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تـتـجاوز  200مـلـيـار ديـنـار رغم
حــــجـم الــــدمـــــار الــــكـــــبـــــيــــر في
احملــــافــــظــــة) مــــشــــيــــرة الى ان
(اللجنة احلـكومية بررت ذلك بأن
ـوازنــة الــراهــنـة هـي من إعـداد ا

احلكومة السابقة). 
من جــهــة اخــرى تـوقـع صــنـدوق
الـنـقـد الـدولي وصـول  الـتـضـخم
الـــســنـــوي فـي الــعـــــــــراق خالل
2 عـــــــــامي  2018 و 2019 الى 

ئة.  با
ونشـر الـصـنـدوق جـدوال قـال فيه
ـتـوقع ان يـكـون تضـخم ان (من ا
ـستـهـلـك الـسـنوي في اسعـار ا
ـذكورين العـراق خالل الـعـامـ ا
ـئة ـئـة بـعـد ان كان 1.0 بـا 2 بـا
خالل عـام  2017 فــيـــــــمــا بــلغ
ـئــة بــ عـــــــامي 2000  14 بــا
و2014) مـوضــحًـا ان (اجــمـالي
ـو الـنـاجت االجـمـالي احلـقـيـقي
الـســنــوي خالل   2019سـيــصل
ئة فيما ستبلغ الى نحو 6. 5 با
هـذه الـنـسـبـة خالل  2018 نـحو
ــئــة فــيــمــا كــانت خالل 1. 0 بــا

ئة).   2016 نحو 13. 1با

الــنــائب عـن كــتــلــة احلـــكــمــة عن
محـافـظـة الـبـصرة حـسن خالطي
بـــأن مـــوازنـــة  2019 أســـوأ من

موازنة 2018. 
 واضـــاف في تــــصـــريح امس ان
(مقدار النـفقات في  2019 ارتفع
ـئــة بـقــيـمـة 22  بـنـسـبـة  20 بـا
تريـلـيـون ديـنـار وزيـادة بـايردات
الـنـفط مــقـدارهـا  105 تـريـلـيـون
ـــوازنــة ديــنـــار) الفــتـــا الى ان (ا
حــتـى االن لم تـــقــرأ فـي مــجـــلس
الـنـواب كـقــراءة أولى لـكن األمـر
اإليجـابي هـو اللـجنـة احلـكومـية
ـان في إجـراء تـتـنــاقش مع الـبــر
ــوازنــة وهي الــتــعــديالت عــلى ا
فـرصـة كي ال تـعـتـرض احلـكـومـة

عليها). 
ـالـية ووصـفت عـضـوة الـلـجـنـة ا
الـنــيــابــيـة الــنــائـبــة عن نــيــنـوى
مـحـاسن حــمـدون مـوازنـة 2019

بـ(االنفجارية). 
وشـكت حــمـدون في تــصـريح من
(عدم انصـاف احملافـظة من خالل
تخـصـيص  17ملـيـار ديـنـار فقط
لهـا ومـوازنـتـهـا االسـتـثـمـارية لم
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ستـقلة ـفوضـية العـليـا ا بحثت ا
لالنتخابـات االستعدادات إلجراء
انـتـخــابـات مــجـالس احملــافـظـات
ـقـبــلـة. ونــقل بـيـان عـن الـنـاطق ا
الرسمي للمفـوضية عضو مجلس
ــفـــوضــ كـــر الـــتــمـــيــمي ان ا
ـــفـــوضـــ مـــتـــمـــثال (مـــجـــلس ا
برئيسه ريـاض البدراني واعضاء
ـــــفــــــوضـــــ وفـــــور مـــــجــــــلس ا
مباشـرتهم واسـتئـناف عـملهم في
فوضيـة قد عقـد اجتماعـا مهماً ا
ـتقدم الك ا ومطوالً واسـتضاف ا
وعــــددا من مـــــدراء االقــــســــام في
ــفـــوضــيــة ــكــتـب الــوطــنـي بــا ا
واستـمع رئيـس واعضـاء اجمللس
الى اخلــــطط الــــتي وضــــعـــتــــهـــا
الـــدوائـــر واالقـــســـام اخملـــتـــصـــة
اسـتــعــدادا النـتــخـابــات مــجـالس
ـقـبلـة واالليـات التي احملافـظات ا
ســتـتــبـع لـغــرض وضـع اجلـداول
الزمـنيـة وتسقـيطـها عـلى اخلطط
التي وضـعـتهـا الـدوائر واالقـسام
كل حــسب اخــتــصــاصه). وأبــدى

