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اخملـــــاوف من امــــكـــــانــــيــــة عــــودة
اجلـــمــاعـــات االرهـــابــيـــة). واكــدت
مــــصـــادر أمــــنـــيــــة وصـــول قـــوات
أمـريـكيـة الى قـاعدة سـبـايكـر. وقال
ضابط في اجليش العراقي إن (قوة
أمـريـكيـة مع مـعداتـهـا التـسـليـحـية
اضية إلى وصلت خالل الساعات ا
قـاعدة سـبايـكر في مـحافـظة صالح
الــــدين) مـــشـــيــــرا الى أن (الـــقـــوة
ــذكـورة حتــمل أســلـحــة ومـعـدات ا
ثــقـيـلـة).في غـضـون ذلك  قـال وزيـر
اخلـارجـية األمـريكي مـايك بـومبـيو
ـئـة مـن االقـتـصـاد إن نــحـو  20 بــا
الـــعــراقـي تــســـيــطـــر عــلـــيه قــوات
احلـرس الـثـوري اإليـراني  مـشـيراً
إلـى ان (بالده ســتـفــرض عــقــوبـات
عـلى احلرس الـثوري بـعد تـصنـيفه

مؤخراً باإلرهابي) .
 وبـــحــسـب بــومـــبــيـــو فــأن ( األ
ـــتــحـــدة قــامـت بــعـــمل جـــيــد في ا
الـسـويد لـلتـوصل إلى اتـفاق بـشأن
الـيـمن لـكن إيـران منـعت احلـوثـي
من تـنفيذ االتفاق) الفتاً إلى أن (ما
ب  5 و 21 ألـف من عــــــنــــــاصـــــر
داعـش ال يــزالــون يــتــحــركــون بــ
الــعـراق وسـوريــا و تـركـيـا) .ودخل
قــرار تـــصــنــيف  احلــرس الــثــوري
اإليــراني مــنــظــمـة ارهــابــيــة حــيـز
اضي.  من الـتنفيذ رسميا االثن ا
جــهـة اخــرى رأى عــلـو  ان تــنـفــيـذ
قـوات نـيوزيـلـنديـة خاصـة عـملـيات
فـي ســوريـــا انــطـالقــا من الـــعــراق
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عـزا اخلـبـير الـعـسـكري عـمـاد عـلو
ــطــالـبــات بــإخــراج قـوات جتــدد ا
الــتــحــالف الــدولي الــتي تــقــودهـا
ــتـحــدة االمـريـكــيـة من الــواليـات ا
الـعراق الى الـتصـعيـد االخيـر ب
طـهـران وواشـنـطـن وقـرار االخـيرة
عــــدّ احلــــرس الــــثــــوري االيــــراني
مــنـظـمــة ارهـابـيـة مــشـيـرا الى ان
اصــدقـاء ايـران فـي الـعـراق هم في
الـــغــالب من يـــطــلــقـــون مــثل هــذه
الــدعــوات. وقــال عــلــو لـ(الــزمــان)
امـس مــعــلـــقــا عــلـى حتــرك قــوات
أمــريـكـيـة الى قـاعــدة سـبـايـكـر في
مـديـنة تـكـريت وتمـركـزها فـيـها ان
(الــقـوات االمـريــكـيـة شــأنـهـا شـأن
قـوات الـتـحـالف االخـرى ترابط في
ــعــســكــرات الــعــراقــيــة عــدد مـن ا
ومـنـها قـاعـدتا احلـبانـيـة والقـيارة
وغـيرهما. وتمـركز هذه القوات في
ســبـايـكــر يـأتي ألغــراض الـتـدريب
واالســــتـــشــــارة وهـــذا امــــر لـــيس
بــــاجلـــديـــد) الفــــتـــا الى ان (هـــذه
الـقـوات مـوجـودة في الـعـراق بـناء
عـــلـى طـــلب الـــعـــراق. وقـــد اكـــدت
الــرئــاسـات الــثالث بــوضــوح هـذا
