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نــاقش اجملــلس الــوزاري لألمن
الوطـني عقود الـتسلـيح وعقود
ـــعـــدات واالجـــهــزة جتـــهـــيــز ا
االمنـية والـعسـكريـة كمـا بحث
االســتــمــرار بـــعــمــلـــيــة تــأمــ
احلــدود إلبـعــاد خـطــر االرهـاب
ـــــكـــــتب عن الـــــعـــــراق.وقــــال ا
االعالمي لرئـيس الوزراء حـيدر
الـــعــــبـــادي في بــــيـــان امس إن
الــعـــبـــادي تـــرأس اجـــتـــمـــاعــاً
لــــلــــمـــــجــــلس الـــــوزاري لألمن
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــي نــــــــــــــــاقـش
خالله(االستمـرار بعملـية تأم
احلـدود الـعـراقـيـة إلبـعـاد خـطر

االرهــاب عن الــعــراق حــيث 
عرض تقرير مفصل عن الوضع
فــي احلـــــــــــــــدود واخلـــــــــــــــطـط
لـتــأمـيـنـهـا).وأضـاف  أنه(جـرى
ايضـا منـاقشـة مشـاركة الـعراق
في مــؤتـمــر بـاريـس لـتــحـشــيـد
كافحة تمويل االرهاب اجلهود 
الــذي سـيــعــقـد في  26نـيــسـان
 2018واهــمـــيــتـه في تــعـــبــئــة
ـــنع اجلـــهـــود وتـــكـــريـــســـهـــا 
ته في االرهـاب الذي تـمت هـز
العراق وخشية العالم ان ينتقل
ـشـاركة  70دولة لـدول اخرى 
و 15مـنـظـمـة دولـيـة واقـلـيـمـيـة
ـكافـحة ووكـاالت متـخـصصـة 
االرهـــاب). واوضح الــبــيــان أن
(اجملــتــمـــعــ نــاقــشــوا عــقــود
الــتـــســلـــيح وعـــقـــود جتــهـــيــز
ـــعـــدات واالجــهـــزة االمـــنـــيــة ا
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والعسكـرية الى جانب عدد من
ـدرجـة في ـواضــيع االخـرى ا ا
جــــدول االعــــمــــال والــــقـــرارات
والـتــوجـيــهـات الــسـابــقـة). من
جـهـة اخـرى  دعت الـنـائـبة عن
ائـتـالف دولـة الــقــانـون عــالــيـة
نصيـف العبادي بـصفتـه القائد
ــســلـحــة إلى الــعــام لـلــقــوات ا
تـفــعــيل مـلف عــودة مــنـتــسـبي
وزارتي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة
فسـوخة عقـودهم إلى اخلدمة ا
وعـدم الــطــعن في الــبــنــد الـذي
الية.وقالت وازنة ا يخصهم با
نـصيف في بـيـان انه(سبق وأن
أكـدنـا ألكـثـر من مـرة أن قـضـيـة
ـفسـوخة ـنتـسـب األمـنيـ ا ا
ـكن الـنـظـر إلـيـهـا عـقــودهم ال 
بـطـريـقة سـطـحـيـة من دون فهم
تفـاصيـلهـا وحيثـياتـها فـاليوم
ال بد من إعـادة تقـو ما حصل
ــنـــتـــســبي الـــدفــاع من إربـــاك 
والــداخــلـيــة خالل مــدة احلـرب
عـــــلـى داعش) مـــــشـــــيـــــرة الى
ان(هناك مصاب وأن هناك من
اســتـشـهـد أحـد أفـراد عـائـلـتـهم
وهـنـاك من كـابـدوا ظـروفـاً فوق
طــاقـــة الــبـــشــر).وشـــددت عــلى
(ضــــرورة أن يـــبــــاشــــر رئـــيس
ــلف الــوزراء بـــتــفـــعــيل هـــذا ا
ـــنـــتـــســـبــ وإعــادة جـــمـــيع ا
ـفــسـوخــة عـقـودهم األمـنـيــ ا
وأن ال يـطــعـن في الــبــنــد الـذي
ــالــيـة ــوازنـة ا يـخــصــهم في ا
ثـلي مـطـلـقـاَ وأن يـنـفـذ إرادة 
الشعب العراقـي عندما وضعوا
تــخــصــيــصــات لــلــمــفــســوخــة
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وازنة). عقودهم في ا
الى ذلك كشف مصـدر في قيادة
عـــمـــلــيـــات ديــالـى عن تــدمـــيــر
مـضــافــتــ ودراجــة نــاريـة في
عـمــلـيـة وادي ثالب الـعـسـكـريـة
ضـمن قاطع حـوض حـمرين في
ــصــدر في احملــافــظــة . واكــد ا
تــــــصـــــريح امـس ان (نـــــتـــــائج
الـعمـلـية الـعسـكـرية الـتي جرت
فـي وادي ثالب هـي تـــــدمــــــيـــــر
مضافت لداعش ودراجة نارية
محـورة كانت تـستـخدم من قبل
) واضاف ان هؤالء االرهـابـي
(الـعـمـلـيـة اسـهـمت في تـمـشيط
مـــنـــاطـق واســـعـــة من الـــوادي
ناطق القريبة منه النهاء اي وا
وجـــود خلـاليـــا داعـش). وكـــان
قائـد عمـليـات احملافـظة الـفريق
الـركن مـزهـر الـعـزاوي قـد اعـلن
عن انــطالق عـمــلــيـة عــسـكــريـة
واســـعـــة في وادي ثالب ضـــمن
حــوض حـمــرين لـتـعــقب خاليـا
داعـش.وقـــــــال الــــــعـــــــزاوي في
تـصـريح امس إن (قـوات أمـنـية
مــشـــتــركـــة وبــدعم مـن طــيــران
اجلــيش انـطـلــقت من مـحـورين
لـتـعــقب خاليـا داعش في وادي
ثـالب ضــمن حـــوض حــمــرين)
وأضــاف أن (الــعــمــلــيــة جـاءت
بـــــنـــــاء عــــــلى مــــــعـــــلـــــومـــــات

