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اشـاد مجلس محافظـة النجف بتجاوب
رئـــيس الــوزراء حـــيــدر الــعـــبــادي مع
ــسـؤولـون الــقـضــايـا الــتي طـرحــهـا ا
احملـلـيـون  خالل زيـارته الى احملـافـظة
امـس  مؤكـداً ان رئـيس الوزراء تـعـهد
بــتـذلــيل جـمــيع الــعـقــبـات الــتي تـقف
حـائالً دون حتـسـ اخلـدمـات . وقالت
عـضو اجملـلس سهـام احملنـة لـ(الزمان)
امـس ان (زيارة الـعـبـادي كـانت مـفـيدة
شكالت التي تعانيها اذ طـرحنا عليه ا
احملــافــظـة وتــعــهـد بــحــلـهــا جــمـيــعـاً
بـإسـتـثنـاء الـتعـيـيـنات)  مـوضـحة ان
(الــعــبــادي جتــاوب مع طــلــبــنــا بــحل
ـطـار ووافق عــلى ان تـكـون مــشـكـلــة ا
الواردات للمحافظة لكنه اشترط تعي
ــقــبــلـة ادارة جــديــدة له خالل االيــام ا
). وكان العبادي قد تتولى االمور عملياً
اصــدر امـراً في وقـت سـابق بــتـنــحـيـة
طار واسـتبدال االدارة وفي اثر مـدير ا
ذلـك اصــدر مــجــلس احملــافــظــة قــراراً
ـاثالً غـيـر ان االدارة الـسابـقـة التزال
تمارس مهانها. واشارت احملنة الى ان
(الـعبادي وافق على عـملية منح اراض
ـستحقـة والسيما الـصحفي لـلفئات ا
اال انـه اقتـرح ان يكـون االمر عـبارة عن
مـجمعات سكنية يتوالها مستثمر لتعم
الـفائدة )  مـضيفـة ان ( رئيس الوزراء
وافق عـلى طـلـبـات كثـيـرة  لـلمـحـافـظة
ـسـتـشـفى مـنــهـا اسـتـكـمـال مــشـروع ا
ـاني  وانشـاء جسـر الرضـوية  على األ
نـذرية ومشـروع ماء احملـافظة طـريق ا
الـــكــبــيـــر ومــشـــروع اجملــاري وابــدى
تـرحـيـبه ايـضاً بـنـقل الـصالحـيات الى
احملــافــظــات)  مـؤكــدة ان ( الــعــبـادي
ابـــدى اهــتـــمــامه بـــتــحــســـ الــواقع
الــــتــــبـــــروي في احملــــافــــظــــة اســــوة
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يسـتأنف مـجـلس النـواب جلـسته
اليـوم االثنـ بعـد اخفاقـه مجددا
بــتــمــريــر قــانــون مــوازنــة الــعـام
اجلــاري بــســبـب تــهــديــد بــعض
الكتـل السيـاسيـة باالنـسحاب من
اجللـسـات في حـالة عـدم تـضـم
ــــــنـــــــاطق احملــــــررة حــــــقـــــــوق ا
نتـجة للـنفط. وقال واحملافظـات ا
الــنـــائب عـــبــد الـــهــادي مـــوحــان
ان اجنز لـ(الزمان) امس ان (البر
بـرئــاســة ســلــيم اجلــبـوري خالل

اجلـلـســة االولى مـنـاقــشـة قـانـون
مجـلس الـنواب وتـشـكـيالته كونه
ـهـمــة الـتي حتـدد من الـقـوانــ ا
ــان ــرتــبــطــة  بــالــبــر اجلــهــات ا
وكذلك الدور الرقابي والسيما انه
ــكـمل لــلـنــظـام الــداخـلي اجلـزء ا
حتى يـعـمل ضـمن قـانـون وفق ما
جـاء بـالـدســتـور) مـشـيـرا الى ان
(اجلــلـــســـة الــثـــانــيـــة تــضـــمــنت
وازنة حيث قدم احتاد موضوع ا
القـوى العـراقـية مـطـلب يهـدد فيه
بــاالنـــســحـــاب اذا تــمـت الــقــراءة
االولى لـــلـــقـــانـــون) مـــبـــيـــنــا ان

تــوجــد اســبــاب حــقــيــقــيــة لــهـذا
ا كما يشاع بوجود وضوع وا ا
صفقة مع مثـنى السامرائي) على
حــــد تــــعــــبــــيـــره. مــــشــــيــــرا الى
(التصـويت على قرار يـدين القرار
الــــصـــادر مـن رئــــيس الــــواليـــات
ــتــحـدة بــشــأن الــقــدس ويــعـده ا
اسـتــفــزازيــا لـلــســلم واالمن كــمـا
ـان عــلى  قــرار اخـر صـوت الــبــر
ـعـنـيـة بـتـسـهـيل يـلـزم اجلـهـات ا
اجــــراءات تــــصــــديــــر الــــكــــتــــاب
الـعـراقـي) مـشـيــرا الى انه (تـمت
منـاقـشة تـعـديل قـانون الـغـرامات

