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رأى اخلــبــيـــر االقــتــصــادي مالذ
ركزي طرح االم ان نية البنك ا
كــمــيــات مـن الــعــمــلـــة احملــلــيــة
ايــجـابـيــة تـلــبي حـاجــة الـسـوق
ـواطـن بـرغم انــهـا مــتـأخـرة وا
داعــــيـــا الى ضـــرورة تــــشـــجـــيع
اسـتـخدام الـبـطـاقـة االلكـتـرونـية
(كي كــارد) لــتــقــلــيل الــتــالف من
الــنــقــد. وقــال االمــ لـ(الــزمـان)
امس ان (العملة احملـلية مر على
اصدارها اكثر من عـقد ما تسبب
بتلف كمـيات كبيـرة منها نـتيجة
ــواطـنـ طـوال لـتــداولـهـا بـ ا
ــاضـيــة وهـذا االمـر الـســنـوات ا
بخالف مـا هو في الـدول االخرى
اذ تـــقـــوم بـــســــحب الـــتـــالف كل
خــمس ســنـوات) واشـار الى ان
(خــطـوة الــبـنك ايــجـابــيـة تــلـبي
ــواطن بــرغم حــاجــة الــسـوق وا
تـأخـرهـا كــون الـعـمالت احملـلـيـة
الــصـغــيــرة اصـبــحت شــحـيــحـة
ومعظمها تالف) واوضح االم
ان (تــقــويــة الــعــمــلــة والــديــنــار
الـــعـــراقـي في الـــوقت احلـــاضـــر
الــذي تــشــهــد فـيـه بـعـض الـدول
تــدهــورا اقــتــصــاديــا يــؤدي الى
انـتـعاش اقـتـصـاد الـعـراق وعلى

الــبــنك ضــرورة االنــتــبــاه لــهــذه
ــسـألــة احلـســاسـة) وتـابع ان ا
(العـراق ولالسف مـازال متـخلـفا
ـالـية في اسـتـخـدام الـبـطـاقـات ا
االلـكتـرونـيـة في الـتـعـامالت مثل
الكي كـارد وغيـرها الـتي حتتوي
صرفي للشخص على احلساب ا
ويـستـطـيع من خاللـهـا الـتـسوق
ـعـنـي من اي جـهة  لـذا عـلى ا
الــتـشـجــيع عـلـى اسـتـخــدام تـلك
الـبـطاقـات لـلـحـفاظ عـلى الـعـمـلة

من التلف).
قبل طرح ويعتزم البنك الـشهر ا
كميـات كبيرة من الـعملـة احمللية
ذات الـــفــئــات الــصـــغــيــرة.وقــال

احملافظ علي الـعالق في تصريح
امـس ان (الــــبــــنك وضع خــــطــــة
مــحـــكــمـــة لـــتــعـــويض الـــســوق
بـالـفـئــات الـصـغـيـرة من الـعـمـلـة
قبل احمللية اذ سيطرح الشهر ا
كـمــيـات كـبــيـرة وهـائـلــة مـنـهـا)
مــشــيــرا الى ان (تــلك الــكــمــيـات
سـتـلـبي حـاجـة الـسـوق احملـلـيـة
لــتـــلـك الــفـــئـــات من الـــعـــمـــلــة)
واضـــاف ان (الـــبـــنك مـــســـتـــمــر
بــاســتــقــبــال الــعــمالت احملــلــيـة
واطن واستبدالها التالفة من ا
بـالـعــمالت اجلـديـدة) ولـفت الى
(وجــود جلــنــة مــخــتــصــة تــقـوم
بــــفـــــحـص االوراق الــــتـــــالـــــفــــة
وسالمــــــتـــــهـــــا مـن الـــــتـــــزويـــــر
والــــتالعـب). كـــمــــا قـــرر الــــبـــنك
شيدة حديثاً تخصيص بنايـته ا
في محافظة البصرة لرعاية ذوي
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة. وقــال
الــنــاطق الــرســمي بــأسم الــبــنك
باسم عبد الهادي حسن في بيان
امـس إن (الـــــــبــــــنـك وفـي إطــــــار
توجهاته اخلـاصة بدعم احلاالت
اإلنسـانـية واجملـتـمعـيـة خصص
ـــشــيـــدة حــديـــثــا في بــنـــايــته ا
البصرة لرعاية األطفال والشباب
ذوي االحــــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة

لالعمار من 6 الى  18 سنة).
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رأى اخلـبـيـر االمـني عـمـاد عـلـو
ـــتـــحـــدة ان ابـــراز الـــواليـــات ا
االمريكية لـنفقات احلروب التي
خاضـتها مـنذ احداث  11ايلول
2001 هـي مــــــحـــــاولــــــة لــــــدفع
الشـركاء لـتحـمل جزء من اعـباء
تـــلك اخلـــســـائـــر . وقـــال عـــلـــو
لـ(الـــــــزمــــــــان) امس ان (االدارة
االمــريــكــيــة حتــاول ابــراز تــلك
التـكـاليف الـناجتـة عن احلروب
الـتي خـاضتـهـا في افـغانـسـتان
والــعـراق وســوريــا او احلـروب
االخـــيـــرة ضــــد االرهـــاب لـــدفع
الــشـركـاء لـتـحــمل جـزء من تـلك
اخلسائر) واضاف ان (الرئيس
دونـالـد تـرامب يـحـاول ان يـركز
دائما على شركائه االوربي او
في مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق االوسط
ـــســــانـــدة واشـــنـــطـن في تـــلك
التكاليف التي يظن بأنها دفعت
نــيـابــة عن الــعـالم خلــوض تـلك
احلــــروب مـن اجل الــــدفــــاع عن

