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الــنـواب ونــائـبــيه ورئـيـس واعـضـاء
الـلــجـنـة الـقـانـونــيـة وجلـنـة االقـالـيم
واحملـافـظـات والـلـجـان االخـرى الـتي
شــاركت في الـنــقـاشـات والــتـصـويت
ـــا بـــذلـــوه من جـــهـــد ووقت عـــلـــيـه 
واجـتـمـاعـات مـتـعـددة لـلـوصـول الى
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلـتــعــديالت
وبـالتالي اقرار القانون بكامله وكذلك
الـكـتل الـنـيـابـيـة في مـجـلـس الـنواب
الـتي دعمت وصوتت عـليه).كما أشاد
ـفـوضـ بـ(احلـكـومـة التي مـجـلس ا
ـتـاحة في اسـهـمت بشـتى الـوسائل ا
تـــقـــريب وجـــهـــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن
الــتـعــديالت عـلـى الـقــانـون ودعــمـهـا
الـكـامل القراره فـضال عن الـدعم الذي
ـفـوضـية االنـتـخـابـات الجناز تـولـيه 
مــهـامـهــا في اجلـوانب الـتي تــتـعـلق
بــتـنـفـيــذ مـتـطــلـبـات عــمـلـهـا). ورأى
الــنـائب األول لـرئـيس اجملـلس حـسن
الـكعـبي ان إقرار الـقانـون يعـد ركيزة
أســاسـيــة لـتــعـزيــز االسـتــقـرار.وقـال
الـــكــــعـــبي في بــــيـــان أن الـــقـــانـــون
ـتضـمن اجراء االنتـخابات احملـلية (ا
ا فيهـا محافظة بـجميع احملافـظات 
كـركـوك الـعـزيـزة  بـعـد مـضي اكــــثر
من 14 عـــــامـــــا عـــــلى إجـــــراء آخــــر
انـتخابات فـيها  يعد ركـيزة أساسية
ـدن  وتـثـبيت في عـمـلـيـة اسـتقـرار ا
قراطيـة في البالد سيما األسس الـد
وكـونه يعـكس إرادة النـاخب العراقي
في اخـتـيـار إدارات مـحـلـيـة قـانـونـية
تـــــقـــــدم له افـــــضل اخلـــــدمــــات دون

تاخير). 
وأشــار إلى أن (مـجـلـس الـنـواب كـان
قــد خــصص مــيــزانـيــة كــبــيــرة جـدا
لــتـــنــمــيــة اإلقــالــيم  وهــذه األمــوال
بـحاجة ألشـخاص مخـلص لـشعبهم
وأكـفـاء بامـتيـاز قـادرين على إدارتـها
وتـبــويـبـهـا بـصـورة جــيـدة ومـهـنـيـة
ونـزيـهـة وحتـويـلـهـا إلى مـشـروعات
واطن ذات أولـويـة ومـلـمـوسـة لـدى ا

