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عـثـرت قوة امـنـيـة مـشـتـركـة على
صـواريخ وعـبـوات نـاسـفـة خالل
الحقة فلول داعش عملية أمنـية 
شــمــال شــرقي مــحــافــظـة ديــالى
.وقال اعـالم احلشـد الـشـعبي في
بـيـان امس ان (احلـشـد والـقـوات
االمــنــيــة  نــفــذا عــمــلــيــة امــنــيـة
الحقة خاليا داعش في مشتركة 
مــــنـــــطــــقــــة بــــابالن في قــــضــــاء

قدادية). ا
مشـيـرا الى ان (العـمـليـة اسـفرت
عن الـعـثـور عــلى سـتـة صـواريخ
قـاذفـة ضـد الدروع و 12صاروخ
كــاتــيــوشــا وقــذيــفــة عــيــار 155
وعـبـوة ناسـفـة مـحـلـيـة الـصنع).
الى ذلـك اعــــــلــــــنت مــــــديــــــريــــــة
االســتــخـبــارات الــعــســكــريـة عن
ضـــــبـط مــــضـــــافـــــة لـــــداعش في
احملـــافـــظـــة حتـــوي عـــلى عـــتـــاد
وعبـوات ورمانـات يدويـة .وقالت
ـــــديــــريـــــة في بـــــيــــان امس ان ا
(االســتـخــبـارات الــعــسـكــريـة في
الــلــواء  19 الــفــرقـــة اخلــامــســة
ضـافات التـابعة داهموا احـدى ا
ــــراديــــة لـــــداعش فـي حــــقـــــول ا
الــتـــابــعــة لــنــاحـــيــة بــني ســعــد
ــعـلـومـات بـاحملــافـظـة اســتـنـادا 
اسـتـخبـاريـة دقـيـقـة عـثـر خاللـها
عـلى حـزام ناسف و 60 شـريـحة
اتــصـال و 9رمــانــات هــجــومــيـة
ودفـاعــيـة وبـنــدقـيـة كالشــنـكـوف
وعبوات نـاسفـة والصقـة ومولدة
كهربـائية وهـويات احوال مزورة
واخرى معدة للتزوير وموبايالت
واطـعمـة ومالبس). الـى ذلك افاد
مـصـدر مـحـلي في احملـافـظـة بـأن
شابا قـتل عن طريق اخلطـأ اثناء
مـــحـــاولـــتـه انـــقـــاذ صـــديـــقه من
ــــصـــدر في االنــــتـــحــــار. وقـــال ا
تــصــريح امس إن (شــابــا حــاول
انـــقـــاذ صــــديـــقه من االنـــتـــحـــار
ـسـدس قـرب مـنـزله في أطـراف
قـــضــاء خـــانـــقــ فــــانـــطــــلـــقت
الرصاصـة اثنـاء محاولـته انقاذه
مـا اسـفــر عن مـقــتـله في احلـال)
موضـحا أن (صـديقه الـذي حاول
االنـــتــحـــار لم يـــصب بــأي أذى)
وأضــاف أن (االجـــهــزة االمـــنــيــة
فــتـحت حتــقــيـقــا بــاحلـادث). في
غـضـون ذلك كــشف مـركـز اإلعالم
األمـني عن إلـقـاء الـقـبض عـلى 3
مـن عــنـــاصـــر داعش بـــعـــمـــلـــيــة

تفتيش فـي محافظـة االنبار.وقال
الــــنــــاطق بــــاسم مــــركــــز اإلعالم
األمني الـعـمـيد يـحـيى رسول في
بــــــيــــــان امس إنـه (بــــــعـــــد ورود
مـــعــلــومـــات لــقـــيــادة عــمـــلــيــات
احملـافـظـة تـفـيـد بـوجـود عـنـاصر
إرهــابـــيــة في مــنـــطــقــة الــطــاش
الـتـأمـيم تـمـكـنت قـوة أمـنـيـة من
إلـقــاء الـقــبض عـلى  3من داعش
بعـد عمـلـية الـتفـتيش) الفتا الى
ـعــاجلـة في الـقـيـادة ان (مـفـارز ا
ذاتــهــا تــمــكــنت من تــفــجــيـر 30
عبـوة ناسـفـة تعـمل بالـضغط في
مــنـطــقـة الــبـو جــدعـان الــتـابــعـة
لــنـــاحــيــة عــامــريـــة الــفــلــوجــة).
وتمكنت قـيادة عملـيات احملافظة
من تدمـير ثالث عـجالت وبراميل
مــفــخــخــة بــاالضــافــة الى ضــبط
طـلـوب اسلـحـة واعـتقـال احـد ا
بــعـمــلــيـة امــنــيـة واســعــة غـربي
احملافظـة.وقالت القـيادة في بيان
(قـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيـــات بـــاشـــرت
بـــعـــمـــلــيـــتي تـــفـــتــيـش وحتــري
واسعـتـ في الصـحـراء الغـربيه
ــنـطــقـة جـنــوب اخلط الــسـريع 
الضبعة) مبينا ان (العملية تمت
بــقــيــادة الــلــواء الــركن مــحــمـود
خـــلف عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــفالحي
ـشـاركـة تــشـكـيالت من قـيـادة و
ـشـاة االولـى واسـنـاد من فـرقــة ا
طــيـــران اجلــيش) الفــتـــا الى ان
(العملـية اسفـرت عن تدمير ثالث

