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طبعة العراق 
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ـــســـتــثـــمــرين رؤوس االمــوال وا
االجــانب من اجـل الــقــضــاء عــلى
االزمة احلالـية وتـوفيـر مجـمعات
وائـطة الـكـلـفـة للـمـواطـنـ فضال
عن تــــوزيع االراضـي اخملــــدومـــة
نـح قروض ـصـارف  وتـوجـيه ا
ميـسرة لـلراغـب بـالبـناء بـفوائد
قــلـيــلــة مـا ســيــنــعـكس ذلـك عـلى
حتريك عـجلـة االقتـصاد وتشـغيل

ايد عاملة ). 
ـنـتدى وكشف تـقـريـر صادر عن ا
ي عن ان  90 االقــتـصــادي الــعــا
دن في العـالم ال توفر ئـة من ا با
مـــســــاكن بـــأســـعــــار مـــنـــاســـبـــة
واطـنيـها  مـتـوقعـا انه  بحـلول
عام  2050 سيـعيش  2.5 ملـيار
شــخص مـن ســكــان احلـــضــر في
ــــــســـــتـــــوى أو مـــــســــــاكن دون ا

سيتحملون تكاليف مالية. 
وقال الـتـقـريـر إن (عـلى الـعالم أن
ـعــاجلــة األزمـة في يـتــحــرك اآلن 
الفتا ـيسـور التكـلفة)   اإلسكان ا
الى ان (تـــكــلــفـــة الــســـكن وكــذلك
وقع حتـظر عـلى النـاس تغـطية ا
ــعــيـــشــة األســاســيــة تــكــالـــيف ا
ا يـهدد عملـهم وحقوق األخرى 
اإلنسان األساسية)  واضاف انه
(في أفــريـــقــيــا يــعـــيش أكــثــر من
نــصف الــســكــان في ظــروف دون
ــســتــوى وتــشــمل الــتــحــديــات ا
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عــزا خـبــيــر اقــتـصــادي اســبـاب
تـفــاقم ازمــة الـســكن في الــعـراق
الى قـوانــ االسـتــثـمــار الـتي ال
غامرة ستثـمرين على ا تشجع ا
بانـشـاء مجـمـعات سـكنـيـة فضال
عـن تــــعـــــثــــر احلـــــكــــومـــــات في
تخصيص االراضي للمستفيدين
  مـنـتـقــدا االجـراءات اخلـجـولـة
في حل االزمـــة الـــراهـــنـــة وعــدم

. توفير سكن مالئم للمواطن
 وقـــال مالذ االمـــ لـ (الـــزمـــان)
امس ان (الـعـراق بـحـاجـة الى 3
ماليــ وحـدة ســكــنـيــة بــحـسب
تقارير وزارة التـخطيط  منذ عام
 2011 حـــــيث وضـــــعـت خـــــطط
الجناز ذلك في حـلـول عام 2022
اال انه مـــــا مــــا اجنـــــز فــــقط 40
ـــئـــة وســبـب هـــذا الــتـــراجع بـــا
الـــكــــبـــيــــر يـــعـــود الـى قـــوانـــ
االســـتــــثـــمــــار الـــتي ال تــــشـــجع
غامرة في انشاء ستثمر على ا ا
مـجــمـعــات ســكـنــيـة اضــافـة الى
االوضـاع االمـنــيـة الـتي ادت الى
احــجـــام الــشـــركــات االجــنـــبــيــة
العامـلة في هـذا القطـاع احليوي
عن القدوم الى الـعراق فضال عن
ضــــــعـف امــــــدادات الــــــقـــــروض
لـلـمـواطـنــ الـراغـبـ في شـراء

وحدات سكنية). 
ــــتــــرفــــة واضــــاف ان (الـــــدول ا
اقــتــصــاديــا هـي فــقط من تــوفــر
سـكــنـا مـالئـمــا لـلــمـواطــنـ امـا
بـاقي الـدول فـتـتـهـرب من تـوفـير
ـواطنـ وتـتـفاوت احتـيـاجـات ا
هــذه االســبــاب من دولــة الخــرى
بــحـسـب االوضـاع االقــتــصــاديـة
اخلـاصـة بـكل مـنـها)  مـبـيـنا ان
(احلكـومات تـعثـرت في حل ازمة
السكن التي يـعاني منـها العراق
نـــتـــيـــجـــة تــــراجع تـــخـــصـــيص
االراضي اخملـدومــة لـلـمــواطـنـ
وبـالــتـالـي ادى ذلك الى انـتــشـار
العشـوائيـات التي تـفتـقر البسط

شروط السكن). 
ودعا االمـ  الى (تعـديل قوان
االستثمار بشكل يسهم في جذب
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مالذ االم

