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وعـزا حـرب اسـتـفحـال هـذه الـظـاهرة
وظـهـور مـسـاوئـهـا عـلى الـسـطح الى
ســوء الـتــخـطـيـط وسـوء االسـتــثـمـار
وابـدى اسـتـغـرابه من (ذهـاب االموال
الـطـائـلـة لـبـنـاء مـجـمـعـات جتـاريـة -
مـوالت -  تعود بالـفائدة على شخص
واحـد او اشخاص محـددين اصبحوا
ـليـارات بعد في مـا بعـد يتـالعبـون با
ـصارف لـبناء ان اخـذوا قروضـاً من ا
واطن تـلك اجملمعات التجـارية فيما ا
يــعـاني االمـرين جــراء ازمـة الـسـكن)
مـشدداً عـلى ان (اضرار هذه الـظاهرة
ـا ـواطن فــحـسب وا التــنـحـصــر بـا
سـاحات اخلـضر إسـتفـحال تـقسـيم ا
يــنـذر بـكـارثـة بــيـئـيـة غــيـر مـحـمـودة
الـعــواقب والسـيـمـا ان مـديـنـة بـغـداد
ـثــال اصـبــحت الــيـوم عــلى ســبـيـل ا
بـحـاجـة حـتى الـى الـشـجـرة الـواحدة
ـدينة بـعد ان امـتدت االيـدي لتـشوه ا
وتــقــضي عــلـى حــزامــهــا االخــضـر).
ـعن ـواطن الى ان ( ونـصح حـرب ا
الــنـظـر قـبـل االقـدام عـلى شـراء ارض
زراعـية بقصد استثمارها سكناً  ألنه
يـضع امواله في غيـر محلهـا) مشيراً
الـى ان (مـوظـفي الـبـلـديـة يـتـواطـأون
فـي هــــذا اجملــــال مـن اجل حتـــــقــــيق
مـكاسب مادية مع علمهم انه ليس من
واطن البـناء من دون احلصول حـق ا

على اجازة بناء).
  ونــقـل مــجــلس الــقــضــاء عن نــائب
رئـــيس اســتــئــنـــاف الــكــرخ ورئــيس
مـجـمع مـحـاكم الـبـيـاع الـقـاضي عـلي
حــمـيــد الـعالق قـولـه امس ان (عـقـود
وقعة بيع وشراء االراضي الزراعية ا
ــشــتـــري هي عــقــود بـــ الــبــائـع وا
شـكليـة وال تعد عقـودا صحيـحة لنقل
مـلكيـة عقار او اسـهم وتعد بـاطلة من
الـناحـية الـقانـونيـة وال يتـرتب علـيها
اي اثـر قانـوني للـبي) مشـيراً الى أن
ـــواطن في اآلونـــة األخـــيــرة بـــعــد (ا
تـأكده من ان هذه العقـود ال يعتد بها
تـــوجه الى احملــاكم لـــيــقــدم طــلــبــات
تـسـمى طـلبـات اإلقـرار بـالبـيع لـيـقوم
مــالك الـســنـد او الــعـقــد بـرفع دعـوى
عــلى الـبــائع لـيــقـر بــبـيــعه جـزءا من
االرض الــزراعـيـة او أسـهــمـا مـحـددة
مـنها) موضحًا أن (هناك شكل لهذا
اإلقـــرار إمــا عن طــريـق طــلب االقــرار
ـشــتـري او ان ــقـدم مـن ا ــبــاشـر ا ا
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الـقى خبير القـانون طارق حرب اللوم
ـتــفـاقــمــة وتـفــتـيت بــأزمـة الــســكن ا
األراضـي الـزراعــيــة وحتــويــلـهــا الى
سـكـنـيـة عـلى سـوء الـتـخـطـيط وعدم
وجــود خــطـة اســتـثــمــاريـة واضــحـة
ـعالم مـحذراً مـن ان جميـع عمـليات ا
بـيع االراضي الزراعية تـعد باطلة وال
تـــبت حــقًـــا لــلـــمــواطـن. وقــال حــرب
لـ(الــــــــــزمــــــــــان) أمـس ان ( االراضـي
الــزراعــيـة الــتي يــجـرى تــقــسـيــمــهـا
وبـيعها هي اراض ال تدخل في صنف
االراضـي الـسـكـنـيــة او الـتـجـاريـة او
الـسـياحـيـة ولذا فـإن ايـة عمـلـية بـناء
لــلـسـكن عـلـيــهـا تـعـد بـاطــلـة قـانـونًـا
والتــثـبت حـقًــا لـلـمـواطن فـي الـتـمـلك
والــبــنــاء وال حـتى بــاحلــصــول عـلى
اخلـدمات االساسية) مضيفًا ان ( من
ــواطـن احلــصـــول عــلـى ســكن حـق ا
مـناسب وأن تـضمن له الدولـة العيش
بـكـرامة واحلل يـتمـثل هنـا بإسـتغالل
ـــوجــودة في االراضـي الــشــاســـعــة ا
دن وبـناء مـجمعـات سكـنية اطـراف ا
ـــكن تـــوزيع تـــلك عـــمـــوديـــة كـــمـــا 
االراضي لــلـمـواطــنـ مـجـانًــا لـبـنـاء
مــسـاكن عــلـيــهـا بــدالً من أن يــضـطـر
ـــواطن الى امـــور غــيـــر قــانـــونــيــة ا
فـيشـتري ارضـاً زراعيـة ليـحولـها الى

