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ـانـيـة اعــلـنت  شـركـة الـطــيـران األ
لـوفــتـهـانـزا مع  اخلـطـوط اجلـويـة
الـــنــمــســـاويــة عن اســـتــنــافـــهــمــا
الــرحالت اجلــويـة إلى أربــيل بـدءاً
مـن يوم غـد االثـن بـعـد رفع قـيود
عـــلى اجملــال اجلــوي. وقــال بــيــان
ــنـتــظــر أن تــشـغل امـس انه (من ا
اخلـطوط اجلوية النـمساوية رحلة
يـومـيـة ب فـيـينـا وأربـيل بدءا من
غــد االثــنــ    بـــيـــنـــمـــا تـــخـــطط
لــوفـتـهــانـزا لــتـسـيــيـر رحالت بـ
فـرانـكـفورت وأربـيل يـومي الـسبت
)   واضـاف ان ـقـبـل والـثـالثـاء ا
ــنــتــظــر أن تــبــادر شــركــات (مـن ا
طـيـران أخـرى حـول الـعالـم بإعالن
اســتــئـنــاف رحالتــهـا إلى مــطـاري
أربـــيل والــســـلــيـــمــانـــيــة في وقت
الحـق).  فــيـمــا اكــد رئــيـس شــركـة
مـصـر لـلـطـيران لـلـخـطـوط اجلـوية
الــطــيــار شـريـف عـزت اســتــئــنـاف
رحـالتها اجلوية إلى أربيل  ابتداء
ـقـبل . وقال مـن يوم  13 نـيـسـان ا
عــــــــزت فـي تـــــــــصــــــــريـح امس ان
(الــتـشـغــيل سـيــبـدأ بـثالث رحالت
أســبـوعــيـة هي االثــنـ والــثالثـاء
ــقــرر أن تُــســيّـر واجلــمــعــة ومن ا
رحـلة رابـعة يـوم األحد ابـتداء من
قبل). وكانت احلكومة  16ايـلول ا
الــعــراقــيــة  قــد اعــلــنت اخلــمــيس
ــــــــاضـي عن فــــــــتـح مــــــــطـــــــاري ا
الــســلــيـمــانــيــة وأربـيل لــلــطــيـران
الـدولـي بـعـد اسـتـكـمـال اإلجراءات
الـقانـونية والـدستوريـة بالسـيطرة
ـطارين بـعد حظر االحتـادية على ا
دام أكــثـر من خــمـسـة أشــهـر الـذي
جـــاء كـــرد فــعـل ضــمـن ســلـــســـلــة
إجــــــراءات أخــــــرى عـــــلـى إجـــــراء
االســتـفـتــاء االنـفـصـال في  25 من
ـاضي. وبشأن اخـر أعلنت ايـلول ا
مـــديــريـــة مــرور أربــيـل   مــصــرع
وإصــابـة ثـمــانـيــة أشـخـاص خالل

إحــتـفــاالت أيـام عـيــد نـوروز.وقـال
ــديــريــة فــاضل ــتــحــدث بــاسم ا ا
حـاجي في تـصـريح امس ان (سـتة
حـوادث سيـر وقعت في اربـيل ايام
عــــيـــــد نــــوروز)   مــــوضــــحــــا ان
(احلــــوادث اســـفـــرت عـن مـــصـــرع
ثـالثـة مــواطـنـ واصـابــة خـمـسـة
آخـــريـن بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة ون
الــــــســـــبـب هـــــو عــــــدم االلـــــتـــــزام
ـــروريــة). وفي بـــالــتـــعــلـــيـــمــات ا
مــحـافـظـة كـركــوك انـفـجـرت عـبـوة
نـــاســفـــة في احـــتــفـــال لـــلــمـــكــون
ـنـاسـبة عـيـد  نوروز الـتـركـماني 

دون اإلعالن عن وقوع إصابات. 
الـى ذلك أدانت وزارة اخلـــارجــيــة
حـــادثــة إطـالق الــنـــار واحــتـــجــاز
الـرهـائن فـي مديـنـة تـريب جـنـوبي
فـرنـسا  مـؤكدة تـضامن بـغداد مع
بــــاريس فـي جــــهـــود مــــكــــافــــحـــة
ــتـحــدث الـرسـمي اإلرهــاب.وقـال ا
بـاسم الـوزارة أحـمـد مـحـجوب في
بـــــيــــان امس  إن (الـــــوزارة تــــدين
حـادث إطالق الـنار الـذي استـهدف
الـشرطة الفرنسية وعملية احتجاز
دينـة تريب الـرهائن الـتي وقعـت 
جـنوب فرنسا  وتعرب عن خالص
تـعـازيـهـا ألهـالي وذوي الـضـحـايـا
وتـمنياتها بالشفاء العاجل جلميع
) وأضــاف ان (الــعـراق ــصــابــ ا
مـتـضـامن مع فـرنسـا في جـهـودها
وقف ـكـافـحة اإلرهـاب  ويـجـدد ا
الـــــداعـي الى ضـــــرورة تـــــعـــــزيــــز
التنسيق والتعاون الدولي لضمان
اســتــئـصــال هــذه اآلفـة اخلــطــيـرة
الـــــتي تـــــهـــــدد امن واســـــتـــــقــــرار

