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أصدرت محكـمة حتقيق مـحافظة
نينوى اخملتصة بقضايا النزاهة
مذكرة قبض وحتر بحق احملافظ
ــقـــال نــوفل حــمـــادي ســلــطــان ا
العاكوب واربعـة موظف اخرين
في ديــوان احملــافــظــة. واطــلــعت
ـذكرات الـصادرة (الزمـان) على ا
بـحق (الـعـاكـوب وواجـدة جـعـفـر
حبيب الطائي و عبد الكر علي
فـــاضل اجلـــبـــوري ومـــنـى عـــبــد
اجملـيـد عــبـد الـكــر اجلـحـيـشي
وعـبـيــد ابـراهـيم عــلي احلـديـدي
ــــــــــــــادة  340 ق . ع مـن وفــق ا
الـهــيـئــة الـقـضــائـيـة في نــيـنـوى
واحضارهم الى مـكتب حتقـيقات
ــوصل). وصــوت الــنــزاهـــة في ا
مــــجـــلس الــــنـــواب عـــلـى إقـــالـــة
الــعــاكـوب ونــائــبــيه بــنــاء عـلى
الطـلب الذي قدمـه رئيس الوزراء
ـهـدي.وكان احملـافظ عـادل عـبـد ا
ـــــقـــــال قـــــد وجه رســـــالـــــة الى ا

الــــرئـــاســـات الـــثـالث ومـــجـــلس
احملافظة هاجم فيها خلية االزمة
بــنـيــنــوى وشـدد عــلى أحــقــيـته
ـمـارسـة مـهـامه حلـ انـتـخاب
مـحــافظ جــديـد. في تــطـور الحق
اعـــلن مــديـــر الـــطب الــعـــدلي في
نـيــنـوى عن انــقـاذ  60 شـخـصـا
بــــفـــاجـــعـــة الـــعـــبـــارة ووصـــول
حصيلة الشهداء الى  98 شهيدا
اغــلــبـهـم من الـنــســاء واالطــفـال
مـــؤكــدا ان اجلــهـــود مــســـتــمــرة
فقودين . للبحث عـن الضحايـا ا
وطـالب نـواب عن نـيـنـوى رئـيس
الوزراء ومـجلس الـقضـاء االعلى
بــتـوســيع الـتــحــقـيق في حــادثـة
ـتورط العبـارة ليشـمل جميع ا
وان ال يـــقــتـــصــر عـــلى الـــعــمــال
الـبـسـطـاء. وقـال بـيان صـادر عن
نـــواب نـــيـــنــوى امـس  (نــطـــالب
رئيس الـوزراء ومـجلس الـقـضاء
االعــلى بـتــوســيع الـتــحــقـيق في
حـادثــة الـعــبـارة لــيـشـمـل جـمـيع
ـتــورطـ وان ال يــقـتــصـر عـلى ا

العـمـال البـسـطاء) ودعا الـبـيان
(الــــكــــتل في حتــــالــــفي االصالح
والــبـــنــاء الى مــســـاعــدة الــقــادة
وصل إلخراج كافة األمني في ا
ــكــاتب الــربــحــيـة الــتي حتــمل ا
عنـاوين سـياسـيـة ودينـية وان ال
يـتسـرعـوا في كـيل الـتـهم لـنواب
نـيـنــوى الـذين اجـتـمــعـوا لـلـمـرة
االولى في تــايــيــد تــقــريــر جلــنـة
تـــقـــصـي احلـــقـــائق والـــذي أراد
البـعض من النـواب  عدم قراءته
في مجلس حلمـاية الفاسدين في

احملافظة). 
وكـــشف الـــنــائب عـن احملــافـــظــة
خـالــد الـعــبـيـدي عـن االتـفـاق مع
ــان بـشــأن الـنــقـاط رئــاسـة الــبـر
اخلالفيـة في تقريـر جلنـة تقصي
احلــقــائق اخلــاص بــاحملــافــظـة.
وقال الـعبـيدي في تـصريح امس
إن (هـــنــاك بــعـض الــتـــوصــيــات
ــلف تــقــصي احلــقــائـق بــشـأن
ــوصـل  األخــذ بــهــا فـــعــلــيــًا ا
والــتــصــويـت عــلــيــهــا بــجــلــسـة

