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وجه وزير الداخـلية يـاس طاهر
الــيــاســري بــعــدم اســتــثــنـاء أي
شـــخص من الـــقـــبـــول في دورات
كـلـيـة الـشــرطـة ومـعـهـدي الـعـالي
. وقــال بــيــان ــفــوضــ وإعــداد ا
امس ان (الــــيــــاســـري اكــــد خالل
ــعـنـ في الـوزارة اجـتـمـاع مع ا
ضـــرورة أن يـــكـــون الــقـــبـــول في
الـدورات الـتي سـتــقـيـمـهـا حـسب
الـــنــسب الـــســكـــانـــيــة وجلـــمــيع
احملافـظات) مشـدداً على (أهـمية
الــــعـــــمل وفق الـــــتــــعــــلــــيــــمــــات
ــتـبــعـة) والـســيــاقـات اإلداريــة ا
واضاف ان (الياسري وجه (بعدم
وافقة على استثناء أَي شخص ا

من الـــضـــوابط والـــتـــعـــلـــيـــمــات
اخلـاصـة بـاالشتـراك فـي الدورات
ـنـافـسة وان يكـون الـقـبول وفق ا
تقدم وعدم العادلة ب جميع ا
الــتــمــيـــيــز بــ شــخص وآخــر).
وافـــــــــادت الــــــــوزارة بــــــــأن دوي
االنـفـجــارات الـذي ســمـعه اهـالي
بــــــغـــــــداد امس االول نـــــــاجت عن
استـهـداف احـد الـنوادي الـلـيـلـية
بعبوة ناسفة او صوتية  مشيرا
الى ان االنــفـجــار لم يــســفــر عـنه
ـــا احلق اصـــابــات بـــشـــريــة وا
بـعض االضــرار بـبـنــايـة الـنـادي.
ـتـحــدث بـأسم الـوزارة واوضح ا
فـي تـــــــــصــــــــــريـح امس ان (دوي
االنـفـجــارات الـذي ســمـعه اهـالي
بغـداد ناجت عن اسـتـهداف مـطعم

ونادي في العاصمة) واضاف ان
(االنــــفـــجــــار لم يــــتــــســـبـب بـــأي
ـا ــواطــنــ وا اصــابــات بــ ا
احلق اضـــرارا مـــاديــة بـــبـــنـــايــة
النادي) مؤكدا ان (التحقيقات ما
ـعـرفـة نـوع الـعـبوة زالت جـاريـة 
اذا كــانت نــاســفــة او صــوتــيــة).
وتـــداول نــــاشــــطـــون فـي مـــواقع
التواصل االجتماعي خبرا ينسب
خلـلــيـة االعـالم االمـني والــتي قـد
كشـفت عن طبـيعـة اإلنفـجار الذي
حـــصـل في مـــحــــيط اخلـــضـــراء.
وقــالت اخلــلــيــة في ان (طــبــيــعـة
االنفجار ناجت عن سـقوط قذيفتي
هـاون األولـى في ســاحـة تــرابــيـة
ـــنــــطـــقـــة فــــارغـــة في مــــحـــيـط ا
اخلــــضــــراء واآلخـــرى فـي نــــهـــر

دجــــلــــة) دون ذكــــر مـــــزيــــدا من
الـــتــــفـــاصـــيـل. وأصـــدرت قـــوات
التحالف الدولي في العراق بياناً
ـنـطـقة بشـأن اسـتـهـداف محـيط ا
اخلضراء.وقال التحالف في بيان
ـشـتـركـة - ـهـام ا امس ان (قـوة ا
عـمــلــيـة الــعـزم الـصــلب تـســتـمـر
بالـعمل مع قـوات األمن الـعراقــية
ة احلتمية لضمان حتقـيق الـهز
لــــــداعش) واشــــــار الـى انـه  (لم
تـعـلن أي جـهـة مــسـؤولـيـتـهـا عن
الهجوم االخير في بغداد ولم يتم
قـــــصـف أي مـــــرفق أو مـــــنـــــشـــــأ
مستـخدم من قـبل قوات الـتحالف
ـتحدة لكـننّـا نأخذ أو الواليات ا
هـذا احلـادث عـلـى مـحـمل اجلـد)
وتـــــابع (نـــــشـــــكـــــر قـــــوات األمن

