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آفـاق إجراء حتـقيق ومـحاكـمة نـاجحة
مـحدودة للغاية) .وجاء في نص القرار
(قـررت احملـكمـة بنـاء عـلى ذلك أن فتح
حتـقـيق بشـأن الوضع فـي أفغـانسـتان
ــرحــلــة لن يـخــدم الــعــدالـة في هــذه ا
وبـالتـالي ترفض احملـكمـة الطلب). في
ــقــابل قــالت بـنــســودا إن مــكـتــبــهـا ا
(سـيـدرس جـميـع التـدابـيـر القـانـونـية
ـتاحة) ضد القـرار. واعربت جماعات ا
حـقوقية عن غضـبها من القرار. وقالت
مـــديــرة قــسم الـــعــدالــة الـــدولــيــة في
االحتـاد الدولي حلقوق اإلنسان كارين
بـونو في تغريدة عـلى تويتر إن القرار
(غــيـر مــعـقـول ولـه دوافع سـيــاسـيـة).
وأضـــافـت أن الـــقـــرار (يـــؤكـــد وجــود

معايير مزدوجة).
ـسـاعــد في الـقـانـون  وقــال األسـتـاذ ا
اجلـنـائي الـدولي بـجـامـعـة أمـسـتردام
كـيفن جون هيلر امس إن (القرار يضع
في مـا يـبـدو عـقـبـات كـبـيرة فـي طريق
أي قــضـيــة أمـام احملــكـمــة اجلـنــائـيـة
الـدولـيـة في مـا يـتـعـلـق بـفـرص إجراء
مـحـاكمـة نـاجحـة). وأضـاف (إذا كانت
ــعـايــيـر فــلن يــفـتــحـوا أي هــذه هي ا

حتقيق أبدا). 
ــتــحــدة تــأشــيـرة وألــغت الــواليــات ا
دخـــول بــنـــســودا في وقـت ســابق من
الــشــهــر اجلــاري بــعــد ان اعـلـن وزيـر
اخلـارجـية األمـريكي مـايك بـومبـيو إن
واشـــنـــطن ســتـــســـحب أو ســـتــرفض
تـأشـيـرات موظـفي احملـكـمة اجلـنـائـية
الــدولـيــة الـذين يــتـحـرون مــزاعم ضـد
الـقــوات األمـريـكـيـة أو حـلـفـائـهـا.عـلى
صــعــيــد آخــر عـد نــائب امــام جــمــعـة
الـنجف خـالد الـنعـماني ادراج احلرس
الـثوري االيـراني ضمن الئـحة االرهاب
قـرارا مرفوضـا يعبـر عن التصـعيد في
ـعركـة . وقال الـنعـماني خالل خـطبة ا
صالة اجلـمعة في احلسينية الفاطمية
بـالنجف (نرفض القرار االمريكي الذي
يــضع احلــرس الــثـوري ضــمن الئــحـة
االرهــاب فــهـو تــصــعـيــد لــلـمــعــركـة)
ـرجـعــيـة وجـهـاد مــضـيـفـا انـه (لـوال ا
االبـــطــال ومـــواقف احلـــرس الــثــوري
لـــشــــهـــدت عـــواصم الـــدول اســـواقـــا
لـلنخاسة تباع فيها بناتهم واوالدهم).
ورأى ان (هـذا الـقـرار سيـعـبئ الـشعب
االيـــراني فـي الـــدفــاع عـن بــلـــده وعن
االسالم  كـمـا سـيعـبئ جـهوده لـيـكون
اكـثـر تــعـمـقـا فـكـريـا وسـيـاسـيـا نـحـو

حتقيق اهدافه). 
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صـالح الــدين وألــويــة من احلــشــد
الــشـعـبي حـمـلـة لــتـفـتـيش جـزيـرة
تـــكــريت بــ طـــريق عــ الــفــرس
ـمـتد الى بـحيـرة الـثرثـار وطريق ا
الـصــيـنـيـة - حـديـثـة لـفـرض االمن
ــنــطـقــة والــقـاء واالســتــقـرار في ا
). من ــطـــلـــوبـــ الـــقـــبض عـــلـى ا
جــــهــــتــــهـــــا  عــــلــــنت مــــديــــريــــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة
 14 الــلـواء  50 امـس الـســبت عن
الــقـبض عــلى  عـنـصــر يـدعى ايـاد
ســـيــخــوي يـــعــمل في مـــا يــســمى
الـــــــدفــــــاع اجلـــــــوي لــــــداعـش في
ــوصل.وقــالت في بــيـان امس ان ا
(مـفـارزنـا تمـكـنت من الـقـبض على
ارهـابي يعمل في مـا يسمى الدفاع
اجلـوي لداعش في منطقة عوسجة
نـاحية احلـاج علي التـابعة لـقضاء
ـــوصل) الـــكـــيــــارة في مـــديـــنـــة ا
مـــشـــيــرة الـى انه (مـــطــلـــوب وفق

ادة  4 ارهاب). ا
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احـبط جـهـاز مـكـافـحـة االرهاب مع
قــوات مــشـتــركـة مــخــطـطــا أعـد له
تــــنـــظـــيم داعـش حتت اسم غـــزوة
الـشام الستهداف محافظات صالح
الدين وديالى وكركوك خالل عملية
اســفـرت عن مــقـتل  12 مــسـلــحـا 
عــاقــدا الــعـزم عــلى انــهــاء جــمـيع
خـاليا داعـش الـنـائمـة خـالل الـعام

اجلاري. 
ـــتــحـــدث بـــاسم  اجلـــهــاز وقـــال ا
صـباح النعمـان في مؤتمر صحفي
امـس الــــســـــبـت انه ( افـــــشــــال
مـخطط ارهـابي الستهـداف مناطق
مـحررة في محـافظات صالح الدين
وديــــالى وكــــركــــوك)  مــــؤكـــدا ان
(الـعــام اجلـاري سـيـشـهـد الـقـضـاء
عـلى جـمـيع خـاليـا داعش الـنـائـمة
فـي الـــبالد). وافـــاد بــــأن (نـــتـــائج
ــشـتـركــة الـتي نــفـذهـا الــعـمـلــيـة ا
اجلـــهـــاز بــالـــتــعـــاون مع طـــيــران
الـــــتــــحــــالـف وطــــيـــــران اجلــــيش
وتــــــشــــــكـــــــيالت وزارة الــــــدفــــــاع
والـداخـلـيـة في تالل حـمـرين خالل
ــاضـــيــ هي افــشــال الـــيــومــ ا
مـايـسـمى بــغـزوة الـشـام الـتي كان
العدو االرهابي يعد لها الستهداف
ـناطق احملررة مخـتلفة في ديالى ا
وصـالح الـدين وكـركـوك) مـضـيـفـا
انـه ( خالل الــعـــمـــلــيـــة قــتل 12
ارهـابيا مع تدمير 13 مـضافة على
شـكل كـهوف لالخـتبـاء واخلزن مع
تـدمـيـر عجـلـة نـوع جـيب وعدد من

