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ان كـردستـان باالغـلبـية صـادق بـر
عـلى عـدم اجراء انـتخـابات رئـاسة
االقـلـيم فـيـمـا طـالب حـزب االحتاد
االحتـــاد االسالمي الـــكــردســـتــاني
بإلغاء رئاسة اإلقليم . وقال مصدر
ــــان فـي تـــــصـــــريح امـس ان (بـــــر
االقـلـيم صـادق خالل جلـسـته التي
عـــقــدت امس بـــاغــلــبـــيــة اصــوات
االعـــضــاء احلـــاضــرين عـــلى عــدم
اجـراء انتـخابات رئـاسة كـردستان
) مــضــيــفًــا ان (الــقــرار جــاء وفق
ـادة االولى والـثانـية من مـشروع ا

قانون رئاسة االقليم). 
وفـي شـأن مــتــصل طــالـبت كــتــلـة
االحتـــــــــــــاد االحتــــــــــــاد االسـالمـي
ان االقليم  بإلغاء الكردستاني ببر
مـــؤســســة رئــاســـة اإلقــلــيم .وقــال
رئـيس الكتـلة بهـزاد زيباري  خالل
مـؤتمر صحفي  امس إن (موضوع
رئـاسـة االقـلـيم كـان مـصـدرأغـلـبـية
ــشــاكل وتـســبب في إعــاقــة عـمل ا
( ـان االقـلـيم لـعامـ مـتـتـالـي بـر
مـــــــشـــــــددًا عــــــــلى أن (االوضـــــــاع
الـسياسية واالقتصادية في االقليم
ــشــاكل). ــزيــد من ا لـن تــتــحــمل ا
وطـالـب زيـبـاري بـ(إلـغـاء مـؤسـسة
رئـاسـة اقـلـيم كـردسـتـان) مـضـيـفًا
أنه (بــحـسب قـنـاعــتـنـا فـإن وجـود

ادية بـشأن مسألة تـقاسم األعباء ا
لــلـحــلف ومـصــاريف الـدفــاع فـفي
وقـت تــبـــذل فــيـه الــدول األوربـــيــة
واحلـلـيـفـة جـهـوداً حـثـيـثـة لـزيـادة
مــصــروفـاتــهـا الــدفــاعـيــة ال يـزال
الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد ترامب
يــؤكـــد أن بالده تــتــحــمل وحــدهــا
الــــــعبء األكـــــبــــــر في حــــــمـــــايـــــة
.وحـــاول األمــ الـــعــام األوربـــيــ
لــلـحــلف إرسـال رســائل مــطـمــئـنـة
مـفـادهـا أن تـقـديرات الـنـاتـو تـفـيد
بأن ثماني دول أعضاء قد توصلت
ئة من الناجت إلى تخصيص  2 بـا
صـاريـف الـدفاع الـقـومي احملـلـي 
وهـو احلـد الـذي  الـتـوافق عـليه
عـــــــــــام 2014 .وأوضـح يـــــــــــانـس
سـتولتنـبرغ أن (التقـديرات تشير 
إلى أن جميع الدول األعضاء زادت
من مــــصـــروفـــاتــــهـــا الـــدفــــاعـــيـــة
) مــضـيــفًــا (نـحـن عـلى تــدريــجـيــاً
الــــطـــريق الــــصـــحـــيـح).وفي هـــذا
اإلطــار تــبــدي مــصـادر أطــلــســيـة
حــذرهــا إذ أن تــرامب لـم يـقــتــنع
ـعطـيـات ويواصل بـرأيـهـا بهـذه ا
تـــــوعــــده لألوربـــــيــــ واضــــافت
ان(هــنــاك خــشــيــة من أن تــتــحـول
الــقــمـة إلى مــواجـهــة أمــريـكــيـة –
أوربـــيــة فـال أحــد ال يـــعــرف مــاذا

ســـــــيــــــقـــــــول الـــــــرجل وال كـــــــيف
سـيــتـصـرف) عـلى حـد تـعـبـيـرهـا.
وتــنــاقـش قــمــة احلــلف مــواضــيع
مـتـعـددة منـهـا إنشـاء وحـدة تدخل
ســـريع وجتـــهــيـــز قــوة مـــتــعــددة
اجلــنـسـيـة قـوامـهـا  30 ألف رجل
قـــادرة عـــلى الـــتـــحــرك خـالل مــدة
أقـصاهـا ثالث يـوماً. كـما يـناقش
ـفــتـوح احلــلف ســيـاســة الـبــاب ا
حـيث سيدعـو مقدونـيا للـعمل على
االنـــضــمــام إلى صــفـــوفه لــتــكــون
الحـقـاً الـدولـة رقم ثالثـ فـيه. لكن
أكــثـر مـا يـقـلق زعــمـاء الـنـاتـو هـو
رتقب بـ ترامب ونـظيره الـلقـاء ا
ـيـر بـوتـ  االثـن الـروسي فالد
ـقـبل فـاجلـميع يـخـشى أن يـخرج ا
الــرئـيس األمـريـكي عن ( اإلجـمـاع)
األطــلـسي في الـتـعـامل مع روسـيـا
مــا قـد يـعـود بـآثــار (كـارثـيـة )عـلى
أبدت الـنـاتـو. عـلى صعـيـد مـتـصل
كـندا رغـبتـها في تولي قـيادة بـعثة
زمع إرسـالها إلى العراق الـناتو ا
خـالل الـعــام األول لـلــبـعــثـة.وشـدد
رئــيـس الــوزراء الــكــنــدي جــاسـ
تــرودو خالل مــشــاركـتـه في نـدوة
شـتركة) ـية ا بـعنـوان (القيم الـعا
عــقـدت عــلى هــامش قـمــة الـنــاتـو)
امـس عــلى أهــمـــيــة حـــلف شــمــال
األطـــلــسي وقــال أن (أهـــمــيــته في
ـرحلة الراهنـة توازي أهميته في ا
عــهـد احلـرب الـبـاردة  إذ ان الـقـيم
قراطـية تواجه حـالياً تـهديداً الـد