صالح الدولية وتأم خطوط ا
واصالت وكذلك منابع النقل وا
الــنــفط الــتي يــســتــفــيــد مــنــهـا
الـعـالم). وكـشـفت وزارة الـدفـاع
ـتـحدة األمـريكـيـة أن الـواليات ا
نـدلعة منذ أنفقت في حـروبها ا
هـجـمات  11 أيـلـول عام 2001
أكـثر من  1.5 تـرلـيـون دوالر ما
يعـادل ميـزانيـة دولة كـبرى مثل
ـدة  5 سـنـوات.وذكـرت ـانـيـا  أ
الوزارة في تقرير أمس أن (هذه
الــنـفـقــات تـشـمـل حـروب الـعـزم
الــصــلب فـي ســوريــا والــعــراق
اخملــــصـــصــــة حملـــاربــــة داعش
وحارس احلريـة في أفغانـستان
والنـسر نـوبل اخملصـصة لألمن
ـتـحـدة الـداخـلي في الـواليـات ا
وكندا والـتي تصل تكلـفتها إلى
 185ملـيار دوالر)  مشـيرا الى
ان (تــلك احلــصص تـتــوزع بـ
 134 مـــلــيـــار دوالر لـــعــمـــلـــيــة
أفغانـستان و 27 مليـار لعمـلية
األمن الــــداخــــلـي في أمــــيــــركـــا
ـكافحة الشمـالية و  23 مليارا 

داعـش في ســـوريـــا والـــعــراق)
مــبـيـنـا ان (هــذه األمـوال تـذهب
عدات نحو الـتدريبـات وشراء ا
وصــــيـــانـــتــــهـــا وكــــذلك رواتب
ـــســـلــحـــة ونــفـــقــات الـــقــوات ا
لــوجــســتــيــة أخــرى). يــذكــر أن
حــرب أفــغــانــســتــان هي أطــول
احلـــــروب الــــتي خـــــاضــــتــــهــــا
ــتـــحــدة مــنـــذ تــلك الــواليـــات ا
االحداث  إذ أنها مـستمـرة منذ
ومــــازالت أواخــــر عــــام  2001 
مــســتـمــرة حــتى اآلن وبـوتــيـرة
ـــا ســبـق مع تــصـــاعــد أعــلى 
هــجـمـات حـركــة طـالـبـان. وكـان
وزيـر الـدفـاع األمـريـكي جـيـمس
مـــاتـــيس قـــد نـــاقش األســـبــوع
ــاضي مــحــادثــات الــسالم مع ا
طــالـبــان أمال في إنــهـاء احلـرب
الطويـلة هنـاك . الى ذلك منحت
الـوزارة مـيـدالـيـة لـطـيـار حـربي
أمريكي إلسقاطه مـقاتلة سورية
ـاضي . في ريف الــرقـة الــعـام ا
وقالت وسائل اعالم امريكية ان
(قــائـــد مـــقــاتـــلــة اف  18مــايك

ـــيل الـــذي أســـقط طـــائــرة تـــر
حـــــربــــيــــة ســــوريــــة من طــــراز
ســـــوخـــــوي- 22 فـي  الـــــعـــــام
ـاضـي حــصل عــلى مــيــدالــيـة ا
الـصــلـيـب الـطــائـر الــتي تُــمـنح
للـطيـارين احلربيـ األمريـكي
تقديـرا لبطولـتهم أو إجنازاتهم
االسـتـثنـائـية أثـنـاء التـحـليـقات
الـقــتـالـيـة) الفـتــة الى ان (قـائـد
الــطـيــران الـبــحـري فـي الـقـوات
األمـريــكــيــة األمــيــرال ديـفــولف
ــيــدالــيـة مــيــلــر الــثــالث مــنح ا
لــلـطـيـار أثـنــاء مـؤتـمـر عـقـد في
واليـة نـيــفـادا). من جـهـة اخـرى
أعـلــنت وزارة الـدفـاع الـعـراقـيـة
عـن تـســمـيــة الـتــحــالف الـدولي
للجنرال الكـامرا قائدا جديدا له
في الـــعــــراق وســـوريـــا.وقـــالت
الــــــوزارة فـي بــــــيـــــــان امس إن
(رئــيس أركـان اجلــيش الــفـريق
ي أول الـــركن عـــثـــمـــان الــغـــا
استقبل الكامرا وسلفه اجلنرال
بـول فـانك) وأضـاف أنه (جـرى
خالل الـلــقـاء الـتـأكـيـد عـلى دعم

وإســــنـــاد الــــتــــحـــالـف الـــدولي
للعـراق في حربه ضد اإلرهاب)
ي على (عمل فانك واشاد الغا
خالل مـــدة عـــمـــله فـي الـــعــراق
والـــــتي أثـــــمـــــرت الـــــتـــــعــــاون
والـتـنــسـيق وتـقـد كل أشـكـال
الـــدعم كـــمـــا تـــمـــنى لـالكـــامــرا
ــوفـقــيــة في عــمـله الـنــجــاح وا