عـدة للـتفـجير االحـزمة الـناسـفة ا
فــيــمـا  الــعـثــور عــلى مـســتـودع
لـالرزاق اجلافة يـحتـوي على مواد
غـذائـية مـتـنوعـة).وتـابع ان (قوات
مــكـافـحـة االرهـاب عـاجلت ودمـرت
عدات الثقيلة باالضافة اثن من ا
الى تـدمـيـر ثـمانـيـة انـفاق في تالل
حــمـريـن) مـشــيـرا الى ان (من اهم
نـتائج العـملية هـو تدمير مـنظومة
داعـش االعالمية التي كان يبث من
خاللــهــا سـمــومه في نــشــر الـفــكـر
االرهـابي والـتكـفيـري). من جـهتـها
اعــلــنت خــلــيــة اإلعالم األمــني عن
تـــدمــيــر  18 وكـــرا لــداعـش وقــتل
انـتـحـاري اثـنـ يـرتديـان أحـزمة
نـاسـفة في االنـبـار.وقالت في بـيان
امـس إن (قـيــادة عـمــلـيــات األنـبـار
نــفــذت عــمـلــيــات بــحث وتــفــتـيش
شــمــال الـطــريق الــدولي الــسـريع
بــــإســــنــــاد مـن طــــيــــران اجلــــيش
الـعراقي وطـيران الـتحـالف الدولي
أســــفـــرت عن تــــدمـــيـــر  18 وكـــرا
لــــعــــصــــابــــات داعش اإلرهــــابي)
مـضـيـفـة ان(عـملـيـة االشـتـباك أدت
إلى قـتل ارهـابـيـ اثـنـ يـرتـديان
أحـزمة ناسـفة والقـبض على أثن
آخـرين) مـشيـرة إلى (الـعثـور على
سـت عــجالت مـــخـــتــلـــفـــة األنــواع

.( وعبوت ناسفت
 ونــفـــذت قــيــادة عــمــلــيــات صالح
ــلــحـقــة بــهـا الــدين والــقــطـعــات ا
عـمـلـيـة امنـيـة في جـزيـرة تـكريت .
وفي بيان آخر  قالت خلية االعالم
االمــني أن (قـيـادة عـمـلـيـات صالح
الــــدين نــــفــــذت من خـالل شــــرطـــة

صباح النعمان

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أعـلـنت خـلـيـة مواجـهـة الـسـيول امس
ـائـية ـوجات ا الـسـبت عن اسـتمـرار ا
ـقـدم سـدة سـامـراء نـتـيـجة الـعـالـيـة 
لألمـطار التي تـساقطت خـالل اليوم
ـاضـيـ مـشيـرة الى تـسـجـيل اعلى ا
وقع بـيجي بلغ تـصريف خالل السـنة 
11 ألــفـا و500م/3ثــا  مـؤكــدة وجـود
فـراغ خـزني فـي بـحـيرة الـثـرثـار يـبـلغ
 31مـليار م .�3وقـالت اخلليـة في بيان
ـــائـــيـــة اتـــخـــذت ـــوارد ا ان (وزارة ا
اجـراءات عدة للسـيطرة على الـفيضان
حـيث عـمـلت عـلـى حتـويل اكـبـر كـمـية
ياه الى بحيرة الثرثار عن كنة من ا
طـريق القناة الفـيضانية الـواقعة مقدم
سـدة سامراء . وتقليص االطالقات من
ـقـدار 750م/3 ثــا ومن ـوصـل  ســد ا
ـقدار  50م/3 ثـا) مـؤكدة سـد دوكان 
(انــخــفـاض تــصــريف نـهــر دجــلـة في
بـــغـــداد امـس الـــســـبت  عن يـــوم أول
امـس). واضـافت انـهــا (عـمــلت ايـضـا
ـطـلق من عـلـى تـخـفـيض الـتـصـريف ا
ســــد الــــعــــظــــيم ومن ســــد حــــمــــرين
لتخفيض الضغط عن محافظات بغداد
وديــالى وواسط ومـيـسـان) الفـتـة الى
ــرر فـي مــهــرب (زيـــادة الــتــصـــريف ا
ــصـنــدك الـفـيــضـاني الــواقع شـمـال ا
مــحـافــظـة مــيـســان من خالل تــوسـيع
ن الــكـسـرة في جـانـب نـهـر دجـلـة اال
وعـمل سن حجري في نهر دجلة مؤخر
ـنـاسيب ذكـور لـغرض رفع ا ـهـرب ا ا
ـررة فــيه حـيث وزيــادة الـتــصـاريـف ا

ارتــفع الــتــصــريف فـيـه امس الــسـبت
ـــقــدار 85م/3ثـــا عن يـــوم اول امس
لـيـصـبح 275م/3ثـا).واشـارت اخلـلـيـة
الى ( اسـتـمـرار اعـمال تـقـويـة الـسداد
ومــعـاجلــة الـكــسـرات في احملــافـظـات
ـائي كــافـة)  مــوضــحـة ان (اخلــزين ا
ــتــحــقق بــلغ  40مــلــيــار م 3وال زال ا
هـنـاك فـراغ خـزني في بـحيـرة الـثـرثار
يـبـلغ  31 مـلـيـار م3) مـشـيـرة الى انه
(بـحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء
ائي وقف ا فستواصل اخللية تقد ا
الـــيــومي فـي عــمــوم الـــعــراق واطالع
ــواطـنــ وتــطـمــيـنــهم عــلى سالمـة ا
ـتـخـذة). في غـضـون ذلك االجــراءات ا
اســتـنــفـرت آلــيـات اجلــهـد الـهــنـدسي

