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أكـــبــــر مـــســـتــــشـــفى عــــســـكـــري في
الــبـالد).وكــان  كــتــاب (نــار وغــضب)
الــذي وصل إلى الئـحـة الـكـتب األكـثـر
قد وصف تـرامب بانه  مـشتت مـبـيعـا
وتـــفــوه الـــذهن ويـــتـــصــرف كـــطـــفل
بـكلمات مدغمة غـير مفهومة في أثناء
ـاضي. ولم إلــقـائه خــطـابــا الـشـهــر ا
يـــعـــرف عن رؤســـاء ســابـــقـــ أنــهم
خــضــعـوا لــفـحــوص بــشـأن قــدرتـهم
ن ـنصب  الـذهـنـيـة أثنـاء تـولـيـهم ا
فــيــهم رونــالـد ريــغــان الــذي شـخّص
ــر بــعـد 5 األطــبّــاء حــالــته بـالــزهــا
سـنـوات من مـغـادرته الـبـيت األبـيض
وفـي انقرة قـال الرئـيس التركي رجب
طـيب أردوغـان أن عمـلـية درع الـفرات
الـتي تدعمـها تركـيا في شـمال سوريا
ادت الـى الــقــضــاء عـــلى  ثالثــة آالف
مـــؤكــداً أن بالده عـــنــصـــر من داعش
قـادرة عـلى القـضاء عـلى ما تـبقى من
الــتــنــظــيم في الــعــراق وفي الــشـرق.
خالل كـــلـــمـــة أمـــام وقـــال أردوغــــان 
أعـضاء مؤتمر حزب العدالة والتنمية
في مـدينة إالزيغ الـتركيـة (لقد قـضينا
عــــلـى ثالثــــة آالف من الــــعــــنــــاصــــر
اإلرهــــابــــيــــة الــــداعــــشــــيــــة في درع
ـــكــنــنــا أن نــقــضي عــلى و الــفــرات
الــبـــاقــ في الــشــرق وفي الــعــراق).
وبــخـصـوص إدلب قــال (سـوف نـقـوم
بــإفـشــال مـحــاوالت اإلرهـابــيـ كــمـا
وكذلك في أفـشـلـناهـا في درع الـفـرات
عــفـرين إن لم يــسـتـسـلـم اإلرهـابـيـون
ســنــقــوم بــعـمــلــنــا في مــكــافــحـتــهم
مــتــهــمــاً ونــهــاجـــمــهم بــأي حلــظــة)
ــتــحـدة بــانـهــا أرسـلت 4 الــواليـات ا
آالف و 900 شاحنة محملة باألسلحة
نـظمـات اإلرهابـية في شـمالي لـدعم ا
ســـوريــا). واضــاف (لـــديــنـــا شــراكــة
ـتـحـدة اسـتــراتـيـجـيـة مع الـواليـات ا
ولـذلك علينا التعاون من أجل محاربة
ولـكنـهم يدعـمـون اإلرهابـي اإلرهـاب
ـتـحـدة بــاألسـلـحـة وعـلى الــواليـات ا
مــراجــعــة ســيــاســتــهــا).وأضـاف  ان
تـحدة تكـذب عليـنا لكن ال (الـواليات ا
وسـنــتــخـذ ــكن ألحــد أن يــخـدعــنــا
اخلــطـوات الالزمــة من أجل الــقـضـاء
مـؤكـداً أن عــلى اإلرهـاب فـي سـوريــا)
(جــمــيع األســلــحــة الــتـي أرســلــتــهـا
تحـدة  بيعهـا واستخدم الـواليات ا
بــعــضـهــا ضــدنـا في الــعــراق). وقـال
ان(أمـريـكـا تـظن أنـهـا أسـست جـيـشا
ـارســون الــســلب والـنــهب في ـن 
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قــال نـائب وزيــر اخلـارجــيـة الـروسي
ســيـرغي ريـابـكــوف إن مـوسـكـو تـرى
تـصريـحات الرئـيس األمريـكي دونالد
تـرامب األخيـرة بشـأن مصـير االتـفاق
الـنووي مع إيـران تصـريحـات سلـبية
جـدا.ونـقل مـوقع سـبـوتـنـيك الـروسي
عـن ريـــابـــكـــوف قـــوله (نـــحن نـــقـــوّم
الـقرارات والـتصـريحـات التي صدرت
من واشـــنــطن بــاألمس بـــالــســلــبــيــة
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة وتـــــــبـــــــرر ألســــــوأ
تـوقـعـاتـنـا).وأشـار ريـابـكوف إلى أن
تـمـديد الـرئـيس االمريـكي  نـظام رفع
ــــدة 90 الـــــعــــقـــــوبــــات عـن إيــــران 
لـيس إال جتـمـيال وقـال في هذا يـومـا
ـي حــددت الـــصـــدد(بـــحـــسب تـــقــو
ـتحدة تـوجهـا لكسـر خطة الـواليات ا
ـشـتـركـة وتـمـديـد الـعــمل الـشـامـلـة ا
الـرئــيس االمـريـكي لالسـتـثـنـاءات مع
نـظــام الـعـقـوبـات مـدة مـحـددة أخـرى
ـبـالـغـة لــيس إال جتـمـيال وال يــجب ا
فـي تـقو هـذه اخلـطـوة).ودعـا نـائب
وزيــر اخلــارجــيــة الـروسـي اجملـتــمع
الــدولي لــتــوحـيــد اجلــهـود حلــمــايـة
االتـــفــاقــيـــة مع إيــران مــضـــيــفــا أن
(مـوسـكـو ال تفـهم مـا تـعنـيه الـواليات
ـتـحـدة عـنـدما تـتـحـدث عن اتـفـاقـية ا
جــديــدة بــشـأن إيــران بــدال عن خــطـة
ـشـتـركـة). وأكد أن الـعـمل الـشـامـلـة ا
(الـــصــفـــقــة مع إيـــران غــيـــر قــابـــلــة
لـــلـــتــصـــحـــيح وروســـيـــا ســتـــواجه
مــحـاوالت تـقـويض االتــفـاقـيـة).وكـان
تــرامـب قـد شــدد عــلـى وجــوب فـرض
عـقــوبـات صـارمـة عـلى إيـران بـسـبب
تــصــمـيــمــهــا وجتـاربــهــا لــصـواريخ
بـالستية(تفاصيل ص8) . عـلى صعيد
آخــر افـــادت مــصــادر مــطــلــعــة بــأن
(تــرامب ســيــخــضع الى  أول فــحص
طــبي له بــوصــفه رئــيــسـاً لــلــواليـات
ـــتــحــدة بـــعــد أســبـــوع عــلى طــرح ا
تـسـاؤالت عـديـدة بـشـأن مـدى أهـلـيته
ــنـــصب).وقــال الـــذهــنـــيــة لـــتــولـي ا
مـــخــصـــون في الــطب  ان (الـــفــحص
اجلــسـدي يـسـتـغــرق نـحـو سـاعـتـ