ـــان الـــتـي عـــقـــدت األحـــد الــــبـــر
ــــاضي) مـــــبـــــيـــــنــــاً أن (تـــــلك ا
التوصـيات سترفـع إلى احلكومة
ويتم اتخاذ إجراءات عملية فيها
ويتم مـتـابعـة الـتنـفـيذ) وأضاف
أن (اتــــفــــاقـــــاً حــــدث مع رئــــيس
ـــان عــلـى عــرض الـــنــقــاط الـــبــر
الــبــاقــيــة الـتـي لم يــتم عــرضــهـا
بـاجلــلـســة الـسـابــقـة في جــلـسـة
الحقة لكن بعد اجللوس مع باقي
الكتل السياسية ومناقشة النقاط
اخلالفـيـة الـتي نـسـتـطـيع في مـا
بينـنا إيجـاد حلول لـها). بدوره 
اعرب رئيس اجملـلس االقتصادي
ـسـعــودي عن خـالص ابـراهــيم ا
مـواسـاته لـذوي ضـحـايـا فـاجـعة
ــســعـودي في الــعــبـارة . وقــال ا
بــــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
(فــجــعــنــا بــكــارثــة الــعــبــارة في
نـــيــنـــوى وغــرق عـــدد من االســر
ونعرب عن خـالص تعازيـنا بهذا
ـواســاة لـذوي احلـادث االلــيم وا
الضـحايـا). وكان مـجلس عـشائر

نيـنوى قـد رفض اختـيار مـحافظ
من رجـال االعـمــال الـفـاسـدين او
روؤســــاء الـــدوائــــر والـــوحـــدات
االدارية الـذي شاركـوا في تدمـير
ـوصل وســرقـتــهـا   مـؤكـدا ان ا
(تـــدخل رجــال اعـــمــال فـــاســدين
وصل وترشيح احدهم بشؤون ا
لنفسه محافظا  دليل على الرغبة
الـــراســـخــة في ابـــقـــاء الــفـــســاد
ـديـنـة) وحتـطـيم مـا تــبـقى من ا
مـــشـــددين عـــلى ( ضـــرورة مـــنع
الــــســـيـــاســـيـــ الـــذين خـــربـــوا
مــحـــافــظــات اخـــرى وســرقــوهــا
ونــــشــــروا االرهــــاب فــــيـــهــــا من
ـــوصل) الـــتــــدخل في شــــؤون ا
وطـــالــــبـــوا رئـــيـس الـــوزراء الى
(سـحب ايـدي روؤسـاء الـوحدات
ـوصل ومـنـعهم من االدارية في ا
الـسفـر واحـالـتـهم الى الـقـضاء).
من جــــهـــة اخـــرى  أعـــلن وزيـــر
الـــكـــهـــربـــاء لــؤي اخلـــطـــيب عن
إسـتنـفـار جـمـيع مالكـات الوزارة
في نـينـوى إلسـنـاد خلـيـة االزمة

الـــتي شـــكــلـت إلدارة احملــافـــظــة
واعـادة اخلــدمـات الـى أبـنــائـهـا.
ونـــقل بـــيـــان لـــلـــوزارة امس عن
مدير عام نقـل الطاقة الكـهربائية
الـشــمـالـيــة خـالــد غـزاي قـوله ان
ــديــريـــة والــشــركــات (مالكـــات ا
التـابعـة لـلوزارة في نـينـوى على
أ االستعداد لـلتعـاون مع خلية
االزمة في احملافـظة والـعمل على
مــدار الــيــوم حــسب تــوجــيــهـات
اخلـــــطـــــيـب الى جـــــانـب إجنــــاز
ـــشـــاريع احلـــالـــيـــة وتـــنـــفـــيــذ ا
شاريع اجلديـدة في احملافظة) ا
مـؤكـدا (الـقــيـام وبـدعم كـبـيـر من
الوزارة بـبـذل اجلهـود لـلحـصول
عـلى الـتـخـصـيصـات الالزمـة من
ـاني بـنك الـتـنـمـيـة واالسـكـان اال
ـشــاريع في احملـافـظـة لـتـنــفـيـذ ا
أهـمـهـا إنـشـاء مـحـطـة حتـويـلـيـة
وصل جديـدة بدل مـحـطة غـرب ا
التـحويلـية لـلضـغط الفائق 400
كي.في والـــتي ســتــجــهــز نــصف

مناطق احملافظة بالطاقة). 
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اعــدت قـيــادة عـمــلــيـات بــغـداد
واحلـشـد الشـعـبي خـطة امـنـية
لـتـأم الـزائـرين الـقـادم الى
منـطقة الـكاظـمية الحـياء ذكرى
وفاة االمام الكاظم عليه السالم
وسط اســـتــــعـــداداد خــــدمـــيـــة
وصـــحــــيــــة . وقـــال مــــســـؤول
حـركـات الـعـمـلـيـات في احلـشـد
جـــواد كــاظم الـــربــيـــعــاوي في
بـيـان امس ان (اخلـطـة االمـنـية
الــتي شــاركت بــهــا تــشـكــيالت
احلـشـد بـالتـنـسـيق مع الـقوات
االمـــنـــيـــة ســـتـــنـــطــلـق الـــيــوم
اخلـــمــيـس لــتـــأمــ الـــزائــرين
دينة الكاظمية راجال القادم 
ركـبات فضال عن تأم وعبر ا

