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صـوت مـجـلس الـنـواب امس عـلى
القاسم االنتخابي  1.9 في قانون
انـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظـات .
وقــــال مــــصــــدر فـي تــــصــــريح ان
(اجملـلس صــوت في جـلــسـة امس
الــتـي تــرأســـهــا رئــيـــسه مـــحــمــد
احلـــــلـــــبــــــوسي عـــــلـى الـــــقـــــاسم
االنـــــتــــخـــــابي  1.9 في قـــــانــــون
االنـتـخــابـات جملـالـس احملـافـظـات
ـنتـظمة في اقـليم واالقـضية غير ا
مـشــيـرا رقم  12 لـســنـة 2018)  
الـى ان (من بــــــ الـــــتـــــعــــــديالت
قدم قترحة على  نص القانون ا ا
ـرشح من احلـكــومـة زيـادة عــمـر ا
الى  28 سـنــة بـدال من  25 ســنـة
بـاالضـافــة الى تـعــديالت عـديـدة).
وعكـفت اللـجنـة القـانونـية وجلـنة
ــاضــيـة االقــالــيم خالل االشــهــر ا
على دراسـة نص مشـروع القـانون
الذي تـقـدمت به احلكـومـة واجرت
عـــــلــــيـه عــــددا مـن الــــتـــــعــــديالت

قترحات.  وا
من جــــهــــة اخـــرى طــــالب رئــــيس
مـجـلس الـقــضـاء األعـلى الـقـاضي
فائق زيـدان مجـلس النـواب برفع
ـتـهـمـ احلـصـانـة عن أعـضـائه ا
بقضـايا فسـاد أثنـاء توليـهم مهام
تنفيذية فيما طالب نائب عن كتلة
ـعارضـة مجلـس النواب احلكـمة ا
انية فوراً عن برفع احلصانة البر
ـتــهـمـ بـقــضـايـا فـسـاد. نـوابه ا
ــــركـــز وقــــال بـــيــــان صــــادر عن ا
االعالمي جملــلس الـقــضــاء تـلــقـته
(الـزمـان) امس إن (زيــدان اجـتـمع
بــرئــيس االدعــاء الــعــام الـقــاضي
مــوفق الــعـبــيــدي ورئــيس هــيــئـة
اإلشراف القضائي القاضي جاسم
مــحـمــد عــبــود ومـديــر عــام دائـرة
التحقيقات في هـيئة النزاهة كر
الــغــزي ونـــاقش مــعـــهم اجلــهــود
ــشـتــركـة بــ مــجـلـس الـقــضـاء ا
وهيئـة النزاهـة في مجال مـكافحة
الــفـــســاد وتـــشــخـــيص اجلــوانب
لف االيجابية والسـلبية في هذا ا
والـتركـيـز عـلى اخـتـصـاص هـيـئة
الـنــزاهـة والــقـضــاء عـلى قــضـايـا

الـفـسـاد الــكـبـيـرة الــتي تـسـبـبت
بــآثـــار ســلـــبــيـــة واضــحـــة عــلى
االقتـصـاد الوطـني) مـشـددا على
(ضـــــرورة تــــــقـــــد اخلـــــدمـــــات
لــلـمــواطــنـ واحــالــة الـقــضــايـا
الـبسـيـطـة عـلى جهـات الـتـحـقيق
االخــرى لــفــسـح اجملــال لــهــيــئــة
النزاهـة والقـضاء اخملتص بـنظر
قضايا الـفساد والـتفرغ للـقضايا

همة فقط) . ا
ودعــا زيـدان اجلــهــات الــســانـدة
الى(ابـداء الــتـعــاون مع الــقـضـاء
ـتهـم وهيـئة الـنـزاهة لـتقـد ا
بــقــضــايــا الــفــســاد الى احملــاكم
ومــنـــهــا مــجـــلس الــنـــواب لــرفع
ـطـلـوب احلـصـانــة عن الـنــواب ا
ـتهم رفع احلصانـة عنهم من ا
ــة فــســاد إداري بــارتــكــاب جــر
أثناء عمـلهم في اجملال التـنفيذي
وكـذلك الـوزارات واجلــهـات غـيـر
رتبطـة بوزارة في سرعة اجناز ا
ــطــلـوب في الـتــحــقـيق االداري ا
احلــاالت الــتي تــســتــوجب ذلك)
مطالبا في الـوقت نفسه بـ(سرعة
االجابة على اسئلة هيئة النزاهة
والقضاء في حـال االستفسار عن
ـــتــعــلـــقــة بــالـــقــضــايــا االمــور ا
ــعـــروضـــة عــلى احملـــاكم).وفي ا
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أنـــهـت قــوات احلـــشـــد الـــشـــعـــبي
والــقــوات األمــنــيــة امس تــفـتــيش
وتـطهـير  28 قـرية و 20 بـستـانا
كـمــا تـمـكـنت من تـفــجـيـر وتـفـكـيك
سـبع عـبـوات نـاسـفـة وضبط ثالث
مـضافـات لداعش في اليـوم الثالث
ـرحلة الـثانيـة لعمـليات إرادة من ا
الــنــصــر.وقــال بـيــان لــلــحــشـد ان
(قــوات احلـشـد واجلــيش الـعـراقي
وعــمـلــيــات بـغــداد والـرد الــسـريع
والـــشــرطــة االحتـــاديــة مـــســنــودة
بــطـيـران اجلـيـش والـقـوة اجلـويـة
انــــهت خـالل الـــيــــوم الـــثــــالث من
عــمــلــيــات إرادة الـنــصــر تــفــتـيش
وتـطـهـيـر 28 قـريـة وتـأمـ اكــــثر
من  20 بـسـتـانـا فـضال عن الـطرق
ـنشـآت) مؤكـدا ( العـثور ايـضا وا
عــــلـى ثالث مــــضـــــافــــات لــــداعش
اإلرهــابي وتــفــجــيــر أربع عــبـوات
نــاسـفــة حتت الـســيـطــرة مـزروعـة
حـــديــثـــا وتـــفــكـــيك ثالث عـــبــوات
اخـــرى فــضـال عن الـــعــثـــور عــلى
ـــالح واســـلـــحــة زورق فـي نــهـــر ا
خـفـيفـة ومـتوسـطـة ومواد تـفـخيخ
لـلـعـبـوات الـنـاسـفـة ). وافـاد بـيـان
ثـان بـ (قـيـام قوة مـشـتركـة احلـشد
والـقوات االمنيـة بتفتـيش وتطهير
ــنــاطق احملــاذيــة لــســيـد غــريب ا
جــــنــــوب ســــامـــراء  وصــــوال الى
مـنـطقـة الكـسارات شـمالي بـغداد)
مــؤكــدا (الــعــثــور عــلى مــضــافـات

