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توقع النـائب عن كتلة االصالح
واالعـــــمــــار رعـــــد الــــدهـــــلــــكي
اســتـمــرار اجلـدل بــشـأن حـسم
ــتــبـقــيــة مــا يــهـدد الــوزارات ا
ـــهــدي حـــكــومـــة عــادل عـــبــد ا
بــالـفـشل والـدخـول بـأزمـات قـد
ــشــهـد تــكــون خــطــيــرة عــلى ا
الـســيـاسي فــيـمـا كــشف نـائب
اخـر عن حـراك لـتشـكـيل جـبـهة
ان تهدف الى تمرير داخل البر
مرشـحي الوزارات بـعد وصول
التـوافقات الى طـريق مسدود .
وقال الدهـلكي لـ (الزمان) امس
ـهدي ارتضى لـنفسه ان (عبد ا
ان يــــســــيــــر مـن قــــبل الــــكــــتل
الــســيــاســيــة بـعــدمــا كــانت له
حــريـــة واســـعـــة في تـــشـــكـــيل
احلقيبة الوزارية لتنازل بعض
الـــكـــتل عن اســـتـــحـــقـــاقـــتـــهــا
االنــــتــــخـــابــــيـــة) واضـــاف ان
(تــشـكـيل احلـكـومـة كـان بـشـكل
مـشــوه واذا اسـتــمـر عــلى هـذا
النهج  سـتكون مقـعدة ما يؤثر
ذلك عــلـى الــوضع الـــســيــاسي
والـدخــول بــأزمـات جــديــدة قـد
تـهـدد البالد) الفـتـا الى ان (ما
نحتاجه هـو دعم هذه احلكومة
وابـــعـــادهـــا قـــدر االمـــكـــان عن
الـتـدخالت الــتي تـتــعـرض لـهـا
من قبل بعض الكتل او التوجه
نـحـو تـشـكــيل حـكـومـة جـديـدة
تالفيا حلـدوث ازمات ونزاعات
ـا تـؤثر عـلى الـوضع بـشكل ر
عــــام) مــــؤكـــــدا (اســــتـــــمــــرار
اخلـالفـــــــات بــــــشـــــــأن حـــــــسم
ـتـبـقـيـة واذا مـررت الـوزارات ا
باالغـلـبـيـة فـسـتـكـون احلـكـومة
هشة وغير قوية). وكشف نائب
اني لتـشكيل اخر عن حراك بـر

رشح جبـهة لتمـرير بعـض ا
لــلـوزارات بـعــدمـا أصـبح أالمـر
صـعـبـا جدا.ونـقـلت تـقـارير عن
الـنــائب قـوله ان (هـنـاك حـراكـا
ـاضي مـوســعـا بـدأ االسـبـوع ا
لـتـشـكـيل جـبـهـة تـضم أغـلـبـيـة
ـــان لـــضـــمــان أعـــضـــاء الـــبـــر
ــرشـــحــ الـــتــصـــويت عـــلى ا
لــــلـــوزارات في حـــال اســـتـــمـــر
اجلـــدل بــشــأنــهم) مــبــيــنــا ان
(البناء ما زال متمسكا بوزرائه
ـان وقــد تــشــهــد جـلــســة الــبــر
ـقـبل ـقـرر عــقـدهـا الـثـالثـاء ا ا
جــدال كــبــيــرا بــشــأن الـوزارات
هدي) تـبقيـة بحكـومة عبـد ا ا
ـرحــلـة وتـابع ان (مــعــطـيــات ا
احلالـية تـشيـر إلى أن التوصل
إلى اتفاق بشـأن جميع الوزراء
أصبح أمرا صعبا جدا). بدوره
 اكد الـنائب عن حتـالف الـبناء
حـن الـقـدو وصـول احلوارات
بـشـأن الـكـابــيـنـة الـوزاريـة الى
طريق مسـدود . وقال القدو في
تـــصـــريح امـس ان (احلــوارات
بــشـــأن الـــكــابـــيـــنــة الـــوزاريــة
ــتــبــقـــيــة وصــلت الى طــريق ا
مــســدود والتــوجــد تــفــاهــمـات
حــقـــيــقـــيــة ) مـــشـــيــرا الى ان
(اخلــيـار الــوحــيــد السـتــكــمـال
الـكــابـيـنــة الـوزاريــة يـكـون من
خـالل اعـتـمـاد طـريـق االغـلـبـيـة
وتـــقــد مـــجـــمـــوعـــة اســـمــاء
مـــــرشـــــحـــــ لـــــكل وزارة ومن
يـــحـــصل عـــلى اعـــلـى نـــســـبــة
تـــصـــويـت يـــتم اســــتـــيـــزاره)
واوضح الـــقـــدو ان (مـــحـــاولــة
الــــوصـــــول الى تـــــفــــاهــــمــــات
وتــوافــقـــات مــعــنــاه مــزيــد من
الـتــاجـيل والـتــاخـيــر وايـصـال
رسـائل سـلبـيـة الى الـشارع في
ـرحــلــة احلـســاســة بـان هــذه ا

