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وافق مجـلس الـوزراء امس على
ــدرســ ــعــلــمــ وا تــثــبــيـت ا
ـتــعـاقــدين مع مـديــريـة تــربـيـة ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة استـثـنـاءً من
ـوازنة الـعامة تعـليـمات تـنفـيذ ا
االحتاديـة لـعام  2019. كمـا اقر
مشـروع تـعلـيـمات تـنـفيـذ أحـكام
قانون تشغيل اخلريج االوائل
وبـحـسب رقم  67لـسـنـة 2017. 
بـيـان لـلـمـكـتب االعالمي لـرئـيس
الوزراء فقد عقد مجلس الوزراء
خالل جلسته االعتيادية برئاسة
هدي رئيس اجمللس عادل عـبد ا
اقــر خاللــهــا (تــوصــيـة اجملــلس
الـوزاري لــلـطـاقــة بـشــأن مـذكـرة
الــتــفــاهم مـع دولــة الــكــويت في
مــــجـــال احلــــقـــول الــــنـــفــــطـــيـــة
ــشـتــركــة كـمــا اقـرّ احلـدوديــة ا
تــوصـــيــة اخـــرى بــشـــأن اعــفــاء
ــســتـــوردة لــصــالح االنــابــيـب ا
شــــركـــة نــــفـط الـــوسـط من رسم
ــنـتج  واقــرّ تـوصــيـة حـمــايـة ا
اجملـلس الـوزاري لـلـطـاقـة بـشأن
مـشــروع مـصــفى كـربالء مــلـحق

رقم 5).
مـضــيــفـا ان ( اجلــلــسـة شــهـدت
اقـــرار مـــوضـــوع مــنـح مـــدرســة
ـيـة الـدولـيـة االهـلـيـة في االكـاد
مــــحـــافــــظـــة الــــبـــصــــرة إجـــازة
ـوافـقـة علـى مـذكرة تـأسـيس وا
ـزمع تــوقـيــعـهــا بـ الـتــفـاهـم ا
جـــمــهـــوريــة الـــعــراق واالمـــانــة
الـعامـة جلـامـعـة الـدول الـعـربـية
ئة من بشأن إطفاء نسبة  75 با
ديـون جـمـهــوريـة الـعـراق ضـمن
مـســاهــمـته في صــنــاديق الـدعم
قـدمة لـلدول الـعربـية).وأضاف ا
( كما وافق اجمللس على مشروع
قانون انضمام جمهورية العراق
الى بروتوكـول قمع االعمـال غير
ـوجـهـة ضـد سالمـة ـشـروعـة ا ا
ـنـصــات الـثـابــتـة الـقــائـمـة في ا
اجلرف القاري لعام  1988 واقر
مشـروع تـعلـيـمات تـنـفيـذ أحـكام
قانون تشغيل اخلريج االوائل
رقم  67لــــســــنـــة 2017).ووافق

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

أعــلـنت بــعـثـة احلج والــعـمـرة عن
عــودة أكـثـر من  20 الـف حـاج من
ـقــدسـة. وذكــر بــيـان في الــديــار ا
وقـت ســـابق ان ( 11053 حـــاجـــا
تـمت اعادتهم الى البالد عبر منفذ
عـرعـر احلـدودي ومـطـارات بـغـداد
والــــنــــجف والــــبــــصــــرة واربــــيل
والـــســلـــيـــمــانـــيــة). ويـــبـــلغ عــدد
احلــجـاج الــعـراقـيــ لـهــذا الـعـام
. واكدت ان (عدد اكثر من  50 ألـفاً
احلــــجـــاج الــــعـــائــــدين الى ارض
الـوطن ارتـفع الى  20797 حـاجـا
مـــنـــهم  12508 حـــاج عن طـــريق
الـــبــر و  8289حـــاجــاً عـن طــريق

الرحالت اجلوية).
فـي هـــذه االثـــنـــاء نــــصح اطـــبـــاء
راكز احلـجاج بضرورة مـراجعة ا
ــعــاجلـة ــتــخــصـصــة  الــطــبــيـة ا
حــاالتــهم بــعــد انــتــهــاء فــريــضــة
احلـج والـقـيـام بـالـفـحص الـطـبي
ــضــاعــفـات لــلــحــد من حــصــول ا
الــطــبــيـة الــتي قــد حتــصل أثــنـاء
وبــعــد الــفــريـضــة من الــتــهــابـات
اجلــهـــاز الــتــنــفــسي أو اإلســهــال
والــــقـيء وإصــــابــــات الــــقــــدمــــ
واجلـلد ومـراقبة مـستويـات سكر
الــدم وضـغـط الـدم والــتـأكــد أنـهـا
عدالت الطبيعية مشيرين ضمن ا
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إلـى ( تقد نـصائح حلـجاج بيت
ـصـابـ بـالـسـكـري الـله احلـرام ا
حـزمـة من الـنصـائح الـطـبيـة بـعد

