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انـــفــــجـــرت ســـيـــارة مــــفـــخـــخـــة في
قــضــاءالــفــلــوجــة الـتــابـع حملــافــظـة
االنـــــبــــــار وأســـــفــــــر عن ســــــقـــــوط
ضــــحــــايــــا.وقـــال مــــصــــدر امس إن
(االنـــفـــجــار وقع فـي شــارع مـــكــاتب
ـديـنـة بـعـد ان كـانت الـصـيــرفـة في ا
فـخخـة مـركونـة عنـد أحد الـسيـارة ا
ـكاتب) وأضاف أن (االنـفـجار ادى ا
الى اصــــابــــة عــــدد من األشــــخـــاص
بـــجـــروح نـــقــلـــوا عـــلى اثـــرهـــا الى
ستشـفى لتلقي العالج الالزم دون ا
مـــعـــرفـــة ان كـــان هـــنـــاك قـــتـــلى في
ــــــــصـــــــدر ان احلـــــــادث) واوضـح ا
(مــســتــشـفـى الـفــلــوجـة اعــلن عن أن
احلصيلة األولية لالنفجار تشير إلى
إصابـة ثالثـة مدنـيـ وعنـصرين من
الــشـرطـة). وأعــلـنت وزارة الــصـحـة
ارتـفـاع عـدد ضحـايـا االنـفـجـار الذي
اسـتـهـدف حـافـلـة تـقل مـوظـف عـلى
طــريق بـيــجي الـصـيــنـيــة في فـضـاء
ـتــحــدث الــرســمي تــكــريـت. وقــال  ا
لــلـوزارة زيــاد طــارق في بــيـان امس
ان (عــدد الـضــحــايـا ارتــفـاع الى 32
جــريــحـــاً بــيــنـــهم ثالثــة  في حــالــة
خـــطـــيــرة فـــيـــمــا اســـتـــشــهـــد أحــد
) واضــــاف ان (جـــمــــيع الـــعـــامـــلــ
الـضـحايـا هم من الـعـمال الـعـراقـي
وليـسـوا من األجانب) وكانت عـبوة

ناسفة أنفجرت على احلافلة .
وأطلقت قيادة عمليات احلشد حملور
غـرب االنـبـار عـمـلـيـة أمـنـيـة واسـعة
لـتــأمــ الــصــحـراء الــغــربــيــة.وقـال
معاون قائد عملـيات احلشد الشعبي
حملـور غرب األنـبـار احـمد نـصـر الله
في بـيـان امس ان (قـوة مـشـتـركة من
قـيـادة عـملـيـات احلـشـد و الـلواء 13
واالسـتـخـبارات الـعـسـكـريـة واجلـهد
الـهـنــدسي شـرعــوا بـعـمــلـيـة أمــنـيـة
احترازيـة استهدفت مـنطقـة السرجة
في صـحـراء األنـبـار الـغـربـيـة مـرورا
ـنــطـقـة أم تـيـنــة  ومـقـالع ابـراهـيم
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أدت امـطار غـزيرة هطـلت على محـافظة
مــازنــدران  شـمــالي ايــران  الى حـدوث
دارس وشل سـيـول تسـببت بـتـعطـيل ا
ـروريــة.وقـال  مـسـؤول ادارة احلــركـة ا
الـطـوار بـاحملـافـظـة في بـيان امس ان
(شــخــصــ لــقــيــا مــصــرعــهــمــا جــراء
الــصـواعق الــتي ضـربت احملــافـظـةوان
االمــطـار أدت الى فـيـضـان أالنـهـر وشل
ـــروريــة في مـــدن  تــنـــكــابن احلـــركــة ا
ورامـــســر  وعــبــاس آبـــاد).فــيــمــا  أكــد
ــحـــافـــظــة مـــشـــروف ادارة الــطـــقـس 
مـــحــــمـــد دادرســـفـي بـــيـــان  أن كــــيالن
ــديــنــة  رودســر (مــنـــســوب االمــطــار 
سبوق بـ سـجل مستوى قياسـيا غير ا
 177 مــلـمـتـر  في  100 دقــيـقـة). فـيـمـا
ـــفــــقـــوديـن جـــراء زلـــزال وصـل عـــدد ا