العـراقيـة إلستـجـابتـها  الـسريـعة
حلمايـة قوات التحـالف في بغداد
وأوضحـنا بـأنه لن يـتم التـسامح
بـــشــان أي هـــجـــوم عــلـى األفــراد
نـشـآت  االمريـكـية) مؤكدا ان وا
(قـوات الـتـحــالف حتـتـفظ بـاحلق
في الدفاع عن نفسـها و نحن هنا
بـــدعـــوة مـن حـــكـــومـــة الـــعـــراق
وســنُــواصل دعـــمــهــا بــنــاءً عــلى
طلـبـهـا). في غضـون ذلك اعـتـقلت
الــقــوات االمـــنــيــة اثـــنــ من مــا
وصل. يسمى بديوان اجلند في ا
ولـــفت بـــيــــان امس الى ان (قـــوة
مــشـــتــركـــة من مـــديــريـــة شــرطــة
الـكـرامـة الـتــابـعـة لـقـيـادة شـرطـة
نـيــنــوى ومـديــريـة اســتـخــبـارات
ومـــكـــافـــحـــة ارهـــاب احملـــافـــظــة
الــــــعــــــامــــــلــــــة ضـــــمـن وكــــــالـــــة
االســتــخــبـــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتـاديــة في الــداخــلـيــة وبــنـاءً
عـلى مــعـلــومـات دقــيـقــة وتـعـاون
ـواطــنـ  تــمـــكــنت مـن الــقــاء ا
الـقــبض عـلى اثــنـ من عــنـاصـر
داعش كانا يـعمالن بـصفـة مقاتل
في ما يسمى بديوان اجلند خالل
وصل) واضاف السـيطرة عـلى ا
ان (عـمـلـيـة اعـتــقـالـهـمـا تـمت في
مــــنــــاطق واحــــيــــاء كــــوكــــجــــلي
واالنـتـصـار بـاجلـانب االيـسـر من
دينة). وكـانت مصادر امـنية قد ا
اعــلــنت عن اســتــشــهــاد  ســبــعــة
أشخـاص بـيـنـهم أربـعـة أفراد في
عـائـلـة واحـدة في ثالثـة هـجـمـات
مـتـفـرقـة في مـنـطـقـة الـطـارمـية  
الــتـي أعــلــنـت الــقــوات األمـــنــيــة
مــؤخــرا تــطـهــيــرهــا من اخلـاليـا
النـائـمة.وقـال ضابـط في الشـرطة
رفـض الــــــكــــــشف عـن اســــــمه إن
(مـسـلـحـ مــجـهـولـ اقـتـحـمـوا
مـــنـــزل أحـــد عـــنـــاصـــر احلـــشـــد
الـعـشـائـري في مـنـطـقـة الـنـبـاعي
الــتــابــعـة لــلــقــضــاء وقــتـلــوه مع
زوجـته وابـنه ووالـدته). كـما قـتل
عنصر آخر من احلشد العشائري
في هـــجــوم مـــســـلح وقع فـــجــراً
ـصـدر نـفسـه. وتـعرض بـحـسب ا
مـــوقع لـــلــجـــيـــشــإلـى إطالق نــار
بـرصــاص قـنـاص أدى إلـى مـقـتل
جـنــديــ وفق تـصــريح مــصـادر
اخـــرى . في وقـت الحق أعـــلـــنت
الـــقــوات األمـــنـــيـــة قــتـل إرهــابي
انـتـحـاري يـرتــدي حـزامـاً نـاسـفـاً
ضــمـن الــقـــضــاء نـــفــسـه.وأنــهت
القوات العراقـية وفصائل احلشد
الـشـعــبي مـؤخـرا عــمـلـيــة أمـنـيـة

واسـعــة لـتـطــهـيــر الـطــارمـيـة من
اخلاليا النائمـة لكن الهجمات لم
تـتـوقف. وبـدأت الـقـوات الـتـابـعة
ـــراحل لـــلــواء  26بـــاحلـــشــد بـــا
األولى مـن خـــطـــة حـــمـــايـــة زوار
األربــــــعـــــيـــــنـــــيـــــة فـي مـــــنـــــفـــــذ
زربـاطــيــة.وقــال إعالم الــلـواء في
ـراحل بـيــان ان (الـلــواء شـرع بــا
االولى مـن خـــطـــة حـــمـــايـــة زوار
األربـعـيــنـيـة في زربــاطـيـة والـتي
تضمنت قيام الهـندسة العسكرية
بــتــســـويــة مــســاحـــة كــبــيــرة من
األرض لـــغـــرض تـــهـــيـــئـــة مــرآب
ــركـــبــات الـــتي تـــنــقل لــوقـــوف ا
ـنفـذ وحـتى مديـنة الزائـرين من ا
كـربالء). وفـي اقـلــيم كـردســتـان 
اعتـقلت االجـهزة االمـنيـة عصـابة
حــاولت تــهــريب ثــمــانــيــة كــيــلـو
غـرامـات من اخملـدرات الى تـركـيا
عـــبــر مـــعــبـــر ابــراهـــيم اخلـــلــيل
احلــــــدودي.وقـــــال مــــــصــــــدر انه
ـتوفـرة فان عـلـومات ا (بحـسب ا
القوات االمـنية وبـعد استـحصال
وافقات الـقانونـية نفذت عـملية ا
نزل في قـضاء زاخـو التابع دهم 
حملــافـظــة دهــوك والــقت الــقـبض
على مطـلوب اثـن كانـا بداخله
ــتــاجــرة بــاخملـدرات) بــتــهــمــة ا
وأضـــاف ان (الـــقـــوات االمـــنـــيـــة
ـتهـم ثـمانـية ضبـطت بحـوزة ا
كيلو غرامات من مادة الكريستال
اخملــــدرة حـــيـث كـــانــــا يــــرومـــان
ـعـبر تـهـريـبـهـا الى تـركـيـا عـبـر ا
أعـــــلـــــنت احلـــــدودي). الى ذلك  
نـطـقة السـلـطـات الكـمـركـية فـي ا
الشـمـالـيةعن اتالف 400 كارتون
مشروبـات كحولـية وسكـائر بعدد
50 كــــارتــــونــــا غــــيــــر صــــاحلــــة

