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االقـتصاديـة ليتـمكن النـاس من العودة
إلى األنـشـطـة اليـومـيـة بيـنـمـا تسـتـمر
عـمـلـيـة اإلخالء والحقـا إعـادة الـتـأهيل
واإلعــمــار).وكـان ويــدودو قــد دعـا اول
امـس الــثالثـــاء إلى تـــكــثـــيف جـــهــود
الـبحث عن الـضحـايا وحـتمـية الـعثور
عــلى اجلـمـيع. وكـرر ذلك امس بـعـد ان
تـفقـد جهـود إخالء فـندق روا روا الذي
قـال إن نـحو  30 شـخـصـا دفـنوا حتت
األنقاض. ووصلت سبع طائرات حتمل
سـاعـدات إلى مطـار بـالو أطـنـانـا من ا
ــتــحــدث بــاسم الــوكــالـة امـس وقـال ا
ـكـافحـة الـكـوارث سـوتـوبو الـوطـنـيـة 
بـورو نوجر اول امـس إن رجال اإلنقاذ
ــنـــاطق األربع وصـــلــوا إلـى جــمـــيع ا
ــتـضـررة بــشـدة الــتي يـقـطــنـهـا 1.4 ا
مـلـيون نـسـمـة لكـنه امـتنع عن تـخـم

عدد الضحايا. 
من جــهـتــهـا قـالـت الـوكـالــة الـوطــنـيـة
ـكـافحـة الـكوارث إن (هـنـاك نقـصا في
اء ومرافق الـصحة اخلـيام والغـذاء وا
الـــعــامـــة ألكــثــر من  60 ألـف شــخص
تـــشـــردوا بـــســـبب الـــكـــارثــة) وقـــالت
ـــتــحـــدثــة بـــاسم وزارة اخلـــارجــيــة ا
األمـريكـية هـيذر نـاورت لصـحفـي في
واشـنـطن إن الرئـيس األمـريكي دونـالد
تـرامب قـدم تـعـازيه في اتـصـال هـاتفي
بــنــظــيـره اإلنــدونــيـسـي. وأضـافت أن
ــتـــحـــدة قـــدمت تـــمــويال الـــواليـــات ا
وأرسـلت خبراء مكافـحة كوارث وتعمل
كن عـلى حتديـد أي مساعـدات أخرى 

ها. تقد

االثـناء زار الرئيس اإلنـدونيسي جوكو
ويـــــدودو امـس األربـــــعـــــاء جـــــزيــــرة
سـوالويـسي التـي ضربـهـا زلزال مـدمر
مــؤكـداً إن جــهـود مــسـاعــدة الـنــاجـ
تــتـــســارع وإنه يــأمـل في اســتــئــنــاف
الـنشاط االقـتصادي هـناك. بعـد خمسة
أيـــام عــلى الـــكــارثــة تـــضــاءلت آمــال
باني الـعثور عـلى أحياء ب أنـقاض ا
ـنهارة وارتفع عـدد القتلى إلى 1407 ا
أشــخـاص جــراء الـزلــزال الـذي بــلـغت
قـــوته  7.5 درجـــة وضـــرب الـــســـاحل
الـغـربي جلـزيـرة سوالويـسي وأعـقـبته
أمــواج مــد عــاتــيــة   تــســونـامـي يـوم
سـؤولون ـاضي. ويخـشى ا اجلـمـعة ا
ارتــفـاع عـدد الــقـتـلى نــظـرا ألن مـعـظم
ـؤكـدة جـاءت من بـالو حـاالت الـوفـاة ا
وهي مــديــنــة صــغــيــرة تــبــعــد 1500
كـيلـومـتر شـمال شـرقي جاكـرتا كـما لم
ـناطق يـتم بـعـد حـصر اخلـسـائـر في ا
عزولـة منذ يـوم اجلمعة.وفي الـنائيـة ا
ظـل هـذا الـوضع الــطـار قـام ويـدودو
بـزيـارته الـثـانـيـة إلى مـنـطـقـة الـكـارثة
وحتــدث مع عـمـال اإلنــقـاذ عـنــد فـنـدق
مـنهـار في بالـو.وقال لـصحـفيـ ان(ما
الحــظـته بـعــد عـودتي اآلن هـو وصـول
مـــعــــدات ثـــقـــيـــلـــة لــــقـــد بـــدأ الـــدعم
الـلـوجــيـسـتي يـصل بـرغم أنه لم يـبـلغ
بــعـد احلــد األقـصـى كـمــا وصل بـعض
الـوقود).وردا عـلى سـؤال بشـأن جهود
إعـادة الــكـهـربـاء قـال )هـذا كـله يـجـري
بـالـفعل لـكن أهم شيء هـو أنني طـلبت
ـــــراكـــــز مـن احلـــــاكم إعــــــادة فـــــتح ا
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افادت صحيفة ديلي ميل البريطانية
ـقـتل االبـن االصغـر لـزعـيم تـنـظـيم
داعـش ابو بكر الـبغدادي خالل غارة
جـوية روسـية فيـما كـشفت صحـفية
ــز األمـــريــكـــيــة عن نـــيــويـــورك تــا
تـــســلـــيـــمــهـــا ســفـــارة الـــعــراق في
واشــنــطـن وثــائق ســريــة عن داعش
قــالت إنــهـا (التــقــدر بـثــمن).ونــقـلت
الـــديــلي مــيـل في تــقــريـــر عن قــائــد
عـسـكـري عراقي قـوله امس االربـعاء
ان (االبـن االصــغـر لــلــبــغــدادي لــقي
حـــتـــفه فـي مــخـــبـــئه خـالل الـــغــارة
الـروسية الـتي نفذت في  22 ايـلول
ـــنــــصـــرم من دون أن يـــدلي بـــأي ا
تــفـاصـيل عن اســمه أو سـنه). وقـتل
اضي ابن آخـر للبغدادي فـي تموز ا
في سوريا هو حذيفة البدري  خالل
الـــقـــتــال ضـــد الـــقــوات الـــســـوريــة
والـروسية في حمص. وفي واشنطن
ز انـها قـالت صـحيـفة نـيـويورك تـا
ســلـمت وثـائق سـريـة عن داعش الى
الـــعـــراق.وبـــعــد أســـبـــوع من إعالن
صــحــفــيــة أمــريــكــيــة عن تــلــقــيــهــا
تــهــديـدات مـن داعش ألنـهــا جــمـعت
ونـشـرت وثـائق عن الـتـنـظيـم احتج
يون أمـريكيون عـلى نشر هذه أكـاد