استخبارية).
 وبـــشـــأن اخـــر اكـــد الـــعـــزاوي
(اصدار تـوجـيهـات باعـادة فتح
غلـقة داخل احملافظة). الطرق ا
واعلن قـائمـقام قـضاء اخلالص
في احملافـظة عـدي اخلدران عن
اعــــادة فــــتـح طــــريق بــــغــــداد-
كـــــركـــــوك بـــــعـــــد اغـالقه عـــــدة

ســاعات.
وقــــال اخلــــدران في تــــصــــريح
امس ان (طـريق بـغـداد-كـركـوك
اعــــيـــد افـــتـــتـــاحه امـــام مـــرور
ــــركـــبــــات بـــعـــد اغـالقه عـــدة ا
ســاعــات من قـــبل مــتــظــاهــرين
رافضـ لقـرار نقل قـائد شـرطة
احملـــافــــظـــة).  وفـي وقت الحق
قـرر مــجـلس احملـافـظـة الـتـريث
في تـــطـــبـــيق االمـــر الــديـــواني
الــصـادر بــنــقل قــائـد الــشــرطـة

جــاسم الـسـعـدي الـى مـحـافـظـة
الــبـصـرة.وقـال الــدايـني رئـيس
مـجلس احملـافـظة عـلي الـدايني
في تــصــريح امس إن (اجملــلس
عـقــد جــلـســة طـارئــة بـحــضـور
اغلب اعضائه تناولت ملف نقل