في عموم احملافظات).
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حــظي إقـرار مـجـلـس الـنـواب تـعـديل
قـانون انتـخابات مجـالس احملافظات
بـــارتـــيـــاح شــــعـــبي ورســـمي بـــعـــد
الـوصـول الى صـيـغة تـوافـقـيـة انهت
مــشـكـلـة انـتــخـابـات كـركـوك . وجنح
ان مـساء اول امس من فك عقدة الـبر
انــتـــخــابــات كــركــوك الــتي ظــلـــــــت
مـعلـقة  15 سـنة من دون حـل بعد ان
امـضى النـواب تسـع ساعـات متـصلة
حلــسم مـسـائـل اسـاسـيــة في تـعـديل
الـقانون في وقت طالبت كتلة احلزب
ـقـراطي الـكـردســتـاني بـتـأجـيل الــد
ــتــعـلــقـة الــتــصـويت عــلى الــفــقـرة ا
بـكركوك وعند رفض طلبها انسحبت
فـي الــســـاعـــات الــسـت االخــيـــرة من
ـطولـة الـتي اسـتـمرت الى اجلـلـسـة ا
مـا بعد الساعة الـعاشرة مساءً والتي
شــهـدت مـداوالت طـويــلـة افـضت الى
ن فـيـهـم االحزاب اتـفـاق الـغـالـبـيـة 
قراطي عـلى صيغة الـكردية عـدا الد
تــوافـــقــيــة كــانت مـــرضــيــة جلــمــيع
مـكــونـات كـركـوك وجـرى الـتـصـويت
بــالـغــالـبـيــة عـلى اجــراء انـتــخـابـات
ا يـجري في مـجالس كـركوك اسـوة 
ـفوضـية بـقـية احملـافـظات. ورحـبت ا
سـتـقلـة لالنتـخـابات بـإقرار الـعـليـا ا
الـتـعـديل.وقـال بـيـان لـلـمـفـوضـيـة ان
(إقـرار الـقـانـون يـعد خـطـوة مـتـقـدمة
ـفـوضـيـة ومــبـاركـة من اجل اجنــاز ا
ـهامـها اسـتعـدادا الجراء انـتخـابات
مـــجـــالس احملـــافــظـــات في االول من
ـــــقــــبل وهـي عــــلى ا نـــــيــــســــان ا
االســـتـــعــداد لـــلـــمــضـي في اجلــدول
الـزمني الـذي وضعـته لتـنظيم وادارة
الـعمـلـية االنـتخـابيـة) داعيـا الشـركاء
االســــاســــيــــ الى (بــــذل اجلــــهـــود
والــتــنــســيق مــعـهــا من اجـل اجنـاح
احلــدث االنـتــخــابي) وأشـاد مــجـلس
ـفـوضـ في بـيانـه بـ(هيـئـة رئـاسة ا
ــتـمـثــلـة بـرئــيس مـجـلس ـان ا الــبـر
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ـعـنـيـة الى ودعـا الــكـعـبي اجلـهـات ا
(تـهـيـئة جـمـيع مـستـلـزمـات العـمـلـية
االنـتـخابـيـة وتوفـير جـمـيع اجلوانب
الـفنية والـلوجستيـة واألمنية الالزمة
والـكفـيلـة بنـجاح عـملـية االنـتخـابات
ــا يـحـفظ نـزاهــتـهـا وحـيــاديـتـهـا).
وعــزا مــجــلس الــنــواب الــذي صـوّت
عــلى قـانـون الــتـعـديـل االول لـقـانـون
انـتـخـابـات مجـالس احملـافـظـات غـير
ـنتظمـة في إقليم واالقضيـة التابعة ا
ــقـدم لــهـــــا رقم  12 لــســنـة 2018 ا
جلــنــتي االقـالــيم واحملــافــظـات غــيـر
ـنـتظـمـة في اقلـيم والـقانـونـية الى ا
الــرغـبـة في (اجـراء انــتـخـابـات حـرة
ونـزيـهـة وعـادلـة جملـالس احملـافـظات
ـنتـظـمة بـإقـلـيم واالرتقـاء بـها غـيـر ا
ومـــشــاركــة شـــرائح اجملــتـــمع كــافــة
واسـتخدام أجهزة النتائج وتخفيض
شـرط العـمر للـمرشح وضـمان توزيع
تنافسة). عادل للمقاعد ب القوائم ا
وفـي ردود االفـــعــال االخـــرى اعـــربت
الـنـائب لـيـال الـبيـاتي عن امـلـهـا بأن
تـكون انـتخـابات مـجالس احملـافظات
ــقـبـلـة خـطـوة نــحـو الـتـقـدم.وقـالت ا
الـبـيـاتي فـي بيـان ان اجملـلـس صوّت
ـعدل يـوم عـلى قـانـون االنـتـخـابـات ا
وهـو (امر مهم).واضافت ان (القانون
ضـمن انهاء عـمل مجالـس احملافظات
فـي االول مـن شــــــــــــــــــبــــــاط 2020
واجـــراء االنــتـــخــابـــات في االول من
ـقـبل اضـافة الى تـخـفيض نـيـسان ا
مـقـاعد مـجـالس احملافـظات).واوضح
الـــنــائب عن حتـــالف ســائــرون سالم
الـشمري امس ان تعـديل القانون مرر
بـاالغـلـبـية وان مـا حتـقق بـخـصوص
كـركوك جـاء بتوافق اجلـميع. ومضى
قـائال في بيان ان (ما  االتفاق عليه
بـخصوص كـركوك ضمن الـقانون هو
ـفـوضـيـة بـتـدقـيق مـطـابـقـة الـتــزام ا
ســجل الـنــاخـبــ في كـركــوك مـابـ
الـبـطاقـة الـتمـوينـيـة وهويـة االحوال
ــدنـيـة عــلى ان يـتم حــذف االسـمـاء ا
الــتي ال تـتــطـابق بــ الـســجـلـ من
سـجل انـتخـابـات كركـوك في مـوعــــد
اقــصــاه  31 كــانــون الــثــاني 2020
عــلى ان  يــتـم عــزل االسـمــاء الــتي ال
تـتــطـابق بـ الـسـجـلـ وبـ سـجل
انـتـخابـات كـركوك احلـالي يـستـثنى
مـنه الـذيـن اشـتـركـوا إجـراءات جلـنة
ـــــشــــكـــــلــــة تـــــقــــصـي احلــــقـــــائق ا
ـــــــــادة  140 مـن ــــــــــوجــــــــــــب ا
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رجــــحت هـــيـــئــــة االنـــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الـــنــقل جتــاوز درجــات احلــرارة في
ســبع مـحـافـظـات يـوم غـد اخلـمـيس
حــاجـز الـ 50 مــئـويـة  مــضـيـفـة ان
ـدن حـرارة الـبـصـرة سـتـكـون اشـد ا
بـبـلـوغ الـعـظـمـى فـيـها  52 مـئـويـة.
وبـحسب تقـرير للهـيئة اطـلعت عليه
(الــــــزمــــــان ) امـس فــــــإن (درجـــــات
احلـــرارة ســتــرتـــفع الــيـــوم لــتــصل
الــعـظـمى في بـغـداد الـيـوم االربـعـاء
وغـدا اخلـمـيس  50 مـئـويـة وفي كل
ـثنى 50 مـن النـاصريـة ومـيسـان وا
ذكورين وفي كل و 51 في اليوم ا

مـن الــنــجف والـــديــوانــيــة 50-49 
مــــئـــويــــة) كـــاشـــفــــة عن ان درجـــة
احلـرارة في البـصرة ستـكون  اليوم
االربـعـاء  51 وتـرتـفع غـدا اخلـميس
الى  52 فـيما تـكون في الـسليـمانية
 46 و 45 عـــلى الــتــوالي). وبــلــغت
درجـة احلـرارة الـصـغـرى فـي بـغداد
امس 27 والــعــظــمى  46 مــئــويــة).
وبـشـأن طـقس اليـوم األربـعـاء قالت
الـهيئـة في بيان ان (الطـقس سيكون
ـنـطــقـتـ الــوسـطى مـشــمـسـاً فـي ا
حـاراً وفي الـشـمالـيـة مشـمـسا وفي
اجلــنــوبــيــة مــشــمــســاً حــاراً جــداً)
وأضـــــــاف ان (طــــــقـس يــــــوم غــــــد
اخلــمـيـس سـيــكـون مــشـمــسـاً حـاراً
وتــرتـفع درجــات احلـرارة قــلـيال في

