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كــشـفت هـيـئـة الــنـزاهـة الـعـامـة عن
ضـبط  13 مـحـطـة حتـلـيـة مـياه في
مـحـافظـة البـصرة تـسـلمـها الـعراق
مـنـذ عام   2006 بـالـرغم من حـاجة
احملـافـظـة لـهـا مـشـيـرة الى انـدثـار
ـذكــورة وسـرقــة بـعض احملــطــات ا
أجـزائــهـا. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
امـس ان (فـريق الـتــحـري والـضـبط
القضائيِ في مديرية حتقيق الهيئة
فـي البـصـرة الـذي انـتقـل إلى موقع
احملــــطـــات تــــمـــكن مـن ضـــبط 13
مـحطة حتليـة مياه (ار او)  تتراوح
طـاقتها اإلنتاجية من  10- 48 طناً
فـي الــســـاعــة الـــواحــدة قُـــدّمت من
انـحة و إنـشاؤها بـعض الـدول ا
فـي عام  2006 فـي عدد من أقـضـية
ونـــواحي احملـــافـــظــة) مـــؤكــدة أن
(جــــمــــيع تــــلك احملــــطــــات لم يــــتم
تـشـغــيـلـهـا واالسـتـفـادة مـنـهـا مـنـذ
إنــشـائـهـا وهي حــتى اآلن مـتـوقـفـة
عن الـعـمل). وبـحـسب الـبـيـان (فـقد
أدى ذلـك إلى انـــدثـــار أجـــهـــزتـــهـــا
وفالتـر الـتصـفيـة واألنابـيب فضالً
عـن تــــعــــرض بـــــعض أجـــــزائــــهــــا
لــلــســـرقــة) مــشــيــرا الى (تــنــظــيم
مـحـضـر ضـبط أصـولي بـاحملـطات
وعــرض األوراق الـتـحــقـيـقــيـة عـلى
قـاضـي الـتـحـقـيق اخملـتص التـخـاذ
ــنـاسـبـة). اإلجــراءات الـقـانــونـيـة ا
وكـان ناشطـون في مواقع التواصل
االجـتـمـاعي قـد تـداولـوا مـنـشورات
قـــبل ايــام عـن (اكــتــشـــاف عــدد من
ـهمـلة مـنذ يـاه ا مـحـطات حتـليـة ا
سـنوات في البصرة وعدم تشغيلها
ــــبــــالـغ الالزمــــة لـــــعــــدم تــــوفـــــر ا
نشورات التي لـتشغيلهـا) بحسب ا
اشـــارت الى ان (كـــلف الـــتـــشــغـــيل
احلــقـــيــقــيــة الــتي بــدأت اجلــهــات
ــعـنـيـة تــتـداولـهـا تــقل كـثـيـراً عن ا
ـقــدرة في حـيــنه). وابـدى الــكـلـف ا
الـناشطون (استغرابهم من االهمال
الــــواضـح الــــذي ذهب ضــــحــــيــــته
االهـــالي الـــذين امـــضـــوا ســـنــوات
ـاحلـة ــيـاه ا طــويـلـة يـتــنـاولـون ا
فــيــمـا اجــهـزة الــتــحـلــيــة مـتــروكـة

بـالـقرب مـنهم).من جـهة اخـرى افاد
مـصـدر امـني في الـبصـرة بـتـكـليف
رئــــيس أركــــان قـــيــــادة الـــشــــرطـــة
االحتــاديــة ونــائب قــائـدهــا الــلـواء
نـصب قائد الـركن جعـفر الـبطـاط 
ـصدر شـرطـة احملـافـظة.وبـحـسب ا
فـــــإن (الـــــبــــطـــــاط وصـل امس الى
الــبـصـرة لــتـولي مـنــصـبه اجلـديـد
فـيـمـا سـيـبـقى الـفـريق رشـيـد فـليح
ــنــصــبه قــائــداً لــلــعــمــلــيــات في
احملــافــظـة وســيـســلم مــهـام قــيـادة
الـشرطة الى البطاط). وكان البطاط
قـد شـارك مـيـدانـيـا في احلـرب على
تــنــظــيم داعش في قــاطع نــيــنـوى.
وتـولـى فـلـيح قـيـادة الـعـمـلـيـات في
وقـت سـابق خــلــفـاً لــلــفـريـق الـركن
ـهـام جـمــيل الـشـمـري الـذي كـلف 
رئــيس جـامـعــة الـدفـاع لــلـدراسـات
الـعسكريـة بناء على تـوجيه القائد
ــســلــحــة حــيــدر الــعــام لــلــقــوات ا
الـعـبادي . وفي واسط اتـهم رئيس
الــلـجــنــة االقـتــصـاديــة في مــجـلس
احملـافظـة عريبي الـزاملي احلـكومة
بـإهمـال مشـروع مطـار الكـوت الذي
اليـــزال حــبـــرا عــلـى ورق.وقــال في
تــــصـــريح امـس ان (مـــوضـــحـــاً ان
(احلــكــومـة احملــلــيـة حــرصت مــنـذ
الـلحـظة األولى عـلى تشـكيـلهـا على
إيــجـاد مـرفق حـيـوي في احملـافـظـة
وهـــو مــطـــار الــكـــوت الــذي افــادت
ـشـروع بـأنه الــدراسـة اخلـاصـة بــا
ـــئـــة من ســـيـــقـــضي عـــلى  17 بـــا
الــبــطـالــة في احملــافـظــة). واضـاف
انـه(بـــعـــد اســــتـــحــــصـــال جــــمـــيع
ـوافـقـات ووضـع احلـجـر األساس ا
لـــلـــمــشـــروع الـــذي يــوفـــر مــردوداً
اقـتصادياً كـبيراً للمـحافظة لم تكن
هــنــاك إرادة جــادة لــدى احلــكــومـة
ـطـار احلـيـوي ـركــزيـة بـإنـشـاء ا ا
ـكاتبات بـيننا راسالت وا وبـقيت ا
ركز واألمانة العامة وبـ حكومة ا
جملـــــلس الـــــوزراء ووزارة الــــنـــــقل
ـدني واحلكـومة وسـلطـة الطـيران ا
ــركــزيــة لم تـف بــالــتــزامــاتــهـا)  ا
مـــطــــالـــبـــاً احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة
ـــوافــقـــة اجلـــادة عــلى انـــشــاء بـ(ا
طار). وعزا الزاملي تلكؤ مـشروع ا
ــــشـــــروع الى (غــــيــــاب الــــرؤيــــة ا
ـركـزية االسـتـراتـيجـيـة للـحـكـومة ا
وانــــعــــدام الــــتــــخـــطــــيـط ووجـــود
ـكان اشـخـاص غـير مـنـاسبـ في ا
ـناسب) مؤكداً ان (حكومة واسط ا
ســـبق ان طـــالـــبت رئـــيـس الــوزراء
حـــيـــدر الــعـــبـــادي ألكـــثــر مـن مــرة
بــالـنـظــر في هـذا االمـر لــكـنه اهـمل
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رجـح مـتــنــبئ جـوي  ســقــوط زخـات
أمــطــار رعـديــة خــفـيــفــة في مــنـاطق
متفرقة من غرب وشمال غرب العراق
خـالل يـومــ فـي اثـر دخــول ســحب
ـطــرة الى الـبـالد بـاجتـاه ركــامـيــة 
الـغـرب فـيـمـا تـوقـعت هـيـئـة االنـواء
اجلـوية ان يكون طـقس اليوم االثن
غـائماً جـزئيا .وقال صـادق عطية في
صـفـحته عـلى فيـسـبوك صـباح امس
ان (سـحـبـا عـالـية ومـتـوسـطـة تـتجه
االن الـى مــــــنــــــاطـق غــــــرب الــــــبالد
تصحبها سحب ركامية كما ترصدها
األقـمار الصناعة اخلاصه بالسحب)
مــشــيـراً الـى (ازديـادهــا مع ســاعـات
عــصــر امس وتــوجـهــهــا أيــضـا الى
أجـــواء بـــعض مـــنـــاطق الـــوسط مع