مـواكب العـزاء واحلـسيـنـيات)
واضـــاف ان (االجـــراءات الـــتي
ســتـتـخـذهــا قـوات احلـشـد هي
تـــأمــ احلــمـــايــة لـــطــرق نــقل
الــــزائـــريـن داخل بــــغـــداد وفي
مــحــيــطــهــا وتــكــثــيف اجلــهــد
االســتــخـــبــاري و مــنع احــداث
الــشــغب والــفـوضى فــضال عن
تـأمــ عـودتـهم) الفــتـا الى ان
(االجــراءات االمـنـيـة ســتـنـتـهي
حــتى انـتـهـاء مـراسـيم الـزيـارة
ـقبل) الـتي تصـادف الـثالثاء ا
وتـــابع ان (احلــشـــد ســيـــســهم
بــنـشــر مـفــارز طــبـيــة وتـوفــيـر
مركبات لـنقل الزائرين) وتعلن
قـيــادة عـمــلـيــات بـغــداد الـيـوم
اخلــمــيس خـــطــتــهـــا االمــنــيــة
اخلــاصــة بــالــزيــارة . بــدورهـا
قــالت االمـانــة الــعــامــة جملـلس
الــــوزراء ان قــــرار احلــــكــــومـــة
بــتـعـطـيل الـدوام الـرسـمي يـوم
ـــقــبل بــإســـتــثــنــاء الــثالثــاء ا
الــدوائــر اخلـدمــيــة واالمــنــيـة.
وأوضــــحت أالمـــانـــة الـــعـــامـــة
لــلـــمــجــلس فـي بــيــان امس ان
(الــــقـــــرار يـــــشــــمـل الــــوزارات
ومــؤسـسـات الــدولـة في بـغـداد
فـــــقـط وال يـــــشـــــمل الـــــدوائـــــر

اخلدمية واالمنية).
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وكــان مــجـلـس الـوزراء قــد قـرر
أمـس االول تــــعــــطــــيل الــــدوام
ــنــاســبــة الــزيـارة. الــرســمي 
وقــال بــيــان امس ان (مــجــلس
الــوزراء عـقـد جـلـسـته بـرئـاسـة
ـهدي وقـرر تعـطيل عادل عـبد ا
ـناسبة ذكرى الدوام الرسمي 
وفــــاة الـــــكــــاظم). واضــــاف ان
ـوافقـة على (اجلـلسـة شهـدت ا
تـــخـــفـــيـض اجـــور الـــتـــمـــويل
ــــســـــتــــوفــــاة من الــــصـــــحي ا
ـــواطـــنـــ مع االبـــقـــاء عـــلى ا
مـجــانـيــة اخلـدمــات الـصــحـيـة
الــوقـائـيـة بــاالضـافـة الى الـزام
ـوازنة ـالـية بـتـمـويل ا وزارة ا
الــتـشــغـيــلـيــة لـوزارة الــصـحـة
لـسـنـة 2019)  مـشـيـرا الى ان
(اجملــلس صــوت عـلى مــشـروع
سـلحة في مسـتشـفى القـوات ا
بـــغـــداد ســـعــة  400 ســـريـــر)
ـوافـقـة عـلى تـعديل مـضـيـفـا (ا
وضوع فائض تعلق  القرار ا
السيولـة النقدية لـدى البلديات
ويــكـــون الــتــمــويـل عــلى شــكل

قــروض بـدون فــائــدة لـلــمــبـالغ
الــتـي ال تــتــجـاوز 50 مــلــيـون
دينار  ومـا زاد عن ذلك تفرض
ـئـة معـفاة فائـدة بـنسـبة  3 با
ــــدة ســــنــــة واحـــدة  عــــلى ان
ـــبـــلغ خالل خـــمس يـــســـتــرد ا
ســــنــــوات  من أجـل حتــــفــــيــــز
البـلديات الـتي تعـاني من عجز
في الـسـيـولة الـنـقـدية لـتـكـثيف
نـشـاطـهـا وجــهـودهـا وحتـقـيق
مــوارد تــسـتــطــيع مـن خاللــهـا
تــــســــديــــد الــــقــــرض وتــــكـــون
ــــؤســـســـات الـــقــــروض بـــ ا
الــــبـــلــــديـــة داخـل احملـــافــــظـــة
الـواحـدة) مـبــيـنـا ان (اجملـلس
وافق عـلى تـعـديل قـراره بـشـأن
تـعـيـ االجـور والـعـقـود فضال
عن التصويت على قانون نقابة
التـمريض وكذلك فـتح قنصـلية
ـانـيـة في مـحــافـظـة الـبـصـرة ا
واقـرار قانـون انـضمـام الـعراق
الـى الــــبــــروتـــــوكــــول بــــشــــأن
االستعداد والتصدي والتعاون
فـي مـــيـــدان احـــداث الـــتـــلـــوث
ـواد خـطـيـرة وضـارة اضـافة
الى تـشـجـيع الـسيـاحـة واعـفاء
االيـرانـيـ من رسـوم الـسـمـات

