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أصبحت الضـحية األولى للوضع
واعـلـنـوا ـتـدهــور في اإلقـلـيم)  ا
ضرب عـلم ا (تضامنهم مع ا
ومــــطــــالـــبــــهـم بـــدفـع رواتـــبــــهم
ــتــأخـرة). من جــانــبــهــا حـذرت ا
الـــنــائـــبــة عـن االحتــاد الـــوطــني
الكردستاني ريزان شيخ دلير من
إلغـاء السـنة الـدراسيـة في حدود
محـافظتـي السلـيمـانيـة وحلـبجة
إذا مــــا اســــتـــــمــــر غــــلق أبــــواب
دارس ألسـبوع آخـرين. وكان ا
صـــــادق قــــد اتـــــهم احلـــــكــــومــــة
االحتـاديـة بـالـتـعـمـد في تـضـيـيع
الـــــوقـت خـالل تـــــدقـــــيـق قـــــوائم
مــوظــفي اإلقــلــيم. وأشــار إلى ان
(احلـكــومــتـ تــعـمـالن في حـسم
ـلف لــكن بـغــداد غـيــر جـادة في ا
إطالق الـرواتب وحتـاول إضـاعـة
الــوقت ألنــهـا كــانت قــد تــعــهـدت
بــــدفع راتـب شــــهـــر واحــــد قــــبل
االنتهاء من عمليـة التدقيق لكنها
لم تـنــفـذ ذلك) مـتــوقـعــاً (إرسـال
راتب واحد فـقط وذلك قـبل مـوعد
االنـتـخــابـات الـنـيـابــيـة في شـهـر
ـقـبل). من جـهـة اخـرى اكد أيار ا
الـــنـــائب عـن كــتـــلـــة الـــتـــغـــيـــيــر
الــكـردســتــانــيـة كــاوة مــحــمـد ان

تـمــديـد حــظـر الــرحالت الــدولـيـة
علـى مطـاري اربـيل و سـليـمـانـية
ــواطـنـ . قـرار مــجـحف بــحق ا
وقــال مـحــمــد في بــيـان  امس ان
(هذا التمديد مناف لقرار احملكمة
االحتـــاديـــة عــنـــدمـــا قـــررت عــدم
دسـتـوريـة االسـتـفـتـاء والـغـاء كل
تـبعـاته و نـتـائـجه لـكن  قـرارغلق
طاري اربيل و الرحالت الدوليـة 
الـــســلـــيــمـــانــيـــة جــاء كـــرد فــعل
لالسـتـفـتاء) واضـاف (نـعلـم بان
ـــنــافــذ احلــدوديــة ــطــارات و ا ا
رات لفساد كانت تشكل سابـقا 
ــتــنـفــذة فـي االقـلــيم  االحــزاب ا
لذلك نـسـانـد اشـراف و ادارة تلك
ـطـارات بــصـورة مـشــتـركـة بـ ا
احلـكــومــة االحتـاديــة و حـكــومـة
االقلـيم بحـسب الدسـتور) وتابع
(كنا نتطلع الى ان تقوم احلكومة
االحتاديـة بـالـغاء احلـظـر و ليس
تـمـديـده الشهـر اخـرى في الـوقت
الــذي ســيــدفع مــواطــنــو االقـلــيم
ضـــريــبـــة هــذا الـــقـــرار اجملــحف
واطـالـة امـد سـفـرهم الى اخلـارج
وايضـا يـتـسبب بـزيـادة النـفـقات
وهم يـــــعــــانــــون االمــــرين جــــراء
ـــالي الـــوضـع االقـــتـــصــــادي و ا

ـــر بـه االقـــلـــيم) ـــزري الـــذي  ا
مطـالبا احلـكومـة بـ(مراجـعة هذا
الـقـرار و اتـخـاذ مــا يـلـزم لـضـبط
مـطـارات االقـلــيم و قـطع الـطـريق
عـلى الفـسـاد و الـفـاسـدين و بـعد
ذلك رفـع احلــــظــــر عـن الــــرحالت
الــدولـيــة حــتى تــكــون الـعــقــوبـة
ــواطــني لــلــفــاســديـن و لــيــست 
كـردسـتان). الـى ذلك عـدت مـديرة
مــــطـــار أربــــيل تـالر فـــائـق قـــرار
التمديد بالـسياسي واحلكومة لم
تكن جادة في تنفـيذ االتفاق الذي
 بـــ اربـــيـل وبـــغـــداد بـــشـــأن
ــــــطـــــارات. وقـــــالـت فـــــائـق في ا
تصـريح امس ان (قـرار احلـكـومة
بــتـــمــديـــد احلــظــر الـــدولي عــلى
طارين سياسي)  الفتة الى انه ا
(توقـعنـا ان يـبادر رئـيس الوزراء
حــيـدر الــعـبــادي بــفـتح مــطـارات
كردستـان قريبا) وأكدت فائق أن
(احلكومة االحتادية لم تكن جادة
في تـنــفـيــذ االتـفــاق الـذي  بـ