الـقوى الـسـياسـيـة عاجـزة على
االتـــفـــاق بـــشـــان الـــكـــابـــيـــنـــة
الـــوزاريــة) مــتـــســـائال (كـــيف
ستنجح احلـكومة في مواضيع
اكثر خطورة واهمية تصب في
ـواطن?). الى ذلك رأى خـدمــة ا
رئــيس الـوزراء الـســابق حـيـدر
الــــعـــبـــادي ان الـــغـــاء قـــرارات
احلــكــومـــة الــســابــقــة من قــبل
ـان هــو مـحــاولـة الرجـاع الـبــر
ــلـــغـــاة . وقــال االمـــتـــيـــازات ا
الـعــبـادي في تـصـريح امس ان
ــــهــــدي طــــلـب مــــني (عــــبـــــد ا
ـــنــصـب رئــيس االســـتــمـــرار 
هــيــئــة احلـشــد الــشــعــبي وقـد
اسـتـمـر به لـسـتـة أشـهر أو أقل
حلــــ إيــــجــــاد بــــديل) عـــــادا
(تسميـة وزراء بدون تدقيق في
ـــلـف اجلـــنــــائي والـــنــــزاهـــة ا
ــســاءلـة والــعــدالــة خــطـأ ال وا

يــغـتــفــر ويـجـب تـصــحــيـحه و
ن شـمــلــتـهم إقـالــة الــبـعـض 
هـــــذه اإلجــــراءات) وتـــــســــاءل
العبادي (اذا كانت حكومة عبد
هدي حكومة محاصصة فأين ا
حـصــة الـنــصــر مـنــهـا واذا لم
تــكن  فــلــمـــاذا تــمــنح وزارات
لـبـعض الــكـتل الـســيـاسـيـة من
حــــصـــة كـــتل أخــــرى تـــنـــازلت
عـنـها?). مـسـتغـربـا من (إصرار
حتــالف الــبــنــاء عــلى تــرشــيح
فــــــالـح الــــــفــــــيــــــاض لــــــوزارة
الداخلية) وكشف العبادي عن
(وجود ترشـحيات للكـابينة من
خــارج احلـدود وســيــكــون لــنـا
مـوقف بـشأن ذلك) مـنـوها الى
ان بإلغاء قرارات ان (قرار البر
احلــكـومــة الــسـابــقــة مـحــاولـة
لرفـض مصـالح البـعض ومنـها
تتعلق بنقاط الـتعرفة الكمركية

مع اقليم كردسـتان واعتراضنا
عــلى إمـتــيــازات الــنــواب الـتي
يــريــدون إرجـــاعــهــا) وبــشــأن
الـعالقة مع ايـران قـال العـبادي
ان (الــــوضـع الــــعــــراقي صــــار
ضـــحـــيـــة لـــلـــصــراع االيـــراني
الـــــداخـــــلي). وبـــــحـث رئـــــيس
اجلــمـهــوريــة بــرهم صــالح مع
ـــســتـــجــدات عــلى الـــعــبــادي ا
السـاحة السـياسيـة. وقال بيان
امس ان (الــــعــــبـــادي وصــــالح
ــسـتــجـدات عـلى بـحــثـا ابـرز ا
الـسـاحـة الـســيـاسـيـة وخـاصـة
تـشـكـيل مـا تـبـقى من الـكـابـيـنة
الـــوزاريــــة). واعـــلـــنـت كـــتـــلـــة
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني
عن ان الـــــســــــيـــــر الـــــذاتـــــيـــــة
سـاءلة لـلمـرشحـ عـادت من ا
والـــــــــعـــــــــدالـــــــــة وهـي لـــــــــدى
احلـكـومـة.وقـال عــضـو الـكـتـلـة

النائب جـمال شكـر في تصريح
امس ان (اكـــــمـــــال تـــــشــــكـــــيل
احلـــكــومـــة البــد ان يـــكــون في
قـبلة جملـلس النواب اجللـسة ا
ـعـلـومـات تـشـير والسـيـمـا ان ا
الـى ان الـــــســـــيـــــر الـــــذاتـــــيــــة
ـتبـقـية لـلـمرشـحـ للـوزارات ا
ـســاءلــة والـعــدالـة عـادت مـن ا
وهي لدى احلكـومة االن). وأكد
النائب عن كتلة تغيير هوشيار
هدي عبـدالله ان حكـومة عبـد ا
كن أن تـنـجح دون أن تضع ال
حـلـوالً سـريـعـة لـلـمـشـاكل الـتي
تـعاني مـنهـا محـافظـة البـصرة
.وقــال عــبــد الــله في بــيــان أنه
(بــدون الـــنــهــوض بــالــبــصــرة
ـكن أن نتـقـدم خطـوة جـيدة ال
بـــاجتــــاه تـــصــــحـــيح الــــعـــمل
احلكومي وإجنـاح حكومـة عبد