ثل).  قابلة با شرط ا
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كشف خبيـر سياسي عن وجود
ـشهد الـسياسي تقـاطعات في ا
نـتـيـجة الـصـراع عـلى احلـقائب
تبقـية وعدم الرغبـة بالتعاون ا
مـع رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ـهـدي وسط حتـديـات داخـلـيـة ا
وخــــارجـــــيـــــة . وقــــال رئـــــيس
اجملـمـوعة الـعـراقـية لـلـدراسات
الـسـتراتـيـجيـة واثق الـهـاشمي
لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (هـــــنــــاك
مـطـلـبـا جـمـاهـيـريـا وسـيـاسـيـا
بـــتــغـــيــيـــر بــعـض الــوزراء في
ــهـــدي ولــكن حـــكــومـــة عــبـــد ا
اليــسـتـطـيـع رئـيس الـوزراء في
الــــــوقـت الــــــراهـن اجــــــراء ذلك
بـســبب عـدم اكــتـمــال كـابـيــنـته
احلــكـــومــيـــة ومــا زالـت هــنــاك
اربـعـة وزارات شـاغـرة واخرين
ـسـاءلة مـشـمـولـ بـأجـراءات ا
والعـدالة واذا اقـدم على خـطوة
ـتـهمـ بـالفـساد اقـالة بـعض ا

فــســيــحــدث اخالل بــالــنــصـاب
وبــالـــتــالـي تــفـــقـــد احلــكـــومــة
شرعيتـها وتسقط) واضاف ان
( سـبب تـأخيـر اكـمال الـكـابيـنة
احلــــكــــومــــيــــة هــــو الــــصـــراع
الـــســــيـــاسـي عـــلـى احلـــقــــائب
ــتــبــقـيــة وبــرغم مـن تـرشــيح ا
الـكتل وزراء لـلداخـلـية والـدفاع
والــعـدل اال انه ال تــوجـد بــارقـة
امل حـتى هـذه الـلـحـظـة بـحسم
ـوضوع) مـؤكـدا (عـدم وجود ا
رغـبـة سـيــاسـيـة بــالـتـعـاون مع
ـــهـــدي وسط حتـــديــات عـــبــد ا
خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة كـــبـــرى
والسـيــمـا ان اسـتـمـرار الـوضع
على ما هو عليه سيولد مشاكل
كـبـيـرة قـد تـؤثـر عـلى احلـكـومة
ــشـهـد بــشـكل عـام) وبـشـأن وا
احلـــراك الـــدبـــلــومـــاسـي الــذي
يجريه العراق اقـليميا ودوليا 
اوضح الـهـاشـمي ان (االنـفـتـاح
عــلى جــمـيع الــدول جـيــد ولـكن
يجب ان تنسجم القوى االخرى

مع ذلك الــتـوجه وااللــتـزام به).
واعـلن النـائب بـدر الـزيادي عن
ــقــبـل ســيــكــون ان االســبـــوع ا
حـــاســـمــا لـــقـــضــيـــة الــوزارات
الـشـاغرة ولن يـسـتـمر الـتـماهل
وســنـــدفع بـــكل قــوة ان يـــكــون
لف موعدا نـهائيـا حلسم هذا ا
. وقــال الـــزيـــادي في تـــصــريح
امس ان (احلـــــديـث عن حـــــسم
ـــتــبـــقــيــة الـــوزارات االربــعــة ا
اخـذت حــيـزا كـبـيـرا اثـر بـشـكل
مـــبــــاشــــر عـــلـى اداء مـــجــــلس
الــنـــواب وعالقـــته بــالـــشــارع)
الفــــــــتــــــــا الـى ان (ادارة تــــــــلك
الوزارات بـالوكالـة هو امـر غير
مـــــســــمــــوح بـه بــــاي حــــال من
االحوال) مـؤكـدا ان (االسـبـوع
ـقـبل سيـكـون حـاسمـا بـكل ما ا
تـــعـــني الـــكـــلـــمـــة من قـــضـــيــة
الوزارات ولـن يسـتمـر التـماهل
وســنـــدفع بـــكل قــوة ان يـــكــون
لف موعدا نـهائيـا حلسم هذا ا
والــتـــوجه الى مـــلــفـــات اخــرى

لف).  . التـقل اهـمـيـة عن هـذا ا
وقـــال الــزيـــادي انه ( إرســال
أسـماء خـمسـة مرشـح لـشغل
مـــــنـــــصب وزارة الـــــدفـــــاع الى
رئــــيس الــــوزراء من بــــ تـــلك
األسـمـاء ضابط مـهـني مـعروف
وأشار ذو شـخــصـيـة وطـنـيـة) 
إلى إن (هــــذه الــــشــــخــــصــــيـــة
ــوفق لــهـذا سـتــكــون اخلــيـار ا