ـطـارات) اربـيل وبـغــداد بـشـأن ا
مـنـوهــة الى ان (اجلـانــبـ سـبق
ــتــعـلــقـة وإتــفـقــا عـلـى الـبــنـود ا
طارات لكن قرار التمديد بإدارة ا

كان مفاجئا).
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قــررت مـحــافــظـة ديــالى تــعــطـيل
الــدوام الـــرســمي بـــســبب غــزارة
االمــــطــــار الـــــتي هــــطــــلـت عــــلى
ـاضـيـة . احملـافـظـة خالل االيـام ا
وقــال مـصــدر امس  ان (احملــافظ
مــثـنـى الـتــمــيـمـي امـر بــتــعــطـيل
الدوام الـرسمي السـتـمرار هـطول
االمــطــار عــلـى احملــافــظــة وغــرق
ــؤســسـات) مــعـظـم الـشــوارع وا
واضاف انه ( استـثنـاء الدوائر
اخلدمية من التـعطيل حيث يكون
ا ئـة وذلـك  الـدوام فـيـهـا مـئة بـا
تشهده احملافظة من موجة امطار
غـــزيـــرة) كـــمــــا اعــــلن مــــجـــلس
محافـظة صالح الدين عن تـعطيل
الــدوام الــرســمي وذلك لــتــســاقط
االمطار بـغزارة. وأفـاد مصدر في
تــــــصــــــريح امـس ان (مــــــجــــــلس
احملـافــظـة اصــدر امـرا بــتـعــطـيل
الـدوام الـرسـمي الــثالثـاء بـسـبب
هطـول االمطار بـغزارة في جـميع
ارجـاء احملــافـظـة).فــيـمــا تـوقـعت
الـهـيــئـة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
والرصد الزلزالي  التابعة لوزارة
النـقل ان يسـتـمر تـساقط االمـطار
في مــخــتــلف مــنــاطق الــعــراق و
الناجتة عن تأثـير منخفض جوي
متـعـمق في طـبـقـات اجلو الـعـلـيا
موجـودة  حـالـيا جـنـوب ايطـالـيا
بـدأت بـوادرهـا بـسـحب مـخـتـلـفـة
دن وستكون االرتفاع في عمـوم ا
ـتـوقــعـة لـهــذه احلـالـة االمـطــار ا
ــنــطــقــة الــشــمــالــيـة عــلى مــدن ا
ـنـاطق وتـتـوسع لــتـشـمل بــاقي ا
نبئ الوسطى واجلنوبـية .واكد ا
اجلــوي الـتــابع لــلــهـيــئــة صـادق
عـطــيـة في صـفــحـته عــلى مـواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي امس ان
(تطورات صور االقمار الصناعية
تشـيـر الى انـتهـاء فـرص االمـطار
ـــدن بــــعـــد ان كـــانت في اغــــلب ا
ـيزة بـالـهـطـول الغـزيـر احـيـانا
وزخــات حـالــوب ولــكن تــســتــمـر

خفـيـفـة فيـهـا في اوقـات مـختـلـفة
من  مـدن اربـيـل وكـركـوك ودهـوك
وواسط و مــــيـــســــان والـــرمـــادي
ــوصـل والــبـــصــرة  وتـــكــريت وا
اضـافــة الى مـنــاطق مـتــفـرقـة من
الـعـاصـمـة بـغـداد ومـدن بـعـقـوبـة
وكربالء واحللـة).وأعلنت مـديرية
ائـية في محـافظة ديالى وارد ا ا
عن ارتفـاع خـزين بـحيـرة حـمرين
إلى مــلــيــار و 150 مــلــيــون مــتــر
مكعب بفـعل امطار االيـام العشرة
ـــاضـــيـــة مـــؤكـــدةً أن األمـــطــار ا
األخيـرة ستـؤمن حاجـة احملافـظة
من مياه الـشرب وسقي الـبسات
قبل. وقال خالل موسم الصيف ا
مــديــر مــوارد احملــافــظــة  مــهــنــد
ـعــمـوري في تــصـريح امس  إن ا
(خزين بحيرة حمرين  بلغ مليارا
و 150 ملـيـون متـر مكـعب بـزيادة
قـدرها  450 ملـيـون مـتـرا مـكـعبل
بــفـــعل األمـــطــار الـــغــزيـــرة الــتي
هـــطــــلت خـالل األيـــام الــــعـــشـــرة
ـاضـية) وأضـاف  أن (مـسـتوى ا
تــدفق مــيـــاه الــســيــول واألنــهــار