ـية التي سابق الى الشـركات الـعا
تـقـوم بـتـطـويـر احلـقـول الـنـفـطـية
بــبـــنــاء مـــدن نــفـــطــيـــة في كل من
محـافظـات البـصرة ومـيسان وذي
قـــار وواسـط والـــنــــجف وكــــربالء
وغـيـرهـا وفق تـصـامـيم مـعـمـاريـة
عصـريـة وحديـثـة تضم اجملـمـعات
السـكـنيـة  واخلدمـيـة والتـرفـيهـية
سـتوصـفات راكـز الصـحيـة وا وا
ــــــدارس وريــــــاض االطــــــفــــــال وا
والـسـاحـات الـريـاضـيـة وغـيـرها)
موجـها (بـتـخصـيص قطع اراضي
ســكـنــيــة لــلــعـامــلــ في الــقــطـاع
الــنــفـــطي لــتـــشــيــد مــســـاكن لــهم
ولـــعـــوائــــلـــهم من أجـل تـــطـــويـــر
الــصــنــاعـة الــنــفــطــيــة والــغــازيـة
والــــعــــمل عــــلـى زيــــادة االنــــتـــاج
ـالــيـة دعـمـا وتـعـظــيم االيـرادات ا
لالقـتـصـاد الـوطــني الـذي يـعـتـمـد
عـلى ذلك)  واوضح الـلــعــيـبي ان
(مـشــروع اجملــمع الــســكــني الـذي
يــــشــــيــــد عـــــلى أرض الــــشــــركــــة
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)  مــبـــيــنـــا ان ( الـــهــدف من دو
شروع هـو  بنـاء وحدات سكـنية ا
عـــمــــوديـــة وفق قــــانـــون هــــيـــئـــة
االستثمـار الوطنية رقم  13 لسنة
 2006 وتـعديـالته حـيث سـيشـمل
بنـاء وتـشـيد  453 وحدة سـكـنـية
سـاحات مـختـلفة وذلـك التاحة و
الـفــرصــة لـلــعـامــلــ في الـشــركـة
الخـتـيـار مـايـتــنـاسب مع قـدراتـهم
الـية واالجـتمـاعية )  وتابع انه ا
لحة في تطلبات احلاجة ا (نظراً 
تـــوفـــيـــر ســكـن الئق لـــلـــضـــيــوف
ولــلـمــســؤولـ أوعــزنــا بــتـنــفــيـذ
مـشـروع قـصـر الـضـيـافـة  لـتـوفـير
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـكن واالقـــامـــة
ـا يـنـسـجم مع حـجم والـضـيـافة 
هم) ومكـانة هـذا القطـاع ودوره ا
ـشروع يتألف من منوها الى ان (ا
 6 طوابـق ويضم  38 غرفـة تـنـفذ
وفق مــواصــفــات فــنــادق الــدرجـة
االولى كـــمـــا ســـيـــوفـــر اإليــرادات
ـالــيــة ويـقــلل من حــجم اإلنــفـاق ا

والهدر). 

اعـضاء منـظمة مـجاهدي خـلق. وتقدم
الـبـيـان بـالشـكـر إلى الـشـعب اإليراني
وإلـى قوات الباسـيج والشرطة واألمن
ــلـحـمـة). إلى ذلك عــلى (صـنع هـذه ا
ـتـحـدث بــاسم األمن الـداخـلي أعــلن ا
ـهـدي االفراج اإلــراني سـعــد منـتـظر ا
عتـقل في أعمال بـكفالة عن غالـبية ا
الـشـغب االخيـرة   مع بـقاء الـعنـاصر
الــرئــيــســة وقــادة الــتــظــاهــرات قــيـد
ــهـدي في االعــتـقــال. وقـال مــنـتــظـر ا
تـصريح ان (عدداً محدوداً وضئـالً من
غـرر بهـا واخمللـ باألمن الـعـناصـر ا
ومـثـري الـشغب قامـوا بتـدمـر األموال
الـــعــامــة واخلــاصـــة وتــهــديــد أرواح
ـدن ــواطـنـ وأمـوالـهم في بـعض ا ا
الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة وبــســيــطــرة
اسـتـخـبـاراتـيـة دقـيـقـة    مع االقـتدار
وضــبط الـنـفس   فــصل احملـتـجـ
الـذين كـانت لـهم مـطالب مـشـروعة عن
ـشــهـد أعـمـال ــديـرين  اخملــطـطـ وا
الـشغب الذين  رصدهـم واعتقالهم)
ـــغــرر بــهم   مـــؤكــداً أن (غــالـــبـــة ا
اإلفــراج عـنــهم وفق مــراحل وبـكــفـالـة
وجــرى اعـتـقـال الــعـنـاصـر الــرئـيـسـة
ــقــابل  اتــهم وقــادة الــشــغب) . في ا
عــضـو اجملــلس الــوطـنـي لـلــمـقــاومـة
االيــرانـيــة مــهـدي عــقـبــائى في بــيـان
تـــلــقــته ( الـــزمــان) امس قــوات األمن
والـبـاسيج بـتـوجيه نـيرانـهـا مبـاشرة
ـتـظاهـرين في الـى عدد من الـشـبـاب ا
اضـية في سـاحـة (انقـالب) اجلمـعـة ا
واعـتـقـلت أعـدادا أخـرى .وافـاد ايـضاً
بـإعـتـقـال الـعشـرات في مـديـنـة تـبـريز
عـقب تـظـاهرات انـدلـعت خالل مـباراة

