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طبعة العراق 
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مـدنية تضمن حقـوق جميع العراقي
حتـت خـيـمـة الـوطن) مـشـيـرة الى ان
(االئـتالف سـيـخوض االنـتـخـابات في
جــمـيـع مـحــافـظــات الـعــراق). وأعـلن
رئيس حتالف للعراق متحدون اسامة
الـنجـيفي حتالـفه مع خميس اخلـنجر
ـسـاري وآخــرين في قـائـمـة وأحــمـد ا
انـــتــخـــابــيــة بـــاسم حتــالـف الــقــرار
كتب النجيفي ان العراقي.وذكر بيان 
حتـالف الـقرار الـعراقي الـذي سيـكون
بـرئاسة النجيفي ضم أحد عشر حزبا
هي بـاالضافة الى لـلعراق مـتحدونكل
ــشـــروع الــعـــربي في الـــعــراق مـن  ا
ـسـتقـبل بـزعـامـة اخلـنـجـر واحـزاب ا
الـوطني/ سـلمان اجلـميـلي و مشروع
اإلرادة الــشـعــبــيـة/ مــزهـر اخلــربـيط
والـهيبة الـوطنية/ هيـبت حمد عباس
واجملـــد الـــعـــراقـي/ طالل الـــزوبـــعي
والـــغــد الــعـــراقي/ عــلي زيـــد مــنــهل
والـنـداء الـوطـني/ حـازم حـمـيـد حـمد
وحـركة الـنهضـة الشـبابيـة / ابراهيم

مـحمـد سعـيد واحلق الـوطنـي/ احمد
ـساري واحتـاد صالح الديـن/ احمد ا
ــشــهــداني. وفـي كــردســتــان أبـدى ا
االحتـاد الوطني الكـردستاني الثالثاء
تـرحـيــبه بـأي كـتـلـة عـربـيـة لـتـشـكـيل
حتـالف انتـخابي. وقال رئـيس الكـتلة
الـنـيـابيـة لـلـحزب في مـجـلس الـنواب
االحتـادي أريـز عـبد الـله في  تـصريح
أن (االحتــــاد الــــوطــــني يــــبــــحث عن
تـشـكـيل حتـالـفـات قـويـة تـضم جـميع
اطــيـاف الـشـعب الــعـراقي من شـمـاله
الى جـنـوبه لـكـنـنـا حـتى الـلـحـظة لم
نــتـلق أي مــبـادرة من طــرف سـيـاسي
ــشـــاركــتــنــا هــذا االمــر) مــؤكــداً ان
(احلــزب لـيس لـديه اي خــطـوط حـمـر
ا كانت عـلى التحالفات السياسية طا
منسجمة مع رؤيته السياسية ونهجه
ـقـبـلة) مـبـدياً االصالحـي للـمـرحـلة ا
تـرحــيـبه بـ(أي طـرف عـربي لـتـشـكـيل
نـهج قريـباً ـا كـان ا حتـالف مـعنـا طا
من مــنـهـجـنـا). لـكـنه اكـد أن (االحتـاد

الـوطــني لم يـفـاحت أي كـتل سـنـيـة أو
شـيــعـيـة لـتـشـكـيـل حتـالـفـات بـعـمـوم
الـعراق نـتيجـة النشغـال تلك األطراف
بـتـشـكـيل حتـالفـات تـخص مـكـونـها).
ــقـراطي قــد اعـلن وكــان احلـزب الــد
مـقـاطـعـته لالنـتـخـابـات الـنـيـابيـة في
ــتـنــازع عــلـيــهـا ـنــاطق ا كــركــوك وا
األخـرى. وأعـلن مجـلس قيـادة احلزب
ـــقــــراطي في كـــركـــوك أن هـــذه الـــد
ـتـنـازع ـنـاطق ا احملـافــظـة وجـمـيع ا
ـــركــزيــة عـــلــيـــهــا بـــ احلــكـــومــة ا
وكردستان تعد (محتلة عسكريا وغير
مـــســـتــقـــرة).وطـــالب احلـــزب أهــالي
ــتـنــازع عــلـيــهـا ـنــاطق ا كــركــوك وا
ـقـاطـعـة االنـتـخـابـات (كـموقـف ضد
ــفـروض حــالـيـا).الى هــذا االحـتالل ا
ـــــشــــاركـــــة في ذلـك قــــرر احلـــــزب ا
انــتـخـابـات كـردســتـان واالنـتـخـابـات
االحتـاديــة بـقـائـمـة مـسـتـقـلـة.واتـخـذ
ــــكــــتب الــــقــــرار خالل اجــــتــــمــــاع ا
الـسيـاسي للـحزب الـذي طالـب بجراء

انـتخابـات كردستانـية قبل انـتخابات
ـــان الــعــراقـي.وحــاول احلــزب الـــبــر
لــــتـــأســـيس حتــــالف يـــضـم جـــمـــيع
األطــراف الـسـيـاسـيـة الــكـردسـتـانـيـة
لــلــمــشــاركــة في قــائــمــة مـوحــدة في
االنـتـخـابات الـنـيـابيـة االحتـادية  اال
شروع. أن غـالبيـة األحزاب لم تؤيـد ا
وكـشفت حركة التغـيير الكردية عن ان
(هـنـاك اطـرافـا في الـتـحـالف الـوطني
تـسـعى لـتـأجـيل االنـتـخـابـات).وقـالت
الـنـائـبـة عن الـكـتـلـة تـافـكـة احـمد  إن
(األجــواء في كــردســتـان  وغــيـاب اي
اتـفاق سـياسي مـع بغـداد وعدم عودة
جـمـيع الـنازحـ وعـدم تمـكن مـجلس
الـنـواب من إقـرار قـانون االنـتـخـابات
كـلـهـا تـشـيـر الى تـأجـيل االنـتـخـابات
وان  مـــســاعي  تـــأجــيـــلــهـــا مــازالت
مــطـروحــة بــقـوة من جــانب االطـراف
الـسـنـيـة والـكـرديـة فـضال عـن اطراف
في الـتـحـالف الـوطني) مـلـفـتة الى ان
(عـــــدم حــــــسم االئـــــتـالفـــــات وعـــــدم

وضــــوحــــهـــــا مع اقــــتــــراب مــــوعــــد
ـصــادقـة عـلى االنــتـخــابـات وتـعــذر ا
ـــوعــد احملــدد الجـــرائــهـــا بــحــسب ا

