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ي للـقضاء نـاسبـة اليـوم العـا
ــرأة أجـرى عـلـى الـعــنف ضــد ا
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مـســرور الـبــارزاني امس زيـارة
الى أحد مراكز إيـواء النساء في
مـدينـة أربـيل. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (رئــــــــيس
احلـكـومـة بـرفــقـة وزيـرة الـعـمل
والشؤون االجـتماعـية كويـستان
ـركز ووقف محـمـد زار أقـسـام ا
عـلى مـتــطـلـبـاتـه ووجه بـتـأمـ
احـــتــيـــاجـــاته الالزمـــة بـــعــد أن
استمع الى كـلمات الـقاطنات في

مـعـدل الـبـطـالـة بـ الـشـباب 25
ئـة). وتضـيف ويـليـامز أنه في ا
ــتــكــررة (بــالــرغم مـن الــوعــود ا
الـــتـي أطـــلـــقـــتـــهـــا احلـــكـــومـــة
تـظاهرين في واعترافـها بـحق ا
الــتــعــبـيــر عن رأيــهـم وإعالنــهـا
زيد إصالحات تتـضمن تـعيـ ا
ـدنــيــ في الـقــطـاع الــعـام من ا
وإصالح الـــنـــظـــام االنـــتـــخـــابي
وتغـيـيرات واسـعـة في الوزارات
والـــــقــــطـــــاع احلــــكـــــومي فــــإن
الـتظـاهـرات ال تـزال مـتـواصـلة).
وفي شــــــأن مـــــتـــــصل أصـــــدرت
مـفــوضــيــة حـقــوق االنــسـان في
الـــعــراق امس االثـــنـــ بــيـــانــاً
وثقت فيه أحداث التظاهرات في
بـــغـــداد وعـــدد من احملـــافـــظـــات
لــلـمــدة من احلــادي والــعــشـرين
حـــتـى الـــرابع والــــعـــشــــرين من
ـفوضية الشهـر اجلاري.وقالت ا
في بيان إنه (استـمراراً في مهام
فـوضـية الـرصديـة في مـتابـعة ا
ســاحــات الــتـــظــاهــر في بــغــداد
واحملــــــافـــــظــــــات أشـــــرت فـــــرق
ــفــوضــيــة مــا يـلـي: اســتــمـرار ا
ـفــوضـيــة بـتـأشــيـر اســتـخـدام ا
فرط من القوات األمنية العنف ا
ا أدى إلى استـشهـاد متـظاهر
فـي بــــــــغــــــــداد وإصــــــــابــــــــة 68
واسـتشـهـاد سـبـعـة  مـتـظـاهرين
في محافظة ذي قار قرب جسري
الزيـتون والـنـصر وإصـابة 131
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ـعـلـم الـعـراقـي دعت نـقابـة ا
الكات الـتربـوية امس االثنـ ا
والــتــعــلــيــمــيـة الـى االســتــمـرار
بــالـتــظــاهــر الـســلــمي وتــنــظـيم
تــظــاهـــرة مــوحــدة تـــنــطــلق من
فـروعـهـا في بـغـداد واحملـافـظات
يـوم غـد  االربـعــاء عـنـد الـسـاعـة
الـثــالــثـة ظــهـرا.وعــزت الــنـقــابـة
دعوتـهـا هذه الى عـدم اسـتجـابة
طالب احملتج وعدم احلكومة 
ـواقف وزارة التـربية قنـاعتـها 