الشعوب).
وبــعـث رئـيـس اجلــمــهــوريــة فـؤاد
مــعــصـوم  بــبــرقـيــة مــواسـاة إلى
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الـــفـــرنـــسي ا
مـــاكــرون  أدان فـــيــهـــا  االعــتــداء
اإلرهـابي الـذي اسـتـهـدف احـتـجاز
ـــــديــــنــــة رهـــــائن فـي مــــتـــــجــــر 
تــــــــــــــــــريـب وأدى إلى مــــــــقــــــــتل

وإصابة أبرياء.

عـضو ائتالف دولة الـقانون سامي
الــعـسـكـري ان األغـلـبـيـة الـوطـنـيـة
ــضـمـون والــسـيــاسـيــة كالهــمـا 
واحـد.وقال الـعسـكري في تـصريح
امـس (يــــبــــدو ان االخــــتالف بــــ
األغـلبـية الوطـنية والـسياسـية هو
فـي التـسـويق فقط)  مـوضـحا ان(
كونات األغـلبيـة الوطنيـة تتمـثل 
الــوطن امـا االغـلــبـيـة الـســيـاسـيـة
فـيغـلب علـيهـا الطـابع السـياسي)
ضمون هو األهم مـشددا على ان(ا
ـــقـــراطـــيـــة). وأضـــاف وهـي الـــد
ان(االغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة تـعني ان
هــــنـــاك كـــتـالً جتـــمع كـل الـــطـــيف
الـــعــراقـي ولــيس اغـــلــبـــيــة حــزب
)  مــشـيـراً الى ان(الــكـتل لم مــعـ
تـعـد مـتمـاسـكة عـلى أسـاس قومي
او طـــائــفي   وانه ســيــكــون امــام
الـكـتل حريـة االختـيـار للـدخول في
مـشـروع األغلـبـية الـسـياسـية وفي
ـقـابل سـتـكـون هـنـاك مـعـارضة). ا
ــكـتـب الـســيـاسي ولــفت  عــضـو ا
لـــتــيــار احلـــكــمــة الـــوطــني فــادي
الـشمري  الى ان االغلبـية الوطنية
ــشــروع األقــرب الى الــواقع هـــو ا
العراقي.وقال الشمري في تصريح
ان (مـانفهمه من تسـميتي األغلبية
الـوطنيـة واالغلبيـة السيـاسية بأن
االخــيـرة هي اغــلـبـيــة الـعـدد وهي
الــــتي تـــذهـب بـــاجتـــاه تــــشـــكـــيل
احلــكــومــة).وتــابع ان (مــانــطـرحه
كــتـيـار في األغــلـبـيـة الــوطـنـيـة ان
يـأتي فريق سـياسي مـنسـجم عابر
لــلـمـكـونــات ولـديه عـمق لــتـشـكـيل
فـريق يـنـسجم مع تـشـكيل حـكـومة
مـــقـــبــلـــة  في مـــقــابـل مــعـــارضــة

وطنية).
وأضـــــاف ان ( جـــــمـــــيع الـــــقــــوى
الــسـيــاســيـة مــتـفــقـة وتــعـتــقـد ان
مـوضـوعـة الـتـوافـقـيـة الـسـيـاسـية
التي حكمت العراق لم تعد ناجزة
 وانـنـا نـحـتـاج الى عـملـيـة تـغـيـير
فـي النـمطـية الـسـياسـية)  مـشددا
عـــــــلـى ان (االقـــــــرب الـى الـــــــواقع
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الـعـراقـي هـو األغـلـبـيـة الـوطـنـية).
ووصـف أم عام تيـار احلكمة في
الـــبـــصـــرة جـــواد الـــبــزونـي قــرار
وزيـــري الــنــفط جـــبــار الــلـــعــيــبي
والــنــقل كــاظم فــنــجــان احلــمـامي
واحملــافـظ اســعـد الــعــيــدانـي تـرك
الــتـيـار واالنـضـمـام إلى حتـالـفـات
أخـــــرى خلــــوض االنــــتــــخــــابــــات

قـبلة بـأنه (قلة مروءة). الـنيابـية ا
وقـــال الـــبــزونـي  في تـــصــريح إن
(تــيـار احلـكــمـة لم يــلـزم الـلــعـيـبي
وفـنـجان والـعيـداني بـأن يرشـحوا
انــــفــــســــهم ضــــمـن قــــائــــمــــتــــهـــا
ـقبل بل لـالستـحـقـاق االنتـخـابي ا
ان بــقــاءهم مــعــهـا يــاتي كــالــتـزام
اخـالقي ال اكـثــر خـاصــة وان تـيـار

