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كشـفت مفـوضيـة حقـوق اإلنسان
في الـــعـــراق امـس عن تـــعـــرض
اكـــثـــر مـن  ســـبـــعـــة آالف و660
مواطـنًـا لالخـتـفـاء القـسـري مـنذ
عام  2017  مؤكـدة وجود اكـثر
ــعـتــقالت من  650 آخـريـن في ا
والـــــســـــجـــــون. وقـــــال عـــــضـــــو
ــفـــوضــيـــة أنس الـــعــزاوي في ا
ـفــوضـيـة تـصــريح مـتــلـفــز إن (ا
سجـلت خالل الـعـامـ والـنصف
األخـيــرين 7663حــالــة اخــتــفـاء
قسـري) مـضيـفا أن (الـذين تـأكد
ـــــــعـــــــتــــــــقالت وجـــــــودهـم فـي ا
والـســجــون يــبـلـغ عـددهم 652).
وأوضح أن (هذه األرقام ال تشمل
الـذين اخـتـفــوا في حـقـبـة وجـود
تــنـــظــيم داعـش كــمــا ال تـــشــمل
مــحــافــظــات إقــلـيـم كــردســتـان)
وأشار إلى (وجـود عـراقيل تـمنع
ـــفـــوضـــيـــة من الـــوصـــول إلى ا
اخملـتـفــ قـسـريـا لــعـدم تـعـاون
ـؤســســات الـتــنــفـيــذيـة بــعض ا
ـــــســــــؤولـــــة عـن الـــــســـــجـــــون ا
ــعـتــقالت بــحــجــة اإلجـراءات وا
األمنيـة).ودعا العـزاوي احلكومة
ـــفــوضـــيــة في إلى (مـــســاعــدة ا
الـوصـول إلى حــقـيـقــة اخملـتـفـ
قـسـريـا ومـســاعـدة عـوائـلـهم في
مــعــرفــة مــصــيــرهم ومــحــاســبـة
ـــقـــصـــرين). مـن جـــهـــة اخــرى ا
اعـــلـــنـت مـــؤســـســـة الـــبـــارزاني
اخلــيـــريــة عن وفـــود ســتــة آالف
شـخص من مـنـاطق مـخـتـلفـة من
العراق على مخيمات النزوح في
اقــلـيم كــردســتــان خالل االشــهـر
ــاضــيــة. وافــادت اخـر الــسـتــة ا
ؤسسة احصائـية اعلـنت عنهـا ا
امس بـــــأن (نــــحــــو ســــتــــة آالف
شـخص مـن مـنــاطق في الــعـراق
وفدوا عـلى مخـيمات الـنزوح في
اقـلــيم كـردســتـان خالل الــنـصف
االول من عـام 2019) مـوضــحـة
ان(عــــدد االســــر الـــــعــــائــــدة الى
ــدة مــخـــيــمــات الـــنــزوح خالل ا
ــــذكــــورة يُــــقــــدر بــــألف و586 ا
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دعـــا احتـــاد احلـــقـــوقـــيـــ الـــعــرب
ـــنـــظـــمـــات احلــقـــوقـــيـــة الى حث ا
اجملــــــتـــــمـع الـــــدولـي عـــــلـى ادانـــــة
االجــراءات الـقـمــعـيــة االسـرائـيــلـيـة
ــنــازل ــتــمــثــلــة بــهــدم ا االخــيــرة ا
الـفلـسطـينـية في الـقدس  مـؤكدا ان
هـذه االجـراءات تمـثل خـرقا فـاضـحا
ـتـحـدة وتـد حـالـة لـقـرارات اال ا
ـنـطـقـة. وقـالت عـدم االسـتـقـرار في ا
االمـانة العـامة لالحتاد (مـقره عمان)
ــنـظــمـات في مــذكــرة مـوجــهـة الى ا
احلـــقــوقـــيــة االعــضـــاء في االحتــاد
تــلــقـتــهـا (الــزمــان) امس ان (جـرائم
ـنـازل االحــتالل االسـرائـيـلي بـهـدم ا
الـفلـسطـينـية في الـقدس احملـتلة من
شــأنــهــا أن تــبــقي عــلـى حــالــة عـدم
ـنطـقـة وتـهدد االمن االسـتـقـرار في ا
) داعـية ايـاها الى والـسـلم الدولـي
ـنـاشـدة (اتــخـاذا مـا تـراه مـنــاسـبـا 
اجملــــــتـــــمـع الـــــدولـي الدانـــــة هـــــذه
االجـراءات القمعية التي تشكل خرقا
ـتحدة بشأن فـاضحا لقرارات اال ا
مــديـــنــة الــقــدس وحـــقــوق الــشــعب
الــفـلـسـطـيــني الـثـابــتـة وتـقع ضـمن