لــلـحـشــد الـشـعــبي طـاقــاتـهـا من اجل
تـشتـيت مجرى مـياه السـيول عن حقل
مـجنون الـنفطي في مـحافظـة البصرة.
وذكــر بـيـان العالم احلـشـد ان (اجلـهـد
الــهـنـدسي لـلـحـشــد الـشـعـبي يـواصل
الـعمل على مدار 24ساعة من أجل درء
دن والـقرى مـخـاطر الـفيـضانـات عن ا
ـنشآت النفطية).وافادت تقارير بأن وا
مـيـاه السـيول الـقـادمة من إيـران باتت
حتـاصر حـقل مجـنون.وتـسبـب ارتفاع
يـاه في غرق أحـد اجلسور مـناسـيب ا
احلــديـديـة الـقـريـبــة من احلـقل فـيـمـا
تـواصل الـفرق الـهـندسـيـة بنـاء سدود
ــيـاه إلى داخل ـنع تــسـرب ا تــرابـيــة 
احلـقل. وترأس رئـيس مجـلس الوزراء

هدي امس إجـتماعاً خاصا عـادل عبدا
ــكـتـبه ان لــبـحث الـوضـع.وقـال بـيـان 
ـهـدي (تـرأس إجـتـمـاعـاً خـاصاً عـبـد ا
لـلوزراء واحملـافظ واخلـبراء لـتقو
وضع مـيـاه السـيول واالطـمـئنـان على
ـتــخــذة حلـمــايـة سـالمـة االجــراءات ا
ـزارع وتـعويـضهم عن ـواطـن وا ا
اخلـسـائر الـناجـمة عـنهـا واالستـفادة
ـائـيـة واتـخـاذ الـقـرارات من الـوفـرة ا

الالزمة). 
هدي وفي اعـقاب االجـتماع قـرّر عبـد ا
(إبـــقــاء خــلــيـــة مــواجــهـــة الــســيــول
والـفـيضـانـات في حال اجـتـماع دائم)
مـــؤكـــدا أنّ (حـــمــايـــة األرواح أهمّ من
ـمتلكات) ووجّه بـ(االسـتمرار بالعمل ا

ـصـلـحة الـوطـنـية ـيـداني وتـغـليب ا ا
ـتـابـعـة والـرصد الـعـامـة واسـتـمـرار ا
الــدقـيـقـ لــتـقـلــيل مـخـاطــر الـسـيـول
والــفـيــضـانــات). بـدوره وجه مــحـافظ
بــغـداد فالح اجلـزائـري بـإرسـال جـهـد
آلي عــاجل تــابع لــلـمــحـافــظـة إلغــاثـة
مــحــافــظــة مــيــســان واالســهــام بــدرء
مخاطر السيول والفيضانات  بحسب
 بـيــان لـلـمـحـافـظـة اوضح ان (اجلـهـد
تــــضــــمن ارســــال نــــحـــو  40 آلــــيــــة
تـخـصـصيـة السـنـاد الدوائـر اخلـدمـية
ــشـاركــة بـاغـاثــة مـيــسـان) في هـذه ا
االثــنـاء  أعـلن نـائب مــحـافظ مـيـسـان
جــاسب كــاظم عن خـســارة مـســاحـات
واسـعـة من الـزراعة واحملـاصـيل جراء
الـسـيـول والفـيـضانـات.وقـال كاظم في
تــــصــــريـح امس انه(بــــعــــد ارتــــفــــاع
ـناسـيب أكثر من الـطاقـة اإلستيـعابة ا
لـنـهـر دجـلـة الذي تـرك لـسـنـوات بدون
كــري  إدارة الــفـيــضـانــات وحتـويل
ـصــنــدك شــمـال الــســيــول الى هــور ا
ــقــابل خــسـرنــا لالسف مــيــســان وبـا
مــــســــاحـــات واســــعــــة من الــــزراعـــة
واحملــــاصــــيل) ودعــــا جـــاسب وزارة
ائـية الى ان (تسـارع بإرسال ـوارد ا ا
ـنــاطق في نــاحــيـة الــعــزيـر اآللــيــات 
ــهـددة ــنــاطق ا كــونــهــا من أخــطــر ا
بـالـسـيـول بـسـبب ايـرادات نـهـر دجـلة
الــقـــادمــة من قــلــعـــة صــالح ومــهــرب
الـكسارة). في غضـون ذلك أعلن شباب
من مـحـافـظة نـيـنـوى عن إستـجـابـتهم
ــنـكــوبـة في ــنـاطق ا إلغــاثـة أهــالي ا
مـيسان. وقـال جتمع شبـاب نينوى في

