
ساسون حسقيل 

www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6379 Tuesday 18/6/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6379 الثالثاء 15 من شوال 1440 هـ 18 من حزيران (يونيو) 2019م

طبعة العراق 

ÊU*d³ « w  W uJ(« nOOC²  ÊuŽb¹ ÊËdzUÝË W{—UFLK  tÒłu²ð WLJ(«

 «dÒOG² «Ë bÒIF  wÝUO « bNA*« ∫ ©ÊU e «® ‡  dO³š
 ÍbN*« b³FÐ `ODð b  WK³I*«

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

كشف خـبير سـياسي عن حراك
لالطـاحـة بــحـكـومــة عـادل عـبـد
ــــهــــدي وسط مــــتــــغــــيــــرات ا
ســيـاسـيـة واسـتـمـرار الـصـراع
ـناصب  مـشـيرا الى ان عـلى ا
هدي ال يتحمل مسؤولية عبد ا
تــنــفــيــذ الــبـرنــامـج احلـكــومي
ا الـكتل الـسيـاسيـة.  وقال وا
رئــيـس اجملــمــوعــة الــعــراقــيــة
للـدراسات الـستـراتيـجية واثق
الـهــاشـمي لـ (الـزمـان) امس ان
(حراكا سياسـيا يجري السقاط
ـهـدي بعـد مرور حـكومـة عـبد ا
ـقـررة لتـنـفيـذ الـبـرنامج ـدة ا ا

الذي لم يـتحقـق منه شيء على
ارض الـواقـع والسـيـمـا ان هـذا
ـهـدي االمـر ال يــتـحـمــله عـبــد ا
ــا الـــكــتـل الــســـيــاســـيــة) وا
مرجحا (تفكك االصالح والبناء
الن كال من ســـائـــرون والـــفـــتح
وقعـا اتفـاقا وبـالتالـي لن يبقى
امـام احلـكــمـة والـنــصـر ودولـة
الـــــقـــــانـــــون اال ســـــلـك طـــــريق
ناصب عـارضة بعـد تقـاسم ا ا

( ب الكتلت
ــعــارضـة  مــبـيــنــا ان (خــيـار ا
يـشــكل وسـيــلـتــ ضـاغــطـتـ
االولى تـمـارسه احلـكـمـة ودولة
القانون والنصر على شركائهم
السابق لتشـكيل الكتلة االكبر

ـــرر اي مـــرشح من بــحـــيث ال
امـا ــان   احلــكــومـــة في الــبــر
هـدي اذا اعتـمد الـثاني لـعبـد ا
عــلى كــتــلــة الــفــتـح وســائـرون
فـبـاالمـكان اسـقـاط احلـكـومة )
ــرحــلــة واكــد الــهــاشــمي ان (ا
مــقـــبــلــة عـــلى مــشــهـــد مــتــأزم
وصـراعـات وتـظـاهـرات بـسـبب
ضـعف اخلـدمـات وعـدم االيـفاء
نـظومة بوعـود حتسـ واقع ا
رجعية الوطنية حتـى خطاب ا
كــان واضــحــا في مــا يــجــري 
لـــكن يــــبـــقى لـالعب اخلـــارجي
ــــا مـــــوقـف ودور مـــــؤثـــــر ور
ســتـــتــدخل ايـــران حلــسم هــذا
ـــــوضـــــوع). ودعـت كـــــتـــــلــــة ا

ســائـــرون الى تــضــيـــيف عــبــد
هدي وكـابينته احلـكومية في ا
مــجـــلـس الـــنــواب لـــتـــوضـــيح
مــراحل االجنــاز في الــبــرنـامج
احلـــــكــــــومـي  وقـــــال رئــــــيس
الـتـحـالف حـسن الـعـاقـولي انه
ـراقـبـة وعدم ـتـابعـة وا (بـعـد ا
تــغـــيــيـــر الــكـــثــيـــر من الــواقع
اخلـدمي واألمـني واالقـتـصادي
والــفــشل فـي خـلـق فـرص عــمل
لــلــقـــضــاء عـــلى الــبـــطــالــة في
البـرنامج الـذي تعـهدت به امام
الشعب جند لـزاما دعوة رئيس
مـــجـــلس الـــوزراء وكــابـــيـــنــته
احلـكومـيـة الى مجـلس الـنواب
مـن اجل تـقــد تـقـريــر مـفـصل

وكامل عن نسب االجناز) 
ولفت الى ان (احلكومة التزمت
أمـام اجملــلس بــتـقــد مـلــفـات
الــفـسـاد الـتي تـعـهـدت بـهـا من
خالل مـحـاكمـة كـبار الـفـاسدين
ـال الـعام لـذا نـشـير وسـراق ا
الى ضـــــرورة اطالع الـــــشــــعب
العراقي على اجـراءات مكافحة
الـفـساد من اجلـهـات الرئـاسـية
وعـلى رأســهـا هــيـئــة الـنــزاهـة
الية ومجلس وديوان الرقابة ا