هدي). ا
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اغـاث رئـيس مـجـمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
عائلة موصلـية بااليعاز باعادة
تـأهيل مـنزلـهـا الذي تـضرر في
ــوصل واصــبح غــيـر احــداث ا
صــالح لـلــســكن  و تـولى مالك
برنامج (كرسـتة وعمل )  الذي
تـعـرضه قـنـاة (الــشـرقـيـة) هـذه
ـواطن ـهـمـة بـزيــارة عـائـلـة ا ا
مـحـمود شـكـر الـسنـجـري الذي
يــســـكن وعــائــلــتـه الــتي تــضم
تـسعـة افراد قـرب احلدبـاء وقد
اســتـــشــهــد احــد ابــنــائــهــا في
احــداث طـــرد تــنـــظــيم داعش 
وبـــعــد تـــرمــيـم الــبـــيت وازالــة
اضــراره الــنــاجتــة من ســقــوط
قذائف هـاون عليه  جتـهيزه
ـــــســــتـــــلــــزمــــات بــــاالثــــاث وا
الــضــروريـة لــتــعــود الـعــائــلـة
سكنـها  مثمنـة مبادرة البزاز
الــــتي انـــقــــذت الــــعـــائــــلـــة من
الـتــشـرد. وتـأتي اغــاثـة عــائـلـة
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نــعـت االوســاط االقــتـــصــاديــة
الـعــراقـيـة والــعـربـيــة اخلـبـيـر
عـروف فخري يـاس قدوري ا
انيا وهو ابن الذي توفي في ا
ــرحــوم الــشــاعــر شـفــيق عم ا
الكمالي وخال يعرب الكمالي. 
وتــقـلــد قـدوري  مــنـصب وزيـر
االقتصاد والتـخطيط في تموز
عــام  1968 ومــحـــافظ الـــبــنك
ركزي ومـدير مكـتب الشؤون ا
االقـتصـاديـة في مجـلس قـيادة
نحل ورئيس اجمللس الثورة ا
االقــتــصــادي جلــامــعــة الــدول
الـــعــربـــيـــة فـي عـــمـــان. وكــان

ــؤتـمــر الـقــطـري االول حلـزب ا
الــبــعث قـد انــعــقـد في داره في
مـنــطـقــة االعـظــمـيـة فـي بـغـداد

واخـــــــتــــــيـــــــر من الـــــــعــــــشــــــر
االقـــــتـــــصـــــاديـــــ االوائـل في

العالم.
 وكـان قـدوري ضـمن احلـكـومـة
الـــتي شـــكـــلـــهـــا الـــرئـــيـــــــس
االسـبق احـمـد حـســــــن الـبـكـر
عــد اإلطــاحـة بــالــرئــيــس عــبـد
الـــرحـــمـن عـــــــارف  1968 وإن
مـدة حـكم الـبـكـر والـتـي امـتدت
من  17 تــــمــــوز  1968 الى 16
تــمـوز 1979 لـم تـشــهــد تـغــيـرا
جـــــذريــــا فـي الــــوزارات الـــــتي
تـشكـلت وكـان ما يـجـري أشبه
بــــالــــتــــعــــديـل الــــوزاري. وظل
قــــــــدوري فـي مــنـصــبـه وزيـرا

دة. لالقتصـاد طيلة تلك ا

سعد
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شــــمـل مـــصــــرف الــــرافــــدين عن
ــوطـنـة مـوظــفي دوائـر الــدولـة ا
صرف رواتبهم الـكترونيـا لدى ا
ــصـرفـيـة بـالــسـلف واخلـدمـات ا
االخـــرى . وقــــال بـــيـــان امس ان
(الدوائر التـي يتم توط رواتب
ـــصـــرف يــتم مـــوظـــفـــيــهـــا في ا
مــنـحـهم الــبـطـاقــة االلـكـتــرونـيـة
ـاسـتر كـارد الـتي فـيـهـا مـيزات ا
عدة من أهمها شـمولهم بالسلف
الـشـخـصـيـة اخلـمـسـة والـعـشـرة
مليون دينار وسحب اموالهم من
اَي مكـان مـوجودون فـيه بدال من
اسـتالمــهـا يـدويـاً) واضـاف انه
( صـرف السـلف إلعـداد كـبـيرة
ـتـقاعـدين من مـوظـفي الـدولـة وا
الــذيـن يــحـــمـــلـــون الــبـــطـــاقــات
االلـــكــــتــــرونـــيــــة الـــصــــادرة من
ـــصـــرف حـــصـــرا ) وتـــابع ان ا
(هـنــاك مـكــاتب ومـراكــز جتـاريـة
ــنح الــســلف تــقــوم بــالـــتــرويج 
ـتـقاعـدين بـصورة لـلمـوظـف وا
غير شرعيـة وان اجلهة الوحيدة
ـنح الـسـلف هي فروع اخملولـة 

صرف في بغداد واحملافظات). ا
ـركـزي الـعـراقي وكـشف الـبــنك ا
عن حـــــجم االيـــــرادات لــــلـــــعــــام
ــــــاضي.  وقــــــال الــــــبــــــنـك في ا
احــصـــائــيــة رســمــيــة ان (حــجم
اضي بلغ أكثر اإليرادات للعـام ا
من  38.766 مــــــلــــــيــــــار دوالر)
مبيناً أن (هذه االيرادات ارتفعت
عن ما كانت في عام  2016 التي
بــلـــغت  34.208 مـــلـــيــار دوالر
فــيــمــا ارتــفــعت االيــرادات لــعـام
 2015 الى  48.010 مـــــلـــــيـــــار
دوالر) واوضح الـبـنك ان (حـجم
الــــصــــادرات لــــعـــام  2017بـــلغ
 57.559 مـلــيـار دوالر مــرتـفــعـة
عن عام  2016 الـذي بـلـغت فـيه
الــــصـــادرات  48.298 مــــلــــيـــار

