
مـجال الـتـعـاون الـثـقـافيّ عـلى تـنـفـيذ
قرارات االتـفـاقـيَّـة الـثقـافــيَّة الـعـلمـيَّة
بـ الـعـراق وروسـيـا وبـذل اجلُـهُـود
متلكات الـثقافـيَّة ومكافحة حلماية ا

عمليَّات سرقتها وتهريبها).
وتـــابع ان (اجلـــانـب الـــروسيّ ابـــدى
االهتـمام بـتطـويـر التـعاون في مـجال
ــدنيّ وبــنــاء وجتــهــيــز الــطــيــران ا
ُـعـدّات الــبـحـريَّـة لـلـعـراق الـسـفن وا
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ُشـتـرَكة فـيـما العـراقــيَّة-الـروسـيـَّـة ا
تــرأس روغــوزيـــن اجلــانب الــروسي
ـاً لـبـرنـامج وأجـرى اجلـانـبـان تــقـو
تـــنــــمـــيــــة الــــعالقـــات الــــتـــجــــاريَّـــة
ُشترَك واالقتصاديَّة وأكّدا سعيهما ا
لتـقـويـتهـا وتـعمـيـقـها وأهـمــيَّة دور
غرفـة التـجارة والـصنـاعة في روسـيا
االحتــاديَّــة واحتــاد غــرف الــتــجــارة
- العراقـيَّة ومجـلس األعمال العراقيّ
الــروسيّ في تــطــويــر الــتــعــاون بــ

البلدين).
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واعـرب اجلـانـبـان عن (اسـتـعـدادهـما
ُـواصَـلـة تـقــد الـدعم الالزم لـقـطـاع
األعمـال في البـلـدين لتـنـميـة التـعاون
ــا في ذلك تـــبــادل زيــارات ـــاء  الــبــنّ
ُـــــشـــــارَكــــة في رجــــال األعـــــمــــال وا
ُــتـخــصــصـة ـعــارض الــدولـيَّــة وا ا
ُؤتـمَـرات وغـيـرها من الـفـعـالـيَّات وا
الــتي جتـــري في الـــعــراق وروســـيــا
علومات التجاريَّة إضافة إلى تبادل ا
 كـمــا اســتـعــرض اجلـانــبــان الـوضع
ُـسـتـقبَـلـيَّة احلاليَّ وآفـاق الـتـعاون ا
في مجال التـجارة واالستثـمار.وعبَّر
اجلـعــفــريّ عن اهــتــمـام الــعــراق بـأن
يــقــوم اجلــانـب الــروسيّ بــتـــجــهــيــز
مُـعـدّات ومـوادّ الـبـنـاء لـلـعـراق كـمـا
اقـــتـــرح دراســـة مـــوضـــوع جتـــهـــيــز
ضـافـات الـغـذائـيَّـة واتـفق الـطـرفان ا
عــلى تـــنــشــيط وتـــفــعــيـل الــتــعــاون
الـــــــتـــــــجـــــــاريّ واالقـــــــتـــــــصـــــــادي

واالستـثمـاريّ والتـعاون في مـجاالت
الطاقة والصناعة والنقل والزراعة
والسـيـاحة.وتـابع الـبيـان ان (الـطرف
الروسّي اعرب عن استعداده لتطوير
وتـوســيع الــتــعـاون فـي مـجــال بــنـاء
مرافـق الطـاقـة الـكـهـربائـيَّـة والـبـنـية
الـتــحـتـــيَّـة في الــعـراق واســتـعـداده
صرفي الي وا للتعاون في اجملال ا
والــكـــمــركـيّ والــتـــعــاون في مـــجــال
ـوارد االسـتـكـشـاف اجلــيـولـوجيّ وا

ـــائـــــيَّــــة واالتــــصـــاالت ا
ـعـلـومات وتـكـنـولـوجـيـا ا
واإلعـالم واإلعــــــــــــمــــــــــــار
واإلســكـــان والـــبــلـــديَّــات
وتشييـد الطرق واجلسور
ُشارَكة اء واجملاري وا وا
في مشـاريع إعـادة اإلعـمار
ُـــــحــــرَّرة لـــــلــــمـــــنـــــاطق ا
والــــتـــــعــــاون فـي مــــجــــال

التعليم).
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واضاف ان (الطرفـ اتفقا
 عـــلى تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل
ي الــــعـــــلـــــميّ واألكـــــاد
وإقـامــة عالقــات الــشــراكـة
ُـؤسَّـسـات ُـبـاشِـرة بــ ا ا
التـعـلـيـمـيَّة والـعـلـمـيَّة في
روســــيـــــا والــــعـــــراق وفي
مـــجــــال الــــصــــحّـــة اتــــفق
الــطــرفــان عـلـى مُــواصَــلـة
الـتـعـاون الـبـنـَّـاء في إطـار

