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الـــــزم مــــــجـــــلس الــــــنـــــواب خالل
الـتصـويت على قـانون االنتـخابات
الـنيـابية احلـكومة بـتنفـيذ عدد من
االجــراءات قــبل مــوعــد اجــرائــهـا
ــقـبل مــشــيـرا الى حتــديــد االحـد ا
مــوعـدا نـهـائـيــا السـتـجـواب وزيـر
الـكــهـربـاء قـاسم الـفـهـداوي فـيـمـا
دعت الـــقــانــونــيــة الــنــيــابــيــة الى
الــطــعن امـام احملــكـمــة بــالـقــانـون
لــوجــود بــعـض اخلــروقــات. وقـال
الـــنــائـب عن الـــتــحـــالف الـــوطــني
مـحمد اللـكاش لـ (الزمان) امس ان
ــان صـوت بــرئــاســة ســلـيم (الــبــر
اجلــــبــــوري عــــلى مــــوعــــد اجـــراء
االنــتـخـابــات في الـثــاني عـشـر من
ـقـبل) واضاف ان (الـقـانون ايـار ا
ـرشح حاصال اشـتـرط بـأن يكـون ا
عــلـى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس أو
مــايـعـادلـهــا وأن اليـكـون من أفـراد
ــســلــحــة أو الــهــيــئــات الــقـــوات ا
ان ـستقـلة) مشيـرا الى ان (البر ا
الـزم احلكومة بتوفير البيئة االمنة
الجــــراء االنـــــتــــخــــابــــات واعــــادة
الـنـازحـ الى منـاطـقهم بـاالضـافة
الى ان يـكون  التصويت الكترونيا
ـــــنـــــاطـق من خالل فـي جـــــمـــــيع ا
اســتـخــدام اجـهــزة الـعــد والـفـرز)
مـضـيفـا (كـما اشـتـرط بأن ال تـكون
لـالحزاب التي تخوض االنتخابات
اجـنـحة مـسلـحـة فضال عن  حـصر

ــسـتـلـزمــات الـضـروريـة الجـراء وا
ــنـاطق احملـررة االنــتـخــابـات في ا
مـع مـــراعــــاة الـــتــــحـــديــــات الـــتي
ـنـاطق فـضال عن تـواجــهـهـا تـلك ا
تـــــســــهــــيـل اجــــراءات تـــــصــــويت
الــنـازحـ ســواء في اخملـيـمـات ام
ــدن االخـرى) مــطـالــبـا اجلــهـات ا
ـــواطــنــ ـــعــنـــيــة بـ(حــمـــايــة ا ا
وضـمـان مشـاركـتهم) الفـتا الى ان
(الـقـانـون نـافـذ من تـاريـخ اقراره).
ان من جـهته افـاد مصـدر بأن الـبر
اضــــاف فـــقـــرة تــــولي الـــوزارتـــ
تــــأمــــ االنـــتــــخـــابــــات .واوضح
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان ا
ادة 1 (اجملـلس أضاف فقـرة على ا
مـن القانـون تتـضمن تولي وزارتي
الـدفـاع والـداخـلـيـة بـتـأمـ إجـراء
األنـتـخابـات من النـاحيـة األمنـية).
فـي غـــضــــون ذلك رأت الــــلـــجــــنـــة
الـقــانـونـيـة الـنـيــابـيـة ان الـقـانـون
يـحـتـوي الكـثـير من اجلـوانب غـير
الـقـانـونيـة وعـلى األطـراف األخرى
االعــتــراض أمــام احملـكــمــة . واكـد
رئـيس الـلـجـنـة مـحـسـن الـسـعدون
فـي تصـريح امس ان (الـقانـون فيه
جــانب أو صــبــغـة ســيــاســيـة وكل
كـــتــــلـــة تـــريـــد تـــشـــريــــعه حـــسب
مـصـلـحتـهـا) وأضـاف أن (اللـجـنة
ـــقــتـــرحـــات لـــكن قـــدمت بـــعـض ا
رفــضـهــا الـنــواب ومـنــهـا اعــتـمـاد
الـــشــهـــادة اإلعــداديــة كـــحــد ادنى
والســـيــمــا ان الــقـــانــون لم يــحــدد

