومــة الــعـــراقــيــة الـى تــأجــيل

باشرة باحيائه من جديد).  ا
وكـان رئيس اجلمهورية برهم صالح
قـد حتـدث خالل زيـارته الـى الكـويت
مـطلع االسـبوع اجلـاري عن امكـانية
انـشـاء مـشـروع للـربط الـسـكـكي ب
الــعــراق والـكــويت األمــر الــذي اثـار
اخملـاوف بشأن تأثيـراته االقتصادية
عـلى مـشـروع مـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر
فــيـمــا وقـد سـارع مــحـافظ الــبـصـرة
أســــعـــد الــــعـــيــــداني الى احــــتـــواء
االعـتراضـات بقـوله إن كل ما يـتعلق
بهذا االمر هو (مجرد كالم ينبغي أن
ال يـــأخــذ حــيـــزاً أكــبــر مـن حــجــمه
شروع يندرج ضمن نظرة الكويت فا
لـــعــام  2035 وأي ربـط ســكـــكي مع
دول اجلــوار يـنـبـغي أن يـكـون لـنـقل

ــســافـريـن فـقط وأن ال يــكــون قـبل ا
إنـشاء ميـناء الفاو الـكبير). واوضح
االمــ انه (في حــال انــشـاء مــيــنـاء
الـفـاو الكـبـير فـإن هـذا اخلط سيـعد
الحيـة اجلافـة خلطـوط نقل الـقنـاة ا
الـبـضـائع من شـرق آسـيـا إلى أوربا
وسـيخـتصـر مسـافة ووقـتاً قدره 11
يـوما بـالنسـبة للـبضائع الـقادمة من
شــــرق آســــيـــا نــــحــــو أوربـــا الــــتي
تـسـتخـدم قنـاة الـسويس) الفـتًا الى
إن (اجنــاز مـيـنـاء الـفــاو يـعـني فـتح
ـر جديد ورخيص وسريع للتجارة
ــيــة عــبــر الــســكك احلــديــديـة الــعــا
الــعـراقــيـة الــتي سـتــعـود بــإيـرادات
كــبــيـرة لــلــبالد مع تــوفـيــر عــشـرات
اآلالف مـن فــرص الــعــمل واإلســهــام

بالتنمية). 
وتـابع ان (سعي األشقاء في الكويت
لـلـربط السـكـكي يأتي مـن هذا الـباب
بــعـد قـرب اإلعالن عن إنـشـاء مـيـنـاء
ـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر ـقـابل  مـبـارك ا
مـايعني ان ميناء مبارك سيكون  بال
أهــمـيـة دولـيــة من دون وجـود سـكك
حـــديــديــة رخــيـــصــة تــؤمن وصــول
الـبضـائع منه إلى أوربا وبـالعكس)
مــنـوهًـا الى ان (من حق األشـقـاء في
الـكـويت أن يـبـحـثـوا عن مـصـاحلهم
ــتــوقـع بــعـد بــعــد جــفــاف الــنــفط ا
مـنـتـصف القـرن اجلـاري) مسـتـدركًا
(لــكن من حق الـعــراق أن يـبـحث عن
مـصلحته هـو أيضا). وخلص االم
الـى الـقـول ان (أغــلب االقـتــصـاديـ
يـرون أن الربط السـككي مع الكويت
ــوافـقــة عـلــيه فــيـجب أن إن تــمت ا
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ردت احملـــكــمـــة االحتــاديـــة الــعـــلــيــا
ــنــعــقـدة امـس دعـوى بــجــلــســتـهــا ا
تـتـضمن طـلب احلكـم بعـدم دستـورية
وإلـغاء اخلطـوة الثالـثة  كوتـا النساء
فـي نــظـــام تــوزيع مـــقـــاعــد مـــجــلس
الـــنـــواب مـــؤكـــدة دســـتـــوريـــة هــذا
ـــتــحــدث الـــرســمي االجـــراء. وقــال ا
لـلمحكـمة إياس السـاموك في بيان إن
احملـكــمـة (عـقـدت جـلـســتـهـا بـرئـاسـة
الــقــاضي مــدحت احملـمــود وحــضـور
الـقضاة االعـضاء كافـة ونظرت طـعنا
يــخص نـظـام تــوزيع مـقـاعــد مـجـلس
ـدعي في دعواه الـنواب حـيث طلب ا
احلـكم بعدم دستورية والغاء اخلطوة
الـثالثة اخلاصة بحساب كوتا النساء
من نـظام توزيع مقاعد مجلس النواب
رقم  12لــــســــنــــة 2018) وتــــابع ان
احملـــكــــمـــة (ذكـــرت ان ورود احـــكـــام
اخلــطــوه الــثــالــثــة - حــســاب كــوتـا
الــنـسـاء - في الــنـظـام كــان تـطـبــيـقـا
ـادة 49/ رابـعـا من سـلـيـمـا الحـكـام ا
الـــدســتـــور الــتي تـــنص ونـــصــهــا /
يـستـهدف قـانون االنـتخـابات حتـقيق
نـسـبـة تـمـثـيل لـلـنـساء ال تـقل عن 25
مشـيراً الى ان (احملـكمـة اكدت ئـة) بـا
انـها استقرت في العـديد من احكامها
عــلى ذلك ومـنـهـا احلـكم الـصـادر في
الــدعــوى 116/ 2015 ومــوحــداتــهـا
وبـالـدعوى  14/ 2015). فـي غـضون
ذلـك أكد نـائـب عن احملـور الوطـني ان
بــإمــكــان رئــيـس الــوزراء عــادل عــبـد