السعدي الى البصرة).
ومشيرا الى ان (االجتماع خرج
بــثالثـة قــرارت هي الــتـريث في
تطـبيق االمـر الديـواني الصادر
بنقل قائد الشرطة وتشكيل وفد
ـقــابـلــة رئــيس الـوزراء حــيـدر
الــعــبـادي لــشــرح وجــهــة نــظـر
مــــجـــلـس احملـــافــــظــــة حــــيـــال
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كــشف مــســؤول أردني عن مــوعـد
أولي لـتــنـفـيــذ مـشـروع مــد أنـبـوب
لـلنفط من العراق إلى مصر مرورا
بــاألراضـي األردنــيــة.وقــال رئــيس
مــجــلـس الــنــواب األردني عــاطف
الـــطــراونـــة في تـــصـــريح امس ان
ـشــروع قـيـد الــتـنـفـيــذ وهـنـالك (ا
ـــان مـــوافـــقــــات أولـــيـــة مـن الـــبـــر
الـعراقي وتقديرات لتكلفته وحتديد
ـساره) وأضـاف (نحن مـتفـائلون
بـتـنـفـيــذ هـذا األنـبـوب الـنـفـطي في
الــقــريـب الــعــاجل).وكــانت وزارتــا
الـنـفط والـطـاقـة في كل من الـعراق
واألردن قـــد وقع في  15تـــشــرين
الـثاني للعام  2015 مـذكرة تفاهم
لـلـتـعــاون في مـجـال الـنـفط والـغـاز
الـــطـــبــيـــعـي.وقــال بـــيـــان امس ان
(احلــكــومــة الــعــراقــيــة وافــقت في
الــثــانـي من نــيــســان  2017عــلى
إقـــامـــة مـــشـــروع أنـــبـــوب الـــنـــفط
الـبصـرة - العـقبـة األردنيـة بتـكلـفة
نــحـو  5.6مــلـيــار دوالركــمـا وافق
مــــــجــــــلـس الــــــوزراء األردنـي في
ـاضي عـلى اخلــامس من شـبــاط ا
سـتثمر كلفة ـشروع.وسيتحمل ا ا
مــد األنــبــوب حــيث ســيــســتــعــيـد
ـستـثمـر تكـاليـفه من خالل األجر ا
الـذي ستدفـعه احلكومة الـعراقية)
واضـاف ان ( مـدة إجنـاز مـشروع
أنـبوب النـفط ب البـلدين تسـتغرق
ــقــرر أن يــتم  25عــامــاً وان مـن ا
تـصـديـر مـلــيـون بـرمـيل يـومـيًّـا من
اخلـام الـعـراقي إلى األردن ومـنـهـا
 150ألف بـرميل لتـشغيل مـصفاة
الـزرقـاء) واوضح الـبـيـان ان ( مد
األنـبوب العراقي إلى ميـناء العقبة
ـتـجه ـسـافــة عـلى الـنــفط ا يـوفــر ا
غـرباً نحو أوروبا وشمال إفريقيا
ـرور من بـحـر اخلـليج وسـيـجـنبه ا
ومضيق هرمز إلى بحر العرب ثم
ــنـــدب ثم الــبـــحــر مــضـــيق بـــاب ا
األحــمــر حــتـى قــنــاة الــســويس).
ـدني في اعـلـنـت مـديـريـة الـدفـاع ا
مـحـافظـة كـركوك أن الـسنـة الـلهب
ارتـــفـــعت قـــرب حـــقـل نـــفـــطي في
كــركـــوك بــســـبب فــضالت الـــنــفط

األسود غربي احملافظة.

الـعسـكريـة في الـفرقـة العـاشرة
ألـقــوا الـقــبض عــلى اثــنـ من
ــتــنــكــرين حـاوال اإلرهــابـيــ ا
الـــفـــرار من مـــديـــنـــة الـــرمــادي
بــاجتـاه الـفــلـوجـة) مـبــيـنـا ان
(عـــمــلـــيـــة الــقـــبض تـــمت وفق
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
وتــضــيــيق اخلــنــاق عــلــيــهــمـا
ونصب كم مـحكم في سيطرة
ـنـطـقـة اجلـسـر الـفـلـسـطـيـني 
اجلــــرايـــشـي ضـــمـن الـــطــــريق
السـريع في احملافـظة وهـما من
ـطلـوبـ للـقـضاء وفق أحـكام ا

ادة  4إرهاب).  ا

ـرشحـات لالنتـخابات واحدى ا
بعـد أن كانـوا محـاصرين داخل
بنى) وتابع  ان (سـتة جـنود ا
اصـيـبـوا بـتـفــجـيـر االنـتـحـاري
الــذي اسـتـهـدف قــوة عـسـكـريـة
كــانت تــقـوم بــاسـتــطالع مـوقع

مقر احلزب). 
كــــــمـــــا أعــــــلــــــنت مــــــديــــــريـــــة
االسـتــخـبــارات الـعــسـكــريـةعن
القبض على إرهابـي متنكرين
حاوال الفرار من مدينة الرمادي
بــــاجتـــاه الـــفـــلـــوجـــة . وقـــالت
ــــديـــريــــة في بــــيـــان امس إن ا
(عــــنــــاصــــر االســــتــــخــــبـــارات

وفي محافـظة االنبـار قتلت قوة
أمنـية ثالثة انـتحاريـ حاولوا
اقـتحـام مقـرا الحـد االحزاب في
قـــــــــــضـــــــــــاء هـــــــــــيــت غــــــــــرب
ــركــز احملــافـــظــة.وذكــر بـــيــان 
االعالم األمني أن (قـوة من لواء
ـشاة  29الـفرقـة السـابـعة في ا
قـيـادة عـمـلـيـات اجلـزيـرة قتـلت
ثالثــة إرهـــابــيــ انــتــحــاريــ
حــاولـوا اقــتـحـام مــبـنى احـدى
االحــــــزاب في هـــــــيت أثــــــنــــــاء
االشــتـبـاك مــعـهم) وأضـاف ان
(الـقـوة األمــنـيــة أنـقــذت رئـيس
مـجــلس هـيـت ومـديــر الـبــلـديـة

الــــقـــــرارفــــضـال عن  تـــــوجــــيه
الـقـيـادات االمـنـيـة بـاعـتـقـال كل
من يقوم بـقطع اي طريق ضمن
حدود احملـافـظة). و دعـا رئيس
ان سـليم اجلـبوري رئيس البـر
الوزراء  الى اعـادة النـظر بـنقل
الــســعــدي.وقــال اجلــبــوري في
تــصـــريح انه (نــظـــراً جلــهــوده
الكـبيـرة ولدوره الـبارز بـالقـيام
بـــــواجــــــبــــــاته فـي حـــــفـظ امن
واســتــقــرار احملــافــظـة  نــدعـو
الـــعـــبــادي الـى اعــادة الـــنـــظــر
ــــوضـــوع نــــقل الــــســـعـــدي).

