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ألــتـهم حـريق أربـعــة مـخـازن لـلـمـواد
الـصـحـيـة في مـنـطـقـة كمـب سارة في
ـتـحـدث بــغـداد امس االربـعـاء.وقـال ا
بـاسم وزارة الداخـليـة في بيان امس
ــدني تــكــافح اآلن إن (فــرق الــدفــاع ا
حـريقاً نـشب في أربعة مخـازن للمواد
الــصــحــيــة في مــنــطــقــة كـمـب سـارة
ـــنــطـــقــة الـــكــرادة) من دون االدالء
بـتـفـاصـيل. وأصيـب مدنـيـان بـجروح
جـراء انفجار عبـوة ناسفة قرب احلي
الـصـنـاعي في الـتاجي . وقـال مـصدر
في تـصريح إن (العبـوة التي انفجرت
بـالقرب من احلي الصـناعي في قضاء
الـتــاجي أسـفـرت عن إصـابـة مـدنـيـ
اثـنـ بـجـروح). ولـقي امـام وخـطـيب
جـامع في كركـوك امس مصرعه طـعناً
.واوضح مديـر الـوقف الـسني بـسـكـ
ـدرس في فـي كـركـوك احـمــد جـمـيل ا
تصريح امس ان (امام وخطيب جامع
حـسن جنم في مـنطـقـة عرفـة بكـركوك
الـشيخ يشار قـتل طعنا بسـك عندما
كـان في شـقـة تـابـعة لـه وسط اربيل)
مــوضــحًــا ان (شــرطــة اربـيـل فـتــحت
حتــقـيــقــا بـاحلــادث). وأعـلن احلــشـد
الـــشـــعــبـي عن الـــقــبـض عــلـى فــريق
قــرصـنـة (هــكـر) مــتـخـصص بــسـرقـة
صـفـحـات عـلى فـيـسـبـوك قـام مـؤخراً
ـــحــاولــة اخــتـــراق مــواقع خــاصــة
بـاحلشد في بـغداد.وقال بـيان للـحشد
إن (عـمــلـيـة إلـقـاء الـقـبض جـاءت اثـر
أوامـر قضائية صدرت بحق متورط
بـعد محاولة القراصـنة السيطرة على
مـواقع خـاصة بـاحلشـد الشـعبي و
الـــتــعــرف عــلـــيــهم بــواســـطــة فــريق
مـتخصص في مواقـع التواصل يعمل
مـتــعـاونـا مع اعالم احلـشـد الـشـعـبي
وبــعـد عـمـلـيـات تــتـبع من جـانب أمن
احلــشــد اثـــمــرت عن عــمــلــيــة إلــقــاء
الـقـبض وهي من الـعمـلـيـات النـوعـية
والـدقيقة الـتي ادارتها قوة مـحترفة).
تورطـ اعترفوا وافـاد البيـان بأن (ا
ـتهم االلكـترونيـة كما اعـترفوا بـجر
بـالقرصنـة على مواقع مهـمة لعدد من
الــســيــاســيــ بــيــنــهم رئــيـس حـزب
ان سـياسي معروف وأعضاء في البر
وعـــدد من االعـالمــيـــ كـــمـــا قـــامــوا
ـواطنـ خصـوصا بـابتـزاز عدد من ا
الـنساء) مـشيرًا إلى أن (اسـتخبارات
احلــشـــد أســهــمت بــاالســتــدالل عــلى
.( واقع اجلغرافية للمتورط بعض ا
وعــثـــرت الــقــوات األمــنــيــة عــلى 24
ن من حـزامـاً نـاسـفـاً في اجلـانب األ
ــوصل.وقــال الــنــاطق بــاسـم مــركـز ا
اإلعـالم األمني الـعـمـيـد يـحـيى رسول
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أعـلـنت دولـة الـفـاتـيكـان عـن عزم
الـبـابـا فـرنــسـيس زيـارة الـعـراق
بعـد تـشـكيل احلـكـومـة العـراقـية
اجلــــديــــدة فـي اعــــقــــاب زيــــارة
لرئـيس وزراء الفـاتـيكـان للـعراق
بهـدف التمـهيـد لتـحقـيق الزيارة
الـرسـولـيـة لــلـبـابـا. وقـال سـفـيـر
الـعـراق لـدى الكـرسـي الرسـولي
عمر البرزجني في تصريح امس
أعــــقـب لــــقــــائـه بــــرئــــيس وزراء
الفـاتيـكان (سـكرتـير عـام الدولة)
الــكــارديــنــال بــيــيــتــرو بــارولـ
ــكــتــبه في مــبــنى ســكــرتــاريـة
الـــفــاتـــيـــكــان انـه (قــدم شـــرحــاً
انية مفصالً عن االنتخابات البر
الـعـراقـية الـتي جـرت فـي الثـاني
عــشــر مـن شــهــر ايــار اجلــاري)
داعيـاً إلى (حتـقـيق زيـارة الـبـابا
فرنـسـيس إلى الـعراق والسـيـما
في هذا الوقت لنشر رسالة سالم
وتــضـامـن بـ أبــنــاء الــديــانـات
اخملـتــلـفــة) مـوضــحـا ان (زيـارة
الـبــابـا لـلــعـاصـمــة بـغــداد تـمـثل
زيـارة لـبـغـداد االنـتـصـارات ضـد
عـــصــابـــات داعش اإلرهـــابـــيــة).
واشاد البرزجنـي بـ(إعالن البابا
خالل قــداس في الـفــاتــيــكـان عن
نـيـته عـقـد كـونـسـيـسـتـوار وهو
االجتمـاع الرسـمي جمللس الـبابا
االســــــتـــــشــــــاري فـي الـــــتــــــاسع
ــقـبل والــعـشــرين من حــزيــران ا
لـتـعــيـ أربـعــة عـشـر كــارديـنـاالً
جـديـداً يـتـقــدمـهم بـطـريـرك بـابل
لــلــكـــلــدان في الــعـــراق والــعــالم
لــويس روفــائـــيل ســاكــو األول)
مـشـيـراً الى أن (الـسـفـارة بـصدد
إقــامــة حــفـل اســتــقــبــال ودعــوة
لــكــبــار الــشــخـصــيــات فـي دولـة
الــفــاتـيــكــان عــلى شــرف تــرقــيـة