سـياسـة التـطهـير الـعرقي). وارفقت
ـذكـرة وثيـقة مـوجهـة من  اجمللس ا
الــوطـنـي الـفــلـســطـيــني الى رئـيس
ــاني الــعــربي رئـيس االحتــاد الــبـر
مـــجـــلـس الـــنـــواب االردني عـــاطف
الـطـراونـة اسـتـعـرض تلـك اجلرائم.
وطــــــــالـب اجملــــــــلـس الــــــــوطــــــــني
الـــفــلـــســطـــيــني اجملـــتــمـع الــدولي
ـانـية ومـؤسـسـاته واحتـاداتـه الـبـر
ـواجـهـة جرائم الـتـطـهيـر الـعرقي
اإلســرائـيـلي الـتي جتـري اآلن ضـد
ـواطـنـ الفـلـسـطيـنـي في وادي ا
احلـــمص بـــصــور بـــاهــر وذلك في
ضـوء إصـرار االحـتالل اإلسـرائـيلي
ـة هدم تـطال 100 عـلى تـنفـيذ جـر
شــقـة ســكـنــيـة وتــؤوي نـحـو 500
فـــرد. وقــال رئــيس اجملـــلس ســلــيم
الــزعـنـون في الـوثـيـقـة ان (اجملـلس
يـــود ان يــــضـــعـــكم بـــصـــورة آخـــر
انــتــهــاكــات االحــتالل اإلســرائـيــلي
لـلـقـانون الـدولي والتـفاقـيـات الهاي
ــتــحـدة وجــنــيف ولــقـرارات األ ا
تـمثلـة بهدم والتـفاقيـات السالم وا
ــنـــشــآت الـــتــجـــاريــة الـــبــيـــوت وا
والــصــنـاعــيــة والــزراعـيــة والــبـنى
التحتية في فلسط احملتلة خاصة

في مــديـنــة الـقــدس بـهــدف تـغــيـيـر
ـــغــرافي الـــواقع اجلـــغــرافـي والــد
والـسياسي فـيها وفـصل القدس عن
مـحـيــطـهـا الـفـلـسـطـيـني) مـوضـحـا
ـــــــبـــــــاني فـي حي وادي ان(تـــــــلك ا
احلمص في صور باهر جنوب شرق
الـقــدس احملـتـلـة حـصل أصـحـابـهـا
عـلى  تراخيص من السلـطة الوطنية
الـفلـسطيـنيـة باعتـبار أن احلي يقع
ـنطـقة - أ - حسب ضـمن تصـنيف ا
اتــفـاقـيــات أوسـلـو).ودعــا الـزعـنـون
ـؤسـسات الـدوليـة ذات الصـلة إلى ا
ـنع االحـتالل من (الــتـدخل الـفــوري 
اســتـكــمــال هـدم تــلك الــبـنــايـات في
ــبــاني صــور بـــاهــر وغــيــرهــا من ا
ـهـددة في أكثـر من مـكان وإجـباره ا
عـــلى االلــتـــزام بــالـــقــانـــون الــدولي
واالتـفـاقيـات الـدوليـة التـي تعـد مثل
تـــلك الــســـيــاســـة واألفــعـــال جــرائم
تــطــهــيـــر عــرقي يــجب مــحــاســبــته
ــنــازل عــلـــيــهــا).وأوضح أن (هــدم ا
الـفـلــسـطـيـنـيـة يـرتـقي إلى مـسـتـوى
جـرائم حـرب ويـجـري تـوثـيـقـهـا من
تـخصصة جـانب الوكاالت الـدولية ا
لف اجلنائي والـتي ستشكل وقائع ا
ضــــد االحــــتـالل والــــذي يــــتــــوجب

تـــفــعـــيــله ومـــتــابـــعــتـه عــلى كـــافــة
ــا في ذلك مــحــكــمـة ــســتــويــات  ا
اجلـنايـات الدوليـة)  مفـندّا (احلجج
الواهية التي يسوقها االحتالل لهدم
باني حيث إنهـا تنتهك فتوى تـلك ا
مـحـكمـة العـدل الدولـية الـصادرة في
 9 تــــمــــوز   2004 الــــتـي طـــالــــبت
إســرائــيل وقف بــنـاء جــدار الــفـصل
ـا في ذلك في الـقـدس الــعـنـصـري 
قاطع احملـتلة وما حـولها; وتفـكيك ا
الـتي أُجنزت منه وتقد تعويضات
لـلـمـتضـررين وإعـادة األمـور إلى ما
كانت عليه).وشرح الزعنون (سياسة
االحــتالل اإلســرائـيــلي الـعــنـصــريـة
واطـن الـفلـسطـينـي فـيما جتـاه ا
يـتصل بالبنـاء على أراضيهم خاصة
في مـدينة القـدس بينما تـقوم بلدية
االحــتالل بـتــنـظــيم أي قــطـعـة أرض
فــلــســـطــيــنــيــة يــســـتــولي عــلــيــهــا
ـستـوطنـون اليهـود وعلى نـفقـتها ا
بــكل ســهــولـة ويــســر) الفــتـا الى أن
(عـمــلـيـات الـهـدم في مـديـنـة الـقـدس
احملـتلـة سجلت الـنسبـة األكبر خالل
ـئـة الــعـام  2018 أذ بــلـغت  45 بــا
حـيث هـدم االحتالل  68 بـيـتاً و178
مــنـشـأة) مــشـيـرا الى ان (عــمـلـيـات
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أقـــر مـــجـــلس الـــوزراء رســـومـــاً
كـمـركـيـة عـلى األدويـة واألجـهزة
ستوردة ستـلزمات الـطبيـة ا وا
كــمــا اقــر الــوثــيــقــة االســاســيــة
ــوحــدة جلــمــهــوريــة الــعــراق. ا
ــكــتب اإلعالمي لــرئــيس وقــال ا
مـجـلس الـوزراء في بـيـان تـلقـته
(الـزمان) امـس ان (اجملـلس عـقد
جــلــســته االعــتــيــاديــة بــرئــاسـة
ــهـدي واقـرّ خاللـهـا عـادل عـبـد ا
تــقـــريــرَي جـــمــهـــوريــة الـــعــراق
اخلاص بـاالستـعراض الدوري
الـشـامل  والــوثـيـقــة االسـاسـيـة
ــوحـدة جلــمــهـوريــة الــعـراق) ا
مضـيـفا ان (اجملـلس صـوّت على
إقرار الـرسوم الـكمـركيـة لألدوية
ـستـلزمـات الـطبـية واألجهـزة وا
ـســتـوردة) .وبــحـسب الــبـيـان ا
ـوافـقـة عــلى تـعـديل فـقـد تــمت ا
ــــادة 20 من الــــبــــنـــــد أوالً من ا
النـظـام الداخـلي جملـلس الوزراء
رقم  2 لـسـنـة  2019 بـاالضـافـة
الى الـــتـــصــويـت عــلـى تــخـــويل
رئيس مـجـلس الوزراء صالحـية
مفـاحتـة مجـلس النـواب لـتعـي
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مــــــــســـــــتــــــــشـــــــاريـن ورؤســـــــاء
الهـيئات.كـما وافق اجملـلس على
تــخــويـل وزارة الــزراعــة اإلعالن
لشركات متعددة عن احتياجاتها
من الـسـمـاد عـلى شـكل شـحـنات
التـقل عن 50 الف طن. من جـهـة
نـافذ اخرى اعـلن رئـيس هيـئـة ا
احلــدوديــة كـــاظم الــعـــقــابي عن
اتفـاق الـعـراق والسـعـوديـة على
اتـمـتـة االجـراءات الـكـمـركـيـة في
عـمــلــيـة الــتـبــادل بــ الـبــلـدين.
وتــرأس الــعــقــابي وفــد الــعــراق
شارك في االجتـماع التـنسيقي ا
العراقـي السعـودي للـجنـة النقل
وانئ الذي نافذ احلدودية وا وا
عــقــد لـلــمــدة من 23- 25 تــمـوز
اجلـــاري في مـــقـــر وزارة الــنـــقل
الـسـعــوديـة بـحــضـور الـســفـيـر
الـعـراقي لـدى الــريـاض قـحـطـان
اجلنـابي.ونـقل بيـان لـلهـيـئة عن
الــعـــقــابي قـــوله ان (اجلـــانــبــ
ناقشـا مراحل إجنـاز منفـذ عرعر
احلـــــدودي ونــــســـــبـــــة اإلجنــــاز
ــنــفــذ ــتـــحــقــقـــة في تــأهــيـل ا ا
والبـنى التـحتـية التـي بلغت 40
ـؤمل ـئـة) مـضــيـفـا ان (من ا بـا
ــــشـــروع مـــتــــكـــامالً تـــســــلـــيم ا

