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ـمـتـلـكات وان يـراعـوا مـبـدأ حـمـايـة ا
الــعـامـة كـمــا ان عـلـيـهم اســتـحـصـال
ــوافـــقــات الــرســمــيــة من اجلــهــات ا
ــعـنــيـة لــتـكــون الـتـظــاهـرات بــعـلم ا
الـســلـطـات الـتي سـيــكـون بـإمـكـانـهـا
تـأمـ احلمـاية الالزمـة لـلمـتظـاهرين
ـتطـلـبـات) مـشـيراً عـنـد تـوافـر تـلك ا
الـى ان ( هـــــنـــــاك جـــــهـــــات حتــــاول
استغالل التظاهرات فتدس عناصرها
مـن اجل اشـاعــة الــفــوضى وحتــقـيق
ـتـظـاهـرين ان غــايـاتـهـا وهـنـا عــلى ا
يـــتـــعــاونـــوا مع اجلـــهــات االمـــنـــيــة
ـــواجـــهــة مـــثل هــذه واحلـــكــومـــيــة 
اخملــــطـــطــــات).ورأى الـــشــــويـــلي ان
(مـطـالـبة عـضـو في مـجلـس محـافـظة
الــبـصـرة بـإعـفـاء قــادة امـنـيـ كـبـار
وتـسريح نسـبة من العـامل تأتي في
اطـــار حتـــقـــيق دعـــايــة شـــخـــصـــيــة
والــظــهـور االعالمي والســيــمـا انــهـا
جـاءت قـبل ان تـنـهي جلـان الـتـحـقيق
اعــمــالــهــا) الفــتًـا الـى ان (مـثـل هـذه
ــطــالـــبــات كــان يــنــبــغي ان تــكــون ا
صـــادرة بــشـــكل رســـمي من مـــجــلس
احملــافـــظــة ولــيس عــلى لــســان احــد
اعــضــائه). وطــالـبـت عـضــو مــجـلس
الــبـصـرة بـســمـة الـسـلــمي احلـكـومـة
االحتـادية بـالتـدخل السـريع والفوري
الحــتـواء االزمـة في احملـافـظـة.وقـالت
الـسلمي في بيان امس ان على رئيس
الوزراء حيدر العبادي (إتخاذ سلسلة
اجــراءات في مـقــدمـتـهــا اعـفــاء قـائـد
الـعـملـيات وآمـر لـواء القـوة الضـاربة
ـراتب الكـفوئ وتـكلـيف آخرين من ا
عــلى ان يـكـونـوا مـن اهـالي الـبـصـرة
ـتـسبب حـصـراً فـضال عن مـحـاكـمـة ا
الـــــرئــــيـــــسـي الطالق الـــــنــــار عـــــلى
ـقتل ـتـظـاهـرين الـعزل مـا تـسـبب  ا
واصـابة عدد مـنهم).وأضافت ان (تلك
االجــراءات تــتـضــمن ايــضـا تــسـريح
الــعـامـلـ فـي احلـقـول الـنــفـطـيـة من
الــعــمــالـة االجــنــبــيــة والـوافــدين من
احملـافـظات االخـرى مـا زاد منـهم على
نـصوص عـليـها ئـة وا نـسـبة  20 بـا
فـي بنـود عـقود جـوالت الـتـراخيص).
وطـالـبت بـ(االيفـاء بـالوعـود الـسابـقة
بــإنـشـاء مـحــطـات تـولــيـد لـلــكـهـربـاء
ــيــاه والــتي كــان اخــرهـا وحتــلــيــة ا
مــشـروع الـقـرض الـبــريـطـاني والـذي
احــيل عــلى شـركــة بالك ووتــر وعـلى
الـلـجـنـة االقـتـصـاديـة جملـلس الوزراء
الــكــشف عن مــراحل تــنــفــيــذه) كــمـا
طـــالــبت الـــعــبــادي أيـــضــاً بـ(صــرف
مــســتـحــقـات الــبــصـرة مـن الـبــتـرول
واخلـمسـة بترودوالر من 2014 حـتى
اآلن قـــبل ان يـــصـــرف ديـــنـــار واحــد
ــنـاطـق احملـررة او غــيــرهـا العــمــار ا
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وصف خــبـيـر في الـقـانـون  مـطـالـبـة
عـضـو في مـجـلس مـحافـظـة الـبـصرة
بـإعــفـاء قـادة امـنـيـ كـبـار وتـسـريح
نــســـبــة من الــعــامـــلــ في احلــقــول
الــنــفــطــيـة مـن الــعـمــالــة االجــنــبــيـة
والــوافــدين مـن احملــافــظــات االخـرى
بـالدعـاية الـشخـصيـة مؤكـدًا ضرورة
الـتريث في إتخـاذ اية اجراءات تلحق
الـضرر بـاآلخرين حلـ انهـاء اللـجنة
الـتـحـقـيـقـيـة اعـمـالـهـا واعالن نـتـائج
ـقـصريـن. ولقي الـتـحـقـيق ومـعـرفـة ا
شــــخص مــــصـــرعـه وأصـــيـب ثالثـــة
آخــرين عــنــدمــا اطـلــقت قــوة أمــنــيـة
تــسـمى بـ(الـقـوة الـضــاربـة) الـنـيـران
لــدى انــطالق تــظــاهــرة اول امس في
نـاحية االمام الـصادق التابـعة لقضاء
ـدينة في البصرة للمطالبة بالتعي ا
في الـشركات النفطية األجنبية . وقال
اخلــبـيــر جـبـار الــشـويــلي لـ(الـزمـان)
ـطالـبة بإقـالة قادة امـني امس ان (ا
يـــنـــبــغي ان تـــكـــون وفق الـــضــوابط
والـــقـــوانــــ كـــمـــا ان اقـــالـــة قـــائـــد
الـعـمـلـيـات والـضـبـاط اآلخـرين تـكون
في الــعــادة خــاضــعــة لـلــتــعــلــيــمـات
واالنـظـمـة والـضـوابط الـتـي تـضـعـها
ـسـلـحـة) الـقــيـادة الـعـامـة لـلـقـوات ا
مـــضــيــفًـــا انه ( البــد من الـــنــظــر في
الـظروف التي احاطت بوقوع ضحايا
خـالل الــتــظــاهــرة ومــا اذا كــانت قــد
صـدرت بالفـعل اوامر من ضـباط كبار
بــإطـالق الــنــار او ان عــنــاصــر االمن
اسـتـخـدمـوا اسـلـحتـهم وفـقـاً لـلـحـالة
الـتي مـروا بهـا وهـذا يعـني ان عـليـنا
انـتظـار نتـائج التـحقـيق). وتابع (اما
ـطـالـبـة بـتــسـريح نـسـبـة من بــشـأن ا
الــعـامـلـ فـي احلـقـول الـنــفـطـيـة من
الــعــمــالـة االجــنــبــيــة والـوافــدين من
احملــافــظــات االخــرى فــإن هــذا االمــر
قـانـوني ومهـني صرف يـخضع ايـضاً
لـــشــروط الـــتــعــاقـــد بــ الـــشــركــات
االجـنـبيـة العـامـلة في الـعراق ووزارة
النفط ومؤسساتها التي تمثل الطرف
ا ان الـقاعدة الـثاني وهـو العـراق و
تعاقدين فإن تـقول ان العقد شريـعة ا
ا نصت بـنود التعاقد البد ان تطبق 
عـــلــيه تـــلك الـــعــقـــود) مــنـــوهًــا الى
ان(الشركات العاملة في العراق عليها
قابل لها حقوق وعلى واجبات وفي ا
اجلـــانــبـــ عــدم اإلخالل بـــاحلــقــوق
والـواجبات). وشدد الـشويلي على ان
(الــتـــظــاهــر حق دســـتــوري مــكــفــول
وجـمــيع الـقـوانـ تـسـانـد هـذا احلق
ـتظـاهـرين ان اليخـالـفوا ولـكن عـلى ا
ـبـادىء الـعامـة والـقـوان الـسـائدة ا