فوض رئيس واعضاء مـجلس ا
ــهــمــة وافــكـارهم (مالحــظـاتــهم ا
آخــذين بــنــظــر االعــتــبــار قــانــون
انـتـخــابـات مــجـالس احملــافـظـات
ومــــــراحـل الـــــــشــــــروع فـي وضع
االنظـمة واالجـراءات الـتي تتـعلق
بـاالنـتـخـابــات). وأشـار الـتـمـيـمي
فوض أستمع الى ان (مجلس ا
ــوضــوعـة لــتــوزيع الى اخلــطــة ا
بطـاقـة الـنـاخب االلكـتـرونـيـة على
النـاخـبـ في بغـداد واحملـافـظات
وكيفية حتقيق نسب اجناز عالية
في هذا اجملال من خالل التواصل
والــــــتــــــنــــــســـــيـق مـع الـــــوزارات
ـــــؤســــســـــات احلـــــكـــــومـــــيــــة وا
والفعالـيات االجتمـاعية االخرى).
وأكـد الـتـمــيـمي انه (ســيـتم عـقـد
مـزيـد من االجـتــمـاعـات لـلـوصـول
الى جتـاوز كل الــعـقـبــات وتـذلـيل
الـصـعـوبـات الــتي قـد حتـصل في
أي مــفــصـل من مــفـــاصل اخلــطط
ـوضـوعـة لـهــذا الـغـرض وعـلى ا
ضــرورة اتــخــاذ كــافــة اإلجـراءات
اخلــاصــة بـــالــتـــعــاقــد وتـــثــبــيت
مـوظـفي الـعــقـود وخـاصـة مـراكـز

هم الـذي قاموا التسـجيل لـلدور ا
به واإليعاز الى الـدوائر اخملـتصة
ـهم بـذلـك يـأتـي هـذا االجــتــمــاع ا
بـعـد ان اسـتـأنـف اجملـلس مـهـامه
ونـــشـــاطـــاته بـــعـــد صـــدور قـــرار
جملـــلس الـــنـــواب بـــاســـتـــئـــنـــاف
ومــــــزاولــــــة اعـــــــمـــــــــــالــــــهـم في

فوضية).  ا
وكـان رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد
ـهــدي ألــتــقى اإلثــنــ أعــضـاء ا
ـفــوضــيــة وجــرت خالل الــلــقـاء ا
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األغـــذيـــة. في غـــضـــون ذلك  قـــالت
وزارة الـتجـارة انهـا تدرس إمـكانـية
اســـــتـــــيـــــراد الـــــقـــــمـح الـــــروسي
السـتـخدامه ضـمن مـفردات الـبطـاقة
الـتــمـويـنـيـة.وافـادت في بـيـان امس
انـــهــا (ســتـــقــوم بـــارســال وفــد الى
روسـيـا لالطـالع عـلى آلـيـات انـتاج
الــقـمح وزيــارة مـحــطـات جتــهـيـزه
لــغــرض رسم صــورة عـن نـوعــيــاته
وجـودتـه ومـدى مالءمـته لـلـتـجـهـيـز
ضـمن مفـردات البطـاقة الـتمويـنية).
ونـــقل الــبــيــان عـن وزيــر الــتــجــارة
مــحــمــد الــعـــاني قــوله خالل لــقــائه
بـــالــســـفــيــر الـــروسي لـــدى بــغــداد
مـــاكــســيم مـــاكــســيـــمــوف قــوله ان
(الــعـراق يـحـتـاج إلى إمـدادات قـمح
ســنـويـة تــتـراوح بـ  4.5 مــلــيـون
وخــمـسـة ماليــ طن ولـديه فـجـوة
اســـتـــيـــراد بـــنــحـــو مـــلـــيـــوني طن
سـنـويـا).واضاف ان (الـعـراق يرغب

