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يـؤدي نــيـجـرفـان الـبـارزاني الـيـوم
االثـنـ الـيـمـ الـقانـونـيـة رئـيـسا
القـلـيم كـردسـتـان بـعـد فـوز احلزب
ـقــراطي بـاالنــتـخـابــات الـتي الــد
ـاضـي. حـيث أجــريت في أيــلــول ا
اعـلن االحتاد الوطنـي الكردستاني
ـشــاركــة في مـراسم أداء قــراره بــا
ــنــتــخب الــقــسم رئــيـس إالقــلــيم ا
ــتـحـدث الــقـانــوني الـيــوم. وقـال ا
بـاسم االحتاد الوطني لطيف شيخ
عــمـــر في تــصــريـح عــقب انــتــهــاء
ـكتب الـسيـاسي للـحزب اجـتـماع ا
إنـه (تــــقــــرر فـي اجــــتـــــمــــاع امس
مــشـــاركــة وفــد رســمي في مــراسم
أداء رئــــيـس إقـــلــــيـم كــــردســــتـــان
الـــــقــــسم)  وأضـــــاف أن (الــــوفــــد
ــــشـــارك ســـيــــضم كالً مـن نـــائب ا
األمـــ الـــعـــام لالحتـــاد الـــوطـــني
ــكـتب كــوســرت رسـول وأعــضـاء ا
الـسـيـاسي حـاكم قادر وعـمـر فـتاح
وأرسالن بـايز كما وستـشارك كتلة
ان كـردسـتـان في تلك االحتـاد بـبـر

راسم ايضا). ا
 واســتـكـمـلت اســتـعـدادات مـراسم
أداء رئــــيـس إقـــلــــيـم كــــردســــتـــان
ــــنــــتــــخب الــــبــــارزاني الــــقــــسم ا
ــقــررة فـي الــســاعـة الــقــانــوني وا
احلــاديـة عـشـرة مـن صـبـاح الـيـوم
مـثلي دول الـعالم بـحضـور واسع 
والـــــشــــــخـــــصـــــيـــــات واألطـــــراف
الـسـيـاسـية في كـردسـتـان وبـغداد
ـؤديـة حــيث  تـزيــ الـشــوارع ا
مـن مـطـار أربـيل الـدولي إلى قـاعـة