ومــنـــطـــقـــة اخلـــرجــة) واضــاف  ان
(قـوات احلـشـد ي تواصل عـمـلـيـاتـها
األمـنـية في عـمق الـصـحراء الـغـربـية
لـتـأمـ مـعـظم مـنـاطق احملـافـظـة من
العـملـيات االرهـابية) مشـيرا الى ان
ناطق (العملية تهـدف لتمشيط تلك ا
وتأمينـها من فلول داعش كـونها تقع
في بيئة جغرافيـة صحراوية وبعيدة
عـن الـــوجـــود األمـــني). وألـــقت قـــوة
امـنيـة القـبض عـلى مطـلـوب أثـن
بـتــهم ارهــابــيــة في مــنـطــقــة بــغـداد
اجلـــديــدة.وقــال بــيـــان العالم قــيــادة
الـشرطـة االحتـاديـة امس  ان (الـلواء
الثاني الـفرقة االولى شـرطة احتادية
القى الـقبض عـلى متـهمـ مطـلوب
ــــادة / 4 ارهـــاب مـــتــــخـــفـــ وفق ا
بهـويات مـزورة بعـد نصب كـم لهم
في منـطقـة بغـداد اجلديدة) واضاف
ــارس تــرويج ــتــهــمــ  ان (أحـــد ا
ـوحدة مـعامالت الـبـطاقـة الوطـنـية ا

درجـات احلرارة الـصغرى في االنـكسار
الـتدريجي وبـدأ الشعور بـالبرودة ليالً
واالعـتـدال نـهارا في مـنـاطق عـديدة من
مـــدن الــبـالد خــصـــوصــا الـــشـــمــالـــيــة
والـغربية منهـا). فيما قال  بيـان للهيئة
تـلقته (الزمان) امس (  أستمرار الرياح
الــيــوم االحــد  شــمــالــيــة غــربـيــة خالل
الـنـهـار وسـكـونـهـا لـيال  مع انـخـفاض
فـي درجات  احلرارة ويكون الطقس في
ــنـطــقـة الــوسـطى صــحـوا مـع ظـهـور ا
بـــعـض الـــغـــيـــوم  و درجـــات احلـــرارة
تـــنــــخـــفض قـــلـــيال ) وتــــابع (امـــا في
الشمالية  سيكون غائم جزئي الى غائم
مع فـرصـة لتـسـاقط زخـات مطـر خـفيـفة
مـع انــخــفــاض في  درجــات احلــرارة و
الــريـاح شــمـالــيــة غـربــيـة خــفـيــفـة الى
مـعتدلة السرعة وفي اجلـنوبية سيكون
صــــحـــوا مـع انـــخــــفــــاض في درجـــات

احلرارة).
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كــشـف اخلــبـيــر الــســيــاسي واثق
الــهـاشــمي عن وجـود ضــغـوط من
قــبـل كـتـل ســيـاســيــة عــلى رئــيس
ـهدي ـكـلف عـادل عـبـد ا الـوزراء ا
الســتــيــزار شــخــصـيــات من داخل
االحـزاب بـعيـدة عن الـتـكنـوقراط 
مــشـيـرا الى ان هـنـاك من يـتـحـدث
ـــنـــاصب في عـن مـــزادات لــبـــيع ا