عـجالت مـفـخـخـة من قـبل طـيران
اجلـيـش واالسـتــيالء عــلى اعـداد
تـوسطـة واخلفـيفة من البـنادق ا
وتــــدمـــيــــر عـــدد مـن الـــبــــرامـــيل
ــــفــــخــــخـــــة واعــــتــــقــــال احــــد ا

  .( طلوب ا
واعتـقلت مـديريـة مكـافحـة اجرام
بـغداد عـصـابـة مـختـصـة بـسـرقة
احملــال الــتــجــاريــة وحـرقــهــا في
مــــــنـــــــطــــــقــــــة بــــــاب الـــــــشــــــيخ
ـديـريـة في والـشـورجـة.وافـادت ا
ـديـرية بيـان امس بـأن (قوة من ا
القت الـقبض عـلى عصـابة ضمن
منـطـقـة باب الـشـيخ وسط بـغداد
تـقــوم بـسـرقــة احملـال الـتــجـاريـة
وحـرقهـا ضـمن مـنـطـقـتي الـسنك
والـــشـــورجـــة). وفي مـــحـــافـــظــة
الـنــجف كـشـفـت خـلـيــة الـصـقـور
ــة قـتل االســتــخـبــاريــة عن جــر
غـــامــضـــة والــقت الـــقــبـض عــلى
ـديريـة شرطة القـاتل.وذكر بـيان 
احملـافــظـة تــلـقت انـه (وبـإشـراف
من قــبل قــائـد شــرطــة احملـافــظـة
الـعــمـيــد احلـقــوقي مـاجــد حـاكم
كـــاظم نــفـــذت خــلـــيــة الـــصــقــور
االسـتـخـبـاراتــيـة عـمـلـيـة نـوعـيـة
ـة داخل احملــافـظــة وكـشف جــر
قتل غـامـضة) مبـينـا ان (اخللـية
ألـقت الـقـبض عـلئ قـاتل مـطـلوب
ـــــــادة 406 مـن قـــــــانــــــون وفق ا
العـقـوبـات بعـد عـمل استـخـباري

دقيق).
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رفـضــهم او قـبــولـهـم بـدون تـردد
من اجل التغيير). 

في غــضــون ذلك حتــدث الــنــائب
ــقــراطي عن كــتــلــة احلــزب الــد
الـكردسـتـاني ماجـد شـنـكالي عن
وجــود مــؤامـرة لــتــزويــر نــتـائج
ـتنازع ـناطق ا االنتـخابات في ا
عـلـيـهـا لـتـهـمـيش حـقـوق االكراد
وسرقة تمثيلهم احلقيقي  داعيا
اليى مقاطعة االنتخابات في تلك
ــــنـــاطـق بـــســــبب وجـــود اذرع ا
ـواطـنـ عـلى عـسـكـريـة جتـبـر ا
اخـــتــيـــار قــوائم مـــعــيـــنــة.وقــال
شــنـــكــالي في تـــصــريح امس إن
(عـدم اشـراك قـوات الــبـيـشـمـركـة
ــــنــــاطق ــــلف االمــــنـي في ا بـــــا
ــتـنــازع عـلــيــهـا يــعـني ضــيـاع ا
ــكــون الــكـردي اصــوات ابــنــاء ا
وســرقــة تــمـثــيــلــهم احلــقــيـقي 
وبــــالـــــتــــالي فــــان مـــــقــــاطــــعــــة

االنتـخابـات والـطعن بـشرعـيتـها
في مــحـافــظـات ديــالى ونـيــنـوى
وكركـوك هـو اخلـيـار االنسب من
شاركـة في انتخـابات نتـائجها ا
مــعـروفــة مــسـبــقـا) واضـاف ان
(االحـداث الــتي تـلت االســتـفـتـاء
والعمليات العسكرية التي قامت
بها القـوات االحتادية في كركوك
ومناطق سهل نينوى وما رافقها
نازل من عمليات تهـجير وحرق 
ــكــون من واســتــهــداف البــنــاء ا
جـهــات مـعـروفــة يـجـعــلـنـا امـام
حـــقـــيــقـــة واضـــحــة هـي ان تــلك
ـنــهج االطــراف تــعــمل بــشـكـل 
ـوغـرافي في تـلك لـلـتـغـيــيـر الـد
ـنــاطق) مــشــيــرا الى ان (تــلك ا
االدوات تـــــتـــــمـــــثـل بـــــتـــــزويـــــر
االنـــتــخــابـــات وســرقــة اصــوات
االكراد والتي بدأت اثارهـا فعليا
من خـالل احلـــــديث عن اخلـــــطط