الــوثــائق وذلك بــســبب نـقـل وثـائق
أجـنبـية رسـميـة واألرباح الـتجـارية
مـنـهـا وخـوفـاً عـلى أشـخاص وردت
أســــمـــاؤهـم في الــــوثـــائق.وتــــقـــود
ـعـارضـة جلـنة أسـاتـذة اجلـامـعات ا
اخملـتصـ في الشـرق األوسط التي
ــاضي خــطـاب أرســلت األســبـوع ا
احــــتــــجـــاج إلـى جـــامــــعــــة جـــورج
واشــنــطن ألنـهــا أعــلـنت اتــفــاقـاً مع
ـز لـتـأسيس صـحـيـفة نـيـويـورك تا
أرشـــيف مـــفـــتـــوح عــلـى اإلنــتـــرنت
ـــاضي لـــوثـــائـق داعش.وفي أيـــار ا
انـتـقــدت الـلـجـنـة الـصـحـيـفـة ألنـهـا
نـــــــــشـــــــــرت الـــــــــوثـــــــــائـق من دون
مــراجـــعــتــهــا. وقــالـت الــلــجــنــة إن
الــصـحـيــفـة (ال تـمــلك احلق في نـقل
وثـائق من أمـاكنـها الـرسمـية ونـشر
وثـــائق حتــتـــوي عــلـى مــعـــلــومــات
شــخـصــيــة مـا يــنـطــوي عـلى خــطـر
تــــــعـــــريـض أشـــــخــــــاص أبـــــريـــــاء
لـلـخطـر). وفي خـطابـهـا الى جامـعة
جـــورج واشـــنــطـن قــالـت الــلـــجـــنــة
ـيـة إن (تورطـهـا في مـشروع األكـاد
أرشـفة وثـائق داعش يورط اجلـامعة
في كــثــيــر من الــقـضــايــا األخالقــيـة
ـكن أن تـثار بـسبب ـهـنيـة التي  وا
قــرار الـصـحـيـفـة بــنـقل الـوثـائق من
أمـاكـنـهـا) وحث اخلـطـاب اجلـامـعـة

عــلى (تــقــيــيــد اســتــخــدام الـوثــائق
ـــيــة).وكـــان (مـــركــز ألهـــداف أكـــاد
دراســـات احلــرب ضــد اإلرهــاب) في
اجلـامعة قد اتفق مع الـصحيفة على
تــرجــمـــة الــوثــائق ونــشــرهــا عــلى
اإلنـتـرنت بـطـريقـة مـفـتـوحة. ودافع
الـــقـــسم عن هـــذا االتــفـــاق وقــال أن
(الـوثــائق تـقـدم دلـيالً ال يـقـدر بـثـمن
عـلى األنـشطـة والـفظـائع الـتي قامت
بـها جماعة داعش). من جهتها قالت
الـصـحيـفة في وقت سـابق إنـها بـعد
أن نـسـخت الـوثائق األصـلـية رقـمـيا
وســلـمــتـهــا إلى ســفـارة الــعـراق في
واشــنـطن. وأضــافت في بـيــان انـهـا
حــصــلت عـلـى (إذن ومـســاعـدات من
مــســؤولي األمـن الــعـراقــيــ جلــمع
وحـــفظ الــوثــائق الـــتي تــركت وفي
بـــعـض احلـــاالت حـــرقت).وعن عـــدم
حـجب األسـماء قـال البـيان (سـنزيل
مـعلومات حتديد الـهوية إذا اعتقدنا
أن هـــــنــــاك خــــطـــــراً عــــلـى سالمــــة
).من جهتها قالت الصحفية ـدني ا
األمـريـكـيـة روكمى كـالـيـمـاشى التي
ــاضي عــشـرات كــشــفت في الــعـام ا
اآلالف مـن وثائق داعش إنـهـا تـلقت
). وأوضحت تـهديـدات من (داعشـي
إن الـتـهديـدات (رسـميـة) وأن مـكتب
الـتحقيقات الفـيدرالي كان قد أبلغها
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الــفـيـديـو يـعـود في الـعـام 2013).
وتــابع ان (الـقــوات األمـنــيـة حتـذر
بـشدة كل من يـحاول أرباك الوضع
األمـــــــني) وكـــــــانت الـــــــســــــفــــــارة
الـبـريـطـانـيـة لـدى بـغـداد قد ادانت
مـــقـــتـل فـــارس والـــعـــلي  داعـــيـــة
احلــكـومـة الى مـحـاســبـة مـرتـكـبي

هذه اجلرائم.
تحدة ـملكـة ا وقـالت في بيان ان(ا
تـــدين مـــثل هــذه اجلـــرائم وبــدون
حتــفظ.(وتـابـعت (يــجب مـحـاسـبـة
مــرتـكـبي هـذه اجلـرائـم بـإحـالـتـهم
ة قتل الـى العدالة كما في أي جر
أخــرى وعــلى اخــتالف احلــالــتـ
فـإن هـاتـ الـقـضـيـتـ تـوضـحـان
األمــــور الـــتـي عـــلى احملـك والـــتي
يــــجب ان يـــطـــورهــــا الـــعـــراق في
ــسـتـقـبل.) وأضــافت ان (الـعـنف ا
ضـد النساء ومحاولة الرجل فرض
رأة سيسهم الـهيمنة بالقوة على ا
فـي اضــــعــــاف الـــــعــــراق بــــطــــرق
مـــخــتـــلـــفــة) الفـــتــة الـى ان (عــلى
نـصفي الـفريق ان يؤديـا ادوارهما
ــــاء الــــعـــراق كــــامــــلـــة مـن اجل 

وعودته قويا).