الـــوسط ومـــشــمــســـاً والتــغـــيــر في
درجـــــات احلــــرارة في الــــشــــمــــال)
مـضيـفا انه سـيكـون (مشـمسـاً شديد
احلــــرارة مـع بــــعض الــــغــــيــــوم في
ـمــلـكــة الـعــربـيـة اجلــنـوب) . وفـي ا
الـسـعـوديـة ضـربـت عـاصـفـة تـرابـية
شـديدة مناطق مـختلفـة وتسببت في
باني وأدت إلى حتـطم السيـارات وا
تــدني مـســتـوى الــرؤيـة األفــقـيـة في
ــفــتــوحــة وخــاصـة عــلى ــنــاطق ا ا
الــــطــــريـق الـــســــاحــــلـي بــــ جـــدة
ومـحافـظة ينـبع وطريق أمـلج وينبع
الـنخل. وذكـرت وسائـل إعالم محـلية
أن (مــحـافــظـة يــنـبع تــعـرضت امس
لــريــاح شـديــدة وحـمــلت الــعـاصــفـة
أجـسـامـاً ثـقــلـة ورمت بــا عـلى مـبان

ومـركبـات كانت مـتوقـفة وأحـدثت بـا
أضــرارا جــســيــمــة عـدة).مـن جـهــته
رجـح مــخــتـص لــبــنـــاني بــاألحــوال
اجلـــويــة ان يـــضــرب غـــرب روســيــا
وشــــرق اوروبـــا عــــواصف رعــــديـــة
وهـطوالت طوفانـية مصحـوبة برياح
تـصل سرعتها الى  115  كـيلو مترا
فـي الـسـاعة يـنـتـج عـنـهـا فـيـضـانات
واقـــــتـالع األشــــجـــــار واضـــــرار في
ـــنـــازل .وقـــال ايــلي الـــســـيــارات وا
خـنـيصـر عبـر صفـحته عـلى فيـسوك
ان (مـنخـفضات جـوّية عـاصفة وذات
فـعـالـيـة قـويـة تـضـرب غـرب روسـيا
وشــرق اوروبــا مــصــحــوبــة بــريــاح
تـصل سـرعـتـها الى 115 كـيـلو مـترا
فـي الـــســــاعــــة وعــــواصف رعــــديـــة
وهــطــوالت طـوفــانــيـة يــنـتـج عـنــهـا
فـــيــضــانــات فـي مــدن عــدّة واقــتالع
األشـــجــار واضـــرار في الـــســيــارات
ـــنـــازل األمـــر الـــذي عـــانت مـــنه وا
.وتـعـاني رومــانـيـا اول امس االثـنـ
مــــوســـكــــو واوكـــرانـــيــــا وســـوشي
وجـورجـيا من طـقس شتـويّ عاصف
طــيــلــة األســبــوع يـتــرافق مـع تـدني
بـدرجات احلرارة ويـختلف األمر في
غــــرب اوربـــــا الــــتي شــــهــــدت امس
الــثالثـاء ارتـفــاعـاً بـدرجـات احلـرارة
بـــخــاصـــة في فـــرنــســـا وايــطـــالــيــا
وبــلـجــيـكـا واســبـانــيـا والـبــرتـغـال.
ويـسـاهم هـذا الـوضع بزيـادة نـسـبة
احلـرائق في الـبـرتغـال الـتي حتوّلت
غـــابـــاتــهـــا في األيـــام األخـــيــرة الى
جـحيم ناري بسبب السنة النار التي

التهمت مساحات شاسعة منها.
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هدي تـلقى رئيس الوزراء عـادل عبد ا
رافق له خالل زيارته طهران والوفد ا
مــسـاء اول امس تـطـمـيــنـات ايـرانـيـة
الحـة بــشـأن ضــمــان حـريــة حـركــة ا
اآلمـنــة في اخلـلـيج الـعـربي ومـضـيق
هـرمـز وخـلـيج عـمـان واحـتـرام حـرية
الحـة الدوليـة . ووفقا لـنائب رئيس ا
الـوزراء لـشـؤون الـطـاقـة وزيـر الـنـفط
ثــامـر عــبــاس الـغــضـبــان الـذي رافق
رئــيس الــوزراء فـي زيــارته لــطــهـران
س خالل لقائه بـالرئيس فـإن (الوفـد 
االيــراني حـسن روحـاني تـطـابـقـا في
وجـهـات النـظر بـشـأن ضرورة ضـمان
حـريــة حـركـة نـاقالت الـنـفط والـسـفن
الـتــجـاريـة في مـيـاه اخلـلـيج الـعـربي
ومــضــيق هــرمــز واحـتــرام الــقــانـون
الحـة الــدولي الــذي يـضــمن حـريــة ا
جلــمـيع دول الـعـالم وخـصـوصـاً دول
ـــنــطــقــة). وأضـــاف الــغــضــبــان ان ا
(جــمـيع األطـراف تــؤكـد ضـرورة عـدم
ـواقف الذي ينعكس تـصعيد وتأز ا
ـنطقـة واللـجوء بدال من سـلبـاً على ا
شاكل الـعالقـة باحلوار ذلـك الى حل ا
الـهادى البـناء  وهذه خـطوة ومؤشر
إيــجـابي)  مــشـيــراً الى (الـدور الـذي
يـــقـــوم به الـــعـــراق من اجـل تــقـــريب
وجـهـات النـظـر ونزع فـتـيل األزمة في
ـنطقة).وشدد الغـضبان على (أهمية ا
مضيق هرمز في حركة ومرور ناقالت

