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الــتـحـالف عـازيــا ذلك الى (مـحـاوالته
تـشتيت التحالف وعدم التزامه باالطر
واالهـــداف الـــتي تـــشـــكل الـــتــحـــالف
ـقــابل قـال الـنـائب عن الجــلـهـا). في ا
كـتلـة العراق هـويتنـا فالح العـيساوي
أن اخلـالفـــات داخـل حتـــالـف احملـــور
الــوطـني لــيـسـت ولـيـدة الــلـحــظـة بل
كـانت موجـودة طوال األشهـر السـبعة
ـــاضــيــة عــادا  الـــتــلــويـح بــإقــالــة ا
ـان ورقة احلـلـبـوسي من رئـاسـة الـبـر
ضـــغط من أطـــراف ســيــاســـيــة.وقــال
الـــعـــيـــســـاوي في تـــصـــريح امس إن
(اخلـالفـــات داخـل احملــــور الـــوطــــني
لـــيــست ولـــيــدة الــلـــحــظـــة بل كــانت
اخــتالفــات بــوجــهــات الــنــظــر طـوال
اضـية في الـشـراكة وكـيفـية األشـهـر ا
إدارة الــــبــــلـــد مـع بـــاقـي الـــشــــركـــاء
الـسيـاسيـ أو اإلدارة في احملـافظات
احملــــررة) واشـــار الى ان (اخلالفـــات
اســتـمـرت إلى أن وصــلـنـا إلـى نـقـطـة
الــنـهــايــة في مـلف انــتــخـاب مــحـافظ
نــيـنــوى) وأضـاف أن (نــيـنــوى مـرت
بــظــروف صــعــبــة وهي بــحــاجــة إلى
مـــعــاجلـــات خــاصـــة إلخــراجـــهــا من
ـتأزم)  الفـتاً إلـى أن (هناك وضـعـها ا
انـقسـاماً حصل داخل احملـور الوطني
بــشـأن شـخـصـيـة مـن يـتـولى مـنـصب
احملـافظ حـيـث كانـت رؤيـتـنا بـأن يـتم
اخـتـيـار احملـافظ مـن أبنـائـهـا وضـمن
رغـبة أهل احملافـظة بعـيداً عن الوسط
الـسـيـاسي). وأعلن رئـيس كـتـلة احلل
الـنيـابية مـحمـد الكـربولي حل حتالف
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رجـحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والــرصــد الـزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
قبل الـنقل ان يكون طقس اليوم ا
صــحــواً مع ارتــفــاع كـبــيــر بــدرجـات
احلـرارة.وذكـر بـيـان لـلـهـيـئة امس ان
(طـقس اليـوم االربعاء وغـدا اخلميس
نـاطق الوسطى سـيكون صـحواً في ا
والـشـمالـيـة واجلنـوبـية) ,مـشـيرا الى
ان (درجـات احلرارة الـعظمى سـتكون
في بغداد  43وفي البصرة  44 درجة
مـئـوية ) ,وأضـاف ان (طـقس اجلمـعة
ـنطـقة الـوسطى ـقبـلـة سيـكون في ا ا
غــائـمــا جـزئــيــاً مع فـرصــة لـتــسـاقط
زخــات مــطـر مــتــفــرقـة وال تــغــيـر في
ــــنــــطــــقــــة درجــــات احلـــــرارة وفي ا
الـشمالـية يكـون غائمًـا بشكل جزئي).
وتــشــيـر الــتــوقـعــات اجلــويـة الى ان