االمـــر في مــنــاســـبــات مــخـــتــلــفــة
ورئـــيس الـــوزراء نــفـــسه اكــد ذلك
صــراحــة وقـال ان الــعــراق اليـزال
بـــحــــاجـــة الى قـــوات الــــتـــحـــالف
الـدولي) مـشـيـرا الى ان (مـثل هذا
هـدي ينـسجم الـتصـريح من عـبد ا
مـع كــونـه قــائـــدا عـــامــا لـــلـــقــوات
ـسلحة).وبحـسب علو فإن (جتدد ا
ـطـالـبة بـإخـراج الـقوات الـدولـية ا
مـن الــــعـــــراق واعـــــادة الـــــنـــــظــــر
بـاالتفاقية االمـنية مع واشنطن في
اآلونة االخيرة جاء في اعقاب قرار
واشـــنـــطـن عـــدّ احلـــرس الـــثــوري
االيـراني منظـمة ارهابيـة ) مشيرا
الـى ان (هـــــــذا الــــــقـــــــرار ادى الى
تـــصــعـــيــد جـــديــد بـــ الــواليــات
ـــتــحــدة وايــران بـــاالضــافــة الى ا
اغـضاب اصـدقاء ايـران في العراق
الـذين اطلـقوا مـثل هـذه الدعوات)
الفـتا الى ان (العراق اليزال بالفعل
فـي حاجـة الى تـلك الـقوات في ظل
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ــرضــة نــيــوزيــلــنــديـة بــحــثــا عن 
مـخـطـوفة لـدى داعش أمـرا طـبيـعـيا
يـنـسـجم مـع طـبـيـعـة وجـود الـقوات
الــنـيـوزلــنـديــة في الـعـراق. واوضح
عـــلــو لـ(الــزمــان) امس ان (الــقــوات
الـنـيـوزيلـنـديـة موجـودة في الـعراق
فـي اطــار قــوات الــتـــحــالف الــدولي
الـــتي تــقــود حـــربــا ضــد داعش في
الـعراق وسـوريا ) مـضيـفا ان (هذه
هام االسنـاد للقوات الـقوات تقـوم 
ـشورة الـعـراقـيـة ودعـمهـا وتـقـد ا
الـالزمة عـند احلـاجة ووجـودها امر
متفق عليه). وتابع ان (من الطبيعي
ان تـقوم الـقوات الـنيـوزلنـدية او اي
ــهــمــة قــتــالــيــة في قــوات اخـــرى 
ــــواجــــهــــة مع داعش ) مــــنــــاطق ا
مـشـيرا الى ان (عـملـيات الـبحث عن
مـخـطـوف ومـحـاولة انـقـاذهم تأتي
فـي ســــيــــاق االعـــــمــــال االمـــــنــــيــــة
والــعــســكـريــة وهي التــمس ســيـادة
ـوافـقته). الـعـراق لـكـونخـا جتـري 
واطـلقت القـوات النيوزلـندية عـملية
ـــمـــرضـــة خــــاصـــة لـــلــــبـــحث عـن ا
الـنيوزيلنديـة لويزا اكافي اخملطوفة
مـــنـــذ  2013 مـن دون الـــكـــشف عن
فـقدانـها. وقـد  التـكتم عـلى خطف
ـمرضة وسائـقيها الـسوري ألكثر ا
مـن خـــمس ســـنــــوات وذلك قـــبل أن
تــقــرر الـلــجـنــة الــدولـيــة لـلــصــلـيب
ـاضي رغم معـارضة االحـمـر االحد ا
واشــنـطن إنـهـاء الــصـمت وتـوجـيه
وظفيها. وقال عرفة ما حدث  نـداء 
الـصليب االحمر أنه علم منذ البداية
ـمـرضـة الـبـالـغـة من الـعـمر 62 ان ا
عــامــا خــطــفــهــا داعش. وأوضح أن
وثوقة) تشير الى علومات (ا آخـر ا
أنـهـا كانت ال تـزال عـلى قـيد احلـياة
في نهاية 2018  .وأكد نائب رئيسة