 .( حقيقياً
وأشــــــار  إلـى أن (بالده عــــــلى أ
ا يـلـزم إلزالة االسـتـعـداد للـقـيـام 
تــلك الــتــهـديــدات).وكــانت رئــاسـة
الـوزارء الـكـنـديـة قد قـالت في وقت
ســــابق إن (وحـــدات مـن الـــقـــوات
ـدة عـام كامل الـكـنـديـة سـتتـمـركـز 
فـي بــغـداد وأطــرافــهــا ابــتــداءً من
خــــريف  2018)  مــــوضــــحــــة أن
(الـوحدات العسكـرية التي ستعمل
فـي الــــعـــــراق تــــتـــــكـــــون من اربع
مـروحـيـات و 250 عــسـكـريـاً).ومن
ـنـتـظـر أن يـتـولى احلـلف تـدريب ا
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مـساكن لـلطـلبـة مزودة وغـير مزودة
بـأجهـزة تكيـيف.وأثناء مـوجة حارة
دامـت خمـسة أيـام عام  2016 طُـلب
مـن اجملـمـوعـتــ إجـراء اخـتـبـارات
عــلى هـواتــفـهـم احملـمــولـة لــلـذاكـرة
وسـرعـة الـتـفـكـيـر والـتـركـيز.وكـانت
نـتـيـجـة الـطـلـبـة الـذين يـقـيـمـون في
مـساكن غـير مـزودة بأجـهزة تـكييف
أسـوأ من نـتيـجـة اجملمـوعـة األخرى
في اخـتبارات تقـيس خمسـة معايير
لـــلــقــدرات الـــذهــنــيـــة.وكــان مــعــدل
ـئة عن نـتـائجـهم يـقل بنـحو  13 بـا
اجملــمـوعــة األخــرى. وكـان الــطـلــبـة
الــذين يـقــيـمـون في مــسـاكن مـزودة
بــأجــهــزة تــكــيــيف أســرع وأدق في
إجـابـاتـهم.وقال كـبـيـر البـاحـث في
الـدراسـة الـدكتـور خـوسـيه غيـيـرمو
ســيــديـنــو لــوران من كــلـيــة تــشـان
لـلصـحة الـعامة في جـامعـة هارفارد
فـي بـوســطن ان (مــعـظم الــدراسـات
عــلى تــأثــيــر احلــرارة أجـريـت عـلى
األكـثـر عرضـة للـتـاثر بـهـا مثل كـبار
ـا خـلق الـتـصـور أن عـموم الـسن 
الـــنــاس لـــيــســـوا عــرضـــة خملــاطــر

موجات احلرار). 
وأضــاف (لــلــتـصــدي لــذلك درســنـا
طـلـبة أصـحـاء يعـيشـون في مـساكن
الــطـلــبـة في بـوســطن أثـنــاء مـوجـة
حـر). ولـفت الى ان (مـعرفـة اخملـاطر
الـتي تتعرض لها كل فئة عمرية أمر
ضـــروري مع األخــذ في احلــســبــان
أنـه من احملــتــمل ان تــزيــد مــوجـات
احلـــرارة فـي مـــدن مـــثل بـــوســـطن

ناخية).ولوحظ مـتأثرة بالتغـيرات ا
أكـــــبـــــر فـــــرق فـي األداء الـــــذهـــــني
لـلـمـجمـوعـتـ عنـدمـا بـدأت درجات
احلـرارة في اخلارج في االنـخفاض
ولـكن درجـات احلـرارة داخل الـغرف
بـقيت مرتفـعة في الغرف غيـر مكيفة

الهواء.
 وقــال الـدكـتــور جـوزيف ألـ الـذي
شـارك في إعـداد الدراسـة (كـثيـرا ما
تـسـتمـر درجات احلـرارة في الداخل
فـي االرتفـاع حـتـى بعـد أن بـدأت في
االنــخــفــاض فـي اخلــارج مــعــطــيـة
االنـطبـاع الكاذب بـأن مخاطـر موجة
احلـر قـد مـرت رغم اسـتـمـرارهـا في

الداخل).
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داعـش.وقال مـتحـدث بـاسم الوزارة
في بـيان إن (مكـافحة اجـرام نينوى
وفـــوج طــوار الــشــرطـــة الــتــاسع
الـتـابع لقـيادة شـرطـة نيـنوى الـقوا
الـقـبض على داعـشي كان يـعمل في
ـسـاجـد ويـقـوم مـا يــسـمى ديـوان ا
ـتـطـوعـ في بـأخـذ الـبـيـعـات من ا
صـــــفـــــوف داعـش اإلرهـــــابي خالل
سـيطـرة العصـابات اإلجرامـية على
ـــوصل) مــوضـــحــا أن (الـــقــبض ا
عـلـيه  في حي الـرسالـة بـاجلانب
ــوصل). الى ذلك ــديــنـــة ا ـن  األ
ألـقت قوة من قيادة عمـليات نينوى
الــقــبض عــلى (مـطــلــوب بـقــضــايـا
إرهـــــــــابــــــــــيـــــــــة فـي حـي اإلصالح
ـتـحـدث بـاسم الــزراعي) بـحـسب ا
مـركـز اإلعالم األمني الـعمـيد يـحيى
رســـول الــذي اكـــد في بــيـــان قــيــام
ذكورة بـ(ردم نفق ومعاجلة القوة ا
 36 عـبـوة ناسـفـة مخـتـلفـة األنواع
خـالل تـــفـــتــــيش ورفع الــــعـــبـــوات
ــؤدي من الــنــاســفــة من الــشــارع ا
مــنـطـقـة الــبـويـر إلى مــخـازن عـتـاد