سكن). 
وتـابـع حرب ان (الـقـانـون يـنصّ عـلى
ــالك االرض الــزراعــيــة ان انـه يــحق 
يـبـني دارا سـكنـيـة التزيـد مـساحـتـها
عــلى  300 مــتــر اذا كــانـت مــســاحـة
ارضه  5 دوا ولــكـنــنـا نـرى اآلن ان
هـذه الـدوا اخلـمس تـتـحـول الى ما
ــســاحــة 100 اليـــقل عن  25 بـــيتً 
مـتر وهـناك من يبـني بيتـاً بنص هذه
ـسـاحـة ما يـعـني مـضاعـفـة الـعدد) ا
مـشـيـرا الى انه (ال يـحق ألي جـهة ان
تـخالف الـقانـون السـاري بهـذا الشأن
وهـو قـانـون صادر عن مـجـلس قـيادة
كن تعديل هذا نحل ولـكن  الـثورة ا
الـقـانـون بـقـانـون جـديـد او ان تـتـخـذ
جلـنــة الـتـصـمـيم االسـاس في مـديـنـة
بـغـداد قـراراً يـحـمل اسـتثـنـاءً مـعـيـناً
وهـــو امــر نـــادر احلــدوث ويـــخــتص
ـساحـة غـير بـقـطع اراضي صـغيـرة ا
ذات تــأثـيــر ووفق ضـوابـط مـحـددة).
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قـرر مـجـلس الـنـواب امس تـشـكـيل
جلــنــة مــشــتـركــة من الــســلــطــتـ
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة لـدراسـة
ــــوازنـــة الـــعــــامـــة لـــعـــام 2019 ا
واجـراء الـتعـديالت الالزمـة عـليـها
ــا يــتــنــاسب مـع اسـعــار الــنــفط
ـالـيـة الـراهـنـة فـيـمـا شـكـا وزيـر ا
ـان لـلـمـوازنـة خالل مـنـاقـشـة الـبـر
بـــحـــضــــوره في اجلـــلـــســـة من ان
وزارتـه تواجه مـشكلـة في التـعامل
ـوازنـة بـسـبب ضـيق الـوقت. مـع ا
وقـالت الـنائـبـة سهـام العـكـيلي في
تــصــريح امـس ان (مــوازنـة 2019
شـــهـــدت اعـــتـــراضـــا مـن اعـــضــاء
مــجــلس الـنــواب خــصـوصــا بــعـد
ارتـفاع اسـعار الـنفط الـتي تعـتمد
ـوازنــة بـشـكـل كـامل مـا عــلـيــهـا ا
وازنة يـحتم اجـراء تغـييـرات في ا
مـن نــــاحــــيـــــة وجــــود الــــدرجــــات
الــوظــيـــفــيــة او تــثــبــيت مــوظــفي
ــوازنـة الــعــقـود) الفــتــة الى ان (ا
ـــعـــروضـــة هي مـــســـتـــنـــســـخـــة ا
لـسابقتهـا اخلاصة بالعام 2018).
واضـــافت الـــعـــكـــيـــلي انـه (تـــقــرر
تـشكيل جلنة مشـتركة من اجلهت
الـتشريعية والتـنفيذية ليتم دراسة
ــوازنـة ووضع فــقـرات تــتـنـاسب ا
مـع الوضع الراهن السـعار النفط)

مــوضــحـة ان (اجملــلس لم يــنـاقش
الـى اآلن حصة اقـليم كـردستان من
ـوازنـة اال بـعـد اسـتـكـمـال جـمـيع ا
ـــتـــعـــلــقـــات اخلـــاصـــة بـــاجــراء ا
الـتـعديـالت علـيـها). من جـهـته قال
الـية فـؤاد حسـ في كلـمة وزيـر ا
لـه خالل جــلـســة اجملــلس امس إن
(احلـكومة السـابقة هي التي اعدت
ـوازنة  ورؤية احلـكومة الـراهنة ا
ـوازنـة تــخـتــلف عـمــا يـوجـد فـي ا
ــــــعــــــروضــــــة عــــــلى مــــــجــــــلس ا
الـنـواب).واضـاف (نـواجـه مـشـكـلة
ــوازنــة بــسـبب فـي الـتــعــامل مع ا
ضـيق الوقت كمـا ان لدينـا العديد
مـن االفـــكـــار الـــتي تــــقـــدمت بـــهـــا
ــــثـــلـــو الــــوزارت الـــعـــراقــــيـــة و
ـوازنــة). وأكـد كــردسـتــان بـشــأن ا
حـس (االسـتعـداد للـعمل بـصورة
ـان) مـشـيـرًا الى شــفـافـة مع الـبــر
انـه (سـوف يـكـون لــلـوزارة مـنـسق
فـي مــجـــلـس الـــنــواب). وتـــضـــمن
ـان يوم جـدول اعـمـال جـلسـة الـبـر
امـس االثــنــ مـــنــاقــشـــة عــدد من
الـقضـايا من بـينهـا مشـروع قانون
ـوازنـة العـامـة  بحـضـور اللـجـنة ا
احلـكوميـة ومناقـشة محـافظ البنك
ـركزي عـلي محسن الـعالق بشأن ا
وضع اسـمه عـلى الـعمـلـة وقضـايا
اخــرى واعـــضــاء مــجــلس ومــديــر
ـــصـــرف الــــعـــراقي لـــلـــتـــجـــارة ا
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ومـــنـــاقــــشـــة مـــوضـــوع الـــنـــقـــاط
ـــســـتـــحـــدثـــة بــ الـــكـــمـــركـــيــة ا
احملـافـظـات .في سـيـاق اخـر كـشف
ــــاني  عـن جـــمع 25 مــــصــــدر بـــر
تـوقـيعـاً الستـحداث وزارة تـختص