احلـــكـــمـــة هــــو من جـــاء بـــهم الى
مــنــاصــبـهـم بـعــد ان كــانــوا خـلف
الـكـوالـيس العـوام طـويـلة من دون
ان تـمـد لـهم الـكـتـل الـسـيـاسـيـة يد
الـــعــون وتــســلــمــهـم مــنــاصب في

الدولة العراقية) بحسب قوله.
وعـن سبب عـدم ترشـحهم مع تـيار
احلـكـمة  قـال  البـزوني (اتوقع ان

ضــغـوطــا قـد مــورست عـلــيـهم من
الــعــبــادي السـيــمــا وزيــري الــنـقل
والــنــفط خــاصـة وان االخــيــر كـان
تــسـلــسـله رقم واحــد في الـقــائـمـة
االنـتـخـابـيـة لـلـتـيـار قـبـل ان يـغـير
مـوقـفه وينـسحـب برفـقة احلـمامي
والـعيداني بعد عودتهم من مؤتمر
اعادة اعمار العراق من الكويت). 
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وبـــعــد ان طــردت بــريـــطــانــيــا 23
دبـلـومـاسـيا روسـيـا اعـتـبـرت أنهم
جــواســيس  أعــلن قــادة عـدة دول
فـي االحتـــــــاد األوروبي بـــــــأنـــــــهم
يـدرسـون طـرد دبـلـومـاسـي روس
أو اتــخـاذ خــطـوات أخـرى  فــيـمـا
أعـلـنت وزارة خارجـية التـفـيا انـها
تـعـتـزم طـرد "دبـلـومـاسي أو أكـثـر"

من السفارة الروسية في ريغا.
وقــال قـادة تــشــيـكــيـا ولــيــتـوانــيـا
ـارك وايرلـنـدا إنهم يـفـكرون والـد
في اتـخاذ خـطوات إضـافيـة تشمل

. طرد دبلوماسي
أمـا رئـيس الـوزراء االيـرلـنـدي لـيو
فـارادكار  فقال إن حكومته ستقرر
ــقــبل إن كــانت مــطــلع األســبــوع ا
سـتـطرد دبـلـوماسـيـ عقب تـقـييم
أمـني. وقـال فارادكـار للـصـحافـي
"لـن نــــطـــــرد األشـــــخــــاص الـــــذين
يـعـتـبـرون دبلـومـاسـيـ حقـيـقـي

بشكل اعتباطي".
بــــــدوره  أكــــــد رئــــــيـس الـــــوزراء
ـاركي الرس لوكي راسـموسن الـد
أن حــــكـــومــــته تـــلــــقت "اإلشـــارات
الـــقـــويـــة" الــتـي صــدرت عـن قــادة
الــــتـــكــــتل  وقــــال إنه ســــيـــعــــقـــد
مــشـــاورات مع اعــضــاء حــكــومــته
الــتي "سـتــفـكـر بــشـكل جـدي خالل
ــقـبــلــة بــاتـخــاذ خــطـوات األيــام ا

إضافية".
وقـال مصدر في الرئاسة الفرنسية
اخلـميس إن باريس مستعدة كذلك

للتحرك.

حــلــفــائــهــا عــلى اتــخــاذ اجـراءات
واجـهة"  في تصريح تـهدف الى ا
نـقـلته وكـالـة االنبـاء الـروسيـة "ريا
نـوفوستي".  وقـال الفروف "ما زلنا
ال نرى وقائع  وغيابها يوحي بان
كل هــذا اسـتـفــزاز"  مـتـهــمـا لـنـدن
"بـالـتـحـرك لـدفع االزمـة مـع روسـيا

كن". أعمق ما 
واكـد بيسكوف ان "روسيا ال عالقة
لــهـا اطالقــا بـقــضـيــة سـكــريـبـال".
واضـاف "ال نـعلم مـا هي الـعنـاصر
الــتي أوردهـا اجلـانب الــبـريـطـاني
عـندما تبـاحث في قضيـة سكريبال
مـع نظرائه" االوروبـي اجملتـمع

في قمة في بروكسل.
وتــابع بـيــسـكــوف "ال نـعـلـم أيـضـا
مــاهـيـة االمـور الـتـي اتـفق حـولـهـا
قــــادة االحتـــاد االوروبي عــــنـــدمـــا

اعلنوا دعمهم لبريطانيا".