ـــرشح لالنــتــخــابــات لم شــهــادة ا
يــشـرط وجـوب شـهـادة لـلـمـرشح)
واوضـح الــــســــعــــدون انـه (يــــحق
لألطــراف تـقــد طـعن لــلـمـحــكـمـة
لـــــوجــــود خــــرق فـي مــــادتــــ من
الـدستور هما  20 و 70 كـما هناك
طـــلــبــات حتـــمل تــواقـــيع عــدد من
الـــنــواب إلضــافــة بـــعــد الــفــقــرات
ـعدل والـتـعـديالت عـلـى الـقـانـون ا
ومـــنـــهــا مـــنع تـــرشــيـح مــزدوجي
اجلــنـــســيــة وكــذلك مـــنع تــرشــيح
وكـالء الـوزارات إلى بـعــد أن يـقـدم
اسـتقالته من منصبه). على صعيد
اخـر اصدر رئيس اجلمهورية فؤاد
مـعـصـوم مرسـومـا حدد فـيه مـوعد
انـــتــخــابــات مــجـــلس الــنــواب في
دورتـه الرابـعـة.وقالت الـرئـاسة في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
ـادتـ 56 (إســتـنـادا الى أحـكـام ا
و 73 سـابـعاً من الـدسـتور والـبـند
ادة  7 مـن القانون رقم ثـالثـاً من ا
 45 لــسـنـة   2013 قــررنـا حتـديـد
ـقبل الـثـاني عـشـر من شـهـر أيـار ا
مـوعـداً إلجـراء انـتـخـابـات مـجـلس
الـــنــواب) الى ذلك تـــعــهــد رئــيس
الــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بــعــودة
الـــنــازحـــ واالســـتــعـــداد إلجــراء
االنــتـخـابــات. وقـال بـيـان امس ان
ديـر اإلقلـيمي (الـعـبادي اسـتقـبل ا
لـعملـيات اللـجنة الـدولية لـلصليب
األحـمـر في الشـرق االوسط روبرت
مــــارديـــني وجـــرت خـالل الـــلـــقـــاء

مـنـاقشـة الـسبل الـكـفيـلـة بتـسـهيل
مهمة الصليب األحمر في العراق).
وتـعهد الـعبادي بـ(اعـادة النازح

ـقبـلة). واالسـتـعداد لالنـتـخابـات ا
فـيـمـا شـدد ائـتالف الـوطـنـيـة عـلى
ضــــــرورة ايــــــفــــــاء احلــــــكــــــومـــــة
بـالـتـزامـاتـهـا فيـمـا يـتـعـلق بـاعادة

 . النازح
ودعا في بيان تلقته (الزمان) امس
 (الـعـبادي الى االيـفاء بـالـتعـهدات
وااللــتـزامـات الــتي أقـرهــا مـجـلس
الـوزراء فيـما يـخص توفيـر البـيئة
االمـنة الجراء االنتخـابات واعتماد
الـــتــصــويت االلـــكــتــروني واعــادة
الـنـازحـ الى منـاطـقهم بـاالضـافة
الى عــدم وجـود أجـنــحـة مـســلـحـة
لـألحزاب التي تخوض االنتخابات
وتـــقــد تــقـــريــر مــفـــصل جملــلس
الــنــواب عن نــسـب الـنــجــاح الــتي
حتـقـقت في تطـبـيق تلـك الفـقرات).
ورحـبت منـظمة الـتعاون االسالمي
بـقـرار احملكـمـة الذي الـزم اجلـهات
ـوعـد اجـراء االنـتـخـابـات . وقـال
بـيان للمنظمة تلقته (الزمان) امس
ان (االمـ الـعام لـلمـنـظمـة يوسف
بن احـمد العثيـم جدد استعداده
لــلــعــمل مـع احلــكــومــة الــعــراقــيـة
والـكــتل الـسـيـاسـيـة كـافـة من اجل
ــصـــاحلــة الــوطـــنــيــة) حتـــقــيق ا
مـشيـدا بـ (قرار احملـكمـة الذي الزم
ـــوعـــد االنـــتـــخـــابــات اجلـــهـــات 