األمـنية وال يـوجد أي مؤشر عـليها
وهـــنــاك جــهــات مـــســلــحــة خــارج
ـكن ان تـرتـكب احلـشـد الـشـعـبي 
هـــــــذه اجلـــــــرائم) مـــــــحـــــــذراً من
ان(الـدولة في طريقها الى ان تكون
هـزيلة ويجب تفـعيل القانون ودور
ـــدعي الـــعـــام وان تـــكــون وزارة ا
الــداخـلــيـة جـريــئـة بــاإلضـافـة الى
تــغــيـيــر االسـلــوب االمــني احلـالي
الـــــذي لـألسف اصـــــبح يـــــخـــــضع
للسياسي وتفعيل القانون وتأكيد
مــهــنــيــة الـقــوات األمــنــيــة). وكـان
مـركز االعالم االمنـي قد حذر االحد
ـــاضي من تـــرويج فـــيــديـــوهــات ا
ــة الربــاك الــوضع االمــني في قــد
الـعراق .وقـال في بيان ان (الـعقول
ــريـضـة تـسـتــغل بـعض اجلـرائم ا
الـتي مازالت قـيد التـحقـيق وتعمل
ـة عــلى نـشــر مـقــاطع فــيـديــو قـد
وتـدعي انـها حـديثـة راغبـة بأيـهام
الـرأي الـعـام) وأضـاف ان (آخـر مـا
نـشـر هـو مـقـطع فيـديـو يـظـهـر فيه

مـــجــمــوعـــة من الــشـــبــاب وقــد 
اطـالق النار عليهم في احد مقاهي
بـغداد) مـشيـرا الى ان (تاريخ هذا

مـــشـــيـــرا الى ان (هـــنـــاك احـــزابــاً
مــســـلــحــة تــؤثـــر وتــهــدد اجــهــزة
الـــتــحـــقـــيق األمــنـــيـــة مــا يـــعــطل
الــوصــول الـى نــتــائج الــتــحــقــيق
ولـألسف وصل االمـر الى ان يـأخـذ
الـشـخص حـقـه بيـده). ورأى خـلف
ان(الداخلية لم تقدم شيئا وأحيانا
تــفــاوض جــهــات خــاطــفــة إلطالق
سـراح شباب من دون معرفة هؤالء
اخلـاطـفـ وهـذا أمر غـيـر صـحيح
وغـير طـبيـعي) مضيـفاً انه (لـدينا
 600 ألـف عـنـصـر أمــنى ومـوازنـة
وزارة الــداخـلــيـة هــائـلــة وتـمــتـلك
االمـكانـات ولكن تـنقـصها اإلرادة)
داعـــــيــــاً الى ( حـــــسم دور وزارتي
الـداخـلـية والـدفـاع وابعـادهـما عن
احملــاصـــصــة احلــزبــيــة).وأضــاف
خـــلف ان (هـــنـــاك تــعـــطـــيالً لــدور
االجــهـزة االسـتــخـبـاريـة في وزارة
الــداخــلـيــة الـتي تــعــد االفـضل في
ـنطـقة وهـناك خـلل يحـصل يجب ا
عـــلى وزيـــر الـــداخـــلــيـــة االجـــابــة
والــتـوضـيح عن ذلك) مـشـيـرا الى
ان (مــؤســسـات احلــشـد الــشــعـبي
فـــيــهــا ضـــبط أكــثـــر من األجــهــزة
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لـلـمـهـمـة ومن بـيـنـهم رئـيـس الوزراء
ـنتـهية واليـته حيدر الـعبادي.ورأى ا
الـنائب الـسابـق عبد الـهادي احلـكيم
في بـيان تـهنـئة ان اخـتيـار الكـتلـت
ـهدي الـنـيابـيـتـ الكـبـيرتـ لـعبـد ا
(بـــادرة غـــيــر مـــســـبــوقـــة).وهـــنــأت
الـسفارة األمريكـية لدى بغداد صالح
ـناسبة إنتخابه رئيـسا للجمهورية
وقــالت في بـيــان انـهـا ( تــتـطـلع إلى
ـهم). الـعـمل مـعه فـي دوره اجلـديد ا
ــتـحــدث بــاسـم اخلــارجــيـة ورحـب ا
االيـرانــيـة بـهـرام قـاسـمي بـانـتـخـاب
صـالح معـربا عن امـله في ان (تـشهد
الـــعالقـــات الــعـــريـــقــة والـــراســـخــة
واالخـوية ب البلدين اجلارين ايران
وا ـرحـلـة اجلـديـدة  والـعـراق فـي ا
ومتانة اكثر فاكثر) . كما هنأ السفير
الـبريـطاني لـدى بغـداد جون ويـلكس
العراق بانتخاب صالح.وقال ويلكس
بـــتـــغــريـــدة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
االجـتـماعي تـويتـر( تهـانـينـا للـعراق
إلجــرائه االنــتــخــاب االكـثــر وطــنــيـة
قراطية على منصب الرئيس في ود
تـاريخه لقـد كان لكل أعـضاء مجلس
الـنـواب دور في ذلك). كـمـا هـنـأ ام
عــــام مــــجــــلس رؤســــاء الــــطــــوائف
ـطـران آفاك ـسـيـحـيـة في الـعـراق ا ا
آسـادوريان رئـيس اجلمـهوريـة  على
ـنـصب. وتـمـنى في اجلـديــد تـولـيه ا
التهنئة التي تلقتها(الزمان) امس ان
يـأخذ الله بيـد صالح (خلدمـة شعبنا
الـعراقي بـجمـيع مواطـنيه ومـكوناته
واطــــيـــافه من اجـل تـــقـــدم وازدهـــار
وطــنــنـــا احلــبــيب). وتــســلم صــالح
مـنصب رئـاسة اجلمـهوريـة من سلفه
فــؤاد مــعــصــوم خالل مــراسـم جـرت
امـس بـــحــــضـــور رســـمـي واسع من
الــشـخـصـيــات الـسـيـاســيـة وسـفـراء
ثلي البعثات الدبلوماسية الـدول و
في الـعـراق. وقد وجه مـعصـوم كلـمة
ناسبة انتهاء إلى الـشعب العراقي 
مـهـامه الـرسـمـيـة شـكـر خاللـهـا عـلى
مــســانــدة الــشــعب له اثــنــاء تــولــيه
ـــســؤولـــيــة خالل مـــرحــلـــة عــدّهــا ا
ـا أخــطــر مــرحــلــة في (أصــعـب ور
ـعـاصر حـيث كـان قد تـاريخ بالدنـا ا
سـبقهـا تمكن تـنظيم داعش اإلرهابي
من احــتالل مـحـافـظـات عـراقـيـة عـدة
وخـاصة ثاني اكـبر محـافظات البالد
وصل واقتراب نـينوى وعـاصمتهـا ا

