
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5982 - 5983 Saturday - Sunday 10 - 11/3/2018الزمان - السنة العشرون العدد 5982 - 5983 السبت - االحد 22 من جمادى اآلخرة 1439 هـ 10 -11  من آذار (مارس) 2018م

طبعة العراق 

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

W d «Ë q u*« wO½b  vKŽ n U×² «  UL−¼ w  oOI×² UÐ V UDð uJÝu

ÊËœuF¹ Õ“U½ n √ W¾  ∫…b×²*« 3_«
ÎU¹dNý r¼—U¹œ v ≈

ÊU e « ≠ uJÝu
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـــتــحــدة أعــلــنـت وكــالــة األ ا
لــلــهــجـرة عن عــودة نــحـو 100
ألف نـازح شـهريـاً من مـخـيـمات
الــنــزوح الـى مــنــاطـــقــهم داخل
الـــبالد. وقــال بـــيــان لـــلــبـــعــثــة
الــدولـــيـــة في الـــعــراق امس أن
(عــدد الـعـراقـيــ الـنـازحـ في
الــــوقت الـــراهن يـــزيـــد عن 2.3
مــلــيــون وعــدد الـــعــائــدين إلى
مــنــاطــقــهم يـصـل إلى أكــثـر من
 3.5 مـلــيــون بــحــيث يــتــجـاوز
الـمئـة ألف شهريا) وأضاف ان
(اإلســتـجـابـة إلحــتـيـاجـات هـذه
ـتــضـررة هي من بـ الــفـئـات ا
ـنـظـمـة األولـويـات الـرئـيـسـيـة ا
كــمـا هــو مــوضـح في مــنــاشـدة
ـتــحـدة لــلـهــجـرة وكـالــة األ ا
لعام  2018 حول تمويل األزمة
في العراق) ’واضاف البيان ان
ــنــظــمــة الــدولــيــة (مــنــاشـــدة ا
لــلــهــجـرة جلــمع 26.7 مــلــيـون
دوالر تــــســــلط الــــضــــوء عــــلى
اإلحتـيـاجات الـعاجـلة ألكـثر من
 700 ألف عـراقي من الـعـائـدين
ـضـيـفـة وأعـضـاء اجملـتـمـعـات ا
والــنـازحــ فـي جــمـيـع أنــحـاء
البالد وخـاصة أولـئك الذين ما
ـواقع زالـوا فـي اخملـيـمــات أو ا
غـير الـرسمـيـة وكذلك الـذين قد
يتـعرضـون للـنزوح مـرة ثانـية).
وطـــــالـب الـــــرئـــــيـس الـــــروسي
ير بـوت الدول الـغربية فالد
بـالـتـحـقـيق في الـهـجـمـات التي
دني في شنّتها قواتها على ا
ــــــوصل كل مـن مــــــديــــــنــــــتـي ا
الـعراقـيـة والرقـة الـسوريـة عـند
حتريـرهمـا من عصـابات داعش
االرهـــابــــيـــة.ودعـــا بــــوتـــ في

تـصـريح امس ( الـدول الـغـربـية
إلى إجراء حتقيق شفّاف ونزيه
بـشـأن هـجمـات قـوات الـتـحالف
ـــتـــحـــدة بـــقـــيـــادة الـــواليـــات ا
ـدنـي األمـريـكـيـة الـتي طـالت ا
ـــوصل في كل مـن مـــديــــنـــتـي ا
والـــرقـــة) وقـــال (أنـــظـــروا إلى
ـوصل دمروا كل شيء مديـنـة ا
كــذلك األمــر في مــديــنــة الــرقــة
وحــــــتـى اآلن مــــــا زالـت جــــــثث
ــدنـــيـــ حتت األنـــقــاض ولم ا
تــدفـن أنــتم ال تــرغــبــون في أن
تتذكروا ذلك) وتابع ان (يتعلق
ة يـجب على األقل بهـذه اجلر
أن تـدفـنوا تـلك اجلـثث الـعـائدة
دني والـتي ما زالت موجودة
حتت األنقـاض نتـيجـة لقـصفكم
الـعـشـوائي لـلـمنـاطق الـسـكـنـية
وفـــــتح حتــــقـــــيق مـــــوضــــوعي

وشفّاف في هذا األمر).
 فيما اكد  نازحو طوزخورماتو
أن احلـكـومـة االحتـاديـة  ال تـعد
نـــازحي الـــقــضـــاء مــثـل بــقـــيــة
الــنــازحــ مــــشـــيــــرين الى ان
احلـكـومـة ال تـصـرف لهـم أمواال
للعـودة إلى مناطـقهم حيث أكد
ـــــان في خـــــطـــــيـب جـــــامع اإل
طوزخورمـاتو في تصريح امس
ـهجـرين ان ( وزارة الـهـجـرة وا
ال تــعـدهم نـازحــ وال تـقـدم اي
تــعـويـضــات لـهم لـقــاء عـودتـهم
بــخـالف الــنـــازحـــ اآلخــرين)