مـناطق جنوب الـعراق ستشـهد رياحاً
ـقبـلة.وكتب رطـبة في األيـام القـليـلة ا
ـــنـــبئ اجلـــوي صــادق عـــطـــيــة في ا
صــفـحـته عـلى فــيـسـبـوك ان (الـريـاح
تـتحول الى جنـوبية شرقـية رطبة في
قبلة). من مـدن اجلنوب من اجلمعـة ا
جـهـة اخـرى  ,نـشـرت الـهـيـئـة تـقـريرا
بــشـأن الـهــزة االرضـيــة الـتي ضـربت
مـديـنـة الـكـوت امس الـثالثاء  ,داعـيـة
ـواطن الى احليـطة واحلذر.وقالت ا
الــهــيــئـة ان (قــوة الــهــزة بــلـغت 3.8
درجــات عــلى مـقــيــاس ريـخــتـر ) ولم
يـذكـر التـقريـر اي تـفاصـيل اخرى عن
االضــــرار الـــنـــاجتــــة من حـــــــــــدوث
الــهـزة. في مـسـار آخـر أعــلـنت خـلـيـة
مـواجهة السيـول عن استمرار ارتفاع
ائي للبـالد. وفي السعودية اخلـزين ا
تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامــة لـألرصـاد
وحـمايـة البـيئـة تسـاقط أمطـار رعدية
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مــصـحـوبـة بـزخــات من الـبَـرَد وريـاح
نـشـطـة عـلى مـنـاطق جـازان و عـسـير
ــديـنـة ـكــرمـة و ا والــبـاحــة و مـكــة ا
ـنـورة الريـاض والـقصـيم و حائل و ا
اجلــوف. ويـؤكــد خـبــراء في االرصـاد
اجلـــويــة ارتـــفــاعًــا آخـــر في درجــات
احلـرارة لـيسـود طقس مـائل للـحرارة
عـلى السواحل الشمالية. وفي الهند ,
ارتـفعت حصيـلة القتـلى جرّاء إعصار
فــــاني الـــذي ضــــرب شـــرق الــــهـــنـــد
وبــنــغالدش إلى  77 شــخــصــا وسط
ــيـاه تــزايــد الــغــضب مـن انــقــطــاع ا
.ووصل فاني أول الي والـطاقة عن ا
إعـصار صيفي يـضرب خليـج البنغال
منذ  43 عـاما إلى اليابسة نحو والية
أوديــشــا مــصـحــوبــا بــريــاح وصـلت
ســرعــتــهـا إلى  200 كــيــلــومــتـرا في
الـسـاعـة.وتضـرر نـصف مـليـون مـنزل
بـفـعـل الـريـاح بـيـنـمـا اقـتـلـعت مـئـات
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كــشف خـبـيــر سـتـراتــيـجي  عن ابـرام
ــقــراطي الــكــردســتــاني احلــزب الــد
وجبهـا تنصيب منصور صـفقة دعم 
ــرعــيـد مــحـافــظــا لـنــيـنــوى مــقـابل ا
اســتـعــادته مـنــصب مـحــافظ كـركـوك
مـشـيـرا الى ان ما حـدث من تـفـكك ب
الـتــحـالـفـات الـسـيـاسـيـة مـتـوقع وقـد
يــحــدث في مـحــافــظـات اخــرى. وقـال
رئـيس اجلـمعـيـة العـراقـية لـلـدراسات
الـــســتــراتـــيــجـــيــة واثق الـــهــاشــمي
لـ(الـزمان) امس ان (جمـيع التـحالفات
ـشهد الـسياسي الـتي تشـكلت ضمن ا
مــنــذ عـام  2003 هــشـة وضــعـيــفـة ال
تـصـمد امـام اي حتـديات او تـهـديدات
وفي هــذه الـدورة الـنــيـابـيــة احلـالـيـة
اصــبــحت اكــثـر هــشــاشـة وضــعــفًـا)
واضـاف ان (العوامل اخلارجية دفعت
ـكـون السـني لالنـضمـام الى حتالف ا
الــبــنــاء لـكـن صـراع الــزعــامــات  بـ
هــؤالء بــرز عــلى اوجه في مــحــافــظـة
ا يـنسحب على نـينوى وهـذا االمر ر
الـرمـادي وصالح الدين) الفـتا الى ان
(هـنـاك اربعـة نـواب قدمـوا تـرشيـحهم
ـنـصب مـحـافظ نـيـنـوى وتـنـاسـوا ما
ــوصل من احــداث واخــرهـا جــرى بــا
فـاجعة الـعبارة والـشهداء حيث وصل
ـزادات ورشــا لـلــحـصــول عـلى االمــر 
ــنــاصب) وبــحــسب االمــتـــيــازات وا
الـــهــاشـــمي فــإن (خـــارطــة خـــطــيــرة
ـقبلة قد اكتـملت بعد اتفاق لـلمرحلة ا
ـقراطي الـكردسـتاني بـ احلـزب الد
مع جـهـات اخـرى لـتـنـصـيـب مـنـصور
ــرعــيـد مــحـافــظــا لـنــيـنــوى مــقـابل ا
احلــــصـــول عـــلى دعـم تـــلك االطـــراف
لــلــحـزب في ســعــيه لــلـحــصــول عـلى
مـنـصب مـحـافظ كـركـوك) مـشـيرا الى
ان(هـذا االمـر يـؤشـر حـدوث ازمـة بـ
ـــقــراطي واالحتــاد الــوطــني من الــد
جـهة وب مـكونات احملافـظة من جهة
ـقـبلـة)عـلى حد ـرحـلة ا اخـرى خالل ا
ـرعيـد محـافظا قـوله. وادى انتـخاب ا
لــــنــــيـــنــــوى وسط انــــتــــشـــار امــــني