الـشخصية بأستبدال البطاقة مقابل
صــــرف الـــســـلف) ,وتـــابـع ان (هــذا
ــوضع يـضـيف اعــبـاء اخـرى عـلى ا
تقاعد وقد اعربنا عن رفضنا لهذه ا
ـاسـتـر الـفــكـرة وطـالـبـنـا بـإصـدار ا
كـارد دون اسـتـحـصـال اي مبـالغ من
ـتـقاعـدين). وكـانت شركـة كي كارد ا
قـد نـوهت بتـوقف اصدار الـبطـاقات
فـي الــهـــيــئـــة عـــلى ان يـــتم اصــدار
بــطـاقـات مــاسـتـر كــارد من مـصـرف
الـرافدين والشركة عوضا عنها  ,اما
بـالنسبة لبـطاقات كي كارد الصادرة
مـسبقـا فسيتم اسـتبدالـها باالصدار
اجلـــــديــــد ضـــــمن جـــــدول مــــحــــدد
بــالـتــنـسـيـق مع الـهــيـئـة  ,لــضـمـان
انـسيابيـة وسهولة الـعملية  ,وقالت
الــشــركــة خالل الــتــنــويه (نــطــمــئن
ـتـقـاعـدين بـأن عـمـلـيـة االسـتـبـدال ا
ســتـــتم بــشــكل انــســـيــابي يــضــمن
احلـقـوق واسـتمـرار تـسـلم رواتـبهم
بـصـورة طـبـيـعـية ,ولـن يكـون هـناك
اي تـوقف اثـنـاء عـمـلـيـة االسـتـبـدال
خــدمــة لـلــشــريـحــة). من جــهــته عـدّ
مـتقـاعدون هـذه العـملـية ارهـاقا لهم
واضــافـة مـتـاعب اخـرى لــلـشـريـحـة
فـضال عن استنـزاف مواردهم مقابل
فرض رسوم اخرى  ,مطالب رئيس
الـوزراء بالتدخل اليـقاف ما وصفوه
ــصـــيــر ـــهــزلـــة) والــتـــحـــكم  بـ (ا
شــريـحـة افـنت ســنـوات عـمـرهـا في
خـدمـة الدولـة. وقالـوا في احاديث لـ
(الــزمـان) امس خـالل الـتــظـاهـرة ان
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رفض رئـيـس اجلـمـعـيـة االنـسـانـية
لــلـمــتـقـاعــدين عـبــد الـرضــا شـيـاع
احلــــــفــــــاظي الــــــتــــــجــــــاوز عــــــلى
ــتـقــاعـدين وفـرض اســتـحــقـاقـات ا
اجـتـهادات عـلى حقـوق الـشريـحة ,
ـسـائل الـتي ـتـابـعـة ا فـيـمـا وعـد 
تـقـاعـدون والسـيـما يـعـاني مـنـهـا ا
مـوضـوع صـرف مسـتـحـقات نـهـاية
اخلـدمة مع الهيئة الوطـنية للتقاعد
كن  ,فـيما بـغيـة حلهـا بأسـرع ما 
ــتـقـاعـدين تــظـاهـر الــعـشـرات من ا
الـغـاضـبـ امس االحـد امـام مـبنى
الــهــيـئــة لالحــتـجــاج عـلـى تـأخــيـر
مــكــافـأة نــهـايــة اخلــدمـة لــلــجـيش
الـــســابق واالعـــتــراض عــلـى الــيــة
تـوزيع الـرواتب . وقـال احلـفاظي لـ
(الـزمان) امس ان (مـوضوع مـكافأة
نــهـايـة اخلـدمـة يـجب ان يـكـون كال
حـسب رتـبـته وسنـوات اخلـدمة وال
يــجــوز ان يــتــســاوى الــضــابط مع
الــرتب الــدنـيـا ,وهــنـاك لــقـاء خالل
هــذا االســبــوع مع رئـيـس الـهــيــئـة
احـمـد عـبـد اجللـيل اليـضـاح الـيات
ـكـافـأة حـتى يــتـسـنى لـنـا صــرف ا
سألة للمتقاعدين) ,واضاف شـرح ا
ـتـقاعـدين بأنـهم جـميـعا (نـطـمئن ا
سـيــحـصـلـون عـلى اسـتـحـقـاقـاتـهم
ولـيس من مصلحة الهيئة او وزارة
ـاليـة التجـاوز على احلـقوق الذي ا
سـألة نـرفـضه رفضـا قـاطعـا كـون ا
تـتـعـلق بـحـقـوق شـريـحـة واسـعة),
مــبــيــنــا ان (اخلــطــأ الــفــادح الــذي
وقــعت فــيـه الــهــيـئــة هــو اعـالنــهـا
بـــصـــرف مـــبــلغ  10مـاليــ ديــنـار
ـنــتــسـبي مــكــافـأة نــهــايـة خــدمــة 
اجلـيش السابق دون حتـديد الرتبة
ومـــدة اخلـــدمـــة  ,لـــذلـك يـــعـــتـــقـــد
بلغ اسـتحقاق ـتقاعـدون ان هذا ا ا
وســـيـــصــرف عـــلى اربع دفـــعــات),
وبـــشــأن ايـــقــاف اصـــدار كي كــارد
ـاستـر كارد واسـتـبدالـهـا ببـطاقـة ا
لـلمتقاعدين  ,اكد احلفاظي ان (هذا
ـوضـوع جـاء بـأجـتـهـاد شـخـصي ا
مـن قبل مصرف الرشـيد حيث اتفق
مـع شــركــة الـــنــخــيـل الصــدار تــلك
ــسـتـفـيـدين من الــبـطـاقـات وحـدد ا
5الــذيـن يــرغــبــون بــتــســلم الــســلف