صوب بحـيرة حمـرين يبلغ حـاليا
450 مـتـر مــكـعب في الـثــانـيـة مـا
يـــعــــني بــــأن زيـــادة اخلــــزين في
الـبـحيـرة مـسـتـمـر بـفـعل األمـطار
الــغـــزيــرة) مــؤكـــداً أن (األمــطــار
األخـــيـــرة ســــوف تـــؤمن حـــاجـــة
احملافظة  من مياه الشرب وسقي
الـبـســاتـ خالل مــوسم الـصـيف
قـبل).وأعـلـنت الـهيـئـة في بـيان ا
تـلـقـتـه (الـزمـان ) أمس ان (طـقس
الـــيـــوم االربـــعـــاء  ســيـــكـــون في
ـنـاطق كـافـة غــائـمـا مع تـسـاقط ا
امـطار رعـديـة مـتـوقـعـة عـلى مدن
الـســلـيــمــانـيــة  واربـيل وكــركـوك
ودهـــوك وصـالح الـــديـن وديـــالى
ــوصل وبــغــداد وشــمــال شــرق ا
وجــنـــوب االنـــبــار ) واضــاف ان
(مسـاحـة االمـطـار تمـتـد لـيـوم غد
اخلـمـيس   لـتـشـمل مـنـاطق غـرب
مـدن الــرمــادي  وكـربالء وشــمـال
واسط وبـابل وبـاديـتي الـسـمـاوة
والـنـجف كـمـا تـشـمل ايـضـا بـعـد
الظـهـر مـدن النـاصـرية  ومـيـسان
ومركز السمـاوة والبصرة وتكون

االمـطـار رعـديـة ويـتـشـكل ضـبـاب
ــا يـحــجـب الـرؤيــة الى كــثــيف 
نــحــو اقل من كــيــلــو مــتــر واحــد
خـــاصــة فـي ســاعـــات الـــصـــبــاح
بــســبب الـــغــشــاوة الــنــاجتــة عن
ارتـفـاع الـرطـوبـة الـنـسـبـيـيـة  مع
بـــــقـــــاء درجــــات احلـــــرارة عـــــلى

معدالتها). 
وكـشـفت االمـطـار الـغـزيـرة عن75
قطعة اثرية من منطقة بوريبا في
مــحــافــظـــة بــابل واكــدت شــرطــة

احملــافــظــة ان جـــمــيع الــقــطع 
تـســلــيـمــهــا الى دائــرة االثـار في
احملافظة .ونـشرت الهـيئة جداول
بكمية االمـطار التي سقطت خالل
ـاضيـة مـشـيرة الـ  24 السـاعـة ا
الى ان اعــلى الــكـمــيــات االمــطـار
ـنـاطق كـانت في الـتي شـهـدتهـا ا
كـركـوك وبـكـمـيـة  55.6 مـلـمـتـرا 

تـلـيـهـا الـسـلـيـمانـيـة بـواقع 52.7
مـلــمـتـرا  فــيـمـا كــانت الـكــمـيـات
االمـطـار الـتي سـقـطت في مـديـنـة
بغداد  5.6 ملـمتـرا. وعلى صـعيد
اخـــر شـــهـــدت ســـمــاء الـــبـــرازيل

تــــــســـــلـــــمـه مــــــنـــــصـب رئـــــاســـــة
اجلــمــهــوريــة) مـــشــددا عــلى ( أن
الـــــعــــراق لـن يــــكـــــون إال جــــــــزءا
فـــــاعـــــال في حـل اخلالفـــــات ولن
يـكون طـرفا في أي صـراع إقلـيمي
ويــرفض أي تـدخالت خـارجـيـة في
ــكن أن ــنــطــقــة و شـــؤون دول ا
يـســهم في تـقـريب وجـهـات الـنـظـر
ـنــطـقـة) فـي الـنـزاعــات بـ دول ا
مـثمنـا (موقف السـعودية ودعـمها
ــســـتــمــر ووقــوفــهــا إلى جــانب ا
الـعـراق في معـانـاة شعـبه الذي لن
يـنـسـاهـا). والـتـقى رئـيس مـجـلس
الـنواب سليم اجلبـوري مثمنا دور
االســـــرة الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــة بـــــدعم
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أكـــد وزيــــر اخلـــارجـــيـــة الـــروسي
سـيرغي الفروف خالل لقائه نظيره
وزير اخلارجية  إبراهيم اجلعفري
فـي مـوســكـو أنه ســيـزور الــعـراق
ــقــر اجلــديـد بــعــد االتــفـاق عــلى ا
لـلسفـارة الروسيـة في بغداد. وقال
بــيــان امس ان ( الــوزيـرين بــحــثـا
سـير العالقـات الثنـائية بـ بغداد
وموسكو والسبل الكفيلة بتعميق
ــشـــتــرك في اجملــاالت الـــتــعــاون ا
كـافـة).واضـاف ان ( اجلـعـفـري اكد
أن الــعالقــات الــثــنــائــيــة شــهـدت
تـــطـــورا مـــلـــحـــوظـــا في الـــفـــتــرة
ــاضـيــة وحــقـقت إجنــازات عـلى ا
مـــســــتـــوى مـــصـــالـح الـــبـــلـــدين)
مـوضحا أن (فرص االستثمار أمام
الـــشــــركـــات الـــروســــيـــة واســـعـــة
ومـفتوحة للعمل في العراق).وعلى
صـــعـــيــد اخـــر اكــد رئـــيس مـــركــز
الـدراســات االسـتـراتـيـجـيـة الـلـواء
تقاعد أنور عشقي ان الـسعودي ا
الــعـراق أكــثــر انـفــتـاحــا اآلن عـلى
الـدول العـربية وخـاصة السـعودية
دة السـابقة.وقـال  عشقي في مـن ا
بـيان امس ان (فترة رئيس الوزراء
حـيدر العبادي تشـهد انفتاحا على
الـدول الـعربـية خـاصة الـسعـودية
بــــعــــد أن فــــضل رؤســــاء الـــوزراء
الــســـابــقــ حتــســ الــعالقــة مع
إيــــران عــــلـى حــــســــاب الــــعـــرب)
وأضــاف أن (الـسـعــوديـة والـعـراق