ويـشمل حتـاليل لـلدم والـبول وفحص
وطرح أسـئلـة عن عادات الـنوم الـقـلب
ويـجرى في مـركز واحلـيـاة اجلنـسيـة
والـتـر ريد الـوطـني الطـبي الـعسـكري
ويُعد الذي يقع على مشارف واشنطن
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حـسم حـزب الـدعوة االسالمـيـة أمره
امـس السبت عـندما قـرر عدم خوض
ـقبلـة  تاركـاً ألعضائه االنـتخـابات ا
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات حــريــة ا
بعناوينهم الشخصية والترشيح في
اي قـائمـة او ائتالف اخر كـما حسم
رئـيس الـوزراء حـيـدر العـبـادي أمره
بـعـدم الـدخـول في قـائـمـة واحدة مع
رئـيـس ائتـالف دولـة الـقـانـون نوري
ـفوضية الـعليا ـالكي فيـما تلقت ا ا
ـستـقلـة لالنتـخابـات بالغـاً بدخول ا
دولـة الـقـانـون االنـتـخـابـات بـقـائـمـة
مـكونة من سبعة كيانات. وسيترأس
ـالــكي قـائـمـة دولـة الـقـانـون فـيـمـا ا
يــتـرأس الـعــبـادي حتـالف الــنـصـر .
وجــــاء قـــرار حـــزب الــــدعـــوة بـــعـــد
اجــتـــمــاع قــيــاداته مـــســاء الــســبت
ـالكي والعـبادي.وبحسب بـحضور ا
بــيـان لــلـحـزب فــإن قـيــادات الـدعـوة
اجــتـمــعت مـسـاء الــسـبت بــحـضـور
ـالكي والـعبـادي و(قررت مـجمـوعة ا
قــــرارات تـــصب لــــصـــالـح الـــدعـــوة
ووحــدة الـصف فــيـمــا قـدمت طــلـبـا
لـلمفوضـية العلـيا لالنتخـابات بعدم
دخـــول حـــزب الـــدعـــوة االسـالمـــيــة
بـــعـــنـــوانـه حـــزبـــا ســـيـــاســـيـــا في
الـتحـالـفات الـسيـاسيـة واالنتـخابـية

ــســجــلــة لــدى دائــرة االحــزاب في ا
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا لالنــتــخــابـات ا
وحتــديـــدا في انــتــخــابــات مــجــلس
الــنـواب واحملـافــظـات لـعـام 2018).
وأوضـح البـيـان ان (العـضـاء احلزب
ـخـتـلف مـسـتـوياتـهم الـتـنـظـيـمـية
شاركة والـقياديـة احلرية الكـاملة بـا
في االنــــتـــخـــابـــات بـــعــــنـــاويـــنـــهم
الـــشــخــصــيـــة ولــيــسـت احلــزبــيــة
والـتـرشـيح في اي قـائـمـة او ائتالف
اخــر). كـــمــا قــررت قــيــادات احلــزب
(اقــامــة مـلــتــقى تــنــظـيــمي لــلــدعـاة
وتـشكيل جلنة تنسيق ب القائمت
وقــرارات فـنـيـة نــافـعـة سـيــبـلغ بـهـا
الـــدعـــاة الحـــقـــا). وكـــانت مـــصــادر
ـالـكي مــطـلـعــة قـد افــادت بـتـقــد ا
مــقـتـرحــاً جـديــداً لـلـعــبـادي يــتـمـثل
بــخـوض االنـتـخــابـات مـعه بــقـائـمـة
واحـدة مـرجـحـة أن يـؤول االمـر الى
انـسـحـاب أحـد اجلـنـاحَـ مـن حزب
الــدعــوة. لــكن عــضــو ائــتـالف دولـة
الـــقــانــون عـــدنــان الـــســراج اكــد أن
الـعبادي (سيـفاجئ اجلميع بـتحالفه
االنــتــخــابي الــذي ســيــكــون عــابــرا
لــلـمـكــونـات) مـؤكـدا أنـه (سـيـحـسم
خـالفاته مع حـزب الدعـوة اإلسالمية
األحــد). وبـــحــسب الــنــائب مــحــمــد
الــصـيـهــود فـإن الـعــبـادي كـان أمـام
خـــيـــارين  من دون أن يـــســـتـــبـــعــد