قبلة).  ا

{ مـانـيال  – أ ف ب: أعـلـنـت دولة
الـفـلبـ امس االثنـ أنهـا ستـقوم
بــتـرحـيل عــراقي وصف بـأنه عـالم
ـقـاومة اإلسالمـية يـنـتمي حلـركة ا
الــفــلــســطــيــنــيــة (حــمـاس) مــتــهم
ــــســــاعـــــدة حــــمــــاس في إطالق
ــــســـتـــوطـــنـــات صـــواريـخ عـــلى ا
اإلســرائـيــلـيــة. وكـانت الــسـلــطـات
الـعراقية قـد أبلغت الفـلب بوجود
طه محمد اجلبوري على أراضيها.
وســتـقـوم الــسـلــطـات الـفــلـبـيــنـيـة
بــتـــرحــيل اجلــبــوري إلى الــعــراق
بـعد ان أوقـفته األحـد بحـسب قائد
الــشــرطـة رونــالــد ديال روزا الـذي
أكـــد  خـالل مــؤتـــمـــر صـــحـــفي أن
(الــتــوقـيف  بــســبب مــشـاكل في

تــأشـيـرة الــدخـول ولــيس لـوجـود
ـمـارســة أنـشــطـة قـتــالـيـة) أدلــة 
ــوقـوف أجــنـبي مــشـيــراً الى ان (ا
مـقـيم بصـورة غـير شـرعـية انـتهت
مــدة تــأشـــيــرته لــذا يــجب أن يــتم
ـوقوف ). وتـابع أن ا تـرحـيـله فـوراً
(أقـر بأنه ينتـمي إلى حركة حماس
وإنه عـالم كيميائي ومهمته تطوير
الـتـكـنـولـوجـيـا الـصـاروخـيـة الـتي
تـــعــــتـــمـــدهـــا احلــــركـــة في إطالق
الــصـواريخ من مـنـاطــقـهـا بـاجتـاه
اجلــانب اإلســرائــيــلي) الفــتــاً الى
ان(الـسـلـطـات الـفـلـبـيـنـيـة تـتعـامل
لـلـمـرة األولى مع عـنـصـر مـفـترض
فـي حـــــمــــــاس).ويـــــعــــــد االحتـــــاد
ــــتــــحـــدة األوروبـي والــــواليــــات ا

واسـرائيل حماس منـظمة إرهابية.
ولـم يتـحـدث اجلبـوري لـدى مـثوله
إلـى جــانب قـــائـــد الــشـــرطــة خالل
ــــؤتـــمـــر لـــكـن روزا أكـــد انه (لم ا
تـتضح حـتى الـساعـة أسبـاب سفر
). وقالت عـالم الكيميـاء إلى الفلب
ـاضي الــشـرطـة  أنه وصل الـعـام ا
ـعـارك الـتي خـاضـتـها فـي خضـم ا
الـقـوات الــفـلـبـيـنـيـة ضـد مـقـاتـلـ
مــوالـ لـتــنـظـيم داعـش كـانـوا قـد
ســيـطـروا عــلى مـديــنـة مـراوي في
جـنـوب الـبـالد. وكـان اجلـبـوري قد
أمــضى مـعـظم األوقــات في مـانـيال
ـناطق اجملـاورة. وقال للـشرطة وا
أنـه لم يـكن يـنـوي تــنـفـيـذ أي عـمل
إرهابي في الفلب بحسب روزا.

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اعــــلن رئـــيـس حـــكــــومـــة إقــــلـــيم
كـردسـتـان نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني
امس االثنـ أنه سـيلـتـقي ثانـية
بـرئـيس الـوزراء اإلحتـادي حـيـدر
الــعـــبــادي بـــاالضــافـــة الى وزيــر
النفط جـبار الـلعيـبي على هامش
ـنــتــدى االقـتــصـادي فــعـالــيــات ا
ي في دافــــوس  واصـــفـــاً الـــعــــا
إجـتـمـاعه مع الـعـبـادي في بـغداد
الـســبت بـ(الـبــدايـة االيــجـابــيـة).
وقــال الـــبــارزانـي خالل مــؤتـــمــر
صــــحــــفي عـــــقــــده في أربــــيل إن
(اجـتــمـاع مــجـلس وزراء اإلقــلـيم
االثن كان خاصاً بزيارتي الوفد
احلــكــومي إلـى بــغــداد وطــهــران
وبــحـث نــتـــائج الـــلــقـــاءات الــتي
).وأضاف أجريت خالل الـزيارتـ
( لــقـد أكــدنــا في اجــتــمــاعــنـا مع
سـيــادة رئــيس الــوزراء الــعـراقي
ضــــــــرورة حـل اخلـالفـــــــــات وفق
الــدســـتـــور وجــرى احلـــديث عن
تـشـكـيل جلــان عـدة بـشـأن الـنـفط
ـطـارات) ـنــافـذ احلـدوديــة وا وا
مؤكداً أنه (سيجـتمع مع العبادي