ومـــشــتــبه بــهـم و رفع أكــثــر من
عــــبـــوة نــــاســـفـــة عــــلى الــــطـــريق
احملـاذي) مـضيـفـا انه ( التـعامل
ـشــتــبه بــهم وفـق اإلجـراءات مـع ا
الــقـــانــونــيــة الالزمــة). وصــادرات
قـوات اجلـيش امـس سـبـعة زوراق
في نـهر دجلة بحسب بيان لوزارة
الدفاع قال انه (ضمن عملية إرادة
ـرحلـة الـثانـية   لـتـطهـير الـنـصر ا
مـنـطـقـة الـطـارمـيـة من الـعـصـابات
اإلرهـابـيـة وبـإشـراف قـائـد الـفـرقـة
الـــســـادســة الـــلــواء الـــركن ســـعــد

طــيــران الــتـحــالف غــربي بــحــيـرة
ســنـيــسـلــة نـتـج عـنــهـا قــتل ثالثـة

ارهـابي وتدمير  19وكـرا كما 
تــدمــيــر اربع عـبــوات نــاســفـة في
حــ عـثـرت الـقـوات االمــنـيـة عـلى
عــجـــلــة نــوع صــالــون ودراجــتــ
) مـضــيـفـا ان قـوة أخـرى نــاريـتـ
مـن الـــقـــيـــادة نـــفـــســـهـــا  شـــرعت
بـاالشـتـراك مع احلـشـد الـعـشـائري
بــواجب تـفـتــيش مـنـطــقـة جـنـوبي
نـطـقة احملـصورة ـوصل ضـمن ا ا
بـ جـزيـرة الـشمـسـيـات الى قـرية
تـل الـشــوك واجلــزرات الـوســطــيـة
عــلى نــهــر دجــلــة اســفــر عن قــتل
اربــعـة ارهــابـيــ وتـدمــيـر اربــعـة
اوكــار وحـزامــ نـاسـفــ ورمـانـة
يـــدويــة). وفي كــركـــوك ألــقت قــوة
أمـــنـــيــة الـــقـــبض عـــلى ثالثـــة من
داعـش.وقال بـيـان للـخـلـية انه (من
ـستـمـرة لعـنـاصر ـتـابعـة ا خالل ا
داعـش في كـــركـــوك الــقـت مـــفــارز
اســتـخـبــارات الـشـرطــة االحتـاديـة
الــتــابــعـة لــوكــالــة االسـتــخــبـارات
الـــقـــبض عـــلـى ثالثـــة ارهـــابـــيــ
مـطلوب بقضايا ارهابية) مشيرا
الـى انـــــــهـم (اعـــــــتـــــــرفــــــــوا خالل
الــتـحـقــيـقـات االولـيــة بـانـتــمـائـهم
لــــعـــصـــابــــات داعش االرهــــابـــيـــة
ومــشــاركــة احـدهـم بـالــقــتــال ضـد
قــواتـــنــا االمــنــيــة).والــقت مــفــرزة
ـفـتش الـعام مـشـتـركـة من مـكـتب ا
لـوزارة الـداخـلـية ومـديـريـة شـرطة
احلـويـجـة الـقـبض عـلـى أرهـابـي