بادوش). 
 وكـشفت مصادر حـكومية عن رصد
عــمـلـيـات هــجـرة عـكــسـيـة من مـدن
شــمـال الــعـراق وغــربه احملـررة من
تـــنــــظـــيم داعش بــــســـبب تـــدهـــور
اخلـدمات أو انـعدامـها شـملت 900

اسرة. 
وقـال مصدر ان (مئات األسر نزحت

األمـنية أطـلقت عملـية أمنيـة لتعقب
مــنـفـذي الـهــجـوم). كـمـا اســتـشـهـد
عـنـصر في الـشـرطة االحتـاديـة لدى
انـفـجـار عبـوة نـاسـفة من مـخـلـفات
تــنــظـــيم داعش في نــيــنــوى. وقــال
مـــــصـــــدر فـي  تـــــصـــــريح امس إن
(الـشرطي الـذي ينـتسب الى الـفرقة
الثالثة  اللواء التاسع استشهد إثر
انـفـجـار عبـوة نـاسـفة من مـخـلـفات
داعـش في قــــرى الـــســــبــــعــــاويـــ
الـتـابـعـة لـنـاحيـة الـقـيـارة) مـشـيراً
الـى (نـقل جـثـة الــشـهـيـد إلى دائـرة

العدلي). 
ـقـابل تـمـكـنت قـوة امـنـية من في ا
تـدمير سبع مضافات تابعة لداعش
ـشـتـبه بـهم واعـتـقـال ثـمـانـيـة من ا
خالل عــمــلــيــة أمـنــيــة في كــركـوك.
واوضـح مــصــدر في تــصــريح بــأن
ــهــمــات اخلــاصــة (قــوات ســريــة ا
والــــفـــوج الـــثـــالـث لـــواء الـــقـــوات
اخلــاصــة نـفــذت عــمــلـيــة تــفــتـيش
شـمـلت عـدداً من قـرى ناحـيـة الزاب
دمـــرت خـاللــهـــا ســـبـع مـــضـــافــات
وتــمــكــنت مـن تــفــجــيـر  15 عــبــوة
نــاسـفـة) مـضـيــفـاً إلى أن (الـقـوات
ألــقـت الــقــبض عـــلى  ثــمــانــيــة من
ـشـتـبه بهم لـدى تـدقيـقـها األوراق ا
). وأعلنت وزارة الـثبوتيـة للمدنـي
الـداخـليـة امس عن اعـتقـال  مـسلح
ـوصل كان يـتولى أخذ الـبيعة في ا
ــــتـــــطــــوعـــــ في صـــــفــــوف مـن ا

الــقــبض عــلــيه في مــنـطــقــة جــسـر
ديـــالـى بـــعـــدمـــا  نــــصب كـــمـــ
لـه).وأشار إلى أن (احملكمـة اقتنعت
ه واحلكم عـليه وفقا بـاألدلة لتـجر
ـادة  /28 أوال مـن قـانـون ألحــكـام ا

ؤثرات العقلية. اخملدرات وا
فـي غضـون ذلك استـشهـد ثالثة من
عـنـاصر حـمـايـة اخلطـوط الـنفـطـية
بـهجـوم مسـلح في محـافظـة كركوك
امـس. وقال مـصـدر في تـصـريح إن
(عـنـاصر من داعـش هاجـمـوا نقـطة
تــفـتـيش تــابـعـة حلـمــايـة اخلـطـوط
الـنـفطـيـة بالـقرب مـن قضـاء الدبس
مــا ادى الـى اســتــشــهــاد ثالثــة من
افـراد النقطـة). وأضاف أن (القوات
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اصــدرت مـحـكـمــة جـنـايـات ذي قـار
حـكما بإعـدام مدان فجّـر احدهما
عـــبـــوة في مـــنـــطــقـــة الـــعالوي في
ــتــحــدث الــرســمي بــغــداد. وقــال ا
بـاسم مـجـلس الـقـضـاء االعـلى عـبد
الـسـتـار بـيـرقـدار في بـيان امس إن
(مــحـكــمــة جـنــايـات ذي قــار قـضت
حــكــمــا بــإعــدام إرهــابــيــ اثــنــ
احـدهـما قـام بتـفجـيـر عبـوة ناسـفة
في بـغـداد منـطـقة الـعالوي بـتاريخ
الـعـاشـر من نـيـسـان عام  2011 مـا
أســـفــــر عن اســـتـــشــــهـــاد شـــخص
وإصـــابــة اثـــنــ وإحـــداث اضــرار
مــاديــة) مـضــيـفًــا إن (حــكـمــا آخـر
بـاإلعدام شـمل احد اإلرهـابيـ بعد
ة قتـل احد األشخاص قـيامه بجـر
فـي بــغـــداد بـــتـــاريخ الـــعــاشـــر من
كـــانـــون االول عــام  2009 بـــدوافع
إرهــابـيــة). كــمـا أصــدرت احملـكــمـة
ـركـزيــة في اسـتـئـنـاف اجلــنـائـيـة ا
بــغـداد الـرصـافـة االحتــاديـة حـكـمـا
ـؤبـد عـلى احـد مروجي بـالـسـجن ا
اخملدرات في بغداد مع غرامة مالية
قــدرهـا ثالثـون مــلـيـون ديــنـار ضـد
مــتـهـم بـتــجـارة وتــرويج اخملـدرات
ن تـعاط  بـعد إفـادات عدد من ا
واد اخملـدرة.وقال بـيان يـزودهم بـا
العالم مـجـلس الـقضـاء أن (مـتابـعة
األجـهـزة األمـنـيـة أسـفـرت عن إلـقاء