االنتهاء من موسم احلج).
وطــالـبــوا (بـاالســتـمــرار بـتــنـاول
األغــذيـة الـصـحـيـة اآلمـنـة وشـرب
كـميات كافـية من السوائـل ثمانية
ـاء يومـيـا ومراجـعة أكـواب من ا
الــطـبـيب بــشـأن أيـة إصــابـات قـد
حـصـلت أثـنـاء أداء مـنـاسك احلج
وخـاصـة في الـقـدمـ لـلـمـتـابـعـة
ألن بـعض اإلصابات تـظهر عـليها
تــقـرحــات فـيــمـا بــعـد كـمــا يـجب
مـــراجــعـــة الــطـــبـــيب بــشـــأن أيــة
الــتــهــابــات حــصــلت فـي اجلــهـاز
الــتـنـفــسي أو حـاالت اإلسـهـال أو

التسمم الغذائي).
وقـالـوا إن (مراجـعة الـطـبيب بـعد
الــــــعـــــودة مـن احلج مــــــهم جـــــداً
حلــمـايـة احلــاج نـفــسه من تـطـور
أيـة عدوى قد أصـيب بها وحـماية
ألفـــــراد أســــرته أيـــــضــــاً من أيــــة
عـدوى وحمايـة من أية حسـاسية
ــارســة قــد أصـــيب بــهــا أثــنــاء 
ـــقـــدســـة أو ظـــهـــور ـــشــــاعـــر ا ا
تــقــرحــات في اجلــلـد أو لــســعـات
احلــشـرات أو الـتـعـرض لإلصـابـة
بـــــــأدوات حــــــادة أو جـــــــروح من

أدوات احلالقة أو غيرها).
ونــصـحـوا (بـأخــذ قـسط وافـر من

دينا عبد احلميد
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اجمللس على اتفاق تـنفيذ برامج
تحدة خاصة ب برنامج اال ا
ائي واالمانة الـعامة جمللس اال
الـوزراء وايـضـا وافق عـلى دعم
نــادي الـطــلــبــة الــريـاضـي كـذلك
وافق عـلى تـثـبـيت مـجـموعـة من
ـتـعـاقدين ـدرس ا عـلـمـ وا ا
ــديــريـــة الــعــامــة لــتــربــيــة مع ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة استـثـنـاءً من
ـوازنة الـعامة تعـليـمات تـنفـيذ ا

االحتادية لعام  2019.
ـهدي من جهـة اخـرى قـرر عبـد ا
إعـفاء مـديـر عـام الـكـمـارك وكلف
ســـهـــام حـــســ يـــونـس بــإدارة

الكمارك وكالة.
وجـــاء في وثــــيـــقـــة صـــادرة عن
ــالـــيــة انـه  (بــنـــاءً عــلى وزارة ا
حـصـول مـوافـقـة رئـيس الـوزراء
تــمـوز الــشــفــويـة بــتــاريخ   30 
2019  فـقـد تـقـرر انـهـاء تـكـلـيف
منـذر عبـد األمـير اسـد مديـر عام
الـهيـئـة الـعـامة لـلـمـنـاطق احلرة
من مـهــام إدارة الـهــيـئـة الــعـامـة
للكـمارك)وجاء في وثـيقة أخرى
رقم (إشارة إلى االمـر الوزاري ا
 7917 في  20 تــــــمـــــوز 2019
تقرر تكليف سهام حس يونس

هام ادارة الكمارك وكالة).
ـيـاه واتـهـمت جلـنــة الـزراعـة وا
الـنـيـابـيــة امس احلـكـومـة بـعـدم
الــــوفـــاء بــــدفع مــــســــتـــحــــقـــات