الكابينة اجلديدة .
 وقــال الـهـاشــمي لـ(الـزمـان) امس
ان (هــنـاك مـن يـتـحــدث عن وجـود
مــــزادات خــــارج الــــعــــراق لـــبــــيع
ـناصب الـوزارية وتقـد الوعود ا
لــبـعض الـشــخـصـيـات لــلـحـصـول
نصـب الفالني في الكـابينة عـلى ا
اجلــديــدة) مــبــيــنــا ان (ضــغــوطـا
ســيـاسـيـة من قــبل الـكـتل تـمـارس
ـهــدي من اجل بــقــوة عــلى عــبــد ا
اسـتيزار شخصيـات حزبية بعيدة
عـن الـتـكنـوقـراط عـلى اعـتـبـار ذلك
ــوضــوع اســتــحـقــاق انــتــخـابي ا
ـــوضــوع وبـــالـــتـــالي فــأن هـــذا ا
يـشـكل حتـديـا كـبيـرا عـلى اخـتـيار
الـترشـيحات لـلمنـاصب الوزارية)
الفتا الى ان (زعيم التيار الصدري
مــقـتــدى الـصــدر سـهل االمــر عـلى
هـدي من خالل رفضه تقد عـبد ا
اي مــرشح لـلــكـابـيــنـة احلـكــومـيـة
لـتـمـكـينه مـن حريـة اخـتـيار وزراء
اكــــفــــاء) وتــــابـع الـــهــــاشــــمي ان
ا (الـوضـع الـسيـاسـي احلالـي طـا
ـــعـــارضــة أن اجلـــمـــيـع اليـــريـــد ا
وبـوجود كتلت كبيرت  فأن عبد
ـهـدي سـيـكـون مـضـطـرا الرضـاء ا
جـــمــيـع االطــراف لـــضــمـــان بــقــاء
حــــــــكـــــــومـــــــته) واشــــــــار الى ان
ـقـبـلـة قـد تـكـون أكـثر (احلـكـومـة ا
تـرهال مـن سابـقـاتـهـا وقـد يـضـطر
ــــهــــدي إلعــــادة عــــدد من عــــبــــد ا
الـــوزارات الـــتـي دمــجـت ســـابـــقــا
اضــافــة الى اعـادة مــنــصب نـواب
رئــيـس مــجـلـس الــوزراء). بـدوره
دعــا عـضـو ائـتالف دولـة الـقـانـون

مـؤيـد الـعبـيـدي الـزعامـات والـكتل
ــهــدي ــنح عـــبــد ا الـــســيــاســـيــة 
الـتفويض الكامل الخـتيار كابينته
الـــوزاريـــة. وقـــال الـــعـــبـــيـــدي في
تـــــصــــريح امـس إن (وضع عــــبــــد
ــهـدي بــخـيـار تــرشـيح كل كــتـلـة ا
ســـيـــاســـيـــة خـــمـــســـة أو أربـــعـــة
مــرشـحـ لــكل وزارة وتـرك خـيـار
ـفاضـلة بـ األسمـاء هو الـتفاف ا
لـلـرجوع إلـى قضـيـة احملاصـصة)
الفــتــا الى ان (أيــة كـتــلــة أو حـزب
ســيـرشح أسـمـاء جـمـيـعـهـا تـكـون
مـــطـــيــعـــة وتــابـــعــة له ومـــلــبـــيــة
لـسياساته وأجنداته) وأضاف أن
ـهـدي حمـل رسالـة ومـهـمة (عـبـد ا
خــطـيــرة وكـبــيـرة فــيـهــا حتـديـات
ضـخمة وأية حكومة يشكلها فهي
بــحــاجــة إلـى خــبــراء ذوي كــفـاءة

وقــدرة عـلى حل مـشـاكل تـراكـمـات
لــسـنــوات طـويــلـة ) مــشــددا عـلى
(أهـــــمـــــيـــــة أن تـــــكـــــون الـــــقــــوى
والـزعامات السياسـية ظهيراً قوياً
ـهـدي بغـيـة إجناح مـهـمته لـعـبد ا
وأن يـتم مـنـحه الـتـفـويض الـكامل
الخــتـيـار كــابـيـنـتـه الـوزاريـة عـلى
هـنيـة). وطالب أسـاس الـكفـاءة وا
الـقـيـادي في تـيـار احلـكـمـة مـحـمد
الــلــكــاش رئــيس مــجــلس الـوزراء
ـكلف بـترشيق كـابينـته الوزارية ا
ــقـبــلـة الى  12 وزارة واخــتــيـار ا
وزراء يـتسمون باحلزم والشجاعة
هـنية. ودعا والـنزاهة والـكفاءة وا
هدي الـلكاش في بيـان امس عبد ا
الـى (تـرشـيق الــكـابـيــنـة الـوزاريـة
ــقــبــلــة بـاإلبــقــاء عــلى الـوزارات ا
االحتـاديـة ودمج وإلـغـاء الوزارات