جــــدد مـــاس الــــتـــزام احلــــكـــومـــة
ـانية بـدعم العراق في اجملاالت اال
ــضي كـــافــة  وحـــرصــهـــا عــلـى ا
بـتــوسـيع آفـاق الـتـعـاون الـثـنـائي
بـ البلـدين  مشيـداً بدور العراق
احملــوري من اجل تـعـزيـز اســـــس
الــــــسالم واألمـن واالســـــتـــــقـــــرار.
ووصـل مـــــاس إلى بـــــغـــــداد امس
الــســبت والــتــقى  صـالـح ورئـيس
ـــهــــــــــدي الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
لــبــحث الــتــوتــرات احلــاصـلــة في

نطقة. ا
 وفـي وقت ســـــابـق نــــاقـش وزيــــر
اخلــارجــيـة مــحــمـد عــلي احلــكـيم
ة اني مـاس خالل مكا ونـظيره األ
هــاتـفــيــة سـبل تــطــويـر الــعالقـات

اجلـوهـريـة التـي تـواجه اإلسـكان
بـــأســعـــار مـــعــقـــولـــة عــمـــلـــيــات
االســــــتــــــحــــــواذ عـــــلـى األراضي
ـنـاطق والـلـوائح التي وتقـسـيم ا
تــؤثــر عــلـى اســتــخــدام األراضي
وآلـــيـــات الـــتـــمـــويل وتـــكـــالـــيف
الـتـصـمـيـم والـبـنـاء)  مـؤكـدا أنه
(بـحــلــول عـام   2050 سـيــعـيش
ـئـة من سـكـان أكثـر من  30 في ا
احلضـر في جـمـيع أنحـاء الـعالم

أي نـحو 2.5مـلـيـار شـخص  في
ــــــســـــتـــــوى أو مـــــســــــاكن دون ا
ســيـتــحـمــلــون تـكــالـيـف مـالــيـة)
وتـــابـع الـــتـــقــــريـــر ان ( ضـــمـــان
ـيسـر أمر بالغ األهـمية اإلسكان ا
لـتـحـقـيق الـهـدف  11 من أهداف
ـتحدة ستـدامة لأل ا التنـميـة ا
ــدن والـــذي يــســـعى إلـى جــعـل ا
شـامــلـة لــلـجــمـيـع وآمـنــة ومـرنـة
قـالت ومــســتــدامــة).  بــدورهــا   

ألـيس تـشـارلز الـتـي ترأسـت مدن
الـتـنمـيـة االقـتـصـاديـة احلـضـرية
واخلــدمـــات إن (الـــعـــالم الــذي ال
يستـطيع فـيه سوى عـدد قليل من
الناس حتمل تكـاليف السكن غير
وأضــافت أن (الـتـقـريـر مـسـتـدام)
يسـتـكـشف دينـامـيـكيـات الـعرض
والــطــلب الــتي تــؤثــر في الــقـدرة
عـلى حتــمل الــتـكــالـيف كــمـا أنه
يــــوجه صــــنــــاع الــــقــــرار نــــحـــو

الـثنائيـة في مختلف اجملاالت. الى
ان محمد ذلك   نـاقش رئيس البر
احلـلبوسي مع ولي عـهد ابو ظبي
مـحمد بن زايـد آل نهيـان العالقات
بـ الــبـلـدين وعـددا من الـقـضـايـا
ــســـتــجــدات الــتي تــشــــهــدهــا وا

نطقة. ا
ــكــتب احلــلــبــوسي  وقــال بــيــان 
امـس ان (اللـقـاء تـطـرق الى آلـيات
انية وأهمية تطوير العالقات البر
انات في تعزيز العالقات دور الـبر
ـا يـخـدم الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين 
مــصـلــحـة الــشـعــبـ الــشـقــيـقـ

والـــعـــمل لــتـــحـــقــيـق االســتـــقــرار
لـــلــمــنـــطــقـــة في ظل الــتـــحــديــات

واألزمات التي تشهدها). 

الـــتــــدخالت الـــســـتــــراتـــيـــجـــيـــة
كن واإلصالحات طـويـلـة األجل 
لـــهــذه اإلصـالحــات أن تـــقـــلل من
االعـــتــمـــاد عــلـى أنــظـــمـــة الــدعم
ـــزيــد من احلــكـــومــيـــة وحتــفــز ا
يـسور القابل لـلتطبيق اإلسكان ا
من الـنـاحـيـة الـتـجـاريـة من خالل
السـياسـات الـتي تعـالج الثـغرات
الــنــظــامــيــة في ســلــســلــة قــيــمـة

اإلسكان). 