الدستور يرجح تأجيلها ). 
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وافق إقــلــيم كــردســتـان عــلى تــســلـيم
ـطـارات ــنـافـذ احلــدوديـة وا واردات ا
الى احلكومة االحتادية مقابل أن تكون
اإلدارة مـشـتركـة فـيمـا كـشفت حـكـومة
اإلقـليم عن التـوصل الى تفـاهم مشترك
مع بـغداد على آليات تـصدير النفط من
االقـــلــــيم  في وقـت أكـــدت واشـــنـــطن
ــشـاكل بـ حلــكـومـة االقــلـيم ان حل ا
بـغــداد واربـيل يـنـبـغي ان يـكـون وفـقـاً
لـلدستور. وقال مصدر في االقليم امس
تـبـادلة لـلوفـود الـفنـية إن (الـزيـارات ا
بــ بـغـداد وادارة اإلقـلــيم الـتي جـرت
ــاضـيـ جنـحت في خـالل الـيـومـ ا
الـوصــول الى تـقـارب كـبـيـر بـيـنـهـمـا)

الفـتـا الى ان (ادارة االقـلـيم وافـقت على
اغـلب األمور الـتي طـرحها الـوفد الـفني
ـشكل من وزارات احلكـومة االحتادية ا
أبــرزهــا ارســال الــواردات الى خــزيــنـة
الـــدولــة الـــعــراقـــيــة شـــريــطــة اإلدارة
ـشتركـة).ورجح ان تسهم االجـتماعات ا
ــقــبــلــة في (إيــجــاد نــوع مـن احلـوار ا
السياسي ب الطرف بعد االتفاق على
األمـور الفنية اخلاصة بالرواتب وإدارة

طارات).  نافذ وا ا
من جـهـته أكـد سـكـرتـيـر مـجلس وزراء
إقـلـيم كـردسـتـان امـاجن رحـيم الـتوصل
الـى تـفــاهـم مـشــتــرك  مـع بـغــداد عــلى
آلـيـات تصـديـر النـفط من االقـليم مـقابل
ـالـيـة.وكـتب رحـيم عـلى ـســتـحـقـات ا ا
صــفـــحــته في فــيـــســبــوك الــثالثــاء إن
(أجــنـدات اإلجـتـمـاع الـذي شـاركت فـيه
كـانـت بـشـأن آلـيـات تـصـديـر الـنـفط من
حــــقـــول إقـــلــــيم كــــردســـتـــان مــــقـــابل
ــالـيــة لالقــلــيم ضــمن ــســتــحــقــات ا ا
ــوازنــة فـضال عـن حـصــة االقــلـيم من ا
احملـروقـات) مـؤكـدًا أن (هـنـاك تـفـاهـمًا
مـشتركـاً بشأن جـميع احملاور).ورأى ان
(االجــتـمـاع خــطـوة جـيــدة بـإجتـاه حل
ـلف الـنفـطي ب ـشـاكل العـالـقة في ا ا
) مضـيفـاً انها(تـسهم في حل اجلـانبـ
ـاليـة لإلقـليم من ـستـحقـات ا مـشـكلـة ا
الــواردات االحتـــاديــة وفي مــقــدمــتــهــا
مــسـألـة رواتـب مـواطـني اإلقــلـيم ). من
جـهـتــهـا أعـلـنت مـديـر عـام الـتـخـطـيط
بـوزارة الصـحة في اإلقـليم فـيان مـحمد
أنّ (اجــتـمـاعـاً آخـر سـيــعـقـد في بـغـداد
االربــعــاء بــإشــراف أمــ عــام مـجــلس
الـوزراء اإلحتادي مـهدي الـعالق لبحث

مـــــوضــــوع رواتب مــــوظـــــفي وزارتي
الــصــحــة والــتــربــيــة في كــردســتـان)
مــشـيـرة الـى (زيـادة عـدد أعــضـاء وفـد

اإلقليم إلى خمسة أشخاص).
 واوضـــــحت فـي تــــصـــــريح ان (وفــــد
وزارتي الـصـحـة والـتـربـيـة في اإلقـليم
ســيــقــوم األربـعــاء بــزيــارة أخـرى إلى
بــــغــــداد لــــبـــــحث مــــوضــــوع رواتب
). وتلقى رئيس وزراء اإلقليم الـوزارت
نـيجيرفان البارزاني اتصاال هاتفيا من

وزيـــر اخلــارجـــيــة االمـــريــكـي ريــكس
تـيرلسون أكـد له خالله استعداد بالده
لـدعم احلـوار بـ بـغـداد واربـيل وحل
ــشــاكل بـيــنــهـمــا وفـقــاً لــلـدســتـور. ا
وبحسب مصدر في حكومة االقليم فقد
ابـدى تيـرلسون تـرحيـبه باالجتـماعات
الـتي جتـري حـالـيـا بـ وفـدي اإلقـليم
واحلـــكـــومــة االحتـــاديـــة من اجل حل
اخلالفـات والـقـضايـا الـعـالقـة  مـبـديا
اســـتـــعـــداد بالده لـ(دعم احلـــوار بــ
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اكــدت شــركــة الــنــاقالت الــعــراقــيــة
الـــتــابـــعــة لــوزارة الـــنــفـط ان عــقــد
الـــشــراكــة مـع الــشــركـــة الــعـــربــيــة
لـلـمالحة لـتـطويـر اسـطول الـناقالت
مــهم وال يـتــقـاطع مع عــمل تـسـويق
الـنفط (سـومو)  فيـما اطلـقت شركة
ـنـتجـات الـنفـطـيـة البـطـاقة تـوزيع ا
الـوقـودية رقم 12 . وقـال مـصدر في
الــشـركــة لـ (الـزمــان) امس ان (عـمل
الـشــركـة الـوطـنـيـة لـتـسـويق الـنـفط
يـخـتلف عن عـمل الـناقالت الـنـفطـية
من خـالل قيـام سـومـو بالـتـعـاقد مع
ية لبيع النفط  وبالتالي شـركات عا
تـقـوم تـلك الـشـركات  عـبـر نـاقالتـها
ـــــوانئ بـــــتــــحـــــمـــــيل اخلـــــام من ا
اجلـــنــوبــيــة) واضـــاف ان (الــعــقــد
اخلــاص بــشــركــة الــنـاقـالت يـســهم
نتجات النفطية كما بـنقل جزء من ا
يـهـدف الى بـنـاء اسـطـول بـالـتـعاون
ـيـة ومـنـهـا الـشـركـة مع شـركـات عـا
الـعربـية  لـلمالحة الـذي يعـد العراق
جـزءا مـسـهـمـا فـيـهـا حـيث ال يـوجد
شـروط  بشأن التعاقد ال يعرقل عمل
سومو وال يتقاطع مع عملها) مبينا
ان (الــــوزارة تـــمـــكـــنـت من حتـــويل
شـــركــة الـــنــاقالت من خـــاســرة الى
مـربـحـة وبسـبب الـتـكـاليف الـعـالـية
العــادة االســـطــول جلــأنــا الى عــقــد
شــراكــات لــنـقـل نـســبــة قــلــيــلـة من
ــنـتــجـات الــنــفـطــيـة والــبـحث عن ا
ية بشـأن اتفاقات للنقل شـراكات عا