حسن روحاني
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ـــــؤســــســــة اســــرة).وارجـــــعت ا
الـنــزوح الـعــكـسي لـ 301 اسـرة
يـقــدر عـدد افـرادهــا بـألف و263
شـخــصـا الى مــخـيــمـات االقــلـيم
لألوضاع االمـنـية الـتي تـشهـدها
ـنـاطـق الـعـراقـيـة). وفي بـعض ا
جـانب اخـر من االحـصـائـيـة فـإن
(خمسة آالف و 764طفال هم بال
آبــاء يــعـــيــشــون في مـــخــيــمــات
الـــــــنــــــزوح الـــــــرســــــمــــــيـــــــة في
االقــلــيم).وتــشــيــر االحــصــائــيــة
الرسميـة الى (وجود نحـومليون
و 250 الف نـازح حـالـيا  و275
الف مهاجر من الـبلدان اجملاورة
ــقـابل اعــلـنت في االقـلــيم). في ا
وزارة الــــدفـــــاع امس عــــودة 32
عـائـلـة من مـخـيـمـات الـنـزوح في
احلـبـانـيـة الـى قـضـاء الـقـائم في
األنـبـار.وقـالـت الـوزارة في بـيـان
ـشترك مع إنه (ضمن التـنسيق ا
قـيــادة عـمـلــيـات االنــبـار أعـادت
قــيـــادة عــمـــلــيـــات اجلــزيــرة 32
عـائـلـة نـازحـة إلى قـضـاء الـقـائم
ـدينـة الـسيـاحـية في من مخـيم ا
احلبـانـية) مـضـيفـة ان الـعمـلـية
تـمت (بــعـد تـدقــيق مـعـلــومـاتـهم
األمـــنــــيـــة مـن جـــانـب اجلـــهـــات
اخملـتــصـة ومــرافـقــتـهم وتــوفـيـر
احلـمايـة الـكـامـلـة لهم مـن جانب
قطعـات الفرقـة السـابعة والـفرقة
الـثـامـنة وإيـصـالـهم الـى منـاطق
سـكـنـاهم).وكـانت وزارة الـهـجرة
ـهــجــرين قــد اعـلــنت في وقت وا
ســـابق عن عـــودة  423 نـــازحــا
ـــنــــصـــرم من خالل االســــبـــوع ا
وصل مخـيمات الـنزوح شـرقي ا
وجـنــوبه إلـى مـنــاطق ســكــنـاهم
األصـلـيــة في مـحـافـظــة نـيـنـوى
وفقـا لـبـيان صـادر عن مـديـر عام
دائرة شـؤون الفـروع في الوزارة

علي عباس جهاكير .
 في غــضــون ذلـك اعــلــنت دائــرة
ـهـجرين في مـحافـظة الهـجرة وا
ديالى توزيـعهـا مواد اغاثـية ب
العـوائل النـازحـة في قرى قـضاء
ـقـداديـة  . وقـالت مـديـر هـجـرة ا