نصب).  ا
عموري وتوقع النائب بـرهان ا
ـهـدي عـقـد اجـتــمـاع مع عــبـد ا
ـنــاقـشـة اســتـكـمــال الـكـابــيـنـة
الـوزاريــة واحلث عـلى اإلسـراع

بتسمية بقية الوزراء.
وقال في بيان ان (قيادة حتالف
االصالح واالعمار وجهت دعوة
ـهـدي حلـضـور االجـتـماع عـبـدا
الــدوري لـلــتـحـالف لــبـحث عـدد
واضـيع التي تـخص عمل من ا
دة احلكومة وما حققته خالل ا
ـاضـيــة واالطالع عـلى مـجـمل ا
مـــا  تــــنـــفــــيـــذه مـن فـــقـــرات

مـشـيـراً الــبـرنـامـج احلـكـومي) 
الى أن (االجــتــمـــاع ســيــنــاقش
مــلـف اســتـــكــمـــال الــكـــابــيـــنــة
الـوزاريــة واحلث عـلى اإلسـراع
بتسمـية بقيـة الوزراء والتطرق
إلى اخلــطـوات الــتي يــتـبــعــهـا
كـافحـة الفـساد رئيس الـوزراء 
وتـــنـــاول عـــدد مـن الـــقـــضـــايــا

احلساسة األخرى).
ورأى مصـدر أن جمـيع األسماء
طروحة لتولي وزارتي الدفاع ا
والــــــداخـــــلـــــيـــــة هـي مـــــجـــــرد
تـــكـــهـــنـــات.وقــــال مـــصـــدر في
تصـريح امس إنه (سيـتم قـريباً
تـقـد أسـماء مـرشـحـ لـتولي
وزارتي الــعــدل والـــتــربــيــة في

احلكـومة) مـشيـرا الى (تـأجيل
حسم وزارتي الداخلية والدفاع
في الــوقت الـراهن بــسـبب عـدم
وجـــود تــوافق عــلى األســمــاء)
وتــــابع أن (جــــمــــيع األســــمـــاء
ـــطــــروحـــة لــــتـــولـي الـــدفـــاع ا
والداخلـية هي مجرد تـكهنات).
بــدوره  اكـــد الـــوزيـــر االســبق
مـحـمـد تـوفـيق عالوي تـخـطـيط
إلزاحــــــــة عــــــــدد مـن الــــــــوزراء
الــفـــاســدين في كـــابــيــنــة عــبــد

هدي .  ا
وقـال عالوي فـي تـصـريح امس
ان (بعض الوزراء في احلـكومة
عــلى درجـة عــالـيـة من الــكـفـاءة
والــنــزاهــة والـقــدرة والــبــعض
االخــر عـــلى درجـــة عــالـــيــة من
الفسـاد وفرضوا عـلى احلكومة
مـن كـــتل ســـيـــاســـيـــة بـــعـــد ان
ـــهـــدي تــــفـــاوضـت مع عـــبــــد ا
التـصويت عـلى الكابـينـة مقابل
تـرشـيح هـؤالء) وأضـاف (عـبد
ـهــدي جــاء بـتــوافق حتــالـفي ا

اإلصالح والــبــنــاء وكــان اسـمه
مــطـروح اكـثـر مـن جـهـة وحـتى
ستوى اإلقليمي المتالكه على ا
ـمــيـزة الـكــثــيـر من اخلــصــال ا
ولــــديـه افق بــــعــــيــــدة وخــــطط
لإلصـالح لــــكـن لألسـف هــــؤالء
الـذيـن فـرضــوا عــلـيه ســيــكـون
اثـــرهم ســـلــبـي عــلـى مــســـيــرة
احلـــكــومــة) وأشــار عالوي ان
(الــصــيف الـقــادم سـيــكـون اول
اخـتــبــار لــلـحــكــومـة  وامل ان
يــكــون الــوزيــر لــؤي اخلــطــيب
قادر على توفيـر الكهرباء وسط
الــفـســاد الــذي يــزيـد ويــتــجـذر
وأصـبح ثقـافة) عـلى حـد قوله 
مـــؤكــــدا ان (أفــــضل طــــريــــقـــة
تــسـتــخــدمــهــا بــعض األحـزاب
للـسيطـرة على مـؤسسات الـبلد
من خالل التـعييـنات بالـوكالة)
ــنـفـلت مــوضـحــا ان (الـسالح ا
يشكل خطورة كبـيرة على البلد
هدي السيطرة ويستطيع عبد ا
عـــلـى الـــسالح ) ودعـــا عالوي