حتــالـفـه مع ائـتالف دولــة الـقــانـون.
وقـــال الــصـــيــهـــود في تـــصــريح إن
(حتـالف الـعـبـادي مع دولـة الـقـانون
عـلى وفـق اتـفـاقـات مـعـيـنـة احـتـمال
وارد بــــشـــكل كــــبـــيــــر) مـــؤكـــدا أن
(الـعـبـادي سـيـكـون له شـأن في دولة
الــــــقــــــانــــــون إذا قـــــرر الــــــتــــــرشح
ضــمــنـهــا).وبـحــسب الــصـيــهـود أن
(الــعــبــادي بــات أمــام خــيــاريـن أمـا
الـترشح عن دولة الـقانون او النزول
بـقائمة منفـردة او متحالفاً مع قوائم
اخـــرى) مـــشـــيـــرا إلى أن (اخلـــيــار
األخـيـر يتـطلب مـنه االسـتقـالة إذ ان
الــقـانـون ال يــسـمح لـلــحـزب الـنـزول
بـأكثر من قائمة في االنتخابات). من
جـهـته رأى النـائب عن ائـتالف دولة
الـقـانـون خلـف عبـد الـصـمد إن (من
يـــخــرج من حــزب الـــدعــوة ويــشــكل
تـكــتالً انـتـخـابـيــاً سـيـكـون مـصـيـره
اخلـسارة) الفـتاً الى ان (هنـاك مثاالً
قـويـاً عـلى ذلك). وتـابع عبـد الـصـمد
ــالــكي في تــصـريح أن ــقــرب من ا ا
(حــزب الـدعـوة أكـبـر من األشـخـاص
الـذين يـنـتـمـون إلـيه حـتى لـو كـانوا
ـالــكي أو الــعـبـادي) قــادة بـحــجم ا
مــــشــــيـــراً الـى أن (كل من خــــرج من
الـدعـوة وأسس تكـتالً خـسـر كثـيراً
وآخــرهم كــان إبـراهــيم اجلـعــفـري).
واضـــاف أنه (لـــيس مـن مــصـــلـــحــة

الــعــبــادي وال من مــصـلــحــة احلـزب
خـــروجه حــتى لـــو كــانت اخلالفــات
عـمـيـقـة بيـنه وبـ أمـ عـام احلزب
ـالـكي ألنه في حال خـرج العـبادي ا
فـسـتـكون هـنـاك مـجازفـة) مـوضـحاً
انـه (في حــــال خــــوض الــــعــــبــــادي
االنـتخابات بـقائمة لـوحده مع بقائه
فـي حـــزب الــدعـــوة لـــكـن بـــجـــنــاح
مـختـلف فسـيصب ذلـك في مصـلحة

دولة القانون).
ــالــكـي قــد اكــد ضــرورة ان  وكـــان ا
تـكون اخلـيارات قـانونـية امـام حزب
الـدعـوة لـلـمـشـاركـة في االنـتـخـابـات
ـقبلة. وفي معـرض رده على اسئلة ا
ـوجـهـة له عـبـر نـافذة الـصـحـفـيـ ا
الـــــــتــــــــواصل مـع وســـــــائـل االعالم
ـكـتبه ـوقع االلـكـتروني  اخلـاصـة با
االعـالمي بـــشــــأن مـــوقـــفـه ومـــوقف
شاركة فـي االنتخابات احلـزب من ا
الـكي (دعمـه جلميـع اخليارات أكـد ا
ـــتــاحـــة الشــتـــراك حــزب الـــدعــوة ا
االسالمية في االنتخابات شريطة ان
تــكـون اخلــيـارات قــانـونــيـة وتــتـيح
لــــلـــحـــزب وكــــوادره االشـــتـــراك في
االنـتخابـات وحتفظ للدعـوة وحدتها
ومـصـلـحتـهـا االنتـخـابـية). الى ذلك
أكـد سـكرتـير احلـزب الـشيـوعي رائد
دنية مع فـهمي أن حتالف األحزاب ا
ـدعـوم من الـتـيار تـيـار االسـتـقـامـة ا

الـــصــــدري ولـــيس كـــتـــلـــة االحـــرار
السابقة يأتي لكون (االستقامة) فيه
كـــفـــاءات وشـــخـــصــيـــات عـــلـــمـــيــة
وتــــكـــنــــوقــــراط فـــضـالً عن وجـــود
مـشتركات عـديدة وتطابق في الرؤى
.  وقـــال فـــهـــمي في بـــ الـــطـــرفـــ
تـصريح بشأن حتالف سائرون الذي
اظـهـر حتـالف احلزب مع الـصـدري
إن (هــنــالك مـشــتـركــات كــبـيــرة بـ
احلـزب الـشيـوعي والـتيـار الـصدري
ـاضـيــ السـيـمـا طــوال الـعـامــ ا
ـطـالـبـة ـشــاركـة في الـتـظـاهـرات ا ا

بـاإلصالح) الفتاً إلـى وجود (تطابق
بــالـــرؤيــا ومــشــتـــركــات عــديــدة مع
الـــتـــيـــار). وأضـــاف أن الـــبـــرنـــامج
الــسـيـاسي ذو الــطـبـيــعـة الـوطــنـيـة
ــشـتــركـات ــدنـيــة يـعــد من أهم ا وا
الــتي جتــمع احلــزب الــشـيــوعي مع
األحــــزاب (حـــتى وإن كــــانت حتـــمل
الـــطــابـع الــديـــني) مـــتــســـائالً (مــا
الــغــرابــة في الــتــحــالف مع الــتــيـار
الــصـدري فـيــمـا اذا كـانــوا يـرفـعـون
الــشــعـارات نــفس الـتـي نـؤمن بــهـا?
وهــذا ال يــعـني أن الــشــيـوعــيــ قـد

تـخلـوا عن هويتـهم الشيـوعية أو ان
الــصـــدريــ تــخــلــوا عـن هــويــتــهم
الــــديـــــنــــيــــة). وأوضـح فــــهــــمي أن
(الـطرفـ اتفقـا على توجـهات عدة 
وهـنالك التزامات من الـطرف عليها
وإن طـرأ عـلـيـهـا أي تـغـيـيـر من أحد
الــطـرفـ فــسـيـحل هــذا الـتـحـالف)
مـبـيـناً أن (الـتـحـالف  عـلى أساس
ـشتركـات وليس زواجاً كـاثوليـكياً ا
ولـكن هنـالك حـرصاً علـى أن يسـتمر

