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هــمــايــون حــائـري فـي تـصــريح أن
(إيـران تـتـسـلم حـالـيـا مـسـتـحـقـات
تـصـدير الـكهـرباء لـلـعراق بـعمـلتي
الـــديــنـــار والــيـــورو) وأوضح بــأن
(بــــغـــداد ســــددت مــــا يـــصل لـ 50
تـرتبة ئـة من إجمـالي الديـون ا بـا
عـليها بهذا اخلصوص). ويستورد ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

 Âö « Õö  ≠ U Ë—

أكـد بابـا الفاتـيكـان فرنسـيس رغبته
ـقبل فـي زيارة الـعـراق خالل العـام ا
واصــفـا مــثل هـذه الـزيــارة بـالــفـكـرة
ـلحـة. وقال خالل انـعقـاد اجلمـعية ا
الـعــامـة الـثـانـيـة والـتــسـعـ لـهـيـئـة
ـسـاعـدة الـكـنـائس ــعـنـيـة  رواكـو ا
الـشـرقيـة امس (تالزمنـي فكـرة ملـحة
عـندما أستـذكر العراق) مـضيفا (انا
مــسـتــعــد لـلــذهـاب إلى هــنـاك الــعـام
ـقـبل). وحتـدث الـبـابـا عن األوضاع ا
فـي الــعـــراق وســـوريـــا وأوكـــرانـــيــا
ــقـــدســـة.وأضــاف عـــنــد واألراضـي ا
حـديـثه عن الـعـراق (انا أفـكـر في هذا
الـــبــلـــد الــذي أريـــد زيـــارته الــســـنــة
ـقبلة) معـربا عن امله في أن (ينظر ا
الـعـراق إلى األمـام من خالل مـشـاركة
ســلـمـيـة ومــشـتـركـة في بــنـاء اخلـيـر
ا في الـعـام لـكل مـكـونـات اجملـتمـع 
ذلـك الديـنـيـة) مـحـذرا من ان (يـسقط
هـذا الـبـلد مـجـددا في تـوترات). وعن
ســـوريــا قـــال أنه يــفـــكــر بـــحــزن في
(مـأساة سوريا والغيوم الكثيفة التي
يـبـدو أنهـا تتـشكـل فوقـها مـجددا في
ــنــاطق) مـحــذرا من (خــطـر بــعض ا
أزمـــة إنــســـانــيــة أكـــبــر). كـــمــا ذكّــر
بـ(وثــيــقــة األخـوّة اإلنــســانــيــة الـتي
وقــــعــــهــــا في أبــــو ظــــبي مع شــــيخ
داعـيـا إلى (نـشـر رسـالـة هذه األزهـر)
رتـقـبة الـوثـيقـة).وتـكـتسب الـزيـارة ا
لـلبابا الى العراق اهمية خاصة ألنها
ســتـكـون أول زيـارة بـابــويـة لـلـعـراق
ـسيـحـي عـانوا عـلى اإلطالق وألن ا
ــاضــيـة الــكــثــيــر خالل الــســنــوات ا
الســيــمــا مع احــتالل تــنــظــيم داعش
لـــعـــدد من احملــافـــظـــات الــعـــراقـــيــة
سيـحي وفـئات اخرى وتـنكـيلهم بـا
ــكـــونـــات الـــعـــراقـــيـــة. ويــرى مـن  ا
مــثـــقــفــون مـــســيــحــيـــون وبــحــسب
الــصـحـفي سـيـزار مــيـخـا هـرمـز فـإن
(الـزيارة سـيكـون لهـا اثر كـبيـر وبعد
روحـي في نـفس مــسـيــحـيي الــعـراق

بـصورة خـاصة والـعراقـي بـصورة
عـامة فـسيـتم لفت انـظار الـعالم الى
ــسـيـحي فـي بالد مـا بـ الــوجـود ا
الـنــهـرين سـكـان الـعـراق االصـلـيـ
والـــتـــمـــسك بـــحـــقـــوقـــهم في ارض
االم). وأراد الــبـابـا الـراحل يـوحـنـا
بـــولس الــثـــاني عــام  2000 زيــارة
مـــديــنــة أور األثــريـــة مــســقط رأس
الــنـبـي إبـراهــيم اخلـلــيل وكـان من
ـقـرر أن تـكـون الـزيـارة هي احملـطة ا
األولــى ضــــــــــــــــمـن رحــــــــــــــــلــــــــــــــــة
تـشـمل الـعـراق ومـصـر وإسـرائـيل
ــفــاوضـات بــهـذا الــشـأن مع إال أن ا
احلـكـومـة الـعـراقـيـة آنـذاك انـهـارت
ولـم يتـمـكن من الذهـاب.وكـان رئيس
الـبـطـريـركـيـة الـكـلـدانـيـة في الـعراق
والـعالم الـكارديـنال لـويس روفائيل
ـاضي ســاكـو قــد اعـلـن في شـبــاط ا
خـالل زيارة البابا الى دولة اإلمارات
أن االخـير سيزور العراق (هذا العام
ــــقـــبـل) بـــعــــد اتـــخـــاذ أو الــــعـــام ا
اإلجـــــــــــراءات الـالزمــــــــــة. ورأى إن
(الـظـروف غـيـر مـهيـأة لـهـذه الـزيارة
الـتي تـتـطـلـب توجـيـه دعـوة رسـمـية
من الـدولـة العـراقـية والـكـنيـسـة لكن
مـــــــا حــــــصـل هـــــــو مــــــجـــــــرد كالم
شـفوي).وتابع (نحن عـلى يق بأنه
سـيـزور الـعـراق هـذا الـعـام أو الـعام
سيحي فقط قبل ليس من أجل ا ا
بل لـــتــوجــيه رســالـــة جــامــعــة لــكل
ار سـابـقاً اإلنـسـانيـة. فـقد زار مـيـا
فـي حــ لم يـــزرهـــا أي مــرجـــعـــيــة
إسـالمــيــة) عـــلى حــد قـــوله . وكــان