لـغــرض أخــذ الـقــرار الــنـهــائي بــهـذا
الصـدد وسنـُـعلِن عن ذلك في حـينه),
واوضح اجلـــعـــفـــري ان (الـــعـــراق له
احلقُّ في أن يبحث عن أفضل الفرص
لتـعـزيـز وضـعه الـدفـاعي بـعد أن دفع
ثمنـاً غالـياً في مُـحارَبـة اإلرهاب وما
تـــعـــرَّضت له ثـــرواتـه وإنـــســـانه من

تدمير).
من  جـهــته قـال دمــيـتــري روغـوزيـــن
نـائب الــرئــيس الـروسـيّ انه (نـشــهـد
تــقـــدُّمـــاً كــبـــيـــراً في عـــمل الـــلــجـــنــة
احلـكـومـيَّـة وقـد تـمَّت مُـنـاقـشـة آفـاق
الـتـعـاون اجلـديــدة ونـبـدأ في مـجـال
الــطـــاقـــة  من أجل ضـــمــان حُـــصُــول
الـــشـــعب الـــعــــراقي عـــلى إيـــرادات),
وأوضح أنَّ (الـنـجــاحـات الـعــسـكـريَّـة
الـتي حــقـَّـقـهــا الـعــراق عـلى اإلرهـاب
حتــتـــاج إلى جنــاحـــات اقــتـــصــاديَّــة
كـبــيــرة وهـو مــا تــشـهــده الــعالقـات
الروسـيَّـة-الـعراقــيَّـة) كـاشـفاً عن انه
ُـباشِر ب ( تشكيل آلـيَّة للـتعاون ا
الـوزارات الـروسـيَّـة والـعـراقــيَّـة; من
أجل احلل السـريع للـمسائـل كافة في

ُثمِر). إطار هذا التعاون ا
وتابع (انـتـقـلـنا الى تـطـويـر اجملاالت
ُـهـمَّـة لـلـتـعـاون الـثـنـائي في اجملـال ا
الـتـقــني والـفــضـائي واالقــتـصـادي
والـتـجــاري والـزراعي والــصـنـاعي

والبنائي وغيرها).  
وكــان اجلــعــفـريّ قــد تــرأس اجلــانب
العراقيَّ فـي االجتمـاع السـابع للـجنة
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(االدارة الـقــضـاء تــدعــو الى احلـذر
اثــنــاء الــســيـاقــة فـي هــكــذا اجـواء
وتتـمـنى السالمـة لـلجـمـيع ونشـكر
مدير ومـنتـسبي قـسم مرور خـانق
بـذولة من اجل احلـفاظ جلهـودهم ا
). واوضح ــواطــنــ عــلى سالمـــة ا
الــبــيــان ان (اغــلب مــدن احملــافــظــة
تشهد منذ ايام موجة تساقط امطار
غزيرة مـا تسبب بـفيضـانات وقطع

بعض الطرق احليوية).
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قرر قـضاء خـانـق الـتـابع حملافـظة
ديالى قطع طريق القضاء مع مدينة

كالر بسبب االمطار.
وقـال بــيــان امس إن ( قـائــمــقـامــيـة
ـواطـن الـكـرام بأن خانـقـ تبـلغ ا
طريق خـانـقـ - كالر قرب سـيـطرة
باوه مـحمـود مقـطوع حالـيا بـسبب
ــطـــر والـــفــيـــضـــان) واضــاف ان ا

kmkinfo@gmail.com
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ُـتـعـددة األطـراف عـلى حـدّ األشـكـال ا
ـا في ذلك مـنــظـمـة الـصـحّـة سـواء 
ـيّة واإلسراع في إجنـاز مُسوَّدة العا
مُـذكـَّـرة الــتـفـاهم بــ وزارة الـصـحّـة
الــعـراقـــيَّــة ونــظــيـرتــهــا الــروســيَّـة
والتـعاون في مـجـال التـعـليم الـطبي
ـا في ذلك تـدريب الــكـوادر الـطـبـيَّـة
ُـؤسَّــسـات الــطـبـــيَّـة الـعــراقــيَّــة في ا

الروسيَّة).
واوضح البيان ان (الطـرف اتفقا في
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مخـطئ من يرى ان جذوة الصراع السياسي او التنافس احلزبي قد خبت يوماً
ـاضيـة  بل ان شدة الـتعـقـيد في الـوضع الـسيـاسي تتـسارع طـيـلة الـسنـوات ا
قبل  اكثر فـاكثـر كلـما اقـتربنـا من يوم االنـتخـابات في الـثاني عـشر من ايـار ا
ا يوحي بصـعوبة عزلـها الواحد عن االخر ا تـشابكت اخليوط الـسياسيـة  ور
ة مـنذ ما سـتد او القـدرة على فك تـداخلهـا او على االقل احـتواء هذه االزمـة ا