دوالر). 
ـرتـبـة الـرابـعة واحـتل  الـعراق ا
ستوردة من تركيا بأكثر الدول ا
ملكة انـيا وا ليحل بعد كل من ا
ـتـحـدة وإيـطـالـيـا.وقـالت هـيـئة ا
االحصـاء التـركية فـي بيان امس
رتـبة الرابعة ان (العراق احتل ا
من حـــيث الــصــادرات الــتــركــيــة
اضي خالل شهر تـشرين األول ا

والتي بلغت  852 مليون دوالر)
ـــانـــيـــا احــتـــلت وأضـــافت ان (ا
ـــــــرتـــــــبـــــــة األولى مـن حـــــــيث ا
ــقــدار الــصـــادرات الــتــركــيــة و
مليار و 457 مليون دوالر تـليها
ـقـدار مـلـيـار ـتـحـدة  ـمـلـكــة ا ا
و 86 مـــلـــيـــون دوالر ثـم ثـــالـــثــا
إيطاليا  877 مليون دوالر) الى
ذلك قـال نـائب الـسـفـيـر االيـراني
ان بالده تـتـعـجل إلعـادة إفـتـتـاح
نـطقـة احلـرة مع العـراق. وذكر ا
في تــصــريـح امس (نــعــمل عــلى
زيـــادة احلـــاســـبـــات فـي مـــنـــفــذ
ــحـافـظــة الـبـصـرة الـشـالمـجـة 
وتـذليل الـعـقبـات تـمهـيـداً إلعادة
ـــنـــطـــقـــة احلـــرة مع إفـــتــتـــاح ا
الــعــراق). فـيــمــا اتــخـذت هــيــئـة
ــنــافـذ احلــدوديــة قــرارات عـدة ا
بـــشــــأن اســــتـــيــــراد الـــعــــجالت

تضررة. ا
 واكـد بـيــان امس ان (اإلجـتـمـاع
عقد برئـاسة كاظم الـعقابي الذي
أشـــار الى مـــوضـــوع الــعـــجالت
تضرر تضررة والتـفريق ب ا ا
ـســتـخـدم لـغــرض اإلسـتـيـراد وا
ورفع تـوجــيه اجملـلس وإعــتـمـاد

إجـازة اإلسـتـيـراد بـاإلضافـة الى
ـوقعي مـصادقـة جلـان الـكـشف ا
ــــنـــــافــــذ لــــغــــرض دخــــول في ا
ستخدمة ستوردة وا العجالت ا
بـــدون ضـــرر) مـــشــــيـــرا الى ان
(االجـــتــمـــاع تــطــرق الـى تــأمــ
احلــمــايــة لــلــمــنــافــذ احلــدوديــة
ــنــفــذ احلـدودي ومــهــام مــديــر ا
وكذلك جـبايـة الرسـوم الكـمركـية
مـن قـــــــبـل بـــــــعض مــــــــجـــــــالس
ـتعـلـقة احملـافظـات والـتوصـيـة ا
بـالـقرار  3 من إجـتـمـاع الـلـجـنة
الفـنيـة لتـسهـيل النـقل والتـجارة

نظمة األسكوا).
 من جــهـــة اخــرى طــرحت وزارة
التجارة مناقصة لشراء  50 ألف

طن من احلنطة. 
وقــال بــيــان امس انــهـا (طــرحت
مناقـصة لتـجهيـز الوزارة بكـمية
 50 ألف طن من مــادة احلــنــطــة
لـتــغـطــيــة مـتــطــلـبــات الــبـطــاقـة
ـــادة ومن الـــتــــمـــويـــنــــيـــة مـن ا
ـــنــــاشئ امـــريـــكي و كـــنـــدي و ا
ــواصــفــات اســتــرالي وحــسب ا
ـعــتـمـدة لــدى الـشـركــة الـعـامـة ا

لتجارة احلبوب).
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احلــشـد الــشــعـبي عــلى مــشـجب
لألسلـحة تـابع لـعصـابات داعش
في منطـقة الـرگة التـابعة لـقضاء
ـحافـظـة صالح الدين. سامـراء 
وقـــال بـــيــان العـالم احلــشـــد انه
(بناء على مـعلومات اسـتخبارية
نـــفــذ الـــلــواء  313 في احلـــشــد
الــشـعــبي عــمـلــيـة امــنـيــة ضـمن
ـــســؤولـــيـــة اســـفـــر عن قـــاطـع ا
العثـور على مـخزنٍ لألسـلحة في
مـــنـــطـــقـــة الـــرگـــة) واضــاف ان
ـســانـدة فـوج (الــعـمـلــيـة تــمت 
الــــتــــدخـل وفــــرق الــــهــــنــــدســــة
واالستـخبـارات التـابعـ للواء).
من جـهة اخـرى الـقت قوة امـنـية
في بـغـداد الـقـبض عـلى مـطـلوب
يـلـقب بـ (الـدعـلج). وقـالت قـيادة
عمـليـات بغـداد في بيـان ان (قوة
من اللـواء الثامـن الفرقـة الثـانية
شــرطــة احتــاديـة نــفــذت واجــبـاً
وفق معلومات استخبارية دقيقة
تـفـيـد بــوجـود عـصـابـة لـلـخـطف
والقتل ضـمن منـطقة سـبع البور
شـــمـــال بـــغــداد) مـــوضـــحــة ان
(العمليـة نتج عنهـا القاء القبض
على مـتـهم يدعى - عـبـاس دعلج
- ضــبط بــحـوزته مــســدس كـا