تـــــكـــــون روســـــيـــــا وراء هـــــجــــوم
سـالـزبري ولـيس هنـاك اي تـفسـير

كن". آخر 
وقـــــرر االحتــــــاد في هـــــذا االطـــــار
اســـــتـــــدعــــاء ســـــفـــــيـــــره الجــــراء
"مــشـاورات" في قــرار دانـتـه بـشـدة
اجلـمـعـة مـوسـكـو الـتي تـؤكـد مـنذ

البداية براءتها من هذه القضية.
وقـــال الــنـــاطق بــاسـم الــكـــرمــلــ
ــتـري بـيـسـكـوف لــلـصـحـافـيـ د
"نـــأسف التـــخـــاذ قـــرارات من هــذا
الـنوع مرة جديدة بناء على صيغة
رجح جدا+"  مـبديا االسف +مـن ا
مــجـددا الن لــنـدن لم تــزود روسـيـا

معلومات طلبتها حول القضية.
وقـــال وزيــر اخلـــارجــيـــة الــروسي
ســــيـــرغي الفــــروف اجلـــمــــعـــة من
هـانـوي ان الـسلـطـات الـبريـطـانـية
"تــقـــوم بــســعي مـــحــمــوم الجــبــار
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 قــال الـكـرمـلـ في بـيـان امس  إن
ـيـر بـوت الـرئـيس الـروسي فالد
سـيلتقي أمير قـطر الشيخ تميم بن
حـمـد آل ثاني في مـوسـكو يـوم غد
. وأفــاد الـــبــيــان (أنـــهــمــا االثـــنــ
ســـيـــبـــحـــثـــان تـــطـــور الـــعالقـــات
الـروسـية الـقطـريـة وقضـايا دولـية

وإقليمية).
وكـانت موسكـو قد اتهـمت اجلمعة
بــريــطــانــيــا بــدفع حــلــفــائـهــا الى
مـواجـهـة مـعـهـا بـعـد قـرار االحتـاد
االوروبي اسـتـدعـاء سـفـيـره لـديـها
دعــمـا لــلـنــدن في قــضـيــة تـســمـيم
جــاســوس روسي ســابق  وفــيــمـا
اعـلـنت بعض الـدول انهـا تفـكر في

اجراءات جديدة ضدها.
أدى حــــادث تــــســـمــــيم الــــعـــمــــيل
ـزدوج الـسـابق سـيرغي الـروسي ا
سـكريـبال وابـنته يـوليـا في الرابع
من آذ1ار/مـارس في سالزبري الى
أزمــة دبــلــومــاسـيــة بــ مــوســكـو
ولـــنـــدن والـى تـــدهـــور الـــعالقـــات
ـتوترة اصال بعدمـا أكدت رئيسة ا
احلــكـومـة تـيـريـزا مـاي ان روسـيـا

تقف "على األرجح" وراء احلادث.
واعـــلـن رئـــيس اجملـــلس االوروبي
دونـــالــد تـــوسك في قـــمــة االحتــاد
االوروبـي في بـــــروكــــسـل مــــســــاء
اخلـميـس ان قادة االحتـاد متـفقون
عــلى ان "يــعــتـبــروا مع احلــكــومـة
رجح جدا ان الـبريـطانيـة انه من ا
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احــبـطت قـوة امـنـيــة مـشـتـركـة في
مـــحــافـــظــة صـالح الــدين اعـــتــداء
لـتنظيم داعش قرب قضاء سامراء.
ـصـدر في تـصريح امس إن وقـال ا
(الــقـوات االمـنــيـة بـاســنـاد سـرايـا
الـسالم تـمـكـنـت من احـبـاط هـجوم
لـــداعش في قــاطـع الــفــرحـــاتــيــة)
واضــاف أن (هـذه الـقـوات تـمـكـنت
ايـضـا من قـتل الـعديـد من عـنـاصر
داعـش خالل االشـتـباكـات). واعـلن
احلــشـد الـشــعـبي عن تــفـتـيش 28
قـــريــة في جــزيـــرة أعــالي الــفــرات
ضــمـن عــمــلــيــات مـالحــقــة خاليــا
داعـش االرهابيـة.وقال بـيان العالم
احلـشـد امس ان (احلـشد والـقوات
االمـنية انـهت عمليـة دهم وتفتيش
لـثمـانيـة وعشـرين قريـة في جزيرة
أعـالي الـفـرات وتـأمـيـنـهـا بـالـكامل
مـن فـــلـــول داعش)  الفـــتـــا الى ان
ــطــهــرة بــلــغت 365 ــســـاحــة ا (ا
كـيلو متـراً طوالً في هذه اجلزيرة)
 واوضـح الــبــيــان ان (الـــقــطــعــات
الـــعــســـكــريـــة دمــرت مـــضــافـــتــ
لإلرهــابـيـ وعــثـرت عـلـى كـمـيـات
كـــبــيـــرة من االســـلــحـــة واالعــتــدة
وقــنـابـر الــهـاون وعـبــوات نـاسـفـة
وأحـزمـة نـاسفـة مـعـدة لـلتـفـجـير).
وعــثــرت مــديــريــة االســتــخــبـارات
الـعسكريـة على مخبـأ يحتوي على
 22 حـــزامــا نــاســفــا و 55 عــبــوة
نـاسـفة وعـدد كـبيـر من االعـتدة في
قـضاء راوة غربي محـافظة االنبار.
ـديـريـة في بـيـان امس إن وقــالت ا
(االسـتخبـارات العسكـرية في فرقة
ـــشـــاة الـــســابـــعـــة وبـــنــاء عـــلى ا