ضون اوقاتهم مبتهج خالل العيد في البصرة  WŠd∫ اطفال 
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بــحث رئــيـس اجلــمـهــوريــة بــرهم
اني صـالح مع وزير اخلـارجية اال
الــذي يـزور بـغــداد حـالـيــا هـايـكـو
ـتـاحـة مـاس  اســتـثـمـار الـفـرص ا
لـتوطـيد الـتعاون الـثنـائي حتقـيقاً
ـشتـركة  فـيـمـا ناقش لـلـمصـالح ا
ان مـحمـد احللـبوسي رئـيس البـر
انات فـي االمارات تعزيـز دور البر

واستقرار اللمنطقة. 
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس ان
رافق (صالح التقى ماس والوفد ا
له وبــحــثـا تــعـزيــز الـعالقــات بـ
تاحة الـبلدين واستثمـار الفرص ا
لـتوطـيد الـتعاون الـثنـائي حتقـيقاً
ـشتـركـة والسـيـما في لـلـمـصـالح ا
الـــــقــــطـــــاعـــــات االقــــتـــــصـــــاديــــة

والصناعية).
 وشـدد صـالح عـلى (رغبـة الـعراق
واقف مع الدول اجلـادة بتنسيق ا
األوروبــــيـــة بـــشـــأن الــــعـــديـــد من
ـهـمـة والتـطـورات على الـقـضـايا ا
الـسـاحـتـ االقـلـيـمـيـة والـدولـية)
مــجـــدداً (مــوقف الــعــراق الــثــابت
ـنــطــقـة)  مــشــيـداً جتــاه أزمــات ا
بـ(جـهود التـحالف الدولي في دعم
ـــــخــــتـــــلف اجملــــاالت الـــــعــــراق 
انيـا للشعب في مجال ومـساندة ا
سـاعدة اعـادة الـنازحـ وتقـد ا
لــــــــهم)  ولـــــــفـت صـــــــالـح الى ان
ستقر (تـأسيس النظام االقلـيمي ا
وتـعزيـز التـكامل الـدولي اإليجابي
تـبادلة هو ـصالح ا واالعـتراف با
نطقة عن الـسبيل البعاد الـبالد وا
شـــبح الــصــراعــات)  مـــبــيــنــا ان
(الــعــراق جــزء أسـاسـي من عــمـقه
ـــــكن الــــــعـــــربـي واإلسالمـي وال 
الـتخلي عن مسـؤوليات هذا الدور
ـــتــبـــادلــة ــصـــالح ا وفـق مــبـــدأ ا
ـــتـــشـــاركـــة في حتـــقـــيق األمن وا
ـنــطــقــة) من جــانـبه  والــســلم بــا

WOÐUOM « f U:« —Ëœ e¹eFð w³þ uÐ√ bNŽ w Ë l  Y×³¹ wÝu³K(«

UOMO —√ v ≈ Î«dÐ s¹d U *« qIM  w³¹d& jš ‚öD½≈
ـسافـرين والـوفود) حـافالت الـشركـة العـامـة لنـقل ا
واضـاف ان (هذه اخلـطوة تـاتي تمـهيـداً الفتـتاح خط
ـســافــرين بـراً مـن بـغــداد الى ارمــيـنــا والـذي نـقـل ا
سـيـكـون سـبـقـا هـامـآ لــلـمـسـافـرين الـذين يـفـضـلـون

التنقل برآ). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ
اعـلنت وزارة الـنقل عن اطالق اخلط التـجريبي االول
ـسـافرين بـراً من بـغـداد الى ارمـيـنـيـا. وقالت لـنـقل ا
الــوزارة في بـيــان أن (اخلط الـتــجــريـبي االول لــنـقل
ـسـافريـن باجتـاه ارمـيـنـا انطـلق امس الـسـبت عـبر ا
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ــــــتـــــــحــــــدث بـــــــاسم وزارة وصـف ا
اخلـارجــيـة  امس الـسـبت الـعـقـوبـات
األمــريــكـيــة اجلــديــدة بـأنــهــا ارهـاب
اقـتصادي مشيـرا الى انها تثبت زيف
ـتـحـدة الـتـي أبدت مـوقف الـواليـات ا
اسـتعـدادا للتـفاوض مع طـهران.وقال
عـبـاس مـوسـوي في بـيـان صـدر غداة
إعـالن واشـــنـــطـن فـــرض عــــقـــوبـــات
اقـــتــصــاديــة عـــلى "شــركـــة اخلــلــيج
الــفــارسي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات" إن
"أسبوعا واحدا فقط كان كافيا إلثبات
زيـف مزاعم الرئيس األمريكي (دونالد
تــرامب) بـالـتــفـاوض مع إيـران".وقـال
الـرئـيس دونـالـد تـرامب اخلـميس إنه
ـبــاحـثـات مع إيـران إذا يــود إحـيـاء ا
وافــقت عــلى الــتــخــلي عن األســلــحـة
الــنــوويــة لــكنّ طــهــران رفـضـت هـذا
اخلـيـار مـطـالـبـة واشـنـطن ب"تـغـيـيـر
سـلوكـها".واعـتبـر موسـوي العـقوبات
اجلــــديــــدة "إرهـــابــــا اقــــتـــصــــاديـــا"
واســـتــمــرارا "لألعـــمــال الــعـــدائــيــة"
ـستمـرة للبيت األبـيض ضد الشعب ا
اإليـراني. وتابع أن "سياسة الضغوط
الــقــصــوى األمــيـركــيــة هي ســيــاسـة
فـــاشــلـــة جــربـــهــا مـــرارا رؤســاؤهــا
كن سـار خاطئ و الـسابـقون. هـذا ا
لـلحكومـة االمريكية أن تـتأكد من أنها
لـن حتــقـق أيـــا من األهـــداف احملــددة
لـهـذه السـيـاسة". ومـنـذ قرار الـرئيس
األمـــيـــركي دونـــالــد تـــرامب فـي ايــار
 2018 االنـــــســــحــــاب مـن االتــــفــــاق
الـنووي الذي توصل إلـيه سلفه باراك
اوبـــامـــا فـي الـــعــام  2015 تـــواصل
اإلدارة األمـيركية تشـديد اخلناق على
االقــــتـــصــــاد اإليـــرانـي في إجـــراءات
. اغـضبت حـلفـاء واشنـطن االوروبي
وفرضت أول حزمة من هذه العقوبات
في آب ثـم اعقبتهـا باخرى في تشرين
الـــثـــاني الـــفـــائـت. وفي الـــثـــامن من