ـلـعب وفي بــكـرة الـقــدم في مـحـيـط  ا
طـريق كـسايي الـسـريع. واكد حـصول
تـــظــاهـــرات جـــديــدة في مـــدن اخــرى
واجـهتهـا القوات االمـنية بـالقمع.وفي
الــشــأن الــكــردســتــاني  أكــد االحتـاد
الـوطــني الـكـردسـتـاني الـرغـبـة في ان
ــقــراطــيــا يــكـــون الــعــراق عــراقـــا د
مـــــوحـــــدا  فــــيـــــمـــــا جـــــدد احلــــزب
ــقـراطي الـكـردسـتـاني اسـتـعـداد الـد
االقـلـيم للـحوار مع بـغداد في اي وقت
تــكـون االخـيــرة مـسـتـعــدة لـذلك.وقـال
الـــقـــيــادي فـي االحتــاد الـــوطـــني مال
بـختيـار خالل مؤتمـر صحفـي مشترك
ـــــقـــــراطي مـع نـــــائب رئـــــيـس الـــــد
الــكـردسـتـانـي نـيـجـيــرفـان الـبـارزاني
اعـــقـب اجـــتـــمــــاعـــاً لـــلــــحـــزبـــ في
(واجب الــســلــيــمــانــيــة ان لــلـحــزبــ
ـــشـــاكل في االقـــلــيم مـــشــتـــرك حلل ا
والـعراق  كما كـنا دائما جزءا من حل
ـــشــــاكل  وســـنـــســـتــــمـــر في ذلك) ا
مـــضــيـــفًـــا (لم يـــبق شيء اال وفـــعــله
احلـزبان للـعراق  ألننا نـريد ان يكون
ـــــقـــــراطـــــيــــا الـــــعـــــراق عــــراقـــــا د
مــوحـدا).وشـدد مـال بـخـتــيـار عـلى ان
(اإلقـليم ملتزم بالـدستور)  كاشفًا عن
ـــفــاوضــات مـع جــمــيع (اســـتــمــرار ا
االطــراف الـســيــاسـيــة). ولـفت الى ان
(بـــغـــداد وافــقـت عــلـى ارســال رواتب
وزارتي الـتربـية والـصحـة في اإلقليم
اضـافة الى ان هناك حديثاً عن افتتاح
مــطــارات االقـلــيم)   مــؤكــدا ان (بـاب
احلــوار مــفــتــوح من جــانب حــكــومـة
االقــــلـــــيم مـع بــــغــــداد). وافــــاد بــــأن
(احلـزبـ سيـعقـدان االثـن اجـتمـاعاً

ـركز تنظيـمات االحتاد الوطني وفرع
ـــقـــراطـي في كـــركـــوك احلــــزب الـــد
لـصـياغـة رؤية مـشـتركـة والـعمل مـعا
الخـــراج احملــافــظــة مـن هــذا الــوضع
ـــتــمـــثل بــتـــطــويق ـــزري الــراهن ا ا
عـسكري للمديـنة واطرافها واالوضاع
ــعــاشــيــة الــسـيــئــة والــســيــاســيـة ا
اخلـــطــــيـــرة).واضـــاف انه (يـــجب ان
تــصل تـلـك االطـراف الى قــرار نـهـائي
يـــــخـص االوضـــــاع الـــــراهــــــنـــــة في
كــركـوك).وبـشــأن زيـارة وفـد االحـزاب
الــكـرديـة الـثالثـة الى بـغـداد  قـال ان
(اعـضـاء هـذه االحزاب لم يـجـروا قبل
ذهـابـهم الى بـغـداد ايـة مـشاورات مع
ـانه  كمـا انهم حـكـومة االقـليم او بـر
لم يـــبــلــغــوا احــدا بــالـــنــتــائج بــعــد
عـودتهم).وشـدد علـى ان (اية حوارات
مـع بــغــداد يــجب ان تــكــون من خالل
وفد رسمي عن حكومة كردستان). من
ـؤتـمر جـهـته  قـال الـبـارزاني خالل ا
الــــصـــحـــفي ان (فـي اي وقت تـــكـــون
بـغـداد مـسـتـعدة لـلـحـوار فـإن االقـليم
سـيـكـون مـستـعـداً لـلـحـوار وفي اطار
الدستور)  متهمًا احلكومة اإلحتادية
بـأنـهـا(غـير جـادة بـفـتح حـوار رسمي
ــشــاكل الـعــالــقـة). مـع االقـلــيم حلل ا
وتـابع(نـحن نـعيش مـرحـلـة سيـاسـية
واقــتــصـاديــة جــديـدة في كــردســتـان
وخصوصا في ما يتعلق بالعالقة ب
االقــلـيم وبــغـداد)  مـضــيـفـاً (أبــديـنـا
االسـتــعـداد لـلـتـحـاور مع بـغـداد حلل
ـلـفـات مـنـذ عام  2003 وفق جـمـيـع ا
الـدسـتور حـتى اآلن).وبـشأن اجـتـماع
احلـزبـ  قـال  انه (كـان مـهـمـاً حيث