حــجم الــكــارثـة عــنــد عـودتــهم الى
ــنــكــوبــة بــعــد تــوقف مــنــازلـــهم ا
ـيـاه احـياء االمـطـار حـيث غـمرت ا
بـكـاملـها ومـنازل وانـهارت طـرقات
وحـــصــلت انــزالقـــات تــربــة.وهــذه
واحـدة من أخطـر الكـوارث من هذا
الــنـوع في الــسـنــوات األخـيـرة في
الـيابان وقـد جتاوز عدد الـضحايا
احلـــالي حـــصـــيـــلـــة االنـــهـــيــارات
األرضــيـة في هـيـروشــيـمـا في عـام

2014 التي وصلت إلى  74 قتيال.
وازاء فــداحــة الـوضع قــرر رئـيس
الـــوزراء الــيـــابــانـي شــيـــنــزو آبي
"الـغـاء جـولة كـانت مـقررة اعـتـبارا
مـن االربـعــاء الى كل من بــلــجـيــكـا
وفـرنسا والسعودية ومصر" وذلك
ـنكـوب العـطـاء االولويـة "النقـاذ ا
واعـادة االعـمـار" بـحـسب مـا اعلن
ــتـــحــدث بــاسم احلــكــومــة خالل ا

مؤتمر صحفي.
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تـــوقـــعت هـــيـــئــة االنـــواء اجلـــويــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
النقل انخفاض درجات احلرارة يوم
الـسـبت عن مـعـدالتـهـا فـيـمـا تـشـهد
ـنـطقـة اجلنـوبـية ارتـفاعـاً بـسيـطاً ا
فـي احلرارة اليوم اخلميس.  وقالت
ـقـبل الــهـيــئـة  ان (طـقـس الـسـبـت ا
نـاطق كافة صحوا مع سـيكون في ا
انـخـفـاض قلـيل في درجـات احلرارة
عن الـيـوم السـابق والـرياح شـمالـية
غـربية خفيفة الى معتدلة السرعة) .
وبـحــسب الـهـيـئـة فـإن طـقس االحـد
ـقـبل لن يـشـهـد تـغـيـيـراً. وتـوقعت ا
الـهــيـئـة ارتـفـاعـاً قـلـيالً في  درجـات
نطقة اجلـنوبية اليوم احلـرارة في ا
اخلـــمـــيـس  عن يـــوم امس فـــيـــمـــا
ــنــطــقــتــ ســتــكــون احلــرارة في ا
الـوسـطى والـشمـالـية ويـكـون طقس
ــاثالً لـــلــيــوم يـــوم غــد اجلــمـــعــة 
الــسـابق. وتــراوحت درجـة احلـرارة
فـي بـغــداد امس االربــعــاء بـ 29-
 46درجة مئوية. وحلًت منطقة
احلــســ في مــحــافــظــة  الــبــصــرة
ــرتــبــة األولى فـي الئــحــة أعــلى بـــا
درجـات احلرارة في العالم خالل 24
ــاضــيــة. وبــحـسـب جـدول ســاعــة ا
مـحطـة بالسيـرفيـلي في كالـيفـورنيا
األمــريــكــيـة فــان مــنــطـقــة احلــسـ
سـجـلت اعـلى درجـة حـرارة بـالـعالم
بــلــغت  51 درجــة مــئــويـة تــلــيــهـا
مــديــنـة االحــواز اإليــرانـيــة بــدرجـة

حـــرارة  50.8 درجــــة مـــئــــويـــة ثم
ـرتـبـة مـنـطـقـة عـبـادان اإليـرانـيـة بـا
الـثالـثة بـدرجة حرارة  50.7 مـئوية
.وجــاءت مــنـطــقـة  مــطــار الـبــصـرة
ـرتـبــة الـسـادســة بـدرجـة حـرارة بــا
 50.2 مئوية ثم منطقة الفاو بدرجة
ــنــبئ حــرارة  50 مــئــويــة.وتــوقع ا
اجلــوي صــادق عــطـيــة نــزول تــيـار
هـــوائـي بـــارد نـــادر احلـــدوث خالل
ــقــبــلـــة.وكــتب عـــطــيــة في االيـــام ا
صــــفــــحــــته عــــلى فــــيــــســــبـــوك ان
(الــتـوقـعــات تـشـيـر الـى نـزول تـيـار
هـــوائـي بـــارد نـــادر احلـــدوث خالل
ـقــبـلـة يــعـمل عــلى زحـزحـة االيــام ا
ــداري في طــبــقــات ــرتــفـع شــبه ا ا
اجلـــو الــعــلــيـــا ويــســبب تـــلــطــيف
األجـواء) متوقعًـا حدوث (إنخفاض
عـلى درجات احلـرارة في عـموم مدن
الـــبالد بــفـــارق درجــتـــ الى ثالثــة
درجــات عن الــيــوم الــذي يــبـدأ فــيه
األنـــخـــفــاض مـع بــدايـــة االســـبــوع