يـومـاً من العـقـوبات األمـريـكيـة على
ـكّـنه مـن اسـتـيـراد إمدادات ايـران 
الـغـاز والطـاقة اإليـرانـية ومـنتـجات
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اتــفق الـعــراق وإيـران عــلى مــبـادلـة
مـنـتجـات غـذائيـة عـراقيـة بـإمدادات
غـــاز وطـــاقــة  فـــيـــمـــا بــحـث وزيــر
الــتـجــارة مع الـســفـيــر الـروسي في
بــغــداد امـكــانـيــة اســتـيــراد الــقـمح
الــروسـي وانــهــا تــدرس إمــكــانــيـة
اســـــتـــــيـــــراد الـــــقـــــمـح الـــــروسي
السـتـخدامه ضـمن مـفردات الـبطـاقة
الـــتـــمــــويـــنـــيـــة. وقـــال مـــســـؤوالن
حـكوميان امس أن (احلكومة تسعى
حــالــيـــا لــلــحــصــول عــلى مــوافــقــة
ــتــحـدة لــلــســمــاح لــهـا الــواليــات ا
ُسـتخدم بـاستـيراد الـغاز اإليـراني ا
في مــحــطــات الــكــهــربــاء بـالــبالد)
مـشيـرين الى ان(الـعراق يحـتاج إلى
مـزيد من الـوقت للعـثور عـلى مصدر
بـــديل لـــلـــغـــاز االيــرانـي.(ومــنـــحت
ــدة 45 واشــنـــطن الــعــراق إعــفــاء 
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لــلـفـاسـدين وراء هـذا الـنـشـر) عـلى
حـد وصـفه موضـحًـا إن (الدسـتور
ــــا ال يــــقـــــبل الــــشك قـــــد أوضح 
اســتــقاللــيـة الــهــيـئــة فــيـمــا حـدد
قــانــونــهـا الــنــافـذ رقم  30 لــســنـة
 2011 آلـــيــة اخــتــيــار رئــيــســهــا
وكـــذلك نص عــلى اســتــقاللــيــتــهــا
وعـــــدم خـــــضـــــوعـــــهـــــا لإلمالءات
والـــضــغــوط الــســـيــاســيــة). ورأى
الــــيـــاســـري ان (احلـــديث االخـــيـــر
ـنـسـوب الحد الـسـيـاسيـ بـشأن ا
االســتــقـالــة ووضع الـهــيـئــة  ومـا
رافـق ذلـك مـن حــــــــــديـث بــــــــــعـض
ـانيـ هـو حديـث يفـتـقر الى الـبـر
الـدقة  ويـنم عن عدم مـتابعـة لعمل
الـــهــيــئـــة في غــضـــون الــســنــوات
ـاضـيـة  وعـدم االسـتـماع الـثالث ا
لــنــداءات رئـيــسـهــا وتــصـريــحـاته
ـتوالـية لـلحـديث عن عمـل الهـيئة ا
ــــســـطــــرة في وإجنــــازاتــــهــــا  وا
نشورة الـتقارير السـنوية للهـيئة ا
ــشـار فـي مــوقـعــهــا الــرســمي  وا
الـــــيــــهــــا بــــوضــــوح في خــــطــــاب
االســـتــقــالـــة الــذي اطــلــعـت عــلــيه
بـالـصوت والـصـورة معـظم وسائل
االعـالم والـــفـــضـــائـــيـــات ومــا زال
مــــنــــشـــوراً فـي مـــوقـع الــــهـــيــــئـــة
الـــرســمي). ولــفـت الــبــيــان الى ان
(الـقضايا التي حقققت فيها الهيئة
وأحــالـتــهـا إلى مـحــاكم الـتــحـقـيق
اضـية من إبـان السـنوات الـثالث ا
رئـاسة الـياسـري أكثر من  29 ألف
ــتـهـمـ فـيـهـا قــضـيـة  بـلغ عـدد ا
قـــرابــة 34 ألـــفـــاً وبــلـغ مــجـــمــوع
ُـــــحـــــافـظ عـــــلـــــيـــــهـــــا األمــــــوال ا
ُــســتــرجــعــة أكــثــر من خــمــسـة وا
تـريلـيونات وربع الـترليـون دينار)
مــشـيـرًا الى ان (عـدد الـذين حـقـقت
مـعهم الهيئـة وأحالتهم الى محاكم
الـــتـــحــقـــيق من أعـــضــاء مـــجــلس
الـــــنـــــواب  بــــلغ  48 نـــــائـــــبــــاً من
احلـالـي والـسابـق و 48 وزيـراً
ن مـن احلالي والسابق و 17 
هـم بدرجة وزير و 39 مُـحافـظاً من
احلـالي والسابق و 438 عضو
مــجــلس مــحــافــظــة حـالـي وسـابق
و 624 مــديـر عــام حـالي وسـابق).
وكــــــشـف الـــــبــــــيـــــان آالف اوامـــــر
ــدة االســـتــقــدام والـــقــبض خالل ا
ــــــذكـــــورة بـــــحق وزراء ونـــــواب ا
. ومسؤول كبار حالي وسابق
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ألن هذه االموال وقال "انا ضـدها
تـــذهـب الى االرهـــابــــيـــ الـــذين
يـــقـــومـــون بــاطـالق الـــنــار عـــلى
قـواتـنــا. من نـاحـيــة نـحن نـشـرع
قــــوانــــ ضــــد ايــــصــــال امـــوال
لالرهـابــيـ ومن نـاحــيـة أخـرى
نسـمح بـادخـال أمـوال لالرهـاب
الى غــــزة. حــــاولت الــــبـــقــــاء مع
زمـالئي فـي احلــــــكــــــومــــــة خالل
ــاضـيــ لــكن هــنـاك الــعـامــ ا

كن قبولها". أموراً ال 
وأثار وقف اطالق النار انتقادات
واســـــعـــــة مـن داخل حـــــكـــــومـــــة
نتانياهو وكذلك من االسرائيلي
الذين يعـيشـون بالقـرب من قطاع
غــزة الــذيـن تــظــاهـــروا الــثالثــاء
وصـــبــــاح االربـــعـــاء وطــــالـــبـــوا

واصلة ضرب حماس.
من نـــاحــيـــتــهــا أعـــلــنـت حــركــة
حـمــاس انــهـا تــعـتــبـر اســتـقــالـة
لـيــبــرمـان "انــتـصــارا ســيـاســيـا"
لـــغــزة.وقـــال ســـامي أبـــو زهــري
الــقــيــادي فـي احلــركــة في بــيــان
مـقـتـضب ان "اسـتـقـالـة لـيـبـرمـان
ـة والـعـجـز هي اعـتـراف بـالــهـز
ـــــــقــــــاومــــــة فـي مــــــواجـــــــهــــــة ا
الــفــلـســطــيــنــيـة. وهــو انــتــصـار
ســـيـــاسـي لـــغـــزة الــــتي جنـــحت
بـــصــــمــــودهـــا في إحــــداث هـــزة

سياسية في ساحة االحتالل".
وأعـلنت الـفـصـائل الـفـلسـطـيـنـية
في غـــزة مــســاء الـــثالثـــاء وقــفــا
الطالق النار مع اسرائيل بجهود
مــصـريــة بـعــد تــصـعــيــد خـطــيـر
لــلــمــواجـــهــات مــنــذ األحــد هــدد
بــــانـــدالع حــــرب بــــ الـــقــــطـــاع