الــوزراء الـنـيــوزيـلــنـدي ويـنــسـتـون
بــيــتــرز أن (هــنــاك عــمــلــيــة جــاريـة
يـنفذها فـريق مركزه العـراق لتحديد
مرضة). وأضاف ان (جهودا مـكان ا
تـبذل لـتحـديد مـكان اكـافي والعـثور
عـليـها) مـستـدركا ان (هـناك الـكثـير
ــــــســـــــائـل الـــــــعــــــمـالنـــــــيــــــة مـن ا
واالســتـــخــبــاراتــيــة الــتي ال تــرغب
احلـكـومـة في التـعـليـق علـيـها). ولم
تـخـف رئـيـسـة احلـكـومـة جـاسـيـنـدا
ـفوضية آرديـرن خيبـة أملهـا لقرار ا
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رفـع مـجــلس الــنــواب جــلـســته امس
ــوافق االربـــعــاء الى يــوم الـــســبت ا
الـــســـابع والـــعــشـــرين من نـــيـــســان
ــــان خالل اجلــــاري. وانــــهـى الــــبــــر
اجلـــلــســـة الـــتي تــرأســـهـــا مــحـــمــد
احلـلـبـوسي قـراءة  تـقـريـر ومـنـاقـشة
ــدن الــصــنــاعــيـة مــشــروع قــانــون ا
بـاالضافـة الى القـراءة االولى لـقانون
انــضـمــام الـعـراق الى اتــفـاقــيـة بـنك
االســـــتــــثـــــمـــــار االســــيـــــوي. ووجه
احلـلـبـوسي خـالل اجلـلـسـة بـتـحـديد
مــوعــد لــتــضــيــيف رئــيس واعــضـاء
احملــكــمــة االحتــاديــة في اجلــلــسـات
ـقبلة.من جـهة اخرى كشـفت النائبة ا
عــلــيــة االمــارة عن مــوافــقــة رئــاســة
ــان عــلى طــلب قــدمــته مــرفــقـا الــبــر
بــتــواقـــيع عــدد من الــنــواب من اجل
ــراحل الــدخــول الـــشــامل لــطــلــبــة ا
ـنتهية االمتـحانات الوزارية .وقالت ا
االمارة في مؤتمر صحفي مشترك مع
ـكـصـوصي وصـبـاح الـنـائـبـ رعـد ا
طـلـوبي (جـمـعنـا تـواقـيع من الـنواب
بـشأن قرار الدخول الـشامل للصفوف
ــتــوســطــة ــنــتــهــيــة االعــداديــة وا ا
والــدراسـة اخلــارجـيــة لالمـتــحـانـات
الـعامة) مؤكـدة ان احللبوسي (وافق
عـلى الطلب واحاله الى جلـنة التربية
الــــنــــيــــابــــيــــة  الــــتي رفــــعــــته الى
الـــوزارة).وأشــارت الـى (إبالغ وكــيل
الـوزيـر بـتـضـيـيـفـنـا في هـيـئـة الرأي
ـنــاقـشـة األمــر). وأخـفـقت بــالـوزارة 
جلـنـة الـتـعـليـم النـيـابـيـة في إخـتـيار
رئــاسـتــهــا لـعــدم اكـتــمــال الـنــصـاب
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وقـع الـعـراق والــسـعــوديـة فـي الـريـاض
امس األربعاء  13 مـذكرة تفاهم واتفاقية
خـالل الـــــيـــــوم االول من زيـــــارة رئـــــيس
هـدي على رأس وفد الـوزراء عادل عـبد ا
ـمـلـكــة حـيث كـان عـلى رأس رفــيع الى ا
مـستـقبـليه الـعاهـل السـعودي.وقـال بيان
ــــكـــــتب رئــــيـس الــــوزراء أن (الــــعــــراق
والـسـعـوديـة وقّـعـا ثالث عـشـرة اتـفـاقـيـة
ومــذكـرة تـفــاهم بـ الـوزراء الــعـراقـيـ