قبل).  ا
وأشـار الى (إسـتمـرار هبـوب الرياح
الـشمالية الغربية اضافة الى ظهور
ســحب مــتــوســطـة االرتــفــاع الــيـوم
اخلــمـيـس عـلى مــدن جـنــوب الـبالد
وبــــعض مــــدن الــــوسط).من جــــهـــة
اخــرى خـلـصت دراســة جـديـدة إلى
خ قـد تـتــأثـر بـدرجـات أن وظــائف ا
ـــرتـــفــــعـــة حــــتى لـــدى احلــــرارة ا
الـشــبـاب. وقـارن عـلـمـاء أمـريـكـيـون
األداء الـذهني ألربعة وأربـع طالبا
في بـدايـات الـعـشـرين يـعـيـشـون في
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تـــــوجه رئــــيـس الــــوزراء حــــيــــدر
الـــــعــــبــــادي امـس االربــــعــــاء الى
بــروكـــسل حلــضــور اجــتــمــاعــات
الــتـــحــالف الــدولـي ضــد تــنــظــيم
داعـش فـيـمـا اطـلق زعـمـاء الـدول
األعضاء في حلف شمال األطلسي
 الـنـاتـو رسـمـيـاً بـعـثـة تـدريب في
الـعـراق بـهدف رفـع كفـاءة الـقوات
ساعدة في األمـنية والعسـكرية وا
ــيــات الــعــســكــريــة بــنــاء األكــاد
وتــأســيس هــيـاكـل قـطــاع الــدفـاع
واألمـن.وقـال مـكــتب الـعــبـادي في
بــيــان إنه (تــوجه الى الــعــاصــمـة
الــبــلـجــيـكــيــة بـروكــسل حلــضـور
اجـتـماعـات الـتحـالف الـدولي ضد
عـصابات داعش االرهـابية في 12
تــــــــمــــــــوز  2018).وأضــــــــاف أن
الــعـبـادي (ســيـلـتـقـي عـلى هـامش
ـــســؤولــ ـــؤتــمـــر بــعـــدد من ا ا
اضـافـة الى حلـف النـاتـو) .ويُعـقد
عـــلى هــامش الــقـــمــة الــتي بــدأت
امـس اجــتـــمـــاع وزراء خــارجـــيــة
ــشـــاركــة فـي الــتـــحــالف الـــدول ا
ـنــاقـشـة الــدولي حملـاربــة داعش 
ة مـراحل العـمل القـادمة بعـد هز
الـــتــنــظــيـم. وتــطــالب الـــســفــيــرة
األمــريـكــيـة لــدى الـنــاتـو بــأن يـتم
ـقـبـلـة على ـرحلـة ا الـتـركـيـز في ا
مـــســـاعــــدة الـــعـــراق عـــلى بـــسط
االســــــتــــــقــــــرار عـــــلـى أراضــــــيه
واالسـتـفـادة من الـتـحـالف الدولي
ضـد داعـش في هـذا اجملـال مـنـعاً
ألي مـــحـــاولـــة ال عـــادة تـــشـــكـــيل
الـتنظيم . من جهتهم اعلن زعماء
الــنـاتــو رسـمـيــاً عن إطالق بــعـثـة
تـــدريب في الـــعــراق بـــهــدف رفع
كـفاءة القـوات األمنيـة والعسـكرية
هـنـاك ومسـاعدة الـدولـة على بـناء
يـات العـسكـرية وتـأسيس األكـاد
هياكل قطاع الدفاع واألمن.وتخيم
أجــــواء الــــتـــوتــــر واحلـــذر عــــلى
اجـتماعات زعـماء الناتـو وتستمر
.وتتـمحور النـقاط اخلالفية 6يـوم

حيدر العبادي

ــؤلم). ــفـــجــعــة لــهــذا احلــادث ا ا
ـــؤقـــتــة وارتـــفـــعت احلــصـــيـــلــة ا
لـألمطـار الـغـزيـرة الـتي هـطـلت في
االيــام االخـيـرة عـلى غـرب الـيـابـان
بــكـمـيــات غـيـر مــسـبـوقــة مـنـذ 30
عـاما إلى 178   قـتـيال بحـسب ما

أعلنت السلطات امس االربعاء.
وتــتــواصل عــمــلــيـات الــبــحث عن
ــنــاطق نـــاجــ مــحــتـــمــلــ فـي ا
نكوبة في غرب االرخبيل حيث ال ا
يـزال عـشـرات االشـخـاص في عداد
ـفقـودين.وأدت هذه األمـطار التي ا
هـطـلت بـغـزارة غـيـر مـسـبـوقـة ب
اجلــمــعــة واألحــد الى فــيــضــانـات
ضــخـمـة وسـيـول وحـلـيـة واضـرار
مــاديـــة جــســيـــمــة كــمــا تـــســبــبت
بـاحـتـجـاز الـعـديـد من الـسـكان في
مــنــازلــهم الــتي رفــضــوا اخـالءهـا
عـلى الـرغم من ان الـسلـطـات كانت
ـوجب اوامر قـد نـصـحتـهم بـذلك 
غير ملزمة اصدرتها قبيل الكارثة.
والـثالثـاء عـادت الـشـمس لـتـسـطع
نـطقـة لكن اشعـتهـا لم تنزل عـلى ا
بـــردا وسالمــا عـــلى فـــرق االنــقــاذ
الــذين بــاتــوا مــهــددين بــاالصــابـة
بـفـرط احلـرارة والـتعـرض لـضـربة
الـــــشـــــمس.واالثـــــنــــ شـــــارك في
عــمـلـيــات االنـقـاذ 75 ألـف شـخص
يـنتمون الى فرق االطفاء والشرطة
واجلـيـش بـزيـادة قـدرها  20 الـفـا