الـــرمـــاد الـــبـــركـــاني.وبـــركـــان جـــبل
سـينـابوجن الـذي يبـلغ ارتفاعه 2460
مـترا من ب أكثر الـبراك نشاطا في
إنــدونـيــسـيـا. وبــقي الـبــركـان خـامال
ألربـــعــة قــرون حــتى ثــار في 2010 .
وهـنـاك نـحو  130 بـركـانـا نـشـطا في
إنـدونـيـسـيـا وهـو أكـبـر عـدد في دولة
واحـــدة في الـــعــالـم.ذكــرت طـــبــيـــبــة
األمــراض اجلـلـديــة الـدكــتـورة لـوريل
أنـهـا تعـلـمت في تـدريـبـها جـيـراغـتي
الــطـــبي لألمــراض اجلــلــديــة مــقــدار
مـساهمة التـعرض ألشعة الشمس في
سـرطـان اجللـد واألضـرار. لكـنـها رأت
إن مـعــظم الـنـاس يـقـعـون في أخـطـاء
عــنـد الــقــيـام بــحـمــايـة بــشــرتـهم من
وذكرت اربعة أشياء يجب أال الـشمس
نـعتمد عـليها فـقط للحفـاظ على بشرة
آمـنـة من الشـمس فـقد حـذرت جـمعـية

األغـــذيــة والــعــقـــاقــيــر  االمـــريــكــيــة
ـكمالت ـسـتهـلـك من شـائـعة أن (ا ا
ـــكن أن تــمـــنع حــروق الـــغــذائـــيــة 
ــكـمالت لــذلك عــلــيك تــرك ا الــشــمس
والـــتــوجه نـــحــو واقـــيــات الـــشــمس
اجلـيدة لـلحـمايـة). واكدت ان واقـيات
الـشمس ذات الصيغ العريضة  حتمي
ـــدة ســاعــتــ فـــقط أو أقل إذا كــنت
فـــإعـــادة الــوضع تـــســـبح أو تـــعــرق
ـــتــكـــرر هي مـــفــتـــاح اجلـــلــد اآلمن ا
كـونات لـلـشمس. وقـالت ان (جـميـع ا
الـواقـية من الـشـمس تتـحـلل بالـضوء
واحلـــــرارة. حــــيث تـــــدوم واقــــيــــات
الـشـمس لـفـتـرة أطـول وتـعـمل بـشـكل
أفـضل إذا  تخـزينـها في مـكان بارد
ومـظـلل). ونـصـحـت بـتـوفـر الـقـبـعات
ـنـسـوجـة بـإحـكـام شـديـد وبـحـواف ا

عريضة حماية مثالية.
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كـشفت هـيـئـة الـنـزاهـة عن تـمكن
مالكات مكتب حتقيق كركوك من
ـتــهـمــ خملـالــفـته ضـبط أحــد ا
ـبـرم مع مــديـريـة بـنــود الـعـقــد ا
بـــلـــديـــة كـــركـــوك.وقـــالت دائـــرة
الـتـحـقـيـقــات بـالـهـيـئـة في بـيـان
ـكـتب تمـكنت امس إن (مالكات ا
شهود تهم باجلرم ا من ضبط ا
ـخـالـفـة شـروط الـعـقـد لـقـيـامه 
بـرم بـيـنه وبـ مـديريـة بـلـدية ا
واضـاف ان (العـقد نص كركـوك)
على إنـشـاء مشـتل عـلى جزء من
أحـد العـقـارات الـعـائدة لـلـبـلـدية
ـــتـــهم بـــإنـــشــاء في حـــ قـــام ا
دعــامــات لــغــرض بــنــاء مــحالت
جتـــاريـــة عــــلى األرض لـــغـــرض
تـأجـيـرهـا وبـيــعـهـا لـلـمـواطـنـ
واشـار الى الى خالفـا لـلـقانـون)
ان (مسـاحـة الـعـقـار تـبلغ 1500
متـرمـربع ويقع فـي مكـان مـتمـيز
في مركز احملافظـة وتصل قيمته
الــــتــــقــــديــــريــــة إلى  مــــلــــيـــاري

وتــابـع الــبـــيــان انه ( ديــنـــار)
تـنــظـيم مــحـضـر ضــبط أصـولي
بالـعـملـية وعـرضه رفـقة األوراق
التحقيـقية على قـاضي التحقيق
اخملــــتـص التــــخـــــاذ اإلجــــراءات
تهم). ـناسبة بحق ا القانونية ا
وضبـطت هـيئـة الـكمـارك اجـهزة
السـلــكــيـة نــوع بـحــوزة مـســافـر