ناسبة).  ساكو بهذه ا

وأكـد الـبــرزجني (حـرص الـعـراق
عـلـى إقـامــة أفــضل الـعـالقـات مع
دولــة الـفــاتــيــكـان) مــوضــحًـا ان
(رئيس وزراء الفاتيكان أكد زيارة
الـــبـــابـــا إلى الـــعـــراق وقـــال انه
ســيــزور الـــعــراق بــعــد تـــشــكــيل
احلــكـــومــة الــعــراقـــيــة اجلــديــدة
لــلـتــمــهــيـد الى حتــقــيق الــزيـارة
الرسولية لـلبابا وتأكـيد استمرار
دعم الـكــرسي الـرســولي لــلـعـراق
ورغـــبــتـه في تـــقــويـــة الـــعالقــات
الثنـائيـة مع العراق) مـشيراً الى
أن (االنــتــصــارات الــتي حتــقــقت
ضـد عـصــابـات داعش اإلرهــابـيـة
ســـوف تـــشـــكل فـــرصـــة كـــبـــيـــرة
ومنـاسبـة لـتحـقـيق تلك الـزيارة).
من جـهـة اخــرى  يـواصل سـاكـو
ــنــاســبـة ــهــنــئـ  اســتــقـبــال ا
ترقـيتـه الى رتبـة الكـرديـنال فـقد
استـقـبل امس للـيـوم الثـامن على
ــهـنـئـ الـتـوالي عــددًا آخـر من ا
من بـــيـــنــهـم وفــد مـن الــرهـــبـــنــة
الـدومـنـيـكـيـة والـوزيـرة الـسـابـقة
وجدان مـيخـائيل ورئـيس الهـيئة
االداريــة لــنــادي الـــهــنــديــة واثق
هــنـدو ووفــد من احتــاد الــطــلــبـة
والشبـيبـة الكـلدو اشوري وراعي
ـشـيـخـيـة الـكـنـيـسـة االجنـيـلـيـة ا
الوطـنـية فـي بغـداد الـقس فاروق
بـديل حــمـو ونــائب االمــ الـعـام
حلـــزب االمـــة الـــعـــراقي مـــحـــمــد
الـعــكـيـلي وعــائـلـة عــمـيـدة كــلـيـة
الــلــغــات في جــامــعــة بــغــداد مي
اســطـيــفــان. كـمــا اســتـقــبل امس
السـفـير الـتـركي لدى بـغـداد فاحت
يـــلــــدز الـــذي قــــدم له الـــتــــهـــاني
بتـرقيـته الى الـكرديـنالـية وتـمنى
زيد ان (تكون هذه الترقـية دعماً 
من العمل).واشاد يـلدز بـ(جهوده
شـترك من اجل ترسـيخ الـعيـش ا
واشاعـة ثقـافة احلـوار واالحترام
وفقًـا لـبيـان نشـر على واالعتـدال)
موقع بـطـريـريكـيـة بـابل للـكـلدان.

وكــان ســاكــو قــد تــلــقى ســيالً من
بــرقـــيــات الــتـــهــنــئــة مـن الــنــخب
السياسية والثقـافية واالجتماعية
كــان آخــرهــا رســـالــة تــهــنــئــة من
رئـيس حــكـومــة اقـلــيم كــردسـتـان
نـيـجـيرفـان الـبـارزاني واخـرى من
نــائـب رئــيس اجلـــمــهـــوريــة أيــاد

عالوي. 
عـــلى صـــعــيـــد آخـــر اكـــد رئــيس
ــــســــيــــحــــيــــ ديــــوان اوقــــاف ا
والــديــانـــات االخــرى ان الــديــوان
قـــــاضى كـال من رئـــــيـس الــــوزراء
حـيــدر الـعـبــادي ورئـيس مــجـلس
النـواب سلـيم اجلبـوري باالضـافة
اليـة  على خلفـية تهميش لوزير ا
ـوازنـة الـتي اعـمـال الـديـوان في ا
اقرهـا مجـلس النـواب في جلـسته
اضي. وقال نعـقدة مطـلع اذار ا ا
رعــد جـلــيل كــجــة جي لـ(الــزمـان)
امــس ان (ديــــــــــــــــوان اوقــــــــــــــــاف
سيحي والديانات االخرى جلا ا
لـلـمـحـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا  من
اجل رفع دعــوى قـــضــائــيــة بــحق
رئــيس الــوزراء  ورئـيـس مـجــلس
الـية  على النواب اضـافة لـوزير ا
ـوازنـة  الـسـنـويـة خـلـفـيـة اقـرار ا
والتـصـويت عـلـيـها وعـدهـا نـافذة
فعـول من خالل نشـرها بـجريدة ا
الــوقــائـع الــرســمــيـــة) مــوضــحًــا
ان(حـثــيـثـيــات الـدعـوى تــضـمـنت
مقـارنة بـ تخـصيـصات الـديوان
وب تخـصيصـات ديواني الوقف
الــشــيــعي والــســني حــيث بــلــغت
تـــخــــصـــيـــصــــات ديـــوان اوقـــاف
ـقرة ـوازنـة ا سـيـحـيـ ضمن ا ا
نحو 6 مليارات دينار عراقي فيما
مـلـيـار  تـخــصـيص مــبـلغ  456 
لــــــديـــــوان الــــــوقف الــــــشـــــيــــــعي
ومـــــــــــبـلغ  265 مـلــيـار لــديـوان
الـــــوقـف الـــــســـــني بـــــاالضـــــافـــــة
ـؤسـسـات لـتـخـصـيــصـات مـالـيـة 
ـــيــة). واوضح ان (نـــســبــة اكــاد
تـخصـيـصـات  الـديـوان واجلـهات