فيما نفت الوزارة  ذلك . 
وقـال الـوزيـر جـاسم اجلـاف في
تـــصـــريح ان ( جـــمـــيع نـــازحي
الــقـــضــاء مـــســجــلـــون من قــبل
الـــــــوزارة وعــــــددهـم يــــــقــــــارب
الـسـبعمـائة وخـمس شـخصا
وان  الـوزارة وفــرت لـهم أفـضل
ــــواد األمـــــاكن إضـــــافـــــة إلـى ا
الغذائية) واضاف ان ( الوزارة

ســـــــتــــــتـــــــعــــــامـل مع نـــــــازحي
طــــوزخـــورمـــاتـــو مــــثل بـــقـــيـــة
الــــنـــازحـــ مــــتى مــــا وصـــلت
األمـوال حيث سـيـمـنح كل نازح
عـــائـــد مــبـــلــغـــا قـــدره مــلـــيــون
وخـمـسـمـئـة ألف ديـنـار).ويـذكـر
ان  حــــدة اجلـــدل فـي الـــفــــتـــرة
األخيرة قد تزايدت  بشأن إقامة
االنــتـخـابــات احملـلـيــة والـعـامـة
قـبـلة في مـوعدهـا  ستـكون له ا
تداعيات وتأثيرات سلبية كبرى
عـــــلى الـــــعــــراق ألن عـــــددا من
ــشـاكل عــلى رأسـهــا مـشــكـلـة ا
النـازح ال تـزال دون حل.وقال
مـــحـــلـــلـــون ســــيـــاســـيـــو نـــفي
تـــصــريـــحــات انـه  (بــعـــد طــرد
تـــــنـــــظـــــيم داعـش من األراضي
الــعــراقــيــة كـافــة حتــولـت أزمـة
الــنـازحــ إلى الــتـحــدي األبـرز
حــيـث ال يــزال نــحـــو مــلـــيــوني
مــدني يـعــيـشــون في مـخــيـمـات
الــنـزوح. ويــؤكـد الــنـازحـون أن
قــضــيــتــهـم حتــولت إلى لــعــبــة
انـــــتــــخــــابـــــيــــة بـــــ الــــقــــوى
الـــســـيـــاســـيـــة) واضـــافـــوا ان
(مـنـتقـدي الـعبـادي يـقـولون إنه
أكـــثـــر اهــتـــمـــامــاً بـــالـــفــوز في
االنـتـخـابـات الـتي سـتـجـرى في
ايــــار من تــــخــــفـــيـف مـــعــــانـــاة
النـازح وعودتـهم إلى ديارهم
سا إذا ظهر أن النازح من
الــــســـنــــة يــــعـــانــــون من جـــراء
إعادتهم إلى بيـوتهم في مناطق
غــــيــــر آمــــنـــة) مـــوضــحــ ان
(الـالجـئـ والــعـامــلـ بــوكـالـة
اإلغاثة يرون أن السـلطات تعيد
الـنـازحــ رغـمـا عـنـهم من أجل
إجـراء االنتـخـابات في مـوعـدها
حــيث البـد أن يــدلي الـنــاخـبـون
بـــــأصــــــواتـــــهـم في الــــــدوائـــــر

االنتخابية).
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حقق فريق ريال مدريد االسباني
امس الـســبت فـوزًا صـعــبًـا عـلى
مـضــيـفه إيـبـار بـنــتـيـجـة هـدفـ
ـبـاراة مـقـابل هـدف واحـد  في ا
الــتي جــمـعــتـهــمـا  عــلى مــلـعب
إيـــبــوروا فـي إطــار مـــنــافـــســات
اجلـولـة الـثـامـنـة والـعـشـرين من
اللـيغا. وأحـرز النـجم البـرتغالي
كـــريــســتــيــانـــو رونــالــدو هــدفي
لـكي في الدقـيقـت 34 الفـريق ا
ــدافع إيـفـان و84بـيــنـمــا أحـرز ا
رامـيس هـدف إيـبـار الـوحـيـد في
الدقـيـقة 50. وبهـذا الفـوز ارتفع
رصــيـد ريــال مـدريــد إلى سـبــعـة
ركز وخمس  نقـطة ليظل في ا
الثـالث فيمـا جتمـد رصيـد إيبار
عنـد الـنقـطـة التـاسـعة والـثالث
ركز الثـامن. وعانى العبو  في ا
ـــــدرب زيـن الـــــديـن زيـــــدان في ا
الـــــــدقـــــــائق األولـى مـن ضـــــــغط
أصحـاب األرض الذي تـسبب في
ارتـــــبـــــاك داخـل وسط مــــــلـــــعب
ـيـرجني في ظل سـيـطـرة تـامة ا
من إيبار. وفي الدوري االنكليزي
حـسم مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد قـمّـة
مباريات اجلولة  30 أمام ضيفه