بـاالضافـة الى تكلـيف وزراء الكـهرباء
ــائـيــة والــنـفط ـوارد ا واالســكــان وا
والـبـلديـات ورئـيس هيـئـة االستـثـمار
شاريع عـنيـ لتحـريك ا الـوطنـية وا
اخلــدمــيـــة والــســكــنــيــة الــتي ســبق
ــبــالغ االعـالن عـنــهــا وتــخــصــيص ا
الـالزمــة الجنــازهــا).ودعت الــســلــمي
الـكتل السياسيـة لـ(ابعاد البصرة عن
احملــاصـــصــات والــتــوافــقــات اثــنــاء
تـشكيل احلكومة وترك ادارتها الهلها
مـن دون اي تــدخل) مـــشــيــرة الى ان
(مـطالـبة جـماهـير الـبصـرة بحـقوقهم
ـا جاء بـعـد ان انهـكـتهم ـسـلوبـة ا ا
سـوء اخلـدمـات وقـلـة فـرص الـتـعـي
وكـذب الوعود وسوء االدارة).وشكلت
وزارة الـداخـلـيـة جلـنـة لـلـتـحقـيق في
احلـادثـة وشددت عـلى ضـرورة عرض
نــتـائج الـتـحـقـيـق بـشـكل سـريع أمـام
انــظـار الــوزيـر.وقــال قـائــد عـمــلـيـات
الـبصرة الفريق الـركن جميل الشمري
ان الـشـخص الـذي قتل بـاإلضـافة الى
ــصـابـ االخـرين (كـانـوا من ضـمن ا

مــجـمـوعـة مـسـلــحـة عـمـدت الى قـطع
ؤدي الى الشركـات النفطية الـطريق ا
الـعامـلة في شمـال احملافـظة وانهم لم
تظاهرين) مشيرا يكونوا من ضمن ا
الـى (وقوع اصابات كـذلك في صفوف
قــــوات شــــرطــــة الــــنــــفـط). واكـــد ان
ــعــلــومـات االولــيــة تــشــيـر الى ان (ا
اشـخاصـا حكومـي في ناحـية االمام
الـــصــادق يـــقــفـــون وراء ذلك).وأعــلن
رئــيس الـلــجـنـة االمــنـيــة الـعــلـيـا في
الـبـصرة احملـافظ اسـعد الـعـيداني ان
جلــنــة الــتــحــقــيق الــتــابــعــة لــوزارة
الــداخـلـيــة قـررت عـنـد وصــولـهـا الى
الـبصرة إيقـاف جميع منـتسبي القوة
الــضــاربــة الــتي كــانت مــوجــودة في
الـتظاهرة وان عمليات التحقيق بدأت
بـالـفـعل .وزارت الـلـجـنـة صـباح امس
ــعـــلـــومــات مـــوقع احلـــادث جلـــمع ا
ـتـظـاهـرين واسـتـدعـاء الـشـهـود من ا
والـقوات االمـنية. وتـوفي احد جرحى
الــتـظــاهـرة مــسـاء اول امس مــتـأثـراً
ـتوفي االول بـجـروحه .وقـال شقـيق ا

سـعد اليعقـوبي  ان (التظاهرات التي
ـدينـة طـالبت قـام بـهـا أهالي قـضـاء ا
بـــتــوظــيف أبـــنــائــهم فـي الــشــركــات

النفطية).
 وأضـــاف ان (مـــا جـــرى من اعـــتــداء
ـتـظـاهـرين لـيس بـجـديد أمـنى عـلى ا
الــــيـــوم فـي الـــعــــراق) مـــبــــيـــنـــا ان
(الـتظاهرات كانت رسـمية وخالية من
ـــــــا رفع أي نـــــــوع من الـــــــسالح وا
ـتـظـاهـرون الفـتـات تـطـالب بـتـعـي ا
ديـنة في الـشركـات النـفطـية شـبـاب ا
ولـكـن الـقـوات األمـنـيـة قـامت بـإطالق
ـــتـــظـــاهـــرين بـــشـــكل الـــنـــار عـــلى ا
عـــشــوائي مـــا أدى الى اســتـــشــهــاد
شـقيقي واصابـة ثالثة اخرين بجروح
مـتفـاوتة).مـطالبـاً احلكـومة بـ(تـسليم
الـقـاتل الى عـشـيرة الـشـهـيد) كـاشـفا
عـن (امـهــال احلــكــومــة احملــلـيــة الى
الـساعة  12 لـيال لتـسلـيم القـاتل وقد
وعـــدتــنــا بـــذلك). واعــلن مـــديــر عــام
الـــشــركــة الــعـــامــة إلنــتـــاج الــطــاقــة
الـكهربـائية في اجلـنوب ياسـر فرحان