ازاء التظاهرات. 
ونشرت صـحيفـة ديلي تلـيغراف
راسـلـتـها الـبريـطـانـية  تـقـريـرا 
في الــعــاصــمــة األردنــيــة عــمــان
تــنـــاولت فـــيه الـــتــظـــاهــرات في
الـــــعـــــراق الـــــتـي أســـــفـــــرت عن
اســـتـــشــــهـــاد الـــعـــشـــرات خالل
األســــابــــيع األخــــيــــرة.وتــــقــــول
الصـحـفـية إن (الـشـرطـة واجهت
ـتظـاهـرين بـالـرصـاص والـقوة ا
ـمــيـتــة خــاصـة في الــعـاصــمـة ا
بـغــداد والـنــاصــريـة رابع أكــبـر
ــدن الـــعــراقــيـــة).وتــضــيف أن ا
(الشـرطة أطـلـقت الرصـاص على
تظاهرين الذين كانوا يقطعون ا
ـتــجـهـة إلى مـيـنـاء أم الـطـريق ا
ـــنــفــذ الـــبــحــري قــصـــر  وهــو ا
الوحيد على اخلليج الذي تصل
عـبــره أغــلب الــواردات الـطــبــيـة
والغذائية ويعـد منفذا لصادرات
الـــــبالد مـن الــــنـــــفط). وتـــــقــــول
مراسـلة اجلـريدة سـارة ويلـيامز
إن (الـتــظـاهـرات الــتي بـدأت في
ــــاضـي تــــوســـــعت الـــــشــــهـــــر ا
واكــتــســبت زخــمــا كــبــيــرا وإن
قـطاعـا كـبـيـرا من الـعـراقـي من
مختلف التوجهات ورجال الدين
يـــشــــاركـــون فـي الـــتــــظـــاهـــرات
نـاهـضـة لـلفـسـاد).وتـشـير إلى ا
ــتـــظــاهـــرين تـــوحــدوا في أن (ا
مـــطــالـــبـــهم بـــعــدمـــا خـــذلـــتــهم
احلكومـة فرغم الـثروة الـنفـطية
الـتـي تـمــتـلــكـهــا الـبالد يــعـيش
مواطن عراقي من ب كل خمسة
حتت خط الــفــقــر بـيــنــمــا يــبـلغ

واستشهاد ثالثـة متظاهرين في
مــحــافــظــة الــبــصــرة/ام قــصـر
وإصــابــة تــســـعــ  مــتــظــاهــراً
بسـبب التـصادمات الـتي حدثت
بـــــــ الـــــــقـــــــوات األمـــــــنـــــــيــــــة
ـتـظــاهـرين) مـضـيــفـة انـهـا( وا
أشرت اعـتـقال 93 متـظـاهراً في
محـافظـة بـغداد أطـلق سراح 14
منهم واعـتقال 38 متظاهراً في
مــــحــــافــــظــــة الــــبــــصـــرة و 22
متظـاهراً في مـحافـــــظة ذي قار
و 34 مــتــظــاهــراً في مــحــافــظــة
كربالء) وتابعت انها(وثقت قيام
ـــتــظــاهـــرين بــضــرب عــدد من ا
الــــقــــوات األمـــنــــيــــة بــــقـــنــــاني
ـــولــوتـــوف وبـــحــرق عـــدد من ا
ـبــاني واحملــال الـتــجــاريـة في ا
ساحـة اخلالني وشـارع الرشـيد
في بـغداد وحـرق مـبـنى مـديـرية
الـــعـــشـــائــــر في ذي قـــار وغـــلق
الــطـرق أمــام حــقــول الـنــفط في
مـــحــافـــظـــات مـــيــســـان وواسط
والبـصـرة وغـلق ميـنـاء أم قـصر
وبـعض اجلــســور احلـيــويـة في
عـدد من احملـافــظـات واسـتـمـرار
دارس غـلق عـدد من الـدوائـر وا
واجلـــامــــعـــات فـــيـــهــــا بـــســـبب
اإلضـراب).  وافـاد مـصـدر امـني
في مـحــافـظــة ذي قـار بــأن قـائـد
شرطة احملافظة محمد القريشي
 أصــــدر أمــــراً بــــســــحب قــــوات
الـــــــــشـــــــــغـب مـن الـــــــــشــــــــوارع
واستبـدالهـا باخرى.وأوضح أن
(الـقـريـشي وجه بـتـكـلـيف قـوات
الـــنــجـــدة والــشـــرطـــة احملــلـــيــة
ـيــدانــيـة). مــتـابــعــة األوضــاع ا
وكـشف مــصـدر امــني عن اخالء
احملــال الــتــجــاريــة قــرب جــســر
االحرار وسط بـغداد حتـسبا من
عـــــمـــــلــــــيـــــات احلـــــرق.واوضح
ــصــدر إن (ضــربـــا مــتــقــطــعــا ا
لــلـــقــنـــابل الـــدخــانـــيــة مع رمي
باالحجار تشهـدها منطقة حافظ
الــقـــاضي ومـــقــتـــربــات جـــســر
االحــــرار).وأكــــد أن (اصــــحــــاب
نطقة احملال التجاريـة في تلك ا
بــدأوا بـــتـــفــريغ مـــخــازنـــهم من
ـوجودة حتـسـبا من البـضـائع ا

احتراق البنايات واحملال).

UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك االمريكية
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رجـحت هيئة االنـواء اجلوية والرصد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل ارتفاع
درجـات احلـرارة قلـيال الـيوم الـثالثاء
ـنـطـقتـ الـوسـطى واجلنـوبـية. في ا
وجـاء في تـقريـر للـهيـئة اطـلعت عـليه
ــــرجح ان (الـــــزمــــان) امس ان (مـن ا
ــنـطــقــتــ الــوسـطى يــكــون طــقس ا
واجلـنـوبـية صـحـوا الى غـائم جزئي,
( ودرجـــات احلـــرارة تـــرتـــفع قـــلـــيالً
مـــشـــيــرا الى ان (الـــريـــاح ســتـــكــون
مـتـغيـرة االجتاه خـفيـفة الـسرعـة عدا
نطـقة الوسطى االقـسام الغربـية من ا
فـتـكون الـرياح فـيـها جـنوبـيـة شرقـية
خفيفة الى معتدلة السرعة ) وبحسب
نـطقة الـشمـالية الـتقـرير فإن(طـقس ا
سـيكـون اليوم غـائما جـزئيا وال تـغير
فـي درجات احلرارة ,والـرياح متـغيرة
االجتــاه خـفــيـفـة الــسـرعــة ). وبـلـغت
درجــة احلــرارة الـصــغـرى في بــغـداد
امس  8 درجـات والعـظمى  22 درجة
ـيــا  ارتــفــعت حــصــيــلـة مــئــويــة.عــا
ضـحايا االنهيارات األرضية في كينيا
بـسـبب فـيـضـانـات وأمـطـار غـزيــــــرة
.وقال حاكم إلى  43قتيلًا امس اإلثن
إقــلــيم ويــست بـوكــوت (غــرب) جـون
لـونـيانـغـابو لـصـحفـيـ إنه (ال يزال
هـنـاك عدد غـيـر محـدد من األشـخاص
ــفــقــودين).وأشــار إلى أن فـي عــداد ا
(الـفـيـضـانـات واالنـهـيـارات األرضـيـة
تـسـبـبت فـي نـزوح آالف األشـخاص).
ووجـه الـــرئـــيس الـــكـــيـــني أوهـــورو
كـينـياتـا بنشـر فرق إنـقاذ من مـختلف
ا في الـوكاالت األمنـية واإلنسـانية 
ذلك قـوات الـدفـاع الـكـينـيـة والـشـرطة
الــوطــنـيــة; لــلـحــد من اخلــســائـر في
ـاضي افادت األرواح.ويـوم الـسـبت ا

صـحيفة ديـلي نيشن الكـينية نقال عن
الـسـلطـات احمللـية في مـقاطـعة وست
ــصــرع  24شـــخــصًــا من بـــوكــوت 
بـــيــنــهم  7أطـــفــال إثــر االنـــهــيــارات
األرضـيـة قـبل اإلعـالن عن احلـصـيـلة
اجلــديـــدة.وتــســبــبت الـــفــيــضــانــات
واألمـطـار الغـزيـرة في كـينـيـا بتـدمـير
مـنازل واقـتالع أشجـار كمـا اجتاحت
جـسرًا وطرقًا ما تسبب في اختناقات
مـرورية شـديدة عـلى الطـرق السـريعة
الـرئيسة. وفي فـرنسا قالـت السلطات
إنــهـــا عــثــرت عــلى أربـع جــثث بــعــد
ســيـول عـارمــة جتـتـاح جــنـوب شـرق
ـاضي ما الـبالد مـنـذ يـوم اجلـمـعـة ا
أســـفـــر عـن خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة في
ـنطـقة.واكـدت شرطة مـنطـقة فار في ا
بـيان إنها عثرت عـلى جثة قرب مدينة
مــوي الــواقــعــة بــ مــديــنــتي نــيس
ومــرسـيـلـيـا وأنـهــا عـثـرت عـلى جـثـة

أخـرى داخل سـيـارة في قـريـة كـاباس
الـــــقــــريــــبـــــة وعــــلـى جــــثـــــتــــ في
ــنـطــقـة قـد تــنـورين.وكــانت شــرطـة ا
ذكـرت في بيان سابق أن شخصا آخر
عــمـره  77عــامـا مـفـقــود مـنـذ صـبـاح
الـسـبت في مـنـطـقـة سـان أنـطوان دي