لـــلـــمـــربع االول مـن خالل الـــنـــزاعــات
والــفــســاد)  مــشــيــرا الى ان (الــعــالم
ــتــحـقـق وعـدّه تــفــاجــأ بــاالنـتــصــار ا
اعــجــازاً  وهـذا هــو االنـتــصـار االول
امـا االنتـصار الثـاني فكـان بانتـصارنا
عـلى مـحـاوالت التـقـسيم واثـبـتنـا انـنا
وطن واحـد ونفتخر بتنوعنا). وأضاف
(انــتـصـرنـا عـلى مــحـاوالت االنـفـصـال
وتعاملنا مع العراقي بالدرجة نفسها
).وتـابع ان وال نــفــرق بــ الـعــراقــيــ
(هـنـاك من حـاول ان يـفرّق بـ قـواتـنا
الــبـطــلــة ولـكــنه فـشـل)  وتـابع أنه (ال
يـنـبـغي أن نـفـرق بـ صـنـوف الـقوات
األمــنــيـة  فــالــبــعض حـاول أن يــثــيـر
اجلـيش ضد احلـشد ولكن فـشل  فهذه
كــلـهــا قـوات نــظــامـيــة وتـأتــمـر بــأمـر
ــسـلـحـة) الــقـيـادة الــعـامـة لــلـقـوات ا
مـشددا على ان (الـسالح يجب ان يبقى
حتـت اطـار الـدولـة).ولـفت الى ان (اول
خــطــوات مـحــاربــة الـفــســاد بـدأت في
ـؤسسـة العـسكـرية واألمـنيـة ولم يتم ا
تــغـيـيـر اجلـنـود اوالــقـادة فـيـهـا ولـكن
حتــــوّل اجلـــيـش الـــبــــطل الـى جـــيش
مـنـتصـر وعزيـز على ابـناء بـلده وفـخر
لــهم  ونـحن مـســتـمـرون بــبـنـائه وفق
اسس ســلـيــمـة بـعــيـدة عن الــفـسـاد) 
مــضــيـــفــاً (انــنــا انــتــصــرنــا في هــذه
ــواجـهـة وضـربــنـا رأس االفـعى ومن ا
حـق ابـــنـــاء الـــعـــراق ان يـــفـــتـــخـــروا
بــنــصـرهم  فــهـنــاك من اراد ان يــبـيع
الـنصـر لهذه الـدولة او تلك ولـكن نقول
لـهم إن النصر عـراقي وحتقق من ابناء
هــذا الــبــلــد). ومـضـى قـائـالً (يـجب أن
نـبــدأ االعـمـار والـبـنـاء  كـمـا يـجب أن
ـــســؤول خــدمه تـــكــون مــســـوؤلــيــة ا
الـــــنـــــاس)  الفـــــتــــاً الـى أن (احلــــرب
اسـتـنـزفت الـكثـيـر من مـيـزانيـة الـبـلد

والعراقي بوحدتهم انتصروا). 
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الـى ان (سياسة كردستان واضحة في
هـذا اجلانب فهو  لن يصبح عامل شر
ـا هـو عامل ـنـطقـة وا ومـشـاكل في ا
خــيـر عــلى الــدوام).وشـدد الــبـارزاني
عـلى ان (ما يـجري في ايـران هو شان
داخـلي)  مـعربـا عن امله في ان (حتل
ـتـحـدث باسم ـشـاكل فـيـها). وكـان ا ا
حـكـومة اإلقـلـيم سفـ دزيي قـد سارع
الـى نفي االتـهـام االيـراني .واكد دزيي
في بــيـان الـسـبت أن(حــكـومـة اإلقـلـيم
فـبـركة الـباطـلة تـرفض هـذه التـهمـة ا
الـبعـيدة كل البـعد عن احلـقيقـة رفضا
قـاطعـا)  مضـيفـاً أن (إقلـيم كردسـتان
أثـبت أنـه دائـما عـامـل أمن واسـتـقرار
نـطقـة  وهـو لم ولن يسـمح بأن فـي ا
يـكون سببـا للفوضى وعـدم االستقرار
فـي الــــدول اجملــــاورة).ولـــــفت الى أن
(مـثـل هـذه الـتـصـريـحـات ال تـقـدم أيـة
خــدمـة لـلـعالقـات الـقــائـمـة بـ إقـلـيم
كـــردســـتـــان وإيـــران). وفـي طـــهــران
جـــــدد احلــــرس الـــــثــــوري اإليـــــراني
االتـهـامـات وقـال في بـيـان االحـد (لـقد
ســـاهـم الـــشـــعب اإليـــراني الـــعـــزيـــز
ــــؤمن والــــواعـي والـــثــــوري  إلى وا
جـــانـب حــضـــور عـــشـــرات اآلالف من
تطوع  في إخماد قـوات الباسيج ا
أعــمـــال الــشــغب مع قــوات الــشــرطــة
ـؤامرة ووزارة األمـن  وهزمـوا مـعـا ا
األمـريـكـيـة البـريـطـانـيـة الصـهـيـونـية
الــســعـوديــة الــتي خــطـطــوا لــهـا إلى
ـلــكــيـة ــنــافـقــ ومــؤيــدي ا جــانب ا
وأبــطـــلــوا مــفــعــول ســـحــر الــفــتــنــة
ــــســـؤولـــون اجلــــديـــدة). ويـــطــــلق ا
ـنـافــقـ عـلى االيــرانـيـون تــسـمـيــة ا
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الـواردة بــقـانــون الــعـقــوبـات رقم
ـــــعــــدل  111 لــــســـــنــــة  1969 ا
والقوان اخلاصة االخرى رقم 6
لسنة  2008 باالضافـة الى قراءة
قــانـــــون حــقــــوق الــتــركــمــــان)
واوضح مـــــوحـــــان ان (اجملـــــلس
ــشـروع بــاشــر بــالـقــراءة االولـى 
قانـون هـيـئـة االعالم واالتـصاالت
عـــلى ان يـــتم اكـــمـــال قـــراءته في
جلسة اليـوم). من جانب اخر دعا
ــــالــــيــــة اجلــــبـــــوري جلــــنــــتـي ا
واالقــتـصــاديــة الــنـيــابــيــتـ الى
ــــشـــــاورات اخلـــــاصــــة اجنـــــاز ا
ـوازنـة لــغـرض ادراج مـشـروع بـا
الــقــانـــون عــلى جـــدول االعــمــال.
ونــوه اجلــبــوري خالل اجلــلــســة
الى (عـرض مــسـالــة الـقـنــاعـة من
عـــدمـــهــــا بـــشـــان اجـــوبـــة وزيـــر
االتـــصـــاالت حـــسـن الـــراشـــد في
ـقـبل عـلى ان يـتم جـلـسـة االحـد ا
ـقبـل حتـديد في جـلـسـة االثـنـ ا
موعـد الستـجـواب وزير الـكهـرباء
قاسم الـفهداوي)  مشـيرا الى ان
ان بـصدد اصدار قرار برفع (البر
احلــصــانــة عن كل من ورد اســمه
بكـتب من مجـلس الـقضـاء االعلى
لـــلـــذهـــاب الى الـــقـــضـــاء حلـــسم
الـــقـــضــايـــا) وبـــشـــأن اخـــر قــال
اجلـــبــوري ان (الـــقـــانــون اعـــطى
احلق الي نـائب اذا شــاء بـتــقـد
االســـتـــقـــالــة وهـــذا مـــاجـــرى مع
السامرائي الـذي تقدم باالسـتقالة
الســبـــاب مــرضــيـــة) مــبـــيــنــا ان
سـتقـيل امر (البـديل عن النـائب ا
حتـدده مــفـوضـيــة االنـتــخـابـات).
وطالـبت حركـة التـغـييـر النـيابـية
وازنة بسبب بالتريث في قراءة ا
وجـود مالحظـات تـتـعـلق بـنـسـبة
االقليم والـنفقـات السيـادية. واكد
نائب رئـيس الـكتـلـة ام بـكر في
تـصـريح امـس إن (هـنـاك الــكـثـيـر
ــــوازنـــة ـالحـــظــــات عـــلى ا من ا
بـعـضـهــا يـرتـبط بـنــسـبـة االقـلـيم
وايـــضـــا حـــصـــته من الـــقـــروض
اخلارجـيـة التي يـدفع جـزءا منـها
خالل مرحلة التـسديد اضافة الى
مـســتـحــقـات قــوات الـبــيـشــمـركـة
ومحـافظة حـلبـجة وتـخصـيصات
ادة  140 من الدستور) تطبيق ا

