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ــقـراطي اتــفق رئــيس احلــزب الـد
الـكردستاني مـسعود البارزاني مع
وفـــد مــشــتـــرك من حتــالـف الــفــتح
بــزعـامـة هـادي الــعـامـري وإئـتالف
الكي دولـة القانون بزعـامة نوري ا
عـلى ثالثـة مبـادىء للـدخول في أي
حتـــالـف في بـــغـــداد. وقـــال بـــيـــان
لـلمـكتب اإلعالمي لـلحزب  امس أن
الـــــوفــــد الـــــضــــيـف عــــرض عـــــلى
الــــبــــارزانـي (وجــــهــــات الــــنــــظــــر
الـسياسية لـتحالف الفتح وائتالف
دولـة القـانون  وسلط الـضوء على
رأيـهـما بـخـصـوص تشـكـيل الكـتـلة
ـان وكتابة برنامج الـكبرى في البر
ـقـبـلـة). ـرحـلــة ا إدارة الــبالد في ا
وأضــاف أن (الـوفـد الــضـيف أشـار
إلـى دور وتـــــضـــــحـــــيـــــات شـــــعب
ــآسـي الــتي كـــردســتـــان واآلالم وا
تـعرض لـها خالل عـشرات الـسن

وحتــدث عن الـعالقـات الــتـاريـخـيـة
بــ كـردسـتــان والـقـوى الــعـراقـيـة
ـشــتـركــة أثـنـاء وتــضـحـيــاتـهــمـا ا
الـنـضـال ضـد الـدكـتـاتـوريـة).ولـفت
إلـى أنه (في ســــبـــيل االســــتـــقـــرار
والـــشــراكــة احلـــقــيــقـــيــة وجتــاوز
الـتـحديـات السـيـاسيـة احلالـية في
الـعراق فإن جميع األطراف مدعوة
ـرحلـة جديـدة ال تتـكرر الى الـبدء 
اضي) مـشـيراً إلى فـيـها أخـطـاء ا
(اسـتـحـالـة حتـقـيق أي مـكسب ألي
طـرف وإدارة الـعـملـيـة الـسيـاسـية
فـي الــــعـــــراق مـن دون الــــتـــــوافق
والــشــراكـة احلــقـيــقــيـة).وبــحـسب
الــبـــيــان فــقــد جــرى خالل الــلــقــاء
(تــبـــادل اآلراء بــشــأن الــتــحــديــات
وتـنفيذ الدستور). واتفق اجلانبان
عــــلى (ضــــرورة جــــعل الــــعالقـــات
الــتــاريــخــيــة وتــنــفــيــذ الــدســتـور
ــنـــطق والــعــقالنــيــة وااللــتــزام وا
ــــبــــاد الـــشــــراكــــة والـــتــــوافق
والـــتـــوازن أســـاســـاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــة
الـسياسـية وأن يتم تـشكيل الـكتلة
ــانــيــة الــكــبــرى واحلــكــومـة الــبــر
ـبـاد اجلــديـدة حتت ضــوء تـلـك ا
الـــثـالثـــة). وأكـــدا (ضـــرورة عــودة
جـــــــمـــــــيـع األطـــــــراف الـى األسس
ـــبــاد الـــتي تـــأسس عـــلــيـــهــا وا
الـعراق اجلديد بـعد العام 2003). 
فـي غــضــون ذلك حتـــدثت تــقــاريــر
امـس عن ان األكـراد لـن يـشــتــركـوا
فـي احلـــكــومـــة اجلـــديـــدة من دون
ضــمـانـات كـاشــفـة عن قـرب زيـارة
ـكـون الـسني وفـود سـيـاسـيـة من ا
الى كــردســتـان إلكــمــال تـفــاهــمـات

تـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة. وبـــحـــسب
الـتـقـاريـر فـإن (األكـراد سـيـضـعـون
شــــروطــــاً مـــقــــابـل االشـــتــــراك في
احلـكومـة  في مقدمـتهـا حل جميع
ــشـاكل الـعـالــقـة وفـقـاً لــلـدسـتـور ا
وحــسم مــســألـة تــولى الــرئــاسـات
نـاصب الـتنـفيـذية الـثالث وبـقيـة ا
في سـلة واحدة لضمان عدم تخلي
أي طـــــرف عن االتــــفـــــاق في حــــال
حــــــصــــــولـه عــــــلى حــــــصــــــتـه من
ـــنــــاصب).واضـــاف ان (لـــقـــاءات ا
قـراطي بـوفد حتـالفي احلـزب الـد
دولــة الـقـانـون والــفـتح يـهـدف الى
وضـع النـقـاط عـلى احلـروف في ما
ـــســتـــقــبـل الــعـــمــلـــيــة يـــتــعـــلّق 
الـــســيــاســـيــة) مـــؤكــدة أن (حــزب
الــبــارزاني ســيــبــلغ الــوفــود الــتي
سـتأتي بأن األكراد لن يشتركوا في
احلـــــكــــــومـــــة اجلـــــديـــــدة من دون
ضـمـانـات).واوضـحت أن (األحزاب
الـكرديـة ذكّرت وفـود بغـداد بتـخلّي
احلــكـومــة االحتـاديــة عن وعـودهـا
حــ أقــالت رئــيس أركــان اجلـيش
بــــابـــكـــر زيــــبـــاري من مــــنـــصـــبه
وسـاهمت في سحب الثقة من وزير
ـالية الـسابق القـيادي في احلزب ا