ـطـار الـبـصـرة.وذكـرت اجـنـبي 
الـهـيـئـة في بـيـان ان (الـسـلـطـات
الــكـمــركــيــة في مــطـار الــبــصـرة
تـمــكـنت مـن ضـبط ثالث أجــهـزة
السلـكيـة بدون مـوافقـات رسمـية
ومـخـالف لــضـوابط وتـعــلـيـمـات
ـــتــبـــعــة واتـــخــاذ االســتـــيــراد ا
اإلجراءات القـانونـية بحـقه وفقاً
للتـعليـمات والضوابـط النافذة).
وصــــدقت مــــحـــكــــمــــة حتـــقــــيق
الـرصـافـة أقـوال ضـابط مـتـلـبس
بــــالــــرشـــــا في مــــركــــز شــــرطــــة
الكاظـمية .وقال مـجلس الـقضاء
االعلـى في بيـان تـلـقـته (الـزمان)

ايضـا من اعتـقال مـتهـم اثـن
بـــــتـــــعـــــاطـي اخملـــــدرات ضـــــمن
منطقتي الشعب وجميلة وضبط
بـحـوزتــهـمـا كـمــيـة من احلـبـوب
اخملـــدرة فـــيـــمــــا الـــقت قـــوة من
الــــلــــواء األول الـــــفــــرقــــة األولى
شـرطــة االحتـاديــة الـقــبض عـلى
متـهم ألطالقـه العـيـارات الـنـارية
واشار الى في ناحيـة النـهروان)
ـتـهـمـ انه ( تـسـلـيم جـمـيع ا
الى اجلـهــات اخملـتــصـة التــخـاذ
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم).
وتـمـكـنت قـوة امـنيـة فـي ذي قار
من اعــتـــقــال مــتــهـم بــاالنــتــمــاء
لداعش في احملافظـة .وذكر بيان
لشـرطة ذي قـار ان (سـيطـرة فدك
ـتـهم ع.أ.ع ألـقت الـقـبـض عـلى ا
البالغ من الـعمر 34 عاماً يـسكن
مـحــافـظـة نــيـنـوى أثــنـاء مـروره
بــالـســيــطـرة بــاجتــاه مـحــافــظـة
مــبــيــنــا ان الــبــصــرة اجملــاورة)
ادة تهم مطلوب وفق أحكام ا (ا
الــرابــعـــة من قــانــون مـــكــافــحــة
اإلرهاب النـتمـائه لـداعش حسب
مــــــا مــــــثــــــبت بــــــاحلــــــاســــــبـــــة
مـشيرا الـى (اتخاذ اإللكـترونـية)
اإلجراءات الـقانـونيـة كافـة بحق
ـتـهم و إحـالـته إلى اجلـهـات ا
ذات الـــعالقـــة).  وافـــاد مـــصـــدر
بإصابـة شخص بـنزاع عـشائري
في مـــحـــافــظـــة مـــيــســـان. وقــال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس إن ا

امس ان (ضــابـطــا في الــشــرطـة
دونت اقواله امام قاضي محكمة
حتقيق الـرصافة بعـد ضبطه من
قبل اجلـهـات اخملـتصـة مـتلـبـسا
بالـرشـا اثنـاء محـاولـته  استالم
ـواطـن مـبـالغ مـالـيـة من احـد ا
مؤكدا ان مقابل اجناز معـاملته)
تـهم  تـوقيـفه وفـقا الحـكام ( ا
الـــقــرار  160وســـتـــرسل اوراقه
الى احملـكــمـة  اخملــتـصـة لــيـنـال
جــزاءه الــعـــادل). والــقت قــيــادة
عــمــلــيــات بـغــداد الــقــبض عــلى
مـــتــــهـــمــــة بـــاخلـــطـف واخـــرين
بــالـــســرقــة وتـــعــاطي اخملــدرات
وإطالق الــعــيــارات الــنـاريــة في
مــــــــنـــــــاطـق مـــــــتـــــــفــــــــرقـــــــة من
الـعــاصــمــة.وذكـرت الــقــيـادة في
بــــيــــان امس إن (قــــوة مـن لـــواء
ــشـاة  24 الــفــرقــة الــســادسـة ا
وبـاالشـتـراك مع مـكـتب مـكـافـحة
اجــــــــــرام ابـي غـــــــــريـب الــــــــــقت
الــقــــــــبـض عــلى مــتـــهــمــة وفق
ادة /421 خطف ضـمن منـطقة ا
واضـاف ان (قـوة اخرى الدهـلـة)
من اللواء السابع الفـرقة الثانية
شرطـة االحتـاديـة بـاالشـتراك مع
مفـرزة من مكـافحـة اجرام بـغداد
اعـتـقـلـت مـتـهم بـالــسـرقـة ضـمن
مـبيـنا ان (الـقوات منـطقـة الري)
ـشاة احلـادية األمنـية في فـرقة ا
عشـر وبـاالشـتـراك مع مـفرزة من
مـكــافـحـة اجــرام بـغـداد تــمـكـنت
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لويس روفائيل ساكو

هــذه الــزيــارة تــتــطــلب تــوفــر احلـد
األدنـى من الـــــظـــــروف وهـي غـــــيــــر
مـتوفرة اآلن) مشيرا الى ان (مشكلة
اإلرهـــاب لـم حتل ) مـــســـتـــدركــا ان
(الــبـابـا لـديه رغــبـة في الـذهـاب إلى
الــعـراق) مــشـيــرا الى ان هـذا االمـر
ـعـنـويـة (سـيـرفع بـالـتـأكـيـد الـروح ا
لـلـعراقـيـ أمام الـصـعوبـات التي ال