اتــفــقــا عــلى فــتـح نــقــاط حــدوديـة
مــشـتـركـة وعــلى تـشـكــيل مـجـلس
تـنسـيق سعـودي- عراقي) مـشيرا
الى انه (على أساس هذا عقد لقاء
لــلـرئــيس فـؤاد مــعـصـوم مـع كـبـار
مــــحــــرري الــــصـــحـف واإلعالم في
الـسـعـوديـة) وبـشـأن االنـتـخـابـات
الــــعـــراقــــيــــة تـــابـع  عـــشــــقي إنه
(شـخـصـيـا يفـضل الـعـبـادي). وعد
الـــعــبـــادي الــعـالقــات الـــعــراقـــيــة
الــســعـوديــة بــأنـهــا عــلى الــطـريق
الـــصـــحــــيح  وفـــيـــمـــا اشـــار الى
الــــنـــجـــاح فـي (وأد الـــطـــائــــفـــيـــة
الـسياسية وأن الـسياسي الطائفي
لــزم الـصــمت). أكــد الـرئــيس فـؤاد
مـعـصـوم أن الـعالقـات الـسـعـوديـة

ظــاهــرة طــبــيــعــيــة غــيــر عــاديـة
أدهشت اجلـمـيع.وقال بـيان امس
ان ( رواد شــــبـــكــــات الـــتــــواصل
االجــــــتــــــمـــــاعـي في الــــــبــــــرازيل
اســتــطـــاعــوا تــوثــيـق الــظــاهــرة
ببعض الـصور والـفيـديوهات من
زوايا مـختـلـفة وان هـذه الظـاهرة
الــبــصـــريــة الــنــادرة يـــرجــعــهــا
تخصصون إلى بلورات اجلليد ا
الـــتي تـــكـــونـت في الـــســـحب في
الـــطــبـــقــات الــعـــلــيـــا من طـــبــقــة
التـروبوسـفـير في الـفضـاء حيث
تـنــعـكس أشــعـة الــضـوء الــقـويـة
الــصــادرة ســواء من الــشــمس أم
الـــقــــمـــر عـــلى هــــذه الـــبـــلـــورات
اجلـلـيـديـة مـكـونـا هـالـة ضـوئـية
كــــبـــيــــرة بـــألــــوان قـــوس قـــزح)
واضــاف ان ( ســـكـــان الـــبــرازيل
الــذين شـــاهــدوا هــذه الـــظــاهــرة
ـا رأوه عــبــروا عن انــدهــاشـهـم 
باإلضـافـة إلى سعـادتـهم الغـامرة
ــــصـــادفــــة الــــتي قـــد ال بــــهـــذه ا
يـصـادفـهـا أشـخاص كـثـيـرون في