ـنـطــقـة والـعــالم الـتي الــنـفط لــدول ا
تـصل مـعـدالتهـا الـيـوميـة الى اكــــــثر
من  18 مـــلــيـــون بــرمـــيل بـــالــيــوم)
مــوضــحــا ان (الــعــراق يــصــدر عــبــر
مـضيق هـرمز كمـيات كن الـنفط اخلام
تــتـــراوح مــعــدالتــهــا مــا بــ  ثالثــة
مـالي و 400 الـى ثـالثــــــة مـاليــــــ
و 500 ألـف برمـيل بـالـيـوم فضال عن
تــصــديـر الــغــاز الــسـائـل ومـكــثــفـات
ـهـدي الى بـغداد الـغـاز). وعـاد عـبـد ا
في وقـت مـتـأخـر من الـلــيل مـخـتـتـمـا
زيــارة الى طـهـران اسـتـمـرت سـاعـات
عـدة  ألـتـقى خاللـهـا روحـاني وبحث
مـعه (العالقات ب البلدين والشعب

ظــريـف رئــيس الــوزراء الــبــريــطــاني
لـكــنه ــنــتــخب بــوريس جــونــســون ا
وصف عـملية احـتجاز حكـومة رئيسة
الــوزراء تــيــريــزا مــاي لــنــاقــلـة نــفط
إيــرانـــيــة بـ(الــقــرصــنــة) مــؤكــدا إن
طـهران ال تسعى للـدخول في مواجهة
مـع لنـدن .وكـتب ظـريـف عـبر حـسـابه
فـي تـــويـــتـــر امس (أهـــنئ نـــظـــيـــري
الـسابق بوريس جونسون على توليه
مــنـــصب رئــيس وزراء بــريــطــانــيــا)
مـضيفا ان(إيران ال تسـعى للمواجهة;
لـكن لـديـنا سـاحال بـطول  1500 مـيل
عــلى اخلـلـيـج..هـذه مـيــاهـنـا وسـوف
نـحمـيهـا).وتابع ان (احـتجـاز حكـومة
مـاي لـنـاقـلـة نفط إيـرانـيـة بـإيـعاز من
ــتـــحـــدة هــو قـــرصـــنــة الـــواليـــات ا
بـوضـوح وبـبـساطـة).وفـاز جـونـسون
ي على منافسه وزير اخلارجية جير
قبل نـصب رئيس الـوزراء ا هـانت 
في بـريـطانـيا بـحسب نـتائج أعـلنـها
حـــزب احملـــافــــظـــ امس الـــثالثـــاء.
وكــانت الـســلـطــات الـبــريـطــانـيــة قـد
ــاضــيــة اعـــلــنت مــســـاء اجلــمــعـــة ا
احـتجـاز ايران نـاقلـة نفط  تـابعـة لها
في مــضـيق هــرمـز لـ(عــدم مـراعــاتـهـا
الـقـوانـ البـحـريـة الدولـيـة) مـا أثار
تـوتـرًا في الـعالقات بـ الـبـلدين. في
ـقـابل قـال هـانت إن بـالده ستـسـعى ا
لـتشكيل بـعثة مشـتركة بقـيادة أوربية
الحة في مضيق هرمز. لـضمان أمن ا
وأشـار إلى أن الـسلـطات الـبريـطانـية

ســتـطــلب من كل الــسـفن حتت الــعـلم
الــبـريـطـاني إبالغــهـا بـنـيــتـهـا عـبـور

ضيق. ا
 وأضــاف في كــلــمــة له أمــام مــجـلس
الـعمـوم البـريطـاني أنه (ليس بـإمكان
لـكـية الـبريـطانـية الـقـوات البـحريـة ا
مـرافـقة كل سـفيـنة في مـضيق هـرمز)
وشــدد عــلى أنـه (في حــال اســتــمـرت
إيـران في تـصرفـاتهـا سيـكون عـليـها
دفـع ثمن ذلك أال وهـو زيـادة الـوجود
ـنطقة). ورأى الـعسكـري الغربي في ا
وزيـــر اخلـــارجــيـــة الـــبـــريــطـــاني إن
(احـــتـــجــاز إيـــران لـــنــاقـــلـــة الـــنــفط
الــبــريـطــانــيـة خــرق صــارخ لـقــانـون
ـالحــة الــدولي) حــاثــاً إيــران عــلى ا
(إطالق سـراح الـسـفـيـنـة) واصـفـا ما
حصل من جانب إيران بأنه (قرصنة).
وطـالــبت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة اول
امس باإلفراج الفوري عن ناقلة النفط
احملـتـجزة بـالـتزامن مع تـرؤس ماي
اجـتـمـاع أزمـة بـشـأن النـاقـلـة سـتـيـنا
ــبــيــرو ولــبــحث ســبل الــرد عــلى إ
إيـران.وجاء احتجـاز ناقلة الـنفط بعد
ســاعـات من إعالن مــحـكـمــة في جـبل
طــارق تــمـديــد احـتــجــاز نـاقــلــة نـفط
إيـرانـية لـثالث يـومـا بعـد أسبـوع
من ضـبـطـهـا فـي عمـلـيـة شـاركـت بـها
لكية البريطانية لالشتباه الـبحرية ا
بــأنـهــا كــانت مـتــوجــهـة إلى ســوريـا
لـتسـليم حـمولة من الـنفط في انـتهاك

لعقوبات أمريكية وأوربية.