وتــظــاهـرات مــنـددة  الى أزمــة حـادة
داخل الـقـوى الـسـنـيـة وجـهت خاللـها
اتـهـامـات لـبـعض الـشـخـصـيـات بدعم
االرهـــــاب إذ اعــــلـن حتــــالـف احملــــور
الــوطـني عـن الـغــاء عـضــويـة مــحـمـد
احللبوسي وعدد من اعضاء كتلته من
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احملـور الوطـني وإعادة إحـياء حتالف
الـقــوى الـعـراقـيـة.وقـال الـكـربـولي في
تـغـريـدة له عـلى تويـتـر (حـذرت بوقت
مــبــكـر مـن ضـربــة غــادرة تـســتــهـدف
حتــالـفــنــا الـســيـاسـي من عـنــاصـر ال
ــصــاحلـهـم وان كـانت يــكــتــرثـون اال 
تـضيع في سبيلها مـحافظة كاملة بكل
مــعـانــاة مـواطــنـيــهــا) ولـفت الى انه
(وبــعـد ان بــيـعت نـيــنـوى بــتـصـويت
ئة رشح واحد بـنسبة مـئة با فـاضح 
 فــانــنــا قــررنــا ان نــطــهــر أنــفــســنـا
وتـشكيل حتالف القـوى العراقية وحل
احملـورالوطـني) على حـد تعـبيره.  من
جـهـتـهـا أكـدت الـنـائب عـن مـحـافـظة 
ســمـيــعـة غالب  اعالن احتــاد الـقـوى
الـعراقية بـعضوية  32 نـائباً واخراج
خــمـيس اخلــنـجــر واحـمــد اجلـبـوري
(ابــــو مـــازن) مـــنه مــــشـــيـــرة الى ان
االحتـاد سـيبـقى ضـمن حتالـف البـناء
بـانـتـظار ردات الـفـعل من بـاقي الـكتل
جتـــاه مــاحـــصل في  نـــيــنــوى.ورأى
كتب الـسياسي لتـيار احلكمة عـضو ا
فـــادي الـــشـــمـــري ان مـــا يـــجـــري من
(صــفـقـات مـخـزيــة ) في نـيـنـوى يـقف
خـلفها ارباب الفـساد وجتار السياسة
.وقـال الشـمـري في تـغـريدة ـعـروفـ ا
عــلـى تــويــتــر أن (مــا تــعــانــيه أكــبــر
مـحافظتي نينـوى والبصرة من تسلط
فــاســدين وجتـار ســيــاسـة يــســتـدعي
الـتـوقف واتخـاذ االجـراءات الواقـعـية
لـكسـر شوكـة الفـساد) عـلى حد قوله .
ودعـــا الــشــمـــري مــجــلـــسي الــنــواب
والـــــوزراء الى (اتــــخـــــاذ الــــقــــرارات
الـسريعة لـلحد من هذه الـظواهر التي
صالح الـناس وتقـدم مدننا). فـرطت 
من جــهــته  أكــد اخلــبـيــر الــقــانـوني
طــــارق حــــرب ان أي قــــرار قـــضــــائي
بــــإعــــادة احملــــافظ الــــســــابق نــــوفل
.وقـال الـعــاكـوب سـيـتم تـطـبـيـقه فـوراً
ــكن حـــرب في تــصــريـح امس  أنه (
اقــامـة دعــوى امـام احملــكـمــة االداريـة
بـانـتخـاب محـافظ جـديد لـنيـنوى وان
انـتخـابه خالفا للـقانون ويـجب ابطال
هـذه االنتخابات) مؤكدا انه (ال سلطة
لـلـمجـلس عـلى احملافـظـة لكـن بإمـكان
اجملــلس اصــدار قـانــون ولــيس قـرارا
بـإقـالـة احملـافظ اجلـديـد وهـو يـحـتاج
الـى اعـداد مـشـروع الــقـانـون وقـراءته
قـراءت اولى وثانية والتصويت عليه
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هدي غـادر رئيس الوزراء عـادل عبد ا
بـغـداد امس مـتـوجـهـا الى الـعـاصـمة
الـتــركـيـة انـقـرة لـلـقـاء الـرئـيس رجب
طـيب اردوغـان ومـنـاقـشـة ملـفي االمن
ـياه وملفات اخـرى شديدة االهمية وا
تـتـعـلق بـحـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني
وانــشـاء مـعـبــر حـدودي جـديـد. وقـال
ـهدي خالل مـؤتمـره االسبوعي عـبد ا
عن ادخـال مـحطـات جـديدة لـلـكهـرباء
الـى اخلـــــــدمــــــة خـالل االســـــــابـــــــيع
هدي انه سـيبحث ـقبلـة.وقال عبـد ا ا
خـالل زيارته الى تركيا اليوم االربعاء
ـلف االمـني االقـلـيمي ـشـتـركـات وا (ا
فـضال عن موضوع). ورجحت مصادر
ان الـزيارة ستبـحث مواضيع عدة من
بـــيــنـــهـــا مــوضـــوع حـــزب الــعـــمــال
الـكـردسـتـاني وانـشـاء مـعـبـر حدودي
ـصـادر ان (اجلانـب جـديـد. واكدت ا
سـيـنـاقـشـان تـأثـيـر حـزب الـعـمـال في
ـــعــبــر مـــنــطـــقــة ســنـــجــار وكـــذلك ا
احلـدودي اجلديد الذي سـيتم إنشاؤه
ا سيزيد حجم التجارة ب البلدين 
من  10 مــلـيــارات دوالر إلى أكـثـر من
 20 مـليـار دوالر  اضافـة الى منـاقشة
ــيــاة قــضـــايــا اخــرى مـــتــعــلــقـــة بــا