نــيـــســان ادرجت واشــنــطن احلــرس
الـــثــوري االيـــراني عــلى قـــائــمـــتــهــا
ــنـــظــمــات االرهـــابــيــة الـــســوداء ل"ا
االجـنــبـيـة" بـهـدف تـشـديـد الـضـغـوط
االقــتـصــاديـة عــلى ايــران. وهـو قـرار
يــعـني أن كل من يـتـعـامل مع احلـرس
الـثوري قـد يواجه عـقوبـة السجن في
ـتـحدة. ومـع إعالنه فرض الـواليـات ا
عـقوبـات ضد شركـة اخللـيج الفارسي
لـلـبتـروكيـمـاويات قـال وزير اخلـزانة
االمـيـركي ستـيفن مـنوتـش في بـيان
إنّ "هــذا اإلجـراء هـو حتـذيـر من أنـنـا
ســنــواصـل اســتــهــداف اجملــمــوعـات
الـــقـــابـــضــــة والـــشـــركـــات في مـــجل
الـبــتـروكـيـمـيـائـيـات وأي مـجـال آخـر
والــتي تــقــدم دعـمــا مــالــيـا لــلــحـرس
الــثـوري". ولـفـتت وزارة اخلـزانـة الى
أن اجملـمـوعـة وفروعـهـا تمـثل أربـع
ـــــئـــــة مـن انـــــتـــــاج ايـــــران من فـي ا
ئة الـبتـروكيـميائـيات وخـمسـ في ا

من صادرات هذا القطاع.
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طـوابع بـريـدية صـمـمـها نـاشـطون
مـــــعــــارضـــــون في الـــــعــــام 2012
لـتـوثـيق حـركـة االحـتـجـاجـات ضد
الـنــظـام. وإثـر خـسـائـر مـنـيت بـهـا
ــعــارضــة خالل أمــام الـــفــصــائل ا
ســنـــوات الــنــزاع األولى تــمــكــنت
قـوات النظام مـنذ العام  2015 من
اسـتـعـادة الـسـيـطـرة عـلى غـالـبـيـة
مـعــاقل تـلك الـفـصـائل بـدعم جـوي
روسـي ومـــيـــداني مـن مـــقـــاتـــلـــ
إيـــــــــرانــــــــيـــــــــ وحــــــــزب الـــــــــله
ـا تـوعـدت دمـشق الـلــبـنـاني.ولـطـا
ــنــاطق بــنــيـــتــهــا اســتــعــادة كل ا
اخلـــارجـــة عن ســـيـــطـــرتـــهـــا وفي
مــقـدمـهـا إدلب.ولم تــعـد الـفـصـائل
تـــســــيـــطـــر ســـوى عـــلـى مـــنـــاطق
مـحـدودة بـيـنـهـا اجلـزء األكـبر من
مـحـافـظـة إدلب ومـحـيـطـهـا والتي
تـديرها هـيئة حتـرير الشـام (جبهة
الـنصـرة سابقـاً) كمـا تنتـشر فـيها

