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أعـــلـــنـت مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق
االنـســان في الـعـراق عن اعـداد
ـــوقـــوفـــ واحملـــكــومـــ في ا
قــــضــــايـــــا جتــــارة وتــــعــــاطي
اخملـدرات لــشـهـرين فـقط. وقـال
ــــفـــوضــــيــــة فـــاضل عــــضـــو ا
الــــغـــراوي فـي بـــيــــان امس إن
وقوف واحملكوم في (عدد ا
قــــضــــايـــــا جتــــارة وتــــعــــاطي
دة اخملدرات بلغ 2334 خالل ا
من كــــانــــون الــــثــــاني الى اذار
ــفـوضــيـة ـاضي). وكــشـفت ا ا
في وقت ســابق عن احـصــائـيـة
تظهـر مستـوى ادمان اخملدرات
في الـــعــــراق واشـــارت الى ان
الــذكـــور اكــثــر تـــعــاطــيـــا لــهــا
ـئـة وبـواقع بـنـسـبـة 89.79 بـا
 6672 مــــوقـــوفــــا في مــــراكـــز
االحـتــجـاز أمــا األنــاث فـتــبـلغ
ـئـة بـواقع نـسـبـتـهن  10.2 بـا
 134 مــــوقـــوفــــة. وافــــصـــحت
ـركـزية في مـحـكـمة الـتـحقـيق ا
الــرصـافـة عـن أهم طـرق دخـول
اخملــــدرات إلى الـــبالد. واشـــار
قـــاض مـــخـــتـص في تـــصـــريح
ـلقى امس الى (ارتـفاع أعـداد ا
ــدانــ الــقـــبض عــلــيـــهم من ا
ـــتــهـــمـــ وازديـــاد كـــمـــيــة وا
ـضـبـوطـة بـعـد مدة اخملـدرات ا
من تــسـلّم مــحـكــمـة الــتـحــقـيق
ـــركـــزيــة مـــلف اخملـــدرات في ا
الرصافة وهـذا يعود الى إتباع
احدث الطـرق التكنـولوجية في
تـــعــــقب اجملــــرمـــ وحتــــديـــد
أمـاكـنـهم ورسم قـاعـدة بـيـانات
كـــامــــلـــة عـن أســـمــــاء وأعـــداد
) واضاف دان طلوب وا وا
انـه (بـــــــــرغـم مـن اجلـــــــــهــــــــود
القضـائية االسـتثنـائية في هذا
ــلـف اخلــطـــيـــر إال أن جــرائم ا
اخملـــدرات في ازديــــاد بـــســـبب

غـــيــــاب الـــردع وقــــلــــة الـــوعي
وضــعف إمــكــانــيــات األجــهــزة
الـقـائـمة عـلى مـكـافحـتـهـا) على
حــد تـعـبـيــره .  مـشـيـرا الى ان
(اغــلـب جتــار اخملــدرات هم من
أصــحــاب الــنــفــوذ والــعالقــات
ـــتـــلــــكـــون دعـــمـــا وبـــهـــذه و
ـكـن تـنــفــيـذ الــتــجـهــيــزات ال 
اغـلـب أوامـر الـقـبض والسـيـمـا
الـصـادرة مـنـهـا عـلى الـتـجـار)
مــؤكـــدا ان (الـــعـــراق يــفـــتـــقــر
للمـراكز النـموذجيـة ليتم إيداع
ـتـعـاط ومـعـاجلتـهم فـيـها). ا
وعن قانون مكافحة اخملدرات 
اوضح الــــقــــاضي ان (قــــانـــون
ـؤثـرات مــكـافـحــة اخملـدرات وا
الـعـقـلـية رقم  50 لـسـنة 2017
احـــد أهـم أســـبــــاب انـــتــــشـــار
اخملـــدرات في اآلونـــة األخــيــرة
وبــصــدوره أصــبــحت اجلــرائم
جتــــارة وحـــــيــــازة وتـــــعــــاطي
اخملــدرات جــنــحــة ال تــتــجـاوز
عـــقــوبــتــهـــا خــمس ســنــوات)
مـضـيـفـا ان (هـذه الـعـقـوبـات ال
تــتـنـاسب مـع هـذه اجلـرائم وال
ـطـلـوب حتـقـيـقه تــوفـر الـردع ا
فـي اجملـــتـــمع) مــــوضـــحـــا ان
(فئـات اجملتـمع عانت مـا عانته
من انتـشار لالمـية في كـثير من
منـاطق البالد فـأغلب الـعائالت
ال تعـرف شكل هـذه السـموم او
تـأثـيـراتـها الـسـلـبيـة عـلى كـافة
الصعد ويـجب التنبيه الى دور
االعالم في نشر الوعي وحتذير
اجملـتـمع من مـخـاطـر اخملـدرات
وآثــــــــارهـــــــا) ولــــــــفـت الى ان
(الــــغـــالــــبــــيـــة الــــعـــظــــمى من
ـتــعـاطــ هم بـســطـاء احلـال ا
ـتوسـطة ومن الـطبـقات حتت ا
ـتـسـولـ لذا بل بـعـضـهم من ا
يـستـدرجـون ليـكـونوا مـروج
ادة) . من جانبه جيدين لهذه ا
قـال قـاض ثـان ان (اكـثـر أنـواع