مـحسن عريبي بـاشر فوج مغاوير
ـشـاة الــسـادسـة بـتــسـيـيـر فــرقـة ا
الــدوريــات الــلــيــلــيــة والــنــهــاريــة
بـواسطـة الزوارق النـهريـة في نهر
ــمـتـدة من ــنـطــقـة ا دجــله ضـمن ا
مــنـطــقــة الـعــبـايــجي إلى مــنـطــقـة
الـــتـــاجي) مـــوضــحـــا انه (أثـــنــاء
الـواجب  مـصادرة سـبعة زوارق
نــهـريه غــيـر مـرخــصـة). وتــمـكـنت
مـــفـــارز شـــعــبـــة االســـتـــخـــبــارات
الـعسكـرية في الفرقـة اخلامسة من
اإلطـاحة بإرهابي في مـنطقة سيف
ـحــافـظـة ســعـد نـاحــيـة قــره تـبه 
ـــديـــريــة ديـــالى بـــحـــسب بـــيــان 
عـتقل (من االسـتـخبـارات قـال ان ا
ـوجـودة في اجملـامـيع اإلرهـابـيـة ا
بــحـيـرة حـمـرين حــيث عـمل قـائـداً
جملـموعة الهاونات التي استهدفت
نـــواحي الـــســعـــديــة والـــطــبج من
ذكورة) وأعلنت مصادر الـبحيرة ا
أمــنـيــة مـقــتل سـبــعـة من عــنـاصـر
داعـش وتدمـير  23 وكـراً للـتنـظيم
في مـحافـظة نـينـوى باالضـافة الى
اعـتقال  19 مـطلوبا في مـحافظتي
ديــالى وكـركـوك خالل  48 ســاعـة.
وقـال بيان خللية االعالم االمني ان
(قـطعات من قـيادة عمـليات نـينوى
واحلـشـد الـعـشـائـري نـفـذت واجب
ــنــطــقــة احلــدوديـة تــفــتــيش في ا
بـعمق عـشرة كـيلـو متـرات من بئر
عـگـلـة شـمـاال الى تـل غـزال جـنـوبا
نطقة احمليطة ببحيرة سنيسلة وا
 خـالله تنـفيـذ ضربات جـوية من
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مــــئـــويــــة). وفي شــــأن مــــتـــصل
اصــدرت مـــديـــريــة الـــبــيـــئــة في
مــحــافــظــة ديـــالى تــوصــيــاتــهــا
لتالفي ارتفـاع درجات احلرارة 
ـواطــنـ الى مــراجـعـة داعـيــة ا
اقــرب مـــؤســســة صــحـــيــة عــنــد

االحساس بالتعب . 
وقال مـدير بـيـئة ديـالى عبـد الله
هادي الـشمري لــ (الـزمان) امس
ان (ارتفاع درجات احلرارة يؤثر
 سـلــبـا في جــمـيع انــحـاء جـسم
االنــــســــان  مــــنــــهــــا االصــــابـــة
بــاإلمــراض الــقــلــبــيــة وغــيــرهــا
السـيـمـا االطـفـال وكبـار الـسن) .
واضاف الشـمري  انه  ( البد من
االبـــــتــــعـــــاد قــــدر االمـــــكــــان عن
بـاشر ألشعة الشمس التعرض ا
احلارقة وخـاصة ما بـ الساعة
الــثـانــيـة عــشــرة حـتـى الـســاعـة

الرابعة عصرا ) .
 ودعــــا مـــــديــــر بــــيـــــئــــة ديــــالى
ـواطــنــ الى (مــراجـعــة اقـرب ا
مؤسـسة صـحيـة عنـد االحساس
بـالـتـعب وانـخـفاض ضـغـط الدم
وقـلـة االدرار والـشعـور بـآالم في
مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــصـــــدر مـن اجل
الـتـعــويض عن فـقــدان الـسـوائل
والـــــوقــــــوف عـــــلى حــــــالـــــتـــــهم

الصحية).
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وصـل رئــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد
ـهدي امس االثـن الـى العـاصمة ا
االيـرانـيـة طـهـران بـعـد سـاعـات من
تــلـقـيه اتــصـاال هـاتــفـيـا من وزيـرة
الـدفاع البـريطانيـة بيني موردونت
بــحــثـــا خالله ســبل تــأمــ حــريــة
ـالحــة وحتــقــيـق االســتــقــرار في ا
اخلـــلــيـج والــشـــرق االوسط. وقــال
ـــهـــدي في بـــيـــان مـــكـــتـب عـــبـــد ا
مـقتضب ان (رئيس مجلس الوزراء
وصـل إلى اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيـة
اإليـرانية). وترشـحت تسريبات في
وقـت ســابق مـن يــوم امـس تــفـــيــد
هدي على زيارة طهران بعزم عبد ا
ـسـؤولـ اإليـرانـي لـيـبـحث مـع ا
الـتوتر بـ إيران وكل من الواليات
ـتــحـدة وبـريـطـانـيـا. وتـلـقى عـبـد ا
ــهـدي تـلــقى اتـصـاال هــاتـفـيـا من ا
مــوردونت فـي وقت سـابـق من يـوم
امـس (جـرى خالله بـحث الـعالقـات