وتــنـشـيط الــعـمل كـمـا كــان عـلـيه في
الـسـابق) الفتـا الى ان (تـلك الشـراكة
تــهــدف الى رفع مــســتــوى الــنـاقالت
وانـشـاء اسطـول كبـيـر بعـد تضـررها
بـسبب احلروب والـوضع االقتصادي
لــلــبــلــد الـذي ال يــســاعــد عــلى شـراء
نــاقـــالت جـديـدة). بـدوره رأى مـقـرر
جلـنة الـنزاهـة النيـابيـة جمـعة ديوان
ان العقد سوف يُسلم النفط الياد غير
عـراقية وسيـشل عمل (سومو).  وقال
ديـــوان في تـــصـــريح امس ان (عـــقــد
ــشـاركــة الـذي أبـرمــته الـشــركـة مع ا
الـعـربيـة للـمالحـة يشـوبه الـكثـير من
الـفـسـاد) عـلى حـد تـعـبـيـره.  مـشـيـرا
الـى انه (سوف يسلم النفط أليادٍ غير
عـراقــيـة ويـكـون تـصـديـره عن طـريق
تـلـك الـشـركـة إضـافـة إلى أنه سـيـشل

عــمـل ســومـو). وأضــاف أن (الــعــقـد
تـضمن نـقاط ضـعف ومنح ضـمانات
لـشــخـصـيـات وأطـراف غـيـر عـراقـيـة
ومن بــيـنـهـا جـواز تــشـكـيل شـركـات
بــأســمـاء خــاصــة وجتـار فــضال عن
مــنـــحــهم صالحــيـــات فــتح مــكــاتب
تــسـويق وحــسـابـات خــارج الـعـراق
بـالـكـمـيـات الـتي تـبـيـعـهـا الـشـركة)
وتـابع أنه ( تشكيل جلنة للتحقيق
في هــذا الــعــقــد وســنــقــوم بــعــرض
الــوثـائق لـفــضح شـبـهــات الـفـسـاد)
عـــلـى حـــد قـــولـه. من جـــهـــة اخـــرى
ــنـــتــجــات اوقـــفت شــركـــة تــوزيـع ا
الـنـفــطـيـة الـتـابـعـة لـلـوزارة جتـهـيـز
مـــادة الــنـــفط االبــيض بـــالــبـــطــاقــة
الـــوقــوديــة رقم    6  مـع اســتــمــرار
الـعـمل بـالـبطـاقـة الـوقـودية رقم  12
بـواقع خمـس لتـرا. وقال مـدير عام
الـشركـة كاظم مـسيـر في بيـان تلـقته
(الــزمـان) امس ان (مــنـافــذ الـتـوزيع
ـواطــنـ بــالـنـفط اوقــفت جتـهــيـز ا
لـلبـطاقة الـوقودية رقم  6 واسـتمرار
الـعـمل بالـتـجهـيـز وفق البـطـاقة رقم
ـواطـنـ الى (استالم 12)  داعـيـا ا
حـــصــصـــهم من الـــنــفط فـي بــغــداد
ـتـبـعة) واحملـافـظـات وفق االلـيات ا
وبـشـان اخـر اكد مـسـير ان (الـشـركة
سـتـقـوم بـتـجـهـيـز مـعـامل الـطـابـوق
قـررة لـغـاية األول من بـحـصـصهـم ا
ـقــبل وبــســعـر  100 ألف الــشــهــر ا
ديـنـار لـلـطن الـواحـد شـريـطـة تـعـهد
ـعامل بـنـصب منـظـومات أصـحـاب ا
الـغـاز الـسـائل).وأضـاف أن (الوزارة
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وعـد االنـتخـابات وعـدم التـفاوض واكـد العـبـادي انه ال تأجـيل 
ـسـلـح في االنـتـخـابـات. واشار مع اي جـهـة بـشأن ادخـال ا
الـعـبـادي في مـؤتـمـره االسـبوعـي عقـب جـلسـة اجملـلس الى ان
ـواطــنـ الهـداف (هـنــاك جـهـات اســتـغــلت االعـتـداءات عــلى ا
تابـعة خـيوط العـمل االجرامي بـساحة سـياسـية حيث وجـهنـا 
الطيـران) واضاف انه (من واجبنا ضمان اسـتقاللية مفوضية
االنتخابـات وموظفيها) وتابع ان (بقاء العملية السياسية قائمة
مرهون بـإنتخاب قوى وطنـية عابرة للطائـفية  ولن نتفاوض مع
اي جـهـة الدخال مـسلـحـ في االنتـخابـات) وبـشأن اخـر لفت
الــعـبـادي الى ان (احلــكـومـة تــسـعى الى حل االشــكـالـيـات مع
وظف لكن اقليم كـردستان كما تعمل عـلى دفع رواتب جميع ا
حتى هذه الـلحظـة ال تمتـلك بيانـات بإعداد هـؤالء) موضحا ان
وازنـة مـكسـبا سـيـاسيـا هو امـر خـاطئ) مؤكـدا (جناح (عـد ا
احلكومـة بتقـليل نسب الفـساد في الكـمارك وتعـظيم مواردها)
وعن جـبـايـة الــكـهـربـاء قـال الـعـبـادي (لـن يـكـون هـنـاك جتـهـيـز
عترضون مستمر للطاقة ما لم يوقف الهدر في االستهالك  وا
ـتـجـاوزين) مـحذرا من ـشـروع هم من الـسـراق وا عـلى هـذا ا
(تــداول الــشـائــعــات الــكـاذبــة بــشــأن تـوجـه احلـكــومــة العـادة
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وظـف العـامل في وافق مجـلس الوزراء على صـرف رواتب ا
تـشــغـيل الــســدود في اقـلــيم كــردسـتــان وصـوت عــلى تــأجـيل
تحدث بأسم استيـفاء الرسوم الكـمركية من الوزارات . وقـال ا
ـكـتب االعالمي لـرئيـس احلكـومـة سـعد احلـديـثي لـ (الـزمان) ا
امـس ان (مـجـلس الــوزراء صـوت في جـلــسـته بـرئــاسـة حـيـدر
الـعــبـادي عـلى صـرف رواتب الـعـامـلــ بـتـشـغـيل الـسـدود في
االقـلـيم كـمــا وافق عـلى تـأجــيل اسـتـيــفـاء الـرسـوم الــكـمـركـيـة
رتـبطة بوزارة) واضاف ان لبـضائع الوزارات واجلهـات غير ا
(اجلـلسـة شهدت مـناقـشة ما حـققه الـبرنامج احلـكومي ووثـيقة
االتفاق الـسياسي التـي  تبينـها عند تـشكيل احلـكومة ونسب
) وتابع ان (نسبة االجناز ـتحقق من هذين اجلانب االجناز وا
في ما يـخص الـبرنـامج احلـكومي خالل ثـالث سنـوات بلغ 66
ـئة ) ـئة امـا نـسبـة اجنـاز االتفـاق الـسيـاسي بـلغت  83 بـا بـا
مشـيرا الى ان (اجمللس صوت على توصيات جلنة التحري عن
ـشاريع االسـتثـماريـة وكذلك الـعـقبـات التي حتـول دون اجناز ا
وحـدة باالضـافة تـخصـيص بنـايـة الغراض الـبطـاقة الـوطـنيـة ا
ـتعـلـقـة بالـوزارات واحملـافـظات الى الـتصـويت عـلى الـطلـبـات ا
شـاريع الـتي تـمول بـاالجل وحتـديـد اليـة االسـترداد). بـشـأن ا