التحالف).
 ووصـف الـقـيـادي في مــنـظـمـة بـدر
كــر الـنــوري مــشـهــد الـتــحـالــفـات
عـقد). وقـال النوري االنـتخـابيـة بـ(ا
في تـصريح إن (الـتحـالفـات تؤكد ان
ــشـهــد مـعــقـد ويـجـب ان تـصـارح ا
الــزعــامـات الــشــعب الـعــراقي بــهـذا
الـــتــعــقـــيــد وانـــهــا تــدفـع بــاجتــاه
الـتـأجـيل الذي سـيـكـون كارثـيـا على
ـستوى الدستوري) مشيراً الى أن ا
(الـتحالفات الى هذه الساعة ينتابها
الـغمـوض والضبـابية ولم تـسفر عن
نــتـائج ايـجـابـيـة). ورأى الـنـوري أن
(الـتحالفات اثبتت ان هناك خالفات
ولــيس مـشـتـركـات وهــذه مـشـكـلـة)
مــشــيـراً الى أن (الــواقع يــكـشف عن
اهـتـمـام االحـزاب ليس بـاجلـمـاهـير
وان تــــلك االحـــزاب لم تــــقـــتـــرب من
اجلــمـاهــيـر كــمـا يـجـب ان تـصـارح

سـوريـا وسـتـرى كيف سـنـبـدد هؤالء
الــلــصـوص فـي أقل من أســبـوع). في
أعـلـنت الــقـوات األمـنـيـة غــضـون ذلك
التركية عن القبض على  10اشخاص
بيـنهم يـشتـبه بـانتـمائـهم إلى داعش 
شــخص شـغل مـنـصب وزيـر الـزراعـة
في الـتـنـظـيم. وبـحـسب مـصـدر امـني
تـــــركي فــــقـــــد شــــنـت قــــوات الــــدرك
(اجلـندرمة) التركية عمليات أمنية في
قـــضـــاء دافــــالي بـــواليـــة قـــيـــصـــري
في إطار ووالية غازي عنتاب  (وسـط)
ـنـتـم إلى الـتـحـقـيـقات اخلـاصـة بـا
تـنـظـيم داعش اإلرهـابي وتـمـكـنت من
اعــتــقـال  9 أشــخــاص بــيــنـهـم وزيـر

زراعــة تــنــظـيم داعـش (طـارق . أ) في
ومشتـبه آخر في والية واليـة قيصـري
غــازي عـنـتـاب. وفـي الـشـأن الـسـوري
قال اإلعـالم السوري ـشتـرك الـتركي ا
الرسمي إن تركيا ساعدت مقاتل من
ـعـارضة في شن هـجـوم مضـاد على ا
اجلـيش الـسوري وحـلـفائه في شـمال
ا يـكشف غـرب البالد هـذا األسبـوع 

عن توترات اقليمية بشأن القتال. 
وقــالت الــوكـالــة الـعــربـيــة الـســوريـة
لألنــبـاء (سـانـا)  ان (قــادة مـيـدانـيـ
ـــراسل ســـانـــا أن إرهـــابـــيي أكـــدوا 
احلـزب الـتركـسـتاني وبـدعم وتـوجيه
وتـخـطيط مـبـاشر من الـنـظام الـتركي

اســتــقــدمــوا مــعــظم قــواتــهم...لــبـدء
هــجــمـــاتــهم).وأضــافت أن (مــقــاتــلي
ـعارضة اسـتخدمـوا مركبـات تركية) ا
ولـم يــرد رد من اجلــانـب الــتــركي في
حـيـنه.الى ذلك أعـلن اجلـيش الروسي
انه جنـح في تصـفيـة منـفذي الـهجوم
بـقذائف الهـاون في احلادي والثالث
من كـانـون االول على قـاعدة حـميـميم
الـــذي اوقع الـــروســـيــــة في ســـوريـــا

 . قتيل روسي
وقـــالت وزارة الــدفــاع الـــروســيــة في
بــيـان ان (قــيــادة قـواتــنـا في ســوريـا
شــنت عــمـلــيـة خــاصـة وتــمــكـنت من
ـقـاتــلـ الـذين تــصـفـيــة مـجـمـوعــة ا

شـنـوا هـجـومـا بـالـهـاون عـلى قـاعـدة
حـمـيـمـيم).واوضـح الـبـيـان ان (مـكان
ـــراقـــبــة وجـــودهـم كـــان خـــاضـــعـــا 
ـسيرة لـلجيش الروسي) الـطائرات ا
ــرحــلـة االخــيـرة واضــاف انه(خالل ا
من الـعمـليـة رصدت مجـموعـة القوات
اخلـــاصـــة الـــروســـيـــة مـــوقـع هــؤالء
ــقـــاتــلــ قــرب احلـــدود الــغــربــيــة ا
حملـــافــظـــة ادلب).وتـــابع الــبـــيــان ان
ـقـاتـلـ الذين لم يـكـشف انـتـماؤهم ا
ـغادرة مخـيمهم في كـانوا يسـتعدون 
حـافلة صغيرة عنـدما (تمت تصفيتهم
بـــــــــصـــــــــاروخ مـــــــــوجـه مـن نــــــــوع

كراسنوبول).
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اوقـع اعــتــداء اجــرامي مــســاء امس
الـــســبت فـي ســاحــة عـــدن عــددا من
الـشـهداء واجلـرحى . واعـلنت وزارة
الــــداخـــلـــيــــة عن اصـــابــــة عـــدد من
االشـخـاص بـجـروح نـتيـجـة انـفـجار
انـتحاري يرتدي حـزاما ناسفا. وقال
ــتـحـدث بـاسم الــوزارة سـعـد مـعن ا
في تصريح امس إن (القوات األمنية
أحـبـطت  مـحاولـة تـفـجيـر انـتـحاري
يــرتـدي حـزامـا نـاســفـا في الـسـاحـة
حـيث  مالحـظته قـبل أن يصل الى
) مـبينـا أن (احلادث أسفر ـواطن ا
عن إصـــابـــة عـــنـــصـــر بـــالـــشـــرطـــة
االحتــاديـة مع رجل مـرور وال يـوجـد
شــهـيـد). مـن جـانـبه قــال مـصـدر في
تـصـريح امس ان (انـتـحـاريـا يـرتدي
حــزامـا نــاســفـا فــجـر نــفـسه مــسـاء
ــواطـــنـــ في امـس بــالـــقـــرب مـن ا
الــســاحـة مــا اسـفــر عن اســتـشــهـاد
شـخـص واصـابـة آخرين بـجروح)
واضـاف ان (قـوة امـنـيـة قـامت بـنقل
ــســتـشــفى لــتــلـقي ــصــابـ الى ا ا
الـــــعالج  والــــشـــــهــــداء الـى الــــطب
الـــعــدلي فــيـــمــا اتــخــذت اجــراءات
احــتــرازيــة حتــســبــا مـن اعــتـداءات
ـاثـلـة). وفي الـبصـرة ادى انـفـجار
مـــخـــلـف حـــربي في نـــهـــر بـــقـــريـــة