ديـالى ابـتـهـال الـدايـني  انه (
شـمـول  500 عـائــلـة نــازحـة في
قـــرى جـــزيـــزة أولى والـــثـــانـــيــة
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ئة من األشخاص فـيما يعاني  10 بـا
مـن تشكل حصى الكلى في مرحلة من
ـئـة من األشـخاص حـيـاتهم و 70 بـا
يــعـاود ظــهـورهــا لـديـهـم مـرة أخـرى
ـئـة تـشـكـلـهـا حُـصـيات هـنـاك  80 بـا
أوكــزاالت الـكــالــسـيــوم واحلـصــيـات
الـكلسية أوضحت اطـباء اخصائيون
أن أكــثـر أنـواع احلــصـيـات الــكـلـويـة
شـــيـــوعـــاً هـي حـــصـــيـــات أوكــزاالت
الـكـالـسـيـوم; حـيث إن األوكـزاالت هي
مــادة طـبــيـعــيـة مــوجـودة في أغــذيـة
عــديـدة مــنــهـا الــشـكــوالتـة والــشـاي
كسرات ومنتجات الصويا األسـود وا
وبــعض اخلــضـروات مــثل الـســبـانخ
والــبـنــجــر. وأكـد االطــبـاء  أن كال من
الـعـوامل الـبيـئـية واجلـيـنيـة تـساهم
فـي تـــكـــوين احلـــصــــيـــات ولـــكن لم

مــنــتـــصف شــهـــر تــشــرين األول
ــقــبل).وبـــحــسب الــبــيــان فــإن ا
(االجتمـاع ناقش مذكـرة التفاهم
ــوقــعـــة مع ســلــطـــة الــطــيــران ا
ــــدني لــــكـال الــــبــــلــــدين الــــتي ا
تضمنت العمل على توسعة عدد
الرحالت اجلـوية وكـذلك تسـهيل
اإلجــراءات في مــنح الــتــأشــيــرة
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ـــســؤولـــة عن تُـــوصَّف اجلـــيـــنـــات ا
ؤهبة لذلك وهناك الـناحية الوراثية ا
عـوامل خطر معينة قد تؤهب لتكوين
حـــصــيــات أوكـــزاالت الــكــالـــســيــوم
تـتـضـمن من اجلـفاف الـنـاجت عن عدم
شــرب الـســوائل الــكـافــيـة أو بــسـبب
نــظـام غــذائي غـني جــدًّا بـالــبـروتـ

واألوكــزاالت والـصـوديــوم والـسـكـر
بـــاإلضــافــة إلـى الــســمـــنــة). وكــشف
االطـبـاء أن (هـنـاك ست نـصـائح تـقلل
مـن فـرص تـكــوّن حـصــيـات أوكـزاالت
الـكالسيوم وهي شرب كمية كافية من
الــسـوائل وجتـنـب اإلفـراط في تـنـاول
الــبـروتــيـنـات وتــنـاول كـمــيـة أقل من
لح واتباع نظام غذائي يحوي كمية ا
مــنــاســبــة من الــكــالــســيـوم وجتــنب
الــكـمــيــة الـزائــدة من فــيـتــامـ  سي
وتـناول كمـية أقل من األطـعمة الـغنية

باألوكزاالت.

ولـــوش وهـــرامـــشـــة و مـــحـــطـــة
والـشـمـامـلـة وإمـام سـافـر وعـرب
ظــاهــر واحلــمــنــديــة  الــتــابــعـة
ـسـجـل ـقـدادية  من ا لقـضـاء ا
ــــســــاعـــدات لــــدى الــــدائـــرة بــــا
االنـــســـانـــيـــة الـــواردة من وزارة
ــهـجــرين). واشـارت الـهــجـرة وا
ـــســـاعـــدات الـــدايـــني الى ان (ا
تــضــمـنـت سـلــة غــذائــيــة وســلـة
صــحــيــة وســلـــة مالبس) . عــلى
صــعــيـد آخــر طــالب الــنــائب عن
ديــالـى فــرات الــتـــمــيــمـي بــفــتح
حتقيق عاجل في عمـلية انتخاب
رئيس هـيئة اسـتثـمار احملـافظة.
وقال الـتـميـمي لــ (الـزمان) امس
انه (بـعـد شـبـهـات الـفـسـاد الـتي
رافـقـت عـمــلـيــة انــتـخــاب رئـيس
هـيـئـة اسـتــثـمـار ديـالى وإصـرار
مـجـلس احملـافـظـة عـلى مـخـالـفـة
الـقـانـون اطــالب رئـيس الـوزراء
ـوضوع بـفـتح حتـقـيق عـاجل بـا
واتــخـاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيـة
ــنــاســبــة وتــكــلــيف أشــخــاص ا
بــــصالحـــيــــته إلدارة الــــهـــيــــئـــة
ــوجب قـــرار مــجـــلس الــوزراء
رقم  245 لسنة 2019).  ودعا ا
 الـتـميـمي الـى ان ( يـقوم رئـيس
الــهـيــئـة الــوطــنـيــة لالســتـثــمـار
ـذكور نع مـبـاشـرة ا واحملافـظ 
فـي الـــــدائـــــرة مـــــحـــــمال ايـــــاهم
ـســؤولـيــة الـقــانـونـيــة بـخالف ا

ذلك) . 
من جــانــبـه قــال رئــيس مــجــلس
مـحــافـظــة ديـالـى  عـلي الــدايـني
لـ(الــــــــزمــــــــان) ان ( الــــــــفـــــــرص
تـوفـرة في ديالى االستـثـماريـة ا
تــبــلغ  89 فــرصــة فـي  خــمــســة
قطاعـات رئيـسة ابرزهـا االسكان
والـزراعــة والـســيـاحــة بـعــضـهـا

