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الـرافــدين الـنــيـابــيـة عــمـانــوئـيل
خـــوشـــابـــا ان (حــــقـــيـــبـــة وزارة
ـــــهـــــجـــــريـن هي الـــــهـــــجـــــرة وا
ـســيـحي اسـتــحــقـاق لــلـمــكــون ا
ونـطـلـب بـأن تـكــون هـذه الـوزارة
من اســتــحــقـاقــنــا وعــلــيــنــا تـرك
الـفـضـاء الـوطـني هـو من يـحـسم
الــــــوزارات) مــــــســــــتــــــدركـــــا ان
(الـلـحظـات األخـيـرة سـتـبـقى هي
ــشـهــد الـســيـاسي احلـاســمـة بــا
العـراقي وينـبغي الـيوم ان يـكون
ــان هـو الــفــيــصل اذا غـاب الـبــر
الـتـوافق عـلى اسـتـكـمـال تشـكـيل
احلــكـــومـــة).ورأى خـــوشـــابــا ان
(الـطـائـفـيـة تـراجـعت نـسـبـيـا في
ـشــهـد الـســيـاسـي ) واسـتـدرك ا
قــائال (لــكن ال نــنــكــر وجـود بــيع
ــان وشــراء مــنـــاصب لــكن الـــبــر
احلـــالي فـــيه نـــخب قـــادرة عـــلى
ــــلـــفــــات الـــفــــســـاد الـــتــــصـــدي 
والرقـابة). وحـمّل حتـالف احملور
الـوطـني حتـالف سـائـرون سـبب
تـــأخــر إســـتـــكــمـــال الـــكــابـــيـــنــة
الوزارية. وقال النائب عن احملور
يـــحـــيى احملـــمـــدي في تـــصـــريح
امس ان (اخلالفــات الـســيـاســيـة
ـرشـحـ أرجـأت تـقـد اسـمـاء ا
لـبــاقي الــكـابــيــنـة ولم يــكن عــبـد
ـهـدي حــاسـمـاً وال شــجـاعـاً في ا
تـقــد كل الــكـابــيـنــة بــاجلـلــسـة
األولى للـتـصويـت على احلـكـومة
ولكن نبـقى داعمون له ولـبرنامج
حـــــكــــــومـــــتـه) مـــــضــــــيـــــفًـــــا ان
(احملــاصـــصـــة هي اســـتـــحـــقــاق
انـــتـــخــابـي لـــلـــكــتـل ومـــشـــاركــة
االقـلـيـات امـر مــهم في احلـكـومـة
ولــكن اعـــتــراض ســائـــرون عــلى
ـرشحـ اسهم في تـأخر بعض ا
تشكيل الكابينة).ومضى قائالً ان
(الـــــبــــعـض يـــــدعي الـــــزهـــــد في
الوزارات ولكن اجلميع شارك في
تـشـكـيل احلـكــومـة بـاحملـاصـصـة
ولـــيس بـــحـــسب االســـتـــحـــقـــاق
االنتخابي). ونفى احملمدي اتهام
ــنــاصب احملــور بــبــيـع وشــراء ا
وقـال (نــعـتب عــلى زعــيم الـتــيـار
الصـدري مـقتـدى الـصـدر في هذا
اإلتهـام بتـغـريدته فـي هذا الـشأن
التي كانت فيها تهـمة عامة لسنة
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قرر مـجلس الـنـواب عقـد جلـسته
االعـــتـــيـــاديــة الـــيـــوم الـــثـالثــاء
الســـتـــكـــمـــال الـــتـــصـــويت عـــلى
ــتــبـــقــيــة احلــقـــائب الــوزاريـــة ا
هـدي. وقال حلكـومة عـادل عبـد ا
بـيـان لـلـمجـلـس ان(جـدول اعـمال
اجللسة  16من السنة التشريعية
األولى /الفـصل الـتشـريعي األول
من الــدورة الــنــيـــابــيــة الــرابــعــة
يتضمن استكمال التصويت على
الـتـشــكـيــلـة الــوزاريـة). وأضـاف
ان(اجلــلـــســة ســتـــبــدأ فـي تــمــام
الــســـاعــة الـــواحــدة بـــعــد ظـــهــر
ان قد ارجأ عقد اليوم).وكان البر
ـــقــرر اجلــلـــســـة الــتي كـــان من ا
عـقــدهـا امس حلــ االتـفــاق بـ
الكـتل الـسـيـاسـيـة عـلى مـرشحي
تبقية بحسب مصدر الوزارات ا
اكـد ان التـصـويت عـلـى مرشـحي
الـــداخــلـــيـــة والـــدفــاع ســـيـــكــون
بــاالغـــلـــبــيـــة ولــيـس بــاالتـــفــاق.
ــصـــدر ان ( اجلــلـــســة واوضح ا
تــأجـــلت إلى حـــ االتــفـــاق بــ
الكتل السياسية إما على تسوية
ـرشـحة نهـائـيـة بـشأن األسـمـاء ا
لــلـــوزارات خـــصــوصـــا الـــدفــاع
رشح والداخلية أو طرح كل ا
مــــهــــمــــا كـــان عــــددهـم لــــغـــرض
ان التـصويت عـليـهم داخل البـر
ومن يحـصل عـلى األغلـبـية يـفوز
ـنصـب) مـشـيراً الـى (االتـفاق بـا
على عـقـد اجللـسـة بعـد مرور 24
ان ساعـة على تـسلم رئـاسة الـبر
).وأفــــاد ـــــرشـــــحـــــ أســـــمـــــاء ا
بـ(حــصــول تـــوافق عــلى وزارات
ـهــجـرين الـتــربـيــة والــهـجــرة وا
والـعـدل والـتـعلـيـم الـعالـي فـيـما
يـنـتـظـر حـسم مــرشـحي الـثـقـافـة
والـــــتــــخـــــطـــــيط عـــــلى أن يـــــتم
الــتــصــويت عــلــيــهم بــاالتــفــاق)
مــوضــحـــا ان (الــتــصـــويت عــلى
مرشحي الدفـاع والداخلـية يكون
بـــأغــــلـــبــــيـــة األصــــوات ولـــيس
بــــاالتــــفــــاق). وتــــواصــــلت امس
ـنــاصب الـوزاريـة ـطـالــبـات بــا ا
ـتــشـنــجـة بـ والـتــصـريـحــات ا
بـعض الـكـتل. وقــال رئـيس كـتـلـة
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أطلقت قوات روسية النار واحتجزت
ثالث ســفن حـربـيـة أوكــرانـيـة قـبـالـة
ســواحل شــبـه جــزيـرة الــقــرم- الــتي
اسـتولت عـليـها روسـيا قـبل سنوات-
وذلك فـي تـصـاعـد جـديـد لـلـتـوتـر ب
الـبلدين. فيمـا عقد مجلس االمن امس
جــلــسـة اســتــثــنـائــيــة بـطــلب روسي
ــنــاقــشــة االزمــة . واســتـولـت قـوات
روسـية على زورق حـربي وقاطرة
وأصــــيب عــــدد مـن طـــواقـم الـــســــفن
األوكرانية.وتلقي كل دولة باللوم على