مكافحة الفساد). 
من جــانـبه  قــال رئــيس كـتــلـة
االصالح واالعــمــار الــنــيــابــيـة
صــبــاح الـــســاعــدي ان ( زعــيم
التـيار الصـدري مقتـدى الصدر
يــراقب مـا افـرزته االنــتـخـابـات
الـنــيـابـيــة من مـجــلس الـنـواب
وبعد تـشكيل احلكـومة احلالية
والـــتــزامـــاتــهـــا امــام الـــشــعب
العـراقي وهو الـذي يحـدد كيف
يــــتم الـــــتــــعــــاطي مـع الــــواقع
الــــســــيــــاسـي واالجــــتــــمــــاعي
واالقتصادي  بناء على مشروع
االصـالح الـذي يــتـبــنـاه والـذي
يــــــدعـــــــو الــــــيـه كل االطــــــراف

السياسية) 
مــبـيــنـا ان (تــنــفـيــذ الـبــرنـامج
احلــــــكـــــــومي مـن اولــــــويــــــات
احلــــكـــومــــة في مــــا يــــتـــعــــلق
ـعارضـة النيـابيـة سوءا كان با

معارضاً في الـسلطة او لم يكن
ـارس دوره ال فـيــهـا يـجب ان 

اجمللس دوره تشريعي) 
ــلــفــات واضــاف ان (الــنــظــر 
مـــكــافـــحـــة الـــفــســـاد وتـــقــد
ـستـويـات االمنـية اخلـدمات وا
واالقــتـصــاديــة واالجــتـمــاعــيـة
ضـرورة مـلـحـة يـجب ان تـلـتـزم

بها احلكومة).
بــــــدوره  اكــــــد الــــــنــــــائـب عن
الــــتــــحــــالف رائــــد فــــهــــمي ان
(الـــكـــتـــلــــة تـــرى حـــان الـــوقت
ويـــنــبـــغي االنـــتــهـــاء من مــلف
واقع الوزارات على ان يتبوء ا
االمـنـيـة شخـصـيـات يتـمـتـعون
ـــكن ان حتــرز ـــواصــفـــات 
واطـن وقادرة الثـقة جلمـيع ا
ــــــفـــــاصل عـــــلـى ادارة هـــــذه ا
ـهمـة). الى ذلك  بـلـغت كـتـلة ا
احلكمة النيـابية رئاسة مجلس
الــنـواب بــتــحـولــهـا الـى كـتــلـة
انية. وقالت وثيقة معارضة بر
 حتـمل تــوقــيع رئـيس الــكـتــلـة
فـــالـح الـــســـاري ان (احلـــكـــمــة
ـــــــعـــــــارضــــــة حتـــــــولـت الـى ا
السـياسيـة ويرجى اعـتماد ذلك
قـانـونـياً والـتـعاطـي مع الكـتـلة
على هذا األساس داخل مجلس
النـواب). وعلق ائـتالف النـصر
بـرئـاســة حـيـدر الـعــبـادي عـلى
اعالن احلـكــمــة بـزعــامـة عــمـار
ــــــــعــــــــارضــــــــة احلــــــــكــــــــيـم ا
الـسـيـاسـيــة.وقـال الـقـيـادي في
االئتالف علي الـسنيـد في بيان
امـس (نـرحب بــخـيـار احلــكـمـة
ــــوقـف تــــبـــــني بـــــعــــده قـــــوة 
ية للحكومة) عارضة التقو ا
مــوضـحــا ان (الـنــصـر شـخّص
اخلـلل مـبــكـراً سـواء بــتـشـكـيل
احلــــكـــومـــة أو أدائــــهـــا أو في
ــعـــادلــة الـــســيـــاســيـــة الــتي ا
أنــــتـــجـــتـــهــــا وكـــان ســـبـــاقـــاً
بــــاســــســـتــــخـــدام مــــصــــطـــلح
عـارضة) مؤكـدا (موقـفنا من ا
احلـــكــــومـــة يــــتـــطــــور حـــسب
مـــقـــتــضـــيـــات إصالح الـــدولــة
عزل وأهلية احلكم وفـاعليته 

عن التنافس السياسي). 