لالستهالك البشري . 
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أعـلن مـركـز كــردسـتـان لـلـتـوثـيق
ي عـن اعــادة والـــبـــحث االكـــاد
نحـو خمـسـة االف وثيـقة خـاصة
بــالــتــاريخ الــكــردي احلــديث من
االرشـيـف الـعــراقي الــقـومي الى
مدينة السليمانية يعود تاريخها
الى بــدايــة الــعــام  1900وحـتى
اضي. وقال خمسيـنيات الـقرن ا
ـــركــز هــردي مــهــدي في مــديــر ا
ـركزسـيعـيد تصـريح  امس ان (ا
نحـو خمـسـة االف وثيـقة خـاصة
بــالــتــاريخ الــكــردي احلــديث من
االرشـيـف الـعــراقي الــقـومي الى
الـسـلـيـمـانـيـة بـهـدف تـصـنـيـفـهـا
واعــــدادهــــا لــــتــــكــــون جــــاهـــزة
) واشــــار الى ان لــــلــــبـــاحــــثـــ
(الــوثـائق عــلى شـكل ديــجـيــتـال
خـــاصــة بــالـــتــاريخ الـــســيــاسي
ـــدن الـــســـلــيـــمـــانـــيــة واالداري 
واربـــيل وكــــركـــوك وحـــلــــبـــجـــة
وخـــانـــقــــ وســـنـــجــــار يـــعـــود
تـاريــخـهـا الى بــدايـة عـام 1900
اضي وحتى خمسينيات القرن ا
وحتتوي الوثائق ايضا تأسيس
وتثـبـيت اعمـدة الدولـة الـعراقـية
على اخلريطة احلالية) موضحا
ان (هذه الوثائق  حـفظها على
شــــــــــكـل اوراق فـي االرشــــــــــيـف
ـديـنـة بـغداد الـقـومي الـعـراقي 
يعـود تاريـخـها الى الـعام 1920
ويصـعب نـقلـها او اسـتنـساخـها
ـــلـــفــات بـــســـبب حـــســـاســـيـــة ا
واجراءات استالمها) ولفت الى
ـــركـــز بــــامـــكـــانـه مـــطـــلع ان (ا
قـبل استعادة صورة االسبوع ا
ديجيتالية لنحو خمسة االف من
تـلك الـوثــائق من ارشـيف بـغـداد
ومديـنة الـنجف الى الـسلـيمـانية
وان الـعـمل مـسـتـمـر العـادة االف
الـــصــــفـــحـــات االخـــرى من هـــذا
ـــدن ـــهم لـــتـــاريخ ا االرشـــيـف ا
والــبــلــدات الـكــردســتــانــيـة). من
جــــانــــبه قــــال مــــســــؤول قــــسم
ـركـز اخملـطـوطـات الـيـدويـة في ا
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يـعـقد مـجـلس النـواب جـلسـته غدا
اخلــمــيـس بــعــد الــتــصــويت عــلى
تــشــكـــيل جلــنــتــ تــتــولى االولى
الـتحـقيق بـعقـود ومشـاريع نفـطية
والــثــانـيــة بـتــقــصي احلــقـائق عن
اضــرار تــعــرض لــهــا اهــالـي قـرى
ربــــيـــــعــــة. وقــــال بــــيــــان امس ان
ــان عــقـد جــلـســته بـرئــاسـة (الــبـر
مـحـمـد احلـلـبـوسي صـوت خاللـها
عـــلى تـــشـــكـــيـل جلــنـــة لـــتـــقـــصي
احلـقـائق عن الـضـرر الـذي تـعرض
لـه اهـالي الــقــرى الــواقـعــة شــمـال
نــاحـيـة ربـيـعـة واخــرى حتـقـيـقـيـة
بـــرئـــاســة الـــنـــائب االول لـــرئــيس
اجملـلس وعضـوية عـشرة نواب من
جلــان الــنـزاهــة والــنـفط والــطــاقـة
الـيـة للـنـظربـعـقود والـقـانونـيـة وا
ـــشــاريع ـــنــتـــجــات وا شـــركــتي ا
الـنـفـطـيـة وشـركـة سـومـو الـتـابـعة
لــــــوزارة الــــــنــــــفط) مــــــؤكــــــدا ان
(احلـــلــبـــوسي حـــدد في مــســـتــهل

