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ــادة 35 اوال 5  من ــادة 451 وا وا
قانـون الـعقـوبات) ,وأضاف (كـما 
الــــقـــاء الــــقــــبض عــــلـى اثـــنــــ من
ـادة ـادة 459 وا ـطــلـوبــ وفق ا ا
42/43/44 في ســـيــطـــرة جــســر ام

عباسيات).
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ـطـلـوبـ الـذين  وأشـار الى ان (ا
القـاء الـقبض عـلـيهم فـي سيـطرة آل
ــادة 444 عــسى كــان احــدهم وفق ا

والثاني هارب من سجن بادوش).
والقت قوة امنية  القبض على متهم

باإلرهاب في العاصمة بغداد.
وقـــال  بــيــان لــلـــشــرطــة االحتــاديــة
ان(الفـوج الثـالث اللواء الـثاني فق١
تمكن من الـقاء الـقبض على مـطلوب
ـــادة 4/إرهــــاب من ســـكــــنـــة وفق ا
مـنـطـقـة الـدورة يـحـمل هـويـة مزورة
بــعــد مــعــلــومــات اســتــخــبـاريــة عن
توجـهه ألحـد الدوائـر احلـكومـية في
زيونـة لغرض إكـمال مـعاملـة خاصة

ألحد اقاربه). 
وتـــمــكــنت الــقـــوات األمــنــيــة الــقــاء
القبض على أربعة مطلوب بقضايا
إرهـابـيـة فـي قـضـاء سـامـراء الـتـابع

لصالح الدين. 
وقال  مـركـز اإلعالم األمـني في بـيان
انه (وفق معـلومـات استـخبـارية ان
قــوة مــشـتــركـة فـي قـيــادة عــمـلــيـات
سـامــراء نـفـذت عــمـلـيـة تــفـتـيش في
مــنـطـقــة بـسـاتــ خـزرج تــسـفـر عن
العـثور على 34 صمـامة هاون و11
قـذيـفــة مـدفع عـيـار 57 و36 حـاويـة

رؤوس صواريخ).
وأضاف (كما تمكنت القوات األمنية

في القيادة  من الـقاء القبض على 4
ـطـلوبـ بـقـضايـا إرهـابـية  من ا
اتخاذ اإلجراءات بحقهم اصوليا).
 وضـــبــطت الـــقــوات األمــنـــيــة عــلى
أســلــحــة فـيــمــا الــقت الــقـبـض عـلى
مطلوب ضمن انطالق عملية حصر
الــسالح بــيــد الـدولــة في مــحــافــظـة

واسط. 
ديـرية شـرطة احملـافظة وقال  بـيان 
انه (بــنــاء عــلـى امــر الــقــائــد الــعـام
ـســلـحــة االمـر الــديـواني لــلـقــوات ا
بلغ اليـنا بكـتاب مكتب رقم 71 وا ا
رئـــيس مــجـــلس الـــوزراء ذو الــعــدد
ـتضـمن 2652 في 2/16/ 2017 وا
تخويل قيـادات العملـيات ومديريات
الـشــرطـة لـلـقــيـام بـحـمـالت تـفـتـيش

ـــتــعـــاقــدة مع الــوزارة الـــشــركــات ا
ـادَّة 444/حادي اسـتـنـاداً ألحـكـام ا
عـشر من قـانـون الـعقـوبـات; إلحلاقه

صلحة الوزارة. ضرراً 
وقـال بـيان لـلـنـزاهة تـلـقـته (الـزمان)
امس (الدائرة أوضحت في حديثها
ة أن مـحـكـمـة عن تـفــاصـيل الـقـضــيـَّ
ُـختصَّة بـقضايا جنايات الـرصافة ا
هم الـهارب ُـتـَّ الـنزاهـة حـكـمت على ا
ُتَّهم بوصفه بالسجن مُبينـةً قيام ا
مُــمــثالً إلحــدى الــشــركــات األهــلــيــة
تـعاقـدة مع وزارة الـداخلـيَّة بـعدم ا
ارةً مـن مـجـمـوع 100 إعادة 72 سـيـَّ
ارةٍ سُــلــمَت له من قــبل الـوزارة; ســيـَّ

لغرض تدريعها وإعادتها).
واضاف ان (سعر تلك السيَّارات بلغ
 14مـلـياراً و991 مـلـيـوناً و80 ألف
ديــنـارٍوان احملــكـمــة بــعـد اطالعــهـا
ُـمـثل الـقـانـوني لوزارة عـلى أقوال ا
ة الـذي طـلب الـشـكـوى ضدَّ الـداخـلـيـَّ
ـبـرم ب اجلـانـب ُـتَّهم والـعـقد ا ا
وإفـــادة الـــشــهـــود وقـــريــنـــة هــروب
هم وصـلت إلى القـنـاعة الـكافـية ُتـَّ ا