. الفالح
وقـــال نــــائب رئـــيس الــــلـــجـــنـــة
مـنصـور الـبـعـيـجي في بـيان إن
ـالــيـة عـلى (احلــكـومــة ووزارة ا
الى االسـراع بــدفع مــسـتــحـقـات
الــفالحــ بــاســرع وقت وبــدون
تأخـير الن مـسـتحـقات الـفالح
تـأخــرت كــثــيـرا وهــذا عــكس مـا
اعلـنت عـنه احلكـومة ). وأوضح
أن (الــــــفالح الــــــعــــــراقـي يـــــزرع
وينـتـظر الـدعم من احلـكـومة من
خالل توفير مـايحتاجه من بذور
الية ستحقات ا واسمدة ودفع ا
عند تصـديره احملصول الزراعي
الى الـدولـة ال ان يـنـتـظـر اشـهـرا
بـدون اســتالم اسـتــحـقــاقه وهـو
حـق طــــــبــــــيــــــعـي له).واضــــــاف
ـثـلـ عن الـشعب (بـاعتـبـارنـا 
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اعــلن وزيـر الـكـهــربـاء لـؤي اخلـطـيب
امس ان مـجـموع الـطاقـة اجملهـزة بلغ
 18ألــفًـا و145 مــيــغـاواط  . واوضح
اخلـطـيب في تصـريح امس ان (مـعدل
اضي االنـتاج في فصل صيف العام ا
 كـان  14 ألـف مـيـغـاواط قـد جنـحـنا
بــالــوصـول في االنــتـاج الى  18ألــفًـا
و145 مـيـغـاواط ). وكان اخلـطـيب قد
ـقــبـلـة ـدة ا اكــد في وقت سـابـق ان ا
ســتـشــهــد إجنـاز الــربط الــكـهــربـائي
ـشتـرك مع دول اخللـيج ليـأتي بعده ا
الــربط الـكــهـربــائي مع كل من تــركـيـا
واألردن كـــمـــا اشـــار الى أن الــوزارة
وضــعت خــطـتــ حلل أزمــة الـطــاقـة
الكهربائية في البالد يجري تنفيذهما
بــالــتــوازي. وبـحــسب اخلــطــيب فـإن
ــــشــــاريع اخلــــطــــة االولـى تــــخص ا
الــكــبــيــرة الــتي تــنــفــذ خالل حــقــبـة
احلـكـومة احلـالـيـة والثـانـية سـريـعة
أمــدهـا 24 شــهـراً بـاشــرنـا بـهــا مـنـذ
سـؤولية وهي تخص قطاع تـسنمنا ا
نــقل وتــوزيع الــطــاقــة الـكــهــربــائــيـة
ـنظـومـة اإلنتـاجـية وتـطـوير كـفـاءة ا
كـما تـتضـمن حلـوال سريـعة سـتحسن
جتـهيـز الطـاقة الـكهـربائـية في بـغداد
وجـميع احملـافظـات االخرى. مـن جهة
اخـرى حذر مجـلس  ناحيـة كنعان من
تـصاعد الغـضب الشعبي فـي الناحية
بــــســــبـب تــــردي خــــدمــــة الــــطــــاقـــة
الــكــهـربــائـيــة. وقــال عـضــو مــجـلس
الــنـاحـيــة جـمـال الــنـاصـر الــشـمـري
لـ(الـزمـان ) امس إن (غـلـيـانـا شـعـبـيا

شي الـراحة والنوم الـهاد بعد ا
الـطـويل والوقـوف لسـاعات أثـناء
أداء مــــــنـــــاسك احلـج وتـــــنـــــاول
األدوية بانتظام وحسب إرشادات
الــــطــــبــــيب وحــــسـب اجلــــرعـــات
ضـادات احليوية واألوقـات مثل ا
أو أدوية عالج السكري أو ارتفاع
ضـــغط الــدم وجتـــنب الـــتــدخــ
ــبـاشـر والـسـلــبي واالسـتـمـرار ا
ــمـارســة الـتــمـارين الــريـاضــيـة
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كـبـيـرا في نـاحـيـة كـنـعـان يـقـتـرب من
االنــــفـــجــــار بـــســــبب ســــوء تـــوزيع
الـكهـربـاء وانقـطاعـها لـفتـرات طويـلة
يــــومــــيــــا ) . وأضـــاف أن  ( 50 الف
نــســمــة من ســكــان كــنــعــان وقــراهــا
يـعـيـشـون وسط اجلحـيم مـنـذ اشـهر)
عـلى حـد تـعبـيـره. وتـابع  أن  ( االيام
االخــيـرة كــانت قـاســيـة جــدا مـا دفع
االهـــالي الى االتـــفــاق عـــلى اخلــروج
بــتـظــاهـرة شـعــبـيــة كـبــيـرة) . ولـفت
الــشـمـري الى أن  ( تـوزيـع الـكـهـربـاء
لـيـس عـادال والـنـاحـيـة تـدفع فـاتـورة
ذلـك )  مــشـــيــرا إلى أن  (الـــغــلـــيــان
الـشـعـبي وصل مـديـات قـلقـة لـلـغـاية
ـــكن أن تـــصل الى والـــتـــظــاهـــرات 
بــعـقــوبـة اذا لم تــكن هــنـاك اجـراءات

طالب االهالي ). عاجلة 

ـنتظـمة). وقدمـوا نصائح أخرى ا
لـــلـــحــــجـــاج بـــعـــد االنـــتـــهـــاء من
الـفـريـضة مـنـهـا الـقيـام بـالـفحص
الـطـبي. ومراقـبـة مسـتـويات سـكر
الـدم وضـغط الدم. وشـرب ثـمانـية

اء يوميا. أكواب من ا
 وأخــذ قـسط من الــراحـة والـنـوم.
ــــبــــاشــــر وجتــــنـب الــــتــــدخــــ ا
ـمـارسة والـسـلـبي. واالسـتمـرار 