هوشيار زيباري) .
 واكـدت ان (وفـودا سيـاسيـة سنـية
ســتـزور كــردسـتــان قـريــبـا إلكــمـال
تــفـــاهــمــات تــشــكـــيل احلــكــومــة)
مــوضـــحــة ان (هــذه الــتــفــاهــمــات
ســـتــكـــتــمـل بــشـــكل نـــهــائي بـــعــد
ـصادقة عـلى نتائج االنـتخابات). ا
ــــقـــراطي واتــــفق احلـــزبــــان الـــد
الــكـــردســتــاني واالحتــاد الــوطــني
الــكـردسـتــاني عـلى تــشـكــيل جلـنـة
مـشتـركة الجـراء احلوار مـع بغداد.
ـــتـــحــــدث بـــإسم احلـــزب وقــــال  ا
ـقـراطي مـحـمـود مـحـمد خالل الـد
مـــؤتــمــر صــحــفـي في اربــيل امس
عـقب انتهاء إجتـماع لقيادة احلزب
(لـقـد تـوصلـنـا مع االحتـاد الـوطني
الى إتـفـاق لتـشكـيل جلـنة مـشتـركة
لــلـــحــوار مع بــغــداد ) كــاشــفًــا عن
(مـــفــاحتــة االطــراف الـــســيــاســيــة
الـكردستانية االخـرى للمشاركة في
كـتلة كردستانـية موحدة إالّ أنها لم
تـستجب الى هـذه الدعوة).وأضاف
لـيس لـديـنـا فيـتـو عـلى أي شخص
لـتـسـنم منـصب رئـاسـة الوزراء في
احلــكـومـة االحتـاديـة) مـشـيـراً الى
ان (حتـــقـــيـق مـــبـــادىء الـــشـــراكــة
والـتوافق والتوازن ستكون أساسا
إلجــــــراء احلـــــوارات مـع جـــــمــــــيع
االطـراف الـسيـاسيـة بشـأن تشـكيل
ـقبلة).وبشأن احلـكومة االحتادية ا
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شـــكـــلت وزارة الـــداخـــلـــيـــة جلـــنــة
لـلـتـحـقـيق في االحـداث التـي رافقت
الـتـظـاهرة الـتي شـهـدتـها مـحـافـظة
الـبــصـرة لـلـمـطـالـبــة بـالـتـعـيـ في
شـــركـــات الــنـــفط وادت الـى مــقـــتل
شـخص واصابة ثالثـة آخرين فيما
قـالـت قـيـادة عـمـلـيـات احملـافـظـة ان
هـؤالء عــنـاصـر مـسـلـحـة ولـيس من
ـتـحدث ـتـظـاهـريـن .وقـال ا ضـمن ا
بـــاسم الـــوزارة في بــيـــان امس انه
ــركــزيـة (في اطــار الــتــوجــيــهــات ا
الدقيقة التي يحرص وزير الداخلية
قــاسـم االعــرجي عــلى تـــعــمــيــمــهــا
فاصل الوزارة كافة والتي تنحصر
ــواطن وعــدم بـــاهــمــيـــة احــتـــرام ا

طـلق علـيه واللـجوء الى الـتجـاوز ا
الــقـــانــون فــيــصــلًـــا في الــقــضــايــا
اخملـتــلـفـة وخـاصـة الـتي يـقع فـيـهـا
ـواطن ورجل االمن احــتـكـاك بــ ا
فــقـد امـر االعــرجي بـتـشــكـيل جلـنـة
ـتـظاهـرين في لـلـتـحـقـيق بقـضـيـة ا
مـحافـظة الـبصـرة) مؤكـدًا (ضرورة
عـرض نتائج التحـقيق بشكل سريع
امــام انـظـار الـوزيـر من اجل الـعـمل
عـــلـى احـــقـــاق احلق ومـــحـــاســـبـــة
ــقـــصــر). وقــتل شــخص وأصــيب ا
ثالثـة آخـرون عنـدمـا اطلـقت شـرطة
ـنشآت النـار خالل تظاهرة حـماية ا
لــلـمـطــالـبـة بـالــتـعـيــ في شـركـات
الـنــفط االجـنـبـيـة في نـاحـيـة االمـام
الـصـادق في الـبـصـرة. من جـهـتـها
 قـالت قـيـادة عـمـلـيـات الـبـصـرة ان

الــقـتـيل واجلـرحى كـانـوا من ضـمن
مـجـمـوعة مـسـلحـة عـمـدت الى قطع
ــــؤدي الى الــــشـــركـــات الــــطـــريق ا
الـــنــفـــطــيـــة الــعـــامـــلــة في شـــمــال

احملافظة. 
وبــحـسب قـائــد الـعـمـلــيـات الـفـريق
الـركن جميل الشمري فإن (مجموعة
ؤدي سلح قطعوا الطريق ا من ا
الى مـــواقع الــشـــركــات الــنـــفــطــيــة
ـوظـف من الـوصول الى ومـنـعوا ا
مـقـار عـمـلـهم وعـنـدمـا وصـلـت قوة
ـعـاجلة ـكان  امـنـية مـشـتركـة الى ا
االمــر بـــادرت تــلك اجملــمــوعــة الى
اطالق الــنــار من اســلــحـة خــفــيــفـة
ومــتـوســطـة عــلى الـقــوات االمـنــيـة
الــتي بــادلــتــهــا االطالق دفــاعــا عن
نــفـســهـا) مــشـيــراً الى ان (الـقــتـيل

ـصـابـ الـذين وقـعـوا كـانوا من وا
ـــســلـــحــة ولم ضـــمن اجملــمـــوعــة ا
ــتــظـاهــرين) يــكــونــوا من ضــمن ا
كــــاشـــفـــا عن(وقــــوع اصـــابـــات في
صفوف قوات شرطة النفط ايضًا). 
وافـــاد الـــشـــمـــري في تـــصـــريح ان
ـتسـبب في عـرفة ا (حتـقيـقاً فـتح 
وظـف ـتظـاهـرين ومنـع ا اخـراج ا
مـن الوصـول الى اعـمـالهم) مـنـوها
ــعـلـومــات االولـيـة تــشـيـر الى ان (ا
الـى ان اشــخــاصــا حــكــومــيــ في
نـاحـية االمـام الـصادق يـقـفون وراء