فار. 
وفـاضـت أنهـار عـدة فـي جـنـوب شرق
ـا أدى خلسـائـر ضـخـمة إذ فـرنـسـا 
ـيـاه أشـجارا غـرقت مـنـازل وجـرفت ا
وســيـارات وقـوارب.واسـتــمـر سـقـوط
ـنـطـقـة اول امـس األحد األمـطـار في ا
لــكن بـصـورة أقل حـدة. وتـوجه وزيـر
الـداخـلـية كـريـسـتـوف كاسـتـانـير إلى
مـنــطـقـة فـار لـتـفـقـد الـضـحـايـا . وفي
الــيــونــان قـال خــفــر الـســواحل امس
االثــنــ إن شـخــصــ غــرقـا بــعــدمـا
انــقـلب قـاربـهـمــا أثـنـاء رسـوه بـغـرب
الـبالد في ح اجتاحت أمطار غزيرة

وعــواصف رعــديـة الــبالد.واجــتـاحت
الــــعـــواصف غــــرب الـــيــــونـــان خالل
ــاضــيــ لــتــتــســبب في الــيــومـــ ا
فــيــضـانــات وتــعــطـيل حــركــة الــنـقل
الـــبـــحـــري.وقـــال مـــســـؤول بـــخـــفـــر
الـــســـواحل الـــيـــونـــانـي ان(الـــقــارب
ـفقـودين غرق اخلـاص بـالشـخصـ ا
نـتيـجة الـرياح القـوية في مـينـاء بلدة
انـتريـو). وعـثر عـلى جثـتيـهمـا في ما
بــعـد. وقــالت الـشــرطـة إن (أجـزاء من
ـؤدية إلى شبه جزيرة شـبكة الطرق ا
بـيـلـوبـونـيس قـطـعت بـسـبب األمـطار
دنية الـغزيرة).وحثت هيئة احلماية ا
السلطات احمللية على البقاء في حالة
تـأهب. وتـلـقت إدارة اإلطـفـاء عـشرات
ـياه من مواقع في الـبالغات لـسحب ا
دارس سـاعـت في حـ تـأجل فـتح ا
نـطاق أثينا امس االثـن بسبب سوء

األحوال اجلوية.
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عُـثــر عـلـى جـثــة أحـد احملــاربـ
القـدامى في الـبحـريـة األمريـكـية
داخل شــقــته في مــديــنـة داالس
في واليـة تـكــسـاس لـيــتـبـ أنه
متوفى مـنذ ثالث سـنوات.وقالت
أسـرة رونــالـد واين وايت إنــهـا
أبـلـغت الـسلـطـات عن غـيـابه في
مــنــاســبــات عــديــدة.واكــتــشــفت
اجلـــثــــة خالل الـــتــــدقـــيق حـــول
ــــــــســـــــتـــــــأجــــــــرين الــــــــذين ال ا
ــيــاه في شــقق يــســتــخــدمــون ا
مـــجـــمـع ســـكـــني فـي مـــنـــطـــقـــة
ــوظــفـون ديــســوتـو.وقــد عــثــر ا
الـذيـن كـســروا بـاب شــقــته عـلى
ـطــبخ.وعــمل وايت جـثــته فـي ا
الــذي كــان يــبــلغ من الــعــمــر 51
عام  2016 مقـاوال مـنذ مـغادرته
الــبــحــريـــة األمــريــكــيــة .وعــاش
ـفــرده بــعـد طالقـه من زوجـته
وسـافــر كــثـيــرا خـارج الــواليـات
ـتـحـدة لـلـعـمل. وقـالت والـدته ا
دوريس سـتـيــفـنـز الــتي تـعـيش
في لونغ آيالند في نـيويورك إن
ابنـهـا كان يـتـصل بهـا بـانتـظام
ـاته تـوقــفت قـبل ثالث لـكن مـكــا
سنوات.كـما أضافت أنـها أبلغت
عن اخـــتـــفـــائه في عـــدة أقـــســام
لـلـشـرطـة لـكن قـيل لـهـا إنه بـالغ
وإن طبـيـعـة عمـله كـانت تـتـطلب
السفر بشكل متكرر ودائم لذا ال
ـــكـن فـــتـح حتـــقــــيق عــــلى أنه
شـخـص مـفــقـود. وقــالت حملــطـة

(دبلـيو إف أي أي) الـتـلفـزيونـية
ســؤالي األكـــبــر هـــو كــيف كــان
ابني قـد مـات في تلك الـشـقة وال
? لــقـد عـانـيت أحـد يـعــرف شـيـئـاً
طـويال كل تــلك األيـام ألن ال أحـد
كـــان يــــريـــد أن يـــســــاعـــدني في