اخملـدرات انــتـشـارا في الـعـراق
هي مادة الكـرستال تلـيها مادة
احلـشيـشة مع انـتـشار األفـيون
والـهـروين والـكـوكـايـ إضـافة
الى االنـتشـار الواسع لـلحـبوب
اخملــــــدرة) عـــــــادا (حتـــــــذيــــــر
ــثــابـة ــرجــعــيــة الــديــنــيــة  ا
ـا تـمـثـله نـاقـوس خـطـر نـظـرا 
هـــذه االفـــة من خـــطـــورة عـــلى
اجملتمع) داعيا مجلس النواب
الى (تــعــديل قــانـون مــكــافــحـة

اخملــــدرات لــــيــــكــــون اشــــد في
عــــقــــوبــــاتـه وان تــــوفـــر وزارة
الداخلية قوة أمنية متخصصة
مـجــهـزة بـأحــدث الـتـجــهـيـزات
ــتـــاجــرين بــأرواح جملــابـــهــة ا
الـنـاس إضـافـة إلى تـعـزيز دور
اإلعالم وتوجـيهه لـيقـوم بدوره
فـي نـــشــــر الــــوعي بــــ أفـــراد
اجملـــتـــمع). وافـــاد احـــد جتـــار
اخملــدرات واحلـــبـــوب اخملــدرة
لقى القبض عـليهم في بغداد ا

ـــــتـــــعـــــاطـــــ بـــــأن (اغـــــلـب ا
نـــــــســـــــتـــــــدرجـــــــهـم مـن خالل
ـــــراقص الـــــكـــــافـــــيـــــهـــــات وا
ـسـاجـات وتوفـرهـا بـأسـعار وا
زهــيــدة بل في بــعض األحــيـان
تــعـرض عــلـيــهم مــجـانــا حلـ
اإلدمـــان عــلــيــهــا لــيــضــطــرون
ـــــادة بــــــعـــــدهــــــا الى طــــــلب ا
وتخييرهم ب شرائها بأسعار
بـاهـظـة او تـرويـجـهـا وبـيـعـهـا
مقـابل كميـة محددة منـها) على

حـــد تــعـــبــيــره. واكـــد ان (نــقل
واد اخملدرة وتـوزيعهـا يكون ا
عن طــــــريـق نــــــاقــــــلــــــ يــــــتم
استدراجـهم بالطرق نـفسها او
إغــراء بـســطـاء احلــال وسـواق
ـال عن كل ســيـارات األجــرة بــا
ـشاركة نقـلة يـنفـذونها اضـافة 
عدد من سـواق شاحـنات الـنقل
دمـن على تعاطي البري من ا
مــادة الــكــرســتــال او احلــبـوب

التي تمنعهم من النوم). 
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ــائـــيــة في ــوارد ا دعت دائـــرة ا
محافـظة ذي قـار الى اعالن حالة
الطـوار في مدن احملـافظـة كافة
وجة الفيضانية فيما واجهة ا
تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل تــسـاقط
ـناطق خالل امطـار علـى بعض ا
. وقـال بــيـان ــقـبــلــ الــيـومــ ا
نطقت للهيئة امس ان (طقس ا
الـــوســطى واجلـــنــوبــيـــة الــيــوم
االربـعـاء صحـو الى غـائم جـزئي
ودرجـــات احلـــرارة مــســـتـــقــرة)
ــــنـــطـــقـــة واضــــاف ان (طـــقس ا
الــشــمــالــيــة غـائــمــا مــصــحــوبـا
بــــتـــســــاقط االمــــطـــار) واوضح
ــقــلــبـ الــبــيــان ان (الــيـومــ ا
يشـهدان تـساقط امـطار مـتفـاوتة
ـــــنـــــاطـق).  ودعت فـي بـــــعض ا
دائــرة مـــوارد ذي قــار الى اعالن
حـــالــة الــطــوار فـي احملــافــظــة
ــوجــة الـفــيــضـانــيـة ــواجــهـة ا
ـياه مـن سدة نـتـيـجـة تـصـريف ا
الــكــوت . وقـــالت وثــيــقــة حتــمل
ـــوارد في تـــوقـــيع مـــديـــر عـــام ا
احملافـظة حـسـ علي حـس ان
(مـديـر سـدة الكـوت ابـلـغـنـا بـبدأ
تــصــريف  250 مـــتــرا مــكـــعــبــا
بالـثـانيـة من نـاظم صدر الـغراف
مـــقـــدم الـــســدة) واشــار الى ان
ـــــوجـــــة ســـــتـــــصل الى (هــــذه ا
احملافـظة مـا يتـطلب اعالن حـالة
دن الواقعة الطوار في جميع ا
عــــلى احلـــوض ومــــؤخـــر نـــاظم
الــبــدعــة  وااليــعــاز الســتــنــفــار
جـهـود احملـافــظـة لـتـشـتـيت هـذه
ـــوجــــة). وقــــامت احلــــكــــومـــة ا
احملــلــيـة فـي مـحــافــظـة مــيــسـان
زيـد من منافـذ التصريف بفتح ا
جـنــوب غـرب احملـافــظـة واغـمـار
ـــــزيــــد مـن الــــقــــرى واألريــــاف ا
ــــــــواجــــــــهــــــــة الــــــــســــــــيــــــــول
والـفــيـضـانـات.وذكــر مـصـدر انه
( أيــضـاً غــلق مـنــفـذ تــصـريف
مياه نـهر دجلـة في ناحيـة كميت
بـاجتاه الـطـيب والـشيب نـتـيـجة
الـــتــخـــوف من أغـــمــار احلـــقــول
النفـطية الـقريبـة). ووصل مدينة