سـاء واللـيل وتـستـمر في سـاعـات ا
قبـلة).وتابع وجـودها خالل االيـام ا
عــطـــيــة ان (هــنــاك فــرصــة لــزخــات
أمـطــار خـفـيـفـة رعـديـة مـتـوقـعـة في
مــنـاطـق مـتــفـرقــة من غـرب وشــمـال
ـقـبـل غـرب الـبالد خالل الـيـوم ا
بــســبب انــدفــاع رطـوبــة ســطــحــيـة
ـنـخفض جـوي سـطحي مع مـرافـقة 
وجـود هـواء بـارد فـي طـبـقـات اجلو
الـعلـيا). من جهـتهـا رجحت الهـيئة
ان يـكون طـقس اليوم االثـن غـائماً
جــزئـيــا مع ارتـفــاع قـلــيل في درجـة
ــنــطــقـة احلــرارة عن يــوم امس  بــا
الـوسطى. وبحـسب النشرة الـيومية
لألنـــواء اجلـــويــة الـــتي تـــلـــقــتـــهــا
(الــزمـان) فـإن طـقـس الـيـوم االثـنـ
ــنــطــقــة الــوســطى (ســيــكـــون في ا
صـــحـــواً مع بـــعـض الــغـــيـــوم وفي

بـعض االمـاكن يـكـون غـائـمـا جـزئـيا
ودرجــات احلـرارة تـرتــفع قـلـيال عن
الـيوم الـسابق  والريـاح في االقسام
الـشرقـية شمـاليـة غربيـة خفـيفة الى
مـعتـدلة الـســــرعة من 10-20 كـيلو
دى رؤيـــــــة من مـتر في الـساعـة  
8-10 كــيــلـو مــتــرات وفي االقــسـام
الـغربيـة جنوبيـة شرقية خـفيفة الى
مـعتدلـة السرعـة تتحـول خالل الليل
الى شــمــالـيــة غــربـيــة خـفــيــفـة الى
مـعـتـدلـة الـسـرعـة ) مـشـيـرة الى ان
ـنـطـقـة الـشمـالـيـة سـيـكون (طـقس ا
غــائــمــا جـزئــيــا الى غــائم ودرجـات
احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم الــســابق
والــريـاح مـتـغــيـرة االجتـاه خــفـيـفـة
دى الـســــرعة  من  5-10 كـم/ س 
رؤيــة من 8-10كـم). وافــاد الــبــيــان
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة بــأن (طــقـس ا