اجلـلسـة موعـد اجتـماع مع روساء
الــكـــتل والــلــجــان اخملــتــصــة غــدا
اخلـــمـــيس بــشـــأن جلـــنــتـي حــفظ
ســيـادة الــعـراق وعـودة الــنـازحـ
الـلـت صـوت علـيـهمـا اجمللس في
وقت سابق) واضـاف ان (اجللـسة
الــتي تـرأس جـانـبـا مــنـهـا الـنـائب
بـشـيـر احلـداد اجنـاز قـراءة قـانون
انـــضــمــام الـــعــراق الى اتــفـــاقــيــة
ــلــحق بــاتــفــاقــيــة اال بــاريـس ا
ناخ لعام ـتحدة االطارية لتغير ا ا
 1992واكـــمــال قــانـــون انــضــمــام
الـــعــراق الى اتـــفــاقـــيــة الـــسالمــة
والــصــحــة في الــزراعــة رقم (184
لـــســـنـــة 2001) مــــشـــيـــرا الى ان
(اجملـــــــلس ا  الـــــــقــــــراءة االولى
لــقــانـــون حــمــايــة الــتــنــوع ومــنع
الـتـمـيـيـز وكـذلك قـانـون مـنـاهـضـة
الـتـعـذيب فـضال عن انـهـاء الـقراءة
االولى لــقـانــون تـصــديق اتـفــاقـيـة
ـتـحـدة بشـأن الـشفـافـية في اال ا
الــــتــــحــــكــــيم الــــتــــعــــاهــــدي بـــ
ــســتـثــمــرين والـدول) وتــابع ان ا

ــان اخــتــتم الــقــراءة االولى (الــبــر
لـــقـــانــون انـــضـــمـــام الــعـــراق الى
الـبروتوكول الثـاني التفاقية الهاي
لـــعــام  1954 اخلـــاص بــحـــمــايــة
ـمتلكات الثقافية في حالة النزاع ا
ـسـلح وقـرر بـعـدها عـقـد جـلـسته ا
يــوم غــدا). في غــضــون ذلك  دعــا
ــان الـــنـــائب األول لـــرئــيس الـــبـــر
حــسن الـكــعـبي إلـى عـدم االجنـرار
وراء اخلـــطــابــات الــتـــحــريــضــيــة
الــهـادفـة إلى إشــعـال نـار الـصـراع
والـــفــتــنــة بـــ الــشــعــوب.  وقــال
الـــكــعــبـي خالل اجــتـــمــاع رؤســاء
انـات اورآسيـا الذي يـنعـقد في بـر
كـازاخستان (نحن كـممثلي شعوب
األقــــدر عـــلـى حتـــديــــد اجتـــاهـــات
الـسالم والتـنميـة ونطالب بـتجاوز
اإلنــشـاء والـسـرديــة في مـخـرجـات
ـــؤتـــمــر إلـى إجـــراءات عــمـــلـــيــة ا
راســـمــة لـــتــوجـــهـــات تــنـــفــيـــذيــة
حلــكـومـات بـلـدانـنــا تـضع الـنـقـاط
عـلى احلـروف وتؤسس لـتوجـهات
جــديــدة وشــجــاعـة) مــشــددا عـلى

(ضــــرورة أن يـــتـــضـــمـن الـــبـــيـــان
اخلــتــامي لـهــذا االجـتــمــاع بـيــانـاً
صـريـحـاً وواضحـاً ازاء الـتصـعـيد
فـي منطـقة الشـرق األوسط والعمل
مع اجلـهات الـتنـفيـذية فـي بلـداننا
لـدعم فـرص االسـتقـرار واحلوارات
ومـنع الـتدخالت اخلـارجيـة فيـها)
مـؤكـدا (احلاجـة إلى إدامـة احلوار
وتــــغـــلــــيب لـــغــــة احلـــكــــمـــة حلل
الـــــنــــزاعـــــات بــــ الـــــدول وعــــدم
االجنــــــــرار وراء اخلـــــــطــــــــابـــــــات
الـتـحـريضـيـة التـي ترغب بـإشـعال
نــــار الــــصــــراع والــــفــــتــــنــــة بـــ
ـشـاركـة الـشـعـوب) داعـيـاً الـدول ا
إلـى (تنسـيق فـاعل يؤشـر األسباب
ـــــعـــــاجلـــــات جلــــمـــــيع ويـــــضع ا
الــتــحــديــات الــراهــنــة). من جــهــة
اخرى  كـشف رئيس تـيار احلـكمة
الـوطني عمـار احلكيم قـرب انبثاق
ــعـارضـة وحـكــومـة الـظل جــبـهـة ا
لـلـشـروع بـاالسـتـجـوابـات. مـشـيرا
الـى ان ان كــركــوك عــراق مــصــغــر
ويـجب اشراك اجلـميع فـي ادارتها