—U×²½ù« vKŽ ÂbIð WÐUý ∫…dB³ «
 W uN−  »U³Ý_ UN eM  qš«œ

 ÊU e « ≠ …dB³ «

اقـــدمت شــــابـــة من مــــحـــافـــظـــة
الــبــصــرة عــلى االنــتــحــار داخل
مـنــزلـهـا دون مـعــرفـة االسـبـاب .
وقال مصدر في تصريح امس ان
(شــابـــة اقــدمت عــلـى االنــتــحــار
داخل منزلـها وسط الـبصرة وان
االجـهزة االمـنـية فـتـحت حتقـيـقاً
ـزيـد في احلـادث من دون ذكــر ا
من الـتـفـاصـيل).وتـعـزو اجلـهات
الـرســمـيـة اســبـاب زيـادة حـاالت
االنــتـحــار الى الـبــطـالــة والـفــقـر
ـشــاكل األســريـة. وألــقت قـوة وا
أمنـية الـقـبض على مـتهم وصف
بـاخلــطـيــر في احملـافـظــة ذاتـهـا.
وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة
امس انه (في إطـار احلمـلـة التي
يـــقــوم بـــهــا شـــرطــة احملـــافــظــة
لـــلــقــضــاء عــلـى ظــاهــرة تــرويج
وتعاطي اخملدرات تـمكنت مفرزة
من مكتب قـائد الشـرطة وبعـملية
نــوعــيـة من الــقــاء الــقـبـض عـلى
متهم خطيـر في منطقة الـتميمية
يقـوم بتـرويج اخملدرات) واشار
الـى  (ضـــــبـط بـــــحـــــوزته مـــــواد
مخدرة وادوات تعاطي اخملدرات
واســلـحــة نـاريــة غـيــر مـرخــصـة
وتــــمـت إحـــالــــتـه الى اجلــــهـــات
اخملــتــصــة). وفي تــطــور الحق 
أعـلـنت قـيـادة عـمـلـيـات الـبـصـرة
حالـة اإلنذار على خـلفـية الـعثور
علـى منـشورات يـشـتبه بـصـلتـها

بـــداعـش في ســـوق قــــضـــاء ابي
اخلـــصـــيـب واخـــرى في قـــضـــاء
الزبير.وقال قائد العمليات قاسم
نــــــزال فـي تــــــصــــــريح امـس انه
(وخالل اجـــــتــــــمـــــاع عـــــقـــــد مع
الـقـيـادات االمــنـيـة في احملـافـظـة
تـقـرر اعالن حـالة االنـذار ووضع
كل فـعل ضـد الـقـوات االمـنـيـة او
تدخـل بعـملـهـا او بعـمل الـدوائر
احلـكومـيـة ضـمن خـانـة اإلرهاب
وذلك عـلى خــلـفـيـة الــعـثـور عـلى
نشورات). الى ذلك  قضت تلك ا
مـحـكمـة جـنـايـات ميـسـان حـكـما
ـــؤبــد ضـــد مــهــرب بـــالــســـجن ا
إيراني اجلـنسـية ضـبط متـلبـسا
بـإدخـال ثالثــة كـيـلـوغـرامـات من
واد اخملـدرة للـبالد عبـر دراجة ا
نــــاريـــة. وأفــــاد بــــيــــان جملــــلس
الـقـضـاء االعـلى تـلـقـته (الـزمـان)
امس  أن (احملـكمـة قـضت حـكـما
ـؤبــد عــلى مـدان من بــالـســجن ا
حــمــلــة ?اجلــنــســيــة اإليــرانــيــة
بــــإدخـــال مـــواد مــــخـــدرة ثالثـــة
مبينا كيلوغـرامات الى العراق( 
دان ضبط مـتلبـسا من قبل ان (ا
شعـبة االسـتخـبارات في احلدود
ــواد عــبــر دراجـة بــعــد إدخـاله ا
نـــاريــة) ولـــفت الـــبــيـــان الى ان
ادة (احلكم جاء استناد ألحكام ا
 / 27 أوال من قــانــون مــكــافــحــة
ــؤثــرات الــعــقــلــيـة اخملــدرات وا
الـنــافـذ"رقم  50 لـسـنـة 2017 ).
على الصعيد ذاته  أعلنت هيئة
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الـتـقـسـيم لالصـوات الـصـحـيـحة
عـــلى االعـــداد الــنـــســبـــيـــة الــتي
قـتـرحة تـضمـنـتـها الـتـعديـالت ا
واليات انتخاب مجلس احملافظة
واحملـــــــافـظ ونـــــــوابـه ورؤســــــاء
اللجان وإقالتهم) مضيفا (فضال
عن الــطـــعــون وتــدقــيق ســجالت
الــنـاخــبــ بـالــنـســبــة حملـافــظـة
كــــــركــــــوك والــــــتــــــغــــــيــــــيـــــرات
ـوغـرافيـة بـسـبب الـتـهـجـير الـد
والترحيل واشكالـية مبدأ تقاسم
الــسـلــطــات الـذي ردتـه احملـكــمـة
االحتــاديــة وكــذلك  الــيــات الــعـد
والـــــفـــــرز ومــــــشـــــاكـل مـــــراكـــــز
الـــــتـــــســـــجـــــيـل). بــــدوره  وجه
احلــلـبــوسي بــعـقــد اجــتـمــاعـات
اخـــــرى لـــــتـــــدارس االشـــــكــــاالت
ــــطـــروحــــة بـــحــــضـــور االدارة ا
احمللية في كركوك واجلهات ذات
الــعـالقــة لــبــحث ســـجل نــاخــبي
كـــركـــوك والــيـــات تـــدقــيـــقه.ومن
ــتــوقع ان تــصـدر عن الــلــجــنـة ا
الـقانـونـيـة النـيـابـية الـتـوصـيات
في وقت الحق بـعــد االنـتـهـاء من
تــــدارس مـــــادار خالل جــــلــــســــة
الــتـضــيـيف. وكــشف مــصـدر عن