ليفـربول بالـفوز عليه  1-2 على
مــــلــــعب "أولــــد تـــرافــــورد" امس
ـهـاجـم الـشـاب الـســبت. ولـعـب ا
ماركوس راشـفورد دورا رئيـسيا
في فــوز فــريــقه بــإحـرازه هــدفي
مانشستـر يونايتد في الـدقيقت
 14و 24فــــيــــمــــا أحــــرز مــــدافع
يـــونـــايـــتـــد إريـك بـــايـــلي هـــدف

لــيـفــربـول الــوحـيــد بـاخلــطـأ في
مرمى فريقه بالدقيقة 66 .

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد
بهذا الفوز إلى  65نقطة متقدّما
بفارق  5نقاط عن ليـفربول الذي
ركـز الثالث بات مهـدّدا بفـقدان ا
فـي حـــال فـــاز تـــوتـــنـــهـــام عـــلى

وث مساء اليوم. مضيفه بور
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ـــديـــنــة) ن من ا بـــاجلـــانب األ
مـبـيـنـا ان (الـعـمـلـيـة اسفـرت عن
ضــبط مــلـفــات ووثـائـق مـهــمـة)
مــشــيــرا الى ان (اخلــلــيــة كــانت
تخـطط للقـيام بـعملـيات إرهـابية
واطن عدة وإثارة الرعب ب ا
خالل مـــدة االنـــتــخـــابــات). وفي
محـافظة كـركوك عـقدت الـقيادات
األمنيـة اجتـماعا مع امـراء ألوية
ــلف احلــشــد لــبــحث تــطـورات ا
األمني فـي احملافـظـة. وقال بـيان
امس ان (الــهــدف من اإلجــتــمـاع
ـلف األمـني هـو بـحث تـطورات ا
في كــركـوك ومــنــاطق احلـويــجـة
والرياض والرشاد والسـيما بعد
االحــداث االخـيــرة الــتي شــهـدت
وجود عـدد من عـناصـر اجرامـية
مــنـــتــمــيــة لــداعش ومــا يــســمى
بــالــرايــات الــبــيض) وتــابع انه
(تــــمت مـــنـــاقـــشـــة وضع خـــطـــة
محكمة للقضاء عليها بعد حترك
ألــويـة احلــشــد لـتــطــهـيــر بـعض
اجلــــيـــوب الــــتي كــــانت حتـــاول
ايـجـاد ثـغــرات خلـلـخـلـة الـوضع
هناك). وعـلى صعيـد متصل افاد
مـصــدر امـني فـي احملـافــظـة بـأن
دوريــة تـابــعــة جلـهــاز مــكـافــحـة
االرهـــاب تـــعــرضـت الى هـــجــوم
بـــقـــذيـــفـــة ار . بي . جـي . وقــال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس ان ا
(مــجــمــوعــة مــســلــحــة هــاجــمت
دوريــة تـابــعــة لـقــوات مــكـافــحـة

نـطـقـة اجلـسـر الرابع االرهـاب 
قـــرب مـــقــــر فـــرعي لـــلــــجـــبـــهـــة
الـــتــركــمـــانــيــة). الـى ذلك كــشف
رئيس اللجنة االمنية في مجلس
ديالى صادق احلسيني عن مقتل
قيـادي في داعش وأحـد مـرافـقيه
بـــضــربــة جــويـــة شــمــال شــرقي
احملــافـظــة. وقـال احلــســيـني في
تـــصـــريح امس إن (قـــيـــاديــا في
داعـش قـــتل مع أحـــد مـــرافـــقـــيه
بضربـة جوية اسـتهدفت مـضافة
فـي عــــــمق تـالل حــــــمـــــريـن وفق
مـعـلـومـات امـنـيـة) الفتـا الى ان
(الــعـديــد من قــادة داعش قـتــلـوا
ــــاضـــيـــة في خـالل االســـابـــيع ا
عــمــلــيــات قــصف جــوي دقــيــقــة
استهـدفت مضافـات واوكارا لهم
في مــنــاطق عــدة من بــيــنــهـا في