رأة. بشؤون ا
صدر في تصريح امس إن  وقـال ا
(مـجـموعـة من الـنواب جـمـعوا 25
رأة) تـوقـيـعـا السـتـحـداث وزارة ا
مـشـيـراً الى أن (جمـع التـواقـيع ما
يـزال مستمـراً.( وكان زعيم ائتالف
الكي دولـة القانون الـنائب نوري ا
قــد دعـا رئـيس الــوزراء عـادل عـبـد
ــــهــــدي الـى اســــتــــحـــداث وزارة ا
ـــــرأة جـــــديــــــدة تـــــرعى شـــــؤون ا
الكي في تغريدة له والـطفل.وقال ا
ـهدي الى عـلى تـويـتـر ادعو عـبـد ا
(اســـتــحــداث وزارة تــرعى شــؤون
ـــرأة والـــطـــفـــولـــة الـــعـــراقـــيــة). ا
واضـاف ان (هـذه الـوزارة سـتـعمل
عـلى تلبـية طموحـاتها واالفادة من
طــاقــاتــهــا في الــتــربــيــة والــبــنــاء
واالعـمار) مـعربًـا  عن امله في  ان
(تـسـهم جـمـيـع الـقـوى الـسـيـاسـية
قترح الذي ينسجم مع بـدعم هذا ا
الـدستور وارادة الشعب في التقدم
وبـــــــنـــــــاء االســــــرة واجملـــــــتـــــــمع
الـصالح).من جهـة اخرى دعا نائب
رئـــيس مـــجــلـس الــنـــواب بــشـــيــر
ـفوضـية احلـداد الى اطالق عـمل ا

عشم اجلبوري

يـكـون عن طـريق إقـامة دعـوى تـمـليك
عـلى البائـع ليقر بـبيعـه ضمنا اال أن
نـتيجة هذه الدعوى الرد كونها تفتقر
ـذكـورة في الـقـرار رقم الـى الـشروط ا
 1426 لــسـنـة  1983 وشــكـلــيـة نـقل
مـلكية العقـار وفق القانون). وبحسب
الــعالق فــإن (األثــر الــقــانــوني لــهـذه
اإلقــــرارات واحملـــررات عــــلى فـــرض
صــحـتـهـا يــتـحـدد بـضــمـان االلـتـزام
ـالي ب الطـرف ويتـيح للـمشتري ا
الــرجـوع والـنــكـول عن الــشـراء لـعـدم
باعة اليه وإعادة نـقل ملكية األرض ا
احلـال عـلى مـا هـو عـلـيه قـبل الـشراء
ثـابة اعـتراف من فـقط كون االقـرار 
الـبـائع بـتـسـلم مـبـلغ مـعـ عن بـيـعه
ألســهم مـحـددة مـن أرضه الـزراعـيـة)
ـكاتـبات اخلـارجية وإن مـضيـفًا أن (ا
صــدقـت بــاإلقــرار فــهي من احملــررات
ـكن تنـفيـذهـا كونـها لـيست الـتي ال 
مـن احملـــررات واألحـــكـــام الـــقـــابـــلــة
ادة 14 لـلتنفـيذ استنـادا الى احكام ا
مـن قـانـون الــتـنــفـيـذ رقم  45 لــسـنـة
1980 ) . من جانبه اكد رئيس مجمع
مــحـاكم الـدورة الـقـاضي حـا جـبـار
ـدة األخـيـرة شاع الـغـريـري انه (في ا
بـ أصحاب العالقة إقامة هذا النوع
مـن الدعـاوى امـام محـاكم الـبداءة في
الـدورة والـبيـاع بـكثـرة حـيث اجازت
ــرافـــعــات ـــادة  145 مـن قــانـــون ا ا
ـدنيـة من بيده سـند عـادي ان يطلب ا
ــســتــعــجل دعــوة من مـن الــقــضــاء ا
ينسب اليه هذا السند ليُقر انه بخطه
او بــإمـضــائه او بــخـتــمه او بـصــمـة
إبـــهــامه وإن كــان االلـــتــزام به غــيــر
مـستحق األداء) موضحًا  ان (اإلقرار
الـذي يستـحصل علـيه مشتـري العقار
ـوجب الـتعـهد بـالـبيع - عـقد الـبيع
الـعرفي - الـذي يبـرزه للمـحكـمة لـيقر
ـا هــو اجـراء حتــفـظي بـه الـبــائع إ
يــبـغي من ورائه طــالب اإلقـرار تالفي
وقّع على هذا السند مستقبال إنـكار ا
فـيما لـو ثار نزاع قـضائي بيـنهما عن
اي سـبب كـان كـي يـسـتحـصـل الحـقا
ضـمون هذا عـلى حكم ضـد اخلصم 
احملـرر من احملـكـمة بـعـد إقامـة دعوى
امــام مــحــكــمــة الــبــداءة بــأصـل هـذا
احلـقوهو مـا يحصل حـاليا من جانب
مــشـــتــري االراضي الــذين يــقــيــمــون
الـدعـاوى او طـلب اإلقرار ضـد الـبائع
لـيضـمنـوا وضع االرض مسـتقبال في
حـال حـدوث اي تـغـيـيـرات عـلـيـها من
ـادية او صنف االرض حـيث القـيمة ا
ــبــيع فــيــمــا لــو  حتــويــلـهــا الى ا

اجلـــنس السكني).
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ـتحدة أكـدت دولة االمـارات العربـية ا
اسـتـعـدادهـا لدعم الـعـراق في مـرحـلة
ـسـاهـمـة فـي اعادة مـا بـعـد داعش وا
ـتــضـررة من اإلرهـاب. ــدن ا اعــمـار ا
ونـــــــقل بـــــــ رئــــــاسـي عن رئـــــــيس
اجلــمـهـوريـة بـرهم صـالح قـوله خالل
استقبال ولي عهد أبو ظبي محمد بن

زايـد آل نـهيـان له في ابـو ظبي  امس
ان (الـــعـــراق حــريـص عــلى تـــمـــتــ
وتـــطـــويـــر عالقـــاته مـع جــمـــيع دول
العالم السيما مع دول اجلوار والدول
الـعربية واخلليجيـة الشقيقة) مشدداً
عــلـى (حــرص الــعــراق عــلى تــمــتــ
وتـعـزيز عالقـته مع دولـة االمارات في
شـــتى اجملـــاالت) مــتـــمــنـــيــا لـــدولــة
االمـارات وشـعـبهـا (اسـتـمرار الـتـقدم