قرر والـطاقة) واشارت الى انه (من ا
ايـضا ان يزور أردوغان الـعراق كجزء
ـستوى من االجـتمـاع الرابع الـرفيع ا
جملــلس الــتـعــاون الـســتـراتــيـجي في

نهاية هذا العام). 
هدي ان وفـي شؤون اخرى اكد عـبد ا
 (احلـكـومـة تـتـابع جتهـيـز الـكـهـرباء
الـــذي جتـــاوز  15 الـف مـــيـــغــاواط)
مـشيـرا الى ان (هناك مـحطـات جديدة
ســـتـــدخل اخلـــدمــة خـالل االســابـــيع
ـقبـلة) واضـاف أن (مجـلس الوزراء ا
صـوت عـلى مـشروع يـوفر  140مـيـكا
واط من الـطاقة لتعزيز حصة البصرة
مـن الــكـــهـــربـــاء) وتـــابع ان (هـــنــاك
ـوقـف مـنـاقـشات لـتـخـفيض اعـداد ا
). مـبيـنا في الـسـجون عـدا االرهابـي
ان (اخلـالف االيـراني االمـريــكي مـلف
مــعـقــد ونـحن نــبـذل جــهـودا اليــجـاد
مـــخـــرج لالزمـــة) وتـــابع ان (هـــنــاك
خـطـطـا حلـاالت الـطـوار اذا مـا وقع
الـصـدام بـ امـريـكـا وايـران) نـاقش
مـجـلس الوزراء تـخصـيص نسـبة من
االيـــرادات لــدعم صــنـــدوق الــرعــايــة
نـطقة االجـتمـاعيـة كما ّ عـلى تأهـيل ا

طار بغداد الدولي .  احمليطة 
وقــال بـيــان امس ان (اجملـلس صـوّت
خالل جــلــســتـه الــتي تــرأســهــا عــبـد

ـــهـــدي عــــلى تـــوصـــيـــات اجملـــلس ا
الـوزاري لـلطـاقـة بشـأن خـطة الـعـقود
الـسنـوية مع شركـات وزارة الصـناعة
ـــعـــادن) وأضـــاف أن (اجلـــلـــســة وا
شـهـدت اسـتـكـمـال قـرار اجملـلس  رقم
 347 لــســنـة  2015 اخلــاص بــآلــيـة
ــوافــقــة عـلى الــدفع بــاآلجل وكــذلك ا
تعاقدين توصية بشأن حتديد راتب ا
مـع وزارة النـفط بـصـفـة حـارس امني
ـنـصـوريـة لــتـأمـ احلـراسـة حلــقل ا
الـــغــازي اضــافــة الـى حتــديــد أجــور
ــتــعــاقــدين مع الــشــركــات الــعــامـة ا
الــرابــحــة في الــوزارة) مــضــيــفـا ان
(اجملـلس صـوت عـلـى مشـروع تـأهـيل
طـار بغداد الدولي ـنطقة احملـيطة  ا
كـما نـاقش موضوع تـخصيص نـسبة
مـن ايـــرادات الـــرســـوم والـــغـــرامــات
ـسـتحـصـلة لـدعم صـندوق احلـمـاية ا

االجتماعية في وزارة العمل). 
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دانـت وزارة اخلـــــــارجــــــيـــــــة امس
الـثالثاء استهداف أربع سفن قبالة
الـــــســــــاحل اإلمـــــاراتـي مـــــؤكـــــدة
تـضامنهـا مع اإلمارات في مواجهة
الـــتــحــديــات. وقـــالت في بــيــان أن
(الــــــعـــــراق يــــــعـــــرب عـن إدانـــــته
ا تـعرضت واسـتنـكاره الـشديـدين 
له أربـع سفن من عملـيات تخـريبية
ياه اإلقليمية لدولة اإلمارات قرب ا
ـتـحـدة) مـضـيـفـة (نـحن الـعـربـيـة ا
مــــتـــضـــامــــنـــون مع األشــــقـــاء في
مـواجهة التحـديات والتصدي لكل
احملـاوالت الـرامـية لـزعـزعة أمـنـها
واسـتقـرارها وسالمة مـواطنـيها).
كــانت الــســعـوديــة قــد اعــلـنت اول
امـس االثــــنــــ عـن إن اثــــنــــ من
نــاقالتــهــا من بــ الــنـاقـالت الـتي
تــعــرضـت لــهــجــوم قــبــالــة ســاحل
اإلمــارات ووصـفــته بــأنه مـحــاولـة
لـتقويض أمن إمدادات النفط وسط