يفرب اخلمسة عشر عاماً مضت .
واذا كــان هــذا الـتــنــافس او بـاالحــرى الــصـراع قــد تــولـد بــســبب االخــتالفـات
الـسـياسـيـة في وجـهات الـنـظـر او انعـدام تـطـابق الـرؤية الـسـيـاسيـة بـشـأن هذه
القضـية او تلك  فانه بات لزاماً عـلينا ان نقول في االنتـخابات ما نراه يغير من
ـقبـلـة تـتطـلب من اجلـميع ـرحلـة ا ـعاش  خـاصـة اذا عـرفنـا ان ا واقع احلـال ا
جتاوز احلـاضر الذي سيصبح خالل ايام قالئل ماضٍ بظروفه القاسية وازماته
تواصـلة  والبد ان نكون اكثر وعياً وتفهماً لـلتحديات الكبيرة احملدقة بالعراق ا

والعراقي على حد سواء.
ال اضيف شـيئاً جـديداً لم يسمع بـه احد عندمـا اقول اصبـحنا مـحاصرين ب
الفـقر واجلهل وانتـشار االمراض والـسرقات والقـتل على الهـوية  حتى اضيف
ـسـمـيات وبـاء جـديـد اسمه الـتـمـييـز الـعرقـي والطـائـفي الذي الى قـامـوس تلك ا
اشتـد معوله في عمليات الهدم وتمزيق اجملتمع  بل انه بات مرضاً مزمناً ينخر
في جـسد الـعـراقـي بـارادتـنا او بـغـيـرها  شـئـنـا ام ابيـنـا ليـكـون واقـعاً يـومـياً
تعـاقبة  قد ساهمت معـاشاً لم تفرضه ظروف الواقع حـسب بل ان احلكومات ا

في رعايته وادامته حلسابات معينة يعرفها اجلميع .
ـنطق الـسبـبيـة التي تـقول(( لـكل حادث سـبب  وال يحدث اؤمن تمـاماّ بـقاعدة ا
شيء من ال شيء)) وهـذه الـقــاعـدة  تـفـتح  امـامـنـا افــاقـاً جـديـدة لـبـنـاء الـوطن
اسي سببـًا في صناعة حدث جديـد يختلف في السلوك واطن  ونـتخذ من ا وا
ـنـهـكة ـسـيرة ا ـقبـلـة والـلـجوء الى من يـصـحح ا والـتصـرف عـبـر االنـتخـابـات ا
باخـتيـار ائـتالف الوطـنيـة بـزعامـة ايـاد عالوي ومن معه بـدءاً من حـسن العـلوي

ن يلتزم بذلك اخلط الوطني. وانتهاء 
حـاجـتـنـا الـيـوم لـوسـائل الـتـغـييـر اصـبـحت اكـثـر احلـاحـاً من اي وقت مـضى 
ترفـض البـقـاء عـلى اسـالـيب ال تـسـمن وال تـغنـي من جوع 
فلـماذا نبـقى فيـها او نركن الـيهـا  ونعرف ان الـركون هو
طـريق العـاجزين عن فهـم الواقع واالستـسالم له  وخلق
ـا اعـداء كـثـر يـتــمـثـلـون بـاخلـضـوع  عـدو جـديــد او ر

والقبول بالفقر واجلهل واالبتعاد عن احلقيقة .

 Íb U)« ÕU³ —  œ«bGÐ

 w½UF « Ê«Ëd  ≠„u d

تـمـكــنت قـوات احلـشــد الـشـعـبي في
محافـظة كـركوك من قتل 8 ارهابي
بــعـد مـحــاولـتـهم الــتـســلل من قـريـة

العزيزية بأجتاه البشير. 
وقال اعالم احلشد في بيان امس ان
(قوة من اللواء 16 باحلشد احبطت
مـحـاولـة تـسـلل لـعـنـاصـر داعش من
قرية العزيرية باجتاه قرية البشير),
واضـاف ان (تـلك الــقـوة تـمـكـنت من
قـتل 8 عــنـاصــر من داعـش و عـززت
ـنطقـة حتسبا ألي من وجودها في ا
).  فـي غـــضـــون ذلك أعـــلـــنت طـــار
هـجـرين عن عودة وزارة الهـجـرة وا
دفـعـة جـديــدة من الـعـوائل الـنـازحـة
إلـى مــنــاطـق ســكـــنــاهــا فـي قــضــاء
احلــويـــجــة بـــالــتـــعــاون مع قـــيــادة
العمليات وجهاز مكافحة االرهاب.  
وقال مـعاون مـدير عـام دائرة شؤون
الـــفـــروع في الـــوزارة عـــلـي عـــبــاس
جهاكير في بـيان امس منه ان (نحو
الف و30 نــــــازح عــــــاد الـى أمــــــاكن
ســكـــنــاهم االصـــلــيـــة في الـــقــضــاء
والـنــواحي الـتــابـعـة له) ,مـبــيـنـا أن
(فـرق الوزارة قـامت بـنـقل الـنـازح
مـن مــخـــيــمــات الـــنــزوح بـــحــافالت
خــصــصــتــهــا الــوزارة لـنــقــلــهم الى
مناطق سـكناهم االصلـية بالـتنسيق
مع قيادة الـعمـليات وجـهاز مكـافحة
االرهاب لتسهيل عملية دخولهم الى
مــــنــــاطـــقــــهم). وتــــابع ان (الـــوزارة
مستـمرة بتـأم عودة الـنازح من
اخملــيـمــات الى مـنــاطق سـكــنـاهم ),
قبلة ستشهد مشيرا الى ان (األيام ا
عـــودة اغـــلب االســـر الـــنـــازحـــة الى