فرص كبيرة ومهمة ) . 
واضاف الدايني ان (اسبابا عدة
تقف وراء تـأخـيـر االستـثـمار في
احملـافـظـة ابــرزهـا االضـطـرابـات
االمــنـيــة وتــأخــر حــسم مــنـصب
رئــيس هــيــئــة االســتــثــمــار لــكن
الوضع تغير االن بـعد االستقرار
ـلـحوظ وحـسـم منـصب االمـني ا

رئيس هيئة االستثمار ) . 
واكــــد الــــدايـــــني أن ( الــــفــــرص
االستثمـارية لو  تفـعيلهـا كلها
فسـتـوفـر مـا ال يقل عن  100الف
كن فرصـة عمل وهـو رقم كبـير 
من خاللـهـا انـهـاء مـلف الـبـطـالـة
الـــعـــالـــيـــة فـي اغـــلب مـــنــــــاطق

ديالى).

ـواطـنـ ـركــبـات وا ألصـحـاب ا
ـــثل) وفق مـــبـــدأ الـــتــعـــامـل بــا
مــشــيــرا الـى (مــراجــعــة مــذكــرة
شتـرك اخلاصة بالنقل التفاهم ا
الـــبــــري والـــبـــحــــري وحتـــديث
الــفــقــرة 6 /أ من مــذكـــرة الــنــقل
الـبــري الـتي تـضــمـنت الــسـمـاح
بـعـبــور احلـافالت احملـمــلـة لـكال
ا يضمن حقوق حدود البلدين 
اجلــانـب الــعـــراقي في عـــمــلـــيــة
التبـادل التـجاري).واكد الـعقابي
(اتــفــاق اجلـانــبــ عــلى أتــمــتـة
اإلجـراءات الــكـمــركــيـة من خالل
ـا نــافــذة الــتــبــادل الــتــجــاري 
يضـمن حـسن األداء واإلنسـابـية
في حــركـة الــبــضــائع والــسـلع)
الفتـا الى ان (اجلانب الـسعودي
ابدى استعـداده لتزويـد الكمارك
الـــعـــراقـــيـــة بـــنـــظـــام االتـــمـــتـــة
ــســاعــدة في تــطــويــر قـدرات وا
موظفي الكـمارك من خالل زجهم
في دورات تـدريـبـيـة للـعـمل عـلى

هذا النظام). 
ويستانف اجلانبان مباحثاتهما
واضيع اليوم السـتكـمال بـقيـة ا
ـــثــبـــتــة في أجـــنــدة الـــلــجـــنــة ا

شتركة. ا
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وجـــــهـت وزارة الــــدفـــــاع نـــــداءً الى
ـــتــلـــكــون أيــة ـــواطــنـــ الــذين  ا
مـــعــلــومـــات عن رفــات الــعـــراقــيــ
ن فـقــدوا في حـرب والــكـويــتـيــ 
اخلـليج الـثانـية. وقـال بيـان للوزارة
ــواطــنـ (تُــهــيب وزارة الــدفــاع بــا
ـتـلـكـون أيــة مـعـلـومـات عن الــذين 
ن رفـات الـعـراقـيـ - الـكـويـتـيـ 
فـقدوا في حرب اخلليج أو ما يتعلق
ــــفــــقــــودات األرشـــيـف األمــــيـــري
ـمــتـلـكـات الـكـويـتـيـة اإلدالء بـهـا وا
واالتـــــــــــصـــــــــــال عــــــــــلــى الــــــــــرقـم
 -07901945476 مــديــريــة حــقـوق
اإلنـــســان في الـــوزارة أو عن طــريق
واطن االلـكـتروني) نـظـام حكـومـة ا
ن مـؤكدة (تخصيص مكافأة مجزية 
عـلومـات بعـد التـثبت يـتقـدم بهـذه ا
مــنـهـا). من جــهـتـهــا اكـدت الـلــجـنـة
الـدولـيـة للـصـليب األحـمـر ان فحص
احلـمض الـنـووي لـلرفـات الـتي عُـثر
ـاضي في الـسـماوة عـلـيـها الـشـهر ا
اثــبـت انــهــا مــتــطــابــقــة مع قــاعــدة
بـــــــيـــــــانــــــات اســـــــرى الـــــــكـــــــويت
اجلــيـنـيــة.وقـالت الــلـجـنــة في بـيـان
بذولة امس إنـه (استكماالً للجهود ا
لــتـحـديـد هــويـات الـرفـات الــبـشـريـة
ـثنى - الـتي  الـعـثور عـلـيهـا في ا

قـضــاء الـسـمـاوة - جـنـوبي الـعـراق
الـتي سبـق أن تنـاولهـا بيـان اللـجنة
الـصادر بـتاريخ  20 حـزيران 2019
فـإن الـلجـنـة الفـنـية الـفـرعيـة تـابعت
هـذه اجلهود منذ ان أسـفرت النتائج
ــبـدئــيـة لــلـتــحـلــيل اجلـيــني الـذي ا
أجــــري في دائــــرة الــــطب الــــعــــدلي
بــبــغـداد عن وجــود ســمـات وراثــيـة
أعـــطت مــؤشــرات إيـــجــابــيـــة عــنــد
مـقـارنـتـها مـع قاعـدة بـيـانـات اسرى
الــكــويت اجلــيــنــيـة). وأوضــحت أن
(الــكـويت قــامت بـإرسـال فــريق فـني
لـزيارة دائرة الطب العدلي في بغداد
لـالطالع والــــتــــبــــاحث مع اجلــــانب
الـــعــراقي حـــول الــنـــتــائـج األولــيــة
االيـجابية حيث اتفق اجلانبان على
نـقل عدد مـن عينـات تلك الـرفات إلى
الـكـويت إلجـراء عـمـلـيـة اسـتـخالص
احلـمض الـنووي ومـطابـقـة النـتائج
مـع قـاعــدة بـيــانــات أسـرى الــكـويت
ـــــقـــــر اإلدارة الـــــعـــــامـــــة لـألدلــــة