قراطي حـتى اللحـظات األخيرة الـد
ــنـصب حــاول جـاهــدا بـأن يــتـولى ا
مـــــرشـح جتـــــمـع عـــــلـــــيـه الـــــقـــــوى
الـكردستـانية إال أن االحتـاد الوطني
خـرق هـذا االتفـاق واإلجـماع الـكردي
رشحه ليتم التصويت في متمسكا 
ــرشــحه من قــبل أعــضــاء مــا بــعـــد 
مـجلس النـواب كافة) مـشيرا الى ان
هـــــذا االمــــــر (مـــــخـــــالـف لالعـــــراف
ـنصب والـتوافـقات الـتي تؤكـد بأن ا
من حـصـة الكـرد وان الـقوى الـكـردية
هـي من تـأتي وتــصـوت عــلى مـرشح

لــشـغل مــنـصب رئــيس اجلـمــهـوريـة
وهــذا مــالم يــحــدث) مــحــذرا من ان
وقف قراطي سـيتخذ (ا احلـزب الد
ــنــاسب بــشـأن مــا جــرى وأن عـلى ا
األطــراف الـــتي خــرقت االتــفــاقــيــات
تـرتبـة على حتـمل جـميع الـتبـعـات ا
ذلـك ومــســؤولـــيــة عــمـــا جــرى). في
ـقـابل دعا الـنائب عـن تيـار احلكـمة ا
حـسن خالطي كل من يـعـتقـد بـوجود
ظـلم او تـزوير خـالل جلـسـة انتـخاب
رئـيس اجلـمـهـوريـة الى الـطـعـن لدى
احملـكمة االحتادية. ورأى خالطي في

تـصـريح ان (جلـسة الـتصـويت جرت
بكل شفافية ونزاهة).

 من جـهة اخرى أحيا اقليم كردستان
امـس االربـعــاء الــذكــرى الــســنــويـة
االولـى لرحيل الرئـيس السابق جالل
الــطـالـبـاني الـتي تــزامـنت مع تـسـلم
سـيـاسي كـردي لـرئاسـة اجلـمـهـورية
بعد اشهر من اخلالفات ب احلزب
قراطي الـرئيـس في كردسـتان الـد
واالحتـاد الـوطـني بـشـأن احقـيـتـهـما
ـنصب. واقـامت مـراكز تـنـظيـمات بـا
االحتـــاد الـــوطــنـي في جـــمــيـع مــدن

واقــضـيـة ونـواحي االقــلـيم مـراسـيم
جـمـاهيـرية الحـياء الـذكرى الـسنـوية
االولـى لــرحـــيل  الــطـــالــبـــاني الــذي
وصـفته بيانات احلزب امس  بـ(فقيد

االمة).
ــواطــنـون مــنــذ ســاعـات  وتــوافــد ا
الــصــبـاح الـى مـزار الــطــالـبــاني في
مــديـنــة الـســلـيـمــانـيــة لالعـراب عن
حـزنـهم واسـفهم بـرحـيله  كـمـا جرت
عــصــر امس  مــراســيم جـمــاهــيــريـة
مـهــيـبـة عـنـد مـزار مـام جالل الحـيـاء

ذكراه االولى.