يزال يتع عليهم مواجهتها).
مـن جـــهــــة اخــــرى أطــــلق الــــبــــابـــا
فـرنسيس نداءً جديداً ألجل احلد من

رأة.  العنف ضد ا
ـنـاسـبـة (يـوم وفي رســالـة بـعـثـهــا 
لـؤلؤة ألجل احلـياة) الذي يـحتفل به
فـي إنكـلتـرا وويـلز في  16 حـزيران
وجّـه الـبــابــا نــداءً قــويًــا إزاء (سـوء

ـعـاملـة اخملـزية الـتي تـتعـرض لـها ا
ـرأة أحــيـانًـا) داعـيًـا إلى (تـكـثـيف ا
اجلــهــود لـدعم إخــوتــنـا وأخــواتــنـا
األضـــعف وألجـل الــتـــزام مـــتـــزايــد

حاربة جميع أشكال االستغالل).
ـؤتـمـر األسـاقـفـة وأوضـحت مـذكـرة 
ــا نـشــرته خــدمـة اإلنــكــلـيــز وفـقًــا 
اإلعـالم الــديـــني الـــتــابـــعـــة جملــلس
األسـاقـفـة اإليـطالـيـ أن (اإلحـتـفال
هـــذا الـــعـــام مـــكـــرس آلفــة الـــعـــنف
ـنـزلي) مـبـيـنـة أن (واحـدة من ب ا
كـل أربع نـسـاء ونـحـو واحـد من كل
نزلي سـتة رجـال يكابـدون العـنف ا
أثـناء حـياتـهم حيث تـواجه امرأتان
كل أسـبوع في إنكلتـرا القتل على يد

زوج أو شريك سابق).
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ؤمن خالل قداس يوم االحد b»”∫ الباب فرنسيس يحيي ا

رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح قد
الــتـقى الـبــابـا في الـفــاتـيـكـان خالل
زيـــارته الى ايـــطــالـــيــا في تـــشــرين
ـــاضـي ووجه لـه دعـــوة الــــثــــانـي ا
لــزيـارة أور وبـيت إبــراهـيم اخلـلـيل
حـيث انـطالقـة الـديـانات الـسـمـاوية
ووعــد الـبــابــا بـتــلـبــيـة الــدعـوة في

ناسب. الوقت ا
 واكــــد صــــالح فـي حـــيــــنـه أن (مـــا
ـسيحـيون وااليـزيديون تـعرض له ا
ـسـلـمـون وغيـرهم من الـعـراقـي وا
مـن جــرائم إبــادة عــلـى يــد تــنــظــيم
تّ إلى تـعاليم داعـش االرهابي ال 
الـدين اإلسالمـي السـمـحـاء بـصـلة)
مـــشــــيـــرا إلى (تـــاريـخ الـــتـــعـــايش
الــســلـمـي بـ جــمــيع األطــيـاف في

ـعـرفـة وتـشــكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة 
اسـبـاب انقـطاع الـتـيار الـكهـربائي
ـسـتـشـفـى وتـوجـيه اجلـهـات عـن ا
الـفنيـة باكمال األعـطال) مؤكدا ان
(بــعض الـلــجـان الــفـنــيـة مــقـصـرة
ايــضــاً في عــدم اصـالح وصــيــانـة
ــصـاعـد ومـولـدات الــكـهـربـاء في ا

ستشفيات).  ا
وكـــان مـــديــر اعـالم دائــرة صـــحــة
احملــافـظــة خـالــد سالمــة قـد افـاد
االحـد بـانقـطـاع التـيـار الكـهـربائي
عـن اجـزاء من مــسـتــشـفى الــصـدر
الـتـعلـيـمي مـنذ  عـشـرة ايام فـيـما
ـسـتـشـفى ذلك مـؤكدا نـفت إدارة ا
اســـتـــمـــرار الـــعـــمل فـي األجـــهــزة

الطبية.
مـن جــــهـــة اخــــرى كــــشـف مــــديـــر
اإلنـتـربـول الـعـراقـي الـلـواء صادق
فـرج عـبد الـرحـمن عن صدور 653
نـشرة حـمراء دوليـة بحق عـراقي
مـطلوب لبغداد.وقال عبد الرحمن

الـعـراق) مشـددا على (أهـميـة اجناز
مــصـاحلـة وطـنـيــة حـقـيـقــيـة تـشـمل
اجلـمـيع وتـسـهم بـشـكل مـبـاشر في
حتــقـــيق الــسالم) مــؤكــدا (أهــمــيــة
تــضـافــر جـمــيع اجلـهــود في اجنـاز
صاحلة).من جانـبه أكد البابا هـذه ا
ـــضـي قـــدمـــا في إحالل (اهـــمـــيـــة ا
االســـتــــقـــرار في الـــعـــراق وعـــمـــوم
ـنطقة) مشيـرا الى  (أهمية تغليب ا
لـــغــة احلــوار والـــتــفــاهم وتـــعــزيــز