ــتــحــدة تــوتـــرات بــ الــواليــات ا
وإيــران.وقــالـت اإلمــارات األحـد إن
أربـع سفن جتارية تـعرضت ألعمال
تـخريبيـة قرب إمارة الفـجيرة أحد
أكـبر مـراكز تـزويد الـسفن بـالوقود
فـي العالم والتي تقع خارج مضيق
هــرمــز مـبــاشـرة. لــكن لم تــذكـر أي
تــفـاصـيل عن طــبـيـعــة الـهـجـوم أو
سـؤولـة عنه. وتـابع بـيان اجلـهـة ا
اخلــارجـيـة ان (الـعـراق يـرى أن مـا
تــــعـــرضـت له هــــذه الـــنــــاقالت من
تـخـريب يهـدد أمن اخللـيج كله ألن
ـنـطـقـة يـؤثـر على اخـتالل األمن بـا
جـميع دولها لذا نـشدد على أهمية
تـضـافـر اجلـهـود فـي الـتـصدي ألي
تــهــديــد واتــخــاذ إجـراءات حلــفظ
همة نطقـة ا أمن واسـتقرار هـذه ا
ـــنـــطـــقـــة ) داعـــيًـــا  (دول ا دولـــيـــاً
واجملـــــتــــمع الـــــدولي إلـى اتــــبــــاع
شترك سـياسة التهدئـة والتعاون ا
للمساهمة الفاعلة في تأم سالمة
الحـة في منطقة الـناقالت وحركة ا

اخلـلــيج لـتـأثـيـرهـمـا عـلى مـصـالح
ــنـطــقـة وحــركـة الــتـجـارة بــلـدان ا
الــــدولــــيـــة)..وفـي طـــهــــران وصف
ــان بــهـروز ــتــحــدث بـاسـم الـبــر ا
نـعمتي امس الثالثاء الهجوم الذي
تــعـرضـت له نـاقالت قــبـالــة سـاحل
اإلمـــارات بــأنه (أذى إســـرائــيــلي).
نـقلت وكـالة اجلمـهوريـة اإلسالمية
اإليـرانـية لألنـباء عن  نـعمـتي قوله
ان(ألحــــــــداث الــــــــتـي وقــــــــعـت في
اإلمـارات أذى إسرائـيلي).ولـم يقدم
نـعمتي أي تفاصيل عن الدور الذي
قـــــد تـــــكـــــون إســـــرائـــــيـل ادته في
الــهـجــوم. من جـهــة اخـرى اعــلـنت
جــمـاعـة أنـصــار الـله الـيــمـنـيـة عن
تــنـفـيــذ طـائـرات مــسـيّـرة (عــمـلـيـة
عـــســـكـــريـــة كـــبـــرى) ضـــد أهــداف
ســعــوديـة امس الــثالثــاء  . وقـالت
قـناة موالـية للـحوثيـ إن (مصدرا
عــســكـريــا أكـد لــهـا أن  7 طــائـرات
مـــســيّـــرة نــفــذت هـــجــمـــات طــالت
مـنشـآت حيـوية سـعوديـة) . وأشار

ـصـدر إلى أن هذه الـعـملـيـة تأتي ا
(رداً عــــلـى اســــتــــمــــرار الــــعـــدوان
وحـصـار الـشـعب الـيـمـني) مـحذرا

ــزيـد مـن الـضــربـات من تــنــفـيــذ (ا
الـنوعية والـقاسية في حـال استمر
الـعدوان واحلـصار).  وكـشف وزير

الـطاقـة السـعودي خـالد الـفالح عن
اسـتـهـداف طـائرات مـفـخـخـة بدون
طـيار محـطت لضخ أنـابيب النفط

في الـسـعوديـة و السـيـطرة عـليه
بـــعــد أن خـــلف أضـــرارا مــحــدودة
صـــــبــــاح امس.وقـــــال الــــفــــالح أن
(الـهـجوم  عـلى مـحطـتي شرق –
غـرب لـضخ أنـابيـب النـفط) مـؤكدا
أن (هـــذه األعــمـــال الـــتــخـــريــبـــيــة
تـــســـتــهـــدف إمـــدادات الــنـــفط إلى
الــعـــالم).وأكــد الــفــالح( اســتــمــرار
اإلنـتاج والـصادرات السـعودية من
ــنــتــجــات بــدون الــنـــفط اخلــام وا
ــمــلــكـة انــقــطــاع) مــضــيــفــا أن (ا
تـشجب هـذا الهجـوم اجلبـان) الفتا
الـى ان(هـــــذا الــــــعـــــمـل اإلرهـــــابي
والـــتــخــريــبي وتــلـك الــتي وقــعت
مــؤخـرا في اخلــلـيج الــعـربي ضـد
ملكة مـنشآت حيـوية ال تستهـدف ا
ا تستهدف أمان إمدادات فقط وإ
ي الـطاقـة للعـالم واالقتصـاد العا
وتـثبت مـرة أخرى أهمـية الـتصدي
لـكافة اجلهـات اإلرهابية الـتي تنفذ
ا مـثل هـذه األعـمـال الـتـخـريـبـيـة 
فـي ذلك مــلـــيــشـــيــات احلـــوثي في