عبد الرضا احلفاظي

(هــــذه عـــمـــلــــيـــة إرهـــاق ومــــتـــاعب
للمتقاعدين واستنزاف للموارد ألنها
مـــقـــابل رســـوم والــقـــيـــام بـــهــا  في
الـــصــــيف احلـــار حـــيث ان أوضـــاع
تقاعدين الـصحية ال حتتمل بـعض ا
ذلـك فـضال عن ان كي كـارد اسـتـوفت
مـن كل مــتــقــاعــد مـبــلـغ عــشـرة االف
ديـنـار فور اصـدار هـويته الـتـقاعـدية
لـــلــمــرة االولى فـي وقت ان مــصــرف
الــرشـيــد يـدعــو إلى اصـدار مــاسـتـر
كــــارد الـــنــــخـــيل  ,فــــلـــمــــاذا ال يـــتم
الـتوحـيد?) ,واشـاروا الى ان (الهـيئة
قـامت بـصرف مـكافـأة نهـاية اخلـدمة
جلــــزء فـــقـط من اجلــــيش الــــســـابق
ـنـحل والـبالـغة  9تـرلـيونـات ديـنار ا
ــكــافـأة فــيــمــا لم يــتم صــرف هــذه ا
لــلـبــعض مــنـهم وحــتى بــعـد تــقـد
الــــبــــعـض اعــــتــــراضــــات بــــرفــــقـــة
ـطـلـوبـة الـتي تـؤيد ـسـتـمـسـكـات ا ا
كافأة رفضت الهيئة شـمولهم بهذه ا
صــــرفـــهــــا وفق مــــســــوغـــات غــــيـــر
صــحـيــحـة) ,مــطـالــبـ بـ (بــتـنــفـيـذ
الـــقــوانــ الـــتي اقــرت فـي مــجــلس
ــمـاطــلــة في صـرف الــنــواب وعـدم ا
تقاعدين) ,واضافوا ان مـستحقـات ا
(الهيئة قامت بدفع راتب واحد خالل
ـدنـي شـهـر حزيـران لـلـمتـقـاعدين ا
بــدال من راتـبـ بــحـجـة انــهـا  تـدفع
ـتـقاعـدين مقـدما و ال يـوجد رواتب ا
مـــصــــرف او دولـــة تـــقـــوم بـــصـــرف
تقاعدون الرواتب مقدما) ,وتـساءل ا
تـقاعد تدبير اموره (كـيف يستطيع ا
فـي ظل هـــذه الـــظـــروف الـــصـــعـــبــة
ـد يده وقـضاء ايـام الشـهر دون ان 
لـالخرين لـطـلب مسـاعدة ,فـهل تـكفي
الـرواتب لتوفـير االحتـياجات وشراء
االدويـــــة?) ,الفــــتــــ الى انه (بــــرغم
ـستـمرة لـزيادة الرواتب ـطالـبات ا ا
اال انه ال يـوجـد اذان صاغـية لـتـنفـيذ
حـــقــوق هـــذه الـــشــريـــحــة والـــرأفــة
بــحـالـهم  ,لــذلك عـلى  الـســيـاسـيـون
واصـحـاب الـقـرار مـراعـاة الـشـريـحة
الــتـي تــكــاد تــهــبـط الى قــاع الــفــقــر
الـعــمـيق وتـنـازع صـعـوبـات احلـيـاة
النـتـظار مـوعـد الراتب الـذي ال يـكفي
اليــام فـقط) ,مــنـاشــدين احلــكـومـة بـ
(ضـــرورة تــعــديل الـــقــانــون وزيــادة
ـا يـتالءم مع اوضـاع هذه الـرواتب 
الـــشـــريـــحـــة الـــتي خـــدمـت الـــدولــة