التعايش السلمي فيها).
 لــكـن وزيــر خــارجــيــة الــفــاتــيــكــان
الـكاردينال بـارول قال خالل زيارته
دة وجيزة أن الـى العراق بعـد ذلك 
الـظروف في العراق ال تسمح بزيارة
الــبـابـا فـرنـسـيس. واوضح أن (مـثل
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اكـد خـبـيـر في عـلـوم االرض والـبـحار
وجـود عوامل مؤثرة على بيئة العراق
تــتــســبـب بــأرتــفــاع درجــات احلـرارة
بـأعـلى من الـعـدالت الـطـبـيـعـيـة. وقال
ي فــاروق الـزيــدي لـ(الـزمـان) االكــاد
امس ان (مـوجة احلر تـستمـر السبوع
وتــنــتــهي ومـن ثم تــعــود مــرة اخـرى
بـسبب عوامل تؤثر على طقس العراق
مـنـهـا الوضع الـفـلـكي مـقارنـة بـالدول
االخـرى ووقوع البالد في مـنطقة شبه
مـتطـرفة وتـكون اشعـة الشـمس بشكل
عــامـودي فــضال عن تــغـيــر اجتـاهـات
الفـتـا الى ان (ارتـفـاع درجات الـريـاح)
احلـــرارة يـــكـــون اعـــلى من مـــعـــدالته
بـالنسبة لـلتوقيت الطـبيعي). واعلنت
الـــهــيــئــة الـــعــامــة لـالنــواء اجلــويــة
والــرصــد الــزلـزالـي الـتــابــعــة لـوزارة
الــنـقـل عن وصـول درجــة احلـرارة في
مــحـافـظــة الـبـصــرة الى نـصف درجـة
الــغـلـيـان.وقـالت الــهـيـئـة في بـيـان ان
نـاطق كـافة صـحو الى (الـطـقس في ا
الفــــتـــا الى ان (درجـــة غــــائم جـــزئي)
احلــرارة الـعــظـمى في بــغـداد هي 48
درجــة والـصـغــرى سـجـلت  29 درجـة
واضـاف ان (درجـات احلرارة مـئـويـة)
الـعـظمى فـي البـصرة  50 درجـة وهي
اعــلى درجــة حــرارة تــســجل بــالــبالد
فــــيــــمـــا ســــجــــلت درجــــات احلـــرارة

الـصغرى فيها  32 درجـة مئوية). الى
قال مـكـتب األرصـاد الـيـاباني إن ذلـك 
ئة بأن هناك احتماال بنسبة  70 في ا
تـستـمر ظاهـرة إلنيـنيو حـتى الصيف
فـي نـــصف الــــكـــرة الـــشــــمـــالي هـــذا
الـــعــام.وأضــاف أن هـــنــاك احـــتــمــاال
ــئــة أن تــســتــمـر بــنــســبــة  60 فـي ا
الظاهرة إلى اخلريف.وظاهرة النينيو
ـياه هـي ارتفـاع درجـة حرارة سـطح ا
فـي شــــرق ووسط احملــــيـط الــــهـــادي
وعــــادة مـــــا حتــــدث كل عــــدة أعــــوام
وتــــتـــــســــبب فـي تــــلـف احملــــاصــــيل
والـفـيـضـانـات واحلـرائق. في غـضون
ذلك حـذر مـسـؤولـون فـي إنـدونـيـسـيا
مـن احــتــمــاالت وقــوع ثــورات أخــرى
لـبــركـان نـشط عـلى جـزيـرة سـومـطـرة
بـعد أن نفث عـمودا ضخـما من الرماد
ــــا أثــــار الــــذعــــر بـــ الــــكــــثــــيف 
الـسـكان.وثـار بـركان جـبل سـينـابوجن
الـذي شهد تـزايدا في نشـاطه منذ عام
دة تسع دقائق تقريبا األحد  2010 
ــاضي مــطــلــقـا ســحــبــا من الــرمـاد ا
الــبــركــانـي ارتــفــعت لــنــحــو ســبــعــة
كــيـــلــومــتــرات في الـــســمــاء.ولم يــتم
اإلبـالغ عن وقــوع مــصـــابــ بــســبب
ثـورة البـركان لكن مـسؤول يـراقبون
نــشـاطـه وحـذروا من احــتـمــال ثـورته
مـرات أخـرى. ولم تغـيـر السـلـطات من
ـنطـقـة لكـنـها مـسـتوى الـتـحذيـر في ا
حـثت الـسكـان على اسـتخـدام األقنـعة
والـبقاء في منـازلهم لتجـنب أثر تناثر
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اســـتــهل رئــيـس اقــلــيـم كــردســتــان
نــيـجـيـرفـان الــبـارزاني واليـته امس
االثـنـ بالـدعوة لـلتـعاون مع بـغداد
ـركز وحـل اخلالفـات بـ االقـليـم وا
وفـق الـدسـتــور.وقـال الــبـارزاني في
كـلـمة خالل مـراسم تـنصـيـبه رئيـسا
لإلقليم انه (يستذكر دور البيشمركة
واجلـــيش والـــتـــحـــالف الـــدولي في
احلــــــــرب ضـــــــد داعـش االرهـــــــابي
والـتـضـحـيـات الـكـبـيـرة التـي قدمت
) وأضاف أن (جميع لدحر االرهاب
مــكـونــات اقـلــيم كـردســتـان مــدعـوة
ـشـتـرك مـن اجل مـسـتـقـبل لــلـعـمل ا
افـضل لالقـليم والـعراق) داعـيا الى
ـــشــتـــرك مع احلـــكـــومــة (الـــعـــمل ا
االحتادية ضمن اطار الدستور وحل
ــــشــــاكل). كــــمــــا أجـــرى جــــمــــيع ا
الـبارزاني اول التـغييـرات بعد ادائه
الــيـمـ الـقـانــونـيـة تـمـثل بــتـغـيـيـر
شــعــار رئــاســة االقـلــيم حــيث تــمت