ســيـكــون صـحــواً ودرجـات احلـرارة
مــقــاربـة لــلــيــوم الـســابق  والــريـاح
شـمـاليـة غـربيـة خـفيـفـة الى معـتـدلة
ـدى الــســــــرعـة من 10-20كـم/س 
رؤيـــــــــــــــــــــــــــــة مــن 8-10كــم) .مــن
جـهـة اخـرى ارتفـعت امس حـصـيـلة
الـزلـزال والـتسـونـامي اللـذين ضـربا
إنـدونيـسيا اجلـمعة إلى  832 قـتيال
فـي حـــ يـــعـــاني ســـكـــان جـــزيـــرة
ســـوالويــسـي صــعـــوبــة في إيـــجــاد
الـطـعـام وميـاه الـشـرب وسط تـفشي
أعــمـال الــنـهب.وتــنـاهــز احلـصــيـلـة
اجلـديـدة الـتي أعـلـنـتـهـا امس األحد
الــوكـالــة الــوطـنــيـة إلدارة الــكـوارث
ضـعف احلصيلة السابقة التي كانت
تشير إلى سقوط  420 قتيال.وأعلن
نـائب الـرئـيس اإلنـدونـيـسي يـوسف
كـاال أن احلصيلـة النهائـية قد ترتفع
إلى آالف الــضــحــايــا نــظــرا لــتــعـذّر
الـــوصـــول إلى مـــنــاطق مـــتـــضــررة
عدة.وقالت ريزا كوسوما البالغة 35
عــامـــا وهي حتــضن طــفــلــهــا الــذي
يـعاني من احلمـى داخل مركز إليواء
الـنازح في مدينة بالو ان (الوضع
شـديد الـتوتـر).وتابـعت ان (سيارات
اإلســعــاف حتــضــر جــثــثــا عـلـى مـر
الـدقائق ومياه الشـرب قليلة واحملال
تـتعرض لـلنهب في كل مـكان). وبثت
قـناة مترو التـلفزيونيـة اإلندونيسية
ـنطـقـة دونـغـاال السـاحـلـية مـشـاهـد 
الــقـريـبـة من مـركــز الـزلـزال أظـهـرت
مـنازل مدمرة على الواجهة البحرية
لــكن أحــد الـســكـان قــال إن غــالـبــيـة
الــســـكــان هــربت بــعــد الــزلــزال إلى
مـنــاطق أكـثـر ارتـفـاعـا.وقـال أحـدهم
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الــقـانـونــيـة خالل اإلجـتــمـاع الـقـادم.
ونـفت الـدائـرة اإلعالمـيـة في اجمللس
األنــــبــــاء الــــتي حتــــدثت عـن قــــيـــام
احلـلبـوسي بإقـالة مـدير عـام الدائرة
ان ريـاض كـوركيس ـالـية في الـبـر ا
مـوضـحـةً في بـيـان  أن األخـيـر أحيل
إلى الـتـقاعـد بـناءً عـلى طـلبه ولـسوء
حـالـته الـصـحـيـة بـعـدمـا أنـهـى فـترة
تـمديـد مـهام عـمله عـقب بلـوغه السن

القانوني. 
ـواقع اإلخـبـاريـة   وتــداولت بـعض ا
احملــــلــــيــــة وصـــفــــحــــات في مــــوقع
الـتواصل االجتـماعي فيسـبوك خبراً
مـــفـــاده ان إقــالـــة كـــوركـــيس جــاءت
لـرفضه صرف مبلغ 120مـليون دينار
العـــادة تــأهــيـل دار ضــيــافـــة رئــيس
اجملــــلـس. من جــــهــــة اخــــرى بــــحث
احلـــلـــبــوسـي ومع رئـــيس مـــجــلس
الــنــواب الــســابق ســلــيم اجلــبـوري
عوقات الـتي تقف امام عمل جتـاوز ا
ـرحـلةَ اجملـلس وجلـانه مـؤكـدا  ان(ا
الـراهنـةَ تتـطلَّب حـسم ملـفي رئاستي
اجلـــــمــــهـــــوريـــــة والــــوزراء ضـــــمن
تــوقــيــتــاتـهــا الــدســتــوريــة. وتـلــقى
احلـلبوسي اتصالًـا هاتفيًّا من رئيس
ــان الـــعــربـي مــشــعـل بن فــهم الـــبــر
الـسلمي وجه له خالله  دعـوة رسمية
ان العربي لـلمشاركـة في مؤتمر الـبر

قبل الذي ستتضيفه القاهرة. ا

لـلـتـلـفـزيـون (عـنـدمـا ضـرب الـزلـزال
بـقـوة هـربـنـا جـمـيـعـا نـحو الـتالل).
وزار الــرئـيس اإلنــدونـيــسي جـوكـو
ــنـطــقــة بـعــد ظــهـر امس ويــدودو ا
األحــــــــــد لـالطّـالع عـــــــــلـى حــــــــــجم
ـساعدات بـالوصول الـدمار.وبدأت ا
إلـى بالو امس حـيث انتـشر اجليش
اإلنــدونــيــسي فــيـمــا يــبــحث عــمـال
اإلغــاثــة واالنــقــاذ عن نــاجـ وسط
األنــقــاض. ويــعـتــقــد أن نــحـو 150
شـخصا قد يكـونون مطمورين حتت
أنـقـاض أحـد الفـنـادق.ونقـلت وكـالة
فـــرانس بـــرس عن مــديـــر الــوكـــالــة
الــوطــنــيــة إلدارة الــكــوارث مــحــمـد
سـياوغي  قولـه (جنحنا فـي انتشال
امــرأة حـيـة من فــنـدق روا روا لـيـلـة
أمـس بـــعـــد ان ســـمــــعـــنـــا نـــداءات
اسـتـغـاثة صـادرة من هـنـاك) .وتابع
ان (مـا نحـتاج إليه بـشدة حالـيا هو
عدات الثقيلة إلزالة الركام ففريقي ا
يــــــعـــــــمل عــــــلـى األرض لــــــكـن من
ـسـتحـيل االعـتـماد فـقط عـلى قواه ا
الـــذاتــيــة إلزالـــة الــركـــام). وتــســود
مـــخــاوف بـــشـــأن  مــصـــيــر مـــئــات
األشـــخــاص الــذين كـــانــوا يــعــدون
ـهرجان عـلى الشاطئ عنـدما تسبب
زلـــزال بـــقـــوة  7,5 درجـــات ضـــرب
ـنـطقـة اجلمـعـة بأمـواج مد بـحري ا
دينة.وأنشأ ذوو اجتاحت سواحل ا
ــفـقـوديـن صـفـحــة عـلى فـيــسـبـوك ا
نـشروا فيـها صور أقـاربهم على أمل
الــعــثــور عــلــيــهم أحــيــاء.وبـحــسب
الـوكالة الوطنية إلدارة الكوارث فإن
 61 أجــنـبــيـا كــانـوا مــوجـودين في
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ـركـزية أوصت مـديـريـة العـمـلـيات ا
في هـيئة احلـشد الشعـبي  بتوسيع
نـطـاق انـتـشـار قـطـعـات احلـشـد من
ـــنـــطـــقـــة ســـور بـــغـــداد امـــتـــدادا 
الـــبـــحــــيـــرات في جـــرف الـــنـــصـــر
واإلســــكــــنــــدريــــة حـــــتى الــــرفــــيع
والــرحــالــيــة الـقــريــبــة من االنــبـار
بـهدف تأمـ الزيارة االربعـينية في
مـحـافـظة كـربالء. وقـال بـيان العالم
احلـشد امس ان ( مديرية الـعمليات
ـركـزية في هـيـئة احلـشـد الشـعبي ا
عـقـدت اجتـماعـا مع مـحور عـملـيات
الــفـرات األوسط في احلــشـد لـبـحث
اخلــطط الـكــفـيــلـة بــتـأمــ الـزيـارة
االربـعـينـية في كـربالء) مشـيراً الى
ان (االجـــتــمــاع خــرج بـــتــوصــيــات
أهــمـــهــا تــوســيع نـــطــاق انــتــشــار
قــطــعــات احلــشــد مـن ســور بــغـداد
ـنطقـة البحـيرات في جرف امـتدادا 
الـنـصـر واإلسـكـنـدريـة حـتى الـرفيع