والعد اليدوي وهـو ما نعتقد انه
سيكون البـداية لسرقة االصوات
ـــنــاطق الى الـــكــرديــة فـي تــلك ا
جــهـــات مــعــروفــة) كــاشــفــا عن
(وجــود اذرع عـســكــريـة جلــهـات
سياسـية ما يـجعلـنا امام حـقيقة
واضحة وهي تزويـر االنتخابات
ــنـــاطق بـــالــتـــالي فــان بـــتـــلك ا
لف اشراك قـوات البـيـشمـركة بـا
ـــنـــاطق االمــــني في كـــركــــوك وا
ــتـنـازع عــلـيـهــا سـيــعـطي عـدة ا
نـقـاط تـســمح بـتـحـقـيق الـتـوازن
وتــوفـيــر الـبــيـئــة االمـنــة لـعـودة
الـعـوائل الـكـرديـة الى مـنـازلـها)
مـبــيـنـا ان (تـواجـد الــبـيـشـمـركـة
سيمنع بعض االحزاب من فرض
ارادتها بالقوة على الناخب من
خـالل مـــنــــعـــهـم من اخلـــروج او
اجبارهم على اختيار شخصيات
وقوائم مـعـينـة). في غـضون ذلك

افــــادت مـــــصـــــادر في كـــــركــــوك
بأنـسحـاب  رئـس قـائمـة االحتاد
الـــوطــــنـي  الـــكــــردســــتــــاني من
االنـتـخابـات السـبـاب  شـخـصـية
ــصــادر ان (الــنــائب .وتــابــعت ا
ـعـروف بــحـمـة مـحـمـد عــثـمـان ا
ســور  عـن االحتــاد الـــوطــني في
احملــافــظـــة قــرر االنــســحــاب من
ـــانـــيـــة) االنـــتـــخــــابـــات الـــبــــر
واشــاروا الى ان (عـــثــمــان  كــان
يـــــرأس قـــــائـــــمــــــة االحتـــــاد في
قبلة). و انيـة ا االنتخابـات البر
عــــد نـــــائب رئـــــيـس اجلــــبـــــهــــة
التـركمـانـية الـنائب حـسن توران
ان عودة الـبيـشمـركة الى كـركوك
ـتنازع علـيها مـخالفة ناطق ا وا
ـــان . واكــد تــوران لـــقــرار الـــبــر
(رفض الـــتــركـــمــان الـــقــاطع ألي
حديث عن عودة تـلك القوات الى

احملافظة). 
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وصــــفت الـــنـــائـــبــــة عن حتـــالف
الـقـوى العـراقـيـة نـورة الـبـجاري
ــســـاءلــة بــالـــعــقــاب اجـــراءات ا
الــسـيــاسي ودعــايـة انــتــخـابــيـة
لــبــعض اجلــهــات الــســيــاســيــة.
ورأت البجاري في تصريح امس
إن (االسماء الـتي طرحـتها هـيئة
ساءلـة والعـدالة كانت بـتوقيت ا
غـيــر مـنـاسب وتــضـمـنـت عـقـابـا
ـكـون) ـا تــبـقى مـن ا ســيـاسـيــا 
على حد تعبيرها. مشيرة الى ان
(هنـاك انتـقائـية كـانت بإجراءات
ـــســـاءلـــة وتــضـــمـــنت اســـمــاء ا
شخصيـات كبيرة عـسكريا وذات
نـفس وطـني وعـمـلت بـاحلـكـومة
احلالية) واوضحت البجاري ان
ـــثل دعــايــة (ظـــهــور االســمــاء 
انــتـــخــابـــيــة لـــبــعض اجلـــهــات
السياسية وكذلك ضربة للجهات
الــسـيــاســيـة الــتي تــضـررت ولم
تدافع عن جماهيرها وحقوقهم)
وتـابـعت ان (مـا حـدث كـان ورقـة
رابحـة جلـهـات وخاسـرة جلـهات
ـجــمـلـهـا اعـطت اخـرى لــكـنـهـا 
رســـالـــة واضـــحـــة بـــان حـــقــوق
االنـــســان قــد ضــاعـت بــالــعــراق
مـشـددة حتت سـلــطـة االحـزاب) 
عـــلى (اهـــمـــيــة تـــعـــديل قـــانــون
ــسـاءلــة وانـصــاف من ظـلــمـوا ا
جراء تـطبيـقات الـقانون احلـالية
الـــتي مـــثـــلـت ظـــلم وعـــقـــوبـــات

جماعية).
فيما اتهم النائب كاظم الصيادي
بـــعـض اجلـــهــــات بــــأســـتــــغالل
الــســلـطــة وتــوزيع الـهــدايــا بـ
ــــواطـــنـــ لــــشـــراء االصـــوات ا
االنـتـخـابـيـة مـتـوقــعـا ان تـكـون
ـقبلة غـير نزيهة. ان ا دورة البر
واكد الصيادي في تصريح امس
ان (بــــــعض االطــــــراف تــــــقــــــوم
بــاســـتـــغالل الـــســـلـــطـــة وفــرش
السـبـيس وشراء بـطـاقة الـناخب
وتـــوزيـع الــــبــــدالت والــــهــــدايـــا
وغيرهـا ما يجـعلنـا امام عالمات
استفهام كبـيرة عن النتائج التي
ســتــفــرزهــا هـكــذا انــتــخــابـات)
مطالبا هـيئة النزاهـة (بالتحقيق