الـصـريـفـة بـاحملـافـظـة الى بـتـر كـفي
مـواطن وإصـابـة اخـر بـجـروح اثـناء
ـارستـهمـا الصيـد في النـهر فـيما
ـركـز اإلقلـيـمي لشـؤون األلـغام أكـد ا
ـلـوثة ـساحـات ا في احملـافـظـة ان ا
ـخلـفات حـربيـة في احملافـظة تـبلغ
اكــثــر من  1300 كــيــلــو مــتـر مــربع
تــتـضــمن حــقـول االلــغــام والـقــنـابل
الــعــنــقـوديــة واخملــلــفـات احلــربــيـة
االخــــرى. وقــــال  مـــصــــدر  امس ان
(شـاب كانـا يستـقالن زورقا للـصيد
في نهر الصريفة وانفجر بالقرب من
الــزورق مـخــلف حــربي مـا أدى الى
إصـابة االول بجروح واألخر بجروح
وبـتر الكفـ مشيرا الى نـقلهما الى
ــســـتــشــفى إلســعـــاف حــالــتــهــمــا ا
احلــرجـة وفــتح حتـقــيق بـاحلـادث).
وكـانت قـريـة الـصـريفـة الـتـابـعة الى
( نـاحـية االمـام الـقائم (الـثـغر سـابـقاً
ضـمن قـضـاء الـقرنـة  ضـمن مـسرح
معارك حرب الثمانينات. ومن جانبه
ـركـز اإلقــلـيـمي لـشـؤون قــال مـديـر ا
األلـغام في البـصرة نبراس الـتميمي
فـي تــصـــريح امـس ان (قــضـــاء شط
الـعرب يعـد من اكثر منـاطق البصرة
تـلـوثـا بواقع  800 كـيـلـو مـتـر مربع
يـلــيه قـضـاء الـفـاو فـ قـضـاء الـزبـيـر
ثـالثا). وأضاف ان (اجلهد احلكومي
وغـــيــــر احلـــكـــومي الزالـــة االلـــغـــام

واخملــلــفــات احلــربــيــة تــوقف بــعــد
احــــتالل تــــنـــظــــيم داعـش لألراضي
الـعراقية بـعد العام  2014 واقـتصر
الـعمل منذ ذلك احل على جهد فرق
ـنــظـمـات ـدنـي وعـدد من ا الــدفـاع ا
االنــسـانــيــة والـشــركـات الــتـجــاريـة
الـتـابـعة لـعـدد من الوزارات مـشـيرا
الـى ان الـعــقــبــة الــتي تــواجـه ازالـة
االلــغـام في احملـافـظـة يــتـمـثل بـعـدم
قــيـام اجلـهــات انـفــة الـذكـر بــالـعـمل
داخل حـقول االلغـام ويقتـصر عمـلها
فـــقط عــلـى الــقـــنــابل الـــعــنـــقــوديــة
واخملـلـفـات احلـربـيـة فيـمـا يـقـتـصر
عـمل الشركـات التابعـة لوزارة النفط
على ازالة االلغام من مناطق صغيرة
وحسب حاجة الوزارة). وقال مصدر
امس  ان (مـسلح يستـقلون مركبة
نـوع هونـداي سونـاتا بـيضـاء اللون
فـتـحـوا نيـران اسـلحـتـهم عـلى شاب
حــيـنـمـا كـان يـقــود مـركـبـة هـونـداي
النترا وأردوه صريعاً والذوا بالفرار
الـى مـكــان مـجــهـول). وافــاد مـصـدر
امـني فـي احملـافـظـة بـانـتـشـال جـثة
طـفل يـبلغ من الـعـمر ثـماني سـنوات
ــديـــنــة. وقــال غـــرقــاً في نـــهــر في ا
مــــصــــدر امـس ان (جــــثــــة الــــطــــفل
انـتـشـلـتـهـا مفـرزة لـلـشـرطـة من نـهر
الــسـكـك الـقــريب من داره). دون ذكـر

زيد من التفاصيل. ا
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قـالـت وزارة الـداخـلـيـة أن االجـتـماع
مـع وفـد إقــلــيم كـردســتــان الـذي زار
بغداد السبت كان مثمراً مؤكدة عقد
اجـــتــمــاع آخـــر مع الــوفـــد يــوم غــد
تحدث باسم الوزارة . وقال ا االثـن
الـــلـــواء ســـعـــد مـــعـن في تـــصـــريح
لـوسـائل اإلعالم إن (وزيـر الـداخـلـية
االحتـــاديـــة قـــاسم االعـــرجي تــرأس
االجتماع مع الوفد الكردي الذي كان
بـرئـاسـة وزيـر داخـلـيـة اإلقـلـيم كر
سـنجاري) مـؤكدا أن (االجتـماع كان
مـثـمـراً وكان هـنـاك نوع من الـتـفاهم
). وتابع أن واالنـسجـام ب الـطرفـ
(وفـد اإلقــلـيم أبـدى تـفـهـمـا واضـحـا
واســتـــجــابــة لــلــدســـتــور الــعــراقي
) الفــــتـــاً الى أن (عـــدم والــــقـــوانـــ
الــتــواصـل هــو ســبب تــراكم بــعض
ــشـاكل وســيـكــون هـنــاك اجـتــمـاع ا
تــفـصـيــلي جلـمـيـع هـذه األمـور يـوم
االثــنــ ).ووصل الـوفــد إلى بــغـداد
امـس الـسـبت إلجـراء مــبـاحـثـات مع
ـسـؤولـ فـي احلـكـومـة االحتـادية ا
ـنـافـذ احلـدودية. وفي بـشـأن إدارة ا
كـردسـتـان  شن رئيـس كتـلـة االحتاد
الــوطـنـي الـكــردسـتــاني في مــجـلس
الـــنـــواب االحــادي آريـــز عـــبـــد الــله