ذلك). 
وكـشف رئيس محكمة اجلنايات في
الـكي عن الـبـصـرة جـمـيل صـبـيح ا
تــعـــرض الــقــضــاة لــتــهــديــدات من
عـصـابات مـسلـحة مـعروفـة مشـيرا
الـى ان هذه اجلماعـات مسؤولة عن
مـختـلف اجلرائم في احملافـظة.وقال
ـــــالـــــكي فـي تـــــصـــــريح  امس ان ا
(الـــقــــضـــاء في الـــبــــصـــرة يـــواجه
تـــهـــديــدات حـــقـــيـــقــيـــة من جـــانب
سلحة) مبينا ان (هذه اجلـماعات ا
اجلــمـاعــات مـسـؤولــة عن مـخــتـلف
اجلـــرائـم في احملـــافــــظـــة ومـــنـــهـــا
ـسـلح وتـهريب اخلـطف والـسـطـو ا
الـبضـائع).واضاف ان (هنـاك قضاة
تــعــرضــوا إلـى مــحــاوالت اغــتــيـال
واســتــهــداف عــائالتــهم) مــنــتــقـدا
وسـائل اإلعالم بـسبب(عـدم التـطرق
إلـى تــلك احلـــوادث). كــمـــا انــتـــقــد
ــالـكـي (دور األجـهــزة األمـنــيـة في ا

الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة الـتي تـنشب
ـديـنة) مـشـيرا الى بـاسـتـمرار في ا
أن (أي إجـــراءات رادعــة لم تـــتــخــذ
أثــنــاء حــصــول هــذه الــنــزاعـات إذ
تـــكــتـــفي األجـــهــزة األمـــنــيـــة بــحل

.( وضوع سلميا ب الطرف ا
فـي سيـاق مـنـفـصل نـصب عـشرات
ـــتــظــاهــريـن في مــديـــنــة الــكــوت ا
مـــحـــتـــجـــ عـــلى تـــردي الـــطـــاقــة
الـكهـربائـية سـرادق لالعتـصام قرب
دائـــرة كــهــربــاء احملـــافــظــة. وهــدد
ـتظاهرون بقطع الرابط ب بغداد ا
وواسـط في حــال اســتـــمــرار تــردي
ــتـــظــاهــرون الـــكــهــربـــاء. وابــدى ا
اسـتياءهم لتـردي واقع الكهرباء في
احملـافـظـة واالنـخفـاض الـكـبـير  في
سـاعات التجهيز مـحمل احلكومة

سؤولية. احمللية ا
 وفـي وقت الحـق اعــــادت الــــقـــوات
االمـنـية فـتح الـشوارع الـتي اغـلقـها
ــتــظــاهـرون في الــكــوت. ومــنـعت ا
تظاهرين من وقال القوات األمنية ا
اسـتـكـمال االعـتـصـام.وفي محـافـظة
مـــيــســان  تـــظــاهــر الـــعــشــرات من
ـواطـنـ في قـضـاء اجملـر الـكـبـيـر ا
احــتــجــاجــا عـلـى انـقــطــاع الــتــيـار

الكهربائي.
ــتـظـاهـرون الفـتـات حـمـلّـوا  ورفع ا
فــيـهــا وزارة الـكـهــربـاء واحلــكـومـة
ــــســـؤولــــيـــة وهـــددوا احملــــلـــيـــة ا
بـــاالســتــمــرار في الـــتــظــاهــر إن لم

يتحسن جتهيز الكهرباء. 

مــنـصب رئــاسـة اجلــمـهــوريـة أكـد
ـبـاحـثات مـحـمـد (ضـرورة إجـراء ا
نصب ليس بـهذا الشأن كـون هذا ا
( حـكـرا عـلى طـرف سـيـاسـي مـع
مــــشـــيـــراً الـى أن (من حق احلـــزب
ـرة ــقـراطـي أن يـحــدد هــذه ا الــد
ـــــنـــــصـب رئـــــاســـــة مـــــرشــــــحـــــاً 
اجلــــمــــهــــوريــــة). وكــــان اجملــــلس
ـقـراطي قـد الــقـيـادي لـلـحــزب الـد
عـقـد اجـتـمـاعا اول امـس في اربيل
ــنـاقــشـة بــاشــراف رئـيس احلــزب 
اربـعة محاور رئيسة هي االوضاع
ــقـراطي الــداخــلــيــة لـلــحــزب الــد
وتـقـريـر مـكـتب االنـتـخـابـات بـشأن
الــتــحــضــيــر النــتــخــابـات االقــلــيم
واوضـــاع الــعـــراق والــتـــحــضـــيــر
لـــلــحــكـــومــة االحتــاديـــة اجلــديــدة
قراطي والـعالقات ب احلـزب الد
واالطــراف الـسـيــاسـيــة في االقـلـيم
والـعـراق.عـلى صـعيـد آخـر كـشفت
الـقنـصلـية االمـريكـية في كـردستان
ـعـلـومـات اخلـاصة عن عـن بعض ا
الــبــنــاء اجلــديـد لــلــقــنــصــلـيــة في
اجلـديدة في أربيل بـتكلفـة اجمالية
قـدرهـا  795 مــلـيـون دوالر.وذكـرت
الـقنـصلـية في بـيان ان (الـقنـصلـية
تـضم مـجـمع بنـايـات على مـسـاحة
 51 فــدانــا من االراضـي سـيــســهم
فـي تـشــغــيل نــحـو الـف من االيـدي
الـعامـلة االمريـكية واحملـلية والـبلد
ــــشـــــروع).وتــــعــــد الـــــثــــالث فـي ا
الـقنصلية االمـريكية في اربيل اكبر
ـتـحـدة عـلى قــنـصـلـيـة لـلــواليـات ا
ـــؤمل مــــســـتــــوى الـــعــــالم. ومـن ا
ــشـــروع في عــام . االنـــتــهـــاء من ا
2022 ويراعي اجملمع مقاييس
اخلــارجـيــة االمـريــكـيــة في الـبــنـاء
بــشـــأن الــسالمــة واالمن ومــراعــاة
ـنطـقة في التـصميم طـوبوغـرافيا ا
ـــراجـــعـــ والـــبــــنـــاء ومـــراعـــاة ا
لالقـسام القـنصلـية عبـر تخصيص
امـاكن االستراحة لهم في التصميم
ومـراعـاة كـيفـيـة اسـتـعمـال الـطـاقة
واالعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــــلـ الـــــــذات في
باني الـتصـميم.ومـوافقـة مجـلس ا
اخلـضر لـترشـيد الـطاقـة االمريـكية
ــشـروع ومـراقـبـته لـلـمـشـروع عـلـ ا
ـاه بـاسـتـمـرار واعادة اسـتـعـمـال ا
ـشــروع لــغـرض ــسـتــعـمـلــة في ا ا
الـــري والــســقي.ومــراعـــاة تــقــلــيل
ـشروع يـاه في بـنـاء ا اسـتـعـمـال ا
ونــصب مــعـدات انــتـاج الــكـهــربـاء
عـلى مـراب وقـوف سـيـارات اجملمع
كـــمــا يـــعــتــمـــد الــتـــصــمـــيم  عــلى
ــعـدات اســتـعــمــال اكـبــر قـدر من ا