االتـفاق الـذي جـرى خالل جـلـسة
ان ـفـوضـيـة في الـبـر تـضـييف ا
ان صـدر ان (رئاسة الـبر وذكر ا
ـفـوضـيـة اتـفـقـا مـبـدئـيـاً عـلى وا
ــقــبل مــوعــد حتــديــد نـــيــســان ا
الجراء االنتخـابات واإلتفاق على
عدد مقاعد كل محافظة فضال عن
تـطــبـيق مــا   في االنـتــخـابـات
ــانــيــة لــلــفــقــرة اخلــاصــة الــبـــر
ــــرشـــحي حـــمـــلـــة الـــشـــهـــادة

ئة االعدادية وإبقـاء نسبـة ٢٠ با
). وأعـــلــنت ــرشـــحــ من عـــدد ا
ـفـوضـيــة االتـفـاق عـلى حتـديـد ا
ــقــبل مــوعـداً  20 من نــيــســان ا
إلجـراء االنـتـخـابـات.وقـال عـضـو
فـوض حـازم الرديني مجـلس ا
في تصريح امس إنه ( االتفاق
على حتديـد العشـرين من نيسان
ـقبـل موعـداً إلجـراء انـتـخـابات ا

مجالس احملافظات).

مـن جـــــهــــة اخـــــرى رأى رئـــــيس
ــالــيـة الــنــائب هــيـثم الــلــجـنــة ا
اجلبـوري ان من مـهام وواجـبات
ـال الـعام الـلجـنـة احلـفاظ عـلى ا
وعـــــدم هـــــدره  مــــشـــــددا ان من
اولـوياتـهـا ايـضا دعم الـقـطـاع
الـــعــــام واخلـــاص وفـق مـــا نص
ــوازنــة احلــالي. عــلــيه قــانــون ا
وقــال اجلــبــوري خالل اجــتــمـاع
للـجنـة ان (هنـاك لغـطا كبـيرا في

وسائل االعالم ومواقع التواصل
االجــتــمــاعي اثــر تــصـريـح وزيـر
التربـية وكـالة قصي الـسهيل عن
مليار امكانـية تـوفيـر مبلغ  150 
من اصل  200 مـلــيـار ديــنـار في
مـوازنة  2019 لـلـوزارة من اجل
طــبع الــكــتب الــدراســيــة وشــراء
سـتـلـزمـات االخرى) مبـيـنا ان ا
(هـذه الـتصـريـحـات فـيـهـا اساءة
للوزراء السابـق للتـربية بسبب
األرقام التي افصح عنها السهيل
الـتي هي غـيـر صـحـيـحـة وفـيـهـا
مـعـلـومــات خـاطـئـة وعـلى الـرأي
الـــعــــام ان يـــعـــرف ذلك جـــيـــدا)
مؤكدا ان (اللجنة ارتأت تضييف
وكـيل الــوزارة عـلي االبــراهـيـمي
سـؤولـ ومـديـر عام وعـدد من ا
شركـة الـنهـرين الـعـامة لـلـطبـاعة
ـثل درسـية و سـتلزمـات ا وا
عن عــدد مـن شــركــات الــطــبــاعــة
األهـــلـــيـــة لـــلـــوقـــوف عــلـى هــذه
الـتـصـريــحـات الـتي اثـارت جـدال
واسعـا في الـشارع). من جـانبه 
اجـــاب االبــــراهـــيـــمـي وعـــدد من
ــــســـؤولــــ في الــــوزارة عـــلى ا
اســـئـــلـــة الـــنــواب بـــشـــأن الـــيــة

الـتـعـاقـدات الـسـابـقـة في طـبـاعة
الـــكــتـب الــدراســـيــة واســـتــيــراد
ــدرسـيـة جلــمـيع ـســتـلــزمـات ا ا
راحل الدراسـية وكيـفية توزيع ا
اخملـصـصـات الـتي رصـدت خالل
وازنـات الـسابـقـة لطـبع الـكتب ا
ــــدرســــيـــة  فــــضال عـن اعـــداد ا
الـطــلـبـة لــكـافـة مــراحل الـدراسـة
وحـجم احـتيـاجـاتـهم  وامـكـانـية
تــوفـيــر مــبـالغ مـن اخملـصــصـات
ــــوازنـــة ــــرصــــودة لـــهــــا في ا ا
احلــالــيـــة.نــافــيــا وكــيل الــوزارة
امـكــانـيـة مــنـاقـلـة ايــة مـبـالغ من
ـرصـودة لـطبع الـتـخصـيـصـات ا
درسية . من جهته  قدم الكتب ا
ـثلي شـركات الـطبـاعة عدد من 
االهـلـيـة خالل االجـتـمـاع  شـرحا
شاكل التي عن عمل شركاتهم وا
يـــواجـــهـــونـــهـــا مع الـــوزارة في
احلــصـول عــلى عــقــود لـطــبــاعـة
الـــكــتـب الــدراســـيــة واســـتــيــراد
درسيـة  مطـالب ستـلزمـات ا ا
بدعم هذه الشركات في احلصول
عـلى عقـود من الـوزارة وتـنـشيط
الــــقــــطــــاع اخلــــاص وشــــركــــات