الــثــنــائــيَّــة بــ الــطــرفــ وسُــبُل
ا يُلـبِّي طموح الشعب تـدعيمها 
) مـــضــيـــفـــا انه ( الـــصـــديـــقـــ
الــــتـــــبــــاحث كــــذلـك بــــشــــأن االمن
االقـلـيـمي وسـبـل التـهـدئـة والـعـمل
عـــــــــــــــــــــلــى تــالفــي عـــــــــــــــــــــوامــل
ـكـتـبه الـتـصـعـيـد).وبـحـسب بـيـان 
فـإن (اجلانب أكّدا ضرورة حتقيق
األمـن واالســـتــقـــرار فـي مـــنـــطـــقــة
اخلـلـيج والـشرق األوسط واهـمـية
الحــــة جلــــمــــيـع الـــدول حــــريــــة ا
واحـتـرام القـانون الـدولي) مشـيرا
الى انــهــمــا(اتـفــقــا عـلى الــتــعـاون
لــتــحـــقــيق ذلك). من جــهــة اخــرى
انـفردت صحـيفة ديلي تـلغراف ب
الـصحف الـبريـطانـية بـنشـر تقـرير
فـي صفحتـها األولى حذرت فيه من
أن األزمـة مع إيـران قد تـتـسبب في
إيـــقـــاظ خاليــا إرهـــابـــيــة نـــائـــمــة
وتـدفعهـا إلى شن هجمـات إرهابية
عـلى بـريطـانـيا.ويـنـقل التـقـرير عن
مــصـادر اسـتـخـبــاراتـيـة قـولـهـا إن

(خاليـا إرهـابـيـة تدعـمـهـا إيـران قد
تُـكـلف بشن هـجـمات في بـريـطانـيا
إذا تــــفـــاقـــمت األزمــــة بـــ لـــنـــدن
وطـهـران في اعقـاب احـتجـاز إيران
لـنـاقـلـة ترفع الـعـلم الـبـريـطاني في
خـلـيج هـرمز).ويـضـيف أن (وكاالت
االســتــخــبــارات تــعــتــقــد أن إيـران
شـكـلت خاليـا إرهـابـية نـائـمـة عـبر
ــا فـيـهـا بـريـطـانـيـا وقـد أوروبـا 
تـعــطي األوامـر لـهـا بـشن هـجـمـات
ردا عـلى األزمـة في اخلـلـيج).وترى
ـصـادر أن (اخلاليـا يـديـرهـا هــذه ا
مــتـشـددون مـرتـبــطـون بـحـزب الـله
الـلـبنـاني). وكـانت شرطـة مـكافـحة
اإلرهـــــاب قــــد كــــشـــــفت في 2015
تفجرات خـلية جمـعت أطنانا مـن ا
في مـتـاجر بـضـواحي لـندن.وتـقول
ـــصــادر الـــصـــحـــيـــفـــة نـــقال عـن ا
االسـتـخـباراتـيـة إن (إيـران وضعت
عـــــمالءهــــا فـي حــــزب الــــلـه عــــلى
اســتـعـداد لـشن هــجـمـات في حـالـة
انـــدالع نــــزاع مـــســـلح وهـــذا هـــو

اخلــطــر الــذي تـشــكــله إيــران عـلى
األمـن الــداخــلي فـي بــريــطـــانــيــا)
بــحـسب الــصـحــيـفـة. وتــضـيف أن
(جـهـاز االسـتخـبـارات الداخـلـية أم
آي  5 وشـرطة لـندن على يـق بأن
مـــداهــمــات  2015 شـــلت إلى حــد
كـبيـر نشـاطات إيـران اإلرهابـية في
بـريـطانـيـا ولكن خـالياهـا الـنائـمة
مـنـتشـرة في كـامل أوروبا). ويـقول
الــتـقـريـر إن (إيـران مــتـهـمـة أيـضـا
بـــشن هـــجــمـــات إلــكـــتــرونـــيــة في
بريطانيا من بينها عمليات قرصنة
ــان اســـتـــهــدفـت نــوابـــا في الـــبـــر
فـي 2017 فـــــــضـال عـن هـــــــجــــــوم
استهدف مؤسسة البريد وشبكات
تـابـعـة لإلدارات احملـليـة وشـركات
فـي الـقــطـاع اخلــاص في نـهــايـة . 
ويـــعـــتـــقـــد أن اجملـــمـــوعـــة2018)
ـــســـؤولــة عـن هـــذه الــهـــجـــمــات ا
مـرتبطة باحلرس الثوري اإليراني.
من جــــهـــتــــهـــا قــــالت صـــحــــيـــفـــة
ـز إن (احــتـجـاز الــفـايـنــنـشــال تـا

إيـران لناقلة ترفع الـعلم البريطاني
ية) في مـضيق هـرمز له تـبعات عـا
مـحـذرة من انه (إذا تـفـاقـمت األزمة
فـقد تـؤدي إلى مواجـهات عـسكـرية
ال تـقتصر على إيران وبريطانيا بل
ــتــحــدة ودوال تـــشــمل الــواليـــات ا
ــنــطــقــة. وأن أي نـزاع أخــرى في ا
ــنــطــقــة سـيــؤدي حــتــمـا إلى في ا
ي اضــطـربـات في االقـتــصـاد الـعـا
ر ـنـقـول بـحـرا  ألن ثـلث الـنـفـط ا

عبر مضيق هرمز). 
وتــــرى الــــصـــحــــيــــفــــة أن (إيـــران
وحــلـفـاءهــا إذا أرادوا مـخـرجـا من
ــوازنـة بـ هــذه األزمـة فـعــلـيـهم ا
اعــــــتــــــبــــــارات عــــــدة. وأول هـــــذه
االعــتــبـــارات هي أهــمــيــة تــنــفــيــذ
الـــقـــانــون الـــدولي ومـــبــدأ حـــريــة
ـالحة. والـثـاني هو ضـرورة بـقاء ا
مـضيق هـرمز مـفتـوحا. أمـا الثالث
فــهـو تـفــضـيل احلل الـدبــلـومـاسي
عـلى احلـل الـعسـكـري لألزمـة).وفي
الــنـهـايـة البـد أن (تـعــالج الـقـضـيـة

بينما يسعى الرئيس إلى حوار مع
القيادة في طهران. 