قرر أن األخـرى بشأن احلـادث. ومن ا
ـان األوكــراني قـد صـوت يــكـون الـبــر
امـس االثــــنــــ عـــــلى إعـالن حــــالــــة
.وبدأت األزمة حيـنما اتهمت الـطوار
روســيـا سـفــنـا أوكــرانـيـة بــالـدخـول
بـطـريـقـة غـيـر قـانـونـيـة في مـيـاهـهـا
ومنعتهم من اإلبحار في بحر أزوف.
ووضــعت روســيــا نـاقــلــة نـفط حتت
ـتــد فــوق مـضــيق كــيـرتش. جــســر 
ـعبر الـوحيد إلى ـضيق هو ا ويـعد ا

بحر آزوف الذي تتقاسمه الدولتان.
وخـالل اجتماع جملـلس األمن والدفاع
الــوطـنـي في كـيــيف وصف الــرئـيس
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األوكـــراني بـــيــتـــرو بــوروشـــيــنـــكــو
الـتصـرفات الـروسيـة بأنـها "مـجنـونة
وغـيــر مـبـررة. وقـد عـقـد حـلف شـمـال
االطــلــسي اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا

بحضور اوكرانيا.
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات مــؤخــرا في
الــبـحــر األسـود وبــحـر آزوف قــبـالـة
ســواحـل شــبه جــزيــرة الــقــرم الــتي

ضمتها روسيا عام 2014.
وانـدلعـت األزمة عـندمـا حاول زورقان
حـربـيـان وزورق سـحب مـن أوكـرانـيا
اإلبحار من ميناء أوديسا على البحر
األســود إلى مـيــنـاء مـاريــوبـول عـلى

بحر آزوف.
وقـالت أوكـرانيـا إن الـقوات الـروسـية
حــاولت اعــتــراض الــسـفـن وصـدمت

زورق السحب.
واســتـمـرت الـسـفـيــنـتـان في اإلبـحـار
بــــاجتــــاه مـــضــــيـق كـــيــــرتش لــــكن

اعترضتهما ناقلة النفط.
وحـشدت روسيـا أربع طائرات حـربية
ـنطقة واتهـمت السفن بالدخول في ا
ــيـاه بــطــريــقه غــيـر قــانــونــيــة إلى ا
ــرور مــعــلق الــروســـيــة وقــالت إن ا

ألسباب أمنية.
وقـالت الـبـحريـة األوكـرانـية في وقت
الحـق إن زوارقهـا أصيـبت وتعـطلت

نطقة. لدى محاولتها مغادرة ا
وأضــــــافت أن  6 مـن فـــــراد األطــــــقم

األوكراني أصيبوا.
وفـي وقت الحـق أكــــد جـــــهــــاز األمن
الـفيدرالي الـروسي إن إحدى دورياته
الـبحـرية اسـتخـدمت القـوة الحتـجاز

ماثيو هيدج

حتالف الـبنـاء) بحـسب تعـبيره.
وتـابع (كــردة فـعل عــلى تــغـريـدة
ــهـدي 9 الـصــدر قــدمـنــا لــعـبــد ا
مرشح حلقيـبة الدفاع بينهم 3
من قـادة مـكـافـحة االرهـاب الـذين
ضحـوا في حتـرير مـناطـقـنا وهم
من الشيعة ولكن مـهني وأبطال