الـوطـني تـكـفي لـثالثـة اشـهـر حيث
دعـت الوكالء الى االسـراع باستالم
ـادة احلــصص الــتــمــويــنــيـة مـن ا
. وأكدت ـواطـنـ لـتـوزيـعـها عـلى ا
ــــهـــــجـــــرين وزارة الـــــهـــــجـــــرة وا
اسـتمرارها تأم الـعودة الطوعية
لـلنـازح   مـوضحـة وصول اكـثر
من  2250 نــازحــا إلى مــنــاطــقــهم
ـحافـظـة نيـنوى قـادم األصـلـية 
.وأوضح مـن مـخــيــمــات الــنـازحــ
مـــعــاون مــديـــر عــام دائــرة شــؤون
الــفـــروع في الــوزارة عــلي عــبــاس
جـهاكـير في بـيان صـحفي امس أن
(مــخـيــمـات اجلــدعـة واحلــاج عـلي
واخلــازر وحــسن شــام شــهـدت في
ــاضــيــ عـودة 2259 الــيــومــ ا
نـــازحـــا إلى مـــنـــاطـــقـــهـم احملــررة
بــاحملــافــظــة ). وبــ جــهــاكــيـر أن
(مــخـــيم احلــاج عــلي شــهــد عــودة
 550 نـــازحـــا إلى مـــنــاطـــقـــهم في
قــضـاء تــلــعـفــر ونـاحــيــتي ربـيــعـة
وزمـار والعيـاضية والكـسك   فيما
شــهـدت مــخــيـمــات اجلـدعــة عـودة
 586 نـازحا إلى مناطـقهم االصلية
ــــــــوصـل وايـــــــــســــــــره ـن ا فـي أ
ومــجـارين وتل عــبـطــة واحملـلــبـيـة
إضـافة إلى أقضيـة مخمور وتـلعفر
والـبـعاج ونـاحيـتي ربـيعـة وزمار).
واوضـح (وكـانت مـخـيـمـات اخلازر
وحــسن شــام شـهــدت عـودة 1123
إلـى سكـنـاهم االصـلـيـة في مـنـاطق

الــســمــاح والــنــهــروان والــرســالــة
والــقـوسـيــات والـكـسك واحملــلـبـيـة
وتـل الـرمــان ورجم احلــديــد فـضال
عن قــضـاء تـلـعـفــر ونـاحـيـتي زمـار
والـــبـــعـــاج).  وكـــانت الـــوزارة قــد
خـصـصت حـافالت لـنـقل الـعـائالت
الـنـازحـة إلى مـنـاطـقـهـا إلى جـانب
تــوفــيــر شــاحــنــات لــنــقل أثــاثــهــا
بــالــتــعــاون والــتـنــســيق مع وزارة

شتركة. النقل وقيادة العمليات ا
ـساعدة واعـلن اجمللس الـنرويجي 
الـالجـئـ  ان  54 ألـف مــنـــزل في
ـوصل مدمر  واشار الى ان 380 ا
ألف مـشرّد ال يـستـطيـعون الـعودة.
ونـقلت تـقاريـر عن اجمللس قوله ان
(هــنــاك  54 ألـف مــنــزل مــدمــر في
ـوصل على رغم مـرور عام مـديـنة ا
عـلى حتـريرهـا"  مشـيرا إلى "عـجز
 380 ألف شخص عن العودة إلى

دمرة).  منازلهم ا
واضـــــاف ان (إصـالح الـــــبـــــنـــــيــــة
ـديــنـة الــتـحــتــيـة األســاسـيــة في ا
يتطلب  874 مـليون دوالر أميركي
 فـي ظل وجـــــود  8 مـالي طن من
احلــطــام).  من جــهـته  قــال مــديـر
اجملـلس وولفـانغ غـريسـمان إن (ما
أشـــادت به احلــكـــومــة الــعـــراقــيــة
واجملـتمع الدولي كنصر  قبل عام
 لـم يـؤد إلى الـتـخـلص من الـبـؤس
الــشــديـد الــذي يـعــاني مــنه اهـالي

وصل). ا
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{ لــــــنــــــدن- ا ف ب: قــــــدم وزيــــــر
اخلــارجــيــة الــبــريــطــاني بــوريس
جـونــسـون اسـتـقـالـته كـمـا اعـلـنت
احلــكـومــة الـبــريـطــانـيـة فـي بـيـان
امـس االثــنـ بــعــد ســاعــات عــلى
ــكــلف شـؤون اســتــقـالــة الــوزيـر ا

بريكست ديفيد ديفيس.
وقــــال مـــكـــتـب رئـــيــــســـة الـــوزراء
الـبـريـطانـيـة تـيريـزا مـاي في بـيان
(بـعد الـظهر قـبلت رئيـسة الوزراء
اســتــقـالــة بـوريـس جـونــسـون من

منصبه كوزير للخارجية).
واضـــاف الــبــيــان (ســـيــتم االعالن
قـريبا عن الشخص الـذي سيخلفه.
ان رئـيـسـة الـوزراء تـشـكـر بوريس

على عمله).
واشـارت تـقـارير الى ان جـونـسون
انـتـقد في مـجالـسه اخلـاصة خـطة
مـاي البقاء عالقات اقتصادية قوية
مـع االحتــاد االوروبي حـــتى بـــعــد

بــريــكــست. وقــد امـتــنع عن االدالء
بــــاي تــــصـــريـح مــــنـــذ ان وافــــقت

احلكومة على اخلطة اجلمعة.
ـفـتـرض ان يـشـارك في وكــان من ا
اسـتضـافة قـمة حـول غرب الـبلـقان

في لندن االثن لكنه لم يحضر.
ـــــاني وكـــــتـب وزيــــر الـــــدولـــــة اال
لـلشؤون االوروبـية مايكل روث في

تغريدة ال نزال ننتظر مضيفنا.
ورحّـب قـطـاع االعـمـال الـبـريـطـاني
بــخــطــة احلــكــومــة الــبــريــطــانــيـة
لـلـمحـافـظة عـلى روابط اقـتصـادية
وثــيـقــة مع االحتـاد االوروبـي بـعـد
بــريـكــست في وقت بـدأت رئــيـسـة
احلـكـومة تـيريـزا مـاي تدفع الـثمن

السياسي لهذه اخلطة.
وواجـهت مـاي ازمـة حـكومـيـة بـعد
اســتـقــالـة وزيــر بـريــكـست ديــفـيـد
ديـــفـــيـس واثـــنـــ من مـــعـــاونـــيه
احـــتـــجـــاجـــا عــلـى اخلـــطــة الـــتي