والرحالية القريبة من االنبار).
واوضـح الـبـيـان ان (خــطط احلـشـد
تـشـمل أيـضام مـنـاطق بحـر الـنجف
وطـرق الزائـرين من محافـظات بابل
ـــثـــنى والـــديــوانـــيـــة والـــنــجف وا
ــــــؤديــــــة الـى كــــــربالء االشــــــرف ا
ـقـدسـة)  الفـتـاً الى ان (االجـتـماع ا
ركــز عـلى إغـالق الـثــغـرات األمــنـيـة
بـــاالعــتـــمـــاد عــلى اجلـــهـــد األمــني
واالســتــخــبــاري في مــنــاطـق تــقـدر
مـسـاحتـها بــ  600 كـيـلو مـتر). من
جـهة اخرى ألقت قوة أمـنية القبض
عــلى عـنـصـر في تــنـظـيم داعش في

الـنواب حسن كر الكـعبي اجتماعا
ناقشة ؤقتة امس  للجنة القانونية ا
تــعــديـل الــنــظــام الــداخــلي وقــانــون
مــجـلس الـنـواب.واتــفق اجملـتـمـعـون
عــلى تـأجـيل انـتــخـاب رئـيس ونـائب
ومــقـرر حلــ اكـمـال تــرشـيح الــكـتل
الـنيـابية ألعـضاءها بـاللجـنة. وطالب
قدم تابعة الطعن ا بـعض االعضاء 
من احلـكومـة بقـانون مـجلـس النواب
الخـذه بنظـر االعتبـار عند صـــــــياغة
الـــتــعـــديالت.  فــيـــمــا اشـــار بــعض
ـدة احملددة االعـضـاء الـى مـوضـوع ا
مـن اجملـلس وهي  15 يــومـاً الكــمـال
الـتــعـديالت واعـتـبـروهـا غـيـر كـافـيـة
ـهمـة مـشددين عـلى ضرورة الجنـاز ا
فــسح اجملـال امــام الـكــتل الــنـيــابـيـة
ـسـتــشـاريـ واالعــضـاء فـضـال عن ا
الـقانـوني في اجملـلس البداء ارائهم
وافكارهم للوصول الى صيغة نهائية
لــلــتـعــديل تــسـاهم فـي تـنــظــيم عـمل
اجملـلس. وفي نهايـة االجتماع قدمت
الـلــجـنـة عـددا من الـتـوصـيـات مـنـهـا
توزيع تعديالت النظام الداخلي الذي
اجنــزه اجملـلس في الـدورة الـسـابـقـة
وقـاعـدة الـسـلـوك الـنـيابـي خالل مدة
 15يــومـاً وتــقــد الـكــتل الـنــيـابــيـة
مالحــظـاتــهـا مــكـتــوبـة الـى الـلــجـنـة
الــقـانـونـيـة ومــراعـاة تـمـثــيل نـسـبـة
ـكــونــات واالقــلــيـات في الــنــســاء وا
الــلـجـنـة فـضال عـن حتـديـد اجـتـمـاع
اخر للجنة بعد جلسة انتخاب رئيس
اجلـمـهـوريـة النـتـخـاب رئيـس ونائب
ومــقـرر لـلــجـنــة. ووجه الـنـائب األول
لـرئـيس مـجـلس الـنـواب حـسن كر