ويستحقون الوزارة).
ورفضت كـتـلـة احملور الـتـصويت
عـلى وزيــري الـدفــاع والـداخــلـيـة
بــحــسب بــيــان لــرئــيس الــكــتــلـة
النيـابية احـمد اجلبـوري قال فيه
ان الـــكـــتـــلـــة (لـن تـــصـــوت عـــلى
وزيري الـدفاع والـداخلـية بـسبب
عـدم مــعــرفــة االسـمــاء حلــد هـذه
الـــلــــحـــظــــة).واضــــاف ( نـــرفض
سـياسـة االمـر الـواقع واالمالءات
الـتي تـمـارسـهـا بعـض اجلـهات 
ونؤكد بان حقيبتي وزارة الدفاع
والداخلية هي استحقاق وطني)
مــؤكــدا (احلــرص الــشــديــد عــلى
تقد شخصيـات مهنية لوزارتي
الــدفــاع والــداخــلـيــة بــعــيــدة عن
قابل األحزاب السياسية ). في ا
حـمل الــنـائب عن ســائـرون رامي
الــــســــكـــــيــــني (اإلســـــتــــحــــقــــاق
اإلنتـخابي) في تـشكـيل احلكـومة
مسؤوليـة ما وصل له العراق من
أزمـات وفـسـاد.وقـال في تـصـريح
امس ان (بــعض األحــزاب قــدمت
ا رشح لوزارات وكا أسماء ا
ــــكـــون وهـــو هي حـــصــــة هـــذا ا
ـهدي يـخالـف مـا يؤمـن به عـبـد ا
ببناء دولة مـؤسسات ولكن هناك
ـرشح كـتل تـسـتـقـتل وتـتـخـنـدق 
) مـضـيـفـاً  ان (اعـتـراضـنا مـعـ
مــهــني ولــيس شــخــصــيــاً وهـو
ـنهج) مضـيفا ان اختالف على ا
(االستـحـقاق االنـتـخابي وراء كل
مـشــاكل الـدولــة الـعــراقــــــــــــــيـة
بـعـد  2003 ولم يـقـدم لــلـمـواطن
ـال الـعــام وقـد ذبح سـوى هــدر ا
).بــدوره كــشف الــعــراق قــربـــانــاً
الـــــــنــــــــائب عـن احملـــــــور فــــــــالح
الـعــيـسـاوي عـن تـقـد  28 اسم
مـرشح حلـقـيـبـة الـدفـاع الى عـبـد
ــهـــدي.وقـــال الـــعـــيــســـاوي في ا
تـــصــــريح ان (جــــلــــســـة الــــيـــوم
الثالثاء سـتتـضمن تمـرير مرشح
وزارة الـــدفـــاع بـــشــــكل مـــؤكـــد)
ـرشح مـرجـحــا ان (يـتم تـمــريـر ا
ان محمد الذي يقدمه رئيس البر
احلـلـبــوسي بـعـد ان  تــخـويـله
ـكـون لتـقـد من يراه من نواب ا
ـنـصب)واضاف منـاسـبـا لشـغل ا
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ـــــائـــــيـــــة ــــــوارد ا افـــــادت وزارة ا
ــئــة من أمــطــار بــهـــــطــول  70 بـــا
الـــشــتـــاء في الــعـــراق خالل لـــيــلــة
تحدث باسم الوزارة واحـدة.وقال ا
ـعـدل عــون ذيـاب في تـصـريح ان (ا
الــسـنــوي من االمــطـار في الــعــراق
هــو  150مــلـم لــكن في لــيــلــة أمس
سـقـطت امـطـار بكـمـية  108مـلـمات
عدل ئة من ا أي انـها تعادل  70بـا
ناخية الـسنوي نتيجة الـتغيرات ا
مضـيفًا الـتي يشـكك فـيها الـبعـض)
ان(األمــــطــــار كـــانـت غـــزيــــرة جـــداً
وبــكـثـافـة وجتـاوزت كــمـيـاتـهـا في
ــحــافـــــــــظــة قــضــاء الــعــزيــزيــة 
واسط  108 مــــلــــمـــات وكــــذلك في
نـاحـية الـزبـيديـة) متـوقـعًا (هـطول
أمــــــطـــــــار جــــــديــــــدة فـي الــــــوسط
واجلــــــنــــــوب). ولــــــفت ذيــــــاب الى
(اإلجـــراءات في حتـــويل الــســـيــول

لــنــهـر دجــلــة بــشـمــال الــعـراق في
مـــنـــطـــقـــة وادي شـــرنـــاف ومن ثم
حتـويله الـى منـخفض الـثرثار و
عـالجه) مـؤكـداً (جتاوز اخلـطـر في
ياه الـشرقاط وقد عادت مناسيب ا

طبيعية). 
وألـتحق  قضاءا الـفاو في البصرة
دن والـعزيـزية في واسط بـركب ا
ــنـــكــوبــة بــالـــســيــول واالمــطــار ا
طل على الـغزيـرة إذ شهـد الفـاو ا
اخلـــلــيج هــطـــول أمــطــار غــزيــرة
وفــيـضــانـات نــاجـمــة عـنــهـا خالل
اضيـة تسـببت بإغالق الـساعـات ا
عـدد من الشوارع ومغادرة عشرات
ــنـازلـهــا بـســبب تـسـرب الــعـوائل 
ـيـاه الـيـها وكـذلك قـدوم الـسـيول ا
من جـهـة شط الـعرب فـيـما تـمـكنت
ــــدني من انــــقـــاذ فــــرق الـــدفــــاع ا
. وتـعـرضت عـائــلـتـ مـحـاصـرتـ
الــعـزيـزيـة  الى اعـاصــيـر اقـتـلـعت
االشـجار وأسقطت اعمدة الكهرباء

وادت الـى وفــاة ســتـــة اشــخــاص.
ــدني وأعــلــنت مــديــريــة الــدفــاع ا
ووزارة الـــصـــحـــة عن اســـتـــنـــفــار
مالكـاتهـما فـي مختـلف احملـافظات
الـــتي تـــعـــرضت لـــتــلك الـــســـيــول
وكـذلك الـتي تـتـعرض لـلـسـيول في
ـفـوضـيـة وقـت الحق اسـتـنـفــرت ا
العليا حلقوق االنسان هي االخرى
ـنكوبة  جـهودها في احملـافظات ا
وشـكـلت خلـية أزمـة أنـسانـية كـما
ـشرف على دعـت رئيس الوزراء وا
ــدنــيـة عــادل عــبـد خــلــيـة االزمــة ا
ــهـدي لـتــكـثـيف اجلــهـد الـوطـني ا
لـتدارك آثـار االزمة وتـوفيـر مناطق
أخـالء مـــركــــزيـــة بــــديـــلــــة اليـــواء
ــــتـــضــــررين. وســــجّـــلت الــــفـــاو ا
والـعـزيزيـة مـراتب علـيـا في جدول
ي خالل كـــمـــيــات االمـــطـــار الــعـــا
اضـية االربـعة والـعشـرين ساعـة ا
واحـتلـتا مواقع مـتقـدمة في جدول
يـــضم خـــمس عــشـــرة مــديـــنــة من