وضــعت قــبــيـل نــهــايــة االســبـوع.
واالثـــــنـــــ اعـــــربت الـــــشـــــركــــات
ــا اصـر الــبــريـطــانـيــة الــتي لــطـا
رؤســـــاؤهـــــا عـــــلى وضـع خـــــطــــة
واضـحـة لـبـريـكـست عـن تـأيـيـدها

قترحات ماي.
وقـالت كـاثـرين مـاكـغـيـنـيس عـضو
ـؤسسة مـدينة اجملـلس السـياسي 
لــــــنــــــدن (ســــــيـــــتـي اوف لــــــنـــــدن
كـــوربـــوريـــشن) وهي عـــبـــارة عن
الي في حـكـومـة محـلـيـة للـقـطـاع ا
لـندن "نرحب بتوصل احلكومة الى
ستقبلية ب اتـفاق حول العالقة ا
ــــتــــحــــدة واالحتـــاد ــــمــــلــــكــــة ا ا

االوروبي".
اال ان مــاكــغــيــنــيس حــذرت من ان
اقـرار (اتفـاق يسـتثـني اخلدمات...
الي قـد يـؤثر سـلـبا عـلى الـقطـاع ا

تحدة). ملكة ا في ا
وعــــــلى الــــــرغم مـن االنـــــقــــــســـــام

احلـــــكــــومي تـــــمــــكــــنـت مــــاي من
احلـصـول عـلى مـوافـقة حـكـومـتـها
عـلى انـشـاء (مـنـطـقـة جتـارة حـرة)
تـخـضع فـيـهـا الـسـلع الـى مـعـايـير

وانظمة االحتاد االوروبي.
ديرة الـعامة من جـهتهـا اعتبـرت ا
الحتـاد الصـناعة الـبريطـانية (سي
بـي آي) كـــارولـــ فـــيـــربـــيـــرن في
حـــــديـث لـــــشـــــبــــــكـــــة بي بـي سي
الـبريطانية استقالة ديفيس ضربة
لـلخطـة اال انها أكـدت ان احلكومة
تـــســـيـــر في االجتـــاه الـــصــحـــيح.
وتـابعت فيربيرن (قد نرى في وقت
مـا تـفـوق فوائـد اتـفـاقات الـتـجارة
احلــــرة دولــــيــــا عــــلى الــــتــــجـــارة
االوروبـية لكن هـذا الوقت لم يحن

بعد).
ـتـحدثـة (مـا لم يكن لـديـنا وقـالت ا
خـــيــار بــديل يـــتــيح جتــارة بــدون
عـوائق فان الوحدة اجلـمركية هي
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أعــلــنت الـشــركــة الـعــامــة لـتــجـارة
ـواد الغـذائيـة عن جتهـيز مـناطق ا
ـوصل بـكـمـيـات من مـادتي الزيت ا
ـقررة والـسـكـر وضـمن احلـصص ا
ـناطق لـلـبطـاقـة التـمـوينـيـة لتـلك ا
وحــــسب خــــطــــة الـــتــــوزيع الــــتي
ومـة توزيع وضـعـتهـا الـشركـة لـد
ـــواد جلــمــيع عــوائـل مــحــافــظــة ا

نينوى.
ونـــقل بـــيــان امـس عن مــديـــر عــام
الـشـركـة قـاسـم حـمـود الـذي اشرف
ــــواد اثــــنـــاء عــــلى تــــوزيع تــــلك ا
يداني ضمن وفد الوزارة وجـوده ا
ــوصل خـالل الــيــومـ الــذي زار ا
ـاضـيـ قـوله ان (الـكـمـيـات التي ا
جـهزها جملمع بـازوايا زيت الطعام
بـــكـــمـــيــة  188ألـــفــاً و 677 طـــنــاً
والــسـكـر بـكـمـيـة  433 ألـفـاً و863
ــنــاطق بــرطــلـة  الــنــمــرود طــنــاً 
ــــأمـــون ألــــكــــلك  الــــربــــيـــعي  ا
مـحـلـبـيـة  زمـار  احلـضـر  قـيـارة
داخل  قـيارة خارج  الـشفاء  أبي
ــوصل اجلــديـدة). وأشـار تــمـام  ا
الـى ان (الـــشــــركـــة حـــرصـت عـــلى
تـوفــيـر خـزين طـوار أثـنـاء وبـعـد
ناطق مـعارك بـعد ان شـهدت تـلك ا
اسـتقراراً أمـنياً) وكانت الـشركة قد
تـعاقـدت مؤخـراً على شـراء كمـيات
ـــنـــتج مـن الـــســـكـــر والـــزيـت من ا

الـتكـييف وتـتمـثل في  التـأكد من أن
جـهاز الـتكـييف يـحمل بـطاقـة كفاءة
الـطــاقـة و اخـتـيـار سـعـات الـتـبـريـد
ـنـاسـبة حلـجم الـغـرفة وانه  كـلـما ا
زاد عـــدد الــنــجـــمــات عــلى بـــطــاقــة
الـــكـــفــاءة; زادت كـــفـــاءة اســـتــهالك
اجلــهـاز لــلــكـهــربـاء.أمــا مــجـمــوعـة
الـنصـائح الثـانية فـتأتي بـعد شراء
جـهاز الـتكـييف وتـتمـثل في تثـبيت
كيف على   24 درجة درجة حرارة ا
ثلى مـئويـة  كونهـا درجة احلـرارة ا
كـيف عند ريح. واطفـاء ا لـلتـبريـد ا
كيف كان و تنظيف فلتر ا مـغادرة ا
كـل أســــبــــوعي وإغـالق الــــنــــوافــــذ
واألبـــواب عـــنــــد تـــشـــغـــيل جـــهـــاز
الـتـكيـيف. من جهـة اخرى  ارتـفعت
ؤقـتـة لألمطـار الغـزيرة احلـصـيلـة ا
فـي غرب اليابان إلى مئة قتيل وفق
مــا أعــلن الــنــاطق بــاسم احلــكــومـة
صــبـاح امس االثـنــ وقـال الـنـاطق
يــوشـيــهـيـدي ســوغـا خالل مــؤتـمـر
ئة صـحافي إن ( 87 مـن الضحـايا ا
أعــلـنت وفـاتـهم فـيـمـا  13 فـي حال
تـوقف القـلب واجلهاز الـتنـفسي ما
يـــعــني أن بـالغ وفــاتــهـم لم يــصــدر
بـعـد). وتـسعى فـرق اإلنـقـاذ للـعـثور
على  12 شـخصا ما زالـوا مفقودين
 في أحياء غمرتها الوحول بالكامل
نازل فيها. وفي ودمـرت الكثير من ا
مـدينة كومانـو وقعت انزالقات تربة
هــائـلـة جـرفت مـنــازل لم يـبق مـنـهـا
ســـوى أكــــوام من األخـــشـــاب.وقـــال
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تـــوقـــعت هـــيـــئــة االنـــواء اجلـــويــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الــنــقل  حــصــول ارتــفــاع قــلــيل في
درجــات احلـرارة الـيـوم الـثالثـاء مع
ـاثل يـوم غـد االربـعـاء في ارتــفـاع 
ــنــاطق كــافــة. وبـحــسب الــنــشـرة ا
اجلـويــة لـلـهـيـئـة فـإن طـقس الـيـوم
ــنــطــقــتـ الــثالثــاء ســيــكــون في ا
الـوسطى والشمالـية صحواً وترتفع