اجلــــاريـن وتـــطــــورات االوضــــاع في
ــنـــطــقــة وســبل نـــزع فــتــيل األزمــة ا
هـدي قد وصل الـراهـنة). وكـان عبـد ا
عـصـر اول امس إلـى إيران عـلى رأس
وفــد ضم بــاالضــافــة الى الــغــضــبـان
ــــالــــيـــة والــــدفــــاع والـــنــــقل وزراء ا
ومــسـتـشـار األمن الـوطـني وعـددا من
ـستشـارين . واكد وزير ـسؤول وا ا
اخلــارجــيـة االيــراني  مــحـمــد جـواد
ظــريف ان تــوقـيف بــريــطـانــيـا غــيـر
الـقانوني لناقلة حتمل النفط االيراني
في مـــضــيق هــرمـــز  يــعــد قــرصــنــة
بــحــريــة.وفي تـطــور الفت هــنــأ وزيـر
اخلــارجـــيــة اإليــراني مــحــمــد جــواد
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اتـلـفت الـسـلـطـات الـكـمـركـيـة في
كــمــرك مــطـــار الــبــصــرة الــدولي
كــمــيـــات من االدويــة الـــبــشــريــة
لكـونهـا غـير صـاحلة لالسـتهالك
الـبشـري. وقـالت الـهـيـئـة الـعـامة
لــــلـــكــــمــــارك في بــــيـــان امس ان
(مالكــاتــهــا الــعــامــلـة فـي كــمـرك
الشحن اجلوي بالـعاصمة بغداد
قــامت ايـــضــا بــأتـالف لــقــاحــات
بـيـطـريــة و ادويـة وورد طـبـيـعي
ومـواد غـذائـيـة مـخـتـلـفـة بـسـبب
تـــلـــفـــهــــا و عـــدم صالحـــيـــتـــهـــا
لالســــتــــهالك). واكــــدت (اتــــمـــام
األجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
اخملالـفات وفـقا لـقانـونهـا النـافذ

عدل). رقم 23 لسنة 1984 ا
وصدقت مـحكـمـة حتقـيق قضـايا
النزاهـة في البـصرة أقـوال متهم
بـــتــزويـــر االخــتـــام الــكـــمــركـــيــة

وادخـال حــاويــات حتـتــوي عـلى
مواد غـذائـيـة في ميـنـاء ام قـصر

الشمالي.
ـــركـــز االعالمي جملـــلس  وذكــر ا
الـقـضـاء االعـلى فـي بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس أن (فـــريق عـــمل
وباشراف مبـاشر من قبل قاضي
محـكمـة حتقـيق النـزاهة تـمكـنوا
من ضبط متهم (مخلص بضاعة)
قام بـإدخال  42 شاحـنة مـحمـلة
بـ  60 حاويـة حتـتوي عـلى مادة
الـرز وزيت الـطـعـام في مـيـناء ام
قــصـــر الـــشــمـــالي). وأضــاف أن
تهم اعترف بتفاصيل احلادثة (ا
امــام قــاضي الـــتــحــقــيق والــذي
ضبط بحـوزته االختـام الكمـركية
الحـدى الـشــركـات الــتي حتـتـوي
عــلى اجـــازة اســتــيـــراد لــغــرض
ادخال الـبضاعـة). وأشار إلى أن
ـــتـــهم صــــدقت اقـــواله وفـــقـــا (ا
ــادة  194 من قــانــون الحــكــام ا

الـكــمــارك وبـصــدد إحــالـتـه عـلى
ـوضـوع لـيـنـال جزاءه مـحـكـمـة ا

العادل).
ـنـافـذ احلـدودية واتـلفـت هيـئـة ا
سـتـة بــرادات مـحـمـلــة بـاخلـضـر
مخـالـفة لـلروزنـامـة الزراعـية في
مـنـفـذ الــشـيب احلـدودي. وقـالت
الــــهـــــيــــئــــة فـي بــــيــــان امس إن
(مفارزها تمكنت من اتالف ستة
بــــرادات مـــحــــمـــلــــة بـــاخلــــضـــر
الـــطــمـــاطــة والـــفــلـــفل والـــعــنب
مــخــالــفــة لــضـوابـط االســتــيـراد
وخـارج الـروزنـامـة الـزراعـيـة في
مـــنــــفـــذ الــــشـــيـب احلـــدودي في
محافظة مـيسان).  واضافت انه
( تشكـيل جلنة اتالف اصـولية
مـــتــكـــونــة مـن عــضـــويــة مـــركــز
اجلـمــرك ومـكــتب األمن الــوطـني
ومـركـز شــرطـة الـكـمــرك وشـعـبـة
نفذ). التراخيص واستخبارات ا
وفـــكــكـت مــفـــرزة مـن مــكـــافـــحــة

تفجرات في اللواء 14 باحلشد ا
الــشـعــبي ست عــبــوات مــزروعـة
حديثـا العاقة تقـدم القوات خالل
عمـلـيـات تطـهـير مـنـاطق شـمالي
بــــغــــداد ضــــمن ارادة الــــنــــصـــر
الثانيـة. وذكر بيان لـلحشد امس
تفجرات في ان (مفرزة مكافحة ا
الــلــواء 14 بــاحلــشـــد الــشــعــبي
فــــكـــكـت الـــيــــوم ست عــــبـــوات
مــزروعــة حــديـــثــا العــاقــة تــقــدم
الـقــوات خالل عـمـلــيـات تـطــهـيـر
مــنـــاطق شــمـــالي بــغـــداد ضــمن
ارادة الـنــصـر الــثـانــيـة). اضـاف
الـبـيـان ان (طـبــابـة الـلـواء كـانت
ـــتــقـــدمــة في بــرفـــقــة الـــقــوات ا
الـــتـــفـــتـــيش حتـــســـبـــاً الي امـــر
). يـذكــر ان قــوات احلــشـد طــار
الـــشـــعـــبي والـــقـــوات األمـــنـــيـــة
باشرت صـباح امس  بالـصفحة
الـرابعـة لـعـمـلـيـات إرادة الـنـصر

الثانية شمالي بغداد.