مـخـتلف دول الـعـالم.من جهـته دعا
مـحـافظ بـغـداد عـطـوان الـعـطواني
احلـــكــومــة االحتــاديــة والــوزارات
اخلـدمية لـوضع التدابـير واخلطط
. وقال ـواجهـة أي طـار الـعـاجلـة 
الـعــطـواني في بـيـان عـاجل تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (عـلى احلـكـومـة
ـــركــزيـــة أخــذ كـــافــة الـــتــدابـــيــر ا
واجـهـة أي طار واالسـتـعـدادات 
حتـسـبـاً الحتـمـالـية وصـول سـيول
مـن احملـــــــافــــــظـــــــات احملـــــــاذيــــــة
لـلعاصـمة).وأكد (انـنا وجهـنا كافة
الــدوائــر اخلــدمـيــة والــبــلــديـة في
بـغـداد بـإسـتـنـفـار جـهـودهـا االلـية
ــواجــهــة أي طــار والــبـــشــريــة 
فـضال عن االنطالق بحـمالت بلدية
واســـعــة لـــســحـب مــيـــاه االمــطــار
وتـــصــريــفــهـــا). واســفــرت الــهــزة
األرضـية التي ضربت بغداد وعددا
مـن احملافظات مساء اول امس عن
وفــــاة شــــخـــصــــ وإصــــابـــة 52
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اكـد رئيس اركـان اجليش الـفريق أول
ي مـسك القـطـعات ركن عـثـمـان الغـا
الـعـسـكريـة حملـافـظـة نيـنـوى بـصورة
جـيدة  مـشيرا الى عـدم وجود تـهديد

عسكري للمحافظة .
ي فـي تــصــريح  خالل  وقـــال الــغــا
زيـارته الـى مـحافـظـة كـربالء امس ان
ـسـوكـة بـقـوة والـقـطـعات ـوصل  (ا
الــعـسـكــريـة تــقـوم بـواجــبـهــا بـشـكل
صـحيح وهـناك تـنسـيق مع القـطعات
اجلـانبيـة) مستدركًـا ان (هناك بعض
احلــاالت الـبــسـيــطـة الــتي حتـدث في
ـوصل وقـد تـمت مـعاجلـتـهـا وقسم ا
ــعــاجلــة) مــؤكــدًا مــنـــهــا في طــور ا
ــديـنـة هـاد ان(الــوضع األمـني في ا
ومــســيــطــر عــلــيه واليــوجــد تــهــديـد
عــســكــري حـالــيــا عــلـيــهــا). وبــشـأن
الــتــهـديــدات احملــتــمـلــة من اخــتـراق
ـي ان (احلـــدود احلــــدود قـل الـــغــــا
ـســوكـة بـقـوة من قـطـعـات اجلـيش
وقــــــطـــــعــــــات احلـــــدود واحلــــــشـــــد
الــشـعــبي والـتـنــسـيق مــسـتــمـر بـ
الــــقـــوات) مــــوضـــحًــــا ان (احلـــدود
الـعـراقيـة الـسوريـة مـعروفـة للـجـميع
وهي مـسرح واحـد متـداخل) مضـيفًا
ان (هـناك اسناد جوي للقوات االمنية
ــدفــعـيــة مع بــاالضــافــة الى وجــود ا
تـــأمـــ مـــوضع دفـــاعي مـــتـــكـــامل).

وصــدقت مــحــكـمــة حتــقـيق نــيــنـوى
اخملـتصـة بقضـايا اإلرهاب اعـترافات
مــنـتـسب الى فــرقـة اإلعـدام اخلـاصـة
فـي تنـظيم داعش. وقـال بيـان جمللس
الــقـــضــاء األعــلى امس أن احملــكــمــة
(صـدقت اعـتـرافات إرهـابي يـعمل في
فـرقة االعدامـات اخلاصة الـتابعة الى
داعـش اإلرهــابـي في مـــنــطـــقـــة بــاب
ــوصـل أوكــلـت الــيه الـــطـــوس في ا
ن ــواطــنـ  مــهــمـة قــطع رؤوس ا
ـرتدين يـسـمـيـهم داعش االرهـابي بـا
بــــالـــســـيف) مــــؤكـــدا ان (االرهـــابي
ــارس جــرائـمـه امـام ــذكــور كــان  ا
ـــارة قــرب ســوق اخلــضــراوات في ا

باب الطوس باحملافظة). 
ـدان وبـحـسب الـبـيـان(فـقـد اعـتـرف ا
بـانــتـمـائه الى داعش ومـشـاركـته في
عــدد من الــعــمــلـيــات وتــقــد الـدعم
الــلـوجــسـتـي لـلــتـنــظـيم اضــافـة الى
واجـــبـه الـــرئـــيس بـــقـــطع الـــرؤوس
وتـنفيـذ االعدامات بالـسيف).من جهة
اخـرى نـظـمت وزارة الـبـيـشـمـركة في
حـكومـة اقليم كـردستـان امس األثن
مـؤتـمراً مـشـتركـاً مع قـوات التـحالف
الــــــدولي بــــــشـــــأن االصـالحـــــات في
الـوزارة. وقـال الـكـولـونـيل ويـل ديـفز
ــسـتــشـار الــعـســكـري الــبـريــطـاني ا
ــــثـل الــــتـــحــــالـف الــــدولي خالل و
ـؤتـمـر ان (عمـلـيـة االصالح عمـلـية ا
سـهـلة وطـبيـعيـة وتـقوم بـها جـيوش