الـعــمـارة وفـدي مـجــلس الـنـواب
بـرئـاسـة الــنـائب الـثـاني جملـلس
الـــنـــواب بـــشـــيـــر حـــداد ووزيـــر
ـهـجـرين نـوفل بـهـاء الـهـجـرة وا
مــــوسى لـالطالع عــــلـى اوضـــاع
االســر الـنــازحــة جـراء الــســيـول
والـفـيـضـانـات والـسـبل الـكـفـيـلة
ــــســــاعــــدة هــــذه األســــر الــــتي
اجتـاحت الـسـيول والـفـيضـانات
دورهم واراضـيـهـم الـزراعـيـة في
اطـراف احملـافـظـة .وقال احملـافظ
عـــلـي دواي في بــــيـــان تــــلـــقــــته
(الـزمــان) امس ان (الـلــقـاء بـحث
اوضـــاع األســر الــنـــازحــة جــراء
الــســـيــول والــفــيــضــانــات الــتي
ضــربـت احملــافــظـــة خالل األيــام
ـاضيـة  والـسبل الـكـفيـلـة لدعم ا

تلك األسر). 
من جـــانــبه قــال وزيـــر الــهــجــرة
هجـرين ان (الوزارة مسـتعدة وا
الرســال الــكــمـيــات الــكــافــيـة من
ـسـاعدات اإلغـاثـيـة وااليـوائـية ا
سـاعدات التي تـشـمل اخليـام وا
الـغذائـيـة والـصحـيـة  لـتوزيـعـها
ـتـضررة بـ العـوائل الـنـازحة ا
من الـــفـــيـــضـــانـــات والـــســـيــول
ــمـكــنــة). الى ذلك وبــالــســرعــة ا
طـالب اعـضـاء مـجـلس مـحـافـظـة

الــســلــيــمـانــيــة تــضــيـيـف ثالثـة
مسؤول وادارة كـرميان العطاء
معـلومات بـشان مـخاوف انـهيار
 18جــســـرا بــحــدود احملــافــظــة.
وقـال رئـيس كـتـلـة حـركـة تـغـيـير
في اجملـــلس ريـــبــوار احـــمــد في
تـــصـــريح امس ان (اعـــضـــاء من
كــتـل مــخـتــلــفــة قــدمــوا تــواقــيع
بـهــدف تـضــيـيف مــدراء االعـمـار
والـــطــرق واالســكـــان و حــمــايــة
واصالح الـــطـــرق واضـــافـــة الى
ــتـــابــعــة الـــطــرق فـي كــرمــيـــان 
مخـاوف انـهيـار نـحو  18جسرا
فـي حـــدود احملـــافـــظــــة بـــســـبب
االمطار الغزيرة). من جهة اخرى
اعــلـــنـت مــديـــريـــة الـــبـــيــئـــة في
مـــحــــافــــظــــة ديــــالى عـن اجـــراء
ـيـاه نـهر فـحـوصـات اسـبـوعـيـة 
ديـالى . وقـال مـديـر الـبـيـئـة عـبد
الــلـه هــادي الــشــمــري في بــيــان
الكات تلقته (الزمان) امس ان (ا
ـديريـة تقـوم بإجراء الفـنية في ا
ـيـاه نـهر فـحوصـات اسـبـوعـية  
ديالى داخل بعقوبة) مشيرا الى
(اســــتــــعــــمــــال الــــفــــحــــوصـــات
الــكـــيــمـــيــاويـــة والــفـــيــزيـــاويــة
واجلـرثـومـيـة  لـلـمـيـاه الـتي يـتم

سحبها). 
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) أ ف ب) - اتــــــهم { طــــــهــــــران
الـرئـيس اإليـراني حـسن روحـاني
ــتـحـدة امس الـثالثــاء الـواليـات ا
بـأنـهـا "زعـيــمـة اإلرهـاب الـدولي"
وذلك غــداة قــرار واشـنــطن إدراج
احلــرس الـــثـــوري اإليــرانـي عــلى