ووزير النفط عبد اجلبار اللعيبي
على هـامش منـتدى دافـوس الذي
ــقــبــلـة). ســيــعــقــد خالل االيــام ا
وتــابـع (نــحن نـــخــطـــو خــطــوات
سار الصحيح حلل إيجابية في ا
اخلالفـــات مع بـــغـــداد والـــزيــارة
ـشـاكل كـانت بـدايـة جــيـدة حلل ا
بــ اجلــانــبــ وفق الــدســتـور)
مــشـــيــراً الى انه (كـــان ألصــدقــاء
بـــغــــداد وأربـــيل دور كــــبـــيـــر في
اجــتــمــاعه األخــيــر مع الــعــبـادي
وجـاءت زيـارتـنــا الى بـغـداد بـعـد
اتصاالت هاتـفية عـدة جرت بيني
وب العبـادي). وبشأن اخلالفات
تنازع ناطق ا تعلقة بالنفط وا ا
بـــشـــأنـــهـــا قـــال إن (الـــدســـتـــور
الـعـراقـي حـدد واجـبــات وحـقـوق
إقــلـيم كــردســتـان بــشــأن مـســألـة
الـنـفط  وقـد بـحـثـنـا مع الـعـبـادي
ـتـنـازع عـلـيـهـا ـنـاطق ا مـسـألـة ا
ـادة  140) مـشــيـراً وتـطـــبــيق ا
ادة  140 أفضل إلى أن (تنفـيذ ا
تنازع ـناطق ا حل للمشاكل في ا
عليها). وبشأن زيارته الى إيران
قـال الــبــارزاني (لـقــد بــحـثــنـا مع
سؤول اإليراني سبل تطوير ا

العـالقات االقـتـصـاديـة بـ أربيل
وطـــهـــران) مـــشـــيـــداً بـ(حـــفــاوة
ـسـؤولـ االيـرانـيـ اسـتـقـبـال ا
لوفـد كردسـتـان).واكد أن (اإلقـليم
يــســـعى إلى تـــطــويــر الـــعالقــات
االقــتـصــاديــة مع إيــران وتــركــيـا
الـدولـتـ اجملــاورتـ لـنـا ونـحن
نسعى إلى إقامـة أفضل العالقات
مــعـــهــمــا) مـــشــدداً عـــلى الــقــول
(ينـبـغي أن ال نسـمح بـأن يتـحول
اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان إلى ســـاحـــة
للهجوم على الدول اجملاورة وأن
نـبــقى عـامالً رئــيـسـاً لالســتـقـرار
ــنــطــقــة). ورداً عــلى واألمن في ا
سؤال بـشأن الـعـملـية الـعـسكـرية
الـــتـــركـــيـــة في مـــديـــنـــة عـــفـــرين
الـــســــوريـــة قـــال الــــبـــارزاني أن
(اإلقلـيم قـلق حـيـال مـا يـجري في
عفـرين) مـعـرباً عـن أمله في (حل
ــــشــــاكل بـــــأقــــرب وقت وبــــأقل ا
اخلسائر). وكـان البارزاني قد عدّ
رجع الـديني علي ان توجيـهات ا
الـســيــسـتــاني ســتـكــون االسـاس
ـركز ـشـاكل الـعـالـقـة بـ ا حلل ا
واالقليم. وقال خالل اجتماعه في
طـــــهـــــران مـع رئـــــيس مـــــجـــــلس