الى (ضـرورة ان يـكـون لـلـعـراق
ـسـتـوى ـيـزة عــلى ا عالقــات 
الــــعــــربـي واإلسالمي ونــــؤكــــد
جــــــديــــــة األردن ومــــــصــــــر في
الـتـعـامل مع الـعـراق بـاجملـاالت
كـــافــة) ولـــفـت الى ان (الـــبـــنك
ــركـزي وبـعـد مــخـاض صـعب ا
اسـتــطـاع الـسـيـطـرة عـلى مـزاد
الـعـمـلـة) وعن اتـهــامه بـسـرقـة
أمـــواال مـن مـــشـــروع الـــكـــيـــبل
الــضـوئي وتـقــد االسـتـقـالـة 
قـــال عـالوي (عـــمـــلت في وزارة
االتــصــاالت نــهــايــة عـام 2010
الى عام 2012 ومشروع الكيبل
الـــضــوئـي اســتـــثــمـــاري ويــدر
أمــوال عـلـى الـعــراق افـضل من
الـنـفـط من دون ان يـكـلف الـبـلـد
أي ثـمن الن الـعـالم يـريـد الربط
بــ الـشـرق والــغـرب وكـانت 3
دول مــؤهـــلـــة الــعـــراق وايــران
واخللـيج لكن اتهـموني بـحصة
في عقد نـوروز تيل وهي مزاعم

كاذبة). 

هدي عادل عبد ا

الــشــعــوب بـــعــبــثــيـــة قــرارتــهــا
اجلــائـرة فــمـا هــذة االعـتــرافـات
والقصف االرهابي التي تتعرض
له غـزة االمـحــاولـة لـفـرض حـالـة
من اليأس عـليها) وتابع الـبيان
أن (الصدر يـستـنكر هـذة االفعال
التي تتناقض مع قرارات مجلس
االمـن الـــدولي ومــــنـــظـــمـــة اال
ــيـة ــنــظـمــات الــعـا ــتــحـدة وا ا
االخـرى والــتي تــنـتــهك االعـراف
االنــســانــيـة)  داعــيــا (اجلــمــيع
لــرفـــضـــهـــا والـــوقـــوف ضـــدهــا
والـــــعــــمل عــــلـى إحــــقــــاق احلق
ونـــــــــصــــــــــرة الـــــــــشــــــــــعـــــــــوب
ـظـلـومة).وطـالـبت فـرنـسـا عـقد ا
جــلـســة مــفـتــوحــة جملـلس االمن
بـشــأن اجلـوالن. ونـقـلـت تـقـاريـر
عن (تــقـد فـرنـســا طـلـبــا لـعـقـد
جــلـســة مــفـتــوحــة جملـلس االمن
بـــشــأن اجلـــوالن بــعـــد اعــتــراف
تــــرامب بـــــســــيــــادة إســـــرائــــيل
عــلـــيــهــا.ووقع تـــرامب الــثالثــاء
ــــاضـي عــــلى إعالن اعــــتــــراف ا
بالده بـــســيـــادة إســرائـــيل عــلى
اجلــوالن الــســوري  وذلك خالل
مـــؤتــــمــــر صــــحـــفـي عـــقــــده في
واشنطن مع رئيس الوزراء وزير
الــدفــاع اإلســرائــيــلي بــنــيــامــ

نتنياهو.

عـلى اجلـوالن الــسـوريـة مـحـاوال
فـرض ســيـاســيـات االمــر الـواقع
عـلى الـدول والـشـعـوب من خالل
رسم خارطـة جـديدة عـلى اساس
غـطرسـة الـقوة مـتـنـاسيـا الـعمق
اجلــــعــــرافي الــــذي يــــعــــيش مع
ـسلم في تلك االنسان الـعربي وا
دن احملـتـلة والـتـصاق الـتاريخ ا
بحاضـرها ومـستقـبليـها وجذور
الــعــقــيــدة لــدى الــشــعــوب الــتي
تــتــغـــذى من ضــمــيــرهــا احلي)
مــؤكــدا (مـرة اخــرى تــقــوم قـوى
ــحــاولــة كــسـر ارداة االحــتالل 

ثله من ا  وحقوقياً وسياسياً 
اســـتــــهــــتــــار بـــالـغ في حــــقـــوق
الــــشــــعــــوب والــــدول في االرض
والـسـيـادة والـسالمـة االقـلـيـمـيـة
يـثاق اال ومن انتـهـاك جسـيم 
ــتـحــدة ومــقـراراتــهــا الـدولــيـة ا
الـــصــادره بـــهــذا الــشـــان). كــمــا
ـــرجـع الــديـــنـي جــواد وطـــالب ا
ـيا اخلـالصي بـأتـخاذ مـوقـفا عـا
ـــارســـات تـــرامب. وقـــال ضـــد 
اخلـــالـــصـي في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الزمان) امـس ان (ترامب اصبح
ي مــدمـــرا لـــكل الـــنـــظـــام الــعـــا
ـــــحــــــاولــــــته اعـالن اجلـــــوالن
الــعــربــيــة ارضــا اســرائــيــلــيـة)
مــطـالــبــا بـ (مـوقـف دولي الدانـة