نظمات اإلرهابية". الئحة "ا
وندد روحاني بـهذا اإلجراء وقال
إن احلـرس الـثـوري الــذي يـعـتـبـر
اجلـيش الـعــقـائـدي لـلــجـمـهـوريـة
ـعـركـة ضد اإلسالمـيـة يـخـوض "ا
اإلرهـــاب" وذلك "مـــنــــذ نـــشـــأته"
مشيرا الى التزام احلرس الثوري
حاربة تـنظيم الـدولة اإلسالمية
الى جانـب القـوات احلـكـومـية في

سوريا والعراق.
ّ بـثه وقـال روحـاني في خــطـاب 
مبـاشرة عـبر الـتـلفـزيون الـرسمي
"من أنــتم لــتــصـفــوا بــاإلرهــابــيـة

ؤسسات الثورية?". ا
وتابع "مَن في الـعالم الـيوم يروّج
لإلرهــاب ويــشــجـــعه?" مــضــيــفــا
ـتــحـدة "حـتى الــيــوم الـواليــات ا
غـيــر مــسـتــعـدة حملــاربــة تـنــظـيم
الدولـة اإلسالمـيـة وأميـركـا تـوفر
تـخــبـئ قـادتـه وتـرفـض أن حتـدد

ـنــطـقـة مـكـان وجـود حلـكـومـات ا
قادة" التنظيم.

واسـتــذكـر روحـانـي الـعـام 1988
تحدة على حامال على الواليـات ا
خـلــفـيــة كـارثــة الـرحــلـة رقم 655
لشركة اخلـطوط اجلويـة اإليرانية
التي قتل فيها  290 شخصا بعد
إصــابــتـــهــا "عن طـــريق اخلــطــأ"
بـــحـــسـب واشـــنـــطـن بـــصـــاروخ
أطـلـقـته بـاخـرة حــربـيـة أمـيـركـيـة

متوقفة في مياه اخلليج.
وســـأل "من يـــصـــدّق أنه اخـــتـــلط
عــلــيــكم األمــر بــ طــائــرة ركــاب
إيــــربـــاص وأف- "14مــــتــــهــــمـــا

واشنطن بإسقاط الطائرة عمدا.
وقـال الـرئــيس اإليـرانـي "تـريـدون
أن تـقـولوا لـألمـة اإليـرانيـة: لـيس
لديكم خط أحـمر (...) نقـتل أطفاال
أيـضــا (...) نــدمــر ركـابــا أبــريـاء.
رسالـتكـم رسالـة إرهابـيـة موجـهة

الى العالم أجمع".
وقال روحـاني ان (أمـريكـا تـسعى
للـتعـويض عن هـزائمـها من خالل
إدراج احلرس الثوري عـلى الئحة
اإلرهـــــاب). وبــــــ (إذا واصــــــلت
واشنـطن الـضـغط عـلـيـنـا فـسوف

ـــركــزي نــنـــتج أجـــهــزة الـــطــرد ا
ـتطـورة ). وأشـار روحـاني الى ا
ان (احلـرس الـثوري هـو مـن أنـقذ
أربيل والـسـليـمـانـية من الـسـقوط
فـي أيــــــــدي داعـش). ونـــــــــوه الى
(احلرس الثوري هو من وقف إلى
جـــانـب الـــشــــعــــوب في ســــوريـــا
والــعــراق ولــبــنــان في مــواجــهــة
داعش) مــــــــؤكـــــــدا ان (احلـــــــرس
الـــثــــوري حـــارب اإلرهــــاب وقـــدم

الــشــهــداء مــنــذ تـــأســيــسه حــتى
اليوم). وتابع ان "احلرس الثوري
هـــو من يـــحـــارب اإلرهـــاب الـــذي
تــدعــمه أمــريــكــا وحـلــفــاؤهــا في
نطقـة) مشيـرا الى ان (أمريكا ال ا
تــــــــزال تــــــــدعـم داعش وتــــــــؤوي
عــنــاصـره). وأوضـح ان (أمــريــكـا
تريد استخدام اإلرهاب كأداة ضد
نـطـقة وهي تـشكل رأس شعـوب ا
ـنطـقة). وقال حربـة اإلرهاب في ا
الـرئــيس االيـرانـي ان (أمـريــكـا لم
ولن تـــتـــمــكـن من الـــوقـــوف أمــام
تـطـور إيـران في مـجـال الـصـنـاعة
النـوويـة ولن تـتـمـكن من الـوقوف
أمـام تـطـور الــقـدرات الـعــسـكـريـة
اإليــرانــيــة). وكـــشف عن (تــوصل
كن إيران إلى صناعـة أسلحة ال 

ألمريكا أن تتصورها).
ونـقــلت وكـالــة األنـبــاء اإليـرانــيـة
الــرســـمــيـــة اإلثــنـــ عن اجملــلس
األعلى لألمن القومي اإليراني أنه
ـتــحـدة "دولـة يـعـتــبـر الــواليـات ا
راعـيــة لإلرهــاب" وقــادة الــقـوات
األمركـة الـوسـطى "سـنـتـكوم" وكل
ـنـتسـبـة لهـا تـعـد ضمن القـوات ا

"اجلماعات اإلرهابة".