هادي العامري

تـقوم بتشجيع اسـتخدام وقود الغاز
الـسـائل بدال من وقـود النـفط األسود
لـلتقليل من التلوث البيئي واألضرار
الـــتي تــؤثــر عــلـى صــحــة اإلنــســان
الـية ـردودات ا والـبـيئـة فضال عن ا
واالقــتـصـاديـة) وتــابع ان (الـشـركـة
مـستعدة لتـلبية احتـياجات أصحاب
ـعـامل من وقـود الغـاز الـسائل تـلك ا
ــدعــوم وكــذلك تــقــد وبــالــســعــر ا
ـشـورة الـفـنـيـة لنـصب ـسـاعـدة وا ا
مـــنــظــومـــات الــغـــاز) الفــتــا الى ان
(الـوزارة تشجع قـيام صناعـة وطنية
تـــؤسس عـــلى مـــرتــكـــزات وآلـــيــات
صــحـيــحــة تـســهم بــدعم االقـتــصـاد
الـوطني). الى ذلـك كشفـت شركة شل
عن اتــفـاق لـبــيع حـصـتــهـا في حـقل
غـرب القرنة  1الـنفطي إلى ايتوتشو
الــيـابــانـيــة. وأوضح الـنــاطق بـاسم
شـل أن (ايـتــوتـشــو وشل تــوصـلــتـا
التــفـاق عــلى بــيع احلـصــة في حـقل
غــرب الـقـرنـة  1الــنـفـطي وتــعـكـفـان
ــوافـقـات حــالـيـاً عــلى نـيل جــمـيع ا
الـالزمـة من حــكـومــة الـعــراق). عـلى
صـعيـد اخر أعـلنت مـنظـمة أوبك عن
انـخـفاض سـعر سـلة األوبك الـيومي
ـقـدار  21 سـنـتـا لـلـبـرميـل. وقالت
ـنظمة في بيان امس إن (سعر سلة ا
أوبك مـن أربعـة عـشـر بـرمـيل لـلـخام
انخفض بواقع  21 سنتا ليصل الى
 67.17 دوالر لـلبـرميل) واضاف ان
(الـسـعر انـخـفض عن اليـوم الـسابق
الــــــذي بــــــلغ  67.38 دوالر وفــــــقـــــا

حلسابات أمانة أوبك).
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اجلـانب من اجل مواجـهة اية مخاطر
قــد حتـدث بـعـد الـقـضــاء عـلى تـنـظـيم
داعـش ومــــنـع ظــــهـــــور أي تــــطــــرف
بـالـعـراق ) مـشـددا عـلى أن (الـدسـتـور
ـشاكل ب الـعراقي هو الـسبيل حلل ا
بـغداد وأربيل) .وأكد تيلرسون (أهمية
زيـادة الـتعـاون ب االقـلـيم واحلكـومة
ـتحـدة) معـرباً االحتـادية والـواليات ا
ـقراطـية عن (دعـم بالده للـتجـربـة الد
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عـــزا رئـــيـس حتـــالف الـــفـــتح هـــادي
الـعامري انسحـابه من حتالف النصر
الــذي يـــرأسه رئــيس الــوزراء حــيــدر
الــعـبــادي الى اسـبـاب فــنـيــة مـؤكـداً
اسـتعداده لـلتحـالف مع العـبادي بعد
اعالن نـتـائج االنتـخابـات فـيمـا اعلن
ائـتالف الـوطنـيـة انضـمام  30 حـزباً
الـى حتالـفه. وقـال الـعامـري في بـيان
الـثالثـاء ان (انـسحـاب حتـالف الـفتح
من حتالف النصر جاء السباب فنية)
نـــــافـــــيًـــــا (مـــــا يـــــشـــــاع فـي االعالم
ــاء الــعــكـر انـه جـاء ــتــصــدين بــا وا
خلـالفــات مع رئــيـس الــوزراء بــشــأن
شــروط الــتــرشــيح لــرئــاســة الـوزراء
ـقبلة) مؤكـداً ان العبادي (لم يبحث ا
ــوضـــوع مــطـــلــقـــاً اثــنــاء في هـــذا ا
ـفاوضات ال من قريب وال من بعيد) ا
مضيفًا ان (عالقتنا مع رئيس الوزراء
ســـتـــبــقـى اخــويـــة صـــادقـــة ونــحن