ه).  بتجر
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وأعــلـنت مــديـريــة شـرطــة مـحــافـظـة
الـــنـــجـف عن إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
مـــــــــطـــــــــلـــــــــوبـــــــــ فـي عـــــــــدد من
الــسـيــطـرات.وقـال بــيـان لــلـمــديـريـة
امس ان (قـسم الـسـيـطـرات والـطرق
اخلارجية القى القبض على عدد من
ــطـــلــوبـــ وفق مـــواد قـــانــونـــيــة ا
مــخـتـلــفـة إذ  إلــقـاء الـقــبض عـلى
ثالثـة مـطـلــوبـ في سـيـطـرة مـفـرق
ــواد الـقــانـونــيـة 406 الــكـفل وفق ا
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امس إن (اجملـلس قـرر في جـلـسـته
ــنــعــقــدة  بــرئــاسـة االعــتــيــاديــة ا
خضـير اجلـبوري وبـاألغلـبيـة على
تكـلـيف هـادي مديـرا تـنفـيذا إلدارة
ــــطــــار مـــؤقــــتــــا وحتت اشـــراف ا
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قـــرر مــجــلـس مــحــافــظـــة الــنــجف
تكليف محـمد هادي مديرا تـنفيذيا
مـؤقــتـا إلدارة مـطـار الــنـجف.وقـال
ركـز اإلعالمي لـلمـجلس في بـيان ا

بغداد
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واســــعـــة في عـــمـــوم مـــدن الـــعـــراق
لـلـبــحث عن االسـلـحــة ومـصـادرتـهـا
بـاسـتـثـناء مـخـازن االعـتـدة الـتـابـعة
لــلـقــوات االمـنــيـة اخملــولـة ويــحـظـر
وجود االسلحة واالعـتدة للرمي غير
ـبــاشـر في كـافـة مــدن الـعـراق عـدا ا
مــايــوجـد في جــبــهـات الــقــتـال وفي
مـخــازن االسـلـحـة الـتــابـعـة لـلـقـوات

االمنية اخملولة).
وأضـاف ان (مـكـافـحـة إجـرام شـرطة
واسط بالتعاون مع الفوج التكتيكي
سوات و فـوج النـخبـة اجرت عـملـية
أمنـية إستـباقـية في عـدد من مناطق
شرق احملافظة حيث اثـمرت العملية
عـــلى الــقــاء الـــقــبض عـــلى عــدد من
ـــطـــلــوبـــ الى الـــعــدالـــة وضــبط ا

{ غزة (االراضي الفلسـطينية (أ ف
ب) - تـــلـــقّى قـــطـــاع غـــزّة الــثـالثــاء
شحنة وقـود بتمويل من قـطر حملطّة
توليد الـكهرباء الوحـيدة في القطاع
الـذي تُــسـيـطـر عـلــيه حـركـة حـمـاس
ويُــــعـــــاني وضــــعًـــــا في مــــنـــــتــــهى
اخلــطــورة وفـق مــا ذكــرت مــصــادر

فلسطينيّة ودبلوماسيّة.
ّ تــســـلــيم هــذا الــوقــود عــلى وقــد 
الـــرغـم من مـــعــــارضـــة الــــسُـــلــــطـــة
الفلسطينيّة برئاسة محمود عباس.
ويبـعث تدهـور األوضاع في الـقطاع
جــرّاء احلــروب والــفــقــر واحلــصــار
صـري وكذلك الـتوتّر اإلسرائـيلي وا
ـتـجــدّد مع إسـرائـيل عــلى الـقـلق. ا
تـحدة فـإنّ الوضع وبحـسب األ ا
في غـــزة يُــهــدّد بـ"االنـــفــجــار في أيّ
حلــظـة". وأعــلن نــاطق بــاسم حــركـة
حماس أنه  الثالثاء إدخال كمّيات
مـن الــوقـــود الـــصـــنـــاعي إلـى غــزّة
بتمـويل من قطر عـبر معـبر كرم أبو
ســالـم الــتــجــاري بــهــدف تــخــفــيف

"جزئي" ألزمة الكهرباء في القطاع.
وقــال الــنـاطق بــاسم حــمــاس حـازم
قاسم لوكالة فرانس برس إنّ "تزويد
قطر حملطّة توليد قطاع غزة بالوقود
يــــهـــــدف إلحــــداث حتـــــسّن جـــــزئي