درجـــات احلــرارة قــلــيـالً عن الــيــوم
الــسـابق والــريـاح شـمــالـيـة غــربـيـة
خـفـيفـة الى مـعتـدلة الـسـرعة تـنشط
ـــنـــطـــقــة خـالل الــنـــهـــار امـــا في  ا
اجلـنوبية  فـالطقس سيـكون صحوا
ايـضاً ولكن درجات احلرارة ستكون
مـقاربة ماعدا األقسام الـشرقية منها
فـسـتـرتـفع احلـرارة فـيـهـا قـلـيلًـا عن
الـيـوم الـسـابق. ويـشـهـد طـقـس يوم
اثال  للحرارة غد االربعاء ارتفاعا 
ـنـطقـت الـوسـطى والشـمالـية في ا
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بــلـوغ إنـتـاج الــكـهـربــاء في الـبـصـرة
  2950 مــيـكـا واط   مــؤكـداً ان هـذه
الـكمـية تغـطي جمـيع مناطق الـبصرة

علـى مـدار   24 ساعة. 
ونــقل بـيـان لـلـوزارة تــلـقـته (الـزمـان)
امـس عن فرحـان تـأكـيـده(إعادة اخلط
اإليـراني إلى الـعـمل صـباح اول امس
االحــد بـطـاقـة  390 مــيـكـا واط ورغم
الـظـروف اجلويـة احلـارة في البـصرة
والــتي جتـاوزت الـ 50 درجــة مـئـويـة
إال إن مالكـاتـنا وبـجـهود اسـتـثنـائـية
تـعمل بشكل مستمر على احلفاظ على
اإلنــــتــــاج احلــــالي) مــــشــــدداً عــــلى
(ضــرورة تـرشــيــد اسـتــهالك الـطــاقـة
ـســتـطــاع وعـدم الــكـهــربـائــيـة قــدر ا
التعدي على شبكات الكهرباء وإيقاف
الـهـدر واإلسـراف ورفـع الـتـجاوزات),
داعـيا وسائل االعالم الى (النزول إلى
ــواطن بـضـرورة الــشـارع وتـثــقـيف ا
نـظومة الكـهربائية من احلـفاظ على ا
خالل إطـفـاء الزائـد واخذ الـكفـاية من

الطاقة الكهربائية).
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اعــــلن وزيــــر الـــنــــفط ان  الـــوزارة
حـققت ارتـفاعـا ملـحوظـا في معدل
الـصادرات وااليرادات من مـبيعات
الــنــفط اخلــام  لــلــنــصف االول من
الــــعـــام احلـــالي  2018 مــــقـــارنـــة
بــــــالــــــنــــــصـف االول من الــــــعــــــام
ـاضي 2017  .ونـقل بـيـان تـلـقته ا
(الـــزمـــان) امس عـن وزيــر الـــنـــفط
جــبـــار عــلي الــلــعـــيــبي الــقــول ان
ــتــحـــقــقــة (مـــجــمــوع االيـــرادات ا

لــلــنــصف االول من الــعــام احلـالي
 2018بـــلــغت  40 مـــلــيــارا و345
مــلـيـونـا و 235الف دوالر في ح
تـحقـقـة للـنصف كـانت االيـرادات ا
ــــاضي 2017 االول مـن الــــعـــــام ا
 27 مـلـيـارا و 642مـلـيـونـا و329 
الـف دوالرا. واضـاف ان (مــجـمـوع
تـحققـة للنصف االول الـصادرات ا
مـن الـعــام احلـالي  2018 ســجـلت
ايـضا ارتفاعا في مـعدالتها وكانت
625 مـــلــيــونــا و 193الــفــا و749
بــرمــيال) في حـ كــانت في الــعـام
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تــمـكـنت قــوات احلـشـد الــشـعـبي من
قــتل مــســؤول االمــنــيــة في تــنــظــيم
داعـش مع عــدد من مــسـاعــديه خالل
ضــربـة مــدفــعـيــة اسـتــهــدفت مـواقع
لـداعش داخل احلـدود الـسـوريـة كـما
تـمكـنت قوة اخرى لـلحـشد من قتل 4
عــنـاصــر من داعش يــرتـدون أحــزمـة
نــاسـفــة حـاولـوا الــتـســلل الى قـاطع
عـمـلـيـات بـيـجي.  ونـقل بـيان العالم
احلـشـد عن قائـد مـحور غـرب األنـبار
قــاسم مــصـلح  قــوله امس انه (بــعـد
ورود مـعلومـات استخـباراتيـة دقيقة
وبـتوجيه من قبلنـا  تنفيذ ضربات
مـدفـعـيـة دقـيـقـة عـلى مـواقع يـجـتمع
بـهـا اإلرهـابـيـون في مـنـطـقـة سـوسة
احلـدوديـة داخل االراضي الـسـورية)
مـؤكـداً ان (القـصف أسـفر عـن تدمـير
ثـالث مــــضـــــافـــــات لـــــداعش وقـــــتل
مــجـمـوعـة من اإلرهـابــيـ بـداخـلـهـا
ضــمــنـهـم عـرب وأجــانب و مــسـؤول
دعـو ابو عائشة). الى ذلك األمـنية ا
قــتـلت قــوات احلـشـد الــشـعـبي امس
اربــعـة انـتـحــاريـ من داعش ضـمن
قـاطـع عـمـلـيـات بـيـجي في مـحـافـظـة
صـالح الــــديـن.وقــــال بـــــيــــان العالم
احلــشـد ان (الــلـواء  31 فـي احلـشـد
الــشـعـبي قـتل  4 عـنـاصـر من داعش
يـــرتــدون أحــزمــة نـــاســفــة حــاولــوا
الـتـسـلل الى قـاطع عـملـيـات بـيجي),
مــشــيــرا الى ان (االرهــابـيــ كــانـوا
يـنـوون تـنـفـيذ هـجـمـات إرهـابـية في
ــديــنـة).  مــشــيـرا الى (إســتـشــهـاد ا
مــقــاتل في احلــشــد وإصـابــة أربــعـة
آخـرين بـعد ان فـجر انـتـحاري نـفسه
ـــوقع الـــتــابع خـالل عــمـــلــيـــة دهم ا
). ودمرت قـوات التـحالف لـإلرهابيـ
نطقة بادوش الـدولي نفقاً لداعش 
ـركـز اإلعالم فـي نيـنـوى.وقـال بـيـان 
األمـني ان (القـوات األمنـية فـي قيادة
عـمليات نيـنوى عثرت على  12عبوة