احملاصر والدولة العبرية.
وأصدرت الفصائل وبـينها حركة

حمـاس بيـانا مـشتـركا قـالت فيه
إن "جـــهــــودا مـــصـــريــــة مـــقـــدرة
أسـفــرت عن تـثــبـيت وقف إطالق
ـــقـــاومـــة والـــعــدو الـــنـــار بـــ ا
قاومة ستلتزم الصهيوني وإن ا
ــــا الـــتـــزم به بـــهــــذا اإلعالن طـــا
العــدو الـصهـيـوني".وقتل سـبـعة
فـلــسـطـيــنـيــ في غـزة خالل 24
ســاعـة مـن الـتــصــعــيـد اخلــطــيـر
اســـتـــهـــدفت خـاللـــهـــا الـــغــارات
اإلسرائيلـية مقاتـل فلسـطيني
ودمـرت مـبــاني وأدت إلى انـدالع
ألـســنـة الـلــهب وتـصـاعــد أعـمـدة
الـدخـان. ودوت صـفـارات اإلنـذار
في جنـوب إسـرائيل فـيـما اخـتـبأ
عـشــرات االالف في مالجـئ فـيــمـا
أطـلقـت نـحو  460 قـذيـفـة هاون
وصـــاروخ من قـــطـــاع غــزة عـــلى
بـلــدات إســرائــيـلــيــة مـا أدى إلى
إصـابـة  27 شـخــصــا إصــابـات
ثالثة منـهم خطيـرة ومقتل عامل

فلسطيني.

 wHJ¹ ≤∞±∏ W½“«u  izU  ∫©ÊU e «® ‡  dO³š

l¹—UA*« qOGAðË e−F « b

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دعــا اخلــبــيـــر االقــتــصــادي مالذ
االمــ الى اســتــثـــمــار الــفــائض
احلــــاصـل في مــــوازنـــــة الــــعــــام
اجلاري جراء ارتـفاع سعـر النفط
ــوازنـة  في إلـغــاء الــعـجــز في ا
مـوضـحًــا ان هـذا الــفـائض الـذي
كن أن يزيد عن 13 مليار دوالر 
 يـفـيــد ايـضًــا في إعـادة تــشـغـيل
ـشـاريع الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة ا
والـقـطــاعـات اإلنـتــاجـيـة األخـرى

وتوفير فرص عمل وقروض.
 واوضح االمـ لـ(الــزمـان) امس
ان (الفرق فـي سعر بـرميل الـنفط
عـتمـد في مـوازنة 2018 البالغ ا
46 دوالرا وبـــ ســــعــــر الـــبــــيع
علن والـذي بلغ نحو 25 دوالرا ا
عن البـرميل الـواحد افـرز فائـضًا
من الـواردات يزيـد عن 13 مـلـيار
ــبـلغ دوالر) مـضــيـفًــا ان (هـذا ا
يــنـــبـــغي أن يــلـــغي الـــعـــجــز في
مــوازنـة 2018 ويـجــنّب الــعـراق
الــديــون الــتي قــد تــتــرتب عــلــيه
ــــشــــاريـع الــــواردة في إلجنــــاز ا

وازنـة). وبحـسب االم قانـون ا
كن فإن (ما يتبـقى من الفائض 
اسـتــثــمـاره في تــســديـد الــديـون
ـتـرتـبــة عـلى الـدولـة الـداخـلـيــة ا
ـــقـــاولـــ ومـــنح لـــلـــفالحــــ وا
الــقــروض لــلــقــطــاع اخلــاص من
ــشـــاريع اجل إعـــادة تـــشــغـــيـل ا
الصناعـية والزراعيـة والقطاعات

اإلنتـاجيـة األخرى الـتي ستـسهم
بدورهـا في الـتنـميـة االقـتصـادية
وتــوفـــيــر فـــرص عــمل جـــديــدة)
ـــفــتــرض ان مــوضـــحًــا ان (من ا
يـكــون هـذا الــفـائـض لـدى الــبـنك
ـركـزي الــذي تـودع فـيه واردات ا
بـيع الــنــفط اخلـام.وعــنــد نـهــايـة
الــســنـة يــصــرح مــحــافظ الــبــنك
ـركــزي بـقــيــمـة الــواردات الـتي ا
يــجب تــأتي مــطــابــقــة لــلــنــشــرة
الـشــهـريـة الــتي تــصـدرهـا وزارة
ــقـاديـر الـنـفـط وشـركـة ســومـو 
وكـمــيــات بــيع الــنــفط واســعـاره
ـتـحـققـة عـنـهـا). من والـواردات ا
جهـته كـشف اخلبـيـر االقتـصادي
صـــفــــوان قـــصي عـن ان (هـــنـــاك
ــان جــهــدًا مــشــتـــركًــا بــ الــبــر
واحلــكـــومـــة العــادة الـــنـــظــر في
بعض بـنود مـوازنة الـعام 2019
ـنـهاج احلـكومي) الفـتا عـادلة ا
الى ان (هـنـاك جـانـبًـا مـهـمـلًـا في
وازنـة وهو الـفائض في 2018 ا
الــذي وصل الى 15مــلــيـار دوالر
وعـدم اإلشـارة الــيه سـيـؤدي الى
قبل). ورأى إرباك موازنة العام ا