الشـورى االيـراني عـلي الريـجاني
قبـل عودته الـى اربيـل ان (زيارته
الـى بـــــغـــــداد واجـــــتـــــمـــــاعـه مع
ـســؤولـ الـعــراقـيـ ســتـفـتح ا
الطـريق امام احلـوار ب حـكومة
االقــلـيـم واحلـكــومــة االحتــاديـة)
مؤكـداً ان (حل الـقـضـايا الـعـالـقة
يـجب ان يــتم في اطـار الــدسـتـور
الـــعــــراقي ألنـــنــــا نـــريـــد وحـــدة
وسـالمـــــــــة جــــــــمـــــــــيـع االراضي
العـراقيـة). وتـابع (نحن ال نـتوقع
شكالت دفعة واحدة حل جميع ا
لـــكن عـــلـى اســـاس تـــوجـــيـــهــات
ــــرجع االعــــلـى الـــســــيــــد عــــلي ا
السيـستـاني فإننـا على اسـتعداد
وفي طــار مــحـادثــات مــســتــمـرة
واستـنـادا الى الـدستـور الـعراقي
بأن نتمكن من طرح مطالبنا وحل
ـشـكـالت الـراهـنــة). في غـضـون ا
دير العام للتخطيط ذلك اعلنت ا
فـي وزارة الــــصــــحـــــة بــــإقـــــلــــيم
كــردسـتــان فــيـان مــحــمـد حــسـ
امس االثــنـــ ان الــوزارة تـــلــقت
ـالـيـة اشـعـاراً من وفــد الـرقـابــة ا
بأن احلكومة االحتادية ستصرف
راتـــبــــا واحـــد لـــلـــوزارة ووزارة
تـربــيـة اإلقـلــيم قـبل االنــتـهـاء من
عــمــلـــيــة تــدقــيـق لــوائح أســمــاء
. واضـافت حـس خالل وظـفـ ا
مؤتـمـر صـحـفي عـقدتـه في أربيل
انه (لم يتم حتديـد موعـد الصرف
ذلك الـــــراتب) مــــشـــــيــــرة الى ان
(الــوزارتـــ طـــلــبـــتــا من الـــوفــد
االنتـهاء من عـمـليـة تدقـيق لوائح
ــوظـــفــ بــأســرع وقت أســمــاء ا

كن).
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تـلـقى العـراق دعوة من روسـيا
ـقـرر لــلـمــشـاركــة في احلــوار ا
عقده في مدينة سوتشي لبحث
األزمــــة الــــســــوريــــة  في وقت
ابـدت موسكو قـلقها ازاء دعوة
بــاريس لــعــقــد جـلــســة طــارئـة
ـنــاقـشــة الـشـأن جملــلس االمن 
عارك الـسوري فيـما اشتـدت ا
امـس . وبـحـسب بــيـان لـوزارة
اخلــارجـيـة فــقـد  قـام الــسـفـيـر
الــروسي لـدى بـغــداد مـاكـسـيم
مــاكــسـيــمـوف بــتــسـلــيم وزيـر
اخلـارجـيـة ابـراهـيـم اجلـعـفري
دعــــوة لـــلــــعـــراق مـن الـــوزيـــر
اخلــارجــيــة الــروسي ســيـرغي
الفـروف للـمشـاركة في اجـتماع
ـزمع عـقـده احلــوار الـسـوري ا
ــقــبـلــة في مــديــنـة فـي األيـام ا
ســوتــشي الــروسـيــة. الى ذلك
تــسـلم اجلـعـفــري خالل الـلـقـاء
ايـــــضـــــاً (رســـــالـــــة من نـــــائب
ـــتـــري الــــرئـــيس الــــروسي د
روغــوزين يــقـتــرح فــيـهــا عــقـد
الـدورة السابعة ألعـمال اللجنة
ـشـتـركة الـعـراقـة - الـروسـية ا