(تفاصيل ص 2)
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رعـــد اجلــــبـــوري فـي بـــيـــان ان
(االخـبـار التي تـنـاقـلتـهـا بعض
مـواقـع الــتـواصـل االجــتـمــاعي
ووســـائل االعالم عن تـــعـــطـــيل
الــدوام الــرسـمي فـي احملـافــظـة
عــاريـة عن الـصــحـة)و واضـاف
(الـيوم االثـنـ هـو دوام رسمي
بــجـمـيع الـدوائــر الـرسـمـيـة في

احملافظة).  

السـابق.وذكر اجملـلس في بيان
امـس أن (هـذه الــعــطـلــة حـددت
سـابــقـا في الـقـانـون الـذي اقـره
اضي مجـلس احملافـظة الـعام ا
والــذي عـد الـتـاسـع من نـيـسـان
من كـل عــام عــطـــلــة رســـمــيــة).
ونـفى مــجـلـس مـحــافـظــة بـابل
تــعـــطــيـل الــدوام الـــرســمي في
احملـافـظـة.وقـال رئـيس اجملـلس

محمد مجيد شويع في تصريح
امس إن (اجملــلس قـرر تــعـطـيل
الــدوام الـرســمي الـيــوم لـذكـرى
اســتـــشــهــاد الـــصــدر وســقــوط
الـــنـــظـــام). كــمـــا قـــرر مـــجــلس
ثـنى تـعطـيل الدوام مـحافـظـة ا
ـنــاســبـة الــرسـمي لــيــوم غــد 
الــذكـرى الــســنــويـة اخلــامــسـة
عــــشــــرة لــــســــقــــوط الــــنــــظـــام

ــالـكـي في بــيـان كـربـالء عـلـي ا
امس انه (تـقـرر تـعـطـيل الـدوام
الـــــرســــمي الـــــيــــوم في دوائــــر
ـــنـــاســبـــة ذكــرى احملـــافـــظــة 
سـقـوط الــنـظــام الـبــائـد وكـذلك
ـرجع الديني محمد استشهاد ا
بـاقــر الـصــدر وأخـته الــعـلــويـة
بـــنت الــــهـــدى). بـــدوره   اكـــد
عضـو مجـلس مـحافـظة مـيسان

طـوار طبـية خـاصـة بالـزيارة.
واعـلنت الـوزارة في بـيان امس
عـن أن (خـطـتـهــا اعـدت لـتـقـد
فــضــلى  اخلــدمــات الــوقــائــيــة
والـطـبـيـة والـعالجـيـة وتـغـطـية
ـؤديـة إلى الــكـاظـمـيـة الــطـرق ا
الفتا ـفارز الـطبـية)  بالـفرق وا
الى (تــشــكــيل غــرفــة عــمــلــيـات
وتــنــسـيق مــشــتـرك مع وزارتي
الـــدفــاع والـــداخــلـــيــة لـــتــبــادل
ــعــلــومــات وتــســهــيل مــهــمـة ا
الــفــرق الــطـــبــيــة والـــصــحــيــة
وتـــســـهـــيل حـــركـــة مـــركـــبـــات
االسعاف لنقل احلاالت الطارئة
اثناء الزيارة) وتابع البيان ان
(اخلطة تـضمنت ايضـا مرابطة
 15عجلة إسـعاف داخل الطوق
األمني للـمدينـة وعشرة عجالت
إســعـاف خــارج الـطــوق األمـني
وكـذلك  20عــجــلــة عـلـى طـريق
الــزوار فـي جــانب الــكــرخ و20
أخـــرى عـــلى طــريـق الــزوار في
جــانـب الـــرصـــافــة) وتــابع ان
(دائــرتي الــصـــحــة في ذي قــار
وواسط سـيقـومـان بـإرسال 10
عــجالت اسـعــاف مع مالكــاتـهـا
ـدة خمـسـة ايام من كل دائـرة و
كإسناد خالل الزيارة). من جهة
اخـرى اعـلـنت ثالث مـحـافـظـات
عن تـــعــطـــيل الــدوام الـــرســمي
نـاسـبة احـتالل العـراق . وقال
نـائـب رئـيس مـجـلس مـحـافـظـة