ـفوضـية بـعد قرار منـاقشـة عمل ا
ـمـارسة مجـلس الـنـواب عـودتهـا 
مــــهـــــامــــهـــــا و اســــتـــــعــــراض
فوضـية النتـخابات استعـدادات ا
قـبلـة. وأكد مجـالس احملافـظـات ا
ــهــدي خالل الــلــقــاء عــلى عــبــد ا
قبلة (أهمية العملية االنـتخابية ا
ونــزاهــتـــهــا بــاعــتـــبــار الــنــظــام
الــســيـــاسي في الــعـــراق نــظــامــا
قراطيـا قائما علـى االنتخابات د

احلرة النزيهة).
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اتـهم رئـيس هيـئة الـنزاهة الـسابق
حــسـن الـيــاســري وســائل اعالم لم
ن يـسـمـهـا باالسم بـتـلـقي أموال 
وصـفهم بفـاسدين كانت الهـيئة قد
الحــقـتـهم من اجل نـشـر مـعـلـومـات
كــاذبــة عــنه  نــافــيًــا انــتـمــائه ألي
حـــزب ســيــاسي ألنه ال يــؤمن بــأي
حـزب او تيـار سيـاسي. ونقـل بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس عن اليـاسري
(اســتــغـرابـه الـشــديــد من ادعـاءات
انــــــتـــــمــــــائه إلـى أحـــــد األحـــــزاب
الــــســـيـــاســـيــــة) مـــشـــيـــراً إلى أن
(الـفاسدين الذين استطاعت الهيئة
أن تـــوجه لــهـم ضــربــات مـــوجــعــة
وتـصدت ألطـماعهم ووقـفت بوجهم
بـكل قوةٍ استطاعوا لألسف التأثير
بــــأمـــوالـــهم عـــلـى بـــعض وســـائل
ن يــــدفع) اإلعـالم الــــتي تــــنـــشــــر 
بـــحــسب قــولـه. وأكــد الــيــاســري 
الــذي أســتـقــال في وقت ســابق من
الـهـيـئـة أن (مـوضـوع اسـتـقاللـيته
وعدم انتمائه إلى أي حزبٍ أو كتلةٍ
سـيـاسيـة هو من األمـور البـديهـية
ــعـروفـة)  الفـتـاً إلى أنه (كـان قـد ا
أوضـح هذه احلقيقة مراراً وتكراراً
قــبل تـولـيه رئـاسـة الـهـيـئـة وخالل
تــولـيـهــا وبـعـد اســتـقـالـتـه مـنـهـا)
ـانه الـبـتـة بأي مـعـربـاً عن (عـدم إ
حــزب أو كــتـلــة أو تــيـارٍ ســيـاسي
سـابقـاً وحالـياً ). ولـفت البـيان الى
ان الـــيـــاســـري كـــان قـــد وقع عـــلى
اسـتقالليـته بوثيـقة رسمـية مودعةٍ
لـدى الـدائرة الـقانـونـية في الـهيـئة
ـجرد دخـول قانون األحـزاب حيز
الـنفـاذ. وتساءل: كـيف واحلال هذه
تــقـوم عـدد من الـوسـائل اإلعالمـيـة
ــعـروفـة بـاإلدعــاء أنه قـيـادي في ا
حـزب الـدعـوة  (وكـأنـهـا تـسـتـغـفل
عــــقــــول الـــنــــاس الــــذين يــــعـــرف
ابـــســطـــهم من هـم قــيـــاديــو حــزب
الـــدعـــوة أو أي حـــزبٍ آخـــر األمــر
الــــــذي يــــــؤكــــــد وجــــــود أصــــــابع
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{ غــزة (أ ف ب) أعـــلــنـت حــركــة
حماس امس االربعاء أن استقالة
وزير الدفاع االسرائـيلي افيغدور
ليبرمان تشكل انـتصارا سياسيا
لغزة الـتي جنحت بصـمودها في
إحـــــداث هــــزة ســـــيــــاســـــيــــة في

اسرائيل. 
وقـال سـامي أبـو زهـري الـقـيادي
في حمـاس في بـيان مـقـتضب إن
(اسـتـقـالـة لـيـبرمـان هـي اعـتراف
ـة والـعـجـز في مـواجـهـة بـالـهـز
ـقــاومـة الـفــلـســطـيـنــيـة). وكـان ا
لـيـبـرمـان أعـلن اسـتـقـالتـه رفـضا
لوقف إطالق الـنار في قـطاع غزة
مطالـبا بـانتخـــــــابات مـبكرة في

اسرائيل.
وأعلن ليبرمان االربعاء استقالته
لـــرفـــضـه وقف اطالق الــــنـــار في
قــطــاع غـزة بــعــد خالف حــاد مع
احلكـومـة التـي يرأسـهـا بنـيـام
نتانـياهو وطـالب بتحـديد موعد

لتنظيم انتخابات مبكرة.
وقـال لـيـبـرمــان لـلـصـحـفـيـ "مـا
حــدث بـــاألمس من إعالن اتـــفــاق
لوقف إطالق الـنـار والتـهدئـة هو
ـــثـــابـــة خـــضــوع واســـتـــسالم
لإلرهاب". وأضاف "ما نفعله االن
كــدولــة هــو شـــراء الــهــدوء عــلى
دى القصير لـكننا سندفع على ا
دى البعـيد ثمـناً ونتـكبد ضررا ا
" عــــلى مـــســــتـــوى األمن بـــالــــغـــاً