ونـــظـــرائـــهم في اجلـــانب الـــســـعــودي).
وبـحسب البيان فإن تـوقيع االتفاقيات 

لك السعودي. بحضور رئيس الوزراء وا
ـهـدي الى الـريـاض صـباح ووصـل عبـد ا
امـس حــيث اجــريـت مــراسم اســـتــقــبــال
ــرافـق له في قــصــر رســـمي له والــوفــد ا
لك سلمان بن لكي من جـانب ا الـديوان ا
عـبـد العـزيـز وعـزف السالم الـوطـني لكال
الـبلدين بحضـور االمراء والوزراء وكبار
ـلـكي ورجال الـشـخـصـيات في الـديـوان ا
ــهـدي (عـن بـالغ االعــمــال.وأعــرب عـبــد ا
ســعــادته لــزيــارة الــسـعــوديــة ولــتــطـور
الـعالقات ب البلدين الشقيق اجلارين
مـقـدمـا الـشـكـر حلـفـاوة االسـتـقـبـال الـتي
ــلك ســلــمــان)  مــؤكــدا ان لــقــيـــهــا من ا
(زيـارته لـلمـملـكة جتـسد تـوجه احلكـومة
الـعراقـية ورغـبتهـا بتـطويـر العالقات مع
الـسعودية في جميع اجملاالت وان تبادل
ـسـتـوى الـكـبـيـر يـفـتح الـزيــارات بـهـذا ا
آفـاقـا واسعـة ويحـقق تطـلـعات الـشعـب
واألمـن واالســتـــقـــرار لـــعــمـــوم شـــعــوب
لك سلمان برئيس ـنطقة).بدوره رحب ا ا
رافق له متمنيا للعراق الوزراء والوفد ا
وشـعـبه (االسـتـقرار واالزدهـار والـتـقدم)

مـعربـا عن (ارتيـاحه لـلتـطور واالسـتقرار
الـذي يـشـهـده العـراق وان تـؤدي الـزيارة
الى حتــقـيق مـايــصـبـو الـيـه الـبـلـدان من
زيـادة الـتـعـاون ورفع مـسـتـوى الـعالقات
ـشـتركـة لـلشـعـب صـالح ا ـا يـحـقق ا
ــلك سـلـمـان مـأدبـة غـداء كـبـرى ).واقـام ا
رافق عـلى شرف رئيس الـوزراء والوفد ا
ـــهــدي قـــد أعــلن خالل لـه. وكــان عـــبــد ا
مـؤتـمره الـصحـفي االسـبوعي مـساء اول
الـثالثـاء انه سـيزور الـسـعوديـة األربـعاء
مع وفـد مـهم يضـم ايضـا عددا كـبـيرا من
رجـال االعمال . وأكد ان (الـعراق يريد ان
يـكـون نـقطـة لـقـاء كـبيـرة) كـاشـفا عن ان
(مــنـفــذ عـرعــر احلـدودي مع الــسـعــوديـة
اصــبح اقـرب الى االسـتـخـدام وسـيـكـون
مـنفـذا مهـما وكـبيـراً). وافاد بـأنه سيزور
بارك ـانيا قـبل شهر رمـضان ا فـرنسا وا
وانـه أرسل دعــوة الى بــابــا الــفــاتــيــكـان
لـزيـارة الـعـراق وزيـارة اور وبـيت الـنـبي
ابـراهيم عليه الـسالم الجل التضامن مع
ــكـونــات الـعـراقــيـة. وكــان عـبـد جــمـيع ا
ــهــدي قــد اســتــقــبل قــبــيل ســفــره الى ا
ـكـتـبه الــرسـمي وفـد مـجـلس الــريـاض 
الـشـيوخ االمـريـكي بـرئاسـة الـسيـنـاتورة
ــكــتـبـه عـنه . ونـقـل بـيــان  جــ شــاهــ
تـأكيـده خالل اللقـاء (أهمـية التـعاون ب
ـتـحدة) مـشـيرا الى الـعـراق والـواليات ا
ان (داعش سـرطان يستلـزم التخلص منه
 وان الـعراق استـطاع بتـضحيـات شعبه
ة داعش وامـامنا الـكثيـر من العمل هـز
لــتـحـقــيق الـتـقــدم الـذي نـصــبـو الـيه في
مـجاالت اعـادة االعمـار وتوفـير اخلـدمات
واكـــمــال عـــودة جـــمــيع الـــنـــازحــ الى
مــنــاطــقــهم الـى جـانـب حتــديــات اعـادة
الـبنى التـحتية و تـوط الرواتب لـتقليل

الـــفــســاد وتــنـــشــيط الـــقــطــاع اخلــاص
واالستثمارات). 