التمارين الرياضية.
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ــدني امس عــزت مــديــريــة الـدفــاع ا
اندالع احلريق في قاعدة بلد اجلوية
الى حدوث انفجار  25 حاوية داخل
الـقاعـدة مؤكدة اخـاد احلريق وفتح
ـعــرفــة اســبـاب حتــقــيق بــاحلــادث 
ــديـريـة في بـيـان االنــفـجـار.وقـالت ا
امـس ان (فـرقـنـا تـمــكـنت من اخـمـاد
احلـريق الذي اندلع داخل قـاعدة بلد
اجلـويـة والذي وقع نـتيـجـة النفـجار
كــــدس عــــتـــاد في  25 حــــاويــــة في
مــعـسـكــر تـابع لــكـتـائـب االمـام عـلي
داخـل الـقــاعـدة).واضــافت انه (عـلى
الـفور وبحسب اوامر وزير الداخلية
ـدني الى تــوجه مـديـر عــام الـدفـاع ا
مـكان احلـادث وبصـحبـته عشـر فرق
اســنـاد مـن بـغــداد) مـشــيـرة الى ان
ـــوقـف من غـــرفـــة (الـــوزيــــر تـــابع ا
ــدني).واوضح عــمـــلــيــات الــدفــاع ا
ـشـاركـة الـبـيـان ان (الـفـرق الـكـلـيـة ا
بـاخـمـاد احلـريق  بـلـغت  30 عـجـلـة
اطـفـاء وثـالثـة اخـرى انـقـاذ) مـؤكدا
ان (هــذه الــفــرق تـمــكــنت من ابــعـاد
خـطر الـنيران عن سـتة مـخازن كانت
عـــلى بــعــد  15 مـــتــرا من احلــادث
وانـقاذ صهريجي وقود سعة الواحد

 36 الـف لـتــر).واضــاف انه (ســيـتم
تـشـكـيل جلنـة مـشـتركـة من اجلـهات
اخملــــتــــصـــة لــــلــــكــــشف عن ســــبب
احلـادث) مشـيرا الى انه (حتى االن
لم يـتـبـ مـا اذا كـانت هـنـاك طـائرة
ـعـسـكـر او قذائف مـسـيـرة قـصفت ا
هـاون انـطلـقت من مكـان مجـهول او
ان احلــادث نـتـيـجــة سـوء تـخـزين).
دني الـى ذلك تمـكـنت فـرق الـدفـاع ا
مـن اخــمـــاد حـــريق آخـــر أنـــدلع في
جـــامــــعـــة بـــغــــداد وأحلق اضـــرارا

مادية. 
مـن جـهــة اخــرى ألــقت قــوة أمــنــيـة
الـقـبض عـلى عـنصـر يـعـمل مـصورا
فـي اعـالم تــــــــنـــــــظــــــــيـم داعـش في
ــوصل.وقـال قـائـد شــرطـة نـيـنـوى ا
الـلـواء الركن حـمـد نامس اجلـبوري
فـي بيان امس ان (مديرية شرطة تل
عـبطة الـتابعة لـقيادة شرطـة نينوى
ألــقـت الــقــبض عــلى أحــد عــنــاصــر
ـــدعــو /خ م م داعـش االرهـــابـــيـــة ا
ص/ والـــذي كـــان يــــعـــمل في اعالم
داعش بــصــفــة مــصــور لــعــمــلــيـات
عـنـاصر داعش خالل  سـيطـرته على
ـوصل).وأضــاف انه (جـاء مــديـنــة ا
فـي إعـتـرافـات االرهـابي االبـتـدائـيـة
والـقضـائيـة انه كان يـقوم بـتصـوير

الـعـملـيات االرهـابـية لـداعش وكذلك
تـصويره داخل اجلوامع لألشخاص
الــذيـن قــامــوا بــتــرديــد مــا تــســمى
الــبــيــعــة واالنــتــمــاء لــلــعــصــابــات
االجــرامـــيــة وعــمــلــهــا كــإصــدارات
ونـــشــرهـــا في الـــنــقـــاط االعالمـــيــة
ــواقـع االلــكــتــرونــيـــة الــتــابــعــة وا
لــــداعش). من جـــهــــة اخـــرى بـــحث
رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح مع
مـستشار األمن الوطـني رئيس هيئة
احلــشــد الــشــعــبي فــالـح الــفــيـاض
األوضــاع الـسـيـاسـيــة واألمـنـيـة في
الـــــبـالد وتـــــطـــــورات األحـــــداث في
ــنـــطــقــة وأهــمــيـــة تــرســيخ األمن ا
واالســتــقــرار واحلــفـاظ عــلى أرواح
. ونـقل بـيـان ـتـلـكـات الـعـراقـيـ و
رئــاسي تـلــقـته (الـزمــان) عن صـالح
تـأكيـده خالل استقـباله الـفياض في
قـصـر السالم بـبغـداد امس (ضرورة
ـؤسـسات تـضـافـر وتـكـامل جـهـود ا
األمـــنــيــة والـــعــســـكــريــة حلـــمــايــة
مـكــتـسـبـات االنـتـصـار عـلى تـنـظـيم
داعـش اإلرهـــــابي) مـــــشـــــيـــــراً إلى
(أهـمـيـة تـطـويـر عالقـات الـعراق مع
الـدول الشقـيقة واجلارة والـصديقة
وتـعــزيـز االنـفـتـاح عـلى دول الـعـالم

بعيداً عن سياسة احملاور).