هذا القرار ورفضه). 
وكــــان مـــكــــتـب زعــــيم الــــتــــيـــار
الصـدري مـقـتدى الـصـدر قد رأى
ان تـــــــرامب يـــــــحـــــــاول فـــــــرض
سـيـاسات االمـر الـواقع من خالل
كتب رسم خارطة جديدة. وقال ا
فـي بـــــــــيـــــــــان امـس إن (قـــــــــوى
ي تـفتح صـفحة االستـعمار الـعا
اخــرى من صــفــحــات الــطــغــيـان
الــسـوداء  فــبــعــد قــيــام تــرامب
بــاالعـــتــراف بــالــقــدس احملــتــلــة
عـاصـمـة الســرائـيـلي جـاء الـيـوم
ليعـلن اعترافـة بسيـادة اسرائيل
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دعـا نــقـيب احملـامـ الــعـراقـيـ
ــكـتب الـدائم ضـيــاء الـسـعـدي ا
الحتــاد احلـقــوقـيــ الــعـرب الى
عــقـد اجــتـمــاع عـاجل لــلـتــصـدي
لـقـرار الـرئـيس االمـريـكي دونـالد
ترامب بـضم اجلـوالن السـرائيل.
وجـــاءت الـــدعـــوة الــصـــادرة عن
الــســعـدي ومــوجــهــة الى االمـ
الـــعــام لـالحتــاد نـــاصــر حـــمــود
الكريوين وتلقت (الزمان) نسخة
منهـا إن (قرار االعـتراف بهـضبة
اجلـــــوالن جـــــزء مـن الـــــكـــــيـــــان
الصـهيـوني الذي اصـدره ترامب
في اعقاب اعالنه القدس عاصمة
لـهـذا الـكيـان تـصـرف كـيـفي غـير
منـضبط وطـغـيان امـريكي سـافر
لــنـزع ســيــادة الـدولــة الـســوريـة
ـعـتـرف عـلى جــمـيع اراضـيــهـا ا
بـهـا دولـياً) واضـاف ان (الـقرار
يـشـكل اصـطـفـافـاً المـشـروعـاً مع
الــكــيــان الـصــهــيــوني الــغـاصب
واحملـــتل لـالراضي الـــعـــربـــيــة)
كتب الـدائم لالحتاد الى داعيـا ا
(عقد اجـتماعا اسـتثنـائيا عاجال
ـواجهة الـقرار االمريكي يتكفل 
الـــعــــدواني والـــتـــصـــدي الثـــاره
ـتـرتبه عـليه قـانونـياً اخلطـيره ا

الـنـاجـمة عن الـعـقـوبـات أحـادية
اجلـانب سـتؤثـر عـلى اسـتـجـابة
ــــتـــــحـــــدة وعــــلـى قــــدرة األ ا
نظمـة الدوليـة في تقد الدعم ا
قــال الئـم). وفي مـــوزمــبـــيق   ا
ــتـحــدة لـتـنــسـيق مــكـتب األ ا
الشؤون اإلنسانية أمس إن نحو
 1.85مـلــيـون شــخص تـضـرروا
باإلعصار إيداي وتداعياته  في
الـوقت الــذي يـســابق فـيه رجـال
اإلنـقـاذ الـزمن السـتـيـعـاب حـجم
ـساعدة الكـارثة وحتديـد حجم ا
الالزمــــة بــــشــــكل عــــاجـل.وقـــال
ـتـحـدة مـنـسق في مـكـتب األ ا
سـيـبــاسـتـيـان رودز سـتـامـبـا ان
ــتــطــلــبــات والــتــمــويل الــذي (ا
نــطـلـبه لــلـعـمـلــيـة في أول ثالثـة
أشـهـر هـو  281 مـلـيـون دوالر).
ولـقي  686 شـخــصـا عـلى األقل
حــــتــــفــــهم جــــراء الــــعــــاصــــفـــة
وتــداعـيــاتـهــا في الــدول الـثالث
وهـو رقم قـد يـزداد مع اسـتـعداد
ا يصـفونه بتفش رجال اإلغاثـة 
ـالريا مـحـتـوم ألمـراض بـيـنـها ا
والكـولـيرا ومـا زالت مـوزمـبيق
األكـــثـــر تــــضـــررا جـــراء األزمـــة
اإلنـسـانـيـة حـيث دمـرت عـشرات
ـنـازل وتـشـرد مـئـات اآلالف من ا
اآلالف في منطقة مساحتها نحو

ثالثة آالف كيلومتر مربع.