اجملـــمع بـــاألرض كــمـــا ســوي بــاألرض
أكـثر من  1000 مـنزل) واوضـح البيان
انـه (بــعـــد  أيـــام من االنــتـــظـــار بــدأت
ـسـاعـدة الـدولـيـة بالـوصـول بـكـمـيات ا
ــنـطــقــة حــيث يــحــتـاج ضــئــيــلــة إلى ا
حوالى  200 الـف شخص إلى مساعدة
انـسـانيـة عـاجـلة  فـقـد تعـرضت الـطرق
ــطـار ألضـرار بـالـغـة تـؤدي إلى بطء وا
تــقـدمـهـا  وبـعـد أســبـوع عـلى الـكـارثـة
يـتناثر احلـطام الناجم عن الـتسونامي
ويـــفــــضل عـــدد كــــبـــيـــر مـن الـــســـكـــان
ــصـدومــ الـنــوم في الـعــراء خـشــيـة ا
وقــوع هـزات جـديـدة). ويـشـهـد الـعـراق
إنـكـساراً تـدريـجيـاً في درجـات احلرارة
ـقـبـلـة والشـعـور بـالـبـرودة ليال االيـام ا
ـنــبئ اجلـوي واالعــتـدال نــهـارا.وقــال ا
الـتـابع لـلهـيـئة الـعـامة لالنـواء اجلـوية
والــرصــد الــزلــزالي صــادق عــطــيــة في
صـفحـته على فـيسـبوك امس انه (بدأت

انــدونـيــسـا الى اكــثـر من ألف مــفـقـود.
وقــال بــيــان امس ان (مــا زال أكــثــر من
ـفــقـودين بــعـد ألـف شـخص في عــداد ا
أسـبوع على الـزلزال العـنيف الذي تاله
تـــســـونـــامي في جـــزيـــرة ســوالويـــسي
األنـدونـيـسـيـة وجتـاوزت حصـيـلـتـهـما
 1571 قــــتــــيالً) واضــــاف انـه (بــــعـــد
ــدمـرة في ســبـعــة أيـام عــلى الـكــارثـة ا
مـنـطــقـة بـالـو الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا
 350ألـف نسـمـة على الـسـاحل الـغربي
لـلـجـزيرة تـسـجل احلـصيـلـة مـزيداً من
االرتــفــاع  وحتـدث الــرقم األخـيــر الـذي
نـشـرته الـسـلـطات عن  1571 قـتـيالً في
أعــقـاب الـزلــزال الـذي بــلـغت قـوته 7.5
درجات وتلته أمواج تسونامي مدمرة)
واضـاف ان ( السلطات احمللية تتخوف
من أن يـكون عدد كـبير من الضـحايا ما
زالــوا عـالــقـ في مـجــمع سـكــني تـابع
لـــلــحـــكــومـــة في بــاالروا حـــيث ســوي

الــتـي تــصـــدرهـــا وزارة الــداخـــلـــيــة
كـوثـيـقــة ثـبـوتـيــة لـهـويـة حــامـلـهـا).
والقت قـوة أمنـية الـقبض عـلى متهم
بــجـــرائم االبـــتــزاز االلـــكــتـــروني في

بغداد.
وقال بـيـان لقـيادة عـملـيات بـغداد ان
(الـقـوات األمـنـيـة في قـيـادة عـمـلـيات
ـــتــهــمـــ لــقـــيــامه أعـــتــقــلـت أحــد ا
بـعـملـيـات مـساومـة وابـتـزاز للـنـساء
مـن خالل نــشــر صـــور خــاصــة عــبــر
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ضـمن

مــنـطــقـة الـصــلـيخ) وأضـاف انه (
تـهم الى اجلهـات اخملتـصة تسـليـم ا
الســتــكــمــال االجــراءات الــقــانــونــيـة
بحـقه). وأفاد مـصدر أمنـي بأن فريق
الــتـحـقـيـق تـوصل لـكــشف مالبـسـات
ـة مـقتل وصـيـفة مـلـكة وخـيوط جـر
جــمــال الــعــراق تـارة فــارس الــشــهـر
صدر في بيان أن اضي. وأوضح ا ا
(فــريق الــتـــحــقــيق أمـــسك بــخــيــوط