ــهــدي تــمــريــر مــرشـحـي الـوزارات ا
ــتـبـقــيـة داخل مـجــلس الـنـواب  اذا ا
اراد ذلـك اال انه اليـرغب في الـتـعـامل
ـبـدأ (كسـر االرادات).وقـال عبـد الله
اخلــربـيط في تـصـريح امس ان (عـبـد
ـهدي لـديه الثـقة والـعدد الـكافي من ا
اعـضـاء مـجلس الـنـواب في حال اراد
ــوجـــودة لـــديه تـــمـــريـــر االســـمـــاء ا
الســتـكـمــال كـابـيــنـته الـوزاريــة لـكـنه
يـحاول حتـقيق الـتوافق كـونه رئـيسًا
تــوافـقـيًــا جـاء حلل مــشـكــلـة الـكــتـلـة

االكبر).
ــهــدي ال يــرغب  واضــاف ان (عــبــد ا
بــالـتــعـامل وفـق مـبــدأ كـسـر االرادات

ـان وهــو بـامــكـانـه الـقــدوم الى الـبــر
وتـقـد االسـمـاء الـتي بـحـوزتـه وهو
مــقـتــنع بـهـا لــيـمــررهـا لـو اراد ذلك)
مــــوضــــحًــــا  ان (رئـــيــــسـي الـــوزراء
ــان يـــعـــمالن عـــلى حتـــقــيق والـــبـــر
الــتـوافـق وعـدم كــسـر االرادات وهـذه
عـادلة احلـذرة التي تـمنع االول هـي ا
ان قبل من احـضار كـابينـته الى البـر
حتــقــيق الــتـوافق عــلــيـهــا). وبــشـأن
ـــرشــــحـــ لـــوزارة الـــدفـــاع  قـــال ا
اخلــربـيط ان (لــغـطًــا كـبــيـرًا حــولـهم
هدي وهـنالك حـوارات يجريـها عبـد ا
رشح مـع االصالح والبناء لـلخروج 
تـــوافــقي اال انه لم يـــتم حــسم االمــر
حـتـى الـلـحـظـة).من جـهـة اخـرى نـفى
ــــكـــتب اإلعـالمي لـــرئــــيس حتـــالف ا
الــقــرار الــعـراقـي أسـامــة الــنــجــيـفي
مــاتــردد مـن اخــبــار افــادت بــتــدهـور

حالته الصحية. 
واقع وقال في بيان امس ان (بعض ا
ــعـروفـة بــاعـتـمــادهـا عــلى تـسـريب ا
األخــبــار الـكــاذبـة تــداولت خــبـرا عن
صــحــة الـــنــجــيــفي ونــحن إذ نــكــذب
اخلــبـر ونـدين دوافـعه الال اخالقـيـة
بدئي والثبات على وقف ا نـدرك أن ا
ـــنـــهج الـــوطـــني يـــغــيـظ الــبـــعض ا
ويــــدفـــعـــهـم إلى اخـــتـالق اشـــاعـــات
وأكــاذيب تـفـضح مــسـتـواهم من دون
أن يـكـون لهـا أية مـصداقـية) بـحسب
الــبـيــان الـذي أضــاف (نـكــرر أسـفــنـا
واقع ونؤكد أن لـألداء الهزيل لهـذه ا
ـكـتب اإلعالمي مسـتـعد لإلجـابة عن ا

أية معلومة تتعلق بالنجيفي).
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تـوفي بـريـطانـي بسـبـب إصابـته
بــداء الــكَــلَب بـــعــدمــا عــضه قط
ـغـرب أثـنـاء قـضـاء عـطـلـة في ا
حسـبمـا أعلن مـسؤولـو الصـحة
ـــتـــحـــدة. وقــال ـــمـــلــكـــة ا في ا
مـسؤولـو هـيـئـة الـصـحـة الـعـامة
في إنكلـترا إن الـضحـية أصيب
بــالــســـعــار بــعـــد أن عــضه قط.
وأصـــدرت الـــهــــيـــئـــة تــــذكـــيـــرا
لـلـمـســافـرين بـتــجـنب االتـصـال
باحلـيـوانات أثـنـاء تـواجدهم في
البلـدان التي ينـتشر فـيها الداء.
وتخـلو جـميع احلـيوانـات البـرية
نـزليـة في بريـطانـيا من داء أو ا
السعـار لكن خمـسة بريـطاني
لــقــوا حـــتــفـــهم في الــفـــتــرة من
 2000 إلى  2017 بـــــــــــــعـــــــــــــد
"اتـــصــــالـــهـم بـــحــــيــــوانـــات في
اخلــــارج". لــــكن بــــعض أنــــواع
ـتـحدة ـمـلـكـة ا اخلفـافـيش في ا
قــد حتـــمل فــيـــروســا شـــبــيـــهــا

بالسعار.
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