الطباعة .
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رجح مـتـنــبىء جـوي اجـواء مـعــتـدلـة تـنـخــفض فـيـهـا
ـــنــاطـق خالل االيــام درجــات احلـــرارة في مـــعــظم ا
ـــقــبــلــة. وكــتب صــادق عــطــيـــة في صــفــحــته عــلى ا
فـيـســبـوك امس (نـتـوقع قــدوم أجـواء ربـيـعــيـة قـريـبـاً

تشهد اعتداالً في احلرارة).
 بــدورهـا  تـوقــعت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء اجلــويـة
والـرصــد الــزلـزالـي الـتــابــعـة لــوزارة الــنـقل طــقــسـا
صـحــوا ودرجـة احلــرارة الـعــظـمى فـي بـغـداد 45 .
وقـالت الهيئـة في بيان امس ان (طقس الـيوم الثالثاء
ـنــاطق كـافــة في مـا تــسـجل سـيــكـون صــحـوا فـي ا
درجـات احلرارة العظمى في بغداد  45 مئوية  وفي
 الـبصرة  49 مـئوية) مـبينا ان (طـقس غدا األربعاء
ــنــاطق كــافـة دون تــغــيـر في سـيــكــون صـحــواً في ا
درجـات احلــرارة عن الـيـوم الـسـابق) ولــفت الـبـيـان
ـقــبل صـحـواً في الـوسط الى ان (طـقـس اخلـمـيس ا
واجلــنــوب واحلــرارة تــنــخــفض بــضع درجــات وفي

الشمال صحواً واحلرارة ترتفع قليالً). 

واكـد وزير الـزراعة الـفرنـسي ديدييـه جيوم إن بالده
سـتعـلن حـالـة كـارثة طـبـيعـيـة بـعد أن تـسـبب تـساقط
األمـطـار الغـزيرة والـعـواصف في إفـساد احملـاصيل

في جنوب شرق البالد.
انيا قُتل بسبب سقوط شجرة وأضاف أن (سائحا أ
في مـوقع لــلـتـخــيـيم في مــنـطـقــة أوت سـافـوا بــيـنـمـا
أصـيب عشـرة أشخاص بـجروح طـفيفـة في منـطقتي
دروم وإزره) وأدلى جـيـوم بـتـصـريـحه خالل تـوجهه
ـتضررة ناطق ا ـنطقـة دروم وهي واحدة من أكثـر ا
كن من تـلك الـعـواصف.وقـال (سـنـفـعل كل مـا هـو 
لـلمـساعدة و سـنعـلن حالـة كارثة طـبيـعية) مـبيـنا ان
(الــهـدف من ذلك  هــو أال يـضــطـر أي مــزارع لـوقف

نشاطه). 
فـيما قـال مركـز احمليط الهـادي للـتحذيـر من موجات
تـسـونـامي إن زلـزاال بـقوة  7.4 درجـة وقع فـي جزر
ــركـز عـلى كـيــرمـاديك في جـنــوب احملـيط.وأضـاف ا
تـاحة ال يوجـد خطر مـوقعه أنه (بنـاء على الـبيانـات ا

حلدوث موجات مد عمالقة في هاواي).
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واثق الهاشمي 
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صري عن وفاة الرئيس اخمللوع محمد مرسي العياط أعلن الـتلفزيون ا
توفى أثنـاء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر. وطلب ا
الكـلمـة من الـقاضى وقـد سـمح له بـالكـلمـة وعـقب رفع اجلـلسـة أصيب

قاسم نزال 

الكـمـارك عن حجـز أدويـة بشـرية
بـــحـــوزة مـــســـافـــريـن يـــحـــمالن
اجلـنــسـيـة الــصـيـنـيــة في مـطـار
الـبـصـرة الــدولي.وقـالت الـهـيـئـة
في بـــيــان امـس إن (الــســـلــطــات
الــكــمــركــيـة في مــطــار الــبــصـرة
الدولي حـجزت كـميـة من األدوية
الـبشـريـة مـخـتلـفـة األنـواع كانت
بـــحـــوزة مـــســـافـــريـن يـــحـــمالن
اجلــنـــســـيـــة الــصـــيـــنــيـــة بـــعــد
ـوظـفي) تـفــتـيـشــهـمـا من قــبل ا
واد وإتـخاذ واشار الى (حـجـز ا
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة بــحـقــهـا
حــسب قــانـون الــكــمـارك رقم 23
لسنة 1984 خملالفتها الضوابط