للكهرباء في غزة".
 UÐuIŽ ÷d

وأوضح أنّ الـوقـود " إدخـاله عـبـر
ـتّـحـدة بــسـبب الـفـراغ الـذي األ ا
تــركــتـه الــسُــلـــطــة بــتـــخــلّـــيــهــا عن
واجباتها في قطاع غزة بل وفرضها

عقوبات على أهالي القطاع".
ـعـبـر من جـهـته أوضح مـصـدر في ا
أنه " صباح الـيوم (الثالثـاء) عبر
مـعبـر كـرم أبـو سالم "كـيـرم شـالوم"
إدخال ستّ شاحنـات تنقل صهاريج
محمـلة بأربـعمئـة وخمسـ ألف لتر
من الـــوقــود الــصــنـــاعي اخملــصّص

حملطة توليد الكهرباء في غزة".

الفـلسـطيـنيّـة (...) وذلك حفـاظاً على
وحــدة الــوطن وقــطع الــطـريـق أمـام
اخملططات الـساعيـة إلى فصل قطاع

غزة".
ـقــرّب من وقــد هــدّد عــزام األحــمــد ا
عــــبـــاس في بـــيـــان بـــالـــردّ إذا مـــا

استمرّت عمليّات التسليم هذه.
ويخـشى عبّـاس أن يعـترف اجملـتمع
الـدولي بـسُـلـطـة حـركـة حـماس عـلى
غـزة من خالل الــدخـول في اتـفـاقـات

معها.
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وبحـسب شركـة توزيع الـكهـرباء في
غــزّة فــإنـه "يــتم تــوفــيــر  4ســاعــات
وصل لـلـتـيـار الكـهـربـائي في كل 24
ساعة يوميًا". وأوضحت الشركة أنه
"لم يــــطــــرأ أيّ تــــعــــديل عــــلـى هـــذا

البرنامج".
احملـطـة الــوحـيـدة تـعــمل عـلى نـحـو
جزئي في وقـت يحـتاج الـقـطاع إلى
ما ب  500و 600ميـغاواط يـوميًا

وفق الشركة.
ويُـعاني الـقـطـاع وعدد سـكّـانه نـحو
مـــلــيــونـي شــخص أزمـــةً حــادّة في
الـكهـربـاء انـعكـست عـلى كلّ مـناحي
احلـيــاة االقـتــصـاديـة وفق اخلــبـيـر

االقتصادي ماهر الطباع.
في الـــقـــدس اتّـــهم رئـــيـس الــوزراء
اإلسرائيلي بنـيام نتنـياهو عبّاس
بأنه يُفاقم معاناة سكان غزة ويُغذّي
عـداءهم إلسـرائـيل. وقـال في مـؤتـمر
صـــحـــافي إنّ "أبـــو مـــازن (عـــبــاس)
يخـنقـهم اقـتصـاديًا وهم يُـهاجـمون

إسرائيل".
ولم يُــشــر نـتــانـيــاهــو مـبــاشـرةً إلى
عمليّة تسليم الوقود لكنّه حتدّث عن
"محاوالت إيجـاد حلول مـلموسة من

أجل أن يتوقّف هذا اخلناق".
كــمــا حـذّر نــتـانــيــاهـو مـن احـتــمـال
تــصــعــيــد الــهــجــمــات ضــد جــنـوب
إســرائـيل احملــاذي لــغـزة مـن جـانب

مـجـمـوعــات فـلـسـطـيـنـيـة مـسـلـحـة 
مشدّدًا على أنّ "الثمن الذي سيتعيّن

دفعه سيكون باهظاً للغاية".
وتابع "أنا ال أحـاول شنّ حروب غير
ضـــروريـــة. لـــكن إذا لـم يــكُـن هـــنــاك
بديل نذهب إلى احلرب بكل قوتنا".
عــلـى صــعــيــد اخــر  ألــغت جــامــعــة
أمـيـركـيـة في قـطـر الـثالثـاء مـنـاظـرة
ديـــنــيـــة حــول الـــله بـــعــد أن أثــارت
ـــســـلـــمــة انـــتــقـــادات فـي اإلمـــارة ا

الصغيرة.
وأعـلـنت جـامـعـة "جـورجـتـاون قـطر"
ـنـاظـرة الـتي كـانت بـعـنوان إلـغـاء ا
"على جـمـيع الديـانـات الرئـيسـية أن

تـصف الـله كـامـرأة". وكـان مـقـرّراً أن
ـنـاظرة فـي حرم اجلـامـعة في تـقام ا
الدوحة وأن يتبـادل خاللها أستاذان
ـسـألـة وجـهــات نـظـرهــمـا من هــذه ا