دعومـة من إيران) على حد الـيمن ا
ــتــحـدث قــوله.  مـن جــهـتـه أعــلن ا
األمـــــني لــــرئـــــاســــة أمـن الــــدولــــة
الـسـعوديـة عن (اسـتهـداف مـحدود
حملــــطــــتي الــــضخ الــــبـــتــــرولــــيـــة
الـــتــــابـــعـــتـــ لــــشـــركـــة أرامـــكـــو
ـــحــافــظـــتي الــدوادمـي وعــفــيف
بـــــالــــريـــــاض). وقــــامـت أرامــــكــــو
الـسـعـودية بـإيـقـاف الضخ في خط
األنـــابــيب حـــيث يـــجــري تــقـــيــيم
األضـــرار وإصالح احملــطــة إلعــادة
اخلـط والضخ إلى وضعه الطبيعي
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم فقط
مـن تـــعـــرض أربع ســــفن جتـــاريـــة
ـــاضي لــهــجــمــات قــبــالــة األحــد ا

سواحل اإلمارات.
وفـي ردود االفــعــال ســارعت وزارة
ــلــكــة الـــبــحــرين الى خــارجـــيــة 
اســتــنــكــارهــا لــلــهــجـوم.ووصــفت
الـــهـــجـــوم  في بـــيــان بـــأنه (عـــمل
إرهـابي تـخـريـبي جـبان يـسـتـهدف
ـمـلــكـة الـعــربـيـة أمن واســتـقــرار ا

ـنــطـقـة الــسـعـوديــة الـشــقـيـقــة وا
ويـــهــدد سالمــة إمـــدادات الــطــاقــة
لــلــعــالم). ودان األردن عــلـى لــسـان
ـــتـــحــدث الـــرســمـي بــاسم وزارة ا
غـترب بأشد اخلـارجية وشؤون ا
الــعــبــارات اســتــهــداف مــضــخــتي
الــنـفط في الــسـعـوديــة مـؤكـدا في
ذات الــــــــوقـت وقــــــــوف األردن (مع
طلق في األشـقاء في الـسعـودية بـا
مـواجهة أي تـهديد ألمن الـسعودية
الــشـقـيـقــة واسـتـقــرارهـا).كـمـا دان
صرية استهداف بـيان للخارجيـة ا
مـــــــحــــــطـــــــتي ضـخ الـــــــنــــــفـط في
الـسعـودية) مؤكـدة (تضـامن مصر
مـع حكـومـة وشـعب الـسـعـودية في
الـتصدي لـكافة احملاوالت الـساعية
ـمـلـكـة لـلــنـيل من أمن واسـتـقـرار ا
كــمـا دانت دولـة اإلمـارات الـعـربـيـة
ــتــحــدة الــهــجــوم وعــدته (دلــيال ا
جـديــدا عـلى الـتـوجـهـات احلـوثـيـة
الـعـدائيـة واإلرهـابيـة والـسعي إلى

تقويض األمن واالستقرار).
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نــعى احلــزب الــشـيــوعي الــعـراقي
امـس عـبــد الــرزاق الــصــافي الـذي
تــوفي في لـنــدن  . ويـعــد الـصـافي
أحــــــــــــد قـــــــــــيــــــــــــادات احلـــــــــــزب
الـتـاريـخيـة.وقـال سكـرتـيـر اللـجـنة
ـركزية للحـزب رائد فهمي (وردنا ا
خــبـر مــحـزن من رفــاقـنـا فـي لـنـدن
يـفـيــد بـوفـاة رفـيـقـنـا الـعـزيـز عـبـد
الــرزاق الــصـافي - أبــو مــخـلص-
بــعــد تـدهــور صــحـتـه خالل االيـام
االخـيرة إصـابته بـنزف فـي الدماغ
ادخـله بـغيـبـوبة مـنـذ يوم اجلـمـعة
ــاضي).وأضـاف ان (حـزبـنـا فـقـد ا
بـرحيل هذه الـشخصـية الشـيوعية
ــنـاضـلــة عـلــمًـا من اعالم احلـزب ا
الــبــارزة الـتـي ادت دورا نـضــالــيـا
مــفـعــمــا بـنــكـران الــذات والـعــطـاء
الـالمحدود من اجل قـضيـة الشعب
واحلــزب وجـــمــاهــيــر الـــشــغــيــلــة
).ومـضى فـهــمي قـائال والــكـادحــ