واالزدهـار في ظل قيـادتهـا احلكـيمة)
مثمناً (مواقف دولة االمارات الشقيقة
بـــدعــمــهـــا لــلــعـــراق عــلى مـــخــتــلف
اضية). ـستويـات خالل السنـوات ا ا
واضـاف صالح أن (جولـته اخللـيجية
الــتي افـتـتح بـهــا زيـاراته اخلـارجـيـة
ــثـابـة رسـالــة تـؤكـد نــظـرة الـعـراق
اخلـاصـة لـلعالقـات مع دول اخلـليج)
مـشـيراً إلى أن (الـعالقـات ب الـعراق
واإلمــارات تــكــتــسب أهـمــيــة بــالــغـة
).من جانبه أكد بن لـلشعب الشـقيق
زايــد (دعم دولــة االمــارات لــلــعالقـات
بـ الـبلـدين والدفع بـها إلى مـجاالت
واســــعـــــة من الــــتـــــعــــاون خــــاصــــة
االقـــــتــــصـــــاديـــــة والـــــتــــنـــــمـــــويــــة
واالســتـثــمـاريــة) مـبــديـا (اســتـعـداد
االمـارات لـدعم الـعـراق في مـرحـلـة ما
ــســـاهــمــة في اعــادة بـــعــد داعش وا
ـــــتــــــضــــــررة من ــــــدن ا اعــــــمــــــار ا
اإلرهـــاب). وشــدد اجلـــانــبـــان (عــلى
ـشــتــرك في ســبـيل أهــمــيـة الــعــمل ا
احلــفــاظ عـلى وحــدة وسـيــادة الـدول

الـتي تـواجه األزمـات وصون مـقدرات
شــعــوبـهــا ودعم الــتـنــمــيـة والــبــنـاء
فـيـهـا).ودعـا اجلـانـبـان إلى (الـتـعاون
وتـــضــافــر جــهــود اجملـــتــمع الــدولي
والــدول الـعـربــيـة الى الـتــصـدي آلفـة
اإلرهــاب والــتـطــرف الـذي يــهـدد أمن
الـدول واسـتـقرارهـا وحـيـاة شعـوبـها
خــاصـــة مــا يــتــعــلـق بــوقف تــمــويل
اجلــمـــاعــات اإلرهــابــيــة وتــزويــدهــا
الذ ـقـاتـلـ واألسـلـحـة وتـوفـيـر ا بـا
اآلمـن لـــهـــا). وكـــان صـــالح والـــوفـــد
ــرافق له قــد غــادر الـكــويت صــبـاح ا
امـس االثـنـ مـتـوجـهـا الى االمـارات
الــعـربــيـة حــيث كـان في وداعـه أمـيـر
دولــــة الــــكــــويـت صــــبــــاح األحــــمـــد
الــصـبـاح.ووصل صــالح الى الـكـويت
صـبـاح اول أمس األحـد حـيث الـتـقى
الــصــبـاح وبــحث مــعه مــلـفــات عـدة
تــــخص الــــعالقــــات بـــ الــــبــــلـــدين
الــشـقــيـقـ من ابــرزهـا انــشـاء سـكك
ــلــفـات حــديــديــة تــربط الــبــلــديـن وا

العالقة وملف اعادة اعمار العراق.
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رجـــحـت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الـــنـــقل أن يـــكــون الـــطـــقس الـــيــوم
الــثالثـاء صـحـوًا يــتـحـول الى غـائم
ناطـق فيما جـزئي ليالً  في عـموم ا
حتــــــافظ درجــــــات احلـــــرارة عــــــلى
مـســتـويـاتـهـا لـيـوم امس. وبـحـسب
بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقتـه (الزمـان) أمس
ـتـوقع ان يــكـون الـطـقس فــإن (من ا
ــنـاطق الـوسـطى  والـشـمـالـيـة في ا
واجلـنوبـية يـتحول الـى غائم جزئي
لـيالً ودرجات احلرارة مـقاربة لـليوم
الـــســابق) مـــوضــحًـــا ان ( الــريــاح
ســتـكـون مــتـغـيــرة االجتـاه خـفــيـفـة
الـــســرعــة من 5- 10 كـم/س ومــدى
الـرؤية من  6- 8 كـم). وبلـغت درجة
احلــرارة الـصـغــرى في بـغـداد امس
 11درجـــة مــئـــويــة والــعـــظــمى 23
درجـة.فـي سيـاق مـتـصـل ادت غزارة
االمــطــار الـتي ســقــطت خالل االيـام
ــاضــيـة في مــحـافــظــة كـربالء الى ا
ـــيـــاه مـــا عــاد زيـــادة مـــنـــاســـيـب ا
بـالـفائـدة على اجلـداول والـبحـيرات
واالنـهر الـفرعـية في احملـافظـة فيـما
عـبر فالحون ومزارعون عن فرحتهم
بـــهــذه االمـــطــار لـــكــونـــهــا غـــمــرت

مـسـاحات كـبـيرة من االراضي تـقدر
بــالـدومـنــات مـشـيــرين الى ان تـلك
االمـطار هي االفضل طيـلة السنوات
الــســابـقــة الـتي كــانت ال تــغـطي اال

اجلزء القليل من االراضي).
 وقـــال الــفـالح حــســـ عــمـــيــد من
مـنطقة االبراهيمية لـ (الزمان) امس
(احلــمـد لـله ان هــذه االمـطـار كـانت
مـــبـــكـــرة خالل هـــذا الـــعـــام  وكــان
لــغـزارتــهــا االثـر الــكـبــيـر في ارواء
مــســاحــات من االراضـي الــزراعــيـة
وهـذا بـطـبـيـعـة احلـال سـيـؤدي الى
ــو االدغــال والــنــبــاتــات الــبــريــة
وسـتساعدنـا كثيرا كـعلف للمواشي
الـــتي كــانـت مــحـــرومــة لـــســنــوات
مـاضية من تـلك النـباتات). واضاف
ـزارع علي حـميـد انه (نتـيجـة تلك ا
االمـطار اصـبحنـا نفكـر جاهدين في
االســـراع بــحــرث االراضي لــغــرض
نثرها باحملاصيل احلقلية كاحلنطة
والـشعير وهذا مـا سيحقق ايرادات
مــالـيــة لـنـا تــسـاعــدنـا في وضــعـنـا
ــعــيــشي الــصــعب). الفــتـا الى ان ا
(مـخـلفـات احلـنـطة والـشـعيـر الـت
ـكن ان تـباع بـعـد عـملـيـة كـبـسهـا 
ـواشي بـاســعـار عـالـيـة الصـحـاب ا
وهـذا ايـضـا يعـد اضـافـة ماديـة لـنا
ـــكن االســتــفــادة مــنــهــا في كــمــا 
مـجـاالت اخرى). مـبيـنا ان (االمـطار