وأن يشارك الطالب فيها.
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ـنـاظـرة أثار ولـكن اإلعالن عن هـذه ا
جـدالً واسـعـاً علـى وسائـل التـواصل
االجـتمـاعي حـيث أعـرب الـكـثـير من
ـغـرّدين عن غـضـبـهم مـسـتـخـدم ا

وسم #جــــورج_تــــاون_تـــــتــــعــــدى-
عـــلى_الــــله. وقـــالت اجلــــامـــعـــة في
تـغـريـدة عــلى تـويـتـر إنّه " إخـطـار
جـامعـة جـورجتـاون في قـطر بـإقـامة

الـريـاضـة في الـعـالم لم تـعــد مـجـرد مـسـابـقـات وإجنـاز بل أصـبـحت مـلـفـا
ـكن االستـغناء عـنها علـى مستـوى الصحة اجـتماعـيا وضرورة حـياتية ال 
الـعامة والتـرفيه النفسـي والتواصل والتـماسك والتعارف اجملـتمعي والدولي
ـيا حول  فـضال عن حتقيـق اإلجناز الفـني واإلداري الذي اخذ يـتمـحور عا

عبرة عن حتضر األ ومدى رقي احلكومات. تشكيل الهوية اخلاصة ا
لف الـرياضي ال يـختـلف عن أهمـية الوزارات ذلك وغـيره الـكثـير جـعل من ا
الـسيادية. في العـراق اجلديد ومع االنفالت والـفوضى والفساد اتـيحت بيئة
ن كـتب لهم صـاحلة لـلـوصـول واالنـتـهازين والـطـارئـ وغيـرهم الـكثـيـر 
الـقدر ان يـتسـلـقوا ويـتسـلطـوا عـلى مقـدرات الـشبـاب والريـاضـة باعـتبـارها
اسـهل وافضـل بيـئـة لتـحـقيق االمـتـيـازات واألموال والـشـهرة والـصالحـيات
ـا دون رقـابـة وحـسـاب...  بـســبب انـشـغـال الـسـلـطــة بـامـور تـعـدهـا اهم 

جعلها ال تلتفت الى ملف الرياضة بالصورة احلضارية . 
في تعريف وزارة الشباب والرياضة العراقي اجلديد نقرا ما يلي: 

( إعـداد الشبـاب وحتصـينهم وحـمايـتهم وتـاهيلـهم فكـرياً وسـياسيـاً وعلـمياً
ســاهمة في واجـتماعياً وثقافياً ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو ا
واطنة الـعراقية الصاحلــة وإحترام القانون بــناء العراق والتعـبير عن روح ا

ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي اآلخر) . 
ائـة من واجبـات الوزارة ـعنى ان قـطاع الـرياضـة ال يـشكل اال عـشرين بـا
الـتي تعنى بـتحـقيق فـسلفـة الدولـة .. التي لألسف كان بـها بـون شاسع ب

التعريف وما كانت تقوم به الوزارة خالل سنوات خلت . 
نشود ال من قريب وال من بعيد  بل ـاضي القريب لم يتحقق الهـدف ا في ا
لم تـؤد الوزارة اال جزءا يتـيم من مهماهـا احلقيـقية  بقـدر جعلنـا نتطلع الى
ــرحـلــة مـقــبـلـة  تــتـيح الهـل الـشـأن ــاضي والـنــهـوض  الــعـبــور وجتـاوز ا
واالخـتـصاص الـعـودة الى بـيـتـهم وقيـادة الـقـطـاع الـرياضي لـبـنـاء مـا خرب

وهدم وضاع فيه . 
قـبل ســنـوات  دخل احــدهم اجلـريـدة الــتي اعـمل فــيـهــا ولم يـكن من مالك
ـسـتـوى ثـقـافي او عـلـمي مـؤهل  كـان يـحـمل بـعض ـؤسـسـة وال يـتـمـتع  ا
االخـبار مـتوسـال نشـرها  بـعـدها بـايام حـصل عـلى موافـقـة النـشر ووضع
اسـمه علـى االخبـار وحقـق ارادته بطـرق شتـى  حتى  تـعيـنـيه في احدى
ـؤسسات  على أساس انه صحفي . بعد سنة جاء يطالب رئاسة التحرير ا
ـنصب مـدير بـكتـاب تزكـيـة  النه لم يعـد يـرغب بالـعمـل كمـوظف وسيـرشح 
ـنـاصب لـيس افـضل منه عـام او وكـيل وحتى وزيـر .. فـان الـعامـلـ بـهذه ا