مــعــلــومـات اســتــخــبـاريــة دقــيــقـة
تـمـكـنـوا من السـيـطـرة واالسـتيالء
عـلى مخبأ يـضم كدسا للـمتفجرات
واالســـلـــحــة فـي قــريـــة خـــنـــيــفس
بــــقــــضــــاء راوة في احملــــافــــظـــة)
مـشـيرا الى ان (الـقوة عـثرت داخل
اخملــبــأ عــلى  22 حــزامــا نــاســفــا
جــاهــزا لالســتــخـدام و 55 عــبــوة
عــــلى شـــكل الــــغـــام ضـــد الـــدروع
وكذلك  55 صـاعق قاذفة باالضافة
الـى  26 رمـــــــانـــــــة يـــــــدويــــــة و7
ـتـفـجـرة ـواد ا كـيـلـوغـرامـات من ا
فـــــــضـال عن  4 بــــــــكـــــــرات اسالك
لـلـتـفـجـيـر وقـاذفـتـ ار . بي . جي
و دراجــة نـاريـة و بـنـدقـيـة قـنص).
فـــيــمـــا افــاد مـــســؤول مـــحــلي في
مــحــافـظــة ديـالى بــان قــوة امـنــيـة
مـشـتـركـة ضـبـطت مـضـافـة لداعش
فـي بـسـاتــ زراعـيـة شــمـال شـرق
احملـــافــظــة.وقـــال رئــيس مـــجــلس
ـقـدادية  عـدنـان الـتـمـيمي قـضـاء ا
فـي تـصـريـح امس ان (قـوة امــنـيـة
مــشـتــركـة قــامت بـتــدمـيــرمـضــافـة
لـداعش بـعـد ضـبطـهـا في بـسـات
حـنـبس  احـتـوت اسـلـحـة وذخـائـر
مـختلفة). كمـا اعلن مسؤول محلي
فـي احملـافــظــة عن مـقــتل واصــابـة
ثـالثـــة من احلـــشـــد الـــعـــشـــائـــري
بـانفجار عبـوة ناسفة. وقال رئيس
ـنـصـورية  راغب مـجـلس نـاحـيـة ا
الـــعــنـــبــكـي في تــصـــريح امس ان
(عـبوة نـاسفة انـفجرت عـلى مفرزة
لـلـحـشـد الـعـشـائـري قـرب بـسـات
الـزور شرقي الـناحـية مـا اسفر عن
مــقــتل احــد عــنــاصــرهــا وإصــابـة
اثـنـ أخـرين بـجروح)  مـبـيـنا ان
(الـقـتيل نـقل إلى الـطـبابـة الـعدلـية

سـتشـفى لتـلقي واجلـريحـ الى ا
الــعالج). وبـشـأن اخــر اكـد مـصـدر
ان قــوة امـنـيــة مـشــتـركـة اعــتـقـلت
شــخـصـ لـالشـتـبــاه بـتـورطــهـمـا
ــــة قـــــتل قـــــرب قـــــضــــاء بـــــجـــــر
صـدر في تـصريح بـعـقوبـة.وقـال ا
امـس ان (قــوة امــنـــيــة مــشـــتــركــة
اعـــتـــقــلـت شــخـــصـــ في اطــراف
الــقــضــاء لالشــتــبـاه بــتــورطــهــمـا
ـة قـتل قــبل نـحـو اسـبـوع) بــجـر
عتقل  نقلهما مشيرا الى ان (ا
الى مـركز امني لـلتحـقيق). وكشف
ـــقــــداديــــة في رئــــيس مــــجــــلـس ا
احملــافــظــة عــدنــان الــتــمــيــمي عن

الـعثـور على مـقبـرة جمـاعيـة تضم
رفـــات خــــمـــســـة اشـــخـــاص قـــرب
ضـفــاف الـنـهـر.واكـد الـتـمـيـمي في
تـــصـــريح امس ان ( قـــوة امـــنـــيــة
مــشـتــركــة عـثــرت اثـنــاء عــمـلــيـات
تمشيط ضفاف نهر ديالى من جهة
حـوض الزور عـلى مقـبرة جـماعـية
تـضم رفـات خـمسـة اشـخاص وفق
ـؤشـرات االولـية)  وتـابع انه (لم ا
تـعـرف هـويـة الـرفـات بـشـكل دقـيق
بـالـوقت الراهن وسـيـتم نقـلـها الى
الـطبـابة الـعدلـية). في غـضون ذلك
قـال مصـدر محـلي في احملـافظة ان
تــسـعـة مـدنـيــ اصـيـبـوا بـجـروح