 6700 مــنــزل ومـتــجــر بـاألرض في
بـــلـــدة بــــاراديس مـــدمـــراً عـــددا من
ـقـارنة مع أي ـبـاني هـو األكـبـر بـا ا
حـــريق غـــابـــات  تـــســـجـــيـــله في

كاليفورنيا. 
وقــال كــوري هــونــيــا قــائــد شــرطــة
مقاطعة بيوت إن هناك ما ال يقل عن
 228 شــــــــخـــــــصــــــــا مــــــــا زالـــــــوا
مـفـقـودين.وفي جـنـوب كالـيـفـورنـيا
دمـــر حــريق وولــزي فــايــر  85 ألف
فــدان عـلى األقل و 177 مــبـنى. و

ئة فقط من احلريق. احـتواء  15 بـا
وقـال مسـؤولون من وكـالة كـال فاير
لـلحماية من احلرائق في كاليفورنيا
إن شـخص على األقل لقيا حتفهما
جـراء هذا احلـريق.وأجبرت الـنيران
الـسـلـطات عـلى إصـدار أوامر إجالء
لـربع مـلـيـون شـخص في مـقـاطـعتي
فـنتورا ولوس اجنلـيس ومجتمعات
ســاحـلـيـة من بـيـنــهـا مـالـيـبـو.وحث
مـشـاهـيـر خالل حـفل تـوزيـع جـوائز
بــيـــبــولــز تــشــويـس لــيل األحــد في
سـانتا مونيكـا على الصالة والتبرع
.وقـالـت كـيم ــســعــفــ لــلــســكـان وا
كـارداشـيـان جنـمة تـلـفـزيـون الواقع
(كان أسبوعا صعبا بحق في منزلنا
ـديـنـة كـاالبـاسـاس - هـيـدن هـيـلز
وعــلى جـيـرانـنـا في ثـاوزانـد أوكس

وماليبو).

ـقـبــلـة سـتـشــكل اهـمـيـة احلــالـيـة وا
كـبـيـرة في تـوفـير كـمـيـات كـبـيرة من
ـياه باالضـافة الى ارتفـاع مناسيب ا
ـعـدالت عــالـيـة). الى ذلك االنــهـار و
نـظمت مـديريـة مجـاري كربالء حـملة
يـاه الراكدة خـدميـة من اجل سحب ا
في الـشـوارع واالزقـة نـتـيـجـة هـطول
االمــــــطـــــار مـن خالل آلــــــيـــــاتــــــهـــــا
الـتخـصصـية من اجل اظـهار شوارع
ــديـنــة واحـيــائـهــا بـشــكل افـضل). ا
ـديـريـة اركـان وقــال مـسـؤول اعالم ا
اخلـفاجي لـ (الـزمان) امس ان(عمـلنا
ـــيــاه ـــهم تـــصــريف ا مـــســتـــمــر وا
ـياه راكدة لـلشـوارع التي اصـبحت ا
فــيــهـــا واحلــمــد لــله لــقــد جتــاوزنــا
ـــعــوقـــات من اجل الـــصــعـــوبــات وا

معاجلة تلك احلاالت). 
 مـن جهة اخرى أصبح أكثر من 200
فقودين في ساعة شـخص في عداد ا
مــبـكــرة من يــوم امس االثـنــ جـراء

أسـوأ وأكثر حـريق غابات تـدميرا 
تــســجــيــله فـي واليــة كــالــيــفــورنــيـا
األمـــريـــكـــيـــة وهـــو أحـــد حـــريـــقــ
يــســتـعــران في الــواليـة وأســفـرا عن
مقتل  31 شـخصا على األقل وأجبرا
مــا يــربـو عــلى ربع مــلـيــون شـخص
عـلى اإلجالء.وسـوّى مـا يعـرف باسم
حـــريق كـــامـب فـــايــر إلـى الـــشـــمــال
الــغــربي مـن ســكــرامـنــتــو أكــثــر من

  Uł—œË u×  fIÞ ∫¡«u½_«

W²ÐUŁ …—«d(«

gŽ«b   U UC  ∂ dO bðË aO Hð WOKš d³ √ pOJHð

في احلـشد الشعبي أمـجد العنبكي في
بــيــان ان (قـوة مــشــتـركــة من احلــشـد
الـشـعـبي واجلـيش نـفـذت عـمـلـية دهم
وتـفتـيش في مـنطقـة اجنانـه ومعـسكر
عــائــشـــة في ديــالى) مــشــيــراً الى ان
(الـعـمـليـة الـتي نـفـذت باسـنـاد طـيران
اجلــيش تــهــدف اللــقــاء الـقــبض عــلى
ـطـلوبـ وفـرض االمن واالستـقرار). ا
وبــحــسـب الــعــنــبــكي (فــقــد تــمــكــنت
شـتركـة من تفـكيك عدد من الـقطـعات ا
الـعــبـوات الـنـاسـفـة الـتي كـانت مـعـدة
لـلـتـفـجـير خـالل العـمـلـيـة اجلـارية في
).من جـهة اخرى ذكـورت ـنطـقتـ ا ا
أعـتـقلت قـوة امـنيـة مـتهـمـاً بالـتـجاوز
رضة في مـستشـفى احملمودية عـلى 
العام ببغداد.وقال الناطق باسم وزارة
الــداخــلـيــة في بــيـان امس ان (مــفـارز
نـشات والشـخصيات مـديرية حـماية ا
ــســـؤولــة عن حــمــايـــة مــســتــشــفى ا
احملــمـوديـة الـعــام أتـخـذت االجـراءات
ـتـهـمـ بـعـد الـقــانـونـيـة بـحق احــد ا
رضة ضمن تـشاجره والتجاوز على 