الـثـقة في احلـكومـة فقـد أطلق 10
آالف تــصــريح غــيـر صــحــيح مــنـذ
تـــولــيـه الــرئـــاســة بـــحـــسب احــد
االحـصاءات وهـاجم بشـكل مـتكرر
تـقـارير اإلعالم الـتي تـتنـاوله وقال

انها اخبار كاذبة.
وردا عـــــلـى ســـــؤال حـــــول ســـــبب
انـــخــفـــاض مــســتـــوى الــثـــقــة في
ـــئــة  إن احلـــكـــومـــة قــال 14  بـــا
الـسـبب هو تـرامب وإدارته بـينـما
ئة  إن السبب هو أداء قال 10  با

وسائل االعالم.
شاركون في االستطالع انه وقـال ا
ــكن اصالح انـعـدام الــثـقـة حـيث
ـئة  مـنـهم أن مـسـتوى قـال 84  بـا
كن الـثقة في احلـكومة الفـدرالية 
ـئة أن يـتحـسن بـينـما قال 86  بـا
الـشيء ذاته عن ثقة االمـريكي في

بعضهم البعض.
وجــرى االسـتـطالع فـي الـفـتـرة من
كانون 10تشرين الثاني إلى  27
األول 2018 وشــارك فــيه 10618
بــالــغــاً وبــلغ هــامش اخلــطـأ 1,5

ئة . با

{ واشــــنـــطـن - ا. ف. ب:  اظـــهـــر
اســــتـــطـالع نـــشــــر امس أن ثــــقـــة
األمــــيــــركـــــيــــ تــــراجــــعت أكــــان
بــــاحلــــكــــومــــة أو وســــائل اإلعالم
. وبــحـسب والــقــادة الـســيــاسـيــ
االسـتطالع الـذي أجراه مـعهـد بيو
ــئــة  مـن األمـيــركـيـ فــإن 69  بــا
قـــالــوا إن احلـــكــومـــة الــفـــدرالــيــة
هـمة عن عامة علـومات ا حتـجب ا
ئة الـناس عمدا بـينما قال 61  بـا
أن وســائل اإلعالم تـتــجـاهل عـمـداً
أحـداثـا مـهـمـة.وقـال نـحـو الـثـلـث
انـه من الصـعب مـعـرفة الـفـرق ب
احلـقيقة والـكذب عندما يـستمعون
نـتـخـب بـيـنـما ـسـؤولـ ا إلى ا
قـال نحـو النـصف الشيء ذاته عن
ـعــلـومـات عـلى مـواقع الـتـواصل ا

االجتماعي.
وكــــشف االســــتــــطالع عن تــــزايـــد
انــــعـــدام ثـــقــــة االمـــيـــركــــيـــ في
ـؤسـسات وفي بـعـضهم الـبعض ا
وهـــــو مــــا يــــجـــــعل مـن األصــــعب
الـتـعامل مع الـقضـايـا االجتـماعـية

والسياسية.

ــئـة وقــال االســتــطالع أن  64  بــا
من الـبالـغ األمـيركـي يـعتـقدون
أن الــثـــقــة في بــعــضـــهم الــبــعض
ـئـة انــخـفـضت بـيـنـمـا أكـد 58  بـا

على أهمية استعادة الثقة.
وصـــرح لي ريــني رئـــيس ابــحــاث
االنـترنت والتـكنولـوجيا فـي معهد
بـيـو ان (االمـريـكيـ قـلـقون من أن
عـدم الـثـقة في احلـكـومـة واآلخرين

يؤثر على البالد).
وأضـاف "يـعـتـقـدون أن عـدم الـثـقـة
ــشــاكل يــحــول دون حل عــدد من ا
ــلــحــة وأنـه يــنــبــثق من ثــقــافــة ا
ســيــاســيــة مــحــطــمــة وأنه يــبــعـد
اجلــيــران عن بــعــضــهم الــبـعض".
وتــابع (وفي الـوقـت ذاته فـإن لـدى
الـناس الكثـير من االفكار حول حل
مـسـألـة الـثـقـة ومن بـيـنـهـا خفض
مــســتــوى احلـزبــيــة الــسـيــاســيـة
وإعــادة صـــيــاغــة االخــبــار وطــرح
مـشاريع مجتمعية يستطيع الناس

من خاللها العمل معا).
وقـال معهد بيـو إن الرئيس دونالد
تــرامـب هــو من بــ أســبــاب عــدم
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الــدســـتــور في مــحــافــظــة كــركــوك) 
ـادة 35 بـحــسب الـبـنـد الـسـابع من ا
من الــقــانــون وفــقــا لــلــشــمــري الـذي
اوضح بــأن (مـفـوضــيـة االنـتــخـابـات
تـلتزم باجراء العـد والفرز االلكتروني
طـعونة في والـيدوي في الصـناديق ا
احملـافـظـة). وأجـمل الـنـائب عـن كـتـلة
احلــكـمـة الـنـيـابــيـة حـسن فـدعم ابـرز
الـتعـديالت من بـينـها انه يـحق للـكتل
ــئــة من الــتــرشــيـح بــنــســبـة  20 بــا
خـرجي الدراسـة اإلعداديـة وان يكون
سـن الـترشـيح 28 سـنـة). وأشـار الى

ـقـاعـد لم يــتـغـيـر وهـو 10 ان (عــدد ا
لــكل مـلـيــون نـسـمــة ويـضـاف مــقـعـد
إضــــــافي لــــــكل 200  الـف أي فـــــوق
ـليون).  من جهة اخرى كشف عضو ا
جلـنـة الـنزاهـة الـنيـابـيـة عبـد الـرحيم
الـشمـري عن مطـالبـة مجـلس الـقضاء
األعــلى بـرفع احلـصــانـة عن  خـمـسـة
نـواب للتـحقيق معـهم بقضايـا تتعلق