وتـشـرف "سـنـتـكوم" عـلـى مـنـطـقة
تــضم نـــقــاط نـــزاع عــدة بــيـــنــهــا
أفـغــانــســتـان والــعــراق وســوريـا

واليمن واخلليج.
فــيــمـــا رحــبت الــســـعــوديــة امس
الثالثـاء بـقرار واشـنطـن تصـنيف
احلرس الـثـوري اإليرانـي منـظـمة
"إرهـابـيــة" مـؤكــدة أنـهــا "خـطـوة
عمـليـة وجادة في جـهود مـكافـحة

اإلرهاب".
ونـقل بـيـان نـشـرته وكـالـة األنـباء
الـســعــوديـة عـن مـصــدر مــسـؤول
بوزارة اخلارجية الـسعودية قوله
ملكة إن القرار "يترجم مطالبات ا
ـــتـــكــررة لـــلـــمـــجـــتـــمع الـــدولي ا
بـــضــــرورة الـــتـــصــــدي لإلرهـــاب

دعوم من إيران". ا
ــصـــدر إلـى ضــرورة أن وأشـــار ا
"يـتــخـذ اجملــتــمع الـدولـي مـوقــفـاً
حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم
به احلــرس الــثــوري اإليــراني في
." تقويض األمن والسلم الدولي
وأعــلن تـــرامب رســـمــيـــاً االثــنــ
إدراج احلــرس الــثــوري اإليــراني
نـظـمات "اإلرهـابـية" على الئـحـة ا
األجـنـبــيـة مــا يـفـتح الــبـاب أمـام

فـرض عـقـوبـات مــشـددة إضـافـيـة
على طهران.

ــرة األولـى" الــتي وكــانت هـــذه "ا
تسـتهـدف فـيهـا واشنـطن مـنظـمة
"تـــشـــكل جــــزءاً من دولـــة" بـــهـــذه
الــطــريـــقــة كـــمــا أعــلـن الــرئــيس
األميـركي دونـالد تـرامب في بـيان
حــول الــقـــرار الــذي يـــدخل حــيــز

التنفيذ في  15نيسان اجلاري.
وإيــران مــدرجــة مــنــذ عـام 1984
ــتــحــدة عــلى الئــحـــة الــواليــات ا
لـ"الـــــدول الــــداعـــــمـــــة لـإلرهــــاب"
احملدودة جداً والتـي تضم كوريا

الشمالية والسودان وسوريا.
وفــكـــرة إدراج احلــرس الـــثــوري
وهو جيـش تأسس عام  1979من
أجل حمـاية الـثورة اإلسالمـية من
التهـديدات اخلـارجيـة والداخـلية
عــلى الئــحــة اإلرهــاب واردة مــنـذ
وصــــــول تــــــرامـب إلى الـــــــبــــــيت

األبيض.
وبـحسـب تـرامب فـإن هـذا الـقرار
"هـو اعـتــراف بـحــقـيــقـة أن إيـران
ولـة لإلرهاب ليـست فقط دولـة 
بل إن احلـرس الـثوري يـنـشط في

تمويل اإلرهاب والترويج له".

ياه السيول dſ‚∫ منازل في مدينة العمارة تغرق 

لف صرف األمـوال اخملـصصـة 
نازحي احملافـظة.وقال الـشمري
في بـيـان امس إن (هـنـاك مـبالغ
كــبـيــرة جـداً صُـرفت عــلى مـلف
الـــنـــازحــ طـــوال الـــســـنــوات
الـســابـقــة ســواء من احلـكــومـة
احملــــــلــــــيــــــة واالحتــــــاديـــــة أو
نظـمات اإلنسـانية أو الدول) ا
الفتا الى (وجود شكاوى عديدة
من نـــازحي احملـــافـــظـــة بـــعــدم
وصــول أيــة مــبــالغ لــهم ســواء
بشكل عيـني أو على شكل مواد
إنـســانــيـة رغـم احلـديث عــنــهـا
كثيـرا من جهات عدة) وأضاف
أن (هـــنـــاك شـــكـــوكـــاً بـــوجـــود
ـلف النازح استغالل واضح 
من جـوانب عـدة بيـنـها الـفـساد
ـــالـي واالداري أو اســـتــــغالل ا
ظـلومة معـاناة تلك الـشريـحة ا
الغــــراض اعـالنــــيــــة وحــــمالت
انتخابية) وشدد الشمري على
(أهــمـيـة تـشـكـيل جلـنـة حتـقـيق
لـــلـــتـــدقـــيق فـي أبـــواب صــرف
األمـوال الـتي خُـصـصت سـابـقا

لف نازحي احملافظة). 