ــرشــحــ الــذيـن يــقــومـون مع ا
بــانـفــاق االمـوال عــلى حــمـلــتـهم
االنـتخـابـيـة ومـسـاءلتـهم من اين
لك هــذا?) مـــتــوقــعـــا ان (تــكــون
ـقـبـلـة دورة ــانـيـة ا الـدورة الـبـر
غـيـر كـفـوءة وغـيـر نـزيـهـة وغـيـر
قــادرة عــلى الــنــهــوض بــالــواقع
الــعــراقي). من جــهــة اخــرى قـال
ـان سـلـيم اجلـبوري رئـيس الـبـر
ان العـراق لم يتـمكن من الـقضاء
عــلى الــفـســاد . واكــد اجلــبـوري
خالل فـعالـيـات مـؤتمـر الـبـاقرين
الدولي امس إن (متـطلبات إرادة
الــتـغــيــيـر الــتي يـســعـهــا الـيــهـا
ـكـن ان تـتــحـقق من الـعــراق ال 
ـــا تـــتــطـــلب خـالل الــتـــذمـــر وا
تغـييـرا ثوريا انـتخـابيـا للـقضاء
على الـفساد) مجددا دعوته الى
ــــــشـــــاركــــــة في الـــــشــــــعب بـ (ا
قبلة لغرض حتديد االنتخابات ا
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وتــرامب ظال عـلى اتـصـال بـعـد
ـــــدة عـــــام كــــــامل حـــــاول ذلـك 
ــارســة ــلــيــارديــر  خـاللــهــا ا
ـــمــثـــلــة اجلـــنس مـــجــددا مع ا
الـشابة الـتي كان عمرهـا يومئذ
 27عــامـا وذلك بـعـدمـا وعـدهـا
بــــإشــــراكــــهـــا فـي بــــرنـــامــــجه
الـتـلـفـزيـوني (ذي سـيـلـيـبـريتي
أبــرنـتـيس) لـكـنه لم يف بـوعـده
كـــمــا أنــهــا لم تــلـب رغــبــته في
تـــــــــــــكــــــــــــــرار الـــــــــــــعـالقـــــــــــــة
اجلــنـسـيـة.وأضــيـفت إلى مـلف
سـتورمي دانيالـز مؤخراً قضية
كـــارين مــاكـــدوغــال الـــعــارضــة
الـسابـقة في مـجلـة (بالي بوي)
الـتي جلـأت إلى الـقضـاء إللـغاء
بـند سـري بشـأن عالقـة أقامـتها
مـع تــرامب واســتــمــرت عــشــرة
أشــهــر.وفي شــكـوى قــدمت إلى
مـحكمة في لـوس أجنليس ندد
مـحـامـو مـاكـدوغـال بـالـضـغـوط
الــــــتي تـــــمــــــارس عـــــلـــــيـــــهـــــا
وبـالتـهديدات الـتي تتلـقاها من
أجـل احلــفــاظ عــلـى صــمــتــهــا
إضـافة إلى افـتراءات من جانب
فـــــريق تــــرامـب في مــــحــــاولــــة

إلضعاف مصداقيتها.

كــلـيــفـورد أنــهـا أقــامت عالقـة مع
رجـل األعــمــال الــثــري عـام .2006
وفـي حيـنـهـا كان تـرامب مـتـزوجا
ـيالنـيـا زوجتـه الراهـنـة.وقدمت
دانـــيــالــز دعــوى قــضــائــيــة أوائل
الـــشـــهـــر اجلـــاري ضـــد الــرئـــيس
األمـــريــكي إلبــطــال اتــفــاق بــشــأن
الـسـرية وقـعـته في تشـرين الـثاني
 2016مـقابل  130ألـف دوالر قبل
أيــام من االنــتــخـابــات الــرئـاســيـة
بـحـجـة أن ترامب لم يـوقع االتـفاق
شـخصيا.ومنذ أسابيع عدة  يشن
مـحـامـيـا تـرامـب ودانـيـالـز مـعـركة
ضـــد بـــعـــضـــهـــمـــا عــبـــر احملـــاكم
ووســـــــائـل اإلعـالم.وفي بـــــــدايـــــــة
األسـبوع رفض قـاض فيدرالي في
ــمـــثـــلــة لـــوس أجنـــلــيـس طــلـب ا
اإلبـــاحـــيـــة اســـتـــدعـــاء الـــرئـــيس
األمـــريــكي لإلدالء بــإفــادته بــشــأن
اتــفـاق الـسـريـة.وروت دانـيـالـز في
مـقابلة تـلفزيونـية أواخر آذار أنها
أقــامت عالقـة جــنـســيـة مع تـرامب
مـرة واحـدة فقط في تـموز ?2006
عــلى هـامش دورة في الـغـولف في
اليـك تـاهـو الــواقـعـة في مــنـتـصف
الــــــــطــــــــريـق بــــــــ نــــــــيــــــــفـــــــادا
وكـــالـــيــفـــورنـــيــا.وأضـــافت أنـــهــا