ــهـام عـن عـدد الــذين تـولــوا هـذه ا
يــــوم االحــــد والــــســــبب فـي هـــذه
ــــســــاحـــة الــــزيــــادة يـــعــــود الى ا
نـكـوبة.وفي الـشـاسعـة لـلمـنـاطق ا
ـدن والبلـدات حصلت الـعديد من ا
انـزالقـات تربـة هائـلة جـرفت معـها
مــنـازل لم يـبق مــنـهـا سـوى أكـوام
مـن األخــشـــاب بـــحـــسب مـــا أفــاد
صـحافـيو وكالـة فرانس برس.وفي
مـعظم االماكن بدأ الـسكان يدركون
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بـــعث رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة فــؤاد
مـــعـــصــوم امس بـــرقـــيــة تـــعـــزيــة
ومــواسـاة إلى امـبـراطـور الـيـابـان
أكيهيتو بضحايا الفيضانات التي
اجـتاحت مقاطعـتي أويتا وفوكوكا
ومـا رافـقـهـا من انـهـيـارات نـتـيـجة
هــطــول أمــطــار غــزيــرة عــلــيــهــمـا
تـسببت بـوقوع ضحايـا ومفقودين
. وقال مـعـصـوم (بأسى ومـنـكـوبـ
وألم عـمـيقـ تلـقـينـا نبـأ الـفاجـعة
الـتي حلت ببالدكم اثر الفيضانات
واألمــطــار الــغــزيـرة الــتي ضــربت
ــاضــيـة مــقــاطــعـتي خـالل األيـام ا
أويـتـا وفـوكـوكـا الـيـابـانـيـتـ وما
رافـقها من انهيارات نـتيجة هطول
أمــطـار غــزيـرة عــلـيــهـمــا تـســبـبت
بــــوقـــوع ضـــحــــايـــا ومـــفــــقـــودين
ومـنكوبـ ب مواطنـيكم األبرياء.
وفيما نؤكد لكم شديد حزننا حيال
هـذا احلـادث وتـضـامـنـنـا مـع دولة
الـيــابـان الـصـديـقـة قـيـادة وشـعـبـاً
ـواجـهة هـذه احملـنة فـإنـنا نـعرب
مـن خاللكم ألسر الضحايا عن أحر
الــتــعـازي وتــمــنــيـاتــنــا بـالــشــفـاء
الـعـاجل للـجـرحى). واضـاف (كلـنا
ثـــقــــة في أن الـــشـــعـب الـــيـــابـــاني
تـلـكه من إصرار ـا  الـصـديق و
وعـــزم قــــادر عـــلى جتـــاوز اآلثـــار

ـرة الـى خـارج مــدنـهــا لـكن هــذه ا
لـيس بـسـبب داعـش أو االعـتداءات
ــــا جــــراء تــــردي اإلرهــــابــــيــــة إ
اخلــدمــات الــصــحـيــة والــتــربــويـة
اء الـكهـرباء ونـقص ا والـتـعلـيمـية
ـــــتــــفــــشــــيــــة وسط واألمــــراض ا
ـاطـلـة احلـكـومـة بـدفع اسـتـمـرار 
تــعــويــضــات مــالــيــة وعــدت بــهــا
عامل تاجـر وا نـازل وا أصـحاب ا
ــدمــرة). والـــورش الــصــنـــاعــيـــة ا
واضـــــاف إن (نـــــحــــو 900 أســـــرة
نــزحت في أقل مـن شـهــر واحـد من
ـوصل وصالح مــنـاطـق األنـبــار وا
الــديـن وديـالـى وكــركــوك ألســبـاب
كــثــيـرة مــنــهـا عــدم قــدرتـهـم عـلى
تـــرمـــيم وإعـــادة بـــنـــاء مـــنـــازلـــهم
ــدمـرة وعـدم صـرف تــعـويـضـات ا
مـاليـة تمكـنهم من إعادة إعـمارها).
وفـي مسار امـني آخر قـال اجليش
الــتـركي امـس انه دمـيـر  28 هــدفـا
تـابـعـا حلزب الـعـمـال الكـردسـتاني
بــغــارات جــويــة شــمــالي الــعـراق.
واوضـحـت هـيـئـة األركـان الـتـركـيـة
ــقــاتالت دمـرت 28 فـي بـيــان ان (ا
هــــــدفــــــا مـن بــــــيــــــنــــــهــــــا مـالجئ
ومستودعات بغارات جوية شمالي
ـناطق التي الـعراق) مضـيفة أن (ا
ـقــاتالت الـتــركـيـة هي قــصـفـتــهـا ا
مـتـينـا والزاب وأفـاشـ باسـيان
وهـــاكـــورك وجـــبل قـــنـــديل داخل

األراضي العراقية).
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جــنــود عــراقــيــ لــيــكــونــوا عــلى
واجهة أي تنظيم مسلح استعداد 
قــد يـظـهـر مـسـتــقـبالً وخـصـوصـاً
ـة داعـش.كـما سـيـتـولى عـقب هـز
الـــنــــاتـــو تـــدريب الــــعـــســـكـــريـــ
الــعـــراقــيــ عــلى إزالـــة الــقــنــابل
والــقـذائف الــتي لم تــنـفـجــر الـتي
خــلــفـهــا داعش فــضالً عن إنــشـاء
ــيــات عــســكــريـة مــدارس وأكــاد
يــتـخـرج مـنــهـا مـدربــون يـشـرفـون

الحـــــقـــــاً عــــــلى تـــــدريـب اجلـــــيش
الـــعــراقي. الـى ذلك أعــلـــنت دولــة
آســـــيـــــويـــــة امـس األربـــــعـــــاء عن
تـــخــصــيـص نــحــو مـــلــيــون دوالر
لـتمـويل عـملـية تـطهـير مـناطق في
الــعـــراق وســوريــا من األلــغــام في
ناطق اخلاضعة لنشاط التحالف ا
ثل الـدولي حملـاربـة داعش.وقـال 
ــتــحــدة تــايـــوان لــدى الــواليــات ا
سـتانلي كـاو في تصريح  إن بالده

(بــوصـــفــهــا عــضــواً مــســؤوالً في
ـكـنهـا البـقاء اجملـتـمع الدولي ال 
جـــانــبـــا لــذلـك قــررت تـــقــد هــذا
الـــتـــبــرع في اطـــار الـــتــزامـــاتـــهــا
ــسـاعـدة قـوات الـتــحـالف بـقـيـادة
ــكـــافــحــة اإلرهــاب في واشـــنــطن 
ســوريـا والــعـراق). ونــقـلـت وكـالـة
األنـباء الوطنية التايوانية عن كاو
قـــــوله أن (تــــبـــــرع تــــايــــوان هــــذا
سيوضع حتت تصرف مقاول من

الــقــطــاع اخلــاص يــشــاركــون في
إزالة األلغام في أراض تعرضت أو
تـضررت من احلرب ضد داعش في
الــعـراق وسـوريـا). وكـانت تـايـوان
قـــــــــد قــــــــدمـت فـي وقـت ســـــــــابق
مـساعـدات للـمتـضررين من احلرب
فـي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق حـــــيث
خــصــصت أمــواال لــبــنــاء مـســاكن
مــؤقــتــة لالجــئــ والــنـازحــ في

البلدين.