العثور عليه.
وتـــقع شـــقــة وايـت في الـــطــابق
الـــثــــالث في الــــركن الـــشــــمـــالي
الــغــربـي من اجملــمع الـــســكــني
وكـانت مــعـزولــة تـمـامــا وكـانت
ـا جـمـيع نــوافـذهـا مـغــلـقـة ور
هذا مـا يفسـر كيف أن جـسده لم
يكتـشف لفـترة طـويلـة.وقال بيت
شولـت احملقـق في إدارة شـرطة
ديـسـوتــو إن اإليـجـار الــشـهـري
لــلــشـــقــة كــان يُــدفـع بــشــكل آلي
ومـنـتـظـم من حـسـاب وايت لـدى
صــــنـــدوق الــــتـــقــــاعـــد اخلـــاص
بــالــبـــحــريــة.وأضــاف أن إحــدى
اجلارات اشـتـكت منـذ عـام من
تـسـرب عـبـر سـقف شـقـتهـا لـكن
لف فريق صيانـة اجملمع أغلق ا
عــنــدمــا تـــوقف الــتــســرب.وقــال
ـكـنـني قوله احملقـق شولت مـا 
إنه من الــــواضح أنـه حـــ دخل
الـضــبـاط إلـى شـقــة وايت كـانت
جـثــته هــنـاك لــفـتــرة من الـوقت
والـــوضع الـــذي وجـــدنـــا عـــلـــيه
الشـقـة ال يوحي بـحـدوث أي أمر
ـزيـد ـقـرر إجـراء ا مـريب. ومن ا
من الـــفــحــوصـــات عــلـى اجلــثــة
لـــتـــحـــديـــد ســـبب الـــوفـــاة قـــبل
تسليمها ألسرته إلقامة جنازته.
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عـقـد وزراء اخلارجـيـة العـرب في مـقر
اجلــامـعــة الـعــربـيــة بـالـقــاهـرة امس
اجـتماعاً طارئا برئاسة العراق لبحث
سـبل مواجهة القـرار األمريكي األخير
بــــشــــأن شــــرعــــنــــة االســــتــــيــــطــــان
اإلســرائــيـلي.ودعــا وزيــر اخلـارجــيـة
مـحـمـد علي احلـكـيم في كـلـمة الـقـاها
خـالل االجتـمـاع الـدول الـعـربـيـة الى
(الـسعي لبلـورة موقف دولي مناهض
لــلــتـوجه االمــريـكـي) مـؤكــدا (مـوقف
الـــعــراق الــثـــابت بــشـــأن الــقـــضــيــة
الـفلـسطيـنيـة). وكان احلكـيم قد بحث
مع االمــ الـعـام لـلـجـامـعـة الـعـربـيـة
احـمد ابـو الغـيط قبيل عـقد االجـتماع
مـــحــاور اجلــلــســة. ويـــتــضــمن نص
الـبـيـان اخلـتـامي لـالجـتـمـاع (حتـذير
الـوزراء من النهج الـذي تتبعه اإلدارة
األمــريـكــيـة بـاتــخـاذ قــرارات احـاديـة
مـخــالـفـة عـلى نـحـو فـاضح لـلـقـانـون
ــتــحـدة ذات الــدولي وقــرارات األ ا
الـصلـة بالقـضيـة الفلـسطـينيـة ويعد
تـــهــديــداً حـــقــيــقـــيــاً لألمـن والــســلم
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط
والــعـالم واسـتــهـتـارا غـيــر مـسـبـوق
ـنــظـومــة الـدولــيـة الـقــائـمــة عـلى بــا
الـقـانون الـدولي وااللـتزام به) ويـؤكد
الـوزراء في قرارهم اخلتامي (إدانتهم
تحدة الذي ورفضهم لقرار الواليات ا
أعــلــنه وزيـر خــارجــيـتــهــا بـاعــتــبـار
االسـتـيـطان اإلسـرائـيلي في األراضي
الـفــلـسـطـيـنـيـة احملـتـلـة عـام  1967ال
يــخـالـف الـقــانـون الــدولي عـادين أن
هــذا الـقـرار بــاطالً والغـيًـا ومــخـالـفـة
تحدة يثاق وقرارات األ ا صريحة 
وانه مـحـاولـة مـبـيـتـة لـشـرعـنـة ودعم
االسـتيطـان اإلسرائيـلي من شأنها أن
بادرة الـسالم العربية جتـحف فعال 
الـتـي تـنص عـلى انـسـحـاب إسـرائـيل