تصـدره ديالى لـبـاقي احملافـظات
وخـــارج الـــبـــلــد انـــتـــهى بـــفـــعل
االرهــاب والــنــزوح وعــدم وجـود
فـتوحة الدعم لـلفالح واحلـدود ا

ستورد ) .  امام ا
واكـد ان  ( تـوجه الـفالح ألعـمـال
ـديـنة لم اخرى والـهـجـرة نحـو ا
ـا جـراء عطش يأت من فـراغ وا
ــــــنـــــــتج االراضـي واســــــعـــــــار ا
ـنتج ـتـدنيـة مـقابل ا سـتورد ا ا
الـوطـني اضــافـة لـعـدم مــكـافـحـة
اآلفــــات وكـــــلــــهـــــا عــــوامل ادت
لـــــتــــــقـــــلـــــيـص اعـــــداد االراضي
ـنـتـجـة فـعــــــلـياً ألقل الـزراعيـة ا

ئة). من  5 با

للـحسـني لزيـارة تركـيا واالطالع
عـلى قــطـاع الــدواجن سـيــمـا في
مـديــنـة افــيـون الــتـركــيـة كــونـهـا
تشتهـر في تربيـة قطاع الدواجن
ائدة. وفي ديالى اكدت وبيض ا
جلــــنــــة الــــزراعــــة فـي مــــجــــلس
احملـافـظـة ان اهـمـال احلـكـومـات
ــتـــعــاقــبـــة لــلــقـــطــاع الــزراعي ا
والـــــفالح ادى لـــــتــــردي الـــــواقع
الزراعي وتـضرر الـفالح وحتوله
لـــشـــأن ثــــانـــوي دون مـــحـــاولـــة
احـيــائه مــجـدداً .  و قــال رئـيس
الـــــلــــجـــــنــــة حـــــقي اجلـــــبــــوري
ـئـة لــ(الـزمـان) امس ان (95 بـا
من االنـتـاج الـزراعي الـذي كـانت

امس إنـهـا قـررت (فـتح اسـتـيراد
ــنـافـذ مـحــصـول الــبـطــاطـا من ا
احلـدوديــة كــافـة في ضــوء وفـرة
ــنــتج احملــلي وإيــجـاد وشــحـة ا
تـــــوازن في األســـــعــــار وحـــــسب
الـــرزنـــامــــة الـــزراعـــيـــة ). ووجه
السفيـر التركي لـدى بغداد دعوة
لــوزيــر الــزراعــة لــزيــارة تــركــيــا
بـحـسـب بـيـان تــنـلـقــته (الـزمـان)
امس اوضح ان وزيــــر الــــزراعـــة
صالح احلسني اسـتقبل الـسفير
التركي فاحت يلدز واكد استمرار
مـنع اســتـيـراد الــدواجن وبـيض
ائدة لوفرتهـا محليا. من جهته ا
قـــدم الـــســـفـــيـــر الـــتـــركي دعـــوة

الــعـــراقي ونـــائب رئــيـس جلــنــة
الـزراعة الـنـيـابـيـة نـطالـب رئيس
الـــــوزراء بــــااليـــــعـــــاز الى وزارة
ــالـــيــة بــصـــرف مــســتـــحــقــات ا
الـــفالحـــ بـــاســـرع وقت دعـــمــا
للـقـطاع الـزراعي في الـبـلد خالل
قـبلـة ونرفض اي تـأخير االيام ا
ستحقـات وسيكون لنا في دفع ا
موقف في حال استمر االمر على

ماهو عليه). 
في غـــضـــون ذلـك اعـــلـــنت وزارة
الزراعـة فـتح اسـتيـراد مـحـصول
الــبـطــاطــا لـســد حــاجـة الــسـوق

احمللية.
وقـالت في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)

{ عـمـان - ا ف ب:  أعـلن الـديوان
ــــلــــكـي األردني في بــــيــــان امس ا
األربــعـاء وفـاة األمــيـرة ديـنــا عـبـد
ــــلك احلـــــمــــيــــد أولـى زوجــــات ا
الـــراحل حــســـ بن طالل ووالــدة
ابـــنـــته األمـــيـــرة عـــالـــيـــة. ونـــعى
ـــــزيـــــد مـن احلــــزن الـــــديـــــوان (
ـغـفــور لـهــا بـإذن الـله والــتـأثــر ا
سـمــو األمـيـرة ديـنـا عـبـداحلـمـيـد
رحـمها الله والدة صـاحبة السمو
لكي األميرة عالية بنت احلس ا

الـــتي انـــتـــقـــلت إلـى رحــمـــة الـــله
تــــــعـــــالـى  امس األربــــــعـــــاء) في
قـرر أن يشيـع جثمان عـمان.ومن ا
األمــيــرة ديـنــا ظـهــر األربــعـاء إلى
ـلكية في ـقابر ا مـثواها األخـير با

مراسم خاصة.
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قال محافظ ذي قار اجلديد عادل
الــدخـــيــلـي انه حــدد   30يــومــا
لــتــقــو االداء اخلـدمـي لــدوائـر
الـدولـة في احملــافـظـة  مــتـعـهـدا
وكـلـة اليه ـهـام ا بالـنـجاح في ا

قبلة.  رحلة ا في ا
وقـال فـي تـصــريح أمس بــيـنــمـا
ـــنـــصـــبه ـــضي يـــومه االول 
اجلـديـد مـحــافـظـا لـذي قـار . انه
(حدد  30 يومـا جلـمـيع الـدوائر
احلـكـومـيـة لـتــنـفـيـذ بـرنـامـجـهـا
اخلدمي على ان تـساءل بعد ذلك
امـامه شـخـصـيـا)  داعـيـا مدراء
الــدوائـــر الى ان (تــكـــون خــدمــة
ــــــــــواطـن هــــــــــدفـــــــــــــهـم االول ا