حياتهم).
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ان نـيازي مـعمار كـشف مقـرر البـر
اوغـلـو عن شبـه اتفـاق علـى تمـرير
ان ـوازنة في جـلسـة البـر قـانون ا
الــيــوم االربــعـاء بــاالغــلــبـيــة بــعـد
الـتـوصل الى اتـفاق مـرض جلـميع
االطـــراف مـــشــــيـــرا الى ان اغـــلب
الــتــعــديالت الـتـي وافـقـت عـلــيــهـا
احلــكــومــة تــخص اجلــهــات الــتي
تــرفض تـمـريــر مـشـروع الــقـانـون.
وقــال اوغــلــو لـ (الــزمـان) امس ان
ــان يــعـقــد جــلــســته الــيـوم (الــبــر
رسلة من عدلة ا وازنة ا ناقشة ا
احلـكومـة بأضافـة التـعديالت التي
ــنـتـجـة طــالـبت بـهــا احملـافـظـات ا
لــــلـــنــــفط وكــــذلك فــــيـــمــــا يـــخص
احملافظات احملررة فضال عن الغاء
االســــتـــــقــــطــــاعــــات مـن الــــرواتب
وتـقـليص الـضـرائب باالضـافة الى
مـوضـوع حـصـة اقلـيم كـردسـتان)
الفــتــا الى ان (هــنــاك شــبـه اتــفـاق
عــلى تـمــريـر الــقـانـون بــاالغـلــبـيـة
بــعــيـدا عـن الـتــوافق الــذي اصـبح
نال). وكشف رئيس مجلس بعيد ا
الـــنــواب ســلــيـم اجلــبــوري عن ان
ـوازنـة افـضت ـنـاقـشـات بـشـأن ا ا
الى الــتــوصـل لــصــيــغــة مــرضــيـة
جلـمـيع األطراف . وثـمن اجلـبوري
ـالـيـة خالل اجــتـمـاعه بــالـلـجـنــة ا
الـنـيـابـيـة (اجلـهـود الـكـبـيـرة الـتي
عوقات بـذلتهـا اللجـنة في تذلـيل ا
كـافة  وحسم النقاط اخلالفية التي
تــــعـــوق اقــــرار الـــقــــانــــون ضـــمن
الـتوقـيتـات الدسـتورية) مـؤكدا ان
ـسـتـمرة افـضت الى ـنـاقـشـات ا (ا
الـتـوصل لـصـيـغة مـرضـيـة جلـميع
األطــــــراف) وتــــــابـع ان (انــــــهـــــاء
الـقانـون سيـعطي رسـائل اطمـئنان
ــقـــبــلــة ــرحـــلــة ا لالطـــراف بــان ا
سـتـشهـد الـشـروع بصـفـحة الـبـناء

واالعـمار وعـودة االمن واالسـتقرار
الـى البالد). بـدورها  اكـدت عـضو
الـلجـنة ماجـدة التمـيمي عن اجراء
بـــــــعـض الـــــــتــــــــعـــــــديـالت عـــــــلى
الـــقـــانــون.وقـــالت الـــتـــمــيـــمي في
تــــــصــــــريح امـس انـه (من ضــــــمن
الـتــعـديالت الـغـاء االسـتـقـطـاع من
رواتـب مـوظـفي الـدولـة الـبـالغ 3.8
الية لهيئة وزيـادة التخصيصات ا
رعـايـة ذوي االعـاقة واالحـتـيـاجات
اخلــاصـة الى  204 مــلـيــارات بـدال
عن  60 مــلــيــارا) مــشــيــرة الى ان
(الــــتـــــعــــديالت شــــمـــــلت ايــــضــــا

ـنتجة لـلنفط حيث  احملـافظات ا
ئة من زيادة تـضم نـسبة  20 بـا
االيـرادات النفطيـة لتلك احملافظات
بـاالضـافـة الى وضع ضـوابط عـلى
الـقـروض اخلـارجـيـة لـعـدم تـكـبـيل
الـعـراق اعـباء مـالـية مـسـتـقبـلـية)
واوضـحت الـتمـيـمي ان (احلكـومة

وافـقت ايـضـا عـلى تـضـمـ بعض
شـروط احتـاد الـقوى بـشـان ادخار
الــرواتب االســمـيــة لــلـنــازحـ من
ــــنـــاطـق الـــســــاخـــنـــة مــــوظـــفي ا
واحـتـفاظـهم بـالدرجـات الـوظيـفـية
ـالك حـــتى اخلــــاصـــة بــــحــــركـــة ا
احلــــادي والــــثالثــــ من كــــانـــون
ـقبل) الفـتا الى انه (تمت الـثاني ا
ـوافقـة على اسـتمـرار الصـحوات ا
بــــعــــمــــلـــهـم في مــــسك االرض في
مـحافظات االنـبار ونينوى وصالح
الـــديـن وبــابـل وبـــغـــداد وكـــركــوك
وديــــالى عــــلـى ان اليـــتـم اضــــافـــة
عـنـاصـر جديـدة فـضال عن ضرورة
تـعهـدهم بالتـسجـيل في دائرة نزع
يليشيات) وبشأن السالح ودمج ا
اقــلـيم كــردسـتـان اكــدت الـتــمـيـمي
(الـــــــتـــــــوصل الـى حـل يــــــقـــــــضي
ـئـة في بــاعـطــائـهم نــسـبـة  14 بــا
ـوازنـة اال ان تـلك النـسـبـة لم يتم ا