لـلــصـوت مع بـنــدقـيـة أي كي و3
رمـانــات يـدويــة وجـهــاز اتـصـال
وبـدالت عـسـكـريـة وكـتب صـادرة
مـن هــيـــئـــة احلــشـــد الـــشـــعــبي
وباجـات وهـويـات أحوال مـدنـية

مزيفة و 3عجالت).

مــنــاطق مــحــافــظــة ديــر الـزور).
واعــلـــنت وزارة الــداخـــلــيــة عن
اعتـقـال ثالثـة من (داعش) كـانوا
ـــفـــارز جـــوالــة في يـــعـــمـــلــون 
ـتـحدث محـافـظة كـركـوك. وقال ا
بـاسم الـوزارة الـلـواء سـعد مـعن
في بيـان ان (مـفارز اسـتخـبارات
الشرطة االحتاديـة العاملة ضمن
وكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتـاديـة في الـوزارة وبـجـهـود
ـســتـوى اســتــخـبــاريــة عـالــيــة ا
ــسـؤولـيــة الـقت ضـمـن قـواطع ا
الـقـبض عـلـى ثالثـة مـتـهـمـ في
كـــركـــوك كـــانـــوا يـــعـــمـــلـــون مع
عـصـابــات داعش  مـفـارز جـوالـة
واضاف  ( ـواطـن السـتهـداف ا
ــتـهــمـ قــد صـدرت ان (هـؤالء ا
بحـقـهم  مذكـرات قـبض بـقضـايا
إرهابـية). وعـثر الـلواء  313 في

خالل عـملـيـة تفـتـيش في منـطـقة
الـبو حـسـان وفـجـرت ايـضا 11
عبـوة نـاسفـة عبـارة عن جـليـكان
مفـخخ سـعة  20 لتـر في مـنطـقة
البـو عبـيد).وأعـلنت قـيادة قوات
الـشـرطـة االحتـاديـة عن اعـتـقـال
ـة الدكـة العـشائـرية متـهم بـجر
في الـعاصـمـة بـغداد.وقـال  بـيان
لـــقــيـــادة الـــشــرطـــة ان (قــوة من
الـفــوج الـثــالث الـلــواء الـسـادس
الــفـــرقــة الـــثـــانــيـــة الــتـــابع الى
الشرطة االحتـادية ألقت القبض
ـــة - الــدكــة عـــلى مــتـــهم بــجــر
الــعــشـائــريــة-  في مـنــطــقـة حي
اجلــهــاد/ احلــســ في بــغـداد)
وأضـــــاف انه (ضُـــــبط بـــــحــــوزة
ـــتــهـم سالح بي كي سـي وهــو ا
يــقــوم بــاطالق الــنــار عــلـى احـد

ـنازل) وتـابع الـبـيـان (كـمـا  ا
ــتـــهم أصـــولـــيــاً الى تـــســـلــيـم ا
اجلـهـات اخملتـصـة لـيـنـال جزاءه
الــعـادل وفــقـا لــقـانــون مـكــافـحـة
االرهاب). وأعلنت في سوريا عن
الـــقـــبض عـــلـى أســـامـــة عـــويـــد
الــــصـــاحلــــمن  تــــنـــظــــيم داعش
ومـــســــاعـــد زعـــيــــمه أبــــو بـــكـــر
الــــبـــــغــــدادي. وقـــــال بــــيــــان ان
(الصالح بأنه أحد أخطر عناصر
سؤول األمني للتنظيم داعش وا
ـا فـيهـا الـرقة في عـدة منـاطق 
ودير الـزور) مؤكـدا (تورطه  في
التخطـيط والتنفـيذ ألكثر من 40
عــمـلـيــة انـتـحــاريـة في مــخـتـلف
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اعـتقـلت مـديـريـة مكـافـحـة اجرام
بـــغــداد ثالثــة اشـــخــاص اثــنــ
ـارسـة الـسـحـر واالخر بـتـهمـة 
لقيـامه بخـطف واغتصـاب فتاة .
وقــــال بـــيــــان امس ان (قــــوة من
مـــكــافـــحــة اجـــرام بــغـــداد الــقت
الــقـــبض عــلى مــتــهــمــ اثــنــ
مارسة اعـمال السحر لقيامـهم 
والـشعـوذة والـنـصب واالحـتـيال
عــــلـى الــــنـــــســــاء فـي مــــديـــــنــــة
الــكــاظــمــيــة) واضــاف ان (قـوة
اخـرى تمـكـنت من اعـتـقـال مـتهم
لـقـيامه بـخـطف واغـتـصـاب فـتاة
فـي حي الــــعــــامـل). وتــــمــــكــــنت
الـــقـــوات االمــنـــيــة مـن اعــتـــقــال
مـشــتـبه به وتــفـجـيـر  83 عـبـوة
ناسفة في محـافظة االنبار .وقال
 الــــنـــاطق بـــاسـم مـــركـــز اإلعالم
األمني الـعمـيـد يحـيى رسول في
بـيــان امس ان (الـقـوات األمــنـيـة
في قـيـادة عـمـلـيـات االنـبار الـقت
الـقـبـض عـلى مـطـلــوب بـقـضـايـا
إرهـابــيـة في مــخـيم الـعــامـريـة)
واضاف (كـمـا القت الـقـبض على
مشـتبه بـه في ناحـية الـوفاء في
حـــ تــمــكـــنت من تــفـــجــيــر 40
عــبـــوة نـــاســـفــة مـن مــخـــلـــفــات
عــــصــــابـــات داعـش في تــــقـــاطع
الـسالم ) واوضح رســول (كــمــا
فـجرت  32 عـبـوة نـاسـفـة أخرى
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الشـركة الفـرنسيـة السويـسرية
"الفــــــــــارج" فـي نــــــــــهــــــــــايـــــــــة
ــــاضي حــــزيــــران/يـــونــــيــــو ا
بـ"الـــتـــواطــــؤ في جـــرائم ضـــد