رئـاسـة االقلـيم سـتؤدي الى إيـجاد
ا سـلطت تنفـيذيت في االقليم 
يــــــســـــبـب وجـــــود تــــــعـــــارض في
الـــصالحــيــات). مـن جــهــة اخــرى
كــــشف تــــقــــاريــــر عن قــــرب اعالن
حتــالف كـردي مـعــارض مـكـون من
ـواجــهـة حتــركـات اربــعـة احــزاب 
ـــتــنـــفـــذة في االقـــلــيم. األحـــزاب ا
وبـحسب مـصدر فـإن (التـقارب ب
الــكــرد ودولــة الـقــانــون لن يــشـمل
جـمـيع األحـزاب الـكـرديـة) مـشـيـراً
ـــعــــارضــــ حلـــكــــومـــة الـى ان (ا
كـردستان مازالوا يرفضون العودة
إلـى  قـيـام حــكـومـة ال تــخـتـلف عن

احلكومات السابقة). 
ـــعـــارضــة وافـــاد بـــأن (األحــزاب ا
تـسـعى حـالـيـاً لـرص صـفـوفـها من
أجـل إعالن حتـــالف كـــردي واحـــد
يـواجـه حتـركـات األحـزاب الـكـردية

تنفذة). ا
ـــعـــارض  وأكـــد أن (الــــتـــحـــالف ا
ـقــراطــيـة اجلــديــد سـيــشــمل الــد
والعدالة وحركة التغيير واالحتاد
اإلسـالمي واجلـمـاعــة اإلسالمـيـة)
مـشيرا الى (عـقد اجتـماع ألكثر من
مـرة و التبـاحث من أجل تكوين
جـبهة سياسية قوية تمثل الشعب
الـكـردي وتطـالب بـحقـوقه) مـؤكداً
ـقـبلـة سـتـشـهد والدة ـرحـلـة ا ان(ا

هذا التحالف).

 Uł—œ Àö¦Ð `OD¹ ÀËb(« —œU½ œ—UÐ —UOð

صادق عطية

كردستان.واضافت ان (الشاحنة تابعة
لــلـقــطـاع اخلــاص وال تـعــود لـلــشـركـة
ـشـتـقات الـوطـنـية االيـرانـيـة لـتوزيع ا
الــنـفـطــيـة).يــذكـر ان شــاحـنــة الـوقـود
ـذكـورة اصطـدمت في مديـنـة سنـندج ا
بحافلة لنقل الركاب ما ادى الى مصرع
 11 شـخـصاً.وكـانت الشـركـة االيرانـية
شـتـقـات النـفـطـية قـد اعـلنت لـتـوزيع ا
قــبل ذلك بــان الـشــاحـنــة كــانت حتـمل
الــــنــــفـط من الـــــعــــراق الى مـــــصــــفى
كـرمــانـشـاه غــرب الى ان الـتـحــقـيـقـات
ازوت وان بـيـنت بـانـهـا كـانت حتـمل ا
مــقـصــدهـا هــو مــيـنــاء االمـام جــنـوب
ايران.من جانبه أعلن محافظ كردستان
االيـرانـية بـهـمن مـرادنيـا بـان احلادث
وقع بسبب وجود خلل فني في شاحنة
الـوقود ما ادى الى اصـطدامها بـحافلة
لـــنــقـل الــركـــاب.واشــار مـــرادنـــيــا في
تـصـريح لـلـصـحـفـيـ  امس االربـعـاء
الى ان شـاحـنـة الـوقـود كـانت ايـرانـيـة
وقـال ان (خلال فنـيا في شاحـنة الوقود
ادى الى اصــطــدامـــهــا بــحــافــلــة نــقل
الــركـاب وبـالـتــالي وقـوع هـذا احلـادث
ـــروع).واضـــاف ان (احلـــادث الـــذي ا
وقع مــسـاء الـثالثـاء وأدى الى مـصـرع

 11شـخصـا فيـما اصيب  5 اخرون 
عالج بـعـضـهم مـيدانـيـا ورقـد االخرون
ـتـابـعـة الـعالج). وفي ـسـتـشـفى  في ا
الــرد عــلـى ســؤال حــول تــصــريــحــات