ــقــبـلــة في مــوســكـو ـدة ا خـالل ا
ـزيــد من آفـاق الـتـعـاون لــتـفـعـيل ا
ـشـتـرك ب الـبـلـدين في اجملاالت ا
كـــــافــــة). وجـــــرى خالل الـــــلــــقــــاء
(اسـتـعـراض الـعالقـات الـثـنـائـيـة 
ـا يحقق مصالح وسـبل تعزيزها 
قرر ان ). ومن ا الـبلدين الصـديق
يـعقد مؤتمر سوتشي يومي  29 و
 30 كــانــون الـثــاني اجلـاري. وفي
اطــار ردود االفــعــال ازاء الــهــجـوم
الــتــركـي عــلى عــفــرين الــســوريــة
ــقـراطي اعــرب زعــيم احلـزب الــد
الــكـردسـتــاني مـسـعــود الـبـارزاني
امـس عن قــلــقـه حــيــال الـــهــجــوم
داعــيــا تــركــيــا الى ايــقـافـه . وقـال
الــبـارزانـي في رسـالــة امس (نـحن
قـــلـــقـــون لـــلـــغـــايــة مـن الـــهـــجــوم
والـــقـــصف الـــذي يــشـــنه اجلـــيش
الـــتـــركـي وبـــعض اجلـــهـــات عـــلى
عـــفـــرين وســـقـــوط ضـــحـــايـــا من
ديـنة جرائه) ـدنيـ من سكـان ا ا
مضيفاً (نتمنى بأسرع وقت إيقاف
 هـذاالهجـوم واحلفاظ على ارواح
ــواطـنــ واال تـتـوسع الــعـمــلـيـة ا
اكــثــر من ذلك وتــســفــر عن كـوارث
ونــتــائج ســيــئــة).ورأى انه (وفــقـا
نـطقة فإن احلرب جلـميع جتارب ا

شاكل والـعنف يعمـقان االزمات وا
اكــثـر ويـوسـعـانــهـا) الفـتـاً الى ان
(الـــســلـم هــو افـــضل الــســـبل حلل
ــنــطــقـة). ــشــاكل في ا االزمــات وا
وفـي مــــوســـكــــو  وصـف الفـــروف
ـبـادرة الـفرنـسـيـة لـعقـد اجـتـماع ا
طـار جملـلس األمن الدولي  بـشان
ــتـحـيـزة). الــوضع في سـوريـا بـ(ا
وقــال خالل مـؤتـمــر صـحـفي امس
(فـي ما يخص عقد اجتماع جمللس
ـــــبــــــادرة من فــــــرنـــــســـــا األمـن 
فـبـوسعي أن أقـول إن هـذا التـحـيز
جتـــاه أحـــداث مـــعـــيـــنـــة خـــاصـــة
بـــالـــتـــســـويــة الـــســـوريـــة يـــثـــيــر
قـلقـنا).وأضاف أن (الـدول الغـربية
حتـاول إثـارة ضجـة بشـأن الوضع
فـي الــــغـــوطــــة الــــشــــرقــــة وإدلب
وتـتجاهل وجـود جماعات مـسلحة
قـــريــبــة من جـــبــهــة الـــنــصــرة في
الــغـوطـة الــشـرقـيـة الــتي تـقـصف
ــــا فـي ذلك الــــســــفـــارة دمــــشق 
الـــــروســــيـــــة) مــــشـــــيــــراً الى  أن
تحدة تسعى من خالل (الـواليات ا
الـتحـالف الذي تـقوده لـلتـعامل مع
جـبهة النصرة برحمة لكي حتافظ
عـلى هذه اجلـماعـة من اجل تغـيير
الـنظـام في إطار مـا يسـمى بـخطة