بـيـنـهم خـمس نـسـاء بـحـادث سـير
صدر عـلى طريق رئيـسي . وافاد ا
فـي تـصــريح ان (تــســعــة مــدنــيـ
بـــيــنـــهم خـــمس نــســـاء وطــفـــلــ
اصـيـبـوا بـجـروح بـحـادث تـصـادم
- بـ مركـبتـ على طـريق خـانق

ــصــابـ  كالر)  واضــاف ان (ا
نـقلـهم الى مركز طـبي قريب لـتلقي
ـــنــافــذ الـــعالج). والــقـت هــيـــئــة ا
احلــدوديــة الــقــبض عــلى مــســافـر
يـــحـــمـل فـــيـــزا مـــزورة في مـــطـــار
الـنجف الـدولي .وذكر بيـان للهـيئة
امـس انه ( إلــقــاء الــقــبض عــلى
مـــســـافـــر عـــراقـي من قـــبل مـــركـــز
جــوازات مــطـار احملــافـظــة يــحـمل
فـيـزا شنـگن مزورة)  الفـتا الى انه
( اتــخـاذ االجــراءات الـقـانــونـيـة
ـسـافـر وأحـالـته لـلـقـضاء). بـحق ا
مـن جـهــة اخــرى فــتــحـت حــكــومـة
الـبـصـرة احملـلـية حتـقـيـقـاً بـحادث
ـتـنـزهـات ســقـوط لـعـبـة في احــد ا
وسـط احملافظة ما أدى الى تعرض
 20مـواطنـاً الى اصابات مـختـلفة.
وقال بيان امس ان (احملافظ اسعد
الـــعـــيــدانـي وجه بـــفــتـح حتــقـــيق
دني واألدلة بـالتعاون مع الـدفاع ا
اجلــنـائـيــة لـلـوقــوف عـلى حـقــيـقـة
احلــادث وذلك بـعـد أن تـفـقـد مـوقع
ـــــــــــــرضـى فـي احلــــــــــــــادث وزار ا
ـستشـفيات). وكـانت دائرة صحة ا
احملــافــظــة قـد كــشــفت عن ارتــفـاع
حـصيلة االصابات الى  20 اصابة
متوسطة وخفيفة . واعلنت اللجنة
االمـنــيـة في مـجـلس احملـافـظـة عن
تسلم  9 صـيادين مع زوارقهم بعد
احـتجازهم في ايران بتهمة جتاوز

ياه االقليمية.  ا
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أعـــلــــنـت وزارة اخلــــارجــــيـــة
األمريـكية عن فـوز عشـر نساء
بــجـــائـــزة الـــوزارة (لـــلـــمــرأة
الـــشـــجــاعـــة) لـــعــام 2018من
بـيـنـهن الـعـراقـيـة عـلـية خـلف
عروفة بـ(أم قصي) صالح  ا
وريـتانـية مـعلـومة سـعيد  وا
بنت بالل. وقال بيان امس ان
(سيـدة امريـكا االولى مـيالنيا
تـرامب مـنـحت جـوائـز لـنـساء
أكـثــر شـجــاعـة في الــعـالم من
بــيـنــهن أم قـصي الــعـراقــيـة)
واضــاف ان (الـــقــائــمــة لــهــذا
الـعــام تـضـمــنت كل من  رويـا
الـــســادات من أفــغـــانــســتــان
وأورا إيـــلـــيــــنـــا فــــارفـــان من
غـــواتـــيـــمـــاال  وجـــولـــيـــســـا
فـــيالنـــويــفـــا من هـــنــدوراس

وعـليـة خـلف صـالح من الـعراق
ومــاريـــا إيــلـــيــنـــا بــيـــريــني من
ــان عـمــروفـا من إيــطـالــيـا  وإ
كازاخـسـتان  وفـريدي روشـيتي
من كـوسوفـو  ومـعلـومـة سعـيد
بــــنت بـالل من مــــوريــــتــــانــــيـــا
وكـــــودلف مــــوكــــاســـــاراسي من
رواندا  وسيريكـان كارونسيري
من تايالند)  واوضح البيان ان
(مــــيالنــــيــــا تـــــرامب وســــلــــمت
اجلـوائـزبـ الـفـائـزات ). وتـابع
ولودة في البيان ان ( ام قصي ا
مـحافـظـة صالح الـدين  مـعـروفة
بـدورهـا الــبـطـولي في إنـقـاذ 58
مــتـطــوعـا عـســكـريــا من مـجـزرة
سـبـايـكــر الـتي ارتـكـبـهـا تـنـظـيم
داعش في حـــزيــران 2014 وراح
ئات من طلبـة الكلية ضحيتهـا ا
العسكـرية في تكريت)  واضاف
تـطوع ان (ام قصي شاهـدت ا
وهم يرمـون بـأنفـسـهم في النـهر