الــكـــادر الــطــبي لــلـــمــســتــشــفى و
تـسلـيمه الى اجلهـات اخملتصـة إلكمال
االجـراءات الالزمة بحـقه) موضحاً ان
(عــمـلـيــة الـقــبض تـأتي بــالـتـزامن مع
انـطالق  حـملـة  الـرعايـة الـصحـية في
خط  الــتـي نــظــمــنت بــالــتــعــاون بـ

وزارتي الـصـحة والـبيـئة والـداخلـية).
فـي سياق آخـر أصدرت الـهيـئة االولى
ركـزيـة حكـما في احملـكـمة اجلـنـائيـة ا
ــوت بــحق بـــاإلعــدام شــنـــقــا حــتـى ا
خـمـسة إرهـابيـ أقـدموا عـلى تـفجـير
سـيـارة مـفـخـخـة عـلى سـيـطـرة أمـنـيـة

تابعة للجيش العراقي. 
وقـال مـجلس الـقضـاء األعلى في بـيان
امس ان (مـحـكمـة اسـتئـنـاف الرصـافة
االحتــاديــة نـظــرت قـضــيــة إرهـابــيـ
قـامـوا بـتـفـجـير سـيـارة مـفـخـخـة على
سـيطـرة الصـمود الـتابـعة الى اجليش
في مـنطقـة احلسيـنية في بـغداد اسفر
في حـينه عن اسـتشهاد واصـابة ثالثة
عـشـر بـ مـنـتـسب ومـواطن) مـشـيراً
الى أن (اإلرهـابـيـ اعتـرفـوا إبتـدائـياً

ــركــزيـة وقــضــائــيــاً أمـام احملــكــمــة ا
بـالتخـطيط والـتنفـيذ لعـمليـة التفـجير
وانـتمائهم الى داعش اإلرهابي اضافة
لـقـيـامهـم بعـدة واجـبـات ضمـنـهـا نقل

االنتحاري وإخفاؤهم).

فـي حـزيـران 2014. وســلـمت وزارة
الــــصـــحـــة رفـــات وجــــثث عـــدد من

الشهداء لذويهم . 
ــــئـــات من وفـي كـــربالء تــــظـــاهـــر ا
مـوظفي الـعقـود للمـطالـبة بتـثبـيتهم
الك الـدائم وقال شـهود عـيان عـلى ا
ــئــات من مــوظــفي الــعــقـود في ان ا
قــطــاع الـكــهـربــاء خــرجـوا امس في
تـظـاهـرة لـلمـطـالـبـة بتـثـبـيـتـهم على
ـالك الــــــــــدائـم واضــــــــــافــــــــــوا ان ا
ـتظاهرين هددوا بتـنظيم اعتصام (ا

في حال عدم تلبية مطلبهم).
 وتـظـاهر مـئات الـطلـبة من خـريجي
كـليات الهندسة في بغداد فرع النفط
لـلـمـطـالـبـة بـتـعـينـهم ورفـض منـطق
والـيد احملـافظات افـضلـية الـتعيـ 

النفطية. 
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ألـقت قـوة أمـنيـة الـقبض عـلى اعـضاء
أكـبر خلية لـلتصفيح والـتفخيخ تدعى
خــلــيــة أبـو عــبــد الــله االنــصـاري في
ـديـريـة مـحــافـظـة االنـبـار.وقـال بـيـان 
االسـتخبارات الـعسكرية امس انه (في
عـملية توسمت بالشجاعة واجلرأة في
ــعـلــومـة االســتـخــبـاريـة الــتـنــفـيـذ وا
الــدقـــيــقــة تــمــكــنـت مــفــارز مــديــريــة
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة في الـفـرقة
الـعـاشـرة بـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات
ــشـاة  38 وبــعــمـلــيــة نـوعــيـة لــواء ا
اسـتـبـاقـيـة من االطـاحـة بـأكـبـر خـلـيـة
لـلتـصفـيح والتفـخيخ تـدعى خلـية أبو
عــبــد الــلـه االنــصــاري) مــوضــحًـا ان
(الـــقــوة ألــقـت الــقـــبض عــلى جـــمــيع
ـنـتـمـ لـلـخـلـيـة الـبـالغ االرهـابـيــ ا
ـتخـصص عـددهم ستـة عنـاصر من ا
بــهـذا اجملـال بــعـد ان  اســتـدراجـهم
لـكمائن نصبت لهم في مـنطقتي القرية
الـعـصـريـة والـزنـكـورة بـالـرمادي).الى