وتـرى الصحيفة أن (عـلى بريطانيا

بـــهــدف حل األزمــة فـي إطــاــــــرهــا
ــتـــحــدة الـــعــام بـــ والــواليـــات ا

وإيران).

ــادة 4 اثـــنـــ مــطـــلـــوبـــ وفق ا
إرهـاب في احـدى مـنـاطق كـركوك 
ـــكــــتب مـــفـــتش بـــحــــسب بـــيـــان 
الـداخليـة اوضح إن (العمـلية تمت
كتبه علومات الواردة  عـلى وفق ا
فـي كـركـوك من مــصـادره اخلـاصـة
ـــــكـــــتـب الى األمـــــر الـــــذي دعـــــا ا
االسـتـعانـة والـتنـسيـق مع مديـرية
شــرطــة احلــويـجــة والــعـمـل عـلى
تـشكـيل فريق عـمل مشـترك ونصب
ــنـزل كــمــ أســفـر عـن مـداهــمــة ا
الـذي يوجـد فيه اإلرهـابيـان والقاء
الـقـبض عـلـيهـمـا ).من جـهـته اعلن
ـتحدث بـأسم قيادة شـرطة ديالى ا
الـعـمـيـد غالـب العـطـيـة امس إلـقاء
الـــقــبـض عــلى  14 مـــطــلـــوبًــا في
مـناطق مـتفـرقة مـن احملافـظة.وقال
الــعــطــيـة في بــيــان إن (مــفـارز من
مـكافحـة اجرام ديالى ودوريات من
اقــســام شـرطــة بـعــقــوبـة وهــبـهب
وخـــانـــقــ وفـــوج طـــوار ديــالى
الـــنــمـــوذجي تـــمــكـــنت من الـــقــاء
الــقــبض عـلى  14 مــطـلــوبـا خالل
ـــاضــيــة).ووصل االيـــام الــثالثــة ا
وزيــر الـدفــاع جنـاح الــشـمـري الى
مـبنى محافظة نينوى صباح امس
األحـد في أول زيـارة له للـمـحافـظة
ــنـــصب في وقت مـــنــذ تـــســـلــمـه ا
سـابق من الـشـهـر اجلـاري.وارتدى
الــشــمــري الـزي الــعــســكـري خالل
ــرافق له مــحـافظ لــقــائه والـوفــد ا
رعيـد واحلكومة نـينوى منـصور ا

احمللية. 

ضـمن إطـارهـا الـعـام وهـو تـصـاعد
الـــتــــوتـــر بـــ إيـــران والـــواليـــات
ـتـحـدة) بـحسـب الصـحـيـفـة التي ا
تـضـيف أن (بـريـطـانـيـا تواجه اآلن
إشـكاال وهـو التـوازن ب رد صارم
عــلى احـتـجـاز إيـران لــنـاقـلـة تـرفع
الـعلم البريطاني يتضمن دون شك
تــشـديــد الـعــقـوبــات االقـتــصـاديـة
واحلــــــــفـــــــاظ عــــــــلى اجلــــــــهـــــــود

الدبلوماسية حلل األزمة). 
وتــصـبح مــهـمــة بـريــطـانــيـا أكــثـر
تــعــقــيـدا بــتــنــصـيـب رئـيس وزراء
جــديــد يــتــوقع أن يــكــون بــوريس
عروف بسـعيه لتعزيز جـونسون ا
الــــــعالقــــــات مـع إدارة الـــــرئــــــيس
األمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامب.ولـــكن
االعـتــقـاد بـأن يـتـصـرف جـونـسـون
وفـق هـوى أمــريــكــا لــيـس دقــيــقـا
ـز ألن بــحــسب الـفــايـنــنــشـال تــا
الـبيت األبيض نفسـه منقسم بشأن
كـيـفـيـة الـتـعـامل مع إيـران فـفـريق
ــواجـهـة الـعــسـكـريـة يــدفع نـحـو ا
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رجــحت هــيــئــة االنــواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة
الـــنــــقل امس اشــــتـــداد درجـــات
ـنطـقت الـوسطى احلرارة في ا
واجلـنــوبـيـة.وقــالت الـهــيـئـة في
تقـريـر اطلـعت عـليه (الـزمان) إن
(طـقس الـيــوم الـثالثــاء سـيـكـون
ــــنــــطـــــقــــتــــ الـــــوســــطى فـي ا
والـشــمـالـيــة مـشـمــسـاً حـاراً وال
تـغــيـيــر بـدرجــات احلـرارة  أمـا
ـنــطــقـة اجلــنـوبــيـة فــسـيــكـون ا
طقـسهـا مشـمسـاً شديـد احلرارة
مع ظـــــهــــور بــــعض الــــغــــيــــوم
ودرجـات احلـرارة تـرتـفع لـتـصل
الى  50 مـــــئـــــويـــــة فـي بـــــعض
األماكـن). وبحـسب الـتـقـريـر فإن
(طقس يـوم غد األربـعاء سـيكون
مـــشـــمــســـاً شـــديـــد احلــرارة وال
تــغـــيــيــر بـــدرجــات احلــرارة في
ــنـطــقـة الــوســطى ومــشـمــسـاً ا
حــاراً وتــرتـفـع درجــات احلـرارة
ـنــطـقــة الـشـمــالـيـة) قـلــيالً في ا
مـضــيـفــا ان ( الـطــقس سـيــكـون
مـــشــمـــســـاً شـــديــد احلـــرارة في
ـــنــطـــقـــة اجلـــنــوبـــيـــة ودرجــة ا
احلــــرارة تــــســــتــــقــــر عــــنـــد 50