ناطق احملررة). ا
وفي مــحـافـظــة االنـبـار أفــاد مـصـدر

مالبـسـاته). وحـررت
قوة أمـنـية مـخـتطـفاً
في مــنــطــقــة زيــونــة
بـبـغـداد. وذكـر بـيـان
امـس ان (الـــــقـــــوات
االمــنـــيــة فـي قــيــادة
الــعـــمــلــيــات حــررت
مخـتـطفـاً في مـنطـقة
زيــــــــونـــــــة بــــــــعـــــــد
اسـتــدراجه وخــطـفه
في ســــاحـــة الـــواثق
مـن قـــبـل عــــصــــابـــة
لـــلـــخــطف).  فـــيـــمــا
ســجـــلت مــحـــافــظــة
ثـنى حـالة انـتـحار ا
لرجل يبلغ من العمر
 50عاما في منزله
وسط مـــــــــديــــــــنــــــــة
الـــســمـــاوة.  واعــلن
مـــــــــــصــــــــــدر عـن ان
(رجالل قـــام بـــشــنق
نفـسه بواسـطة حبل
عـــــــــلـق فـي ســـــــــقف
غـرفـته حـيث  نـقل
جــــثـــــته الـى الــــطب
الـــــــعـــــــدلـي وفـــــــتح
األجـــــهــــزة األمـــــنــــيــــة

حتقيقا احلادث).
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وفي الـبـصـرة اقـدم مـجـهـولـون عـلى
ســرقـة رواتـب مـدرســ في مــدرسـة
مــــــتـــــــوســــــطــــــة فـي قــــــضــــــاء أبي
اخلـصــيب.وقــال مـديــر قـسم اإلعالم
في مـديــريـة تـربـيـة احملــافـظـة بـاسم
الــــقـــطـــرانـي في تـــصــــريح امس إن
(مـجهـولـ كـانوا يـسـتـقلـون مـركـبة
الك حـــــديـــــثــــــة ســـــرقـــــوا رواتـب ا
توسطة درسة البـشير ا التدريسي 

للـبنـ الواقعـة في منـطقـة حمدان),
مــبـــيــنــاً أن (الــرواتب الــبــالــغــة 29
مـــلـــيـــونــا و800 ألف ديـــنـــار تـــمت
صرف الى سرقتها خالل نقلها من ا

درسة). ا
ـــديـــريــة واوضـح الــقـــطـــراني ان (ا
تـــســـعى إلصـــدار بـــطـــاقـــات ذكـــيـــة
ـعـلـمـ الـعـاملـ في لـلـمـدرسـ وا
مدارس تـقع في األقضـية والـنواحي
لـيــتـسـنـى لـهم اسـتـالم رواتـبـهم عن
ـكـاتب بـدال من نـقل األمـوال طـريق ا

ـــدارس).  عــلى ـــصـــارف الى ا من ا
صعيد اخر دعا وزير الداخلية قاسم
األعـــرجي الــعـــشــائــر إلى مـــســانــدة

األجهزة األمنية لتحقيق واجبها. 
ـــــؤتـــــمـــــر واكـــــد األعـــــرجـي خالل ا
العـشائـري  في بـغداد (نـحن بحـاجة
إلى العـشائـر واحلكـومة ال تـستـطيع
كن أن ـساندتـها وال  ان تعمل اال 
نتخـلى عن انتمـائنا الـعشائري وعن

هذا الكيان الذي يجب أن يُصان).
واطن الى  داعيا العشائر وا

عـودنـا رئـيس احلكـومـة االحتـاديـة في بغـداد عـلى تـصـريـحاته الـتي تـتـدفق مـنذ
إجراء االسـتفتـاء في كردسـتان وحـتى تصـريحاته األخـيرة الـتي تضـمنت سيال
ــرة عــلى إن من الــوعــود الــتـي لم يــتــحــقق مــنــهـــا أي شيء حــيث أكــد هــذه ا
احلوارات مـستمرة رغم وجود من يـبعدنا عن بـعضنا ومن هذا الـتصريح يفهم
ــرء خـيـوط الـلـعـبــة سـواء بـ الـتـحـالـف الـوطـني أو في مـا بـ كــتـلـة الـقـانـون ا