ــــوازنــــة خـــــلت من وتــــابـع ان (ا
الـدرجـات الـوظـيـفـيـة رغم ارتـفـاع
نسبة الـبطالـة ب فئـة اخلريج
ـشـاريع اضـافـة الى خـلـوهـا من ا
االستـثمـارية واخلـدميـة واثقـالها
بــديــون اضــافــيــة تــدفع ثــمــنــهــا
ــقـبــلــة). واتــهم نــائب األجــيــال ا
رئــــيـس جلــــنــــة االمـن والــــدفــــاع
النيـابية نـايف الشمـري احلكومة
باالخفاق في  برد اعتبار محافظة
ـة داعش. وقال نيـنـوى بـعـد هـز
الــشـــمـــري في تــصـــريح امس إن
(احلـكــومــة اخـفــقت بــرد اعـتــبـار
ــة داعش احملــافـــظـــة عـــقب هـــز
كـونـهـا اهـملـت الـقـطاعـ االمـني
واخلــــدمي) داعــــيـــا الـى (اعـــادة
ــفــصــولـــ في وزارتي الــدفــاع ا
والــــداخـــــلــــيـــــة أســــوة بـــــبــــاقي
احملـافـظـات كـخـطـوة العـادة بـنـاء
). بــدوره ـــؤســـســـتـــ هـــاتـــ ا
طالب عضو جلـنة التعـليم العالي
والبـحث الـعـلـمي الـنيـابـيـة طالب
ـعمـاري بـتـنـفـيـذ قـانون رقم 67 ا
تضمن تعي اخلريج الثالثة ا
ـعـاهـد. األوائل عـلى الـكــلـيـات وا
ـعـمـاري في تـصريح امس وقال ا
إنه (ســـــبق وأن شــــرع مـــــجــــلس
الـنواب قـانـون رقم  67 لـتشـغـيل
اخلــريـــجـــ الــثالثـــة األوائل في
األقسـام الـعلـمـيـة واإلنسـانـية في
عاهد الـعراقية اال انه الكليـات وا
لم نالحظ أي التـفاتـة من اجلهات