بــيـــان (بــعــد مــوجــة الـــســيــول الــتي
اجــتــاحت بــعـض مــنـاطـق مــحــافــظـة
مـيسان نـعلن كشـباب محـافظة نـينوى
عن تـضامننـا قلباً وقالـباً مع اهلنا في
الـعـمـارة الـعزيـزة والـغـالـية) مـطـالـبا
(جـميع اجلهات االنـسانية والـتطوعية
ــد يـد الــعــون لألهـالي واحلــكــومـيــة 
الـغـيـارى والـعراقـيـ االصالء هـناك).
وأشـار الى ان(مـعـركـة حتـريـر نـيـنـوى
االخـيـرة مـدت خيـوط الـسالم واالخوة
االبـدية ب ام الـربيعـ وميسـان العز
واالصـالـة وكل اهـلنـا بـجنـوب الـعراق
ومـناطق العـراق االخرى كافة ولم ولن
ننسى الدماء الزكية التي اُسيلت منكم
ــوصـلي خلالص واخــتــلـطـت بـالــدم ا
ــوصل من بــراثن داعش) مــخـاطــبـا ا
أهــالي مــيــســان (تــأكــدوا ان كل بــيت
مـوصلي هـو بيت لـكم وانتم اهل الدار
ونــحن الــضــيــوف).من جــهــة اخـرى 
ـتــنـبئ اجلــوي صــادق عـطــيـة رجـح ا
دن. وقال اسـتقـراراالجواء في عمـوم ا
ــوقع فـي مــنــشــور عـــلى صــفــحـــته 
فــيـــســبــوك امس  ان (صــورة الــقــمــر
الصناعي ليوم امس السبت تشير الى
ان االجــواء صـافــيــة مع اسـتــقـرار في
دن عـدا سحب ركـامـية تـغطي عـمـوم ا
اجـواء مـدن البـصرة وجـنـوب مديـنتي
مـيسان وذي قار وبادية السماوة التي
تـتعرض اجزائها اجلنوبية لزخات من
االمـطـار مـصـحـوبـة بـالـبـرق والـرعـد)
مـشـيـرا  الى (تـوقـعـات بـوجـود زخات
من االمــطـار اخلـفـيـفـة ايـضـا سـتـكـون
فقط في جنوب ومركز مدينة البصرة).
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قـالت وزارة الـداخـلـيـة انـهـا سـتـعـيد
ـلف فـسـاد عقـود أجـهزة الـتـحـقيق 
ــتـفــجـرات وجــمــيع مـلــفـات كــشف ا
الـفـسـاد مـؤكـدة عـزمـهـا عـلى تـقـد
فتش ـتورط الى الـعدالة. وقـال ا ا
الــعـــام لــلــوزارة جــمــال األســدي في
تــصـريـح امس أن مـكــتـبه (ســيـعــيـد
ـــلف أجـــهــزة كـــشف الـــتـــحـــقــيـق 
لفات ـتفجرات أي دي إي وجميع ا ا
الـــتي يــشــوبـــهــا الــفـــســاد وتــقــد
ـتورطـ فيهـا الى القضـاء) مشددا ا
ـكـتب جـاد بـعـمـلـيـة إعادة عـلى ان (ا
ـلـفـات والـتــحـقـيق فـيـهـا فـتـح تـلك ا
وتـــدقــيــقــهــا من أجـل الــتــوصل الى
حـقـيـقـة مـا إذا كـان فـيـهـا مـخـالـفـات
مـالية وقانونية وادارية أم ال). وتابع
االســـدي (أنه لن يُــســـمح بــأن تــبــدد
تـضحـيات رجاالت الـداخليـة وجهود
الــعــامـلــ فــيــهـا وخــدمــاتـهـم الـتي
يــقـدمــونـهــا لــلـمــواطـنــ من جـانب
بـــعـض ضـــعـــاف الـــنــــفـــوس الـــذين
ال ارتـضـوا بـأن تمـتـد أيـديـهم الى ا
) عـلى حد ـواطـنـ الـعـام وحـقـوق ا
قــوله . وأضـاف أن (جـهـود مـكـافـحـة
قبلة الـفساد ماضية وبـقوة واأليام ا
سـتشهد فتح ملفات فساد كبيرة على
مــخـتــلف الـصــعـد). في غــضـون ذلك
ـنـافـذ احلـدوديـة عن أعـلــنت هـيـئـة ا
ضـبط اخـتـام حديـديـة مـزورة تخص
الـوكالء واخملـلّـصـ الـكـمـركـيـ في

مـنــفـذ طـريـبـيل احلـدودي.وقـالت في
بـيـان امس إنه (بعـد ورود مـعلـومات
مــؤكـدة بــوجـود اخــتـام مــزورة لـدى
أحـد وكالء اإلخـراج الـكـمـركي قامت
ـنـفـذ وشـعـبـة الـبـحث قـوة حــمـايـة ا
والـتـحـري بـتـفتـيش احـد الـكـرفـانات
وضــبـطت  22 خــتـمـا تــعـود لـدوائـر
ـنفـذ وتستـخدم الجناز تـعمل داخل ا
عامالت مع ختم حراري ووصوالت ا
ـــلـــوءة مع ضـــريــــبـــيـــة فـــارغــــة و
وصـوالت إيرادات للـدولة فارغة و85
قــرصـا لـيـزريـا بــاالضـافـة الى ضـبط
وصـوالت ضـريـبيـة مـزورة من جانب
شـعـبة الـبحث والـتحـري في سيـطرة
اخلـــروج خــارج احلــرم الـــكــمــركي)
مـؤكـد (اتـخـاذ إالجـراءات الـقـانـونـية
وفـق محـضـر اصولـي واحالـتـها الى
مـركز شرطة طريبـيل لغرض إحالتها
الـى القضاء). وفي سياق آخر أعلنت
وزارة الــدفــاع األمــريـكــيــة تــقــلـيص
تـخصيصاتها لـقوات البيشمركة إلى
أقـل من الـنـصف في مـشـروع مـوازنة
عـــــــــام   2020 فــــــــــيـــــــــمـــــــــا زادت
تـــخــصــيــصـــاتــهــا لـــقــوات ســوريــا
ــــقـــــراطــــيــــة بــــنــــســــبــــة 20 الــــد
ـواجهة ئـة.وخصص الـبنتـاغون  بـا
داعـش في الــعــراق وســوريــا مــبــلغ
 126 مــلــيــون دوالر لــلــبــيــشــمــركــة
رواتـب ومــصـــاريف طـــعـــام ووقــود
وبـهـذا تـكـون حـصة الـبـيـشـمـركة في
ــقـــبل أقل بـ 164 مـــوازنـــة الــعـــام ا
مـليون دوالر عن حصة العام اجلاري

الــبــالــغـة  290 مــلــيــون دوالر. كــمـا
تـــنـــوي وزارة الـــدفــاع األمـــريـــكـــيــة
تخصيص  95 مليون دوالر لعمليات
اإلصـالح وحتديث القوات الـعسكرية
إلقـليم كـردستـان والتي تـضم عمـلية
تـوحيد قوات البيشمركة وإصالحات
وزارة شـؤون البـيشمـركة. وقد وردت
ــسـاعـدات ـعــلـومــات ضـمن ا هــذه ا
ــعـدات واخلـدمـات الــلـوجـســتـيـة وا
لـلقوات الـعراقيـة التي خصـصت لها
أمــريـكـا  189 مــلـيــون دوالر. وتـبـلغ
حـصـة الـعـراق من مـوازنـة مـواجـهـة
اإلرهـــاب في الـــعــراق وســـوريــا هي
 745 مـليون دوالر تنـفق على توفير
مــعـدات عــسـكــريـة وتـدريـب الـقـوات
والـــدعم الـــلــوجـــســتي واخلـــدمــات
ورواتب ونـــفـــقــات الـــبـــيــشـــمـــركــة
وإصالح وحتـديـث الـبـنـيـة الـتـحـتـية
الـعـسـكـريـة واحلـفـاظ عـلى األسـلـحة
والــعــجالت الــعــســكــريــة. وشــهــدت
تـخصيصات رواتب ونفقات التدريب
ـعدات العسكـرية للبيـشمركة أكبر وا
تــقـلــيص مـقــارنـة بــالـعــام اجلـاري 
حــيـث  تــقــلــيـص نــفــقــات تــدريب
الــقـوات الـعـراقـيـة من  420 مــلـيـون
دوالر لـلعام  2019 إلى  308 مـليون
دوالر لــلــعــام   2020بــيــنــمــا زيــدت
الـنـفقـات اللـوجـستـيـة واخلدمـية من
 67.2مـلـيون دوالر إلى  189 مـلـيون
دوالر كـــمـــا زيــدت تـــخـــصــيـــصــات
احلــفــاظ عـلى األســلــحـة والــعــربـات
ـئـة لـتـصل إلى 94  بــنـسـبـة  50 بــا