وأجنحتها مع إقليم كردستان.      
في مـعـظم تـصـريـحــاته يـحـاول االنـتـقـاص من اإلقـلـيـم بل ويـعـمل عـلى إقـصـائه
ـعـلومـات غيـر دقـيقـة ومـشوشـة ولعل وتـشويـه سمـعته وتـسـطيح الـرأي الـعام 
عـاشات ومنذ عدة أشهر طارات وا ـنافذ وا كررة حول احلدود وا تصـريحاته ا
خـير دلـيل عـلى عدم مـصداقـية مـا يذهـبون إلـيه في أنهـا غيـر خاضـعة لـلسـيادة
سـتـمر حـقيـقـة أخرى تـتـقاطع االحتـاديـة حيث يـخـفي من خالل هـذا التـكـرار ا
تـمـامـا مع أطــروحـاته وهي إن الـســيـطـرة عـلى كل احلــدود الـعـراقـيــة الـتـركـيـة
شـكلة والعـراقية اإليـرانية من جـهة كردسـتان لقـوات حرس احلدود االحتـادية ا
مــنـذ عـام 2005م وهي تـتــبع وزارة الـداخــلـيـة االحتــاديـة جتــهـيـزا وتــسـلــيـحـا
وظـفـ وحجـته بأنـها يـجب أن تـخضع لـلتـدقيق وأوامرا أمـا موضـوع رواتب ا
فـإنـها فـريـة أخرى إذا مـا قـارنا مـا مـوجود فـي إقلـيم كـردستـان والـبالغ مـلـيون
ـتـقاعـدين ومـنـتـسبي الـرعـايـة االجتـمـاعـية مع ـلـيون مـوظف بـضـمنـهم ا وربع ا
وظف من ثـمانية مالي موظف األجزاء األخـرى من العراق حيث يقـترب عدد ا
ما ب حـقيـقي وفضـائي ناهيك عن اخملـالفـات الكبـيرة في مـوضوع التـعيـينات
ؤسسات اخلاصة ولم ؤسسات العسكرية واألمنية وغيرها من ا الوهـمية في ا
نـسـمع بـان احلـكـومـة االحتـاديـة طـلـبت من أي من مـحـافـظـات الـعـراق إخـضاع
ية غاية في الدقة موظفـيها للتدقيق علمـا بان اإلقليم يستخدم وعبـر شركات عا
والتـطور أسلوب البايومـتري لتحديد وكـشف أي خلل أو جتاوز أو تكرار هنا أو
هنـاك. ويدرك العراقيون قبل الـكردستاني مدى تـطور مطار اربيل الدولي ودقة
طـار بغـداد الـدولي وبشـهـادة سلـطة تـوقيـتـاته وخدمـاته ونـظافـته قـياسـا حـتى 
الـطــيـران االحتـاديــة والـدولـيــة وهـو يـرتــبط مـنـذ افــتـتـاحه مـع سـلـطــة الـطـيـران
وافـقة احلـكومـة االحتادية االحتادي بل وال تـقلع مـنه أو تهـبط فيـه طائـرة إال 
وما يـفعله رئـيس احلكـومة االحتاديـة مجـرد قرار سيـاسي يتم اسـتثمـاره دعاية
انـتـخابـيـة بـعـد أن جنـحت وسـائل الـدعـايـة الـتي يـسـيـطـر عـلـيـها هـو وحـزبه من
ـا يزيد في شـعبـيته وصوال إشاعـة الكراهـية واحلـقد ضد الـكرد وكردسـتان 

للوالية الثانية!
أما تصـريحه حـول طمـوحات الـكرد ومـنهـا االستـقالل التي تـطرق الـيهـا حيـنما

صرية: قال لصحيفة اليوم السابع ا
(الـبـعض ال يـريـد حل األزمـة ويـصـر عـلى إقـامـة وطن قـومي لألكـراد وهـذا حلم

وطموح لكننا نرفض ذلك بشكل كامل) 
ن سـبقـوه وآخرهم الـرئيس يذكـرنا هـذا التـصريح بـتـصريـحات قـادة العـراق 
األسبق صـدام حس الذي كـان يؤمن بحـقوق الكرد ودولـتهم لكنه يـريدها فوق
نكوبة بحكامها كوكب آخر(!) وهكذا حال كل من تسلم مسؤولية هذه البالد ا
حيث اخـتارت تلك احلكومات الطريق األكثر سهولة واألعظم همجية في التعامل
أسـاوية وما خلـفته للعراق من  مع القضـية الكرديـة وشهدنا جمـيعا نهـاياتها ا