اجلديد). 
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ــنـاطق كــشـفت جلــنـة اعــمـار ا
ــــوصل عن ــــتــــضــــررة فـي ا ا
تـخصيص عـشرة مالي دوالر
من الـيـونـسكـو العـمار جـامـعة
ـوصل بـالـكـامل. وقـال رئيس ا
الــلـــجــنــة مــزاحم اخلــيــاط في
تــــصـــريـح صـــحــــفي امس ان
(الــيــونــســكــو وخالل مــؤتــمـر
ــــنــــعـــقــــد مــــوخـــرا بــــاريس ا
خـصـصت نـحـو عـشـرة مالي
دوالر كــمـنـحـة العـمـار جـامـعـة
ــوصل وتـشــمل كــلـيـة االداب ا
والـــعــلــوم اضـــافــة الى وحــدة
الـــدراســــات االســـتـــشـــراقـــيـــة
واخملــتـبـرات ايـضـا). وأضـاف
ان (االعـمار سيبدأ خالل االيام
ـــشــاركــة شــركــات ـــقــبــلــة  ا
عـراقية وأجنبـية). من جانبها
ــــــديـــــرة الـــــعـــــامـــــة ذكـــــرت ا
لـــلــيــونــســكــو أودري أزوالي
ـنـظـمـة خالل مــؤتـمـر عـقـدته ا
بــــالـــشــــراكـــة مـع احلـــكــــومـــة
الـــعـــراقـــيـــة فـي الـــعـــاصـــمــة
الـفرنسـية باريس ان (األحداث
ــوصل تــهم الــتـي وقــعت في ا

الشـاعة ثقـافة الكـراهية  فضال
عـن عـرض فــلم وثـائــقي اعـدته
ـؤسسة وحـمل عنوان (امراء ا
الــــكــــراهــــيـــة ) الســــتــــبــــيـــان
ـــكن ان الـــتـــاثــــيـــرات الـــتي 
ـنـابر تـنـشـاهـا بـعض خـطـب ا
الـدينية بشان خـطاب الكراهية
ــشــاركــون في حــيـث تــفــاعل ا
ـديـنة .. مع ـقـامـة بـا الـورش ا
ـادة االعالمية التي  تضمنها ا
الوثائقي ليؤكدوا ان  ما تبناه
الـفـلم الـوثـائـقي يـقـارب تـمـاما
طــروحـاتــهم وافــكـارهم بــشـان
ـنـصات الـتي تروج لـلخـطاب ا
الــذي يــعــنى بــاشـاعــة ثــقــافـة
الــــــعـــــنف واقــــــصـــــاء االخـــــر
وتــهــمـيــشه مــشــددين عـلى ان
ــطــلـوب هــو اشــاعـة خــطـاب ا
لـلمحبـة يقبل باحـتضان االخر
دون الـتــعـمق بـخـلـفـيـاته الـتي
يــنـــتــمي لــهــا ســواء من خالل
ـــــذهب اجلـــــنس او الـــــدين وا
ـعـتقـد خصـوصـا في مديـنة وا
ــوصل الــتي حتـتــاج تـظــافـر ا
ــكـــونــات العــادة مــا جـــمــيع ا
ـتــطـرفـة دمــرته الـعــصـابــات ا

واحلـــــرب.

لـلتنميـة الثقافيـة واالعالمية اقامة
ــتـــخـــصــصـــة بـــرصــد ورشـــهـــا ا
وحتـليل خـطابات الـكراهـية  حيث
ـدينة اقـامت سلـسلـة من الورش 
ــوصـل  مــســتــقــطــبــة نــحــو 60 ا
نـاشـطا لـلوقـوف على الـية الـرصد
والـتـحـلـيل والـكـشف عن خـطـابات
الــكـراهــيــة الـتي بــاتت تــوفـر لــهـا
ـواقع ـنـاسـبـة عـدد من ا الـبـيـئـة ا
ـنــابــر الـديــنــيـة االلــكــتـرونــيــة وا
ــــــواقـع الــــــتـــــــواصل اضـــــــافــــــة 

االجتماعي .
واحـتـضنت قـاعة مـقـهى (قنـطرة )
الــثـقـافي هـذه الـورش الـتي شـارك
فـيها اعالميون وصحفيون وكتاب
وادبـاء  اضـافـة لـنـخب مـثـقـفـة من
ــديــنـة وخملــتـلـف االعـمــار ولـكال ا
اجلـنـسـ  حيث تـلـقـوا معـلـومات
فـي هـــذا الــــشـــان اوجــــزهــــا لـــهم
االعـالمي ســامـــر الــيــاس ســـعــيــد
مـستعيـنا بدليل مواجـهة خطابات
ـؤسسة الـكراهيـة  الذي اصدرته ا
ركز الوطني بـالتزامن مع اطالق ا
ـواجهـة خطابـات الكراهـية فضال
اذج  مـسـتـنـبـطـة من مـواقع عـن 
الـتواصل االجتـماعي حول  بعض
اخلـطـابـات االعالمـيـة الـتي تـهدف

ـوصل بعد ثـاني جامع يُـبنى في ا
اجلـــامع األمــوي وأعــيــد إعــمــاره
عـدة مرات كـانت آخـرها عام1944
ــنــارتهِ وكــان اجلــامع يــشــتــهــر 
احملـــدَّبـــة نــحـــو الـــشـــرق وكــانت
ـتـبـقي في مـكانه اجلـزء الـوحـيد ا
مـن البناء األصلي وعادة ما تقرن
ـوصـل وتـعد كـلـمـة احلـدبـاء مع ا
ـــــنـــــارة أحــــد أبـــــرز آثـــــارهــــا). ا
وواصــــلت مــــؤســـســــة مـــســـارات

لـتـرمـيمـهـا جـامع الـنوري الـكـبـير
وصل ومـأذنته ومكـتبة جـامعة ا
ومـرقـد النـبي يـونس علـيه السالم
وان جـامع النـوري الكبـير هو من
مـسـاجد الـعراق الـتاريـخيـة ويقع
فـي اجلانب الغربي للموصل بناه
نـــــور الـــــديـن زنـــــكي فـي الـــــقــــرن
الــســادس الـهــجـري أي أن عــمـره