ذلـك دمــرت قــوات احلـــشــد الــشـــعــبي
واجلـيش امس ست مـضـافـات لداعش
ضمن احملور الشمالي لعمليات جزيرة
الــثـرثـار ضـمن قـاطـع عـمـلـيـات صالح
الــدين.ونـقل بــيـان عن آمــر الـلـواء 51
فـي احلـشـد الــشـعـبي عــشم اجلـبـوري
شتركة من احلشد قوله ان (القطعات ا
الــشــعـبي واجلــيش عــثــرت عـلى ست
مـــضــافــات لــعـــنــاصــر داعش حتــوي
مـسـتلـزمـات وأطـعمـة تـابعـة لـلتـنـظيم
ضـــمـن احملـــور الـــشـــمـــالي جلـــزيـــرة
ــضـافـات الــثـرثـار) ,مــؤكـدًا (تــدمـيـر ا
بــالــكـــامل ومالحــقــة عــنــاصــر داعش
الـفارين الذين كانوا يستقلون دراجات
نــاريـة).واوضـح ان (عـمــلـيــة تـفــتـيش
ـئة من جـزيـرة الـثـرثـار حـققت  70 بـا
أهــدافـهـا) مــشـيــراً الى ان (الـعـمــلـيـة
ســــتــــحــــقق جــــمــــيع األهــــداف خالل
قبلة). ونفذ احلشد الـساعات القليلة ا
الـشعبي واجلـيش امس االثن عـملية
امـنــيـة في مـنـطـقـة اجنـانـة ومـعـسـكـر
عـائـشة في ديـالى.وقـال آمر الـلواء 23
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صـرّح وزير الطـاقة السـعودي خالد
الـفالح الـذي انهى زيـارة الى بغداد
اول امـس أن حتـلـيال تـقــنـيـا كـشف
ي ضـــرورة خــفض اإلنـــتــاج الـــعــا
ـقدار ملـيون برمـيل يوميا. لـلنفط 
وكان الفالح أعلن خالل اجتماع في
أبـــوظــبي لـــلــبــلـــدان األعــضــاء في
ــصــدرة لــلــنــفط مــنــظّــمــة الــدول ا
(اوبـك) ودول أخـــرى نـــفـــطـــيـــة من
ــــمــــلــــكـــة خــــارج الــــكــــارتـل أنّ "ا
ســتــخـفّض صــادراتــهـا في كــانـون
االول بـ 500 ألـف بــرمـيـل مــقــارنـة
بــتـشــرين الـثــاني.وقـال الــفـالح في
مـؤتمر حول الـطاقة في أبوظبي إن
"الـتحليل التقـني الذي استعرضناه
أمـس يــكـــشف أنـــنــا بـــحـــاجــة إلى
خـفض قـدره مـلـيـون بـرمـيـل يـومـيا

لتحقيق توازن في السوق).
وسـجـلت أسعـار النـفط تراجـعا في
آسـيـا امس غـداة إعالن الـسـعـودية
قدار 500 عن خفض في إنتاجها 
ألف بـرمـيل يـومـيا بـسـبب مـخاوف
مـن فــائض فـي الــعـــرض. وحــوالى
الـساعة  05,20 بـتوقيت غـرينتش
خـسـر بـرميل الـنـفط اخلـفيف (اليت
ـــرجع االمـــريـــكي ســـويت كـــرود) ا
لــلــخــام تــســلــيم كــانـون األول 70
سـنـتـا لـيـبـلغ سـعره  60,89 دوالرا
ـبادالت اإللكـترونيـة في آسيا. في ا
ـــرجع أمــــا بـــرمـــيـل نـــفط بــــرنت ا
األوروبي تـسليم كانون الثاني فقد
71,31 تــــــــــراجع  1,13 دوالر إلـى 
دوالرا. وقـال ستـيفن إيـنيس احمللل
ــالــيـة إن لــدى مــجـمــوعــة أوانـدا ا
الـــســـعــــوديـــة (اســـتـــبـــقت األمـــور
بــإعـالنــهــا عن خــفض في اإلنــتــاج
يـبـلغ  0,5مـلـيـون برمـيل يـومـيا في
كـانون األول). وكـانت أسعـار النفط
خـسـرت خـمس قيـمـتهـا خالل شـهر
واحــد بــعــدمــا ارتــفــعت فـي بــدايـة

تـشـرين األول إلى أعـلى مـسـتـويات
لــــهـــا مــــنـــذ أربع ســــنـــوات. وجنم
انـخـفـاض األسـعـار عن عـوامل عدة
من بــيـنـهـا تـراجع الـطـلب وارتـفـاع
االنـتـاج. وكـان كبـار مـنتـجي الـنفط
أكــدوا في بــيـان مــشـتــرك األحـد أن
ي لـلخـام سـيـتـجاوز الـعـرض الـعـا
ـــقــبل داعــ إلى الـــطــلب الــعــام ا
تـبنّي استراتـيجيّات جديـدة تستند

إلى تعديالت في اإلنتاج. 
ـشـتــرك في خـتـام وصــدر الـبـيــان ا
اجـــتــمـــاع في أبــوظـــبي لــلـــبــلــدان
صدرة األعـضاء في منظـمة الدول ا
لـلـنـفط (اوبـك) ودول أخـرى نـفـطـية
مـن خـــارج الــــكــــارتل عــــقـــد وسط
مـــخــاوف من انـــهــيــار فـي أســعــار
ـا حدث في الـذهب األسـود مـشـابه 

 .  2014
وأعـلن وزير الطاقة السعودي خالد
الــفــالـح لــلــصــحــفــيــ قــبــيل بــدء
ــمـلـكـة ســتـخـفّض االجــتـمـاع أنّ (ا
ـقدار صـادراتـهـا في كانـون األول 
 500ألـف بـرمـيل مـقـارنـة بـتـشـرين
الـــثــــاني). وأكـــدت روســـيـــا أنـــهـــا
سـتـلـتـزم بـأي اتـفـاق جـديـد يـسـمح

باحلد من اإلنتاج.

{ كــــــابـل (أ ف ب): قــــــتـل ســــــتــــــة
أشــخــاص عـلى األقل عــنــدمـا فــجـر
انـــتـــحــاري نـــفـــسه في كـــابل امس
االثـنـ قرب مـوقع تـظاهـرة خرجت
لالحــتـجـاج عــلى هـجـمــات طـالـبـان
ضــد أقـلـيّــة الـهــزارة الـشـيــعـيـة في
أفــغـانـســتـان وفق مـا أفـادت وزارة
الــداخـلـيــة. وأضـاف الــنـاطق بـاسم
الــــــوزارة جنــــــيـب دانــــــيش إن 20
شــخــصــا أصــيـبــوا بــجــروح جـراء
الـــهــجــوم. وأوضح نـــائب الــنــاطق
بـــاسم وزارة الـــداخـــلـــيـــة نـــصــرت
رحـيمي أن "االنـتحـاري الراجل أراد

ــتـــظــاهـــرين لــكن  اســـتــهـــداف ا
تـوقـيـفه عـنـد نـقـطـة تـفـتـيش أمـنـية