على اثرهـا اقال مجـلس النواب
احملافظ نوفل العاكوب ونائبيه
بــــطــــلب مـن رئــــيـس مــــجــــلس
ـــهــدي  الــوزراء عـــادل عـــبــد ا
لـيـصدر بـعـدهـا القـضـاء مـذكرة
قبض واستقـدام بحق العاكوب
واربــعـــة مــوظــفـــ اخــرين في
احملـافـظـة لـلـتـحـقـيق بـشـبـهـات
فـسـاد وغيـرهـا من اخلـروقات .
وصــدرت وثـــيــقـــة من مـــجــلس
اضي مـحافـظة نـيـنوى االحـد ا
تــتـضــمن فــتح بــاب الــتــرشـيح
ـنـصب احملـافظ ونـائـبـيه. لـكن
مـجلس عـشـائر احملـافـظة يـصر
عـلى رفض اخـتـيـار محـافظ من
الــفـاسـدين الــذين كـان لـهم دور
ــديــنـة  وطــالــبـوا في خــراب ا
رئــــيس الــــوزراء بـــأبــــعـــاد يـــد
ــسـؤولـ االداريــ واعـضـاء ا
ـوصل التي اجملـلس عن مـلف ا
لم تشهد سوى الدمار واخلراب
والــفـواجع مــنـذ  2014 وحـتى

االن. 
الى ذلك   شــــكك الــــنــــائب عن
نـيـنوى نـايف الـشـمري بـنـزاهة

76 وأشــــــــارت الى (فـــــــقـــــــدان 
شـخـصـا حـسب بالغـات ذويـهم
في حـ بــلـغت أعـداد الـنـاجـ
من حــادث الـغـرق  33 أغـلــبـهم

من النساء واألطفال).
مــؤكــدة (انــهـا تــراقب عـن كـثب
نـتـائـج الـتـحــقـيق مـع اجلـهـات
الـقــضــائـيــة وســتـعــلن عن ذلك
رســمـيــا حــال ظـهــور الــنــتـائج
داعية الـنهـائـية لـلتـحـقيـقات)  
ـــقـــصـــرين إلى (مـــحـــاســـبــــة ا
وتــــعـــويض ذوي الــــضـــحـــايـــا
وتكـثيف دور األجـهزة الـرقابـية
اســتـنــادا إلى مـبــاد وقـوانـ
حــقـــوق اإلنـــســـان الـــوطـــنـــيــة
والدولية) الفتـة الى ان (قضاة
ــوصل اكـدوا إنّ فـي مـحــكـمــة ا
مـجـريـات الـتـحـقـيق بـالـفـاجـعة
مـســتــمـرة وهــنــاك اسـتــجـواب

ألكثر من مسؤول).
 وافــــاد مــــصـــدر فـي نـــيــــنـــوى
بـالـعـثـور عـلى جـثـة طـفـلـة قرب
حـمـام الـعـلـيل تـعـود لـضـحـايـا
حـــادثــة غـــرق الــعـــبــارة .وقــال
صدر في تصريح إن (قوة من ا

بـــذلك الى ذرائـع كــاذبـــة وحتت
ـتـلك أسـلـحـة دمـار مـزاعم أنه 
شـــامل ويـــدعم الـــتـــنــظـــيـــمــات
ــتـطـرفـة مـثل تـنـظـيم الـقـاعـدة ا
آنـذاك الـذي يـتـزعـمه أسـامـة بن
ــــزاعم كـــانت الدن لـــكن هـــذه ا
غـطـاء الحـتالل الـعـراق وتـدمـير
بـنـيـته اإلنـسـانيـة والـعـمـرانـية
حــسب مــا عــدّهـا مــراقــبـون في
الـشـأن الـعـراقي.وبـدأت الـقوات
األمـــريـــكـــيـــة حتـــركـــهـــا نـــحــو
العاصمة العـراقية بغداد يوم 5
نـيـسـان عـام 2003 حـيث شـنت
قـوة أمـريــكـيــة مـدرعـة هــجـومـاً
عــــلى مـــطــــار بـــغــــداد الـــدولي
ــقـاومـة وقــوبـلـت هـذه الــقـوة 
شـديـدة وصــفت من قـبل خـبـراء
عسـكريـ بأنـها أشـرس معـركة
من حـيث الـتـكـتـيك والـقـتـال من
قــبـل وحــدات اجلــيش . وبــدأت
عمـليـة غزو الـعراق في  20اذار
في نفس الـعام   وانـتهت حتى
مــغــادرة تــلك الــقــوات االراضي
الـعراقـيـة عام 2011 . من جـهة
اخرى انـتقـد اجمللس الـسياسي
لـلـعــمل الـعـراقي قـرار الـواليـات
ـتحـدة االمريـكـية بـشأن إدراج ا
احلـرس الــثـوري االيــراني عـلى