ــــة قـــتـل فـــارس لــــكن لـن يـــتم جـــر
اإلعالن عن أية نـتيـجة حلـ اكتـمال
التحـقيق واعتقـال منفـذي االغتيال)
ـــراقـــبـــة واضـــاف ان (كـــامــــيـــرات ا
أظــهـرت أن مــنـفـذي االغــتـيــال كـانـا
متوقـف عند الـطريق بانـتظار مرور
سيارة تـارة أي أنهما كـانا على علم
ـرورهـا). وضـبـطت سـلـطـات مـنـفذ
مــيـنـاء ام قــصـر في الـبــصـرة جـهـزة
أســتـــنــســـاخ يُــحــظـــر اســتـــيــرادهــا
وإدخــالـهــا الى الـعــراق. وقـال بــيـان
ـنــافـذ احلـدوديـة امس انه لـهــيـئـة  ا
(بـإحـالـة شــاحـنـة مــحـمـلــة بـحـاويـة
قـياس 40 قـدمـا  في مـنـفـذ مـيـناء أم
قصر  حيث  التصـريح عنها بانها
حتــمل أجــهــزة اسـتــنــسـاخ جــديـدة
ـعامـلـة الـكمـركـية من وعـند تـدقـيق ا
قـبل شــعـبـة الـبـحث والـتـحـري تـبـ
انـــهــا حتـــمل أجـــهـــزة اســتـــنـــســاخ
ــمـنــوع اسـتــيـرادهـا مـســتـعـمــلـة وا
وإدخالها الى البلد).وأقدم رجل على
االنتحـار بعـد قيامه بـقتل زوجته في
قـضـاء كــويـسـنـجق الـتـابع حملـافـظـة
أربيل تـارك وراءهمـا سبعـة أبناء.
وقـال مـديـر شـرطـة الـقـضـاء شـورش
كاكه فـتح الله في تـصريح امس  إن
(رجالً يـبلغ من الـعـمر  46 عـامـاً قام
بـقـتل زوجـته الـبـالـغـة من الـعـمر 40
عامـاً إثر إطالقه رصـاصتـ صوبـها
مـا أرداها قـتـيلـةً عـلى الـفور في حي
آزادي) وأضاف انه (بعد ذلك أطلق
الـقـاتل وهـو أب لـسـبـعـة أبـنـاء الـنار
على نفـسه ليـنهي حيـاته هو اآلخر)
وأشار فـتح الـله الى ان (أبنـاء هذين
الـزوجـ أفـادوا بـأن والـدهم يـعـاني
منـذ مـدة من مرض نـفسي) وأوضح
أن (أحد األبـناء من فـرط تأثـره بهول
ما شاهده حاول االنتحار أيضاً لكن
الــشـــرطــة وبـــوصــولـــهــا إلـى مــوقع
احلــــادث مـــنــــعـــته) وقــــال  ســـكـــان
مــحـلـيــون  إن (أصـول هـذه الــعـائـلـة
ـنطقـة في أطراف كويـسنجق تعود 
وأن الـــــرجل كــــان يـــــعــــمـل تــــاجــــراً

للمواشي).
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{ اللــش (أ ف ب) - فـي أســــــــــــفـل
ؤديـة إلى معبد الـطريق اجلبـلية ا
اللـش بـــشـــمـــال الـــعــــراق يـــخـــلع
أيــزيــديــون أحـذيــتــهم ويــســيـرون
قدسة حـفاة األقدام على الطريق ا
لـبدء االحـتفـال السبت بـعيـد "جما"
الــكـبـيـر لــكن فـرحـتـهـم تـضـاعـفت
اجلـمــعـة بـعـد فـوز إبـنـة طـائـفـتـهم

بجائزة نوبل للسالم.
بـ تلك التالل يتجمع األيزيديون
البــسـهم الــتـقــلـيـديــة ويـبـدأون
بـطـبخ طـعام يـكـفيـهم لـسبـعـة أيام

عبد. العيد التي يقضونها في ا
ـــمـــتـــدة لـــنـــحــو عـــلى الـــطـــريق ا
ـقـدس ـعـبـد ا كـيــلـومـتـر بـاجتـاه ا
لــدى الــطــائــفــة األيــزيــديــة كــانت
االبــتــسـامــة تــعـلــو وجه اجلــمـيع
ويـتنـاقلـون في ما بيـنهم خـبر فوز
مــراد بــنــوبل لــلــسالم وهي الــتي
جتـسـد مـعانـاة هـذه الـطائـفـة التي
تـعــرض أبـنـاؤهـا لـلـقـتل واخلـطف
والـسبي واالسـتعـباد اجلـنسي من