الـسـبت هجـومـاً على رئـيس الوزراء
حــيـدر الـعـبــادي مـتـهـمــاً ايـاه بـعـدم
رغـبته بـارسال رواتب مـوظفي اقـليم
كـردسـتـان.وقال عـبـد الله في مـؤتـمر
صـــحــفي ان (الــعـــبــادي بــدال من أن
يـــــرسـل رواتب أشـــــهـــــر مـــــعــــدودة
لــوزارات فــلــيــرسل حــصــة اإلقـلــيم
كـاملـة) مبيـنا ان (حـكومة كـردستان
سـتكون حينـها مسؤولة عن أي خلل
أو زيــــــادة أو نـــــقـص).واضـــــاف ان
(الــعـبـادي ال يــريـد ارسـال الـرواتب
ـارسـة ضـغط عـلـى حـكـومة ـا  وا
كــردسـتــان) مـؤكـداً أن (الــعـبـادي ال
يــــــــنـــــــوي احلــــــــوار مـع اقـــــــلــــــــيم
كـردستـان).وتابع ان (رئـيس الوزراء
الـعـراقي يـريـد ان يـظـهـر لـلـعـالم انه
يـرسل الرواتب الى مـوظفي االقليم 
لـكن احلقـيقـة انه ال يقـوم بذلك) على
حــد قــوله . وفـي تـطــور امــني الفت
أعـــلــنت وزارة الــداخـــلــيــة امس عن
انـتشار قوات الرد السريع في قضاء
طـوزخـرماتـو شرقي مـحافـظة صالح
الــدين بــهــدف تــعــزيـز األمـن وبـسط
الـقانـون.وقالت الـوزارة في بيان إنه
(وسـط ارتيـاح كبـير من قـبل األهالي
واحلـــكـــومـــة احملــلـــيـــة قـــوات الــرد
الـســريع الـتـابـعـة لـوزارة الـداخـلـيـة
تــنــتــشــر في قـضــاء طــوز خــرمــاتـو

لـــــــــتـــــــــعـــــــــزيــــــــــز األمن وبــــــــــسط
الــــقـــــانــــون).وأضــــافت أن (احملــــال
الـتجـارية تـعاود نشـاطهـا هنـاك بعد
االســتـبـاب االمـني الـواضح ودخـول
قــوات الـرد الـســريع وعـودة احلـيـاة
ـديــنـة في الــطـبــيــعـيــة). وشـهــدت ا
اوقـات سابقة اشتباكات ب عناصر
كـرديـة وتركـمانـيـة . من جهـة اخرى
أفــادت مـصــادر مـطــلـعـة فـي  بـغـداد
بـ(رفض مــحـكـمـة حتـقـيق الـرصـافـة
شــكــوى مــقـدمــة ضــد نــائب بــحـزب
االحتـاد الـوطني الـكردسـاني بـتهـمة
تــزويـر وثـيـقـة مــدرسـيـة). وبـحـسب
ـــصــادر فـــإن (مــحـــكـــمــة حتـــقــيق ا
الـرصافـة اخملتصـة بقـضايا الـنزاهة
ـــــــة وغــــــــسـل األمــــــــوال واجلــــــــر
االقــتـصـاديــة قـررت رفض الــشـكـوى
الـتي أقيـمت ضد الـنائب عن االحتاد
الـوطني الـكردستـاني  آريز عـبد الله
بــتـهــمـة تــزويـر وثــيـقــته الـدراســيـة
ـقـدمـة إلى مـفـوضيـة االنـتـخـابات) ا
مـن دون االدالء بــتـــفـــاصـــيل اكـــثــر.
ـتـحـدث بـاسم الـتحـالف من وأعـلن ا
ـقـراطيـة والـعدالـة ريـبوار اجل الـد
كـر الـسـبت ان (االئـتالف الـوطني)
ـــكـــون من حـــزبـه بــاالضـــافـــة الى ا
حـركـة تـغـييـر واجلـمـاعـة اإلسالمـية
ــســتــقــيل ـان ا ســمى رئــيـس الــبــر

يــوسف مــحــمــد رئــيــســا لــقــائــمــته
االنتخابية. 

وقــال كـر في تـصـريح ان(األحـزاب
الـــثالثــة قـــررت ان تــســمي مـــحــمــد
رئــيـســاً لـلــقـائــمـة الــتي سـتــخـوض
االنــــتــــخــــابــــات الــــتــــشــــريــــعــــيـــة
الـعراقية).وكانت األحزاب الثالثة قد
ــاضي حتـالـفـهـا أعــلـنت اخلـمـيس ا
خلــوض االنـتـخــابـات االحتـاديـة في
ـنــاطق مــحــافــظــة كــركــوك وبـاقـي ا

تنازع عليها ب أربيل وبغداد. ا

الـشعب العراقي بانـها لم تستطع ان
تــكـوّن حتـالـفــات جـديـدة). وفي هـذا
ــرجع الــديــني جـواد الــشــأن حـذر ا
اخلـالصي من تكرار النـسخ السابقة