وحتــديـد مـسـتـقـبــلـهـا. وقـال بـيـان
امـس ان (احلــكــيم بـــحث  مع وفــد
ــكــون الــتــركــمــاني بــرئــاسـة من ا
جــاسم مـحـمـد جـعــفـر مـسـتـجـدات
ـــشــهــد الـــســيــاسـي في الــعــراق ا
ـكونـات فضال ـنـطقـة وحقـوق ا وا

عن مناقشة االنتخابات احمللية).
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يـاسـ طه انه (بـعـد وصول تـلك
الـوثـائق سـيـقـوم الـبـاحـثـون في
ــحــاولــة تـــصــنــيــفــهــا ــركــز  ا
وفرزها وارشفتـها ضمن برنامج
خـاص حـتى يتـم وضعـهـا قـريـبا
كمـصادر ب ايـدي البـاحث في
الـــــتـــــاريخ الـــــكـــــردي احلـــــديث
ـعاصـر لـكـردستـان). وتـتـكون وا
تلك الوثـائق من خرائط وتـقارير
اداريـــــة ومــــذكــــرات وشــــكــــاوى
ـــواطــــنـــ االكـــراد ومــــطـــالـب ا
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة وبـرقـيـات ا
ـؤسـسـات وبـريـد ورسـائل بـ ا
الــعـــراقــيـــة وااليــرانـــيــة بـــشــان
ـــشــاكـل احلــدوديـــة وعــددا من ا
القـرارات واالجـراءات القـضائـية
طلوب فضال واطنـ ا بشان ا
عن الـعــديـد من االدلــة والـوثـائق
والـسـجالت االخـرى التـي تسـلط
ـفـقـودة الـضـوء عـلى احلـلـقـات ا
ــبـهــمــة في الـتــاريخ الــكـردي وا
بالعـراق. من جهة اخرى  التقى
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
بــوفـد عـســكـري أمــريـكي لــبـحث
آخــر مــســتــجــدات الــوضع عــلى
الــسـاحــة اإلقـلــيــمـيــة فـضالً عن
الـــتــنـــســيق األمـــني لــلـــتــصــدي

خملاطر داعش . وقال بـيان تلقته
(الزمـان) ان (البـارزاني بحث مع
وفـد عــسـكــري أمـريـكي بــرئـاسـة
اجلـــنــــرال غــــريــــغــــوري كـــرودر
مستـجدات الوضع عـلى الساحة
اإلقـلـيــمـيـة فـضالً عـن الـتـنـسـيق
األمـني لـلـتـصـدي خملـاطـر داعش
الـــذي ال يـــزال يـــشـــكل تـــهـــديــداً
مـــشـــتـــركــــاً يـــحـــول دون عـــودة
واشـاد الــنـازحــ الى ديــارهم) 
الـــــبــــارزانـي بـ (جــــهــــود قــــوات
التحالف الدولي عـلى مساعدتها
لـقــوات الـبــيـشــمـركـة)  واكد ان
(مفـاوضاتـنا مع بـغداد مـستـمرة
للتـوصل الى اتفاق شـامل يهدف
ــــوجب ــــشـــاكـل كــــافـــة  حلـل ا
الـــدســـتـــور والســــيـــمـــا ان هـــذا
االتــفــاق سـيــصب في مــصــلــحـة
الــعــراقــيــ جــمــيــعــاً). وحــضـر
الـــــلــــقــــاء كـل من وزيــــر شــــؤون
الـبــيـشـمـركـة شــورش اسـمـاعـيل
باإلضـافة الى الـقنصـل االمريكي

العام في أربيل ستيفن فاجن.
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شتركة هام ا اخلاصة في قوة ا

ياس طاهر الياسري 

ـا يـخدم ـشـتـرك   والـتـنـسـيق ا
ــتـــبـــادلــة . واوضح ـــصــالـح ا ا
البيان ان (صالح وماكرون بحثا
بنـاء عالقات مـثمـرة وواسعة مع
فــرنـــســا في مــخـــتــلف اجملــاالت
وتـــــوســـــيع آفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون
ـا يـخدم ـشتـرك و والـتنـسـيق ا
ــتـــبــادلــة لـــلــبــلــدين ــصــالح ا ا
) مـبــيـنـا ان (الــلـقـاء الـصـديـق
نــــــاقـش تــــــطــــــورات األوضــــــاع
اإلقـلــيـمــيـة والـدولــيـة وضـرورة
اعـتـمـاد احلـوارات والـتـفـاهـمات
شـاكل الـعالـقـة ب جـميع حلل ا
األطــــــراف مـن أجـل ان يــــــســـــود
نطقة)  السالم واالستقرار في ا
ونــقـل الــبــيـــان عن صــالح خالل
لقـائه جـونـسون الـقـول (ضرورة
تكـثـيف جهـود اجلـميع لـتـرسيخ
نـطقة لـتنعم األمن والسالم في ا
شعوبها باالسـتقرار والرفاهية)
واشار الى ان (اجلـانبـ  ناقـشا
األوضـاع الـراهـنـة و الـتـأكـيـد
عـــلى ضــرورة اعـــتــمـــاد احلــوار
لتخـفيف حـدة التوتـرات اقليـمياً
التقى ودولياً). فـي غضون ذلك  