في بـيان أن (القوات األمنية في قيادة
عـمـلـيـات نـيـنـوى ألـقت الـقبـض على
ن  12 مــــطـــلــــوبـــاً في اجلــــانب األ
لـلـمـوصل وعـثـرت أيـضـاً عـلـى  سـتة
أحــزمـة نـاســفـة ورمــانـتـ يــدويـتـ
مـــحــــلـــيـــتـي الـــصـــنع ضــــمن قـــاطع
ـسـؤولـيـة.وعـثـرت على  80  قـنـبـرة ا
هاون مختلفة وخمسة قوالب مسطرة
لــصـنع الــعـبــوات في قــريـة الــنـزالـة
وعـثـرت كـذلك على  11 عـبـوة نـاسـفة
مـحـلـيـة الـصـنع في مـنـطـقـة بـاطـنـايا
)وأضــاف انه (خالل بــحث وتـفــتـيش
ن ـيـدان بـالـسـاحل اال في مـنـطـقـة ا
عـثرت الـقوات على  18 حـزاماً ناسفاً
و خـمس رمـانات طـائـرة مسـيرة و15
رمـانـة يـدويـة مـحـلـيـة الـصـنع وثالث
أخـرى لقاذفة تالـفة وبازوكه).من جهة
اخــــرى يــــراقب اجلــــيش الــــعــــراقي
جتـميع مـعدات أحـدث دبابـة من طراز
تي-90 إس فـي روســــيــــا ونــــشـــرت
مـواقع الكـترونـية صـورا نادرة يـظهر
فــيـهــا الـعـســكـريــون الـعــراقـيـون في
نـتـيـجنـي تاغـيل بـروسـيا.وتـسـتـطيع
هـذه الدبـابات التـحرك في الـصحارى
الـسـاخنـة وفي القـطب الـشمـالي وقد
أجـريت عليـها اختـبارات في الظروف
الــقـاســيـة وجتــاوزتـهــا بـنــجـاح.وقـد
تـغــلـبت هـذه الـدبـابـات أكـثـر من مـرة
ـعدات الـعـسكـريـة الغـربـية في عـلى ا
ــــنـــــاطق دول عـــــربـــــيــــة عـــــدة فـي ا
الــوعـرة.وتــعـد نــسـخـة (تي-90 إس)
ـلكـها اجلـيش العـراقي أفضل الـتي 

نسخة من هذه الدبابة.
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ــصـريـة مـديـحـة ـمـثـلـة ا تــوفـيت ا
ــلـــقــبـــة ســمــراء الـــنــيل يـــســري ا
الــثالثـاء عـن عـمــر نـاهـز 97 عــامـا
بـعد رحلة عطـاء استمرت ألكثر من

ستة عقود.
مثـلة اخملضـرمة سنوات وقـضت ا
عـمرهـا األخيرة تـتنـقل فوق كرسي
مــتـحـرك إلى أن ضـعــفت صـحـتـهـا
رض ثم توفيت في ولزمت فراش ا

عادي العسكري. مستشفى ا
هـن التمثـيلية أشرف وقـال نقيب ا
زكـي إن صالة اجلنازة ستقام على
الـفنانـة الراحلـة بعد ظـهر األربعاء

في مسجد السيدة نفيسة.
ولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة
حـــبــيب خـــلــيل في  1921 وبــدأت
ــشــهـد رحــلــتــهـا مع الــســيــنـمــا 
ــنــوع احلب) صــامـت في فــيــلم (
من بـطـولـة مـحـمـد عـبـد الـوهـــــاب
عــام  1942 قـــبل أن حتـــصل عــلى
فــرصــتـهــا األولى في فــيـلم (أحالم
الـــشــــبـــاب) أمـــام فـــريـــد األطـــرش

وحتية كاريوكا.
قــدمت عـلى مـدى مــشـوارهـا أكــثـر
من  90 فــــيـــلـــمــــا بـــعـــضــــهـــا من
صرية مثل كالسـيكيات الـسينمـا ا
(أمـيـر االنـتـقـام) و(حـيـاة أو مـوت)
و(إنـي راحـــلــــة) و(حلن اخلــــلـــود)

و(بــنــات حــواء) و(اخلــطــايـا) و(ال
تسألني من أنا) و(أيوب).

وكـان آخر ظهـور سينـمائي لها في
فــيـلم (اإلرهــابي) عـام  1994 أمـام

جنم الكوميديا عادل إمام.
كـمـا قدمت عـلى شـاشة الـتـلفـزيون
مــــســــلـــسـالت (لـــؤلــــؤ وأصـــداف)
و(الـرجـاء الـتزام الـهـدوء) و(وداعا
يــا ربـيع الـعــمـر) و(صـبـاح الـورد)
و(هــوا جـاردن سـيــتي) و(يـحـيـا