مــــشـــــتــــرك ان (جلــــنــــة من الــــوزارة
وبـــريــطــانــيـــا عــقــدت حــتى االن 35
اجـــتـــمــاعـــا بـــشــأن االصـالحــات في
الــبـيـشــمـركـة). وفـي سـوريـا تــمـكـنت
قــــوات كــــرديــــة وحـــــلــــفــــائــــهــــا في
ــقــراطــيــة في قــوات ســـوريــا الــد
عـمـلــيـة اسـتـخـبـاراتـيـة مـشـتـركـة مع
الــتـحــالف الـدولي مـن إلـقـاء الــقـبض
عـلى أسامـة العويـد أبوزيد الـذي يعد
الــرجل الــثــاني في صــفــوف تــنــظـيم
داعـش بــــعـــــد قــــائـــــده أبــــو بـــــكــــر
الـــبـــغــدادي.وكـــشـــفت وســـائل إعالم
قـراطية مـقرّبـة من قوات سـوريا الـد
عـن أن) ابو زيد كـان يخـتبئ فـي غرفة
سـرّيـة بـبـلـدة الـطـيـانـة مـسـقط رأسه
بـريف ديـر الـزور وإنـه حـاول تـفـجـير
نـفسـه أثنـاء القـبض علـيه لكن الـقوة
ـهـاجمـة اصطـحبت مـعـها شـقيـقته ا
األمـر الّذي دفعه إلى التراجع عن فعل
ذلـك.(ووفق مـصـادر فـإن ( 20 هــاتـفـاً
مـحـموالً و 80 سـبـيكـة ذهبـية ومـبالغ
ـال كـانت بحـوزته).وأبو كـبـيرة من ا
زيــد ســوري اجلــنــســيــة يــبــــلغ من
الـعـمر  35 عـامـاً وحاصل عـلى إجازة
فـي احلـقـوق له اربـعـة أخــوة اثـنـان
مـنهم قتال في صفوف التـنظيم بينما
الــثــالث مــعــتـقل لــدى قــوات ســوريـا
قـراطيـة فيـما يعـيش الرابع في الـد
ـناطق التي تسـيطر عليـها احلكومة ا

السورية. 

الـعـالم بشـكل دوري) مؤكـدًا (ضرورة
قـيـام اجلـيـوش باجـراء تـغـيـيرات في
هـيـكـلـيـتـهـا من الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة
واالقــتـــصــاديــة). واضــاف ديــفــز ان
(االســـبـــاب الـــتي تـــدعــو الـى اجــراء
االصـالحـــات هي ان يـــكـــون لـــقـــوات
الـبــيـشـمـركـة دور كـبـيـر في مـواجـهـة
الـــعـــدو وان تــــكـــون من الـــنـــاحـــيـــة
الــســيـاســيــة مــؤسـســة اضــافـة الى
تـقــو الـقـوات الـعـسـكـريـة من حـيث
امـكانـاتهـا في دحر الـعدو).من جـانبه
قـال وزيـر البـيـشمـركة بـالـوكالـة كر
ســـنــجـــاري خالل مــؤتـــمــر صـــحــفي

 ÈuMO½ w  wM _« l{u « ∫w/UG «

oKI « vKŽ YF³¹ ô

الـقضية بسرعة). وأضاف أنها (حلظة
حـلوة ومـرة في نفس الـوقت ألنه يـفكر
فـي أبـريــاء مــا زالــوا مــحـتــجــزين في
إيـــران. ومــضـى قــــائال (لـن تــتـــحــقق
الـعـدالـة حـتى يـعـودون هم أيـضـا إلى

.( الوطن سا

اصـــدارهـــا مـــجـــلـــة (الـــثـــقـــافـــة
اجلــديــدة) الى جــانب نــتــاجــات
مــهـدي عــيــسى الــصــقــر وفـؤاد
التكـرلي والراحل هو عم الـناقد
ـــغـــتــرب والـــروائي الـــعـــراقـي ا
الــدكـتــور عــائــد خـصــبــاك الـذي
ويقيم غادر العـراق سنة  1996 

انيا حاليا. في ا
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{ ابـوظبي - (أ ف ب): أصـدر الرئيس
االمــاراتي خـلـيــفـة بن زايــد آل نـهـيـان
عـفـوا عن الـبـريـطـانـي مـاثـيـو هـيـدجز
ـؤبـد علـى خلـفـية احملـكـوم بـالسـجن ا
قـضـيـة جتـسّس  حـسـبـمـا أفـاد بـيـان
.وجـاء في الـبـيان رسـمي امس االثـنـ
أنه ســـيــســمح لــلــشــاب الــبــريــطــاني
ـغـادرة دولـة االمـارات (فـور اكـتـمـال
اإلجـراءات الـرسـمـيـة).وأوضح الـبـيان
أن عائلة هيدجز قدّمت (التماسا للعفو
إلـى الـشـيخ خـلــيـفـة  من خالل إرسـال
رســالــة شــخــصــيــة إلى ســمـوه) وان
الــــرئـــيس االمـــاراتـي قـــرر أن يـــكـــون
هـيـدجـز أحـد الـسـجـنـاء الـ 785الـذين
ــنـاسـبـة الـيـوم أصــدر عـفـوا بـحـقـهم 
الـوطـني.وكـانت مـحـكـمـة في أبـوظـبي
ـــاضـي حـــكـــمــا أصـــدرت االربـــعـــاء ا
ؤبـد بـحق هيـدجـز بتـهـمة بـالـسجـن ا
الـتجسس.وأوقف هيدجز في اخلامس
مـن أيــار في مــطـــار دبي وهــو طــالب
دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات

االمــارات اخلـارجــيـة واألمن الــداخـلي
بـعـد االحتـجاجـات في الـعالم الـعربي.
و اإلفـــراج عـــنه بـــشـــروط وبــشـــكل
مـــــؤقـت في  29 تـــــشـــــرين االول دون
الـسماح له بالسفـر حتى موعد جلسة
ــاضي.وذكـرت مــحــاكــمـته االربــعــاء ا
الـسـلـطـات اإلمـاراتـيـة أن هـيـدجـز قدم
إلـى اإلمــــارات (حتت غـــــطــــاء بــــاحث
ي وثبت من التحـقيقات تطابق أكـاد
ـعـلـومـات الـتي أسـفر اعـتـرافـاته مع ا
عــنـهــا فـحص األجــهـزة اإللــكـتــرونـيـة
اخلــاصـة بـه).ورغم قـرار الــعـفــو عـنه
كـرّرت أبـوظـبي االثـن اتـهـام هـيـدجز
بــأنـه عــمــيل اســتــخــبــارات. وعــبــرت
بـريطانـيا عن امتـنانهـا لدولة اإلمارات
ي بــعـد أن أصــدرت عـفــوا عن األكـاد
ي سـجـون. وقـال جـير الـبـريـطـاني ا
هــانت وزيــر اخلـارجــيــة الـبــريــطـاني
(أنـباء رائـعة عن ماثـيو هـيدجز... رغم
أنــنــا ال نـتــفق مع االتــهـامــات لــكـنــنـا
ـــتـــنـــون حلـــكـــومـــة اإلمـــارات حلل
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تــــرأس الــــنـــــائب االول لــــرئــــيس
مــــجـــلـس الـــنــــواب حــــسن كـــر
الــكـعـبـي امس اجـتـمــاعًـا لـلــجـنـة
الـقانـونية الـنيـابيـة ضيفت خالله
فـوضـية الـعلـيا اعـضـاء مجـلس ا
ـنـاقـشـة ـســتـقـلـة لالنـتــخـابـات  ا
ودراســة الـتــعـديالت عــلى قـانـون
انــتـخــابـات مــجـالس احملــافـظـات
واالقــــضـــــيــــة. ونــــقـل بــــيــــان عن
الــكــعـبـي تـأكــيــده (اهـمــيــة حـسم
ـــلـــفـــات قـــبل الـــشـــروع بـــعـض ا
باالستعدادات النتخابات مجالس
احملــــافــــظــــات  من خـالل بــــنـــود
الـقانون نفسه  ومنها انهاء ملف
الــنـزوح بــشـكل نـهــائي وسـجالت
ـقـاعـد والـيـات الـنــاخـبـ وعـدد ا
الـــتــرشــيح). ونـــاقش االجــتــمــاع
جـــمــيع بــنـــود الــقــانــون واجــراء
ا تـعديالت علـى البعض مـنها و
ـــرحـــلــة الـــراهـــنــة يـــتـــنــاسب وا
وضــــمـــان انـــســــيـــابـــيــــة اتـــمـــام

االنتخابات ورصانتها.
 وفــي وقـت ســــــــــــــابـق افـــــــــــــادت
تـــســريــبــات بـــشــبه اتـــفــاق عــلى
تـــأجـــيـل انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالس

احملـــافــظـــات. وقــال مـــصــدر  في
مــفـوضــيـة االنـتــخـابــات ان (عـبـد
فـوضية اقتراح ـهدي طلب من ا ا
مــوعـد جـديـد لــكي تـتم مــنـاقـشـته
ومـن ثم ارســـــــاله الـى مــــــجــــــلس
الـنواب للـتصويت عـليه).وأضاف
انـه ( لم يـصـدر بـيــان بـخـصـوص
الـــتـــأجــــيل لـــكن بـــشــــكل عـــمـــلي
االنـتـخابـات  تأجـيلـها ونـنتـظر
ــوعـد اجلــديـد). في ســيـاق آخـر ا
قـال  نـائب رئـيس مجـلس الـنواب
بـــشـــيـــر احلـــداد  امـس ان زيــارة
ـــــقــــراطي رئـــــيس احلـــــزب الــــد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
الـى بغداد مؤخرا (مؤشر ايجابي

ورسالة الى العراق والعالم). 
واوضـح في بــــيـــــان ان الــــزيــــارة
(احـتوت رسالـة فحواهـا ان الكرد
يـؤمـنـون بـاحلـوار والـتفـاهم حلل
( ــشــاكل بــ الــطــرفـ جــمــيع ا
مـضيـفا ان (الكـرد عامل مـصاحلة
وتـفاهم وكـانوا واليـزالون عـنصر
حـل  فـــــقـــــد جـــــاءوا ومـــــدوا يـــــد
ــشـاكل الــتــعـاون واحلــوار حلل ا
الـــعــالـــقــة بـــ االقـــلــيم وبـــغــداد
ـساعدة في حل مشاكل العراق وا

ايضا).

ان (احللبوسي قدم تـسعة اسماء
بـعـد تــخـويـله من  67 نـائـبـا من
ـكــون مــنـهــا ثالثــة من قــيـادات ا
جهاز مكافـحة االرهاب وقسم من
كـون الـسني والـكردي) الفـتا ا
الى ان هذه الترشيحات (التعتمد
عــلى اســاس مــكــون بل الــكــفـاءة
واخلـــبـــرة).واوضـح ان (هـــنـــالك
اســـمــــاء اخـــرى قـــدمـت من ايـــاد
عالوي مــنــهــا ســـلــيم اجلــبــوري
وصالح اجلـــبـــوري وغـــيـــرهـــمــا
لـيــصل مــجــمــوع االســمــاء الـتي
ـجــمـلـهـا الى  28 اسـما قـدمت 
وعلـيه اخـتـيـار احدهـا) مـتـوقـعا
ان (تــكـــون االولـــويـــة وحـــصــول
ـــوافــقـــة عـــلـى االســمـــاء الـــتي ا
رشــحـــهـــا احلــلـــبـــوسي)  واكــد
ـــهــدي الــعـــيـــســـاوي ان (عــبـــد ا

ـــرشـــحــــ جلـــمـــيع ســـيـــقــــدم ا
ــتــبــقــيـة الــوزارات الــثــمــانــيــة ا
بـجــلـســة الــيـوم وهــنــالك تـوافق
مكـتمل عـلى خـمس وزارات منـها
وستمـرر بدون مشاكـل) موضحا
ــتــبـقــيـة ان ( االسـمــاء الــثالثـة ا
ستم التعامل معها مثل ما حصل
بـجـلـسـة الـتــصـويت عـلى رئـيس
اجلــمــهــوريـة اي طــرح اكــثــر من
مـرشح لــكل مـنــهـا وتــرك اخلـيـار
ـان حلـسم مـايرونه العضـاء الـبر