الـلجنة الـقانونيـة بتقد مالحـظاتها
بـخـصـوص تـعـديل الـنـظـام الـداخـلي
جملــلـس الــنــواب ومــدونــة الــســلــوك
الـنيابي خالل مـدة خمسة عـشر يوما
وبـشكل مـكتـوب.كمـا ناقش االجـتماع
الــتـعـديالت الالزمـة لــقـانـون مـجـلس
الـنواب وآليات تفعيل مدونة السلوك
ـا يــحـفظ هــيـبـة مــجـلس الــنـيــابي 
الــنـواب وتــفـعـيل الــدور الـتــشـريـعي
والــرقــابي جملــلس الـنــواب وتــواجـد
اعــضـاءه داخل اجلــلـسـات والــلـجـان
الـنيـابية.كـما جـرى بحث االسراع في
انـتـخاب رئـيس ونائب ومـقرر لـلجـنة
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وصـل وفد رفـيـع من االحتـاد الوطـني
الــكـردســتـاني بــرئـاسـة نــائب االمـ
الــعــام لالحتــاد كــوســرت رسـول الى
ــســـتــجــدات بـــغــداد امس لـــبــحـث ا
الــســـيــاســيــة وتــشـــكــيل احلــكــومــة
اجلـديـدة فيـما اعـلن احملور الـوطني
ـقـراطي. ـرشح احلـزب الـد تـأيـيـده 
وقـال  مـصدر في االحتـاد الـوطني ان
زيـارة كوسرت الى بـغداد ستـستغرق
ايـــامــا عــدة . في غـــضــون ذلك اعــلن
ـــرشح احملـــور الـــوطـــني  تـــأيـــيــده 
قـراطي . وبـحسب بـيان احلـزب الـد
فــقـد اسـتـقـبـل رئـيس حتـالف احملـور
الـوطـني خـمـيس اخلـنـجـرفي مـكـتـبه
ـقـراطي بــبـغـداد مـرشح احلـزب الـد
رافـق له وأكد فـؤاد حـسـ والـوفـد ا
له (اهـمـية مـشاركـة الكـرد في تشـكيل
ـقبلة) معربا عن احلـكومة العراقية ا
امــله بـ(اتـفـاق الــقـوى الـكــرديـة عـلى
مـــرشح واحـــد لـــلــمـــنـــصب ).وشــدد
اخلـــنـــجـــر عــلـى ان(حتــالـف احملــور
الـــوطــــني ســـيـــدعـم مـــرشح احلـــزب
ا قراطي الكردستاني للمنصب  الـد
يـتمـتع به من حـنكـة سيـاسيـة وقبول
مـن قـــبـل اغـــلـب االطـــراف والــــقـــوى
ــــقـــابـل. وأ كـــد الــــعــــراقـــيــــة.( في ا
ـقـراطي ريـناس عـضـو احلـزب الـد
نصب ووصف جانو  تمسك حزبه با
هـذا الـتمـسك بأنه (هـي خطـوة مهـمة
لــتـحـقــيق الـتــغـيــيـر وانـهــاء الـعـرف
الــــســــابق) مــــشــــيــــراً الـى (رغــــبـــة
ـــــقــــــراطي بــــــأن يـــــكــــــون له الــــــد
وجــوداًوثــقالً حـقــيــقـيــاً في بــغـداد).
ودعـا مـجـلس الـنـواب الـيـوم االثـنـ
امس  24 مـرشحاً للمنصب للحضور
الى مــقـره عـنـد الــعـاشـرة من صـبـاح
الــيــوم االثــنــ وسط تــأكــيـد رئــيس
مــجـلس الـنـواب مـحــمـد احلـلـبـوسي
دد اتـفاق اجلـميع عـلى عـدم جتاوز ا
الـــدســـتـــوريـــة النـــتـــخــاب رئـــيـــسي
اجلــمــهــوريــة والــوزراء خالل لــقــائه
بـالسفير اليـاباني اجلديد في العراق
نـاوفومي هاشيموتو. من جهة اخرى
 تـرأس الـنائب االول لـرئيس مـجلس
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تـــــوجه نـــــحـــــو عـــــشــــرة مـاليــــ
وثـالثمـائـة ألف تـلـمـيـذ وطـالب من
راحل ـخـتـلف ا كـال اجلنـسـ و
الـدراسيـة صبـاح امس األحد الى
مــدارسـهم بـادئــ الـعـام الـدراسي
اجلــديـد . وأعـلـنـت وزارة الـتـربـيـة
انـهـا بدأت حـملـتهـا في وقت مبـكر
ـدارس بـالـكتب مـن خالل جتهـيـز ا

ـــنـــهــــجـــيـــة اجلـــديـــدة جلـــمـــيع ا
مــديـــريــاتــهــا الــعـــامــة في بــغــداد
واحملافظات. كما قالت أنها (عملت
ـــدرسي عــــلى تـــهــــيـــئـــة األثــــاث ا
وبــــحــــسـب اإلمــــكــــانــــات من أجل
اسـتيعاب اعـداد الدارس اجلدد).
وكـانت مدارس بـغداد واحملـافظات
قـــد اســــتـــكـــمـــلت فـي وقت ســـابق
اســتــعـداداتــهـا واجــرت عــمـلــيـات
ـدارس تــرمـيم وتــأمـ صــفـوف ا

كــمــا قـامـت بـتــوزيع الــقـرطــاســيـة
والــكــتب بــ الــتالمــيــذ. وشــوهـد
الـتالميذ وهم يذهبون من الصباح
عية اولياء الـباكر الى مدارسهـم 
امـــورهم بـــالــنـــســـبـــة لــلـــتالمـــيــذ

ستجدين في الصف االول. ا
الـى ذلـك دعـــــــا الــــــــنـــــــائـب رعـــــــد
ــكـــصــوصي الــوزارة والــلــجــنــة ا
الـدائـمـة لالمـتـحـانـات إلى تـطـبيق
ـــعــدل لـــطــلـــبــة نـــظــام حتـــســ ا

رحلة السادس نتهية  الدراسات ا
االعـدادي أسوة بـاألعوام السـابقة.
ـكـصــوصي في بـيـان امس وقــال ا
إن (قـــرار الــوزارة بـــإلــغـــاء نــظــام
ـعـدل لـطـلـبـة الـدراسـات حتـسـ ا
رحلـة السادس االعدادي ـنتهـية  ا
لــهــذا الــعــام  أمـر مــســتــغـرب وال
ـــوجــبــة الــتي نـــعــرف االســبــاب ا
دفـعـتهـا التـخاذ الـقـرار).  وأضاف
أن (مـنـح فـرصـة اضـافـيـة لـلـطـلـبـة

لـتحس معـدالتهم إجراء مستحق
ألبـنـائنـا الـطلـبـة وال جند اي مـبرر
إللــغــائه خــاصــة في ظـل الــظـروف
ـستقـرة امنـيا وخدمـيا التي غـير ا
مكن ان يـعيشها بـلدنا والتي من ا
تــكــون ســبـبــا في خــفض مــعـدالت
بـــعض الــطــلـــبــة).  وأشــار إلى أن
ــعــدل (إلــغــاء تــطــبــيق حتــســ ا
ســيـــحــرمــهم مـن فــرصــة تــطــويــر
انــفـسـهم واحلــصـول عـلـى كـلـيـات