القومي.
واكــد لــيــبــرمـان انـه ضــد ادخـال
أمـــوال الى غـــزة بـــعـــد أن ســـمح
نـتــانـيــاهـو بــإدخـال  15مـلــيـون
دوالر نـــــقـــــداً فـي حـــــقـــــائـب الى
الـــقــطـــاع لــدفـع رواتب مـــوظــفي
احلـكـومـة الـتي تـديـرهـا حـمـاس.
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رجـحت هيئة االنـواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة الـنقل امس
تــســاقط امــطــار مــصــحــوبـة بــزوابع
رعـديـة. وقـالت الـهـيـئـة في تـقـرير عن
حـالــة الـطـقس من يـوم امس الى يـوم
غــد اجلــمــعــة ان (الــعــراق ســيــتــاثـر
ــنـــخــفض جــوي قـــادم من الــبــحــر
االحـمـر ترافـقه كـتلـة هـوائيـة مـعتـدلة
ورطـبة ليكون الـطقس اليوم اخلميس
في عــمـوم الــبالد غـائــمًـا جــزئـيًـا الى
غـائم مع تـسـاقط امطـار بـ اخلفـيـفة
ـتـوسطـة الشـدة وتـكون غـزيرة في وا

ــنـــطـــقــة االقـــســام الـــشـــرقـــيــة مـن ا
اجلـنوبية  العـمارة والبصرة وحدوث
زوابع رعــديــة احـيــانـا) مــضـيــفـة ان
(الـطقس يـوم غد اجلـمعـة سيـكون في
عـمـوم الـبالد غـائمًـا جـزئـيًـا الى غائم
مع تـــســاقط امـــطــار بــ اخلـــفــيــفــة
ـتوسـطة الـشدة في امـاكن مـتعددة وا
يـتحـسن تـدريجـيا ابـتداء من االقـسام
ـنـطقـة الشـمـاليـة التي الـغـربيـة عدا ا
يـــســتـــمــر الـــطـــقس فــيـــهـــا غــائـــمًــا
ـطرًا).وبحـسب التقريـر فإن (الرياح
سـتـكون جـنوبـية شـرقـية الى مـعتـدلة
نطقة اجلنوبية) الـسرعة  تشتد في ا
فـيمـا يطرأ انـخفاض قـليل في درجات

احلرارة).وتراوحت درجة احلرارة في
بـغداد امس ب  13 الى  21 مـئـوية.
في شـــأن مـــتــصل شـــهـــدت عــدد من
ـنــاطق في مـحـافـظـة الـبـصـرة امس ا
االربـعاء تـساقط احلـالوب الـذي غطى
نـاطق.وتناقـل ناشطون شـوارع تلك ا
عـلى مـوقع فـيـسبـوك صـورا لـعدد من
الــــشــــوارع واألزقــــة وهي مــــغــــطـــاة
بـالبيـاض في وقت يخشى االهالي من
ــديـنـة احــتـمـال تــعـرض مـنــازلـهم وا
بـاسرها الى سـيول قادمـة من الكويت
وفـيـضـانـات تـنـجم عن االمـطـار خالل
. وفي الــواليــات ــقــبــلــ الــيــومـــ ا
ــتـحــدة انـضـمـت قـوات من احلـرس ا

الـوطـني األمـريـكي امس األربـعاء الى
جـهود الـبحث عن مـزيد مـن الضـحايا
ـتـفـحـمـة حـيث كـانت بـ األنــقـاض ا
بـلـدة باراديس في شـمـال كالـيـفورنـيا
ـحـوهـا أسـوأ حـريق قـائـمـة قـبل أن 
غــابــات في تــاريخ الــواليــة من حــيث
عــدد الـوفـيــات والـدمــار الـذي أحلـقه.
وعـــززت كــتــيـــبــة احلــرس الـــوطــني
ـؤلفة من نحو مئة من أفراد الشرطة ا
ــدربــ عــلى الــبــحث الــعــســكــريــة ا
والـتعـرف على الـرفات الـبشـرية فـرقا
يـقودهـا خبـراء الطب الـشرعي وكالب
مــدربـة عـلى اكـتــشـاف اجلـثث جتـوب
بـالـفعـل األنقـاض اخلـاليـة من احلـياة

بــعـد احلـريق الــذي أودى بـحـيـاة 48
شــخـصـا عــلى األقل.ويـتـركــز الـبـحث
ـا تـبـقى من بـاراديس عـلى الـقـلـيل 
وهي بــلــدة عــلى سـفـح جـبل ســيــيـرا
ـقاطعـة بيوت في كالـيفورنيـا تبعد
نـحو  280 كـيلـومتـرا إلى الشـمال من
سـان فرانـسيـسكـو والتي اجـتاحـتها
اضي. ألـسـنة الـلـهب يوم اخلـمـيس ا
ويـشـارك في جـهـود مـكـافـحـة احلريق
أكــــثـــــر من خــــمس االف و 600 رجل
إطــفــاء بـعــضــهم قــدمـوا مـن واليـتي
. واشــنــطـن وتــكــســاس الــبــعــيــدتــ
وتـزامـنت كـارثـة مـقـاطـعـة بـيـوتي مع
مـوجة حـرائق في جـنوب كـاليـفورنـيا