مناسبا). 
من جـانـبه قـال الـنائـب عن كـتـلة
االصـالح واالعــــــــمــــــــار جــــــــاسم
ــهـدي رفع الـبــخــاتي ان  عـبــد ا
الــكـــارت االحـــمـــر بــوجـه الــكـــتل
الـســيـاسـيــة حلـسـم مـوقـفــهـا من
مرشـحي الوزارات االمـنيـة فيـما

اشـــار الى ان هـــنـــالك ثـــمـــانـــيـــة
مرشح لوزارة الـدفاع ومنافس
واحـــد لــــفـــالح الــــفـــيــــاض عـــلى
الـــداخـــلـــيـــة. وقـــال بـــخـــاتي في
كون السني ثلي ا تصريح ان (
في كـــتـــلـــتـي الـــبـــنـــاء واالصالح
قــدمــوا حــتـى الــلــحــظـــة ثــمــاني
شخصـيات لشـغل حقيـبة الدفاع
امــا وزارة الـــداخــلـــيـــة فــهـــنــالك
مـــؤشــــرات تــــشــــيـــر الـى وجـــود
منـافس اخـر الى جـانب الـفـياض
ـــــنـــــصب) من دون ان لــــشـــــغل ا
يكشف عن هويـته .ورحب النائب
عن ائــتالف دولــة الـقــانــون عــبـد
الـــهـــادي مـــوحـــان الـــســـعـــداوي
بـ(مــــبـــــادرة) احملــــور الـــــوطــــني
بـتـرشـيح شـخـصـيات بـعـيـدة عن
ـكــونـاتـيــة لـتـولي احملـاصـصــة ا

حقيبة الدفاع.  وقال في تصريح
بـادرة القبعة امس ( نرفع لهذه ا
وهي خطـوة حقيـقيـة لبـناء الـبلد
بالشـكل الصحـيح). وأضاف (أما
يخص وزارة الداخـليـة فإن فالح
الفـياض قد حـصل عـلى توافـقية
أكـثـر حتـى الـلـحظـة بـرغـم وجود
بـــعـض االعـــتــــراضــــات ) .وكـــان
الـنـائب عن احملـور الـوطـني عـبـد
الـــله اخلـــربــــيط قـــد كـــشف  اول
امس عـن تــــرشــــيح أســــمــــاء من
ــكـــون الـــســـني لـــشـــغل خـــارج ا
حـقـيـبــة الـدفـاع من بـيــنـهم عـبـد
الـــوهــــاب الــــســــاعـــدي وطــــالب
شــغـــاتي .وســـمى إئـــتالف دولــة
القـانـون الـنـائب عـنه بـهـاء الدين
النوري مـتحـدثاً بـاسم الكـتلة في

مجلس النواب.

شاكر خصباك

ثـالث سـفـن أوكـرانــيــة لــكــنه قـال إن
ثالثة بحارة أوكراني فقط أصيبوا.
وقـالت أوكرانـيا إنهـا كانت قـد أبلغت
روسـيا بـخطتـهالتـحريك سـفنهـا عبر

البحر إلى ميناء ماريوبول.
ما هو رد الفعل الدولي?

ودعـــا االحتــاد األوربي روســـيــا إلى
ـــرور فـي مـــضـــيق (إعــــادة حـــريـــة ا
كـيرتش) وحـث (جميـع األطراف على
الـــتـــحـــلـي بـــأقـــصى قـــدر من ضـــبط

النفس).
وقـال حلف شمال األطلسي (ناتو) إنه
(يـــؤيــد تـــمــامــا ســـيــادة أوكـــرانــيــا
ــا في ذلك ووحــدتــهــا اإلقــلــيــمـيــة 
الحــيـــة في مـــيــاهـــهــا حـــقــوقـــهـــا ا

اإلقليمية).
وأضــاف الـنـاتــو أن روسـيـا يـجب أن
(تــضـــمن مــرورا من دون عــوائق إلى

وانئ األوكرانية على بحر آزوف). ا
وطـلـبت أوكرانـيا عـقد اجـتمـاع طار
جملـــلـس األمن الـــدولي ودعت إلى رد

فعل دولي ضد موسكو.
ويـقع بـحـر آزوف الضـحل شـرق شبه
جـــزيـــرة الـــقـــرم وإلى اجلـــنـــوب من
مـنـاطق في أوكرانـيـا يسـيطـر عـليـها

جزئيا انفصاليون موالون لروسيا.
ويــقع مـيـنــاءان أوكـرانـيــان حـيـويـان
عـــلـى ســـاحـــلـه الـــشـــمــــالي وهـــمـــا
بـيرديانـسك وماريوبـول حيث يجري
عـبـرهـمـا تصـديـر احلـبـوب والـصلب

واستيراد الفحم.
فـي عـــام  2003 وقــــعت أوكــــرانــــيـــا
وروسـيـا اتـفـاقـيـة عـرفت بـحـر أزوف

بــأنه مــيــاه داخــلــيــة لــكال الــبـلــدين.
الحــة ومــنــحـت االتــفــاقــيــة حــريــة ا
جلميع السفن األوكرانية والروسية.
لـكن روسـيا بـدأت مؤخـرا في تفـتيش
كـل الـسـفن الـتـي تـذهب إلى أو تـأتي