والتعليمات الكمركية). 
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فـوضية اتفق مـجلس النـواب وا
ـستقلة لالنـتخابات على العليا ا
عـدد مـقـاعـد مـجـالس احملـافـظات
ــــرشـــــحي وفــــقـــــرة خـــــاصـــــة 
االعـــداديــة اضـــافــة الى حتـــديــد
ــقـبل شــهـر نــيــسـان مـن الـعــام ا
مـــوعــــدا الجــــراء انــــتــــخــــابـــات
اجملالس احملـلـية. وتـرأس رئيس
ان مـحمـد احللـبوسي امس البـر
(اجتمـاع اللـجنة الـقانونـية الذي
ـفـوضيـة ونـاقـشوا ضـيفت فـيه ا
ـــــشـــــاركـــــة رؤســــــاء الـــــكـــــتل
الـسـيــاسـيـة والـلـجــان الـنـيـابـيـة
التعـديل االول لقـانون انتـخابات
مـجــالس احملـافـظــات واالقـضـيـة
ذي الـــــرقم 12 لـــــســـــنـــــة 2018
والــقـــرارات اخلــاصـــة بــاالجــراء
الـتــشـريــعي وتــوصـيــات رئـاسـة
اجمللس بتوحيد مشروع القانون
مع مقترح قانون التعديل االول)
واشـار الى ان (هـنــاك مالحـظـات
بشأن شرط عمر الترشيح والغاء
بـعض مـواده كــمـا  بـحث آلـيـة
ــقـاعــد واعـتـمــاد الـيـات تـوزيع ا
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ــيل الـكــثــيــر من الــنـاس إلى
إبــــقـــاء أشــــيــــاء حتت وســـادة
الــنــوم حــيـث يــجب أن يــكــون
ـا يـكفـــي الـشـخص حـريصًـا 
ألن بــعض األشــيــاء قــد تــكــون
خطـرة علـيه. حيث إن الـوسادة
تــضـمن الــراحــة أثـنــاء الــنـوم
ــرء تــــــــلك ويـــجب أال يــزعج ا
الــــراحــــة بــــاألشـــــــيــــاء الــــتي

حتتـــها.
يل وقال خبراء انه (غالبا ما 
النـاس إلى االحتـفاظ بـأموالهم
حتـت الـــــــوســـــــادة بــــــــســـــــبب
ال اخلرافـات أو الشعـور بأن ا
فـي أمـان مـعـهم واحلــقـيـقـة أن
ـال حتـت الــوســادة قـد وضـع ا
يدفع إلى القلق وبـالتالي يعيق

النوم). 
ـــكن لـــلـــمـــجـــوهـــرات مـــثل و
الـســلـسـلــة أن جتـلب الــشـعـور

بـــالـــريـــبـــة والـــضـــيــاع إذا 
وضـعــهـا حتت الـوسـادة أثـنـاء
الـنوم. لـذلك تـعلم احلـفـاظ على
مــجـوهـراتك آمــنـة في اخلـزانـة

أو في أي مكان آمن آخر. وتعد
الــكـتب مـن األشـيــاء الــشـائــعـة
الـتي تـقع بالـقـرب من الـوسادة
وفـي بـــــعـض األحـــــيــــــان حتت
الــوســادة خــاصــةً بــالــنــســبـة
لألشـخـاص الـذين لـديـهم عـادة

القراءة قبل النوم. 
واضــاف اخلــبــراء ان (الــقــيـام
بـذلك قـد يـجـعل الـعـقـل يـصرف
ــا يــقـلـل من فـرص االنــتـبــاه 
ــــجـــرد الــــنــــوم الــــعــــمــــيـق. 
قــــــــــراءته يـــجب أن يـــنـــتـــقل
ــكـان الـصــحـيح الـكــتـاب إلى ا
بـــــــدالً مـن وضــــــعـــــــهـــــــا حتت

الوسادة).
فاتيح حتت واكدوا إن (إبقاء ا
ـــنـح شـــعــوراً الـــوســـادة قـــد 
بـــاألمـــان ولــــكن قــــد ال يـــكـــون

مناسبًا).
و يـقـال إن الـقـيـام بـذلك يـجـلب
أزمة مـاليـة في األسرة. لذا إذا
كــــانـت لــــديك عـــــادةً في حــــفظ
ـفـاتـيح آمـنـة حتت الـوسـادة ا
فـعــلـيك تــغـيـيــرهـا عــلى الـفـور
ـــفــــاتــــيح فـي مــــكـــان وتــــرك ا

آخــــر).
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تــســلــمت دار الــكــتب والــوثــائق
الـــعـــراقـــيـــة الــدفـــعـــة األولى من
الــوثـــائق اخلــاصـــة بــأول وزيــر
لكي بالعراق للمالية في العـهد ا
تـعـلـقة هـو ساسـون حـسـقـيل وا
بـأصـول دائـرة الـدولـة وذلك بـعد
ــوافـــقـــات عــلى اســـتـــحــصـــال ا
تـــســـلــمـــهـــا. وذكــر بـــيــان وزارة
ـركــز تـسـلم الـثــقـافــة امس ان (ا
الــقــسم األول من تــلك الــوثــائق
السيما تلك التي لم تتضرر طيلة
ـــاضـــيــة احلــقـــبـــة الـــزمـــنــيـــة ا
وتـــضــمــنت عــنـــاويــنــهــا حــجــز
األموال اإليـجــارات في عـقـارات
ـوضـوعـات التي الـدولة إضـافـة 
تـخـص عـمل الـدولــة الـعــراقـيـة).
ولــــفت الـــــبــــيـــــان الى ان (هــــذه
اخلطوة تأتي عـمالً بقانون حفظ
ــرقم 37 واســتـــرداد الــوثـــائق ا
لسنة  2016 القاضي بالتواصل
مع دوائـــر ومــؤســســات الــدولــة
كــافــة لــغــرض تــرحـيـل الـوثــائق
الــتي بـحــوزتـهــا إلى دار الــكـتب
ـوجبـات ذلك والـوثـائق امـتـثـاالً 