مــجــرمـيه مـن الـعــاصـمــة بــغـداد في
ظــروف دقـيـقــة وصـعـبــة ). وبـعـد ان
هام التي  اجنزها خالل اسـتعرض ا
واليــته شـدد عــلى الـقــول ان (جـمـيع
األزمــات الــســيــاســيــة الــراهــنــة في
الـــــعـــــراق هي أســـــاســـــا ذات جــــذر
دسـتـوري او قـانـوني فاقـمـهـا غـياب
جلــنــة الــتـعــديالت الــدســتــوريـة عن
الـوجـود من دون ان تنـجـز مهـامـها)
مـــشــيــرا الـى ان هــنــاك (جـــمــلــة من
الثَغراتِ الدستوريَةْ التي كانت سببا
فـي عــرقـــلـــة واعــاقـــة عـــمل الـــدولــة
ومـؤسساتها بشكل سليم) مؤكدا ان
(الـــدســـتـــور  بـــحـــاجــة مـــاســـة الى
ـراجـعة والـتـعديل بـهـدف التـطـوير ا
ومـــعـــاجلــة الـــثــغـــرات والـــنــواقص
ومــواكــبــة الــتــطــورات الــقــانــونــيـة
ــيــة ). من جــهــة اخـرى حــمّل الــعــا
الـنـائب عن كـتـلـة الـتـغـيـيـر هـوشـيار
عــــــبـــــد الــــــله االحتــــــاد الـــــوطــــــني
الـكردستاني وصالح مـسؤولية مقتل
مـواطن اثن في السـليمانية جراء
اطالق عــيـارات نـاريــة لـلـتــعـبـيـر عن
الـــفـــرح بـــتــــولي االخـــيـــر مـــنـــصب
الـرئيس. وقال عبـد الله في بيان (في
الــوقت الــذي نــسـتــنــكــر فـيـه ونـدين
بـشدة هـذا االسلـوب غيـر احلضاري
نـؤكـد بـأن دمـاء الـشـهـداء واجلـرحى
فـي رقــــــبـــــــة االحتـــــــاد الــــــوطـــــــني
الـــكــردســـتــاني وخـــصــوصـــا بــرهم
صـالـح) عـلى حـد تـعـبـيـره مـطـالـبـا
بـ(اتـــخــاذ اجـــراءات صــارمـــة جتــاه
ـيـلـيشـاويـة الـتي التـعرف األحـزاب ا
طـــريــقــة لالحــتـــفــال ســوى بــاطالق
ـواطـنـ الــعـيـارات الـنـاريــة وقـتل ا
األبـرياء) الفـتا الى ان (هـذا االسلوب
تـكـرر عـدة مـرات في االونـة األخـيرة
وقـد حـصل أثنـاء التـعبـير عن الـفرح
بـاحلـصـول عـلى مـنـصـب رمـزي نرى
أنـه اليــســتـــحق قــطـــرة من دمــاء أي
مـــواطن في اقـــلــيم كـــردســتــان). من
جـــهــــته لـــفت الــــنـــائب عن احلـــزب
ـقـراطي الـكردسـتـاني شـيروان الـد
الـــدوبـــرداني الى أن فـــوز صـــالح لم
يــأت بـإجـمـاع كـردي. ورأى في بـيـان
ا امـس ان (االخيـر لن يـقـدم أكـثـر 
قـدمه سـلفه مـعـصوم) بـحـسب قوله.
واعــرب الـدوبـرداني عـن اسـفه لـفـوز
ـــنــصب مـن دون إجــمــاع صـــالح بــا
كـــــــــــــــردي واوضــح ان (احلــــــــــــــزب
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أعلنت منظمة أوبك عن أن سعر سلة
أوبـك الـيـومي ســجـلت أعـلى من 83

دوالراً للبرميل الواحد.
ــنــظــمــة في بــيـان امس إن وقــالت ا
(ســعــر ســلـة أوبك مـن أربـعــة عــشـر
بــرمـيل لـلـخـام سـجل  83.28 دوالراً
ـنظمة لـلبرمـيل الواحد). وأضافت ا
أن (الـسـعر ارتـفع عن الـيوم الـسابق
الـــــذي بـــــلغ  81.58 دوالراً وفـــــقــــا
حلـسـابـات أمـانـة أوبك).وشـدد وزير
الـنفط جبار الـلعيبي عـلى أن منظمة
أوبـك ال تــراجع حـــالـــيــا قـــراراتـــهــا
الــسـابـقـة بــشـأن مـسـتــويـات إنـتـاج

النفط.
ونــقـلت وكـاالت انــبـاء عن الـلــعـيـبي
قـــوله لـــعـــدد من الـــصــحـــفـــيــ في
مـــوســكــو خالل حـــضــوره مــنــتــدى
ـشـاركـة أســبـوع الـطـاقـة الــروسي 
ــيــة كــبــرى شــركــات الــطــاقــة الــعــا
ووزراء الـنـفط والـطـاقة إن (اوبك لم
تـــراجع زيـــادة اإلنـــتـــاج حــتى اآلن)
وقــالت ان ذلـك جــاء ردا عـلـى سـؤال
حـول إمـكـانـية تـخـفـيض االنـتاج مع

ارتفاع األسعار.
 وأضــاف الـــلــعــيــــــبي (ســنــرى في

تشرين الثاني).
وفـي ديـــالـى حــــمل الــــنـــائـب فـــرات
ديـريـة الـعـامة لـتـجـهـيز الـتـمـيـمي ا
سؤولية الكاملة ـنتجات النفطية ا ا
عـن ازمــة الـــوقـــود اخلـــانـــقــة الـــتي
تـعيشها احملافظة داعيا وزير النفط

الـى الـتــدخل الــفــوري والــشــخـصي
حلـل االزمـــــة قـــــبـل دخـــــول مـــــوسم
الـشـتاء. وقـال الـتـميـمي في تـصريح
امـس ان (ديالى تـعـيش منـذ اسـبوع
ازمـة وقـود خـانـقة لـلـبـانـزين والـكاز
حـيث ان احملـطات بـاغلـبـها ال يـوجد
فـيـهـا اي وقـود) مـبيـنـا ان (مـديـرية
ـنتـجـات النـفطـية الـعـامة لـتجـهـيز ا
ــســؤولــيــة الــكــامـلــة في تــتــحــمل ا
الـتخبط وعـدم ايصال احلصص الى

احملافظة).
 واضـاف الـتمـيـمي ان (الشـتـاء على
االبـواب واسـتـمـرار االزمـة سـيـخـلق
ازمـة مضـاعفـة) مطالـبا وزيـر النفط
بــالتدخل الفوري والـعاجل شخصيا
حلـل االزمـة وايـجـاد احلـلـول النـهـاء