يناهز  9 قرون).
واشــار الــبــيــان ان (اجلــامع يــعـد

ـدينة اإلنـسانـية جـمعـاء وإعادة ا
ـا كـانت عـليه في الـسـابق كنـقـطة
الــتـــقــاء لــلــعــديـــد من الــثــقــافــات
واحلـضـارات مسـؤولـية اجلـميع).
وأشـــارت الـى أنـــهم حتـــركـــوا من
أجـل إعـــادة إعــــمــــار أهم مــــعــــالم
ـــديــنـــة وفي مــقـــدمــتــهـــا جــامع ا

النوري الكبير).
 مـبـيـنة أن (الـيـونـسكـو تـهدف من
ــوصل هــذا خـالل إعــادة إعــمــار ا
الـعــام لـلـفت االنـتـبـاه إلى اجلـانب
ـدينـة أيـضـاً). الى اإلنـسـاني فـي ا
ذلـك قــال وكــيـل وزارة الــثـــقــافــة
قــيس رشـيـد إن (أكـثـر من خـمـسـة
آالف مــبـنـى  تـدمــيـرهــا من قـبل
عـصابـات داعش االرهابـية بـينـها
سـاجـد والكـنائس عـدد كـبيـر من ا

وصل). با
ودعـا رشـيـد (اجملـتمـع الدولي إلى
تـقد الدعم للمشاريع التي حتقق
تــقـدمـا فـي اجملـاالت الـتــعـلـيــمـيـة
ـوصل عـلى والــثـقـافـيــة وإدراج ا
ي للـيونـسكو قـائمـة التـراث العـا
ـــــــبـــــــانـي واآلثــــــار وتـــــــرمـــــــيم ا
الــتــاريــخــيـة) وتـابع ان (مـن  ب
ـدرجـة عـلى األمـاكـن الـتـاريـخـيـة ا
قـــائــمـــة أولـــويــات الـــيـــونــســـكــو
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الــوسـطى صـحـوا مع ظـهــور بـعض الـغـيـوم  و درجـات
احلـــرارة تــنــخــفـض قــلــيال ) وتــابع الــبـــيــان (امــا في
الـشــمـالـيـة  ســيـكـون طــقس صـحـوا مع انــخـفـاض في
درجـات احلـرارة و الـريـاح شـمـاليـة غـربـيـة خـفـيـفة الى
مـعـتــدلـة الـسـرعـة وفي اجلــنـوبـيـة ســيـكـون صـحـوا مع
انــخـفـاض في درجـات احلـرارة). فـيــمـا قـال عـلـمـاء إن
عاصـفـة شـمسـيـة قـد تـضرب الـغالف اجلـوي الـثالثاء
ـصـادر الـطـاقـة وتـؤثـر على ـكن أن تـضـر  قـبل  و ا
أجهـزة التلفزيون الفضائـية.واضاف العلماء ان ( فتحة
ضخـمة ظهرت في الشمس مع بـروز شفق قطبي كبير
ـمــلـكـة ســيـغــطى مـسـاحــات من أمـيــركـا الـشــمـالــيـة وا
ـتحدة) واوضـحوا ان (الـشفق الـقطبي هـو مزيج من ا
األلـوان اخلالبـة الـتي تـتـشـكل عـلى الـقـطـبـ الـشـمالي
واجلنـوبي للكـرة األرضية ويـعد  من الظـواهر اجلمـيلة
الـتي تضـفي البـهـجة عـلى ناظـرها) وحـذر الـعلـماء من
أن (العـاصـفة الـشـمـسيـة قـد تـؤثر عـلى سـطح الـكوكب
مثل أنظمة  –جي.  بي . إس - واإلشـارات الالسلكية
وتــزعـج كــذلـك شـــركــات الـــطـــيـــران). وحــددت اإلدارة
الوطـنية للمحـيطات والغالف اجلوي  مسـتوى العاصفة
الـشــمــســيـة في  G2الــذي يــعـد مــعــتـدال  مــقــارنـة مع
ـستـوى الرابع واخلامس) مـتوقعـة ان (تكون عـاصفة ا

عادية وبسيطة إلى حد ما).
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تــــوقـــعت الــــنـــائـــبــــة عن حتـــالف
سـائرون مـاجدة الـتمـيمي وصول
ـباحـثات ب الـكتل الى اتـفاقات ا
اولــيــة  حلـسم اخــتــيـار مــرشـحي
ـــنــاصب الـــرئــاســـات الــثالث في
ـقـبل ـان االسـبـوع ا جــلـسـة الـبـر
فــــيــــمــــا تــــبــــادل االمــــريــــكــــيـــون
وااليـــــرانـــــيـــــون الـــــتـــــهـــــديــــدات
واالتــهــامــات بــعــد االحـداث الــتي
شــهـدتـهـا الـبـصـرة وحـرق مـقـرات
حـكومية وحـزبية. وقالت الـتميمي
لـ (الــزمـان) امس ان (ابـواب كـتـلـة
االصـالح واالعـمـار مـفـتـوحـة امـام
االخـــرين من الـــذين يــتـــفــقــون مع
رؤيـــتــنـــا لــلـــبــرنـــامج احلـــكــومي
بـاحثات مـستمـرة بشأن والتـزال ا
اخـتـيـار الـرئـاسـات الـثـالث كـونـنا
مــــحــــددين بـــســــقف دســــتـــوري)
ــان واضـــافت ان (جـــلـــســة الـــبـــر
ـقــبل سـتــشـهــد حـسم االســبــوع ا
ـان ونـائـبيه مـوضـوع رئـيس الـبر
وبـعـدهـا حـسم مـنـصـبي رئـاسـتي
الــوزراء واجلــمـهــوريـة) وكــشـفت
الـتـميـمي عن (قـرب اعالن النـتائج
قبلة الـنهائية وسـتكون اجللسـة ا
حـــاســمــة لــتــشـــكــيل احلــكــومــة)
وبـشأن فيتو زعيم التيار الصدري
مـــقـــتـــدى الــصـــدر عـــلى تـــرشــيح
الــقـيـادي في حــزب الـدعـوة طـارق
جنـم اشارت الى (عدم معـرفتها او
امــتالكــهـا مــعــلـومــات بـشــأن هـذا
ــوضــوع). وذكــرت تــقــاريــر بــأن ا
نصب الـصدر رفض ترشـيح جنم 
ـقـبـلـة انـطالقا رئـاسـة احلـكـومـة ا