خلطوات العملية السياسية.
 ونـــقل بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) عن
اخلـالـصي قـوله في خـطـبـة اجلـمـعة
ان(  تـــكــرار الــنــسخ الـــســابــقــة من
خـطوات العملية السـياسية البائسة
لـن يــــؤدي إلى حتــــقــــيق مــــكــــاسب
وتـغــيـرات مـهـمـة لـلـشـعب الـعـراقي
خـصوصـاً إذا تكـررت معـها الـوجوه
عروفة نفسها)  مضيفاً ان ( احلل ا
فـي العراق يـكمن في اسـتقالل قراره
الــــســــيـــاسـي والـــســــيــــادي وعـــدم
اخلـضـوع لـلمـخـطـطات االجـنـبـية) .
وكـان الـسـفـير االمـريـكي لـدى بـغداد
دوغـالس سـيـلــيـمــان قـد اشـار خالل
زيـــارته الـى مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصــرة
ـــاضي الى إن (إجـــراء اخلـــمـــيـس ا
ــقــبــلــة في الــعــراق االنــتــخــابــات ا
ـقـراطـيـة ســيـسـهم في حتـقـيـق الـد
ــنــشــودة) حـسـب تـعــبــيــره.وكـان ا
اضي أن سـيليمان قـد أكد األربعاء ا
(بـالده مع إجــراء االنـــتــخـــابــات في
مـــوعــــدهـــا احملـــدد) مـــشـــددا عـــلى
(ضـــــرورة عـــــودة أكـــــبـــــر عـــــدد من
الــــــنــــــازحــــــ إلى ديــــــارهـم قــــــبل
االنـتـخابـات ). وكـشف مصـدر مـطلع

عـن اســـمــــاء أبـــرز الــــتــــحـــالــــفـــات
الــســيـــاســيــة الــتي تــســجــلت لــدى
مــفـوضـيـة االنـتــخـابـات هي حتـالف
نــداء الــعــراق لالصالح والــتــغــيــيـر
وحتــــالف مــــوصـــلــــيــــون وحتـــالف
ـسـتـقل وعـراقـيـون رؤيـة الـبــصـرة ا
قراطي ـدني الد وقـرار والتحالف ا
وحتــالـف تـمــدن وحتــالـف ســائـرون
وحتـــالـف ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون
وحتـــالف عــابـــرون وحتــالف صالح
الـــدين هـــويـــتــنـــا وحتـــالف حـــبــهه
تــركـــمــان كــركــوك وحتــالف الــسالم
الــكـردسـتــاني والـتـضــامن الـعـراقي
وحتــالف تـضــامن والـفـجــر اجلـديـد
وائـتالف الـنصـر والـتحـالف الـعربي
فـي كـــركــــوك واالنـــبــــار هـــويــــتـــنـــا
ومـــتـــضـــامـــنـــون من اجـل الـــعــراق
واحلــكــمــة لــبــنــاء الــدولـة وحتــالف
ديــالـــتــنــا وائــتالف اعــمــار وديــالى
الـوطـني وحتالف الـوطـنيـة وحتالف
الـــفــتح وحتـــالف جــمـــاهــيــر صالح
الــــــــــديـن وحتــــــــــالـف الــــــــــبــــــــــيـت
ـفـوضــيـة الـعـلـيـا الــعـراقي.وكـانت ا
ــسـتــقـلـة لالنــتـخــابـات قــد أعـلـنت ا
ـاضـي عن انـتـهـاء مـهـلة اخلـمـيس ا
تـسجيل التـحالفات االنتـخابية التي
ســتـدخل االنـتـخــابـات الـتـشــريـعـيـة
قـبلـة مؤكـدة( عدم وجود واحملـليـة ا

اي تمديد للتسجيل).

الكيحيدر العبادي نوري ا
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كــشــفت وزارة الــنــقل عن اصــدار
مجـلس الوزراء تـعلـيمات تـفضي
الى انهاء خدمات موظفي العقود
الـتـشـغـيـلـيـة في شـركـة اخلـطوط

اجلوية . 
ــتــحــدث الــرســمي بــاسم وقــال ا
الـــــــوزارة ســـــــالم الـــــــســـــــوداني
لـ(الــــــزمـــــان) امـس ان (الـــــوزارة
ليـست لهـا عالقـة بانـهاء خـدمات
وظف الذين  تعيينهم هؤالء ا
ا جاء بصفة عـقود تشـغيلـية وا
ذلـك وفـق اوامـــــــــر صــــــــــادرة من
مــــؤكــــدا ان مــــجـــــلس الـــــوزراء)
(الـوزارة ال تـســتـطــيع اتـخـاذ اي

اجراءات بهذا الشأن). 
من جــانــبـهــا دعت عــضــو جلــنـة
اخلــدمــات واالعــمـــار الــنــيــابــيــة
صــبــاح الــتــمــيــمي الــوزارة  الى
ادراك خــــطـــــورة االجــــراء الــــذي
اتـخــذته ازاء مــوظـفي اخلــطـوط.
واكـدت الـتـمـيــمي في بـيـان امس
ـوظـف ان (انهـاء عـقـود هـؤالء ا
قد يـحـدث ازمـة تـؤدي الى تـهالك
اخلــطــوط اجلـــويــة بــعـــد إنــهــاء
خــــدمــــات أكــــثـــــر من الف و800
مــوظف ذا كــفــاءة واســتــمــراريــة
بـالـعـمل). من جــانـبه قـال مـصـدر
ــوظــفـ في الــشـركــة امس ان (ا
يـخـشـون من اسـتــغـفـالـهم لـلـمـدة
ـــاضـــيـــة وتــكـــون الـــنـــتـــيـــجــة ا
تــــســــريـــحــــهـم دون اعـــطــــائــــهم
واضاف ان ستحـقات السـابقة) ا
(العمل في الوقت احلاضر مرتكز
على موظفي العقود وهم يعملون
بـجـد ومـثـابــرة أكـثـر من مـوظـفي
ـالك وتـــــخــــــشـى الــــــشــــــركـــــة ا
االستـغـنـاء عـنـهم و تـرك فـراغات
واســـــــــعـــــــــة وواضـــــــــحــــــــــة في
ولـفت الى ان (احلـكـومـة عـمـلـهـا)
فـيــمـا لم تـرفض صــرف أجــورهم
حتـــسم الـــوزارة أمــــرهم بـــشـــكل
ـــوظــــفـــ ــــا جـــعـل ا صــــريح 