تالل حمرين). 
ـتــحـدثُ بـاسم الــتـحـالف ورأى ا
الـدولي الـعـقـيـد رايـان ديـلـون إن
داعش ما زال يشكل تـهديدًا على
الـــعــــراق بــــالــــرغم مـن حتــــريـــر
ـــــنــــــاطق الــــــتـي كـــــانـت حتت ا
ســـيــطـــرته.وأضـــاف ديـــلــون في
تـصـريح امس أنه (مـا زال هـنـاك
خاليـا ومـجـمـوعـات صـغيـرة من
داعش الــــــــذيـن جنــــــــحــــــــوا في
االخــتــفـــاء داخل اجملــتــمــعــات)
موضحا أنَّ (جهودنا حتولت من
عملـياتِ قتـالٍ كبرى إلى عـمليات
حتقـيق االستـقرار بـاإلضافة إلى

نـاســفـة في طـريـق زراعي شـمـال
شــــرق بـــعـــقـــوبـــة.وقـــال رئـــيس
مجلس ناحية العبارة عدنان مال
جواد التمـيمي في تصريح امس
ــزارعـ اصـيـبـا إن (اثـنـ من ا
بـجروح احـداهـمـا بحـالـة حـرجة

بانفـجار ثالث عبـوات ناسفة في
طريـق زراعي في اطراف مـنـطـقة
احلـــد االخـــضـــر في الـــعـــبــارة)
وأضــاف أن (األجـــهــزة االمــنــيــة
فـتــحت حتـقـيــقـا بـذلك احلـادث).
من جـهــة اخـرى أفــاد مـصـدر في
الــشــرطـــة بــأن ثالثــة أشــخــاص
أُصــيــبـوا بــجــروح اثـر انــفــجـار
عـبـوة ناسـفـة غـربي بـغـداد.وقال
ـــــصــــدر فـي امس إن (عـــــبــــوة ا
ناسفة مـركونة بـالقرب من سوق
شعـبيـة بنـاحيـة النـصر والسالم
في قضاء أبي غريب انـفجرت ما
أسفر عن اصـابة ثالثـة أشخاص
بجروح) موضحا ان (قوة امنية
طــوقت مـــكــان احلــادث ومــنــعت
االقـــتـــراب مـــنه فـــيـــمـــا  نـــقل
اجلــرحى إلى أقــرب مــســتــشــفى
لـتـلـقي الـعالج). في غـضـون ذلك
أعلـنت قيـادة عـملـيات بـغداد عن
حتريـر مـختـطف واعـتـقال اثـن
من خاطفـيه في منطـقة النـعيرية
بـبـغداد.وقـالت الـقـيـادة في بـيان
امس إن (القوات األمـنية تـمكنت
ووفق مـعـلـومـات اسـخـباريـة من
حتريـر مـختـطف يـبلغ مـن العـمر
 10سـنوات والـقـاء الـقـبض على
اثنـ من خاطـفـيه ضمن مـنطـقة
الـنـعـيــريـة في بـغـداد اجلـديـدة)
الفــتـــا الى انه ( ايـــضــا إلــقــاء
القـبض علـى متـهم بالـتهـديد في
منطقة اليوسفية وآخر بالسرقة

فـي مــنــطـــقــة احلي الــعـــســكــري
جـــــنــــوبـي بــــغــــداد) وتــــابع أن
(القـوات األمنـيـة وباالشـتراك مع
نـصور مفـرزة من استـخبـارات ا
ووفـق مــعــلــومـــات اســخــبــاريــة
دقـيـقــة نـصـبت كـمــيـنـاً نـتج عـنه
ـشـهود الـقاء الـقـبض وبـاجلرم ا
عــلى عــصـابــة مــؤلــفـة مـن ثالثـة
مــتـهــمــ بـالــنــصب واالحـتــيـال
ـــواطـــنـــ بـــأوراق وبـــيـع دور ا
مزورة). وفي السليمـانية تمكنت
مديـرية شـرطة احملـافظـة القبض
عـــلى ثـالث عــصـــابـــات لــســـرقــة
ــديــريــة في ــركــبـــات.واكــدت ا ا
بيـان امس إنه ( الـقـاء الـقبض
عـــلى ثـالث عــصـــابـــات لــســـرقــة
الــــعــــجالت و احــــالـــتــــهم الى
الــقـــضـــاء بـــعـــد ضـــبط جـــمـــيع
السيارات التي تـمت سرقتها من
قبلهم). فيما القت مديرية شرطة
مـحــافـظـة الــنـجف الــقـبض عـلى
ثالثــة مــطـلــوبــ لـلــقــضـاء وفق
ادة الرابعـة من قانون مـكافحة ا
اإلرهـاب كانـوا يـرومـون الـدخول

دينة. إلى مركز ا
ديـرية في تصريح امس وقالت ا
إنه ( إلـقاء الـقـبض عـلى ثالثة
ـــادة  4من مــــطــــلــــوبــــ وفـق ا
القانـون من قبل إحدى سـيطرات
فـــوج طـــوار الـــنــجـف الــثـــاني
كانوا يرومـون الدخول إلى مركز