اضـافـة اللـغـة االنكـليـزيـة الى جانب
الــلـغـتـ الــعـربـيــة والـكـرديـة.وأدى
الـبـارزاني امـس الـيـمـ الـقـانـونـية
فـي اربـــــيـل في مــــــراسم شــــــهـــــدت
حـــضــورا واســـعــا من داخل إقـــلــيم
كــردسـتــان وخـارجه. واشــاد رئـيس
اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم صـــالح بــدور
رئــيـس اقــلــيم كــردســتــان الــســابق
مـسـعـود الـبـارزاني مـؤكـدا أن ثـقله
سـيـبقى كـما هـو وأن مكـانته لـيست
ــنــصب. وشــدد صــالح فـي كــلــمـة
ـنـاسـبـة عـلى (ضـرورة احملـافـظة بـا
عــلى وحــدة الــبالد والــتــنـســيق مع
حـكومة كردستان في ذلك) الفتا الى
اهـــمــيـــة (تــوطـــيـــد الــعالقـــات بــ
حـكـومتي بـغـداد واربيل). من جـهته
دعــا رئـيس مـجـلس الــنـواب مـحـمـد
احلـــلــبــوسـي الى تــوحــيـــد الــقــرار
الـــســيــاسي فـي بــغــداد مــؤكــدا أن
الـــعـــاصـــمـــة مـــصـــدر قــوة القـــلـــيم
كـردستان. وقال احللبوسي في كلمة
ـراسم إن انتخـاب البارزاني اثـناء ا

رئــيـــســا لالقــلــيـم (مــثــال حي عــلى
احـتـرام الـدستـور).وأضـاف (ننـتـظر
مـن األخ الـــرئــيـس مـــهـــمـــة احلــوار
والـتواصل مع بـغداد الجنـاز العالق
ـلفـات كما انـنا يـجب ان نعمل من ا
عــــلـى ايـــجــــاد احلــــلــــول جلــــمــــيع
ـشـاكل) مـضـيفـا (اعـتـقـد بل اجزم ا
ان الـــرئــيـس ســيـــكــون قـــادرا عــلى
ــهــمــة).واكــد احلــلــبــوسي اجنــاز ا
(ضـــرورة الـــعـــمـل اليـــجـــاد حـــلــول
سـريـعـة وعـاجلـة لـلـمشـاكل الـعـالـقة
سـتقبل لالجـيال الـقادمة) لـتأمـيل ا
داعـيا الى (توحـيد القـرار السياسي
في بــغــداد الســيــمـا ان الــعــاصــمـة
مـصدر قوة لالقلـيم).كما بعث رئيس
الــــوزراء الــــســــابق زعــــيم ائــــتالف
الـنصر حيدر العبادي برسالة تهنئة
الـى الـبــارزانـي جــاء فـيــهــا ( اهــنئ
نصبه الـسيد نيـجرفان البـارزاني 
ــنـــاســبــة اجلـــديــد واوظف هـــذه ا
لـتـاكـيـد قـيم الـتـعـايش والـسالم ب
جــمــيع قــومــيــات واديـان وطــوائف

الـــعـــراق) مـــضـــيـــفــا (اشـــدد عـــلى
مـــســؤولـــيــاته اجلـــديــدة وضــرورة
االنـطالق بهـا لتـعزيـز وحدة الـعراق
وســـــيــــادتـه والــــتـــــوزيع الـــــعــــادل

لــــــثــــــرواتـه).وأكــــــد ان (الــــــعــــــراق
لـلــعـراقـيـ وعـلـيـهم واجب الـوفـاء
له).وأكـد حمـيد الـغزي األمـ العام
ـــــثـل رئـــــيس جملـــــلـس الـــــوزراء 

كـــلــمــته ان (مـن دواعي الــســرور أن
نـاسـبة تـسلم نـكـون اليـوم بيـنـكم 
بـــارزاني مـــنـــصب رئـــيـس اإلقــلـــيم
ـــثـــلـــ عن رئـــيس وحـــضـــورنـــا 
ـهـدي). وأضاف الـوزراء عـادل عـبدا
واطـني (نـتـقـدم بـخـالص الـتـهـنـئـة 
ان مثمن اإلقـليم وحكومتهم والبر
الـدور الــكـبـيـر لـتـمــسـكـهم بـاخلـيـار
ــقـراطـي والـنــهج الــسـلــيم في الــد
ـان اإلقـلـيم بعـد سـنوات اخـتـيـار بر
مـن مـــــــعـــــــانـــــــاة االضـــــــطـــــــهــــــاد
والــديــكـتــاتـوريــة).وتـابـع (نـحن في
احلــكـومـة االحتــاديـة نـدرك ضـرورة
ــركـز ــتـبــادلــة بــ ا االلــتــزامــات ا
لـفات العالقة واإلقـليم وحل جميع ا
وفـق الدستـور واستـناداً إلـى طاولة
ـنـاسـبـة احلـوار والـتـفـاهم وبـهـذه ا
نــؤكـــد ضــرورة إبــعــاد الــعــراق عن
اخلـالفـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة واألزمــات
الدولية والعمل على ترسيخ احلوار
والــتـهــدئــة وضـمــان الـسالم واألمن