والوحيد). 
واضـــــاف (نـــــحن نـــــراهن عـــــلى
الـــنـــجـــاح وســنـــعـــمل فـي اطــار
مـشـروع خـدمي مــتـكـامل رسـمت
مالمحه ووضـعت تـفاصـيله مـنذ
اكثر من اسبوع ويهدف لتحقيق
منجـز متـكامل في غضـون اربعة
ــــــــشـــــــاكل اشـــــــهـــــــر وراى ان ا
السيـاسية هي التـي كانت تعيق
تـقد اخلـدمـات لـلـمـواطـن في

رحـلة السـابق  وبـالتـالي فـان ا
الـراهــنــة سـتــتــحـرر مـن كل تـلك
اخلالفـات وســتــخط لـهــا نـهــجـا
مـــســــتـــقـال في اطـــار حــــالـــة من
الـتـكـامل بـ احلـكـومـة احملـلـيـة
بــدورهــا الــتـــنــفــيــذي ومــحــلس
احملـافــظــة بــدوره الـتــشــريـعي).
ولـفت الى ان (الـتـركـيـز سـيـكـون
ـشاريع علـى كيـفـيـة استـئـنـاف ا
الـتي كـانت مـتـوقـفـة بـسـبب قـلـة
ـالـيــة)  مـشـيـرا الى االيـرادات ا
ان (حــكــومــتـه ســتــحــرص عــلى
تام ما يكفي من تلك االيرادات
قـبلة كما كشف عن رحلة ا في ا
رؤيـــــة جــــديـــــدة في مـــــوضــــوع
االســـــتـــــثــــمـــــارات تـــــتــــلـــــخص
ـــســتـــثـــمـــرين بـــاســـتـــقـــطـــاب ا
بـــاالســـتـــعـــانـــة بـــاحتـــاد رجــال
قاولـ وغرفة االعمال واحتـاد ا
الـتجـارة في الـنـاصـريـة) مـؤكدا
ان (الــكل ســيــكــون حــاضــرا في
اعـمــار الـنـاصــريـة واالسـتــثـمـار

فيـهـا). وب الـدخيـلي ان (تـأخر
ــوازنــة يــشــكل عــائــقــا صــرف ا
ـشـاريع حـقـيــقـيـا امــام تـنـفـيــذ ا
اخلـدمــيــة  وانه ســبق ان بـحث
ـــــــــلف مـع رئــــــــيـــــــــسي هــــــــذا ا
اجلــمــهــوريــة والــوزراء اليــجــاد
مكنة) آمال بان (يكون احللول ا
لنواب احملافظة الدور الكبير في
الــــتـــــواصل مع بـــــغــــداد الطالق
ـــا وصـــفـــهـــا ـــوازنـــة ونـــوه  ا
بـالـرقـابـة الـشـعـبـيـة لـتـشـخـيص
مكـامن اخلـلل والـضعف االداري
والـــتي ســـتـــدعـم فـــريق الـــعـــمل
احلـــكــــومي فـي تـــوجــــيه ادواته
والـــيــــاته عـــلـى ارض الـــواقع) 
واطن مؤكـدا ان (التـكاتف بـ ا
واحلكومة سيكون كفيال باجناح

همة). ا
 وكان الدخيلي قـد تولى منصبه
رسمـيـا مـحـافظـا لـذي قـار الـيوم
بـعــد صـدور مــرسـوم جــمـهـوري

بذلك.
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عــزا خـبـيــر اقـتــصـادي الـعــجـز الـذي
وازنـة العامة في جانب مهم تـعانية ا
مـنه الى عـدم تسـديد اقـلـيم كردسـتان
تـرتـبة بـذمـته جـراء تصـدير ـبـالغ ا ا
ــنــافـذ احلــدوديـة الــنــفط وايـرادات ا
والـكـمـارك مـا يـشـكل خـرقـا دسـتـوريا
وازنـة العـامة  مـوضحا ان لـقانـون ا
هــذا االمــر جــعل احلــكـومــة تــضــطـر
لـالســـتـــدانـــة من جـــهـــات داخـــلـــيـــة
ـشاريع وخـارجـية لـتسـديد تـكـاليف ا
ــوازنـــة وبــضــمـــنــهــا ـــدرجــة في ا ا
مـشـاريع تـشـغـيـلـيـة واخـرى خـدمـيـة.
وقــال مالذ االمـ لـ(الـزمـان) امس ان
(احلــكــومــة االحتــاديــة ورثـت اعــبـاء
وديــونـــا من احلــكــومــات الــســابــقــة
ــصــروفـــات الــتي بـــاالضــافــة الـى ا
تـكــبـدتـهـا خالل سـنـوات احلـرب ضـد
دمـرة وايواء ـدن ا االرهـاب واعـمار ا