احمللية نظرا خلفض اسعارها.
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ن قــال وزيــر اخلـارجــيـة األردني أ
الــصـفــدي إن عـودة عــشـرات اآلالف
مـن الـنــازحـ الــســوريـ جلــنـوب
سـوريا أولوية قصوى للمملكة وإنه
نـــاقش (ضـــمـــانـــات عـــمـــلـــيـــة) مع

عنية لتحقيق ذلك. األطراف ا
وقــال الــصــفــدي في تــغــريــدة عــلى
تـــويــتــر امس ان (تـــأمــ األشــقــاء
الـسوريـ جنـوب سوريـا وعودتهم
إلى مـنـازلـهم وتـلـبيـة احـتـيـاجـاتهم
وضـمن أمنهم في وطـنهم في مقدمة
مــــــحــــــادثـــــــاتــــــنــــــا مـع جــــــمــــــيع
عارضة السورية األطـراف).وقالت ا
فـي جــنــوب الــبالد اجلــمــعــة إنــهــا
وافـــــقت عــــلـى وقف إطـالق الــــنــــار

ــوجب اتــفـاق  وإلــقــاء الـسالح 
بــوسـاطــة روسـيــة يـتــضـمن أيــضـا
إعـادة سـيـادة الدولـة عـلى محـافـظة
درعـا في انتصار كبـير آخر للرئيس
بـــــــشــــــار األســــــد وحتـــــــالــــــفـه مع
روسـيا.وذكرت وسائل إعالم رسمية
أن احلـكــومـة اسـتـعـادت الـسـيـطـرة
عــلى مــعــبــر نــصـيـب احلـدودي مع
األردن والــــذي ظل حتت ســــيـــطـــرة
ـعارضـة لثالث سنـوات وذلك بعد ا
هـجوم شرس دعمته ضربات جوية
روســــيــــة عـــلـى أراض خـــاضــــعـــة
ـسـلـحة عـلى ـعـارضـة ا لـسـيـطـرة ا

الشريط احلدودي.

لـكن الـهـجـوم سـبب مشـكـلـة جـديدة
لـألردن تتمثل في عشرات اآلالف من
ـدنــيـ الـذين فـروا من الــنـازحـ ا
ــكـثف واجتـهـوا الــقـصف اجلـوي ا
صـــوب احلــــدود.وقـــال الـــصـــفـــدي
(نـاقـشـنا... أيـضـا ضـمـانات عـمـلـية
.( لـــتــحــقــيق ذلـك (عــودة الالجــئــ
ــدنــيـ احلـل سـيــاسي وحــمــايـة ا
ومـنع تـهـجـيـرهم وجتـنـيب األشـقاء
ــعـــانـــاة مــســـؤولـــيــة مـــزيـــدا من ا
اجلــــمــــيع).ويــــخــــشى كــــثـــيــــر من
الـسـوريـ الـعاديـ الـذين عـاشوا
ـنـاطق التي خـضعت لـسيـطرة في ا

ــعـارضــة لــسـنــوات من االنـتــقـام ا
ويــــقـــولــــون إنـــهـم ال يـــثــــقـــون في
الـسلـطات إذا عادوا مـجددا لـلعيش
حتـت ســلـــطـــة الـــدولــة.ودعت األ

ـــتــحــدة األردن إلـى فــتح حــدوده. ا
ويـــــــرفـض األردن ذلـك حـــــــتى اآلن
مـحتجا بـضغوط أمنيـة واقتصادية
ملكة التي تستضيف بالفعل عـلى ا
نحو  650 ألف الجئ سوري.وتقول
ـتـحـدة الـسـامـيـة مـفــوضـيـة األ ا
لـشؤون الالجـئ إن قرابة  60 ألف
سوري جتمعوا قرب احلدود. ويبلغ
الـعــدد اإلجـمـالي لـلـنـازحـ بـسـبب
الـــهـــجـــوم إلى اآلن أكـــثـــر من 320

ألفا.
واتــخــذت قــوات اجلــيش الــسـوري
مـواقـعـهـا ورفـعت األعـالم الـسـورية
عـلى مـعبـر نـصيب عـلى احلدود مع
األردن واحــــتــــفـــلـت بـــاســــتــــعـــادة
الـــســيـــطــرة عـــلى طـــريق رئـــيــسي
لـلتجارة بعدما سيـطر عليه مسلحو

عارضة لثالث سنوات. ا
واســتـعــادت الـقــوات في مـحــافـظـة
عـبر اجلـمعة درعـا السـيطـرة على ا
ـعارضة في هـجوم اجـتاح مـناطق ا
ـسـاعدة فـي جـنـوب غـرب سـوريـا 

ضربات جوية روسية مكثفة.
ــعــارضــة عــلى ووافـق مــســلــحــو ا
تـسـلـيم أسـلحـتـهم في اتـفـاق لوقف
إطـالق الـنــار  بــوسـاطــة روســيـة

وسلموا درعا.