فــصــائـل إسالمــيــة ومــقــاتــلــة أقل
ـنــطـقـة التـفـاق . وتـخـضع ا نــفـوذاً
روسـي-تــركي يـــنص عـــلى إقـــامــة
مـنطقة منـزوعة السالح تفصل ب
قــوات الـنـظـام والـفــصـائل لم يـتم
اسـتـكـمـال تـنـفـيـذه. وحـققـت قوات
الـنظام تـقدماً على األرض في ريف
حــمــاة الــشـمــالي لــكن الــفــصـائل
شــنـتّ مــســاء اخلــمــيس هــجــومــاً
إنـدلعت إثـره اشتبـاكات عنـيفة مع
قـوات النظام قـتل خاللها أكثر من
.وأفــاد مـــئــة مــقــاتل مـن الــطــرفــ
ـــرصــد الـــســوري امس الـــســبت ا
ـعـارك في ريف حـماة بـاسـتـمـرار ا
الـــشــمــالي مـــا أودى بــحــيــاة 25
عـــــنــــصــــراً مـن قــــوات الـــــنــــظــــام

وال لها. سلح ا وا
ـعــارك والــقــصف  كــمــا قــتل فـي ا
اجلـــــــوي  22 مـن الـــــــفـــــــصـــــــائل

قاتلة. اإلسالمية وا

{ دمشق - اف ب  : قتل العب كرة
عـارض السوري الـقدم الـسابـق وا
الـبارز عبد الباسط الساروت امس
الـسبت متـأثراً بجـروح أصيب بها
ــعــارك ضـد خـالل مـشــاركــتـه في ا
قـــوات الـــنــظـــام في شـــمـــال غــرب
ســــوريــــا.والــــســــاروت واحــــد من
عــشــرات الــقــتــلى الــذين ســقــطـوا
خالل اشـتـبـاكات عـنـيـفة مـسـتـمرة
مـنذ مساء اخلميس في ريف حماة
الــشــمــالي بــ قــوات الــنـظــام من
جــــهــــة والـــفــــصـــائـل اإلسالمــــيـــة
ـقــاتـلـة من جـهـة ثـانـيـة. ويـأتي وا
ذلك فـي إطار الـتصـعـيد الـعسـكري
ـستـمر مـنذ نهـاية نـيسـان لقوات ا
الــنــظــام وحــلـيــفــتــهــا روسـيــا في
جـــــــنـــــــوب مــــــحـــــــافـــــــظـــــــة إدلب
ومـحـيطـها.وقـبل اندالع الـنزاع في
ســــوريــــا في الــــعـــام  2011 كــــان
الـساروت ( 27عـاماً) حـارس مرمى
ـنــتـخب الـسـوري لـلـشـبـاب لـكـرة ا
الـــــــقـــــــدم ونـــــــادي الـــــــكـــــــرامـــــــة
احلــــــمـــــصـي.ومـع بـــــدء حــــــركـــــة
االحـتجاجات سارع الساروت إلى
االنـضمام إليها واضحى أحد ابرز
االصــوات الـتي تـقـود الـتـظـاهـرات
بـاالنـاشـيد قـبل أن يـحـمل السالح
ــعــارضـة ويــلــتــحق بــالـفــصــائل ا
لـقـتال قـوات النـظام.وقـال القـيادي
فـي فـصـيـل جـيش الــعـزة مــحـمـود
احملـــمـــود لــوكـــالـــة فـــرانس بــرس
أن(الـــســاروت أصـــيب في مـــعــارك
اخلـميس في قرية تل ملح في ريف
حــمــاة الـشــمــالي قــبل أن يــتـوفى
امـس الــــــــســـــــــبـت مــــــــتـــــــــأثــــــــراً
ــرصــد بـــإصــابــتـه).وأكــد مــديـــر ا
الـسوري رامي عبد الرحمن إصابة
الــســـاروت الــذي يُــعــد أحــد قــادة