مــعــلـــقــ دون انــهـــاء ازمــتــهم)
ــــصــــدر ان (مـــوظــــفي واوضح ا
العـقـود من اصحـاب الـعوائل وال
كن استغاللهم ليعملوا كل هذا
الــــــــــــــــوقــت مـن دون صــــــــــــــــرف
مستحقاتهم وعلى الوزارة صرف

ـســتــحــقـات مـن اربـاح الــشــركـة ا
وبـعـدهـا تـقـرر اسـتـمـرارهم ام ال)
كـاشـفـا عـن ان (الـوزارة والـشـركـة
مازاال يتبادالن الكتب وكان آخرها
مــــا جـــــاء من الـــــدائــــرة االداريــــة
في وقت ــــالـــــيـــــة في الـــــوزارة وا
ــوظــفــون بــالـعــمل وال يــســتـمــر ا
يعلمون اي مصيـر ينتظرهم حيث
ـاضـية لم يبـلـغـوا طـوال االشهـر ا
بــــــــــأي بــالغ رســــــــــمـي خــــــــــاص

بوضعهم). 
على صعيـد متصل طالـبت النائبة
عن كـتلـة احلـكـمـة الـنيـابـيـة عـبـير
احلـســيـني رئــيس الـوزراء حــيـدر
الـعـبـادي بـإصـدار الـعـفـو وإرجاع
ـــفــــســـوخــــة عـــقـــودهـم. وقـــالت ا
احلــسـيــني فـي بـيــان امس (نــحن
تحـققة نعيش زهـو االنتصـارات ا
واعـــــيــــاد اجلـــــيش والـــــشـــــرطــــة
ـالــيـة لــهـذا ـوازنــة ا ومـنــاقـشــة ا
العام ونرى من الـضروري تضم
ــوازنـــة تــتـــضــمن فــقـــرة ضــمـن ا
ـفسوخـة عقودهم امكانـية اعادة ا
من الــــقــــوات االمــــنــــيــــة كــــافــــة).
وأضـافت ان (تـلك الـفـئـة تـسـتـحق
ذلك بعد مـشاركـة الكـثيـر منهم في
مــعــارك الـــتــحــريـــر و الــدفــاع عن
حيـاض الـوطن وتقـديـرا لظـروفهم
االنــســانـــيــة الــصــعـــبــة نــأمل من
العبـادي اصدار عـفو عـنهم لـيعود
ضـمن تـشـكـيـالت الـقـوات االمـنـيـة
ـتـلك والسـيـمــا ان كـثـيــرا مـنــهم 
ــــعــــارك) اخلــــبــــرة في خــــوض ا
مـطــالــبـة بـ(الــعـمـل عـلى مــسـاواة
حقـوق القـوات االمنـيـة بصـنوفـها
كــــافـــة بــــاالضـــافــــة الى احلــــشـــد
الـشــعـبي الــذي الزلـنــا نـرى ان مـا
يـــعــطـى له ال يـــتــســـاوى مع دوره
الــكـــبـــيــر بـــتــحـــريــر الـــعــراق من
مؤكدة (دعم دور احلـكومة داعش)
في بنـاء اجليش والـقـوات االمنـية

التـي تدافـع عن الـوطن). من جـهة
اخرى وقـعت الـوزارة اتفـاقـية مع
ايــران بـشــأن الــنــقل اجلــوي بـ

ثل. البلدين وفق مبدأ التعامل با
وقـالت الـوزارة في بـيـان امس إن
(الـوزيـر كــاظم فـنـجــان احلـمـامي
وقع في طــهــران اتـفــاقــيــة الــنـقل
اجلــــوي مع اجلــــانب اإليــــراني)
مـوضـحـة أن (تـلك االتـفـاقـيـة تـعد
األولى الـتي تــبـرم بــ الـدولــتـ
وتـأتي مـكــمـلـة لالتـفــاقـيـات الـتي
أبـرمــهـا الــعــراق مع دول اجلـوار
ـــثـل الــذي ـــبـــدأ الـــتــعـــامـل بــا
ستـنـتهـجه سـلطـتي الـطيـران ب
الـــبــــلـــديـن) مـــؤكــــدا أن (هـــنـــاك
ــخـــتــلف اجملــاالت مع تــواصال 
إيـران و السـيـمـا في قـطـاع الـنـقل
وآفاقه الواسعـة وبضمنـها مجال
النقل اجلوي الذي يعد فاعالً عبر

الرحالت اجلوية ب البلدين). 
من جانبه أعـرب اجلانب اإليراني
ـصاعب عن (اسـتعـداده لـتـذلـيل ا
الـــــتي تـــــقف بـــــوجه اخلـــــطــــوط
الـــعـــراقـــيــة ودعـم مـــوقــفـــهـــا في

ية).  منظمات الطيران العا
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تلـقى ريال مـدريـد صدمـة كـبيـرة امس السـبت بـعد أن هُـزم أمام
ـباراة الـتي جـمـعـتـهـمـا عـلى مـلعب فيـاريـال بـنـتـيـجة 1- 0 في ا

سانتياغو برنابيو ضمن اجلولة  19من الليغا.

ــبـاراة الـوحــيـد في اســـــــتــطـاع انــيس أونـال تــسـجـيـل هـدف ا
الدقيقة 87.

ركز الرابع فيما جتمد رصيد ريال مدريد عند النقطة  32 في ا
ركز اخلامس مؤقتاً بعد أو وصل للنقطة 31. اقتنص فياريال ا

صباح التميمي
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قاسم االعرجي

s∫ مـركبات اجهـزة االمن عند موقـع االعتداء االجرامي بـساحة عدن «
ببغداد امس