مـلـيون دوالر. وزادت الـتـخصـيـصات
الـعسكريـة األمريكيـة لسوريا بـنسبة
ئة  حيث خصـص البنتاغون  20بـا
ـــواجــهـــة اإلرهــاب خــارج األراضي
األمـــريــكــيــة  252مـــلــيــون دوالر في
ـــواجــهــة مـــوازنــة الـــعــام اجلــاري 
ـبلغ اإلرهـاب في سـوريا وزيـد هذا ا
إلى  300 مــلــيـون دوالر في مــوازنـة
2020.و تـخـصـيـص اجلـزء األكـبر
ــعـدات ــبــلغ لــلـتــدريب وا مـن هـذا ا
الـعـسـكـرية حـيث خـصـصت مـوازنة
الــعــام اجلــاري  114 مــلــيــون دوالر
ـعــدات الالزمـة لــلـتــدريب وتـوفــيـر ا
لـلشـركاء احملـلي بـينـما يـرتفع هذا
الـتـخـصيص إلى  173 مـلـيون دوالر
في 2020 . عـلى صـعـيـد آخـر نـظرت

احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا امس
الـسبت دعوى الطعـن بعدم دستورية
القانون رقم  77 لسنة  2017وقررت
ادخــــال رئــــيس مــــجـــلـس الـــوزراء/
اضــافــة لـوظــيــفـته شــخــصـاً ثــالــثـاً
لالســــتـــيـــضــــاح مـــنه عــــمّـــا يـــلـــزم
ــتـحــدث الـرسـمي حلــسـمــهـا.وقـال ا
لـلمحكمة إياس الساموك في بيان إن
احملــكــمــة(عــقــدت جــلــســة بــرئــاسـة
الــقـاضي مــدحت احملـمــود وحـضـور
الــقــضــاة االعــضــاء كــافــة ونــظــرت
ـــالــــيـــة/ اضـــافـــة دعـــوى لــــوزيـــر ا
لـوظيفته خاصم فـيها رئيس مجلس
الـنـواب/ اضافـة لوظـيفـته) موضـحا
ـــــدعي طـــــلب احلـــــكم بـــــعــــدم أن (ا
دســتـوريــة الـقــانـون رقم  77 لــسـنـة
 - 2017 قــانـون الـتـعـديل الـعـشـرين
الك رقم  20 لــــســــنــــة لــــقـــــانــــون ا
1960). وأشـــار  الـــســـامــوك إلى ان
(احملـكمة وجـدت ان الدعوى تـتضمن
جـنبـة مالـية ما يـقتـضي معـرفة مدى
الــتــغـــيــيــر احلــاصل عــلى مــشــروع
ـطـعـون به قـبل تـشـريـعه الـقـانـون ا
وبـــنــاء عــلـــيه قــررت ادخـــال رئــيس
مــجـلس الـوزراء/ اضـافــة لـوظـيـفـته
شــــخــــصــــاً ثـــــالــــثــــاً في الــــدعــــوى
لالستيضاح منه عما يلزم حلسمها)
مـوضـحا  أن احملـكـمة (قـررت تـأجيل
ــرافــعــة إلى الـســادس من الــشــهـر ا
ـقـبل لـغـرض تـبـلـيغ رئـيس مـجلس ا
الــوزراء والــوقــوف عـلى رأيـه في مـا

دعي). اثاره ا
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ما يقارب  400 شـخص بينهم أطفال
ونـسـاء من الذيـن يودون الـعودة إلى
الــعـراق طـوعــاً( الفـتــا إلى أن (الـوفـد
الـزائر تسلم الئحة األسماء أما الذين
لم يــبـادروا بــالـتـســجـيل فــلن يـكـون
هـناك أي ضغط عـليهم ويـتم التعامل
مـعهم مـن  جانب اإلدارة الـذاتية وفق
ـواثـيـق الـدولـيـة).وكـانت الــعـهـود وا
تـقـاريـر صـحفـيـة قـد أفـادت اخلـميس
ـــاضـي بـــتـــوصل اإلدارة الـــذاتـــيـــة ا
لـشـمـال وشـرق سـوريـا إلى اتـفاق مع
الـــعــراق عــلـى إعــادة نــحــو  31 ألف
عــراقـي من مــخــيــمــات شــمــال شــرق
ســـوريــا إلى  الـــعــراق فــيـــمــا كــشف
مـســؤول عـراقي أنـهم سـيـنـقـلـون إلى
مـخيم خاص وبينهم عدد من عائالت
ــصــدر عـــنــاصــر داعـش.وبــحــسـب ا
األمـني الـعـراقي فإن (الـفـرقـة الثـامـنة
فـي اجلـيش الــعـراقي تــسـلـمـت نـحـو

 200 عـــنـــصــــر من داعش من قـــوات
ـقـراطـيـة) مـوضـحـا أنه سـوريـا الـد
توقـع أن تكـون مع هذه الـدفعة (مـن ا
بـــــعض عــــوائـل داعش).وأضــــاف ان
(الـعناصـر نقلـوا إلى قاعدة عـسكرية
ومـن ثم سـيـتم تــرحـيـلــهم إلى بـغـداد
لـلتـحقـيق معهم ومـحاكـمتـهم).وتسلم
ئات اضية ا العراق خالل األسابيع ا
مـن عـنــاصــر داعش الــذين كــانـوا في
سـوريا بينهم 13  فـرنسيا. وفي شأن
مـتصل أعلـنت اإلدارة الذاتيـة الكردية
امـس السـبـت عن اعـادتـها  25 إمـرأة
وطـفالً أيزيدياً جرى حتريرهم مؤخراً
مـن داعش إلى قضـاء سـنجـار .وقالت
مــؤسـسـة الـبـيت األيــزيـدي الـتـابـعـة
لـإلدارة الـذاتـيــة الـكـرديــة في سـوريـا
 300 شــــخص من نــــســـاء وأطـــفـــال
أيـزيـدي خالل احلـملـة األخيـرة التي
طــردت خاللــهـا داعش من آخــر جـيب