كـان على علم بدفع محاميه كوه
مـبـلغ  130ألـف دوالر إلى دانيـالز
قـــــال تـــــرامـب (كال).وعـــــلـق عـــــلى
الـسـبب الـذي جـعل مـحـامـيه يـدفع
بلغ للممثلة االباحية بالقول هـذا ا
(يــجب طـرح الــسـؤال عـلـى مـايـكل
. مــايـكل هــو مـحــام. يـجب كــوهـ
طــرح الــســؤال عــلى مــايــكل).وردا
عــلـى ســؤال عــمــا إذا كــان يــعـرف
مــــصــــدر األمــــوال أجــــاب (كال ال
أعـــرف).ورد وكـــيل جنـــمـــة األفالم
اإلباحية مايكل أفيناتي فورا على
تــصــريــحـات الــرئــيس األمــريـكي
مـشكـكا في مـصداقـيته.وكـتب على
حــسـابه في مـوقع تـويـتـر (نـتـطـلع
إلـى الــتـــحـــقق من صـــحـــة مــزاعم
ـبلغ الـ130 تـرامب عـدم مـعرفـته 
ألـف دوالر).وأضـــاف (كــمـــا أثـــبت
الــتــاريـخ إن قـول الــكـالم الــكـاذب
أمـــام الــصـــحــفــيـــ شيء وقــوله
حتـت القـسم شـيء آخر).وتـابع (ال
ـكن أن يكـون هنـاك اتفاق عـندما
يــؤكـد أحـد الـطـرفـ عـدم مـعـرفـته
بـه) عـادا أن تــصــريــحــات تـرامب
(عـززت) بشكل كـبير الـشكوى التي
قـــدمــهـــا ضــده.وتـــؤكــد دانـــيــالــز
واســمـــهــا احلــقــيــقي ســتــيــفــاني

قـدمت دعوى قضائية أوائل الشهر
اجلـاري ضـد تـرامب إلبطـال اتـفاق
بـــشـــأن الـــســـريـــة وقــعـــتـه قــبـــيل
االنــتــخـابــات الـرئــاســيـة حــصـلت
ـــــوجــــبـه عــــلى  130ألف دوالر.
وخرج ترامب عن صمته في قضية
 دانـيـالـز وردا عـلى سـؤال عـما إذا

قـــاس). عـــلى صـــعـــيـــد آخــر نـــفى
تـــرامـب عـــلــمـه بـــأمـــوال دفـــعـــهــا
ثـلة مـحـاميه مـايكـل كوهـ إلى 
األفـالم اإلباحـية سـتـورمي دانيـالز
مـقـابل صمـتـها عن احلـديث بـشأن
عـالقة جـنسيـة تزعـم أنهـا أقامـتها
مـعه عام  .2006وكـانت دانيالز قد

الــعـقـوبـات تـشـكل (ضـربـة جـديـدة
لـلعالقات الروسية األمريكية).وفي
وقــت الحـق  تــــــــــــوعـــــــــــدت وزارة
اخلـارجـية الـروسيـة في بيـان  برد
قـــاس وقــالت في بــيــان (لن نــتــرك
الـــهـــجــوم احلـــالي أو أي هـــجــوم
جـديد مناهض لروسيا من دون رد

يـسـيـطـر عـليـهـا هـؤالء إضـافة إلى
 17مــــســــؤوال روســــيــــا رفــــيــــعـــا
والــشــركــة احلــكــومـيــة لــتــصــديـر
ــســؤولـ األســلــحــة.وقــال أحــد ا
ـتـحدة األمـريـكـيـ إن (الـواليـات ا
تـــتـــخــذ هـــذه الـــقـــرارات ردا عــلى
ـتـزايـد ـسـتـمـر وا الــنـهج الـوقح ا
لــلــحـكــومــة الـروســيـة فـي الـقــيـام
بـأنشطة خبيـثة حول العالم).وذكر
ان بــ تــلك األنــشـطــة (احــتاللـهم
ـستمر لشـبه جزيرة القرم وإثارة ا
الــعــنف في شــرق أوكـرانــيـا ودعم
نــــــظــــــام األســــــد فـي ســــــوريـــــا...
سـتمـرة عبر واألنـشطـة اخلبـيثـة ا
اإلنــتـرنـت).وقـال إن (األهم من ذلك
كـــله هـــو الـــرد عـــلى الـــهـــجـــمــات
ــتـواصــلــة لـتــقـويض الــروســيـة ا
ــقــراطـــيــات الــغـــربــيــة). من الـــد
جـهتها عدت موسـكو أن العقوبات
األمـــريــكــيــة تــســـتــهــدف الــشــعب
الــروسي وتـوعــدت بـرد قـاس.وفي
أول رد فـعل روسي قالت الـسفارة
الــروســيـة فـي واشـنــطن في بــيـان
عـلى صفـحتـها في مـوقع فيـسبوك
(قــــيل لـــنـــا إن هـــذه اإلجـــراءات ال
تـستـهدف الـشعب الـروسي لكـنها
كــــــــذلـك فـي الــــــــواقـع) عـــــــادة أن