مــســـتــعــدون لـــلــتــحــالـف مــعه بــعــد
االنــتــخـابــات). واوضح الـعــامـري ان
دعـوة زعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى
الـصدر ورئـيس ائتـالف دولة الـقانون
ـالـكي ورئـيـس تـيـار احلـكـمة نـوري ا
عـمـار احلـكيـم الى هذا الـتـحـالف كان
بــاالتــفــاق مع رئــيس الــوزراء ونـفى
صـحة (مـا يشاع عن ان حتـالف الفتح
اشـــتـــرط عـــلى رئـــيس الـــوزراء عــدم
مـشـاركة حتـالف الـصدر واحلـكيم في
هـذا الـتـحـالف) ووصـفـهـا بـأنـهـا (ما
هـي اال أكـاذيب لــيس لـهــا أسـاس من
الــصـحــة). وشــهـد حتــالف الـعــبـادي
انـسـحـاب قـوى سـيـاسـيـة مـهـمـة مـنه
بــعـد يــوم واحـد من االنــضـمــام الـيه.
وعــــزت مـــــصــــادر االنــــســــحــــابــــات
نهج الى(شـروط ومطـالبـات تخـالف ا
الـــذي اعــتــمـــده الــعـــبــادي في رفض
احملـاصــصـة واخـتـيـار الـشـخـصـيـات
الـكـفـوءة). واكد مـسـاعد األمـ الـعام
ـنظـمة بـدر محـمد الـبيـاتي انسـحاب

حتـالف الفـتح  بكامل مـكونـاته بشكل
رســمي وبــقــرار جــمـاعي مـن ائـتالف
نـصر العراق. من جهتها أكدت حركة
عـصائب أهل احلق انـسحـابهـا لكـنها
أكـدت استمرار حتالفها السياسي مع
ــتــحــدث بـاسم الــعــبــادي بـحــسب ا
ـكـتب الـسـياسـي حلركـة الـصـادقون ا
الـتابـعة لـلحركـة محـمود الـربيعي في
بـــيـــان إن (اســبـــاب االنـــســـحــاب من
ائــتالف الـنـصــر انـتـخـابــيـة ولـيـست
سـياسـية بسـبب اختـصار عدد مـقاعد
مـجـالس احملـافـظـات وهـذا يـصب في
ان تـكـون الـقـوائم مـتـوسـطـة ولـيست
ـــا أن حتـــالف كـــبـــيـــرة).وأضـــاف (
الـنصـر ضم عددا كـبيـرا من الكـيانات
الـسيـاسيـة فقـد قررنـا االنسـحاب من
الـكتـلة وبـقاء الـتحـالف السـياسي مع
رئــيس الــوزراء). وكـان زعــيم الـتــيـار
الــصـدري مـقـتــدى الـصـدر قــد انـتـقـد
الـقائمـة االنتخابـية للـعبادي.وقال في
بـيـان (اعـزي شعـبي اجملـاهد الـصـابر

ــا آلت ألــيه االتـفــاقــات الـســيـاســيـة
الـبغيضة من تـخندقات طائفـية مقيتة
لـتـمـهـد عـودة الـفـاسـدين مـرة أخـرى
وقـد عـرض علـينـا االلـتحـاق ورفضـنا
ذلـك رفضـاً قاطـعـاً). وأضاف (الـعجب
ــــا ســـار عــــلـــيه األخ كـل الـــعــــجب 
الــعـبــادي الـذي كــنــا نـظن به أنه أول
دعـاة الوطـنية ودعـاة اإلصالح فعظم
ـصـلـحـ وعـظم الـله أجر الـله أجـر ا
الـــدعــاة وعـــظم الـــله أجــر كـل نــابــذ
لـلـطائـفـية والـتحـزب). واعـلن ائتالف
الــوطــنــيــة انــضــمـام  30 حــزبــاً الى
حتـالــفه. ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس عن الـــنـــاطق الــــرســـمي بـــاسم
االئـتالف ميسون الدملوجي قولها ان
(ائـتالف الوطـنيـة بقـيادة اياد عالوي
اجــتــمـع بــشــكل اســتــثــنــائي مــســاء
اخلـمـيس واقـر انضـمـام اكـثر من 30
كــتـلــة وتـيــاراً الى ائـتـالف الـوطــنـيـة
خلـوض االنتخابات الـقادمة وتشكيل
حتـالف ستراتـيجي وطني لـبناء دولة
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رجح خـبـير قـانوني جلـوء احلكـومة
اني الى الـطعن بقانون احتاد البر
الــعــراقــيــ الــذي نــشـرتـه الـوقــائع
الــعـراقــيـة مــؤخـراً  مـشــيـراً الى ان
احلـــكـــومـــة ســـبق لـــهـــا ان رفـــضت
ـذكور لـكونـه يحـمل البـلد الـقـانون ا
أعــبـاء مـالــيـة ثـقــيـلـة   فــيـمـا أبـدى
مــواطـنــو اسـتـغــرابـهم عــلى إصـرار
ان عـلى اصـدار القـانـون  الذي الـبـر
ـال الـعام ـثل عـمـليـة سـطـو على ا
ــــثل يــــشــــبه الــــســـحـت احلـــرام و

فضيحة جديدة.
 وقـــال اخلــبـــيــر الــقـــانــونـي جــبــار
الــشـويــلي لـ(الـزمــان) امس ان (هـذا
الـقــانـون  الـتـصـويت عـلـيـة مـنـذه
مـدة واحلـكـومة رفـضت تـنـفـيذه ألنه
يـحمّل الـدولة التـزامات مـالية كـبيرة
بــاالضـافــة لـوجــود قـانــون اخـر هـو
قـــانـــون االحتـــادات والـــنـــقـــابـــات).
واوضـح ان (احلــــكـــــومــــة ارادت ان
تـشـمل جـمـيع االحتادات والـنـقـابات
بـقانـون واحد لـلسـيطـرة على حاالت