بـي وهــذا أمـــر مـــرفــوض تـــمـــامــا
بـالنـسبـة إلينـا وسنـتصـدى بشدة
لـهذه احملاوالت). وأدان الفروف ما
ــتــحــدة عـلى تــقــوم به الــواليـات ا
احلــدود الـسـوريــة الـتـركــيـة عـادا
االمـــر(إمـــا عـــدم فـــهم لـــلـــوضع أو
اسـتفـزاز متـعمد) بـقوله (مـنذ مدة
طـــويــلـــة نـــلــفت االنـــتـــبــاه إلى أن
ــتــحــدة تــتــبع نــهــجًـا الــواليــات ا
إلنـشـاء أجـهـزة سـلـطـة بـديـلة عـلى
جـزء كـبـيـر من األراضي الـسـورية.
وانـها تـقوم  بـتوريـد األسلـحة إلى
سـوريــا بـشـكل مـعـلن وغـيـر مـعـلن
لــتـسـلـيـمـهـا إلـى فـصـائل تـتـعـاون
مـــعــهـــا وخــاصـــة قــوات ســـوريــا
ـقــراطـيــة الـتي تــعـتـمــد عـلى الــد
قــوات حـمــايــة الـشــعب الـكــرديـة)
مـــشــيــراً الى انه (تـــطــويــرا لــهــذا
ـثل تـدخال فـظـا في الــنـهج الـذي 
شـــــؤون ســـــوريـــــا  اإلعـالن عن
إنــشــاء قــوة أمــنــيــة عــلى امــتــداد
احلــــدود الـــســـوريــــة مع تــــركـــيـــا
والــعـراق. وبــعـد ذلك  نــفي هـذه
ـعلـومات بـشكل غـير مـقنع ولكن ا
في احلــقــيــقــة كــان هــذا الــنــشــاط
لـلــسـيـطـرة عـلى احلـدود مـسـتـمـرا
وهـــذا إمـــا عـــدم فــهـم لــلـــوضع أو

اسـتـفـزاز مـتـعـمـد). وأتـهم الفـروف
واشــنــطن بـأنــهــا (حتـاول عــرقــلـة
حــوار األكـراد مع دمـشق وتـشـجع
ــيـول االنـفـصـالـيـة  لـدى األكـراد ا
وتـــتـــجــــاهل الـــطـــابع احلـــســـاس
واألبــعــاد اإلقـــلــيــمــيــة لــلــقــضــيــة
الــكــرديــة) مــشــدداً عـلـى (ضـرورة
مشاركة األكراد في عملية التسوية
الـــســوريـــة) مــشـــيــراً إلى ( إدراج
ـــثــلـــ عن األكــراد عـــلى لــوائح
ـدعـوين حلـضـور مـؤتـمـر احلوار ا
الــوطــني الـســوري في ســوتـشي).
(تـفـاصـيل ص8) . مـيـدانـيـاً أفادت
مـصـادر من داخل عـفـرين بـتـعرض
ــديـــنــة والــقــرى احملـــيــطــة بــهــا ا
لـهـجـوم كبـيـر من جـميـع نواحـيـها
وسط انـدالع اشـتبـاكات عـنيـفة مع
صادر أن الـقوات التركـية.وأكدت ا
(الـوحـدات الـكـرديـة بـاإلضـافـة إلى
ـدنـي يـواجـهون تـلك الـهجـمات ا
مـن دون تـــلـــقـــيـــهـم دعـــمـــا من أي
طــــرف). وكـــــانت قــــوات ســــوريــــا
قـراطية قـد أعلـنت عن ارتفاع الـد
حصيلة ضحايا العملية العسكرية
الـتـركيـة في عـفرين إلى  18قـتيال.
ــتــحــدث بــاسم قــوات وبــحـــسب ا
ــقــراطـــيــة د كــيــنــو ســوريـــا الــد

غــابــريـــيل فــإن ( من بــ الــقــتــلى
نـساء وأطفاال) مشيرا إلى (سقوط
 23 جـريـحا مـنـذ انطالق الـعـملـية
ــــاضي). وتــــنــــضـــوي الــــســــبت ا
وحـدات حــمـايـة الـشـعب الـكـرديـة
ـــعـــلن لـــلـــهـــجــوم وهـي الــهـــدف ا

الــتــركي حتت لــواء قـوات ســوريـا
قراطية.  الد

مـن جهته قال  اجليش التركي أنه
بــدأ أمس هـجـومــا بـريـا عــسـكـريـا
جـديـدا بـاجتاه عـفـرين انـطالقا من
إعــزاز في ريف حـلب شـمـال غـربي

ســوريـا. وافــادت مـصــادر بـانـدالع
اشــتــبـاكــات عــنـيــفــة بـ الــقـوات
الـــــتــــــركـــــيـــــة وقــــــوات ســـــوريـــــا
ـقــراطـيــة في مـنــطـقــة بـالــيـة الــد
الـتابعة لـناحية بلـبلة على احلدود
الـشمالـية لعفـرين أعقبهـا الهجوم