تــضـمـيـنــهـا حـالـيــا). ودعـا عـضـو
الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة الـنـيـابـيـة زانا
ـوازنة ـان الى اقـرار ا سـعـيـد الـبر
مـن اجل الـــتــفـــرغ القـــرار قـــوانــ
جــديـدة.وقــال سـعــيـد في تــصـريح
امـس ان (اي اخـــــفـــــاق في اقـــــرار
تـبـقيـة يـقع عـلى عاتق الـقـوانـ ا
ـان التي عـجزت هـيـئة رئـاسة الـبر
عـن قــيــادة اجملــلس بــشــكل كــفــوء
ـاضـيـة)  مـشـيـرا طــوال االشـهـر ا
الـى ان (عددا من النواب يتحملون
سؤولـية النشغـالهم بامور ايـضا ا
اخــرى حــالت دون حــضــورهم الى
ــنـاقـشـة والــتـصـويت) جــلـسـات ا
واكـــد ســعـــيــد ان (اغــلـب الــنــواب
الـذين يـرفـضـون حـضـور اجلـلـسـة
السباب سياسية تخص كتلهم لكن
هــنــاك من يــقــوم بــالــتــوقــيع عــلى
احلــــضــــور دون دخـــول الــــقــــاعـــة
الـنـيابـية) مـشددا عـلى ضرورة ان

ـان على (تـاخـذ هـيـئة رئـاسـة الـبـر
عــــاتـــقـــهــــا حل مـــثـل تـــلك االمـــور
والســــيـــمـــا ان الـــغــــرامـــات بـــحق
ـتغـيب لم يـتم تفـعيلـها بـالشكل ا
الـصحيح). وبشأن الـعقوبات التي
تــــضــــمــــنت قــــانــــون مــــنع اطالق
الــعـيـارات الـنــاريـة رأى سـعـيـد ان
(إطـالق الـــعـــيـــارات الـــنـــاريـــة في
األفــــــراح واألحـــــزان بــــــالـــــعـــــراق
أصـبحت ظاهـرة اجتمـاعية سـلبية
ويـجب مـعـاجلتـهـا بقـانـون نتـيـجة
لألضـرار التي خلـفتهـا سواء بهدر
ـال العـام أم تهـديد أرواح الـناس ا
ـتـلـكـاتـهم) مـبـيـنـا ان (مـقـتـرح و
الـقـانـون سـيـعـمل عـلى جتـر تلك
قـبولة) عادا ان الـتصـرفات غيـر ا
(إطـالق الـعـيـارات الـنـاريـة دون أن
يـسبب اذى لالخرين تـكون عقوبته
الــــغـــرامــــة واحلـــبـس ومـــصـــادرة
الــسالح امــا اذا تــســبب  بــأضـرار
مـاديـة فـيجب إضـافـة إلى العـقـوبة
الــسـابـقـة تـعـويض تـلك األضـرار)
وتـــــــابـع قــــــائـال (اذا كـــــــان إطالق
الـعيارات قـد تسبب بـوفاة شخص
ــة إلى قــتل عن فــتــتـــحــول اجلــر
طــــريـق اخلــــطــــأ وقــــد يـــــصل إلى
ـــؤبـــد) واشــــار الى ان احلــــبس ا
(تــطـبــيق الـقــانـون عــنـد تـشــريـعه
بـحاجـة إلى حمـالت توعـية شـاملة
مـن اجل مـعــاجلـة تــلك الـظــاهـرة)
واضـــــــاف ان (هـــــــنـــــــاك قــــــرارات
وتــعــلـيــمــات من وزارة الـداخــلــيـة
بــــهـــذا الـــشــــأن لـــكن احملــــاســـبـــة
وااللـتزام بتلك الـتعليـمات ضئيل)
وشــدد ســعــيــد عــلى ان (الــقــانـون
لــيـس فــيه صــبـــغــة ســيــاســيــة أو
طـائفـية لـكن بحـاجة إلى صـياغات
دقـيـقة تـعـالج الظـاهرة) مـؤكدا ان
(الـــقــانـــون لم يـــتــطـــرق لأللـــعــاب
الـــنــــاريـــة وانـــحـــســـر فــــقط عـــلى

العيارات النارية). 

ÊU e « ≠ WO½ULOK «

اتـــهم مــديـــر تــربــيـــة مــحـــافــظــة
السـلـيمـانيـة دلـشاد عـمـر حكـومة
إقلـيم كـردسـتان بـالـعـجز عن دفع
عـلمـ في ظل استـمرار رواتب ا
األوضاع احلـالية مشـيرا الى ان
قطاع الـتعليـم أمام خيارين االول
االســـــــتــــــــمـــــــرار في الـــــــدوام أو
ـقـاطـعـة. وقـال عـمـر في مـؤتـمر ا
مــــشــــتــــرك مع رئــــيس مــــجــــلس
مـحافـظـة الـسلـيـمـانيـة ازاد حـمة
امس إنه (بـــاســتــمــرار األوضــاع
احلــالــيــة فــلن تــتــمــكن حــكــومــة
علم كردستان من دفع رواتب ا