القانون)
 وتـابع ان (هـذه الـوثـائق تـشـكل

مـنـفذاً تـاريـخـيـاً وثقـافـيـاً جـديداً
مـن شــأنـه تــعـــزيـــز مــعـــلـــومــات
هـتـم الدارسـ والـباحـثـ وا
ـا يـضـفي بـالـشــأن الـثـقـافي و
عـلى تـلك احلـقـبـة ضـوءاً جـديـداً
يــكـون مــتـاحــاً لـعــمـوم شــريـحـة
ــــتـــــواصـــــلــــ مـع الــــتـــــاريخ ا
وروث الـثـقافي لـلـعراق خالل وا
تـــلـك الـــفــــتــــرة). يـــشــــار الى ان
حـسـقـيل ولـد في 17 مارس اذار
 1860 وتـــــــوفي  31 آب 1932
وهو أول وزيـر مالـية في الـعراق

احلــديث وتــبــوأ مــنــصب وزيــر
الـيـة سـنة  1921ويـنتـمي إلى ا
عائلة يهودية بغدادية واشتهرت
بـالــتـجـارة حــيث كـان والـده من
ـــتـــفــــقـــهـــ في رجـــال الـــديـن ا
وسوية. ولم يزل بيته الشريعة ا
على ضفـاف نهـر دجلة قـائما في
مـنـطـقة شـارع الـنـهـر قـرب جـسر
األحـرار وقـضى سـاسـون حـيـاته
عـــازبـــا دون أن يـــتـــزوج ومـــات
وهــو أعــزب وقـد جــمع مــكــتــبـة
ـكــتـبـات فــخـمـة تــعـدَّ من أكــبـر ا
الــشـخــصـيــة في بـغــداد وكـانت
خـتـلف الـكـتب بـالـلـغات غـنـيـة 
الـعـربـيـة والتـركـيـة واإلنـكـلـيـزية
ــانـــيــة وقــد والـــفــرنــســـيــة واأل
استـولت احلكـومة الـعراقـية عام
 1970وأودعت ضـــمن مـــكـــتـــبــة

تحف العراقي. ا
وافتتحت السـفارة االسبانية في
ـــعـــهــد بـــغـــداد امس االثـــنــ ا
الثقافي االسباني بإقامة معرض
ثــــقـــافي . وذكــــر بـــيـــان امس ان
السفارة (تود االعالن عن افتتاح
ـعــهـد الـثــقـافي االســبـاني يـوم ا
ـوافق 24 من حــزيـران االثـنـ ا
اجلــــاري وفي تــــمــــام الـــســــاعه

السادسة مساءً).
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حـــــذر الــــــنـــــائـب عن حتــــــالف
ســــائــــرون احلــــكــــومــــة من رد
جــمـــاهـــيـــري بـــســـبب تـــراجع
نظومة الوطنية وشح الطاقة ا
في اغــلب احملــافــظــات. وشــدد
ــيـاه رئـيـس جلـنــة الــزراعـة وا
واالهــــوار الــــنـــيــــابــــيــــة سالم
الــــشـــــمــــري فـي تــــصـــــريح ان
(احلـــكـــومــــة يـــجـب ان تـــاخـــذ
ـقتـرحـات الـتي قدمـهـا زعيم بـا
التـيار الصـدري مقتـدى الصدر
بــــشــــأن حتــــســــ اخلــــدمـــات
والسـيـما في مـجـال الكـهـرباء)
واضــــاف ان (ســـنــــوات طـــوال
مرت على الـبالد دون ان يلمس
ــــواطـن حتــــسـن مــــلـــــحــــوظ ا
بــالــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة رغم
ليارات من الدوالرات عشرات ا
التي صرفت في هذا اجلانب )
ولـفت الـى ان (اعالن احلـكـومـة

وحتـقـيق الـنـفع الـعـام والـعـمل
ــــســـؤول في ظـل الـــدســـتـــور ا
العـراقي الذي ينـظم صالحيات
احلكـومات االحتـادية واحملـلية
قـراطي الذي وفق الـنظـام الـد
يعد ضمـانة اساسيـة للجميع)
مـــبــيــنــا ان (االجـــتــمــاع بــحث
بـشـكل تـفـصـيـلي مـلف الـطـاقـة
الكهـربائيـة في احملافظات وكل
مـايـتــعـلق بـاالنــتـاج والـتـوزيع
واالســـتــهالك واالحـــتــيـــاجــات
ـقـتـرحـات الالزمـة واحلـلـول وا
الـى جـــــــــــانـب مـــــــــــوضـــــــــــوع
الـية وعالقات التـخصيـصات ا
احلكومات احملـلية مع االجهزة
الرقابية االحتادية) ووجه عبد
ـهدي  بـ(تـشكـيل خلـية دائـمة ا
االنــعـــقــاد خـــاصــة بـــالــطـــاقــة
ـستمرة ـتابعة ا الكهـربائية وا
ـقــتـرحــات واحلـلـول وتـقــد ا
وتـذلـيل الـصـعـوبـات ومـعـاجلة

احلاالت الطارئة).