(كما جاء على لسانه). 
تـشير بـعض االخبار بـصورة مخـجلة مـضحكـة حد التـهافت الكـاركاتوري 
عـديـدة حتـمل ــهـدي قـد وصـلت الــيه مـلـفــات  الى ان الـرئـيـس عـادل عـبـد ا
رغـبات شـخـصيـة لـتولي حـقـيـبة وزارة الـشـباب والـريـاضة  وان اغـلـبهم لم
طلـوبة لقـيادة الوزارة وفـقا للـتعريف واصفـات ا ـعاييـر وا يـتحصـلوا على ا

نتظر .   أعاله واالهمية والدور ا
كـلف ان يلـتفت الى الـقطاع خـاصة والـوزارة عامة لـذا نامل  من الـرئيس ا
بنـظـرة مـختـلـفة تـمـامـا عمـا مـضى فان شـريـحـتهـا كـبيـرة والـبـعض جعـلـها
مـعـيـارا لبـنـاء ونـهـوض الـوطن من جـديـد وهـذا مـا نـامـله عـبـر رجل مـناسب
ـعـرفة الـقطـاعيـة على طـلوبـة والدعم وا يـتمـتع بالـقـوة ا
مـسـتـوى الـفـكـر والـصـحـة واالجـتـماع واالمـن وأخـيرا
اإلجنـاز الـريـاضي الـذي سـيـكـون حتـصـيل حـاصل 

اذا ما حتققت األهداف التي قبله . 
والله ولي التوفيق .

الــعــامــة جملــلس الــوزراء اخلــاص
رقم 25 بـتـعيـيـنه وإلـغـاء الـقـرار ا

لسنة 2018).
واوضح البـيان ان (اجلـبوري  أكد
أهميـة إصدار هذا الـقرار كون هذا
ــشــروع اســتــثــمــاريــاً أنــشئ من ا
أمـوال احملـافــظـة لـذا تـكـون ادارته
ــالــيـة مــحــلــيــة من حــيث امــوره ا
واإلداريـة). وعـلى الـصـعـيـد نـفـسه
وافق اجلبـوري عـلى اقامـة دعاوى
ـتـسـبـبـ بـعـرقـلة قـضـائـيـة ضـد ا
ـــطـــار. وتــابـع الــبـــيــان ان عـــمل ا
(اجلــبـــوري  وافق خالل جـــلــســته
االعتيادية للـمجلس باإلجماع على
اقـــامـــة دعـــاوى قـــضـــائـــيـــة عـــلى
ـــســؤولــ فـي االمــانــة إلـــعــامــة ا
جملـــــلس الــــوزراء الـــــذين قــــامــــوا
بــإصـدار قــرارات  بــتـغــيــيـر مــديـر

طار). ادارة ا
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ونقل الـبيـان عن  اجلبـوري  القول
ان (القرارات الـكثيـرة الصادرة من

االمـانـة إلـعامـة لـلـمـجـلس تـسـببت
طـار) مشـيرا الى في ارباك عـمل ا
ان (احملـافــظــة  عـلى أبــواب زيـارة
ـــؤمـل ان تـــصب االربـــعــــ ومن ا
الـرحالت الـيـوميـة الى  160رحـلة
ـا يـسـتـلـزم اسـتـقـرار االدارة في
عــمـلــهـا).وكــان اجملــلس قـد  رفض
قرار األمانة العامة جمللس الوزراء
بتكليف الصبـيحاوي مديراً جديداً
بالوكالة للمطار.واضاف البيان ان
(اجملــــلس صـــادق عــــلى تـــثــــبـــيت
تكليف  هادي مديراً تنفيذياً إلدارة
طـار مؤقـتاً ويـكون حتت إشراف ا
ورقابة اجملـلس ودعا اجلهات ذات
الـــعـالقـــة الى عـــدم الـــتـــعـــاقـــد مع

طار).  الصبيحاوي  إلدارة ا
وكــانـت األمــانــة الــعــامــة  أعــلــنت
ـاضي انه  التـعاقد مع األثن ا
ــتـقــاعـد  الــصـبــيـحـاوي الــلـواء ا
ـــطـــار حلــ وتــكـــلـــيـــفه بـــإدارة ا
ـنــاسب.وقــالت اخــتــيــار الــبـديـل ا
االمـانـة في بـيـان سابـق ان (األم

ورقابة مجلس احملافظة) ,واضاف
أن (القرار أشـار إلى الزام اجلهات
ذات الــعـالقــة بــعــدم الــتــعــاقــد مع
ـطار شـاكـر الـصـبـيـحـاوي إلدارة ا
فــــضال عن رفض كــــتـــاب األمـــانـــة
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تـــمــثل أمــام الــقـــضــاء إحــدى أكــبــر
عــــصـــابـــات اخلـــطف والــــســـلب في
بــغــداد اعــتــرف أفــرادهـا بــتــنــفــيـذ
عشرات العمليات على أهداف ثمينة
واســتـحــصــلـوا جــراء تــلك اجلـرائم