ــا يـــتالءم مع رغـــبــاتــهم افـــضل 
وطـــمـــوحـــاتـــهـم). ودعـــا (الــوزارة
والـلـجنـة الدائـمة لالمـتحـانات إلى
عدل إعـادة العمل بـنظام حتـس ا
خلــدمـة لــلــبـلــد وجتـربــته الــفـتــيـة
لــضــمـان طــاقـات شــبــابـيــة حتـمل
الــرســالــة وتــمــثل الــعــراق افــضل
تـمـثـيل). ووجـهت مـحافـظـة بـغداد
بـاعادة تكلـيف احملاضرين باجملان
ـدارس احملــتــاجــة لـهـم الـتي فـي ا

تـعــاني نـقـصـا في مالكـاتـهـا وذكـر
بـيـان ان (وثـيقـة صـدرت من مـكتب
مـــعــاون مــحــافـظ بــغــداد لــشــؤون
الـتربية تظهر صدور توجيه يشمل
ـستمرين بالـتكليف لـغاية انتهاء ا
ــاضي وبـحـسب الــعـام الـدراسي ا
ـدرسـة لـهم) واشـار الى احـتـيـاج ا
(شــمــول احملـاضــرين بــالــضـوابط
وااللـــيـــة واكــمـــالـــهم االســـتـــمــارة

اخلاصة لهم).

الــعـــثــور عــلى مــعـــظــمــهم أحــيــاء
مـضـيفـة أن ثالثـة فرنـسـي وكـوريا
جــنـوبــيـا ال يـزالــون مـفــقـودين وقـد
يـــكــونـــون حتت أنـــقــاض الـــفــنــدق
ـنـهار.وامس األحـد أبـدت الرئـاسة ا
ــسـاعـدة الــفـرنــسـيـة اســتـعــدادهـا 
إنــدونــيـســيـا كــمــا أعـرب الــرئـيس
انويل ماكرون في بيان الـفرنسي إ
عن (حزنه وتضامنه) مع إندونيسيا
وذوي الـضـحـايـا.وال يـزال الـنـاجون
وعــمـال االنـقـاذ حتـت هـول الـكـارثـة
ــقــتـلــعـة وسط مــشــاهـد األشــجـار ا
ــنــقـــلــبـــة والــدمــار والـــســيـــارات ا
ياه وأنـقاض السـفن التي لـفظتـها ا
نـحـو الداخل عـلى مـسافـة بـلغت في
بـعض األحيان خمسـ مترا.ومساء
الــسـبت اسـتـحــدث الـسـكـان مالجئ
لـهم من قـضـبـان اخليـزران وافـترش
العب خـوفا بـعـضـهم الـسـاحـات وا
من تـسـبب هـزات ارتـدادية بـانـهـيار
ـتـصـدّعـة.وهـبـطت طـائـرة ـنــازل ا ا
عـــــســــكــــريــــة مـن طــــراز سي-130
سـاعـدات في مطـار بـالو مـحـمّلـة بـا
الـــرئــيس الـــذي أعــيــد فـــتــحه أمــام
ــســاعــدات اإلنــســانــيــة طــائـــرات ا
وبـعض الرحـالت التـجاريـة.ونشرت
فــرق االنــقـاذ صــورا الــتـقــطت عــبـر
األقـمـار االصـطـنـاعـيـة أظـهـرت مدى
الـــدمــار الـــذي حلق بـــبــعض أكـــبــر
ـــنـــطـــقــــة وأرصـــفـــتـــهـــا مـــرافـئ ا
ـقطـوعـة ومسـتوعـبات وجـسـورها ا
ــــتـــــنــــاثـــــرة.وغــــصّت الـــــشــــحـن ا
ـصـابـ ما دفـعـها ـسـتـشفـيـات با ا
ـعـاجلة بـعـضـهم في الهـواء الـطلق

وسط انقطاع للتيار الكهربائي.

ـوصل. ن من مـديـنـة ا اجلــانب األ
ـــركــز اإلعـالم األمــني وقـــال بـــيــان 
امـس ان (مكتب مـكافـحة إجرام أبي
ـديرية مـكافـحة إجرام تـمام الـتابع 
شـرطة نينـوى وبناءً على مـعلومات
واطن ألقى إسـتخبارية وتـعاون ا
الــقـبـض عـلى أحــد عـنــاصـر داعش
ـــطــلـــوبــ اإلرهـــابـــيــة وهـــو من ا
لـلقضاء بقضايـا إرهابية في منطقة
حـي اإلصالح الــزراعـي في اجلــانب
ـن للموصل) مـوضحاً انه (كان األ
يــــــعــــــمل فـي مــــــا يــــــســـــمـى األمن
اإلقــتـصـادي لـداعش خالل سـيـطـرة
الـعـصـابـات اإلجـرامـيـة عـلى مـديـنة
ـــوصل). فـي غـــضــون ذلـك اجــرى ا
رئـيس اركـان اجلـيش الـفـريق االول
ـي زيــارة الى ركـن عــثـــمــان الـــغــا
ــتـابــعـة قــيـادة عــمـلــيـات ســامـراء 
نـتائج العمـليات العسـكرية االخيرة
ضــمن قــاطـع الــعـمــلــيــات. واوضح
قـائـد عمـليـات سامـراء اللـواء الركن
ي عـمـاد الـزهـيـري ان (زيـارة الـغا
جـاءت لالطالع عـلى نتـائج العـملـية
ـشتركـة مع قيادة األمـنيـة األخيرة ا
عـــمـــلـــيـــات صالح الـــديـن وقـــيــادة
عــمــلـيــات ديـالى الــتي اســفـرت عن
تــدمـيـر تــسـعـة مـضــافـات لـتــنـظـيم
داعـش االرهــــــابـي وأربـع عــــــجالت
ودراجـــتـــ ومـــعــمـــلـــ خـــاصــ
ـتفـجرة واألحـزمة واد ا بـصـناعـة ا
الــنــاســفــة والـعــبــوات الــنــاســفـة)
مـشيراً الى ان (هذه العـملية وجهت
ضـــربه قـــاصـــمـــة لـــلـــعــدو وشـــتت
صـفـوف عـنـاصره) . جـنـائـيـاً ألقت
قـوة أمـنـيـة في بـغـداد الـقـبض عـلى