وبـشــأن سـيـاسـة الـعـراق اخلـارجـيـة أكـد
(حـرص العراق على اقامة عالقات تعاون
وتــبـادل مـصـالـح مع جـمـيع دول اجلـوار
مـن اجل حتــقــيق االســتــقــرار واالزدهــار
ـنطـقة) بـاعـتبـار العـراق مـركز ثـقل في ا
مـؤكـداً (أهـمـيـة الـتـشـاور حـول الـقرارات
الــتي قــد تــنـعــكس بــشـكـل مـبــاشــر عـلى
ـــنـــطـــقـــة).من االوضـــاع فـي الــعـــراق وا
جـانبها أشـادت رئيسة الوفـد بالتطورات
االيـجابيـة في البالد واسـتقرارهـا مقارنة
بــزيـارتـهـا االخـيــرة الى بـغـداد في عـام .
2010 وبــحث اجلــانــبــان الــتــعــاون بـ
الــبــلـديـن في اجملــال االقـتــصــادي وعـمل

الــشـركـات وتــلـبـيــة احـتـيــاجـات الـعـراق
لتنفيذ برامج االعمار وتطوير االقتصاد 
وتـبادل وجهات النظر حول القضايا ذات
ــشـــتـــرك.وحــضـــر الــلـــقــاء االهـــتــمـــام ا
الــســنــاتــور دوغ جـونــز عــضــو مــجـلس
ــقــراطي عن الـــشــيــوخ عن احلــزب الـــد
سلحة واليـة االباما عضو جلنة القوات ا
ــصـرفــيــة والـلــجــنـة وجلــنــة الـشــؤون ا
الـــفــرعــيـــة لــلـــســيــاســـة االقــتـــصــاديــة
والــسـنـاتـور جـاك ريـد والــقـائم بـأعـمـال
الـسفـارة االمريـكية لـدى العـراق.وحضره
عـن اجلـانب الـعـراقـي رئـيس جلـنـة االمن
والـدفاع الـنيـابيـة عدنـان االسدي ونائب
ـالـيــة الـنـيـابــيـة هـيـثم رئــيس الـلـجـنــة ا

ستشارين. اجلبوري وعدد من ا
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تــوقـعت هـيـئـة االنــواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلــزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ارتـفـاع
نـطـقتـ الـوسطى درجـات احلـرارة في ا
والـشمـاليـة اليـوم اخلمـيس وانخـفاضـها
في اجلــنـوبــيـة غــدا اجلـمــعـة. وبــحـسب
تـقرير للـهيئة اطلـعت عليه (الزمان) امس
فـإن (طـقس الـيـوم اخلـمـيس سـيـكون في
ـــنــطــقــة الـــوســطى صــحـــوا الى غــائم ا

جـزئي كمـا ترتـفع درجات احلـرارة بضع
ـــنــطـــقــة درجـــات  فــيـــمـــا يــكـــون في  ا
الــشــمـالــيــة غــائـمــا عــلى نــحــو جـزئي 
وتـرتـفع درجـات احلرارة قـلـيال) مضـيـفًا
ان (الـطقس في اجلنوبية سيكون صحوا
مـع غـبـار خــفـيف  وال تـغــيـر في درجـات
احلـرارة). وبشـأن طقس يـوم غد اجلـمعة
ـنـطـقـة الـوسـطى قـال انـه (سـيـكـون في ا
صــــحــــوا مـع قــــطع مـن الــــغــــيــــوم وفي
الــشـــمــالــيــة غــائــمــا جـــزئــيــا الى غــائم

مــصـحـوبـا بــتـسـاقط زخـات مــطـر تـكـون
رعـديـة خالل الـلـيـل وال تغـيـر فـي درجات
) مـشـيـرا الى ان ـنـطـقـتـ احلـرارة فـي ا
ـنطـقـة اجلنـوبـية سـيـكون (الـطـقس في ا
صـــحـــوًا مع قـــطع من الـــغــيـــوم وغـــبــار
خــفـيف كـمــا تـنـخــفض درجـات احلـرارة
ـتنـبئ اجلوي قـلـيال ) من جهـته تـوقع  ا
صادق عطية في منشور على صفحته في
طار الى مناطق أخرى فـيسبوك امتـداد ا
مـن اجلنوب خالل نهار اليوم اخلميس) .
 وتـوقع عطية امتداد االمطار التي هطلت
امـس في مدن الـشمـال الى منـاطق أخرى
ــخـاطـر من اجلــنـوب .وفي مــا يـتــعـلق 
الــسـيــول أتـفــقت احلـكــومـة احملـلــيـة في
مـحافظة ديالى مع إدارة سد حمرين على
ــائــيــة لــلــســد.وقـال خــفض اإلطـالقـات ا
مـحافظ ديالى مثنى الـتميمي في بيان ان
(إتـفاقـا ابرم مع مديـر سد حمـرين صباح
امـس االربـعـاء عــلى تـخــفـيض تــصـريف
ـياه من بـحيرة حـمرين الى حـوض نهر ا
ديـــالى من  750م/3ثـــا الى  650م/3ثــا).
وكـان سد حمرين الواقع عـلى مجرى نهر
الـونـد في ديـالى قـد أمـتأل بـالـكـامل جراء
االمــــطـــار والـــســــيـــول ويــــجـــري إطالق
الـفـائض منه.واعـلن رئيس الـوزراء عادل