االنسانية".
وأكد القـضاة توافـر "أدلة جادة
ومـتـنـاسـقة" ضـد الـشـركـة التي
وجـهت إلـيهـا اتـهـامات رسـمـيا
خصوصا "بالتواطؤ في جرائم
ضـــد االنــســـانـــيـــة" و"تـــمـــويل
مـجـمـوعة إرهـابـيـة" و"تـعريض
حــيــاة" مـوظــفــ ســابــقـ في
مــصـــنع اجلالبـــيــة فـي شــمــال

سوريا "للخطر".
وقـبل ذلك وجهت اتـهـامات الى
ثــمـانــيـة من كــوادر ومـسـؤولي
الـــشـــركـــة -- بـــيـــنـــهم رئـــيس
مــــجـــلـس اإلدارة الـــســــابق من
 2007 الى  2015 بـــــــرونـــــــو
الفـــون -- بــتــمــويـل مــنــظــمــة
إرهــابـيـة و/او تــعـريض حـيـاة
آخـــريـن لـــلــــخـــطــــر جـــاء دور
"الفارج اس آ" كشخص معنوي
لتوضيح دورها امام القاضي
الي شارلوت بيلجيه ورينو ا
ــســـؤولــ عن ــبـــيك ا فـــان ر
ـــلف مـع قـــاضي مــــكـــافـــحـــة ا

االرهاب دافيد دو با.
و"الفـــارج اس آ" هي الـــشـــركــة
الـقـابــضـة الـتي تـمــلك غـالـبـيـة
الــشــركـة الــشــقـيــقــة الـســوريـة

"الفارج سيمنت سيريا".

{ بـويـنـوس ايـرس (أ ف ب) -
نـعى الرئـيس األمـريكي دونـالد
تــرامب امس الــســبت الــرئـيس
األسبق جورج بوش األب الذي
تــوفي عن  94 عــامــا مــشــيــدا

بـ"التزامه الثابت". 
وقـــــال تـــــرامب فـي بــــيـــــان من
بـويـنـوس آيـرس حـيث يـحـضر
قـــمـــة مــجـــمـــوعـــة الـــعــشـــرين
"بـــأصــالـــته وروحـه والــتـــزامه
ــان والــعـــائــلــة الـــثــابت بـــاإل
وبــلــده شــكـل الــرئــيس بــوش
مــــصــــدر إلـــهــــام ألجــــيــــال من

." واطن األمريكي ا
وتــوفي بــوش األب كــمــا أعــلن
ابــنه الــرئــيس األســبق جــورج
دبـلــيـو بــوش في وقت مـتــأخـر

اجلمعة.
وقــــال جــــورج بــــوش االبن في
بـــيـــان نـــشـــره الــنـــاطق بـــاسم
الـعـائـلـة عــلى مـوقع تـويـتـر إن
"يـــحـــزنـــنـــا أنــا وجـــيب ونـــيل
ومــارفن ودورو أن نــعــلن وفـاة
والــدنـا الــعـزيــز بـعـد  94عـامـا

يزة".
وأضـاف جــورج دبــلــيــو بـوش
ــتــحــدة من رئــيس الــواليــات ا
 2001 إلى 2008 أن والــــــــــده

بـعــد أشـهــر عـلى وفــاة زوجـته
لـ 73عـــامـــا بـــربــارا بـــوش في
اضي. وجلورج بوش نيسان ا

خمسة أبناء و 17حفيدا.
 وقـالت الـعـائـلة إن الـتـرتـيـبات
ـتـعـلـقـة بـجـنـازته سـتعـلن في ا