دمار وتخلف وفقر وتدهور.
والـتـصـريــحـات الـنـاريـة والـلـئـيـمـة فـقـد جـرب نـظـام الـبـعث كل أسـلـحـة الـدمـار
الـشامل وكانت النتائج منذ  1958وحتـى يومنا هذا سقـوط تلو سقوط وفشل
ذريع في كل مـجاالت احلـياة حـتى غدت دولـة العراق واحـدة من افشـل وافسد
دول العـالم في الوقت الذي كان يفترض أن تكـون عكس ذلك تماما بعد إسقاط

نظام البعث.
ان أن تؤثر ا يستـطيع رئيس احلكـومة االحتادية أو أغـلبيته في الـبر وأخيـرا ر
ـا تـقـدمه للـمـواطـن عـلى خـيارات شـعب كـردسـتان حـيـنـمـا تتـبـاهى حـكومـته 
ان بـأننا وتقنـعهم بـاحتاد اختـياري حقـيقي ومـشاركة فـعليـة نقيـة نابـعة من اإل
شـركـاء اصـالء في هـذا الـوطن ال أن يـعـمل من أجل إفـراغ اإلقـلـيم من مـفـهـوم
ركزي الشمـولية وتهيـئة الطريق ألغلـبية تتمكن الفيـدرالية والعودة إلى احلـكم ا
من تـعـديل الـدسـتـور وإلـغاء الـفـيـدرالـيـة وتـكـريس مـفـاهـيم أخـرى  إسـقـاطـها
بإسـقاط نظام صدام حـس وإزاء ذلك تمنـينا لو قارن بـ ما يفعـله منذ اختار
احلل العـسكري واجـتيـاح كركوك وكـيف تصـرفت بريـطانيـا العـظمى مع شعب
وقـيــادة اســكـتــلـنــدا حــيـنــمــا قـررا االســتـفــتــاء عـلى االســتــقالل وأن لم تــفـعل
تصريحاته الكثيفة  فعلتها في مسح الذاكرة نرجو أن يتذكر كيف تصرفت هذه

الدولة العظمى مع جزء من شعبها!
ـطارات الـتـأثـير عـلى اخلـيارات لـيـست بـفرض احلـصـار وخـنق الشـعب وغـلق ا
وإيقـاف التعـامل مع البـنوك وإشاعـة الكراهـية والتـشكيك في
ـنـافـذ لـتـجـويع كل أمـر يـتـعـلـق بـاإلقـلـيم ومـحـاولـة غــلق ا
شــعب من خـمـسـة ماليــ إنـسـان واسـتـقـدام األجـانب
واالسـتعـانة بـهم إلذاللهم!?  الم تـفـعل كل ذلك ( لشـعبك

العزيز في شمالك احلبيب!) وما تزال!

اخلدمـيـة من الـتـعـطـيل حـيث يـكون
ـا ـئــة وذلـك  الــدوام فــيــهـا 100بــا
تشـهـده احملـافـظة من مـوجـة امـطار

غزيرة). 
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ومن جــانب اخـر افــاد مــصــدرأمـني
في اقليم كردستان أن  10أشخاص
سـقـطــوا بـ صـريع ومــصـاب عـلى
احلـدود الـعـراقـيـة الــتـركـيـة بـسـبب
وجـة برد شـديـدة عنـدما تعـرضهـم 
حاولوا الـتوجه إلى داخل األراضي
الـتركـيـة بـطـرق غـيـر رسـمـيـة. وقال
ـصدر فـي تصـريـح امس ان (سـتة ا
اشـخـاص لـقـوا مـصـرعـهم واصـيب
وجة اربعة اخرون جراء تـعرضهم 
بـرد شـديــدة قـرب نـهــر مـاوان الـذي
يفصل احلدود العراقـية التركية في

منطقة ميركسور شمال اربيل).
واضاف ان (هـؤالء حاولـوا الـتوجه
الى داخل االراضي الـتـركـيـة بـطـرق
ـعـنـيـة غـيـر رسـمـيـة وان اجلـهـات ا
ــــتـــوفـــ حتـــاول اســـتـالم جـــثث ا
صابـ من السلطات واالشخاص ا

التركية).
مشيرا الـى انه (لم يتم التـعرف بعد
.( ــصـابـ ـتــوفـ وا عـلى هــويـة ا
واعـــلـن مـــحــــافظ ذي قــــار يــــحـــيى
الـــنـــاصـــري عـن ســـقـــوط عـــدد من

ــطــريـة) دون ــوجـة ا ـنــازل في (ا ا
وقــوع اصـــابــات بـــشــريـــة مــؤكــداً
اســتــنـــفــار الــدوائــر اخلـــدمــيــة في
ـوجـة ـعــاجلـة اضــرار ا احملـافـظــة 