مبالغ هائلة.
ـــــدانــــ وقــــال بـــــيـــــان امـس ان (ا
اشـتـركـوا بـعـمـلـيـات عـدة في بـغـداد
سـرقوا مـبـالغ كـبـيرة بـعـد ان كـونوا
عصـابة تتـألف من ثمـانيـة أشخاص
وقــامــوا بـوضع ســيــطـرات وهــمــيـة
وادعوا أنهم ينتمون للقوات االمنية
من اجل تـسـلـيب مـواطـنـ وجتار),
واضـــــاف ان (الــــقـــــاضي اخملـــــتص
اصـــــدر أوامــــر قـــــبض وحتـــــرٍ وفق
ـــــادة 442 من قـــــانـــــون أحـــــكـــــام ا
العقـوبات بـعد التـنسيق مع مـديرية
مـكـافـحـة الكـرادة وألهـمـيـة الـقـضـية
تابـعة اجملرم جرى تشكـيل فريق 
طلوب بغية القبض عليهم وفق وا
الـقـانـون وحتقـق ذلك بـعد ان نـصب
كــمـ لــهم و الــقـاء الــقــبض عـلى

جميع افراد هذه العصابة).
واوضح الـبـيــان ان (الـقـضـاء  اطـلع
ـتــهـمــ أمـام قـاضي عـلـى إفـادات ا
الــتــحــقـيـق الـتـي رووا فـيــهــا قــصـة
ارتــكــابـهـم لـتــلك اجلــرائم وطــريــقـة
تــنــفــيــذهــا من بــيــنــهــا الــتــســلــيب
واخلـطف والـسرقـة واالحـتـيـال على
ـــواطــــنـــ بــــالـــتــــزويــــر ونـــصب ا
سـيـطـرات وهـمـيـة ).و كـشـفت دائـرة
الـتـحـقيـقـات في هـيـئـة  الـنـزاهة عن
ـدَّة صــدور حـكمٍ غــيــابيٍّ بـالــســجن 
ســبـع ســنــواتٍ بــحـق مُــمــثل إحــدى
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الـعـام جملـلـس الـوزراء وجه كـتـابـا
دني أكد فيه إلى سلطة الطيران ا
أنه جــرى احلـصـول عــلى مــوافـقـة
رئــيس الــوزراء حـيــدر الــعــبـادي
على إنهاء تكـليف علي جواد كاظم
ــــــطــــــار ــــــوســــــوي  من إدارة ا ا
والــتـــعــاقـــد مع  الــصـــبــيـــحــاوي
ـــطـــار حلــ وتــكـــلـــيـــفه بـــإدارة ا
ـنـاسب). وكـانت اخـتـيـار الـبـديل ا
ــدني أصـدرت ســلـطــة الـطــيـران ا
اضي أمرا اداريـا بانهاء الشهـر ا
ــديـر الــتـنــفـيــذي لـلــمـطـار مــهـام ا
النـجف الدولي (عـلي جواد كاظم)
وتـكــلـيف (هـادي) مـديـراً تــنـفـيـذيـاً
طـار وكالـة. ويشار الى ان إلدارة ا
احملـافظ  لـؤي الـياسـري أعـلن في
وقت سـابق عن مـوافـقته عـلى حل
طار الـنجف تنفيذا مجلس إدارة ا
لقرار العبـادي ومجلس احملافظة
ال الـعام في بعـد اتهـامـات بهـدر ا
شـاريع التي ابـرمتـها ادارة كافـة ا

طار السابقة. ا »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع مجلس محافظة النجف

وقــد شــاهـــدت فــرانس بــرس دخــول
إحدى تلك الشاحنات.

بــدوره قــال مــصــدر دبـلــومــاسي إنه
ـيّة وجـب اتفـاق مُـبرم بـرعـاية أ
تــدفع قــطــر ثــمن الــوقــود الــذي يــتمّ
تسـليـمه عبـر إسرائـيل حتت إشراف

تحدة. األ ا
ـتـحدة ـتـحدّث بـاسم األ ا ووفـقاً 
مـلـيون ـبـلغ 60  فـقـد تـبـرّعت قـطـر 
دوالر لــلــوقــود وهــو مــبــلغ يــتـعــيّن