الـفـوضى التي تـسود الـبـعض منـها
وكــذلك الـتـزام تــلك اإلحتـادات جتـاه
ثـلها الـدولة بـشكل عام وجتـاة من 
ألن هــــنـــاك حـــقــــوقـــاً والــــتـــزامـــات
وواجــــبـــات عــــلى هــــذه االحتـــادات
ويـــجب ان تـــكـــون هـــنـــاك بـــصـــمــة
للحكومة في السيطرة عليه)  وتابع
الـــشـــويـــلي (كـــانـت احلـــكـــومـــة قــد
ان اعترضت على هذا القانون والبر
اصـــر عــلى تــشـــريــعه واآلن من حق
احلــكـومـة الــطـعن به امــام احملـكـمـة
االحتـادية ألنـها سـبق وأن اعترضت
ان و تـثـبيت نص عـلـيه امام الـبـر
االعـتراض من الـناحـيت الـقانـونية
ـالـية لـوجـود جنـبـة مالـيـة كبـيرة وا
حتـــمّل الـــدولــة واخلـــزيـــنــة اعـــبــاء
بـاهـضة بـاالضافـة الى وجود قـانون
عـام وشامل يـشمل جـميع االحتادات
والـنقابات)  مرجحا (طعن احلكومة
بـالقانون خالل مدة قريـبة بعد نشره
بـجــريـدة رسـمـيـة). من جـانـبه ابـدى
اخلـــبـــيــر الـــقـــانـــوني طـــارق حــرب
اسـتغـرابه لصدور مـثل هذا الـقانون
وقـال  في بيـان تلـقته (الـزمان) امس

ان (عـدد جـريدة الـوقائع الـصادر في
الــثـامن من الــشـهـر اجلــاري تـضـمن
ـرقم 86 لــســنـة الــقــانـون اجلــديــد ا
2018 الــذي تــولى مـجــلس الــنـواب
الــتـصـويت عـلـيه واصـداره يـوم 21
مـن شــهـــر كـــانـــون االول من الـــعــام
ـاضي وتضـمن انشاء احتـاد جديد ا
ا   لـيس منظمة غيـر حكومية  وا
احتـاد خـاص يـضم أعـضـاء مـجـلس
احلـكم الذين تـولوا السـلطة في زمن
ـر سـنـة 2004 ـدني  بـرا احلــاكم ا
وأعــــضـــاء اجملــــلس الـــوطــــني زمن
حـــكــومـــة أيــاد عـالوي ســنــة 2004
وأعــضـاء اجلــمـعـيــة الـوطــنـيـة زمن
حــكــومـة ابــراهــيم اجلــعـفــري ســنـة
2005  واعضاء مجلس النواب زمن
ـــالــكي 2006 و2010 حـــكـــومـــتي ا
واعـضـاء مجـلس الـنواب زمن حـيدر
الـعـبادي سـنة 2014 والـذين تنـتهي
دورتـهم بعد اشهـر وكل من سيتولى
مـــنــصـب عــضـــو مــجـــلس الـــنــواب
مــسـتــقــبال)  مـوضــحـاً ان (هــذا مـا
ــادة الـرابــعـة من الــقـانـون أبــانـته ا
اجلـديـد عنـدمـا اعـطت احلق لكل من

شـغل عـضويـة الـسلـطـة التـشـريعـية
وعضوية مجلس احلكم االنتماء الى
ــؤســسـة اجلــديــدة الــتي شـكــلــهـا ا
الــــقــــانـــون اجلــــديــــد وهــــو احتـــاد
). ولـفت حرب انـي الـعراقـي الـبـر
ـــادة الـى ان(الـــفـــقـــرة رابــــعـــا من ا
الــثـالـثــة من الـقـانــون اكـدت ان هـذا
االحتــاد يـســعى لـلــدفـاع عـن حـقـوق
ــعـنــويـة اي ان ــاديـة وا االعــضـاء ا
هـدف هذا القانون هـو حماية حقوق
ذكورين والدفاع عنها اذا االعضاء ا
تـعــرضت ايـة جـهـة لـهـذه احلـقـوق)
مـضــيـفـاً ان(الـقـانـون لم يـجـعل اليـة
جــهــة ســلــطــة رقــابــة او اشـراف او
مـتابعة مثلـما هو حاصل في قوان
ـنــظـمـات االحتــادات والـنــقـابــات وا
غــيـــر احلــكــومــيــة كـــالــصــحــفــيــ
واحملـامـ واحلـقوقـيـ وذلك يـعني
ان هـذا القـانون اوجد سـلطـة جديدة
في الـنظام القانـوني العراقي المثيل
ـان لــهـا وال نـظـيـر فـي حـ ان الـبـر
يــراقب حـتى احلـكـومــة ولـلـحـكـومـة
ان كـما قرر الدستور سـلطة حل البر
ـانـي ذلـك  في ح ان احتـاد الـبر

اجلـديــد سـلـطـة مـسـتـقـلـة لـيس اليـة
ـراقـبـة علـيه في جـهـة االشـراف او ا
حــ انـه جــعل مــالــيــته اي مــوارده
يـكـون جـزء مـنـهـا من امـوال مـجلس
ـوازنة الـنـواب الـتي تـخـصص فـي ا
الـسنويـة جمللس النواب في دورته).
واشـــار حـــرب الـى انه(قـــد جـــاء في
ـــوجــبـــة ان ذلك يـــكــمن االســـبــاب ا
بــاســتــثــمـار الــكــفــاءات والــطــاقـات
الـبـشريـة  من اعضـاء مجـلس احلكم
واعـضاء الـسلـطة التـشريـعية اي ان
القانون هذا عثر على الكفاءات فيهم
فـــقـط)  مــســـتـــدركـــاً ( صـــحـــيح ان
بـعــضـهم نـعم  لـكن لـيس اجلـمـيع).
وتــابـع ان(الــقــانــون اجلــديــد انــشـأ
االحتــاد وجــعل له رئــيــســا ونــائــبـا
وامـيــنـا عـامـا وهـيـئـة عـامـة وجـعـله
هـيئة مـستقلـة وحدد اهداف االحتاد
وجـعل جلانا لالحتـاد اهمهـا اللجان
الــتي تــتــشـكل فـي كل مـحــافــظـة من
انيي تـلك احملافظـة كما هو وارد بـر
ادة  14  وبذلك فـي الفقرة اوال من ا
ان الظل انـشأ االحتاد ما يسمى ببر
في كـل مـحـافـظــة يـجـتــمع به جـمـيع