قربة) مشيرين إلى (دائـرة بوت ا
احــــتــــمــــال جتــــمــــيــــد أي أصـــول
ــتـلـكـونـهـا فـي مـنـاطق خـاضـعـة
ــــتـــحـــدة لــــســـلــــطـــة الــــواليـــات ا
القضائية. ومن ب الذين شملتهم
ــعـادن الــعــقــوبـات قــطب جتــارة ا
أولـيغ ديـريبـاسكـا الذي يـعتـقد أنه
يـعـمل لصـالح احلـكومـة الروسـية
إضـــافــة إلى مــديـــر شــركــة الــغــاز
الـــروســيــة الـــعــمالقـــة "غــازبــروم"
ألـيـكسي مـيـلر. كـمـا تضم الالئـحة
ـوف الــذي يـخـضع ســلـيـمــان كـر
لـــلــتــحـــقــيق فـي فــرنــســـا بــســبب
إدعــاءات بـإدخـاله مـاليـ الـيـورو
نـقدا في حقائب وكـيريل شمالوف
ــلــيـارديــر الـذي يــقـال إنه صــهـر ا
. كــمــا شــمــلت الــعــقــوبـات بــوتــ
(روسـوبـورو نكـسـبورت) الـشـركة
ــصــدرة الـــروســيــة احلــكــومــيــة ا
لـألسلحة التي تعد أداة رئيسة في
جـهـود بوتـ لـدعم حتديث جـيشه
ـعـدات الـعـسـكـرية مـن خالل بـيع ا
ــتـقــدمـة فـي أرجـاء الــعـالم. وفي ا
اجملـمـل استـهـدفت إدارة الـرئـيس
األمـريكي دونـالد ترامب سـبعة من
أفـراد الـطـبـقـة الـثـريـة الـنـافـذة في
ــلــكــهــا أو روســيــا و 12شـــركــة 

{ بــــغـــداد - وكـــاالت - فـــرضت
اإلدارة األمـريكيـة قائمـة عقوبات
جــديـدة تــسـتـهــدف شـخــصـيـات
مـــقـــربـــة من الـــرئــيـس الــروسي
ـيـر بوتـ بـاإلضـافـة إلى فـالد
 13شــركــة روسـيــة كـبــرى. وعـدَ
مــســؤول أمــريــكـي أن الــقـرارات
األمـريكية جاءت ردا على (النهج
ـــســـتــــمـــر والـــتـــزايـــد الــــوقح ا
لــلـحـكـومـة في الــقـيـام بـأنـشـطـة
خــبـيـثـة حـول الـعـالم) مـثل دعم
نـظام األسـد في سوريـا واحتالل
شـبه جـزيرة الـقـرم. من جـانبـها
تـوعدت موسكو بـ(رد قاس) على
اإلجــراءات األمـريـكــيـة. وأعـلـنت
ـــتـــحــدة عـن فــرض الـــواليـــات ا
عـقوبـات اقتـصاديـة جديـدة على
ـقربة من عـدد من الشـخصـيات ا
بـــوتــ بـــاإلضــافـــة إلى بــعض
الـشـركات الـروسـية الـكـبرى في
اجــراء يـسـهم في تـأجـيج األزمـة
الـدبلـوماسيـة ب البـلدين التي
وصــفـهــا الـبـعض بــحـرب بـاردة
جـــــديـــــدة.وقــــال مـــــســـــؤولــــون
ـسـتـوى إن أمـريـكـيـون رفـيـعـو ا
رجــال األعـمــال األثـريــاء الـروس
الــذين شـمــلـتــهم الـعــقـوبـات من
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وضـعـت دائـرة صـحـة بـغـداد الـكرخ
خـطة طـوار خاصة مـناسـبة ذكرى
اســـتــشــهــاد االمـــام الــكــاظـم عــلــيه
الــسالم  فــيــمــا اســتــحـدثـت دائـرة
الـعــيـادات الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة ثالث
ــقــبـــلــ عــلى عـــيــادات لــفــحـص ا
الـزواج في جانب الرصافة ببغداد .
وقـــال مــديـــر عــام الــدائـــرة جــاسب

لــطـيف احلـجــامي في بـيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس ان (الـدائـرة وضعت
ـــنـــاســـبـــة ذكـــرى خـــطـــة طـــوار 
اسـتـشـهـاد الـكـاظم تـضـمـنـت زيادة
ـفارز الـطـبيـة و تـقد مـوعد عـدد ا
ــفــارز بــاالضــافـة الى نــصب تــلك ا
تـهـيئـة صـاالت العـمـليـات و ردهات
الـــــطــــــوار و قـــــنـــــانـي الـــــدم من
.( األصـناف كـافة حتـسبـا الي طار

(تفاصيل ص2)

الـى ذلك وجه احلـجــامي بــتـشــكـيل
فـريق مـتـخصص لـالرتقـاء بـالواقع
ـــســتــوى الـــصــحي والـــنــهــوض 
ـــقـــدمـــة اخلـــدمـــات الــــصـــحـــيـــة ا
لــلـــمــواطــنــ . وتـــابع الــبــيــان ان
عاون (فـريقـا متخـصصـا برئاسـة ا
الــــفـــني لــــلـــدائــــرة  ظـــافــــر كـــاظم
وعــضـويــة مـديــر قـسم الــعـمــلـيـات
وطـب الـطــوار وشــعـبــة االجــهـزة
الــطــبــيــة تــوجه الى مــســتــشــفــيي