صـــالح فـي نــيـــويـــورك رئــيـــســة
جورجيا سـالومي زورابيـشفيلي
وجــــرى خالل الـــــلــــقـــــاء بــــحث
العالقات الثنائية وسبل االرتقاء
بـــهـــا وأهـــمــيـــة تـــوســـيع آفــاق
ــصـالح ــا يـحــقق ا الــتـعــاون 
. ـتــبـادلـة لــلـبـلـدين الــصـديـقـ ا

وكـان صـالح قــد اكـد  ان الـعـراق
ملـتزم باسـتقـرار الشرق األوسط
وسـنـدعو جـيـرانـنـا الجـتـماع في
بغـداد . ولفت صالـح في مقال له
نــشـرتـه صـحــيـفــة وول ســتـريت
جــورنــال الـى ان (الــعــراق لــيس
لديه نـية لالجنـرار إلى صراعات

إقليـمية ويـنوي حمـاية مصاحله
اخلاصـة ولن يـسـمح لنـفـسه بأن
ـهاجـمة يتم اسـتخـدامه كقـاعدة 
جــيـــرانه أو كـــســـاحـــة مـــعـــركــة
لـــــوكالئـــــهم) واضـــــاف انه (من
مــصـــلــحــتـــنــا أن نـــعــمـل كــقــوة
لـتـحـقـيق االسـتـقـرار وان نـوظف

مـوقـفـنـا الـسـتـراتـيـجي الـرئـيس
وعالقـاتـنـا اجلـيـدة مع جـيـرانـنـا
لـــلــقـــضــاء عـــلى الـــتــطــرف وأن
العـراق يسـعى إلى أن يكـون تلك
الـــقـــوة الـــقـــادرة عـــلى حتـــقـــيق
االســتـــقــرار وجــســراً لــلــتــكــامل
االقتـصادي في الـشرق األوسط)
مـــشــيــراً إلى أن (بـــغــداد تــنــوي
دعـوة جـيـرانهـا لالجـتـمـاع فـيـها
إلجراء مـحـادثـات تبـدأ بـضرورة
دعم اســتـقــرار الــعـراق وجتــديـد
اقـتصـاده والـعـمل بـجد لـتـحـديد
مجاالت العمل الـتعاوني العاجل
ورسم خــارطــة طــريق لــتــحــالف
إقـلـيـمي أكـثـر تـمـاسـكـاً). وتـؤيـد
ــانــيــا بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأ
تـحدة من خالل الـقاء الواليـات ا
بـالــلـوم عـلى إيــران في الـهـجـوم
على مـنشـأتي نـفط بالـسعـودية 
ـوافـقـة حـيث طــالـبت طـهــران بـا
على محـادثات جديـدة مع القوى
ـية بـشأن برامـجها الـنووية العا
والــصــاروخــيــة وقــضــايــا األمن

اإلقليمي.
وأصــدرت الــدول الــثالث بــيــانــا

مشتـركا عقب اجـتماع الـرئيسان
الـفـرنـسـي والـوزراء الـبـريـطـاني
انية على هامش ستشارة األ وا
لقاءات اجلمـعية العـامة جاء فيه
(لقد حـان الوقت إليـران كي تقبل
بــإطــار مـفــاوضــات طــويل األمـد
عـلى بـرنـامـجـهـا الـنـووي وكـذلك
على الـقـضايـا األمنـيـة اإلقلـيمـية
والــــتـي تــــشـــــمل بـــــرامــــجـــــهــــا
الــــصـــــاروخــــيـــــة). لــــكـن وزيــــر
اخلارجـية اإليـراني محـمد جواد
ظـــريف اســــتـــبـــعـــد إمــــكـــانـــيـــة
الـتـفـاوض عـلى اتـفـاق جديـد مع
ــــيـــة  قـــائال إن الــــقـــوى الــــعـــا
(الـشـركـاء األوربــيـ فـشـلـوا في
ـنـصوص الـوفـاء بالـتـزامـاتـهم ا
برم عليـها في االتـفاق النـووي ا
عــام 2015). وســـعى الـــزعـــمــاء
واجهة ب األوروبيون لتهدئة ا
طـــهــــران وواشــــنــــطـن مــــنـــذ أن
انــــســـحب الـــرئـــيـس األمـــريـــكي
دونــــالــــد تــــرامـب قــــبل عــــام من
االتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي ضـــمن
ية إليران الوصول للتـجارة العا
مـقـابل كبـح برنـامـجـهـا الـنووي.