مـن مـــبــــدأ حتـــالف ســــائـــرون في
حتـقيق االصالح ونبذ احملاصصة
ـقـبـلة. في فـي تشـكـيل احلـكـومـة ا
غـــضـــون ذلك  افـــاد مـــصـــدر بــأن
الـــصـــدر ورئــيس حتـــالف الـــفــتح
هـادي العامري اتفقا على االسراع
بـــتــشــكــيل احلـــكــومــة وتــســمــيــة
صدر في الـرئاسات الثالث.وقال ا
تـصـريح ان (اجلـانـب اتـفـقـا على
االســــراع بـــتـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة
وتـــســمـــيــة الـــرئــاســـات الــثالث)
مـــشــيــرا الى (انــهــمــا شــددا عــلى
ضـــرورة االلــتــزام بــالـــتــوقــيــتــات
الـــدســـتـــوريـــة والـــصـــفــات الـــتي
رجعية لشخص رئيس وضـعتها ا
ــقـــبل). من جـــهــته رأى الـــوزراء ا
الـقـيادي في سـائـرون النـائب رائد
فــهـمي ان جــمـيع احلــوارات الـتي
جتـري ب كـتلـته والفـتح لم تصل
ـوقع.وقال الـى مسـتـوى االتـفـاق ا
فـــهــمي في تـــصــريح امس ان (اي
تـفاهمات او حـوارات جتري بشأن
شــكـل الــكــتــلــة االكــبــر ســواء بـ
ســـائـــرون والــفـــتح او اي اطــراف
اخـــرى يـــنـــبـــغي ان التـــســـتــثـــني
ائـتالف الـنـصـر كـونه جـزءا مـهـما
مـن حتـــالف االصالح واالعـــمـــار)
مــبـيـنـا ان (مـاجـرى داخل مـجـلس
الـنواب كان موجها جتـاه الكابينة
احلـكوميـة كسلطـة تنفـيذية وليس
جتـاه الـنـصـر) واضـاف فـهـمي ان
(احلـــــوارات الــــتي جتـــــري لــــيس
بـالضرورة ان تـكون لتـشكيـل كتلة
جــديـدة فـقـد تـكـون لـلـوصـول الى
تــوافــقـات بــشـان شــكل احلـكــومـة
اجلـــــديــــدة والــــشـــــروط الــــواجب
تــوفـرهـا بـشــخص رئـيس مـجـلس
الــــوزراء) وتــــابـع ان (احلـــوارات
الــتي جتــرى حــالـيــا مع الــفـتح لم
وقع). تصل الى مستوى االتفاق ا
واتــهم عـضـو ائــتالف الـنـصـر عن
مــحـافــظـة الــبـصــرة عـلـي خـمـاس
أطـرافاً لم يسمها باستغالل األزمة
الـتي تمر بها احملـافظة الستهداف
رئـــيس الــوزراء حــيــدر الــعــبــادي
وعـــرقــلــة حـــصــوله عـــلى رئــاســة
الـوزراء لواليـة ثانـية.وقـال خماس
فـي تـــصـــريح إن (هـــنـــاك أطـــرافــاً
ـاء الــعــكـر حتــاول االصــطـيــاد بــا
واالســـتــفـــادة من الــظـــروف الــتي
مرت بها البصرة من سوء خدمات

ياه وتظـاهرات لتحقيق وتـلوث با
مــكــاسب ســيــاســيــة واســتــهـداف

وتسقيط شخص العبادي).
 بــــدوره  اشــــار عــــضـــو حتــــالف
الـــبــنــاء فــاضـل الــفــتالوي الى أن
ـرجعـية مـن الشـخصـيات مـوقف ا
ـنـصـب رئـيس الـوزراء ــرشـحــة  ا
أغـلق االبـواب أمـام اتـكـاء الـبعض
لـلـتمـسك بـالسـلطـة وقـلب الطـاولة
عـلى واشنـطن. واكد الـفتالوي في
تــــصـــريح امس إن (مــــا اعـــلـــنـــته
ـــرجـــعـــيــة اغـــلق االبـــواب امــام ا
جـميع التفسيرات التي اتكأ عليها
الــبـعض لـلـتـمـسك بـالـسـلـطـة كـمـا
قــــلـــبـت الـــطـــاولــــة عـــلى جــــمـــيع
مـخططـات واشنطن في رسم شكل

قبلة). احلكومة ا
مــوضـحـا أن (الــقـوى الـســيـاسـيـة
عـلـيـهـا اخـتـيـار شـخـصـيـة نـزيـهـة