هـــربــا من الـــدواعش  وأنــقــذت
منهم  58 وأخفـتهم في مـنزلـها
وأخرجت لهـم بطاقـات هوية من
جــامـعــة مـحــلـيــة إلخـفــائـهم عن

عناصر تنظيم داعش). 
وكـــان رئــــيس الــــوزراء حــــيـــدر
الـعبـادي أمر أثـنـاء استـقـباله أم
ـنـحـهـا (وسـام الـوطن) قـصي 
ـــــــنح وهـــــــو أعـــــــلـى وســـــــام 
. وفي هــذا الــســيــاق ــواطــنــ
عدت وزارة اخلارجيـة نبأ تكر
أم قُــــصي من قــــبل اخلـــارجـــيـــة
األميـركـية تـعبـيـراً عن (االهتـمام
ــرأة. وقــال ــا قــامت به هــذه ا
الـنـاطق الــرسـمي بـاسم الـوزارة
أحـــمـــد مـــحـــجـــوب  إن (وحــدة
العراقي وتكاتفهم هي الصانع
احلـقــيـقي لـلـنــصـر  وأن الـعـالم
يحصد اليوم نتائج هذا النصر
 وهـــو يــتــطــلـع إلى االســتــقــرار
واألمن بــعـد الــتـضــحـيــات الـتي

قدمها الـعراقيون)  واضاف  أن
ــرأة الــعـــراقــيــة الــذي (صـــبــر ا
مــثــلــته أم قــصي يــعــد تــمــثــيالً
ـــرأة مـــشـــرفـــاً  حـــيث قـــدمت ا
اذج بـطـوليـة خـالدة الـعراقـيـة 
خالل احلـــــرب ضـــــد تـــــنــــظـــــيم

داعش).
من جـهته  أكـد مـروان اجلـبارة
تـحـدث الـرسمي بـاسم مـجلس ا
شـيـوخ عـشـائـر مـحـافظـة صالح
الــــديـن  في تــــصـــــريح امس أن
ـــثــال الـــذي قــدمـــته أم قــصي (ا
التي تـنـتمي إلـى احملافـظة وإلى
عـــشــائــر اجلــبــور الـــتي قــاتــلت
تـــنــظــيم داعـش بــضــراوة حــتى
ــته في احملــافــظــة وفي كل هــز
ـا يـجـدد فـينـا األمل الـعـراق  إ
ـضـيـئة بـأن مثل هـذه الـنـماذج ا
هـي الـكـفــيـلــة بـتــعـزيــز الـوحـدة
الوطنية والـقضاء على كل الف
ـا حـاول األعـداء زرعـها الـتي طا

ب أبناء الوطن الواحد). 
 وعـبـرت ام قـصي عن سـعـادتـها
بـهذا الـفـوز مـعربـة عن (شـكـرها
للباري عز وجل الذي مكانها من
ان تـكـون عـامال في انـقـاذ ارواح

.( ثلة من الشباب العراقي
مــؤكــدة ان (عــمــلــهــا هــو واجب
وطني امـلته عـليـها تـربة بالدها
وانتمائـها الى وطنهـا وحرصها
ــواطـنـ من عـلى االخــوة بـ ا

الشمال الى اجلنوب).
وسـبق لـوسـائل االعالم احملـلـيـة
ان غـــــطـت تـــــفـــــاصــــــيل الـــــدور
ـواطـنة ام الـبطـولي الـذي ادته ا
قصي. كـما قامت عـشائـر مناطق
الـفـرات االوسط واجلـنـوب الـتي

يـنـتمـي اليـهـا الـشـبـاب الذين 
انـقـاذهم بــزيـارة الى عـشـيـرة ام
قصي لـتقـد الشـكر واالعـتراف
ـا قـدمــته من جـهـود بــالـعـرفــان 