اكـــثـــر من ثالثـــة ماليـــ نــازح  الى
ال جانب اخلطط غير اجملدية وهدر ا
ما يـتطلب وعـدم محـاسبـة الفاسـدين 
الــتــوجه نـحــو االقـتــراض من الــبـنك
الـــدولي وصـــنـــدوق الــنـــقـــد الــدولي
والـذي يـنـبـغي الـتـسـديـد بـفـوائـد قد
تـكـون مـضـاعـفـة في حـال الـتـاخر عن
الــتـــســديــد) مــوضــحــا ان (من ابــرز
ــوازنـــة هــو عــدم مـــجــاالت ارهـــاق ا
بالغ تصديره تـسديد اقليم كردستان 
ـدة تزيد على سـبع سنوات ما لـلنفط 
دفـع احلكومات السابقة الى اجراءات
ـعاقبة االقليم من خالل اقتطاع هذه
ـــبـــالغ من حـــصـــة رواتب مـــوظــفي ا
االقـليم وقد اسـتمر الـعمل بذلـك لغاية
 2019  ).  ورأى االمـــــ ان (عـــــدم
ـتـرتـبة من تـسـديـد االقـلـيم للـمـبـالغ ا
ــنــافــذ تــصـــديــر الــنــفـط وايــرادات ا
احلـــدوديــة والـــكــمـــارك يــعـــد خــرقــا
ــوازنـة دســتــوريــا يـخــالف قــانــون ا

الــعـامـة ) مـشــيـرا الى ان (هـذا االمـر
جـعل احلكـومة تضـطر لالسـتدانة من
جــهـات داخـلـيـة وخـارجــيـة لـتـسـديـد
وازنة درجة في ا شـاريع ا تـكاليف ا
وبـضمـنها مـشاريع تشـغيلـية واخرى
خــدمـيـة).  وخـلص االمـ الى الـقـول
انـه (في حـال اسـتـمـرار االقلـيـم بـعدم
ترتبة عـليه دستوريا بـالغ ا تـسديد ا
ـقـبل سـتـتـضمن فـإن مـوازنـة الـعـام ا
ا تضطـر احلكومة عـجزا مضافـا ور
الـى االسـتــدانــة مـن جــديــد لــتــجـاوز
الـعجز) .من جهته توقع عضو اللجنة
ـــالــيـــة الــنــيـــابــيـــة عــبـــد الــهــادي ا
الـــســعــداوي ان يـــرتــفع الـــعــجــز في
مــوازنــة  2020 الـى  72 تـــرلـــيـــون
ديــنــار.وقـال الـسـعـداوي في تـصريح
ـوازنـة امـس إن (نـسـبـة الـعــجـز في ا
ســتـرتـفع الـى  72 تـــرلــيــون ديــنـار
بــمـا يؤثـر سلـبـاً في توفـير اخلـدمات
ـستلـزمات الضروريـة للمـحافظات وا

والــوزارات).وعـزا الـسـعـداوي زيـادة
الـعـجـز الى (سـوء التـخـطـيط وصرف
الـكـثـيـر من األمـوال دون الـرجوع الى
ــوازنـــة فــضال عن امـــتــنــاع اقــلــيم ا
كـردستان تسليم وارداته النفطية الى
بـــغـــداد).وحـــذر الـــســـعـــداوي من أن
(الــــعـــجــــز ســـيــزيـــد األعـــبـــاء عــلى
احلــــكـــومــــة وقـــد يــــضـــطــــرهـــا الى
االقـتـراض الـداخـلي واخلـارجي الذي
ســـيــكـون عــبــئـاً عـــلـى كــاهــلـهـا في
ـقبـلة) واصـفا الـسيـاسة الـسـنوات ا
ـالـيـة لـلـحـكـومـة بــأنــهــا (خـــاطـئـة ا
ـدروســـة بـــســبـب الــقـرارات غــيـــر ا
ــجـلـس الوزراء بـصـرف الـكثـيـر من
األمــوال دون الــرجـــوع الى مــشــروع
ــوازنـــة إضـافــة الى مخـالفـة وزير ا
ـــــالـــــيـــــة بـــــصـــــرف أمـــــوال الــى ا
كــردســتــان رغـم عــدم الـتـزام االقـلـيم
بـدفع إيــراداتـه الـنـفـطـيـة واحلـدودية

الى بغداد).
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اكـد مـجـلس القـضـاء االعلى امس ان
ـقـطع الـفـيـديـوي اخلـاص بـالـنائب ا
هيثم اجلبوري الذي نشر مؤخرا هو
مـــقــطع قـــد اعــيـــد نــشـــره بــهــدف
ــؤســـســـات الــدولـــة.وقــال اإلســـاءة 
ــتــحـــدث بــاسم مــجــلس الــقــضــاء ا
االعــلى عـبـد الــسـتـار الــبـيـرقـدار في
بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان مـقطع
الــفـديـو الــذي يـظـهـر فــيه اجلـبـوري
(قـــد يـــعـــود الى ســـنــة  2015و
اجـراء الـتـحـقـيق بـخـصـوص ما ورد
ـناسبة في فـيه واتخذت اإلجراءات ا
حـيـنه) مـضيـفـا ان (اعادة نـشـر هذا
ـــقـــطع بــعـــد مـــرور ســنـــوات عــدة ا
وبـإيـحاء انه جـديد يـحمل في طـياته
غــايـات سـيـئـة ال تــلـيق بـاألشـخـاص
). وحــذر الــبــيـرقــدار من احملــتــرمــ
قاصد الـتي تنحصـر غايتها (سـوء ا
فـي اإلسـاءة الـى مـوســســات الــدولـة
الــرصـيـنـة ) مـحــمال (من يـروج لـهـا
الـتـبعـات القـانونـية كـافة ). من جـهة