سـلحة الـتابعـة لقـيادة أركان الـقوات ا
ـسـؤولـ ـفـاوضــات مع ا االيـرانــيـة ا
الــعـــراقــيــ بـــااليــجــابـــيــة وقــال انه
(والكــمـال وتــقـويــة الــنـشــاطـات تــقـرر
االســتـعــانــة بـقــادة احلــشـد الــشــعـبي
ــســاعــدتــنـــا في مــنــاطق كــردســتــان
الـعـراق). من جـانـبه قال مـسـاعـد وزير
الـدفـاع الـعـراقي (انه وبـعد اجـتـمـاعـنا
ــسـؤولـ في كــردسـتـان الــعـراق مع ا
االيـرانـي نـرى الـيوم تـطبـيق االتـفاق
وذلك عـن طـريق تـبـادل رفـات الـشـهداء
" مـعلـنا االيـرانـي مع رفـات العـراقـي
"دخـول مـعـدات واجـهـزة من ايـران الى
ــواصــلــة الـبــحـث).وأعـلــنت الــعــراق 
ــتــحـدثــة بــاسم الــشــركـة الــوطــنــيـة ا
ـشـتـقـات النـفـطـية االيـرانـيـة لتـوزيع ا
فــاطـمـة كــاهي عن ان شـاحـنــة الـوقـود
الـتي أدت الـى وقـوع حـادث االصـطدام
ــروع في مـحــافــظـة كــردسـتــان غـرب ا
ايـران بساعة متـأخرة ليلة أمس كانت
حتــمل مــشـتــقــات نــفـطــيــة قــادمـة من
الـــعــراق الـى مــيـــنـــاء االمــام جـــنــوب
ايـران.وقـالت كـاهي في تـصـريح لـكـالة
انـــبـــاء فــــارس االيـــرانـــيــــة انه بـــعـــد
الــتــحـقــيــقــات الــتي اجــريت تــبـ ان
الـشاحـنة هي شـاحنـة ترانـزيت وكانت
حتــمل الـنــفط األبـيض مـن الـعـراق في
يـناء حـينـما وقع طـريقـها الى مـينـاء ا
ـحـافـظة احلـادث في مـديـنـة سـننـدج 
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أتــفـق الــعــراق وإيـــران عــلى تـــســريع
الـبـحث عن رفـات ضـحايـا الـبـلدين في
اضـي. وقال حـرب ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
قـائـد فرقـة البـحث عن مـفقـودي احلرب
سـلحة الـتابعـة لقـيادة أركان الـقوات ا
االيـرانية العـميد سيد مـحمد باقر زاده
امس االربـعـاء على هـامش مـراسم نقل
رفـات  60 قــتـيالً ايـرانــيـاً عـبــر مـعـبـر
خـــســـروي احلــدودي مـع الــعـــراق انه
(سـيتم االسراع في عمـليات البحث عن
رفــــــات الــــــشــــــهــــــداء داخـل االراضي
ـفــاوضـات الــعـراقــيـة). وأضــاف ان (ا
الـتي جـرت في اربيل كـانت مثـمرة و
الـتوقـيع بحـضور مسـاعد وزيـر الدفاع
الـعراقي علي اتـفاقية لـتسريع عـمليات
الـــبــــحث عن رفـــات الــــشـــهـــداء داخل
االراضي الـــعــراقــيـــة). وأشــار الى انه
ــوجب االتـفــاقــيــة دعم فـرق (ســيــتم 
ــعــدات وكــذلك الــبــحث بــاالجــهــزة وا
ــعـلـومــات وسـيــكـون نــطـاق عـمــلـهم ا
لـلــبـحث عن رفـات الـشــهـداء في اقـلـيم
ـناطق حـاج عمران كـردستـان العراق 
و بــنــجــوين ومــاووت وفي مــحــافــظـة
واسط ومــنـدلي وزربــاطـيــة وكـذلك في
اجلـــنــوب الـــعــراقـي). وعــد الـــضــابط
االيــراني الـبـحث عن مــفـقـودي احلـرب

ـرور بان الشـاحنات لم رئـيس شرطة ا
ـرور في هـذا يـكن يُــسـمح لـهـا لـيال بـا
الــطــريق والــغــمــوض بــشــان اصــدار
الـترخيص لشاحنة الوقود للمرور ليال
قـال مـحـافظ كردسـتـان انه ( اصدار
االيــــعــــازات الالزمــــة لـــــلــــكــــشف عن
ـقصرين احملتمل في هذه القضية). ا
وتــابع  ان (احلـادث وقـع بـســبب خـلل

فـــني في شـــاحــنــة الـــوقــود اال انه 
اصـدار االوامـر الالزمة لـلبـلديـة وقوى
االمن الـداخـلي لـتعـريض هـذه النـقـطة

كنة). في أقصر فترة زمنية 
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 أوضـحـت أمـانـة بـغـداد رأيـهـا بـشـأن
ارتـــفــاع أحـــد مـــفــاصل الـــتـــمــدد عن
مــســتــواه في أحــد مــجــســري طــريق
مـحمد القاسم مسبباً حوادث مرورية.
وذكــــر بــــيـــان امـس ان (اإلضـــرار في
مــفــاصل الـتــمـدد اجلــويــنـات هي من
ـشـخـصة من ضـمن االضـرار الـكـليـة ا
قـبل امـانـة بـغـداد لـيـتم اصالحـهـا من
ـنـفـذة ألعـمـال صـيـانـة قـبل الـشـركـة ا
طـريق محمد القـاسم للمرور السريع).
واضـاف ان (أمـانـة بـغـداد جلـأت الى
حــلـول مــؤقـتـة بــسـبب تــأخـر وصـول
سـتعـملـة في اعمـال الصـيانة ـواد ا ا
من مـنـاشـئـهـا االصلـيـة بـسـبب بعض
االجــراءات االداريـة وتـمـثـلت احلـلـول
ـتـضــرر واخلـرسـانـة ـفـصـل ا بــرفع ا

تضررة التي أسفله وصب خرسانة ا
ـواصفات خـاصة  تـثبيت جـديدة 
ــســتـوى الــطـريق ألــواح مــعـدنــيـة 
ـركـبات). لـتـأمـ انـسـيـابيـة حـركـة ا
ـنـفـذة حـقـقت واوضـح ان (الـشـركـة ا
نـــسب اجنــاز مـــتــقـــدمــة مـن اعــمــال
مـعاجلة الزحوف احلاصلة في بعض
مفاصل التمدد واعمال فرش احلصى
اخلابط أسفل مجسر الطريق والعمل
مـستمـر بوتيـرة عاليـة إلجناز ما بقي
من اعمال الصيانة وبحسب اجلداول

الزمنية احملددة).