ـوقع". عــلى بــعــد مـئــتي مــتـر عـن ا
ـوقع أنه شـاهـد وأفــاد شـرطي في ا
ب  10و 15ضـــحــيــة عــلى األرض
إضـافـة إلى أشالء. وأظهـرت صورة
انــتـشــرت عـبــر تـطــبـيق "واتــسـاب"
مدة لـلرسـائل النـصيـة عدة جـثث 
عـــلى األرض. وقـــال شـــاهــد عـــيــان
يــدعى قـيس نـوابي لـوكـالـة فـرانس
بــرس "وقع االنـفـجــار الـضـخم قـرب
مـدرسة اسـتقالل الثـانويـة في مكان
قــــــريـب جــــــداً مـن مــــــوقـع جتــــــمع
ـتــظـاهـرين". وخـرج مـئـات بـيـنـهم ا
طـالب جامعيون إلى شوارع كابول
لــلــمــطــالــبــة بــنــشــر تـعــزيــزات في
ـناطق الـتي يشكّل الـهزارة غالـبية ا

ســـكّــانــهـــا في واليــة غـــزنــة والــتي
تـــعـــرضـت إلى هـــجـــمـــات من قـــبل

طالبان.
وفـي طـهــران دعــا رئــيـس مــنــظــمـة
احلـج والــزيــارة االيــرانــيــة حــمــيـد
مــحـمـدي الـسـلـطــات الـعـراقـيـة الى
إصـدار تـأشيـرات دخول الـكـترونـية
طـيلة الـعام لتسـهيل زيارة الـعتبات
ــقــدســة الســيــمــا أثــنــاء الــزيــارة ا
اربــعــيــنــيـة االمــام احلــســ عــلـيه
الـسالم مشيـداً  بجهـود العراق في
إصـدار تأشيرات الـدخول وتضييف
الـزوار أثـنـاء مـراسم الـزيـارة. ونوّه
محمدي خالل اجتماعه بوفد عراقي
ـــــــثـالً خـــــــاصـــــــاً عن وزارة ضـم 

اخلــــارجـــيــــة في شــــؤون الـــزيـــارة
االربـعينيـة والقائم باعـمال السفارة
فـي ايران بـجـهود مـالكات الـسـفارة
ومـكـاتب الـقنـصـلـيات الـعـراقـية في
ايــران الصــدار تــأشـيــرات الــدخـول
ـشاركـة في مـراسم الـزيارة بـهـدف ا
االربــعــيــنــيــة.ووصف الــنــشــاطــات
الـتمـهـيديـة إليفـاد أكثـر من ملـيوني
زائـر ايـراني الـى العـراق خـالل مدة
قـصـيرة بـ(الـعـمل الشـاق). من جـهة
ـــــتــــــحـــــدث بــــــاسم اخــــــرى أدان ا
اخلـارجـيـة االيرانـيـة بهـرام قـاسمي
الـتـفـجـيـر(االرهـابي الـدنـيـىء) الذي
ـــوصل وادى الـى وقــوع شـــهـــدته ا

عدد من الضحايا .

خالد الفالح

فؤاد حسبشير احلداد
ــسـتــقــلــة لالنـتــخــابـات الــعــلـيــا ا
ــدة وتــفــعـــيل انــشــطــتــهــا خالل ا
ــقــبــلــة اســتــعــداداً إلنــتــخــابـات ا
مـجالس احملافظات مشيراً الى ان
ــفــوضـيــة عــمل أدى إلى ايــقــاف ا
ـالية وتوقف تـأخر االستـحقاقات ا

أمور ادارية. 
كتب احلـداد عنه قوله ونـقل بيـان 
لـــدى إســـتـــقـــبــــاله امس وفـــدا من
فـوضيـة ان (ايقـاف عمل اعـضـاء ا
ـــــفـــــوضــــــيـــــة أدى إلى تـــــأخـــــر ا
الـية وتوقف أمور االسـتحقـاقات ا
اداريـة) مضـيفًـا ان (االستـعدادات
النــتـخــابــات مـجــالس احملـافــظـات

واعـادة تــنـظـيم الـعـمل االنـتـخـابي
قبلة يتطلب اطالق عمل ـدة ا في ا
ــفـوضــيــة وتـفــعـيـل انـشــطـتــهـا) ا
وشـدد احلـداد على (ضـرورة اعادة
فوضية واحملافظة جـدولة أعمال ا
عـلى التـوازن السـياسي) . وصوّت
مـجلس النـواب في جلسـته السبت
ـــاضـي عـــلى اســـتـــئـــنـــاف عـــمل ا
ـفــوضـ الــسـابق بــعـد مــجـلـس ا
. نـتـدب ـفـوضـ ا انـتـهـاء عمل ا
وكـانت صـحف مـحـليـة قـد واجهت
ضـائـقـة مالـيـة بـسبب هـذا الـتـأخر
وعـدم صرف مستحقاتها من اجور

االعالنات.
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ـة  تــظــاهــرت عــوائل شــهــداء جــر
سـبـايكـر صـباح امس األثـنـ أمام
مــبـنى مــجـلـس الـنــواب لـلــمـطــالـبـة

بتسليمها رفات أبنائها. 
وطــالــبت عــوائل الــشـهــداء مــجـلس
الــنــواب بـالــتـحــرك لــتـســلــيم رفـات
ودعـة لدى الطب أبـنائـها الـشهـداء ا
الـعـدلي ورفـعت الفتـات كـتبت فـيـها
ــطــلـب الــوحــيــد (أعــطــونــا جــثث ا

أوالدنا). 
وكــانت عــصــابــات داعش قــد قــتـلت
نـحـو الفي جـنـدي من طلـبـة القـاعدة
ة شـنعاء الـعسـكريـة سبـايكـر بجـر
ارتـكـبتـها في مـحـافظـة صالح الدين
وصل عـقب أحـداث سـقـوط مـديـنـة ا