قبل تنظيم الدولة اإلسالمية.
يــقـول لـقـمــان سـلـيـمــان الـبـالغ من
الــعـمـر  35 عــامـا لـوكـالـة فـرانس
بــرس "نـحن ســعـداء جـدا لــفـوزهـا
(مــراد). هي الـصـوت األيـزيـدي في

اخلارج وتعبر عن معاناتنا".
فـي اخلـــامــــســـة والــــعـــشــــرين من
عـمـرها انـتصـرت نـاديا مـراد على
أسـوأ احلقب التي مر بـها أيزيديو
الـعراق حتى صارت متحدثة بارزة
فـي الدفـاع عن تلك األقـليـة وحازت
جـائزة نوبل للسالم اجلمعة. كانت
مــراد صــاحــبــة الــوجه الــشــاحب
والــشـعــر الـبــني الــطـويل تــعـيش
حـياة هادئة في قريتها كوجو على
أطـــراف قـــضــاء ســـنـــجـــار مــعـــقل
األيـزيـديـ في مـنـطـقـة جـبـلـية في
شــمـال غـرب الــعـراق عـلى احلـدود

مع سوريا.
تــغـيــرت حـيــاتـهــا عـنــدمـا اجــتـاح
داعـش قـريــتــهــا كــوجـو في 2014
فـخطفت وحتولت على غرار اآلالف
من نساء وأبناء ديانتها إلى سبية
وصل عـلى مدى ثالثة أشـهر في ا
مــعـقل الــتـنــظـيم حــيـنـهــا قـبل أن

تــتــمـكن من الــفــرار. واأليـزيــديـون
أقـلــيـة لـيـست مـسـلـمـة وال عـربـيـة
تـــعـــد أكـــثــــر من نـــصف مـــلـــيـــون
شـــــخص ويـــــتـــــركــــز وجـــــودهــــا
خـصـوصـا قـرب احلـدود الـسـوريـة
فـي شــــمـــــال الـــــعـــــراق. ويـــــقــــول
األيـزيـديـون إن ديانـتـهم تـعود إلى
آالف الــســنـ وانــهـا انــبــثـقت من
ة في بالد الـديـانـة البـابـليـة الـقـد
مـــا بــ الــنــهـــرين في حــ يــرى
آخـــرون ان ديـــانـــتـــهم خـــلـــيط من
ـــــة عــــــدة مــــــثل ديــــــانــــــات قــــــد

انوية. الزرادشتية وا
ـعـانــاة جـسـدتــهـا مـراد في تــلك ا
احملــافل الـدولــيـة كـمــا تـقـول رزي
خـــضــــر ابـــنـــة قـــريـــة دوغـــري في
سـنـجـار مـسـقط رأس مـراد والتي
ال تـزال تـنتـظـر عودة  12 شـخـصا
من أفــــراد عـــائـــلـــتـــهـــا خـــطـــفـــهم

اجلهاديون في العام .2014
تـشير خضر ابنة األعوام األربع
الـنــازحـة من سـنـجـار إلى أنـهـا مـا
زالت تــذكــر "حـيــنــمـا كــانت نــاديـا
تـزورنا في اخملـيمات وتـطمئن إلى
حـالنا. نعـتبرها ابـنتنا ونـدعو لها

كي تواصل كفاحها".
فـي رد فعل على فوز مراد اعتبرت
ـدافعـة عن حـقوق مـنـظـمة "يـزدا" ا
الــضـحــايــا األيـزيــديـ أن "الــيـوم
يزا لأليـزيدي واألقليات يـعتبر 
األخــرى وجــمـيـع ضـحــايــا اإلبـادة
اجلــمـاعـيـة والــفـظـائع اجلــمـاعـيـة
الــتي ارتــكــبـهــا داعش وغــيـره في