دينة).  ا
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نــشـــرت جــريـــدة الــغـــارديــان
راسـلها البـريطـانيـة حتلـيال 
في الـــعــاصـــمــة األمـــريــكـــيــة
واشــنــطن جــولــيــان بــورغـر
يـحـذر فـيه من مـخـاطـر وقـوع
كارثة كبرى بسبب اعتقاد كل
من الرئـيس األمـريكي دونـالد
تـــرامـب والـــزعــــيم الــــكـــوري
الـــشــــمـــالي كــــيم جـــونغ أون
أنــــهــــمـــــا ســــيــــربــــحــــان من

مفاوضاتهما.
ويوضح بـورغـر أن (الـرجـل
كانا قبل أشهر قليلة يتبادالن
الـتـهـديــد وهـا هـمـا اآلن عـلى
وشك اجلــــلـــوس مـــعــــا عـــلى
طــاولــة واحــدة وهي حلــظــة
تـنــذر بـاخلــوف بل قـد تــكـون
عـــلى حـــد تـــعـــبـــيـــره (أكـــثــر
الـلــحـظــات إثـارة لــلـمــخـاوف

على مدار التاريخ).
كما يؤكـد بورغر أنه إذا جنح
ثل إجنازا األمر فإن ذلك قد 
كــبـــيــرا ألن احلـــرب في شــبه
اجلــزيــرة الــكـــوريــة لم تــنــته

وقـال (يــجب أن يــكـون هــنـاك
اســتــراتــيــجـيــة وأخــشى أال
تـكــون الـبــلـبــلـة اخملـيــمـة في
الـــبــــيت األبــــيض فــــضال عن
أســلــوبه اخلــاص كــافــيــ ال
ــــــكـــــنـه االســـــتـــــمــــــرار في

االرجتال والتغريد).
وأضــــــاف انـه (عــــــلى وزيــــــر
اخلـارجـيـة ريـكس تـيـلـرسـون
أن يـــقــــود هـــذه احملـــادثـــات.
يـجب أن يـكـون هـنـاك تـمـثـيل
عــســكــري. عـــلى الــرئــيس أن
يـــــشــــكـل فـــــريــــقـــــا ويــــتـــــبع
استراتيجـية متماسـكة  لسنا
في بـــرنـــامج مـن تـــلـــفـــزيــون
الـــواقـع بل فـي مـــفــــاوضـــات
كـــــبــــــرى حـــــول أزمــــــة األمن
القومي األكـثر خـطورة حـاليا

في العالم).
وختم بالـقول (أذكى مـا يجدر
بـــالـــرئـــيـس الـــقـــيـــام به هـــو
االتــصــال بـــالــرئــيس جــورج
بوش والرئـيس بيل كلـينتون
واستـشـارتـهم لالسـتـفادة من
خبرتهم. يجـدر به عدم القيام

بكل ذلك وحده).

وقال (أعتـقد مـنذ فـترة طـويلة أن
لديـه خطـة رؤيـة نـهائـيـة وتـب
بـــجـالء أن هـــذا صـــحــــيح. لـــقـــد
تــطـور فــانــتــقل من زعــيم يــلـقي
قـــــنــــــابل إلـى رجل لــــــديه رؤيـــــة
اســتـراتــيــجــيــة. وجنح بــصـورة
عامة في إحـياء الـدبلومـاسية مع
كـوريـا اجلـنــوبـيـة خالل األلـعـاب

بية). األو
وأشـــــــار إلى أن (الـــــــكـــــــوريــــــ
ا كانـوا يطمحون الشماليـ لطا
ـتـحدة. إلى اتفـاق مع الـواليات ا
وطلب عقـد قمـة ينـدرج في سياق
اجلــهــود الــتـي تــبــذلــهــا كــوريــا
الشمـاليـة حتى تـتمـكن من القول
إنـــنــــا أطـــراف مـن الـــصف األول

وعليكم أن تتعاملوا معنا).
لكـنه حذر (يـجـدر بنـا التـثبت من
أنــــنـــا ال نــــقع فـي فخ يــــنـــصــــبه
الــكــوريــون الــشــمــالــيــون الــذين
يـبــرعـون في فن الــتـفــاوض عـلى

اتفاقات قبل االنسحاب منها).
أكــــــثـــــر مــــــا يـــــتــــــخـــــوف مــــــنه
ريـــتـــشـــاردســـون هـــو أن يـــكــون
تــرامب وافـق عــلى عــقـــد الــقــمــة

بصورة متسرعة.