االنقاذ.
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كــشف الــنـائب عـن حتـالف الــقـوى
الـــعـــراقـــيـــة  رعـــد الـــدهـــلـــكي عن
االســبــاب الــتي تــقـف وراء عـزوف
ـواطـنـ عن اسـتالم الــكـثـيـر من ا
بـــطــاقـــة الــنــاخب   مـــشــيــرا الى
وجــــود بــــعض اجلــــهــــات تــــقـــوم
ال العام من اجل شراء بـتسخير ا
الـذ االنتـخابـية . وقـال الدهـلكي
لـ (الـزمـان) امس ان (هنـاك الـكثـير
ـــواطــــنـــ فــــقـــدوا الــــثـــقـــة مـن ا
ـانـيـ ـسـؤولـ وكـذلك بـالـبـر بــا
نــتـيـجــة الـوعـود الـتي لـم يـتـحـقق
شـــيئ مـــنــهـــا طـــيــلـــة الــســـنــوات
ـــاضـــيــة)  كـــاشــفـــا عن (وجــود ا
ـســلـحــة الـتي بــعض الــعـنـاصــر ا
تــسـيــطــر عـلى مــنـاطق عــدة تـزرع
واطـن في حال عدم الـرعب ب ا
تـــصـــويـــتــهـم لالشـــخــاص الـــذين
يـــفـــرضـــون عـــلـــيـــهم مـــا ادى الى
الـعـزوف عـن حتديـث الـبـيـانات او
اسـتالم البـطاقة)  وتـابع الدهلكي
ان (بــعـض االطــراف الــســيــاســيـة
ـال الـعام تـقـوم حـاليـا بـتسـخـير ا
مـن اجل شـراء الــذ االنـتـخــابـيـة
ــفـوضــيـة تــشــخـيص ذلك وعــلى ا
والـــعــمـل عــلى اســـتــبـــعــاد هــؤالء
ال الـعـام وضـمان لـلـحـفـاظ علـى ا
عـدم عودتـهم الى السـلطة)  داعـيا
ـفـوضـية الى (بـذل جـهود كـبـيرة ا
مـن اجل ايـــــصــــال الــــبـــــطــــاقــــات
االنــتـخــابــيـة لــلـمــواطـنــ وكـذلك
تـوفير مناخ والـيات لضمان اجراء
انـــتــخـــابــات نــزيـــهــة بــعـــيــدا عن
الـضغـوطات التي تـمارسـها بعض
). وافـاد ـواطــنــ اجلــهــات عــلى ا
عـــضــو مـــجــلس قـــضــاء الـــكــرمــة
ـحـافـظـة االنبـار عـارف الـشعالن
بـأن  جهات متنفـذة تستخدم طرقا
غـيـر شـرعـية وقـانـونـية لـلـحـصول
عــــلى أصــــوات انـــتــــخـــابــــيـــة في
احملــــافـــظـــة. وقـــال الــــشـــعالن في
تـــصــريح امس ان (هــنــاك جــهــات

مــتـنـفــذة في احملـافــظـة تـســتـخـدم
وارد الـعـامة ـال الـعـام وا طـريق ا
ومــــــوارد الـــــدولـــــة ونــــــفـــــذوهـــــا
وامــكـــانــيــاتــهــا لــلــحــصــول عــلى
أصــوات انــتــخــابـيــة بــطــرق غــيـر
شـرعـيـة وغـيـر قـانـونـية)  وطـالب
ـــعـــنـــيــة بـ الـــشـــعالن اجلـــهـــات ا
(الـــتـــدخل والـــتـــحـــقـــيق فـي هــذه
الــعـمـلــيـة). بـدوره   دعــا  الـنـائب
جــاسم مـحـمـد جـعـفـر الى تـشـكـيل
منظمات شبابية ونسوية وطالبية
حلـث الــتــركـمــان لــتــســلـم بــطــاقـة
الـناخب.وقـال البيـاتي في تصريح
كـون مـطـالب بـتـشـكيل امـس ان (ا
منظمات شبابية ونسوية وطالبية
ومــهـنـيـة طـوعـيــة حلث الـتـركـمـان
الـــذهــاب الى مـــقــرات مــفـــوضــيــة
االنـتخـابات لـتسلم بـطاقـة الناخب
والـيـد االربعـة االخـيرة وخـاصـة ا
ــشــاركــة الـــذين ســيــشـــمــلــون بـــا

جديدا)   
موضحا ان (الذين استلموا بطاقة
الـناخب مـن الناخـب الـقدامى من
ـئـة ـكـون اكـثـر من  30 بـا ابـنـاء ا
ـــوالــــيــــد االربـــعــــة اجلـــدد ومـن ا
ـئة   في وقت ان اسـتـلـموا 55 بـا
ن تسلمو كون الكردي  نـاخبي ا
بـــطـــاقــاتـــهم جتـــاوزا نــســـبــة 90
ــئــة)   وشـــدد الــبــيــاتي عــلى بـــا
ـــنـــظـــمـــات (اهـــمــــيـــة حث هـــذه ا
لــلــمـشــاركــة الــفـاعــلــة في تـلــعــفـر
ـوصل وكركوك والـطوز الن تلك وا
االنـتخـابات مـصيـرية وخـاصة في
كـــركــــوك). ورفض زعـــيم الـــتـــيـــار
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر فــكـرة
االغــلـبـيـة الـسـيـاسـيـة الـذي يـدعـو
الـيه بعض الكتل في العراق. وقال
الـصدر في معـرض رده على سؤال
مـوجـه اليـه من احـد اتـبـاعه بـشأن
اعـتـماد مـبـدا االغلـبـية الـسـياسـية
كــحل او مــنـفــذ لـكــثـيــر من االمـور
ـفـسدين الى الـسـيـاسـية ودخـول ا
هــذه االغـلـبـيـة انه ( لـيس مع هـذه
الــفـكـرة حـالـيـا). وبـشـأن اخـر رأى
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