اجلـنائية) مضـيفة أن (هذا النقل 
بـــالـــفـــعل وأســـفـــرت الـــنـــتـــائج عن
إيــجـابـيـة عـدد من الــعـيـنـات وبـنـاء
عـلى ذلك سيـعمل اجلـانبـان العراقي
والــكـويـتي مـن أجل الـتـنــسـيق عـلى
نــقل كـامل الــرفـات الـتي  الــعـثـور
عـليـها وتـسليـمهـا للـجانب الـكويتي
السـتكمـال عملـيات الفـحص اجليني

عـليها تمهيدا إلجراء عملية التطابق
لـالستعراف على جميع الرفات ومن
ثـم اإلعالن عن هـويـات أصـحاب تـلك

الرفات).
وفـي شأن مـتـصل اكـد مـسـاعـد وزير
نظمـات الدولية اخلـارجية لشـؤون ا
نـاصـر الهـ في بـيان امس تـعـقيـبا
عـلى بيـان اللـجنـة الدولـية لـلصـليب
األحــمــر أنه ( تـكــلــيف فــريق فـني
كـويتي مـشتـرك من وزارة اخلـارجية
واإلدارة الــعــامــة لألدلــة اجلــنــائــيـة
الــتـابـعــة لـوزارة الــداخـلـيــة بـزيـارة
دائـــرة الـــطب الـــعــدلـي في الـــعــراق
لـالطالع عـــلى اإلجـــراءات الــفـــنـــيــة
ـــتـــخــذة من قـــبل اخملـــتـــصــ في ا
الـدائــرة ونـقل عـدد من الـعـيـنـات من
هـذه الـرفـات إلى الـكـويت لـفـحـصـها
جــيــنــيــا ومــضــاهــاتــهـا مـع قــاعـدة
ــفـــقــودين في بـــيــانــات األســـرى وا
اإلدارة الــعــامــة لألدلــة اجلـنــائــيـة).
وأشـار الى أن (الـفـحـوصـات األولـية
أثــبــتت نـتــائج إيــجــابـيــة لــعـدد من
الـعيـنـات التي جـلبـها الـفريق الـفني
وبـــنـــاء عــلـى ذلك طـــلــبـت الــكـــويت
تـسـلـيمـهـا جمـيع الـرفـات الستـكـمال
عـملـية الـفحص اجلـيني لـكل الرفات
واالســتـعـراف عــلى هـويــات الـرفـات
تـمهيدا لالعالن عمن يتم االستعراف

عليه).
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روري ســتــيـوارت ثالثــة مــؤيـدين
ألوربـا قـالـوا إنـهم ال يـستـطـيـعون
الـــعـــمـل بـــأوامــر مـن جـــونـــســون
ـــســتــعــد لـــلــخــروج من االحتــاد ا

األوروبي بال اتفاق.
ـئة ومـا إن أعـلن فوزه ب 66,4 بـا
مـن أصـــــــوات أعـــــــضـــــــاء حــــــزب
احملـافـظ حـتى كرر رئـيس بلـدية
لــنـدن الــسـابـق ووزيـر اخلــارجـيـة
الــسـابق في حـكـومـة تـيـريـزا مـاي
هـدفه قـائال سـنـنـفـذ بـريكـست في

 31 تشرين األول.
وأضـــــاف الــــرجل الـــــذي بــــذل كل
ـمــلــكـة جــهــوده من أجل إخــراج ا
ـــــتـــــحـــــدة من االحتـــــاد األوربي ا
(ســنـسـتـفـيـد من كل الـفـرص الـتي

بــاكــنـغــهـام لــتـقــد اســتـقــالـتــهـا
ـلـكــة. ووعـدت مـاي رســمـيــا إلى ا
الـتي تغـادر رئاسة احلـكومة بدون
اجنازات كبيرة لتعود إلى مقعدها
الــنــيـابـي بـأن تــقـدم دعــمــا كـامال
جلــونــســون.وبــعــد ذلك اســتــقــبل
ـلـكـة الـيـزابـيث الـثـانـيـة بـوريس ا
جـونسون  وكلـفته تشكـيل حكومة
جــديـدة.بــعـد هـذا الــلـقـاء ســيـلـقي
رئـــيس الــوزراء اجلــديــد خــطــابــا
ويـعلن تـشكيـلة فـريقه. ولم ينـتظر
عــدد من الـوزراء في حـكـومـة مـاي
طــــويـال قـــبـل إقــــالـــتــــهـم وقـــرروا
االنــــســــحــــاب. وهــــؤالء هم وزراء
ــالـيــة فـيــلـيب هــامـونــد والـعـدل ا
ديــفـيــد غـوك والــتـنــمـيــة الـدولــيـة