وأوضـح ريـــــتــــــشــــــاردســـــون أن
إمــكـانــيــة عـقــد هــذه الـقــمــة بـ
الزعـيـم أمـر (غيـر مـعهـود على
اإلطالق في الـدبـلـومـاسـيـة حـيث
تـــتم األمـــور بــالـــعـــادة بـــصــورة
تصاعدية). وأضاف (هدفنا يجب
أن يـكــون نــزع الـسالح الــنـووي
لــكــنــني ال أعــتــقــد أن هــذا هـدف
واقــعي. يــجب أن نــدفع بــأقـصى
قوتنا في اجتاه كبح قوات كوريا
الـشمـالـيـة الـنـووية والـبـالـسـتـية

والتقليدية وجتميدها).
ورأى الــدبـلــومــاسي أن بــإمــكـان
بــيـــونغ يـــانغ أن تــقـــوم بـ(بــادرة
حـسن نــيـة) بــإعـادة األمـيــركـيـ
الـثالثــة الـذين تــعـتـقــلـهم لــديـهـا
وتـســلـيم واشــنـطن رفــات جـنـود
أمــيـــركـــيــ قـــتــلـــوا في احلــرب
الكورية. لكـنه شدد (يجب أن نقر
بـأن كــوريـا الـشــمـالــيـة ســتـطـلب

قابل). شيئا في ا
ولـفت ريـتـشاردسـون إلى أن كـيم
جـونغ أون الــبـالغ من الــعـمـر 34
ـــا ـــكن الـــتــــكـــهن  عـــامــــا (ال 
ســيــفـــعــله وهــو أحـــيــانــا غــيــر

عقالني لكننا قللنا من شأنه).

تـــــــرامب) أو فـي بـــــــرنــــــامـج من
تــــلـــفــــزيـــون الــــواقع. يــــنــــبـــغي
ــــكن الــــتـــفــــاوض مع زعــــيم ال 
ا سـيـفعـله ولـديه ما ال التـكـهن 
يـقـل عن عـشــرين سالحــا نــوويـا

تحدة). ويهدد الواليات ا

قـلـة الــتـحـضـيــر واالنـضـبـاط من
جانب الرئيس. لكنني أهنئه على
مـبـادرته الـبـالـغـة اجلـرأة بـقـبول

هذه الدعوة).
لكـنه حذر (لـسنـا في مسـابقة ذي
أبـريــنـتــيس (الـتي كــان يـقــدمـهـا
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الــعــنــاء) مــضــيــفــا أن (األمـور ال
ــا هي ــكـن أن تــكـــون أســـوأ 
عـــلـــيـه الـــيـــوم في مــــا يـــتـــعـــلق
بــالـــعالقــات والـــتــوتـــر في شــبه
اجلزيرة الكورية). وأضاف (إنها
فرصـة حـقـيقـيـة ومـا يقـلـقـني هو

ــتـحـدة بـيل الـسـابق لـدى األ ا
ريــــتـــشــــاردســــون  إلى خــــبـــرته
كـمـفـاوض مع الـكـثـيـر من الـقـادة
سـتبدة في العالم من واألنظمة ا
الـرئـيس الـعـراقي الـراحل صـدام
حـــســــ إلى الــــزعـــيـم الـــكـــوري
الـشـمـالي الـراحل كـيم جـونغ إيل
مـــرورا بـــالـــنـــظـــام الـــعـــســـكــري
البورمي ليوجه نصيحة بسيطة
لـدونالـد تـرامب يـحـذره فـيـها من

بيونغ يانغ.
وفــيــمــا أقــر ريــتــشــاردســون في
مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس
برس في مـنزله فـي نيـومكـسيـكو
بأنه من اجلرأة القبول بعقد لقاء
مع الزعـيم الكـوري الـشمـالي كيم
جــــــونغ أون إال أنـه حــــــذر بـــــأن
الدبـلـومـاسيـة (لـيـست من برامج
تلفزيون الواقع) ناصحا الرئيس
األمــيــركي (أحـط نــفــسك بــفــريق
جيد واتبع استراتيجية متينة).
وقـال الـسـفـيـر الـسـابق إلى األ
ــــتـــحــــدة في عــــهــــد الـــرئــــيس ا
ــوقــراطـي بــيل كــلــيــنــتــون الــد
(فوجئت لـلغايـة إنه رهان هائل
مجازفة كبرى غـير أنها تستحق

رســمـيــا حــتى اآلن بل كـل مـا في
األمـر أن هـنـاك هـدنـة انـتـهت ولم
يــــقم بــــعــــدهــــا أي طــــرف بــــشن
الهـجوم علـى اآلخر وسيـكون من
شــأن هـــذه الــصـــفــقــة أن تـــنــهي