ــنــشـور عــلى صــفــحـة في نــعــيه ا
احلــزب بــفـيــســبـوك (قــدم الــرفـيق
الـراحل طـوال سـيـرتـه الـشـخـصـية
والـنضـاليـة التي امـتدت مـا يقارب
الــســبـعــة عـقــود مــثال مـلــهــمـا في
الــصـدق والــنـزاهــة واالمـانــة عـلى
ـباد أصـعـدة الـفـكـر وااللـتـزام بـا
والــقــيم الــشــيــوعــيــة واألخـالقــيـة
الـرفـيـعـة) مـضـيـفـا انه (كـان حتى
أيــــامه االخـــيــــرة مـــواظـــبــــا عـــلى
ــتـابـعـة الـدقــيـقـة ألخـبـار احلـزب ا
وصــحــافـته ويــبــعث بـاقــتــراحـاته
ومـالحـظــاته نــقــدا وتــصــويــبـا او
تــثــمــيــنـا.(ولــفت الـى ان الـصــافي
(واكب مـسـيـرة احلـزب الـنـضـالـيـة
في جــمـيع مـحـطــاتـهـا مـنـذ أواخـر
ـاضي وتعرض أربـعينـات القرن ا
عـتقالت. خـاللهـا الى السـجـون وا
كـمـا شارك في احلـركـة األنصـارية
وتـبوأ عن جدارة مواقع قيادية في
احلـزب لسنـوات عديدة كـعضو في
ركزية ومن ثم في مكتبها اللجنة ا

الـــســيـــاسي ومـــســؤوال عن اعالم
احلـزب وصحـافته) مـشيرا الى ان
الـصافي(تـميز بـتواضـعه والتزامه
الـعـالي وكـان بـحق رمـزا شـيـوعـيا
يــحـق لــلــشــيــوعــيــ وأنــصــارهم

الفخر به).

 عبد الرزاق الصافي
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خالد الفالح

االمـنـية الى (الـكشف عن مالبـسات
احلــــادث والســــيــــمــــا بــــعـــد ان 

الــقــبض عــلـى مــجـمــوعــة مــنــهم)
ــهم لـلــعــدالـة مــشــددا عـلـى (تـقــد
وعـــدم الــســـمــاح لـــلــخـــارجــ عن
الـقانون بالعـبث باالمن واالستقرار
الـــنــســـبي الــذي شـــهــدته بـــرطــلــة

مؤخرا). 

مـسلحة على منـزل السيدت .وقال
بـيـان (نـسـتـنـكر اقـتـحـام مـجـمـوعة
مـسلحـة منزل سـيدت مـسيحـيت
في بـرطلة واالعـتداء علـيهم وسرقة
ارسة ابشع اساليب تلكاتهم و
ـا ادى الى نـقـلـهن الى الـتـعـذيب 
ـسـتـشـفى)  مـبـيـنـا ان (حـالـتـهن ا
االن مــحــرج جــداً) ودعــا اجلــهـات

أمـــام مـن تـــســـول لـــهـم انـــفـــســـهم
بــالـتـعـرض وبث الــرعب والـتـفـرقـة
) واضــــافت ان ـــــواطــــنــــ بــــ ا
ـفـوضـيـة سـتـشـكل فـريق رصدي (ا
ـتــابـعـة من مــكـتــبـهـا فـي نـيـنــوى 
الـــوضع االنــســـاني لــلــضـــحــايــا).
وكـانت حـركـة بـابـلـيـون قـد طـالـبت
بــالـتـحـقــيق في اعـتـداء مــجـمـوعـة

شـرطـة نـيـنـوى حـمـد النـامس وجه
بــتـشــكــيل جلـنــة حتـقــيــقـيــة تـضم
مـجـمـوعـة من الـضـبـاط اخملـتـص
لـلتـحقيق في حـادثة قيـام اثن من
ـســلح عـلى اجملــرمـ بــالـســطــو ا
مـنـزل عـائـلـة مـسـيـحـيـة في بـرطـلة
واالعـــتــداء بــالــضـــرب عــلى امــرأة
مــــســـــنــــة وابـــــنــــتــــهـــــا وســــرقــــة
ـتـلـكـاتـهـمـا) واشـار الى (إتـخاذ
إجـراءات سـريـعـة اثـمـرت عن الـقاء
الـقبض على شخص يـشتبه بهما
وهـما من اربـاب السـوابق يسـكنان
ــنـزل الــذي تــعـرض بــالــقــرب من ا
لـلـسـطـو وقـد ضـبط بـحـوزتـهـمـا 3
بــــنـــــادق نــــوع كالشــــنــــكــــوف و4
رمـانـات يـدويـة و 7 حـربـات فـضال
عـن وجـــــــود اثــــــــار دمـــــــاء في دار
ــتــهــمــ والــتــحــقــيق مــســتــمــر ا
وبــانـــتــظــار نــتــائج فــحص االدلــة
اجلــنــائـيــة لــلـتــأكــد من الـفــاعــلـ
). ودانت عضو مفوضية احلقيقي
حــقـوق االنـســان فـاتن احلــلـفي مـا
حـدث من إعـتداء من قـبل عصـابات
اجــرامـيــة عـلى امـراتــ كـبــيـرتـ
بـــــالــــسن فـي بــــرطــــلـــــة وســــرقــــة
ــتـلــكـاتـهــمـا الــشـخــصـيـة.ودعت
احلــلـفي في بــيـان امس الـداخــلـيـة
الى (تـوفـير احلـمايـة الـكافـية لـهذه
ـناطق االمنة كـونها عانـت الكثير ا
ـــــــدة مـن ظـــــــلـم االرهـــــــاب خالل ا
الــسـابــقـة وضــرورة قـطع الــطـريق