إنفاقه على مدى أشهر عدّة.
وتُـــعـــتـــبـــر قـــطـــر أحـــد الـــداعـــمـــ
الرئيسي حلماس. كما تُعدّ الدوحة
ـانـحـة لـلـقـطاع أحـد أكـبـر اجلهـات ا
الـفـقيـر الـذي تـفـرض عـلـيه إسـرائيل
حـصـارًا بـرّيًــا وبـحـريًـا وجـوّيًـا مـنـذ
أكثر من عشر سـنوات وقدّمت مبالغ
كـبـيرة إلعـادة بـنـاء البـنـيـة التـحـتـية
دّمرة تـضررة جـرّاء حرب  2014ا ا

التي شنّتها إسرائيل على القطاع.
في الـدوحـة قـال مـسـؤول قـطـري إنّ
عملـيّة التـسليم هـذه تهدف إلى "منع
تصـاعد الكـارثة اإلنـسانـية في غزة"
مــشــدّدًا عــلى أن "ال دافع ســيــاســيًـا"
لها. وأكّد أنّ العـمليّة تمت "من خالل
ــــســــمــــوح لــــهـــا ــــتّــــحـــدة ا األ ا
باحلـصول عـلى التراخـيص الالزمة"

لعمليّة تسليم كهذه.
وفي بـــيــــان نـــشــــرته وكــــالـــة "وفـــا"
الـفلـسطـيـنيّـة الـرسمـيّـة أكّد مـجلس
الــوزراء الـفــلـســطـيــني حــرصه عـلى
ـشـاريع "حــشـد الـتــمـويل وتــنـفـيــذ ا
الــتــنـمــويــة في قـطــاع غــزة وكلّ مـا
يُـسـاهم في تـخـفـيف مـعـانـاة أهـلـنـا
وذلـك من خـالل احلـــــــــكـــــــــومــــــــة أو

بالتنسيق معها".
وشــدّد الـبــيــان عــلى "رفض مــجـلس
ـــشــاريع ـــطــلق لـــكـــافّــة ا الـــوزراء ا
ــشــبــوهــة واحلــديث عـن احلــلـول ا
ــرحـــلــيّــة وخــلق أجــســام مــوازيــة ا
ومـحـاوالت االلتـفـاف عـلى الـشـرعـية

ـوافـقـة عـلـيـهـا من مـنـاظـرة لم تـتم ا
قــــبل اجلــــامــــعـــة ولـم يــــتم اتّــــبـــاع
ـــراجــعــة ــعـــتــادة وا الــســـيــاســـة ا
اخلـاصــة لـلـمــوافـقـة عـلى فــاعـلـيـات
ـا أنّ اجلامـعة الطالب". وأضـافت "
لم تصدّق علـى إقامة الفـاعلية إذ لم
تعارف عليها يتمّ اتّباع اإلجراءات ا

لــلــمـوافــقـة عــلى الــنــشـاط  فــقـد 
ية إلغاؤها. ستقوم الـهيئات األكاد
ـــوضــوع ـــراجـــعـــة ا اخملـــتـــصّـــة 
ـناسب". وجـامـعة واتّخـاذ اإلجـراء ا
جـــورجـــتــــاون هي واحـــدة من عـــدة
جــامـــعــات أمــيــركــيــة مــوجــودة في

الدوحة.
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حـصدت نـادية مـراد الكـوردستـانيـة العـراقـية االيـزيديـة جائـزة نوبل لـلسالم
لـعام 2018 وهي اجلـائزة االكثـر رصانة ومـوضوعيـة في العالم . وهـو خبر
مـفرح و بشرى سارة في زمن تعودنا فيه على كل ما هو سيء يوما اثر يوم
. هـذا الفوز هـو انتصار لـلضحـية على اجلالد ولـلقتـيل على القـاتل و اثبات
ان الـدنيا مـا زالت بخـير وان قانـون القـوة ال ينتـصر دومـا على قوة الـقانون
واحلق . ان اجلـائزة لم تضع في حـسبانـها عمر الـشابة (نـادية) و ايضا لم
ـعـزل عن الـبـاعث والـدافع وااليـديـولـوجـيـا تـلـتـفت الى حـادثـة االغـتـصــاب 
ة عتقد العنصري البغيض الذي احاط وحفز وحرض على جر واالفـكار وا
االغـتصاب اجلمـاعية صيف عام  2014 بل نـظر القيـمون على اجلائزة الى
كل هـذه الــظـروف من خالل رمــزيـة حـالــة نـاديــة مـراد .فـاجلــائـزة انــتـصـار
لالنـسـان االيـزيـدي وتـراثـه وثـقـافـته وديـانـته الــعـريـقـة و كل هـذا كـان هـدفـا