نـاسـفة و 9 أنـفـاق أحـدهـا مـفخخ 
تـدمـيره ونـفق آخر يـحتـوي عنـاصر

الــــبـــــنــــايــــات في أي مــــوقـع قــــابل
لالســـتــخــدام يــجــعـــلــهــا مــعــرضــة

للكوارث.
ــالـيـة  وفي مــومـبــاي الـعـاصــمـة ا
ـوسـمـيـة لــلـهـنـد هـطـلت األمــطـار ا
بـغـزارة لـلـيوم الـثـالث عـلى الـتوالي
ـا أسـفـر عن عـرقـلـة امـس االثـنـ 
رور كـمـا دفعت حـركـة القـطـارات وا
الــسـيــول احلـكــومـة إلى اإلعالن عن
ـــدارس واجلـــامـــعــات. إجـــازة في ا
وحـــذر مــســؤولــو مـــكــتب األرصــاد
اجلـــويـــة فـي بـــيـــان عـــلى مـــوقـــعه
اإللـكـتـروني من أن األمـطار الـغـزيرة
ســتـســتـمـر في الــهـطــول عـلى مـدى
ـقـبـلـة.وقـال فـيـنـود األيـام األربـعـة ا
تــــود وزيــــر الــــتـــعــــلــــيم فـي واليـــة
مـهـاراشـترا بـغـرب الـبالد حـيث تقع
ـــتــوقع هـــطــول مـــومــبـــاي ان(من ا
أمــطــار غــزيــرة... نــنــصح اجلــمــيع
بــــالـــبـــقـــاء فـي أمـــان).وأضـــاف في
تـغـريـدة عـلى تـويـتر ( اإلعالن عن
ــــدارس إجـــــازة احــــتـــــرازيــــة فـي ا
واجلــامـعــات في مـنــطـقــة مـومــبـاي
حـرصـا عـلى سالمـة الـطالب بـسـبب
األمـطـار الـغـزيرة). وقـال مـسـؤولون
في الــسـكك احلــديـديــة إن قـضــبـانـا
يـاه أدت إلى تأخـير أكـثر غـمـرتهـا ا
من  10 رحالت طـويلـة بالـقطـار كما
تــأثـرت أيــضـا قــطـارات الــضـواحي
دينة الـتي تعد شريانا لـلحركة في ا
الــتي يــقــطــنـهــا نــحـو  18 مــلــيـون

نسمة. 

عسكري (إننا نزيل احلطام بواسطة
مـعدات ثقيـلة حيث نستـطيع القيام
بـذلك. كـمـا نـزيل ركـام مـنـازل دمرت
وإال لـن نتـمـكن من الـوصول إلى أي
نـاجـ قـد يكـونـوا عـالقـ حتـتـها).
وهـذه واحدة من أخطـر الكوارث من
هـذا النوع في السنوات األخيرة في
الـــيـــابـــان بـــعـــد ان جتـــاوزت عــدد
الـــضــــحـــايـــا احلــــالي حـــصــــيـــلـــة
االنـهيـارات األرضية في هـيروشـيما
فـي الـعـام  2014 الــتي وصـلـــــــــت
إلى  74 قـــــتـــــيال. وألـــــغى رئـــــيس
الـوزراء اليـاباني شـينـزو آبي جولة
خــارجــيــة كــان سـيــبــدأهــا يــوم غـد
األربـعـاء وتـشـمل بـلـجـيـكـا وفـرنـسا
والـســعـوديـة ومـصـر بـعـد األمـطـار
الــغـزيـرة. وقــال مـســؤول في وكـالـة
األرصـــاد اجلــويــة الـــيــابـــانــيــة في
مـؤتمر صحـفي(لم نشهد مـطلقا مثل
هـذا النـوع من األمطـار من قبل. هذا
وضع خـطـر للـغـاية). وعـلـقت بعض
شــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات من
بـينـهـا مازدا ودايـهاتـسو عـملـياتـها
فـي مــصـــانع عـــدة بـــســبـب تــعـــطل
اإلمـدادات وظـروف الـعـمـل اخلـطرة
ـقرر أن تتـخذ الشـركات قراراً ومن ا
فـي شــأن خـــطط الــعـــمل لألســـبــوع
ـقبل. ورغـم أن احلكـومة الـيابـانية ا
تـــراقب األحـــوال اجلــويـــة عن كــثب
وتــصــدر الــتــحــذيــرات في مــرحــلــة
مــبـكــرة إال أن الـطـبــيـعــة اجلـبــلـيـة
ـدن الكـبرى وتـشيـيد لـلـبالد خارج ا

ـنطـقة اجلنـوبيـة  تكون بـاستـثناء ا
درجـــات احلــرارة مـــقــاربـــة لــلـــيــوم
الـســابق مـاعـدا األلـقـسـام الـشـرقـيـة
مـنـهـا فـتـرتـفع فـيهـا قـلـيـلًـا والـرياح
شـمـاليـة غربـيـة خفـيفـة الى مـعتـدلة
الــسـرعـة تــنـشط خالل الــنـهـار . في
غــــضـــون ذلك قــــدّم خـــبــــراء  ســـبع
نـصـائح رئـيـسة لـرفع كـفـاءة أجـهزة
الــتــكــيـــيف في اســتــهالك الــطــاقــة.
وجـاءت الـنصـائح عبـر مجـموعـت