هــــذه االزمـــة الــــتي اصــــبـــحت
مرضاً مزمنا يعاني منه غالبية
ابـنـاء الـبلـد وخـاصـة الطـبـقات
الـفقـيـرة الـتي ال تمـتـلك وسائل
الـبدائل في ظل جـشع اصـحاب
ـولــدات وذلك انــتـهــاك كـبــيـر ا
ـــكـــفـــولـــة ـــواطن ا حلـــقـــوق ا
ــة). بـــالـــعـــيش بـــحـــيـــاة كـــر
وشـكلت احلـكـومة خـلـية دائـمة
االنــعـــقــاد خـــاصــة بـــالــطـــاقــة

الكهربائية.
ودعــــا رئـــــيس الــــوزراء عــــادل
ـــهــدي خالل االجــتــمــاع عــبــدا
الثـالث للهيـئة العـليا للـتنسيق
بــ احملــافــظــات الى (ضـرورة
الـــتــعـــاون وتــوفـــيــر الـــبــيـــئــة
ـسـتـقـرة الـسـلـيـمــة واآلمـنـة وا
لـإلســـــتــــــثـــــمــــــارات وجتـــــاوز
صالح نـاطقيـة والنظـر الى ا ا
العليا للبالد وتعزيز االستقرار
واالوضــــــــــاع االمــــــــــنــــــــــيــــــــــة
واالقـــتــــصـــاديـــة واخلــــدمـــيـــة

واطن مـازالت مستمرة رغم ا
قـدمة) مؤكدة ان كل الوعـود ا
(تـوفـيـر الكـهـرباء الـوطـنـية من
اولــويــات احلــكـــومــة ومع ذلك
فــأن الــواقع احلــالي ال يــبــشــر
بــخــيــر) مــطــالــبــة الــوزارة بـ
(ايجاد البدائل الـسريعة النهاء

الكهرباء في الشهر العاشر هو
ــثـــابــة اســتــهــزاء بــالــشــعب
الــعـراقـي حـالــهــا حـال مــقــولـة
تـصـديـر الفـائض من الـكـهـرباء

الى اخلارج).
مــقـــتـــرحــا (جـــعل الـــكــهـــربــاء
الـوطـنـيـة بـأيـادٍ عـراقـيـة وقـطع
ــسـؤولـ لـكي الــكـهـربـاء عن ا
عاناة الشعب وال يستشعروا 
ــنــطــقــة اخلــضــراء ســيــمــا بــا
ــسـتـشـفـيـات وحتـويـلـهـا الى ا
همة فقط). دارس والدوائرا وا
وطـــالــبـت مــفـــوضــيـــة حــقــوق
االنــــســـان وزارة الــــكــــهــــربـــاء
بـإيــجـاد حـلــول سـريــعـة الزمـة
ـزمـنـة. الـطــاقـة الـكـهــربـائـيــة ا
ـفــوضـيـة فـاتن وقــالت عـضـو ا
احلــــلــــفي في بــــيــــان امس انه
ـــبــذولــة (بــرغـم من اجلــهــود ا
التي تقوم بها الوزارة من اجل
دة زيادة انـتاج الـطاقـة خالل ا
ـــــاضــــيـــــة اال ان مــــعـــــانــــاة ا

ـعــنــيــة عن تــوقـيع والــوزارة ا
عقود ضخمة مع شركات كبرى
ـواطن  حــتى االن لم يــلــمس ا
ــنـشــود لــهــا عـلى الــتــغــيـيــر ا
ــا يـتـنـاسب مع حـجم الـواقع 
العقود ومبالغها وخاصة منها
مـــرت عـــلــــيه ســــنـــوات عـــدة)
مــحــذرا احلـــكــومــة من (جتــدد
الــرد اجلـمـاهـيـري الـعـارم عـلى
لـحـوظ والسيـما هـذا النـقص ا
ــوجــة وان الـــبالد دخــلـت في ا
احلــارة الـسـنـويـة والـتي تـؤثـر
ــواطــنـ بل لـيس فــقط عــلى ا
عـلى جــمـيع قــطـاعــات الـبالد).
وقــدم الـــصــدر في تـــغــريــدة له
امـس االول جــــــــــمــــــــــلــــــــــة من
قـترحـات بشـأن حتس واقع ا
الشـبكة الـكهـربائيـة مؤكدا انه
ـتيـقن ان احلـكومة اصبح من ا
لـن تـقــوم بــاصالح أو حتــسـ

الطاقة الكهربائية.
وقال الـصدر ان (مقـولة حتسن
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ـسـتـشـفى بـنـوبـة إغـمـاء تـوفي عـلى إثـرهـا ونـقل جـثـمـان مـرسي إلى ا
ويـجــري اتــخـاذ اإلجــراءات الالزمــة لـدفــنه. وعــلى الـفــور اعــلـنت وزارة
ـصــريـة عن االســتـنـفــار االمـني حتـســبـا الي احـداث خالل الـداخـلــيـة ا

تشييع مرسي الذي لم يعلن عن موعده حتى االن.
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