نطقة).  جلميع دول ا

ودعـــــــا رئــــــيـس حتــــــالـف اإلصالح
واإلعـمـار عمـار احلكـيم الى تـصفـير
نـــــقــــاط اخلالف بـــــ احلــــكــــومــــة
االحتــاديــة وحـكــومـة االقــلــيم.وقـال
راسم ان احلـكـيم في كـلـمتـه خالل ا
ـكن (عـالقـة الـكـرد بــهـذا الـوطن ال 
الـنـظر لـها من زاويـة اتفـاقيـة سيـفر
او لـوزان او اجلـزائـر او غـيـرهـا من
ـكن النظر االتـفاقيـات فحسب وال 
لـــهــــا من زاويـــة نـــظــــام احلـــكم في
الــعــراقي  مــلـكــيــاً او جـمــهــوريـاً 
ـقـراطـيـاً  بل البد دكـتـاتـوريـاً او د
من الـنـظـر الـيـهـا من زوايـا مـتـعددة
وعــمــيــقــة وشــامــلــة تــاخــذ بــنــظــر
االعـتـبار ذلك الـتاريخ واجلـغرافـيا)
مـــــشــــيــــرا الـى ان (الــــعـالقــــة بــــ
كــــردســــتـــان والــــعــــراق اكـــبــــر من
احلـــــكـــــومـــــات او الـــــشـــــخـــــوص
فــاحلـكـومــات تـتــغـيـر والــشـخـوص
يـــرحــلــون ولـــكن الــوطـن والــشــعب

باق). 
فـي غضون ذلك طالبـت القيادية في

االحتـاد الوطـني الكردسـتاني ريزان
شـيخ دلـيـر الـبارزاني بـالـتـنازل عن
راتــبه خـدمـة ألبـنــاء الـشـعب.وقـالت
فـي بــــيـــــان امس انـه (يــــجـب عــــلى
بـارزاني ان يخصص راتـبه لألعمال
اخلـيـرية واإلنـسانـيـة والثـقافـية في
اإلقــلـيم لـبـنـاء جـســور الـثـقـة بـيـنه
وبـ ابـنـاء الـشـعب وإلثـبـات حـسن

النية في خدمتهم). 
وأضـــــافت انـه (من الـــــضــــروري ان
يـتبرع رئـيس االقليم احلـالي براتبه
ـــرأة لـــلــــمـــشـــاريع الــــتي تـــخـــدم ا
ـا قدمه والـشـباب واالطـفـال جزاءاً 
الــشــعب الــكــردي لـلــمــســؤولـ في
االقــلــيم مـنــذ عـام  1991).وتــابـعت
شــــيخ دلــــيــــر ان (رئـــيـس االقـــلــــيم
نـيجـرفان البـارزاني يجب ان يراعي
رأة ومنحها ماال يقل نـسبة تمثيل ا
ـــنـــاصب في ـــئـــة مـن ا عن  30 بـــا
احلــكــومــة الــقــادمــة نــظــراً لــلــدور
احلــقـيـقي الـذي تـلــعـبه الـنـسـاء في

اإلقليم).