الـبـري الـتـركي اجلـديد امس من
داخـل األراضي الـــســوريـــة ومن
إعـــزاز حتــديـــدا فـــيــمـــا دخــلت
الــعـمـلـيــة الـعـســكـريـة الــتـركـيـة
يــــومـــــــهــــا الــــثـــــــــــــالث عــــلى

التوالي.
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حــمل الــسالح خالل مــدة الـدعــايـة
االنـــتـــخـــابـــيـــة وتـــكـــثـــيف اعـــداد
ــراقـــبــ احملــلــيــ والــدولــيــ ا
ـشــاركــة الــواســعـة في لــضــمــان ا
االنـتخـابات وكـذلك وضع صناديق
لـلنـازح في احملافـظات االخرى)
ان رفع جلسته الى وتابع ان (البر
ـــــقــــــبل الســــــتـــــجـــــواب االحــــــد ا
الــــــفــــــهـــــداوي). بــــــدوره  اعــــــلن
اجلــبـوري الـتـزام مــجـلس الـنـواب
بـقــرار احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
بــــعـــــد حــــسـم جــــدلــــيـــــة مــــوعــــد
االنـتخابات  ودعا اجلبوري خالل
اجلـــلـــســـة احلــكـــومـــة واالجـــهــزة
االمـــنــيــة الى (تـــهــيــئـــة الــظــروف
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عثـرت الـقوات االمـنيـة في كركـوك عـلى انفـاق لتـنظـيم داعش لـتهـريب عنـاصره
ديـنة  فيمـا اصيب شخـصان اثنان بـجروح بانـفجار عبـوة ناسفة الى خارج ا
فـي منطـقة جسـر ديالى بـبغـداد. وقال مصـدر  امس ان (القـوات األمنيـة عثرت
عـلـى نفـق حتت األرض قـرب قـضـاء احلـويـجـة كان يـسـتـخـدمه مـجـرمـو داعش
للـتـحرك نـحـو أهدافـهم في مـنـاطق كركـوك).وأضـاف ( تـدميـر الـنفق تـدمـيرا
كـامال كي ال يـتم استـخدامه من قـبل الدواعش مـرة أخرى). مـبيـناً أن (الـقوات
األمـنيـة وإسـنـاد احلـشـد الشـعـبي مـا زالـوا مـستـمـرين بـعـمـليـات الـتـحـرير في
ـدن الـقـريـبـة مـنه). وأشـار إلى أن  (الـعـمـلـيـة أسـفـرت عن قـضـاء احلـويـجـة وا
العثـور على كدس لـلسالح والـعتاد وإحـراق عدد من العـجالت التابـعة جملرمي
داعش في الزاب والـرياض). وفي مـحافـظة صالح الـدين قال مـصدر امس ان

(قـوة من احلشـد الشـعبي الـتابع حملافـظة ديـالى تمـكنت من قـتل ثالثة عـناصر
من داعش حـاولوا الـتسـلل إلى احملافـظة من خالل مـنطـقة مـطيـبيـجة).وأضاف
نـطقة أن (الـقوات األمـنية واحلـشد في عمـليات دجـلة ال زالوا مـنتشـرين قرب ا
نطقة كونها تضم بؤراً داعشية). وفي االنبار حتسبـاً ألي تعرض إرهابي من ا
قـال مـديـر شـرطة قـضـاء عـنه الـعقـيـد جـمـعة اخلـلـيـفـاوي في تـصريح امس ان
(اكثر من  15 الف اسرة نازحـة عادت الى مدينة عنـة وناحية الريحـانة التابعة
ـئة من سكان عنة). وأضاف أن لهـا) مبينا أن (هؤالء الـنازح يشكلون 70 با
(عـودة الـنــازحـ تــتم بـانــسـيـابــيـة وتــنـسـيق بــ الـقــوات األمـنـيــة من اجلـيش
والشرطة واحلـكومة احمللية باألنـبار باإلضافة الى اجمللس احمللـي وقائممقامية
قضاء عـنة). واكد أن (هناك تـعاونا جيدت بـ سكان عنه الـعائدين مع القوات

األمنية في سبيل حماية مناطقهم واحلفاظ عليها).
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