وقـويـة وقـادرة عـلى ايـصـال الـبـلد
الـى بــر االمـــان). الى ذلك  كـــشف
رئـيس السن مـحمـد علي زيني عن
ـرشـحـ لـرئـاسـة آلـيـة إنـتـخـاب ا

مجلس النواب.
وقــال زيــني انه (ســيـجــري عـرض
ـرشـحـة لـلـتـصـويت في األسـمـاء ا
سـلّة واحدة الخـتيار واحـد منهم).
واتهم النائب السابق عن محافظة
صـالح الــدين مــشــعــان اجلــبـوري
بــعض الـنـازحـ بـبـيع اصـواتـهم

اضية.  في االنتخابات ا
ونـشـر اجلبـوري في صـفحـته على
فيسبوك مقطع فيديو من ارشيفيه
عـــلق عــلــيه (جنـــوت من الــقــصف
وااللـغام بأعجوبـة اليصال الطعام
الـى مجـمـوعة مـن النـازحـ الذين
بــأعـوا في االنـتـخـابـات اصـواتـهم
لــلــفــاســدين والــســراق) عــلـى حـد

قــــوله.  في غـــضــــون ذلك حـــمـــلت
ـتحـدة االمـيركـيـةايران الـواليـات ا
مــسـؤولـيـة أي هــجـوم في الـعـراق
يـــــؤدي إلى وقــــوع إصــــابــــات في
صـــفـــوف أمـــريـــكـــيـــ أو إحلـــاق

خسائر في منشأتها. 
ـتــحـدثــة بـاسم الــرئـاسـة وقــالت ا
األمــريـكـيـة ســارة سـانـدرز (حتـمل
تحدة طهران مسؤولية الواليات ا
أي هــــجـــوم ســـيــــؤدي إلى وقـــوع
إصـابـات في صـفوف مـوظـفيـنا أو
رافق العامة األمريكية) أضـرار با
الفــتــة الـى ان (أمــريــكــا ســــــــتـرد
بــــقـــوة وحــــزم حلـــمــــايـــة حــــيـــاة

 .( األمريكي
وردت وزارة اخلــارجـيـة االيـرانـيـة
عــلى الــبــيـان الــصــادر عن الــبـيت
االبـيض بخصوص أعـمال الشغب
الـتي شـهـدتـهـا مـحـافـظـة الـبـصرة

بـانه يـفـتـقد ألي مـصـداقـية ومـثـير
ــتــحــدث بــاسم لــلــحــيــرة. وقــال ا
الـوزارة بـهرام قـاسـمي إن (البـيان
الـصـادر عن الـبيت االبـيض بـشأن
أعـــمــال الــشــغب الــتي شــهــدتــهــا
الـبـصـرة يفـتـقـد إلى اي مصـداقـية
وهـو مثير للحـيرة ومحرض وغير
مـسـؤول) مـؤكـدا ان (الـسـيـاسـات
مـارسـات التي ـثـيـرة للـتـوتـر وا ا
تـنطـوي على التـدخالت العـدوانية
لـالدارة االمــريـــكــيـــة هي الـــســبب
الـرئيـسي لعـدم االستقـرار واعمال
الـعـنف واثـارة الـتوتـرات والـفـرقة

نطقة). في ا
 وكـان السفيـر االيراني لدى بغداد
ايــرج مــسـجــدي قـد اعــاد افـتــتـاح
مــبـنى جـديـد لـقـنـصـلـيـة بالده في
الــبــصــرة بــعــد أيــام عــلـى إحـراق

متظاهرين للمقر السابق.
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ضربت هـزة ارضيـة خـفيـفة ضـربت  مديـنة حـلبـجة في
اقلـيم كردستان  وقـال قسم الرصد الـزلزالي في هيئة
العامة لالنواء اجلوية ان (االهالي لم يشعروا بها فيما
توقع  عـلـمـاء إن عـاصفـة شـمـسيـة قـد تـضـرب الغالف
ــصـادر ــكن أن تــضــر  ــقــبل و اجلــوي الــثالثــاء ا
الطـاقة وتؤثر عـلى أجهزة التلـفزيون الفـضائية). وقالت
مـديرة الـقـسم هـدى عـبـاس في تـصريـح امس ان (هزة
ارضيـة بقـوة ثالث درجات عـلى مقيـاس ريخـتر ضربت
شمـال غرب حلبـجة وتبعـد عن احلدود العراقـية خمسة
ديـنة  لم يـشعروا كـيلـو مترات) واضـافت ان (اهالي ا
ي اخلـاص بـرصـد ـوقع  الـعـا بـتـاثــيـر الـهـزة).و ذكـر ا
الـزالزل في بيان امس ان (زلزاال ضرب حدود محافظة
الـسـلـيـمـانـيـة) واضـاف ان ( قـوة الـزلـزال بـلـغت ثالث
درجـات عــلى مـقـيــاس ريـخـتــر دون خـسـائــر بـشـريـة).
ـاضــيــة هـزات ــدة ا وشـهــد اقــلــيم كـردســتــان خالل ا
ارضـــيـــة عـــدة  ادت فـي بـــعض االحــــيـــان الى وقـــوع
اضرار مـادية كبيرة.فـيما  توقـعت الهيئة في بـيان تلقته
(الزمـان ) امس ( أستمرار الرياح شمالية غربية خالل
الـنــهــار وســكــونــهــا لــيال  مع انــخــفـاض فـي درجـات
ــنـطـقـة احلـرارة ويــكـون الـطــقس الـيـوم اخلــمـيس في ا
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قـــال حـــســـ جـــابـــري أنـــصـــاري
ـساعـد اخلاص لـوزير اخلـارجية ا
اإليـــراني امس إن إيــران تـــشــاطــر
ـتـحـدة قـلقـهـا إزاء احـتـمال األ ا
وقـوع كارثـة إنسـانيـة في محـافظة
إدلـب الـســوريــة وإنـهــا ســتــسـعى