بالفساد
.وقـال الـشـمـري في تـصـريح صـحـفي
ـان رفع إن (الــقــضــاء طــلب من الــبــر
احلــــصــــانـــة عن  5 أعــــضـــاء ) دون

الــكــشـف عن أســمــائــهم مــبــيــنــا أن
(الـنـواب اخلـمسـة مـتـهـمون بـقـضـايا
فـــســـاد تــــتـــضـــمن اخـــتالس أمـــوال
ـــشــاريـع خالل تــولـــيــهم وتـالعــبــا 
مـناصب تـنفـيذية قـبل حصـولهم على

ان) . مقاعد في البر
وأوضـح أن (رفع احلـــــــصــــــانــــــة عن
الــنـواب يـتـطــلب إمـا تـصــويت ثـلـثي
ــان كـــمــا ان من حق أعـــضــاء الــبـــر
ــان رفع احلــصــانــة عن رئــيس الــبــر
ـان يـتـمتع الـنـائب في حـال كـان الـبـر

بعطلة تشريعية).
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أكـد مستشار وزارة الزراعة لنشاط
الــثــروة احلـيــوانــيـة حــســ عـلي
ســعــود إن إصــابــة حــقـل الــدجـاج
الـالحم في مـــنــــطـــقـــة الــــهـــنـــديـــة
ـحافظة كـربالء تعود إلى اسباب
إداريـة وعـدم وجـود خـطـة وقـائـيـة
ـــربـــ وجـــدول ســـلـــيـــمـــة لـــدى ا
لـقـاحـات عـلـمـيـة . وأضـاف سـعـود
(بعد إبالغنا بوجود هالكات عالية
حلــقـول تـربـيـة الـدجـاج الالحم في
ـستـشفى قـضـاء الهـنديـة من قبل ا
الـــبــيـــطـــري في كــربـالء وجــهـــنــا
ـوقع اإلصـابـة بـاإلنـتـقـال الـفـوري 
لـلـفرق الـبـيـطريـة إلجـراء التـدابـير
الـالزمــة  حـيـث نــفــذت اإلجـراءات
صابة نطقة ا اإلحـترازية وحجر ا

ومــنع دخــول الـدجــاج أو اخلـروج
مـنهـا وتطويـقها وتـعقيـمها  فـيما
لــوحظ وجــود هـالكــات عـالــيــة في
احلــقـول الــعـائـدة لــلـمــربي مـهـدي
األعـــــرجي وتـــــضم ثـالث قــــاعــــات
واحــدة مـصـابــة وأثـنـان فــارغـتـان
وحتـتوي على  55 ألـف طير دجاج

بعمر  31- 32 يوما). 
وأوضـح ســـعــــود (قــــيـــام الــــفـــرق
الـبيـطرية لـلتحـري ورسم اخلارطة
ـصابـة وأخذ الـوبـائيـة لـلمـنـطقـة ا
ـاذج من اإلصـابـة وإرسـالـها إلى
ـركـزي في بغـداد إلجراء اخملـتـبر ا
الـفـحص الالزم لهـا  وتبـ وجود
ـرض إصـابــة بـالـلـدجـاج الـهـالك 

نيوكاسل). 
وأشـــــار ســـــعــــود الـى إن (مــــرض
نـــــــــيــــــــوكـــــــــاسـل مـن األمــــــــراض

ـتـوطنـة في الـعراق الـفـايـروسيـة ا
مـنذ عشرات الـسن  وال عالقة له
ــســتـورد أو احملــلي  بــالــدجــاج ا
وأن سـبب اإلصـابـة هو عـدم إتـباع
اإلجــراءات اإلداريـــة الــصــحــيــحــة
لـلــتـربـيـة وعـدم جـدولـة الـلـقـاحـات
). الفتا الى إن ـرب الـعلمـية لدى ا
(الـوزارة وجـهت الـفـرق الـبـيـطـرية
بـأخذ التـدابير الـصحيـحة خملتلف
حـقول تـربيـة الدواجن لـلوقـاية من
األمـراض الـوبـائـية  فـيـمـا توصي
ـربـ بـإعـتـمـاد الـطـرق الـعـلـمـية ا
وأسـتـخـدام الـلقـاحـات والـعالجات
ـعتمدة من قبل الـدوائر البيطرية ا
والـشركات الرصيـنة وعدم شرائها
مـن األســـواق احملـــلـــيـــة وضــرورة
ـــتــواصل اإلشـــراف الـــبــيـــطـــري ا

حلقول التربية).

فـرصة اسـتثمـارية في قطـاع الزراعة
والـدواجن متـوفرة في ديـالى ابرزها
بـنـاء حـقـول كـبـيرة لـتـربـيـة الـدجاج
وانــتـــاج الــبــيض   بــاإلضــافــة الى
ـات اســتـغالل مـئـات االف من الـدو
الــزراعـيــة ). واضـاف اجلــبـوري أن
ـتوفـرة سيـخلق (اسـتغالل الـفرص ا
االف من الــفـرص الـعــمل لـلــعـاطـلـ
خــاصـة في مـنـاطق االريـاف   الفـتـا
الـى ان الــــــوضع االمــــــني احلــــــالي
يــســاعـد عــلى االســتــثــمـار) . فــيــمـا
اوضـح عـضـو مـجــلس ديـالى احـمـد
الــربـيـعي  لــ (الــزمـان) ان (بـسـاتـ
احلـــمـــضــــيـــات في حـــوض الـــوقف
ــمــتــدة بــ نــاحــيـتـي ابي صــيـدا ا
والــعــبــارة  شــمــال شــرق بــعــقــوبـة
والـذي تبلغ مـساحته اكـثر من اربعة
االف دو كـــــان اكــــبــــــــــــــر واحــــة
إلنـتاج احلمضيات وخاصة البرتقال
قــبل 2005). واضــاف الـربــيـعي ان
(تـغـلـغل خمـسـة تـنظـيـمـات متـطـرفة
مــنــهــا الــقـاعــدة وداعش دفــعت الى
هالك اكــثــر بــســاتــ احلــمــضــيـات
وانـخفض انـتاج الـواحة الـبرتـقالـية