فـي تـصــريح امس إن (هــنـاك 653
مــواطـنــا عـراقــيـا صــدرت بـحــقـهم
نـــشــرات حــمـــر دولــيــة ونـــنــتــظــر
اســـــتــــكـــــمـــــال بــــاقـي اإلجــــراءات
الــقــانــونــيــة الالزمــة بــخــصــوص
). وفي ـطـلـوب مـلـفـات اسـتـرداد ا
مـــا يــخص أمــ بـــغــداد الــســابق
نـعيم عبـعوب الذي أطـلقت سراحه
الـســلـطـات الـسـوريـة أوضح عـبـد
الــرحـمن أن (اإلنـتــربـول الـسـوري
هـو من أشعرنا بإلقاء القبض على
عـبـعـوب وأن هنـاك مـلف اسـترداد
يـجهـز بحـقه مع اجلهـات العـراقية
اخملــتــصــة).وتـابع أن (جنـم الـدين
كـــر مـــحـــافظ كـــركـــوك الــســـابق
ـطـلـوب للـقـضاء الـعـراقي بـتهم وا
مـختلـفة لم يطـلق سراحه إذ يتيح
الــقـانــون الـلــبــنـاني لــلـمــطـلــوبـ
اخلـروج بكفالة بـعد حجز جوازات
ـســتـمـســكـات اخلـاصـة الــسـفـر وا
لفات اخلاصة).  حل استكمال ا
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شـهدت مـحافـظة الديـوانيـة االثن
تـظــاهـرات كـبـيـرة احـتـجـاجـا عـلى
سـتمر سـوء اخلدمـات واالنقطـاع ا
لـــلـــتـــيــار الـــكـــهـــربـــائي.وتـــركــزت
الــتـــظــاهــرات في قــضــاء احلــمــزة
جـــنـــوبي الـــديـــوانـــيـــة حـــيث رفع
ـــتــظـــاهــرون االعـالم الــعـــراقــيــة ا
ـستـمر والفـتـات ترفض االنـقطـاع ا
لـلكـهربـاء واخرى تـطالب احلـكومة
بـاتـخـاذ مـا يـلـزم جتـاه االزمـة.على
صــعــيــد آخــر جنـح  افــراد الــدفـاع
ــحـافــظــة الـديــوانــيـة في ــدني  ا
اطـفـاء حـريق واسع انـدلع فـي احد
الـبـسـاتـ بـقـضـاء الـدغارة امس .
وألــتــهم احلــريق احــد الــبــســاتـ
بـقريـة مرمض بقـضاء الـدغارة قبل
ان يــــتــــمــــكن رجــــال االطــــفــــاء من
الــســيــطـرة عــلــيه قــبل ان تــتـوسع
الـــنــيــران إلى الـــبــســاتــ والــدور
الـسكـنية اجملـاورة. في غضون ذلك
كشفت وزارة الطاقة اإليرانية امس
ـئـة من عـن تـسـديـد الـعراق  50 بـا
ديـونه جراء اسـتيـراد الكـهرباء من
ايـران. وقـال مـسـاعـد وزيـر الـطـاقة
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 أعـلن مـحافظ الـبـصرة اسـعد عـبد
األمـــيـــر الـــعـــيـــداني االثـــنـــ عن
تــوجــيه عــقـوبــات واصــدار اوامـر
اســـتـــبـــدال بـــحق مـــســؤولـــ في
مـستشفيات احملـافظة لـ(تقصيرهم
ـكـتب فـي اجلـانب اخلـدمي.وقــال ا
االعـالمي لـلمـحـافظ فـي بيـان امس
إن (الـــــعــــيــــدانـي وجه بــــاصــــدار
عـقوبات ادارية صـارمة بحق اغلب
ـستـشفـيات مـديري اخلـدمات في ا
ـتـابـعة نـتـيـجـة تقـصـيـرهم بـعدم ا
ــسـتـمــرة وتـلـكـؤهـم في واجـبـهم ا
ـواطنـ بتـقد اخلـدمات جتـاه ا
فـضال عن استبدال بعضهم نتيجة
تــــقـــصــــيـــرهـم الـــواضـح في عـــدم
مــــتــــابــــعـــــة اجلــــانب اخلــــدمي )
وأضـــــاف  أن (الـــــعـــــيـــــداني وجه
بـزيارة مستشفى الـصدر التعليمي
والــوقــوف عــلى مــعــوقــات الـعــمل

الــعـراق الــطـاقــة الـكــهـربـائــيـة من
إيـران عـبـر أربـعـة خطـوط هي خط
كــرمــنـــشــاه  ديــالى وخط ســربــيل
زهــــاب خــــانــــقــــ وخـط عــــبـــدان
الــــــــبــــــــصــــــــرة وخـط كــــــــرخــــــــة
عـمارة.وتغذى هذه احملـافظات عبر

خطوط كهرباء الضغط العالي.
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(نزاعاً عشائرياً اندلع في منطقة
ــحـافــظــة مـيــسـان ابــو رمـانــة 
اثــــنــــاء وجــــود احــــدى الــــفــــرق
ـــفــوضــيــة اجلــوالــة الـــتــابــعــة 
ـا ادى الى إصابة األنتخـابات 
شـــــخـص وتـــــعــــــرض ســـــيـــــارة
ـوظفـ الـى اضرار اثـر اطالق ا
ولفت العـيـارات النـاريـة عـليـهـا)
الى انه ( حــجــز الــسـيــارة من
قــبل قــاضي الــتــحــقــيق لــغـرض
اكتـمـال اإلجـراءات التـحـقيـقـية).
عــقـدت وفي مــحــافــظــة االنــبــار 
قيادتا عمليات احملافظة  للحشد
و اجلـزيــرة مـؤتــمـرا تـنــسـيــقـيـا
أمــنـــيــا لـــلــتـــبــاحث بـــشــأن رفع
مستـوى التنسـيق االمني والذي
ـومـة من شـأنه احلـفــاظ عـلى د

االمن باحملافظة. 
وقال قائد عـمليـات احلشد قاسم
مـصــلح في بــيـان ان (الــعـشــائـر
هي الركـيـزة االسـاسيـة الـداعـمة
حلـــفظ االمـن في مـــنـــاطق غـــرب
االنبـار وهـنـاك تنـسـيق عـال ب
احلــــشــــد والــــقــــوات االمــــنــــيـــة
والــعـشــائــر في اجلــانب االمــني
مـــبـــيــنـــا ان (احــد واالنـــســاني)
ـؤتــمــر الــرئــيــسـة هي اهــداف ا
ـعـلومـات في مـا يخص تقـاطع ا
حــــرق احملــــاصــــيل الــــزراعــــيـــة
وامـــكــانـــيــة تـــوفــيـــر احلــمـــايــة
لـلـمـزارعـ بـجـني مـحـاصـيـلـهم

وتسويقها). 
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d¼UEð…∫ محتجون على الكهرباء في تظاهرة بالديوانية 

rÝ«d∫ كبار شخصيات الدولة العراقية في مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان 

الـــوزراء أن احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
تـبـادلة (تـدرك ضـرورة االلتـزامـات ا
وتــرسـيخ الـعالقـة الــدسـتـوريـة بـ
ــركــز واإلقــلــيم).وقــال الــغــزي في ا