فــصـيل جـيش الــعـزة. ونـعى قـائـد
جـيش العـزة الذي يـنشط في ريف
حــمـاة الـشــمـالي  جـمــيل الـصـالح
عـلى حسابه على تـويتر الساروت.
وأرفق الــصـالح تــعـلـيــقه بـفــيـديـو
قـد لـلـسـاروت يـنـشـد فـيه أغـنـيـة
مـردداً راجـع يـا حمص  راجـع
يــا الــغـوطــة الــشــرقـيــة.كــمــا نـعى
نــاشـطــون مـعــارضـون وقــيـاديـون
عــــــلى صــــــفـــــحــــــات الـــــتــــــواصل
االجــتــمــاعي الــســاروت ونــشـروا
صــوراً له خالل مـشـاركـته وهـتـافه
فـي االحتجاجات قبل سنوات.وإثر
انــدالع حـــركــة االحــتــجــاجــات في
ســوريـا قـاد الـســاروت تـظـاهـرات
فـي مـديــنــته حـمـص الـتي يــعــدهـا
نــاشــطــون عــاصــمــة الــثــورة ضـد
الــرئـيس بــشـار االســد.ومع حتـول
الـتظـاهرات إلى نزاع مـسلح حمل
الـــســـاروت الـــسالح وقـــاتل قــوات
الـنظـام في حمص قبل أن يـغادرها
فـي الـعام  2014 إثـر اتـفـاق إجالء
مـع قــوات الـــنــظـــام بــعـــد حــصــار
عـارضة اسـتمـر عامـ للـفصـائل ا
ــــة.وخـــســـر فـي الـــبــــلـــدة الــــقـــد
ـرصـد الـسوري الـسـاروت وفـق ا
والـــده وأربــعــة من أشـــقــائه خالل
ـــعـــارك فـي مـــديـــنـــة الـــقــــصف وا
حـمص.وفي الـعام 2014روى فـيلم
عودة الى حمص للمخرج السوري
طـالل ديركـي الـذي نال جـائـزة في
مـــهــرجـــان ســانـــدانس االمـــيــركي
ـستـقلـة حكـاية شـاب لـلسـينـما ا
مـن حمص أحدهـما السـاروت. كما
تـضمن ألبوما غنائيا جمع أناشيد
راجـت خالل التـظـاهـرات في الـعام
 2012 أغــــنـــــيــــة جــــنه بــــصــــوت
الــســاروت. وطُـبــعت صــورته عـلى
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شـــــــــكّل اإلحتـــــــــاد الــــــــوطـــــــــني
الـــكــردســـتـــاني جلـــنـــة  ثالثـــيــة
لــــــــلـــــــتـــــــفـــــــاوض مـع احلـــــــزب
ـقــراطي الـكــردسـتـاني حلل الـد
عـقـدة مــنـصب مـحــافظ كـركـوك .
وقــال عـــضـــو اإلحتــاد الـــوطــني
الـكـردسـتـاني مـحـمـود خـوشـناو
في تــــصــــريح امـس ان (احلـــزب
شـكل جلـنـة ثالثـيـة تـضم كال من
الـنـائب االول لـسـكـرتـيـر اإلحتـاد
كوسرت رسـول وبافل الطـالباني
كتب السياسي أرسالن وعضو ا
ـقراطي بايـز لـلـتفـاوض مع الـد

الكـردسـتـاني حلل عـقـدة مـنصب
مـحـافظ كـركـوك) واشـار الى انه
(من احملـتـمـل أن يـعـقــد إجـتـمـاع
ناقشة ب الوفدين اليـوم األحد 
مسألة احملافظ ومشاركة اإلحتاد
فـي مـــــراسـم تـــــأديــــــة الـــــقــــــسم
لــنــيـجــرفــان الــبــارزاني رئــيــسـا
إلقــلــيم كــردســتـان)  مــبــيــنـا ان
(احلـزب رشح شـخـصــيـتـ فـقط
لـتــولي مــنـصب مــحـافظ كــركـوك
هـــمـــا الـــنــائـب الـــســابـق خـــالــد
ديـر الـسـابق لـشـرطة شوانـي وا
كركوك اللـواء جمال طاهر). ومن
قرر ان يؤدي الـبارزاني اليم ا
الدسـتـوريـة كرئـيس لإلقـلـيم غدا

االثـــــنــــ في مـــــراسم خـــــاصــــة
ـثــلـ عن احلـكـومـة بـحـضـور 
العـراقـيـة وعـدد من الـقنـصـلـيات
األجـــنـــبـــيـــة. في غـــضـــون ذلك 
اكـدت الـنـائـبـة عن كـتـلـة االحتـاد
الوطـني تـوجيه مـجـلس القـضاء
االعــلـى عــدم الـــعــمل بـــالــعـــقــود
ــنــاطق ــلــغــاة في ا الــزراعــيــة ا
ـــــادة 140 ــــــشــــــمــــــولــــــة بــــــا ا
الـدســتــوريـة. واشــارت الــنـائــبـة
ديالن غـفـور فـي تـصـريح الى ان
(السلطـة القضائـية وجهت بعدم
لـغاة العـمل بالـعـقود الـزراعيـة ا
ـادة ــشــمــولــة بــا ــنــاطق ا في ا
 140 من الـدسـتـور)  مـؤكدة ان