وقت قريب.
وبـعــدمـا بــقي ثــمـاني ســنـوات
نـائـبــا لـلـرئـيـس رونـالـد ريـغن
أصـــــــبـح جــــــورج بــــــوش األب
الـــرئـــيس احلـــادي واألربـــعــ

تحدة. للواليات ا
وتزامنت واليته الرئاسية التي
استمرت من  1989 إلى 1993
مع انتـهاء احلرب الـباردة. وقد
أعـــــلن في " 1990 الــــنـــــظــــام
ي اجلــديــد" وقـاد حــمــلـة الــعـا
إخــراج الـقــوات الــعــراقــيـة من
الـكــويت لـكـنه رأى أن الـتـدخل
في الـــــشــــــرق األوسط يـــــنـــــذر

بفوضى قادمة.
ولم يــنــتــخب بــوش الــذي كـان
قـبل ذلك طـيـارا حربـيـا ومـديرا
ـركـزية لـوكـالة االسـتـخـبارات ا
(سي آي ايـه) لـواليــة رئـاســيـة
ثــانــيــة. وهــزم في انــتــخــابـات
 1992أمـــــــــــام خــــــــــــصـــــــــــمـه

وقراطي بيل كلينتون. الد

يحيى رسول 
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جورج بوش األب 

{ بـــاريس (أ ف ب) - طــــلـــبت
نـســاء أيـزيــديــات من ضـحــايـا
تــــنـــظــــيـم داعش فـي ســــوريـــا
والعـراق االنـضمـام إلى دعوى
قـضـائيـة ضـد مـجمـوعـة الفارج
ــتـهــمـة الــعـمـالقـة لإلســمــنت ا
بدفع أموال جملمـوعات جهادية

بينها تنظيم داعش.
وقـال مـحامـو الـنسـاء في بـيان
إنـهن تـقـدمن بـطـلب اعـتـبـارهن
"أطرافا مدنية" في القضية ضد
الفارج التي اتُهمت في حزيران
ـشــاركـة في جـرائم ــاضي بــا ا
ضـــد اإلنــســـانـــيـــة" و"تـــمـــويل
مـنــظـمـة إرهــابـيــة" في حـادثـة

نادرة في عالم األعمال.
وقال مستشـارو النساء الثالثة
ـــتـــخـــصـــصـــون في حـــقـــوق ا
اإلنـــســان الــبــريـــطــانــيــة آمــال
رسـو كـيو سي كـلوني وبـن ا
والفرنسية راشيل ليندون انهم
يــريـدون أن "يــشـارك الــنـاجـون
األيزيديون بالكامل في الدعوى
الـــــقــــضــــائـــــيــــة ضــــد الفــــارج

ومسؤوليها".
كـمـا طــلـبـوا أن "تــقـوم احملـاكم
بــــتــــوصـــــيف اجلــــرائـم الــــتي
ارتـكـبت ضـدهم وتـعـتـرف بـها"
وأن "يــحـصل الــضــحــايــا عـلى
ــا يــتـــــــطــابق مع تــعـــويض 

ذلك".
وكــان الـقـضـاء الـفـرنـسي اتـهم
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الـــســــنــــجــــري ضـــمـن اهـــداف
بــرنـامج (كـرســتـة وعـمل) الـتي
حـددهـا الـبـزاز بـتـأمـ الـسـكن
الالئق لـلـعـوائل الـتي تـعرضت
مـنـازلهـا لـلضـرر وتـقطـعت بـها
الــسـبل .  وكــان الـبــرنـامج  قـد
قـــام مـــؤخــرا بـــاعـــادة تـــأهــيل
ن وتــأثــيث مــنــزل اجلـدة ام ا

وصل التي تهدم مسكنها من ا
و قــتل ابـنـهــا وزوجـته من قـبل
داعش لــتــصـبـح مــسـؤولــة عن
رعــايـــة احـــفـــادهــا اخلـــمـــســة
االيــتـام. كـمـا اعــاد تـأهـيل احـد
ـة ـوصل الـقـد ـســاجـد في ا ا
بوصـفه مقـاما اسالمـيا يـحظى

باحترام االهالي.
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انــدلــعت اشــتـبــاكــات في كل من
فــرنــســا وبــلــجــيــكــا بــ قـوات
مــكـافــحـة الــشـغب ومــتـظــاهـري
السترات الصفر الذين يحاولون
كسر األطـواق األمنـية احتـجاجا
عــــــلـى ارتــــــفــــــاع تــــــكـــــــالــــــيف
ـــعــيــشــة.وقــالـت الــشــرطــة في ا
تصـريح امس انه (اعتـقلت 122

شخصا وسط مخاوف من تسلل
مجموعات تنتمي ألقصى اليم
وأقـــصى الـــيــــســـار إلى حـــركـــة
الــســتــرات الــصــفــر وهي تــمـرد
شعبي عـفوي نتج عن صـعوبات
يـواجـهـهـا كثـيـر من الـفـرنـسـي
لتلبية متـطلبات احلياة). وأغلق
محـتـجو الـستـرات الصـفر طـرقا
ظـاهرات الـتي بدأت قبل خالل ا
أكـثـر من أسـبـوعـ في مـختـلف