تطبـيق اخلطة االمنـية اخلاصة
بـــالـــزيـــارة) الفـــتـــا الى (وضع
ــــكـــافـــحـــة خــــطـــة نـــفــــســـيـــة 
الـــشــائـــعــات) ودعــا مـــعن الى
(عدم تـصـديق الشـائعـات واخذ
ـعلـومـة الدقـيـقة مـن القـيادات ا
االمـنــيــة).وأفــاد مـصــدر بــقـطع
عــدد من الــطــرق في بــغــداد من
اجتـــــاه واحـــــد تــــــزامـــــنـــــاً مع
ـــــصــــدر في الــــزيـــــارة.وقــــال ا
تــــصـــــريـح امس إنه ( قـــــطع
ســـاحــــة كـــهـــرمــــانـــة بـــاجتـــاه
الــسـعـدون وسط بــغـداد وكـذلك
طـــريق مــجـــمع مـــشن بـــاجتــاه
مـعــســكـر الــرشـيــد الى تــقـاطع
سـاحه عـقـبـة من اجتـاه واحد)
مشيـراً الى(قطع تقاطع الـشعلة
اسـفل جــسـر ســريع الــشـعــلـة-
تــاجي بــاجتـــاه واحــد).وكــانت
رور الـعـامة قـد اكدت مـديريـة ا
عـدم وجــود قــطــوعـات لــلــطـرق
خالل اخلـطـة االمـنـيـة اخلـاصـة
بـالـزيـارة . وقـال الـعـمـيـد عـمـار
ديرية امس ان وليد من اعالم ا
(اخلــــطـــة االمـــنـــيـــة اخلـــاصـــة
بالـزيارة ال تـشمل ايـة قطـوعات
بالـشوارع) مـبيـنـا ان (الـشارع
ســيـــكـــون قــســـمـــ احــدهـــمــا
لـلــزائــرين واالخــر لــلــعـجالت)
مــشـيـرا الى (اغالق الــكـاظـمـيـة
بالكامل). في غضون ذلك اعدت
وزارة الـصـحــة والـبـيــئـة خـطـة
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ـــقـــبض ســـكـــ في ضـــربـــهـــا 
ذراعها وكتفـها). وأوضحت أنها
(حاولت الـهـروب منـه واالختـباء
في ســيــارتــهــا من أحــد األبـواب
اجلانبية إال أنه كان مقفال ليقوم
ــعــتـدي بــطــعـنــهــا في ذراعــهـا ا
وقــطع أحــد الــشـرايــ وتــركــهـا
تــــنـــزف والــــهـــروب بــــعـــد ذلك)
مــضـيــفـة انه(رغم مــحـاولــة أحـد
ـعتدي إال وجودين اإلمـساك با ا
أنه تـــمــكن مـن الــفــرار مـــســرعــا
بـســيـارته).وأشــارت الـفــتـاة إلى
ستـشفى الذي أنها (عـادت إلى ا
تـــعــمل به وقـــامــوا عـــلى الــفــور
بـتــقـد الــعالج الالزم لــهـا). من
جـــهــتـــهــا فــتـــحت الــشـــرطــة في
مقاطـعة هاريس بـهيوسـ بفتح
ـهـاجم. حتـقــيق لـلـوصــول إلى ا
من جـــانـــبه أعــلـن فــرع مـــجــلس
الـعالقــات األمـريـكــيـة اإلسالمـيـة
(كـيــر) في هـيـوســ عن مـكـافـأة
ن يــــدلي قــــدرهـــا  5آالف دوالر 
بأي مـعلـومة تـفضي إلى اعـتقال

الشخص الذي نفذ االعتداء.

عـلى االسـتمـرار مـبـدية تـأيـيـدها
لهـا. ويقام الـدور نصف الـنهائي
سـابقـة ملـكة جـمال إنـكلـترا في
مـقــاطـعـة نـوتـنـغــهـامـشـيـر خالل
ــقــبل . من جــهــة اخـرى تــمــوز ا
تـعـرضت فـتـاة مـسـلـمـة مـحـجـبة
تبلغ من الـعمر  31عامـا العتداء
بــالــطــعن فـي هــيــوســ بــواليـة
تـــكـــســـاس قــــالت وســـائل إعالم
أمــريـكـيــة إنه (بــدافع الـكــراهـيـة