أبـرزهـا حـريق وولزي فـايـر الـذي قتل
شـخـص ودمـر أكـثر من  400 مـبـنى
وأدى إلـى نـــــزوح نـــــحــــو  200 ألف
شـخـص في اجلـبـال وسـفـوح اجلـبـال
قــرب سـاحل مــالـيــبـو إلى الــغـرب من
لـوس اجنـلـيس. وقـام وزير الـداخـلـية
األمــــريــــكي رايــــان زيـــنــــكي وحــــاكم
كــالـــيــفـــورنــيــا جـــيــري بــراون امس
ــتـضـررة ـنـاطق ا األربــعـاء بـزيــارة ا
الـتي أعـلـنـهـا الـرئـيس دونـالـد ترامب
ـا يــســهل تــوفــيـر مــنــاطق كــوارث 
. وأكـــدت الــــدعم االحتـــادي الــــطـــار
تـقـاريـر مـقتل  50 شـخـصـا على األقل
في أنـحـاء الواليـة من جـراء احلرائق

ئـات مجـهوال وفـيـما ال يـزال مصـيـر ا
ـكن أن تـرتـفـع.وقال فـإن احلـصـيـلـة 
مـسؤول الشرطة احمللـية كوري هونيا
في مــؤتـمـر صـحـفي امس( الـعـثـور
الـــيــوم عــلـى رفــات ســتـــة أشــخــاص
ا يرفع احلصيلة اإلجمالية آخـرين 
إلى  48 ضــــحـــــيــــة).وروى األهــــالي
روايـات مرعبة عن فرارهم من النيران
ســـــيــــرا حـــــامـــــلــــ الـــــقـــــلـــــيل من
احلــاجــيــات.وفــر آخــرون بــســيـارات
وسط ســحـب الــدخــان والــنــار فــيــمـا
كـانت ألسنـة اللهب تالمـس سياراتهم
عــلى الــطــرق الــتـي انــتــشــرت فــيــهـا

سيارات مهجورة. 

فــــإن الـــــعــــراق يــــصــــبـح في وضع
اليـطـمئن من هـذه الـنواحي) مـؤكدًا
(ضـرورة الـبـحث عن وسائل نـاجـعة
ـشــكــلــة). واضـاف ــعــاجلــة هــذه ا
الـعـبودي ان ( دوالً مـجـاورة للـعراق
اخـــذت تـــصـــدر الـــفـــســـائل وحـــتى
الــتـــمــور الى بــلــدان أخــرى فــيــمــا
الـــعــراق اليـــزال يــســـتــورد الـــتــمــر
ـــعـــروف بـــزراعــة االيـــراني وهـــو ا
ـواطن عـلي الــنـخـيل). بــدوره قـال ا
( كـــاظـم كــبـــاشـي (بـــغـــداد - االمــ
لـ(الـزمـان) امس ان (العـراق سيـبقى
ــنــتــجــات الــغـذايــة من يــســتــورد ا
اخلــارج لــســنــوات عــديــدة مــقــبــلـة
بــســبب ســوء الــتــخـطــيط واالدارة)
ــالي واضـــاف (الــفــســاد االداري وا
والـسعي الى احلصول على عموالت
من التعقدات اخلارجية من االسباب
الـــــــتي تـــــــد االســـــــتــــــيـــــــراد من

اخلارجي). 

فـي تـوريــد احلــنــطــة الــروسـيــة من
ـناقـصـات الـتي خـالل الدخـول فـي ا
تــقـيـمــهـا الـوزارة وتــقـد عـطـاءات
لــلــشــركــات الــروســيــة لــدراســتــهــا
وامـكـانيـة االتـفاق مـعهـا).من جـانبه
اكـــد  الـــســــفـــيـــر الـــروسي (رغـــبـــة
الشركات الروسية للعمل في العراق
ـشاركة في عملية البناء واإلعمار وا
واقـامة شراكات حـقيقيـة مع القطاع
اخلـاص العراقي). وفي شأن متصل
ابــدى مــواطــنــون اســتــغــرابــهم من
جلـوء احلكـومة الى اسـتيـراد القمح
مـن اخلــارج  بــالـــرغم من الـــعــوامل
الـطـبيـعـية الـتي يـتمـتع بـها الـعراق
والـتي جتعل تربته صاحلة للزراعة.
ـواطن جابـر غـازي العـبودي وقـال ا
(بـغداد - احلبيـبية) لـ(الزمان) امس
ان(الــعـراق عــرف مـنــذ الـقــدم بـإسم
بـالد الرافدين وارضه سميت بأرض
الـسـواد لكـثرة مـزروعـاتهـا اما اآلن

بـلغ تـعرض ـاضي قـال فيـهـا إن ا ا
ـائـة جراء لـلـتـلف بـنـسـبة مـائـة بـا
تــســرب مـيــاه األمــطـار إلـى خـزائن

صرف . ا
ويــجـري مـجــلس الـنـواب حتــقـيـقـاً
بلغ جراء دخول حـول كيفية تـلف ا
ـصـرف بـسـبب ـيـاه إلى خـزيـنـة ا ا
ــطـر في حـادثـة تـعـود إلى سـنـة . ا
2013وفـي حـــــ  اســــــتـــــبـــــدال
األمـوال التالـفة بأخـرى جديدة قام
الـــعالق الــذي لم يــكـن يــشــغل هــذا
ـنـصب حيـنهـا بـالرد عـلى أسئـلة ا
. الـنواب خالل جلـسة عقـدت االثن
وقـــــــال  الــــــــعـالق (إنـه في 2013 
تـعـرضت خـزائـن مصـرف الـرافـدين
لـلغرق بسبب االمطـار الكبيرة التي
حــدثت في ذلـك الـوقت ودخــلت إلى
ـصـرف وتـسـبـبت بـوقـوع خــزائن ا
ضـــرر فـي أوراق نـــقـــديـــة بـــحــدود
سـبعـة مليـارات دينار). واوضح ان
ـركـزي تـسـلم هذه االوراق (الـبـنك ا
وقــام بـتـعــويـضـهــا) مـؤكـدا إن (مـا
حـدث من خسـارة كانـت كلـفة إعادة
طـبـاعـتهـا وبـقـيت االوراق النـقـدية