(هـــيــــئـــة االشـــراف الــــقـــضـــائي
التابـعة لـلمجـلس ارسلت الـشهر
اجلاري كتابا الى رئـاسة محكمة
كـركـوك وجـهت فـيه بـعـدم العـمل
ـلـغاة في مع الـعقـود الـزراعـيـة ا
ادة  140) ـشمولـة با ناطق ا ا
وكـشــفت غــفـور عـن ان (الـكــتـاب
الـصادر مـن السـلـطـة الـقـضـائـية
يـخـدم الفـالحـ االكواد فـي هذه
نـاطق ويـقف في وجه االطراف ا
الـــتي تــســـعى لـــلــعـــمل بــعـــقــود
الـفالحـ الوافـدين والـتي سـبق
ــــوجب هـــذه ان  الـــغــــاؤهـــا 
طالب ادة). عـلى صـعيـد آخر   ا
زعـــيم ائـــتالف الـــوطـــنـــيـــة ايــاد

عـالوي بـــــــــايـــــــــجـــــــــاد خـــــــــطط
واجهة وستراتيـجيات حـقيقيـة 
اجلـــيل الـــثـــالث لـالرهـــاب.وقــال
عالوي في بـيـان (ســبق وحـذرنـا
مـرارا وتــكـرارا من عــودة اجلـيل
الـــــثـــــالث لـإلرهـــــاب وداعش في
نشـاطـاته اإلجرامـيـة واستـهداف
ارواح الــــعـــراقــــيـــ واألشــــقـــاء
الــعــرب  كــمـا حــصـل في مــصـر
ولـبـنـان وهـو مـا نـحـذر مـنه مـرة
اخـرى)  مــشـددا عــلـى (ضـرورة
ايــجــاد خـطـط وسـتــراتــيــجــيـات
ـواجـهتـه والسـيـما ان حـقـيـقـيـة 
البـيئـة الـسيـاسيـة واالقـتصـادية
ــنــطــقــة لم واالجــتــمــاعــيــة في ا

تـتــغـيــر لـتــكـون طــاردة لإلرهـاب
وحتصن اجملتمعات منه). بدوره
  دعـــــا نــــائـب رئــــيـس الــــوزراء
الــــســـابـق بـــهــــاء االعــــرجي الى
إطالق يــد رئـــيس الــوزراء عــادل
ــهــدي بــاخـتــيــار الـوزراء عــبـد ا
األمــنــيــ وايــضـــا الــعــمل عــلى
ابعاد البالد عن األزمـة األمريكية
اإليرانية.وقـال االعرجي في بيان
امس إن (األحـــــداث والــــظــــروف
الــتي كــانت ســائــدة قــبل دخــول
وإسـقــاطه داعش في عـام 2014 
أربع محافظات عراقية هي ذاتها
ـشهد العراقي في التي تتصدر ا
الوقت احلاضـر لذلك عـلى جميع

ا القـوى الـسـيـاسيـة اإلعـتـبـار 
حدث لتجنّـب ما قد يحصل وذلك
مـن خالل تــــــنــــــاسي اخلـالفـــــات
الشخصيّـة واحلزبيّة وإطالق يد
رئيـس الوزراء بـاخـتـيـار الوزراء
)  داعــيــا الـى (الــعــمل األمـنــيـ
علـى تقـد اخلـدمـات للـعـراقـي
وفوق كلّ ذلك الـنأي بالـنفس كي
ال يكـون الـعـراق جـزءاً من األزمة
األمـــريـــكـــيـــة اإليـــرانـــيـــة وعـــلى
اجلــــــمـــــيـع أن يـــــعـــــلـم أن لـــــدى
نظمات اإلرهابيّة ومنها داعش ا
خــــيــــوط دولــــيــــة تــــعــــمل عــــلى
ــصــاحلــهـا). تــوجـيــهــهــا وفــقـاً 
واعـربت الـسـفـارة األمـريكـيـة في

بــغـداد عـن هـا ازاء إحــالــة قــائـد
عــمــلــيـــات نــيــنــوى الــلــواء جنم
اجلـبــوري عــلى الــتـقــاعــد. وقـال
مـصــدر بــالـســفــارة في تــصـريح
امـس انه (جــــــــرى خالل األيـــــــام
ـــاضـــيــة اتـــصـــاالت بـــ قــادة ا
حكومي وزعمـاء سياسي كان
طرفها الثاني الـسفارة األمريكية
في بغـداد التـي أبدت اعـتراضـها
ـــبــــاشــــر عــــلى إحــــالـــة غــــيــــر ا
اجلبـوري على الـتـقاعـد). وقررت
احلـكـومـة إحـالـة اجلـبـوري عـلى
الـتــقــاعــد خالل الـشــهــر اجلـاري
وتعيـ اللـواء الركن نومـان عبد

الزوبعي بدال عنه. 