العدل).
خـــــاضـت عـــــدة جتـــــارب إنـــــتــــاج
ســيــنـمــائي كــان من بـيــنــهـا فــيـلم
(األفــوكـــاتــو مــديــحــة) عــام 1950
تــألـيـف وإخـراج وبــطـولــة يـوسف
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بـــحث رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصــدري
مـقـتـدى الـصـدر مع أمـيـر الـكـويت
صــبـاح األحــمـد اجلــابـر الــصـبـاح
تــعــزيـز الــعالقــات الــثــنـائــيــة بـ
الـبلدين والتطـورات السياسية في
الــعـراق بــعــد اجـراء االنــتـخــابـات
ـكـتب رئيس الـنـيـابـية.وقـال بـيـان 
الـتـيـار ان الـصـدر  الذي وصل الى
الـكـويت الثالثـاء التـقى بـالصـباح
في قـصـر دسمـان وتـبادال الـتـهاني
بـ(مــنـاسـبــة حـلـول شــهـر رمـضـان
ـبـارك وجـرى خالل الـلـقـاء بحث ا
الـــعالقــات الـــوديــة األخـــويّــة بــ
الـــبـــلـــدين اجلـــارين والـــشـــعـــبــ
الـشـقـيـقـ وسـبل تـعـزيـز الـروابط
ـشـتــرك الـبــنّـاء الـذي والــتـعــاون ا
يـــســـهم في تـــوطـــيــد االســـتـــقــرار
والـــرخــاء).واشــار الــبــيــان الى ان
الـصدر أوضح خالل الـلقاء (رؤيته
ــقـبـلــة) مـؤكـداً لــشـكل احلــكـومـة ا
(وطـنـيـتـهـا وأبــويّــتـهـا وأن تـكـون
ــكــونـات راعــيــة حلـقــوق جــمـيع ا
واألقــلــيـات بــجــمـيـع انـتــمــاءاتـهم
ومــســتـظــلـة بــاخلــيـمــة الــوطـنــيـة
الـواسـعـة).من جـهته قـدّم الـصـباح
ـناسـبـة جناح لـلـصـدر (التـهـاني 
ـانيـة في العراق االنـتخـابات الـبر
كما هنأه بفوز حتالف سائرون في

ـرتبة االنـتخـابات وحصـوله على ا
األولـى).ووصل الـــصـــدر الــثـالثــاء
الـى الـكـويت وكـان في اســتـقـبـاله
نـائب رئـيس مـجـلس الـوزراء وزير
اخلـارجـيـة الـكـويـتي صـبـاح خـالـد
احلـمد الصباح ومـستشار الديوان
األمــيـري الـكـويـتي.وتـأتي الـزيـارة
(تـلـبيـة لـدعوة رسـميـة من الـكويت
مـن أجل تـــطــويـــر الـــعالقـــات بــ

( الــبـلـدين والـشــعـبـ الـشــقـيـقـ
كتبه.  بحسب بيان سابق 

واوضـح نــائـب وزيــر اخلـــارجـــيــة
الــــكـــــويــــتى خــــالـــــد اجلــــار الــــله

لــصـحـفــيـ ان الـزيــارة اسـتـمـرت
سـاعات عدة وجـاءت (تلبـية لدعوة
مـن الـديـوان األمـيـري).وأضـاف إن
الــزيــارة شـكّــلت فــرصــة مـنــاســبـة
لالستماع لرأي الصدر بـ(االوضاع
فـى الـعــراق ونـتــائج االنــتـخــابـات
وجـهود األطراف العراقـية لتشكيل

حكومة جديدة).
وكــان الــصــدر قـد حتــدث  االثــنـ
اضي عن عالقات العراق بجارته ا
إيـران وقـال إن (إيـران دولـة جـارة
تــخــاف عــلى مـصــاحلــهــا.. ونـأمل
منها عدم التدخل بالشأن العراقي

كــــمــــا نــــرفـض أن يــــتــــدخل أحــــد
بشؤونها).

 مـن جهـة اخـرى دعا رئـيس جلـنة
الـعالقات اخلـارجيـة النـيابـية عـبد
الـبـاري زيـباري الـصـدر إلى إطـفاء
(فــــتــــيل األزمــــة) الــــنــــاجـــمــــة عن
تـــداعــــيـــات الـــشـــكــــوك بـــتـــزويـــر

االنتخابات. 
وقــال  زيــبــاري في بــيــان امس إن
(هـــنــاك حتـــديــات كـــثــيـــرة حتــيط
بــالــوضع الــســيــاسي فـي الــعـراق
خـــــاصــــــة في ظـل الـــــصـــــراعـــــات
االنـــتــــخـــابـــيــــة وتـــبـــادل الــــتـــهم

UI¡∫ الكاردينال لويس روفائيل ساكو خالل لقائه السفير التركي في بغداد فاحت يلدز
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التي اشارت اليها الدعوى  بلغت
ــا يـبــ عـدم ثـمــانــيـة بــااللف  
ــــبـــالغ الــــعـــدالــــة  في تــــوزيع  ا
ويتناقض  مع مواد الدستور ). 
ولـــفت الى ان (الـــدعـــوى ايـــضـــا
اشـــــــارت حلــــــاجـــــــة الــــــديــــــوان
لــتـخــصـيــصــات اضـافــيــة  كـونه
يشـرف عـلى مـهـام اعمـال صـيـانة
ـــئـــات من وتـــرمـــيـم وتـــأهـــيـل  ا
ــزارات الـــكـــنــائـس واالديـــرة  وا

ــــؤســــســـات ودور الــــعـــبــــادة وا
الثـقافيـة  والصـحيـة والتعـليـمية
واالجــــتــــمـــــاعــــيــــة  من مــــدارس
وجـامـعـات  ومـسـتـشـفـيـات ودور
عجزة  وايتام  بـاالضافة الى مقر
ــثـــلـــيــات  الـــديــوان فـي اغــلب
احملافظات واالقضية في محافظة
نــيــنــوى) مــوضــحًــا  ان ( كــلــفـة
االضرار الـتي جنـمت عن سيـطرة
تـــنــــظـــيم داعـش  وبـــاالخص مـــا

اصاب كـنـائس واديـرة  مـحـافـظة
نـيـنـوى  تـبلـغ بـحدود  87 مـلـيار
ديـنــار عـراقـي). وافـاد  كــجـة جي
ـالـيـة  لـغرض بـ(مـفاحتـة وزارة ا
زيــادة الــنـــفــقــات  اال ان الــوزارة
ـوضـوع  حلـ ارجـأت الـنـظـر بـا
ـوازنة من اعداد مـشروع قـانون ا
دون ان يــــتم االلــــتــــفــــات لــــهــــذه