ـــــــصــــــارف). واشـــــــارت الى ان وا
(االوراق الــنــقــديــة الــتي تــعــرضت
لـلـمـياه فـي حيـنه هي اوراق نـقـدية
تـالـفـة كـانت معـدة لالسـتـبـدال لدى
ــركـزي اســتــنـادا لــلـفــقـرة  1 من ا
ركزي ادة  34 مـن قانون البـنك ا ا
رقم  56 لــسـنـة  2004 الــتي تـنص
عـلى انتقـاء صفة العـملة القـانونية
ـعدنية غير من الـعمالت الورقية وا
الصاحلة للتداول ومع عدم االخالل
ــادة يــقـوم بــالــفــقــرة  ح من هــذه ا
ـركــزي بـسـحب اي عـمالت الــبـنك ا
ورقــيـة او مــعـدنـيــة تـقــوم الـيـة في
حـــالـــة غــــيـــر صـــاحلـــة لـــلـــتـــداول
واعـدامـها وابـدالهـا بـعمالت ورقـية
او مـعدنيـة معادلـة لها في الـقيمة).
واكـدت االسـدي ان (االستـبـدال كان
بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك
ـركـزي بـعـد ان  اتخـاذ الـعـنـاية ا
الـواجـبـة الثـبـات احلـالـة ومن كـافة
ـوضوع). عـنيـة بـكامل ا اجلـهـات ا
ـركـزي عـلي وكــان مـحـافظ الـبــنك ا
الـعالق قـد ادلى بـتصـريـحات خالل
ـان االثـن اسـتـضـافـته امـام الـبـر
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اصـدر مـصـرف الـرافدين تـوضـيـحا
بــشــأن الــســبـعــة مــلــيــارات ديــنـار
الـتالـفة في ميـاه خزائـنه مؤكدا ان
هـذه االوراق النـقدية (تـالفـة ومعدة
لـالستـبـدال). وقـالـت مـديـر مـصرف
الـرافدين خولة االسدي في تصريح
امـس ان (مـا حصـل عام  2013 من
تـخسفات في شـارع الرشيد نـتيجة
االمــطــار الـغــزيــرة ادى الى تــشـقق
بــــعض جـــدران اخلــــزائن كـــمـــا ان
ـيـاه نـهـر دجـلـة ارتـفــاع مـنـسـوب ا
فـــوق مــســـتــوى اخلــزائـن وعــجــز
شـبـكـة تـصـريف مـيـاه االمـطار ادى
ــــــيــــــاه من ابــــــواب الـى دخــــــول ا
اخلــــــــزائـن واجلـــــــدران ومـن خالل
ـثل ـيـاه مـا  شــبـكـات تـصـريـف ا
صرف). واضافت قوة قاهرة على ا
ان (اتـالف االوراق الـــــــنــــــقـــــــديــــــة
ـركـزي واســتـبــدالـهـا لــدى الـبــنك ا
عــمــلــيــة قــانــونــيــة وفق الــقــانــون
ـعـتـمدة والـضـوابط والـتعـلـيـمات ا
ـركزي فـي ادارة النـقـد بـ الـبـنك ا

بـــنــفس قـــيــمــتـــهــا). لــكـن الــنــائب
هوشيار عبد الله عن حركة التغيير
الــكــرديـة وهــو عـضــو في الــلـجــنـة
ــالـيـة قــال لـوكـالــة فـرانس بـرس ا
(لــديـــنــا هــواجس حــول (كــيــفــيــة)
دخـول ماء لـلمخـزن وهذا محل شك
بـالنسبة لـنا لذلك سنجـري حتقيقاً
ـــــكـن) عــــادا رد فـي أقـــــرب وقت 
الـعالق (لم يـكن واضـحاً). بـدورها
اكــدت الــنـائــبـة مــاجــدة الـتــمــيـمي
عــضـو جلـنـة الـتـخــطـيط ومـتـابـعـة
الــعــمـل احلــكــومي لــفــرانس بــرس
ـان بـتـفـاصـيل اكـثـر "مـطـالـبـة الـبـر
حـول القضـية التي مازال الـتحقيق
مــســـتــمــراً فــيـــهــا. ورأى اخلــبــيــر
االقـتصادي جميل انـطوان متحدثا
لـفـرانس بـرس أن (هـذا احلادث لن
ـصـارف يــؤثـر عـلـى الـتـعــامل مع ا
احلــكـومـيــة الـتي تـمــثل اإليـداعـات
ـئة ـالـيـة فيـهـا ما نـسـبته  85 بـا ا
ــودعــة في مــصــارف مـن االمــوال ا
الـبالد وال سـيـما الـدوائـر الرسـمـية
الـتي تتعامل بشكل رئيسي مع هذه

صارف). ا
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