ـركــز). وخـاطب الــنـسـاء داخلمحمد القريشي  ا
ـــركــــز بــــالـــقــــول (رأيتُ أن من ا
األفــــضل أن أبــــادر بــــزيـــارتــــكن
ـطالـبكن عن قرب ولن واستمع 
ناسبة). اكتفي بإصـدار كلمة بـا
وأضـاف (نـريــد مـجـتـمــعـاً يـنـبـذ
الـعـنف بـأشـكـاله كـافـة وأال يـتم
الـتــركــيـز عــلى حــمـايــة الـنــسـاء
فحـسب بل يـتـعـ تأمـ حـقوق
الـنـسـاء ومـسـتـقـبـلـهن في شـتى
مـجــاالت احلـيـاة وهــذا مـرهـون
بـــالــقـــوانـــ وطــريـــقـــة تـــعــامل
ــــرأة غــــيـــر أن اجملــــتــــمع مـع ا
احلكومة لن تدخر جهداً في هذا

الصدد).

الـقـوة القـائمـة بـاالحتالل إلى خـطوط
وإقــامـــة دولــة فــلــســطــيــنــيــة 1967
مـــســتـــقــلــة وعـــاصــمـــتــهـــا الــقــدس
الــشـرقــيـة).ويــدين الـبــيـان اخلــتـامي
(الـسيـاسة االستـيطـانية اإلسـرائيـلية
الـتوسعـية غيـر القانـونية بـاعتبار أن
ــسـتــوطـنــات اإلسـرائــيـلــيـة تــشـكل ا
انــتـهـاكــا جـسـيـمــا لـلـقــانـون الـدولي
ـتــحـدة وتــهـدف إلى وقــرارات األ ا
تـقـسيم األرض الـفـلسـطيـنـية).ويـدعو
إلى (حــشــد اجلــهــود الـعــربــيــة عـلى
ــانـات مــســتــوى احلــكـومــات والــبــر
ـدني للـعمل مع ومـنـظمـات اجملتـمع ا
الــشـركـاء الـدولـيـ التـخـاذ إجـراءات
حملـاسـبـة إسـرائيـل على سـيـاسـاتـها
ـــدعــيـــة الــعـــامــة ـــا يــشـــمل حث ا
لـلمحـكمة اجلـنائيـة الدوليـة على فتح
ة االستيطان ودعوة حتقيق في جر
ـفوض السامي حلـقوق اإلنسان إلى ا
سـرعة إصدار قاعدة بـيانات الشركات
ــــســـتــــوطـــنـــات الــــتي تـــعــــمل في ا
اإلسـرائيـليـة والدعـوة إلى مقـاطعـتها
ومــقـاطــعـة بــضـائــعـهـا ومــنع دخـول
ـــســـتـــوطـــنــ إلـى الــدول).ويـــدين ا
الـبيـان(العـدوان اإلسرائـيلي الـهمجي
األخــيــر عـلى قــطــاع غـزة وســيــاسـة
االغــتــيــاالت اإلســرائـيــلــيــة واإلعـدام
خــارج نـــطــاق الــقــانــون واالعــتــقــال
ـــطــالـــبـــة بـــتـــقــد الـــعـــشـــوائي وا
ــســؤولـ اإلســرائــيـلــيــ عن هـذه ا
اجلـرائم إلى احملاكم الـدوليـة).ويحذر
الــوزراء من(اســتــغالل الــغـطــاء غــيـر
الـــقــانـــوني الـــذي تــوفـــره الــواليــات
ـتـحدة لـتـشـجيع إسـرائـيل على سن ا
تـشريعات باطلة وغـير قانونية تهدف
إلـى ضـم غـــــــور األردن وأجــــــــزاء من
الــضـفـة الــغـربـيـة احملــتـلـة وتــكـثـيف
وتــيـرة االسـتـيــطـان وتـهـويــد مـديـنـة
الـقدس وانـتهـاك مقدسـاتهـا والتـأكيد
عـلى أن هذه السياسات من شأنها أن