الــتــكـــالــيف بل عـــلى الــعــكس 
تخفيض مبلغ نفقات الديوان بدال

عن زيادتها) مضيفا ان (الدعوى
ــســألــة  ايــقـاف  اشــارت ايــضًــا 
الــتــعــيــيــنــات وحــذف الــدرجــات
الوظيفية ) الفتًا الى ان (الدعوى
ــطـالـيب تـضـمــنت سـلــسـلـة من ا
ابرزهـا زيادة تـخصـيصات مـبالغ
الــنــفــقـــات  اخلــاصــة بــالــديــوان
وزيـادة عـدد الـقـوى الـعـامـلـة  مع
ـالــيـة تـوفــيــر الـتــخـصــيـصــات ا

للدرجات الوظيفية).
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اإليـــرانــيـــة أقــرب من  15مـــيال من
مـرتفعـات اجلوالن.وفي مقابل ذلك
لـن تـــقف إســـرائـــيل في طـــريق أي
هـجوم للقـوات احلكوميـة السورية
ــنــاطق عـلى عــلى مــديـنــة درعـا وا
طول احلدود األردنية االسرائيلية.
وقـالت روسـيا االثـنـ إنه يجب أال
يــــوجــــد أي قــــوات عــــلـى اجلـــدود
اجلــنــوبــيــة الـســوريــة إال الــقـوات
احلـكومـية السـورية وهو مـا يبدو

موجها صوب طهران.
 ويـــعــــتـــقـــد أنه  الــــتـــوصل إلى
االتـفاق في اتصال هـاتفي منذ عدة
أيـام بـ وزيـر الـدفـاع اإلسـرائـيلي
أفـيغدور لـيبرمان ونـظيره الروسي

سيرغي شويغو. 
ويـــــحـــــول االتــــفـــــاق دون حــــدوث
مـــواجــهــات مـــبــاشـــرة بــ إيــران
وإســـرائــيـل في ســـوريــا. كـــمــا أنه
ــــتــــزايــــد بـــ يــــكــــشف اخلالف ا

موسكو وطهران. 
صادر وتـقول الـصحيـفة إنه وفقـا 
إســرائــيـلــيــة فـإن روســيــا تـشــعـر
بـــإحــبـــاط مــتـــزايــد إزاء الـــوجــود
اإليــرانـي في ســوريــا وتــخــشى أن
يـهـدد الـنـزاع بـ إسـرائـيل وإيران
ـكاسب الـتي حققـتهـا في سوريا. ا
ويـــقـــدر عـــدد الــقـــوات اإليـــرانـــيــة
ـستشارين اإليراني في سوريا وا
بــــــاآلالف إضــــــافــــــة إلى عــــــدد من
الــقــواعــد الــتي أصــبــحـت أهــدافـا

متكررة للقوات االسرائيلية.

مـلتزمة هذا االتفاق".وأعلن اجليش
االسـرائيـلي انه ضرب لـيل الثالثاء
االربـــعــاء  25 هـــدفـــا عــســـكـــريــا"
حلـــمــاس في قــطـــاع غــزة لــيال ردا
عــلى اطـالق صـواريخ وقــذائف من
الــقـطـاع بـاجتــاه اسـرائـيل.من بـ
االهـداف ورش لتصـنيع الصواريخ
ومــــخـــابـئ لـــطــــائــــرات مـــســــيـــرة
و"مــنـشـآت عــسـكـريــة". وكـان بـيـان
لـلجـيش الثالثـاء أوضح ان حوالى
 70صـاروخا وقـذيفـة هاون أُطـلقت
عــلـى اســرائــيل خالل الــنــهــار وان
انــظـمــة الـدفــاع اجلـوي اعــتـرضت
قـسـمـا مـنـهـا.وأصـيب ثـالثـة جـنود
اسـرائـيلـي بـجروح بـيـنمـا لم يتم
االعـالن على الفور عن سقوط قتلى

في قطاع غزة. 
ومن لــنـدن نـشـرت  صـحـيـفـة ديـلي
تـلغـراف البـريطـانيـة مقـاال بعـنوان
روسـيا وإسرائيل يتوصالن التفاق
مـع األســـــــــد بــــــــشـــــــــــأن األراضي
الــــســـوريـــة. قـــالـت فـــيه إنه وردت
تــقـاريــر عن أن روســيـا وإســرائـيل
تــوصـلـتــا التـفــاق يـسـمح لــلـقـوات
احلـكومية السورية بالسيطرة على
تبقية التابعة للمعارضة ـناطق ا ا
ـا لم ــسـلـحــة جـنـوبي الــبالد طـا ا
تـــشــــارك الـــقـــوات اإليـــرانـــيـــة في

العملية.
وتــقــول الــصــحــيــفــة إنه يــبـدو أن
ـــــطــــالب روســـــيــــا نـــــزلت عـــــلى ا
اإلســرائـيـلــيـة بــأال تـتـقــدم الـقـوات

مــواجـهــة مع اسـرائــيل مــنـذ حـرب
الــــعـــام 2014. وصــــرح كـــاتـــز في
مـقابلة مع االذاعة العامة "اسرائيل
ال تـريد تدهـور الوضع لكن اجلانب
الـذي بـدأ بالـعنـف يجب ان يـتوقف
عــنه. وسـتـدفّع اسـرائـيل (حـمـاس)

ثمن كل نيرانها عليها".
وكـــان خــلـــيل احلـــيــة نـــائب زعــيم
حــــمــــاس في قــــطـــاع غــــزة صـــرح
االربـــعـــاء ان "وســـاطـــات تــدخـــلت
ــــاضـــيـــة و خـالل الـــســــاعـــات ا
الــتـوصل الى تـوافـق بـالـعـودة الى
تـــفــاهــمــات وقـف اطالق الــنــار في