ـعـهد الـقـضائي دورة اخـرى أفـتتح ا
ـدة ثالثـ يـومـا لـضـباط قـانـونـيـة  
وزارة  الـداخلـية الـعامـل في مـجال
الـتـحـقـيق اجلـنـائي. وبـحـسـب بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس فــإن (الـدورة
تـهـدف الى تـطويـر مـهارات الـضـباط
شـاركـة ثالث ضـابـطا الـقـانونـيـة 
وتـنــتـهي في الـثـامن عـشـر من شـهـر
ـقبل بـعد اجـتيـاز االمتـحان أيـلول ا
الـتحريري لـلمواد اخملصـصة كمنهج
لـلـدراسة). من جـهته أشـار مديـر عام
ـعـهـد الـقـضـائي حـيـدر عـلـي نوري ا
إلـى أن (الــدورة تـــضـــمـــنت تـــدريس
خــمـسـة مـنـاهـج دراسـيـة هي قـانـون
الــعـقـوبـات الـقــسم اخلـاص وقـانـون
أصـول احملـاكمـات اجلزائـية وقـانون
الـــطب الـــعــدلي ومـــادة الـــتــحـــقــيق
اجلــنـــائي ومــادة االدلــة اجلــنــائــيــة
كـشف التـزوير والـتزيـيف) الفتا إلى
أن (احملــــاضـــرين هم مـن الـــقـــضـــاة
ــــــتـــــخــــــصــــــصـــــ فـي اجملـــــال وا
الـــعـــمـــلـي).في غـــضـــون ذلك طـــالب
ــتـحـدث الـرســمي لـكـتــلـة سـائـرون ا

حاسبة الـنيابية حمد الله الركابي 
ـتورطـ في قضـايا الـفساد جـميع ا
واالرهـاب وجتـار اخملـدرات.وقـال في
بـــيـــان امـس إن (من اهم مـــقـــومـــات
االســتـقــرار االمـني واجملــتـمــعي هـو
تـطبـيق القوانـ ومحـاسبة مـرتكبي
اجلــرائم بــكل انـواعــهـا واشــكـالــهـا
ـــعـــنـــيــة ولـــذا نـــطـــالب اجلـــهـــات ا
ــتــورطــ في ــحــاســبــة جــمــيع ا
قــضــايــا الــفــســاد واالرهــاب وجتـار
اخملـــــدرات وعــــدم الـــــرضــــوخ أليــــة
ضـغوطات من اجل اطالق سراحهم)
مــحــذرا من (الــتـهــاون مع اجملــرمـ
الـذين يـعـمـلـون على اشـاعـة الـفـساد
والـقتل وتفشي مـظاهر االنحراف في
اجملــتـمع الـعــراقي). واكـد الـركـابي (
ضـرورة أن يـكـون الـقـول الـفـصل في
مــثـل هــذه الــقــضــايـــا لــلــمــؤســســة
ــؤثــرات الــقـــضــائــيــة بــعـــيــدا عن ا
ــصـالح الــشــخـصــيـة) احلــزبــيـة وا
مـضيفـا (نحن على ثـقة تامة في اداء
ـؤسـسة الـقضـائيـة دورها الـوطني ا
لــتــكـون مــصـدرا مــهــمـا من مــصـادر

االســـتـــقــرار االجـــتـــمـــاعي من خالل
تـطبيق القـانون بكل حياديـة ومهنية
احـقـاقـا لـلـحق وحـمـايـة اجملتـمع من
مـخـاطـر هـذه الـعصـابـات اإلجـرامـية

نحرفة). وسلوكياتها ا

واألمـيـرة ديـنـا ( 89 عـامـا) مـلـكـة
األردن الــــســـابـــقـــة 1957-1955 
أمـيرة هـاشمـية (يعـود نسـبها إلى
الـنبي محمد) مولودة في القاهرة

عام 1929.
تـزوجت األميـرة دينا عـقب طالقها
ـلـك حــسـ مـن مـســؤول في مـن ا
مـنــظـمـة الـتـحـريـر الــفـلـسـطـيـنـيـة

معروف باسم صالح التعمري.
ــلك حــســ أربع مــرات وتـــزوج ا
االولـى من األميـرة ديـنـا والثـانـية
مـن األمـــيـــرة مـــنى  1971-1961
ـــلك احلـــالـي عــبـــد الـــله والـــدة ا
ــلــكــة عـلــيــاء عـام والــثــالـثــة من ا
 1972وتوفيت بحادث طائرة عام
لكة نور عام  1977واألخيرة من ا

 1978وحتى وفاته عام 1999.
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