.( سلم ضد ا
وأشـــــار مــــوقـع (داالس نــــيــــوز)
احملـلي إلى أن (الـفـتـاة احملـجـبـة
كانت في طـريق عـودتهـا لـلمـنزل
بـــعــد انــتــهــاء عــمــلــهــا في أحــد
رضة ستشفيات حيث تعمل  ا
قبل وقـوع االعـتداء عـليـها). ولى
وفق شـهـادتـهـا فـإن (سيـارة دفع
ربـــاعي اقــتـــربت من ســيـــارتــهــا
وقامت بصـدمها وعـندما خرجت
لـــتـــفـــقـــد األضـــرار خـــرج قـــائـــد
السـيارة وبدأ يـكيل لـها الـشتائم
ويــــتـــلـــفظ بــــبـــذاءات وأحـــاديث
عـــنــصـــريــة قـــبل أن يــقـــدم عــلى

وتــمــثــيالً لـلــتــنــوع والـتــعــدديـة
الــــــثـــــــقـــــــافــــــيـــــــة وحتـــــــديــــــاً
لـــــلــــــصــــــورة الــــــنـــــمــــــطــــــيـــــة
الـسـلبـيـة الـشـائـعة عن اإلسالم
فــــعـــادة مــــا يُـــربـط بـــ اإلسالم
واإلرهـــــــاب). ومن مـن وجــــــهــــــة
ـسـلــمـ أصـبـحـوا نـظــرهـا ان(ا
مـــكـــروهـــ في الـــوقت الـــراهن;
نـتيـجـة مـا يـحـدث في الـعالم من
حــــوادث إرهــــابـــــيــــة عـــــلى يــــد
أشـخـاص يـدعـون انتـمـاءهم إلى
الـــدين اإلسالمي).وعـــلــقـت عــلى
ــثــار بــشــأن ارتــدائــهــا اجلــدل ا
للحـجاب بأنه (يـعبر عن الـهوية
اإلسالمـــــــيـــــــة وال يــــــدل عـــــــلى
االضطـهاد مـثلمـا يرى الـغالـبية
ــرأة حـرة في اخـتــيـار ارتـداء فـا
احلجاب وتغطية شعرها). وبعد
ــركــز الــثــاني اعــرب فــوزهـــا بــا
حــكــام مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال
ـــاريـــا عن مـــدى بـــرمـــنـــغـــهــــام 
ـا فعـلـته. وأخبـرتـها إعـجابـهم 
فـتاة هـنـدية تـنـافـست معـهـا بأن
تـلك اخلطـوة جـريئـة وشـجعـتـها

ـسـلم إال أنـها شـبـاب اجملـتـمع ا
تـــــتـــــوقـع حـــــدوث بـــــعض ردود
عـاكسـة من كبـار السن األفعـال ا
. وبـحسب مـاريا فأن واحملافـظ
سـابقة أسعدهم وجود منظمي ا
مـــســلــمــة تـــرتــدي احلــجــاب في
ـسابـقـة وهذا مـا أكـدته مـديرة ا
ـسابـقـة إجني بـيـسـلي  والتي ا
عـــــنــــدمــــا ســـــألــــتــــهـــــا مــــاريــــا
عن الــشـروط الـواجـب اتـبــاعـهـا
في مالبـسهـا أخـبـرتهـا أال تـقلق
فجولـة البـيكيـني اختيـارية. لكن
حـــتى الـــيـــوم لـم حتــسـم مـــاريــا
ـــشــــاركـــة في هـــذه قـــرارهـــا بـــا
اجلـــولــة  لـــكــنـــهــا أكـــدت أنــهــا
سـتـرتـدي شــيـئـاً مـنـاسـبـاً  وفي
حال رغـبـتهـا في اجـتيـازها وفي
ايوه اإلسالمي األغلب سيـكون ا
أو مـا يُــطـلق عــلـيه الـبــوركـيـني
رافــــضـــةً بـــشـــكـل قـــاطع ارتـــداء
البيكيني الذي ترى أنه يتعارض

مع معتقدات اإلسالم .
وتــرى مــاريـا أن اشــتــراكــهـا في
ـسـابـقـة يـعـد (تـمـكـيـنـاً لـلـمـرأة ا