( ـقـبـلـ كـامـلـة حـتـى الـعـامـ ا
مـشــيـرا الى ان (قــطـاع الــتـعــلـيم
أمام خـيـارين األول هـو اسـتـمرار
ـدارس وضــيـاع مـقــاطـعــة دوام ا
مـسـتــقـبل أجـيـالــنـا والـثـاني هـو
االســــتــــمــــرار في الــــدوام وهــــذا
مبـينا  ( عـلم يتطـلب إخالص ا
ـــعـــلـــمـــ عـــادلــة ان (مـــطـــالب ا

ونتفهم معاناتهم) وتابع انه (
ــــســــؤولـــة في إبالغ اجلــــهـــات ا
اإلقــلـــيم انه فـي حــال اســـتــمــرار
األوضــــاع بـــهــــذا الــــشـــكـل فـــمن
ـــدارس في الـــصــعـب بــدء دوام ا
ـقبل). وقدم مـواطنون من العام ا
احملـافـظـة شـكــوى قـضـائـيـة ضـد
حــكــومـة االقــلــيم بــســبب تــعـطل
. علم دارس جراء إضرابات ا ا
وكـشف مـصدر فـي تصـريح امس
عن ان (مــواطـنــ من احملــافــظـة
ســجــلــوا دعــوى قــضــائــيــة ضــد
رئــيـس احلــكــومـــة نــيــجـــيــرفــان
الـــــبـــــارزانـي ونــــائـــــبـه قـــــوبــــاد
الـــطــالـــبـــاني إضـــافـــة إلى وزيــر
التـربـية بـشتـيـوان صادق بـسبب
دارس في احملافظة جراء تعطل ا
ـتكـرر بشأن علـم ا إضرابـات ا
الـــرواتـب). داعـــ الـى (حتـــديـــد
مـصــيـر مـســتـقـبل االجــيـال الـتي
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تـــعـــرضت  نـــســـاء ســـوريــات
لالسـتـغالل اجلــنـسي من قِـبل
رجـــال مـــحـــلـــيـــ يـــقـــدمـــون
ـســاعـدات اإلنـسـانــيـة بـاسم ا

منظمات دولية.
وأفاد عـمـال في مجـال اإلغـاثة
اإلنسـانـية بـأن العـمـليـة كانت
تــــتـم بــــطــــريق مـــــقــــايــــضــــة
ـزايا ـسـاعـدات أو الـتـنـقل  ا

جنسية.
وقد نـبهت مـنظـمتـان عامـلتان

فى مجـال اإلغـاثة اإلنـسانـية إلى
تـلـك االنـتــهـاكــــــــــــــــــــــات مـنـذ
نـــحـــو ثـالث ســـنـــوات غـــيــر أن
تقريرا أُعد لصالح صندوق األ
ـاضي ـتـحـدة لـلـسـكـان الـعام ا ا
كــشف الــنــقـاب عن أن عــمــلــيـات
ـسـاعدات بـاجلنس ال مقـايـضة ا
تـــزال مــــســــتـــمــــرة فى جــــنـــوب

سـوريا.
ـــتــحــدة ووكــاالت وقــالت األ ا
اإلغـاثـة إنـها ال تـتـسـامح مـطـلـقا
مع االســــتـــغالل ولم تــــكن عـــلى
دراية بـأي حاالت إسـاءة معـاملة

ـنـظـمـات الـشـريـكـة في من قِـبل ا
نطقة. ا

ونقـلت هيئـة االذاعة الـبريطـانية
عـن عــمـــال اإلغـــاثـــة قــولـــهم  إن
االســــتــــغـالل واسع االنــــتــــشـــار
لــــدرجـــــة أن بــــعـض الــــنـــــســــاء
الـسـوريـات يـرفضـن الذهـاب إلى
مراكـز التـوزيع ألن النـاس سوف
يــــفــــتـــرضــــون أنــــهـم عــــرضـــوا
ساعدات التى أجسادهم مقابل ا

جلبوها إلى ديارهم.
وقـــال أحـــد الـــعـــمـــال إن بـــعض
الــــوكـــاالت اإلنـــســـانـــيـــة تـــغض
الـــــطـــــرف عـن االســـــتــــــغالل إلن
اســــتـــــخــــدام أطــــراف ثـــــالــــثــــة
ومسؤولـ محلـي هو الـطريقة
ساعدات في الوحيدة لتوصيل ا
األجـــــزاء األكــــثــــر خــــطــــورة من

وظفون سوريا الـتي لم يتمـكن ا
الدوليون من الوصول إليها.