ســيـطــر عـلــيه في بـلــدة الـبــاغـوز في
شـرق سـوريـا. وعـلى هـامـش مـؤتـمر
صــحـفي في قـريــة قـزالجـوخ في ريف
احلـسكة الشمالي قال مسؤول البيت
األيــزيــدي زيـاد رســتم امس(ســلـمــنـا
الـسـبت  25 شـخـصـاً هم عـشـر نـساء
و 15 طـفالً الى مجلـس االيزيدي في
سـنـجار)  مـؤكـداً أنه(سيـتم ارسـالهم
إلـى ذويــهـم).في غـــضــون ذلـك كــشف
تـقـرير عن مـواصلـة الـتحـالف الدولي
ــتــحــدة قـصــفه بــقــيــادة الــواليــات ا
ألهـداف داخل سـوريـا لـتـنـظيم داعش
اإلرهــابي رغـم إعالن الــقــضــاء عـلــيه
اضي.وبـحسب التـقرير فقد الـشهر ا
شـن التحـالف الدولي  52 ضـربة ضد
أهــداف تــابـعــة لـلــتــنـظــيم في كل من
سـوريـا والعـراق خالل األسبـوع الذي
تـال إعـالن الــــــنــــــصـــــــر في  23 آذار

اضي. ا

تـــأشـــيـــرة دخـــول بـــنـــســـودا . وعــزا
الـــقـــضـــاة قـــرارهم إلى نـــقـص األدلــة
وضــعف احـتـمـاالت تــعـاون احلـكـومـة
األفــغــانــيــة. وأثــار الــقــرار الــذي قــد
تــسـتـأنـفه بـنــسـودا غـضب جـمـاعـات
حـــقــوق اإلنـــســـان .من جــهـــته وصف
الرئيس األمريكي دونالد ترامب القرار
بـــأنه (انــتــصــار دولـي كــبــيــر) ونــدد
ا لـهـا من سلـطات واسـعة بـاحملـكمـة (
ـا وغـيـر قـابـلـة لـلـمـحـاسـبـة) وأيـضـا 
يــعـده تـهــديـدا لــلـسـيــادة األمـريــكـيـة.
قاضاة أفراد واضـاف إن (أي محاولة 
أمـريــكـيـ أو إسـرائـيـلـيـ أو حـلـفـاء

ستواجه برد سريع وقوي).
 بـدوره وصف مـستـشار األمن الـقومي
األمـريــكي جـون بـولـتـون الـذي يـتـخـذ
مـوقفا متشددا من احملـكمة القرار بأنه
(تـبرئة) لسـياسة أمريكـية صارمة ضد
ــــة مــــوجــــعــــة) احملــــكــــمـــــة و(هــــز
لـالدعــاء.وأبــلغ صــحـــفــيــ أنه حــتى
(قــضــيـتي الــرئــيس الـســوداني عــمـر
الـبشير والـرئيس الفنـزويلي نيكوالس
مـــادورو الـــذي تـــرغـب واشـــنـــطن في
تـنــحـيـته يـنـبـغـي مـبـاشـرتـهـمـا حتت
الـواليـة الـقـضـائـيـة لـبـلـديـهـمـا ولـيس
احملـكمـة اجلنائـية الدولـية). وفي قرار
غــيـر مـعـتــاد قـال قـضــاة احملـكـمـة إن
عايير قـضية بنسـودا تبدو مستوفـية 
احملـكـمـة في مـا يـتعـلق بـاالخـتـصاص
الـقـانـوني وجـواز قـبـول الـدعـوى لـكن
فـي ظل مــجـــمـــوعــة مـن االعــتـــبــارات
الـعـمـلـيـة الـتي جتـعـل فـرص جنـاحـها
بـعـيدة يـكـون من غيـر اجملـدي متـابـعة
الـقــضـيـة.وقـال الـقـضـاة ان (الـظـروف
الـراهنة لـلوضع في أفغانـستان جتعل
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ـنـتـجات اوضـحت شـركـة تـوزيـع ا
الــنـفــطــيـة طــبـيــعـة احلــادث الـذي
تــعـرضت له مـحــطـة تـعــبـئـة وقـود
الـــبــنـــوك في بــغـــداد مــبـــيــنــة ان
احلـادث نـاجت عن خـطـأ بـشـري من

قبل سائق الصهريج .
ونـقل بـيـان عـن مـديـر عـام الـشـركة
كـــاظـم مــســـيـــر تـــاكـــيـــده امس ان

ــوقـعـي لـلـحــادث اثـبت (الــكـشف ا
تـقصيرا من سائق الصهريج حيث
حتـــرك مـن مـــوقع الـــتــــفـــريغ قـــبل
انـتهـاء عمـلية الـتفـريغ)  مبـينا ان
(الـشـركـة سـتتـخـذ كـافـة االجراءات
بـحق الـسـائق وتـضـمـيـنه االضرار
كـافـة وسحب رخـصة الـقيـادة منه
عنية في مـشيرا الى ان (اجلهات ا
دني الـشركة بالتعاون مع الدفاع ا
اتـخـذت كـافـة االجـراءات واحـكـمت

الـــســيــطــرة عــلـى احلــادث بــشــكل
كامل). 