عنية لهذا القانون).  ا
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وصف رئـيس حكـومة اقـليم كـردستان
نـيــجـيـرفـان الـبـارزاني اتـهـام طـهـران
لإلقـلـيم بالـظلـوع في تـظاهـرات ايران
بـ(الـــكــومـــيــدي والـــهـــزلي)  نــافـــيــاً
االتـهــامـات نـفـيًـا قـاطـعـا  فـيـمـا جـدد
احلــــرس الـــثـــوري اإليــــراني الـــقـــول
ان(أعــــــداء أجــــــانب) افــــــتــــــعــــــلـــــوا
االضـطــرابـات الـتي اخـمـدهـا الـشـعب
سـاندة قـوات األمن . وكان اإليـراني 
أمـ مجمع تشخيص مـصلحة النظام
مـــحـــسن رضـــائي قـــد ادلـى الــســـبت
ـعـلـومـات تـفـيـد بـعـقـد  اجـتمـاع في
اربــيل قـبل اشـهـر عــدة حـضـره مـديـر
الـعمـليـات اخلاصة بـوكالـة اخملابرات
االمـريـكـيـة وهو رئـيس قـسم عـمـلـيات
ايـران  ومدير مـكتب قصي بن صدام
وهــاني طـلــفـاح شــقـيـق زوجـة صـدام
ــــــثـل عن ــــــثـل الــــــبــــــارزانـي و و
الــسـعـوديـة   خاللـه حتـديـد مـوعـد
لــبـدء الــعـمــلـيــات في ايـران من خالل
اسـتـخدام الـفضـاء االلـكتـروني مواقع
االنـترنت بهـدف إسقاط الـنظام). وقال
الــبـارزاني خالل مــؤتـمـر صــحـفي في
الـسـليـمانـيـة امس االحد ان (الـتـفكـير
بـدور مفـترض بـالتـظاهـرات االيرانـية
االخـيـرة هـو تـفـكـيـر كـومـيدي وهـزلي
اسـاسا ومضحك)  مضـيفا (نحن غير
شـاكل ايران التي هي جارة ظـالع 
عـزيزة علـينا).واكـد ان (االقليم يـتمنى
عــلـى الــدوام ان تــكــون لــديه عالقــات
سـلـيـمـة وايـجـابـيـة مع ايـران)  الفـتًـا

(االشــــكــــاالت الــــتي حــــدث عــــلى
القانون هي نتـيجة مطالب بعض
ـنـاطق الـكـتل بـتـضــمـ حـقـوق ا
احملــررة وكـــذلك تـــطــبـــيق نـــظــام
نـتجة البـترودالور للـمحـافظـات ا
للـنفط وفق الـقـانون ولـيس ضمن
النسب التي حددتها احلكومة من
خالل قــــيــــام تــــلك احملــــافــــظـــات
بـــــاخـــــتــــيـــــار واحـــــد من ثـالثــــة
خيارات)  واكد مـوحان ان (جدال
حـــدث بــــ اجلـــبـــوري وكــــتـــلـــة
فاجئة االحرار بسبب االستقالة ا
للـنائب مـطشـر السـامرائي النه ال
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بـحثنا مسـألة احلوار مع بغداد  وقد
اتـفقنا على وحـدة الصف في مواجهة
الــتـــحــديــات الــراهــنـــة الــتي تــواجه
االقـليم)  الفتاً الى ان (عالقة احلزب
شــهــدت تــطـورا وازدهــارا)  مــشـددًا
عـلى (ضـرورة التـنسـيق ب احلـزب
وبـاقي االحـزاب االخـرى بـشـأن كل ما
يــحـدث فـي كـردســتـان).وبــخـصـوص
زيـــارة وفـــد االحـــزاب الـــكـــرديـــة الى
بــغـداد  قــال الـبــارزاني انه (كـان من
ـثـل عن ـفـتـرض ان يضـم الوفـد  ا
جـمـيع االحـزاب ولـيـست ثالثـة فـقط)
مـــضـــيــفًـــا ان (الـــذهـــاب الى بـــغــداد
لـلتفاوض يجب ان يرتكز على شرعية
اسـاسية لـلتمـثيل في كردسـتان تكون
ــان االقــلــيم  وان حــكــومـة عــبــر بــر

عنية بالتفاوض).  االقليم هي ا

نيجيرفان البارزاني

عبد الهادي موحان 

ـواطن لسجالتهـم االنتخابية ودعوة ا
وســـائل اإلعالم الــوطـــنــيــة لــتـــشــجــيع
ــواطــنــ لـلــحــصــول عـلى الــبــطــاقـة ا
االنــتـخــابــيـة وحــثـهم عــلى الــتـســجـيل
ــشـاركــة الـواســعـة في االنــتـخــابـات وا
ـقـرر). مـن جـهـة اخـرى قـال ــوعـدهـا ا
ــان ســلـــيم اجلــبــوري ان رئـــيس الــبـــر
مـجلس النـواب يعمل على تـعديل قانون
االنـتخـابات الجـرائهـا ضمن الـتوقـيتات

احملددة.
 وقـال بيـان امس ان (اجلبوري اسـتقبل
ـــمـــثـل اخلـــاص لألمـــ الـــعـــام لأل ا
ـتحدة في العراق يان كـوبيتش وبحثا ا
اخــر مــســتــجــدات الــوضع الــســيــاسي
واالمـــــــنـي واالنــــــســـــــاني)  واضــــــاف
اجلـبوري أن (مجلس الـنواب يعمل على
تــعــديل قــانـون االنــتــخــابـات وتــهــيــئـة
االجـــراءات الــضـــروريــة كـــافــة من اجل
اجـرائـهـا ضمن تـوقـيتـاتـهـا الدسـتـورية
ــا يـضـمن حــقـوق اجلـمـيع)  داعــيـا و
الـى (اسـتــمــرار الـدعـم الـدولي لــلــعـراق
والسـيـمـا اغـاثة الـنـازحـ والـعـمل على
ــنــاطـق احملــررة العـادة اعــادة اعــمــار ا

نازحيها ). 