ــانـيــ الـسـابــقـ ولم يــكـتف الــبـر
ـكـتب فـي بـغـداد ولـنا ان الـقـانـون 
نــتـصــور  االمـوال الـتي ســيـدفــعـهـا
ـــكــاتب) مـــجــلس الـــنــواب لـــهــذه ا
مـؤكداً ان(هذا القانون عرضة للطعن
امــام احملـــكــمــة االحتــاديــة لــوجــود
ــالــيــة ولـلــســلــطــة غــيـر الــوجــوه ا
اخلـاضـعـة الي عالقـة مع ايـة سـلـطة
اخــرى لــكـــنــنــا مــلــزمــون ان نــهــنئ
الـــنــواب واعــضـــاء مــجـــلس احلــكم
واجملـــلـس الـــوطـــنـي واجلـــمـــعـــيـــة
الـوطنـية ومـجلس الـنواب بـالقـانون

اجلديد). 
وقــــال االعـالمي حــــاكم الــــربــــيــــعي
لـ(الـزمان) امس ان (الـثروات اهدرت
وحتــــولـت الى ارصــــده خــــارجــــيـــة
ومـــوالت داخـــلـــيـــة وفـــلل وقـــصــور
واسـتثمـارات  في اماكن مخـتلفة من
ــال هـــذا الــعـــالم الـــواسع وعـــبث 
الـــشــعب فـي الــنـــوادي الــلــيـــلــة في
دن)  مشيراً الى ان(الهدم مـختلف ا
حـلّ مــحل االعـــمـــار  والــتـــهـــمــيش
واالقـــصـــاء بـــدل احــتـــضـــان االخــر
وقـبـوله  واالستـئثـار بـالسـلطـة بدل

مـنـح الفـرص لـآلخـرين    واحـتـكـار
.( التعيينات وازدياد جيش العاطل
وتـابع ان ( هناك قطاعـات اقتصادية
مـهـملـة   فال الـقـطاع الـزراعي تـلقى
االهـتمام  بل تراجع  بـشكل كبير مع
ــيــاه من دون  ان يــولى شــحــة في ا
اهـتـمـام لـلـمـطـالـبـة بـحـصـة الـعـراق
الــدولــيـــة الــتي تــنــظــمــهــا قــوانــ
ومــعـاهـدات دولـيـة لـتــنـظـيم تـقـاسم
ـتـشــاطـئـة عـلى نـهـر ــيـاه لـلـدول ا ا
واحـد)  وتـابع الـربـيـعي ان (الـعراق
ــا ال يـقل عن  130 مــلـيـار  مــدين 
وقــد انـــخــفض االحــتــيــاطي من 85
ا اقل مـليار الى اربـع ملـياراً  ور
ـــاسي مـن ذلك    وبـــعـــد كل هـــذه ا
واالنــتـخـابـات عـلى االبـواب    فـهل
يـحـتاج يـا شعب الـعـراق النـبيل  ان
يـذكّرنا او ينبهنا احد الى اننا يجب
ان نـحسن االختـيار ونتـجنب اخطاء
اوصـــلـــتــــنـــا الى هـــذا احلـــال حتت
شـعارات طائـفية مسـمومة ومـقيتة)
مشدداً على (وجوب تصحيح اخطاء
ن لم يـخدم ـاضي وعـدم الـسـمـاح  ا
ن مــكّن داعش من احــتالل الــبــلــد و

ن كان  السبب في  تراجع الـعراق و
الــعـراق بـأن يـنــاوا فـرصـاً جـديـدة).
وابـدى مواطنـون تذمرهم من اصدار
مـجلس النواب لـهذا القانون فـيغفلة
مـن الرأي الـعـام. وقـال شـاكـر حـمود
(بــغـداد  –الــشـعب) لـ(الـزمـان) امس
ـانيـ اصـبح وجودهم من ان (الـبـر
عــدمه الفــرق بل ان وجـودهم يــلـحق
الــضــرر االكــبــر بــالــشـعـب والـدلــيل
صـدور مـثل هـذا الـقـانـون  وقد ادرك
ــان هـو ــواطــنـون ان وجــود الــبـر ا
ـصــلـحـة الـنـواب والـتـصـويت عـلى
قــرارات تـعـالـج مـسـتــقـبـلــهم ولـيس
احـوال عامة الشعب مـتناس بأنهم
بـأصـوات الـشـعب والـفـقـراء حتـديدا
قاعـد )  مضيفًا حـصلوا على تـلك ا
(لـن أدلي بصوتي مرة اخرى لصالح
مـن عـمل عــلى صـدور هــذا الـقــانـون
فـقـد ادركـنـا بـأن الـوعـود لن تـتـحقق
وتــذوب وتــخــتـفـي عـنــدمــا تــنــتـهي
سـاعات االخـيرة من يوم االنـتخاب).
وابــدت ام زيــنــة (بــغــداد اجلــديــدة)
دهـشـتـهـا لصـدور مـثل هـذا الـقـانون
وتــســاءلت (اين الــتــزامــات الــنـواب
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افـادت صــحـيـفـة تـركـيـة ان الـعـمـلـيـة
الـبـريـة الـتي يـعـتـزم اجلـيش الـتركي
شــنـهـا فـي مـديـنــة عـفـرين بــسـوريـا
سـيـسـبـقـهـا قـصف مـكـثف عـلى 150
هـــدفًـــا لــوحـــدات حـــمــايـــة الـــشــعب
الــكــرديـة. ونــقـلـت  صـحــيــفـة (خــبـر
تـورك) عن مصادر عـسكريـة قولها أن
(اخملـابـرات الـتـركـيـة تـراقب وتـرصـد
نـاطق احمليـطة بها مـدينة عـفرين وا
الـتي تـسـيطـر عـليـهـا وحدات حـمـاية
الـشــعب الـكـرديـة مـنـذ تـشـرين األول
ــــاضي  وهي تــــســـتـــخــــدم لـــهـــذه ا
األغـراض طائرات مسيّـرة ومعلومات
اســتــخـبــاراتــيـة تــزود بــهـا الــقـوات
ـوالـيـة ألنـقـرة) ـتــمـركـزة هـنـاك وا ا
مــشــيــرة إلى أنه (حــتى  16 كــانــون
الـثاني اجلاري  حتديد  149 هدفا
مـن اخملطط أن يـتم قصـفـها حـال بدء
الـــعـــمـــلـــيـــة).وأضـــافت أن (مـن بــ
ــواقع الــثــابــتـة ووســائل األهــداف ا
الـنقل التابعة لوحدات حماية الشعب