تـحـدة فرض وأعادت الـواليـات ا
عـــقـــوبــــات عـــلى إيــــران الـــعـــام
ــاضي وشــددتــهــا هــذا الــعـام. ا
وردت إيـــران بـــانـــتـــهــاك بـــعض
ـواد الـنـوويـة في الـقـيـود عــلى ا
االتـفـاق وأعـطـت مـهـلـة غـايـتـهـا
تـشـرين األول سـتـخـفض بـعـدهـا
الــتــزامــاتــهـا أكــثــر مــا لم يــنــفـذ
األوروبـــيـــون وعـــودهم بـــإنـــقــاذ
ــبـــعــوث االتــفـــاق.فــيـــمــا ذكـــر ا
األمريكي اخلـاص بإيـران برايان
ــــتــــحـــدة هـــوك أن الــــواليــــات ا
ستكـثف الضغط عـلى طهران في
أعـقـاب الهـجـمـات عـلى مـنـشأتي
نــــفط ســــعــــوديـــتــــ  واكـــد إن
(واشـنـطن تـسـعى لـبـناء حتـالف
ــواجــهــة طــهــران وأنــهـا ي  عــا
سـتتـصـرف بـحـكـمة)  مبـيـنا ان
(إيـران هـي الـتي جتــاوزت احلـد
بـهـذا الهـجـوم عـلى سـيـادة دولة
أخــــرى). وتــــابـع ان (الــــواليـــات
عـاجلة القـضية تـحدة تسـعى  ا
من خالل الــدبـلـومــاسـيــة وجـهـد
مـتـعـدد األطـراف وأن هـناك دورا

جمللس األمن الدولي). 

تــداعـيــاتـهــا. وقـال بـيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (صـالح شـارك
نـاخ والتـقى عـلى هامش بقـمـة ا
ـانية ـستـشارة األ االجتـماعات ا
أجنـــيال مـــيـــركل  وجـــرى خالل
الـــلـــقـــاء بـــحث ســـبـل االرتـــقــاء
بـــالـــعالقـــات بـــ الـــبـــلـــدين في
ا يحقق تطلعات اجملاالت كافة 
الـــشـــعــبـــ الـــصــديـــقــ ودور
االحتـــاد األوربـي في مـــســـاعـــدة
الـعـراق إلعــادة اإلعـمـار وتـعـزيـز
قدرات الـقـوات األمنـيـة العـراقـية
واستـعرض تسـلـيـحاً وتـدريـباً) 
صـــالح خالل الـــلـــقــاء تـــطــورات
األوضــــاع عــــلى الــــســــاحــــتــــ
اإلقـلــيـمـيـة والـدولــيـة حـيث أكـد
اجلــانــبــ أهــمــيــة احلــوار بـ
جمـيع األطـراف لـتحـقـيق السالم
ـنــطـقــة). كـمـا واالســتـقــرار في ا
بـحث صـالح مع رئـيـسي فـرنـسا
ــــانـــويـل مـــاكــــرون والـــوزراء إ
البريطاني بوريس جونسون كال
عـلـى حـده بـنــاء عالقـات مــثـمـرة
وواسـعــة في مـخــتـلف اجملـاالت
وتـــــوســـــيع آفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون
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ـتـحدة حـذر األم الـعـام لأل ا
أنــــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريش خالل
افـتتـاح أعـمال اجلـمـعـية الـعـامة
يـة من احتـمال انـدالع حرب األ
في مـنطـقة اخلـلـيج لن يـستـطيع
العالم حتمل تداعـياتها. ودشنت
ـــتــــحــــدة اجـــتــــمــــاعـــات اال ا
شاركة اجلمعية في نيويورك و
ـنـاخ التي دوليـة واسـعة  قمـة ا
تـهـدف لـتـعـزيـز الـتـعاون الـدولي
لإلســـراع فـي الــعـــمـل وحتــقـــيق
أهـداف اتفـاق بـاريس لـلـمـناخ  
وشارك رئـيس اجلمـهوريـة برهم
ــنــاخ ومــؤتــمــر صــالـح بــقــمــة ا
حمـايـة احلريـات الديـنـية الـلذين
عـقــدا عـلى هـامش االجــتـمـاعـات
الـتي تتـطـرق خاللـها غـوتـيريش
الوضـــــــــاع الـــــــــشـــــــــرق االوسط
والتصعيـد اجلاري ب الواليات
ــتـــحــدة االمــريــكــيــة من جــهــة ا
مـحذرا وايـران من جـهـة اخرى  
من حرب  في مـنطـقة اخلـليج لن
يــــســـــتــــطـــــيع الـــــعــــالـم حتــــمل

والـــوســطى وشـــمــال الـــبــاطـــنــة
ـي مع هـــطـــول أمـــطـــار والـــبـــر
مـتـفاوتـة الـغـزارة عـلى مـحـافـظة
جـنـوب الـشـرقيـة). وأعـلن رئـيس
ـعـهد الـقـومي لـلـعـلوم الـفـلـكـية ا
جاد مـحمـد الـقاضي وقـوع زلزال
عـلى بـعـد  63 كـيـلــومـتـر شـرقي
الـــقـــاهــرة.وأوضـح الــقـــاضي أن
(محطـات الشـبكة الـقوميـة لرصد
الزالزل سـجلت الـهزة التـي بلغت
قـوتـها  3.4 درجـة عـلى مـقـيـاس
ريـخـتـر ووقعـت علـى خط الـطول
 31.8628 شـرقــا وخط الــعـرض

 31.8628 شماال). 