من موانئ أوكرانيا.
وفـي وقت سـابق من الـشـهـر اجلاري
حــــــــــذر االحتــــــــــاد األوروبـي مـن أنه
سـيتخذ تـدابير مستـهدفة لعالج هذه
ـــشــكـــلــة.وقــالـت وزيــرة خـــارجــيــة ا
وقف االحتـاد فـيـدريـكـا مـوغـيـرينـي(ا
فـي بـــحـــر آزوف يــــضـــر لـــيـس فـــقط
ـا أيـضـا بــاالقـتـصـاد األوكــراني وإ
بـالـكثـير من الـسفن الـتي ترفع أعالم

دول االحتاد األوربي).
وبـدأت إجـراءات الـتـفـتـيش الـروسي
عـقب احـتجـاز أوكرانـيا سـفيـنة صـيد
مـن شـــبه جــــزيـــرة الــــقـــرم في  آذار
ــاضي.وقــالـت روســيـا إن تــفــتــيش ا
الـسـفن يرجع ألسـباب أمـنيـة مشـيرة
إلى تـــهــديــد مــحـــتــمل لــلـــجــســر من

. متطرف أوكراني
وقـتـل أكثـر من  10 آالف شـخص في
إقـليـمي دونتـيسك ولـوهانـسك شرقي
أوكـرانـيـا منـذ أن تـمـرد انفـصـالـيون
عـــلى حـــكـــومــة كـــيـــيف في أبـــريل/

نيسان من عام 2014.
وتـتهم أوكـرانيا ودول غـربيـة روسيا
نطـقة وتـسليح بـإرسال قـواتهـا إلى ا

. االنفصالي
وتـنـفي مـوسكـو ذلك لـكـنـها تـقـر بأن
مـــتـــطـــوعــ روســـيـــ يـــســـاعــدون

تمردين. ا
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ـــــيــــة نـــــعت االوســـــاط االكـــــاد
والــثــقــافـيــة الــعــراقــيــة الـكــاتب
والـــروائي وعـــالم اجلـــغـــرافـــيــة
شـاكـر خــصـبــاك الـذي تـوفي في
احد مستـشفيـات كاليـفورنيا في
واليـة لــوس أجنـلس االمــريـكــيـة
عـن عـــمــــر نـــاهــــز الـــثــــمـــانــــيـــة
والثمان عاما قضاها في رحلة
مــــضــــنــــيــــة مـع الــــعــــلم واألدب
ـسـرح والـدفـاع عن الـقـضـايـا وا

الوطنية. 
وكان شاهدا على حقبة سياسية
مـــهـــمـــة فـي الـــعـــراق. وهـــو من
موالـيد مـديـنة احلـلة  1930وقد
نال درجة االستاذية من لندن في
علوم اجلغـرافية عام  1974 وله
نحو  عـشرين مـؤلفا في مـختلف
صـــنـــوف األدب والـــفـن والـــعـــلم
اخرهـا روايته (الـدكتاتـور) التي

لم تصل للعراق بعد.
وقــد صــدرت اولى مــجــمــوعــاته
ـعــنـونـة بـ (حـيـاة الـقـصــصـيـة ا
قـــاســــيـــة) ســـنـــة 1960وتـــولت

ي عثمان الغا

ؤدية الى مرقد االمام علي بن ابي طالب في النجف  UD—∫ مياه االمطار تغطي الشوارع الرئيسة ا «
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شـخصـا .وقال الـناطق باسم اعالم
ـــحــافـــظــة شـــرطـــة قــضـــاء كالر 
الــسـلــيـمـانــيـة الــرائـد عــلي جـمـال
قــــدوري في بـــيــــان ان (نـــحـــو 52
شــخـصـا أسـعـفــوا إلى مـسـتـشـفى
الـــطــوارىء فـي الــقـــضــاء بـــســبب
الـهـزة األرضيـة التـي ضربت إقـليم
كـردسـتـان وعـددا مـن احملـافـظات)
مـبينـا ان (شخص فـقدا حيـاتهما
بــعـد تـعـرضــهـمـا جلــلـطـة نــتـيـجـة
الـــــهـــــلع واخلـــــوف وهـــــمـــــا رجل

وإمرأة). 
وأضــاف قــدوري أن (مـعــظم الـذين
ــشــفى أصـــيــبــوا اســـعــفــوا إلـى ا
بــالــهـلع واخلــوف واغـمـي عـلــيـهم
حلـظـة وقوع الـهـزة األرضيـة التي
بـلغت شدتهـا أكثر من ست درجات
عـــلى مــقـــيــاس ريـــخــتـــر). وقــالت
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والـــرصـــد الــزلـــزالي في بـــيــان ان
(الـــهـــزة األولى الــتـي ســجـــلت في

الـــبالد تــبـــعــهــا  15 هـــزة الحــقــة
مــوقـعـيـة بـقـوة تـراوحت بـ 5-3
عــلى مــقــيــاس ريــخـتــر.وقــالت في
بـيـان إن (مـراصـدنـا سـجـلت وقوع
هـــــــزة في الـــــــســــــاعــــــة 7:37:35
بـــالــتـــوقـــيت احملـــلي في ســـربــيل
زهـاب/ ايران تبعد  30 كـيلو مترا
جــنــوب شـرق قــضـاء خــانــقـ في
ديـــالى وقـــد بـــلــغت قـــوتـــهــا 6.3
درجـة عـلى مـقـيـاس رخـتـر وشـعر
ـــنــــاطق ـــواطــــنـــون فـي ا بــــهــــا ا
احلـــدوديـــة واالقــضـــيـــة اجملــاورة
شـعوراً قوياً وشعوراً واضحاً في
الــعـاصــمـة بــغـداد وعـمــوم الـبالد
وبـــعض الـــدول اجملـــاورة) وأشــار
الـــبـــيـــان إلـى أن (هـــنـــاك أخـــبــاراً
بــحـصـول تـكـســر لـزجـاج الـنـوافـذ
وحـــصــول حــالــة رعـب في قــضــاء
خـانـق تـبعـها  15 هـزة مـوقعـية
تــــراوحــــــــت قــــوتــــهــــا بـــ 5-3

درجات على مقياس ريختر). 