ـة قــتل بــشــعــة  كـان مــتــهم بــجــر
ضـحـيـتـهـا شقـيـقـته.وبـحـسب بـيان
لــقــيـادة شــرطـة بــغــداد فـقــد (ألـقت
مـفارز مـركز شرطـة بغـداد اجلديدة
الـــقــبض عـــلى شـــخص قــام بـــقــتل
شـقـيـقـته والـقـاء جـثـتـهـا فـي إحدى
الــطـرق الــرئـيــسـة في الــعـاصــمـة)
مـضـيـفـاً انه (بـعد الـتـحـقـيق وجمع
ــتــهم بــاألدلــة األدلــة ومـــجــابــهــة ا
ــة و اعـــتــرف صـــراحــة بـــاجلــر
إحــــالـــة األوراق الــــتـــحــــقـــيــــقـــيـــة
لـلـقـضاء).وصـدقت مـحـكمـة حتـقيق
الــفـاو الــتـابــعــة لـرئــاسـة مــحـكــمـة
اســـتــئـــنــاف الـــبــصـــرة االحتــاديــة
ـتاجرة اعـترافـات متـهمـ اثنـ با
ـواد اخملـدرة أعـتـقال وبـحـوزتـها بـا
 2,5 كــــــيـــــــلــــــو غـــــــرام من مــــــادة

الكريستال.
 وقـال بـيـان جمللس الـقـضـاء األعلى
ـيـزة امس إن (جـهـودا حتـقـيـقـيـة 
حملــكــمـــة حتــقــيق الــفــاو وشــعــبــة
مــكـافـحــة اخملـدرات واسـتــخـبـارات
خـــفــر الــســـواحل قــادت إلـى إلــقــاء
الـقبض على مـتهم بـحوزتها 2,5
كــيــلـو غــرام من مـادة الــكــريـســتـال
وكـــمـــيــــات كـــبـــيـــرة من احلـــبـــوب
ــتــهــمـ اخملــدرة) مــضــيــفــاً أن (ا
ـواد اخملدرة تـاجـرة با اعـتـرفوا بـا
عن طـريق تهـريبـها بـواسطة زوارق
الــــصــــيـــد مـن اجلـــانـب اإليـــراني).
وقــررت احملـكــمـة تــوقـيــفـهــمـا وفق
ـــادة  28 مـن قـــانـــون مـــكـــافـــحــة ا
اخملــدرات وهي بــصـدد إحــالـتــهـمـا
ـتــخـصــصـة لــيـنـاال عــلى احملـاكـم ا

اجلزاء العادل.
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أعـلن االحتاد الـوطنـي الكردسـتاني
عـن رفضه نـتائج االنـتـخابـات التي
جـرت في االقليم امس االحد بسبب
مــــا وصــــفه بـ(اخلــــروقـــات) الــــتي
ــتــحــدث بـاسم رافــقــتــهـا.وطــالب ا
االحتـاد سـعـدي بـيـره خالل مـؤتـمر
ــثـــلي االحتـــاد بـ(عــدم صـــحـــفي 
الــتـوقـيع عـلى نــتـائج الـتـصـويت)
مـــضـــيـــفــاً (كـــذلـك نــرفـض نــتـــائج
االنـتخابـات بسبب اخلـروقات التي
شـابتهـا).من جهته عـارض القيادي
في االحتـاد قوباد الطـالباني اتخاذ
اي قـــرار بـــشــــأن ســـيـــر عـــمـــلـــيـــة
الــتــصـــويت.وقــال الــطــالــبــاني في
ـفـوضـيـة تــصـريح ان (مـنـتـســبي ا

ومــراقــبي الــكـيــانــات الــسـيــاســيـة
يــــعــــمــــلــــون اآلن عـــلـى عــــد وفـــرز
االصــــوات في مــــراكــــز االقــــتـــراع
واتـــمـــنـى ان يـــتـــمـــكـــنـــوا من اداء
مــهــمــاتــهم بــشــكل شــفـاف ونــزيه
ومــنع اي عـمــلـيــة تـزويــر)  وتـابع
(عــلى مــفــوضــيــة االنــتــخــابـات ان
ـــســـتـــوى تـــكـــون مــــســـتـــقـــلـــة و
ـــســـؤولــيـــة واالحتـــاد الـــوطــني ا
ســــيـــــعــــلن مـــــوقــــفه بـــــعــــد اعالن
الــنــتــائج).ورأى ان (الــوقـت اليـزال
مـبكـرا ألي رد فعل إجتـاه النـتائج)
مــشـيــراً الى ان (هـنــاك الـعــديـد من
الــشـكـاوى واخلـروقـات ولـكن لـنـدع
الـعـمـلـيـة تـسـيـر). وشـهـدت عـمـلـية
الــتــصــويت لـالنــتــخــابــات نــســبـة
ـتـحـدث مــشـاركـة مـتــدنـيـة .وقــال ا