ـــعـــارضــة إن وقـــال مـــســـؤول من ا
االتـــفـــاق ســـيـــتـم عـــلى مـــراحل في
مـخـتـلف أنـحـاء درعـا لـكـن ال يـوجد

جدول زمني إلى اآلن.
وكـانت الـكـتل اخلـرسـانـيـة الـقـريـبة
من مـعـبر نـصـيب احلـدودي مغـطاة
عارضـة بيـنما بـشعـارات فصـائل ا
حـمـلت نـقطـة تـفتـيش لـلجـيش عـند

دخل صورا لألسد. ا
وقـام عشـرات اجلنود الـسوري مع
الــشــرطـــة الــعــســكــريــة الــروســيــة
وعــــربـــات مـــدرعــــة حتـــمل الــــعـــلم
عـبر الـروسي بـعمل دوريـات عـلى ا
أثــــنــــاء جـــولــــة لــــوســــائل اإلعالم.
وارتـفعت أعـمدة الدخـان من منـطقة
إلـى الـــــــــــشــــــــــرق ودوت بــــــــــعـض

االنفجارات من بعيد.
وأظـهـرت لـقطـات تـلفـزيـونـية قـافـلة
من الـدبابات والعـربات حتمل مئات
اجلنود واألعالم السورية وبدا أنها
مــتــجـــهــة إلى مــحــافــظــة درعــا في
الـــغـــرب حــيـث ال يـــزال مــســـلـــحــو
ـعـارضـة يسـيـطـرون عـلى عدد من ا
الــبـلـدات.وقــالت الـوكــالـة الـعــربـيـة
الـسورية لألنباء إن اجلنود اتخذوا
مـــواقـــعـــهم الـــســـبـت بـــعـــد إجــراء
عـمــلـيـات تـطـهـيـر. وفي بث حي من
احلـدود أظهر الـتلفـزيون احلكومي
مــجـمــوعـات من اجلــنـود يــلـوحـون
بــعالمـة الــنـصــر ويـهــتـفــون لألسـد

عارضة. زقون أعالم ا و
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دد تتراوح ب سنة و5 حـالي 
ســنـــوات فــيــمــا بـــرأت مــتــهــمــ
ـــاضي .وفي  18 شــــبــــاط ا اثــنــ
أمـرت مـحكـمة الـتـميـيـزبوقف نـفاذ
حــكم االســتـئــنـاف وإخالء ســبـيل
. مـن جـــهـــة اخـــرى احملــــبـــوســـ
يـــواصل أمـــيـــر الـــكـــويت صـــبــاح
األحـمد اجلابر الصباح زيارته الى
الـص التي بدأت السبت وتستمر
ثـالثـــة ايــــام  والــــتي تــــهـــدف الى
تـطوير الشـراكة والتعـاون الثنائي
مع الـص .وتـشهـد الزيـارة توقيع
عـدد من االتـفاقـيات بـ اجلانـب

تــــشـــــمل الــــعـــــديــــد من اجملــــاالت
احلـــيـــويــة خـــاصـــة في مـــجــاالت
ـال إضـافة الـتـجـارة والـطاقـة وا
إلـى مـشــروع احلــزام والــطـــــريق
فـي إطــــار رؤيــــة الــــكــــويت 2035
وحتــويل الـكـويت إلـى مـركـز مـالي
ي. عــلى صــعــيـد واقــتــصــادي عـا
آخــــر أعـــــلــــنت وزارة الــــصــــحــــة
الــكــويــتـيــة امس عن ارتــفــاع عـدد
حــاالت الــتـســمم الـغــذائي بــسـبب
وجـبة فالفل فاسـدة وقعت اجلمعة
ــاضـيـة في أحـد مـطــاعم مـنـطـقـة ا
(حــولي) الى  287 حــالــة. وذكـرت
فـي بيـان أن (مـعـظم احلـاالت الـتي
اسـتقبلتها سمح لها باخلروج بعد
أن حتـسنت حالتـهم الصحـية فيما
اســتــدعى األمــر دخـول  53 حــالــة
ـستشـفى). وانتشـرت مقاطع إلى ا
صــوتـيــة لـشــخص يــدعي أنه أحـد
طعـم يتهـم شريكـه الذي قد مـالك ا
أنـهى شـراكـته مـعه قـبل أسـبـوع
ـطعم بـالـتسـبب في تـسمـيم رواد ا
انـتـقامـا من شـركائه اآلخـرين كـما