نيجرفان البارزاني

ســعــد عـــبــدالــله بــعــلــمي الــعــراق
واالقــلـيم. وانــتـخب الــبـارزاني في
ــان ــاضـي من قــبـل بــر  28أيـــار ا
كـردستـان رئيسـاً لإلقلـيم بأصوات
ـانـياً من أصل  81حـضـروا  68بـر
اجلــلـسـة  وسط مـقـاطــعـة كـتـلـتي
االحتـاد الـوطـني واجلـيـل اجلـديد
فــيــمــا امــتــنع أعــضــاء اجلــمــاعــة
اإلسـالمـيــة واالحتــاد الـوطــني عن
الـــتـــصــويـت لــصـــالح أي مـــرشح.
وســتــشــهــد اجلــلــســة الــيــوم أداء
الـبارزاني اليم القـانونية وإبقاء
اجلــلـسـة مـفــتـوحـة لـلــيـوم الـتـالي
ــقـراطي حــيث يــقــوم احلـزب الــد
الـكـردستـاني بـوصفـه الفـائز األول
بـاالنـتـخـابـات التـي أجريت في 30
ــاضي بــتــقــد مـرشــحه أيــلــول ا
ـــــنــــصب رئـــــيس الــــوزراء وهــــو
مـسرور الـبارزاني ليـتم تكـليفه من
قـــبل رئـــيس االقـــلــيـم  بــتـــشـــكــيل
ــرســوم رئــاسي. الى احلــكــومــة 
ذلـك حذر النـائب عن حتالـف الفتح
حـنـ الـقـدو من سـقـوط احلـكـومـة
الــعـــراقــيــة في حــال اي تــنــازل او
تــراجع عن نـتـائـج فـرض الـقـانـون
فـي مـحـافــظـة كـركـوك   مــؤكـدا ان
كــركـوك عـراقــيـة والسـلــطـة لـقـوات
الـبيـشمـركة عـليـها دسـتوريـا.وقال
الــــــقــــــدو فـي تـــــصــــــريـح امس إن
قـراطي الكردستاني (اشـتراط الد
خــروج الـقــوات االمـنــيـة واحلــشـد
الـشـعـبي من كـركوك كـخـطوة اولى
لـلـتـفـاوض عـلى مـصـيـر احملـافـظـة
هـو خـرق دسـتـوري كبـيـر واليـكمن
الـقـبول به)  ولـفت الى ان (كـركوك

مـحافـظة عـراقيـة وال تعـد جزءا من
ـلــفـهـا االقــلـيم كـي يـتم الــتـحــكم 
االمـني من قبل قـوات البيـشمركة)
وتــابـع ان (الــبــيــشــمــركــة وضــمن
الـدستـور هي قوات حـمايـة االقليم
ــــلـف االمن في وال عـالقــــة لــــهـــا 
ـــنــاطق كـــركـــوك او غــيـــرهـــا من ا
خــارج حـدود االقـلـيم)  مــبـيـنـا ان
(اي تـــنــازل او تــراجع عـن نــتــائج
فـرض الـقانـون باحملـافظـة ستـكون
له نـتـائج تـؤدي لـسقـوط احلـكـومة
الـعـراقـيـة)  واكـد الـقـدو ان (اغـلب
الـقوى السـياسيـة الوطنـية ترفض
بــشـــكل قــاطع انــســحــاب احلــشــد
الـــشــعــبـي والــقــوات االمـــنــيــة من
كــركـوك  كـونـهـا مـحــافـظـة تـابـعـة
اداريـا وامنـيا لـلحـكومـة االحتادية
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لـــســـنـــوات طـــوال فــــضال عن فـــتح
تقاعدين حتـقيق بأستغالل مـوارد ا
عـبـر اصدار بـ مدة واخـرى بطـاقة
جـــــديـــــدة ودعــــــوة كـــــبـــــار الـــــسن
الســتــبــدالــهــا) ,مــتــهـمــ كي كـارد
والهيئة بـ (التواطؤ مع مراكز الدفع
ـستـحـقات ـبـاشر نـتـيـجة صـرف ا ا
نهاية الدوام الرسمي اضافة الى ان
ـــبـــالغ عـــنـــد هـــنـــاك نـــقـــصــــا في ا
الـتسـليم).واصـدرت الهـيئة في وقت
سـابق تـوضـيـحا بـشـأن الـيـة صرف
الـــــرواتب الـــــتــــقـــــاعــــديـــــة ســــواء
ـدني لـكل شهرين لـلعسـكري او ا
بــعــد اســتــيــاء الــشــريــحـة مـن هـذا