ـفـوضــيـة الـعـلـيـا الــرسـمي بـاسم ا
ـسـتقـلـة لالنـتخـابـات واالستـفـتاء ا
فـي كـردســتـان شــيـروان زرار خالل
مـــؤتــمـــر صــحــفـي امس ان (نــسب
ـــشـــاركـــة في الـــتـــصـــويت حـــتى ا
مـنتـصف النـهار كـانت في محـافظة
ــئــة وفي اربــيل دهــوك  22.67 بـــا
ـئـة والـسـلـيـمـانـيـة 9.44  16.2 بـا
ئة)  فيما ئة وحلبجة  23.4 بـا بـا
افـــادت وســـائـل اعالم مـــقـــربـــة من
ـشاركة حـكومـة االقلـيم بأن نسـبة ا
حـتى الساعة الثالثة من بعد الظهر
ــئـة وفي بــلــغت في  أربـيل  35 بــا
ـــئــة وحــلــبــجــة 39 دهــوك  41 بــا
شـاركة في ـئة لـيكـون متـوسط ا بـا
ــئـة) ثـالث مـحــافـظـات  38.33 بــا
مـشيـرة الى (عدم الـتأكـد من األرقام

في الـسـلـيـمانـيـة في حـيـنه). بدوره
أعـــلن رئـــيس مـــكـــتب مـــفـــوضـــيــة
االنـتـخابـات في السـليـمانـية ريـب
ابـو بكر  عن تسجيل نسبة مشاركة
ــئــة. وقــال ابــو بــكــر خالل  14 بــا
مــؤتـمـر صـحـفي ان (هــذه الـنـسـبـة
ـراكـز لــتـســجـيل التــشـمل جــمـيـع ا
بـــــعض االشـــــكـــــاالت في عـــــدد من
ــنــتـشــرة في ــراكــز ا احملــطــات وا
احملـافــظـة وسـتـرسل نـتـائـجـهـا في
شاركة الى وقت الحق) عازياً قلة ا
ـفوضـيـة اذ لم يسـتطع (اجـراءات ا
ــشــاركـة ــصــوتــ ا الــعــديــد من ا
سـتمـسكات بـاالقتـراع لعـدم جلب ا
ــطـــلــوبـــة او وجــود الـــرســمـــيـــة ا
اخـــتالف بـــ مـــعــلـــومـــات بــعض
ـستمكات). وانـطلقت صباح امس ا

عــمــلـيــة الــتــصـويت لـالنـتــخــابـات
ـانيـة في اإلقلـيم الخـتيار 111 الـبر
لـيون ـان.  ويحق  نـائبـاً في البر
و  992 و 914 مـواطـنـاً في اإلقـليم
اإلدالء بــــأصـــواتـــهـم في االقـــتـــراع
ـــنع الــــعـــام. وافــــادت تـــقــــاريــــر 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــســابـق لـــلـــحــزب
الــشــيـــوعي الــعــراقي بــهــاء الــدين
نــــــوري من اإلدالء بــــــصـــــوته. وان
(مــــفــــوضـــيــــة االنــــتــــخـــابــــات في
الـسليـمانيـة منعت نوري من اإلدالء
بـصوته  بسـبب جتاوز عمره الـ 90
عــــامـــاً). وكــــان من ضــــمن شـــروط
ــفـوضـيــة مـنع األشــخـاص الـذين ا
يـبلغون من العمر 90 عاماً فما فوق
مـن الــــــتـــــــصــــــويـت . وشــــــهــــــدت
صوت في االنـتخابات وفاة احد ا

مــركـز انـتــخـابي. وبـحــسب شـهـود
واطـن خدر احمد وهو عـيان فإن (ا
في الـسـبعـينـيات من عـمره تـعرض
الـى نـوبـة قـلــبـيـة خالل وجـوده في
مـركـز االقـتراع مـا ادى لـوفـاته على
الـــفــور)  مـــوضــحـــاً ان (احلــادثــة
وقــعت في احــد مــراكـز الــتــصـويت
بــقـضــاء جـومــان الـتــابع حملـافــظـة
اربــيـل). وأكــد قــائــمـــمــقــام قــضــاء
جـمجمال رمك رمضان عدم مشاركة
مـــواطـــني كـــركــوك الـــقـــادمــ إلى
الــقــضــاء فـي االنــتــخــابــات. وقـال
رمــضـــان في تــصــريح امس انه (ال
يـحق لـغـير أهـالي الـسـليـمـانـية من
ــســلــجــة أســمــاؤهم في بــيــانـات ا
شاركة في االنـتخابات الـناخبـ ا
هــنــا) مـوضــحـاً أن (وجــود بـعض

مــواطـني كـركـوك يــعـود لـكـون هـذا
الــقـضـاء كــان تـابــعـاً لـكــركـوك قـبل
ربـطه بـالـسـلـيـمـانـيـة ولـلـكـثيـر من
مـواطني كركوك أقرباء ومعارف في
جـمجـمال). ومنـحت حكومـة اإلقليم
ــوظـفي كـردســتـان عـطـلــةً رسـمـيـة
تـحدث باسم الـيوم االثـن .وقـال ا
احلـكـومـة سـفـ دزيي فـي بـيان إن
(احلـكـومـة قـررت عـد الـيـوم االثـن
عــطـلـةً رسـمـيــة في جـمـيع الـدوائـر
احلــكـومــيـة) مــوضـحــاً  أن الـقـرار
(جـاء نظراً النشغال غـالبية موظفي
ــراقـبــة االنــتــخــابـات احلــكــومــة 
ـانـيـة في كـردسـتـان). وسـارع الـبـر
ـسـؤولـ والـسـيـاسـي في كـبـار ا
االقـلـيم الـى االدالء بـأصواتـهـم مـنذ
ـواطـن قوباد الطالبانيالـصـبـاح الـبـاكـر حـاثـ ا

ـشـاركـة بـالـتـصـويت. وأدلى عـلى ا
ــــــقـــــراطى رئـــــيـس احلـــــزب الـــــد
الــكـردســتـانـى مـســعـود الــبـارزانى

انـية بـصـوته فى االنتـخـابات الـبـر
التى يشهدها إقليم كردستان.
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