الك. يدعي ا
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قـضت مـحكـمـة التـمـييـز الـكويـتـية
امـس بـسـجن نــائـبـ حــالـيـ و6
ــدة  3 ســـنــوات نـــواب ســابــقــ 
ونـصف الـسـنة في قـضـية اقـتـحام
مـجـلس األمـة .كـمـا أدانت احملـكـمة
دة نـفسهـا وحكمت  5 نـاشطـ با
دة عـلى نـاشـط اثـنـ بالـسـجن 
عـام بينما قـضت بتبرئة النائب
ــطـــيـــر.وتـــأتي أحـــكــام مـــحـــمـــد ا
احملـكـمـة عـلى خـلـفـيـة إدانـة نـواب
سـابـقـ وحالـيـ بـاقتـحـام مـبنى
ــان الـــكـــويـــتي عــام 2011. الـــبـــر
وتـعود واقعة اقتـحام مجلس األمة
إلى  16 تــــشــــرين الــــثـــاني2011
ــئـــات من نــاشــطي عـــنــدمــا قــام ا
ــعـارضـة بــدخـول مـبــنى مـجـلس ا
األمــة لــلــمــطــالــبــة بــإقـالــة رئــيس
الــوزراء نــاصــر مــحـمــد الــصــبـاح
بــسـبب اتـهــامـات بـالــفـسـاد. وقـال
اخلـبـير الـدسـتوري مـحـمد الـفـيلي
أن (حـكم مـحـكمـة الـتـميـيـز أصبح
نـــهــائــيـــاً وواجب الــنـــفــاذ فــورا).
وأضـــاف أن (هــذا يــعــنـي تــنــفــيــذ
احلـكم باحلبس لألعضاء احلالي
إذ أن احلـــــصــــــانـــــة تـــــســـــري في
مــواجــهــة االتــهــامــات ولــيس في
مـواجهة األحكام القضـائية واجبة
الــنـفــاذ). وفي كـانـون األول 2013
بــرأت مـحـكــمـة اجلـنـايــات جـمـيع
تهم في القضية إال أن النيابة ا
الـعـامة اسـتأنـفت عـلى احلكم.وفي
 27 تـشرين الثاني من العام نفسه
قـضت محـكمة االسـتئنـاف بحبس
 68 نــاشــطــا كــويـتــيــا مــعــارضـا
بـيـنـهم  8 نـواب سـابـق ونـائـب
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بـابل في بيـان امس انهـا (سترسل
عـدداً من عجالت اإلسـعاف الفوري
الســـتــقــبـــال جــثــمـــانــ وجــرحى
ؤسف الذي راح روري ا احلادث ا
ضـحــيـته عـدد من أبـنـاء احملـافـظـة
فـي ايران). ونـقل الـبـيـان عن مـدير
قـسم الـعـمـليـات في الـدائـرة مـاجد
ــرعــبي قــوله انـه ( تـوجـه عـدد ا
مـن عـجالت االسـعـاف الـفـوري الى
مــطــار بــغــداد الــدولي الســتــقــبـال
روري جـثـام وجـرحى احلـادث ا
ــؤسف الــذي راح ضــحــيــته عـدد ا
مـن أبــنــاء احملـــافــظـــة في ايــران).
وأشـار الى (إستـعداد مسـتشـفيات
" ــصــابـ احملــافــظـة الســتــقــبـال ا
مـعزيـاً "ذوي الضحـايا ونـدعو الله
جـل وعال ان يـتــغــمــدهم بــرحــمـته
ويــلـهم ذويـهم الـصــبـر والـسـلـوان

 .( والشفاء العاجل للمصاب

عـشر مـدنيـا كانـوا محـتجـزين لدى
داعـش اإلرهــابـي في مـــســـتــشـــفى
ـوصل العام كمـا قام بزرع مئتي ا
وخـمسـ عبـوة ناسفـة في منـطقة
بــــرطــــلــــة الــــتــــابــــعــــة لــــقــــضــــاء
دان احلـمـدانـيـة).واشـار الـى ان (ا
شـارك في مـعارك لـداعش االرهابي
منها مواجهات استمرت  25 يوما
ضد القوات االمنية في منطقة ع
ــشـاركـة في الــصـفــرة فـضال عن ا
مـعارك مـنطـقة الـكويـر وفي معـركة
سـمـيت غـزوة حسن شـامي كـقوات
.( إســنـاد واسـتـمـرت أربـعـ يـومـاً
ويــســتــعــد مــطــار بــغـداد الــدولي
السـتقـبال جـثامـ عراقـي تـوفوا
ـديـنـة مـشـهـد فـي حـادث مـروري 
ـــقـــدســـة األســـبـــوع االيـــرانــــيـــة ا

اضي. ا
وذكـــر بــيـــان العالم دائـــرة صــحــة

حتـمل اجهزة كهربـائية وقد نشبت
يــهـا الـنــيـران من مـصــدر مـجـهـول
واســتــطـاع عــنــاصـر من الــشــرطـة
ايـقافـها عنـد نقـطة صعـود الطريق
الـسريع محمد القاسم قرب مخازن
وزارة الـــتـــجـــارة ولم يـــصـب احــد
بـاذى اال ان معظم كمـيات احلمولة
الــتــهـمــتـهــا الــنـيــران  . وأصـدرت
مــحـكـمــة جـنـايــات نـيـنــوى حـكـمـا
بـاإلعـدام ألحـد عـنـاصر داعـش قتل
ســـتــة عــشــر مـــدنــيــا وزرع مــئــات
وصل.وقال لـغمـة في ا الـعبـوات ا
ـتـحدث الـرسـمي جمللـس القـضاء ا
األعـــلى الـــقـــاضي عـــبــد الـــســـتــار
بيرقدار في بيان إن (الهيئة االولى
حملـكـمـة جـنـايـات نـيـنـوى أصـدرت
حـكـمـا بـاإلعـدام ضـد احـد مـقـاتـلي
داعـش اإلرهـــــــابـي). وأضـــــــاف أن
ـدان اعترف بـقيامه بـإعدام ستة (ا

مـفـارز جـهـاز األمن الـوطـني وبـناءً
عـــلى مــعـــلــومـــات اســتـــخــبـــاريــة
ومـراقــبـة حـثـيـثـة من نـصب كـمـ
جملــمــوعــة مــتـخــصــصــة بــتـرويج
زورة وتمكنت من القبض الـعملة ا
شهـود). وأخمدت عـليـها باجلـرم ا
ــدني حـريــقـاً انـدلع فــرق الـدفـاع ا
داخـل مخـزن في مـحـافـظـة الـنجف
األشـــرف امس .وبــحـــسب مــصــدر
فـإن (احلريق اندلع في مخزن لبيع
مـواد الديـكور والسـقوف الداخـلية
في حـي الـعـدالـة بـالـنـجف نـتـيـجـة
تـــمــاس كــهـــربــائي) مـــشــيــراً الى
ــشــاركـة ــدني  ان(فــرق الــدفـاع ا
عـــشــرة فـــرق اطــفـــاء تــمـــكــنت من
اخـمـاد احلـريق). كـمـااخـمـدت فرق
االطــفـاء في بــغـداد حــريـقـا الــتـهم
حـمولة على شاحـنة صغيرة. وقال
شــهـود عــيـان ان الــشـاحـنــة كـانت