مـن جانب اخر أعـلنت امانـة بغداد
عـن حــمــلـــة لــرفـع عــدد كــبـــيــر من
الـتـجـاوزات في الـعـاصـمـة بـغـداد.
وقــالت في بــيــان امس ان (بــلــديـة
ـنصـور قامت بـرفع عدد كـبير من ا
الـــــتــــجـــــاوزات عـــــلى الـــــشــــوارع
الــرئـيــسـيـة كــشـارع احــمـد عـرابي
و 14 رمـــضـــان والـــربــيـع وشــارع
الــشـيخ ضـاري بـاالضـافـة الى رفع
كــتل كـونـكــريـتـيـة مـن مـحـيط مـول

نصور) .  ا
واضـاف الـبيـان ان (بلـدية الـكرادة
أطــلــقت هي االخــرى حــمـلــة لــيــلـة
الــــــســــــبت فـي عـــــدد مـن شـــــوارع
اجلـادرية حيث قامت برفع عدد من
ـشـيـدات ـولـدات والـكـرفـانـات وا ا
والــتي كـانت تـعـيـق حـركـة الـسـيـر

والسابلة).
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{ دمـــــــشق - أ. ف. ب:  تـــــــصــــــدت
الــدفـاعــات اجلـويـة الــسـوريــة فـجـر
امـس لـــقـــصـف جـــوي إســـرائــــيـــلي
اســتـــهــدف مــنــطــقـــة مــصــيــاف في
مــحـافــظـة حــمـاه في وسـط سـوريـا
وأســـقــطت صــواريـخ عــدة وفق مــا
أفـــادت وكـــالـــة األنــبـــاء الـــســـوريــة
الــرسـمـيـة (سـانــا) الـتي حتـدثت عن

. جرح ثالث مقاتل
ـــرصـــد الــــســـوري حلـــقـــوق ذكــــر ا
اإلنـسـان أن هذه الـغـارات استـهدفت

مــواقـع عــســكــريــة عــدة في مــديــنــة
مـصيـاف وقرى في مـحيـطهـا بيـنها
مــركـز تــطـويـر صــواريخ مـتــوسـطـة
دى ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون ا
وأســــفـــرت عـن ســـقــــوط قـــتــــلى في
صــفـــوفــهم لم يــتـــمــكن من حتــديــد
عــددهم فــضال عن  17 جــريــحًـا من
ـوالـ ـســلـحـ ا قــوات الـنـظـام وا

لها.
ونـــقــلـت وكــالـــة ســانـــا عن مـــصــدر
عسكري قوله حوالى الساعة 02:30

مـن فـــــجــــر الـــــســـــبت ( 23:30ت غ
اجلـــمــعـــة) قــام الـــطــيـــران احلــربي
اإلسرائيلي بتنفيذ ضربة جوية على
أحــد مـواقـعـنــا الـعـسـكــريـة بـاجتـاه

مدينة مصياف.
أضــاف عـلى الـفــور تـصـدت وسـائط
عـادية دفـاعنـا اجلوي لـلصـواريخ ا
وأسـقطت بعضها قبل الوصول إلى
أهـدافها مـوضحًا أن الـعدوان أسفر
ـبــاني وإصـابـة عـن تـدمـيــر بـعض ا

ثالثة مقاتل بجروح.
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ـتـحـدة أكــد خـبـيـر حـقــوقي ان اال ا
وهـيئـاتها تـأتمر الى حـد كبيـر بأوامر
ا دفع ـتحدة االمـريكـية   الـواليات ا
احملـكمة اجلـنائيـة الدوليـة لرفض فتح
حتــقـيق بــجـرائـم حـرب مـحــتـمــلـة في
أفــغــانــســتـان بــذريــعــة نــقص األدلـة
وضــعف احـتـمـاالت تــعـاون احلـكـومـة
األفـغانـية موضـحا ان هذه الـذريعة ال
ــكن اســتــخــدامــهــا حــيـال اجلــرائم
االمـريكـية في الـعراق بـسبب اسـتقرار
الــوضع االمــني واحلــكــومي نــســبــيـا
قـياسا بأفـغانستـان. وقال عبد اخلالق
الـشــاهـر لـ(الـزمـان) امس مـعـلـقًـا عـلى
قـرار اجلنائيـة الدولية بـهذا الشأن انه
ـــــتـــــحــــدة ــــعـــــروف ان اال ا (مـن ا
وهـيئـاتها تـأتمر الى حـد كبيـر بأوامر
ــتـحـدة االمــريـكــيـة ولـذلك الــواليـات ا
جـاءت احملـكـمـة بـهـذه الـذريـعـة ولـكن
هــذه الـذريــعـة ال تــصــلح لالسـتــخـدام
بـاجتـاه اجلرائم االمـريكـية في الـعراق
كــــون الــــوضع االمــــني واحلــــكــــومي
مـستـقرًا نـسبيـا قيـاسا بأفـغانـستان)
مـشيـرا الى (عقد مـحاكـمات في حاالت
عــديـدة تــخص الــوضع الـعــراقي مـثل
جــرائم ابــو غــريب وســاحـة الــنــسـور
بـبـغداد وغـيـرهمـا). وبـحسب الـشـاهر
فـإن (هنـاك ملـفات جـاهزة كـثيـرة بهذا
االجتــاه وهـنــاك أيـضــا تـقــريـر جلــنـة
تــشـيـلـكـوت الـذي ادان رئـيس الـوزراء
الــبـريـطـاني إبـان احلــرب تـوني بـلـيـر
بــحـــرب غــيــر نــظــيـــفــة في الــعــراق)
مــســتـدركــا إن (الــذرائع تـبــقى في كل
االحــوال قــائــمــة فــقــد ســبق ان رفض
الـقضـاء البـريطـاني دعوة الـفريق اول
عـبـد الـواحـد شـنـان الـتي اقـامـهـا ضد
ة ة اسمها جر بلير لعدم وجود جر
االعـتـداء على الـغيـر - من الدول - في
قـانون العـقوبات الـبريطاني). و رفض
قـضاة احملكـمة اجلنـائية الـدولية طلب
ـدعية العـامة للمـحكمة فـاتو بنسودا ا
بــفـــتح حتــقــيـق بــشــأن جــرائم حــرب
مـحتملـة أثناء الصراع في أفـغانستان
مـا يـعني أن حـركة طـالبـان واحلكـومة
تحدة لن تواجه األفـغانية والواليات ا
أي حتـقيق أمـام احملكـمة بـشأن جرائم
مـزعومـة تعـود معظـمهـا لعامي 2003
و2004 .وجــاء هـذا الـرفض بـعـد أيـام
ـــتــحـــدة إلــغــاء مـن قــرار الـــواليــات ا
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خــيم الــتــعــادل الــســلــبي عــلى
مـباراة نـفط ميـسان امـام القوة
اجلـــــويــــة امس الــــســـــبت  في
ـباراة التي اقمـيت على ملعب ا
ـبي ضـمن لـفاءات مـيـسـان االو
ــرحــلـة االســبــوع الـثــالث من ا
متاز الـثانية للدوري العراقي ا