ــهـدي خـالل مـؤتــمـره االســبـوعي عــبـد ا
ـائـي للـعـراق الـى اكـثر ارتـفـاع اخلـزين ا
ياه ورأى من  41 مـليار متر مكعب من ا
ان هــذا االمـر جــيـد جــداً ويـنـفـع الـعـراق
قـبـلـة.ووصـلت قافـلـة حـمـلة لـلـسـنـوات ا
اغـاثـة مـيـسـان من مـحـافـظـة بابـل ضمت
الــقــافــلـة  150 عــجــله مــحــمــلـة بــسالت
غـذائية ومواد إغاثة متنوعة . وفي ايران
أعــلن مـديــر عـام مـنــظـمــة اجلـيـولــوجـيـا
ــنـــاجم في مــحــافــظــة والــتـــنــقــيب عن ا
لـرسـتـان عن انـهـيـار الـتـربـة في أكـثر من
 100 قـــريــة بــاحملــافـــظــة. وقــال جــمــال
مـوميـوند في تـصريح امس االربـعاء انه
(خـالل االعـــوام االخــــيــــرة ومع إنــــدثـــار
الـغـطاء الـنـبـاتي الطـبـيعي في احملـافـظة
فــقـــد تــوفــرت ارضــيـــة وقــوع الــســيــول
وانـهيار التـربية)  مضـيفا انه (في ضوء
فـروض اتـخاذ تـخـريب الـبيـئـة كـان من ا
اجـراءات كثـيرة في مجـال السيـطرة على
ـياه ولـكن لالسف لم يـتم اجناز انـشطة ا
مــهــمــة نــظــرا لـعــدم تــوفــر االعــتــمـادات
الـالزمـــة).وأكـــد ان(األمـــطــــار الـــغـــزيـــرة
والـسيول اجلارفة الناجمة عنها ادت الى
انـهيار التـربة في أكثر من  100 قرية في

لرستان).

الــــعـــلـــيــــا لالجـــئــــ كـــشف وضع
ـــمــرضــة.وقــالـت في تــصــريح ان ا
(احلـكـومـة تـقدر أنـه من األفضل ان
ال تـتــحـول هـذه الـقـضـيـة الى شـأن

عام).
 وفـي  13 تـــــــشــــــرين االول 2013
كــانت اكـافي وزمـيـالهـا الـسـوريـان
عـالء رجب ونبـيل بقـدونس يزوران
قـافلة في ادلـب بشمـال غرب سوريا
حـيث كان يفترض ان يـقدما معدات
طـــبــيــة لـــكن مــســـلــحـــ أوقــفــوا
ســيــارتــهم).وقــال مـديــر عــمــلــيـات
ـتـحــدة لالجـئـ مــفـوضـيــة اال ا
دومـنـيك سـتـيلـهـارت ان (الـسـنوات
اخلـــمس ونـــصـف االخــيـــرة كـــانت

مـعانـاة ألُسر زمالئنـا الثالثـة. تملك
لـويزا كل مؤهالت الرأفـة االنسانية
والـرحـمة كـما أن عالء ونـبيل كـانا
من أعــمـدة أنـشـطـتــنـا االنـسـانـيـة).
وأضاف في بيان (ندعو كل شخص
ـلك معـلومـات عنـهم الى االتصال
بــنــا. واذا كــان زمـالؤنــا ال يــزالـون
مــخـطــوفـ فــنــحن نـطــلب االفـراج
ــشــروط عــنــهم). الــفــوري وغــيــر ا
ــنــظــمــة ان لــويــزا اكــافي وقــالت ا
ـــرضـــة (ذات خـــبـــرة مـــلـــتـــزمـــة
ومـشــهـود لـهـا بـقـوة الـشـخـصـيـة).
وكـانت قـد أجنـزت قبـل خطـفـها 17
مـهــمـة مـيـدانـيـة لــلـصـلـيب االحـمـر
الــنـيـوزيــلـنــدي والـلـجــنـة الــدولـيـة