الرهاب داعش الظالمي التكفيري . 
ـة ابادة جـماعـية مـكتـملـة العـناصر رتـكبـة ضد االيـزيديـ جر ـة ا فـاجلر
واالركـان تشمل الـترحيل والـتهجـير والـقتل والسـبي و االغتصـاب اجلماعي
لـلنساء واستغالل بشع للـنساء البريئات كوسـيلة في احلرب وكضحايا دون
ذنب سـوى انتماؤهن لـديانة اخرى ال يقـبلها نـهج داعش وامثاله من الداع

الى عالم مفصل ومركب وفق قياساتهم و فهمهم دون ادنى اختالف.
  لـذلك يــقـول الـكــثـيـرون بــحق ان االالف من الــنـسـاء تــعـرضن ويــتـعـرضن

لالغتصاب فلماذا التركيز على واحدة بالذات ? 
واجلـواب ان نادية مراد جعلت من قضيتهـا وقضية بني جلدتها في صدارة
ي امام ستوى العا االخـبار واالهتمامات وكانت بذلك صحوة ضـمير على ا
ديـانـة وثقـافـة تـبـاد ناهـيك عن االنـسـان الـكوردي االيـزيـدي الـذي انـتزع من
ارض ابـائه واجـداده واصبح يـبـحث عن الـلجـوء في زوايـا هذا الـعـالم وكان
ـانـيـا واالنـطالق مـنـهـا لـفـضح مـا جـرى نـصـيب (نـاديـة مـراد) االقـامـة في ا
ـة وتـصــــــــبح سفـيـرة لـقـضيـة االيـزيـدي ولـشرح ابـعـاد وتـفـاصيل اجلـر

الكورد. 
قاومة ومـا ساعد على سرعة النهوض و عدم االنتـكاس و توفير مسلزمات ا
هجرين وتسليط االضواء هـو ما قدمه اقليم كوردستان من دعم الحتـضان ا
االعالمـية عليهم وعقد العـشرات من الفعاليات والـنشاطات و الندوات البقاء
الـقضيـة ملـتهبـة . نوبل لـلسالم هذا الـعام اعـطى لنسـاء العـراق امال جديدا
ة مـستهـجنة تـشكل كسرا ان الـعالم ليس غـائبا عنـهن وان االغتصـاب جر
ـة الرادة االنـسـان وهـذا لـيـس امـرا مـسـمـوحـا به في حـضـارة الـقـرن وهـز

احلادي والعشرين . 
ان كـوردسـتـان والعـراق يـدخل الول مـرة الى سـجل هـذه اجلـائزة من خالل
بـوابة الـسالم فهل سـيكـون ذلك ايذانـا لـنا جـميـعا في الـعراق لـهدم الـبنـيان
رأة بنقصان العقل واالعتراف ـتهريء للعادات والتقاليد التي حتكم على ا ا
ذهب والـعرق والفـكر هو في الـنهايـة انسان بـأن اخملتلف مـعنا في الـدين وا

كامل احلقوق واالهلية ?
 نتمنى ان نصل ولو الى جزء من االعتراف بذلك في عراقنا احلالي . 

نـقول ذلك الن داعش انتـهى عسكـريا وخوفـنا الشديـد من الذين ما
زالـوا يحملون داخـلهم متبـنيات داعش و طريقـة تفكيره
وهم كـثــيـرون من الـتــكـفـيـريــ الـذين يـرتــكـزون عـلى
قـواعد فـقـهـية اكل الـدهـر علـيـهـا وشرب لـقـتل االخر
واسـتعـبـاد الـنسـاء من مـنطـلق تـفـسيـر ديـني غامض

ومحرف.

œu∫ صهريج يفرغ الوقود في احدى محطات النصيرات وسط قطاع غزة Ë

اسلحة واعـتدة مختـلفة االنواع و
إتـخــاذ كـافـة األجــراءات الـقـانــونـيـة

بحقهم). 
وأفاد مصـدر امني بأن حـريقا اندلع
نطقـة العامرية في معمل للنـجارة 
ـصــدر في تـصـريح بـبــغـداد. وقـال ا
إن (حريـقا انـدلع في معـمل للـنجارة
ـــنــطــقـــة الــعــامـــريــة  مــا ادى الى
احلاق اضرار مادية وان فرق الدفاع
ــــدني حتـــاول اخــــمـــاد احلـــريق). ا
واقــــدم شــــخص عـــــلى قــــتـل اخــــيه

وانتحر بعدها ي محافظة بابل.
 فيما افاد مصدر امني بوفاة سج
ــركــزي في مــديــنـة داخل الــســجن ا
الـعمـارة مـركز مـحـافظـة مـيسـان اثر

طلوب في بغداد »UI²Ž‰∫ قوة امنية تعتقل عدداً من ا