االزمة).
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تـــطـــلـق وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
االجــــتـــمــــاعـــيــــة رواتب الــــعـــمـــال
ـسـتـحـقـ ـضــمـونـ وخـلـفـهم ا ا
لـشهري ايلـول وتشرين االول اليوم
اخلــمـيـس في بـغــداد واحملـافــظـات
ونـقل بيان تلـقته (الزمان) امس عن
مـديـر عام دائـرة التـقاعـد والضـمان
االجــتـمــاعي لــلـعــمـال عــلي جـعــفـر
احلـــلـــو قــولـه ان (الــدائـــرة حــددت
الـــرابع مـن تــشـــرين االول احلـــالي
مـــوعـــدا لـــصـــرف رواتب الـــعـــمــال
سـتحق مع ـضمون وخـلفهم ا ا
ـنـحـة الـشـهـريـة لـفـئـتي (الـصـرف ا
الـيـدوي وحامـلي الـبطـاقـة الذكـية)
فـي بــــغــــداد واحملـــــافــــظــــات وذلك
لـشـهـري ايـلـول وتـشـريـن االول عام
ــــتـــقــــاعـــد 2018). واضــــاف ان (ا
ــضــمــون الــذي لــديـه خــدمـة 30  ا

سـنـة فـاكـثر يـسـتـلم راتـبا تـقـاعـديا
قدره  600 الـف دينار لشهرين فقط
ـتـقـاعـد الـذي لديه  فـيـمـا يـسـتلم ا
خـدمة اقل من  30 سـنة مبـلغا قدره
 540 ألـف ديـنـار.  وبــ احلـلـو ان
تـوفى التي لـديهـا اكثر من عـائلـة ا
ثالثــة مــســتــحـقــ تــســتــلم راتــبـا
تــقــاعــديــا قــدره  500 ألـف ديــنـار
فـيـمـا تـسـتـلم الـعـائـلـة الـتـي لـديـها
مـستـحقـان راتبـا مقداره  480 ألف
ـتوفى ـتـقاعـد ا ديـنـار اما عـائـلة ا
الـتي لديهـا مستـحق واحد فتـستلم
راتـــبــا مـــقــداره  460 ألـف ديــنــار.
ــتـقـاعـدين ودعــا (جـمـيع الــعـمـال ا
ـصارف ـضـمونـ الى مـراجعـة ا ا
حــسب مــنــاطـق ســكـنــاهـم لــغـرض
استالم رواتبهم مستصحب معهم
ـتـمـثـلة ـسـتـمـسـكـات الـثبـوتـيـة ا ا
بــالـهـويــة الـتـقــاعـديـة او الــبـطـاقـة

الذكية).
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رجـحت هـيئـة االنواء اجلـوية والـرصد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل حصول
انــخـفــاض قـلـيـل في  درجـات احلـرارة
بـدءاً من يـوم غـد اجلمـعـة فـيمـا تـكون
احلـرارة الـيـوم اخلمـيس مـقاربـة لـيوم
امـس. وتـراوحـت درجـة احلــرارة امس
ب  21الى  41 مـــئـــويـــة. وبـــحـــسب
الـنـشرة الـيومـية لألنـواء الـتي تلـقتـها
(الــــزمـــان) امـس فـــإن طــــقس الــــيـــوم
نطقة الوسطى اخلميس (سيكون في ا
صــــحـــواً الى غـــائـم جـــزئي ودرجـــات

احلـرارة مقاربـة لليوم الـسابق. الرياح
شـمـالــيـة غـربـيـة خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة
دى رؤية الـسـرعة من 10-20كـم/س 
من 8-10كـم) مـوضــحــة ان تــوقــعـات
ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة (ســيـكـون طــقس ا
صــــحـــواً الى غـــائـم جـــزئي ودرجـــات
احلـرارة مقاربة للـيوم السابق والرياح
شـمـالــيـة غـربـيـة خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة
ــدى الـــســــــــرعــة من 10-20كـم/س 
رؤيـــة من 8-10كـم) مـــشـــيـــرة الى ان
ـنــطـقــة اجلـنـوبــيـة ســيـكـون (طــقس ا
صــحــواً مع بــعض الــغــيــوم ودرجـات
احلـرارة مقاربة للـيوم السابق والرياح

شـمـالــيـة غـربـيـة خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة
ــدى الـــســــــــرعــة من 10-20كـم/س 
رؤيــــــــــــــــة من 8-10كـم). وبــــــشـــــأن
تـوقعـات الطقس لـيوم غـد اجلمعـة فقد
نـطقة الوسطى جـاءت كما يأتي: (في ا
طـــــقس صــــحـــــو الى غــــائـم جــــزئي .
واحلـرارة مـقـاربة لـلـيـوم الـسابق وفي
ـنطـقة الـشمـاليـة  طقس غـائم جزئي ا
الـى غـائم ودرجـات احلــرارة تـنـخـفض
قـليالً عن اليـوم السابق وطـقس صحو
نطقة اجلنوبية مع بـعض الغيوم في ا
مـع انخفاض درجات احلرارة قليالً عن
الـيوم السابق) مشيرة الى ان توقعات
ــنــاطق  الـــريــاح ومــدى الــرؤيـــة في ا
الـثالث مطابقة لليوم السابق).من جهة
اخـرى توالت امس الـكوارث الـطبيـعية
عــلى انـدنـونــيـسـيـا زارعــة الـذعـر بـ
االهـالي. فقد بدأ بركان سوبوتان امس
حــالـة ثـوران في شـمـال شـرق أرخـبـيل
سـوالويـسي حيث أنـبـعث منـه سحـابة
من الـرماد البـركاني على ارتـفاع أربعة
آالف مــتــر. وفــيــمـا اكــدت الــســلــطـات
احملـلـيـة ان البـركـان ال يشـكل أي خـطر
عـــلى الــســـكــان طـــلــبـت وكــالــة إدارة
احلـاالت الطارئة في البالد السكان بأن
يـلتزموا الـهدوء والبقاء عـلى بعد أكثر
من أربـعـة كيـلومـتـرات عن الفـوهة وأن
يضعوا أقنعة مشيرة الى انه(ال حاجة
إلجـالء الــــــــســـــــــكــــــــان فـي الـــــــــوقت
الــراهن).وظــهــر في صـور  نــشــرهـا
كن عـمود من الدخان عـلى شكل فطر 
رؤيـته عـلـى بـعـد كيـلـومـتـرات.فـي هذه