ويــعـمــلـوا عــلى إزالــة آثـار هـذا
االحتالل الـغـاشم واعادة اعـمار
الـــــعــــراق من خـالل عــــمــــلــــيــــة
سـيـاسيـة وطـنـية مـسـتـقلـة غـير
تـــــابــــعـــــة لإلحـــــتالل) وتـــــابع
اخلــالــصي ان (ابــنــاء األمــة هم
القادرون على التغـيير احلقيقي
سـتقبل  لذلك نـدعوهم وبنـاء ا
بـــرفض الـــفـــســاد و الـــتـــواجــد
األمـريـكي داخل الـعـراق). وتـمر
الذكرى الـسادسة عـشر الحتالل
الـعـراق بـيـد الـقـوات األمـريـكـية
والبريـطانيـة  بعد حـرب قادتها
ــتـحــدة  مــسـتــنـدة الـواليــات ا
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ـــــرجع الــــديـــــني جــــواد أكــــد ا
اخلالصي ان احـتالل العراق لم
يكن إلسقـاط النظـام فقط بل هو
ـنطـقة مـخطط لـلـسيـطرة عـلى ا
واحلــفـاظ عــلى امن اســرائـيل .
ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس
عن اخلــالـصي قــوله ان (يـوم 9
نـيـسـان لم يـكن اسـقـاطـاً لـنـظام
جــــائـــر فــــقط بـل هـــو مــــخـــطط
ـنطقة والتغيير للسيطرة على ا
الذي حدث هو تغيير امريكي ال
ا نـعانيه عراقي وهـو السـبب 
اليوم من خـراب ودمار وفساد)
واضـــــاف ان (االحــــتالل أشــــاع
ـواد الــقــتـل واجلـرائـم ونــشــر ا
اخملـدرة بـ الـشبـاب والـفـتـيان
حـتى يــخــضـعــوا خملـطــطــاتـهم
ويعـمـلوا عـلى تـرك الدين احلق
ـمــارسـات غــيـر واالنـشــغـال بــا
الــشــرعــيــة وغــيــر االخالقــيــة)
مــؤكــدا ان (الــشــعب قــادر عــلى
افـشـال جمـيع مـخـططـاتـهم كـما
جنح فـي افــــشل مــــخــــطــــطـــات
االعــــــداء مـن قــــــبل) داعـــــــيــــــا
العراقي الى (معرفة عمق هذه
ة لـيتحركـوا بشكل جدّي اجلر
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الئـحــة االرهـاب . وقـال اجملـلس
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
انـه ( تــــصـــــاعـــــدت فـي اآلونــــة
االخيرة تصرفات غير ملتزمة ال
ــنـطـقـة وامن تــخـدم اسـتـقـرار ا
ـتـحدة شـعـوبـها من الـواليـات ا
االمــريــكـيــة بــدأتــهــا بــالـتــدخل
ــبـاشـر في شـؤون الــعـسـكـري ا
ــنــطــقــة وإعالن اجلــوالن دول ا
الــســوريـة اراضي إســرائــيـلــيـة
وآخـرهـا ادراج الـرئـيس تـرامب
احلــرس الــثــوري عـــلى قــائــمــة
االرهــاب في ســـابــقــة خـــطــيــرة
بالعالقـات الدولية) مشيرا الى
ان (هـذه اخلـطوات ال تـصب في
ـنــطـقـة وال مـصـلــحـة شــعـوب ا
وتـابع امــنــهــا واســتــقــرارهـا) 
الــبـــيــان ان (احلـــوار خـــيــر من
ـنـطـقـة الـصـراع ومـا حتـتـاجه ا
اليـوم الى فـترة من الـهدوء بـعد
عاصفة داعش اإلرهابية) داعيا
ــــنــــطــــقــــة الى جتــــاوز ( دول ا
خالفــاتــهــا والــعــمل ســويــا من
اجـل مـنـظــومـة أمــنـيــة وتـعـاون
اقــلـيـمي مــثـمـر بــعـد ان ضـربت
واثيق تحـدة كافـة ا الواليـات ا
والـــقـــوانـــ الـــدولـــيـــة عـــرض

احلائط).  جواد اخلالصي 
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اعلنت مفوضية حقوق االنسان
تـابعة عن استـمرار جهـودها 
التحقيق وتـوثيق االحصائيات
بشـأن فاجعـة العـبارة التي راح
ضحيـتها عـدد كبيـر من النساء
ـفوضية في واالطفال . وقالت ا
تصـريح امس ان (جهـود فرقـها
في مـتــابـعــة نـتــائج الـتــحـقـيق
وتـوثـيـق اإلحـصــائـيــات بـشـان
احلــــــادث مـــــــســــــتــــــمــــــرة وان
الـتـحـقيـقـات الـقضـائـيـة ال تزال
قـــائــمــة) واضـــافت ان (هــنــاك
تـــــــواصـال مع دوائـــــــر الـــــــطب
ـدني وبـاقي الـعـدلـي والـدفـاع ا
سـؤولة في احملافظة اجلهات ا
من أجل مــتــابــعــة وتـوثــيق أي
مستجدات ورصد اإلحصائيات

النهائية).
فـوضية ان (فـرقها واوضحت ا
في مكتب نينـوى وثقت انتشال
 109 جــثث  كــحــصــيـلــة شــبه
نـهـائـيـة حـسـب تـقـاريـر الـدفـاع
ــــــدني والــــــطـب الــــــعــــــدلي) نايف الشمري ا

دني عـثـرت عـلى جـثة الـدفـاع ا
طفلـة قرب منـطقة حمـام العليل
تعود لضـحايا حادثـة العبارة).
ومــــا تــــزال جـــهــــود اجلــــهـــات
ـعـنـيــة مـسـتـمــرة لـلـبـحث عن ا
فقـودين بتلك احلادثـة االليمة ا
الــــتي شــــهــــدتــــهــــا اجلــــزيـــرة
ــوصل خالل الــســيــاحـيــة في ا
االحـتفـال بـاعيـاد نـوروز والتي
اسـفـرت عن غـرق الـعـشرات من
واطن في مـياه دجلة  التي ا