شـوار . وبالـفعل جنـحت ماريا ا
في الـــوصــول إلى الـــدور نــصف
ـســابـقـة مـلــكـة جـمـال الـنــهـائي 
إنــكـلــتــرا بـعــدمـا حــصــلت عـلى
ـركز الـثـاني في مـسـابقـة مـلـكة ا
ـا أهــلــهـا جــمــال بــرمـنــغــهــام 
لـلــوصـول لـلـنـهــائـيـات  بـعـد ان
تنافست مع  30فتاة أخرى على
نيل لقب مـلكة جـمال برمـنغهام .
ولدت ماريـا في برمـنغهـام وتبلغ
من الـعمـر عـشريـن عامـاً ويـعمل
والدهـا سائق سيـارة أجرة فـيما
تعـمل والـدتهـا في مدرسـة بدوام
جــزئـي ولــديــهــا ثالثــة أشــقــاء
وتــدرس عـلـم الـنــفس وتــأمل في
العمل في أنشطة الدعم النفسي
حتــديــداً في مــســاعــدة الــنــســاء
الـلـواتي يـعـانـ من اكـتـئـاب مـا

بعد الوالدة .
وتـلــقى مــاريـا الــدعم من أطـراف
عـدة في مـقـدمــتـهـا أهـلـهـا الـذين
سـعـدوا كـثـيـراً بـحـصـولـهـا عـلى
ـسـابقـة إلى ـركـز الـثـاني في ا ا
جـانب دعم أصـدقائـهـا ومـخـتلف
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دخلت مـسـلمـة بريـطانـية تـرتدي
احلــجـاب في تــنــافس عــلى لـقب
ملكة جمـال إنكلترا سـعياً للفوز
بالتاج لتكون أول محجبة تنجح
في الـظــفـر به . ومـاريــا مـحـمـود
اذا مـا فــازت بـالـلـقـب فـلن تـكـون
أول مــــســـلـــمــــة تـــنـــجـح في ذلك
ولكنها أول محجبة فقد سبقتها
(حماسة كوهـستاني) الشابة من
اصل اوزبـكي لــوالـدين هـربـا من
افـغــانـسـتـان وهي أول مــسـلـمـة
تتـوج بلـقب ملـكة جـمال إنـكلـترا
عام  .2005بدأت مـغـامرة مـاريا
عــنـدمــا  أرسل أحــد أصــدقـائــهـا
ــــــــــوذج إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا رابـط 
ــسـابـقــة مـلـكــة جـمـال الــتـقـدم 
بـرمــنـغـهــام فـقـررت الــتـقـدم إلى
سابقة على الرغم من اعتقادها ا
بـأن نسـبـة تـأهلـهـا ضـئيـلـة لكن
ـاضي تــعـرضــهــا لـلــتـنــمــر في ا
بـسـبـب مـظـهـرهـا وقــبح شـكـلـهـا
شـكل دافـعـاً لـهـا عـلى اسـتـكـمـال

 bLŠ« UO «œ ≠ œ«bGÐ

قررت قيادة عمـليات بغداد منع
دخول عجالت احلمل لـلعاصمة
بــدءا مـن الــيـــوم االثــنـــ كــمــا
حــــــددت يـــــــومـي اخلــــــمـــــــيس
واجلـمـعة مـوعـدا لـزيـارة االمام
مــوسى الــكــاظم عــلـيـه الـسالم.
وقـال قـائـد الــعـمـلــيـات الـفـريق
الــــركن جــــلـــيل الــــربـــيــــعي في
تــصـــريح امس انه ( حتــديــد
يـــومـي اخلـــمـــيس واجلـــمـــعـــة
سؤول قبـل موعد زيـارة ا ا
الى مدينة الـكاظمية)  واضاف
ان (جــــســـر االئـــمـــة ســـيـــكـــون
مـخـصـصـا لـلـزائـرين الـعـائـدين
بـاجتـاه جـامع ابي حـنـيـفـة امـا
جسور 14 رمضـان والكـريعات
والصـرافية سـتخـصص لذهاب
الـزائـرين بــاجتـاه الـكــاظـمـيـة)
مشيـرا الى (منع دخول عجالت
احلـــــمل الـى بـــــغــــداد بـــــدء من
الــيــوم) واوضح الــربــيــعي ان
(عــــجالت الـــنـــجـــدة ســـيـــكـــون
جتـوالــهــا بــ االزقـة حتــســبـا
). وتـــابع ان لــوقـــوع اي طـــار
(الـــزيـــارة ســتـــكـــون مـــرنــة وال
تـوجــد ايـة خـروقـات). وشـرعت
وزارة الداخلية بـتطبيق اخلطة
االمنيـة اخلاصة بـزيارة الكاظم
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة . وقـال ا