لــلــصـلــيب االحــمــر.وشــكـر بــيــتـرز
وسـائل االعالم التي كـانت على علم
بـاالمـر عـلى لـزومـهـا الـصـمـت.وقال
(فـي هـذه احلــاالت يــجب أن تــمــنح
دائـمـا االولـوية ألمن الـرهـينـة وكـنا
قــلــنــا لــكم بــوضــوح أن كـل دعــايـة
بـشـأن القـضيـة ستـزيد من اخملـاطر

على لويزا).
ـتـحـدث بـاسم اسـرة اكـافي  وقـال ا
ـمـرضـة كـانت تــويـني روبـاتي ان ا
تــدرك تـمـامـا اخملـاطــر الـقـائـمـة في
ســوريـا.وقـال (لـقـد مــرت بـلـحـظـات
صـعبة سابقـا لكنها واصـلت عملها
النـها حتب ذلك) مـضيفـا ان ( لويزا
ـرضـة وعـامـلـة انـسـانـيـة خـبـيرة
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فـــيــهـــا.وانــتــخـب عــدد من الـــلــجــان
ـانيـة اول امس رئاساتـها فـيما الـبر
أرجأت أخرى ذلك بسبب خالفات ب

. رشـح الـكـتل علـى أسمـاء بعـض ا
فـي غضـون ذلك اعتـذر رئيس مـجلس
الـــشـــورى االسالمي فـي إيــران عـــلي
الريـجـاني عن حضـور مـؤتمـر رؤساء
ــقـرر ـانــات دول جـوار الــعـراق ا بــر
عــقــده في بــغــداد بــعــد غــد الـســبت
بــــحـــسـب مـــصــــدر نـــيــــابي اكـــد ان

ثالً عنه). (الريجاني سيرسل 
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جدا تدرك اخملاطر).وذكرت صحيفة
ز أن الـصليب االحمر نـيويورك تا
ـمـرضة لـديه أسـبـاب لالعـتقـاد أن ا
الزالـت عـلى قــيــد احلــيــاة حـيث أن
شــخــصــ عــلى األقـل قــاال إنــهــمـا
شــــاهـــداهــــا في كــــانـــون االول في
مـشفى بسـوسا اخلاضـعة لسـيطرة

داعش. 
وقـــال شـــهــود أنـــهم رأوهـــا تـــقــدم
الـعالج في مشافي خـاضعة لداعش
مـا يـشيـر الى أنهـا لم تـعد حـبيـسة
سـجـن.وهـناك  98 مـوظـفـا اجـنـبـيا
و 580 مــحـلــيـا يـعــمـلــون حلـسـاب
الــــصــــلـــيـب االحــــمــــر الــــدولي في

سوريا.

ـحـافـظة عـائـلـته مـن مـدينـة عـنـه 
األنــــبـــار إلى أربــــيل عـــقـب تـــوغل
تـنـظيم داعش إلى مـنـاطقـهم فيـما
يـعــمل حـالـيـاً في مـقـهى مـتـواضع

نطقة آزادي. لبيع الشاي 
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عـــثـــر شــاب نـــازح من مـــحــافـــظــة
األنـبار يـدعى خالـد علي عـلى مبلغ
 60 ألف دوالر و 12 مــــثــــقـــاال من
الـذهب في حقيـبة سيـدة من مدينة
أربــيل. ويــقــول الـشــاب في مــقـطع
فـيديو نـشره على مـواقع التواصل
اإلجــتـمــاعي (عـثـرت عــلى حـقــيـبـة
ســــيـــــدة من أربــــيـل وال أعــــلم مــــا
بــداخــلــهــا قــبل اربــعــة أيـام حــتى
بــحــثت مـا بــداخـلــهــا الجـد جــهـاز
مــــوبــــايل ومــــبــــلغ  60 ألف دوالر
وكـمـيـة من الـذهب) مـضـيـفـاً (بـعد
اتــصــال صـاحــبـة احلــقــيـبــة قـمت
بـلغ والذهب بـإرجاعـها مع كـامل ا
وسـط دهشـة ارتـسـمت عـلى وجوه
الـعائلة الكردية رافضاً استالم أي
مـكافأة مالية). ونزح خالد علي مع
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