احلرب رسميا.
ويــوضح بـــورغــر أن (اخلــطــورة
هي في أن كل واحـد من الـرجـل
يـعـتــبـر أنه حـقق انــتـصـارا عـلى
اآلخــر بــإجــبــاره عـلـى اجلــلـوس
على مـائـدة الـتفـاوض وبـالـتالي
ستقود هذه النـظرة كلي الرجل
ـفـاوضـات بـنـظرة لـلـدخـول إلى ا
اســتـــعالئـــيــة مـــا قـــد يــؤدي إلى

انهيارها ووقوع كارثة).
ويــضــيف بــورغــر أنه (ال يــوجــد
شيء رســمي حـــتى اآلن فــزعــيم
كـوريا الـشـمـالـيـة لم يـوجه دعوة
مكـتـوبـة لـترامب بل اعـتـمـد األمر
على تـصـريـحات مـسـتـشار األمن
القـومي لكـوريا اجلـنوبـية ومـنذ
هـذه التـصـريـحـات تـلـتـزم بـيونغ
يانغ الصمت ولم يـصدر منها أي
تـصــريح مـا يــجـعل األمــور أكـثـر

غموضا).
ويــســـتــنــد الـــســفــيـــر األمــيــركي

مُـساعـدة احلـكـومة الـعـراقـية من
عـلومـات االستـخبـاراتية خالل ا
والـتـدريب). من جـهـة اخـرى اكـد
مـسـؤول مـحـلي في احملـافـظة أن
ـــزارعـــ اصـــيـــبــا اثـــنـــ مـن ا
بـجــروح بـانـفـجــار ثالث عـبـوات
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حـــدد مــصــرف الــرافـــدين الــقــسط
الـشـهـري لـسـلـفـة اخلـمـسة مـالي

ــوظــفـي وزارة الــتــربــيـة  ديــنــار 
مـشيـرا الى ان مدة الـتسـديد تصل
ـــــكــــتب الى  40 شـــــهــــرا.وقــــال ا
االعـالمي للـمصـرف في بـيان امس
ان (مـبـلغ الـقـسط الـشهـري لـسـلـفة
اخلـــمــســة ماليـــ ديــنــار لــهــؤالء
ـوظـفي الوزارة ومـديـريتـي تربـية
الـــكــرخ االولى والـــرصــافــة االولى
تبلغ 162.500 دينار) واضاف ان
(مـدة تسديد السلفة تصل الى 40 
شـهرا كمـا سيتم اسـتقطـاع القسط
وظف ـستحق شـهريا من راتب ا ا
الـكترونيا). الى ذلك كـشفت اللجنة
ـاليـة النيـابيـة عن تأجيل تـسديد ا
ــــنـــاطق قــــروض الـــفـالحـــ في ا
دة  3سـنـوات اخرى دون احملـررة 
فـوائد . وقـال رئيس اللـجنة مـحمد
تــمــيم انـه  ( االتـفــاق مع رئــيس
الـوزراء حـيـدر العـبـادي في قـانون
ـوازنة التي صوت علـيها مجلس ا
الــــنــــواب عـــــلى صــــرف الــــرواتب
ـناطق ـوظـفي ا دخـرة  االسـمـيـة ا
ـتـضررة) الفـتـا الى ان احملـررة وا
(صــرف الـرواتب االسـمـيـة اليـلـغي
بـقية الراتب كونـها رواتب مسجلة
كـــقـــيــود وبـــالـــتــالـي ســيـــحـــتــفظ
ـوظفون بـجميع رواتـبهم على ان ا
تــصـرف هـذا الـعـام االســمـيـة فـقط
ـبلغ قـبل سـيصـرف ا وفي الـعـام ا
ــــتــــبــــقــــيــــة) واضــــاف ان (اهم ا

الحــظـات الـتي تـمت مـعـاجلـتـهـا ا
ــثــلي بــاالتــفــاق مع الــعــبــادي و
احملـافظـات احملررة تـأجيل تـسديد
نـاطق قـروض الـفالحـ في تـلـك ا
ـدة  3ســنـوات دون فـوائـد وكـذلك
ـدة 10 مــنـح قــروض دون فــوائــد 
ســــنــــوات لـــكـل الـــذيـن تـــعــــرضت
مــنــازلــهم ودورهم الــســكــنـيــة الى