تــؤجج الــعــنف والــتــوتــر والــصـراع
ـنـطــقـة) مـشـددين عـلى الــديـني في ا
(دعـوة جـمـيع الـدول الـتي لم تـعـترف
ـــســـارعــة بـــدولـــة فــلـــســـطــ إلى ا
بــاالعــتــراف بـهــا واعــتــبـار تــأخــيـر
االعـتـراف بـدولـة فـلـسـطـ ال يـسـاعد
ـنـشـود).ويـعـلن الـبـيـان عن الـسـالم ا
(عــزم الـدول الـعـربـيــة اتـخـاذ مـواقف
سـيـاسـيـة واقـتـصاديـة ودبـلـومـاسـية
ــســتــوى الــثــنــائي ومــتــعــدد عــلـى ا
ـركزية األطـراف للـدفاع عن الـقضـية ا
لالمــة الـعـربــيـة وعن حـقــوق الـشـعب
الـفلسطيـني غير القابـلة للتصرف مع
تـــكــلـــيف اجملــمـــوعــة الـــعــربـــيــة في
نـيويورك والعضو العربي في مجلس
ـــشــاورات األمـن بـــبـــدء اجلـــهـــود وا
ــواجـهـة الــقـرار األمـريـكـي وتـكـلـيف
مــجـالس الــسـفــراء الـعــرب وبـعــثـات
اجلــامـعــة الــعـربــيـة بــالــتـحــرك لـدى
ـؤثـرة حـول الـعـالم لـنـقل الـعـواصم ا

مضام هذا القرار).
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اعـلنت السلطات االيرانية عن افتتاح
مـعبري الشالمجة  –جـذابة امام زوار
قدسـة. ونقلت وكـالة أنباء الـعتبـات ا
ـــديــر الـــعــام لـــلــشــؤون فـــارس عن ا
الــســيــاســيــة واالمــنــيــة واحلــدوديـة
ــحـافـظـة خـوزســتـان رضـا جنـاتي
قـــوله إن (احملـــطــتـــ احلــدوديـــتــ
شـلـمـجـة وجذابـة مـفـتـوحتـان لـعـبور
الــــزوار االيـــرانـــيـــ والــــتـــوجه الى
ـــقـــدســة في الـــعــراق). الـــعــتـــبــات ا
واضـاف ان (عـبـور الـسـلع لم يـنـقـطع
وكان جاريا اال ان عبور الزوار انقطع

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـحث رئيس مـجلس الوزراء عادل
هـدي مع الرئيس التـنفيذي عـبد ا
لـشركـة جنـرال الكـتريك االمـريكـية
ـتجددة جـيروم بـيكريس لـلطـاقة ا
ســبل االســراع بـتــنــفـيــذ مــشـروع
شـبـكـات نـقل الـطـاقة الـكـهـربـائـية
خـالل العـام اجلـاري  مـشـيرا الى
ـشـروع سـيـتـيح تـوفـيـر اكـثر ان ا
مـن ثالثــــــة آالف فــــــرصـــــة عــــــمل
وحتــــســـــ ايــــصــــال الـــــطــــاقــــة
الـكهربائية ألكثر من اربعة مالي
مـــنـــزل. وقــــال بـــيـــان لـــلـــمـــكـــتب
االعـالمي جمللس الـوزراء ان (عـبد

ـهـدي اسـتقـبل بـيكـريس والـوفد ا
ــشــاريع ـــرافق له واكــد دعـــمه  ا
جـنرال الكتريك في قطاع الكهرباء
ومن ضــمــنــهــا مـشــروع شــبــكـات
الـــنـــقل الـــذي تـــنــوي احلـــكـــومــة
الـعـراقيـة تـسريع الـشـروع به هذا
الـــعــام والـــذي يــتـــضــمـن إنــشــاء
واعـادة تـأهيل  23مـحـطة ثـانـوية
ســـــــــعـــــــــة 400/ 132و33/132
ومـحـطـات مـتـنـقلـة وتـوفـيـر اكـثر
مـن ثالثـــة آالف فـــرصـــة عـــمل في
مـــشـــاريع احملـــطـــات الـــثـــانـــويــة
وشـبـكـات النـقل في جـمـيع انـحاء
ــشـروع الــعــراق) مــوضــحــا ان ا
سـيـسهم ايـضـا بـ(فك االخـتنـاقات