بـــدرجــات احلــرارة بـــاســتـــثــنــاء
). الى ذلك  اجلنـوب ترتـفع قـليالً
حــذرت األرصــاد الـــعــمــانــيــة من
دارية هيكا بعد حتولها احلالة ا
إلى إعـــصــار من الـــدرجــة األولى
في بـحـر الـعـرب وبـسـرعـة دوران
ـركـز تقـدر نـحو 65 - 70 حول ا
عــــقــــدة بــــعــــد اقــــتــــرابــــهــــا من
الـســاحل.وأظـهــرت صـور جــويـة
نـشـرتهـا األرصـاد عـبـر حـسـابـها
في موقـع التـواصل تـويتـر (تـأثر
الــســلــطــنــة بــهــيــكــا إذ تــدفــقت
الـسـحب الـثـقـيـلـة عـلى مـحـافـظـة
شــــمــــال وجــــنـــوب الــــشــــرقــــيـــة

(طــقـس غــد اخلــمــيـس ســيــكــون
مـشــمـســاً مع بــعض الـغــيـوم في
نـاطق كـافـة مع ارتـفـاع درجات ا
احلرارة بضع درجات في الوسط
والشـمـال وال تتـغـير في اجلـنوب
عن اليوم السابق) وتابع البيان
قبلة مشمسً ان (طقس اجلمعة ا
في الــوسـط والــشــمــال ودرجــات
احلـرارة تـنـخـفض بـضع درجـات
وفي اجلـنـوب مـشـمـسـاً ودرجات
احلرارة تنخفـض قليًال عن اليوم
السابق) مؤكـدا ان (يوم الـسبت
ـقبل سـيـكـون الـطقس مـشـمـساً ا
ـــنـــاطق كــــافـــة وال تـــغـــيـــر فـي ا
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تـوقـعـت الـهـيـئـة الــعـامـة لألنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لوزارة النقل حـالة الطقس لأليام
ــقــبـلــة مع بــدء مـوسم األربــعـة ا
. وقال بـيان للهيئة اخلريف فلكياً
امس ان (طــقس الــيــوم األربــعـاء
ســيــكــون مـشــمــســاً مع قــطع من
ـنـطـقـتـ الوسـطى الـغـيـوم في ا
نطقة والشماليـة ومشمسـاً في ا
اجلـنــوبـيـة) مـبـيــنـا ان (درجـات
احلرارة العظـمى في بغداد تكون
أعــــــلـى من 39) . ولــــــفـت الى ان

5K³I*« 5 uO « ‰öš …—«d(«  Uł—œ »cÐcð ∫ ¡«u½_«

WM' nKJ¹Ë WODH½ œuIFÐ oÒI×¹ ÊU*d³ «

WFOÐ— —«d{√ sŽ ozUI(« wBI²Ð

dz«e'« w  vHA²  o¹d×Ð lÒ{— ‰UHÞ√ ∏ …U Ë
{ اجلزائـر (أ ف ب) - قضى ثـمانيـة أطفال رضع لـيل اإلثن الـثالثاء إثر
حـريـق في مـسـتــشـفى والدة في شـرق اجلــزائـر وفق مـســؤول في الـدفـاع

دني اجلزائري. ا
وقـال الـنـقـيب نـسـيم بـرنـاوي إن الـفـرق تـمـكنـت من إنـقاذ  11طـفال و107
ـوظفـ في أعـقاب احلـريق الـذي اندلع الـسـاعة 03:50 نـساء و 28من ا
ـســتـشـفـى في واد سـوف عــلى بـعـد 500 صــبـاحـا ( 02:50ت غ) في ا

كـيـلـو مـتـر جـنـوب شـرق اجلــزائـر. وأضـاف "لألسف تـوفي ثـمـانـيـة أطـفـال
رضع بــعـضـهم من احلــروق وآخـرون من جـراء االخـتــنـاق بـالـدخـان". و
نشـر العـشرات من عـربات اإلطـفاء لـلسـيطرة عـلى احلريـق. ولم تعـرف بعد
أســبـاب احلــريق وفق بــرنـاوي. وأصــدر رئــيس الـوزراء نــور الــدين بـدوي
تـعـلـيـمـات بإجـراء حتـقـيق وأوفـد وزيـر الـصـحـة مـحـمـد مـيـراوي إلى مـكان

احلريق.
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انية ميركل ستشارة اال UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه في نيويرك نظيره الفرنسي وا