ــوضــوع ,مـــوضــحــة انــهــا قــامت ا
بــصـرف راتـب واحـد لــلـمــتـقــاعـدين
ــدنــيــ لـشــهــر حــزيــران بـدال من ا
شــهـرين ,مــضـيــفـة بــان راتب شـهـر
ـاضي قـد  تـسـلـيـمه مـقـدما ايـار ا
فـي شــهــر نـــيــســـان.جــاء ذلـك بــعــد
ـــالــيــة عـــلى دفع رواتب مـــوافــقــة ا
ـدنـيـ والـعـسـكـريـ ـتـقـاعـدين ا ا
شـهريا بدال من كل شهرين. من جهة
اخـرى تظـاهر الـعشـرات من موظفي
الـعقـود في شركـة غاز اجلـنوب أمام
مـقـر الـشـركـة احتـجـاجـاً عـلى إنـهاء
عــقـودهم. وقـال مـصـدر في تـصـريح
ــوظــفـ امـس إن (الــعـشــرات مـن ا

ـتـعـاقـدين مع شـركـة غـاز اجلـنوب ا
في الـبصرة بصفة سائق تظاهروا
أمــام مـقـر الـشـركـة احــتـجـاجـاً عـلى
إنـهاء عقـودهم ومنح العقـود لشركة

مقاولة).  
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 { فـــوكـــوكــا  – ا ف ب: حـــذر وزراء
ركزية لدول ـصارف ا ـالية وحكام ا ا
مــجـمـوعــة الـعـشــرين امس األحـد من
اخملـاطر الـناجـمة عن تـفاقم اخلالفات
الـتـجاريـة في ختـام اجـتمـاع هيـمنت
تصاعدة ب عـليه احلرب التجاريـة ا
.ولم يصدر تـحدة والصـ الـواليات ا
الــبـيـان اخلـتـامي لـالجـتـمـاع إال بـعـد
مـــنــاقــشــات طـــويــلــة ومـــعــقــدة بــ
ــتــحــدة والــدول األخــرى الــواليــات ا
األعـضاء في اجملموعة ودارت بحسب
ـشـاركـ بـشـأن سـطـر واحـد بـعض ا
فــيه فــيـمــا قــال مـصــدر مــطـلـع عـلى
مــجـرى احملـادثـات إن (األجـواء كـانت
فـاوضات نحو مـتوترة واسـتغرقت ا
ـشـاركـون في ثـالثـ سـاعـة).وشـدد ا
نـعقد في نـهايـة األسبوع االجـتمـاع ا
ي في في الـيابان على أن (الـنمو العا
طـور االسـتـقـرار على مـا يـبـدو  لـكنه
يــبـــقى ضــعــيــفـــا وال تــزال مــخــاطــر
الـتـدهـور قـائـمة. واألهـم أن اخلالفات
الـتـجاريـة واجلـيـوسيـاسـية تـكـثفت)
ـوقف بــحـسب نص الـبـيـان. وصـدر ا
تحدة اخملـالف الوحيد عن الواليات ا
ثيـر للبلبلة الذي الـتي باتت الطرف ا
قــلب الــنــظــام الــتــعــددي.وكــان وزيـر