طرية التي شهدتها احملافظة. ا
وقال الـنـاصـري في بيـان إن (خـلـية
ازمة االمـطـار في احملـافـظـة بـاشرت
اعــمــالــهــا في ســاعــة مــتــأخــرة من
الـلـيل ووجــهـنـا الـدوائــر اخلـدمـيـة
ــطــريـة ــوجــة ا ــعــاجلــة اضــرار ا
والعـاصـفة الـهـوائيـة لـتي شهـدتـها

احملافظة ليلة البارحة).
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ـنازل واشار الى (سـقـوط عـدد من ا
دون تسـجيل خـسـائر بـشريـة فضال
عن سقوط عدد من االشجار واعمدة
ــا ادى الـى انــقــطــاع الــكــهـــربــاء 
التـيـار الـكـهـربـائي عن اجـزاء كـبـير

من احملافظة).
وتـــابـع ان (الــــدوائـــرة اخلــــدمــــيـــة
مـســتـمــرة في اعــمـالــهــا لـتــصـريف
كميـات ميـاه االمطار بـاالضافة الى
رفع االضـــــرار واالنــــــقـــــاض الـــــتي

خلفتها شدة الرياح).
 فيمـا توقعت الـهيئـة العامـة العامة
لالنـواء اجلـويـة والــرصـد الـزلـزالي
الـتـابـعـة لــوزارة الـنـقل ان الـسـحب
الـركـامـيـة الـرعـديـة مـاتـزال تـتـشـكل

وكـانت احملـافـظـة قـد قـررت تـعـطـيل
الـــدوام الــــرســـمـي بـــســــبب غـــزارة
االمطـار التـي هطـلت عـلى احملافـظة

اضية .  خالل االيام ا
وقــال مـــصــدر فـي بــيـــان ســابق ان
(احملـــافظ مـــثـــنى الـــتـــمــيـــمـي امــر
بتـعـطيل الـدوام الـرسمي السـتـمرار
هطول االمطار عـلى احملافظة وغرق
ــؤســـســات), مــعـــظم الـــشـــوارع وا
واضـاف انه ( اســتـثـنــاء الـدوائـر
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موسكو  –الزمان 
وقـَّع وزيــــر اخلــــارجـــــيَّــــة إبــــراهــــيم
اجلـعـفـريّ ونـائـب الـرئـيس الـروسيّ
تـري روغـوزين مـحضـر االجـتـماع د
ُـشـتـرَكة الـعـراقــيَّة- السـابع لـلـجـنة ا
الروسـيَّة في خـتام االجـتماعـات التي

عُقِدَت في العاصمة موسكو.
وأوضح اجلـعفـريّ في تـصـريح امس
في خـتـام االجـتــمـاع الـسـابـع لـلـجـنـة
ُـشـتـرَكــة الـعـراقــيَّــة-الـروسـيَّـة أنـَّه ا
(جــرت مـنــاقــشــة تــعــمـيـق الـعـالقـات
الـعــراقــيَّــة-الـروســيَّــة عـلى أكــثـر من
ـلـفـات ذات الـطـابع صـعـيـد ومـنـهـا ا
السـتـراتيـجيّ واحلـيـويّ اقتـصـاديّاً
وخـــدمــيّـــاً وصـــنـــاعــيّـــاً وجتـــاريّــاً
وزراعـيّـاً وكــلـُّـهــا بـاجتــاه واحـد هـو
ـــــصــــالح احلــــرص عـــــلى تـــــبــــادل ا

ُشترَكة). ا
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ُشـترَكة واصفاً (اجـتمـاعات الـلجنـة ا
بـأنــهـا تـُـشــكـل مُـنــعـطــفـاً نــوعـيّـاً في
االرتــقـــاء بـــالـــعالقـــات الــعـــراقــــيَّــة-
الـــروســيَّـــة إلـى أحـــسن مـــا تـــكــون),
وكـشف اجلــعــفـريّ عن (نــيَّـة الــعـراق
الـطــلب من روســيــا شــراء مـنــظــومـة
صواريخ دفـاعـيَّـة وان النــيَّـة مُنـعـقِدة
عــلى االســتــفــادة من هــذه الــفــرصـة
ونـحن نــدرس اإلشــكـاالت كــافــة ومـا
يُحـيـطهـا من صُـعُـوبات ونـعـمل على