األولـى تـــأتـي قـــبـل شـــراء أجــــهـــزة
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بـات فـريق الـزوراء عـلى مـسـافة
خــطــوة واحــدة من احــراز لــقب
ــمـتـاز بـكـرة الــدوري الـعـراقي ا
الــقــدم بـعــد فـوزه امس االثــنـ
عــلى فـريق امـانـة بـغـداد بـهـدف
دون مـــــقــــابل فـي اجلــــولــــة 36
رافــعـا رصــيـده الى  87  نــقـطـة
مــتــقـدمــا بـفــارق ست نــقـاط عن
حــــامل الــــلـــقــب فـــريق الــــقـــوة
اجلـــويـــة الـــذي احلـق خـــســارة
قـــاســـــــــيـــة بـــفـــريق احلـــســـ
بــخـمـسـة اهــداف مـقـابل الشيء
ـــســــابـــقـــة قــــبل انــــتـــهـــــــــاء ا

 . بجولت
وجــــاء هـــدف فــــوز الـــزوراء عن
طـريق حس جـويد بركـلة جزاء
فـي الشـوط الـثـاني فـيـمـا سجل
اهــــداف اجلـــويـــة  فــــهـــد كـــر
وعـماد محسن ومصـطفى محمد
وحـمـادي أحـمـد وأمـجـد راضي
واســفــرت الـنــتــائج االخـرى عن
انـــتـــصـــار زاخـــو عـــلى كـــربالء
بـهدف دون مقابل لـيبقى الفائز
ـركـزين االخـيـرين واخلـاسـر بـا
وتـغـلب الـنفط عـلى نـفط الوسط
نتصر بثالثية نظيفة اوصلت ا
ـــركــز الـى الـــنـــقـــطــة  78 فـي ا

ـركز الـثـامن الـثـالث والـوسط فـي ا
بـ 48 نـقـطة وبـذات النـتيـجة تـفوق
ــيــنــاء لــيـرفع نــفط مــيــســان عـلى ا
ــركـز رصــيــده الى  45 نــقــطــة في ا
ـركز الـعـاشـر وسـفـانـة اجلـنـوب بـا

الـ 12 بـــرصــيــد 41 نـــقــطـــة وخــيم
الـتعادل عـلى نتيـجة لقـاءي البحري
مـع الــديـــوانــيــة  2-2 واحلـــدود مع
الــــكـــهــــربـــاء. ووصـل االخــــيـــر الى
ــركـز اخلــامس الــنــقــطـة  55 فـي ا

فـيما رفع احلـدود نقاطه الى 40
ـركز  13 امـا الـبـحـري فـله فـي ا
ـــركــز  16 ثم  35 نـــقـــطــة في ا
ـركـز  17بـ30 الــديـــوانـيـة في ا

نقطة.

بوريس جونسون

ــــاضي  592 مــــلـــيــــونـــا  2017 ا
و 439 الـفا و  163بـرميال. واشار
الـلعيـبي الى ان (معدل سـعر البيع
لـشهر حزيران للعام احلالي 2018
شــهـــد ارتــفــاعــا مــقـــارنــة بــشــهــر
ـاضي حـزيـران مـن الـعام  2017 ا
حـيث بلغ  69,322 دوالرا لـلبرميل
فـي ح كان مـعدل البـيع حلزيران
 42,067 2017 دوالرا للبرميل
مــوضـحـا ان ذلك سـوف يـسـهم في
الـتقـليل من نسـبة العـجز احلاصل
وازنة االحتادية لهذا العام). في ا
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(مــتـهــمـا هـاربــا آخـرا وهـو هـ.أ.ج
ــزورة اســـتـــفـــاد من الـــســـنـــدات ا
الفـتا الى ان ـذكـور ـبـلغ ا وسـرق ا
احملــــــكــــــمـــــة وجــــــدت مـن االدلـــــة
ــتـحـصـلــة لـديـهــا كـافـيـة لــلـحـكم ا
غــيـابــيــا بـالــسـجـن سـبع ســنـوات
ـنــقــولـة وتــأيــيـد حــجــز االمــوال ا

نقولة للمدان). وغير ا
وأصـــدرت مـــحـــكــمـــة اجلـــنـــايــات
اخملــتــصـة بــقــضــايـا الــنــزاهـة في
رئـــاســـة اســـتـــئـــنـــاف الـــرصـــافـــة
االحتـاديـة حكـما بـاحلـبس الشـديد
ثـالث سنوات بـحق مـوظفـ اثن
ــتـحـدث فـي أمـانــة بـغــداد. وقـال ا
الــرسـمـي جملـلس الــقـضــاء األعـلى
عـبد الستار بيرقدار في بيان امس
إن (مـحــكـمـة اجلـنـايـات اخملـتـصـة
بـقــضـايـا الـنـزاهـة أصـدرت حـكـمـا
بــحق مــتــهــمــ اثـنــ لــقــيــامــهـا

بـحيـازة قطع أراض لـهم وألقاربهم
خـصـصتـها األمـانة الـعامـة جمللس
الوزراء لعائالت الشهداء وضحايا
اإلرهــاب وســاكـني الــعــشـوائــيـات
حتـقيـقا لـغايـات نفـعيـة). وأضاف
أن (احملـكـمـة أصـدرت قـرارهـا وفق
ـادة  340 مـن قـانـون الـعـقـوبـات ا
الــعــراقي وبـداللــة مـواد االشــتـراك
47 و48 و 49 وبــعــد تــوفــر كــافـة
ادة ـقـنـعـة.يـشـار الـى ان ا األدلـة ا
 340 من قانون العقوبات العراقي
تـنص(يعاقـب بالسجـن مدة ال تزيد
عـلى سبـع سنوات او بـاحلبس كل
مــوظف او مــكــلـف بــخــدمــة عــامـة
احـــدث عـــمـــدا ضـــررا بـــامــوال او
مـصالح اجلهة التي يـعمل فيها او
يــتـــصل بــهــا بــحـــكم وظــيــفــته او
ـعـهــود بـهـا بــامـوال االشـخــاص ا