لكرة القدم.
الـفريقان لم يتمـكنا من تسجيل
ـواجهة االهـداف طيـلة دقـائق ا
الـتي سـيـطـر عـلـيـهـا احلـذر في
اغـــلب فـــتــراتـــهـــا لــيـــتـــقــاسم

تـرتيب اللـيجا ويرفع هـويسكا
رصــــيـــده إلى  25 نــــقـــطـــة في

ركز األخير. ا
واعــتــمـد إرنــسـتــو فــالـفــيـردي
ـديـر الـفـني لـبـرشـلـونـة عـلى ا
طــريــقــة لــعب 3-1-4- 2 وقــرر
ــدرب االعــتـمــاد عـلى الــبـدالء ا
وعـدد من الالعـبـ الشـباب في
ـبـاراة بـعـدمـا أراح الـعـنـاصر ا
األسـاسيـة وعلى رأسـهم الـقائد
لـــيــونـــيل مــيـــسي حتـــضــيــرًا
واجهة مانشستر يونايتد في
إيــاب ربع نـهـائي دوري أبـطـال

أوربا.

ـواجـهـة ال غـالب الـفـريـقـان نـقـاط ا
وال مـغـلـوب وبـهـذا الـتـعادل اوصل
الـــصـــقــور الـى الــنـــقـــطــة   45 في
وصـافـة الـتـرتـيب  بـيـنـمـا بلـغ نفط
ــركـز مــيــســان الــنــقــطــة  34 فـي ا

اخلامس.
ومـن جــــهــــة اخــــرى ســــقط فــــريق
بـرشـلونـة في فخ الـتـعادل الـسـلبي
أمــــام فــــريق هــــويــــســــكــــا ضــــمن
مـــنـــافـــســـات اجلـــولـــة الــــثـــانـــيــة
والــثالثـ  من الــلـيـجــا في مـعـقل

األخير ملعب ألكوراز.
وبــهــذا الـتــعــادل يــرفع بـرشــلــونـة
رصـيده إلى النقطة  74 في صدارة
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نــفت اإلدارة الـذاتــيـة لـشــمـال وشـرق
ســوريـا وجـود أي اتــفـاق مع الـعـراق
ــوضــوع مـعــتــقـلي في مــا يــتـعــلق 
تـنظيم داعش في وقت افادت مصادر
بــتــســلـم الــعـراق  200 مـن عــنــاصـر
ـتحـدث الرسـمي باسم داعـش. وقال ا
دائـرة العالقـات اخلارجـية في اإلدارة
الـــذاتـــيــة لـــشـــمــال وشـــرق ســـوريــا
(كــردسـتـان سـوريــا) كـمـال عـاكف في
ــــــواقع بــــــيــــــان امـس إن (بـــــعـض ا
واجلـهات اإلعالميـة تداولت خـبر عقد
اتــفــاق مـع اجلــانب الــعــراقي في مــا
ــوضـوع مـعــتـقـلي تــنـظـيم يــتـعـلق 
ــوجــودين لــدى داعـش وعــوائــلــهـم ا
اإلدارة الــذاتـيـة) وأضـاف (في الـوقت
الـذي نـؤكـد عـدم صحـة هـذه األخـبار
فـإنـنا نـعلن بـشـكل رسمي عن لـقاء 
بـــــ وفـــــد رســـــمي مـن حـــــكـــــومــــة
اجلـــمـــهـــوريــة الـــعـــراقـــيـــة ودائــرة
الــــعـالقـــات اخلــــارجــــيــــة في اإلدارة

الــذاتــيــة لــشـمــال وشــرق ســوريـا 
الـــتــبــاحـث خالله بــوضـع الالجــئــ
ــوجـودين في ـدنــيـ ا الــعـراقــيـ ا
مــنـاطـق اإلدارة مـنــذ سـنــوات الـذين
يـــــزيـــــد عـــــددهـم عن  30 ألـف الجئ
والــذين ال صـلـة لــهم بـتــنـظـيم داعش
اإلرهـابي وهـؤالء الالجـئـون مـوزعون
بـ مـخـيم الهـول ومـنـاطق أخرى من
مــــنـــاطق اإلدارة الــــذاتـــيـــة).واوضح
عــاكف إنه (في إطـار الـتـبـاحث سـجّل
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ـدانـة الــثـانـيـة).وبـيّن أن األولى و 8  أحــكـام غـيـابـيــة بـحق ا
(احملـاكم ال تـزال تنـظر في الـقـضايـا احملـالة الـيهـا من مـكتب
فتش الـعام إلصدار األحكـام القضائـية بحقـهما مؤكداً أن ا
حاسبة اخملالف للقانون مهما كانت درجتهم كتب مـاضٍ  ا
).وأشار ـواطنـ ـال الـعام وحـقوق ا الـوظيـفيـة حـفاظـاً على ا
ـدانـتــ سـاهـمـتــا بـالـتــزويـر والـتالعب في الـغــزّي الى أن (ا
فتش العام أضابير  36 عقـاراً في كركوك وقد فتح مـكتب ا
واطن ثالث  قضـية مختلفة بـحقهما لغـرض إعادة حقوق ا

أو الدولة ومنع التالعب بها).
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الــغــزّي عن مـجــمــوع األحـكــام الــقـضــائــيـة الــصــادرة بـحق
مـوظفـت في مـديريـة الـتسـجيل الـعقـاري في كركـوك واللـت
تـمت إدانتـهـمـا من قبل الـقـضـاء.وقال الـغـزّي في بـيان تـلـقته
ــدانـتــ الــهـاربــتـ (أ.م.ب) و(ن.م.ر) (الـزمــان) امس أن (ا
وكـانتـا تـعـمالن في مديـريـة الـتسـجـيل الـعقـاري في كـركوك
ـخـالـفـة الـقـانـون خالل فـتـرة عـمـلـهـمـا من سـبق أن قـامـتـا 
خالل التـزوير والتالعب بـأضابيـر العقـارات األمر الذي دفع
دانة اجلهـات القضائية الى إصدار  12 حكـماً غيابياً بحق ا

دني ينتهون من اطفاء محطة وقود البنوك ببغداد  »UHÞ¡∫ رجال الدفاع ا