شـأن مـتـصل  طــالب الـنـائب عن
تـيـار احلــكـمـة  مــحـمـد الــلـكـاش
مـجـلس الـنـواب بـرفع احلـصـانـة
ـتــهـمـ ـانــيـة عن نــوابه ا الـبــر
بـالفـسـاد.وقـال الـلـكـاش في بـيان
امس ان (طـلب مــجـلس الــقـضـاء
األعــــلـى بــــرفع احلـــــصــــانــــة عن
ـتـهمـ بـقـضايـا فـساد النـواب ا
هـو اخــتــبـار حــقـيــقي لــصـدقــيـة
مـــجــلـس الــنـــواب في مـــحـــاربــة
الفـسـاد) وأضـاف (ارجـو ان يتم
رفع احلصـانـة عن هـؤالء الـنواب
ـتـهـمـ بــقـضـايـا فـسـاد وان ال ا
تذهب طلـبات رفع احلصـانة هذه
الى جلـان داخل مـجــلس الـنـواب
لــغــرض تـســويــفــهــا الى نــهــايـة

انية الراهنة).  الدورة البر
وجدد الـلكـاش (مـطالـبته مـجلس
القـضاء األعـلى بـتشـكـيل محـكمه
خاصـة بـقضـايـا الفـسـاد شبـيـهة
حـكـمـة اجلنـايـات الـعلـيـا التي
حـاكـمت صـدام وأعـوانه وإنـشـاء
ـفسـديـن يسـمى سـجن خـاص بـا
أم الباليا) على حد تعبيره. وفي
شــــأن مــــتــــصل لــــفت اخلــــبــــيـــر
الـقــانـونـي طـارق حــرب الى عـدم
رفع احلـصـانـة عن أي نـائب مـنذ
ســنـة  2006 بــاســتــثـنــاء نــائب
واحـد اعـيـدت له احلــصـانـة بـعـد

جلوئه للقضاء.
 وقـال حـرب لـ(الــزمـان) امس (لم
ان احلصانة يحصل أن رفع البر
عن أي نـائب مــنـذ أول جــلـسه له
ســنـة  2006 بــاسـتــثــنــاء حــالـة
واحدة سنة  2008 عندما رفعت
احلـــصــانـــة عن  الـــنـــائب مـــثــال
االلـوسي) مـضـيـفـا ان (احملـكـمـة
االحتــاديه الــعـلــيــا أبــطــلت قـرار
ـان برفـع احلصـانـة عن هذا البـر
النائب لعدم دستوريته وعاد الى
ــان قـبـل اتـخــاذ االجـراءات الـبــر
القـانونـيه بـحقه وغـلق الـتحـقيق
وكـنت مـحـاميـه في هـذه الـدعوى

أمام احملكمه االحتادية). 
وعقدت جلنة العالقات اخلارجية
ــان اجـتــمـاعــا تـداولت  في الـبــر
ــتـــاح لـــلـــعــراق ـــوقـف ا خالله ا
رسـمــيـاً ونــيـابــيـًا لــلـتــعـاطي مع

القرار االمـريكي  بـفرض عـقوبات
على أربع شخـصيات عـراقية وما
مدى تطبيقـه وكيفية ذلك . ويأتي
االجتـمـاع فـيـما الـتـزمت اجلـهات
السـيـادية فـي العـراق وبـضمـنـها
وزارة اخلــارجـــيــة الـــصــمت ازاء
ــــذكــــور الـــــذي شــــمل الــــقـــــرار ا
شــخـصــيــتــ مــنـهــا عــلى صــلـة
ـنــاصب تــنـفــيــذيـة في احلــشـد
الشعبي بتهم الفساد وانتهاكات
حـــقــوقـــيـــة وانــســـانـــيــة وبـــعــد
تـصــريـحــات الــنـــــــــــائب حــنـ
الـقـدو الـذي دافع فـيـهـا عن اخـيه
ـــــشـــــمـــــــــــــول وعـــــد الـــــقـــــدو ا