ــرحـلـة الــكـرديــة) مـشــيـرة إلى أن (ا
األولى مـن العـمـليـة سـتـستـغـرق مدة
تــصل إلى  6  أيــام وتــشـارك فــيــهـا
بـــاإلضـــافـــة إلـى الـــقـــوات اجلـــويــة
ـنــتـشــرة عـلى ــدفـعــيـة الــتــركـيــة ا ا
احلـــدود).وذكــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة أن
(الـــقــوات الـــتــركـــيــة قـــد تــرسل إذا
اسـتـدعت الـضـرورة وحـدات الـقوات
اخلـاصة ومن ضـمنهـا قوات النـخبة
والـقـوات القـادرة عـلى خوض مـعارك
االسـتنـزاف لـتنـفيـذ عمـليـة التـطهـير
الــنــهــائي في عــفـريـن) مـضــيــفـة أن
(عـسكري من وحدات حماية الشعب
الـكرديـة اتخـذوا حتصـينـات وحفروا
خــنــادق في تــسع مــنــاطـق بـعــفــرين
حتـسـبـا لـبدء الـعـمـلـية الـتـركـيـة وقد
يـستخدمونها إلجـبار القوات التركية
عــــلى خــــوض حــــرب اســـتــــنـــزاف).
وبـحسب صحـيفة (مـيليت) فـإن هيئة
األركــان الــعــامــة الـتــركــيــة اخــتـارت
تــكـتـيك الـتــقـدم بـاسـتــخـدام دبـابـات
مـصـفحـة على مـواقع وحـدات حمـاية
الــشـــعب الــكــرديــة  الـــذي ســيــعــقب

الـقـصف اجلـوي. وتـشـير الـصـحـيـفة
إلـى أن (الـدبــابـات ســتـزود بــأجـهـزة
التشويش التي تستخدم للتأثير على
جـميع صنوف القوات بطرق متعددة
مـــثل تـــعــطـــيل شــبـــكــة االتـــصــاالت
ـــوجـــهـــة والـــرادارات والـــذخـــائـــر ا
ـتـحدث بـأنـواعـهـا وغـيـرهـا). وكـان ا
بـــاسم اجلــيش األمـــريــكي الـــعــقــيــد
ـاضي تــومـاس فـيل قـد أعـلن األحـد ا
عن خــطـة لـلـتـحــالف الـدولي بـقـيـادة
واشـنـطن لـلـتـعـاون مع قـوات سـوريا
دعـومة مـن التـحالف ـقراطـيـة ا الـد
إلنـــشـــاء قــوة حـــدوديـــة جـــديــدة في
ســوريــا تــضم  35 ألـف مـقــاتل.وردا
عـلى هذا القرار اتـهم الرئيس التركي
تحدة رجب طيب أردوغان الواليات ا
بــتـشـكـيل جـيـش إرهـابي عـنـد حـدود
بالده ووعـد بالقضاء على القوة التي
تـعتزم واشنـطن تشكيـلها من فصائل
كـردية سوريـة للسيـطرة على احلدود
بـ تركيـا وشمال شـرق سوريا وقال
ان قـواته (سـتـخـنق تـلـك القـوة حـتى
قـبل ان تـولـد) بـحـسب تـعـبـيـره. كـما

أعـــلن اكــتــمــال اســـتــعــدادات قــواته
ــسـلـحــة إلطالق عـمـلــيـة عـســكـريـة ا
تـستهدف عفرين. وتعليقا على القرار
األمـــريــكـي اتــهم وزيـــر اخلــارجـــيــة
الــروسي سـيــرغي الفـروف واشــنـطن
بــأنـهــا ال تــريـد احلــفـاظ عــلى وحـدة
األراضـي الـسـوريـة.واكـد الفـروف في
مــؤتــمــر صــحــفـي ان(هــذه اخلــطـوة
األحـادية اجلانب ال تسـاعد في تهدئة
الـوضع حول عفرين).  وكان اردوغان
قــد بـــحث مع رئــيس الــوزراء حــيــدر
الـعـبـادي خالل اتـصـال هـاتـفي سـبل
مــكــافــحــة االرهــاب واكــد له اهــمــيـة
تــــعــــاون الـــبــــلــــدين في مــــحــــاربـــة
الـتــنـظـيـمـات االرهـابــيـة ومن بـيـنـهـا
داعـش وحـزب الـعـمـال الــكـردسـتـاني
ــعــارض ألنــقــرة. من جــهــة اخـرى ا

ـــدعـي الــــعـــام االحتــــادي في رجـح ا
ان انيا بيتر فرانك  وصول عدد األ أ
ــســتــمــرين في الــقــتـال إلـى جـانب ا
داعـش بـالــعـراق وســوريـا الى نــحـو
 600 شـخص.واكـد فـرانك في حديث
تــلـــفــزيــونـي ان (الــنــيــابـــة الــعــامــة
واألجـهـزة األمنـيـة مـنشـغـلة بـتـقصّي
مـــــصــــيـــــر هــــؤالء اآلن) وأوضح أن
ـاني كـانـوا قـد سـافروا (قـرابـة ألف أ
إلـى سـوريـا والـعراق وأن  100 الى
 150 مـنهم لـقوا حـتفهم هـناك فـيما
ــانــيــا نــحــو  300 فــرد). عـــاد إلى أ
ـانـيـة مـؤخـرا ورجـحـت احلـكـومـة األ
انيا عـودة أكثر من  100  طـفل إلى أ
مـعـظـمـهم من الـرضّع وهـم من أبـناء
ـان الـذين انـضـمـوا إلى ـقـاتـلـ األ ا

داعش.

كاظم مسير

امــام الـنـاخـبـ وهل من االخالق ان
إصـدار مـثل هـذا الـقـانـون مع نـهـاية

ان?). مدة البر
ـؤكـد ان الـنواب  وتـابـعت انـه (من ا
لم يـغـيـروا شـيئـاً والـقـادمـون اجلدد
سـيـكونـون كـسابـقـيهم والـشـعب هو

بتلى).  ا

طارق حرب
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