ــــتــــحــــدة (الــــواليــــات { اال ا
ــتــحــدة) (أ ف ب) - اجــتـمــعت ا
ـــتــحــدة دول عــربـــيّــة في األ ا
ـناقـشة اعتـراف الرئيس اإلثن 
األمــيــركي دونــالـد تــرامب بــضمّ
إســرائــيل هــضــبـة اجلــوالن من
دون أن يُــتّـخــذ أيّ قــرار بـتــقـد
مـــشـــروع قـــرار يُـــديـن اخلـــطــوة
األمـــــيـــــركـــــيـــــة وفق مـــــا أفـــــاد

دبلوماسيّون.
وقـال وزير اخلـارجـيـة الـتـونسي
خميس اجلـهينـاوي إنه ال حاجة
في الــوقت الــراهن لــلــضــغط من
أجل حترك أوسع لـتأكـيد قرارات
ــــتــــحــــدة الـــــتي تــــدعــــو األ ا
إســـــرائـــــيـل لالنـــــســــــحـــــاب من

اجلوالن.
وتــــعـــرّض تــــرامب النــــتـــقـــادات
واسعة عندمـا وقّع إعالناً الشهر
ــاضي تــعــتــرف فــيه الــواليـات ا
تـحدة بـضمّ إسرائـيل للـجوالن ا
الـــســـوري الـــذي احـــتـــلّـــتـه عــام

1967.
وقال اجلهـينـاوي لصحـافيّ إنّ
"مـــجــلـس األمن ســـبَقَ أن تـــبــنّى
قــــراراً" في إشــــارة إلى الــــقـــرار

 497 لعام  1981 الذي أعلن أنّ
ذلك الـــضمّ من جــانـب إســرائــيل

الغ وباطل.
وعـنـدمـا سـئل عن إمـكـان إصـدار
قــرار جــديــد أجــاب "ذاك الــقـرار
واضح جـــداً بــأنّ هــذه مـــنــطــقــة
مـــحـــتــلّـــة من إســـرائــيـل ويــجب
حتريرها لذا ال حـاجة باعتقادي

للمضيّ اآلن في ذلك".
وقـال ســفـيـر اجلـامـعــة الـعـربـيـة
مــاجــد عــبــد الــعــزيـز إنـه سـتــتم
مــنــاقــشــة الــقــرار األمــيــركي في
اجــتــمــاع بــ وزيــر اخلــارجــيـة
الـــــروسـي ســــــيـــــرغـي الفـــــروف
والـــوزراء الــعـــرب في مــوســـكــو

قبل. األسبوع ا
وفي قـمة جـامـعة الـدول الـعربـية
ــــاضي فـي تــــونس الــــشــــهــــر ا
اسـتـنـكـر الـزعـمـاء الـعـرب الـقرار
األمــــيـــــركـي االعــــتـــــراف بـــــضمّ
إسرائـيل هـضبـة اجلـوالن وجاء
ذلك بـعـد قـرار ترامـب عام 2017
االعـــتـــراف بــالـــقـــدس عــاصـــمــة

إلسرائيل.
ولم حتــضــر ســوريــا الــقــمــة ألن
عــضـويــتـهــا ال تـزال مــعـلــقـة في

جـامعـة الـدول الـعـربيـة مـنـذ عام
2011 . وفـي اجـــتــــمـــاع عــــقـــده
اضي بناءً مجلس األمن الشهر ا
ّ الــتـنــديـد عــلى طـلب ســوريـا 
بـقرار تـرامب بـاعـتـباره انـتـهـاكاً
لـــلــــقـــانــــون الـــدولـي كـــمــــا هـــو
منصـوص عليه في قرارات األ
ــــتــــحــــدة. وأعـــــلن األعــــضــــاء ا
الـدائــمــون األربـعــة اآلخـرون في
اجملــلس - بــريـطــانــيـا والــصـ
وفــــرنــــســـــا وروســــيـــــا - أنــــهم
ســيــواصــلـون اعــتــبــار اجلـوالن
أرضـــا عــــربــــيـــة مــــحــــتـــلــــة من
إسـرائـيل. وبـعـد اعـتراف تـرامب
بـــالــقــدس عــاصـــمــة إلســرائــيل
قـــدّمـت مـــجــــمــــوعـــة مـن الـــدول
العربـيّة مشـروع قرار إلدانة هذه
اخلطوة إلى اجلمعيّة العامة نال

تأييداً ساحقاً.
ــتــحـدة ويــأتي قــرار الـواليــات ا
االعــــتــــراف بــــاجلــــوالن كــــأرض
اســرائــيــلــيــة في وقـت يــنــتــظـر
حـــلــفــاء واشــنـــطن األوروبــيــون
والــعــرب مــقــتــرحــات واشــنــطن
خلـــــطـــــة الـــــسالم فـي الـــــشــــرق

األوسط.
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