لـالنـســحــاب لــفـشــلــهــا في إقــنـاع
ــوافـقــة عــلى االتــفـاق الــنــواب بــا
ـفـوضـية الـذي تـوصـلت إلـيه مع ا
األوروبـــيـــة حـــول بـــريـــكـــست في
اضي. وستحضر تـشرين الثاني ا
ظــــهــــر أألربـــعــــاء آخــــر جـــلــــســـة
اســـتــجــواب أســبــوعـــيــة لــهــا في
ـان.بــعـد ذلك ســتـلــقي مـاي الــبــر
ـكـان كــلـمـة أمــام مـقـر احلـكــومـة ا
نـفسه الـذي أعلنت مـنه استقـالتها
في  24 أيــار بـاكـيــة ومـعـبـرة عن
أسـفها العميق إلخفـاقها في تنفيذ
ـئـة بـريـكـسـت الـذي صوت  52 بـا
مـن الــبـــريــطــانـــيــ مـن أجــله في

استفتاء حزيران 2016.
وتـوجـهت عـلى أثـر ذلـك إلى قـصر

{ لـــــنــــدن - (ا. ف. ب):  في يــــوم
تــكــريــسه امس األربــعــاء  الــتـقى
بــوريس جـونــسـون الــذي انـتـخب
رئــيـســا حلـزب احملـافــظـ مــلـكـة
بـريطانيا إليـزابيث الثانية قبل أن
يـــتــســـلم من رئـــيــســة احلـــكــومــة
ــنــتـــهــيــة واليــتــهــا احملـــافــظــة ا
الـسلطة ومعهـا ملف بريكست.بعد
فـوز سـاحق الـثالثـاء عـلى خـصمه
ي هـانت وزيــر اخلـارجـيـة جـيـر
اصـــبح بـــوريس جـــونـــســون (55
عــــامـــا) امس رئـــيـس احلـــكـــومـــة
ـــلـــكـــة الــــرابع عـــشـــر في عـــهـــد ا
إلــيــزابـيث.وأمــضت تــيـريــزا مـاي
لـيـلـة أخيـرة في مـقر احلـكـومة في
داونـيـنغ ستـريت بعـدما اضـطرت
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قــــال الـــــرئــــيس اإليــــرانـي حــــسن
روحـــاني امـس األربــعـــاء إن بالده
مـسـتـعـدة لـلـدخـول في مـفـاوضـات
عـــــادلــــة لـــــكـن مــــا لـم تــــكـن هــــذه
ـفـاوضات تـعني االسـتسالم. ولم ا
يــذكــر روحـاني مــا هي احملــادثـات
الـتي يـعـنـيـهـا لـكن بـدا أنـه يـشـير
إلـى مــفـــاوضـــات مـــحـــتـــمـــلـــة مع
ـتـحـدة. وكـان الـرئـيس الــواليـات ا
األمــريـكي دونـالـد تـرامب انـسـحب
ــاضي مـن اتــفــاق نــووي الـــعــام ا
تـــــاريــــخـي أبــــرم عــــام  2015 مع
إيـران لكـنه قال إنـه على اسـتعداد
إلجـراء مـحـادثـات مـع اجلـمـهـورية
اإلسـالمــيــة. وقــال روحــاني وفــقــا
ــوقـعه الـرسـمي (مـادمت مـسـؤوال
عن الـواجـبـات الـتـنـفـيـذيـة لـلـبالد
فــنـحن مــسـتـعــدون تـمــامـا إلجـراء
مـــفـــاوضـــات عــادلـــة وقـــانـــونـــيــة
ـشـكالت). وأضاف وصـادقـة حلل ا
(لـــكـن في الـــوقت نــــفـــسه لـــســـنـــا
مــسـتـعــدين لـلـجــلـوس إلى طـاولـة
االســــــــتـــــــسـالم حتـت مـــــــســــــــمى
ــفـاوضـات).وقــال مـحـمــد مـحـمـد ا
ـرشد جـلـبـايـجاني رئـيس مـكـتب ا
األعــلى اإليـراني امس األربـعـاء إن
بــريــطــانــيــا أرســلت وســيـطــا إلى
إيـران لـبـحث حتـرير الـنـاقـلـة التي
تـرفع عـلم بـريـطـانـيا واحـتـجـزتـها
اضي وذلك طـهران في األسـبوع ا

وفـقـا لـلـمـوقع اإللـكـتـرونـي لـوكـالة
تـسـنـيم شـبـه الـرسـمـيـة. وتـصـاعد
الـتـوتر بـ إيـران وبريـطـانيـا مـنذ
احـتـجـزت طـهـران الـنـاقـلـة سـتـيـنا
إمــبــيــرو وقــالت إنــهــا اصــطــدمت
بـــــقـــــارب بـــــصــــيـــــد. ولـم يـــــذكــــر
جــلـبــايـجـاني أي تــفـاصــيل بـشـأن
زيــارة الـوســيط الـبــريـطـانـي لـكـنه
أشـــار بـــنـــبـــرة ســـاخـــرة لـــتـــدخل
بــــريــــطـــانــــيــــا أثــــنـــاء احلــــقــــبـــة
االســــتــــعـــــمــــاريــــة في الــــشــــؤون
اإليرانية. وقالت وكالة تسنيم نقال
عــنه الـبــلـد الـذي كــان يـعــ يـومـا
وزراء ومحام في إيران وصل به
احلــــال إلـى أن يـــرسـل وســــيــــطـــا