العراق وسوريا وحول العالم".
ويــخـتـصـر سـلـيــمـان تـلك الـفـرحـة
بــالـقـول إن مــا حـصل هــو "جـائـزة

." لكل األيزيدي
وهــنـأ نــادي بـرشــلـونـة اإلســبـاني
الـنــاشـطـة اإليـزيـديـة نـاديـة مـراد

ناسبة فوزها.
ونـشر الـنادي االسبـاني في موقعه
الــرســمي صــورة لــهــا جتــمــعــهــا
بــالالعب لــويس ســواريــز ورئـيس
الـنـادي جـوزيف مـاريا بـارتـومـيو
مــرفـقــة بــتـهــنـئــة إلى نـاديــة مـراد
ية. ـناسبة فوزها بـاجلائزة العا
وأعـلنت جلنـة جائزة نـوبل للسالم
أمـس اجلــمـــعــة فـــوز الـــنــاشـــطــة
الــكــرديــة اإليــزيــديــة نــاديــة مـراد
والـــطــبـــيب الـــكــونـــغــولـي دنــيس
مـوكـويـجي بـجائـزة نـوبل لـلسالم.
وسـبق أن حصلت نـادية مراد على
جـــائـــزة ســـاخـــاروفـــا عـــام 2016
ــيــاء بــشــار كــمــا مــنــاصـــفــة مع 
ــتـــحــدة ســـمـــيت ســفـــيـــرة األ ا
لــلـــنــوايــا احلــســـنــة وقــال رئــيس
ــركــزي لـأليـزيــديــ في اجملــلس ا
ــانــيــا ارفـان اورتــاك بــعــد فـوز أ
الــنـاشــطـة األيــزيـديــة نـاديــة مـراد
بـجـائـزة نـوبل لـلـسالم أنه (ال يزال
هــنـاك الف امـرأة مـحـتـجـزات لـدى
تـــنــظــيم داعـش. وقــال اورتــاك في
تـصـريحـات صحـفـية امس الـسبت
انه ال يزال هناك نحو  1000امرأة
فـي أيـدي داعش إنــهن يــتــعـرضن
لـالســـتـــعـــبـــاد واالعـــتـــداء). وقــال
أورتــاك (نـاديـة تـســتـحق أكـثـر من
هـذه اجلـائـزة علـى مدى الـسـنوات
ـاضـيـة كـانت تـسـافـر بال األربـع ا
ـــــصــــيــــر كـــــلل إلعالم الـــــنــــاس 
األيــزيـديــ وغـيــرهم من ضــحـايـا
داعـش). واحــتُـــجــزت مـــراد لــعــدة
أشـــهـــر من جـــانب داعش فـي عــام
 2014وتـــــعــــرضت لـالعــــتــــداءات
الـــوحـــشـــيـــة حـــتى تـــمـــكـــنت من
الــهــروب بـعــد ثالثــة أشــهـر. وهي
انـيا وتناضل من تـعيش اآلن في أ
أجـل مـقـاضــاة زعـمــاء داعش أمـام

محكمة دولية
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غـير االحتـادية وإخـتزال الوزارات
الـــتي  نـــقل صـالحــيـــاتـــهــا الى
احملــافــظــات بــوزارة واحــدة وهي
وزارة األقـاليـم واحملافظـات والتي
تــضم مــديـريــات احتـاديــة عـامـة).
ودعـت جبـهة احلوار الـوطنـي عبد
ـــهــدي الى إنـــصــاف مــحـــافــظــة ا
ديــالى بـالـكـابـيـنـة الـوزاريـة وعـدم
مـعـاقـبـتـهـا كمـا فـعـلت احلـكـومات
الـسابـقة. وقـالت اجلبـهة فـي بيان
امـس ان (ديـالى بــانـتـظــار رسـالـة
هدي وهو على ايـجابية من عبـد ا
ـسؤولـيـة ولديـنا ثـقـة كامـلة قـدر ا
ــدروســة لــتـــشــكــيل بـــخــطــواتـه ا
ا يلبي تطلعات قبلة  احلـكومة ا
ــهــدي الـــشــعـب). وتــلــقـى عــبـــد ا
الـتـهـنـئـة من مـلك االردن عـبـد الـله
ـــنــاســبــة الـــثــاني بـن احلــســ 