وسوي عباس ا
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انـه (يــجب في هــذه األجــواء ارتــداء
البـس الـــقــــطـــنــــيـــة اخلــــفـــيــــفـــة ا
البس الـفــضـفـاضـة واالبـتـعـاد عن ا
ـصــنـوعـة من األلـيـاف الـصـنـاعـيـة ا
والــبـولـيــسـتـر كـمــا يـجب أن ارتـداء
األلـــوان الــفــاحتــة واألبـــيض ألنــهــا
تــعـكس آشــعـة الــشـمس وحــرارتـهـا
فـضال عن ارتـداء غطـاء الـرأس لغـير
احملـجابـات لتجـنب اإلصابة بـضربة
الـشمس أما بالنسبـة للمحجبات من
األفــضل ارتــداء الــقــبــعـات أو حــمل
ــظــلـة هــذا أفـضـل وأكـثــر سالمًـا) ا
مـــــــــشـــــــــددا عـــــــــلـى (عـــــــــدم وضع
مـسـتـحـضـرات الـتـجـمـيل بـالـنـسـبـة
لـــلــســيـــدات ألن احلــرارة الــعـــالــيــة
ـــواد ســـتــــؤثـــر عـــلـى الـــبـــشـــرة وا
واد الـكيـميائـية الـتي حتويهـا تلك ا
ومـن االفـضـل ايــضـا أال يــتـم ارتـداء
ـعدنيـة فهي سترفع االكـسسوارات ا
مـن درجـة حــرارة الــبــشــرة وتـعــطي
إحــســاس بــاحلـرارة)  مــنــوهــا الى
ـيـاه (اهــمـيـة تـتــنـاول الـكـثــيـر من ا
الـباردة سواء عند الـشعور بالعطش
أو ال كــمــا يـجـب أن تـنــاول الــبـدائل
الـصحـية للـميـاه مثل العـصائر ومن
ـفضل أن تكون العصائـر الطبيعية ا
ـــيـــاه الــــغـــازيـــة واالبــــتـــعـــاد عـن ا
ـشـروبــات ذات نـسـبـة والــصـودا وا
الـسكـر العـاليـة والتـقليـل  من تناول
ـنـشـطـة الـتي حتـتـوي ـشــروبـات ا ا
عــلى الـكــافـيــ ألنـهــا تـسـاعــد عـلى
ــيــاه من اجلــسم) ســرعـــة اخــراج ا
ودعـــا الــبــيـــان الى (جتــنـب تــنــاول
األطـعمة السريـعة التي حتتوي على
الـكثـير من الـدهون واالسـتحـمام في
اء مـثل هذه الـظروف يـجب يكـون با
الـبـارد وبـاوقات مـتـقـاربة لـلـتـخلص
مـن آثار الـعرق كـمـا أنه يحـافظ على

ترطيب اجلسم). 

ــرتـفــعــة . وقـال دراجــات احلــرارة ا
قـسم اإلعالم والـتوعـية الـصحـية في
الــوزارة في بـيــان  تـلــقـتـه (الـزمـان)
امس ان (الـتـعـلـيـمـات تـضـمـنت عدم
باشـر الشعة الشمس في الـتعرض ا
األيـام ذات درجـات احلـرارة الـعـالـية
نـزل وعدم ومـن األفضل الـبقـاء في ا
اخلـروج  إلى الشارع   أمـا بالنسبة
لـألطـفــال يــجب ضــمــان بـقــاءهم في
االمــاكن الـبـاردة بـعـيـدًا عن احلـرارة
مهما كان السبب وعدم خروجهم في
هـــذا الـــوقت أبــدًا)  ودعـــا الــبـــيــان
ــواطــنــ الـى (إرتــداء الــنــظـارات ا
الـشـمـسـيـة ووضع واق الـشـمس من
األشـياء الـضرورية عـند اخلروج في
درجـات احلرارة العالية   فـهي تقلل
من الـتأثير الضار للحرارة والشمس
عـلى الـعـيـن والـبـشرة)  الفـتـا الى
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تـوقـع  مـنـبىء جـوي تـسـاقط امـطـار
ــنــاطق خالل رعـــديــة عــلى بــعـض ا
االيـام اجلـاريـة  فـيمـا شـهـدت اغلب
احملـافظـات اجواء حـارة بعـد ارتفاع
درجـــــات احلـــــرارة الـى نـــــحــــو 50
مــئـــويــة. وكــتب صــادق عــطــيــة في
صــفــحــته عــلـى فـيــســبــوك امس ان
(الــتـيــار الـغــربي في طــبـقــات اجلـو
الـعـليـا سـيسـتـمر حـتى نـهايـة شـهر
حــزيــران اجلــاري ونــتـوقـع تـســاقط
ــنـاطق) امــطـار رعــديـة فـي بـعض ا
واكـد ان (هذا االمـر يعد مـؤشراً على
اسـتمـرار حاالت عـــــــدم االستــقــرار
في الــطــقس لـغــايــة نـهــايــة الـشــهـر
تـقـريـبـا). من جهـتـهـا اصدرت وزارة
الـصحة توصيات للمواطن لتجنب

عبد الباسط
الساروت

اياد عالوي
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