لتفاديها.
وأضـاف لـلـصحـفـي عـنـد وصوله
إلـى جـــنـــيف إلجــــراء مـــحـــادثـــات
ـتـحـدة بـخـصوص تـرعـاهـا األ ا
تــشـكــيل جلـنـة دســتـوريــة سـوريـة
(نـحن أيضا نشعر بالقلق. سنعمل

على عدم حدوث ذلك).
تحدة ويـستضـيف مبعـوث األ ا
اخلــاص إلى ســوريـا ســتـافـان دي
مـيـسـتـورا مـحـادثـات جـنـيف الـتي
يــشــارك فـيــهــا أيــضـا مــســؤولـون

روس وأتراك.
وقــال الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب
أردوغـان الثالثـاء إن الهـجوم الذي
تــنــفـذه احلــكـومــة الــسـوريــة عـلى
إدلب ســيـسـبب مـخــاطـر إنـسـانـيـة
وأمـــــنــــيــــة لـــــتــــركـــــيــــا وأوروبــــا

وغيرهــــما.
وفـي مـقـال نــشـرتـه صـحــيـفـة وول
ســـتــريت جــورنــال دعــا أردوغــان
اجملــتـمـع الـدولي أيــضـا لــلـتــحـرك
بـشأن إدلب آخـر معقـل للمـعارضة

فـي سـوريــا وحــذر من أن (الــعـالم
بــأكـمـلـه سـيـدفع الــثـمن) إذا حـدث

غير ذلك.
وذكــر أردوغــان الــذي اجــتــمع مع
نـــظــيـــريه الــروسـي واإليــراني في
اضي طـهران خالل قمة األسبوع ا
أن روسـيـا وإيـران مـسـؤولـتـان عن
احلـــيــلـــولــة دون وقـــوع الــكـــارثــة

اإلنسانية في إدلب.
فـيـما  قـال جون بـولـتون مـستـشار
الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد تـرامب
لـألمن الـــقــــومي يــــوم االثـــنـــ إن
ــتــحــدة وبــريــطــانــيــا الــواليـــات ا
وفـرنـسـا اتفـقت عـلى أن اسـتـخدام
سـوريـا لألسـلـحـة الـكـيـمـاويـة مـرة
أخـــــرى ســــيــــؤدي إلى ”رد أقــــوى
بــكــثــيـر “مـن الــضــربــات اجلــويـة

السابقة.
وقــــال بــــولــــتــــون خالل رده عــــلى
أســئـلــة في أعـقــاب خـطــاب بـشـأن
الــســيــاســة ”ســعــيــنــا لــتــوصــيل
ـاضية الـرسالة في األيـام القلـيلة ا
بــأنـه إذا  اســتــخــدام األســلــحـة
الـكيماويـة للمرة الـثالثة فـسيكون

الرد أشد بكثير.“
ــكــنـــني الــقـــول إنــنــا وأضـــاف (
أجـرينا مـشاورات مع البريـطاني
والـفرنسـي الذين انـضموا إلـينا
في الـضربة الثـانية واتفـقوا معنا
أيـضـا عـلى أن اسـتخـدام األسـلـحة

الـكيمـاوية مرة أخـرى سيؤدي إلى
رد أقوى بكثير).

وقــال مــســؤولــون أمــريــكـيــون في
ـاضـيـة إن لـديـهم األيـام الـقـلـيـلـة ا
أدلــــة عـــلـى أن قـــوات احلــــكـــومـــة
الـسـوريـة جتـهـز أسلـحـة كـيـمـاوية
قـبل هـجـوم عـلى مـنـطـقـة خـاضـعة
ــســلــحــة في إدلب لــلــمـــعــارضــة ا

بشمال غرب البالد.
وكــان اجلــنــرال جــوزيف دانــفـورد
رئــيس هــيـئــة األركــان األمـريــكــيـة
ـشتركـة قال للـصحفـي األسبوع ا
اضي إنه يشارك في حوار دوري ا
مـع البيت األبيض بشأن اخليارات
الــعـســكــريـة إذا جتــاهـلت ســوريـا
الـتحذيرات األمريكية من استخدام

أسلحة كيماوية.
ويــحـشـد الـرئـيـس الـسـوري بـشـار
األسـد جيشه وقـوات متحـالفة معه
عــلى خـطـوط الـقــتـال األمـامـيـة في
شـــمـــال غـــرب الـــبالد وانـــضـــمت
الـطـائـرات الـروسيـة إلى احلـكـومة
ـعارضـة هنـاك تمـهيدا في قـصف ا
لـهــجـوم مـتـوقع عـلى نـطـاق واسع

على الرغم من اعتراضات تركيا.
وقـال بولـتون بـعد خـطاب نـدد فيه
بـاحملكمة اجلنائـية الدولية إن عدم
حتـرك احملـكـمة لـلـرد على هـجـمات
كيماوية سابقة دليل على أنها غير