اليه).
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أصـــدرت مــــحـــكـــمــــة اجلـــنـــايـــات
اخملـتـصة بـقـضـايا الـنـزاهة حـكـما
بـــالـــســـجن ســـبع ســـنـــوات بـــحق
مــــوظف فـي دائــــرة الــــتـــســــجــــيل
دائـن ساهم بـتزوير الـعقـاري في ا
عـقارين استـخدما كضـمان عقاري.
ونــقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ـفــتش الــعــام لــوزارة الــعـدل عـن ا
حــسن حــمــود الــعــكــيــلي قــوله ان
ـــــوظف أ.ش.م قــــام فـي الــــعــــام (ا
 2015 وبـحـكم وظيـفـته بالـتـوقيع
عـــلى ســـنــد عـــقــارين  تـــغــيـــيــر
جـنسهمـا وقيمتـهما واسم صاحب
الـعقار لـغرض اعتـمادهمـا كضمان
لـقـرض من مصـرف الرشـيد بـقيـمة
ثـالثــة مـــلــيــارات و 500 مـــلـــيــون
ديـــنـــار). واضـــاف الـــعـــكـــيـــلي ان

إرهــابـيــة تـمت مــعـاجلــته من جـانب
قــوات الـتـحـالف وقـتل  20 ارهــابـيـا
كـانـوا بـداخـله فـي مـنـطـقـة بادوش)
وقـتـلت الـقـوات األمـنـيـة مـسـلـحاً في
حـافـظة ديـالى.وقال نـاحـية بـهـرز  
بـيان لـوزارة الدفـاع  ان(قوات الـفوج
ـشــاة الـثـامـن عـشـر- الــثـاني لــواء ا
ــشـاة اخلــامـســة قـتــلت أحـد فــرقـة ا
اإلرهـابيـ خلف حـقول الدواجن في
قـريـة نـهـر جـلـوب جـنـوب بـهـرز بـعد
قـيـامه بـالتـعـرض لـقوة مـشـتـركة من
مـــديــريـــة مــكــافـــحــة إرهـــاب ديــالى
والـــفـــوج الـــرابع الـــتـــابـع لـــلــواء )
مــوضـحــاً ان (اإلرهـابي كــان يـرتـدي
الـزي األفـغـاني ومـلـتـحـيـاً وبـحـوزته
قـــــنـــــابل يـــــدويـــــة مع بـــــنـــــدقـــــيــــة
كـالشـنـكـوف).فـي غـضـون ذلك  افـاد
الــنـائب الــسـابق عن نــيـنــوى أحـمـد
اجلـربا بـعبور رتل لـداعش مكون من
 50عـــجــلــة إلـى الــعــراق قـــادمــا من
.وقال في تـصريح سـوريا قـبل يومـ
امـس إن (احلدود الـعراقـية الـسورية
شــبه مـفــتـوحـة وحــركـة زمـر داعش
اإلرهــابــيـة غــيــر مــنـقــطــعـة فـي تـلك
ـناطق) مضيفاً أن (رتالً يضم اكثر ا
من  50 عــــجـــلـــة لـــداعـش عـــبـــر من
احلــدود الــســوريــة قـبـل يـومــ إلى
الـعـراق).ودعـا اجلـربـا الـقـائـد الـعـام
سـلحة حيـدر العبادي إلى لـلقوات ا
(االسـراع بـارسـال قـطـعـات عـسـكـرية
ــسـك احلـزام احلــدودي مـع ســوريـا
لــضـمـان عـدم عـودة داعش او تـكـرار
ســيـنـاريـو عـام 2014) . وألـقـت قوة
من شـرطة محافظة بابل القبض على
قــاتل امـرأة مـسـنــة بـعـد سـاعـات من
ــته فـي احلــلــة.وقــال تـــنــفــيــذ جـــر
ـتحدث اإلعالمي بإسم قيادة شرطة ا
احملـافظة الـعقيد عـادل احلسيني في
ة قتل تـصريح إنه (بـعد حدوث جـر
إلمــرأة مــســنـة تــبــلغ من الــعــمـر 77
عـاما حيث أقدم شـخص على ضربها
ـطــرقـة عـلى رأسـهـا داخل مـنـزلـهـا
الـــكـــائن فـي حي اإلمـــام في احلـــلــة
شـكـل قـائـد شـرطـة احملـافـظـة الـلـواء

عـلي حسن الـزغيبي فـريقـاً للتـحقيق
ضم مـديـر مـكـافحـة إجـرام احملـافـظة
( ـتـخـصـصـ وعـدداً من الـضـبـاط ا
مـوضـحـاً أن (فـريق الـتـحـقـيق بـاشر
عـلومات الـبحث والـتحـري وجمـع ا
وبـعد أقل من  24 سـاعة  الـتوصل
ـــة ومالحـــقــته إلـى مــرتـــكب اجلـــر
وإلـــقــاء الــقــبض عـــلــيه وهــو شــاب
ــتـهم أعــتـرف ثـالثـيــني). وأكـد ان (ا
صـــراحــة بــعـــد مــواجــهـــته بــاألدلــة
والـقرائن) وأصدرت مـحكمـة جنايات
الـبصرة حكـما يقضي بـاالعدام شنقا
ــوت بــحـق مــتـهـم اســتــنـادا حــتى ا
ــادة الــرابــعــة من قــانــون الحــكـــام ا
مـكافـحة االرهاب.وقـال مصـدر مخول
في رئـاسة محكمة اسـتئناف البصرة
ــــتـــهم االحتــــاديـــة فـي بـــيــــان ان (ا
وبــاالتـفـاق واالشــتـراك مع مـتــهـمـ

اخــريـن قـام بــتــاريخ 2008/12/29
ــواطــنـــ في مــديــنــة بــقـــتل أحــد ا
حـافـظة ديـالى عـندمـا كان جـلـوالء 
االخــــــــيـــــــر يــــــــقـــــــود ســــــــيــــــــارته
تـهم الذي الـشخـصيـة).وأوضح ان(ا
يـنتـمي الى تنـظيـم القاعـدة االرهابي
ـتهم ـتهـمـ جـر ارتـكب مع بـقـيـة ا
حتــقـيـقـاً لـغـايــات ارهـابـيـة وزعـزعـة

لالمن واالستقرار). 

احلـل. لـذا نـحن نــعـتــقـد ان االمـور
تسير في االجتاه الصحيح).

وفي تـعـلـيق على تـعـي دومـيـنيك
راب وزيـرا لبريـكست بعد اسـتقالة
ديـفيس قالت فـيربيـرن (امامه عمل

شـــــاق وقــــطــــاع االعــــمـــــال لــــديه
االســـتـــعـــداد والـــعــزم لـــدعـــمه مع
فــــريـــقه... مـن اجل الـــتــــوصل الى
ـرحــلـة بــريـكــست جــيـد في هــذه ا

احلرجة التي تشهدها البالد).
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