ـثل أحـد أنـحــاء فـرنـسـا فـيــمـا 
أكــبــر وأطــول الـتــحــديــات الـتي
ـــانــــويل واجـــهـت الـــرئــــيـس إ
نـصب قبل ماكـرون منـذ تولـيه ا
 18شـهـرا. وفي بــاريس اشـتـبك
مـحـتجـون مـلـثمـون مع الـشـرطة
في شـارع الـشــانـزلـيـزيه وألـقـوا
مــقـــذوفــات وقــالت الــشــرطــة إن
(ســتــة من رجــال الــشــرطـة و14
مـــحــتـــجــا أصـــيـــبــوا نـــتــيـــجــة

االشـتـبـاكـات) واضـافت انه (
إغـالق مــــطــــار نــــانـت في غــــرب
فرنـسـا بعـد أن وصل احملتـجون
إلـى مــــــــدرج إقـالع وهــــــــبــــــــوط

الطائرات).
 بـــدوره  قــــال رئـــيـس الـــوزراء
إدوار فــيــلـيـب (نـحـن مـلــتــزمـون
بـــاحلــوار ولــكن مـــا نــريــده هــو
احترام القانون) مشيرا الى انه
(هنـاك نـحو  36 ألف مـحتج في
اغـــلب مــدن فـــرنــســـا).  وجتــمع
آالف مـن مــحـــتـــجي الـــســـتــرات
الــصــفــر الــذين لــيس لــهم قــائـد
وينظمون أنفـسهم عبر اإلنترنت
في بـــاريس لـــلــمـــرة األولى قــبل
أســــــبـــــــوع وحــــــولــــــوا شــــــارع
الـشانـزلـيـزيه إلى سـاحة مـعـركة
عــنـدمــا اشـتــبـكــوا مع الـشــرطـة
سيل التي أطـلقت قنـابل الغـاز ا
ــيــاه وبــعـد لــلــدمــوع ومــدافـع ا
ـنــاوشـات جنـحت سـاعــات من ا
الشـرطة فـي إخالء منـطقـة قوس
الــنــصـر ولــكن مــثـيــري الــشـغب
واحملــتــجـ الــســلـمــيــ عـادوا
واندلـعت اشـتبـاكـات في شوارع
مــتـــاخــمـــة أيـــضــا حـــيث جــرى
تـهـشـيم نـوافـذ عـجالت وإشـعال
الـــنـــيـــران في عـــجـــلـــتـــ عـــلى
األقـل.ويــشـــيـــر اسم الـــســـتــرات

الــــــصــــــفــــــر إلـى الــــــســــــتـــــرات
الـفـوسـفـوريـة الـتي يـتـعـ عـلى
جــمــيـع الــســائـقــ فـي فــرنــسـا

تزويد سياراتهم بها.
 وانـــتـــقــلـت عـــدوى الـــســـتــرات
الصـفـر من باريس إلى بـلـجيـكا
إذ شهـدت بـروكسل احـتجـاجات
واسعة في أول مظاهـرة تنظمها

احلركة خارج فرنسا.
وأفــادت مـصــادر (بــأن الـشــرطـة
سـيل للدموع استخدمـت الغاز ا
ــــيــــاه لــــتــــفــــريق وخــــراطــــيم ا
ــتــظــاهـــرين وذلك بـــعــد قــيــام ا
السـتـرات الصـفـر بقـطع عدد من
الـطـرق وحـرق عـجالت األمــــن)
الفتا الى ان (الشـرطة اعتقـــــلت
نـحـو  60 شــخـصــا قــبل انـدالع
الـعـنف بـسـبب إغالق الـطـرق أو
حـــــــيــــــازة ألـــــــعـــــــاب نـــــــاريــــــة
خـطــــــــــــرة). وعـطـلت احلـشود
الغاضـبة من رفع أسعـار الوقود
ــعــيــشـة وتــراجع مــســتــويـات ا
ــرور وجـابت الــشـوارع حــركـة ا
دة ثالث ساعات ونشرت مواقع
الـــتــواصل االجــتــمـــاعي مــقــطع
ــتـظـاهـرين فـيــديـو يـبـ حـرق ا
لسيارات الشـرطة وإحداث حالة
مـن الــــــــفــــــــوضـى في شــــــــوارع

بروكسل.
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جورج هربرت ووكر بوش "كان
من أرفع الـشـخـصـيـات وأفضل

أب يتمناه أي ابن أو ابنة".
من جهته أكد الـرئيس السابق
بــــاراك أوبـــامــــا أن "أمــــريــــكـــا
خــسـرت رجال وطـنــيـا وخـادمـا
متواضـعا" مشيدا بـعمله الذي
ســمح "بـخــفض آفــة األســلــحـة
النـووية وتشـكيل حتالف دولي
واسـع لـــطـــرد ديـــكـــتـــاتـــور من
الـكويت". ورأى أن دبـلـوماسـية
جـورج بـوش األب سـاهـمت في
"إنــهــاء احلــرب الــبــاردة بـدون

إطالق رصاصة واحدة".
وتـأتي وفـاة جـورج بـوش األب