الـقبض علـيه في منطقـة الطرابشه
بـجزيرة الرمادي) مضيفاً أن (هذا
ـــشـــرفـــ االرهـــابـي يـــعـــد أحـــد ا
ـنـفـذين لـعـمـلـيـات واخملـطــطـ وا
ارهـابـيـة كـبـيـرة أو مـاتـسـمى لـدى
تــــلك الــــعـــصــــابـــات بــــالـــغـــزوات
اســتـهــدفت في مــجـمــلـهــا قـواتــنـا
واطـنـ االبـرياء). الى االمـنـيـة وا
ذلـك ألقت الـقوات األمـنـية الـقبض
عـلـى عـصـابـ تـروجـان لـلـحـبـوب
ــزيـــفـــة في اخملـــدرة والـــعـــمـــلـــة ا

كركوك. 
وقــــال رســــول في بــــيــــان آخـــر ان
(مــفــارز جــهــاز األمن الــوطــني في
كـركـوك ألقت الـقـبض علـى عصـابة
مـكونة من ثالثـة متهمـ يتاجرون
بـــاحلـــبـــوب اخملـــدرة بـــنــاءً عـــلى
مـــــعــــلـــــومــــات اســـــتــــخـــــبــــاريــــة
دقـيقة).وأضاف (كما تمكنت إحدى

آخــر بـجــروح لـدى انــفـجــار عـبـوة
نـاسفة موضوعة على جانب طريق
زراعـي ضـمن قــاطع جــنـوب بــهـرز
انــــفـــجــــرت عـــلـى دوريـــة راجــــلـــة
لـــلــشـــرطــة. واعـــلن مـــركــز اإلعالم
األمـــني عـن إلـــقــاء الـــقـــبض عـــلى
قــيــادي خـطــيـر في تــنــظـيم داعش
بـكمـ في جزيـرة الرمـادي وصفه
بـــأنه أحــد اخملــطــطــ لـ(غــزوات)
ركز الـتنـظيم.وقال الـناطق بـاسم ا
الــعــمــيـد يــحــيى رســول في بــيـان
امـس إن (مـــــــفـــــــارز مـــــــديـــــــريــــــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة
الـــعـــاشــرة  وبـــتــنـــســيـق عــالٍ مع
ـعـلومـات اسـتخـبـارية ـديـرية و ا
دقـيـقة ومـتـابعـة مـستـمرة تـمـكنت
مـن االيــقــاع بــقــيـــادي خــطــيــر في
عــصــابـات داعش االرهــابــيـة بــعـد
نــــصب كــــمـــ نــــصب لـه وألـــقت

ديــالـى عن انــتــهـــاء عــمــلــيــة (ثــأر
الـشـهداء) الـعسـكريـة ضمن مـحور
احملــافــظــة بـعــد أربــعــة أيــام عـلى
صدر في تصريح انـطالقها.وقال ا
امـس إن (الــعـــمـــلـــيـــة جنـــحت في
تـــمــشـــيط شـــامل وكـــامل حلــوض
حـمـرين ابتـداء من اطراف قـره تبه
وصـــــــوال الى حـــــــدود ديــــــالـى مع
صـالح الـــدين من جـــهـــة نـــاحـــيـــة
الــعـظــيم) مـوضـحــاً أن (عـمــلـيـات
الـتمشـيط كانت ألكثر من  90 قرية
ومـــســــاحـــات شـــاســـعـــة جـــدا من
ـــــنـــــاطـق والـــــتالل الـــــوديــــــان وا
الــــوعـــرة). ولـــفـت الى أن (من أهم
نــتـائج الـعـمــلـيـة قـتـل عـنـاصـر من
داعـش وتدمـيـر مضـافـات ومـخابئ
لــلــمــتــفــجــرات وتــفــكـيـك عــشـرات
الـعـبـوات الـناسـفـة). وأفـاد مـصدر
أمـني بـإستـشـهاد شـرطي وإصـابة
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اطـلـقت قيـادة شرطـة ديالى عـملـية
امـــنـــيــــة جـــديـــدة حتت اسم (ثـــأر
الـــشـــهـــداء الـــســـبـــعـــة) لـــتـــعـــقب
. ـدنـي ـة قـتل ا ـتـورطـ بـجـر ا
ـــتـــحــــدث االعالمي بـــاسم وقـــال ا
شـرطة ديالى الـعقيد غـالب العطيه
فـي تصريح امس إن (شرطة ديالى
اطــلـقت عــمـلـيــة مـبــاغـتــة جـنـوبي
بــعـــقــوبــة ســمــيـت ثــأر الــشــهــداء
الـــســبــعـــة لــتــعــقـب خاليــا داعش
ــة قـتل ســبــعـة ــتــورطـ بــجــر ا
ـاضي مــدنـيـ مـسـاء اخلـمـيس ا
عــــلى طـــريـق بـــعــــقـــوبــــة بـــغـــداد
الـسـياحي) مـوضـحاً أن (الـعـملـية
شــــمــــلـت اهــــدافــــا مــــحــــددة وفق
مـعلومات استـخبارية). وفي مسار
آخـر افـاد مـسـؤول أمـني رفـيع في
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ضـربت هـزة أرضـيـة مديـنـة كـفري في
اقـليم كردستان فجر أمس  من دون ان
تـسفـر عن خسـائر بـشريـة. وقال بـيان
ـــديــريــة االنـــواء اجلــويـــة والــرصــد
الـزلـزالي فـي االقـليـم ان (هـزة ارضـية
ضــربت مـديـنـة كـفــري بـعـد مـنـتـصف
الـلـيل بـعـمق  14كـيـلـو مـتـرا وبـشـدة
 3,4 درجــة عــلى مــقــيــاس ريــخــتـر)
مــؤكـــدًا ان الــهــزة (لم تــســفــر عن اي
خـسـائـر بشـريـة) فيـمـا تـوقعت هـيـئة
االنــواء اجلــويــة اسـتــمــرار االرتــفـاع
درجـــــات احلـــــرارة خالل االســـــبــــوع
اجلــاري.وجــاء في الـتــقــريـر الــيـومي
ــنــشــور عــلى مــوقــعــهــا لــلــهــيـــئــة ا
االلــكـتـروني  إن الـطــقس سـيـكـون في
ـناطـق اليـوم االثنـ صحوا جـميع ا