قطاع غزة". 
وكـــانت حـــركــة اجلـــهــاد االسالمي
اعــلــنت مــســاء الــثالثــاء الـتــوصل
بــرعــايــة مــصــر الى اتــفــاق لــوقف
اطـالق الــــنـــــار بــــ الـــــفــــصـــــائل
الــفــلــســطــيــنــيــة واسـرائــيـل.وقـال
ـــتـــحـــدث بـــاسـم احلـــركــة داوود ا
شــــهـــاب في بـــيــــان إنه "في ضـــوء
ــصــريـة مـع حـركــتي االتــصــاالت ا

اجلــــهــــاد اإلسـالمي وحــــمــــاس 
التوافق على تثبيت تفاهمات وقف
إطـالق الــنــار لــعـام  2014مــشــددا
عــلى ان "الـفـصـائـل الـفـلـســطـيـنـيـة
ا التزم سـتلتزم باتفاق الـتهدئة طا
االحـتالل اإلسرائـيلي به".وردا على
سـؤال لوكالة فـرانس برس عما اذا
كـان االلتزام بـالتهـدئة يشـمل حركة
حــمـاس الـتي تـسـيــطـر عـلى قـطـاع
غــزة قـال شــهـاب إن "كل الــفـصـائل

واضــافــوا ان الـفــلــسـطــيــنـيــ قـد
يـتوجهون الى اجلمـعية العامة في
حــال فـــشل مــشــروع الــقــرار حــول

بعثة احلماية في مجلس االمن.
ـتـوقع ان يــكـون قــد اجـتـمع ومـن ا
مـجـلس األمن امس األربـعاء بـطلب
ــنــاقــشــة ــتــحـــدة  من الـــواليــات ا
اطـالق الــصـــواريخ والــقـــذائف من
غــزة بـاجتـاه اسـرائـيل وقـد وزعت
واشـــنــطن مــســـودة بــيــان جملــلس

األمن يدين هذا الهجمات.
ونـــــفى وزيـــــر االســـــتـــــخـــــبــــارات
االســرائـيــلي اســرائـيل كــاتـز امس
االربـعـاء اتفـاقـا لوقف اطالق الـنار
في قــطــاع غـزة أعــلـنــته الـفــصـائل
الــفـلــسـطــيـنــيـة لـوضـع حـد ألسـوأ

فـــرانس بـــرس. ويــطـــلب مـــشــروع
الـقـرار من غوتـيريـش تقـد تقـرير
خالل  60 يــومــا حـول اقــتــراحـات
ا ـدني الـفلسـطينـي  حلـماية ا

في ذلك تشكيل بعثة دولية.
واشـتكت فرنـسا وبريـطانيـا اللتان
تـملـكان حق النـقض من ان مسودة
مـشـروع الـقرار تـنـقـصهـا تـفـاصيل
حـول نطـاق وهدف بـعثـة احلمـاية

. بحسب دبلوماسي
ـــتـــحــدة خالل وقـــالت الـــواليــات ا
اجـتــمـاعـ عـلى مـسـتـور اخلـبـراء
ـــــاضي ان االجـــــراء االســـــبــــــوع ا
مـتحيز ضـد اسرائيل وفق مصادر

دبلوماسية.
وانـتـقـد الـسـفـيـر االسـرائـيـلي لـدى
شروع تحدي داني دانون ا اال ا
ـقترح ووصفه بأنه "معيب" وقال ا
ـساعـدة حركة انه قـد  تصـميـمه 

حماس التي حتكم غزة.
ـشـروع الـقرار وتـقـدمت الـكـويـت 
قبل عشرة ايام بعد ان قتل عشرات
الـفــلـسـطـيـنـيـ بـرصـاص اجلـيش
االســرائـيـلي خالل تــظـاهـرات عـلى
احلدود ب غزة واسرائيل اثر نقل
ـتـحـدة لــسـفـارتـهـا الى الــواليـات ا

القدس.
وقـال دبـلـومـاسـيـون ان الـنـقـاشات
جتــري بــصــعــوبــة مع االوروبــيـ
واألفـريقي الذين كـانوا يضغطون
لـلحصول على معلومات اكثر حول

قترحة. بعثة احلماية ا

{ نــــيــــويـــورك  - (اف ب) : وزعت
الـكويت نـسخـة مخـففـة من مسودة
مـشـروع قـرار جملـلس األمن الدولي
حـول انـشـاء بـعـثـة دولـيـة حلـمـايـة
الـفـلسـطـيـنيـ في مـحاولـة لـكسب
دعـم األوروبـــيـــ في الـــتـــصـــويت
ــقـرر هـذا االســبـوع عــلى الـقـرار ا
وفق ما أفاده دبلوماسيون امس.
ـــرجّح ان يــــجـــري اجملـــلس ومـن ا
تــصــويــتــا الــيــوم اخلــمــيس عــلى
مـــشــروع الــقــرار الـــذي يــتــوقع ان
تحدة ضده حق تـمارس الواليات ا

النقض.
والــكـويت الـعـضــو غـيـر الـدائم في
ـــثل الــدول مـــجــلـس األمن الــذي 
الـعـربـيـة تـأمل ان يـحـصـد مـشروع
الـقرار أكـبر عـدد من أصوات الدول
األعـــضــاء في اجملـــلس الظــهــار ان
واشــنــطن مـعــزولــة فـيــمـا يــتــعـلق

وضوع الفلسطيني. با
ــــســــودة الــــتي تــــمت وتــــســــقط ا
مـراجعـتهـا مطـلبـا مبـاشرا بـانشاء
الـبعـثة الدولـية لـلحمـاية وبدال من
ذلـك تـطـلب ان يـتـقـدم االمـ الـعـام
ـتحـدة أنطونـيو غـوتيريش لأل ا

بتوصيات.
كـما يدعو النص اجلديد "للنظر في
اتــخــاذ اجــراءات لــضــمـان سـالمـة
ــــدنـــيـــ وحــــمـــايــــة الـــســــكـــان ا
ــنـــاطق " فـي ا الـــفـــلـــســطـــيـــنـــيــ
الـفـلسـطيـنيـة احملـتلـة وقطـاع غزة
ـسـودة الـتي اطـلـعت عـلـيـها وفق ا

وهـــبي و(وفــاء لـألبــد) عــام 1953
و(قلب يحترق) عام 1959.