تـكـليـفه بـتشـكـيل احلـكومـة . وقال
بــيــان امس ان (اجلــانــبـ بــحــثـا
هــاتـفـيـا تـعـزيـز اواصـر الـعالقـات
بـــ الــبــلــدين اجلـــارين والــســبل
الـكفيلة لـتوطيدها خدمـة للشعب

.( الشقيق
ــــلك عــــبـــد الــــله رئــــيس  ودعــــا ا
مـــجـــلس الـــوزراء (لـــزيــارة االردن
ـهـدي الـدعوة وبـدوره وجـه عـبـد ا
لـه لـزيـارة بـغــداد كـمـا اتــفـقـا عـلى
تـــــــبــــــادل الــــــزيــــــارات بــــــأعــــــلى
ـستـويات). الى ذلك تـلقى رئيس ا
اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح بــرقـيـة
تـهـنئـة من ملك الـبـحرين  حـمد بن
ــنـــاســبــة عـــيــسـى آل خــلـــيــفـــة 
انــتـخـابه رئــيـسـا جـديــدا لـلـعـراق
.وذكــر بــيـان امس ان (ال خــلـيــفـة
عـبـر في برقـيـته عن أطيـب تهـانيه

وخــــالـص تــــمــــنــــيــــاته لــــصــــالح
بــالــتــوفــيق والــســداد في مــهــامه
الـرئاسيـة لتحـقيق آمال وتـطلعات
الــشـعـب الـعـراقـي نـحـو مــزيـد من
الــتــقــدم والـرقي واالزدهــار). كــمـا
هــــنـــأ الـــرئــــيس االيـــرانـي حـــسن
نـاسبـة انتـخاب صالح روحـاني 
وقـال بـيـان امس ان (صـالح تـلـقى
ناسبة بـرقية تهنئة من روحاني 
انـتخابه رئيسا جديدا للجمهورية
بــارك لـه فـيــهــا نــيل ثــقــة مـجــلس
الـــنــواب ) واضـــاف ان (روحــاني
اعــرب في بـرقـيـته عن االمل في ان
يــشــهـد عــهـده تــعـزيــزا لـلــعالقـات
ـــا يــخـــدم مــصــالح الـــثــنـــائــيــة 
الـبـلـدين اكـثر فـاكـثـر). في غـضون
ذلـك بـحث صـالح مع األمـ الـعـام
حلــركـة عــصـائـب أهل احلق قـيس
اخلـــــزعــــلي تــــطــــورات األوضــــاع
الـسياسيـة واألمنية. وتـابع البيان
ان (اجلـانب بحـثا استكـمال بناء
مـؤسـسـات الـدولـة والـتـركـيـز على
تـطوير االقـتصاد الـوطني وضمان
ــواطـــنــ في حتـــقــيـق مــطـــالب ا
الـــبالد بـــحـــيــاة الئـــقـــة وتــوفـــيــر
اخلــدمـات كــافـة) مــشــيـرا الى انه
( الـتـركـيـز عـلى أهـمـيـة الـقـضاء
عــلى فــلــول االرهـابــيــ وضـرورة
حـصر الـسالح بيـد الدولة وتـعزيز
ؤسسات سـلطة القانون وحماية ا
وااللـتـزام الكـامل بـالدسـتور). كـما
الـــتـــقى صــالـح بــرئـــيس مـــجــلس
الــنـواب الـسـابق سـلـيم اجلـبـوري
ونـاقشـا خطوات تـشكيل احلـكومة
. واكــد بــيـان امـس ان (اجلـانــبـ
نــــاقــــشـــا االســــراع في تــــشــــكـــيل
ـقبـلـة والتي تـواجهـها احلـكـومة ا
الـكـثيـر من التـحديـات في مخـتلف
الــقـطــاعـات اخلــدمـيـة الــتي عـانى
واطن عـلى مدار الـسنوات مـنهـا ا
ناطق الـسابقـة في  احملافظـات وا
الـــتـي  حتــريـــرهـــا من قـــبـــضــة
االرهــاب والــتـأكــيـد عــلى اخـتــيـار
شــخــصــيــات قــادرة عــلـى تــلــبــيـة

تطلعات الشعب). 
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