بـذلك.وقالت صحيفـة (شيكاغو ديلى
هــيــرالــد) الـتـي كـانت تــعــمل فــيــهـا
الـــصــحـــفــيـــة قــبل أن تـــنــتـــقل إلى
ــز) عــلى لـســانــهـا (نــيــويـورك تــا
انـهـا(أُبلـغت في رسالـة بريـد صوتي
تـــركـــهــا عـــمـــيل خـــاص في مـــكــتب
الـتـحقـيقـات الـفيـدرالي بـأن محـادثة
جـماعيـة اعترضت على االمـر وفيها
شــكـا أحــد اإلرهـابــيـ من قــيـامــهـا
بـجمع وترجـمة وثائق خـلفها داعش
ــوصل في الــعـراق بــعــد طـرده من ا
عـام 2017). وبــحـسب الـصــحـفـيـة
فــــقـــد جــــاء الـــتــــالي عــــلى لــــســـان
اإلرهــــابـي(يــــجب أال نــــدع مــــخــــلب
الـشيطان هذه تفلت مـنا يجب علينا
ذبـحهـا وتلـق الصـحفـي درسا لن
يـنــسـوه). ألـقت قـوة أمـنـيـة الـقـبض
عـلـى عـنـصـر يـنـتـمي لـداعش في في
بـــغـــداد امس.وقــال بـــيـــان لــقـــيــادة
عــمــلــيـات بــغــداد امس انه (بــجــهـد
اسـتخباري متميـز وسرعة في تنفيذ
الـواجب تـمكـنت الـقوات األمـنـية في
قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد من إلــقــاء
الـقبض على آمر مفرزة في عصابات
داعش اإلرهـابـيـة في مـنـطقـة كـمـيرة
الــبــيــارق ضـمن قــاطع شــمــال غـرب
بـغـداد) مـوضـحـاً ان (االرهـابـي كان
بحوزته ثالث بنادق كالشنكوف).  

جبار اللعيبي

 2.8مــلــيـون.وجــاء مــقـتــلــهـا بــعـد
يــومـ من مــقـتل نــاشـطــة حـقـوق
اإلنـــــســـــان ســـــعـــــاد الـــــعـــــلـي في
ــاضي تـوفـيت الــبـصـرة.وفي آب ا
صـاحـبـتـا أكـبر مـركـزين لـلـتـجـميل
فـي بغـداد وهـمـا رفـيـف الـيـاسري
ورشـــا احلــسـن خالل أســبـــوعــ
مــتــتـالــ في ظــروف غـامــضـة في
مــنـــزلــيــهــمــا.وقــالـت قــاسم الــتي
يــتــابــعــهــا عــلى انــســتــغــرام 2.7
مــلــيـــون شــخص وهي تــبــكي في
فـيــديـو أنـهـا تـلـقت رسـائل نـصـيـة
تــقـــول أن دورهــا آت بــعــد مــقــتل
فـارس.وتـابـعت إن (الـنـساء الالتي
اشـــتـــهــرن فـي الــعـــراق يـــواجــهن
الــــذبح مــــثل الـــدجــــاج) ووصـــفت
فــارس بــأنــهــا (شــهــيــدة).وقــتــلت
فـــارس  22 عـــامــا عـــنــدمـــا فــتح
مـجــهـولـون تـقـلـهم دراجـات نـاريـة
الـــنــار عــلى ســيـــارتــهــا في وضح
الـنـهـار وسط بـغـداد.وكـانـت فارس
تـــــقــــيم فـي اربــــيـل خالل األعــــوام
اضـية لكـونها أكـثر أمنا الـثالثة ا
ولـكنها كانت تسافر إلى بغداد ب
آن وآخــر.وفي اطــار ردود االفــعـال

الـتي تمنح للـنساء حقـهن بالعيش
واحلـــيــاة كـــانـــســان دون قـــيــد أو
تــهـديـد) مـؤكـدة ضـرورة (تـوحـيـد
ـدني جــهـود مـنــظـمـات اجملــتـمع ا
لـدعم احلمالت التضامـنية الداعية
ـــوجه ضــد إلـى إيــقـــاف الــعـــنف ا
طـالبة ـدافعـة ا الـنسـاء وحمالت ا
كـافحة العنف بـسن قوان رادعة 
ومــحـاكــمـة ومــعـاقــبـة مــسـبــبـيه).
وكـــشــفـت مــلـــكــة جـــمــال الـــعــراق
الـسـابقـة شيـمـاء قاسم عن تـلـقيـها
تـــهــديــدات بــالـــقــتل اســـوة بــقــتل
عــارضـة األزيـاء تـارا فـارس فـيـمـا
حـذر خــبـيـر أمـني من ان عـمـلـيـات
الـقـتـا تـعـد احـدى عالمـات انـهـيـار
الــدولـة  مـلـقـيــاً الـلـوم عـلى وزارة
الـداخلية لكونها تمتلك االمكانيات
وتـفـتـقـر الى االرادة.وأعـربت قاسم
عـن خـوفـهــا عـلى حــيـاتــهـا في بث
حـي عــلى اإلنـــتــرنت قـــالت خالله
إنـهـا تـلقت رسـالـة تـهديـد حتـذرها
مـن أن دورها آت. وقـتل مـسـلـحون
مــجــهــولــون في بــغــداد اخلـمــيس
ــاضي  تــارا فــارس الــتي يــصل ا
عـدد متابـعيهـا على انسـتغرام الى
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ـــرأة الـــعـــراقـــيــة ادانـت رابـــطـــة ا
االنـتـهـاكـات وأشـكـال الـعـنف الـتي
تــســتــهـدف الــنــســاء الـعــراقــيـات.
وطـرحت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ست تــوصــيــات تــمــثــلت في
(تـــقــصي احلــقــائـق والــكــشف عن
رأة اجلناة ومنفذي اجلرائم ضد ا
ـهم إلى ومـن يـقف وراءهم وتــقــد
الــعــدالــة ومــحـاكــمــتــهم لــيــنــالـوا
جــزأهم الـعـادل. واتـخـاذ إجـراءات
رادعــة إليــقـاف جــرائم الــتـصــفــيـة
واالغـتـيـاالت الـتي تطـال الـنـشـطاء
والــنـسـاء خـصـوصـا والـكـشف عن
نـتائج التـحقيـقات وإعالنـها للرأي
الــعــام. ووضـع إجــراءات ســريــعـة
دافع وعـاجلة حلماية النساء وا