بالعقوبات. 
وبحـسب بـيـان الدائـرة االعالمـية
للمـجلس (فـقد  خالل االجـتماع
ـقـر الـلجـنـة بـرئـاسة الـذي عقـد 
النائب شـيركو مـيرويس منـاقشة
ـــــهـــــمــــة ـــــلـــــفـــــات ا عـــــدد مـن ا
ـــــوقف واســـــتــــعـــــراض شـــــامل 
اعـضــائــهـا مـن الـقــرار االمــريـكي
الــــــذي يـــــــخص ادراج عـــــــدد من
الشخصـيات العراقـية على قوائم
العقوبات كما  مـناقشة مفاحتة
اخلارجيـة العـراقيـة لالستـيضاح

واقف ). وتنسيق ا
ـعـاقـبون االربـعـة امتالك  ونفى ا
ايــــة ارصــــدة فـي اخلــــارج .وفي
االجـتـمـاع نـفـسه بـحـثت الـلـجـنـة
تشريع الـقوان اخلـاصة بها مع
انية حيدر مدير عام الدائرة الـبر
مثنى جاسم لغرض حتديد جدول
الدراج الـــــقـــــوانــــ و تـــــبـــــيــــان
جـــهــــوزيـــتـــهـــا لــــلـــعـــرض خالل
جلسة قريبة جمللس النواب وفي
مـــقـــدمـــتـــهـــا قـــانـــون الـــضـــمــان
االجتمـاعي.وقدم االعضـاء تقارير
مــوجــزة عن االيــفــادات االخــيــرة
العـــضــــاء الـــلــــجـــنـــة الـى كل من

السودان وفرنسا وايران. 
ونــــــاقش االعــــــضــــــاء عــــــدداً من
ــالحــــــــــــــظــــــــــــــات االداريــــــــــــــة ا
والدبلـوماسـية بـشأن عمل وزارة
ّ االتــفــاق عــلى اذ  اخلــارجــيـــة 
تـوجــيه جــمـلــة من االسـئــلـة ذات
االهمـيـة الى الوزارة وانـتـظار رد

رسمي بشأنها. 

يوكيا أمانو
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ـــــنــــورة ــــديـــــــنــــة ا الـى مــــطـــــار ا
الــــســـعــــوديـــة). وأضــــاف أن (عـــدد
احــجــاج الــكــلي عــلى مــ الـقــوافل
ــــغــــــــــــــادرة بــــلغ  235 حــــاجــــا ا
وبـواقع يـنـاهر الـ  40 حـاجـا في كل

قافلة). 
مـن جانب اخـر جـهزت شـركـة توزيع
ـنتجات النفطية الدوائر احلكومية ا
ـشــتــقـات في مــحــافــظـة األنــبــار بــا
ـوسم احلج فـيـمـا اكدت اسـتـعـداداً 
ولـدات من زيت الغاز زيـادة حصـة ا
في بـغـداد. وقـال مـديـر عـام الـشـركـة
كـاظم مسير في بيان امس انه (وجه
بــتـجـهـيــز شـركـة آشـور لــلـمـقـاوالت
اإلنـشائية التـابعة الى وزارة االعمار
واإلســكـــان والــبــلــديــات واألشــغــال
الـعـامـة بكـمـيـات مـختـلـفـة من أنواع
ـشـتقـات النـفطـية بـلغت  160 ألف ا
لـتـر من منـتوجي زيت الـغاز والـنفط
األبـيض وكذلك جتهيز  500 طن من
اإلســـفـــلت وذلك ألغـــراض صـــيـــانــة
طــــريق احلـج الـــبــــري الــــرابط بـــ
احلـدود الـعراقـية  –الـسـعوديـة عـند
مـــنــفــذ طــريـــبــيل احلــدودي والــذي
رور قوافل يـعتبر الطـريق الرئيسي 
احلـجاج براً وذلك سـعياً من الوزارة
وشـركة التـوزيع على توفـير الطريق
اآلمـن واإلنسـيابي حلـجاج بـيت الله

قبلة. احلرام لهذا العام واألعوام ا
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ســجـلت بـعــثـة احلج الــعـراقـيـة أول
حـالة وفاة بـ احلجاج خالل موسم
ـتـحـدث الـرسمي هـذا الـعـام. وذكـر ا
بـاسم البعثة حـسن فهد الكناني في
تــصـريح صـحـفـي امس ان (الـبـعـثـة
سـجلت حـالة وفاة حلـاجة من أهالي
مــحــافــظــة الــنــجف األشــرف تــدعى
تازة عبد الله عبيد تبلغ من العمر
عـــامـــا). وأضـــاف أن (احلـــاجـــة 74
تـعاني من مرض عضال وتوفيت في
نورة ديـنة ا لك فهـد با مـستشـفى ا
بــعــد مــكــوثــهــا فــيــهـا ثـالثــة أيـام).
وأعــلــنت الــبـعــثــة امس االثــنـ عن
وصـــــول اكــــثــــر مـن نــــصف أعــــداد
احلـــجــاج الـــعــراقـــيــ الـى الــديــار
ـقـدسة. وقـالت الهـيـئة في بـيان إن ا
(أكـــثـــر من نــصـف اعــداد احلـــجــاج
ـقـدسة بـعـد ان بلغ وصـلـوا لـلديـار ا
عــــددهم  27284 حـــــــــاجـــا مـــنـــهم
ـــــنـــــورة 14776 ـــــديـــــنـــــة ا  فـي ا