احــتـمـال حــدوث فـيــضـانـات في
طـــهــران وفي اجلــنـــوب بــســبب
االمطـار الغـزيرة .ووعـد الرئيس
حسن روحـاني بتـقد تـعويض
ودعا ـالـيـة   عن كل اخلـسـائـر ا
ــســلــحــة لــتــقــد يـد الـقــوات ا
ـــنـــاطق الـــتي ـــســـاعـــدة في ا ا
ـيــاه. ونـقل بـيـان عن غـمــرتـهـا ا
روحـــاني قـــوله خالل اجـــتـــمــاع
ــــواجــــهــــة األزمــــة (أطـــــلب من
اجلـــــيـش واحلـــــرس الـــــثـــــوري
ياه ساعـدة في التخـلص من ا ا
ـساعـدة بـاألعمـال الـهنـدسـية وا
الــتي يــتــمــلــكــون فــيــهــا قـدرات
وأدوات كبيرة) واضاف (عندما
ياه مدينة نتيجة فيضان تغمر ا
ـشــكـلـة وتــواجه األحـيـاء هــذه ا
فإن التخـلص منها مهـمة صعبة
وثــقـــيــلـــة). وأظــهـــرت لــقـــطــات
مـصـورة عـلى وسـائل الـتـواصل
االجـتـمـاعـي سـيـارات تـسـيـر في
يـاه في األحـياء طـرق غمـرتـهـا ا
اجلـنـوبـيـة الشـرقـيـة لـلـعـاصـمة.
وتسـبـبت الفـيـضانـات في نزوح
عشرات اآلالف  فيـمـا جـرى نقل
ئات إلى مالجئ طارئـة أعدتها ا
احلـــكـــومـــة.وقـــال مـــكـــتب األ
ــتـــحــدة لـــتــنـــســيق الـــشــؤون ا
اإلنـسـانـيـة في بـيـان إنه (جـاهـز
ـساعـدة إيـران لـكن الصـعـوبات

امـس ان (اجلـــهـــود مـــســـتـــمــرة
تدفقة من يـاه ا للسيـطرة على ا
جــــراء االمـــطــــار والــــســــيـــول).
ــدن وتــعـــرضت الـــكـــثـــيــر مـن ا
ساحات الزراعية في عدد من وا
احملـافــظـات الى الـغـرق نــتـيـجـة
ــيـــاه وسط ارتـــفـــاع مـــنــاسـب ا
ـــــدني تـــــوصــــيـــــات الـــــدفــــاع ا
الســـتـــنـــفـــرار حـــشـــود الـــدولـــة
ـواجـهـة االضـرار التي بـالكـامل 
قد تـسبـبهـا السـيول الـقادمة من
ايــران. وحـــذرت الــســلــطــات من

الفـــتــا الى ان (الـــوزارة أنــشــأت
فــتـحــات لـتـخــفـيف الــضـغط عن
ــائــيــة) مــؤكــدا ــســـطــحــات ا ا
(وجود تنـسيق عـالٍ ب الوزارة
واحلـــكــومــة احملــلـــيــة واجلــهــد
الـهـنـدسي لـلـحـشـد الـشـعـبي في
احملـافظـة). وكـان رئـيس الوزراء
ـــهـــدي قـــد اعـــلن عـــادل عـــبـــد ا
استمرار اجلـهود للسـيطرة على
تـدفقـة من جراء االمـطار يـاه ا ا
هدي في والسيـول . وقال عبـد ا
مــؤتـمــره الـصــحـفي االســبـوعي
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
الـتـابـعة لـوزارة الـنـقل اسـتـمرار
دن تساقط االمطـار على بعض ا
ــقــبــلــة  خالل االيــام األربــعــة ا
ائـية ـوارد ا فيـمـا اكدت وزارة ا
السـيـطرة عـلى موجـات السـيول
الـــقـــادمــة من ايـــران. وبـــحــسب
تقـرير  الهـيئـة امس فان  (طقس
الـيـوم اخلـميـس غائـا جـزئي في
ـنطـقـة الـوسطى مـصـحوب في ا
متوقعا بتسـاقط امطار خـفيفة) 
(اســـتــمــرار االمــطـــار في بــعض
ــــــدن خالل االيــــــام االربــــــعـــــة ا
ــقـــبــلــة). وأســـتــأنـف الــعــراق ا
تـصديـر الـنفـط من اجلنـوب بـعد
تـــوقـف بـــســـبب ســـوء االحـــوال
اجلــــويـــة . بـــدوره  اكـــد وزيـــر
ـائــيـة جــمـال الــعـادلي ــوارد ا ا
السـيـطرة عـلى موجـات السـيول
واستـيـعابـها وحتـويل معـظمـها
الى مـنـشـأت اخلـزن. ونـقل بـيان
عن الــــعـــادلي خـالل زيـــارته الى
مـحافـظـة البـصـرة امس قوله ان
(كميات هائلة من األمطار هطلت
عـلى مـنــاطق مـتـفـرقـة من الـبالد
إضــــافــــة الى ورود ســــيــــول من
اجلهة الشرقية و استيعابها)
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