واخـتـيـرت مـديـحـة يـسـري عـضـوا
ـصـري -الذي ـجـلـس الـشـورى ا
لـم يعـد قائـمـا بالـوقت الراهن- في
أواخر تسعينيات القرن العشرين.
تـزوجت مـديحـة يسـري أربع مرات
مـثل مـحمـد أم ثم لـحن وا مـن ا
ـــمــثل واخملــرج أحـــمــد ســالم ثم ا
غني محمد فوزي وأخيرا الشيخ ا

إبراهيم سالمة الراضي.
ـــــــهـــــــا في عـــــــدد من  تـــــــكــــــر
ـصــريـة والـعــربـيـة ــهـرجـانــات ا ا
ــيــة الـــفــنــون ومـــنــحــتـــهــا أكـــاد

الدكتوراه الفخرية في 2017.

مديحة يسري

والـتشكيك بعدم نـزاهة االنتخابات
قراطية في ـا يهدد العـملية الـد
وقـت أنــنـا أمــام مــوقـف مــصــيـري
الـيـوم األربـعـاء بـاجـتـمـاع مـجـلس
األمـن لـتـدارس الـوضـع بـالـعـراق).
وأضــاف أن (الــسـيــد الــصـدر ومن
ــسـؤولـيـة وبـصـفـته زعـيـمـاً بـاب ا
ومـنـاديـاً لالصالح عـلـيه أن يـكون
ـتصدي جلـميع الظـروف التي قد ا
تـخلق صراعـات داخليـة وأن يعمل
تخالفة بـكل جهد جلمع األطـراف ا
ـــبــادرة تــطــفئ فــتــيل واخلــروج 
األزمـــة وأن يـــســـتـــمع لـــلـــجـــمـــيع
واقف الـرئيس بـاسـلوب يـذكرنـا 
الــعــراقي الــراحل جـالل طــالـبــاني
الـذي تعودنا عـليه بأقسى األزمات
رجـال إلخــراج الـــعـــراق من أقـــسى

واقف).  ا
وأكــــد زيــــبــــاري ضــــرورة خــــروج
الــــصـــدر بـ(مـــوقـف رســـمي جتـــاه
الـــتــــشـــكـــيــــكـــات الـــتـي حـــصـــلت
بـاالنـتـخـابـات وأن يـعـطي تـصـوره
ــجـمل مـا حـصل واالسـتـمـاع عن
قـرب لـلـكتل اخلـاسـرة الشـاكـية من
آلية إجراء االنتخابات ومن ثم فرز
األصــــوات وأن يــــكـــون زعــــيــــمـــا
اصالحــيـا مـتـحــدثـاً بـاسم الـعـراق
ولـيس بـاسم كتـلـة سيـاسـية فـائزة
بــاالنـتــخـابـات كــونه دائـمــاً داعـيـاً

لإلصالح) على حد قوله. 
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ألـغت مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات نـتائج
أكثر من ألف محطة انتخابية تتوزع
بـ انتخابات الداخل واخلارج كما
شــكـلت جلـانًــا حتـقـيــقـيـة حملــاسـبـة

قصرين. ا
فـوضيـة في بيان امس إنه  وقـالت ا
( تـشكـيل جلان فنـية وقانـونية من
ـفوضـية عـملت لـعدة أيام مـوظفي ا
و إلـــغــاء  102 مـــحـــطــات في 10
مــحـافـظـات شـمــلت بـعض مـحـطـات
الـــتــصــويت الـــعــام مع اخلــاص مع
ــشـــروط لــلـــنــازحــ الـــتــصـــويت ا
واحلـركة الـسكـانية وبـشكل مـختلف
والـتي وردت بشأنهـا شكاو حمر من
جــــــانـب وكـالء األحــــــزاب في يــــــوم
االقـــتــراع تــوزعت كـــاالتي: اربــيل 7
االنـبـار 51 بــغـداد/الـكـرخ 17صالح
الـدين 11نـيـنـوى 16)  مـضـيـفـة أن
ـــفــوضـــيــة لم تـــكــتفِ بـــشــكــاوى (ا
األحـزاب فقط بل أرسـلت جلاناً فـنية
مـتخـصصـة لغـرض تدقـيق احملطات
الــتي يـعـتــقـد انـهـا  الــتالعب بـهـا
حـيث الغـت تلك الـلجـان الفـنية 852
مــحــطــة من أصل ألــفــ قــامت تــلك
كتب الوطني الـلجان بتـدقيقهـا في ا
فـي بغداد وموزعة كاالتي: اربيل 73
االنـــبـــار 50 الـــســــلـــيـــمـــانـــيـــة 96
بـغـداد/الـرصـافة 3 بـغـداد/الـكـرخ 3
دهـــــــــوك  224 ديــــــــــالى  2 صـالح

الدين 36 نينوى 179 كركوك 186).
وتــابــعت (أمــا يــتــعــلـق بــاحملــطـات
لغاة في انتخابات اخلارج فقد بلغ ا
مـجـمـوعـهـا  67 مـحـطـة مـوزعـة ب