اخلـزانة األمريكي ستيفن منوتشن قد
قــال اول امس الــســبـت لــصــحــفــيـ
ان(هـنـاك تبـاطـؤًا في أوروبا والـص
ودول أخـرى. لـكـنـني ال أعـتـقـد إطالقا
ـسـجل في مـنـاطق عدة أن الـتـبـاطؤ ا
مـن الــعـــام هـــو نــتـــيـــجـــة اخلالفــات
الـتــجـاريـة).وكـرر مـنـوتـشن الـتـهـديـد
بـفـرض رسـوم جـمـركـيـة جـديـدة عـلى
الــصــ إذا لم يــتــوصـل الــرئــيــسـان
األمــريـكي دونــالـد تـرامب والــصـيـني
شي جـينبـينغ إلى تفاهم بـهذا الصدد
قررة خالل قـمة مـجمـوعة الـعشـرين ا
فـي نـــهـــايــــة الـــشـــهــــر اجلـــاري  في
أوســاكـا.لــكن شـركــاءه في مـجــمـوعـة
الـعـشـرين أجـمعـوا عـلى لـزوم خـطاب
حتـذيـري.وقـال مسـؤول يـاباني كـبـير
فـي خــتـــام جــلـــســات الـــعــمل األولى
ان(الـعديد من الدول أعـربت عن قلقها
حـيال اخملاطر الـكبرى التي يـواجهها
ي نـتـيــجـة تـصـعـيـد في الـنــمـو الـعـا
احلـرب الـتـجـارية). من جـهـتـهـا أبدت
فـرنسـا بصـورة خاصـة مخـاوف وقال
ــال الـــفــرنــسي وزيـــر االقــتــصـــاد وا
بـرونو لوميـر في تصريح على هامش
االجـتـمـاع إن (حربـا جتـارية سـيـكون
لـها تأثير سلبي مـباشر في اقتصادنا

وحـيـاتــنـا الـيـومـيـة ووظـائـفـنـا نـريـد
جتـــنــبه بــأي ثـــمن).وكــانـت الــنــبــرة
ـديــرة الـعــامـة ــاثـلــة في خـطــاب ا
لــصـنـدوق الــنـقــد الـدولي كـريــسـتـ
الغـــارد الــتي أعــلـــنت امس األحــد أن
(اخلـطـر الـرئـيس نـاجم عن اخلـالفات
تـواصلـة) في إشارة إلى الـتـجاريـة ا
احلــــرب الـــتــــجـــاريــــة األمـــريــــكـــيـــة
الـصينية.وقـالت الغارد في بيان صدر
في خـتام اجتـماع مجـموعة الـعشرين
ــالي (لـقـد الـتـقـيــنـا في وقت يـظـهـر ا
ي إشارات خجولة إلى االقتصاد العا
عـمـلـيـة اسـتقـرار) لـكـنـهـا أضافت أن
(الــطــريق أمــامـنــا ال يــزال مـحــفــوفـا
بـاخملاطر).وبحسب تـقديرات صندوق
الـنقـد الدولي فإن الـرسوم اجلمـركية
تبادلة ب واشنطن وبك شددة ا ا

ـا فـيهـا الرسـوم القـائـمة مـنذ الـعام
ــئـة من ــاضي قــد تــقــتـطع  0,5بــا ا
ي عام إجـمـالي النـاجت الداخـلي العـا
 . 2020وكــانت الغـارد قـد جـعـلت من
ــطـلــقــة) قـبل ــلف (األولـويــة ا هــذا ا
اجـتمـاع مجـموعة الـعشـرين وناشدت
الـدول األعـضاء احلـفاظ عـلى سيـاسة
نــقــديــة مــتــســاهــلــة لــدعم الــنــشــاط
ـصارف االقـتـصـادي.وتـبـقى جـمـيـع ا

ــركــزيــة الــكـبــرى وفي طــلــيــعــتــهـا ا
االحـتياطي الفدرالي األمريكي والبنك
ــركـزي األوروبي وبـنـك الـيـابـان في ا
تـرقـب وعـلى اسـتـعـداد لـلـتـدخل عـنـد

الــضــرورة ولــو أن هــامش الــتــحـرك
أمـامـهـا بـات مـحـدودا بـعـد الـتـدابـيـر
ـكـثـفـة الـتي اضـطـرت إلى اتـخـاذها ا