يتشفع لتحرير سفينته.
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ســيــجـلــبـهــا ذلك بـروح إيــجـابــيـة
جــديــدة).لــكن رغــبـتـه في اخلـروج
مـن االحتــــاد بــــأي ثــــمـن في هــــذا
ـوعد وحتى بال اتفـاق يثير قلق ا
مــؤيـدي أوروبـا وأوســاط األعـمـال
الــتي حتـثه عـلى الـتـخـلي عن هـذا
الـسـيـناريـو الـذي قد يـلـحق ضررا

كبيرا باالقتصاد األميركي.
وقـــال كـــبـــيــر مـــفـــاوضي االحتــاد
األوربـي مـيـشال بـارنـيـيه الـثـالثاء
إن قــــادة االحتــــاد مــــســــتــــعــــدون
ــراجـعـة اإلعالن الـسـيـاسي الـذي
ـستـقبـلية يـحدد أسس الـعالقات ا
ــتــحــدة واالحتــاد ــمــلــكــة ا بــ ا
األوربـي لــــكــــنــــهم لـن يــــعــــيـــدوا
الـتـفاوض حـول اتـفاق االنـسـحاب

الـذي  الـتوصل إلـيه بـعد جـهود
شــاقـة ويـحـدد شــروط االنـفـصـال.
وبينما يصر كل طرف على موقفه
يـبـدو الـوقت قصـيـرا مع بـدء عطل
ـانـيـ الـبــريـطـانـيـ مـسـاء الــبـر
اخلـمـيـس. ولن يـعـود النـواب قـبل

مطلع أيلول.
وفـي هـذه األجــواء من الـغــمـوض
ـديـر الـعـام لــغـرف الـتـجـارة قــال ا
الـبـريطـانيـة آدم مـارشال مـتوجـها
إلـى جـــونــــســـون إن (الــــشـــركـــات
ـعرفة ما تـفعله حـكومتكم بـحاجة 
عـمـليـا لتـجـنب بريـكست فـوضوي
في  31تــــشـــرين األول ســـيـــشـــكل
مـــصـــدر اضــطـــرابـــات لــلـــســـكــان

والتجارة).

الــهـدم تـركـزت داخـل أحـيـاء الـقـدس
وبــلــغت  146 بــيــتــاً ومـنــشــأة أمـا
خــارج أحـيــاء الـقــدس فـبــلـغت 100
بـيت ومنشأة).وبحسب الزعنون فإن
ــبــاني في صــور بــاهـر (هــدم تــلك ا
هـددة مـرتـبط ـواقـع ا وغـيـرهـا من ا
بــسـيـاسـة االحـتالل مـنـذ عـام 1967
الـــذي هــدم مـــنــذ عــام  2006 حـــتى
ــــاضي نـــحـــو نـــهــــايـــة حـــزيـــران ا
1440مــنـزال فـلــسـطــيـنـيــا أكـثـر من
نـصـفـها في مـديـنـة القـدس احملـتـلة
وهـــــدم مــــنــــذ عــــام  1987 وحـــــتى
تاريخه أكثر من �ستة آالف منزل في
مـختـلف أنحـاء األرض الفـلسـطيـنية
احملــتـلــة). وطـالب اجملـلـس الـوطـني
ـانـيـة الـفـلـسـطـيـني االحتـادات الـبـر
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولــيـــة بـ(حتـــمل
ــة هـدم مــســؤولـيــاتــهــا جتـاه جــر
ة ـنازل الفلسطينـية بوصفها جر ا
تــنــدرج ضــمن ســيــاسـة الــتــطــهــيـر
الـعـرقي) مـشددا عـلى انـهـا(مخـالـفة
ادة  53 مـن اتفاقية جـسيمة لنص ا
جــنـيف الــرابـعــة لـعـام  1949 الــتي
متـلكات ولـلمادة 23 حتـرم تدميـر ا
مـن اتـفــاقـيــة الهـاي الــرابـعـة 1907
الـتي حتظـر علـى القـوة احملتـلة هدم

ـتـلـكـات مـواطـنـ سـكـان مـنـازل و
ـناطق التي احتلـتها وكذلك تشكل ا
ادة  17 من انـتهاكاً صـارخاً لنص ا
ي حلقوق اإلنسان لعام اإلعـالن العا
 1948والتي تنص على أنه ال يجوز
جتـريد أحد من ملكه تعسفاً) مشيرا
ـــســاكن الـى  أن (عــمـــلـــيــات هـــدم ا
ة الـفـلـسـطـيـنيـة تـنـطـوي عـلى جـر
مـركـبـة مـعـقـدة تـمس الـروح والـعقل
والـكـرامـة اإلنـسـانـيـة وتـمس أبـعاد
الـوجـود اإلنسـاني والـوطني بـرمته
ألنــهـا عـش أحالمـهم ومــأوى آالمـهم
وأفــراحـهم واألنـكى مـن ذلك عـنـدمـا
يــضـطـر األب لـهـدم مــسـكـنه أو جـزء
مــنه بـيــده من خالل سـيـاســة الـهـدم
الـذاتي وإال سيتكفل بنفقات الهدم).
من جـهـة اخـرى ابـدى مجـلس نـقـابة
صــحــفــيي كـردســتــان تــضـامــنه مع

نقابة صحفيي فلسط .
 وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس
تـــعـــلــيـــقـــا عـــلى زيـــارة وفــد يـــضم
صــحـفــيـ من الــعـراق ودول اخـرى
(نــعــبــر عن تــضــامــنــنـا الــكــامل مع
زمالئـنا في النقابة الـفلسطينية ازاء
قــضــيــتــهم الــوطــنــيــة وقــضــايــاهم
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