ودعم الــشـبـكــة لـتـحــسـ ايـصـال
الـطاقة الكهربـائية ألكثر من اربعة
مـاليـ مــنــزل فـي جـمــيـع انــحـاء
الـــعـــراق الى جــانـب ضخ مــوارد
كــبـيــرة في االقــتـصــاد احملـلي من
خالل الـعـقـود الـثانـويـة لـلتـنـفـيذ)
بــدوره اعــرب بـيــكــريس عن (عـزم
ـيـة جـنـرال الـشــركـة إنـشـاء اكـاد
الـكتـريك للـشبـكات وبـالتـعاون مع
وزارتـي الــكـــهـــربـــاء والـــتـــعــلـــيم
الـــــعـــــالي) مـــــوضـــــحـــــا ان هــــذه
ـــيـــة (ســـتــتـــولى تـــدريب االكـــاد
وتـــخــــريج الـــعـــديــــد من الـــطالب
ـهنـدس و تـهيـئتـهم لالندماج وا
فـي سوق الـعـمل) .وحـضـر الـلـقاء

الـسـفيـر الـفرنـسي بـرونو اوبـير 
ووزيـر الكهـرباء ومسـتشار رئيس
مـجـلس الوزراء. عـلى صـعيـد آخر
نـــفى مـــصـــدر في مـــحـــافـــظــة ذي
قـارامس صـحة مـا تـردد عن زيارة
ـهـدي الى احملـافـظـة. وقـال عــبـد ا
ــصــدر في تــصــريح ان (االنــبـاء ا
الــــتي حتـــدثت عـن زيـــارة رئـــيس
الـــوزراء بــرفـــقـــة امــ واعـــضــاء
مـجـلس الـوزراء وقـادة عـسـكـري

الـى احملافظـة عارية عن الـصحة).
وتــصـاعـدت حـدة الـتـظـاهـرات في
اضي الـناصرية خالل اليوم ا
مـا اوقـــع ثالثـة شـهـداء وعـشرات

واجلرحى .
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اعلـنت وزارة االتصاالت عن توفر مئات الدرجات الشاغرة
الك الـدائم.واوضــحت في بـيـان امس ان لـلــتـعـيـ عــلى ا
دة  20  يـوما) مشيرة (التـقد على الـوظائف سيسـتمر 
ـــوقع االلــكـــتــروني الى ان (الـــتــقــد يـــكــون عـن طــريق ا
حــصـرا).وشــمـلـت الـوظــائف خـريــجي اقــسـام الــهـنــدسـة
بـاخـتـصــاصـاتـهـا اخملـتـلــفـة والـقـانـون والـلــغـة االنـكـلـيـزيـة
واالدارة واالقـــتـــصـــاد. في غـــضـــون ذلك ضـــجت مـــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي امس  بـالــتـعـلـيـقـات الـنـاقـدة لـقـرار
تـمـلـيك االراضـي لـلـمـتـجـاوزين . وعــد نـاشـطـون مـثل هـذا
ـال العام وليس حال القـرار (تشجيـعا على الـتطاول على ا
ألزمـة الـسـكن) مـطـالـبـ احلـكـومـة بـ(الـبـحث عن وسـائل

منـطقية حلل االزمات التي يعـانيها ابناء الشعب). واوضح
دن سـتشمل بـقانون مصـدر ان االراضي الواقعـة خارج ا
تـمــلـيك اراضي الــدولـة الــذي اعـلـنــته احلـكــومـة اول امس
ـدن التي ال صـدر ان (األراضي الـواقـعة خـارج ا .وقـال ا
تتـجاوز على التصـميم األساسي للـمدن واالحياء الـسكنية
والـتي ال تـقع ضـمن خـطـوط مـشـاريع الـكـهـربـاء والـصرف
الـصـحي والـنـفط أو مـشـاريع الـطـرق واجلـسـور الـرئـيـسـة
سيـتم إخضـاعـها لـقانـون تمـلـيك اراضي الدولـة).واضاف
ان (القـرار سيستفيد منه سـكان البصرة أكثر من غيرهم
أما بـغداد فإن أغلب العـشوائيات داخل منـاطق سكنية وال
ــكن فــصل قـطـع األراضي) مـشــيــرا الى أن (ضـواحي

العاصمة ستستفيد من القرار). 

ــدة بـعـد زيــارة األربـعــيـنـيــة لـكــنـهـا
اســــتـــؤنــــفت مــــرة اخــــرى حـــيث ان
االمـكانيـة متوفـرة في الوقت احلاضر
ـراجعـة احلـدود مـصطـحـب لـلـزوار 
مـعهم الـوثائـق الالزمة كـجواز الـسفر

وتاشيرة الدخول).