الية قبل عشر سنوات. منذ األزمة ا
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لــقي خـمــسـة جـنــود أتـراك حــتـفـهم
بـــهــجـــوم شــنــتـه وحــدات حـــمــايــة
الـشعب الكردية السورية على قاعدة
عـــســكـــريــة تـــركــيـــة شــمـــال غــربي
سـوريا.وذكرت وزارة الدفاع التركية
في بــيـان أن (خـمـسـة جــنـود قُـتـلـوا
وأصـيـب خمـسـة آخـرون فـي هـجوم
ـوجـودة لـوحـدات حـمـايـة الـشـعب ا
فـي تل رفـعت عـلى قـاعـدة عـسـكـريـة
تـركـيـة في منـطـقـة غصن الـزيـتون),
ـدافع عـلى وأضـافت أنـه ( الـرد با
مـواقع وحـدات حمـايـة الشـعب عقب
الـــهـــجــــوم). ونـــشـــرت صـــحـــيـــفـــة
األوبزرفر البريطانية تقريرا بعنوان
األسـد يدمر منازل الالجـئ ليفرض
عارضة. وقال سـيطرته على معـقل ا
الـتـقـريـر إن الـنـظـام الـسـوري يـقـوم
ناطق التي بـتفجير منازل عدة في ا
ـعـارضون في كـان يـسيـطـر علـيـها ا
أوقـات سـابـقـة في مـحـاولـة لـتـعـزيز
ـنـاطق قـبـضـته األمـنـيـة عـلى هـذه ا

ويــسـتــشــهـد بــأقـوال رجل األعــمـال
الـسـوري أمجـد فارخ عـلى مـا يفـعله
نطقة الـصناعية الـنظام حاليـا في ا
فـي حي الــقــابــون قــرب الــعــاصــمـة
دمـشق والـتي كـانت تسـيـطـر علـيـها
جــمــاعــات مــســلــحــة مــعـارضــة في
أوقـــات ســابــقـــة. وأضــاف أن االمــر
ــطـا شــائـعــا في مـخــتـلف أصــبح 
أنـــــحـــــاء الـــــبالد وأكـــــده عـــــدد من
الـــنــشــطــاء ووثـــقــوه وأن اجلــمــيع
يــخـــشى اآلن من أن الــنــظــام يــقــوم
بــتــدمـيــر األحـيــاء الــتي بـادرت إلى
الـثورة ضده مـستغال حـال الفوضى
فـي أعــقــاب احلــرب األهـــلــيــة الــتي
شــهــدتــهــا الــبالد وحتت ســتــار مـا
يـســمـيه الـنـظـام عـمــلـيـات (تـطـهـيـر
عـسـكريـة من بـقايـا اإلرهـاب).واشار
ــعــهــد األوروبي الــتــقــريــر الى أن ا
لــلــسالم نــشــر تــقــريــرا أكـد فــيه أن
الـنـظـام الـسـوري أعـلن تـفـجـيـر344
مـبـنى بـشكل عـلـني بحـجـة عمـلـيات
الــتــنـظــيف والــتـطــهـيــر في أعــقـاب

احلرب. 

bŽu  dš¬ b¹b%

 s¹ezUH «  «“«uł rÒK ²  

Z(« WŽdIÐ
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

حــددت الــهــيـــئــة الــعــلـــيــا لــلــحج
ــقـبل آخـر والـعـمــرة يـوم األحـد ا
مـــوعـــد لـــتـــســـلم جـــــتـــتـــــوازات
الــفــائــزيـن بــقــرعــة احلـج لــلــعــام

اجلاري.
ــتــحــدث بــاسم الــهــيــئــة  واكــد ا
حسن الـكنـاني في بـيان امس ان
قـبل آخر (الهـيئـة حددت األحـد ا
موعد الستالم مكـاتبها في بغداد
واحملـافـظـات مـعـامالت الـفـائـزين
بــقــرعــة احلج لــهــذا الــعــام الــتي
تتضمن تسديد الدفعة الثانية من
احلج وتـســلــيم جــوازات الـســفـر
وغـــــــيـــــــرهــــــــا من اإلجــــــــــراءات