ـانـيـا 10 االردن 22 الــدول االتـيـة: ا
امـريـكـا 31 الـسـويـد 2 بـريـطـانـيـا 1
تــركــيــا 1) مــوضــحــةً  ان (إجــمــالي
لغاة يبلغ العدد النهائي للمحطات ا
 1021 مـــحـــطـــة في داخـل الـــعــراق
وخــــارجـه ). واشــــار الــــبــــيــــان إلى
(تـشــكـيل جلـان حتـقـيـقـيـة حملـاسـبـة
ـفـوضـية ـقـصـرين) مـضـيفـاً أن (ا ا
تـؤكـد سالمـة اجـراءاتـهـا فـي أجـهزة
الـــعـــد والــــفـــرز االلـــكـــتـــروني وهي
مـــنـــفــتـــحــة عـــلى جـــمـــيع األحــزاب
والــقـوائم االنـتـخـابــيـة وتـعـمل عـلى
دراســــة جـــديـــة بــــكل مـــا يــــتـــعـــلق
بــاالعـتــراضـات اخلـاصــة بـاألحـزاب
ــرشـــحــ ومــســتــمـــرة بــتــســلم وا
الـطـعـون ولن تـتـردد في مـعـاجلة أي
خـــــروقــــــات واتـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات

قصرين).  القانونية بحق ا
فـي غــضـــون ذلك نـــفى مـــديــر اعالم
ــفـوضـيـة عـزيـز اخلــيـكـاني صـحـة ا
مـــاتــردد عـن ســفـــر رئــيس مـــجــلس
ـفوض معن الهيتاوي وترك عمله ا

فوضية.  في ا
وقـال في بيان ان (هـذه األنباء عارية
عـن الــصــحــة وال حتـــمل اال أهــدافــاً
ـفـوضيـة) مـؤكداً ان مـعـروفـة لدى ا
ـفــوضـ يـواصل (رئــيس مـجــلس ا

فتوحة تـرؤسه اجتماعات اجملـلس ا
يـوميـا للـنظـر في القـضايا الـتي تهم
ـفــوضـيــة واتـخــاذ الـقـرارات عــمل ا
بــــشـــأنـــهــــا). وأهـــاب اخلـــيــــكـــاني
بـ(وســائـل االعالم تــوخي الــدقــة في
ـــعــلــومـــات واالبــتـــعــاد عن نـــشــر ا
مـاينـشر في بـعض وسائل الـتواصل
االجــــتـــمـــاعـي الـــتي حتــــاول خـــلط
االوراق) مـــشــيــراً الـى ان (مــجــلس
ـفوض بكامل اعضائه يعمل وفق ا
ــفــوضــيــة رقم  11لــســنــة قــانــون ا
ــعـدل والـقـوانـ الـصـادرة  2007 ا
فـوضية). االخـرى التي تـنظم عـمل ا
ــفــوضــيــة قــد حـذرت  اول وكــانت ا
امـس الثالثاء من إندالع حـرب أهلية
فـي الـــــعـــــراق  اذا مــــــا  إلـــــغـــــاء
انـــتــخــابـــات اخلــارج والـــتــصــويت

 . شروط للنازح ا
 وقـال رئيس الـدائرة االنـتخـابية في
ــــفـــوضـــيـــة ريــــاض الـــبـــدران في ا
تــصــريـح إن (هــنــاك خــطــورة جـراء
مــــحـــاولـــة االنــــقالب عـــلـى نـــتـــائج
ـفوضية االنـتخابـات التي أعلنـتها ا
فـي وقـت ســـــــــــابــق).واضــــــــــاف أن
(االنـقالب على نـتائج االنتـخابات قد
يــؤدي إلـى انـدالع حــرب أهــلــيــة في
الــبالد) مـشـيــرا إلى أن (الـقـانـون ال
يــسـمح بـإلــغـاء انـتــخـابـات اخلـارج
ـان) لـكن رئـيس الـذي طـالب بـه البـر
الــوزراء حـيــدر الــعـبــادي اسـتــغـرب
خـالل مؤتـمـره الصـحـفي االسـبوعي

صــــدور مـــثل هــــذا الـــتـــحــــذيـــر من
ــفـوضــيـة.من جــهـة اخــرى  انـهى ا
مـجـلس النـواب امس االربعـاء قراءة
مقترح قانون التعديل الثالث لقانون
انــتـخـابـات مـجـلس الـنـواب رقم 45
ادة لـسنة  2013 وحتـديداً تـعديل ا
32 مـن القـانـون الـتي تـنص عـلى ما
يـأتي(تـلـتـزم مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات
ـراكز بـإعـادة الـعـد والـفـرز جلـمـيع ا
قدم االنتخابية في عموم العراق) وا
من الـــلــجـــنــة الـــقــانـــونــيـــة (نــظــرا
لـلـخروقـات القـانونـيـة والفـنيـة التي
شــابت الـعـمــلـيـة االنــتـخـابــيـة الـتي
جــرت يـوم 5/12/ 2018 وحلــمـايـة
ا يؤمن الثقة قراطية  العملية الد
بــنــزاهــة االنــتــخــابــات وعــدالــتــهــا
ـفـوضـية من اجـراء الـعد ولـتـمـك ا
والـــفـــرز الــيـــدوي) بـــحـــسب بـــيــان

للمجلس.
 مـن جهـته أكد رئـيس اجمللس سـليم
اجلـــبــوري في مـــســتـــهل اجلـــلــســة
االسـتـثـنـائـية الـتي اسـتـأنـفـها امس
(أحـقيـة مجلس الـنواب بـعقد جـلسة
اســتــثــنــائــيــة وفــقــا لــلـصـالحــيـات
ـمـنوحـة لـرئاسـة اجملـلس) مشـيرًا ا
الى ان (اجلـلسـة االستثـنائيـة تهدف
لـتـصـويب العـمـليـة االنـتـخابـيـة وما
شـــابــهـــا من أخــطـــاء).وفي نـــهــايــة
اجلـلسـة أعلن اجلـبوري  ان اجمللس
سـيستأنف جلـسته االستثـنائية بعد

غد السبت.
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