ئة).  عدالت وصلت الى 90 با
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 كشف رئيس اجمللس احمللي لناحية
الـعـظـيم فـي مـحافـظـة ديـالـى مـحـمد
ضــيـفـان الـعـبــيـدي عن وجـود أزمـة
ـياه الشرب   فيـــــــــما اكد ان 38
ـاحلـة .  وقـال ــيـاه ا قــريـة تـشـرب ا
الـــعــــبـــيـــدي لــ (الـــزمـــان) امس إن
(نـــاحــيـــة الــعـــظـــيم الــتـي تــضــــــم
نـحـــــو  38 قـرية تـعانـي ازمة حادة
نـــتــيـــجـــة ضــعف ـــيـــاه الــشـــرب 
الــكـــهــربــاء وشــحــة وقــود الــكــاز) .
وأضــــاف الــــعـــبــــيــــدي أن (األزمـــة
احلة من ياه ا أضـطرتنا الى ضـح ا
نـهـر الـعظـيم بـدل الـنـقيـة لـلـقرى من
أجـل ســـد الــــنـــقص احلــــاصل لـــدى
األهـــالي)  مـــطـــالــبـــا بـــضــرورة أن
ـعنـيـة وقفـة جادة (تـكـون للـجـهات ا
إلنــقـاذ األهـالي  خـاصـة مع درجـات
احلـرارة العالـية جدا) . الى ذلك علن
رئـيس الـلـجنـة الـزراعيـة في مـجلس
مـحافـظة ديالى حـقي اجلبوري  عن
تـــــــوفر  30 فـرصـة اسـتثـمـارية في
قـطاع الـزراعة داخـل احملافـظة. وقال
اجلـــــبـــــوري لــ (الـــــزمــــان) إن (30

W¹u¾  μ≤ ‡ « mK³ð …dB³ «

b R¹Ë w½«“—U³ « —Ëd  TMN¹ uO³ uÐ

ÊU²ÝœdJÐ sDMý«Ë W öŽ oLŽ
بـــومــبـــيـــو أنه (ســـيـــتــابـع هــذه
). وكــان الـــقــضـــايــا شـــخـــصــيـــاً
الـبـارزاني قـد تـعـهـد في بـرنـامج
حــكــومــتـه بــفــتح افــاق مــرحــلــة
جـــديـــدة بـــالـــعـالقـــة مع بـــغـــداد
ـلـفـات العـالـقة وتسـويـة جـميع ا
في ضــــوء الــــدســـتــــور . وعـــدت
زيـارته الى بــغـداد تـرجــمـة لـذلك

التعهد.

ـتــحـدة والــعـراق. و االتــفـاق ا
أيــضــاً عــلـى أن الــتــنــســيق بــ
واشنطن وبغداد وأربيل مهم في
مــواصـــلــة مـــواجــهـــة داعش في
العـراق. ونـاقش اجلـانـبان خالل
االتصـال الـهاتـفي دعم الـواليات
ــــتـــحــــدة لــــبـــرنــــامج اإلصالح ا
حلكومـة إقلـيم كردسـتان ولألسر
الــــنــــازحــــة في االقــــلــــيم.أوضح
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هـنـأ وزيــر اخلـارجـيــة األمـريـكي
مايك بومبيو رئيس وزراء اقليم
كــردســـتــان مــســـرور الــبــارزاني
ناسـبة تسـنمه منـصبه مؤكداً
ـتــيـنـة بـ الـواليـات الـصـداقـة ا
ـــتـــحـــدة وإقـــلـــيم كـــردســـتــان. ا
وأطـلع الـبـارزاني بـومـبـيو عـلى
نـتـائج زيـارته لـبـغـداد والتـزامه
بـالعـمـل مع رئـيس الـوزراء عادل
ـــهـــدي حلل الـــقـــضـــايــا عـــبـــد ا
ــــتـــعــــلــــقـــة بــــاألمن واألراضي ا
وازنـة والـنـفط والـغـاز.  وقال وا
إنه (كـان هـنـاك اسـتعـداد واضح
في بـغـداد حلـسم هـذه الـقـضـايـا
بــطـريــقــة إيــجــابـيــة تــقــوم عـلى
مراعاة حقوق وواجبات الطرف
اسـتـنـاداً إلـى الـدسـتـور). ورحب
بادرة وقال (إنه بومبيو بـهذه ا
سـيـكــون عـلى اتــصـال مع أربـيل
وبغـداد). وأقـر الـبـارزاني ووزير
اخلارجيـة االمريكـية بأن (تـنظيم
داعش ال يـــزال يــشـــكل تــهـــديــداً
). ونــاقش اجلــانــبــان إقــلــيــمـــيــاً
ــســاعــدات أهــمــيــة اســـتــمــرار ا
األمنـيـة واالقـتصـاديـة األمريـكـية
ـا لـلــعـراق وإقـلــيم كـردســتـان 
يـــنــســـجم مع اتـــفـــاقــيـــة اإلطــار
مايك بومبيواالســـتــراتـــيــجـي بــ الـــواليــات