الـكـرامـة الـتـعلـيـمي و الـكـرخ الـعام
مـن اجل عداد دراسة شـاملـة لزيادة
الـطـاقـة االسـتـيـعـابـيـة لـردهات ار .
سـي . يــــــو ). من جــــــهــــــة اخــــــرى
اسـتحـدثت دائرة العـيادات عدد من
قبل على الزواج عـيادات فحص ا
ــســتـشــفـيــات بــجـانب في بــعض ا
الـرصـافـة . وقـال مديـر عـام الـدائرة
حازم عبد الرزاق اجلميلي في بيان
امـس ان (الـدائرة اسـتـحـدثـت عددا
ــقـبـلــ عـلى مـن عـيـادات فــحص ا
الزواج بعد حصول موافقة الوزارة
 واصـدار بيـان من دائرة الـتخـطيط
وارد على فتحها) مشيرا وتنمية ا
ــسـتـشـفـيـات الـتي سـيـتم الى ان (ا
فـيـها اسـتحـداث تـلك العـيادات هي
مـستـشفى الـشهيـد ضاري الـفياض
ــدائن الــعـام والــنــعــمـان الــعــام وا
الـــعــام الـــتي تـــقع ضـــمن الــرقـــعــة
اجلــغـرافــيـة لــدائـرة صــحـة بــغـداد
الـرصـافة) مـؤكـدا ان ( افتـتـاح تلك
الـعيـادات يصب فـي خدمة الـصالح
الــــعــــام مـن اجل تــــقــــلــــيل الــــزخم
ـــؤســـســات احلـــاصل فـي بـــعض ا
الـصـحـيـة الـتي يـتم فـيـهـا الـفحص
وتـــوفــــيـــر الـــوقت واجلــــهـــد عـــلى
ـراجـع لـيـتـسـنى له تــكـمـلـة بـقـيـة ا

ـطـلوبـة لـعقـد الـقرآن). االجـراءات ا
مـن جــهــة اخـــرى اعــلــنـت الــدائــرة
ذاتـهـا عن زيـادة الـسـعـة الـسـريـرية
فـي عـــدد من االجـــنـــحـــة اخلـــاصــة
ضــــمـن دائـــرتـي صــــحــــة االنــــبـــار
والــنــجف.وقـال مــعــاون مـديــر عـام
الــدائـرة لــلـشــؤون الـفــنـيــة شـهـاب
احـمد جاسم انه (استنادا الى بيان
الـوزارة دائرة التخطيط تقرر زيادة
الـسـعة الـسريـريـة للـجنـاح اخلاص
فـــيــال مــســتـــشــفى من 20 الى 30
. واضاف ان (الدائرة قررت سريرا)
ايــضــا زيــادة الــســعــة الــســريــريـة
لــــــردهـــــة اجلـــــنــــــاح اخلـــــاص في
مــسـتــشـفى احلـكــيم الـعــام بـدائـرة
صـحـة النـجف وبواقع  8 اسـرة اي
من  12 الى  20 ســـريـــرا) وتـــابع
أن (زيــادة الــســعــة الــســريـريــة في
ردهــات األجــنــحــة اخلــاصــة لــتــلك
ـســتـشـفـيـات جـاء نــتـيـجـة إقـبـال ا
ـراجـع عـلى تلك الـردهات نـظرا ا
لــــــتــــــوفـــــر األدويــــــة واألجــــــهـــــزة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة إضافـة إلى وا
جـودة اخلـدمـة الـفـندقـيـة وبـأسـعار
مـــنـــاســـبــة قـــيـــاســـا بــاألجـــور في
ـا تقتضيه ـستشفـيات األهلية و ا

صلحة العامة).  ا
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أعلن زعـيم ائـتالف الوطـنيـة اياد
عـالوي عـن  إطـالق مـــــــــشــــــــروع
خلــوض االنـتــخـابــات الـنــيـابــيـة
ـقـرر اجــراؤهـا في 12 ـقــبـلــة ا ا
قـبل.وقال عالوي في كـلمة أيار ا
مـــتــــلـــفـــزة امـس  ان (بـــعض من
ـســؤولـيـة بـعـد  2003لم تـولى ا
يــــحـــمـل مـــشــــروع بـــنــــاء دولـــة
والتـخبط الـذي حصل تـسبب في
تشكيل عناوين شتى في ظاهرها
الـــرحـــمـــة وفـي بـــاطـــنـــهـــا الــذل
والـــــعــــذاب) مـــــشـــــيـــــرا الى ان
(البعض اسـتغل نـفوذه وعالقاته
ـصادرة أصوات الشعب الدولية 
احلقيقية التي أفرزتها إنتخابات
 2010وتـــمـــريــر الـــتـــفــافـه عــلى
واضاف احلق) بـحسب تـعـبـيره 
ان (احملـــاصـــصـــة الـــبـــغـــيـــضـــة
وتـقـاسم الــسـلـطـة وفق الـوالءات
آسي اخملتلفة والضيقة تسبب 
التـهجـير والـنزوح واإلنـتكـاسات
االمــــنـــيـــة والــــفـــســـاد) واوضح
عـــالوي انــه ( االنـــــــــــــــــــــطــالق