كرمة).  كة ا و 12508
وانـطـلـقت ليل اجلـمـعـة أولى قوافل
ـتــجــهــة نــحـو احلــجــيج اجلــويــة ا
ــقــدســة. وقــال مـصــدر في الــديــار ا
الــهــيـئــة في إن (ست قــوافل غـادرت
احملـافـظـة نـحـو مـطـار الـبـصـرة لـيل
امـس عـلى ان تــقــلع من هــنــاك جـوا
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ـدير { فيـيـنـا- أ ف ب : تـوفي ا
الـعـام لـلـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقة
الـذريـة يـوكـيـا أمـانو ( 72عـاما)
الــذي كـان يــعــاني مـن مـشــكالت
صــحــيــة وفق مــا أعــلــنت امس
االثـنــ الـوكــالـة الــتي سـيــكـون
عليها اختيار رئيس جديد وسط
ــلف تـــوتــر مـــتـــصــاعـــد حـــول ا

النووي اإليراني.
وجاء في مذكرة وجهتها الوكالة
إلى مـوظـفـيـهـا واطـلـعت عـلـيـهـا
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس (يـــؤسف
األمانـة الـعـامة لـلـوكـالة الـدولـية
للطاقـة الذرية أن تـبلغـكم بشديد
األسى وفاة مديـرها العـام يوكيا
أمانو( من دون أن تورد تفاصيل
حــــول ظـــــروف وفــــاتـه.ويــــديــــر
الـدبـلـومـاسي الـيـابانـي مـنذ 10
ـــكــــلـــفـــة ســــنـــوات الــــوكـــالــــة ا
خـصـوصـاً مـتـابـعـة مـدى الـتـزام
ـبـرم إيـران بــاالتـفــاق الـنــووي ا
عام 2015.وكان أمانـو يسـتكمل
واليته الثالثة على رأس الوكالة
فترض أن تنتهي التي كان من ا
في تــشــرين الــثــاني 2021 لـكن
كان سيعلن هـذا األسبوع تخليه
2020 ـــــــنـــــــصـب في آذار  عـن ا

ألسباب صحية.
قرر وفي الرسالة التي كان من ا
ـثـلي الـوكـالة أن يـرسـلـهـا إلى 
الـدولــيـة لــلـطــاقـة الــذريـة رحب
الدبـلومـاسي اليـاباني بـالنـتائج
ــلــمـوســة الــتي حتــقــقت خالل ا
واليـته في ســبـيل حتــقـيق هـدف

الذرة للسالم والتنمية.
وأكـد أيـضــاً في الـرســالـة فـخـره
ذكرة. بإجنازات الوكالة وفق ا
وعـلى الوكـالـة الـتي يـقع مـقـرها
في فــيـيــنـا الــعــمل عـلـى تـنــظـيم
اخــتـــيــار رئــيـس جــديــد خـــلــفــاً
ألمــانـو تــزامــنــاً مع تــعـبــئــتــهـا
ـلـف النـووي اإليـراني ـتـابـعة ا
وسط تــــوتــــر مـــتــــصـــاعــــد بـــ

واشنطن وطهران.
ورداً عـلى االنـســحـاب االمـريـكي
ــبــــــــرم من االتــفــاق الــنــووي ا
عام  2015 بـدأت طـهران مـطـلع
تـــمــــوز بـــالـــتــــخـــلي عـن بـــعض
رتبـطة بـبرنامـجها التزامـاتهـا ا

وجب االتفاق. النووي 
وأكدت الـوكـالـة الـدوليـة لـلـطـاقة
الـذريــة الـتي يــرصـد خــبـراؤهـا
األنـشطـة الـنـوويـة اإليـرانـية أن
طهران قد تـخطت بعض احلدود

الـــقــصـــوى الـــتي يـــســـمح بـــهــا
االتفاق.

وتـنـتـخب الـدول األعـضـاء الـ35
في مــجـلس مــحــافـظـي الـوكــالـة
ـــديــــر اجلــــديـــد ويــــضم هـــذا ا
اجمللس خـصـوصاً الـدول األكـثر
تطـوراً في مـجـال الـتـكنـولـوجـيا

النووية.
وانـتــخب أمـانــو لـلــمـــرة األولى
عـام  2009 خــلـــفــاً لــلـــمــصــري
مـــحــــمـــد الــــبـــرادعـي وبـــدأ في
تـــشـــريـن الـــثـــاني 2017 واليــة

جديدة ألربع سنوات.
وتلـعب الـوكالـة الـدوليـة لـلطـاقة
الــذريــة الـــتي تــضم  171 دولـةً
دوراً رئـــيـــســـيـــاً في مـــكـــافـــحـــة
االنــتــشــار الــنــووي بــوصــفــهـا
وســيــلـــة لــلــتـــأكــد من أن الــدول
األعـــضــــاء في اتــــفـــاقــــيـــة عـــدم
االنــــتــــشـــار الــــنــــووي حتــــتـــرم

التزاماتها في هذا اإلطار.