ــدافـعـات عن حــقـوق اإلنـسـان). وا
وطـالـبت بـان تكـون هـنـاك شفـافـية
فـي أعـــداد الـــتـــقــــاريـــر اخلـــاصـــة
بـــاالنــتــهــاكـــات والــعــنـف الــلــذين
تــتــعـرض لــهــمـا الــنــسـاء مـن قـبل
سـتقلـة حلقوق ـفوضيـة العلـيا ا ا
اإلنـسـان وتـوفـيـر األجـواء األمـنـية

قــــالـت مــــؤســــســــة رابــــطــــة األمل
الــعـراقـيــة حلـقـوق اإلنــسـان هـنـاء
إدوار إن (عـمـلـيـات الـقـتـل األخـيرة
تـبـدو رسالـة تهـديد لـلنـشطـاء على
وجه اخلـصوص وأيضـا للمـجتمع
كــــكل) وأضــــافت ان (مــــهـــاجــــمـــة
الــشـخـصــيـات الـعــامـة الـنــسـائـيـة
مـحــاولـة ألن يـبـقـ حـبـيـسـات في
مـنـازلهن). من جـهته حـمّل اخلبـير
األمــنـي عــبــد الــكــر خــلف وزارة
الـــداخــلـــيــة والـــقـــضــاء الـــعــراقي
مــســؤولــيــة تـقــصي احلــقــائق في
حـوادث االغتيـاالت.وقال خلف  في
تـــصــريح ان ( 41 الـف ضــابط من
ــثــلي االحــزاب الـســيــاســيـة في
ــؤســسـة الــعــسـكــريــة واذا كـان ا
هــنــاك فـشل فــتــتـحــمـلـه بـالــدرجـة
االولـى وزارة الداخلية وثم مجلس
الـــقـــضـــاء االعــلـى الــذي يـــجب ان
يـــــفـــــعّل دوره فـي صـــــدور أوامــــر
االعــتــقــال). وأضــاف ان (اجلــرائم
مـن هـذا الــنـوع تــهــز الـرأي الــعـام
وعـلى الـقضـاء اتـخاذ مـوقف حازم
ألن هـــــــذه اجلـــــــرائـم واحـــــــدة من
االشـارات على بدء إنـهيار الدولة)
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ـتـحدة في الـعراق دعـت بعـثة األ ا
ــكــلف عــادل عــبــد رئــيـس الــوزراء ا
ـهـدي الى تـشـكـيل حـكـومـة (كـفوءة ا
ــثــلــة لــلــجــمــيع بــحـق) مــؤكـدة و
ضــرورة (تـعـيـ نــسـاء مـؤهالت في
مـناصب وزاريـة رئيـسة) مـحذرة من
ان احلـــكــومـــة  اجلــديــدة ســـتــواجه
(حتـــديـــات هــــائـــلـــة) مـــشـــيـــرة الى
مثل انها(ستقف الى جانبها).وقال ا
ـتـحدة اخلـاص لألمـ الـعـام لأل ا
فـي العـراق في بـيـان رحب من خالله
ــهـدي إن (الــعـراق بــتــكـلــيف عـبــد ا
بـحاجـةٍ إلى حكـومة وطـنيـة مسـتقرةٍ
جتــمع الـعــراقـيـ مــعـا وتـعــيـد لـهم
ـضـون قـدمـا األمـل في بـلـدهم وهم 
في مرحلة ما بعد داعش وينبغي أن
تـتشكل هـذه احلكومـة ضمن اجلدول
الـزمني الـدستـوري ويجـب أن تكون
ـثلة بحق وشاملة مـهنية وكفوءة و
نـاصب الوزارية) حاثا لـلنساء في ا
الــقــادة الـســيــاســيـ عــلى (الــوفـاء
ـرأة بــتــعــهـداتــهم بــشــأن تــمــثــيل ا
احلــقـيـقي فـي الـسـيـاســة). كـمـا حثّ
ــكـلف عـلى الــبـيـان رئــيس الـوزراء ا
(تـعـيـ نـسـاء مـؤهالت في مـنـاصب
وزاريـةٍ رئيسة). وتابع كوبيش (إننا
نـــدرك الــتــحــديـــات الــهــائـــلــة الــتي
ـهـدي ونـقف جـنـبا يـواجـهـهـا عـبـد ا
إلـى جنـب معـه وهـو يقـود الـبالد في
مـسيـرتهـا الثـابتـة نحـو مستـقبلٍ من
االســتـــقــرار و الــنــمــو االقــتــصــادي
واالزدهــار).وكـان بــرهم صـالح الـذي
اصـبح رئيسا لـلجمهوريـة عندما فاز
بــالـــتــصــويت الــذي اجــراه مــجــلس
الـــنــواب مـــســاء الـــثالثــاء قـــد كــلّف
هدي تشكيل احلكومة مـباشرة عبد ا
بـعـد ان تـوافقت الـكـتل الـكبـيـرة على
اخـتـيـاره بـعـد خالفـات بـشـأن هـويـة
ـهـدي الــكـتـلـة األكـبـر. وتــلـقى عـبـد ا
الــــتـــهــــاني من مــــخــــتـــلف الــــقـــادة
الـسيـاسي الـذين اشادوا بإخـتياره
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