ــتـحـدة وأجـرى صــنـدوق األ ا
لـلـسـكـان تـقـيـيـمـا لـلعـنـف القـائم
ـنطقة في على نوع اجلنس في ا
ـــاضي وخـــلص إلى أن الـــعــام ا
ــســاعـدات اإلنــســانـيــة يــجـري ا
تـــبــــادلـــهـــا مـــقـــابل اجلـــنس في

مختلف احملافظات في سوريا.
وسـلط الـتـقـريـر الـذي جـاء حتت
عنوان أصـوات من سوريا 2018
على أمـثلة مـن النسـاء والفـتيات
اللواتي تـزوجن مسؤولـ لفترة
قـــصــــيـــرة من الــــزمن لــــتـــقـــد
اخلــدمـــات اجلـــنـــســـيـــة مــقـــابل
احلصـول على الـطعـام موضـحاً
ساعدات أن الكثيـر من موزعي ا
اإلنسانيـة يطلـبون أرقام هواتف

الـنـسـاء والــفـتـيـات ويـعـرضـون
ـنـازلـهـن بـسـيـارتـهم إيـصـالــهن 
مــقــابل احلـــصــول عــلى شي في
قابل أو يعرضن احلصول على ا
معـونات غـذائـية مـقابل زيـارتهن
في منازلهن وقضاء ليلة معهن.
وأضـافت أن (الـنـسـاء والـفـتـيات
اللـواتي ليـس لهن من يـحمـيهن)
ــــــطـــــلــــــقـــــات مـــــثـل األرامل وا
والــنــازحــات داخــلــيــا يــعــتــبـرن
مـــــعـــــرضـــــ بــــــشـــــكل خـــــاص

لالستغالل اجلنسي ".
ومع ذلك فـقــد  اإلبالغ عن هـذا
االســتــغالل ألول مــرة مـنــذ ثالث

سنوات.
وقــالـت دانــيــيل ســـبــنــســر وهي
مستشارة إنسـانية تعمل لصالح
جـمعـيـة خيـريـة إنهـا سـمعت عن

ــزاعم مـن مــجــمـــوعــة من تـــلك ا
الــنــســاء الــســوريـات فـي مـخــيم
لـالجــــــــــــــئــــــــــــــ فـي األردن فـي

آذار2015 .
وقـد أجـرت مـجـمـوعـة مركـزة مع
بـعض من هـؤالء الـنسـوة الالتي
أخـــبـــرنـــهــا كـــيف أن أفـــرادا من
اجملالس احمللـية في مـناطق مثل
درعــا والــقــنــيــطــرة قــد عــرضـوا
ارسة ساعدات مقابل  عليهن ا

اجلنس.
وقالت سبنسر: (كـانوا يحجبون
سـاعدات الـتي  تسـليـمها ثم ا
يـــســتــخـــدمــون هــؤالء الـــنــســاء

مارسة اجلنس).
وقــــــــــــــد  اإلبــالغ عـن هــــــــــــــذا
االسـتـغالل اجلـنـسي في سـوريـا

للمرة االولى في 2015 .

كاوة محمد ريزان شيخ دلير دلشاد عمر 

الـعراقـية مـبنـية عـلى أسس متـينة
ـمـلـكـة الـتـاريـخـيـة بـحـكم مـكـانـة ا
والـديـنـية وكـون الـعراق له مـكـانة
تـاريـخيـة وحضـاريـة جتعـله قريـبا
فـي عـالقــــــــــاتـه األخــــــــــويــــــــــة مـع
ـمــلـكـة.وقـال  خالل لـقـائه  الـوفـد ا
اإلعـالمي الــــــســــــعـــــودي فـي وقت
ســابق  ان (الـعـراق يـحـرص  عـلى
تــطــويـــر الــعالقــات بــ الــبــلــدين
ـخـتـلف اجملاالت وان الـشـقـيـقـ 
الـعـراق يخـطـو خطـوات مـتسـارعة

لتعزيز هذه العالقة).
واضــاف مـــعــصــوم ان (مــا يــؤكــد
مـلكـة وحظـوتهـا اخلاصة مـكانـة ا
ـتمـيـزة زيارته لـها بـهـذه العالقـة ا
في أول زيارة له خارج العراق بعد
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قالت صـحيفة مايل ديلي البريطانـية أمس إن علماء من السويد يسعون
ـقربـ لهم بـعد مـوتهم وذلك إلنتـاج نسخ مـشابـهة تـمامـا لألشـخاص ا
في هيـئة روبوتـات (انسان الي) مـشيرة إلى أن اخلـبراء يبـحثون حـالياً
عن متـطوع مستعدين لتقد أقربائهم الذين توفوا من أجل إجناز هذا

5 u²*« ’U ý_« w U%  UðuÐË— d¹uDð
االختـبار. وأوضحت الصـحيفة أن الـروبوت سيكون نـسخة طبق األصل
لــلــشــخص الــذي تــوفي الفــتــة إلى أنه ســيــطــابــقه في هــيــئــته وصــوته
وحركـاته وقـد تـكون هـذه الـروبـوتـات قادرة عـلى الـتـواصل مع اجملـتمع
من خالل الرد عـلى بعض األسئلة العادية الـتي تتعلق بالتاريخ والطقس

والوقت. 

&u»‰∫ الوفد االعالمي السعودي خالل جتواله امس في ملعب البصرة الدولي

U¦ŠU³ ∫ اجلانبان العراقي والروسي خالل مباحثاتهما امس في موسكو