اإلدارية).
  واضـــاف انـه (في حـــالــــة عـــدم
مراجـعـة الـفـائـزين بالـقـرعـة لـعام
ـكـاتب الـهـتـتـتـتـيـئـة وعدم  2019 
ــدة تــســلــيم جـــوازاتــهم ضــمن ا
احملــددة ســـيـــــتــأجـــلـــون لــلـــعــام

قبل). ا
وكـانت الـهـيــئـة قـد دعت في وقت
ســــابق الــــفــــائــــزين بــــالــــقــــرعـــة
اإللكترونية لهذا العام  2019 إلى
تسديد الدفعـــــــــــــــة الثانية من
تـــكــــلــــفـــة احلـج وتـــســــلـــــتــــــــيم
جـوازاتـهم السـتـحـصـال تـأشـيرة

احلج.
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رجــحـت الــهــيــئــة الـــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـــوزارة الـــنـــقل تـــصــاعـــد الـــغـــبــار
وانـخفـاض بدرجـات احلرارة ابـتداء
من يـوم غـد الـثالثـاء. وقالت الـهـيـئة
فـي بــــيـــــان امس إن (الـــــطـــــقس في
ـنطقة الوسـطى سيكون صحوا مع ا
قــطـع من الــغــيــوم وحــركــة الــريــاح
شــمـالــيـة غــربـيــة خـفــيـفــة مـســبـبـة
تــصـاعــد غـبــار في بــعض االمـاكن),
ــــنـــطــــقـــة واشــــار الى ان (طــــقس ا
الـشماليـة سيكون غائـما جزئيا وفي
بـعض االماكن يـكون غـائم مع فرصة
لـتـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة ومـتـفـرقة),

نطقـت الوسطى مـبينا ان (طـقس ا
واجلـنوبـية يـوم االربعـاء صحوا مع
بــعض الــغـيــوم فــيـمــا سـتــنــخـفض
درجـات احلـرارة درجات عـدة وتابع
الـبـيان ان (الـريـاح ستـكـون شمـالـية
غـربـية خـفـيفـة الى مـعتـدلـة السـرعة
تـنشط خـالل النـهار مـسبـبة تـصاعد
الــغـبـار). وتـشــهـد الـبالد خالل هـذه
االيـــام ارتــفـــاعــا كـــبــيـــرا بــدرجــات
احلــرارة وصـلت في بـعض االحـيـان
الـى اكـثــر من  50درجــة مــئــويـة في
مـديـنـة الـبـصرة ,حـيث سـجـلت اربع
مـدن عـراقيـة يوم امس أعـلى درجات
احلـرارة في الـعـالم. ونـشرت مـحـطة
بالسـيـرفيـلي في كـاليـفـورنيـا جدوالً
يـــضم  15مـــنــطـــقــة ودولــة بـــأعــلى

درجـات احلرارة في الـعالم ,واوضح
اجلــدول ان مــنــطــقــة جــاكــوب آبــاد
ســــجــــلـت اعــــلى درجــــات احلــــرارة
بـالـعالم والـتي بـلغت درجـة احلرارة
فــيــهـا  50.1درجــة تـلــيــهـا مــنـطــقـة
مــطـربـة فـي الـكـويت بــدرجـة حـرارة
تــبــلغ  49.8درجــة ومـن ثم مــنــطــقـة
احلـسـ في الـبـصرة بـدرجـة حرارة
بــلـغت  49.4درجــة مــئـويــة. واشـار
اجلـــدول الى ان الـــبــصـــرة احـــتــلت
ـرتـبـة  13بـاجلـدول بـدرجـة حرارة ا
بـلغت  48درجـة تـليـها مـنـطقـة بدرة
رتبة  14بدرجة حرارة فـي واسط با
بــلـغت  47.7 درجــة مـئــويـة ومــنـثم
ـرتـبة  15بـدرجة مـديـنـة العـمـارة با

حرارة بلغت  47.6 درجة مئوية.
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