ــشــروع وطــني حــقــيــقي حتت
عـــنـــوان نــداء وطـن لــنـــجـــابه به
( وإيــــاكم لـــيـال طـــويـال ســـرمـــداً
حسب وصفه.وتـابع أن (  الهدف
من مــشـروعه هــو انــقـاذ الــعـراق
وشـعــبه من الـذُل والــهـوان الـذي
يعيـشُه) مضيـفا (بانـهم يؤمنون
بقدرة الشباب عـلى تغيير الواقع
وهو ما عزز فيـنا ضرورة دعمهم
بـوصـفــهم االمل لـتـغــيـيـر الـواقع
ـدنــيـةَ الـتي تـرتـكـز وان الـدولـة ا
ـواطنة هي على قاعـدة الوطن وا
مشروعنا ومشروع الشباب الذي
سيثـور لتـحقيق مـفهوم االصالح
وتــــــابـع عالوي ان الـــــــواقــــــعـي)
ـشــروع هــو ابـراز (الــهـدف مـن ا
الـهـويـة الـوطـنـيـة واعالء شـأنـها
وتوفـير حـقوق الـعراقيـ ثوابت
لن نــتــنـازل عــنــهــا ومـســتــعـدون
لـلــتـعـاون مع أي مــشـروع وطـني
ـــواطــنــة فــعـــلي يــؤمـن بــدولــة ا
تساوية ويحترم الوطن ويعمل ا
إلنـــقـــاذ الـــعــراق)  مــحـــذرا  من
(حتـريف إرادة الـنـاخب الـعـراقي
والـتالعب بـصـوته وشـراء الـذ

ولن نــقف مـكــتــوفي االيـدي بــعـد
االن) مـؤكـدا بـانـهم (سـيـتـخذون
قــرارات مـــهــمـــة تــغـــضب أولــئك
الــذين يــهــيــمــنــون عــلى احلــيـاة
الـسيـاسـية ويـعـتـقدون أنـهـا ملك
صرف لهم يتصرفون فـيها كيفما
يـشاءوا) واضـاف انه (ال نـبحث
عن الـــســلـــطــة والــعـــراق أســمى
ــسـمـيـات). فـيـمـا وأكـبـر من كل ا
نـــفى حتـــالـف الــقـــرار الـــعـــراقي
برئاسة نائب رئـيس اجلمهورية
أســامــة الــنـــجــيــفي االنــبــاء عن
انــســحـــاب ثــمــانــيــة أحــزاب من

التحالف.
وقــــال  بـــيــــان حلـــزب لــــلـــعـــراق
نـضوي فـي التـحالف متـحـدون ا
ان ( أخـبـارا مـســربـة تـفـتـقـد إلى
ـتـلقي أبـسط مـقومـات احـتـرام ا
وتـــكــشف بـال خــجل أو احـــتــرام
لــلــنـفـس أهـدافــهــا الــشــريـرة في
تـعمـدة ومنـها االدعاء االساءة ا
الـبــاطل بــأن ثـمــانـيــة احـزاب قـد
انـــســحـــبت من الـــتــحـــالف عــلى
خلفية صراع عن التسلسالت في
وأضاف الـقـائـمـة االنـتـخـابـيـة)  

(نقول لهؤالء أن الرغبات الكامنة
في دواخـــلــهم تـــفــضــحـــهم فــمــا
نـشــروه لــيس اكـثــر من أمـنــيـات
بـــائـــســـة يـــتــمـــنـــون حـــدوثـــهــا
ويــبـــثــونــهــا عــلـى أنــهــا اخــبــار
ــواطن وتــقـــاريــر  وفــاتـــهم أن ا
يعرف اسـاليـبهم وهـو قادر على
الــتـمـيــيـز بــ اخلـبــر احلـقــيـقي
ـــزيف الــذي يـــفــتـــقــد واخلـــبــر ا
وأكد صـدر واحلـجـة والـدليل)  ا
الـــــبــــيــــان إن (حتــــالـف الــــقــــرار
العراقي أصلب عـودا وأشد عزما
ضـي في تنـفـيـذ بـرنـامجه عـلى ا
الوطـني من أجل جـماهـيـره التي
بـاد التي وضعت ثـقتـها به فـا
يـــحــمـــلـــهــا واالخالقـــيـــات الــتي
يــتــصف بــهـا جتــعل مـن حـركــته
ونشاطه عناوين عصية على فهم
ـريضـة التي اصحـاب الـنفـوس ا
تـــــلـــــجـــــأ إلى الـــــكـــــذب وســــوق
االتــهــامــات بـال دلــيل أو خــجل)
وأكد التحـالف أن (هذه األساليب
ـضي ــلـة عن ا لن تـثــنـيه قـيـد أ
في الطريق الذي اختاره من أجل

( العراق والعراقي
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