الى (تـهيئة اجلوانب االساسية التي من
شــأنـهــا ان تـســهم في اجنــاح وتـنــظـيم
ـقبـلة). وكـشف رئيس مـجلس ـرحـلة ا ا
ـفوض معن الهيـتاوي خالل تضييفه ا
ـان عن ان اجـهـزة الـتـحـقق في فـي البـر
مـــحـــافـــظـــات نــيـــنـــوى وصالح الـــدين
واالنـبار تعرضت للسرقة والتخريب من
قبل داعش   االمـر الذي يستدعي اكمال
الـتـعاقـد لغـرض التـعويض عن االجـهزة
ـؤمل وصـولهـا خالل االشـهر الـتي من ا
ــقــبــلـة. و دعــا رئــيس الــوزراء حــيـدر ا
ــــفـــوضــــيـــة الى الــــعـــمل الــــعـــبـــادي ا
بــاســتــقاللــيــة وحــيــاد. وقــال بــيــان ان
ــــفــــوضــــيـــة (الــــعــــبــــادي بــــحث مـع ا
االســــــتـــــعـــــدادات اجلــــــاريـــــة الجـــــراء
ـالـيـة االنـتـخـابـات وتـلـبـيـة جـوانـبـهـا ا
ـتطـلبـات الـفنـية واالجـهزة واالداريـة وا
ــعـدات الـالزمـة في مــخـتــلف مـراحل وا
الــتـسـجـيـل واالقـتـراع والـفــرز وانـتـهـاءً
بــآلــيـات اعـالن الـنــتــائج وكــذلك االمـور
شـاركة الـنازحـ والعـائدين ـتعـلقـة  ا
الى احملـافـظـات احملـررة لـغـرض تـهـيـئة
ـشـاركـتـهم)  وشـدد ـنـاسـبـة  االجـواء ا
الـــــعــــبـــــادي عــــلـى (ضــــرورة حتـــــديث
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ــفـوضــ عـلـى تـمــديـد وافق مــجــلس ا
تـسجيل الـتحالفـات االنتخـابية الى يوم
ــتـــحــدث ــقـــبل . وأعـــلن ا اخلـــمــيـس ا
فوضيـة كر التـميمي الـرسمي باسـم ا
عن (مـوافقة اجمللس على تمديد تسجيل
الـتحالفـات االنتخابيـة الى نهاية الدوام
ـقـبل). وفي الــرسـمي لـيــوم اخلـمـيـس ا
مــحـافــظـة بـابل اكــد مـكــتب إنـتــخـابـات
احملـافظة وصول  3120صـندوق اقتراع
الـى مـخـازنه  مـشـيـرا الى ان ذلك يـأتي
ـبكـر لإلنـتخـابات في اطـار االسـتعـداد ا
ـــكــتب تـــأمــيم ـــقــبـــلــة.وقــال مـــديــر ا ا
الــســعـيــدي في بــيـان امس ان ( 3 االف
و 120 صـندوق اقتراع وصلت للمخازن
تـمهيدا لإلنتخابات احمللية والتشريعية
قبل)  مـؤكدا ـزمع اجراؤها فـي ايار ا ا
ـكــتب فــنـيــا ولـوجــسـتــيـا (اســتـعــداد ا
وامــنــيــا لإلنــتــخــابــات بــاإلضــافــة إلى
مــواصـلــة احلـمــلـة االعالمــيـة لــتـوعــيـة
)  مـبيـنا ان (وصـول صناديق الـناخب
فـوضية جاء في اطار االقـتراع خملازن ا
بكـر لإلنتـخابات)  مـشيرا االسـتعـداد ا
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t¹uMðË wH½ ÊUOÐ
إصـدرت وزارة الــتـجـارة بــيـانــا نـشــرته جـريــدة الـزمــــــــان
الـغـراء في عـددها 5928- 5929 لـيـوم الـســـــــبت  – االحد
7-1/6/ 2018 في الـصـفـحـة اخلامـسـة بـعـنـوان (اجلـمـيلي
يـنـاقش مع احملـاسبـ صـعـوبـات عـمل نـقـابـتهـم) وجاء في
البيان الـصحفي  "بحث وزير التخـطيط وزير التجارة وكالة
ســلـمـان اجلــمـيــلي مع عــدد من إعـضــاء نـقــابـة احملــاسـبـ
العراقي واقع النقابـة والصعوبات التي تواجه احملاسب
دقق في عملهم ..." وقد اجتمع مجلس نقابة احملاسب وا
الـعراقي وإصـدر بيانا  (نـفي وتنويه) بهـذا الصدد جاء به