آالف األشــجـــار وقــطــعت الــكــهــربــاء
ـــــيــــاه عن ماليــــ واالتــــصــــاالت وا
الـــســـكـــان فـي إحـــدى أفـــقـــر واليــات
الـهـنـد.وارتفـعت حـصـيلـة الـقـتلى في
الـــهـــنـــد الـــتي كـــانت تـــبـــلغ  41 في
الـسابق مع تـسجـيل ضحـايا جدد في
مـنـطـقـتي بـوري وخـوردا د. وقتل 13
شـــخــصــا فـي بــنــغـالدش جــراء هــذا
إالعــصــار . وقـال مــســؤول في مــركـز
عــمــلــيــات الـطــوار إن (احلــصــيــلـة
ارتـفـعت إلى  64 قـتـيال) ,مـشـيـرا إلى
أنـه ( تسـجـيل مـعـظم الـوفـيات  في
بــوري). وأشـادت جـهـات عـدة بـيـنـهـا
ـتـحـدة بـالـهـنـد لـنـجـاحـهـا في األ ا
نــقل نــحـو  1,2 مــلـيــون شـخص إلى
مـناطق آمنة قبل وصول اإلعصار في
مـا وصفه رئـيس وزراء أوديشـا ناف
بـاتنيك بـأنه (أكبر عـمليـة إلجالء بشر

في التاريخ).
 لـكن سـرعان مـا حتولت هـذه اإلشادة
إلـى غضب من قـبل كـثـير من الـسـكان
حــيــال بطء وتــيــرة عــمــلــيــات إعـادة
اإلعـــــمــــار والـالمــــبـــــاالة من جـــــانب
الـسلـطات  ,حـيث خـرج النـاجون إلى
الشوارع لالحتجاج على بطء عمليات
ـــواد اإلغــــاثـــة وارتــــفـــاع أســــعـــار ا
ـيـاه. و قـال األســاسـيـة من الـغـذاء وا
ـؤدية مـتـظاهـرون أغـلقـوا الـطرقـات ا
إلى بـوبـانسـوار عـاصمـة أوديـشا إن
غـياب الـتنسـيق ب وكاالت احلـكومة
ـتعددة يفاقم مـأساتهم) مؤكدين ان ا
(احلــــكــــومـــة فــــشــــلت في تــــوفــــيـــر
ـيـاه والـكـهـرباء رغم (األسـاسـيـات كـا
أنـــهـــا تـــعـــهــــدت بـــإعــــادة إمــدادات

الطاقة). 
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اكـد رئيس اجلمهورية برهم صالح
ان االرمـن مـــكـــون اســـاسي ضـــمن
الـنسيج االجـتماعـي العراق . وقال
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
(صـالح التـقى رئيس طـائفة األرمن
االرثــــذوكس في الـــعــــراق نـــيـــافـــة
ــطــران آفــاك آســادوريــان وجـرى ا
مـناقشة االهتمام بدور أكبر لألرمن
ــــؤســـســـات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة في ا
والـــتـــنــــفـــيـــذيـــة) وابـــدى صـــالح
ـــطـــالب ـــســـانــدة ا (اســـتـــعـــداده 
ــشـروعــة لــهم في احلـيــاة احلـرة ا
ـة مع بـاقي ابـنـاء الـشـعب) الـكــر
مــؤكــدا ان (األرمن مــكــون أسـاسي
فـي النـسيج االجـتـماعي الـعراقي)
مـشـيـداً بـ(اصـرارهم عـلى الـتـمسك
بــهــويـتــهم الــوطــنـيــة والــتــعـايش
ـــكـــونــات الـــســـلـــمي مـع بـــقـــيـــة ا
ــطــران االخـــرى). بــدوره  اعــرب ا
اسـادوريان عن تـقديره لـلدور الذي
يـضـطـلع به رئيـس اجلمـهـورية من
كـونات أجل الـتـقريـب ب جـميـع ا
الــعــراقـيــة وتـعــزيــز روح الـتــفـاهم
الـــوطـــني. فـي غــضـــون ذلك إلـــقت
وزارة الـداخليـة القبض عـلى أثن
ـشتـبه بهـما في االعـتداء على من ا
ــســيــحي في ــكــون ا عــائــلـــة من ا
ــــحـــافــــظـــة نــــاحـــيــــة بــــرطـــلــــة 
نــيـنـوى.وقـال بـيـان امس ان (قـائـد
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