الهدم او الضرر).
واوضـح تـــمــــيم انه (تــــمت اعـــادة
الدرجات الوظيفية التي حذفت في
االعـــوام  2016-2015-2014 الى
احملـافظات الـتي خضعت لـسيطرة
داعـش  اســـــوة بـــــاحملـــــافـــــظـــــات
االخــرى). فـيــمـا اكــد رئـيـس جلـنـة
ـيــاه الـنــيــابـيــة فـرات الــزراعــة وا
الـــتـــمـــيـــمـي ضـــرورة دعم الـــفالح
وتـوفيـر مايـحتـاجه فعـليـا لضـمان
اإلرتــقـاء بـالـواقع الـزراعي.  وأفـاد
ــكـتــبه امس ان (الــتـمــيـمي بــيـان 
تـــفـــقــــد شـــعـــبـــة زراعـــة نـــاحـــيـــة
الــوجــيــهـيــة في مــحــافــظــة ديـالى
ــتـابـعـة ســيـر الـعـمل فــيـهـا حـيث
اســـــتــــمع الـى مــــشــــكـالت بــــعض
ــزارعـ ووجه إدارة الــفالحـ وا

الشعبة بحلها).
داعــيـــا الى (االهــتــمــام بــالــقــطــاع
الــزراعـي وتــوفــيــر االحــتــيــاجــات
الـالزمة لـلـفالح من أجل ان يـتـمكن
ــهم مـن اإلرتـقــاء بــهــذا الــقــطـاع ا
ـختـلف ميـادينه) مـؤكدا ان (هذه
الــزيـارة تـهـدف لـلـوقـوف عـلى أهم
ـــشــكالت الـــتي تـــعــوق عــمـــلــهم ا

وإيجاد احللول الالزمة لها). 
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عــثــرت قـوات احلــشــد الــشــعـبي
عـلى مـعـمل لـلـتـفـخـيخ وصـنـاعـة
الـعـبوات الـنـاسـفـة قـرب احلدود
الـعـراقـيـة الـسـوريـة. وقـال إعالم
احلـشــد في بـيــان امس ان (فـرق
ـيدان الـتـابعـة لـلحـشد هـندسـة ا
والـلواء 21 وبـتـوجيـه من قـيادة
عمـلـيات غـرب نـينـوى تـمكـنا من
الــعـثــور عـلى مــعـمل لــلـتـفــخـيخ
وصـنـاعة الـعـبـوات الـنـاسـفة في
الـــقــرى الـــقــريــبـــة من احلــدود)
ـــعــمـل يــضم مـــشــيـــرا الى ان (ا
صــــواريخ ومــــواد مــــتــــفــــجــــرة
تـــســـتــــخـــدم لــــضـــرب األهـــداف
) وتـابع ـدنـيـ الـعــسـكـريــة و ا
الـبــيـان ان (الــقـوات تـمــكـنت من
ـعمل ـتـفجـرات وإخالء ا ضبط ا
بـــالـــكـــامل). بـــدورهـــا  اعـــلـــنت
مديريـة االستخـبارات العـسكرية
عن الـقـبض عـلى خـلـيـة إرهـابـية
وضـبط مـلـفـات مـهـمـة بـحـوزتـها
ــوصل. ن من ا في اجلــانـب اال
ــديـــريــة فـي بــيــان اول وقـــالت ا
امس إن (عملية إستباقية نوعية
ووفق مــعــلـومــات إســتـخــبــاريـة
دقـيــقـة وبـشـجـاعـة فــائـقـة تـمـكن
منتسبو اإلستخبارات العسكرية
في الـفـرقة  20 من الـقبـض على
خـلـيـة ارهابـيـة بـضـمـنـهـا رئيس
اخلــلــيـــة في مــنـــطــقــة الـــعــبــور
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نعت االوسـاط الصـحفـية والـثقـافية الـصحـفي الرائـد فالح الـعماري
اضـيـة اثـر نوبـة حـادة داهـمته في ـوت فجـر اجلـمـعـة ا الذي غـيـبه ا
سيرة الصحفية غربته بالنرويج عن عمر 76عاما  والعماري خدم ا
باخالص وتـفـان الكـثـر من خمـسـة عـقود وعـمل لـسـنـوات طوال في
ـدة مـحدودة بـجـريـدة الثـورة كـمـا شغل جريـدة اجلـمـهوريـة وقـبـلهـا 
منصب ام سـر نقابة الصـحفي الـعراقي لـدورة واحدة منتصف
اضي كمـا قدم برامج تلفـزيونية حواريـة سياسية. ثمانينـات القرن ا
والراحل من مـوالـيد بـغـداد محـلة الـعـمار ومـنـها  اسـتـقاء الـلقب.
وكانت رحـلـة الـعـمـاري مع الغـربـة قـد بـدأت عام  1998عنـدمـا غادر
بغـداد الى اربـيل اثـر ظـروف مـعيـنـة لـيـحصـل هو وعـائـلـته من هـناك

على اللجوء في النرويج.
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}j³∫ عنصر في احلشد الشعبي يشير الى مكونات معمل
للتفخيخ  ضبط على احلدود السورية

دونالد ترامب كيم جونغ أون 