ودرجـات احلرارة ترتفع قليال عن يوم
امـس الذي بلغت خالله درجة احلرارة
نطقة الـعظمى  47 درجـة مئوية فـي ا
الـــوســطـى  وســتـــنــشط الـــريــاح في
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة مـسـبـبـة تـصـاعد ا
لـلــغـبـار. وبـحـسب الـبـيـان فـإن طـقس
ــنـطـقــة الـوســطى سـيـكــون يـوم غـد ا
الــثالثــاء (صــحــوا ودرجــات احلـرارة
مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق فـيـمـا ترتـفع
ـــنــــطـــقـــتـــ درجــــات احلـــرارة في ا
الــشــمــالــيــة واجلــنــوبــيـة عـن الــيـوم
الـسـابق) مضـيـفًا ان (طـقس االربـعاء
ناطق كافة صحوا فيما سـيكون في ا
ـنــطـقـة تــرتـفع درجــات احلـرارة فـي ا
نطقت الـوسطى وتكون مقاربـة في ا
الـشـمالـية واجلـنـوبيـة من البالد). من
ـنــبئ اجلــوي صـادق جــهــته تــوقع ا
عــطــيــة حــصــول إنــخــفــاض طــفــيف

بـدرجـات احلـرارة بـدءاً من  يـوم أمس
ــقــبــلـ في عــمــوم مـدن والــيــومـ ا
الـبالد . وأستـثنى عطـية  في صـفحته
عـلى فـيـسـبـوك محـافـظـة الـبـصرة من
هـــذا االنــخــفــاض وتـــوقع اســتــمــرار
تـسـجيل درجـات احلـرارة في البـصرة
مـاب 50- 51 مــئـويـة مـع اسـتـقـرار
الــريـاح شـمــالـيـة غــربـيـة. ويــتـعـرض
العراق منذ أيام الى موجة حر شديدة
سُــمــيـت بـ(جــمــرة الــقــيظ) وســجــلت
ثــمــاني مـن مـدنـه درجـات حــرارة هي
االعـلى ب مـدن العـالم حيث جتاوزت
فـيهـا درجات احلـرارة العـظمى الـ 50
. وفي الــيــابــان ارتــفـعت حــصــيــلـة مْ
األمـطار الغزيرة التي تنهمر على جزء
مـن غـرب اليـابـان إلى  48 قـتـيال عـلى
األقـل.وقـال رئــيس الــوزراء الـيــابـاني
شــيـنــزو آبي خالل اجـتــمـاع أزمـة مع

وزراء فـي حــكـــومــته أن الـــســلـــطــات
(تـتسـابق مع الوقت) إلنـقاذ الضـحايا
احملــــاصـــــرين من جـــــراء الــــعــــواقب

أسوية لألمطار. ا
 وأكـد آبي إنّ عملـيات (اإلغاثـة وإنقاذ
األرواح واإلجـالء هي في  ســـبـــاق مع
الــوقـت). وكــانت حــصــيــلــة رســمــيــة
ـقتل  30 شـخـصا سـابـقة قـد أفادت 
عـــلى األقـل من جـــراء األمـــطــار الـــتي
تـهـطل مـنـذ أيـام عـلى مـنـاطق واسـعة
مـن جـــنـــوب الـــبالد وغـــربـــهـــا الـــتي
تـسـبـبت بـسـيـول وحـلـيّـة وانـهـيـارات
أرضـيـة وفـيضـانـات وأدت إلى أضرار
مــاديــة جــســيــمـة.وأمـس األحـد أعــلن
ـتحـدث باسم احلـكومة الـيابـانية أنّ ا
(احلـصـيـلـة األولـيـة للـكـارثـة مـرشـحة
لالرتــفـاع نـظـرا الى اسـتـمـرار هـطـول
األمـــطــار بـــغــزارة عـــلى الــعـــديــد من

غالب عطية

ـنـاطق الـتـي تـأثرت بـشـدة مـن جراء ا
الـكـارثـة.(وكـانت الـسـلـطـات قـد أمـرت
الـسـبت أكـثر من  1,9 مـلـيـون شخص
بـإخالء مـنـازلـهم بـعدمـا بـلغ مـنـسوب
األمـطار التي هطلت في األيام األخيرة
مـستـويات قيـاسيـة في مقاطـعات عدة
وال ســيـــمــا هــيــروشــيـــمــا وكــيــوتــو

وأوكاياما.
 وأعــلـنت هـيـأة اإلذاعـة والــتـلـفـزيـون
الــيـابـانـيــة اول امس عن فـقـدان مـا ال
يقل عن  45 شـخصا مـع تعرض غرب
الـيابان ووسـطها ألمـطار غزيرة أودت

بحياة  11 شخصا. 
وقــال كــبــيــر أمــنــاء مــجـلـس الـوزراء
الـياباني يـوشيهـيدي سوجـا إن (نحو
 48 ألـف فـرد مـن الـشــرطــة واإلطــفـاء
وقـــوة الـــدفـــاع الــذاتـي الــيـــابـــانـــيــة
اســتـجــابـوا ألكــثـر من  100 بالغ عن

انــهـــيــارات أرضــيــة ونــداءات أخــرى
لــلــنـجــدة).واعــلـنت وكــالــة مـكــافــحـة
احلــرائق والـكــوارث أنه بــحـلـول اول
امـس الـسبـت تـكـون قـد صـدرت أوامر
غادرة ألكثر من  1.6 مليون شخص 
مــنـــازلــهم وسط مــخــاوف من حــدوث
فـيـضـانـات وانهـيـارات أرضـيـة أخرى
مـع توجيه نصـائح لنحو  3.1 مـليون

غادرة. شخص آخرين با
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