الـــــلــــواء ســــعــــد مـــــعن انه (

ـــان واالمـــتــــيــــازات).وكــــان بــــر
كـردسـتـان قـد اعـاد درج مـشـروع
قـــانـــون االصالح في الـــتـــقـــاعــد
والــــــرواتـب واخملــــــصـــــــصــــــات
واالمــتــيــازات في جــدول اعــمـال
صادقة عليه في جلساته بعد ا
اثـــر بــــروز اعــــتــــراضـــات عــــلى
القانون. فـي غضون ذلك وفد من
بـنك اقـلـيم كـردسـتـان الى بـغـداد
ـشاكل الـفنـية من اجل معـاجلة ا
. ـستـحـقات الـفالح اخلاصـة 
دير العام للبنك نوزاد واوضح ا
ادهم في تـصريح (الـوفـد يـسعى
ـــشـــاكل لـــلـــمـــعـــاجلـــة بــــعض ا
ـــوجـــودة في عـــمــلـــيـــة صــرف ا
ـسـتـحـقات احلـكـومة االحتـاديـة 
فالحـي االقـــلـــيم ) مـــوضـــحــاً ان
(احلــكــومــة االحتــاديــة يــجب ان
تـــصـــرف مـــســـتـــحـــفـــات فالحي
مــحــافــظــة اربــيل لــلــعــام 2017
الـــبــــالـــغـــة  11مـــلــــيـــار ديـــنـــار
ومستحقات العام  2016البالغة
 30مليار ديـنار ليـكون اجملموع
 41مــــلـــيــــار ديـــنــــار).وتـــابع ان
(احلكومـة االحتادية يـجب ايضاً
ان تــصـرف مــسـتــحــقـات فالحي
اقـلـيم كــردسـتـان لالعـوام 2014
و 2015و 2016والـبــالــغـة 650
مـلــيـار ديـنـار ونـحـن نـنـتـظـر ان
يـوافق رئـيس الـوزراء االحتـادي

بلغ قريباً).  على صرف هذا ا
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وصل رئـــيـس مـــجــلـس الـــنــواب
سـلــيم اجلـبــوري عـلى رأس وفـد
ضم عــدداً من الــســيــاسـيــ الى
اربـــيل امـس لــلـــتــعـــزيــة بـــوفــاة
دلـوفان الـبـارزاني شـقـيق رئيس
وزراء االقـلـيم  فــيـمـا وصل وفـد
مـن بــنك اقـــلـــيم كـــردســـتــان الى
بـــغــداد لـــبــحث ســـبل مـــعــاجلــة
ـــشــــاكل الــــفـــنــــيـــة اخلــــاصـــة ا
. وقــال ــســتــحــقــات الــفالحــ
مــصــدر في حــكــومــة االقــلــيم ان
اجلــبــوري الــتــقى حــال وصــوله
الى اربيل بالـبارزاني  وأعرب له
عـن تـــعـــازيه ومـــواســـاته لـــذوي
الـــفــقــيـــد. وتــوفي دلـــوفــان يــوم
ـــاضي اثـــر اصــابـــته االثـــنـــ ا
بـجلـطـة قلـبـيـة. ويتـضـمن جدول
الــزيــارة ايــضـاً الــلــقــاء بــرئـيس
قـراطي الكردستاني احلزب الد
مسعـود البارزاني لـتقد واجب
الــعـــزاء. وادت زيــارة اجلــبــوري
الـى تــأجـــيـل اجـــتــمـــاع كـــان من
ــقــرر ان يــعــقــد يـوم امـس بـ ا
ـان االقــلــيم ورؤسـاء رئــاسـة بــر
الـكــتل الـنـيـابــيـة الى يـوم االحـد
ــقــبل بــحــسب مــصــدر مـطــلع ا
اوضح ان (االجــــــتــــــمــــــاع كـــــان
مخصصـاً لبحث مشروع اصالح
الـــــــــتـــــــــقـــــــــاعـــــــــد والـــــــــرواتب

qOÐ—√ w  Í—u³'«

oOIý …U uÐ W¹eF²K

ÊU dO−O½

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

∫V «u

 متطوعون
يقدمون الطعام
والشراب لزوار
االمام الكاظم
عليه السالم

ULł WJK‰∫ ماريا محمود وصيفة ملكة جمال برمنغهام تقف الى جانب الفائزة  االولى

»U−²Š≈Ë W¹eFð
ـنـاسـبـة ذكـرى اســتـشـهـاد االمـام الـكـاظم (عـلـيه الـسالم)
حتـتجب (الـزمـان) عن الصـدور ابتـداء من يـوم غد الـثالثاء
ــقـبل عـلى ان تــعــاود االطاللـة عــلى قــرائـهــا يــوم االحـد ا
ــنــاسـبــة نـتــقــدم الى االمـة االسالمــيــة بـالــتـعــزيـة وبــهـذه ا
ـناسـبة علـى العراق بـخير مـتضرعـ الى البـاري ان تمر ا

وامان.