تذليلها).
واضــاف (سـتــدخـل في حــيــز الــدولـة
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مـحـلـيـا بـســبب انـكـسـارات خـطـوط
الكـونـتـور في طـبـقات اجلـو الـعـلـيا
نبئ ومد رطوبي استـوائي . وقال ا
اجلوي في الهـيئـة صادق عـطية في
بــيـــان امس ان (تـــوقـــعــات هـــطــول
االمطـار الرعـدية تـتوقف بـعد الـيوم
اخلمـيس في مديـنة الـبصـرة وباقي
مـــدن اجلــنـــوب وتـــســـتـــمـــر فــرص
االمــطـــار الــرعــديـــة اخلــفــيـــفــة الى
ـعــتــدلـة احــيــانـا في وسـط الـبالد ا
وشمـالـهـا وقطـرات في مـدن الـفرات
االوسط وتــنـــعــدم في الــغـــربــيــة ),
واضاف ان (فـرص المـطـار سـتـكون
خـفــيـفــة عــلى مـنــاطق مــتـفــرقـة من
شــمـــال الـــبالد اضـــافـــة الى صالح
الـدين وشــمــال واسط وديــالى فـقط
فــقــد تــنــحــســر تــنــحــســر االمــطـار
ويقتصر الهطول في مناطق متفرقة
من مدن الشمال) ,ويوضح عطية ان
(طــقس يـــوم غــد اجلـــمــعــة يـــتــاثــر
ــرتــفع جــوي يــســبب اســتــقــرارا
مؤقتا وصحوا واجـواء معتدلة عدا
هـــطـــول زخـــات امـــطـــار في اربـــيل
وســلــيــمــانــيــة ودهــوك) ,وتـابع ان
ــقــبل ســيــكــون الــطـقس (الـســبت ا
طرة يبدأ من مدن الشمال ويتجه
ـدن واالمـطـار بـعـدهــا نـحـو بـاقـي ا

فيها تكون متفرقة).
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استمرار هطول
االمطار في
مختلف
محافظات
العراق

امـني في احملـافـظـة بـأن طـفـل قـتال
بـانـفـجـار عـبـوة من مـخـلفـات داعش
ـصدر في في نـاحـية كـبـيـسـة.وقـال ا
تصريح امس إن (عـبوة من مخـلفات
داعش انــفــجـرت عــلى طــفــلـ خالل
قيامـهمـا باللـعب في القرب مـنها في
ـا أدى الى مـقـتـلـهمـا في الـنـاحـيـة 
احلـــال). وتــــابـع ان (قــــوة امــــنــــيـــة
تـوجــهت الى مــكـان احلـادث ونــقـلت
اجلـثـتــ الى الـطب الـعــدلي). فـيـمـا
تمكنت قيادة عمليات بغداد من القاء
ركبات القبض على عصابـة لسرقة ا
في مـنـطـقـة الـكـرادة. وقـالت الـقـيادة
فـي بــــيــــان امس إنـه ( تــــفــــتــــيش
مـــنـــطـــقـــتـي حي اور والـــبـــســـاتـــ
والعـثـور على 10 قداحـة تـفجـير مع
جــهــازين مــوبــايل مــعــد لـلــتــفــجــيـر
وبنـدقيـة ومسـدس صوتي بـاالضافة
إلى فــتـيل لــلـتـفــجـيــر). الفـتـا الى ان
(قــوة مــشــتــركــة من الــلــواء الــثــالث
شـرطــة احتـاديـة ومـفــرزة من مـكـتب
مكـافحـة سرقـة العـجالت تمـكنـتا من
إلــقــاء الـقــبض عــلى عــصـابــة تــقـوم
بسـرقة الـعجالت في مـنطـقة الـكرادة
و تــــســــلـــــيــــمــــهـم إلى اجلــــهــــات

اخملتصة). 
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وبــشـأن اخــر افـاد مــصــدر امـني في
بـغـداد بـأن شـخـصـا انـتـحـر بـاطالق
الـنـار عـلى نــفـسه داخل مـنـزله.واكـد
ــــــصــــــدر في تــــــصــــــريـح امس ان ا
(شـخـصـا اقـدم عـلى االنـتـحـار داخل
منزله في مـنطقة سـبع قصور شرقي
بغـداد). مـبيـنـا انه (اطلق الـنـار على
نــــفــــسه مـن سالحـه الـــشــــخــــصي),
واضاف ان (قـوة امنـية طـوقت مكان
احلــادث ونـــقــلت اجلــثـــة الى الــطب
عـرفة العـدلي فـيمـا فتـحت حتقـيقـا 

(مـــســانـــدة الــوزارة في حـــفظ األمن
ة). واحلد من اجلر

مشـيراً إلى أن (مصـلحـة العراق هي
األولى ولـن نـــتـــنــازل عـن احلـــقــوق
اوالـــتــهــاون مـع من تــلـــطــخت يــداه
بــدمــاء الـشــعب) ,ومـضـى األعـرجي
إلى الـقــول ان (الـدكـات الـعــشـائـريـة
تـشعـرنـا بـالقـلق ونـحـتـاج إلى ثورة
عــشـائــريــة داخـلــيـة إلحــيـاء الــسـ
والـــقـــيـم والـــعـــادات والـــتــــقـــالـــيـــد

األصيلة). 
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