" يؤكد  مـجلس النقابة بأنه لم يـرسل ال من مركز النقابة في
بـغـداد وال من أي فرع من  فـروعهـا باحملـافظـات اي وفد الى
قابلة  وزير التجارة وكالة سلمان اجلميلي وزارة التجارة  
وال تـوجــد ايــة عالقــات قــانــونــيــة بـ نــقــابــة احملــاســبـ
دقـق ووزارة الـتجـارة وإن هؤالء االشـخاص مـنتـحل وا
صـفـة النـقابـة وعـلى وزارة التـجارة تـوخي الـدقة في تـدقيق
إوليات من تقـوم بإستقبالهم قبل اصدار البيانات الصحفية
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بـــحث وزيــر الـــنـــفط جـــبـــار عــلي
الـلــعــيــبي مع نــظـيــره اجلــزائـري
مصـطـفى قـيـطـوني تـوسـيع دائرة
الـشـركــة وحتـقـيق خــطـوات نـحـو
عقـد تـعـاون مع شركـة سـونـاطراك
لـتـطـويـر قـطـاع صـناعـة الـغـاز في
البالد. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا تـعـزيـز
الـعالقات الـثـنـائـيـة والـتـعاون في
مـجــال الــطـاقــة والـنــفط والــغـاز).
واكد الـلعيـبي ان (العـراق حريص
على تطـوير الـعالقات ب الـبلدين
والســـيـــمـــا ان الـــوفـــد الـــشـــقـــيق
ــســؤولـ في سـيــلــتــقي جـمــيع ا
الــشــركــات الــنــفــطــيــة الــوطــنــيـة
ـعـنـيـة بـهـدف تـوسـيع والـدوائـر ا
دائــرة الـتــعــاون والــشــراكـة الــتي
يـسـعــيـان لـهـا)  مـعـربــا عن امـله
بـ(حتقـيق خطـوات مـلمـوسة نـحو
عقد تـعاون شـراكة مع سـوناطراك
ـكن االستـفادة من خـبرتـها التي 
في تــــطــــويــــر صـــنــــاعــــة الــــغـــاز
واالسـتـثـمـار االمــثل لـتـلك الـثـروة
فـضـال عن اجملــاالت االخـرى ). من
جـانـبه قـال  قــيـطـوني ان (الـهـدف
من تـــــلـك الــــزيـــــارة هـــــو الجــــراء
شـاورات واللـقاءات بـاحثـات وا ا
مع اشـــقـــائـــنــاً فـي الــعـــراق وذلك
لــتـعــزيــز وزيــادة حــجم الــتــعـاون
الثـنـائي بـ الـبـلـدين في مـجاالت
اسـتـثـمـار الــغـاز واالسـتـكـشـافـات
الـنـفـطــيـة وغـيـرهــا والسـيـمـا وان
شــركــة ســـونــاطــراك اجلـــزائــريــة
تـمتـلك اخلـبـرة الـكـبـيـرة لـتـحـقيق
شـتركة بـ االشقاء في االهداف ا
الــــــعــــــراق واجلــــــزائــــــر). ووصل
قــيــطــوني بــغــداد عــلى راس وفــد
ــسـؤولـ إلجـراء مـبــاحـثـات مع ا
في الوزارة . من جهة اخرى وضع
ـشروعي اللـعـيبي حـجـر االساس 
قـصــر الـضــيـافـة ومــجـمع ســكـني
لـشـركـة تـسـويق الـنـفط الـعـراقـية.
نـقل الـبـيـان عن الـلـعـيـبي تـأكـيـده
خالل حــفل وضع حــجــر األســاس
للـمـشـروع ان (الـوزارة حـريـصة
نتسبي على توفير احلياة احلرة 
ا يلـبي طموح القطـاع النفـطي و
العامل في احلصول على السكن
ــنــاسب لــتــحــقـيـق اســتـقــرارهم ا
عيشي)  الفتا الى ان الوظيفي وا
(الوزارة كانت قـد اوعزت في وقت
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اكرم فـريق بـرشلـونة امس االحـد وفـادة ضيـفه لـيفـانـتي بثالثـة أهداف
دون رد ضـمن اجلـولـة  18من الـدوري االسـبـاني بــكـرة الـقـدم  عـلى
أرضـيـة مـيـدان ملـعـبه كـامب نـو لـيـبـتعـد بـالـصـدارة مـجـددًا عن اقرب

منافسيه.
وسجل لـبرشـلونـة كل من ليـو ميـسي في الدقـيقة  11 ولـويس سواريز

في الـدقيقة  37 وبـاولينيـو في الدقيقة 93.  وبـهذا الفوز رفع بـرشلونة
رصيده إلى  48 نقـطة لعيـد الفارق بينه وبـ أتلتيـكو مدريد صاحب
ـركــز الـثـاني إلى  9 نــقـاط; ويـوسع الـفـارق بــيـنه وبـ ريـال مـدريـد ا
الـرابع لـ  17 نقـطـة قـبل ان يلـعب مـبـاراته في هـذه اجلولـة لـيـلة امس
ركـز الـثالث بـ 37 نـقطـة. أمـا ليـفـانتي االحد. بـيـنمـا يـحتل فـالـنسـيـا ا

ركز 16. فتجمد رصيده عند  18 نقطة في ا

بـالقـطاعات االخـرى). وكان العـبادي قد
وصـل الى النجف صباح امس حلضور
احـتفـاليـة النـصر. وفي كـلمـة له الـقاها
خالل االحـتـفـالـيـة   دعـا الـعـبـادي الى
االفــادة من الــدرس الــقــاسي بــاحــتالل
تـنـظـيم داعش لـلـمـدن  مـؤكداً ان اولى
خــطــوات مــحـاربــة الــفــســاد بـدأت من
ــكـتـبه عــنه قـوله اجلــيش.ونـقل بــيـان 
(انـنا نـحتـفل معـكم بالـنصـر في مـدينة
ؤمن علـيه السالم مدينة العلم امـير ا
ــدويـة والــعــطــاء ومــديـنــة الــفــتــوى ا
لـلـمرجـعيـة الـدينـيـة العـليـا  مـبيـنا ان
قـاتل هـذا النـصر هو نـصر االبـطال ا
واجملــــاهــــدين).واضــــاف (يــــجب ان ال
نـنسى الفاجعة الكبيرة باحتالل داعش
دن واُحلقَ الدمار ـدننا حيث خسرنا ا
بــهــا ونــتـج عن ذلك أعــداد كــبــيــرة من
الـنازحـ  وبعـدها قدّمـنا الـتضـحيات
من ابـطـال الـعـراق الذيـن هبـوا لـلـدفاع
عـن بـلــدهم).واكـد ان ( فــتـرة اخلــصـام
والــعــنــاد لن تـعــود ولن يــتم اعــادتــنـا

سهام احملنة

dB∫ وزير الـنفط يضع حـجر االساس لـقصر ضـيافة سـومو ومجمع
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