فعالة في ردع جرائم احلرب.
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اودى انــفــجــار اجــرامي وقـع قـرب
مـطـعم شـعـبي في مـحـافـظة صالح
الـدين بـحياة  5 واصـابة نـحو 32
اخــرين بــحــسب احلــصـيــلــة الـتي
اعلنت عنها وزارة الصحة والبيئة
وقــال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(عـجلة مفخخة انفجرت  يوم امس
قـــرب مــطــعم الـــقــلــعـــة في قــضــاء
احلـجاج شـمال تـكريت ما ادى الى
مـقتل شخص واصابة ستة اخرين
بـجـروح مـتـفـاوتـة) واشـار الى ان
توقع (هـذه احلصليـة اولية ومن ا
ان تـشهـد ارتفـاعا) وتـابع ان (قوة
امـنية طـوقت مكان احلـادث ونقلت
ــصــابــ الى مــســتــشــفى قــريب ا
لــتـلـقي الـعالج واجلـثث الى الـطب
ــتـحـدث الــعـدلي). بـدوره  اعــلن ا
بـــأسـم الـــوزارة ســـيف الـــبـــدر عن
حـصـيـلة الـتـفـجيـر الـتي بـلغت 37
بـ شـهيـد وجـريح.واكد الـبدر في
تـصريح امس ان (حـصيلـة انفجار
ـفـخـخة الـتي اسـتـهدفت الـعـجـلة ا

ـطـعم بلـغت خـمـسة شـهداء و32 ا
جـريحـا). وكانت الـوزارة قد افادت
بـأستشـهاد شخص واصـابة اربعة
اخـرين في تـفـجـيـر انـتـحـاري امام
بـوابــة مـسـتـشـفى مـديـنـة  حـديـثـة
الــتــابــعــة حملـافــظــة االنــبــار.وقـال
مـــصـــدر في الـــوزارة في بـــيــان ان
(ارهـابيا يرتدي حـزاماً ناسفاً اقدم
عــلى تــفــجــيـر نــفــسه امــام بــوابـة
ـسـتـشفـى ما ادى الى اسـتـشـهاد ا
شــــــخص واصــــــابـــــة  4 اخــــــرين
بـجـروح مخـتـلفـة). من جـهته  اكـد
مــركـز االعالم األمــني ان ( الـقـوات
سـتشفى ـكلفـة بحمـاية ا األمـنية ا
تــصـدت الرهـابي انــتـحـاري حـاول
ستـشفى وبعد الـتقرب من بـوابة ا
مـحاصرته مـن قبل القـوات األمنية
عمد إلى تفجير نفسه) وأشار الى

ان (االنـفـجـار أسـفر عن اسـتـشـهاد
مـدني وإصابة  4 آخـرين جـراحهم

بسيطة).
وألـقت قـوة من الـشرطـة اإلحتـادية
الــقـبض عــلى أربـعـة مـن إرهـابـيي
داعـش في مــــحـــــافــــظــــتـي ديــــالى
وكـــركـــوك. وقــال قـــائـــد الــشـــرطــة
االحتـــاديـــة الــفـــريق رائـــد شـــاكــر
جـودت في بيان امس انه ( إلقاء
ـدعـو ابو الـقـبض عـلى اإلرهـابي ا
هــاجـر اجلـبـوري وهـو آمـر مـفـرزة
فـي واليـة ديــالى قـاطـع مـا يــسـمى
دعو بـانس ابن النـظر ومسـاعده ا
كـمـال الـرفـيـعي اثـر عـمـلـيـة أمـنـيـة
ومـــــتــــابـــــعـــــة دقــــيـــــقـــــة رصــــدت
حتــركــاتــهــمــا)  ونــاقــشـت هــيــئـة
احلــــشــــد الــــشــــعــــبي مـع قــــيـــادة
ـشـتـركـة زيـادة قـوات الـعــمـلـيـات ا
احلــشــد الـــتــركــمــاني في مــنــاطق

تواجدها.
وذكـر بـيـان العالم احلـشد امس إن
(قـائـد مـحـور الـشمـال لـلـحـشـد ابو
رضـا الـنـجـارنـاقش مع نـائـب قـائد
ـشتـركـة الفـريق الركن الـعـملـيات ا

عـــبـــد األمــيـــر يــار الـــله تـــطــورات
األوضـــاع األمــــنـــيـــة واســـتـــمـــرار
عــمـلـيـات تــعـقب اخلاليـا الــنـائـمـة

وفلول داعش). 
وفـي السلـمانية  أعـتقلـت الشرطة
ثـالثــة اشــخـــاص في قــريـــة كــاني
بـانكه الـتابـعة لقـضاء سـيد صادق
في احملـافظة مـتهمـ بسرقـة مبلغ
مـالي كبـير وقـطعـت ذهـبيـت من
مـــنـــزل.وقـــالـت مـــديـــريـــة شـــرطــة
احملــافـظـة في بــيـان امس ان (أحـد
ــنـزل ــتـهــمـ وهــو من عـائــلـة ا ا
الـذي  سرقته حيث قام مع اثن

اخــرين من اصــدقــائه بــســرقـة 13
الـــــفــــاً و 400 دوالر وقــــطـــعـــتـــ
ـنزل ـسـروقـات  ذهـبـيـتـ تـعـود ا
والـد زوجته) مـشيـرا الى انه (بعد
تـهم دعوى احلـادث رفعت عـائلـة ا
قــانـــونــيــة ضــده وبــعـــد اعــتــقــاله
اعـــــتـــــرفت زوجـــــته واثـــــنـــــ من
ـوجـهـة الـيـهم ــتـهـمـ بـالـتـهـم ا ا
حــيث  تــوقــيــفــهم بــأمـر قــاضي
ادة 443 الـتـحقـيق اسـتنـادا الى ا

من قانون العقوبات). 
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